
 ٌحٌى الشدٌدي        6102عام  50العدد  83البعث ــ المجلد  جامعة مجلة

14 
 

 

 اإللكترونيةالشهادة في الجريمة 
  يحيى الشديدي      :إعداد طالب الماجســــتير

 جامعة دمشق –كمية الحقوق 
 عيسى مخول  :بإشــراف الدكتور

 
 الممخص

تعتبر الجريمة اإللكترونية من الجرائم المستحدثة التي شغمت أجيزة العدالة، حيث يعتبر إثبات ىذه الجرائم 
من أىم المشاكل التي تواجو سمطات التحقيق، وبالرجوع إلى وسائل اإلثبات التقميدية ومن ضمنيا الشيادة 

ضعت باألصل إلثبات جرائم تقميدية تخمف نجد أنيا غير قادرة عمى إثبات الجرائم اإللكترونية، ذلك أنيا و 
ورائيا أدلة مادية وذلك عمى عكس الجرائم اإللكترونية التي تعتبر من الجرائم الناعمة التي ال تخمف 
ورائيا أي آثر مادي ممموس، ومن ىنا جاءت صعوبة إثبات ىذه الجرائم بوسائل اإلثبات التقميدية، وقد 

مى الشيادة كوسيمة من وسائل اإلثبات، فبحثنا في ماىيتيا من جية قمنا في ىذا البحث بتسميط الضوء ع
ومدى  اإللكترونيومن ثم قمنا بدراسة القواعد التي تحكميا في الجريمة اإللكترونية، فبيّنا فئات الشاىد 

باإلخبار عن الجريمة اإللكترونية ومبررات ىذا اإللزام وماىيتو وقواعده، وخمصنا  اإللكتروني إلزام الشاىد
في نياية ىذا البحث إلى ضرورة تقنين قواعد خاصة بالشيادة في الجريمة اإللكترونية بحيث تصبح 
الشيادة كوسيمة من وسائل اإلثبات قادرة عمى مساعدة رجال التحقيق بكشف لغز الجرائم اإللكترونية 

 .تصومحاسبة فاعمييا و تقديميم لمقضاء المخ
 
 
 
 
 
 
 



 اإللكترونٌةالشهادة فً الجرٌمة 

14 
 

 
 

Testimony in Electronic Crime 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

abstract 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

abstract 

The Electronic crime is considered one of the modern crimes that kept justice 

systems busy, since proving these crime is considered one of the most important 

issues that faces the authorities, and by reviewing traditional means of 

proofincludingtestimony, we find it incapable of proving electronic crimes, as it 

was originallyput to proof traditional crimes that leave physical traces as opposed 

to electronic crimes which is called smooth crimes because it does not leave behind 

any physical trace. Hence the difficulty in proving these crimes using traditional 

means of proof. 

In this research, we shed light on the testimony as a mean of proof, we studied its 

essence in one hand, and its governing rules in electronic crimes, and we clarified 

the categories of electronic crime witnesses, how obliged the witness can be 

regarding informing about the electronic crime, the justifications of this obligation, 

its rules, and its essence. 

At the end of this research, we concluded the necessity of legalizing special 

regulations regarding testimony in electronic crime so it can be used as a mean of 

proof to help investigating authoritiesin revealing electronic crime mysteries, 

punish the perpetrators, and bring them to justice. 
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 : مقدمة

الشيادة كوسيمة من وسائل اإلثبات ىي المعمومات التي يدلي بيا الشاىد أمام سمطات 
التحقيق، وىي الطريق العادي لإلثبات الجزائي في حين تعتبر الكتابة ىي الطريق العادي 

المدني، وفي ظل التطور الحاصل في المجتمعات وظيور أنماط حديثة من لإلثبات 
السموك اإلجرامي ترافق مع ظيور تكنولوجيا المعمومات تتمثل بالجرائم االلكترونية، فقد 
غدت وسائل االثبات التقميدية قاصرة عن أن تسعف رجال التحقيق وتساعدىم في كشف 

 المثام عن ىذه الجرائم الحديثة.
ار أن الشيادة ىي الطريق العادي لإلثبات الجزائي، فإن الشاىد المعموماتي لو دور وباعتب

يا كبير في مساعدة رجال التحقيق في كشف الجرائم المستحدثة وحل لغزىا وتقديم مرتكبي
المعمومات التي يقدميا الشاىد المعموماتي لرجال التحقيق إلى المحاكم المختصة، ذلك أن 

ومعاينة األدلة الناجمة عن  اإللكترونيوىرية لمدخول إلى النظام ىي معمومات ىامة وج
ىذه الجرائم، وعميو ىل يمكن لمشاىد التقميدي الذي ال يممك أي خبرة في مجال الجرائم 
اإللكترونية أن يأخذ نفس الدور فييا كما ىو حالو في الجرائم التقميدية؟ وىل الشاىد في 

بإخبار سمطات التحقيق بالجريمة اإللكترونية؟ وفي حال  ممزم أن يقوم اإللكترونيةالجريمة 
بإخبار رجال التحقيق عن الجريمة فيل ىذا  اإللكترونيكان ىناك التزام عمى الشاىد 

 االلتزام ىو التزام عام ال تحكمو ضوابط أو قواعد؟
 كل ذلك سوف ندرسو في بحثنا ىذا، من خالل المخطط التالي:

 
 .اإللكترونيالشاىد  فئاتالشيادة و : ماىية المبحث األول
 المطمب األول : ماىية الشيادة و دورىا في إثبات الجريمة .              
 .اإللكترونيالثاني: فئات الشاىد المطمب               

 .ةاإللكترونيالمبحث الثاني: التزام الشاىد باإلعالم في الجريمة 
 اإللكترونيةالمطمب األول: سمات التزام الشاىد باإلعالم في الجريمة 

 االلتزام. وعمة ىذا
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 المطمب الثاني: مضمون االلتزام باإلعالم من قبل الشاىد في الجريمة   
 .اإللكترونية
 اإللكتروني.لشيادة و فئات الشاىد المبحث األول: ماىية ا

الشيادة ىي من أىم وسائل اإلثبات المنصوص عمييا في قانون أصول المحاكمات 
الجزائية ويتم االعتماد عمييا لمحصول عمى المعمومات التي تفيد التحقيق والتي تساعد 
ذا كان قانون أصول  عمى كشف مالبسات الجريمة وتقديم مرتكبييا إلى القضاء، وا 

تتعمق بالشاىد بحد ذاتو و إنما بأىميتو لمشيادة فإن المحاكمات الجزائية ال يحدد شروطًا 
يجب أن يكون واحدًا من عدة فئات حددىا الفقو باإلضافة  اإللكترونيةالشاىد في الجريمة 

 اإللكترونيإلى بعض القوانين المقارنة، وسنقوم بدراسة ماىية الشيادة وفئات الشاىد 
 كالتالي:

 لشيادة و دورىا في إثبات الجريمة .المطمب األول : ماىية ا              
 .إللكترونيالمطمب بالثاني: فئات الشاىد ا              

 .يمةالمطمب األول: ماىية الشيادة ودورىا في إثبات الجر 
لمشيادة دور ىام في إثبات الجريمة، ومن الطبيعي أن ال تتطابق شيادة كل شاىد مع 

لحواسيم نحو دقائق واقعة معينة، من أجل اآلخر وذلك لصعوبة توجيو الشيود جميعًا 
ذلك كان من المستقر عميو أن لمقاضي الحق في أن يستخمص الصورة الحقيقة لمدعوى 
من مجموع أقوال الشيود، فال يشترط أن تكون معمومات الشاىد منصبة عمى الواقعة 

 بصفة كمية.
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 .ماىية الشيادة الفرع األول:
 .تعريف الشيادة أواًل:
دراكو بإحدى أأو سمعو بنفسو أو  آهر  الشيادة بأنيا تقرير الشخص لما يكون قد تعرف

حواسو األخرى، فيي التعبير الصادق عن مضمونيا و اإلدراك الحي لمشاىد بالنسبة 
لمواقعة التي شاىدىا أو سمعيا أو أدركيا بحاسة من حواسو بطريقة مباشرة و المطابقة 

تقبل شيادتيم بعد أداء  منفي مجمس القضاء ملتي يشيد عمييا لحقيقة الواقعة ا
 .]1[اليمين

وتعرف الشيادة في القضاء بأنيا قانونًا تقوم عمى إخبار شفوي يدلي بو الشاىد في مجمس 
القضاء بعد يمين يؤدييا عمى الوجو الصحيح و تعرف أيضًا بأنيا تقرير الشخص لما 

 .]2[وم بحواسودراكو عمى وجو العمأأو سمعو بنفسو أو  أىر  يكون قد
وتعرف الشيادة في الفقو بأنيا إقرار من الشاىد بأمر رآه أو سمعو أو أدركو بأي حاسة 
من حواسو و تعرف أيضًا بأنيا دليل من أدلة اإلثبات ينقل في رواية شخص مما أدركو 

 .]3[مباشرة بحواسو المختمفة عن واقعة معينة
اك الحسي لمشاىد بما رآه أو سمعو و تعرف أيضًا بأنيا : التعبير عن مضمون اإلدر 

بنفسو من معمومات عن الغير مطابقة لحقيقة الواقعة التي يشيد عمييا في مجمس القضاء 
بعد أداء اليمين ممن تقبل شيادتيم و ممن يسمح ليم بيا و من غير الخصوم في 

 . ]4[الدعوى
الشخصية، و قد يبني و تعد الشيادة من أىم األدلة التي يستمد منيا القاضي قناعتو 

فالتجربة  عمييا حكمو عمى الرغم من أنيا كوسيمة إثبات أو نفي تبقى موضوع نقد شديد،
دلت أن صدق الشيادة أمر يتوقف عمى ضمير الشاىد و أخالقو و سموكو و مدى شعوره 

 .]5[بمسؤوليتو

                                                           
[

1
 .442، ص 4منشورات جامعة دمشق، ج أصول المحاكمات الجزائٌة. 4242)القدسً(، بارعة، -[

[
2
 .02دار الثقافة عمان، ص  حجٌة الشهادة فً اإلثبات الجزائً.)ربٌع(، عماد محمد، -[

[
3
 .443، المكتبة الوطنٌة عمان، ص 4طشرح قانون أصول المحاكمات األردنً.  4004)الجوخدار(، حسن، -[

[
4
 .11دار عالم الكتب القاهرة، ص  الشهادة كدلٌل إثبات فً المواد الجنائٌة.  4092)القماز(، إبراهٌم، -[

[
5
 .442مرجع سابق، ص أصول المحاكمات الجزائٌة.)القدسً(، بارعة، -[
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مة التقميدية، و الشيادة في الجرائم االلكترونية ال تختمف من حيث ماىيتيا عنيا في الجري
 .]1[و أمر سماع الشيود متروك لفطنة المحقق و مرتبط بظروف التحقيق

 .اإللكترونيثانيًا: تعريف الشاىد 
ىو الشخص الفني صاحب الخبرة و المتخصص في تقنية  اإللكترونيةالشاىد في الجريمة 

ظام وعموم الحاسب اآللي، و الذي تكون لديو معمومات جوىرية الزمة لمدخول إلى ن
المعالجة اآللية لمبيانات متى كانت مصمحة التحقيق تتطمب التنقيب عن المعمومات 

تميزًا لو عن الشاىد اإللكتروني داخمو، و لذلك يطمق عمى ىذا الشخص أسم الشاىد 
 .]2[التقميدي

 .ثالثًا: أنواع الشيادة
 .ا أن تكون مباشرة أو غير مباشرةالشيادة إم

الشيادة التي تنجم عن االتصال المباشر لحواس الشاىد الشيادة المباشرة : ىي  -1
بالواقعة المشيود فييا سواء أكان اتصالو عن طريق البصر كأن يرى بعينيو إطالق 

 كشم النار، أو عن طريق السمع كأن يسمع كممات الذم ، أو عن طريق حاسة الشم
طريق الممس حذر، أو عن طريق حاسة الذوق كأن يذوق المادة المسكرة أو عن الم  

 .]3[كأن يممس الدم الحار
مباشرة : و يطمق عمييا الشيادة السماعية أو شيادة النقل، و ىي تمك الغير الشيادة  -2

التي ينقل فييا الشاىد عما سمعو من غيره، فالشاىد يشيد أنو سمع الواقعة التي 
حواسو، ذنو أو أدركيا بحاسة من أىد يكون ىو الذي رآىا أو سمعيا بيروييا لو شا

 .]4[فالشيادة السماعية ىي شيادة عن شيادة
 .رابعًا: شروط الشيادة

                                                           
[

1
اإلثبات باألدلة الرقمٌة من الناحٌتٌن القانونٌة  4222)الفرغلً(، عبد الناصر، )المسماري(، محمد سعٌد، -[

 .جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة ، المؤتمر العلمً األول لعلوم األدلة الجنائٌة والطب الشرعً والفنٌة.
[

2
 .14القاهرة، ص  . تفتٌش نظام الحاسب اآللً وضمانات المتهم المعلوماتً 4222)عبد هللا(، هاللً، -[

[
3
 .444مرجع سابق، ص  أصول المحاكمات الجزائٌة.)القدسً(، بارعة، -[

[
4
 .09مرجع سابق، ص  حجٌة الشهادة فً اإلثبات الجزائً.)ربٌع(، عماد محمد، -[
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حتى تكون الشيادة دلياًل يمكن أن يركن إليو القاضي في اإلثبات ال بد أن تتوافر فيو 
 : ]1[الشروط التالية

 
 
 .التمييز -1

البد لمشاىد حتى يكون أىاًل لمشيادة أن يكون قد بمغ الخامسة عشرة من عمره وقت أداء 
الشيادة و يجوز االستماع إلى شيادة الذين لم يبمغوا ىذه العمر عمى سبيل المعمومات و 

المحاكمات من قانون أصول  81دون تحميفيم اليمين و ىذا ما نصت عميو المادة 
 السوري. الجزائية

 .ليمينتحميف ا -2
تحميف  \286،  192،  77\أوجب قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري في المواد 

الشاىد اليمين القانونية و ذلك بأن يشيد واقع الحال دون زيادة أو نقصان فإذا لم يتم 
تحميف الشاىد ىذا اليمين تكون شيادتو باطمة ذلك ألن اليمين من متعمقات النظام العام 

. 
 .يارحرية االخت -3

يجب أن يكون الشاىد متمتعًا بإرادة حرة عند اإلدالء بشيادتو بمعنى أن ال تكون أقوالو 
 صادرة إثر تيديد أو إكراه و إنما يشترط أن تكون صادرة عنو بمحض إرادتو .

 .ىد من الممنوعين من أداء الشيادةأال يكون الشا -4
الضمانات الكافية ألداء الشيادة قدر المشروع أن ىناك بعض األشخاص ال تتوافر فييم 

من قانون  292و  193و ىؤالء األشخاص الممنوعون من الشيادة حسب المادتين 
 السوري ىم : أصول المحاكمات الجزائية

 أصول المتيم و فروعو . -
 إخوتو و أخواتو. -
 ذو القرابة الصيرية الذين ىم في ىذه الدرجة. -

                                                           
[

1
 .423المطبعة الجدٌدة دمشق، ص  شرح قانون أصول المحاكمات الجزائٌة.  4092)حومد(، عبد الوهاب، -[
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 الزوج و الزوجة و لو بعد الطالق. -
 المخبرون الذين يمنحيم القانون مكافأة مالية عمى األخبار. -

عمييا النائب العام و المدعي الشخصي أو المتيم  عترضولكن إذا سمعت شيادتيم و لم ي
فال تكون باطمة، أما إذا تم االعتراض عمييا بعد سماعيم فال يؤثر ذلك عمى صحة 

 شيادتيم .
 

 .جريمةالشيادة في إثبات الالفرع الثاني: دور 
تعد الشيادة من أدلة اإلثبات الجزائي ذات األىمية البالغة، فالقاعدة في المواد الجزائية 
ىي أن اإلثبات بالشيادة ىو األصل، ألنيا تنصب في المعتاد عمى حوادث عابرة تقع 
فجأة فال يسبقيا تراض أو اعتراض، فالجرائم أفعال ترتكب بمخالفة القانون، و ال يتصور 

مقدمًا و إقامة الدليل عمييا، و إنما يعمل مرتكبيا عمى اليروب و إزالة كل ما إثباتيا 
يمكن أن تتركو من آثار، وذلك خالفًا لممسائل المدنية التي تحصل غالبًا بناء عمى اتفاق 
بين الخصوم يدرج في محرر، و يعد اإلثبات بشيادة الشيود أمرًا ال غنى عنو في المواد 

ال و الحوادث التي تصبح يومًا من األيام أساسًا لمدعاوى ال سبيل إلى الجزائية، ألن األفع
إثبات كميتيا و جزئياتيا دون الرجوع إلى ذاكرة األشخاص الذين شيدوا وقوعيا ليكونوا 

 .]1[شيودًا عمى الحادث
و الشيادة كغيرىا من وسائل اإلثبات تخضع لتقدير قاضي الموضوع، فال تصح مناقشتو 

شخصية، و لممحكمة أن تأخذ بأقوال شاىد واحد و تطرح أقوال الشيود في قناعتو ال
اآلخرين، ألن العبرة في االقتناع ليست بعدد الشيود و إنما باالطمئنان إلى ما يدلي بو 

 .]2[الشيود سواء قل عددىم أو كثر
و لممحكمة أن تأخذ بأقوال شاىد استمعت إليو عمى سبيل المعمومات و تطرح شيادة 

باليمين إذا كان بين أدلة الدعوى ما يدعم الشيادة التي أخذت بيا عمى سبيل موثقة 
المعمومات، لكنيا ممزمة ببيان األسباب التي حممتيا عمى األخذ بشيادة دون أخرى، 

                                                           
[

1
 .429مرجع سابق، ص  حجٌة الشهادة فً اإلثبات الجزائً.ع(، عماد محمد، )ربٌ-[
]

2
 4099أحكام النقض فً قانون أصول المحاكمات الجزائٌة من عام مجموعة  4224)اآللوسً(، عبد القادر، -]

 .320المطبعة القانونٌة دمشق، ص  . م4222حتى 
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فتقدير الشيادات و األدلة و استنباط الواقع منيا يعود إلى قاضي الموضوع الذي يترتب 
إلى األخذ ببعض الشيادات و إىمال بعض اآلخر في  عميو بيان األسباب التي حدت بو

 .]1[حال تعارضيا
و قاضي الموضوع ال يخضع في تقديره لمشيادة لرقابة محكمة النقض طالما كان تقديره 

 .]2[ليذه الشيادات يأتمف، و المنطق و يسمم بو العقل
 اإللكتروني.الثاني: فئات الشاىد  المطمب

بأولئك الذين يقدمون عمى تشغيل الحاسب اآللي،  ترونياإللكيمكن إحصاء فئات الشاىد 
و المبرمجون سواء كانوا من مخططي برامج التطبيقات أو برامج النظم، و كذلك 

 النظم. مديروالصيانة و االتصاالت و  ميندسوالمحممون و 
 عمى النحو اآلتي : اإللكترونيو يمكن إحصاء فئات الشاىد 

 .غمو الحاسبأواًل: مش
الشخص المسئول عن  ىو ذلك Computer operatorعامل تشغيل الحاسب اآللي 

تشغيل الجياز و المعدات و الممحقات و األدوات المتصمة بو، لذلك يجب أن يكون لديو 
خبرة كبيرة في استخدام جياز الحاسب و مكوناتو، مثل وضع القرص في وحدة األقراص 
و استخدام لوحة المفاتيح في إدخال البيانات، و كذلك استخدام الطابعة و غيرىا من 

أيضًا يجب أن تكون لديو معمومات محدودة    C.D – Flashالحديثة ، أو الممحقات 
عن قواعد كتابة البرامج، و ىناك بعض مشغمي الحاسب المتخصصين في إدخال 

و ىم يقومون بنقل البيانات من الوثائق  Dateeutry operatorsالبيانات إلى الحاسب 
، و يجب أن تكون لدييم خبرة إلى وسيط التخزين حتى تتم معالجتيا بواسطة الحاسب

 .]3[الكتابة السريعة عمى لوحة المفاتيح باإلضافة إلى الخبرة الفنية و الذكاء
 .خبراء البرمجة ثانيًا:

                                                           
]

1
،  4093حتى عام  4010النقض فً القضاٌا الجزائٌة منذ عام مجموعة القواعد القانونٌة التً قررتها محكمة  -]

 .14، ص94رقم القاعده 
[

2
شرح قانون . )حومد(، عبد الوهاب، 414مرجع سابق، ص  أصول المحاكمات الجزائٌة.)القدسً(، بارعة، -[

 .349مرجع سابق، ص  أصول المحاكمات الجزائٌة.

 
[

3
 .493دار النهضة العربٌة القاهرة، ص  ت والقانون الجنائً. االنترن 4224)الصغٌر(، جمٌل عبد الباقً، -[
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ىم األشخاص المتخصصون في كتابة أوامر البرامج  Programmersمخططو البرامج 
 . ]1[الخاصة بجياز الحاسب اآللي

 
 

 و يمكن تصنيف ىؤالء إلى فئتين : 
الفئة و  Application programmersو ىم مخططي برامج التطبيقات  :الفئة األولى

برامج التطبيقات بالحصول عمى خصائص   مخططوىم مخططي النظم، و يقوم  :الثانية
و من ثم تحويميا إلى  System analystو مواصفات النظام المطموب من محمل النظم 

ج دقيقة و موثقة لتحقيق يجمع ىذه المواصفات، و قد يقوم بتنفيذ ذلك المخطط في برام
برنامج واحد أحد المخططين أو عدة مخططين حسب حجم النظام المعموماتي و 
متطمباتو، و عندما يزداد عدد المخططين يعمل أحدىم كرئيس لممجموعة كما يعمل بعض 

 .]2[لبرامجأفراد المجموعة في تحرير و كتابة وثائق ا
فإن دوره يخمص في اختيار و  System programmersأما مخطط برامج النظم  -

تعديل و تصحيح برامج نظام الحاسب الداخمي المعقد، أي أنو يقوم بالوظائف الخاصة 
بتجييز الحاسب بالبرامج و األجزاء الداخمية التي تتحكم في وحدات اإلدخال و اإلخراج، 

 .]3[جزاءو وسائط التخزين باإلضافة إلى إدخال تعديالت أو إضافات ليذه البرامج أو األ
 .المحممون ثالثًا:

 –ىو ذلك الشخص الذي يحمل الخطوات و يقوم بتجميع بيانات النظام  Analystالمحمل 
و دراسة ىذه البيانات، ثم تحميل النظام أي تقسيمو إلى وحدات منفصمة، و  –نظام معين 

بين ىذه الوحدات، كما يقوم  Functional relationshipsاستنتاج العالقات الوظيفية 

                                                           
[

1
دار الكتب القانونٌة  مبادئ اإلجراءات الجنائٌة فً جرائم الكمبٌوتر واالنترنت.  4222)حجازي(، عبد الفتاح، -[

 .449القاهرة، ص 
[

2
 .440مرجع سابق، ص  . مبادئ اإلجراءات الجنائٌة فً جرائم الكمبٌوتر واالنترنت)حجازي(، عبد الفتاح، -[

[
3
دار النهضة العربٌة القاهرة،  التزامات الشاهد باإلعالم عن الجرائم المعلوماتٌة.  4222)عبد هللا(، هاللً، -[

 .424ص 
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 Date flowبتتبع البيانات داخل النظام عن طريق ما يسمى بمخطط تدفق البيانات 
diagram1[و استنتاج األماكن التي يمكن ميكنتيا بواسطة الحاسب اآللي[. 

 .ميندسو الصيانة و االتصاالت رابعًا:
بمكوناتو و شبكات  ىم المسئولون عن أعمال الصيانة الخاصة بتقنيات الحاسب و

 . ]2[االتصاالت المتعمقة بو
 

 .مديرو النظم خامسًا:
 . ]3[و ىم الذين يوكل ليم أعمال اإلدارة في النظم المعموماتية

في والية كاليفورنيا األمريكية شيود الجريمة  –الدليل الخاص  –قانون  و يحصي
 : ]4[في الفئات التالية اإللكترونية
حدد برنامج الكمبيوتر الذي أنتج ذلك الدليل  محمل النظم الذي صمم و -1

 المعموماتي.
 المبرمج الذي قام بتحرير البرنامج و اختياره. -2
 المشغل الذي يقوم بتشغيل البرنامج. -3
طاقم عمميات البيانات الذي يعد البيانات بالصورة التي يمكن لجياز  -4

 الحاسب اآللي قراءتيا )شريط أو اسطوانة (.
الذين يتحممون مسؤولية توفير األشرطة أو  أمناء مكتبة األشرطة -5

 األسطوانات التي تشتمل عمى البيانات المصدرية الصحيحة.
ميندس الصيانة اإللكترونية الذي يقوم عمى صيانة الجياز األصمي و  -6

 التأكد من عممو بصورة صحيحة.
المدخالت و المخرجات و المسئولون عن معالجة المدخالت و  موظفو -7

 قبل و بعد أداء العمل. المخرجات يدوياً 

                                                           
 .440مرجع سابق، ص  مبادئ اإلجراءات الجنائٌة فً جرائم الكمبٌوتر واالنترنت. )حجازي(، عبد الفتاح، -]4[

[
2
 .41. مرجع سابق، ص  تفتٌش نظام الحاسب اآللً وضمانات المتهم المعلوماتً)عبد هللا(، هاللً، -[

[
3
 .412مرجع سابق، ص  مبادئ اإلجراءات الجنائٌة فً جرائم الكمبٌوتر واالنترنت. )حجازي(، عبد الفتاح، -[

[
4
 .490دار النهضة العربٌة القاهرة، ص سرقة المعلومات فً الحاسب اآللً. )محمود(، عبد هللا،  -[
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صيانة النظام و المسئولون عن دراسة عمل الكمبيوتر و المستخدم  مبرمجو -8
 في تنفيذ برامجو.

المستخدم النيائي الذي يعد بالمعمومات المدخمة و يصرح بتنفيذ برامج  -9
 الكمبيوتر و يستخدم نواتجيا.

االنترنت )عمى سبيل  و تطبيقًا لما سبق فإن الشيادة في إطار جريمة االحتيال عبر
في إحدى  مينالعام من البيانات األشخاص الذين أدخمواال( من الممكن أن يدلي بيا المث

الشركات، الذين تم تكميفيم بإرسال الرسائل االلكترونية إلى الزبائن، إذا تبين فيما بعد أن 
عمى أمواليم،  الشركة كانت تقصد من وراء ىذه الرسائل القيام بخداع الزبائن و االستيالء

 .]1[دون عمم العاممين في الشركة
 اإللكترونية.المبحث الثاني: التزام الشاىد باإلعالم في الجريمة 

، يعني و باختصار أنو في الجرائم اإللكترونيةالتزام الشاىد باإلعالم في الجريمة 
نظام المعالجة  ختراقومتى كان الشاىد حائزًا لمعمومات جوىرية الزمة ال ةاإللكتروني

اآللية لمبيانات بحثًا عن أدلة لمجريمة داخمو تتطمبيا مصمحة التحقيق، فإنو يكون مطالبًا 
ال تعرض لمعقوبات المقررة  بأن يعمم بيا سمطات التحقيق والتحري عمى سبيل اإللزام، وا 

 .]2[لالمتناع عن الشيادة، وذلك في غير األحوال التي يجيز لو القانون فييا ذلك
 .وعمة ىذا االلتزام ةاإللكترونيلمطمب األول: سمات التزام الشاىد باإلعالم في الجريمة ا

، كما ان إلزام القانون  ةاإللكترونياللتزام الشاىد باإلعالم عن الجريمة ىناك سمات 
لمشاىد بأن يدلي بما حوزتو من معمومات لو أسباب، فالقانون يسعى إلى حماية المجتمع 
و أمن المجتمع دون التفريط بحقوق المواطنين، وسنقوم بدراسة سمات التزام الشاىد 

 باإلعالم عن الجريمة وعمة ىذا االلتزام من خالل الفرعيين التاليين: اإللكتروني
 ة.اإللكترونيفرع األول: سمات التزام الشاىد باإلعالم عن الجريمة ال

 لو مجموعة من السمات الجوىرية ىي: ةاإللكترونيإن التزام الشاىد باإلعالم في الجريمة 
 .ال بد أن يكون التزامًا قانونياً  ةاإللكترونيااللتزام باإلعالم في الجريمة  -1

                                                           
[

1
 .424رسالة دكتوراه جامعة دمشق، ص  جرٌمة االحتٌال عبر االنترنت. 4242)الخن(، عبد الرؤوف،  -[

[
2
 .44. مرجع سابق، ص  تفتٌش نظام الحاسب اآللً وضمانات المتهم المعلوماتً)عبد هللا(، هاللً، -[
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ذلك أنو من المنطقي أن نطالب المينيين والحرفيين وغيرىم من مستخدمي الحاسب اآللي 
بأن يقوموا باإلعالم عن المعمومات والبيانات الجوىرية التي لدييم إلى سمطات التحقيق 

ما تزال صعبة  ةاإللكترونيلمساعدتيم في الميام المنوطة بيم وال سيما أن الجريمة 
 لحداثة عيدىم بيا من جية، ولنقص الخبرة لدييم في ىذا المجال. اإلثبات عمى المحققين

المسمى  2012/ لعام 17وفي ىذا اإلطار نبين أن المشرع السوري في القانون رقم /
 بقانون تنظيم التواصل عمى الشبكة و مكافحة الجريمة المعموماتية لم ينص عمى إلزام
الشاىد الذي يعمم بوقوع جريمة معموماتية باإلخبار عنيا وكان يستحب أن ينص المشرع 
عمى مثل ذلك لمخصوصية التي تتمتع بيا الجريمة المعموماتية، لكن نص ىذا القانون 
عمى الرجوع إلى القواعد العامة في قانون اصول المحاكمات الجزائية في كل ما لم يرد 

انون أصول المحاكمات الجزائية نجد أنو من واجب الشاىد عميو نص، وبالرجوع إلى ق
، وعدم مثولو أمام المحكمة أو قاضي التحقيق ]1[المثول أمام المحكمة في حال تم دعوتو

 . ]2[يعرضو لغرامة يحددىا المرجع الذي كان قد دعاه لممثول أمامو
 اصة بو:، ىو التزام لو ذاتية خاإللكترونيةااللتزام باإلعالم في الجريمة  -3

من قبل الشاىد ىو التزام مستقل عن بقية  ةاإللكترونيإن االلتزام باإلعالم عن الجريمة 
 .]3[التزامات الشاىد التقميدي في الجريمة التقميدية

إذ يمثل ىذا االلتزام واجبًا جديدًا مفروضًا بواسطة القانون ال سيما عمى بعض الفنيين 
لحواسب اآللية وذلك بتقديم المعمومات الجوىرية أو الحرفيين من الشيود أو مستخدمي ا

واليامة التي تتصل بموضوع النظام المعموماتي محل البحث والتحقيق، وخاصية ىذا 
االستقالل، تجعل ىذا االلتزام مستقاًل عن غيره من االلتزامات التي تقترب منو أو 

تشريعي الخاص تتشابو معو وىو ما يضفي ذاتية خاصة تستوجب أن يكون ليا النص ال
 بيا.

 .ىو التزام وقائي ةاإللكترونيااللتزام باإلعالم في الجريمة  -4

                                                           
[

1
 من قانون أصول المحاكمات الجزائٌة. 401و  94المادة  -[

[
2
 .449مرجع سابق، ص  أصول المحاكمات الجزائٌة.، بارعة، )القدسً(-[

[
3
 .414مرجع سابق، ص  مبادئ اإلجراءات الجنائٌة فً جرائم الكمبٌوتر واالنترنت. )حجازي(، عبد الفتاح، -[
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ويترتب عمى عدم مراعاة ىذا االلتزام واألخذ بو تجنب ضبط الشبكات الكبيرة أو الممتدة 
فمن المالحظ أن الشكوى قد تثور في  Wide Area Networkوالتي يطمق عمييا 

مخزنة في وحدة معالجة مركزية في حاسب ضمن شبكة  الحاالت التي تكون فييا البيانات
الشرط يعطي لممحقق إمكانية ضبط ىذا  معمومات ممتدة، ففي ىذه الحالة فإن صياغة

النظام الشبكي بأكممو وعزلو عن البيئة المحيطة بو ال يعد أمرًا مشروعًا طبقًا لمبدأ 
 .]1[التناسب لما فيو من مساس بحقوق الغير في النظام محل الضبط

يًا في بيئة تكنولوجيا دورًا وقائ ةاإللكترونيلذلك يمعب االلتزام باإلعالم في الجريمة 
 .]2[المعمومات

 
 .من قبل الشاىد ةاإللكترونيعمة االلتزام باإلعالم في الجريمة  الفرع الثاني:

 التالية:إن الحكمة من إلزام الشاىد باإلعالم في الجرائم المعموماتية ترجع إلى األسباب 
تحقيق مبدأ التوازن في المعمومات الجوىرية ذات العالقة بالنظم المعموماتية بين شيود  -1

ومستخدمي الحاسبات اآللية وسمطات التحقيق والتحري، وذلك أنو من ايجابيات الثورة 
المعموماتية والتكنولوجية التي جاء بيا الحاسب اآللي، ىو قدرتيا عمى تغيير مختمف أوجو 

تحمل في طياتيا بذور الشر التي  اإللكترونيةياة إلى األحسن واألفضل، غير أن الثورة الح
 تتمثل باالستخدام غير المشروع لنظم الحاسب اآللي.

ومن ىنا تبدو أىمية أن يكون المحقق ذا خبرة ودراية فنية في عموم الحاسب اآللي وكيفية 
ة، وذلك حتى يستطيع التعامل بطريقة التحقيق والمتابعة الجنائية في الجرائم المستحدث

سميمة مع مخرجات الحاسب اآللي ومع أقراصو وشرائطو الممغنطة لمحفاظ عمى األدلة 
من كل تمف أو مسح يصيبيا، ذلك أن نقص  ةاإللكترونيالمتحصمة من الجريمة 

المعمومات المتخصصة في ىذه الجرائم ال زال ىو التحدي الخطير بالنسبة لمتحقيقات 
 .]3[نائيةالج

                                                           
[

1
 .4دار الراتب بٌروت، ص شبكات الحاسب. )ٌونس(، ثائر،  -[

[
2
 .414مرجع سابق، ص  مبادئ اإلجراءات الجنائٌة فً جرائم الكمبٌوتر واالنترنت. )حجازي(، عبد الفتاح، -[

[
3
دار الكتب القانونٌة  الدلٌل الجنائً والتزوٌر فً جرائم الكمبٌوتر واالنترنت.  4224)حجازي(، عبد الفتاح، -[

 .03القاهرة، ص 
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والحقيقة أنو بدون اإلفصاح عن ىذه المعمومات الجوىرية، يختل مبدأ التوازن المعرفي 
بين ىؤالء الفنيين والخبراء من مستخدمي الحاسب اآللي، وسمطات التحقيق والتحري ميما 
بمغت خبرتيا الفنية في ىذا المجال، إذ يستحيل عمى ىذه السمطات بدون معرفة كممات 

السرية أو الشفرات الخاصة بالبرامج المختمفة، الولوج إلى األوعية المعموماتية المرور 
محل الواقعة، مع ما في ذلك من أخطار و أضرار تيدد ليس فقط العدالة الجزائية، ولكن 

 .]1[شبكات االتصاالت ذاتيا
  .مين في بيئة تكنولوجيا المعموماتتحقيق التعاون والتضامن بين المتعام -1

سوف يعمل عمى تحقيق  ةاإللكترونيباإلخبار عن الجريمة  اإللكترونيإن إلزام الشاىد 
التعاون والتضامن بين المتعاممين في بيئة تكنولوجيا المعمومات ضد كل من يحاول 

في ىذا العصر  –استخدام الحاسبات اآللية، فمقد بات من ضرورات الحياة وموجباتيا 
التعاونية حفاظًا عمى الثروة المعموماتية من الضياع،  شيوع ىذه الروح –المعموماتي 

وحتى يمكن تحميل أي إنسان مخاطر األفعال التي يرتكبيا دون أن يتعدى أثرىا إلى 
 .]2[الغير
 .الذي تتسم بو الوسائل التقميدية تدارك أوجو القصور والعجز -2

يالحظ ان االلتزام بتأدية الشيادة ال يشمل التعاون الفعال المتمثل في القيام بطبع ممفات 
البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب اآللي أو االفصاح عن كممات المرور السرية أو 
الكشف عن الشفرات المدون بيا االوامر الخاصة بتنفيذ البرامج، ذلك ان ىذا االلتزام يزيد 

يادة، االمر الذي يوجب البحث عن وسيمة قانونية جديدة تتدارك أوجو عن نطاق الش
القصور والعجز الذي يعتري تمك الوسيمة التقميدية، ومن ىنا تبدو ضرورة األخذ بفكرة 

 .ةاإللكترونيااللتزام باإلعالم في الجريمة 
 .ةاإللكترونيباإلعالم من قبل الشاىد في الجرائم  مضمون االلتزام المطمب الثاني:

، يتمخص بوجوب قيام الشاىد  اإللكترونيإن مضمون االلتزام الواقع عمى عاتق الشاىد 
باإلعالم عن أية معمومات جوىرية الزمة لمولوج لنظام المعالجة اآللية  اإللكتروني

                                                           
[

1
 .42. مرجع سابق، ص  المعلوماتًتفتٌش نظام الحاسب اآللً وضمانات المتهم )عبد هللا(، هاللً، -[

2
 .411مرجع سابق، ص  الدلٌل الجنائً والتزوٌر فً جرائم الكمبٌوتر واالنترنت. )حجازي(، عبد الفتاح، -] [
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 ةاإللكترونيلمبيانات لسمطات التحقيق، لتتمكن ىذه األخيرة من البحث عن أدلة الجريمة 
 ا النظام.داخل ىذ

 لكن في ىذا النطاق يطرح التساؤل التالي:
ماىي المعمومات الجوىرية التي يجب عمى الشاىد ان ُيعمم بيا السمطة المختصة من 

ود، وأخيرًا ىل ىناك يكون بدون قي اإللكترونية جية، وىل االلتزام باإلعالم عن الجريمة
، أم أن ىذا االلتزام ال  اإللكترونيةاللتزام الشاىد باإلعالم في الجريمة شروط معينة 

 يقيده أي شرط؟
سنقوم بمعالجة التساؤالت السابقة من خالل الفرعين التاليين، حيث سنتحدث في الفرع 

السمطة المختصة،  األول عن المعمومات الجوىرية التي يجب عمى الشاىد ان ي عمم بيا
اني عن شروط التزام الشاىد قيود ىذا االلتزام، ونتحدث في الفرع الثباإلضافة إلى 

 باإلعالم عن الجريمة المعموماتية.
اإلعالم عنيا وقيود ىذا  اإللكترونيالفرع األول: المعمومات الواجب عمى الشاىد 

 ب.الواج
إعالم سمطات  اإللكترونيعناصر المعمومات الجوىرية التي يجب عمى الشاىد  أواًل:

 .التحقيق بيا
لسمطات التحقيق عن بعض المعمومات التي تحمل بطياتيا  اإللكترونيإن إعالم الشاىد 

 : ]1[صفة اإللزام يجب أن تستند إلى العناصر التالية
يجب طبع البيانات المخزنة عمى ذاكرة الحاسب اآللي وتسميميا  العنصر االول: -

إلى سمطة التحقيق طالما أن مصمحة التحقيق و الممثمة بالمصمحة العامة 
 اقتضت ذلك.

كممات المرور السرية، حيث يجب اإلفصاح عن ىذه الكممات  الثاني:العنصر  -
ألن ىذه الكممات ىي وسيمة لتأمين الحاسب اآللي ضد االستخدام غير المشروع 
من بعض األشخاص الذين ليس ليم صفة أو مسؤولية لمدخول إلى الحاسب 

ىذه  اآللي، ودخوليم في حال تم، يؤدي إلى فقد بيانات ىامة، ويجب أن تبقى
                                                           

دار المكتب المصري  الموسوعة الشاملة لمصطلحات الحاسب االلكترونً. 4004)طلبة(، محمد فهمً،  -[1]

 .94، ص الحدٌث القاهرة
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الكممات في يد األشخاص المخولين بذلك قانونًا لمحفاظ عمى جميع المعمومات 
 والبيانات الميمة.

يحتوي كل حاسب آلي عمى شفرات يكون مدون بيا أوامر  العنصر الثالث: -
خاصة بتنفيذ البرامج المختمفة، وبالتالي يجب عمى الشاىد ان يفصح عن مفاتيح 

 ىذه الشفرات.
ذكرىا تعتبر عناصر جوىرية لممعمومات الواجب إعالم سمطات التحقيق  والعناصر السابق

لسمطات التحقيق، بيا، وىناك أسموب محدد يجب أن تقدم من خاللو ىذه المعمومات 
بتقديم معمومات معينة لسمطة التحقيق، ىو  اإللكترونيلزام الشاىد افالعمة من وراء 

ب توافر الشرطيين التاليين في سبيل مساعدة سمطة التحقيق عمى كشف الجرم، لذلك يج
 :]1[ذلك

  .بسيطًا ومفيوماً  ةاإللكترونيالشرط األول: يجب أن يكون اإلعالم في الجرائم 
حيث يجب ان تقدم المعمومات من قبل الشاىد إلى سمطات التحقيق بشكل مفيوم 

 ومبسط، وفي سبيل ذلك يجب مراعاة ما يمي:
العممية و المصطمحات الفنية المعقدة، والتي االبتعاد عن الدخول في التفاصيل  -

 يعجز غير المختص عن فيم ماىيتيا واستيعاب مضمونيا.
 أن يتم توجيو المعمومات بالمغة التي يفيميا المحقق و رجال الضابطة العدلية. -
 اإللكترونيفي حال كانت البيانات والمعمومات التي يتم تقديميا من قبل الشاىد  -

رموز فنية معقدة، يجب عمى الشاىد في ىذه الحالة فك  مشفرة أو تحتوي عمى
 الرموز و الشفرات وتحويميا إلى المغة العادية التي يفيميا المحقق.

 .محددًا ودقيقاً  ةاإللكترونييكون اإلعالم في الجرائم  أنالشرط الثاني: يجب 
 ويتمثل ذلك بما يمي: 

 دون زيادة او نقصان.يجب أن يتم تقديم وصف دقيق و محدد لمحل الواقعة  -
 يجب أن ال يكون اإلعالم مبتورًا وناقصًا بحيث ال يحقق الغاية المرجوة منو. -

                                                           
 .423، صاإلسكندرٌةدار الفكر الجامعً التجارة االلكترونٌة.  4224)حجازي(، عبد الفتاح،  -] [1
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يجب ان يتم تقديم المعمومات عمى نحو دقيق و بالقدر الذي يساعد السمطات  -
 العامة عمى اتخاذ القرار المناسب لمصمحة التحقيق.
 ة.اإللكترونيعالم عن الجريمة ثانيًا: القيود الواجب أن يمتزم بيا الشاىد عند اإل

 االلتزام بيا فيما يمي: اإللكترونيتتمخص القيود الواجب عمى الشاىد 
بعناصر  ةاإللكترونييجب أن يتم تقييد مضمون التزام الشاىد باإلعالم في الجريمة  -1

أن يعمم بيا سمطات التحقيق  اإللكترونيالمعمومات الجوىرية التي يجب عمى الشاىد 
 والتي سبق و ان تم حصرىا بعناصر ثالث سبق الحديث عنيا وىي:

طبع ممفات البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب اآللي أو حامالت البيانات  -
 الثانوية.

 اإلفصاح عن كممات المرور. -
 الكشف عن الشفرات المدون بيا األوامر الخاصة بتنفيذ البرامج المختمفة. -

ليس مطمقًا، بل ترد عمى ىذا  اإللكترونين االلتزام الممقى عمى عاتق الشاىد إ -2
االلتزام ىي نفسيا االستثناءات التي ترد عمى مبدا االلتزام بالشيادة بشكل عام، 
كموظف الدولة فيما يتعمق بالمعمومات التي وصمت إليو بحكم وظيفتو، وكذلك 

احدىما لآلخر بحكم العالقة الزوجية،  األزواج بالنسبة لممعمومات التي يقضي بيا
وىذه الطوائف مستثناة من أداء الشيادة في الجريمة التقميدية، وبالتالي فيي مستثناة 

 .]1[ةاإللكترونيكذلك من االلتزام باإلعالم في الجريمة 
 .ةاإللكترونيباإلعالم عن الجريمة الفرع الثاني: شروط التزام الشاىد 

تحققيا، وبغير ىذه لو شروط ال بد من  ةاإللكترونيعالم عن الجريمة ىد باإلاإن التزام الش
ال يكون ممزمًا باإلعالم عن الجريمة، تتمخص ىذه  اإللكترونين الشاىد إالشروط ف

 :]2[الشروط باآلتي
وقعت بالفعل سواء اكانت جناية أو  ةإلكترونيأن نكون بصدد جريمة  الشرط األول:

 جنحة.

                                                           
 .33. مرجع سابق، ص  تفتٌش نظام الحاسب اآللً وضمانات المتهم المعلوماتً)عبد هللا(، هاللً، -[1]

 
[

2
 .33سابق، ص . مرجع  تفتٌش نظام الحاسب اآللً وضمانات المتهم المعلوماتً)عبد هللا(، هاللً، -[
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 اإللكترونييجب أن تكون الجريمة المعموماتية قد وقعت بالفعل حتى يتحقق التزام الشاىد 
 –حسب القواعد العامة  –ال يمكن ان يتحقق  اإللكترونيباإلخبار عنيا، فالتزام الشاىد 

لضبط جريمة مستقبمية، حتى لو كان ىناك تحقيقات جدية تأكد أن ىذه الجريمة سوف 
 تقع بالفعل.

لجريمة بشكل فعمي ال يحقق ىذا االلتزام أيضًا، بل ال بد أن تكون الجريمة الواقعة ووقوع ا
فعاًل ىي من نوع جناية أو جنحة، ذلك أن المخالفات ت ستبعد ألن اآلثار الناجمة عنيا ال 

 تشكل خطورة كبيرة في المجتمع.
عمى عمم ومعرفة بالمعمومات الجوىرية  اإللكترونيأن يكون الشاىد  الشرط الثاني:

 محل الواقعة. اإللكترونيالمتصمة بالنظام 
محل الواقعة تشكل  اإللكترونيإن معرفة الشاىد بالمعمومات الجوىرية المتصمة بالنظام 

، وعناصر ىذه اإللكترونيةباإلعالم عن الجريمة  اً حتى يكون الشاىد ممتزم اً شرطًا جوىري
 ىي: المعمومات الجوىرية

 الكشف عن مفاتيح الشفرات. -
 اإلفصاح عن كممات السر. -
 طباعة الممفات الخاصة بالبيانات. -

ه المعمومات ذأن يكون ىناك مصمحة لمتحقيق في الحصول عمى ى الشرط الثالث:
 الجوىرية.

يجب أن تتطمب مصمحة  ةاإللكترونيحتى يقوم التزام الشاىد باإلعالم عن الجريمة 
 اإللكترونيالتحقيق الحصول عمى المعمومات الجوىرية الالزمة والميمة الختراق النظام 

تنتج عن الجريمة المعموماتية والتي تكون  أنمن أجل البحث عن األدلة التي يمكن 
 بداخل ىذه النظام.
نسي، يمكن ( من قانون اإلجراءات الجنائية الفر  138 – 109 – 62وحسب المواد ) 

باإلفصاح عن كممات السر التي يعمميا، وفي  –حسب القواعد العامة  –إلزام الشاىد 
 .]1[حال رفض الشاىد إعطاء ىذه الكممات لسمطات التحقيق فإنو يعاقب جنائياً 

                                                           
[

1
 .419مرجع سابق، ص  مبادئ اإلجراءات الجنائٌة فً جرائم الكمبٌوتر واالنترنت. )حجازي(، عبد الفتاح، -[
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 الخاتمة والمقترحات :
لو دور ىام في إثبات  ةاإللكترونيمن خالل دراستنا السابقة نجد أن الشاىد في الجريمة 

الجرائم المستحدثة، ونظرًا لطبيعة ىذه الجرائم فإن دور الشاىد وسماتو في ىذه الجرائم 
يختمف اختالفًا كميًا عن دور الشاىد في الجرائم التقميدية من حيث وجوب توافر الخبرة 

ن جية لديو من جية، وضرورة إلزامو بتقديم المعمومات المتعمقة بالجريمة المرتكبة م
أخرى، كما أن الخبرة التي يتمتع بيا الشاىد في الجرائم المستحدثة تجعل لشيادتو قيمة 

ذلك أن شيادتو  ،أكبر بكثير من تمك التي يدلي بيا الشاىد التقميدي في الجرائم التقميدية
وخبرتو والمعمومات التي يقدميا لسمطات التحقيق ىي مفاتيح حقيقية لحل لغز الجريمة 

مثام عن فاعميا وتقديمة إلى المحاكم الموكل إلييا أمر معاقبتو، لذلك يجب وكشف ال
العمل عمى تنظيم الشيادة في الجرائم اإللكترونية التنظيم الجيد وتقنين قواعدىا بشكل 
واضح حتى تغدو الشيادة بيذا المعنى ليا دورىا الفعال كوسيمة من وسائل إثبات الجرائم 

 ك فإننا نقترح ما يمي:اإللكترونية، وفي سبيل ذل
عدم قبول شيادة األشخاص الذين ال يمتمكون أي خبرة في مجال الجرائم  -1

 اإللكترونية أو القبول بيا فقط عمى سبيل االستئناس.
والتي  وقديم كل المعمومات المتوافرة لديإلزام الشاىد في الجريمة اإللكترونية بت -2

لمعموماتي الذي تمت الجريمة تساعد أجيزة العدالة عمى الدخول إلى النظام ا
عن طريقة وتجميع االدلة المتوافرة، باإلضافة إلى تشديد عقوبة الشاىد الذي 

 يكون عمى عمم بيذه المعمومات وال يقوم بالتصريح عنيا لجيات التحقيق.
اعتبار الشيادة المقدمة في الجريمة اإللكترونية من ذوي الخبرة بمثابة الخبرة  -3

المجوء إلييا أثناء نظره في الدعوى، وذلك من حيث عدم  التي يستطيع القاضي
الجواز لمقاضي بأن يطرحيا إال بناء عمى أسباب مقنعة أو شيادة أقوى منيا، 
وبمعنى آخر تقميص الحرية الممنوحة لقاضي بخصوص الشيادة في الجرائم 

 ، ووضع ضوابط من شأنيا أن تتناسب مع قيمة الشيادة في الجريمة ةاإللكتروني
 .ىذه الجريمة
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