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ملخص:
يعتبر الدليل الفني او الدليل الرقمي الذي تم ضبببب تش ب بببحل ابببمير دالل ممبببر ال ريم م ا م
نقا قوة ملف القضببي ي الممحم ولدا النياباا العامش ل لح ليه ذا ق ذو ا مي بل ا
ومنه ي التعامل مع الدليل و ق معايير متفق عليها بي القانونيي و هاا االلتاببببببببا

الفني

ريق
ي

م حل ال تقل أ مي .
قد يمر

اللبير الفني ي التعامل مع الدليل الرقمي على امببتلراا او انقاذ او الواببول الى الدليل

المراد التعامل معش لوعرضبببببببش ل هاا انفاذ القانو لح لوم بعد الت رب لدا العديد م اللبراء
انش ال يو د بروتوحول ولغ م ترحش ما بي اللبراء الرقميي وما بي

هاا القانو .

لقد تميز الدليل بنمببببب عالي بالماببببداقي وأحةر ببببفا ي ي االبراز لدا ال هاا القانوني ولح م
و ه ن ر اللبراء التقنيي وبعد دلول علم الذحاء االاببب ناعي وعلم اال رام الرقمي ااببببر تغير
الدليل بالنمب للم رم املوب ديد مي هر ي الممتقبل بعد ت وير لوارزمياا تتعامل على التدمير
الذاتي بناءا على العديد م الممدداا وال ببببرو المببببابق لتاببببميم ذت اللوارزمياا والبرم ياا
وغير ا م

رق والياا مه والفاء الدليل .

مقدمة:
مبببببوف نعبببببالل بببببي بببببذت الورقببببب العلميببببب تمببببباالا ذاا ا ميببببب ونضبببببع بعببببب

المعوقببببباا

والممبببدداا مبببا ببببي القضببباء واللببببراء بببي م بببال ال بببب ال بببرعي الرقمبببي ل بميببب منمبببتعر
م ببببحل الدرامبببب التببببي متنقمببببم الببببى قمببببمي ر يمببببيي باالضببببا الببببى البي بببب القانونيبببب والع قبببب
بينهبببا وببببي التحنولو يبببا ونقبببدم بعببب

التوابببياا والمقترامببباا ذاا الابببل بموضبببو درامبببتنا

.

مشكلة الدراسة :
تنقسم مشكلة الدراسة لدينا الى قسمين رئيسيين :هما دور الدليل الرقمي في الجرائم االلكترونية
في داخل القضاء ولغة فهم الدليل الرقمي من غير المختصين  ،ومشكلة استعراض الدليل الرقمي
ايضا لدى القضاء والنيابات العامة وغيرها من جهات ليست ذات اختصاص تقني وفني .

دور الدليل في الجرائم االلكترونية :
تكمن اهمية الدليل ليس بمكانه البرمجي وصوووووووورته الرقمية فقط بل في طريقة عرضوووووووه للجهات
ليسووت ذات االختصوواص التقني  ،وهنا برزت لدينا مشووكلة ان النيابات العامه وجهات االختصوواص
القانوني لم تحدد لغة وبروتوكول بينها وبين الخبراء الرقمين بمي يفتر

على الملتاببببببي

ي

النياباا العامش و هاا القانو والقضاء ا تحو قادرة على ما يلي :
.1
.2
.3
.4
.5

لمم حيف يتم اعداد التقرير الفني وممتوياتش .
ريق لغ التفا م والموار بي القانونيي واللبراء الرقمي والفنيي .
التميز بي ان م الت غيل المراد التعامل معها حدليل .
تمديد والتمييز بي نما البياناا وامتلراا البياناا وامتعادة البياناا.
التفريق بي تعديل ال ابع الزمني وتغيير ال ابع الزمني .حيف يتم إن اء ال ابع الزمني
ألي ملف ؟

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

.14
.15
.16
.17
.18
.19

الن ر ي أ لديك ممرك أقرا ةابا م فر ل حيف يمحنك امترداد البياناا منش وما
قدرة االمترداد وضواب ش وممدداتش ؟
اماح توا د الدليل الرقمي؟
حيف يمحنك تمديد ممتوا ما ع ري ل وتعريفش ب حل مبم .
ما ي ميناريو اا ممرك األقرا الالب المعر للف ل .
تمديد تمليل ال دول الزمني ل وما ي النق المموري ي تمليل ال دول الزمني؟
حيفي تمديد إلفاء المعلوماا و رق الفا ها ؟
تمديد موضع التم يل دالل ملفاا التم يل ي ان م الت غيل .
ضع ي اعتبارك أنش قد تم اإلب غ ع مادة ي مؤمم تم يها العةور على لادم
مؤمم و و يتال بلادم لار ي ضار معروف .قام ريق االمت اب للمواد بمنع
االتاال وأرمل القر إل راء تمقيق نا ي .كيف ستبدأ هذا التحقيق؟
تمديد ململ وقا المضان لت رير الدليل الرقمي للعمل ؟
ما ي الل واا التي يتم اتلاذ ا ي عملي ال ب ال رعي الرقمي؟
 .حيف تميز بي اورة لام  /واورة E01؟
لقد تلقيا للتو تقريرا م ممتلدم نها ي لبريد إلحتروني م بوت ي البريد الوارد ل ما
ي الل واا التي متتلذ ا للتمقيق ي ذا الميناريو؟
ما ي االلت اا بي المن قي مةل الوقا والملف وامتلراا البياناا المادي.
...

مشكلة استعراض الدليل ؟
تعتببببر م بببحل امبببتعرا

البببدليل دو و بببود ريقببب تلا بببب وبروتوحبببول واضبببر ولغببب تفبببا م

وملا بببب واضبببمش ببببي القبببانونيي والبببرقمي

بببي العبببا ق االحببببر بببي ريقببب امبببتعرا

ومببدا تقببببل القاضببي بببذت الببدليل حبببو البببدليل الفنببي بببي امتعراضببش ب بببحل رقمببي ل بببل

البببدليل
غيبببر

نببي او ذو لببببرة ببي الم بببال قبببد يمببا م بببي ضبببيا ا ميبب البببدليل دالبببل القضببي وملفهبببا ويمبببا م
ي براءة المتهم متى بعد و ود دليل .
لبببيه مببب المهبببم ب بببحل ق عبببي مضبببور لبيبببر نبببي ح بببا د بببي القضبببي ببببل اال بببم لغببب المبببوار
والتلا ببببب بببببي اال ببببراف والتنبببباغم ببببي امتيضببببا اي معلومبببب نيبببب واياببببالها الببببى ال هبببباا
غير الملتاش نيا .

ضعف البيئة القانونية والتناغم ؟
ا البي

القانوني المالي التي تتعدل حل ترة زمني بعيدة تمببببببببا م ي بناء

وة ما بي الت ور

المببببببريع ي التحنولو يا وما بي اللماق القانوني وقواعد القانو بها و نا ي ب ا يحو

ناك بي

ذاا امتراتي ي مرنش .
مي يو د ع ق ي ب ا تحو

ردي ب ببببببحل نمبببببببي ما بي الت ور التحنولو ي والتقني وما بي

القواني والت ريعاا ذاا الع قش .
القانو االلحتروني مبببيهدء م رو المند عي

ي ذا العالم اال تراضبببي الذي نعي بببش ل ا الت ور

التقني بمببد ذاتببش ال يمح لحببل قببانوني العببالم مواحبتببش مي ب

ال تتو ر لببديهم المعرفووة بووالجريمووة

االلكترونية الجديدة اي قبل وقوعها اذا ال يمكن لهم وضووووووو ضووووووووابط وقواعد للحد منها وعقا
مرتكبيها  ،فالخط الث نائي المتوازي بين التقنيين وال قانونيين بع يد جدا ل إ التقن ي متقد م

دا

حالنار باله ببيم الوقا معنا والاببيف الذي تمترق بش النار مببيحو أمببر ومببيلمق بالموا ني قبل
ايقا ش لح اي تحنولو يا متقدم ال يمح تميز ا ع الممر .
و تعتبر البي القانوني الغير مواحب للت ور الرقمي بي قانوني ال تلدم ب بببحل ممتاز مابببالر الدول
او قوة القانو لضببببب التعام ا ل على مبببببيل المةال ما و ه ن ر القانو
ولندا بم ب اللدم ع دول الرا ؟ قدا المببي رة على الممف
؟ ن ام انترنا اال ياء وتن يم تد ق البياناا ومف م

ي ا تقوم االبقار ي

االلحتروني ؟ن ام بلوك ببي

ا العمل وغير ا ؟

ا ضبببببعف التناغم ي التمديةاا ولغ التفا م بي اللبراء التقنيي والقضببببباء ذاا ضبببببعف ليه ي
البي الفني التقني بل ي بي القانو و نا ي ب تقليل الف وة ب حل مريع وحبير .

المقترحات والتوصيات
 .1اعتماد منهل ولغ وبروتوحول ني ينامببببببب القانوني على شووووووكل نموذم غير مبهم ما بي
اللبراء الفنيي والتقني
 .2توضبببببببير عملي ب ومل
االلتابببا

ي م ال البم
عمببل وبع

ال نا ي الرقمي وامتعرا

الدليل .

التمببديبباا التي توا ببش الفنيي

ي العمببل ل هبباا

القانوني لتفادي امبببتنزاف المرامببب ا ووقا المضبببان ي الت بببرير ال نا ي

الرقمي .
 .3ضببببرورة تمديد نموذا عربي ودولي وت بيقش حو االدل الرقمي مت ببببابه ي المحا التي
تو د بش وملتلفش ب بببببحلها م

ريم والرا بمي يمبببببا م النموذا ي للق مبببببر تفا م

ومنهل مومد .
 .4عمل لمبباا ما بي القانونيي والفنيي ب رق ملتلفش تمببا م ي تقريب الفحر الفني والتقني
و الفحر القانوني
 .5ضببرورة و ود ماضببن ت مع القانونيي مع اللبراء التقنيي المببتمدا لوا ر وقواني للمد
م ل ر الت ور االلحتروني .
 .6البدء بتملير الموارد لتلاااا علمي واحاديمي تما امم "ال ب ال رعي الرقمي "
 .7ضرورة للق بي ابداعي مفتوم المادر "لل ب ال رعي الرقمي "
 .8ضبببببببرورة تن يم الع ق وتمديد و ر اي برم ياا ما زة على ترلي

مملي لحل دول

بمي تلدم بي ال ب ال رعي الرقمي مي ال لب .
 .9دمل الذحاء االابببب ناعي ولغ االل والبياناا الضببببلمش ي عملي التمحيم القضببببا ي او ي
ممبببببببر ال ريم الرقمي والقانو وغير ا لما لش اةر اي ابي ي ر ع الح فاءت القضببببببببا ي
والتنفيذي وغير ا .

.10

ضببببببرورة البدء بدمل الذحاء االابببببب ناعي ولغ االل والبياناا الضببببببلم ي بناء
ان م قانوني رقمي وتدريب البياناا على معال

نفمببببها للواببببول الى ببببحل ألر منها "

معلوماا" وم ةم قرار قانوني او قضا ي .
.11

البدء بضبببببببرورة تقليل وقا و هد القانونيي

ي البم

والتنقيب ع العقوباا او

مواد ذاا اببببببل بقضببببببايا عملهم او قراراا امحام قضببببببا ي او تحيف م ل ل تمببببببلير
التحنولو يا لذلك .
.12

رمبببببببم ممببببببببار تحنولو ي رقمي للدم القانو والمن وم القضببببببببا ي والتنفيذي

للواول الى الممحم الذحي .

