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تجربة جمهورية السودان في التحقيق اإللكتروني

إعداد  /إسالم تاج السر أحمد
وكيل النيابة

أولا  :مقدمة

:

ت ُ َعد التكنولوجيا من أهم أدوات التطور والتنمية وال شككككككككة ال واجة الدول ل ا
لتوقيق أهداا ا  ،لذلة كان من الطبيعل تطورها بإسكككككتمرار لتواكر مسكككككير نمو
الدول وتطور الويا بشكل عام .
وبما أن التكنلوجيا شككهن ا شككان الك ير من األشككياا التل تدور ا ارها سككلبا
أو ايجابيا مع طريقة اسكككككككت،دام ا  ،وال ،اكككككككم ذلة التطور رت ما تعر
بالجرائم اإللكترونية أو السيبرانية .

ثانيا ا  :اإلطار التشريعي :

لعل السكككككككودان من الدول السكككككككبَا ة ال سكككككككن القوانين المعنية بالمعام ت
والجرائم اإللكترونية ويث تمت إجاز انونل المعام ت اإللكترونية وجرائم
المعلوماتية ال العام  2007ود ،ويز النفاذ والتطبيق ال نفس العام .
لت أج ز إنفاذ القانون طيلة إودي عشكككككككر عاما ومن  ،ل التطبيق
العملل تودد أوجه الق صور وت اع المقتروات والدراسات التل من شهن ا أن
تجعل التشريعات أك ر مواكبة وتساعد اى مكااوة الجرائم اإللكترونية وكانت
مر تلة المج ودات هل انون مكااوة جرائم المعلوماتية لســـ2018ـنة .

ثالثا  :التقنيات المستخدمة في التحقيق اإللكتروني :

مصكككككككطلم الجريمة اإللكترونية يشكككككككمل كل الم اهر التقليدية للجريمه م ل
اإلوتيال ونشككككككر مواد ذات موتوب م،ل بالدار العامة وإنت اة ال،صككككككوصككككككية
و ،اه  ،إال أن هذا النوع من الجرائم ي،تل عن الجرائم (التقليدية) ال أدوات
الجريمة وسبل إرتكاب ا ونطا ا مما يستوجر معه إعتماد تقنيات ،اصة للتوري
والتوقيق .
وال هذا الصككدد وبما أن الجرائم اإللكترونيه تتعلق بشكككل كبير باإلجرااات ،
لذا البد من ا م ا جيدا وتجنر إجرااها بشككككككل روتينل  ،عليه اإن النيابة العامه
باإلسكككككككتعانه بج ات التوري الفنل (األدلة الجنائية  ،المركز السكككككككودانل ألمن
المعلومات ) تعل أهمية الد ة ال التوقيق اإللكترونل وتتبع ال ذلة ما يلى .
 -1معراة أين يمكن إيجاد االدلة ( الوواسككير – البريد اإللكترونل – الصككور
الر مية – ال وات  -ماكينات التصوير ) ....
 -2معراة طريقة إ،فاا البيانات ( مسكككككم البيانات – إسكككككت،دام واجر إل،فاا
العنوان الفيزيائل للج از المست،دم – إ،فاا بيانات صاور وسار معين ..
) مع توار األج ز التى تسككككككاعد على معالجة البيانات وإسككككككتعاد المموية
من ا باإلاااة إلل است،دام األن مة المناسبة لق ر طرق الت،فل .
 -3الجككاهزيككة للتعككامككل مع كم هككائككل من المعلومككات وتوليل ككا والتركيز علل
الم مة من ا .
 -4توديد األشكككياا التل يمكن تعقب ا ( كمبيوتر الاكككوية – د،ول الوسكككار –
الش،ص ساور المال – كاميرات المرا بة ال مكان سور المال . ) ...

رابعا ا  :اإليجابيات :
 /1وجود انون جيد ومواكر إلى ود كبير .
 /2إصككدار أوامر تهسككيس لنيابات مت،صككصككة بالتوقيق اإللكترونل بواليات
السودان الم،تلفة لتس يل اإلجرااات .
 /3وجود كوادر بشكككككككرية تمتلة التههيل وال،بر ال زمة إلجراا التوقيق
اإللكترونل .
خامسا ا :التحديات :
 /1تطوير البنل التوتيه ال مجال اإلتصككككاالت  ،واككككبط تسككككجيل شككككرائم
اإلتصاالت وبيع ا وتداول ا .
 /2تعذر ول بعض الجرائم بسككككبر اككككع التعاون بين الدول والشككككركات
ايسبوة علل سبيل الم ال ) وما بين الدول مع بعا ا .
 /3اع التنوير والتوذير ايما يلل الجرائم اإللكترونية .
 /4عدم توار بعض التقنيات واألن مه التل تسكككككككاعد علل وف األدلة والتعامل
مع ا ( وقائر معنية – . ) The original hashing value – hashing
 /5تطور وسئل الجريمة بشكل أسرع من تطور وسائل المكااوة .
 /6وجود بعض الوواجز المجتمعية التل توول دون إدالا الاكككككككوايا بالبيانات
التل تساعد ال التوقيق ال سي َما ال الجرائم األ ،يه .
 /7الجرائم اإللكترونية هل جرائم عابر للودود .
 /8سككككككك ولة إرتكار الجرائم اإللكترونيه بعيدا عن الر ابه األمنية  ،وإتسكككككككاع
نطاق الجريمة وتنامل وجم الارر من ا .
األدلة من بل الجنا .
 /9إمكانية إت

سادسا ا  :خاتمة :
للود من إنتشككككار الجرائم اإللكترونيه و باإلاككككااة إلى اإلهتمام بتقنيات التوقيق
يجر اإلنتباه إلى ما يلى :
 /1تطوير التشككريعات وتجويدها ويث أنه ال والة وجود انون به ،لل اإن كل
ما يلل ذلة من إجرااات يكون غير صويم .
 /2البد من التعاون بين الدول ألن مرتكبل الجرائم أويانا يكونوا ،ارج نطاق
اإل،تصاص المعين .
 /3المن مكات اإلجراميكة تمتلكة إمككانيكات كبير وموارد مكاليكة هكائلكة ويمكن م
معراة نقاط الاككككع وإسككككتع ل ا  ،عليه البد من تكريس اإلمكانيات والموارد
كذلة لمكااوة الجريمة .
 /4تطبيق معايير وماية جيد ومتطور .
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