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 ة العانة يف الجرائم املعلوناتيةسلطات النياب
 التفتيش( –)املعايية 

 هلخص البحث: 

 cyberأصبشت اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ )

crimes قط اٖتُاّ ايهجري َٔ ايباسجني )

ايكاْْٛٝني, ْعسًا ٫تصاهلا املباغس باؿٝا٠ 

اـاص١, ٚملا هلرٙ ايٛضا٥ٌ َٔ تأثري خطري 

ع٢ً ا٭َٔ ايكَٛٞ يًدٍٚ, ٚنريو ع٢ً 

اؾٛاْب ا٫قتصاد١ٜ يًػسنات ٚا٭غداص. 

يريو ؾإٕ ايطًط١ املدتص١ بايتشكٝل ؾٝٗا 

ٚهلا يف ٚنػـ أضسازٖا ٖٞ ايٓٝاب١ ايعا١َ. 

ضبٌٝ ايتشكٝل ؾٝٗا ايعدٜد َٔ اٱدسا٤ات 

اييت ْص عًٝٗا قإْٛ اٱدسا٤ات اؾصا١ٝ٥ 

ايُٝين; ناملعا١ٜٓ ٚايتؿتٝؼ ٚا٫ضتذٛاب 

 ٚايطبط. 

ٚضٛف أنتؿٞ يف ٖرا ايبشح باؿدٜح 

عٔ إدسا٤ات املعا١ٜٓ ٚايتؿتٝؼ ٭ُٖٝتُٗا, 

ٚملا ٜرتتب عًُٝٗا َٔ اتصاٍ َباغس باؿٝا٠ 

 اـاص١.

ٖدؾت ٖرٙ ايدزاض١ إىل تٛضٝح  ٚقد

 -املعا١ٜٓ, ايتؿتٝؼ  –ضًطات ايٓٝاب١ ايعا١َ 

يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, َع بٝإ ايٓصٛص 

ايكا١ْْٝٛ اييت ؼهِ ٖرٙ املطا٥ٌ, ٚايكصٛز 

ؾٝٗا, ٚايتٛصٝات املكرتس١ ملعاؾ١ ٖرا 

 ايكصٛز.  

 

Abstract: 

The cyber-crimes became in 

the center of attention of many 

legal scholars, because of the 

direct contact with the private 

life, and the serious impact on the 

national states security, as well as 

on the economic sides of the 

companies and people. 

The public prosecution is the 

competent authority 

investigation. 

The public prosecution, 

according to the yemeni Code of 

criminal procedures has the 

competence to examine, inspect, 

interrogate and seize. 

In this research I'm going to 

talk only about the procedures of 

examination and inspection 

because of the their direct contact 

with private life. 

    This study aimed to 

clear up the authorities of public 

prosecution in the cyber-crimes, 

and to study the legal texts that 

govern these issues and their 

shortcomings, to suggest the 

recommendations for rectifying 

the shortcomings, as well. 
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 هقذهة:

يف تصاٜد َطتُس, ٖٚرا ٜسدع   cyber-crime )َٔ ايٛاضح إٔ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ )

ٚبطبب ا٫ْؿتاح ايعاملٞ ٚازتباط أضٛام املاٍ  إىل تطٛز أدٚاتٗا, ٚضٗٛي٘ اضتدداَٗا,

 ببعطٗا ايبعض.

ْٚتٝذ١ يريو ايتطٛز يف تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات, ؾكد اشدادت ايتٗدٜدات ٚاملداطس 

اؾسا٥ِ ع٢ً املاٍ  اييت تصٝب ا٭ؾساد ٚايدٍٚ يف مجٝع اجملا٫ت, إذ مل ُتعد تكتصس ٖرٙ

 ؾشطب, بٌ تعدت ذيو يتػٌُ اؿسٜات ايػدص١ٝ اييت متظ ايؿهس ٚا٭خ٬م ٚغريٖا.

ٍّٛ املػسع ايٓٝاب١ ايعا١َ ضًط١  ٫ٚنتػاف ٚضبط ٖرا ايٓٛع َٔ اؾسا٥ِ ؾكد خ

نْٛٗا صاسب١ ا٫ختصاص  -نػريٖا َٔ اؾسا٥ِ  -ايتشكٝل يف ٖرٙ اؾسا٥ِ 

 .ا٭صٌٝ يف ايتشكٝل يف اؾسا٥ِ

ٚتتُٝص إدسا٤ات ايتشكٝل يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ بايعدٜد َٔ ايطُات خاص١ اييت 

متٝصٖا عٔ إدسا٤ات ا٫ضتد٫ٍ, ْعسًا يًطًطات ايٛاضع١ اييت َٓشٗا املػسع يًٓٝاب١ 

 ايعا١َ أثٓا٤ ايتشكٝل; ناملعا١ٜٓ ٚايتؿتٝؼ ٚا٫ضتذٛاب ٚايطبط.

سا٥ِ املعًَٛات١ٝ ٫ تصاٍ َٔ خ٬ٍ ٚػدز اٱغاز٠ إىل إٔ اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ َٔ اؾ

ايٓصٛص اؾٓا١ٝ٥ ايتكًٝد١ٜ, إذ إٔ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات َٚا صاسبٗا َٔ دسا٥ِ أيكت 

بط٬هلا ع٢ً ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ, بُٝٓا ٫ تصاٍ ْصٛص ٖرا ايكإْٛ تٛاد٘ اؾسا٥ِ 

 ايتكًٝد١ٜ, َع ٚدٛد بعض ايٓصٛص اييت تٛاد٘ بعض اؾسا٥ِ ذات ايص١ً باؾاْب

 املعًَٛاتٞ.

يريو ؾإٕ ايٓٝاب١ ايعا١َ يٝظ أَاَٗا إ٫ ا٫ضتعا١ْ مبا ٖٛ َٛدٛد َٔ ْصٛص يف 

ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ملٛاد١ٗ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, ٚا٫ضتعا١ْ باـربا٤, َع اقرتاح ايٓصٛص 

 اؾٓا١ٝ٥ املساد إضاؾتٗا إىل ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ أٚ تعدٌٜ بعض ْصٛص٘. 

ٓصٛص ايكا١ْْٝٛ اؿدٜج١ اييت تٛاد٘ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, ٚبايسغِ َٔ عدّ ٚدٛد اي

إ٫ إٔ ذيو ٫ ٜعين إٔ ٜعٌ احملكل اؾٓا٥ٞ ٚأضًٛب ايتشكٝل داَدًا, بٌ جيب عًٝ٘ إٔ 

 ٜتطٛز مبا ٜتٓاضب ملٛاد١ٗ ٖرا ايٓٛع َٔ اؾسا٥ِ.
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 تتُجٌ َػه١ً ايدزاض١ يف اٯتٞ: أواًل: مشكلة الدراسة:

تصاٜد سذِ ظاٖس٠ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ بطسع١ ؾا٥ك١, مما غّهٌ ؼدًٜا نبريًا  .1

 ملٛاد١ٗ ٖرٙ اؾسا٥ِ. –َٚٓٗا ايٓٝاب١ ايعا١َ  –٭دٗص٠ ايعداي١ 

 ْدز٠ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ اؾٓا١ٝ٥ اييت تٛاد٘ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ بٓصٛص صسحي١. .2

ات ايتشكٝل ملٛاد١ٗ ضعـ املٗازات يف فاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يد٣ ضًط .3

 اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ.

تعٗس أ١ُٖٝ ايدزاض١ َٔ نْٛٗا تطًط ايط٤ٛ ع٢ً َٛضٛع ٖاّ  ثاىيًا: أهنية الدراسة:

ٜستبط باٱدسا٤ات املدٛي١ يطًطات ايتشكٝل يف قإْٛ اٱدسا٤ات اؾصا١ٝ٥ ملٛاد١ٗ 

ملٛاد١ٗ ٖرا ايٓٛع َٔ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, َٚا جيب إٔ ٜتٛاؾس يد٣ احملككني َٔ َٗازات 

 اؾسا٥ِ.

 تٗدف ٖرٙ ايدزاض١ إىل ؼكٝل اٯتٞ: ثالجًا: أهداف الدراسة:

بٝاااإ اٱداااسا٤ات ايٛاداااب اتباعٗاااا َااأ قباااٌ ضاااًطات ايتشكٝااال ملٛادٗااا١ اؾاااسا٥ِ          .1

 املعًَٛات١ٝ.

 ايهػـ عٔ َد٣ نؿا١ٜ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ملٛاد١ٗ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ. .2

 شّ تٛاؾسٖا يد٣ احملككني ملٛاد١ٗ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ.ايتعسف ع٢ً املٗازات اي٬ .3

ٚضع ايتصٛزات املٓاضاب١ ملعاؾا١ ايكصاٛز يف ايٓصاٛص ايكاْْٛٝا١ ٚإداسا٤ات ضاًطات         .4

 ايتشكٝل.

إثاااسا٤ ايؿهاااس ايكااااْْٛٞ اؾٓاااا٥ٞ بااااٱدسا٤ات ايٛاداااب اتباعٗاااا ملٛادٗااا١ اؾاااسا٥ِ       .5

 املعًَٛات١ٝ.

 يدزاض١ إٔ ػٝب ع٢ً ايتطا٫٩ت اٯت١ٝ:ْأٌَ يف ٖرٙ ا رابعًا: تساؤالت الدراسة:

 َا ٖٞ اٱدسا٤ات اي٬شّ اتباعٗا ملٛاد١ٗ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ؟ .1

 ٌٖ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ اؿاي١ٝ ناؾ١ٝ ملٛاد١ٗ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ؟ .2

َا ٖٞ املٗازات اييت جيب إٔ تتٛاؾس يد٣ ضًطات ايتشكٝل ملٛاد١ٗ اؾسا٥ِ  .3

 املعًَٛات١ٝ؟

املٓاضب١ ملعاؾ١ ايكصٛز يف ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ٚإدسا٤ات ضًطات َا ٖٞ ايتصٛزات  .4

 ايتشكٝل؟



 
 

 
 
 

304  
  للعلىم اإلنسانية واالجتواعية

 د. نديم محمد حسن الترزي|                      املعلوناتيةسلطات النيابة العانة يف الجرائم 
 

ISSN : 2410-1818 

 م2017 ابريل ( 15( الوجلذ )13)العذد 

ضٛف اعتُد يف ٖارٙ ايدزاضا١ عًا٢ املآٗر ايٛصاؿٞ, يٛصاـ       : ميهجية الدراسةة:  خامسًا

يًشصاٍٛ عًا٢ اياديٌٝ     –ايٓٝابا١ ايعاَا١    –اٱدسا٤ات املطتدد١َ َٔ قباٌ ضاًط١ ايتشكٝال    

يتشًٝاٌ   –نًُاا تطًاب ا٭َاس ذياو      –يف اؾسمي١ املعًَٛات١ٝ, َع ا٭خر باملٓٗر ايتشًًٝٞ 

بعااض املؿاااِٖٝ ٚايٓصااٛص ايكاْْٛٝاا١ ذات ايع٬قاا١ باااؾسا٥ِ املعًَٛاتٝاا١, باٱضاااؾ١ إىل       

ض ملعسؾ١ املطت٣ٛ ايرٟ ٚصاًت إيٝا٘ بعا     –نًُا تطًب ا٭َس ذيو أٜطًا  –املٓٗر املكازٕ 

 ايدٍٚ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ.

َٔ خ٬ٍ َبشجني  –بإذٕ اهلل تعاىل  –ضأتٓاٍٚ ٖرٙ ايدزاض١ : خطة الدراسة: سادسًا

ٜطبكُٗا َطًب متٗٝدٟ, ْتٓاٍٚ يف املطًب ايتُٗٝدٟ اٱطاز ايٓعسٟ يًذسا٥ِ 

املعًَٛات١ٝ, أَا املبشح ا٭ٍٚ ؾٓتٓاٍٚ ؾٝ٘ إدسا٤ات املعا١ٜٓ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, بُٝٓا 

شح ْتٓاٍٚ إدسا٤ات ايتؿتٝؼ اييت تكّٛ بٗا ايٓٝاب١ ايعا١َ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ يف املب

 ايجاْٞ, ٚضٛف اختتِ ٖرٙ ايدزاض١ غامت١ تتطُٔ فُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات.

 اإلطار النظري للتحقيق في الجرائن الوعلىهاتية: الوطلب التوهيذي

٫غو إٔ ايػا١ٜ اييت ٜٗدف إيٝٗا املػسع َٔ ايتشكٝل اؾٓا٥ٞ ٖٞ ايٛصٍٛ إىل 

٬ٍ َساعا٠ ايطبٝع١ اـاص١ اييت اؿكٝك١, ٚئ ٜتِ ايٛصٍٛ إىل ٖرٙ ايػا١ٜ إ٫ َٔ خ

تتُٝص بٗا اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ عٔ غريٖا َٔ اؾسا٥ِ ايتكًٝد١ٜ, ْٚعسًا هلرٙ ايطبٝع١ 

اـاص١ يًذسا٥ِ املعًَٛات١ٝ; ؾإٕ ذيو ٜطتدعٞ ايتطسم إىل املباد٨ ا٭ضاض١ٝ يًتشكٝل 

 يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ.

شكٝل يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ تكتطٞ ٖٚرٙ ايطبٝع١ اـاص١ ٚاملباد٨ ا٭ضاض١ٝ يًت

ٚدٛد قكل ذٚ نؿا٠٤ ٚخرب٠ عاي١ٝ يف فاٍ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, بايسغِ َٔ ٚدٛد 

َعٛقات قد تعٝل عًُ٘ يف انتػاف ٖرا ايٓٛع َٔ اؾسا٥ِ, يريو ضٓتٓاٍٚ ٖرا املطًب 

 يف أزبع١ ؾسٚع ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

 : الطبيعة اخلاصة بالتحكيل يف اجلرائه املعلوماتية الفرع األول

تتُٝص إدسا٤ات ايتشكٝل يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ بطابع خاص, ٚذيو يتعًكٗا عس١َ 

اؿٝا٠ اـاص١, إذ جيب إٔ تتٛؾس ايطُاْات ايكا١ْْٝٛ يًُتِٗ عٓد ايدخٍٛ إىل ايبٝاْات 

ٕ ايدخٍٛ إىل ايبٝاْات املدص١ْ آيًٝا املدص١ْ آيًٝا, نُا ٖٛ اؿاٍ يف دخٍٛ املٓاشٍ, بٝد أ
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خيتًـ عٔ ايدخٍٛ إىل املٓاشٍ; ؾايدخٍٛ إىل ايبٝاْات املدص١ْ آيًٝا ٜتِ عٔ طسٜل تػػٌٝ 

 .(1)اؾٗاش عٔ قسب أٚ عٔ بعد, ٚذيو باضتدداّ بسْاَر خاص بريو 

ٜٚعٗس ايطابع اـاص يًتشكٝل يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ يف ْصٛص قإْٛ اٱدسا٤ات 

ا١ٝ٥ ٚقإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين, إذ أْٓا لد ؾٝٗا ْصٛصًا خاص١ً بايٛضا٥ٌ اؾص

( ع٢ً إٔ: " 12/2ا٫يهرت١ْٝٚ, ؾؿٞ قإْٛ اٱدسا٤ات اؾصا١ٝ٥ ايُٝين ْصت املاد٠ )

سس١ٜ ٚضس١ٜ املساض٬ت ايربٜد١ٜ ٚايطًه١ٝ ٚاي٬ضًه١ٝ ٚناؾ١ ٚضا٥ٌ ا٫تصاٍ 

اقبتٗا أٚ إؾػا٤ ضسٜتٗا أٚ تأخريٖا أٚ َصادزتٗا إ٫ َهؿٛي١ ٚؾكًا يًدضتٛز, ٫ جيٛش َس

 يف اؿا٫ت اييت ٜبٝٓٗا ايكإْٛ ".

ٚعاقب قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين نٌ َٔ اعتد٣ ع٢ً سس١َ اؿٝا٠ اـاص١ 

( َٓ٘, إذ ْصت ع٢ً أْ٘: " ٜعاقب باؿبظ َد٠ ٫ تصٜد ع٢ً ض١ٓ أٚ 256يف املاد٠ )

سس١َ اؿٝا٠ اـاص١, ٚذيو بإٔ ازتهب أسد ا٭ؾعاٍ بايػسا١َ نٌ َٔ اعتد٣ ع٢ً 

 اٯت١ٝ يف غري ا٭سٛاٍ املصسح بٗا قاًْْٛا أٚ بػري زضا اجملين عًٝ٘:

٘  –اضاارتم ايطااُع أٚ ضااذٌ أٚ ْكااٌ عاأ طسٜاال دٗاااش َاأ ا٭دٗااص٠       .1 –أٜااًا نااإ ْٛعاا

 قادثات دست يف َهإ خاص عٔ طسٜل اهلاتـ.

 صٛز٠ غدص يف َهإ خاص. –نإ ْٛع٘ أًٜا  –ايتكط أٚ ْكٌ ظٗاش َٔ ا٭دٗص٠  .2

ٚإٕ مل تهٔ  –ٚتأضٝطًا ع٢ً ٖرٙ ايٓصٛص لد إٔ املػسع قد ٚضع ْصٛصًا 

 ؼاؾغ ع٢ً سس١َ اؿٝا٠ اـاص١, ٚتعاقب نٌ َٔ اعتد٣ عًٝٗا. –َتٛضع١ 

ؾٝٗا  نُا إٔ َٔ اـصٛص١ٝ اييت تتطِ بٗا اؾسمي١ املعًَٛات١ٝ إٔ ٜكّٛ بايتشكٝل

يف ايتٓؿٝر ٚضٗٛي١ يف ٚسداث١ يف ا٭ضًٛب ٚضسع١ , (2)قككني يدِٜٗ َٗازات عاي١ٝ

 .(3)إخؿا٤ ٚقٛ آثازٖا

                                                           
1
هللا، الح ايييية الجنا يييية للتالاييياوني ،لدار نيييية، داس الجاوالاييية الجذييييذي، ؤلاسيييدنذسية،    وسيييية و يييش الالاش يييية،  ( د. شيييي اب عايييذ الاءييي  ع ييياب(

 .241م، ص 2007طاالاة 

(
2

( عايييذ هللا حييي  لسييينن القو يييااي،   يييويش و ييياساي التوقييييل الجنيييائي اييي، ووا  ييية الجيييشا ع اإلاالالووا يييية، سسيييالة وا سيييتنر اييي، الالاليييوم الشيييشطية، 

 .pm 5115م، الساعة 1/5/2016 اسيخ  Repository.nauss.edu.sa/handle .59م، ص 2014لالالوم ألاونية، الشياض،  اوالاة نايف ل

سييييالايذااي االايييييع، بلييييياي الاويييير  التوييييشت عيييي  الجشي يييية اإلاالالووا ييييية ايييي، القييييانون الجضا ييييشت، شيييي ادي وا سييييتنر ايييي، الالالييييوم القانونييييية،  سييييع  (3)

،  يييياسيخ http//digitallibrary.univ-batna.dz:8080/ispui/handle.  92م، ص2013 -م 2012الحقييييوا،  اوالايييية الحييييائ ، ييييش، الجضا ييييش، 

 .pm 11135م، الساعة 30/4/2016
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 : املبادئ األساسية للتحكيل يف اجلرائه املعلوماتيةالفرع الجاىي

ٜتطًب ايتشكٝل يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ ا٫يتصاّ با٭صٍٛ اييت سددٖا املػسع يف 

قإْٛ اٱدسا٤ات اؾصا١ٝ٥, إذ إٔ َٔ غإٔ ٖرٙ ا٭صٍٛ إٔ تصٜد َٔ ؾاع١ًٝ إدسا٤ات 

ايتشكٝل يف ٖرا ايٓٛع َٔ اؾسا٥ِ, ٚت٪دٟ يف ا٭خري إىل ايهػـ ايطسٜع عٔ 

بايتشكٝل َباغس٠ ايتشكٝل بػهٌ ادتٗادٟ أٚ  اؾسمي١, دٕٚ إٔ تعطٞ اجملاٍ يًكا٥ُني

 .(4)ٚؾل زغباتِٗ 

ٚميهٔ ذنس املباد٨ ا٭ضاض١ٝ اييت جيب ع٢ً احملكل اتباعٗا َٔ خ٬ٍ عسض 

ايعٓاصس ا٭ضاض١ٝ يًتشكٝل, ٚنرا ايكٛاعد اـاص١ باؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, ٚذيو ع٢ً 

 ايٓشٛ اٯتٞ:

 :(5)تتُجٌ ٖرٙ ايعٓاصس يف اٯتٞ ِ املعًَٛات١ٝ:أ٫ًٚ: ايعٓاصس ا٭ضاض١ٝ يًتشكٝل يف اؾسا٥

: تجري ايٓتٝذ١ اٱدسا١َٝ يف فاٍ ؼدٜد ٚقت َٚهإ ازتهاب اؾسمي١ املعًَٛات١ٝ .1

اؾسمي١ املعًَٛات١ٝ َػانٌ عدٜد٠; َٓٗا ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ َهإ ٚشَإ ؼكل 

دسمي١ يف دٚي١ ايٓتٝذ١ اٱدسا١َٝ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, ؾًٛ ازتهب أسد املتُٗني 

َا َٔ خ٬ٍ اخرتام سطاب بٓهٞ يف دٚي١ أخس٣, ؾٗرا ٜجري َػه١ً ٚقت ٚقٛع 

اؾسمي١, ٌٖ ٖٛ ٚقت ازتهاب اؾسمي١ يف بًد املتِٗ أّ تٛقٝت ايبٓو املطسٚم, 

 نُا ٜجري َػه١ً أخس٣ تتعًل مبهإ ٚقٛع اؾسمي١.

ٛى املادٟ يف اؾسا٥ِ : إٕ ايٓػاط أٚ ايطًإظٗاز ايسنٔ املادٟ يًذسمي١ املعًَٛات١ٝ .2

املعًَٛات١ٝ ٜتطًب َعسؾ١ ايطًٛى املادٟ ايرٟ قاّ ب٘ اؾاْٞ ٫زتهاب اؾسمي١ 

املعًَٛات١ٝ, َٔ خ٬ٍ ػٗٝص اؿاضب اٯيٞ ٚؼٌُٝ ايرباَر, ٚبايسغِ َٔ إٔ 

ايتذٗٝص ُٜعد َٔ ا٭عُاٍ ايتشطري١ٜ يف اؾسا٥ِ ايتكًٝد١ٜ, إ٫ إٔ ا٭َس خيتًـ يف 

َات١ٝ, ؾػسا٤ بساَر ا٫خرتام ٚبساَر ايؿريٚضات ٚؼًُٝٗا متجٌ اؾسا٥ِ املعًٛ

 دسمي١ يف سد ذاتٗا. 

                                                           
 .43اي، وش ع ساحل، صعاذ هللا ح  لسنن القو ا(4)
5
ش الجيييياوإلا،، ؤلاسييييدنذسية، لييييوا اييييزا اإلاو:ييييوخ أن ييييش1  د. ،الييييذ و ييييذ ج احييييشاايع، ميييي  التوقيييييل الجنييييائي ايييي، الجييييشا ع ،لدار نييييية، داس ال ديييي( (

 .49، عاذ هللا ح  لسنن القو ااي، وش ع ساحل، ص52م، ص2010   وسية و ش الالاش ية، طاالاة 
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: ٜٚكصد ب٘ اؿاي١ ايٓؿط١ٝ ٚإزاد٠ إظٗاز ايسنٔ املعٟٓٛ يًذسمي١ املعًَٛات١ٝ .3

 اؾاْٞ, اييت تسبط بني َادٜات اؾسمي١ ٚغدص١ٝ اؾاْٞ.

يتٛاؾس ايعداي١, ٫ٚ ٜكتصس  : إٕ ع١ْٝ٬ ايتشكٝل َٔ ايطُاْات اي٬ش١َع١ْٝ٬ ايتشكٝل

ا٭َس ع٢ً ؼكل ا٫ط٦ُٓإ يف قًب املتِٗ, بٌ ٫بد إٔ تتطُٔ يف ذاتٗا محا١ٜ ٭سهاّ 

ايكاضٞ َٔ إٔ تهٕٛ ق٬ً يًػو أٚ اـطٛع يًتأثري, نُا أْٗا تػهٌ اط٦ُٓاًْا 

 تطري بػهٌ طبٝعٞ.يًذُٗٛز ع٢ً إٔ ا٭َٛز 

صس ع٢ً اـصّٛ يف ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥, ٚايع١ْٝ٬ يف َسس١ً ايتشكٝل ٖٞ ْطب١ٝ تكت

بُٝٓا ايع١ْٝ٬ يف َسس١ً احملان١ُ َطًك١, جيٛش ٭ٟ ؾسد َٔ اؾُٗٛز سطٛز 

 احملان١ُ.

ِ املعًَٛات١ٝثاًْٝا: تطبٝل ايكٛ ٖٓاى عد٠ قٛاعد خاص١ باؾسا٥ِ  :(6) اعد اـاص١ باؾسا٥

َٚبدأ ايعٝٓٝا١, َٚبادأ    املعًَٛات١ٝ, ٚاييت ؼهِ ايٓطام املهاْٞ, ٖٚٞ َبدأ اٱق١ًُٝٝ,

 ايػدص١ٝ, َٚبدأ ايعامل١ٝ, ْٚٛضح ذيو ؾُٝا ًٜٞ:

ٜٚكصد ب٘ تطبٝل ايكإْٛ ايٛطين ع٢ً نٌ دسمي١ تكع ع٢ً إقًِٝ  َبدأ اٱق١ًُٝٝ: .1

 ايدٚي١ بػض ايٓعس عٔ دٓط١ٝ َستهبٗا.

ٚمبطايع١ قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين لد أْ٘ طبل َبدأ اٱق١ًُٝٝ ع٢ً نٌ 

( َٓ٘, إذ 3) ا أٚ بعطٗا, ْٚصت ع٢ً ذيو املاد٠اييت تكع ع٢ً إقًِٝ ايدٚي١ نًٗ اؾسا٥ِ

ٜطسٟ ٖرا ايكإْٛ ع٢ً ناؾ١ اؾسا٥ِ اييت تكع ع٢ً املكِٝ يف ايدٚي١ أًٜا ؾٝٗا: "دا٤ 

ناْت دٓط١ٝ َستهبٗا, ُٚتعد اؾسمي١ َكرتؾ١ يف إقًِٝ ايدٚي١ إذا ٚقع َٓ٘ اٱعُاٍ 

سمي١ نًٗا أٚ بعطٗا يف إقًِٝ ايدٚي١ ٜطسٟ ٖرا ايكإْٛ امله١ْٛ هلا, َٚت٢ ٚقعت اؾ

 ".َطاُٖت٘ يف اـاززع٢ً َٔ ضاِٖ ؾٝٗا أٚ ٚقعت 

ٚنريو اؿاٍ يف ايتػسٜع املصسٟ ؾكد طبل َبدأ اٱق١ًُٝٝ ع٢ً نٌ اؾسا٥ِ اييت 

 تكع ع٢ً  إقًِٝ ايدٚي١ نًٗا أٚ بعطٗا.

ٛصٍٛ إىل ا٭دي١, ٚضٗٛي١ ٜٚطتٓد َبدأ اٱق١ًُٝٝ ع٢ً َربزات, َٓٗا: ضٗٛي١ اي

 إدسا٤ات احملان١ُ يف َٛقع اؾسمي١, ٚؼكٝل ايسدع ايعاّ ٱزضا٤ املػاعس ا٫دتُاع١ٝ.

                                                           
6
 .181م، ص 2010( د.أل ذ وو ود و   ى،  شا ع الحاسااي آلالية ا، التششيع اإلا شت، داس النه ة الالاش ية، القااشي، طاالاة  (
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ٜٚكصد ب٘ تطبٝل قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ع٢ً اؾسا٥ِ اييت متظ  َبدأ ايع١ٝٓٝ: .2

 َصاحل أضاض١ٝ يًدٚي١, أًٜا نإ َهإ ٚقٛعٗا أٚ ازتهابٗا أٚ دٓط١ٝ َستهبٗا.

ػس قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات إىل اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ تطبٝكًا ملبدأ ايع١ٝٓٝ, ٚمل ُٜ

 ٚإمنا سصس َبدأ ايع١ٝٓٝ يف عدد َٔ اؾسا٥ِ َٓٗا:

 .(7)اؾسا٥ِ املاض١ بأَٔ ايدٚي١ )ايؿصٌ ايجاْٞ ٚايجايح( .أ 

 .(8)اؾسا٥ِ ذات اـطس ايعاّ )ايباب ايجاْٞ( .ب 

 .(9)ايجايح( اؾسا٥ِ املاض١ با٫قتصاد ايكَٛٞ )ايباب .ز 

 .(10)اؾسا٥ِ املاض١ بايٛظٝؿ١ ايعا١َ )ايباب ايسابع ( .د 

ُٜٚعد ٖرا املبدأ اتطاعًا ملبدأ اٱق١ًُٝٝ, ٚذيو يًعكاب ع٢ً اؾسا٥ِ  َبدأ ايػدص١ٝ: .3

ٚميهٔ تطبٝل ٖرا املبدأ ايدٚي١ عٓد عٛد٠ ايؿاعٌ إىل ٚطٓ٘; اييت ازتهبت خازز 

اْٞ بإعداد اؾسمي١ يف ٚطٓ٘, ٚتٓؿٝرٖا ع٢ً اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, عٓدَا ٜكّٛ اؾ

عٓد َػادزت٘ إىل دٚي١ أخس٣, ٚتجٛز ايصعٛب١ سٍٛ َا إذا ناْت اؾسمي١ غري َعاقب 

 عًٝٗا يف ايكإْٛ ا٭دٓيب.

ٚمل ٜٓص قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين بػهٌ صسٜح ع٢ً تطبٝل ٖرا املبدأ يف 

( َٓ٘ ع٢ً َٔ ٜستهب َٔ ٠3 )اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, ٚيهٔ ميهٔ إعُاٍ ْص املاد

ايُٝٓٝني إسد٣ صٛز اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ نًٗا أٚ بعطٗا يف إقًِٝ ايدٚي١. َٚبدأ 

. ٚقد أخر قإْٛ ايعكٛبات (11)( َٔ ايكإْٛ ذات2٘ايػدص١ٝ ْصت عًٝ٘ أٜطًا املاد٠ )

 املصسٟ مببدأ ايػدص١ٝ عٓد تٛاؾس ايػسٚط اٯت١ٝ:

 إٔ ٜهٕٛ اؾاْٞ َصسًٜا. .أ 

 اؾسمي١ املستهب١ دٓا١ٜ أٚ دٓش١ ٚؾكًا يًكإْٛ املصسٟ.إٔ تهٕٛ  .ب 

 إٔ ٜهٕٛ ايؿعٌ املستهب يف اـازز ُٜعد دسمي١ ٚؾكًا يًكإْٛ ا٭دٓيب. .ز 

                                                           
7
 الثااي و   انون الجشا ع  الالاقو اي الي ء .( الااب ألا ا، القسع ألا ا، الدتاب  (
8
 ( القسع ألا ا، الدتاب الثااي و   انون الجشا ع  الالاقو اي الي ء . (
9
 ( اإلاش ع الساحل. (
10

 ( اإلاش ع الساحل. (
11

 ( ار  اب ميها1" اإلاسئولية الجضا ية شخ ية..". (
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ٜٚكصد ب٘ تطبٝل ايٓص اؾٓا٥ٞ يًدٚي١ اييت ٜتٛادد ؾٝٗا اؾاْٞ, دٕٚ  َبدأ ايعامل١ٝ: .4

ٚمبطايع١ ين عًٝ٘ أٚ َهإ ازتهاب اؾسمي١; ايٓعس إىل دٓطٝت٘ أٚ دٓط١ٝ اجمل

قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات لد أْ٘ مل ٜٓص ع٢ً َبدأ ايعامل١ٝ, نٕٛ ٖرا ايٓٛع َٔ 

 .(12)اؾسا٥ِ َكٝد عاي١ اٱْاب١ ايكطا١ٝ٥

ٚنريو اؿاٍ بايٓطب١ يًتػسٜع املصسٟ ؾًِ ٜأخر بٗرا املبدأ, ٚإمنا ٜتِ ايٓعس يف 

 خازز اٱقًِٝ املصسٟ ٚؾكًا ي٬تؿاقٝات ايدٚي١ٝ.بعض ايكطاٜا اييت تكع 

 الفرع الجالح: احملكل اجليائي يف اجلرائه املعلوماتية

تباغس ايٓٝاب١ ايتشكٝل يف اؾسا٥ِ بٛصؿٗا صاسب١ ا٫ختصاص ا٭صٌٝ ؾٝٗا 

نكاعد٠ عا١َ, ٚقد أ٫ٖٚا املػسع ٖرا ا٫ختصاص باعتبازٖا د١ٗ قطا١ٝ٥ َهًؿ١ 

( َٔ قإْٛ 21٭ؾساد. ٖٚرا ا٫ختصاص دا٤ بٓص املاد٠ )عُا١ٜ سكٛم ٚسسٜات ا

اٱدسا٤ات اؾصا١ٝ٥, ٚاييت ْصت ع٢ً إٔ:" ايٓٝاب١ ايعا١َ ٖٞ صاسب١ اي١ٜ٫ٛ يف ؼسٜو 

 ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ ٚزؾعٗا َٚباغستٗا أَاّ احملانِ..".  

ٟ َٚٔ املعسٚف إٔ ايٓٝاب١ ايعا١َ تكّٛ بايتشكٝل َٔ خ٬ٍ فُٛع١ َٔ احملككني ذٚ

اـربات ايكا١ْْٝٛ, ٚقد ٜكّٛ بايتشكٝل ايٓا٥ب ايعاّ بٓؿط٘ أٚ بٛاضط١ اسد أعطا٤ 

 .(13)ايٓٝاب١ ايعا١َ

ٚاحملكل اؾٓا٥ٞ: ٖٛ ايػدص ايكا٥ِ بأعُاٍ إدسا٤ات ايتشكٝل, ٫ٚ خيتًـ تعسٜـ 

احملكل يف اؾسا٥ِ ايتكًٝد١ٜ عٔ تعسٜؿ٘ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, ؾايؿسم يف ْٛع١ٝ 

 .(14)ٚيٝظ يف احملكلاؾسمي١ 

ٚمبا إٔ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ تعتُد ع٢ً تك١ٝٓ املعًَٛات ٚٚضا٥ٌ ايتهٓٛيٛدٝا, ؾإٕ 

ايتشكٝل ؾٝٗا جيب إٔ ٜهٕٛ َٔ قبٌ قككني يدِٜٗ املعازف ٚاـربات ايطسٚز١ٜ 

 .(15)ملٛادٗتٗا

                                                           
12

املحد يييية ؤلاناحييية الق ييييا ية الاييي   ييييشد اليهيييا حييييال شا الذحلوواسيييية ويييي  الييييذ  ( ونييييى عنييي  أنييييى1"  قايييم النياحيييية الالااوييية أ  253( ن ييييا اإلايييادي ) (

 للقواعذ اإلاقشسي ا، القانون الي ء ".
ً
 السل اي ألا نبية،  يجشت  ن يزاا  مقا

13
ضا يية م يا ايو أ.ئ( عن  أنى1" يقوم النا ب الالاام حن سى أ  حواس ة ألذ أع اب النياحة الالااوة ح ااششي اليذعو  الج23( لير ن ا اإلاادي ) (

 وقشس حالقانون".
14

 .86( د. ،الذ و ذ ج احشاايع، وش ع ساحل، ص (
15

 127م، ص2009ألاسدن، طاالايييى  ( د.عنييي   اييياس الحسيييانا ت،  يييشا ع الحاسيييوب  ،نارنيييا، داس اليييياص ست الالال يييية لل شيييش  التوصييييع، ع يييان، (

 بالاذاا. وا
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ِ يريو ؾإٕ احملككني املهًؿني يًتشكٝل يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ جيب إٔ ٜهٕٛ يدٜٗ

َٗازات تعتُد ع٢ً ايتأٌٖٝ ايتهٓٛيٛدٞ, باٱضاؾ١ إىل ايصؿات اييت جيب إٔ ٜتش٢ً 

بٗا احملكل يف مجٝع اؾسا٥ِ; ناملٖٛب١ ٚايطسع١ يف إدسا٤ات ايتشكٝل ٚغريٖا, ٚتتُجٌ 

 :(16)ٖرٙ املٗازات يف اٯتٞ

 اٱملاّ باؾٛاْب ايؿ١ٝٓ ٚايتك١ٝٓ ٚاضتدداَٗا يف ايتشكٝل اؾٓا٥ٞ. .1

 ِ اؾسمي١ املعًَٛات١ٝ.َٗاز٠ تكٝٝ .2

 َعسؾ١ املهْٛات املاد١ٜ يٮدٗص٠ ايسق١ُٝ ٚايتعاٌَ املبد٥ٞ َعٗا. .3

 متٝٝص أْع١ُ ايتػػٌٝ ٚايتعاٌَ املبد٥ٞ َعٗا. .4

 ايتعسف ع٢ً ايصٝؼ املدتًؿ١ يًًُؿات, ٚتطبٝكات اؿاضب اٯيٞ. .5

 إداد٠ ايتعاٌَ َع خدَات ا٫ْرتْت ايس٥ٝط١ٝ. .6

 تدد١َ يف ازتهاب اؾسمي١ املعًَٛات١ٝ.َعسؾ١ ا٭دٚات ٚا٭ضايٝب املط .7

 َعسؾ١ أِٖ تكٓٝات اؿاضب اٯيٞ ٚا٫ْرتْت ٚأدٚاتٗا ٚطسٜك١ عًُٗا. .8

 َعسؾ١ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ ٚاـصا٥ص اييت تتُٝص بٗا. .9

 اٱملاّ بايتػسٜعات املتعًك١ باؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ. .10

 الفرع الرابع: معوقات التحكيل يف اجلرائه املعلوماتية

ٖٓاى ايعدٜد َٔ املعٛقات اييت قد تٛاد٘ ايكا٥ُني بايتشكٝل اؾٓا٥ٞ يف اؾسا٥ِ 

 :(17)املعًَٛات١ٝ, ٚتتُجٌ ٖرٙ املعٛقات يف اٯتٞ

 تعٗس ٖرٙ املعٛقات ؾُٝا ًٜٞ: أ٫ًٚ: املعٛقات اييت تتعًل باؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ:

١ يف ازتهاب ضٗٛي١ ٚضسع١ إخؿا٤ ٚقٛ ايديٌٝ ايسقُٞ, ْعسًا يًتك١ٝٓ ايعايٝ .1

 اؾسمي١ املعًَٛات١ٝ.

 صعٛب١ ايٛصٍٛ إىل ايديٌٝ ايسقُٞ ٱساطت٘ بٛضا٥ٌ اؿُا١ٜ ايؿ١ٝٓ. .2

 ضدا١َ سذِ املعًَٛات ٚايبٝاْات املتعني ؾشصٗا. .3

 إَها١ْٝ خسٚز اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ عٔ ْطام إقًِٝ ايدٚي١. .4

                                                           
16

،عايذ هللا القو يااي، وش يع 100، د. ،الذ و ذ ج احشاايع، وش يع سياحل، ص132( لل ضيذ أن ش1 د.عن   ااس الحسانا ت، وش ع ساحل، ص (

 .115، سالايذااي االايع، وش ع ساحل، ص590ساحل، ص
17

 ويا بالاييذاا، عاييذ هللا حيي  لسيينن  186 وييا بالاييذاا، سيالايذااي االايييع، وش ييع سيياحل، ص 64( أن ييش1 د. ،الييذ و ييذ ج احيشاايع، وش ييع سيياحل، ص (

 بالاذاا.   وا 64القو ااي، وش ع ساحل، ص



 
 

 
 
 

311  
  للعلىم اإلنسانية واالجتواعية

 د. نديم محمد حسن الترزي|                      املعلوناتيةسلطات النيابة العانة يف الجرائم 
 

ISSN : 2410-1818 

 م2017 ابريل ( 15( الوجلذ )13)العذد 

 ضعـ اؿُا١ٜ ا٭١َٝٓ ايتك١ٝٓ يًُعًَٛات ايسق١ُٝ اهلا١ً٥. .5

 ثاًْٝا: املعٛقات اييت تتعًل باؾٗات املتطسز٠ 

 عدّ إدزاى خطٛز٠ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ َٔ قبٌ املط٦ٛيني ع٢ً أْع١ُ املعًَٛات. .1

اغؿاٍ داْب ايتٛع١ٝ ٱزغاد املطتددَني ٭ْع١ُ املعًَٛات َٔ خطٛز٠ اؾسا٥ِ  .2

 املعًَٛات١ٝ.

١ٝٓ ايتك١ٝٓ, بٗدف ايتطاٌٖ َٔ قبٌ َطتددَٞ املعًَٛات يف ٚضع اؿُا١ٜ ا٭َ .3

 تبطٝط اٱدسا٤ات ٚنطب املصٜد َٔ ايصبا٥ٔ.

اٱسذاّ عٔ اٱب٬ؽ ٭ضباب نجري٠; نُشدٚد١ٜ اؾسمي١ املعًَٛات١ٝ, أٚ يصػس ضٔ  .4

 اؾاْٞ, أٚ بطبب اـٛف َٔ اؾاْٞ.

 ثايجًا: املعٛقات اييت تتعًل ظٗات ايتشكٝل

 عًَٛات١ٝ يد٣ احملككني.ْكص املٗاز٠ ايؿ١ٝٓ املطًٛب١ يًتشكٝل يف اؾسا٥ِ امل .1

عدّ َطاٜس٠ ايتطٛز املتطازع يتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات, ٚاييت أصبشت تػٌُ َععِ  .2

 َٓاسٞ اؿٝا٠.

ق١ً ايرباَر ٚا٭دٚات ايتك١ٝٓ املدصص١ يًُطاعد٠ يف ع١ًُٝ ايتشكٝل, َكاز١ْ  .3

 بايتطازع اهلا٥ٌ يف ايتك١ٝٓ.

ًَٛات, أٚ عدّ ا٫ٖتُاّ خٛف بعض احملككني َٔ اضتدداّ ٚضا٥ٌ تهٓٛيٛدٝا املع .4

 مبتابع١ املطتذدات يف فاٍ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ.

 الوعاينة في الجرائن الوعلىهاتية: الوبحث األول

تعترب املعا١ٜٓ َٔ اٱدسا٤ات اهلا١َ اييت تكّٛ بٗاا ايٓٝابا١ ايعاَا١, ٚتٗادف      يه:سمتهيد وتك

    َ طااسح اؾسمياا١ ؾُااع   إىل إظٗاااز اؿكٝكاا١ يف دسمياا١ ٚقعاات, عاأ طسٜاال ا٫ْتكاااٍ إىل 

 ا٭غٝا٤ املتعًك١ باؾسمي١ َٚعا١ٜٓ اٯثاز املرتتب١ عًٝٗا.

ٚاملعآٜاا١ قااد تهاإٛ َاأ إدااسا٤ات ا٫ضااتد٫ٍ, ٚقااد تهاإٛ َاأ إدااسا٤ات ايتشكٝاال, 

ؾإذا ناْت إدسا٤ات املعآٜا١ يف َهاإ عااّ عًا٢ املهْٛاات املادٜا١ ؾإْٗاا َأ إداسا٤ات          

١ خاص١; نُعا١ٜٓ بساَر ايهُبٝٛتس ؾاإٕ ذياو   ا٫ضتد٫ٍ, إَا إذا تطًبت املطاع عسَ

 َٔ إدسا٤ات ايتشكٝل.
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ٚؽتًـ املعا١ٜٓ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ عٓٗا يف اؾسا٥ِ ايتكًٝد١ٜ, ؾؿٞ اؾسا٥ِ 

مجع ٚاضتد٬ص  -باٱضاؾ١ إىل اٱدسا٤ات ايتكًٝد١ٜ  -املعًَٛات١ٝ ٜتطًب ا٭َس 

 ايديٌٝ ايسقُٞ َٔ ايتطبٝكات ٚايرباَر ايسق١ُٝ.

تطُٔ ض١َ٬  ٚاملػسع مل ُٜذص اؿصٍٛ ع٢ً ايديٌٝ دٕٚ غسٚط أٚ ضٛابط قا١ْْٝٛ,

يريو, ؾإْٓا ضٓتٓاٍٚ ٖرا املبشح يف ث٬ث١ َطايب ع٢ً ايٓشٛ اٱدسا٤ات َٔ ايعٝٛب; 

 اٯتٞ:

 املطًب ا٭ٍٚ: َؿّٗٛ املعا١ٜٓ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ.

 ات١ٝ ٚايطًط١ املدتص١ بٗا.املطًب ايجاْٞ: قٌ املعا١ٜٓ يف اؾسا٥ِ املعًَٛ

 املطًب ايجايح: ايكٛاعد ا٭ضاض١ٝ ايٛادب اتباعٗا يف َعا١ٜٓ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ.

 املعايية يف اجلرائه املعلوماتية مفهوو: املطلب األول

تٗدف املعا١ٜٓ إىل نػـ ايػُٛض عٔ نٌ َا ي٘ ع٬ق١ باؾسمي١, ٖٚٞ إدسا٤ 

صٝا١ْ ايعٓاصس اييت تتعًل باؾسمي١, ٚملصٜد َٔ غاٜت٘ ايٛصٍٛ إىل اؿكٝك١ َٔ خ٬ٍ 

ايبٝإ عٔ املعا١ٜٓ, ؾإْٓا ضٛف  ْتٓاٍٚ يف ٖرا املطًب َؿّٗٛ املعا١ٜٓ يف اؾسمي١ 

 املعًَٛات١ٝ, ٚطبٝعتٗا ٚأُٖٝتٗا, يف ؾسعني ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

 ايؿسع ا٭ٍٚ: تعسٜـ املعا١ٜٓ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ ٚطبٝعتٗا

 عا١ٜٓ:أ٫ًٚ: تعسٜـ امل

ٜكصد بٗا: " ٬َسع١ ٚؾشص سٞ َباغس ملهإ أٚ غدص أٚ غ٧ٝ ي٘ ع٬ق١ 

باؾسمي١, ٱثبات سايت٘ ٚايهػـ ٚايتشؿغ ع٢ً نٌ َا قد ٜؿٝد َٔ ا٭غٝا٤ يف 

 (.18نػـ اؿكٝك١")

ؾاملعا١ٜٓ إدسا٤ مبكتطاٙ ٜٓتكٌ احملكل اؾٓا٥ٞ إىل َهإ ٚقٛع اؾسمي١ يٝػاٖد 

املتعًك١ باؾسمي١ ٚنٝؿ١ٝ ٚقٛعٗا, ٚنريو مجع ا٭غٝا٤ ا٭خس٣ بٓؿط٘ ٚجيُع اٯثاز 

أ.ز ( بكٛهلا:"  130(, ٖٚرا َا أغازت إيٝ٘ املاد٠ )19اييت تؿٝد يف نػـ اؾسمي١)

                                                           
  .134( د. أل ذ وو ود و   ى، وش ع ساحل، ص 18) 

  . 149( د. ،الذ و ذ ج احشاايع، وش ع ساحل، ص  (19



 
 

 
 
 

313  
  للعلىم اإلنسانية واالجتواعية

 د. نديم محمد حسن الترزي|                      املعلوناتيةسلطات النيابة العانة يف الجرائم 
 

ISSN : 2410-1818 

 م2017 ابريل ( 15( الوجلذ )13)العذد 

ٜٓتكٌ احملكل إىل قٌ اؿادخ أٚ إىل أٟ َهإ ملعآٜت٘, نًُا زأ٣ ذيو َؿٝدًا 

 د اؾسمي١ ٚأثازٖا ..".يًتشكٝل ٱثبات ساي١ ا٭َانٔ ٚا٭غٝا٤ ٚا٭غداص ٚٚدٛ

ٚبايسغِ َٔ إٔ ٖرا ايٓص دا٤ قبٌ ظٗٛز اؾسمي١ املعًَٛات١ٝ, إ٫ إٔ املػسع قد 

اضتعٌُ عبازات ٚاضع١ ميهٔ إعُاهلا ع٢ً اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, إذ مل ٜكتصس املػسع 

يف املعا١ٜٓ ع٢ً ا٭َانٔ ٚا٭غداص ؾشطب, بٌ مشٌ أٜطًا ا٭غٝا٤, ٖٚرٙ ميهٔ إٔ 

 ا اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ.ٜهٕٛ َٓٗ

 ثاًْٝا: طبٝع١ املعا١ٜٓ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ

املعا١ٜٓ قد تهٕٛ َٔ إدسا٤ات ايتشكٝل, ٚقد تهٕٛ َٔ إدسا٤ات ا٫ضتد٫ٍ, ٫ٚ 

تعتُد طبٝعتٗا ع٢ً صؿ١ َٔ جيسٜٗا, بٌ ع٢ً َد٣ َا ٜكتطٝ٘ إدسا٩ٖا َٔ َطاع 

ناْت إدسا٤ اضتد٫ٍ, إَا إذا عكٛم اٱؾساد, ؾإذا دست املعا١ٜٓ يف َهإ عاّ 

 (.20اقتطت دخٍٛ َٓصٍ أٚ ي٘ سس١َ خاص١ ناْت إدسا٤ ؼكٝل)

 -نْٛٗا إدسا٤ اضتد٫ٍ أٚ إدسا٤ ؼكٝل  -ٖٚرٙ ايطبٝع١ املدتًؿ١ يًُعا١ٜٓ 

( 92( َٔ قإْٛ اٱدسا٤ات اؾصا١ٝ٥ ايُٝين, ؾؿٞ املاد٠ )130, 92أغازت إيٝٗا املادتني)

صٛزًا ع٢ً َعا١ٜٓ َهإ ٚقٛع اؾسمي١ ٚاحملاؾع١ ع٢ً أدي١ دعًت اختصاص املعا١ٜٓ َك

اؾسمي١ َٚا ٜطٌٗ ؼكٝكٗا, ٖٚرٙ َٔ إدسا٤ات ا٫ضتد٫ٍ, ٭ٕ يٝظ َٓٗا أٟ َطاع 

مبا ي٘ سس١َ خاص١, أَا إذا ناْت املعا١ٜٓ متظ ا٭غٝا٤ اييت هلا سس١َ خاص١; 

ٚيٝظ ا٫ضتد٫ٍ, ٖٚرا نايبشح يف ايهُبٝٛتس أٚ املعًَٛات ؾإْٗا َٔ أعُاٍ ايتشكٝل 

 ( ضايؿ١ ايرنس.130َا أغازت إيٝ٘ املاد٠ )

ٚتأضٝطًا ع٢ً َا ضبل, ؾإٕ املعا١ٜٓ يف عًِ ايتشكٝل اؾٓا٥ٞ ٖٞ َػاٖد٠ املهإ 

ٚعٌُ ٚصـ غاٌَ ي٘  -َٚٓٗا اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ  -ايرٟ ازتهبت ؾٝ٘ اؾسمي١ 

 .(21)ٱثبات سايت٘ بايهٝؿ١ٝ اييت تسنٗا بٗا اؾاْٞ

 

 

                                                           
  .640م، ص1988،  2( د. وو ود نجيب لسء ، ششج  انون ؤلا شاباي الجنا ية، داس النه ة الالاش ية، القااشي، ط  (20

  .149( د. ،الذ و ذ ج احشاايع، وش ع ساحل، ص  (21
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 ايؿسع ايجاْٞ: أ١ُٖٝ املعا١ٜٓ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ

نُا ٖٛ اؿاٍ يف -ميهٔ اضتد٬ص أ١ُٖٝ املعا١ٜٓ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ 

أ.ز.ٟ( ٚاييت أغازت إىل أ١ُٖٝ املعا١ٜٓ  130َٔ ْص املاد٠ )-اؾسا٥ِ ايتكًٝد١ٜ

ادًٜا ٚآثازٖا يًتشكٝل, ٱثبات ساي١ ا٭َانٔ ٚا٭غٝا٤ ٚا٭غداص ٚٚدٛد اؾسمي١ َ

 ٚنٌ َا ًٜصّ إثبات سايت٘.

إ٫ إٕ ايؿازم بني اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ ٚاؾسا٥ِ ايتكًٝد١ٜ, إٕ ا٭خري٠ هلا َطسسًا 

دست عًٝ٘ ا٭سداخ, ٚتسنت آثازٖا املاد١ٜ اييت تٓبجل َٓٗا ا٭دي١, بُٝٓا َطسح 

ٚايرٟ ٜتُجٌ يف  اؾسمي١ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ خيتًـ عٔ َطسح اؾسمي١ ايتكًٝد١ٜ,

 .(22)املعدات ٚا٭ْع١ُ املعًَٛات١ٝ اييت ناْت ق٬ً يًذسمي١ أٚ أداتٗا

٫ٚ تتُتع املعا١ٜٓ يف فاٍ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ بٓؿظ ايدزد١ َٔ ا٭١ُٖٝ اييت تًعبٗا 

 :(23)يف فاٍ اؾسا٥ِ ايتكًٝد١ٜ, َٚسد ذيو إىل اعتبازٜٔ

ٚايػبهات قًُا ٜرتتب ع٢ً ازتهابٗا آثازًا إٕ اؾسا٥ِ اييت تكع ع٢ً ْعِ املعًَٛات  .1

 َاد١ٜ.

إٕ عددًا نبريًا َٔ ا٭غداص قد ٜرتدد ع٢ً َهإ أٚ َطسح اؾسمي١ املعًَٛات١ٝ,  .2

خ٬ٍ ايؿرت٠ ايص١َٝٓ اييت تتٛضط عاد٠ً ازتهاب اؾسمي١ ٚانتػاؾٗا, مما قد ٧ٜٝٗ 

عطٗا, ٖٚٛ َا قد ايؿسص١ ؿدٚخ تػٝري أٚ إت٬ف أٚ عبح باٯثاز املاد١ٜ أٚ شٚاٍ ب

 ٜجري ايػو يف ايديٌٝ املطتُد َٔ املعا١ٜٓ. 

 حمل املعايية يف اجلرائه املعلوماتية والسلطة املختصة بها: املطلب الجاىي

ضٛف ْتشدخ يف ٖرا املطًب عٔ قٌ املعا١ٜٓ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ ٚايطًط١ 

 املدتص١ بٗا,ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

  اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝايؿسع ا٭ٍٚ: قٌ املعا١ٜٓ يف

                                                           
( صانر يوسف، الجشي ة اإلاش داة عبر ،نارنا، سسالة وا ستنر، كليية الحقيوا  الالاليوم السياسيية،  اوالاية ووليود والا يشت، الجضا يش، عيام  (22

 pm 11130م، الساعة 30/4/2016.  اسيخ www.ummto/dzLship?articlم، 2013

  .134( د.أل ذ وو ود و   ى، وش ع ساحل، ص (23
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أسسش ايتكدّ ايتهٓٛيٛدٞ ٚضعًا دعٌ املعًَٛات َتاس١ً يف َتٓاٍٚ اؾُٝع, ٚتستب 

ع٢ً ذيو ظٗٛز دسا٥ِ اضتددّ ؾٝٗا ايهُبٝٛتس ٚا٫ْرتْت نأدا٠ يًذسمي١, أٚ ضش١ٝ 

 (:24هلرا ايٓػاط اٱدساَٞ, ؾاؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ تٓصب ع٢ً ايعٓاصس ايتاي١ٝ)

ٚتتُجٌ ٖرٙ اؾسا٥ِ يف ضسق١ أٚ تػٝري أٚ سرف املعًَٛات, نايٓػاط : املعًَٛات .1

 اٱدساَٞ ايرٟ ٜطتٗدف اخرتام ايربٜد ا٫يهرتْٚٞ ٚايعبح مبشتٜٛات٘.

: ٚتػٌُ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ اييت تكع ع٢ً أدٗص٠ ايهُبٝٛتس بٗدف تعطًٝٗا ا٭دٗص٠ .2

 ٖرٙ ا٭دٗص٠.أٚ ؽسٜبٗا بإزضاٍ ايؿريٚضات أٚ ايرباَر اييت تطبب تًـ 

: ٖٚٞ اؾسا٥ِ اييت تكع ع٢ً ا٭غداص أٚ اؾٗات باضتدداّ اؾٗات أٚ ا٭غداص .3

غبه١ ا٫ْرتْت ٚايهُبٝٛتس, نايتٗدٜد أٚ ا٫بتصاش أٚ ايطسق١ أٚ ممازض١ 

 ايؿاسػ١ ٚغريٖا.

ٚتأضٝطًا ع٢ً ذيو, ؾإٕ قٌ املعا١ٜٓ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ ٖٛ َعا١ٜٓ اٯثاز اييت 

ٜرتنٗا َطتددّ ايػبه١ املعًَٛات١ٝ, ضٛا٤ ناْت ٖرٙ اٯثاز ع٢ً املعًَٛات أٚ 

ضايؿ١ -أ.ز.ٟ(  130ا٭دٗص٠ أٚ ا٭غداص,  ٚميهٔ اضتد٬ص ذيو َٔ ْص املاد٠ )

١ تهٕٛ يٮَانٔ ٚا٭غٝا٤ ٚاٯثاز اييت ؽًؿت ٚاييت أغازت إىل إٔ املعآٜ-ايرنس 

 عٔ اؾسمي١.

قٌ  -ٚمل تٗتِ َععِ ايتػسٜعات اؾٓا١ٝ٥ املعاصس٠ بتشدٜد َطسح اؾسمي١ 

بػهٌ دقٝل, نُا ٖٛ اؿاٍ يف ايتؿتٝؼ, ٜٚسدع عدّ ا٫ٖتُاّ بتشدٜد  -املعا١ٜٓ 

 :(25)َطسح املعا١ٜٓ إىل اعتبازٜٔ

تستب آثازًا قا١ْْٝٛ بايبط٬ٕ أٚ ا٫ْعداّ ع٢ً ػاٚش إٕ َععِ ايكٛاْني اؾٓا١ٝ٥ ٫  .1

عٓد إدسا٤ املعا١ٜٓ, طاملا ؾٝ٘ َصًش١  -اؿدٚد املها١ْٝ  -َطسح اؾسمي١ 

 يًتشكٝل ٫ٚ ٜٛدد ؾٝ٘ خسٚز ع٢ً قٛاعد ا٫ختصاص.

٫ تجٛز عاد٠ً بػإٔ ؼدٜد َطسح اؾسمي١ َٓاشع١ بني اـصّٛ يف ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥  .2

أٚ طًب ايبط٬ٕ تأضٝطًا ع٢ً ػاٚش ايٓطام املهاْٞ, نُا ٖٛ ايػإٔ يف 

ايتؿتٝؼ, ٭ٕ املعا١ٜٓ ٖٞ إدسا٤ ٚادب َٔ إدسا٤ات ايتشكٝل تؿسض٘ ايكٛاْني ع٢ً 

                                                           
  .18م، ص2007عاذ هللا،  شا ع اإلاالالووا ية  ،نارنا، و شوساي الحلب  الحقو ية، حنر ي، لانان، ال االاة ألا ل ، (عاذ هللا عاذ الدشيع  (24

 .134( د.أل ذ وو ود و   ى، وش ع ساحل، ص (25
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ٛش ٭ٟ طسف ا٫عرتاض ع٢ً ٖرا املدتصني مبذسد عًُِٗ بٛقٛع اؾسمي١, ؾ٬ جي

 اٱدسا٤.

ٚاؾدٜس بايرنس إٕ املعا١ٜٓ يف اؾسا٥ِ ايتكًٝد١ٜ تهٕٛ با٫ْتكاٍ إىل َهإ ٚقٛع 

اؾسمي١, أَا يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, ؾإٕ ٖٓاى عدٙ طسم ٜطتطٝع بٗا احملكل املعا١ٜٓ 

 (:26يف ايعامل ا٫ؾرتاضٞ ٖٚٞ)

 َٔ َهتب٘ يف ايٓٝاب١ ايعا١َ. .1

 د٣ َكاٖٞ ا٫ْرتْت.َٔ إس .2

 َٔ َكس َصٚد اـد١َ. .3

 َٔ َهتب اـبري ايؿين. .4

 الفرع الجاىي: السلطة املختصة مبعايية اجلرائه املعلوماتية

قد تهٕٛ إدسا٤ اضتد٫ٍ, ٚقد تهٕٛ إدسا٤ -نُا ضبل ايكٍٛ -املعا١ٜٓ 

ؼكٝل, ؾإذا دست يف َهإ عاّ ؾإْٗا إدسا٤ اضتد٫ٍ, إَا إذا اقتطت دخٍٛ َٓصٍ أٚ 

 .(27)َعا١ٜٓ غ٧ٝ ي٘ سس١َ خاص١ ؾإْٗا َٔ إدسا٤ات ايتشكٝل

صاسب١  يريو, ؾإٕ ؼدٜد َهإ ٚقٛع اؾسمي١ ي٘ أ١ُٖٝ بايػ١ يف تعٝني ايطًط١

ا٫ختصاص ملباغس٠ إدسا٤ات املعا١ٜٓ, ٚيف ؼدٜد أٚيٜٛات ايبشح ٚايتٓكٝب عٔ اٯثاز 

ٚاملدًؿات ايٓاغ١٦ عٔ اؾسمي١, بٗدف تٛضٝح ا٭ضًٛب ا٭َجٌ يهػـ ناٌَ أبعادٖا 

 .(28)دٕٚ إغؿاٍ داْب َٓٗا

تطاٍ سكٛم ٚسسٜات ا٭ؾساد -َٚٓٗا املعا١ٜٓ -ٚمبا إٔ إدسا٤ات ايتشكٝل 

ؾكد سسص املػسع يف قإْٛ اٱدسا٤ات اؾصا١ٝ٥ ايُٝين ع٢ً إ٥٬ٜٗا إىل د١ٗ  اـاص١,

 ( َٓ٘.130قطا١ٝ٥ ٖٚٞ ايٓٝاب١ ايعا١َ, ٖٚرا َا أغازت إيٝ٘ املاد٠ )

ٚيطًط١ ايتشكٝل ا٫ضتعا١ْ باـربا٤ ٱدسا٤ املعا١ٜٓ ٚتكدِٜ اٱٜطاسات يف أٟ َطأي١ 

ييت ؽسز عٔ ْطام اختصاصٗا, ٖٚرا َا َٔ املطا٥ٌ املتعًك١ باؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ ا

                                                           
 .156( د. ،الذ و ذ ج احشاايع، وش ع ساحل، ص (26

 .640( وو ود نجيب لسء ، وش ع ساحل، ص (27

 .169يع، وش ع ساحل، ص( د. ،الذ و ذ ج احشاا (28
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أ.ز.ٟ( بكٛهلا: ".. ٚي٘ اضتدعا٤ اـربا٤ ٱدسا٤ املعا١ٜٓ ٚحيسز  130أندت٘ املاد٠ )

 قطسًا باملعا١ٜٓ ٜهٕٛ صٛز٠ نا١ًَ َٚطابك١ يًػ٤ٞ قٌ املعا١ٜٓ..".

( َٔ ايكإْٛ ذات٘, إذ ْصت ع٢ً أْ٘:" يًٓٝاب١ ايعا١َ 207ٚأندت ذيو أٜطًا املاد٠ )

إٔ تطًب َٔ طبٝب أٚ غدص ي٘ خرب٠ ؾ١ٝٓ يف أٟ فاٍ إبدا٤ ايسأٟ يف أٟ َطأي١ 

 َتعًك١ بايتشكٝل..".

ٚيًٓٝاب١ ايعا١َ ضًط١ تكدٜس١ٜ يف تكدٜس زأٟ اـبري, ؾًٗا إٔ تأخر ب٘, ٚهلا إٔ 

تسؾط٘ َع ؼدٜد أضباب ايسؾض, أٚ طًب تكسٜس إضايف َٔ اـبري ذات٘ أٚ َٔ خبري 

تكسٜس ا٭ٍٚ ع٢ً أٚد٘ ْكص, نُا جيٛش طًب تكسٜس َٔ خبري آخس آخس, إذا است٣ٛ اي

 .(29)يف ساي١ ٚدٛد غو يف صش١ ايتكسٜس ا٭ٍٚ

ٚتأضٝطًا ع٢ً َا ضبل, ؾايٓٝاب١ ٖٞ صاسب١ ا٫ختصاص ا٭صٌٝ يف َعا١ٜٓ اؾسا٥ِ 

عٓدَا تتعًل املعا١ٜٓ باؿسٜات اـاص١  -نػريٖا َٔ اؾسا٥ِ ا٭خس٣  -املعًَٛات١ٝ 

, بايسغِ َٔ إٔ ْصٛص قإْٛ اٱدسا٤ات اؾصا١ٝ٥ ٫ تصاٍ ْصٛصًا تكًٝد١ٜ, يٮغداص

ٚمل تٓص صساس١ ع٢ً اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, إ٫ إٔ ا٭يؿاظ ايٛازد٠ يف ٖرٙ ايٓصٛص 

 تتطع يتػٌُ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ.

 ها يف معايية اجلرائه املعلوماتيةاتباعالكواعد األساسية الواجب : املطلب الجالح

سًا يًطبٝع١ اـاص١ اييت تتُٝص بٗا اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, ؾإْ٘ جيب َساعا٠ ْع

فُٛع١ َٔ اـطٛات قبٌ ايبد٤ يف َعآٜتٗا, ٚنرا ا٫يتصاّ بايػسٚط ايٛادب اتباعٗا 

يصش١ املعا١ٜٓ يف ٖرا ايٓٛع َٔ اؾسا٥ِ, يريو ؾإْٓا ضٓتٓاٍٚ ٖرا املطًب يف ؾسعني 

 ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

 

 

 

                                                           
 للنياحية الالااوية أ  املحد ية،  لدي   يشاس عيذم اإلاوامقية عني  التقشييش  216( ليير ن يا اإلايادي ) (29

ً
أ.ئ.ت( عني  أنيى1" ي ينيون  قشييش الخانير ولضويا

،  يجيوص طليب  قشيييش ا:ياا، وي  الخانيير ن سيى أ  وي  ،انيير ب،يش، ارا التيو  التقشيييش ألا ا عني  أ  
ً
 يى نقييك، م يا يجييوص يجيب أن ينيون وسييباا

 طلب  قشيش  ذيذ و  ،انر ب،ش ارا ثاس شك لوا صحة التقشيش ألا ا ".
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 ٍٚ: اـطٛات ايٛادب َساعاتٗا قبٌ ايبد٤ يف َعا١ٜٓ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝايؿسع ا٭

ْعسًا ٭ٕ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ ع٢ً متاع َباغس َع سكٛم ا٭غداص ٚسسٜاتِٗ, ؾإٕ 

ع٢ً احملكل اتباع فُٛع١ َٔ اـطٛات قبٌ ايبد٤ يف َعا١ٜٓ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, 

ٖٞٚ(30): 

احملككني ٚاـربا٤ ايرٜٔ تتٛاؾس ؾِٝٗ ايهؿا٠٤ ايع١ًُٝ ؼدٜد ؾسٜل املعا١ٜٓ َٔ  .1

 ٚاـرب٠ ايؿ١ٝٓ يف اجملاٍ املعًَٛاتٞ.

تٛؾري َعًَٛات َطبك١ عٔ َهإ اؾسمي١, ٚاملايو هلرا املهإ, ْٚٛع ٚعدد  .2

 ادٗص٠ ايهُبٝٛتس ٚايػبهات املستبط١ بٗا ؾًٓٝا.

ي٬ضتعا١ْ بٗا يف  ػٗٝص ا٭دٚات ٚا٫ستٝادات ايطسٚز١ٜ َٔ ا٭دٗص٠ ٚايرباَر .3

 َعا١ٜٓ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ.

اؽاذ اٱدسا٤ات ٚا٫ستٝاطات املطبك١ قبٌ ايبد٤ باملعا١ٜٓ; نكطع ايتٝاز  .4

ايهٗسبا٥ٞ عٔ َهإ املعا١ٜٓ, ملٓع اؾاْٞ َٔ ايكٝاّ بأٟ ؾعٌ َٔ غأْ٘ ايتأثري 

 ع٢ً أدي١ اؾسمي١ أٚ قٛ آثازٖا.

اؾسمي١ املساد َعآٜت٘ قبٌ إدسا٤ اختبازات عدّ ْكٌ أٟ َاد٠ َعًَٛات١ٝ َٔ َطسح  .5

يًتأند َٔ خًٛ احملٝط اـازدٞ ملٛقع ايهُبٝٛتس َٔ أٟ فاٍ يك٣ٛ 

 َػٓاطٝط١ٝ ميهٔ إٔ تطبب يف قٛ ايبٝاْات املطذ١ً.

َٓع تٛادد أٟ غدص يف َطسح اؾسمي١ املعًَٛات١ٝ ست٢ ٫ ٜ٪ثس ذيو ع٢ً اٯثاز  .6

 ٚا٭دي١.

 ملعا١ٜٓايؿسع ايجاْٞ: غسٚط صش١ ا

 ٜػرتط يصش١ املعا١ٜٓ تٛاؾس عد٠ غسٚط, أُٖٗا َا ًٜٞ:

: ع٢ً احملكل ؾٛز تًكٞ ب٬ؽ بٛقٛع ضسع١ ا٫ْتكاٍ إىل َطسح اؾسمي١ املعًَٛات١ٝ .1

دسمي١ َعًَٛات١ٝ ا٫ْتكاٍ إىل َهإ ٚقٛع اؾسمي١ املعًَٛات١ٝ املساد َعآٜت٘, ٚعًٝ٘ 

 :(31)ؾٛز ٚصٛي٘ اؽاذ ا٫ستٝاطات اٯت١ٝ

                                                           
، 111م، ص2004( أن يش1 د.   ألاوينن البشيشت، التوقييل اي، الجيشا ع اإلاسيتوذثة،  اوالاية نيايف للالاليوم ألاونيية، الشيياض، ال االاية ألا لي ،  (30

 .157، وش ع ساحل، ص، د. ،الذ و ذ ج احشاايع 86صانر يوسف، وش ع ساحل، ص

 .158( د. ،الذ و ذ ج احشاايع، وش ع ساحل، ص (31
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 ا٭غداص املتٛاددٜٔ داخٌ َطسح اؾسمي١ ٚتدٜٚٔ بٝاْاتِٗ.سصس  .أ 

 ايتأند َٔ عدّ ملظ أ١ٜ آثاز إ٫ َٔ قبٌ املدتصني. .ب 

 إخطاز اـربا٤ بايبد٤ باملعا١ٜٓ ٚزؾع اٯثاز. .ز 

 ايتشؿغ ع٢ً نٌ َاي٘ ازتباط ٚع٬ق١ باؾسمي١ املعًَٛات١ٝ. .د 

َطسح اؾسمي١ املعًَٛات١ٝ : ع٢ً احملكل عٓد ٚصٛي٘ إىل تٛثٝل نٌ إدسا٤ات املعا١ٜٓ .2

تٛثٝل تازٜذ ٚٚقت املعا١ٜٓ ٚٚصـ َطسح اؾسمي١ بهاٌَ قتٜٛات٘ ٚصؿًا دقٝكًا, 

َت٢ أَهٔ  -ٚتٛثٝل ا٭دي١ ايسق١ُٝ بدق١, ٚايٛضع١ٝ اييت ناْت عًٝٗا ٚؼسٜصٖا 

 -َطسح اؾسمي١  -ٚتٛثٝل ايػبهات املستبط١ بأدٗص٠ ايهُبٝٛتس  -ذيو 

 . (32)ازتهاب اؾسمي١ املعًَٛات١ٝ ٚايرباَر املطتدد١َ يف

: َٔ ا٭غٝا٤ اييت ٜٓبػٞ ع٢ً احملكل ايتشؿغ ع٢ً َطسح اؾسمي١ بعد املعا١ٜٓ .3

اتباعٗا ٖٞ ايتشؿغ ع٢ً َطسح اؾسمي١ بعد ا٫ْتٗا٤ َٔ إدسا٤ات املعا١ٜٓ, ٚع١ً 

ذيو ٖٞ إَها١ْٝ ايعٛد٠ إيٝ٘ نًُا أزاد احملكل نػـ غُٛض غ٤ٞ أٚ ايتأند 

١ٓ, ؾاملعا١ٜٓ املتهسز٠ ملطسح اؾسمي١ تهػـ دا٥ًُا أغٝا٤ ددٜد٠, قد َٔ آثاز َعٝ

 .(33)ٜهٕٛ اؾاْٞ قاّ بإخؿا٥ٗا

: تؿادًٜا يطٝاع ا٭دي١ ٚاؿؿاظ ع٢ً َطسح اؾسمي١ ٜٓبػٞ ع٢ً احملكل تدٜٚٔ املعا١ٜٓ .4

تدٜٚٔ إدسا٤ات املعا١ٜٓ ملطسح اؾسمي١ املعًَٛات١ٝ, ٚست٢ ٜهٕٛ يًتدٜٚٔ أُٖٝت٘, 

 :(34)بػٞ اتباع اٱدسا٤ات ايتاي١ٝؾإْ٘ ٜٓ

تصٜٛس اؿاضب اٯيٞ ٚا٭دٗص٠ ايطسؾ١ٝ املتص١ً بٗا, َع تطذٌٝ ٚقت  .أ 

 ٚتازٜذ َٚهإ ايتكاط ايصٛز.

 تدٜٚٔ ايطسٜك١ اييت مت بٗا إعداد ايٓعاّ. .ب 

إثبات ساي١ ايتٛص٬ٝت ٚايهاب٬ت املتص١ً بهٌ َهْٛات ايٓعاّ, ست٢  .ز 

ٚايتشًٌٝ عٓد عسض ا٭َس ؾُٝا بعد ع٢ً ميهٔ إدسا٤ عًُٝات املكاز١ْ 

 احمله١ُ.

                                                           
 .86( صانر يوسف، وش ع ساحل، ص (32

 .163( د. ،الذ و ذ ج احشاايع، وش ع ساحل، ص (33

 .164( اإلاش ع الساحل، ص (34
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 التفتيش في الجرائن الوعلىهاتية: الوبحث الثاني

 : متهيد وتكسيه

ُٜعد ايتؿتٝؼ َٔ أِٖ ٚأخطس إدسا٤ات ايتشكٝل, ملطاض٘ باؿسٜات اـاص١ اييت 

ؼُٝٗا ايدضاتري ٚايكٛاْني. ٚايتؿتٝؼ إدسا٤ قاْْٛٞ ٜٗدف إىل نػـ أدي١ اؾسمي١ 

ٚقعت, أٚ احملتٌُ ٚقٛعٗا, ٚتصداد خطٛز٠ ايتؿتٝؼ بػهٌ نبري يف اؾسا٥ِ  اييت

املعًَٛات١ٝ, ٚايطبب يف ذيو ٜسدع إىل إٔ قٌ ايتؿتٝؼ ؾٝٗا ٖٛ ْعاّ املعاؾ١ 

ا٫يهرت١ْٝٚ, ٖٚرا ايٓعاّ ذٚ طابع غري َادٟ, إذ أْ٘ فسد َعًَٛات ايهرت١ْٝٚ يٝظ 

نُا ٖٛ اؿاٍ يف اؾسا٥ِ ايتكًٝد١ٜ,  هلا َعٗس َادٟ قطٛع يف ايعامل اـازدٞ;

نُا أْ٘ قد ٫ ٜكتصس ع٢ً املعًَٛات املٛدٛد٠ يف نُبٝٛتس َعني, بٌ أْ٘ قد ٜتذاٚش 

إىل أْع١ُ َٚعًَٛات أخس٣ َستبط١ ب٘, ٚيٛ اختًـ َهإ ٚدٛدٖا. يريو ٜٓبػٞ ع٢ً 

ا٥ِ احملكل اؾٓا٥ٞ َساعا٠ ايػسٚط ٚايطُاْات ايكا١ْْٝٛ أثٓا٤ ايتؿتٝؼ عٔ اؾس

 املعًَٛات١ٝ, ست٢ ٫ تٛصِ إدسا٤ات ايتؿتٝؼ بايبط٬ٕ.

ٚ٭١ُٖٝ َٛضٛع ايتؿتٝؼ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, ضٓتٓاٚي٘ يف ث٬ث١ َطايب ع٢ً 

 ايٓشٛ اٯتٞ: 

 املطًب ا٭ٍٚ: َؿّٗٛ ايتؿتٝؼ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ.

 املدتص١ ب٘.املطًب ايجاْٞ: قٌ ايتؿتٝؼ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ ٚايطًط١ 

 املطًب ايجايح: ايػسٚط ايٛادب َساعاتٗا أثٓا٤ ايتؿتٝؼ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ.

 مفهوو التفتيش يف اجلرائه املعلوماتية: املطلب األول

َٔ أِٖ ٚأخطس إدسا٤ات  -نُا ضبل ايكٍٛ -ايتؿتٝؼ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ

باضتدداّ إسد٣ ايتشكٝل, ٚايرٟ ٜٗدف إىل نػـ ايػُٛض عٔ دسمي١ ٚقعت 

ا٭ْع١ُ املعًَٛات١ٝ, ٚيًتؿتٝؼ أ١ُٖٝ نبري٠ بايٓطب١ يًتشكٝل اؾٓا٥ٞ, يريو ضٓتٓاٍٚ 

 ٖرا املطًب يف ؾسعني ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:
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 ايؿسع ا٭ٍٚ: تعسٜـ ايتؿتٝؼ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ

عسف ايبعض ايتؿتٝؼ بػهٌ عاّ بأْ٘:" ايبشح عٔ أغٝا٤ تؿٝد يف ايهػـ عٔ 

 .(35)ٚقعت ْٚطبتٗا إىل املتِٗ"دسمي١ 

ٚعسؾ٘ آخس بأْ٘:" إدسا٤ َٔ إدسا٤ات ايتشكٝل ٜكّٛ ب٘ َٛظـ كتص طبكًا 

يٲدسا٤ات املكسز٠ قاًْْٛا يف قٌ ٜتُتع باؿس١َ بٗدف ايٛصٍٛ إىل أدي١ َاد١ٜ ؾٓا١ٜ أٚ 

 .(36)دٓش١ ؼكل ٚقٛعٗا ٱثبات ازتهابٗا أٚ ْطبتٗا إىل املتِٗ"

دسا٤ات اؾصا١ٝ٥ لد أْ٘ مل ٜطع تعسٜؿًا قددًا يًتؿتٝؼ, ٚإمنا ٚمبطايع١ قإْٛ اٱ

( َٓ٘, ٚاييت ْصت ع٢ً أْ٘:" ٫ جيٛش 137ٜطتؿاد َؿّٗٛ ايتؿتٝؼ َٔ ْص املاد٠ )

ايتؿتٝؼ إ٫ يًبشح عٔ ا٭غٝا٤ ٚاٯثاز اـاص١ باؾسمي١ اييت جيسٟ ايتشكٝل بػأْٗا, 

سضًا أثٓا٤ ايتؿتٝؼ أغٝا٤ ُتعد سٝاشتٗا ٫ٚ جيٛش إٔ ٜتذاٚش إىل ضٛاٙ, إ٫ إذا ظٗست ع

 دسمي١ أٚ تؿٝد يف نػـ اؿكٝك١ عٔ دسمي١ أخس٣..".

ٚتأضٝطًا ع٢ً ذيو ؾإْ٘ ميهٔ تعسٜـ ايتؿتٝؼ بأْ٘: " إدسا٤ قاْْٛٞ َٔ إدسا٤ات 

ايتشكٝل تكّٛ ب٘ ضًط١ ايتشكٝل املدتص١ أٚ َٔ تٓدب٘ يريو, يًبشح عٔ أدي١ ٚقٛع 

 ِٗ".اؾسمي١ ْٚطبتٗا إىل املت

تدٍ ع٢ً  -يف زأٜٞ –ٖٚرٙ ايتعسٜؿات ٚإٕ ناْت عبازات تكًٝد١ٜ, إ٫ أْٗا 

ايتؿتٝؼ بػهٌ عاّ, ضٛا٤ً يف اؾسا٥ِ ايتكًٝد١ٜ أٚ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, ٚايتؿتٝؼ 

يف نًُٝٗا ٜؿٝد يف نػـ اؿكٝك١ عٔ اؾسمي١ ٚأديتٗا ٚاملتِٗ ؾٝٗا, ٚؽطع 

 يًطٛابط ايكا١ْْٝٛ يًتؿتٝؼ.

ف ايبعض ايتؿتٝؼ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ بأْ٘: " ايبشح عٔ طسٜل ايتؿتٝؼ ٚقد عس

ٚايطبط عٔ ايبٝاْات املدص١ْ يف ايٓعاّ املعًَٛاتٞ يًشاضب اٯيٞ أٚ يف دعا١َ ؽصٜٔ 

 .(37)املعًَٛات, ضٛا٤ ناْت ٖرٙ ايبٝاْات كص١ْ يف دٗاش ٚاسد أٚ يف َٓع١َٛ اتصا٫ت"

                                                           
-23الييذ ا الالاش ييية،    وسييية السييودان، ( د. و تيياج حييو حدييش اإلا ييشدت،  س يية ع ييم وقذويية اليي  اإلايي   ش الثاليير لشيسيياب املحييامع الالاليييا ايي،  (35

 .pm 10100م الساعة 14/5/2016 اسيخ    www.shatharat.net/vb/showthr.42م، ص 25/9/2012
36

م، 2006، 1( د.عاذ ال تاج حيووي حجاصت، واادئ ؤلا شاباي الجنا ية ا،  يشا ع الد اييو ش  ،نارنيا، داس ال ديش الجياوإلا،، ؤلاسيدنذسية، ط (

 .192ص 
37

 .49د. و تاج حو حدش اإلا شدت، وش ع ساحل، ص ( (
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 ايؿسع ايجاْٞ: أ١ُٖٝ ايتؿتٝؼ

-ًتؿتٝؼ أ١ُٖٝ نبري٠, إذ ٜطاعد ضًط١ ايتشكٝل يف نػـ غُٛض اؾسمي١ ي

ٚتًو ا٭١ُٖٝ تتعًل  –ضٛا٤ ناْت َٔ اؾسا٥ِ ايتكًٝد١ٜ أٚ َٔ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ 

 :(38)بايٛاقع١ اٱدسا١َٝ أٚ بأطساؾٗا, ْٚبني ذيو ؾُٝا ًٜٞ

 ْبٝٓٗا ؾُٝا ًٜٞ:ٜهػـ ايتؿتٝؼ أَٛز عد٠; أ٫ًٚ: بايٓطب١ يًٛاقع١ اٱدسا١َٝ: 

: ٜ٪ند ايتؿتٝؼ صش١ ايب٬ؽ ايٛازد َٔ ايػاٖد أٚ اجملين ثبٛت ٚقٛع اؾسمي١ .1

 عًٝ٘ بٛقٛع اؾسمي١ َٔ عدَ٘.

: ٜطاعد ايتؿتٝؼ احملكل يف ؼدٜد ٚقت َٚهإ ٚقت َٚهإ ٚقٛع اؾسمي١ .2

ازتهاب اؾسمي١, بايسغِ َٔ إٔ بعض اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ عابس٠ اؿدٚد مما 

 ؼدٜد َهاْٗا.ٜصعب 

ٜطاعد ايتؿتٝؼ احملكل اؾٓا٥ٞ يف نػـ ثاًْٝا: بايٓطب١ ٭طساف اـص١َٛ اؾٓا١ٝ٥: 

املطتٛز عٔ ايباعح ٫زتهاب اؾسمي١, ٚغدص١ٝ اؾاْٞ, ٚدزد١ خطٛزت٘ ٚأضًٛب٘ 

 اٱدساَٞ, ٚع٬قت٘ باجملين عًٝ٘, ْٚبني ذيو ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

ٜهػـ ايتشكٝل عٔ َد٣ نسا١ٖٝ  : قدؼدٜد ايباعح ع٢ً ازتهاب اؾسمي١ .1

اؾاْٞ يًُذين عًٝ٘, َٔ خ٬ٍ ٚدٛد أدي١ تؿٝد يف َعسؾ١ زغب١ اؾاْٞ يف ا٫ْتكاّ 

 أٚ تٗدٜد اجملين عًٝ٘.

ايتكًٝدٟ  –: َٔ خ٬ٍ ايتؿتٝؼ ملطسح اؾسمي١ ؼدٜد غدص١ٝ اؾاْٞ .2

 ميهٔ ايتعسف ع٢ً غدص١ٝ اؾاْٞ. -ٚاملعًَٛاتٞ

: قد ٜهػـ ايتؿتٝؼ عٔ ٚدٛد َٞ ٚخطٛزت٘ؼدٜد سسؾت٘ ٚأضًٛب٘ اٱدسا .3

اضطٛاْات أٚ بساَر يؿو ايػؿسات أٚ بساَر ؾريٚضات أٚ غٗادات تدٍ ع٢ً إٔ 

اؾاْٞ َتدصص يف فاٍ ايهُبٝٛتس ٚا٫ْرتْت, نريو ٜٛضح ايتؿتٝؼ أضًٛب 

اؾاْٞ, َٔ خ٬ٍ طسٜك١ ايدخٍٛ إىل غبه١ املعًَٛات, أٚ املٛاقع ا٫يهرت١ْٝٚ, 

 ٘ يًٛاقع١ اٱدسا١َٝ, ٚنرا َد٣ خطٛزت٘.ٚطسٜك١ ازتهاب

                                                           
38

  وا بالاذاا. 184( د. ،الذ و ذ ج احشاايع، وش ع ساحل، ص (
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: ٜ٪دٟ تؿتٝؼ َطسح اؾسمي١ ؼدٜد عدد اؾٓا٠ ٚع٬قتِٗ باجملين عًٝ٘ .4

 املعًَٛات١ٝ إىل ايهػـ عٔ عدد اؾٓا٠, ٚع٬قتِٗ باجملين عًٝ٘.

 حمل التفتيش يف اجلرائه املعلوماتية والسلطة املختصة به: املطلب الجاىي

ملعًَٛات١ٝ ع٢ً ْعِ ايهُبٝٛتس ٚقٛاعد ايبٝاْات ٜٓصب ايتؿتٝؼ يف اؾسا٥ِ ا

ٚغبه١ املعًَٛات, ٜٚكّٛ بٗرا ايتؿتٝؼ ضًط١ ايتشكٝل املدتص١ أٚ َٔ ٜٓدبِْٛٗ َٔ 

َأَٛزٟ ايطبط ايكطا٥ٞ أٚ اـربا٤, ٚيًُصٜد َٔ ايبٝإ سٍٛ ٖرا املٛضٛع, ضٓتٓاٍٚ 

 ٖرا املطًب يف ؾسعني ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

 ؼ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝايؿسع ا٭ٍٚ: قٌ ايتؿتٝ

ٜكع ايتؿتٝؼ ع٢ً َهْٛات اؿاضٛب ٚايبٝاْات املستبط١ ب٘, ٫ٚ تٛدد َػه١ً يف 

تٓؿٝر ايتؿتٝؼ يًُهْٛات املاد١ٜ يًهُبٝٛتس, ٱَها١ْٝ ذيو ٚضٗٛيت٘, ٚ٭ْ٘ ٜكع ع٢ً 

أغٝا٤ َاد١ٜ, َع َساعا٠ اٱدسا٤ات ٚايػسٚط ايكا١ْْٝٛ اـاص١ بايتؿتٝؼ, ْعسًا 

ايبٝاْات اييت ؼتٜٛٗا أدٗص٠ اؿاضٛب ٚإَها١ْٝ إت٬ؾٗا أٚ قٖٛا  ؿطاض١ٝ

, يهٔ املػه١ً يف إَها١ْٝ تؿتٝؼ ٚضبط َهْٛات اؿاضٛب املع١ٜٛٓ; (39)بطٗٛي١

نايرباَر ٚايٓعِ اـاص١ بايتػػٌٝ ٚقٛاعد ايبٝاْات, ٚاييت ميهٔ إٔ ؽصٕ طسٜك١ 

 .(40)ازتهاب اؾسمي١ بٛاضط١ اؿاضٛب

اؾسا٥ِ اييت تكع ع٢ً ايهٝاْات املع١ٜٛٓ يًهُبٝٛتس ٜصعب  ؾرٖب زأٟ إىل إٔ

انتػاؾٗا إذا ظًت ع٢ً صٛزتٗا املع١ٜٛٓ يف غهٌ ْبطات أٚ ذبربات, إَا إذا ؼٛيت 

إىل َطتدسدات أٚ َطتٓدات ؾإْ٘ ٜطٌٗ ايٛصٍٛ إىل اؾسا٥ِ اييت تستهب عًٝٗا أٚ 

 .(41)بٛاضطتٗا

يف ايهٝاْات املع١ٜٛٓ, ٭ٕ املهْٛات ٚأتؿل َع ايسأٟ ايرٟ ٜس٣ إَها١ْٝ ايتؿتٝؼ 

املع١ٜٛٓ باعتبازٖا قت٣ٛ ملعًَٛات ٚبٝاْات ٚسٛاز ٚنًُات ضس ميهٔ تصٓٝؿٗا 

 .(42)ٚؼًًٝٗا, ٫ضتعٗاز ايديٌٝ املعًَٛاتٞ

                                                           
39

 .116( د.عن،  ااس الحسانا ت، وش ع ساحل، ص (
40

 .116( اإلاش ع الساحل، ص (
41

 .200( د.،الذ و ذ ج احشاايع، وش ع ساحل، ص (
42

 .44( د.و تاج حو حدش اإلا شدت، وش ع ساحل، ص (
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 ايؿسع ايجاْٞ: ايطًط١ املدتص١ بايتؿتٝؼ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ 

ّٛي٘ ايكإْٛ ايصؿ١ ايتؿتٝؼ عٌُ َٔ أعُاٍ ايتشكٝل, ٫ جيٛش إٔ ٜكّٛ ب ٘ إ٫ َٔ خ

ايكا١ْْٝٛ يًكٝاّ بٗرا ايعٌُ, ٖٚٞ ايٓٝاب١ ايعا١َ نكاعد٠ عا١َ, إ٫ إٔ احملكل ٜطتطٝع 

إٔ ٜٓدب أسد َأَٛزٟ ايطبط ايكطا٥ٞ يًكٝاّ بإدسا٤ ايتؿتٝؼ. ٖٚرا َا أغازت إيٝ٘ 

ل ٚناؾ١ ,أ.ز.ٟ(, ٚاييت ْصت ع٢ً أْ٘: " ٜتٛىل ايٓا٥ب ايعاّ ضًط١ ايتشك116ٝاملاد٠)

ا٫ختصاصات اييت ٜٓص عًٝٗا ايكإْٛ ٚي٘ إٔ ٜباغس ضًط١ ايتشكٝل بٓؿط٘ أٚ بٛاضط١ 

 أسد أعطا٤ ايٓٝاب١ ايعا١َ أٚ َٔ ٜٓدب يريو َٔ ايكطا٤ أٚ َأَٛزٟ ايطبط ايكطا٥ٞ".

ٚاتطاقًا َع ايطُاْات اييت ٜٓبػٞ تٛاؾسٖا عٓد ممازض١ ايتؿتٝؼ, ؾإْ٘ ٫ ٜهؿٞ 

أٚ عطٛ ايٓٝاب١ ايعا١َ يهٞ ٜكّٛ بٗرا اٱدسا٤, بٌ ٫بد إٔ  تٛاؾس صؿ١ قاضٞ ايتشكٝل

ٜهٕٛ كتصًا بايتشكٝل يف اؾسمي١, ضٛا٤ َٔ سٝح ا٫ختصاص املهاْٞ أٚ 

٢ً أْ٘: أ.ز.ٟ(, ٚاييت ْصت ع 115. ٚقد أغازت إىل ا٫ختصاص املاد٠ )(43)ايٓٛعٞ

١ يف ْطام ٜتشدد اختصاص أعطا٤ ايٓٝاب١ ايعا١َ يف ايتشكٝل باؾسا٥ِ ايٛاقع"

 اختصاص احملانِ اييت ٜعًُٕٛ يف دٚا٥سٖا".

ٜٚتشدد ا٫ختصاص املهاْٞ إَا مبهإ ٚقٛع اؾسمي١, ٚإَا باملهإ ايرٟ ٜكِٝ 

ب٘ املتِٗ, أٚ املهإ ايرٟ ضبط ؾٝ٘, أَا ا٫ختصاص ايٓٛعٞ ؾٝتشدد باؾسمي١ اييت 

 .(44)ٜكّٛ احملكل بايتؿتٝؼ ؾٝٗا َٔ سٝح ْٛعٗا

يتشكٝل ا٭ص١ًٝ غري َطايب١ بإدسا٤ ايتؿتٝؼ بٓؿطٗا يف نٌ ٚملا ناْت ضًط١ ا

اؿا٫ت, إَا بطبب عدّ اتطاع ٚقت احملكل يريو, أٚ بطبب تعدد ا٭َه١ٓ أٚ ا٭غٝا٤ 

املساد تؿتٝػٗا, ؾإْ٘ جيٛش يًُشكل تؿٜٛض بعض ضًطات٘ ملأَٛزٟ ايطبط ايكطا٥ٞ عٔ 

( 117ٚاملاد٠ ) –١ ايرنس ضايؿ-أ.ز.ٟ(  116طسٜل ايٓدب, ٖٚرا َا أندت٘ املاد٠ )

ٚاييت ْصت ع٢ً أْ٘:" يعطٛ ايٓٝاب١ إٔ ٜٓدب أسد َأَٛزٟ ايطبط ايكطا٥ٞ يًكٝاّ 

 بإدسا٤ أٚ أنجس َٔ إعُاٍ ايتشكٝل عدا اضتذٛاب املتِٗ..".

                                                           
43

( د. انلييي، عايييذ الييينف أل يييذ،   تييياي ن يييع الحاسيييب آلالييي،  :ييي اناي اإلايييوهع اإلاالالوويييالي، ليييع يويييذد الناشيييش  ونيييان ال شيييش، ال االاييية الثانيييية،  (

 .136م، ص2008
44

 .216( د.،الذ و ذ ج احشاايع، وش ع ساحل، ص (
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إ٫ إٔ اختصاص ضًط١ ايتؿتٝؼ قد ٜتذاٚش أْع١ُ ايهُبٝٛتس املٛدٛد٠ إىل أْع١ُ 

أخس٣ َستبط١ بٗا, ٖٚرا ٖٛ ايٛضع ايػايب يف ظٌ غٝٛع ايتػبٝو بني أدٗص٠ 

ٚايػبهات احمل١ًٝ  املٓػآتايهُبٝٛتس ٚاْتػاز ايػبهات ايداخ١ًٝ ع٢ً َطت٣ٛ 

دٜات نبري٠, أُٖٗا َد٣ قا١ْْٝٛ ٚاٱق١ًُٝٝ ٚايدٚي١ٝ ع٢ً َطت٣ٛ ايدٍٚ, مما خًل ؼ

ٖرا اٱدسا٤ َٚد٣ َطاض٘ عكٛم اـصٛص١ٝ املعًَٛات١ٝ ٭صشاب ايٓعِ اييت ميتد 

 .(45)إيٝٗا ايتؿتٝؼ

 ٚملعسؾ١ اٯزا٤ املتعًك١ سٍٛ ٖرا املٛضٛع, ضٓتٓاٚي٘ َٔ شاٜٚتني ُٖا:

ختصاص ٜس٣ ؾسٜل إٔ ا٫ايصا١ٜٚ ا٭ٚىل: بايٓطب١ ٫َتداد ا٫ختصاص داخٌ ايدٚي١: 

بايتؿتٝؼ ميهٔ إٔ ميتد إىل خازز اختصاص ضًط١ ايتشكٝل داخٌ ايدٚي١. ٚاضتديٛا 

ببعض ايتػسٜعات اييت أخرت بريو, َٚٓٗا قإْٛ اٱدسا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ايؿٝدزايٞ 

أ( َد اختصاص ضًط١ ايتشكٝل يًتؿتٝؼ إىل -41ا٭َسٜهٞ, إذ أْ٘ يف ايكاعد٠ )

بع اـاص يًذسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, ٜٚهٕٛ ذيو خازز دا٥س٠ ضًط١ ايتشكٝل, ْعسًا يًطا

ملتابع١ ايسضا٥ٌ ٚا٫تصا٫ت ا٫يهرت١ْٝٚ عرب أنجس َٔ دٗاش أٜٔ َا ٚدد داخٌ 

 .(46)ايدٚي١

( ؾإٕ 88ٚنريو اؿاٍ بايٓطب١ يكإْٛ ؼكٝل اؾٓاٜات ايبًذٝهٞ يف املاد٠ )

املهإ ا٭صًٞ  يكاضٞ ايتشكٝل إٔ ٜأَس باَتداد ايتؿتٝؼ إىل ْعاّ َعًَٛاتٞ آخس غري

 :(47)ٚؾكًا يطابطني

 إذا نإ ضسٚزًٜا يهػـ اؿكٝك١ بػإٔ اؾسمي١ قٌ ايبشح. .1

إذا ٚددت كاطس بطٝاع بعض ا٭دي١ يطٗٛي١ ع١ًُٝ قٛ أٚ إت٬ف أٚ ؼسٜـ أٚ  .2

 ْكٌ ايبٝاْات قٌ ايبشح.

أَا ايؿسٜل اٯخس ؾري٣ أْ٘ ٫ ميهٔ اَتداد ايتؿتٝؼ إىل َهإ آخس داخٌ ايدٚي١, 

إمنا ع٢ً احملكل ايرٟ ٚقعت اؾسمي١ يف اختصاص٘ إٔ ٜصدز أَس بايتؿتٝؼ, ٜٚطًب ٚ

                                                           
45

 .211م، ص2012دش  القانون، اإلان وسي، طاالاة ( د.وو ود أل ذ طى، اإلاوا  ة التششيالاية لجشا ع الد ايو ش  ،نارنا، داس ال (
46

 .195م، ص2010( د.غنام   غنام، د س  انون الالاقو اي ا، وناموة  شا ع الد ايو ش  ،نارنا، داس ال دش  القانون، اإلان وسي، طاالاة (
47

 .203( د.،الذ و ذ ج احشاايع، وش ع ساحل، ص (



 
 

 
 
 

326  
  للعلىم اإلنسانية واالجتواعية

 د. نديم محمد حسن الترزي|                      املعلوناتيةسلطات النيابة العانة يف الجرائم 
 

ISSN : 2410-1818 

 م2017 ابريل ( 15( الوجلذ )13)العذد 

َٔ احملكل اٯخس ايرٟ ٜتٛادد يف اختصاص ا٭دٗص٠ املساد تؿتٝػٗا إٔ ٜكّٛ 

 .(48)بايتؿتٝؼ

اؾصا١ٝ٥ ايُٝين, إذ ْصت املاد٠  ٖٚرا ٖٛ ا٫ػاٙ ايرٟ ضاز عًٝ٘ قإْٛ اٱدسا٤ات

ٚيعطٛ ايٓٝاب١ ايعا١َ إذا دعاٙ اؿاٍ اؽاذ إدسا٤ َٔ اٱدسا٤ات ( َٓ٘ ع٢ً أْ٘:" .. 117)

 خازز دا٥س٠ اختصاص٘ إٔ ٜهًـ ب٘ عطٛ ايٓٝاب١ املدتص".

ٜجري اَتداد ا٫ختصاص ايصا١ٜٚ ايجا١ْٝ: بايٓطب١ ٫َتداد ا٫ختصاص خازز ايدٚي١: 

ع ب٘ ايدٍٚ َٔ بايتؿتٝؼ يًذسا٥ِ املعًَٛات١ٝ خازز ايدٚي١ َػانٌ نبري٠, ْعسًا ملا تتُت

ضٝاد٠, إ٫ إٔ بعض ايدٍٚ َٚٓٗا ٖٛيٓدا مسشت يطًط١ ايتشكٝل تؿتٝؼ ْعِ اؿاضٛب 

املستبط١ بٗا ست٢ ٚإٕ ناْت َٛدٛد٠ يف دٚي١ أخس٣, بػسط إٔ ٜهٕٛ ٖرا ايتدخٌ 

 .(49)َ٪قتًا, ٚإٔ تهٕٛ ايبٝاْات اييت ٜتِ ايتؿتٝؼ عٓٗا ٫ش١َ ٱظٗاز اؿكٝك١

تؿتٝؼ ا٫يهرتْٚٞ ايعابس يًشدٚد ٫بد ٚإٔ ٜتِ يف إطاز ٜٚس٣ داْب َٔ ايؿك٘ إٔ اي

 .(50)ا٫تؿاقٝات ايدٚي١ٝ اييت ػٝص ا٫َتداد

ٚيف زأٜٞ إٕ اَتداد اختصاص ضًط١ ايتشكٝل داخٌ ايدٚي١ ضسٚز٠ تطتدعٝٗا طبٝع١ 

اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, بػسط ايٓص عًٝٗا يف ْصٛص قإْٛ اٱدسا٤ات اؾصا١ٝ٥, أَا 

خازز ايدٚي١ ؾأْا اتؿل َع َٔ ٜس٣ ضسٚز٠ ٚدٛد اتؿاقٝات تعإٚ  اَتداد ا٫ختصاص

 ثٓا١ٝ٥ أٚ دٚي١ٝ, ست٢ ٫ ٜرتتب ع٢ً إدسا٤ات ايتؿتٝؼ ايبط٬ٕ.

 اجلرائه املعلوماتيةالشروط الواجب مراعاتها أثياء التفتيش يف : املطلب الجالح

ايُٝين ع٢ً إساط١ سسصت ايكٛاْني اٱدسا١ٝ٥ َٚٔ بٝٓٗا قإْٛ اٱدسا٤ات اؾصا١ٝ٥ 

بػسٚط ٚضُاْات تٓعِ ايكٛاعد ا٭ضاض١ٝ يف  -َٚٓٗا ايتؿتٝؼ -إدسا٤ات ايتشكٝل

مجٝع إدسا٤ات ايتشكٝل, ٚتٗدف ٖرٙ ايكٛاْني إىل صٝا١ْ اٱْطإ ٚمحا١ٜ سكٛق٘ 

 ٚخصٛصٝات٘, يريو ضٓتٓاٍٚ يف ٖرا املطًب غسٚط ايتؿتٝؼ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

 ١ ايٛادب َساعاتٗا ٱدسا٤ ايتؿتٝؼايؿسع ا٭ٍٚ: ايػسٚط املٛضٛعٝ

 تتُجٌ ٖرٙ ايػسٚط يف اٯتٞ:

                                                           
48

 .194( د.غنام   غنام، وش ع ساحل، ص (
49

 .141د.أل ذ وو ود و   ى، وش ع ساحل، ص(  (
50

 .205( د.،الذ و ذ ج احشاايع، وش ع ساحل، ص (
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 ايػسط ا٭ٍٚ: ٚدٛد ضبب يًتؿتٝؼ

ٖٛ ٚقٛع  -باعتبازٙ َٔ إدسا٤ات ايتشكٝل -نكاعد٠ عا١َ ؾإٕ ضبب ايتؿتٝؼ

دسمي١, ٚاتٗاّ غدص أٚ عد٠ أغداص بازتهابٗا أٚ املطا١ُٖ ؾٝٗا, َع تٛاؾس أَازات 

 .(51)أغٝا٤ تؿٝد يف نػـ اؿكٝك١ يد٣ املػتب٘ ؾٝ٘ أٚ غريٙأٚ قسا٥ٔ ق١ٜٛ ع٢ً ٚدٛد 

ٚتأضٝطًا ع٢ً َا ضبل, ٚتطبٝكًا ع٢ً اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, ٚست٢ ٜهٕٛ ايتؿتٝؼ 

 :(52)ؾٝٗا َػسٚعًا ؾ٬بد َٔ ؼكل اٯتٞ

 ٚقٛع دسمي١ َعًَٛات١ٝ. .1

اتٗاّ غدص أٚ أنجس بازتهاب ٖرٙ اؾسمي١ املعًَٛات١ٝ أٚ املطا١ُٖ يف  .2

 بٗا.ازتها

تٛاؾس إَازات ق١ٜٛ أٚ قسا٥ٔ ع٢ً ٚدٛد أدي١ َعًَٛات١ٝ يف أسد ا٭دٗص٠  .3

 ا٫يهرت١ْٝٚ أٚ ايػبهات تؿٝد يف نػـ اؿكٝك١.

 ايػسط ايجاْٞ: ؼدٜد قٌ ايتؿتٝؼ

ٜكصد مبشٌ ايتؿتٝؼ املطتٛدع ايرٟ حيتؿغ ؾٝ٘ ايػدص با٭غٝا٤ اييت تتطُٔ 

ٖٛ ْعاّ املعاؾ١ اٯي١ٝ بهٌ َهْٛات٘ ضسٙ, ٚقٌ ايتؿتٝؼ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ 

املاد١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ ٚغبهات ا٫تصاٍ. ٚسهِ تؿتٝؼ ٖرٙ املهْٛات ٜتٛقـ ع٢ً طبٝع١ 

املهإ املٛدٛد٠ ؾٝ٘, ؾُٝا إذا نإ َٔ ا٭َانٔ ايعا١َ أٚ ا٭َانٔ اـاص١, 

 :(53)ٚميهٔ تٛضٝح ذيو ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ

: ؾؿٞ ٖرٙ اؿاي١ تهٕٛ هلا نٔ اـاص١ساي١ ٚدٛد ايهٝاْات املعًَٛات١ٝ يف ا٭َا .1

سهِ تؿتٝؼ املطانٔ َٔ سٝح ايطُاْات املكسز٠ قاًْْٛا, ضُٝا اغرتاط اٱذٕ 

بايتؿتٝؼ َٔ ايطًطات ايكطا١ٝ٥ عٓدَا ٜهٕٛ ايتؿتٝؼ َٔ قبٌ َأَٛزٟ ايطبط 

أ.ز.ٟ( بكٛهلا :" ٫ جيٛش  132ايكطا٥ٞ يف ساي١ ايٓدب, ٖٚرا َا ْصت عًٝ٘ املاد٠ )

٭غداص أٚ دخٍٛ املطانٔ أٚ ا٫ط٬ع ع٢ً املساض٬ت ايربٜد١ٜ أٚ تطذٌٝ تؿتٝؼ ا

                                                           
51

 .154( سالايذااي االايع، وش ع ساحل، ص (
52

 .209( د.،الذ و ذ ج احشاايع، وش ع ساحل، ص (
53

 .155( سالايذااي االايع، وش ع ساحل، ص (
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احملادثات ايطًه١ٝ ٚاي٬ضًه١ٝ أٚ ايػدص١ٝ ٚنرا ضبط ا٭غٝا٤ إ٫ بأَس َٔ 

 ايٓٝاب١ ايعا١َ أثٓا٤ ايتشكٝل َٚٔ ايكاضٞ أثٓا٤ احملان١ُ".

ػسٜعات : ُتذٝص أغًب ايتساي١ ٚدٛد ايهٝاْات املعًَٛات١ٝ يف ا٭َانٔ ايعا١َ .2

ايتؿتٝؼ ايٛاقع ع٢ً َهْٛات اؿاضب أٚ ايػبهات يف ا٭َانٔ ايعا١َ; 

نُكاٖٞ ا٫ْرتْت, بٗدف َساقبتٗا ٚايتأند َٔ اسرتاَٗا يٰداب ايعا١َ, 

 ٚتؿتٝػٗا عٓد ٚدٛد دسمي١ َػٗٛد٠.

 ايػسط ايجايح: اٱذٕ بايتؿتٝؼ

عٓدَا ٜهٕٛ ايتؿتٝؼ َٔ  –َٔ املطتكس عًٝ٘ أْ٘ ٫ جيٛش دخٍٛ املطانٔ يًتؿتٝؼ 

بػري ضبل اؿصٍٛ ع٢ً إذٕ ايدخٍٛ إىل املطانٔ َٔ  – قبٌ َأَٛزٟ ايطبط ايكطا٥ٞ

ايٓٝاب١ ايعا١َ يف ساي١ ايٓدب, ٚنريو اؿاٍ عٓد ايدخٍٛ إىل ايٓعاّ املعًَٛاتٞ ٚايرٟ 

ٜتِ عٔ طسٜل تػػٌٝ اؾٗاش عٔ قسب أٚ عٔ بعد, ؾإْ٘ ٜتطًب اؿصٍٛ ع٢ً إذٕ 

 َطبل.

ٝكًا يريو ؾكد دا٤ ايتعدٌٜ ايسابع يًدضتٛز ا٭َسٜهٞ ؿُا١ٜ ايبٝاْات املعاؾ١ ٚتطب

آيًٝا عٔ بعد, َكًُٝا ايتُاثٌ بني ا٫قتشاّ املادٟ يًُٓاشٍ ٚا٫قتشاّ املعٟٓٛ يًُعًَٛات, 

َٚجاٍ ع٢ً ذيو ايتٓصت ٚتطذٌٝ املهاملات ا٫يهرت١ْٝٚ ٚاهلاتؿ١ٝ, ؾ٬ ٜػرتط تطذٌٝ 

١ْٝ ٚاهلاتؿ١ٝ ايدخٍٛ إىل أَانٔ خاص١, بٌ أْ٘ ميهٔ إٔ ٜتِ ذيو احملادثات ا٫يهرتٚ

عٔ بعد, يريو ؾإْ٘ ٜػًُٗا اؿعس ايكاْْٛٞ, ٜٚتطًب ايتؿتٝؼ ؾٝٗا صدٚز إذٕ 

 . (54)َطبل

ٚػدز اٱغاز٠ إىل إٔ َععِ ايتػسٜعات اٱدسا١ٝ٥ َٚٓٗا قإْٛ اٱدسا٤ات اؾصا١ٝ٥ 

ش١ ايتؿتٝؼ, ؾايتؿتٝؼ يف ايب١٦ٝ ايُٝين تػرتط ؼدٜد فاٍ ايتؿتٝؼ نػسط يص

املعًَٛات١ٝ جيب إٔ ٜهٕٛ قددًا يف بٝاْات قدد٠ ٫ ٜتذاٚش ضٛاٖا, إذ إٔ ايبٝاْات 

ٔ ايبٝاْات ا٭خس٣, يريو ؾإْ٘ املطًٛب١ يًكا٥ِ بايتؿتٝؼ قد ؽتًط بهُٝات ٖا١ً٥ َ

اْات ٜطتكِٝ ا٭َس َع َبدأ اـصٛص١ٝ إٔ ٜطًع ايكا٥ِ بايتؿتٝؼ ع٢ً مجٝع ايب٫ٝ

 أ.ز.ٟ(, إذ ْصت ع٢ً أْ٘: 137املٛدٛد٠ باؿاضٛب, ٖٚرا َا أغازت إيٝ٘ املاد٠ )
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 .241( د. شي اب عاذ الاء    ع ا هللا، وش ع ساحل، ص (
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"٫جيٛش ايتؿتٝؼ إ٫ يًبشح عٔ ا٭غٝا٤ ٚاٯثاز اـاص١ باؾسمي١ اييت جيسٟ ايتشكٝل 

بػأْٗا, ٫ٚ ٜتذاٚش إىل ضٛاٙ إ٫ إذا ظٗست عسضًا أثٓا٤ ايتؿتٝؼ أغٝا٤ تعد سٝاشتٗا 

ـ اؿكٝك١ عٔ دسمي١ أخس٣ ؾٝذٛش ملٔ ٜكّٛ بايتؿتٝؼ ضبطٗا دسمي١ أٚ تؿٝد يف نػ

 ٚإثباتٗا يف احملطس".

 ايؿسع ايجاْٞ: ايػسٚط ايػه١ًٝ ايٛادب َساعاتٗا ٱدسا٤ ايتؿتٝؼ

َه١ًُ يًػسٚط املٛضٛع١ٝ,  -ايػسٚط ايػه١ًٝ  –تأتٞ ايطُاْات ايػه١ًٝ 

شسٜات ايػدص١ٝ َٔ ٚتٗدف إىل ا٫ط٦ُٓإ إىل ض١َ٬ إدسا٤ات ايتؿتٝؼ, ٚصًْٛا يً

 ايتعطـ, يريو تتُجٌ ٖرٙ ايػسٚط يف اٯتٞ:

 ايػسط ا٭ٍٚ: ضسٚز٠ سطٛز بعض ا٭غداص عٓد إدسا٤ ايتؿتٝؼ يٓعِ اؿاضب اٯيٞ

( َٓ٘ ضسٚز٠ سطٛز غدص 134اغرتط قإْٛ اٱدسا٤ات اؾصا١ٝ٥ ايُٝين يف املاد٠ )

ايتشكٝل أٚ َأَٛزٟ أٚ أغداص أثٓا٤ ايتؿتٝؼ, ضٛا٤ نإ ايكا٥ِ بايتؿتٝؼ ضًط١ 

ايطبط ايكطا٥ٞ بٓا٤ً ع٢ً ايٓدب َٔ احملكل املدتص, ؾكد ْصت ٖرٙ املاد٠ ع٢ً أْ٘:" 

اٖدٜٔ َٔ أقازب٘ أٚ درياْ٘.. حيصٌ ايتؿتٝؼ عطٛز املتِٗ أٚ َٔ ٜٓٝب٘ ٚعطٛز غ

 جيٛش إٔ ٜهٕٛ ايػاٖدإ َٔ زداٍ ايتشكٝل".٫ٚ

ايرٟ اغرتط يف ايؿكس٠ ا٭ٚىل َٔ  ٚبٗرا ٜتكازب املػسع ايُٝين َع املػسع ايؿسْطٞ

( َٔ قإْٛ اٱدسا٤ات اؾٓا١ٝ٥ إٔ ٜتِ ايتؿتٝؼ يف سطٛز صاسب املهإ 57املاد٠ )

ايرٟ ٜتِ ؾٝ٘ ايتؿتٝؼ َع سطٛز غاٖدٜٔ, ضٛا٤ نإ ايكا٥ِ ب٘ قاضٞ ايتشكٝل أٚ 

َأَٛز ايطبط ايكطا٥ٞ, بعهظ املػسع املصسٟ ايرٟ مل ٜػرتط سطٛز غٗٛد أثٓا٤ 

ملطهٔ إذا نإ ايكا٥ِ بايتؿتٝؼ ٖٛ قاضٞ ايتشكٝل, إَا إذا نإ ايكا٥ِ تؿتٝؼ ا

بايتؿتٝؼ ٖٛ َأَٛز ايطبط ايكطا٥ٞ ؾكد اغرتط سطٛز غٗٛد أثٓا٤ ايتؿتٝؼ, إ٫ إذا 

نإ َٓتدبًا َٔ قبٌ قاضٞ ايتشكٝل, ؾإْ٘ ٫ ًٜتصّ باضتدعا٤ غٗٛد, ٫ٕ املٓدٚب حيٌ 

 .(55)قٌ ايٓادب متاًَا
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  وا بالاذاا. 164( د.انل، عاذ النف أل ذ، وش ع ساحل، ص (
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أ.ز(  134ضبل, ؾإ ايٓص ايرٟ دا٤ ب٘ املػسع ايُٝين يف املاد٠ ) ٚتأضٝطًا ع٢ً َا

ٖٛ ْص عاّ ميهٔ إٔ ٜطسٟ ع٢ً اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, ناؾسا٥ِ ايتكًٝد١ٜ, خاص١ 

 عٓدَا ٜهٕٛ تؿتٝؼ ا٭ْع١ُ املعًَٛات١ٝ يف َهإ أٚ أَه١ٓ خاص١.

 ات١ٝايػسط ايجاْٞ: املٝعاد ايصَين ٱدسا٤ ايتؿتٝؼ يف اؾسا٥ِ املعًَٛ

مل حيدد قإْٛ اٱدسا٤ات اؾصا١ٝ٥ ايُٝين َٝعاد إدسا٤ ايتؿتٝؼ يف اؾسا٥ِ 

. ٚقد سسص املػسع بٗرا ايٓص (56)املعًَٛات١ٝ, ٚإمنا سدد َٛاعٝد ايتؿتٝؼ يًُطانٔ

إىل صٕٛ اؿس١ٜ ايؿسد١ٜ ٚسس١َ املطانٔ, ٚمل جيص تؿتٝػٗا ي٬ًٝ إ٫ يف سا٫ت َع١ٓٝ, 

 أٚ يف ساي١ َطازد٠ غدص ٖازب َٔ ٚد٘ ايعداي١. ٖٚٞ ساي١ اؾسمي١ املػٗٛد٠

ٚبايسغِ َٔ عدّ ايٓص ع٢ً اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, إ٫ أْ٘ يٝظ أَاّ ضًط١ ايتشكٝل 

إ٫ ايتٛضع يف تؿطري ايٓصٛص ايكا١ُ٥ يتطبٝكٗا ع٢ً اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ ست٢ ٫ تبك٢ 

سٟ ع٢ً مجٝع ٖٓاى دسا٥ِ بعٝد٠ عٔ ايعكاب. ٚتطبٝكًا يريو ؾإٕ ٖرا ايٓص ٜط

ميهٔ  -َٔ ٚد٘ ْعسٟ  -اؾسا٥ِ, ايتكًٝد١ٜ َٓٗا ٚاملعًَٛات١ٝ, بايسغِ َٔ أْ٘ 

إدسا٤ ايتؿتٝؼ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ يف أٟ ٚقت, إذا مل ٜتطًب ا٭َس ايدخٍٛ إىل 

أَانٔ َػًك١, إذ ميهٔ يف بعض اؿا٫ت تؿتٝؼ ا٭ْع١ُ املعًَٛات١ٝ عٔ بعد, َع 

 ١ْٝٛ.َساعا٠ ايطٛابط ايكاْ

 ايػسط ايجايح: ؼسٜس قطس بإدسا٤ ايتؿتٝؼ

أ.ز.ٟ( ضسٚز٠ إعداد قطس بإدسا٤ات ايتؿتٝؼ بكٛهلا: " جيب  150أٚدبت املاد٠ )

ع٢ً عطٛ ايٓٝاب١ ايكا٥ِ بايتؿتٝؼ إٔ حيسز قطسًا باٱدسا٤ات َٚا أضؿست عٓ٘ َٚا مت 

 ضبط٘ َٔ أغٝا٤..".

بايتؿتٝؼ ؼسٜس قطس ٜجبت ؾٝ٘ َا مت ٚتأضٝطًا ع٢ً ذيو, ؾإْ٘ ٜٓبػٞ ع٢ً ايكا٥ِ 

َٔ إدسا٤ات, َٚا أضؿس عٔ ايتؿتٝؼ َٔ إدا١ْ, َٚا مت ضبط٘ َٔ أغٝا٤, ٚمل ٜػرتط 

املػسع غه٬ً َعًٝٓا ؾٝ٘, مما ٜعين أْ٘ ٫ ٜػرتط يصشت٘ ض٣ٛ َا تطتٛدب٘ ايكٛاعد 

ؾ١ ايعا١َ يف احملاضس, ٖٚٞ إٔ ٜهٕٛ َهتٛبًا, ٚايتٛقٝع عًٝ٘, ٚإٔ حيتٟٛ ع٢ً نا
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/أ( ونى عن  أنى1 "   تاي اإلاسام  يجب أن ينون بالايذ شيش ا الشي ق   ايم غش إهيا اي اي، لالية الجشي ية اإلاشي ودي 144( لير ن ا اإلاادي) (

 و    ى الالاذالة".
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اٱدسا٤ات املهتٛب١ يف احملطس َٔ قبٌ قكل كتص باؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, أٚ َٔ قبٌ 

 .(57)خبري ٜتِ اصطشاب٘ هلرا ايػسض

 : خاتوة الذراسة

ُٜعد َا ضبل سص١ًٝ دٗد َتٛاضع يدزاض١ ضًطات ايٓٝاب١ ايعا١َ يف ايتشكٝل يف 

اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, إذ إٔ ايتشكٝل بػهٌ عاّ َٔ اختصاص ايٓٝاب١ ايعا١َ يف 

ٚهلا يف ضبٌٝ  –ٚإٕ ناْت ددٜد٠ يف فاٍ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ  –اؾُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ 

ٜد َٔ ا٫دسا٤ات ايكا١ْْٝٛ, ٚاييت تٗدف يف ا٭خري ايتشكٝل يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ ايعد

 إىل ايٛصٍٛ إىل اؿكٝك١ يف نٌ دسمي١.

ٚقد انتؿٝت باؿدٜح عٔ أِٖ ٖرٙ اٱدسا٤ات, ٚاييت هلا َطاع َباغس باؿس١ٜ 

 ايػدص١ٝ, ٚتتُجٌ ٖرٙ ا٫دسا٤ات يف املعا١ٜٓ ٚايتؿتٝؼ.

ايٓعسٟ يًتشكٝل يف  يريو تٓاٚيت يف املطًب ايتُٗٝدٟ َٔ ٖرا ايبشح اٱطاز

اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, ٚذيو يف أزبع١ ؾسٚع, بٝٓت يف ايؿسع ا٭ٍٚ َٓ٘ ايطبٝع١ اـاص١ 

بايتشكٝل يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, ٚٚضشت يف ايؿسع ايجاْٞ املباد٨ ا٭ضاض١ٝ يًتشكٝل 

اؾسا٥ِ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, ثِ تٓاٚيت يف ايؿسع ايجايح ايتعسٜـ باحملكل اؾٓا٥ٞ يف 

املعًَٛات١ٝ, ٚيف ايؿسع ايسابع ٚا٭خري تطسقت إىل َعٛقات ايتشكٝل يف اؾسا٥ِ 

 املعًَٛات١ٝ.

أَا املبشح ا٭ٍٚ َٔ ٖرا ايبشح ؾكد خصصت٘ يًشدٜح عٔ املعا١ٜٓ يف اؾسا٥ِ 

املعًَٛات١ٝ, ٚقطُت٘ إىل ث٬ث١ َطايب, تٓاٚيت يف املطًب ا٭ٍٚ َٓ٘ َؿّٗٛ املعا١ٜٓ يف 

ملعًَٛات١ٝ, ٚبٝٓت يف املطًب ايجاْٞ قٌ املعا١ٜٓ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ اؾسا٥ِ ا

ٚايطًط١ املدتص١ بٗا, ٚٚضشت يف املطًب ايجايح ايكٛاعد ا٭ضاض١ٝ ايٛادب اتباعٗا يف 

 َعا١ٜٓ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ.

ٚيف املبشح ايجاْٞ تطسقت إىل َٛضٛع ايتؿتٝؼ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, ٚايرٟ 

٘ يف ث٬ث١ َطايب, أٚضشت يف املطًب ا٭ٍٚ َٓ٘ َؿّٗٛ ايتؿتٝؼ يف اؾسا٥ِ تٓاٚيت
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املعًَٛات١ٝ, ٚخصصت املطًب ايجاْٞ يًشدٜح عٔ قٌ ايتؿتٝؼ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ 

 ٚايطًط١ املدتص١ ب٘, ٚبٝٓت يف املطًب ايجايح غسٚط ايتؿتٝؼ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ.

مبذُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات, ٚاييت أزدٛ َٔ  ٚيف ا٭خري اختتُت ٖرٙ ايدزاض١

 اهلل تعاىل إٔ تهٕٛ ١َ٤٬َ, ٖٚٞ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

 أواًل: اليتائج

 ذنس أِٖ ايٓتا٥ر املطتدًص١ َٔ ٖرا ايبشح ؾُٝا ًٜٞ: ميهٔ

تتُٝص إدسا٤ات ايتشكٝل يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ بطبٝع١ خاص١, يتعًكٗا عس١َ اؿٝا٠  .1

تتطًب٘ َٔ خرب٠ َٚعسؾ١ تا١َ بٗرا ايٓٛع َٔ اؾسا٥ِ. بايسغِ َٔ إٔ اـاص١, َٚا 

 غايب١ٝ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ٫ تصاٍ عا١َ ٚمل تتٓاٍٚ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ بصؿ١ خاص١.

قٌ املعا١ٜٓ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ أٚضع َٔ قٌ ايتؿتٝؼ ؾٝٗا, إذ إٔ املعا١ٜٓ  .2

إدسا٤ ٚادب َٔ إدسا٤ات ايتشكٝل  تػٌُ ا٭غداص ٚا٭َانٔ ٚاملعًَٛات, ٖٚٞ

تؿسض٘ ايكٛاْني ع٢ً املدتصني مبذسد عًُِٗ بٛقٛع اؾسمي١, ٫ٚ تستب َععِ 

ايتػسٜعات آثازًا بايبط٬ٕ يتذاٚش َطسح اؾسمي١; نٕٛ املعا١ٜٓ تأتٞ ملصًش١ 

ا٭طساف ٚملصًش١ ايتشكٝل, بُٝٓا لد إٔ َععِ ايتػسٜعات اؾٓا١ٝ٥ غددت يف 

 –ٚإٕ ناْت ٫ تصاٍ يف اؾسا٥ِ ايتكًٝد١ٜ  –تٝؼ بػهٌ دقٝل ؼدٜد قٌ ايتؿ

ْعسًا ملا ٜتطًب٘ ايتؿتٝؼ َٔ ايػٛص يف خباٜا ا٭ْع١ُ املعًَٛات١ٝ, َٚا ٜرتتب ع٢ً 

ذيو َٔ نػـ أضساز قد تهٕٛ أنجس خصٛص١ٝ يٮغداص املستبطني بٗرٙ 

 ا٭ْع١ُ.

َٛات١ٝ, إ٫ إٔ قإْٛ بايسغِ َٔ ايطبٝع١ اـاص١ اييت تتُٝص بٗا اؾسا٥ِ املعً .3

( َٓ٘ اَتداد ايتؿتٝؼ إىل َهإ 117اٱدسا٤ات اؾصا١ٝ٥ ايُٝين ٫ ٜطُح يف املاد٠ )

آخس داخٌ ايدٚي١, ٚإمنا ٜطًب احملكل املدتص َٔ احملكل اٯخس ايرٟ ٜتٛادد يف 

 َهإ ٚدٛد ا٭دي١ إدسا٤ ايتؿتٝؼ.

ازات, ٖٚرا قد ٜ٪دٟ إىل تتُٝص اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ بأْٗا َٔ اؾسا٥ِ عابس٠ ايك .4

صعٛب١ ايٛصٍٛ إىل ا٭دي١ ٚتؿتٝؼ ا٭ْع١ُ املعًَٛات١ٝ اييت تكع خازز ايدٚي١, دٕٚ 

ٚدٛد اتؿاقٝات دٚي١ٝ تطُح بريو, ٚدٕٚ اٱغاز٠ إيٝٗا يف قإْٛ اٱدسا٤ات 

 اؾصا١ٝ٥.
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 ايتؿتٝؼ ي٬ًٝ إ٫ يف -يف اؾسا٥ِ ايتكًٝد١ٜ  -مل ُٜذص قإْٛ اٱدسا٤ات اؾصا١ٝ٥  .5

سا٫ت َع١ٓٝ, محا١ًٜ يًشكٛم ٚاؿسٜات اـاص١, ٚمل تهٔ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ قد 

ظٗست ٚقت ٚضع ايتػسٜع, َٚا تتُٝص ب٘ َٔ طبٝع١ خاص١, ٚإَها١ْٝ تؿتٝػٗا عٔ 

 بعد دٕٚ املطاع باؿسٜات اـاص١.

 سداث١ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ ٚٚضا٥ٌ تٓؿٝرٖا أد٣ إىل صعٛب١ َطاٜس٠ ايتطٛز املتطازع .6

يف فاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات َٔ قبٌ ضًط١ ايتشكٝل, ٚنرا بطبب ْكص املٗاز٠ 

 ايؿ١ٝٓ ايع١ًُٝ يدِٜٗ يف ٖرا اجملاٍ.

 ثاىيًا: التوصيات

 ٭١ُٖٝ ٖرا املٛضٛع ؾإْين أٚصٞ مبا ًٜٞ:

ضسٚز٠ ايعٌُ مبا دا٤ َٔ قٛاعد عا١َ يف قإْٛ اٱدسا٤ات اؾصا١ٝ٥ يف فاٍ  .1

املعًَٛات١ٝ, ست٢ ٜتِ تعدٌٜ ْصٛص٘ مبا ٜتٛاؾل َع طبٝع١ ٖرا ايتشكٝل يف اؾسا٥ِ 

 ايٓٛع َٔ اؾسا٥ِ.

ضسٚز٠ ضد ايؿساؽ ايتػسٜعٞ يف قإْٛ اٱدسا٤ات اؾصا١ٝ٥ يف فاٍ ايتشكٝل  .2

اؾٓا٥ٞ, يتشدٜد َا ٖٛ َٔ إدسا٤ات املعا١ٜٓ, َٚا ٖٛ َٔ إدسا٤ات ايتؿتٝؼ يف 

و يف ايديٌٝ املطتدسز َٔ ايٓعِ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ بػهٌ دقٝل, يتذٓب ايػ

 املعًَٛات١ٝ.

( َٔ قإْٛ اٱدسا٤ات اؾصا١ٝ٥, عٝح ٜتِ ايٓص 117ضسٚز٠ تعدٌٜ ْص املاد٠ ) .3

ؾٝٗا بايطُاح يطًط١ ايتشكٝل بتؿتٝؼ ا٭ْع١ُ املعًَٛات١ٝ اييت تكع خازز اختصاصٗا 

ٔ اـازد١ عٔ َا داّ  ا٭َس ٫ ٜتطًب ا٫ْتكاٍ إىل ا٭َان –عٔ بعد  –داخٌ ايدٚي١ 

 اختصاصِٗ.

ضسٚز٠ ايٓص يف قإْٛ اٱدسا٤ات اؾصا١ٝ٥ ع٢ً ايعٌُ مبا دا٤ يف ا٫تؿاقٝات  .4

ايدٚي١ٝ املتعًك١ مبد ا٫ختصاص إىل خازز ايدٚي١ يف فاٍ اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, 

نٕٛ ا٭دي١ املعًَٛات١ٝ ض١ًٗ ايتػٝري ٚاٱشاي١, بٗدف تطٌٗٝ إدسا٤ات ايتؿتٝؼ 

 ؿسص ع٢ً عدّ ضٝاع ا٭دي١.ٚضبط اؾاْٞ ٚا

( َٔ قإْٛ اٱدسا٤ات اؾصا١ٝ٥ ايُٝين,  عٝح متٓح 144ضسٚز٠ تعدٌٜ ْص املاد٠ ) .5

ضًط١ ايتشكٝل املدتص١ اؿل بايتؿتٝؼ يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ ي٬ًٝ, إذا مل ٜتطًب 
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ا٭َس ايدخٍٛ إىل أَانٔ َػًك١; إذ ميهٔ يف بعض اؿا٫ت تؿتٝؼ ا٭ْع١ُ 

 املعًَٛات١ٝ عٔ بعد, َع َساعا٠ ايطٛابط ايكا١ْْٝٛ يًتؿتٝؼ.

ضسٚز٠ ؼدٜح َٓاٖر املعٗد ايعايٞ يًكطا٤, يتطِ ايرباَر ايتك١ٝٓ ايع١ًُٝ يف فاٍ  .6

ايتشكٝل يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ إىل داْب املٓاٖر ايٓعس١ٜ, َع ضسٚز٠ تأٌٖٝ أعطا٤ 

يتشكٝل يف اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ, ايٓٝاب١ اؿايٝني بايدٚزات ايتدصص١ٝ يف فاٍ ا

ٚإصداز ديٌٝ ازغادٟ قاْْٛٞ َٔ قبٌ ايٓٝاب١ ايعا١َ, ٜٛضح ؾٝ٘ آي١ٝ ايتشكٝل يف 

 اؾسا٥ِ املعًَٛات١ٝ )املعا١ٜٓ, ايتؿتٝؼ, ا٫ضتذٛاب, ايطبط(.

 قائوة الوراجع:

 أواًل: املراجع املتخصصة

املصسٟ, داز  محد قُٛد َصطؿ٢, دسا٥ِ اؿاضبات اٯي١ٝ يف ايتػسٜعأ د. .1

 ّ.2010ايٓٗط١ ايعسب١ٝ, ايكاٖس٠, طبع١ 
خايد ممدٚح إبساِٖٝ, ؾٔ ايتشكٝل اؾٓا٥ٞ يف اؾسا٥ِ ا٫يهرت١ْٝٚ, داز  د. .2

 .١2010ّ عايؿهس اؾاَعٞ, اٱضهٓدز١ٜ, مجٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ, طب
غُٝا٤ عبد ايػين عطا٤ اهلل, اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ يًتعا٬َت ا٫يهرت١ْٝٚ, داز  د. .3

 ّ.2007اَع١ اؾدٜد٠, اٱضهٓدز١ٜ, مجٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ, طبع١ اؾ
عبدايؿتاح بَٝٛٞ سذاشٟ, َباد٨ اٱدسا٤ات اؾٓا١ٝ٥ يف دسا٥ِ ايهُبٝٛتس  د. .4

 ّ.2006, 1ٚا٫ْرتْت, داز ايؿهس اؾاَعٞ, اٱضهٓدز١ٜ, ط
عبداهلل عبدايهسِٜ عبد اهلل, دسا٥ِ املعًَٛات١ٝ ٚا٫ْرتْت, َٓػٛزات اؿًيب  .5

 ّ.2007اؿكٛق١ٝ, بريٚت, يبٓإ, ايطبع١ ا٭ٚىل, 
ع٢ً دباز اؿطٝٓاٟٚ, دسا٥ِ اؿاضٛب ٚا٫ْرتْت, داز ايٝاشٚزٟ ايع١ًُٝ يًٓػس  د. .6

 ّ.2009ٚايتٛشٜع, عُإ, ا٭زدٕ, طبع٘ 
غٓاّ قُد غٓاّ, دٚز قإْٛ ايعكٛبات يف َهاؾش١ دسا٥ِ ايهُبٝٛتس  د. .7

 ّ.2010صٛز٠, طبع١ ٚا٫ْرتْت, داز ايؿهس ٚايكإْٛ, املٓ
قُد ا٭َني ايبػس٣, ايتشكٝل يف اؾسا٥ِ املطتشدث١, داَع١ ْاٜـ يًعًّٛ  د. .8

 ّ.2004ا٭١َٝٓ, ايسٜاض, ايطبع١ ا٭ٚىل, 
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محد ط٘, املٛاد١ٗ ايتػسٜع١ٝ ؾسا٥ِ ايهُبٝٛتس ٚا٫ْرتْت, داز ايؿهس أقُٛد  د. .9

 ّ.2012ٚايكإْٛ, املٓصٛز٠, طبع١ 
سح قإْٛ اٱدسا٤ات اؾٓا١ٝ٥, داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ, د. قُٛد لٝب سطين, غ .10

 ّ.1988,  2ايكاٖس٠, ط
محد, تؿتٝؼ ْعِ اؿاضب اٯيٞ ٚضُاْات املتِٗ املعًَٛاتٞ, أد. ٬ٖيٞ عبد اي٬ٙ  .11

 ّ.2008َهإ ايٓػس, ايطبع١ ايجا١ْٝ, ٚمل حيدد ايٓاغس 
 ثاىيًا: مراجع االىرتىت

اؾسمي١ املعًَٛات١ٝ يف ايكإْٛ ضعٝداْٞ ْعِٝ, آيٝات ايبشح ٚايتشسٟ عٔ  .1

اؾصا٥سٟ, غٗاد٠ َادطتري يف ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ, قطِ اؿكٛم, داَع١ اؿاز 

-http//digitallibrary.univ  ّ.2013-2012ّخطس, اؾصا٥س, 

batna.dz:8080/ispui/handele  11:35ّ, ايطاع١  30/4/2016تازٜذ pm. 

صػري ٜٛضـ, اؾسمي١ املستهب١ عرب ا٫ْرتْت, زضاي١ َادطتري, ن١ًٝ اؿكٛم  .2

, 2013ّاؾصا٥س, عاّ  اَع١ َٛيٛد َعُسٟ,دٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ, 

www.ummto/dzLship?articl.  11:30ّ, ايطاع١ 30/4/2016تازٜذ pm.  

سا٥ِ عبد اهلل بٔ سطني ايكشطاْٞ, تطٜٛس َٗازات ايتشكٝل اؾٓا٥ٞ يف َٛاد١ٗ اؾ .3

املعًَٛات١ٝ, زضاي١ َادطتري يف ايعًّٛ ايػسط١ٝ, داَع١ ْاٜـ يًعًّٛ ا٭١َٝٓ, 

ّ, 1/5/2016تازٜذ  Repository.nauss.edu.sa/handle ّ.2014ايسٜاض, 

 .pm 5:15ايطاع١ 

َؿتاح بٛ بهس املطسدٟ, ٚزق١ عٌُ َكد١َ إىل امل٪متس ايجايح يس٩ضا٤ احملانِ  د. .4

-23 مجٗٛز١ٜ ايطٛدإ, -ايعًٝا يف ايدٍٚ ايعسب١ٝ 

25/9/2012ّ.www.shatharat.net/vb/showthr    ايطاع١ 14/5/2016تازٜذ ّ

10:00 pm. 

 لجًا: التشريعاتثا

 .1994ّ( يط١ٓ 12زقِ ) قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين .1
 .1994ّ( يط١ٓ 13زقِ ) ايُٝين اٱدسا٤ات اؾصا١ٝ٥قإْٛ  .2
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