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مقدمة
الجرائم
من
المعلوماتية
الجريمة
تعد
المستحدثة التي برزت في الوقت الراهن نتيجة
تطور تقنية المعلومات واستغاللها على نحو غير
مشروع وبوسائل من شأنها أن تلحق الضرر بمصالح
هذه
لخصوصية
ونظرا
والجماعات،
األفراد
الجريمة كونها ترتكب في بيئة افتراضية رقمية،
فإنه بات من الضروري تطوير أساليب التحقيق
الجنائي وإجراءاته بصورة تتالئم مع هذه
ّن جهات التحقيق من كشف الجريمة
الخصوصية ،وتمك
والتعرف على مرتكبيها ،وهو األمر الذي سعى
المشرع الجزائري إلى تجسيده من خالل استحداث
نصوص قانونية جديدة أوجد بموجبها قواعد
إجرائية تتفق والطبيعة التقنية للجريمة
المعلوماتية ،ويعتبر التفتيش االلكتروني إحدى
هذه اإلجراءات التي حملها القانون رقم 04-09
المؤرخ في  05أوت  2009المتضمن القواعد
المتصلة
الجرائم
من
للوقاية
الخاصة
بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال.
و يعد التحقيق الجنائي من أهم المراحل التي
تأتي في مقدمة محاوالت مواجهة الجريمة
المعلوماتية وذلك عن طريق وضع آليات وإجراءات
تتناسب والطبيعة الخاصة لهذه الجريمة التي
تتسم بارتكابها في مسرح الكتروني غير مادي
والذي يختلف تماما عن المسرح التقليدي ،وكذا
إمكانية امتداد آثارها خارج اإلقليم الوطني
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للدولة ،ويشكل التفتيش االلكتروني أهم تلك
اإلجراءات التي تباشرها سلطات التحقيق في سبيل
الكشف عن الحقيقة في الجرائم المعلوماتية
والتصدي لها .وانطالقا مما تقدم ،سوف تبحث هذه
الورقة البحثية في التحقيق االلكتروني كونه
من أكثر اإلجراءات استعماال وأهميته في نطاق
الجريمة المعلوماتية.
تفصيال لما سبق ذكره سوف ،نقسم هذا الباب إلى
فصلين ،ندرس في الفصل األول آليات التحقيق في
ّز على إظهار مدى
الجرائم اإللكترونية ،وفيه نرك
سريان إجراءات التحقيق المألوفة عليها ،ثم
ّن بعدها حاجة هذا النوع اإلجرامي المستحدث
نبي
إلى إجراءات تحقيق جديدة خاصة تتناسب مع
طبيعته .أما الفصل الثاني فنخصصه إلبراز
القيمة الثبوتية لألدلة المحصلة من الوسائل
اإللكترونية وأثرها على تكوين اقتناع القاضي
الجزائي.

الفصل األول :ماهية التحقيق
االلكتروني
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لقد سعى المشرع الجزائري إلى تكريس
قواعد إجرائية يمكن للجهات المكلفة بالبحث
والتحري عن الجريمة اإللكترونية العتماد عليها
في الوصول إلى الدليل المناسب في إثباتها.
وال شك أن هذا الدليل سيتم استخالصه من
البيئة االلكترونية والرقمية التي تعتبر مسرح
الجريمة المعلوماتية ،مما يجعله يتميز
بخصائصها ،وهو األمر الذي يقودنا إلى الحديث
عن مسألة القيمة الثبوتية لهذا الدليل ومدى
قبوله من طرف القضاء الجزائي ،ومدى مشروعيته
وتعبيره عن الحقيقة بالنظر إلى ما يمكن أن
يتعرض له من التزييف والتحريف .بل حتى مع
ضمان مصداقية هذا الدليل ومشروعيته ،فتثار
مسألة أخرى أكثر أهمية تتعلق بمدى خضوع هذا
الدليل ذو األصالة العلمية للسلطة التقديرية
للقاضي الجزائي إعماال لمبدأ االقتناع الشخصي
للقاضي الجزائي الذي يشكل جوهر أية محاكمة.

أوال :مفهوم التحقيق
االلكتروني
هو مجموعة من اإلجراءات تتخذ من أجل
الوصول إلى الحقيقة أي اتخاذ الوسائل التي
تظهر الحقائق وهو كذلك مجموعة من اإلجراءات
واألعمال التي يقوم بها المحقق لجمع األدلة
والبيانات الالزمة لكشف الجرائم والتعرف على
مرتكبيها والقبض عليه تمهيدا لمحاكمته،
ويحتاج المحقق في تنفيذ التحقيق إلى الوسائل
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المادية وأخرى معنوية وذلك لما تحتاجه
الجريمة االلكترونية من معرفة تامة وإدراك
لوسائل تثبت وقوع الجريمة والوصول إلى
مرتكبها ونسبتها لهم.
كما يكمن تعريف التحقيق االلكتروني على أنه
عبارة عن سلطة يباشرها المحقق لكشف الجريمة
والمجرم بالوسائل االلكترونية مستحدثة ضمن
نظام جنائي متكامل األطراف والوسائل معتمدا
على الشبكة المعلوماتية وهي ارتباط بين أكثر
من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على
البيانات وتبادلها مثل الشبكات الخاصة
والعامة والشبكة العالمية (االنترنت) وبرامج
الملفات الحاسوبية االلكترونية وفقا للقانون
.

ثانيا :آليات التحقيق
االلكتروني
نظرا لتطور الكبير الذي شهده العالم في ميدان
التكنولوجيات الرقمية ،وما أفرزه من أضرار
وخيمة تمس بالنظام العام ،والذي نتج عنه ظهور
نوع مستحدث من الجرائم الذي أصبح يهدد كيان
المجتمعات ،األمر الذي دفع بالمشرع الجزائري
إلى استحداث أساليب أخرى للبحث والتحري عن
الجريمة ،من خالل تعديله لقانون اإلجراءات
الجزائية ،وفقا لقانون رقم  06/22المؤرخ في
20/7/2006وهو ما يسمى بأساليب البحث
والتحري الخاصة.
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ومما ال شك فيه ،أن المشرع حينما أراد توسيع
نطاق تطبيق إجراءات التحقيق التقليدية لتطال
الجرائم اإللكترونية ،فانه يقصد بها تلك
اإلجراءات التي تثير إشكاالت وعقبات عملية تعود
إلى خصوصية هذه الجرائم ،كالتفتيش ،الضبط،
المعاينة والخبرة ،والتي هي في حاجة إلى
تطوير وتحيين لكي تتناسب مع طبيعتها الخاصة
وطبيعة الدليل الذي يصلح إلثباتها ،أما غيرها
من اإلجراءات كسماع المتهم أو الشهود،
االستجواب والمواجهة ،فإنها مستبعدة نظرا
لعدم وجود أية صعوبات في اتخاذها .استرشادا
ّ ز على دراسة الفئة األولى
بذلك ،فإننا سوف نرك
من إجراءات التحقيق دون غيرها.

 -1التفتيش
لم يبق المشرع الجزائري مكتوف األيدي تجاه
المتغيرات التي تحدث في عالم التكنولوجيات
بل قام بدوره باستحداث نصوص
الحديثة،
قانونية جديدة أجاز من خاللها تفتيش المكونات
المنطقية والمعطيات المعلوماتية للحاسب،
ومن بين هذه النصوص المادة ( )50من القانون
الخاصة
بالقواعد
المتعلق
()40-90
رقم
بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات
اإلعالم واالتصال ومكافحتها التي تسمح للسلطات
ولضباط الشرطة القضائية
القضائية المختصة
في إطار قانون اإلجراءات الجزائية وفي الحاالت
المنصوص عليها في المادة ( )40من هذا
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القانون ،الدخول بغرض التفتيش ولو عن بعد
إلى منظومة معلوماتية أو جزء منها والمعطيات
المعلوماتية المخزنة فيها وكذا منظومة تخزين
المعلوماتية.
وفي هذا الصدد ،نصت االتفاقية األوروبية
حول الجرائم االلكترونية صراحة على حق الدول
األعضاء في تفتيش النظم المعلوماتية وحثها على
تجسيد هذا الحق بكل وضوح في قوانينها
اإلجرائية لتفادي أي إشكال يمكن أن يثار حول
الموضوع ،وذلك من خالل المادة( )1/91التي نصت
ّ من القوانين ما
ّ " لكل طرف الحق في سن
على أن
هو ضروري لتمكين السلطات المختصة من تفتيش
أو الدخول إلى:
 نظام الحاسب أو جزء منه أو المعلوماتالمخزنة فيه.
الوسائط التي يتم تخزين معلومات الحاسب بهاما دامت مخزنة في إقليمها.
ومع تطور تكنولوجيات اإلعالم واالتصال لم يعد
نطاق االتصاالت محدودا في نطاق إقليم دولة
واحدة ،بل امتد ليشمل كل أرجاء العالم ،خاصة
بظهور االنترنت التي تمثل منظومة واسعة جدا
من شبكات المعلومات الحاسوبية المتصلة مع
بعضـها البعض بطريقة ال مركزية ،ويدخل في
تركيبها ماليين الحواسيب موزعة عبر مختلف دول
العالم.
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لذلك يثير إخضاع شبكات المعلومات المتصلة
بالحاسب اآللي لعملية التفتيش صعوبات كبيرة،
تتعلق بالدرجة األولى بالطبيعة التكنولوجية
الرقمية التي تسمح بتوزيع المعلومات التي
تحتوي أدلة عبر شبكات حاسوبية في أماكن
مجهولة بعيدة تماما عن الموقع المادي
للتفتيش ،فقد يكون الموقع الفعلي لهذه
المعلومات داخل اختصاص قضائي آخر في إقليم
دولة واحدة أو في إقليم دولة أو عدة دول
أخرى ،وهو ما يزيد األمر تعقيدا باعتبار
الشبكة المعلوماتية ممتدة عبر أرجاء العالم.
ومن هنا يثار التساؤل حول مدى جواز
امتداد التفتيش إلـ ى األنظمة المعلـوماتية
المتصلة بالنظـام المأذون بتفتيشه إذا كـانت
متواجدة في دوائر اختصاص مختلفة.
وفي هذا الصدد ،سمحت االتفاقية األوروبية
للجرائم االلكترونية لعام  2001الدول األعضاء
من خالل نص المادة ( )2/91بمّ
د نطاق التفتيش
الذي كان محله جهاز حاسب معين إلى غيره من
األجهزة المرتبطة به في حالة االستعجال ،إذا
كان يتواجد بها معلومات أو بيانات مهمة
للتحقيق يمكن الولوج إليها من خالل الجهاز محل
لالختصاص
التفتيش دون أن يشكل ذلك تجاوزا
ولم يتأخر المشرع الجزائري عن
اإلقليمي،
نصّ في
إذ
أعاله،
المذكورة
التشريعات
المادة )2/(5من القانون رقم ( )40-90لسنة
 2009المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة
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بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال ومكافحتها بأنه
" ...في حالة تفتيش منظومة معلوماتية أو جزء
ّنة
منها وكذا المعطيات المعلوماتية المخز
فيها ،إذا كانت هناك أسباب تدعو لالعتقاد بأن
المعطيات المبحوث عنها مخزنة في منظومة
وأن هذه المعطيات يمكن
معلوماتية أخرى
الدخول إليها انطالقا من المنظومة األولى ،يجوز
تمديد التفتيش بسرعة إلى هذه المنظومة أو جزء
منها بعد إعالم السلطة القضائية المختصة مسبقا
بذلك.
ومما يتعين اإلشارة إليه أيضا ،أن المشرع
الجزائري استطاع أن يتجاوز مسألة تفتيش
المنظومة المعلوماتية عن بعد بصفة نهائية،
حينما وسّع في التعديل األخير لقانون اإلجراءات
الجزائية اختصاصات ضباط الشرطة القضائية في
مجال التحقيق عن الجرائم اإللكترونية ،وأجاز
إمكانية قيام هذه السلطات بالتفتيش في أي وقت
من الليل والنهار ،وفي أي مكان على امتداد
كافة التراب الوطني.
ّل المشرع الجزائري على
وفي هذا الصدد ،خو
غرار التشريعات السابقة سلطات التحقيق
األنظمة
بعد
عن
بتفتيش
الحق
والبحث
المعلوماتية المتصلة أو جزء منها حتى ولو
كانت متواجدة خارج اإلقليم الوطني ،وذلك بنصه
في المادة  )3/(5من القانون ( )40/90المتضمن
القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة
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بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها على
انه "...إذا تبين مسبقا أن هذه المعطيات
المبحوث عنها والتي يمكن الدخول إليها انطالقا
من المنظومة األولى مخزنة في منظومة معلوماتية
تقع خارج اإلقليم الوطني ،فان الحصول عليها
يكون بمساعدة السلطات األجنبية المختصة طبقا
لالتفاقات الدولية ذات الصلة ووفقا لمبدأ
المعاملة بالمثل".
المالحظ في هذه المادة ،أن المشرع الجزائري
لم يسمح للسلطات القضائية المختصة وضباط
التفتيش
نطاق
بتوسيع
القضائية
الشرطة
االلكتروني ليشمل المعطيات المخزنة في منظومة
معلوماتية تقع خارج القطر الوطني ،إال في إطار
المساعدة القضائية المتبادلة وفي نطاق
االتفاقيات الدولية المبرمة في مجال مالحقة
اإلجرام ألمعلوماتي.
اإلجراءات
الجزائري
المشرع
تبنى
وقد
المستحدثة الخاصة بضبط وتحريز المعلومات
والبيانات المعلوماتية وغيرها من األدلة
الرقمية في القانون  04/90المتعلق بالوقاية
من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم
واالتصال وذلك بما يتناسب وطبيعتها المادية
تحت عنوان حجز المعطيات المعلوماتية في
المواد من  60إلى  70منه ،أما بخصوص المعطيات
المحجوزة فقد نصت المادة  80منه على أنه
"يمكن للسلطة التي تباشر التفتيش أن تأمر
باتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع االطالع على
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المعطيات التي يشكل محتواها جريمة ،السيما عن
طريق تكليف أي شخص مؤهل باستعمال الوسائل
التقنية المناسبة لذلك"

 -2المعاينة
تتم المعاينة في الجرائم اإللكترونية كأي
جريمة أخرى عن طريق االنتقال إلى مكان وقوع
الجريمة ،غير أن االنتقال هنا يختلف حسب طبيعة
كانت
المرتكبة،وإذا
اإللكترونية
الجريمة
الجريمة واقعة على المكونات المادية لألجهزة
االلكترونية كجرائم االعتداء على الحاسب اآللي
أو األشرطة أو األقراص الممغنطة  ،فاالنتقال في
هذه الحالة يكون ماديا إلى مسرح الجريمة الذي
والتحفظ على
يحوي هذه المكونات لمعاينته
األشياء التي تعّ
د أدلة مادية تدل على وقوع
الجريمة وانتسابها لشخص معين ،ثم ضبطها
للنيابة
تقدم
مختومة
أحراز
في
وضعها
العامة،أما إذا كانت الجريمة واقعة على
المكونات غير المادية لألجهزة اإللكترونية أو
بواسطتها ،كتلك الواقعة على برامج الحاسب
وبياناته بواسطة االنترنت فيكون االنتقال
للمعاينة هنا افتراضيا أو الكترونيا ،ويمكن
أو
االفتراضية
المعاينة
إجراء
للمحقق
واالنتقال إلى مسرح
االلكترونية بالولوج
الجريمة عبر االنترنت انطالقا من مكتبه بواسطة
الحاسب الموضوع تحت تصرفه ،أو من خالل مقهى
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االنترنت أو إحدى المقرات المزود بخدمات
االنترنت ،ويتمثل نطاق المعاينة االلكترونية
في معاينة أوال مكونات الحاسب اآللي من قرص صلب
وبرمجيات ونظام المعلومات ،ثانيا معاينة
أنظمة االتصال بشبكة االنترنت عن طريق فحص مسار
االنترنت وفحص الخادم.

 -3الخبرة التقنية
لقد أصبح انضمام الخبرة التقنية إلى
عالم الخبرة القضائية واالستعانة بخبراء
مختصين لفحص األدلة التقنية وتقويم عملية
اإلثبات الرقمي وتحليل الجريمة االلكترونية
أمرا ملحا ال يمكن االستغناء عنه إذ ال يعقل أن
يفصل القاضي في قضايا تقنية المعلومات دون
أن يستند إلى الخبرة التقنية في هذا المجال
تحقيقا لمبدأ معروف هو "مبدأ التخصص" وإال كان
حكمه معيبا ومطعونا فيه.
حيث تعرف الخبرة الفنية بأنها إجراء من
إجراءات التحقيق يتم بموجبه االستعانة بشخص
يتمتع بقدرات فنية ومؤهالت علمية ال تتوافر لدى
جهات التحقيق والقضاء ،من أجل الكشف عن دليل
أو قرينة تفيد في معرفة الحقيقة بشأن وقوع
جريمة أو نسبتها إلى المتهم.
وللخبرة الفنية دور كبير في إثبات الجريمة
اإللكترونية ،ألنها تنير الدرب لسلطات التحقيق
والقضاء و سائر الجهات المختصة بالدعوى
الجزائية للوصول إلى الحقيقة و تحقيق العدالة
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الجنائية ،وقد تزايدت الحاجة إلى الخبرة
الفنية للتحقيق عن الجرائم االلكتروني في
اآلونة األخيرة نظرا للتحوالت التكنولوجيا التي
مست وسائل اإلعالم واالتصال ،إذ تعددت أنواع
ونماذج الحواسيب وشبكات االتصال بينها،
وأصبحت العلوم والتقنيات المتعلقة بها تنتمي
ومتشعبة،
إلى تخصصات علمية وفنية دقيقة
والتطورات في مجالها سريعة و متالحقة لدرجة
قد يصعب على المتخصص تتبعها واستيعابها.
ولعل إدراك بعض دول العالم لهذه األهمية،
جعلها ال تكتفي بالنصوص التقليدية التي تنظم
ٕانما أسرعت إلى تدعيمها
الخبرة الفنية ،و
بنصوص قانونية جديدة خاصة بالخبرة في مجال
جرائم التقنية العالية ولم يتخلف المشرع
الجزائري عن هذه التشريعات ،إذ نص في المادة
( )05الفقرة األخيرة من القانون رقم ()40/90
المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم
المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها
بتفتيش
المكلفة
للسلطات
يمكن
"
بأنه
المنظومات المعلوماتية تسخير كل شخص له دارية
بعمل المنظومة المعلوماتية محل البحث أو
بالتدابير المتخذة لحماية معطيات المعلومات
وتزويدها بكل
التي تتضمنها قصد مساعدتها
المعلومات الضرورية النجاز مهمتها"
ولم يتوقف المشرع الجزائري عند هذا الحد ،بل
قام بإنشاء هيئات وأجهزة متخصصة في مواجهة
الجرائم اإللكترونية مزودة بوسائل متطورة
12

وجعلت من مهامها األساسية
وتقنيات عالية،
انجاز الخبرات التي تحتاج إليها السلطات
القضائية ،نذكر منها مركز الوقاية من جرائم
اإلعالم اآللي والجرائم المعلوماتية ومكافحتها
الذي أنشأته قيادة الدرك الوطني في عام ،2009
والمعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي
الذي أنشئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم(-40
وتم تنظيم
 )234المؤرخ قي 20ديسمبر2004
المصالح واألقسام والمخابر فيه بموجب قرار
وازري مشترك مؤرخ في  2007-04-14والذي تضمن
مصلحة الخبرات الخاصة بالدالئل التكنولوجية
ونذكر كذلك القسم الخاص بالخبرة الرقمية
التابع لنيابة الشرطة العلمية والتقنية
بمديرية الشرطة القضائية المتواجد على مستوى
المديرية العامة لألمن الوطني ،وتمتد مصالحها
الى بعض الواليات ،والذي يتولى تقديم الخبرة
الفنية المتميزة في القضايا ذات الطابع
الرقمي ،باإلضافة إلى إنشاء مؤخرا ثالث مخابر
جنائية جهوية بشمال البالد تابعة لألمن الوطني
ّ عدة أقسام متخصصة بما فيها قسم األدلة
تضم
ّم مستقبال
اإللكترونية والرقمية ،والتي ستدع
بثالث مخابر مماثلة في الجنوب.

 -4مراقبة االتصاالت االلكترونية
واعتراض المراسالت

13

نجد المشرع الجزائري على غرار العديد من
المشرعين لم يقم بتعريف عملية مراقبة االتصاالت
اإللكترونية ،إال أننا يمكن أن نعرفها على أساس
أنها إجراء تحقيق يباشر خلسة ،وتنتهك فيه
سرية األحاديث الخاصة ،تأمر السلطة القضائية
في الشكل المحدد قانون يهدف الحصول على دليل
غير مادي للجريمة المعلوماتية ،ويتضمن من
ناحية استراق السمع إلى األحاديث ومن ناحية
أخرى حفظه بواسطة أجهزة متخصصة لذلك .
ونجد أن المشرع من خالل قانون  06-01قد أشار
إلى هذا اإلجراء دون تقديم تعريف له ،بينما
في القانون  09-04في المادة  3منه قد حدد
كيفية مراقبة االتصاالت اإللكترونية «مع مراعاة
األحكام القانونية التي تضمن سرية المراسالت و
االتصاالت يمكن لمقتضيات حماية النظام العام
التحقيقات
أو
التحريات
المستلزمات
أو
القضائية الجارية وفقا للقواعد" وقد نص
القانون رقم  06-01مؤرخ في  20فيفري
،2006المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته
 ،المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 11-15
مؤرخ في  02أوت  2011على آليات مكافحة و قمع
الجريمة اإللكترونية وضع ترتيبات تقنية
لمراقبة االتصاالت اإللكترونية و تجميع و تسجيل
محتواها في حينها والقيام بإجراءات التفتيش
و الحجز داخل منظومة معلوماتية وبالتالي فإن
مراقبة االتصاالت حددها القانون على سبيل
االستثناء وفي الحاالت المحددة حصريا في
المادة 4من القانون  09-04المتعلق بالوقاية
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من الجرائم
واالتصال.

المتصلة

بتكنولوجيات

اإلعالم

ونظرا لثبوت نجاعة هذا اإلجراء في تعقب
الدليل و إثبات الجرائم اإللكترونية ،فقد أوصت
االتفاقية األوروبية حول الجرائم اإللكترونية
لعام  2001من خالل نص المادة( )12جميع الدول
األعضاء بضرورة تبني اجراء اعتراض المراسالت
والمراقبة اإللكترونية لالتصاالت في تشريعاتها
البحث
اجراءات
ضمن
الداخلية
اإلجرائية
والتحري ولم يتخلف المشرع الجزائري عن هاته
الدول ،بل تدخل بموجب قانون اإلجراءات
الجزائية رقم ( )22/60المؤرخ في 2006/09/20
المعدل و المتمم فاستحدث لهذا اإلجراء الفصل
الرابع كامال تحت عنوان " اعتراض المراسالت
وتسجيل األصوات والتقاط صور وتناول فيه
وضمانات
نطاقه
اإلجراء،
بهذا
المقصود
استخدامه .ثم عززه بالقانون رقم ()40/90
المؤرخ  5أوت 2009يعتبر إجراء من إجراءات
التحري المستحدثة والذي يقصد به التتبع السري
والمتواصل للمرسالت الخاصة بالمشتبه به ودون
علمه ذلك باعتبار إجراء تحقيقي يباشر خلسة
وتنهك فيه سرية األحاديث الخاصة تأمر به
السلطات القضائية في الشكل المحدد قانونا
بهدف الحصول على دليل مادي للجريمة ،والتي
تستخدمها في مواجهة اإلجرام الخطير ،وتتم عبر
وسائل االتصال السلكية والالسلكية.
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ووفقا لنص المادة 65مكرر 5من قانون إجراءات
الجزائية فان اعتراض لم يقتصر فقط على
المكالمات الهاتفية ،بل تم توسيعه إلى مختلف
أنواع االتصال السلكية والالسلكية أما بخصوص
أداة االعتراض فإن المشرع لم يحدد وسيلة معينة
فقد تكون تقليدية أو مستحدثة.
لكن رغم أن أسلوب اعتراض المراسالت السلكية
والالسلكية دون علم أصحابها قد اثبت جدارته
ٕاثبات الكثير من الجرائم الغامضة
في كشف و
كتلك المتعلقة بالجرائم اإللكترونية ،فهو في
الوقت نفسه يمثل انتهاكا خطيرا لحرمة الحياة
الخاصة لإلفراد ،واعتداء صارخا على سرية
واتصاالتهم التي كفلتها معظم
مراسالتهم
والتشريعات العقابية بالحماية
الدساتير
ولتحقيق التوازن بين ضرورة التحقيق التي
واحترام الحياة
تفرضها المصلحة العامة
الخاصة التي تفرضها المصلحة الفردية ،تمت
القيود
من
بعدد
االعتراض
عملية
إحاطة
القانونية التي تضمن عدم تعسف السلطات العامة
وتصون الحرية الفردية .والتي نلخصها في:
* الحصول على إذن مسبق من الجهات القضائية
المختصة المتمثلة عادة في وكيل الجمهورية
أثناء مرحلة التحقيق االبتدائي أو قاضي
التحقيق في مرحلة التحقيق القضائيين أجال
للجوء إلى عملية اعتراض او مراقبة المراسالت.
* تسبيب أمر اللجوء الى اعتراض أو مراقبة
المراسالت.
* تحديد الجرائم محل االعتراض والمراقبة.
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* سرية االجراءات وكتمان السر المهني.

 -5التسرب االلكتروني
يعد التسرب من إجراءات البحث والتحقيق
الجديدة التي أرستها معظم تشريعات العالم
الحديثة لمواجهة الجرائم اإللكترونية وقد
كانت اتفاقية منظمة األمم المتحدة المتعلقة
بمكافحة الجريمة المنظمة سباقة الى احتواء
هذا اإلجراء بنصها في المادة ( )20على أساليب
ّرت عنه
التحري الخاصة بما فيه التسرب الذي عب
ب «األعمال المستترة".
أما المشرع الجزائري فقد تبني بدوره هذا
اإلجراء ،مباشرة عقب تصديق الدولة الجزائرية
على اتفاقية منظمة األمم المتحدة أعاله بموجب
المرسوم الرئاسي رقم ( )05/02المؤرخ في
 02/02/2002بتحفظ واتفاقية مكافحة الفساد
بتاريخ 2004/04/19وقد ورد النص على هذا
األسلوب ألول مرة بالجزائر بمناسبة صدور
القانون رقم( )01/06المتعلق بالوقاية من
الفساد ومكافحته في عام  ،2006الذي نص في
المادة ( )56على أنه" من أجل تسهيل جمع األدلة
المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون يمكن اللجوء إلى التسليم المراقب
واتباع أساليب تحري خاصة كالترصد اإللكتروني
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وبإذن

من

أو االختراق على النحو المناسب
السلطة القضائية المختصة "
ولكن نظرا للغموض الذي انتاب هذا النص بخصوص
المقصود باالختراق أو التسرب شروطه وآليات
مباشرته ،بقي هذا اإلجراء جامدا وبدون مفعول
إلى أن تم تعديل قانون اإلجراءات الجزائية
بموجب قانون( )22/60المؤرخ في ،20/12/2006
أين تم تحديد معالم إجراء التسرب من خالل
تعريف هوتحديد ضوابطه واآلثار المترتبة عنه.
حيث عرفت المادة 65مكرر12من قانون إجراءات
الجزائية التسرب على أنه " قيام ضابط أو عون شرطة
قضائية ،تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف
بتنسيق العملية ،بمراقبة األشخاص المشتبه في
ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم
أو شربك لهم ويسمح لضابط أو عون الشرطة القضائية
أن يستعمل لهذا الغرض ،هوية مستعارة وأن يرتكب
عند الضرورة األفعال المذكورة في المادة  65مكرر14
أدناه ،واليجوز تحت طائلة البطالن أن تشكل هذه
األفعال تحريضا على ارتكاب الجرائم"

وبالتالي نستخلص من هذه المادة ،أن التسرب
هو قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية بمراقبة
المشتبه في ارتكاب جناية أو جنحة بإيهامهم
أنه فاعل أصلي بغرض كشف الحقيقة ،ويبطل هذا
اإلجراء إذا كان الهدف منه التحريض على ارتكاب
الجريمة .كما نص المشرع الجزائري على التسرب
في قانون مكافحة الفساد باستخدام مصطلح
اختراق للداللة عنه وباإلشارة إليه فقط
باعتباره من إجراءات التحري.
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 -6انتاج المعطيات المعلوماتية
إن عملية إنتاج المعطيات المعلوماتية
هو إجراء يفرضه القانون على مقدم خدمات
االنترنت يلتزم من خالله بموافاة السلطات
المختصة بالبحث والتحقيق بكل المعطيات أو
البيانات المعلوماتية المتعلقة بالمشتركين
وخدماتهم ،غير بيانات المرور أو المحتوى
الموجودة بحوزته أو تحت سيطرته ،من أجل
استعمالها ألغراض التحقيق.
وقد تناولت اتفاقية بودابست الخاصة
بمكافحة الجرائم المعلوماتية هذا اإلجراء
ضمنا إلجراءات المستحدثة في مجال البحث
في
اإللكترونية
الجرائم
عن
والتحقيق
المادة( )81منها تحت عنوان " األمر بإنتاج
معطيات معل ومات "L'injonction de produire
أوجبت على كل طرف في االتفاقية تبني اإلجراءات
التشريعية وإجراءات أخرى التي يراها ضرورية
من اجل تأهيل سلطاته المختصة بأن تأمر:
أـ كل شخص على أرضه بإرسال معطيات
معلوماتية معينة في حوزته أو تحت سيطرته،
والمخزنة في نظامه ألمعلوماتي ،أو في دعامة
تخزين معلوماتية.
ب ـ كل مزود خدمات الذي يقدم خدماته على
ارض ذلك الطرف من اجل إرسال المعطيات
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المتعلقة بالمشتركين وخدماتهم التي في حوزته
أو تحت سيطرته
والجدير بالذكر انه رغم أهمية عملية إنتاج
البيانات المعلوماتية في التحقيق والبحث عن
الجرائم اإللكترونية ،باعتباره إجراء جديد
يتناسب وطبيعة الدليل المعلوماتي ،وتقتضيه
السرعة المطلوبة التي يفرضها الحفاظ على
األدلة اإللكترونية من التالعب ،إال أن المشرع
الجزائري مثله مثل معظم دول العالم أغفل
النص على هذا اإلجراء ضمن إجراءات التحري
المستحدثة ،وعليه ينبغي التنبيه إلى هذا
والعمل لتدارك الوضع مستقبال.
الفراغ

الفصل الثاني :سلبيات وايجابيات
التحقيق االلكتروني
إن الجــرائم اإللكترونيــة مــن األنمــاط
اإلجرامية الجديدة التي فجرتها حديثا ثـورة
تقنية المعلومات واالتصاالت عن بعد ،و التي
تتميز بخصائص مختلفـة تمامـا عـن الجـرائم
التقليدية ،وأنها من المسـتجدات التـي لـم
تكن معروفة فـي القـان ون الجزائـي بشـقيه
الموضوعي واإلجرائي ،من ثمـة فـأي محاولـة
للتعامل إجرائيا مـع هـذا الـنمط اإلجرامـي
الجديد في إطار عملية البحث والتحقيق سوف
يخلق إشكاالت إجرائية أمام السلطات المكلفة
بهذه العملية.
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أوال :سلبيات التحقيق االلكتروني
يعد من أهم سلبيات التحقيـق االلكترونـي
اإلشكاالت في القصـور الـذي يعتـري النصـوص
الجزائية اإلجرائية القائمة في مواجهة مثـل
هذه الجرائم ،ألن أحكام هـذه النصـوص إنمـا
ـة بجـرائم
ـتحكم اإلجـراءات المتعلقـ
ـعت لـ
وضـ
ـا أو
ـي إثباتهـ
ـعوبات فـ
ـد صـ
ـة ال توجـ
تقليديـ
التحقيق فيها مع خضوعها لمبدأ حرية القاضي
الجزائي في االقتناع.
صعوبات االسـتدالل و اإلثبـات فـي الجـرائم اإل
لكترونــ تتميــز الجريمــة االلكترونيــة عــن
الجريمــة التقليديــة بكونهــا ترتكــب فــي
ـات
ـر نبضـ
ـة عبـ
ـر ماديـ
ـية غيـ
ـت ارضـ
ـة افـ
بيئـ
وذبــذبات إلكترونيــة رقميــة غيــر محسوســة،
وتمحــى آثارهــا بمجــرد نقــرة بســيطة علــى
لوحة مفاتيح الحاسب ،و فـي وقـت قياسـي قـد
يكون جزً
ءا من الثان ية .ممـا يعطيهـا طـابع
ٕنمـا
خ اص ليس فقط فـي طريقـة ارتكابهـا ،وا
حتى فـي الوسـيلة التـي ترتكـب بهـا ،وهـو
ما قـد يشـكل صـعوبات فـي اكتشـاف الجري مة
االلكترونية.
يعــد اكتشــاف الجريمــة االلكترونيــة مــن
التحــديات الحقيقيــة التــي تعيــق رجــال
الضبطية القضـائية عـن المواجهـة الفعالـة
لهــا ،والتــي يرجــع ســببها إلــى عــدة
ـار
ـاب اآلثـ
ـق بغيـ
ـا يتعلـ
ـا مـ
ـارات ،منهـ
اعتبـ
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الماديـــــة للجريمـــــة ،ألن الجريمـــــة
االلكترونيــة ترتكــب عــادة فــي بيئــة افــت
ارضــية تقنيــة ال تتــرك أيــة آثــار ماديــة
محسوســة تــّ
د ل علــى الجريمــة أو مرتكبهــا،
ومنهــا مــا هــو ارجــع إلــى ســهولة إخفــاء
ومحو الـدليل ،إذ يكفـي الضـغط علـى زر فـي
لوحــة االســتخدام لــزوال ملفــات أو حتــى
قواعــد بيانــات وأنظمــة بأكملهــا كمــا أن
االمتنــاع عــن التبليــع بوقــوع الجريمــة
االلكترونيــة ،ونقــص الخبــرة و المعرفــة
الفنيــة لــدى ســلطات االســتدالل واإلثبــات
تحــول بــد ورهــا دون اكتشــاف هــذا النــوع
المستحدث من الجريمة.
 غياب اآلثار الماد ية للجريمـة و سـهولةمحو الدليل فالجريمة االلكترونية من الجرائم
المستحدثة التي ال تترك شهودا يمكن االسـتدالل
بأقوالهم وال بصمات يمكن تحليلهـا أو أدلـة
ـة
ـي بيئـ
ـع فـ
ـا تقـ
ـها ،إنمـ
ـن فحصـ
ـة يمكـ
ماديـ
الكترونية افتراضية عن طريـق نقـل معلومـات
رقمية و تداولها بواسطة ذبـذبات الكترون ية
غير مرئية.
غياب اآلثار المادية للجريمة و سهولة محوالدليل
ــرم
ــة المجـ
ــاف هويـ
ــعوبة اكتشـ
 صـااللكتروني والتي تعتبـر مـن بـين المسـائلة
ـي
ـق فـ
ـة التحقيـ
ـل عمليـ
ـي تعرقـ
ـائكة التـ
الشـ
الجــرائم االلكترونيــة صــعوبة تحديــد مكــان
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تواجــد جهــاز الحاســب اآللــي مصــدر النشــاط
ـف
ـه الكشـ
ـن خاللـ
ـمح مـ
ـذي يسـ
ـي ،والـ
اإلجرامـ
عن المجرم.
 تميز المجـرم االلكترونـي عـن المجـرمالعـــادي بالـــذكاء و المعرفـــة الفنيـــة
الواســـعة  ،وهـــذه الخصـــلة تمكنـــه مـــن
التخطيط جيـدا لجريمتـه قبـل أن يقـدم علـى
ٕحاطتهـــا بأســـاليب أمنيـــة
ارتكابهـــا ،وا
ـول دون
ـي تحـ
ـة التـ
ـة الفنيـ
ـدابير الحمايـ
وتـ
ـتدالل
ـزة االسـ
ـة أجهـ
ـق مهمـ
وتعيـ
ـره
ـف أمـ
كشـ
والتحقيق في الوصول إلى الدليل.
ــراءات
ــين أن اإلجـ
ــه تبـ
ــياق ذاتـ
ــي السـ
فـ
ــة
ــي البيئـ
ــدليل فـ
ــتخالص الـ
ــدة السـ
الجديـ
االلكترونيــة قــد تشــكل خطــرا كبيــر يهــدد
الحــق فــي الخصوصــية ،نظــرا لمــا تتيحــه
ـى
ـالع علـ
ـة االطـ
ـن إمكانيـ
ـق مـ
ـلطات التحقيـ
لسـ
أسرار خاصة بأشخاص قد ال يكـون لهـم يـد في
الجريمة ،مما جعل المشـرع يحـرص كـل الحـرص
ـي
ـذه اإلج ـراءات فـ
ـى هـ
ـوء إلـ
ـر اللجـ
ـى حصـ
علـ
الحــاالت التــي تســتدعي ضــرورة التحقيــق
والتحري الى ذلـك ،كمـا أحاطهـا بجملـة مـن
الضــمانات القانونيــة التــي يتعــين علــى
المحقــق احترامهــا عنــد اســتعماله لهــذه
اإلجراءات.
وقد أظهرت الدراسة كذلك أنـه مـن المشـكالت
التي تواجه سلطات البحث و التحقيق ما يتعلق
بالقيمــة القانونيــة لألدلــة االلكترونيــة
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المتحصل عليها في عملية اإلثبات الجنـائي أو
بمعنى أخر مدى قبول هذه األدلة كوسيلة إثبات
من طرف القاضي الجزائي ،إذ أن عملية استخالص
الدليل االلكترونـي سـواء بـالطرق اإلجرائيـة
التقليدية أو المستحدثة ليست بالسهولة بمـا
كان ،بل تعيقهـا فـي غالـب األحيـان صـعوبات
تتعلــق إمــا بالطبيعــة التكوينيــة للــدليل
االلكتروني أو بالعامل البشري .كما أن مجـرد
وجود دليل يثبت وقوع الجريمة ونسبتها الـى
شخص معين قد ال يكفى للتعويل عليه ،بل يلـزم
ـي
أن يكون لهذا الدليل قيمـة قانونيـة ،التـ
تتوقف علـى مسـألتين أساسـيتين ،األولـى هـي
ـى
مشروعية الدليل ،والثانية هـي حجيتـه علـ
الوقائع المراد إثباتها.
ــع
ــت تتمتـ
ٕن كانـ
ــة وا
ــة اإللكترونيـ
فاألدلـ
بقيمــة علميــة قاطعــة فــي الداللــة علــى
الحقــائق التــي تتضــمنها ،إال أن ذلــك ال
يغنــي عنهــا ان تكــون مشـــروعة ،ســواء مــن
ـة
ـمن األدلـ
ـن ضـ
ـون مـ
ـان تكـ
ـود ،بـ
ـث الوجـ
حيـ
المقبولــة قانونــا كوســيلة إثبــات .أو مــن
حيــث التحصــيل ،وذلــك بــان يــتم الحصــول
عليهـــا بـــالطرق القانونيـــة وأن تقـــدم
للمحكمــة علــى الهيئــة نفســها التــي تــم
جمعهــا عليهــا ،بــدون أن يطــرأ عليهــا أي
تغيير أو تحريف خالل فترة حفظه.

ثانيا :ايجابيات التحقيق
االلكتروني
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ـن
ـي مـ
ـرم االلكترونـ
ـالت المجـ
تفادي ـا إلفـ
المتابعة الجزائية و العقاب ،بادر المشـرع
في الكثير من الدول إلى إعـادة النظـر فـي
بعض القواعد اإلجرائيـة المتعلقـة باسـتخالص
الدليل كالتفتيش و الضـبط وجعلهـا صـائغة
االســتعمال فــي مجــال البيئــة الرقميــة
االلكترونية .فضال عن استحداث قواعد إجرائية
أخرى تتالءم مع الطبيعة الخاصة التي يتميـز
بها هـذا النـوع مـن الجـرائم ،كالمراقبـة
االلكترونيــة واعتــراض المراســالت والتســرب
االلكتروني ،وهو مـا أقـدم عليـه المشــرع
ـديل قـانون اإلجـراءات
الجزائري من خـالل تعـ
ٕاصداره القـانون
الجزائية في عام  ،2006و
رقــم ( )40/90المتعلــق بالقواعــد الخاصــة
بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيـات
اإلعالم واالتصال ومكافحتها.
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الخــــــــــــــاتــمة
ال يكفي االعتماد على التشريعات
القائمة لتجاوز الصعوبات اإلجرائية التي
تثيرها عملية البحث والتحقيق في الجرائم
االلكترونية بل ال بد من تدعيمها بنصوص خاصة
حديثة تتضمن إجراءات تحقيق مالئمة مع طبيعة
هذا الشكل الجديد من اإلجرام ،ومسايرة
للمتغيرات او للتطوارت الحاصلة في تقنيات
وأساليب ارتكابها .كما فعل المشرع الجزائري
من خالل القانون رقم ( )40-90المتعلق بالقواعد
المتصلة
الجرائم
من
للوقاية
الخاصة
بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها .حينما
استحدث تقنيات ومعالم جديدة توضح القواعد
اإلجرائية في مجال تحريك ومباشرة الدعوى
الجزائية و اتباع آثار المجرم االلكتروني من
خالل تحديد الترتيبات التقنية للمراقبة
المنظومة
تفتيش
وكيفية
اإللكترونية،
المعلوماتية عن بعد ،ثم إجراءات حجز المعطيات
اإللكترونية ،ورسم معالم االختصاص القضائي
تحسبا للطابع الدولي الذي تكتسيه الجرائم
اإللكترونية.
ضــرورة تكثيــف التعــاون والتنســيق
ـد
ـن اجـل تطـوير وتوحيـ
الدولي بين الـدول مـ
التشـريعات الجزائية الموضـوعية واإلجرائيـة
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ـن
التي تعنى بمكافحة الجرائم اإللكترونية ،عـ
ٕاقليميــة
طريــق إبــرام اتفاقيــات دوليــة و
ثنائية ومتعددة األطراف في هذا المجـال ،أو
ـذا
االنضمام إلـى االتفاقيـات المبرمـة فـي هـ
ـة
الخصوص ضرورة اعتماد سياسة واضـحة وفعالـ
بخصوص التعاون األمنـي المتبـادل والمسـاعدة
ـال
ـي مجـ
ـدول فـ
ـين الـ
ـة بـ
ـائية والفنيـ
القضـ
ـي
مكافحة الجريمة اإللكترونية ،مـن خـالل تبنـ
إجــراءات التحقيــق والمتابعــة الجزائيــة
ـال
ـوات اتصـ
ـق قنـ
ـبة ،وخلـ
ـريعة والمناسـ
السـ
ـمح للس ـلطات
ـددة األط ـراف تسـ
ـة أو متعـ
ثنائيـ
القائمــة علــى التحقيــق ،االتصــال بســهولة
بمثيلتهــا األجنبيــة والتنســيق معهــا .أو
ـة
ـيم دولـ
ـي إقلـ
ـق فـ
ـريع للتحقيـ
ـدخل السـ
التـ
أجنبية دون ان يشكل ذلك مساسا بسـيادة هـذه
الدولة.
دعوة الدول العربية إلى إنشاء منظمة
شرطة عربية تهتم بالتنسيق االمني في مجال
مكافحة الجرائم المعلوماتية عبر االنترنت؛ مع
تشجيع قيام اتحادات عربية تهتم بالتصدي
المنظمات
دور
وتفعيل
االنترنت
لجرائم
واإلدارات والحكومات العربية في مواجهة هذه
الجرائم عن طريق نظام األمن الوقائي.
ضرورة إنشاء وحدات أمن وأجهزة قضائية
متخصصة في مكافحة الجرائم اإللكترونية ،يكون
لديهم اإللمام الكافي بالجوانب التقنية
والفنية لمتابعة وكشف وضبط تلك الجرائم
ومرتكبيها ،مع إخضاعهم لبرامج تدريبية خاصة
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دورية ،تساعدهم على تحيين وتحديث معارفهم
وخبراتهم وإطالعهم بآخر المستجدات الحاصلة
مجال التقنية المعلوماتية.
إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في مكافحة
الجرائم االلكترونية من خالل إنشاء خطوط ومواقع
اتصال خضراء تعمل على مدار الساعة ،وتسمح ألي
كان باإلبالغ عن بعد بوقوع جريمة الكترونية دون
قيد أو شرط.
ضرورة نشر الوعي في أوساط المجتمع بالمخاطر
وغيرها
والنفسية
واالجتماعية
االقتصادية
الناجمة عن االستخدامات غير المشروعة وغبر
اآلمنة لألنترنت ،وبما يترتب عنها من انعكاسات
سلبية على حياة الفرد والمجتمع.
تفعيل دور المجتمع المدني والحراك الجمعـوي
ـي
المؤهل في التحسيس والوقاية من الوقـوع فـ
الممارسات الخاطئة او السـلوكيات اإلجراميـة
عبر شبكة االنترنت.
كما يتعين إدخـال مـادة "أخالقيـات اسـتخدام
االنترنت" ضمن المناهج الدراسية في التعلـيم
ما قبل الجامعي.
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