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 إصالح العدالة اجلنائية عن طريق رقمنة اإلجراءات اجلنائية 

  ( ) دراسة حتليلية مقارنة

 إعداد

        ياسر حممد اللمعي د . 

 موجز عن البحث

الجـائقة، مؿا الشك فقه أن إصالح العدالة الجـائقة عن صريق رقؿـة اإلجراءات 

ضرورة لتطوير الؼواعد الؼاكوكقة واإلجراءات الجـائقة بحقث تتالءم مع تطورات العصر 

الرقؿي والتؽـولوجقا والتي يستغؾفا الؿجرمقن يف ارتؽاب جرائؿفم واإلفالت من 

العؼاب، مؿا يجعل من  الصعوبة بؿؽان االعتؿاد عؾى أسس وقواعد إجرائقة جـائقة 

ـائي واالثبات والتحؼقق والؿحاكؿة الجـائقة والتـػقذ العؼابي تؼؾقدية يف البحث الج

لؿواجفة هذه الوسائل التؽـولوجقة الحديثة والؿتطورة، وذلك لعدم كػايتفا أو مالئؿتفا 

لوسائل ارتؽاب الجريؿة، باإلضافة إلى عدم تحؼقؼفا ألحد أهداف الجزاء الجـائي 

ء من الـاحقة الؼاكوكقة أو من الـاحقة الحديثة وهي إصالح وتلهقل الؿحؽوم عؾقفم سوا

 الػـقة. 
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ويثقر هذا الؿوضوع العديد من التساؤالت الؼاكوكقة حول هذه الظاهرة الرقؿقة ذات 

الطبقعة التؼـقة الحديثة والؿتؼدمة الـاتجة عن ثورة البقاكات والؿعؾومات، واكعؽاساهتا 

العدالة الجـائقة. وما هو  عؾى اإلجراءات الجـائقة عن صريق الرقؿـة من أجل إصالح

موقف التشريعات الؿؼاركة من رقؿـة اإلجراءات الجـائقة. كذلك تثقر رقؿـة مرحؾتي 

التحؼقق االبتدائي والؿحاكؿة العديد من اإلشؽالقات، ومـفا مدى مشروعقة إجراءات 

التحؼقق عن بعد من خالل تؼـقة االتصال وهل تتعارض مع حق الؿتفم يف الدفاع، وما 

باإلضافة  ،الضؿاكات التي يجب استعؿالفا من أجل حؿاية الؿراسالت اإللؽرتوكقة هي

إلى ذلك يثور ما مدى تعارض الؿحاكؿات الجـائقة عن بعد مع مبدأ الشرعقة الجـائقة، 

وما هي ضؿاكات حؿاية البقاكات والؿعؾومات الشخصقة التي يتم تخزيـفا وتداولفا أثـاء 

 إجراءات الؿحاكؿة. 

رقؿـة اإلجراءات الجـائقة ، إصالح العدالة الجـائقة ، الؿحاكم  ات المفتاحية  :الكلم

الجـائقة الرقؿقة ، التحؼقق الجـائي الرقؿي ، رقؿـة االستدالالت ، رقؿـة الجزاء 

 الجـائي.    
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Abstract :  

There is no doubt that the reform of criminal justice through the digitization of 
criminal procedures, is a necessity to develop legal rules and criminal procedures so that 
they are compatible with the developments of the digital age and technology, which 
criminals exploit in committing their crimes and with impunity, which makes it difficult 
to rely on traditional criminal procedural foundations and rules in research. Criminal, 
evidence, investigation, criminal trial, and punitive execution to confront these modern 
and advanced technological means, due to their insufficiency or suitability for the means 
of committing the crime, in addition to their failure to achieve one of the objectives of 
the modern criminal penalty, which is reforming and rehabilitating the convicts, 
whether legally or technically. 

This topic raises many legal questions about this digital phenomenon of a modern 
and advanced technical nature resulting from the data and information revolution, and 
its repercussions on criminal procedures through digitization for criminal justice reform. 
What is the position of comparative legislation on the digitization of criminal 
procedures? The digitization of the preliminary investigation and trial stages also raises 
many problems, including the legality of remote investigation procedures through 
communication technology and whether they conflict with the accused's right to 
defense, and what safeguards must be used in order to protect electronic 
communications. In addition, it arises to what extent remote criminal trials conflict with 
the principle of criminal legality, and what are the safeguards for the protection of 
personal data and information that are stored and circulated during court proceedings. 

Keywords : Digitizing Criminal Procedures , Criminal Justice Reform , Digital Criminal 
Courts , Digital Forensic Investigation , Digitizing Inferences , Digitizing Criminal 
Punishment. 
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 مقدمة
مما الشك فٌه أن الثورة الرقمٌة ونتٌجة للتقنٌات الحدٌثة والمتقدمة التً تقوم علٌها من حوسبة 

وتكنولوجٌا سحابٌة وأنترنت االشٌاء، وشبكات اتصال سرٌعة من الجٌل الخامس والسادس، 
البلوكشٌن، وتبادل للبٌانات والمعلومات التً تتمتع بالذكاء االصطناعً، قد تركت آثاراً إٌجابٌة 

، ومن بٌن هذه المجاالت مجال العدالة الجنابٌة وخاصة (1)وشكلت قفزة حضارٌة فً شتى المجاالت
رقمٌة تتٌح سرعة ودقة اإلجراءات الجنابٌة. حٌث أصبح استخدام عناصر الثورة الرقمٌة من أنظمة 

فً تجمٌع وتخزٌن ومعالجة ونقل وتبادل البٌانات والمعلومات القانونٌة بٌن مؤسسات وأطراؾ 
العدالة الجنابٌة، أمراً شابع االستخدام خاصة فً مؤسسات العدالة الجنابٌة للدول الؽربٌة وبعض 

 الدول العربٌة. 
 أهمٌة الدراسة: 

ة الجنابٌة عن طرٌق رقمنة اإلجراءات الجنابٌة، فً ضرورة تبرز أهمٌة دارسة إصالح العدال
تطوٌر القواعد القانونٌة واإلجراءات الجنابٌة بحٌث تتالبم مع تطورات العصر الرقمً والتكنولوجٌا 
والتً ٌستؽلها المجرمٌن فً ارتكاب جرابمهم واإلفالت من العقاب، مما ٌجعل من  الصعوبة بمكان 

د إجرابٌة جنابٌة تقلٌدٌة فً البحث الجنابً واالثبات والتحقٌق والمحاكمة االعتماد على أسس وقواع
الجنابٌة والتنفٌذ العقابً لمواجهة هذه الوسابل التكنولوجٌة الحدٌثة والمتطورة، وذلك لعدم كفاٌتها أو 

ثة مالبمتها لوسابل ارتكاب الجرٌمة، باإلضافة إلى عدم تحقٌقها ألحد أهداؾ الجزاء الجنابً الحدٌ
وهً إصالح وتأهٌل المحكوم علٌهم سواء من الناحٌة القانونٌة أو من الناحٌة الفنٌة. حٌث أن تطوٌر 
العدالة الجنابٌة ٌقتضً منا دراسة اإلجراءات الجنابٌة والعمل على تطوٌرها االمر الذي ٌجعلها 

ى قٌم وركابز تحقق المالبمة المثلى بٌن واجب صٌانة الحقوق والحرٌات، وبٌم هاجس الحفاظ عل
المجتمع، وذلك من أجل درء كل خطر ٌهدده فً عالم متؽٌر كثرت فٌه المخاطر وتشابكت فٌه 
العالقات ونما فٌه التواصل الرقمً واإللكترونٌة، مع ما قد ٌصاحب ذلك من تهدٌدات وجرابم تتخذ 

 فعالٌة ومهنٌة. أشكاال معقدة وجدٌدة تحتاج إلى قواعد وإجراءات جدٌدة مالبمة للتصدي لها بكل 
 Digitalونتٌجة لذلك فقد ظهر فرع جدٌد من فروع العلوم الجنابٌة وهو العلم الجنابً الرقمً  

Forensic Science   وٌقصد به العلم الذي ٌستخدم األسالٌب المشتقة علمٌاً والمثبتة نحو حفظ وجمع
ٌة الرقمٌة الموجودة على األجهزة والتحقق من الهوٌة، والتحلٌل، والتفسٌر عن المواد واألدلة الجناب

الرقمٌة مثل القرص الصلب، وكذلك األجهزة اإللكترونٌة مثل الكمبٌوتر والموباٌل والتً ؼالباً ما 
تتعلق بالجرابم اإللكترونٌة أو الجرابم التً ٌستخدم فً ارتكابها أجهزة الموباٌل أو األجهزة 

بق عن الجرٌمة المرتكبة أو المساعدة فً بؽرض تسهٌل أو تعزٌز الوصول إلى حقا (2)الرقمٌة
 Digitalاإلجراءات الجنابٌة للوصول إلى العدالة الجنابٌة الناجزة. وٌعتبر مصطلح الرقمنة الجنابٌة 

Forensics  من المصطلح الجنابٌة الجدٌدة الذي ٌرجع نشأته لعملٌة التطوٌر فً مصطلح الجرابم
ولكن تم التوسع فً هذا المصطلح بعد أدخال  Computer Forensicsاإللكترونٌة أو جرابم السٌبرانٌة 

 األجهزة الرقمٌة والتً تقوم بعملٌة التخزٌن والحفظ والنقل للبٌانات والمعلومات بطرٌقة رقمٌة.   

                                                                    

ابم المتعلقة باإلنترنت، الطبعة األولى، دار النهضة د. جمٌل عبد الباقً الصؽٌر، االنترنت والقانون الجنابً، األحكام الموضوعٌة للجر (1) 
 .  4، ص  2001العربٌة، القاهرة، 

(2) Mark Reith CLINT, Clint CARR, et Gregg GUNSCH, An examination of digital forensic models, 
Cite Seerx, international journal of digital evidence, Volume 1, Issue 3, USA, 2002, pp. 2 -4.  
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 إشكالٌات الدراسة:
ٌثٌر هذا الموضوع العدٌد من التساؤالت القانونٌة حول هذه الظاهرة الرقمٌة ذات الطبٌعة التقنٌة 

، وانعكاساتها على اإلجراءات الجنابٌة (1)لحدٌثة والمتقدمة الناتجة عن ثورة البٌانات والمعلوماتا
عن طرٌق الرقمنة من أجل إصالح العدالة الجنابٌة. وما هو موقؾ التشرٌعات المقارنة من رقمنة 

التساؤل حول  ، مما آثرDigital Evidenceاإلجراءات الجنابٌة. ونتٌجة لذلك ظهرت األدلة الرقمٌة 
كٌفٌة التعامل معها )األدلة الجنابٌة الرقمٌة(، فهل تعامل معاملة الدلٌل المادي فً االثبات الجنابً أم 
أنها تختلؾ عنها فً حجٌتها القانونٌة وطبٌعتها وطرٌقة تعامل القاضً الجنابً معها، وما مدي 

نابً، وإذا فرض أن القاضً الجنابً تأثٌر طبٌعة األدلة الجنابٌة الرقمٌة على اقتناع القاضً الج
سوؾ ٌأخذ بهذه األدلة الجنابٌة الرقمٌة فما هً الشروط الواجب توافرها العتماد األدلة الرقمٌة فً 

 .االثبات الجنابً
كذلك مدى أمكانٌة توفٌر الحماٌة لمأمور الضبط القضابً بعدم كشؾ هوٌته أثناء تأدٌته ألعمال 

العصابات  جرابم اإلرهاب وجرابم المافٌا أوخطرة مثال على ذلك وظٌفته، خاصة فً الجرابم ال
اإلجرامٌة وجرابم ؼسل األموال وتموٌل اإلرهاب وؼٌرها من الجرابم المنظمة والخطرة التً ٌعتبر 
كشؾ هوٌة مأمور الضبط القضابً فٌها انتهاك قد ٌعرضه هو وأسرته للمخاطر والتهدٌد. كذلك ما 

بٌة المتعلقة بالتفتٌش الرقمً اللتزام بها أثناء قٌام باإلجراءات الجناهً الضوابط التً ٌمكن ا
اإللكترونً وتحرٌز وجمع وحفظ األدلة الجنابٌة الرقمٌة، وهل ٌجوز لمأمور الضبط القضابً  أو

القٌام بعملٌات البحث والتحري عن بعد. وما مدي تعارض إجراءات جمع وتخزٌن األدلة الجنابٌة 
فً الخصوصٌة والحق فً النسٌان. كذلك تثٌر رقمنة مرحلتً التحقٌق االبتدابً الرقمٌة مع الحق 

والمحاكمة العدٌد من اإلشكالٌات، ومنها مدى مشروعٌة إجراءات التحقٌق عن بعد من خالل تقنٌة 
االتصال وهل تتعارض مع حق المتهم فً الدفاع، وما هً الضمانات التً ٌجب استعمالها من أجل 

ت اإللكترونٌة. باإلضافة إلى ذلك ٌثور ما مدى تعارض المحاكمات الجنابٌة عن بعد حماٌة المراسال
مع مبدأ الشرعٌة الجنابٌة، وما هً ضمانات حماٌة البٌانات والمعلومات الشخصٌة التً ٌتم تخزٌنها 

 وتداولها أثناء إجراءات المحاكمة.    
الجنابٌة بحٌث تصبح سجالت  وهنا ٌظهر الحاجة إلى تطوٌر السجالت واالرشٌؾ للملفات

وملفات رقمٌة تساعد مأموري الضبط القضابً فً أعمال مرحلة االستدالل الحدٌثة، كذلك تساعد 
المحققٌن الجنابٌٌن فً مرحلة التحقٌق االبتدابً بحٌث تمثل وسٌلة اثبات لما ٌقوم به من إجراءات 

خدمة فً التحقٌق الجنابً الرقمً وتعمل على الحفاظ علٌها فً ضوء القواعد المستحدثة والمست
وكذلك تفٌد القاضً الجنابً فً مرحلة المحاكمة فً ضوء االلتزام بحماٌة خصوصٌة البٌانات 
الشخصٌة. ثم فً النهاٌة تفٌد رقمنة مرحلة تنفٌذ الجزاء الجنابً عن طرٌق وضع بدابل للعقوبات 

كترونٌة وكذلك تدابٌر احترازٌة للحماٌة من السالبة للحرٌة قصٌرة المدة منها المراقبة القضابٌة اإلل
الخطورة اإلجرامٌة مثال على ذلك نظام االسوار اإللكترونٌة لمنع االقتراب من الضحٌة فً فرنسا، 
وؼٌرها من الوسابل الحدٌثة التً ٌمكن استخدامها من أجل مواجهة هذه الخطورة اإلجرامٌة 

ى عدم تعارض هذه الوسابل مع حقوق اإلنسان واحتمالٌة ارتكاب جرٌمة أخرى فً المستقبل ومد
 وخاصة الحق فً خصوصٌة البٌانات الشخصٌة. 

                                                                    

د. محمد فتحً، تفتٌش شبكة االنترنت لضبط جرابم االعتداء على اآلداب العامة، الطبعة األولى، المركز القومً لإلصدارات القانونٌة،  (1)
 . 406، 405، ص 2012القاهرة، 



– 
 

 

0264  

 

 نوع الدراسة: 
سوؾ نعتمد فً هذه البحث على الدراسة التحلٌلٌة المقارنة حٌث ٌتم تحلٌل النصوص من أجل 

اٌة من التعرؾ على مدى إمكانٌة رقمنة اإلجراءات الجنابٌة من أجل إصالح العدالة الجنابٌة بد
مرحلة االستدالل حتً مرحلة تنفٌذ الجزاء الجنابً، وذلك فً ضوء عرض تجارب األنظمة 
القانونٌة المقارنة فً الدول الالتٌنٌة مثل التشرٌع الفرنسً والتشرٌع المصري والتشرٌع المؽربً 

ة مثل والتشرٌع الجزابري والتونسً والقطري، وكذلك فً أنظمة الدول القانونٌة االنجلوسكسونٌ
التشرٌع األمرٌكً والتشرٌعً اإلنجلٌزي، من أجل التواصل ألفضل األنظمة المطبقة فً مجال 
رقمنة اإلجراءات الجنابٌة لتحقٌق العدالة الجنابٌة الناجزة، وتالفً االنتقادات لإلجراءات الجنابٌة 

اإلجرابٌة من أجل اإلفالت  التقلٌدٌة التً أدت إلى بطء العدالة الجنابٌة واستؽالل الجناة لهذه الثؽرات
 من العقاب.   
 خطة الدراسة:

 ماهٌة رقمنة اإلجراءات الجنابٌة والسٌاسة الجنابٌة المعاصرة لها.المبحث التمهٌدي: 

  رقمنة اإلجراءات الجنابٌة فً مرحلة االستدالالت.المبحث األول: 

 التحقٌق الجنابً الرقمً.المبحث الثانً: 

 الجنابٌة الرقمٌة. المحاكمالمبحث الثالث: 

 رقمنة الجزاء الجنابً. المبحث الرابع: 
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 المبحث التمهٌدي
 ماهٌة رقمنة اإلجراءات الجنائٌة والسٌاسة الجنائٌة المعاصرة المطبق لها

ماهٌة رقمنة فٌكون فً المطلب األول من خالل مطلبٌن ، أما  أتناول هذا المبحثسوؾ 
 فٌه نستعرضفالمطلب الثانً  أماؽوي والمفهوم القانونً، اإلجراءات الجنابٌة من حٌث المفهوم الل

أهمٌة رقمنة اإلجراءات الجنابٌة وكذلك السٌاسة الجنابٌة المعاصرة من أجل رقمنة اإلجراءات 
 الجنابٌة. 

 جراءات الجنابٌة.   فً البداٌة نحدد التعرٌؾ اللؽوي للرقمنة، وثانٌا تعرٌؾ رقمنة اإل
 : Digitalizationأوال. التعرٌؾ اللؽوي للرقمنة 

على انها عملٌة تمثٌل األجسام، والصور، الملفات، أو اإلشارات )التماثلٌة(  تعرؾ الرقمنة
باستخدام مجموعة متقاطعة مكونة من نقاط منفصلة. أي انها عملٌة تحوٌل البٌانات والمعلومات إلى 

ستطٌع معه األجهزة وأدوات التكنولوجٌا الرقمٌة من كمبٌوتر وآالت التصوٌر شكل رقمً الذي ٌ
ومسجالت الصوت والصورة فهمها ومعالجتها وتخزٌنها والتعامل معها للحصول على المعلومات 
والبٌانات. ولكن ٌجب عدم الخلط بٌن مصطلح الرقمنة ومصطلح اإللكترونً، حٌث أن مفهوم 

ة عمل األجهزة أكثر من أنها صفة للبٌانات التً تحوٌها، وعلٌه فالمفهوم اإللكترونً ٌشٌر إلى كٌفٌ
اإللكترونٌة ٌشمل كال من التناظري والرقمً وٌضم كل جهود ترمً إلى استخدام أجهزة إلكترونٌة 

(. ولكننا فً هذه 1مثل آالت الفٌدٌو وقاربات المٌكروفٌلم والكمبٌوتر وتشمل مواد إلكترونٌة ورقمٌة)
وؾ نستخدم مصطلح الرقمنة بشكل أوسع لنعبر عن التعامل الرقمً واإللكترونً مع األدلة البحث س

الجنابٌة وأثبات الجرابم والمحاكمة والتنفٌذ العقابً، وكذلك السجل الجنابً واألرشٌؾ والتبادل 
لتً والتراسل للملفات واألدلة والقرارات واإلجراءات الجنابٌة، وؼٌرها من اإلجراءات الجنابٌة ا

 ٌمكن رقمنتها من أجل اصالح العدالة الجنابٌة وتحقٌق العدالة الجنابٌة الناجزة.     
 ثانٌا. تعرٌؾ رقمنة اإلجراءات الجنائٌة: 

ٌقصد برقمنة اإلجراءات الجنابٌة بانها تحول من األسالٌب التقلٌدٌة المتبعة فً اإلجراءات 
فً سٌر إجراءات العدالة الجنابٌة، إلى نظم رقمٌة الجنابٌة والتً تؤدي إلى مشاكل عدٌدة ومنها بطء 

حدٌثة تعمل على حل المشاكل المعاصرة فً اإلجراءات الجنابٌة فً ظل التوجه إلى اإلدارة 
اإللكترونٌة للحكومات. أي أنها عملٌة تحوٌل ونقل لإلجراءات الجنابٌة المادٌة التقلٌدٌة إلى صورة 

حقا بطرٌقة أكثر فاعلٌه، مثال على ذلك تنسٌق الصورة التً إجراءات جنابٌة رقمٌه الستخدامها ال
الذي ٌقوم بالتعرؾ على األحرؾ، أي  OCR (Ocerization (تم الحصول علٌها عن طرٌق جهاز

استبدال الوسابط المادٌة السابقة بتسجٌل البٌانات والمعلومات على أجهزة الكمبٌوتر المتاحة فً 
باإلضافة إلى ذلك فإن عملٌة الرقمنة تفترض مسح  عام.سلسلة من إجراءات المعالجة بشكل 

المستندات والملفات التقلٌدٌة ضوبٌاً وتتطلب هذه العملٌة معالجة خاص من خالل )التنسٌق، 
الترتٌب، التجانس، ... الخ( بواسطة الموظفٌن العمومٌٌن المعنٌٌن بهذه المهمة بعد تلقً التدرٌبات 

راءات األخرى والتً نستطٌع أجمالها بأنه ٌقصد بها جمٌع األنشطة المناسب لذلك. ... الخ من اإلج
 (. 2(واألسالٌب والحلول التً تعزز التبادل ؼٌر الملموس بٌن األنظمة اإلجرابٌة التقلٌدٌة

هً عملٌة معالجة إجرابٌة  وفً النهاٌة نستطٌع القول مما سبق أن الرقمنة اإلجراءات الجنائٌة
جراءات والوثابق والطلبات المتعلقة بكافة اإلجراءات الجنابٌة من أجل تقوم على رقمنة جمٌع اإل

                                                                    

، 2002، 22مجلة جامعة مؤتة، األردن، العدد  د. أحمد الكبٌسً، تطور النظم اآللٌة فً المكتبات من الحوسبة إلى الرقمنة االفتراضٌة، (1)
 . 2ص 

(2 (Yves BERTRAND, Barno STEINMANN, et autres, La rapport sur la dématérialisation de la 
chaine penale, Novmbre 2006, Avec l'assistance du Cabinet Pelottr., p.6.  
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اصالح العدالة الجنابٌة، بحٌث ٌتم تحوٌل الوثابق واألوراق واإلجراءات الجنابٌة العادٌة التقلٌدٌة 
إلى وثابق وإجراءات جنابٌة رقمٌة، بتنسٌق نصً وعن طرٌق برامج التعرؾ الضوبً على 

رها من البرامج األخرى، من أجل تحسٌن وتنظٌم العمل فً جمٌع مراحل األحرؾ والملفات وؼٌ
 الدعوى الجنابٌة وكذلك التنفٌذ العقابً وؼٌرها من اإلجراءات الجنابٌة. 

:

اءات الجنابٌة من أجل تحقٌق العدالة سوؾ نستعرض فً المطلب الثانً أهمٌة رقمنة اإلجر
الجنابٌة فً الفرع األول، ثم نتناول بعد ذلك السٌاسة الجنابٌة المعاصرة فً رقمنة اإلجراءات 

 الجنابٌة فً الفرع الثانً. 
 أهمٌة رقمنة اإلجراءات الجنائٌة :الفرع األول

ٌق العدالة الجنابٌة الناجزة عن مما ال شك فٌها أن لرقمنة اإلجراءات الجنابٌة أهمٌة كبٌرة فً تحق
طرٌق اصالح العدالة الجنابٌة وتحوٌلها من الصورة التقلٌدٌة التً ٌشوبها الكثٌر من العٌوب 
واالنتقادات إلى الصورة الحدٌثة الرقمٌة التً تعمل على حفظ ونقل وحماٌة األدلة الجنابٌة وسرعة 

الجزاء الجنابً. كل ذلك ٌظهر أهمٌة عملٌة  الفصل والمحاكمة وكذلك توافر آلٌات حدٌثة فً تنفٌذ
رقمنة اإلجراءات الجنابٌة خاصة فً إصالح العدالة الجنابٌة، وهذا ما سوؾ نستعرضه على النحو 

 التالً: 
، تبدأ من مرحلة االستدالل حٌث تظهر أهمٌتها أهمٌة الرقمنة فً مراحل الدعوى الجنائٌة.1

مأمور الضبط القضابً فً طرٌقة االحتفاظ من خالل تبسٌط اإلجراءات التً ٌقوم بها 
والحفظ للوثابق والمستندات واألدلة الجنابٌة من الضٌاع والتلؾ وما إلى ذلك. وكذلك النٌابة 
العامة وقاضً التحقٌق الجنابً فً مرحلة التحقٌق االبتدابً وكذلك القاضً فً مرحلة 

كمة، باإلضافة إلى أهمٌتها فً المحاكمة وباقً أطراؾ الدعوى الجنابً أثناء مرحلة المحا
مرحلة تنفٌذ الجزاء الجنابً عن طرٌق تفادي مساوئ العقوبات السالبة للحرٌة قصٌرة المدة 
باستبدالها بأنظمة حدٌثة إلكترونٌة خارج المؤسسات العقابٌة، كذلك توفٌر تدابٌر الكترونٌة 

ؼراض الجزاء الجنابً حدٌثة لمواجهة حاالت الخطورة اإلجرامٌة، المساعدة فً تحقٌق أ
الحدٌثة من اصالح وتأهٌل المحكوم علٌهم باستخدام األدوات التكنولوجٌة والرقمٌة الحدٌثة 

 لتحقٌق هذه األؼراض العقابٌة الحدٌثة . 
، من خالل تخفٌض النفقات توفٌر الوقت والمال والجهد ومساٌرة للتطور التكنولوجً.2

حل الدعوى الجنابٌة وحتى مرحلة تنفٌذ الجزاء العمومٌة وتقلٌص استعمال األوراق فً مرا
الجنابً، فٌمكننا بسهولة التعامل مع ما تم رقمنته من عملٌات االسترجاع والبحث وسرعة 

كذلك توفٌر فً  الوصول واالتاحة لألدلة والمستندات الجنابٌة فً أي وقت وفً أي مكان.
بٌة عن طرٌق الرقمنة لهذه األدلة أماكن التخزٌن لألحراز والوثابق الورقٌة واألدلة الجنا

 واالحراز، كذلك توفٌر أماكن داخل المؤسسات العقابٌة للمجرمٌن شدٌد الخطورة.
من أجل ضمان النزاهة والشفافٌة والمساواة  تحقٌق المزٌد من الحوكمة لإلجراءات الجنائٌة.3

لجنابٌة عن بعد أمام المرفق العام للعدالة. من حٌث أمكانٌة وصول الجمهور إلى العدالة ا
وبطرٌقة بسٌطة، تقدٌم البالؼات والشكاوى الجنابٌة إلكترونٌاً، وكذلك امكانٌة الرجوع 

 لألحكام الجنابٌة ومتابعة كافة مراحل الدعوى الجنابٌة بطرٌقة رقمٌة.
وبالتالً تثٌر الرقمنة العدٌد من اإلشكالٌات فً مجال اإلجراءات الجنابٌة، فاالستعدادات لرقمنة 
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جراءات الجنابٌة من أجل تحقٌق عدالة جنابٌة ناجزة تثٌر العدٌد من اإلشكالٌات وهً على النحو اإل
 التالً: 
ضرورة أعداد الكوادر البشرٌة من األفراد بكٌفٌة استخدام المعدات واألجهزة الرقمٌة فً  .1

 مجال العدالة الجنابٌة اإلجرابٌة. 
لمعدات واألجهزة الرقمٌة واإللكترونٌة للمساعدة توفٌر وتجهٌز اإلدارات الجنابٌة المختلفة با.2

 على القٌام بهذه اإلجراءات الجنابٌة الرقمٌة. 
الربط بٌن اإلدارات اإللكترونً للمساعدة على التبادل اإللكترونً للرسابل والمعلومات .3

 القانونٌة عن طرٌقة شبكة خاصة مع توفٌر التأمٌن لهذه المعلومات والبٌانات القانونٌة. 
صدار التشرٌعات واللوابح القانونٌة التً تساعد على سرعة عملٌة رقمنة اإلجراءات ا.4

 الجنابٌة من أجل اصالح العدالة الجنابٌة.   
 السٌاسة الجنائٌة المعاصرة فً مجال تطبٌق رقمنة اإلجراءات الجنائٌة :الفرع الثانً

اءات الجنابٌة من أجل اصالح انقسمت السٌاسة الجنابٌة المعاصرة فً مجال تطبٌق رقمنة اإلجر
 العدالة الجنابٌة، إلى العدٌد من االتجاهات التً ٌمكن استعراضها على النحو التالً: 

وٌمثل هذا االتجاه بعض الدول مثل إنجلترا واٌرلندا وقد ذهب هذا االتجاه إلى : االتجاه األول
ومات والبٌانات بٌن المشتؽلٌن وبٌن القول بإن الرقمنة اإلجرائٌة تتعلق بالربط الشبكً لتبادل المعل

 ، والسٌما بٌن جهات التحقٌق وسلطات الضبط القضابً. مؤسسات العدالة وانفاذ القانون
نة اإلجراءات ٌتم عن طرٌق رفع ذهب إلى القول بإن استخدام رقم :االتجاه الثانً من الدول

، مثال على ذلك فً دولة التخلً عن االستخدام الورقً فً المحاضر واإلجراءات الجنائٌة أو
هولندا محكمة روتردام حٌث ٌتم رقمنة اإلجراءات الجنابٌة عن طرٌق رفع استخدام األوراق 
واستبدال ذلك باألجهزة اإللكترونٌة والرقمٌة مثل شاشات عرض للجلسات وجلسات االستماع عن 

ة كرٌمونا بروما فً بعد باستعمال الوسابل السمعٌة والبصرٌة الحدٌثة ... الخ. مثل أخر محكم
إٌطالٌا فقد ذهبت إلى أن عملٌة تطبٌق رقمنة اإلجراءات الجنابٌة تبدأ من خالل رفع والتخلً عن 
استخدام األوراق فً كافة مراحل اإلجراءات الجنابٌة واستبدالها بالرقمنة لهذه اإلجراءات واستخدام 

 اكمة.  التكنولوجٌا الحدٌثة فً إجراءات االستدالل والتحقٌق والمح
وهً الدول التً ذهبت إلى مفهوم أوسع لرقمنة اإلجراءات الجنائٌة  :االتجاه الثالث من الدول

ومثال على ذلك وزارة العدل  من خالل رقمنة متكاملة إلدارة العدالة، وهذا االتجاه هو ما نؤٌده،
بهدؾ تسهٌل إدارة  نظام معلومات العدالة المتكاملة، 1222لمقاطعة كٌبك بكندا فقد أطلقت فً عام 

العدالة عن طرٌق اإلدارة اإللكترونٌة للعدالة باستخدام شبكة إلكترونٌة تسمح للجهات واألفراد 
الفاعلٌن فً التواصل والتفاعل وتبادل الملفات والمستندات. أما فً سوٌسرا فٌوجد مشروع متكامل 

لعدالة عن طرٌق تطبٌق نظام ٌتم تنفٌذه على مراحل من الوصول إلى إدارة إلكترونٌة متكاملة ل
التواصل اإللكترونً بٌن الجهات والمؤسسات الفاعلة والمختصة بإنفاذ القانون والمؤسسات 

 القضابٌة، بحٌث ٌمكن إصدار االحكام واستبنافها إلكترونٌاً.
مشروع لرقمنة  2001، فقد بدأت وزارة العدل البلجٌكٌة فً نهاٌة عام أما بالنسبة لدول بلجٌكا 
( حٌث ٌتم انشاء ملؾ إلكترونً أو رقمً مع بداٌة أول إجراء من PHENIXدالة تحت مسمى )الع

اإلجراءات القانونٌة المتعلق بدعوى أو قضٌة ما. وٌتم إثراء هذا الملؾ بالمعلومات والبٌانات التً 
 –المحامٌن  –المحضرٌن  –تتعلق بالقضٌة أو الدعوى من خالل )مأموري الضبط القضابً 

من ٌنوب عنهم من الناحٌة  طراؾ الدعوى أو القضٌة أنفسهم أوأ –اء الفنٌٌن والقانونٌن الخبر
القانونٌة(. وٌمكن للمحققٌن الرجوع إلى هذا المعلومات والبٌانات الموجودة فً الملؾ اإللكترونً 
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ٌر الرقمً للدعوى أو القضٌة، وكذلك للمحكمة أو مؤسسات اإلصالح العقابً. وٌمكن إرسال تقر أو
للشرطة وحضر مأمور الضبط القضابً إلكترونٌاً، وٌتم التوقٌع إلكترونٌاً على كل إجراء من 
إجراءات الملؾ اإللكترونً من خالل الشخص المسبول وهذا التوقٌع اإللكترونً ٌحدد هوٌة متخذ 

ن تم القرار وكذلك مؤمن. باإلضافة إلى ذلك ٌلزم القانون البلجٌكً بضرورة توقٌع األشخاص الذٌ
استجوابهم أو الذٌن حضروا أمام جهات التحقٌق واالستدالل جلسة االستجواب أو االستماع على 
نسخة ورقٌة والتً سٌتم حفظها وتدوٌنها فً الملؾ اإللكترونً أو الرقمً للدعوي أو القضٌة. 

ونٌة وٌتضح مما سبق أن المشرع البلجٌكً قد أزل كافة األشكال التقلٌدٌة فً اإلجراءات القان
واستبدلها بنظم إلكترونً ورقمً حدٌث مما ٌحقق معه رقمنة للعدالة بصورة متكاملة وشاملة من 
أجل تحقٌق عدالة ناجزة وفعاله تالبم تطورات العصر الحدٌث وهذا ما نؤٌده من دعوة الدول نحو 

 اصالح العدالة الجنابٌة عن طرٌق رقمنة اإلجراءات الجنابٌة. 
، فنجد أنه دولة فرنسا قد بدأت تطوٌر اإلجراءات فً عام مشرع الفرنسًأما بالنسبة لموقؾ ال

 2001ٌولٌو  31، الصادر فً 2001لسنة  622، وذلك من خالل المرسوم بقانون رقم 2001
المتعلق بقواعد إصدار الوثابق اإلجرابٌة من خالل استخدام أدوات جدٌدة للتخفٌؾ وتحسٌن التعامل 

والمخصص  IAO (Instruction (Assistedا. وذلك من خالل استخدام برنامج مع الكم الكبٌر من القضاٌ
لقضاة التحقٌق من أجل تسهٌل عملٌة تحلٌل المعلومات فً الملفات الكبٌرة فً القضاٌا. باإلضافة 

 إلى المشارٌع الحدٌثة من أجل رقمنة اإلجراءات الجنابٌة فً فرنسا وهً على النحو التالً:
ة نسخ ملفات من اإلجراءات الجنابٌة التقلٌدٌة الورقٌة إلى شكل وسابط تسهٌل وتسرٌع عملٌ.1

من خالل تقلٌل جمٌع المهام الالزمة للوصول إلى النسخ، مثال على ذلك  (CD-ROM)رقمٌة 
 )البحث عن المستندات، النقل، التصوٌر، الحفظ، ... الخ(.

  المساعدة فً تخصٌص الملؾ واتخاذ قرار أو الحكم فً القضاٌا..2
 اإلجراءات المجهولة أو بدون تحدٌد هوٌة أو شخصٌة. .3
إجراء الرقمنة عن طرٌق المسح الضوبً لجمٌع التقارٌر واإلجراءات والمستندات، ثم ٌتم .4

إرسالها عبر الوسابل اإللكترونً مثل البرٌد اإللكترونً المؤمن إلى )المدعً العام( النٌابة 
عن طرٌق الوسابل اإللكترونً )ومنها البرٌد  العامة التً تقوم بدورها بإجراء اإلحالة

اإللكترونً( بعد المعالجة لها. وٌقوم كل ذي مصلحة برقمنة األفعال واإلجراءات أو الوثابق 
وقد ظهرت بعض المشاكل فً  القانونٌة وٌضٌفها إلى الملؾ اإللكترونً للدعوى الجنابٌة.

بشبكات االتصال اإللكترونٌة، بداٌة هذه المشروع فً فرنسا تتمثل فً صعوبات تتعلق 
وكذلك مشكلة التوقٌع الذي لم ٌتم مسحه ضوبٌاً مع الملؾ، مما ٌفقد الملؾ أو اإلجراء القٌمة 

 القانونٌة الحقٌقٌة له.  
فً فرنسا )وهو برنامج تم إنتاجه بواسطة الخدمات بمساعدة  CAEاستخدام برنامج .5

بناء على توصٌة  2000فرنسٌة فً عام الكمبٌوتر، لنظم المعلوماتٌة لوزارة العدل ال
لمجموعة عمل من قضاة التحقٌق. حٌث ٌقدم مساعدة لقضاه التحقٌق فً تحلٌل ومعالجة 
البٌانات والمعلومات بعد عملٌة المسح الضوبً عن طرٌق جهاز متصل به ماسح ضوبً 

 ٌقوم على التحلٌل والمعالجة والفهرسة للمعلومات والبٌانات. 
فً فرنسا تم اختٌار العدٌد من نظم اإلدارة الرقمٌة واإللكترونٌة للمحاكم  2002وفً بداٌة عام 
توسع فٌه بالتطبٌق على محاكم بارٌس والضواحً لٌشملها بنهاٌة عام  2002العلٌا، ثم فً عام 

. وٌشمل انشاء واستخدام األدوات الرقمٌة واإللكترونٌة والتطبٌقات فً عملٌة رقمنة المحاكم 2010
تطورت فرنسا نظام  2020. وفً Cassiopeiaاءات والسجل الجنابً من خالل برنامج واإلحص

المراقبة القضابٌة اإللكترونٌة وكذلك نظام االساور اإللكترونٌة لمنع االقتراب من الضحٌة وؼٌرها 
من الوسابل التً سوؾ نستعرضه فً الدراسة من أجل اصالح العدالة الجنابٌة عن طرٌق رقمنة 

 ت الجنابٌة.          اإلجراءا



–
 

  

  0271    

 

 المبحث األول
 رقمنة اإلجراءات الجنائٌة فً مرحلة االستدالالت

بأنها  وٌقصد بالعدالة الرقمٌةٌتم استخدام الرقمنة كإجراء إصالحً لتحقٌق العدالة الجنابٌة ، 
استخدام تكنولوجٌا المعلومات والبٌانات واالتصال فً تحقٌق الولوج المستنٌر لمرفق العدالة 
وتسهٌل التواصل بٌن مختلؾ الفاعلٌن فً مٌدان القانون والقضاء  )المحامون ، القضاة ، كتاب 

( وهى RPVAالعدل( ، ومثال على ذلك فً فرنسا نموذج شبكة المحامٌن الخاصة االفتراضٌة )
م عبارة عن شبكة معلوماتٌة أمنه تتٌح اإلجراءات المدنٌة والجنابٌة بٌن المحامٌن والمحاكم ، وٌت

تأمٌن المعلومات عبر كلمة سر )الباسورد( ٌحصل علٌه المحامً المشترك فً الخدمة، وكذا ٌتم 
  ضمان موثوقٌة هذه التعامالت عبر التوقٌع اإللكترونً وشهادات المصادقة اإللكترونٌة. 

وتخضع العدالة الرقمٌة باعتبارها نظام معلوماتً للقواعد الحمابٌة المنصوص علٌها فً 
المتعلق بالجرابم الواقعة على نظام المعالجة  02 – 03ات، مثل التشرٌع المؽربً رقم التشرٌع

اآللٌة للمعطٌات، الذي نص على تجرٌم الدخول أو البقاء ؼٌر المشروع فً نظام المعالجة اآللٌة 
للمعطٌات أو فً جزء منه، وكذلك تجرٌم عرقلة سٌر نظام المعالجة اآللٌة للمعطٌات واألخالل به، 

حذفها أو تؽٌٌر المعطٌات أو  اآللٌة للمعطٌات أو بإتالفها أو وإدخال معطٌات فً نظام المعالجة
التزٌٌؾ المعلوماتً. باإلضافة إلى القانون  أوطرٌقة معالجتها أو طرٌقة إرسالها، وتجرٌم التزوٌر 

ت الطابع المتعلق بحماٌة األشخاص الذاتٌٌن تجاه معالجة المعطٌات ذا 02 – 02المؽربً رقم 
الشخصً. وكذلك سار المشرع المصري على نفس النهج اصدار قانون مكافحة جرابم تقنٌة 

من  2020لسنة  151، وقانون حماٌة البٌانات الشخصٌة رقم 2012لسنة  125المعلومات رقم 
 أجل حماٌة البٌانات والمعلومات، وبالتأكٌد تشمل حماٌة للبٌانات والمعلومات التً تدخل فً رقمنة
كافة اإلجراءات الجنابٌة. وسوؾ نتناول فً المبحث استعراض رقمنة اإلجراءات الجنابٌة لمأمور 
الضبط القضابً فً مرحلة االستدالل فً المطلب األول، ثم بعد ذلك نتكلم فً المطلب الثانً عن 

كأحد أسالٌب  اإلبالغ أو التبلٌػ الجنابً الرقمً، ثم نتناول بالتحدٌد للترصد الرقمً أو اإللكترونً
 التحري واالستدالل فً المطلب الثالث.   

على أنه عندما تنطوي الجرٌمة  (1(فً قانون اإلجراءات الجنابٌة نص المشرع الفرنسً
لى انتهاك أو مخالفة ألحد أحكام اإلجراءات الشروع فً جرٌمة فً سٌاق اإلجراءات القانونٌة ع أو

الجنابٌة، فال ٌمكن أن ٌستمر السٌر فً الدعوى الجنابٌة، إال إذا تم اثبات الطبٌعة ؼٌر القانونٌة 
للمالحقة القضابٌة أو اإلجراء الذي تم تنفٌذه فً تلك المناسبة بقرار أصبح نهابٌاً من المحكمة 

ٌكون الطعن باالستبناؾ منظور  وال ٌصبح القرار نهابً عندماالجنابٌة المرفوع أمامها الدعوى، 
معلقاً أمام ؼرفة الجناٌات، وتم معارضته من جمٌع المعنٌٌن باإلجراءات سواء كانوا من  أو

 . (2(الضابطٌة العدلٌة أو القضاة أو حتً الخبراء
نطوي على انتهاك وقد أكدت محكمة النقض الفرنسٌة على أن الجرابم التً تم ارتكابها والتً ت

ألحكام اإلجراءات الجنابٌة، ال ٌمكن السٌر فً الدعوى الجنابٌة فٌها، إال بعد الفصل النهابً فً 

                                                                    

 بٌة الفرنسً. من قانون اإلجراءات الجنا 1  6انظر المادة  (1)
(2 (Crim, 10 May 2001, n° 99  87. 052, Dalloz Actualité, up published, Dr. Criminal 2001, Comm. 

120, ob. Maron.  
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وتعتمد معالجة اإلجراءات الجنائٌة للوصول إلى الرقمنة فً (. 1(الطبٌعة ؼٌر القانونٌة لتلك األفعال
مجموعة من التطبٌقات وهً  مرحلة االستدالل من خالل مأمور الضبط لقضائً فً فرنسا على

 على النحو التالً: 
على سبٌل المثال تقدٌم الشكوى تطبٌقات وظٌفٌة تتعلق بالتنفٌذ الرقمً لإلجراءات الجنابٌة .1

 البالغ فً صورة إلكترونٌة أو رقمٌة. أو
حلة االستدالل بالطرق الرقمٌة استكمال المعلومات والبٌانات للبحث والتحري فً مر.2

 ة من أجل تؽذٌة الملؾ الرقمً أو اإللكترونً للقضٌة. اإللكترونٌ أو
فً فرنسا وهو نظام متكامل  (Icare)تطبٌق على الرقمنة المتكاملة لمرحلة االستدالل: نظام .3

 لصٌاؼة اإلجراءات الجنابٌة فً مرحلة االستدالل وٌقوم هذا النظام على ما ٌلً: 
 بٌة فً الملؾ الرقمً. أدخال واحد للبٌانات والمعلومات لإلجراءات الجنا. أ

 إصدار الوثابق والمستندات اإلجرابٌة المختلفة بطرٌقة إلكترونٌة ورقمٌة. . ب
إرسال الملفات إلكترونٌاً أو رقمٌاً تلقابٌاً إلى إدارة الملفات المركزٌة من خالل إدارة . ت

)بولسار( التً تقوم بالرصد االحصابً الوطنً الفرنسً من قبل قوات الدراك بوزارة 
 اخلٌة، وتقوم بتجهٌز الملفات المركزٌة لقوات الدرك الشرطة.الد

الحفاظ على الوثابق واإلجراءات الجنابٌة الرقمٌة على خادم أو الوسابط اإللكترونٌة . ث
 المؤمنة مفهرسة بنفس التسمٌات على الوثابق الورقٌة. 

، Ariane – Sticتم تطوٌر أدوات رقمٌة والكترونٌة فً البحث الجنابً مثال على ذلك نظم ).4
وؼٌرها من البرامج األخرى( للمساعدة فً اإلحصاءات لمكافحة الجرٌمة واالنحراؾ 

 ، ... الخ. OPJS ،ANADOC والجنوح، وبرامج مثال على ذلك
ومما سبق نستطٌع القول بأن النظام المطبق فً فرنسا بالنسبة لرقمنة مرحلة االستدالل 

عة متماسكة من ثالثة تطبٌقات تسمح بإدارة الرقمنة لمأموري الضبط القضابً، ٌتكون من مجمو
الجنابٌة لإلجراءات الجنابٌة فً مرحلة االستدالل لضباط الشرطة، الشرطة القضابٌة، الدرك 

 الوطنً المحلى والمركزي فً فرنسا.  

 حماٌة مأمور الضبط القضائً فً ظل الرقمنة والعصر الحدٌث: 
ا مدى حماٌة مأمور الضبط القضابً أثناء قٌامها وبناء على ما سبق ٌثور تساؤل حول م

بإجراءات االستدالل فً ضوء العصر الرقمً فً حالة ما إذا تم التعدي على حقه فً الصورة 
بالتصوٌر أو التسجٌل وذلك أثناء تأدٌتهم لمهامهم. فمما ال شك فٌه أن انتشار استخدام كامٌرات 

لتصوٌر الرقمٌة الحدٌثة وتقنٌات نقل الصورة التصوٌر وأجهزة التسجٌل وؼٌرها من وسابل ا
والتسجٌل دون علم أصحابها، ثم وضعها على مواقع التواصل االجتماعً أو على صفحات 
اإلنترنت وؼٌرها من التطبٌقات اإللكترونٌة ٌشكل اعتداء على الحق فً خصوصٌة البٌانات 

تدخل بالنص على حماٌة حق الشخصٌة وهً الحق فً الصورة. لذلك كان الزماً على المشرع ال
التسجٌل أو النشر  عتداء علٌها عن طرٌق االلتقاط أومأمور الضبط القضابً فً الصورة من اال

وجٌة الحدٌثة دون رضاء صاحبها التوزٌع أو البث أو أي وسٌلة أخرى من الوسابل التكنول أو
مأمور الضبط القضابً  ة وكرامةتعدٌلها أو عمل منتج لها أو تحرٌفها من أجل المساس بسمع أو
أي شخص أخر خاصة أثناء تأدٌته ألعمال وظٌفته. لذلك فقد نص المشرع الفرنسً فً  أو

                                                                    

(1 (Crim, 25 June 2013, n°12  82- 718, Bull.Crim. n°151, Dalloz Factité, 28 June 2013, obs. 
S.Lavric, D.2013, p. 1625, RSC, 2013, p. 837, ob.X.Salvat.  
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رة بحٌث ٌمنع التقاط أو تسجٌل من قانون العقوبات على حماٌة الحق فً الصو 1- 226 المادة
الضبط نقل صورة شخص ٌتواجد فً مكان خاص وهذا الحماٌة العامة تشمل بالتأكٌد مأمور  أو

القضابً. وقد سار على نفس النهج حرفٌا المشرع المؽربً حٌث نص على حماٌة الحق فً 
من قانون العقوبات المؽربً. ولكن معنً ذلك أن المشرع قد قصر  1 – 442الصورة فً المادة 

على حماٌة الحق فً الصورة فً المكان الخاص فقط دون النص على حماٌة الحق فً الصورة فً 
 إذا تم التقاطها أو تسجٌلها حالة تواجد الشخص فً المكان العام. حالة ما 

من قانون العقوبات على  2- 226باإلضافة إلى ذلك فقد نص المشرع الفرنسً فً المادة 
التشهٌر  وكرامته أو تجرٌمه المونتاج الذي ٌتم على صورة أي شخص من أجل اإلضرار بسمعته

هذا النص بحٌث ٌجرم كل مونتاج للصور أو الفٌدٌو أو  به، وٌستفٌد مأمور الضبط القضابً من
التسجٌل الذي ٌتم له أثناء تأدٌة مهامه الوظٌفٌة، وقد سار المشرع المؽربً على نفس نهج الفرنسً 

من قانون العقوبات المؽربً. ولسد هذه  2- 442فنص على تجرٌم المونتاج للصورة فً المادة 
فً الصورة لمأمور الضبط القضابً فً األماكن العامة، فقد الثؽرة التً تتمثل فً حماٌة الحق 

على احترام حق مأمور الضبط القضابً  2002ٌونٌه  22صدر القرار الوزاري الفرنسً بتارٌخ 
فً عدم معرفة شخصٌته أي أن ٌكون مجهول الهوٌة بالنسبة لألخرٌن، أي احترام حق مأمور 

ن مجهول بالنسبة لألخرٌن، وخاصة مأمور الضبط القضابً فً خصوصٌة الهوٌة أي أن ٌكو
الضبط القضابً فً وحدات مكافحة اإلرهاب، والتجسس، وعصابات المافٌا، أمن الدولة، وذلك 
عندما ٌتعلق األمر بالمتطلبات واألسباب األمنٌة لحماٌة حٌاتهم الخاصة من أي ضرر أو تهدٌد فً 

صابات المافٌا. أما بالنسبة للمشرع فً حالة معرفة شخصٌته من قبل الجماعات اإلرهابٌة أو ع
المؽربً فمازال هناك ثؽرة فً حماٌة حق مأمور الضبط القضابً فً الصورة فً المكان العام، 
لذلك فقد أصدرت المدٌرٌة العامة لألمن الوطنً المؽربٌة مذكرة داخلٌة نصت فٌها على ضرورة 

سجٌل مأموري الضبط القضابً تحرٌر محضر وتوقٌؾ كل شخص ٌحاول أن ٌقوم بتصوٌر أو ت
أثناء أدابهم لعملهم من دون الحصول على إذن بذلك، مع مصادرة الوسٌلة المستخدمة فً التصوٌر 
أو التسجٌل مثال على ذلك آالت التصوٌر الفوتوؼرافٌة، الكامٌرات الرقمٌة، الهواتؾ المحمولة، 

 20الؽرض. باإلضافة إلى ذلك ففً  وؼٌرها من الوسابل األخرى التً ٌمكن استخدامها لتحقٌق هذا
تم اقتراح مشروع قانون األمن الشامل وحماٌة الحرٌات فً فرنسا، وقد صدر  2020أكتوبر 

، 2021 2021ماٌو  25لسنة بشأن األمن الشامل وحماٌة الحرٌات الفرنسً فً  646القانون رقم 
ٌث ٌعاقب بالسجن لمدة والذي نص فٌه على حماٌة مأموري الضبط القضابً من كشؾ الهوٌة، ح

ألؾ ٌورو كل من ٌقوم بأي  25.000خمسة سنوات والؽرامة المالٌة والتً ال تزٌد مقدارها عن 
فعل ٌشكل تحرٌض على تحدٌد أو كشؾ هوٌة لضابط الشرطة أو الدرك بهدؾ واضح ٌتمثل فً 

من جرابم  اإلضرار بسالمة مأمور الضبط القضابً الجسدٌة أو النفسٌة. وتعتبر هذه الجرٌمة
العمدٌة التً تتطلب باإلضافة إلى القصد الجنابً العام بعنصرٌه العلم واإلدارة توافر القصد الجنابً 
الخاص هو أن ٌرتكب السلوك اإلجرامً المكون للركن المادي للجرٌمة بنٌة االضرار بسالمة 

الوجه أو أي  مأمور الضبط القضابً الجسدٌة أو النفسٌة بكل فعل ٌؤدي إلى الكشؾ عن صورة
عنصر أخر من شأنه أن ٌؤدي إلى تحدٌد هوٌته أثناء العمل فً إطار إجراءات االستدالل الشرطٌة. 
وٌهدؾ من هذا النص توفٌر حماٌة متكاملة لمأموري الضبط القضابً من ضباط الشرطة او الدرك 

أدٌتهم ألعمالهم ثم رفعها من مقاطع الفٌدٌو الخاص والصورة التً ٌتم التقاطها أو تسجلٌها لهم أثناء ت
على مواقع التواصل االجتماعً وتطبٌقات التراسل اإللكترونً على اإلنترنت مما تشكل تشهٌر 
بمأمور الضبط القضابً والتعرض للتنمر أو انتهاك لخصوصٌة بٌاناته الشخصٌة ، وكذلك كشؾ 
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المته الشخصٌة هوٌتهم للعصابات اإلجرامٌة والمافٌا مما ٌشكل تهدٌد ألمنه الشخصً وس
 . (1(والعابلٌة

من قانون االمن الشامل وحماٌة الحرٌات كنت محل انتقاد  52ولكن هذا الفقرة األولى من المادة 
حٌث انها تتعارض مع مبدأ الشرعٌة الجنابٌة وذلك لؽموض العناصر المادٌة المكونة للسلوك 

متعدد المفاهٌم مثل عدم تحدٌد اإلجرامً لهذه الجرٌمة مما ٌجعلها عرضة للتفسٌر الواسع وال
المشرع الفرنسً ما المقصود بالتحرٌض على تحدٌد هوٌة مأموري الضبط القضابً، كذلك 
مصطلحات السالمة النفسٌة ؼٌر محدد بشكل كاؾ، باإلضافة إلى ذلك فإن هذه الفقرة األولى من 

راء بقدر ما ٌمكن أن من القانون تتعارض مع الحق فً حرٌة التعبٌر الجماعً عن اآل 52المادة 
تكون مبرر العتقال المتظاهرٌن والصحفٌٌن لمجرد أنهم ٌصرون قوات الشرطة مما ٌشكل تفسٌر 
واسع لنص جنابً ٌتعارض مع مبدأ الشرعٌة الجنابٌة. وبناء على ذلك فقد صدر قرار المجلس 

األولى من  بعدم دستورٌة الفقرة 2021ماٌو  26فً  2021لسنة  212الدستوري الفرنسً رقم 
 .(2(من قانون األمن الشامل وحماٌة الحرٌات لتعارضها مع مبدأ الشرعٌة الجنابٌة 52المادة 

مما ال شك فٌه أن استخدام التطبٌقات اإللكترونٌة الحدٌثة فً عملٌة اإلبالغ والتبلٌػ الجنابً 
الجرابم التً وقعت أو عن حالة الخطورة اإلجرامٌة التً تشٌر إلى الرقمً أو اإللكترونً عن 

إمكانٌة وقوع جرٌمة فً المستقبل ٌساعد سلطات التحقٌق فً اتخاذ اإلجراءات الجنابٌة الالزمة 
للقبض على الجناة وبالتالً تحقٌق العدالة الجنابٌة الناجزة، والقٌام بتطبٌق التدابٌر االحترازٌة 

 قوع الجرٌمة فً المستقبل وبالتالً التقلٌل من حجم الظاهرة اإلجرامٌة. الوقابٌة لمنع و
باإلضافة إلى أن استخدام تقنٌة اإلبالغ والتبلٌػ الجنابً الرقمً أو اإللكترونً ٌساعد فً تحقٌق 
العدالة الجنابٌة الفاعلة والناجزة أو ما ٌطلق علٌها العدالة الناجعة، عن طرٌق تقرٌب منظومة 

الجنابٌة من المواطنٌن من خالل التواصل الرقمً أو اإللكترونً بٌن المجنً علٌه أو العدالة 
الضحٌة وبٌن الشرطة والقضاء، مما ٌساعد على خلق نوع من الثقة بٌن المتقاضً ومنظومة العدالة 

ءات ، باإلضافة إلى استفادة المواطنٌن وأطراؾ العدالة الجنابٌة من تقلٌص الزمنً لإلجرا(3)الجنابٌة
أهمٌة اإلبالغ الجنابً الرقمً عن طرٌق  الجنابٌة المتعلقة بالدعوى الجنابٌة. ونستخلص من ذلك أن

الشكوى الرقمٌة أو اإللكترونٌة تظهر فً توفٌر الوقت والجهد والمال للمتقاضٌن وأجهزة العدالة 
لمتقاضون مما ٌساعد الجنابٌة ، باإلضافة إلى مواجهة الشعور بالتعقٌد والروتٌن الذي ٌعانً منه ا

. وبناء على ذلك سوؾ نستعرض فً الفرع األول اإلبالغ (4)على تحقٌق عدالة جنابٌة ناجزة وفعالة
 الجنابً الرقمً أو اإللكترونً، وفً الفرع الثانً نتناول المبلػ الرقمً أو اإللكترونً..  

 اإلبالغ الجنائً الرقمً أو اإللكترونً :الفرع األول
 إلبالغ الجنائً الرقمً أو اإللكترونً: مفهوم ا -أوال

بأنه إجراء أو مجموعة من اإلجراءات التً ٌقوم  ٌقصد باإلبالغ الجنائً الرقمً أو اإللكترونً

                                                                    

 . 2021ماٌو  25المتعلق باألمن الشامل وحماٌة الحرٌات، والصادر فً  2021لسنة  646القانون الفرنسً رقم  من 52المادة  انظر (1)
مادة بعدم دستورٌة الفقرة األولى من ال 2021ماٌو  26، والصادر فً 2021لسنة  212انظر قرار المجلس الدستوري الفرنسً رقم  (2)

 . 2021ماٌو  25، والصادر فً 2021لسنة  646من قانون األمن الشامل وحماٌة الحرٌات رقم  52
(3) L. n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice 

préc. 
(4)  L. Dumoulin et J.-F. Laé, L'instance de la plainte. Une histoire politique et juridique de la 

souffrance, Droit et société, 1996, n° 34, pp. 715-718. 
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بها المجنً علٌه أو الضحٌة أو المدعً بالحقوق المدنٌة أو المتهم أو من ٌنوب عنهم قانوناً بهدؾ 
مجهول، أو بالخطورة  ونسبتها إلى شخص محدد أو تً وقعتإعالم السلطات المختصة بالجرٌمة ال

اإلجرامٌة التً تنبا عن احتمال وقوعها فً المستقبل، وذلك من خالل الوسابل التكنولوجٌة الرقمٌة 
 وعبر اإلنترنت من أجل تحقٌق العدالة الجنابٌة الناجزة. 

شكوى تكون محصورة بإن ال فتختلؾ عن اإلبالغ الجنائً الرقمً أما الشكوى الجنائٌة الرقمٌة
على بعض الجرابم المحددة على سبٌل الحصر فً قانون اإلجراءات الجنابٌة والتً تقدم من خالل 
الوسابل التكنولوجٌة الرقمٌة عبر اإلنترنت لتعبر عن رؼبة الشاكً فً تحرٌك الدعوى الجنابٌة التً 

( ، مثال 1ً علٌه أو من وكٌله)ٌقٌد فٌها المشرع تحرٌك الدعوي الجنابٌة فٌها على شكوى من المجن
من قانون اإلجراءات الجنابٌة المصري على أنه ال ٌجوز أن ترفع  3على ذلك ما نصت علٌه المادة 

الدعوى الجنابٌة إال بناء على شكوى شفهٌة أو كتابٌة من المجنً علٌه أو من وكٌله الخاص، إلى 
، 302لجرابم المنصوص علٌها فً المواد النٌابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضابً فً ا

، من قانون العقوبات، وكذلك فً 12، 224، 222، 222، 222، 223، 303، 306، 302
األحوال األخرى التً ٌنص علٌها القانون. وال تقبل الشكوى بعد ثالثة أشهر من ٌوم علم المجنً 

ت محكمة النقض المصري بأنه علٌه بالجرٌمة وبمرتكبها مالم ٌنص القانون على ؼٌر ذلك. وقد قض
إبالغ الجهات المختصة بما ٌقع من جرابم. حق لكل شخص وواجب على من علم بها من الموظفٌن 

 -وحاالتها  -العمومٌٌن أو المكلفٌن بخدمة عامة أثناء وبسبب تأدٌة عملهم. وعلة ذلك مسبولٌة المبلػ 
صد أو صدوره عن تسرع ورعونة وعدم ثبوت كذب الواقعة المبلػ بها أو صدور التبلٌػ عن سوء ق

عدم  -احتٌاط. واعتقاد المبلػ بصحة األمر المبلػ عنه أو قٌام شبهات لدٌه تبرر التبلٌػ. ومؤداه 
. كذلك قضت محكمة النقض (2)قانون اإلجراءات الجنابٌة 26، 25وفقا للمادتٌن  -مساءلته 
نون اإلجراءات الجنابٌة أباحت لكل من علم من قا 25بأنه لما كان من المقرر أن المادة  (3)المصرٌة

بوقوع جرٌمة ٌجوز للنٌابة العامة رفع الدعوى عنها بؽٌر شكوى أو طلب، أن ٌبلػ النٌابة العامة أو 
أحد مأموري الضبط القضابً عنها والتبلٌػ فً بعض صوره ٌقتضى االحتفاظ بجسم الجرٌمة 

ة مما ٌحظر القانون حٌازته أو إحرازه إال أن وتقدٌمه إلى السلطة العامة وقد ٌكون جسم الجرٌم
االحتفاظ به فً هذه الحالة مهما طال أمده ال تتؽٌر طبٌعته مادام القصد منه وهو التبلٌػ لم ٌتؽٌر، 

من قانون العقوبات التى تنص  60وإن كان فً ظاهره ٌتسم بطابع الجرٌمة، وذلك عمالً بالمادة 
قوبات على كل فعل ارتكب بنٌة سلٌمة عمالً بحق مقرر على أنه " ال تسرى أحكام قانون الع

 . (4(بمقتضى الشرٌعة "
روط معٌنة أو شكل محدد للبالغ وٌتضح مما سبق أن المشرع المصري لم ٌنص على ش

الشكوى فً قانون اإلجراءات الجنابٌة، وبالتالً ٌجوز أن ٌكون البالغ أو الشكوى شفهٌاً أو  أو
أو من خالل الوسابل الرقمٌة أو اإللكترونٌة بحٌث تصل مباشرة إلى مكتوباً بالطرق التقلٌدٌة 

مأموري الضبط القضابً أو النٌابة العامة. فٌمكن ألي شخص إبالغ الشرطة أو النٌابة العامة عن 
أي جرٌمة وقعت، وعلى العكس من ذلك فرض المشرع المصري على الموظفٌن العمومٌٌن 

لتً تم إبالؼهم بها أو علموا بها أثناء تأدٌة مهام أعمالهم كموظفٌن االلتزام باإلبالغ بشأن الجرابم ا
 عمومٌٌن.    

                                                                    

.، د. حسنٌن إبراهٌم عبٌد، 522، القاهرة، ص 1220د. محمود نجٌب حسنً، شرح قانون اإلجراءات الجنابٌة، دار النهضة العربٌة،  (1)
 . 102، ص 1223، شكوى المجنً علٌه، مجلة القانون واالقتصاد، القاهرة

 . 2012ابرٌل  22قضابٌة، جلسة  26لسنة  12402( محكمة النقض المصرٌة، نقض مدنً، الطعن رقم 2)
، 12، ق 54، مكتب فنً، س2003ٌناٌر  22جلسة قضابٌة،  63لسنة  21022محكمة النقض المصرٌة، نقض جنابً، الطعن رقم  (3)

 . 220ص 
 ت المصري. من قانون العقوبا 60انظر المادة  (4)
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 الفرق ما بٌن اإلبالغ الجنائً عبر اإلنترنت واإلبالغ الجنائً الرقمً: -ثانٌا
ظاهرات أدوات متعددة لإلبالغ  نتٌجة لتطور استخدام االسالٌب الحدٌثة فً اإلبالغ أو الشكوى

أو اإللكترونٌة، وبالتالً ٌجب التفرقة بٌن اإلبالغ الجنابً عبر اإلنترنت الشكوى الرقمٌة  أو
 واإلبالغ الجنابً الرقمً أو اإللكترونً وذلك على النحو التالً: 

بدأ تطبٌق هذا النظام فً فرنسا وفقا للمرسوم  اإلبالغ أو الشكوى الجنائٌة عبر اإلنترنت :. 1

بشأن إنشاء مكتب مركزي لمكافحة الجرابم  2000ماٌو  15والصادر فً  2000 – 405رقم 
المتعلقة بتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت، ولكن فً ضوء اإلحالة إلى اللجنة الوطنٌة لحماٌة 

توقؾ عمل هذا المركز، وقد نصت المادة األولى منه على أن  2002أكتوبر  15البٌانات بتارٌخ 
نسٌة )المدٌرٌة المركزٌة الفرنسٌة للشرطة القضابٌة( ٌتم تكلٌؾ المدٌر العام للشرطة الوطنٌة الفر

مفوض بتنفٌذ نظام ٌسمى الموقع ٌسمح لمستخدمً اإلنترنت والجهات الفاعلة، والسٌما 
مستخدمً اإلنترنت، ومقدمً خدمات الوصول وخدمات المراقبة الحكومٌة، باإلبالغ، دون 

لبالؼات ضد الجرابم المرتبطة المساس بالحق فً الخصوصٌة بسبب المراسالت. وٌتم نقل ا
بتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت للموقع أو المحتوى الذي ٌتعارض مع القوانٌن واللوابح 
المنشورة على اإلنترنت إلى مكتب التحكم المركزي، وٌتم معالجة البٌانات الشخصٌة التً ٌنفذها 

الت، والتً تهدؾ لمعالجة مركز مكافحة الجرٌمة المتعلقة بتكنولوجٌا المعلومات واالتصا
البالؼات والتقارٌر المرسلة من قبل المستخدمٌن والجهات الفاعلة على اإلنترنت. ثم نص 
المشرع الفرنسً فً المادة الثانٌة من نفس هذا المرسوم على قواعد جمع تنسٌق هذه البٌانات 

 والمعلومات وأرسلها لجهات التحقٌق لمباشرة الدعوى.     
المجنً  سا بحٌث ٌمكن من خالله للضحٌة أوثم تطور تطبٌق هذا النظام فً فرن 2002وفً عام 

علٌه أن ٌتقدم بالشكوى عبر اإلنترنت عن طرٌق مجموعة من الخطوات األولٌة عبر جهاز الحاسب 
اآللً، وهو عبارة عن إعالن مسبق عبر اإلنترنت، فال تعتبر الشكوى قد قدمت بمجرد القٌام بهذا 

لً، حٌث ٌتم تحدٌد موعد للضحٌة أو المجنً علٌه مع مأمور الضبط القضابً اإلجراء األو
 الستكمال إجراءات تقدٌم الشكوى للتأكد من البٌانات والمعلومات التً ٌتم إدخالها من قبل الشرطة. 

وٌثور تساؤل هنا حول مدي الحماٌة التً ٌمكن توفٌرها للبٌانات الشخصٌة الناتجة عن اإلبالغ 
فمن أجل حماٌة هذه البٌانات والمعلومات الشخصٌة أصدر المشرع الفرنسً المرسوم الرقمنة، 

المعدل لقانون حماٌة البٌانات  2013نوفمبر  22والصادر فً  2013لسنة  1053بقانون رقم 
منه على أن ٌمكن االحتفاظ بالبٌانات  3، حٌث نص فً المادة 1222ٌناٌر  6الشخصٌة الصادر فً 

صٌة لمدة خمسة عشر عاماً بالنسبة للجرابم من تارٌخ انتهاء التحقٌق وإرسالها إلى والمعلومات الشخ
القاضً المسبول عن هذا التحقٌق، وٌتم محو هذه البٌانات والمعلومات المتعلقة باألشخاص 

 الخاضعٌن إلجراءات البحث والتحري عنه فً الحاالت التالٌة : 

 أسباب الوفاة.     -1

 ن تتاح التحقٌق العثور على الشخص المفقود.أو االختفاء بمجرد أ -2

أو حالة االستبعاد من كان مشتبه فٌها أي جناٌة أو جنحة، أو بعد انقضاء فترة خمسة وعشرون  -3
عاماً من تارٌخ اإلدانة بحكم نهابً، وفً جمٌع األحوال فإن األشخاص الذٌن كانت هناك 

نات المسجلة فً المعالجة اإللكترونٌة أسباب جدٌة لالشتباه فٌهم ٌمكن أن ٌطلبوا محو البٌا
لألشخاص الذٌن قدموا المعلومات عن الوقابع أو الضحاٌا )الشهود والمبلؽٌن( ما لم ٌكن 

إجراءات جنابٌة فرنسً ٌفرض  2 – 230المدعً العام أو القاضً المذكور فً المادة 
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ٌجب ذكر أسباب عدم  االحتفاظ بها ألسباب تتعلق بالؽرض من المعالجة. فً هذه الحالة تكون
 المحو. 

وٌتضح من ذلك أوال أنه ال ٌوجد إجراء لطلب المحو المقترح لألشخاص المسجلٌن بسبب أدلة 
جدٌة بصفتهم فاعلٌن أو شركاء فً ارتكاب الجرٌمة محل التحقٌق. ثانٌا وال ٌمكن الوصول إلى 

من  6لقضابٌة وفقا للمادة البٌانات إال لمأموري الضبط القضابً الذٌن ٌمارسون مهام الشرطة ا
. ثالثا وٌتم االحتفاظ لمدة خمس CNILقواعد اللجنة الوطنٌة الفرنسٌة لحماٌة البٌانات الشخصٌة 

سنوات بهذه بالمعلومات والبٌانات. ولحماٌة حق المبلػ والشهود والضحاٌا وكذلك المتهم فً 
انون حماٌة البٌانات من ق 2خصوصٌة البٌانات الشخصٌة نص المشرع الفرنسً فً المادة 

 2012 – 1125، والمعدل بالقانون رقم 1222ٌناٌر  6الصادر فً  22 – 12الشخصٌة رقم 
، على مجموعة من الضمانات 2012ٌونٌو  1ودخل حٌز النفاذ فً  2012دٌسمبر  12الصادر فً 
إدارٌة مستقلة: استقاللٌة وحٌاد اللجنة الوطنٌة للمعلوماتٌة والحرٌات، باعتبارها سلطة تعتمد على 

وهً سلطة الرقابة الوطنٌة المعنٌة بتطبٌق اللوابح األوربٌة المتعلقة بحماٌة البٌانات الشخصٌة رقم 
، وبناء على 2012ماٌو  25والتً دخلت حٌز النفاذ فً  2016ابرٌل  22بتارٌخ  2016 – 622

 ذلك تمارس االختصاصات التالٌة لحماٌة البٌانات الشخصٌة: 

وم بجمع البٌانات وجمٌع مراقبً البٌانات بحقوقهم والتزاماتهم، وتوفٌر المعلومات أعالم من ٌق-1
 المناسبة للسلطات المحلٌة ومجموعاتها والمؤسسات الصؽٌرة والمتوسطة. 

ضمان أن ٌتم معالجة هذه البٌانات الشخصٌة وفقاً ألحكام هذا القانون والقوانٌن األخرى التً تتعلق -2
 صٌة فً فرنسا واالتحاد األوربً.بحماٌة البٌانات الشخ

 ضمان أمن نظم المعلومات والبٌانات، والمعالجة البٌومترٌة والجٌنٌة والصحٌة. -3
وكذلك توفٌر ضمانات إضافٌة تتعلق بمعالجة البٌانات الشخصٌة المتعلقة بالسجل الجنابً للمجرم 

 وللجرابم المرتكبة الصادر فً حقه أحكام باإلدانة. 

 1 – 40لعام )النابب العام( دون تأخٌر وفقاً للقواعد المنصوص علٌها فً المادة أخطار المدعً ا-4
، وٌقدم االخطار وفقا (1)من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً بالنسبة للجرابم المرتكبة

 .  (2)من قانون اإلجراءات الجنابٌة 41للشروط المنصوص علٌها فً المادة 

حقوق والحرٌات والبٌانات الشخصٌة فً ظل التطور التكنولوجٌا كذلك له الحق فً الحفاظ على ال-5
 والمعلوماتً.  

فقد بدأ تطبٌق هذا النظام الجدٌد فً فرنسا فً  : (3)أما بالنسبة اإلبالغ الجنائً الرقمً. 2

فً ضوء خطة الدولة الفرنسٌة لرقمنة اإلجراءات الجنابٌة لتحقٌق العدالة الناجزة من  2012عام 

                                                                    

بتحرٌك الدعوى الجنابٌة فً  من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً على أن النٌابة العامة تتلقى الشكاوي وتقوم 1  40تنص المادة  (1)
من قانون العقوبات الفرنسً،  32  222إلى  23  222الجرابم المرتكبة ضد القصر والمنصوص على العقوبة فٌها فً المواد من 

ار مقدم الشكوى والضحٌة نتٌجة الشكوى عندما ٌتم القبض أو التعرؾ على المتهم أو عندما ٌتم ؼلق باب التحقٌق فً وٌتم اخط
 القضٌة. 

من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً على أن ٌقوم المدعً العام أو ٌنوبه بجمٌع األعمال الالزمة للتحقٌق فً الجرابم  41تنص المادة  (2)
خالفة لقانون العقوبات ومالحقة مرتكبٌها ، وٌوجه نشاط الضباط وكالء الشرطة القضابٌة فً نطاق اختصاص محكمته، التً تقع بالم

وٌجوز له أن ٌطلب من مأموري الضبط القضابً القٌام بأعمال التحقٌق التً ٌرى انها ضرورٌة فً االماكن التً ٌكون فٌها مختص 
 الندب الجزبً(.من الناحٌة المكانٌة )أي ما ٌطلق علٌه 

(3)  Décr. N° 2018-388 du 24 mai 2018, relatif au traitement automatisé de données à caractère 
personnel dénommé « pré - plainte- en ligne ». 
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. فبمجرد تقدٌم الشكوى أو البالغ الجنابً الرقمً ٌبدأ مأمور الضبط (1)2022إلى  2012عام 
القضابً إجراءات االستدالل من البحث والتحري وتجمٌع المعلومات ثم ٌعقبها إجراءات التحقٌق 
االبتدابً، حٌث تعتبر الشكوى أو اإلبالغ الجنابً الرقمً معالجة أسرع للشكوى بحٌث تتم عن 

بة الكاملة اإللكترونٌة للشكوى فً ضوء خطة المشرع الفرنسً لرقمنة اإلجراءات طرٌق الحوس
الشكوى الجنابٌة عبر اإلنترنت بأنها تكون مشروطه  . وعلى عكس اإلبالغ أو(2)الجنابٌة

بضرورة حضور الضحٌة أو المجنً علٌه الموعد المحدد مع مأمور الضبط القضابً لتقدٌم 
أما اإلبالغ أو الشكوى الجنائً راءات تحرٌك الدعوى الجنابٌة. الشكوى رسمٌاً واستكمال إج

ٌبدأ مأموري الضبط القضابً بمباشرة إجراءات االستدالل بطرٌقة فورٌة ثم إجراءات  الرقمٌة
 . (3)التحقٌق دون تأخٌر

ونستطٌع أن نستنتج مما سبق أن نظام اإلبالغ أو الشكوى الجنابٌة الرقمٌة أو اإللكترونٌة ٌحقق 
هداؾ العدالة الجنابٌة الناجزة والفعالة على عكس التبلٌػ أو الشكوى الجنابٌة عبر اإلنترنت.  أ

من قانون اإلجراءات الجنابٌة  1 – 3 – 15وتطبٌقاً على ذلك فقد نص المشرع الفرنسً فً المادة 
ترونً، على أمكانٌة أن ٌرسل المجنً علٌه أو الضحٌة شكواه عن طرٌق اإلبالغ الرقمً أو اإللك

ففً الحاالت اإلبالغ بالوسابل اإللكترونٌة وفقا للطرق المنصوص علٌها فً القانون، ٌتم عمل 
من قانون  1 – 201محضر استالم للشكوى وذلك وفقا للقواعد المنصوص علٌها فً المادة 

المر، اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً وٌتم اعطاء المجنً علٌه أو الضحٌة اٌصال باالستالم إذا لزم ا
الضحٌة على النحو المنصوص علٌه  وٌجوز إرسال نسخة من هذه المحاضر إلى المجنً علٌه أو

فً القانون، وٌعتبر مكان المعالجة اآللٌة للمعلومات الشخصٌة المتعلقة بالشكاوى المرسلة وفقا لهذه 
بالغ عن المادة هو مكان الجرٌمة، وٌطبق نفس القواعد على معالجة المعلومات المتعلقة باإل

 االنتهاكات أو الجرابم.

أما بالنسبة لموقؾ المشرع المصري من اإلبالغ الجنائً الرقمً أو اإللكترونً وتحرٌك 
فلم نجد إال نص على نظام اإلٌداع  :الدعوى الجنائٌة عن طرٌق النظام الرقمً أو اإللكترونً

 (4(ن المحاكم االقتصادٌة المصريمن قانو 13اإللكترونً بالنسبة للمحاكم االقتصادٌة، ففً المادة 
الطلبات  وسٌلة إقامة صحٌفة الدعوى وقٌدها، وكذا  باإلٌداع اإللكترونً "بأنه نص على أنه ٌقصد 

المستندات  على صحفها توقٌعاً إلكترونٌاً معتمداً وإٌداع  العارضة واإلدخال والتدخل، والتوقٌع 
وتطبٌقا على   المختصة". بالمحكمة االقتصادٌة المخصص لذلك  والمذكرات والتً تتم عبر الموقع 

المستندات وإبداء الدفاع  على أن ٌجوز للخصوم إٌداع المذكرات وتقدٌم  12ذلك تنص المادة 
الموقع اإللكترونً المخصص  على أوراق الدعوى بالطرٌق اإللكترونً عبر  والطلبات واالطالع 

المختصة والمخصص إلقامة  لمحكمة االقتصادٌة موقع خاص با وٌقصد بالموقع اإللكترونً  لذلك.
وبناء على ذلك نستطٌع القول بأنه ٌمكن تطبٌق هذا النص على   .(5(الدعاوى إلكترونٌاً  وقٌد وإعالن 

                                                                    

(1) Étude d'impact, Projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022, 19 avr. 2018, NOR 
: JUST1806695L/Bleue-1, p. 198-199. 

(2) Sophie SONTAG-KOENIG, Déposer plainte en ligne : simplifier, renforcer mais aussi repenser 
la physionomie de la plainte, REV. AJ pénal, Paris, 2020, p. 14. 

(3) J.-B. THIERRY, La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, loi de réforme pour la justice numérique 
?, JCP 2019. Étude. PP. 932-938. 

 .2012لسنة  146دل بالقانون رقم من قانون المحاكم االقتصادٌة المصري المع 4وتختص المحاكم االقتصادٌة وفقا لنص المادة  (4)
. 2012لسنة  146، والمعدل بالقانون رقم  2002 لسنة 120من قانون المحاكم االقتصادٌة المصري، رقم  12،  13انظر المادتٌن  (5)

 .  16، ص 2012أؼسطس  2مكرر )و(، فً  31المنشور فً الجرٌدة الرسمٌة العدد 
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الجرابم الجنابٌة التً تدخل فً اختصاص المحكمة االقتصادٌة فٌما ٌتعلق باإلبالغ وتحرٌك الدعوي 
أما بالنسبة لطرٌقة رفع المستندات إلكترونٌاً بما ٌتعلق  كترونً.الجنابٌة بالطرٌق الرقمً أو اإلل

تحمٌل المستندات والمذكرات المقدمة من  بالمحاكم االقتصادٌة فقد نص المشرع المصري على أن
حفظها  للمحكمة االقتصادٌة المختصة مع إمكانٌة  أطراؾ الدعوى على الموقع اإللكترونً  

من  14وقد نصت المادة   تمهٌداً إلرفاقها بملؾ الدعوى. نسخها واسترجاعها واالطالع علٌها و
إقامة الدعاوى  قانون المحاكم االقتصادٌة المصري على أن "فٌما عدا حاالت الطعن بالنقض، ٌجوز 

من األشخاص والجهات  االقتصادٌة والطعن على األحكام الصادر فٌها  التً تختص بها المحكمة 
ومودعة إلكترونٌاً بالموقع المخصص لقلم  ونً وذلك بموجب صحٌفة موقعة اإللكتر المقٌدة بالسجل 

والدمؽات المقررة  وتقٌد الدعوى بعد سداد المدعى الرسوم  المحكمة االقتصادٌة المختصة.  كتاب 
ٌجاوز ألؾ جنٌه  وٌفرض رسم ال ٌقل عن مابة جنٌه وال   المستندات إلكترونٌاً. قانوناً إلكترونٌاً ورفع 

من وزٌر العدل، وتؤل  اإللكترونٌة طبقاً للفبات التً ٌصدر بها قرار  ر استخدام تلك الخدمة نظٌ
وتتحمل الموازنة العامة  اإلٌرادات العامة لموازنة المحكمة االقتصادٌة،  حصٌلة هذا الرسم إلى 

اب ملؾ وتشؽٌل الموقع اإللكترونً لهذه الخدمة. على أن ٌرسل قلم الكت للدولة تكالٌؾ إنشاء 
مباشرة أعمال التحضٌر والوساطة  إلى هٌبة التحضٌر، وٌتولى قاضى التحضٌر  الدعوى إلكترونٌاً 

متى  تكلٌؾ أطراؾ الدعوى بالمثول أمامه  علٌها فً هذا القانون، وله فً سبٌل ذلك  المنصوص 
  .(1)رأى حاجة لذلك"

ابً الرقمً أو اإللكترونً وٌتضح مما سبق أن المشرع المصري لم ٌضع نظام لإلبالغ الجن
جامع ٌشمل كافة الجرابم الجنابٌة، وال ٌوجد بعض المحاوالت المتفرقة لالستفادة من األسالٌب 
التكنولوجٌة والرقمٌة فً إجراء اإلبالغ الجنابً الرقمً، مثال على ذلك تخصٌص مباحث اإلنترنت 

تلٌفون متعلق باإلدارة مكافحة جرابم عن طرٌق االتصال باإلدارة العامة لتكنولوجٌا المعلومات خط 
تقنٌة المعلومات، أو تخصص موقع إلكترونً لتقدٌم البالؼات عن الجرابم اإللكترونٌة، ولكن 
ٌشترط حضور المبلػ لقٌام باستكمال باقً اإلجراءات الجنابٌة لتقدٌم البالغ. وبالتالً ٌظهر الحاجة 

غ الجنابً ٌساٌر متطلبات العصر الحدٌث خاصة الماسة إلى استحداث نظام رقمً وإلكترونً للبال
 125وأن المشرع المصري قد اشترط البالغ الفوري فً قانون مكافحة جرابم تقنٌة المعلومات رقم 

 . 2012لسنة 

 شروط صحة اإلبالغ الرقمً أو اإللكترونً:  -ثالثا
ً وهً على وضع المشرع الفرنسً مجموعة من الشروط لصحة اإلبالغ الرقمً أو اإللكترون

 النحو التالً: 
حٌث ال  ال ٌجوز أجبار المجنً علٌه أو الضحٌة على ضرورة اإلبالغ الرقمً أو اإللكترونً.. أ

رة اإلبالغ أو الشكوى الرقمٌة ٌجوز أجبار المجنً علٌه أو الضحٌة على ضرو
الة اإللكترونٌة، وذلك إذا كانت طبٌعة أو خطورة الوقابع أو الجرٌمة تبرر ذلك، وفً ح أو

تقدٌم المجنً علٌه أو الضحٌة شكواه أو البالغ الرقمً أو اإللكترونً وفقا لما منصوص علٌه 
فً هذه المادة ال ٌعفً المحققٌن من طلب االستماع له، وٌمكن تحدٌد تارٌخ ذلك وقت تقدٌم 

 2 – 10الشكوى أو البالغ، وٌتم إعالم المجنً علٌه أو الضحٌة وفقا لما نصت علٌه المادة 
 ن قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً.م

                                                                    

المستند أو المحرر اإللكترونً "بكل رسالة بٌانات تتضمن معلومات من قانون المحاكم االقتصادٌة المصرٌة. وٌقصد ب 15انظر المادة  (1)
  بؽٌرها من الوسابل المشابهة". كترونٌة أو رقمٌة   أو ضوبٌة أوجزبٌاً، بوسٌلة إل تخزن أو ترسل أو تستقبل، كلٌاً أو تدمج أو  تنشأ أو 
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، فقد نص المشرع حصر المشرع الفرنسً اإلبالغ الرقمً أو اإللكترونً على جرائم محدودة. ب
الفرنسً على حصر جرابم معٌنة ٌجوز فٌها استخدام نظام اإلبالغ أو الشكوى الجنابٌة الرقمٌة 

تداء على األموال والملكٌة السٌما وهً جرابم المخالفات، والجرابم اإللكترونٌة، وجرابم االع
المرتكبة عبر اإلنترنت. وكذلك جرابم التحرش واالعتداء الجنسً ، ولكن ٌستثنى من ذلك 

 .(1)جرابم االعتداء على األشخاص الخطرة
، فً جمٌع األحوال ٌجب أن تتوافر ضرورة التحقق من هوٌة المبلػ الرقمً أو اإللكترونً. ت

هوٌة المبلػ الرقمً أو اإللكترونً من أجل صحة هذا اإلبالغ.  العناصر الكافٌة للتحقق من
لذلك فقد قضت محكمة االستبناؾ بالدار البٌضاء بأنه ال ٌعتد باإلبالغ عن طرٌق البرٌد 
اإللكترونً إال إذا كان ٌتضمن إمكانٌة التحقق بصفة قطعٌة من هوٌة المرسل والمرسل 

ق اإلبالغ فً وسابل ومحددة، تعٌن استبعاد باقً (. كذلك إذا تم االتفاق على حصر طر2إلٌه)
 وسابل اإلبالغ األخرى.

من قانون مكافحة ؼسل األموال  2فقد نص فً المادة أما بالنسبة لموقؾ المشرع المصري 
وتموٌل اإلرهاب على أن "تلتزم المؤسسات المالٌة وأصحاب المهن واألعمال ؼٌر المالٌة بإخطار 

وتموٌل اإلرهاب فوراً عن أي من العملٌات التً تشتبه فً أنها تشكل  وحدة مكافحة ؼسل األموال
متحصالت أو تتضمن ؼسل األموال أو تموٌل اإلرهاب ، أو محاوالت القٌام بهذه العملٌات أٌا كانت 
قٌمتها ، وعلٌها وضع النظم الكفٌلة لتطبٌق هذه اإلجراءات على النحو التً تحدده الالبحة 

أصدرت وحدة مكافحة ؼسل األموال وتموٌل دلٌل مستخدمً نظام اإلخطار (. وقد 3(التنفٌذٌة"
من أجل اإلخطار واإلبالغ عن أي عملٌة من عملٌات ؼسل األموال أو تموٌل  GOAMLاإللكترونً 

اإلرهاب، باعتباره أحد الوسابل اإللكترونٌة التً تساعد فً سرعة اإلبالغ الفوري عن العملٌات 
 . (4(المشبوهة
لى ذلك فاإلخطار اإللكترونً، هو نظام ٌتم من خالله استخدام النظم اإللكترونٌة فً اإلبالغ وبناء ع

عن المعامالت المشبوهة، وربط الجهات المختلفة بقاعدة بٌانات ٌسهل الوصول لها من قبل الجهات 
ل الرقابٌة واإلشرافٌه ووحدة المعلومات المالٌة من أجل مواجهة عملٌات ؼسل األموال وتموٌ

اإلرهاب المرتبطة بالمخاطر العالٌة والتً ٌتم تنفٌذها بالوسابل التكنولوجٌا من أجل ضبط الجناة 
وٌتضح مما سبق أن المشرع المصري والقطري قد سار على نفس مرتكبً هذا النوع من الجرابم. 

ألموال االتجاه فً األخذ بالوسابل الحدٌثة فً اإلبالغ الرقمً أو اإللكترونً فً جرابم ؼسل ا
وتموٌل اإلرهاب، وذلك لتحقٌق ؼرض المشرع فً اإلبالغ الفوري والسرٌع فً حالة توافر اشتباه 
بأن العملٌة من عملٌات ؼسل األموال أو تموٌل اإلرهاب، من أجل مواجهة هذه النوع من الجرابم 

نحتاج إلى سرعة  الخطٌرة التً ٌعتمد فٌها الجناة فً ارتكابها على الوسابل التكنولوجٌة، وبالتالً
اإلبالغ عبر وسابل اإلبالغ الرقمً او اإللكترونً من أجل ضبط الجناة وعدم إفالتهم من العقاب فً 

 باقً الجرابم الجنابٌة. 

                                                                    

(1) Tels que les droits à voir son préjudice indemnisé, de se constituer partie civile, de bénéficier 
d'un interprète, d'être assistée d'un avocat, etc. (C. pr. pén., art. 10-2). 

، الملؾ  2015مارس  5، والصادر بجلسة 1222/1محكمة االستبناؾ بالدار البٌضاء، المملكة المؽربٌة، الؽرفة المدنٌة قرار  (2)
5436/1201/2014  . 

الجرٌدة ، والمنشور فً  2002لسنة  20من القانون المصري بشأن مكافحة ؼسل األموال وتموٌل اإلرهاب رقم  2انظر المادة  (3)
تابع  20العدد  ، المنشور فً الجرٌدة الرسمٌة2014لسنة  36، والمعدلة بالقانون رقم 2002ماٌو  22مكرر ، فً  20الرسمٌة عدد 

 . 2014ماٌو  15)أ(، فً 
، بدون  GOAMLاإللكترونً  وحدة مكافحة ؼسل األموال وتموٌل اإلرهاب بجمهورٌة مصر العربٌة، دلٌل مستخدمً نظام اإلخطار (4)

 .www.mlcu.org  2021ماٌو  12تارٌخ نشر، مصر، موجود على الموقع التالً: تارٌخ الزٌارة 



–
 

  

  0281    

 

 المبلػ الرقمً أو اإللكترونً :الفرع الثانً
 تعرٌؾ المبلػ الرقمً أو اإللكترونً: -أوال

شخص طبٌعً أو معنوي ٌقوم عن حسن نٌة المبلػ عموماً بأنه "كل عرؾ المشرع التونسً 
بإبالغ السلطات المختصة بالمعلومات والبٌانات التً تمثل قرابن جدٌة أو تبعث باالعتقاد على جدٌة 

فستطٌع تعرٌفه بأنه كل شخص . أما بالنسبة للمبلػ الرقمً أو اإللكترونً (1(وجود جرٌمة ما"
ت والبٌانات المتعلقة بجرٌمة ما وذلك عن طرٌق طبٌعً أو معنوي ٌقوم بإبالغ السلطات بالمعلوما

   الوسابل الرقمٌة أو اإللكترونٌة المحددة وفقا لإلجراءات المنصوص علٌها.

 أنوع المبلؽٌن الرقمٌن او اإللكترونٌن:  -ثانٌا
ٌتعدد وٌتنوع المبلؽٌن الرقمٌن أو اإللكترونٌن، وٌمكن لنا التمٌٌز بٌن نوعٌن من الضحاٌا وفقا 

 ر التعامل مع اإلبالغ أو الشكوى الجنابٌة الرقمٌة وذلك على النحو التالً: لمعٌا
ضحاٌا ؼٌر مطالبون بالحضور والشهادة أمام أجهزة العدالة  .النوع األول من الضحاٌا.1

، وإنما للشكوى أو اإلبالغ الرقمً فقد للحصول على (2الجنائٌة بالفعل اإلجرامً المرتكب)
المثال تنفٌذ اإلجراءات اإلدارٌة فً هذه الحالة. وبالتالً ال  اٌصال ٌسمح لهم على سبٌل

 حاجة إلى انتقال الشرطة كأمر ضروري مثال على ذلك حوادث المرور البسٌطة. 
، (3النوع الثانً من الضحاٌا. ضحاٌا االعتداء الجنسً أو االصابات الجسدٌة البسٌطة).2

لمشاركة فً أعمال قد تكون محرجة الذٌن ٌجدون صعوبة فً الظهور أمام أجهزة الشرطة ل
ومؤلمه لهم. وبالتالً تظهر أهمٌة الشكوى أو اإلبالغ الجنابً الرقمً فً إخفاء هوٌة 

المبلػ، كذلك تعتبر وسٌلة جدٌدة للكشؾ عن الجرابم التً ٌخشى الضحاٌا فٌها اإلبالغ خوفا 
ءة فً أنجاز من الجانً أو المجتمع، باإلضافة إلى أنها تحقق سرعة وفاعلٌة وكفا

 اإلجراءات الجنابٌة.  
وبالتالً ٌجب توفٌر حماٌة للمبلؽٌن حتى ٌستطٌعوا القٌام بدورهم فً إبالغ السلطات المختصة 
بأي وقابع تتعلق باألفعال اإلجرامٌة وذات وفقا للقوانٌن المعمول بها، سواء كانوا أفراد عادٌٌن أو 

اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد على حماٌة  من 32موظفٌن عمومٌٌن. ولذلك فقد نصت المادة 
(، "بحٌث ٌجب على الدول أطراؾ هذه االتفاقٌة أن تتخذ كافة التدابٌر 4(الشهود والخبراء والضحاٌا

المناسبة وفقا لنظامها القانونً الداخلً، وضمن حدود إمكانٌاتها، لتوفٌر حماٌة فعالة للشهود 
تعلق بأفعال إجرامٌة وفقا لهذه االتفاقٌة وكذلك ألقاربهم وسابر والخبراء الذٌن ٌدلون بشهادة ت

ودون المساس بحقوق  .األشخاص الوثٌقً الصلة بهم عند االقتضاء، من أي انتقام أو ترهٌب محتمل
 (: 5المدعً علٌه ومنها حقه فً المحاكمة"، وتشمل هذا التدابٌر ما ٌلً)

الجسدٌة للشهود والخبراء والضحاٌا، كالقٌام مثال، القٌام باإلجراءات الالزمة لتوفٌر الحماٌة . أ
بالقدر الالزم والممكن عملٌا، بتؽٌٌر أماكن إقامتهم والسماح، عند االقتضاء، بعدم إفشاء 

                                                                    

، المنشور فً الرابد الرسمً 2012لسنة  10انظر القانون األساسً التونسً فٌما ٌتعلق باإلبالغ عن الفساد وحماٌة المبلؽٌن رقم  (1)
 . 5، ص 2012مارس  2، الصادرة فً 160السنة  20للجمهورٌة التونسٌة العدد 

(2) S. Sontag Koenig, Technologies de l'information et de la communication et défense pénale, 
éd. Mare & Martin, coll. Bibliothèque des thèses, 2015, v. not. nos 711 s., p. 438. 

(3) P. Pignol, Le travail psychique de victime : essai de psycho-victimologie, univ. Rennes 2, 
2011, p. 368. 

األمم المتحدة، مكتب األمم المتحدة المعنً بالمخدرات والجرٌمة، الدلٌل التشرٌعً باتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد، منشورات  (4)
 وما بعدها.  142، ص 2006األمم المتحدة، 

من اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد، الجمعٌة العامة لألمم المتحدة، الدورة الثامنة والخمسون، والتً تم اعتمدها فً  32 انظر المادة (5)
 ، نٌوٌورك.2003أكتوبر  31
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 المعلومات المتعلقة بهوٌتهم وأماكن تواجدهم أو بفرض قٌود على إفشابها؛
لكترونٌة والتً تتٌح للشهود والخبراء كذلك القٌام بتوفٌر القواعد الخاصة باألدلة الرقمٌة أو اإل. ب

أن ٌدلوا بأقوالهم على نحو ٌكفل سالمة أولبك األشخاص، كالسماح مثال باإلدالء بالشهادة 
باستخدام تكنولوجٌا االتصاالت، مثل وصالت الفٌدٌو أو ؼٌرها من الوسابل المالبمة التً 

 تسمح باالتصال عن بعد.
ل أن تنظر كل دولة طرؾ فً أن تدخل فً صلب كذلك نصت على حماٌة المبلؽٌن من خال. ت

نظامها القانونً الداخلً تدابٌر مناسبة لتوفٌر الحماٌة من أي معاملة ال مسوغ لها ألي شخص 
ٌقوم، بحسن نٌة وألسباب وجٌهة، بإبالغ السلطات المختصة بأي وقابع تتعلق بأفعال إجرامٌة 

 (.1وفقا لهذه االتفاقٌة)
من قانون العقوبات على "حماٌة  300ص المشرع المصري فً المادة وتطبٌقا على ذلك فقد ن

عامة للشهود من أي أكراه ٌمنعه من أداء الشهادة أو ٌدفعه للشهادة الزور" وٌعاقب على ذلك بنفس 
العقوبة المقررة للشاهد الزور. ثم نص بعد ذلك على حماٌة خاصة للشهود فً جرابم االتجار بالبشر 

بحٌث ٌتم حماٌة الشهود من  2010لسنة  64نون مكافحة االتجار بالبشر رقم من قا 2فً المادة 
مزٌة من أي نوع أو وعد بشًء من  للقوة أو التهدٌد أو عرض عطٌة أو"كل فعل ٌشكل استعماال 

ذلك لحمله على اإلدالء بشهادة زور أو كتمان أمر من األمور أو اإلدالء بأقوال أو معلومات ؼٌر 
حلة من مراحل جمع االستدالالت أو التحقٌق أو المحاكمة وفً إجراءات تتعلق صحٌحة فً أٌة مر

بارتكاب أٌة جرٌمة من الجرابم المنصوص علٌها فً قانون مكافحة االتجار بالبشر" ، وٌعاقب على 
(. وٌشمل هذا الحماٌة للشهود حماٌة الشهود المبلؽٌن فً نفس الوقت. وكذلك 2(ذلك بعقوبة السجن

من قانون مكافحة االتجار بالبشر على أن "تكفل الدولة حماٌة  24و 23و 22اد نص فً المو
راعى فً جمٌع مراحل للمجنً علٌه، ورعاٌته صحٌاً ونفسٌاً وتعلٌمٌاً واجتماعٌاً، كذلك أن ٌ

التحقٌق أو المحاكمة فً جرابم االتجار بالبشر عدم التعرؾ على المجنً علٌه  االستدالل أو
وٌتضح أجل ضمان إبعاده عن ٌد الجناة،".  ؾ على هوٌته وجنسٌته وعمره منالوقو وتصنٌفه أو

مما سبق أن المشرع المصري قد نص على تدابٌر وإجراءات لحماٌة المبلؽٌن والشهود والضحاٌا 
فً جرابم االتجار بالبشر، ولكن فً نفس الوقت وضع المشرع شرط فً جمٌع هذه التدابٌر 

وق الدفاع وبمقتضٌات مبدأ المواجهة بٌن الخصوم.    باإلضافة إلى واإلجراءات وهً إال تمس بحق
من مشروع القانون المصري لحماٌة الشهود والمبلؽٌن والخبراء على تدابٌر  2ذلك فقد نصت المادة 

لحماٌة المتعاونٌن مع العدالة من الشهود والمبلؽٌن ومنها اخفاء البٌانات الشخصٌة الحقٌقٌة جزبٌاً أو 
ٌمكن اخفاء هوٌة الشخص الخاضع لتدبٌر الحماٌة عن طرٌق اإلدالء بأقواله وسماع شهاداته كلٌاً، و

بالطرٌق اإللكترونٌة مثل إخفاء صورته وتؽٌٌر صوته واستخدام البرمجٌات بتموٌه الصوت 
 والصورة واستخدام تقنٌات االتصال الحدٌثة فً أداء األقوال والشهادة، كاستخدام الفٌدٌو، أو  أن تتم

ك بصفة كلٌه (. وٌعاقب كل من أفشى إلى الؽٌر سواء تم ذل3(عبر وسابل الكترونٌة عن بعد

                                                                    

 من اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد.  33انظر المادة  (1)
مكرر، والصادرة  12، الجرٌدة الرسمٌة العدد 2010لسنة  64تجار بالبشر رقم من القانون المصري بشأن مكافحة اال 2انظر المادة  (2)

 . 5، ص 2010ماٌو  2فً 
من مشروع القانون المصري بشان حماٌة الشهود والمبلؽٌن والخبراء. وقد نصت المادة األولى من هذا المشروع  2، و6انظر المادتٌن  (3)

جرابم المعاقب على ارتكابها بعقوبة الجناٌة، ب. الجرابم المعاقب على ارتكابها بعقوبة على نطاق الحماٌة لجرابم معٌنة وهً، أ. ال
الجنحة التً ال تقل حدها األقصى عن الحبس لمدة ثالث سنوات، ج. المخالفات المالٌة واإلدارٌة وما ٌسفر عن تحقٌقها من دعاوي 

لمختصة بحسب األحوال وجوب حماٌة المجنً علٌهم أو الشهود فٌها تأدٌبٌة أو جنابٌة، وذلك متى رأت سلطة التحقٌق أو المحكمة ا
 أو المبلؽٌن عنها.  
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معلومات أٌا كان قدرها للشخص الخاضع للحماٌة بعقوبة الحبس مدة ال تقل عن  جزبٌاً بٌانات أو أو
 سنة والؽرامة المالٌة التً ال تقل عن عشرة آالؾ جنٌه وال تزٌد على خمسٌن ألؾ جنٌه. 

من قانون العقوبات على  15 – 434فقد نص فً المادة  بالنسبة لموقؾ المشرع الفرنسً أما
أن "ٌعاقب بالحبس لمدة ال تزٌد عن ثالث سنوات وبالؽرامة المالٌة التً ال تزٌد مقدراها عن 

اإلدالء بشهادة زور  االمتناع عن اإلدالء بشهادته أو ألؾ ٌورو لكل من ٌكره الشاهد على 45.000
ء تم ذلك بالتهدٌد أو بتقدٌم الوعود له أو الهداٌا أو تعرٌضه لضؽوط أو تهدٌدات، سواء أدلى سوا

الشاهد بشهادته أو لم ٌدل بها". وٌتضح من ذلك أن كال من المشرع المصري والمشرع الفرنسً قد 
نص نصا على حماٌة للشهود من أي أكراه سواء كان مادي أو معنوي. إال أن المشرع الفرنسً قد 

على قواعد لحماٌة المبلؽٌن عموما على خالؾ المشرع المصري الذي ٌنص على حماٌة مبلؽٌن فً 
من قانون اإلجراءات الجنابٌة  52 – 202جرابم محددة فقط، فقد نص المشرع الفرنسً فً المادة 

من على أمكانٌة إخفاء هوٌة المتعاون مع العدالة وذلك باستخدام وسابل التكنولوجٌة الحدٌثة 
االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة بما ٌضمن سرٌة االتصال واإلرسال، كذلك ٌمكن سماع شهادة 
المجرم المتعاون مع العدالة مع إخفاء هوٌته باستخدام تقنٌات صوتٌة ال تسمح بالتعرؾ على 

(. ونستنتج من ذلك أن المشرع الفرنسً ٌضع شروط من أجل توفٌر هذه الحماٌة وهً 1(شخصٌته 
 النحو التالً: على 

 أن ٌتم تقدٌم طلب الحماٌة بإخفاء الهوٌة من قبل النابب العام أو قاضً التحقٌق. . أ
أن ٌصدر قرار بإخفاء هوٌة المتعاون مع العدالة من قاضً التنفٌذ والحرٌات، وأن ٌكون هذ . ب

 القرار مسبب. 
ق االنسان، ولذلك إال ٌكون فً استخدام هذه الوسابل ما ٌتعارض من المبادئ األساسٌة لحقو . ت

نصت االتفاقٌة األوربٌة لحقوق االنسان على أن تقبل االستماع عبر تقنٌة الفٌدٌوكونفرنس، 
ولكن بشرط إال تتعارض هذه الوسٌلة مع الحقوق األساسٌة لإلنسان المنصوص علٌها فً 

 االتفاقٌة األوربٌة لحقوق اإلنسان. وٌشمل ذلك الضوابط التالٌة: 
 اإلمكانٌات الفنٌة لتنفٌذ االستماع بهذه التقنٌة. أن ٌكون متوافر  -
 أن ٌتم هذا االستماع بحضور ممثل للسلطة القضابٌة.  -
 أن ٌتم توفٌر مترجم فً حالة ما داعت الحاجة إلى ذلك.  -

(، فقد نصت المادة 2(ولحماٌة الحق فً الدفاع ٌجوز تعلٌق إجراءات الكشؾ عن هوٌة الشاهد. ث
راءات الجنابٌة الفرنسً على أن ٌستطٌع المتهم مواجهة الشخص من قانون اإلج 60 – 206

الخاضع لتدبٌر الحماٌة فً حالة رفض الكشؾ عن هوٌته من خالل وسٌط فنً باستخدام أجهزة 
عن طرٌقة محامٌة، وفً  الخاضع لتدبٌر الحماٌة عن بعد أوتقنٌة تسمح باالستماع إلى الشخص 

اضع لتدبٌر الحماٌة بدون الكشؾ عن هوٌته من خالل هذه الحالة ٌتم تقدٌم صوت الشخص الخ
 أجهزة تقنٌة مناسبة لذلك.  

 تدابٌر الحماٌة الشهود والمبلؽٌن:  -ثالثا
ونستطٌع أجمال التدابٌر الحماٌة التً أقرها المشرع الجزابري وفقا للتعدٌالت األخٌرة على 

                                                                    

 .  2004 مارس 4، والصادر ؾ 204- 4ون رقم من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً، والمعدلة بالقان 61- 206انظر المادة  (1)
بلؽٌن، دراسة تحلٌلٌة تأصٌلٌة مقارنة، مجلة العلوم القانونٌة االقتصادٌة، د. طارق زؼلول، الحماٌة اإلجرابٌة للمجنً علٌه والشهود والم (2)

. وكذلك د. ماٌنو جٌاللً، 342ص ، 2012، 52كلٌة الحقوق، جامعة عٌن شمس، العدد األول، الجزء األول، عدد ٌناٌر السنة 
، 22رٌعات العربٌة، مجلة الفكر الشرطً، المجلد رقم الحماٌة القانونٌة للمبلؽٌن عن جرابم الفساد، دراسة فً المواثٌق الدولٌة والتش

 . 142، 141، ص 2012، الشارقة دولة االمارات العربٌة المتحدة، ٌناٌر 102العدد رقم 
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 (: 1(قانون اإلجراءات الجزابٌة على النحو التالً

ول من التدابٌر حماٌة الشهود والمبلؽٌن. هً تدابٌر ؼٌر إجرائٌة وتتمثل القسم األ
(فٌما ٌلً

2
 :) 

الحفاظ على سرٌة هوٌته، وبالتالً ٌمنع اإلجابة على أي سؤال ممكن أن ٌؤدي إلى الكشؾ عن . أ
 هوٌته.

 وضع رقم هاتفً خاص تحت تصرفه، . ب
 تمكٌنه من نقطة اتصال لدى مصالح األمن،. ت
 مقربة له مع إمكانٌة توسٌعها لتشمل أفراد عابلته وأقاربه، ضمان حماٌة جسدٌة. ث
وضع أجهزة تقنٌة وقابٌة بمسكنه، وكذا تسجٌل المكالمات الهاتفٌة التً ٌتلقاها أو ٌجرٌها ولكن . ج

 بشرط الحصول على موافقته الصرٌحة بذلك وااللتزام بضوابط حماٌة حقه فً الخصوصٌة. 
 مساعدة االجتماعٌة والمالٌة   تؽٌٌر مكان إقامته كما تقدم له ال. ح

القسم الثانً من التدابٌر حماٌة الشهود والمبلؽٌن. التدابٌر اإلجرائٌة وتتمثل فٌما 
(ٌلً

3
) : 

 عدم اإلشارة لهوٌته أو ذكر هوٌة مستعارة فً كافة أوراق اإلجراءات الجنابٌة.. أ
شارة بدال من ذلك إلى عدم اإلشارة لعنوانه الصحٌح فً كافة أوراق اإلجراءات الجنابٌة، واإل. ب

 .مقر الشرطة القضابٌة أو إلى الجهة القضابٌة التً سٌؤل إلٌها النظر فً القضٌة
 أن تحفظ الهوٌة والعنوان الحقٌقٌان وكذلك المعلومات السرٌة المتعلقة به فً ملؾ خاص. . ت
ٌمكن سماعة عن طرٌق المحادثة المربٌة عن بعد والتشوٌش على صورته وتؽٌٌر صوته . ث

 اإلدالء بشهادته، وذلك حتى ال ٌتم التعرؾ علٌه.  عند
وفً النهاٌة فقد نص المشرع الجزابري على عقوبات رادعة لكل من ٌكشؾ عن هوٌة الشاهد أو 
المبلػ بحٌث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة ال تزٌد عن خمس سنوات والؽرامة المالٌة التً ال تزٌد 

سبق أن المشرع الجزابري قد أعتبر شهادة الشاهد مخفً  (. ولكن ٌالحظ مما4(ملٌون سنتٌم 50عن 
الهوٌة على أنها على سبٌل االستدالل وال ٌمكن أن تشكل لوحدها دلٌالً ٌمكن للمحكمة االعتماد علٌه 
لوحده، وذلك لتعارض الشهادة المجهلة مع قرٌنة البراءة التً مفادها أن المتهم برئ حتى تثبت 

الة ال ٌستطٌع أن ٌطعن فً مدى مصداقٌة الشاهد لكنه ؼٌر معروؾ له، إدانته فالمتهم فً هذه الح
 وكذلك ال ٌمكن للمتهم معرفة الطرٌقة التً تم بها الحصول على الشهادة أو مصدرها.

دور اإلبالغ الجنائً الرقمً فً تحقٌق كفاءة اإلجراءات الجنائٌة أو إصالح  -رابعا
 العدالة الجنائٌة: 

فمما سبق نستطٌع التأكٌد على دور اإلبالغ الجنابً الرقمً  :ً األولتطوٌر اإلجراء الجنائ.1
فً إصالح العدالة الجنابٌة من خالل تطوٌر اإلجراء الجنابٌة األول وجعله إجراء رقمً 

ٌمنح للضحٌة أو المجنً علٌه للمبادرة باتخاذ اإلجراء األول فً تحرٌك مرحلة االستدالل 
 لجرٌمة ما. 

                                                                    

د. حسنة شرون، وأ. فاطمة قفاؾ، النظم القانونٌة لحماٌة الشهود والمبلؽٌن فً التشرٌع الجزابري، مجلة الدراسات والبحوث القانونٌة،  (1)
 . 51،  50، ص 2020العدد الثالث، جامعة محمد بوضٌاؾ بالمسٌلة، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، الجزابر، ٌناٌر 

لسنة  02- 15من قانون اإلجراءات الجزابٌة الجزابري، والمعدلة وفقا لألمر رقم  21مكرر  65،  20مكرر  65انظر المادتٌن  (2)
2015 . 

 من قانون اإلجراءات الجزابٌة الجزابري.  22مكرر  65، و  23مكرر  65انظر المادتٌن  (3)
 من قانون اإلجراءات الجزابٌة الجزابري.  22مكرر  65انظر المادة  (4)
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األمر  :الجنائً الرقمً أداة رقمٌة تعمل على توفٌر الوقت والجهد كذلك ٌعتبر اإلبالغ.2
الذي ٌشجع الضحٌة على تقدٌم الشكوى أو البالغ الجنابً مما ٌساعد على كشؾ الحقابق 
عن جرابم كثٌرة تقع ولكن ال ٌصل العمل بها إلى السلطات أما النها جرابم بسٌطة أو أن 

ٌجة طول المدة وتعقٌد اإلجراءات واحتمال الضحٌة ٌتخلى عن البالغ أو الشكوى نت
 االنتظار لمدة طوٌلة فً مركز الشرطة.

باإلضافة إلى ذلك فإن اإلبالغ الجنائً الرقمً ٌساعد فً تحسن فعالٌة عملٌة االستدالل من .3
 ( :1بحث وتحرٌات وجمع لألدلة الجنائٌة وذلك من خالل)

 سماع الضحاٌا عقب وقوع الجرٌمة على الفور. . أ
 التحقٌقات بشكل أسرع.فتح . ب
الوصول إلى األدلة الجنابٌة وتحرٌزها مما ٌحمٌها من التعرض للتلؾ والضٌاع، مثال . ت

 على ذلك الوصول إلى تسجٌالت كامٌرات المراقبة فً مكان الجرٌمة. 
بعض األدلة الجنابٌة تحتاج من الطب الشرعً سرعة الفحص والتحرٌز لها، مثال على . ث

ى الحق فً سالمة الجسد والتً تتطلب من الضحٌة الفحص ذلك جرابم االعتداء عل
الضحٌة سرعة  وبالتالً ٌجب على المجنً علٌه أوالطبً قبل تحرٌك الدعوى الجنابٌة، 

 التوجه إلى الطب الشرعً إلجراء الفحص الطبً وتدوٌن االصابات والجروح. 
ل بالشرطة عقب بعض القضاٌا الجنابٌة ٌتطلب القانون فٌها من الضحٌة سرعة االتصا. ج

ارتكاب الجرٌمة مباشرة، وذلك لمساعدة الضحٌة على كٌفٌة تحرٌز وحفظ األدلة 
الجنابٌة من التلؾ والضٌاع مثال )المالبس، األوراق والوثابق، طباعة األدلة الجنابٌة 

 فً جرابم اإللكترونٌة ... الخ(.   

فٌعتبر اإلبالغ الجنابً اء: توفٌر الحماٌة القانونٌة للضحاٌا والمبلؽٌن والشهود والخبر.4
الرقمً أداة فعالة لحماٌة الضحاٌا والمبلؽٌن الذٌن ٌخشون الذهاب إلى قسم الشرطة، 

الة ما إذا أقدموا على الشكوى وٌخافون من التعرض لالنتقام من مرتكبً الجرٌمة فً ح
البشر، البالغ. مثال على ذلك ضحاٌا جرابم العنؾ المنزلً، وضحاٌا جرابم االتجار ب أو

 وضحاٌا جرابم االعتداء الجنسً، ضحاٌا جرابم العصابات المنظمة أو المافٌا ... الخ. 
 2012 – 213وتطبٌقا على ذلك فقد نص األمر التوجٌهً الصادر من االتحاد األوربً رقم 

منه  22بشأن مكافحة الؽش وتزوٌر وسابل الدفع ؼٌر النقدٌة فً المادة  2012أبرٌل  12بتارٌخ 
أنه من أجل تسهٌل اإلبالغ عن تلك الجرابم بطرٌقة فورٌة ومباشرة، ٌنبؽً أن ٌتم أنشاء نظم على 

فعاله لإلبالغ عن االحتٌال عبر اإلنترنت من قبل الدول األعضاء، وأتباع نفس اإلجراءات الجنابٌة 
اإلبالغ  والمستندات المستخدمة على مستوى االتحاد األوربً. وٌمكن لهذه األنظمة الرقمٌة تسهٌل

عن جرابم االحتٌال والؽش والدفع ؼٌر النقدٌة والتً ؼالباً ما ٌتم ارتكابها عن طرٌق اإلنترنت، من 
خالل تعزٌز الدعم للضحاٌا، وتحدٌد وتحلٌل التهدٌدات التً تشكل جرابم سٌبرانٌة، والعمل على 

 التعاون بٌن الدول على مكافحتها.  

                                                                    

(1) Le traitement centralisé des plaintes et des signalements favorisera entre autre les 
recoupements entre les affaires, permettant donc de gagner en efficacité des enquêtes ; v. 
J. Barlatier, Management de l'enquête et ingénierie judiciaire. Recherche relative à 
l'évaluation des processus d'investigation criminelle; De l'enquête au renseignement, 
changement de paradigme pour la victime, Thesis, University of Lausanne, 2017, p. 17. 
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 من اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد والصادرة فً عام 50نصت الفقرة األولى من المادة 
على أسالٌب التحري الخاصة ومنها نظام الترصد الرقمً أو الكترونً .... "فمن أجل  2003

در ما تسمح به المبادئ األساسٌة لنظامها مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تقوم كل دولة طرؾ، بق
القانونً الداخلً، وضمن حدود إمكانٌاتها ووفقا للشروط المنصوص علٌها فً قانونها الداخلً، 
باتخاذ ما قد ٌلزم من تدابٌر لتمكٌن سلطاتها المختصة من استخدام أسلوب التسلم المراقب على 

باع أسالٌب تحري خاصة كالترصد االلكترونً وؼٌره النحو المناسب، وكذلك حٌثما تراه مناسباً، وإت
من أشكال الترصد والعملٌات السرٌة، استخداما مناسباً داخل اقلٌمها، وكذلك قبول المحاكم ما ٌستمد 

 (. 1(من تلك األسالٌب من أدلة"
وسابل للترصد الرقمً والجمع لألدلة الجنابٌة  وبناء على ذلك فقد استحدث المشرع الجزائري

، هذه الوسابل هً 2006دٌسمبر  20الصادر فً  22 – 06قمٌة وذلك من خالل القانون رقم الر
أؼسطس  5الصادر فً  04 – 02(، كذلك استحداث بالقانون رقم 2اعتراض المراسالت والتسرب)

(. 3المراقبة اإللكترونٌة وذلك للوقاٌة من جرابم تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال ومكافحتها) 2002
 ناول هذه الوسابل بالعرض على النحو التالً.وسوؾ نت

 إجراء اعتراض المراسالت لجمع األدلة الجنائٌة الرقمٌة : ولالفرع األ
مصوره  فً البداٌة البد من توضٌح مفهوم المراسالت وٌقصد بها "كل رسالة مكتوبة أو

استقبالها  سالها أومٌة أو إلكترونٌة ٌتم إرصوتٌة أو معلومات أو بٌانات أو أي صورة أخرى رق أو
بأي شكل من األشكال المادٌة أو الرقمٌة أو اإللكترونٌة. وتعتبر عملٌة اعتراض المراسالت وسٌلة 
هامة من أجل جمع األدلة الجنابٌة الرقمٌة، والتً ٌسعى إلٌها مأمور الضبط القضابً فً مرحلة 

 – 06من قانون رقم  5كرر م 65جمع االستدالالت. وقد نص علٌها المشرع الجزابري فً المادة 
. وٌقصد بإجراء االعتراض للمراسالت بأنه "جمع لألدلة الجنابٌة عن طرٌق 2006لسنة  22

اعتراض المراسالت التً تتم عبر وسابل االتصال السلكٌة والالسلكٌة، أو تسجٌلها أو نسخها دون 
لكالم المتفوه به بصفة موافقة المعنٌٌن من أجل التقاطها، وذلك من خالل تثبٌت وبث وتسجٌل ا

خاصة أو سرٌة من طرؾ شخص أو عدده أشخاص فً أماكن خاصة أو عمومٌة أو التقاط صور 
لشخص أو عدة أشخاص ٌتواجدون فً مكان خاص. وذلك إذ اقتضت ضرورات التحري فً 

لحدود الجرٌمة المتلبس بها أو التحقٌق االبتدابً فً جرابم المخدرات أو الجرٌمة المنظمة العابرة ل
الوطنٌة أو الجرابم الماسة بأنظمة المعالجة األلٌة للمعطٌات أو جرابم تبٌض األموال أو اإلرهاب أو 
الجرابم المتعلقة بالتشرٌع الخاص بالصرؾ وكذا جرابم الفساد ، وٌكون ذلك بناء على إذن متكون 

وتحت مراقبته صادر من وكٌل النٌابة وتحت مراقبته ، أو بناء على إذن من قاضً التحقٌق 
 (.4المباشرة وذلك فً حالة فتح تحقٌق قضابً")

وقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من الشروط الواجب توافر للقٌام بإجراء اعتراض 

                                                                    

من االتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد، الصادرة بالقرار الجمعٌة العامة فً الدورة الثامنة والخمسون، الصادر فً  50انظر المادة  (1)
 . 2003نوفمبر  21

المتضمن قانون  155  66، والمعدل والمتمم لألمر رقم 2006دٌسمبر  20والصادر فً  22  06انظر القانون الجزابري رقم  (2)
 .4، ص 2006لسنة  24اإلجراءات الجزابٌة الجزابري، والمنشور فً الجرٌدة الرسمٌة بالعدد رقم 

تصال ، بشأن القواعد الخاصة للوقاٌة من الجرابم المتصلة بتكنولوجٌا اإلعالم واال 2002لسنة  04  02انظر القانون الجزابري رقم  (3)
 .  5، ص 2002أؼسطس  16، بتارٌخ 42ومكافحتهما، والمنشور فً الجرٌدة الرسمٌة بالعدد رقم 

 .2006لسنة  22  06من قانون اإلجراءات الجزابري رقم  5مكرر  65انظر المادة  (4)
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 ( : 1المراسالت من أجل جمع االدلة الجنائٌة الرقمٌة  وهً على النحو التالً)

 الشروط الشكلٌة: . أ
i.لنٌابة العامة أو قاضً التحقٌق للقٌام بهذا ضرورة الحصول على إذن مسبق سواء من ا

، وذلك حماٌة للحق فً الخصوصٌة وعدم االعتداء على سرٌة المراسالت اإلجراء
مأمور  التحقٌق أوواالتصاالت والتً ٌنص علٌها كل الدساتٌر. وٌجوز لوكٌل النٌابة وقاضً 

ن مؤهل لدى مصلحة الضبط القضابً الذي أذن له باعتراض المراسالت أن ٌنٌب عنه كل عو
أو وحدة أو هٌبة عمومٌة أو خاصة مكلفة بالمواصالت السلكٌة والالسلكٌة القٌام بإجراء 

 االعتراض للمراسالت.
ii. أن ٌكون هذا اإلذن الصادر من النٌابة العامة أو قاضً التحقٌق مكتوباً وٌتضمن كل العناصر

ماكن المقصودة سكنٌة اطها واألالتً تسمح بالتعرؾ على االتصاالت المطلوب التق
وذلك زٌادة لحماٌة عدم التعسؾ فً استعمال الحق فً اعتراض المراسالت فً  ؼٌرها، أو

   ضوء االلتزام بالقواعد المنصوص علٌها لحماٌة حق االنسان فً الحٌاة الخاصة.

فنجد أن المشرع الجزابري نص على إال بمعنً أن ٌكون اإلذن محدد المدة، الشرط الزمنً: . ب
 4د مدة اإلذن الممنوح من أجل القٌام بإجراء االعتراض للمراسالت فً حدها األقصى عن تزٌ

 أشهر ولكن قابلة للتجدٌد حسب مقتضٌات التحري أو التحقٌق ولكن وفقا لنفس الشروط.
فقد نص المشرع الجزابري على حصر هذا اإلجراء على جرائم محددة على سبٌل الحصر، . ت

الجرابم المتلبس بها  عتراض المراسالت على سبٌل الحصر وهًالجرابم التً ٌجوز فٌها ا
وجرابم المخدرات والجرٌمة المنظمة العابرة للحدود الوطنٌة والجرابم الماسة بأنظمة المعالجة 
األلٌة للمعطٌات وجرابم تبٌض األموال واإلرهاب والجرابم المتعلقة بالتشرٌع الخاص بالصرؾ 

 وجرابم الفساد. 

 إجراء التسرب من أجل جمع األدلة الجنائٌة الرقمٌة :الفرع الثانً
ٌقصد بالتسرب "قٌام مأمور الضبط القضابً أو من ٌعاونه أو تحت مسبولٌته من الشرطة 
المكلؾ بتنسٌق العملٌة، بمراقبة األشخاص المشتبه فً ارتكابهم جناٌة أو جنحة بإٌهامهم أنه فاعل 

الضبط القضابً أو من ٌعاونه أن ٌستعمل، لهذا  معهم أو شرٌك لهم أو خلؾ. وٌسمح مأموري
الؽرض، هوٌة مستعارة وأن ٌرتكب عند الضرورة بعض األفعال المخالفة للقانون وال تعتبر هذه 

(. "وٌتم إجراء التسرب من أجل جمع االدلة الجنابٌة 2األفعال تحرٌضا على ارتكاب الجرابم")
ثؽرات إلكترونٌة فٌها أو االشتراك فً إجراء  الرقمٌة عن طرٌق االختراق لمواقع معٌنة وفتح

لجرٌمة عن طرٌق استخدام أسماء محادثات عبر ؼرؾ الدردشة باعتباره فاعل أو شرك فً ا
 (.  3صفات وهمٌة أو مستعارة") أو

وقد نص المشرع الجزائري على شروط واجب توافرها إلجراء التسرب من أجل جمع االدلة 
 لنحو التالً:الجنائٌة الرقمٌة وهً على ا

 شروط شكلٌة: . أ
i.  الحصول على إذن مكتوب ومسبب من وكٌل النٌابة أو قاضً التحقٌق وذلك فً حالة إذا تم فتح

 .تحقٌق قضابً

                                                                    

 .  2006لسنة  22  06رقم  من قانون اإلجراءات الجزابٌة الجزابري ، والمعدل بالقانون 2ومكرر  5مكرر  65انظر المادتٌن  (1)
 من قانون اإلجراءات الجزابٌة الجزابري. 14، ومكرر 12مكرر  65انظر المادتٌن  (2)
ا. نعٌم سعٌدانً، آلٌات البحث والتحري عن الجرٌمة المعلوماتٌة فً القانون الجزابري، رسالة ماجستٌر، جامعة الحاج لخضر  باتنة،  (3)

. وكذلك ا. طاهري عبد المطلب، اإلثبات الجنابً باألدلة الرقمٌة، رسالة 122، ص 2013الجزابر،  كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة،
 . 23، ص2015م السٌاسٌة، قسم الحقوق، ماجستٌر، جامعة المسٌلة، كلٌة الحقوق والعلو
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ii.  وجوب تضمنه بٌانات ضابط الشرطة التً تتم عملٌة التسرٌب تحت مسبولٌته أو بٌانات من
 ٌعاونه.

أشهر، قابلة للتجدٌد مرة واحدة لنفس  4أن ٌكون اإلذن الممنوح لمدة اقصاها  الشرط الزمنً: . ب
 الفترة حسب مقتضٌات البحث والتحري.

أن ٌكون إجراء التسرب فً جرابم محددة على سبٌل الحصر والتً من بٌنها جرابم المساس  . ت
 بأنظمة المعالجة األلٌة للمعلومات والبٌانات. 

من قانون اإلجراءات  مكرر 65من المادة  12وتعلٌقناً على نص المشرع الجزابري فً فقرة 
الجنابٌة على جواز سماع إفادة مأمور الضبط القضابً المنسق لعملٌة التسرب شخصٌاً أو مواجهته 
بالمجرمٌن أثناء إجراءات المحاكمة مما ٌشكل كشؾ لشخصٌة الضابط أو المعاون الذي قام بإجراء 

الضبط القضابً القابم  التسرب، وذلك على عكس المشرع الفرنسً الذي أجاز عند سماع مأموري
بإجراء التسرب كشاهد أثناء سٌر المحاكمة أن ٌتم ذلك من خالل استعمال تقنٌة كفٌلة بعدم الكشؾ 
عن شخصٌة مأمور الضبط القضابً، وذلك عن طرٌق اللجوء لتقنٌة اخفاء الوجه واستخدام أجهزة 

ق اخفاء هوٌته الشخصٌة مما ٌساعد على حماٌة مأمور الضبط القضابً عن طرٌ (1)تؽٌٌر الصوت
 وبالتالً عدم أمكانٌة مالحقة عصابات المافٌا له نتٌجة تأدٌته لمهام وظٌفته.  

 إجراء المراقبة الرقمٌة أو اإللكترونٌة  :الفرع الثالث
 من أجل جمع االدلة الجنائٌة الرقمٌة

ات والمعلومات عن ٌقصد بالمراقبة الرقمٌة أو اإللكترونٌة "بانه إجراء من إجراءات جمع البٌان
كتدبٌر  ٌفٌة التً ارتكبت بها الجرٌمة أوالجرٌمة المرتكبة وفاعلها من أجل التوصل إلى الك

احترازي للوقاٌة من ارتكب الجرٌمة فً المستقبل، بحٌث ٌقوم مأمور الضبط القضابً أو من 
ة االتصاالت ٌعاونه باستخدام تقنٌات وبرامج رقمٌة وإلكترونٌة ووضع ترتٌبات تقنٌة لمراقب

منظومة  اإللكترونٌة وتجمٌع وتسجٌل محتواها فً حٌنها والقٌام بإجراءات التفتٌش والحجز داخل
فً قانون المراقبة السلكٌة والالسلكٌة الفٌدرالً على  وقد نص المشرع األمرٌكً(. 2معلوماتٌة")

توٌات أي اتصال سلكً أو تعرٌؾ المراقبة اإللكترونٌة على انها االلتقاط السمعً أو أي التقاط لمح
 (. 3الكترونً أو شفوي باستخدام أي جهاز إلكترونً أو مٌكانٌكً أو أي جهاز أخر)

لسنة  04 – 02فقد نص فً المادة الرابعة من قانون رقم أما بالنسبة لموقؾ المشرع الجزائري 
االتصال ، بشأن القواعد الخاصة للوقاٌة من الجرابم المتصلة بتكنولوجٌا اإلعالم و2002

ومكافحتهما، على الحاالت التً ٌسمح فٌها باللجوء إلى إجراء المراقبة اإللكترونٌة وهً حاالت 
 محددة على سبٌل الحصر وذلك على النحو التالً: 

م اإلرهاب ٌمكن اللجوء إلى المراقبة اإللكترونٌة للوقاٌة من األفعال الموصوفة بجراب . أ
 لدولة.التخرٌب أو الجرابم الماسة بأمن ا أو

كذلك فً حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتٌة على نحو ٌهدد النظام  . ب
 العام أو الدفاع الوطنً أو مؤسسات الدولة أو االقتصاد الوطنً. 

باإلضافة إلى ذلك ٌتم تطبٌق إجراء المراقبة اإللكترونٌة وذلك وفقا لمقتضٌات التحرٌات  . ت

                                                                    

سات اإلنسانٌة، المجلد السابع، العدد د. قطاٌة بن ٌونس، التسرب كوسٌلة لمكافحة الجرٌمة المنظمة ، مجلة الزرقاء للبحوث والدرا  (1)
 .Jean Preadel, Procédure pénale, Cujas, Paris, France, 2016, p.351. 64، ص 2012األول، 

، بشأن القواعد الخاصة للوقاٌة من الجرابم المتصلة بتكنولوجٌا 2002لسنة  04  02انظر المادة الثالثة من قانون الجزابري رقم ( 2)
، 42، والمنشور فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة، العدد 2002أؼسطس  5تصال ومكافحتهما، والصادر فً اإلعالم واال

 . 6، ص 2002أؼسطس  16بتارٌخ  
د. عمر محمد أبو بكر بن ٌونس، اإلجراءات الجنابٌة عبر اإلنترنت فً القانون األمرٌكً، الطبعة األولى، دار النهضة العربٌة،  (3)

 .  362، ص 2005رة، القاه



–
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ندما ٌكون من الصعب الوصول إلى نتٌجة تهم األبحاث الجارٌة دون والتحقٌقات القضابٌة، ع
 اللجوء إلى المراقبة اإللكترونٌة. 

وفً النهاٌة ٌتم اللجوء إلى إجراء المراقبة اإللكترونٌة فً إطار تنفٌذ طلبات المساعدة  . ث
 القضابٌة. 

جمع االدلة الجنابٌة  كذلك ال ٌجوز اللجوء إلى إجراء المراقبة الرقمٌة أو اإللكترونٌة من أجل
الرقمٌة إال بعد الحصول على إذن مكتوب من السلطة القضابٌة المختصة. وقد نص المشرع 

التخرٌب أو  فعال الموصوفة بجرابم اإلرهاب أو( على أن فً حالة الوقاٌة من األ1الجزابري)
ضباط الشرطة  الجرابم الماسة بأمن الدولة، ٌختص النابب العام لدى مجلس قضاء الجزابر بمنح

أدناه، إذنا لمدة ستة أشهر قابلة للتجدٌد  13القضابٌة المنتمٌن للهٌبة المنصوص علٌها فً المادة 
وذلك على أساس تقرٌر ٌبٌن طبٌعة الترتٌبات التقنٌة المستعملة واألؼراض الموجهة لها. على أن 

ة بالوقاٌة من األفعال تكون الترتٌبات التقنٌة موجهة حصرٌاً لتجمٌع وتسجٌل معطٌات ذات صل
اإلرهابٌة واالعتداءات على أمن الدولة ومكافحتها، وذلك تحت طابلة العقوبات المنصوص علٌها فً 

 قانون العقوبات بالنسبة للمساس بالحٌاة الخاصة بالؽٌر. 
 646أما بالنسبة لموقؾ المشرع الفرنسً فقد صدر قانون األمن الشامل وحماٌة الحرٌات رقم 

ونص فٌه المشرع الفرنسً على أن ٌتم تخوٌل مأمور الضبط  2021ماٌو  25فً  2021لسنة 
القضابً عن طرٌق الكامٌرات الشخصٌة المعلقة أو المحمولة القٌام بتسجٌل صوتً وبصري عند 
وقوع جرٌمة أو احتمال وقوعها، ولكن مع مراعاة ظروؾ التدخل من قبل مأمور الضبط القضابً 

 نٌٌن بالتسجٌل، ولكن ال ٌكون التسجٌل بصفة دابمة وبالضوابط التالٌة: أو سلوك األشخاص المع
أن ٌكون الؽرض من التسجٌالت الصوتٌة والبصرٌة هً منع ارتكاب الجرابم، ومراقبة  . أ

الجرابم التً ترتكب من أجل القبض على الجناة وتقدٌمهم إلى العدالة من خالل جمع األدلة 
 الستخدامها فً االثبات الجنابً.

 البد من وضع اإلشارة الواضحة والمربٌة محددة ما إذا كانت الكامٌرا قد بدأت التسجٌل أم ال.  . ب
ٌكون البدء فً التسجٌل بؽرض الحصول على معلومات لألشخاص الذٌن تم تصوٌرهم، ما لم  . ت

 تحظر الظروؾ ذلك. 
لسلطة العامة البد من توفٌر كامٌرات المراقبة التً ٌرتدٌها مأمور الضبط القضابً من قبل ا . ث

 المقدمة للخدمة. 
 ٌتم إعالم الجمهور بالمعلومات العامة حول استخدام هذه الكامٌرات من قبل وزٌر الداخلٌة.  . ج
ال ٌمكن للموظفٌن الذٌن ٌتم توفٌر الكامٌرات المحمولة الشخصٌة لهم الوصول مباشرة إلى  . ح

اق اإلجراءات القضابٌة ا فً سٌالتسجٌالت التً ٌقومون بعملها، باستثناء حالة استخدامه
اإلدارٌة أو التأدٌبٌة، وٌتم مسح السجالت التً تحتوي البٌانات الشخصٌة بعد ستة أشهر،  أو

وٌتم تحدٌد شروط تطبٌق واستخدام البٌانات والمعلومات التً تم جمعها بموجب قانون حماٌة 
أخذ رأي اللجنة  وتعدٌالته، وبعد 1222لسنة  12البٌانات الشخصٌة والحرٌات الفرنسً رقم 

 . CNIL(2) نٌة الفرنسٌة للمعلومات والحرٌاتالوط
أما بالنسبة الستخدام الكامٌرات المثبتة على الطابرات بدون طٌار وما تثٌره من إشكالٌة 
االعتداء على الحق فً خصوصٌة، فقد حظر المشرع الفرنسً من حٌث المبدأ التقاط الصوت من 

تحلٌل الصور من كامٌراتها عن طرٌق أجهزة التعرؾ على  الطابرات بدون طٌار، وكذلك حظر
الوجه بصورة آلٌة، فضالً عن حظر الترابط أو المعالجة أو الربط اآللً للبٌانات الشخصٌة الناتجة 
عن عملٌات المعالجة لهذه البٌانات أو ألي معالجة أخرى للبٌانات الشخصٌة. ولكن استثناًء من 

                                                                    

، بشأن القواعد الخاصة للوقاٌة 2002لسنة  04  02انظر الفقرة الثالثة والرابعة واالخٌرة من المادة الرابعة من قانون الجزابري رقم  (1)
 .6، ص2002أؼسطس  5هما، والصادر فً من الجرابم المتصلة بتكنولوجٌا اإلعالم واالتصال ومكافحت

، وقد 2021ماٌو  25، والصدار فً 2021لسنة  464من قانون األمن الشامل وحماٌة الحرٌات الفرنسً رقم  46 ،45انظر المادتٌن  (2)
 ، بعدم دستورٌة بعض المواد هذا القانون. 2021ماٌو  20، بتارٌخ 2021لسنة  212صدر قرار المجلس الدستوري الفرنسً رقم 



– 
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فً قانون األمن الشامل وحماٌة الحرٌات على ضوابط استخدام  الحظر فقد نص المشرع الفرنسً
الكامٌرات المثبتة على الطابرات بدون طٌار فً مجال جمع األدلة الجنابٌة من قبل مأمور الضبط 

 (: 1(القضابً وذلك على النحو التالً
جوا ٌجب أن ٌتم إبالغ الجمهور بأي وسٌلة مناسبة لتنفٌذ أجهزة التقاط الصور المحمولة  . أ

والسلطة أو الجهة المسبولة عن ذلك، إال فً الحاالت المحظورة حسب الظروؾ أو عندما 
تتعارض هذه المعلومات مع األهداؾ المنشودة من استخدام هذه الوسٌلة. وٌتم تنظٌم 
المعلومات العامة حول طرٌقة استخدام أجهزة التقاط الصور المحمولة جواً من قبل وزٌر 

 الداخلٌة. 
لسنة  12االلتزام بالقواعد المنصوص علٌها من قانون حماٌة البٌانات والحرٌات رقم فً ضوء . ب

وتعدٌالته، ٌكون معالجة البٌانات الشخصٌة الناتجة عن استخدام هذه الوسابل فً ضوء  1222
 ظروؾ التدخل الضرورٌة ومن أجل أداء المهام المعٌنة فً هذا القانون.

ٌات المعالجة التً تم إجراؤها لتحدٌد الؽرض المنشود منها، تحتفظ السلطة المسبولة بسجل لعمل. ت
ومدة التسجٌالت التً تم إجراؤها، وكذلك األشخاص الذي ٌمكنهم الوصول إلى هذه الصورة 

 والبٌانات والمعلومات المسجلة، عند االقتضاء.
دام ٌتم تنفٌذ عملٌات التقاط الصور بطرٌقة ال تعرض فٌها صور المبانً المخصصة لالستخ. ث

 الخاص أو السكنً. 
باستثناء حالة استخدام هذه البٌانات والمعلومات والصور الناتجة عن استخدام الوسابل فً سٌاق  . ج

اإلجراءات القضابٌة أو اإلدارٌة أو التأدٌبٌة، ٌتم محو التسجٌالت التً تحتوي على البٌانات 
 بعد ثالثٌن ٌوما. 

لطابرات بدون طٌار فً مهام الوقاٌة والحماٌة كذلك ٌمكن استخدام الكامٌرات المثبتة على ا . ح
ومكافحة مخاطر األمن المدنً وحماٌة األشخاص والبضابع والمساعدة الطاربة لرجال 

 اإلطفاء المحترفٌن والمتطوعٌن وخدمات اإلنقاذ وموظفً خدمات الدولة من ضمان ما ٌلً:
 منع المخاطر الطبٌعٌة أو التكنولوجٌة. -
 بق. اإلنقاذ ومكافحة الحرا -
 حماٌة المنشأة الهامة والعسكرٌة للمساهمة فً الدفاع الوطنً وأمن الدولة واألمن الداخلً.  -

المعلقة مع  وقد ثار تساؤل حول ما مدي تعارض قواعد استخدام كامٌرات المراقبة المحمولة أو
مع مأمور الضبط القضابً، وكذلك استخدام الكامٌرات المثبتة على الطابرات بدون طٌار فً ج

لسنة  464األدلة الجنابٌة المنصوص علٌها فً قانون األمن الشامل وضمان الحرٌات الفرنسً رقم 
مع الحق فً الحٌاة الخاصة لألفراد، كذلك ما إذا كانت أحكامه  2021ماٌو  25الصادر فً  2021

لوصول المنظمة لها لم تكن مصحوبة بضمانات كافة، السٌما للحد من عدد األشخاص الذي ٌمكنهم ا
إلى الصور وكافة البٌانات الشخصٌة المسجلة، كذلك عدم تحدٌد األسباب المشروعة لمن له االطالع 
على البٌانات والمعلومات الشخصٌة. ولكن ٌمكن الرد على االنتقادات بالقول بأن المشرع قد قٌد 

ات الفرنسً رقم استخدام هذه الضوابط بالقواعد المنصوص علٌها فً قانون حماٌة البٌانات والحرٌ
وتعدٌالته، كذلك وضع مجموعة من الضوابط التً تلزم إعالم اإلفراد بالتسجٌل  1222لسنة  12

وعدم استخدام هذه البٌانات الشخصٌة إال بالضرورة القصوى وفً سٌاق اإلجراءات القضابٌة، 
لك فقد صدر ووفقا لكافة الضمانات األخرى المنصوص علٌها فً المواد السابقة، وتأكٌدا على ذ

بدستورٌة هذه  2021ماٌو  26فً  2021لسنة  212قرار المجلس الدستوري الفرنسً رقم 
 (. 2(المواد

                                                                    

 . 2021ماٌو  25، والصادر فً 2021لسنة  646ن الشامل وحماٌة الحرٌات رقم من القانون الفرنسً لألم 42و 42انظر المادتٌن  (1)
، بشأن مدي دستورٌة قانون االمن 2021ماٌو  20، والصادر فً 2021لسنة  212انظر قرار المجلس الدستوري الفرنسً رقم  (2)

 . 2021ماٌو  25، والصادر فً 2021لسنة  464الشامل وضمان الحرٌات رقم 
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 المبحث الثانً
 التحقٌق الجنائً الرقمً

نتٌجة ألهمٌة النظام الرقمً فً إصالح بطء اإلجراءات الجنابٌة المتبعة فً مرحلة التحقٌق 
استخدام تقنٌات التحقٌق الجنابً الرقمً، ومن بٌن هذه النظم االبتدابً، تبنت بعد النظم القانونٌة 

 24القانونٌة الالتٌنٌة التً استحدثه هذه الوسابل المشرع الفرنسً، فقد أصدر المشرع الفرنسً فً 
الخاص بأنشاء هٌبة ذات اختصاص قضابً وطنً  2012لسنة  616المرسوم رقم  2012أبرٌل 

 Agence وهً الوكالة الوطنٌة لتقنٌات التحقٌق القضابً الرقمًلتقنٌات التحقٌق الجنابً الرقمً 

national des techniques d'enquêtes numériques judiciaires باإلضافة إلى ذلك أنشاء لجنة توجٌهٌة ،
 Comité d'orientation des techniques d'enquêtes numériquesلتقنٌات التحقٌق القضابً الرقمً

judiciaires والتً دخلت حٌز النفاذ فً  2012ماٌو  26ذلك وفقا للتعدٌالت األخٌرة الصادرة فً ، و
والتً ٌنص فً المادة األولى منه على أن تنشا الوكالة الوطنٌة لتقنٌات التحقٌق  2012دٌسمبر  23

باإلضافة القضابً الرقمً، لتقدٌم خدمات ذات اختصاص قضابً لتقنٌات التحقٌق القضابً الرقمً. 
ذلك فقد نص المشرع الفرنسً فً المادة الثانٌة والثالثة من هذا المرسوم على تحدٌد  إلى

 اختصاصات الوكالة الوطنٌة الفرنسٌة لتقنٌات التحقٌق القضائً الرقمً وذلك على النحو التالً: 
التحقٌق لرقمً فً البحث والتطوٌر لتقنٌات تساهم الوكالة الوطنٌة لتقنٌات التحقٌق القضائً ا.1

المشاركة فً لجان  وعلى هذا النحو، ٌمكن تكلٌفها أو. لرقمً التً تنقذ فً سٌاق قضائًا
تحدٌد وتصمٌم أدوات أو إجراءات جمع البٌانات التً تنفٌذها بنفسها أو من قبل إدارات الدولة 

 األخرى فً سٌاق صفاتهم. 
المنصوص  قضائٌةتنفذ الوكالة الوطنٌة لتقنٌات التحقٌق القضائً الرقمً االعتراضات ال.2

علٌها فً الفصل السادس من الباب الرابع من الكتاب األول من قانون اإلجراءات الجنابٌة 
 الفرنسً. 

المذكورة فً نفس الفصل، وٌمكن طلب خبراتها  كما أنها مختصة بتقنٌات المسح الرقمً.3
، 1 – 25 – 206، 2 – 230، 1 – 230التقنٌة أٌضا الستخدام التقنٌات المذكورة فً المواد 

من قانون  5 – 102 – 206، 1 – 102 – 206، 1 – 26 – 206، 2 – 25 – 206
 اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً. 

فً تطبٌق هذه المواد نفسها، بعد أخذ رأي اللجنة التوجٌهٌة  كذلك إدارة البٌانات التً تم جمعها.4
 لقرار. من ا 5لتقنٌات التحقٌق القضابً الرقمً المنصوص علٌها فً المادة 

التً تهدؾ ضمان التنفٌذ السلٌم ومراقبة التكالٌؾ  التنسٌق بٌن الجهات والهٌئات لإلجراءات.5
 لجمٌع اإلجراءات واالوامر التً تدخل فً اختصاصها تحقٌقاً لهذه الؽاٌة.

 التً تتعلق بتقنٌات المسح الرقمً وتنفٌذها. تقدٌم االقتراحات للوائح أو اإلجراءات التقنٌة.6
فً شأن التوجٌهات  رأٌها االستشاري فً شأن التوجٌهات والتعلٌمات الوزارٌةٌتم أخذ .7

والتعلٌمات الوزارٌة المتعلقة باإلجراءات أو العملٌات التً لها هدؾ أو تأثٌر استخدام أسالٌب 
من قانون  224R -1البحث الرقمً المذكورة فً الفقرتٌن األولى والثانٌة من المادة رقم 

ٌة الفرنسً. والتعاون مع اإلدارات المختصة بهذا الشأن، وضمان التعاون اإلجراءات الجناب
الوثٌق مع مفوضٌة االتصاالت اإللكترونٌة للدفاع ومجموعة المراقبة المشتركة بٌن 

 الوزارات.
والمحققٌن وموظفً  المشاركة مع اإلدارات المعنٌة فً تحدٌد وتنفٌذ إجراءات التدرٌب للقضاة.8
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األشخاص المخولٌن بمعرفة البٌانات التً تم جمعها من قبل البرنامج المحاكم وؼٌرهم من 
 الوطنً لالعتراضات القضابٌة.       

وبناء على ذلك نستطٌع القول بأن الوكالة الوطنٌة لتقنٌات التحقٌق القضابً الرقمً فً فرنسا 
من قانون  54- 40لمادة تتمتع بالشخصٌة االعتبارٌة المستقلة المؤهلة للقٌام بهذه اإلجراءات وفقا ا

اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً، وبالتالً ٌتمتع أعضابها بالصالحٌات التً تخولهم بالوصول الفعال 
إلى البرنامج الوطنً لالعتراضات القضابٌة، كذلك ٌتم تزوٌدهم باألدوات الالزمة للقٌام بأعمالهم. 

من  5، فقد نصت المادة لرقمً فً فرنساأما بالنسبة للجنة التوجٌهٌة لتقنٌات التحقٌق القضائً ا
 22الصادر فً  2012 – 532والتً تم تعدٌلها بالمرسوم رقم  2012لسنة  616المرسوم رقم 

منه على أن ٌتم إنشاء لجنة توجٌهٌة لتقنٌات التحقٌق القضابً الرقمً،  14المادة  2012ٌونٌو 
ستراتٌجٌة للوكالة، والتً وضعها مدٌر برباسة االمٌن العام لوزارة العدل. وتخضع خطة العمل اال

الوكالة، لرأي اللجنة، وتجتمع اللجنة مرتٌن فً السنة على األقل وحسب الضرورة بناء على طلب 
ربٌسها أو ثلث أعضابها. وٌمكن سماع أي شخصٌة مؤهله ٌراها مفٌدة للتشاور. وٌضمن مدٌر 

قنٌات التحقٌقات القضابٌة الرقمٌة، واالشراؾ الوكالة إعداد وأمانة ومتابعة عمل اللجنة التوجٌهٌة لت
 على تنقٌذ خطة العمل االستراتٌجٌة.   

وسوؾ نستعرض فً هذا المبحث أوال إجراءات التحقٌق عن بعد فً المطلب األول، ثم بعد 
نتناول فً المطلب الثانً التوقٌع الرقمً على اإلجراء الجنابً، وفً المطلب الثالث نستعرض 

 الرقمً والتفتٌش الجنابً الرقمً.    مسرح الجرٌمة 

 إجراءات التحقٌق عن بعد من خالل تقنٌة االتصال:  -أوال
سوؾ نستعرض موقؾ التشرٌعات المقارنة من إجراءات التحقٌق الجنائً عن بعد، وفً 

(: 1ماراتً من خالل تقنٌة االتصال)البداٌة سوؾ نتناول إجراءات التحقٌق عن بعد فً القانون اإل
حٌث ٌباشر عضو النٌابة العامة التحقٌق من خالل تقنٌة االتصال وٌكون معه أحد كتاب النٌابة 
العامة وٌوقعان إلكترونٌاً على صفحات التحقٌق اإللكترونً، وٌمكن االستعانة بمترجم أثناء التحقٌق 

ٌق إلكترونٌا بتارٌخ وساعة إجراء التحقٌق، إذا اقتضت الظروؾ ذلك، وٌتم إعالن أطراؾ التحق
وٌتولى موظؾ تقنً مختص عملٌة تحضٌر األجهزة المستخدمة فً التحقٌق وتسجٌل وقابع جلسة 

وقد نص المشرع االماراتً على مجموعة من التحقٌق إلكترونٌاً بمستند أو سجل إلكترونً. 
االبتدائً بواسطة تقنٌة االتصال عن  الحقوق والواجبات للمتهم عند استجوابه فً مرحلة التحقٌق

 بعد وهً على النحو التالً: 
i.  .ًالتزام المتهم بالحضور وفقاً لإلجراءات الجزابٌة فً قانون اإلجراءات الجزابٌة اإلمارات 
ii.  الحق فً محامً، حقة محامٌه فً الحضور مع موكله أثناء إجراء التحقٌق وٌمكن أن ٌكون

 المتهم إال أنه ٌجري اتخاذ اإلجراءات التقنٌة لتنفٌذ ذلك.  ذلك فً مكان ؼٌر المتواجد فٌه
iii.  حق المتهم فً االطالع على المستندات اإللكترونٌة المتعلقة بالقضٌة، حٌث ٌحق للمتهم ووكٌله

 فً االطالع على أقوال المجنً علٌه والشهود المثبتة بالمحاضر اإللكترونٌة. 
باعتماد إجراءات استمرارٌة  2020لسنة  61رقم  باإلضافة إلى ذلك فقد صدر القرار اإلداري

                                                                    

بشأن الدلٌل اإلجرابً لتنظٌم التقاضً باستخدام  2012لسنة  252لمادتٌن الخامسة والسادسة من القرار الوزاري االماراتً رقم انظر ا (1)
 22الوسابل اإللكترونٌة واالتصال عن بعد فً اإلجراءات الجزابٌة، الصادر عن وزٌر العدل لدولة األمارات العربٌة المتحدة فً 

 .2012مارس 
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(، وقد 1)الخدمات العدلٌة والقضائٌة فً ظل جائحة كورونا فً دولة اإلماراتً العربٌة المتحدة
منه على إجراءات استخدام تقنٌة االتصال عن بعد فً القضاٌا الجزابٌة، مع التوجٌه  5نصت المادة 

نطاقها، وتطبٌق نظام التحقٌق عن بعد باستخدام دابرة  بتفعٌل نظام األوامر الجنابٌة وتوسٌع
تلفزٌونٌة مؽلقة فً كافة الدعاوى الجنابٌة وٌتم استخدام تقنٌات االتصال عن بعد فً نظر كافة 
الدعاوي الجنابٌة. كما أنه لمحامً المتهم مقابلة موكله أو الحضور معه أثناء إجراءات التحقٌق أو 

ل عن بعد، وإذا كان أجنبٌاً ال ٌجٌد اللؽة العربٌة تستعٌن المحكمة بمترجم المحاكمة عبر تقنٌة االتصا
 (.  2عبر ؼرفة الترجمة الفورٌة عن بعد)

وٌثور تساؤل حول هل ٌتعارض استخدام تقنٌات االتصال عن بعد فً مرحلة التحقٌق الجنائً 
البراءة ال ٌتعارض  ؟ وٌتضح مما سبق أن حق المتهم فً قرٌنةالرقمً مع حق المتهم فً الدفاع

مع التحقٌق الجنابً الرقمً، فقد قضت المحكمة الدستورٌة العلٌا المصرٌة بأن افتراض براءة 
بوسابل إجرابٌة تعتبر وثٌقة الصلة  –المتهم من التهمة الجنابٌة، ٌقترن دابما من الناحٌة الدستورٌة 
ً طرحتها النٌابة العامة إثباتاً للجرٌمة، بالحق فً الدفاع، ومن بٌنها حق المتهم فً مواجهة األدلة الت
(. وتأكٌداً على ذلك فقد قضت محكمة 3مع الحق فً نفٌها بالوسابل التً ٌقدر مناسبتها وفقا للقانون)

النقض المصرٌة بأن من الضروري اطالع النٌابة العامة على الرسابل الواردة بهاتؾ المجنً علٌه 
(. كذلك 4سابل وإال اعتبر ذلك نقص بتحقٌقات النٌابة العامة)وزوجته لبٌان الهاتؾ المرسل منه الر

عدم قٌام النٌابة العامة بالسؤال عن مجرى التحرٌات وعدم استدعاء المسبول عن جرابم اإلنترنت 
للتأكد من أن إرسال الرسابل قد تم عبر الهاتؾ الخلوي الخاص بالطاعن من عدمه ولم تتوصل 

الخاصة برقم الهاتؾ الخلوي المرسل منه الرسابل كل ذلك ٌعد تعٌٌباً  IP النٌابة العامة إلى خاصٌة
(. وٌتضح مما سبق أن استخدام تقنٌات االتصال الحدٌثة فً إجراءات التحقٌق الجنابً 5(للتحقٌق

الرقمً ال ٌتعارض مع حق المتهم فً الدفاع مادام تم االلتزام بالضوابط المنصوص علٌها فً 
عتماد على األدلة الجنابٌة الرقمٌة ال ٌتعارض مع حقوق المتهم أثناء التحقٌق القانون، كذلك فإن اال

الجنابً طالما قامت النٌابة العامة بفحص هذه األدلة الجنابٌة الرقمٌة، باإلضافة إلى تأكد النٌابة من 
       اإللكترونً. رٌمة المرتكبة والدلٌل الرقمً أوصحة الدلٌل عن طرٌق اثبات العالقة ما بٌن الج

إجراءات التسجٌل الرقمً إلفادات الشهود والتحقٌقات الجنائٌة مع المتهم  -ثانٌا
فً البداٌة نستعرض موقؾ المشرع المصري من تنظٌم إجراءات التسجٌل والمجنً علٌه: 

المباشر إلفادات الشهود كإجراء جنابً رقمً، فنجد أنه لم ٌنص فً قانون اإلجراءات الجنابٌة 
نظٌم إجراء التسجٌل الرقمً إلفادات الشهود أو كذلك التحقٌق الجنابً الرقمً مع المصري على ت

المتهمٌن أو أخذ أقوال المجنً علٌهم. ولكن هناك بعض القواعد الموجودة فً القوانٌن الخاصة، 
مثال على ذلك قانون األحداث المصري فقد نص المشرع على أحكام تجٌز استخدام الفٌدٌو 

ادة األطفال القصر. وبالتالً تظهر الحاجة إلى ضرورة استخدام الوسابل السمعٌة لالستماع إلى شه

                                                                    

، باعتماد استمرارٌة  2020لسنة  61إلداري اإلماراتً الصادر من وكٌل دابرة القضاء بعد موافقة ربٌس دابرة القضاء رقم القرار ا (1)
 . 2020مارس  30الخدمات العدلٌة والقضابٌة فً ظل جابحة كورونا ، الصادر فً بتارٌخ 

، دابرة 2020بل، مجلة القضاة والقانون، الدراسات، عدد ٌولٌو د. عبد المجٌد محمود، التقاضً عن بعد والطرٌق إلى المحاكم المستق (2)
 . 26، 25، ص 2020القضاة، أبوظبً، 

، 2، مجموعة األحكام، ج 1226نوفمبر  16قضابٌة دستورٌة، جلسة  12لسنة  10المحكمة الدستورٌة العلٌا المصرٌة، القضٌة رقم  (3)
 . 142ص 

، مجموعة المبادئ القانونٌة التً أقرتها 2012ٌناٌر  6، جلسة 26لسنة  13226عن رقم محكمة النقض المصرٌة، نقض جنابً، الط (4)
 .55، ص 2021محكمة النقض فً جرابم االتصاالت، المكتب الفنً، المجموعة الجنابٌة، 

انونٌة التً ، مجموعة المبادئ الق2012أكتوبر  26ق، جلسة  22لسنة  2622محكمة النقض المصرٌة، نقض جنابً، الطعن رقم  (5)
 . 56، ص 2021أقرتها محكمة النقض فً جرابم االتصاالت، المكتب الفنً، المجموعة الجنابٌة، 
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والبصرٌة الرقمٌة فً مرحلتً االستدالل والتحقٌق الجنابٌة وذلك لسرعة اإلجراءات الجنابٌة وتقلٌل 
 تكالٌؾ اإلجراءات الجنابٌة على الدولة.   

وذلك استناداً ، (1)داة لالستماع للشهودولكن ذهب جانب من الفقه إلى رفض استخدام الفٌدٌو كأ
أن التداول بالفٌدٌو ٌسهل عقد جلسات عن بعد لالستماع إلفادات الشهود  للحجج التالٌة: فبالرؼم من

مع  –والخبراء حٌنما ٌكون هناك حاجة إلى توفٌر قدر عال من األمن لصالحهم، إال أنه من الممكن 
مثل االفتقار إلى اإلدراك المباشر والدقٌق من جانب  أن تتضمن هذه الوسٌلة بعض العٌوب –ذلك 

الشهود أو الخبراء، وأنه ٌتعٌن إٌالء أهمٌة  ضً لردود فعل األطراؾ المعٌنة أوالمحقق أو القا
خاصة لنقطة مهمة بهذا الخصوص تتمثل فً الحرص على أن تتسبب األدلة الرقمٌة المقدمة 

طبٌقاً على ذلك فقد قضت محكمة النقض المصرٌة بأن وت بواسطة الفٌدٌو فً تفوٌض حقوق الدفاع.
"حضور محام مع الطاعن وطلبه مناقشة وسماع شاهد اإلثبات، إال أن المحكمة لم تستجب لهذا 
الطلب وقضت فً ذات الجلسة بإدانة الطاعن دون تنبٌه الدفاع برفض طلبه ولم تورد بٌاناً ما ٌبرر 

ه. لما كان ذلك، وكان القانون قد كفل للدفاع من الحرٌة فً عدم إجابته إلى طلبه ودون سماع مرافعت
إبداء كل ما ٌراه مفٌداً من أقوال وطلبات وأوجه مرافعة لدى المحكمة المطلوب منها الفصل فً 
الدعوى، ومطالبة المحكمة فً الوقت ذاته بأن تسمع ما ٌبدٌه لها من ذلك فتجٌبه إلٌه إن رأت األخذ 

ا ٌبرر عدم إجابته، وكان الفصل السادس من الباب الثانً من قانون به أو ترفضه مع بٌان م
اإلجراءات الجنابٌة المصري قد تكفل بإٌراد األحكام المتعلقة بمبدأ شفوٌة المرافعة، وكان المقصود 
منها هو طرح عناصر الدعوى وجعلها تحت نظر الخصوم بالجلسة لفحصها ومناقشتها شفوٌاً أمام 

ٌراه الخصوم محققاً لمصلحتهم فً هذا الصدد، وكان األصل فً األحكام الجنابٌة  المحكمة طبقاً لما
أن تبنى على المرافعة التً تحصل أمام القاضً الذى أصدر الحكم وعلى التحقٌق الشفهً الذى 
أجراه بنفسه، إذ أساس المحاكمة الجنابٌة هً حرٌة القاضً فً تكوٌن عقٌدته من التحقٌق الشفوي 

بنفسه وٌسمع فٌه الشهود مادام سماعهم ممكناً، مستقالً فً تحصٌل هذه العقٌدة من الثقة  الذى ٌجرٌه
التى توحى بها أقوال الشاهد أو ال توحى، وال ٌجوز للمحكمة االفتبات على هذا األصل المقرر 

من قانون اإلجراءات الجنابٌة المصري والذى افترضه الشارع فً قواعد المحاكمة  222بالمادة 
ٌة علة مهما كانت إال إذا تعذر سماع الشاهد ألى سبب من األسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه أل

ذلك صراحة أو ضمناً، فإذا ما تمسك الدفاع بسماع شاهد اإلثبات الوحٌد فً الدعوى ومناقشته 
 ورفضت المحكمة هذا الطلب دون أن تعرض له فً حكمها وتبرر سبب اطراحه بأسباب سابؽة ولم
تطلب إلى المتهم ومحامٌه استكمال مرافعته وإبداء ما لدٌه من طلب وأوجه دفاع أخرى، فإنها تكون 
قد أخلت بمبدأ شفوٌة المرافعة وبحق الطاعن فً الدفاع بما ٌبطل حكمها وٌوجب نقضه 

(. أي أن المحكمة ترى ضرورة حضور الشاهد من أجل أن ٌسمعه وٌراه القاضً حتى 2(واإلعادة"
ع أن ٌكون عقٌدته عن طرٌق تفرسه للتأكد من مصداقٌة الشهادة، وبالتالً ٌرى هذا الرأي من ٌستطٌ

الفقه أن الوسابل التكنولوجٌا للتحقٌق والمحاكمة عن بعد تؤثر على حق المتهم فً الدفاع وكذلك 
 األخالل بمبدأ شفوٌة المرافعة. 

ات الحدٌثة الرقمٌة واإللكترونً فً ولكن ٌمكن الرد على هذه الحجج الرافضة الستخدام التقنٌ
القاضً ردود فعل األطراؾ  ن هذه الوسابل ال تحجب للمحقق أومجال التحقٌق الجنابً الرقمً بإ

الشهود أو الخبراء، وذلك الن التقدم العلمً والتكنولوجً لوسابل التواصل عن بعد بحٌث  أو
ر المادي للشخص المعنً، وبالتالً أصبحت تتمتع بالجودة العالٌة التً تجعلها مطابقة للحضو

                                                                    

الصادر عن المجلس االستشاري للقضاة األوربٌٌن، تحت عنوان العدالة وتكنولوجٌا  2011لسنة  14من البالغ رقم  30انظر الفقرة  (1)
 . 2011المعلومات، 

، 63، مكتب فنً س 2012أكتوبر  23قضابٌة، الصادر بجلسة  25لسنة  4224ٌة، نقض جنابً، الطعن رقم محكمة النقض المصر (2)
 . 565، ص 22ق 
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أمكانٌة معرفة ردود أفعاله عند االستجواب أو الرد على األسبلة المطروحة من قبل جهات التحقٌق 
     والمحاكمة.

نص المشرع الفرنسً فً الفقرة الثانٌة من المادة  ملؾ اإلجراءات الجنائٌة الرقمً: -ثالثا
 23، الصادر فً 2012لسنة  222المعدلة بالقانون رقم من قانون اإلجراءات الجنابٌة،  1- 201

 (:1على القواعد المتعلقة بالملؾ اإلجراءات الجنابٌة الرقمً وذلك على النحو التالً) 2012مارس 
سواء كانت  - الجنائٌة الفرنسً . جمٌع اإلجراءات الجنائٌة المذكورة فً قانون اإلجراءات1

أو أي من اإلجراءات الجنابٌة ، أو أحكام قضابٌة ، رارات أو ق، أو تعلٌمات ، أعمال التحقٌق 
ٌتم حفظها فً ملؾ لإلجراءات الجنابٌة  -األخرى، ٌمكن وضعها أو تحوٌلها إلى الشكل الرقمً

بالكامل وفقاً للتنسٌق الرقمً دون الحاجة إلى الشكل التقلٌدي الورقً، ولكن فً ضوء االلتزام 
ملؾ الجنابً اإلجرابً الرقمً. باإلضافة إلى ذلك عند ٌتم بمعاٌٌر الظروؾ األمنه للحفظ لل

تحوٌلها إلى هذا الشكل الرقمً تتطلب أحكام هذا اإلجراء الرقمً التوقٌع علٌها، بحٌث ٌتم 
التوقٌع فً شكل رقمً على كل صفحة من صفحات اإلجراء المكون للملؾ الرقمً، فً ضوء 

كانٌة تعدٌل هذا اإلجراء والحفاظ علٌه. فأي مستند فً االلتزام بالقواعد الفنٌة التً تضمن عدم إم
شكل رقمً متاح للسلطة القضابٌة، وكذلك تلك التً ٌجوز إرسالها إلٌها. وٌجوز لقاضً التحقٌق 
الذي ٌتم إجراء التحقٌق الجنابً تحت إدارته أال ٌضٌؾ إلى ملؾ اإلجراءات الجنابٌة الرقمً 

ة أو البٌانات المرسلة إلٌه بواسطة رؤساء االختصاص المستندات أو محتوى الوسابط المتعدد
من قانون  D589القضابً والهٌبات والمؤسسات المذكورٌن فً الفقرة الثانٌة من المادة 

 اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً، إذا لزم األمر عن طرٌق ترتٌب وضعهم تحت األختام )الحرز(.
 ى ملؾ اإلجراءات الرقمً التالٌة: . ال تنطبق أحكام قانون اإلجراءات الجنائٌة عل2

i. .التمٌٌز بٌن المستندات األصلٌة ونسخها 
ii.  .توفٌر التصدٌق الحقٌقً للنسخ 
iii.  ،تتعلق بالوضع تحت الختم، بما فً ذلك الختم المؽلق للوثابق أو محتوى الوسابط المتعددة

 البٌانات بمجرد وضعها فً هذا الملؾ.  أو
حٌث ٌتم فً النهاٌة بالنص فً (. 2ا للقانون واللوائح). تحدد شروط تطبٌق هذه المادة وفق2

القانون واللوابح التنفٌذٌة على القواعد التً تحدد شروط تطبٌق واستخدام الملؾ اإلجرابً الجنابً 
 لدعوى الجنابٌة. 

لحماٌة وملؾ اإلجراءات الجنائٌة الرقمً: حماٌة المراسالت اإللكترونً لألدلة الرقمٌة  -رابعا
ؼٌرها من السلطات  دارات وجهات التحقٌق الجنابً أواسالت اإللكترونٌة التً تتم بٌن اإلهذه المر

الذي ٌتعلق بتطبٌق  2010لسنة  112اإلدارٌة، فقد أصدر المشرع الفرنسً المرسوم بقانون رقم 
 2005دٌسمبر  2الصادر فً  2005لسنة  1516من المرسوم بقانون رقم  12، 10، 2المواد 

الت اإللكترونٌة بٌن المستخدمٌن أو الموظفٌن والسلطات اإلدارٌة وما بٌن السلطات بشأن المراس
، حٌث حدد معاٌٌر السالمة العامة لحماٌة هذه 2012نوفمبر  2والهٌبات اإلدارٌة، وقد تم تعدٌله فً 

البٌانات و المعلومات، فنص فً هذا المرسوم بقانون على أن ٌحدد مستودع األمن العام المنصوص 
، القواعد التً ٌجب أن 2005دٌسمبر  2من المرسوم المذكور أعاله والصادر فً  2علٌه فً المادة 

تمتثل لها أنظمة المعلومات والبٌانات التً انشأتها السلطات اإلدارٌة لضمان أمن المعلومات 

                                                                    

 23، الصادر فً 2012لسنة  222من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً، المعدلة بالقانون رقم  1  201المادة  الفقرة الثانٌة من انظر (1)
 . 2012مارس 

مارس  23، الصادر فً  2012لسنة  222من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً ، المعدلة بالقانون رقم  201 -1ادة انظر الم2) ) 
 . 50المادة  2012
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مستخدمٌها المتبادلة، وخاصة السرٌة والنزاهة. باإلضافة إلى ذلك توافر سالمة هذه األنظمة وتحدٌد 
وٌتم تعرٌؾ هذه القواعد وفقاً لمستوٌات األمان التً ٌوفرها المعٌار الخاص بوظابؾ األمان، محل 
تحدٌد الهوٌة أو التوقٌع الرقمً أو ختم الرقمً أو اإللكترونً أو درجة السرٌة وكذلك الوقت 

ابقة. وٌمكن التصدٌق والتارٌخ، مما ٌجعل من الممكن تحقٌق أهداؾ األمان المذكورة فً الفقرة الس
على توافق المنتج األمنً والخدمة الموثوقة مع مستوى سالمة أمان المعلومات وسرٌتها المنصوص 
علٌها فً هذا المعٌار من خالل الشخص المؤهل بدرجة معٌنة، وفقاً لما ٌنص علٌه هذا المرسوم 

 بقانون. 
المتعلق بالتبادل اإللكترونً  53 – 05فقد أصدر القانون رقم  أما بالنسبة لموقؾ المشرع المؽربً

 للمعطٌات اإللكترونٌة وتناول فً المشرع المؽربً الموضوعات التالٌة:
 تحدٌد النظام المطبق على المعطٌات القانونٌة التً ٌتم تبادلها بطرٌقه إلكترونٌة.. أ

معدة على المعادلة أو المساواة فً القوة القانونٌة بٌن الوثابق المحررة على الورق وتلك ال. ب
 دعامة الكترونٌة وعلى التوقٌع اإللكترونً.

ٌنص هذا القانون على النظام المطبق على التوقٌع اإللكترونً المؤمن والمشفر وكٌفٌة . ت
 المصادقة اإللكترونٌة على الشهادات.    

 ى اإلجراء الجنائً الرقمً: مفهوم التوقٌع أو الختم الرقمً عل -أوال
فً بادئ األمر البد من توضٌح أن التوقٌع الرقمً أحد صور التوقٌع اإللكترونً فً البداٌة، وٌقصد 
بالتوقٌع الرقمً بأنه "عبارة عن عدة أرقام ٌتم تألٌفها لتكون كوداً ٌتم التوقٌع به إلكترونٌاً، أي أنه 

دالت الرٌاضٌة التً تقوم بتحوٌل التوقٌع المكتوب من نظام تشفٌري ٌتم من خالل مجموعة من المعا
(، بحٌث ال ٌمكن للؽٌر أن ٌعٌدها إلى حالتها 1صٌؽة الكتابة العادٌة إلى صٌؽة الكتابة الرقمٌة")

األولى بدون معرفة طرٌقة التشفٌر الرقمً. حٌث ٌضمن استخدام الهوٌة اإللكترونٌة من خالل 
موثقة من جانب المحاكم، والمهنٌن، وأعضاء النٌابة العامة التوقٌع الرقمً أو اإللكترونً ال

والمحامٌن، والمواطنٌن وكافة أطراؾ العدالة، أمن هذه االتصاالت والمبادالت والمراسالت 
 اإللكترونٌة وكذلك كافة اإلجراءات الجنابٌة الرقمٌة التً تتم بواسطة تكنولوجٌا المعلومات.   

من قانون  1 – 201فقد نصت المادة التوقٌع اإللكترونً، وللتمٌز بٌن التوقٌع الرقمً و
من قانون  2 – 522اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً على ذلك، فنص المشرع الفرنسً فً المادة 

اإلجراءات الجنابٌة على أن ٌعتبر التوقٌع رقمً فً حالة التوقٌع المكتوب بخط الٌد الذي ٌتم جمعه 
إجراءات  1 – 201تً تنص على رقمنة التوقٌع فً المادة فً شكل رقمً وفقاً لإلجراءات ال

جنابٌة. أما فً حالة لم ٌشترط ضرورة تحدٌد هوٌة الشخص القابم باإلجراء الجنابً بالتوقٌع، ٌتم 
فً هذه الحالة استخدام الختم الرقمً فً عملٌة التوقٌع على اإلجراء الجنابً الرقمً، وٌجوز ألي 

إجراءات جنابٌة استخدام  11نً المنصوص علٌه فً المادة شخص شارك فً اإلجراء بالمع
اإلجراءات المذكورة فً الفقرات السابقة المتعلقة بالتوقٌع الرقمً أو الختم الرقمً. أي أن التوقٌع 
الرقمً توقٌع مكتوب بخط الٌد ٌحفظ فً شكل رقمً بعد تثبٌته على شاشة تعل باللمس باستخدام 

أما بالنسبة لتعرٌؾ التوقٌع االلكترونً فقد نص فً ،  R.249.11 للمادةجهاز للتوقٌع الرقمً وفقا 

                                                                    

(1) MARTY, La logique juridique, Travaux du 11 eme colloque de philosophie du droit compare, 
Toulouse, Annale de la faculté de droit de Toulouse, 1976, P. 255.  
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قانون األونسٌترال النموذجً للتوقٌع االلكترونً على تعرٌؾ التوقٌع االلكترونً بأنها "تعنً بٌانات 
فً شكل االلكترونً مدرجة فً رسالة بٌانات أو مضاؾ إلٌها أو مرتبطة بها منطقٌا وٌجوز أن 

ٌٌن هوٌة الموقع بالنسبة إلى رسالة البٌانات، ولتبٌان موافقة الموقع على المعلومات تستخدم فً تع
  .(1الواردة فً رسالة البٌانات")

فقد أخذ المشرع بالتوقٌع الرقمً كأحد صور التوقٌع  أما بالنسبة لموقؾ المشرع المصري
اإللكترونً على أن المشرع اإللكترونً حٌث نصت الفقرة )ج( من المادة األولً من قانون التوقٌع 

أقر للتوقٌع اإللكترونً أشكال متعددة على سبٌل المثال ال الحصر، وذلك فً ضوء التقنٌات التً 
ورد ذكرها فً الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون، حٌث أوضحت هذه الالبحة الضوابط الفنٌة الالزمة 

نً، إذ اعتمدت آلٌة التشفٌر وهً التقنٌة إلتمام عملٌة التوقٌع الرقمً كأحد صور التوقٌع اإللكترو
المعتمدة الوحٌدة للتوقٌع الرقمً كأحد صور التوقٌع اإللكترونً. وقد المشرع المصري فً قانون 
التوقٌع اإللكترونً  على تعرٌؾ التوقٌع اإللكترونً على أنه "ما ٌوضع علً محرر إلكترونً 

أو ؼٌرها وٌكون له طابع متفرد ٌسمح بتحدٌد وٌتخذ شكل حروؾ، أو أرقام، أو رموز، أو إشارات 
 (.2(شخص الموقع وٌمٌزه عن ؼٌره"

 شروط صحة التوقٌع الرقمً على اإلجراء الجنائً:  -ثانٌا
فً البداٌة أصدر المشرع األوربً قواعد استرشادٌه لشروط صحة التوقٌع اإللكترونً عموماً، 

 -(:3(تالٌةفٌجب أن ٌستوفً الشروط ال 1222دٌسمبر  13وذلك فً 
 أن ٌكون التوقٌع مرتبطاً بشخص الموقع وحده.. أ

 أن ٌسمح بتعرٌؾ هوٌة الموقع.. ب
 أن ٌكون قد وجد بوسابل تمكن الموقع من إبقابها تحت رقابته الحصرٌة.. ت

                                                                    

. 2001كانون األول/دٌسمبر  12 25، االمم المتحدة الجلسة العامة 2001قانون األونسٌترال النموذجً بشأن التوقٌعات االلكترونٌة  (1)
ٌة للسجالت بشأن القٌمة القانون 1225ا الثامنة عشرة لألمم المتحدة فً عام تها اللجنة فً دورتهوتشٌر إلى التوصٌة التً اعتمد

 40التً طلبت فٌها الجمعٌة / العامة  1225كانون األول/دٌسمبر  11المؤرخ  21)ب( من قرار الجمعٌة  5الحاسوبٌة، والفقرة 
( وذلك لتأمٌن 1العامة إلى الحكومات والمنظمات الدولٌة أن تتخذ، حٌث ٌكون ذلك مناسبا، إجراءات مطابقة لتوصٌة اللجنة ،)

الوثابق  (a/40/17/1) سٌاق استخدام التجهٌز اآللً للبٌانات فً التجارة الدولٌة على أوسع نطاق ممكن الضمان القانونً فً
( الفصل السادس، الفرع باء. إذ تشٌر أٌضا إلى القانون النموذجً بشأن 12الرسمٌة للجمعٌة العامة، الدورة األربعون، الملحق رقم 

 5إضافٌة هً المادة  1226ا التاسعة والعشرٌن فً عام تهادة (، اعتمدته اللجنة فً دور( والذي تكمله م2التجارة االلكترونٌة الذي 
من قرار الجمعٌة  2قرة ( وإلى الف3كانون /  16المؤرخ  162ا الحادٌة والثالثٌن فً عام تها اللجنة فً دورتهمكررا التً اعتمد

بأن تولً جمٌع الدول اعتبارا إٌجابٌا للقانون النموذجً عندما  ، التً أوصت فٌها الجمعٌة 1226األول/دٌسمبر  1222 (،51العامة 
تقوم بسن قوانٌنها أو تنقٌحها، وذلك بالنظر إلى ضرورة توحٌد القوانٌن الواجبة التطبٌق على بدابل األشكال الورقٌة لالتصال 

ّوفر مساعدة هامة للدول فً إتاحة أو تٌسٌر وتخزٌن المعلومات، واقتناعا منها بأن القانون النموذجً بشأن التجارة االلكترونٌة ٌ
استخدام التجارة ا إللكترونٌة، على نحو ما تبٌن من سن القانون النموذجً فً عدد من البلدان واالعتراؾ العالمً ب ه كمرجع 

ٌّن هوٌة أساسً فً مٌدان تشرٌعات التجارة االلكترونٌة، وإدراكا منها للفابدة الكبٌرة المتولدة من التكنولوجٌات ال جدٌدة المستخدمة لتب
األشخاص فً التجارة االلكترونٌة، والمتعارؾ علٌها باسم التوقٌعات االلكترونٌة، ورؼبة منها فً تعزٌز المبادئ الجوهرٌة التً 

كترونٌة، ألجل ( فٌما ٌتعلق بأداء وظٌفة التوقٌع فً بٌبة ال4من القانون النموذجً بشأن التجارة االلكترونٌة) 2تستند إلٌها المادة 
تعزٌز االعتماد على التوقٌعات االلكترونٌة لتحقٌق األثر القانونً حٌثما كانت تلك التوقٌعات مضاهٌة فً وظٌفتها للتوقٌعات المكتوبة 

بالتوقٌعات  بالٌد، واقتناعا منها بأن الٌقٌن القانونً فً التجارة االلكترونٌة سٌزداد بتنسٌق بعض القواعد المتعلقة باالعتراؾ القانونً
ا لتحدٌد ما إذا كانت تقنٌات التوقٌع االلكترو ًٌ نً االلكترونٌة على أساس محاٌد تكنولوجٌا ، وبإٌجاد طرٌقة إلجراء تقٌٌم محاٌد تكنولوج

( الفصل 12( المرجع نفسه، الدورة الحادٌة والخمسون، الملحق رقم a/51/17/ 2، )202موثوقة عملٌا ومناسبة للتجارة، . الفقرة 
( قرار الجمعٌة 4، المرفق. / 162( الفرع باء.12( المرجع نفسه، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم a/53/17/3الثالث، )

 (.51العامة 
ة ، بتنظٌم التوقٌع اإللكترونً وبإنشاء هٌبة تنم2004ٌلسنة  15انظر الفقرة األولى من المادة االولً من الالبحة التنفٌذٌة للقانون رقم  (2)

 .2005لسنة  102صناعة تكنولوجٌا المعلومات المرفقة، الصادر بها قرار وزٌر االتصاالت رقم 
 : إذا ما نظرنا إلً االتحاد األوروبً نجد أن المجلس األوروبً أصدر التوجٌه التالً، بصدد التوقٌع اإللكترونً 3))

  13/12 EN Official Journal of the European Communities 19. 1. 2000.DIRECTIVE 1999/93/EC 
OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 December 1999on a 
Community framework for electronic signatures THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE 
COUNCIL OF THEEUROPEAN UNION. 
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 أن ٌكون التوقٌع مرتبطاً بالبٌانات التً ٌحال الٌها بشكل ٌسمح بكشؾ كل تعدٌل الحق علٌها.. ث
تعدٌل على قانون اإلثبات  2000مارس  13لمشرع الفرنسً فً وبناء على ذلك فقد أصدر ا

أضفً بعداً جدٌداً لإلثبات الخطً حٌث استوعب المستند اإللكترونً كما أعطى تعرٌفاً واسعاً 
للتوقٌع مركزاً على التوقٌع بخط ٌده واستبدلتها بعبارة التوقٌع الصادر منه بدون أي تحدٌد لشكلٌة 

ٌونٌة  12فً  621-2010ر المشرع الفرنسً المرسوم بقانون رقم التوقٌع. ثم بعد ذلك أصد
للتوقٌع اإللكترونً والرقمً فً المسابل الجنابٌة وتعدٌل بعض أحكام القانون الجنابً  2010

وٌعتبر هذا المرسوم بقانون أول قانون فً فرنسا ٌحدد طرق تطبٌق المادة  واإلجراءات الجنابٌة.
لجنابٌة الفرنسً الجدٌد، الذي ٌسمح باستخدام التوقٌع اإللكترونً أو من قانون اإلجراءات ا 201-1

الرقمً أثناء اإلجراء الجنابً والمحاضر وذلك وفقا للمادة األولى من هذا المرسوم بقانون. وتحقٌقا 
مكررا من قانون االجراءات  R. V 249- 8لهذه الؽاٌة ٌتم إدراج ذلك فً الكتاب الخامس المادة 

فرنسً. حٌث إنه ٌبسط إجراءات الموافقة أو سحب االعتماد من المنظمات التً تهتم بتنفٌذ الجنابٌة ال
األحكام المتعلقة بخدمة المجتمع، والتأكد من انعقاد المحكمة وقت اصدار االحكام فً جلسة عامة 

تبسٌط (. باإلضافة إلى ذلك فقد أصدر المشرع الفرنسً قانون ب1(للقضاة المحكمة اي عالنٌة االحكام
اإلجراءات الجنابٌة منه على أن  1-201نص فً المادة  2002ماٌو  12االجراءات الجنابٌة فً 

"كل األفعال المذكورة فً هذا القانون، سواء األعمال المنهٌة للتحقٌق أو المتعلقة بالتحقٌق أو 
التوقٌع بخط قرارات قضابٌة ٌمكن اصدارها مع توقٌع رقمً أو اإللكترونٌة ولها نفس القٌمة مثل 

الخاص  2000مارس  13فً  230-2000الٌد، وفقا الطرق المحددة بموجب القانون الصادر رقم 
 (.2بالتوقٌعات اإللكترونٌة")

ثم بعد ذلك وضع المشرع الفرنسً مجموعة من الشروط التً ٌجب توافرها لصحة التوقٌع  
 الرقمً على اإلجراء الجنائً، وذلك على النحو التالً: 

 لصحة التوقٌع الرقمً أن ٌتم تحدٌد هوٌة الموقع على هذا اإلجراء الجنابً الرقمً.  ٌشترط .1
ضرورة أن ٌضمن ارتباط التوقٌع الرقمً باإلجراء الجنابً الرقمً المتخذ، وأن ٌضمن سالمة  .2

 هذا اإلجراء. 
 210أن ٌستوفً التوقٌع الرقمً القواعد المنصوص علٌها فً الالبحة األوربٌة الصادرة رقم  .3

بشأن تحدٌد الهوٌة  2014ٌولٌو  23الصادرة عن البرلمان األوربً فً  2014لسنة 
 اإللكترونٌة والخدمات والمعامالت اإللكترونٌة داخل السوق الداخلً. 

ولكن ٌثور التساؤل حول ما اآلثار المترتبة على عدم توافر الشروط السابقة فً التوقٌع 
لإلجابة على هذا التساؤل نجد أن المشرع الفرنسً قد نص  الرقمً على اإلجراء الجنائً المتخذ؟

من قانون اإلجراءات الجنابٌة على أنه ... ولكن ال ٌترتب على  D589 – 3فً الفقرة الثانٌة من المادة 
أن التوقٌع ؼٌر المستوفً بمتطلبات التوقٌع الرقمً أن ٌشكل سبباً إلبطال اإلجراء الجنابً. وبناء 

ه الشروط المنصوص علٌها فً المادة السابق شروط ؼٌر جوهرٌة، وال ٌترتب على ذلك تعتبر هذ
على اؼفالها بطالن اإلجراء الجنابً المتخذ، وذلك وفقا ما نص علٌه فً قانون اإلجراءات الجنابٌة 

 الفرنسً.

فقد حدد الشروط الواجب توافرها لكً ٌتمتع التوقٌع :  أما بالنسبة لموقؾ المشرع المصري

                                                                    

(1( Décret sur la signature électronique et numérique en matière pénale, Dalloz actualité 22 juin 
2010, Décr.n°2010-671 du 18 juin 2010, JO 20 juin, S. Lavric, 22/06/2010. 

(2 ( Marie-Eve Charbonnier, Un pas de plus, AJ Pénal, 15/06/2009, 2009, Dalloz, p. 243.   
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ونً والكتابة االلكترونٌة والمحررات االلكترونٌة بالحجٌة فً اإلثبات وهً على النحو االلكتر
 التالً:

، والموقع هو الشخص الحابز على بٌانات إنشاء (1ارتباط التوقٌع بالموقع وحده دون ؼٌره). أ
ة التوقٌع وٌوقع عن نفسه أو عمن ٌنٌبه أو ٌمثله قانونا، وٌثبت ارتباط التوقٌع بالموقع بشهاد

التصدٌق االلكترونً، والتً تصدر من الجهة المرخص لها بالتصدٌق وتثبت االرتباط بٌن 
 الموقع وبٌانات إنشاء التوقٌع.

، والوسٌط اإللكترونً هو أداة أو سٌطرة الموقع وحده دون ؼٌره على الوسٌط اإللكترونً. ب
 أدوات أو أنظمة إنشاء التوقٌع االلكترونً.

 فً بٌانات المحرر االلكترونً أو التوقٌع اإللكترونً. أو تبدٌلإمكانٌة كشؾ عن أي تعدٌل . ت
أن المشرع المصري ٌنص على أن التوقٌع اإللكترونً والمحررات  .. ونستخلص مما سبق

االلكترونٌة تتمتع بالحجٌة فً االثبات إذا توافرت فٌها ثالثة شروط وهً ارتباط التوقٌع االلكترونً 
، وامكانٌة كشؾ  رة الموقع وحده دون ؼٌره علً الوسٌط االلكترونًبالموقع وحده دون ؼٌره وسٌط

، وفقا للضوابط التً تحددها  أي تعدٌل أو تبدٌل فً بٌانات المحرر االلكترونً أو التوقٌع االلكترونً
أن الالبحة التنفٌذٌة للقانون وهً الضوابط الفنٌة والتقنٌة الالزمة إلنشاء وإتمام التوقٌع االلكترونً 

لمحررات االلكترونٌة حٌث استحدثت الالبحة الفاحص االلكترونً الذي ٌحدد إذا كان التوقٌع وا
ومن   . االلكترونً صادر عن صاحبه أم ال بما فً ذلك البٌانات والمحررات المرتبطة بهذا التوقٌع
التوقٌع استعراضنا لهذه الشروط ٌتبن لنا أن المعول المهم فً أثبات حجٌة المحرر االلكترونً أو 

 اإللكترونً هو وجود شهادة تصدٌق الكترونً.

نص المشرع الفرنسً على طرٌقة أخذ التوقٌع الرقمً على اإلجراء الجنائً:   -ثالثا

من قانون اإلجراءات   D589 – 4كٌفٌة أخذ التوقٌع الرقمً على اإلجراء الجنابً المتخذ فً المادة 
الٌد فً شكل رقمً عن طرٌق جهاز تقنً، بعد معرفة  الجنابٌة حٌث ٌتم جمع التوقٌع المكتوب بخط

الموقع بالتنسٌق الرقمً، بحٌث ٌتم إلصاقها بشكل صحٌح  بعد جمعها، وٌتم التوقٌع الرقمً على 
من قانون  11اإلجراء كذلك من قبل الشخص المشارك فً هذا اإلجراء وفقا لما نصت علٌه المادة 

،   R.49 – 1األجهزة المنصوص علٌها فً المادة  اص أوالجنابٌة، أو من خالل األشخاإلجراءات 
وفً حالة رفض الشخص التوقٌع أو كان ؼٌر قادر على التوقٌع ٌتم ذكر ذلك فً اإلجراء الجنابً 

 الرقمً. 
أما بالنسبة مدى إمكانٌة استخدام الختم الرقمً أو اإللكترونً بدالً من التوقٌع الرقمً على 

من قانون اإلجراءات  D589 – 5نص المشرع الفرنسً فً المادة  فقداإلجراء الجنائً المتخذ: 
   DD589 – 2 الجنابٌة على أن ٌجوز استخدام الختم الرقمً أو اإللكترونً المنصوص علٌه فً المادة
من  D589 – 3من قانون اإلجراءات الجنابٌة بدالً من التوقٌع الرقمً المنصوص علٌه فً المادة 

بعد اثبات التوقٌع المكتوب بخط الٌد فً نسق رقمً وفقا لما نصت علٌه المادة نفس القانون، وذلك 
D589 – 4  من قانون اإلجراءات الجنابٌة. ولكن فً جمٌع االحوال البد أن ٌستوفً الختم الرقمً أو

والصادرة عن  2014لسنة  210اإللكترونً الشروط المنصوص علٌها فً الالبحة األوربٌة رقم 
. وفً حالة ما لم ٌستوفً الختم الرقمً أو اإللكترونً هذه 2014ٌولٌو  23وربً فً البرلمان األ

 الشروط ال ٌترتب على ذلك بطالن اإلجراء المتخذ وال ٌكون سبباً إللؽابه. 

                                                                    

 . 2004إبرٌل  21، والصادر فً 2004لسنة  15نً المصري رقم من قانون التوقٌع اإللكترو 12انظر المادة  (1)
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المشرع الفرنسً الشهادة  عرؾالتصدٌق على الشهادات الرقمٌة أو اإللكترونٌة:  -رابعا

ٌانات فً شكل إلكترونً تشهد على الرابط بٌن السلطة اإلدارٌة أو اإللكترونٌة بأنها هً مجموعة الب
من ٌنوب عنها وعناصر التشفٌر الخاصة بها والتً تستخدمها كوظٌفة أمنٌة تضمن تحدٌد هذه 
السلطة أو من ٌنوب عنها فً نظام المعلومات. أما التحقق من صحة الشهادة اإللكترونٌة فٌقصد به 

ة لضمان إصدار الشهادة اإللكترونٌة لوكٌل او سلطة إدارٌة من قبل السلطة اإلجراء الذي تنفذه الدول
(. وتقوم الوكالة الوطنٌة الفرنسٌة ألمن أنظمة المعلومات بتنفٌذ إجراء التحقق من صحة 1اإلدارٌة)

الشهادات اإللكترونٌة الصادرة إلى السلطات اإلدارٌة أو وكالبها، للتأكد من امتثال هذه السلطة 
 د المرجع األمنً العام المتعلقة بإصدار هذه الشهادات اإللكترونٌة.لقواع

وقد ذهب الفقه إلى تعرٌؾ شهادة المصادقة اإللكترونٌة بانها هً شهادة تصدر عن مقدم خدمة 
المصادقة اإللكترونٌة إلثبات نسبة التوقٌع اإللكترونً إلى شخص معٌن استناداً إلى إجراءات توثٌق 

العقد اإللكترونً إلى  ادة ٌقصد منها الحصول على تأكٌد نسبة رسالة البٌانات أومعتمدة وهذه الشه
(.لذلك ٌظهر أهمٌة 2إلٌه) مصدره وأن التوقٌع اإللكترونً هو توقٌع صحٌح صادر ممن نسب

االعتراؾ داخل الدول بأنظمة المصادقة الرقمٌة أو اإللكترونٌة األمنة والتً ٌتم استخدامها فً 
لمبادالت القانونٌة اإللكترونٌة واإلجراءات الجنابٌة التً تم التوقٌع علٌها بالتوقٌع المراسالت وا

الرقمً أو اإللكترونٌة علٌها. كذلك ضمان االعتراؾ المتبادل بٌن الدول بخدمات تحدٌد الهوٌة 
والتوثٌق اإللكترونً، على أساس خدمات المصادقة عبر االنترنت. وتعتبر الشهادة اإللكترونٌة 

لمصادقة علٌها مؤمنة حٌنما تصدر من مقدم خدمات المصادقة اإللكترونٌة المعتمد من قبل السلطة ا
وقد نص المشرع الوطنٌة المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة اإللكترونً وفقا للقانون واللوابح، 

لقانونٌة على المتعلق بالتبادل اإللكترونً للمعطٌات ا 53. 03من قانون رقم  11فً المادة  المؽربً
مجموعة من البٌانات التً ٌجب ان تتضمنها شهادة المصادقة اإللكترونٌة وهً على النحو 

 : (3التالً)
البد من توضٌح أن هذه الشهادة المسلمة شهادة إلكترونٌة مؤمنه وفقاً للقواعد المنصوص علٌها فً . أ

 القانون. 
ا أسم الدولة التً ٌوجد بها مقره. حٌث ضرورة تحدٌد هوٌة مقدم خدمة المصادقة اإللكترونٌة وكذ. ب

ٌجرم المشرع المؽربً كل من ٌقدم خدمات المصادقة اإللكترونٌة دون أن ٌكون معتمداً وفق 
 22من نفس القانون، وحٌث ٌعاقب وفقا لنص المادة  21للشروط المنصوص علٌها فً المادة 

درهم وبالحبس من ثالثة  100.000إلى  10.000من نفس القانون بؽرامة مالٌة ال تقل عن 
شاطه رؼم سحب اعتماده أو أصدر أشهر إلى سنة. وٌعاقب بنفس العقوبة كل من واصل ن

من نفس  20سلم أو دبر شهادات إلكترونٌة مؤمنه خالفاً لألحكام المنصوص علٌها فً المادة  أو
 (.    4القانون)

                                                                    

موظفٌن السلطة  الت اإللكترونٌة بٌن مستخدمٌن أووالذي ٌتعلق بالمراس 2010لسنة  112من المرسوم الفرنسً رقم  20انظر المادة  (1)
 .2012نوفمبر  2اإلدارٌة، والتً تم تعدٌله بالمرسوم الصادر فً 

. انظر كذلك د. ضٌاء نعمان، 113، ص 2002التوقٌع اإللكترونً، الطبعة االولى، منشأة المعارؾ، اإلسكندرٌة،  د. سحر البكباشً، (2)
وعبد الرحٌم بن بوعٌدة، المصادقة اإللكترونٌة على ضوء قانون التبادل اإللكترونً للمعطٌات القانونٌة، موسوعة التشرٌعات 

 . 153، ص 2010نً، مطبعة الوراقة الوطنٌة، مراكش، اإللكترونٌة المدنٌة والتجارٌة، الجزء الثا
 المتعلق بالتبادل اإللكترونً للمعطٌات القانونٌة.  53. 03من القانون المؽربً رقم  11انظر نص المادة  (3)
ص على أن مقدمو المتعلق بالتبادل اإللكترونً للمعطٌات القانونٌة والتً تن 53. 03من القانون المؽربً رقم  20انظر نص المادة  (4)

خدمات المصادقة اإللكترونٌة المعتمدون وحدهم دون ؼٌرهم، الذٌن ٌمكنهم إصدار شهادات إلكترونٌة مؤمنة وتسلٌمها وتدبٌر 
 الخدمات المتعلقة بها وفق الشروط المحددة فً هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبٌقه.
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و أسمة المستعار عند وجوده، وفً البد من ذكر أسم الموقع صاحب الشهادة اإللكترونٌة المؤمنة أ. ت
 هذه الحالة األخٌرة ٌتعٌن التعرٌؾ بهذه الصفة. 

 اإلشارة عند االقتضاء إلى صفة الموقع حسب االستعمال التً خصصت له الشهادة اإللكترونٌة.. ث
البد من ذكر كافة المعطٌات والبٌانات التً تمكن من التحقق من التوقٌع اإللكترونً المؤمن. وقد . ج

من نفس القانون على معاقبة كل من أدلى عمداً بتصارٌح  31مشرع المؽربً فً المادة نص ال
كاذبة أو سلم وثابق مزورة إلى مقدم خدمات المصادقة اإللكترونٌة بالحبس من سنة إلى خمس 

 درهم.  500.000إلى  100.000سنوات وبالؽرامة المالٌة التً ال تقل عن 
(. وقد عاقب المشرع المؽربً 1ة صالحٌة الشهادة اإللكترونٌة)كذلك ٌجب تحدٌد بداٌة ونهاٌة مد. ح

من نفس القانون كل صاحب شهادة إلكترونٌة استمر فً استعمال الشهادة بعد  32فً المادة 
انتهاء مدة صالحٌتها او بعد إلؽابها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتٌن وبالؽرامة المالٌة التً ال 

 درهم.  100.000عن درهم وال تزٌد  10.000تقل عن 
البد من التوقٌع اإللكترونً المؤمن لمقدم خدمات المصادقة اإللكترونٌة الذي ٌسلم الشهادة . خ

 اإللكترونٌة. 
وفً النهاٌة عند الحاجة لذلك ٌتم ذكر شروط استخدام الشهادة اإللكترونٌة والسٌما المبلػ األقصى . د

 ورة.   للمعامالت التً ٌمكن ان تستخدم فٌها الشهادة المذك

 ضمانات نقل الوثائق واإلجراءات الجنائٌة فً شكل رقمً: -خامسا
من قانون اإلجراءات الجنابٌة على األحكام المتعلقة  A53 – 9نص المشرع الفرنسً فً المادة 

بنقل الوثابق فً شكل رقمً. حٌث فرضت مجموعة االلتزامات الصارمة فً حالة نقل الوثابق 
من قانون اإلجراءات الجنابٌة  D589قمٌة والمنصوص علٌها فً المادة والمستندات الجنابٌة الر

الفرنسً ، فٌجب على كل شخص سواء كان عام أو خاص مخول بنقل المستندات والوثابق الجنابٌة 
 (:2(الرقمٌة بما ٌلً

وكذلك تحدٌد عنوان البرٌد اإللكترونً للمستلم، وعند  ٌجب أن ٌحدد وسٌلة االتصال المختارة،. أ
 قتضاء تحدٌد النظام األساسً األمن لتبادل الوثابق والملفات المستخدمة.اال

والوثابق من الناحٌة القانونٌة،  تحدٌد األٌام واألوقات المتعلق بصالحٌة استالم المستندات. ب
 بحٌث بعد انتهاء هذه المدة تصبح ؼٌر المقبولة.

أو اإللكترونٌة قد تم استالمه  الذي ٌعتبر اإلرسال الرقمٌة ٌجب كذلك تحدٌد الطرٌقة التقنٌة. ت
والمعترؾ به من قبل السلطة القضابٌة المتلقٌة، أو تلك الطرق التقنٌة التً ٌتم استبعادها من 
هذا اإلرسال التقنً والتً ال تعترؾ به فً هذا اإلجراء، وكذلك ما هو اإلجراء أو الطرٌقة 

وسابل التقنٌة، بحٌث ٌمكن نقل المتبعة فً حالة ما إذا استحال على الشخص اإلرسال عبر ال
 جمع األعمال والطلبات أو اإلعالنات أو المالحظات إلى طرٌقة أخرى.     

سوؾ نتناول فً هذا المطلب توضٌح ما المقصود بمسرح الجرٌمة الرقمً وذلك فً الفرع 
 ش الجنابً الرقمً فً الفرع الثانً.  األول، ثم بعد ذلك نستعرض التفٌ

                                                                    

لتبادل اإللكترونً للمعطٌات القانونٌة على أنه عندما تنتهً مدة صالحٌة شهادة المتعلق با 53.03من القانون  22انظر نص المادة  (1)
 إلكترونٌة أو ٌتم إلؽاؤها، ال ٌمكن لصاحبها استعمال المعطٌات المتعلقة بإنشاء التوقٌع المطابق للتوقٌع أو السعً للمصادقة علٌها من

 لدى مقدم المصادقة اإللكترونٌة.
 6، والصادر فً 2012لسنة  212قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً، والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم  من A53  9انظر المادة  (2)

 منه.  M.4، المادة 2012سبتمبر 
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 مسرح الجرٌمة الرقمً :  الفرع األول
مسرح الجرٌمة الرقمً هو مكان لكل األدلة الجنابٌة الرقمٌة التً تركها الجانً عقب ارتكاب 
الجرٌمة، أي كل اآلثار التً ٌتركها مستخدم الكمبٌوتر واألجهزة اإللكترونٌة األخرى أو الشبكة 

أو اإلنترنت وتشمل الرسابل المرسلة منه أو التً ٌستقبلها وكافة األفعال األخرى التً  المعلوماتٌة
تمت من الجانً على هذه االجهزة اإللكترونٌة واالدوات الرقمٌة. لذلك فاآلثار الجنابٌة الرقمٌة 

ت تشمل رؤٌة لمسرح الجرٌمة الحقٌقً ومسرح الجرٌمة الرقمً نفسه. وتطبٌقاً على ذلك فإذا كان
هناك جرٌمة ما حدثت واستخدم خاللها الكمبٌوتر أو األجهزة اإللكترونٌة األخرى، فإن مأموري 
الضبط القضابً وسلطات التحقٌق أو مقتفً اآلثار الجنابٌة ٌجب علٌهم أن ٌبحثوا فً كل من 

  المسرحٌن المسرح الحقٌقً المادي للجرٌمة والمسرح الرقمً للجرٌمة، وهما على النحو التالً:
وٌعتبر كل مكان موجود فٌه أي آثر من اآلثار  المسرح الحقٌقً أو التقلٌدي للجرٌمة،.1

المحسوسة للجرٌمة التً وقعت، كالبصمات والمتعلقات الشخصٌة للمتهم أو الوسابط 
التكنولوجٌة الرقمٌة التً تستخدم فً التخزٌن الرقمً وؼٌرها من اآلثار المادٌة المحسوسة، 

 ما ٌكون لمسرح الجرٌمة التقلٌدي.  وبالتالً فهً أقرب
، فٌقصد به المكان االفتراضً الموجود على مواقع المسرح الرقمً أو االفتراضً للجرٌمة.2

شبكات اإلنترنت وأجهزة الحاسب اآللً والهواتؾ الخلوٌة وجمٌع األجهزة والوسابل 
ت الرقمٌة التً تتواجد التكنولوجٌة اإللكترونٌة والرقمٌة، والذي ٌتكون من البٌانات والمعلوما

على هذه األنظمة اإللكترونٌة والرقمٌة. مما ٌوجب تعامل خاص مع هذا المسرح الرقمً أو 
االفتراضً من خالل إتباع قواعد فنٌة مختلفة قبل االنتقال إلى مسرح الجرٌمة االفتراضً 

 (:1(تتضمن ما ٌلً
ونوع شبكات االتصال  رٌمةمعرفة نوع وعدد األجهزة التً تم استخدامها فً ارتكاب الج. أ

  التً تم االستعانة بها من أجل ارتكاب الجرٌمة.
توفٌر فرٌق من الخبراء والمختصٌن للقٌام بعملٌة المعاٌنة والتفتٌش وجمع األدلة على . ب

وذلك بعد استٌفاء اإلجراءات القانونٌة المطلوبة من مسرح الجرٌمة االفتراضً أو الرقمً 
 ة العامة قبل القٌام بذلك من أجل عدم الوصم ببطالن اإلجراء. الحصول على إذن من النٌاب

من أجل القٌام بالمعاٌنة والفحص  توفٌر األجهزة الفنٌة والبرامج الالزمة والضرورٌة. ت
 لمسرح الجرٌمة الرقمً أو االفتراضً. 

بما اتخاذ كافة اإلجراءات واالحتٌاطات الكافة عند القٌام بفحص بمسرح الجرٌمة الرقمً . ث
ضمن عدم حدوث تؽٌٌر أو إتالؾ أو ضٌاع أو تدمٌر لألدلة والبٌانات والمعلومات ٌ

     الموجودة.

 التفتٌش الجنائً الرقمً :الفرع الثانً
نظراً ألهمٌة األدلة الجنابٌة الرقمٌة فً تحقٌق : مفهوم التفتٌش الجنائً الرقمً -أوال

د واإلجراءات التً تنظم عملٌة التفتٌش العدالة الجنابٌة، ظهرت الحاجة إلى ضرورة وضع القواع
الجنابً الرقمً. فالتفتٌش هو إجراء ٌمكن سلطة المختصة من االطالع على محل منحه القانون 
حرمه خاصة باعتباره مستودع سر صاحبه، وذلك لضبط ما قد ٌوجد به مما ٌفٌد كشؾ الحقٌقة عن 

                                                                    

ة مصطفً، حجٌة ، أ. عابشة بن قار352د. محمد األمٌن البشري، التحقٌق فً جرابم الحاسب اآللً واإلنترنت، المرجع السابق، ص  (1)
د. هشام محمد فرٌد رستم، الجوانب اإلجرابٌة . 52، 51، المرجع السابق، ص نً فً مجال اإلثبات الجنابًالدلٌل اإللكترو

 . 60، ص 1224دراسة مقارنة، مكتبة اآلالت الحدٌثة، أسٌوط،  المعلوماتٌة،
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م إجراء التفتٌش الجنابً الرقمً المشرع (. ومن التشرٌعات التً أهتمت بتنظ1ٌالجرٌمة المرتكبة)
بحٌث  ،1220من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفٌدرالً فً عام  34األمرٌكً فقد تم تعدٌل المادة 

أصبحت تنص على السماح بتفتٌش أجهزة الكمبٌوتر والكشؾ عن الوسابط اإللكترونٌة بما فً ذلك 
   (.2قول وعن طرٌق الفاكس)البرٌد اإللكترونً والبرٌد الصوتً والبرٌد المن

وضع المشرع الجزائري قواعد وشروط قواعد وشروط التفتٌش الجنائً الرقمً:  -ثانٌا

فنص على أنه ٌجوز للسلطات القضابٌة المختصة وكذا ضباط الشرطة  التفتٌش الجنائً الرقمً
 (: 3بعد، إلى)القضابٌة، وفً إطار قانون اإلجراءات الجزابٌة، الدخول بؽرض التفتٌش، ولو عن 

 منظومة معلوماتٌة أو جزء منها وكذا المعطٌات المعلوماتٌة المخزنة فٌها. . أ
 منظومة تخزٌن معلوماتٌة. . ب

وذلك فً الحاالت المنصوص علٌها، إذا كانت هناك أسباب تدعو لالعتقاد بأن المعطٌات 
المعطٌات ٌمكن والبٌانات التً ٌتم البحث عنها مخزنة فً منظومة معلوماتٌة أخرى وأن هذه 

الدخول إلٌها انطالقا من المنظومة األولى، مخزنة فً منظومة معلوماتٌة تقع خارج اإلقلٌم الوطنً، 
فإن الحصول علٌها بمساعدة السلطات األجنبٌة المختصة طبقاً لالتفاقٌات الدولٌة ذات الصلة ووفقا 

كل شخص له دراٌة بعمل المنظومة  لمبدأ المعاملة بالمثل. وٌمكن للسلطات المكلفة بالتفتٌش تسخٌر
المعلوماتٌة محل البحث او بالتدابٌر المتخذة لحماٌة المعطٌات المعلوماتٌة التً تتضمنها، قصد 

 مساعدتها وتزوٌدها بكل المعلومات الضرورٌة إلنجاز مهمتها.  
وٌثور تساؤل هنا حول مدي أمكانٌة قٌام مأموري الضبط القضائً أو جهات التحقٌق 

فتٌش عن بعد عن األدلة الجنائٌة الرقمٌة من خالل برامج إلكترونٌة تقوم باختراق الموقع بالت
فالتفتٌش  اإللكترونً أو األجهزة الرقمٌة مثل الكمبٌوتر والموباٌل وؼٌرها من األجهزة األخرى؟

كإجراء من إجراءات التحقٌق الجنابً ٌتطلب ضرورة تحدٌد هوٌة الشًء المراد تفتٌشه وكذلك 
عٌٌن موقع وزمان التفتٌش. مما ال شك فٌه أن تحدٌد طبٌعة المكان الموجود فٌه البٌانات ت

والمعلومات المراد تفتٌشها ٌختلؾ ما إذا كان مكان عام أو مكان خاص، حٌث أن لطبٌعٌة المكان 
بٌانات أهمٌة فً قواعد التفتٌش التً سوؾ تطبق من ناحٌة القانونٌة، فإذا كان المكان الموجود فٌه ال

والمعلومات المراد تفتٌشها مكان خاص، فال ٌجوز تفتٌشها إال فً الحاالت التً ٌنص علٌها القانون 
وفقا للضمانات المنصوص علٌها من صدور اإلذن القضابً بالتفتٌش فضال عن توافر الشروط 

ة العامة للتفتٌش المنصوص علٌها فً قانون اإلجراءات المصري وأؼلب التشرٌعات الجنابٌ
المقارنة. أما بالنسبة للمكان العام فإذا وجد الشخص ٌحمل مكونات الحاسب اآللً أو أحد األجهزة 
اإللكترونٌة أو الرقمٌة وكان حابز أو مسٌطر علٌه فإن التفتٌش هنا ال ٌكون إال فً الحاالت التً 

حالة. وتطبٌقا ٌجوز فٌها تفتٌش األشخاص وبنفس الضمانات المنصوص علٌها فً القانون فً هذه ال
على ذلك فقد قضت محكمة النقض المصرٌة بأنه "ولما كانت المحكمة قد خلصت فً استدالل سابػ 
إلى سالمة الدلٌل المستمد من اعتراؾ الطاعن أمام النٌابة لما ارتأته من مطابقته للحقٌقة والواقع 

ه عن طواعٌة واختٌار الذي أظهرته من باقً عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما ٌشوبه وصدور
فإن ما ٌثٌره الطاعن من مجادلة فً هذا الشأن ٌنحل إلى جدل موضوعً فً سلطة المحكمة فً 

                                                                    

 عدها. وما ب 323، ص 1226د. حسن المرصفاوي، أصول اإلجراءات الجنابٌة، مكتبة رجال القضاء، القاهرة،  (1)
د. محمد فتحً، تفتٌش شبكة اإلنترنت لضبط جرابم االعتداء على اآلداب العامة، الطبعة األولى، المركز القومً لإلصدارات القانونٌة،  (2)

  102، ص 2011القاهرة، 
بم المتصلة بتكنولوجٌا ، بشأن القواعد الخاصة للوقاٌة من الجرا2002لسنة  04  02قانون الجزابري رقم انظر المادة الخامسة من  (3)

 . 6، ص 2002أؼسطس  5اإلعالم واالتصال ومكافحتهما، والصادر فً 
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تقدٌر األدلة مما ال ٌجوز الخوض فٌه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض 
صدور إذناً من  لدفاع الطاعن بتجاوز الضابط لإلذن واطرحه فً قوله: )وكان الثابت باألوراق

ونفاذاً لذلك اإلذن  -ذات مسكن المتهم  -النٌابة العامة بالتفتٌش لمسكن المتحري عنه شقٌق المتهم 
توجه ضابط الواقعة إلى مسكن المأذون بتفتٌشه وتقابل مع المتهم ووالدته وحال تفتٌش المسكن عثر 

عن طرٌق رواتر متصل بخط  ( متصل بشبكة االنترنت هوابٌاً infinixعلى هاتؾ محمول ماركة )
وبفحص الهاتؾ مبدبٌاً تبٌن أنه ٌفتح تلقابٌاً على الحساب محل "……." التلٌفون األرضً رقم 

وأقر له المتهم بأنه خاص به وأنه هو منشا ذلك الحساب وأدلى له )………( الواقعة المسمى 
ات والصور والمقاطع ببٌانات البرٌد اإللكترونً وكلمة المرور الخاصٌن به وعثر على المحادث

المربٌة المسجلة بمحل الواقعة فتم اصطحابه للقسم لتحرٌر محضر بالواقعة وكانت المحكمة تطمبن 
إلى شهادة ضابط الواقعة وصحة ما أدلى به ومن ثم ٌكون ما أتاه ضابط الواقعة من إجراءات تفتٌش 

ادر له، وٌضحى بالتالً الدلٌل وضبط تمت وفقاً لصحٌح القانون وفً حدود إذن النٌابة العامة الص
المستمد من تلك اإلجراءات صحٌحاً، وتعول علٌه المحكمة كدلٌل صحٌح فً الدعوى مع باقً 
األدلة فٌها، إذ أن األدلة فً المواد الجنابٌة متساندة ٌكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقٌدة 

باقً األدلة بل ٌكفً أن تكون األدلة فً  القاضً فال ٌنظر إلى دلٌل بعٌنه لمناقشته على حدة دون
مجموعها كوحدة مؤدٌة إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فً اكتمال اقتناع المحكمة واطمبنانها إلى 
ما انتهت إلٌه األمر الذي ٌضحى معه هذا الدفع فً ؼٌر محله لقٌامه على سند صحٌح من الواقع 

لقول بأنه ٌجوز لمأمور الضبط القضابً أو جهات (. نستطٌع ا1(والقانون والمحكمة تلتفت عنه"
التحقٌق القٌام بالتفتٌش الرقمً عن بعد ولكن فً ضوء االلتزامات والضوابط المنصوص علٌها فً 
قانون اإلجراءات الجنابٌة، ولكن ٌثور التساؤل حول ما مدى مالبمة القواعد المنصوص علٌها فً 

ٌق على هذه الحاالت، مما ٌدعونا إلى القول بأهمٌة رقمنة كافة التشرٌعات الجنابٌة التقلٌدٌة لهذه لتطب
اإلجراءات الجنابٌة عن طرٌق سرعة اصدار المشرع المصري لقانون إجراءات جنابٌة ٌتالبم مع 

 تطورات العصر الحدٌثة.   
فعلى خالؾ المشرع المصري فقد استثنً بموجب  أما بالنسبة لموقؾ المشرع الجزائري

والمتضمن قانون اإلجراءات الجنابٌة  155- 66والمعدل والمتمم لألمر رقم  22 – 06القانون رقم 
من تطبٌق هذه الضمانات على نوعٌه معٌنة من الجرابم المنصوص علٌها فً الفقرة الثالثة من 

، ومن بٌنها الجرابم الماسة بأنظمة المعالجة اآللٌة للمعطٌات. 22 – 06من القانون رقم  45المادة 
م الحاسب اآللً وجرابم اإلرهاب، حٌث أجاز المشرع الجزابري فً هذه الحالة إجراء وجراب

(، ولكن ٌشترط 2(اللٌل التفتٌش فً كل محل سكنً أو ؼٌر سكنً فً كل ساعة من ساعات النهار أو
المشرع الجزابري ضرورة الحصول على إذن مسبق من وكٌل الجمهورٌة المختص. وٌتضح من 

زابري قد تبنً االتجاه الذي ٌؽلب المصلحة العامة للمجتمع فً سرعة الوصول ذلك أن المشرع الج
إلى األدلة الجنابٌة الرقمٌة نظرا للخطورة مرتكب هذا النوع من الجرابم الذي ٌسعى لإلفالت من 
العقاب، وبالتالً تحقٌق العدالة الجنابٌة الناجزة على المصلحة الخاصة لألفراد فً الحق فً 

                                                                    

قضابٌة. مجموعة المبادئ القانونٌة التً  22لسنة  22620، الطعن رقم 2020ٌولٌه  2محكمة النقض المصرٌة، نقض جنابً، جلسة  (1)
 . 52، ص 2021وعة الجنابٌة، قررتها محكمة النقض فً جرابم االتصاالت، المكتب الفنً المجم

، "عندما ٌتعلق االمر بجرابم المخدرات أو الجرٌمة المنمة عبر 22  06من القانون الجزابري رقم  42انظر القثرة الثالثة من المادة  (2)
ٌجوز إجراء  الحدود الوطنٌة أو الجرابم الماسة بأنظمة الحاسب واإلرهاب وكذا الجرابم المتعلقة بالتشرٌع الخاص بالصرؾ فإن

التفتٌش والمعاٌنة والحجز فً كل محل سكنً أو ؼٌر سكنً فً كل ساعة من ساعات النهار أو اللٌل وذلك بناء على إذن مسبق من 
 وكٌل الجمهورٌة المختص". 
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 الخصوصٌة.
م توسع المشرع الجزابري بعد ذلك وفقا للقانون الوقاٌة من الجرابم المتصلة بتكنولوجٌات ث

والذي نص فً الفقرة الثانٌة من المادة  2002لسنة  04- 02اإلعالم واالتصال ومكافحتها  رقم 
ٌة الخامسة منه على أنه "فً حالة تفتٌش منظومة معلوماتٌة أو جزء منها وكذا المعطٌات المعلومات

المخزنة فٌها، إذا كانت هناك أسباب تدعو لالعتقاد بأن المعطٌات المبحوث عنها مخزنة فً 
منظومة معلوماتٌة أخرى وأن هذه المعطٌات ٌمكن الدخول إلٌها انطالقا من المنظومة األولى، 

صة جزء منها بعد إعالم السلطة القضابٌة المخت تفتٌش بسرعة إلى هذه المنظومة أوٌجوز تمدٌد ال
مسبقا بذلك". وٌتضح من ذلك أن المشرع الجزابري قد أجاز التفتٌش الرقمً أو اإللكترونً عن بعد 
وأجاز ذلك لمأمور الضبط القضابً فً مجال الجرابم اإللكترونٌة القٌام بالتفتٌش فً أي وقت 

األنظمة  بمجرد توافر أسباب معقولة تدعوه ٌعتقد بوجود معلومات أو بٌانات محل البحث داخل هذه
اإللكترونٌة أو الرقمٌة، ولكن بشرط إبالغ الجهات القضابٌة المختصة مسبقا بذلك، وأن ٌكون 

 الدخول إلى هذه األنظمة المعلوماتٌة قانونٌاً ومتوافقاً مع مقتضٌات حماٌة الحق فً الخصوصٌة. 
ة الجرابم من قانون مكافح 15، 14فقد نص فً المادتٌن  القطري أما بالنسبة لموقؾ المشرع

 (: 1(اإللكترونٌة على تنظٌم قواعد التفتٌش الجنابً الرقمً أو اإللكترونٌة وذلك وفقا للقواعد التالً
من تندبه  اإللكترونً، فللنٌابة العامة أو الجهة صاحبة االختصاص بالتفتٌش الجنابً الرقمً أو. أ

ت ذات الصلة من مأموري الضبط القضابً تفتٌش األشخاص واألماكن وأنظمة المعلوما
 بالجرٌمة. 

شروط فً قرار التفتٌش الجنابً الرقمً أو اإللكترونً، أن ٌكون أمر التفتٌش مسبباً . ب
 ومحدداً، وٌجوز تجدٌده أكثر من مرة ما دامت مبررات هذا اإلجراء مازالت قابمة. 

ٌتعٌن على مأموري الضبط القضابً ما إذا أسفر التفتٌش عن ضبط أجهزة أو أدوات أو  . ت
 ابل ذات صلة بالجرٌمة أن ٌقوم بعرضها على النٌابة العامة التخاذ ما ٌلزم بشأنها. وس

وفً جمٌع األحوال ال ٌجوز استبعاد أي من األدلة المتحصل علٌها بمعرفة الجهة المختصة . ث
أو جهات التحقٌق من دول أخرى، لمجرد ذلك السبب، طالما أن الحصول علٌها قد تم وفقا 

 ٌة والقضابٌة للتعاون الدولً.  لإلجراءات القانون
فقد نص فً التعدٌل الرابع للدستور األمرٌكً على أنه  أما بالنسبة لموقؾ المشرع األمرٌكً

للناس الحق فً حرمة أشخاصهم ومنازلهم وأوراقهم من التفتٌش والضبط ؼٌر المبررٌن، وال ٌجوز 
أو إقرار، وٌجب على وجه خاص  أن ٌصدر أمر بذلك إال إذا توافر سبب محتمل ٌؤٌد بحلؾ ٌمٌن

وصؾ المكان الذي سٌجرى تفتٌشه، واألشخاص أو األشٌاء التً سٌتم ضبطها، وٌتضح من ذلك أن 
المشرع األمرٌكً قد تبنى االتجاه الذي ٌوسع فً حماٌة حق األشخاص فً الخصوصٌة، بحٌث 

تفتٌش إال بعد تشمل كل ما ٌتصل بحقة فً الخصوصٌة، باإلضافة إلى اشتراط عدم جواز ال
الحصول على إذن بذلك من القاضً المختص، مع توافر سبب معقول ٌجٌز التفتٌش. وتطبٌق على 
ذلك فقد قضت المحكمة العلٌا األمرٌكٌة بأن حصول النٌابة العامة على سجالت المتعلقة بالموقع 

المتهم والتً  والذي ٌوضح المواقع المكانٌة التً ارتادها الشخص GPSالمكانً للهاتؾ الخلوي 
أرسلتها من الهاتؾ الخلوي والتقطتها أبراج شركة االتصاالت الخلوٌة، ٌعد تفتٌشاً مما ٌتطلب 
الحصول على إذن قضابً وتوافر سبب احتمالً معقول ٌبرر التفتٌش لهذه األدلة الرقمٌة، وبالتالً 

                                                                    

لجرٌدة الرسمٌة عدد ، المنشور فً ا2014لسنة  14من القانون القطري بشأن مكافحة الجرابم اإللكترونٌة رقم  15، 14انظر المادتٌن  (1)
 . 2، ص 2014أكتوبر  2فً  15
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 (.  1دستور األمرٌكً)القٌام بالتفتٌش مع عدم توافر هذه الشروط مخالؾ مع التعدٌل الرابع لل
فً البداٌة أثار هذه التساؤل العدٌد من اإلشكالٌات حٌث لم  أما بالنسبة لموقؾ المشرع الفرنسً

ولكن بعد ذلك فقد نص المشرع  ٌكن هناك نصوص لتنظٌم قواعد تفتٌش بالنسبة لألدلة الرقمٌة،
مارس  12والصادر فً  2003لسنة  232من القانون رقم  12الفرنسً فً الفقرة )أ( من المادة 

بأنه ٌمكن لرجال الضبط القضابً أن ٌدخلوا عن طرٌق األنظمة المعلوماتٌة المثبتة فً  2003
األماكن التً ٌتم التفتٌش على البٌانات التً تهم عملٌة البحث والتحري والتحقٌق فً النظام المذكور 

بكة واحدة مع النظام الربٌسً شأو فً أي نظام معلوماتً آخر مادامت هذه البٌانات متصلة فً 
(. ثم نصت الفقرة الثانٌة من نفس 2(ٌتم الدخول إلٌها أو تكون متاحة ابتداء من النظام الربٌسً أو

المادة السابقة على أن لمأمور الضبط القضابً أن ٌقوموا بتفتٌش األنظمة المتصلة حتى ولو 
منصوص علٌها فً االتفاقٌات الدولٌة. تواجدت خارج اإلقلٌم الفرنسً ولكن مع مراعاة الشروط ال

من أجل أن تحسم  1 – 52وقد تم إضافة هذه المادة فً قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً المادة 
الجدل حول مدى أمكانٌة تفتٌش النظام الربٌسً واألنظمة المتصلة به فً الداخل والخارج. وٌعتبر 

أتً على حق من الحقوق األساسً إال وهو الحق فً هذا التوسع محل انتقاد وذلك الن هذا التوسع ٌ
الخصوصٌة، وبالتالً نري ضرورٌة التقٌد بإذن التفتٌش الصادر بالتفتٌش من حٌث الؽرض والمدة 

وقام  2004ٌونٌة  21وكذلك بتوافر أسباب معقولة تبٌح القٌام بذلك. ثم توسع المشرع الفرنسً فً 
من قانون اإلجراءات الجنابٌة بحٌث تصبح  2004لسنة  545بتعدٌل قواعد التفتٌش بالقانون رقم 

كالتالً "ٌباشر التفتٌش فً جمٌع األماكن التً ٌمكن العثور فٌها على أشٌاء أو معطٌات معلوماتٌة 
ٌكون من شأنها كشؾ مفٌدا إلظهار الحقٌقة". وٌتضح من ذلك أن الموقؾ المشرع الفرنسً كان 

سم الرابع من االتفاقٌة األوربٌة بشأن الجرابم السٌبرانٌة على أن الق 12نتٌجة لما نصت علٌه المادة 
لكل طرؾ من الدول األعضاء من حقها أن تسن من القوانٌن ما هو ضروري لتمكٌن السلطات 

 المختصة بالتفتٌش أو الدخول إلى: 
 نظام الحاسب اآللً أو جزء منه أو المعلومات والبٌانات المخزنة به. . أ

 تخزٌن معلومات وبٌانات الحاسب اآللً بها مادامت مخزنة فٌها.      الوسابط التً ٌتم. ب
من االتفاقٌة االوربٌة لجرابم السٌبرانٌة الصادرة فً عام  32باإلضافة إلى ذلك فقد نصت المادة 

شبكات  ات والبٌانات والضبط فً أجهزة أوعلى إمكانٌة الدخول بؽرض التفتٌش للمعلوم 2001
 ن إذنها وذلك فً الحالتٌن التالٌتٌن: تابعة لدولة أخرى بدو

حالة ما إذا تعلق التفتٌش بمعلومات أو بٌانات فً األصل متاحة لجمٌع الجمهور على شبكات . أ
 ومواقع اإلنترنت.

الحالة الثانٌة فً حالة الحصول على رضاء الشخص صاحب أو حابز هذه البٌانات . ب
   والمعلومات فً األجهزة أو األنظمة المراد تفتٌشها.

ونظراً ألهمٌة التفتٌش عن بعد فً مواجهة الجرابم اإللكترونٌة، وما ٌتطلب ذلك من تدخل سرٌع 
التؽٌٌر،  ن التلؾ أو الضٌاع أو التدمٌر أومن أجل ضبط األدلة الجنابٌة الرقمٌة واإللكترونٌة م

 2002ة فً عام أقترح المشرع األوربً وفقا لجنة دول أطراؾ االتفاقٌة االوربٌة لجرابم السٌبرانٌ

                                                                    

(1 (Super court of the USA, Carpemter v. United States, certiorari to united satates of court of 
appeals for the sixth circuit, no 16  402, 29 November 2017, decided 22 june 2018, USA, PP 
1-3.  

(2 (Y PADOVA, Un apercu de la lute contre la cybercriminalité en france, Revue de science 
criminelle et de droit comparé, N°04, Dalloz, Octobre  Décembre 2002, p.765.  
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أضافة حالتٌن إلى الحاالت السابقة التً ٌسمح فٌها بالتفتٌش عن بعد فً األجهزة واألنظمة الرقمٌة 
 (: 1(واإللكترونٌة التابعة لدول أخرى دون الحصول على إذن وهً على النحو التالً

م سلطات وتتحقق هذه الحالة عندما تقو حالة ما إذا تم التفتٌش الرقمً عن بعد بحسن نٌة،. أ
 التحقٌق بالدخول على أجهزة أو شبكات أو أنظمة تابعة لدولة أخرى دون قصد.

مثال على ذلك وجود خطر  فً حالة توافر حالة االستعجال القصوى أو الحاالت االستثنائٌة،. ب
 لضٌاع أو تلؾ أو تؽٌٌر أو تدمٌر األدلة، أو توافر خطر إفالت الجناة من العقاب.  

ٌترتب على التفتٌش الجنابً الرقمً مجموعة من  ش الجنائً الرقمً:آثار التفتٌ -ثالثا

اآلثار التً تتعلق بحجز البٌانات والمعلوماتٌة وفقا لما نص علٌه قانون اإلجراءات الجنابٌة 
الجزابري والفرنسً، وكذلك بااللتزامات التً تفرض على مقدمً الخدمات فً مساعدة سلطات 

  ة، وسوؾ نستعرضها بالشرح على النحو التالً:التحرٌات والتحقٌقات القضابٌ
فً حالة ما إذا اكتشفت السلطة المختصة التً تباشر التفتٌش فً حجز المعلوماتٌة والبٌانات: . أ

مرتكبٌها  ون مفٌدة فً الكشؾ عن الجرابم أومنظومة معلوماتٌة معطٌات وبٌانات مخزنة تك
ذه البٌانات والمعطٌات محل البحث وأنه لٌس من الضروري حجز كل المنظومة، ٌتم نسخ ه

وكذا المعطٌات الالزمة لفهمها على دعامة تخزٌن إلكترونٌة تكون قابلة للحجز والوضع فً 
أحراز وفقا للقواعد المقررة فً قانون اإلجراءات الجنابٌة الجزابري والفرنسً. وٌقوم السلطة 

نظومة المعلوماتٌة التً تجرى بها المخول القابم بالتفتٌش بالعمل على سالمة المعطٌات فً الم
العملٌة. وٌجوز لها استعمال الوسابل التقنٌة الضرورٌة لتشكٌل أو إعادة تشكٌل هذه المعطٌات، 

ولكن بشرط أال ٌؤدي ذلك إلى المساس  بقصد جعلها قابلة لالستؽالل ألؼراض التحقٌق،
  بمحتوى المعطٌات. وٌتم هذا الحجز من خالل ما ٌلً:

فً حالة استحالة رٌق منع الوصول إلى المعطٌات والبٌانات المتعلقة بالجرٌمة: الحجز عن ط-1
إجراء الحجز وفقا لما موضح فً الفقرة )أ( ألسباب تقنٌة، ٌتعٌن على السلطة التً تقوم 
بالتفتٌش استعمال التقنٌات المناسبة لمنع الوصول إلى المعطٌات التً تحتوٌها المنظومة 

نسخها، الموضوعة تحت تصرؾ األشخاص المرخص لهم باستعمال المعلوماتٌة، أو إلى 
 هذه المنظومة.

ٌمكن للسلطة التً تباشر التفتٌش أن المعطٌات والبٌانات المحجوزة ذات المحتوى المجرم: -2
تأمر باتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع االطالع على المعطٌات والبٌانات التً ٌشكل محتواها 

كلٌؾ أي شخص مؤهل باستعمال الوسابل التقنٌة المناسبة لذلك جرٌمة، السٌما عن طرٌق ت
 اإلجراء.

ٌجب النص على عدم حدود استعمال المعطٌات والبٌانات المتحصل علٌها من التفتٌش: -3
استعمال المعلومات والبٌانات المتحصل علٌها عن طرٌق المراقبة اإللكترونٌة والرقمٌة أو 

ت، إال فً حدود الضرورة وفً نطاق التحرٌات أو ؼٌرها من وسابل تكنولوجٌا المعلوما
 التحقٌقات القضابٌة. 

مما الشك فٌه التزامات مقدمً الخدمات فً مساعدة سلطات التحرٌات والتحقٌقات القضائٌة: . ب

                                                                    

(1 (Jonathan BOURGUIGNON, La recherché de preuves informatiques et l' exercice 
extraterritorial des compétences de l' Etat, Colloque de Rouen sur, Internet et droit 
international, Société française pour le droit international du 30 mai au 1 juin 2013, éd, 
Pedone, 2014, p. 368.    
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أن مقدمو خدمات اإلنترنت بدور مهم فً إتاحة الوصول إلى األدلة الجنابٌة الرقمٌة 
تعارض االلتزام بحفظ وتبادل هذه المعلومات والبٌانات مع واإللكترونٌة، وهنا ٌثور حول مدي 

السلطات المعنٌة أثناء التحقٌق مع التزام مقدمً خدمات اإلنترنت بحماٌة خصوصٌة البٌانات 
والمعلومات الشخصٌة اإللكترونٌة، ولتالفً هذا التعارض الظاهري ٌجوز للدول أن تفرض 

ٌمكن الوصول إلٌها، وأن تفرض حدوداً زمنٌة، وأن  قٌوداً على نوع البٌانات والمعلومات التً
تضع متطلبات بشأن السبب المحتمل، باإلضافة إلى ذلك تفرض إشرافاً من جانب أجهزة النٌابة 
العامة والقضاء على هذه اإلجراءات. كل ذلك فً ضوء مبدأ التزام مقدمً خدمات اإلنترنت 

الشخصٌة حماٌة للحق فً الخصوصٌة  بااللتزام بعد اإلفصاح عن المعلومات والبٌانات
للمشتركٌن وكذلك حماٌة لبٌانات ومعلومات المحتوي وبٌانات االتصاالت. وٌقصد بمقدمً 
الخدمات أي كٌان عام أو خاص ٌقدم لمستعملً خدماته، القدرة على االتصال بواسطة منظومة 

ٌم المساعدة للسلطات (. وٌتعٌن على مقدمً الخدمات تقد1معلوماتٌة و/ أو نظام االتصاالت)
المكلفة بالتحرٌات والتحقٌقات القضابٌة لجمع وتسجٌل البٌانات والمعلومات بمحتوى االتصاالت 
فً حٌنها وبوضع المعطٌات والبٌانات التً ٌتعٌن التً ٌتعٌن حفظها وفقا للقواعد المنظمة لذلك. 

ر العملٌات واإلجراءات التً باإلضافة إلى ذلك ٌلتزم مقدمً الخدمات بالسرٌة وعدم إفشاء أسرا
 ٌطلب منه القٌام بها من خالل سلطات التحرٌات والتحقٌقات القضابٌة. 

وٌلتزم مقدمً الخدمات بحفظ المعطٌات المتعلقة بحركة السٌر وٌقصد بالمعطٌات المتعلقة بحركة 
اعتبارها السٌر كل معطٌات متعلقة باالتصال عن طرٌق منظومة معلوماتٌة تنتجها هذه األخٌرة ب

جزءاً فً حلقة اتصاالت، توضح مصدر االتصال، والوجهة المرسل إلٌها، والطرٌق الذي ٌسلكه، 
 ووقت وتارٌخ وحجم ومدة االتصال ونوع الخدمة. وذلك على النحو التالً: 

 حفظ المعطٌات التً تسمح بالتعرؾ على مستعملً الخدمة،  -1

 لمستعملة لالتصال، حفظ المعطٌات المتعلقة بالتجهٌزات الطرفٌة ا -2

 حفظ الخصابص التقنٌة وكذا تارٌخ ووقت ومدة كل اتصال،  -3

 حفظ المعطٌات المتعلقة بالخدمات التكمٌلٌة المطلوبة أو المستعملة ومقدمٌها، -4

حفظ المعطٌات التً تسمح بالتعرؾ على المرسل إلٌه أو المرسل إلٌهم االتصال وكذا عناوٌن  -5
 المواقع المطلع علٌها. 

ا بالنسبة للهواتؾ ٌقوم المتعامل بحفظ المعطٌات البٌانات والمعلومات وكذا تلك التً تسمح أم -6
 بالتعرؾ على مصدر االتصال وتحدٌد مكانه. 

تحدد مدة حفظ هذه المعطٌات بمدة سنة واحدة ابتداء من تارٌخ التسجٌل وفق ما نص علٌه  -7
 المشرع الجزابري. 

قدمً خدمة اإلنترنت، فقد وضع المشرع الجزائري مجموعة أما بالنسبة لاللتزامات الخاصة بم
 (: 2) من االلتزامات على مقدمً خدمات اإلنترنت وذلك على النحو التالً

االلتزام بالتدخل الفوري لسحب المحتوٌات التً ٌتٌحون االطالع علٌها بمجرد العلم بطرٌقة  -1

                                                                    

شأن القواعد الخاصة للوقاٌة من الجرابم المتصلة ، ب2002لسنة  04  02من قانون الجزابري رقم انظر الفقرة )د(  فً المادة األولى  (1)
من الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة  42، فً العدد 2002أؼسطس  5بتكنولوجٌا اإلعالم واالتصال ومكافحتهما، والصادر فً 

 . 5، ص 2002اؼسطس  16الجزابرٌة، والمنشور فً 
بشأن القواعد الخاصة للوقاٌة من الجرابم المتصلة بتكنولوجٌا اإلعالم ،  2002لسنة  04  02قانون الجزابري رقم من  10انظر المادة  (2)

 . 2، ص  2002أؼسطس  5واالتصال ومكافحتهما ن والصادر فً 
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 عل الدخول إلٌها ؼٌر ممكن.مباشرة أو ؼٌر مباشرة بمخالفتها للقوانٌن وتخزٌنها أو ج

االلتزام بوضع ترتٌبات تقنٌة تسمح بحصر إمكانٌة الدخول إلى الموزعات التً تحوي  -2
 معلومات مخالفة للنظام العام أو اآلداب العامة وإخبار المشتركٌن لدٌهم بوجودها. 

من  21فقد نص على التزامات لمزود الخدمة فً المادة  أما بالنسبة لموقؾ المشرع القطري
قانون مكافحة الجرابم اإللكترونٌة، حٌث ٌلتزم مزود الخدمة وفقا لإلجراءات القانونٌة المقررة بما 

 (: 1(ٌلً
تزوٌد الجهة المختصة، أو جهات التحقٌق والمحاكمة، بجمٌع البٌانات والمعلومات الالزمة التً . أ

 تساعد فً كشؾ الحقٌقة، بناًء على أمر من النٌابة العامة.
اإلجراءات الالزمة لحجب روابط الشبكة المعلوماتٌة، بناًء على األوامر الصادرة إلٌه من اتخاذ . ب

 الجهات القضابٌة.
 االحتفاظ بمعلومات المشترك لمدة سنة.. ت
االحتفاظ المؤقت والعاجل ببٌانات تقنٌة المعلومات أو بٌانات المرور أو معلومات المحتوى لمدة . ث

 على طلب الجهة المختصة أو جهات التحقٌق والمحاكمة. تسعٌن ٌوماً قابلة للتجدٌد، بناءً 
التعاون ومساعدة الجهة المختصة فً جمع أو تسجٌل المعلومات والبٌانات اإللكترونٌة وبٌانات . ج

 المرور، بناًء على األوامر الصادرة إلٌها من الجهات القضابٌة.
مقدمً خدمة اإلنترنت وٌتضح مما سبق أن المشرع فً كال من الجزابر وقطر قد فرضا على 

اإلتالؾ،  المحو أو من العبث أو هذه االلتزامات من أجل ضمان الحفاظ على األدلة الجنابٌة الرقمٌة
بحٌث ٌتم توثٌق البٌانات والمعلومات المتعلقة بالدخول والخروج والمعالجة مما ٌساعد مأمور 

مستخدمة فً ارتكاب الجرٌمة. الضبط القضابً وجهات التحقٌق فً البحث وجمع وتحرٌز األدلة ال
وقد سار المشرع المصري وكذلك المشرع الفرنسً على هذا النهج بفرض نفس هذه االلتزامات 
على مقدمً الخدمة من أجل ضمان الحق فً الخصوصٌة وفً نفس الوقت مساعدة جهات انفاذ 

ة الحق فً القانون فً الوصول إلى البٌانات والمعلومات فً ضوء مبدأ التناسب بٌن حماٌ
الخصوصٌة وحق سلطات انفاذ القانون وجهات التحقٌق والمحاكمة فً الوصول إلى البٌانات 
والمعلومات من أجل تحقٌق العدالة الجنابٌة الناجزة. وقد أصدر المشرع المصري قانون حماٌة 

 وقد سار على نفس النهج كالً من التشرٌع الجزابري 2020لسنة  151البٌانات الشخصٌة رقم 
والقطري فً فرض التزامات على المعالج والمتحكم لهذه البٌانات من أجل مساعدة جهات التحقٌق 

  (.  2وانفاذ القانون)

                                                                    

،  15، المنشور فً الجرٌدة الرسمة عدد  2014لسنة  14من القانون القطري بشأن مكافحة الجرابم اإللكترونٌة رقم  21انظر المادة  (1)
 . 2، ص  2014بر أكتو 2بتارٌخ 

 22، والمنشور فً الجرٌدة الرسمٌة العدد 2020لسنة  151من قانون حماٌة البٌانات الشخصٌة المصري رقم  5، 4انظر المادتٌن  (2)
 .  2، ص 2020ٌولٌه ، 15ـ( ، والصادر فً )ه
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 المبحث الثالث

 المحاكم الجنائية الرقمية 
إن التطور التكنولوجً والرقمً السرٌع وخاصة فً إمكانٌة استخدام وسابل تكنولوجٌا 

حً الحٌاة، والتشؽٌل اآللً للروبوتات والذكاء االصطناعً، أحدثة المعلومات والبٌانات فً شتى منا
العدٌد من التحوالت المجتمعٌة فً جمٌع أنحاء العالم، ومنها تطورت الظاهرة اإلجرامٌة، إال أن 
لهذا التطور التكنولوجً والرقمً العدٌد من الممٌزات على نطاق العدالة الجنابٌة اإلجرابٌة عن 

ة السلٌمة لمنظومة العدالة الجنابٌة من خالل تٌسٌر عمل سلطات إنفاذ القانون طرٌق تحسٌن اإلدار
والعدالة الجنابٌة على منع وكشؾ ومكافحة الظاهرة اإلجرامٌة، وكذلك أستخدام األدوات والوسابل 

لى التكنولوجٌة والرقمٌة فً المحاكمات الجنابٌة عن بعد، واالستعانة بالنظام العالمً لتحدٌد المواقع إ
تصوٌر مسرح الجرٌمة بالصور ثالثٌة األبعاد. عالوة على ذلك، فإن التكنولجٌا الحدٌثة والرقمٌة 
مثل فٌدٌوهات المراقبة أو األدلة الجنابٌة الرقمٌة اآلخرى مثال البصمات أو األدلة الخاصة بالحمض 

فعالٌة لضمان  النووي ... ألخ، كل ذلك ٌساعد فً أن تكون المحاكمات الجنابٌة على نحو أكثر
سرعة الفصل فً القضاٌا الجنابٌة، وضمان أن ٌتسنى للضحاٌا المستضعفٌن أن ٌدلوا بشهاداتهم فً 
بٌبة أمنة. حٌث باتت سلطات إنفاذ القانون المختصة تواجه العدٌد من الصعوبات المتزاٌدة فً 

كنولوجٌا المعلومات تصدٌها للجماعات اإلجرامٌة المنظمة العابرة للحدود الوطنٌة والمزودة بت
 (.1والبٌانات الحدٌثة فً ارتكابها للجرٌمة)

وتعتبر المحكمة الجنابٌة الدولٌة ومنذ إنشابها من أوابل المحاكم التً قامت بتطبٌق الرقمنة 
من خالل أتباع نظام رقمً لإلجراءات الجنابٌة وقواعد لإلثبات وآلٌات سٌر التقاضً وسماع 

رقمٌة الحدٌثة والتكنولوجٌة عن بعد. وكذلك حضور المحامٌن الشهود عن طرٌق الوسابل ال
والخبراء وؼٌرهم من اإلشخاص عن طرٌق وسابل اإلتصال السمعٌة والبصرٌة، وكذلك تقدٌم 
الطلبات والطعون واإللتماسات وؼٌرها من اإلجراءات والطلبات عن طرٌق الوسابل الرقمٌة 

تسجٌل اإلستجوابات بالصوت والصورة )الفٌدٌو(،  والتكنولوجٌة عن بعد. باإلضافة إلى ذلك ٌتم
وكافة اإلجراءات الجنابٌة أمام المحكمة الجنابٌة الدولٌة دون اإلخالل بالحق فً حضور المحامً 
أثناء إجراء اإلستجواب، وفً نهاٌة اإلستجواب ٌسجل وقت نهاٌة اإلستجواب والتارٌخ وتنسخ 

إلى المستجوب أو من ٌمثله )محامٌه( وذلك للتوقٌع  المحتوٌات للشرٌط األصلً وٌتم إرسال نسخة
علٌها.وسوؾ نستعرض فً المطلب األول توضٌح ماهٌة العدالة الجنابٌة الرقمٌة وخصابصها، ثم 

وفً  المحاكمة عن بعد كأحد أدوات المحكمة الجنابٌة الرقمٌة، بعد ذلك نتناول فً المطلب الثانً
 محاكم الجنابٌة الرقمٌة )األرشٌؾ الجنابً الرقمً(.المطلب الثالث نستعرض رقمنة سجالت ال

أن عملٌة إصالح التنظٌم القضابً وخاصة الجنابً فً ضوء هٌكلة منظومة العدالة الجنابٌة 
إجراءات التقاضً  عن طرٌق استخدام تكنولوجٌا المعلومات والبٌانات واإلجهزة الرقمٌة فً تحقٌق

والمحاكمة عن بعد وتسهٌل التواصل بٌن مختلؾ الفاعلٌن فً مٌدان القانون والقضاء من )محامٌن 

                                                                    

ابٌة، لجنة منع الجرٌمة والعدالة الجنابٌة، الدورة تقرٌر دلٌل مناقشة لمؤتمر األمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجرٌمة والعدالة الجن  (1)
فبراٌر  2من جدول األعمال المؤقت، الصادر فً  2، البند 2012ماٌو  12 – 14السابعة والعشرون، فٌٌنا، المنعقد فً الفترة من 

 . 53، ص 2012
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(، هً من الموضوعات الهامة األنٌة والتً ٌجب 1كتاب الضبط ، المتقاضٌن ... الخ() –قضاة  –
ات الجنابٌة لتصبح مالبمة على الباحثٌن األهتمام بها من أجل دفع المشرع إلى تعدٌل قواعد اإلجراء

فمما لتتطورات العصر ومتطلبات العدالة الجنابٌة الحدٌثة أو ما ٌطلق علٌه العدالة الجنابٌة الرقمٌة. 
ال شك فٌه أن عملٌة الرقمنة لإلجراءات الجنابٌة المتخذه أثناء مرحلة المحاكمة تعمل على تحقٌق 

معقولة. حٌث أن إدارة الوقت الجٌد ال تتطلب  محاكمة جنابٌة عادلة وناجزة أي خالل فترة زمنٌة
فقط القدرة على تحلٌل المراحل المختلفة إلجراءات المحاكمة الجنابٌة، ولكن أٌضا مدته األجمالٌه 

  من بداٌة إجراء المحاكمة إلى صدور حكم من المحكمة وإذا لزم األمر وتنفٌذ هذا الحكم.
 اإللكترونٌة: أوال. الفرق بٌن المحكمة الرقمٌة والمحكمة

، لإلجابة ٌثور التساؤل حول هل هناك فرق بٌن المحكمة اإللكترونٌة والمحكمة الرقمٌة
ٌقصد بالمحكمة اإللكترونٌة  على التساؤل البد من تعرٌؾ المحكمة اإللكترونٌة والمحكمة الرقمٌة،

ً داخل حواسٌب بإنها محكمة تعتمد فً إجراءاتها على سجالت إلكترونٌة مندمجة فً نظام إلكترون
آلٌه من طرؾ قضاة المحكمة وكتابة ضبطها ضمن شبكة داخلٌة تربط بٌن كافة األجهزة 
والحواسٌب اآللٌه بطرٌقة تفاعلٌة، ومتصله فً نفس الوقت بالشبكة الوطنٌة داخل الدولة التً تتجمع 

وبالتالً ٌتضح من  فٌها كافة المعلومات المتحصله معلوماتٌاً من أنشطة كافة المحاكم داخل الدولة.
هذ التعرٌؾ أن المحكمة اإللكترونٌة تقوم على منهجٌة حدٌثة فً إدارة المحاكم واإلدارات القضابٌة، 
ٌتم من خاللها استخدام تكنولوجٌات وتقنٌات المعلومات واالتصال بقصد تحسٌن طرق ممارسة 

الخدمات المكلفة بالقٌام بها اختصاصاتها بطرٌقة فعاله وسرٌعة وناجزة مما ٌحقق الجودة فً إدارة 
 وفقا للقوانٌن واللوابح.   

فنجد أن الفقه فً تعرٌؾ المحكمة الرقمٌة قد انقسم  أما بالنسبة لتعرٌؾ المحكمة الرقمٌة
 إلى العدٌدي من االتجاهات، ولكن ٌمكن اجمال ذلك فً اتجاهٌن وهما على النحو التالً: 

مة الرقمٌة وفقا لمعٌار االختصاص النوعً لهذه االتجاه األول. ٌضع تعرٌفاً خاصا للمحك
 Digitalالمحاكم أي الجرائم التً تتولى المحكمة الرقمٌة النظر فٌها وهً الجرائم الرقمٌة 

Crimes ، ،والتً ٌعتبر فٌه المحاكم الرقمٌة محاكم نوعٌه تختص كل منها بمجال قانونً محدد
ذا التصور على خلفٌة القصور الذي ٌشوب وقد نشأت فكرة تعرٌؾ المحكمة الرقمٌة وفقا له

التحقٌقات الجنابٌة، ومن حٌث التكٌٌؾ القانونً للجرابم الرقمٌة التً تزداد ٌوماً بعد ٌوم وتتنوع 
الوسٌله التً تستخدم فٌها، زٌادة على القصور فً الخبرة الفنٌة إلبداء الرأي، إذ أن هذه الجرابم 

ون واعتاد علٌه الخبراء، ذلك أن هذه المحكمة تختص بالجرابم مختلفة تمأما عما اعتاد علٌه المحقق
، والتً األصل فٌها هو الحاسب اآللً )الكمبٌوتر(، ثم شبكة اإلنترنت الدولٌة وشبكات الرقمٌة

التواصل االجتماعً وبرامج التواصل االجتماعً وؼٌرها من الشبكات اآلخرى. وٌلحق بالجرابم 
معظمها نطاق الكمبٌوتر، كما ٌشمل االختصاص الجرابم الناتجة عن الرقمٌة االتصاالت التً ٌدخل 

( سواء كانت ضد الفرد أو ضد الدولة، أو تشكل جرابم إخالل باألمن 2استخدام األجهزة الرقمٌة)
 السٌبرانً للدولة. 

إال أن هذ االتجاه من الفقه فً تعرٌفه المحكمة الرقمٌة بناءاً على معٌار االختصاص النوعً 
ابم الرقمٌة والجرابم الناتجة عن استخدام األجهزة الرقمٌة كان محل انتقاد وذلك الن مجال للجر

                                                                    

عن شبكة إلكترونٌة مؤمنة تتٌح تبادل  وهً عبارة RPVAمثال على ذلك تطبٌق شبكة المحامٌن الخاصة االفتراضٌة فً فرنسا  (1)
اإلجراءات المدنٌة والجنابٌة بٌن المحامٌن والمحاكم، وٌتم الدخول إلٌها عن طرٌق كلمة سر )الباسورد( والذي ٌحصل علٌه المحامً 

 لكترونٌة. المشترك فً هذه الخدمة اإللكترونٌة، وٌتم ضمان اإلجراءات من خالل التوٌع اإللكترونً وشهادات المصادقة اإل
 . 2، 2، ص 2006د. هالل محمد رضوان، المحكمة الرقمٌة مفهومها ومقوماتها، الطبعة األولى، دار العلوم للنشر والتوزٌع، القاهرة، (2) 
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االختصاص النوعً من المجاالت المتؽٌرة وفقا لتطورات العصر الرقمٌة والتً ٌصعب معها 
مالحقتها بالتعدٌالت التشرٌعٌة المطلوبة والالزمة، وبالتالً ٌعتبر هذا التعرٌؾ ؼٌر واضح وؼٌر 

 قٌق.    د
االتجاه الثانً. فٌضع تعرٌفاً عأما للمحكمة الرقمٌة ٌعتمد على معٌار األدوات المستخدمة 

حٌث تعتبر محكمة رقمٌة عندما تمارس مهامها من  ،فً ممارسة المحكمة الرقمٌة الختصاصاتها
من أن  خالل مجموعة من التقنٌات واألجهزة الرقمٌة والمعلوماتٌة التً تمكن من خاللها القضاة

ٌباشر جلسات المحاكمة عن بعد وكذلك رفع الدعوى وتقدٌم المستندات واألدلة عن بعد وؼٌرها من 
اإلجراءات األخرى وذلك وفقا للقوانٌن المنظمة لذلك. فالمحكمة الرقمٌة  تفض منازعاتها فً إطار 

اكن جلسات منعقدة عن بعد، وٌحضرها األطراؾ ومحاموهم وشهودهم فً زمن واحد ومن أم
مختلفة ولو كانت متباعدة جعرافٌاً، كما ٌمكن لكل من أراد متابعة أدوار انعقاد الجلسة أن ٌنضم إلٌها 
من خالل االتصال بعنوان المحكمة المتاح عبر شبكة اإلنترنت، وتجرى المحاكمات بطرٌقة شفافه 

دقة، وحتً ووفق تقنٌات عالٌة على مستوى الصوت والصورة من خالل عدسات رقمٌة فابقة ال
بالنسبة ألطراؾ الدعوى ٌستطٌعون اإلدالء بتصرٌحاتهم وٌسلمون لهٌبة المحكمة وثابقهم وحججهم 
خالل الجلسة المنعقدة على الهواء مباشرة، كما أن النطق بالحكم ٌتم فً نفس الجلسة التً ٌمكن 

تدعاء الجلسات لألطراؾ استؽالل تواجدهم بها لسحب نسخ من األحكام والمقررات أو للتوصل باس
المؤجلة، وعند عدم حضورالطرؾ ٌمكن للمحكمة إعادة استدعابه أو تمكٌنه من حجج خصمه عن 
طرٌق برٌده اإللكترونً مع اعتبار شروط التواصل القانونً الذي ٌثبته التوقٌع اإللكترونً أو ٌؤكده 

محاكم، فقد نصت (. وألهمٌة رقمنة ال1فتح صندوق البرٌد الوارد ولو من ؼٌر تصفح لمحتواه)
مبادئ بنجلور بشأن سلوك الجهاز القضابً على أهمٌة الرقمنة وخطورة تأثٌرها على النزاهة 

(. فعلى القاضً أن ٌقوم بكافة 2والمساءلة فً ضوء تطوٌر برمجٌات إلدارة المحاكم والقضاٌا)
ولة. ومما ال شك واجبات منصبه القضابً بما فٌها إصدار القرارات بكفاءة وعدالة وبالسرعة المعق

فٌه أن رقمنة إجراءات التقاضً أمام المحكمة وجعل المحكمة رقمٌة ٌساعد القاضً على تناول 
األمور بفاعلٌة وعدالة وسرعة، وأن ٌحسم األمور دون التسبب فً تكالٌؾ إضافٌة أو تأخٌر ؼٌر 

النزاع بأستخدام  ضروري، فٌجب على القاضً أزالة العقبات والممارسات التسوٌفٌة وتسهٌل تسوٌة
الوسابل الحدٌثة الرقمٌة منها والتكنولوجٌه. كل ذلك فً ضوء التزام القاضً بإرساء آلٌات الشفافٌة 
من خالل السماح للمتقاضٌن والمحامٌن بمعرفة وضع إجراءات المحاكمة من خالل بروتوكوالت 

 معروفة للكافة. 
 ثانٌا. خصائص المحكمة الرقمٌة: 

، قمٌة برقمنة جمٌع اإلجراءات الجنائٌة للدعوى المنظورة أمام المحكمةتتمٌز المحكمة الر.1
فالمحكمة الرقمٌة تعتمد باالساس على استخدام األجهزة الرقمٌة والتكنولوجٌا فً جمٌع 
مراحل وإجراءات التقاضً ومنها التقاضً عن بعد والمرافعة عن بعد وتقدٌم المستندات 

 التقلٌدٌة. والحجج بطرق الرقمٌة ولٌس بالطرق 
، فهً تعتمد على وسابل االتصال تتمٌز المحكمة الرقمٌة بانها محكمة بال مكان أو زمان.2

                                                                    

لة انظر: د. عبدالجبار بهم ، المحكمة الرقمٌة بٌن الحلم والواقع ، نشر على صفحة منظمة الحرٌات للتواصل بٌن موظفً قطاع العدا(1)
 . 2012ٌناٌر  2، تمت الزٌارة للموقع فً  www.alhoriyatmaroc.yoo7.comبالمؽرب ، 

،  2002مكتب االمم المتحدة المعنً بالمخدرات والجرٌمة، تعلٌق على مبادئ بانجلور للسلوك القضابً، فٌٌنا، مارس األمم المتحدة ،  (2)
 . 202، الفقرة 5 – 6رقم 

http://www.alhoriyatmaroc.yoo7.com/
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الحدٌثة وتكنولوجٌا المعلومات والرقمنة بحٌث ٌمكن للقاضى إجراء محاكمة عن بعد دون 
 التقٌد بمكان أو زمان أو أوقات رسمٌة النعقاد جلسة المحاكمة.   

فبفضل اإلدارة الرقمٌة المحكمة الرقمٌة بالمرونة والسرعة، باإلضافة إلى ذلك تتمٌز .3
الحدٌثة إلدارات المحكمة الرقمٌة تتحقق العدالة الناجزة التً تتالبم مع تطورات العصر 
السرٌعة والمتالحقة فً مجال تكنولوجٌا المعلومات والذكاء االصطناعً وكذلك الظروؾ 

( وما ترتب علٌه 12فٌروس كورونا )كوفٌد  االستثنابٌة والطاربة، مثال على ذلك جابحة
من إجراءات وتدابٌر صحٌة استثنابٌة وطاربه لمنع انتشار الفٌروس ومنها منع الخروج من 
المنازل وحظر للحركة وؼٌرها من إجراءات للتباعد الجسدي. وبالتالً تظهر أهمٌة إجراء 

ٌل ازدحام السجون عن المحاكمة عن بعد وكذلك تمدٌد الحبس االحتٌاطً عن بعد، وتقل
 طرٌق عقوبات رقمٌة بدٌلة. 

توفٌر للموارد البشرٌة والمالٌة، حٌث تتمٌز المحكمة الرقمٌة بإنها ال تحتاج إلى الكثٌر من .4
من خالل تقلٌل مخاطر التنقل التً تكلؾ خزٌنة الدولة  الموظفٌن وللمحامٌن والقضاة.

واألمن من رجال الشرطة لجهدهم فً  ٌومٌاً مبالػ كبٌرة، وكذلك توفٌر عناصر الحراسة
عملٌات تأمٌن النقل والترحٌل من السجون إلى المحاكم القضابٌة والعودة بهم مرة أخرى 

 بعد انتهاء المحاكمة إلى السجون. 
 نتٌجة الحضور أمام المحاكمة.     حماٌة للشهود والمبلؽٌن والضحاٌا من التعسؾ ضدهم .5

، فقد اتجه المشرع التونسً إلى رقمنة القضاء الجنائً، وألهمٌة رقمنة المحاكم الجنائٌة
 عن طرٌق القٌام بالعدٌد من اإلجراءات من أجل رقمنة القضاء الجنائً وهً على النحو التالً: 

، وذلك من خالل إتمام . رقمنة القضاء الجنائً التونسً من خالل رفع مستوى كاتب المحكمة1
اإلجرابٌة بالدخول فً منظومة الرقمنة بحسب طبٌعة  رقمنة األحكام آلٌاً وإنهاء المراحل

 وإجراءات كل محكمة، وكذلك تجمٌع المعلومات والبٌانات الالزمة للقٌام بالخدمات إلكترونٌاً. 
، وذلك بعد تسجٌل . المتابعة اإللكترونٌة لمختلؾ مراحل الدعوى الجنائٌة لدى مختلؾ المحاكم2

)الباسورد( لهذه الخدمات اإللكترونٌة. وٌتم رقمنة مراحل  البٌانات. ومنح المتقاضً كلمة السر
الدعوى الجنابٌة عبر إٌداع الدعاوي والشكاوى بصورة إلكترونٌة، واألخطار بها والسداد 

 للرسوم والؽرامات والتعوٌضات بوسابل الدفع اإللكترونٌة.  
وذلك بتحرٌر المذكرات ، . أنشاء منصه إلكترونٌة للتواصل بٌن اإلدارة القضائٌة والمحامٌن3

ومختلؾ الطلبات عبر هذه المنصة اإللكترونٌة، ونشر اإلحكام للعموم عبر الرسابل اإللكترونٌة 
 أو اإلنترنت، مما ٌحقق النفاذ للمعلوماتً.

التً تؤمن هذه الخدمة العامة للجمٌع، وذلك تحقق النزاهة  ،. توفٌر البوابة اإللكترونٌة للجمهور4
 ئ لحوكمة منظمومة العدالة الجنابٌة. والشفافٌة كمباد

 أوال. تعرٌؾ المحاكمة الجنائٌة عن بعد: 
ٌقصد بالمحاكمة الجنابٌة عن بعد بانها استعمال المحكمة الرقمٌة أو اإللكترونٌة لوسابل 

بعد، بحٌث تتم إجراءات المحاكمة الجنابٌة من خالل تقنٌة  التقنٌات الحدٌثة فً االتصال عن
بمعنى محادثة مسموعة ومربٌه بٌن الهٌبة القضابٌة  VidéoConférenceاالتصال عن بعد 

وأحد أطراؾ الدعوى من أجل ضمان التواصل المباشر الفعال بٌن أطراؾ ال ٌجمعهم حٌز مكانً 
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دام نظام التقاضً اإللكترونً عن بعد أو الرقمً واحد. مثال على ذلك فً دولة كندا ٌتم استخ
حٌث ٌتم ربط  Extranetبواسطة شبكة خاصة للبٌانات والمعلومات ٌطلق علٌها االكسترنت 

المحامً بالمحكمة من خالل هذه الوسابط اإللكترونٌة عن بعد، بما ٌمكن المحامً القٌام باإلجراءات 
   التقاضً عن بعد دون اإلنتقال إلى المحكمة.

 المحاكمات الجنائٌة عن بعد ومبدأ الشرعٌة اإلجرائٌة الجنائٌة:  -ثانٌا
ٌثور العدٌد من التساؤالت القانونٌة حول مدي مشروعٌة استخدام المحاكمة عن بعد فً 
القضاٌا الجنابٌة، ومدى تعارض ذلك مع حقوق المتهم فً المحاكمة العادلة، كذلك مدى تعارض 

نابٌة خاصة فً ظل الظروؾ الطاربة مثال جابحة فٌروس كورونا )كوفٌد ذلك مع مبدأ الشرعٌة الج
( بحٌث تم اللجوء إلى تطبٌقها دون وجود نص على ذلك النوع من المحاكمات عن بعد. لالجابة 12

  اإلطار القانونً الدولً كأساس لألخذ بالمحكمة الجنائٌة الرقمٌة:عن ذلك نحدد 
متحدة لمكافحة الجرٌمة المنظمة عبر الحدود الوطنٌة الصادر من اتفاقٌة األمم ال 12نص المادة .1

 .2000فً عام 
 . 2003من اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة فً عام  46من المادة  12الفقرة .2
 من نظام روما االساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة. 62من المادة  2الفقرة .3
 كافحة الجرٌمة المنظمة عبر الحدود الوطنٌة. من االتفاقٌة العربٌة لم 36المادة .4
من البروتوكول اإلضافً الثانً للمساعدة القضابٌة الموقع فً استراسبورج  10، 2المادتٌن .5

 . 2004فبراٌر  1، والذي دخل حٌز النفاذ فً 2001نوفمبر  2الصادر فً 
 : اإلطار القانونً الوطنً كأساس لالخذ بنظام المحكمة الجنائٌة الرقمٌة

باستخدام  2012لسنة  5نص فً المادتٌن األولى والثامنة من القانون رقم  المشرع االماراتً:.1
 تقنٌة االتصال عن بعد فً اإلجراءات الجنابٌة.

المتعلق  2015فبراٌر  1الصادر فً  15 -03: بموجب القانون رقم المشرع الجزائري.2
المعدلة لقانون  2015ٌولٌو  23الصادر فً  15 – 02بعصرنة العدالة، والقانون رقم 

 اإلجراءات الجزابٌة.
، لتعدٌل 2020أبرٌل  30صدر القانون ٌسمح بإنعقاد الجلسات عن بعد فً  المشرع التونسً،.3

مكرر والتً تنص على أن ٌمكن للمحكمة أن  141قانون اإلجراءات الجزابٌة بإضافة المادة 
أو المتهم، حضور المتهم المودع بالسجن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من النٌابة العمومٌة 

بجلسات المحاكمة والتصرٌح بالحكم الصادر فً شأنه، بإستعمال وسابل االتصال السمعً 
والبصري المؤمنة للتواصل بٌن قاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة، والفضاء السجنً المجهز 

أي ولكن ٌشترط موافقة للؽرض، وذلك بعد عرض األمر على النٌابة العمومٌة إلبداء الر
 المتهم على ذلك.

المتعلق بتطبٌق  2020أبرٌل  23صدر قرار وزٌر العدل المؽربً بتارٌخ المشرع المؽربً، .4
المحاكمة عن بعد فً القضاٌا الجنح باستعمال الوسابل السمعٌة البصرٌة فً االستماع إلى 

 (.      1المتهمٌن المحبوسٌن على ذمة القضٌة)
مما ال شك فٌه أن علة اللجوء ً تناول المحاكمة عن بعد فً المجال الجنائً، المشرع الفرنس.5

تصدر قرارات المحكمة فً ؼضون فترة زمنٌة معقولة، وهو ما  إلى المحاكمة عن بعد هو أن

                                                                    

، والتً تعطً صالحٌة لقاضً المحاكمة أو الجهة المختصة بالتحقٌق 123انظر مسودة مشروع قانون المسطرة الجنابٌة المؽربٌة المادة (1)
 سلطة اعتماد وسابل التواصل السمعً والبصري فً التحقٌق والمحاكمة مع وضوع ضوابط وشروط الستخدام هذه التقنٌات. 
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(. وبناء على ذلك أجاز 1(من قانون التنظٌم القضابً الفرنسً L111-3نصت علٌه المادة 
ظٌم القضابً بقرار من ربٌس المحكمة أو بناء على طلب أحد المشرع الفرنسً فً قانون تن

أطراؾ الدعوى، وبموافقة جمٌع األطراؾ أن تنعقد جلسات المحاكمة عن بعد بواسطة وسابل 
االتصال السمعً والبصري مع ضمان سرٌة االتصال واإلرسال وأن تكون متاحه للجمهور، 

المحاكمة، كل ذلك مع عدم األخالل إال فً حالة إقرار بعدم حضور الجمهور إلجراءات 
باألحكام المحددة فً قانون الصحة العامة وقانون اإلجراءات الجنابٌة وقانون دخول وإقامة 

 (. 2اإلجانب وحق اللجوء)
ثم أنتقل المشرع الفرنسً إلى المرحلة األخٌرة من التعدٌالت والقواعد التً تنص على 

من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً والذي تم  206 – 21المحاكمة عن بعد فنص فً المادة 
(: حٌث ٌنص على أن 3)2012مارس  23والصادر فً  2012 – 222تعدٌله بموجب القانون رقم 

لفرض حسن إدارة العدالة، ٌمكن خالل سرٌان إجراءات الدعوى، إذ وجد القاضً المكلؾ أو ربٌس 
علٌه فً هذه المادة، ٌمكن اللجوء إلى وسٌلة الهٌبة المختصة مبرراً لذلك وفق الشكل المنصوص 

 التواصل السمعً والبصري عن بعد فً الحاالت التالٌة: 
i.،بحٌث ٌمكن االستماع إلى الشخص أو استجوابه وكذلك  الحالة األولى لضرورة البحث أو التحقٌق

ن مكان إجراء مواجهة بٌن مجموعة من األشخاص فً أمكان مختلفه على االقلٌم الفرنسً، أو بٌ
فوق االقلٌم الفرنسً ومكان أخر بدولة من دول االتحاد األوربً، وٌتم ذلك عن طرٌقة وسابل 
التواصل عن بعد ولكن بشرط أن تضمن االلتزام بمبدأ الحفاظ على السرٌة فً اإلرسال 

التحفظ القضابً عن طرٌقة استعمال الوسابل  والتواصل، كما ٌمكن تمدٌد الحبس االحتٌاطً أو
عٌة والبصرٌة للتواصل عن بعد، وفً هذه الحالة األولى ٌجب أن ٌحرر محضر فً كل السم

مكان من أماكن التواصل السمعً والبصري عن بعد، وٌسجل فً هذا المحضر جمٌع 
اإلجراءات التً تتم من بداٌة التواصل السمعً والبصري عن بعد إلى انتهاء اإلجراء وٌسجل 

. وٌجوز باإلضافة إلى ذلك تسجٌل عملٌة التواصل عن بعد التارٌخ والمكان فً صدر المحضر
بالفٌدٌو أو الصوت، ولكن فً هذه الحالة ٌجب أن ٌتم االلتزام بالقواعد المنصوص علٌها فً 

 من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً.  206 – 52من المادة  2إلى  3الفقرة 
ii. من قانون اإلجراءات الجنائٌة الفرنسً، 706 – 71الحالة الثانٌة المنصوص علٌها فً المادة 

ففً هذه الحالة ٌجوز استعمال وسٌلة التواصل السمعً والبصري عن بعد أمام هٌبة المحكمة 
عند االستماع للشهود والمبلؽٌن والمدعً بالحق المدنً والخبراء. كما ٌمكن أن ٌطبق هذا 

ة ما إذا كان هذا الشخص مقبوض اإلجراء على المشتبه فٌهم للمثول أمام محكمة الجنح فً حال
 علٌه، ولكن ٌشترط موافقة وكٌل النٌابة وجمٌع األطراؾ على هذا اإلجراء.

iii. ًالحالة الثالثة وهً عبارة عن مجموعة استثناءات ٌجوز فٌها اللجوء إلى نظام التواصل السمع
 والبصري عن بعد فً أي من هذه اإلجراءات: 

 قبوض علٌه أمام قاضً التحقٌق.عند االستماع أو استجواب الشخص الم-

                                                                    

المادة  2006ٌونٌة  2، والصادر فً 2006لسنة  623من قانون التنظٌم القضابً الفرنسً، المعدلة بالقانون رقم  L111-3انظر المادة (1)
 األولى.  

 2011ٌولٌو  5، الصادر فً 2011لسنة  203من قانون التنظٌم القضابً الفرنسً، المعدله بالقانون رقم  L111-12(انظر المادة 2)
 ولى. المادة األ

 23والصادر فً  2012 – 222من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً والذي تم تعدٌله بموجب القانون رقم  201- 21انظر المادة (3)
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فً المرافعة الحضورٌة التً تسبق الوضع رهن الحبس االحتٌاطً لشخص محبوس على ذمة -
 قضٌة آخرى. 

 فً المرافعة الحضورٌة المتعلقة بتجدٌد الحبس االحتٌاطً. -
فً الجلسات المتعلقة بالطعن على إجراء الحبس االحتٌاطً والتً تتم أمام سلطة التحقٌق -

 بتدابً أو ؼرفة المشورة لهٌبة المحكمة. اال
 فً استجواب المتهم والتً تتم من طرؾ محكمة الجناٌات. -
فً استجواب الشخص المقبوض علٌه الذي ٌتم عرضه أمام وكٌل النٌابة العامة بموجب أمر -

بالحضور أو بإلقاء القبض أو أمر أوربً بإلقاء القبض أو طلب االعتقال المؤقت أو طلب 
م أو طلب اعتقال من أجل التسلٌم، او للعرض أمام قاضً الحرٌات والحبس التسلٌ

االحتٌاطً، أو أمام الربٌس األول لمحكمة االستبناؾ، أو القاضً المعٌن من طرفه إذا كان 
 المتهم فً الحبس على ذمة قضٌة أخرى أو كان فً الحبس ألي سبب أخر. 

مع موكله عن طرٌق استعمال وسابل  فً جمٌع األحول ٌجب تمكٌن المحامً من التواصل
التواصل السمعً والبصري عن بعد من أجل ضمان ممارسة الحق فً الدفاع فً ظل هذه الحاالت 

 السابقة.          
 ضمانات استخدام وسٌلة التواصل السمعً والبصري فً المحاكمة الجنائٌة الرقمٌة عن بعد:   -ثالثا

عة من الضمانات التً ٌجب االلتزام بها فً حالة مما سبق نستطٌع القول أن هناك مجمو
استخدام وسابل التواصل السمعً والبصري فً المحاكمة الجنابٌة الرقمٌة عن بعد، وهً على النحو 

 (: 1التالً)
بشأن  2006ماٌو  2وفقا للقانون الهولندي الصادر فً  موافقة المتهم أو من ٌمثله فً الدفاع،.1

فٌدٌوكونفرنس ال ٌجوز استخدام وسابل التواصل السمعً المحاكمة عن بعد بواسطة ال
والبصري عن بعد إال بعد الحصول على موافقة من المتهم أو من ٌمثله فً القضٌة أمام قاضً 

 التحقٌق أو خالل جلسات المحاكمة. 
عدم استخدام هذه الوسائل التواصل السمعً والبصري للمحاكمة عن بعد فً حالة ما إذا كان .2

بشكل قد ٌؤثر على مراد االستماع إلٌه ٌعانً من ضعؾ فً السمع أو البصر، الشخص ال
استخدام هذه الوسابل أو على حقوقه فً القضٌة أو على حقوق باقً األطراؾ األخرى فً 

 القضٌة.
حٌن ٌمكن اللجوء إلى هذه الوسائل للمحاكمة الجنائٌة الرقمٌة عن بعد فً حالة الضرورة   .3

مالها ضرورة لمصلحة وأمن انعقاد جلسة المحاكمة. وتطبٌقا على ذلك ترى المحكمة أن استع
فقد قضت محكمة النقض المصرٌة بأن "المحاكمة الجنابٌة ٌجب أن تبنى على التحقٌق الشفوي 
الذي تجرٌه المحكمة بالجلسة وتسمع فٌه الشهود ما دام ذلك ممكنا، محصال هذه العقٌدة من 

اهد أو ال توحً ومن التأثٌر الذي تحدثه هذه األقوال فً نفسه الثقة التً توحً بها أقوال الش
وهو ٌنصت إلٌها، ألن التفرس فً حالة الشاهد النفسٌة وقت أداء الشهادة واستقامته وصراحته 
أو مراوؼته أو اضطرابه هً من األمور التً تعٌن القاضً فً تقدٌر أقواله حق قدرها، وال 

ي افترضه الشارع ألٌة علة مهما كانت إال بتنازل الخصوم ٌجوز اإلفتبات على هذا األصل الذ

                                                                    

كة ، الممل2020د. هشام البالوي، المحاكمة عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة، مجلة رباسة النٌابة العامة، العدد األول، ٌونٌو (1) 
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 (.1(وهو ما لم ٌحصل فً الدعوى المطروحة" -صراحة أو ضمنا 
فً حالة استدعاء الشخص المراد االستماع إلٌه بأحد هذه الوسابل، شروط فً طلب االستدعاء، .4

 ٌجب أن ٌتضمن هذه االستدعاء ماٌلً: 
i. .ًأن ٌكون كتابٌا 
ii.اب االستدعاء ما إذا كان سٌتم استخدام تقنٌة الفٌدٌو أثناء جلسة االستماع. أن ٌتضمن كت 
iii..كما ٌجب أن ٌوضح كٌفٌة االستخدام هذه الوسابل وتوقٌتها 
iv. .موافقة الشخص المراد االستماع إلٌه على استخدام هذه التقنٌة 
v.أما فً حالة رفض الشخص الخضوع لهذه التقنٌة، فٌجب توافر الشروط التالٌة:  
ٌعبر الشخص المراد االستماع إلٌه أو عند االقتضاء المدعً العام عن رفضهم الستخدام هذه -

 التقنٌة كتابتاً. 
 تعلٌل طلب الرفض، أي ذكر األسباب التً تم على أساسها رفض هذه التقنٌة.-
ٌقدم هذه الطلب إلى المحكمة المختصة وتنظر المحكمة هذا الطلب فً أقرب وقت ممكن. -

ى الشخص المراد االستماع إلٌه ومحامٌه عند االقتضاء فً موعد أقصاه أربعة وٌبلػ إل
 2وعشرون ساعة قبل بدء الجلسة.  وذلك وفقا لما نص علٌه القانون الهولندي الصادر فً 

 حول استخدام تقنٌة الفٌدٌو كونفرنس فً المحكمة.   2006ماٌو 
( 12فٌروس كورونا ) كوفٌد أصدر المشرع الفرنسً نتٌجة تفشً  2020مارس  25وفً 
الذي ٌقضً بمالءمة مقتضٌات قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً  2020لسنة  303القرار رقم 

المتعلق بحالة  2020مارس  23الصادر بتارٌخ  2020لسنة  220مع مقتضٌات القانون رقم 
لى وضع تدابٌر الطوارئ لمواجهة جابحة فٌروس كورونا، والذي ٌنص فً المادة الخامسة منه ع

للجلسات خالل هذه الظروؾ االستثنابٌة من خالل تعمٌم تقنٌة الفٌدٌو كونفرنس والتً كان ٌنحصر 
من قانون اإلجراءات الجنابٌة  206 – 21تطبٌقها على الحاالت المحددة والمذكورة سابقا فً المادة 

تواصل عن بعد لعقد جلسات وبناء على ذلك أصبح استخدام تقنٌة الالفرنسً قبل التعدٌل االخٌر. 
المحاكمة عن بعد هً األصل فً قانون اإلجراءات الجنائٌة الفرنسً واالستثناء عدم استخدامها، 

 :وبالتالً نستنج من ذلك ما ٌلً
i. ًال ٌمكن ألطراؾ الدعوى االعتراض على استعمال هذه التقنٌة فً المحاكمة عن بعد، خصوصا 

 فً الحاالت التً ٌشترط فٌها القانون موافقتهم قبل استعمالها.
ii. كما ٌترتب على هذا التعدٌل امكانٌة لجوء القضاء عند استحالة استخدام تقنٌة الفٌدٌوكونفرنس

ألسباب لوجستٌة أو مادٌة، أن ٌستخدم أي وسٌلة لالتصال عن بعد أخرى سواء كانت 
 ل أو أي وسٌلة للتواصل عن بعد أخرى. إلكترونٌاً أو عن طرٌق الهاتؾ المحمو

iii. فً جمٌع األحوال ٌجب على القاضً أن ٌتحقق من اإلجراءات المتعلقة بالتواصل عن بعد
للمحاكمة أو التحقٌق، وعدم األخالل بقواعد المحاكمة العادلة فً جمٌع األوقات. باإلضافة إلى 

 تنفٌذها فً محضر.   ذلك ٌقوم كاتب الضبط بتدوٌن جمٌع هذه اإلجراءات التً تم 
عرضت محكمة النقض الفرنسٌة على المجلس الدستوري  2020أكتوبر  16ولكن فً 

مارس  25والصادر فً  2020لسنة  303من المرسوم بقانون رقم  5طعن بعدم دستورٌة المادة 
الذي ٌقضً بمالءمة مقتضٌات قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً مع مقتضٌات القانون  2020

                                                                    

، 52، مكتب فنً س 2001نوفمبر  15قضابٌة، الصادر بجلسة  21لسنة  10222محكمة النقض المصرٌة، نقض جنابً، الطعن رقم  (1)
 . 261، ص 165ق 
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المتعلق بحالة الطوارئ لمواجهة جابحة  2020مارس  23الصادر بتارٌخ  2020لسنة  220 رقم
فٌروس كورونا، والذي سمح باستخدام الفٌدٌو كونفرنس ووسابل االتصال السمعٌة والبصرٌة أمام 
المحاكم الجنابٌة دون الحاجة إلى موافقة أطراؾ الخصومة. وذلك لمخالفة هذا التعدٌل لنصوص 

. وكذلك ألن هذه التعدٌالت 1252نوفمبر  2والصادر فً  1062- 52ي الفرنسً رقم الدستور
سمحت لدابرة التحقٌق بالحكم عن طرٌق التداول بالفٌدٌو كونفرنس بشأن تمدٌد فترة الحبس 
االحتٌاطً السابق للمحاكمة دون حق الشخص المحبوس احتٌاطٌاً على ذمة القضٌة فً االعتراض 

مما ٌشكل معه حرمان لحقه فً المثول أمام قاضٌة الطبٌعً، وٌؤدي إلى انتهاك على هذا اإلجراء، 
حق من حقوق المتهم فً الدفاع، خاصة وأن حماٌة الصحة العامة ال تعتبر مبرراً من أجل أخالل 

من إعالن حقوق اإلنسان والمواطن  16بحق المتهم فً الدفاع، والمكفولة بموجب نص المادة 
. وبناء على ذلك فقد قرر المجلس الدستوري الفرنسً بالقرار رقم 1222عام  الفرنسً الصادر فً

(، وذلك ألن أي مجتمع فٌه الحقوق ؼٌر 1(بعدم دستورٌة هذه التعدٌالت اإلخٌرة 2021لسنة  222
مضمونه، ولٌس فٌه فصل بٌن السلطات المقررة، ال ٌمكن أن ٌكون له دستور ٌضمن حقوق الدفاع. 

وسابل االتصال السمعٌة والبصرٌة هو مجرد خٌار للقاضً وأن التعدٌالت  ولما كان استخدام
األخٌرة لم تخضع فً ممارستها ألي شروط قانونٌة أو معاٌٌر، كما أنها لم تراعً موافقة األطراؾ، 
وكان ٌجب أن ٌتم إعطاء هذا الخٌار، وسؤال المتقاضٌن أو المتهمٌن بشأن استخدام وسابل االتصال 

بصرٌة أثناء محاكمتهم، ال أن ٌتم فرض ذلك علٌهم دون أخذ موافقتهم. فقد قرر المجلس السمعٌة وال
عدم دستورٌة هذه التعدٌالت المتعلقة باستخدام الوسابل  2021ٌناٌر  15الدستوري الفرنسً فً 

 االتصاالت السمعٌة والبصرٌة فً اإلجراءات الجنابٌة دون حاجة إلى موافق األطراؾ.     
فٌنص على أن ٌمكن االستماع إلى الشاهد فً حالة  بة لموقؾ المشرع البلجٌكًأما بالنس

الضرورة والخطر على حٌاته عن طرٌق تقنٌة ووسابل االتصال عن بعد، وذلك وفقا للمادتٌن 
تم تعدٌل بأضافة  2016ٌناٌر  22مكرر من قانون اإلجراءات الجنابٌة البلجٌكً. وفً  112، 112

اإلجراءات الجنابٌة البلجٌكً بحٌث أصبح ٌنص على امكانٌة التحقٌق عن بعد  من قانون 122المادة 
 21للمحبوسٌن احتٌاطٌاً على ذمة القضاٌا من خالل استعمال تقنٌة التواصل عن بعد. ولكن فً 

من المحكمة الدستورٌة البلجٌكٌة بعدم دستورٌة هذا  2012لسنة  26صدر القرار رقم  2012ٌونٌو 
باستعمال تقنٌة التواصل عن بعد للمحبوسٌن احتٌاطٌاً على ذمة القضاٌا. وقد جاءت التعدٌل الخاص 

لضمان المحاكمة العادلة  2012ٌونٌو  21حٌثٌات حكم المحكمة الدستورٌة البلجٌكٌة الصادر فً 
للمتهمٌن. حٌث ترى المحكمة الدستورٌة البلجٌكٌة أن إجراءات المحاكمة عن بعد من اختصاص 

ؼرفة االتهام، حٌث أن مجموعة من اإلجراءات المتعلقة باستعمال تلك التقنٌات كما  المشرع ولٌس
وردت فً األعمال التحضٌرٌة للقانون لم تقٌد ذلك اإلجراء، حٌث لم ٌتطرق هذا القانون ألي 
مقتضى ٌحدد مكان تواجد محامً المتهم، ولم ٌحدد بدقة المكان الذي سٌجرى من خالل الهٌبة 

 حاكمة عن بعد.     القضابٌة الم
 موقؾ التشرٌعات العربٌة من مجال المحاكمات عن بعد:  -رابعا

تشرٌع متكامل ٌتناول فٌه قواعد المحاكمة عن بعد  فً البداٌة لم ٌضع المشرع التونسً
على ؼرار المشرع الفرنسً أو الهولندي، ولكن فً إطار الظروؾ الصحٌة الطاربه الناتجة عن 

 2020لسنة  12(، أصدر المشرع التونسً المرسوم بقانون رقم 12ا ) كوفٌد انتشار فٌروس كورون
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والذي نص فٌه على أنه ٌمكن للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من  2020أبرٌل  22فً 
النٌابة العمومٌة أو المتهم، حضور المتهم المودع بالسجن بجلسات المحاكمة والتصرٌح بالحكم 

ستعمال وسابل االتصال السمعٌة والبصرٌة المؤمنة للتواصل بٌن قاعة الجلسة الصادر فً شأنه، با
المنتصبة بها المحكمة والقضاء السجنً المجهز للؽرض، وذلك بعد عرض األمر على النٌاٌة العامة 
إلبداء الرأي وشرط موافقة المتهم على ذلك. وٌجوز للمحكمة فً حالة الخطر الملم أو لؽاٌة التوخً 

األمراض السارٌة أن تقرر العمل بهذا اإلجراء دون التوقؾ على موافقة المتهم المودع  من إحدى
وقد وضع المشرع التونسً مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل االعتماد على بالسجن. 

 وسائل االتصال السمعً البصري فً فً المحاكمة والدعوى الجنائٌة وهً على النحو التالً:
 القرار من المحكمة باعتماد وسابل االتصال السمعٌة والبصرٌة. أن ٌصدر هذا.1
 أن ٌكون هذا القرار مكتوب ومعلل وؼٌر قابل للطعن علٌه بأي وجه من األوجه. .2
ٌتم إخطار مدٌر السجن المعنً والمتهم ومحامٌه عند االقتضاء بهذا القرار بكل وسٌلة تترك .3

قبل تارٌخ الجلسة. وفً هذه الحالة لمحامً المتهم أثراً كتابٌاً فً أجل ال ٌقل عن خمسة أٌام 
الخٌار بٌن الدفاع عمن ٌنوب عنه بقاعة الجلسة المنتصٌبه بها المحكمة أو بالفضاء السجنى 

 الحاضر به من ٌنوب عنه المتهم المسجون. 
وٌقصد بالفضاء السجنً هنا بأنه المكان المخصص المجهز لؽرض التواصل السمعً 

حكمة والمتهم ومحامٌه عند االقتضاء، وٌشكل امتداد لقاعة الجلسة وتنطبق به والبصري بٌن الم
نفس القواعد المنظمة لتسٌٌر الجلسة وحفظ النظام بها وزجر كل إخالل به وفقا للتشرٌع الجاري به 
العمل. هذا ولم ٌؽفل المشرع التونسً النص والتأكٌد فً هذا التعدٌل على أن ٌتمتع المتهم المودع 

جن والذي ٌتم محاكمته باستخدام وسابل االتصال السمعٌة والبصرٌة بكل ضمانات المحاكمة بالس
العادلة، وتسري على محاكمته نفس اإلجراءات القانونٌة الذي ٌتم تطبٌقها على من ٌكون فً نفس 

ضر وضعٌة المتهم الحاضر شخصٌاً بقاعة الجلسة، كما ٌترتب عنها نفس األثار القانونٌة للمتهم الحا
 شخصٌاً.

من المحاكمة عن بعد، فقد أقر المشرع بأمكانٌة  أما بالنسبة لموقؾ المشرع المؽربً
من قانون  1 – 342االستماع للشهود عن طرٌق تقنٌات االتصال عن بعد، حٌث نصت المادة 

اإلجراءات الجنابٌة المؽربً على امكانٌة المحاكمة عن بعد فً بعض الحاالت التً تقتضٌها حماٌة 
الشهود. وٌأتً موقؾ المشرع المؽربً تماشٌا مع جاءت به توصٌات مٌثاق إصالح العدالة فً 

ضمن الهدؾ الربٌسً الثالث المتعلق بتعزٌز حماٌة القضاء  21المؽرب، حٌث نصت التوصٌة 
للحقوق والحرٌات الدعوة إلى اعتماد وسابل االتصال عن بعد فً تنفٌذ اإلنابات القضابٌة واالستماع 

ضمن هدؾ تحدٌث اإلدارة القضابٌة وتعزٌز حكامتها فً  122ى الشهود. أما التوصٌة رقم إل
 تصرٌؾ القضاٌا أمام المحاكم ونزع التجسٌد المادي عن اإلجراءات والمساطر القضابٌة. 

 2012لسنة  5القانون رقم  2012ٌناٌر  30فقد صدر فً  أما بالنسبة للمشرع األماراتً
ة االتصال عن بعد فً اإلجراءات الجزابٌة، وقد عرؾ المشرع فً المادة من فً شأن استخدام تقنٌ

القانون المصطلحات الفنٌة، فوضع تعرٌؾ لتقنٌة االتصال عن بعد "بإنها محادثة مسموعة ومربٌة 
بٌن طرفٌن أو أكثر بالتواصل المباشر مع بعضهم البعض عبر وسابل االتصال الحدٌثة لتحقٌق 

د وضع المشرع األماراتً مجموعة من الضمانات من أجل استخدام تقنٌة وقالحضور عن بعد". 
 االتصال عن بعد فً المحاكمات الجنائٌة، وذلك على النحو التالً:

الضمانة األولى. حق المتهم فً االعتراض على استخدام هذه التقنٌة والحضور شخصٌاً 
ن حق المتهم الذي ٌتم محاكمته عبر تقنٌة ، فقد قرر المشرع األماراتً وفقا لهذا القانوأمام المحكمة
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االتصال عن بعد فً أي درجة من درجات التقاضً، أن ٌطلب حضوره شخصٌاً أمام المحكمة، 
وفً هذه الحالة ٌعرض هذا الطلب على المحكمة للفصل فٌه. وٌتضح من ذلك أن المشرع األماراتً 

ت الجنابٌة إال أنه لم ٌؽفل حق المتهم فً رؼم اقراره بإستخدام تقنٌة االتصال عن بعد فً المحاكما
االعتراض على استخدام هذه التقنٌة والحق فً الحضور شخصٌاً أمام المحكمة، وذلك فً ضوء 

 اإللتزام بما تنص علٌه المواثٌق الدولٌة فً حق المتهم فً الحضور شخصٌا أمام المحكمة. 
ر معه أثناء مرحلتً التحقٌق الضمانة الثانٌة. حق المتهم فً مقابلة المحامً والحضو

، حٌث أجاز القانون لمحامً المتهم مقابلة موكله والمحاكمة التً تتم عبر تقنٌة االتصال عن بعد
 (. 1والحضور معه أثناء مرحلة التحقٌق الجنابً والمحاكمة التً تتم عبر تقنٌة االتصال عن بعد)

الشخصٌة التً ٌتم معالجتها  الضمانة الثالثة. حماٌة حق المتهم فً خصوصٌة البٌانات
حٌث ٌوجب القانون تسجٌل وحفظ اإلجراءات التً تتم باستخدام تقنٌة االتصال عن بعد إلكترونٌاً، 

وكفالة سرٌتها وحظر تداولها أو االطالع علٌها أو نسخها من النظام المعلوماتً اإللكترونً إال بإذن 
 (. 2وال)من النٌابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب األح

حٌث  الضمانة الرابعة. إخضاع تقنٌة االتصال عن بعد لنظام أمن المعلومات والبٌانات،
منه اخضاع تقنٌة االتصال عن بعد المستخدمة فً  2ٌوجب القانون االماراتً وفقا لنص المادة 

  إجراءات المحاكمة الجنابٌة للوابح وسٌاسات أمن المعلومات والبٌانات المتعلقة بالدولة. 
أصدر وزٌر العدل بدول األمارات العربٌة المتحدة القرار الوزاري  2019مارس  27وفً 

بشأن الدلٌل اإلجرائً لتنظٌم التقاضً باستخدام الوسائل اإللكترونٌة  2019لسنة  259رقم 
(، ونص فً المادة األولى منه على تعرٌؾ المحاكمة 3)واالتصال عن بعد فً اإلجراءات الجزائٌة

"بأنها اإلجراءات الجزابٌة التً تباشر باستخدام تقنٌة االتصال عن بعد، لتحقٌق الحضور عن بعد 
والعالنٌة وسرٌة التحقٌقات وإبداء المرافعات وتقدٌم المستندات والمذكرات وإصدار األحكام سواء 

صال تمت بشأن استقصاء الجرابم وجمع األدلة، أو عند التحقٌق أو المحاكمة". وٌقصد بتقنٌة االت
عن بعد استخدام التواصل المربً والمسموع بٌن طرفٌن أو أكثر فً المحاكمة عن بعد، للتواصل 
المباشر مع بعضهم البعض عبر وسابل االتصال الحدٌثة لتحقٌق الحضور عن بعد. وٌقصد بوسابل 

ابل االتصال الحدٌثة الهواتؾ الذكٌة واألجهزة اللوحٌة وأجهزة الحاسب اآللً، وؼٌرها من الوس
 التً تستخدم وسابل تقنٌة الحدٌثة فً التواصل.

ونطاق تطبٌق إجراءات تقنٌة االتصال عن بعد، وفقا للمشرع األماراتً ٌسري على 
، أمام النٌابة العامة أو المحاكمة، التً تستخدم فٌها تقنٌة االتصال عن إجراءات المحاكمات عن بعد

حق المدنً أو المسبول عن الحق المدنً، أو المحامً، بعد مع المتهم أو المجنً علٌه أو المدعً بال
أو الشاهد أو الخبٌر أو المترجم، وكذا مع الحدث والطفل. وقد حدد المشرع االماراتً من له الحق 

 (: 4فً طلب ذلك اإلجراء على النحو التالً)

                                                                    

 30بشأن استخدام تقنٌة االتصال عن بعد فً اإلجراءات الجنابٌة، الصادر فً  2012لسنة  5من القانون األماراتً رقم  2انظر المادة (1)
 . 2012ٌناٌر 

 . 2012لسنة  5من القانون األماراتً رقم  2انظر المادة (2)
جرابً لتنظٌم التقاضً باستخدام الوسابل اإللكترونٌة واالتصال عن بعد فً بشأن الدلٌل اإل 2012لسنة  252القرار الوزاري رقم (3)

، والمنشور فً الجرٌدة الرسمسة 2012مارس  22اإلجراءات الجزابٌة، الصدار عن وزٌر العدل لدولة األمارات العربٌة المتحدة فً 
 . 2012أبرٌل  14بتارٌخ 

بشأن الدلٌل اإلجرابً لتنظٌم التقاضً باستخدام الوسابل  2012لسنة  252راتً رقم انظر المادة الثالثة من القرار الوزاري األما(4)
مارس  22اإللكترونٌة واالتصال عن بعد فً اإلجراءات الجزابٌة، الصدار عن وزٌر العدل لدولة األمارات العربٌة المتحدة فً 

2012. 
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i. رئٌس الجهة المختصة )رئٌس المحكمة، أو رئٌس الدائرة، أو القاضً المختص بنظر
، متى ارتأى ذلك، اتخاذ عوى، أو القاضً المشرؾ الذي ٌتم تفوٌضه من أي منهم(الد

إجراءات المحاكمة عن بعد، كلٌاً أو جزبٌاً فً كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزابٌة، بما 
 ٌحقق سهولة إجراءات االستدالل أو التحقٌق أو التقاضً. 

ii.لمحكمة اتخاذ إجراءات المحاكمة عن ، أن ٌطلب من ربٌس ارئٌس الدائرة الجزائٌة المختصة
 بعد، الذي له قبول الطلب أو رفضه. 

iii. ،فٌجوز بطلب من المجنً علٌهم والشهود والمبلؽٌن كذلك المجنً علٌهم والشهود والمبلؽٌن
 تطبٌق نظام المحاكمة عن بعد.          
تطبٌق  فتعتبر المحاكم اإلقتصادٌة أول من شهدت أما بالنسبة لموقؾ المشرع المصري

والمعدل  2002لسنة  120نظام قرٌب من فكرة رقمنة المحاكم أو العدالة، فبموجب القانون رقم 
، أتاح ألول مرة استخدام وسابل تقنٌة المعلومات فً تقدٌم 2012لسنة  146بموجب القانون رقم 

دة الخامسة منه (. فقد نصت الفقرة األولى من الما1خدمات رفع وإدارة الدعاوي القضابٌة إلكترونٌاً)
االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات، القرارات  على "أن ٌصدر وزٌر العدل، بالتنسٌق مع وزٌر 

الدعوى  من القانون المرافق وتنظٌم إقامة وسٌر  12  المنظمة للقٌد فى السجل المشار إلٌه فى المادة  
الجهات ذات الصلة  ترونٌاً، وتلتزم وربط المحاكم االقتصادٌة إلك إلكترونٌاً وإعالنها وطرق حماٌتها 

اإللكترونى  الجهات المعنٌة بتسٌٌر منظومة التقاضى  وٌقصد بالجهات ذات الصلة  بتنفٌذها".
ووزارة  العدل، ووزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات،  بالمحاكم االقتصادٌة، ومنها وزارة 
العامة للرقابة المالٌة،  مار والمناطق الحرة، والهٌبة العامة لالستث االستثمار والتعاون الدولى، والهٌبة 

  والبنك المركزى المصرى، والسجل التجارى. والبورصة المصرٌة، 
 موقؾ المحكمة األوربٌة لحقوق اإلنسان من المحاكمات عن بعد: -خامسا

 5بتارٌخ  04/  46106فقد صدر حكم المحكمة األوربٌة لحقوق اإلنسان فً القضٌة رقم 
من االتفاقٌة األوربٌة لحقوق اإلنسان  6على أن المحكمة تبسط رقابتها وفقا للمادة  2006وبر أكت

فً إجراءات المحاكمة ال ٌنتقص بحٌث ٌكون اللجوء إلى استخدام تقنٌات التواصل عن بعد 
 (: 2ٌتعارض بحد ذاته مع ضمانات المحاكمة العادلة، وذلك فً ضوء شرطٌن وهما) أو

بمعنً أن ٌكون الهدؾ من اللجوء إلى استخدام  علق بمشروعٌة الهدؾ،الشرط األول ٌت
 وسابل التواصل عن بعد فً المحاكمة ٌكون بهدؾ مشروع.
، أي عدم التعارض أو اإلخالل بحقوق (3الشرط الثانً ٌتعلق بالحق فً المحاكمة العادلة)

واصل عن بعد فً المحاكمة المتهم فً الدفاع والمحاكمة العادلة ، بمعنً أن استخدام وسابل الت
الٌخل أو ٌتعارض مع حقوق المتهم فً الدفاع والتً كفلها القانون للمتهم، وال مع الحق فً علنٌة 

 المحاكمة.
 الشرط الثالث ٌتعلق بتوفٌر اللوازم اإللكترونٌة للتاكد من سالمة إجراءات المحاكمة

                                                                    

، والمنشور فً 2012لسنة  146والمعدل بموجب القانون رقم ، 2002لسنة  120انظر قانون المحاكم اإلقتصادٌة المصري رقم (1) 
 . 2012أؼسطس  2مكرر )و(، بتارٌخ  31الجرٌدة الرسمٌة فً العدد 

(2)CEDH, Marcello Violla, c / Italie, 5110/ 2006, N°45106/ 04, Asciutto c/Italie; CEDH, 
27/11/2007, N°35795/02; CEDH, Zagaria c/Italie, 27/11/2007.  

من العهد الدولً  14، األمم المتحدة. وكذلك المادة 1242من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان الصادر  11/1، 10،  2، 2انظر المواد (3) 
من المبادئ التوجٌهٌة األساسٌة الستقالل السلطة القضابٌة  16، القرار رقم 1266الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة الصادر فً عام 

 . 1225أقرتها الجمعٌة العامة لألمم المتحدة عام  التً
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االستماع دون معوقات، وعدم اإلخالل  والتأكد من إمكانٌة المتهم من متابعة مجرٌات الجلسة ومن
. وبالتالً فإن استخدام وسابل التقنٌة لالتصال (1(بحق المتهم فً التواصل بفاعلٌة وسرٌة مع محامٌه

عن بعد مع المتهم أو الشهود والضحاٌا أثناء إجراءات المحاكمة عن بعد فً حد ذاته ال ٌشكل 
 (.   2مساساً بضمانات المحاكمة العادلة)

تالً ٌثور التساؤل حول مدى إمكانٌة استخدام تفنٌة التواصل عن بعد الفٌدٌوكونفرس وبال
فً إجراءات المحاكمة الجنائٌة دون وجود نص وهل ٌتعارض ذلك مع مبدأ الشرعٌة الجنائٌة 

 2020مارس  30تطبٌقا على ذلك حكم محكمة الجنح بمالٌن فً بلجٌكا والصادر فً اإلجرائٌة؟ 
ٌة الفٌدٌوكونفرس ألول مرة لمحاكمة المتهمٌن عن بعد فً الدعوى الجنابٌة، على حول استخدام تقن

 2020لسنة  2الرؼم من عدم وجود النص القانونً الذي ٌنظم ذلك. حٌث أن المرسوم الملكً رقم 
نص على امكانٌة استخدام هذه التقنٌة فً المحاكمات المدنٌة فقط خالل  2020أبرٌل  2الصادر فً 
(. وقد استندت المحكمة البلجٌكٌة على مجموعة من الحجج 12وس كورونا )كوفٌد جابحة فٌر

 واالسانٌد الستخدام تفنٌة الفٌدٌوكونفرس فً المحاكمات الجنابٌة عن بعد وهً على النحو التالً: 
حٌث أن توافر حالة القوة القاهرة الناتجة عن انتشار  الحجة األولى. تتعلق بحالة القوة القاهرة،.1

حة فٌروس كورونا، مما استلزم على الدول فرض حالة الطوارى الصحٌة واإلجراءات جاب
 استثنابٌة لمواجهة جابحة كورونا. 

حٌث أن هذه الظروؾ  الحجة الثانٌة. تتعلق باإللتزام بقواعد التباعد الجسدي بٌن األشخاص،.2
لزم على الدول فرض اإلستثنابٌة المتعلقة بأنتشار فٌروس كورونا ولمواجهة هذه الجابحة است

قواعد التباعد الجسدي بٌن األشخاص لمنع انتشار هذا الفٌروس، وبالتالً تصبح تقنٌة 
المحاكمة عن بعد باستخدام تقنٌة الفٌدٌوكونفرس الوسٌلة الوحٌدة التً ٌمكن من خاللها اتخاذ 

 ى ذمة القضٌة.اإلجراءات الجنابٌة لمتابعة الشخص المحبوس احتٌاطٌاً أو الذي تم استٌقافه عل
تتعلق بعدم التعارض بٌن مبدأ حق المتهم فً المحاكمة الجنائٌة العادلة  الحجة الثالثة..3

حٌث أن القرار الصادر من  واستخدام تقنٌة الفٌدٌوكونفرس فً المحاكمات الجنائٌة عن بعد،
ة قد قرر أن استخدام تقنٌ 2012أكتوبر  2المحكمة األوربٌة لحقوق اإلنسان الصادر فً 

الفٌدٌوكونفرس فً اإلجراءات الجنابٌة ال ٌتعارض فً حد ذاته مع مبدأ حق المتهم فً 
المحاكمة الجنابٌة العادلة، ولكن بشرط أن ٌكون الشخص الخاضع للمحاكمة عن بعد بواسطة 
هذه التقنٌة قادراً على اتباع مجرٌاتها وأنه ٌستطٌع االستماع إلٌها دون صعوبات تقنٌة تحول 

 باإلضافة إلى اإللتزام بتوفٌر امكانٌة للتواصل بٌن المتهم ومحامٌه بفاعلٌة وسرٌة.  دون ذلك.
بمعنى أن كل ماال ٌنص  تتعلق بتطبٌق مبدأ األصل فً األشٌاء هو االباحة، الحجة الرابعة..4

القانون على منعه أو تجرٌمه فهو مباح، أي مادام أن المشرع البلجٌكً لم ٌنص صراحة على 
ل تقنٌة الفٌدٌوكونفرس فً التواصل عن بعد للمحاكمة الجنابٌة عن بعد، فهو عدم استعما

بالتالً ٌسمح باستخدام هذه التقنٌة فً المحاكمات الجنابٌة التً تتم عن بعد، وذلك تطبٌقاً لهذا 
 المبدأ. 

 ،2012أكتوبر  2تتعلق بقرار المحكمة الدستورٌة العلٌا البلجٌكٌة الصادر فً  الحجة السادسة..5
حٌث أن قرار المحكمة الدستورٌة العلٌا البلجٌكٌة ال ٌمنع استخدام هذه التقنٌة ولكن ٌتعلق 
بكٌفٌة االستخدام لهذه التقنٌة بطرٌقة ال تخل بقواعد المحاكمة الجنابٌة العادلة للحفاظ على 

 حقوق المتهم أو الشخص المحبوس احتٌاطٌاً على ذمة القضٌة.

                                                                    

(1) CEDH, Affaire Sakhnovski, C/Russie, N°21272/03, 2Novembre 2010, p. 25. 
(2) CEDH, L'arret lawyer partner, SA c/Solvaquie, N°54252/07, 16 Juin 2009, N°358. 
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القرار من محكمة الجنح البلجٌكٌة تأٌٌد وتشجٌع من المجلس  وبناء على ذلك فقد القى هذا
األعلى للعدالة البلجٌكً، حٌث اعتبر أن هذا الحكم قد جاء لمواجهة حالة استثنابٌة طاربة، وبالتالً 
فهو قرار اسثنابً من أجل ضمان أمن وسالمة وحماٌة العاملٌن فً قطاع العدالة الجنابٌة )المحاكم، 

رة تنفٌذ الجزاء الجنابً( وكذلك حماٌة للمتهمٌن والمحبوسٌن احتٌاطٌاً على ذمة والنٌابات، وإدا
 (. 1القضاٌا، دون المساس بمبدأ وقواعد المحاكمة الجنابٌة العادلة)
بأن اللجوء إلى  2011مارس  2فً  باإلضافة إلى ذلك فقد قضت محكمة النقض الفرنسٌة

من قانون اإلجراءات الجنابٌة  21 – 206المادة  استخدام التقنٌات الحدٌثة المنصوص علٌها فً
(، ال ٌتطلب تعلٌل خاص من قبل المحكمة، وأن الضمانات المطلوبة هً تتعلق بكٌفٌة 2الفرنسٌة)

استخدام وسابل المحاكمة الجنابٌة عن بعد ولٌس برفض الوسٌلة التقنٌة المستخدمة للمحاكمة عن بعد 
النقض الفرنسٌة على مبدأ قانونً هام وهو أن الحضور  فً حد ذاته. ولذلك فقد استقرت محكمة

الشخصً للمتهم لٌس ضرورٌاً، وٌكون هذا الحضور متحققاً حتى وأن تمت اإلجراءات الجنابٌة عن 
(. كذلك فقد أقرت محكمة النقض الفرنسٌة بأن تقنٌة الفٌدٌوكونفرس ال تلحق الضرر بشخص 3بعد)

الشخصً للمتهم، وأن اتخاذ هذا القرار ال ٌجب بالضرورة المتهم، وأنها شكل من أشكال الحضور 
أن ٌكون مبرراً، ولكن المعنً باألمر ٌمكن أن ٌرفضه إذا كان األمر ٌتعلق بالبت فً إٌداعه 

 (.4تمدٌد إجراء الحبس االحتٌاطً) أو
وفً النهاٌة ٌثور التساؤل حول إشكالٌات أمن المحكمة أثناء إجراءات المحاكمة الجنائٌة 

اختراق أمن  تتنوع اإلشكالٌات القانونٌة التً تتعلق بتأكد من عدم اإلخالل أو حٌثرقمٌة، ال
المحاكمات أثناء استخدام اإلجراءات الجنابٌة الرقمٌة فً المحاكمات الجنابٌة، وسوؾ نتناول هذه 

 اإلشكالٌات على النحو التالً: 
 ت المحاكمات الجنائٌة الرقمٌة،بالنسبة إلدوات ووسائل أمن المحكمة، وذلك أثناء إجراءا.1

حٌث تشمل إجراءات أمن المحكمة تقنٌات جمٌع المعلومات والبٌانات ذات الصله فٌتم من 
خالل )المراقبة والرصد وجمع البٌانات والمعلومات( من أجل تصنٌؾ المحاكم أو اإلجراءات 

 خطورتهم. الجنابٌة حسب كل درجة أو فبة او مع من تتعامل من المجرمٌن حسب درجة 
وأجهزة الكشؾ عن األسلحة استخدام تقنٌات الكشؾ الرقمٌة مثل الدوائر التلفزٌونٌة المؽلقة .2

والمواد الممنوعة من خالل بوابات المراقبة اإللكترونٌة بواسطة األشعة السنٌة والمؽناطٌسٌة 
 من أجل التحكم فً الدخول والوصول إلى المحكمة. 

إلنذار بالخطر المخصص للقضاه، أو كامٌرات الفٌدٌو التً ٌتم مثل أجهزة ااألداوات األخرى، .3
   وضعها على الجسم المخصصة ألفراد األمن ورجال الشرطة.

                                                                    

 . 32 – 11كمة العادلة، المرجع السابق، ص د. هشام البالوي، المحاكمة عن بعد وضمانات المحا(1) 
(2) Cass. Crim. 18 Juin 2018, N°08-82-856, Bull.Crim. N°157, Dalloz, 2008, P. 2147, et obs; AJ 

pénal 2008, p. 428,. V.J. Danter sur l'évolution de la formule utilisée par la chambre criminelle 
de la cour de cassation, obs. 2010, N° 10 – 88- 524 et n° 10 – 88 – 525, 7 déc 2010, n° 10  – 
86 – 884, cette Revue, 2011, p.419.    

(3)Cass. Crim. 27 Février 2018, Bull. Crim. 2018, Dalloz actualité, éd., Avril 2018. 
(4) Cass.Crim, 1 Octobre 2013, Bull.Crim., n° 13 – 85 – 013, Cass. Crim, 11 Octobre 2011, 

Bull.Crim. n° 11 – 85 – 602. 
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 فقد نصت مبادئ بانجلور للسلوك القضابً على أن ... "القاضً أن ٌكرس نشاطه المهنً
لواجبات منصبه القضابً التً ال تشمل أداء الواجبات والمسبولٌات القضابٌة فً المحكمة واتخاذ 

عملٌات المحكمة. ففً  القرارات فحسب، بل أٌضاً المهام األخرى المتصلة بالمنصب القضابً أو
ادي حالة اختفاء سجالت المحكمة ٌجب على القاضً اتخاذ كافة الخطوات المعقولة والضرورٌة لتف

اختفاء سجالت المحكمة او صعوبة االضطالع علٌها. وتلك الخطوات قد تشمل رقمنة سجالت 
(. 1المحكمة. وٌجب أٌضا على القاضً تأسٌس نظم للتحري عن ضٌاع أو اختفاء ملفات المحكمة")
نً وسوؾ نتناول فً الفرع األول تحدٌد ماهٌة السجالت الجنابٌة الرقمٌة، ثم بعد ذلك فً الفرع الثا

نحدد ما هً ضوابط التسجٌل الجنابً الرقمً وضماناته، وفً الفرع الثالث نوضح آثار التسجٌل فً 
السجل الجنابً الرقمً، وفً الفرع الرابع نستعرض اإلشكالٌات القانونٌة الناتجة عن استخدام 

 السجالت الجنابٌة الرقمٌة.
 الفرع األول: ماهٌة السجالت الجنائٌة الرقمٌة

 هوم السجالت الجنائٌة الرقمٌة: أوال:  مف
ٌقصد بالسجل الجنابً الرقمً بإنه مجموعة ملفات ٌتم رفعها على الحاسب اآللى، بحٌث ٌتم 
فٌها إدخال جمٌع األحكام الجنابٌة الصادرة باإلدانة من السلطة القضابٌة على الشخص المحكوم 

حاكم من الهالك والتلؾ ونوع من علٌه، والؽرض منه حفظ هذه األحكام النهابٌة الصادرة من الم
إدارة للمعلومات بحٌث ٌمكن استرجاعها فً أي وقت، وذلك وفقا للشروط المنصوص علٌها فً 

تم االعتراؾ بحجٌة األحكام الجنابٌة الصادرة  2002ٌولٌو  24(. وتطبٌقا على ذلك وفً 2القانون)
وربً فً ضوء انشاء قاعدة للسجل الجنابً باإلدانة فً المحاكم الجنابٌة األوربٌة بالنسبة لالتحاد األ

تم وضع القواعد األوربٌة التً تنظم تبادل المعلومات والبٌانات  2002فبراٌر  26األوربً، وفً 
التً ٌتم استخراجها من محتوى السجل الجنابً بٌن دول االتحاد األوربً فً ضوء سجل جنابً 

 رقمً أو آلى أوربً. 
ألخٌرة قد شهدت تحوالً من استخدام الملفات التقلٌدٌة فً فما ال شك فٌه أن السنوات ا

لمخزنة فً نظام إدارة لالرشٌؾ الصورة الورقٌة المؤرشفة إلى الملفات الرقمٌة اإللكترونٌة ا
الرقمً لالرشفه بطرٌقة سرٌعة، السجالت الجنابٌة الرقمٌة أو اإللكترونٌة، ولتحقٌق هذه اإلجراء  أو
 التالٌة: اتخاذ بعض اإلجراءات  تم

 إلزام المتقاضٌن أمام المحكمة برفع الدعاوي عن طرٌق اإللكترونً. . أ

للمواد واألوراق والمستندات المطلوبة فً  E- Filingاستخدام نظام اإلٌداع اإللكترونً . ب
 الدعوى الجنابٌة بالطرٌقة اإللكترونٌة بدالً من الطرق التقلٌدٌة. 

ادل الملفات والمستندات اإللكترونً بٌن أطراؾ استخدام نظام المراسالت اإللكترونٌة وتب. ت
 العدالة الجنابٌة والمحكمة. 

                                                                    

، 2 – 6، رقم 2002مكتب االمم المتحدة المعنً بالمخدرات والجرٌمة، تعلٌق على مبادئ بانجلور للسلوك القضابً، فٌٌنا، مارس  (1)
 .2122الفقرة 

(2)Muriel GIACOPELLI et Eudoxie GALLARDO, Casier judiciaire, Répertoire de droit pénal et de 
procedure pénale, septembre 2016, pp. 1-2.   
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اإللكترونٌة  تبنً أنظمة حفظ الملفات اإللكترونٌة من خالل أنظمة إدارة المحكمة الرقمٌة أو. ث
ونظام التسجٌل اإللكترونً للمحكمة وتقدٌم المستندات إلكترونٌاً واالٌداع اإللكترونً 

 للملفات عن بعد. 
وٌأتً عقب إجراء اإلٌداع أو التسجٌل اإللكترونً أو الرقمً للدعوى الجنائٌة مرحلة 

وهً عملٌة تتم من خاللها االستحواذ والتحلٌل للمعلومات الفحص اإللكترونً أو االكتشاؾ، 
 والبٌانات اإللكترونٌة إلعداد الحالة الخاصة بالدعوى أو القضٌة، وٌتم تعرٌفها بأنها عملٌة ٌتم فٌها
تحدٌد البٌانات اإللكترونٌة أو البحث عنها أو تأمٌنها أو العثور علٌها لهذا الؽرض الستخدام هذه 
المعلومات والبٌانات كدلٌل فً التحقٌقات واالثبات. وٌحتوي إجراء الفحص اإللكترونً أو الرقمً 

 على ملؾ وظٌفً متعدد المراحل ٌتقوم بما ٌلً: 
المستندات ذات الصلة، قبل البدء فً وضعهم تحت اإلجراء تحدٌد البٌانات اإللكترونٌة أو . أ

 القانونً واألوامر الجنابٌة. 
 جمع البٌانات والمعلومات المحفوظة. . ب
 معالجة البٌانات والمعلومات من خالل البرامج اإللكترونٌة المتخصصة. . ت
 مراجعة استجابة البٌانات للفحص أو االكتشاؾ إللكترونً. . ث
مرحلة النتابج( للبٌانات والمعلومات المناسبة المرسلة إلى محامً االستنتاج والتحلٌل ). ج

 الخصم أو المدعً علٌه. 
وبالتالً تظهر أهمٌة هذه المرحلة من االكتشاؾ والفحص اإللكترونً للملؾ الخاص 
للدعوى أو القضٌة، خاصة مع ظهور ملؾ المعلومات والبٌانات المخزنة إلكتروٌناً، نتٌجة إلزدٌاد 

اٌا فً الوقت الحالً التً تنظر أمام المحاكم. مما أصبح معه عملٌة التقاضً طوٌلة عدد القض
ومرهقة ومكلفه. وٌستخدم فً عملٌة االكتشاؾ او الفحص اإللكترونً أدوات وبرامج الكترونٌة 
تساعد فً التعامل مع أعداد المعلومات والبٌانات الهابلة وذات الصلة بالدعوى أو القضٌة، مما 

ً سرعة انجاز عملٌة االكتشاؾ أو الفحص اإللكترونً لملؾ الدعوى أو القضٌة الذي تم ٌساعد ف
إٌداعه الكترونٌاً. ونظراً ألهمٌة انشاء السجل الجنابً وفقا للنظام الرقمً، فقد نص المشرع الفرنسً 

حكام ( على أنه ٌمكن لألشخاص المخولٌن وفقاً أل1من قانون اإلجراءات الجنابٌة) D589فً المادة 
القانون تحوٌل أو أنشاء أي مستند إجرابً إلى الشكل الرقمً وذلك تطبٌقاً للفقرة األولى من المادة 

من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً. وبناء على ذلك ٌمكن لدوابر الشرطة الوطنٌة  201 -1
ن سلطات الشرطة الفرنسٌة ووحدات الدرك الوطنً وموطفً الخدمة المدنٌة والوكالء الذٌن ٌمارسو

القضابٌة وخدمات السجون والحماٌة القضابٌة للقصر، وكذلك بناء على تصرٌح أو إذن لشخص عام 
أو خاص، إنشاء وتحوٌل ونقل المستندات اإلجرابٌة إلى السلطة القضابٌة فً شكل رقمً، ودون 

مة فً القضاٌا الحاجة إلى وسٌط ورقً. فمما ال شك فٌه أن أنشاء أرشٌؾ رقمً إلجراءات المحاك
الجنابٌة ٌساعد على تحسٌن وتطوٌر العدالة الجنابٌة، وإلنشاء السجل الجنابً ٌتم استخدام نظام 

، OCRالنسخ اآللى للوثابق المكتوبة بخط الٌد من خالل التعرؾ الضوبً على الحروؾ المكتوبة 
ة من األجهزة مثال على وبالتالً ادخال هذه المعلومات والبٌانات فً قاعدة بٌانات من خالل مجموع

ذلك الكمبٌوتر المحمول، أجهزة الكمبٌوتر المكتبٌة أو األجهزة اللوحٌة مثال اآلٌباد وكذلك األجهزة 

                                                                    

، المتخذ لتطبٌق االحكام اإلجرابٌة للقانون 2012ماٌو  24الصادر فً  2012 – 502انظر المادة الثالثة من المرسوم الفرنسً رقم (1) 
تحت برنامج إصالح العدالة الجنابٌة فٌما  2022إلى  2012للرقمنة للفترة ما بٌن  2012مارس  23الصادر فً  2012 -22رقم 

 ٌتعلق باإلجراءات الرقمٌة للتحقٌقات والمحاكمة أو ما ٌطلق علٌه رقمنة إجراءات التحقٌق والمحاكمة. 



– 
 

 

0324  

 

المربٌة والتً ٌمكنه من النسخ، وإنشاء سجل للمجرمٌن، سجل للقضاٌا الجنابٌة، سجل المجرمٌن 
 المالحقٌن، سجل باالبحة االتهام.
 المقارنة من رقمنة السجالت الجنائٌة: ثانٌا. موقؾ التشرٌعات 

والذي نص على أنه ال ٌمكن تسجٌل  بادئ ذي بدء نستعرض موقؾ المشرع الفرنسً
الصورة أو الصوت أو تعدٌلهما للمحاكمات عن بعد، إال فً الحاالت المنصوص علٌها فً المادة 

L221-1 مة أمام السلطات من قانون التراث والتً تنص على أن ٌكون جلسات االستماع العا
اإلدارٌة أو القضابٌة موضوع تسجٌل سمعً وبصري أو صوتً، وفقا للشروط المنصوص علٌها ن 
من أجل تكوٌن األرشٌفات التارٌخٌة للعدالة. وقد وضع المشرع الفرنسً مجموعة من الشروط حتى 

ا لما نصت ٌمكن تسجٌل جلسات المحاكمة التً تتم بوسابل االتصال السمعً والبصري وذلك وفق
، وهذه الشروط ٌحكمها ضابط هو عدم جواز من قانون التراث الفرنسً L221-4علٌها المادة 

التسجٌل فً ظروؾ تؤثر على حسن سٌر اإلجراءات أو الممارسة الحرة لحقوق الدفاع. وفً هذه 
إلجراءات (.  أمام بالنسبة 1الحالة ٌجوز للقاضً إٌقاؾ التسجٌالت نهابٌاً أو مؤقتاً حسب الظروؾ)

التالٌة على مرحلة التسجٌل، فقد نص المشرع الفرنسً على أن ٌتم إرسال هذه السجالت بعد ذلك 
إلى إدارة التسجٌالت أو األرشٌؾ الفرنسً، بحٌث ٌكون ربٌس جلسات المحاكمة التً ٌتم تسجٌلها 

ب التسجٌل (. وٌتم تقدٌم طل2(هو المسبول عن حفظ التسجٌالت وإرسالها إلى األرشٌؾ الفرنسً
المدعً العام )النٌابة  للجلسة قبل انعقادها بثامنة أٌام، من أحد أطراؾ الخصومه أو من ٌمثلهم أو

قدٌرٌة فً أصدار قرار التسجٌل العامة(، مع استثناء حالة الطوارئ، ولربٌس الجلسة السلطة الت
 (. 3عدم التسجٌل) أو

 ناتهالفرع الثانً: ضوابط التسجٌل الجنائً الرقمً وضما
 ضوابط التسجٌل الجنائً الرقمً أو اإللكترونً:  -أوال

نظراً ألهمٌة االحتفاظ بسجل إلجراءات المحاكمة الستخدامه خالل إجراءات أخرى مثال 
على ذلك التنازل او التفاوض أو التصالح، أثناء تنفٌذ األحكام، وأثناء الطعن وإجراءات االستبناؾ، 

وأداوت رفع التقارٌر فً المحاكم والتوثٌق. فٌلزم كاتب الجلسة وجمع المعلومات عن طرٌق أنظمة 
وفقا لنظام المحاكمة اإللكترونٌة أو الرقمٌة، وكذلك المحضر، والمسبول عن السجل، بتوثٌق كافة ما 
ٌحدث أثناء إجراءات المحاكمة، باإلضافة إلى تسجٌل الكالم والمرافعات للدفاع الذي ٌتم أمام 

 مً مؤمن، وذلك من خالل ماٌلً: المحكمة فً نظام رق
أن ٌتم تسجٌل اإلجراءات فً الوقت الفعلً لها، باالعتماد على التكنولوجٌه المستخدمه فً ذلك . أ

)باستخدام برنماج الوقت الحقٌقً بمساعدة األجهزة اإللكترونٌة(، حتى ولو تم تخزٌنها 
لرقمً مع برنامج معرفة الستخدامها فً وقت الحق، مثال على ذلك االالت قٌاس االختزال ا

 الوقت الحقٌقً بمساعدة الكمبٌوتر. 
 ٌتم عمل النسخ واإلرسال اإللكترونً ألطراؾ الدعوى الجنابٌة التً تطلب النسخ. . ب
 استخدام برنامج الكتابة الصوتٌة عن طرٌقة ٌتم تحوٌل الكالم إلى نص مكتوب. . ت
وكذلك التسجٌل عن بعد عن طرٌقة استخدام أجهزة تسجٌل الفٌدٌو لتسجٌل إجراءات المحاكمة، . ث

شبكة مرتبطة بالمحكمة وكل هذه الطرق واألسالٌب تحقق التسجٌل الرقمً لتوثٌق السجالت 
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 واإلجراءات الرسمٌة التً تتم أمام المحكمة، وتتمٌز هذه اإلجراءات فً تحقٌق ما ٌلً:
 الدقة والجودة المحسنه.-
 . إمكانٌة البحث وسهولة الوصول إلٌها فً أي وقت-
 كفاءة النقل والتخزٌن لهذه المعلومات والبٌانات التً تم تسجٌلها. -
 توفٌر المال والجهد. -
وتسمح طرق التسجٌل الرقمً للمحاكم بفرصة دمج ملفات برنامج التسجٌل الرقمً مع أنظمة . ج

اإلدارة اإللكترونٌة للدعوى الجنابٌة أو ملؾ القضٌة مما ٌسهل على أطراؾ الدعوى الجنابٌة 
 سهولة الوصول إلى سجالت القضاٌا.     فً 

وعلى ذلك فقد نص المشرع الفرنسً فً قانون اإلجراءات الجنابٌة على أن ٌنشا السجل 
القضابً الوطنً الرقمً أو اآللً لمرتكبً الجرابم الجنسٌة والعنؾ كتطبٌق آلً للمعلومات 

أشراؾ وزٌر العدل وأشراؾ  والبٌانات الشخصٌة التً تحتفظ بها دابرة السجالت الجنابٌة تحت
- 206قاضً التحقٌق، من أجل منع تكرار هذه الجرابم فً المستقبل والمنصوص علٌها فً المادة 

من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً، وكذلك لتسهٌل التعرؾ على مرتكبٌها، وٌتم تلقً هذه  42
لمخولٌن بالمعلومات المنصوص المعلومات والبٌانات لمعالجتها وتخزٌنها وتبلػ إلى األشخاص ا

 (. 1(من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً 12 – 53 – 206علٌها فً المادة 
وقد وضع المشرع الفرنسً مجموعة من الشروط التً ٌجب توافر للحصول على ذلك 

 اإلذن أو التصرٌح وذلك على النحو التالً: 
رة السابقة فً إلطار بروتوكول الصادر ٌجب أن ٌتم إصدار التصارٌح المنصوص علٌها فً الفق. أ

 من قبل وزارة العدل. 
وفً حالة عدم وجود ذلك البروتوكول، ٌجوز إصدار هذه التصارٌح من جانب رؤساء . ب

االختصاص القضابً أو فً إطار إجراء من قبل قاضً التحقٌق، أو ضباط الشرطة القضابٌة 
 الذي ٌجري التحقٌق، أو تحت إشرافة. 

بروتوكول المذكور فً الفقرة األولى مع الشخص االعتباري أو الهٌبة ٌجوز إبرام ال. ت
 المؤسسة للخاضعٌن تحت سٌطرتها.    أو

 – 210وٌأتً هذا اإلجراء من المشرع الفرنسً مراعاة ألحكام الالبحة األوربٌة رقم 
بشأن تحدٌد الهوٌة اإللكترونٌة  2014ٌولٌو  23الصادرة من البرلمان األوربً فً  2014

وخدمات الثقة للمعامالت اإللكترونٌة داخل السوق الداخلً األوربً. وكذلك القرار األوربً رقم 
بشأن تطبٌق الضمانات  2016ماٌو  11الصادر عن البرلمان األوربً فً  2016 – 200

اإلجرابٌة لألطفال المشتبه فٌهم أو المتهمٌن فً مراحل اإلجراءات الجنابٌة. وبناء على ذلك فقد قام 
المشرع الفرنسً بوضع نظام السجل الجنابً اآللً أو الرقمً وخاصة لمن تم وضعه فً نظام 
المراقبة اإللكترونٌة، وكذلك انشاء السجل الجنابً الرقمً لمرتكبً الجرابم الجنسٌة والجرابم 

الصادر  2010لسنة  112اإلرهابٌة. باإلضافة إلى ذلك فقد أصدر المشرع الفرنسً المرسوم رقم 
 2005لسنة  1516من المرسوم رقم  12، 10، 2المتخذ لتطبٌق المواد  2010فبراٌر  2 فً

المتعلق بالمراسالت اإللكترونٌة بٌن المستخدمٌن والموظفٌن  2005دٌسمبر  2الصادر فً 
من  D 589 – 1العمومٌٌن والسلطات والهٌبات اإلدارٌة. وقد نص المشرع الفرنسً فً المادة 

                                                                    

 12، الصادر فً  2005لسنة  1542من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً، والمعدلة بالقانون رقم  1 – 53 – 206انظر المادة (1)
 منه.  22، المادة  2005دٌسمبر 
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( على أن ٌتكون ملؾ سجل الجنابً الرقمً 1لجنابٌة فً الفقرة األولى)قانون اإلجراءات ا
من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً من  201 – 1المنصوص علٌها فً الفقرة الثانٌة من المادة 

الوثابق المذكورة فً المادة األولى من هذا المرسوم والتً تم استالمها أو أنشابها أو تحوٌلها من قبل 
ومسبولً المحاكم الذٌن ٌساعدنهم. أما الفقرة الثانٌة من نفس المادة السابق فقد نصت على القضاة 

أن ٌتم حفظ هذا الملؾ الرقمً والوثابق اإلجرابٌة التً ٌتكون منها تحت مسبولٌة وزارة العدل، 
ظم دون اإلخالل باألحكام المنصوص علٌها فً القانون أو اللوابح السارٌة على الوثابق التً تن

من قانون  D589علمٌة حفظ هذه المؤسسات أو األشخاص المذكورة فً الفقرة الثانٌة من المادة 
 اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً.

 األشخاص الذٌن ٌتم تسجٌلهم بالسجل الجنائً الرقمً: -ثانٌا
نص المشرع الفرنسً على أنه عندما ٌتم أرتكاب جرٌمة أو أكثر من الجرابم المنصوص 

من قانون اإلجراءات الجنابٌة، ٌتم تسجٌل البٌانات والمعلومات المتعلقة  42- 206المادة  علٌها فً
بالهوٌة وكذلك العنوان أو محل اإلقامة، ومنزل الشخص ومساكن األشخاص الذٌن تعرضوا 

 (:2(لماٌلً
ٌابٌة أو الحكم الصادر باإلدانة، حتى ولو لم ٌكن نهابٌاً، بما فً ذلك الحكم الصادر باإلدانة الؽ. أ

 اإلدانة المصحوبة باإلعفاء أو وقؾ تنفٌذ العقوبة أو تأجٌل تنفٌذ الحكم. 
 15، 15، 2األحكام المتعلق باألطفال الجابحٌن، حتى ولم تكن نهابٌة، والصادر تطبٌقا للمواد . ب

 . 1245لسنة  124من المرسوم بقانون رقم  22مكرر،  16، 16، 1-
من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً،  2 – 41لمادة الصلح الجنابً المنصوص علٌها فً ا. ت

 والذي تم التصدٌق على تنفٌذه من المدعً العام. 
 األحكام الصادر بالبراءة النتفاء المسبولٌة الجنابٌة بسبب اضطراب عقلً. . ث
القرارات الصادرة وفقا لالبحة االتهام بأمر من قاضً التحقٌق والذي ٌأمر بإدخال القرار فً . ج

ل الجنابً الرقمً، وٌكون التسجٌل تلقابٌاً، بشرط أن ٌكون القرار مسبب من قاضً السج
 التحقٌق. 

األحكام الصادر من المحاكم الجنابٌة األجنبٌة، والتً ٌتم تنفٌذه فً الدولة الفرنسٌة بموجب . ح
االتفاقٌات الدولٌة، وذلك بعد إخطار السلطات الفرنسٌة، وأن ٌتم نقل المحكوم علٌها إلى 

 ألراضً الفرنسٌة.ا
 وٌتم ذلك التسجٌل الجنائً الرقمً وفقا للضوابط التالٌة: -ثالثا

من قانون اإلجراءات  42 – 206ٌتم تسجٌل األحكام المتعلقة بالجرابم المنصوص علٌها فً المادة -
الجنابٌة الفرنسً والتً ٌعاقب علٌها بالسجن لمدة خمس سنوات فً السجل الجنابً، مالم تقرر 

 4، 3مة على خالؾ ذلك وألسباب محددة أو فً الحاالت المنصوص علٌها فً الفقرتٌن المحك
 من هذه المادة، من قبل المدعً العام. 

كذلك ٌتم استثناء من التسجٌل فً السجل الجنابً األحكام المتعلقة بالجانً القصر التً تقل -
عام عندما ٌتعلق بالجرابم  12 – 13عاماً، باإلضافة إلى ذلك للقصر ما بٌن  13أعمارهم عن 

من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً، ال ٌتم تسجٌلهم  42 – 206المنصوص علٌها فً المادة 
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من  4و 3فً السجل الجنابً الرقمً، مالم تقرر تقرر المحكمة على خالؾ ذلك وفقا للفقرتٌن 
 نفس المادة وبناء على طلب من المدعً العام.      

 الحتفاظ بالسجل الجنائً الرقمً للمحكوم علٌهم: ضمانات ا -رابعا
فقد نص المشرع الفرنسً على أن ٌقوم المدعً العام أو قاضً التحقٌق المختص أن 
ٌسجلوا على الفور المعلومات والبٌانات التً ستدرج فً السجل بواسطة وسٌلة اتصاالت آمنه، ومع 

الرجوع إلى السجل بعد التحقٌق بواسطة  ذلك، ال ٌمكن الوصول إلى هذه المعلومات إال فً حالة
الخدمة )الهٌبة( التً تدٌر السجل فً ضوء دلٌل التعرٌؾ الوطنً، لتأكٌد من هوٌة الشخص المعنً 
وذلك عند اإلمكان، وعندما ٌكونوا على علم بالعنوان الجدٌد للشخص الذي تم تسجٌل هوٌته فً 

لشخص، ٌقوم ضابط الشرطة القضابٌة بتسجٌل هذه السجل، وكذلك عندما ٌتلقون إثباتاً لعنوان هذا ا
 (. 1المعلومات على الفور فً السجل عبر اتصاالت آمنه)

من الالبحة األوربٌة المتعلقة بحماٌة البٌانات الشخصٌة على أن  10كذلك فقد نصت المادة 
جنابٌة تحت تتم معالجة البٌانات الشخصٌة المتعلقة بالسجل الجنابً للمحكوم علٌهم فً الجرابم ال

أشراؾ السلطة العامة، أو إذا كانت المعالجة مصرح بها بموجب قانون االتحاد األوربً أو قانون 
دولة عضو فً االتحاد األوربً ولكن بشرط توافر الضمانات المناسبة للحقوق والحرٌات للبٌانات 

لٌهم إال تحت محل المعالجة. وٌتضح من ذلك أنه الٌمكن االحتفاظ بأي سجل جنابً للمحكوم ع
 .Lإشراؾ السلطة العامة إال أعتبر هذا اإلجراء مخالؾ للقانون. وبناء على ذلك فقد نصت المادة 

ٌناٌر  6الصادر فً  22 – 12من القانون الفرنسً المتعلق بحماٌة البٌانات الشخصٌة رقم  87
ل السلطات وتعدٌالته على مجموعة من الضمان بشأن معالجة البٌانات الشخصٌة من قب 1222

المختصة ألؼراض من منع وكشؾ الجرابم الجنابٌة، والتحقٌقات والمالحقات القضابٌة فً هذا 
من الالبحة  10الشأن أو تنفٌذ العقوبات الجنابٌة، وحرٌة تداول ونقل هذه البٌانات. هذا وتعتبر المادة 

ٌجوز معالجة ساسة بحٌث التً تحظر معالجة البٌانات الشخصٌة الح 2األوربٌة استثناء من المادة 
البٌانات الشخصٌة المتعلقة بالسجل الجنائً ألحكام اإلدانة فً الجرائم الجنائٌة ولكن فً ضوء 

  الضوابط التالٌة:
i.  تخضع المعالجة لرقابة السلطة العامة أو تحت إشرافها أو بتفوٌض قانونً مع توفٌر

 الضمانات األساسٌة. 
ii.422قد قرر المجلس الدستوري الفرنسً بالقرار رقم احترام جمٌع القواعد القانونٌة، ف – 

بامكانٌة أن ٌتم معالجة البٌانات الشخصٌة  2004أؼسطس  6الصادر فً  2004
لإلشخاص االعتبارٌة ضحاٌا الجرابم أو التصرؾ نٌابة عن الضحاٌا المذكورة 

ر )الحرمان لالحتٌاطات الصارمة للوقاٌة ومكافحة االحتٌال. موضحاً أن قراره لم ٌكن أث
اعتباري فٌما  من الحق فً ممارسة سبٌل انتصاؾ قضابً متاح ألي شخص طبٌعً أو

ٌتعلق بالجرابم التً وقعوا فٌها ضحٌة( ٌجعل هذا التحفظ من الممكن إعطاء أساس قانونً 
للمعالجة التً ٌنفذها اإلشخاص االعتبارٌون لؽرض رهناً بإحترام جمٌع القواعد األخرى 

 ا القانون. التً ٌنص علٌه
iii.  ٌشترط إال ٌكون لعملٌات المعالجة للبٌانات الشخصٌة لهذا الؽرض أي تأثٌر للسماح بإعادة

 تحدٌد الهوٌة لإلشخاص المعنٌٌن. 
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iv. وأن جمٌع التدابٌر تتخذ حكم الضرورة الملحة للسٌاسة العامة، لما لها من تأثٌر على تقٌٌد
 حرٌة الشخص. 

v.نٌة بضرورة واضحة دون أي لبس، حٌث أنها تثٌر العدٌد ضرورة تحدٌد مفهوم التدابٌر األم
من الحساسٌة لتحدٌدها، فالالبحة العامة لحماٌة البٌانات الشخصٌة األوربٌة تشٌر إلى 
)األحكام الصادرة باإلدانة فً الجرابم الجنابٌة والتدابٌر األمنٌة ذات الصلة(، والتً ٌجعل 

 من نفس الالبحة األوربٌة.    10 نطاقها محدود وفقاً لما نصت علٌها المادة
بإمكانٌة المتهم أو  1222ٌونٌة  12وتطبٌقا على ذلك فقد قضت محكمة النقض الفرنسٌة فً 

محامٌة الحصول على نسخة من ملؾ قضٌة، وذلك على نفقته الخاصة ودون أن ٌشكل ذلك اعتداء 
بأنه ال تنطبق  1226توبر أك 12(. كذلك قضت محكمة النقض الفرنسٌة فً 1على سرٌة التحقٌقات)

(، التً تحد من قدرة المحامٌن 2من قانون اإلجراءات الجنابٌة) 122، و 114أحكام المادتٌن 
أطراؾ القضٌة من الحصول على نسخة من المستندات الموجودة فً ملؾ المعلومات المقدم إلى 

من  11لٌها فً المادة المحكمة، ونتٌجة لذلك ال تخضع لسرٌة التحقٌق  أو التعلٌمات المنصوص ع
قانون اإلجراءات الجنابٌة، وٌترتب على ذلك أنه ٌحق لكل شخص ٌمثل المتهم أو المتهم نفسه 

من االتفاقٌة اإلوربٌة لحقوق اإلنسان والحرٌات  6الحصول بموجب الفقرة الثالثة من المادة 
تسلٌم لهذه األوراق ٌتم اإلساسٌة، فً االطالع المباشر على وثابق اإلجراء المتخذ ضده، ولكن ال

على نفقته، فإذا لزم األمر ٌتم ذلك من خالل محامٌه فٌستطٌع أخذ نسخة من المستندات الواردة فً 
(. كذلك فقد نصت المادة 3الملؾ المقدم للمحكمة والتً تم بسببه استدعابه للمثول أمام المحكمة)

حصول على نسخة من األوراق من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً على امكانٌة ال 165
والمستندات المتعلقة بالقضٌة بشكل ورقً أو رقمً مجاناً بالنسبة للنسخة األولى، وبعد ذلك على 
نفقته الخاصة، أو ترسل على نفقته بالبرٌد، وتكون النسخة صادرة تطبٌقا للفقرة الرابعة من المادة 

 (.4ً)من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً فً شكل رقم 114
وٌثور التساؤل حول ما مدي التزام المشرع الفرنسً بالحفاظ على خصوصٌة البٌانات 

وبناء على ما سبق نستطٌع  والمعلومات الشخصٌة فً ظل استخدام نظام السجل الجنائً الرقمً،
القول بان هناك مجموعة من الضوابط ومتطلبات من أمن وحماٌة خصوصٌة البٌانات والمعلومات 

الرقمٌة وهً على النحو  التً ٌجب أن ٌتم تضمٌنها فً سجالت المحكمة اإللكترونٌة أوالشخصٌة 
 التالً: 

ضرورة وضع ضوابط للوصول لهذه البٌانات والمعلومات الشخصٌة، بحٌث ال ٌسمح إال لعدد . أ
محدود من األشخاص باإلطالع علٌها وففا الختصاصهم الوظٌفً المتعلق بهذه البٌانات 

 والمعلومات. 
ضرورة القٌام بتصنٌؾ هذه البٌانات والمعلومات الشخصٌة بشكل مناسب، قبل أن ٌتم إرسالها . ب

أو مشاركتها مع الجهات األخرى، كذلك القٌام بعملٌات التنقٌح للمستندات من المعلومات 
والبٌانات الشخصٌة الحساسة والخاصة قبل أن ٌتم إرسالها أو مشاركتها مع األخرٌن. وذلك 

                                                                    

 ، دالوز. 1222ٌونٌة  12، الصادر 25 – 433 – 22انظر حكم محكمة النقض الفرنسٌة، الؽرؾ الجنابٌة، رقم (1)
 ، دالوز. 1226أكتوبر  12، الصادر  22 – 220 – 25، الؽرفة الجنابٌة، رقم انظر حكم محكمة النقض الفرنسٌة(2)

(3)Michel REDON, Procédure préparatoire au jugement criminel, Section 3Arrêt de la Cour 
d'assises, Dalloz, Avril 2018, p.89.  

ن ٌحق للخبراء عند انتاج الوثابق الداعمة الرقمٌة، سداد تكالٌؾ نقل من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً على أ 114وتنص المادة (4)
 المعلومات أو النسخ علٌها وأٌة مدفوعات أخرى تعتبر ضرورٌة.  



–
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المحكمة سجالت عامة، وبالتالً ٌمكن مشاركتها مع مؤسسات أخرى داخل نظام ألن سجالت 
العدالة الجنابٌة. باإلضافة إلى أنها تتضمن بٌانات حساسة مثل أرقام الضمان االجتماعً، 
توارٌخ المٌالد، أسماء الضحاٌا وعناوٌنهم، أرقام بطاقات الهوٌة، أرقام رخصة القٌادة، 

 األحداث.  فال القصر أومعلومات وبٌانات عن األط
كذلك ضرورة وضع منهج آلً لمعالجة هذه البٌانات والمعلومات الشخصٌة من أجل حماٌة . ت

الحق فً الخصوصٌة، بحٌث ٌتم تحدٌد المعلومات والبٌانات الشخصٌة الحساسة بطرٌقة 
تلقابٌه وآلٌه، وبالتالً التعامل معها بطرٌقة خاصة تتناسب مع حساسٌة هذه البٌانات 

 المعلومات الشخصٌة.            و
 خامسا. قواعد السحب أو محو للبٌانات والمعلومات فً السجل الجنائً الرقمً

من قانون اإلجراءات الجنابٌة قواعد  4 – 53 – 206نظم المشرع الفرنسً فً المادة 
حب السحب او المحو للمعلومات والبٌانات الموجودة فً السجل الجنابً الرقمً ، حٌث ٌتم س

حذؾ المعلومات والبٌانات المتعلقة بالشخص من السجل عند وفاته أو انقضاء المدد التالٌة ،  أو
 (: 1(وٌبدأ حسابها اعتباراً من تارٌخ صدرور القرار على النحو التالً

 ثالثون عاما فً الجناٌات أو الجرابم المعاقب علٌها بالسجن لمدة عشرة سنوات. . أ
 خرى. عشرون عاماً فً الجرابم األ. ب
 بالنسبة للقصر تكون المدة عشر سنوات.. ت

أما فً حالة ما إذا كان الشخص المحكوم علٌه بالسجن ٌنفذ الحكم دون إٌقاؾ مؤقت 
)اإلٌقاؾ بتنفٌذ العقوبة( وفقا للحكم، فإن المدد الزمنٌة ال تبدأ السرٌان إال بعد إطالق سراحه. كذلك 

واعد الخاصة بشطب اإلحكام الصادرة باإلدانة من السجل فإن حالة العفو أو إعادة التأهٌل وكذلك الق
الجنابً الٌستلزم محو هذه المعلومات من الملؾ القضابً الرقمً. وفً جمٌع األحوال ال ٌمكن 
استخدام هذه المعلومات فً حد ذاتها كدلٌل اإلثبات حالة العودة إلى اإلجرام فً المستقبل )حالة 

 النكوص(.  
 التسجٌل فً السجل الجنائً الرقمًالفرع الثالث: آثار 

 اإللكترونً:   االلتزامات المترتبة على كل شخص ٌتم تسجٌله فً السجل الجنائً الرقمً أو -أوال
فرض المشرع الفرنسً مجموعة من االلتزامات كأجراء أمنً على كل شخص ٌتم تسجٌل 

 (: 2(لتالًبٌاناته فً السجل الجنابً الرقمً أو اإللكترونً، وهً على النحو ا
ٌلتزم الشخص المقٌم فً الخارج أن ٌرسل خطاب مسجل  بالنسبة للشخص المقٌم فً الخارج،.1

بعلم الوصول إلى مدٌر السجالت الجنابٌة أو لمركز الشرطة أو الدرك التابعة له موطنة، مع 
ٌها طلب إقرار باالستالم بالبٌانات والمعلومات المتعلقة بالتدابٌر وااللتزامات المنصوص عل

من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً، مع إثبات عنوانه  6 – 53 – 206سابقا فً المادة 
 للمره األولى بعد تلقً هذه البٌانات والمعلومات كل عام. 

، فالبد من أن ٌقوم ٌإرسال العنوان الجدٌد خالل فً حالة ما إذا قام الشخص بتؽٌٌر عنوانه.2
 . خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ التؽٌٌر

 بالنسبة للشخص المحكوم علٌه بعقوبة السجن عشر سنوات أو أكثر فً جناٌة أو جرٌمة ما،.3

                                                                    

،  2016ٌونٌة  3فً  2016لسنة  231من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً ، المعدلة بالقانون رقم  4 – 53 – 206انظر المادة (1)
 . منه 22المادة 

مارس  22، الصادر فً 2012لسنة  402من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً، والمعدلة بالقانون رقم  5 – 53 – 206انظر المادة (2)
 منه.  15، المادة 2012



– 
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فٌجب علٌه إثبات عنوانه مرة كل ستة أشهر عن طرٌق تقدٌم نفسة لهذا الؽرض إلى مركز 
مدٌرٌة  الشرطة أو وحدة الدرك التابع لها محل إقامته، أو إلى مجموعة الدرك فً المقاطعات أو

عام التابع لها محل إقامتة أو فً فً مقاطعة أخرى وذلك إذا كانت خطورة الشخص األمن ال
 6 – 212تبرر ذلك. كذلك فإن المحكمة االبتدابٌة وفقا للظروؾ المنصوص علٌها فً المادة 

 من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً، وهً ماٌلً:
ام الشخص المسجل فً السجل ٌمكن للقاضً المسبول عن تطبٌق هذا األحكام أن ٌأمر بإلز -

 الجنابً بتقدٌم نفسه مرة كل شهر، 
باإلضافة إلى ذلك ٌكون الشخص ملزم بتقدٌم نفسه مرة كل شهر تلقابٌا فً حالة ما إذاك كان  -

 فً حالة ارتكب مخالفة قانونٌة. 
ة سنه فً حالة ما إذا تم إدانتهم بجرٌم 12إلى  13وتنظبق هذه القواعد على القاصرٌن من سن  -

 ٌعاقب علٌها بالسجن لمدة عشرٌن عاماً على اإلقل. 
وفً جمٌع األحوال ٌعاقب على عدم االمتثال لهذه االلتزامات بالنسبة لألشخاص المنصوص 

 ألؾ ٌورو.  30.000علٌها بالسجن لمدة عامٌن والؽرامة المالٌة والتً ال ٌزٌد مقدارها عن 
 ائً الرقمً: حقوق األشخاص المسجلٌن فً السجل الجن -ثانٌا

نص المشرع الفرنسً فً قانون اإلجراءات الجنابً على حقوق لشخص الذي ٌتم تسجله 
 (: 1(فً السجالت الجنابٌة الرقمٌة وهً على النحو التالً

، أي شخص ٌتم تسجٌل هوٌته الحق فً االخطار لمن ٌتم تسجٌله فً السجل الجنائً الرقمً.1
 بٌة ٌلزم بإخطاره عن طرٌق ماٌلً:فً السجل الجنابً من قبل السلطة القضا

 عن طرٌق اإلخطار الشخصً، . أ
 أو بواسطة خطاب مسجل ٌتم إرساله إلى أخر عنوان معلن،. ب
أو على خالؾ ماسبق، ٌتم اللجوء إلى الشرطة من قبل ضابط الشرطة العدلٌة بعد الحصول . ت

 على إذن مسبق من المدعً العام. 
على أن كل من ٌتم تسجٌل أو إثبات هوٌته فً  باإلضافة إلى ذلك فقد نص المشرع الفرنسً. ث

السجل له الحق فً أن ٌتم إبالؼه بكافة البٌانات والمعلومات المتعلقة به والواردة فً 
(، بناء على طلب ٌوجه إلى المدعً العام بالمحكمة العدلٌة التً تقع فً دابرة محل 2(الملؾ

من  2 – 222ة والخامسة من المادة إقامتة، وذلك تطبقا ألحكام الفقرات الثالثة والرابع
لسنة  264من المرسوم بقانون رقم  36قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً وفقا للمادة 

2012  . 
ٌتم إخطاره بالتدابٌر وااللتزامات التً ٌخضع لها وذلك وفقا للقواعد السابقة موضوع اإلخطار، .2

 جراءات الجنابٌة الفرنسً. من قانون اإل 5 – 53 – 206والمنصوص علٌها فً المادة 
 التً سوؾ تطبٌق علٌه فً حالة عد االمتثال لهذه اإللتزامات.   وكذلك ٌتم إخطاره بالعقوبات.3
، ولم فً حالة ما إذا كان الشخص محتجزاً بسبب الحكم الذي ٌبرر تسجٌله فً السجل الجنائً.4

اج النهابً عنه أوقبل إجراء ٌبلػ بعد بالمعلومات السابقة، ٌتم إبالؼه بالمعلومات وقت اإلفر
 إجراء التعدٌل األول على المعلومات والبٌانات المسجله. 

                                                                    

 10ً ، والصادر ف2010لسنة  242من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً، والمعدلة بالقانون رقم  6 – 53 – 206انظر المادة (1)
 منه.   12، المادة 2010مارس 

، الصادر فً 2012لسنة  264من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً، والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم  2 – 53 – 206انظر المادة (2)
 منه.  35، المادة  2020، وقد دخل حٌز النفاذ فً األول من ٌناٌر 2012سبتمبر  12



–
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أو األشخاص المخول لهم الوصول  قصر اإلطالع على البٌانات والمعلومات على الجهات.5
 المباشر إلى المعلومات الواردة فً السجل أو الملؾ، عبر نظام آمن، وهما كالتالً: 

 للسلطات القضابٌة، . أ
باط الشرطة القضابٌة، فً إطار اإلجراءات المتعلقة بجرٌمة االعتداء العمدي على لض. ب

 – 206الحٌازة أو االختطاؾ أو الحبس القسري، أو الجرابم المنصوص علٌها فً المادة 
 (.1من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً) 42

من  12 – 53 – 206ة للمحافظٌن وإدارات الدولة التً ٌتم تحدٌدهم قابمتهم وفقا للماد. ت
التفوٌض أو  قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً، وفقا للقرارات اإلدارٌة بشأن التعٌٌن أو

الموافقة أو التصرٌح لإلنشطة أو المهن التً تنطوى على االتصال بالقصر، وكذلك 
 للتحكم فً ممارسة هذه األنشطة المهنٌة. 

ؤساء المؤسسات العقابٌة واإلصالحٌة، لضباط التسجٌل المفوضٌن بشكل خاص من قبل ر. ث
على أساس هوٌة الشخص المسجون، والبٌانات الشخصٌة المتعلقة به أو رقم الملؾ أو 

 6 – 53 – 206السجل، للتحقق من أنه كان موضوعاً المعلومات الواردة فً المادة 
لمفرج وتدوٌن توارٌخ الحبس واإلفراج وعنوان المنزل المعلن عنه أو المحدد من قبل ا

 عنه. 
، حٌث ٌمكن للسلطات الحق فً االستعالم عن البٌانات والمعلومات المذكورة فً الملؾ.6

واإلشخاص المذكورٌن فً الفقرات السابقة االستعالم واإلطالع على الملؾ بناء على عدة 
من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً، والسٌما  12 – 53 – 206معاٌٌر محددة فً المادة 

طبٌعة أو  –العناوٌن المتتالٌة  –ساس واحد أو أكثر من المعاٌٌر التالٌة )هوٌة الشخص على أ
نوع الجرابم(. وٌمكن لإلشخاص المنصوص علٌها فً الفقرة )ت( اإلطالع فقط على الملؾ 

 على هوٌة الشخص المعنً بالقرار اإلداري.
القضابٌة بناء على ، حٌث ٌجوز لضابط الشرطة الحق فً مراجعة البٌانات والمعلومات.7

تعلٌمات من المدعً العام أو قاضً التحقٌق أو بتفوٌض من قاض التحقٌق، مراجعة الملؾ فً 
إطار إجراء حالة التلبس أو التحقٌق األولى، أو فً تنفٌذ اإلنابة القضابٌة، حتى ولو كان هذا 

من قانون  42- 206اإلجراء ال ٌتعلق بالجرابم المنصوص علٌها فً الفقرة الثانٌة من المادة 
 اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً. 

، ٌتلقً رؤساء البلدٌات ورؤساء المؤسسات العامة للتعاون بٌن بالنسبة للمسجل من القصر.8
الطوابؾ، ورؤساء مجالس المقاطعات ورؤساء المجالس المحلٌة )الجهوٌة( من خالل 

للقرارات المذكورة فً الفقرة المحافظٌن المعلومات والبٌانات الواردة فً الملؾ، بالنسبة 
الثالثة من نفس المادة السابقة فٌما ٌتعلق باإلنشطة أو المهن التً تنطوي على اتصال بالقصر، 

 وكذلك لمراقبة ممارسة هذه اإلنشطة أو المهن.

                                                                    

و التالً: "القتل العمدي واالؼتٌال، جرابم التعذٌب أو األعمال البربرٌة، جرابم العنؾ ضد قاصر أقل من وهذه الجرابم هً على النح (1)
خمسة عشرة عاماً، جرابم االؼتصاب، جرابم االعتداء الجنسً، جرابم االتجار بالبشر ضد القصر، جرٌمة القوادة ضد قاصر، البؽاء، 

عاماً بإستخدام وسابل االتصال اإللكترونً،  15شخص بالػ على قاصر أقل من جرٌمة فساد القاصر، جرٌمة عرض جنسً من قبل 
وجرٌمة االلتقاط أو التسجٌل أو العرض أو اإلتاحة أو نشر أو استٌرادها أو تصوٌرها أو الحصول علٌها أو االحتفاظ بصورة إباحٌة أو 

القاصر على التشوٌة الجنسً أو ارتكابها، الجرابم  تصوٌر قاصر مقابل الدفع عبر اإلنترنت وإتاحتها للجمهور، جرٌمة تحرٌض
 – 53 – 206و  5 – 53 – 206الجنسٌة، جرٌة نقل أو توزٌع أو االتجار بالوسابل اإلباحٌة لقاصر، الجرابم المنصوص فً المادتٌن 

 من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً".  2



– 
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نص المشرع  فقدفً حالة ما إذا تؽٌٌر العنوان أو حدث تؽٌٌر فً المعلومات والبٌانات، .9
من قانون  12 – 53 – 206فقا لإلجراءات المنصوص علٌها فً المادة الفرنسً على أنه و

اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً ٌقوم مدٌر السجل بإخطار وزارة الداخلٌة مباشرة، والتً تقوم 
على الفور بنقل المعلومات إلى أجهزة الشرطة والدرك المختصة ، فً حالة إدخال جدٌد 

ل أو عندما ال ٌقدم الشخص دلٌالً على عنوانه خالل الفترة تؽٌٌر العنوان فٌما ٌتعلق بإدخا أو
الزمنٌة المطلوبة، وٌتم اإلبالغ المباشر من خدمة إدارة السجل لألشخاص المطلوبٌن من 

، إذا 10 – 53 – 206، و4 – 53 – 206عملٌات الحذؾ التً قام بها فً تطبٌق المواد 
ٌقوم ضابط الشرطة القضابٌة بإبالغ  تبٌن أن الشخص لم ٌعد على العنوان المشار إلٌه،

المدعً العام الذي ٌأمر بتسجٌله دون تأخٌر فً ملؾ المطلوبٌن، وٌمكن لخدمات الشرطة أو 
الدرك إجراء جمٌع العملٌات الفحص والطلبات المفٌدة لإلدارات العامة للتحقٌق من عنوان 

 (. 1(الشخص أو العثور علٌه
فقد نص المشرع الفرنسً على أنه ٌمكن ألي شخص ، الحق فً تصحٌح أو محو المعلومات.10

ٌتم تسجٌله فً السجل الجنابً أن ٌطلب من المدعً العام تصحٌح أو محو المعلومات المتعلقة 
به إذا كانت هذه المعلومات ؼٌر صحٌحه أو إذا لم ٌعد االحتفاظ بها ضرورٌاً وفقا للؽرض من 

الشخص وقت ارتكابها، أو مرور الوقت من  التسجٌل، أو فٌما ٌتعلق بطبٌعة الجرٌمة، أو سن
ارتكاب الجرٌمة أو نظرا للظروؾ الحالٌة لشخصٌة المعنً. وهناك حالتٌن بعد تقدٌم هذا 

 (: 2(الطلب
 الحالة األولى. حالة ما إذا تم رفض طلب الحذؾ، وذلك على النحو التالً:  

 انونً ال ٌزال قٌد التنفٌذ، وذلك فً حالة ما إذا كانت المعلومات المعٌنة تتعلق بإجراء ق. أ
 طالما لم ٌتم إعادة تأهٌل الشخص محل التسجٌل،. ب
 أو لم ٌتم اتخاذ اإلجراء الذي أدى إلى التسجٌل،  . ت
. وٌجوز للشخص المعنً االستبناؾ على هذه القرار لدى 1إذا تم حذفه من النشرة رقم . ث

 ربٌس ؼرفة التحقٌق قبل الفصل فً طلب التصحٌح أو الشطب.
المتعلقة  الثانٌة: أن ٌأمر المدعً العام بالتصحٌح أو الشطب والمحو للمعلومات الحالة

بالشخصً المعنً، إذا ما توافرت األسباب التً تدعً لذلك، وٌجوز للمدعً العام وقاضً التنفٌذ 
والحرٌات وربٌس ؼرفة التحقٌق إجراء أي فحوص ٌراها ضرورٌة وعلى وجه الخصوص طلب 

، إذا كانت الجرٌمة المرتكبة جناٌة  أو جرٌمة ٌعاقب علٌها بالسجن لمدة الخبرة الطبٌة للشخص
عشرة سنوات وتم ارتكابها ضد قاصر، ففً هذه الحاالت ال ٌمكن اتخاذ قرار الحذؾ للملؾ من 
السجل الجنابً فً ظل ؼٌاب هذه الخبره فً الجرابم المنصوص علٌها فً الفقرة الخامسة من المادة 

انون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً. وللمدعً العام وقاضً التنفٌذ والحرٌات من ق 5 – 53- 206
بأنه سٌتطلب منه إبالغ الشرطة وربٌس ؼرفة التحقٌق أن ٌأمر أٌضاً، بناء على طلب الشخص، 

خدمات الدرك أو الشرطة إلثبات عنوانه مرة واحدة فً السنة، أو عندما ٌتعٌن علٌه المثول مرة  أو
 أن تصبح مرة كل ستة أشهر فقط.     واحدة شهرٌاً،

                                                                    

مارس  10، الصادر فً 2010لسنة  242الفرنسً، المعدلة بالقانون رقم  من قانون اإلجراءات الجنابٌة 2 – 53 – 206المادة (1)
 منه.  12، المادة 2010

 2012مارس  23، الصادر فً 2012لسنة  222من قانون الؽجراءات الجنابٌة الفرنسً، بالقانون رقم  15 – 53 – 206انظر المادة (2)
 منه.  25، المادة 
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 الفرع الرابع: اإلشكالٌات القانونٌة الناتجة عن استخدام السجالت الجنائٌة الرقمٌة
اإلشكالٌات القانونٌة المتعلقة باستخدام تقنٌة المعلومات والرقمنة والحوسبة  -أوال

 السحابٌة فً التخزٌن للبٌانات والمعلومات فً السجالت: 
 نات والمعلومات أو تالفها أو توقؾ النظام أو البرنامج عن العمل. فقدان البٌا. أ

التخوؾ من استخدام أسالٌب تكنولوجٌة حدٌثة جدٌدة مثال التخزٌن من خالل نظام الحوسبة . ب
تستخدم نظام الحوسبة  ABAالسحاٌبة، تطبٌقاً على ذلك كانت الجمعٌة االمرٌكٌة للمحامٌن 

معلومات القانونٌة، ولكن تم أبلؽها أن هناك مخاوؾ بشأن السحابٌة فً تخزٌن البٌانات وال
األمان والسرٌة والسٌطرة علٌها من قبل اآلخرٌن او الشركات والتً تسمح للمستخدمٌن 

 المصرح لهم بالوصول إلى هذه األنظمة.
ٌثٌر االتصال عن بعد عن طرٌق شبكة اإلنترنت الكثٌر من التخوؾ بشأن النواحً األمنٌة لمثل . ت

 االتصاالت. هذه 
مدي أمكانٌة هذه األنظمة والبرامج الرقمٌة واإللكترونٌة من التعامل مع االضطرابات نتٌجة . ث

 الظروؾ الطبٌعٌة والهجمات السٌبرانٌة والكواراث.                 
ولكن ٌمكننا التؽلب على هذه اإلشكالٌات عن طرٌق وضع ضمانات أمنٌة وقانونٌة تضمن 

السجالت الجنابٌة الرقمٌة إال لإلشخاص المصرح لهم بذلك، كذلك إلزام  عدم الدخول على هذه
الجهات بوضع نسخ إلكترونٌة احتٌاطٌة مؤمنه ٌمكن الرجوع ؼلٌها فً حالة ما إذا تعرضت هذه 

 السجالت للتلؾ أو التدمٌر أو تم العبث بها بأي شكل من أشكال التؽٌٌر.
 والبٌانات الجنائٌة رقمٌة أو إلكترونٌة:  أشكالٌة الناتجة عن جمع المعلومات -ثانٌا

على العكس من المراحل األخرى لرقمنة العدالة الجنابٌة ٌتم جمع المعلومات والبٌانات من 
جدٌد بشكل مركزي عام عالى من أجل استخدام هذه المعلومات والبٌانات التً تم جمعها بالفعل، 

دلة المقدمة فً القضاٌا سواء كانت جنابٌة أو حٌث تصدر المحاكم األحكام والقرارات بناء على األ
 مدنٌة، وذلك من خالل ما ٌلً: 

أدوات جمع المعلومات والبٌانات المتعلقة بأمن المحكمة ومرافقها من أجل حماٌة أداوات . أ
 العدالة الجنابٌة. 

الحصول على المعلومات والبٌانات من األخرٌن، بما فً ذلك الجمهور على سبٌل المثال . ب
اع اإللكترونً أو المشاركون فً إجراءات المحاكمة، وكذلك األكتشاؾ اإللكترونً من اإلٌد

 قبل المدعٌن العمومٌٌن وقاضً التحقٌق والقضاة. 
أدوات الحصول على المعلومات والبٌانات الخاصة بالمحاكمة وإجراءاتها، بما فً ذلك . ت

من الطعن واالستثناؾ والنقض، التسجٌل والقٌد للدعوى الجنابٌة، وكافة اإلجراءات التالٌة 
 والتً تشمل كافة األدوات واإلجراءات الجنابٌة والممارسات التً تتم على الدعوى الجنابٌة. 
وٌمكننا التؽلب على هذه المشاكل من خالل النص على اعتبار هذه البٌانات الشخصٌة من 

ض المحددة لجمعها، باإلضافة البٌانات الشخصٌة الحساسٌة والتً ال ٌمكن استخدامها إال فً األؼرا
إلى وضع قواعد أضافٌة لحماٌة هذا النوع من البٌانات الحساسة تزاٌد عن تلك المتبعة مع البٌانات 
الشخصٌة العادٌة، وهذا ما نص علٌه المشرع المصري فً قانون حماٌة البٌانات الشخصٌة رقم 

 13ة البٌانات الشخصٌة رقم ، وكذلك المشرع القطري فً قانون حماٌة خصوص2020ٌلسنة  151
 1222لسنة  12، وكذلك المشرع الفرنسً فً قانون حماٌة البٌانات والحرٌات رقم 2016لسنة 

 .    2012وتعدٌالته األخٌرة الصادرة فً عامم 
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 المبحث الرابع
 رقمنة الجزاء الجنائً

لتنفٌذ العقابً، مما ال شك فٌه أن التطور التكنولوجى الحدٌث ساهم فً عملٌة تحدٌث آلٌات ا
وبالتالً تظهر أهمٌة رقمنة مرحلة التنفٌذ العقابً من بداٌة التصنٌؾ الرقمً للمحكوم علٌهم قبل 
أٌداعهم فً المؤسسات العقابٌة، وكذلك أستخدام السجالت الجنابٌة الرقمٌة للمسجونٌن، وكذلك عملٌة 

رقمٌة مثال مراقبة االتصاالت الرقمٌة استبدال العقوبات السالبة للحرٌة قصٌرة المدة بانظمة عقابٌة 
والسوار الرقمً، وعقوبة الوضع تحت المراقبة الرقمٌة كتدبٌر احترازي، واستبدال الحبس 
االحتٌاطً بالمراقبة الرقمٌة. وقد تم استحداث نظام المراقبة الرقمٌة أو اإللكترونٌة فً فرنسا عام 

، والذي تم تعدٌله بموجب القانون 1222دٌسمبر  12وذلك بمقتضً القانون الصادر فً  1222
، بحٌث أصبح قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً ٌنص فً المواد من 2000ٌونٌو  15الصادر فً 

على تنظٌم قواعد المراقبة الرقمٌة أو اإللكترونٌة. ثم بعد ذلك أصدر  13 – 223إلى  12 – 423
المتعلق بوضع القواعد التطبٌقٌة لنظام  2002لسنة  422المشرع الفرنسً المرسوم بقانون رقم 

الخاص بمكافحة  2005لسنة  1542المراقبة الرقمٌة أو اإللكترونٌة، والتً تم تعدٌلها بالقانون رقم 
حاالت العود الجنابً والذي تبنى فٌها المشرع الفرنسً تطبٌق المراقبة الرقمٌة أو اإللكترونٌة على 

عود الجنابً، والذي تم تعدٌله بعد ذلك بموجب القانون رقم كل من تتوافر لدٌه حالة من حاالت ال
 .2010لسنة  242والقانون رقم  2002لسنة  113

وسوؾ نستعرض فً البداٌة األحكام العامة المراقبة الرقمٌة فً المطلب األول، ثم بعد ذلك 
ً المطلب الثالث نتناول فً المطلب الثانً عقوبة المراقبة الرقمٌة كبدٌل عن الحبس قصٌر المدة، وف

 الوضع تحت المراقبة الرقمٌة كتدبٌر احترازي. نوضح

 :Surveollance electroniqueأوال. تعرٌؾ المراقبة الرقمٌة 
أؼسطس  5الصادر فً  04 – 02من قانون رقم  3نص المشرع الجزابري فً المادة 

راقبة الرقمٌة أو اإللكترونٌة على أنه "وضع ترتٌبات تقنٌة لمراقبة ، على تعرٌؾ الم2002
االتصاالت اإللكترونٌة وتجمٌع وتسجٌل محتواها فً حٌنها والقٌام بإجراءات التفتٌش والحجر داخل 

استقبال عالمات  ل أو إرسال أومنظومة معلوماتٌة". وٌقصد باالتصاالت اإللكترونٌة "أي تراس
 .(1)ات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسٌلة إلكترونٌة" إشارات أو كتاب أو

وٌتور التساؤل حول ما هو الفرق ما بٌن المراقبة الرقمٌة والمراقبة اإللكترونٌة، 
حٌث ٌقصد بها بأنه عملٌة  ولإلجابة عن التساؤل نوضح أوال ما المقصود بالمراقبة الرقمٌة

لكامٌرات الموجودة فً األماكن العامة والتً ٌمكن من خاللها متابعة المراقبة التً تتم عن طرٌق ا
 ومراقبة الوقابع التً تقع أو نقل أو بث صورة حٌة للتجاوب رجال الشرطة مع األحداث الجارٌة.

فٌقصد بأنها نظام إلكترونً ٌتم من خالله وضع المحكوم علٌه تحت أما المراقبة اإللكترونٌة 
ع اتصاالته اإللكترونٌة، لتأكد من تنفٌذه لجمٌع االلتزامات المفروضة علٌه المراقبة عن بعد لجمٌ

بموجب حكم قضابً. ولكن فً هذه الدراسة سوؾ نستخدم مصطلح المراقبة الرقمٌة أو اإللكترونٌة 
باعتبار أن المراقبة الرقمٌة هً كافة عملٌات المراقبة التً تتم باستخدام الوسابل التكنولوجٌة 

                                                                    

، بشأن الوقاٌة من الجرابم المتصله بتكنولوجٌات اإلعالم 04 – 02من القانون الجزابري رقم  انظر الفقرة )و( من المادة األولى(1)
 .  2002أؼسطس  5واالتصال ومكافحتها، والصادر فً 
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لمختلفة بناء على حكم قضابً أو نص قانونً كتدبٌر احترازي أو بدٌل عن العقوبات الحدٌثة ا
 السالبة للحرٌة قصٌرة المدة أو أنها أحد بدابل الحبس االحتٌاطً.    

 أهمٌة تطبٌق المراقبة الرقمٌة أو اإللكترونٌة: -ثانٌا
حدٌثة التكنولوجٌة التً مما ال شك أن نظام المراقبة الرقمٌة أو اإللكترونٌة من األنظمة ال

 أصبحت محل تطبٌق فً األنظمة العقابٌة الؽربٌة وبعد الدول العربٌة، وذلك على سبٌل المثال: 
 كبدٌل عن العقوبات السالبة للحرٌة قصٌرة المدة..1
تقلٌل من إزدحام السجون وصعوبة تحقٌق دورها فً عملٌة إصالح المسجونٌن، حٌث .2

ع الجرٌمة ومعاملة المجرمٌن الذي عقد فً مٌالنو بإٌطالٌا أوصى مؤتمر األمم المتحدة لمن
على ضرورة تخفٌض أعداد المسجونٌن وجواز استبدال عقوبة الحبس قصٌرة  1225عام 

المدة بعقوبات أخرى خاصة فً الجرابم قلٌلة األهمٌة والتً ال تمثل خطورة على المجتمع 
 فً األفراج عن مرتكبٌها.

 لٌة الكبٌرة الالزمة لالنفاق على المسجونٌن والمؤسسات العقابٌة.التقلٌل من النفقات الما.3
كأحد التدابٌر االحترازٌة اإللكترونٌة، للوقاٌة من الخطورة اإلجرامٌة أو لمنع الشخص من .4

االفتراب من الضحٌة أو مكان معٌن، مثال على ذلك نظام األساور اإللكترونٌة المحمولة 
 ٌة أو مكان معٌن.   فً فرنسا لمنع االقتراب من الضح

 التكٌٌؾ القانونً للمراقبة الرقمٌة أو اإللكترونٌة: -ثالثا
اختلفت التشرٌعات فً تحدٌد الطبٌعة القانونً للمراقبة الرقمٌة أو اإللكترونٌة، إلى أربعة 

 اتجاهات وذلك على النحو التالً: 
ٌة أو الرقمٌة تدبٌر االتجاه األول من التشرٌعات. ذهب إلى اعتبار المراقبة اإللكترون

، مثال على ذلك المشرع احترازي لمواجهة الخطورة اإلجرامٌة ومنع وقوع الجرٌمة فً المستقبل
المتعلق بمكافحة  2005دٌسمبر  12الصادر فً  2005لسنة  1542الفرنسً وفقا للقانون رقم 

ن التدابٌر االحترازٌة العود الجنابً، حٌث نص المشرع الفرنسً على اعتبار المراقبة اإللكترونٌة م
من أجل متابعة المحكوم علٌه بعد األفراج عنه لتأكد من عدم عودته إلى طرٌقة اإلجرام مرة أخرى 

من قانون اإلجراءات الجنابٌة  10 – 36 – 131فً المستقبل. باإلضافة إلى ذلك فقد نصت المادة 
أن ٌأمر بوضع الشخص تحت الفرنسً على أن لقاضً الموضوع السلطة التقدٌرٌة فً الموضوع ب
 المراقبة اإللكترونٌة المتحركة ولكن بشروط وهً على النحو التالً: 

الشرط األول. أن ٌكون الشخص المحكوم علٌه بالوضع تحت المراقبة اإللكترونٌة المتحركة .1
(. 1، وبالتالً ال ٌمكن تطبٌق هذا النظام على األطفال المحكوم علٌهم)من األشخاص البالؽٌن

عاماً،  12 - 13تثناءاً من تلك القاعدة ٌجوز تطبٌق هذا النظام على األحداث ما بٌن سن واس
 ولكن بشرط الحصول على موافقة ولً الحدث أو المسبول عنه عند تنفٌذ التدبٌر اإلحترازي.

الشرط الثانً. أن تكون مدة العقوبة المحكوم بها علٌه للجرٌمة المرتكبها هى الحبس لمدة ال .2
بحٌث  سبع سنوات أو أن تتوافر لدى الشخص حالة من حاالت العود الجنائً تقل عن

ٌرتكب جناٌة أو جنحة خالل مدة ال تقل عن خمس سنوات من تارٌخ االفراج عنه عن 
 الجرٌمة السابقة. 

الشرط الثالث. أن ٌتم اثبات توافر حالة الخطورة اإلجرامٌة لدى الشخص الخاضع لنظام .3
باعتبار أن نظام المراقبة اإللكترونٌة تدبٌر احترازي ٌأتً لمواجهة حالة  ة،المراقبة اإللكترونٌ

                                                                    

 من قانون العقوبات الفرنسً. 1 – 26 – 132انظر المادة (1)
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الخطورة اإلجرامٌة التً تنطوي على إحتمالٌة ارتكاب جرٌمة فً المستقبل. وتتوافرحالة 
 الخطورة اإلجرامٌة فً الحاالت التالٌة: 

i. مرة أخرى فً أن ٌثبت ضرورة هذا اإلجراء من أجل منع عودة الشخص إلى طرٌق اإلجرام
 المستقبل. 

ii. ًأو حالة اإلشخاص البالؽٌن المحكوم علٌهم بعقوبة حبس لمدة ال تقل عن خمس سنوات ف
جرابم العنؾ والتهدٌد ضد الزوج أو الشرٌك، أو الشرٌك له بموجب عقد مدنً، أو ضد 

 (.1أطفاله أو أطفال الشرٌك)
دٌد الطبٌعة القانونٌة لنظام ٌذهب هذا االتجاه من التشرٌعات إلى تح االتجاه الثانً.

بمعنى أنها لٌست تدبٌر المراقبة اإللكترونٌة على انها عقوبة مقٌدة لحرٌة اإلنسان فً التنقل. 
احترازي لمواجهة حالة الخطورة اإلجرامٌة، وانما هً عقوبة بدٌلة لتالفً أثر عقوبة الحبس البسٌط 

اقبة اإللكترونٌة أو الرقمٌة أي ما ٌطلق قصٌر المدة، وقد نص المشرع الفرنسً على عقوبة المر
 علٌه األسور اإللكترونٌة فً قانون العقوبات الفرنسً، وكذلك المشرع الجزابري والمؽربً.   

ٌذهب هذا االتجاه من التشرٌعات إلى تحدٌد طبٌعة نظام المراقبة اإللكترونٌة  االتجاه الثالث:
ا ما كانت فً مرحلة التحقٌق االبتدابً والمحاكمة، حسب المرحلة اإلجرابٌة التً ٌطبق فٌها. أي إذ

فهً أحد بدابل الحبس االحتٌاطً. أما إذا كانت فً مرحلة النطق بالحكم فعتبر أحد بدابل الحبس 
قصٌر المدة، وفً النهاٌة إذا جاءت قبل ارتكاب الجرٌمة ومن أجل مواجهة الخطورة اإلجرامٌة 

 اٌة من احتمال ارتكاب جرٌمة فً المستقبل.  فتعتبر أحد التدابٌر االحترازٌة للوق
وقد ذهب هذا االتجاه فً تحدٌد الطبٌعة القانونٌة لنظام المراقبة  االتجاه الرابع:

اإللكترونٌة على اعتبار أنها وسٌلة للتنفٌذ العقابً الرقمً وأحد أنظمة الجزاء الجنائً الحدٌثة 
قصٌر المدة، وكذلك التدابٌر االحترزاٌة الذي ٌشمل بدائل للحبس االحتٌاطً وعقوبة الحبس 

حٌث أن المراقبة اإللكترونٌة تعتبر وسٌلة  وهذا الرأي ما نؤٌد األخذ به، الرقمٌة أو اإللكترونٌة.
حدٌثة ألستخدام التقنٌات التكنولوجٌة والرقمٌة فً مجال التنفٌذ العقابً لتالفً االثار السلبٌة 

فً سرعة إعادة اندماج المفرج عنهم فً المجتمع مرة أخرى. للمؤسسات العقابٌة، كما أنها تساعد 
، حٌث وبناء على ذلك ٌمكن تطبٌق نظام المراقبة اإللكترونٌة فً إطار نظام اإلفراج الشرطً

ٌجوز تطبٌق نظام المراقبة اإللكترونٌة على المحكوم علٌه التً تتوافر فٌه شروط اإلفراج الشرطً، 
خضوع للمراقبة اإللكترونٌة عن سنة واحدة قبل اإلفراج عنه وذلك ولكن بشرط إال ٌتجاوز مدة ال

 (. 2وفقا ما نص علٌه قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً)
، وذلك باإلضافة إلى ذلك ٌمكن تطبٌق نظام المراقبة اإللكترونٌة فً نهاٌة مدة العقوبة

تطبٌق المراقبة اإللكترونٌة ، حٌث ٌجوز 2011وفقا للقانون الفرنسً الصادر فً األول من ٌناٌر 
 4على المحكوم علٌه بعقوبة السجن لمدة ال تزٌد عن خمس سنوات وذلك قبل انتهاء مدة عقوبة من 

أشهر. باإلضافة إلى ذلك ٌشترط أن لٌس هناك أي خطر فً اإلفراج عن  6أشهر وال تزٌد عن 
مرة أخرى فً المستقبل  الشخص المحكوم علٌه أو أن ٌكون هناك احتمال أن ٌعود إلى اإلجرام

 .(3) ٌوجد استحالة مادٌة فً تطبٌق نظام المراقبة اإللكترونٌة أو
من قانون  R57 – 10، حٌث تنص المادة المراقبة اإللكترونٌة كأحد بدائل الحبس اإلحتٌاطً

                                                                    

 من قانون العقوبات الفرنسً.  1 – 12 – 36 – 131انظر المادة (1)
 . 2004مارس  2، والصادر فً 2004لسنة  204من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً المعدل بالقانون رقم  2 – 223المادة  انظر(2)
 ، بشأن المراقبة اإللكترونٌة. 2011الصادر فً األول من ٌناٌر  SEFIPانظر القانون الفرنسً (3)
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اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً على أنه ٌجوز تطبٌق المراقبة القضابٌة فً حالة جرابم الجناٌات 
من قانون اإلجراءات الجنابٌة  2 -144جنح كبدٌل عن الحبس اإلحتٌاطً. كذلك فقد نصت المادة وال

الفرنسً على أنه ٌجوز لقاضً التحقٌق أن ٌصدر قرار بوضع المتهم قٌد اإلقامة الجبرٌة مع 
 L'assignation à) الوضع تحت المراقبة اإللكترونٌة كبدٌل عن الحبس االحتٌاطً

residence avec surveillance électronique) وهذه المادة تم إضافتها بموجب القانون .
، ولكن ٌجب توافر الشروط التالٌة بشأن تدعٌم قرٌنة البراءة 2000ٌونٌو  15الفرنسً الصادر فً 

 لتطبٌق المراقبة القضابٌة: 
أن ٌصدر القرار من قاضً  الشرط األول: ٌتعلق بالجهة المخول لها إصدار القرار،

تحقٌق أو قاضً الحرٌات والحبس ضمن إطار المراقبة القضابٌة الرقمٌة أو اإللكترونٌة، ال
 قاضً تنفٌذ العقوبات بالنسبة للمحكوم علٌهم أو المحكمة ذاتها عند نطقها بالحكم.  أو

الرقمٌة  الشرط الثانً: ٌتعلق بالمحكوم علٌه الخاضع لتطبٌق المراقبة القضائٌة
 جب الحصول على رضاء المحكوم علٌه محل إجراء نظام المراقبة القضابٌة. ، حٌث ٌاإللكترونٌة أو

حٌث ٌجب  الشرط الثالث: ٌتعلق بمكان تنفٌذ المراقبة القضائٌة الرقمٌة أو اإللكترونٌة،
الحصول على رضاء مالك العقار محل إجراء المراقبة القضابٌة والتً ٌتواجد فٌه الشخص محل 

 تطبٌق هذا النظام. 
الرابع: أن ٌكون القرار بالوضع تحت المراقبة القضائٌة الرقمٌة أو اإللكترونٌة  الشرط

 (.1(، وٌشمل على االلتزامات المفروضه على الشخص محل المراقبه مسبباً 
وقد حدد المشرع الفرنسً لقاضً التحقٌق مدة خمس أٌام للبت فً إجراءات طلب المتهم 

أما من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً.  140مادة بإلؽاء الوضع تحت المراقبة القضابٌة ال
فٌتم وضع المتهم تحت المراقبة القضابٌة كإجراء بدٌل عن  بالنسبة لموقؾ المشرع التونسً

الحبس االحتٌاطً فً أٌة مرحلة من مراحل التحقٌق لمدة شهرٌن قابلة للتجدٌد خمس مرات بحد 
 أقصً. وذلك لألسباب التالٌة: 

 حضوره.  من أجل ضمان. أ
مالم تكن ضرورة التحقٌق او الحفاظ على أمن األشخاص أو على النظام العام تتطلب وضعه قٌد . ب

 الحبس االحتٌاطً.
وٌصدر قاضً التحقٌق قرار الوضع تحت المراقبة القضابٌة وٌتم تبلٌؽه فً الحال شفهٌاً 

خالل أربعة وعشرون ساعة، للمتهم، وٌسجل هذا التبلٌػ فً المحضر، وٌبلػ به ممثل النٌابة العامة 
ولها الحق فً إستبنافه خالل الٌوم التالً لصدروه، طبقاً لقاعد االستبناؾ على قرارات قاضً 
التحقٌق بشأن األفراج المؤقت. وٌجب على الؽرفة الجنحٌة بمحكمة االستبناؾ أن تبت فً هذا 

لتحقٌق إلؽاء قرار الوضع تحت االستبناؾ خالل خمسة أٌام من تارٌخ األحالة إلٌها. وٌمكن لقاضً ا
المراقبة القضابٌة تلقابٌاً أو بناء على طلب النٌابة العامة أو المتهم أو محامٌه. وٌمكن إلؽاء القرار 
فً جمٌع مرحل التحقٌق إذا لم ٌحترم المتهم االلتزامات المفروضة علٌه بمقتضى األمر الصادر عن 

تحقٌق ضده أمر باإلٌداع فً السجن أو أمراً بإلقاء قاضً التحقٌق. وفً هذه الحالة ٌصدر قاضً ال
القبض علٌه، بعد أخذ رأي النٌابة العامة. وٌحق للمتهم أو دفاعه، أن ٌتسلم نسخه من األمر بالوضع 

 تحت المراقبة القضابٌة. 
 Le controle أما بالنسبة لموقؾ المشرع المؽربً بالنسبة للمراقبة القضائٌة

                                                                    

(1(Crim. Cass, 26 Janvier 1999, Bull. Crim. Dalloz, N°13.  
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judiciaire من  165إلى  150قد نص علٌها فً الباب الثامن القسم الثالث من المواد ، فنجد أنه
قانون المسطرة الجنابٌة الجدٌد. واعتبارها تدبٌر استثنابً مؤقت من قبل قاضً التحقٌق وفقاً لسلطة 
التقدٌرٌة. وقد أخذ المشرع المؽربً هذا النظام عن المشرع الفرنسً الذي فرض هذا النظام فً 

والمعدل بالقانون رقم  1224ٌولٌو  2، الصادر فً 1224لسنة  526قتضى القانون رقم التدابٌر بم
منه. وترجع أهمٌة هذا النظام  132، المادة 1223أؼسطس  24، الصادر فً 1223لسنة  1013

 فً ماٌلً:
 تقلٌل من الحبس االحتٌاطً والحبس.. أ

 ضمان للحضور أمام النٌابة العامة وقاضً التحقٌق.. ب
 محو أثار الجرٌمة أو تبدٌد وسابل االثبات. ضمان لعدم . ت

والمدة المحددة للمراقبة القضابٌة ال تزٌد عن عشرة أشهر )شهرٌن قابله للتجدٌد خمس 
مرات(، وٌلتزم قاضً التحقٌق بتبلٌػ قرار الوضع تحت المراقبة القضابٌة إلى النٌابة العامة خالل 

ٌرٌة ولكن ٌجب أن ٌكون مسبباً. ولكن لم تحدد أربعة وعشرون ساعة، وٌخضع القرار للسلطة التقد
من قانون المسطرة الجنابٌة الجدٌدة المؽربٌة جزء األخالل بالمدة المحددة للوضع تحت  151المادة 

المراقبة القضابٌة. وٌجوز لقاضً التحقٌق فً المؽرب أن ٌؽٌر هذا القرار بتدبٌر أخر أو ٌضٌؾ 
ربً مدة محددة ٌلزم فٌها قاضً التحقٌق فً البت فً طلب تدبٌر أخر. ولكن لم ٌحدد المشرع المؽ

إلؽاء قرار الوضع تحت المراقبة القضابٌة على عكس امشرع الفرنسً الذي حدد مدة خمس أٌام 
من قانون  152لقاضً التحقٌق للبت فً طلب اإللؽاء. وقد نص المشرع المؽربً فً المادة 

لمفروضة على الشخص الخاضع للمراقبة القضابٌة وهً المسطرة الجنابٌة الجدٌدة على اإللتزامات ا
 (: 1(على النحو التالً

 عدم مؽادرة الحدود الترابٌة المحددة من طرؾ قاضً التحقٌق. .1
عدم التؽٌب عن المنزل أو المسكن المحدد من طرؾ قاضً التحقٌق، إال وفقاً للشروط .2

 واألسباب التً ٌحددها القاضً المذكور. 
 عض األماكن التً ٌحددها قاضً التحقٌق. عدم التردد على ب.3
 إشعار قاضً التحقٌق بأي تنقل خارج الحدود المعٌنة. .4
 الحضور بصفة دورٌة أمام المصالح والسلطات المعٌنة من طرؾ قاضً التحقٌق. .5
االستجابة لالستدعاء الموجهه إلى الخاضع للمراقبة من طرؾ أٌة سلطة أو أي شخص مؤهل .6

 تحقٌق. معٌن من طرؾ قاضً ال
 الخضوع لتدابٌر المراقبة المتعلقة بالنشاط المهنً أو حول مثابرته على تعلٌم معٌن. .2
 أؼالق الحدود..2
تقدٌم الوثابق المتعلقة بهوٌته السٌما جواز السفر أما لكتابة الضبط أو لمصلحة الشرطة .2

 الدرك الملكً مقابل وصل.  وأ
تسلٌم رخصة القٌادة لكتابة الضبط مقابل وصل،  . المنع من قٌادة جمٌع الناقالت أو بعضها أو10

وٌمكن لقاضً التحقٌق أن ٌأذن له بإستعمال رخصة القٌادة فً حاالت خاصة منها حالة 
 مزاولة نشاطه المهنً. 

.المنع من االتصال ببعض األشخاص المحددٌن على وجه الخصوص من طرؾ قاضً 11
 التحقٌق. 

                                                                    

 من قانون المسطرة الجنابٌة الجدٌدى للمملكة المؽربٌة.  152انظر المادة (1)
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 و لنظام االستشفاء سٌما من أجل إزالة التسمم. . الخضوع لتدابٌر الفحص والعالج أ12
. إٌداع كفالة مالٌة ٌحدد قاضً التحقٌق مبلؽها وأجل أدابها مع االخذ بعٌن االعتبار بالحالة 13

 المادٌة للمعنً باألمر. 
. عدم مزاولة بعض األنشطة ذات طبٌعة مهنٌة أو اجتماعٌة ماعدا المهام االنتخابٌة 14

 النقابٌة.  أو
 عدم إصدار الشٌكات. . 15
 . عدم حٌازة األسلحة وتسلٌمها إلى المصالح األمنٌة المختصة مقابل وصل. 16
. تقدٌم ضمانات شخصٌة أو عٌنٌة ٌحددها قاضً التحقٌق تستهدؾ الحفاظ على حقوق 12

 الضحٌة.
 ا علٌه. . اثبات مساهمة المتهم فً التحمالت العابلٌة أو أنه ٌؤدي بانتظام النفقة المحكوم به12

من قانون المسطرة الجنابٌة الجدٌدة على أن  153وقد نص المشرع المؽربً فً المادة 
"لقاضً التحقٌق الحق فً تعٌٌن شخص طبٌعً أو معنوي مؤهل للمشاركة فً تطبٌق الوضع 
تحت المراقبة القضابٌة. ومثال على ذلك التزام المتهم بالفحص الطبً ، فجهة االشراؾ تسند 

(. "أما إذا كان االلتزام هو المنع من إصدار 1ب أو الجهاز اإلداري للمستشفى")إلى الطبٌ
(. ونستخلص 2الشٌكات فالمكلؾ فً المعاونة فً التطبٌق هو الوكالة البنكٌة للمتهم أو البنك")

مما سبق أن المشرع المؽربً قد سار على نفس نهج المشرع الفرنسً فً اإللتزامات 
من قانون  151ل المراقبة القضابٌة المنصوص علٌها فً المادة المفروضة على الشخص مح

(. 3(من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً 132المسطرة الجنابٌة المؽربٌة والتً تعادلها المادة 
باإلضافة إلى ذلك نجد أن المشرع الفرنسً قد منع أصدار الشخص محل المراقبة القضابٌة 

ا باقً الشٌكات فٌجوز أصدارها وذلك على عكس المشرع الشٌكات المصادق علٌها فقط أم
المؽربً الذي منع أصدار الشٌكات بجمٌع أنواعها. كذلك فقد نص المشرع الفرنسً فً المادة 

على أنه وفقاً  2012لسنة  222من قانون اإلجراءات الجنابٌة المعدله بالقانون رقم  322-1-1
المتهم أمام قاضً التنفٌذ والحرٌات، الذي ٌفصل فً إجراءات جنابٌة، ٌمثل  326ألحكام المادة 

طلبات المدعً العام )النٌابة العامة( لؽاٌات الرقابة القضابٌة أو اإلقامة الجبرٌة مع المراقبة 
محامٌه.   (، بعد جمع أي مالحظات من المدعً علٌه أو4(اإللكترونٌة أو الحبس االحتٌاطً

عامة( األسباب التً تبرر اللجوء إلى اإلجراء الحالً، مع وتحدد طلبات المدعً العام )النٌابة ال
اإلشارة إلى أماكن األعمال الجارٌة التً ٌتوقع نتابجها. وفً جمٌع األحوال الٌجوز األمر 
بالحبس االحتٌاطً السابقة على المحاكمة إال إذا كانت مدة عقوبة الجرٌمة التً ٌحاكم من أجلها 

وٌجوز الطعن على هذا القرار خالل عشرة أٌام من تارٌخ  تزٌد أو تعادل مدة ثالث سنوات،
 صدوره أمام ؼرفة التحقٌق. 

وٌجب أن ٌكون هذا القرار مستوفٌاً الشروط واإلجراءات المنصوص علٌها فً المادة 
إجراءات جنابٌة فرنسً، من حٌث بٌان الوقابع التً أحٌل بسببها للمحكمة، وأن ٌتم إبالغ  326

ٌاً، وٌذكر ذلك بالمحضر وٌعطى له صورة منه على الفور. وٌجب أن ٌمثل القرار للمتهم شفو

                                                                    

 من قانون المسطرة الجنابٌة المؽربً الجدٌد.  160انظر المادة  (1) 
 من قانون المسطرة الجنابٌة المؽربً الجدٌد.  163انظر: المادة   ( 2)

رة الجنابٌة المؽربً الجدٌد، قسم الدراسات والتشرٌع، مدٌرٌة الدراسات والتعاون د. لحسن بٌهً، المراقبة القضابٌة وفق قانون المسط(3)
 .  3، 2، ص 2012والتحدٌث، وزارة العدل والحرٌات، المملكة المؽربٌة، 

 منه.  60، المادة 2012لسنة  222من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً، المعدل بالقانون رقم  1– 1 – 322انظر المادة (4)
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المتهم أمام المحكمة فً موعد ال ٌتجاوز شهرٌن، إال فً هذه الحالة ٌتم انهاء المراقبة القضابٌة 
أو األقامة الجبرٌة مع المراقبة اإللكترونٌة أو الحبس االحتٌاطً تلقابٌاً. باإلضافة إلى ذلك وفقا 

( فإنه عند تقرٌر 1من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً) 1-3- 322ص علٌه المادة لما تن
تأجٌل العقوبة ألؼراض التحقق من الشخصٌة أو الوضع االجتماعً أو األسري طبقا للمادة 

(، ٌمكن للمحكمة فً هذه الحالة أن تضع المتهم 2من قانون العقوبات الفرنسً) 20-1- 132
إجراءات جنابٌة أو قٌد اإلقامة الجبرٌة مع المراقبة  3-322بٌة طبقا للمادة تحت المراقبة القضا

الحاالت  إجراءات جنابٌة الفرنسً، أو 12-142اإللكترونٌة تطبٌقاً للفقرة األولى من المادة 
إجراءات جنابٌة الفرنسً، أو فً الحبس  2- 322إلى  325المنصوص علٌها فً المواد من 

إجراءات جنابٌة الفرنسً، ولكن الٌمكن  3- 322رة الثانٌة من المادة االحتٌاطً بموجب الفق
من المادة  6، 5، 3، 2تقرٌر الحبس االحتٌاطً إال ألحد األسباب المنصوص علٌها فً المواد 

إجراءات جنابٌة. وعندما ٌكون الشخص محتجزاً تنطبق الفقرتان األخٌرتان من المادة  144
 . إجراءات جنابٌة فرنسً 3 -322

وقد نص المشرع الفرنسً على نظام المراقبة اإللكترونٌة كبدٌل عن الحبس 
( على أنه ٌجوز 3من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً) 12- 142فً المادة  االحتٌاطً

لقاضً التحقٌق والمحكمة كإجراء بدٌل عن الحبس االحتٌاطً أن ٌقرر له اإلقامة الجبرٌة مع 
ً الحاالت المنصوص علٌها فً المواد التالٌة من قانون اإلجراءات المراقبة اإللكترونٌة ف

( 12-626، 34-625، 3-322، 1-222، 3-221، 201، 142، 145، 2-135الجنابٌة )
 وهً على النحو التالً: 

من قانون اإلجراءات الجنائٌة  2-135الحالة األولى: المنصوص علٌها فً المادة 
لعام )النٌابة العامة( فً مكان استٌقاؾ الشخص بمجرد بدأ ٌتم إخطار المدعً ا(: 4(الفرنسً

 إجراء القبض والتحفظ على الشخص من قبل الشرطة أو الدرك أثناء هذا االحتجاز. 
إجراءات جنائٌة الفرنسً والتً  1-133الحالة الثانٌة: المنصوص علٌها فً المادة 

 : تنص على أنه
ر من مدة أربعة وعشرٌن ساعة، وذلك وفقا للقواعد ال ٌمكن أن ٌستمر التحفظ أو االحتجاز أكث. أ

العامة فً التحفظ على األشخاص، وٌجب عرض المتحفظ علٌه على النٌابة العامة أو قاضً 
 تنفٌذ والحرٌات أو المحكمة المختصة. وٌمكن لقاضً التنفٌذ والحرٌات. 

لمراقبة القضابٌة ابناء على طلب المدعً العام )النٌابة العامة(. إما أن ٌضع الشخص تحت . ب
أن ٌأمر بوضعه فً الحبس االحتٌاطً حتى مثولة أمام المحكمة االبتدابٌة، بأمر مسبب وفقا  أو

  إجراءات جنابٌة الفرنسً.   144للشروط واألحكام المنصوص علٌها فً المادة 
حالة إذا تم القبض على شخص على بعد أكثر من مابتى كٌلومتر من مقر المحكمة، وال ٌمكن . ت

                                                                    

أؼسطس  15، الصادر فً 2014لسنة  226من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً، المعدل بالقانون رقم  1-3-322انظر المادة (1)
 .  5المادة  2014

، 23المادة  2012مارس  23، الصادر فً 2012لسنة  222من قانون العقوبات الفرنسً، المعدله بالقانون رقم  1-20- 132انظر (2)
 .2020مارس  23ٌز النفاذ بعد مرور عام من تارٌخ النشر فً وقد دخلت ح

 2002نوفمبر  24، الصادر فً 2002لسنة  1436من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً، المعدله بالقانون رقم  2- 142انظر المادة (3)
 . 21المادة 

 2012سبتمبر  12، الصادر فً 2012لسنة  264القانون رقم من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً، المعدله ب 2- 135انظر المادة (4)
 . 32المادة 
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نقله خالل أربعة وعشرٌن ساعة للعرض على النٌابة العامة، ٌتم عرضه على قاضً التنفٌذ 
والحرٌات المختص حسب مكان االستٌقاؾ والتحفظ، الذي ٌتحقق من هوٌته وٌخطره بأمر 
التوقٌؾ وٌتلقً منه أي أقوال وٌخبره بحقوقه، وحقه فً االمتناع عن عدم اإلدالء بأي شًء 

لحق فً الصمت. ثم ٌأخذ القرار أما بالوضع تحت اإلقامة الجبرٌة مع أي ما ٌطلق علٌه ا
المراقبة اإللكترونٌة، أو المراقبة القضابٌة أو الحبس االحتٌاطً أو اإلفراج عنه، مع إخطار 

 النٌابة العامة للمحكمة المختصة التً تقع المحكمة االبتدابٌة فً نطاق اختصاصها. 
من قانون اإلجراءات الجنائٌة  3-397ا فً المادة الحالة الثالثة: المنصوص علٌه

 1-141(: والتً تنص على أنه فً جمٌع األحوال المنصوص علٌها وفقاً ألحكام المادة 1(الفرنسً
إجراءات جنابٌة ، ٌتم وضع المتهم أو استمرار اإلبقاء علٌه تحت المراقبة القضابٌة ، وهذا القرار 

على ذلك التزام الشخص محل الوضع تحت المراقبة القضابٌة  واجب النفاذ الفوري بحكم ، وٌترتب
إجراءات  2-141مجموعة من االلتزامات المفروضع علٌه بموجب أحكام الفقرة الثانٌة من المادة 

 جنابٌة. 
من قانون اإلجراءات الجنائٌة  6-397الحالة الرابعة: المنصوص علٌها فً المادة 

من قانون  3-322إلى  323ه ال ٌنطبق أحكام المواد (: والتً ٌنص فٌها على أن2(الفرنسً
اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً على ماٌلً: )القاصرٌن، جرابم الصحافة والرأي، الجرابم السٌاسٌة، 

 والجرابم التً ٌنص فٌها على القوانٌن الخاصة على إجراءات مالحقة خاصة بشأنها(. 
من قانون اإلجراءات الجنائٌة  35-695المنصوص علٌها فً المادة  الحالة الخامسة:

(: والتً نص فٌها على أنه ٌجوز للمحكمة المنعقدة فً ؼرفة المشورة ولقاضً التحقٌق 3(الفرنسً
أن ٌأمر فً أي وقت بوقؾ أو تعدٌل المراقبة القضابٌة أو اإلقامة الجبرٌة تحت المراقبة اإللكترونٌة 

 اءات، فً الحاالت التالٌة:  إجر 122وفقا للشروط المنصوص علٌها فً المادة 
 سواء من تلقاء نفسها، . أ

 أو بناء على طلب من النٌابة العامة، . ب
أو بناء على طلب من الشخص محل الوضع تحت هذا اإلجراء بعد عرض الموضوع على النٌابة . ت

 العامة. 
وتفصل المحكمة المنعقدة فً ؼرفة المشورة أو قاضً التحقٌق خالل خمسة عشر ٌوماً من 

      خ إحالة الطلب إلٌها فً هذا الطلب.              تارٌ
أما بالنسبة للجزاء المترتب على مخالفة اإللتزامات المفروضة على الشخص محل الوضع 

 تحت المراقبة القضائٌة أو اإلقامة الجبرٌة مع المراقبة اإللكترونٌة: 
القضابٌة أو اإلقامة  فقد نص المشرع الفرنسً على أنه إذا خالؾ المتهم محل المراقبة

الجبرٌة مع المراقبة اإللكترونٌة أو الحبس االحتٌاطً ألي من االلتزامات المفروضة علٌه، تسري 
إجراءات جنابٌة. وٌمارس المدعً العام  4- 141والمادة  2- 141أحكام الفقرة الثانٌة من المادة 

. إجراءات جنابٌة 4- 141، 2- 141)النٌابة العامة( صالحٌات قاضً التحقٌق بموجب المادتٌن 

                                                                    

 2002مارس  5، الصادر فً 2002لسنة  221من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً، المعدله بالقانون رقم  3-322انظر المادة (1)
 . 2002ٌولٌو  1والتً دخلت حٌز النفاذ فً  2المادة 

 1223ٌونٌة  10، الصادر فً 1223لسنة  466ون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً، المعدله بالقانون رقم من قان 6-322انظر المادة (2)
 . 25المادة 

 2011إبرٌل  14، الصدار فً 2011لسنة  322من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً، المعدله بالقانون رقم  35-625انظر المادة (3)
 . 20المادة 
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من قانون اإلجراءات الجنابٌة على أنه فً  2 -141فرنسً. فقد نص المشرع الفرنسً فً المادة 
حالة مخالفة المتهم بإرادته بأي من إلتزامات الرقابة القضابٌة، ٌمكن لقاضً التحقٌق إصدار مذكرة 

  1 – 132الفقرة الرابعة من المادة بالتوقٌؾ، كما ٌجوز له فً ظل الشروط المنصوص علٌها فً 
من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً، إحالة القضٌة إلى قاضً التنفٌذ والحرٌات لؽرض إٌداع 
المتهم فً الحبس االحتٌاطً أٌاً كانت مدة الحبس، ولقاضً التنفٌذ والحرٌات وفقا للسلطة التقدٌرٌة 

من قانون  3- 141طً مع مراعاة أحكام المادة فً أن ٌصدر بحق المتهم أمراً بالحبس االحتٌا
 (. 1(اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً

وٌثور تساؤل هنا حول مدى تعارض هذه اإللتزامات المفروضه على الشخص محل 
، ولالجابة على هذا التساؤل فقد قضت محكمة الوضع تحت المراقبة القضائٌة مع حقوق اإلنسان

من  2تزام بعد مؽادرة األراضً الوطنٌة الفرنسٌة مخالفة للمادة النقض الفرنسٌة على اعتبار االل
(. باإلضافة إلى ذلك فقد قضت محكمة النقض الفرنسٌة بإعتبار 2(االتفاقٌة األوربٌة لحقوق اإلنسان

من االتفاقٌة  11اإللتزام بعدم مزاولة بعض اإلنشطة المهنٌة واالجتماعٌة ٌتعارض مع المادة 
(. أي أن محكمة النقض الفرنسٌة تري أن بعض هذه االلتزامات 3(ساناالوربٌة لحقوق اإلن

المفروضة على الشخص محل المراقبة القضابٌة تخالؾ القواعد المنصوص علٌها فً االتفاقٌة 
 األوربٌة لحقوق اإلنسان. 

، قد نص المشرع على نظام الوضع تحت مراقبة أما بالنسبة لموقؾ المشرع المصري
إجراء عقابً وقابً مقٌد للحرٌة، ٌلزم الشخص بالبقاء فً قسم الشرطة من الشرطة باعتباره 

ؼروب الشمس إلى شروقها، وهذا النظام محل النتقاد وذلك لما ٌؤثر فٌه على حٌاته وعمله وتعلٌمه، 
وضعه االجتماعً. وقد بدأ تطبق هذا النظام فً مصر منذ صدور قانون العقوبات األهلً فً عام 

. وكان ٌطلق علٌه الوضع تحت مالحظة الضبطٌة القضابٌة الكبرى ثم أطلق وحتى األن 1223
علٌه الوضع تحت مالحظة لبولٌس، ثم مراقبة البولٌس. فبدالً من تبذل الشرطة جهود فً المراقبة، 
تلزم الشخص بالبقاء والمبٌت فً قسم الشرطة لٌالً. ولكن هذا النظام أصبح ؼٌر مالبمة لتتطورات 

الً ضرورة تعدٌل المشرع هذا النظام واستحداث أنظمة بدٌلة للمراقبة الشرطٌة العصر، وبالت
 التقلٌدٌة ومنها المراقبة اإللكترونٌة أو الرقمٌة عن طرٌق األساور الرقمٌة أو اإللكترونٌة. 

وقد نص المشرع المصري على األشخاص الخاضعون للمراقبة الشرطة هما على النحو 
 التالً: 

 ضدهم أحكام بعقوبة أصلٌة أو تكمٌلٌة او تبعٌة بمراقبة الشرطة. األشخاص الصادر.1
الوضع تحت مراقبة الشرطة كإجراء بدٌل لباقً العقوبة المقٌدة للحرٌة لألشخاض المفرج عنهم .2

 بقرار عفو رباسً أو بسبب االفراج الشرطً بعد مضً نصؾ المدة.
خاضع لنظام المراقبة الشرطة أما بالنسبة للقٌود واإللتزامات المفروضة على الشخص ال

 فً مصر فهً على النحو التالً:
قٌود على حرٌته فً اختٌار السكن والمنطقة التً سوؾ ٌقٌم فٌها طوال مدة المراقبة، والمكان .1

 الذي سٌقضى فٌه اللٌل، وقٌود على حركته نهاراً. 
       إعطابه القدرة على نقل محل إقامته إلى منطقة آخرى عند مرور ستة أشهر. .2

                                                                    

ٌونٌه  3والصادر فً  2016لسنة  231ن قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً، التً تم تعدٌلها وفقاً للقانون رقم م 2-141انظر المادة (1)
 . 23المادة  2016

(2(Crim. Cass, 11 avril 1991, M.Bull. crim., N°176.  
(3(Crim. Cass, 25 Juill 1995, M. Bull.Crim., N°259, Rev.Crim, 1996, D. p. 137. Obs, Dintihac. 
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 رابعا: شروط إجراء المراقبة الرقمٌة أو اإللكترونٌة: 
 فقد نص المشرع الجزابري على شروط إجراء المراقبة اإللكترونٌة وهً على النحو التالً: 

الٌجوز إجراء عملٌات المراقبة الرقمٌة أو اإللكترونٌة إال فً حاالت محددة  الشرط األول:
 على سبٌل الحصر.

 ٌجوز إجراء المراقبة الرقمٌة أو اإللكترونٌة إال بعد الحصول على إذن ال الشرط الثانً:
 مكتوب من السلطة القضابٌة المختصة. 

هو شرط خاص بالمراقبة الرقمٌة أو اإللكترونٌة للوقاٌة من األفعال  الشرط الثالث:
لنابب العام الموصوفة بجرابم اإلرهاب أو التخرٌب أو الجرابم الماسة بأمن الدولة. حٌث ٌختص ا

لدى مجلس قضاء الجزابر بمنع ضباط الشرطة القضابٌة المنتمٌن للهٌبة الوطنٌة للوقاٌة من الجرابم 
المتصلة بتكنولوجٌا اإلعالم واالتصال ومكافحته، إذناً لمدة ستة أشهر قابلة للتجدٌد، وذلك على 

جهة لها. وٌشترط فً هذه أساس تقرٌر ٌبٌن طبٌعة الترتٌبات التقنٌة المستعملة واألؼراض المو
الترتٌبات التقنٌة أن تكون موجهة حصرٌاً لتجمٌع وتسجٌل معطٌات ذات صلة بالوقاٌة من األفعال 

 اإلرهابٌة واالعتداءات على أمن الدولة ومكافحتها.   

ة الرقمٌة كبدٌل عن العقوبات السالبة للحرٌة قصٌرة المدة كأحد تأتً أهمٌة عقوبة المراقب
أنظمة السٌاسة الجنابٌة المعاصرة المتبعة للحد من العقاب، وفً نفس الوقت مواجهة مساؤي 

على عقوبة اإلقامة الجبرٌة مع  وقد نص المشرع الفرنسًالعقوبات السالبة للحرٌة قصٌرة المدة. 
من  5 – 142رونٌة كبدٌل عن عقوبة الحبس قصٌر المدة، فً المادة الوضع تحت المراقبة اإللكت

 23والصادر فً  2012لسنة  222قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً والمعدلة بالقانون رقم 
منه على أنه فً حالة صدور حكم بالسجن االصالحً لمدة سنتٌن على  54المادة  2012مارس 

تحقٌق أو قاضً التنفٌذ والحرٌات، بحكم منصبه أو بناء على األقل أو عقوبة أشد، ٌمكن لقاضً ال
طلب الشخص المعنً أن ٌحكم بإقامة جبرٌة فً منزله أو فً مسكن ٌحدده، وإال ٌؽادره إال 
بالشروط واألسباب التً ٌحددها القاضً المختص. وٌنفذ هذا االلتزام من خالل نظام الوضع تحت 

من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً،  2 – 223فً المادة المراقبة اإللكترونٌة المنصوص علٌه 
كما ٌمكن تنفٌذه بموجب نظام الوضع تحت المراقبة اإللكترونٌة المتنقله المنصوص علٌه فً المادة 

من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً، كذلك إذا أدٌن الشخص بارتكاب جرٌمة ٌعاقب  12 – 263
سنوات والتً ٌتم تكبد المتابعة االجتماعٌة القضابٌة ، ٌمارس قاضً علٌها بالسجن أكثر من سبع 

التحقٌق صالحٌات القاضً فً تنفٌذ االحكام ، كما ٌجوز أن ٌخضعه لاللتزامات المنصوص علٌها 
 من قانون اإلجرءات الجنابٌة. 132فً المادة 

 أوال: شروط صدرو قرار اإلقامة الجبرٌة مع المراقبة اإللكترونٌة: 
 222من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً والمعدلة بالقانون رقم  6 – 142المادة  نصت

منه على شروط لصدرو هذا القرار  54فً المادة  2012مارس  23والصادر فً  2012لسنة 
 وذلك على النحو التالً:

قاضً  أو أن ٌصدر قرار اإلقامة الجبرٌة مع المراقبة اإللكترونٌة بأمر مسبب من قاضً التحقٌق. أ
من قانون اإلجراءات الجنابٌة، أو بناء  145التنفٌذ والحرٌات، بعد مناقشة الخصوم وفقا للمادة 

 على المذكرات الكتابٌة للمدعً العام، بعد سماع مالحظاته ومالحظات محامٌه. 
استثناءاً مما سبق ٌمكن البت فً هذا القرار، دون مناقشة الخصوم أو سماع مالحظاتهم . ب

 ً، بأمر الحكم على طلب اإلفراج أو اتخاذ قرار بشأن االفراج التلقابً. والمحام
ٌحكم القاضً بهذا اإلجراء بعد التحقق من الجدوى الفنٌة فً تطبٌق اإلقامة الجبرٌة من . ت

 المراقبة اإللكترونٌة من خالل خدمة االندماج والمراقبة التابعة للمؤسسات العقابٌة.
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 ام اإلقامة الجبرٌة مع المراقبة اإللكترونٌة: حاالت تطبٌق هذا النظ -ثانٌا
 الحبس.  بناء على طلب من الشخص المحتجز أو محامٌه قبل شهر من تارٌخ تمدٌد الحجز أو. أ

 حالة ما إذا حكم على الشخص بعقوبة الحبس لمدة تساوي خمس سنوات أو تقل عن ذلك. . ب
اللتزام بأحكام الفقرتٌن الرابعة ما حالة تقدٌم استبناؾ على قرار تمدٌد الحبس االحتٌاطً دون ا. ت

قبل األخٌرة، فٌجب اإلحالة إلى دابرة السجون الخاصة باالدماج والمراقبة إلى ربٌس ؼرفة 
 السجن بالتعلٌمات. 

ٌجوز لقاضً التحقٌق أو المحكمة، أن ٌقرر اإلقامة الجبرٌة مع المراقبة اإللكترونٌة كإجراء بدٌل . ث
، 201، 142، 145، 2-135ت المنصوص علٌها فً المواد عن الحبس االحتٌاطً فً الحاال

، المعدله بالقانون رقم 1-12- 142، والمادة 626-12، 625-34، 322-3، 222-1، 221-3
منه، والتً تنص على أنه ٌجوز االمر  6المادة  2010ٌولٌو  2، الصادر فً 2010لسنة  262

وم الشخص بارتكاب أعمال العنؾ عندما ٌقباالقامة الجبرٌة مع المراقبة اإللكترونٌة المتنقله 
التهدٌد على عدد خمس أشخاص على األقل من الضحاٌا، أو صدر علٌه عقوبة بالسجن فً  أو

 (:1(ارتكاب ماٌلً
 عنؾ أو تهدٌد ضد زوجته أو الزوج أو الشرٌك أو الشرٌكه. . ث
 العنؾ أو التهدٌد ضد األوالد من زوجته أو الشرٌك أو المعاشر.      . ج

 مدة اإلقامة الجبرٌة مع المراقبة اإللكترونٌة: -اثالث
نص المشرع الفرنسً على أنه ال تتجاوز مدة اإلقامة الجبرٌة مع المراقبة اإللكترونٌة عن 
ستة أشهر أثناء التحقٌق، وٌجوز تمدٌدها لمدة مماثلة لنفس المدة، دون أن تتجاوز المدة اإلجمالٌة 

كمة الجناٌات مع مراعاة ما تم تنفٌذه أثناء التحقٌق، ولمحكمة لإلٌداع سنتٌن للشخص المحال إلى مح
الجناٌات أن تامر بأن ٌظل الشخص تحت اإلقامة الجبرٌة مع المراقبة االلكترونٌة لمدة عامٌن دون 

 (.   2(حاجة على االمر بتمدٌد القرار كل ستة أشهر

فً البداٌة نستعرض موقؾ التشرٌعات المقارنة من الحاالت التً ٌتم تطبٌق نظام  -الأو
 مراقبة االتصاالت الرقمٌة أو اإللكترونٌة كتدبٌر احترازي وذلك على النحو التالً: 

فقد حدد على سبٌل الحصر الحاالت التً ٌجوز اللجوء  بالنسبة لموقؾ المشرع الجزائري
 اقبة االتصاالت الرقمٌة أو اإللكترونٌة وذلك على النحو التالً: فٌها إلى تطبٌق نظام مر

اللجوء إلى تطبٌق نظام مراقبة االتصاالت الرقمٌة أو اإللكترونٌة للوقاٌة من  الحالة األولى:.1
 األفعال الموصوفة بجرابم اإلرهاب أو التخرٌب أو الجرابم الماسة بأمن الدولة.

االتصاالت الرقمٌة أو اإللكترونٌة فً حالة توافر معلومات  ٌطبق نظام مراقبةالحالة الثانٌة: .2
الدفاع الوطنً  عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتٌة على نحو ٌهدد النظام العام أو

 مؤسسات الدولة أو االقتصاد الوطنً.  أو
القضابٌة  ٌتم اللجوء إلى تطبٌق هذا النظام وذلك لمقتضٌات التحرٌات والتحقٌقات الحالة الثالثة:.3

عندما ٌكون من الصعب الوصول إلى نتٌجة تهم االبحاث الجارٌة دون اللجوء المراقبة 
 اإللكترونٌة.  

                                                                    

لسنة  222من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً، وفقا للتعدٌالت المنصوص علٌها بموجب القانون رقم  12 – 142انظر المادة (1)
 . 2012مارس  23الصادرة فً  2012

 .2012لسنة  222من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً، المعدله بالقانون رقم  2 – 142انظر المادة (2)
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ٌطبق نظام مراقبة االتصاالت الرقمٌة أو اإللكترونٌة فً إطار تنفٌذ طلبات  الحالة الرابعة:.4
 المساعدة القضابٌة الدولٌة.

 2020لسنة  1161المرسوم بقانون رقم فقد نظم  أما بالنسبة لموقؾ المشرع الفرنسً
، والمتعلق بتنفٌذ تطبٌق جهاز إلكترونً متنقل لمنع االقتراب أو 2020سبتمبر  23الصادر فً 

التقارب أي التباعد الجسدي مع الضحاٌا أو مكان معٌن، وقد نصت المادة الثانٌة من هذا المرسوم 
منع اإلقتراب حٌث أن قرار اإلٌداع تحت على تدبٌر الوضع تحت المراقبة بالسور اإللكترونً ل

والبد أن تتوافر شروط معٌن وهً على النحو  3 – 132المراقبة القضابٌة ٌتم بناء على المادة 
 التالً: 

 أن ٌصدر قرار المنع باإلقتراب من الضحٌة ضد شخص بالػ،. أ
على طلب أن ٌصدر القرار بأمر مسبب حسب كل حالة على حده، من خالل قاضً التحقٌق بناء . ب

 مكتوب من المدعً العام.
 أن تقرأ على الشخص قٌد التحقٌق وبعد سماع لمالحظاته ومالحظات محامٌه.. ت
ٌصدر القرار من خالل قاضً التنفٌد والحرٌات بناء على طلب من المدعً العام بعد أن تقرأ . ث

على الشخص محل االستجواب بعد سماع لمالحظاته ومالحظات محامٌه، أو بعد مناقشة 
 من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً.  145صومه وفقا ألحكام المادة خ

ٌحدد القرار شروط تنفٌذ التدبٌر. وال سٌما المسافات واالنذار والتنبٌه التً تفصل بٌن الضحٌة . ج
، بعد 12 – 24والشخص الخاضع للمراقبة القضابٌة الرقمٌة أو اإللكترونٌة وفقا للشروط المادة 

 خاضع للمراقبة القضابٌة. إخطار الشخص ال
كذلك ٌقرض علٌه حظر الذهاب إلى أماكن معٌنه حٌث ٌقٌم الضحٌه أو ٌعمل أو ٌتواجد فٌها . ح

 عادة. 
 حظر التعرض للضحٌه أو مقابلته وكذلك االتصال به بأي شكل من األشكال. . خ
وقع ولضمان فعالٌة هذا الحظر، ٌضمن جهاز منع االقتراب اإللكترونً المتنقل تحدٌد الم. ح

الجؽرافً للشخص الذي ٌحمل السوار اإللكترونً والشخص محل الحماٌة الذي تم تخصٌص 
جهاز حماٌة عن بعد له، باإلضافة إلى ربط هاتٌن العملتٌن، مع جهاز التحكم عن بعد له، 
باإلضافة إلى ربط هاتٌن العملٌتٌن، مع جهاز التحكم عن بعد، وٌمكن اللجوء إلى طرق مراقبة 

أخرى تسمح بالتصدٌق الصوتً باستخدام المقاٌٌس الحٌوٌة، وتتم المصادقة على إلكترونٌة 
 اإلجراءات المذكورة فً هذه المادة بأمر من أمٌن االختام التابع لوزارة العدل. 

ٌجوز للقاضً المسبول عن التنفٌذ تعٌٌن طبٌب فً أي وقت حتى  R. 17 - 24وفقا للمادة . خ
ار اإللكترونً لمنع االقتراب ال ٌضر بصحة الشخص، ٌتمكن من التحقق من أن وضع السو

 وٌتم هذا بناء على طلب من الشخص أو محامٌه، وتودع الشهادة الطبٌة فً الملؾ القضابً. 
 القواعد المتعلقة بمسافة اإلنذار والتنبٌه:  -ثانٌا

من هذا المرسوم ٌضع قواعد تنظم مسافة  R.24- 18فإن المشرع الفرنسً فً المادة 
نذار والتنبٌة التً تفصل بٌن الضحٌة والشخص الخاضع للمراقبة القضابٌة اإللكترونٌة وهً على اإل

 : (1)النحو التالً
 مسافة اإلنذار ال ٌمكن أن تقل عن كٌلومتر واحد وال تزٌد عن عشرة كٌلومترات.. أ

                                                                    

، والمتعلق بتنفٌذ تطبٌق 2020سبتمبر  23الصادر فً  2020لسنة  1161رقم الفرنسً بقانون  المرسوم R.24- 18انظر المادة (1)
 جهاز إلكترونً متنقل لمنع االقتراب أو التقارب أي التباعد الجسدي مع الضحاٌا أو مكان معٌن
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 أما مسافة التنبٌه المسبق تساوي ضعؾ مسافة اإلنذار.  . ب
وفقا للسلطة التقدٌرٌة للقاضً ولمعٌار بٌن الحاجة إلى حماٌة لتحدٌد مسافة اإلنذار ٌكون . ت

الضحٌة مع احترام كرامة الشخص الذي ٌرتدي السوار اإللكترونً وسالمته وحٌاته الخاصة 
والعابلٌة والمهنٌة، وكذلك ٌضمن أن تنفٌذ النظام ال ٌعٌق اندماجه االجتماعً، مع االخذ فً 

من منازل وأماكن العمل لهذا الشخص والضحٌة، االعتبار على وجه الخصوص موقع كل 
وطرق سفرهما، وتصنٌؾ مكان حٌاتهم، من أجل ضمان احترام الحقوق والحرٌات السابقة، 
وٌجوز للقاضً الذي أصدر القرار أن ٌحدد فً قراره أن مرتدي السوار اإللكترونً مخول 

كان سٌتم دمج هذه األماكن  بالحضور فً األوقات واألماكن التً ٌحددها، بما فً ذلك ما إذا
 التً ٌحددها بسبب حركة الشخص أو الضحٌة فً منطقة التنبٌه أو تنبٌه مسبق. 

 الرقمً:  الشروط المتعلقة بالمدة الزمنٌة لتطبٌق تدبٌر منع اإلقتراب اإللكترونً أو -ثالثا
 الصادر 2020لسنة  1161المرسوم الفرنسً بقانون رقم  R 24 -19فقد نصت المادة 

متنقل أو محمول لمنع االقتراب ، والمتعلق بتنفٌذ تطبٌق جهاز إلكترونً 2020سبتمبر  23فً 
التقارب أي التباعد الجسدي مع الضحاٌا أو مكان معٌن على الشروط المتعلقة بالمدة الزمنٌة  أو

 لتطبٌق هذا التدبٌر وذلك على النحو التالً:
رونٌة المحمولة لمنع اإلقتراب لمدة ال تتجاوز ستة ٌصدر تدبٌر االلتزام بإرتداء االسور اإللكت. أ

 أشهر، وذلك وفقا للشروط المنصوص علٌها فً القانون. 
 وفً جمٌع األحوال ال ٌجوز أن تزٌد المدة اإلجمالٌة عن مدة عامٌن، فً الحاالت التالٌة:  . ب

من  وذلك عندما ٌكون الشخص محال إلى محكمة الجناٌات أو متحفظ علٌه الرتكاب جناٌة-
 الجناٌات.

 .121، و122أو أنه ٌظل تحت وضع المراقبة القضابٌة وفقا لما نصت علٌه المادتٌن -
 – 322، أو 326، 324أو إذا صدر أمر بإٌداعه أو وضعه تحت اإلشراؾ القضابً وفقا للمواد -

 .1 -1- 322، أو 1 – 1
بة اإللكترونٌة لمنع وبالتالً ال ٌمكن أن تزٌد المدة اإلجمالٌة لتدبٌر الوضع تحت المراق

اإلقتراب عن مدة عامٌن، مع األخذ باالعتبار، ما تم تنفٌذه أثناء إجراء الفحص دون الحاجة إلى 
األمر بالتمدٌد كل ستة أشهر، وٌجوز للشخص الخاضع للتطبٌق التدبٌر أن ٌطلب إٌقاؾ تنفٌذ 

 التدبٌر.
تطبٌق تدبٌر الوضع أما بالنسبة للضمانات المنصوص علٌها لصالح الشخص الخاضع ل

من المرسوم  R 24 – 20تحت المراقبة اإللكترونٌة لمنع اإلقتراب، فقد نصت علٌها المادة 
 وذلك على النحو التالً:  2020لسنة  1161بقانون رقم 

بحٌث ال ٌمكن تركٌب السوار اإللكترونً المحمول لمنع اإلقتراب  رضاء الشخص محل التدبٌر،. أ
دون موافقته، ولكن فً  3- 132رسال المنصوص علٌه فً المادة الذي ٌشتمل على جهاز اإل

حالة رفضه ٌشكل ذلك انتهاكاً اللتزاماته مما قد ٌؤدي إلى إلؽاء المراقبة القضابٌة كتدبٌر 
 وإٌداعه رهن الحبس االحتٌاطً. 

ففً حالة الجهل بمسافة االنذار المسبق ٌؤدي ذلك إلى اتصال األشخاص  التحذٌر المسبق،. ب
تصٌٌن المخولٌن بالمسبولٌة التحكم عن بعد لتحذٌره من االقتراب من الضحٌة وخطر المخ

تجاهل مسافة التنبٌه، وال ٌترتب على هذا التجاهل ؼٌر المتعمد بأي حال من األحوال إلى 
 إلؽاء المراقبة القضابٌة. 

ٌقترب منه  ، أو أي فعل ٌجعلهٌشكل االقتراب الطوعً أو االختٌار مع العلم بذلك من الضحٌة. ت
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عمداً، متجاهالً مسافة اإلنذار المنصوص علٌها انتهاكاً للحظر المفروض، مما ٌترتب علٌه 
 إلؽاء المراقبة القضابٌة اإللكترونٌة وضعه رهن الحبس االحتٌاطً. 

ٌشكل عدم القٌام بإعادة الشحن الدوري للجهاز من قبل الشخص الذي ٌرتدٌه من أجل عدم . ث
والتً قد ٌكون سبب اوت انتهاكاً لاللتزامات التً ٌتحمل مسئولٌتها، التشؽٌل فً جمٌع األق

 إللؽاء المراقبة القضابٌة اإللكترونٌة وضعه رهن الحبس االحتٌاطً.  
، فإذا لزم األمر ٌقوم األشخاص المخولون والمسبولون عن التحكم عن بعد لجهاز تنبٌه الضحٌة. ج

بط الشخص المحمً لبرنامج تنبٌه رجال السوار اإللكترونً المحمول لمنع اإلقتراب بر
 الشرطة والدرك وفقا لإلجراءات المعمول بها من أجل حماٌته وضمان سالمتة. 

من هذا القانون الفرنسً على أن ٌتم إطالع  R 24 – 21ونتٌجة لذلك فقد نصت المادة 
من هذا  R24 -18الشخص المحمً بأي وسٌلة كانت بمسافات منع اإلقتراب المذكورة فً المادة 

القانون والتً تم تخصٌص جهاز إلكترونً للحماٌة عن بعد له من الشخص الخاضع لتدبٌر منع 
اإلقتراب، وعند الضرورة ٌقوم المشؽلون عن بعد المسبولون عن التحكم عن بعد للسوار 

ل اإللكترونً لمنع اإلقتراب بأخذ موافقته بأنهم ٌمكنهم االتصال بالمشؽل عن بعد بأي وقت من أج
 حماٌتهم وضمان سالمته، وذلك حسب الحاجة وفقا لإلجراءات المعمول بها.

وٌثور التساؤل فً مدي تعارض بٌن الحق فً الخصوصٌة وااللتزام بتنقٌذ متطلبات تدبٌر 
، خاصة فً حالة ما إذا ترتب على ارتداء السوار اإللكترونً لمنع منع االقتراب اإللكترونً

لخصوصٌة للشخص الخاضع للتدبٌر هات االعتداء على الحق فً ااإلقتراب بسبب كثرة التنبٌ
من هذا القانون على أنه فً هذه الحالة  R 24 – 23الضحٌة، ففً هذه الحالة نصت المادة  أو

ٌجوز للشخص الخاضع للتدبٌر المراقبة اإللكترونٌة أو الضحٌة تقدٌم طلب لمراجعة مسافات اإلنذار 
 140وٌجوز أن ٌقرر قاضً التحقٌق بعذ ذلك وفقا لما نصت علٌها المادة والتنبٌه والتنبٌه المسبق ، 

من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً أنهاء االلتزام بارتداء السوار اإللكترونً، وكذلك لقاضً 
التنفٌذ والحرٌات أو قاضً التحقٌق التابع لمحكمة اإلبتدابٌة المحال إلٌها الشخص محل االلتزام 

لقضابٌة اإللكترونٌة انهاء االلتزام بهذا التدبٌر. كذلك ٌثور حول ضمانات المنصوص بالمراقبة ا
علٌها لمعالجة البٌانات الشخصٌة المتعلقة بالجهاز اإللكترونً لمنع اإلقتراب بحٌث ال تشكل اعتداء 
على الحق فً الخصوصٌة وكذلك تضمن سرٌة هذه البٌانات، خاصة فً ظل صدرو هذ القانون 

بالسوار اإللكترونً لمنع اإلقتراب الذي ترتب علٌه تعدٌل فً الكتاب الخامس من قانون  المتعلق
اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً الباب السابع، ثالثا إجراءات الخضوع للمراقبة القضابٌة المتنقلة 

لجهاز كتدابٌر أمنٌة، فقد نصت المادة الرابع منه على قواعد معالجة البٌانات الشخصٌة المتعلقة با
السوار اإللكترونً لمنع اإلقتراب، فإلدارة السجون التابعة لوزٌر العدل مخول لها تنفٌذ المعالجة 
التلقابٌة للبٌانات الشخصٌة الناتجة عن السوار اإللكترونً لمنع اإلقتراب، وتخضع هذه المعالجة 

وتعدٌالته،  1222سنة ل 12لمراقبة القضاء ولقواعد قانون حماٌة البٌانات الشخصٌة الفرنسً رقم 
وذلك لضمان التحكم عن بعد لألشخاص الخاضعٌن لسوار اإللكترونً لمنع اإلقتراب لضمان فعالٌة 

 تدبٌر حظر اإلقتراب من الضحٌة، وٌسمح بهذه المعالجة وفقا للضوابط التالٌة: 

ة، لمنع اإلقتراب من الشخص المحمً الضحٌ تنبٌه األفراد الخاضعٌن للمراقبة اإلكترونً.أ
تجاهل مسافات التنبٌه المسبق أو التنبٌه فً حالة حدوث تؽٌٌر فً إداء الجهاز من الناحٌة  أو

 الفنٌة. 

من أجل اتخاذ  الذي ٌرتدي السوار اإللكترونً تحدٌد مكان الشخص المحمً والشخص.ب
تدابٌر الحماٌة المناسبة، ال سٌما من خالل إصدار أمر لمرتدي السوار باالبتعاد أو بتدخل 

 الشرطة عند الضرورة لحماٌة الشخص محل الحماٌة. 



– 
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، فٌجوز تسجٌل البٌانات  تتبع المعالجة للبٌانات الشخصٌة من أجل اإلعراض اإلحصائٌة.ج
والمعلومات الشخصٌة التالٌة، بالقدر الذي تكون فٌه ضرورٌة لتحقٌق األؼراض المنصوص 

 (: 1(علٌها فً القانون وهً على النحو التالً
ات والمعلومات التً تعبر عن الشخص الذي الخاضع لتدبٌر السوار اإللكترونً لمنع البٌان  -

صورة وجهه، أي عنصر ٌتعلق بوضع  –الجنسٌة  –االسم  –اإلقتراب وهً هوٌته )اللقب 
عابلته، وجمٌع الخصابص المادٌة األخرى الالزمة لتطبٌق تدبٌر السوار اإللكترونً لمنع 

 اإلقتراب(.
 عنوان البرٌد اإللكترونً(. –رقم الهاتؾ  –صال الشخصٌة مثل )عنوان المنزل بٌانات االت -
 البٌانات المتعلقة بالتوثٌق البٌومتري القٌاسً الصوتً. -
بالقرارات التً تأمر باإلٌداع البٌانات المنقولة تحت إشراؾ السلطة القضابٌة، والمتعلقة  -

راب والقرارات التً تمدد اإلجراء أو تعدٌله الوضع تحت المراقبة اإللكترونٌة لمنع اإلقت أو
 والمدد لذلك. 

البٌانات التقنٌة المتعلقة بجهاز السوار اإللكترونً المتنقل والرقم التسلسلً للجهاز، والرقم  -
 التسجٌل للموقع المنظم. GPSالتسلسلً للبطاقة السوار اإللكترونً، و

 الموقع(. –اإلوقات  –لتالٌة )التوارٌخ قابمة التنبٌهات الصادرة بما ٌشمل البٌانات ا -

فٌما ٌتعلق بٌانات الشخص المحمى )الضحٌة( من خالل تدبٌر السوار اإللكترونً المحمول .د
  لمنع اإلقتراب:

نوع الجنس  –تارٌخ ومكان المٌالد  –اسم الشهرة  –االسم األول  –بٌانات هوٌته )اسم العابله  -
ق بوضع أسرته، وجمٌع الخصابص المادٌة األخرى أي بٌان أو معلومة تتعل –والجنسٌة 

 الالزمة لحماٌته من قبل الشرطة(.
 البرٌد اإللكترونً(.  –رقم الهاتؾ  –بٌانات االتصال الشخصٌة )عنوان المنزل  -
اسم  –االسم األول  –األشخاص الذٌن ٌجب االتصال بهم فً حالة الطوارئ )اسم العابلة  -

الروابط  –البرٌد اإللكترونً  –رقم الهاتؾ  –ن اإلقامة عنوا –نوع الجنس  –الشهرة 
 أوالعالقة مع الشخص المحمً(. 

 البٌانات المتعلقة بالتوثٌق البٌومتري الصوتً، إذا كان ممكناً وبعد الحصول على موافقته.  -
ة البٌانات المنقولة تحت أشراؾ السلطة القضابٌة والمتعلقة بالوضع تحت المراقبة اإللكترونٌ -

 لمنع اإلقتراب. 
لموقع  GPS –البٌانات التقنٌة المتعلقة بجهاز الحماٌة عن بعد )رقم التسلسلً للوحدة وللبطاقة  -

 جهاز الحماٌة عن بعد(
 الموقع(. –الوقت  –قابمة التنبٌهات الصادرة لجهاز الحماٌة عن بعد )التارٌخ  -

من البٌانات والمعلومات األشخاص المخول لهم الوصول أو اإلطالع إلى كل أو جزء .ه
 (: 2(الشخصٌة المذكورة بسبب صالحٌاتهم فً حدود الحاجة إلى المعرفة ما ٌلً

الموظفون المرخص لهم من الدوابر المركزٌة والالمركزٌة إلدارة السجون )المؤسسات  -
 العقابٌة(. 

                                                                    

، والمتعلق بتنفٌذ 2020سبتمبر  23الصادر فً  2020لسنة  1161 من المرسوم بقانون الفرنسً بقانون رقم R 61 – 43المادة (1)
 تطبٌق جهاز إلكترونً لمنع االقتراب أو التقارب أي التباعد الجسدي مع الضحاٌا أو مكان معٌن.

ق ، والمتعل2020سبتمبر  23الصادر فً  2020لسنة  1161من المرسوم بقانون الفرنسً بقانون رقم  R 61 – 45انظر المادة (2)
 بتنفٌذ تطبٌق جهاز إلكترونً لمنع االقتراب أو التقارب أي التباعد الجسدي مع الضحاٌا أو مكان معٌن.



–
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بالمراقبة الموظفون المعتمدون المسبولون عن التحكم عن بعد للجهاز المحمول المتعلقة  -
 اإللكترونٌة لمنع اإلقتراب. 

 القاضً المسبول عن المراقبة القضابٌة وفقا لإلجراءات السابقة.  -

األشخاص المحول لهم األطالع أو الوصل إلى كل أو جزء من البٌانات والمعلومات الشخصٌة .و
 المحفوظة فً قاعدة بٌانات اإلرشٌؾ المتعلقة بالمراقبة القضائٌة وهم على النحو

 (: 1(التالً
 الموظفون المرخص لهم باإلطالع من قبل خدمات إدارة المؤسسات العقابٌة المركزٌة.  -
األشخاص الوكالء الذٌن ٌضمنون اإلشراؾ على األشخاص المعتمدٌن المسبولٌن عن التحكم  -

 عن بعد لجهاز المراقبة اإللكترونٌة المتنقل لمنع اإلقتراب. 
 ون عن نظم البٌانات والمعلومات. األشخاص الوكالء المسبول -
 األشخاص الوكالء المسبولون عن تطبٌق لوابح البٌانات والمعلومات.  -

للضرورة القصوى إلداء مهامهم، ٌمكن لألشخاص التالٌٌن أن ٌكونوا على اطالع على كل  .ز
 (: 2أو جزء من البٌانات والمعلومات الشخصٌة، وذلك على النحو التالً)

 لً المحاكم من قبل رؤساء السلطة القضابٌة. القضاه ومسبو -
لون لضمان حماٌة الشخص المحمً ضباط وكالء الشرطة القضابٌة المعتمدون الذٌن ٌتدخ -

القبض على الشخص الذي ٌرتدي سوار إلكترونً لمنع اإلقتراب حال مخالفته حظر  أو
 اإلقتراب. 

بٌة والعفو، فً إطار تنظٌم وتنفٌذ القضاه والمسبولون المفوضون فً مدٌرٌة الشبون الجنا -
 العمل بوزارة العدل. 

ضوابط تتعلق بمدة االحتفاظ بالبٌانات والمعلومات الشخصٌة فً قاعدة البٌانات .ح
والمعلومات، حٌث ٌتم االحتفاظ بهذه البٌانات والمعلومات مادام تدبٌر المراقبة اإللكترونٌة 

التدبٌر، فٌكون االحتفاظ على النحو  لمنع اإلقتراب ساري، أما فً حالة انتهاء مدة
 (: 3(التالً

فٌما ٌتعلق ببٌانات التوثٌق البٌومتري الصوتً ٌتم االحتفاظ بهذه البٌانات والمعلومات لمدة  -
 شهر واحد فً قاعدة البٌانات النشطة. 

نات فٌما ٌتعلق بتسجٌل المحادثات الهاتفٌه ٌتم االحتفاظ بها لمدة شهر واحد فً قاعدة البٌا -
 النشطة، ثم شهرٌن فً قاعدة بٌانات اإلرشٌؾ.  

فٌما عدا ذلك من البٌانات والمعلومات الشخصٌة فً الفقرتٌن السابقتٌن التً تتم االحتفاظ لهم   -
لمدة شهر واحد، ٌتم االحتفاظ بالبٌانات والمعلومات لمدة خمس سنوات وأحد عشر شهراً فً 

البٌانات فً قاعدة البٌانات النشطة حتى انتهاء  قاعدة بٌانات اإلرشٌؾ الوسٌطة. وتحفظ
 ترخٌص الوكالء والموظفٌن المعنٌٌن.

ٌتم تسجٌل أي عملٌة جمع أو تعدٌل أو اتصال أو حذؾ أو معالجة للبٌانات والمعلومات .ط
بما فً ذلك تحدٌد هوٌة المستخدم، والتارٌخ والوقت وطبٌعة التدخل فً هذه الشخصٌة 

                                                                    

، والمتعلق بتنفٌذ 2020سبتمبر  23الصادر فً  2020لسنة  1161المرسوم بقانون الفرنسً بقانون رقم   R 61 – 46انظر المادة (1) 
 ارب أي التباعد الجسدي مع الضحاٌا أو مكان معٌن.تطبٌق جهاز إلكترونً لمنع االقتراب أو التق

 من المرسوم بقانون السابق.  R 61 – 47انظر كذلك المادة ( 2)
 من المرسوم بقانون السابق.  R 61 – 48انظر المادة (3) 
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(. وٌأتً ذلك تطبٌقا ألحكام 1(اظ بهذه المعلومات لمدة ثالث سنواتالمعالجة، وٌتم االحتف
 1222ٌناٌر  6الصادر فً  12 – 22من القانون الفرنسً رقم  106إلى  104المواد 

المتعلق بمعالجة البٌانات الشخصٌة والملفات والحرٌات وحقوق الحصول على المعلومات 
رس إجراءات المحو والتعدٌل والمعالجة الوصول والتصحٌح وتعدٌالته األخٌرة، بحٌث تما

والحد من البٌانات المباشرة مع إدارة المؤسسات العقابٌة، دون اإلخالل بأحكام قانون 
اإلجراءات الجنابٌة، وقانون أصول المحاكمات المدنٌة، وقواعد الهٌبة الوطنٌة الفرنسٌة 

قٌود للوصول  ، فً ضوء التناسب بٌن هذا الحق ووضعCNILللمعلوماتٌة والحرٌات
 والتصحٌح لقٌد التطبٌق. 

االلتزامات الشخص الخاضع لتدبٌر المراقبة القضائٌة اإللكترونٌة عن طرٌق  -رابعا
 السوار اإللكترونً المحمول لمنع اإلقتراب: 

نص المشرع الفرنسً وفقا للتعدٌالت الجدٌدة فً قانون اإلجراءات الجنابٌة على مجموعة 
ة على الشخص الخاضع لتدبٌر المراقبة القضابٌة اإللكترونٌة عن طرٌق من االلتزامات المفروض

السوار اإللكترونً لمنع اإلقتراب، بحٌث ٌتم فرض التزام أو أكثر من التزام من هذه االلتزامات 
المتعلقة بالمراقبة الفضابٌة اإللكترونٌة من قبل قاضً التحقٌق أو قاضً التنفٌذ والحرٌات على 

 (: 2(لمراقبة القضابٌة على النحو التالًالشخص الخاضع ل
 عدم تجاوز الحدود المكانٌة الجؽرافٌة التً ٌقررها قاضً التحقٌق أو قاضً التنفٌذ والحرٌات.  أ.

عدم مؽادرة موطن أو محل أقامته المحدد من قبل قاضً التحقٌق أو قاضً التنفٌذ والحرٌات،  ب.
  إال بالشروط واألسباب التً ٌحددها القاضً.

االلتزام بعدم الذهاب إلى أماكن معٌنة أو االلتزام بالذهاب فقط إلى األماكن التً ٌحددها قاضً  ت.
 التحقٌق أو قاضً التنفٌذ والحرٌات. 

االلتزام بإبالغ قاضً التحقٌق أو قاضً التنفٌذ والحرٌات بأي تحرك ٌتجاوز الحدود المعٌنة  ث.
 الجؽرافٌة أو المكانٌة له. 

بتقدٌم تقارٌر دورٌة إلى الخدمات أو الجمعٌات أو السلطات المخوله المعنٌة من قبل  االلتزام ج.
 قاضً التحقٌق أو قاضً التنفٌذ والحرٌات وذلك بالنسبة للشخص قٌد التحقٌق. 

االلتزام بالرد على االستدعاءات من أي سلطة أو جمعٌة أو شخص مخول بذلك ٌعٌنه قاضً  د.
والحرٌات، وااللتزام إذا لزم االمر بالتدابٌر واالجتماعٌة والتربوٌة التحقٌق أو قاضً التنفٌذ 

حضور األنشطة المهنٌة التً تهدؾ إلى تعزٌز اندماجه فً المجتمع ومنع ارتكابه للجرٌمة  أو
 فً المستقبل.

االلتزام بتقدٌم جمٌع المستندات المتعلقة بالهوٌة، وال سٌما جواز السفر، إما إلى السجل  ذ.
 رطة أو الدرك، مقابل إٌصال صالح كدلٌل على الهوٌة. الش أو

االلتزام باالمتناع عن قٌادة جمٌع المركبات أو بعض المركبات أو المركبات ؼٌر المجهزة من  ر.
قبل متخصص معتمد، أو بجهاز منع السرعة اإللكترونً المعتمد، وإذا لزم االمر تسلٌم رخصة 

مختص أن ٌستثنً للشخص قٌد االلتزام رخصة قٌادة قٌادته مقابل إٌصال، وٌجوز للقاضً ال
 المركبات لممارسة نشاطه المهنً فقط. 

االلتزام باالمتناع عن استقبال أو مقابلة بعض األشخاص المعٌنٌن بالذات من قبل قاضً التحقٌق  ز.
 أو قاضً التنفٌذ والحرٌات، وكذلك االمتناع عن االتصال بهم بأي طرٌقة كانت. 

                                                                    

 من المرسوم بقانون الفرنسً السابق.  R 61 – 49انظر المادة  (1)
ٌولٌو  30، والصادر فً 2020لسنة  236ت الجنابٌة الفرنسً، والمعدلة بموجب القانون رقم من قانون اإلجراءا 132انظر المادة (2) 

 ، المادة الرابعة منه. 2020
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بالخضوع لتدابٌر الفحص أو العالج أو الرعاٌة حتى فً ظل نظام االستشفاء، والسٌما  االلتزام س.
ألؼراض إزالة السموم والمخدرات، وفً هذه الحالة ٌرسل قاضً التحقٌق نسخة من أمر 

اإلخصابً النفسً  اإلٌداع أو الوضع تحت المراقبة القضابٌة اإللكترونٌة إلى الطبٌب أو
لشخص قٌد الفحص أو العالج أو الرعاٌة. وترسل تقارٌر الخبراء التً المختص بمتابعة حالة ا

ٌتم إجراؤها أثناء التحقٌق إلى الطبٌب أو اإلخصابً النفسً المختص بناء على طلبه أو بمبادرة 
من قاضً التحقٌق. وٌمكن للقاضً فً هذه الحالة أن ٌرسل للطبٌب أو االخصابً النفسً جزء 

عدته فً عملٌة العالج أو الفحص أو الرعاٌة للشخص محل هذا أخر من ملؾ القضٌة، لمسا
 اإلجراء. 

االلتزام بتوفٌر الضمان، وٌحدد قاضً التحقٌق أو قاضً التنفٌذ والحرٌات فً القرار مقدار  ش.
مبلػ الضمان ووقت الدفع وعلى دفعه واحدة أو أكثر، مع االخذ باالعتبار على وجه الخصوص 

 موضوع تحت الفحص أو المراقبة. تكالٌؾ وموارد الشخص ال
االلتزام بعدم القٌام ببعض األنشطة ذات الطبٌعٌة المهنٌة أو االجتماعٌة المحددة، وذلك عندما  ص.

ترتكب جرٌمة أثناء ممارسة أو بمناسبة ممارسة هذه األنشطة، وكذلك عندما توافر الخطورة 
ممارسة هذه األنشطة. وٌستثنً من  اإلجرامٌة باحتمالٌة ارتكاب جرٌمة فً المستقبل بمناسبة

ذلك المسبولٌات والمهام النقابٌة، وكذلك االعمال التطوعٌة، أما عندما ٌكون النشاط ٌتعلق 
بمارسة مهنة المحاماه، فإن مجلس النقابة للمحامٌن هو وحدة صاحب السلطة بإعالن هذا 

من القانون الفرنسً  24ة اإلجراء، وٌمكن الطعن علٌه وفقا للشروط المنصوص علٌها فً الماد
بشأن تنظٌم المهن القضابٌة  1221دٌسمبر  31الصادر فً  1221لسنة  1130رقم 

 والقانونٌة، وٌصدر قرار الفصل فً هذا الطعن خالل مدة خمسة عشر ٌوماً. 
 (: 1(ومن هذه األنشطة المحظورة على الشخص محل التدبٌر ماٌلً

راؾ على القاصر، وذلك عندما ٌخشى منه أو ٌحتمل أن الحرمان بعد القٌام بأي رقابة أو اش -
 ٌرتكب جرٌمة جدٌدة فً المستقبل. 

الحرمان من إصدار شٌكات إال تلك التً تسمح فقط له بسحب األموال من قبل الساحب من  -
المسحوب علٌه، وأولبك المعتمدون، وذلك عند االقتضاء. وفً هذه الحالة ٌتم تسلٌم نماذج إلى 

 ٌحظر استخدامها.  السجل التً
الحرمان من حٌازة أو حمل السالح، وفً هذه الحالة ٌتم تسلٌم األسلحة التً فً حوزته إلى السجل  -

 مقابل استالم إٌصال بذلك. 
الحرمان بعدم حمل األوراق المالٌة والسندات المالٌة الشخصٌة أو الحقٌقٌة خالل فترة معٌنة وفً  -

 تحقٌق أو قاضً التنفٌذ والحرٌات.حدود مبلػ محدد من قبل قاضً ال
االلتزام بتحمل نفقات األسرة المحددة، أو التً تدفع لالسرة بانتظام بناء على أمر صادر من  -

 القضاء، وذلك فً القضاٌا المتعلقة بالمساهمات واالعانات فً نفقات االسرة.
الزوجة أو الزوج  (، فً حالة جرابم األسرة ضد2االلتزام بعد اإلقامة بمنزل الزوجٌة) ض.

الشرٌك أو الشرٌكه أو األطفال، بحٌث ٌلتزم باالمتناع عن االقتراب من منزل الزوجٌة أو  أو
النفسٌة،  المنطقة المجاوره له. وإذا لزم األمر، الخضوع للرعاٌة الصحٌة أو االجتماعٌة أو

فل القاصر للشخص باإلضافة إلى ذلك ٌتم أثناء هذا االلتزام تعلٌق حق الزٌارة واالٌواء للط
من قانون اإلجراءات  3 – 132الخاضع للمراقبة القضابٌة. وتطبٌقا على ذلك نصت المادة 

 22الصادر فً  2012لسنة  1420الجنابٌة الفرنسً والعدلة بموجب قانون االمتثال رقم 

                                                                    

 . 2020ٌولٌو  30، والصادر فً  2020لسنة  236من القانون الفرنسً رقم  13،  12انظر المادتٌن (1)
، والتً تم بموجبها تعدٌل المادة 2020ٌولٌو  30، والصادر فً 2020لسنة  236مكررا من القانون الفرنسً رقم  12انظر المادة (2)

 من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً.  3 – 132



– 
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منه على أنه ٌجوز للقاضً فً حالة إدانة الشخص بإرتكاب إحدى  11المادة  2012دٌسمبر 
بم العنؾ بٌن الزوجٌن أو الشرٌك بعقوبة السجن لمدة ال تقل عن ثالث سنوات، وبناء على جرا

 طلب أو موافقة الضحٌة االمر بأحد من هذه التدابٌر التكمٌلٌة على النحو التالً: 
 حظر الشخص محل المراقبة القضابٌة من االقتراب من الضحٌه مسافة معٌنة ٌحدد الحكم.   -
اء السوار اإللكترونً المتنقل لمنع االقتراب، والذي ٌسمح بتحدٌد موقعه من خالل االلتزام بإرتد -

GPS  .لمنع االقتراب من الضحٌه 
ٌبلػ الشخص محل المراقبة القضابٌة بأن تركٌب السوار اإللكترونً المتنقل ال ٌتم بدون موافقته،  -

ن فً جمٌع األحوال ولكن فً حالة رفضه ٌترتب علٌه وضعه رهن الحبس االحتٌاطً. ولك
ٌجب ان ٌضمن تنفٌذ هذا االلتزام احترام حق الشخص فً كرامته وسالمته وخصوصٌته، وإال 

 ٌعٌق اندماجه االجتماعً. 
وفً حالة أخالل الشخص الخاضع للمراقبة القضابٌة بأحد من هذه االلتزامات التكمٌلٌة 

حالة القضٌة إلى قاضً التنفٌذ فلقاضً التحقٌق أن ٌصدر بحقه مذكرة توقٌفٌه أو توقٌفه وإ
(. وفً هذه الحالة إذا 1(والحرٌات من أجل الحبس االحتٌاطً، أٌاً كانت مدة عقوبة الحبس للجرٌمة

ما تم الؽاء المراقبة القضابٌة واستبدالها بالوضع رهن الحبس االحتٌاطً فإن المشرع الفرنسً 
 (.   2(مدة أربعة أشهراشترط إال تزٌد المدة االجمالٌة للحبس االجتٌاطً عن 

االلتزام باحترام ظروؾ الرعاٌة الصحٌة أو االجتماعٌة أو التربوٌة أو النفسٌة التً تهدؾ إلى  ط.
إعادة اندماجه واكسابه قٌم المواطنه، وإذا لزم األمر ٌمكن أن ٌتم هذا االلتزام فً مؤسسة 

 استقبال مناسبة ٌطلب من الشخص االقامه فٌها.
 كٌب السوار اإللكترونً لمنع اإلقتراب من الناحٌة الفنٌة: خامسا. ضوابط تر

من هذا القانون الفرنسً المتعلق باألساور اإللكترونً المحمولة  R 24 – 23نصت المادة 
لمنع اإلقتراب على أن ٌتكفل موظفو إدارة التنفٌذ العقابً مهام تركٌب السوار اإللكترونً لمنع 

اص ذوي الخبرة الفنٌة المرخص لهم بذلك بموجب األحكام اإلقتراب، وٌمكن أن ٌساعدهم أشخ
من هذا القانون، وذلك عند  R 61 – 42إلى  R 61- 36القواعد المنصوص علٌها فً المواد من 

تركٌب السوار اإللكترونً، وٌتكفل كذلك هؤالء األشخاص القٌام بإنهاء وإزالة هذا السوار 
 التدبٌر أو صدر قرار باالنهاء.   اإللكترونً لمنع اإلقتراب عند انتهاء مدة

 حاالت عدم تطبٌق أو الؽاء تدبٌر المراقبة القضائٌة اإللكترونً لمنع اإلقتراب: -سادسا
من هذا القانون على حاالت ال ٌجوز فٌها تطبٌق تدبٌر المراقبة  R 60 – 1نصت المادة 

 القضابٌة اإللكترونٌة لمن اإلقتراب، وهً على النحو التالً:
جوز لقاضً المحكمة االبتدابٌة أو لقاضً التنفٌذ والحرٌات أن ٌحكم بوضع الشخص فال ٌ. أ

البالػ تحت التزام بارتداء السوار اإللكترونً لمنع اإلقتراب فً حالة ما إذا ظهر أنه ؼٌر 
كافً لمنع العودة إلى ارتكاب الجرٌمة مرة أخرى فً المستقبل، أو لمنع الخطورة 

 اإلجرامٌة.
لقرار الصادر بتدبٌر المراقبة القضابٌة اإللكترونٌة لمنع اإلقتراب فً حالة ما إذا ٌجوز الؽاء ا. ب

ترتب على تطبٌق هذا التدبٌر انتهاك للحق فً الحٌاة الخاصة والعابلٌة للشخص الخاضع 
 للتدبٌر. 

 وٌتم كذلك أنهاء هذا التدبٌر فً حالة ما إذا تجاوت المدة االجمالٌة للتدبٌر مدة العامٌن. . ت

                                                                    

ٌونٌه  3، والصادر فً 2016لسنة  231من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً، والمعدله بموجب القانون رقم  2- 141انظر المادة (1)
 منه.   26، المادة 2016

 15، والصادر فً 2000لسنة  516من قانون اإلجراءات الجنابٌة الفرنسً، والمعدله بموجب القانون رقم  3 – 141ظر المادة ان(2)
 منه.   61، المادة 2000ٌونٌه 



–
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 لخاتمةا
فً نهاٌة البحث نستطٌع القول بأنه ٌجب على أفراد البحث الجنابً من مأموري الضبط 
القضابً وجهات التحقٌق والمحاكمة أن ٌطوروا من أدواتهم فً البحث واالستدالل والتحقٌق 
والمحاكمة فً ظل السباق مع التطور التكنولوجً والرقمً إلدوات ارتكاب الجرٌمة وكذلك مع 

ن األذكٌاء من الناحٌة الرقمٌة والتكنولوجٌة، من أجل الوصول إلى إنفاذ القانون والوصول المجرمو
إلى حقٌقة مرتكبً الجرٌمة، وعدم إفالت الجناة من العقاب. وٌشمل هذا التطوٌر تحدٌث منظومة 
 اإلجراءات الجنابٌة بحٌث تصبح قادرة على التعامل مع االجهزة الرقمٌة واإللكترونٌة واألدلة
الجنابٌة الرقمٌة واإللكترونٌة واستخدام هذه االدوات فً عملٌة االستدالل والتحقٌق والمحاكمة من 
أجل إصالح العدالة الجنابٌة تحقٌق العدالة الجنابٌة الناجزة، فً ضوء احترام حقوق اإلنسان 
 وخاصة الحق فً خصوصٌة البٌانات والمعلومات الشخصٌة وعدم اإلخالل بالحق فً الدفاع
وؼٌرها من الحقوق التً تضمن عادلة المحاكمة وإتاحة الفرصة للمتهم فً الدفاع عن نفسه، كل 
ذلك فً ضوء التناسب الموازنة بٌن ضرورات تحقٌق العدالة واصالحها واحترام حقوق أطراؾ 

 الدعوى الجنابٌة فً محاكمة عادلة ومنصفة.   

فً كٌفٌة التعامل مع مسرح الجرٌمة  الضبط القضائًالحاجة إلى تدرٌب ورفع كفاءة مأموري .1
الرقمً أو اإللكترونً، واألدلة الجنابٌة الرقمٌة واإللكترونٌة، وكٌفٌة تلقً البالؼات والشكاوى 
عبر النظم الرقمٌة واإللكترونٌة، وكذلك تسجٌل وأرشفة السجالت الجنابٌة الرقمٌة 

 واإللكترونٌة.
للسجالت الجنائٌة الرقمٌة ومنها األدلة الجنائٌة الرقمٌة، ضرورة إنشاء إطار ثابت وموحد .2

، واإلدارة الرقمٌة للدعوى الجنابٌة من مرحلة االستدالل ومرحلة التحقٌق والملفات الرقمٌة
ومرحلة المحاكمة كتى مرحلة التنفٌذ فً اإلجراءات الجنابٌة. بحٌث ٌتم وضع جدول زمنً 

ٌة بصورة تدرٌجٌة فً اإلجراءات الجنابٌة بالموازاة مع ٌكفل انتهاء استخدام المستندات الورق
تنفٌذ عملٌة الرقمنة لكافة مراحل الدعوى الجنابٌة وكذلك مرحلة تطبٌق أو تنفٌد الجزاء 

 الجنابً. 
إتاحة هذا السجالت الجنابً الرقمً ألطراؾ العدالة الجنابٌة بحٌث ٌمكن للمحقق والقاضً .3

ٌفٌة ضبط وتحرٌز هذه األدلة والتاكد من مصداقٌة هذه األدلة الولوج إلى هذه الشبكة لمعرفة ك
 لالعتماد علٌها فً االثبات والمحاكمة وفقا لمبدأ حرٌة القاضً الجنابً فً االقتناغ. 

امكانٌة دمج األدلة المادٌة ؼٌر الرقمٌة مع األدلة الرقمٌة فً برنامج أو ملؾ واحد، للوصول إلى .4
الجرٌمة المرتكبة وكذلك التوصل إلى استنتاجات هامة تفٌد معلومات وبٌانات متكاملة عن 

 العدالة الجنابٌة فً بناء مفهوم متكاملة لكٌفٌة ارتكاب الجرٌمة محل التحقٌق والمحاكمة. 
ٌجب على المشرع الجنابً تعدٌل إجراءات االثبات الجنابً بحٌث تتالبم مع تطورات الظاهرة .5

مٌة ٌتم من خاللها وضع قواعد ومعاٌٌر تنظم أسالٌب جمع اإلجرامٌة التً تخلؾ أدلة جنابٌة رق
األدلة الجنابٌة الرقمٌة، مثل مصادرة وسابط التخزٌن األصلٌة والحفاظ علٌها، وجمع األدلة فً 
الموقع، وجمع األدلة والتحقق منها عن بعد. كذلك وضع قواعد لتنظٌم تجمٌد األدلة الجنابٌة 

ضافة أو الحذؾ أو التعدٌل لها، وذلك عن طرٌق تدابٌر مثل الرقمٌة بالسرعة الكافٌة لمنع اإل
حساب وتدقٌق المجموع للتأكد من صحة األدلة الجنابٌة الرقمٌة، وؼلق الحسابات المفتوحة 
على التطبٌقات الشبكٌة، واعتماد آلٌة الحماٌة ضد الكتابة على األدلة الجنابٌة الرقمٌة، وفً 

ً صحة وسالمة واستمرارٌة وجود األدلة الجنابٌة الرقمٌة جمٌع األحوال ٌضمن المشرع الجناب
 أثناء الفترة الزمنٌة التً تفصل بٌن ضبطها واستخدامها فً محاكمة المتهمٌن.

نقترح لحل اإلشكالٌات المتعلق بعملٌات تحرٌز وحفظ األدلة الجنابٌة الرقمٌة، وذلك عن طرٌق .6
بٌة للحفاظ على األدلة الرقمٌة وهً على النص فً القانون على مجموعة من اإلجراءات الجنا

 النحو التالً: 



– 
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ٌعتبر من اإلجراءات الجنابٌة للحفاظ على األدلة الرقمٌة وذلك أثناء عملٌة الضبط والتحرٌز لهذه . أ
األدلة الرقمٌة هو القٌام بأخذ نسخة كاملة لكافة البٌانات والمعلومات الموجودة على جداول 

متلبساً باستخدام الجهاز الرقمً أو اإللكترونً فً ارتكاب  التشؽٌل فً حالة ضبط المتهم
الجرٌمة على الفور وبالسرعة الألزمة، وذلك قبل فصل الجهاز أو قطع التٌار الكهربابً، ثم 
القٌام بعملٌة الطباعة لها. كذلك ٌمكن تقدٌم أمر مستعجل لمقدمً خدمات اإلنترنت واالتصاالت 

ت وكافة األدلة الجنابٌة الرقمٌة بالسرعة الكافٌة والالزمة من أجل حفظ البٌانات والمعلوما
 حفاظاً علٌها من المحو أو التلؾ أو التعدٌل.

كذلك ٌعتبر من اإلجراءات الجنابٌة استخدام برامج لحفظ األدلة الرقمٌة عن طرٌق نسخ وأرسال . ب
ج الذي ٌقوم بالحفاظ هذه البٌانات والمعلومات المتعلقة بالجرٌمة المرتكبة إلى ملؾ هذه البرنام

على األدلة من أي تلؾ أو تعدٌل، وبالتالً المساعدة فً إجراءات تفتٌش وحجز البٌانات 
 المخزنة فً األجهزة الرقمٌة والتً تساعد فً األثبات الجنابً.

استخدام هذا البرامج فً عملٌة الحفظ والتحرٌز لألدلة الرقمٌة الجنابٌة ٌساعد على تسلسل . ت
معلومات والبٌانات الهامة، وبالتالً سرعة الوصول إلٌه بعد ذلك أثناء مرحلتً وترقٌم هذه ال

التحقٌق والمحاكمة، مما ٌحقق العدالة الجنابٌة الناجزة وٌقضى على بطء عملٌة التحقٌق 
 والمحاكمة.  

ٌة التعاون الدولً من جانب سلطات إنفاذ القانون الوطنٌة، وبالتالً امكانٌة الوصول لألدلة الجناب. ث
 الرقمٌة للجرابم التً ترتكب من الخارج أو الجرابم العابر للحدود الوطنٌة. 

اتباع نهج فرٌق عمل مأموري الضبط القضابً المكلؾ بالتعامل مع األدلة الجنابٌة الرقمٌة، . ج
بحٌث ٌجمع ما بٌن مهارات وموارد مختلفة األجهزة، فٌضم مأموري الضبط القضابً 

ٌٌن وأخصابً التحلٌل الجنابً الرقمً بهدؾ إجراءات االستدالل والموظفٌن المختصٌن والفن
 من جمع وتحرٌز وحفظ األدلة الجنابٌة الرقمٌة.

ضرورة بناء وتعزٌز قدرات التحلٌل الجنابً الرقمً، بما فً ذلك توفٌر التدرٌب والتأهٌل . ح
األدلة الجنابٌة  األمنً، فضالُ عن نظم إدارة أمن المعلومات والبٌانات لدعم عملٌة جمع وتحرٌز

الرقمٌة بطرٌقة موثوقة، وكذلك وضع قواعد لتقٌٌم موثوقٌة االدلة الجنابٌة الرقمٌة وسالمتها 
 ومشروعٌتها وأهمٌتها، واستبعاد األدلة ؼٌر القانونٌة منها.        

تدعى الحاجة إلى ضرورة تحدٌث التشرٌعات الجنابٌة اإلجرابٌة الستخدام تكنولوجٌا المعلومات .7
االتصاالت بصورة فعاله وضمان تأمٌن نقل هذه البٌانات القانونٌة بٌن أطراؾ العدالة و

 الجنابٌة، وذلك على ؼرار نظام بٌانات السجالت الجنابٌة األوربً )الكودٌكس اإللكترونً(. 
ضرورة توحٌد المستندات المستخدمة من قبل المحاكم الجنابٌة المختلفة فً إطار تنفٌذ عملٌة .8

إلجراءات الجنابٌة فً ضوء االلتزام بقواعد الملؾ الجنابً الرقمً الواحد منذ بدء رقمنة ا
اإلجراء الجنابً األول فً الدعوى الجنابٌة حتى انتهاء الدعوى بالبراءة أما فً حالة اإلدانة 
استمر الملؾ الجنابً الرقمً حتى انتهاء مرحلة تنفٌذ الجزاء الجنابً وتحوٌله إلى السجل 

 الرقمً بصورة آلٌه ثم إلى االرشٌؾ الجنابً الرقمً.الجنابً 
الحاجة إلى النص على حماٌة مأمور الضبط القضابً من كشؾ الهوٌة أثناء أدابه ألعماله .9

الوظٌفٌة خاصة فً الجرابم اإلرهابٌة والجماعات اإلجرامٌة والجرابم المنطمة مثل ؼسل 
عن هوٌة مأمور الضبط الجنابً، مع األموال وؼٌرها من الجرابم التً تتطلب عدم الكشؾ 

مراعاة الحق فً حرٌة التعبٌر للصحافة واإلعالم فً ضوء التوازن بٌن حماٌة الحق فً 
 خصوصٌة الهوٌة والحق فً حرٌة الرأي والتعبٌر والنشر. 

الحاجة إلى استحداث نظام جدٌد للتدابٌر والعقوبات الرقمٌة واإللكترونٌة، والتً تتالبم مع .10
العقابٌة الحدٌثة، مثال على ذلك المشرع الفرنسً الذي استحدث نظام األساور السٌاسة 

اإللكترونٌة أو الرقمٌة كعقوبات بدٌلة للحبس قصٌر المدة، وكذلك نظام األساور اإللكترونٌة 
 الرقمٌة المحمول لمنع اإلقتراب من الضحٌة أو مكان معٌن كتدبٌر احترازي إلكترونً.   أو
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