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الرحيم الرمحن ا بسم  

  املقدمة

 تـشغل حیـث أجمـع، العـالم دول في الرئیسة القضایا إحدى الجریمة تشكل

 للتطــــور ونتیجــــة ســــواء، حــــد علــــى واألفــــراد والمختــــصین الحكومــــات بــــال

 اإلنترنــــــت، وظهــــــور ات،المعلومــــــ وتكنولوجیــــــا االتــــــصاالت فــــــي المــــــذهل

 مــن جدیــدة وأنمــاط أشــكال ظهــور إلــى أدى لهــا والــسریع الواســع واالنتــشار

 ًخطــرا تــشكل باتـت والتــي اإلنترنـت، بــشبكة منهــا المتعلقـة الســیما الجـرائم،

 أمـن إلـى تعدت بل فحسب، سالمتها أو الحاسوبیة النظم سریة على لیس

  .الحرجة األساسیة البنى

 االقتـصادیة الـسمات بـاختالف تختلـف مجتمـع كـل يف الجریمة كانت ٕواذا

 فإن آخر، مجتمع في موجود هو عما فیه والثقافیة واالجتماعیة والسیاسیة

 الجــرائم بــشأن المختلفــة المجتمعــات بــین مــشتركة ممیــزات باســتمرار هنــاك

 المجتمعــات خبــرة إلــى حاجــة فــي مجتمــع كــل بــأن القــول یكفــي تقــع، التــي

  .)١(الجرائم هذه مكافحة في األخرى

 أصــبحوا المعلوماتیــة الجــرائم مرتكبــي أن إلــى الــدولي المجتمــع فطــن وقــد

 ونفوذ قوة من یملكونه ما بفضل العالم، أرجاء جمیع إلى نفوذهم یبسطون

 الــدولي التعــاون بــضرورة االهتمــام إلــى الــدولي المجتمــع بــادر لــذا ودهــاء،

                                                           

 التركیـز مـع المجـرمین، ومعاملـة مـةالجری مكافحـة حتاتـة، نیـازي محمد. د لواء (1)

 والـــصكوك والمواثیـــق واالتفاقیـــات المنظمـــات إطـــار فـــي الـــدولي التعـــاون علـــى

 .١١ ص ناشر، بدون ،١٩٩٥ طبعة الدولیة، واإلعالنات
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 التـــي اإلجـــراءات واتخـــاذ -خاصـــة والمعلوماتیـــة -عامـــة الجـــرائم لمكافحـــة

  .مكافحتها إلى تهدف

 وظـــواهره اإلجـــرام ضـــراوة ازدیـــاد لمواجهـــة الـــدولي التعـــاون حتمیـــة وتتأكـــد

 درجتهــا بلغـت مهمـا دولـة كـل صـارت حتــى العـالم، بـالد كـل فـي المختلفـة

 متبادلــة تعاونیـة عالقـات فــي الـدخول عـن تــستغني ال والحـضارة القـوة مـن

 المالحقـة أو المكافحـة في الداخلیة هاجهود تعد ولم الدول، من غیرها مع

 اتـــساع ومـــع ،)١(حجمهـــا تقلـــیص أو الجریمـــة منـــع لتحقیـــق بكافیـــة للجـــرائم

 حركـــة وســـهولة متعـــددة، دول أو قـــارات إلـــى الجـــرائم هـــذه ارتكـــاب مـــسرح

 ارتكــــاب إمكانیــــة بــــل اختفائهــــا، أو وهربهــــا وتنقلهــــا اإلجرامیــــة العناصــــر

 إشـكالیات وجـود مـع ذلـك وكـل ،)٢(جیـاالتكنولو باسـتغالل بعد عن جرائمها

 للـــــدول التـــــشریعي كالقـــــصور والمالحقـــــة، المواجهـــــة ضـــــد حـــــادة وعوائـــــق

 اإلجرائیــــة، القانونیــــة الـــنظم واخــــتالف وتنــــوع مـــصالحها، بــــین والتعـــارض

ــــصاص وتنــــازع ــــدولي، القــــضائي االخت ــــة الخاصــــة واإلشــــكالیات ال  باإلناب

 إجـــراءات فـــي والـــبطء مطلقـــة،ال القومیــة الـــسیادة كفكـــرة الدولیـــة، القــضائیة

 هذه مكافحة في المجرمین بتسلیم الخاصة اإلشكالیات عن ًفضال اإلنابة،

 الــدول جهــود وتوجیــه تنــسیق وحتمیــة بــل ضــرورة یؤكــد ذلــك كــل الجــرائم،

ـــى وقـــدرتها فاعلیتهـــا زیـــادة بهـــدف المختلفـــة ـــك مجابهـــة عل  اإلشـــكالیات تل

  .علیها والتغلب حلها على والعمل

                                                           

 ضـوء فـي المنظمـة للجریمـة الـسلبیة اإلنعكاسات مرجان، محمد أحمد السید. د (1)

 القـاهرة، العربیـة، النهـضة دار میة،اإلسـال الـشریعة وأحكـام الدستوریة الضوابط

 .١١ ص م،٢٠٠٥

 المنظمـة، الجریمـة مكافحة في الدولي التعاون المصري، غالب جبران مطهر. أ (2)

 .٨٤ ص م،٢٠٠٨-هـ١٤٢٩ أسیوط، حقوق ماجستیر، رسالة
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 لدولـــة دولـــة ســلطات تقدمـــه مـــا المقــام، هـــذا فـــي الــدولي عـــاونبالت ویقــصد

 علــى عقــابهم بهــدف الجنــاة مالحقــة ســبیل فــي وعــون مــساعدة مــن أخــرى

 الوطنیــة غیــر الــصیغة تــستهدف وقائیــة تــدابیر خــالل مــن وذلــك جــرائمهم،

 وقتـــــا، یــــستغرق مـــــا وهــــو الطـــــرق، بمختلــــف األدلـــــة وتــــستجمع للجریمــــة،

 تــدعهما لــم مــا واحــدة، لدولــة قانونیــة ســلطات تملكهــا ال إمكانــات ویتطلــب

  .)١(األخرى الدول في القانونیة السلطات جهود وتساندها

  :الدارسة أهمیة

 وتجـري ما، دولة في معلوماتیة جریمة فرد أي یرتكب قد أنه الطبیعي من

 عـن البحث الواجب من بل المنطقي من فیكون أخرى، دولة في محاكمته

 بحـسبان فیـه وقعـت الـذي البلـد فـي نفیهـا أو یمـةالجر تلـك ثبـوت أدلة كافة

 التعـاون علیـه یطلـق مـا وهـذا الجریمـة تلـك مسرح بها یوجد التي البلد أنها

 تفرضـــها ضـــرورة أصـــبح والـــذي المختلفـــة، الـــدول بـــین والقـــضائي األمنـــي

  .الحیاة طبیعة

 قائمــا عالمــا تــصورنا أننــا لــو لتوجــد البحــث محــل الدراســة تلــك كانــت ومــا

 حــدودها حبیــسة الــدول مــن دولــة كــل فیــه تكــون واالنعزالیــة ردیــةالف علــى

 لـــو إذ مـــا، أحـــد مـــع تتعامـــل ال دولـــة نفـــسها، علـــى أفرادهـــا ومعهـــا منكفئـــة

                                                           

 الدولیـة الجـرائم عن الجنائیة المسئولیة أحكام األوجلي، سلیمان محمد سالم. د (1)

 ص م،١٩٩٧ شــمس، عــین حقــوق دكتــوراه، رســالة الوضــعیة، تالتــشریعا فــي

 الـدولي التعـاون آلیات تحدیث إلى الحاجة عیسى، محمد المعالي أبو. د ،٤٢٥

ـــة، الجریمـــة مكافحـــة مجـــال فـــي  المـــؤتمر إلـــى مقدمـــة عمـــل ورقـــة المعلوماتی

: التــالي الــرابط علــى منــشور بحــث والقــانون، المعلوماتیــة حــول األول المغــاربي
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 عالقـــات تكـــون أن عندئـــذ الطبیعـــي مـــن لكـــان الوضـــع هـــذا مثـــل تـــصورنا

 في یحكمها خالصة وطنیة عالقات إلیها ینتمون التي الدولة داخل األفراد

 الـوطني، قـانونهم هـو واحـد قـانون االنقـضاء إلـى النـشأة مـن امراحلهـ كافة

 التــــصرفات وكافــــة واألمــــوال فاألشــــخاص ذلــــك، غیــــر الحیــــاة واقــــع أن إال

 وتتنــوع ألخــرى، دولــة مــن الحــدود عبــر تنتقــل المــشروعة وغیــر المــشروعة

  .)١(والروابط العالقات

 مـــن عتریهـــای ومـــا المعلوماتیـــة، الجـــرائم أن فـــي الدراســـة هـــذه أهمیـــة وتبــدو

 الــداخلي واألمــن الــدولي االســتقرار یهــدد ًخطــرا تمثــل ومعوقــات إشــكالیات

 ألن ذلـك الـدولي، والمجتمـع الدولیـة الهیئات اهتمام محط أنها كما للدول،

  .المواجهة عالمیة تتطلب اإلجرام عالمیة

 المعلوماتیـة الجـرائم لمكافحـة المتزایدة األهمیة في الدراسة أهمیة تبدو كما

 بـل واحـدة دولـة فـي لیس القانون، إنفاذ أجهزة یواجه تحدیا تمثل تبارهاباع

 تفعیـل إلـى ماسة حاجة في الدول جمیع یجعل مما العالم، دول جمیع في

 عـن ًفـضال ،)وقـضائیا وتـشریعیا أمنیـا (مجاالتـه جمیع في الدولي التعاون

 علــى قــدرة أكثــر لیكونــوا الجنائیــة التحریــات رجــال قــدرات لتطــویر حاجتهــا

ــــــشطة طبیعــــــة فهــــــم ــــــة الجــــــرائم وأن ــــــدولي التعــــــاون وأســــــالیب المعلوماتی  ال

  .لمكافحتها

ــــشار بعــــد الدراســــة هــــذه تــــأتي كمــــا ــــشبكات الفــــضائیات انت ــــة وال  العنكبوتی

 صـغیرة قریـة كأنـه جغرافیـة، حـدود بـال معـه العـالم أصـبح الذي" اإلنترنت"

                                                           

 دار الخاصـة، العالقـات نطاق في القضائیة اإلنابة العال، عبد محمد عكاشة. د (1)

 دراسة القوانین، تاریخ في الوجیز. ٧ ص ،١٩٩٤ طبعة الجامعیة، المطبوعات

 .م٢٠٠٥ طبعة الجامعیة، المعرفة دار مقارنة،
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 أن بعــد وحــضاریة تاریخیــة معــالم بــدون وأصــبح الرحیــب، الكــون هــذا فــي

 العلـــوم كفـــة فرجحـــت المـــوازین، وانقلبـــت القـــیم، وتبـــدلت المفـــاهیم، تغیـــرت

 والدینیة، الروحیة القیم وأهملت والعولمة، التقنیة تطور وصاحبها المادیة،

 یتطلـب الـذي األمـر ،)١(المعلوماتیـة الجـرائم شـیوع إلى االختالل هذا وأدى

ــــي تعــــاون وجــــود ــــى والتعــــرف الجــــرائم هــــذه لمكافحــــة دول  اإلشــــكالیات عل

 المناسبة الحلول لوضع ًوصوال وذلك مكافحتها، تعترض التي والمعلومات

  .لها

  :الدارسة خطة

 وثالثـــة مقدمــة، إلــى فیــه الدراســة قــسمنا الموضــوع بهــذا اإلحاطــة لغــرض

  :التالي النحو على وذلك وخاتمة، فصول

  .تیةالمعلوما الجرائم مكافحة في الدولي التعاون ماهیة: األول الفصل

 الجـــــرائم مكافحـــــة فـــــي الـــــدولي التعـــــاون إشـــــكالیات: الثـــــاني الفـــــصل

  .المعلوماتیة

 مكافحة في الدولي التعاون إشكالیات على التغلب آلیات: الثالث الفصل

  .المعلوماتیة الجرائم

  .وتوصیاته البحث نتائج أهم وتتضمن: الخاتمة

 

                                                           

 الـرابط لـىع منـشور بحـث الجریمـة، لمكافحـة الـدولي التعـاون ،الزغول جهاد. أ (1)

  :التالي
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األول الفصل  

  علوماتيةامل اجلرائم مكافحة يف الدويل التعاون ماهية

  -:وتقسیم تمهید

 العـابر الـدولي البعد ذات الجرائم صور أهم إحدى المعلوماتیة الجرائم تعد

 هــذه مرتكبــي أمــام ًحــاجزا تــشكل بعــد الحــدود تلــك تعــد لــم حیــث للحــدود،

 بــل معــین إقلــیم علــى ًقاصــرا یعــد لــم الجنــاة هــؤالء نــشاط أن كمــا الجــرائم،

 التحــضیر فــي یــشرع مــنهم لمجــرما بــات بحیــث إقلــیم، مــن أكثــر إلــى امتــد

 ویهـرب آخـر، بلـد فـي التنفیـذ علـى ویقبـل معـین، بلـد فـي جریمته الرتكاب

 طـابع لهـا أصبح فالجریمة العدالة، أجهزة أیدي عن لالبتعاد ثالث بلد إلى

ًدولیا ًمجرما أصبح والمجرم دولي،
)١(.  

 األمــم مــؤتمر أفــرد فقــد المعلوماتیــة الجــرائم وخطــورة أهمیــة علــى وللتأكیــد

 عملـــه حلقـــات إحـــدى المجـــرمین ومعاملـــة الجریمـــة لمنـــع العاشـــر المتحـــدة

 بــشبكات المتعلقــة الجــرائم لدراســة أعمالــه جــدول علــى وردت التــي األربــع

 الجــــــرائم أن إلــــــى المناقــــــشات خــــــالل أشــــــیر وقــــــد واإلنترنــــــت، الحاســــــوب

  .)٢(والعشرین الحادي القرن تحدیات أحد تمثل المعلوماتیة

                                                           

 غـــسل (المـــستحدثة للجـــرائم التـــشریعیة المواجهـــة الـــشاذلي، اهللا عبـــد فتـــوح. د (1)

 وزارة عقدتـــه الـــذي والـــسالمة، األمـــن لمـــؤتمر مقـــدم بحـــث) اإلرهـــاب األمـــوال،

 أكتـوبر ٨-٥ مـن الفتـرة في ظبي، أبو المتحدة، العربیة اإلمارات بدولة الداخلیة

 .١ ص م،٢٠٠٣

 النمــساویة بالعاصــمة المجــرمین ومعاملــة الجریمــة لمنــع العاشــر المــؤتمر عقــد (2)

 األخـرى المـؤتمرات ومـن م،٢٠٠٠ عـام إبریـل ١٧-١٠ مـن الفترة خالل) فیینا(

ـــة ـــدولي المـــؤتمر: الـــشأن بهـــذا المتعلق  عبـــر الجنـــسي االســـتغالل لمكافحـــة ال



                                 -       - ١٧٨

 لمكافحــة الــدولي للتعــاون قویــة ومبــررات ملحــة ضــرورة كهنــا صــارت وقــد

 الـــشامل، بمفهومـــه التعـــاون إلـــى النظـــر ضـــرورة مـــع المعلوماتیـــة، الجـــرائم

 التـــشریعیة (التعـــاون لمجـــاالت المختلفـــة الـــصور الســـتیعاب یتـــسع بحیـــث

  ).واألمنیة والقضائیة

  :التالیین المبحثین في الفصل هذا نتناول سوف وعلیه

  .ومبرراته الدولي التعاون مفهوم: األول المبحث

  .المعلوماتیة الجرائم مكافحة في الدولي التعاون أوجه: الثاني المبحث

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                             

 أكتـوبر مـن األول حتـى سـبتمبر ٢٩ من لنمسابا فیینا في عقد والذي اإلنترنت،

 عقـد الـذي المـسجونین ومعاملـة الجریمـة لمنـع المتحـدة األمـم مؤتمر م،١٩٩٩

ــــا فــــي  جــــرائم مــــؤتمر ،١٩٩٠ ســــبتمبر ٧ إلــــى أغــــسطس ٢٧ كوبــــا، -هافان

 بقاعــة المنعقــدة والقــانون المعلوماتیــة نــدوة ،١٩٩٣ عــام زیــورخ فــي الكمبیــوتر

 اإلمـارات مؤتمر م،١٩٩٤ فبرایر ٢ اإلسكندریة جامعة الحقوق بكلیة المؤتمرات

 الفتـرة فـي والقـانون الشریعة كلیة واإلنترنت، الحاسب جرائم في المتحدة العربیة

 .م٢٠٠٠ مایو ٥-١ من



                                 -       - ١٧٩

  األول املبحث

  ومربراته الدويل التعاون مفهوم

  : وتقسيم متهيد

 مجـاالت كافـة فـي التعـاون إلـى بالحاجـة األزل منـذ اإلنسان شعر

 ًجلیـا ذلـك وبـدى المجتمعـات، كافة في بالفطرة التعاون مورس وقد الحیاة،

 الكــــوارث لمواجهــــة بیــــنهم فیمــــا الواحــــد المجتمــــع أفــــراد تعــــاون خــــالل مــــن

 حیـث واألتراح، األفراح مناسبات وفي آثارها، ومعالجة والحروب الطبیعیة

 الحاجـــة، لـــصاحب والمـــساعدة العـــون لتقـــدیم ًفطریـــا ینـــدفعون النـــاس كـــان

 مــن ذلــك كــل ًأیــضا، العــون لهــذا محــاجته عنــد بالمثــل المعاملــة ویتوقعــون

  . )١(وأسرع أفضل بشكل األعمال ٕوانجاز وتأدیة األهداف، بلوغ أجل

  . مطلبین إلى المبحث هذا نقسم سوف وعلیه

  .الدولي التعاون مفهوم فیه ونتناول: األول

  . الدولي التعاون مبررات فیه ونتناول: الثاني

  

  

  

  

                                                           

 رسـالة المنظمـة، الجریمـة مكافحـة فـي الـدولي التعـاون صادق، لبیب أشرف. د (1)

 .١٧صـ ٢٠١١ أسیوط، حقوق دكتوراه،
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  األول املطلب

  الدويل التعاون مفهوم

 هـدف لتحقیـق والعـون المـساعدة تبـادل أي المتبـادل، العـون یعنـي عاونالت

 كــل عنــد عــام كمبــدأ علیــه ونــص التعــاون، إلــى اإلســالم دعــا وقــد معــین،

 خـدمات أو أهـداف لتحقیـق بینهم فیما یتعاونون فهم اإلنسانیة، الجماعات

 -اهللا خلـــق حیـــث المختلفـــة، أحـــوالهم لتحـــسین مـــشتركة مـــشكالت حـــل أو

 یـسعى الـشئون، متـشابكة األطراف متواصلة وهي الحیاة -تعالىو سبحانه

 األفـراد یلجـأ مـا ًوكثیـرا ذاتهـم، فـي والـنقص العجـز جوانـب لسد فیها الناس

 ال بطبعـه اإلنسان ألن حوائجهم، قضاء أجل من باآلخرین االستعانة إلى

  .)١(بمفرده العیش یستطیع

 قولــه فــي الكــریم قــرآنال علیــه حــث الــذي هــو للتعــاون العــام المعنــى وهــذا

ْوتعــاونوا "تعــالى ُ َ ََ َعلــى َ ِّالبــر َ َوالتقــوى ْ َوال ََّْ ْتعــاونوا َ ُ َ َ َعلــى َ ِاإلثــم َ ْ ِوالعــدوان ِ َ َْ ُ ْواتقــوا ْ َُّ َ 

َالله َّإن ّ َالله ِ ُشدید ّ ِ ِالعقـاب َ َ ِ  -وسـلم علیـه اهللا صـلى -النبـي علیـه وحـث. )٢("ْ

                                                           

ـــة فـــضیلة نوالتعـــاو (1) ـــة فـــي أثرهـــا لهـــا عظیمـــة، إجتماعی ـــروابط تقوی  ٕواحكـــام ال

 عاشـور، الغنـي عبـد محمـود الـشیخ ینظـر للمزید سلیم، مجتمع وبناء الصالت،

ــدعوة، طریــق ــسلة ال ــسنة اإلســالمیة، البحــوث سل ــة ال ــون، الثالث ــاب والثالث  الكت

ــدى إلیــه مــشار ،٢٨٥ ص م،٢٠٠٢ -هـــ١٤٢٣ الخــامس، ــد. د ل ــرءوف عب  ال

ــة حــسین، جــاد ــة الحمای ــدول لحقــوق الدولی ــة ظــل فــي الحبیــسة ال  األمــم اتفاقی

 اإلسـالمیة الـشریعة بأحكـام مقارنـة دارسـة م١٩٨٢ عـام البحار لقانون المتحدة

 .٣٣١ ص م،٢٠٠٨ هـ،١٤٢٩ أسیوط، حقوق دكتوراه، رسالة

 .٢ رقم اآلیة من المائدة سورة (2)
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 وقولـــه ،)١("أخیــه نعـــو فــي العبـــد كــان مــا العبـــد عــون فـــي واهللا "قولــه فــي

 كــان أخیــه حاجــة فــي كــان مــن یــسلمه، وال یظلمــه ال المــسلم أخــو المــسلم"

 یوم كرب من كربة عنه اهللا فرج كربة مسلم عن فرج ومن حاجته، في اهللا

  .)٢("القیامة یوم اهللا ستره ًمسلما ستر ومن القیامة،

 منهـا دالب ضرورة الناس بین التعاون أن مقدمته في خلدون ابن ذكر ولقد

 هـذا یكـن لم وما: "... فیقول بها اهللا أمرهم التي األرض وعمارتهم لبقائهم

 تعــالى اهللا ركبــه لمــا حیاتــه تــتم وال غــذاء وال قــوت لــه یحــصل فــال التعــاون

 عــن دفــاع ًأیــضا لــه یحــصل وال حیاتــه، فــي الغــذاء إلــى الحاجــة مــن علیــه

 مـدى عـن الهـالك ویعاجلـه للحیوانـات، فریـسة فیكـون السالح لفقدان نفسه

 للغـــذاء القـــوت لـــه حـــصل التعـــاون كـــان ٕواذا البـــشر، نـــوع ویبطـــل حیاتـــه،

ـــسالح ـــه فـــي اهللا حكمـــة وتمـــت للمدافعـــة، وال  هـــذا فـــإذا نوعـــه، وحفـــظ بقائ

                                                           

 الـذكر كتـاب ،٦٧ ،٢٦ رقم حدیث ،٢٩ ص ،٨جـ النووي، بشرح مسلم صحیح (1)

 األولـى، الطبعـة الذكر، وعلى القرآن تالوة على االجتماع فضل باب الدعاء، في

 ،٦٣٦ ص ،٧جــ داود، أبـو سـنن العربـي، الغـد دار الناشر هـ،١٤١٠ ،١٩٩٠

 الحلبـي، طبعـة هــ،١٤٠٣ الثانیة الطبعة للمسلم، المعونة في باب األدب، كتاب

 علــى الــستر فــي جــاء مــا بــاب الحــدود، تــابك ،٢٦ ص ،٤جـــ الترمــذي، ســنن

 .بیروت العلمیة الكتب دار طبعة هـ،١٤٢٥ رقم حدیث المسلم،

ــسابق، المرجــع مــسلم، صــحیح (2) ــاب ،٧جـــ ال ــم تحــریم ب ــم حــدیث المــسلم، ظل  رق

 .٦٤٧ ص ،٦٤٢١
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 اهللا أراده ومــا وجــودهم یكمــل لــم ٕواال اإلنــساني، للنــوع ضــروري االجتمــاع

  .)١ (...."إیاهم واستخالفهم بهم العالم اعتمار من

ـــه اإلنـــسان بـــین التعـــاون هـــو هـــذا كـــان ٕواذا  التعـــاون فـــإن اإلنـــسان، وأخی

ََأیهــا َیــا "تعــالي قــال أولــى، بــاب مــن یكــون الــدولي ُالنــاس ُّ ُخلقنــاكم َِّإنــا َّ َْ َ  ِّمــن َ

ٍذكر َ َوُأنثى َ ْوجعلناكم َ ُ َْ َ َ ًشعوبا َ ُ َوقبائل ُ ِ ََ ُلتعارفوا َ َ َ َ
ِ")٢(.  

 القانونیـة المبـادئ أهـم مـن المعاصـر العـالم فـي الـدولي التعـاون مبدأ ویعد

 مجـال فـي المبـدأ هـذا أهمیـة ظهر وقد الشك، إلیها یتطرق ال التي الدولیة

 الجریمـة بظـاهرة لحقـت التـي التطـورات وتـشعب تعـدد مع الجریمة مكافحة

  .ارتكابها وأسالیب

 یصعب التي المفاهیم من الجریمة لمكافحة الدولي التعاون مصطلح ویعد

 اتـــساع: منهـــا أســـباب لعـــدة ذلـــك ویرجـــع لهـــا، مـــانع جـــامع تعریـــف وضـــع

 وعـــدم التعـــاون، هـــذا یتخـــذها أن یمكـــن التـــي واألشـــكال والـــصور المجـــال

 هـــذا تجعـــل التـــي والمتجـــددة الجدیـــدة الوســـائل حـــصر أو حـــصرها إمكـــان

 التعـاون هـذا ارتبـاط كـذلك مـستمر، بـشكل ومتطـورة متغیـرة ظاهرة التعاون

 معهــا یــصعب مفــاهیم وهــي الجریمــة، ومكافحــة واإلجــرام الجریمــة بمفــاهیم

  . )٣(منها ألي ثابت ٕواطار محدد تصور وضع

                                                           

 دار وافــي، الواحــد عبــد علــي تحقیــق ،٣٤١ ص ،١جـــ المقدمــة، خلــدون، ابــن (1)

 مكتبـة للكتـاب، العامـة المـصریة الهیئـة والتوزیع، لنشروا للطباعة مصر نهضة

 .م٢٠٠٦ القاهرة، األسرة،

 .١٣ رقم آیة الحجرات، سورة (2)

 م،٢٠٠٠ القــاهرة، الجریمـة، لمكافحـة الـدولي التعـاون شـحاتة، الـدین عـالء. د (3)

 .بعدها وما ١٨ ص
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 أوجـــه أحـــد أنـــه علـــى الـــدولي األمنـــي التعـــاون الفقهـــاء بعـــض تنـــاول وقـــد

 ومكافحـــة المجـــرمین مالحقـــة إلـــى یهـــدف الـــذي المتعـــددة الـــدولي التعـــاون

 في بكةالمتشا الدولیة المصالح مظاهر من ًحدیثا ًمظهرا باعتبارها الجرائم

ـــه أدى الـــذي العـــصر، هـــذا  وســـائل ســـهولة إلـــى الهائـــل العلمـــي التقـــدم فی

 أن طــالح أو كــان صــالح إنــسان لكــل فیــه وأصــبح وســرعتها، المواصــالت

 فـي والـشر الخیـر أفاد الذي التقدم، هذا بفضل والمكان الزمان قیود یجتاز

  .)١(واحد وقت

 الجنــائي الــدولي نالقــانو یعرفــون عنــدما التعــاون فكــرة إلــى آخــرون ویــشیر

 الـــسبل إحـــدى یمثـــل الـــذي الـــدولي، القـــانوني النظـــام مـــن الفـــرع ذلـــك بأنـــه

 أهـداف مـع واالنـسجام التوافـق مـن العالیـة الدرجـة هذه لتحقیق المستخدمة

ـــــع فـــــي العـــــالمي المجتمـــــع ـــــى والحفـــــاظ الجریمـــــة من  وتقـــــویم المجتمـــــع عل

 جــــلأ مـــن وذلـــك حـــال، أحـــسن فـــي ووضـــعه وصـــونه لوقایتـــه المنحـــرفین

 التعـــاون إلـــى ینظـــرون فـــإنهم ثـــم ومـــن معینـــة، عالمیـــة اجتماعیـــة مـــصالح

 والمــصالح للقـیم الالزمــة الحمایـة تحقیــق إلـى الــسبیل أنـه علــى هنـا الـدولي

 وذلــك بهــا، الــدولي المجتمــع یعتــرف التــي المــشتركة، العالمیــة االجتماعیــة

  .)٢(المتضافرة الجهود أو القسریة الجماعیة اإلجراءات طریق عن

                                                           

 العامـة النظریـة إطـار فـي دراسـة األمنـي، الدولي التنظیم علي، إبراهیم ماجد. د (1)

 األول الـسنوي للمـؤتمر مقـدم بحـث األمنیـة، الدولیـة والمنظمـات الدولي للتنظیم

 الـشرطة، بحـوث مركـز مكتبة م،١٩٩١ ینایر ٢٠-١٩ الشرطة، وعلماء لخبراء

 .بعدها وما ٢ ص القاهرة،

ــدولي، الجنــائي القــانون لدراســة المــدخل بــسیوني، شــریف محمــود. د (2)  مكتبــة ال

 عبـد. د ،١ ص م،١٩٩٠) إیطالیـا (سـیركوزا الجنائیـة، للدراسـات اليالع المعهد



                                 -       - ١٨٤

  الثاني املطلب

  الدويل التعاون مربرات

 بعض في تبریره -عامة بصفة -الجریمة مكافحة في الدولي التعاون یجد

  :یلي ما منها االعتبارات،

 عــــن تــــستغني ال وصــــالبتها قوتهــــا درجــــة بلغــــت مهمــــا دولــــة أي أن :ًأوال

 وأن خاصـــة الـــدول، مـــن غیرهـــا مـــع متبادلـــة تعـــاون عالقـــات فـــي الـــدخول

 لمنــع بكافیــة تعــد لــم للجــرائم المالحقــة أو المكافحــة فــي لیــةالداخ جهودهــا

 ســاعد ممــا التكنولــوجي، التقــدم بــسب وذلــك حجمهــا، تقلــیص أو الجریمــة

 المــستویات علــى حجمهــا وتفــاقم الجریمــة، مــن جدیــدة أنمــاط ظهــور علــى

 وغـــــسل واإلرهـــــاب، المنظمـــــة، كالجریمـــــة والعالمیـــــة، واإلقلیمیـــــة الوطنیـــــة

  .)١(العملة وتزییف المعلوماتیة، والجرائم األموال،

                                                                                                                             

 دار الــدولي، القــانون قواعــد ظــل فــي المجــرمین تــسلیم ســمعان، فتحــي الــرحمن

  .٥١١ ص م،٢٠١٢ العربیة، النهضة

ــد.د: ینظــر وللمزیــد   ــار، محمــد الواحــد عب ــدولي التعــاون أحكــام الف  مجــال فــي ال

 الــشوربجي، البــشري. د المستــشار ،١٣ ص الكتــب، عــالم االقتــصادیة، التنمیــة

 عمـل ورقـة الجنائیة، المسائل في الدولي للتعاون فاعلیة وأكثر أرحب أفاق نحو

 واإلرهـاب المنظمـة الجریمـة حول السادسة التدریبیة الدورة أعمال ضمن مقدمة

 العلــوم فــي العلیــا للدراسـات العــالي المعهــد لمكافحتهـا، الــدولي التعــاون ووسـائل

 .١ ص م،٢٠٠٢ إیطالیا، سیراكوزا، ئیة،الجنا

 مجلــة الجریمــة، ضــد التعــاون وآلیــات آفــاق الــشوربجي، البــشري/ المستــشار (1)

 .١١ ص م،١/١٢/٢٠٠٣ عدد الفصلیة، القضاة



                                 -       - ١٨٥

 ممـــا األحیـــان، أغلـــب فـــي إقلیمیـــة غیـــر جـــرائم المعلوماتیـــة الجـــرائم :ًثانیـــا

 طمثها یسهل إثباتها أدلة أن كما دول، عدة على أركانها توزیع إلى یؤدي

 التقلیدیــة الوطنیــة القــوانین ضــد قائمــة صــعوبة هنــاك یجعــل ممــا ومحوهــا،

 یتجــه الــدولي المتجمــع جعــل مــا وهــذا رائم،الجــ مــن النــوع هــذا مواجهــة فــي

 حكومیـة غیـر أو حكومیـة مـستویات على تعمل تعاونیة أجهزة إنشاء نحو

 وداخلیــة دولیــة تــدابیر مــن یتخــذ فیمــا والمتابعــة التنــسیق ضــمان أجــل مــن

  .)١(والمتكامل اإلیجابي التنفیذ موضع بالتعاون الدولي االلتزام لوضع

 الجنــائي، القــانون تــدویل طریــق علــى خطــوة بــریعت التعــاون هــذا أن :ًثالثــا

 مـــن العدیــد أذهــان علــى تهــیمن ٕواجرائیـــة موضــوعیة قواعــد ثمــة أنــه ذلــك

 مــن ًنوعــا یخلــق أن القواعــد هــذه تــشابه شــأن ومــن العــشرین، القــرن مقننــي

 تـــدویل أو توحیـــد عـــن الحـــدیث ویجعـــل الحالیـــة، التـــشریعات بـــین التقـــارب

 قـــانون أعتــاب علــى نقـــف وبــذلك ،)٢(للتحقیــق ًقـــابال ًأمــرا الجنــائي القــانون

  .)٣(الحدود عابرة المنظمة الجریمة مكافحة سبیل في دولي جنائي

 ألن الجریمـــة، ارتكـــاب مـــن المانعـــة التـــدابیر قبیـــل مـــن یعتبـــر أنـــه :ًرابعـــا

 المـسئولیة مـن اإلفـالت مـن مانعـة بـسیاج محاطا نفسه یجد سوف المجرم

 ارتكـــب فـــإذا بهـــا، حكــم التـــي العقوبـــة مـــن أو ارتكبهــا، التـــي الجریمـــة عــن

                                                           

 الطبعــة والقــانون، الواقــع بــین المجــرمین تــسلیم مبــارك، العزیــز عبــد هــشام. د (1)

 .٣٣٥ ص العربیة، النهضة دار م،٢٠٠٦ ،١٤٢٧ األولى،

 القــــانون مجلــــة الجریمــــة، مكافحــــة فــــي الــــدولي التعــــاون عبیــــد، حــــسنین. د (2)

 .٢٥٧ ص م،١٩٨٣ السنة ،٥٣ س واالقتصاد،

 لحمایــــة القــــانوني النظــــام "المعلومــــاتي األمــــن الدســــوقي، إبــــراهیم طــــارق. د (3)

 .٥٩٢ص م،٢٠٠٩ األسكندریة، للنشر،: الجدیدة الجامعة دار ،"المعلوماتي



                                 -       - ١٨٦

 یكـون سوف فإنه أخرى، دولة إلى الهروب من وتمكن ما دولة في جریمة

 أن ذلــك كــل شـأن ومــن اآلخـر، البلــد إلـى ترحیلــه أو علیـه للقــبض عرضـة

 الــــردع یحقــــق بمــــا ،)١(الجریمــــة ســــبیل ســــلوك عــــن یعــــزف المجــــرم یجعــــل

 العـــام الـــردع یتحقـــق األعـــم المـــستوى وعلـــى المعلومـــاتي، للمجـــرم الخـــاص

  .)٢(المرتكبة المعلوماتیة الجریمة على للتطبیق سبیلها العقوبة تجد عندما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .٢٥٨ ص السابق، المرجع عبید، ینحسن. د (1)

 .٥٩٢ ص السابق، المرجع إبراهیم، طارق. د (2)



                                 -       - ١٨٧

  الثاني املبحث

  املعلوماتية اجلرائم مكافحة يف الدويل التعاون أوجه

  : تقسیم

 الــدولي والتعــاون الـدولي، القــضائي والتعــاون الـدولي، األمنــي التعــاون یعـد

 وأوجـه صـور أهم من المعلوماتیة، الجرائم لمكافحة رمینالمج تسلیم بشأن

 سـوف ذلـك وعلـى المعلوماتیـة، الجـرائم مكافحـة مجـال فـي الدولي التعاون

  :التالیة المطالب في األوجه هذه نتناول

  .المعلوماتیة الجرائم لمكافحة الدولي األمني التعاون: األول المطلب

  .المعلوماتیة الجرائم لمكافحة الدولي القضائي التعاون: الثاني المطلب

 الجـرائم لمكافحة المجرمین تسلیم بشأن الدولي التعاون: الثالث المطلب

  .المعلوماتیة

  

  

  

  

  

  

  

  



                                 -       - ١٨٨

  األول املطلب

  املعلوماتية اجلرائم ملكافحة الدويل األمني التعاون

  :الدولي األمني التعاون مفهوم: ًأوال

 یــــشمل أنــــه نجــــد الواســــع بمفهومــــه الــــدولي األمنــــي التعــــاون إلــــى بــــالنظر

 والمجـــــــال القـــــــانوني، والمجـــــــال الـــــــشرطي، كالمجـــــــال مختلفـــــــة، مجـــــــاالت

 بتلـك تتعلـق إجـراءات تنفیـذ یتطلـب األمـن تحقیـق أن ذلك ومرد القضائي،

 إجـــراءات علـــى یقتـــصر ال الـــدولي األمنـــي والتعـــاون. مجتمعـــة المجـــاالت

 ذلـــك األمـــر یتعـــدى بـــل وحـــسب، للعدالـــة المطلـــوبین األشـــخاص مالحقـــة

 العنایــــة یــــشمل بمــــا والقمعــــي، الوقــــائي بــــشقیها الجریمــــة مكافحــــة لیــــشمل

  .)١(وسیادتها الدول حقوق ومراعاة والضحایا، المتهمین بحقوق

 وتـــضافر والمـــساعدة العـــون تبـــادل "بأنـــه الـــدولي األمنـــي التعـــاون ویعـــرف

 أو خدمــة أو نفــع لتحقیــق أكثــر أو دولیــین طــرفین بــین المــشتركة الجهــود

 مـن بـه یـرتبط ومـا اإلجـرام، لمخـاطر التصدي مجال في شتركةم مصلحة

 لتخطــي أو األمــن، ومجــال الجنائیــة، العدالــة مجــال مثــل أخــرى، مجــاالت

 لمالحقــــة الوطنیــــة الجهــــود تعتــــرض قــــد التــــي والــــسیادة الحــــدود مــــشكالت

 قانونیة المتبادلة المساعدة أكانت سواء التهدید، مصادر وتعقب المجرمین

                                                           

 اإلنترنــت، لــشبكة الجنائیــة للحمایــة اإلجرائیـة الجوانــب موســى، أحمــد سـامح. د (1)

 .٥٢٣ص م،٢٠١٠ -هـ١٤٣١ اإلسكندریة، حقوق دكتوراه، رسالة



                                 -       - ١٨٩

 امتــــدت أو فقــــط دولتــــین علــــى اقتــــصرت وســــواء شــــرطیة، أو قــــضائیة أو

"ًعالمیا أو إقلیمیا
)١(.  

 حتمیـة ونتیجـة الدولیـة، العالقـات تطـور ثمـرة الدولي األمني التعاون ویعد

 إلـى عـام مـن أرقامـه فـي یقفـز یكاد متالحق تطور من الجریمة تشهده لما

  .)٢(دولیة ظاهرة ذاته حد في الجریمة تطور أصبح حتى أخر،

  :وضرورته الدولي األمني التعاون أهمیة: ًنیاثا

 أن یمكـن ومـا المعلوماتیـة الجـرائم بمخاطر الدولي المجتمع استشعار لعل

 ٕوادراكــه المــشتركة، الــدولي المجتمــع مــصالح علــى ســلبیة آثــار مــن تحدثــه

 نقطة یمثل الجرائم من والخطر المستجد النمط لهذا والمتزاید السریع للنمو

 اتخـاذ ألجـل االهتمـام بذل في الدولي المجتمع جهود فیها تتالقى مشتركة

  .الجرائم تلك مكافحة في الدولي التعاون سبل وتدعیم وآلیات تدابیر

 المخصـــصة الجنائیـــة الــشرطة أجهـــزة بــین الـــدولي األمنــي التعـــاون ویمثــل

 من یمكن التي الهامة الوسائل أحد الدول في المعلوماتیة الجرائم لمكافحة

 فـــي التحقیقــات وتؤكـــد منهــا، اإلقـــالل أو المعلوماتیــة الجـــرائم منــع خاللهــا

 الـدولي، األمنـي التعاون أهمیة على خاصة والمعلوماتیة -عامة -الجرائم

                                                           

ــد. د (1) ــن خال ــارك ب ــوي مب ــي التعــاون القحطــاني، القری ــدوليا األمن ــي ل  مواجهــة ف

 جامعـة العلیـا، الدراسـات كلیـة دكتـوراه، رسـالة الوطنیـة، عبـر المنظمـة الجریمة

 .٣٨ ص م،٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧ الریاض، األمنیة، للعلوم العربیة نایف

 واإلجرائیـــة الموضـــوعیة القواعـــد المنظمـــة الجریمـــة قـــشقوش، حامـــد هـــدى. د (2)

 أحمـــد. د م،٢٠٠٢ طبعـــة، العربیـــة، النهـــضة دار ،٨٣ ص الـــدولي، والتعـــاون

 المواجهــــة، وســــبل التجــــریم المنظمــــة والجریمــــة اإلرهــــاب مــــصطفى، إبــــراهیم

 .٢٩٦ ص م،٢٠٠٦



                                 -       - ١٩٠

 الدولیـــة الجـــرائم هـــذه علـــى القـــضاء بمفردهـــا الدولـــة علـــى یـــستحیل حیـــث

 تعقـب یمكنـه ال غیرها أو الدولة هذه في األمن جهاز ألن للحدود، العابرة

 مرتكبــي فمالحقــة لهــا، التــابع الدولــة حــدود فــي إال ومالحقــتهم رمینالمجــ

 التحریـات بإجراء القیام یستلزم العقاب لتوقیع للعدالة وتقدیمهم الجرائم هذه

ــــة حــــدود خــــارج ــــت حیــــث الدول  هــــذه ومــــن منهــــا، جــــزء أو الجریمــــة ارتكب

ـــــة اإلجـــــراءات ـــــراص ضـــــبط أو الخـــــارج، فـــــي اإلنترنـــــت مواقـــــع معاین  األق

  .إلخ.. ،)١(اآللي الحاسب نظم تفتیش أو الصلبة،

 لـــذا عـــاجز، األمنـــي الجهـــاز یقـــف الدولـــة حـــدود خـــارج المجـــرم فـــر ومتـــى

 القیــام عاتقــه علــى یأخــذ دولــي تعــاون وجــود إلــى ماســة الحاجــة أصــبحت

 تكنیــــك تبنــــي خــــالل مــــن األمنــــي التعــــاون أهمیــــة ویتــــضح. المهمــــة بهـــذه

ــــــات إلجــــــراء متطــــــور  الجریمــــــة مكافحــــــة لمجــــــا فــــــي والتحقیقــــــات التحری

 الــــدوائر مثــــل االتــــصال فــــي الحدیثــــة التكنولوجیــــا باســــتخدام المعلوماتیــــة،

 قنـوات واستحداث والمراقبة، للتحري خاصة أسالیب واستخدام التلیفزیونیة،

 طریـق عـن المختـصة الجهـات بـین والقـضائي األمني والتنسیق لالتصال،

 وانتقــــال ســـریعا، مـــاتالمعلو لتبـــادل اإلنترنـــت وشـــبكة الـــصناعیة األقمـــار

 لــیس إجــراءات، مــن یلــزم مــا والتخــاذ للتحقیــق المعنیــة الــدول إلــى القاضــي

 ومراعـاة ًأیـضا، الحكـم مرحلـة فـي ولكـن االبتدائي التحقیق مرحلة في فقط

 مــن بینهــا، فیمــا الــدول علیهــا تتفــق لــضوابط ًوفقــا األجنبیــة األحكــام تنفیــذ

 واالتفـــاق الـــدولتین، مـــن كـــل فـــي الجنائیـــة اإلجـــراءات بـــین التوفیـــق خـــالل

                                                           

 حقـوق دكتـوراه، رسالة المعلوماتیة، الجنائیة اإلجراءات العبید، اهللا عبد فهد. د (1)

 .٥١٤ص م،٢٠١٢ شمس، عین



                                 -       - ١٩١

 مــصادرة كیفیــة علــى االتفــاق كــذلك الــشأن، هــذا فــي موحــدة معــاییر علــى

  .)١(المسجونین إرسال أو الحدود عبر المعلوماتیة الجریمة محل األموال

 النظــام علــى للحفــاظ أساســیا ًمطلبــا یعــد الــدولي األمنــي التعــاون فــإن ولــذا

 الـشأن هـذا فـي المبرمـة تفاقیـاتاال خـالل مـن وذلـك دولة، كل داخل العام

  .)٢(المعلوماتیة الجرائم لمكافحة فعالة تدابیر اتخاذ بهدف

  :المعلوماتیة الجرائم لمكافحة الدولي األمني التعاون أسس: ًثالثا

 شـــبكة بیئـــة فـــي وتقـــع تنـــشأ التـــي للجـــرائم الخاصـــة الطبیعـــة إلـــى بـــالنظر

 األنمـــاط هـــذه فحـــةمكا ســـبیل فـــي الـــدولي األمنـــي التعـــاون فـــإن اإلنترنـــت

 الجـرائم، هـذه تطـور تواكـب متطـورة آلیـات علـى یعتمـد أن یجب اإلجرامیة

 األمر نهایة في تكفل معینة أسس على الدولي التعاون هذا یتم أن ویجب

 الـدولي األمنـي التعـاون فـإن هـذا وعلـى بناءة، بصورة الجرائم هذه مكافحة

ـــة المكافحـــة مجـــال فـــي  علـــى یقـــوم أن یجـــب اإلنترنـــت جـــرائم مـــن والوقای

  :)٣(التالیة األسس

                                                           

 ومـــا ٨٢ ص الـــسابق، المرجـــع المنظمـــة، الجریمـــة قـــشقوش، حامـــد هـــدى. د (1)

 .٥١٢ ص السابق، المرجع العازمي، اهللا عبد بن فهد. د بعدها،

. د ،٣٦٧ ص الـسابق، المرجـع المجـرمین، تـسلیم مبارك، العزیز عبد هشام. د (2)

 علــى االعتــداء جــرائم لــضبط اإلنترنــت شــبكة تفتــیش أنــور، محمــد فتحــي محمــد

 رســالة مقارنــة، ةدراســ بواســطتها، تقــع التــي واالعتبــار والــشرف العامــة اآلداب

 .٥٣٧ص م،٢٠١٠ شمس، عین جامعة دكتوراه،

 الدولیـــة الجهـــود الوطنیـــة، والعبـــر المنظمـــة الجریمـــة خلیـــل، ســـناء. مستـــشار (3)

 المركـز القومیـة، الجنائیـة المجلـة: منـشور بحث القضائیة، المالحقة ومشكالت



                                 -       - ١٩٢

 المعلومـات وتـوفیر اإلنترنـت، جـرائم ظـاهرة لبحـث العلمـي التناول -١

 أو ذاتهــا بالجریمـة یتعلــق مـا سـواء الالزمــة، والبیانـات اإلحـصائیة

 الجنــائي، القــضاء نظــام بــسیر یتعلــق مــا أو بمرتكبیهــا، تعلــق مــا

 اإلنترنـت ئمجـرا مع التعامل على تساعد المعلومات هذه إن حیث

 یجـــب ولـــذا الجـــرائم، هـــذه أبعـــاد كـــل وفهـــم وفعالـــة، دقیقـــة بـــصورة

 الجـــرائم بتلـــك الخاصـــة والبیانـــات للمعلومـــات دولـــي مركـــز إنـــشاء

ــــى ــــك فــــي بمــــا وأنماطهــــا، صــــورها مختلــــف عل ــــاة أســــماء ذل  الجن

 والتحقیقــات حیــالهم، اتخــذت التـي واإلجــراءات معهــم، والمتـورطین

 حتـــى وذلـــك بـــشأنهم، صـــدرت لتـــيا واألحكـــام معهـــم جـــرت التـــي

 التـشریعیة سیاسـاتها لوضـع  إلیهـا الرجـوع الـدول كافة على یسهل

 آثارهـــا مـــن الحـــد أو الجـــرائم، تلـــك انتـــشار بمنـــع الكفیلـــة واألمنیـــة

 .منها والوقایة

 الــساحات فــي المختلفــة بآلیاتهــا األمنیــة المؤســسات بــین التنــسیق -٢

 الجریمـــة، معــدالت رحــص یحقــق بمــا والدولیــة، اإلقلیمیــة األمنیــة

 المعلومــــــات فــــــي نقــــــص أي واســــــتكمال اســــــتفحالها دون ویحــــــول

 لیكتمـل المعلومـات، تلـك عناصـر لتجمیع بالتعاون وذلك األمنیة،

 الرتكابهـــا، اإلعـــداد وخطـــط الجـــرائم أبعـــاد كـــشف النهایـــة فـــي بهـــا

 والعمــل الدولیــة األمنیــة الثغــرات مدارســة إلمكــان الفرصــة ٕواتاحــة

 وضـــبطا للجریمـــة، منعـــا لهـــا التعـــدي أســـالیب أفـــضل إیجـــاد علـــى

                                                                                                                             

 یولیــو ،٢العــدد ،١٩ المجلــد القــاهرة، والجنائیــة، االجتماعیــة للبحــوث القــومي

 .بعدها وما ١١٤ ص م،١٩٩٦



                                 -       - ١٩٣

 فــي الدولیـة األمنیـة التجـارب علــى للتعـرف الفرصـة ٕواتاحـة للجنـاة

 .)١(األخرى الدول لدى األمنیة المؤسسات

 بخصوص والدراسات البحوث ونتائج والخبرات المعلومات تبادل ألن ذلك

 ستخدمةالمــ الجدیــدة والوســائل األســالیب حــصر یتــیح المعلوماتیــة الجــرائم

 فیهـــا المجــرمین بأنمـــاط المعرفــة نطــاق ویوســـع الجــرائم، هـــذه ارتكــاب فــي

 .اإلجرامیة وأنشطتهم

 وتحقیـق التقنـي، والتعـاون التـدریب مجـال فـي التعاون سبل تحدید -٣

 .الدولي المستوى على األمنیة األجهزة بین األمني التكامل

 ونیـــةالقان واألركـــان المعـــاییر توحیـــد تتـــضمن دولیـــة مدونـــة إعـــداد -٤

 مــع فیهــا، المؤثمــة األفعــال ونطــاق الجــرائم، هــذه علیهــا تقــوم التــي

 .)٢(ومراحلها جوانبها كافة التجریم نطاق یشكل أن ضمان

 ألعمـال المالئم المناخ خلق على قادرة وقائیة استراتیجیات وضع -٥

 اإلجرامیة، المنظمات تلك أنشطة على الخناق وتضییق المكافحة

 وزیـادة اإلجرامیـة، أنشطتهم لممارسة ئمةالمال البیئة من وحرمانها

 طبیعـــة عــن المعلومــات كافــة بنـــشر الجمــاهیر لــدى العــام الــوعي

 .)٣(مرتكبیها وأسالیب الجرائم هذه

  

  

  

                                                           

 .٤٣ ص السابق، المرجع القریوي، مبارك خالد.د (1)

 .١١٥ ص السابق، المرجع خلیل، سناء. مستشار (2)

 .٥٢٥ ص السابق، المرجع موسى، أحمد سامح. د (3)



                                 -       - ١٩٤

  :المعلوماتیة الجرائم لمكافحة الدولي األمني التعاون صور: ًرابعا

 :والمعلومات االتصال شبكات ربط - ١

 المالئمـة الـسرعة تحقـق لالتـصال وسـائل إلـى الشرطیة االتصاالت تحتاج

 التحقیـــــق ســـــلطات بـــــین التواصـــــل مـــــن الجنائیـــــة العدالـــــة أجهـــــزة لتـــــتمكن

 االتصال تطویر الدولیة والمنظمات الدول عمدت لذا المختلفة، والمالحقة

 .)١(بینها فیما المعلومات وتبادل

  :المشتركة واألمنیة الشرطیة العملیات ببعض القیام - ٢

 بعملیـة والقیـام وضـبطها، الرقمیـة األدلـة وتعقـب يالمعلومـات المجـرم تعقب

 المعلوماتیـــة واألنظمـــة اآللـــي الحاســـب لمكونـــات للحـــدود العـــابر التفتـــیش

 ارتكــاب علــى وبــراهین أدلــة مــن تحویــه قــد عمــا بحثــا االتــصال وشــبكات

 الـشرطیة العملیـات ببعض القیام تستدعي أمور كلها المعلوماتیة، الجریمة

 شــــرطیة بعملیــــات للقیــــام بینهــــا فیمــــا الــــدول واشــــتراك المــــشتركة، واألمنیــــة

                                                           

 ،)un (الفـــساد لمكافحـــة المتحـــدة األمـــم اتفاقیـــة نـــص ذلـــك تفـــصیل فـــي ینظــر (1)

 الـدول تتعـاون -١ القانون، إنفاذ مجال في التعاون) ٤٨ مادة (الدولي التعاون

 واإلداریــة القانونیــة نظمهــا مــع یتوافــق بمــا وثیقــا تعاونــا بینهــا فیمــا األطــراف

 الجـــرائم مكافحـــة أجـــل مـــن القـــانون إنفـــاذ تـــدابیر فاعلیـــة تعـــزز كـــي الداخلیـــة،

 یرتــداب الخــصوص وجــه علــى األطــراف الــدول وتتخــذ االتفاقیــة، بهــذه المــشمولة

 المعنیـة، ودوائرهـا وأجهزتها سلطاتها بین االتصال قنوات تعزیز) أ: (ألجل فعالة

 بطریقــة المعلومــات تبــادل تیــسیر أجــل مــن الــضرورة، عنــد القنــوات تلــك ٕوانــشاء

 فیهـــا بمـــا االتفاقیـــة، بهـــذه المـــشمولة الجـــرائم جوانـــب كـــل عـــن وســـریعة آمنـــة

ـــة باألنـــشطة صـــالتها ـــ رأت إذا األخـــرى، اإلجرامی ـــة األطـــراف دولال ـــك المعنی  ذل

 .مناسبا



                                 -       - ١٩٥

 تلــــك مكافحـــة علــــى القـــائمین وخبــــرات مهـــارات صــــقل إلـــى یــــؤدي وأمنیـــة

  .)١(لها حد وضع وبالتالي الجرائم

 الجنائیـــة للـــشرطة الدولیـــة المنظمـــة وجهـــود األمنـــي التعـــاون: ًخامـــسا

  : المعلوماتیة الجرائم مكافحة في )٢("واإلنتربول"

 ومقرهــا ،١٩٢٣ عــام أنــشأت دولیــة، شــرطیة منظمــة أكبــر وهــ اإلنتربــول

 اإلنتربـول دسـتور مـن معـروف هـو وكمـا بفرنـسا، لیـون مدینة في الرئیسي

                                                           

 عـــن الناشــئة للجــرائم واألمنیــة التـــشریعیة المواجهــة فــضل، أحمــد ســلیمان. د (1)

 هــ،١٤٣٤ العربیـة النهـضة دار ،)اإلنترنـت (الدولیـة المعلومـات شبكة استخدام

 .بعدها وما ٤١٥ ص ،٢٠١٣

 ففـي مـؤتمرات،ال مـن العدیـد عبـر المنظمة لهذه األساسیة المالمح ظهور بدأت (2)

 مــن مونــاكو فــي الدولیــة الجنائیــة للــشرطة األول المــؤتمر انعقــد ١٩١٤ عــام

 إجـراءات بشأن للتباحث وذلك دولة، ١٤ من وقضاة قانون ورجال شرطة ضباط

 ٕواجــراءات الــدولیین للمجــرمین المركزیــة والــسجالت التبیــین وأســالیب التوقیــف

 ًمقـرا النمـسا" فیینـا "واختیـار المنظمـة هـذه إنـشاء تـم ١٩٢٣ عام وفي التسلیم،

 كـل تقـیم أن واقترحـت بـرلین فـي العامـة الجمعیـة انعقدت ١٩٢٦ عام وفي لها،

 م،١٩٢٧ عـام ذلـك اعتمـاد وتـم الـشرطة بنیـة ضـمن مركزیـة اتـصال جهة دولة

 العملـــة، تزییـــف مكافحـــة فـــي متخصـــصة أقـــسام إنـــشاء تـــم ١٩٣٠ عـــام وفـــي

 شـبكة إطـالق تـم م١٩٣٥ عـام وفي فر،الس جوازات وتزویر الجنائیة والسجالت

 وقـد المنظمـة، هـذه تطـویر توالى وهكذا الالسلكیة، لالتصاالت الدولیة اإلنتربول

 الرســمي الموقــع: ینظــر للمزیــد م،١٩٨٩ عــام بفرنــسا لیــون إلــى مقرهــا نقــل تــم

 وســلطة الدولیــة الجــرائم الفــار، الواحــد عبــد. د اإلنترنــت، شــبكة علــى لإلنتربــول

 بعــدها، ومـا ٥٩٦ ص م،١٩٩٦ القــاهرة، العربیـة، النهــضة دار ا،علیهـ العقـاب

 الفكـر دار والمكافحـة، التجـریم بین الدولي اإلرهاب بوادي، المحمدي حسنین. د

 .بعدها وما ١٦٤ص م،٢٠٠٤ اإلسكندریة، العربي،
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 العامـة، األمانـة التنفیذیـة، اللجنـة العامـة، الجمعیـة من تتكون فهي الدولي

  .اإلنتربول ملفات ضبط لجنة المستشارون، الوطنیة، المركزیة المكاتب

 الدولیـــــة الـــــشرطة أعـــــضاء بتبـــــادل تـــــتم المنظمـــــة داخـــــل مـــــلالع وطریقـــــة

 مكافحـــة فـــي بیـــنهم فیمـــا ویتعـــاونون الـــدولیین، المجـــرمین عـــن المعلومـــات

 المشروع غیر والشراء البیع وعملیات التهریب، جرائم مثل الدولیة، الجرائم

 األخیــرة الــسنوات فــي اإلنتربــول ركــز وقــد اإللكترونیــة، والجــرائم لألســلحة،

 الــصلة ذات اإلجرامیــة واألنــشطة المنظمــة الجریمــة علــى ساســیةأ بــصورة

  .الدولیة الجرائم بسجالت المنظمة أفراد ویحتفظ األموال غسل مثل بها،

 تقــــضي والتــــي الجنائیــــة المعلومــــات تحلیــــل وحــــدة المنظمــــة أنــــشأت وقــــد

 بهـدف وتبویبهـا، اإلجرامیـة المنظمـات عـن الهامـة المعلومات باستخالص

 فـي األعـضاء الـدول أو الـشرطة، هیئـة متنـاول فـي ومـاتالمعل تلـك وضع

  .اإلنتربول

 فـي البـولیس سـلطات بـین التعـاون وتـشجیع تأكیـد المنظمة هذه وتستهدف

 أهــــم تتمثــــل المنظمـــة میثــــاق مـــن الثانیــــة للمــــادة ًوطبقـــا األطــــراف، الـــدول

  :اآلتي تحقیق في المنظمة هذه أهداف

 عــن وذلــك ،)١(رمینوالمجــ بــالجرائم المتعلقــة المعلومــات جمــع -١

 الرئیــسي المكتــب -المنظمــة تتــسلمها التــي المعلومــات طریــق

 الجنائیــة للــشرطة الوطنیــة المركزیــة المكاتــب مــن -لیــون فــي

                                                           

 وجــود ٢٤ ص اإلنتربــول، عــن الــصادر م،٢٠٠٧ لعــام الــسنوي التقریــر كــشف (1)

 الخاصـة اإلنتربـول بیانـات قاعدة على وجدوا أنثا أو ذكرا كیانا ١٧١٠ من أكثر

  :التالي الرابط التقریر هذا في ینظر الفكریة، بالملكیة الماس الدولي باإلجرام

www.interpol.int/conten/dowqnnload/708/7479/law2007. 
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ـــــدول فـــــي ـــــتم األعـــــضاء، ال ـــــك وی ـــــر ذل ـــــصاالت شـــــبكة عب  ات

 .)١(حدیثة

 -والمطلوبین الهاربین ضبط في األعضاء الدول مع التعاون -٢

 أو قـــضائیة، أحكـــام ضـــدهم والـــصادر -جنـــسیاتهم كانـــت أیـــا

 التحقیــــق، جهــــات أمــــام لمثــــولهم واإلحــــضار بالــــضبط أوامــــر

 .المخصصة الدولیة النشرات إصدار خالل من وذلك

 للحــــدود، العــــابر اإلجــــرام مكافحــــة فــــي الــــشرطة جهــــود دعــــم -٣

 كبــــــصمات الجنائیــــــة، األدلــــــة مجــــــال فــــــي الخــــــدمات وتقــــــدیم

 .DNA النووي والحمض األصابع،

 الفعالـة المـساهمة علـى القـادرة المؤسـسات كافـة وتنمیة إنشاء -٤

 .العام القانون جرائم من الوقایة في

 كافــة بــین نطــاق أوســع علــى المتبــادل التعــاون وتنمیــة تــأمین -٥

ــــشرطة ســــلطات ــــي القائمــــة القــــوانین إطــــار فــــي الجنائیــــة ال  ف

 .اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن وبروح البلدان، مختلف

  :المعلوماتیة الجرائم فحةمكا في اإلنتربول استراتیجیة

 م،٢٠٠٤ عـام خالل) اإلنتربول (الجنائیة للشرطة الدولیة المنظمة أنشأت

 مـع بالتعاون المنظمة قامت كما التكنولوجیا، جرائم لمكافحة خاصة وحدة

                                                           

 إلــى المـستند -٧/٢٤ االتــصاالت منظومـة اطــالق م،٢٠٠٢ عـام فــي تـم حیـث (1)

 الوطنیـة المركزیة المكاتب وصول امكانیة كبیر حد إلى حسن مما ب،الوی شبكة

 .وخدماته اإلنتربول وبیانات قواعد إلى
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 هــذا لمواجهــة اســتراتیجیات بوضــع) G8 (الكبــرى الثمانیــة الــدول مجموعــة

  :)١(خالل من وذلك الجرائم، من النوع

) ٢٤ (مـدار علـى یعمل الشبكة عبر أمني اتصاالت مركز نشاءإ - 

 فــي الــشرطة مــصالح مــستوى علــى األســبوع فــي أیــام) ٧ (ســاعة

 .األطراف الدول

ــــة وســــائل اســــتخدام -  ــــك فــــي حدیث  قاعــــدة كاســــتخدام المكافحــــة، تل

 الـــــدول قبـــــل مـــــن المحولـــــة اإلباحیـــــة للـــــصور المركزیـــــة البیانـــــات

 والمقارنـــة للتحلیـــل Excalibur برنـــامج تـــستخدم والتـــي األطـــراف

 .الصور لتلك األوتوماتیكیة

 الجــــرائم حــــول إرشــــادیة بكتیبــــات األطــــراف الــــدول شــــرطة تزویــــد - 

 .)٢(فیها والتحقیق مكافحتها على التدریب وكیفیة المعلوماتیة

                                                           

 جمـــع مرحلـــة فـــي اإلنترنـــت لجـــرائم اإلجرائیـــة الجوانـــب هـــروال، هبـــة نبیلـــة. أ (1)

 .م٢٠٠٧ الجامعي، الفكر دار ،١٥٣ ص مقارنة، دارسة االستدالالت

 المعلوماتیـة لجـرائم مواجهتـه ظـل فـي اإلنتربول ققهاح التي اإلنجازات بین ومن (2)

ـــك ـــة تل ـــي العملی ـــة المباحـــث بهـــا قامـــت الت ـــة الفیدرالی  مـــع باالشـــتراك األمریكی

 Love Buj الحـب دودة بنـشر قـام الـذي الشخص بمالحقة والمتعلقة اإلنتربول،

 اإلنتربـــول شــرطة بهـــا قامــت التـــي العملیــة كـــذلك الفلبــین، فـــي اإلنترنــت عبــر

 فیهـا أحـرزت والتـي اإلنجلیزیـة، الـشرطة وكـذا الفیدرالیـة المباحـث مـع تراكباالش

 مـن حققـت إذ ،"Cathedral "بعملیـة والمعروفـة م،١٩٩٨ عامة كبیرة إنجازات

 لــدعارة ســلبیة صــورة ٧٥٠٠٠ مــن أكثــر علیــه منــشور موقــع تفكیــك خاللهــا

 التـي العملیـة تلـك وكذا دولة، ١٢ في شخص ١٠٧ على القبض وكذا األطفال،

 خــالل مــن الفیروســات أحــد توزیــع بتهمــة ألمــاني شــاب علــى فیهــا القــبض تــم

 وحققـت األلمانیـة، والـشرطة األمریكیـة الفیدرالیـة المباحث بین اإلنتربول تنسیق
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 وتبــــادل والمنظمــــة، الــــدول بــــین العالقــــات إقامــــة اإلنتربــــول یتــــولى وهكــــذا

 عــدة فــي المتــشعبة بــالجرائم یتعلــق مــافی التحقیــق ســلطات بــین المعلومــات

   .المعلوماتیة بالجرائم المتعلقة كتلك دول،

 الجـرائم بمكافحـة تخـتص عالمیـة منظومـة تعـد اإلنتربول شرطة فإن وبهذا

 وذلـك المعلوماتیة، الجرائم فیها بما للدول، الوطنیة للحدود والعابرة الدولیة

 ،)١(اإلنتربـــول لمنظمـــة امـــةالع للجمعیـــة) ٧٧ (رقـــم الـــدورة نتـــائج أكدتـــه مـــا

 الحكومــات جمیــع" نوبــل بونالــد "الــسید لإلنتربــول العــام األمــین دعــا حیــث

 ومحاربــة بهــم المــشتبه حــول المعلومــات تبــادل نظــم وتطــویر لــدعم والــدول

ـــامي اإلرهـــاب ـــه بمـــا صـــوره بكـــل العـــالم أنحـــاء كـــل فـــي المتن  اإلرهـــاب فی

 -اإلنتربــول -الجنائیــة ةللــشرط الدولیــة المنظمــة نجحــت وقــد المعلومــاتي،

 یخــشاها التــي األســماء أكثــر مــن اســمها جعــل فــي األخیــرة األعــوام خــالل

 .المجرمون

                                                                                                                             

 فـي األوربـول مـع باالشـتراك إباحیـة صـور فیـه منـشور لموقـع تفكیـك خـالل من

٢/٥/٢٠٠٥.  

 مقـــال ٩/١/٢٠٠٥ تـــایمز عـــرب ت،اإلنترنـــ جـــرائم جبـــر، زهیـــر: ینظـــر للمزیـــد  

  :التالي الرابط على منشور

http://www.swmsa.com.arabtimes 

 .بعدها وما ١٤٥ ص السابق، المرجع هروال، هبة نبیلة  . أ

 أكتــوبر ٧ فـي روسـیا، بدولـة) بطرسـبورنج (مدینــة فـي ٧٧ رقـم الـدورة عقـد تـم (1)

) ٧٨ (رقـم لـدورةا عقـد تـم قد أنه بالذكر وجدیر دولة، ١٨١ بمشاركة م،٢٠٠٨

 م،٢٠٠٩ أكتـــوبر فـــي الجنائیـــة للـــشرطة الدولیـــة للمنظمـــة العمومیـــة للجمعیـــة

 م،٢٠١٠ أكتــوبر فــي ذاتهــا للجمعیــة) ٧٩ (رقــم الــدورة عقــدت كمــا بــسنغافورة،

  :التالي الرابط ینظر للمزید قطر بدولة

H�p://www.gov.qa/site/arabic/new/2008/10/14/1975.htm 



                                 -       - ٢٠٠

َدورا◌ ،)١(المصري اإلنتربول أدى وقد  الجنائیـة المالحقـة مجـال فـي ًحیویا ً

 یمتــد بــل ومتابعتهــا، الدولیــة النــشرات إرســال مجــرد علــى یقتــصر ال فــدوره

ــــى ــــع المالحقــــة، إجــــراءات إل ــــوب الــــشخص وتتب ــــتحفظ المطل ــــه وال . )٢(علی

 ،)٣(المحلیــة األمــن أجهـزة مــع بالتنـسیق یقــوم مــصر فـي اإلقلیمــي والمكتـب

 الـدول فـي المركزیـة والمكاتب لإلنتربول العامة األمانة مع والتعاون للعمل

  .األخرى

  

  

  

  

                                                           

 المركـــزي المكتـــب بإنـــشاء ١٩٤٨ عـــام الداخلیـــة وزیـــر ارقـــر صـــدر مـــصر فـــي (1)

 ًطبقا التزامات من مصر به ترتبط ما لمواجهة الدولیة الجنائیة للشرطة المصري

 كمكتـب فیه تعمل هیئة بتعیین دولة كل تقوم حیث (لإلنتربول األساسي للقانون

) نتربـوللإل األساسـي للقـانون ًطبقـا الـدول تلـك بـه تلتـزم ما لتنفیذ وطني مركزي

 عـــام ١٥٥٣ رقـــم بـــالقرار انتهـــت حتـــى المكتـــب هـــذا تنظـــیم قـــرارات تتابعـــت ثــم

 بــوزارة العــام األمــن مــصلحة أجهــزة أحــد ًحالیــا المكتــب یعتبــر حیــث م،١٩٨٠

 .الداخلیة

ـــواء (2) ـــازي محمـــد. د ل ـــة، نی ـــة حتات ـــى الجریمـــة ومكافحـــة العـــام األمـــن حمای  عل

 والعالمیـــة الوطنیـــة اإلجرامیـــة اهرالظـــو والـــدولي، واإلقلیمـــي الـــوطني المـــستوى

ــادئ وصــكوك ــة اإلرشــادیة المب ــة، واالتفاقیــات العالمی ــة مطبعــة ،١جـــ الدولی  كلی

 .٢٩٩ ص م،١٩٩٥ م،١٩٩٤ القاهرة، الشرطة،

 ،٢٩٦ ص المجـــرمین، لتــسلیم العامـــة النظریــة ســـراج، محمــد الفتـــاح عبــد. د (3)

 .م١٩٩٩ اإلسكندریة، حقوق دكتوراه، رسالة
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  الثاني املطلب

  الدويل القضائي التعاون

  املعلوماتية اجلرائم ملكافحة

  -:وتقسیم تمهید

ــــة الجــــرائم كانــــت لمــــا  أن یمكــــن وبالتــــالي عــــالمي، طــــابع ذات المعلوماتی

 وتقـــــدیمهم الجــــرائم هـــــذه مرتكبــــي مالحقـــــة فــــإن دول عـــــدة آثارهــــا تتعــــدى

 حـدود خـارج إجرائیـة بأعمال القیام یستلزم علیهم العقاب وتوقیع للمحاكمة

 فـي اإلنترنت موقع معاینة مثل منها، جزء أو الجریمة ارتكب حیث الدولة

 غیــــر معلومــــات علیهـــا توجــــد التـــي الــــصلبة األقـــراص ضــــبط أو الخـــارج،

 االتـصال حالة في الطرفیة الوحدات تفتیش أو إباحیة، صور أو مشروعة

 إلـــى اللجـــوء أو الـــشهود، ســـماع أو المتهمــین، علـــى القـــبض أو بعـــد، عــن

 تحقیـق في تساعدهم أن یمكن التي المعلومات تقدیم أو القضائیة، اإلنابة

  .)١(الدول بین قضائي تعاون بدون تحقیقه یمكن ال ذلك كل الجرائم، هذه

: أهمهــــا صــــور عــــدة المجــــال هــــذا فــــي الــــدولي القــــضائي التعــــاون ویتخــــذ

  .القضائیة واإلنابة الجنائیة، اإلجراءات ونقل القضائیة، المساعدة

  :الدولیة القضائیة المساعدة: ًأوال

 :القضائیة المساعدة مفهوم - ١

                                                           

 باإلنترنــت، المتعلقــة للجــرائم اإلجرائیــة الجوانــب الــصغیر، البــاقي عبــد یــلجم. د (1)

 .٧٩ص م،٢٠٠٢ العربیة، النهضة دار



                                 -       - ٢٠٢

 دولـة بـه تقـوم قـضائي إجـراء كـل "بأنهـا الدولیـة القـضائیة المساعدة تعرف

 مـــن جریمـــة بـــصدد أخـــرى دولـــة فـــي المحاكمـــة مهمـــة تـــسهیل شـــأنها مـــن

  .)١(الجرائم

 المجـــال فـــي الجـــرائم مكافحـــة فـــي بالمعاونـــة القـــضائیة المـــساعدة وتتعلـــق

 الجنائیــة، الحالــة صــحف نقــل مثــل وذلــك االتفاقیــات، خــالل مــن الجنــائي

 والقیــام األدلــة، عناصــر تجمیــع خــالل مــن الجنائیــة المــواد يفــ والمــساعدة

 قــــــضائیة ســــــلطة تطلبهــــــا التــــــي والوثــــــائق المعلومــــــات، وتقــــــدیم بالبحــــــث،

  .)٢(أجنبیة

                                                           

ــام األوجلــي، ســلیمان محمــد ســلیمان. د (1)  الجــرائم عــن الجنائیــة المــسئولیة أحك

  .٤٢٥ ص السابق، المرجع مقارنة، دارسة التشریعات، في الدولیة

ــد   ــة التــشریعیة المواجهــة فــضل، محمــد مــدأح ســلیمان. د: ینظــر وللمزی  واألمنی

 المرجـــع" اإلنترنـــت "الدولیـــة المعلومـــات شـــبكة اســـتخدام عـــن الناشـــئة للجـــرائم

 فـي دراسـة الدولیـة، العالقـات قانون علي، إبراهیم ماجد. د. ٤٢١ ص السابق،

ــدولي القــانون إطــار  الــشرطة، بحــوث مركــز مكتبــة األمنــي، الــدولي والتعــاون ال

 مواجهـة فـي الجنائیـة السیاسیة أرحومة، مسعود موسى. د ،٣٧٤ ص القاهرة،

 جامعـة متغیـر، عـالم في البشریة التنمیة مؤتمر إلى مقدم بحث اإلنترنت، جرائم

 كمـــال منـــذر بـــراء/ أ. ٤ص م١٢/٧/٢٠٠٧-١٠ مـــن الفتـــرة) األردن (الطفیلـــة

 جـرائم مواجهـة فـي الدولي القضائي التعاون مندیل، أحمد ناظر. أ اللطیف، عبد

 .www.scribd.com: التالي الرابط على منشور بحث اإلنترنت،

 الجریمـة، مكافحـة في الدولیة القضائیة اإلنابة دور شاكر، الحلیم عبد أحمد. د (2)

ـــة منـــشور بحـــث ـــشرطي، الفكـــر بمجل ـــد ال ـــدد ،١٧ المجل  ص م،٢٠٠٨ ،٤ الع

١٥٣. 
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  :)١(هي ثالث خطوات بواسطة إال تتحقق ال القضائیة والمساعدة

 الجنـــــــائي االختـــــــصاص صـــــــاحبة الدولـــــــة وتقدمـــــــه: الطلـــــــب  .أ 

 وفــي الطالبــة الدولــة ونلقــان الطلــب هــذا ویخــضع بالمحاكمــة،

 المـساعدة، ستقدم التي الدولة مع تعقدها التي االتفاقیة نطاق

 ومـع األصـل، بحـسب الدبلوماسـیة بـالطرق الطلـب تقدیم ویتم

 المباشـر باالتـصال تـسمح الدولیـة االتفاقیـات بعـض فـإن ذلك

 .للوقت كسبا الدولتین في العدل جهات بین

 ویــتم المـساعدة، سـتقدم التـي الدولـة بـه وتقـوم: الطلـب فحـص  .ب 

 تحقیقهـا المطلـوب الواقعـة اعتبار من التحقق طریق عن ذلك

ـــة لقـــانون ًوفقـــا جریمـــة تعـــد  مـــدى ضـــوء وفـــي الطالبـــة، الدول

 ًوفقـــا الطلـــب هـــذا بإجابـــة منهـــا المطلـــوب الدولـــة اختـــصاص

 .الطالبة الدولة مع تعقدها التي االتفاقیة لنصوص

 المطلــوب الدولــة لقواعــد وفقــا ویــتم: القــضائیة المــساعدة تنفیــذ  .ج 

 .تنفذه التي الدولة لقانون ًوفقا اإلجراء تنفیذ یتم حیث منها،

 االلتزامـات عنهـا تنبـع أن یمكن التي األداة وحدها هي الدولیة واالتفاقیات

 التــي الــشروط وخــارج الدولیــة، االتفاقیــات بــدون فإنــه ثــم ومــن الــدول، بــین

ـــى تعتمـــد أن للدولـــة یمكـــن ال علیهـــا تـــنص ـــوب الدولـــة مـــساعدة عل  المطل

 علیــه یــنص لمــا ًوفقــا ممكنــا ذلــك مــع یظــل ملزمــا لــیس مــا أن علــى منهــا،

  .)٢(الدولتین من كل في الداخلي القانون

                                                           

 دار األولــى، لطبعــةا الــدولي، الجنــائي القــضاء عبیــد، صــالح حــسنین. د: ینظــر (1)

 .١٤٠ص م،١٩٧٧ العربیة، النهضة

 .٤٢١ص السابق، المرجع فضل، أحمد سلیمان. د (2)



                                 -       - ٢٠٤

 إلـــى یتطـــرق لـــم المـــصري الجنائیـــة اإلجـــراءات قـــانون أن اإلشـــارة وتجـــدر

 القـانوني التعـاون وأوجـه وسـائل مـن غیرهـا أو القانونیـة المساعدة موضوع

 اكتفــــى الجنــــائي المقــــنن أن یعنــــي ممــــا الجنائیــــة، المــــسائل فــــي ئيالقــــضا

 تـدخل ضـرورة یتطلـب األمـر كـان ٕوان الـشأن، هـذا في الدولیة باالتفاقیات

  .)١(القضائیة المساعدة لتنظیم الجنائیة اإلجراءات قانون في تشریعي

 :القضائیة المساعدة صور - ٢

ـــادل  . أ  معلومـــاتال تقـــدیم المعلومـــات بتبـــادل یقـــصد :المعلومـــات تب

 مـــن جریمـــة بــصدد أجنبیـــة قـــضائیة ســلطة تطلبهـــا التـــي والوثــائق

 الخــــارج فــــي رعایاهــــا إلــــى وجهــــت التــــي االتهامــــات عــــن الجــــرائم

 آخـــر ًمظهــرا هنــاك أن كمــا ،)٢(ضـــدهم اتخــذت التــي واإلجــراءات

 خاللهــا مــن للجنــاة، القــضائیة بالــسوابق یتعلــق المعلومــات لتبــادل

 للفــــرد الجنــــائي الماضــــي لــــىع بدقــــة القــــضائیة الجهــــات تتعــــرف

 بــالعود، الخاصــة األحكــام تقریــر فــي تــساعد وهــي إلیهــا، المحــال

 فــي مــازال الجنائیــة الــصحیفة تــدویل أن إال العقوبــة، تنفیــذ ووقــف

 التــي الــدول لرعایــا بالنــسبة بإعــدادها الــدول وتقــوم األولــى، مرحلــه

 .)٣(معلومات تبادل باتفاقیات بها ترتبط

                                                           

 اإلنترنــت، جــرائم مواجهــة فــي الجنائیــة الــسیاسة الغــافري، ســعید بــن حــسین. د (1)

 .٥٠١ص م،٢٠٠٧ شمس، عین حقوق دكتوراه، رسالة مقارنة، دارسة

 .٧٩ ص ق،الساب المرجع الباقي، عبد جمیل. د (2)

 القـــانوني قواعـــد ظـــل فـــي المجـــرمین تـــسلیم ســـمحان، فتحـــي الـــرحمن عبـــد. د (3)

 فــضل، أحمــد ســلیمان. د ،٥٢٧ ص م،٢٠١٢ العربیــة، النهــضة دار الــدولي،

 للجـرائم اإلجرائیـة الجوانـب الحسیني، سعد أحمد. د ،٤٢٢ ص السابق، المرجع



                                 -       - ٢٠٥

 االفتراضـیة الجریمـة حول األوروبیة االتفاقیة معلوماتال بتبادل قررت وقد

 الــدولي التعــاون تــوافر وجــوب علــى صــراحة نــصت والتــي ٢٣ المــادة فــي

 مـــن قـــدر أكبـــر یـــوفر بمـــا العوائـــق، وتقلیـــل وتعمیقـــه األطـــراف الـــدول بـــین

 نـــصت كمـــا. األطـــراف بـــین واألدلـــة المعلومـــات لتبـــادل والـــسرعة الـــسهولة

 هـــذا علـــى القـــضائي للتعـــاون العربیـــة الریـــاض قیـــةاتفا مـــن األولـــى المـــادة

 بـــــصفة المتعاقـــــدة األطـــــراف لـــــدى العـــــدل وزارات تتبـــــادل "بقولهـــــا التبـــــادل

 والبحــــوث والنــــشرات والمطبوعــــات النافــــذة التــــشریعات نــــصوص منتظمــــة

 كمـــا القـــضائیة، األحكـــام فیهـــا تنـــشر التـــي والمجـــالت والقـــضائیة القانونیـــة

  .)١(...."القضائي بالتنظیم المختلفة المعلومات تتبادل

 الطلــب الــدولي القــضائي التعــاون مجــال فــي المعلومــات تبــادل أمثلــة ومــن

 إلكترونیة برسالة الرومانیة العدل وزارة إلى االسترالیة السلطات من المقدم

 واعتراض واستنساخ معلومات سرقة جریمة رومانیة جماعة ارتكاب بشأن

 مــواطنین ضــحایاها كــان التــي مــةالجری تلــك قــانوني، غیــر بــشكل بیانــات

 المستنـسخة البطاقـات أصحاب هویة تحدید بشأن الطلب وكان استرالیین،

 طلـــــب وكـــــذلك تكبـــــدوها، التـــــي الخـــــسائر قـــــدر حیـــــث مـــــن إفـــــادتهم وأخـــــذ

 معین وقت وتحدید المستنسخة الوثائق من إلیكترونیة نسخ على الحصول

                                                                                                                             

 شمس، عین حقوق راه،دكتو رسالة اإللكترونیة، الشبكات استخدام عن الناشئة

 .٢٩٥ ص م،٢٠١٢

 القـضائي للتعـاون العربیـة الریاض اتفاقیة على العرب الوزراء مجلس وافق وقد (1)

 الـرابط ینظـر االتفاقیـة هـذه عـن للمزیـد ،١٩٨٣ أبریـل ٦ بتاریخ) ١ (رقم بقراره

  :التالي

http://www.arableagueonline.org/last/Arobic/details-
arjsp?art-id=108page-no199&levei-id=328. 



                                 -       - ٢٠٦

 العـــام النائـــب مكتـــب مـــع مـــشاورات إجـــراء وبعـــد الطلـــب، ذلـــك علـــى للـــرد

ــــــا الــــــنقض بمحكمــــــة الملحــــــق ــــــك الرومانیــــــة العــــــدل وزارة أرســــــلت العلی  تل

 عناصـــر بعـــض بـــشأن إضـــافیة إیـــضاحات عـــدة قـــدمت كمـــا المعلومـــات،

  .)١(التحقیق

 مــن والخبــراء الــشهود حــضور ویمثــل :والخبــراء الــشهود حــضور  . ب

 القــــضائیة المــــساعدة صــــور مــــن هامــــة صــــورة أخــــرى إلــــى دولــــة

 أو الـــشاهد یحـــضر أن ویـــشترط ،)٢(الجنـــائي لالمجـــا فـــي الدولیـــة

 فــي القــضائیة الهیئــات أمــام الغــرض لهــذا اختیــاره بمحــض الخبیــر

 أیــــة اتخــــاذ ضـــد بحــــصانة ویتمتـــع حــــضوره، تطلـــب التــــي الدولـــة

 أو أفعــال عــن حبــسه أو علیــه القــبض أو بحقــه جنائیــة إجــراءات

 حــــضوره، طالبــــة الدولــــة إقلــــیم دخولــــه علــــى ســــابقة أحكــــام تنفیــــذ

 بهـذه كتابـة إخطـاره یـتم أن الخبیـر أو الـشاهد إعـالن عنـد تعینوی

 الریـاض اتفاقیـة مـن ٢٢ المـادة (مـرة ألول حـضوره قبـل الحصانة

 ).القضائي للتعاون العربیة

  -:اإلجراءات نقل: ًثانیا

ـــام اإلجـــراءات  بنقـــل یقـــصد ـــدول إحـــدى قی  الجنائیـــة اإلجـــراءات باتخـــاذ ال

 على بناء الدولة هذه ولمصلحة أخرى ةدول إقلیم في ارتكبت جریمة بشأن

  :أهمها معینة، شروط توافرت إذا وذلك اتفاقیة،

                                                           

 ســـعد أحمـــد. د لـــدى إلیـــه ومـــشار www.unodc.org: التـــالي الـــرابط ینظـــر (1)

 .٢٩٦ ص السابق، المرجع الحسیني،

 .٥٠٢ ص السابق، المرجع أحمد، سامع. د (2)



                                 -       - ٢٠٧

 الدولــة فـي جریمــة یـشكل الــشخص إلـى المنــسوب الفعـل یكـون أن -١

 .منها والمطلوب الطالبة

 الدولـــة قـــانون فــي مقـــررة اتخاذهـــا المطلــوب اإلجـــراءات تكــون أن -٢

 .الجریمة ذات عن منها المطلوب

ــــوب اإلجــــراء یكــــون أن -٣ ــــؤدي اتخــــاذه المطل ــــى ی  إلــــى الوصــــول إل

ــــة تكــــون كــــأن الحقیقــــة، ــــة موجــــودة الجریمــــة أدل ــــوب بالدول  المطل

 .)١(منها

 كإحــدى الــصورة هــذه واإلقلیمیــة الدولیــة االتفاقیــات مــن العدیــد أقــرت ولقــد

 النموذجیــــة المتحـــدة األمــــم كمعاهـــدة الدولیـــة، القــــضائیة المـــساعدة صـــور

ـــة لالمـــسائ فـــي اإلجـــراءات نقـــل بـــشأن  المتحـــدة األمـــم واتفاقیـــة ،)٢(الجنائی

 معاهــــدة وكــــذلك ،)٣(م٢٠٠٠ الوطنیــــة، عبــــر المنظمــــة الجریمــــة لمكافحــــة

 النمـــــــــوذج وكـــــــــذلك م،١٩٩٩ اإلرهـــــــــاب لمكافحـــــــــة اإلســـــــــالمي المـــــــــؤتمر

 المجلــس عــن الــصادر والقــضائي القــانوني التعــاون التفاقیــة االسترشــادي

 المبرمــة المــصریة لفرنــسیةا االتفاقیــة وكــذلك م،٢٠٠٣ الخلیجــي التعــاوني

 بالقــاهرة الموقعــة اإلیطالیــة المــصریة االتفاقیــة وكــذلك ،١٥/٣/١٩٨٢ فــي

  .م١٥/٢/٢٠٠١ في

                                                           

 .بعدها وما ٤٢٧ ص السابق، المرجع األوجلي، سلیمان محمد سالم. د (1)

 ٤٥/١١٨ رقــم بــالقرار المتحــدة لألمــم العامــة ةالجمعیــ بواســطة اعتمــدت والتــي (2)

 .م١٩٩٠ دیسمبر ١٤ في الصادر

 قــرار بموجــب وذلــك م،٢٠٠٠ عــام بــالیرمو مدینــة فــي علیهــا التوقیــع تــم والتــي (3)

 لهـا المكمـل البروتوكـول وعلـى علیهـا وقعـت وقـد ،٥٥/٢٥ رقـم العامة الجمعیة

 .هیئة ١١٧و دولة  ٨٨



                                 -       - ٢٠٨

 عـــن تـــنجم التـــي الـــسلبیة اآلثـــار تقلـــیص الجنائیـــة اإلجـــراءات نقـــل ویحقـــق

 الجـــاري المجـــرمین علـــى الفرصـــة وتفـــوت الـــدول بـــین االختـــصاص تنـــازع

  .ابالعق من اإلفالت في معهم التحقیق

 الجرائم مكافحة في تقلیدیة آلیات تمثل االتفاقیات هذه فإن ذلك رغم ولكن

 الواقعــة الجــرائم إطــار فــي مجــدیا یكــون ال قــد مــا وهــو مرتكبیهــا، ومالحقــة

 وطبیعتهـا لسماتها ًوفقا الجرائم من الفئة هذه تسببه لما اإلنترنت، بیئة في

 ارتكابهـا، علـى الـدلیل بإقامـة تتعلـق صـعوبات مـن الوطنیـة للحدود العابرة

 مــــــن المــــــستمدة لألدلــــــة الــــــدول مختلــــــف لــــــدى التــــــشریعات قبــــــول ومــــــدى

 الرقمـي القـضاء فـي والتفتـیش الضبط بمسائل یتعلق ما وكذلك الحاسوب،

 إثبــات صــعوبة إلــى تــؤدي العوامــل هــذه كــل اإللكترونیــة، المــسارات وتتبــع

 التــشریعات بعــض دعــت فقــد لــذا مرتكبیهــا، إلــى ونــسبتها اإلنترنــت جــرائم

  .)١(الحاسوب أجهزة تفتیش مجال في الدولي التعاون إلى

 تلقــــي الــــدولي القــــضائي التعــــاون مــــن كنــــوع اإلجــــراءات نقــــل أمثلــــة ومــــن

 محكمـة مـن الدبلوماسـیة بـالطرق ًطلبـا م،٢٠٠٦ عـام األوكرانیـة السلطات

 الوطنیــة عبــر المنظمــة الجریمــة اتفاقیــة مــن ١٨ المــادة علــى بنــاء لبنانیــة

 لهـــذا أوكرانیـــا اســـتجابت وقـــد شـــهود، ألربعـــة اســـتدعاء أوامـــر صدارالستـــ

 االسـتدعاء أوامـر أمـا الـشهود، ألحـد اسـتدعاء أمـر بالفعل وصدر الطلب،

 األرضــــي علــــى متواجــــدین یكونــــوا لــــم الــــشهود ألن تــــصدر، فلــــم األخــــرى

  .)٢(األوكرانیة

  :القضائیة اإلنابة: ًثالثا

                                                           

 .بعدها وما ٥٠٨ ص ابق،الس المرجع أحمد، سامع. د (1)

 .www.unodc.org/crime: التالي الرابط ینظر (2)



                                 -       - ٢٠٩

 إجــراءات مــن قــضائي إجـراء اتخــاذ طلــب الدولیـة القــضائیة باإلنابــة یقـصد

 إلیهــــا المطلــــوب الدولــــة إلــــى الطالبــــة الدولــــة بــــه تتقــــدم الجنائیــــة، الــــدعوى

 فـــي القـــضائیة الـــسلطة علـــى معروضـــة مـــسألة فـــي للفـــصل ذلـــك لـــضرورة

  .)١(بنفسها به القیام علیها ویتعذر الطالبة الدول

 یتعلــق يقــضائ إجــراء بمباشــرة مــا دولــة قیــام عــن تعبــر القــضائیة فاإلنابــة

 بنــاء عنهــا، نیابــة أخــرى لدولــة اإلقلیمیــة الحــدود داخــل النظــر قیــد بــدعوى

                                                           

 آلخــر ًوفقــا الجنائیــة لإلجــراءات العامــة القواعــد شــرح مهــدي، الــرءوف عبــد. د (1)

  .١٠٢ ص ،٤٥ رقم م،٢٠٠٠ العربیة، النهضة دار التعدیالت،

 القومیـة، ائیـةالجن المجلـة الدولیة، القضائیة اإلنابة الحاروني، حازم. د: وینظر  

ــد القــاهرة،  عبــد محمــد عكاشــة. د ،٢٠ ص ،١٩٨٨ یولیــو ،٢ عــدد ،٣١ مجل

 الـسابق، المرجـع الدولیـة، الخاصـة العالقـات نطـاق فـي القـضائیة اإلنابة العال،

 ١٤ ص الجنائیـة، مـسائل فـي الدولیة القضائیة اإلنابة سالم، عمر. د ،١٦ص

ـــة النهـــضة دار بعـــدها، ومـــا ـــ الطبعـــة العربی ـــد. د م،٢٠٠١ ى،األول ـــرحیم عب  ال

 واالقتـصاد، القـانون مجلـة المعاصـر، الفكـر في الدولي العقابي التعاون صدقي،

 غـسل جریمـة العمـري، محمد عزت. د بعدها، وما ١ ص م،١٩٨٣ ،٥٣ السنة

ــة، دارســة األمــوال، ــة، النهــضة دار مقارن ــة العربی ــى، الطبع  ص م،٢٠٠٦ األول

 التعلیمـات فـي القانوینـة اللمـساوي موعـةمج اللمساوي، فایز. المستشار ،٤١٥

 طبعــــــة القانونیـــــة، للدراســـــات القـــــومي المركـــــز العامـــــة، للنیابـــــة القـــــضائیة

 رسـالة القـضائیة، اإلنابة عباس، محمد الرحمن عبد أمین. د م،٢٠٠٤/٢٠٠٥

. د بعـــدها، ومـــا ٢٣٧ ص م،٢٠١١ هــــ،١٤٣٢ اإلســـكندریة، حقـــوق دكتـــوراه،

 الخـاص الـدولي القـانون لقواعـد ًوقفـا القـضائیة اتواإلعالنـ اإلنابات عید، إدوار

ــة الــدول واتفاقیــة ــة، والدراســات البحــوث معهــد م،١٩٥٣ عــام فــي العربی  العربی

 اإلنابــة أحكــام شــوقي، الــدین بــدر. د ،٩ ص م،١٩٦٩ العربیــة، الــدول جامعــة

 اإلســالمي، الفقــه فــي تأصــیلیة دارســة الخــاص، الــدولي القــانون فــي القــضائیة

 .٩ ص م،١٩٨٧ ،١طـ
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 الدولیـة االتفاقیـة بنـود تقرره لما ًووفقا عنها، المناب الدولة تلك طلب على

  .)١(الشأن هذا في الدولتین بین

 الجنائیـــــة المـــــسائل فـــــي اإلجـــــراءات نقـــــل إلـــــى القـــــضائیة اإلنابـــــة وتهـــــدف

 التـــي العقبــات وتـــذلیل تطــور مــن اإلجرامیـــة ظــواهرال تـــشهده مــا لمواجهــة

 الحـــدود خــارج ممتــدة بقــضایا المتعلقــة الجنائیــة اإلجــراءات ســیر تعتــرض

  .الوطنیة

 فقهـــاء ابتكـــره ًحـــدیثا ًتعبیـــرا لـــیس اإلســـالمیة الـــشریعة فـــي اإلنابـــة وتعبیـــر

 طویل، زمن منذ المسلمین علماء ًأیضا استخدمه تعبیر هو ٕوانما القانون،

 ضـمن القضائیة اإلنابة عن تكلموا المسلمین فقهاء من الكثیر أن صحیح

 عنـه تكلمـوا كالمالكیة واآلخرون القاضي، إلى القاضي كتاب عن كالمهم

  .)٢(باالستنابة ًأیضا عنه عبروا لكنهم القضاة، خطاب في

 اإلنابـــة مفهـــوم حولـــه تـــدور والـــذي -القاضـــي إلـــى القاضـــي بكتـــاب ویـــراد

 أو الـشهادة بـأداء إلیـه اإلنهـاء أي آخـر، إلـى ٍقاض نم الكتابة -القضائیة

 ثــــالث القاضــــي إلــــى القاضــــي لكتــــاب أن ذلــــك معنــــى الحكــــم، أو الثبـــوت

  :صور

 دون الـــشهود شـــهادة مـــن یـــسمعه مـــا القاضـــي یكتـــب أن: األولـــى الـــصورة

 تعــدیل فــي ینظــر الــذي اآلخــر القاضــي إلــى بهــا ویرســل تزكیــة أو تعــدیل

                                                           

 النهـــضة دار العـــالمي، الجنـــائي االختــصاص ســـرور، طـــارق. د المعنـــى نفــس (1)

 .٥ص م،٢٠٠٦ األولى، الطبعة العربیة،

 والمغــرب، واألنــدلس إفریقیــة أهــل فتــاوى مــن المغــرب والجــامع المعــرب المعیــار (2)

 وزارة طبعـة بعـدها، ومـا ١٢ ص ،١٠جـ الونشري، یحیى بن أحمد العباس ألبي

 .المغرب ،األوقاف



                                 -       - ٢١١

ـــاقي ویـــستكمل الـــشهود ـــدعوى فـــي راءاتاإلجـــ ب  الـــصورة فیهـــا، ویفـــصل ال

 تعــدیلهم مــع الــشهود مــن ســمعها التــي الــشهادة القاضــي یكتــب أن: الثانیــة

 ثبـوت نقـل تـضمن هنـا فاإلنهـاء اآلخر، القاضي إلى بها ویرسل وتزكیتهم

ـــذ الـــدعوى فـــي یحكـــم إلیـــه المكتـــوب فالقاضـــي وبالتـــالي فقـــط، الحـــق  وینف

 القاضـي یكتـب أن: الثالثـة الـصورة الـشهود، عدالة عن البحث دون الحكم

 لیقــوم إلیــه المكتــوب القاضــي إلــى بهــا ویرســل بــه حكــم الــذي الحكــم صـورة

  .)١(بتنفیذه

 كتـــب فـــي القاضـــي إلـــى القاضـــي كتـــاب أحكـــام إلـــى الرجـــوع خـــالل ومـــن

 فقط یقتصر ال القاضي إلى القاضي كتاب أن یتضح اإلسالمیة المذاهب

 األخـرى الـصور مـن العدیـد ًأیـضا نیتـضم قـد ولكنـه الـسابقة الصور على

  .موضوعه حسب على

 النــاس لحاجــة -اإلنابــة -القاضــي إلــى القاضــي كتــاب الفقهــاء أجــاز وقــد

 آخـر بلـد فـي وخـصمه بلد في حقه على للمرء الشاهد یكون فقد ذلك، إلى

 أن كمــا بالـشهود، الــسفر علیـه یتعـذر قــد كمـا بینهمـا، الجمــع علیـه فیتعـذر

 موطنـه إلـى بالحضور ٕوالزامه خصمه حمل علیه یتعذر قد الحق صاحب

 آخــر بلــد فــي بهــا المــدعى العــین یكــون أن یجــوز كمــا الــشهود، مــوطن أو

                                                           

 للسرخسي، المبسوط هـ١٣٨٦ الثانیة، الطبعة ،٥جـ المحتار، رد حاشیة: ینظر (1)

ــد  ص م،١٩٨٦ -هـــ١٤٠٦ لبنــان، بیــروت المعرفــة دار ،١٦جـــ الثــامن، المجل

 بیـروت، الفكـر دار طبعـة ،٧جــ خلیـل، سیدي مختصر على الزرقاني شرح ،٩٧

 -هـــ١٣٥٢ العربـي، اثالتـر إحیـاء دار طبعـة ،٤جــ المحتـاج، مغنـي ،١٥١ ص

 الفكــر دار طبعــة ،٦جـــ اإلقنــاع، مــتن علــى القنــاع كــشاف ،٤٠٩ ص م،١٩٣٣

 .٣٦٢ص م،١٩٨٢-هـ١٤٠٢
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 فكتــــاب هــــذا وعلــــى الخــــصومة، وطرفــــي القاضــــي بهــــا یوجــــد التــــي غیــــر

  .)١(الناس على والتیسیر العدالة وتحقیق الحقوق إلحیاء وسیلة القاضي

 الطـابع ذات الجرائم مكافحة مجال في الدول بین القضائیة اإلنابة وتتمیز

 تتمثـل هامـة بممیـزات خـاص بوجـه المعلوماتیـة والجـرائم عام بوجه الدولي

 المختــصة األمنیــة األجهــزة تقــوم حیــث الوطنیــة، الــسیادة علــى الحفــاظ فــي

 مـــن حقیقیـــة مـــشاركة دون الدولـــة أرض علـــى المطلوبـــة اإلجـــراءات بتلـــك

 فـي التعاون هذا تنفیذ ویساعد. الطالبة األخرى الدولة في األمنیة األجهزة

 ٕوانجـاز بالجریمـة المتعلقة واآلثار األدلة ضیاع عدم على المناسب الوقت

 اإلسراع فى المتهمین حقوق ویحفظ الطالبة، الدولة فى الجاریة التحقیقات

ـــه ـــائهم وعـــدم بمحاكمت ـــسجن مـــن بق  تلـــك إلتمـــام ًانتظـــارا محاكمـــة، دون ال

  .)٢(أخرى دولة في القانونیة اإلجراءات

 الجنائیـة بالـدعوى الخـاص الملـف إرسـال الدولیـة القضائیة اإلنابة وتستلزم

 بمعرفـــة أجریـــت التـــي التحقیـــق ومحاضـــر ووثـــائق مـــستندات مـــن بمرفقاتـــه

 إجـــــراءات بعـــــض اتخـــــاذ فیهـــــا المطلـــــوب الدولـــــة فـــــي القـــــضائیة الـــــسلطة

 القـضائیة اإلنابـة (النـدب مـع كبیـر حد إلى تتشابه ذلك في وهي التحقیق،

  .)٣ ()الداخلیة

                                                           

 والقانون اإلسالمي الفقه في القضائیة اإلنابة أحكام الجندي، محمد منصور. د (1)

 بالقـاهرة، والقانون الشریعة كلیة دكتوراه، رسالة مقارنة، دراسة الخاص، الدولي

 .٢٦ ص م،١٩٩٩-هـ١٤٠٢ األزهر، عةجام

 .٦٣ ص السابق، المرجع مبارك، بن خالد. د (2)

 .٤٢٩ ص السابق، المرجع األوجلي، محمد سالم. د (3)



                                 -       - ٢١٣

ــــد ــــت وق ــــشریع نــــصوص خل  اإلنابــــة لمــــسألة تنظــــیم أي مــــن المــــصري الت

 فــــي الــــواردة القــــضائیة اإلنابــــة تنظــــیم بأحكــــام مكتفیــــا الدولیــــة، القــــضائیة

 االتفاقــات هــذه وبموجــب ،)١(مــصر إلیهــا انــضمت التــي الدولیــة االتفاقیــات

 اإلنابـات تنفیـذ -تـشریعهال طبقـا -تتـولي اإلنابـة منهـا المطلوب الدولة فإن

 القــضائیة الجهــات مــن الطلــب ویرســل جنائیــة، بقــضیة المتعلقــة القــضائیة

  .)٢(الدبلوماسي بالطریق الطالبة الدولة في

 وأســالیب شــروط ،)٣(الــشأن هــذا فــي المبرمــة الدولیــة االتفاقیــات وتتــضمن

 حكـاماأل وتنفیـذ باسـتبعاد شـرطا تتـضمن مـا وغالبـا القضائیة، اإلنابة تنفیذ

 المطلـوب الدولـة قـدرت إذا أو والعـسكري، والـضریبي السیاسي المجال في

                                                           

 االتفاقیــة القــضائیة اإلنابــة بــشأن مــصر أبرمتهــا التــي الهامــة االتفاقیــات ومــن (1)

 والتـي ١٩٥٣ یونیـو ٩ فـي علیهـا والموقـع العربیـة الجامعـة دول بـین المعقودة

 والمملكــة األردنیــة والمملكــة مــصر إلــى بالنــسبة التنفیــذ موضــع فعــال وضــعت

. د ،٢٠ ص الـسابق، المرجـع مهدي، الرءوف عبد. د: ینظر السعودیة، العربیة

ــي الــدولي التعــاون صــادق، لبیــب أشــرف  المنظمــة، الجریمــة مكافحــة مجــال ف

 .١٨٩ ص ،٢٠١١ أسیوط، حقوق دكتوراه، رسالة

 .٨٤ص السابق، المرجع الصغیر، الباقي عبد یلجم. د (2)

 فرنـسا عقـدتها التي تلك القضائیة اإلنابة مجال في أبرمت التي االتفاقیات ومن (3)

 مــصر ومــع م،١٩٧٤ أكتــوبر فــي ألمانیــا ومــع ،٢٨/٨/١٩٦٢ فــي الجزائــر مــع

 الجنائیـة المـواد فـي القـضائي للتعـاون األوربیـة واالتفاقیـة م،١٥/٣/١٩٨٢ في

ـــة واالتفاقیـــة م،١٩٦٢ عـــام ـــة الجامعـــة دول بـــین المبرم  یونیـــو ٩ فـــي العربی

  .م١٩٥٤ لسنة ٣٠ رقم بالقانون مصر علیها ووافقت م،١٩٥٣

 حـــازم. د ،٨٥ ص الـــسابق، المرجـــع مهـــدي، الـــرءوف عبـــد. د: ینظـــر للمزیـــد  

 رســـالة الجنـــائي، للقـــانون الجنـــائي القاضـــي تطبیـــق نطـــاق الحـــاروني، مختـــار

 .٥١٩ ص م،١٩٨٧ قاهرة،ال حقوق دكتوراه،
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 النظــــام أو الدولــــة بــــسیادة المــــساس شــــأنه مــــن المطلــــوب التنفیــــذ أن منهــــا

 تقدیریـــة ســـلطة للدولـــة یتـــرك الـــذي األمـــر األساســـیة، المـــصالح أو العـــام،

 عـن ولیـاد مـسئولیتها قیـام خـشیة وذلـك إلیها یطلب ما تنفیذ عدم أو لتنفیذ

 ال القضائیة اإلنابة فإن اتفاقیة وجود عدم ظل في فإنه وبالمقابل. إهمالها

ـــــذها یمكـــــن ـــــت إذا إال تنفی ـــــة وافق ـــــوب الدول ـــــى إلیهـــــا المطل ـــــك عل ـــــا ذل  ًوفق

  .)١(لها الداخلي القانون في علیها المنصوص والشروط لإلجراءات

ـــة ومـــن ـــدولي التعـــاون أمثل  المقـــدم الطلـــب القـــضائیة اإلنابـــة مجـــال فـــي ال

 لمكتــب التــابع الجریمــة قــسم مــن القــضائیة للمــساعدة المــصریة للــسلطات

 ویتعلــــق األمریكیــــة، المتحــــدة الوالیــــات فــــي العــــدل بــــوزارة الدولیــــة الــــشئون

 المركزیــــة المقاطعــــة فــــي العــــام النائــــب مكتــــب أجراهــــا بتحقیقــــات الطلــــب

 لاحتیــــا أعمــــال ارتكــــاب بــــشأن االتحــــادي التحقیقــــات ومكتــــب لكالفورنیــــا،

 مبـالغ قانونیة غیر بطریقة خاللها من حولت اإلنترنت، على هویة وسرقة

 حـــسابات إلـــى أمـــریكیین بمـــواطنیین خاصـــة مـــصرفیة حـــسابات مـــن مالیـــة

  .الغرض لهذا خصیصا بفتحها قاموا محتالین

 الــسلطات مـن األمریكیــة المتحـدة الوالیــات فـي المختــصة الـسلطات وطلـب

 قیـد أشـخاص بحـوزة رقمیـة أجهـزة مـن مادیـة أدلة على الحصول المصریة

 ذات وبیانـــات بـــسجالت األمریكیـــة القـــضائیة الـــسلطات وتزویـــد التحقیـــق،

 عنــــاوین ذلــــك فــــي بمــــا مــــصر، فــــي اإلنترنــــت خدمــــة مــــزودي مــــن صــــلة

 فـي مقیمـین كـانوا التحقیـق قیـد أشـخاص اسـتخدمها اإلنترنـت لبروتوكـوالت

 فـــي أو ،مـــصر فـــي األمـــوال تحویـــل ومكاتـــب مـــصرفیة وســـجالت مـــصر،

                                                           

 .٨٥ ص السابق، المرجع الباقي، عبد جمیل. د (1)



                                 -       - ٢١٥

 علـى م٢٠٠٩ أكتوبر ٨ في المصري العام النائب وافق وقد أخرى أماكن

  )١(القضائیة اإلنابة طلب

  الثالث املطلب

  ارمني تسليم بشأن الدويل التعاون

  املعلوماتية اجلرائم ملكافحة

  -:المجرمین تسلیم تعریف: ًأوال

 مجـــال فـــي الـــدولي التعـــاون دروب مـــن قویمـــا دربـــا المجـــرمین تـــسلیم یعـــد

 القــــوانین مــــن ضــــخمة ترســــانة بــــالتنظیم تناولتــــه والــــذي اإلجــــرام، مكافحــــة

 إثارة الدولي التعاون جوانب أكبر من أنه كما الدولیة، واالتفاقیات الوطنیة

 أوجــب ممــا الشخــصیة، بالحریــة الــشدید لمــساسه ًنظــرا والمــشكالت للجــدل

 وتقــدیر لموازنــةا مــع التعــارض، أو للخــالف ًدرءا بتنظیمــه الــشدیدة العنایــة

  .)٢(بقدرها بالحمایة جدیرة قانونیة مصلحة كل

                                                           

 الحــسیني، ســعید أحمــد. د www.neelwafurat.com: التــالي الــرابط ینظــر (1)

 .بعدها وما ٣٠١ ص السابق، المرجع

 المــواد فــي الــدولي القــضائي التعــاون آلیــات تطــور الغفــار، عبــد مــصطفي. د (2)

 الحدیثـة اآللیـات ضـوء علـى ٕواعـادتهم الهـاربین على القبض مجال في الجنائیة

ــة، القــضائیة الدراســات معهــد الجریمــة، لمكافحــة ــدل، وزارة والقانونی  مملكــة الع

 .٣ ص البحرین،



                                 -       - ٢١٦

 إلــى ًاســتنادا -دولــة بــه تــسلم الــذي اإلجــراء بأنــه المجــرمین تــسلیم ویعــرف

 ًشخــصا أخــرى دولــة إلــى -عــادة بالمثــل المعاملــة علــى ًتأسیــسا أو معاهــدة

  .)١(جنائیة بعقوبة علیه محكوم ألنه أو التهامه، األخیرة الدولة تطلبه

ـــدأ یقـــومو ـــى یتواجـــد التـــي الدولـــة أن أســـاس علـــى المجـــرمین تـــسلیم مب  عل

 اإلنترنـت، جـرائم مثـل للحدود العابرة الجرائم إحدى بارتكاب المتهم إقلیمها

                                                           

 منـشأة م،١٩٨٢ الـسالم، قـانون في الوسیط الغنیمي الغنیمي، طلعت محمد. د (1)

 تـسلیم محمـود، الغنـي عبد. د: ینظر وللمزید ،٤٣٥ ص اإلسكندریة، المعارف،

ــة أســاس علــى المجــرمین  الــشریعة كلیــة بمجلــة منــشور بحــث بالمثــل، المعامل

. د بعـدها، ومـا ١١٣ص ،٩٧/١٩٩٨ عـشر، السادس العدد بالقاهرة، والقانون

ـــد ـــي محاضـــرات الفاضـــل، محم ـــسلیم ف  العربیـــة الدراســـات معهـــد المجـــرمین، ت

 وتـسلیم الـسیاسیة الجریمـة نصري، محمد السید. المستشار م،١٩٩٩ بالقاهرة،

 تــصدر م،١٩٨٢ یولیــو التاســعة، الــسنة ،٣٢ العــدد العدالــة، مجلــة المجــرمین،

 مبـارك، العزیـز عبـد هـشام. د المتحـدة، العربیـة اإلمـارات بدولـة العدل وزارة عن

 محمـود. د ،١٤٠ ص الـسابق، المرجـع والقـانون، الواقـع بـین المجـرمین تسلیم

 العـــالم فـــي الجنـــائي المجـــال فـــي وليالـــد القـــضائي التعـــاون بـــسیوني، شـــریف

 فــي العلیــا للدراســات الــدولي المعهــد أقامهــا التــي العربیــة النــدوة أعمــال العربــي،

 العلــم دار م،١٩٩٣ دیــسمبر ١١-٥ مــن) إیطالیــا -ســیراكوزا (الجنائیــة العلــوم

 الــسلم، وقــت فــي العــام الــدولي القــانون ســلطان، حامــد. د ،١٦٦ص للمالیــین،

ـــة،العرب النهـــضة دار ـــة ی ـــة الطبع ـــد ســـلیمان. د ،٤٠٩ ص م،١٩٦٥ الثانی  عب

 الجامعــة دار المجــرمین، لتــسلیم القــانوني النظــام فــي الــشكلیة الجوانــب المــنعم،

 .بعدها وما ٣٢ص م،٢٠٠٧ -للنشر الجدیدة



                                 -       - ٢١٧

 أن علیهـــا ٕواال بـــذلك، یـــسمح تـــشریعها كـــان إذا بمحاكمتـــه تقـــوم أن علیهـــا

  .)١(مختصة أخرى دولة بمعرفة لمحاكمته بتسلیمه تقوم

 إذا مــا حالـة فـي العقــاب مـن المـتهم إفــالت عـدم هـو تــسلیمال مـن والغـرض

 لتلــك یــسمح ال المــتهم إقلیمهــا علــى المتواجــد للدولــة الــداخلي القــانون كــان

 أحـــد هـــو المجـــرمین تـــسلیم فـــإن وبالتـــالي جریمتـــه، عـــن بمحاكمتـــه الدولـــة

  .)٢(الجریمة مكافحة في الدولي التعاون مظاهر

 تــــسلیم موضــــوع الدولیــــة والمــــؤتمرات االتفاقیــــات مــــن العدیــــد تناولــــت وقــــد

 مـــن المجــرمین، لتـــسیلم عالمیــة معاهــدة إبـــرام إلــى فیهـــا تــدعو المجــرمین،

ــــــشرطة األول المــــــؤتمر بینهــــــا ــــــاكو فــــــي القــــــضائیة لل  م،١٩٢٤ عــــــام مون

  .م١٩٤٥ عام لندن في للعقاب الدولي والمؤتمر

 نعقـدةالم االتفاقیـات إلـى علـیهم المحكـوم أو المجرمین تسلیم نظام ویرتكن

 دولتــین بــین تــتم أي ،)٣(ثنائیــة تكــون قــد والتــي الــشأن، هــذا فــي الــدول بــین

                                                           

 باإلنترنــت، المتعلقــة للجــرائم اإلجرائیــة الجوانــب الــصغیر، البــاقي عبــد جمیــل. د (1)

 .٨٨ ص السابق، المرجع

 اإلجـــراءات العـــازمي، اهللا عبـــد فهـــد. د بعـــدها، ومـــا ٨٨ ص الـــسابق، المرجـــع (2)

 .بعدها وما ٥٦٢ ص السابق، المرجع المعلوماتیة، الجنائیة

 وبــین العربیــة مــصر جمهوریــة بــین االتفاقیــة: الثنائیــة االتفاقیــات أمثلــة ومــن (3)

 االتفاقیــة م،٢٠٠٨ یونیــو ١٢ بتــاریخ القــاهرة فــي الموقعــة الیمنیــة الجمهوریــة

 م،١٥/٤/٢٠٠٧ بتـــاریخ القـــاهرة فـــي الموقعـــة أرمینیـــا وجمهوریـــة مـــصر بـــین

 مــصر بــین المبرمــة االتفاقیــة ،٢٠٠٢ فـي عمــان وســلطنة مــصر بــین االتفاقیـة

 علیهــا وافــق التــي والهنــد مــصر بــین المبرمــة االتفاقیــة م،١٩٨٩ عــام والمغــرب

 بـین المجـرمین بـادلت اتفاقیة م،٢٠٠٩ عام المنعقدة دورته في الشورى مجلس



                                 -       - ٢١٨

 یـتم أي ،)١(األطراف متعددة تكون أو وضوابط، شروط من تقرانه لما وفقا

  .)٢(دولیة التسلیم اتفاقیات تكون أو دول، عدة بین توقیعها

 مـــن أســـس إلـــى اإلســـالمي الفقـــه فـــي المطلـــوبین المجـــرمین تـــسلیم ویـــستند

 الـواردة النـصوص تعددت وقد ،)٣(بالمثل المعاملة ومبدأ المعاهدات أبرزها

 بــالعهود بالوفــاء األمــر إلــى تــدعو التــي النبویــة والــسنة الكــریم القــرآن فــي

 حالــة فــي جــزاءات توقیـع وقــررت بهــا، اإلخــالل عـدم علــى والحــث والعقـود

ََأیهــا َیــا: "تعــالى قــال بهــا، إخــالل أي وقــوع َالــذین ُّ
ِ ُآمنــ َّ َْأوفــوا ْواَ ُ ِبــالعقود ْ ُ ُ ْ ِ")٤(، 

ْوَأوفـــوا: "تعــــالى وقولـــه ُ ْ ِبالعهــــد َ
ْ َ ْ َّإن ِ َالعهـــد ِ ْ َ َكــــان ْ ًمـــسؤوال َ ُ ْ : تعــــالى وقولــــه ،)٥("َ

                                                                                                                             

 المنعقـدة دورتـه فـي المـصري البرلمـان علیهـا صـدق التـي أفریقیـا وجنوب مصر

 .م٢٠٠٩ عام

ـــة ومـــن (1) ـــات أمثل ـــة: األطـــراف متعـــددة االتفاقی ـــاض اتفاقی ـــة الری ـــاون العربی  للتع

 االتفاقیـة م،١٩٥٣ المجـرمین، لتـسلیم العربیـة الـدول جامعـة اتفاقیـة القضائي،

 التــسلیم اتفاقیــة م،١٣/١٢/١٩٥٧ فــي بــاریس فــي لمجــرمینا لتــسلیم األوربیــة

 .م١٩٩٦ األوربي، االتحاد لدول

 اعتمـدها التـي اإلرهاب لمكافحة العربیة االتفاقیة: الدولیة االتفاقیات أمثلة ومن (2)

ــة العــدل وزراء مجلــس  م،١٩٨٨ عــام المــشترك اجتمــاعهم فــي العــرب والداخلی

 عـــام الوطنیـــة عبـــر المنظمـــة الجریمـــة ةلمكافحـــ المتحـــدة األمـــم اتفاقیـــة كـــذلك

 .م٢٠٠١ لعام السیبریة الجرائم بشأن األوربیة االتفاقیة م،٢٠٠٠

: ینظـر للمزیـد تكافؤهمـا، األقـل علـى أو وااللتزامـات الحقوق تطابق یعني والذي (3)

 المرجـع بالمثـل، المعاملـة أسـاس علـى المجـرمین تـسلیم محمـود، الغني عبد. د

 ص الـسابق، المرجـع سـمحان، الـرحمن عبـد. د بعـدها، وما ١١٣ ص السابق،

 .بعدها وما ٧٢

 .١ رقم اآلیة من المائدة سورة (4)

 .٣٤ اآلیة من اإلسراء سورة (5)



                                 -       - ٢١٩

َوالــذین"
ِ َّ

َینقــضون َ ُ َعهــد َُ ْ ِاللــه َ ِبعــد ِمــن ّ
ْ ِمیثاقــه َ ِ َویقطعــون َِ ُ َ ْ َ ََأمــر َمــآ َ ُاللــه َ ِبــه ّ  َأن ِ

َیوصل َ َویفسدون ُ ُ ِ ْ ُ ِاألرض ِفي َ َُأولئك َْ َِ ُُلهم ْ ُاللعنة َ َ ْ
ُْولهم َّ َ ُسوء َ ِالدار ُ َّ")١(.  

 بعضهم المسلمین بین بالعهد الوفاء یتعین أنه اآلیات هذه من ویستخلص

ــدیانات أصــحاب مــن وغیــرهم المــسلمین بــین وكــذلك الــبعض،  األخــرى، ال

 اللعنـة لجـزاء تعرضـوا ٕواال بیـنهم، فیمـا العهـود نقـض لألفـراد یجوز ال وأنه

  .اآلخرة الدار في السیئة لعاقبةوا

 القیامـة یـوم لـواء غـادر لكل "وسلم علیه اهللا صلى قوله النبویة السنة ومن

 ومفــاد ،)٢("عامــة أمیــر مــن ًغــدرا أعظـم غــادر وال أال غــدره، بقــدر لــه یرفـع

 تجــاه األطــراف أحــد مــن یقــع الــذي والغــدر العهــود نقــض أن الحــدیث هــذا

  .اآلخرة في عظیم إثم وله الدنیا في ًكبیرا ًضررا یرتب اآلخر الطرف

 الحـــق إلقامـــة المعاونـــة فـــي اإلســـالمیة الـــشریعة فـــي التـــسلیم علـــة وتكمـــن

ْوتعــــاونوا: "تعــــالى لقولــــه ًمــــصداقا وذلــــك والعــــدل، ُ َ ََ َعلــــى َ ِّالبــــر َ َوالتقــــوى ْ َوال ََّْ َ 

ْتعاونوا ُ َ َ َعلى َ ِْاإلثم َ ِوالعدوان ِ َ َْ ُ ْواتقوا ْ َُّ َالله َ َّإن ّ َالله ِ ُشدید ّ ِ ِالعقاب َ َ ِ ْ")٣(.  

  -:المجرمین تسلیم شروط: ًثانیا

 الـشروط هـذه أهمیة تكمن توافرها، من البد المجرمین لتسلیم شروط هناك

 التــسلیم، عملیــة فــي األطــراف الــدول بــین العالقــة حــدود تفــصل كونهــا فــي

 وذلـك عدمـه، مـن التـسلیم سـیتم أساسـها علـى التـي العامـة األحكام وتضع

                                                           

 .٢٥ رقم اآلیة من الرعد سورة (1)

 الغدر، تحریم باب المغازي، كتاب السابق، المرجع النووي، بشرح مسلم صحیح (2)

 .عنه اهللا رضي -سعید أبو رواه والحدیث ،١٩ ص ،٤٤٥٧ رقم حدیث

 .٢ رقم اآلیة من المائدة سورة (3)



                                 -       - ٢٢٠

 هــذه تتفــق وتكــاد التــسلیم، قــرار فــي البــت حــال الــشروط هــذه تــوافرت متــى

 حیـــث مـــن أمـــا العناصـــر، حیـــث مـــن التـــسلیم حـــاالت جمیـــع فـــي الـــشروط

 للتـــسلیم حاجتهــا بحــسب وذلــك الــدول، بـــین خــالف محــل فهــي الموضــوع

ـــارات ـــة المـــصالح واعتب ـــة كـــل تراعیهـــا التـــي الدولی  هـــذه أهـــم ومـــن ،)١(دول

  -:الشروط

 :المزدوج التجریم - ١

 المطلوب الدولة في مجرم أجله من التسلیم المطلوب الفعل یكون أن هوو

 الوصــف دون فقــط بــالتجریم والعبــرة للتــسلیم، الطالبــة والدولــة التــسلیم منهــا

 معـین لفعـل القـانوني التكییف یختلف أن الممكن من ألنه للفعل، القانوني

 ینمعـ فعـل یوصـف قـد ًفمـثال منهـا، كل تشریع حسب أخرى عن دولة في

ــــــــــه علــــــــــى ــــــــــصب جریمــــــــــة أن ــــــــــة فــــــــــي ن ــــــــــه وعلــــــــــى دول    فــــــــــي ســــــــــرقة أن

  .أخرى دولة

 ًفعــال یعــد معــین ســلوك كــون فحــسب یتــضمن ال المــزدوج التجــریم وشــرط

 تـــوافر ًأیـــضا یـــشمل ولكـــن الـــدولتین لكـــال الجنائیـــة للتقنیـــات ًوفقـــا إجرامیـــا

 الدولـــــة فــــإن علیــــه وبنــــاء المــــتهم، للــــشخص الفعلیــــة الجنائیــــة المــــسئولیة

 تنـسب الـذي الـسن دون كـان إذا الـشخص تسلیم ترفض قد إلیها المطلوب

 التي الدولة قانون كان ولو حتى لقانونها، ًوفقا الجنائیة المسئولیة فیه إلیه

  .)٢(السند هذا في الجنائیة المسئولیة تحمله على ینص تطلبه

 منها المطلوب والدولة التسلیم طالبة الدولة في التجریم ازدواج شرط ویتبع

 ًوفقــا بالتقــادم ســقطت أو انقــضت قــد الجنائیــة الــدعوى تكــون أال سلیم،التــ

                                                           

 .٥٧٩ ص السابق، المرجع العازمي، اهللا عبد فهد. د (1)

 .١٤٢ ص السابق، المرجع محمود، العني عبد. د (2)



                                 -       - ٢٢١

 الــشخص محاكمــة هــو التــسلیم مــن الغــرض ألن الــدولتین، مــن أي لقــانون

 بالتقــادم الجنائیــة الــدعوى انقــضت فــإذا علیــه، بهــا محكــوم عقوبــة تنفیــذ أو

  .)١(للتسلیم محل هناك یكون فال التسلیم طالبة الدولة لقانون ًطبقا

 مـن تبغـي التـسلیم طالبـة الدولة أن في أساسه یجد المزدوج التجریم رطوش

 تنفیـــذ أو اإلجرامـــي الـــسلوك ارتكـــاب إلیـــه نـــسب مـــن محاكمـــة طلبهـــا وراء

 فــي مجــرم الــسلوك أن بداهــة یفتــرض وهــذا علیــه، بهــا المحكومــة العقوبــة

 عمومیــة دعـوى وجـود یتـصور فـال ًمجرمــا یكـن لـم إذا إنـه حیـث تـشریعها،

 جنـائي حكـم قیـام یتصور ال كما المتهم، الشخص ضد جنائیة حقةمال أو

 المطلــوب الدولــة مطالبــة یجــوز ال أخــرى ناحیــة مــن علیــه، بعقوبــة یقــضي

  .)٢(لقانونها ًوفقا مجرم غیر سلوك على عقوبة بإیقاع التسلیم إلیها

 .)٣(التسلیم بشأنها الجائز الجرائم من جریمة الفعل یشكل أن - ٢

 تعریـــــف حیــــث مــــن الوطنیـــــة والقــــوانین الدولیــــة یـــــاتاالتفاق نهــــج یختلــــف

 علــى یقــوم األول: أساســین منهجــین إلــى التــسلیم محــل الجــرائم وتــصنیف

 یـتم ال الحـصر سـبیل علـى معینة جرائم تحدید یتم وفیه الحصري، التعداد

                                                           

 .٩٠ ص السابق، المرجع الباقي، عبد جمیل. د (1)

  .٤٧ ص ناشر، بدون المكملة، القوانین المحیسن، أسامة. د (2)

 المــصري، القــانون فــي المجــرمین تــسلیم غطــاس، جــرجس إســكندر. د: وینظــر  

 التـي العربـي، العـالم فـي الجنـائي المجـال فـي الـدولي القضائي التعاون في ندوة

) إیطالیـا -سـیراكوزا (الجنائیـة العلـوم فـي العلیـا للدراسـات الـدولي المعهـد أقامها

 المجــرمین، تــسلیم ســي،العرو حــسین محمــود. د ،١٦٠ ص م،١٩٩٣ دیــسمبر

 .١٣٥ ص السابق، المرجع

 الـسابق، المرجع المجرمین، لتسلیم العامة النظریة سراج، الفتاح عبد. د: ینظر (3)

 .٢٥٨ ص



                                 -       - ٢٢٢

 ًوانتــشارا ًشــیوعا األقــل األســلوب هــذا ویعتبــر الجــرائم، تلــك فــي إال التــسلیم

 متـــى العقــاب مــن المجــرمین بعــض إفـــالت إلــى ديیــؤ حیــث الــدول، بــین

  .القائمة في واردة غیر الجریمة كانت

 یجـــوز ال التــي األحــوال أو للجــرائم ســلبیة قائمــة وضــع علــى یقــوم الثــاني

 الجـرائم ومـن الـدول، بـین ًشـیوعا األكثـر هـو الـنهج هذا ویعد فیها، التسلیم

 تنــدرج التــي جــرائمال المجــرمین تــسلیم مبــدأ نطــاق مــن اســتبعادها تــم التــي

 قـانون بمقتـضى علیهـا معاقبـا یكـون ال التـي الجـرائم: اآلتیـة الـصور تحت

 األهمیــــة، قلیلــــة الجــــرائم العــــسكریة، الجــــرائم الــــسیاسیة، الجــــرائم الــــدولتین،

  ....اإلعدام بعقوبة تسلیمه المطلوب المتهم على فیها المحكوم الجرائم

 غیــر الــدخول بالمعلوماتیــة بطوتــرت التــسلیم فیهــا یجــوز التــي الجــرائم ومــن

 المنظومــة، فــي المــشرع غیــر التــدخل المــشرع، غیــر االعتــراض المــشرع،

 بـــالكمبیوتر، المتعلقـــة والتـــدلیس التزویـــر جریمـــة األجهـــزة، اســـتخدام إســـاءة

 الجـــرائم الفاضـــحة، األطفـــال وصـــور اإلباحیـــة باألعمـــال المتعلقـــة الجـــرائم

 المتعلقـــة والحقـــوق والنـــشر بـــعالط بحقـــوق الخاصـــة باالنتهاكـــات المتعلقـــة

  .)١(بها

 :تسلیمهم المطلوب باألشخاص المتعلقة الشروط - ٣

 الــــسائدة المبـــادئ مــــن حیـــث الرعایــــا، تـــسلیم جــــواز عـــدم  .أ 

 علیهـا نـصت والتـي الـدولي المجتمـع فـي علیهـا والمستقر

 عــدم مبــدأ الدولیــة واالتفاقیــات الوطنیــة التــشریعات معظــم

                                                           

 .بعدها وما ٥٩١ ص السابق، المرجع العازمي، اهللا عبد بن فهد. د (1)



                                 -       - ٢٢٣

 مــن المرتكبــة الجریمــة نــوع كــان أیــا الرعایــا، تــسلیم جــواز

 .دولهم خارج إقلیم أي في قبلهم

 فمـــن الــسیاسي، اللجــوء حــق ممنـــوحي تــسلیم جــواز عــدم  .ب 

 الدولیـة واالتفاقیـات التـشریعات أغلـب فـي السائد المبادئ

 جـواز عـدم المجـرمین بتـسلیم المتعلقـة والثنائیـة واإلقلیمیة

 .السیاسي اللجوء حق ممنوحي تسلیم

 الجریمـة ذات عـن محـاكمتهم تتمـ مـن تـسلیم جـواز عدم  .ج 

 عــدم هــو الــشرط هــذا وعلــة أجلهــا، مــن التــسلیم المطلــوب

 حـوكم أن لـه سـبق الشخص أن فطالما العقاب، ازدواجیة

 أو منهـا وبـرىء أجلهـا من التسلیم المطلوب الجریمة عن

 أیــضا یجــوز ال إنــه بــل تــسلیمه، یجــوز فــال علیهــا عوقــب

 ولــم الــوطني ضاءالقــ أمــام المنظــورة الجریمــة عــن التــسلیم

 .)١(بعد حكم فیها یصدر

  -:التسلیم طلب إجراءات: ًثالثا

 تتخـذها التـي اإلجرائیـة الطبیعـة ذات القواعـد تلـك التسلیم بإجراءات یقصد

 ألجـل وتعهـداتها الوطنیـة لقوانینهـا ًوفقـا التـسلیم عملیـة في األطراف الدول

 اإلنــسان حقــوق علــى المحافظــة بــین التوفیــق بهــدف التــسلیم، عملیــة إتمــام

                                                           

 داماســـتخ عـــن الناشـــئة للجـــرائم اإلجرائیـــة الجوانـــب الحـــسیني، ســـعد أحمـــد. د (1)

  .٢٨٥ ص السابق، المرجع اإللكترونیة، الشبكات

 ضوء في المجرمین لتسلیم العامة المبادئ وزیر، مرسي العظیم عبد. د: وینظر  

 بكلیـة الثالـث الـسنوي العلمـي المـؤتمر الدولیـة، والمعاهدات الفقهیة المجهودات

 اباإلرهــ لظــاهرة التــشریعیة المواجهــة عنـوان تحــت المنــصورة، جامعــة الحقـوق،

 .١٢٧ ص م،١٩٩٨ أبریل ٢٢-٢١ والدولي، الوطني الصعیدین على



                                 -       - ٢٢٤

 الــدولي التعــاون ضــرورات عــن الناشــئ العــام الــصالح تــأمین وبــین وحریتــه

  .)١(العقاب من مجرم أي یفلت ال بحیث الجریمة، مكافحة في

 أنهــا كمــا بالتــسلیم، والمطالبــة الطالبــة الــدولتان تتقاســمها اإلجــراءات وهــذه

  .التعاهدیة أو الدولیة االلتزامات ببعض مقیدة بل مطلقة لیست

 حكومة من طلب بتقدیم العربیة مصر جمهوریة في التسلیم إجراءات وتتم

 المـصریة الخارجیـة وزارة طریـق عن المصریة الحكومة إلى الطالبة الدولة

 للنظــر العــدل لــوزارة ًسیاســیا فحــصه بعــد تحیلــه والتــي الدبلوماســیة بــالطرق

 لتــسلیما المطلــوب باألفعــال بیــان التــسلیم بطلــب ویرفــق أحقیتــه، مــدى فــي

 الواجبــة والنــصوص القــانوني والتكییــف ارتكابهــا ومكــان وزمــان أجلهــا مــن

  .التطبیق

 الحكـم مـن رسـمیة صـورة یرفـق عقوبـة تنفیـذ التـسلیم مـن الغـرض كان ٕواذا

ــــات القــــضائي ــــة الب ــــى باإلدان ــــتم حت ــــق ی ــــسلیم شــــروط مــــن التحق ــــا الت  ًطبق

  .لالتفاقیات

 الــذي العــام للنائــب كتابــة الطالبــة الدولــة مــن التــسلیم طلــب تقــدیم ویمكــن

 حالــة وفــي الــرفض، أو بالموافقــة الطلــب هــذا فــي الفــصل ســلطة لــه یكــون

 مــن یطلــب العــام فالنائــب أجنبیــة، دولــة مــن الــشخص تــسلیم مــصر طلــب

                                                           

 .٢٨٦ ص السابق، المرجع الحسیني، سعد أحمد. د (1)



                                 -       - ٢٢٥

 األجنبیــة الــدول فــي المختــصة الــسلطات إلــى الطلــب توجیــه العــدل وزیــر

  .)١(الدبلوماسیة بالطرق

 حالـــة فـــي اتباعهـــا الواجـــب اإلجـــراءات ،)٢(بودابـــست اتفاقیـــة تناولـــت ولقـــد

 نــصت حیــث ،٧ فقــرة ٢٤ مــادة فــي أخــرى إلــى دولــة مــن المجــرمین تـسلیم

  :على

ـــد أو التوقیـــع وقـــت طـــرف كـــل یقـــدم -أ-٧  أو التـــصدیق وثیقـــة إیـــداع عن

 أوروبــا لمجلــس العــام الــسكرتیر بإخطــار االنــضمام أو الموافقــة أو القبــول،

 أو التـسلیم، طلبـات تلقـي أو إصـدار عـن مـسئولة سـلطة كـل وعنوان باسم

  .اتفاقیة وجود عدم حالة في التحفظي الضبط أوامر

 خــاص ســجل وتحــدیث بإنــشاء أوروبــا لمجلــس العــام الــسكرتیر یقــوم -ب

 مــن بالتأكــد طــرف كــل ویلتــزم األطــراف، یعینهــا التــي المــسئولة بالــسلطات

  .الوقت طوال السجل هذا في حفظها یتم التي البیانات صحة

 طلبــــات اســــتالم عــــن المــــسئول حــــددت قــــد الــــسابعة المــــادة أن لمالحــــظوا

 الـــسكرتیر إبـــالغ اتفـــاق غیـــاب حالـــة فـــي األطـــراف ألزمـــت حیـــث التـــسلیم،

 أو إرســــال عــــن المــــسئولة ســــلطاته وعنــــوان باســــم أوروبــــا، لمجلــــس العــــام

                                                           

 المرجـــع الجنائیـــة، لإلجـــراءات العامـــة القواعـــد شـــرح مهـــدي، الـــرءوف عبـــد. د (1)

 ومـا ٩١ ص الـسابق، المرجـع الـصغیر، جمیل. د بعدها، وما ٩٧ ص السابق،

 .بعدها

 العربیــة باللغــة متاحــة م،٢٠٠١ نــوفمبر ٢٣ فــي علیهــا وقــع بودابــست ةاتفاقیــ (2)

  :التالي الموقع على

-
http://www.coe.int/t/dgi/legalcooperation/economiccrim
e/cybercri. 
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 محـــددة الفقـــرة هـــذه وتطبیـــق المؤقـــت، القـــبض أو التـــسلیم طلبـــات اســـتقبال

  .)١(الشأن ذوو األطراف بین مبرم اتفاق فیها یكون ال التي بالحالة

                                                           

 العربیـة، النهـضة دار بودابست، التفاقیة الجدیدة الترجمة السنباطي، إیهاب. د (1)

ـــي. د ،٢ص  م،٢٠٠٩ ـــد هالل ـــاله، عب ـــة ال ـــست اتفاقی  الجـــرائم لمكافحـــة بوداب

 العربیـــة، النهـــضة دار م،٢٠٠٧ األولـــى، الطبعـــة مقارنـــة دارســـة المعلوماتیـــة،

 .٣٢١ص



                                 -       - ٢٢٧

الثاني الفصل  

  الدويل التعاون إشكاليات

  املعلوماتية اجلرائم مكافحة يف 

  -:وتقسیم تمهید

 مواجهــة فــي األساســیة والركیــزة األولــى اللبنــة هــو الــدولي التعــاون كــان إذا

 العـالم فـي ختلفـةم أمـاكن فـي تـتم ما غالبا لكونها ًنظرا المعلوماتیة الجرائم

 إشــكالیات عــدة تعترضــه التعــاون ذلــك أن غیــر حدیثــة، تقنیــات باســتخدام

 للتغلــب یجــب والتــي -الــدولي أو الــوطني المــستوى علــى ســواء -وعقبــات

  .علیها والقضاء لتخطیها الجهد من المزید بذل علیها

  :التالیین المبحثین في الفصل هذا نتناول سوف األساس هذا وعلى

ـــــدولي التعـــــاون إشـــــكالیات: ولاأل المبحـــــث  الجـــــرائم مكافحـــــة فـــــي ال

  .الوطني المستوى على المعلوماتیة

ــــاني المبحــــث ــــاون إشــــكالیات: الث ــــدولي التع ــــي ال  الجــــرائم مكافحــــة ف

  .الدولي المستوى على المعلوماتیة



                                 -       - ٢٢٨

األول املبحث  

  اجلرائم مكافحة يف الدويل التعاون إشكاليات

  .الوطني املستوى على املعلوماتية

  :وتقسیم مهیدت

 الجــرائم مكافحــة مجــال فــي الــدولي التعــاون تواجــه التــي اإلشــكالیات تتعــدد

 كفایـة عـدم اإلشـكالیات هـذه أهـم ومن الوطني، المستوى على المعلوماتیة

 المعلوماتیـة الجـرائم إثبات صعوبة ،)أول مطلب (القائمة القوانین ومالئمة

  ).ثاني مطلب (فیها والتحقیق

  األول املطلب

  القائمة القوانني ومالئمة كفاية عدم

 الخاصـة أو العامـة الحیـاة ناحیة من سواء التكنولوجي المجال في التطور

 فـي التقنیـة لتلـك الجناة واستغالل شئونهم، سائر في علیه الجمیع واعتماد

 تطـــور -ولألســـف -یقابـــل ال الحقیقـــة فـــي التطـــور هـــذا جـــرائمهم، ارتكـــاب

  .یةالقانون النصوص في الدرجة بذات

 الـدول لـبعض الداخلیـة الجنائیـة القـوانین نصوص من الكثیر فإن وبالتالي

 الجــرائم، مــن المــستحدثة الــصور تلــك لمواجهــة الحــالي بوضــعها یكفــي ال

 ارتكـــــاب محـــــل الـــــشيء فـــــي المادیـــــة الـــــصفة النـــــصوص غالبیـــــة لتطلـــــب



                                 -       - ٢٢٩

 تلـــك تخـــرج وبالتـــالي المعلوماتیـــة، الطبیعـــة مـــع یتنـــافى مـــا وهـــو الجریمـــة،

  .)١(والعقاب التجریم طائلة من الصور

 بــالجرائم المتعلقــة للتــشریعات الــدول مــن العدیــد إصــدار مــن الــرغم وعلــى

 األفعــال تجــرم التــي الدولیــة االتفاقیــات مــن للعدیــد وانــضمامها المعلوماتیــة

 غیـــر النـــصوص هــذه أن إال الجـــرائم، لهـــذه المنظمــة للمعاهـــدات المخالفــة

 واإلنترنـــت، الكمبیـــوتر مجـــال فـــي رتكبـــةالم الجـــرائم ســـائر لمعالجـــة كافیـــة

 والكـشف الجـرائم ضبط عند الشرطة رجال جهود لتقلیل یؤدي الذي األمر

 كانــت ٕوان للــدول الداخلیــة التــشریعات مــن الكثیــر أن كمــا مرتكبیهــا، عــن

 ًنظرا أنه إال التقلیدیة الجرائم على تطبیقها یمكن عامة قواعد على تحتوي

 الجــرائم وشــروط أركــان عــن المعلوماتیــة ائمالجــر وشــروط أركــان الخــتالف

 علــى النــصوص هــذه تطبیــق إمكــان عــدم ذلــك علــى یترتــب فإنــه التقلیدیــة

 ضــبط فــي والقــضائیة الــشرطیة األجهــزة مهمــة یــصعب ممــا الجــرائم، هــذه

  .)٢(قضائیا مرتكبیها ومالحقة الجرائم هذه

  

  

                                                           

 بحـث مواجهتهـا، وطرق المعلوماتیة، الجرائم وآخرون، صالح منیر محمد. لواء (1)

 م،٢٠٠٥ یولیـو الثالـث، العدد الشرطة، أكادیمیة الشرطة، بحوث بمركز منشور

 .١٧٩ ص

 الفنیــة والمــصنفات المؤلــف وحقــوق الكمبیــوتر جــرائم عفیفــي، كامــل عفیفــي. د (2)

 بـــدون اإلســكندریة، المعـــارف منــشأة مقارنـــة، دراســة والقـــانون، الــشرطة ودور

 فـي اإلنترنـت لجـرائم اإلجرائیـة الجوانـب هـروال، هبة نبیلة. أ ،٤٦٩ ص تاریخ،

 .عدهاب وما ٤٠ ص السابق، المرجع االستدالالت، جمع مرحلة
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  الثاني املطلب

  فيها والتحقيق املعلوماتية اجلرائم إثبات صعوبة

 بأنهــــا صــــورها أكثـــر فــــي تتمیـــز أنهــــا المعلوماتیــــة الجـــرائم إشــــكالیات مـــن

 فهي بوقوعها، حتى یدري أو ًغالبا علیه المجني یلحظها ال وخفیة مستترة

 المرئیـة، غیـر بالجریمـة توصـف ولـذلك الـصدفة، بمحض تكشف ما ًغالبا

 حیـث بعد، عن تتم ما المعلوماتیة الجریمة أن هو ًتعقیدا األمر یزید ومما

 الفعل بین المسافات تتباعد ثم ومن الجریمة مسرح على الفاعل یتواجد ال

  .)١(والنتیجة

 قولیـة أدلة یوجد فال مادیة، آثار له لیس الجرائم هذه في اإلجرامي فالفعل

 فــي الــدلیل إن حیــث بــالحواس، إدراكهــا یمكــن تلــبس حــاالت أو مادیــة أو

ـــةإلكت نبـــضات صـــورة فـــي یكـــون الجـــرائم هـــذه  ممـــا محـــسوسة، غیـــر رونی

 الحاســب بأنظمــة كافیــة علمیــة درایــة لدیــه تكــون أن المحقــق مــن یتطلــب

 األدلـــــة عــــن للبحـــــث معهــــا التعامـــــل لــــه یتـــــسنى حتــــى تـــــشغیلها، وحقیقــــة

  .)٢(علیها والمحافظة

 إلـى الوصـول إعاقـة اإلمكـان قـدر یحـاول الجـرائم هـذه فـي المجـرم أن كما

 وضع أو برامج بدس یقوم جریمته تكابار بعد فهو الوسائل، بشتى الدلیل

                                                           

 األولـى، الطبعة المعلومات تقنیة ومخاطر العقوبات قانون رستم، فرید هشام. د (1)

ــة م،١٩٩٥ ــة، اآلالت مكتب ــسابق، المرجــع كامــل، عفیفــي. د أســیوط، الحدیث  ال

 .٤٧٠ ص

 الحفـیظ، عبـد أیمـن. د بعدها، وما ٤٦٩ ص السابق، المرجع كامل، عفیفي. د (2)

 مكتبـــة ،٢١٤ ص المعلوماتیـــة، الجـــرائم جهـــةلموا واألمنیـــة الفنیـــة االتجاهـــات

 .م٢٠٠٥ العربیة، الكتب
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ـــى الوصـــول تعـــوق ورمـــوز ســـریة كلمـــات  تـــشفیر إلـــى یلجـــأ أو الـــدلیل، إل

 الــسهل مــن إنــه حیــث یدینــه، دلیــل إلــى الوصــول یــصعب ممــا التعلیمــات

 قیاسـي، زمـن فـي الـدلیل محـو المعلوماتیـة الجـرائم أغلـب فـي المجرم على

ـــك یـــستغرق وال ـــالبرامج نةباالســـتعا معـــدودة دقـــائق ســـوى ذل  المخصـــصة ب

  .)١(لذلك

ــــات صــــعوبة وترجــــع  إلــــى -ســــبق عمــــا ًفــــضال -المعلوماتیــــة الجــــرائم إثب

  :)٢(التالیة األسباب

 .وجدت إن بآثارها الفني االحتفاظ صعوبة -١

 نقــض (عنهــا الكــشف أجــل مــن تتطلبهــا التــي العالیــة الفنیــة الحرفیــة -٢

 الــذي المحقــق عمــل یعرقــل مــا وهــذا ،)والتحقیــق الــشرطة رجــال خبــرة

 .التقلیدیة الجرائم مع التعامل على تعود

 علـــى التعـــرف فـــي والتـــضلیل ارتكابهـــا، فـــي الخـــداع علـــى اعتمادهـــا -٣

 تحــت اإلنترنــت دروب عبــر التخفــي علــى یعتمــدون والــذین مرتكبیهــا،

 .فني قناع

 إمكانیـــة -والمكـــاني -الـــدول بـــین المواقیـــت اخـــتالف -الزمنـــي البعـــد -٤

 یلعـب -التطبیـق الواجـب القانون -ونيوالقان -بعد عن الجریمة تنفیذ

                                                           

 بــدون الــسوداني، القــانون فــي المعلوماتیــة جــرائم الحــسن، محمــد علــي عــزة. د (1)

 .١١ص ناشر،

 الفكر دار اإلنترنت، جرائم الجنبیهي، محمد ممدوح. أ الجنبیهي، محمد منیر. أ (2)

 عبــــد محمــــد. عمیــــد بعــــدها، ومــــا ٤٠ ص م،٢٠٠٤ اإلســــكندریة، الجــــامعي،

 البحـوث مركـز مجلـة المعلوماتیـة، الجرائم وتحقیق مالحقة مشكلة فرج، اللطیف

 .١٤٤ ص م،٢٠٠٠ العاشر، العدد الشرطة، بأكادیمیة
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 هـذه مثـل لتعقـب الـدولي والتنسیق التحري جهود تثبیت في ًكبیرا ًدورا

 .الجرائم

 حیــــث الجــــرائم، تلــــك عــــن التبلیــــغ عــــن الجهــــات مــــن الكثیــــر إحجــــام -٥

 علـى االدخاریـة المؤسـسات أو البنـوك وخاصة الجهات أكثر تحرص

 اآلمـان تحقیـق عـن عجزهـا بیان وعدم لها، تعرض عما الكشف عدم

 معهـــا، تتعامـــل التـــي األمـــوال ألصـــول وبالتـــالي للمعلومـــات، الكـــافي

 عمـا اإلبـالغ دون داخلیـة إداریـة إجراءات باتخاذ عادة الجهة فتكتفي

 ومكانتهــا بـسمعتها لإلضــرار تجنبـا المختــصة، للـسلطات لــه تعرضـت

 محاولـة هـو ًأیـضا ذلـك فـي الـسبب یكون وقد كفاءتها، في الثقة وهز

ـــتم ال حتـــى الجریمـــة ارتكـــاب أســـلوب إخفـــاء ـــدها، ی ـــذي األمـــر تقلی  ال

 .)١(الجرائم من المزید ارتكاب على الجناة یشجع

  

  

  

  

  

  

  

 

  الثاني املبحث

                                                           

 ص مقارنـة، دراسة المعلوماتیة، للجرائم اإلجرائیة الجوانب رستم، فرید هشام. د (1)

 الحــسن، محمــد علــي عــزة. د م،١٩٩٤ أســیوط، الحدیثــة، اآلالت مكتبــة ،٢٥

 .١٠ ص السابق، المرجع



                                 -       - ٢٣٣

  مكافحة يف الدويل التعاون إشكاليات

  الدويل املستوى على املعلوماتية اجلرائم

 الكثیـرین ةومنـادا المعلوماتیـة الجـرائم لمكافحـة الـدولي التعـاون ضـرورة مع

 هـــذه أهـــم ومـــن تحقیقـــه، دون تقـــف ومعوقـــات إشـــكالیات ثمـــة أن إال بـــه،

 مطلــب (مــصالحها بــین والتعــارض للــدول التــشریعي القــصور اإلشــكالیات

ــــوع ،)أول ــــة القانونیــــة الــــنظم واخــــتالف تن  تنــــازع ،)ٍثــــان مطلــــب (اإلجرائی

 الخاصـــــة اإلشـــــكالیات ،)ثالـــــث مطلـــــب (الـــــدولي القـــــضائي االختـــــصاص

 فـي المجرمین بتسلیم الخاصة اإلشكالیات) رابع مطلب (القضائیة بةباإلنا

  ).خامس مطلب (المعلوماتیة الجرائم مكافحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األول املطلب



                                 -       - ٢٣٤

  مصاحلها بني والتعارض للدول التشريعي القصور

ــــدول القانونیــــة األنظمــــة اخــــتالف إن  ســــبیل تعتــــرض كبیــــرة عقبــــة یعــــد لل

 لمـا المعلوماتیـة، الجرائم مكافحة مجال يف الدول تلك بین الدولي التعاون

 هــذا یثیــره ومــا القــانون، تطبیــق مــشكالت مــن االخــتالف ذلــك علــى یترتـب

 الــنظم غالبیـة قـصور أن كمـا العملـي، الواقـع فـي مـشكالت مـن االخـتالف

ـــدول التـــشریعیة ـــة، للجـــرائم محـــدد مفهـــوم وضـــع عـــن لل  وكـــذلك المعلوماتی

 التعـاون سـبل یجعـل الجـرائم لـكلت خـاص قـانوني نظـام وضع في قصورها

ًصعبا ًأمرا الدولي
)١(.  

 لمواجهــة الــدول مــن الكثیــر فــي القائمــة القانونیــة لألنظمــة متأنیــة وبنظــرة

 حــول الــدول بــین عــام اتفــاق وجــود بعــدم القــول یمكــن المعلوماتیــة الجــرائم

 تجریمهـا، الواجـب اإلنترنـت وشـبكة المعلومات نظم استخدام إساءة نماذج

 بمكافحــــة خـــاص الــــدول لـــدى قـــانوني نظــــام وجـــود عــــدم آخـــر بمعنـــى أو

 في ًمجرما یكون قد األنظمة أحد في ًمباحا یكون فما المعلوماتیة، الجرائم

 البیئــات اخــتالف منهــا أســباب، عــدة إلــى ذلــك إرجــاع ویمكــن آخــر، نظــام

 اختالف وبالتالي آلخر، مجتمع من والثقافات والدیانات والتقالید والعادات

 هــــذا غیــــاب ســــبب یتجلــــى وقــــد آلخــــر، مجتمــــع مــــن التــــشریعیة الــــسیاسة

 األمــر، بهــذا تتعلــق التــي القانونیــة والمفــاهیم التعــاریف كثــرة فــي النمــوذج

                                                           

 المرجـع اإلنترنـت، لـشبكة الجنائیـة للحمایـة اإلجرائیـة الجوانـب أحمـد، سامح. د (1)

 .٥٣٨ ص السابق،



                                 -       - ٢٣٥

 الجنائیـة، القانونیـة أنظمتهـا حـسب ومـصطلحات تعریفات تضع دولة فكل

  .)١(المعلوماتي المجال یعرفه الذى التطور عن ًأساسا الناتجة ًوتحدیدا

 الـنص عدم إن حیث الدولي، التعاون إجراءات على ًسلبا عكسین ما وهذا

 یـؤثر الـدول واقتـصادیات أمـن تهـدد والتـي المعلوماتیـة الجـرائم جمیـع على

ـــك ـــى ذل  المجـــاالت وخاصـــة المختلفـــة، المجـــاالت فـــي القـــرار صـــانعي عل

 والفكــر الــسیاسي االتجــاه علــى بالــسلب یــؤثر ممــا واالقتــصادیة، الــسیاسیة

  .الدول مختلف في والعقاب جریموالت القانوني

 قـانوني نظام وضع في الدول لمختلف الداخلي التشریعي القصور أن كما

 مواجهــة فــي الــدولي التعــاون أمــام عائقــا یقــف المعلوماتیــة بــالجرائم خــاص

 القانونیــة القواعــد علیهــا لتطبــق الجــرائم هــذه تــرك إن حیــث الجــرائم، هــذه

 مـن المجرمین إفالت إلى یؤدي مما یة،التقن طبیعتها مع یتالءم ال العامة

 مـصالح تتعارض وعندما ،)٢(علیهم المجني لإلفراد الحقوق ٕواهدار العدالة

 تلجــأ إذ الــدولي، التعــاون ســبل تعتــرض كبیــرة عقبــة یمثــل ذلــك فــإن الــدول

 الدولـة مصلحة مع تعارض ولو مصالحها تقضیه ما تغلیب إلى دولة كل

 العدالـــة مـــسائل فـــي الـــدولي التعـــاون علـــى الـــدول قـــدرة وتتوقـــف األخـــرى،

 القائمــة الــسیاسیة العالقــات علــى -مــا حــد إلــى -القــوانین وتنفیــذ الجنائیــة

                                                           

 عبــــد أیمــــن. د ،٥٥٠ ص الــــسابق، المرجــــع الغــــافري، ســــعید بــــن حــــسین. د (1)

ـــسابق، المرجـــع الحفـــیظ، ـــد. د ،١٥ ص ال ـــاح عب ـــومي الفت ـــ حجـــازي، بی  دلیلال

 القـاهرة، القانونیـة، الكتـب دار واإلنترنـت، الكمبیـوتر جـرائم في والتزویر الجنائي

 واإلنترنـت، الكمبیوتر جرائم في الجنائیة اإلجراءات مبادئ ،١٠٢ ص م،٢٠٠٢

 محمـد. د بعـدها، ومـا ١٤٢ ص م،٢٠٠٦ األولـى، الطبعـة الجامعي، الفكر دار

 .٥٤٢ ص السابق، المرجع اإلنترنت، شبكة تفتیش أنور، فتحي

 .٥٢٩ ص السابق، المرجع مبارك، العزیز عبد هشام. د (2)



                                 -       - ٢٣٦

 سـبل فـشل احتمـاالت تزایـدت سـیئة الـسیاسیة العالقـات كانـت فكلما بینها،

 األیدیولوجیات في اختالف یوجد عندما السیما بینها، فیما الدولي التعاون

 ممــــا وحریاتــــه، اإلنــــسان حقــــوق احتــــرام تویاتمــــس فــــي أو القــــیم، نظــــم أو

  .)١(الدولي التعاون وسبل إجراءات على آثره ینعكس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثاني املطلب

  اإلجرائية القانونية النظم واختالف تنوع
                                                           

 .٥٣٦ ص السابق، المرجع العزیز، عبد هشام. د (1)



                                 -       - ٢٣٧

ـــنظم واخـــتالف تنـــوع بـــسبب ـــة القانونیـــة ال  التحـــري طـــرق أن نجـــد اإلجرائی

 عدیمـــة تكـــون قـــد مـــا لـــةدو فـــي فاعلیتهـــا تثبـــت التـــي والمحاكمـــة والتحقیـــق

 بالنــسبة الحـال هـو كمـا بإجرائهـا، یـسمح ال قـد أو أخـرى، دولـة فـي الفائـدة

 مـن وغیرهـا المـستترة، والعملیـات المراقب، والتسلیم ،)١(اإللكترونیة للمراقبة

ـــــإذا المـــــشابهة، اإلجـــــراءات ـــــرت مـــــا ف  جمـــــع طـــــرق مـــــن مـــــا طریقـــــة اعتب

 ذات تكــــون قــــد معینــــة، لــــةدو فـــي قانونیــــة أنهــــا التحقیــــق أو االســـتدالالت

 سـوف األولـى الدولـة فـإن وبالتالي أخرى، دولة في مشروعة غیر الطریقة

 علـى األخـرى الدولـة فـي القانون إنفاذ سلطات قدرة لعدم أمل بخیبة تشعر

 الـــــسلطات أن إلـــــى باإلضـــــافة فعالـــــة، أداة أنـــــه هـــــي تعتبـــــره مـــــا اســـــتخدام

 جــرى إثبــات دلیــل أي خدامباســت تـسمح ال قــد الثانیــة الدولــة لــدى القـضائیة

 هذا كان ٕوان حتى مشروعة، غیر ًطرقا أنها الدولة هذه ترى بطرق جمعه

  .)٢(مشروع وبشكل قضائي اختصاص في علیه الحصول تم الدلیل

                                                           

 یقــوم فیــه، المــشتبه عــن والمعلومــات البیانــات جمــع وســائل مــن وســیلة وهــي (1)

 عالیـــة، تقنیـــة كفـــاءة ذي قـــضائي ضـــبط مـــأمور فـــي یتمثـــل إلكترونـــي، مراقـــب

 التقنیـــة ذلـــك فـــي ًمـــستخدما معهـــا، یتعامـــل التـــي الجریمـــة عنـــو مـــع تتماشـــى

 بــاختراق قــام ممــن الهكــرة أحــد یراقــب كــأن اإلنترنــت، شــبكة وعبــر اإللكترونیــة

 إلكترونـي بریـد صـندوق بإعـداد یقـوم أو علیـه، بالمجني الخاص اآللي الحاسب

 للألطفــا داعــرة لــصور اســتقباله أو إرســاله عنــد فیــه المــشتبه لمراقبــة مستنـسخ

 عبــر اإللكترونیــة المراقبــة موســى، محمــد مــصطفى. د: ینظــر اإلنترنــت، عبــر

 دار واإللكترونیـة، التقلیدیـة األمنیـة المراقبـة بـین مقارنـة دراسة اإلنترنت، شبكة

 .٣ص م،٢٠٠٣ المصریة، القومیة والوثائق الكتب

 .بعدها وما ٥٥٠ ص السابق، المرجع الغافري، سعید بن حسین. د (2)



                                 -       - ٢٣٨

 بـاإلجراءات یتعلـق فیمـا المختلفـة الـدول بـین تنسیق وجود عدم یعني وهذا

 بأعمــال منهــا تعلــق امــ ســواء المعلوماتیــة، الجــرائم بــشأن المتبعــة الجنائیــة

  .المحاكمة أو التحقیق أو االستدالل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثالث املطلب

  الدويل القضائي االختصاص تنازع



                                 -       - ٢٣٩

 في ینظر أن في للقضاء القانون یقررها التي السلطة باالختصاص یقصد

 االختـصاص هذا ینسب أن واألصل المشرع، حدده معین نوع من دعاوى

 فـــــي الفـــــصل ســـــلطة تخویلـــــه موضـــــوعه یكـــــون وأن الحكـــــم، قـــــضاء إلـــــى

  .)١(الدعوى

 داخلــي، اختــصاص: نــوعین إلــى الجنــائي القــضائي االختــصاص وینقــسم

 بهــا تخــتص التــي الجنائیــة الــدعاوى تــوزع یعنــي األول دولــي، واختــصاص

 مـشكلة أي توجـد وال القـانون، حـددها التـي للضوابط وفقا الوطنیة المحاكم

 الرجـوع یتم حیث المحلي، أو طنيالو المستوى على لالختصاص بالنسبة

 االختـــصاص وهـــو الثـــاني النـــوع أمـــا لـــذلك، ًقانونـــا المحـــددة المعـــاییر إلـــى

  .)٢(معینة دعاوى تنظر أن في دولة كل محاكم سلطة فیعني الدولي

 وكونهــا وخــصائص، ســمات مــن المعلوماتیــة الجــرائم بــه تتــسم مــا وبــسبب

 تعد فإنها والتدبیر، التأثیر عالمیة طبیعة وذات الدول، لحدود عابرة جرائم

ـــازع بـــشأنها یثـــار التـــي الجـــرائم أكثـــر مـــن  بـــین القـــضائي االختـــصاص تن

 مرتبطة جرائم عدة أو الجریمة ذات عن الدعوى تقدیم یعني والذي الدول،

 اختـصاصها، جهـة كـل وادعـاء الحكـم، أو التحقیق جهات من جهتین إلى

ـــازع یـــسمى مـــا وهـــو  الجهتـــین كـــال رفـــض أو اإلیجـــابي، االختـــصاص بتن

 االختـصاص بتنـازع یـسمى مـا وهو االختصاص، عدم أساس على النظر

                                                           

 دار الثالثـة، الطبعـة الجنائیـة، اإلجـراءات قـانون شرح حسني، نجیب حمودم. د (1)

 .٨٢٣ ص ،٨١٥ رقم م،١٩٨٨ العربیة، النهضة

 .٤٢ص السابق، المرجع الباقي، عبد جمیل. د (2)



                                 -       - ٢٤٠

 مـــن جریمـــة مـــا دولـــة إقلـــیم فـــي أجنبـــي یرتكـــب أن یحـــدث فقـــد ،)١(الـــسلبي

ـــة الجـــرائم ـــا المعلوماتی ـــائي لالختـــصاص الجریمـــة تخـــضع فهن ـــة الجن  للدول

ــــى للمرتكــــب ــــا الجریمــــة إقلیمهــــا عل ــــدأ ًوفق ــــة، لمب  ككــــذل وتخــــضع اإلقلیمی

 لمبــــدأ ًوفقــــا األجنبــــي هــــذا لهــــا التــــابع الدولــــة الختــــصاص ذاتهــــا الجریمــــة

 تهــدد التــي الجــرائم مــن الجریمــة هــذه تكــون وقــد الشخــصي، االختــصاص

 مبـدأ إلـى ًاسـتنادا اختـصاصها فـي عندئـذ فتـدخل أخـرى دولة وسالمة أمن

  .)٢(العینیة

 صاصاالختـ تأسیس حالة في القضائي االختصاص تنازع فكرة تثور كما

 المـشروعة، غیـر المعلومـات ببـث الجـاني قـام لو كما اإلقلیمیة، مبدأ على

ــیم علــى الخالعــي الطــابع ذات الــصور أو  اإلطــالع وتــم معینــة، دولــة إقل

 الجنـــائي االختـــصاص فــإن اإلقلیمیـــة لمبــدأ فوفقـــا أخـــرى، دولــة فـــي علیهــا

 التـي تلك سواء الجریمة، مستها التي الدول من دولة لكل یثبت والقضائي

 الفعــل نتیجــة حــدثت التــي تلــك أو) البــث فعــل (اإلجرامــي الفعــل فیهــا وقــع

 اإلطاحـــة إلـــى یـــؤدي الـــذي األمـــر ،)المـــشروعة غیـــر الـــصور تلقـــي (فیهـــا

                                                           

 القــوانین تنــازع إبــراهیم، أحمــد إبــراهیم. د: ینظــر االختــصاص تنــازع تعریــف فــي (1)

 م،١٩٨٥ وهبـة، مكتبـة األجنبیـة، ألحكـاما وتنفیذ الدولي القضائي واالختصاص

 الــدولي، القــضائي االختــصاص وتنــازع القــوانین تنــازع الالفــي، مبــروك محمـد. د

 واالختـصاص القـوانین تنـازع الترجمان، خالد محمد. د بدون، الحلبي، منشورات

 القـضائي االختصاص تنازع صادق، هشام. د م،١٩٩٦ طبعة الدولي، القضائي

 الدین عز.د الثانیة، الطبعة اإلسكندریة، المعارف منشأة ارنة،مق دراسة الدولي،

 الثامنـة، الطبعـة الدولیین، القضائي االختصاص وتنازع القوانین تنازع اهللا، عبد

 .م١٩٧٧ العربیة، النهضة دار

 .٧٣ ص السابق، المرجع الباقي، عبد جمیل. د (2)



                                 -       - ٢٤١

 وهـو مـرة، مـن أكثـر الواحـد الفعـل عـن الـشخص محاكمـة جواز عدم بمبدأ

  .)١(الجنائي القانون علیها یقوم التي األساسیة المبادئ أحد

 قضیة القضائي االختصاص مشكلة إلى األنظار لفتت التي یاالقضا ومن

 دولـــة فــي البنـــوك بأحــد یعمـــل إنجلیــزي مبـــرمج قیــام فـــي وقائعهــا تــتلخص

 بــإجراء لیقــوم بالبنــك الخــاص اآللــي الحاســب نظــام فــي بالتالعــب الكویــت

 الخــاص الحــساب فــي بإیــداعها یقــوم ثــم العمــالء، أرصــدة مــن خــصومات

 أن إیــاه طالبــا البنــك إلــى بالكتابــة قــام انجلتــرا إلــى المــتهم عــودة وبعــد بــه،

 انجلتــرا، فــي بنكیــة حــسابات عــدة إلــى بــه الخــاص الحــساب بتحویــل یقــوم

  .بالفعل البنك به قام ما وهو

 االحتیـال بطریـق الغیـر أمـوال علـى الحـصول بتهمـة للمحاكمـة المـتهم قدم

 طعـن المـتهم أن إال الـسجن، بعقوبـة علیـه وحكـم اإلنجلیـزي، للقانون طبقا

 فــي بالفــصل اإلنجلیــزي القــضاء اختــصاص عــدم إلــى ًاســتنادا الحكــم فــي

 ولـیس الكویـت دولـة فـي تمـا قـد واإلیـداع السحب فعلي إن حیث الجریمة،

 وجــاء المــتهم، مــن المقــدم الطعــن االســتئناف محكمــة رفــضت. انجلتــرا فــي

 الطلـب بعـد إال یكتمـل لـم للمـتهم اإلجرامـي النشاط أن رفضها حیثیات في

 علـى حـصوله من عنه أسفر وما بالتحویل، البنك مدیر إلى به تقدم الذي

  .)٢(اإلنجلیزیة البنوك بواسطة اإلجرامي النشاط محل األموال

                                                           

 .٧٣ ص السابق، المرجع الباقي، عبد جمیل. د (1)

 تطبیقیـة، نظریـة دارسـة االقتصادیة، الحاسب جرائم قورة، عادل نائلة. د: نظری (2)

 الدســـوقي، إبـــراهیم طـــارق. د ،٤٩ ص م،٢٠٠٥ القـــاهرة، الحلبـــي، منـــشورات

 .٦٠٣ ص السابق، المرجع المعلوماتي، األمن



                                 -       - ٢٤٢

 لحـل المناسـبة الوسـائل إیجاد ضرورة إلى النظر المشكالت هذه لفتت وقد

  .القضائي االختصاص بمسائل المتعلقة المشكالت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ابعالر املطلب

  الدولية القضائية باإلنابة اخلاصة اإلشكاليات

 والخاصــة المعلوماتیــة الجــرائم مكافحــة فــي الــدولي التعــاون إشــكالیات مــن

 الـبطء ٕواشـكالیة السیادة، فكرة بإشكالیة یعرف ما الدولیة القضائیة باإلنابة

  .اإلجراءات في



                                 -       - ٢٤٣

  -:السیادة فكرة إشكالیة: ًأوال

 فــــي ســـلطة تعلوهـــا ال العلیـــا الـــسلطة هــــي الدولـــة أن الـــسیادة فكـــرة تعنـــي

 بكافـة الدولـة فـي الحكـم جهـة اسـتئثار مـن ذلك یعنیه بما والخارج، الداخل

 جهــــة ألي ذلــــك فــــي تخــــضع أن دون ومظاهرهــــا، الــــسلطة اختــــصاصات

  .)١(مماثلة جهة أو سلطة ذلك في معها تشارك أن ودون أعلى،

 الــدول، إحــدى فــي تیــةالمعلوما الجــرائم مــن مــا جریمــة فــرد یرتكــب فعنــدما

 البحــث الواجــب مــن بــل المنطــق فمــن أخــرى، دولــة فــي محاكمتــه وتجــري

 فیـــه وقعـــت الـــذي البلـــد فـــي نفیهـــا أو الجریمـــة تلـــك ثبـــوت أدلـــة كافـــة عـــن

ـــد أنهـــا بحـــسبان ـــك ًمـــسرحا كانـــت التـــي البل  یعـــرف مـــا وهـــذا الجریمـــة، لتل

ــــین القــــضائي بالتعــــاون ــــة الــــدول ب  قــــد اونالتعــــ هــــذا أن غیــــر ،)٢(المختلف

 عــادة دولــة كــل أن بحــسبان إقلیمهــا، علــى دولــة كــل ســیادة بفكــرة یــصطدم

 التــي المنازعــات كافــة فــي بالفــصل القــضائي جهازهــا وعبــر بنفــسها تقــوم

                                                           

. د ،٢٥ ص الـسابق، المرجـع الدولیـة، القـضائیة اإلنابـة سـالم، عمر. د: ینظر (1)

 الــوطني، القاضــي أمــام األجنبــي الجنــائي القــانون ســالمة، الكــریم عبــد احمــد

 العقوبـــات وقـــانون الخـــاص الـــدولي القـــانون مبـــادئ ضـــوء فـــي مقارنـــة دارســـة

 المجلــد م،١٩٨٨ الــدولي للقــانون المــصریة المجلــة فــي منــشور بحــث الــدولي،

 الــسعید محمــد. د الحمیــد، عبــد ســامي محمــد. د بعــدها، ومــا ١٦٥ ص ،٤٤

 ص م،٢٠٠٢ اإلسـكندریة، الجامعیـة، المطبوعـات دار الـدولي، لتنظـیما الرقاق،

 مكافحــة فــي الدولیــة القــضائیة اإلنابــة دور شــاكر، الحلــیم عبــد أحمــد. د ،١٥٣

 العامـة األحكـام شرح خطوة، أو شوقي أحمد. د بعدها، وما ١٢٠ ص الجریمة،

 . بعدها وما ٨٥ ص العربیة، النهضة دار العقوبات، لقانون

 ١٨٨ ص الــسابق، المرجــع القــضائیة، اإلنابــة محمــود، الــرحمن عبــد أمــین .د (2)

 .بعدها وما



                                 -       - ٢٤٤

 قــد الجانـب هـذا ومـن الـسیادة، بفكـرة تـرتبط العتبـارات أراضـیها علـى تثـار

 دولـــة مـــن مـــصریة محكمـــة -ًمـــثال -تطلـــب أن المقبـــول غیـــر ومـــن یبـــدو

 مـن أكثـر أو بـإجراء القیـام فـي والمساعدة العون لها تقدم أن أجنبیة رىأخ

 الـــدعوى فــي للفـــصل الزمــا اتخـــاذه یكــون إقلیمهـــا علــى التحقیـــق إجــراءات

 الـــزج فـــإن وبالتــالي صـــحیح، والعكـــس المــصریة، المحكمـــة أمـــام المنظــورة

 مكافحـة فـي المختلفـة الـدول بـین القـضائي التعـاون یعوق قد السیادة بفكرة

  .)١(العامة الجرائم

  :اإلنابة إجراءات في البطء إشكالیة: ًثانیا

ـــــسبة األصـــــل ـــــات بالن ـــــة لطلب ـــــضائیة اإلناب ـــــة الق ـــــسلم أن الدولی  بـــــالطرق ت

 قـــــد والـــــذي والتعقیـــــد، بـــــالبطء تتـــــسم یجعلهـــــا بـــــالطبع وهـــــذا الدبلوماســـــیة،

 األمـر وهـو سرعة، من به تتمیز وما اإلنترنت أعمال طبیعة مع یتعارض

 مــن كــذلك الجــرائم، هــذه مكافحــة فــي الــدولي التعــاون علــى عكــسان الــذي

 مـــا ًغالبـــا الطلـــب متلقیـــة الدولـــة إن حیـــث الـــرد، فـــي التبـــاطؤ اإلشـــكالیات

                                                           

 بالمجلـة منـشور بحـث الجنـائي، الـدولي التعـاون صـدقى، الرحیم عبد. د: ینظر (1)

 اهللا عبــد فتــوح. د ،١ ص م،١٩٨٠ عــام ،٤٠ عــدد الــدولي، للقــانون المــصریة

 النظریــة الجنــائي، الــدولي ونالقــان أولیــات الجنــائي، الــدولي القــانون الــشاذلي،

 ،٢٠٣ ص م،٢٠٠٢ طبعـة الجامعیـة، المطبوعات دار الدولیة، للجریمة العامة

 منـشور بحـث والقـارات، الحـدود عبـر المنظمـة الجریمـة درویـش، الكریم عبد. د

 هــ،١٤١٦ صـفر الثـاني، العـدد الثالثة، السنة دبي، الشرطة كلیة األمن، بمجلة

 العالقـــات نطـــاق فـــي القـــضائیة اإلنابـــة العـــال، عبـــد محمـــد عكاشـــة. د ،٢ ص

 الـــدولي التعـــاون شـــحاتة، الـــدین عـــالء.د ،٧ ص الـــسابق، المرجـــع الخاصـــة،

 الـرحمن، عبـد أمـین. د المقدمة، من هـ ص السابق، المرجع الجریمة، لمكافحة

 .١٨٧ ص السابق، المرجع



                                 -       - ٢٤٥

 المــــوظفین نقــــص بــــسبب ســــواء الطلــــب، علــــى الــــرد فــــي متباطئــــة تكــــون

 التــي اإلجــراءات فــي الفــوارق أو اللغویــة، الــصعوبات نتیجــة أو المــدیرین،

  .)١(األسباب من ذلك غیر إلى االستجابة، تعقد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اخلامس املطلب

  ارمني بتسليم اخلاصة اإلشكاليات

  املعلوماتية اجلرائم مكافحة يف

                                                           

 .٥٥٣ ص السابق، المرجع الغافري، حسین. د (1)



                                 -       - ٢٤٦

 والخاصــة المعلوماتیــة الجــرائم مكافحــة فــي الــدولي التعــاون إشــكالیات مــن

  .التسلیم طلبات في والتزاحم التجریم ازدواجیة: إشكالتي المجرمین بتسلیم

  :التجریم ازدواجیة إشكالیة: ًأوال

 شـرط المجـرمین بتسلیم المتعلقة الدولیة واالتفاقیات القوانین سائر تتضمن

 األساس ویكمن التسلیم، لطلبات لالستجابة أساسي كشرط التجریم ازدواج

 یتــــضمن إجــــراء التــــسلیم أن فــــي التجــــریم ازدواج تطلــــب لحتمیــــة الفلــــسفي

 أن یوجب الذي األمر أجنبي، اءقض إلى یستند الشخصیة بالحریة ًمساسا

 یكــــون وأن الــــوطني، القـــانوني النظــــام فـــي یبــــرره مــــا اإلجـــراء لهــــذا یكـــون

ــــى -الفعــــل ــــب مبن ــــانون فــــي مؤثمــــا -الطل ــــوطني الق ــــى ال ــــصطدم ال حت  ت

 تعتبــره فعــال الرتكابــه اعتقالــه أو شــخص علــى بــالقبض الجماعــة مــشاعر

ًومشروعا ًمباحا الجماعة تلك
)١(. 

 التعــاون أمـام عقبــة یكـون مــا ًغالبـا أنــه إال الـشرط هــذا ةأهمیـ مــن وبـالرغم

 وأن السیما المعلوماتیة، للجرائم بالنسبة المجرمین تسلیم مجال في الدولي

 تحدیـد الـصعوبة مـن أنه إلى باإلضافة الجرائم، هذه تجرم ال الدول بعض

 یمكـن التـسلیم منهـا المطلـوب الدولـة لـدى التقلیدیة النصوص كانت إذا ما

 ذلـك إلـى یـضاف ال، أم اإلنترنـت بـشبكة المتعلقـة الجـرائم على تنطبق أن

 تطبیـق یعـوق الذي األمر التجریم، ازدواج شرط بتوسع تفسر قد الدول أن

 جمــع دون بالتــالي ویحــول المجــرمین، تـسلیم مجــال فــي الدولیــة االتفاقیـات

  .)٢(باإلنترنت المتعلقة الجرائم مرتكبي ومحاكمة األدلة

                                                           

 .بعدها وما ٥٣٩ ص السابق، المرجع لتاجي،ب أحمد سامح. د (1)

 .٩١ ص السابق، المرجع الباقي، عبد جمیل. د (2)



                                 -       - ٢٤٧

  :التسلیم طلبات في تزاحمال: ًثانیا

 التـــي الحالـــة تلـــك: الطلبــات تنـــازع أو التـــسلیم طلبــات فـــي بـــالتزاحم یقــصد

 مــن تــسلیم طلــب مــن أكثــر التــسلیم منهــا المطلــوب الــدول إلــى فیهــا یــصل

 الجریمــة بــنفس متعلـق الطلــب كـان ســواء الـشخص، ذات تطلــب دول عـدة

  .)١(أخرى بجرائم أو

 المطلـــوب الـــشخص أن المعلوماتیـــة رائمبـــالج اإلشـــكالیة هـــذه تعلـــق ومنــاط

 نفـس فـي تمـس المعلوماتیـة الجـرائم مـن أكثـر أو جریمـة یرتكب قد تسلیمه

 طلبـات تتزاحم قد الحالة هذه ففي دولة، من ألكثر أساسیة مصالح الوقت

  .إلیها المطلوب الدولة إلى المضرورة الدول من المقدمة التسلیم

 الطالبـــة الدولـــة تقـــدم أن ینبغـــي یمالتـــسل طلبـــات فـــي تـــزاحم بوجـــود وللقـــول

 المعلوماتیــة الجریمــة بارتكــاب المطلــوب الــشخص قیــام تثبــت التــي األدلــة

 تكفـــــي ال حیـــــث بالفعـــــل، طلبهـــــا إرســـــال وكـــــذلك اإلدعـــــاء، مجـــــرد ولـــــیس

  .الشخص استالم في الرغبة إبداء أو الشفویة التصریحات

ــــشترط وال  لدولــــةا إلــــى وصــــولها فــــي تتعاصــــر أن الطلبــــات تــــزاحم فــــي ی

 أن طالمـا إلیهـا، المطلـوب الدولـة إلـى تتوالى أن یكفي بل إلیها، المطلوب

 أي إلـى تـسلیمه یـتم ولـم إقلیمهـا، علـى ًمتواجـدا زال ما المطلوب الشخص

  .)٢(بتسلیمه تطالب التي الدول من

                                                           

 دارسـة الجنائیـة، اإلجـراءات فـي الدولي التعاون اهللا، عبد السید محمد أحمد. د (1)

 هـــــ،١٤٣٠ المنــــصورة، حقــــوق دكتــــوراه، رســــالة اإلســــالمي، بالنظــــام مقارنــــة

 .٣٩٤ ص م،٢٠٠٩

 .٣٩٤ ص السابق، المرجع (2)



                                 -       - ٢٤٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثالث الفصل  

  الدويل التعاون إشكاليات على التغلب آليات

  املعلوماتية اجلرائم مكافحة يف

  -:وتقسیم تمهید



                                 -       - ٢٤٩

 ســبل تعتــرض التــي واإلشــكالیات العقبــات أهــم الــسابق الفــصل فــي تناولنــا

 للعدالــة، مرتكبیهــا وتقــدیم المعلوماتیــة الجــرائم مكافحــة فــي الــدولي التعــاون

 اتخاذهـا یتعـین التـي والتـدابیر واإلجراءات اآللیات ألهم نعرض یلي وفیما

  .منها اإلقالل محاولة األقل على وأ اإلشكالیات تلك على للقضاء

  :التالیین المبحثین في الفصل هذا نتناول وسوف

 مكافحـة فـي الـدولي التعـاون إشكالیات على التغلب آلیات: األول المبحث

  .الوطني المستوى على المعلوماتیة الجرائم

 مكافحـة فـي الـدولي التعاون إشكالیات على التغلب آلیات: الثاني المبحث

  .الدولي المستوى على المعلوماتیة الجرائم



                                 -       - ٢٥٠

األول املبحث  

  الدويل التعاون إشكاليات على التغلب آليات

  .الوطني املستوى على املعلوماتية اجلرائم مكافحة يف

  :تقسیم

 مجــــال فــــي الــــدولي التعــــاون إشــــكالیات علــــى التغلــــب آلیــــات أهــــم تتمثــــل

 التـــدابیر ذاتخـــا فـــي الـــوطني المـــستوى علـــى المعلوماتیـــة الجـــرائم مكافحـــة

ٍثان◌ مطلب (اإلجرائیة والتدابیر) أول مطلب (الموضوعیة ٍ.(  

  األول املطلب

  املوضوعية التدابري

 بـاقي مـع التعـاون إلـى تهدف جنائیة سیاسة تتبع أن دولة كل على ینبغي

 المعلوماتیــة، الجــرائم وأهــوال أخطــار مــن المجتمعــات حمایــة ألجــل الــدول

 لتلـــك الخاصـــة الطبیعـــة مـــع تناســـبوی یـــتالءم مـــا تبنـــي خـــالل مـــن وذلـــك

 اســـــتخدام مخـــــاطر مواجهـــــة یمكـــــن حتـــــى وذلـــــك تـــــشریعات، مـــــن الجـــــرائم

 األدلــــة وتخــــزین نقــــل ٕوامكانیــــة اإلجرامیــــة األفعــــال ارتكــــاب فــــي اإلنترنــــت

 علــى یتعــین ولــذا اإلنترنــت، شــبكة عبــر اإلجرامیــة األفعــال بتلــك المتعلقــة

 الالزمـة األخـرى التـدابیر مـن وغیرهـا التـشریعیة التـدابیر تتبـع أن دولة كل

 المــصرح غیــر والبقـاء المــشروع، غیـر الــدخول عملیــة عـن المبكــر للكـشف

 قوانینهــا أحكــام بــه تقــضي لمــا ًوفقــا اإلنترنــت شــبكة نظــام أجــراء كافــة إلــى

  .)١(الداخلیة

                                                           

 .بعدها وما ٥٤٢ ص السابق، المرجع بلتاجي، أحمد سامح. د (1)



                                 -       - ٢٥١

 قـانوني غیـر اعتـراض أي إلدراك الالزمـة التـشریعیة التدابیر اتخاذ وكذلك

 كمـا الـوطني، القـانون في بها المقضي لألحكام ًقاوف جنائیة جریمة وجعله

 أعمـــال یعتبـــر مـــا قوانینهـــا تـــضمن أن الـــدول مـــن دولـــة كـــل علـــى یجـــب

 تــــستهدف التــــي التعــــدیل أو اإلعاقــــة أو المحــــو أو اإلتــــالف أو اإلضــــرار

 اعتبارهـا یجـب كمـا القـانون، علیهـا یعاقـب جنائیـة جرائم الحاسوب بیانات

 وظـائف حـق دون تعـوق التـي األعمـال تلـك العقـاب تقتضي جنائیة جرائم

 أو نقـــل أو إدخـــال خـــالل مـــن بهـــا، المتـــصلة والحواســـیب اإلنترنـــت شـــبكة

 الحواســــــیب بیانــــــات إعاقــــــة أو تعــــــدیل أو إتــــــالف أو محــــــو أو اإلضــــــرار

  .زائرة أو خادمة حواسیب أكانت سواء باإلنترنت المتصلة

ـــــة كـــــل علـــــى یجـــــب كمـــــا  مـــــساءلة تتـــــیح تـــــشریعیة تـــــدابیر تتبنـــــى أن دول

 بالحاســـــوب تتعلـــــق جـــــرائم مـــــن ینـــــشأ عمـــــا ًجنائیـــــا المعنویـــــة األشـــــخاص

ــــت، ــــك واإلنترن ــــي وذل ــــة اإلشــــراف قــــصور أحــــوال ف ــــشخص مــــن والرقاب  ال

  .)١(حدوثها تسهیل أو جرائم حدوث إلى یؤدي الذي الطبیعي

 الــــدول بعـــض فـــي خاصـــة -المعلوماتیـــة الجــــرائم علـــى یطبـــق مـــا وغالبـــا

 جدیـدة جـرائم هي الجرائم تلك أن غیر التقلیدي، الجنائي القانون -العربیة

 تعرض حین والقاضي العادي، الجنائي القانون في یحكمها ما هناك لیس

 مـــن نافـــذ هـــو بمـــا مقیـــد هـــو اإلطـــار هـــذا فـــي الـــدعاوى مـــن دعـــوى أمامـــه

 غیــــر حكمــــه فــــإن والقیــــاس االجتهــــاد حــــاول مهمــــا القانونیــــة، النــــصوص

 وال جریمــة ال "بمبــدأ التثبــت تمیــ عنــدما خاصــة فیــه، الطعــن مــن محــصن

 - الــدول لكــل ضــروریا صــار المعنــى هــذا مــن ًانطالقــا ،"بــنص إال عقوبــة

ـــد أن -العربیـــة خاصـــة  تعـــدیلها قـــصد القائمـــة، تـــشریعاتها فـــي النظـــر تعی

                                                           

 .٥٤٢ ص السابق، المرجع (1)



                                 -       - ٢٥٢

 بواســطة ارتكابهــا الممكــن الجــرائم بجمیــع تحــیط مــستقلة تــشریعات ووضــع

  .اإلنترنت

ـــذا ـــانون الموضـــوعیة اماألحكـــ بعـــض تعـــدیل األجـــدى مـــن ول ـــات لق  العقوب

 والحاسـبات المعلوماتیة الجرائم كافة تجریم على ًصریحا فیه النص لیكون

 القدیمـــة، القانونیـــة النـــصوص تحـــت الجـــرائم تلـــك إدراج مـــن ًبـــدال اآللیـــة،

 نعیــــشه الــــذي التقنــــي فــــالتطور القدیمــــة، التقلیدیــــة الجــــرائم مــــسمى وتحــــت

 العدیـد نواجـه بأننـا یؤكـد المجـرمین ؤالءهـ علیـه یكـون الذي والذكاء ًحالیا،

 تقــع ًقانونیــا ًنــصا لهــا تجــد ال والتــي والتطــور، التعقیــد شــدیدة الجــرائم مــن

 تـــضع التـــي القدیمـــة التقلیدیـــة القانونیـــة النـــصوص تلـــك مـــن طائلتـــة تحـــت

  .)١(نطاقها في ًحالیا ترتكب التي الجرائم

 الجــرائم لــكت تجــرم بحیــث جدیــدة قانونیــة نــصوص إلــى حاجــة فــي فــنحن

 أدوات فـي تطـور ومـن جـرائم مـن معها یستجد قد وما الجدیدة المعلوماتیة

 القـانون یـد فیـه تقـف الـذي الوقت یأتي ال حتى الجرائم، تلك مثل وارتكاب

 تـستغل التـي المنحرفـة الفئـة تلـك عـن المجتمـع حـق تقتص أن عن عاجزة

 اسـتغاللها من ًبدال الجرائم ارتكاب في التقني والتطور الحدیثة التكنولوجیا

  .)٢(المجتمع یفید فیما

 جمیـع مـن صـیغت قـد النـصوص تلـك تكـون أن تراعـى أن یجب أنه على

  .المستقبل في یحدث قد تطویر أي تستوعب وأن استثناء، دون الدول

                                                           

 والحاسـب اإلنترنـت جـرائم الجنبیهـي، محمد ممدوح. أ الجنبیهي، محمد منیر. أ (1)

 .بعدها وما ١٣٦ ص السابق، المرجع اآللي،

 .١٤٨ ص السابق، المرجع الجنبیهي، محمد منیر. أ (2)



                                 -       - ٢٥٣

  الثاني املطلب

  اإلجرائية التدابري

 بهـــدف اتخاذهـــا، الـــدول علـــى یتعـــین التـــي اإلجرائیـــة التـــدابیر أهـــم تتمثـــل

 المعلوماتیـة الجـرائم مكافحـة بـشأن الـدولي التعـاون إشـكالیات علـى لتغلبا

  :)١(اآلتي في

 نظـــم تفتـــیش مـــن تمكنهـــا التـــي اإلجرائیـــة التـــشریعیة التـــدابیر تبنـــي -١

 بهــــا، المخزنــــة البیانــــات وفحــــص أجزائهــــا، أو الحاســــوب وشــــبكات

 أكانت سواء األخرى، التخزین وسائط مختلف على المخزنة وكذلك

 كان طالما خارجها، أو الدول داخل تقع التفتیش محل جزاءاأل هذه

 .مصلحته وتقتضیه الجریمة في التحقیق یفید األمر ذلك

ــــة كــــل علــــى -٢ ــــدابیر تتخــــذ أن دول ــــي التــــشریعیة الت ــــزم الت ــــل تل  لتخوی

 المتـورطین األشـخاص ٕواحضار ضبط صالحیات المعنیة سلطاتها

 مكــان أي فـي أو إقلیمهــا علـى متواجــدین أكـانوا ســواء الجریمـة، فـي

 مخزنـة بیانـات مـن یـده تحـت یقـع ما الشخص ذلك یقدم لكي آخر،

 عملیة في تستخدم التي الوسائط أحد أو الحاسوب، أنظمة أحد في

 لمصلحة السلطات تلك تطلبها التي بالكیفیة وذلك البیانات، تخزین

 تــسهیل شــأن فــي بینهــا فیمــا تتعــاون أن دولــة كــل وعلــى التحقیــق،

 .ذلك

 مجــــــال فــــــي العــــــاملین علــــــى القــــــضائیة الــــــضبطیة صــــــفة إضــــــفاء -٣

 وخـــدمات الـــدخول كمـــزودي الـــشرطة، رجـــال غیـــر مـــن المعلومـــات

                                                           

 .٥٤٣ ص السابق، المرجع البلتاجي، أحمد سامح. د: ینظر (1)
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 عـن المـزود عبـر بالرقابة یقومون فإنهم ألعمالهم تبعا إذ اإلنترنت،

 العاملین قبل من والقانون للنظام الخضوع ومدى العمل حركة سیر

 الجریمـة ووجـدت ثحـد إذا بحیـث اإلنترنـت، شـبكة مـع والمتعاملین

 أدالـة علـى الـتحفظ سـوى لهـؤالء لـیس فإنـه األسـلوب بهذا باكتشافها

 .)١(القضائي الضبط رجال حضور حین إلى الجریمة

 مؤسـسات لمراقبـة دوریـات بعمل دولة كل داخل الشرطة أجهزة قیام -٤

 المتعلقــــة اإلجــــرام صــــور كافــــة مــــن وقایــــة وذلــــك الحواســــب، إنتــــاج

 غیـر بطریقـة اآللي الحاسب برامج تقلید ثلم واإلنترنت، بالكمبیوتر

 تـــــستهدف بطریقـــــة الحاســـــب مكونـــــات تـــــصنیع ٕواســـــاءة مـــــشروعة،

 .)٢(بمستخدمیه اإلضرار

 بنـاء المختلفـة الـدول فـي الـشرطة أجهـزة بین التعاون تدعیم ضرورة -٥

 اكتــــشفت إذا بحیـــث أهمیتـــه، التعـــاون ولهــــذا دولیـــة اتفاقیـــات علـــى

 تــــم قــــد المعلوماتیــــة الجــــرائم دىإحــــ أن مــــا لدولــــة الوطنیــــة الــــشرطة

 الخـارج فـي موجـود موقـع خـالل مـن اإلنترنـت شبكة عبر ممارستها

 بالدولـة البـولیس سـلطات إلـى الجریمـة هـذه عن باإلبالغ تقوم فإنها

 .)٣(البث فیها تم التي

                                                           

 دار اإلنترنـت، اسـتخدام عـن الناشـئة الجرائم یونس، بن بكر أبو محمد عمر. د (1)

 المرجـع هـروال، هبـة نبیلة. أ بعدها، وما ٨٠٩ ص م،٢٠٠٤ العربیة، النهضة

 .٨٧ ص السابق،

 محمـود، علـي حسین هللا عبد. د ،٤٧١ ص السابق، المرجع كامل، عفیفي. د (2)

 النهــضة دار الثانیــة، الطبعــة اآللــي، الحاســب فــي المخزنــة المعلومــات ســرقة

 .٣٤٦ ص م،٢٠٠٢ العربیة،

 .٥٩٤ ص السابق، المرجع المعلوماتي، األمن بسیوني، إبراهیم طارق. د (3)
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 النشاط من النوع هذا بمكافحة األمنیة اإلدارة دولة كل تعین أن یجب كما

 معلوماتیــة، جریمــة محورهــا التــي البالغــات تلقــي اإلیهــ فیوكــل اإلجرامــي،

 حــــسب -المناســــبة القانونیــــة اإلجــــراءات اتخــــاذ اختــــصاصها مــــن ویكــــون

 الخطـر هـذا اسـتفحال من الواقیة األمنیة التدابیر وتنفیذ -الوطنیة القوانین

  .)١(المعلوماتیة من الصحیحة لالستفادة والهادم الحدیثة، للتقنیة المالصق

                                                           

ــولى مــصر وفــي (1)  الجریمــة مكافحــة مهــام والتوثیــق للمعلومــات العامــة اإلدارة تت

 مـــن ومجموعـــات المتخصـــصة، الفنیـــة إدارتهـــا خـــالل مـــن وذلـــك ماتیـــة،المعلو

) ومـوظفین ضـباط، (العالیة التقنیة الكفاءة ذوي والفنیین المتخصصین العاملین

 الجـــرائم متابعـــة مـــن عالیـــة درجـــات المعلوماتیـــة الفنیـــة الخبـــرة بهـــم وصـــلت

  .الدول بین الحدود عابرة المعلوماتیة

 لمباحـث العامـة لـإلدارة التابعـة والتزویـر التزییف ائمجر مكافحة إدارة تساهم كما  

ــدر العامــة األمــوال ــر بق ــي كبی ــال النــصب جــرائم مكافحــة ف  المعلومــاتي، واالحتی

 متكاملـة الفنیـة للبحـوث وحـدات مـن تـضمنه بما المعلوماتي المال سرقة وجرائم

 مهــامب قیــامهم ســبیل فــي اإلدارة لــضباط والتقنــي الفنــي الــدعم تقــدم التجهیــزات،

  .المكافحة

 العـالم بلـدان تنتهجـه الـذي التطور المصریة الشرطة أجهزة مواكبة على وحرصا  

 ارتكـاب فـي حدیثـة صـور مـن یـستجد مـا بمكافحـة االهتمـام ضرورة من المتقدم

ــا عــالم فــي جدیــد هــو مــا بكــل الجــرائم  العامــة اإلدارة إنــشاء تــم فقــد التكنولوجی

ــرار بمقتــضى علومــاتالم وشــبكات الحاســبات جــرائم لمكافحــة  ١٣٥٠٧ رقــم الق

  .والتوثیق للمعلومات العامة لإلدارة تابعة وهي م،٢٠٠٢ لسنة

 اآللـي، الحاسب استخدام جرائم مكافحة إستراتیجیة الحفیظ، عبد أیمن. د: ینظر  

. د ،٥٩٥ ص الـسابق، المرجـع إبـراهیم، طـارق. د ،٤٥٢ ص السابق، المرجع

 مؤتمر إلى مقدم بحث اآللي، الحاسب جرائم في التحقیق البشري، األمین محمد

 العربیـة اإلمـارات جامعـة والقـانون، الـشریعة كلیة واإلنترنت، والكمبیوتر القانون

 .م٢٠٠٢ مایو ٣-١ من الفترة المتحدة،
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 سـلطاتها تمكـین إلـى ترمـى تـشریعیة تـدابیر تتخـذ أن دولة كل على -٦

 في المخزنة للبیانات سریعة حفظ نسخة على الحصول من المعینة

 مـا إذا وخاصـة التحقیـق، مصلحة یحقق بما الحاسوب، أنظمة أحد

ـــین ـــك أن تب ـــات تل  أو التعـــدیل، أو الفقـــد، أو للتلـــف، معرضـــة البیان

 .المحو

 مجــال لمــد تلــزم التــي لتــشریعیةا التــدابیر تتبنــى أن دولــة كــل علــي -٧

ــــى القــــضائي اختــــصاصها  إذا اإلنترنــــت جــــرائم مــــن جریمــــة أي عل

 :وقعت

 بـاخرة، مـتن على أو إقلیمها، على جزئي أو كامل بشكل  . أ

 مـــــسجل أو علمهـــــا یحمـــــل صـــــناعي قمـــــر أو طـــــائرة، أو

 .لدیها

 الجــرائم مــن الجریمــة كانــت إذا الدولــة مــواطني أحــد مــن  . ب

 الــساري العقوبــات قــانون حكــامأل وفقــا علیهــا یعاقــب التــي

 خـــارج الجریمـــة وقعـــت إذا أو الجریمـــة، وقـــوع محـــل فـــي

 . أخرى دولة ألي اإلقلیمي االختصاص نطاق



                                 -       - ٢٥٧

الثاني املبحث  

   يف الدويل التعاون إشكاليات على التغلب آليات

  الدويل املستوى على املعلوماتية اجلرائم مكافحة

  : وتقسيم متهيد

ـــــب ألجـــــل ـــــى التغل ـــــدولي التعـــــاون اتإشـــــكالی عل ـــــي ال  الجـــــرائم مكافحـــــة ف

 الجهــــود تــــضافر مــــن البــــد – خاصــــة والمعلوماتیــــة – عامــــة المــــستحدثة

 وحلــول مواجهــة إلــى الوصــول ســبیل فــي الوطنیــة المحــاوالت مــع الدولیــة

  . متكاملة قانونیة رؤیة من تنطلق شاملة

  : التالیة المطالب إلى المبحث هذا نقسم سوف وعلیه

ــــب ــــب لیــــةآ: األول المطل ــــى التغل ــــدول التــــشریعي القــــصور إشــــكالیة عل  لل

  . مصالحها بین والتعارض

 القانونیـة الـنظم واخـتالف تنـوع إشـكالیة علـى التغلـب آلیة: الثاني المطلب

  . اإلجرائیة

 القــضائي االختــصاص تنــازع إشــكالیة علــى التغلــب آلیــة: الثالــث المطلــب

  . الدولي

 القـضائیة باإلنابـة الخاصـة لیاتاإلشـكا علـى التغلـب آلیـة: الرابـع المطلب

  . الدولیة

ـــــب ـــــة: الخـــــامس المطل ـــــب آلی ـــــى التغل ـــــسلیم الخاصـــــة اإلشـــــكالیات عل  بت

  . المعلوماتیة الجرائم مكافحة في المجرمین
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األول املطلب  

   للدول التشريعي القصور إشكالية على التغلب آلية

  مصاحلها بني والتعارض

 باإلمكـان كـان ٕواذا كبیـر، بـشكل آخـر إلى بلد من السائدة القوانین تختلف

ـــف فـــاألمر الجغرافیـــة، حـــدوده إطـــار فـــي قوانینـــه یطبـــق أن مـــا لبلـــد  مختل

  .الدول بین جغرافیة حدود ال حیث اإلنترنت، فضاء في للجریمة بالنسبة

 ممارســـة والیاتهـــا مـــن العدیـــد قـــوانین تحظـــر األمریكیـــة المتحـــدة فالوالیـــات

 التـي الظـاهرة هـذه انتـشار إزاء جزةعـا تقـف ذلك ومع الشبكة، عبر القمار

 األمریكـي القـانون أن كمـا لهـا، مجـاورة بلدان في الشبكة مواقع من تنطلق

 الرشــد، ســن عــن أعمــارهم تقــل ألشــخاص اإلباحیــة واألفــالم الــصور یمنــع

 هنــــاك فــــالمواطنون ذلــــك ومــــع الفعــــل، هــــذا علــــى قاســــیة عقوبــــات ویقــــرر

 مـن العدیـد فـي منتـشرة ألنهـا ،بـسهولة واألفـالم الصور هذه مثل یشاهدون

  .)١(واألسبانیة الروسیة المواقع

 القانونیـــة الــنظم توحیـــد یقتــضي األمــر فـــإن اإلشــكالیة هـــذه علــى وللتغلــب

 هـذا ولـصعوبة المعلوماتیـة، بـالجرائم المتعلقـة اإلجرامیة لألنشطة المنظمة

 إیجـــاد علــى تـــساعد أخــرى وســـیلة عــن البحـــث فــي منـــاص ال فإنــه األمــر

 ویخفــف الجـرائم، مــن المـستحدث النـوع هــذا طبیعـة مـع یتفــق دولـي تعـاون

 فـي الوسـیلة هـذه وتتمثـل الداخلیـة، العقابیـة األنظمـة بـین الفـوارق غلو من

                                                           

 عن متعمقة دارسة واإلنترنت األحداث حجازي، بیومي الفتاح عبد. د المستشار (1)

 .٣١٤ ص م،٢٠٠٧ القانونیة، الكتب دار األحداث، انحراف في اإلنترنت أثر
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 اتفاقیــات ٕوابــرام المعلوماتیــة، بــالجرائم المعنیــة المحلیــة التــشریعات تحــدیث

  .)١(الجرائم من النوع هذا فیها یراعى خاصة

 دولیـة واتفاقیـات معاهـدات إلـى للوصـول التفـاوض الـدول علـى یتعین ولذا

َحاكمــا◌ ًإطــارا تــضع إقلیمیــة، أو  المــستحدثة الجــرائم أشــكال كــل لمكافحــة ً

 فـــي بـــه تـــستهدي أن دولـــة كـــل علـــى وینبغـــي المعلوماتیـــة، الجـــرائم ومنهـــا

 المواجهـــة تفعیـــل بهـــدف جدیـــدة تـــشریعات اســـتحداث أو تـــشریعاتها تعـــدیل

 واالتفاقیــــات المعاهــــدات هــــذه تــــضفي وبحیــــث ،)٢(الجــــرائم لهــــذه القانونیــــة

 الــدولي التعــاون لتنظــیم الــدول، مختلــف تــشریعات علــى واالنــسجام التنــاغم

 تعتــرض التــي الــصعوبات كافــة وتــذلیل المعلوماتیــة، الجــرائم مكافحــة فــي

 خاصـــــة أهمیـــــة المعاهـــــدات هـــــذه تراعـــــي أن علـــــى التعـــــاون، ذلـــــك ســـــبل

 أبرمــــت التــــي الموضــــوعات مایــــةح بغــــرض الــــسابقة، الدولیــــة للمعاهــــدات

 بالمعالجــة یتعلــق فیمــا األفــراد حمایــة بــشأن األوربیــة كالمعاهــدات بــشأنها،

 الطفـــل، بحقـــوق الخاصـــة الدولیـــة واالتفاقیـــات الشخـــصیة، للبیانـــات اآللیـــة

  .)٣(االتفاقیات من وغیرها

 المعلوماتیــة الجــرائم لمكافحــة الوحیــد الــسبیل هــو الــدولي التعــاون كــان ٕواذا

 العقابیـة األنظمـة بـین الفـوارق تلـك مـن التخفیـف یقتـضي التعاون هذا فإن

                                                           

 .٥٥٥ص السابق، المرجع الغافري، سعید بن حسین. د (1)

ــوح. د (2) ــد فت ــشاذلي، اهللا عب ــشریعیة المواجهــة ال  غــسیل (المــستحدثة للجــرائم الت

 وزارة عقدتــه الــذي والــسالمة األمــن مــؤتمر إلــى مقــدم بحــث) اإلرهــاب األمــوال،

 أكتـوبر ٨-٥ مـن الفتـرة في ظبي، أبو المتحدة، یةالعرب اإلمارات بدولة الداخلیة

 .١ص م،٢٠٠٣

 .٥٤٤ص السابق، المرجع بلتاجي، أحمد سامح. د (3)



                                 -       - ٢٦٠

 عـــن یبحثـــون المجـــرمین یجعـــل األنظمـــة هـــذه بـــین التباعـــد ألن الداخلیـــة،

ًتسامحا األكثر القانونیة األنظمة
)١(.  

 بقواعـده الجنـائي القـانون تـدویل طریـق على خطوة الدولي التعاون ویعتبر

 المانعة التدابیر قبیل من وسیلة أنه إلى فةباإلضا واإلجرائیة، الموضوعیة

 مـــن اإلفـــالت مـــن مانعـــة بـــسیاج المتهمـــین إلحاطـــة الجریمـــة ارتكـــاب مـــن

 بهـا، علیـه حكـم التـي العقوبة من أو ارتكبوها، التي الجرائم عن المسئولیة

  .)٢(الجریمة سبیل سلوك عن یعزف المجرم یجعل مما

 الـــــدولي الطـــــابع أن ماتیـــــةالمعلو الجـــــرائم مجـــــال فـــــي الخبـــــراء یـــــرى ولـــــذا

 أجــل مــن جدیــدة إســتراتیجیات تطــویر یتطلــب اإلنترنــت فــضاء لمتطلبــات

 اإلنترنـت عبـر للحـدود العـابرة الجریمـة أن ذلـك اإلجرامي، النشاط مكافحة

 فـي الكبیـرة االختالفـات ذلـك أسـباب مـن یكـون وقد بسرعة، وتتزاید تتطور

 التــشریعي الجانــب تنظــیم لــذلك المثلــى والــصورة والقــیم، القانونیــة األنظمــة

  .دولیة اتفاقیة صورة في المعلوماتیة الجرائم في

 مــدعوة الــدول فــإن الدولیــة المعاهــدة هـذه مثــل ٕواقــرار صــیاغة یــتم أن ٕوالـى

 فـــي -المـــشروعة غیـــر -مواطنیهـــا أنـــشطة تجـــرم بحیـــث حـــدة، علـــى كـــل

 الـــــدول ودعیـــــت االتفاقیـــــة هـــــذه وضـــــعت مـــــا إذا حتـــــى اإلنترنـــــت، مجـــــال

 وأن الســــیما ذلــــك، لمثــــل مهیــــأة تكــــون علیهــــا والتــــصدیق فیهــــا راكلالشــــت

  .)٣(الدولیة الحدود تعرف ال المعلوماتیة الجریمة

                                                           

 الــــسابق، المرجــــع اإلنترنــــت، شــــبكة تفتــــیش أنــــور، محمــــد فتحــــي محمــــد. د (1)

 .٥٤٥ص

 .٥٤٥ص السابق، المرجع (2)

 .٣١٥ص السابق، المرجع بیومي، الفتاح عبد. د (3)



                                 -       - ٢٦١

 مكافحـة سـبل أهم من هو العقابي التشریع مجال في الدولي التعاون ویعد

 سـیزداد الـدولي التعـاون ذلـك فبغیر مرتكبیها، ومالحقة المعلوماتیة الجرائم

 مالحقتهم، إمكانیة عدم من مرتكبوها ویطمئن جرائم،ال تلك ارتكاب معدل

ـــسهل مـــن یكـــون إذ ـــة مـــن التنقـــل علـــیهم ال ـــیح أخـــرى إلـــى دول  القـــوانین تب

  .)١(جرائم من ارتكبوه ما بها المطبقة

 العناصـر علـى التركیـز مـن البـد المجـال هـذا فـي الـدولي التعـاون ولتفعیل

  :التالیة الرئیسیة

 التعــاون زیــادة علــى تعمــل التــي یــةالدول المعاهــدات إلــى االنــضمام -١

 الجـرائم مكافحـة مجـال فـي الـدول تبـذلها التـي الجهود بین والتنسیق

 . المعلوماتیة

 مـا تنفیذ أي الفعلي، التنفیذ حیز إلى الدولیة المعاهدات تلك إدخال -٢

 . تأخیر أي دون إجراءات من االتفاقیات علیه تنص

 قـوانین بـین فیمـا ابقوالتطـ التناسق من قدر أكبر وجود على العمل -٣

 یكــون فــال المعلوماتیــة، الجــرائم بمكافحــة والمتعلقــة المختلفــة، الــدول

 دولــة قــانون فــي علیــه معاقــب غیــر مــا بلــد فــي ارتكــب الــذي الفعــل

 إلیــه یلجئــون الــذي اآلمــن المــالذ المجرمــون یجــد هنــا فمــن أخــرى،

  . جرائم من ارتكبوه لما اعتبار أي دون

                                                           

 علــى االعتــداء واإلجرائیــة الجنائیــة الحمایــة عــزت، محمــد محمــد. د المستــشار (1)

 التــشریعات نطــاق فــي واإلنترنــت والكمبیــوتر الخــصوصیة فــي والحــق المــصنفات

 العربیــــة، النهــــضة دار ،٢٠٠٧ األولــــى، الطبعــــة الــــدولي، والتعــــاون الوطنیــــة

 .٣٤٤ص



                                 -       - ٢٦٢

 تعـــد العربیـــة التـــشریعات بعـــض أن الـــشأن ذاهـــ فـــي بالـــذكر الجـــدیر ومـــن

 الحاسـب بجرائم المتعلقة العالمیة التشریعیة المستجدات مواكبة في متأخرة

 اإللكترونیـة، الجریمـة مـن المعلوماتیة المنظومة حمایة إلى الهادفة اآللي،

 التـــأخر إلـــى ذلـــك یعـــزي وقـــد اإلنترنـــت، وشـــبكة اآللیـــة الحواســـیب الســـیما

  .)١(الدول لهذه لمعلوماتیةا مجال في التقني

ـــدول فـــي الجـــرائم هـــذه مكافحـــة خطـــط تزایـــدت المقابـــل وفـــي  المتقدمـــة، ال

 مـن للحمایة قانونیة آلیات وخلق المتعمقة، دراستها على الجهود وانصبت

 خاصـــة واإلقلیمیـــة، الدولیـــة المنظمـــات المجـــال هـــذا فـــي وبـــرز أخطارهـــا،

 الجنائیــة القــوانین لقــصور راكــإواد األوربیــة، اإلقلیمیــة والهیئــات المنظمــات

 مـن الدول من للعدید البد كان التقلیدیة التجریم نصوص من تتضمنه بما

 الداخلیـــة قوانینهــا جبهــة علــى العمــل أو خاصــة وتــشریعات قــوانین وضــع

 هــــذه ضــــد الفاعلــــة القانونیــــة الحمایــــة تــــوفیر ضــــمان أجــــل مــــن لتعــــدیلها،

  .)٢(الجرائم

 للتغلـب كآلیـة -المبذولـة العربیـة الجهـود عن یقال أن یمكن ما أبرز ولعل

 -المعلوماتیـة الجـرائم مكافحـة مجـال فـي التـشریعي القـصور إشـكالیة علـى

 قانونــا الموحــد العربــي الجزائــي للقــانون العــرب العــدل وزراء مجلــس اعتمــد

 المـــذكرة إلـــى وبـــالرجوع ،١٩٩٦ لـــسنة ٢٢٩ رقـــم القـــرار بموجـــب ًنموذجیـــا

                                                           

ــد (1) ــدي، ولی ــت علــى القرصــنة الزی ــشریعات والحاســوب، اإلنترن  دار لقانونیــة،ا الت

ـــان، أســـامة، ـــة األردن، عم ـــى الطبع ـــد. د ،١٢٨ص ،٢٠٠٣ األول  فتحـــي محم

 .بعدها وما ٥٣٦ص السابق، المرجع اإلنترنت، شبكة تفتیش أنور،

ــة الیــازوري دار واإلنترنــت، الحاســوب جــرائم الحــسیناوي، جبــار علــي. د (2)  العلمی

 .١٥٨ص م،٢٠٠٩ األردن، والتوزیع، للنشر



                                 -       - ٢٦٣

 ضـد بـالجرائم الخـاص الـسابع البـاب اسـتعراضوب القـانون لهذا اإلیضاحیة

 باالعتــداء خــاص فــصل علــى احتــوي قــد القــانون هــذا أن نجــد األشــخاص

 وجــوب علــي ١٦٣ -١٦١ المــواد أشــارت حیــث األشــخاص، حقــوق علــى

 وكیفیــة اآللیــة، المعالجــة خطــر مــن األفــراد وأســرار الخاصــة الحیــاة حمایــة

  .)١(یهاعل اإلطالع وكیفیة اإلسمیة، المعلومات جمع

 بطریــق الــدخول بفعــل یقــوم مــن عقــاب علــى نــصت فقــد ٤٦٤ المــادة أمــا

 أو وعرقلـة للمعلومـات، اآللیـة المعالجـة نظام من جزء أو كامل إلى الغش

 داخـل المعلومـات وتغییـر المعتـادة، وظائفـه أداء عـن التـشغیل نظام إفساد

 هـــذه دوتعـــ المعلومـــات، وســـرقة اآللیـــة، المعالجـــة وثـــائق وتزویـــر النظـــام،

 التعـاون تقریـر صـعید علـى تـم ما أبرز تواضعها من الرغم على المحاولة

  .)٢(العربي وطننا مستوى على التشریعي

  

  

  

  

  الثاني املطلب

  النظم واختالف تنوع إشكالية على التغلب آلية

                                                           

 .١٥٩ص السابق، المرجع ر،جبا علي. د (1)

 األردن، الثقافــة، دار الدولیــة، وأبعادهــا الحاســوب جــرائم عبابنــة، أحمــد محمــود (2)

 .١٧١ص م،٢٠٠٥ األولى، الطبعة



                                 -       - ٢٦٤

  اإلجرائية القانونية

 اإلجرائیــة التــشریعات إلصــالح موجــة تــسود اآلن العــالم دول مختلــف فــي

 المعلومـــات تقنیـــة جـــرائم فـــي المطـــردة والتطـــورات المتغیـــرات كـــبتوا لكـــي

 وتفعیــل شــأنها، فــي العقوبــات قــانون نــصوص فــي المتالحقــة والتعــدیالت

  .المعلومات تقنیة مجال في اإلثبات إجراءات وخاصة الجنائیة اإلجراءات

 االبتكــــــارات كافــــــة دمــــــج إلــــــى الحدیثــــــة اإلجرائیــــــة اإلصــــــالحات وتمیــــــل

 الجنائیــة، اإلجــراءات مجــال فــي المعلومــات تقنیــة عــن تجــةالنا والتطبیقــات

 النــــصوص وتــــستجیب المعلومــــات، تقنیــــة جــــرائم إثبــــات خاصــــة وبــــصفة

 للتحقیقـــات بالنـــسبة واســـتغاللها القـــضائیة الـــشرطة الحتیاجـــات المـــستحدثة

  .)١(المجال هذا في

 تـشجع أنهـا یجـد المتحـدة األمـم عـن الـصادرة الدولیـة المواثیق في والناظر

 التحقیقـــات تقنیـــات بعـــض باســـتخدام الـــسماح علـــى فیهـــا األطـــراف الـــدول

 واإلجرائیـة القانونیـة الـنظم واخـتالف غلو من یخفف الذي الشئ الخاصة،

 االتفاقیـات مـن العدیـد أبرمـت وقـد فعـال، دولـي تعـاون أمـام المجـال ویفـتح

ـــین التقریـــب وتـــستهدف الـــدولي، التعـــاون مجـــاالت فـــي الدولیـــة  القـــوانین ب

 معــالم وتظهــر الحــدود، عــابرة الجــرائم مكافحــة أجــل مــن الوطنیــة جنائیــةال

                                                           

 عبــر المرتكبــة والجــرائم الكمبیــوتر جــرائم إثبــات حــسن، اللطیــف عبــد ســعید. د (1)

 النهــــضة دار ،"المعلومــــات تكنولوجیــــا مجــــال فــــي الواقعــــة الجــــرائم "اإلنترنـــت،

 .٥٩ص ،١٩٩٩ األولى الطبعة العربیة،



                                 -       - ٢٦٥

 إجــراءات اتخــاذ فــي االختــصاص تفــویض حــاالت قبــول فــي التقــارب هــذا

  . )١(األجنبیة الجنائیة باألحكام واالعتراف األدلة وجمع التحقیق

 عبر المنظمة الجریمة لمكافحة المتحدة األمم اتفاقیة من ٢٠ المادة ًفمثال

 والمراقبـة المراقب، التسلیم إلى الصدد هذا في تشیر ٢٠٠٠ لسنة طنیةالو

 تعـد والتـي ،)٢(المـستترة والعملیـات المراقبـة أشكال من وغیرها اإللكترونیة،

                                                           

 الغــافري، ســعید حــسین. د ،٥٤٥ص الــسابق، المرجــع أنــور، فتحــي محمــد. د (1)

 .٥٥٦ص السابق، المرجع

 طـرف دولـة كل تقوم-١ الخاصة التحري أسالیب "اآلتي على المادة هذه وتنص (2)

 إذا الـداخلي انونهاق في علیها المنصوص للشروط ًووفقا إمكانیاتها حدود ضمن

 یلـزم مـا باتخـاذ بـذلك، تسمح الداخلي القانوني لنظامها األساسیة المبادئ كانت

 تــراه مــا تــسلیم وكــذلك المراقــب، تــسلیم ألســلوب المناســب إلتاحــة تــدابیر مــن

 أو اإللكترونیـة، المراقبـة مثـل أخـرى، خاصـة تحـر أسـالیب اسـتخدام مـن ًمناسبا

 المختــصة ســلطاتها جانــب مــن المــستترة عملیــاتوال المراقبــة أشــكال مــن غیرهــا

  . فعالیة مكافحة المنظمة الجریمة مكافحة لغرض إقلیمها داخل

 علـى األطـراف الـدول تـشجع االتفاقیـة بهـذه المـشمولة الجـرائم عن التحري بغیة-٢

 األطــراف متعـددة أو ثنائیــة مالئمـة ترتیبــات أو اتفاقیـات االقتــضاء عنـد تبـرم أن

 الـدولي، الـصعید على التعاون سیاق في هذه الخاصة التحري بأسالی الستخدام

 تــساوي مبــدأ تنفیــذها أو الترتیبــات أو االتفاقیــات تلــك إبــرام فــي ًتمامــا ویراعــى

 أو االتفاقیـات تلـك بأحكـام الـصارم التقید تنفیذها في ویراعى السیادة، في الدول

  .الترتیبات

 هـذه مـن ٢ الفقـرة فـي المبـین والنحـ علـي ترتیـب أو اتفـاق وجود عدم حالة في-٣

 الــصعید علــى هــذه الخاصــة التحــري أســالیب باســتخدام یقــضي مــا یتخــذ المــادة

 الــضرورة عنـد فیهــا تراعـى أن ویجــوز حـدة، علـى حالــة لكـل قــرارات مـن الـدولي

 الدول جانب من القضائیة الوالیة ممارسة المتعلقة والتفاهمات المالیة الترتیبات

 ". المعنیة األطراف



                                 -       - ٢٦٦

 المنظمـة، اإلجرامیـة للجماعـات التـصدي فـي المستخدمة التقنیات أهم من

 یاتهـا،عمل إلـى الوصـول محاولة وراء الكامنة والصعوبات األخطار بسبب

 المالحقــات فــي بعــد فیمــا الســتخدامها اإلثبــات وأدلــة المعلومــات وتجمیــع

ــــة القــــضائیة ــــة أو منهــــا المحلی ــــي الدولی ــــي أطــــراف، دول ف  نظــــم ســــیاق ف

  . المتبادلة القانونیة المساعدة

 نــصت حیــث المعلومــاتي، لإلجــرام األوربیــة االتفاقیــة علیــه أكــدت مــا وهــذا

 لكــل وأجــازت المخزنــة، المعلوماتیــة تالبیانــا حفــظ ســریة علــى ٢٩ المــادة

 المخزنــة، للمعلومــات الــسریع الحفــظ اآلخــر الطــرف مــن یطلــب أن طــرف

 المكــاني النطــاق داخــل الموجــودة اإللكترونیــة الوســائل إحــدى طریــق عــن

 ًطلبــا یقــدم أن المــساعدة طالـب الطــرف ینــوي والـذي اآلخــر، الطــرف لـذلك

 مماثلـة، طریقـة بـأي الـدخول أو بـالتفتیش القیـام بغـرض بشأنها، للمساعدة

  .إلیها المشار البیانات عن الكشف أو الحصول أو وضبط

 بالـدخول المتعلقـة المـساعدة إلـى االتفاقیـة هـذه مـن ٣١ المادة أشارت كما

 أي مــــن یطلــــب أن طــــرف ألي أجــــازت حیــــث المحفوظــــة، البیانــــات إلــــى

 یضبط وأن مشابهة طریقة بأي یدخل أن أو بالتفتیش یقوم أن آخر طرف

 بواســطة المحفوظــة البیانــات عــن یكــشف وأن مماثلــة، بطریقــة یحــصل أو

 فیهــا یــدخل والتــي الطــرف لــذلك المكــاني النطــاق داخــل المعلومــات شــبكة

 هـــذا لمثـــل االســـتجابة ویجـــب ،٢٩ للمـــادة ًوفقـــا المحفوظـــة البیانـــات ًأیـــضا

 دلالعتقا تدعو أسباب هناك كانت إذا ما حالة في یمكن ما بأسرع الطلب

ــــى عرضــــة المعنیــــة البیانــــات أن  أو الفقــــد لمخــــاطر الخــــصوص وجــــه عل

  . التعدیل



                                 -       - ٢٦٧

 للبیانـات بالـدخول سـمحت االتفاقیـة ذات مـن ٣٢ المـادة أن نجـد حـین في

 أن أو اتفـاق، بموجـب ذلـك یكـون أن بـشرط الحـدود، نطاق خارج المخزنة

 ذات مـــن ٣٤ المــادة ًأیــضا وهنــاك. للجمهــور متاحــة البیانــات هــذه تكــون

 المتعلقــة البیانــات التقــاط مجــال فــي التعــاون علــى نــصت والتــي التفاقیــةا

 شـــــبكات إحـــــدى طریـــــق عـــــن تـــــتم التـــــي النوعیـــــة االتـــــصاالت بمـــــضمون

  .المعلومات

 بعـض أوجدت المعلوماتي لإلجرام األوربیة االتفاقیة أن سبق مما ویالحظ

 مـامأ اإلجرائیـة الـنظم اخـتالف مشكلة على التغلب شأنها من التي الحلول

  .)١(اإلنترنت بشبكة المتعلقة الجرائم لمواجهة الدولي التعاون

 بـأن )٢(الفـساد لمكافحـة المتحـدة األمم اتفاقیة من ٥٠/١ المادة قضت كما

 لنظامهـــا األساســـیة المبـــادئ بـــه تـــسمح مـــا بقـــدر طـــرف دولـــة كـــل تقـــوم"

 المنـــصوص للـــشروط ًووفقـــا إمكانیاتهـــا حـــدود وضـــمن الـــداخلي، القـــانوني

 المختـصة سـلطاتها لتمكـین یلـزم قـد مـا باتخـاذ الـداخلي، قانونهـا في علیها

 حـسبما وكـذلك المناسـب، النحو على المراقب التسلیم أسلوب استخدام من

 مـن وغیـره اإللكترونـي كالترصـد خاصـة، تحـري أسـالیب اتبـاع ًمناسـبا تراه

 كوكــذل إقلیمهـا، داخـل ًمناسـبا ًاسـتخداما الـسریة والعملیـات الترصـد أشـكال

  ". أدلة من األسالیب تلك من یستمد قد ما المحاكم بقبول

                                                           

 .٥٥٧ص السابق، المرجع الغافري، حسین. د (1)

 فــي علیهــا التوقیــع بــاب وفــتح الفــساد لمكافحــة المتحــدة األمــم اتفاقیــة اعتمــدت (2)

 مـن الفتـرة فـي المكسیك في عقد الذي المستوى الرفیع السیاسي التوقیع مؤتمر

 .٥٧/١٦٩ للقرار ًوفقا ،٢٠٠٣ دیسمبر ١١ -٩



                                 -       - ٢٦٨

 یتعــین حیالهــا الــدولي التعــاون ولتوثیــق اإلشــكالیة هــذه علــى للتغلــب ًأیــضا

 الـدول یـن وارتكـاز اتصال كنقاط یعملون محددین وأشخاص إدارات وجود

 ًحاسـما، فیها السرعة عنصر یكون وأخرى حرجة حاالت فهناك المختلفة،

 القـــرار باتخـــاذ المخـــولین واألشـــخاص اإلدارات هـــذه مثـــل وجـــود فـــإن ولـــذا

  .)١(الجرائم هذه مثل وتعقب تحقیق في یساعد

 بنــاء المختلفــة الــدول فــي البــولیس ســلطات بــین التعــاون تــدعیم یجــب كمــا

 إذا حیـــث كبیـــرة، أهمیـــة التعـــاون لهـــذا إن حیـــث الدولیـــة، االتفاقیـــات علـــى

 بثهــا تــم قــد لألطفــال داعــرة ًصــورا نأ مــا، لدولــة الوطنیــة الــشرطة اكتــشفت

 تقـــوم فإنهـــا الخـــارج، فـــي موجـــود موقـــع خـــالل مـــن اإلنترنـــت شـــبكة علـــى

 منهـــا تـــم التـــي بالدولـــة البـــولیس ســـلطات إلـــى الجریمـــة هـــذه عـــن بـــاإلبالغ

  .)٢(البث

 واإلصـــــالحات )Eruop counsil(: األوروبـــــي المجلـــــس توصـــــیات

  : الحدیثة اإلجرائیة

 وشـــعور واإلنترنـــت الكمبیـــوتر تكنولوجیـــا مجـــال يفـــ الـــسریع للتطـــور ًنظـــرا

 فقـد المجـال، هذا في الجنائیة اإلجراءات في النظر بأهمیة األوربیة الدول

 م١٩٩٥ ســبتمبر ١١ فـي ٩٥/١٣ رقــم التوصـیة األوربــي المجلـس أصـدر

 لحـث المعلومـات بتكنولوجیـا المتعلقة الجنائیة اإلجراءات مشاكل شأن في

                                                           

 .٥٤٥ص السابق، المرجع بلتاجي، أحمد سامح. د (1)

 .٨٦ص السابق، المرجع اإلجرائیة، الجوانب الصغیر، الباقي عبد جمیل. د (2)



                                 -       - ٢٦٩

 لــــتالئم الوطنیــــة، الجنائیــــة اإلجــــراءات قــــوانین بمراجعــــة األعــــضاء الــــدول

  :)١(هو األوربي المجلس بتوصیة ورد ما وأهم المجال، هذا في التطور

 وضـــــبط الكمبیـــــوتر أجهـــــزة تفتـــــیش إجـــــراءات القـــــوانین توضـــــح أن -١

 .انتقالها أثناء المعلومات ومراقبة تحویها التي المعلومات

ـــــسمح أن -٢ ـــــ التفتـــــیش لجهـــــات الجنائیـــــة اإلجـــــراءات ت  بـــــرامج ضبطب

 الـــــشروط لـــــذات ًوفقـــــا بـــــاألجهزة الموجـــــودة والمعلومـــــات الكمبیـــــوتر

 القـائم الشخص إخطار ویتعین العادیة، التفتیش بإجراءات الخاصة

 المعلومــات بیــان مــع للتفتــیش ًمحــال كــان النظــام بــأن األجهــزة علــى

 فــــي العادیــــة الطعــــن إجــــراءات باتخــــاذ ویــــسمح ضــــبطها، تــــم التــــي

 . تیشوالتف الضبط قرارات

 ومــع بالتنفیــذ القائمــة للجهــات التفتــیش تنفیــذ عملیــة أثنــاء یــسمح أن -٣

 الكمبیـــــوتر أنظمـــــة إلـــــى التفتـــــیش بمـــــد المقـــــررة الـــــضمانات احتـــــرام

 محــل بالنظــام متــصلة تكــون والتــي اختــصاصهم، دائــرة فــي األخــرى

 هــــذا یكــــون أن وبــــشرط معلومــــات، مــــن بهــــا مــــا وضــــبط التفتــــیش

 . ًضروریا اإلجراء

 بالوثـــــائق الخاصـــــة اإلجـــــراءات أن اإلجـــــراءات انونقـــــ یوضـــــح أن -٤

 .الكمبیوتر بأجهزة الموجودة المعلومات شأن في تنطبق التقلیدیة

                                                           

 دار واإلنترنـت، األشخاص على االعتداء جرائم رمضان، محمد مدحت. د: ینظر (1)

 فتحـــي الـــرحمن عبـــد. د بعـــدها ومـــا ٨٠ص ،٢٠٠٠ القـــاهرة العربیـــة النهـــضة

 ســلیمان. د بعــدها، ومــا ٣٧٥ص الــسابق، المرجــع المجــرمین، تــسلیم ســمحان،

 .٤٣١ص السابق، المرجع فضل، أحمد



                                 -       - ٢٧٠

 فــي الجنــائي التحقیــق مجــال فــي والتــسجیل المراقبــة إجــراءات تطبــق -٥

 تــــوفیر ویتعــــین المعلومــــات، تكنولوجیــــا مجــــال فــــي الــــضرورة حالــــة

 خاصـة حمایـة لهـا قانونال یفرض التي للمعلومات واالحترام السریة

 .مناسبة وبصورة

 تـــوفر التـــي والخاصـــة الحكومیـــة بالمؤســـسات العـــاملین إلـــزام یجـــب -٦

 المراقبـــة إلجـــراء التحقیـــق ســـلطات مـــع بالتعـــاون االتـــصال خـــدمات

 .والتسجیل

 معلومـات یحوز لمن أوامر بإصدار اإلجرائیة القوانین تعدیل یتعین -٧

 للكـشف بتسلیمها لكمبیوترا بأجهزة تتعلق) بیانات -قواعد -برامج(

 .الحقیقة عن

 لدیـه یكـون لمـن أوامـر توجیـه سلطة التحقیق سلطات إعطاء یتعین -٨

 أو المعلومــــات أنظمــــة مــــن نظــــام عــــن للــــدخول خاصــــة معلومــــات

 لرجـال للـسماح الـالزم باتخـاذ معلومـات مـن یحویـه ما على الدخول

 بإصــــدار التحقیـــق ســــلطات تخـــول وأن علیهــــا، بـــاإلطالع التحقیـــق

 التـشغیل طریـق عـن معلومـات لدیه آخر شخص ألي مماثلة وامرأ

 .المعلومات على والمحافظة

 یتم حتى اإللكترونیة األدلة مع التعامل أنظمة وتوحید تطویر یجب -٩

 النـصوص تطبیـق ًأیـضا ویتعین المختلفة، الدول بین بها االعتراف

 .اإللكترونیة األدلة على التقلیدیة باألدلة الخاصة اإلجرائیة

 ٕواعــداد الكمبیــوتر، جــرائم لمكافحــة خاصــة وحــدات تــشكیل یجــب -١٠

 لتطـویر الجنائیـة العدالـة مجـال فـي العاملین لتأهیل خاصة برامج

 .المعلومات تكنولوجیا مجال في معلوماتهم
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 كمبیــوتر أنظمــة إلــى اإلجــراءات مــد التحقیــق إجــراءات تتطلــب قــد -١١

 سریع،الــ التــدخل وتفتــرض الدولــة خــارج موجــودة تكــون قــد أخــرى

 أو الدولــــة ســــیادة علــــى اعتــــداء األمـــر هــــذا مثــــل یمثــــل ال وحتـــى

 هــــذا بمثــــل تــــسمح صــــریحة قاعــــدة وضــــع یجــــب الــــدولي القــــانون

 وقــت تــنظم اتفاقیــات لعمــل الملحــة الحاجــة كانــت ولــذلك اإلجــراء،

 .اإلجراءات هذه مثل اتخاذ وكیفیة

 اتـــصال ونظـــام ومناســـبة ســـریعة إجـــراءات هنـــاك تكـــون أن یجـــب -١٢

 أجنبیـــة بجهـــات باالتــصال التحقیـــق علـــى القائمــة جهـــاتلل یــسمح

ــــة أدلــــة لجمــــع ــــذ ویتعــــین. معین ــــسلطة تــــسمح أن عندئ  األخیــــرة ال

 التعاون اتفاقیات تطویر یتعین كذلك والضبط، التفتیش بإجراءات

  .)١(القائمة الدولي

  

  

  

  

  الثالث املطلب

  تنازع إشكالية على التغلب آلية

  الدويل القضائي االختصاص
                                                           

 الحاسـبات، جـرائم لمقاومـة الدولیـة المعاهـدة المتعـال، عبد زكي عمرو. د ینظر (1)

ــة ــة الجوانــب لمــؤتمر مقدمــة عمــل ورق ــة، للتجــارة القانونی  جامعــة مقــر القانونی

 .٦٠ص ،٢٠٠١ ینایر العربیة، الدول



                                 -       - ٢٧٢

 المعلوماتیـة الجـرائم جمیع اعتبار خالل من یكون اإلشكالیة هذه حل لعل

 مـــا أو العـــالمي، القــضائي االختـــصاص فـــي وتــدخل الدولیـــة، الجـــرائم مــن

 للــــدول الحـــق یعطـــى أن هـــذا ویعنــــي العالمیـــة، القـــضائیة بالوالیـــة یعـــرف

ـــــي ومحاكمـــــة بمالحقـــــة ـــــة الجـــــرائم مرتكب ـــــار أي دون الدولی ـــــسیة اعتب  لجن

 ینعقــــد أن مفــــاده بمــــا الجریمــــة، فیــــه ارتكبــــت الــــذي المكــــان أو مرتكبیهــــا،

 مرتكبــــي مالحقــــة فــــي ترغــــب دولــــة ألي العــــالمي القــــضائي االختــــصاص

  .)١(الدولیة الجرائم

 الصلة على العادیة األحوال في ما بجریمة القضائي االختصاص ویعتمد

 فـي إقلیمیة صلة وهي نفسها، الجریمة وبین الدعوى ترفع التي الدولة بین

 هــذه أن الـصلة هـذه تكـون أن فیكفـي الدولیــة الجـرائم حالـة فـي أمـا العـادة،

  . الدولي المجتمع وسلم ألمن ًتهدیدا تشكل الجرائم

 جریمـة كـل لسلطتها تخضع أن بإمكانها دولة كل أن العالمیة مبدأ ویعني

 شخص أو ارتكابها، مكان عن النظر بغض العقابي، قانونها علیها ینص

 القـانون كـان إذا عما نظر ودون جنسیتهم، أو علیه، لمجنيا أو مرتكبها،

 یعنــي المبــدأ هــذا فــإن أخــرى وبعبــارة عدمــه، مــن جریمــة یعتبرهــا األجنبــي

 یــــتم جریمــــة أي مرتكــــب علــــى الــــوطني الجنــــائي القــــانون تطبیــــق وجــــوب

 أو ارتكابهـا، مكـان عـن النظـر بغـض الوطنیة، األراضي في علیه القبض

  .)٢(یهافاعل جنسیة كانت ًأیا

                                                           

 .٥٣٩ص السابق، المرجع ي،بلتاج أحمد سامح. د (1)

 النهـضة دار العـام، القـسم العقوبـات، قانون في الوسیط سرور، فتحي أحمد. د (2)

 العقوبــات، قــانون ســالمة، مــأمون. د ٢١٩ فــي ،١٩٩٦ ،٦ط القــاهرة العربیــة،

. د م،١٩٩١ الجـــامعي، والكتـــاب القـــاهرة جامعـــة مطبعـــة ،٧١ص العـــام القـــسم



                                 -       - ٢٧٣

 من عدد في العالمیة مبدأ على المقارنة الجنائیة التشریعات بعض وتنص

ـــة، االلتزامـــات ونقـــض الحـــرب، جـــرائم مثـــل الخطـــورة، ذات الجـــرائم  الدولی

 وتعقــب الجنائیــة، المالحقــة فــي اختــصاصها لتمــارس اإلنــسانیة، والجــرائم

  .)١(محاكمها أمام لمحاكمتهم المجرمین

 ذات اإلجرامیــــة، الظــــواهر لتنــــامي التــــصدي إلــــى العالمیــــة مبــــدأ ویهــــدف

 اإلقلیمیـــة، مبـــدأ یفرضـــها التـــى القیـــود تجـــاوز خـــالل مـــن الدولیـــة، األبعـــاد

 بغـــض العـــالم دول مـــن دولـــة ألي الجنـــائي للقاضـــي االختـــصاص فینعقـــد

 مــن جنــسیة أو المعلوماتیــة الجریمــة فیــه ارتكبــت الــذي المكــان عــن النظــر

  . الجریمة نوع أو هعلی المجني جنسیة أو ارتكبها

 الجــرائم، مكافحــة فــي الــدول بــین التــضامن فكــرة علــى المبــدأ هــذا ویؤســس

 مــن المجــرمین إفــالت تجنــب إلــى یهــدف المبــدأ لهــذا وفقــا الــدولي فالتــدخل

 جنـسیة أو جنـسیاتهم عـن النظـر بغـض الجنـاة محاكمـة ولـضمان العقاب،

 أجــــل مــــن مــــة،الجری نــــوع أو الجریمــــة ارتكابــــه مكــــان أو علــــیهم، المجنــــي

 إلــى الجنــائي الفقــه نظــر ولقـد اإلنــسانیة، اعتبــارات أو المــشتركة المـصلحة

 تطبیــق نطــاق تحكــم التــي المبــادئ مــن لغیــره ًمكمــال بوصــفه العالمیــة مبــدأ

                                                                                                                             

 ط ،١٩٩٤ طبعــة العــام، القــسم لعقوبــاتا قــانون شــرح رمــضان، الــسعید عمــر

 النهـــضة دار الدولیـــة، الجـــرائم الخـــالق، عبـــد المـــنعم عبـــد محمـــد. د ،١١٢ص

 .١٥١ص م،١٩٨٩ العربیة،

ـــم المـــصري المقـــنن أن اإلشـــارة وتجـــدر (1)  یمتـــد قـــد أنـــه إال المبـــدأ، هـــذا یبـــین ل

 بعــض لنــصوص ًوفقــا الخــارج فــي تقــع جــرائم إلــى المــصریة المحــاكم اختــصاص

 المرجـع سـرور، فتحـي أحمـد. د ینظـر. مـصر إلیها المنضمة الدولیة التفاقیاتا

 .١١٢ص السابق،



                                 -       - ٢٧٤

 فـإن العالمیـة لمبـدأ ًوتطبیقـا. )١(نقـص مـن علیهـا یترتـب ما لسد العقوبات،

 فــــي ارتكبهــــا يالتــــ الجــــرائم عــــن الجــــاني بمحاكمــــة تخــــتص القــــبض دولــــة

 تعــذر حالــة فــي العــالمي االختــصاص النعقــاد شــرط القــبض ألن الخــارج،

  .الجریمة فیها وقعت التي الدولة إلى المتهمین تسلیم

 عبـــر المنظمـــة الجریمـــة لمكافحـــة رئیـــسیة أداة یعـــد المبـــدأ هـــذا أن والشـــك

 مــــن الجــــرائم هــــذه تقتــــضیه لمــــا المعلوماتیــــة، الجــــرائم وبخاصــــة الوطنیــــة،

 الجــرائم یــالزم أنــه كمــا الــدولي، للمجتمــع مــدمرة أبعــاد ذات خاصــة طبیعــة

  .)٢(للدول المشتركة المصلحة في أساسه ویجد الدولي، البعد ذات

 بمبــــــدأ تعتــــــرف ًأحكامــــــا الدولیــــــة االتفاقیــــــات مــــــن العدیــــــد تــــــضمنت وقــــــد

 العالمیـة للبحـار جنیـف اتفاقیـة ذلـك ومـن العـالمي، القـضائي االختـصاص

 لـصوص علـى القـبض دولـة بتخویـل ١٥ المـادة ضتقـ فقـد ،١٩٥٨ لسنة

 جنـسیتهم عـن النظـر بغـض ومعـاقبتهم، محـاكمتهم حـق البحـر،) قراصنة(

 حیــــث الحــــرب، لجــــرائم بالنــــسبة ذلــــك ویــــصدق الجریمــــة، ارتكــــاب ومكــــان

 ،"الجـــــسیمة الجـــــرائم "مرتكبـــــي بمقاضـــــاة صـــــراحة جنیـــــف اتفاقیـــــة نـــــصت

 هــذه مثــل بــاقتراف تهمــینالم بمالحقــة متعاقــد طــرف كــل یلتــزم وبمقتــضاها

  .جنسیتهم كانت أیا المحاكمة، إلى وبتقدیمهم الجسیمة، الجرائم

 الـشبكات عبـر یبحـرون الـذین اإلنترنـت، قراصـنة على ذلك تطبیق ویمكن

 اإلنترنــت عبــر القرصـنة فأنــشطة المعلوماتیــة، الجـرائم الرتكــاب العنكبوتیـة

 التالعـب أو منهـا، اتوالمعلوم األموال وسرقة األجهزة تخریب في تسببت

                                                           

 .٦٠٥ص السابق، المرجع دكتوراه، رسالة العازمي، اهللا عبد فهد. د (1)

 والقـوانین الدولیـة االتفاقیـات ظـل فـي المنظمـة الجریمـة الباشـا، یـونس فائزة. د (2)

 .٣٧٢ص ،٢٠٠١ اهرة،الق حقوق دكتوراه، رسالة الوطنیة،



                                 -       - ٢٧٥

 البحریـة أو البریـة القرصـنة من أخطر اإلنترنت عبر القرصنة إن بل بها،

 المجتمـــع علــى ویقــضي ینتــشر الــذي الخبیــث كــالمرض فهــي الجویــة، أو

 مظـاهر ورائهـا تتـرك التـي القرصنة بعكس ًأثرا، یترك أن دون فیه ویخرب

  .)١(ارتكابها على وأدلة

ـــك وعلـــى ـــد القـــانون فـــإن ذل  األحكـــام یـــستوعب أن یمكـــن الـــذي هـــو وليال

 الـــوطني، القـــانون ولـــیس المـــستحدثة، الجـــرائم مـــن النوعیـــة بتلـــك الخاصـــة

 إطــار فــي المعلوماتیــة الجــرائم مكافحــة فــي الجنائیــة العدالــة لتحقیــق وذلــك

 فـي رئیـسي دور من الدولي للقانون ولما واإلجرائیة، القانونیة الشرعیة من

 وأهمیـة الـدول بـین فیمـا المنازعـات وفـض یاسیةالـس المـسائل تسویة مجال

 المالحقـة وسـائل وتطـویر المعلومات تبادل مجال في موحدة سیاسة إقرار

 مــساوئ ولتفــادي المعلوماتیــة، الجــرائم مرتكبــي محاكمــة لــضمان القــضائیة

 المعلوماتیـة االتـصال وسائل تطور نتیجة جلیا ظهرت التي اإلقلیمیة مبدأ

  .)٢(للدول انیةالمك للحدود العابرة

ــانون ــي الق ــشأن النمــوذجي العرب ــوتر جــرائم مكافحــة ب ــت الكمبی  واإلنترن

  .)٣(الدولي القضائي االختصاص تنازع ومسألة

                                                           

 .بعدها وما ٦٠٧ص السابق، المرجع العازمي، اهللا عبد فهد. د (1)

 الجامعـــة، دار العـــام، الـــدولي القـــانون أصـــول الحمیـــد، عبـــد ســـامي محمـــد. د (2)

 . بعدها وما ٣٢ص م،١٩٩٦ ،٥ طبعة اإلسكندریة،

ـــي القـــانون صـــدر (3)  جـــرائم مكافحـــة شـــأن فـــي االسترشـــادي أو النمـــوذجي العرب

ــوتر ــت الكمبی ــث -مــشترك عمــل كثمــرة -واإلنترن ــم حی ــل مــن إعــداده ت ــة قب  لجن

 التنفیـذي والمكتـب العـرب الداخلیـة وزراء لمـؤتمر التنفیـذي المكتب بین مشتركة

 الــدول لجامعــة العامــة األمانــة نطــاق فــي العــرب العــدل الــوزراء مجلــس لمــؤتمر



                                 -       - ٢٧٦

 واإلنترنـت الكمبیـوتر جـرائم مكافحـة بشأن النموذجي العربي القانون تناول

 األخــــرى المــــسائل وبعــــض الــــدولي القــــضائي االختــــصاص تنــــازع مــــسألة

 أحكـام تـسري "بـاآلتي قـضت والتـي منـه، ٢٢ المـادة فـي لكوذ به المتعلقة

 جـزء أو كلها ارتكبت إذا المعلوماتیة الجریمة علي للدولة الجنائي التشریع

 بنظـر فیهـا المحـاكم تخـتص كمـا اإلقلیمیـة، لمبـدأ ًوفقا حدودها داخل منها

 اتفاقیـــات عقـــد العربیـــة الـــدول وعلـــى. الجـــرائم تلـــك علـــى المترتبـــة الـــدعوى

  .الدول بین االختصاص تنازع حالة في باالتباع األولى المعیار يلتبن

 تقـــع التـــي المعلوماتیـــة الجـــرائم علـــى للدولـــة الجنـــائي التـــشریع یـــسري كمـــا

 علیها المنصوص العامة للقواعد ًوفقا بأمنها مخلة كانت إذا الحدود خارج

  ".العقوبات قانون في

 والمحــاكم التطبیــق، الواجــب القــانون عــن الحــدیث الــنص هــذا تنــاول وقــد

  :)١(المعلوماتیة الجرائم بشأن المختصة

  :التطبیق الواجب القانون -١

                                                                                                                             

 تم وبالفعل الخصوص، هذا في ًمشروعا قدم قد كلیهما أن تبین أن بعد العربیة،

 المـشروعین فـي النظـر تم حیث م،٢٢/٥/٢٠٠٣-٢١ في المشترك اجتماعهما

 مــشترك قــانون مــشروع إعــداد وتــم المجلــسین، نطــاق فــي إعــدادهما تــم اللــذین

 بوصـفه إقـراره تـم حیـث منهمـا، لكـل العادیـة الـدورة فـي المجلـسین على وعرض

 الجــرائم فــي تــشریع إعــداد نــدع الــوطني المــشرع بــه یلتــزم ًاسترشــادیا ًمنهجــا

 ینظـر. مادة ٢٧ عدد في النهائیة صورته في القانون هذا أقر وقد المعلوماتیة،

 .٤٣٧ص السابق، المرجع فضل، أحمد سلیمان. د

 جـــرائم فــي الجنائیـــة اإلجــراءات مبــادئ: حجـــازي بیــومي الفتـــاح عبــد. د ینظــر (1)

 .٤٩ص السابق، المرجع واإلنترنت، الكمبیوتر



                                 -       - ٢٧٧

 واإلنترنــت الكمبیــوتر جــرائم مكافحــة بــشأن النمــوذجي العربــي القــانون أخــذ

 الواجب القانون تحدید في الجنائي النص إقلیمیة بمبدأ منه ٢٢ المادة في

 الـنص تطبیق اإلقلیمیة بمبدأ قصدوی المعلوماتیة، للجرائم بالنسبة التطبیق

 بـــصرف الدولـــة، إقلـــیم فـــي المرتكبـــة الجـــرائم كافـــة علـــى الـــوطني الجنـــائي

 ًأجنبیـا، أم ًوطنیـا كـان سـواء علیـه، المجنـي أو الجـاني جنـسیة عـن النظـر

 كانــت ولــو الجریمــة، أهــدرتها التــي المــصلحة عــن ًأیــضا النظــر وبــصرف

  .)١(أجنبیة دولة تخص

 القانون سكوت حالة في األصلي أو العام المبدأ هو لیمیةاإلق مبدأ ویعتبر

 أو العینیـة سـواء األخـرى المبـادئ ألن علیـه، النص عن ما لدولة الجنائي

 یؤخـذ ال احتیاطیـة، قواعـد أو مبـادئ جمیعها تعتبر العالمیة أو الشخصیة

                                                           

 ممارسـة مظاهر من مظهر أولى ناحیة من فهو المعروفة، مبرراته المبدأ هذاول (1)

 ناحیـة ومـن جـرائم، مـن أراضـیها على یقع ما شأن في الوطنیة لسیادتها الدولة

 مكـــان أنـــسب هـــو الجریمـــة وقـــوع مكـــان إن إذ العملیـــة، مزایـــاه لـــه فـــإن ثانیـــة

 فائـدة المبـدأ لهـذا أن كمـا والـشهود، اإلثبـات أدلة تتوافر حیث المتهم، لمحاكمة

 لقـانون ًوفقـا یحـاكم أن مـصلحته مـن فـالمتهم یحاكمونه، الذین وللقضاة للمتهم

 القـضاة أن كمـا جریمتـه، وقـوع مكـان بحكـم بقانونهـا علمه یفترض الذي الدولة

. القـوانین مـن سـواه دون بـه یلمـون الذي الدولة قانون یطبقون الحالة هذه في

 طبعــة العــام، القــسم العقوبــات قــانون شــرح ،حــسني نجیــب محمــود. د: ینظــر

 للنظـــام العامـــة األحكـــام الـــصیفي مـــصطفى الفتـــاح عبـــد. د ،١٢١ص ،١٩٧٧

 ،٢٠٠١ العربیــــة، النهــــضة دار والقــــانون، اإلســــالمیة الــــشریعة فــــي الجنــــائي

 طبعـــة العـــام، القـــسم العقوبـــات قـــانون شـــرح جـــاد، الـــسید ســـامح. د ،١٣٧ص

 دار العقوبــات، لقـانون العامـة النظریــة عم،المـن عبـد سـلیمان. د ،٨٧ م،٢٠٠٥

 .٩٩ص م،٢٠٠٠ طبعة للنشر، الجامعة



                                 -       - ٢٧٨

 الـــداخلي القـــانون ســـكت إذا أمـــا صـــراحة، علیهـــا الـــنص حالـــة فـــي إال بهـــا

  .)١(اإلقلیمیة وهو العام بالمبدأ فیؤخذ النص على

 جزء أو كلها الجریمة بوقوع هي الجنائیة القاعدة إقلیمیة تحدید في والعبرة

 ،)٢()الـــسببیة عالقـــة أو النتیجـــة، أو الــسلوك، (الـــوطني اإلقلـــیم علـــى منهــا

 یكفـي حیـث األفعـال، المتتابعة والجرائم المستمرة الجرائم في الحال وكذلك

 داخــــل التتــــابع فقــــرات مــــن فقـــرة أو االســــتمرار حالــــة مــــن ءجــــز یتحقـــق أن

  .)٣(كلها الواقعة على للدولة الوطني القانون یطبق حتى الدولة،

 النمـوذجي العربـي للقـانون ًطبقـا الـوطني القـانون أن سـبق مـا على وینبني

 وقـوع لمجـرد ینعقـد االختـصاص أن طالمـا المعلوماتیـة الجرائم على یطبق

 اإلقلــــیم، علــــى النتیجــــة وقــــوع حتــــى أو للجریمــــة، ونــــةالمك العناصــــر أحــــد

 أو اإلجرامـــي، الطـــابع ذات الرســـائل أفعـــال علـــى الـــوطني القـــانون فیطبـــق

 والتــي العنــصریة الكراهیــة علــى تحـض التــي العبــارات أو اإلباحیــة الـصور

 منهـا صـدرت التـي الدولة عن النظر بصرف اإلنترنت، شبكة عبر تنتشر

 تلقــــي ألن اإلقلــــیم، أرض فــــي إلیهــــا الــــدخول نیمكــــ أنــــه طالمــــا الرســــالة،

                                                           

 والتـي منـه األولـى المـادة فـي اإلقلیمیة بمبدأ المصري الجنائي القانون أخذ وقد (1)

 القطــر فــي یرتكــب مــن كــل علــى القــانون هــذا أحكــام تــسري "اآلتــي علــى تــنص

  ".فیه علیها المنصوص الجرائم من جریمة المصري

 .٤٦ص السابق، المرجع الباقي، عبد جمیل. د (2)

 قـانون سـالمة، مأمون. د ،١٣٢ص السابق، المرجع حسني، نجیب محمود. د (3)

 .٧٤ص السابق، المرجع العام، القسم العقوبات



                                 -       - ٢٧٩

 العناصـــر أحـــد یعـــد إقلیمـــه علـــى الـــصور تلـــك أو الرســـالة لهـــذه المـــستخدم

  .)١(المعلوماتیة للجریمة المكونة

 سیادتها مبدأ من ًانطالقا المعنیة للدولة یمكن فإنه المبدأ هذا تطبیق وعند

 حــدودها داخــل یعملــون الــذین الخدمــة مــزودي علــى تفــرض أن وســلطتها

 تقـــع التـــي األنـــشطة بمراقبـــة تقـــوم وأن الوطنیـــة، بقوانینهـــا التقیـــد اإلقلیمیـــة

  . المحلیة الحدود خارج إلى تمتد األنشطة هذه كانت ولو حدودها، داخل

 تنتهــــك مــــواد أو فاحــــشة مــــواد تبــــث التــــي المواقــــع حجــــب أیــــضا لهــــا كمــــا

 اإلقلیمیـة، ودهاحـد داخـل مـن المواقـع هذه تدار كانت إذا الداخلیة قوانینها

 اإلقلیم حدود خارج الوطني القانون بتطبیق یسمح ال اإلقلیمیة مبدأ أن إال

 الخدمــة مــزودي تلــزم أن اإلســالمیة للــدول یمكــن فإنــه ذلــك وعلــى المعــین،

 اإلنترنـت مـستخدمي دخـول تحظـر التـي بـالقوانین اإلقلیمیـة حدودها داخل

  .)٢(سالمیةاإل عقیدتهم إلى تسئ مواقع إلى اإلقلیم داخل

 مـــزودي علـــى یحظـــر قانونـــا أصـــدرت حیـــث ألمانیـــا، طبقتـــه مـــا هـــو وهـــذا

 (neo- Nazi) النازیــة عــن صــور أو مــواد أي توزیــع ألمانیــا فــي الخدمــة

 للفـرع العـام المـدیر علـى دعـوى ألمانیـا رفعـت ذلـك وعلـي ،"اإلنترنـت على

 بعــرض الــسماح أســاس علــى) كمبیوســرف شــركة (الخدمــة لمــزود األلمــاني

 علـى إلیهـا الوصول الشركة لعمالء یمكن بحیث النازیة، عن ومواد ورص

  .)٣(العالم في دولة أیة من الموقع

                                                           

 .بعدها وما ٦٠٧ص السابق، المرجع الدسوقي، إبراهیم طارق. د (1)

 المرجـع الـسوداني، القـانون فـي تیـةالمعلوما جـرائم الحـسن، محمد علي عزة. د (2)

 .١٨ص السابق،

   التالي الرابط ینظر (3)



                                 -       - ٢٨٠

 الـــنص عینیـــة مبـــدأ هـــو آخـــر مبـــدأ هنـــاك اإلقلیمیـــة مبـــدأ إلـــى وباإلضـــافة

 التــي الجــرائم علــى الــوطني العقوبــات قــانون ســریان یعنــي والــذي الجنــائي،

ـــیم، خـــارج ترتكـــب  ضـــد موجهـــة وتكـــون مرتكبیهـــا جنـــسیة كانـــت ًأیـــا اإلقل

 أنــه منهــا دعــائم، عــدة علــى المبــدأ هــذا ویقــوم للدولــة، األساســیة المــصالح

 مـا ضـد الجوهریـة ومـصالحها مقوماتهـا عن الدفاع في الدولة حق یضمن

 الفعـل یقـع التي األجنبیة الدولة وأن السیما للخطر، یعرضها أو بها یمس

 ،)١(المـصالح تلـك علـى جنائیـة حمایـة بإضفاء عادة تحفل ال إقلیمها علي

  .)٢(لها المالحقة زمام ترك إذا المتهمین مالحقة في تتراخى قد أنها كما

 النمــوذجي العربــي القــانون مــن ٢٢ المــادة مــن الثانیــة الفقــرة إلــى وبــالنظر

 ســریان علــى صــراحة نــص حیــث العینیــة، بمبــدأ أخــذ أنــه یتــضح المــذكور
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 دار العـــام، القـــسم المـــصري، العقوبـــات قـــانون مبـــادئ بـــالل، عـــوض أحمـــد. د (1)

 .٧٦ص ،٢٠٠٦ العربیة، النهضة

 وردت معینــة رائملجــ بالنــسبة العینیــة بمبــدأ المــصري العقوبــات قــانون أخــذ وقــد (2)

  :وهي العقوبات قانون من ًثانیا/٢ المادة في الحصر سبیل على

 مــن والثــاني األول البــابین فــي علیــه نــص ممــا الحكومــة بــأمن المخلــة الجنایــات-أ

  .العقوبات قانون من الثاني الكتاب

  .القانون هذا من ٢٠٦ المادة في علیه نص مما التزویر جنایات-ب

 ،٢٠٢ المـادتین فـي علیـه المنـصوص العملـة تزویر أو زییفت أو تقلید جنایات-جـ

  . عقوبات ٢٠٣

ــق عــن الحــال بطبیعــة ارتكابــه یمكــن مــا الجــرائم هــذه ومــن  المعلوماتیــة نظــم طری

 ب،/ ٧٧ المــواد (أجنبیــة دولــة لــدى التخــابر أو الــسعي جریمــة مثــل) اإلنترنــت(

 ٨٠ المـادة) (بالدالـ عـن الـدفاع أسـرار إفشاء أو تسلیم وجریمة عقوبات، د جـ،

 ). عقوبات
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 خـــارج وقعـــت متـــي المعلوماتیـــة جریمـــةال علـــى الـــوطني الجنـــائي التـــشریع

 فــي علیهــا المنــصوص للقواعــد وفقــا وذلــك بأمنهــا، مخلــة كانــت إذا الدولــة

  .العقوبات قانون

 المعلوماتیــــة الجــــرائم علــــى المــــصري العقــــابي القــــانون یطبــــق ذلــــك وعلــــى

 بــأمن مخلــة كانــت متــي الدولــة خــارج وقعــت والتــي مــصر، ضــد الموجهــة

 العقوبـــــات قـــــانون فـــــي علیهـــــا المنـــــصوص امـــــةالع للقواعـــــد ًوفقـــــا الدولـــــة،

  .)١(المصري

  :المختصة المحكمة-٢

 المــذكور النمــوذجي القــانون مــن ٢٢ المــادة مــن األولــى الفقــرة لــنص ًوفقــا

 المعلوماتیـة الجـرائم علـى المترتبـة الـدعوى بنظـر الوطنیـة المحاكم تختص

 وسواء ائم،الجر هذه نوع كانت ًأیا الوطني، الدولة قانون علیها تطبق التي

 وسـواء اإلنترنت، شبكة طریق عن أو داخلیة معلوماتیة شبكة على وقعت

ـــك كـــان ـــة داخـــل ذل ـــانون یكـــون أن شـــریطة خارجهـــا، أو الدول ـــوطني الق  ال

  .علیها للتطبیق ًصالحا

 لتبني اتفاقیات عقد ضرورة إلى المادة نفس في االتفاقیة هذه دعت ًوأخیرا

 وهـــو الـــدول، بـــین االختـــصاص تنـــازع حالـــة فـــي باالتبـــاع األولـــى المعیـــار

  . االختصاص تنازع یثیرها أن یمكن التي المشاكل ألكثر األمثل الحل

  

  

                                                           

 .٤٩ص السابق، المرجع حجازي، بیومي الفتاح عبد. د (1)



                                 -       - ٢٨٢

  

  الرابع املطلب

  اخلاصة اإلشكاليات على التغلب آلية

  الدولية القضائية باإلنابة

  :السیادة فكرة إشكالیة على التغلب آلیة: ًأوال

َركنـــا◌ تمثـــل الـــسیادة فكـــرة أن فیـــه الشـــك ممـــا  لهـــا قیـــام ال للدولـــة ًأساســـیا ً

 صـــالحیتها لمباشــرة الدولـــة إلیــه تـــستند الــذي القـــانوني الــسند فهـــي بدونــه،

 دول بـین الـدولي التعـاون قیـام المتـصور غیـر من لذا والخارجیة، الداخلیة

 التمــسك علــي الــدول كافــة حــرص إزاء ولكــن الوطنیــة، بالــسیادة تتمتــع ال

 والتي القومیة مصالحها لتحقیق قیود أي تقیدها ال والتي المطلقة بسیادتها

 التذرع أن تبین إذ بها، وتصطدم الدولي المجتمع مصالح مع تتعارض قد

 من المجرمین هروب سهولة في یتسبب أن الممكن من السیادة باعتبارات

 النـاتج الـضرر أن والشـك الجـرائم، مـن المتحصلة األموال وتهریب العدالة

 الـــضروري مـــن أصـــبح وقـــد اســـتثناء، بـــال الـــدول كافـــة یـــصیب ذلـــك عـــن

 التكافـــل لمقتـــضیات واالســـتجابة حـــدود، بـــال الـــدول ســـیادات بـــأن اإلقـــرار

ـــین والتعـــاون ـــد لـــذا العـــالم، دول ب ـــت فق  بالـــسیادة التمـــسك عـــن الـــدول تخل

 المجتمــــع مــــصلحة لتحقیــــق ســــیادتها علــــى قیــــود بوضــــع وقبلــــت المطلقــــة

 التـضامن مواجهـة فـي حـساراالن فـي للـسیادة المطلـق الطابع وبدأ الدولي،
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 مـــــصالح تهـــــدد التـــــي والتحـــــدیات المـــــشكالت لمواجهـــــة الـــــدولي والتعـــــاون

  .)١(الدولي المجتمع

 بهـــا یتحقـــق التـــي الوســـیلة هـــو الدولیـــة القـــضائیة اإلنابـــة إجـــراء كـــان ٕواذا

 بالــــسیادة اإلخــــالل دون الجریمــــة مكافحــــة فــــي الــــدولي المجتمــــع مــــصالح

 أنـــه أهمهـــا عملیـــة ضـــرورات تحتمـــه جـــراءاإل هـــذا أن إال للـــدول، الوطنیـــة

 عـــدم عـــن الناتجـــة والقانونیـــة المادیـــة العقبـــات علـــى التغلـــب یـــتم بمقتـــضاه

 الحقیقــــة لكــــشف الالزمــــة اإلجــــراءات مــــن إجــــراء اتخــــاذ الدولــــة اســــتطاعة

 فهنـــــاك إقلیمهـــــا، حـــــدود خـــــارج علیـــــه العقـــــاب وتوقیـــــع الجـــــاني ومالحقـــــة

 العامـة الـسلطة رجـال مـن ونوالعـ المـساعدة بطلـب تتعلق مادیة صعوبات

 هـذا إن إذ القـوة، اسـتخدام حـد إلـى تـصل التي العامة، النیابة أوامر لتنفیذ

 علـــى قانونیـــة قیـــود وهنـــاك األجنبیـــة، التحقیـــق لـــسلطة متـــاح غیـــر األمـــر

 االختــــصاص قواعــــد مثــــل اإلجرائیــــة، الجنائیــــة القاعــــدة بتطبیــــق المكلــــف

 قــد كــان إذا إال اختــصاصه حــدود تجــاوز لــه یحــق فــال والنــوعي، المكــاني

  .)٢(یملكه ممن ندب أمر له صدر

                                                           

 الــسابق، المرجــع الجریمــة، لمكافحــة الــدولي التعــاون شــحاتة، الــدین عــالء. د (1)

 ومـــا ٢٣٠ص الـــسابق، المرجـــع الـــرحمن، عبـــد أمـــین. د بعـــدها، ومـــا ٣٨ص

 . بعدها

 .١٢٤ص السابق، المرجع شحاتة، الدین عالء. د (2)
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 فتقــوم العقبــات، تلــك علــى التغلــب علــى تــساعد الدولیــة القــضائیة فاإلنابــة

 عـــن اإلجـــراء ذلـــك بتنفیـــذ إقلیمهـــا فـــي اإلجـــراء اتخـــاذ یـــستلزم التـــي الدولـــة

  .)١(االختصاص لها انعقد التي الدولة عن نیابة القضائیة سلطاتها طریق

 فـي إقلیمهـا فـي اإلنابـة إجـراء اتخـاذ یـتم التـي الدولـة سـیادة احترام ىویتجل

  :اآلتي

 االختـصاص صـاحبة الدولـة مـن یقدم طلب على بناء إال تتم ال أنها -١

ـــائي ـــا الجن ـــذي لألســـلوب ًوفق ـــة تحـــدده ال  وبـــین بینهـــا الـــساریة االتفاقی

 . االتفاقیة تلك علیه نصت ما حدود وفي إلیها، المطلوب الدولة

 للتحقـق إلیهـا، المطلـوب الدولـة قبـل مـن للفحص الطلب ذلك خضوع -٢

 بهـــــذا المبرمـــــة لالتفاقیـــــة ًوفقـــــا اإلنابـــــة تنفیـــــذ موجبـــــات اســـــتیفاء مـــــن

 . الخصوص

 فعنـدما إلیها، المطلوب الدولة لقانون ًوفقا المطلوب اإلجراء تنفیذ یتم -٣

 فـإن أجنبي قاض إلى مصري قاض من خارجیة قضائیة إنابة ترسل

 القاضــي دولــة قــانون فــي الــساریة للقواعــد یخــضع اإلنابــة هــذه تنفیــذ

  . )٢(المصري القانون ولیس األجنبي

 بــین ًتعاونــا تعنــي بــل ،)٣(الــدول فــوق ســیادة تعنــي ال المعنــي بهــذا واإلنابــة

 انخـرط قـد العـالم دول غالبیة أن من ذلك على أدلة ولیس الدول، سیادات

                                                           

 لمفهـومي كتطـور الدولیـة الجنائیة المحكمة منصور، محمد الحسیني طارق. د (1)

 حقـوق دكتـوراه، رسـالة فـور، دار قـضیة علـى التطبیق مع والسیادة، المسئولیة

 .بعدها وما ٩١٣ص ،٢٠٠٩ المنصورة،

 .٢٣٣ص السابق، المرجع الرحمن، عبد أمین. د ینظر (2)

 .٨١ص الدولي، الجنائي القانون في روسد المنعم، عبد سلیمان. د (3)
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 ســـلطاتها بـــین التعـــاون خترســـ جماعیـــة أو ثنائیـــة معاهـــدات فـــي منهـــا كـــل

 وتــنظم الجریمــة مكافحــة ســبل تفعیــل إلــى یــؤدي بمــا العقبــات كافــة وتــذلل

 تــنظم التــي القواعــد وتــضع والقــضائیة، القانونیــة المــساعدة وأســالیب طــرق

 الدولیــة المعاهــدات فهــذه اإلنابــة، تنفیــذ بــإجراءات المتعلقــة الجوانــب كافــة

 فــي المختلفــة الــدول إرادة نعــ تكــشف الــدولي الجنــائي التعــاون مجــال فــي

 مقومــات وتطبــق تمــارس المــسلك بهــذا وهــي اإلجرامیــة، الظــاهرة مكافحــة

  .)١(الدولي المجتمع داخل مستقلة وحدات باعتبارها الوطنیة السیادة

 مـن التخفیـف فـي ذلـك وأثـر بعـد عـن التحقیـق وتقنیـة الخارجیـة اإلنابة

  :السیادة فكرة

 إجـــــراءات مباشـــــرة فـــــي المـــــسموع ئـــــيالمر االتـــــصال تقنیـــــة اســـــتخدام یعـــــد

 المـواد فـي التحقیـق مجـال فـي للتكنولوجیـا الهامة التطبیقات أحد التحقیق،

 المساعدة تبادل مجال في خاصة أهمیة األسلوب هذا احتل وقد الجنائیة،

 بعـــض بـــه األخـــذ إلـــى اتجهـــت حیـــث ،)٢(المختلفـــة الـــدول بـــین القـــضائیة

 للتعــاون المنظمــة الدولیــة تفاقیــاتاال وبعــض الحدیثــة الجنائیــة التــشریعات

  .)٣(الجنائیة المالحقة مجال في الدولي

                                                           

 دكتـوراه، رسـالة مقارنـة، دراسـة األمـوال، غـسل جریمـة مصطفى، حامد خالد. د (1)

ـــوق ـــین. د ،٥٦٥ص ،٢٠٠٨ طنطـــا، حق ـــد أم ـــرحمن، عب ـــسابق، المرجـــع ال  ال

 .٢٣٤ص

 .١٧٧ص السابق، المرجع الدولیة، القضائیة اإلنابة سالم، عمر. د (2)

 لـسنة ٣٠٦ رقـم بقانون الرسوم بموجب اإلیطالي التشریع قنیةالت بهذه أخذ فقد (3)

ــة اإلجــراءات قــانون مــن مكــرر ١٤٧: والمــادة ،١٩٩٢  كمــا اإلیطــالي، الجنائی

ـــات بهـــا أخـــذت ـــة المتحـــدة الوالی ـــي ســـواء األمریكی ـــق إجـــراءات ف ـــى التحقی  عل



                                 -       - ٢٨٦

 مــن تقلــل التــي المــشكالت علــى بالتغلــب بعــد عــن التحقیــق تقنیــة وتــسمح

 النظـــام اخـــتالف: فـــي والمتمثلـــة الخارجیـــة القـــضائیة اإلنابـــة نظـــام فاعلیـــة

 نظـام مـالإع اسـتحالة المنفذة، والدولة الطالبة الدولة من كل في اإلجرائي

 ًمعــا، والمتهمــین الــشهود بــین أو المتهمــین، بــین أو الــشهود بــین المواجهــة

 القــضائیة، اإلنابــة طریــق عــن علیــه الحــصول تــم بــدلیل االعتــداء صــعوبة

 الخاصـــة االعتبـــارات التكـــالیف، وزیـــادة القـــضائیة اإلنابـــة إجـــراءات طـــول

 حمایتهم يتقتض والتي الخارج في الموجودین الشهود أو المتهمین ببعض

  .)١(منهم االنتقام خطر من

 الخطـــورة، ذوي المتهمــین نقـــل تجنــب علـــى التقنیــة تلـــك اســتخدام ویــساعد

 الحــبس انتهــاء میعــاد حلــول عنــد ســراحهم إطــالق إلــى اإلضــطرار وتجنــب

 التقنیـــة هـــذه إقـــرار أن ذلـــك إلـــى یـــضاف اإلجـــراء، إتمـــام قبـــل االحتیـــاطي

 أكثـر فاعلیـة إلعطـاء اإلجرائـي لالمجا في اإلقلیمیة مبدأ قسوة من یلطف

  .)٢(القضائیة للمساعدة

                                                                                                                             

 حـال الجنائیـة المـسائل فـي القـضائیة المـساعدة مجـال في أو الداخلي المستوى

 األوروبیــة االتفاقیــة التقنیــة بهــذه أقــرت كمــا بــذلك تقــضي دولیــة اتفاقیــة ودوجــ

 المـسائل فـي األوروبـي االتحـاد دول بـین المتبادلـة القـضائیة للمساعدة الجدیدة

 والمحاكمـة التحقیـق قرنـي، یحیـى عـادل. د ینظر للمزید م،٢٠٠٠ لعام الجنائیة

 المجـــال فـــي video الــــ لتقنـــین تأصـــیلیة تحلیلیـــة دراســـة بعـــد، عـــن الجنائیـــة

 ومــا ١٦ص ،٢٠٠٦ األولــى، الطبعــة القــاهرة، العربیــة، النهــضة دار الجنــائي،

 .بعدها

 .بعدها وما ١٨٠ص السابق، المرجع سالم، عمر. د (1)

 .بعدها وما ٢٥٨ص السابق، المرجع محمود، الرحمن عبد أمین. د (2)



                                 -       - ٢٨٧

 أســـالیب مـــن تعـــد بعـــد عـــن الجنـــائي التحقیـــق تقنیـــة أن مـــن الـــرغم وعلـــي

 القــــضائیة اإلنابــــة مــــع تتالقــــى بــــذلك وهــــي الدولیــــة، القــــضائیة المــــساعدة

ـــة أن فـــي األخیـــرة عـــن تتمیـــز أنهـــا إال الخارجیـــة  التـــي هـــي الطالبـــة الدول

ــــة دور ویقتــــصر التقنیــــة، هــــذه باســــتخدام حقیــــقالت إجــــراءات تباشــــر  الدول

 اإلجـراءات، هـذه لتنفیـذ والفنیـة المادیة المكنات توفیر على إلیها المطلوب

 -الخارجیــة القــضائیة اإلنابــة فــي الحــال هــو كمــا -یمتــد وال مــادي فــدورها

 فــي الغلــو مــن تخفــف التقنیــة هــذه أن والشــك. )١(قــضائي بعمــل القیــام إلــى

 مكافحـــة فـــي الـــدول بـــین القـــضائي التعـــاون تعـــوق قـــد التـــي الـــسیادة فكـــرة

  .الجرائم

  : اإلجراءات في البطء علي التغلب آلیة: ًثانیا

  : الدولتین في القضائیة السلطات بین المباشر االتصال

 بمقتـضى حیـث اإلجـراءات، فـي الـبطء علـى للتغلب اآللیات أحد یعد وهو

 والـسلطة الطالبـة القـضائیة طةالـسل بـین مباشـرة االتـصال یـتم الوسـیلة هذه

 أكثـر وبالتـالي ًاختـصارا أكثـر الطریـق هـذا ویعـد إلیها، المطلوب القضائیة

 التـي واالسـتعجال الـضرورة أحـوال مـع یـتالءم بالتالي وهو ومرونة، سرعة

 اســـتحالة مـــن خـــشیة التحقیـــق، إجـــراءات مـــن إجـــراء اتخـــاذ ســـرعة تتطلـــب

 الوطنیـة التـشریعات غالبیـة نـصت فقـد ولهـذا الوقـت، بفـوات اإلجراء اتخاذ

 جـواز علـى الخارجیـة القـضائیة اإلنابـة بتنظـیم المعنیـة الدولیـة واالتفاقیات

  .)٢(االستعجال أحوال في الطریق هذا اتباع

                                                           

 .بعدها وما ١٨٩ص السابق، المرجع سالم، عمر. د (1)

 .٢٩٨ص السابق، المرجع الرحمن، عبد أمین. د (2)



                                 -       - ٢٨٨

 في القضائي التعاون اتفاقیة من كل األسلوب أو الطریقة ذات اتبعت وقد

 ،)١(اإلرهـاب لمكافحـة العربیـة واالتفاقیة وفرنسا، مصر بین الجنائیة المواد

ــــــة ــــــة واالتفاقی ــــــة المــــــسائل فــــــي القــــــضائیة للمــــــساعدة األوربی  عــــــام الجنائی

  .)٢(م٢٠٠٠

 الدبلوماسـي بالطریق القضائي التعاون إجراءات مرور أن فیه الشك ومما

 الجـرائم طبیعـة مع یتعارض ما وهو الشكلیات، وكثرة بالبطء تتسم یجعلها

ــــة ــــز التــــي المعلوماتی ــــو بــــسرعة تتمی  خــــالل مــــن المعلومــــات وتبــــادل رعب

ــــإن لــــذلك شــــبكتها، ــــة الجــــرائم مكافحــــة ف  ردود تقتــــضي باإلنترنــــت المتعلق

ًدلیال◌ تشكل قد التي البیانات في التالعب خشیة سریعة،   .المتهم ضد َ

ــــــت ٕواذا ــــــسرعة كان ــــــسیة المفــــــاتیح إحــــــدى هــــــي ال  الجــــــرائم لمكافحــــــة الرئی

 یعتبـــر الـــدولي للتعـــاون دیـــةالتقلی اآللیـــات تعـــدیل فـــإن بفاعلیـــة المعلوماتیـــة

 أجـــل مـــن الدولیـــة االتفاقیـــات إبـــرام خـــالل مـــن ذلـــك ویـــتم ملحـــة، ضـــرورة

 إلــي تــؤدي التــي العقبــات ٕوازالــة القــضائیة اإلنابــات إجــراءات تنفیــذ تیــسیر

 القــضائیة الــسلطات بــین اإلنابــات هــذه تــداول طریــق عــن وذلــك تأخیرهــا،

 هـذه فمثـل االسـتعجال، حالة في بعد عن التصویر طریق عن أو مباشرة،

  .)٣(القضائي التعاون تحسین شأنها من اإلجراءات

                                                           

   التالي الرابط ینظر (1)

http://conventions.coe.int/treaty/fr/ 
reports/html/o30ohtm 

  :األوروبي االتحاد دول بین القضائي التعاون باتفاقیة الخاص الرابط ینظر (2)

http:llec.europa.eu/justice-
home/fsi/criminal/assistance/wai/fsi-criminal-
assistance.fr.htm.  

 .٥٤٧ص السابق، المرجع عزت، فتحي محمد. د (3)



                                 -       - ٢٨٩

 R ٩٥ -١٣ رقــــم األوربــــي المجلــــس توصــــیة أن نجــــد ذلــــك ضــــوء وفــــي

 األطــراف الــدول تحــث بالمعلوماتیــة الخاصــة اإلجــراءات بمــشاكل المتعلقــة

 القــضائیة الــسلطة بــین للـربط نظــام ٕوانــشاء اإلجـراءات، اتخــاذ تیــسیر علـى

 األمر السرعة، وجه على األدلة على الحصول بهدف األجنبیة والسلطات

 أن المساعدة تقدیم إلیها المطلوب الدول لسلطات الترخیص یقتضي الذي

 المـــراد البیانـــات فیـــه تـــضبط وأن المعلومـــاتي، النظـــام فـــي بـــالتفتیش تقـــوم

  . )١(الطالبة الدولة إلى إرسالها

 والعدالــــة الجریمــــة منــــعل عــــشر الحــــادي المتحــــدة األمــــم مــــؤتمر رأى كمــــا

 أن ،٢٥/٤/٢٠٠٥-١٨ مــن الفتــرة فــي بــانكوك فــي انعقــد والــذي الجنائیــة

 طلبــات خاللهــا مــن تــسلم بالــسرعة تتــسم وســیلة إیجــاد إلــى ملحــة الحاجــة

 باالتــــصال الــــسماح أو مــــثال، مركزیــــة ســــلطة كتعیــــین القــــضائیة، اإلنابــــة

 علـى للقضاء الطلبات، هذه مثل نظر في المختصة الجهات بین المباشر

 المــؤتمر هــذا أكــد حیــث اإلنابــة، طلبــات تــسلیم فــي والتعقیــد الــبطء مــشكلة

ـــــى ـــــة تعزیـــــز ضـــــرورة عل ـــــسلطات فعالی ـــــة ال ـــــة المركزی  أعمـــــال فـــــي المعنی

 بینهــا، فیمــا لالتــصال مباشــرة قنــوات ٕواقامــة المتبادلــة، القانونیــة المــساعدة

  .)٢(المناسب الوقت في الطلبات تنفیذ ضمان بغیة

 فــي الــبطء لمــسألة ًحــال بودابــست اتفاقیــة مــن ٢٥/٣ المــادة توضــع كمــا

 التمــــاس طلبــــات علــــى الــــرد وكــــذلك الــــدولي القــــضائي التعــــاون إجــــراءات

 فـي طـرف لكـل یمكـن "اآلتـي علـى المـادة هذه في نصت حیث المساعدة،

 عـــن االتـــصاالت أو المتبادلـــة المـــساعدة طلـــب یقـــدم أن االســـتعجال حالـــة

                                                           

 .بعدها وما ٤٢٧ص السابق، المرجع فضل، أحمد سلیمان. د (1)

 .٥٥٩ص السابق، المرجع الغافري، حسین. د (2)



                                 -       - ٢٩٠

 لمـا وذلـك اإللكترونـي، البریـد أو كالفـاكس ال،لالتص سریعة وسائل طریق

 ذلـــك فـــي بمـــا -والتوثیـــق لألمـــن كافیـــة شـــروط مـــن الوســـائل هـــذه تقدمـــه

 ذلــك یكـون حینمـا الالحـق الرسـمي التأكیــد مـع -ًضـروریا كـان لـو التـشفیر

 المقــدم الدولــة علــى ویجــب الطلــب، إلیهــا الموجهــة الدولــة بواســطة مطلوبــا

 أیــة طریــق عــن إلیهــا المقــدم الطلــب علــى تــرد وأن توافــق أن الطلــب إلیهــا

  . )١("لالتصال العاجلة الوسائل من وسیلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .٣٢٣ص السابق، المرجع بودابست، اتفاقیة أحمد، الاله عبد هاللي. د: ینظر (1)



                                 -       - ٢٩١

  اخلامس املطلب

  بتسليم اخلاصة اإلشكاليات على التغلب آلية

  املعلوماتية اجلرائم مكافحة يف ارمني

  :التجریم ازدواجیة على التغلب آلیة: ًأوال

 اآلتـي علـى الفـساد لمكافحـة المتحـدة األمم اتفاقیة من ٢٣/٢ المادة تنص

 وجـــب التجـــریم ازدواجیـــة تـــوافر اشـــترط كلمـــا الـــدولي التعـــاون مـــسائل فـــي"

 الدولـة قـوانین كانـت إذا عمـا النظـر بـصرف مـستوفى، الشرط ذلك اعتبار

 التــي الجــرائم فئــة نفــس ضــمن المعنــي الجــرم تــدرج الطلــب متلقیــة الطــرف

 نفــــــس تــــــسمیته فــــــي تــــــستخدم وأ الطالبــــــة، الطــــــرف الدولــــــة فیهــــــا تدرجــــــه

 الــذي الــسلوك كــان إذا الطالبــة، الطــرف الدولــة تــستخدمه الــذي المــصطلح

 فـي ًإجرامیـا فعال یعتبر بعد المساعدة بشأنه تلتمس الذي الجرم علیه یقوم

  ".الطرفین كال قوانین

 قـــد الفـــساد لمكافحـــة المتحـــدة األمـــم اتفاقیـــة مـــن الـــنص هـــذا أن والمالحـــظ

 التـزام خـالل فمـن التجـریم، ازدواج مـشكلة تطرحـه لما ًبامناس ًمخرجا أوجد

 عقــدها یــتم التــي االتفاقیــات فــي علیهــا المنــصوص األفعــال بتجــریم الــدول

  .)١(التجریم ازدواج شرط لتحقق الكافي األساس یوفر ذلك فإن الدول بین

 االتجاهــــات ركـــزت المـــزدوج التجــــریم إشـــكالیة علـــى التغلــــب ألجـــل أیـــضا

 التطبیـــق تخفیـــف علـــى المجـــرمین بتـــسلیم الخاصـــة ریعیةالتـــش والتطـــورات

 واالتفاقیـات المعاهـدات في عامة أحكام بإدراج وذلك الشرط، لهذا الصارم

 تجـرم أن تتطلـب والتـي األفعـال بـسرد إمـا وذلك المجرمین، بتسلیم المعنیة
                                                           

 .٥٤٠ص السابق، المرجع بلتاجي، أحمد امحس. د (1)



                                 -       - ٢٩٢

 الــسماح بمجــرد أو ًمعــا، الــدولتین قــوانین بمقتــضى مخلــة أفعــال أو كجــرائم

 فــي العقوبــة مــن معــین لمــستوى ویخــضع تجریمــه یــتم ســلوك ألي بالتــسلیم

  .)١(دولة كل

 إجـازة إلـى العربیـة الـدول جامعـة اتفاقیـة مثـل االتفاقیـات بعـض ذهبت وقد

 المطلـوب الـشخص كـان إذا مـا حالـة فـي التجـریم ازدواج شرط من التحلل

 سنفـ تقـرر أخـرى دولـة رعایـا مـن كـان أو التسلیم، طالبة الدولة رعایا من

  .العقوبة

 بتــــسلیم المتعلقــــة الثنائیــــة واالتفاقیــــات القــــوانین بعــــض أن بالــــذكر وجــــدیر

 التـــي بالمــشكالت المتعلقــة الحلــول وضــع مـــن ًخلــوا جــاءت قــد المجــرمین

 األخــرى القــوانین بعــض أن حــین فــي التجــریم، ازدواج مبــدأ تطبیــق یثیرهــا

 یتطلبــه دقــ مــا اســتبعد حیــث المــسألة، هــذه عــالج قــد السویــسري كالقــانون

 مـــن العقـــاب أو لإلدانـــة الزمـــة خاصـــة شـــروط مـــن الطالبـــة الدولـــة قـــانون

 أخذ قد السویسري القانون إن القول یمكن أي التجریم، ازدواج شرط نطاق

 دون األفعـال بمجمـوع االعتـداد مـن للتـسلیم النمـوذجي القانون تضمنه بما

ـــة العناصـــر كافـــة تأمـــل ـــى الوصـــول بغـــرض للجریمـــة، المكون  طـــابقالت إل

  .)٢(بینها الكامل

                                                           

 .بعدها وما ٥٥٨ص السابق، المرجع الغافري، سعید بن حسین. د (1)

 المــواد فــي الــدولي القــضائي التعــاون آلیــات تطــور الغفــار، عبــد مــصطفى. د (2)

 الحدیثـة اآللیـات ضـوء علـى ٕواعـادتهم الهـاربین على القبض مجال في الجنائیة

ــة، القــضائیة الدراســات دمعهــ الجریمــة، لمكافحــة ــدل، وزارة والقانونی  مملكــة الع

 . بدون ،١٣ص البحرین،



                                 -       - ٢٩٣

 فیمـا المختلفـة التـشریعات بـین توحیـد أو تنـسیق هنـاك یكون أن یجب ولذا

 علــى أو باإلنترنـت، المتعلقــة والجـرائم المعلوماتیــة، الجـرائم بتعریــف یتعلـق

 الدولیة االتفاقیات بعض بالفعل وتوجد. التجریم ازدواج اشتراط عدم األقل

 التجـــریم، ازدواج شـــرط فیهـــا تتطلـــب ال يالتـــ الجـــرائم تحـــدد التـــي الثنائیـــة

 بالمــساعدة المتعلقــة الثنائیــة االتفاقیــة ذلــك مثــال المعلوماتیــة، جــرائم ومنهــا

 تتطلــب لــم والتــي وكنــدا، أمریكــا بــین توقیعهــا تــم والتــي المتبادلــة، القانونیــة

 جـرائم وتـدخل. بینهـا فیمـا الـدولي القـضائي للتعـاون كشرط التجریم ازدواج

  . )١(االتفاقیة هذه إطار في ةالمعلوماتی

 الخاصــــة الــــصور بعــــض فــــي التــــسلیم جــــواز مــــدى حــــول التــــساؤل ویثــــار

ـــــدو التجـــــریم؟ ازدواج شـــــرط وضـــــوح لعـــــدم للجـــــرائم ـــــك ویب ـــــى ذل  وجـــــه عل

  .)٢(والمساهمة للشروع بالنسبة الخصوص

 المجـرمین تـسلیم معاهـدات بعـض فتـنص الجـرائم فـي بالـشروع یتعلـق فیما

ـــدولت بـــین المبرمـــة ـــوب الطالبـــة ینال  فـــي التـــسلیم جـــواز علـــى منهـــا والمطل

 نطــاق فــي تنــدرج للــشروع المقــررة العقوبــة كانــت إذا )٣(الجــرائم فــي الــشروع

 ذلــك التــسلیم، أجلهــا مــن المطلــوب للجریمــة المقــررة للعقوبــة األدنــى الحــد

 بالنـسبة المرتكـب الفعـل جـسامة إلـى یـستند إنمـا الـشروع علـى العقـاب ألن

                                                           

 .٩١ص السابق، المرجع الباقي، عبد جمیل. د (1)

 الدولي، القانون قواعد ظل في المجرمین تسلیم سمحان، فتحي الرحمن عبد. د (2)

 .٢٧٨ص السابق، المرجع

ــة المــادة ینظــر (3) ــة مــن الثانی ــى تــنص حیــث لقبرصــیة،ا المــصریة االتفاقی  أن عل

 مـساعدة أو ًاتفاقـا أو ًشـروعاَ◌ الفعل كون إذا ًأیضا) ١ (الفقرة أحكام تسري"...

 إلیهـا المـشار الجـرائم مـن جریمـة ارتكـاب علـى إغـراء أو مـشورة أو ًتحریضا أو

 ". الفاعل نشاط بعد أو قبل ارتكابها في ًتدخال أو) ١ (الفقرة في



                                 -       - ٢٩٤

 الجنایــة فــي ًشــروعا یعتبــر وال الجنائیـة، الحمایــة محــل حةالمــصل أو للحـق

  .)١(لها التحضیریة األعمال أو ارتكابها على العزم مجرد الجنحة أو

 فهـــي الجریمـــة، ارتكبـــوا الـــذین الجنـــاة تعـــدد فتعنـــي الجنائیـــة المـــساهمة أمــا

 المركـــز أن ویالحـــظ. اإلجرامـــي المـــشروع فـــي العمـــل تقـــسیم لمبـــدأ تطبیـــق

 ارتكابهـا، فـي دوره أهمیـة بمقـدار مـرتبط الجریمـة فـي مساهم للك القانوني

 التــي اإلجرامیــة إرادتــه مــنهم ولكــل بــه، قــام الــذي المــادي دوره مــنهم فلكــل

 تنــــدرج عنــــدما الجنائیــــة المــــساهمة فــــي التــــسلیم ویجــــوز. )٢(نحــــوه اتجهــــت

 فیهـا یجـوز التـي الجـرائم لعقوبـة األدنى الحد نطاق في لها المقررة العقوبة

  .)٣(الدولتین بین المبرمة للمعاهدة ًوفقا لتسلیما

 علـــى نــصت قـــد األطــراف المتعـــددة االتفاقیــات بعـــض أن اإلشــارة وتجــدر

 األفعـــال بعـــض بـــاقتراف المطلـــوبین األشـــخاص قیـــام حـــال التـــسلیم جـــواز

 بمجـرد أو األساسـیة ومـصالحه الدولي المجتمع كیان تهدد التي اإلجرامیة

 بهـا، الجنائیـة المـساهمة أو فیهـا، الـشروع أو یةالتحـضیر باألعمـال قیامهم

ًنظرا◌  أكـده مـا وهـذا المخـدرات، جـرائم فـي وخاصـة األفعال، تلك لجسامة ِ

 فیمــا األطــراف متعــددة الدولیــة االتفاقیــات إلــى بانــضمامه المــصري المقــنن

  . )٤(العقلیة والمؤثرات المخدرات بجرائم یتعلق

  :التسلیم طلبات في تزاحمال إشكالیة على التغلب آلیة: ًثانیاَ◌

                                                           

 .المصري العقوبات انونق من ٤٥/٢ المادة ینظر (1)

 الطبعــة العربیــة، التــشریعات فــي الجنائیــة المــساهمة حــسني، نجیــب محمــود. د (2)

 .١ص ،١٩٩١ العربیة، النهضة دار الثانیة،

 . القبرصیة المصریة االتفاقیة من الثانیة: المادة ینظر (3)

 .بعدها وما ٢٨٠ص السابق، المرجع فتحي، الرحمن عبد. د (4)



                                 -       - ٢٩٥

 تـــزاحم حالـــة فـــي التـــسلیم وترتیـــب تحدیـــد علـــى الـــدولي االتجـــاه یـــستقر لـــم

 األولویـات، هذه ترتیب في الكثیرة االختالفات توجد حیث التسلیم، طلبات

 كــل فــي الواحــدة الدولــة نطــاق علــى ًأیــضا موجــود االخــتالف هــذا إن بــل

 مــصالح اخــتالف إلــى ةأساســی بــصفة یرجــع كلــه وهــذا. حــدة علــى اتفاقیــة

  .)١(المتعاقدة األطراف مع ومصالحها الدول وأولویات

 اتفاقیــة واضــعي لــدى األولویــة لــه كــان" الجــرم جــسامة "عنــصر أن ویبــدو

ـــك ویظهـــر بالتـــسلیم، الخاصـــة العربیـــة الجامعـــة  منهـــا، ١٣ المـــادة فـــي ذل

 مــن طلبـات عــدة إلیهـا المطلــوب الدولـة إلــى قـدمت إذا "بأنــه تقـضي والتـي

 في األولویة فتكون الجریمة، نفس أجل من متهم تسلیم بشأن مختلفة دول

 ارتكبــت التــي الدولــة ثــم بمــصالحها، الجریمــة أضــرت التــي للدولــة التــسلیم

 أمــا تـسلیمه، المطلــوب إلیهـا ینتمــي التـي للدولــة ثـم أرضــها، علـى الجریمـة

 دولللــ األولویــة فتكــون مختلفــة، بجــرائم خاصــة التــسلیم طلبــات كانــت إذا

  ".غیرها قبل التسلیم طلبت التي

 علـي ًمنطقیـا، ترتیبـا االتفاقیـة هـذه فـي التـسلیم أولویـات ترتیـب جاءت وقد

 نــصت التــي الفرنــسیة المــصریة االتفاقیــة مــن ٣٤ بالمــادة جــاء مــا عكــس

 دول عدة من تسلیم طلبات عدة إلیها المطلوب للدولة قدمت إذا "أنه على

 أن الدولـة لهذه فیكون متعددة أفعال عن أو األفعال ذات عن إما مختلفة،

 كافــة ذلــك فــي تراعــي أن علــى حریتهــا، بمطلــق الطلبــات هــذه فــي تفــصل

 وتـاریخ الـدول، بـین فیمـا الالحـق التـسلیم إمكـان األخـص وعلـى الظروف،

  ".فیه ارتكبت الذي والمكان الجرائم خطورة ودرجة الطلبات وصول

                                                           

 .بعدها وما ٣٩٤ السابق، المرجع السید، محمد أحمد. د (1)



                                 -       - ٢٩٦

 التـسلیم، أولویـات تحدیـد فـي ریـةالح مطلق لها الدولة أن ذلك من ویتضح

 علــى لیــست فإنهــا الــسابقة المــادة فــي ذكــرت التــي الظــروف مراعــاة حتــى

 المـــادة صــیاغة وتـــدل االسترشــاد، ســبیل علـــى جــاءت ٕوانمـــا اإللــزام ســبیل

 بــدأت حیــث منطقــي، غیــر جــاء األولویــات هــذه ترتیــب أیــضا ذلــك، علــى

 كمـا ثالثـة، دولـة إلـى سلیمالتـ إمكانیـة یعنـي وهـو الالحق، التسلیم بإمكانیة

 مـن أهـم بـالطبع هـو الـنص فـي كمـا -الجرائم خطورة أو الجرم جسامة أن

  .)١(بالتسلیم الخاصة الطلبات وصول تاریخ

 فـي الطلبـات تـزاحم عنـد األولویـات تحدیـد علـى الفرنـسي المقـنن نص كما

 أن إال الفرنـــسیة، االتفاقیـــات جمیـــع وتابعـــه التـــسلیم، قـــانون مـــن ٦ المـــادة

 فـــي ذلـــك ویالحـــظ األولویـــات، ترتیـــب فـــي اختالفـــات مـــن یخـــل لـــم األمـــر

 جعلـــت حیـــث ،١٩٩٥ لعـــام األمریكیـــة الفرنـــسیة االتفاقیـــة مـــن ١٧ المـــادة

 الطلبـات، تقـدیم وتـواریخ الجریمـة، ارتكـاب ومكـان خطورة التسلیم أولویات

 بـین المتبادلـة المـصالح علیـه، المجني جنسیة المطلوب، الشخص جنسیة

  .)٢(ثالثة دولة إلى الشخص تسلیم احتمال الطالبة، الدول

 وضـع تتـضمن دولیـة اتفاقیـة عقد األولى من التزاحم لمشكلة ًحسما ولذلك

 یــتم أن علــى الــدولي، المجتمــع یتبعهــا محــددة وآلیــات موضــوعیة ضــوابط

 مـــصالح عـــن وبعیـــدة مجـــردة موضـــوعة بـــصفة والـــضوابط اآللیـــات وضـــع

 كـــأن بأســرها، الدولیــة الجماعـــة مــصالح فیهــا تقـــدم أن علــى معینــة، دولــة

 بمــصالحها، الجریمــة أضــرت التــي للدولـة مــثال التــسلیم فــي األولویــة تكـون

                                                           

 .٣٩٥ص السابق، المرجع السید، محمد أحمد. د (1)

 .٣٩٦ص السابق، المرجع (2)



                                 -       - ٢٩٧

 إلیهـا ینتمـي التـي الدولـة ثـم أرضـها، علـى الجریمـة ارتكبـت التي الدولة ثم

  .تسلیمه المطلوب

 للدولـة تعطـى األفـضلیة فـإن مختلفـة جـرائم عـن التـسلیم طلبات كانت ٕواذا

 الدولـــة لقــانون ًوفقــا خطــورة األكثــر الجریمـــة حــدودها داخــل تكبــتار التــي

 تكـون األفـضلیة فـإن الخطـورة فـي تـساوت إذا أمـا التـسلیم، إلیهـا المطلوب

ًأوال طلبها قدمت التي للدولة
)١( .  

 إحــدى الرتكابــه -تــسلیمه المطلــوب الــشخص یكــون قــد أخــرى ناحیــة مــن

 طلبـــات علیـــه تتـــزاحم والـــذي بـــةالطال بالدولـــة المـــضرة المعلوماتیـــة الجـــرائم

 المطلـــوب الدولـــة فـــي حكـــم ضـــده صـــادر أو اتهـــام إلیـــه ًموجهـــا -التـــسلیم

 كانـت إذا ًتعقیـدا المشكلة وتزداد بها، الماسة الجرائم إحدى الرتكابه إلیها،

 مـن التـسلیم المطلـوب المعلوماتیة الجریمة من خطورة أشد الثانیة الجریمة

 أنها أم المطلوب، الشخص بتسلیم إلیها طلوبالم الدولة تلتزم فهل أجلها،

 الوطنیـة لمـصالحها اسـتجابة منـه وقعـت التي الجریمة عن بمحاكمته تقوم

  . تشریعها؟ الحترام ًوتأكیدا

 وطنیــة تــشریعات أو دولیــة اتفاقیــات أي فــي نــصوص تــرد لــم الحقیقــة فــي

 ولــذا -الطلبــات لتــزاحم بالنــسبة الوضــع عكــس علــى- المــشكلة هــذه تعــالج

 اإلقلیمیـــة مبـــدأ تطبیـــق األولـــى أن -المـــشكلة لهـــذه حـــال -)٢(الـــبعض یـــرى

ـــوب الـــشخص ومحاكمـــة ـــه وقعـــت التـــي الجریمـــة عـــن المطل  دولـــة فـــي من

 هـــذه وعلـــى ًأوال، علیـــه العقـــاب وتوقیـــع -إلیهـــا المطلـــوب الدولـــة -العبـــور

 بعـد تـسلیم طلـب تقـدم أن لهـا والتي بذلك، الطالبة الدولة تخطر أن الدولة

                                                           

 .١٦١ص السابق، المرجع محمود، الحمید عبد الغني عبد. د (1)

 .٤٠٠ص السابق، المرجع السید، محمد أحمد. د (2)



                                 -       - ٢٩٨

ـــــشخص اءاســـــتیف ـــــة المطلـــــوب ال ـــــى للعقوب ـــــتم المـــــرور، دولـــــة إل  بحثـــــه وی

 الــشخص ارتكــاب حالــة فــي ذلــك ویكــون جدیــد، مــن فیــه والبــت بمعرفتهــا،

 أو التـسلیم أجلهـا مـن المطلـوب الجریمـة مـن خطـورة أشد جریمة المطلوب

  .تعادلها

 الجـرائم مـن تعـد المطلـوب الشخص من وقعت التي الجریمة كانت إذا أما

 الطالبـة الدولـة إلـى التـسلیم إجـراء عرقلة بهدف وكانت التافهة وأ البسیطة

 الدولــــة إلـــى المطلــــوب الـــشخص تــــسلیم إجـــراء المــــرور دولـــة علــــى وجـــب

 الــذي الجــرم عــن لتحاكمــه إلیهــا تعیــده أن علیهــا التعهــد أخــذ مــع الطالبــة،

ــــه وقــــع ــــى من ــــى إقلیمهــــا، عل ــــي النظــــر یعــــاد أن عل ــــات ف ــــة االتفاقی  الدولی

  .الحالة لهذه حلول لوضع لوطنیة،ا والتشریعات

  :تسلیمه المطلوب الشخص جنسیة تعدد حالة

 دولـــة جنـــسیة علـــى حـــصل متـــى الجنـــسیة المتعـــدد الـــشخص مـــشكلة تـــأتي

 الجنـــسیة، تعـــدد أســـباب وتتعـــدد جنـــسیتها، یحمـــل التـــي دولتـــه غیـــر أخـــرى

 علــى الحــق تــاریخ فــي یتحقــق مــا ومنهــا المــیالد، وقــت یتحقــق مــا فمنهــا

ـــــك ومنهـــــا المـــــیالد، ـــــر وهـــــو للمـــــیالد، المعاصـــــر التعـــــدد ذل  الحـــــاالت أكث

ًشیوعا
)١( .  

 تعتنقـه الـذي المبدأ حسب تختلف الجنسیات بین التنازع مشكلة أن والشك

 تــسلیمهم، حظــر أو الرعایــا تــسلیم مبــدأ كــان ســواء إلیهــا، المطلــوب الدولــة

                                                           

ـــؤاد. د (1) ـــاض، ف ـــي الوســـیط ری ـــسیة ف ـــز الجن ـــب،ا ومرك  النهـــضة دار ،٥ط ألجان

 .٨٠ص ،١٩٨٨ القاهرة العربیة،



                                 -       - ٢٩٩

 اعـــدوقو بالمثـــل العاملـــة لمبـــدأ وتركتـــه األمـــر، هـــذا التـــشریعات تعـــالج ولـــم

  .)١(الدولیة المجامالت

 الطالبــة الدولــة بجنــسیة یتمتــع المطلــوب الــشخص كــان إذا مــا حالــة وفــي

 العامــة بالقواعــد ستتمــسك بالتأكیــد الدولــة هـذه فــإن أخــرى دولــة جانــب إلـى

 حتــى الثانیــة للدولــة تـسلیمه تــرفض فقــد الخــصوص، هـذا فــي تطبقهــا التـي

 الـــضوابط ضـــوء فـــي لیمالتـــس علـــى توافـــق وقـــد جنـــسیتها، یحمـــل كـــان ولـــو

  .كمواطن حقوقه من انطالقا تحددها، التي والمعاییر

 الدولــة جنــسیة یحمــل المطلــوب الــشخص یكــن لــم إذا أكثــر المــشكلة وتزیــد

 العالقـــــــات إلـــــــى كلـــــــه هنـــــــا األمـــــــر یخـــــــضع وبالتـــــــالي إلیهـــــــا، المطلـــــــوب

 التــي الــدول بــین یفــصل محــدد معیــار وضــع یمكــن ال ألنــه الدبلوماســیة،

ــــسیت یحمــــل ــــرار ویكــــون واحــــد، شــــخص هاجن ــــي الق ــــة ف ــــد النهای ــــة بی  الدول

ــــة تــــرجیح ســــتملك التــــي وهــــي إلیهــــا، المطلــــوب  إلعــــادة أخــــرى علــــى دول

 لمبــدأ هنــا التــسلیم یخــضع أن الممكــن مــن لكــن إلیهــا، المطلــوب الــشخص

ـــة ـــین التنـــازع فـــي لیفـــصل بالمثـــل المعامل ـــدول، ب ـــى باإلضـــافة ال  قواعـــد إل

                                                           

 قانونهـا، تطبیـق إلـي الجنـسیة تنـازع حالـة فـي العربیـة التـشریعات بعض ذهبت (1)

 بـــأن یقـــضي الــذي المـــصري، المــدني القـــانون مـــن ٢٥/٢ المــادة نـــص ومنهــا

ـــذین األشـــخاص" ـــسیة مـــصر إلـــى بالنـــسبة واحـــد وقـــت فـــي لهـــم تثبـــت ال  الجن

 الـدول، تلـك جنـسیة أجنبیـة دول عـدة أو أجنبیـة دولـة إلـى لنـسبةوبا المصریة،

 ". تطبیقه یجب الذي هو المصري فالقانون



                                 -       - ٣٠٠

 فــي األطــراف الــدول بــین العالقــة طبیعــة هاتحــدد التــي الدولیــة المجــامالت

  .)١(التسلیم

  :المعلوماتیة الجرائم على وأثرها التسلیم رفض حاالت

 تــرفض أن التــسلیم إلیهــا المطلــوب للدولــة فیهــا یجــوز حــاالت عــدة هنــاك

  :هي الحاالت وهذه التسلیم، عن وتمتنع الطلب ذلك

 قـــدم دقـــ التــسلیم طلـــب أن مـــن للتخــوف جدیـــة أســـباب تــوافرت إذا - 

 متعلقــــــة ألســـــباب تــــــسلیمه المطلـــــوب الــــــشخص معاقبـــــة بغـــــرض

 وآرائـــــــه توجهاتـــــــه أو العرقـــــــي، أصـــــــله أو دیانتـــــــه، أو بجنـــــــسیته،

 .معینة طائفة أو لجماعة انتمائه بسبب أو السیاسیة،

 الــشخص بــأن لالعتقــاد تــدعو موضــوعیة أســباب هنــاك كانــت إذا - 

 القاسـیة قوبـةالع أو المعاملـة أو للتعذیب، سیتعرض تسلیمه المراد

 وحقـــوق لمبــادئ المخالفـــة أو بالكرامــة الحاطـــة أو الالإنــسانیة، أو

 أن التـــسلیم إلیهــا المطلـــوب بالدولــة یلیـــق ال عمــل وهـــو اإلنــسان،

 .)٢(تنفیذه في تساهم

 وتم نهائي حكم تسلیمه المطلوب الشخص ضد صدر قد كان إذا - 

ــــذه،  بــــشأن وذلــــك عنــــه، العفــــو تــــم أو العقوبــــة فتــــرة وقــــضى تنفی

 هــو ثابــت لمبــدأ ًإعمــاال وذلــك ألجلهــا، تــسلیمه المطلــوب الجریمــة

 . مرتین واحدة جریمة عن الشخص محاكمة جواز عدم

                                                           

 األولـى، الطبعـة الجنـسیة، نظام شرح في المبسوط سالمة، الكریم عبد أحمد. د (1)

 .٥٧٤ص م،١٩٩٣ العربیة، النهضة دار

 .٥٢١ص السابق، المرجع أحمد، سامح. د (2)



                                 -       - ٣٠١

 الجریمـــة بـــشأن التحقیـــق والیـــة التـــسلیم طالبـــة للدولـــة یكـــن لـــم إذا - 

  . التسلیم طلب محل

 متعلقـة شخـصیة ألسباب المجرمین بعض تسلیم الدولة ترفض قد أنه كما

 إلیهـــا المطلـــوب الدولـــة رعایـــا أحـــد یكـــون كـــأن تـــسلیمه، المـــراد بالـــشخص

 لنـوع ًراجعا التسلیم رفض یكون أو سیاسیة، حصانة ذو یكون أو التسلیم،

 قــد ًوأخیــرا. مالیــة بحقــوق تتعلــق أو سیاســیة جریمــة تكــون كــأن الجریمــة،

 المطلــوب بحـق بهــا المقـضي العقوبــة نـوع إلــى ًراجعـا التــسلیم رفـض یكـون

  .التسلیم طالبة الدولة قبل من باإلعدام علیه ًمحكوما ونیك كأن تسلیمه،

 معوقـــات مـــن ًعائقـــا یكـــون مـــا ًغالبـــا المجـــرمین تـــسلیم رفـــض فـــإن وعامـــة

 ولهـذا المعلوماتیـة، الجـرائم مكافحـة علـى یـؤثر مـا وهـو القضائي، التعاون

 ٢٤/٣ المــادة فــي المعلومــاتي اإلجــرام حــول األوربیــة االتفاقیــة دعــت فقــد

 المطلــــوب الـــشخص لتوقیـــف كأســـاس االتفاقیــــة هـــذه علـــى مـــاداالعت إلـــى

 مــع تــسلیم اتفاقیــة وجــود عــدم إلــى ًراجعــا التــسلیم رفــض كــان إذا تــسلیمه،

  .الطلب هذا مثل تشمل ال المبرمة المعاهدة أن أو التسلیم، طالب الطرف

 وأال منطقیـــا، یبـــرره مـــا إلـــى التـــسلیم رفـــض یـــستند أن الـــصواب مـــن ولعـــل

 وخاصــــة وأنماطهــــا، صــــورها بكافــــة الجریمــــة مكافحــــة امأمــــ ًعائقــــا یكــــون

 وبمــا وصــعوبة، خطــورة مــن الجــرائم تلــك تكتنفــه لمــا المعلوماتیــة، الجــرائم

  .)١(ومكافحتها لمرتكبیها للتصدي الدولیة الجهود تكاتف من تتطلبه

                                                           

 .بعدها وما ٥٢١ص السابق، المرجع د،أحم سامح. د (1)



                                 -       - ٣٠٢

  :المعلوماتیة الجرائم في المجرمین لتسلیم الدولي للتعاون عملیة وقائع

 الشرطة قیام اإلنترنت، على المعلوماتیة الجریمة مكافحة علي األمثلة من

ـــة ـــات الدولی ـــین بالتنـــسیق نفـــذت عـــدة، بعملی  بتوقیـــف انتهـــت دول، عـــدة ب

  : ومنها ،)١(وتسلیمهم الجناة

 ،٢٠٠٥ یونیو/ ١٤ في یوروبول بها قامت الجلید، محطم عملیة - 

 أوروبیـة دولـة عـشرة ثـالث فـي أمـاكن وتفتیش مداهمیة خاللها تم

 إیطالیـــا، أیــسلندا، المجــر، ألمانیــا، فرنــسا، بلجیكــا، النمــسا،: يهــ

 تـــم كمـــا بریطانیـــا، الــسوید، ســـلوفاكیا، البرتغـــال، بولونیـــا، هولنــدا،

 الـسوید، أیـسلندا، المجـر، بلجیكا، فرنسا، من كل في أفراد توقیف

 للمحاكمة بتقدیمهم قامت التي بریطانیا إلى المتهمین تسلیم تم ثم

 .)٢(بإدانتهم القضاء كموح الجنائیة،

 مـن بمبـادرة ،٢٠٠٤ فبرایـر ٢٦ فـي تمـت التي أودیسیوس عملیة - 

 دول ١٠ شـملت بعملیـات خاللها الشرطة قوات وقامت یوروبول،

ـــا، كنـــدا، بلجیكـــا، اســـترالیا، (هـــي  بیـــرو، النـــرویج، هولنـــدا، ألمانی

 ســــلطات إلــــى المتهمــــین تــــسلیم وتــــم) بریطانیــــا الــــسوید، أســــبانیا،

  .)٣(بإدانتهم قضي حتى بریطانیا، يف التحقیق

                                                           

 حكــم تعزیــز برنــامج بــالكمبیوتر، المتــصلة الجــرائم حــول اإلقلیمیــة النــدوة أعمــال (1)

ــانون ــدول بعــض فــي الق ــة، ال ــات تحــدیث مــشروع العربی  ٢٠-١٩ العامــة النیاب

  :التالي الرابط ینظر المغربیة، المملكة ،٢٠٠٧ یونیو

http://www.pogar.org/publications/ruleoflaw/cybercrime 

 .٦١٤ص السابق، المرجع العازمي، اهللا عبد فهد. د (2)

  :التالي الرابط وینظر ،٦١٥ص السابق، المرجع اهللا، عبد فهد. د (3)



                                 -       - ٣٠٣

  

  

                                                                                                                             

http://www.pogar.org/publications/ruleoflaw/cybercrime-
ga.pdf. 
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وتوصياته البحث نتائج  

  :النتائج: ًأوال

 -ومعوقـات إشـكالیات مـن یعتریها وما -المعلوماتیة الجرائم تمثل -١

 محــط فهــي للــدول، الــداخلي واألمــن الــدولي االســتقرار یهــدد ًخطــرا

ـــــات اهتمـــــام ـــــك الـــــدولي، والمجتمـــــع الدولیـــــة الهیئ ـــــة ألن ذل  عالمی

 . المواجهة عالمیة لبیتط اإلجرام

 المبــادئ أهــم مــن المعاصــر العــالم فــي الــدولي التعــاون مبــدأ یعــد -٢

 هـذا أهمیـة ظهر وقد الشك، إلیها یتطرق ال التي الدولیة القانونیة

 التطــورات وتــشعب تعــدد مــع الجریمــة، مكافحــة مجــال فــي المبــدأ

 . ارتكابها وأسالیب الجریمة بظاهرة لحقت التي

 التـي المفـاهیم مـن الجریمـة لمكافحة الدولي التعاون مصطلح یعد -٣

 اتـساع منهـا: أسـباب لعـدة لهـا، مانع جامع تعریف وضع یصعب

 التعــاون، هــذا یتخــذها أن یمكــن التــي واألشــكال والــصور المجــال

 التــي والمتجــددة الجدیــدة الوســائل حــصر أو حــصرها إمكــان عــدم

 ككــذل مــستمر، بـشكل ومتطــورة متغیـرة ظــاهرة التعـاون هــذا تجعـل

 الجریمـة، ومكافحـة واإلجـرام الجریمـة بمفـاهیم التعـاون هذا ارتباط

 ألي ثابـت ٕواطـار محـدد تـصور وضع معها یصعب مفاهیم وهي

 . منها

 عــن تــستغني ال وصــالبتها قوتهــا درجــة بلغــت مهمــا دولــة أي إن -٤

 خاصـة الـدول، مـن غیرهـا مع متبادلة تعاون عالقات في الدخول

 تعــد لــم للجــرائم المالحقــة أو افحــةالمك فــي الداخلیــة جهودهــا وأن

 التقــــدم بــــسبب وذلــــك حجمهــــا، تقلــــیص أو الجریمــــة لمنــــع بكافیــــة
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 الجریمــة مــن جدیــدة أنمــاط ظهــور علــى ســاعد الــذي التكنولــوجي،

 . والعالمیة واإلقلیمیة الوطنیة المستویات على حجمها وتفاقم

 الجنائیــــــة الــــــشرطة أجهــــــزة بــــــین الــــــدولي األمنــــــي التعــــــاون یمثـــــل -٥

 الوســائل أحـد الــدول فـي المعلوماتیـة الجــرائم لمكافحـة ةالمخصـص

 اإلقـالل أو المعلوماتیـة الجـرائم منع خاللها من یمكن التي الهامة

ــــي التحقیقــــات وتؤكــــد منهــــا، ــــى المعلوماتیــــة الجــــرائم ف  أهمیــــة عل

 بمفردهــــا الدولــــة علــــى یــــستحیل حیــــث الــــدولي، األمنــــي التعــــاون

 جهــــاز ألن للحــــدود، برةالعــــا الدولیــــة الجــــرائم هــــذه علــــى القــــضاء

 الدولـة حـدود فـي إال ومالحقـتهم المجـرمین تعقـب یمكنـه ال األمن

 .لها التابع

 القضائیة المساعدة لمسألتي تنظیم أي من المصري التشریع خلو -٦

 الواردة باألحكام ذلك في مكتفیا الدولیة، القضائیة واإلنانة الدولیة

 . مصر إلیها انضمت التي الدولیة االتفاقیات في

 فــــي األساســــیة والركیــــزة األولــــى اللبنــــة هــــو الــــدولي التعــــاون یعــــد -٧

 أمـاكن فـي تـتم مـا ًغالبـا لكونهـا ًنظرا المعلوماتیة، الجرائم مواجهة

 التعـاون ذلـك أن غیـر حدیثـة، تقنیـات باستخدام العالم في مختلفة

 -الــوطني المـستوى علـى سـواء وعقبـات، إشـكالیات عـدة تعترضـه

 الجرائم إثبات صعوبة القائمة، القوانین ئمةومال كفایة عدم أهمها

 التــــشریعي القــــصور أهمهــــا -الــــدولي المــــستوى أو -المعلوماتیــــة

 تنــــــــازع اإلجرائیــــــــة، القانونیــــــــة الــــــــنظم واخــــــــتالف تنــــــــوع للــــــــدول،

 باإلنابـــــة الخاصـــــة اإلشـــــكالیات الـــــدولي، القـــــضائي االختـــــصاص

 بــــذل علیهــــا للتغلــــب یجــــب والتــــي -المجــــرمین وتــــسلیم القــــضائیة

 . علیها والقضاء لتخطیها الجهد من مزیدال
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 المتعلقـــة للتـــشریعات الـــدول مـــن العدیـــد إصـــدار مـــن الـــرغم علـــى -٨

 الدولیــــة االتفاقیــــات مــــن للعدیـــد وانــــضمامها المعلوماتیــــة بـــالجرائم

 إال الجـرائم، لهذه المنظمة للمعاهدات المخالفة األفعال تجرم التي

 فـي المرتكبـة ائمالجـر سائر لمعالجة كافیة غیر النصوص هذه أن

 جهــود تقلیــل إلــى یــؤدي الــذي األمــر واإلنترنــت، الكمبیــوتر مجــال

 التعـــاون جهـــود ویعرقـــل الجـــرائم، هـــذه ضـــبط عنـــد الـــشرطة رجـــال

 . حیالها الدولي

 سبیل تعترض كبیرة إشكالیة للدول القانونیة األنظمة اختالف یعد -٩

 الجـــــرائم مكافحـــــة مجـــــال فـــــي الـــــدول تلـــــك بـــــین الـــــدولي التعـــــاون

 تطبیـق مشكالت من االختالف ذلك على یترتب لما معلوماتیة،ال

 الواقـــــع فـــــي مـــــشكالت مـــــن االخـــــتالف هـــــذا یثیـــــره ومـــــا القـــــانون،

 وضـع عـن للـدول التشریعیة النظم غالبیة قصور أن كما العملي،

 نظــام وضــع فــي قــصورها كــذلك المعلوماتیــة للجــرائم محــدد مفهــوم

 .ًصعبا ًأمرا دوليال التعاون یجعل الجرائم لتلك خاص قانوني

 بــاإلجراءات یتعلــق فیمــا المختلفــة الــدول بــین تنــسیق وجــود عــدم -١٠

 منها تعلق ما سواء المعلوماتیة، الجرائم بشأن المتبعة الجنائیة

 عقبـــة یعـــد ممـــا المحاكمـــة، أو التحقیـــق أو االســـتدالل بأعمـــال

 . المعلوماتیة الجرائم مكافحة في الدولي التعاون تحقیق في

 فـــي التبـــاطؤ وكـــذلك القـــضائیة اإلنابــة إجـــراءات يفـــ الـــبطء یعــد -١١

ـــــرد ـــــدولي التعـــــاون إشـــــكالیات مـــــن ال ـــــي ال  الجـــــرائم مكافحـــــة ف

 علـــــى بـــــدوره یـــــنعكس ممـــــا بالـــــسرعة تتـــــسم التـــــي المعلوماتیـــــة

 .الجرائم هذه مكافحة في الدولي التعاون
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 لتـــــــسلیم كـــــــشرط التجـــــــریم ازدواجیــــــة أهمیـــــــة مـــــــن الـــــــرغم علــــــى -١٢

 الــدولي التعــاون أمــام عقبــة یكــون امــ ًغالبــا أنــه إال المجــرمین،

 -المعلوماتیـــــة للجـــــرائم بالنـــــسبة المجـــــرمین تـــــسلیم مجـــــال فـــــي

 األفعــال، هــذه یجــرم ال قــد الــدول بعــض وأن الســیما -وغیرهــا

 النـصوص كانت إذا ما تحدید الصعوبة من أنه إلي باإلضافة

 تطبــق أن یمكــن التــسلیم منهــا المطلــوب الدولــة لــدى التقلیدیــة

 .ال أم اإلنترنت بشبكة المتعلقة الجرائم على

 بتـــــــسلیم الخاصـــــــة التـــــــشریعیة والتطـــــــورات االتجاهـــــــات ركـــــــزت -١٣

 فــي المــزدوج التجــریم إشــكالیة علــى للتغلــب كآلیــة -المجــرمین

 الـــصارم التطبیــق تخفیــف علــى -المعلوماتیــة الجــرائم مكافحــة

ـــــشرط، لهـــــذا ـــــك ال ـــــإدراج وذل ـــــي عامـــــة أحكـــــام ب  المعاهـــــدات ف

 األفعـال بـسرد إمـا وذلـك المجرمین، بتسلیم المعنیة واالتفاقیات

 قوانین بمقتضى مخلة أفعال أو كجرائم تجرم أن تتطلب والتي

 تجریمـــــه یـــــتم ســـــلوك ألي التـــــسلیم بمجـــــرد أو ًمعـــــا، الـــــدولتین

 .دولة كل في العقوبة من معین لمستوى ویخضع

 مباشـــــرة فـــــي المـــــسموع المرئـــــي االتـــــصال تقنیـــــة اســـــتخدام یعـــــد -١٤

 مجـال فـي للتكنولوجیا الهامة التطبیقات دأح التحقیق إجراءات

 بالتغلـــب التقنیـــة هـــذه تـــسمح إذ الجنائیـــة، المـــواد فـــي التحقیـــق

  . القضائیة اإلنابة نظام فاعلیة من تقلل التي المشكالت على

  : التوصیات: ًثانیا

 الجـرائم مكافحـة فـي الـدولي التعـاون إشـكالیات علـى للتغلب كآلیة -١

 : اآلتي دولة كل على یتعین وطنيال المستوى على المعلوماتیة
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 أو اإلتــــالف أو اإلضــــرار أعمــــال یعتبــــر مــــا قوانینهــــا تــــضمن أن  .أ 

 الحاســـوب بیانـــات تـــستهدف التـــي التعـــدیل أو اإلعاقـــة أو المحـــو

 جـــرائم اعتبارهـــا یجـــب كمـــا القـــانون، علیهـــا یعاقـــب جنائیـــة جـــرائم

 حـــــق دون تعـــــوق التـــــي األعمـــــال تلـــــك العقـــــاب تقتـــــضي جنائیـــــة

 خــــالل مــــن بهــــا المتــــصلة والحواســــیب اإلنترنــــت شــــبكة وظــــائف

 إعاقـة أو تعدیل أو إتالف أو محو أو اإلضرار أو نقل أو إدخال

 حواســــیب أكانــــت ســــواء باإلنترنــــت، المتــــصلة الحواســــیب بیانــــات

 . زائرة أو خادمة

 المعنیــــة ســــلطاتها لتخویــــل تلــــزم التــــي التــــشریعیة التــــدابیر اتخــــاذ  .ب 

 الجـــرائم فـــي تـــورطینالم األشـــخاص ٕواحـــضار ضـــبط صـــالحیات

 مكـان أي فـي أو إقلیمهـا علـى متواجدین أكانوا سواء المعلوماتیة،

 مخزنـة بیانـات من یده تحت یقع ما الشخص ذلك یقدم لكي آخر

 فـــي تـــستخدم التـــي الوســـائط أحـــد أو الحاســـوب، أنظمـــة أحـــد فـــي

 الـسلطات تلـك تطلبهـا التي بالكیفیة وذلك البیانات، تخزین عملیة

 شـأن في بینها فیما تتعاون أن دولة كل وعلى یق،التحق لمصلحة

 . ذلك تسهیل

 مجـــــال فـــــي العـــــاملین علـــــى القـــــضائیة الـــــضبطیة صـــــفة إضـــــفاء  .ج 

 وخــدمات الــدخول كمــزودي الــشرطة، رجــال غیــر مــن المعلومــات

 المــزود عبــر بالرقابــة یقومــون فــإنهم ألعمــالهم تبعــا إذ اإلنترنــت،

 قبــل مــن قــانونوال للنظــام الخــضوع ومــدى العمــل حركــة ســیر عــن

 حــــــدث إذا بحیـــــث اإلنترنـــــت، شـــــبكة مـــــع والمتعـــــاملین العـــــاملین

 سـوى لهـؤالء لـیس فإنـه األسـلوب بهـذا باكتـشافها الجریمة ووجدت
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 الــــضبط رجــــال حــــضور حــــین إلــــى الجریمــــة أدلــــة علــــى الــــتحفظ

 . القضائي

 علـى بنـاء المختلفـة الـدول فـي الـشرطة أجهـزة بـین التعـاون تدعیم  .د 

 اكتـــــشفت إذا بحیـــــث أهمیتــــه، التعـــــاون لهــــذا إذ دولیـــــة، اتفاقیــــات

 تـــم قـــد المعلوماتیـــة الجـــرائم إحـــدى أن مـــا لدولـــة الوطنیـــة الـــشرطة

 الخارج في موجود موقع خالل من اإلنترنت شبكة عبر ممارستها

 البــــولیس ســــلطات إلــــى الجریمــــة هــــذه عــــن بــــاإلبالغ تقــــوم فإنهــــا

 . البث فیها تم التي بالدولة

 فیوكل اإلجرامي، النشاط من النوع هذا بمكافحة یةاألمن اإلدارة تعیین. هـ

 من ویكون معلوماتیة، جریمة محورها التي البالغات تلقي إلیها

 القوانین حسب - المناسبة القانونیة اإلجراءات اتخاذ اختصاصها

 الخطر هذا استفحال من الواقیة األمنیة التدابیر وتنفیذ - الوطنیة

 . الحدیثة للتقنیة المالصق

 لمفهــــوم شــــامل وتــــصور موحــــد تــــشریعي أســــاس إیجــــاد ضــــرورة -٢

 جریمــة تــشكل التــي األفعــال تحدیــد أجــل مــن المعلوماتیــة الجریمــة

 یكـــون جماعیـــة أو ثنائیـــة اتفاقیـــات عقـــد إلـــى إضـــافة معلوماتیـــة،

 . الجرائم هذه محاربة قصد الجهود وتوحید التنسیق هدفها

 حـــــةمكاف فــــي للـــــدول التــــشریعي القــــصور إشـــــكالیة علــــى للتغلــــب -٣

ـــة الجـــرائم ـــى المعلوماتی ـــدولي المـــستوى عل ـــد یتعـــین ال ـــنظم توحی  ال

 بـــــــــالجرائم المتعلقـــــــــة اإلجرامیـــــــــة لألنـــــــــشطة المنظمـــــــــة القانونیـــــــــة

 مـن منـاص ال فإنـه صـعوبة فیـه األمـر هذا كان ٕواذا المعلوماتیة،

 یتفــق دولــي تعــاون إیجــاد علــى تــساعد أخــرى وســیلة عــن البحــث

 غلــــو مــــن ویخفــــف رائمالجــــ مــــن المــــستحدث النــــوع هــــذا وطبیعــــة
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 فــي الوســیلة هــذه وتتمثــل الداخلیــة، العقابیــة األنظمــة بــین الفــوارق

 ٕوابـــرام المعلوماتیـــة، بـــالجرائم المعنیـــة المحلیـــة التـــشریعات تحــدیث

 . الجرائم من النوع هذا فیها یراعى خاصة اتفاقیات

 للتغلـب كآلیـة -العقـابي التـشریع مجـال في الدولي التعاون لتفعیل -٤

 الجـــــرائم مكافحــــة فــــي للــــدول التـــــشریعي القــــصور لیةإشــــكا علــــى

 : التالیة العناصر علي التركیز یتعین -المعلوماتیة

 التعـاون زیـادة علـى تعمـل التـي الدولیـة المعاهـدات إلى االنضمام  .أ 

 الجــــرائم مكافحــــة فــــي الــــدول تبــــذلها التــــي الجهــــود بــــین والتنــــسیق

 .المعلوماتیة

 . عليالف التنفیذ حیز المعاهدات تلك إدخال  .ب 

ـــین فیمـــا والتطـــابق التناســـق مـــن قـــدر أكبـــر وجـــود علـــى العمـــل  .ج   ب

 فـال المعلوماتیـة، الجرائم بمكافحة والمتعلقة المختلفة الدول قوانین

 قـانون فـي علیـه معاقـب غیـر مـا بلد في ارتكب الذي الفعل یكون

 یلجئـون الـذي اآلمـن المـالذ المجرمـون یجد هنا ومن أخرى، دولة

 . جرائم من ارتكبوه لما اعتبار أي دون إلیه

 فـــي الـــدولي القـــضائي االختـــصاص تنـــازع إشـــكالیة علـــى للتغلـــب -٥

 اعتبــار یتعــین الــدولي المــستوى علــى المعلوماتیــة الجــرائم مكافحــة

 االختـــصاص فـــي تـــدخل دولیـــة جـــرائم المعلوماتیـــة الجـــرائم جمیـــع

 بمالحقــة للــدول الحــق إعطــاء یعنــي مــا وهــو العــالمي، القــضائي

 لجنــــــسیة اعتبــــــار أي دون الدولیــــــة، الجــــــرائم مرتكبــــــي ومحاكمــــــة

 انعقـاد مفـاده بمـا الجریمـة، فیـه ارتكبت الذي المكان أو مرتكبیها،

 مالحقــــة فــــي ترغــــب دولــــة ألي العــــالمي القــــضائي االختــــصاص

 . الدولیة الجرائم مرتكبي
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 الدولیـة القـضائیة اإلنابـة إجراءات في البطء إشكالیة على للتغلب -٦

ـــةال الجـــرائم مكافحـــة فـــي  بـــین المباشـــر االتـــصال یتعـــین معلوماتی

 هـــذا ویعـــد إلیهـــا، والمطلـــوب الطالبـــة الدولیـــة القـــضائیة الـــسلطات

 مـــا وهـــو ومرونـــة، ســـرعة أكثـــر وبالتـــالي ًاختـــصارا أكثـــر الطریـــق

 اتخـاذ سـرعة تتطلـب التـي واالسـتعجال الضرورة أحوال مع یتالئم

 بفـوات ءاإلجـرا اتخـاذ اسـتحالة خـشیة التحقیق إجراءات من إجراء

 .الوقت

 المساعدة مسألتي لتنظیم المصري اإلجرائي المقنن تدخل ضرورة -٧

 یتطــــرق لــــم حیــــث الدولیــــة، القــــضائیة واإلنابــــة الدولیــــة القــــضائیة

ـــــة اإلجـــــراءات قـــــانون إلیهمـــــا  ورد بمـــــا اكتفـــــاء المـــــصري، الجنائی

 . الشأن هذا في الدولیة باالتفاقیات

 الجـــرائم مكافحـــة فـــي التـــسلیم طلبـــات فـــي التـــزاحم لمـــشكلة ًحـــسما -٨

 ضــــوابط وضــــع تتــــضمن دولیــــة اتفاقیــــة عقــــد یتعــــین المعلوماتیــــة

 یــتم أن علــى الــدولي، المجتمــع یتبعهــا محــددة وآلیــات موضــوعیة

 وبعیـــدة مجـــردة موضـــوعیة بـــصفة واآللیـــات الـــضوابط هـــذه وضـــع

 الجماعــة مــصالح فیهــا تقــدم أن علــى معینــة، دولــة مــصالح عــن

 التـي للدولـة مـثال التـسلیم فـي ولویـةاأل تكـون كـأن بأسرها، الدولیة

 علـى الجریمة ارتكبت التي الدولة ثم بمصالحها، الجریمة أضرت

 .تسلیمه المطلوب إلیها ینتمي التي الدولة ثم أرضها،

   اهللا،،، بحمد تم
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  واملراجع املصادر

  : الشرعیة المراجع: ًأوال

 الكریم القرآن -

 .الحلبي ةطبع -هـ١٤٠٣ الثانیة الطبعة داود، أبو سنن -

 . بیروت العلمیة، الكتب دار طبعة الترمذي، سنن -

 ،١٩٩٠ األولـــــــى الطبعـــــــة النـــــــووي، بـــــــشرح مـــــــسلم صـــــــحیح -

 .العربي الغد دار الناشر هـ،١٤١٠

 لبنــــــان بیــــــروت، المعرفــــــة دار طبعــــــة للسرخــــــسي، المبـــــسوط -

 .١٩٨٦ -هـ١٤٠٦

 األبــصار تنـویر شــرح المختـار الــدر علـى المحتــار رد حاشـیة -

 . هـ١٣٨٦ طبعة عابدین، البن

 الفكـر دار طبعـة خلیـل، سـیدي مختـصر علـى الزرقاني شرح -

 .بیروت

ـــاج مغنـــي - ـــشربیني، للـــشیخ المحت ـــاء دار طبعـــة ال  التـــراث إحی

 . ١٩٣٣ هـ،١٣٥٢ العربي،

 دار طبعــة البهــوتي، للــشیخ اإلقنــاع مــتن علــى القنــاع كــشاف -

 .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢ العربي، الفكر

 دار وافـــي، الواحـــد بـــدع علـــي تحقیـــق خلـــدون، البـــن المقدمـــة -

 . للطباعة مصر نهضة



                                 -       - ٣١٣

ـــاوى مـــن المغـــرب والجـــامع المعـــرب المعیـــار - ـــة أهـــل فت  إفریقی

 الونـشري، یحیـى بـن أحمـد العبـاس ألبـي والمغـرب، واألندلس

 .المغرب األوقاف، وزارة طبعة

 سلـــسلة الــدعوة، طریــق عاشــور، الغنــي عبــد محمــود/ الــشیخ -

 الخامس، الكتاب ثون،والثال الثالثة السنة اإلسالمیة، البحوث

 .٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣

 : المتخصصة والكتب القانونیة المراجع: ًثانیا

ــــــراهیم. د - ــــــراهیم، أحمــــــد إب ــــــازع إب ــــــوانین تن ــــــصاص الق  واالخت

 وهبــــة، مكتبــــة األجنبیــــة، األحكــــام وتنفیــــذ الــــدولي القــــضائي

 .م١٩٨٥

 القـــسم العقوبـــات قـــانون فـــي الوســـیط ســـرور، فتحـــي أحمـــد. د -

 .١٩٩٦ ،٦ط القاهرة، العربیة، النهضة دار العام،

ـــادئ بـــالل، عـــوض أحمـــد. د - ـــانون مب ـــات ق  المـــصري، العقوب

 .٢٠٠٦ العربیة، النهضة دار العام، القسم

 نظـــــام شـــــرح فـــــي المبـــــسوط ســـــالمة، الكـــــریم عبـــــد أحمـــــد. د -

 .١٩٩٣ العربیة النهضة دار الجنسیة،

 لقــــانون العامــــة األحكــــام شــــرح خطــــوة، أبــــو شــــوقي أحمــــد. د -

 .بدون العربیة، النهضة دار العقوبات،

 المنظمـــــة، والجریمــــة اإلرهــــاب مــــصطفى، إبــــراهیم أحمــــد. د -

 .ناشر بدون ،٢٠٠٦ المواجهة، وسبل التجریم
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ـــات اإلنابـــات عیـــد، إدوار. د -  لقواعـــد ًوفقـــا القـــضائیة واإلعالن

ــــانون ــــدول واتفاقیــــة الخــــاص الــــدولي الق  عــــام فــــي العربیــــة ال

 الــــدول جامعــــة العربیــــة، والدراســــات البحــــوث معهــــد ،١٩٥٣

 .١٩٦٩ العربیة

 لمواجهـــة واألمنیـــة الفنیـــة االتجاهـــات الحفـــیظ، عبـــد أیمـــن. د -

 . م٢٠٠٥ طبعة العربیة، الكتب مكتبة المعلوماتیة الجرائم

 الـدولي القـانون في القضائیة اإلنابة أحكام شوقي، الدین بدر -

 اإلســــــالمي، الفقــــــه فــــــي مقارنــــــة تأصــــــیلیة دراســــــة الخــــــاص،

 . ناشر بدون ،١٩٨٧

 للجـــرائم اإلجرائیـــة الجوانـــب الـــصغیر، البـــاقي عبـــد جمیـــل. د -

 . م٢٠٠٢ العربیة، النهضة دار باإلنترنت، المتعلقة

 دار الــسلم، وقـت فــي العـام الـدولي القــانون سـلطان، حامـد. د -

 .١٩٦٥ الثانیة، الطبعة العربیة، النهضة

 الطبعـــة الـــدولي، الجنـــائي القـــضاء عبیـــد، صـــالح حـــسنین. د -

 .١٩٧٧ العربیة لنهضةا دار األولى،

 التجـــریم بـــین الـــدولي اإلرهـــاب بـــوادي، المحمـــدي حـــسنین. د -

 .٢٠٠٤ اإلسكندریة العربي، الفكر دار والمكافحة،

 للجریمــة الــسلبیة االنعكاســات مرجــان، محمــد أحمــد الــسید. د -

 الــــشریعة وأحكــــام الدســــتوریة الــــضوابط ضــــوء فــــي المنظمــــة

 .م٢٠٠٥ ،القاهرة العربیة، النهضة دار اإلسالمیة،
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 للجـرائم واألمنیـة التـشریعیة المواجهـة فضل، أحمد سلیمان. د -

 ،)اإلنترنــت (الدولیــة المعلومــات شــبكة اســتخدام عــن الناشــئة

 . م٢٠١٣ هـ،١٤٣٤ العربیة، النهضة دار

 القـانوني النظـام فـي الشكلیة الجوانب المنعم، عبد سلیمان. د -

 ،٢٠٠٧ للنـــــشر، الجدیـــــدة الجامعـــــة دار المجـــــرمین، لتـــــسلیم

 طبعـة للنـشر، الجامعـة دار العقوبـات، لقـانون العامة النظریة

 .م٢٠٠٠

 والجـرائم الكمبیوتر جرائم إثبات حسن، اللطیف عبد سعید. د -

 تكنولوجیـا مجـال فـي الواقعـة الجـرائم اإلنترنـت، عبر المرتبكة

 . م١٩٩٩ األولى الطبعة العربیة، النهضة دار" المعلومات

 العــــام، القـــسم العقوبـــات قـــانون شـــرح جـــاد، الـــسید ســـامح. د -

 .٢٠٠٥ طبعة

 النظــــــام "المعلومــــــاتي األمــــــن الدســــــوقي، إبــــــراهیم طــــــارق. د -

 للنــشر، الجدیــدة الجامعــة دار ،"المعلومــاتي لحمایــة القــانوني

 .٢٠٠٩ اإلسكندریة،

 دار العـــــــالمي، الجنـــــــائي االختـــــــصاص ســـــــرور، طـــــــارق. د -

 .٢٠٠٦ األولى الطبعة العربیة، النهضة

ـــد. د -  للنظـــام العامـــة األحكـــام الـــصیفي، مـــصطفى حالفتـــا عب

 النهــــــضة دار والقــــــانون، اإلســــــالمیة الــــــشریعة فــــــي الجنــــــائي

 . ٢٠٠١ العربیة،



                                 -       - ٣١٦

 الفكـــر فـــي الـــدولي العقـــابي التعـــاون صـــدقي، الـــرحیم عبـــد. د -

 .١٩٨٣ ،٥٣ السنة واالقتصاد، القانون مجلة المعاصر،

 لإلجــــراءات العامــــة القواعــــد شــــرح مهــــدي، الــــرءوف عبــــد. د -

 العربیــــــة، النهــــــضة دار التعــــــدیالت، آلخــــــر ًوفقــــــا جنائیــــــةال

٢٠٠٠. 

 نطـــاق فـــي القـــضائیة اإلنابـــة العـــال، عبـــد محمـــد عكاشـــة. د -

 طبعـــــــة الجامعیـــــــة، المطبوعـــــــات دار الخاصـــــــة، العالقـــــــات

 دار مقارنــــة، دراســــة القــــوانین، تــــاریخ فــــي الــــوجیز م،١٩٩٤

 . م٢٠٠٥ طبعة الجامعیة، المعرفة

 بعـد، عن الجنائیة والمحاكمة قیقالتح قرني، یحیى عادي. د -

 المجــــــال فــــــي video الـــــــ لتقنــــــین تأصــــــیلیة تحلیلیــــــة دراســــــة

 .٢٠٠٦ األولى، الطبعة العربیة، النهضة دار الجنائي،

 الجریمـــة، لمكافحـــة الـــدولي التعـــاون شـــحاتة، الـــدین عـــالء. د -

 .م٢٠٠٠ القاهرة

 االختـــصاص وتنـــازع القـــوانین تنـــازع اهللا، عبـــد الـــدین عـــز. د -

ــــضا ــــدولیین، ئيالق ــــة، الطبعــــة ال  العربیــــة النهــــضة دار الثامن

١٩٩٧. 

 ظـــل فـــي المجـــرمین تـــسلیم ســـمحان، فتحـــي الـــرحمن عبـــد. د -

 .٢٠١٢ العربیة، النهضة دار الدولي، القانون قواعد



                                 -       - ٣١٧

 التنمیة مجال في الدولي التعاون أحكام الفار، الواحد عبد. د -

 طةوســــل الدولیــــة الجــــرائم بــــدون، الكتــــب، عــــالم االقتــــصادیة،

 .١٩٩٦ القاهرة، العربیة، النهضة دار علیها، العقاب

 العـام القـسم العقوبـات، قـانون شـرح رمضان، السعید عمر. د -

 .م١٩٩٤ طبعة

ــــــة ســــــالم، عمــــــر. د - ــــــة القــــــضائیة اإلناب  المــــــسائل فــــــي الدولی

 األولـى الطبعة العربیة، النهضة دار مقارنة، دراسة الجنائیة،

 . م٢٠٠١

 المخزنــة المعلومــات ســرقة ود،محمــ علــي حــسین اهللا عبــد. د -

 العربیــــة النهــــضة دار الثانیــــة، الطبعــــة اآللــــي، الحاســــب فــــي

 .م٢٠٠٢

 دراســـــة األمـــــوال، غـــــسل جریمـــــة العمـــــري، محمـــــد عـــــزت. د -

 .٢٠٠٦ األولى، الطبعة العربیة، النهضة دار مقارنة،

 القـــــــانون فـــــــي المعلوماتیـــــــة جـــــــرائم الحـــــــسن، علـــــــي عــــــزة. د -

 .ناشر بدون السوداني،

 المؤلـــف وحقـــوق الكمبیـــوتر جـــرائم عفیفـــي، كامـــل عفیفـــي. د -

 مقارنـــة، دراســـة والقـــانون، الـــشرطة ودور الفنیـــة والمـــصنفات

 .بدون اإلسكندریة، المعارف منشأة

 فــي والتزویــر الجنــائي الــدلیل حجــازي، بیــومي الفتــاح عبــد. د -

 القـــاهرة، القانونیـــة، الكتـــب دار واإلنترنـــت، الكمبیـــوتر جـــرائم

ــــة ءاتاإلجــــرا مبــــادئ ،٢٠٠٢ ــــي الجنائی ــــوتر جــــرائم ف  الكمبی



                                 -       - ٣١٨

 م،٢٠٠٦ األولــــى الطبعــــة الجــــامعي، الفكــــر دار واإلنترنــــت،

 فـــي اإلنترنـــت أثـــر عـــن متعمقـــة دراســـة واإلنترنـــت األحـــداث

 .م٢٠٠٧ القانونیة، الكتب دار األحداث، انحراف

 عـــن الناشـــئة الجـــرائم یـــونس، بـــن بكـــر أبـــو محمـــد عمـــر. د -

 .م٢٠٠٤ عربیة،ال النهضة دار اإلنترنت، استخدام

 دار واإلنترنــت، الحاســوب جــرائم الحــسیناوي، جبــار علــي. د -

 .م٢٠٠٩ األردن، والتوزیع، للنشر العلمیة الیازوري

 للجــــــرائم التــــــشریعیة المواجهــــــة الــــــشاذلي، اهللا عبــــــد فتــــــوح. د -

 الــدولي القــانون أولیــات الجنــائي، الــدولي القــانون المــستحدثة،

 المطبوعـــات دار الدولیـــة، للجریمـــة العامـــة النظریـــة الجنـــائي،

 . م٢٠٠٢ طبعة الجامعیة،

 القانونیـــــة، اللمـــــساوي مجموعـــــة اللمـــــساوي، فـــــایز المستـــــشار -

 للدراسـات القـومي المركـز العامـة، للنیابـة القضائیة التعلیمات

 .٢٠٠٤ طبعة القانونیة،

 ،٥ط األجانـب، ومركـز الجنـسیة فـي الوسیط ریاض، فؤاد. د -

 .١٩٨٨ القاهرة، العربیة النهضة دار

 العـــــام، القـــــسم العقوبـــــات قـــــانون ســـــالمة، محمـــــد مـــــأمون. د -

 .١٩٩١ الجامعي، الكتاب القاهرة، جامعة مطبعة

 الجنائیــة، اإلجــراءات قــانون شــرح حــسني، نجیــب محمــود. د -

 .١٩٨٨ العربیة النهضة دار الثالثة، الطبعة



                                 -       - ٣١٩

 المـساهمة م،١٩٧٧ طبعـة العام، القسم العقوبات قانون شرح -

 النهـضة دار الثانیـة، الطبعـة العربیـة تـشریعاتال فـي الجنائیة

 .١٩٩١ العربیة،

 دار الدولیـة، وأبعادهـا الحاسـوب جـرائم عبابنـة، أحمـد محمود -

 . م٢٠٠٥ األولى، الطبعة األردن، الثقافة،

 األشــخاص علــى االعتــداء جــرائم رمــضان، محمــد مــدحت. د -

 . ٢٠٠٠ القاهرة، العربیة، النهضة دار واإلنترنت،

 الموضـــــــوعیة الجنائیـــــــة الحمایـــــــة عـــــــزت، حمـــــــدم محمـــــــد. د -

 الخصوصیة في والحق المصنفات على االعتداء واإلجرائیة،

 والتعـاون الوطنیـة التـشریعات نطاق في واإلنترنت والكمبیوتر

 . العربیة النهضة دار م،٢٠٠٧ األولى الطبعة الدولي،

 التنظــیم الــدقاق، الــسعید محمــد الحمیــد، عبــد ســامي محمـد. د -

 .٢٠٠٢ اإلسكندریة الجامعة، المطبوعات ارد الدولي،

 دار الدولیــــة، الجــــرائم الخــــالق، عبــــد المــــنعم عبــــد محمــــد. د -

 .١٩٨٩ العربیة، النهضة

ـــــي الوســـــیط الغنیمـــــي الغنیمـــــي، طلعـــــت محمـــــد. د -  قـــــانون ف

 . اإلسكندریة المعارف، منشأة ،١٩٨٢ السالم،

 معهـــد المجــرمین، تــسلیم فـــي محاضــرات الفاضــل، محمــد. د -

 . م١٩٩٩ القاهرة العربیة، تالدراسا

 جــرائم الجنبیهــي، محمــد ممــدوح/ أ الجنبیهــي، محمــد منیــر. أ -

 . م٢٠٠٤ اإلسكندریة، الجامعي، الفكر دار اإلنترنت،



                                 -       - ٣٢٠

 العــام، الــدولي القــانون أصــول الحمیــد، عبــد ســامي محمــد. د -

 .١٩٩٦ الخامسة، الطبعة اإلسكندریة، الجامعیین، دار

 االختصاص وتنازع القوانین ازعتن الالفي، المبروك محمد. د -

 .بدون الحلبي، منشورات مقارنة، دراسة الدولي، القضائي

 واالختــــــصاص القــــــوانین تنــــــازع الترجمــــــان، خالــــــد محمــــــد. د -

 . م١٩٩٦ طبعة الدولي، القضائي

 فــي الــدولي التعــاون آلیــات تطــور الغفــار، عبــد مــصطفى. د -

 تهمٕواعـــاد الهـــاربین علـــى القـــبض مجـــال فـــي الجنائیـــة المـــواد

 معهــــــد الجریمــــــة، لمكافحــــــة الحدیثــــــة اآللیــــــات ضــــــوء علــــــى

 البحــرین، مملكــة العــدل، وزارة والقانونیــة، القــضائیة الدراســات

 .بدون

 الجنــائي القــانون لدراســة المــدخل بــسیوني، شــریف محمــود. د -

 .م١٩٩٠ الجنائیة، للدراسات العالي المعهد مكتبة الدولي،

ـــــة، نیـــــازي محمـــــد. د لـــــواء - ـــــة ریمـــــةالج مكافحـــــة حتات  ومعامل

 إطــــار فــــي الــــدولي التعــــاون علــــي التركیــــز مــــع المجــــرمین،

 واإلعالنــــــات والــــــصكوك والمواثیــــــق واالتفاقیــــــات المنظمــــــات

 . ناشر بدون م،١٩٩٥ طبعة الدولیة،

 الــــــوطني المـــــستوى علـــــى الجریمـــــة ومكافحــــــة العـــــام األمـــــن حمایـــــة

 كوصـــكو والعالمیـــة الوطنیـــة اإلجرامیـــة الظـــواهر والـــدولي، واإلقلیمـــي

 الشرطة، كلیة مطبعة الدولیة، واالتفاقیات العالمیة اإلرشادیة المبادئ

 . ١٩٩٤ القاهرة،



                                 -       - ٣٢١

 إطـار فـي دراسة الدولیة، العالقات قانون علي، إبراهیم ماجد -

 بحـوث مركـز مكتبـة األمنـي، الـدولي والتعاون الدولي القانون

 .القاهرة الشرطة،

 دراســــة (،االقتـــصادیة الحاســــب جـــرائم قــــورة، عـــادل نائلـــة. د -

 .٢٠٠٥ القاهرة، الحلبي، منشورات ،)تطبیقیة نظریة

 فــي اإلنترنـت لجـرائم اإلجرائیـة الجوانــب هـروال، هبـة نبیلـة. أ -

ـــــــة ـــــــة، دراســـــــة االســـــــتدالالت، جمـــــــع مرحل  الفكـــــــر دار مقارن

 . م٢٠٠٧ الجامعي،

 القواعـــــــــد المنظمـــــــــة الجریمـــــــــة قـــــــــشقوش، حامـــــــــد هـــــــــدى. د -

ـــــــة الموضـــــــوعیة ـــــــدولي والتعـــــــاون واإلجرائی  النهـــــــضة دار ،ال

 . م٢٠٠٢ طبعة العربیة،

 الواقـــع بـــین المجـــرمین تـــسلیم مبـــارك، العزیـــز عبـــد هـــشام. د -

 النهــضة دار م،٢٠٠٦ هـــ،١٤٢٧ األولــى، الطبعــة والقــانون،

 .العربیة

 الجـرائم لمكافحـة بودابـست اتفاقیة أحمد، الاله عبد هاللي. د -

 ةالطبعــــ العربیــــة، النهــــضة دار مقارنــــة، دراســــة المعلوماتیــــة،

 .م٢٠٠٧ األولى

ــــــة ومخــــــاطر العقوبــــــات قــــــانون رســــــتم، فریــــــد هــــــشام. د -  تقنی

 الحدیثـة، اآلالت مكتبـة م،١٩٩٥ األولى الطبعة المعلومات،

 مقارنـة، دراسة المعلوماتیة للجرائم اإلجرائیة الجوانب أسیوط،

 .١٩٩٤ أسیوط، الحدیثة اآلالت مكتبة
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 الـــــدولي، القـــــضائي االختـــــصاص تنـــــازع صـــــادق، هـــــشام. د -

 . الثانیة الطبعة اإلسكندریة، المعارف منشأة مقارنة، راسةد

 دار والحاســــوب، اإلنترنـــت علــــى القرصـــنة الزیــــدي، ولیـــد. د -

 .م٢٠٠٣ األولى الطبعة األردن، عمان، أسامة،

 :الرسائل: ًثالثا

ـــــــسید محمـــــــد أحمـــــــد. د - ـــــــد ال ـــــــدولي التعـــــــاون اهللا، عب ـــــــي ال  ف

 رسـالة سـالمي،اإل بالنظـام مقارنـة دراسة الجنائیة، اإلجراءات

 .م٢٠٠٩ هـ،١٤٣٠ المنصورة، حقوق دكتوراه،

 الناشــئة للجــرائم اإلجرائیــة الجوانــب الحــسیني، ســعد أحمــد. د -

 حقـــوق دكتـــوراه، رســـالة اإللكترونیـــة، الـــشبكات اســـتخدام عـــن

 .م٢٠١٢ شمس، عین

ــــد أمــــین. د - ــــرحمن عب ــــة عبــــاس، محمــــود ال ــــضائیة، اإلناب  الق

 .م٢٠١١ هـ،١٤٣٢ اإلسكندریة، حقوق دكتوراه، رسالة

 مكافحــة مجــال فــي الــدولي التعــاون صــادق، لبیــب أشــرف. د -

 . م٢٠١١ أسیوط حقوق دكتوراه، رسالة المنظمة، الجریمة

 الجنــائي القاضــي تطبیــق نطــاق الحــاروني، مختــار حــازم. د -

 .١٩٨٧ القاهرة، حقوق دكتوراه، رسالة الجنائي، للقانون

 مواجهــة فــي ئیــةالجنا الــسیاسة الغــافري، ســعید بــن حــسین. د -

 عــین حقــوق دكتــوراه، رســالة مقارنــة، دراســة اإلنترنــت، جــرائم

 .م٢٠٠٧ شمس،
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 فــي الــدولي التعــاون القحطــاني، القریــوي مبــارك بــن خالــد. د -

 كلیـة دكتـوراه، رسالة الوطنیة، عبر المنظمة الجریمة مواجهة

 ریـاض األمنیـة، للعلـوم العربیة نایف جامعة العلیا، الدراسات

 .م٢٠٠٦ هـ،١٤٢٧

 دراســـــة األمـــــوال، غـــــسل جریمـــــة مـــــصطفى، حامـــــد خالـــــد. د -

 .٢٠٠٨ طنطا، حقوق دكتوراه، رسالة مقارنة،

 الجنائیــة المــسئولیة أحكــام األوجلــي، ســلیمان محمــد ســالم. د -

 دكتـوراه رسـالة الوضـعیة، التـشریعات فـي الدولیـة الجـرائم عن

 .م١٩٩٧ شمس، عین حقوق

 الجنائیــة للحمایــة اإلجرائیــة الجوانــب موســى، أحمــد ســامح. د -

ـــــــشبكة ـــــــت، ل ـــــــوراه، رســـــــالة اإلنترن ـــــــوق دكت  اإلســـــــكندریة، حق

 .م٢٠١٠ هـ،١٤٣١

ـــــة المحكمـــــة المنـــــصور، محمـــــد الحـــــسیني طـــــارق. د -  الجنائی

 على التطبیق مع والسیادة المسئولیة لمفهومي كتطور الدولیة

 . م٢٠٠٩ المنصورة، حقوق دكتوراه، رسالة فور، دار قضیة

 الــدول لحقــوق الدولیــة الحمایــة ین،حــس جــاد الــرءوف عبــد. د -

 عــام البحــار لقــانون المتحــدة األمــم اتفاقیــة ظــل فــي الحبیــسة

 رســـالة اإلســـالمیة، الـــشریعة بأحكـــام مقارنـــة دراســـة م،١٩٨٢

 . م٢٠٠٨ هـ،١٤٢٩ أسیوط، حقوق دكتوراه،

ـــــــد. د - ـــــــاح عب ـــــــة ســـــــراج، محمـــــــد الفت ـــــــسلیم العامـــــــة النظری  لت

 .م١٩٩٩ كندریة،اإلس حقوق دكتوراه، رسالة المجرمین،
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 االتفاقیــات ظــل فــي المنظمــة الجریمــة الباشــا، یــونس فــائزة. د -

 القــــاهرة، حقـــوق دكتـــوراه، رســــالة الوطنیـــة، والقـــوانین الدولیـــة

٢٠٠١. 

 المعلوماتیــــة، الجنائیــــة اإلجــــراءات العبیــــد، اهللا عبــــد فهــــد. د -

 .م٢٠١٢ شمس، عین حقوق دكتوراه، رسالة

 جــرائم لــضبط نترنــتاإل شــبكة تفتــیش أنــور، فتحــي محمــد. د -

 تقـــع التـــي واالعتبـــار والـــشرف العامـــة اآلداب علـــى االعتـــداء

 شـمس، عین حقوق دكتوراه، رسالة مقارنة، دراسة بواسطتها،

 .م٢٠١٠

ـــــران مطهـــــر. د - ـــــب جب ـــــدولي التعـــــاون المـــــصري، غال ـــــي ال  ف

 أســیوط، حقــوق ماجــستیر، رســالة المنظمــة، الجریمــة مكافحــة

 .م٢٠٠٧ هـ،١٤٢٩

 دكتـوراه، رسـالة المجـرمین، تـسلیم لعـروس،ا حـسن محمود. د -

 . م١٩٥١ القاهرة، حقوق

 الفقـه فـي القـضائیة اإلنابـة أحكـام الجندي، محمد منصور. د -

 رســـالة مقارنـــة، دراســـة الخـــاص، الـــدولي والقـــانون اإلســـالمي

 األزهــــر، جامعــــة بالقــــاهرة، والقــــانون الــــشریعة كلیــــة دكتــــوراه،

 . م١٩٩٩ هـ،١٤٢٠

 مؤتمراتوال الندوات: ًرابعا

ـــر أرحـــب آفـــاق نحـــو الـــشوربجي، البـــشري. د المستـــشار -  وأكث

 عمـــل ورقـــة الجنائیـــة، المـــسائل فـــي الـــدولي للتعـــاون فاعلیـــة
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 الجریمــة حــول الــسادسة التدریبیـة الــدورة أعمــال ضــمن مقدمـة

 لمكافحتهــــــا، الــــــدولي التعــــــاون ووســــــائل واإلرهــــــاب المنظمــــــة

 سـیراكوزا، ائیـة،الجن العلـوم فـي العلیا للدراسات العالي المعهد

 .م٢٠٠٢ إیطالیا،

 آلیـــــات تحـــــدیث إلـــــى الحاجـــــة عیـــــسى، محمـــــد المعـــــالي أبــــو -

 ورقـة المعلوماتیـة، الجریمة مكافحة مجال في الدولي التعاون

 المعلوماتیـــة حـــول األول المغـــازي المـــؤتمر إلـــى مقدمـــة عمــل

  التالي الربط على منشور بحث والقانون،
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 بكلیـــة المـــؤتمرات، بقاعـــة المنعقـــد لقـــانونوا المعلوماتیـــة نـــدوة -

 . م١٩٩٤ فبرایر ٢ اإلسكندریة، جامعة الحقوق

 القـــانون فـــي المجـــرمین تـــسلیم غطـــاس، جـــرجس إســـكندر. د -

 المجـــال فـــي الـــدولي القـــضائي التعـــاون فـــي نـــدوة المـــصري،

 في العلیا للدراسات العالي المعهد العربي، العالم في الجنائي

 . م١٩٩٣ دیسمبر) إیطالیا -كوزاسیرا (الجنائیة العلوم

 لتــــــسلیم العامــــــة المبــــــادئ وزیــــــر، مرســــــي العظــــــیم عبــــــد. د -

 الدولیـة، والمعاهـدات الفقهیـة المجهودات ضوء في المجرمین

ـــــسنوي العلمـــــي المـــــؤتمر ـــــث ال ـــــة الثال ـــــوق، بكلی  جامعـــــة الحق

 اإلرهـاب لظـاهرة التـشریعیة المواجهـة عنوان تحت المنصورة،

 . م١٩٩٨ أبریل، ٢٢-٢١ وليوالد الوطني الصعید على
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 جـــرائم لمقاومـــة الدولیـــة المعاهـــدة المتعـــال، عبـــد زكـــي عمـــرو -

ــــة الحاســــبات، ــــب لمــــؤتمر مقدمــــة عمــــل ورق ــــة الجوان  القانونی

 . م٢٠٠١ ینایر العربیة، الدول جامعة مقر القانونیة، للتجارة

 للجــــــرائم التــــــشریعیة المواجهــــــة الــــــشاذلي، اهللا عبــــــد فتــــــوح. د -

 مـؤتمر إلى مقدم بحث) اإلرهاب ألموال،ا غسیل (المستحدثة

 العربیـــــة اإلمـــــارات دولـــــة الداخلیـــــة، وزارة والـــــسالمة، األمـــــن

 . م٢٠٠٣ أكتوبر، ٨ -٥ ظبي، أبو المتحدة،

 فـــي دراســـة األمنـــي، الـــدولي التنظـــیم علـــي، إبـــراهیم ماجـــد. د -

 الدولیــــة والمنظمــــات الــــدولي للتنظــــیم العامــــة النظریــــة إطــــار

 وعلمـــاء لخبـــراء األول الـــسنوي ؤتمرللمـــ مقـــدم بحـــث األمنیـــة،

 بحــــــوث مركــــــز مكتبــــــة ،١٩٩١ ینــــــایر ٢٠ -١٩ الــــــشرطة،

 .القاهرة الشرطة،

 فـــي الـــدولي القـــضائي التعـــاون بـــسیوني، شـــریف محمـــود. د -

 التـي العربیة الندوة أعمال العربي، العالم في الجنائي المجال

ـــدولي المعهـــد أقامهـــا ـــة العلـــوم فـــي العلیـــا للدراســـات ال  الجنائی

 العلـم دار م،١٩٩٣ دیسمبر ١١ -٥ من) إیطالیا سیراكوزا،(

 . للمالیین

 مواجهـــة فـــي الجنائیـــة الـــسیاسة أرحومـــة، مـــسعود موســـى. د -

 فــي البــشریة التنمیــة مــؤتمر إلــى مقــدم بحــث اإلنترنــت، جــرائم

 -١٠ مـــن الفتـــرة فــي األردن، الطفیلـــة، جامعــة متغیـــر، عــالم

 .م٢٥/٧/٢٠٠٧
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 اآللـي، الحاسـب جرائم في حقیقالت البشري، األمین محمد. د -

 لكلیــة واإلنترنــت، والكمبیــوتر القــانون مــؤتمر إلــي مقــدم بحــث

 الفتـــرة المتحـــدة، العربیـــة اإلمـــارات جامعـــة والقـــانون، الـــشریعة

  .م٢٠٠٢ مایو ٣-١ من

 : المجالت: ًخامسا

 أمــام األجنبــي الجنــائي القــانون ســالمة، الكــریم عبــد أحمــد. د -

 القـــانون مبـــادئ ضـــوء فـــي رنـــةمقا دراســـة الـــوطني، القاضـــي

 منشور بحث الدولي، العقوبات وقانون الخاص الدولي

 .٤٤ المجلد ،١٩٨٨ الدولي، للقانون المصریة المجلة في

 فــي الدولیــة القــضائیة اإلنابــة دور شــاكر، الحلــیم عبــد أحمــد -

 الـــــشرطي، الفكـــــر بمجلـــــة منـــــشور بحـــــث الجریمـــــة، مكافحـــــة

 . م٢٠٠٨ ،٤ العدد ،١٧ المجلد

 الحـــــدود عبـــــر المنظمـــــة الجریمـــــة درویـــــش، الكـــــریم دعبـــــ. د -

 دبــي، الــشرطة، كلیــة األمــن، بمجلــة منــشور بحــث والقــارات،

 . هـ١٤١٦ صفر الثاني، العدد الثالثة، السنة

 الجنائیة المجلة الدولیة، القضائیة اإلنابة الحاروني، حازم. د -

 . م١٩٨٨ یولیو ،٢ عدد ،٣١ مجلد القاهرة، القومیة،

 مجلـة الجریمـة، مكافحة في الدولي التعاون د،عبی حسنین. د -

 .م١٩٨٣ السنة ،٥٣س واالقتصاد، القانون

 الوطنیـــة، والعبــر المنظمــة الجریمــة خلیــل، ســناء/ المستــشار -

 منـشور بحـث القـضائیة، المالحقـة ومـشكالت الدولیـة الجهـود
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 االجتماعیة للبحوث القومي المركز القومیة، الجنائیة بالمجلة

 . ١٩٩٦ یولیو ،٢ العدد ،١٩ المجلد اهرة،الق والجنائیة،

 وتـــسلیم الـــسیاسیة الجریمــة نـــصري، محمــد الـــسید/ المستــشار -

 یولیــو التاســعة، الــسنة ،٣٢ العــدد العدالــة، مجلــة المجــرمین،

 .المتحدة العربیة اإلمارات العدل، وزارة ،١٩٨٢

 المعاملـة أسـاس على المجرمین تسلیم محمود، الغني عبد. د -

ـــة بالمثـــل،  ،١٦ العـــدد بالقـــاهرة، والقـــانون الـــشریعة كلیـــة مجل

 .م٩٧/١٩٩٨

 المجلــــة الجنــــائي، الــــدولي التعــــاون صــــدقي، الــــرحیم عبــــد. د -

 . م١٩٨٠ عام ،٤٠ عدد الدولي، للقانون المصریة

 وطـرق المعلوماتیة الجرائم وآخرون، صالح منیر محمد/ لواء -

 أكادیمیـــة الـــشرطة، بحـــوث بمركـــز منـــشور بحـــث مواجهتهـــا،

 .م٢٠٠٥ یولیو الثالث، العدد الشرطة،

ـــد -  وتحقیـــق مالحقـــة مـــشكلة فـــرج، اللطیـــف عبـــد محمـــد/ عمی

 الـشرطة، بأكادیمیـة البحـوث مركـز مجلة المعلوماتیة، الجرائم

 . م٢٠٠٠ العاشر، العدد

 : والمؤتمرات والبروتوكوالت االتفاقیات: ًسادسا -

 العاصـمة المجـرمین، ومعاملـة الجریمـة لمنـع العاشر المؤتمر -

ــــا (مــــساویةالن ــــل ١٧ -١٠ مــــن الفتــــرة خــــالل) فیین  عــــام أبری

 . م٢٠٠٠
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 اإلنترنـت، عبـر الجنـسي االسـتغالل لمكافحـة الدولي المؤتمر -

 .م١/١٠/١٩٩٩ حتى سبتمبر ٢٩ من) فیینا (النمسا

 الذي المسجونین ومعاملة الجریمة لمنع المتحدة األمم مؤتمر -

 ســـبتمبر ٧ إلـــى أغـــسطس ٢٧ مـــن كوبـــا، -هافانـــا فـــي عقـــد

 .م١٩٩٠

 .م١٩٩٣ عام زیورخ في الكمبیوتر جرائم مؤتمر -

 الحاســــــب جــــــرائم فــــــي المتحــــــدة العربیــــــة اإلمــــــارات مــــــؤتمر -

 مـایو ٥-١ مـن الفتـرة فـي والقـانون، الشریعة كلیة واإلنترنت،

 . م٢٠٠٠

 عبــــــر المنظمــــــة الجریمــــــة لمكافحــــــة المتحــــــدة األمــــــم اتفاقیــــــة -

 .م٢٠٠٠ عام بالیرمو مدینة الوطنیة،

 . م٢٠٠١ ستبودای اتفاقیة -

 : اإللكترونیة المواقع: ًسابعا

- http://www.arableagueonline.org/last/Arobic/
details-arjsp?art-id=108page-no1998 Levei-
id=328. 

- www.unodc.org 
- www.unodc.org/crime. 
- www.neelwafurat.com 
- http://www.ssbb.com 
- http//conventions.coe.int/treaty/fr/reports/htm

l/030htm.  
- http://ex.europa.eu/justice-

home/fsj/criminal/assistance/wai/fsi-criminal. 
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جھ��اد الزغ��ول، التع��اون ال��دولي لمكافح��ة الجریم��ة، بح��ث .أ -
 : منشور على الرابط التالي

- Whnajnews.com/artiale/13919.htmi. 
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