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الدول و  الشعوب  منذ قرن أو يزيد ، حينما توصل العامل لتقنية الربق و اهلاتف إعتقدت
أن هذا هو  ذروة اإلبداع يف جمال اإلتصاالت اليت تساعد األشخاص على التخاطب من 
مسافات متباعدة تقاس بآالف الكيلومرتات . و مل يكن مبقدورهم تصور أن العلم سيحقق 
عل إجنازات ختتصر املكان و الزمان من خالل وسائل إتصالية مل تكن لتخطر هلم ببال ، و اليت جت

من الكرة األرضية بقاراهتا و بلداهنا عبارة عن قرية صغرية ، فلقد تطورت تلك الوسائل باخلصوص 
يف إطار اإلتصاالت السلكية و الالسلكية بشكل غري مسبوق ، فدخلت األقمار الصناعية على 

و كمية يف حجم اإلتصاالت اليت تتم عن خط اإلتصاالت ، على حنو أدى لظهور طفرة نوعية 
 يق هذه األقمار .طر 

و صاحب ذلك التطور ظهور احلاسوب الذي تطور هو اآلخر بشكل متسارع جدا نظرا 
 تطور يف إستخدامات احلاسوب و تطبيقاته .نتج عنه  لتقدم علم اإللكرتونيات ، هذا ما 

و بظهور شبكة األنرتنت كوسيلة إتصاالت عاملية سامهت يف تقارب الشعوب و الثقافات    
من قيمتها هو ظهور اهلاتف احملمول و ما صاحبه من تطور حىت أصبح متعدد  و ما زاد

اإلستعماالت مبا يف ذلك مميزات احلاسوب خاصة ان كان مرتبطا بشبكة األنرتنت ، و هو هبذا 
يقدم خدمة جليلة للبشرية ، فيكفي أنه يقدم خدمة إتصالية تواصلية بأي شخص و يف أي وقت 

 ار الساعة .أيا كان مكانه و على مد
عصر يف  إىل دخول العامل   تقنيات اإلتصال احلديثة أدى هذا التطور اهلائل و السريع يف

أو غريها من التسميات و التعبريات الدالة على املعلومات أو ثورة املعلوماتية أطلق عليه إسم عصر 
ا نظرا إللتفاف ، فقد إنسابت املعلومات من كافة مصادرها عن طريقها و بواسطتهاملعىن ذاته 

ات و البلدان و األجناس حيث األشخاص و اجلماعات و الدول حوهلا و ذلك من خمتلف القار 
 هذه التقنية ما مل تفعله السياسة يف توحيد الشعوب و الثقافات .فعلت 

فمن مثانينات القرن املاضي أدت التطورات احلاصلة يف تقنية املعلومات اىل تدفق سيل من 
و كثافتها ، خاصة بنماء هندسة الربجميات و  يصعب إدرا  حجمها و تنوعها املعلومات اليت
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صناعتها مع اندماجها بتكنولوجيا اإلتصاالت و احلواسيب املتطورة هي أيضا ، و اليت وصلت 
عاجلة اآللية بعملية الدمج إىل اخراج العمليات املختلفة يف بيئة ذات طبيعة خاصة تسمى نظام امل

 النظام املعلومايت .تسمية لق عليها يف دراستنا هذه الذي نطللمعلومات و 
خاصة إلرتباطها باحلواسيب و شبكة فال ريب اآلن أن تلك النظم  عرفت إنتشارا واسعا 

األنرتنت ذات الصبغة العاملية و اليت تتحدد قيمتها ال من حيث مشرتكيها  فقط بل حىت من 
ئة اإلفرتاضية ، فعادت من ضروريات احلياة اليومية سواء القدرة على تبادل املعلومات يف تلك البي

بالنسبة لالشخاص الطبيعية ام املعنوية العامة منها او اخلاصة ، بل إن الدول و احلكومات يف وقتنا 
احلايل إجتهت لتسيري  أعماهلا أساسا على إستخدام نظم املعلوماتية و هذا بالنظر ملا تتميز به من 

و اسرتجاع و تبادهلا بني ة املعلومات اإللكرتونية من جتميع هلا و ختزين سرعة و دقة يف معاجل
األشخاص داخل الدولة أو خارجها ، هلذا أصبحت مكمن سرهم فيما تعلق حبياهتم الشخصية أو 

كمن بطبيعة معامالهتم  املختلفة املالية منها على اخلصوص و اإلقتصادية بصفة عامة ، كما أهنا م
  املؤسسات اإلقتصادية  .البنو  و  أسرار الدولة و

بفضل التطور يف تقنية املعلومات يف شىت اجملاالت و امليادين  املكتسبةو بالرغم من املزايا 
إال أن هذا التطور يف ذات الوقت محل معه بذورا للشر اليت كانت تنتظر من يسقيها مياه احلياة ، 

متيزه عن غريه من ميز  خبصائص جد خاصة ملتاو سرعان ما وجدت ساقيها املتمثل يف اجملرم 
، هذا األخري الذي وجد ضالته اليت   اجملرمني العاديني و هو ما يطلق عليه تسمية اجملرم املعلومايت 

كان يبحث عنها يف تلك التقنية احلديثة للمعلومات اليت أتاحت له فرصة إرتكاب اجلرمية و 
ائج اإلجرامية اليت يهدف إليها بأقل قدر ممكن احلصول من ورائها على أكرب قدر ممكن من النت

 من اخلسارة و املخاطرة ، معتمدا على ما ميتلكه من مهارة فنية أو تقنية يف هذا الصدد.
و صنفت اجلرائم املرتبطة بتقنية املعلومات اىل طائفتني من الناحية العامة ، طائفة أوىل يعد 

ة ، بينما الطائفة الثانية يكون لحل اإلعتداء فيها هو النظام املعلومايت وسيلة إلرتكاب اجلرميفيها 
النظام املعلومايت و هي لحور دراستنا على أساس أهنا البيئة اليت تتواجد فيها املعلومات اإللكرتونية 
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 و اليت نعين  1بيئة األعمال اإللكرتونية صيغةوظفنا  و هو ما قصدناه يف عنونة موضوع البحث ملا  
 مهما كان نوعه أو شكله او اجلهة اليت تقوم به إلكرتوين يكون لحله النظام املعلومايتكل عمل هبا  

، و ال نقصد به املفهوم الضيق له املتعلق بإقتصاد املعرفة ، و هلذا ستكون دراستنا مبنية على 
مت  األعمال اإللكرتونية اليت لحلها النظام املعلومايت بإختالف أشكاهلا و تصوراهتا يف حالة ما

اإلعتداء عليها و هو ما نقصده باألمن لذى إخرتناه كعنوان ملوضوعنا من خالل توظيفه يف إطار 
 أمن املعلومات يف بيئة األعمال اإللكرتونية .

فاخلطورة اليت تتجلى يوما بعد يوم هلذه اجلرائم تتمثل  باخلصوص يف أهنا سهلة اإلرتكاب  
اىل أهنا  علوماتية مبا توفره من تسهيالت ، هذا باإلضافةنتيجة اإلستخدامات السلبية للتقنية امل

علومايت من ذكاء و معرفة تقنية ، عابرة للحدود الدولية ، إضافة للميزات اليت ميتاز هبا اجملرم  امل
هذا باإلضافة اىل الطبيعة املتميزة حملل اإلعتداء و املتمثل يف املعلومات املتواجدة يف تلك البيئة 

أننا سنتكل بصفة عامة و متواصلة طيلة الدراسة عن النظام املعلومايت على أساس أنه املتميزة مع 
خزان املعلومات اإللكرتونية بل إنه ميثل أساس تداوهلا فلواله ملا كانت املعلومات اإللكرتونية لحل 

مات اإللكرتونية دراستنا فهو الثغرة او املكان الذي جيد فيه اجملرم املعلومايت ضالته املتمثلة يف املعلو 
، وذلك بإخرتاقه للنظام املعلومايت ، اإلطالع عليها بطريق غري مشروع ، أو ختريبها ، أو إتالفها 

..... 
إختذ موقفا حامسا يف العديد  و ملا   كان احلال كما ذكرناه أعاله جند أن املشرع اجلنائي 
األفعال اليت تشكل هتديدا  للنظام املعلومايت من بوضع نصوص خاصة إلضفاء محايةمن الدول 

  عليه فأضفى عليها الصبغة التجرميية . 

                                                           
1

من عوملة وحتسني لإلنتاجية وإدارة ألوقات االنتظار  ،األوجه اخلاصة باألعمال مجيع يف.  e-businessمصطلح األعمال اإللكرتونية  يستعمل 
االنتقال من منط األعمال التقليدية إىل منط األعمال اإللكرتونية أمراً  د  ع  وحبوث تسويقية وتقاسم للمعلومات مع املؤسسات واألفراد اآلخرين. وي   

وال  ،ان أصالً مهماً من أصوهلا(. فاملعلومات واملعرفة يف املنظمات اليوم تعد  وهو أبرز مظهر ملا يسمى اليوم )اقتصاد املعرفة ،جديداً يف عامل األعمال
ا يرتاكم لديها يكفي أن متتلك املنشآت أمواال سائلة وجتهيزات وأبنية لكي تؤدي أعماهلا بكفاءة، بل إن قيمة املنشأة تقدر اليوم بأصوهلا املعرفية وم

 اكمة لدى املنشآت هو كيفية استخدامها ملصلحة املنشأة وتطوير موقعها التنافسي وزيادة أرباحها.من معلومات. ولعل األهم يف املعلومات املرت 
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و الذي أفرد  512-40قانون العقوبات بالقانون رقم  املشرع اجلزائري ملا عد ل و هذا الذي قام به
و  7مكرر  490مكرر اىل املادة  490فيه قسما سابعا مكرر املتضمن لثمانية مواد من املادة 

اليت عاجلت عدة جوانب جترميية ألفعال خمتلفة منها الدخول أو البقاء عن طريق الغش للمنظومة 
 املعلوماتية ، ختريب النظام املعلومايت ، إدخال أو إزالة تعديل املعطيات يف النظام املعلومايت ،...

دة لإلجرام املعلومايت ، نظرا للعوملة اليت مل تعد اجلزائر مبنأى عنها و اخلطورة املتزاي و جاء هذا
إضافة اىل أن اجلزائر صادقة على إتفاقية الشراكة بينها و بني اإلحتاد األورويب املنعقدة سنة 

ديسمرب  42املؤرخ يف  5500-2444و الذي صادقت عليه اجلزائر مبوجب القانون رقم 2442
ؤس  للشراكة بني و هو القانون الذي أجاز  املصادقة على اإلتفاق األورومتوسطي امل 2444

 ة .اإلحتاد األورويب و اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبي
و عزز املشرع اجلزائري أمن املعلومات اإللكرتونية اليت نقصد هبا احلماية القانونية 
للمعلومات اإللكرتونية يف شقي القانون اجلنائي أي الشق التجرميي و اإلجرائي و هذا بالنظر 

تعدت األفراد الطبيعية و املعنوية اخلاصة او العامة بل إن خطرها وصل اىل الدولة و  للخطورة اليت
من  منه التدخل أمنها العام و على قاعدة البيانات و خمتلف اجملاالت احليوية ...، هذا ما تطلب

املتضمن للقواعد اخلاصة  403-49بإصداره لقانون مستقل هذه املرة و هو القانون رقم جديد 
 اية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال و مكافحتها .للوق

ؤثر على الشق املوضوعي للقانون اجلنائي بل إمتد أيضا إىل مل ت فالتطورات التقنية الواقعة
ن النصوص الشق اإلجرائي له ، حيث ان تلك التطورات أثارت العديد من اإلشكاالت كو 

اإلجرائية املوضوعة سابقا وضعت ملواجهة اجلرائم التقليدية و اليت ال تثري إشكاال يف نطاقها إال أن 
هذه اجلرائم املستحدثة و املتميزة بطابعها التقين خلقت صعوبات و تعقيدات إجرائية كثرية وقفت 

له من مرحلة الضبط اىل مبختلف مراح-اإلجراءات التقليدية امامها عاجزة ال من حيث التحقيق 
                                                           

املتضمن لقانون العقوبات ،  516-66،املتضمن جلرائم املساس بأنظمة املعاجلة األلية للمعطيات ، املتمم لالمر رقم  51-40القانون رقم  2
 .  2440نوفمرب 54الصادر بتاريخ 

أوت  41املتضمن للقواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال و مكافحتها املرخ يف  40-49القانون رقم  3
2449 . 
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بل وصلت اىل أدلة اإلثبات و مبدأ حرية اإلقتناع الشخصي للقاضي  -مرحلة احملاكمة فيها
هذا باإلضافة اىل اإلشكاالت املوضوعية و اليت ال  تقل قيمة من سابقتها و املتمثلة يف ، اجلنائي 

 . التحديد املوضوعي حلقيقة اجلرمية و اجملرم
ل هذه الظاهرة اإلجرامية املستحدثة متعددة اال أننا سنحصرها يف فاإلشكاالت يف جما 

الشقني السباقي الذكر نظرا ملا هلما من امهية يف اجملال القانوين ، و من هذا املنطلق تظهر لنا 
 : نوجزها أساسا يف النقاط التالية اليت همية البحثأ

لومات يف بيئة األعمال معرفة تلك املشكالت القانونية اليت تواجه دراسة أمن املع -
تحدثا من امناط اجلرائم و اإللكرتونية كوهنا من اإلشكاالت ليت تعاجل منطا جديدا و مس

الواقعة على النظام املعلومايت ،  اجلرائم املتعلقة باملعلوماتية و باخلصوص اإلعتداءاتهي 
ما حيث تعترب من املستجدات اليت مل تكن معروفة على الساحتني الوطنية و الدولية بدليل 

 24بودابست املنعقدة يف   ةياتفاقاليت منها و  نتج من اتفاقيات دولية و اقليمية ملكافحتها 
 بإشراف اجملل  األورويب . 2445ابريل 

يت نقوم هبا لتحليل النصوص القانونية املتضمنة لتجرمي اإلعتداءات من خالل احملاولة ال -
إلبراز العناصر اليت تقوم عليها تلك اجلرائم للوصول اىل مدى الواقعة على النظام املعلومايت 

 توفيق املشرع اجلزائري من عدمه يف املسائل املوضوعية .
جناحها يف مواجهة تلك الظاهرة الوقوف عند السياسة العقابية للمشرع اجلزائري و مدى  -

املستحدثة إجراميا للحد منها و احلد هنا ال يقصد منه املنع املطلق أو الكلي بل بالعك  
الردعية العامة للكافة الته سنريد منه املنع الوقائي الذي يصل به املشرع اجلنائي إليصال ر 

الردع اخلاص للجاين مرتكب اجلرمية  ضافة إىلهذا باإلبأن السلو  جمرم و معاقب عليه ، 
 حال ارتكابه للجرم .

يل التقين مشروعيته و مصداقيته من خالل تناول اجلوانب اإلجرائية خاصة فيما تعلق بالدل -
اليت اخلاصة بالبحث عن أدلة اإلهتام و خمتلف اإلجراءات التقليدية و املستحدثة و 
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واجهة اخلطورة اإلجرامية يف ماءات دى مالءمة تلك اإلجر ملسنستظهر من خالل دراستها 
ملختلف السلوكات املهددة ألمن املعلومات اإللكرتونية ، هذا باإلضافة اىل التعرف لكفاءة 
 الدولة اجلزائرية يف التعامل مع تكنولوجيا املعلومات و إشكالية التطبييقات اإلجرائية هلا .

 التالية : األهدافو نرمي من خالل دراستنا هذه للوصول اىل حتقيق 
لوقوف على مفهوم جرائم اإلعتداء على النظام املعلومايت و حتديد إىل ا حيث هندف -

إستقالليتها عن باقي اجلرائم التقليدية األخرى و الذي انعك  على التشريعات التقليدية 
لة يف يت تدخل يف صلب الدراسة و املتمث، هذا باإلضافة لشرح مسألة مهمة جدا و ال
و اليت كانت سببا لتكري  قوانني خاصة عجز النصوص التقليدية للتعامل مع تلك اجلرائم 

 . من اإلعتداءت الواقعة عليه تتعلق بامن النظام املعلومايت
جلرائم يف جوانبها املوضوعية حتديد جوانب القوة و الضعف يف املعاجلة التشريعية  -

 د  للثغرات القانونية اليت متكننتج عن ذلك من سءات على نظم املعلوماتية و ما يااإلعتد
 أن يفلت من العقاب.من  اجملرم 

حتديد الوسائل اليت بواسطتها يتم حتقيق مالءمة أدلة اإلثبات باألدلة املتحصلة من التقنية  -
 املعلوماتية .

حتديد اآلليات اخلاصة بالتحري و التحقيق يف هذه اجلرائم و مدى إستعداد تلك اجلهات  -
 اصة يف جمال التأهيل و التدريب و التسلح باملعرفة التقنية .خ
اجلرائم و مدى ضبطها  حتديد األجهزة املساعدة للجهات التحقيقية يف الكشف عن تلك -

 تناسق اجلهود مع بعضها البعض.تشريعيا لت
، فهو  ،و الذي  حنن بصدده البحثالمرجو من هذا  هدف الو مما سبق ميكننا حتديد 
الجرائم الواقعة على النظام المعلوماتي بإعتباره البيئة التي تتم فيها  يتمحور حول حتليل ظاهرة 

الدراسة التأصيلية لتلك الجرائم  إنطالقا من  كل األعمال المتعلقة بالمعلومات اإللكترونية
 و هذا من خالل الغوص يف جوانبها القانونية كسبب أصيل لصدور التشريعات الخاصة بأمنها
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لتحقيق األمن القانوني املعمول هبا  تحليل اإلستراتيجية التشريعةو أبعادها املختلفة لنصل اىل 
الذي ستتركز عليه دراستنا دون  -ببعديه الموضوعي و اإلجرائي -لها من الناحية الجنائية 

 .الفروع األخرى من القانون إحتراما للتخصص
ه يعد من أهم املواضيع اليت ينبغي حيث  أن ثسبب إختيارنا لهذا البحظهر جليا يو من هنا 

توضيحها خاصة و حنن متجهون كدولة إىل ما يعرف برقمنة اإلدارة أو احلكومة اإللكرتونية اليت 
تعترب حتوال من إدارة املعلومات الورقية إىل إدارة املعلومات اإللكرتونية ، األمر الذي يشكل خطورة 

ؤسسات و حىت معلومات الدولة و يضعها يف مواجهة حقيقية على معلومات األفراد و امل
اإلعتداءات من حيث تأمينها القبلي و أمنها البعدي الذي حنن بصدد دراسته أي احلماية اجلنائية 

 هلا من كل إعتداء يقع عليها .
واجب كبري يف هذه املرحلة و هو مواكبة عصر العوملة و عصر  املشرععلى  حيث أنه يقع 

رب تقليدية بالنسبة هلذا العصر ، و ذلك بأن يعدل تمن املفاهيم السائدة اليت تع  و يغريالرقمنة 
املشرع نصوصه القانونية املتوفرة لتتماشى مع مستجدات هذا العصر ، كما عليه أن يستحدث 

 منظومة قانونية متاشيا مع املتطلبات الواقعية و املستقبلية .
ألعمال اإللكرتونية كما وضحناه أعاله و اليت و من منطلق ما سبق من الطبيعي أن تطرح ا

تداول نقصد هبا يف دراستنا  هذه كل عمل إلكرتوين يكون النظام املعلومايت أساس له و بيئة ل
تثري العديد من اإلشكاالت و التعقيدات خاصة يف  ، فالتساؤالت القانونية ملعلومات اإللكرتونية ا

نا احلماية اجلنائية هلا ، و من هنا يأيت هذا البحث جمال أمنها القانوين و الذي نقصد به ه
 .غرة القانونية كشف عنها جيعل املسألة مبثابة الثلتوضيحها و اإلجابة عنها ألن عدم ال

و من جهة أخرى الحظنا أن غالبية الدراسات و البحوث اليت أجريت حول املوضوع تناولت 
اإللكرتونية  الصيغة   إطار املعامالت التجارية ذاتيفالفكرة إما من  ناحية  التجارة اإللكرتونية أو 

دراسة اجلرمية املعلوماتية بصفة عامة دون التطرق ملضمون املعلومات اإللكرتونية و التعمق ب تأو مت
فيها كما أهنا مقتصرة على اجلوانب املوضوعية فقط دون الولوج للجوانب اإلجرائية اليت ال غىن 
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ات اإللكرتونية وهو الذي دفعنا اىل إختيار فكرة الدراسة أي أن تكون عنها يف إطار أمن املعلوم
يف إطار متكامل أي اجلمع بني األطر املوضوعية ألمن املعلومات اإللكرتونية و األطر اإلجرائية هلا  
كي تكون الدراسة شاملة و متكاملة ، و هذا من خالل تأصيلنا للموضوع أوال و حتليل 

  إنتهجها لتوفري أمن املعلومات يف بيئة األعمال اإللكرتونية .إسرتاتيجية املشرع اليت
موضوع الدراسة و مع  معيتماشى  منهجو عليه إرتأينا أن تكون دراستنا هلذا البحث وفق 

لتشعب املوضوع و  انظر األهداف املسطرة ، و املعطيات اليت بين اها أعاله كي تتالءم مع 
جمموعة من املناهج املعتمدة يف الدراسات القانونية و اليت تكمل بعضها البعض  خصوصيته إخرتنا

 الدراسة لحل البحث هلذا إخرتنا :بكل جوانب  لإلملام
الذي يصف الظاهرة بتحليلها جلزئيات ندرسها و نتعمق فيها لنفهم أصل  المنهج الوصفي -

 الظاهرة و حقيقيتها العلمية و القانونية .
الذي يعود بنا اىل اجلذور التارخيية للظاهرة لحل الدراسة لحاولة منا ملعرفة  خيالمنهج التاري -

 صر البشري و املوضوعي.نالبدايات األوىل و مدى حداثتها بشيء من التفاصيل فيما خيص الع
و الذي من خالله نقارن التشريع اجلزائري بالتشريعات املقارنة باخلصوص  المنهج المقارن -

أصال و بيئة يتولد منها التشريع اجلزائري ، هذا باإلضافة اىل اإلتفاقيات الدولية  الفرنسي الذي يعد
 ذات الصلة مبوضوع الدراسة .

و  هذا من خالل قراءة النصوص القانونية و التعمق فيا حيث نستنتج  المنهج اإلستداللي -
منها مدى توفيق املشرع اجلزائري يف توفري احلماية املطلوبة من الناحية اجلنائية للمعلومات 

 اإللكرتونية  و إستخراج العيوب اليت جيب تداركها و إصالحها .
احلماية  تهجة لتوفرياإلسرتاتيجية التشريعية املنليل هذا من خالل حت والمنهج التحليلي  -

للمعلومات اإللكرتونية و ذلك من خالل تفكيكها اىل عناصر و حتليلها من خالل النصوص 
 القانونية املوجودة .
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و وفق ما سبق و بالنظر ألمهية املوضوع خاصة ملا  أصبحت املعلومات اإللكرتونية املتداولة 
كل حجرا أساسيا يف التعامالت اليومية للجميع مبا فيهم الدولة ، هذا عرب النظام املعلومايت تش

الذي رافقه العديد من املسائل القانونية املوضوعية و التطبيقية اليت واكبت احلركية الواسعة و 
السريعة و حىت املتطورة يوما بعد يوم بل ميكننا القول ان التطور يقاس بالثواين يف هذا اجملال اي 

قنية التكنولوجية ، و من بني تلك املسائل جند مسألة األمن القانوين للمعلومات جمال الت
بالتحديد يف اجملال اجلنائي حيث تتطلب الدراسة البحث اإللكرتونية يف بيئة األعمال اإللكرتونية 

و عن مضمون اجلرائم اليت مبوجبها يتم اإلعتداء على املعلومات اإللكرتونية يف تلك البيئة اخلاصة 
املتميزة األمر الذي جعلها تستقل عن باقي اجلرائم األخرى و هذا الذي جعل املشرع خيصها 

 اإلشكاليةو من منطلق ما سبق ميكننا عرض بنصوص مستقلة عن النصوص اجلنائية التقليدية، 
لمعلومات اإللكترونية من اأساسا بالمعالجة التشريعية ألالتي يطرحها الموضوع التي ترتبط 

تمييزها طبيعة الجرائم التي ترتكب عليها ، من حيث  بيئة األعمال اإللكترونية بالتحديدفي 
إستقالليتها عن غيرها من الجرائم ، و إنعكاس ذلك على  عن غيرها وصوال إلى مدى

، و مدى توفيق المشرع في وضع إستراتيجية  النصوص التشريعية في المجال الجنائي
 انبين الموضوعي و اإلجرائي .لمواجهة تلك الجرائم في الج

 خطة منهجيةو لعرض كافة األفكار املتصلة باملوضوع  يرتتب علينا دراسة البحث وفق  
عتداء على النظام املعلومايت رائم اإلجلاليت قسمناها اىل بابني رئيسيني حيث خصصنا الباب األول 

لطبيعة ل ، حيث نتطرق يف الفصل األول منه -دراسة تأصيلية -إلصدار التشريعات اخلاصة بأمنه ب سب
للواقع القانوين ألمن النظام ، و يف الثاين  النظام املعلومايتالقانونية اخلاصة جلرائم اإلعتداء على 

 . املعلومايت من أخطار اإلعتداءات الواقعة عليه
لومايت من حتليل اإلسرتاتيجية التشريعية ألمن النظام املعأما الباب الثاين فنعاجل فيه 

لجوانب املوضوعية ملواجهة جرائم لحيث نتطرق يف الفصل األول منه اإلعتداءات الواقعة عليه 
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لجوانب اإلجرائية ملواجهة جرائم ل، يف حني خصصنا الثاين منه  اإلعتداء على النظام املعلومايت
 . اإلعتداء على النظام املعلومايت
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ر منط مستجد و مستحدث و ثورة املعلوماتية وجه آخر يتمثل يف ظه من الطبيعي أن يصاحب
ة اليت يكون النظام املعلومايت بيئة و هو ما يسمى جبرائم املعلوماتي من اجلرائم املرتبطة باملعلومات

 إلرتكاهبا.
و لقد شكلت هذه اجلرائم حتديات واضحة على الصعيد الدويل و الوطين  بسبب الفراغ 
التشريعي الذي تعانيه جل دول العامل ، فالتشريعات العقابية القائمة وجدت ملواجهة اجلرائم التقليدية 

 ةلك التقليديو هو ما يصعب تطبيقها على اجلرائم حمل الدراسة، اليت تتصف خبصائص ختتلف عن ت
 من حيث آلية إرتكاهبا و الوسط الذي تتم فيه ، و نوعية مرتكبيها .

ال جريمة و ال  عقوبة أو تدبير أمن بغير كما أن مبدأ الشرعية اجلنائية املتمثل يف أن "
ق النص فوق ما  ل يعد من القيود اليت تواجه تطبيد من القيا  يف املواد اجلنائية ، بحي الذي قانون "

 رع اجلنائي من خالله فال حيق جتاوز نية و إرادة املشرع .كان يقصده املش
هذا األمر الذي تنبهت إليه الدول بعدما زادت و إنتشرت نسبة إرتكاب جرائم املعلوماتية و 

تها و ما استتبعه من تشريعات داخلية يف إطار همن هنا جاءت اإلتفاقيات الدولية و اإلقليمية ملواج
 القانونية و ضمانا للحماية منها .تلك املواجهة سدا للثغرات 

فالنصوص التقليدية وقفت عاجزة امام الظاهرة اجلديدة و من هنا جاءت إستقاللية التنظيم 
التشريعي هلا بنصوص خاصة تعاجل التصورات املختلفة جملال اإلعتداءات على املعلومات اإللكرتونية 

اصفات خاصة و متميزة جعلت من اجلرائم الواقعة املتواجدة يف بيئة النظام املعلومايت الذي يتميز مبو 
عليه كذلك تتميز عن غريها من اجلرائم . هلذا كانت املعاجلة التشريعية هلا تنعكس على نصوص 

ستنا يف هذا الباب  أخر  ، و عليه  ستكون دراالقانون اجلنائي إال أن املعاجلة إختلفت من دولة إىل
 يعة القانونية اخلاصة جلرائم اإلعتداء على النظام املعلومايتلطبيف فصلني حيث خصصنا األول منه ل

 . الواقع القانوين ملواجهة اإلعتداءات الواقعة على النظام املعلومايتأما الثاين فنتطرق فيه 
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ف اجلرمية و هو مسلك راجع لسببني األول يتعلق باملبدأ يتعر لالتشريعية  مل تعمد األنظمة
العقاب يف كافة التشريعات و هو املتمثل يف مبدأ شرعية أو و  اسة التجرميسيعلى األساسي املبنية 

د من األفعال أو اجلرائم و اجلزاءات ، الذي يقتضي من املشرع أن ينص إبتداء على ما يع قانونية
اليت متيزها عن غريها ، و اليت  التصرفات اليت تشكل جرائم ، موضحا يف صورة ما العناصر اخلاصة

 تكون يف مقياس ملعرفة ما هو جمرم و ما اليعد ذلك .
رع على ية أن يعتمد املشحسن السياسة التجرميه أنه ليس من بينما السبب الثاين فمرجع

تظهر مقتضيات الظروف عدم دقته أو قصوره ، األمر الذي يكون تعريف عام للجرمية ، فقد 
يعتها ظروف اجملتمع و حاجاته و هي بطب حائال دون تطور التشريع اجلنائي ، مبا يتالءم مع تطور

 اجلنائية ختلو من تعريف عام للجرمية .متغرية متزايدة ، لذلك جند أن أغلبية التشريعات 
فقد عرفها شراحه بتعريفات متعددة و خمتلفة حبسب الزاوية اليت  أما يف الفقه اجلنائي

" كل سلوك إيجابي أو سلبي خيتارها صاحب التعريف ، و عموما تعد جرمية من املنظور اجلنائي
 ."، له مظهر و أثر خارجي يجرمه القانون و يضع له جزاء جنائي

و على إثر ذلك و حنن بصدد دراسة جرائم اإلعتداء على النظام املعلومايت خاصة يف ظل 
عجز النصوص التقليدية عن مواكبة عصر التقنية و مستجداهتا اليت أثرت يف أسلوب إرتكاب 
اجلرائم أو يف حمل اإلعتداء املتمثل يف تلك املعلومات ذات الطبيعة اخلاصة و املتميزة األمر الذي 
أصبغ على تلك اجلرائم طبيعة خاصة مستقلة و متفردة عن غريها و هو  حمل دراستنا يف هذا 

إلستقاللية جرائم اإلعتداء على الفصل الذي قسمناه اىل مبحثني حبيث ندرس يف األول منه 
على النظام  إلنعكاس إستقاللية جرائم اإلعتداءبينما نتطرق يف الثاين منه  النظام املعلومايت

 املعلومايت على النصوص التشريعية التقليدية
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 النظام المعلوماتيالمبحث األول : إستقاللية جرائم اإلعتداء على 
و ما صاحبه من تأثري إجيايب على املعلومات اليت حتولت من إن تطور تكنولوجيا املعلومات 

ها إصطالح املعلومات اإللكرتونية و ما طبيعتها التقليدية إىل الطبيعة املستحدثة و اليت يطلق علي
صاحبها من نقلة نوعية يف طريقة التعامل معها و هبا ، إال أن األمر إنعكس سلبا عليها بالتحديد 
حيث أصبحت عرضة بواسطة نفس التكنولوجيا لإلعتداء عليها بصور و أشكال خمتلفة و متعددة 

نا يف هذ املبحث الذي خنصصه لدراسة مما إستحدث نوعا جديدا من اجلرائم و هي حمل دراست
و بالتايل سنركز يف هذا علها تتميز عن غريها فهي متفردة خبصوصيات جت تلك اجلرائم إستقاللية

خلصوصية جرائم املبحث لتوضيح مفهومها و هذا يف مطلب أول بينما خنصص املطلب الثاين 
 .اإلعتداء على النظام املعلومايت
 النظام المعلوماتيئم اإلعتداء على المطلب األول : مفهوم جرا

مفهوم هذه اجلرائم سنتطرق لتحديد مدلوهلا و هذا يف الفرع األول من هذا  لتوضيح
األمن من  لنظام املعلومايت ) البيئة اإللكرتونية للمعلومات( حملاملطلب بينما خنصص الفرع الثاين ل

 األمن.، أي حتديد أصالة النظام املعلومايت حمل اإلعتداء عليه
 النظام المعلوماتيالفرع األول : مدلول جرائم اإلعتداء على 

 أوال : جرائم المعلوماتية بصفة عامة
بتاريخ ظهور الكمبيوتر ، ومن وهو مرتبط  نسبيا ، حديثا تيةظهور جرائم املعلومايعد 

بالواليات املتحدة  4591الوجهة التارخيية ، طرح أول كمبيوتر للشراء يف األسواق التجارية عام 
ومل متض فرتة طويلة على ذلك حىت سجل وقوع أول جرمية معلوماتية يف نفس البلد  1األمريكية.

                                                           
1

 - Céline Castets-Renard ,droit de l’internet: droit français et européen, Montcherstien lextenso édition,  

2eme édition ;2012, p 445. 
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ومنذ ذلك احلني زادت نسبة هذه اجلرائم يوما بعد يوم ، وتنوعت أساليب ارتكاهبا  4591.1عام 
غدت اليوم واحدة من ، وتعددت اجتاهاهتا ، كما زاد حجم اخلسائر النامجة عنها وأخطارها حىت 

ففي عقد الستينات من العقد املنصرم توسعت 2أكثر وأخطر األنشطة اإلجرامية انتشارا يف العامل.
دائرة هذه اجلرائم ، فإلتفتت إليها وسائل اإلعالم ، حيث بدأت الصحف ألول مرة تنشر 

بدأت مالمح املقاالت بصددها ، ومن مث زادت حدة هذه  اجلرائم يف فرتة السبعينات حبيث 
ظاهرة االجرام املعلومايت تلوح يف األفق ، وبدأت االحباث املعتمدة على األسس العلمية ببحث 

وقد كان اإلضرار بأجهزة الكمبيوتر وختريب شبكات اهلاتف  3هذه اجلرائم يف منتصف هذه الفرتة.
والتسعينات ، سجلت  يف حني أن فرتة الثمانينات 4من الصور الشائعة هلذه اجلرائم يف تلك الفرتة.

قفزة يف حجم هذه اجلرائم من حيث الكم والنوع ، حبيث حتدد مفهوم وماهية هذه اجلرائم  وتبلور 
 5مفهوم ظاهرة اإلجرام املعلومايت بصورة واضحة متاما.

وذلك بعد أن زاد نطاقها بشكل هائل بفعل ظهور شبكة "اإلنرتنت" واستخدامها من قبل 
 ، مما أد  إىل ظهور أاما  وصور جديدة من هذه اجلرائم ، ففي عدد هائل من املستخدمني

، بأن ما تزيد  4519الثمانينات أظهرت دراسة قام هبا معهد كولفيلد للتكنولوجيا يف اسرتاليا عام 
جرمية معلوماتية تقع سنويا يف اسرتاليا ، ويف اليابان كشفت الشرطة املركزية بالعاصمة  599عن 

                                                           
والعماين، دار حممد محاد مرهج اهلييت ، اجلرمية املعلوماتية اماذج من تطبيقاهتا دراسة مقارنة يف التشريع اإلمارايت والسعودي و البحريين والقطري  - 1

        .11، ص 4941اإلمارات، ب. ،  -الكتب القانونية، ودار شتات للنشر والربجميات، مصر
 .41، ص  4944، 4سليم عبد اهلل اجلبوري، احلماية القانونية ملعلومات شبكة األنرتنت، منشورات احلليب احلقوقية،بريوت، لبنان،   - 2
-ه4119، 4الرياض السعودية،   ناصر بن حممد البقمي، جرائم املعلوماتية ومكافحتها يف اململكة العربية السعودية، مطابع احلميضي - 3

 .19م، ص 4995
، ص 4944، 4ارن، منشورات احلليب احلقوقية بريوت لبنان،  اآللية يف التشريع اجلزائري املق رشيدة بوكر، جرائم االعتداء على نظم املعاجلة - 4

19. 
ؤمتر القانون والكمبيوتر واالنرتنت الذي نظمته كلية الشريعة نائل عبد الرمحان صاحل ،واقع جرائم احلاسب يف التشريع األردين ، حبيث مقدم مل - 5

( حبوث مؤمتر القانون والكمبيوتر واألنرتنت ، اجمللد األول ، الطبعة الثالثة ، كلية الشريعة 4999جامعة اإلمارات العربية املتحدة ) –والقانون 
 .454، ص  4991والقانون جامعة )اإلمارات العربية املتحدة ، 
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جرمية معلوماتية يف اليابان خالل تلك السنة ، ويف  4411وقوع  عن 4511طوكيو عام 
 1. 4554جرمية معلوماتية يف املانيا خالل عام  9991التسعينات سجلت الشرطة األملانية وقوع 

أما األلفية اجلديدة فإهنا شهدت تزايدا ال مثيل هلا يف حجم هذه اجلرائم ، فبحسب اإلحصاءات 
لتلقي الشكاو  عن اجلرائم املعلوماتية عرب األنرتنت ،وهو مركز مؤسس ( IC3اليت قام هبا مركز )

املركز و  ،(FBIبشراكة ما بني كل من مكتب التحقيقات الفدرايل يف الواليات املتحدة األمريكية )
( ، لتكون مبثابة وسيلة لتلقي الشكاو  عرب NW3Cاألمريكي ملكافحة جرائم الياقات البيضاء )

بلغ عدد الشكاو  اليت تلقاها املركز يف حيث شبكة األنرتنت عن اجلرائم املعلوماتية يف العامل ، 
ما جمموعه  4995شكو  فيما بلغ عددها عام  )1594ما جمموعة ) 4994عام 

 2 ( شكو .111199)
اإلعتبار أن النسب  عنيمستمر ، مع األخذ بم يف تزايد وهذا يعين بأن نسبة هذه اجلرائ

املذكورة متثل فقط عدد جرائم املعلوماتية اليت مت إكتشافها واإلبالغ عنها للمركز املذكور وليس 
العدد الكلي هلا يف العامل ، حيث أنه مبقتضى دراسة للمركز األمريكي لإلسرتاتيجيات والدراسات 

 3مليارات جرمية سنويا. 49امل يبلغ ما يقارب العاملية  فإن حجم هذه اجلرائم يف الع
تعرف اجلرمية عموما ، يف نطاق القانون اجلنائي ) الذي يطلق عليه أيضا تسميات قانون 

( ،  4اجلزاء أو قانون العقوبات و لكل تسمية حججها وأسانيدها اليت ال يتسع هنا املقام لعرضها 
وعلى  5بأهنا "فعل غري مشروع صادر عن ارادة جنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبريا احرتازيا " 

                                                           
وت نظر : نائلة عادل فريد قورة ، جرائم احلاسب اآليل اإلقتصادية ، الطبعة األوىل ، منشورات احلليب احلقوقية ، بري يللمزيد من التفصيل  - 1

 .19-19، ص  4999
 .41حنان رحيان مبارك املضحكي، املرجع السابق، ص  - 2
  .491، ص  4999ندرية ، كاجلديدة ، اإلسأمين عبد اهلل فكري ، جرائم نظم املعلومات ، دار اجلامعة  - 3
عمان  –دار الفكر للنشر والتوزيع  –شرح االحكام العامة يف قانون العقوبات االردين والقانون املقارن ، الطبعة الثانية  –انظر : كامل السعيد  - 4

4511. 
  .19ص  – 4515القاهرة  –دار النهضة العربية  –الطبعة السادسة  –شرح قانون العقوبات ، القسم العام  –حممود جنيب حسين  - 5
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الرغم من التباين الكبري يف تعريفات اجلرمية بني الفقهاء القانونيني وبينهم وبني علماء االجتماع ، 
هو ما حدد  –ر  الفقه كما ي  –إال أننا خنتار هذا التعريف استنادا إىل أن التعريف الكامل 

عناصر اجلرمية إىل جانب بيانه ألثرها ، فلهذه القاعدة أمهية كبرية يف تعريف اجلرمية ، فبيان عناصر 
اجلرمية )السلوك ، والسلوك غري املشروع وفق القانون ، اإلرادة اجلنائية ، وأثرها ، العقوبة أو التدبري 

يعطي تعريفا دقيقا لوصف اجلرمية ، ومييز بينها وبني الذي يفرض القانون( من شأنه يف احلقيقة أن 
 األفعال املستهجنة يف نطاق االخالق أو اجلرائم املدنية أو اجلرائم التأديبية.

أما اجلرمية املعلوماتية فقد تعددت تعريفاهتا بتنوع التعبريات اليت استخدمت للداللة عليها ، 
علوماتية ، وميكننا أن نعزو السبب الرئيسي هلذا وهو تعدد رافق سرية اماء وتطور تكنولوجيا امل

التعدد يف التعريفات إىل كون اإلطار أو البيئة اخلاضعة هلذه الظاهرة اإلجرامية ، كانت و ال تزال 
يف طور النماء والتطور ، حيث أن عامل التطور الزمين الذي واكب تكنولوجيا املعلومات و 

اشر يف تعدد اإلصطالحات والتعريفات اليت استخدمت تكنولوجيا اإلتصاالت ، ساهم بشكل مب
للداللة والتعريف هبذه الظاهرة اليت بدأت بالظهور مع بدايات ثورة تكنولوجيا املعلومات واليت امت 

 وتطورت بتطورها إىل أن وصلنا إىل مرحلة اندماج تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت.
االجرام املصاحب إلنتشار وسائط تكنولوجيا املعلومات ، جهدا  ولقد بذل املهتمون بدراسة امط 

كبريا من أجل الوصول إىل تعريف مناسب يتالءم مع طبيعة هذه  اجلرمية ، إال أن كثريا من 
، من منطلق التعذر إلجياد  1احملاوالت قد باءت بالفشل حىت قيل أن هذه اجلرمية تقاوم التعريف

د أن الفقهاء والدارسون قد أعطوا هلا عددا ليس بالقليل من تعريف جامع شامل هلا ، حيث جن
التعريفات تتمايز وتتباين تبعا ملوضوع العلم املنتمية إليه وتبعا ملعيار التعريف ذاته ، فاإلختالف 
وقع بني الباحثني يف الظاهرة االجرامية الناشئة عن استخدام تكنولوجيا املعلومات من الزاوية الفنية 

يف ذات الظاهرة من الزوايا القانونية ، ويف الطائفة االخرية تباينت التعريفات تبعا  و الباحثني
                                                           

 .45ص  – 4554 –الت احلديثة مكتبة اآل –املعلومات  أنظر هشام حممد فريد رستم ، قانون العقوبات وخماطر تقنية - 1
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ملوضوع الدراسة ذاته وتعددت حسب ما اذا كانت الدراسة متعلقة بالقانون اجلنائي أم متصلة 
 باحلياة اخلاصة أم متعلقة حبقوق امللكية الفكرية.

عاين احملققون فيها من مصاعب مجّة يف كما أنه قد أبانت التجربة أن كثري من الدول ي
التصدي جلرائم املعلوماتية بسبب عدم وضع تعريف حمدد هلذه اجلرائم وعدم حتديد األفعال 

 1اإلجرامية املشكلة هلذه اجلرائم بشكل واضح.
أو جرائم  فجرائم املعلوماتية أو كما يسميها البعض باجلرائم اإللكرتونية أو جرائم الكمبيوتر

، بذل الفقهاء  2رب أو جرائم الغش املعلومايت وغريها من املصطلحات يت أو جرائم الساألنرتن
جهودا حثيثة ، يف حماولتهم لوضع تعريف جامع ومانع هلا ، لكن دون أن يثمر ذلك بالوصول إىل 
النتيجة املرجوة ، وذلك بالنظر إلختالفهم إىل عدة اجتاهات حول املعيار الواجب االعتماد عليه 

 تعريف هذه اجلرائم ، وبصورة عامة ميكننا أن نصف هذه اإلجتاهات إىل فريقني و هي كاآليت : يف
 مد على معيار واحدتالفريق الذي يع -أ

وهم متفقون على ضرورة االعتماد على معيار واحد يف تعريف اجلرائم املعلوماتية ولكنهم 
 منقسمون حول ماهية هذا املعيار إىل اربعة اجتاهات :

اليت يستخدم أداة أو وسيلة وير  أصحابه بضرورة االعتماد على معيار اإلتجاه األول :  - 1
( Teidemannمن أنصار هذا االجتاه الفقيه االملاين تادميان )3فيها الكمبيوتر كوسيلة إلرتكاهبا.

الذي عرف هذه اجلرائم بأهنا : "كل أشكال السلوك غري املشروع أو الضار باجملتمع  الذي 

                                                           
العربية للعلوم األمنية ، الرياض حممد األمني البشري ، التحقيق يف اجلرائم املستحدثة ، الطبعة االوىل ، مركز الدراسات والبحوث جبامعة نايف  - 1
 .11و  19، ص  4991، 
،  اخرتنا مصطلح اجلرائم املعلوماتية بإعتباره املصطلح االكثر مشوال من غريه من املصطلحات  ألغلب صور هذه اجلرائم اليت ال ميكن حصرها - 2

الواقعة عرب شبكة األنرتنت ، فيما أن مصطلح جرائم الكمبيوتر   يشمالن فقط اجلرائم املعلوماتيةربفمصطلحا اجلرائم اإللكرتونية وجرائم السي
ملعلومايت عن واالنرتنت قاصر عن مشول اجلرائم املعلوماتية اليت تقع عرب أجهزة اهلاتف النقال أو احملمول )املوبايل(فيما يقصر مصطلح جرائم الغش ا

 .كثرية هلذه اجلرائماملعلومايت وصور أخر    مشول جرائم اإلتالف املعلومايت والتجسس
 .11سابق ، ص ال املرجعأمين عبد اهلل فكري ،   - 3
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( الذي عرفها بأهنا : Leslie D.Ballيرتكب بإستخدام احلاسب" ، والفقيه اإلجنليزي ليزيل بول )
    "فعل اجرامي يستخدم احلاسب يف ارتكابه كأداة رئيسية" ، وكذلك الفقيه فإن دير مريوي 

(Van der Merwe والذي عرفها بأهنا : الفعل غري املشروع الذي يكون احلاسب داخال يف )
( الذي عرفها هو اآلخر بأهنا : Tom Foresterوكذلك الفقيه اإلجنليزي توم فورسرت ) 1ارتكابه".

"فعل اجرامي يستخدم الكمبيوتر يف ارتكابه كأداة رئيسية " ، وكذلك احلال بالنسبة للفقيهني 
 الذي (Richard Totty & Anthony Hardcastleاإلجنليزيني ريتشارد تويت وأنثوين هاركاسل )

بأهنا : "تلك اجلرائم اليت يكون قد وقع يف مراحل ارتكاهبا بعض عمليات فعلية داخل   عرفها 
نظام احلاسب ، وبعبارة أخر  ، تلك اجلرائم اليت يكون دور احلاسب فيها إجيابيا أكثر منه 

 2سلبيا".
ولكن يؤخذ على هذا االجتاه ، أن االخذ به لوحده ، سيجعل التعريف قاصرا وشامال 

قط للجرائم املرتكبة بواسطة الكمبيوتر دون اجلرائم الواقعة على الكمبيوتر هذا من جهة ، ومن ف
جهة أخر  فإن املشرع عندما جيرم سلوكا ما فإنه ال ينظر إىل الوسيلة أو االداة املستخدمة يف 

 3ارتكاب اجلرمية ااما ينظر إىل مد  خطورة السلوك.
يف موضوع أو محل الجريمة ه إىل االعتماد على معيار ويدعو اصحاباالتجاه الثاني :  - 2

تعريف هذه اجلرائم ، فهم يرون بأن اجلرمية تكون معلوماتية فيما إذا كان حملها هو الكمبيوتر أو 

                                                           
أصول التحقيق اجلنائي الفين واقرتاح إنشاء آلية عربية موحدة للتدريب التخصصي ، حبيث  –هشام حممد فريد رستم ، اجلرائم املعلوماتية   - 1

( ، 4999/مايو/1-4جامعة اإلمارات العربية املتحدة يف الفرتة ) –لشريعة والقانون مقدم ملؤمتر القانون والكمبيوتر واألنرتنت الذي نظمته كلية ا
و  199، ص  4991جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،  –حبوث مؤمتر القانون والكمبيوتر واألنرتنت ، اجمللد الثاين ، كلية الشريعة والقانون 

191. 
 .11و  11سابق ، ص ال املرجعأمين عبد اهلل فكري ،  - 2
 حممد طارق عبد الرؤوف اخلن، جرمية االحتيال عرب األنرتنت )األحكام املوضوعية واألحكام اإلجرائية(، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت - 3

 .45، ص 4944، 4لبنان،  
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( الذي عرف هذه Rosenblattومن أنصار هذا االجتاه الفقيه روزمبالت ) 1النظام املعلومايت.
موجه لنسخ أو تغيري أو حذف أو الوصول إىل املعلومات اجلرائم بأهنا : "نشا  غري مشروع 

ذات االجتاه يعرفها كل من الفقيهني  ويف 2املخزنة داخل احلاسب أو اليت حتول عن طريقه".
( بأهنا : "جمموعة األفعال غري املشروعة املرتبطة Vivant & Le Stainsفيفانت ويل ستانس )

 3بالعقاب".باملعلوماتية واليت ميكن أن تكون جديرة 
م املعلوماتية وبشكل جيعلها ولكن يعاب على هذا االجتاه بأنه يضيق من نطاق اجلرائ

عطيات من دون اجلرائم اليت تقع بواسطة املعلى اجلرائم الواقعة على الكمبيوتر أو  طفق تتمحور
 4الكمبيوتر كاإلحتيال املعلومايت مثال.

كمعيار معرفة الجاني بالتقنية المعلوماتية ار ويعتمد أصحابه على معياإلتجاه الثالث :  - 3
لتعريف اجلرائم املعلوماتية ، ومبقتضى هذا االجتاه تكون اجلرمية معلوماتية فيما اذا توافرت لد  
مرتكبها املعرفة والدراية الفنية بتكنولوجيا املعلومات ، ومن الفقهاء الذين أخذوا هبذا االجتاه الفقيه 

فيها الذي عرفها بأهنا : "اجلرائم اليت يتطلب  (Stein Schiollbergريج )البلجيكي ستني سيشيولب
املاما خاصا بتقنيات احلاسب ونظم املعلومات ، إلرتكاهبا او التحقيق فيها ومقاضاة فاعليها". 

( الذي عرفها بأهنا : "أيه جرمية يكون متطلبا David Thompsonوالفقيه ديفد ثومبسون )
وقد تبىن معهد ستانفورد يف الواليات  5أن تتوافر لد  فاعلها معرفة بتقنية احلاسب". إلقرتافها

املتحدة االمريكية يف احد  دراساته هذا االجتاه ، حيث عرفت الدراسة هذه اجلرائم ، بأهنا "أية 

                                                           
 .49، ص  4999حممود أمحد عبابنة ، جرائم احلاسوب وابعادها الدولية ، دار الثقافة ، عمان  - 1
 .199سابق ، ص املرجع النظر : هشام حممد فريد رستم ، ب - 2

3  - Vavant et le stainc, Lamy in Droit de l'informatique PUF éd 1989, No 2323 p1540. 
 .19سابق ، ص املرجع النائلة عادل فريد قورة ،   - 4
رب   عبد الفتاح بيومي حجازي ، مكافحة جرائم الكمبيوتر واألنرتنت يف القانون العريب النموذجي ، دار الكتب القانونية ، مصر ، احمللة الك  - 5

 .49، ص  4999
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مريكية ومن مث تبنت وزارة العدل األ 1جرمية لفاعلها معرفة فنية بتقنية احلاسب متكنه من ارتكاهبا".
 4595.2التعريف السابق مبقتضى دليلها الصادر عام 

إىل البحث يف الظروف اخلاصة  أن االخذ به يؤدي من كون ولقد انتقد الفقه هذا االجتاه  
باجلاين للوصول إىل حقيقة وجود مثل هذه املعرفة من عدمها ،وهذا مما ال يتناسب مع القانون 

انه كما   3عتد بالظروف الشخصية إال على سبيل اإلستثناء.اجلنائي الذي هو قانون موضوع وال ي
داخل الكمبيوتر من  كمن يقوم بإتالف بياناتيؤدي إىل افالت بعض اجلناة من العقاب ، مثال  

قب دون أن تكون لديه أية معرفة فنية بتكنولوجيا املعلومات بالرغم من أن هذا الفعل جمرم ومعا
يؤخذ كما   4تتوفر لد  اجلاين أية معرفة فنية من هذا القبيل. مل عليه يف بعض القوانني حىت ولو

التطورات احلاصلة يف جمال األجهزة التقنية كالكمبيوتر واهلواتف النقالة  على هذا اإلجتاه أنه أغفل
اليت ادت إىل تسهيل استخدام هذه االجهزة حىت من قبل من هو جاهل للتقنية احلديثة 

 5للمعلوماتية.
 الفريق الثاني الذي يعتمد على أكثر من معيار  -ب 

وهم متفقون على ضرورة االعتماد على أكثر من معيار واحد لتعريف اجلرائم املعلوماتية   
ولكنهم اختلفوا فيما بينهم حول كم ونوع هذه املعايري ، وميكن تصنيف اهم تعاريف هذه 

 اجملموعة يف أربعة إجتاهات رئيسية :
وصف وهم يعتمدون يف تعريفهم للجرائم املعلوماتية يف معيارين معا مها األول :  اإلتجاه - 1

فقد أخذ هبذا اإلجتاه خرباء من  السلوك واإلتصال بالمعالجة اآللية للمعلومات أو نقلها.
                                                           

، ص  4995القاهرة ، ، دار النهضة العربية ،  4حممد عبيد الكعيب ، اجلرائم الناشئة عن االستخدام غري املشروع لشبكة اإلنرتنت ،    - 1
19. 

 .99، ص  4991سكندرية ، نسرين عبد احلميد نبيه ، اجلرمية املعلوماتية واجملرم املعلومايت ، منشأة املعارف ، اإل - 2
 .54سابق ، ص ال املرجعأمين عبد اهلل فكري ،  - 3
 .54سابق ، ص ال املرجعنائلة عادل فريد قورة ،  - 4
 .19و  95سابق ، ص ال املرجع، نسرين عبد احلميد نبيه  - 5
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منظمة التعاون واإلقتصاد والتنمية يف إطار تعريف قدموه للنقاش يف اجتماع باريس الذي عقد عام 
بأهنا :  يف الثايننو التصتبن  حلقة بعنوان )اإلجرام املرتبط بتقنية املعلومات ( حيث ضمن  4511

"كل سلوك غري مشروع أو غري أخالقي أو غري مصرح به يتعلق باملعاجلة اآللية للبيانات و / أو 
( نفسها أيضا هذا التعريف مع DECDوقد تبنت منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية ) 1نقلها "

بعض التعديالت الطفيفة ، حيث أهنا عرفت هذه اجلرائم بأهنا : "أي سلوك غري قانوين أو غري 
 2أخالقي أو غري مفوض يتعلق بالنقل أو املعاجلة اآللية للبيانات يعترب إعتداء على الكمبيوتر ".

شأن مكافحة سوء استخدام تكنولوجيا  وهو ما أخذ به أيضا القانون العريب النموذجي املوحد يف
املعلومات واإلتصاالت ، حيث عرفت املادة األوىل منه هذه اجلرائم ، بأهنا : "كل فعل مؤمث يتم 

 3ارتكابه عرب أي وسيط إلكرتوين".
اق اجلرائم املعلوماتية بصورة مبالغ فيها طعلى هذا االجتاه ، أنه يوسع من نولكن يؤخذ 

 األخالقي بالرغم من أن دائرة األخالق خترج عن نطاق التجرمي مبقتضى لتشمل حىت السلوك غري
 4القانون اجلنائي.

موضوع معا مها  ينر ايستناد على معير  أصحاب هذا االجتاه بضرورة اإلو اإلتجاه الثاني :  - 2
احلقيقة وكال املعيارين السابقني ميثالن يف أو محل الجريمة و وسيلة أو أداة ارتكاب الجريمة ، 

وجهان لعملة واحدة هي الكمبيوتر ، فالكمبيوتر هنا يلعب دور الضحية ودور الوسيلة حبسب 
ومن الفقهاء الذين تبنوا هذا االجتاه نذكر الفقيهني جاك بولوجنا  5نوع الفعل اجلرمي املرتكب.

مية ( الذين عرفاها بأهنا : "جر Jack Bologna & Robert J.Lindquistوروبرت الندكويست )
                                                           

 .11نفسه ، ص  املرجع - 1
، ص  4995طارق ابراهيم الدسوقي عطية ، األمن املعلومايت )النظام القانوين للحماية املعلوماتية( ، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية  - 2

495. 
 .44، ص  4999احمللة الكرب  ،  –دار الكتاب القانونية ، مصر  عبد الفتاح بيومي حجازي ، التزوير يف جرائم الكمبيوتر واألنرتنت ، - 3

4
 - Bart de Schuter. La criminalité liée à l'informatique, Rev DPC No 1 Avril 1985.p.390. 

 .11سابق ، ص ال املرجعنسرين عبد احلميد نبيه ،  - 5
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يستخدم احلاسب كوسيلة أو أداة إلرتكاهبا أو ميثل اغراء بذلك أو جرمية يكون احلاسب نفسه 
  1ضحيتها".

ولقد أخذت منظمة االمم املتحدة يف مؤمترها العاشر ملنع اجلرمية ومعاقبة اجملرمني الذي 
هنا :" أية جرمية هبذا اإلجتاه ، حيث أهنا عرفت اجلرمية املعلوماتية بأ م4999سنة نا يعقد يف في

ميكن ارتكاهبا بواسطة نظام حاسويب أو شبكة حاسوبية أو داخل نظام حاسويب ، واجلرمية تلك 
 2تشمل من الناحية املبدئية ، مجيع اجلرائم اليت ميكن ارتكاهبا يف بيئة إلكرتونية".

 3وماتية.وقد أيد جانب من الباحثني هذا التعريف بإعتباره شامال لكافة صور اجلرائم املعل
وهم يرون بوجوب اإلعتماد يف تعريف اجلرائم املعلوماتية على معيارين مها اإلتجاه الثالث :  - 3

أي أن جرائم املعلوماتية هي تلك اليت يستخدم الكمبيوتر يف ارتكاهبا وهتدف  الربح. والوسيلة 
( هذه Masseإىل حتقيق مكسب مادي ، وبناء على ذلك فقد عرف الفقيه الفرنسي ماس )
ولكن يؤخذ  4اجلرائم بأهنا "اعتداء غري مشروع ترتكب بواسطة املعلوماتية بغرض حتقيق الربح".

على هذا االجتاه قصوره عن مشول جرائم املعلوماتية اليت ال هتدف إىل حتقيق ربح مادي مثال  
 ، وجرائم التخريب املعلومايت. 5كالتشهري باآلخرين عرب األنرتنت 

لتعريف اجلرائم وير  املنادون هبذا االجتاه وجوب االعتماد على معيارين بع : تجاه الرااإل - 4
أي أن اجلرائم املعلوماتية هي تلك اليت ترتكب  إما تحقيق الربح أو الحاق الضرر املعلوماتية ومها

بواسطة الكمبيوتر وهتدف إما إىل حتقيق الربح للجاين أو إىل احلاق الضرر بالضحية املعلوماتية ، 
( هذه اجلرائم بأهنا "أي Donn Parkerوبناء على ذلك فقد عرف الفقيه األمريكي دون باركر )

                                                           
 .191ص سابق ، ال املرجعهشام حممد فريد رستم ،  - 1
 .91و  99، ص  4994، دار وائل للطباعة والنشر ، عمان ،  4أسامة أمحد املناعسة وآخرون ، جرائم احلاسب اآليل واألنرتنت ،   - 2
 . 99، ص  4991، دار الثقافة ، عمان ،  4هنال عبد القادر املومين ، اجلرائم املعلوماتية ،   - 3

4
 - Masse (M) : Le droit pénal spécial et Travaux de scies criminelles de peintres 1984 Edjais, P.23. 

  .41سابق ، ص املرجع الحممود أمحد عبابنة ،  - 5
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فعل متعمد مرتبط بأي وجه باحلاسبات يتسبب يف تكبد أو امكانية تكبد اجملين عليه خلسارة أو 
 1حصول أو امكانية حصول مرتكبه على مكسب".

 على النظام  المعلوماتي  ثانيا : الوصول لتعريف جرائم اإلعتداء
واآلن بعد أن أوردنا التعريفات السابقة نر  بأنه من الضروري ان حناول بدورنا وضع 

على النظام املعلومايت ، ويف هذا االطار فإننا نر  بأنه عند وضع أي  تعريف جلرائم اإلعتداء
تعريف للجرمية عموما و هلذه اجلرائم خصوصا فإنه ينبغي االعتماد يف ذلك على ما ميكن من 
خالله حتديد أركان اجلرمية أي أن يتضمن التعريف مجيع اركان اجلرمية التقليدية عموما و اليت تعّرف 

عقابا اذا صدر عن له لوك خارجي ايجابيا كان أو سلبيا جّرمه القانون وقرر "كل سبأهنا : 
و قياسا على ذلك ، وملا كانت جرائم اإلعتداء على النظام املعلومايت ال  2"مسؤول شخص

ختتلف عن اجلرائم التقليدية إال من حيث أن حملها هو دوما املعلومات أو البيانات اإللكرتونية اليت 
، و عليه خنلص إىل القول أن 3قة باملال أو باحلياة اخلاصة أو باملصاحل العامة وغريها قد تكون متعل

جرائم اإلعتداء على النظام املعلومايت هي تعبري شامل يشري إىل كل نشا  اجرامي مرتبط 
بإستخدام تقنية املعلومات احلديثة ، حبيث أن غياب االرتبا  هبا مينع ارتكاب مثل هذا العمل غري 

شروع ،و ال خيتلف األمر سواء كانت وسيلة تقنية املعلومات احلديثة أداة إلمتام النشا  امل
 اإلجرامي أم كانت حمال له أو هدفا لإلعتداء عليها .

كل سلوك متعمد  يشكل هلذا ميكننا تعريف جرائم اإلعتداء على النظام املعلومايت بأهنا : 
اذا  ة ، يجرمه المشرع ويقرر له عقاباضمن بيئة إلكتروني المتواجدةاعتداء على المعلومات 

 صدر عن شخص مسؤول جنائيا .

                                                           
 . 59سابق ، ص ال املرجعامين عبد اهلل فكري ،  - 1
 .411، ص  4514املبادئ العامة يف قانون العقوبات ، مطابع الرسالة ، الكويت ،  علي حسني اخللف وسلطان عبد القادر الشاوي ، - 2
 .54-54، ص  4995، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ،  4خالد ممدوح ابراهيم ، اجلرائم املعلوماتية ،   - 3
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 ولو قمنا بتحليل تعريفنا هذا نالحظ فيه ما يلي :
أنه من حيث الركن املادي للجرمية ، يشمل مجيع صور السلوك اإلجيابية )فعل( والسلبية  -4

 )اإلمتناع(.
ق بالسلوك الصادر عن الشخص املسؤول جنائيا أنه من حيث الركن املعنوي للجرمية يتعل -4

الذي يتوفر لديه القصد اجلنائي بشقيه )العلم واإلرادة( أو اخلطأ غري العمدي . وهذا 
 الشخص يستوي أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا.

أنه من حيث الركن الشرعي يشمل مجيع صور السلوك الذي جيرمه املشرع يف احلاضر  -1
عقابا ، فمهما كان السلوك ال يعترب جرمية ما مل جيرمه املشرع واملستقبل ويفرض له 

فيجب مراعات أن جرائم اإلعتداء على النظام املعلومايت هي حمصورة يف النموذج  األمين 
ذي األبعاد الثالثة )سرية املعلومات ، سالمة املعلومات ، وجود و وفرة املعلومات( فهذه 

الف اهلدف املباشر يف اجلرمية ، حبيث أهنا تنطوي اجلرائم هلا صور متعددة ختتلف بإخت
على أاما  عديدة من السلوك اإلجرامي ، وبالتايل تقتصر على كل فعل عمدي يتوصل 

لغاء أو إتم الدخول إليه وترتب على الفعل فيه اجلاين بغري وجه حق إىل نظام معلومايت ي
عادة نشر بيانات أو معلومات...اخل إتالف أو تغيري أو إفشاء أو إحذف أو تدمري أو 

 1 ئم املنصوص عليها وفق قانون العقوبات.امن صور اجلر 
أنه من حيث صور وقوع هذه اجلرائم فهي تشمل مجيع صور اإلعتداء )احلالية  -1

ضمن بيئة إلكرتونية. وبناء على ذلك نستبعد  ملعلومات أو البياناتواملستقبلية( على ا
صور السلوك اليت تتعلق باملكونات املادية للكمبيوتر أو اليت  من نطاق هذه اجلرائم مجيع

تتعلق باملعلومات أو البيانات يف صورهتا املادية ، ألهنا ختضع للنصوص التقليدية اخلاصة 
 باجلرائم التقليدية من دون أن تثري أية مشكلة.
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الذي ومن ناحية أخر  جيب توضيح  خصوصية هذه اجلرمية حبيث يبدوا واضحا الدور  -9
تقوم به وسيلة تقنية املعلومات احلديثة يف ارتكاب اجلرمية ، وال يعين ذلك يف تقديرنا أن 
يصل هذا الدور إىل احلد الذي ال ميكن أن تتم اجلرمية بدونه بل يكفي أن تسهل 

 ارتكاب اجلرمية ، أي أن يكون هلا دور يف امتامها على النحو الذي متت فيه.
أن املشرع اجلنائي اجلزائري قد تبىن تعريفا جلرائم  اإلعتداء على  و بناءا على ما سبق جند

ألول املعنون باألحكام النظام املعلومايت و ذلك مبوجب الفقرة أ من املادة الثانية من الفصل ا
" جرائم املساس بأنظمة املعاجلة  1(95/91ما تعلق باملصطلحات من القانون رقم ) العامة في

ددة يف قانون العقوبات و أي جرمية اخر  ترتكب أو يسهل ارتكاهبا عن اآللية للمعطيات احمل
 طريق منظومة معلوماتية أو نظام اإلتصاالت اإللكرتونية ".

و هذا التعريف جنده موفق جدا يف اإلحاطة جبميع احلاالت او الصور اليت تقع يف 
ة املعلوماتية يف حد ذاته و ما إطارها اجلرمية املعلوماتية سواء املتعلقة باإلعتداء على املنظوم

حيتويه من معلومات او معطيات إلكرتونية يف حالة ما إذا كان هدفا أساسيا من إرتكاهبا 
هو احلصول على املعلومات أو تشويهها أو ختريبها او تعطيل املنظومة ككل ، بل األكثر 

قا على من ذلك جند أن هذا التعريف جاء بنظرة إستشرافية للمستقبل بأن نص مسب
اجلرائم اليت من املمكن أن تقع بواسطة النظام املعلومايت تسهيال جلرائم يف صورهتا التقليدية 
حيث اعترب النظام هنا وسيلة مساعدة يف ارتكاب اجلرمية ، و بالتايل عدم وضع هذه 
اجلرمية املستحدثة يف اطار ضيق جيعلها حمصورة يف جمال حمدد ، مما يسمح بإفالت مرتكيب 

 رمية املعلوماتية من دائرة التجرمي و من مث خروجهم من دائرة العقاب .اجل
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  أصالة  النظام المعلوماتيالفرع الثاني : 
املعلومات اإللكرتونية  تشمل مجيع املعلومات اليت متت معاجلتها من نصوص أو صور أو 
أصوات أو رموز أو برامج ، و مهما كانت حالتها سواء معلومات مدخلة ) معطيات( ، معلومات 
معاجلة ، خمزنة عن طريق  وجود ما يصطلح عليه بنظام املعلوماتية أو نظام املعاجلة اآللية 

الذي يسمح بنقلها و تداوهلا أو جيعلها يف حالة سكون هذا النظام الذي يتكون من للمعطيات 
مكونات أساسية . هلذا فإن دراسة النظام املعلومايت يشكل أساسية يف حبثنا كي نفهم الطبيعة 
اخلاصة للجرمية املعلوماتية  حبيث يعترب بيئة لتواجد املعلومات اإللكرتونية فهو حمل محاية من 

كات اإلجرامية و محايته من محاية تلك املعلومات املتواجدة فيه بل اهنا متثل أصل احلماية و السلو 
 األمن من أي إعتداء  قد تتعرض له .

   أوال : تعريف النظام المعلوماتي 
هو عبارة عن آلية و إجراءات منظمة تسمح بتجميع  Information Systemنظام املعلومات 

ات و معاجلتها ، و من مثّ حتويلها إىل معلومات يسرتجعها و يستخدمها و تصنيف ، و فرز املعطي
اإلنسان عند حاجته هلا ، ليتمكن من إجناز عمل أو إختاذ قرار أو القيام بأية وظيفة ، عن طريق 

 1املعرفة اليت سيتحصل عليها من املعلومات املسرتجعة من النظام .
ن التجارة اإللكرتونية بأنه" النظام الذي ال النموذجي بشأري و لقد عرفه قانون األنست

يستخدم إلنشاء رسائل البيانات أو إرساهلا أو إستالمها أو ختزينها أو لتجهيزها على أي وجه 
 .آخر"

الدولية اخلاصة باإلجرام املعلومايت املربمة ببودابست من خالل  يف حني عرفته اإلتفاقية
منها بأنه" أي جهاز أو جمموعة األجهزة املتصلة ببعضها البعض أو  -أ–املادة األوىل يف فقرهتا 

                                                           
 .15رشيدة بوكر، املرجع السابق، ص  - 1



 المعلوماتي النظام على اإلعتداء لجرائم الخاصة القانونية الطبيعة:  األول الفصل

 

01 

 

اليت ذات صلة بذلك ، و يقوم أحدها أو أكثر من واحد منها ، تبعا للربنامج ، بعمل معاجلة آلية 
 1م اهنا قد أطلقت عليه تسمية منظومة الكمبيوتر.للبيانات" مع العل

من القانون   -ب–يف حني جند أن املشرع اجلزائري قد عرفه مبوجب املادة الثانية يف فقرهتا 
(بأنه "أي نظام منفصل أو جمموعة من األنظمة املتصلة ببعضها البعض أو املرتبطة 95/91رقم )

 طيات تنفيذا لربنامج معني".يقوم واحد منها أو أكثر مبعاجلة آلية للمع
املالحظ على التعريفات السابقة أهنا مل حتدد العناصر املكونة للنظام و إكتفت بذكر 
عنصر عملية املعاجلة اآللية بإعتبارها تنطوي على مراحل سابقة و الحقة ) اإلدخال ، التخزين ، 

ة الذكر ملصطلحي النقل ...اخل( و هذا ما نلمسه من خالل إستعمال التعريفات السابق
)...املتصلة....( و )...املرتبطة...( الذين يفسران أن هناك مراحل و مكونات للمعاجلة اآللية 
للمعطيات كوهنا مسألة تقنية و فنية قد يقوم هبا جهاز واحد أو جمموعة متضافرة و متشابكة مع 

 بعضها البعض و هو املقصود باإلتصال و اإلرتبا  هنا.
نسي فلم يتطرق لتحديد مفهوم النظام تاركا ذلك للفقه و القضاء و مع أما املشرع الفر 

ذلك جند أن جملس الشيوخ الفرنسي كان قد إقرتح تعريفا له مبناسبة تعديل قانون العقوبات على 
أنه "كل مركب يتكون من وحدة أو جمموعة وحدات معاجلة و اليت تتكون كل منها من الذاكرة و 

أجهزة اإلدخال و اإلخراج و أجهزة الربط و اليت تربط بينها جمموعة من الربامج و املعطيات و 
العالقات اليت عن طريقها يتم حتقيق نتيجة معينة و هي معاجلة املعطيات على أن يكون هذا 

 2املركب خاضعا للحماية الفنية".
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ر املالحظ على هذا التعريف أنه إكتفى بتحديد بعض العناصر على سبيل املثال ال احلص
املرتاوحة بني عناصر مادية و أخر  معنوية ، املرتبطة بينها لتحقيق هدف املعاجلة اآللية للمعطيات 
الرقمية كحد أدىن للنظام حىت كي يكون حمال للحماية اجلزائية ، كما أنه مل حيدد وسائل حتقيق 

تؤدي يف النهاية املعاجلة اليت على رأسها احلاسوب مكتفيا باإلشارة أن تلك الوحدة أو الوحدات 
رابطة بينها ، مما يفهم منه أن توافر عطيات عن طريق جمموعة العالقات لتحقيق نتيجة معاجلة امل

   1هذه املكونات يف أي جهاز أو آلة تقوم باملعاجلة اآللية ينطبق عليها مفهوم نظام املعاجلة اآللية . 
ة من حاسوب و عناصر أخر  و بتحليل ما سبق جند أن  النظام املعلومايت جمموعة مكون

خمتلفة مرتبطة أو متصلة به و يشمل ذلك املعدات و الربجميات، فتعريفه موجه ليشمل كل جهاز 
معزول أو جمموعة التجهيزات "املرتبطة عرب الشبكة" أو املتقاربة  اليت تضم عنصر أو جمموعة من 

للبيانات ، كما أنه يشمل القيام  العناصر و اليت تضمن ، عن طريق تنفيذ برنامج املعاجلة اآللية
بتسجيل املعطيات أو بوضعها يف ذاكرة احلاسوب ، و كذا اإلجراءات املتعلقة بتسجيل البيانات 

 أو بوضعها يف ذاكرة احلاسوب .  
مجموعة من العناصر المتداخلة و المتفاعلة مع بعضها و عليه خنلص أن هذا النظام هو  

و معالجتها لتشكل لنا المعلومات اإللكترونية و من ثّم  و التي تعمل على جمع المعطيات
تخزينها و بّثها و توزيعها ، بغرض صناعة أو أخذ القرارات و تنسيقها ، إضافة إلى تحليل 

 ، و عمله مير وفق املراحل التالية: المشكالت و النظر في الموضوعات المعقدة
 احلاسوب بوسائل خاصة . تأمني املدخالت املطلوبة من البيانات اليت توضع يف -
معاجلة البيانات املدخلة و حتويلها من شكلها األويل إىل نتائج مفهومة و قابلة لإلستخدام  -

 تكون يف شكل خمرجات أو معطيات 
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تأمني املخرجات من املعلومات املطلوبة ملستخدميها أو ملن حيتاجها ، وهنا البد أن تنقل  -
كزية إىل وسيلة إخراج مناسبة كشاشة احلاسوب ، أو تلك املعلومات من وحدة املعاجلة املر 

 الطابعة ...اخل
التغذية الراجعة كون املعلومات املخرجة لنشا  حمدد قد تكون بدورها مدخالت ثانية  -

بغرض إعادة معاجلتها مع بيانات أخر  من داخل ذاكرة احلاسوب ، و ألغراض و 
 خمرجات أخر .

و من هنا وجدنا أنه من الضروري التطرق ملكونات هذا النظام كي يتبني لنا مفهوم  هذا 
 النظام و عمله بصورة أكثر دقة . 
 ثانيا : مكونات النظام المعلوماتي 

هو نظام يعتمد على األفراد الذين يطلق عليهم العنصر البشري و احلاسب اآليل الذي  
   ، و املكونات املنطقية أو الربجمية Hardwareوعة األجهزة يشمل على املكونات املادية أو جمم

للحاسوب يف معاجلة املعطيات و إخراج املعلومات من  Software) التعليمات أو األوامر(  
 خالل النشا  الذي يقوم به ، هذا باإلضافة إىل شبكة املعلومات  ، و سنستعرضها وفق ما يلي: 

 العنصر البشري  - أ
ورا ضروريا و هاما يف هذا النظام للقيام بالعمليات و اإلجراءات فبدونه ال الذي يلعب د

يستطيع النظام املعلومايت العمل يف مجيع مراحله املختلفة فهو حلقة أساسية يف مكونان النظام 
املعلومايت ، و من مكونات العنصر البشري  جند املستخدمني النهائيني و اإلختصاصيني الفنيني 

عن تشغيل و إدارة نظم املعلومات فنيا و منهم حمللو النظم و مطورو الربجميات و املسؤولني 
 1مشغلو النظام و مهندسو الصيانة و اإلتصاالت ....اخل.
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 الحاسب اآللي    -ب 
يعّرف احلاسب اآليل بأنه "عبارة عن جهاز إلكرتوين مصنوع من مكونات يتم ربطها و 
توجيهها بإستخدام أوامر خاصة ملعاجلة و إدارة املعلومات بطريقة ما ، و ذلك بتنفيذ ثالثة 
عمليات أساسية هي : إستقبال املعطيات املدخلة إليه )احلصول على احلقائق اجملردة ( ، و معاجلة 

يات إىل معلومات ) إجراء احلسابات و املقارنات و معاجلة املدخالت ( ، و إظهار املعط
 1املعلومات املخرجة ) احلصول على النتائج (".

و ميتاز احلاسوب بعدة خصائص و مميزات جعلت منه أداة رئيسية يف حياتنا املعاصرة نوجزها 
 وفق اآليت ذكره :

ظائف و القيام بالعمليات احلسابية فاحلاسوب يقوم السرعة  يف معاجلة املعطيات و أداء الو  -
 2بوظائفه بسرعة مذهلة مقارنة بالبشر ، وهي ميزة وفرت على اإلنسان الكثري من الوقت .

ختزين املعلومات و إستعادهتا فاحلاسوب يتمتع بقابليته لتخزين كمية كبرية جدا من  -
ليها لإلستفادة منها يف أي وقت املعلومات و البيانات اليت ميكن إستعادهتا و الرجوع إ

حيتاج إليها اإلنسان و تبقى هذه املعلومات خمزنة لفرتة طويلة جدا دون أن حيدث هلا أي 
 تغيري .

 دقته يف إستخراج النتائج من املعطيات املقدمة إليه لتكوين املعلومات النهائية . -
ود هلا و ذلك عن طريق قابليته للربجمة فتصميمه مبين على إمكانية أدائه لوظائف ال حد -

 الربامج اليت ميكن تطويرها من أجل حتسني األداء الوظيفي للحاسوب .
 إمكانية التعامل عن بعد و من أي مكان يف العامل عن طريق وسائل اإلتصال السلكية و  -
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 1الالسلكية و هذا مبا يعرف بشبكة املعلوماتية .
 للحاسوب مكونان  رئيسيني مها :و 

 المكونات المادية للحاسوب :  -1
و هي اهليكل املادي للحاسوب أو اجلسم املادي له و هو بدوره يتكون من وحدات 

(  اليت تستعمل إلدخال الربامج أو املعطيات املراد In Put Unitsتتمثل يف وحدات اإلدخال ) 
 :وسائل تتمثل يفمعاجلتها من الوسط املوجودة عليه إىل ذاكرة احلاسوب و هي جمموعة من ال

بني الوسط اخلارجي ) اإلنسان ( و بني  ON-LINEوسائل تسمح باإلتصال املباشر 
وحدة املعاجلة املركزية ، و من بني هذه الوسائل جند لوحة املفاتيح ، ملتقطات الصوت و الصورة 

ت مباشرة إىل وحدة املعاجلة املركزية باإلضافة لوسائل ا،...اخل وكل وسيلة تقوم بإدخال معطي
، حبيث يتم بواسطتها هتيئة البيانات   OFF-LINEتسمح بإدخال املعطيات بصورة غري مباشرة 

  2 املراد إدخاهلا ، و تشمل الفأرة و مشغالت األقراص و املاسح ...اخل .
 Centralكما جند من بني املكونات املادية للحاسوب وحدة املعاجلة املركزية )     

Processing Unit و اليت تعترب العقل املفكر و املسيطر على عمل باقي الوحدات املكونة جلهاز )
احلاسوب حبيث تقوم مبعاجلة املعطيات حسب التعليمات الواردة يف الربنامج و فيها يتم مجيع 

( و  ( Control Unitاحلسابية أو املنطقية وهي تشتمل على وحدة التحكم و السيطرة العمليات 
هي عبارة عن دوائر إلكرتونية تتحكم يف عمليات تنفيذ التعليمات ويف عملية اإلدخال و اإلخراج 
و التخزين و املعاجلة داخل احلاسوب حبيث تقوم بوظائف متعددة منها  التنسيق و التحكم يف 

 الداخلة و املعلومات اخلارجة من الذاكرة الرئيسية للحاسوب بتوجيهها إىل القنوات البيانات

                                                           
 .411نفس املرجع السابق، ص  - 1
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املختلفة ، وكذا قراءة و تفسري تعليمات الربامج ، إضافة إىل التحكم يف توقيت العمليات املختلفة 
 1بفضل الساعة املنطقية.

اليت  تقوم  ( و Arithmetic Logic Unitهذا باإلضافة لوحدة احلساب و املنطق )  
جبميع العمليات احلسابية و املنطقية ، مثل املقارنات اليت تسمح للحاسوب بتقييم املواقف 

 لتحويلها إىل الذاكرة و إخراجها حسب الطلب إىل وسط مناسب للمستخدم.
و هي الوحدة اليت تتم فيها عمليات ختزين املعلومات الواردة  كما جند وحدة الذاكرة      

و هي نوعان: وحدة الذاكرة الرئيسية   2زين النتائج اآلتية من وحدة املعاجلة املركزيةللجهاز أو خت
اليت تستخدم لتخزين املعطيات و الربامج اليت يراد تنفيذها تكون سرعتها متفاوتة من جهاز آلخر 
كما ميكن تغيريها للجهاز الواحد بأخر  أقدر على اإلستيعاب األكثر للمعلومات و أسرع و هي 

حمتوياهتا تتكون من   ( Rom)  ـسمان األول منها يسمى ذاكرة القراءة فقط املعروفة إختصارا بق
أوامر خمزنة يف اجلهاز من قبل الشركة املصنعة له ، وال ميكن للمستخدم تعديلها ، حبيث ختتص 

زين بعد باإلحتفاظ بالبيانات و األوامر املخزنة ، واليت تستخدم لقراءهتا فقط ، و ال تقبل التخ
التصنيع إال مبعرفة جهة التصنيع أو املتخصصني بإستخدام أجهزة متخصصة ، أما القسم الثاين 

و ختزن فيها  RAM)) ـفيسمى الذاكرة العشوائية أو ذاكرة التوصيل العشوائي املعروفة إختصارا ب
ملعاجلتها أو لتخزينها يف وسائط التخزين الدائمة كما حتتفظ جبميع  البيانات بصورة مؤقتة إستعدادا

امللفات الرئيسية للربامج عند البدء بتشغيلها لذ  كي يكون اجلهاز ذو فعالية البد أن تكون عالية 
 3السعة أو احلجم  .

                                                           
 .41نفس املرجع السابق، ص  - 1
 .49، ص 4991دار النهضة العربية، القاهرة،  لكرتوين والقانون،حممد مرسي الزهرة، احلاسي اإل - 2
 .44، ص 4999حممد عبد الظاهر حسني، االجتاهات احلديثة يف محاية برامج الكمبيوتر املعلوماتية، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 3



 المعلوماتي النظام على اإلعتداء لجرائم الخاصة القانونية الطبيعة:  األول الفصل

 

21 

 

تكون أقل ، و هي الوحدة الثانوية لتخزين املعلومات و الربامج و اليت  و وحدة الذاكرة املساعدة
مثنا من الوحدة الرئيسية و أقل سعة منها إال أهنا ختزن املعلومات لفرتة أطول تصل ألعوام وهي 

  متمثلة يف األقراص املرنة و الصلبة و األشرطة املمغنظة و القرص الضوئي و القرص الرقمي .
  و من بني املكونات املادية للحاسوب جند كذلك وحدات اإلخراج و مهمتها إيصال 

املعلومة من احلاسوب إىل الوسط اخلارجي ، و هي عكس وحدات اإلدخال اليت تؤدي دور 
إتصال الوسط اخلارجي باحلاسوب ، فوحدات اإلخراج تقوم بنقل النتائج املستخرجة من وحدات 

اليت من خالهلا   ( Screen )املعاجلة املركزية إىل اخلارج ، و أهم وحدات اإلخراج جند الشاشة 
يتمكن املستخدم من مشاهدة نتائج ما قام به من أعمال سواءا تلك املتعلقة باألوامر أو النصوص 

 1املدخلة ، أو تلك املتعلقة مبشاهدة نتائج املعطيات بعد معاجلتها داخل اجلهاز .
و  فهي من بني أهم الوحدات  ( Printer )و من بني وحدات اإلخراج جند كذلك الطابعة 

األكثر إستعماال كوهنا تزود املستخدم بنسخ من املطبوعات للمعلومات و النتائج املخزنة داخل 
 2احلاسوب .

 المكونات المنطقية للحاسوب  -2 
تتمثل هذه املكونات يف التطبيقات العملية اليت جتري داخل الكيان املادي للحاسوب ، و 
اليت تشمل املعطيات و املعلومات و الربجميات ، هذه األخرية اليت هلا دورا مهما يف معاجلة 
البيانات املدخلة للجهاز و إستخراج النتائج املطلوبة اليت تكون يف صورة معلومات و ذلك 

ق جمموعة األوامر و التعليمات اليت حتدد جلهاز احلاسوب طريقة عمله وفق خطوات عن طري
 حمددة و متسلسلة.

                                                           

 .99، ص 4559جي، احلماية اجلنائية لربامج احلاسب، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، ادر القهو علي عبد الق - 1
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و الربجميات نوعان حبيث جند برجميات النظم اليت تقوم بوظيفة إجرائية تسيطر من خالهلا على 
 األداء اآليل للحاسوب ، و منها ماهو متواجد داخل احلاسوب و بعضها خمزن على األقراص

املمغنظة تشرت  بشكل منفصل عن احلاسوب ) مثاهلا لغات الربجمة و املرتمجات و نظم التشغيل ( 
، أّما النوع الثاين يتمثل يف الربجميات التطبيقية و هي برامج مصممة لتؤدي وظائف حمددة 
تستجيب إلحتياجات العمل و متطلباته و بالتايل ال ميكن حصرها فمن أملثلتها الربامج 

خدمة يف البنوك و املؤسسات املالية لتأدية وظائف معينة كمسك حسابات العمالء أو الربط املست
 1بني البنوك .

 المعلومات اإللكترونية   -ج 
املعلومات لغة مجع معلومة و هي مشتقة من كلمة  "علم" و داللتها تتمحور بوجه عام 

، علمت الشيء أعلمه أي عرفته ، و أعلم فالن اخلرب   حول املعرفة اليت ميكن نقلها و إكتساهبا
أي أخربه به ، و أعلم فالن األمر حاصال أي جعله يعلمه ، و العلم نقيض للجهل ، و يقارب 

الدالة على عملية اإلتصال اليت   Informationمعىن املعلومة يف اللغة الفرنسية مصطلح 
 م عنها و إختاذ وظيفتها يف نقل املعارفتستهدف نقل و توصيل إشارة أو رسالة أو اإلعال

Transfert de Connaissances  أما يف اللغة اإلجنليزية فنجد مصطلح ،Informatio  الالتينية
األصل و ترمجتها للعربية تدل على شيء قابل لإلبالغ و التوضيح أو على عملية اإلبالغ أو النقل 

 2.و التوصيل للفكرة إىل الغري 
فقد تعددت التعاريف للمعلومات من طرف باحثني من ختصصات و أّما إصطالحا 

ثقافات خمتلفة حىت يكاد يستحيل إدراك املعىن املراد منها و يف هذا ير  البعض أهنا كاجلاذبية و 
نا هنا هي التعريفات مكننا نعرف كيفية عملها . و ما يهالكهرباء ال نستطيع وصفها بدقة ، و ل

                                                           
 .54، ص 4944زيبحة زيدان، اجلرمية املعلوماتية يف التشريع اجلزائري والدويل، دار اهلد ، اجلزائر،  - 1
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الدائرة حول املعلومة املتخذة لشكل جيعلها قابلة للتوصيل إىل الغري بإعتبارها حمل التأمني من 
 يلي : اإلعتداء عليها ، و اليت نذكر بعضا منها وفق ما

فهي "احلقائق أو الرسائل أو اإلشارات أو املفاهيم اليت تعرض بطريقة صاحلة لإلبالغ أو  
بواسطة إنسان أو أدوات أو  L’interprétationسري أو التف   Communicationالتوصيل 

 معدات آلية".
أو هي "تعبري يستهدف جعل رسالة قابلة للتوصيل إىل الغري بفضل عالمة أو إشارة من 

 1شأهنا أن توّصل املعلومة للغري" ، أو هي "صور الوثائق و البيانات أو الرسائل من أي نوع" .
و هي "الرسائل املعرّب عنها يف شكل جيعلها قابلة للنقل أو اإلبالغ للغري" ، كما أهنا "وسيلة 

 للمعرفة قابلة لكي حتفظ أو تبلغ بواسطة اإلصطالحات" .
عن عملية  الدمج و التزاوج بني اآللية  مركب ناتجهي مصطلح أّما املعلومات اإللكرتونية 

زت مفهوما جديدا هلا الذي قام على تبادل خمتلف أاما  و املعلومات بصفة عامة و اليت أفر 
املعلومات املعاجلة آليا وفق ما يعرف باملعلوماتية اليت بدورها مكّونة من مقطعني "مقطع أول 

و اليت تعرف بأهنا "املعلومات املعاجلة ، آلية" مصطلحاملعلومات أّما املقطع الثاين آلخر حرفني من 
اليت تعترب مبثابة دعامة للمعارف اإلنسانية واإلتصاالت يف اجملاالت الفنية بطريقة منطقية أو عقلية 

 2واإلقتصادية واإلجتماعية  و ذلك بإستخدام معّدات آلية". 
كما ورد تعريف للمعلومات يف املوسوعة العربية ملصطلحات علوم املكتبات بأهنا "البيانات 

ل حمدد ألغراض إختاذ القرارات" مبعىن البيانات اليت مّتت معاجلتها لتحقيق هدف معني أو إلستعما
 اليت أصبحت هلا قيمة بعد حتليلها أو تفسريها أو جتميعها يف شكل ذي معىن" .

                                                           
 .44-49نفس املرجع السابق، ص  - 1
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وعليه تتعدد التعاريف للمعلومات و ال يوجد تعريف مانع جامع شامل حلّد الساعة إال أننا خنلص 
 بوجه عام إىل التعريف التايل :

المحمولة للبيانات المنظمة و المعالجة بطريقة تسمح بإستخالص  "المعلومات هي الصورة 
 نتائج نهائية". 

ولكي يتم إيضاح مفهومها بصورة أكثر دقة وجب التمييز بينها و بني بعض املصطلحات  
فاملعطيات يف اللغة تقابل "البيانات" وهي يف اللغة من مشتقات كلمة "بني" ، اليت تتشابك معها 

تبني به الشيء من الداللة و غريها ، و يقابل هذا يف اللغة الالتينية كلمة من معانيها ما 
(datum( و تعين شيء معطى و مسلم به بصحته كحقيقة أو واقعة ، ومجعها )data اليت )

( أما donnéesتستخدم يف اللغة اإلجنليزية أما يف اللغة الفرنسية فيستخدم مقابال هلا كلمة )
وجهة هلا تتعدد و منها نذكر : "تعبري عن جمموعة من األرقام و الكلمات فالتعاريف املإصطالحا 

و الرموز أو احلقائق أو اإلحصاءات اخلام اليت ال عالقة بني بعضها البعض"  و لقد عرفتها الوكالة 
بأهنا "كل حادث مفهوم أو تعليمة تقدم يف شكل متفق عليه ، قابلة  (Afnor)الفرنسية للتقييس 

طريق البشر أو بوسائل أوتوماتيكية " كما عرفها البعض بأهنا "مجيع احلقائق و األرقام للتبادل عن 
و الرموز اليت تشري أو تصف موضوعا ما أو فكرة معينة ، أو موقفا أو شرطا ، أو أي عامل آخر 
، وتعين أيضا العنصر األساسي للمعلومات اليت تعاجل بواسطة احلاسوب أو ينتجها احلاسوب و 

موعة من احلقائق أو القياسات أو املعطيات اليت تأخذ صورة أو أرقاما أو حروفا أو رموزا هي "جم
أو أشكاال خاصة و تصف فكرة أو موضوعا أو حدثا أو هدفا معينا و يتم حتويلها كمواد خام 

 1لغرض إستخراج معلومات معينة" .
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ا األوىل يف فقرهتا ) ب( و يف نفس اإلجتاه عرّفت إتفاقية بودابست  املعلومات يف مادهت 
بأهنا " كل متثيل للوقائع أو املعلومات أو املفاهيم حتت أي شكل و تكون مهيأة للمعاجلة اآللية مبا 
يف ذلك برنامج معد من ذات الطبيعة و جيعل احلاسب يؤدي املهمة " كما أن املشرع اجلزائري 

( بأهنا "أي عملية عرض للوقائع أو 95/91الفقرة الثالثة منها للقانون رقم ) 4عرّفها وفق املادة 
املعلومات أو املفاهيم يف شكل جاهز للمعاجلة داخل منظومة معلوماتية مبا يف ذلك الربامج 

 املناسبة اليت من شأهنا جعل منظومة معلوماتية تؤدي وظيفتها".
يه و مما سبق يتبني لنا أن املعلومات هي املعىن املستخلص من تلك املعطيات ، و عل  

فاملعطيات هي املعلومات يف حالة كمون و املعلومات هي معطيات يف حالة تبلور فهي كل نتيجة 
مبدئية أو هنائية مرتتبة على تشغيل املعطيات أو حتليلها أو إستقرائها أو إستنتاج للدالالت املمكن 

منها وحدها أو متداخلة مع غريها أو تفسريها على حنو يثري معرفة متخذي القرار و  ااجهتإستن
مساعدهتم على احلكم السديد على الظواهر املشاهدة أو يسهم يف تطوير املعارف النظرية أو 
التطبيقية . أي أن املعلومات ترمجة للمعطيات املوجودة يف احلاسب اآليل عند تشغيله و املعاجلة 

تسمح بتكوين حمتو  معريف ميّكن ذوي الشأن إلستخالص نتائج معينة ، فهي متثل يف   بطريقة
 1صورة مبسطة هلا جمموعة املعطيات املعاجلة آليا على جهاز احلاسب اآليل.

وممّا ال شك فيه أهنما يتفقان يف أن كاّل منهما حيتوي يف مضمونه فكرة معينة أو معرفة 
ورة املتواجدان عليهما يف الواقع ، فاملعطيات تأخذ شكل أرقام و لكن ما مييزمها عن بعضهما الص

رموز و كلمات  ...اخل وعن طريق املعاجلة اآللية تتحول إىل نتائج  تقرأ توصل لنا املعلومات 
 2املستنتجة منها ختتلف عن الصورة األوىل املدخلة إىل احلاسب اآليل قبل املعاجلة اآللية هلا . 
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  Dataو من هنا ميكن التمييز بينهما من الناحية الفنية أو التقنية : فاملعطيات 

(données ) هي املدخالتIn Put  إىل جهاز احلاسب اآليل هبدف تشغيلهاProcessing   و
يف صورة معلومات هنائية   Out Putمعاجلتها داخل اجلهاز للحصول على املخرجات 

Information  ت املقصودة هنا يف دراستنا هي املعطيات ذات الطبيعة الشكلية و عليه فاملعلوما 
Formel  املدخلة إىل احلاسب اآليل بقصد معاجلتها آليا لتأخذ صورهتا النهائية  بعد عملية

معاجلتها لتكّون معلومات ذات طبيعة فكرية ذهنية ، و منه فاملعلومات هي املعطيات املعاجلة آليا 
 1آليل.عرب أو بواسطة احلاسب ا

بياين  املعرّب عنها بشكل لفظي ، مرّمز الربنامج هو جمموعة من التعليمات يف حني جند ان
أو أي شكل آخر حبيث إذا أدرجت يف جهاز للقراءة اآللية ميكنها أن جتعل احلاسوب أو أي 
جهاز إلكرتوين آخر مشابه له بإمكانه إعداد معلومات ينّفذ مهّمة حمددة أو يتحصل على نتيجة 

 معينة .
ة أو ما يعرف والربامج تعترب جمموعة من التعليمات و األوامر الصادرة من اإلنسان إىل اآلل  

بالكيان املادي للحاسب ممّا يسمح هلا بأداء مهّمة معينة و حمدّدة ، فهو يتضمن كل املعطيات و 
املستندات األخر  امللحقة به و املساعدة على تبسيط فهمه و تيسري تطبيقه لغاية حمدّدة من 

حيتويها احلاسب و حيث الوظيفة املقدمة من خالله املتمثلة يف القيام مبختلف العمليات اليت 
نظامه و من هنا فاحلاسب اآليل ال يعمل دون وجود الربامج اليت تعطي األوامر للقيام مبختلف 

 عملياته.
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فربامج املعلوماتية هي وسيلة إلكرتونية تسمح بالقيام بعمل أو باإلجابة جزئيا أو كليا  على 
الفحص أو بالتدخل يف   رسائل املعطيات أو على عمليات دون أن يقوم شخص طبيعي بعملية

 1كل مرة ينّفذ فيها عمل أو تتم فيها اإلجابة على رسالة املعطيات .
هلذا فإدخال املعطيات إىل احلاسب اآليل و معاجلتها حيتاج و يتطلب و جود الربامج اليت 
حتوهلا إىل معلومات معاجلة آليا و بدوهنا لن حنصل عليها فال غىن للمعطيات املعاجلة آليا عن 

 2لربامج احملولة هلا من صورهتا املبدئية الشكلية إىل الصورة النهائية الفكرية الذهنية.ا
هذا و مل يتطرق املشرع اجلزائري على غرار التشريعات املقارنة لتحديد مفهوم الربنامج إال 

املتعلق حبقوق املؤلف و احلقوق  91/99أننا جنده قد أورده حمل محاية و هذا مبوجب األمر 
الفقرة أ منها  اليت إعتربت برامج احلاسوب من املصنفات  91اورة و هذا من خالل املادة اجمل

، يف حني  491،  91،  94األدبية أو الفنية حمل احلماية كما أستعمل نفس املصطلح يف املواد 
الفقرة الثانية منها اليت إعتربت بعض األعمال من قبيل املصنفات و اليت تستدعي  99أن املادة 

احلماية  ذكرت "و قواعد البيانات سواء كانت مستنسخة على دعامة قابلة لإلستغالل بواسطة 
آلة ..." فتعبري قواعد البيانات يقصد هبا هنا برامج احلاسوب ، و من هنا جند أن املشرع مل يتجه 

 ميدان إلعطاء تعريف الربنامج و إكتفى بذكره تفاديا للتطورات التكنولوجية و الثورة العلمية يف
 الربجميات و تعقدها . 

و مبا أن الربامج هي يف األصل عبارة عن معلومات ممثلة يف تعليمات و عبارات و اليت 
عند تنفيذها داخل نظام املعاجلة اآللية تؤدي إىل إجناز وظيفة و بالتايل فإهنا تدخل يف إطار 

قة بينهما هي عالقة اجلزء بالكل و املعلومات من الناحية التقنية و القانونية ، و من مث فإن العال
بالتايل خضوعهما لنفس النظام القانوين و ما يدعم هذا الرأي هو تعريف املشرع الوطين 
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( بقوله "...مبا يف ذلك 95/91الفقرة الثالثة منها الواردة يف القانون ) 94للمعطيات يف املادة 
ية تؤدي وظيفتها" فاملالحظ هنا أن املشرع الربامج املناسبة اليت من شأهنا جعل منظومة  املعلومات

حسم موقفه حول اجلدل احلاصل بني املعطيات و الربامج  و ذلك ملا أدرج الربامج ضمن مفهوم 
 املعطيات بكل أنواعها.

 الشروط الخاصة بالمعلومات اإللكترونية : -1
علنا حندد شروطها كي كون املعلومات اإللكرتونية هلا قيمة بوصفها نتاج نشا  إنساين ، فهذا جي

 تكون حمل احلماية ضمانا حلقوق أصحاهبا و هذه الشرو  نوجزها يف العنصرين التاليني :
 : (Precise et Inventiveلتحديد واإلبتكار )لمعلومة من حيث الالوجود خاصية 

كي نقول عن املعلومات اإللكرتونية أهنا موجودة جيب أن تكون حمددة ، فاملعلومات البد أن 
تأخذ شكال معينا داخل النظام املعلومايت ، و هذا  الشكل هو احملدد هلا ، و التحديد هنا يفرض 

"أن  (Gatala)نفسه ، و بإنعدامه تزول القيمة احلقيقية للمعلومات ، ويف هذا قال األستاذ  كاتاال
املعلومة قبل كل شيء تعبري و صياغة خمصصة من أجل تبليغ رسالة ، و يكون هذا التبليغ عن 

ار املعلومة فكرة بطريق عالمات أو إشارات خمتارة لكي حتمل الرسالة إىل الغري" ،و من هنا و بإعت
ه يعترب أمرا مطلوبا ، ذلك أن التحديد بدور  (Precise)للتبليغ فهذا يفرتض فيها  أن تكون حمددة 

 1 حيصر املعلومة يف دائرة خاصة . ألنهيف جمال احلماية القانونية 
ومعناه أن تكون ( Inventive)من جانب آخر جيب أن تكون املعلومات مبتكرة و 

املعلومة غري شائعة من قبل يسهل الوصول إليها من الكافة و بدوهنا ال تعد معلومة باملعىن الفين 
الدقيق و تبعا لذلك فإن إستخدامها دون تدخل مصدرها ميثل إنتهاكا للحق يف املعلومات و 
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ال ينفي احلقوق الناشئة حالتها التقنية هي اليت وضعها يف متناول الناس املستفدين منها لكن هذا 
 عنها .

 :  (Exclusivité)( و اإلستئثارNouveauté)الجدة -
اجلدة هنا يقصد هبا أن ال يكون قد سبق و أن وضع ذات املعلومة و التعريف هبا ، ذلك 

، و إن مل يتحقق هذا تكون جمرد  أن املعلومة جيب أن تعرب عن شخصية من أوجدها و إبتدعها
 Laأفكار ال تستوجب احلماية ، و مما جيب ذكره أن اجلدة يطلق عليها البعض مصطلح السرية )

Confidentialité. )
1

 

و على كل بالنسبة للمصطلحني فاملقصود منهما واحد ، و هذا ميثل شر  الزم حلصر 
ميكن تصور احلماية هلا بدون وجود هذا حركة املعلومات يف دائرة حمددة من األشخاص ، فال 

أي حيازة كاملعلومات الشر  ألن املعلومات غري احملاطة به هي قابلة للتداول و من مث مبنأ  عن 
رب منطقة معينة فهي ضن الذي يارجة احلرارة يف حلظة معينة أو الزلزال أو الفيضاملتعلقة بد

سبب حرية تداوهلا املتعارضة مع اجلدة أو معلومات قابلة للنقل بسهولة بني كل األشخاص  و ب
ففي الواقع املعلومات  2السرية ال ميكن إعتبارها من قبيل املعلومات حمل احلماية القانونية ،

تكتسب وصفها إما بالنظر لطبيعتها كإكتشاف شيء جديد كان جمهوال من قبل أو بالنظر إىل 
ري اإلدارة بواسطة رئيس شركة ما و إرادته باإلحتفاظ سكإكتشاف جمال حديت لتإرادة الشخص  

 بسريته أو بالنظر إىل األمرين معا كما هو احلال بالنسبة للرقم السري لبطاقة اإلئتمان .
أما اإلستئثار فيقصد به أن املعلومة يف حيازة شخص معني الذي حيق له التصرف فيها دون 

ا ، كما يرد  اإلستئثار على املعلومة املخصصة غريه  كإستئثار مؤلف املعلومة أو صاحبها هب
 جملموعة من األشخاص ، و هذا الشر  يستلزم :
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أن ترد املعلومة على حقيقة أو حدث ، فيكون لكل شخص من حيث املبدأ حرية احلصول عليها  -
أو حيازهتا ، و هذه احلرية غري مطلقة إال يف مرحلتها األوىل للحيازة و ذلك فيما قام  الشخص 

تجميع و حفظ املعلومات ذاهتا ، فهو ينشأ هبذه الصورة ، عن طريق التجميع و احلفظ معلومة ب
 جديدة ميكن أن يستأثر هبا و يتصرف فيها لوحده و مبفرده .

أن ترد املعلومة على فكرة أو عمل ذهين ، و من هنا وجب النظر هلا من خالل مالكها أو  -
كل معني كي ميكن محايتها فالشكل هو الرداء الذي مبتكرها لكن قبل ذلك البد أن تكون يف ش

 1 يسرت الفكرة و هو املظهر الذي خترج من خالل املعلومة إىل الغري .
 أنواع المعلومات اإللكترونية : -2

ميكن  أن تظهر املعلومات يف أنواع خمتلفة و متعددة و هذه األنواع ميكننا حصرها وفق الطوائف 
 :التالية

 :  Informations Nominativesالمعلومات اإلسمية   -
 و تنقسم بدورها إىل معلومات شخصية و أخر  موضوعية :

 : Subjectives  Informations* المعلومات الشخصية
، موطنه ، صحيفة  و يقصد هبا تلك املعلومات املرتبطة بشخص املخاطب هبا مثل إمسه

السوابق القضائية اخلاصة به ، و حالته اإلجتماعية فهي املعلومات اللصيقة بشخص صاحبها اليت 
 ال جيوز للغري اإلطالع عليها إال مبوافقة صاحبها شخصيا أو بأمر من السلطات املختصة .
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 :   Objectives  Informations* المعلومات الموضوعية
ت املنسوبة إىل شخص  قصد اإلدالء برأيه الشخصي فيها و اليت املعلوما و هي تلك

تكون يف شكل مقاالت و امللفات اإلدارية للعاملني لد  اجلهات اإلدارية إذن هي معلومات 
 موجهة إىل الغري حبسب األصل .

 المعلومات الخاصة بالمصنفات الفكرية : -
وهي عبارة عن معلومات متمثلة يف مصنفات فكرية ختضع لقوانني امللكية الفكرية و اليت 

 قد تكون مصنفات أدبية أو فنية أو مصنفات صناعية .
 المعلومات المباحة :  -

و يقصد هبا املعلومات املتاح احلصول عليها للجميع ألهنا بدون مالك و مثاهلا تقارير 
اجلوية ...اخل ، فإذا مت جتميعها بغرض معاجلتها لتشغيلها على  البورصة اليومية و النشرات

الكمبيوتر و إسرتجاعها بقصد خلق معلومات جديدة و عليه هذه الطائفة ممكن ان جندها  يف 
 صورتني هي :

 :  Traités   Informations* المعلومات المعالجة 
حفظها فيه بقصد ختزينها و جهاز الكمبيوتر بقصد   هي املعلومات املعاجلة للتشغيل على

 إسرتجاعها وقت احلاجة إليها .
 :  Résultats Informations *المعلومات المتحصلة  

اليت تقرر حق ملكيتها طبقا اجتة عن معاجلة جمموعة معلومات و هي  تلك املعلومات النو 
 1لقواعد حيازة املال املنقول .
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 المعلومات على أساس صورتها التي تظهر بها : -
 * المعلومات المتحركة و الساكنة :

املعلومات الساكنة هي معلومات تكون يف شكل معطيات أولية أو نتائج هنائية متواجدة 
داخل جهاز احلاسوب أما املتحركة فهي تلك املتنقلة و املتداوللة عرب شبكات اإلتصال من 

 حاسب آيل إىل آخر .
 * المعلومات المشفرة و غير المشفرة : 

و يقصد هبا املعلومات احملجوبة عن التداول العام عن طريق برنامج ملنعها عن الغري ممن ليس  
هلم احلق يف اإلطالع عليها و التعامل معها ما مل يصرح هلم بذلك فالوصول إىل املعلومات املشفرة 
يكون أصعب بكثري من تلك غري املشفرة فاألمر يتطلب احلصول على الشفرة و اإلذن 

 1خدامها  .بإست
 :شبكة المعلومات ) األنترنت (  -د 
( ميثل احلروف  Interمصطلح أنرتنت  إجنليزي األصل خمتصر و مركب من شقني األول)   

(كذلك مأخوذ من  Netو ترمجتها دويل ( ، أما الشق الثاين )  ( Internationalاألوىل لكلمة 
و ترمجتها شبكة عمل ( ، و جبمع املختصرات يتكون  Network (احلروف األوىل لكلمة 

( ، و اليت تعين  w.w.wاملصطلح  الذي يعين الشبكة العاملية للمعلومات املشار إليها باألحرف ) 
 (word wid web  . أي الشبكة الدولية اإللكرتونية املتعددة األبعاد و اخلدمات )2 
علومات فهي نظام للتخاطب بني احلواسيب فاألنرتنت تعترب وسيلة تواصل و تبادل للم  

تسمح بنقل امللفات و الربامج و البيانات ، اليت تكون مكتوبة أو أصوات أو صور  املشكلة يف 
جمموعها للمعلومات اإللكرتونية بني حاسوب آلخر أو حلواسيب متعددة يف أماكن متباعدة 
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علومات املتوفرة فيها و تبادل تلك جغرافيا و يف زمن ضئيل جدا  من أجل احلصول و إستبيان امل
املعلومات مهما كان حجمها أو بعد أو طريقة اإلرتبا  فهي تساعد على ربط اإلتصاالت بني 

على  أو اإلثراء و النقد و ذلك إعتماد  األفراد و اجلماعات لتبادل اخلربات و إجناز املهام عن بعد 
 1توجيه املعلومات من املرسل إىل املستقبل  .

أهنا أصبحت وسيلة معلومات جتارية تتميز بالسرعة الفائقة و املذهلة اليت تربط مسؤويل كما 
اإلنتاج بالباعة و الزبائن يف جمتمع  واحد أو جمتمعات خمتلفة على الفور أو يف أي وقت و يف كل 

 2وقت .
 و عليه فاألنرتنت هي وسيلة للتوسط يف عملية نقل املعلومات املتواجدة يف امللفات و

الوثائق و املخزنة يف جهاز احلاسوب إىل جهاز حاسوب آخر فمكان املعلومة ليس األنرتنت وإاما 
هو احلاسوب و األنرتنت هي وسيلة ربط بني احلواسيب هدفها نقل املعلومة من جهاز آلخر عن 
طريق الشبكة اليت تربط بني شبكات منتشرة يف العامل و من هنا وجب التفرقة بني أنواع شبكة 

 األنرتنت و بينها و بني شبكة األنرتانت و اإلكسرتانت  وفق ما يلي توضيحه :
 و هي نوعان  أنواع شبكة األنترنت : - 4

 :Local Area Network(  LAN) الشبكات المحلية  -
هي الشبكات اليت تربط بني جمموعة حواسيب قريبة من بعضها البعض و املشرتكة يف و 

البيانات فقد تربط بني إدارة مؤسسة أو شركة و بني فروعها احمللية عن  املعدات املادية و الربامج و
طريق ربط احلاسوب املركزي) حاسوب مركزي واحد على األقل ( الذي ميتاز بالسرعة العالية و 
قدرة ختزينه الكبرية و املتواجد يف اإلدارة الرئيسية و بني حواسيب فروعها احمللية يف شبكة صغرية 
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نطاق منطقة جغرافية ضيقة و ذلك عن طريق قنوات اإلتصال احملدودة النطاق اليت  حملية تقع يف
 1تكون فيها اإلشارات مقيدة و حمدودة كاألسالك اجملدولة و احملورية و األلياف الضوئية .

 : Wide Area Network(  WAN) الشبكات الموسعة أو العامة  -
و هذه الشبكة تربط احلواسيب عرب العامل أي أهنا منتشرة يف مناطق جغرافية متباعدة  
كاملدن و الدول و حىت القارات و ذلك عن طريق قنوات إتصال غري حمدودة النطاق كخطو  

 اهلاتف  و موجات األثري املنتشرة عرب الفضاء و اهلواء بواسطة األقمار الصناعية .
أنه ميكن ربط الشبكة احمللية باملوسعة حتقيقا لتدفق املعلومات و كما جتدر اإلشارة هنا 

تبادهلا بكيفية متكن من التواصل بني املستخدمني عن بعد و من مواقع خمتلفة ، و عليه إذا كان 
إستخدام الشبكة بكيفية حملية أي يف اإليطار اخلاص بكل أو بعض موظفي املؤسسة أو الشركة و 

ات اخلاصة باجلانب الوظيفي و العملي هلا ، و دون تبادل للمعلومات يف حدود تبادل املعلوم
العامة ، أو إستخدامها من طرف مستخدمو األنرتنت العاديني فتسمى هنا الشبكة بشبكة 
اإلنرتانت أما إذا كان إستخدام الشبكة بكيفية تسمح بتداول املعلومات للعامة ) من أشخاص 

 2ني و العمالء ...اخل ، فتسمى الشبكة بشبكة اإلكسرتانت .خارج املؤسسة و فروعها ( كاملوزع
 LANمنه إذا كانت األنرتنت هي شبكة شبكات املعلومات فاإلنرتانت هي شبكة حملية و 

خاصة باملشروع أو املنشأة ) املؤسسة أو الشركة ( معلوماهتا خاصة هبا و مبوظفيها ممن هم 
 غريهم ، أما اإلكسرتانت فهي شبكة موسعة   مسموح هلم باإلطالع عليها و إستخدامها  دون

WAN  متميزة حبيث ال تكتفي بتدفق و تداول معلومات املؤسسة أو الشركة بني جمموعة حمدودة
بل يتعد  ذلك جملموعات تتعد  حدود الوظيفة حتقيقا لسريان املعلومات داخلها و خارجها و 

 تسهيال ملزاولة أعماهلا و نشاطاهتا .
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من هنا فاألنرتنت وسيلة إتصاالت عامة عابرة للحدود الدولية ال متلكه أي دولة أو أي و 
        جهة أو أي مؤسسة تكمن غايتها يف تسهيل اإلتصال و الربط بني وسائل اإلتصال العادية

) احلواسيب ( لتبادل املعلومات مع بعضها البعض يف شىت اجملاالت وفق شبكة معلومات 
ية شبكة حاسبات إلكرتونية على أن تكون متصلة و قادرة على العمل مىت توقفت مبحاكاهتا أل

أية شبكة كومبيوترية أخر  يف صورة إتصاالت تشابكية تبادلية مشكلة لبيئة تفاعلية للمعلومات 
 1 ببعد عاملي .

 خصائص األنترنت :  -2
تنفرد األنرتنت عن غريها من وسائل اإلتصال األخر  من حيث مزاياها أو مبستلزماهتا وآلية 

 اإلتصال هبا أو من حيث إستخدامها و تطبيقاهتا و هذا ما سنوضحه وفق ما يلي:
 مزايا األنترنت :   -

متتاز األنرتنت إمجاال بأهنا تسمح ملستخدميها اإلتصال بأية جهة معلوماتية ) شركات 
 املعلومات العاملية و بنوك املعلومات( للتزود باملعلومات اليت يرغبون يف احلصول عليها .

كما أهنا أقل كلفة يف نقل البيانات و حتليلها و إعطاء املعلومات بشأهنا عن باقي نظم   
 اإلتصاالت األخر  و ذلك إلختالف التعامل فيها بني اجملهز و املستفيد .

ة و الدقة اهلائلة اليت توفرها يف تبادل املعلومات ) أفكار ، رسائل ، هذا باإلضافة للسرع  
 عقود ...اخل ( .

مع إمكانية احلصول على املعلومات من خمتلف املراجع العلمية و غريها ألي شخص أو   
باحث الذي ميكنه التواصل مع غريه و اإلرتبا  به يف أي وقت و من أي مكان حىت و لو كانت 

 تفرق بينهما تعد بآالف األميال و يف قارات متعددة . املسافة اليت
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ضم الشبكة لكمية كبرية جدا من الوثائق و املعلومات يف حواسيب الشبكات احمللية   
املرتبطة هبا ، و اليت أصبحت مبوبة ومصنفة بشكل يسهل الوصول إليها بالرغم من أهنا خمزونة يف 

ري من الدول و املؤسسات ذات األهداف و عدد ال حصر له من احلواسيب و موزعة يف كث
 1األغراض املختلفة .

كما تعترب األنرتنت شبكة إتصال بني املشرتك و بني مراكز املعلومات يف العامل ، سواء   
منها املراكز الشخصية أو التابعة للدول ، حبيث يكون اإلتصال هبدف اإلطالع على معلومات 

ري حمددين أو مؤسسات ، كما يستطيع املستخدم نقل حمددة أو هبدف فتح حوار مع أشخاص غ
         تلك املعلومات اليت لديه إىل العامل بعد إدخاهلا إىل حاسوبه الشخصي و ربطه بالشبكة العاملية 

 2) األنرتنت ( و من مث وضعها يف نطاق اخلدمة العامة للشبكة ليأيت من يستقبلها عرب حاسوبه .
 إستخدامات األنترنت : -3

 خدم األنرتنت يف عدة خدمات إلكرتونية نستعرض أمهها:تست
 : (E-Mail)خدمة البريد اإللكتروني  -

تعترب من أشهر و أقدم خدمات الشبكة اليت توفر إمكانية اإلتصال بالغري كبديل للربيد 
للرسائل و  التقليدي بكيفية أسرع و أقل تكلفة ، حبيث ميكن من خالهلا إرسال و إستقبال

املتضمنة للنصوص املكتوبة و امللفات أو للصور أو الوثائق من و إىل املرسل إليه ، و ذلك مبعرفة 
 .عنوان الربيد اإللكرتوين للطرفني ، و ذلك من خالل برامج  خاصة مرافقة للمتصفحات 

ي على  و هبذا أصبحت خدمة الربيد اإللكرتوين بديال للطرود الربيدية العادية اليت تنطو 
كتيبات أو أوراق أو مستندات و وثائق ، و بالرغم من هذه األمهية اليت تقدمها هذه اخلدمة إال 

أنه من ممكن أن تشكل هتديدا على عمالء هذه اخلدمة  و مصاحلهم فيما لو أسيء إستخدامها  
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إصابتهم  كالدخول إىل الربيد اإللكرتوين من غري صاحبه و هذا مما يؤدي إىل فضح أسرار الناس و
بأضرار جسيمة ، هذا باإلضافة إىل الرسائل املزعة و التهديدات...اخل و كلها أمور تتم عرب هذه 

 1اخلدمة .
 : (World Wide Web)خدمة الويب العالمية  -

( و هي نظام فرعي من األنرتنت مشكلة لنظام WWWهذه اخلدمة معروفة إختصارا ب )  
معلومايت عاملي، و هو مؤلف من كم هائل من النصوص و الصور و العينات الصوتية و لقطات 
الفيديو ...اخل ، و من خالل هذه اخلدمة بإستخدام برامج خاصة تسمى متصفحات و اليت 

التنقل بينها و اليت من أشهرها تسهل عملية وصول مستخدمي الشبكة إىل املواقع و معاينتها و 
و بدوهنا ال تعمل هذه اخلدمة فبواسطتها  Internet Exporerو برنامج   Navigatorبرنامج 

يستطيع مستخدمها تصفح حمتويات هذا النظام ، عن طريق تتبع وصالت البحث أو إختيار 
أو اجلامعي ( ، أو  املواقع املرغوب يف زيارهتا و القيام بنشاطات علمية ) البحث األكادميي

إجتماعية كالتعارف و الرتاسل ، أو ترفيهية كاأللعاب و مواقع التسلية ، أو قراءة الصحف و 
اجملالت ، أو إقتصادية كالتسوق و شراء األسهم ...اخل ، و لكل موقع من مواقع الويب عنوانه 

 2اخلاص به .
 ( :Search Enginesمحركات البحث ) -

و هي عبارة عن برامج مساعدة للبحث و احلصول عن املعلومات و هي متعددة و كل   
منها يستخدم بطريقة معينة و خاصة إلجراء عملية البحث حبيث يتم إخبار هذه اخلدمة بإسم 
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موضوع املراد البحث فيه و من مث يتم تزويد املستخدم بقائمة املواقع املتطابقة مع املعلومات املراد 
 1عليها .احلصول 
 التخاطب و اإلستشارات و المجموعات اإلخبارية و المجالت و الكتب : -

( مع غريهم Chatحبيث أصبح بإمكان مستخدمي األنرتنت التخاطب )أو ما يعرف ب 
مباشرة من مستعملي الشبكة عن طريق الرسائل املكتوبة أو صوتا و صورة و الرد عليها بنفس 

 Internetاملعروف كإختصار ل  IRC مة هذه اخلدمة جند نظام الكيفية ، و من أشهر و أقدم أنظ

Relay Chat  كما ميكن عن طريق الشبكة اللقاء و التحادث بني مستخدميها من ذوي،
اإلهتمامات املشرتكة حبيث يشكلون جمموعات للنقاش و تبادل للمعلومات و األفكار)املختلفة 

كما أهنا أضحت وسيلة للحصول على األخبار  ،..اخل(العلمية ، الثقافية ، السياسية ، اإلقتصادية.
من املواقع اإلخبارية فقد حتولت الصحف و اجملالت و حىت التلفزيونية أو اإلذاعية إىل النشا  

 2اإللكرتوين عرب األنرتنت و هذا ينطبق على الكتب اليت أصبحت تسمى الكتب اإللكرتونية .
 الملفات و المعلومات : خدمة تحويل و إسترجاع -

فاألنرتنت حتتوي على العديد من املعلومات و بالتايل ميكن ملستخدميها الرجوع للملفات 
  الشبكة و إستخدامها بتحويلها و إسرتجاعها من  حاسوب إىل آخر و هذا و املوجودة على مست

 عن طريق نسخ تلك امللفات بشر  أن تكون أجهزة احلاسوب مرتبطة بالشبكة . 
 مستتلزمات و برتوكوالت آلية اإلتصال باألنترنت : -4

لإلتصال بالشبكة البد من توافر العديد من العوامل اليت تنحصر يف : جهاز احلاسوب  
( الذي يربط بني جهاز املستخدم بالشبكة و يقرتب عمله من عمل جهاز Modemالكاشف )

اهلاتف العادي فهو حيول املعلومات الرقمية من احلاسوب إىل أصوات أو إشارات ميكن محلها عرب 
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خط اهلاتف ، و من املستلزمات أيضا جند كذلك حساب اإلشرتاك املتمثل يف شكل عقد إشرتاك 
ار و اإلتفاق مع مزود اخلدمة على اإلرتبا  عرب خطه اهلاتفي اخلارجي مع الشبكة و هذا بعد إختي

و ينصب العقد هنا على حتديد تكلفة اإلشرتاك )رسوم اإلشرتاك( بالشبكة و توصيف اخلدمات 
 passهذا إضافة إىل إسم الدخول و كلمة املرور ) 1املمنوحة من املزود و املطلوبة من املستفيد ،

wordوسيلة للتعرف على املتصل )املستفيد و طالب اخلدمة( بالشبكة و بدونه ال ميكنه  ( فاإلسم
الدخول و احلصول على املعلومات من حاسوب آخر ، أما كلمة املرور فهي تعرب عن هوية املستفيد 

( املخصصة له عند إبرامه عقد lettersأو احلروف ) (initiales)اليت تشمل على عدد من الرموز 
بالشبكةمع اجلهة املعنية ، و أخريا جند من بني مستلزمات اإلتصال بالشبكة ما يسمى  اإلشرتاك

( و املقصود به الشركات اليت تقدم إستعدادها لتجهيز on line serviseجمهز خدمات األنرتنت )
خدمات األنرتنت فهي تسمى بالوسيط بني مدخل املعلومات و املستفيد حبيث تتم الوساطة هنا 

بني املستفيد و طالب اخلدمة ) املتمثلة يف احلصول على املعلومة املطلوبة( ، حصول  باإلتفاق
الوسيط على مقابل )رسوم مقررة لفرتات زمنية معينة كشهر مثال أو أكثر( مايل كعوض مقابل 

 احلصول على اخلدمة املطلوبة . 
ا عن طريق ما يسمى و لكي تنظم مسألة اإلنتشار الواسع لألنرتنت كان البد من التحكم فيه

 لقوانني اليت تتحكم ببث البيانات( اليت هي عبارة عن جمموعة القواعد و اProtocolبالربتوكوالت )
و تسمح للحواسيب بتبادل املعلومات فيما بينها ، كما يعّرف كذلك بأنه "لغة موحدة تسمح ألي 

األجهزة األخر  املتواجدة على  جهاز مهما كان اللغة اليت يستخدمها بإمكانية تبادل املعلومات مع
الشبكة ، و ربط الشبكات املنعزلة مع بعض ، من خالل قنوات وصل ، و بالتايل يتم نقل 

 ، و من بني الربتوكوالت املنظمة لنقل املعلومات جند : 2معلومات كل شبكة إىل أخر "
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 Transmission Protocol Control  TCP/IP)/) (Internet Protocol)برتوكول
و مها برتوكوالن ينظمان نقل املعلومات و البيانات من احلاسب اآليل إىل األنرتنت ، و يعّدان 
من أهم برتوكوالت األنرتنت يقومان بربط و توصيل الشبكات ببعضها البعض ، فهما أساس الربط 
بني األجهزة املختلفة على شبكة األنرتنت ، و ذلك من خالل منح كل جهاز أو موقع على 

كة رقما معينا ، حىت يتواصل مع بقية أطراف الشبكة ، وعليه أي شبكة ال تستخدم الشب
 1الربتوكولني لن تتصل باألنرتنت .

الذي هو برتوكول التحكم يف نقل املعلومات مهمته نقل املعلومات ما بني  TCPفربتوكول 
فيعطي لكل  جهازين متواجدين على شبكة األنرتنت عن طريق تقسيم تلك املعلومات إىل حزم

حزمة رقم تعريفي حىت ميكن التعرف عليها ، حبيث حتوي كل حزمة على طاقة هوية تتضمن عّدة 
 معلومات ، من بينها عنوان جهاز املرسل إليه .

فهو حمدد للطريق الذي تسلكه تلك احلزم ، و حمدد لسرعتها IP بينما برتوكول األنرتنت  
القصو  يف نقل املعلومات ، و هو الذي يعطي للحزمة بطاقة هويتها ، اليت تشمل عنوان جهاز 

 اإلرسال و عنوان جهاز اإلستقبال.
وبتوافر تلك اآللية اإلتصالية بني جمموع مستخدمي الشبكة العاملية للمعلومات عن طريق ربط 

واسيب املستخدمني هلا يف كل مكان ، و هبذا ميكنهم التعامل مع بعضهم البعض يف احلصول و ح
 تبادل املعلومات املرغوبة . 

يف األخري خنلص أن النظام املعلومايت تعبري فين يصعب على القانونيني إدراك طبيعته كما أنه 
 . ة املتسارعة و املتالحقةتعبري متطور خاضع للتطورات التقنية الواقعة يف البيئة الرقمي

                                                           
 .44، ص 4991خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكرتوين دراسة مقارنة، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  - 1
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و عليه نستطيع القول هنا ان املشرع اجلزائري كغريه من التشريعات أدرك هذه احلقيقة العلمية 
 و إكتفى بذكر املقصود منه وفقا للداللة العلمية .

و بالتايل فالنظام املعلومايت هو "أي نظام مهما كان و كيفما كانت عناصره املرتبطة ببعضها 
قيق املعاجلة اآللية للمعلومات من جتميعها و ختزينها و معاجلتها و نقلها و تبادهلا ...اخل  البعض لتح

من خالل برنامج أو جمموعة برامج معلوماتية" . و هبذا يكون النظام املعلومايت نتاج دمج وسائل 
 املعاجلة )احلواسيب( مع وسائل اإلتصال ) األنرتنت ( ، وفق املفهوم الشامل له .

عليه و نظرا للتطور التكنولوجي الذي آلت إليه مسألة  املعلومات بوصفها ذات طبيعة و  
إلكرتونية خاصة النظام املعلومايت الذي حوهلا من طبيعتها التقليدية إىل ما آلت إليه يف وقتنا احلايل 

 و  جعلها متتاز خبصائص ميزهتا عن صورهتا التقليدية نذكرها وفق  اآليت :
ذاهتا و مستقلة عن اخلدمة اليت تؤديها ، فال عالقة هلا باملكونات املادية املكونة أهنا قائمة ب -

 لآللية التقنية اليت تشكل أحد مكونات نظام املعلوماتية أو باخلدمة اليت تكون حمال هلا .
 1 أهنا ذات قيمة إنسانية بوصفها نتاج إنساين . -
ص طبيعي أو معنوي ، فاألنرتنت أهنا ملك فكري و نتاج مالكها سواء كان مبتدعها شخ -

ال ختول ألي مستفيد منها إمتالك املعلومات ما مل يكن هناك إتفاق صريح و واصح بذلك و هذا 
 تطبيقا للقواعد القانونية العامة املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية و األدبية .

ها بالنسبة متثل املعلومات ملالكها مصاحل شخصية و إقتصادية يف آن واحد، فلها آثار  -
 لألشخاص املستفيدة منها .

اهنا فكرة أو أفكار جماهلا و ميداهنا ال حدود له فميداهنا عام يعود للجميع كاهلواء الذي ميكننا 
حق إنساين للجميع ، هلذا فإن  من احلياة ، فكل شخص يتنفس اهلواء بطريقة آلية و متكررة فهو

 املعلومات اإللكرتونية تستلزم تنظيما قانونيا خاصا حيميها من أي إعتداء يقع عليها.
                                                           

 .49، ص 4551حممود السيد عبد املعطي خيايل، األنرتنت وبعض اجلوانب القانونية، دار النهضة، القاهرة،  - 1
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 المطلب الثاني : خصوصية جرائم اإلعتداء على النظام المعلوماتي
تتعدد من حيث مميزاهتا و من حيث مرتكبيها باإلضافة اىل متيزها  خصوصية تلك اجلرائم

 طارها النامجة عنها هو ما سنعاجله وفق الفروع الثالثة التاليني :من حيث أخ
 الفرع األول : خصوصية جرائم اإلعتداء على النظام المعلوماتي من حيث مميزاتها

تتميز  هذه اجلرائم عن اجلرائم التقليدية مبجموعة من اخلصائص الفريدة و املتميزة ، حبيث 
ديد طبيعتها اخلاصة  اليت متيزها عن غريها من اجلرائم كما تكمن أمهية تبيان تلك اخلصائص يف حت

 أهنا  حتدد آثارها اليت تنسحب على التحقيق فيها و على أطرافها ، وهي كاآليت :
  : أنها متعدية أو عابرة للحدودأوال

اجملتمع املعلومايت بالشبكة املعلوماتية )خاصة شبكة األنرتنت( اليت تعرب  بالنظر إلرتبا   
األزمنة واألماكن من دون أن ختضع يف ذلك للحراسة ونقا  التفتيش، فقد ترتب على ذلك عدم 

وهذه اخلاصية مكنت جمرمي املعلوماتية من ارتكاب  1اعرتاف هذا اجملتمع باحلدود اجلغرافية للدول.
د ، فهناك يف الغالب تباعد كبري بني اجلاين واجملين عليه يف هذه اجلرائم، وبالتايل بني جرائم عن بع

الفعل اإلجرامي والنتيجة اجلرمية حيث تتحقق األخرية يف الغالب خارج حدود الدولة اليت وقع 
 2فيها األول.

جود بعض فجرائم اإلعتداء على النظام املعلومايت وإن كانت ال تنفرد هبذه اخلاصية ، لو 
اجلرائم التقليدية اليت تتميز هي األخر  هبذه اخلاصية ، مثال كجرائم اإلرهاب الدويل واإلجتار 
باملخدرات وغسيل األموال واجلرائم املنظمة عموما ، إال اهنا مع ذلك ختتلف عنها يف ذلك من 

هذا  3ول.حيث أهنا ترتكب يف أغلب األحوال من دون حاجة إىل احلركة والتنقل ما بني الد

                                                           
  .99القادر املومين ، مصدر سابق ، ص هنال عبد  - 1
 .411نسرين عبد احلميد نبيه ، مصدر سابق ، ص  - 2
 .11حممود أمحد عبابنة ، مصدر سابق ، ص  - 3
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باإلضافة إىل أن هذه اجلرائم  تكون خاصيتها العامل اإللكرتوين بعكس اجلرائم التقليدية اليت تكون 
خاصيتها يف العامل املادي ، ومثل هذه  اخلاصية تزيد من مصاعب اكتشاف هذه اجلرائم والتحقيق 

 1فيها.
م املعلومايت هي ختطيها ميكن القول أن أهم اخلصائص اليت متيز جرمية اإلعتداء على النظا

احلدود اجلغرافية ، ومن مث اكتساهبا طبيعة دولية أو كما يطلق عليها البعض أهنا جرائم ذات طبيعة 
 متعدية احلدود.

جمتمع التقنية احلديثة ال يعرتف باحلدود اجلغرافية ، فهو جمتمع منفتح عرب شبكات خترتق 
ط بني دول ال حتدها حدود الطبيعة أو حدود الزمان واملكان دون أن ختضع للحدود ، فهي ترب

السياسة وتسمح ملستخديها بالتنقل املعنوي أو اإلفرتاضي بني الدول والقارات بدون تعقيدات أو 
 صعوبات أو عوائق ، فهي عامل ضخم متنوع متجدد خايل من احلدود والعوائق.
املعلومات احلديثة  حيث أن أماكن متعددة يف دول خمتلفة قد تتأثر جبرمية تكنولوجيا 

، فالسهولة يف حركة املعلومات عرب أنظمة التقنية احلديثة جعل باإلمكان 2الواحدة يف أن واحد 
ارتكاب اجلرمية عن طريق نظام معلومايت إلكرتوين موجود يف دولة معينة ، بينما يتحقق الفعل 

 اإلجرامي يف دول أخر .
لومات احلديثة كوهنا جرمية عابرة للحدود خلقت هذه الطبيعة اليت تتميز هبا تكنولوجيا املع

الكثري من املشاكل حول حتديد الدولة صاحبة االختصاص القضائي هبذه اجلرمية ، وكذلك حول 
حتديد القانون الواجب تطبيقه باإلضافة إىل اشكاليات تتعلق بإجراءات املالحقة القضائية وبالتايل 

                                                           
. ، خالد عمر، املشاكل القانونية والفنية للتحقيق يف اجلرائم املعلوماتية دراسة حتليلية مقارنة، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، د رشاد - 1

 .49، ص 4941
 .91ص ، 4994القاهرة  ،دار النهضة العربية  ، 4، لية القانونية يف جمال شبكات االنرتنت املسؤو  ،حممد حسني  - 2
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، فجرمية تكنولوجيا  1تعانة خبربة فنية عالية املستو  فإن الوصول للحقيقة بشأهنا يستوجب االس
كان أو الزمان ، حيث يلعب البعد الزماين )اختالف لومات احلديثة ال تعرف بعنصر املاملع

املواقيت بني الدول ( واملكاين )امكانية تنفيذ اجلرمية عن بعد( والقانوين )أي قانون يطبق ( دورا 
الدويل لتعقبها ، فاجلرائم هنا ال تقتصر على دولة بعينها ، ومن  مهما يف تشتيت التحري والتنسيق

املمكن أن يكون العامل كله مسرحا هلا ، حيث ميكن للفرد أن يرتكب جرمية من أي مكان يف 
 العامل ويف أي زمان.

ومن القضايا اليت لفتت النظر إىل البعد الدويل هلذه اجلرائم ، فضيحة عرفت بإسم مرض 
يف قيام أحد األشخاص بتوزيع  4515املكتسبة )اإليدز( وتتلخص وقائعها عام نقص املناعة 

عدد كبري من النسخ اخلاصة بأحد الربامج هدف يف ظاهره إىل اعطاء بعض النصائح اخلاصة 
مبرض نقص املناعة املكتسبة ، إال أن هذا الربنامج يف حقيقته كان حيتوي على فريوس )حصان 

هر بعد ذلك عبارة ظتعطيل جهاز احلاسب عن العمل مث تعلى تشغيله طروادة( ، إذ كان يرتتب 
على الشاشة يقوم الفاعل من خالهلا بطل مبلغ مايل يرسل على عنوان معني حىت يتمكن اجملين 

مت إلقاء القبض  4559عليه من احلصول على مضاد للفريوس ، ويف الثالث من فرباير من عام 
كة املتحدة على املتهم جوزيف بوب يف أوهايو بالواليات املتحدة األمريكية ، وتقدمت اململ

بطلب تسليمه هلا حملاكمته أمام القضاء اإلجنليزي ، حيث إن ارسال هذا الربنامج قد مت من داخل 
اململكة املتحدة ، وبالفعل وافق القضاء االمريكي على تسليم املتهم ، ومت توجيه احد  عشرة 

تهم مل تستمر بسبب يف دول خمتلفة ، إال أن اجراءات حماكمة امل معظمهاهتمة ابتزاز إليه وقعت 
 حالته العقلية.

 

                                                           
واملنعقدة  فرتاضيةاالريعات يف جمال مكافحة اجلرائم ورقة عمل مقدمة إىل ورشة العمل اإلقليمية حول تطوير التش –"اجلرائم املعلوماتية" ماهيتها ، صورها  ،د صاحل حممو  - 1

 .49ص  ، 4991ابريل  1-4 ،بسلطنة عمان



 المعلوماتي النظام على اإلعتداء لجرائم الخاصة القانونية الطبيعة:  األول الفصل

 

11 

 

  ومهما كان االمر فإن هلذه القضية أمهيتها من ناحيتني :
 أهنا املرة األوىل اليت يتم فيها تسليم متهم يف جرمية معلوماتية .األولى : 
 أهنا املرة األوىل اليت يقدم فيها شخص للمحاكمة بتهمة اعداد برنامج خبيث )فريوس(. الثانية :
هلذه الطبيعة اخلاصة جلرمية املعلوماتية نظرا للخطورة اليت تشكلها على املستو  الدويل  ونتيجة

 1تعالت األصوات الداعية إىل التعاون الدويل املكثف من أجل التصدي هلذه اجلرائم.
الدولية اليت تعمل على توفري جو من التنسيق بني  والتعاون الدويل يتمثل يف املعاهدات واإلتفاقيات

 الدول األعضاء ، األمر الذي يكفل اإليقاع مبجرمي املعلوماتية وتقدميهم للقضاء.
 ثانيا : سهلة اإلركاب 

 فهذه اجلرائم يرتكبها اجلاين يف الغالب لوحده من دون ان حيتاج يف ذلك لإلستعانة
بشخص أو أشخاص آخرين ، بعكس اجلرائم التقليدية اليت حيتاج اجلاين يف ارتكاهبا يف الغالب 
ملثل هذه اإلستعانة ، فاجلرم املعلومايت قادر على تنفيذ خمططه اإلجرامي لوحده وهو جالس أمام 
 الكمبيوتر يف منزله أو مكتبه أو مقهى لألنرتنت ضد ضحية موجودة يف دولة أخر  تبعد عنه

آالف األميال . ذلك أنه اذا كان اجلاين حيتاج غالبا يف ارتكابه للجرائم التقليدية إىل بذل جهود 
من مثل كسر األبواب أو االقفال يف جرمية السرقة ، فإنه  2عضلية حبسب طبيعة كل جرمية منها.

ج فقط إىل قدر معني ال حيتاج إىل مثل هذا اجلهد العضلي يف ارتكابه اجلرائم املعلوماتية ، وإاما حيتا 

                                                           
، ويف قراره املتعلق  4559در االشارة يف هذا اجملال إىل مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاقبة اجملرمني والذي عقد يف هافانا عام جت - 1

احلسب ، باجلرائم ذات الصلة باحلاسب ، ناشد املؤمتر الدول األعضاء أن تكثف جهودها ، كي تكافح مبزيد من الفعالية عمليات اساءة استعمال 
مبا يف  واليت تستدعي تطبيق جزاءات جنائية على الصعيد الوطين ، مبا يف ذلك النظر إذا دعت الضرورة يف حتديث القوانني واالجراءات اجلنائية ،

على جرائم  ذلك اختاذ تدابري من أجل ضمان اجلزاءات والقوانني الراهنة بشأن سلطات التحقيق وقبول األدلة يف االجراءات القضائية تنطبق
ا على تكنولوجيا املعلومات ، وادخال تغريات مناسبة عليها اذا دعت الضرورة ، كما حث املؤمتر الدول األعضاء على مضاعفة االنشطة اليت تبذهل

ة بتسليم اجملرمني الصعيد الدويل من أجل مكافحة اجلرائم املتصلة باحلاسبات ، مبا يف ذلك دخوهلا حسب االقتضاء اطرافا يف املعاهدات املتعلق
 وتبادل املساعدة يف املسائل املرتبطة باجلرائم ذات الصلة بالرحاسب . 

 .499ص  ،4994دار وائل للطباعة والنشر عمان، ،جرائم احلاسب اآليل واالنرتنتأسامة أمحد املناعسة وآخرون ،  - 2
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كما وأهنا تتطلب إىل اللجوء إىل القسوة أو األفعال   1من التفكري الذهين وبعضا ضغطات األزرار.
القاسية كالضرب والقتل ، وال تكلف اجلاين شراء االسلحة والذخائر وغريها من األدوات الصعبة 

فقط على بعض االجهزة  املنال من أجل تنفيذ عمليته اإلجرامية ، وإاما تتطلب منه احلصول
املعلوماتية ، لذا فهذه اجلرائم متنح اجلناة يف  ظام املعلومايت والشبكة والربامج التقنية للتعامل مع الن

وتكون مغرية للمجرمني عموما ، ألهنا 2الغالب فرصة ساحنة لتخفيض تكاليف ارتكاب جرائمهم.
وهذه اخلاصية  3التكلفة واجلهد واخلوف.حتقق هلم أكرب قدر ممكن من األرباح بأقل قدر ممكن من 

بدورها تقلل من امكانية ختلف آثار مادية عن اجلرمية الواقعة ، وهو ما يصعب بدوره من مهمة 
 اكتشاف هذه اجلرائم والتحقيق فيها.

 ثالثا : مكلفة للضحايا 
أهنا فإذا كانت هذه اجلرائم مرحبة للجناة فإهنا يف ذات الوقت مكلفة للضحايا حيث   

تتسبب عموما يف احلاق أضرار مالية بليغة بضحاياها مقارنة مبا ميكن أن تتسبب فيه اجلرائم 
( 49999التقليدية. فبينما أن معدل خسائر البنوك من اجلرائم التقليدية كالسطو املسلح هي )

( و 499999دوالر ، فإن معدل خسائرها املالية نتيجة  هذه اجلرائم املستحدثة ترتاوح ما بني )
لذا فإن هلذه اجلرائم خطورة كبرية يف اقتصاديات الدول ، حسبما  4( دوالر أمريكي .999999)

سنأيت إىل تفصيلها فيما بعد لد  تطرقنا خلطورة هذه اجلرائم من الناحية اإلقتصادية ، كما وأن 
لتجارية مثل هذه اخلسائر تدفع ضحايا هذه اجلرائم )وهم يف الغالب من املؤسسات والشركات ا

واملالية( إىل النأي من األخبار عن هذه اجلرائم ، خوفا من أن يرتتب عن ذلك أضرار اخر  تلحق 
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يشكل بال   الفصل القادم ، ومثل هذا االمرهبم وبسمعتهم كما سنأيت على تفصيلها فيما بعد يف
 شك عائقا آخر أمام اكتشاف هذه اجلرائم والتحري والتحقيق فيها.

 المخاطرة رابعا : قليلة 
فنسبة خماطرة اجلاين النامجة عن ارتكاب مثل هذه اجلرائم ، قليلة نسبيا  باملقارنة مع تلك  

النامجة عن ارتكابه للجرائم التقليدية ، فهو غري معرض خلطر املواجهة املباشرة مع اجملين عليه او 
عرضه لإلدعاء يف مثل غريه وال خلطر املواجهة املسلحة من الشرطة ، كما وأن نسبة اكتشافه وت

حالة. وذلك بالنظر إىل صعوبة تتبع اثره على شبكة  44999من  4هذه اجلرائم هي فقط 
األنرتنت ، خصوصا وان هذه اجلرائم ال تكتشف يف الغالب إال بعد مرور زمن طويل على ارتكاهبا 

 فيها.، وكل هذا بدوره يشكل عائقا آخر أمام اكتشاف هذه اجلرائم والتحري والتحقيق 
 خامسا : خفية عن األنظار 

الب من دون أن غة شديدة ، حبيث أهنا ترتكب يف الهذه اجلرائم ترتكب خبفة ويف خف 
ما تكتشف ماتية( بعضها البعض ، فهي نادرا ير  طرفا اجلرمية )اجملرم املعلومايت والضحية املعلو 

اجملين عليه نفسه بوقوعه ضحية مباشرة من الضحية أو غريه ، وتقع يف الغالب من دون أن يدرك 
ولعل مما يزيد من خفاء هذه اجلرائم هو أن أغلب ضحاياها ال يتوسلون بربامج  1للجرمية املرتكبة.

وأنظمة احلماية الفنية حلماية انظمة املعلوماتية غالبا ما يتوسل يف ارتكاب هذه  اجلرائم بربامج 
دران احلماية األمنية تلك ، وكل هذا بدوره وتقنيات متكنهم من العمل يف اخلفاء من اخرتاق ج

يصعب يف امكانية اكتشاف الضحايا هلذه اجلرائم والتبليغ عنها ، وهذا بدوره يشكل عائقا آخر 
 أمام اكتشاف هذه اجلرائم والتحقيق فيها.
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 سادسا : وقوعها في بيئة الكترونية 
ختلفها تكون يف الغالب أدلة فهذه اجلرائم تقع يف بيئة الكرتونية ، وأن األدلة اليت   

الكرتونية ، وكل هذا بدوره يرتتب عليه مجلة من املشاكل والصعوبات اليت تعوق اكتشاف هذه 
اجلرائم والتحقيق فيها ، على أننا سنؤجل الكالم عن هذه املشاكل والصعوبات للفصل الثاين لد  

 رمية املعلوماتية يف ذاهتا.تطرقنا لصعوبات اكتشاف اجلرائم املعلوماتية الراجعة إىل اجل
 سابعا : أنها ترتكب من خالل الوسائل التقنية 

فهذه اجلرائم تقع يف بيئة الكرتونية يستلزم التعامل معها استعانة اجلاين بوسائل أجهزة  
تقنية تتمثل يف الغالب بالكمبيوتر وملحقاته األساسية من مثل أجهزة الطبع واملسح الضوئي 

ولكن مع ذلك ميكن ارتكاب مثل هذه اجلرائم أيضا  1بالشبكات وغريها. وكذلك أجهزة الربط
من خالل وسائل تقنية أخر  كأجهزة اهلاتف )احملمول( املتطورة ، وغريها من األجهزة و التقنيات 

 اليت ميكن أن تظهر إىل الوجود يف أي حلظة. 
فيها إذا ما أخذنا وهذه اخلاصية بدورها تصعب من مهمة اكتشاف هذه اجلرائم والتحقيق 

بنظر اإلعتبار أن جمرمي املعلوماتية غالبا ما يكونون على دراية واسعة بكيفية التوسل هبذه التقنيات 
بعكس جهات اإلستدالل والتحقيق ، خصوصا التقليدية منها ، اليت تكون يف الغالب جاهلة 

 بكيفية التعامل معها.
  نظام المعلوماتي من حيث مرتكبيها  الفرع الثاني: خصوصية جرائم اإلعتداء على ال

ما من شك أن املد  الزمين لنشأة وتطور العلوم اجلنائية وما نتج يف نطاقها من دراسات 
عموما ، ومسات خاصة  للمجرمنيوحتديدا يف ميدان علم اإلجرام أمكن يف ظلها بلورة مسات عامة 

ميكن استظهارها لطائفة معينة من اجملرمني تبعا للجرائم اليت يرتكبوهنا ، فعلى سبيل املثال : افرزت 
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اجلرائم االقتصادية ما يعرف بإجرام ذوي الياقات البيضاء ، وبالتايل كان طبيعيا ان حتمل ظاهرة 
طلح صلدة طائفة جديدة من اجملرمني ، اوااالجرام عرب تكنولوجيا املعلومات احلديثة يف جنباهتا 

 1جانب من الفقه على تسمية من ينتمي إليها باجملرم املعلومايت.
ومن جهتنا ميكننا القول أن اجملرم املعلومايت "تعبري " ينطوي على قدر من التجاوز يف 

للمجرمني قد القول ، فالصحيح أنه ال يوجد اموذج حمدد للمجرم املعلومايت ، بل هناك عدة اماذج 
 يستخدمون نظام املعلومات اإللكرتوين )أيا كان اجلهاز الذي حيتوي مزايا هذا النظام( يف جرائمهم 

هناك من يقتل أو يسرق عن ام املعلومات اإللكرتوين نفسه ، قومون بأفعال جرمية ضد نظوقد ي
أو على حرمة حياهتم طريق اإلستعانة بالوسيط اإللكرتوين ، وهناك من يعتدي على مسعة اآلخرين 

يرتكب جرمية التزوير عن هناك من اخلاصة أو على االخالق والقيم عرب الوسيط االلكرتوين ، و 
طريق االستعانة بالوسيط اإللكرتوين وهناك من يرتكب جرمية تزوير عن طريق االستعانة بنظام 

بالتايل فإن تعدد جرائم املعلومات االلكرتوين ، وهكذا األمر بالنسبة لصور أخر  من اجلرائم ، و 
تكنولوجيا املعلومات احلديثة وتنوعها اليت تغطي صورا عديدة من االنشطة ، أد  إىل عدم اتضاح 
الصورة بشكل جلي يف شأن حتديد مسات مرتكبيها ، حبيث اخنلف الباحثون يف هذا اخلصوص  

الطبيعي )اجملرم بطبيعته أو ما كما اختلفوا أيضا فيما اذا كان اجملرم املعلومايت ينتمي إىل اإلجرام 
يسمى بذي الياقات الزرقاء ( أو إىل االجرام االصطناعي املكتسب )اجملرم النظيف أو ما يسمى 

 2بذي الياقة البيضاء(.
وير  عدد كبري من الباحثني الذين عنوا باجملرم يف جرمية املعلوماتية ، أن هذا اجملرم وان كان 

أنه ال خيرج يف النهاية عن كونه مرتكبا لفعل اجرامي يتطلب  يتميز ببعض السمات اخلاصة إال

                                                           
 .11ناصر ين حممد البقمي، املرجع السابق، ص - 1
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توقيع العقاب عليه . فكل ما يف األمر أنه ينتمي إىل طائفة خاصة من اجملرمني تقرتب يف مساهتم 
من جرائم ذوي الياقات البيضاء ، من حيث انتماء اجملرم يف أكثر احلاالت إىل وسط اجتماعي 

، وليس معىن ذلك أهنم اقل خطورة من الناحية االجرامية 1م واملعرفة حسن ، ومتيزه بدرجة من العل
إىل  SKRAMعن اجملرمني ذوي الياقات الزرقاء )اجملرم بطبيعته( . ويرمز بعض الباحثني بكلمة 

جمموعة اخلصائص اليت متيز اجملرم يف جرمية تكنولوجيا املعلومات احلديثة بصفة عامة عن غريه من 
، السلطة  ,Ressources، الوسيلة  Knowledge، املعرفة  Skilsعين املهارة اجملرمني ، وهي ت

Authority   الباعث ،Motive.2 
وير  االستاذ باركر أن املهارة هي ابرز خصائص جمرم تكنولوجيا املعلومات احلديثة ، 
فتنفيذ جرمية تكنولوجيا املعلومات احلديثة يتطلب قدرا من املهارة يتمتع هبا الفاعل اليت قد 
يكتسبها عن طريق الدراسة املتخصصة يف هذا اجملال و عن طريق اخلربة املكتسبة يف جمال 

 3ا املعلومات احلديثة أو مبجرد التفاعل اإلجتماعي مع اآلخرين .تكنولوجي
جيا املعلومات احلديثة على قدر  رورة أن يكون مرتكب جرمية تكنولو إال أن ذلك ال يعين ض

كبري من العلم يف هذا اجملال أو أن تكون لديه خربة كبرية فيه ، بل ان الواقع العملي قد اثبت أن 
املهارة الالزمة إلرتكاب اجلرمية عن طريق  اتكنولوجيا املعلومات احلديثة مل يتلقو بعض اجنح جمرمي 

التعليم أو اخلرب املكتسبة من العمل يف هذا اجملال كما أننا نر  أن عددا ال بأس به من صور 
 جرائم تكنولوجيا املعلومات احلديثة اليت ترتكب عرب وسيلة تقنيات املعلومات احلديثة أي عندما ال

يكون نظام املعلومات اإللكرتوين هو هدف اجلرمية ، ال يتطلب سو  قدر جد بسيط من توافر 
 4املهارة لد  اجملرم.
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أما املعرفة فتتلخص يف التعرف على كافة الظروف اليت حتيط باجلرمية املراد تنفيذها ، 
تعرف على احمليط وامكانية جناحها واحتمال فشلها ، فاجلناة عادة ميهدون إلرتكاب جرائمهم بال

 1الذي تدور فيه ، حىت ال يواجه بأشياء غري متوقعة من شأهنا افشال افعاهلم أو الكشف عنهم .
ومتيز املعرفة مبفهومها السابق جمرمي تكنولوجيا املعلومات احلديثة ، حيث يستطيع جمرم 

لذي متارس فيه جرمية التقنية احلديثة أن يكون تصورا كامال جلرميته ، ويرجع ذلك إىل ان املصرح ا
طبق جرميته على يع أن يام احلاسب الشامل ، فالفاعل يستطتكنولوجيا املعلومات احلديثة هو نظ

 2انظمة مماثلة لتلك اليت يستهدفها وذلك قبل تنفيذ جرميته.
ا الفاعل إلمتام جرميته ، فمجرمو تكنولوجيا هبرياد هبا االمكانيات اليت يتزود أما الوسيلة ف

املعلومات احلديثة يتميزون بالقدرة على احلصول على ما حيتاجون إليه أو ابتكار األساليب اليت 
تقلل من الوسائل الالزمة إلمتام النشا  االجرامي. واحلقيقة أنه كلما كان نظام املعاجلة اآللية 

املتطلبة اكثر صعوبة يف احلصول عليها ، إلقتصارها على  املستهدف غري مألوف ، كانت الوسائل
عدد قليل من األفراد هم عادة القائمون على تشغيل النظام. ومن جهتنا فإننا نر  أن هذه السمة 
يتمتع هبا اجملرم يف صور جرائم تكنولوجيا املعلومات احلديثة عندما يكون نظام املعلومات 

 اإللكرتوين هو هدف اجلرمية.
السلطة فيقصد هبا احلقوق او املزايا اليت يتمتع هبا اجملرم يف جرمية تكنولوجيا املعلومات أما 

احلديثة واليت متكنه من ارتكاب جرميته ، وقد تتمثل هذه السلطة يف الشفرة اخلاصة بالدخول إىل 
زايا نظام نظام  املعاجلة اآللية، وقد تتمثل هذه السلطة يف احلق يف استعمال اجلهاز الذي حيوي م

املعلومات اإللكرتوين أو اجراء بعض التعامالت أو جمرد الدخول إىل األماكن اليت حتتوي على 
 انظمة املعلومات اإللكرتونية.
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وقد تكون السلطة اليت يتمتع هبا اجلاين غري حقيقية ، كما يف حالة استخدام شفرة 
أيضا أن غالبية صور جرائم الدخول اخلاصة بشخص آخر. وبالنسبة هلذه  السمة فإننا نر  

املعلوماتية اليت ترتكب عرب وسيلة تقنية املعلومات احلديثة أي عندما ال يكون نظام املعلومات 
 اإللكرتوين هو هدف اجلرمية ، ال تتطلب توافر السلطة لكي يتمكن من ارتكاب جرميته.

هتا اإلصطالحية يف الدافع أو الغرض أو الغاية  و كلها تعبريات هلا دالال -أما الباعث 
فيتصل مبا يعرف بالقصد اخلاص يف اجلرمية ، وهي مسألة تثري جدال فقها   -القانون اجلنائي

  1وقضائيا واسعا ، ذلك أن القاعدة القضائية تقرر أن الباعث ليس من عناصر القصد اجلرمي 
ري على أساس ترادفها للتعبريات املشار إليها جي 2وأن الباعث ال أثر له يف وجود القصد اجلنائي 

يف الغالب فإهنا من حيث الداللة تتمايز وينتج عن متايزها آثار قانونية على درجة كبرية من 
 األمهية.

فالباعث هو "العامل احملرك لإلرادة الذي يوجه السلوك اإلجرامي كاحملبة والشفقة والبغضاء 
و ارتكاب اجلرمية ابتغاء حتقيق غاية وهو اذن قوة نفسية تدفع اإلرادة إىل االجتاه حن 3واإلنتقام"

معينة وهو " خيتلف من جرمية إىل أخر  ، تبعا إلختالف الناس من حيث السن واجلنس ودرجة 
  4التعليم وغري ذلك من املؤثرات كما خيتلف بالنسبة للجرمية الواحدة من شخص إىل آخر".

ثل بتحقيق النتيجة اليت أما الغرض "فهو اهلدف الفوري املباشر للسلوك اإلجرامي ويتم
أما الغاية ،  5انصرف إليها القصد اجلنائي أو االعتداء على احلق الذي حيميه قانون العقوبات" 

                                                           
، دار النهضة 9  ،العامة للجرمية والنظرية العامة للعقوبة والتدبري اإلحرتازيشرح قانون العقوبات القسم العام النظرية حممود جنيب حسين ،  - 1

 .4994ص   ، 4511العربية القاهرة، 
 .149، ص  4554، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  9أمحد فتحي سرور ، الوسيط يف قانون العقوبات، القسم العام ،   - 2
  .441، ص 4559قانون العقوبات القسم العام ، الدار اجلامعية للطباعة و النشر ، بريوت ،  حممود زكي أبو عامر ، - 3
 .195ص  ، 4554 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،  –القسم العام  –شرح قانون العقوبات  ،فوزية عبد الستار - 4
 .441ص  ،املرجع السابق حممود زكي ابو عامر،  - 5
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"فهي اهلدف البعيد الذي يرمي إليه اجلاين بإرتكاب اجلرمية كإشباع شهوة اإلنتقام أو سلب مال 
 اجملين عليه يف جرمية القتل".

س هلما أثر قانوين يف وجود القصد اجلنائي الذي يقوم على واألصل أن الباعث والغاية لي
عنصرين ،علم اجلناية بعناصر اجلرمية ،واجتاه ارادته إىل حتقيق هذه العناصر أو إىل قبوهلا. وال تاثري 
للباعث أو الغاية "على قيام اجلرمية أو العقاب عليها ، فاجلرمية تقوم بتحقق عناصرها سواء كان 

رذيال وسواء كانت الغاية شريفة أو دنيئة ، وإذا كانت القاعدة أن الباعث أو  الباعث نبيال أو
الغاية ال أثر هلما على قيام اجلرمية ، فإن القانون يصيغ عليها يف بعض االحيان أمهية قانونية 

 1خاصة".
 وبالنسبة جلرائم التقنية احلديثة ، فثمة دوافع عديدة حترك اجلناة إلرتكاب أفعال االعتداء

املختلفة املنضوية حتت هذا املفهوم ، وميكننا من خالل احلاالت التطبيقية تبني الدوافع الرئيسية 
التالية : السعي إىل حتقيق الكسب املايل ، اإلنتقام من الشخص املستهدف واحلاق األذ  به ، 

. 2 يديولوجيةاإلالرغبة يف قهر النظام و التفوق على تعقيد وسائل التقنية ، الدوافع السياسية و 
واحلقيقة أنه أيا ما كان الباعث وراء ارتكاب اجلرمية املعلوماتية ، فإنه يوجد شعور دائم لد  
مرتكب الفعل بأن ما يقوم به ال يدخل يف عداد اجلرائم ، وير  األستاذ "باركر" أن اغلب هؤالء 

مع اجملين عليه، اجملرمني غري قادرين على اقرتاف اجلرائم التقليدية وخاصة تلك اليت تتطلب مواجهة 
فاجملرم املعلومايت ال يستطيع اإلعتداء على اجملين عليه بطريقة مباشرة إال أنه ال ير  غضاضة يف أنه 

 يكون هذا االعتداء عن طريق وسائل التقنية احلديثة.

                                                           
 .119املرجع السابق ، ص  حممود جنيب حسين ، - 1
القاهرة  ،ورقة عمل مقدمة للمؤمتر السادس للجمعية املصرية للقانون اجلنائي  ،الغش املعلومايت كظاهرة اجرامية مستحدثة  ،سامي الشوا  - 2

 .4551تشرين أول / أكتوبر  49-41
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وبناء على ما تقدم يتضح لنا أن جمرمي املعلوماتية ، تتوافر فيهم مسات عامة بغض النظر 
تكب ، ومسات خاصة تبعا للطبيعة املميزة لبعض جرائم املعلوماتية ، واألغراض املراد عن الفعل املر 

حتقيقها ، لذا فإن تصنيف هؤالء اجملرمني وبيان السمات األساسية لكل فئة يشكل أجنع الوسائل 
لردع هذه الفئات أو احلد من نشاطها بإعتبار ذلك من املسائل املوضوعية الالزمة لتحديد 

املكافحة ، وبالفعل فإن العديد من دراسات علم اإلجرام احلديثة يف ميدان إجرام التقنية اجتاهات 
تسعى يف الوقت احلاضر إىل اجياد تصنيف منضبط جملرمي التقنية ، لكنها جتد صعوبة يف حتقيق 
ذلك بسبب التغري السريع احلاصل يف نطاق هذه الظاهرة واملرتبط أساسا بالتسارع الرهيب يف 

ن التقنية احلديثة ، فاملزيد من الوسائل واملخرتعات التقنية يساهم يف احداث تغريات على ميدا
السمات اليت يتصف هبا جمرمو التقنية ، على األقل السمات املتصلة بالفعل نفسه وليس 

ل تصنيف جملرمي التقنية وهو التصنيف ضباحثون مؤخرا إىل اإلقرار بأن افبالشخص ، وهلذا يتجه ال
عتداء وليس على أساس التكتيك الفين املرتكب يف االعتداء أو اإل ئم  على أساس أغراضالقا

 على أساس الوسائط حمل االعتداء أو املستخدمة لتنفيذه.
وهناك  العديد من الدراسات اليت قامت بوضع تصنيف ملرتكيب جرائم تكنولوجيا 

خمتلفة ، وأيضا دراسة  (Parker  Donn B)املعلومات احلديثة ، ويعد من أمهها دراسة األستاذ 
ردوها يف مؤلفهم جرائم اليت أو  (David Icove, Karl Seger & William)األساتذة 
 حيث قسموا جمرمي التقنية إىل ثالث طوائف : املخرتقون ، واحلاقدون. 1الكمبيوتر
 
 
 
 

                                                           
 . 99قورة نائلة عادل ، املرجع السابق ، ص - 1
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 (Donn B Parker)الدراسة األولى : دراسة 
 ذهبت يف تصنيف جمرمي التقنية احلديثة إىل سبعة أاما  خمتلفة هي كالتايل :

وتظم األشخاص الذين يرتكبون جرائم املعلوماتية يقصد  Parkstarوتدعى الطائفة األولى : 
 التسلية واملزاح مع األخرين بدون أن يكون يف نيتهم احداث أي ضرر باجملين عليهم.

ندي الذي تسبب يف احداث حالة من الفوضى الشديدة على وكمثال على ذلك املراهق الك
شبكة األنرتنت ، حيث تعرضت عدة مواقع إلزدحام مروري عرب الشبكة عندما اهنال عليها هذا 

 1املراهق باالالف منالرسائل املزعجة وقدررت  اخلسائر املادية مباليني الدوالرات.
ا أشخاص يرتكبون جرائم االخرتاق والدخول وتظم يف جنباهت Hackersتدعى الطائفة الثانية : 

إىل أنظمة احلاسبات اآللية غري املصرح هلم بالدخول إليها وكسر احلواجز األمنية املوضوعة هلذا 
الغرض وذلك هبدف التعلم واكتساب اخلربة أو هبدف هزم السلطة والتحدي أو بدافع الفضول أو 

ه األنظمة والتغلب عليها أوالتسبب باإلرباك جملرد اثبات الذات والقدرة على التعامل مع هذ
 2لآلخرين.

وتضم أشخاص يكون هدفهم من ارتكاب  Maliciaus Hackersوتدعى ة : لثالطائفة الثا
اجلرمية فقط احلاق خسائر باجملين عليهم مادية أو معنوية ، دون أن يكون احلصول على مكاسب 
مادية من ضمن هذه األهداف ويندرج حتت هذه الطائفة الكثري من خمرتعي الفريوسات 

 3وموزعيها.
ة االكثر شيوعا وهي تظم ببني وهي الطائف Personal Problem Solversالطائفة الرابعة :

جنباهتا أشخاصا يعانون من مشاكل مادية وال يستطيعون حلها ومواجهتها بالوسائل األخر  مبا 
                                                           

 Web.fares.net/w/ee7ebaz(7/9/2001)اإللكرتوين :خرب منشور على املوقع  - 1
، ص 4999مصطفئ حممد موسئ ، أساليب إجرامية بالتقنية الرقمية ، ماهيتها ،مكافحتها ، دراسة مقارنة، دار الكتب القانوينة ، مصر ،  - 2

49            . 
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فيها اللجوء إىل اجلرمية التقليدية. لذا فهم يرتكبون هذا النوع املستحدث من اجلرائم بدافع اجياد 
 1حلول لتلك املشاكل.
وتتضمن هذه الطائفة جمرمي التقنية احلديثة الذين  Career Criminals الطائفة الخامسة :

يبتغون من وراء نشاطهم اإلجرامي حتقيق الربح املادي بطريقة غري مشروعة. ويعمل املنتمون إىل 
هذه  الطائفة يف أغلب األحوال بطريقة منظمة حبيث ينطبق على افعاهلم وصف اجلرمية املنظمة ، 

لنشا  اإلجرامي أكثر من فاعل ، ويقرتب اجملرم املنتمي إىل هذه أو على األقل يشرتك يف تنفيذ ا
 2الطائفة يف مساته من اجملرم التقليدي.

يف عدادها اجلماعات اإلرهابية أو املتطرفة ، تدخل  Exterme Advocatesالطائفة السادسة :
واليت تتكون بدورها من جمموعة من األشخاص لديهم معتقدات وأفكار اجتماعية أو سياسية أو 
دينية ويرغبون يف فرض هذه املعتقدات باللجوء أحيانا إىل النشا  اإلجرامي ، ويرتكز نشاطها 

تلكات من أجل لفت األنظار إىل ما يدعون يبصفة عامة يف استخدام العنف ضد االشخاص واملم
إليه. ولقد بدأ اهتمام اجلماعات اإلرهابية ، وخاصة اليت تتمتع من بينها بدرجة عالية من التنظيم  
يتجه إىل نوع جديد من النشا  اإلجرامي أال وهو جرمية التقنية  احلديثة. فإعتماد املؤسسات 

املعلومات احلديثة يف اجناز اعماهلا واألمهية القصو   املختلفة داخل الدول على انظمة تكنولوجيا
للمعلومات اليت حتتويها يف أغلب االحوال قد جعل من هذه األنظمة هدفا جذابا هلذه 

 3اجلماعات.
واليت تظم واحدة من أهم املشكالت اليت  The Criminally Negligentالطائفة السابعة :

إللكرتونية أال وهي اإلمهال. وال شك يف أن األمهال يف تتصل بإساءة استخدام انظمة املعلومات ا
انظمة املعلومات اإللكرتونية ميكن أن يرتتب عليه يف كثري من األحيان نتائج خطرية قد تصل إىل 

                                                           
1
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حد ازهاق الروح. ففي نيوزيلندا ، على سبيل املثال ، قام اثنان من مربجمي أنظمة احلاسبات بتغيري 
ة هبذا التغيري مما من ابالغ الطائر  اد خط سري أحد الطائرات ومل يتمكنو يف أحد الربامج اليت حتد

على متنها ، ولقد متت  اراكبا كانو  19يرتتب عليه حتطم الطائرة إلصطدامها بأحد اجلبال وقتل 
 1حماكمة املتهمني بتهمة القتل اخلطأ.

 David Icove , Karl Seger & William)الدراسات الثانية : دراسة األساتذة 

Vonstorch) 
 ذهبت يف تصنيف جمرمي املعلوماتية إىل ثالث طوائف :

 املخرتقون ، احملرتفون ، احلاقدون.
  Hackers & Crackersالطائفة األولى : المخترقون أو المتطفلون :

وهم متطفلون  HacKersوتضم هذه  الطائفة بني جنباهتا فئتني األوىل تدعى اهلاكرز 
من النظم والشبكات ، لكن ال تتوافر لديهم يف الغالب دوافع حاقدة أو ختريبية يتحدون اجراءات أ

وإاما ينطلقون من دوافع التحدي واثبات املقدرة مثل ما حصل عندما حاول أحد املتخصصني يف 
تقنية املعلومات اخرتاق إحد  موردي االنظمة االمنية لشبكة االنرتنت الربيطانية )رودهوتانت( 

فجوات األمنية هبا بالفعل جنح يف احلصول على أمساء وعناوين وكلمات السر هبدف كشف ال
الف شخص. والفئة االخر  تدعى  41واملعلومات اخلاصة بالبطاقات اإلئتمانية ألكثر من 

أو اهلاكرز ذو النوايا اإلجرامية ، فإن اعتداءاهتم تعكس ميوال جرمية خطرة   Crackersالكراكرز 
 .2يف احداث التخريب تنبئ عنها رغباهتم 

 الطائفة الثانية : المحترفون 
يتميز أفراد هذه الطائفة بسعة اخلربة واإلدراك الواسع للمهارات التقنية بالتنظيم والتخطيط 
لألنشطة املركبة ، لذا فإن هذه الطائفة تعد األخطر من بني الفئات األخر  وهتدف اعتداءات 
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املادي هلم أو للجهات اليت كلفتهم ارتكاب جرائم التقنية أفرادها يف األساس إىل حتقيق الكسب 
كري أو احلديثة ، كما هتدف اعتداءات بعضهم إىل حتقيق أغراض سياسية والتعبري عن موقف ف

تم تصنيفهم وتقسيمهم إىل جمموعات متعددة إما تبعا لتخصصهم يف ينظري أو فلسفي. وأفرادها 
املتبعة من قبلهم يف ارتكاب اجلرائم : فمثال جند طائفة نوع معني من اجلرائم أو تبعا للوسيلة 

حمرتيف التجسس بكافة أنواعه االقتصادي والسياسي والعسكري واألمين والصناعي ، وجند مثال 
طائفة جمرمي االحتيال والتزوير ، وهؤالء هم الطائفة اليت تكون اغراضها متجهة إىل حتقيق كسب 

ين وضمن هذه الطائفة أيضا مثة تصنيفات عديدة ، وحىت يف مادي واالستيالء على أموال اآلخر 
الطائفة الفرعية قد تتوفر ختصصات لبعضهم كأن يوجه الشخص أنشطته اإلحتيالية إىل قطاع 
مزادات البضاعة واملنتجات على األنرتنت أو يف ميدان االستيالء على بطاقات اإلئتمان واالجتار 

 هبا.
ميزة والتنظيم العايل والتخطيط لألنشطة املنوي ارتكاهبا ، فإن وإىل جانب املعرفة التقنية امل

أفراد هذه الطائفة يتسمون بالتكتم ، فال يتبادلون املعلومات بشأن أنشطتهم بل يطورون معارفهم 
اخلاصة وحياولن ما أمكن عدم كشف طرقهم التقنية إلرتكاب جرائم وحول األعمال الغالبة على 

رب سنا من الطائفة األوىل وأن ات تشري إىل أهنم من الشباب األكهذه الطائفة فإن الدراس
 1عام. 19 –مهم ترتاوح أعمارهم ما بني ظمع

 الطائفة الثالثة : الحاقدون 
أفراد هذه الطائفة يسعون إىل اثبات مقدرهتم ومهارهتم وال يسعون يف نفس الوقت إىل 

وإاما يرتكبون انشطتهم اإلجرامية بدافع حتقيق مكاسب مادية أو سياسية أو غريها من املكاسب ، 
الرغبة يف اإلنتقام والثأر ، وهلذا فإهنم ينقسمون إما إىل مستخدمي للنظام بوصفهم على عالقة ما 
بالنظام حمل اجلرمية ، وإىل غرباء من النظام تتوفر لديهم أسباب اإلنتقام من الشخص املستهدف 
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بة عندما أراد أن يثأر من صديقته اليت هجرته يف نشاطهم ، وأقرب مثال على ذلك أحد الطل
فخزن على موقعها الشخصي بشبكة االنرتنت بدون علمها بعضا من صورها ذات الطابع 

 1اإلباحي مصحوبة بتعليقات سيئة عن اخالقها وسلوكها.
وقد يكون اهلدف من شن حرب عرب وسائط تكنولوجيا املعلومات احلديثة تقوم به دولة أو 
مجاعة ارهابية يف مواجهة دولة أخر  عادية هلا ، تسعى من خالله إىل تدمري املواقع اخلدماتية اليت 
تقدم خدمات للمواطنني يف ظل ما يعرف باحلكومة اإللكرتونية ، مثل ما حصل عندما قامت 

بالسطو على موقع مصرف لبنان على   Lapooshعة اسرائيلية تطلق على نفسها لقب جممو 
مثال  . و وضعت على صفحته الرئيسية عبارة )ملك لشعب اسرائيل( حتلته وإ بكة األنرتنت وش

أخر كذلك عندما قامت املخابرات االسرائيلية بإخرتاق موقع حركة محاس على شبكة االنرتنت 
 2يه يف حماولة منها لتشويه صورة اإلسالم.ونشر صور اباحية عل

و أيا ما كانت درجة الدقة يف رسم حدود كل طائفة من الطوائف اليت ينتمي إليها جمرمو  
فإننا نر  أن البواعث الرئيسية على ارتكاب اجلرمية املعلوماتية واليت حتدد الطائفة اليت  املعلوماتية ،

ينتمي إليها جمرم املعلوماتية ال خترج عن ثالثة بواعث حتركه. أما الباعث األول فتشرتك فيه جرمية 
تداء على األموال املعلوماتية مع غريها من اجلرائم التقليدية ، كتحقيق الربح املادي يف جرائم االع

واحلاق األذ  املادي أو املعنوي بالشخص املستهدف يف جرائم االعتداء على األشخاص. يف 
حني مييز الباعث الثاين جرمية تقنية املعلومات احلديثة عن غريها ويتمثل يف الرغبة يف الدخول يف 

تسلية أو اثبات اخلربة التقنية انظمة املعلومات اإللكرتونية واملعلومات اليت حتتويها ال لغرض سو  ال
اليت يتمتع هبا الفاعل أو غري ذلك من  األغراض اليت ال يكون السعي إىل حتقيق ربح مادي أو 
اإلضرار هبذه االنظمة من بينها. وأخريا يأيت الباعث الثالث والذي يتمثل يف الرغبة يف األضرار 
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أو جملرد اإلضرار هبا أو غري ذلك ، وينتمي  هبذه األنظمة ، سواء كانت هذه الرغبة بدافع اإلنتقام
 إىل هذه الطائفة مستخدمو فريوسات احلاسبات اآللية.

 الفرع الثالث  :  خصوصية جرائم اإلعتداء على النظام المعلوماتي من حيث اخطارها 
فيما يلي نسلط الضوء على مد  خطورة جرائم املعلوماتية من حيث الكم والنوع على 

األمنية  العسكرية و الصحية و النفسية و اإلجتماعية و الرئيسية )اإلقتصادية و جماالت احلياة
و أخريا اجلوانب اإلدارية( لذا سنتناول هذا األمر يف مخسة نقا  نقا  ، ندرس يف  والسياسية

األول منها االخطار اإلقتصادية جلرائم املعلوماتية فيما نبحث يف النقطة الثانية أخطارها 
يف حني نناقش يف النقطة الثالثة اخطارها النفسية والصحية واخريا نتطرق يف الرابعة إىل  االجتماعية

 اخطارها العسكرية واألمنية والسياسية أما النقطة األخرية فمخصصة لألخطار يف اجلانب اإلداري 
  أوال : أخطارها االقتصادية

، لوقوعها يف معظم األحوال للجرائم املعلوماتية اخطار ال توصف من الناحية اإلقتصادية 
على معلومات وبرامج ذات قيمة اقتصادية عالية ، سواء يف ذاهتا أو إلرتباطها بأموال قيمة ، مما 
يؤدي يف الغالب إىل خسائر  مالية فادحة ، إذ أنه ومبجرد حصول اجملرم املعلومايت على الوقت 

القضاء على أكرب املؤسسات اإلقتصادية يف والوسيلة الكافيتني لتنفيذ جرميته فإنه قد ال يرتدد يف 
فاجملرم املعلومايت خيتلف عن اجملرم العادي ، من حيث أنه يستخدم العقل والتقنية يف  1العامل.

عمليته اإلجرامية بدال من األسلحة ليستويل يف الغالب على مبالغ طائلة تفوق بكثري عما يستويل 
ا يسرق اللص العادي يف الواليات املتحدة االمريكية هو عليه اجملرم اإلعتيادي ، فمثال أن معدل م

( الف 19( آالف دوالر ، بينما أن معدل ما يسرق اجملرم املعلومايت هو حوايل )49ما دون الـ )
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الواليات املتحدة االمريكية الدولة األكثر تضررا من اجلرائم املعلوماتية من الناحية  وتعترب 1دوالر.
 2( مليار دوالر من جراء هذه اجلرائم.19.4ختسر سنويا ما مقداره ) االقتصادية ، حيث أهنا

أما على صعيد الدول األخر  ، فإنه قد سبق وأن قدرت دراسة أجريت يف بريطانيا عام 
( مليون جنيه 199حجم اخلسائر املالية النامجة عن هذه  اجلرائم يف ذلك البلد بـ ) 4559

( 44.949سائر املالية النامجة عن هذه  اجلرائم فيها بـ )اسرتليين سنويا ، ويف فرنسا قدرت اخل
مليار فرنك فرنسي سنويا ، وذلك مبقتضى دراسة قامت هبا اجلمعية الفرنسية ألمن املعلومات عام 

 Softwarفإنه ومبقتضى دراسة أجرهتا منظمة ) ةواما على صعيد الدول العربي 4551.3

Alliance Business يف الشرق األوسط تبني أن جمموع اخلسائر املالية النامجة عن هذه اجلرائم )
( مليون دوالر 19يف كل من اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة معا تقدر بـ )

 4( دوالر سنويا.4.199.999سنويا ، ويف لبنان بـ )
 ثانيا : أخطارها االجتماعية 

ماتية ال تتوقف عند حدود اإلقتصاد بل تتخطاها لتشمل أيضا ان خطورة جرائم املعلو 
 النواحي اإلجتماعية لألفراد واجملتمعات وكاآليت :

املساس باآلداب واألخالق العامة للمجتمع من خالل نشر الصور واللقطات واألفالم  -4
اجلنسية )اإلباحية( على شبكة األنرتنت، فعاملنا املعاصر يعيش ثورة جنسية طاغية ، جتاوزت كل 
احلدود والقيود ، حبيث أصبحت تشكل هتديدا كبريا للمجتمعات البشرية ، فهي كما يقول 

الصحفي يف جريدة نيويورك تاميز سيكون يف النهاية أشد فتكا من الطاقة النووية )جيمس ريستون( 
يف خطورهتا على اجملتمعات البشرية "، وأبرز سبب هلذه الثورة هو ظهور شبكة األنرتنت اليت 

                                                           
 .45، ص  4519قحطان حممد صاحل اجلميلي ، آلة العصر )الكمبيوتر( ، منشورات مكتبة الشعب ، بغداد ،  - 1
 .44ن، ص ،  س ، د ، بعبد الرمحان جلهم محزة ، جرائم االنرتنت من منضور شرعي وقانوين ، ظافرة للتصميم والطباعة ، بغدا - 2
 .19سابق ، ص ال املرجعنائلة عادل فريد قورة ،  - 3
 .44-49سابق ، ، ص  رجععبد الرمحان جلهم محزة ، م - 4
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ربطت العامل بأسره مع بعضه البعض ، وجعلته )باألخص أمريكا وأروبا( يعيش جنونا جنسيا 
ألزياء واالفالم والصور اجلنسية الفاضحة ، حىت أمسى اجلنس هو الشغل الشاغل حمموما يف عامل ا

فتمثل هذه الشبكة واحدة من أكثر الوسائل فعالية وجاذبية  1لعقول أغلب أفراد اجملتمع البشري.
لصناعة ونشر اإلباحية وبشكل يقتحم على اجلميع بيوهتم ومكاتبهم ، ولذلك فقد جلأ مروجوا 

إليها بغية احلصول على ارباح طائلة بأقل قدر ممكن من املخاطر ، حىت باتت توجد جتارة  اجلنس 
على هذه الشبكة اليوم طوفان من هذه الصور واألفالم ، بشكل مل يسبق له مثيل يف تاريخ 

 2البشرية.
وكل هذه املواقع واملواد اإلباحية ، بال شك هلا آثارها السلبية على اجملتمع وأفراده ، فمن 

رض ملشاهدة هذه املواد ، فغنه يف بادئ االمر قد يرتاد  على هذه املواقع من حيث الفصول أو يتع
اخلطأ ومن مث يبدأ باإلدمان عليها إىل أن يصل اخريا إىل مرحلة ال يعترب فيها اإلغتصاب جرمية  

أن هناك  ويسهل عليه ارتكاب اجلرائم اجلنسية ، واألخالقية وهلذا فقد ذهب رأي من الباحثني إىل
عالقة طردية ما بني مشاهدة هذه املواد وارتكاب بعض اجلرائم  التقليدية. فكثريا ما يؤدي اإلدمان 

ء على أوالدهم جنسيا أو إىل اعتداء االزواج على باشاهدة هذه املواد إىل اعتداء اآلعلى م
 3زوجاهتم بإعتداءات ال أخالقية وال انسانية وال دينية.

ولعل ما يزيد خطورة األمر هو أن كل مستخدم لألنرتنت ، صغريا كان أم كبريا معرض 
اليوم ملشاهدة هذه املواد فالوصول إىل املواقع االباحية قد أصبح سهال يف الوقت احلاضر بشكل 

                                                           
،  عارف خليل أبو عيد ، جرائم األنرتنت ، حبث منشور يف جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية ، اجمللد اخلامس ، العدد الثالث - 1

 .54(، الشارقة ، ص 4991هـ )أكتوبر / 4145ل /شوا
حسن طاهر داود ، جرائم نظم املعلومات ، الطبعة األوىل ، مركز الدراسات والبحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ،  - 2

 .51، ص  4999
من كتاب )الظواهر اإلجرامية املستحدثة وسبل مواجهتها (، مركز عبد اهلل عبد العزيز اليوسف ، التقنية واجلرائم املستحدثة ، حبث منشور ض - 3

 .449، ص  4991الدراسات والبحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية الرياض ، 
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ميكن معه حىت للمراهقني واألطفال الوصول إليها مع كل ما حيمله ذلك من أخطار ال توصف 
 ألبرياء.على هؤالء ا

ات حياة األفراد ، نتيجة اخرتاق اجهزة الكمبيوتر واخرتاق الربيد اإللكرتوين ياملساس خبصوص -4
ات وأسرار حياة األفراد يوغريها ، فمثل هذه اجلرائم تشكل بال شك هتديدا جسميا خلصوص

ات أم من قبل جه 1الشخصية والعائلية ، وسواء أحدث االخرتاق من قبل اهلاكرز أو الكراكرز.
حكومية ، فإهنا بال شك تعترب خرقا ألحد املبادئ الدستورية الراسخة ، أال وهي مبدأ حق 

 االنسان يف اخلصوصية.
املساس بسمعة وشرف وإعتبار األفراد ، عن طريق نشر صور مشينة لسمعتهم وشرفهم ،  -1

طريق  سواء اكانت تلك الصور حقيقية أم مزيفة ومعدلة من خالل برامج تعديل الصور أو عن
السب والقذف والتشهري عرب األنرتنت ونشر األقوال والتهم امللفقة ضد االفراد وباألخص الذين 

وكثريا ما تتسبب مثل هذه اجلرائم يف حدوث نتائج 2ميثلون رموزا دينية أو سياسية يف جمتمعهم.
اليت وقعت  ت الطالق والضرب والقتلالار واجملتمع ، فكم هي حخطرية كارثية هتدد استقرار االس

 على ضحايا أبرياء نتيجة مثل هذه التهم امللفقة وباألخص قذف النساء بتهمة الزنا .
 ثالثا : أخطارها النفسية والصحية 

يا ، إال أن اآلثار السليبة اليت توقعها أثارها السلبية على نفسية الضحا ن للجرائم عموماإ
غالب أشد وقعا من تلك اليت توقعها اجلرائم اجلرائم املعلوماتية على نفسية ضحاياها تكون يف ال

 التقليدية ، وبصورة عامة ميكن امجال هذه االثار مبا يلي :
                                                           

دون ان ( : هم من يقومون باالخرتاق اجملرد لنظم املعلومات ، وذلك على سبيل التحدي أو التسلية أو املغامرة ، من Hackersاهلاكرز ) - 1
( : فهم ال يتوقفون عند حدود االخرتاق اجملرد ، وإاما يهدفون من وراء Crackersيتوافر لديهم النية يف االضرار بالنظام املخرتق ، وأما الكراكرز )

سابق ، ال ا ملرجعميد نبيه ،: نسرين عبد احل ينظرالخرتاق إىل ارتكاب جرمية أخر  أو اإلضرار بالنظام املعلومايت املخرتق ، وللمزيد من التفصيل ،ا
 .14-19ص 

، مركز الدراسات والبحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  4علي بن عبد اهلل العسريي ، اآلثار األمنية إلستخدام الشاب لألنرتنت ،   - 2
 .11-19، ص  4991، الرياض ، 
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ان اجملين عليه يف مثل هذه اجلرائم ، يشعر بصورة مستمرة بعدم االرتياح النفسي لشعوره  -4
، ويصعب الدائم بضياع حقوقه وعدم امكانية اسرتجاعها ، الن اجلاين يف الغالب يكون جمهوال 

اكتشافه ، كما ويشعر دوما بعدم األمان والطمأنينة النفسية ال يف حاضره وال مستقبله ، حيث 
يشعر دوما بأنه معرض خلطر هذه اجلرائم اخلفية ، وأن خصوصياه واسرار حياته الشخصية 
والعائلية ومستوراته عموما معرضة للخطر االفشاء واالنكشاف للماليني من مستخدمي الشبكة 
العنكبوتية ، وأن أمواله ونقوده اإللكرتونية عرضة للسرقة واالختالس ، واستمرار مثل هذا الشعور 
خيلق لديه يف النهاية شعور آخر ، يتمثل بفقدان للثقة فيمن حوله من أصدقائه وأقربائه وزمالئه 

 يف العمل أو الدراسة ، ممن يستعملون الكمبيوتر واالنرتنت.
جرائم املواقع اإلباحية يعانون يف كثري من  وباألخصم املعلوماتية إن اغلب ضحايا اجلرائ -4

األحيان من اإلدمان  على ارتياد هذه املواقع ، وبال شك فإن مثل هذا االدمان ال يقل خطرا على 
 االدمان على أقو  أنواع املخدرات ، بل انه قد يكون أشد منه خطرا وفتكا.

حلدود النفسية ، بل تتعداها لتنتج عنها أخطار ان خطورة هذه اجلرائم ، ال تقف عند ا -1
صحية قد تؤدي أحيانا حبياة األبرياء ، ولعل أبرز مثال على ذلك هو ما حدث وان قام به أحد 
اجملرمني املعلوماتيني )الكراكرز( لد  إخرتاق النظام املعلومايت إلحد  املستشفيات يف الواليات 

العبث مبلفات النظام ، مما أد  بالنتيجة إىل وفاة احد  املتحدة االمريكية ، حيث أنه أقدم على
  1املرضى الراقدين يف املستشفى.

 رابعا : أخطارها العسكرية واألمنية والسياسية 
و  ذا كانت الدول فيما مضى تقاوم اجلرائم التقليدية اليت تقع على مصاحلها العسكريةإ

اجلرائم ملعلوماتية االكثر خطورة يف هذا الصدد من االمنية والسياسية  ، فإن عليها اليوم ان تواجه 
قليدية ، نظرا لصعوبة اكتشافها ، فهذه اجلرائم تعترب كالشبح بالنسبة للدول وباألخص ترائم الجلا

                                                           
 .15-11نفس املرجع السابق، ص  - 1
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خاطر يف هذه ملالدول النامية اليت ال متلك ما يكفي من التقنية ملواجهتها وإكتشافها ، وأهم ا
 :اجملاالت ميكن اجازها مبا يلي 

على صعيد املخاطر العسكرية ، فإن اخلطر احلقيقي هلذه اجلرائم يتمثل يف جرائم التجسس  -4
املعلومايت ، حيث باتت بإمكان الكثري من الدول اليت متلك التكنولوجيا ان توم بالتجسس على 
املواقع املنشآت العسكرية )السرية وغري السرية( للدول األخر  من خالل أقمار صناعية وأجهزة 

 معلومات ما كان إىلواضحى بإمكان هذه الدول الوصول نية متطورة ومعدة خصيصا لذلك ، تق
 ليصل إليها اجلاسوس االعتيادي إال بطريقة مميزة.

على صعيد  املخاطر األمنية ، فإن بعضا من اجلرائم املعلوماتية كاإلرهاب اإللكرتوين  -4
وجرائم غسيل االموال عرب االنرتنت وغريها من اجلرائم املنظمة امست تشكل هتديدا حقيقيا لألمن 
القومي للدول املعاصرة،  خصوصا بعد أن أصبح هناك نوع من اإلرتبا  الطبيعي ما بني اجلرمية 

ملنظمة وشبكة االنرتنت ، والذي هو ارتبا  قابل لإلزدهار والتطور يوما بعد يوم ، ذلك أن هذه ا
ل ضن واحد ، وكذلك توفر هلا أيضا أفالشبكة توفر للجرمية املنظمة القنوات واالهداف يف آ

الفرص إلستغالل هذه  القنوات واالهداف ، يف سبيل حتقيق أكرب قدر ممكن من األرباح ، بأقل 
 1مجاعات اجلرمية املنظمة دوما.واملخاطرة ، وهذا ما تربو إليه  قدر ممكن من اخلسائر

وعلى وجه العموم فإن جرائم اإلرهاب اإللكرتوين تعد من أخطر هذه اجلرائم ، فوسائل 
تبط باألقمار الصناعية ، وأنظمة املعلومات ر هلواتف احملمولة واهلواتف اليت تاالتصال احلديثة كا

ونية احلديثة كالكمبيوتر واألنرتنت والفاكس والربيد اإللكرتوين وغريها كلها قدمت خدمة اإللكرت 
غري مقصودة لإلرهابيني وباتت هذه الوسائل شائعة اإلستعمال من قبل اجلماعات اإلرهابية ، 
ومنحتها مساحات شاسعة يف مرونة العمل ، وساعدهتا على زيادة أنشطتها ، كما وأدت إىل 

                                                           
، ص  4999، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت ،  4)اجلرائم اإللكرتونية ( ،   واإلنرتنتعبد اهلل عبد الكرمي عبد اهلل ، جرائم املعلومات  - 1

14. 
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وظة يف نطاق اإلرهاب العابر للحدود ، وذلك من خالل ضماهنا لعنصر السرية زيادة ملح
لنقل أفكارها ، وعنصر تسهيل  الضرورية الدميومةالضرورية ألعمال هذه اجلماعات ، وعنصر 

 1اتصاهلا باجلماهري.
اجلماعات يف جتنيد االشخاص على وجه اخلصوص االحداث واملراهقني االبرياء إليقاعهم 

قع اإلرهاب ، كما وساعدهتا على نشر عملياهتا بالصوت والصورة ، ويف التحريض على يف مستن
 2القتل واالرهاب ، ويف احلصول على التمويل الالزم إلدامة عمليتها.

وأما املخاطر السياسية هلذه اجلرائم ، فإهنا تتمثل يف جرائم التشهري برؤساء ومسؤويل الدول 
وذلك من خالل نشر أقوال واشاعات بذيئة ومسيئة لسمعتهم ، أو ورموزها السياسية والقيادية ، 

نشر صور مشينة هلم سواء أكانت هذه الصور حقيقة أم مزيفة ، وذلك من اجل اضعاف مواطين 
وكذلك من اجل زرع الفنت 3دوهلم هبم ، واضعاف نفوذهم على الصعيد الوطين والدويل.

دول الضحايا ، حىت باتت هناك مواقع الكرتونية  واإلضطرابات واإلخالل باإلستقرار السياسي يف
 متخصصة بالسب والقذف والتشهري عرب شبكة االنرتنت.

 خامسا:  أخطارها اإلدارية 
مل يعد أمام أي دولة سو  االجتاه حنو اجملتمع اإللكرتوين والتكنولوجيا الرقمية فقد جعلت 

 تقارب أجزائه. وسائل اإلتصال احلديثة العامل يشبه املدينة الواحدة يف

                                                           
، مركز الدراسات  4واسهامه يف عمليات اإلرهاب ، حبث منشور ضمن )كتاب اإلرهاب والعوملة(    نرتنتحممد أنور البصول ، األ - 1
 .419-495، ص  4994جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ،  –لبحوث وا
، ص  4991، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ،  4سامي علي حامد عياد ، استخدام تكنولوجيا املعلومات يف مكافحة اإلرهاب ،   - 2

99-11. 
  4991، جرائم األنرتنت واحلاسب اآليل ووسائل مكافحتها ، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ،  نبيهي وممدوح حممد اجلنبيهيمنري حممد اجل - 3

 .11-11ص 
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لة يف احلياة العامة ولقد أدت التقنيات احلديثة للمعلومات واالتصاالت إىل إحداث تطورات هائ
على مستو  األفراد الذين يرغبون يف احلصول على خدماهتم بصورة أكثر تطورا وسرعة ودقة  سواء  

 .عالية، أو على مستو  اهليئات واملؤسسات القائمة على تقدمي تلك اخلدمات
ولقد أصبح إدخال تكنولوجيا املعلومات يف كافة األعمال احلكومية هو هدف العديد من 
الدول اليت تسعى للتقدم والرقي واليت منها اجلزائر حبيث سعت إىل إستخدام تكنولوجيا املعلومات 

 يف األجهزة احلكومية .
مصطلح جديد  أد  إرتبا  إستخدام تكنولوجيا املعلومات يف األجهزة احلكومية لظهور

أطلق عليه احلكومة اإللكرتونية الذي من خالله تسعى اإلدارة إىل تبسيط وتسهيل التعاون بينها 
وبني األفراد وتوفري املعلومات بشكل متكامل وسريع للجميع لتحسني أداء اإلدارة وتسهيل 

 حصول املواطن على اخلدمة بأقل تكلفة .
الذي يشد اإلنتباه  1احلكومة اإللكرتونية يف وقتنا هذا طرح يف ميدان الفكر مصطلح

 باعتباره مصطلح حديث مرتبط باملعلوماتية وتقنياهتا املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات.
فمع تطور تكنولوجيا املعلوماتية سارعت احلكومات الرشيدة إىل حبث تنفيذ نظام يغري من 

رات احلكومية واجملالس البلدية أسلوب تقدمي وكيفية احلصول على اخلدمات اليت تقدمها اإلدا
واإلقليمية وأجهزة احلكم عموما بصورة أمثل ختتصر الوقت واجلهد واملال أيضا مع حتسني األداء 

 والكفاءة و الفعالية.
أهنا تعين إستخدام وسائل اإلتصال التكنولوجية املتنوعة واملعلومات يف  البعضحبيث ير          

القيمة، والتواصل  مع طاليب  كومية خدماهتا العامة اإللكرتونية ذاتتسيري سبل أداء اإلدارات احل

                                                           
تقوم  لفظ احلكومة اإللكرتونية متعلق بالصفات و املعاين اليت توصف هبا من حيث كوهنا سلطة عامة وركن يف الدولة او الوزارة أو اهليئة اليت - 1

 املرافق العامة وغري ذلك.بتنفيذ القوانني وإدارة 
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ق تعتمد إستخدام وسائل اإلتصال اإللكرتونية عرب بوابة واحدة وكذلك إستخدام املعلومات بطر 
 على اآللية االلكرتونية.

وهذا يعين أن احلكومة اإللكرتونية تتبىن التغيري أو التعديل يف العالقات األساسية بني 
 احلكومة من ناحية،  وجلمهور املواطنني ورجال األعمال من ناحية أخر  من خالل طريقتني:

تقدمي اخلدمات بطريقة خمتلفة عن طرق التقليدية بواسطة تكامل املعلومات ومتيز األفراد من -
 الوصول إليها عن طريق األنرتنت.

التحول يف طبيعة ممارسة السلطة عن طريق العمل على حتسني العالقات وإقامة جسور الثقة بني  -
الدولة ومواطنيها اليت تعمل على اإلستفادة من إمكانات تكنولوجيا اإلتصال لتطوير األداء 

ق اإلداري واحلكومي، وحتسني عالقة القائمني على املرفق العام جبمهور املتعاملني معه، وحتقي
الدميقراطية اإلدارية بإتاحة الفرصة للجمهور إلبداء رأيه يف مستو  أداء املرفق خلدماته وأخذه يف 

 .1حسبان القائمني على إدارة املرفق
خر أن احلكومة اإللكرتونية  تعّرف يف مدلوهلا مبعنيني أحدمها واسع و البعض اآلبينما ير  

ونية وفقا له تعين اإلستخدام األوسع للتكنولوجيا األخر ضّيق  فاملعىن الواسع للحكومة اإللكرت 
احلديثة يف تنظيم األعمال احلكومية وتطوير البنية التحتية احمللية الالزمة لذلك، بشكل يؤدي إىل 
إستفادة احلكومة من اإلنرتنت واملعلومات واتصاالت التكنولوجية إلجناز معامالت األفراد بسهولة 

حلكومة اإللكرتونية ليست مقصورة على بتوفري اخلدمات للمواطنني عن وسرعة، وتبعا هلذا املعىن فا
طريق األنرتنت فحسب بل تشمل احملاولة الدائمة للحصول على أجود اخلدمات احلكومية يف 

                                                           
ب القانونية ماجد احللو ، احلكومة اإللكرتونية واملرافق العامة، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي األول الذي نظمته أكادميية شرطة ديب حول " اجلوان 1

 .49-1. ص 4991أفريل  41-41واألمنية لعلميات اإللكرتونية من 
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العالقات الداخلية واخلارجية من خالل الطرق اإللكرتونية دون إعتبار للمكان والزمان أو متييز أو 
 إخالل تكافؤ الفرص.

ا املعىن الضيق للحكومة اإللكرتونية فيعين جمموعة األنشطة احلكومية اليت تعتمد على أم
األنرتنت واإلتصاالت اإللكرتونية عرب جمموع طبقات ومستويات احلكومة لتقدمي اخلدمات 

 واملعامالت لألفراد واحلصول على املعلومات يف شىت اجملاالت بيسر وسهولة.
ونية تكمن يف التبادل غري املادي للبيانات بني املرافق العامة و فاإلجراءات اإلدارية اإللكرت 

اجلمهور، هذا التبادل يتطلب عدم اإلقتصار على وضع  اماذج اإلجراءات اإلدارية على شبكة 
األنرتنت وإاما جيب أن يسمح بإمكانية القيام جبميع املراحل الالزمة إلهناء اإلجراء اإلداري من 

لومات تؤدي إىل إنشاء مواقع تفاعلية تتيح للمستخدم طلب اخلدمة و خالل إستخدام نظم مع
 1تلقي جواب على طلبه.

بينما إجته آخرون لتعريف احلكومة اإللكرتونية من خالل املدول اجلامع هلا واإلدارة ، حيث 
 ذهب أنصار هذا اإلجتاه إىل أن مفهوم احلكومة اإللكرتونية جيب أن يراعى فيها:

لقطاع العام إىل اإلدارة اإللكرتونية خصوصا وأن التجارة اإللكرتونية كانت األصل حتول أعمال ا -
 الذي تفرعت منه احلكومة اإللكرتونية.

أن يستوعب اخلدمات التقليدية للحكومة بصرف النظر عن السلطة اليت تقدمها سواء كانت  -
 السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية.

تعّرف احلكومة اإللكرتونية بأهنا قدرة القطاعات احلكومية على تبادل  ويف هذا اإلجتاه
املعلومات وتقدمي اخلدمات فيما بينها وبني املواطنني وبني قطاعات األعمال بسرعة ودقة عالية، 

                                                           
-99، ص 4991احلكومة اإللكرتونية ونظامها القانوين، الكتاب األول،  دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، عبد الفتاح بيومي حجازي،  - 1
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وبأقل تكلفة عرب شبكة األنرتنت أو وسائل اإلتصال األخر  مع ضمان سرية وأمن املعلومات 
 .1أو أي  مكان املتناقلة يف أي وقت

أخريا ميكننا القول أن احلكومة اإللكرتونية هي أداة لتطبيق نظام املعلوماتية املرتبطة 
بتكنولوجيا احلديثة يف أعمال احلكومة لتحقيق أهدافها يف تلبية احتياجات األفراد وجعل الدولة 

 . 2دارات احلكوميةأكثر تفاعال مع مواطنيها دون أن جتعلهم يتكبدون مشقة الذهاب بأنفسهم لإل
و من منطلق أن الوسائل اإللكرتونية  فرضت على األفراد واإلدارات مواكبة علوم العصر 
وتقنياته حبيث مل يعد مقبوال التخلف عن ركب املعرفة التكنولوجية وهو أمر يبني أثر  اإلدارة العامة 

لى سري املرافق العامة أن تطلب اإللكرتونية يف التطابق مع مبدأ التغري فمن حق اإلدارات القائمة ع
من أشخاص القانون اخلاص املتعاقد معها ألداء عمل حكومي هلا، أن تستخدم أحدث الوسائل 

 العلمية واإلبتكارات التكنولوجية يف تطوير خدمة املرافق وإال أهنت عقودها بإدارة منفردة. 
جتاوبا مع متطلبات مشروع نظام هلذا أطلق يف فرنسا  عليها الالمركزية الفنية كوهنا  األكثر 

احلكومة اإللكرتونية من خالل إنشاء هيئات متخصصة خاضعة جمللس الوزراء و من خالهلا  
سيسمح بتحويل إدارة املرفق العام من النظام التقليدي إىل اإللكرتوين بصرف النظر عن طريقة 

 . اإلدارة سواء أكانت مباشرة او غري مباشرة 
اقع يف اجلزائر إاّل و جند أن احلكومة اإللكرتونية بدأت مالحمها تظهر و إذا ما رأينا الو 

الذي كان مشروعا الذي بدأ يتجسد من  4941للعيان إنطالقا من برنامج اجلزائر اإللكرتونية 
خالل عصرنة اإلدارة  يف قطاعاهتا  املختلفة متاشيا مع التوصيات و التأكيدات اليت ناد  هبا 

                                                           
، مداخلة ألقيت  -راجلزائ –ت احمللية اوسيلة واعر ، دور احلكومة اإللكرتونية يف حتسني جودة اخلدمات احلكومية حالة وزارة الداخلية و اجلماع 1

 ودة الشاملة بقطاع اخلدمات بكلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري ، جامعة منتوري ، قسنطينة.بامللتقى الدويل حول اجل
 49-41حممد حسني النيلي، العالقة بني القانون واحلكومة اإللكرتونية، ورقة عمل قدمت ملؤمتر الكويت حول احلكومة اإللكرتونية يف الفرتة  2

 .19-49. ص 4991أكتوبر 
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ية على ضرورة النهوض و اإلرتقاء إىل جمتمع بال أوراق و عامل اإلقتصاد السيد رئيس اجلمهور 
الرقمي من خالل خطوات رئيسية للوصول إىل اهلدف املنشود املتمثل أساسا يف املواطن اإللكرتوين 
و ذلك عن طريق تطوير األجهزة اإلدارية و سن القوانني الالزمة اليت تسمح بالوصول إىل تبسيط 

من أجل لعدالة اإللكرتونية ، الرتبية و التعليم ، التعليم العايل ، الصحة ،...اخل ، اإلجراءات و ا
 املؤسسات. ذاربط اإلدارة باملواطن و ك

و يف هذا السياق جند أن احلكومة تسعى جاهدة يف تنفيذ برنامج السيد رئيس اجلمهورية من 
منظومتها املعلوماتية وتطويرها ، مع خالل العمل على عصرنة كل القطاعات اإلدارية و حتديث 

تكوين العنصر البشري إلعداده من أجل التعامل اجليد ذو النوعية املطلوبة يف ذلك و يف اطار 
ذلك قامت وزارة العدل بتطوير شبكة املعلومات لديها متاشيا مع متطلبات العصر و خدمة 

 ، و هذا ما سنشرحه وفق ما يلي : 1للمواطن
   العدل لوزارة القطاعية الشبكة -

 املعلوماتية التطبيقات يف للتوسع ضرورية مادية قاعدة العدل لوزارة القطاعية الشبكة تشكل
آيل عن طريق  سيريت لضمان مؤمنة بوسيلة العدالة قطاع تزويد منها اهلدف .تنميتها جتري اليت

 واالتصاالت املعلومات لتداول جديدة أساليب توفري كذلك اآليل اإلعالم تطبيقات إستخدام
 قواعد على اإلطالع من التمكني مع مصاحل العدالة، خمتلف عرب للمعطيات الفوري والتبادل
 واملؤسسات القضائية اجلهات العزلة لبعض على والقضاء العدالة قطاع طرف من املنشأة البيانات

 :طريق عن النائية
Visio conference  بعد عن احملاضرات 

Reunions à distance-  بعد عن االجتماعات 
Audition de détenus à distance-  بعد عن احملبوسني واستجواب مساع  
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Télé- formation-  بعد عن التكوين  
 :من النظام يتكون

 .بينها فيما الشبكات ربط -
 وإيواء القطاعية الشبكة وإدارة بتسيري للقيام امللقمات من جمموعة من يتكون معلومايت مركز -

 .العدالة قطاع بيان قواعد
 العدالة قطاع بعصرنة الخاص المخطط في المسطرة لمشاريعا -

   la nouvelle carte judiciaire* الخريطة القضائية الجديدة :
 العدل مقر لوزارة العامة القضائية ) احملاكم املديريات اجملالس املستويات كل يف احمللية الشبكات

 قضائية خريطة إعداد قرار اختاذ على تساعد أداة بإجناز أساسا املشروع هذا فيهتم ( ،العدل وزارة
 قضائية جهات إنشاء سياسة على أكثر عقالنية إضفاء إىل يطمح كما وتسيري تطوراهتا ، جديدة

و هو  2004 جويلية شهر يف به العمل بدء الربنامج . هذا وتعيني القضاة تكوين جديدة،
  .األوربية اللجنة مع بالتعاون إجنازه متواصل إلمتام

  la gestion des mandats d’arrêtتسيير أوامر القبض : * 
 األوامر تسيري تسهيل إىل القضائية الشرطة مع االشرتاك مع يتم الذي املشروع هذا يرمي

 .الفردية احلريات لضمان أفضل آفاق وضمن الفضائية اجلهات مستو  على بالقبض
  la numérisation des archives judiciaires* ترقيم األرشيف القضائي : 

 االستعانة خالل من وتسيريه، القضائي األرشيف حفظ ظروف حتسني إىل املشروع هذا يهدف
 جعل وكذا الوثائق، وضياع تلف ضد أكرب محاية الوقت نفس يف تضمن اليت احلديثة باألدوات

 1.وفعالية بسرعة تتم واالسرتجاع عمليات البحث
 على احملافظة جمال يف القانونية االلتزامات مسايرة يف املتمثل اليوم الغالب الطرح هذا على عالوة

 وجه أحسن على العمومية خدمتها أداء من القضائي األرشيف مصلحة ستتمكن األرشيف،
 .قضائي ملف استكمال أو وثيقة على احلصول يف يساعده الذي املواطن األوىل إجتاه بالدرجة
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 .الوطنية الذاكرة على للمحافظة أساسيا مسعى تشكل تبقى لكنها آنية بآثار تتسم العملية هذه
  للهوية وطني جدول * إنشاء

 سجالت ترقيم مبرحلة أوال متر الداخلية، وزارة مشاركة تستدعي املد  طويلة عملية إهنا
 .آيل تسيري برنامج ووضع املدنية  احلالة

 بإنشاء وتنتهي للتعريف، وطين جهاز إنشاء إىل القريب األجل يف تؤدي العملية هذه
 احلصول بتسهيلها وذلك اليومية اإلدارية احلياة على إجيابية آثار هلا وستكون .للهوية وطين جدول

 .السفر وجواز الوطنية التعريف بطاقة اجلنسية، شهادة :مثل مراقبتها الوثائق بعض على
و متاشيا مع ما سبق ذكره قد قامت اجلزائر بإعداد ترسانة من القوانني كي تضمن توافق 
املنظومة التشريعية مع التحوالت القائمة يف هذا اجملال ، إنطالقا من تعديل قانون العقوبات بإدراج 

قم القسم السابع مكرر املعنون باملساس بأنظمة  املعاجلة اآللية للمعطيات مبوجب القانون ر 
املعدل و املتمم لقانون العقوبات ، و الذي عزز بالقانون  4991نوفمرب  49(املؤرخ يف 91/49)

(  املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم و 95/91رقم )
و  4949فرباير  94( الصادر يف 49/91اإلتصال و مكافحتها ، كما مت إصدار القانون رقم )

مت إصدار  4949فرباير  94تعلق بعصرنة العدالة ، كما أنه يف نفس اليوم و السنة أي يف امل
 41(  احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالتوقيع و التصديق اإللكرتونيني ، و يف 49/91القانون )

( املتضمن تعديل و تتميم قانون اإلجراءات اجلزائية  و 49/94صدر األمر رقم ) 4949يوليو 
 1 .4949يوليو  45دور إستدراك له يف ص
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على النصوص  المبحث الثاني: إنعكاس إستقاللية جرائم اإلعتداء على النظام المعلوماتي
 التشريعية التقليدية 

و بعد أن توضحت لنا إستقاللية تلك اجلرائم و تفردها عن غريها من  على ضوء ما سبق
اإلستقاللية على النصوص التشريعية التقليدية إنطالقا من اجلرائم نتجه اآلن لتوضيح إنعكاس تلك 

املبدأ األساسي الذي يقوم عليه القانون اجلنائي و هو مبدأ الشرعية اجلنائية يف الشقني التجرميي و 
العقايب فال جيوز القول عن أي سلوك أنه جمرم ما مل ينص املشرع اجلنائي على تلك الصفة بنص 

الغموض حيث أن تزايد مظاهر اإلعتداء على نظم املعلومات و ما  صريح واضح يزيل اللبس و
حتتويه من معلومات جعل القانون اجلنائي يشوبه الثغرات و هو ما أطلق عليه بأزمة مبدأ الشرعية 
يف نطاق جرائم اإلعتداء على نظم املعلومات و هو ما سنتطرق إليه يف املطلب األول من هذا 

ملد  عجز املواجهة اجلنائية التقليدية ضد اإلعتداءات الثاين منه  املبحث بينما خنصص املطلب
 . على النظام املعلومايت

 المطلب األول : مبدأ الشرعية الجنائية و أزمته في جرائم اإلعتداء على النظام المعلوماتي 
على النظام املعلومايت عن أية جرمية أخر  تقليدية مقررة عن  ال ختتلف جرائم اإلعتداء

طريق قانون العقوبات من حيث أهنا تتطلب لتحقيقها األركان املتفق على ضرورة حتقيقها يف أية 
جرمية أخر  للتواجد على أرض الواقع ، فباإلضافة إىل ضرورة تواجد الشر  املبدئي يف كل جرمية 

، فإنه البد من وجود ركن مادي ملموس يعرب عن ارادة الفاعل بشكل ونقصد هنا الركن الشرعي 
جلي ميكن اثباته ، ومن مث البد أيضا من ركن معنوي يعرب عن ارادة جمرم تقنية املعلومات احلديثة ، 
فاجلرمية بشكل عام ، ليست ظاهرة مادية خالصة ، قوامها الفعل وأثاره ، ولكنها كذلك كيان 

ر يف القانون اجلنائي احلديث ذلك املبدأ الذي يقضي بأن ماديات اجلرمية نفسي ، ومن مث استق
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بها كيان لمسؤولية وال تستوجب عقاب ، ما مل تتوافر إىل جانبها العناصر النفسية اليت يتط تنشئ
 اجلرمية.

وبال شك ، فإن هذا املنطق يسري أيضا على اجلرائم حمل الدراسة ، مبعىن أهنا ال ختتلف 
مية حيتويها القانون العقايب ، فالبد و أن ترتكب من شخص قادر على حتمل تبعات عن أية جر 

أعماله ، فال يسأل عن هذه اجلرمية من ال يعرتف هلم قانون العقوبات هبذه الصفة كاجملنون واملعتوه 
 أو املصاب مبرض عقلي.

ة ، وشخصية فالفقه ير  بأن الركن الشرعي ال يعدو كونه عالقة تربط بني ماديات اجلرمي
اجلاين ، وهذه العالقة تتمثل يف سيطرة اجلاين على الفعل وآثاره ، وجوهرها اإلرادة ، ومن مث كانت 

، والشك أن هناك تقسيم للجرائم بشكل عام يستند على أساس الركن 1ذات طبيعة نفسية 
الفاعل يف املعنوي فتقسم إىل جرائم عمدية وأخر  غري عمدية ، ويعتمد هذا التقسيم على أن 

اجلرائم العمدية قد قام بإقرتاف فعله قاصدا ارتكاب السلوك اجملرم وحتقيق النتيجة اجملرمة ، بينما 
جند أن الفاعل يف اجلرمية غري العمدية مل يقصد سو  ارتكاب السلوك دون ارادة حتقيق النتيجة 

ع جرمية التقنية احلديثة إال اجملرمة عن طريق النص اجلزائي ، وإذا كان من املتصور غالبا أن ال تق
بصورة جرمية عمدية سبقها التفكري يف احلصول على املعلومة أو اخرتاق شبكة نظام حاسب آخر 
من أجل احلصول على املنفعة أو حتقيق اهلدف املرسوم له ، إال أن هذا ال يعين أهنا ال حتقق إال 

ارتكاهبا أيضا بشكل جرمية غري عن طريق عمدي ، بل أنه من املمكن أيضا أن نتصور امكانية 
 عمدية يف بعض األحوال احملتملة احلدوث.

                                                           
،  دار النهضة العربية  4511الطبعة الثالثة ، النظرية العامة للقصد اجلنائي )دراسة تأصيلية مقارنة يف اجلرائم العمدية ( ، حممود جنيب حسين  - 1

 .91ص  ، القاهرة،
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وكون اجلرمية عمدية هو األصل إال ما استثىن املشرع بنص على أهنا غري عمدية ، فقد استقر يف 
غالبية قوانني اجلزاء تلك القاعدة اليت تقضي بأنه إذا سكت الشارع عن بيان صورة الركن املعنوي 

 اجلرائم ، كان معىن ذلك أنه يتطلب القصد اجلنائي العمدي فيها.يف جرمية من 
أما الركن املادي للجرمية فيعرف بأنه يتمثل يف سلوك اجرامي معني يتطلب القانون كمنا  
للعقاب على هذه  اجلرمية ، على أن حتقق نتيجة ضارة هلذا السلوك اإلجرامي كشر  بذاته يتعني 

، وفضال عن ذلك جيب أن يرتبط النشا  أو السلوك اإلجرامي  قيامه حىت يعاقب على اجلرمية
،وعليه فالركن املادي يف اجلرمية 1ونتيجته الضارة بعالقة سببية ، وهو ما يطلق عليه "اإلسناد املادي"

التامة يقوم على ثالثة عناصر هي السلوك االجرامي الذي يقع من اجلاين ، والنتيجة الضارة أو 
على هذا السلوك سواء كان مقصود أم ال ، وأخريا عالقة السببية بني سلوك اجلاين اخلطورة املرتتبة 

 2والنتيجة اليت حتققت.
ويقصد بالسلوك االجرامي )النشا  اخلارجي الذي يقوم به اجلاين ، ويربز يف العامل 

اجلاين اخلارجي مكونا ملاديات اجلرمية ومسببا ملا قد يرتتب عليها من ضرر أو خطر ، وسواء قصد 
. 3من هذا السلوك اإلجرامي حتقيق نتيجة معينة أم حتققت النتيجة دون أن تنصرف ارادته إليها"

ة جتيش يف نفس اجلاين إىل فعل أي أن السلوك اإلجرامي البد أن خيرج اجلرمية من كوهنا جمرد فكر 
 هر أثره يف العامل اخلارجي ويدركه الغري بإستخدام حواس اإلدراك.ظي

لوك اإلجرامي يف كل جرمية من قبل املشرع ضيقا واتساعا على حنو ميكن وحيدد الس
القاضي من تكييف السلوك اإلجرامي أو فعل اجلرمية ورده إىل القاعدة القانونية أو النص التجرميي 

                                                           
  .411الفكر العريب ،ص ،دار  4511رؤوف عبيد ، مبادئ القسم العام من التشريع العقايب، طبعة ثالثة ،  - 1
الثاين عدم اقرتان ير  البعض أن عناصر الركن املادي هي اثنني فقط ، أوهلما تطابق السلوك اإلجرامي يف النموذج املنصوص عليه قانونا ، و  - 2

 .احسلوك بظرف مب
 .491، ص  4559،أمحد عبد العزيز األلفي ، شرح قانون العقوبات )القسم العام ( ، مكتبة النصر الزقازيق  - 3
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، معىن ذلك أنه للعقاب على اجلرمية البد أن يتطابق السلوك اإلجرامي للجاين مع 1الذي حيكمه
جرامي الوارد يف قاعدة قانون العقوبات على حنو من الدقة والوضوح ، حبيث ال ذات النموذج اإل

 يدع جماال إلختالف الرأي يف مضمونه.
وبالكالم عن طبيعة السلوك اإلجرامي يف جرمية اإلعتداء على النظام املعلومايت  ، فإن هذا 

إقتضي تدخل القانون السلوك يرتكب عن طريق إستخدام األساليب الفنية ، و هو األمر الذي 
اجلنائي ملواجهتها ، لسد الفراغ او النقص التشريعي ، حيث ال ميكن أن تبقى بدون عقاب أفعال 

 اجرامية جديدة رغم خطورهتا.
ولكن حىت يتدخل املشرع فال مناص سو  تطبيق النصوص القائمة على قانون العقوبات  

دأ الشرعية اجلنائية ، حبيث بدواما املساس مب حىت ال ترتك أفعال اإلعتداء دون عقاب ، ولكن حتما
تفسر النصوص القائمة على حنو أوسع من الذي وضعت ألجله ، كما من املتصور أيضا تطبيق 

النصوص القائمة يف أية قوانني خاصة أخر  معمول هبا ، األمر الذي يربر احلاجة للحماية اجلنائية  
، مث ابراز  الفرع األول طرق ملبدأ الشرعية اجلنائية  وعليه سنتعرض ملربرات احلماية من خالل الت

 الفرع الثاين .قصور اجلزاءات اجلنائية اليت تقررها التشريعات املدنية ذات الصلة 
 الفرع األول : مكونات مبدأ الشرعية .

 أوال :  مبدأ الشرعية الجنائية 
 مقتضى مبدأ الشرعية الجنائية –أ 

    من املبادئ األساسية يف اغلب التشريعات أنه لتشريع مظهر من مظاهر النشا  اإلنساين 
) فعال كان أم امتناعا (، أي إلعتبار تصرف ما بأنه جرمية معاقبا عليها ، البد من تدخل املشرع 

عل  بالنص و الذي يوضح لنا أن هذا التصرف أو ذلك املظهر أنه غري مشروع مبا يفيد النهي عن ف
                                                           

 99، ص 4591السعيد مصطفى السعيد، األحكام العامة يف قانون العقوبات، الطبعة الثانية، مكتبة النهضة املصرية، مصر، يف هذا املعىن :  - 1
 وما بعدها.
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النهي )باإلرتكاب( أو ملن خيالف األمر )باإلمتناع(. وذلك ما يعرف  ذلك زاء ملن خيالفاجلوتقرير 
 Principe de légalité desبأنه مبدأ شرعية اجلرائم و العقوبات أو مبدأ الشرعية اجلنائية )

délites et des peines)  : حيث ، 
ان التجرمي ال يكون إال من قبل الشارع أي بنص قانوين صادر عن سلطة ممثلة للشعب وخمتصة  -

بالتشريع ، بيد أن استقالل املشرع بسلطة التجرمي ال مينعه من تفويض هذه السلطة يف حدود 
معلومة للسلطة التنفيذية ، وغالبية الدساتري جتيز هذا التفويض، ويرتتب على هذا املعىن أن 

اضي حمروم من سلطة التجرمي ، وأيضا ميتنع عن القاضي اخلروج عن نصوص التجرمي والعقاب الق
، خالفا ملا كانت عليه احلال يف تشريعات العصور املاضية . كما أن  1عند نفسريها وتطبيقها

الشخص يتمتع حبرية كاملة يف تصرفاته فله أن يقوم بكل ما يشاء من تصرفات دون مساءلة أو 
، لذلك نالحظ أن 2من أي شخص إال اذا قام بالتصرفات احملددة اليت جّرمها القانون متابعة 

القوانني اجلنائية ألزمت القاضي على ذكر النص القانوين الذي يطبقه على املسائل املطروحة أمامه 
م ، األمر الذي يلز 3، كما ال ميكن له أن ينطق بعقوبة غري حمددة بطبيعتها ومقدارها بنص القانون

 4القاضي باإلمتثال لنص عند النطق بالعقوبة ويبعده عن خطر خلق العقوبات.
أن ينص مقدما على ما  –أو من يفوض من السلطات التنفيذية   –انه يتعني على املشرع  -

يعده من األفعال أو التصرفات جرائم معاقبا عليها ، وأن جيهد يف جعل ما يصوغه من هذه 
زات كل جرمية ، فال يكفي صدور نص التجرمي فقط ، بل البد النصوص موضحا خلصائص أو ممي

                                                           
قد متنح تفويض تشريعي يف نطاق بعض املسائل الضيقة اليت حتتاج  األصل أن تتوىل السلطة التشريعية مهمة إصدار القوانني ، غري أنه كإستثناء - 1

سلطة إىل خربة ومسائل فنية ال متلكها السلطة التشريعية ، وعليه فالنصوص التشريعية اليت تعترب مصدرا للتجرمي والعقاب ، تكون صادرة عن ال
كما قد تكون صادرة عن سلطة أخر  ختتص بالتشريع كإستثناء وفق ما   التشريعية يف الدولة حيث يف اجلهة الوحيدة اليت تتوىل ذلك كأصل عام ،

سابق ، ص  يعرف بالتفويض التشريعي ، كالقرارات اإلدارية الصادرة وفقا للقوانني واللوائح ، مشار إليه لد  الدكتور حممد محاد مرهج اهلييت مرجع
441. 

2
 - P.Pouzat,J.Pinatel:Traité de droit criminel – Dalouz 2eme édition 1967 – p 143.No 77. 

3
 - G. Stefant, G. Levasseur, B.Bouloc : Droit pénal général – Précis Dalloz 1980 – P132. N=17. 

4
 - Pouzat, J.Pinatel : ouvrage précité – P 143.Numero 17. 
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من حتديد اجلرمية حتديدا دقيقا وذكر عناصرها ماهية العقوبات املقررة هلا ومقدارها أو كيفية 
تقديرها. وإذا ركان تدخل الشارع الزما على هذا الوجه ، فاملعىن الذي يستفاد من ذلك هو أن 

توبة ، وينبين على هذا أن النصوص املكتوبة هي املصدر الوحيد التجرمي ال يكون إال بنصوص مك
يف حتديد اجلرائم وتقرير العقوبات ، وهبذا يتميز القانون اجلنائي يف الكثري من فروع القانون 

 األخر  اليت ال تقتصر مصادرها على القانون املكتوب بل قد تستمد من غري ذلك املعرفة مثال.
للمستقبل ، أي أن القوانني اليت تصدر بتجرمي التصرفات ال تسري ان التجرمي ال يكون إال  -

على ما وقع من هذه التصرفات سابقا على تاريخ صدورها ونفاذها. وهذا مفهوم بداهة ، إذ أن 
العقاب على افعال أو تصرفات وقعت قبل نفاذ القانون وهو يف حقيقة األمر جترمي  هلا بغري قانون  

وقوعها مل يكن هناك قانون ينص على عقاهبا أي جترميها. ذلك هو ما دام الغرض أنه وقت 
هي يف هذا املعىن ليست نتيجة فحسب ملبدأ دم رجعية القوانني اجلنائية( ، و مقتضى قاعدة )ع

 1 الشرعية اجلنائية بل اهنا أصل هذا املبدأ و مقتضاه.
ذلك لكي يشمل على أن مفهوم مبدأ الشرعية ال يتوقف على ما سلف ذكره بل يتجاوز 

اإلجراءات اجلنائية اليت يتطلبها القانون بالنسبة للمتابعة من يوم ارتكاب اجلرمية حلني احملاكمة. 
لذلك يطلق الفقه  على هذا مبدا )ال جرمية وال عقوبة وال تدابري أمن و ال إجراءات إال بنص 

، إذ هي تسبق دائما  قانوين ( ، ولكن هذه الصيغة غري الزمة الن اإلجراءات مسألة مفرتضة
 النطق بالعقوبة فهي مندجمة بصفة ضمنية يف عنصر شرعية العقوبة.

ومن الواضح أن الغرض االول من مبدأ الشرعية  هو كفالة حلرية األفراد يف افعاهلم 
وتصرفاهتم ، ألنه لو ترك أمر التجرمي للقاضي كما كان احلال يف تشريعات العصور املاضية  

 حرية من أمرهم ال يدرون بصفة قاطعة ما هو مباح هلم وما هو حمظور عليهم  ألضحى األفراد يف

                                                           
 .49، ص 4999، د.م.ج، اجلزائر،1، شرح قانون العقوبات اجلزائري )القسم العام( اجلزء األول اجلرمية،  عبد اهلل سليمان - 1
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فتتعطل بذلك حرياهتم ويشل نشاطهم بفعل اخلوف واحلذر تارة وبفعل ما حيتمل من تعسف 
 القاضي واستبداده تارة أخر .

من  و املبدأ فوق ذلك مما تقتضيه العدالة واملنطق ، اذ أن العقاب أخطر ما متلكه الدولة
احلقوق يف مواجهة األفراد ملا يتهددهم من انواع اإليذاء يف حرياهتم وأمواهلم بل ويف أرواحهم تبعا 
ملا تقتضيه خمتلف العقوبات ، ومن مث فإن األمر يتطلب عدالة ومنطقا انذار األفراد مقدما ويف 

معينة ، أي أن  صورة واضحة ال لبس فيها مبا يتعرضون له إذا ما صدرت عنهم أفعال أو تصرفات
األمر يتطلب النص مقدما على اجلرائم وعقوباهتا ، واخريا فإنه مبدأ تقتضيه املصلحة العامة أو 
مصلحة اجلماعة ، وذلك بإعتبار أن فيه ضمانا لوحدة القضاء اجلنائي وعدم أو تفاوته تفاوتا 

 1يذهب هبذه الوحدة.
 نتائج مبدأ الشرعية الجنائية -ب 

مهمة القاضي اجلنائي هي تطبيق القانون ، ألن هذا هو عمل القاضي ال نزاع يف ان 
بصفة عامة وملا كان مقتضى مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات قصر سلطة التجرمي على املشرع أو ما 
يفوضه من اهليئات التنفيذية أو اإلدارية ، وحرمان القاضي اجلنائي من تلك السلطة ، فإنه جيب 

تنع يف تطبيقه للقانون اجلنائي عن كل ما من شأنه أن يوصله إىل التجرمي يف على هذا األخري أن مي
صورة ما  فال ينبغي له انشاء جرائم جديدة مل ينص عليها ، أو توقيع عقوبات غري مقررة قانونا ، 

 او الزيادة يف العقوبات املقررة ، أو احلكم يف جرمية لعقوبة مقررة جلرمية أخر .
لقاضي ملزم بتطبيق القانون اجلنائي كما هو ، أو كما وضعه أو أراده ومعىن كل ذلك أن ا

 Interprétation étroite ouالشارع ، وهذا املعىن هو ما يعرب عنه بقاعدة التفسري الضيق )

restrictive وإذا كان مبدأ قانونية اجلرائم والعقوبات يقتضي من جهة أخر  تقييد سلطة املشرع .)
على املستقبل دون املاضي ، فال شك يف أن هذا القيد جيد صداه يف عمل نفسه بقصر التجرمي 

                                                           
 .49املرجع نفسه، ص - 1
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القاضي كذلك ، فيحتم عليه اإلمتناع عن تطبيق النصوص اجلنائية املتضمنة للتجرمي تطبيقا من 
 شأنه أن جيعلها تسري على املاضي و عليه نستخلص نتائج هذا املبدأ و هي :

القاضي اجلنائي أمر ال جرمية فيه ، أي مل يرد نص قانوين حالة انعدام النص : اذا عرض على  -
بتجرميه ، فإنه يتعني عليه أن يقضي بالرباءة مهما كان ذلك األمر مستهجنا أو معيبا ، بل مهما  

 1كان فيه من اعتداء على حق فردي أو على مصلحة اجلماعة.
يف أن القاضي اجلنائي ال وأبرز النتائج املرتتبة على ضرورة التزام التفسري الضيق تتلخص 

، كان يوقع العقوبة  (raisonnement par analogie)ميلك أن يطبق القانون بطريقة القياس 
املقررة لفعل معني على متهم بفعل آخر مشابه ، ولكن ال عقاب عليه بنص صريح ، قياسا هلذه 
احلالة األخرية على احلالة األوىل. وهذه القاعدة هي نتيجة مباشرة ملبدأ الشرعية اجلنائية ، ألن 

جلنائي سلطة التشريع يف بعض اباحة تطبيق القانون اجلنائي بطريق القياس يعين ختويل القاضي ا
االحوال مادام يستطيع عن طريق القياس أن يعاقب على أفعال مل يرد نص صريح بتجرميها. ويف 
هذا خيتلف القاضي اجلنائي بطبيعة احلال عن القاضي املدين الذي يستطيع أن حيكم مبقتضى 

طريق القياس يف تطبيقه قواعد العدل يف حالة انعدام النص ، وميلك من باب أوىل اللجوء إىل 
 للقانون.

رر عقوبة واذا كان انعدام النص جزئيا ، بأن كان القانون يوجب فعال معينا دون أن يق
دائه ، فال يعترب هذا النص جترميا للفعل املذكور ومن مث فإن القاضي ال أجيازي هبا من ميتنع عن 

أن اذا كان القانون ينص على عقوبة ميلك أن حيكم بعقوبة ما على من ميتنع القيام به. كذلك الش
دون أن يعرف اجلرمية املستوجبة هلا ، فال حيق للقاضي أن يوقع هذه العقوبة حىت على من يبدوا له 

                                                           
ويف هذا خيتلف عمل القاضي اجلنائي اختالفا جوهريا من عمل القاضي املدين ، ألن هذا االخري ميلك يف حالة انعدام النص أن حيكم  - 1

العرف   تطبيقله أن حيكم بذا مل يوجد نص تشريعي ميكن أو مبقتضى قواعد العدالة. لذا فإن غالبية القوانني املدنية تنص على أنه إمبقتضى )العرف( 
وهذا يقابل املادة األوىل من القانون املدين اجلزائري مع متيز خاص لد  املشرع  القانون الطبيعي وقواعد العدالة بمقتضى مبادئففإذا مل يوجد ، 

 من القانون املدين اجلزائري. 94اجلزائري أنه سبق العرف بالشريعة اإلسالمية، أنظر املادة: 
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أنه ارتكب عمال يستأهلها ، ذلك بأن مبدأ قانونية اجلرائم والعقوبات يقتضي أن التجرمي  ال 
على السواء ، فإذا نص على أحد هذين يكون إال بتدخل الشارع لتحديد اجلرمية وعقوبتها 

االمرين دون اآلخر ال يقوم التجرمي لنص أحد عنصريه ، وهو نقص ال ميلك القاضي اجلنائي أن 
 يكمله ألنه ال ميلك التجرمي كما نقول.

حالة وجود النص : واذا وجد النص اجلنائي الذي جيرم سلوكا ، فإما أن يكون واضحا وإما أن  -
ن النص واضحا ، بأن كانت عبارة مفصحة بذاهتا عن غرض الشارع بغري تأويل ال يكون ، فإن كا

 ، التزم القاضي بتطبيقه كما هو أي وفقا ملدلوله وبغري جتاوز ملا حتتمله عبارته.
وأما إذا كان النص غامضا ، فإن القاضي اجلنائي مطالب بتطبيق القانون على كل حال 

عى إىل تأويل النص الغامض ، أي أن يسعى إىل استجالء ومن مث فإنه ميلك بل جيب عليه أن يس
حقيقة غرض الشارع ، ومن املتفق عليه من الفقهاء ، أن له يف هذا السبيل أن يستعني بكل 
أساليب التفسري ، منطقية كانت أو لغوية أو تارخيية ، مبا سبق النص أو  من األعمال التحضريية 

.غري 1ة ، ومبقارنة النص الغامض بالنصوص االخر  اليت هلا صلةواملذكرات التفسريية والوثائق الرمسي
أن قاعدة التفسري الضيق حتتم عليه يف كل ذلك أن ال يذهب إىل أبعد من استخالص غرض 

اليت ورد هبا النص حسبما قصده واضع القانون ، دون  لأللفاظاملشرع ، أي حتديد املعىن الصحيح 
أن يكون يف ذلك تعارض مع النص املذكور أو حتميل لعبارته أكثر مما حتتمل. هلذا فليس من حق 
القاضي  إنشاء اجلرائم والعقوبات وأيضا مينع القاضي من اخلروج عن نصوص التجرمي والعقاب 

 . 2فسريها وتطبيقهاتعند 

                                                           
 .414ص  ، ن س. .ب ،مبادئ القانون اجلنائي ،منشأة املعارف  ،علي أمحد راشد  - 1
تاج األصل أن تتوىل السلطة التشريعية مهمة إصدار القوانني ، غري أنه كإستثناء قد متنح تفويض تشريعي يف نطاق بعض املسائل الضيقة اليت حت - 2

لسلطة إىل خربة ومسائل فنية ال متلكها السلطة التشريعية ، وعليه فالنصوص التشريعية اليت تعترب مصدرا للتجرمي والعقاب ، تكون صادرة عن ا
ما التشريعية يف الدولة حيث يف اجلهة الوحيدة اليت تتوىل ذلك كأصل عام ، كما قد تكون صادرة عن سلطة أخر  ختتص بالتشريع كإستثناء وفق 

 .وانني واللوائح يعرف بالتفويض التشريعي ، كالقرارات اإلدارية الصادرة وفقا للق
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قياس يف نصوص التجرمي من شأنه أن يؤدي إىل خلق عقوبات مل يرد بشأهنا ألن االخذ بال
 .1نص.

وتطبيقا لذلك جيب يف حالة اذا بلغ النص من الغموض على حنو يتعذر معه استخالص 
حقيقة غرض املشرع بيقني ، أي يف حالة ما اذا ثار بشأن النص شك جدي ، أن ميتنع القاضي 

لنص املذكور أو عن اللجوء إىل طريق القياس ، مبعىن أن املتهم عن تكملة ما يعتقد أنه ينقص ا
 يستفيد من الشك يف مثل هذا الغرض.

 يتبني مما تقدم أنه مع التسليم بأن القوانني اجلنائية جيب أن ختضع لقاعدة التفسري الضيق
ه واضحا ال فإن احلقيقة أن هذه القاعدة يكاد يتعذر احرتامها يف غري حاليت انعدام النص أو وجود

حاجة لتفسريه ، إذ قد رأينا أنه يف حالة غموض النص فمن املتفق عليه أن للقاضي اجلنائي أن 
يعمد إىل تأويله سعيا إىل استخالص غرض املشرع مستعينا يف ذلك بوسائل شىت ، والواقع أنه 

حالة ما اذا يتعذر يف هذه الظروف وضع ضابط دقيق لتطبيق فكرة التفسري الضيق ، اللهم إال يف 
بلغ النص من الغموض درجة جتعله كما لوكان عاطال ، فعند ذلك تكون احلال أقرب يف الواقع 
إىل حالة انعدام النص كليا أو جزئيا حيث يسهل تطبيق قاعدة التفسري الضيق يف معىن مطالبة 

ه ناقصا يف القاضي بأن ميتنع عن تطبيق نص آخر على الواقعة بطريق القياس أو عن تكملة ما يرا
 النص.

وبناء على ما تقدم ال يتصور ان يكون هناك جرمية أو عقوبة بغري قانون الذي ال خيلو أي 
، حصر مصدر التجرمي والعقاب يف التشريع ، فالتشريع هو املصدر  2تشريع من احلديث منه

ميتنع عن الوحيد لقانون العقوبات وباألخص القواعد اخلاصة بإنشاء اجلرائم والعقوبات وأيضا 
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القاضي اخلروج عن نصوص التجرمي والعقاب عند تفسريها وعليه وبشكل عام ميكن عكس 
  مضمون مبدأ الشرعية اجلنائية فيما يلي :

 أي فعل ال ميكن اعتباره جرمية ما مل يوجد تشريع يقضي بذلك. -
 الفعل الذي يقرر له التشريع عقابا جيب أن يكون منصوص عليه صراحة. -

التطبيق العلمي للمبدأ مينع على القاضي أمرين ، التفسري الواسع وإعمال القياس يف نطاق 
 .نصوص التجرمي

أما بالنسبة للجرائم اليت تقع نتيجة االستخدام غري املشروع للنظام املعلومايت ، فاألمر جديد  
 ح مالزما لإلنسانية . بعيد مببدأ الشرعية الذي اصب على مسامع املشرع  ، مما قد ميس من قريب أو

و برغم امكانية تطبيق النصوص التقليدية  على بعض من جرائم املعلوماتية ، إال أننا ال نعتقد 
بإستطاعة القانون اجلنائي يف نصوصه التقليدية مواجهة جرائم اإلعتداء على النظام املعلومايت ، 

ال تتناسب مع العديد من صور  وذلك ألن النصوص التقليدية قد وضعت لتطبق وفق معايري معينة
، وبالتايل فإن تطبيق النصوص 1تلك اجلرائم  نظرا لطبيعتها اخلاصة اليت تتميز هبا هذه اجلرائم

التقليدية عليها من شأنه املساس مببدأ الشرعية اجلنائية ، اذا ترك األمر بيد القضاء لتفسري 
اختلف الفقهاء ازاء تطبيق  النصوص القائمة على حنو أوسع من الذي وضعت ألجله. لذا

النصوص القائمة على اجلرائم الناشئة يف التقنية احلديثة بني مؤيد ومعارض لتطبيق تلك النصوص 
 على جرائم اإلعتداء على النظام املعلومايت.

ما يرتتب على مبدأ الشرعية هو سد املنافذ أمام التحايل على النصوص  فكما رأينا سابقا أن
ية ، والذي من شأنه أن يؤدي إىل وضع صور من أاما  السلوك املباح حتت طائلة القانونية العقاب
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التجرمي والعقاب ، من قبل سلطة ال متتلك هذا احلق ، حيث تنحصر مهمتها يف تطبيق النصوص 
 1دون زيادة أو تكلف .

فهو ال فمن املستقر قانونا أن قانون العقوبات ال تسري أحكامه وقوانينه إال على املستقبل ، 
حيكم ما وقع قبل صدوره ، فعدم رجعية القانون اجلنائي على املاضي تطبق على االحكام املتعلقة 
خبلق اجلرائم والعقوبات ، وهو مضمون املادة الثانية من قانون العقوبات اجلزائري :" يسري قانون 

 العقوبات على املاضي إال ما كان منه أقل شدة".
على ضوء مبدأ الشرعية بأن يرد واقعة الدعو  إىل نص قانوين جيرمها ن القاضي اجلنائي ملزم إ

 مبا يعرف بالتكييف اذ من خالله متنح الواقعة املكونة للجرمية تسميتها اليت منحها إياها القانون.
أزمة مبدأ الشرعية الجنائية سبب في تجريم اإلعتداءات على النظام الفرع الثاني :

 المعلوماتي
اإلعتداء على النظام املعلومايت من اجلرائم حديثة النشأة ، لذلك اعرتاها نوع تعترب جرائم 

من الغموض يف تكييف افعال اإلعتداء غري املشروعة املصاحبة هلا ، لدرجة أهنا أعتربت يف بادئ 
 األمر جمرد جرائم عادية تقنية متطورة ، تستوعبها النصوص  التقليدية.

التقليدية على تلك اجلرائم  يثري العديد من النقا   إال أن التسليم بتطبيق النصوص
أن نصوص قوانني العقوبات التقليدية وضعت يف وقت مل تكن تكنولوجيا القانونية اهلامة  أوهلا  

املعلومات موجودة ، وبالتايل كانت مستندة إىل مفاهيم فقهية تقليدية ، تأخذ مادية املال او 
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بات جتعل للعقوبة حد أقصى وحد أدىن ليحكم القاضي مبا يراه مناسبا وفقا لظروف اجلرمية ، كما قد مينح النص العقايب لكثري من اجلرائم عقو 
اضي أن يتخري من بينها ما يعتربه أكثر مالئمة ، واملالحظة أن التخفيف من اجلمود ال ميس سو  اجلزء اخلاص بتقدير العقوبة ختيريية حيث للق

 فقط دون اجلزء اخلاص خبلق اجلرمية.



 المعلوماتي النظام على اإلعتداء لجرائم الخاصة القانونية الطبيعة:  األول الفصل

 

422 

 

املفاهيم القانونية  كبريبينما غريت املعلوماتية بشكل  ، 1اع التجرميوسيطه املادي بعني اإلعتبار إليق
 نظرا لظهور قيم حديثة ذات طبيعة خاصة ، حملها بيانات ومعطيات ذات طبيعة غري مادية.

املواقف الفقهية والقضائية يف معاجلتها هلذه اجلرائم ، ففي حني وجدت  ثانيها إختالف
اجتهادات فقهية وأحكام قضائية حاولت تفعيل القواعد العقابية الكالسيكية ، وجعلها مرنة و 

 متوافقة والطبيعة اخلاصة للمعلوماتية ، اعتربهتا أحكام أخر  سلوكا مباحا مل يرد بشأنه نص جترميي
 دأ الشرعية اجلنائية والذي يقضي بأن ال جرمية وال عقوبة بغري قانون .التزاما مبب

و من جانب آخر يصعب التسليم بتخلف القانون اجلنائي عن مواكبة االستعمال الغري 
مشروع للمعلوماتية يف ظل عدم تنظيم أحكام تلك اجلرائم ، مما قد يرتتب عنه افالت اجلاين من 

جلنائية ، وهو ما يدفع بشكل أو بآخر إىل تطور النصوص التقليدية العقاب عمال مببدأ الشرعية ا
اليت يعرفها قانون العقوبات ، ولكن دواما املساس بإحد  املبادئ املستقرة يف القانون اجلنائي وهو 
مبدأ شرعية التجرمي والعقاب ، فجهد القاضي جيب أن ال يضع النصوص الكالسيكية خارج 

 مرتبة التفسري الذي يتجاوز حدود النص وغايته وال يصل إىل حد اطارها ، كما لن يتعد  إىل
 إعماله القياس.

مما سيق يتضح أن احلاجة إىل محاية جنائية خاصة جبرائم اإلعتداء على النظام املعلومايت ، 
خلقتها بالدرجة األوىل دواعي مبدأ الشرعية اجلنائية ، كون تلك اجلرائم نوع متفرد من الفعل 

وهو ما برر بضرورة  التدخل وإصدار نصوص قانونية مصاغة بدقة ملعاجلة هذه الظاهرة اجلرمي ، 
 اإلجرانية.
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المطلب الثاني : مدى عجز المواجهة الجنائية التقليدية ضد اإلعتداءات على النظام 
 المعلوماتي
تعددة و املختلفة يف حتديد لطبيعة القانونية للمعلومات اإللكرتونية يف أثرت الرؤ  امل          

ضمان محاية يف ظل النصوص القائمة هذا من جهة و من جهة أخر  عجزت تلك النصوص يف 
 مواجهة اجلرائم  املستحدثة و هذا ما سنتطرق إليه وفق الفرعني التاليني :

  ة القانونية للمعلومات اإللكترونية  :الفرع األول : تباين الرؤى في تحديد الطبيع
إنقسم الفقه يف حتديد الطبيعة القانونية للمعلومات اإللكرتونية كي ميكن محايتها ، مما إجنر 

 عليه تأثريا على التشريعات املتعلقة هبا ، و هذا ما سنتطرق إليه وفق ما يلي :
 : اصةخوال: اإلتجاه التقليدي القائل بأن المعلومات ذات طبيعة أ

و ير  أصحابه أن املعلومات ليس هلا طبيعة مادية كوهنا ليست من قبيل األشياء احملسوسة  
و لغياب الكيان املادي هلا ، فهو ال جيعلها حمال حلق مايل من بني احلقوق املالية املتعارف عليها 

 من طائفة األموال . قانونا ، و اليت ترد على الكيانات املادية  ، و هو ما يستلزم إستبعادها
و يرتكز أصحاب هذا اإلجتاه على بديهية مسلم هبا ، مؤداها أن األشياء املوصوفة 

أو املال ( ، هي تلك األشياء القابلة للتملك و ميكن حيازهتا و اإلستئثار هبا ، و   (biensبالقيم
ة و اإلستئثار و فقا نضرا لكون املعلومات طبيعة معنوية فمن غري املعقول أن تكون قابلة للحياز 

هلذا اإلجتاه إال عن طريق حقوق امللكية )الفكرية أو الصناعية( ، مما ينتج عنه أن املعلومات اليت ال 
 1تنتمي إىل املواد الفكرية أو الصناعية ال ميكن إدراجها يف جمموعة القيم احملمية .

ية للمعلومات ، فحسبه ما و ما جيب إبداءه هنا أن هذا اإلجتاه ال يستبعد احلماية القانون
دام أن هناك خطأ موجود عند اإلستيالء غري املشروع على معلومات الغري  فهذا مربر و يسمح 
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برفع دعو  املنافسة غري املشروعة ، فطاملا أن اخلطأ ال جيد أساسه يف اإلستيالء على معلومة الغري 
ىل املبدأ الذي تبنته حمكمة النقض فهو جيد أساسه يف الظروف املقرتنة به و هو حتليل  يستند إ

الفرنسية يف حكمها القاضي بأن "الغاية من دعو  املنافسة غري املشروعة هي تأمني محاية 
   الشخص الذي ال ميكنه أن ينتفع بأي حق إستئثاري" 

)L'action en Concurrence Déloyale Apour Objet D'assurer La Protection De 

Celui Qui Ne Peut Se Prévaloir D'un Droit Privatif ) .
1
 

إال أن هذه اإلحالة وفق املبدأ الذي إنتهجته حمكمة النقض مل يعتمد من قبل غرفة التجارة 
أد   الفرنسية و ذلك لعدم توافر الشرو   التقليدية لدعو  املنافسة غري املشروعة ، و هذا ما

لبلورة تأسيس جديد للخطأ املعرتف به من بعض الفقهاء الذين أسسوه وفق التطبيق املوسع لنظرية 
و حماولة للتوفيق بني  ) . ( La Théorie Des Agissement Parasitaireالتصرفات الطفيلية 

وعة و الرأيني السابقني بإعتبارمها يتجهان لنتيجة واحدة مع إختالف التصور )منافسة غري مشر 
( فكرة إسناد اخلطاء إىل نظرية اإلثراء بال سبب Lucasتصرف طفيلي ( ، طرح الفقيه لوكاس )

(La Théorie Des Enrichissement Sand Cause  .بوصف اخلطاء هنا تطبيقا خاصا هلا ) 
( Desboisو ألجل الوصول إىل تربير دقيق للخطاء يف هذه احلالة انتهى الفقيه ديبوا )

من عدائه لفكرة اإلقرار بوجود احلق اإلستئثاري للمعلومات إال أنه من املقبول على  على الرغم
حّد رأيه اإلعرتاف كذلك بوجود خطاء على أساس دعو  املسؤولية املدنية عقدية كانت أو 

 تقصريية وفقا ملا نص عليه القانون املدين الفرنسي .
القانونية للمعلومات بوجود اخلطاء على أساس هذا الرأي كان أكثر واقعية يف تربير احلماية   

املسؤولية املدنية ، الذي كان له األثر الواضح يف ظهور اإلجتاه الفقهي احلديث الذي ير  بأن 
 2املعلومات يف مصاف القيم .
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 ثانيا : اإلتجاه الحديث القائل بأن المعلومات مجموعة مستحدثة من القيم :
و لكل منهما  (Vivant)ٍو فيفانت  (Catala)يهني كاتاال يتزعم هذا اإلجتاه كال من الفق

منهجه اخلاص لكن للوصول إىل نفس النتيجة . فالفقيه كاتاال يعترب املعلومات مشتقة عن 
دعامتها املادية ) أي الشيء الذي حيتويها ( ، و بكوهنا قيمة قابلة لإلستحواذ مستقلة عن 

و يوضح رأيه قائال "أن املعلومة   ( Un Bien Susceptible D'appropriationدعامتها املادية )
تقوم وفقا لسعر السوق مىت كانت غري حمظورة جتاريا و أهنا ترتبط مبؤلفها عن طريق عالقة قانونية 
تتمثل يف عالقة املالك بالشيء الذي ميلكه و هي ختص مؤلفها بسبب عالقة التبين اليت جتمع 

 يف رأيه على حجتني إلضفاء وصف القيمة على املعلومة : بينهما". و هنا يستند الفقيه كاتاال
احلجة األوىل ترتكز على القيمة اإلقتصادية للمعلومة و ذلك ملا إعتربها منتوج جتاري قائم على 
سعر السوق مىت كان غري حمظور ، و احلجة الثانية متمثلة يف وجود عالقة تبين جتمع بني املعلومة 

 1 و بني مؤلفها .
و مع صحة هاتني احلجتني إال أهنما ال تعدان من قبيل احلجج املألوف إستعماهلا لتربير 

 اإلعرتاف بقيمة من القيم العلمية أو الفكرية...اخل .
أما الفقيه فيفانت الذي يعتمد نفس اإلجتاه الذي ذهب إليه الفقيه كاتاال ، إال أنه أسس 

الفقيهني بالنيول و روديبري املتمثلة يف "أن فكرة رأيه و موقفه على حجتني األوىل مستوحات من 
الشيء أو القيمة هلا صورة معنوية ، و أن نوع حمل احلق ميكن أن ينتمي إىل قيمة معنوية ذات 
طابع إقتصادي و أن تكون جديرة حبماية قانونية" . أما احلجة الثانية قدمها األستاذ فيفانت نفسه 

كة ملكية معنوية ، و اليت يعرتف هبا القانون ، و ترتكز على الذي رأ  " أن كل األشياء اململو 
اإلعرتاف بأن للمعلومة قيمة ، عندما تكون من قبيل الرباءات أو الرسومات أو النماذج أو 
التحصيالت الضرورية أو حق املؤلف و اإلنسان الذي يقدم و يكتشف و يطلع اجلماعة على 
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، فهو يقدم هلم معلومة باملعىن الواسع و لكنها شيء ما بصرف النظر عن الشكل أو الفكرة 
خاصة به ، و جيب أن تعامل هذه األخرية بوصفها قيمة تصبح حمال حلق ، فال توجد ملكية 
معنوية بدون اإلقرار بالقيمة املعلوماتية". و لذلك فهو ير  أن القيمة املعلوماتية ليست بالشيء 

 1ما . املستحدث إذ أهنا موجودة من قبل يف جمموعة
و عليه مما تقدم تعترب املعلومات ماال قابال للتملك أو اإلستغالل و ذلك على أساس 
قيمته اإلقتصادية و ليس على كيانه املادي و بذلك و ألجله فهي تستحق محايتها القانونية . و 

من تتمثل أمهية هذا الوصف أن املعلومات تدخل يف عداد األموال اليت حيميها القانون اجلنائي 
 اإلعتداء عليها .

 91/49و جند أن املشرع اجلزائري قد أدرج يف تعديله لقانون العقوبات مبوجب القانون 
و ذلك من خالل إدراجه للقسم السابع مكرر املتعلق باملساس  4991نوفمرب  49املؤرخ يف 

ت الفصل ( حت 9مكرر  151مكرر إىل املادة  151بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات)من املادة 
الثالث املعنون ب "اجلنايات و اجلنح ضد األموال" ، و هذا داللة على أن املشرع اجلزائري تفاد  
النقاش الفقهي الدائر حول الطبيعة القانونية للمعلومات و فصل يف أمرها مباشرة ملا أدرجها حتت 

لباحثني متفاديا الفصل الثالث السابق الذكر و من هنا سهل األمر على اجلهات القضائية و ا
بذلك إيقاعهم يف اللبس و الغموض حول موقفه من تكييف و حتديد طبيعة املعلومات 
اإللكرتونية ، و من هنا خنلص أن املشرع أنه فصل يف األمر تسهيال لعمل اجلهات املختصة غالقا 

 لباب التأويل .
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 الفرع الثاني : إعتبار البرنامج المعلوماتي حق من حقوق المؤلف
ال شك أن أوىل بوادر اإلهتمام باحلماية القانونية للمعلوماتية يف بادئ االمر يف حماولة 
لسد الفراغ كان يف قوانني ذات طبيعة غري جنائية ، عن طريق ياالستعانة بالقواعد املتوفرة اليت 

 تراعي طبيعتها كمصنف معلومايت قوانني محاية حقوق املؤلف.
علوماتية عن طريق قوانني حقوق املؤلف ، يف كون النظام وتظهر العالقة بني محاية امل

هو إال ابتكار جديد إلحد  تطبيقات برامج احلاسب اآليل ومعطياته وبياناته  املعلومايت ما
 1واعتباره من قبيل املصنفات الفكرية.

 أوال : فكرة عامة عن الملكية األدبية و الفنية
الثالثة من صور امللكية الفكرية، وبالرغم  من اعتبار تعترب امللكية األدبية والفنية الصورة 

البعض أن تعبري امللكية الفكرية يشتمل على نوعني من امللكية الفكرية مها: امللكية الصناعية 
 وامللكية األدبية والفنية، وإدخال ما يتعلق بامللكية التجارية ضمن امللكية الصناعية .

و لو أن هناك حقيقة صعوبة يف الفصل لكل من  إال أن الواقع أن هناك استغالل نسيب
 . 2امللكية الصناعية عن امللكية التجارية وكذلك الشأن بالنسبة للملكية األدبية و الفنية

وتشمل امللكية األدبية و الفنية القصص و الكتابات العملية و غريها ، و النصوص 
نحت والنجارة وما أشبه ذلك، ويستخدم املسرحية واألفالم والتأليف املوسيقي والرسوم  وأعمال ال

طائلة حق املؤلف  اصطالح حق املؤلف للداللة على امللكية األدبية والفنية ، حيث جاءت حتت
تشكل كل واحدة  االبتكارات الذهنية والفكرية اليتلتجعل له نطاق واسع يشمل كل املفردات و 
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وفقا ملا جاء يف ظل االتفاقات الدولية  منها مصفا فكريا مينح احلماية املقررة للمصنفات الفكرية
 . 1والقوانني الداخلية حلماية حق املؤلف

خضعت  ة و الفنية من أهم املعاهدات اليتوتعد اتفاقية  "برن" بشأن املصنفات األدبي         
شهدهتا احلياة االجتماعية و التكنولوجيا ، حيث  رات و تعديالت نظرا للتطورات اليتلعدة تطو 
  بداعات و إخرتاعات اىل حيز الوجود مل تكن ختطر ببال أهله أنفسهم.ظهرت إ

 تستوجب احلياة مال اجلديدة اليتو أوجبت عدة حقوق من شاهنا االنسجام مع األع
ادية اإلقتص وتوفري النصوص التشريعية اجلديدة أو اإلضافية أو املعادلة يف طل هاته التغريات

 ا النصف االخري من هذا القرن. شهده واإلجتماعية والسياسية  اليت
و بالرغم من ان اتفاقية "برن" متت على أساس التصور أو املفهوم أو النظام الالتيين بدال 
من النظام األجنلوسكسوين حلق االستنساخ ، إال أهنا مع ذلك تعترب حجر أساس يف إرسال اللبنة 

ت من بني ما نصت على محاية برامج مشل فاقية العاملية حلق املؤلف و اليتاألساسية لبناء االت
احلاسب اآليل وفق شرو  ومعايري سيتم التطرق إليها الحقا ، كما أنه يرجع التفاقية "برن" بشأن 

 اصة لصاحل البلدانمحاية الصفقات األدبية  والفنية ، الفضل األكرب يف إرساء عددا من املبادئ اخل
 لردم اهلوة بني الدول املتقدمة والنامية ،  -ستأخذها اتفاقات الحقة باحلسبان واليت–النامية  
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 .  1وكذا مراعاة ظروف هاته البلدان ووضعها االقتصادي
وقد جاءت اإلتفاقية العاملية حلقوق املؤلف لتعزز اجلهود الدولية املبذولة يف ميدان محاية           

نية ، و كذا مواكبة التطور على أرض الواقع من حيث نوعية النشا  مفردات امللكية األدبية و الف
اإلبتكاري و حدوده ، لذا وجدنا و لعل يف هاته إشارة واضحة على إلتزام اجملتمع الدويل مبواكبة 
التطورات اليت تعرفها احلياة اإلقتصادية الدولية ، و إدخال كل ما هو جديد ضمن سلسلة 

ملنظمات اإلقتصادية و اجلهات املعنية مبواكبة هاته التطورات يف خمتلف اإلهتمامات اليت تبذهلا ا
 اإلجتاهات و يف شىت امليادين .

و يعترب التطور اهليكلي الذي عرفته اإلحتادات الدولية ، و بناء و إنشاء املنظمات        
قيقة اإلهتمامات اإلقتصادية و خصوصا منها املعنية حبقوق امللكية الفكرية ، داللة واضحة على ح

 اليت يبذهلا اجملتمع الدويل على أرض الواقع.
من خالل ما سبق ، نكون قد ألقينا نظرة سريعة على مفردات امللكية الفكرية و ذلك نظرا       

للعالقة اليت تربط هاته األخرية بربامج احلاسب اآليل ، حيث أنه يف ميدان محاية برامج احلاسب 
                                                           

 Bern Convention for the Protection of Literary andإتفاقية برن بشأن محاية املصنفات األدبية و الفنية :  - 1

Artistic Works  ، و يشار إليها بإحتاد "برن" أو  ، م 4111تعد أول اإلتفاقات الدولية املتعلقة حبق املؤلف ، حيث و قعت يف سبتمرب
و تستند اإلتفاقية إىل ثالثة مبادئ أساسية ، و تشمل جمموعة من األحكام املتعلقة باحلد  ، حها عدة مراتإحتاد حق املؤلف ، و قد جر  تنقي

 ت إليها هاته اإلتفاقية.ذو املبادئ األساسية اليت إستنف، األدىن للحماية و كذلك بعض األحكام اخلاصة اليت وضعت لصاحل البلدان النامية
 (National Treatment or Assimilationاملعاملة باملثل أو معاملة األجانب معاملة الوطنيني : ) ئمباد –أ 
 و هذه املساواة تعين أن املصنفات اليت تكون بلدها األصلي إحد  الدول األعضاء )سواء كان مؤلف املصنف أو صاحبه من مواطين هذه الدولة 

ىل هبا( جيب أن حتظى هذه املصنفات يف كل من الدول األعضاء األخر  بنفس احلماية اليت متنحها ، أو اليت يكون املصنف قد نشر للمرة األو 
 ملصنفات رعاياها.

 ( و يعين ذلك عدم تعليق احلماية على إجراءات حمددة )أي أال تكون مشروطة(.Automatic Protectionتلقائية احلماية : ) -ب
األصلي  ( مبعىن أن تكون هذه احلماية مستقلة من سريان احلماية يف البلدIndependence Protectionاستقاللية احلماية : ) -ج 

أطول من احلد األدىن  للمصنف ، و مع ذلك فإنه جيوز رفض احلماية حني توقفها يف البلد األصلي إذا ما نص تشريع بلد ما على مدة محاية
ينظر يف هذا ، حممد حسام حممود  من البلد األصلي )الذي مت فيه التسجيل ألول مرة(املنصوص عليه يف االتفاقية ، وإذا ما توقفت محاية الصنف 

 و ما بعدها . 444، ص  4551لطفي ، الشرو  اجلوهرية حلماية حق املؤلف ، موسوعة الفكر القانوين ، اجلزء الثالث ، اجلزائر ، 
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ر إىل موقع هاته الربامج داخل مفردات امللكية الصناعية ، و عالقتها اآليل سوف نعود بالنظ
برباءات اإلخرتاع ، و كذلك موقعها من مفردات امللكية الفنية و األدبية )حقوق املؤلف( ، حيث 

يف احلماية من خالل االتفاقات الدولية اليت سنطرق هلا يف هذا امليدان ،  ازدواجيةجند أن هناك 
يف املعايري اليت ترتئيها املنظمات اإلقتصادية يف ميدان محاية الربامج  ازدواجيةرز معه الشيء الذي أف

 على ما سوف نر  الحقا.
 ثانيا : إعتماد برامج الحاسوب كمصنف محل حماية فكرية:

هي ما  ، هذه الطبيعة املزدوجة1تعترب برامج  احلاسوب ابداعات فكرية ذات طبيعة تقنية 
العديد من الدول يستند إىل قانون محاية حق املؤلف كسبيل حلماية برامج جعلت املشرع يف 

  2احلاسب اآليل.
ويقصد حبق املؤلف ، حقه يف محاية القانون إلبتكاره الذهين ، حبيث يستطيع استعمال 
حقه هذا يف مصنفه واالستئثار به واستغالله كما هو خمول له مبقتضى القانون ، والوقوف يف وجه  

 3عليه ، بإلزام الغري بإحرتام حقه. كل معتد
وعلى غرار التشريعات اليت نصت على مشول برامج احلاسب اآليل باحلماية القانونية اليت 

فات نتقررها قوانني محاية حق املؤلف ، أدمج املشرع اجلزائري برنامج اإلعالم اآليل ضمن املص
تعلق حبق املؤلف واحلقوق امل 91/91/4559املؤرخ يف  59/49األصلية مبوجب األمر رقم 

املوافق  4141مجاد  األوىل عام  45املؤرخ يف  91/99وكذا مبوجب األمر 4اجملاورة.

                                                           
 . 19خثري مسعود ، املرجع السابق ، ص  - 1
داء واجب معني عن طريق نظام معاجلة هذه املعلومات برامج احلاسب اآليل هي عبارة عن تعليمات مثبتة على دعامة ، ميكن قراءهتا أل - 2

 وقراءهتا بواسطة احلاسب اآليل.
 .414 ، ص4559عبد اهلل بن حممد النجار ، احلماية املقررة حلقوق املؤلفني األدبية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  - 3
املتعلق حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة على أنه :" تعترب على اخلصوص كمؤلفات  91/91/4559املؤرخ يف  99/49من األمر  91نص املادة  - 4

قصائد الشعرية فيه أو فنية حممية ما يأيت ، املصنفات األدبية املكتوبة مثل احملاوالت االدبية والبحوث العلمية التقنية والروايات والقصص وال
 .ت و قواعد بيانات" ومصنفا
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املتعلق حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ، حيث نصت املادة الرابعة منه الفقرة أ  45/99/4991
 على أن : "تعترب على اخلصوص كمصنفات أدبية أو فنية حممية ما يأيت :

صنفات األدبية املكتوبة مثل : احملاوالت األدبية والبحوث العلمية والتقنية ، والروايات امل-أ 
والقصص والقصائد الشعرية و برامج احلاسوب و املصنفات الشفوية مثل احملاضرات واخلطب 

 واملواعظ وباقي املصنفات اليت متاثلها".
ية اليت توفرها النصوص للمؤلفات وعلى إثر النص السابق يدخل الربنامج ضمن نطاق احلما-ب 

، فبات االعتداء على برامج احلاسب اآليل مبثابة اإلعتداء على مصنف أو مؤلف ، ومنه وبشكل 
 طردي يعترب املوقع اإللكرتوين من املصنفات احملمية مبوجب قانون محاية املؤلف.

 ثالثا : مدى مالءمة الجزاءات لحماية البرامج في قانون حماية المؤلف 
على ضوء نصوص قانون محاية حق املؤلف ، فلهذا االخري حقه اخلالص على املصنف ، 

 ميكنه استعماله واستغالله والتصرف فيه وقتما يشاء وكيفما يشاء دون اعتداء أو تعرض من أحد.
فلصاحب هذه املصنفات احلق يف نسب املصنف إليه ووضع امسه على مصنفه ، أو وضع اسم  ( أ

ف وله احلق يف  أن يقرر هل سينشر مصنفه أم ال ، ومىت وكيف سينشر املصنمستعار وله احلق يف
  احلاجة يف ذلك ، وبناء على حقه يف نشر مصنفه فيمكنه كذلك سحب أتعديل مصنفه مىت ر 

املصنف من التداول إن كان يف ذلك مصلحة له. ومن أهم احلقوق املخول للمؤلف حقه يف دفع 
  1اإلجراءات اليت وضعها القانون حلماية مصنفه.االعتداء على املصنف واختاذ 

تبعا لذلك وبوصف النظام املعلومايت  أحد عناصره برامج احلاسب اآليل ، وبإدارج الربامج 
املعلوماتية ضمن املصنفات احملمية ، فلصاحب النظام املعلومايت كامل احلق يف تقرير نشر وحتميل 

احلق يف نسبتها إليه ، واحلق يف دفع أي اعتداء قد يقع وختزين املعلومات على احلاسوب ، كما له 
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عليها ، وله كذلك احلق يف سحبها وشطبها من التداول عرب احلاسوب وعرب شبكة األنرتنت ، أو 
 1منح اآلخرين رخصا بإستعماهلا أو استغالهلا.

صنفات اليت إال أن احلماية اليت يعطيها القانون املتقدم لربامج احلاسب بإعتبارها كبقية امل
 حيميها ، مل تسلم من أن ينسب إليها الفقه بعضا من مظاهر القصور :

فطبيعة املؤلف ختتلف عن طبيعة الربامج املعلوماتية ، األمر الذي يستوجب التمييز بينها ال  -
املساواة. من جانب آخر جرائم اإلعتداء على حق املؤلف ختتلف عن جرائم اإلعتداء على برامج 

 كون اجلرائم األخرية تفضي إىل خسائر أكثر بكثري من اخلسائر النامجة عن جرائم احلاسب اآليل
 2االعتداء على حق املؤلف.

كما أن خوارزميات برنامج احلاسوب وأفكاره ال تتمتع باحلماية القانونية مبقتضى قانون حق  -
ترخيص من مؤلفها املؤلف بإعتبارها ملكا عاما ، ميكن للجميع استعماهلا واستخدامها ولو بدون 

فاخلوارزميات على أساس  3حيث ميكن إعادة استخدام اخلوارزم ذاته يف عدد ال حمدود من الربامج.
 أهنا جمرد اجراءات منطقية تأخذ حكم الفكرة اليت خترج بطبيعتها عن نطاق احلماية التشريعية.

ؤلف ، ال حتمي اضافة إىل ما سبق وبشكل عام فإن النصوص اليت يتضمنها قانون محاية امل -
الربامج املعلوماتية بإعتبارها من املصنفات إال من صور االعتداءات اليت تشكل اعتداء على حق 

 املؤلف دون اإلعتداءات األخر  اليت قد تتعرض هلا الربامج املعلوماتية.
املدين واذا كان القانون املتقدم قد منح احلماية املدنية ألصحاب احلقوق ، من خالل التعويض  -

فمىت أثبت املؤلف وقوع  4عن أي صورة من صور االعتداء على حق املؤلف األديب او املايل
                                                           

 . 14خثري مسعود ، املرجع السابق ، ص  - 1
 .444مرجع سابق ، ص حممد محاد مرهج اهلييت :  - 2
 .14خثري مسعود ، املرجع السابق ، ص  -3
املتعلق حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة  45/99/4991املوافق  4141مجاد  األوىل عام  45املؤرخ يف  91/99من االمر  414تنص املادة  - 4

به ملصنف املؤلف واآلداء ملالك احلقوق اجملاورة من على أنه:" تكون الدعو  القضائية لتعويض الضرر الناتج عن اإلستغالل الغري مرخص 
 اختصاص القضاء املدين".
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االعتداء فيمكن احلكم له  بالتعويض املناسب والعادل ، فإن هذه احلماية املدنية غري كاقية 
اإلعتداءات لوحدها لردع املعتدين فالبد أن تقرن املسؤولية اجلزائية. وأكثر األوصاف قربا من هذه 

هي جرمية التقليد ، واليت تعرف بأهنا " كل اعتداء مباشر أو غري مباشر على حقوق املؤلف يف 
 1املصنفات الواجبة محايتها أيا كانت طريقة االعتداء أو صورته.

ومادام املشرع اجلزائري قد أدمج برامج احلاسب اآليل ضمن قائمة املصنفات احملمية عن 
ق حبماية املؤلف ، فإن أي اعتداء على احلق املايل أو األديب ملؤلف الربنامج طريق القانون املتعل

املؤرخ يف  91/99من األمر  494وهو ما تضمنه نص املادة  2يشكل فعال من أفعال التقليد،
 3املتعلق حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة. 45/99/4991املوافق  4141مجاد  األوىل عام  45

املشروع للربنامج املعلومايت يشكل اعتداء تتبعه املسؤولية القانونية ،  وعليه فاإلستعمال غري
فكل من يقوم بإسترياد مصنفات حممية أو تصديرها دون اذن صاحبها ، يكون معتد  وتتشكل 
جرمية التقليد ويدخل يف اطار هذه اجلرمية كل من يقوم بالكشف الغري مشروع عن املصنف أو 

مرتكبا جلنحة التقليد تأجري أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة  املساس بسالمته ، كما يعد
 ملصنف أو آداء.

وال تقتصر جرمية التقليد على من يعتدي على احلقوق األدبية للمؤلف ، بل يشمل كذلك  
كل من يعتدي على حقوق املؤلف املالية ، حيث اعترب املشرع اجلزائري أن كل استنساخ 

دائه ومهما كانت الوسيلة املعتمدة يف النسخ ، يعترب اعتداء أقة أو طريللمصنف مهما كان نوعه 

                                                           
 .49سابق ، ص الرجع امل ،أجمد حسان  - 1
البأس بأن نشري إىل أن احلق األديب للمؤلف مينح لصاحب هذه املصنفات احلق يف نسب املصنف إليه. أما احلق املايل للمؤلف ميكنه من  - 2

من مصنفه ماليا سواء عن طريق أداء املصنف عالنية أمام اجلمهور أو عن طريق نشر املصنف وتوزيعه أو عن طريق التنازل عن احلقوق  اإلستفادة
 .44املالية اليت أقرها القانون له ، أو عن طريق تأجري هذه احلقوق ، مشار إليه لد  د أجمد حسان : نفس املرجع ، ص 

 . املتعلق حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة 45/99/4991املوافق  4141مجاد  األوىل عام  45املؤرخ يف  91/99من االمر  494املادة  - 3
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خذا الصنف من جرائم  التقليد هو أكثر شيوعا يف اجملال املعلومايت أي 1على حقوق املؤلف.
 عملية استنساخ الربامج النسخ غري الشرعي.

وبالتايل  هار قانون محاية حق املؤلف يف محاية املصنفظإضافة إىل ما سبق ، ومن أجل است -
الربنامج املعلومايت الذي تثبت له تلك الصفة و الذي يعترب أحد مكونات النظام املعلومايت ، عن 
طريق بيان ما أقره من جزاءات على اإلعتداءات اليت ميكن أن يتعرض هلا الربنامج بإعتباره مصنفا 

ر إىل ثالث شهحاله حال أي مصنف آخر ، فللقاضي أن يطبق كعقوبة أصلية احلبس يف ستة أ
متت عملية النشر  دينار جزائري سواء نئري إىل مليو سمائة الف دينار جزامخسنوات وغرامة قدرها 

 2يف اجلزائر أو يف اخلارج.
وله سلطة تقرير عقوبات تكميلية ، تتمثل يف مصادرة املبالغ املساوية ألقسا  اإليرادات  -

مج وبالتايل املوقع( وكل النسخ املقلدة احملصلة من االستغالل غري املشروع للمصنف )الربنا
 3واملصادرة .

كما للقاضي أن يضاف العقوبات املقررة وذلك يف حالة العود ، مع امكانية غلق املؤسسة اليت  -
 4يستغلها املقلد أو شريكه مدة ال تتعد  ستة اشهر ، واذا اقتضى احلال تقرير الغلق النهائي.

                                                           
 .44سابق ، ص الرجع املأجمد حسان :  - 1
املتعلق حبق املؤلف واحلقوق  45/99/4991املوافق املوافق  4141مجاد  األوىل عام  45املؤرخ يف  91/99من األمر  491نص املادة  - 2
( 1أعاله باحلبس من ستة ) 494و  494جملاورة على أن : " يعاقب مرتكب جنحة تقليد مصنف أو أداء كما هو منصوص عليه يف املادتني ا

 دج( سواء كان النشر قد مت يف اجلزائر أو يف اخلارج. 999999ة الف دينار )ئسمامخ( سنوات وبغرامة من 1إىل ثالث )أشهر 
املتعلق حبق املؤلف واحلقوق املرجاورة  45/99/4991املوافق  4141مجاد  األوىل عام  45املؤرخ يف  91/99من األمر  499نص املادة  - 3

 على تقرير اجلهة القضائية املختصة:
 أو آداء حممي.مصادرة املبالغ اليت تساوي مبلغ اإليرادات أو اقسا  اإليرادات الناجتة عن االستغالل غري الشرعي ملصنف  -
 شيء خصيصا ملباشرة النشا  غري مشروع وكل النسخ املقلدة.لمصادرة أو اتالف كل عتاد ا -
املتعلق حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة  45/99/4991املوافق  4141مجاد  األوىل عام  45املؤرخ يف  91/99من االمر  491نص املادة  - 4

 من هذا األمر. 494املنصوص عليها يف املادة  على أن :"تضاعف يف حالة العود العقوبات
( أشهر للمؤسسة اليت يستغلها املقلد أو شريكه أو أن تقرر الغلق 1كما ميكن للجهة القضائية املختصة أن تقرر الغلق املؤقت مدة ال تتعد  ستة )

 النهائي عند االقتضاء.
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احملمي أو ذوي حقوقه املطالبة حبجز الوثائق والنسخ الناجتة وميكن من جهة أخر  ملؤلف الربنامج 
عن االستنساخ غري املشروع أو التقليد ، وذلك حىت يف غياب ترخيص قضائي ، وقد يتم عن 
طريق احلجز الناتج عن التقليد ايقاف ألية عملية جارية ترمي إىل االستنساخ الغري مشروع 

 1يرادات املتولدة عن االستغالل غري املشروع للمصنفات.للربنامج أو حجز الدعائم املقلدة واإل
من خالل استقراء النصوص السابقة يتضح أن احلماية اجلنائية اليت تقررها ال تتوافق مع 
خطورة اإلعتداءات اليت يتعرض هلا النظام املعلومايت. فهذه النصوص ال تنال بالتجرمي مجيع 

 2تلك اليت تتعرض هلا املصنفات كون الربنامج جزءا منها.االعتداءات اليت ال متس الربامج بل فقط 
فاملعايري التقليدية اليت حتدد حصول اإلعتداء ال حتمي الربنامج إال بصورة اإلعتداء املباشر الذي 
يتمثل بالنسخ اجملرد ، فيجري التحقيق من اإلعتداءات يف مد  التشابه الظاهر بني العمل 

هر تظهر متطابقة متام ظرامج احلاسب قد تكون بصورة قد تباألصلي والعمل املنسوخ. لكن 
التطابق ، ولكنها تؤدي إىل نتائج ختتلف عن بعضها كما أن هناك برامج تكتب بصورة قد تظهر 

 3أهنا خمتلفة متاما ولكنها تأيت بنفس النتائج.
ف تنصب إال أن احلماية اجلزائية للربامج وبالتايل للنظام املعلومايت من خالل حق املؤل

بصفة أساسية على شكل الربنامج أو مضمونه اإلبتكاري فقط دون أن تغطي تلك احلماية كل 
 مضمون الربنامج ، مما جيعلها قاصرة على مد احلماية القانونية املأمولة.

مما سبق جند أنه من الالزم إضافة نصوص قانونية جديدة جلرائم  اإلعتداء على النظام 
صاغ النصوص وفقا ملبدأ الشرعية اجلنائية ، حبيث تكون نصوص وافية تنطبق املعلومايت شريطة أن ت

على الصور والوقائع اجلديدة اليت تفرزها ثورات التقنية املتسارعة ، تتماشى مع الواقع احلايل 
واملستقبل ، حبيث تكون النصوص اجملرمة لإلعتداء على النظام املعلومايت تتسم ببعد النضر واألخذ 

 التوقع واإلحتمال.مبعياري 

                                                           
 .11سابق ، ص الرجع املآمال قارة :  - 1
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هناك صراع مرير قائم بني العدوان على املعلومات اإللكرتونية  بشىت السبل وخمتلف 
 .1الوسائل، وبني الربامج املضادة له واليت هدفها الكشف عنها وحتديد مكاهنا

وبالرغم من أن هذا الصراع الدائم و املتواصل، إال أن زيادة حدهتا قللت من أمهية الوسائل 
 اليت يتم اللجوء إليها حلماية املعلومات اإللكرتونية.الفنية أو التقنية 

فقبل احلديث عن اإلطار القانوين حلماية املعلومات اإللكرتونية من أخطار اإلعتداءات 
الواقعة عليها ، ارتأينا احلديث عن مواطن اخللل يف نظام احلماية الفنية من خماطر اإلعتداء على 

و من مث  نعرض للحلول القانونية املالئمة اليت يف ضوء ، كمبحث أول  املعلومات اإللكرتونية
العمل هبا قد يتسىن للقطاعات والشركات وخمتلف األجهزة اإلدارية والسياسية وغريها من اإلدارات 
اليت تلجأ إىل تكنولوجيا املعلومات يف تعامالهتا، حيث يصبح من املمكن محاية البيانات 

لومايت، وبالتايل إتاحة الفرصة ملزيد من اإلبداع والتقدم التكنولوجي واملعطيات املدرجة يف النظام املع
 .وهذا من خالل املبحث الثاين يف ميدان تكنولوجيا املعلومات واالتصال على السواء

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(، حبث منشور يف إطار الكتاب املتعلق بـ: حلول التجارة االلكرتونية، XMLغيلمور، تبادل املعلومات باستخدام لغة الرتميز املوسعة )ستيف  - 1

، ترمجة: مركز التعريب والربجمة، الدار العربية للعلوم ، الطبعة األوىل، Micro Modeling Associatesمقدم من مايكروسوفت، إعداد 
 وما بعدها. 395م، ص0222
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ألمن النظام المعلوماتي في مواجهة  -التقنية–لمبحث األول : إشكالية الحماية الفنية ا
 اإلعتداءات الواقعة عليها

لة قانونية على أساس أن احلماية ضالواقعة على نظم املعلومات مع اإلعتداءات تشكل
الفنية أو التقنية مل تعد كافية يف إطار أمن املعلومات اإللكرتونية و هلذا سنتطرق يف هذا املبحث 

عليها و هذا كمطلب أول بينما  لإلجراءات التقنية ألمن املعلومات اإللكرتونية من خماطر اإلعتداء
 . لتسوية املشاكل القانونية املتعلقة باحلماية من خماطر الفريوساتخنصص املطلب الثاين 

 المطلب األول: اإلجراءات التقنية ألمن المعلومات اإللكترونية  من مخاطر اإلعتداء عليها  
رتونية يف النظام املعلومايت سنتطرق يف هذا املطلب إىل التهديدات األمنية للمعلومات اإللك

لوسائل الفنية الوقائية من التهديدات األمنية وهذا كفرع أول بينما يف الفرع الثاين منه خنصصه ل
 للمعلومات اإللكرتونية 

 الفرع األول : التهديدات األمنية للمعلومات اإللكترونية في النظام المعلوماتي

تنطوي مجيعها على بعض القواسم املشرتكة اليت جتسد ميكن تعريف التهديدات بطرق خمتلفة       
 اإلطار العام للتهديد مبفهومه الواسع، وفيما يأيت نستعرض مناذج هذه التعريفات:

هو الشخص، املنظمة، اآللية، أو احلدث الذي ميكن أن يلحق الضرر باملوارد املعلوماتية - 
 للمنظمة.

على العمليات التنظيمية )مبا يف ذلك مهمة، أي ظرف أو حدث من احملتمل أن يؤثر سلبا  -
وظيفة، صورة أو مسعة(، األصول التنظيمية واألفراد واملنظمات األخرى، أو لألمة من خالل 

 1تعديل املعلومات، و/أو احلرمان من اخلدمة.

                                                           
مأخوذ من املوقع  .0222ممدوح الشحات صقر، ورقة عمل مقدمة يف ندوة أمن ومحاية نظم املعلومات يف املؤسسات العربية، القاهرة، جوان  - 1

www.arado.org.eg  22على الساعة  0202نوفمرب  02أطلع عليه بتاريخh00 
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أو  أنه "اخلطر احملتمل الذي ميكن أن يتعرض له نظام املعلومات وقد يكون شخصيا كاملتجسس -
اجملرم احملرتف والقرصان املخرتق أو شيئا يهدد األجهزة والربامج واملعطيات أو حدثا كاحلريق 

 1وانقطاع التيار الكهربائي والكوارث الطبيعية". 
وفقا للتعاريف أعاله ميكننا حتديد أهم أبعاد مفهوم التهديدات ألمن املعلومات على النحو     
 التايل:

دت نقاط الضعف وميكن أن يكون هناك عدد من التهديدات لكل توجد التهديدات مىت وج -
 نقطة ضعف.

تتبع التهديدات من األفعال والتصرفات املقصودة وغري املقصودة على السواء واليت قد تأيت من  -
مصادر داخلية أو خارجية، كما أهنا قد ترتاوح من أحداث مفاجئة أو أحداث ثانوية تؤدي إىل 

ملتوقعة. وقد تتبع أخطاء النظام من سوء استخدام األجهزة والربجميات، عدم الكفاءة اليومية ا
 التحميل الزائد أو املشكالت التشغيلية وغري ذلك.

قد تتسبب املشكالت الفنية نتيجة للهجمات املختلفة اليت يتعرض هلا النظام، فغالبا تدخل  -
ديدان، أو القنابل املنطقية،...اخل. الفريوسات يف النظام من خالل الربجميات املصابة، املتطفلني، ال

واليت متثل بعض الوسائل الفنية املستخدمة لتعطيل النظام وتشويهه وعرقلة وظائفه املختلفة، إتالف 
 2أو حتريف بياناته.

ميكن تصنيف التهديدات يف أنواع خمتلفة بطرق خمتلفة مثل التهديدات البشرية / غري البشرية،  -
املعتمدة، هتديدات املهرة / غري املهرة، التهديدات الداخلية / اخلارجية.  التهديدات املعتمدة / غري

الفريوس على سبيل املثال، هو هتديد غري بشري متعمد، عموما )يف البداية على األقل( وخارجي، 

                                                           
1

مأخوذ من املوقع  .0222ورقة عمل مقدمة يف ندوة أمن ومحاية نظم املعلومات يف املؤسسات العربية، القاهرة، جوان محمد االلفي، محمد  - 
www.arado.org.eg  22على الساعة  0202نوفمرب  02أطلع عليه بتاريخh00 

2
 ابق.، املرجع السممدوح الشحات صقر - 
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وميكن أن يكون هتديد املهرة أو غري املهرة )اعتمادا على مطور الفريوس(. من ناحية أخرى، 
 1ر النظم الساخط بأنه بشري، متعمد، ومهرة، وداخلي.يوصف هتديد مدي

التهديدات هي األشياء اليت ميكن أن تسبب الضرر، أو هي األشياء السيئة احملتملة اليت ميكن أن  -
يكون هذا اخلطر شخص يقوم  حتدث ألحد األصول، ومن مث ميثل خطرا ممكنا على النظام. وقد

بالتجسس أو التخريب، أو شيء حيدث مشكلة يف احلاسب وملحقاته، أو حدثا مثل احلريق أو 
 الفيضان، أو يستغل به نقطة ضعف النظام.

 األمنية للمعلومات اإللكترونية أوال : أنواع التهديدات

رسم ما ل مساعدتنايف  كرتونيةاألمنية للمعلومات اإلل تتجسد أمهية حتديد أنواع التهديدات    
ومن مث تقييم مصادر التهديد، حيث أن املهم  "،ارطة التهديدات ألمن املعلوماتخب" يصطلح عليه

النظر يف مجيع مصادر التهديدات احملتملة اليت ميكن أن تسبب ضررا ملوارد املعلومات يف النظام 
يت ختدم دراستنا للموضوع حمل البحث  املعلومايت ويف كيفية التعامل معها خاصة يف اجلوانب ال

على النحو الذي يسهل معرفة وحتديد أي التهديدات األكثر خطورة وبالتايل تركيز الرقابة على 
النشاط املرتبط به ومن مث السعي إىل تقليل اآلثار السلبية احملتملة له. حيث ميكن استخدام أسس 

 خمتلفة يف تصنيف التهديدات، وأهم هذه األسس هي:

 نوع اهلجوم احملتمل: يصنف اخلرباء املختصني بالقضايا األمنية عرب الشبكات واالنرتنت  -
 
 
 

                                                           
 حممد حممد االلفي، املرجع السابق. - 1
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إىل نوعني من أنواع اهلجوم احملتملة ومها: اهلجوم التقين واهلجوم غري  1التهديدات ألمن املعلومات
 التقين.
املصادر اليت تنبع منها التهديدات تصنف التهديدات حسب املصادر اليت تتبع منها  حسب -

 إىل نوعني ومها: مصادر هتديدات داخلية ومصادر هتديدات خارجية.
حسب طبيعة التهديدات يتم تصنيف التهديدات حسب طبيعتها إىل ثالث أنواع " هتديدات  -

 طبيعية، هتديدات بشرية، هتديدات بيئية".
احلدث احلاصل تقسيم أنواع التهديدات على أساس ما الذي حيدث مباشرة ألنظمة  نوع-

، التحكم   املعلومات و هي: الفضح و الكشف ، الوصول غري املصرح له للمعلومات ، اخلداع
 2.غري الشرعي ألجزاء من النظام 

خالل تصنيفها إىل  و عليه سنوضح بإجياز أهم أنواع التهديدات احملتملة ألمن املعلومات من     
هتديدات ، داخلية و أخرى خارجية ، و هي هتديدات بشرية صرفة فال يهمنا التصنيفات األخرى 
هلا ألهنا ال متس بصلة لبحثنا هذا فالتهديدات البشرية نعرفها بأهنا: أي أحداث تتم عن طريف 

ءات متعمدة مثل أخطاء البشر، مثل أعمال غري مقصودة )إدخال بيانات غري مقصودة( أو إجرا
)اهلجوم على الشبكة، حتميل الربجميات اخلبيثة، الوصول غري املصرح به إىل املعلومات السرية( 
وبالتايل يكون هذا التهديد هو حمل دراستنا و ميكن تصنيف التهديدات البشرية إىل نوعني 

 رئيسيني مها:

                                                           
حيث كان آن ذاك معروف باسم أمن االتصاالت  السبعيناتلكي نتمكن من استيعاب مفهوم أمن املعلومات البد أن نرجع إىل اواخر  - 1

املتخذة ملنع  والذي حددته توصيات أمن أنظمة املعلومات واالتصاالت لوكالة األمن القومي يف الواليات املتحدة االمريكية بأنه "املعايري واإلجراءات
" . حيث تضمنت النشطات احملددة االتصاالت وصول املعلومات إىل أيدي أشخاص غري خمولني عرب االتصاالت ولضمان أصالة وصحة هذه

االتصاالت أربعة أجزاء تتمثل يف: أمن التشفري، أمن النقل، أمن اإلشعاع، أمن الفيزيائي . كما تضمنت أمن االتصاالت خاصيتان تتعلقان  ألمن
 لسابق.للمزيد أنظر: ممدوح الشحات صقر، املرجع امبوضوع هذه الوحدة وهي السرية والتحقق من اهلوية 

  .92 ، ص0229، 0هيثم محود الشبلي، إدارة خماطر اإلحتيال يف قطاع االتصاالت، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط - 2
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 المهاجمون من الداخل: -أ
هو اخلطأ البشري، و املعين  بذلك هم املوظفون والعاملون  إن املتسبب للتهديدات األمنية      

( من مصادر التهديدات %02_23يف إطار املنظومة املعلوماتية ، إذ يشكل املوظفون ما نسبته )
الداخلية يف املنظومة وتشمل هذه الفئة املوظفني احلاليني والسابقني. املهامجون من الداخل هم 

ن للجهة المستهدفة، غير أنهم يقومون بأعمال تصادم جهود "أوالئك األفراد الذين ينتمو 
 الجهة الرامية إلى حماية أنظمة المعلومات التي تستخدمها تلك الجهة".

فالتهديدات الداخلية ميكن أن تكون بقصود أو غري قصود، من أشخاص معتمدين للوصول       
إىل نظم املعلومات ، و هم دوما "اخلطر الذي تواجهه أي جهة"، مهما كانت سواء كانت تلك 
اجلهة  شركة أو منظمة أو حىت دولة. ومع استخدام احلاسوب والتقنيات زاد اخلطر الناجم عن 

 1اليت يقوم هبا املهامجون من الداخل ضد اجلهة اليت ينتمي إليها.اهلجمات 

ويؤكد املتخصصون أن اهلجوم الداخلي ال حيصل دون أسباب حقيقية، حيث أن هناك       
 أسباب خمتلفة للهجوم ضد نظم املعلومات، وهذه األسباب ميكن إجيازها كاآليت:

عدم الرضا ومن مث يقوم مبهامجة نظم حالة عدم الرضا اليت تظهر عندما يشعر املوظف ب -
 املعلومات لالنتقام.

إثبات الشخص مهاراته الفنية وقدراته على تنفيذ هجوم إلكرتوين، حيث هناك بعض األفراد  -
 يشعرون بالفخر واالعتزاز بنفسهم.

حتقيق مكاسب مالية، حيث يهاجم شخص ما أنظمة معلومات اجلهة اليت يعمل فيها لسرقة  -
 يستخدمها الحقا البتزاز اجلهة لدفع فدية مالية. معلومات سرية

                                                           
شيخ، حممد حممد األلفي، اجلرمية واجملرم عرب األنرتنت، ورقة عمل مقدمة يف ندوة مكافحة اجلرمية عرب األنرتنت على املستوى العريب، شرم ال - 1
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و هناك العديد من تلك األخطاء اليت تشكل هتديدا كبريا على أمن املعلومات، وتشكل      
األخطاء التقنية واليت حظيت بأكرب حصة، من بني أسوأ األخطاء اليت يرتكبها املستخدمون 

 ألنظمة املعلومات ومنها:

 عدم االحتفاظ بنسخ احتياطية واختبارها. -
التصريح بكلمات مرور املستخدمني عرب اهلاتف أو تغيري كلمات املرور بناء على طلب  -

 األفراد عرب اهلاتف ومن قبل أفراد ال يتم التحقق من هويتهم.
 عدم القيام بتحديث األنظمة عند اكتشاف فجوات )ثغرات( أمنية فيها. -
 ت قبل تشغيل أنظمة احلماية.ربط األنظمة باإلنرتن -

فاإلستهانة باملخلفات التقنية أمر بالغ اخلطورة، إذ يقوم املهاجم بتفتيش املخلفات التقنية  حبثا 
عن أي شيء يساعده يف اخرتاق النظام، مثل األقراص الصلبة بعد استبداهلا، أو األوراق اليت دون 

مل يف املقام األول اخلروقات األمنية العرضية عليها كلمات السر أو أمساء امللفات والربامج. وتش
احلاصلة من قبل املوظفني بسبب اإلمهال أو غري املطابقة وسوء سلوك املوظف . فالتهديدات 
 الداخلية احملتملة حتتوي على  اخرتاق بيانات النظام املعلومايت ، و االستخدام غري املشروع هلا .

 المهاجمون من الخارج -ب
" والذين Hakerشخاص من خارج النظام املعلومايت والذين يطلق عليهم "القراصنة وهم األ      

لديهم بواعث خمتلفة للهجوم على األنظمة، وهم اكثر خطورة من املوظفني الساخطني كما رأينا 
ففي املقام األول جند أن العملية  1سابقا من خالل تطرقنا للمجرم املعلومايت و دوافعه أو بواعثه .

تتم وفق هتديدات الفريوسات، وهجمات القراصنة ، واهلجمات اإلرهابية، هجمات احلرمان من 
 اخلدمة املوزعة، هجمات االحتيال والربيد املزعج.

                                                           
، جرائم األنرتنت وجهود اململكة العربية السعودية يف مكافحتها، ورقة عمل مقدمة يف ندوة مكافحة اجلرمية عرب األنرتنت ، حممد الصاعدي - 1
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فالتهديدات اخلارجية غالبا ما تلقى الكثري من االهتمام عند إثارهتا من قبل وسائل اإلعالم   
عروفة جيدا، مما جيعل من السهل الرتكيز عليها والتعامل معها . و مت تصنيف حصان وتصبح م

طروادة وديدان االنرتنت كأكرب التهديدات. وجاء باملرتبة الثانية التهديد املرتبط بسوء سلوك 
 املوظف.

و عليه فإن فعل اإلنسان الذي يشارك مباشرة، من خالل السلوكات املتعمدة و مثاهلا 
، االلتقاط املتعمد للبيانات غري الصحيحة، التعديل غري املربر أو حذف البيانات، سرقة التخريب

النسخة االحتياطية واالبتزاز والتخريب، اهلجمات على الشبكة، حتميل الربجميات اخلبيثة، و 
الوصول غري املصرح به إىل املعلومات السرية أو من فعل غري مباشر و مثاله التخريب، إطالق 

الربجميات اخلبيثة جيعلنا نستعرض بعضا من التهديدات األكثر شيوعا اليت تواجهها  سراح
(، نشاط املستخدم غري masqueradersاملعلومات واليت تقع ضمن فئة القراصنة، املقنعون )

 1( وأحصنة طروادة.LANاملصرح به، التحميل دون محاية امللفات، وشبكات املناطق احمللية )
 التهديدات األمنية للمعلومات اإللكترونيةثانيا : أساليب 

القرصان هو الشخص الذي يتجاوز عناصر التحكم يف الوصول إىل النظام من  القرصنة: -أ 
خالل االستفادة من نقاط الضعف األمنية اليت تركها مطوري األنظمة يف النظام. وباإلضافة إىل 

السر للمستخدمني املرخص هلم الذين  ذلك، العديد من املتسللني هم بارعون يف اكتشاف كلمات
يفشلون يف اختيار كلمات املرور اليت يصعب ختمينها أو تلك غري املدرجة يف القاموس. متثل 
أنشطة القراصنة هتديدات خطرية للمعلومات السرية يف أنظمة احلاسوب. حيث أنشأ العديد من 

عها يف جماالت النظام واليت ميكن املتسللني نسخ من امللفات ذات احلماية غري الكافية ومت وض
 الوصول إليها من قبل األشخاص غري خمولني.

                                                           
1

 حممد الصاعدي، جرائم األنرتنت وجهود اململكة العربية السعودية يف مكافحتها، املرجع السابق . - 
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املختفي أو املقنع هو املستخدم املصرح به للنظام والذي حصل على كلمة مرور  اإلختفاء : -ب 
مستخدم آخر، على النحو الذي ميكنه الوصول إىل امللفات املتاحة للمستخدم اآلخر. وهؤالء 

غالبا ما يكونوا قادرين على قراءة ونسخ امللفات السرية. والتكرار أمر شائع يف الشركات  املتخفون
 اليت تسمح للمستخدمني لتبادل كلمات السر.

هذا النوع من النشاط حيدث عندما حيقق مستخدمي : ح نشاط المستخدم غير المصر  -ج 
إليها. وضعف التحكم يف الوصول  النظام املخولني للوصول إىل امللفات اليت ال حيق هلم الوصول

 غالبا ما ميكن من الوصول غري املصرح به، واليت ميكن أن متس امللفات السرية.
ميكن حتميل امللفات السرية إذا مت يف عملية التحميل، نقل التحميل للملفات دون حماية:  -د 

مية لغاية املعاجلة احمللية. امللفات من بيئة آمنة يف احلاسبة املضيف إىل احلاسبات الصغرية غري احمل
حيث ميكن الوصول إىل املعلومات السرية غري املراقبة من قبل املستخدمني املصرح هلم على 

 1 احلاسابات الصغرية.
تشكل الشبكات احمللية هتديدا خاصا للسرية بسبب أن شبكات المناطق المحلية:  -ه 

ميكن مشاهدهتا يف أي عقدة يف الشبكة، بغض النظر عما  LANالبيانات اليت تتدفق من خالل 
إذا كانت هذه البيانات معنونة أم ال إىل تلك العقدة. وهذا أمر بشكل خاص ألن معرفات 
املستخدمني غري املشفرة وكلمات املرور السرية للمستخدمني الذين يسجلون الدخول إىل املضيف 

إىل  LANات من عقدة املستخدم ومن خالل ختض لتقدمي تنازالت كلما حتولت هذه البيان
املضيف. أي معلومات سرية غري خمصصة للعرض يف كل عقدة جيب أن تكون حممية من خالل 

 التشفري.

                                                           
أشرف صالح الدين، طرق احلماية التكنولوجية بأنواعها واشكاهلا املختلفة، ورقة عمل مقدمة يف ندوة امن ومحاية نظم املعلومات يف  - 1
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ميكن برجمة أحصنة طروادة لنسخ امللفات السرية إىل املناطق غري احملمية من أحصنة طروادة:  -و 
تخدمني الذين يؤذن هلم بالوصول إىل تلك امللفات. النظام عندما يتم تنفيذ أية عملية من قبل املس

وحاملا يتم التنفيذ، يصبح حصان طروادة مقيما يف نظام املستخدم، وميكن نسخ امللفات السرية 
 بشكل روتيين على املوارد غري احملمية .

و هذا من التحديات اجلديدة اليت تتزايد خطورهتا يوما بعد يوم و هذا  األجهزة المحمولة:-ي 
من خالل الربجميات الضارة اليت تستهدفه، وسرقة البيانات، وفقدان أو سرقة األجهزة، وبشكل 
متزايد، وقضايا أخرى تظهر يف كل وقت، مثل القدرة على حتديد املوقع اجلغرايف للفرد من خالل 

 .أنواع من املخاطر اليت ال تزال غري مفهومةأجهزهتم حبيث خيلق 
 الفرع الثاني : الوسائل الفنية الوقائية من التهديدات األمنية للمعلومات اإللكترونية 

أثر  -اليت تعمل على الوقاية من اثار التهديدات األمنية-ما من وشك أن للوسائل الفنية 
ره وبالتايل الوقاية من األخطار املمكن بالغ األمهية يف حتديد موقع ونوع الفريوس وتعقب آثا

 وقوعها يف حال غياب هاته اإلجراءات.
وميكن تلخيص هاته اإلجراءات الواجب العمل هبا من طرف مالك الربنامج أو من طرف 

 اجلهات املنتجة أو غريها من اجلهات الصلة بالنقاط التالية:
مغلفة بغالف الشركة املنتجة تغليفا  أن تكون النسخة اليت حيصل عليها مقتين الربنامجأوال: 

حمكما وهذا ال يعين أن الربامج املغلفة مؤداه خلوها متاما من الفريوس، لكن هذا االجراء يقلل من 
  1احتماالت اإلصابة بالفريوس بدرجة كبرية.

 .2عمل نسخة احتياطية باستخدام القرص االصلي برنامج مث محاية القرص االحتياطي أيضاثانيا: 

                                                           
 .93، ص حممد حممد االلفي، املرجع السابق - 1
 .90فريوسات احلاسب وأمن البيانات، مرجع سابق، ص ، حممد فهمي طلبة وآخرون - 2
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وجتدر اإلشارة إىل أن مسألة عمل نسخة احتياطية للربنامج القت اعرتاضا واسع النطاق 
من طرف املربجمني والشركات املنتجة حبجة أن العديد من األفراد غالبا من يلجئون إىل قرصنة 
الربامج حتت ذريعة أن هذه النسخة ال متثل سوى نسخة احتياطية لربنامج هذا فضال عن أن 

 اص الذين حيصلون على هاته النسخ غالبا ما يتواجدون يف أماكن خاص هبمأغلب األشخ
 بعملية قرصنة لربامج احلاسب االيل. -مثال–يصعب الوصول إليها أو معرفة أهنم قاموا 

لذا برزت معارضة حادة ملسألة عمل نسخة احتياطية للربنامج إال أن هاته املعارضة مل ترق 
فراد أو اجلهات من االحتفاظ بنسخة احتياطية كإجراء وقائي يتم إىل مستوى منع األ -يف الواقع-

 اللجوء يف حال تعرض براجمهم هلجمات فريوسية.
 : حتميل الربنامج على القرص الصلب من القرص األصلي للربنامج.ثالثا
: العمل على مقارنة امللفات املخزنة على القرص األصلي بنفس امللفات املخزنة على القرص رابعا
 الحتياطي.ا

 .1إذ أنه يف حال تواجد أي اختالف، يصبح هناك شك يف تواجد الفريوس
العمل على اختبار كل برنامج موجود على القرص والتأكد من أنه يؤدي وظائفه بصورة خامسا: 

 طبيعة، ومالحظة أي أشياء غربية قد حتدث من أي برنامج.
 SYSTEMالعمل على اختبار الربامج املخزنة مع تغيري التاريخ يف ساعة النظام ) سادسا:

CIOCK إدخال التواريخ اليت تستخدمها بعض الفريوسات واليت تبدأ عملها وفق تاريخ أو )
وبالتايل  -إذا كانت موجودة-توقيت حمدد، إذ يتم هبذه الطريقة الكشف عن هذه  الفريوسات 

 . 2إمكانية التخلص منها

                                                           
 (.DOS( يف نظام التشغيل )Comp( أو األمر )Disk compتتم املقارنة باستخدام األمر ) 1
 .90سابق، صالرجع ، املفهمي حممد طلبة 2
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العمل على اختبار الربامج للبحث عن سالسل حرفية معينة ترتبط بوجود أنواع معينة من سابعا: 
 أنواع الفريوسات، وبالتايل إمكانية التخلص منها. 

بني الفينة واألخرى،  (BAT) ذات االمتداد (Batch Filesمرقبة ملفات األوامر اجملمعة )ثامنا: 
( ومالحظة أي تغيري يطرأ على األوامر املوجودة فيها، Config. Sysوكذلك ملف املواصفات )

حيث أن الفريوس حيتاج إىل االرتباط بأي ملفات منفذة حىت يتم تشغيله، لذلك فإنه يف بعض 
 .1األحيان يكتب سطورا يف ملف األوامر اجملمعة أو يف املواصفات حىت يضمن تنفيذه

 ب التوقيع الرقمي.تعقب آثار الفريوس، وذلك باستخدام أسلو تاسعا: 
وذلك عندما -تعقب آثار الفريوس إىل مصدره -عن طريق أسلوب التوقيع الرقمي–حيث ميكن 

( أن Audit Trailإذ ميكن عن طريق استخدام ) -يكون الفريوس موجها عرب شبكات االتصال
اإلنتاج هلا الفريوسات عن يتم تتبع هذا الفريوس، الشيء الذي ميكن عن طريقه أن حيجم مروجو 

 .2وتروجيها عرب الشبكات
 : إتاحة اإلمكانية للربامج للقيام بعملية الدفاع الذايت.عاشرا

حيث يستطيع كل مربمج تصميم نظام دفاعي ضد الفريوسات، وهناك أحباث تقرتح أن 
تضاف هذه اإلمكانية ملرتمجات الربامج وذلك حىت تقوم بتزويد الربامج يف مرحلة الرتمجة هبذا 

 نظام الدفاعي.ال
وتكمن ميزة هذا األسلوب يف سهولة وسرعة تطبيقه، إال أنه يعاب عليه أنه ال يستطيع اختاذ إجراء 
ضد الفريوس املهاجم إال بعد تعرقه عليه، ورمبا يكون الوقت عندئذ قد فات وبدأ الفريوس نشاطه 

 .3اهلدام
                                                           

 .99-90سابق، صالرجع امل ،حممد فهمي طلبة - 1
 000، ص 0222عوض احلاج علي أمحد، عبد االمري خلف حسني، امنية املعلومات وتقنيات التشفري، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن،  - 2

 وما بعدها.
 وما بعدها. 000املرجع نفسه ، ص  - 3
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 hiddenامللفات املختفية ): استخدام أحد الربامج املساعدة يف عرض أمساء الحادي عشر

Files وعند مالحظة أي أمساء جديدة أكثر من أمساء امللفات املستخدمة يف نظام التشغيل ،)
 يكون هناك شك يف تواجد الفريوس الذي جيب العمل على التخلص منه.

العمل على تسجيل بيانات كل برنامج مثل طول امللف والتاريخ والوقت ومصدر  الثاني عشر:
 مج، وعند ظهور الفريوس يف أي وقت، تصبح هذه البيانات يف منتهى األمهية.الربنا

حيث ميكن من خالل تاريخ اكتشاف هذا الفريوس استنساخ النسخ االحتياطية اليت مت 
عملها قبل هذا التاريخ خالية من الفريوس، ويكون هناك شك فقط يف باقي النسخ التالية هلذا 

 التاريخ.
 .1ت قد تقود املستخدم يف النهاية إىل اجملرم الذي قام بوضع هذا الفريوسكما أن هذه البيانا

وضع برنامج عازل للفريوسات يف اجلهاز الذي يصل بني الشبكات الداخلية  الثالث عشر:
( ملنع وصول الفريوسات إىل الشبكة احمللية أو إىل أجهزة Proxtوالعامل اخلارجي )مثل الوسيط 

 املستفيدين.
التأكد من أن مجيع االتصاالت اليت تتم من خالل احلاسبات الشخصية  :الرابع عشر

للمستفيدين خبارج املؤسسة تتم عن طريق الشبكة وليس عن طريق "مودم" قد يتم تركيبه خلسة يف 
 .2أحد احلاسبات الشخصية لالتصال )بإنرتنت( مثال

 (.Digital Signatureاستخدام ما يطلق عليه "بالتوقيع الرقمي" ) الخامس عشر:
فلما كان تداول البيانات داخل الشبكات والربيد االلكرتوين مها من املصادر اهلامة 
لإلصابة بالفريوسات، فالبد من الرتكيز على هذا القطاع للحد من تأثري الفريوسات وذلك بالعمل 

 على اكتشاف وجوده قبل أن تبدأ عملها.
                                                           

 .92فريوسات احلاسب وأمن البيانات، مرجع سابق، ص ،حممد فهمي طلبة وآخرون - 1
 وما بعدها. 000عوض احلاج علي أمحد، عبد االمري خلف حسني، املرجع السابق، ص  - 2
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 اهلامة اليت ميكن عن طريقها حتقيق هاته النتيجة.ويعترب أسلوب "التوقيع الرقمي" من األساليب 
عن أسلوب الربجميات اليت تستخدم  -يف عمله-كما خيتلف أسلوب "التوقيع الرقمي"

للكشف عن وجود الفريوس، حيث يسمح بكشف أي تغيري قد يتم إجراؤه على أي برنامج أو 
 كن تزويده أو انتقاله.يشبه توقيع مرسل الرسالة عليها وال مي -ببساطة–ملف، ذلك ألنه 

وقد قامت بعض الشركات الصانعة للربجميات بتقدمي العديد من املقرتحات هبدف تعميم 
استخدام "التوقيع الرقمي" يف مجيع معامالت الربيد االلكرتوين يف شبكة االنرتنت، وكذا يف 

 .1شبكات )إنرتانت(
ت )بالتوقيع( رقميا على ومن بني هذه املقرتحات أن تقوم الشركات الصانعة للربجميا

منتجاهتا، مما يسمح ملستخدم الربنامج بالتعرف على أي تعديل قد يكون أحلق بالربنامج بعد 
 إنتاجه.

تتبع هذا  -من خالل التوقيع الرقمي-ويف حالة تلوث الربنامج بأحد الفريوسات، ميكن
ر عند تطوير وإنتاج الفريوس حىت مصدره، مما يشكل حافزا قويا ملطوري الربامج لتوخي احلذ

 براجمهم.
ومن خالل التوقيع الرقمي ميكن أن يتحقق نظام التشغيل من صحة التوقيعات على 
الربامج قبل السماح بتشغيلها، وبذلك تتضاءل فرص النجاح أمام أي فريوس، ولو أن هذا قد 

شخصية يؤدي إىل سوء األداء يف احلاسبات البطيئة، ولكن بعد ازدياد سرعات احلاسبات ال
"جيجا بايت"، فإن ذلك جيعل هذه العملية ذات تأثري ال يكاد يذكر على 0والوصول إىل سرعة 

 .2األداء

                                                           
وصفحات  (HTMLشبكات إنرتانت: هي شبكات حملية داخلية تقوم بني املنشآت اليت تستخدم تقنية )إنرتنت( من برجميات مثل ) - 1
(WEP ( و)متصفحbrowse .وغري ذلك ) 
 وما بعدها. 000عوض احلاج علي أمحد، عبد االمري خلف حسني، املرجع السابق، ص  - 2
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من خالل ما تقدم نكون قد استوضحنا لعدد من الوسائل واإلجراءات التقنية اليت يلزم العمل هبا 
ا وتسريب الفريوسات لتحقيق األمنية على مستوى الربامج واحليلولة دون ولوج أو دخول الغري إليه

العدوانية اليت غالبا ما يكون دورها حتطيم البيانات وإتالف الربامج والتجسس على القطاعات 
 اهلامة، واليت تدفع الكثري من جراء هاته اهلجمات وما ختلفه من آثار.

ومع ذلك نقول أنه بقراءة الواقع جند أن هذه اإلجراءات مل تقف حائال دون متكن العديد 
 لفريوسات من اخرتاق الشبكات و النفاذ إىل الربامج والبيانات يف العديد من القطاعات .من ا

 المطلب الثاني: تسوية المشاكل القانونية المتعلقة بالحماية من مخاطر الفيروسات
ما من شك أن تفعيل السبل القانونية وبناء النصوص املوضوعية يف موضوع احلماية من 

ية  مؤداه تقليص حجم املخاطر وتقليص مستوى اجلرمية املرتكبة حبق خماطر التهديدات األمن
 املعلومات عن طريق اإلعتداء عليها .

وقد جاءت أغلب اجلرائم االلكرتونية الواقعة عن طريق النظام املعلومايت نتيجة علم اجلناة 
مثل هاته  حبقيقة النقص والفراغ القانوين الذي يعد مشجعا هلم بالدرجة األوىل على ارتكاب

األفعال ما دام أن هؤالء اجلناة على قناعة مسبقة بإمكانية إفالهتم من العقوبة اليت افتقرت إىل 
 مبدأ الشرعية اجلنائية الذي يضمن احلد من مستوى اجلرمية يف هذا امليدان.

ويف الواقع توجد هناك عدد من األسباب اليت متثل موانع أمام تطبيق القانون واليت حتتاج 
  حلول جدية وموضوعية للحيلولة دوهنا.إىل

 الفرع األول : المعوقات التطبيقية القانونية
يف الواقع، يواجه تطبيق القانون يف موضوع الفريوس عددا من الصعوبات واملوانع اليت ميكن 

 تلخيصها فيما يلي:
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ية من معرفة ال يتمكن الضح -يف الغالب-يف إطار اإلعتداءات اليت أساسها الفريوس جند أنه -0
اجملرم الذي صمم هذا الفريوس، وأنه يف حال معرفته بذلك، فإنه غالبا ما يتحمل تكاليف باهظة 

 .1للوصول إىل هاته احلقيقة ومتابعة اجلاين
رغبة العديد من ضحايا الفريوس وقد سبق اإلشارة إىل ذلك من الشركات والقطاعات  -0

يف عدم الكشف عن إصابة نظامهم بالفريوس،  -وكوخصوصا يف ميدان البن-االقتصادية الكربى 
عن هاته الفريوسات  -مثال–وذلك حىت ال يتسبب ذلك يف اهتزاز ثقة العمالء إذ يؤدي الكشف 

إىل قيام العديد من العمالء باللجوء إىل سحب أرصدهتم كإجراء حال علمهم  -يف قطاع البنوك-
 بذلك.

أصيب بالفريوس ملدة طويلة وعندما يكتشف ذلك جهل أو عدم معرفة الضحية أن نظامه قد  -5
 يصعب عليه حتديد وقت وسبب اإلصابة

ومثال ذلك أن بعض  -خصوصا عندما تكون مادية–صعوبة قياس أو تقدير اخلسائر  -2
الفريوسات يتسبب يف إتالف أحد الربامج مما يؤدي إىل إصابة خمطط هذا الربنامج بكثري من 

حدوث خسائر مادية حمددة مع العلم أن أمهية هاته املخططات قد االحباط نتيجة ذلك دون 
 تفوق بكثري التقديرات املادية املتوقعة.

قدرة الفريوس على إخفاء أي آثار وكذا إمكانية بعض الفريوسات مسح نفسها متاما من  -3
لذي قام ذاكرة الربنامج بعد تنفيذها ألعماهلا التدمرية وبالتايل صعوبة الوصول إىل املخرب ا

 بتصميم هذه الفريوسات أو إدخاهلا إىل النظام.  
جهل املستخدم للمعلومات الكافية عن الفريوس وبالتايل ال يعرف أن هناك خمربا وراء هذا  -6

 الفريوس الذي جيب اإلبالغ عنه حىت يتم الوصول إىل مدبره ومعاقبته.

                                                           
 .026سابق، صالرجع ، املمد فهمي طلبةحم -1
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إىل كون الفريوسات يف املرحلة الراهنة أصبح متجاوزا بالنظر  -إىل حد ما-ويف الواقع هذا اجلهل 
أصبحت متس عددا غري حمدود من أجهزة النظام املعلومايت وختلف عددا من األضرار لذا فإنه يف 
حال جهل البعض حبقيقة وجود الفريوس داخل الربامج أو النظام اخلاص هبم فإن ذلك ليس معناه 

 بالغة بقطاع الربامج لديهم.جهل اجلميع الذين تنال منهم الفريوسات ختلف أضرار 
عدم توفر اخلربة الكافية لدى املشرعني باجلوانب الفنية املختلفة ملوضوع الفريوس أو يف جمال  -2

احلاسب بصفة عامة الشيء الذي انعكس مباشرة على البناء القانوين الذي يستدعي معرفة دقيقة 
الوسائل اليت يتم عربها تنفيذه ملخططة  بالطرق بالوسائل اليت يتم من خالهلا اعداد الفريوس وكذا

وبالتايل إمكانية تدخل املشرع كلما أتيحت له الفرصة لذلك لسد خمتلف القنوات اليت ميكن من 
 خالهلا أن تفلت اجلرمية من العقاب.

على االنتقال واخرتاق احلدود اجلغرافية  -ومع التطور اهلائل لوسائل االتصال-قدرة الفريوس  -0
عليها حبيث أن اغلب الفريوسات مل تعد هتم دولة واحدة أو قطاع معني وإمنا أصبحت املتعارف 

 تطول آثارها اآلالف بل املاليني من األجهزة والنظم يف عدد كبري من البلدان دون استثناء.
وإن كانت هناك بعض الدراسات والتنبؤات -وتعد هذه أخطر املراحل اليت وصل اليها الفريوس 

 1 فريوس واإلمكانات أمامه يطور نفسه يف ضوئها.عن مستقبل ال
وعليه سنعرض للمقرتحات والضمانات الواجبة التطبيق، واليت يف حال األخذ هبا قد يتم ختطي 
هذه العقبات البالغة التعقيد يف إطار مرحلة أصبحت فيها العوملة حديث الساعة، وأخذت يف 

االلكرتونية واحلكومة االلكرتونية وغريها من املظاهر إطارها الدول تتجه حنو بناء مفهوم التجارة 
 اليت طبعت حياة الفرد واجلماعات يف كل مكان.

 

                                                           
 .026سابق، صالرجع املفريوسات احلاسب وأمن البيانات،  ،حممد فهمي طلبة  -1
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الفرع الثاني : ضرورة  صدور نظام تشريعي خاص بأمن المعلومات من اإلعتداءات الواقعة 
 عليها

 النظام  من أي ، تسمح ملستخدميه الدخول إىل 1ملا كان النظام املعلومايت و املسائل املتصلة به 
مكان يف العامل، و هذا لكون بنية االنرتنت التحتية املتمثلة بأنظمة الكمبيوتر واالتصاالت متتد إىل 
العديد الدول، وأن  مكان ممارسة العمل الفعلي للشخص قد ال يكون هو املكان الذي تقدم من 

نرتنت أصبح ميثل حمور حياة خالله خدمة إطالق املوقع على الشبكة، وملا كان االعتماد على اال
الفرد واجلماعة، لذا فقد كان لظهور التحديات القانونية والتنظيمية الصفة املباشرة نتيجة هاته 

 التطورات املتالحقة.
وبالتايل فقد وجدنا أنه من املناسب احلديث عن بعض احللول اليت هتم موضوعنا واملتمثل يف امن 

اليت تروج شبكات االتصال  ومتتد  -بالتحديد–الفريوسات  املعلومات اإللكرتونية و النظم من
 آثارها إىل أكثر من  جهة أو أكثر من قطاع.

حيث جيمع الباحثون أن حتديد املوقف من مسائل القانون املتصلة باألنرتنت جيب أن ينطلق 
وأنه بدون  ابتداء من فهم الطبيعة التقنية هلذه الواسطة املعقدة من وسائط تكنولوجيا املعلومات،

                                                           
مواقع اإلنرتنت ميكن أن تدار أو تستضاف من أي مكان من العامل بغض النظر عن مكان صاحب املوقع، إذ أن الوسائط التقنية تتيح  - 1

 الدخول إىل الكمبيوتر وإدخال املعلومات والتحكم باحملتوى من أي مكان يف العامل.
ض النظر عن موقع الكمبيوتر املستخدم يف الدخول، هذا باإلضافة إىل أن كما أن املستخدم ميكنه أن يدخل إىل اخلط اخلادم من أي مكان بغ

فاءة إدارة موقع اإلنرتنت يهدف مالكه أن يكون مميزا من جهة تقنية تدفعه الستضافة موقعه يف أكثر الدول تقدما من حيث البنية التحتية والك
، وقواعد تنظيمها القانوين، وهو ما أدى إىل أن يشيع وجود النظام اخلام للموقع يف والتقنية وأكثرها تسهيال بالنسبة ملشاريع االستثمار املعلومايت

وم أن دولة غري دولة مالك املوقع مع توفر القدرة التقنية للدخول إىل موقعه يف أي وقت يشاء، وإدارة موقعه بالشكل الذي يريد. حيث من املعل
 ، وقد تتوقف عن العمل تبعا للوضع التقين الذي يسود يف وقت الدخول إىل املوقع:وسائل إدارة املواقع عن بعد قد تكون عاملة يف وقت

 23h20على الساعة  03/20/0203بتاريخ   http//www.arablaw.orgأطلع عليه  عرب: جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت يونس :أنظر
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إدراك هذه الطبيعة يتخلف الشرط املوضوعي لتقييم مدى مالئمة القواعد القانونية القائمة، ومدى 
  1.احلاجة إىل إجياد قوانني خاصة تنظم مسائل عصر املعلومات، مبا فيه اإلنرتنت

اليت وعليه فإن أوىل املقرتحات واحللول اليت نوليها اهتمامنا هي تلك اليت هتم الكيفية 
يتوجب من خالهلا تسوية اإلجراءات الشكلية املتعلقة بتنازع القوانني واالختصاص اليت حتكم 

 الفريوسات االلكرتونية املروجة عرب شبكات االتصال. -وحتديدا–جرائم احلاسب اآليل 
 ولتوضيح الصورة امليدانية نسوق املثال التايل:

ة أو يف الباكستان مثال، وقام بزرع فلو فرضنا أن شخصا متواجد يف الواليات املتحد
فريوس معلومايت عرب الشبكة املعلوماتية )اإلنرتنت(  الذي زار عددا من املواقع على هاته الشبكة، 
وعمل على اخرتاق جمموعة من األنظمة على الشبكة، وأحدث إتالف بياين معلومايت يف الربامج 

اجلزائر ومس اآلالف من احلاسبات  والنظم، وقد طال هذا األثر عددا من البلدان منها
االلكرتونية، حبيث خلف خسائر يصعب حصرها، فما هو اإلجراء الواجب إتباعه لتفادي هذا 

نتساءل: ما هو القانون واجب التطبيق ؟ و فيما خيص موضوع  -بالتحديد-اإلشكال ؟ وهنا 
ية االنظمة املعلوماتية محاية األنظمة من خماطر اإلعتداءات كان البد من وضع تشريع خاص حبما

 يت توضيحه:إلعتداءات الواقعة عليها يضمن اآلمن ا
خلق أجهزة دولية متخصصة هدفها مراقبة شبكات االتصال، ومهمتها الكشف عن أوال: 

يف حال -الفريوسات اليت تروج عرب الشبكات والعمل على ضبط املخالفات يف هذا امليدان، وكذا 
هذا الفريوس ومعرفة مصدره، والعمل  على الكشف عن  -تصالانتشار فريوس عرب شبكات اال

 الشخص أو اجلهة املروجة له وتقدميها للجهات املكلفة باحملاكمة.

                                                           
، -حنو تعامل رقمي آمن–أمني حممد علي، الفريوسات وطرق الوقاية منها كوسيلة ألمن البيانات، املؤمتر الدويل حول أمن املعلومات  نادية - 1

 ، مسقط، سلطنة عمان.00-02/00/0223
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عمل اللجان الدولية، إال أن هاته  -إىل حد ما-وعليه فإنه ميكن القول أن عمل هذه اللجان يشبه
ان النظم وتكنولوجيا املعلومات، اللجان متتاز بكوهنا تشتمل على عناصر فنية متخصصة يف ميد

للتمكن من محاية املعلومات اإللكرتونية من  -وحبرية-الشيء الذي يتيح هلا إمكانية العمل
االنتهاكات اليت ترتكب عرب شبكات  االتصال، واليت يتم من خالهلا حتقيق االعتداء  على 

 1األنظمة.
الت النامجة عن مشاكل الفريوسات إنشاء قانون خاص و مستقل، وذلك لتفادي اإلشكا ثانيا:

 املروجة عرب شبكات االتصال.
ومما ينبغي اإلشارة إليه هو أن التشريع  املستقل الذي أشرنا إليه هنا املتعلق باحلماية من 

- املثارةخماطر اإلعتداءات على املعلومات ، وليس كل صور االعتداءات أو املشاكل األخرى 
 .2على النظام املعلومايت يف إطار اإلعتداءات -خصوصا

                                                           
-00، -حنو تعامل رقمي آمن–مات الفريوسات وطرق الوقاية منها كوسيلة ألمن البيانات، املؤمتر الدويل حول أمن املعلو  مجيل زكرياء حممود، - 1

 ، مسقط، سلطنة عمان. 02/00/0223
وأن من بني هاته املنازعات ما  -متاما كما هو احلال يف العامل غري االلكرتوين-يعد من الطبيعي يف بيئة التجارة االلكرتونية، أن تظهر املنازعات - 2

بالنسبة للعالمات  -وحتديدا-املرتبطة بالتجارة االلكرتونية، ومنازعات امللكية الفكريةيتصل بإبرام العقد وتنفيذه وتفسريه، وأخرى تتصل بالعناصر 
 التجارية واتصاهلا بأمساء املواقع التجارية االلكرتونية على شبكة اإلنرتنت.

قليمي الواحد، تثري العديد من ومن املعلوم أن هذه املنازعات اليت غالبا ما تتضمن طرفا أجنبيا لقيامها ابتداء بني أطراف خارج النطاق اإل
ثل هذه التساؤالت بالنسبة للمحكمة املختصة بنظر النزاع، والقانون واجب التطبيق على النزاع، ومدى قوة وحجية األحكام األجنبية الصادرة يف م

 النزاعات للنفاذ يف إقليم آخر.
انني يف بيئة التجارة االلكرتونية، حيث يتصل هبذا املوضوع أيضا مل ينجز الكثري يف حقل التصدي اجلماعي ملشكالت االختصاص وتنازع القو 

 مسألة مدى فعالية وأمهية االعتماد على طرق التقاضي البديلة وحتديد التحكيم لفض منازعات التجارة االلكرتونية.
لكرتونية حتمل يف مضموهنا عالقات متبادلة قد وخيتلف الوضع فيما خيص ميدان الفريوسات عنه يف ميدان التجارة االلكرتونية، حيث أن التجارة اال

ظر يف يشوهبا بعض القصور أو يعرتضها بعض الصعوبات اليت تثري املشاكل القانونية من حيث تطبيق أي من قوانني األطراف واحملاكم املختصة بالن
 النزاع القائم بني أطراف العالقة يف حال اختالف جنسيات األطراف.

متثل عالقات بني أطراف، وال تعد بيئة مناسبة لقيام عالقات، بل هي برامج عدوانية هتاجم النظم و البيئة االلكرتونية اليت  أما الفريوسات فهي ال
توجب البت يستخدمها أصحاهبا يف قيام وتنفيذ عالقاهتم التجارية والقانونية...اخل. وهلذا فإن مسألة التنازع يف القوانني يف ميدان الفريوسات تس

 ينظر يف ذلك يونس عرب، املرجع السابق. ميدان التجارة االلكرتونية. بطرق مغايرة عن تلك املتمثلة يففيها 
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ومما ينبغي قوله أن القضاء يف ميدان تكنولوجيا املعلومات واملتعلق حبماية أنظمة املعلومات 
وشبكات االتصال، ينبغي أن ميلك حجية اإللزام وآليات التنفيذ ألحكامه ضمانا للحفاظ على 

إلبداع واملبدعني لتقدمي املزيد يف املكتسبات اليت وصلت إليها احلياة البشرية، وكذا إتاحة الفرصة ل
عامل يسوده األمن واالستقرار وليس يف بيئة حمفوفة باملخاطر أخذت فيها معظم الشركات 
والقطاعات تعزل نفسها عن شبكات االتصال خمافة اهلجمات الفريوسية اليت تتزايد حدهتا يوما 

 بعد يوم.
ار اليت حيدثها اإلعتداء على النظام : توضيح األعمال اليت تشكل جرائم نتيجة األضر ثالثا

 املعلومايت.
حيدث أضرارا خمتلفة تبعا للهدف املوجه  -يف الواقع-حيث سبق وأن قلنا أن الفريوس 

ألجله. وبالتايل فإنه لتحقيق مبدأ الشرعية، يستوجب التعاون بني رجال القانون لتجرمي كافة 
يف حتقيق الضرر، هذا دون إغفال اإلشارة إىل مظاهر وأشكال االعتداء اليت يلجأ إليها الفريوس 

 .1ضرورة االستعانة بأصحاب اخلربة الفنية يف هذا امليدان
العمل على ترتيب إجراءات هيكلية يكفل من خالهلا املتضررون من اهلجمات الفريوسية  رابعا:

أن   احلصول على تعويضات مالية يف حال كان الضرر الذي حلق هبم مادي، حيث من املعلوم 
بعض الفريوسات قد تطول اآلالف من األفراد الذين تلحق هبم أضرار جسيمة  من جراء هاته 
الفريوسات، ففي هاته احلالة هل من املعقول أن الشخص الذي تسبب يف هذا الفريوس أو اجلهة 

 اليت قامت بزرعه قادرة على تعويض هؤالء املتضررين مجيعا ؟
                                                           

داثها من لقد عمل البعض على تناول أشكال االعتداء اليت يلجأ إليها الفريوس االلكرتوين ودعا إىل جترميها وذلك بالنظر إىل النتيجة احملتمل إح 1
 األعمال فيما يلي:طرف الفريوس حيث حدد هاته 

 التدخل واعرتاض الغري عند استخدامهم القانوين للبيانات.-ج حتويل بيانات الغري إىل بيانات ليس هلا معىن.-ب حتطيم أو تعديل بيانات الغري.-أ
 ة على أداء وظائفها.حتطيم أجزاء من مكونات احلاسب أو جعلها غري قادر -تغيري وظائف برامج الغري مبا يسبب أضرار مادية أو معنوية.و-د
فريوسات احلاسب وأمن  ،حممد فهمي طلبة وآخرون ينظر يف ذلك نسخ الربامج دون إذن احلصول على تصريح من الشركة املنتجة هلذه الربامج:-ي

 .029-020البيانات، مرجع سابق، ص
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فإنه يتوجب  على اجملتمع الدويل إجياد وسائل  بديلة وذلك عن بالطبع ال ميكن حتقيق ذلك، لذا 
طريق إنشاء شركات تأمني عاملية متخصصة ترتبط مباشرة مع األجهزة الدولية املكلفة بضبط 
ومتابعة مربجمي الفريوسات االلكرتونية، ووظيفتها هو التعويض للمتضررين عن األضرار اليت خلفها 

 االلكرتونية.الفريوس برباجمهم وأنظمتهم 
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  المبحث الثاني:  اإلطار التشريعي ألمن النظام المعلوماتي من اإلعتداءات الواقعة عليه 
بناء على ما تقدم نتناول اإلجتاهات القانونية املتعلقة بالتعامل مع هذه الظاهرة وفق تأثرها 

 ة األنظمة املعلوماتية إما باإلجتاه الفقهي القائل بعدم احلاجة إلصدار تشريع خاص و مستقل حلماي

، أو اإلجتاه الذي ينادي بضرورة صدور خاص 2، أو اإلكتفاء باحلماية األمنية ذات الطبيعة الفنية1
. هلذا 3و مستقل عن قانون العقوبات كتنظيم  تشريعي يتعلق بكل ما يتعلق بالنظاام املعلومايت

سنتطرق هلا ليس كدراسة حتليلية لنصوص وقواعد هذه القوانني ، بل جمرد استعراض عام إلجتاهات 
التشريع واملعامل الرئيسية يف حتديد تلك اجلرائم يف صورة اقرب ما تكون إىل استظهار مرتكزات 

نلمس مدى اختالف السياسة التشريعية  للقوانني املقارنة و القوانني الوطنية بشأن هذه اجلرائم ل
األنظمة القانونية للدول يف التعامل معها ، ولعل مرد ذلك يرجع إىل اختالف جتربة كل منها مع 
اجلرمية املعلوماتية ، حسب درجة التطور التقين وجسامة اخلسائر الناجتة عن أفعال االعتداء اليت 

 لك.متس هذا القطاع ، ومدى تأثري النتائج اإلقتصادية اليت ترتب عن ذ
و عليه فإن األساليب واألشكال اليت تلجأ إليها الدول يف صياغة النصوص القانونية 

 هبدف احلماية اجلنائية لألنظمة املعلوامتية ، يف هذا الصدد ميكن إمجاهلا فيما يلي :
تتجه بعض الدول عند صياغتها للنصوص اجلنائية اليت حتمي النظم املعلوماتية إىل انتهاج  -

ة ، حيث تقوم بإضافة نصوص تنظيم احلاالت اليت يرتكب فيها اجلاين النشاط أسلوب اإلضاف

                                                           
ر ، وبوسع األجهزة القضائية أن تستعمل األنظمة القانونية يرى مناصرو االجتاه بأنه ال داعي للذعر ، فال جديد فيما بتعلق بأجهزة الكمبيوت - 1

اه أنه قد أفلح يف التعامل مع مجيع الوسائل االخرى لكمبيوتر ، ويدعي أنصار هذا االجتالقائمة لضبط وتنظيم األوجه املختلفة إلستخدام أجهزة ا
أجهزة الكمبيوتر أو بواسطته ميكن التعامل معها بواسطة األنظمة  مثل التلفون والفاكس ، ويقولون أيضا أن مجيع اجلرائم  اليت تتم من خالل

اجلرائم اإللكرتونية اجلرائم السيبريية قضية جديدة أم فئة خمتلفة التناغم القانوين هو  ،ر إليه لدى إيهاب ماهر السمباطي القانونية القائمة ، مشا
 .25، ص  0222يونيو ،  02-09كمبيوتر ، اململكة املغربية ، السبيل الوحيد ، الندوة اإلقليمية حول اجلرائم املتصلة بال

 .526نائلة عادل حممد فريد قورة : مرجع سابق ، ص   - 2
اجلرائم اإللكرتونية اجلرائم السيبريية قضية جديدة أم فئة خمتلفة التناغم القانوين هو السبيل الوحيد ، مرجع سابق ،  ،ايهاب ماهر السمباطي  - 3

 .06ص 
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اإلجرامي املتصل بالنظم املعلوماتية إىل النصوص القائمة واملوجودة بالفعل ، ومن هذا القبيل ما 
 1قام به املشرع اجلزائري يف ظل نصوص قانون العقوبات.

نصوص تقليدية قائمة بالفعل ، ففي  فيما تقوم دول أخرى بوضع نصوص جديدة قياسيا على -
هذه احلالة يصاغ نص جديد يتفق مع أحد االشكال التقليدية للسلوك اإلجرامي ، حيث يتم 

ل ب اآليل ونظامه ، بإعتبارها احملحتويل السلوك يف صورته التقليدية إىل صورة أخرى ترتبط باحلاس
 2ه الطريقة.اجلديد للسلوك اإلجرامي ، وعادة ما تتبع أغلب الدول هذ

ويف بعض التشريعات يتم افراد قانون يعاقب فيه على اجلرائم املعلوماتية بكل صورها، ويكون  -
ذلك إما بإصدار تشريع مستقل أو جتميع كل ما يتعلق باجلرمية املعلوماتية يف قسم مستقل ملحق 

وامتية ، كما تسمح بالتشريع اجلنائي ، وهذه الطريقة تسمح بتوضيح الطبيعة اخلاصة للجرمية املعل
، ومن أمثلة التشريعات اليت تبنت هذه اخلطة  3بوضع عقوبات خاصة هلذه اجلرائم مبا يتوافق معها

 4تشريعات الواليات املتحدة األمريكية والقانون اإلجنليزي.
كما ان بعض األنظمة القانونية يف سبيل توفري احلماية اجلنائية للمعلوماتية ، قامت جبمع 

سلوب من أساليب الصياغة التشريعية املتقدمة ، ويرجع سبب ذلك إىل مدى تأثري هذه اكثر من أ
 املعلوماتيةاجلرائم ووقت تدخل املشرع ملواجهتها ، وتعد السويد من اليت واجهت بداية اجلرمية 

، وبعد ذلك قامت بتعديل قانون العقوبات واضافت  املعلوماتيةبوضع نص عام يتعلق باجلرمية 
يدة تنظم اجلرمية املعلوماتية قياسا على نصوص قائمة بالفعل يف القانون ، مع نصوص جد

وهلذا الغرض قسمنا هذا املبحث  إىل مطلبني :  اإلحتفاظ بالنص االول املتعلق باجلرمية ذاهتا .
                                                           

 22/03ح  املشرع اجلزائري خطورة افعال االعتداء على أجهزة احلاسب ونظم املعلومات ، وتدخل لتوفري محاية جنائية هلا يف ظل القانون ال - 1
املتضمن قانون العقوبات ، بإدماج أحكام خاصة باإلجرام املعلومايت يف صلب قانون العقوبات ، فإستحدث  66/036املعدل واملتمم لألمر 

 ة باجلرائم واإلعتداءات املاسة باالنظمة املعلوامتية.نصوص خاص
 .500مرجع سابق ، ص ، نائلة عادل أمحد فريد قورة  - 2
 .500نفس املرجع ،  ،نائلة عادل حممد فريد قورة  - 3
 .29، ص  0226،  احلماية اجلنائية للمستند اإللكرتوين ، الطبعة األوىل ، دار النهضة العربية ، القاهرة، أشرف مشس الدين  - 4
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على النظام املعلومايت . و  مطلب أول نعرض فيه  االطار التشريعي الدويل األجنيب جلرائم اإلعتداء
 مطلب ثان نعرض فيه لإلطار التشريعي الداخلي لتجرمي اإلعتداءات على النظام املعلومايت 

على أن تكون هذه املطالب يف شكل وصفي لألطر القانونية تاركني التحليل للباب الثاين 
 من هذه الدراسة.

   طار جرائم اإلعتداء على النظام في إ  دولية و داخلية لتشريعاتنماذج المطلب األول : 
 المعلوماتي

نتطرق يف هذا املطلب لنماذج تشريعية ذات بعد دويل هذا كفرع أول بينما خنصص الفرع 
 مناذج تشريعية غربية داخلية.الثاين 

 الفرع األول : نماذج تشريعية دولية لجرائم اإلعتداء على النظام المعلوماتي
 النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية أوال : قانون األونستيرال 

 –و هي اليت خيتصر يف تسميتها باألونسيرتال  -وضعت اللجنة األممية للقانون التجاري 
يف اعتبارها أن هذا القانون سيكون أداة فعالة للدول املعنية بتحديث تشريعاهتا يف اطار التعامالت 

، و لقد طرأ على هذا القانون عدة عمليات تشريعية لتكملته  1املرتبطة بتقنية اإلتصاالت احلديثة
وفق املستجدات الواقعة و لكي يكون قانونا متكامال ينصح به من طرف اللجنة األممية للتجارة 

 اإللكرتونية للدول لألخذ به دون إلزام منها .

                                                           
وحيد جهوده نظرا ملا تتميز به جرائم االعتداء على النظام املعلومايت خاصة يف أهنا عابرة للحدود الدولية، لذلك كان لزاما على اجملتمع الدويل ت - 1

للخطورة اإلجرامية املتزايدة يف إطار املساس و  باإلضافةملكافحة هذه اجلرمية، نظرا الرتكاهبا من أشخاص قد يكونون منظمني تنظيما إجراميا هذا 
جلرائم اإلعتداء على نظم املعلومات، و بتقصي تلك اجلهود جند أنه على املستوى اإلقليمي أو الدويل مت عقد عدة مؤمترات يف إطار مواجهة تلك ا

م عقد 0993اخلاص مبكافحة جرائم احلاسب اآليل ويف اليت على إثرها صدر الكثري من التوصيات و من ذلك : املؤمتر السابع لألمم املتحدة 
طر القانونية املؤمتر الثامن ملكافحة اجلرمية ومعاملة اجملرمني يف هافانا كانت اجلرمية اإللكرتونية أحد املوضوعات اليت مت حبثها من خالل وضع األ

ظمة اية املعلومات وعدم اإلعتداء عليها، ويف مقدمتها جند منملكافحتها، كما دعت الوكاالت واملؤسسات ذات الطابع الدويل إىل التدخل حلم
 التنمية والتعاون االقتصادي.
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، و  03م يف اجللسة العامة رق 0996ديسمرب  06فالقانون األول من حيث الصدور كان يف 
 مادة حيث عاجلت تلك املواد األيت توضيحه : 02هو حيتوي على 

نطاق تطبيق القانون النموذجي حبيث يغطي كل احلاالت اليت تنشأ فيها املعلومات أو ختزن أو  -
.  1تبلغ بوسائل إلكرتونية أو ضوئية أو وسيلة مشاهبة ، و املستخدمة يف سياق األنشطة التجارية

 2يف بكل املصطلحات ذات الصلة باملوضوع الذي شرع ألجله هذا القانون ،كما مت كذلك التعر 
، نظام  6، الوسيط 5، املنشئ و املرسل إليه 4، و التبادل اإللكرتوين هلا 3و هي : رسائل البيانات

 . 7املعلومات
التفسري حبيث يقصد منها أن تقوم احملاكم و غريها من السلطات الوطنية أو احمللية توفري  -

 . 8اإلرشاد اىل تفسري هذا القانون
التغيري باإلتفاق و املقصود منه أال تنطبق فقط بني املنشئ و املرسل إليهم رسائل البيانات   -

لكن أيضا تشمل الوسطاء ، و عليه ميكن تغيري الفصل الثاين من اجلزء األول من هذا القانون 

                                                           
 املادة األوىل من قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية . 1
( ، دار املطبوعات اجلامعية ، 0222وائل أنور بندق ، موسوعة القانون اإللكرتوين و تكنولوجيا اإلتصال و املعلومات ، الطبعة األوىل ) 2

 20-20اإلسكندرية ، ص 
فؤاد بنصغري، الفقرة أ من املادة الثانية من قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية اجلمعية العامة لالمم املتحدة أنظر يف ذلك ،  3

  055ص،  0200التجارة اإللكرتونية ،النجاح اجلديدة ، الطبعة األوىل ، 
) اجلمعية العامة لالمم املتحدة ( ، نفس املرجع السابق ،  الفقرة ب من املادة الثانية من قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية 4
  055ص

لالمم املتحدة ( ، نفس املرجع الفقرتني ج و د من املادة الثانية من قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية) اجلمعية العامة  5
  052صالسابق ، 

ع السابق ، الفقرة ه من املادة الثانية من قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية) اجلمعية العامة لالمم املتحدة ( ، نفس املرج 6
 .052ص

ارة اإللكرتونية) اجلمعية العامة لالمم املتحدة ( ، نفس املرجع السابق ، الفقرة و من املادة الثانية من قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التج 7
  .052ص

  052ص) اجلمعية العامة لالمم املتحدة ( ، نفس املرجع السابق ،  املادة الثالثة من قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية 8
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ب قواعد للنظم يتفق عليها األطراف ، مع مبوجب اتفاقية ثنائية أو متعددة األطراف ، و إما مبوج
 . 1تقييد صراحة إستقاللية األطراف باحلقوق و اإللتزامات الناشئة بينهم

اإلعرتاف القانوين برسائل البيانات حبيث ال ينبغي التمييز بني رسائل البيانات و املستندات  -
و "حمرر أصلي" و هو ميثل الورقية بصرف النظر عن أية إشرتاطات قانونية تقتضي وجود "كتابة" أ

 .  2مبدأ أساسي عام ال ينبغي قصره على األدلة القانونية
الكتابة اليت تيسر اإلطالع على املعلومات أي بشكل مقروء و قابلة للتفسري كضمانة لوجود  -

الدليل امللموس و الذي يؤكد نية اإللتزام لدى األطراف ، و مساعدة األطراف على إدراك تبعات 
للعقد ، فإمكانية قراءته للجميع تكفل بقاء املستند بال حتريف مبرور الزمن و يوفر سجال إبرامهم 

دائما للمعامالت كما أنه يتيح اجملال لإلستنساخه و لتوثيقه ، و هبذا يكفل أن يكون يف شكل 
 . 3مقبول لدى السلطات العامة و احملاكم

رقمية و هو يقوم مقام التوقيع يف التعامالت التوقيع املعرتف به يف بيئة قائمة على التعامالت ال -
الورقية و هلذا حددت وظائفه املتمثلة يف : حتديد هوية الشخص ، حتديد ما يؤكد يقينا مشاركة 
ذلك الشخص بالذات يف فعل التوقيع ، الربط بني املوقع و املستند . هلذا أعتمد للداللة على نية 

حمل اإلبرام ، و على نيته يف اإلقرار بتحرير النص ، و نية  الطرف املوقع يف اإللتزام مبضمون العقد
الشخص ربط نفسه مبضمون مستند قد كتبه شخص آخر ، واقعة و زمان وجود شخص يف 

 . 4مكان معني

                                                           
 053ص) اجلمعية العامة لالمم املتحدة ( ، نفس املرجع السابق ،  بشأن التجارة اإللكرتونية املادة الرابعة من قانون األونسيرتال النموذجي 1
 053صاملادة اخلامسة من قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية) اجلمعية العامة لالمم املتحدة ( ، نفس املرجع السابق ،  2
ص النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية) اجلمعية العامة لالمم املتحدة ( ، نفس املرجع السابق ،  املادة السادسة من قانون األونسيرتال 3
 .056-053ص

 056صاملادة السابعة من قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية) اجلمعية العامة لالمم املتحدة ( ، نفس املرجع السابق ،  4
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ت ااألصل بوصفه واسطة يتم فيها تثبيت املعلومات للمرة األوىل و هي ذات صلة مبستند -
يت تتسم فكرة الطابع الفريد لألصل ، مع العلم ان امللكية و الصكوك القابلة للتداول ، ال

مستندات امللكية و الصكوك القابلة للتداول ليست هي الوحيدة اليت يتطلب فيها األصل و من 
أمثلة الوثائق اليت تتطلب األصل جند الوثائق التجارية و اليت منها وثائق التصديق على الوزن ، و 

تيش ،و شهادات التأمني ، ...اخل ، حيث أن إرساهلا دون تغيري الشهادات الزراعية ، و تقارير التف
أي يف شكلها األصلي أمر البد منه ألطراف التجارة الدولية لتكون التقة يف حمتوياهتا للتقليل من 

 .   1إمكانية حدوث تغيري فيها
قانونية و قبول رسائل البيانات و حجيتها اإلثباتية حبييث تعترب كدليل إثبات يف اإلجراءات ال -

أهنا ذات قيمة  بغض النظر عن شكلها اإللكرتوين و هذا يف جمال اإلختصاص القضائي مع أهنا 
 .2تتميز بالتعقيد و هذا تبعا ملا اذا كانت قد انشئت او خزنت أو ابلغت بطريقة يعول عليها

شأن ختزين اإلحتفاظ برسائل البيانات بواسطة جمموعة من القواعد البديلة للمقتضيات القائمة ب -
املعلومات ألغراض مثل احملاسبة أو الضرائب و اليت قد تشكل عقبات أمام تطوير التبادل التجاري 

، مع التأكيد على انه ال حاجة لالحتفاظ بالرسالة دون  3احلديث ، و هذا من خالل الكتابة
الذي ارسلت به  تعديل ما دامت املعلومات اليت مت ختزينها تعكس بدقة رسالة البيانات على النحو

 . 4، مع تناول مجيع املعلومات اليت تدعو احلاجة لتخزينها
                                                           

- 056 صنون األونسيرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية) اجلمعية العامة لالمم املتحدة ( ، نفس املرجع السابق ، املادة الثامنة  من قا 1
052 

-052ص املادة التاسعة من قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية) اجلمعية العامة لالمم املتحدة ( ، نفس املرجع السابق ،  2
050 

-050ص ادة العاشرة من قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية) اجلمعية العامة لالمم املتحدة ( ، نفس املرجع السابق ، امل 3
059 

-050ص  املادة العاشرة من قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية) اجلمعية العامة لالمم املتحدة ( ، نفس املرجع السابق ، 4
059 
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تكوين العقود و صحتها من خالل تشجيع التجارة الدولية بتوفري املزيد من اليقني القانوين يف  -
اطار ابرام العقود بالوسائل االلكرتونية ، من خالل توافر العرض و القبول بالوسائل االلكرتونية 

نا جمتمعني يف رسالة واحدة او منفصلني ، مع امكانية الدولة املشرعة استثناء تطبيق سواءا كا
 . 1ذلك
العقود و مثاهلا االشعار بالبضائع املعيبة  بأبراماعرتاف االطراف برسائل البيانات اليت ال تتعلق  -

و عروض الدفع و االشعار باملكان الذي سينفذ فيه العقد و االعرتاف بالدين ...اخل ، و هذا يف 
 . 2اطار اثبات صحة استعمال الوسائل االلكرتونية يف هذا الصدد

معينة رسالة من  افرتاض بان رسالة البيانات تعترب يف ظروف بإقامةاسناد رسائل البيانات  -
املنشئ ، مع تقييد ذلك االفرتاض يف حالة ما اذا كان املرسل اليه قد علم او كان ينبغي ان يكون 

 . 3على علم ، بان الرسالة ليست رسالة املنشئ
 ال ثباتوسائل التجارة اإللكرتونية و هذا  مستعملواالقرار باالستالم و هو قرار جتاري  يتخذه  -

 .4نات استالم رسالة البيا
زمان و مكان ارسال و تلقي رسائل البيانات عن طريق حتديد وقت االرسال بدخول الرسالة  -

يف النظام املعلومايت و مىت كانت متوفرة للمعاجلة داخله و ال يهم ان كانت مفهومة او قابلة 

                                                           
 059ص ،نفس املرجع السابق اجلمعية العامة لالمم املتحدة (، املادة احلادية عشرة  من قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية) 1
 059ص ،نفس املرجع السابق اجلمعية العامة لالمم املتحدة (، املادة الثانية عشرة من قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية) 2
-022ص ، م املتحدة (، نفس املرجع السابقاملادة الثالثة عشرة من قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية) اجلمعية العامة لالم 3

020 
-020، ص لالمم املتحدة (، نفس املرجع السابق اجلمعية العامة املادة الرابعة عشرة من قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية) 4

025. 
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 لالستعمال من جانب املرسل اليه ام ال . كما مت تناول مكان تلقي الرسالة كأن يكون مكان
 .  1العمل الرئيسي او مكان اخر

 .  2األفعال املتصلة بنقل البضائع و مستندات النقل -
  1002ثانيا : قانون األونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكترونية 

يطبق هذا القانون حيثما تستخدم التوقيعات اإللكرتونية يف سياق األنشطة التجارية و هذا 
يكون القصد منها محاية املستهلكني حيث عرفت املادة األوىل منه ال يلغي أي قاعدة قانونية 

الفقرة أ، التوقيع اإللكرتوين بأنه "بيانات يف شكل الكرتوين مدرجة يف رسالة بيانات أو مضافة 
مرتبطة هبا منطقيا و اليت جيوز أن تستخدم لتعيني هوية املوقع بالنسبة اىل رسالة البيانات و  اليها أو

 ه و لبيان موافقة املوقع على املعلومات الواردة يف رسالة البيانات ".لبيان موقف
كما يعرف الشهادة باهنا رسالة بيانات او سجال اخر يؤكد ان االرتباط بني املوقع و 
بيانات انشاء التوقيع ، يف حني تعرف رسالة البيانات باهنا معلومات يتم انشاؤها او ارساهلا او 

وسائل الكرتونية او ضوئية او بوسائل متشاهبة ، مبا يف ذلك على سبيل املثال استالمها او ختزينها ب
ال احلصر ، التبادل االلكرتوين للبيانات او الربيد االلكرتوين او الربق او التلكس او النسخ الربق . 

عن نفسه و اما  باألصالةأما املوقع فهو الشخص احلائز على بيانات انشاء التوقيع و يتصرف اما 
بالنيابة عن من ميثله ، بينما مقدم خدمة التصديق هو الشخص املصدر للشهادات و جيوز ان 

 يقدم خدمات اخرى ذات  صلة بالتوقيعات االلكرتونية .
 
 

                                                           
ص ، اجلمعية العامة لالمم املتحدة (، نفس املرجع السابق املادة اخلامسة عشرة من قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية) 1

022- 023  
النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية) اجلمعية العامة لالمم املتحدة ( ، نفس  املادتني السادسة عشرة و السابعة عشرة  من قانون األونسيرتال 2

 020-026ص املرجع السابق ، 
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 و الطرف املعول هو الشخص الذي جيوز له ان يتصرف استنادا اىل شهادة او اىل توقيع
 .1الكرتوين

 

                                                           
تتعدد  حيث  0220و ( من القانون االونسيرتال النموذجي بشان التوقيعات االلكرتونية لسنة  –ه  –د  –ج  -املادة الثانية ) الفقرات ب 1

لتوقيع البيومرتي والتوقيع الرقمي والتوقيع بالقلم اإللكرتوين وتعترب الصورة األوىل طريقة  التحقق من الشخصية عن صور التوقيع اإللكرتوين ما بني ا
لوكية طريق االعتماد على اخلواص الفيزيائية و السلوكية لألفراد وتستخدم للتحقق من الشخصية عن طريق االعتماد على اخلواص الفيزيائية و الس

هذه التقنيات بواسطة أجهزة األمن واملخابرات وتتمثل هذه الطرق البيومرتية اآلتية: البصمة الشخصية ، مسح العني البشرية ، لألفراد وتستخدم 
ددية التحقق من ميزة للصوت ، التعرف على الوجه البشري ، خواص اليد البشرية ، التوقيع الشخصي...اخل. بينما التوقيع الرقمي : بأنه قيمة ع

سالة البيانات حيث جتعل من املمكن استخدام إجراء رياضي معروف يقرتن مبفتاح الرتميز اخلاص مبنشئ الرسالة والقطع بأن هذه القيمة تعمم هبا ر 
بة على العددية قد مت احلصول عليها باستخدام ذلك املفتاح،يف حني التوقيع بالقلم اإللكرتوين يتم باستخدام قلم إلكرتوين ميكن بواسطته الكتا

شة احلاسوب مباشرة باستخدام برنامج معني ، ويقوم هذا الربنامج بوظيفتني األوىل خدمة التقاط التوقيع والثانية خدمة التحقق من صحته شا
ع  املوق وعندما يقوم املستخدم بتحريك القلم على الشاشة وكتابة توقيعه يلتقط الربنامج حركة البدء ويظهر هذا التوقيع على الشاشة  لتمييز صفة
رتونيا و كما هو األمر يف الكتابة العادية. هذا باإلضافة إىل التأكيد على أنه ال ينبغي أن يكون إختالف يف املعاملة بني الرسائل املوقعة إلك

امالت مت تفعيل و يف اطار إستخدام التوقيع اإللكرتوين و لضمان سرية التعاملستندات الورقية اليت حتمل توقيعا خطيا تطبيقا ملبدأ عدم التمييز. 
الذي يعين عملية حتويل املعلومات إىل رموز غري مفهومة تبدو غري  التشفري لتأمني التوقيع و عدم املساس أو اإلعتداء على املعلومات اإللكرتونية،

عادية لنصوص مشفرة ذات معىن حبيث مينع األشخاص غري املرخص هلم من االطالع على املعلومة أو فهمها و هي تنطوي على حتويل النصوص ال
ية حيث للحفاظ على سالمتها من عبث القراصنة. ويسمح هذا النظام لتحييد املخاطر املتوقعة من استخدام الطرق اإللكرتونية يف املعامالت التجار 

ري يساعد على حف  سرية يتم التأكد من أن املعلومات اليت تسلمها املرسل إليه هي تلك البيانات اليت قام املرسل بالتوقيع عليها ، فالتشف
طالع املعلومات والتوقيع اإللكرتوين الذي يتطلب احلفاظ على األرقام و الرموز حلمايته داخل التجارة اإللكرتونية لكي ال يستطيع أي شخص اال

ائل أو املعلومات ومن مت منع على هذه البيانات غري املتعاقدين أو من يصرح له قانونا بذلك كما يهدف التشفري إىل منع الغري من التقاط الرس
وهو نوعان :نظام التشفري املتماثل أو املتناظر وهو أسلوب يستخدم فيه  وصوهلا مشوهة للطرف اآلخر يف املعامالت التجارية على حنو يعرقلها،

لة هو نفسه املستخدم لفك تشفريها ، مفتاح سري لتشفري رسالة ما وفك تشفريها ويسمى باملفتاح املتناظر ألن املفتاح الذي يستخدم لتشفري الرسا
أما النوع  لكن هذه الطريقة تتطلب إحالة املفتاح بني األطراف بطريقة جيب أن تضمن سالمته وتعطي هذه التقنية محاية أكثر يف الشبكة املغلقة

وهو أسلوب يتم فيه تشفري البيانات باستخدام مفتاح ما وفك تشفريها باستخدام مفتاح آخر  متناظرنظام التشفري الالمتماثل و الال الثاين و هو
متناظر فالتشفري املتناظر تشفر الرسالة أو التوقيع باستخدام الرقم العام ويف نفس الوقت يتم فك الشفرة وإرجاع املعلومات ذا السبب يسمى بالالوهل

العام ولو حصل أن شخص آخر يعرف هذا الرقم أو توصل إليه عن طريق الدليل العام فبإمكانه فك إىل وضعها األصلي باستخدام نفس الرقم 
ولكن ال ميكن فك  الشفرة وقراءة الرسالة أو التوقيع. أما إذا مت تشفري املعلومات بأسلوب التشفري الالمتناظر فإن املعلومات يتم تشفريها بالرقم العام

  ومات إال باملفتاح اخلاص لصاحب ذلك املفتاح العام الذي مت على أساسه التشفري.الشفرة والوصول إىل تلك املعل
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 1002باإلجرام المعلوماتي المبرمة ببودابست الثا : االتفاقية الدولية الخاصة ث
تطرقت هذه االتفاقية للتعاريف اخلاصة بأغراض هذه االتفاقية فعرفت منظومة الكمبيوتر بأنه  -

أي جهاز أو جمموعة من األجهزة املتصلة ببعضها البعض أو ذات الصلة بذلك ويقوم أحد أو 
 نات .أكثر منها عن طريق الربامج بعمل معاجلة آلية للبيا

بينما يقصد ببيانات الكمبيوتر أي عمليات عرض للوقائع أو املعلومات أو املفاهيم يف شكل  -
مناسب لعملية املعاجلة داخل منظومة الكمبيوتر مبا يف ذلك الربنامج الذي يؤدي لتأدية املهام 

 داخل املنظومة .
اصة هبم والذي له ستخدمي اخلدمة احلهاز اخلدمة أي كيان عام أو خاص مليف حني يقصد جب -

القدرة على االتصال بواسطة منظومة الكمبيوتر، أو أي كيان آخر يقوم مبعاجلة أو ختزين بيانات 
 1الكمبيوتر نيابة عن خدمة االتصاالت أو مستخدمي هذه اخلدمة.

كما تقوم كل دولة طرف يف هذه االتفاقية بإقرار اإلجراءات التشريعية وغريها من اإلجراءات   -
ذلك ضروريا إلصدار نصا قانونيا أو تشريعيا الذي يشكل قاعدة لتجرمي سلوكات  كلما كان

اإلعتداء على البيانات يف إطار إذا ما تعلق بإتالفها أو إلغائها أو إفسادها أو تغيريها أو تدمريها 
 .  2دون وجه حق 

لوك من و مت تعريف التدخل غي املشروع يف منظومة املعاجلة اآللية للمعطيات بأنه أي س -
السلوكات السابقة الذي  يرتكب عن قصد لإلعاقة اخلطية دون وجه حق لعمل منظومة 

 .3الكمبيوتر

                                                           
 0220من االتفاقية الدولية لإلجرام املعلومايت  0املادة  - 1
 0220من االتفاقية الدولية لإلجرام املعلومايت  2املادة  - 2
 0220من االتفاقية الدولية لإلجرام املعلومايت  3املادة  - 3
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إلقرار اإلجراءات التشريعية وغريها من اإلجراءات االخرى كلما   يف حني تطرقت هاته اإلتفاقية -
كان ذلك ضروريا من خالل النصوص التشريعية أو القانونية اليت تصدر من طرف املشرعني 
الوطنيني وذلك يف إطار جترمي اإلنتاج أو البيع أو احلصول بغرض اإلستخدام أو التوفري جلهاز 

أو تطويعه أساسا بغرض إرتكاب أية من اجلرائم املنصوص  يشمل برنامج كمبيوتر يتم تصمميه
عليها يف إطار املادة الثانية من هاته اإلتفاقية و املواد ثالثة وأربعة ومخسة منها، كذلك كلمة السر 
اخلاصة بالكمبيوتر أو الكود الشيفري للدخول أو بيانات مماثلة متكن الدخول ملنظومة املعلومات 

نها بقصد استخدام اجلهاز يف أغراض خاصة الرتكاب أية من اجلرائم بأكملها أو أي جزء م
الواردة باملواد من إثنان إىل مخسة، كذلك حيازة إحدى القطع املشار إليها سابقا بقصد 

 . 1استخدامها يف أغراض اخلاصة بارتكاب جرائم الواردة يف املواد أعاله 
صوص القانونية اليت تشرع جترمي التزوير املتعلق و تقوم كل دولة طرف يف هذه االتفاقية بإقرار الن -

بالكمبيوتر و جترمي التدليس املتعلق بالكمبيوتر كذلك األعمال اإلباحية وصور األطفال الفاضحة، 
 .2اإلنتهاكات اخلاصة حبقوق الطبع والنشر واحلقوق املتعلقة هبما

ونية اليت جترم املساعدة أو وتقوم كل دولة طرف يف هذه االتفاقية كذلك بإقرار النصوص القان -
التحريض أو الشروع يف ارتكاب أية جرمية من اجلرائم السابقة الذكر عن قصد، دون إغفال جترمي 
الشخص املعنوي الذي يرتكبها مبوجب سلطة تفويض أو سلطة ممارسة السيطرة والتحكم طبقا 

  .3للمبادئ واألسس القانونية اخلاصة للدولة 
من خالل إقرارها لإلجراءات التشريعية املعاقبة على  اجلرائم السابقة وعليه تضمن كل دولة  -

الذكر مبوجب عقوبات فعالة ومتناسبة تدعو للعدول عنها واليت قد تشمل احلرمان من احلرية وأي 
                                                           

من هذه املادة ى  0، جيوز لكل دولة طرف يف هذه اإلتفاقية  التحف  على الفقرة 0220من االتفاقية الدولية لإلجرام املعلومايت  6ادة امل - 1
 بشرط أال يكون هذا التحف  متعلق بعمليات البيع أو التوزيع .

 0220من االتفاقية الدولية لإلجرام املعلومايت   6،2،0،9،02املواد  - 2
 0220من االتفاقية الدولية لإلجرام املعلومايت  00، 00ملادتني ا - 3
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إجراء جنائي أو غري جنائي يتوافق مع متطلبات الردع يف إطار السياسة اجلنائية احلكيمة والراشدة 
 .1كل دولةاملنتهجة يف  

ويف هذا اإلطار مت النص على جمموعة من اإلجراءات مبا يف ذلك جتميع األدلة اخلاصة باجلرمية  -
يف صورهتا اإللكرتونية من خالل ضبط اإلجراءات التحقيقية وفق إمكانية كل دولة كما أنه مت 

نات الكمبيوتر ، كما مت التأكيد على سرعة احملافظة على بيا2االعتماد على اإلجراءات الوقائية
املخزنة و إصدار األوامر من خالل منح السلطات املختصة وحق التفويض يف توجيه األوامر اليت 
ميكن من خالهلا التوصل لنوعية خدمة االتصال أو املراسلة املستخدمة والشروط الفنية اليت يتم 

خصية للمشرتك، عنوانه اختاذها يف ذلك والفرتة الزمنية للخدمة، باإلضافة إىل ذلك البيانات الش
 الربيدي أو اجلغرايف...اخل، وأي معلومات أخرى خاصة مبوقع تركيب أجهزة ومعدات اإلتصاالت.

كما أنه مت إقرار الصالحيات القانونية للبحث ومصادرة بيانات الكمبيوتر املخزنة جتميعها يف  -
 3الوقت الصحيح.

طرف يف هاته االتفاقية على بينة من ولتقوية جمال اإلجراءات وتوضيحه لكي تكون كل دولة  -
أمرها مت إقرار حق كل دولة طرف يف االتفاقية بإصدار اإلجراءات التشريعية ليشمل أي جرمية 
ترتكب على أراضيها أو على منت إحدى السفن اليت حتمل تلك الدولة الطرف أو بإحدى 

  4الطائرات املسجلة مبوجب قوانينها أو مبعرفة أحد مواطنيها.
حني ختمت هاته االتفاقية مببادئ عامة تتعلق بالتعاون الدويل يف إطار تسليم اجملرمني يف  -

 5واملساعدات املتطلبة يف إطار اإلجراءات.

                                                           
 0220من االتفاقية الدولية لإلجرام املعلومايت  05املادة  - 1
 0220من االتفاقية الدولية لإلجرام املعلومايت  03، 02املادتني  - 2
 0220من االتفاقية الدولية لإلجرام املعلومايت  00، 06املواد  - 3
 0220من االتفاقية الدولية لإلجرام املعلومايت  00املادة  - 4
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 داخلية في إطار جرائم اإلعتداء على النظام المعلوماتي    غربيةالفرع الثاني : نماذج تشريعية 
 المعلوماتية: النظام القانوني األمريكي لمكافحة جرائم والأ

ينظم جرائم املعلوماتية يف الواليات املتحدة األمريكية جمموعة من التشريعات على املستوى 
 الفدرايل وكذلك على املستوى احمللي يف خمتلف الواليات.

 على المستوى الفدرالي   - أ
ة ، ( من قانون الواليات املتحدة  التشريع الرئيس جلرائم التقنية احلديث00ميثل الفصل )

فقد استجاب الكونغرس ملشكلة جرائم تقنية املعلومات من خالل سن العديد من القوانني 
 Computer Fraud and Abuseالفدرالية كان أوهلا قانون االحتيال واساءة استخدام الكمبيوتر )

Act)(CFAA)  من أجل  0992ومن مث عدل عام  0906ومت تعديله عام   0902عام
لشيفرة اخلبيثة( وغريها من الربامج واليت هتدف إىل تغيري أو اتالف أو تدمري التعامل مع مشكلة )ا

 البيانات على نظام احلاسب.
( من قانون الواليات املتحدة على اعتبار االفعال 00( من الفصل )0252وينص القسم )

 التالية جمرمة :
غري املصرح به )الدخول( إىل أحد أنظمة احلاسب للحصول على معلومات أمنية وطنية  التوصل -

 مع وجود نية لضرر للواليات املتحدة أو ملنفعة دولة أجنبية.
التوصل غري املصرح به )الدخول( إىل أحد انظمة احلاسب للحصول على معلومات خاصة بأموال  -

 حممية.
 نظام خاص باحلكومة الفدرالية األمريكية.التوصل غري املصرح به )الدخول( إىل  -
 الدخول غري املصرح به إىل اي نظام  مع نية االحتيال. -
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 مع تعمد احلاق اضرار به. 1ري املصرح به إىل اي نظام  حمميالدخول غ -
االجتار االحتيايل يف كلمات السر احلاسوبية وغريها من املعلومات اليت ميكن استخدامها  -

 الوصول إىل نظام حممي. إلكتساب
االجتار االحتيايل يف كلمات السر احلاسوبية وغريها من املعلومات اليت ميكن استخدامها  -

 إلكتساب الوصول إىل نظام  حممي.
بث أو هتديد بإرتكاب ضرر ألي نظام حممي عرب الواليات أو للتجارة األجنبية بغرض ابتزاز  -

 .ويأموال أو منافع من أي شخص طبيعي أو معن
( من قانون الواليات املتحدة ، استخدام نظام 00( من الفصل )0260وحيضر القسم ) -

احلاسب إلسترياد مواد خملة باآلداب إىل داخل داخل الواليات املتحدة االمريكية، وحيضر القسم 
 ( نقل أية مواد فاحشة عرب الواليات أو اجلهات اخلارجية.0265)

( توظيف أي قاصر أو اغرائه يف املشاركة يف أنشطة 00( من الفصل )0030وجيرم القسم )
جنسية مبا فيها خلق وتصوير مواد وبثها جلهات خارجية ، أو استخدام نظام احلاسب لإلخالل 

أما القسم  برعاية قاصر بقبول استغالله مع العلم يف انتاج مواد تنطوي على استغالل جنسي . 
( من قانون الواليات املتحدة فإنه يعترب انتاج أو نقل ادارة جهاز 00الفصل ) ( من0200)

يتضمن نظام حاسب يقصد استخدامه بتزوير الوثائق أو انتاج وثائق تعريف مزورة جرمية تعترب 
 ( من ذات القسم االخالل حبق املؤلف جرمية فدرالية.0509املادة )

 Antiة الربيد اإللكرتوين غري املرغوب فيه )قانون مكافح 0225كما أصدر الكونغرس عام 

Spam Law( )The CAN-SPAM ACT of 2003( الذي دون يف قسم )من 0252 )
( من قانون الواليات املتحدة. وحيظر هذا القانون ارسال الرسائل غري املرغوب فيها   00الفصل ))

                                                           
عرف مصطلح نظام احلاسب احملمي يف القانون الفدرايل األمريكي بأنه اإلصطالح يطلق على نظام احلاسب الذي يستخدم يف مؤسسة مالية  - 1

 مة الواليات املتحدة االمريكية أو يستخدم يف التجارة فيما بني الواليات أو يف التجارة اخلارجية أو االتصال.أو تستخدمه حكو 
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للمتلقي اإلشارة إىل أنه ال كما ينص على أنه جيب أن تشمل رسائل الربيد اإللكرتوين آلية تتيح 
يريد استقبال هذه الرسائل من املستقبل ، ويهدف هذا القانون أيضا إىل القضاء على عادة 

 احلصول على عناوين الربيد اإللكرتوين من مواقع األنرتنت.
 على مستوى الواليات  - ب 

 ميثل مبا يلي :ان االطار العام لتشريعات الواليات املتحدة يف حقل جرائم املعلوماتية 
كل والية من الواليات اخلمسني متلك حرية التشريع اخلاص هبا وليس هناك آلية على مستوى   -

الواليات أو املستوى الفدرايل تتطلب تبين الواليات شكال أو حمتوى حمددا لقوانينها بالرغم من 
، وقد سنت مجيع  وجود مشاريع توحيد وحماوالت تصرحيات هتدف إىل توحيد التدابري التشريعية

الواليات قوانني خاصة أو عدلت قوانني العقوبات لديها مبا يكفل النص على جترمي أنشطة جرائم 
تكنولوجيا املعلومات احلديثة ، مع تباين فيما بينها سواء من حيث صور النشاط اجملرم ، أو من 

 1حيث آلية التعامل مع حمل االعتداء .
ان االطار العام لتوحيد قوانني جرائم تقنية املعلومات يعتمد على مشروع قانون منوذجي  - 
(Model state computer crimes code مت وضعه من قبل هيئة أكادميية عام )ويف  0990 ،

نطاقه مت تقسيم جرائم التقنية احلديثة إىل اجلرائم الواقعة على االشخاص ، واجلرائم الواقعة على 
الموال عدا السرقة ، وجرائم السرقة واالحتيال ، وجرائم التزوير ، وجرائم املقامرة واجلرائم ضد ا

 اآلداب عدا اجلرائم اجلنسية ، واجلرائم ضد املصاحل احلكومية 
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 1وهذا التقسيم يقوم على فكرة الغرض النهائي أو احملل النهائي الذي يستهدف االعتداء. 
مواقف التشريعات القائمة والنافذة يف الواليات األمريكية ، جند أن عددا قليال  وبإستعراض

من الواليات تعاملت مع اجلرائم اليت تستهدف االشخاص من غري اجلرائم املتعلقة باحملتوى النفسي 
، فال يوجد أية والية نصت على جرمية تقنية حديثة تتعلق بقتل االشخاص. أما واليتا )فرجينيا( 

كاليفورنيا( فقد اعتربا استخدام نظام املعلومات اإللكرتونية بدون تصريح بنية احلاق الضرر املادي )و 
 2باألفراد جرمية من بني جرائم التقنية احلديثة.

د التهديدات واملواد اليت تثري االحقا بني الواليات االمريكية أن كل والية من 06وقد اعترب 
مها تتطلب أن يكون اجلاين قد نقل هتديدا ممكن تطبيقه وممكن ظمن قيل االفعال اجلرمية ومن مع

ي شخص آخر. وبعضها اعترب من أو بأتصديقه إلحلاق اصابة بشخص أو ضرر به أو بعائلته 
    بني جرائم السلوك أو املسامهة يف ارتكاب سلوك قد يؤدي بالشخص العادي 

(  A reasonable Person للمعاناة من التهديد أو التعرض إلزعاج حقيقي أو أي ضرر أخر )
وكذلك اخلوف من اإلصابة أو املوت على نفسه أو أي من أفراد عائلته. بعضها جرم اإلتصاالت 
اليت تتضمن مواد بذيئة بأية واسطة الكرتونية تستهدف هتديد شخص أو احلاق ضرر به أو بعائلته 

                                                           
ن بأنشطة اجلرائم  اجلنسية اليت تستهدف االشخاص : وتشمل حض وحتريض القاصرين على انشطة جنسية غري مشروعة وافساد القاصري - 1

جنسية عرب الرسائل اإللكرتونية وتلقي أو نشر املعلومات عن القاصرين عرب الكمبيوتر من أجل أنشطة جنسية غري مشروعة والتحرش اجلنسي 
ر الفحش بالقاصرين عرب الكمبيوتر والرسائل التقنية ونشر وتسهيل نشر واستضافة املواد الفاحشة عرب االنرتنت بوجه عام وللقاصرين حتديدا ونش

هار القاصرين ضمن أنشطة جنسية واستخدام االنرتنت لرتويج الدعارة بصورة ظالنظر( عرب األنرتنت وتصوير أو اواملساس باحلياء )هتك العرض ب
يقة قسرية أو لإلغواء أو لنشر املواد الفاحشة اليت تستهدف استغالل عوامل الضعف واالحنراف لدى املستخدم واحلصول على الصور واهلويات بطر 

رة واحدة وهي استغالل تقنية صاف جند أهنا جتتمع مجيعا حتت صو االو  غري مشروعة إلستغالهلا يف انشطة جنسية ، وبإمعان النظر يف هذه
 املعلومات احلديثة لرتويج الدعارة وإثارة الفحش واستغالل األطفال القصر يف أنشطة جنسية غري مشروعة.

م أو الدخول أو التوصل غري املصرح به وتشمل أنشطة اقتحا أو امللكية املتضمنة أنشطة اإلخرتاق واإلتالف: –عدا السرقة  –طائفة جرائم األموال 
 مع نظام الكمبيوتر أو الشبكة إما جمردا أو جلهة ارتكاب فعل أخر ضد البيانات والربامج واملخرجات ...................

 كلفورنيا.من قانون عقوبات والية   320(. واملادة VA. CODE. ANNمن قانون عقوبات والية فرجينيا ) 0020- 03022املادة  - 2
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ة ، وقد اعترب حمكمة نيويورك أن هذا النص ينطبق على رسائل ويشمل ذلك استخدام لغة فاحش
 التهديد والذم اليت ترسل عرب االنرتنت.

باإلضافة إىل االفعال اجلرمية سابقة الذكر ، فإن معظم الواليات األمريكية تضمنت 
 فال.قوانينها موادا تتعلق باألفعال اليت تستهدف استغالل أو اغواء القصر أو تتعلق بدعارة األط

وقد اهتمت كافة الواليات االمريكية بشكل أساسي جبرائم تقنية املعلومات املتصلة 
 باإلخرتاق واحلاق رالضرر بالنظم والشبكات واملعطيات جراء هذه االنشطة ، وتنقسم التدابري

( ، وطائفة Trespass طائفتني : طائفة تشريعات انتهاك احلرمة )التشريعية املتصلة باإلخرتاق إىل
( ، وطائفة Hacking( اليت تقوم بأنشطة اخرتاق وانتهاك احلرمة دون تصريح )Hackersاهلاكرز )
 (.Cracking( اليت تقوم هبجمات التدمري انطالقا من دوافع احلقد )Crackersالكريكرز )

ومعظم الواليات تتوفر لديها تشريعات تعترب الدخول إللى نظم الكمبيوتر أو الشبكات بدون 
( ، وكذلك فإن معظم الواليات وضعت Hackingرمية ، وهي ما تعرف بتشريعات الـ )ترخيص ج

تشريعات حتضر هجمات التدمري وتعتربها أكثر خطورة من أنشطة الدخول غري املصرح به ، 
وبعض الواليات مثل والية نيويورك تعترب جمرد اخرتاق نظام احلاسب بنية ارتكاب أو حماولة 

 بة جرمية معاقب عليها.ارتكاب أي جرمية مبثا
وأكثر من ذلك اعتربت بعض الواليات جرائم تقنية املعلومات انكار أو قطع أو اعاقة 

 م.ظل هذه اخلدمة أو منع الدخول للنخدمة نظام حاسب أو التسبب يف تعطي
اسب بقصد احلصول على مال و لينا أن التهديد بتدمري نظام احلواعتربت والية مشال كارو 

للشخص أو لشخص آخر أو التسهيل له ارتكاب أي فعل ارتكابا جلرمية تقنية  أو أية منفعة
 1املعلومات.

                                                           
1
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كما جرمت معظم الواليات استخدام نظام املعلومات الكرتوين يقصد االعتداء على 
خصوصية البيانات أو الرقابة أو مجيع املعلومات عن املوظفني أو السجالت الوظيفية عن املوظفني 

بية أو الرواتب او القروض أو أي معلومات مالية شخصية. كما جرمت غالبية أو السجالت الط
الواليات األمريكية استخدام تقنية املعلومات احلديثة إلرتكاب االحتيال ، كما يالح  اعتماد 
بعض الواليات ادماج احتيال تكنولوجيا املعلومات ضمن نصوص اإلحتيال التقليدية املقررة يف 

 يات بدل وضع نصوص تشريعية مستقلة بشأن احتيال تقنية املعلومات احلديثة.قوانني هذه الوال
أما بالنسبة لألفعال األخرى اليت تستهدف األخالق واآلداب العامة ، فإن والية أمريكية 

( فقد اعتربت هذه الوالية املقامرة Louisianaواحدة فقط جرمت املقامرة على اخلط وهي والية )
جرمية ، ويتضمن ذلك القيام بأي سلوك أو املشاركة بسلوك يتضمن اللعب  بواسطة نظام احلسب 

كاملضاربات بأنواعها حتت خطر خسارة ذلك الشخص أي قيمة ، وذلك بإستخدام أي من 
 وسائط تقنية املعلومات احلديثة.

وبالنسبة للجرائم ضد احلكومة ، اعتربت العديد من الواليات األمريكية من قبيل جرمية  
املعلومات احلديثة استخدام أي من وسائط لتعطيل تطبيق القانون أو تعطيل خدمة حكومية  تقنية

، فعلى سبيل املثال حظر استخدام نظام احلاسب للتسبب بتعطيل أو قطع أي خدمة أو أية 
عملية أو اجراءات حكومية حملية أو انشطة املؤسسات العامة. والعديد من الواليات جرمت 

اسب لتعطيل أو قطع أي خدمة أساسية، ويشمل ذلك خدمات املؤسسات استخدام نظام احل
العامة واخلاصة ذات النفع العام واخلدمات الطبية وخدمات االتصال وكافة خدمات احلكومية، 

 1ويشمل أيضا تعريض األمن العام للخطر.
واعتربت بعض الواليات استخدام نظام احلاسب للحصول على معلومات تعتربها الدولة 
أو أي دائرة سياسية من قبيل املعلومات السرية ، جرمية من جرائم تقنية املعلومات احلديثة، 
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والعديد من الواليات جرمت الدخول غري املصرح به إىل أية معلومات خمزنة داخل نظام حاسب 
مملوك أو متصل جبهات التشريع بالوالية. كذلك جرمت العديد من الواليات استخدام نظام 

لتدمري أي دليل بقصد تعطيل أي حتقيق رمسي ، كما اعتربت غالبية الواليات األمريكية احلاسب 
 1عدم ابالغ عن جرمية تقنية املعلومات مبثابة جرمية. 

 : النظام القانوني الفرنسي لمكافحة جرائم المعلوماتية  ثانيا
ان التجربة الفرنسية يف جمال مكافحة جرائم املعلوماتية ليست أقل نضجا من التجربة االمريكية 
بل هي كذلك تعترب من أوائل الدول اليت تعاملت مع جرائم تقنية املعلومات تعامال واقعيا ، حبيث 

  .2استجابت مبكرة ملا تتطلبه مكافحة هذه الظاهرة من  خالل التدابري التشريعية
 الجرائم التي تقع مباشرة على تكنولوجيا المعلومات واالتصال - أ

نص املشرع الفرنسي على اجلرائم اليت تقع مباشرة على تكنولوجيا املعلومات واالتصال ، 
وهي اجلرائم املتعلقة بأنظمة املعاجلة اآللية للبيانات وسرية وسالمة وتوافر البيانات واملعلومات 

 صوص جرم املشرع الفرنسي االفعال التالية :املعاجلة آليا. وهبذا اخل
 

                                                           
1

 . 211نفس المرجع السابق ، ص  - 
 les infractionsم مبشروع قانون عقوبات جديد أضاف إىل الكتاب الثالث منه بابًا حتت عنوان "0903وقد  تقدم وزير العدل الفرنسي سنة  2

en matière informatique مواد تتعلق بتجرمي االعتداء على الربامج أو املعطيات أو أي عنصر أخذ من النظام املعلومايت أو  0" يتكون من
ا استخدام أو نقل أو إنتاج برامج أو معطيات أو أي عنصر آخر من نظام املعاجلة عن طريق االستخدام غري القانوين هلذه األنظمة ، ولكن هذ

و دارت حوله   Fraude de Informatiqueتقدم بعض النواب مبشروع قانوين حول الغش املعلومايت  0906شروع مل ير النور...، ويف سنة امل
مناقشات مطولة دامت قرابة عام و نصف ليخرج يف األخري يف شكل خمتلف عن مقرتح النواب و بصورة مشاهبة للمشروع الذي قدمه وزير العدل 

قد مت دمج هذا املشروع يف قانون العقوبات الفرنسي ليشكل الباب الثالث من الكتاب الثالث من القسم الثاين من قانون العقوبات . و 0903سنة 
و قد تضمنت هذه املواد جترمي الدخول أو البقاء غري املشروع يف نظام املعاجلة  260/9-260/0و بذلك نص على اجلرائم املعلوماتية يف املواد 

لمعطيات أو حىت جزء منه، وتشدد العقوبة يف حالة حمو أو تعديل املعطيات املوجودة داخل النظام أو إفساد وظيفته...، كما جرم كل من اآللية ل
دات ر املستنأدخل معطيات يف النظام أو حمو أو تعديل املعطيات املوجودة أو يف طرق معاجلتها أو نقلها أو املساس بأداء النظام لوظيفته، وكذا تزوي

التجارة اإللكرتونية ومحايتها القانونية، دار الفكر اجلامعي، عبد الفتاح بيومي حجازي،  أنظراملعاجلة آليا أو إستعماهلا....،لتفاصيل أكثر 
 .20-59..ينظر أيضا، عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص 02-09ص،  0222اإلسكندرية، 

 



 عليه الواقعة اإلعتداءات أخطار من المعلوماتي النظام ألمن القانوني الواقع:  الثاني الفصل

 

111 

 

 الهجمات على النظم المؤتمتة لمعالجة البيانات : -2
 حيث جرم كل من :

من  0-505الدخول غري املشروع أو الوصول االحتيايل إىل نظام آيل ملعاجلة البيانات )املادة  -
 قانون العقوبات الفرنسي اجلديد(.

 ا 1وظيفة النظام اآليل ملعاجلة املعلومات. فعل عرقلة أوتشويه -
  2ادخال أو حذف أو التعديل االحتيايل للبيانات املوجودة يف نظام آيل ملعاجلة البيانات.-
 3ملعاقب عليها يف املواد السابقة.املشاركة يف جمموعة أو االتفاق على ارتكاب فعل من األفعال ا -
على معاقبة حماولة ارتكاب فعل من االفعال سابقة باإلظافة إىل ذلك نص قانون العقوبات  -

  5.، وعلى املسؤؤلية اجلنائية لألشخاص اإلعتباريني  4الذكر
 انتهاك حقوق االشخاص الناشئة من الملفات أو البيانات الشخصية المعالجة معلوماتيا  - 1

 حيث جنده جرم كل من األفعال التالية :
فعل معاجلة بيانات شخصية آليا من دون أخذ االحتياطات الالزمة للحفاظ على أمن هذه  -

 .6املعلومات 
 . 7مجع البيانات الشخصية عن طريق االحتيال أو باية وسيلة غري مشروعة -

                                                           
 فرنسي اجلديد.من قانون العقوبات ال 0-505دة املا - 1
 من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد. 5-505املادة  - 2
3

 من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد. 2-505املادة  - 

4
 من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد 2-505املادة  - 

 من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد. 6- 505املادة  - 5
6

 من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد. 02-006املادة  - 

 من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد. 00-006 املادة - 7
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فعل انشاء أو حف  بيانات شخصية يف شكل الكرتوين دون موافقة صرحية من الشخص  -
، حبيث أن هذه البيانات تكشف عن األصول العرقية أو اآلراء السياسية أو الفلسفية أو  ؤاملعين

  .1الدينية أو النقابية أو عادات االشخاص 
اإلبقاء على معلومات يف شكل الكرتوين ملدة تتجاوز املدة املستوجبة لطلب اذن أو تصريح  -

 . 2مسبق لتنفيذ املعاجلة اآللية
اساءة استخدام املعلومات اثناء تسجيلها أو تصنيفها أونقلها أو أي شكل آخر من أشكال  -

 . 3املعاجلة اآللية
  .4الكشف عن البيانات الشخصية املعاجلة آليا اليت تؤثر على اعتبار الشخص أو خصوصيته -
 (2220كانون األول   12خرق قواعد التشفير )قانون  -3
 بإستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت :الجرائم الواقعة  -ب

نص املشرع الفرنسي على اجلرائم الواقعة بإستخدام تكنولوجيا املعلومات واإلتصال أي اجلرائم 
 اليت تتم من خالل استخدام غري مشروع لتقنية املعلومات احلديثة.

 الجرائم الواقعة ضد االشخاص : -2
على القصر : أصدر املشرع الفرنسي بعض النصوص ملكافحة وضع االعتداءات  اإلعتداء -

اجلنسية ومحاية القصر ضحايا هذه اجلرائم ، وذلك عندما تستخدم يف ارتكاب اجلرمية وسائل 
من قانون  05-002تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت )تقنية املعلومات احلديثة( ، فنصت املادة 

                                                           
 من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد. 09-006املادة  - 1
2

 من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد. 02-006املادة  - 

 من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد. 00-006املادة  - 3
 من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد. 00-006املادة  - 4
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ديد على جترمي افعال نشر أو تثبيت أو تسجيل أو نقل الصور اإلباحية العقوبات الفرنسي اجل
 1للقاصرين.

من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد على جترمي فعل القوادة   2-003كما نصت املادة 
Proxenetisme .املتعلقة بالقاصرين بإستخدام وسائل تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت 

من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد على جترمي  2-002ليه املادة و هذا باإلضافة ملا نصت ع
فعل تعريض القصر للخطر ؤعرب تصنيع أو نقل او تثبيت أو تدارول اي حمتوى ذو صفة عنيفة أو 
إباحية أو ذو طبيعة تسبب ضررا خطريا لطرامة االنسان ، من احملتمل أن يشاهدها أو يتداوهلا 

 ات احلديثة.قاصر بإستخدام تقنيةاملعلوم
 2جرائم التهديد  و اإلعتداء على حرمة احلياة اخلاصة . -
غري  Injure، السب  3غري العلين  Diffamationاإلعتداء على السمعة والتشهري ، القذف  -

 العلين .
 من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد(. 05-006جرمية افشاء االسرار )املادة  -
 األموال :الجرائم الواقعة على  -1
 وما يليها من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد 0-505جرائم االحتيال املادة  -
 من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد. 00-500جرمية اإلتالف  املادة  -
 بصيغته المعدلة(. 2882تموز  12الجرائم الواقعة بإنتهاك قانون الصحافة )قانون  -3 
 (02و  05التحريض على اجلرائم واملخالفات )مادة  -
 (02الدفاع عن ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية )مادة  -

                                                           
 من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد . 0/0-006املادة   - 1
 من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد 2-002املادة   - 2
  من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد 5-602و  02-006املادتني   - 3
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 (.02التمجيد والتحريض على اإلرهاب )مادة  -
 (.02التحريض على الكراهية العرقية )مادة  -
 (. 50،  50،  52التشهري واإلهانة )املواد -
 لفكرية.الواقعة بإنتهاك قانون الملكية ا - 4
 (.0/5-553عمل الفكري مبا يف ذلك الربجميات والصوت والضصورة )مادة  -
 (2-300التعدي على تصميم أو منوذج )مادة  -
 (9-206التعدي على العالقات التجارية ) مادة  -
 هتك أو ادارة أو المشاركة في مشروع قمار عبر شبكة األنترنت. -5 

 (.2221كانون األول   21المعدل بقانون  2283تموز  21من قانون  2 )مادة
 الجرائم المرتكبة بإنتهاك قانون الصحة العامة -1 
 اإلجتار باملخدرات عرب وسائل تقنية املعلومات احلديثة. -
 بيع األدوية عرب وسائل تقنية املعلومات احلديثة دون احلصول على إذن. -
 الثاني : نماذج تشريعية عربية في إطار جرائم اإلعتداء على النظام المعلوماتي  لمطلبا

على املستوى العريب ، سنقتصر يف دراسة احلركة التشريعية يف شأن مواجهة جرائم 
نبدأها بالقانون العريب االسرتشادي ملكافحة جرائم تقنية املعلوماتية ، على  مناذج تشريعية 

دولة مها ومن مث نتطرق إىل النظام القانوين ملكافحة اجلرائم املعلوماتية لاملعلموات وما يف حك
اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية حيث أصدرت دولة اإلمارات القانون اإلحتادي 

اخلاص مبكافحة جرائم تقنية املعلومات احلديثة ، وهذا القانون هو القانون  0226لسنة  0رقم 
األول يف العامل العريب الذي يعىن جبرائم املعلوماتية ، ، كذلك اصدار اململكة العربية  الريادي
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نظامها اخلاص مبكافحة جرائم تقنية املعلومات و خنتمها  02/20/0220السعودية بتاريخ 
 بالتنظيم التشريعي اجلزائري يف إطار جترمي اإلعتداء على املنظومة املعلوماتية

 ون العربي االسترشادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وما في حكمها : القانالفرع األول
(424/1004 ) 

بناء على مشروع قانون تقدمت به دولة اإلمارات العربية املتحدة خبصوص مكافحة جرائم 
تقنية املعلومات احلديثة يف نطاق األمانة العامة احلديثة يف نطاق األمانة العامة جلامعة الدول العربية  
صدر القانون العريب النموذجي أو اإلسرتشادي ملكافحة تقنية أنظمة املعلومات وما يف حكمها 

- 09د -293والذي إعتمده جملس وزارة العدل العرب يف دورته التاسعة عشر بالقرار رقم 
وجملس وزراء الداخلية العرب يف دورته احلادية والعشرين ، و على إثر ذلك صدر  0/02/0225

ون النموذجي و الذي يتضمن القانون العريب اإلسرتشادي )النموذجي( ملكافحة جرائم هذا القان
 تقنية أنضمة املعلومات وما يف حكمها ، جترمي األفعال التالية :

الدخول غري املشروع بقصد الغاء 1الدخول العمد وبغري وجه حق إىل موقع أو نظام معلومايت. -0
 2تغيري أو بإعادة نشر بيانات أو معلومات شخصية. أو حذف أو تدمري أو انشاء أو اتالف أو

الدخول غري املشروع بقصد الغاء أو حذف أو تدمري او انشاء أو اتالف او تغيري أو بإعادة  -0
 نشر  بيانات أو معلومات شخصية.

 3تزوير يف أحد املستندات املعاجلة يف نظام معلومايت. -5

                                                           
لدول املادة الثالثة من القانون العريب اإلسرتشادي ملكافحة جرائم تقنية أنظمة املعلومات وما يف حكمه الصادر عن األمانة العامة جلامعة ا - 1

  ( .ا .202/0222العربية )قرار رقم 
  حكمها. املادة الثالثة من القانون العريب اإلسرتشادي ملكافحة جرائم تقنية أنظمة املعلومات وما يف - 2
  املادة الرابعة من القانون العريب اإلسرتشادي ملكافحة جرائم تقنية أنظمة املعلومات وما يف حكمها. - 3
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اسب اآليل وما يف حكمها وما من اإلدخال عن طريق شبكة معلومات أو أحد أجهزة احل -2
شأنه ايقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمري أو مسح أو حذف أو اتالف أو تعديل الربامج أو 

 1البيانات أو املعلومات.
اعاقة أو تشويش أو تعطيل العمد وبأية وسيلة عن طريق الشبكة املعلوماتية أو أحد أجهزة  -3

ىل اخلدمة أو الدخول إىل أجهزة أو الربامج أو مصادر احلاسب اآليل وما يف حكمها والوصول إ
 2البيانات أو املعلومات.

التنصت واإللتقاط أو االعرتاض بدون وجه حق ملا هو مرسل عن طريق شبكة معلوماتية أو  -6
 3أحد أجهزة احلاسب االيل أو ما يف حكمها.

استعمال الشبكة املعلوماتية أو أحد أجهزة احلاسب اآليل وما يف حكمها من هتديد أو ابتزاز  -2
شخص آخر حلمله على القيام بفعل أو االمتناع عنه ، ولول كان هذا الفعل أو اإلمتناع 

 4مشروعا.
التوصل عن طريق الشبكة املعلوماتية أو أحد اجهزة احلاسب اآليل وما يف حكمها إىل  -0

الء على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند وذلك باإلستعانة بطريقة احتيالية أو اإلستي
 5بإختاذ إسم كاذب أو انتحال صفة غري صحيحة مىت كان ذلك من شأنه خداع اجملين عليه.

استخدام الشبكة املعلوماتية أو أحد أجهزة احلاسب اآليل وما يف حكمها يف الوصول بدون  -9
قام أو بيانات بطاقة ائتمانية وما يف حكمها بقصد استخدامها يف احلصول على وجه حق إىل ار 

 6بيانات الغري أو أمواله.
                                                           

 املادة الثالثة من القانون العريب اإلسرتشادي ملكافحة جرائم تقنية أنظمة املعلومات وما يف حكمها . - 1
  كافحة جرائم تقنية أنظمة املعلومات وما يف حكمها.املادة السابعة من القانون العريب اإلسرتشادي مل - 2
  املادة الثامنة من القانون العريب اإلسرتشادي ملكافحة جرائم تقنية أنظمة املعلومات وما يف حكمها. - 3
  املادة التاسعة من القانون العريب اإلسرتشادي ملكافحة جرائم تقنية أنظمة املعلومات وما يف حكمها . - 4
 ادة العاشرة من القانون العريب اإلسرتشادي ملكافحة جرائم تقنية أنظمة املعلومات وما يف حكمها امل - 5
 املادة احلادية عشر من القانون العريب اإلسرتشادي ملكافحة جرائم تقنية أنظمة املعلومات وما يف حكمها  - 6
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االنتفاع بدون وجه حق عن طريق الشبكة املعلوماتية أو أحد أجهزة احلاسب اآليل يف  -02
 1حكمها خبدمات اإلتصاالت.

لعام أو اآلداب العامة عن انتاج أو اعداد أو ارسال أو خزن ما من شأنه املساس بالنظام ا -00
 2طريق الشبكة املعلوماتية أو أحد أجهزة احلاسب اآليل.

نشر أو نسخ مصنفات فكرية أو أدبية أو احباث علمية أو ما يف حكمها بدون وجه حق  -00
 3عن طريق الشبكة املعلوماتية أو أحد أجهزة احلاسب اآليل وما يف حكمها.

ة أو مؤسسة أو غريها لتغيري تصاميم هذا خاص لشركالدخول بدون وجه حق إىل موقع  -05
 4املوقع أو الغاء أو اتالف أو تعديل أو شغل عنوانه.

اإلعتداء على أي من املبادئ ، أو القيم الدينية أو االسرية أو حرمة احلياة اخلاصة عن  -02
 5طريق الشبكة املعلوماتية أو أحد أجهزة احلاسب اآليل وما يف حكمها.

الشبكة املعلوماتية أو أحد أجهزة احلاسب اآليل وما يف حكمها  انشاء أو نشر موقع على -03
 6بقصد االجتار باجلنس البشري أو تسهيل التعامل فيه.

انشاء أو نشر موقع على الشبكة املعلوماتية أو أحد أجهزة احلاسب اآليل وما يف حكمها  -06
ا يف حكمها أو تسهيل بقصد اإلجتار أو الرتويج أو التعاطي باملخدرات أو املؤثرات العقلية وم

 7التعامل فيها.

                                                           
 ملكافحة جرائم تقنية أنظمة املعلومات وما يف حكمها. املادة الثانية عشر من القانون العريب اإلسرتشادي - 1
 املادة الثالثة عشر من القانون العريب اإلسرتشادي ملكافحة جرائم تقنية أنظمة املعلومات وما يف حكمها . - 2
 املادة الرابعة عشر من القانون العريب اإلسرتشادي ملكافحة جرائم تقنية أنظمة املعلومات وما يف حكمها . - 3
 املادة اخلامسة عشر من القانون العريب اإلسرتشادي ملكافحة جرائم تقنية أنظمة املعلومات وما يف حكمها . - 4
 املادة السادسة عشر من القانون العريب اإلسرتشادي ملكافحة جرائم تقنية أنظمة املعلومات وما يف حكمها. - 5
 ي ملكافحة جرائم تقنية أنظمة املعلومات وما يف حكمها.املادة السابعة عشر من القانون العريب اإلسرتشاد - 6
  املادة الثامنة عشر من القانون العريب اإلسرتشادي ملكافحة جرائم تقنية أنظمة املعلومات وما يف حاكمها . - 7
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املصدر غري املشروع هلا أو اخفائه ، بغري املشروعة أو نقلها أو متويه القيام بتحويل األموال  -02
أو القيام بإستخدام أو اكتساب أو حيازة األموال مع العلم بأهنا مستمدة من مصدر غري مشروع 

غري املشروع ، وذلك عن طريق استخدام الشبكة  أو حتويل املوارد أو املمتلكات مع العلم مبصدرها
املعلوماتية أو أحد أجهزة احلاسب اآليل وما يف حكمها وبقصد اضفاء الصفة املشروعة على تلك 

 1األموال أو انشاء أو نشر موقع إلرتكاب أي من هذه األفعال.
يف حكمها  انشاء أو نشر موقع على الشبكة املعلوماتية أو أحد اجهزة احلاسب اآليل وما -00

 2لتسهيل وترويج برامج وأفكار خمالفة للنظام العام.
انشاء أو نشر موقع على الشبكة املعلوماتية أو أحد أجهزة احلاسب اآليل وما فيحكمها  -09

قياداهتا أو اعضائها او ترويج أفكارها ميات متويهية لتسهيل اإلتصاالت بجلماعة ارهابية حتت مس
األجهزة احلارقة او املتفجرة أو أية أدوات تستخدم يف األعمال  أو متويلها أو نشر كيفية تصنيع

 3اإلرهابية.
الدخول العمد بغري وجه حق إىل موقع أو نظام مباشر أو عن طريق الشبكة املعلوماتية أو  -02

أحد أجهزة احلاسب اآليل وما يف حكمها بقصد احلصول على بيانات أو معلومات متس االمن 
لة أو اقتصادها الوطين أو بقصد إلغاء تلك البيانات أو املعلومات أو الداخلي أو اخلارجي للدو 

  4إتالفها أو تدمريها أو بث أفكار متس ذلك.
 
 
 

                                                           
 ا.املادة التاسعة عشر من القانون العريب اإلسرتشادي ملكافحة جرائم تقنية أنظمة املعلومات وما يف حكمه - 1
 املادة عشرين من القانون العريب اإلسرتشادي ملكافحة جرائم تقنية أنظمة املعلومات وما يف حكمها . - 2
 املادة واحد وعشرون من القانون العريب اإلسرتشادي ملكافحة جرائم تقنية أنظمة املعلومات وما يف حكمها. - 3
 اإلسرتشادي ملكافحة جرائم تقنية أنظمة املعلومات وما يف حكمها.املادة الثانية والعشرون من القانون العريب  - 4
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: نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات الحديثة في اإلمارات العربية المتحدة الثانيالفرع 
 والمملكة العربية السعودية.

  المعلومات الحديثة في اإلمارات العربية المتحدةنظام مكافحة جرائم تقنية  أوال:
 على جترمي األفعال التالية : 0226لسنة  0ص القانون اإلحتادي رقم ن
 إختراق المواقع واألنظمة اإللكترونية : -أ

عاقب هذا القانون على جرمية اخرتاق املواقع وأنظمة املعلومات ، وفرد لتلك اجلرمية أنواعا 
من العقوبة تتدرج وفقا حلاالت أربع : حالة القيام بفعل دون ترتب نتيجة ، حالة القيام بالفعل مع 

نتيجة ترتب نتيجة متعلقة بإلغاء أو حذف أو تدمري معلومات ، حالة القيام بالفعل مع ترتب 
متعلقة بإنتهاك معلومات شخصية ، حالة القيام بالفعل أثناء أو بسبب العمل أو تسهيل للغري 

 1مهمة القيام هبذا الفعل.
 تزوير مستندات معترف بها في نظام معلوماتي :  -ب
حيث يعاقب هذا القانون كل من زور مستندا من مستندات احلكومة اإلحتادية او احمللية   
 2اهليئات أو املؤسسات  العامة اإلحتادية واحمللية املعرتف به قانونا يف نظام معلومايت. أو
 
 
 
 
 

                                                           
( من اجلريدة 220يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات ، منشور يف العدد رقم ) 0226( لسنة 0املادة الثانية من القانون اإلحتادي رقم ) - 1

 الرمسية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
 ت .مان مكافحة جرائم تقنية املعلو يف شأ 0226( لسنة 0قانون اإلحتادي رقم )املادة الرابعة من ال - 2
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  التعطيل او العبث : -ج
من خالل تعطيل الوصل إىل الوسائل أو الربامج أو املعلومات أو الشبكات املتعلقة بتقنية 

ة اليت يرتتب عليها ضرر أو العبث بالشبكة املعلوماتية أو احدى وسائل التقني 1املعلومات 
 3العبث بالفحوص الطبية بإستخدام االنرتنت أو احدى وسائل تقنية املعلومات.2موصوف .

 التنصت أو التهديد :  -د 
التهديد بإستخدام اإلنرتنت أو 4بإستخدام األنرتنت أو إحدى وسائل تقنية املعلومات .

 5بإحدى وسائل تقنية املعلومات .
 االحتيال : السرقة و  -و

بإستخدام االنرتنت أو احدة وسائل تقنية املعلومات واالستيالء على البطاقات اإللكرتونية 
 6بإستخدام األنرتنت أو احدى وسائل تقنية املعلومات .

المساس باآلداب العامة والتحريض عليها و المساس باألديان و انتهاك حرمة الحياة  -ه
مخدرات و غسل االموال و األفعال اإلرهابية و والحصول الخاصة و االتجار بالبشر أو بال

 : على معلومات حكومية او التحريض على ارتكاب اي جريمة من هذا القانون
أو العبث باملواقع  7جترمي الدعارة بإستخدم األنرتنت أو احدى وسائل تقنية املعلومات ، 

م االنرتنت أو احدى وسائل تقنية ، أو املساس باألديان بإستخدا 8اإللكرتونية على االنرتنت 

                                                           
 يف شان مكافحة جرائم تقنية املعلومات. 0226يف سنة  0املادة اخلامسة من القانون االحتاد رقم  - 1
 يف شان مكافحة جرائم تقنية املعلومات. 0226يف سنة  0املادة السادسة من القانون االحتاد رقم  - 2
 يف شان مكافحة جرائم تقنية املعلومات. 0226يف سنة  0املادة السابعة من القانون االحتاد رقم  - 3
 يف شان مكافحة جرائم تقنية املعلومات. 0226يف سنة  0املادة الثامنة من القانون االحتاد رقم  - 4
 جرائم تقنية املعلومات. يف شان مكافحة 0226يف سنة  0املادة التاسعة من القانون االحتاد رقم  - 5
 يف شان مكافحة جرائم تقنية املعلومات. 0226يف سنة  0املادة العاشرة و احلادية عشر من القانون االحتاد رقم  - 6
 يف شان مكافحة جرائم تقنية املعلومات. 0226يف سنة  0املادة الثانية عشر والثالثة عشر من القانون االحتاد رقم  - 7
 يف شان مكافحة جرائم تقنية املعلومات. 0226يف سنة  0ة عشر من القانون االحتاد رقم بعااملادة الر  - 8
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، أو انتهاك حرمة احلياة اخلاصة عن طريق االنرتنت  أو احدى وسائل تقنية  1املعلومات 
،  3، أو االجتار بالبشر عرب االنرتنت واالجتار باملخدرات وغسل االموال عرب االنرتنت  2املعلومات

اب أو استخدام وسائل تقنية املعلومات هلذه أو انشاء مواقع الكرتونية خمالفة للنظام  العام واآلد
، أو األفعال اإلرهابية عرب أو بإستخدام وسائل تقنية املعلومات واحلصول على معلومات  4الغاية 

، أو التحريض أو التدخل يف اجلرائم السابق  5حكومية عرب أو بإستخدام وسائل تقنية املعلومات 
 6ذكرها يف هذا القانون.

نظام مكافحة جرائم تقنية جرائم المعلومات في المملكة العربية السعودية  )القانون  ثانيا :
 (  14/02/1008الصادر بتاريخ 

 نص قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات يف اململكة العربية السعودية على جترمي االفعال التالية :
 7أو اعرتاضه . التنصت على ما هو مرسل عن طريق وسائط التقنية أو التقاطها -
الدخول غري املشروط لتهديد شخص أو ابتزازه حلمله على القيام بفعل أو امتناع عنه والدخول  -

غري املشروع إىل موقع إلكرتوين لتغيري تصاميم هذا املوقع أو الغائه أو اتالفه أو تعديله أو شغل 

                                                           
 يف شان مكافحة جرائم تقنية املعلومات . 0226يف سنة  0املادة اخلامسة عشر من القانون االحتاد رقم  - 1
 رائم تقنية املعلومات .يف شان مكافحة ج 0226يف سنة  0املادة السادسة عشر  من القانون االحتاد رقم  - 2
يف شان مكافحة جرائم تقنية املعلومات ، منشور  0226يف سنة  0املادة السابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر  من القانون االحتاد رقم  - 3

 ة لدولة اإلمارات العربية املتحدةي، من اجلريدة الرمس 220لعدد رقم يف ا
، من اجلريدة  220لعدد رقم يف شان مكافحة جرائم تقنية املعلومات ، منشور يف ا 0226يف سنة  0اد رقم املادة عشرون  من القانون االحت - 4

 .ة لدولة اإلمارات العربية املتحدةيالرمس
يف شان مكافحة جرائم تقنية املعلومات ، منشور يف  0226يف سنة  0القانون االحتاد رقم  املادة الواحد والعشرون والثانية والعشرين  من - 5
 ة لدولة اإلمارات العربية املتحدةي، من اجلريدة الرمس 220لعدد رقم ا

، من  220لعدد رقم يف ا يف شان مكافحة جرائم تقنية املعلومات ، منشور 0226يف سنة  0املادة الثالثة والعشرين من القانون االحتاد رقم  - 6
 .ة لدولة اإلمارات العربية املتحدةياجلريدة الرمس

 02/20/0220بتاريخ  02جرائم تقنية املعلومات يف اململكة العربية السعودية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ مكافحةاملادة الثالثة من نظام  - 7
 .020أنظر يف هذا فؤاد بن صغري ، مرجع سابق ،ص 
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ق الضرر هبم عرب وسائل تقنية أو التشهري باألخرين واحلا باآلخرينعنوانه واملساس باحلياة اخلاصة 
 1املعلومات املختلفة .

انشاء املواقع للمنظمات اإلرهابية على الشبكة العنكبوتية والدخول إىل نظام معلومايت  -
 2للحصول على معلومات وبيانات متس االمن الداخلي واخلارجي للدولة أو اقتصادها الوطين.

هذا السند عن طريق االحتيال أو انتحال  اإلستيالء على مال منقول أو على سند أو توقيع -
أو بينات متعلقة مبلكية أوراق  انيةوائتمو الوصول إىل بيانات بنكية شخصية غري صحيحة ، أ

تقنية املعلومات أو و ت أو أموال ، عرب استخدام وسائل مالية للحصول على بيانات أو معلوما
املشروع إللغاء بيانات خاصة أو حذفها  الدخول غري املشروع إىل نظام معلومايت ، والدخول غري

أو تدمريها أو تسريبها أو اعادة نشرها وايقاف الشبكة املعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمري 
او نسخ الربامج أو البيانات املوجودة واملستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو اتالفها أو تعديلها 

 3يشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت من وسائل التقنية .أو اعاقة الوصول إىل اخلدمة او تشو 
انتاج ما ميس بالنظام العام أو اآلداب العامة أو حرمة احلياة اخلاصة أو اعداده أو ارساله أو  -

بكة شاسب اآليل أو انشاء موقع على الختزينه عن طريق الشبكة املعلوماتية أو أحد أجهزة احل
س البشري أو تسهيل التعامل به ، أو انشاء املواد املتعلقة ناجلنشره لإلجتار يف  املعلوماتية أو

موقع  إنشاءالعامة ونشرها أو تروجيها أو  باآلداببالشبكات االباحية أو انشطة امليسر املخلة 
 4لإلجتار باملخدرات او املؤثرات العقلية أو تروجيها أو طرق تعاطيها أو تسهيل العامل هبا .

 
 

                                                           
  . 020جرائم تقنية املعلومات يف اململكة العربية السعودية ، نفس املرجع السابق ، ص  مكافحةادة الثالثة من نظام امل - 1
  ( .020جرائم تقنية املعلومات يف اململكة العربية السعودية ، نفس املرجع ، ص )  مكافحةاملادة السابعة من نظام  - 2
 (.025جرائم تقنية املعلومات يف اململكة العربية السعودية   نفس املرجع ، ص )  مكافحةاملادة الرابعة واخلامسة من نظام  - 3
 ( . 022جرائم تقنية املعلومات يف اململكة العربية السعودية ، نفس املرجع ، ص )  مكافحةاملادة السادسة من نظام  4
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 : اإلطار القانوني الوطني المتعلق بجرائم اإلعتداء على النظام المعلوماتي  الفرع الثالث
 و يشمل هذا اإلطار نصوص قانونية خمتلفة حنصرها فيما يلي :

المعدل و المتمم لقانون العقوبات المتعلق بالمساس بأنظمة  04/25القانون رقم  أوال:
 المعالجة اآللية للمعطيات 
 تلفة تستهدف النظام املعلومايت و هي :حبيث احتوى على جرائم خم

  مكرر : 324الجرائم المنصوص عليها بالمادة  –أ
 املعلوماتية . لألنظمةالدخول غري املشروع و عن طريق الغش  -
البقاء غري املشروع يف االنظمة املعلوماتية .تعديل او حذف معطيات املنظومة نتيجة الدخول  -

 غري املشروع .
تالف او التخريب ( بنظام التشغيل للمنظومة على اثر الدخول او البقاء غري اإلضرار ) اإل -

 املشروع .
 : 2مكرر 324الجرائم المنصوص عليها في المادة  – ب
 ادخال معطيات يف منظومة معلوماتية خلسة .  -
 ازالة او تعدي معطيات يف منظومة معلوماتية خلسة . –
 :  1مكرر  324الجرائم المنصوص عليها في المادة  – ج
القيام عمدا و خلسة بتصميم او جتميع او توفري او نشر او البحث عن معطيات متكن من  -

 ارتكاب اجلرائم السابقة الذكر .
حيازة او افشاء او نشر او استعمال معطيات متحصل عليها من جرائم املساس بانظمة املعاجلة  -

 عطيات .االلية للم
   جترمي املساعدة و التحريض على ارتكاب اجلرائم السابقة الذكر – د
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 المتعلق بعصرنة العدالة  03-25ثانيا : القانون رقم 
حيث أنه جاء لعصرنة سري قطاع العدالة من خالل وضع منظومة معلوماتية مركزية لدى وزارة  -أ 

و خمتلف اجلهات القضائية و اليت تكون حممية  العدل تتعلق بنشاط الوزارة و املؤسسات التابعة هلا
بواسطة برنامج يرخص الستعمال معطيات املنظومة املركزية ، الذي يسمح بتبادل املعلومات 
 بطريقة الكرتونية كتابة و قراءة ، و استخدام تقنية احملادثات املرئية عن بعد يف االجراءات القضائية 

 التصديق اإللكتروني  – 
 وثائق و االجراءات القضائية بالطريق االلكتروني ارسال ال – 
 استعمال المحادثة المرئية عن بعد اثناء االجراءات القضائية – 
 االجراءات  – 
 االحكام الجزائية – 

المحدد للقواعد العامة المتعلق بالتوقيع و التصديق  04-25ثالثا: القانون رقم 
 االلكترونيين

قانون بالتوقيع االلكرتوين بانه بيانات يف شكل الكرتوين مرفقة حيث يقصد يف مفهوم هذا ال -أ 
او مرتبطة منطقيا ببيانات الكرتونية اخرى تستعمل كالرموز او مفاتيح التشفري اخلاصة كوسيلة 
توثيق عرب جهاز او برنامج معلومايت معد لتطبيق بيانات انشائه من اجل التحقق منها و اليت متنح 

تسمى شهادة التصديق االلكرتوين تثبت الصلة بني املوقع و هو شخص  عرب وثيقة الكرتونية
طبيعي حيوز بيانات انشاء التوقيع االلكرتوين و يتصرف حلسابه اخلاص او حلساب الشخص 
الطبيعي او املعنوي الذي ميثله ، و بني البيانات . تلك الشهادة متنح من مؤدي اخلدمات يف جمال 

 الرتخيص .
 .و عدم التمييز اجتاه التوقيع االلكرتوين  ثلةاملمامبادئ  –ب 
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 .اليات انشاء التوقيع االلكرتوين املوصوف و التحقق منه –ج 
 .شهادة التصديق االلكرتوين املوصوفة و سلطات التصديق –د 
 .خدمات التصديق االلكرتوين لتأديةالنظام القانوين  -ه
 .العقوبات االدارية و املالية و االحكام اجلزائية -ي
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بعد أن فرغنا من الدراسة التأصيلية جلرائم االعتداء على النظام املعلومايت كسبب رئيسي 
خماطر قانونية عديدة يف  إلصدرا التشريعات اخلاصة بأمنها ، فقد تبني لنا أن النظام املعلومايت  تتهدده

العامل االفرتاضي، ومما الشك فيه أن مواجهة تلك املخاطر  تتطلب صياغة خطة هلا ابعادها وحماورها 
و قيام  4و املسايرة لتطور اإلختيارات السياسية 3و التكامل 2اليت تتميز بالعموم 1االسرتاتيجية

مقومات تشريعية وتنظيمية ) مادية و بشرية ( ، كما اهنا تعتمد على منطلقات و  6و املرونة 5الوسائل
ال غىن عنها حىت حتقق أهدافها املرصودة هلا، أي بشكل يكفل يف النهاية احليلولة دون وقوع اجلرمية، 
أو اجناحها يف السيطرة عليها حال حتقق نتيجتها االجرامية، أو بعبارة أخرى موجزة نعين "تطبيق آلية 

 وقائية و ردعية".
ليات الوقائية الشق التجرميي ملسائل االعتداء على نظم املعاجلة اآللية، للك ان ونقصد باآل

حتديدها بصفة مسبقة متاشيا مع مبدأ الشرعية حيمل معىن اإلنذار، وبالتايل يضع لألفراد حلوال 
 واضحة تفصل بني املشروع وغري املشروع، فإلا ما سلكه الفرد يكون حمل لوم ، هذا باإلضافة للعقوبة
اليت تعترب اإلطار القانوين الوقائي الرادع سواء يف اجلرائم التقليدية واملستحدثة، إال أن الطبيعة اخلاصة 

يعيد النظر يف  نائيامجة عنها قد جتعل املشرع اجلجلرائم االعتداء على نظم املعاجلة اآللية واخلسائر الن
نتائج للك استحداثه قواعد وتدابري وقائية  مسألة انفراد تلك األخرية يف حتقيق الوقاية، وقد يكون من

 أكثر مالءمة وانسجام مع طبيعتها اخلاصة. وإن كان كذلك فماهي هذه القواعد والتدابري؟.

                                                           
اإلقتصادية كما اإلسرتاتيجية كلمة يونانية عرفت يف دراسة احلرب مبعىن قيادة اجليش مث انتقلت هناية القرن القرن املاضي جملال العلوم اإلجتماعية و 1

ط و التنفيذ و وصفت بالعلم لتزويدها اإلنسان باملعرفة القادرة على تطوير مفاهيمه وفنه و أدائه حتقيقا ألهدافه كما أصبحت متداولة يف علم التخطي
اإلسرتاتيجية وصفت بالفن بإعتبارها دراسة يف استعمال العلم ، و جممل القول هنا  يف إطار دراستنا اجلنائية و خبصوص موضوعنا هذا ميكننا القول أن 

 .ة من األساليب و الوسائل اليت توصل إىل أهداف السياسة  اجلنائية عن طريق خطوات عملية متثلها اىل واقع ملموس هي جمموع
 و نعين هبا انطباقها على مجيع صور اجلرائم و تشمل مجيع عناصر السياسة اجلنائية و فروعها من جترمي و عقاب و منع.  2
 اإلجتماعية و اإلقتصادية يستلزم إتفاقها معها . ألن ارتباطها باألهداف السياسية و   3
 و لن يتحقق للك اال يف مدى طويل نسبيا يتيح الفرصة لظهور النتائج و نضج االفكار السياسية املستقبلية   4
 اليت تضعها على املنهج العلمي القائم على التجربة  و الفاعلية و مدى حتقيق النتائج 5

 ليت تبعث على رسم اإلسرتاتيجية كثريا ما تتغري يف مرحلة التنفيذألن املعطيات األساسية ا  6
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فإلا فشلت الوقاية و وقعت اجلرمية وفق النمولج القانوين احملدد هلا، فبوقوعها ينشأ للدولة حق    
ات إجرائية مقررة قانونا حبيث ال ميكن جتاوزها، فالتجاوز معاقبة اجلاين إمنا تقوم بذلك مستخدمة آلي

 سيهدم مقومات اإلدانة ليشيد هيكل الرباءة فتكون النتيجة تربئة اجملرم حال لزوم معاقبته.
ارتكاهبا قد تدفع والواقع أن طبيعة جرائم االعتداء على نظم املعاجلة اآللية بعناصرها ووسائل 

ر يف كثري من املسائل اإلجرائية، للك أن طبيعة هذا النوع من االجرام قد النظ إلعادة نائياملشرّع اجل
يتسبب يف أزمة حقيقية لقانون اإلجراءات اجلزائية يف صورته املعروفة ، خاصة فيما يتعلق باإلثبات 
باعتباره من أهم املوضوعات يف هذا القانون اليت تثري اشكاالت ، فنحن أمام جرائم يكون فيها 

ن لات طبيعتها، وهو األمر الذي لن تكون فيه القواعد اإلجرائية التقليدية الستخالص م دليلال
 الدليل التقليدي قادرة على القيام به.

وال يقف األمر عند هذا احلّد بل يتجاوزه إىل مشكلة أكرب تتعلق مبسألة قبول هذا الدليل    
نكاره يف تطبيق القانون وردع كل من أمام القضاء، فكما نعلم فإّن القضاء يلعب دورا ال ميكن إ

تسّول له نفسه االعتداء على املصاحل االجتماعية واالقتصادية حمل احلماية القانونية، ولن يتجّلى للك 
إال من خالل حكم  حائز لقوة الشيء املقضي فيه ، وعملية تقدير األدلّة تشكل جوهر هذا احلكم، 

ميارس القاضي سلطته التقديرية على األدلة حمل الوقائع، حيث ال ميكن الوصول إليه وإدراكه ما مل 
ويف جمال جرائم االعتداء على النظام املعلومايت يكون الدليل التقين السمة املميزة للعملية التحقيقية، 

يتوقف بدرجة كبرية على سالمة  خاصة أن احلكم هو الكلمة النهائية للقضاء ، وسالمة هذا احلكم
 تقدير األدلة. 

وملا كان الدليل التقين ليس كاألدلة املادية وإمنا عبارة عن معلومات مكمنها هو النظام     
املعلومايت أي البيئة اإللكرتونية للمعلومات ، و هذه احلقيقة تضعنا أمام مشكلة مشروعية االخذ 

 بالدليل التقين أو مدى قبوله كوسيلة من وسائل االثبات اجلزائي ؟
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، ه يشكل صعوبة يف حد لاهتا ون واعرتافه هبذا الدليل فإن عملية البحث عنبل حىت مع قبول القان
من منظور اجلهات التحقيقية الالزمة بل نقول هنا املتخصصة يف جمال املعلوماتية حيث ان تلك 

 . اجلهات جيب ان تكون متصفة بالتقنية او الفنية كي تكون يف مستوى الدليل حمل البحث
كار على النحو السابق لكرها ستكون دراستنا يف هذا الباب وفق ومتاشيا مع تسلسل األف

علقة مبواجهة هذه الظاهرة  مع االستنارة يف للك  ا من قبل املشرع اجلزائري و املتالقواعد املعرتف هب
كله مع بعض الفقه املقارن . و هذا يقتضي منا تقسيم الباب الثاين من دراستنا إىل فصلني  كما 

 يلي:
 الفصل األول : الجوانب الموضوعية لمواجهة جرائم اإلعتداء على النظام المعلوماتي

 المبحث األول : تحديد الشق التجريمي لمسائل االعتداء على النظام المعلوماتي 
 جرائم االعتداء على النظام المعلوماتي . فيالعقوبة  المبحث الثاني : مدى مالءمة

 ائية لمواجهة جرائم اإلعتداء على النظام المعلوماتيالفصل الثاني : الجوانب اإلجر 
 المبحث األول: الدليل التقني بين اإلشكاالت اإلجرائية و قبول مشروعيته و مصداقيته 

 التقنية كرهان مستقبلي لألدلةنحو تنظيم اإلطار التشريعي  االتجاه: ثاني المبحث ال
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املعلوماتية ، هذا  اإلنتشار الواسع و املتزايد لإلستعماالت املختلفة و املتعددة للنظممع 
ىل تزايد عدد مستخدميها يف خمتلف التعامالت اليومية ، األمر الذي كربت معه الذي أدى إ

املصاحل املرتبطة هبا و باملعلومات من إدخال و ختزين أو نقل و تداول هلا أو معاجلتها ، هذا الذي 
أستغل يف أغراض غري مشروعة فأصبح النظام املعلومايت حمال للعديد من اإلعتداءات اليت تشكل 

على املعلومات اإللكرتونية املتواجدة فيه ، خاصة بعد دمج النظام املعلومايت باألنرتنت اليت خطرا 
شكلت عاملا إفرتاضيا غري مادي أو حمسوس تتواجد فيه تلك املعلومات ، و اليت سامهت يف 
 تفشي جرائم وصفناها بأهنا مستحدثة و مستقلة عن اجلرائم التقليدية هلذا تدخل املشرع اجلنائي
حلمايتها جنائيا بنصوص مستقلة عن النصوص التقليدية اليت وقفت عاجزة عن توفري تلك احلماية 

انب املوضوعية اليت خصها املشرع حلماية  هذا الفصل من خالل التطر  للوو و هو ما سنعاجله يف
تلك  النظام املعلومايت من اجلرائم اليت تشكل اعتداء عليه و ذلك بتوفري نصوص جترميية ملواجه

اإلعتداءات توضح شكل اإلعتداء و املصاحل حمل احلماية هذا باإلضافة اىل وضع جزاءات لكل 
 من قام باإلعتداء على النظام املعلومايت وفق ما هو منصوص عليه بالتشريع العقايب .

أينا و لتوضييح تلك اجلوانب املوضوعية املكرسة للمواجهة جرائم اإلعتداء على النظام املعلومايت إرت
تحديد الشق ان يكون هذا الفصل مقسم اىل مبحثني حيث خصصنا املبحث األول منه ل

دى مالءمة ملاملبحث الثاين  بينما نتطر  يف التورميي ملسائل االعتداء على النظام املعلومايت 
 . جرائم االعتداء على النظام املعلومايت يفالعقوبة 
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 التجريمي لمسائل االعتداء على النظام المعلوماتي المبحث األول : تحديد الشق 
مبعزل عن احلركية التشريعية اليت واجهت اإلعتداءات على نظم  مل يكن املشرع اجلزائري

املعلوماتية  حيث جنده قد إستعد لتلك الظاهرة و مواجهتها وفق رؤية موضوعية عاجلت الشق 
يت يف نسق متكامل أعطى فيه املشرع اجلزائري التورميي يف حالة اإلعتداء على النظام املعلوما

تصوره التشريعي جملاهبة الفراغ القانوين و ضمان لسد الثغرة التشريعية اليت متكن اجملرم من اإلفالت 
املعدل و املتمم لقانون العقوبات يف اطار القسم  51-40من العقاب و هذا وفق القانون رقم 

ري جلرائم املساس بنظام املعاجلة اآللية للمعطيات من السابع مكرر الذي خصصه املشرع اجلزائ
. و هذا ما سندرسه يف املبحث وفق املطلبني  7مكرر   490مكرر اىل املادة  490املادة 

 التاليني :
 المطلب األول : الجرائم  المتعلقة باإلعتداء على النظام المعلوماتي 

 40/51تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم مبوجب  حّدث املشرع اجلزائري نصوصه التورميية     
 "املساس بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات"حتت عنوان  7مكرر 490مكرر إىل  490يف املواد من 

تشريعية يف اجملال بنصوص  كما عززها  ، لتتماشى مع متطلبات أمن املعلومات يف البيئة اإللكرتونية
49/40اجلنائي بعد ذلك بقانون مكافحة جرائم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال رقم 

1. 
جند أن الصور التورميية األصلية اليت عاجلها املشرع  وبرجوعنا للتشريعني السابقي الذكر    

تكب و النتيوة الواقعة  ة بتغري السلوك املر تغري اجلزائري و املتعلقة باإلعتداء على النظام املعلومايت م
 و هذا ما سنتناوله وفق الفروع التالية :

 
 
 
 

                                                           
 قانون اجرائي باألصل..و هو 04جريد رمسية عدد  9990أوت  5الصادر بتاريخ  90/90القانون رقم  -1
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 مكرر  493الفرع األول: الجريمة المنصوص عليها بالمادة 
 أوال جريمة الدخول أو البقاء عن طريق الغش 

عن طريق النظام  1االلكرتونية تعترب األنشطة اليت تستخدم  يف إطار تبادل املعلومات  
من اإلعتداءات الواقعة عليها ، املعلومايت ، و ما نتج عنها من إشكاالت قانونية يف إطار أمنها 

داخل النظام  إلدخال تشريعات جديدة حتمي املعلومةهذا األمر الذي جعل املشرع يتوه و 
جمة  ف املعلومات املرب الدخول يف نظام احلاسب اآليل فضال عن إتال املعلومايت ، و اليت منها جترمي 

 .2مكرر 490بنص املادة  وهو ما نص عليه املشرعأو املوجودة داخل هذا النظام،  
 مادي لجريمة الدخول أو البقاء عن طريق الغشالركن ال -أ

مكرر السالف الذكر يتضح أن الركن املادي هلذه اجلرمية  490الرجوع إىل نص املادة ب
يتكون من عنصرين مها الدخول إىل نظام املعاجلة أو البقاء فيه بعد الدخول وسنتناول هذين 

 العنصرين بشيء من التفصيل.
 الدخول إلى نظام المعالجة اآللية للمعطيات -1

بدون رضا  داخل النظام املعلومايتت املخزنة لدخول هو الولوج إىل املعلومات واملعطياا
،  وقد حصل نقاش واسع يف الواليات املتحدة األمريكية حول عبارة " الدخول " 3هاملسوؤل عن
، وتتلخص وقائع القضية يف قيام allenأمام حمكمة كانساس العليا يف قضية  5991وذلك سنة 

حباسب شركة اهلاتف اجلنوبية الغربية الىت تتحكم  حاسبه اآليل لإلتصال بإستخدام  allenاملتهم 
يف حتويل اإلتصاالت البعيدة املدى، حيث تالعب املتهم بنظامها بطريقة تسمح باإلتصال اهلاتفي 

                                                           
 .813صاملرجع السابق،  وري،بسليم عبد اهلل اجل -1
 41، ج ع 19/11/9990املؤرخ يف  90/15ذكرنا سابقا أن املشرع استحدث هذه اجلرائم مبوجب تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم  -2

دج إىل 59.999ثالثة أشهر إىل سنة وبغرامة مالية من  مكرر من قانون العقوبات أنه "يعاقب باحلبس من 800حيث تنص املادة املادة 
دج كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش يف كل أو جزء من منظومة للمعاجلة اآللية للمعطيات أو حياول ذلك..." تقابلها املادة 199.999

لسنة  38رقم  2اص باملبادالت والتوارة اإللكرتونيةمن القانون التونسي اخل 03، الفصل 2من قانون املعامالت والتوارة اإللكرتونية القطري 74/1
 من إتفاقيت بودابيست..،  . 99، واملادة 9999

ه حيث تشري املذكرة التفسريية إلتفاقية بودابيست أن الولوج غري القانوين جيب أن يكون دون حق وذلك يعين أال عقاب على الولوج املصرح ب - 3
 أو كان الولوج متاحا للومهور..،
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إخرت  النظام عن طريق فك كلمته السرية، ومن مثة إزالة  allenجماناً، وقد إتضح للمحققني أن 
وقد دافع املتهم عن نفسه أمام احملكمة بأنه ال يوجد  ،دليل على نشاطه بإلغاءه للسوالت ال

دليل على دخوله إىل احلاسب اآليل للشركة، إال أن اإلدعاء إعتمد على تعريف التشريع الواسع 
أو " والىت تقر بأن الدخول يعين اإلقرتاب أو إصدار أمر أو اإلتصال بـ.. accessلعبارة "الدخول 

، لكن احملكمة أجابت بأن هذا  ام مصادر الحاسوبأية أشياء أخرى تؤدي إلى إستخد
، وإنتهت احملكمة إىل لغموضه التعريف كان واسعا حبيث يؤدي إىل القول بعدم دستورية التشريع

، وأن القول ةمجة املشوهة للتعريف املتوافر أن املعىن الكامل والعادي جيب أن يطبق عوضا عن الرت 
قيامه بالبحث عن كلمة العبور اخلاصة بنظام الشركة املذكورة بأن دخول املتهم إىل النظام يظهر يف 

للوصول إىل املعلومات قول ال دليل عليه، وهو ما يؤدي إىل القول بعدم دخول املتهم إىل 
 . 1حاسابات الشركة

لكرتوين بإخرتا  أنظمة املعلوماتية الذي ويتحقق هذا السلوك اجملرم عن طريق قيام اجلاين اإل   
 نتصور الدخول إليها وفق فرضيات نوجزها وفق اآليت توضيحه : نا أنميكن

 : غلقلدخول عن طريق تشغيل حاسب آلي ما - 
، غري وتر وتشغيله مث يدخل إىل النظام حيث يقوم اجلاين يف هذه احلالة بفتح جهاز الكمبي

اجلاين أن أن العربة ليست بتشغيل الكمبيوتر ولكن بالتمكن من الدخول إىل النظام إذ يستطيع 
يدخل إىل النظام واجلهاز مغلق، وقد يتمكن من تشغيل اجلهاز دون أن يصل إىل امللفات وميكن 

وقام اجلاين املفتوح النظام تساؤل يف حالة ثار ا ويعاقب عليه ، و هنا ياعتبار هذه احلالة شروع
اإلطالع على أن جمرد و لقد أجاب جانب من الفقه ب ،طالع عليه عن طريق شاشة اجلهاز؟ باإل

                                                           
، ص 9919/9911خليفة حممد، جرمية التواجد غري املشروع يف األنظمة املعلوماتية، رسالة دكتوراه كلية احلقو  جامعة باجي خمتار عنابة،  -1

 وما بعدها. 109
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، إمنا يكون الدخول إذا كان  تلك املعلومات الظاهرة على شاشة اجلهاز ال يعد دخواًل للنظام
 .1الولوج إىل النظام اجلاين هو من قام بتشغيل اجلهاز و

  : إستعمال حاسب آلي مفتوحالدخول ب -
ذلك ودخل يف هذه احلالة يكون جهاز احلاسوب قيد االستعمال مث قام اجلاين بإستغالل 

إىل إحدى أنظمة املعاجلة أو امللفات املتواجدة فيه..، وعليه فإن ذلك يعد دخواًل غري مشروع 
 ويعاقب عليه.

 الدخول عن طريق اإلختراق  -
خاصة أو يكون موصوال يف كثري من األحيان يتم ربط أجهزة احلاسب اآليل بشبكة  

الدخول إىل الكمبيوتر عن طريق جهازه اخلاص ، فيتمكن املتهم يف هذه احلالة من باالنرتنيت 
 ويتم ذلك غالبا بإستخدام وسائل تقنية حديثة كربامج التوسس واالخرتا  ويتطلب مهارة عالية.

 الدخول عن طريق خطوط االتصاالت - 
ويف هذه احلالة يعمد اجلاين إىل العبث خبط من خطوط اهلاتف املتصل بالنظام املعىن من  

، وقد قضي يف فرنسا بوقوع هذه 2عني مات إىل هذا النظام لتحقيق غرض مأجل إعطاء تعلي
اجلرمية ممن متكن من الدخول إىل أجهزة اهلواتف اخلاصة بإحدى املؤسسات واستطاع من خالل 

 .3ذلك إجراء اتصاالت تليفونية على حساب تلك املؤسسة
ذه احلالة يقوم املتهم يف ه الدخول إلى نظام الحاسب اآللي بإستعمال بطاقة الغير: - 

بإستعمال بطاقة الغري للدخول إىل نظام احلاسب اآليل التابع إلحدى اجلهات من أجل احلصول 

                                                           
هذه اجلرمية فإذا وما جتدر اإلشارة إليه أن الدخول ال يكون حمققا إذا كان برضا صاحب النظام..، لذلك يعترب البعض أن عدم الرضا ركن يف  -1

عبد الفتاح بيومي أرادها صاحب النظام... ينظر ملزيد من التفصيل ،  جلاين النظام يف غري األغراض اليتتوفر الرضا انتفت اجلرمية حىت ولو استعمل ا
 .89حوازي، التوارة االلكرتونية.... املرجع السابق، ص

إلستعماهلم خط التليفون املركب على أجهزة عارضة لأللعاب االلكرتونية...، ومتكنوا من  وقد مت اهتام مهندسني يعملون يف شركة إتصال فرنسية -2
قاموا هبا..، يف حني أهنم حتايلوا على اجلهاز اخلاص باللعبة وحتصلوا على  اعتبار أهنم فازوا باأللعاب اليت جراء ذلك من احلصول على جوائز على
 .193هلل، املرجع السابق، ص اء عبد الغين حممد عطاشيممعلومات ساعدهتم على الفوز...، ينظر، 

لسرية كما قضي بأنه يعد شريكا يف اجلرمية التقين الذي كان مكلفا بصيانة النظام الكهربائي و الذي ساهم مع الفاعل يف احلصول على األرقام ا  -3
 .119هلل، املرجع السابق، ص الغين حممد عطاشيماء عبد من خالهلا استطاع اجلاين أن يدخل إىل نظام الكمبيوتر...ينظر،  اليت
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، وقد قضي يف اب البطاقاتعلى أمر معني أو بيانات معينة أو معلومات هي مقتصرة على أصح
ص بشخص آخر فرنسا بوقوع هذه اجلرمية على من استخدم بطاقة السحب مع الرقم السري اخلا

 .1دون موافقته وعد ذلك من قبيل الدخول
الدخول الذي يتم عن طريق التقاط اإلشعاعات  و يف هذا اإلطار ثارت إشكالية 

أن الدخول  يوتر ومدى خضوعه هلذه اجلرمية ؟ ، حيث إعترب الفقهواإلشارات الصادرة عن الكمب
من القوانني جرمت  اإلشكالية أن كثرياً ، وما يعزز هذه ريقة يعد تداخاًل و ليس دخوال هبذه الط

" التداخل والدخول " ومن ذلك ما نص عليه قانون جرائم الكمبيوتر األمريكية  السلوكني معا
مع علمه بذلك  -عاقب كل من يتداخل أو يسبب تداخل الغير أو يحاول التداخل "حيث 

 ".الكمبيوتر أو شبكتهأو في نظام يحتويها  تر أو البيانات التيفي برامج كمبيو  -
، هذا ما دفعنا لتوضيح معىن الدخول بصورة اكثر دقة حتديدا لعناصر السلوك حمل التورمي 
وعليه يقصد بالدخول يف هذه اجلرمية الدخول اإللكرتوين عن طريق األساليب والوسائل التقنية 

وسيلة معينة يتم هبا الدخول ، غري أن املشرع مل حيدد  املتاحة كالدخول إىل مركز النظام املعلومايت
وعلى هذا األساس فإن الدخول إىل نظام املعاجلة اآللية للمعطيات يتعلق بأي وسيلة تقنية سواء  
كان ذلك بإستعمال الربامج املخصصة إلخرتا  األنظمة أو بإستعمال طريقة يطلق عليها "الفخ 

La Trappeمصمم الربنامج ليسمح له  "، وهو عبارة عن منفذ جيهز به النظام مسبقا من قبل
، ومن الوسائل املستعملة يف هذا اجملال أيضا جند أسلوب 2الحقا بتحميل برامج تعيق سري عمله

"، ويقصد انتحال صفة من له احلق يف الدخول إىل النظام....، غري أن Déguisement"التخفي 
قدة يعمد فيها اجلاين "، وهي طريقة جد معcanal cacheأخطر وسيلة تعر ف بالقناة املتخفية "

                                                           
قانون، جامعة حممد أمحد طه، املسؤولية اجلنائية عن االستخدام غري املشروع لبطاقة االئتمان، مؤمتر األعمال املصرفية اإللكرتونية بني الشريعة وال -1

 .1159، ص9998اإلمارات العربية املتحدة، 
لمة وعليه يعد الدخول هبذه الوسيلة هتديدا حقيقيا ألمن املعلومة وخيلق العديد من املشاكل التقنية، حيث يؤدي إىل هدم بيانات سرية مثل ك -2

ارتكاب  مااملرور ومعلومات سرية خاصة بالربنامج...، مث املساس باملعامالت التوارية الىت تتم عن طريق هذا النظام أو املوقع، بل ويفتح الباب أ
 . 7إىل  8كمبيوتر خاصة املواد جرائم أخرى ... ينظر، التقرير التفسريي التفاقية بودابست املتعلقة جبرائم ال
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، ومن اجلناة االلكرتونيني من يعتمد على صاحب النظام إلخرتا  نظام احلماية املعتمد من طر ف 
 .1" وتتم عن طريق تتبع مستعمل رخصة الدخول إىل النظامFaufilementوسيلة التسلل "

ذلك  بعدط اإلرساالت أو اإلشارات عن وعليه فإن الدخول هبذا املفهوم خيتلف عن التقا
منيل إىل رأيهم أنه جيب ختصيص نص   نظام معني، لذلك يرى البعض وأن املتهم ال يدخل إىل

، وإن كان هذا الفعل ميكن أن يدخل تلك الرسائل والبيانات املرسلة  على التوسسيعاقب على 
تعاقب على املساس حبرمة احلياة اخلاصة  لعقوبات واليتمكرر من قانون ا 444يف نطا  املادة 

اليت تدخل يف إطار  لألشخاص بأي تقنية ومنها التقاط الصور أو تسويل أو نقل املكاملات
 .2املعلومات اإللكرتونية إن مت إستخدامها يف نطا  نظام  معلومايت 

ت ما قضت به ومن التطبيقات القضائية جلرمية الدخول إىل نظام املعاجلة اآللية للمعطيا    
إحدى حماكم اجلنح الفرنسية بإدانة شخص كان مكلف بالرقابة واإلشرا ف على سنرتال تليفوين يف 
شركة فرنسا لالتصاالت، وذلك بتهمة الدخول غري املشروع إىل نظام املعاجلة اآللية للمعطيات 

تيلماتيك" الىت خبط التوارب واأللعاب "ال Minitel 3حيث قام هذا املتهم بإيصال جهاز املنتيل
متنح جوائز للفائزين..، حيث تزيد اجلوائز تبعا ملدة االتصال أو االستعمال وقد أحيل املتهم إىل 
احملكمة بتهمة السرقة إال أن احملكمة غريت التكييف حيث اعتربت أن االتصاالت التليفونية 

ام املعاجلة اآللية جرمية دخول إىل نظ  خدمة ال ميكن أن تكون حمل للحيازة، واعتربت الفعل
 .4للمعطيات

                                                           
جرائم االعتداء على أنظمة املعاجلة اآللية للمعلومات، جمموعة امللتقى الدويل حول التنظيم القانوين لالنرتنيت، جملة دراسات، رامي عبد احلليم،  -1

   13-14، ص1ع ، 9990
مكرر..  898جرمت االحتفاظ للتصور أو التسويالت املتحصل عليها باألفعال املذكورة يف املادة  1مكرر 898وما نالحظه أن املادة  -2

نقص يف  مكرر مل تأيت على ذكر الوثائق و إمنا ذكرت املكاملات واألحاديث و الصور...وهذا 898وأضافت عنصرا آخر وهو الوثائق مع أن املادة 
 املواد  نرجو من املشرع  تداركه.

 جهاز شبيه جبهاز الكمبيوتر احملمول لكنه صغري احلوم وله ةمجيع خصائص احلاسب احملمول باإلضافة إىل أنه وسيلة اتصال. ،املنتيل -3
املرجع  ،حوازي، التوارة االلكرتونية. عبد الفتاح بيومي فرنك عن هذه اجلرمية ....ينظر، 459999وانتهت احملكمة إىل إدانة املتهم مببلغ  -4

 .80السابق، ص
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كما قضت حمكمة جنح باريس بإدانة أحد املتهمني بنفس اجلرمية الذي كان يقدم نفسه على أنه 
 .1( من أجل احلصول على خدمات اهلاتف من بعض الشركاتFBIمندوب اجملموعة الفيدرالية )

ية للمعطيات بصفة غري شرعية ومن خالل التبيان السابق لعنصر الدخول إىل نظام املعاجلة اآلل   
يتضح أن هذه اجلرمية تقع مبورد إتيان النشاط فمورد الدخول يعد جرمية بغض النظر عن األفعال 

 .2الالحقة له
 داخل نظام المعالجة البقاء بالغش - 2

يتحقق هذا السلوك اجملرم بتواجد اجلاين داخل النظام املعلومايت بدون رضا من له احلق يف 
، ويكون ذلك إما بعد الدخول غري املشروع يف النظام، أو يف حالة البقاء داخل 3بالنظامالتحكم 

النظام بعد نفاذ الوقت احملدد للبقاء داخله وكثريا ما حيدث ذلك إذا كان استعمال النظام مبقابل 
 وقد ،4بسرقة وقت اآللةحمدد مبدة زمنية..، وهو ما جعل البعض  يطلق على هذا الفعل اجملرم 

يكون فيها الدخول إىل  جرمية الدخول وذلك يف احلالة اليتتتحقق جرمية البقاء داخل النظام دون 
، وحمل التورمي يف هذه احلالة هو بقاء اجلاين داخل النظام، إذ  5النظام عن طريق اخلطأ أو الصدفة

 .6كان جيب عليه يف هذه احلالة أن يقطع وجوده و ينسحب فورا

                                                           
 .80املرجع السابق، ص،عبد الفتاح بيومي حوازي، التوارة االلكرتونية -1
ن بمورد الدخول إىل النظام املعلومايت تقوم اجلرمية حىت لو مل يرتتب على فعل الدخول ضرر، أو مل حيقق اجلاين فائدة من الدخول سواء كاف -2

زاء الدخول إىل النظام كله أو جزء منه..، كما يعد مرتكبا للسلوك اجملرم كل شخص مسموح له بالدخول إىل جزء معني من النظام لكنه تعداه أج
 .188-189، ص1000علي عبد القادر القهوجي، احلماية اجلنائية لربامج الكمبيوتر، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بريوت، أخرى.... ينظر، 

 .14رامي عبد احلليم، املرجع السابق، ص -3
 .111، صأمال قارة، املرجع السابق، ينظر أيضا 191هلل، املرجع السابق، ص شيماء عبد الغين حممد عطا -4
 ويرى البعض أن هذه اجلرمية كثريا ما تتحقق من طر  العاملني يف الشركات واملؤسسات الذين يبقون يف النظام مع أن الوقت احملدد هلم قد -5

خوال وبقاء يف النظام، انتهى، وبالتايل فإن جترمي البقاء داخل النظام هو موجه إليهم بالدرجة األوىل فاستعمال النظام بعد انتهاء الوقت احملدد يعد د
ية غري أن أحكام القضاء الفرنسي يف هذا اجملال تؤكد على ضرورة توافر القصد اجلنائي.. وهو البقاء يف النظام بغرض إستعمال يف أغراض شخص

ف الشركة مبالغ طائلة نظري للمتهم، فمستخدموا الشركات الذين يستعملون أجهزة احلاسوب غالبا ما يستعملوهنا يف ألعاب التسلية األمر الذي يكل
 .190هلل، املرجع السابق، ص شيماء عبد الغين حممد عطااستعماهلم خلطوط اهلاتف... ينظر، 

 .119أمال قارة، املرجع السابق، ص -6
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ينسخ فيه اجلاين معلومات مسموح باإلطالع  متحققا يف احلالة اليتيعد البقاء كما     
، وقد جيتمع الدخول غري املشروع وعنصر البقاء غري املشروع وذلك عندما ال يكون 1عليها فقط

للواين احلق يف الدخول إىل النظام ومع ذلك يدخل إليه و يبقى داخله، ويكفي أحدمها لقيام 
 ر.مكر  490اجلرمية حسب املادة 

، والراجح أن 2البقاء ي الدخول وبني فعل الزمينوقد ثار جدل فقهي حول الفاصل    
يبدأ فيها اجلاين بالتوول داخل النظام أو يستمر  داخل النظام تبدأ منذ اللحظة اليتجرمية البقاء 

 يف ذلك بعد انتهاء الوقت احملدد له، فإذا دخل اجلاين إىل النظام وظل ومل حيرك ساكنا كانت
 اجلرمية جرمية دخول فقط.

ورد التوول م فمويكفي لتحقق عنصر البقاء جمرد التواجد داخل كل أو جزء من النظا   
دومنا أن يشرتط لذلك احملو أو اإلتال ف أو التعديل للمعلومات  3يكفي لقيام هذا السلوك اجملرم
عمال التعسفي لنظام املعاجلة أن االستمن الفقهاء   و يرى البعض ،املتواجدة يف النظام املعلومايت 

اآللية للمعطيات ال يعد من قبيل الدخول أو البقاء، إذ أن املتهم يف جرمية الدخول أو البقاء يف 
له احلق يف الدخول  تعسفل امل.، يف حني أن املستعمالنظام ليس له احلق يف الدخول أو البقاء.

رض املخصص له، كأن يقوم بتشغيل برنامج والبقاء غري أنه يستعمل اجلهاز أو النظام يف غري الغ
 . خاص باأللعاب أو التسو 

 لدخول أو البقاء عن طريق الغش: الركن المعنوي لجريمة اب
 تقوم بتوافر بقاء فيه من اجلرائم العمدية اليتأو الم املعلومايت نظاالجرمية الدخول إىل   

العلم واإلرادة، حيث يتوجب أن يكون اجلاين عاملا بعدم أحقيته يف  القصد اجلنائي العام بعنصريه
                                                           

حيصل فيها اجلاين على اخلدمة لكن دون دفع الثمن أو حيصل  فتوحة للومهور كخدمة اهلاتف واليتيتحقق ذلك أيضا بالنسبة للخدمات امل -1
 على اخلدمة مدة أطول من املدة املمنوحة له.

يتم فيها الدخول فعال إىل النظام و ذلك بعد فرتة قصرية من الدخول و تبدأ  ليتذهب رأي فقهي إىل القول بأن الدخول يتحقق منذ اللحظة ا -2
داخل تهاء حالة البقاء.. والعربة بعلم اجلاين أن بقاءه يف النظام غري مشروع، و ذهب رأي آخر أن جرمية البقاء بعدها جرمية البقاء، وتنتهي بان
ينذر فيها املتدخل بأن تواجده غري مشروع، فإذا مل يستوب يعد عندها مرتكبا جبرمية البقاء داخل النظام بصفة غري  النظام تبدأ منذ اللحظة اليت

 .119ص املرجع السابق،أمال قارة، ثر تفاصيل... مشروعة... ينظر، أك
 .187-180علي عبد القادر القهوجي، املرجع السابق، ص -3
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دة صحاب النظام، ومع ذلك ، وأن هذا الفعل خمالف إلراالدخول  أو البقاء يف النظام املعلومايت 
ن يقوم بذلك الفعل بإرادته احلرة السليمة من أي عيب ، وأ1النظام أو البقاء فيهاىل دخول بال يقوم

 التهديد ... اخل ، بإستغالل مهاراتهو أكراه ب اجلرمية من شخص واقع حتت اإل ، إذ قد ترتك
 .الدخول هلذه األنظمة وهذا يكون نافيا للمسؤولية اجلنائية التقنية يف 

مكرر السالفة الذكر أن يتم الدخول أو البقاء  490واملالحظ أن املشرع اشرتط يف املادة 
قصد بطريق الغش يف هذه احلالة وي "،عن طريق الغش "...كل من يدخل أو يبقىبطريقة الغش 

بقاء فيه ليس من حقه ومع ذلك يقوم حيث يعلم بأن دخول النظام أو السوء نية اجلاين 
لبقاء ، وبالنسبة ل2نظام احلماية اخلاص بنظام املعاجلةل باخرتاقه نيته، وتستخلص سوء بالدخول

، ومع ذلك فإن الغش قام هبا اجلاين داخل النظام  ليتفيستنتج من خالل العمليات والتصرفات ا
ال يظهر فقط من خالل عمليات خر  نظام احلماية وإمنا أيضا من خالل الدخول أو البقاء دون 

، أما بالنسبة للدخول بالصدفة 3وجه حق، وما نظام احلماية إال وسيلة إلثبات سوء النية أو الغش
، وما على دخول ال يوصف بعدم املشروعية لى أن اير  الفقه او عن طريق السهو او اخلطأ ف

 هذه احلالة إال أن خيرج مىت إكتشف أنه دخل دون وجه حق ، فإن بقى و مل خيرج الشخص يف
، كما ال يتوفر القصد اجلنائي إذا كان 4توافر يف حقه القصد اجلنائي وظهرت نية الغش لديهي

اين يف خطأ بشأن حقه يف الدخول أو البقاء دخول اجلاين أو بقاؤه مسموح به أصال أو وقع اجل
 .5سواء من حيث النطا  أو الزمان

                                                           
 .859، ص9990، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، الكمبيوتر  عبد الفتاح بيومي حوازي، احلماية اجلنائية لنظام -1
بودابيست لإلجرام املعلومايت أنه حيق للدول األعضاء أن تشرتط بأن اجلرمية ترتكب عن طريق خر  احلماية  من إتفاقية 9وقد جاء يف املادة  -2

 الفنية للنظام هبد ف احلصول على املعطيات املوجودة داخله.
 .190-198أمال قارة، املرجع السابق، ص -3
ري مشروع لكن املشرع ال يعاقب عليه إلنتقاء القصد اجلنائي ينظر، هذا وإن كان البعض يرى أن الدخول بطريق السهو أو اخلطأ هو فعل غ -4

 .85املرجع السابق، ص الكمبيوتر، عبد الفتاح بيومي حوازي، احلماية اجلنائية لنظام
  58-51مدحت عبد احلليم رمضان، املرجع السابق، ص -5
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 جبرمية الدخول والبقاء غري املشروع للنظام املعلومايتومن خالل حتليلنا للنص املتعلق    
نالحظ أن املشرع قد أحسن صنعا يف صياغة هذه املواد ولكن ما يعاب عليه هو عدم النص على 

  . لنظامل خيتلف عن فعل الدخولفعل التداخل الذي 
 مكرر 493ثانيا : الظروف المشددة بموجب المادة 

تكملة جلرمية الدخول أو البقاء يف النظام حبيث ميتد فيها إجرام اجلاين إىل إحداث   
حذ ف أو تغيري معطيات متواجدة داخلة النظام  تغيريات داخل نظام عمله مما يؤدي إىل 

ئري قد ربط بينها و بني جرمييت الدخول أو املشرع اجلزا هلذا جند أن، املعلومايت  أو ختريب لسريه 
املشرع الفرنسي أورد  ، بينما 1بإعتبارها ظر ف تشديد هلا املعلومايت  النظام البقاء غري املشروع يف

املعاجلة، واآلخر ينص  ديد جلرمية البقاء أو الدخول داخل نظامنصني أحدمها عبارة عن ظر ف تش
 .2بصفة مستقلةبه اإلخالل  و سري النظام املعلومايت إعاقةعلى فعل 
نص على هذه اجلرمية كظر ف و املالحظة اليت ميكننا إبداؤها هنا أن املشرع الفرنسي    

من قانون  424/5للمعطيات بنص املادة تشديد جلرمية الدخول أو البقاء يف نظام املعاجلة اآللية 
، أما املشرع 424/2العقوبات الفرنسي، مث نص على نفس اجلرمية تقريبا بصفة مستقلة بنص املادة 

اجلزائري فقد اكتفى بالنص على هذه اجلرمية كظر ف تشديد جلرمية الدخول أو البقاء يف نظام 
رمية الدخول أو البقاء املقرتن جب ملعلومايتنظام االأن تعطيل  و الفر  بني احلالتني يكمن يف املعاجلة،

                                                           
وإذا ترتب على األفعال  العقوبة إذا ترتب على ذلك حذ ف أو تغيري ملعطيات املنظومة. مكرر يف فقرهتا الثانية أنه "...تضاعف 800املادة  - 1

 املذكورة أعاله ختريب نظام اشتغال املنظومة ...".
ألف أورو إذا ترتب  05تشدد عقوبة احلبس إىل ثالث سنوات والغرامة إىل  اليت 898/1فهو ما جاء يف املادة "النص املتعلق بظر ف التشديد 2

مكرر يف فقرهتا الثانية..، أما النص  800الدخول البقاء إلغاء أو تعديل بيانات مربجمة يف النظام أو اإلخالل بسريه وهي تقابل املادة  فعل  على
 5د عن ال تزيتنص على أنه "يعاقب على إعاقة أو اإلخالل بسري نظام معاجلة املعلومات باحلبس ملدة  اليت 898/9فهو ما جاء يف املادة  الثاين

 .2ألف أورو" 45ال تزيد عن  سنوات والغرامة اليت
 – Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement 

automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. 

Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une 

altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros 

d'amende. 

Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de 

traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à cinq ans 

d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende". 
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من قانون  424/2املنصوص عليها بصفة مستقلة يف املادة  قصد، أما جرمية تعطيله يكون بغري
لتبيان  ود القص يفو عليه فان ضابط التفرقة بينهما يكمن ،  هي جرمية عمديةالعقوبات الفرنسي 

 ما يلي:ينهاسنقوم بتحليلها وفق تلك الظرو ف املشددة و ضابط التفرقة ب
 المعلوماتي لنظامالحذف أو التغيير في معطيات ا – أ

هلذه اجلرمية  منها جند أن الظر ف املشدد 1مكرر يف فقرهتا الثانية 490على املادة  بناءً     
 وهو ما سنتناوله فيما يلي: يشمل احلذ ف أو التغيري 

قد يرتتب على دخول اجلاين أو بقائه يف نظام املعاجلة اآللية للمعطيات حذ ف  الحذف: - 1
ملعطيات هذه املنظومة أي أن حيدث نقص يف معطياهتا، وال يشرتط أن ينصب احلذ ف على ةمجيع 

و التساؤل املطروح هنا املعطيات املتعلقة بنظام املعاجلة وإمنا يكفي أن حيدث حذ ف جزئي هلا، 
لفا بالرجوع إىل نص املادة املذكور سو  ؟احلذ ف إىل تعطيل النظام ن يؤدي حول هل يشرتط أ

جند أن املشرع مل يشرتط أن ينتج عن هذا احلذ ف تعطيل أو ضرر للنظام وبالتايل فمورد وقوع 
 حذ ف يف معطيات املنظومة كا ف لتشديد العقوبة.

خيتلف التغيري عن احلذ ف فهو يفرتض استبدال معطيات مكان أخرى نتيوة  التغيير: - 2
الدخول أو البقاء يف النظام، فيبقى النظام يف هذه احلالة سليما لكن بوجود معطيات مغايرة، كما 
 أن التغيري ال يشرتط أيضا تعطيل النظام أو فساده إمنا جمرد التعديل جيعل السلوك اجملرم قائما،

جترمي الدخول أو البقاء داخل نظام املعاجلة هو جترمي وقائي حىت ال جمرم لذاته يري" مصطلح "تغف
و هذا احرتاما ملبدأ الشرعية اجلنائية   حيدث تعطيل هلذا النظام أو املساس باملعطيات املوجودة فيه

ض غري أن البع ني أدائه بسبب ذلك التغيري،أو حتس معه تعطيل للنظامحدث فال يهم بعدها إن 
يرى خال ف ذلك ويذهب إىل أن جرمية الدخول أو البقاء يف صورهتا املشددة تتحقق إذا نتج عن 

 . التغيري أو احلذ ف أو اإلتال ف تعطيل لسري النظام أو عدم قدرته على أداء وظائفه بأكمل وجه

                                                           
نية".. تضاعف العقوبة إذا ترتب على الدخول أو البقاء حذ ف أو تغيري ملعطيات املنظومة ."وإذا ترتب مكرر يف فقرهتا الثا 800تنص املادة     1

 عن األفعال املذكورة   أعاله ختريب نظام اشتغال املنظومة...
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ى نصت عل1مكرر يف فقرهتا الثالثة  490كما جند أن املادة   :النظام المعلوماتي  تخريبب :  
أن يرتتب  يقصد به هنا لتخريبظر ف مشدد مستقل عن الظرفني السابقني وهو جمرم لذاته ،فا

فمصطلح التخريب  وبالتايل تعطيله عن أداء مهامهالبقاء داخل النظام إتالفه ، أو  الدخولعلى 
 يشتمل على ةمجيع األوصا ف املؤدية لعرقلة أو إفساد لوظائف النظام ، و الذي حيدث من خالل

تغيري غري أن من فعل الهلذا فالتخريب أكثر ضرر ، يات النظام املتعلقة بنظام سريه بث يف معطالع
فاجلرمية هنا من اجلرائم املادية اليت يتطلب  تعطيل النظام املشرع ربط بينه و بني نتيوته املتمثلة يف

بعة فيها مبوجب لقيامها حتقق النتيوة  و إال بغياهبا سينعدم الظر ف املشدد و تكون حمل املتا
 .الدخول او البقاء عن طريق الغش للنظام املعلومايت 

هنا للعقاب على ختريب سري النظام ظر ف التشديد أتى فيه أن ال شك أن ومما    
قبل الدخول أو البقاء فال ظر ف تشديد، غري أنه يكفي لقيام  اخمرب النظامكان املعلومايت ، فإن  

ظر ف التشديد هذا أن يكون جزء من نظام تشغيل املنظومة خمرب واجلزء اآلخر سليم إذا وقع 
 عليه التخريب.

و ما جيدر بنا اإلشارة إليه هنا أن جرمية التخريب لسري النظام يستعمل فيها وسائل 
أو بإستخدام الفريوسات ، أو القنابل املنطقية ، أو التغيري يف الرقم  متعددة منها ختريب اجلهاز ،

السري ، أو ختريب أو إتال ف برنامج الدخول ينتج عنها تتوقف كامل أو جزئي للنظام أو إستحالة 
 مطلقة إلستخدام النظام املعلومايت و هو ما سنوضحه وفق ما يلي :

من شأهنا منع النظام بصفة كلية أو جزئية عن  يتوهي كل األعمال ال اإلعاقة أو العرقلة: - 1
، وال يشرتط وسيلة معينة 2حيتويها النظام ربامج اليتالالعمل وقد ترد اإلعاقة على برنامج من 

حلصول اإلعاقة أو العرقلة فقد تتم مادياً عن طريق إتال ف أجهزة احلاسب اآليل أو شبكة االتصال 
ذلك معنويًا وذلك عن طريق إدخال فريوسات داخل النظام بتخريبها وكسرها أو حرقها، وقد يتم 

تقع هذه اجلرمية بوجود تعطيل يشرتط أن  هل  لكن ،تغيري نظام سريه أو تغيري كلمة السر أو 
                                                           

   مة..." مكرر يف فقرهتا الثالثة".. وإذا ترتب عن األفعال املذكورة   أعاله ختريب نظام اشتغال املنظو  800فتنص املادة 1
 .193هلل، املرجع السابق، ص شيماء عبد الغين حممد عطا -2
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بالرجوع إىل التقرير التفسريي املتعلق بشرح اتفاقية و  ،؟ بسيط أو بعبارة أخرى تعطيل غري مستمر
رم بودابست لإلجرام املعلومايت جن د أهنا تشرتط أن تكون العرقلة على درجة من اخلطورة حبيث حيح

سوء نية، صاحب النظام من االستعمال العادي لنظامه، ويدخل يف ذلك منع اخلدمة أو التشفري ب
أي ، ف ؤقتة أو على فرتاتاملدائمة أو الاإلعاقة ،مل يفر  بني حالة  1غري أن القانون الفرنسي
يتحقق هذا ف، ا يتسبب يف خسائر فادحة ممال قد حيدث خل املعلومايتتوقف بسيط للنظام 

، وال يشرتط 2، أو بطاقات الوقف السلوك اجملرم عن طريق استخدام ما يعر ف بالقنابل املعلوماتية
يف التعطيل أو العرقلة أن تكون إجيابية بل ميكن أن يتحقق ذلك عن طريق االمتناع كأن ميتنع 

 مل يفرضه عليه القانون أو االتفا .اجلاين عن القيام بع
ويشري التقرير التفسريي إلتفاقية اإلجرام املعلومايت أن العرقلة أو اإلعاقة جيب أن تكون    

بدون وجه حق حىت تتحقق اجلرمية، حيث األنشطة العادية املتعلقة بإصالح شبكات االتصال أو 
تتم بوجه  املعاجلة من قبيل األفعال اليت امجتربة نظام احلماية أو إدخال أنظمة متطورة داخل نظ

، كما يتيح التقرير التفسريي السالف  حق وال تعد سلوكاً جمرماً، كوهنا صادرة برضا صاحب النظام
الذكر لألطرا ف املوقعة اختيار نظرية حمددة ملعىن العرقلة أو اإلعاقة يف قوانينها الداخلية وذلك 

 .3عال من قبيل العرقلةبتحديد إىل أي مدى ميكن اعتبار األف
 " ذه اجلرمية وصفت بأهنا "عرقلة أو إعاقةاألفعال املكونة هل وما ينبغي اإلشارة إليه أن    

لسري النظام املعلومايت يف سريه و اليت قد تكون يف شكل كلي للنظام املعلومايت أو يف جزء منه 
 .فقط و مىت حتقق ذلك تكون اجلرمية قائمة يف حق مرتكبها 

فهذا النوع من السلوك  متس حبسن سري النظام املعلومايت اليت وهو كل األعمال اإلخالل: - 2
سرعته أو عدم إمتامه للمهمة  جيعل النظام غري قادر على أداء مهامه بصفة عادية، كالتقليل من

                                                           
تعو  أو ختل بسري نظام املعاجلة اآللية للمعطيات أو  يد يعاقب على األفعال اليتمن قانون العقوبات الفرنسي اجلد 898/9حيث تنص املادة  -1

     أورو 199.999ال تزيد عن  تزيد عن مخس سنوات والغرامة اليت البيانات باحلبس ملدة ال
 .113أمال قارة، املرجع السابق، ص  -2
 .01املرجع السابق، ص ،الكمبيوتر عبد الفتاح بيومي حوازي، احلماية اجلنائية لنظام -3
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برمَج ألجلها أو حىت الزيادة يف سرعته بشكل خيل بالعمل به....، وبعبارة أخرى يقصد  اليت
كان من الواجب احلصول   اليت باإلخالل تعييب النظام الذي يؤدي إىل حصول نتائج غري تلك

 .1، مما يؤدي اىل ارباكه  عليها
ف عن العرقلة أو التعطيل وعليه فإن اإلخالل املتعلق بنظام املعاجلة باملفهوم السابق خيتل   

فهو ال يؤدي إىل توقف عمل نظام املعاجلة أو إتالفه لكنه جيعل هذا النظام غري قادر على 
االستعمال السليم والصحيح، وهذا النوع من االرتباك تتأثر به أجهزة احلاسب اآليل وكذا الربامج 

ري بعدة تقنيات وأساليب هي واألنظمة على حد سواء، ويتم هذا النوع من التعطيل إن صح التعب
نفسها تقنيات وأساليب اإلعاقة أو العرقلة لكن النتيوة ختتلف بإختال ف السلوك اجملرم و نذكر 

 منها:
القنبلة املعلوماتية: حبيث يتم إدخال بعض املعطيات بواسطتها فتتكاثر داخل النظام وحتد من * 

 استعماله.

فتوعل خمرجات وتتمثل وظيفته يف القيام بتغيري غري واضح داخل النظام  :استخدام فريوس* 
 .2كان من املفرتض أن خترج  النظام غري تلك اليت

 مكرر  2/ 493مدى لزوم القصد الجنائي في الظروف المشددة بموجب المادة   – ب
مكرر نتيوة  490تعترب الظرو ف املشددة  املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة     

غري مقصودة من اجلاين حالة ما اذا ارتكب اجلرمية األصلية يف صورهتا البسيطة و هي إما مبوجب 
إرادية  إعتربمها املشرع نتائج غري العمدية  فاحلذ ف  أو التغيري الدخول أو البقاء  قبيل اجلرائم غري

صادرة عن اجلاين ، و اليت وقعت نتيوة تواجده اإلرادي يف النظام  مبوجب اجلرمية األصلية املرتكبة 
، فالظر ف املشدد ي تقوم على أساس اخلطأ  غري العمدي ، وبالتايل فهمن قبله عن ارادة و علم 

                                                           
 .190هلل، املرجع السابق، ص شيماء عبد الغين حممد عطا - 1
 09-01املرجع السابق، صعبد الفتاح بيومي حوازي، احلماية اجلنائية لنظام  -2
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تبط باجلرمية ذو طبيعة موضوعية هو نفسه النتيوة حمل الظر ف املشدد و املر هنا ظر ف مادي 
 .1فرهاللقول بتو   -وهي جرمية الدخول أو البقاء غري املشروع  - األصلية 

أما بالنسبة للظر ف املشدد املتعلق بالتخريب و املنصوص عليه مبوجب الفقرة الثالثة من 
مكرر فاملشرع كذلك مل يؤكد على القصد اجلنائي  و بالتايل اعتربها غري عمدية  490املادة 

عن النتيوة احملققة جراء ارتكابه  مسؤوالى املسؤولية املوضوعية لصاحبها اي انه اعتربه معتمدا عل
للورمية األصلية و هي جرمية الدخول او البقاء غري املشرووع للنظام املعلومايت او غري املصرح او 

مل يكن املرخص له و  ما على املتهم هنا ان اراد نفي التهمة عنه ان يثبت ان النتيوة الواقعة 
، و حينها ال يتابع مىت مت التأكد من صحة  2لتصرفه دخل يف حدوثها و امنا له عالقة بسبب آخر

 مكرر .  490إدعائه إال باجلرمية يف صورهتا البسيطة اي مبوجب الفقرة األوىل من املادة 
إال اننا جند أن املشرع اجلزائري قد خالف املشرع الفرنسي الذي نص على التعطيل أو 

من قانون العقوبات الفرنسي اليت  23-424اإلفساد لنشاط نظام معلومايت من خالل املادة 
تتطلب ختريب النظام املعلومايت فالتعطيل او اإلفساد يقابلهما التخريب الذي حسب املشرع 

يف  افر العمدقضي بتو بالقضاء الفرنسي  الذي  الفرنسي ال يكون إال مقصودا  و نستشهد هنا
أن اجلاين  ذه الطريقة يدلأن زرع الفريوس هب ذي زرع فريوسا على قرص ممغنط، حيثال حق املتهم

 . 4يعلم بأن القرص سو ف يستعمل يف عمل اجلهاز وأن هذا الفريوس سو ف ينتقل إليه
 
 
 

                                                           
 .110أمال قارة، املرجع السابق، ص -1

 حالة القوة القاهرة أو احلادث املفاجئ مثال . 2
3
Art 323-3 du C.P.F 

Dispose que "le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de 

donné est puni .. "   و هو ما تنص عليه املادة اخلامسة من اإلتفاقية لالجرام املعلومايت  يف اطار االعتداءات على سالمة النظام 
 وتعترب اجلرمية قائمة حىت ولو كان جهاز احلاسوب مزود بربنامج ضد الفريوسات ذلك أن عدم استخدام هذه الربامج احلمائية ال ينفي توافر -4

 .189اهلل، املرجع السابق، ص شيماء عبد الغين حممد عط ينظر،الركن املادي للورمية... 
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 عب بالمعطيات المتواجدة داخل النظم المعلوماتي: جريمة التالالفرع الثاني 
ا و تقابله 1من قانون العقوبات 5مكرر 490 املادة نص املشرع على هذه اجلرمية يف   

ت الفرنسي و املالحظ هنا أن اإلطار العام للنص جاء غري مميز من قانون العقوبا 4-424املادة 
لنوعية املعلومة بل جاء محاية هلا على العموم و شامال لكل أنواع التالعبات مبختلف الوسائل اليت 

 قد متس هبا .
 لوماتينظام المعالالركن المادي لجريمة التالعب بالمعطيات داخل  وال :أ

من قانون  424/4قانون العقوبات املادة  من 5مكرر 490يتضح من خالل املادة   
أن السلوك اجملرم ينحصر يف أفعال من إتفاقية اإلجرام املعلومايت  0و املادة العقوبات الفرنسي 

على  وتوفر أحد األفعال السالفة الذكر ،  ويكفي لتقومي هذه اجلرميةاإلدخال أو احملو أو التعديل 
مازالت يف  املعاجلة داخل النظام أو تلك اليتهذا األساس فإن النص اجلنائي هنا حيمي املعلومة 

، وسنتناول فيما يلي و ال يتناول املعلومات املتواجدة خارج النظام املعلومايت  2إطار املعاجلة
 نة للركن املادي هلذه اجلرمية :األفعال املكو 

  3بطريق الغش من أدخل معطيات يف النظام املعلومايت حيث يعاقب املشرع كلاإلدخال:  -أ 
حيث يعر ف بأنه تغذية النظام باملعلومات املراد معاجلتها او بتعليمات الزمة لعملية املعاجلة  

يتم فعل اإلدخال ب، و 4املعاجلة اآلليةويتحقق اإلدخال عن طريق إضافة معطيات جديدة يف نظام 
غرض التعديل يف البيانات األمر الذي يؤثر على صحتها أو عن طريق إستخدام الربامج اخلبيثة ب

                                                           
 أو عدل بطريق الغش املعطيات اليت "...كل من أدخل بطريق الغش معطيات يف نظام املعاجلة اآللية أو أزال1مكرر  800تنص املادة 1

: "كل من أدخل بسوء نية بيانات يف نظام معاجلة تنص على  من قانون العقوبات  الفرنسي اليت 898/8يتضمنها"...، واليت تقابلها املادة 
أورو."، و تقابلها  كذلك املادة   45.999سنوات حبس و غرامة قدرها  5البيانات أو قام بسوء نية بإلغاء أو تعديل هذه البيانات يعاقب حىت 

  مات. من اتفاقية بودابست ملكافحة اإلجرام املعلومايت يف إطار اإلعتداء على سالمة املعلو   0
عبد لذلك يرى البعض أن احلماية اجلنائية خبصوص هذه اجلرمية تظل مستمرة طاملا أن املعلومة داخل النظام يف طريقها إىل املعاجلة.. ينظر،  -2

 .05الفتاح بيومي حوازي، احلماية اجلنائية لنظام...  املرجع السابق، ص
املرجع  ،أنظر  علي عبد القادر القهوجي ، 843مكافحة جرائم الكمبيوتر و األنرتنت ، املرجع السابق ، ص  ،عبد الفتاح بيومي حوازي - 3

 . 100السابق ص
يصنف الفقهاء هذا النوع من السلوك ضمن الغش املعلومايت الذي يتم عن طريق التالعب وإدخال بيانات جديدة مصطنعة بغرض تغيري  -4

 .07املرجع السابق، ص الكمبيوتر، اح بيومي حوازي، احلماية اجلنائية لنظامعبد الفتاحلقيقة... ينظر، 
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و قيمتها كما أنه يكون بغرض إتالفها او تشويهها أو تدمريها ، و هو أمر سهل القيام به نسبتها أ
رحلة إدخال املعلومات و بالتايل يكن من السهل خاصة يف املراحل األوىل لتشغيل النظام  و هي م

تغذية النظام مبعلومات مغلوطة أو زائفة مل تكن موجودة فيه من قبل ، األمر الذي يؤثر سلبا على 
 املعلومات املوجودة فيه من حيث سالمتها و قيمتها .

ومات كما يتميز فعل اإلدخال أنه يقع يف غالب األحيان مبعرفة املسؤول عن قسم املعل
املسند إليه وظائف احملاسبتية و التعامالت املالية على أساس الوضعية املتواجد فيها  اليت تؤهله 
للتالعب غري املشروع باملعلومات . فمن الصور اليت ميكن للمسؤول القيان بإدخال معلومات 

ت ملوظفني مغلوطة جند إدخال أمساء ومهية يف كشو ف املرتبات األمر الذي يرتتب عنه صر ف مرتبا
ومهيني ، كذلك التالعب يف معلومات التعامالت املالية كإدخال فواتري ومهية حتت إسم أحد 

 املوردين .
و من التطبيقات القضائية يف اطار ادخال معلومات مغلوطة داخل النظام املعلومايت ما 

ألحد و هذا ملا أيدت حكم باإلدانة  5990قضى به قضاء احملكمة العليا الفرنسية عام 
معلومات مغلوطة متعلقة بالنسب  بإدخالاألشخاص املدان بتهمة إتال ف املعلومات لقيامه 

الضريبية اخلاصة بضريبة املبيعات يف نظام معاجلة آلية ، و ذلك يف اإلستمارة اخلاصة بذلك مث قام 
طبيق بإدخال بعض هذه املعلومات إىل النظام املعلومايت . كما قضت حمكمة جنح باريس بأن بت

" ، و هو الربنامج الذي  snifferعلى واقعة أنطوت على إدخال برنامج  "  4-424املادة 
 يعمل على شبكة الكمبيوتر  القادر على اجلمع التلقائي للمعلومات و اليت يرسلها عرب الشبكة
بل وهو برنامج و لس معلومة حيث انه ان اضيف للمعلومات داخل النظام املعلومايت فال يؤثر فيه 

رأت احملكمة اهنا  4-424مهمته هو جتميع املعلومات فقط ، و بناءا على تفسري نص املادة 
 .1تنطبق على هذه الواقعة

                                                           
 .958-959ص املرجع السابق، لدى رشيدة بوبكر ،  - 1
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منها على  0إلجرام املعلومايت جندها تفسر املادة قرير التفسريي التفاقية اوبالرجوع إىل الت  
فعل اإلدخال يتضمن إدخال أساس أهنا جرمية غش معلومايت، وقد ورد يف التفسري أيضا أن 

كل التدخالت يف معلومات غري صحيحة على احلاسوب وكذا التالعب يف الربامج املوجودة فيه، و 
،  وأضا ف التقرير أن العقوبة تطال كل تالعب تعسفي خالل معاجلة البيانات معاجلة البيانات

 .بغرض احلصول دون وجه حق على منفعة إقتصادية له أو للغري
شرع مل يشر إىل وجوب وقوع ضرر أو حىت بقصد وقوع ضرر أو تغيري، وبالتايل لكن امل   

فإن جمرد إدخال معلومات على معطيات نظام املعاجلة يشكل السلوك اجملرم هلذه اجلرمية، كما ال 
 يهم صحة املعلومات املدخلة من عدمه فالعربة باإلدخال ال مبدى صحة هذه املعلومات.

قانون العقوبات  من 5مكرر 490املادة يف عليه  املنصوص لوك الثاينوهو الساإلزالة:  -ب 
أو النقل و التخزين هلا يف  امدة داخل النظجاو تامل ي للمعلوماتكلالأو  اجلزئيو ويقصد باإلزالة احمل
 منطقة خاصة .

و على إثر ذلك تكون  اإلزالة عملية الحقة عن عملية اإلدخال للمعلومات املغلوطة ، 
تفرتض الوجود السابق هلا ، فاملسؤول عن احلفظ ميكنه تدمري إتال ف املعلومات املكلف فهي 

 .حبفظها داخل النظام
اليت كانت تعمل  TRW Company Credit data و من القضايا ذات الصلة جند قضية 

مبعلومات تتعلق  -من خالل أنظمة املعلومات-على تزويد عمالئها من بنوك وشركات و متاجر 
مليون شخص  14ركز اإلئتماين إلفراد اجلمهور نظري إشرتاك يدفعه هؤالء العمالء حبيث كان هلا امل

معلوماهتم لدى الشركة ، فإستغل موظف بقسم عالقة املستهلكني و قام ببيع مراكز إئتمانية 
على  جديدة خمتلقة لذوي املراكز اإلئتمانية الضعيفة مقابل مبلغ مايل يدفعه هؤالء ، فعمل املوظف

 .1حمو املعلومات املتعلقة مبركزيتهم الضعيفة و استبدهلا مبعلومات حتسن من مركزهم 

                                                           
 00عبد الفتاح بيومي حوازي ، احلماية اجلنائية للتوارة اإللكرتونية ، املرجع السابق ، ص 1



 الفصل األول: الجوانب الموضوعية لمواجهة جرائم اإلعتداء على النظام المعلوماتي
 

195 
 

و هذه العملية مشلت صور متعددة للتالعب باملعلومات و هي اإلزالة ، احملو ، و التعديل  
و مل يتم كشف هذه اجلرمية إال بعد تقدم احد األشخاص ببالغ إىل مكتب التحقيقات الفيدرايل 

"FBI" . بعدما تلقى عرضا من املوظف بتحسني سوله اإلئتماين مقابل مبلغ معني 
داخل  املادي جلرمية التالعب باملعلومات لركنوهو سلوك يدخل كذلك يف تكوين ا التعديل: -ج 

 النظام املعلومايت ويقصد بالتعديل تغيري املعلومات املوجودة داخل النظام و استبداهلا مبعلومات
كما أنه يدخل يف إطاره كذلك التالعب يف الربنامج بإمداده مبعلومات مغايرة تؤدي   ،1أخرى

هذا السلوك يف جرمية التالعب باملعلومات  اجلاين . وإستخدام ألجلهالنتائج غري تلك اليت صمم 
ين جنده بكثرة يف جرائم اإلحتيال املعلومايت مبواالته املختلفة مبا يف ذلك أنظمة التحويل اإللكرتو 

أو بطاقات اإلئتمان و أجهزة الصرافة اآللية نظرا ملا تتميز به من سهولة عن طريق  لألموال
إحتواز األمر بالدفع املوجه من املصر ف اآليل إىل نظام احلاسب اآليل مث يحزور هذه الرسالة حىت 

ليسحب اخلاص، ويكفي اجلاين أن يتوجه إىل شباك التوزيع بالبنك  يتم دفع املبلغ إىل حسابه
 .2األموال بسرعة قبل اكتشا ف احلقيقة

 الركن المعنوي لجريمة التالعب بالمعطيات داخل نظام المعالجةثانيا : 
من علم العام  هذه اجلرمية من اجلرائم العمدية طبعا ال تقوم إال بتوافر القصد اجلنائي     

الغش" أي أن هذه األفعال جيب أن تتم  وإرادة، واملالحظ أن املشرع أورد مصطلح "...بطريق
بطريق الغش، وبالتايل جيب توفر سوء النية لدى اجلاين عند إدخاله ملعطيات جديدة أو حمو أو 
تغيري هذه املعطيات..، ألن ذلك قد يتم برضا صاحبها وعلمه أو عن طريق اخلطأ وهنا تنتفي 

الذي باع جملة ملحقة بشريط ممغنط حيمل املسؤولية، وتطبيقا لذلك قضي يف فرنسا برباءة املتهم 
فريوس مما أدى إىل تدمري ةمجيع املعطيات يف النظام التابع للمشرتي، لكن حمكمة االستئنا ف 

                                                           
تعمل هبا مث قامت  يشات الورقية اخلاصة بالشركة اليتحق املتهم الذي قام بتعديل الفوتطبيقا لذلك قضي يف فرنسا بتوافر هذه اجلرمية يف  -1

 .185هلل، املرجع السابق، ص شيماء عبد الغين حممد عطابإدخاهلا يف جهاز الكمبيوتر بالشركة... ينظر، 
كة املعلومات متعلق مبستخدمي نظام خاص وذلك من أجل ومن التطبيقات العملية هلذا السلوك قيام أحد اجملرمني يف أملانيا بزرع فريوس يف شب -2

 .14رامي حليم، املرجع السابق، صةمجع معلومات شخصية ملستعملي هذا النظام باإلضافة إىل تعديل بعض البيانات املتعلق هبم. ينظر، 
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استندت يف قرار التربئة على أساس أن املتهم مل يكن يعلم بوجود فريوس داخل القرص املرفق أي 
 .1عدم توفر نية الغش لديه

رمية أن تتوه إرادة اجلاين إىل فعل اإلدخال أو اإلزالة أو التعديل وعليه جيب يف هذه اجل   
مث يعلم أن نشاطه غري مشروع وأنه يعتدي على صاحب احلق يف املعطيات ومع ذلك تتوه إرادته 

..، وترى حمكمة النقض الفرنسي أن نية 2إىل ارتكاب الفعل، ويف هذه احلالة يتوفر القصد اجلنائي
من واقعة اإلدخال مثال فإستعمال قنبلة معلوماتية أو فريوس يدل على  الغش ميكن استخالصها
 .3نية الغش لدى املتهم

 جريمة التعامل  غير الشرعي في معطيات النظام المعلوماتي:  الفرع الثالث 
من قانون العقوبات  5-424/4املادة  و اليت تقابلها4 2مكرر 490بواسطة املادة  
 النظام املعلومايت ، فهو مل يشرتطاية املعطيات خارج ، حيث نلمس أن املشرع مراده مح 5الفرنسي

 كانت  النظام ، و عليه التورمي مشل املعطيات يف أي شكلداخل متواجدة أن تكون املعطيات 
  عليه .

 غير الشرعي في معطيات النظام المعلوماتي الركن المادي لجريمة التعاملأوال : 
ىل يتمثل الركن املادي هلذه اجلرمية يف نوعني من السلوكات اجملرمة تضمن اجملموعة األو    

ا أحد اجلرائم املنصوص يف معطيات ميكن أن يرتكب هب الشرعيغري منها األفعال املتعلقة بالتعامل 

                                                           
 .183هلل، املرجع السابق، ص شيماء عبد الغين حممد عطا -1
 .71-50السابق، ص مدحت رمضان عبد احلليم، املرجع -2
 183شيماء عبد الغين حممد، املرجع السابق، ص -3
من قانون العقوبات حيث جاء فيها "يعاقب باحلبس من شهرين إىل ثالث سنوات و  9مكرر 800نص املشرع على هذه اجلرمية يف املادة  -4

 مبا يأيت: دج كل من يقوم عمداً و عن طريق الغش5.999.999دج إىل 1999.999بغرامة مالية من 
ا تصميم أو حبث أو جتميع أو توفري أو نشر أو اإلجناز يف معطيات خمزنة أو معاجلة أو مراسلة عن طريق منظومة معلوماتية ميكن أن ترتكب هب -

 اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القسم.
 ئم املنصوص عليها يف هذا القسم."اجلراحيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال ألي غرض كان املعطيات املتحصل عليها من إحدى  -

5 - " Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un 

équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés 

pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines 

prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée". 
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ن ها مباملعطيات املتحصل علي يعوعة الثانية مبثابة التعامل غري الشر ، وتعد اجملمعليها سابقا 
 ناول كال اجملموعتني وفق ما يلي :وسنت اجلرائم السابقة 

 : لوماتماسة بنظام المعالتعامل في معطيات صالحة إلرتكاب جريمة  -أ 
يف فقرهتا األوىل  2مكرر 490التعامل وفق جمموعة من األفعال اليت عددهتا املادة  ويكون

 لفرنسي و هاته األفعال هي:من قانون العقوبات ا 5-4-424و اليت تقابلها املادة 
   : la conceptionالتصميم   -5

و الذي يتمثل يف إعداد معلومات صاحلة يف إرتكاب اجلرمية ، و هو عمل يقوم به 
املختصون يف جمال الربجميات و هم املربجمون أو مصممي الربامج ، و من ذلك تصميم برنامج 

أو الربامج املصممة من أجل  les programmes virusالربامج اخلبيثة  –ألهدا ف ختريبية 
 الوصول للنظام املعلومايت.

  : la rechercheالبحث  -2
املقصود بالبحث هنا هل البحث يف كيفية تصميم  أو يف ماذا ؟؟  فما البحث حول ماذا 

املعلومات أي إجراء أحباث فيما تعلق بإجياد املعلومات حوهلا ؟ أم البحث يف املعلومات اليت متكن 
 من إرتكاب اجلرمية؟

فالبحث يف إطار اخلدمات اإللكرتونية املقدمة بواسطة الشبكة العنكبوتية و هو ما يسمى 
اساس ان  هي عبارة عن برامج مساعدة للحصول على املعلومة علىب "حمركات البحث" ، و 
حث لديه هد ف حمدد من خالل حبثه عترب جدا من املعلومات ، فالبااألنرتنت هبا كم هائل وم

بالتايل فمحرك البحث يساعده لبلوغ هدفه املنشود من خالل تزويده باملواقع املتخصصة ذات و 
ومن هنا يظهر لنا أن البحث   Googleو  yahooكات جند الصلة مبوضوع حبثه ، ومن بني احملر 

هبذه الكيفية يتعلق حبق األفراد يف احلصول على املعلومات و من منظورنا هو ال يدخل يف إطار 
وبالتايل فالبحث هو البحث عن كيفية تصميم املعلومات و   2مكرر490املعىن املقصود يف املادة 

 إعدادها . 
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 : le rassemblementالتجميع  -4
جبمع قدر من املعلومات اليت بإجتماعها مع بعضها تؤدي إلرتكاب اجلرمية  وهو القيام 

على النظام املعلومايت و من هنا جاء النص عليها بصيغة اجلمع بينما املشرع الفرنسي فقد إصطلح 
من أجل  بينما إتفاقية اإلجرام املعلومايت فضلت مصطلح احلصول Détenirعليها احليازة 

اإلستخدام ، إال ان املصطلح املعتمد من طر ف املشرع اجلزائري نراه اكثر دقة على أساس ان 
التوميع يقتضي وجود احليازة ألكرب قدر من املعلومات دون وجود نية إستخدامها فبمورد توافرها 

 . 2مكرر  490لدى اجلاين يكون قد إرتكب اجلرمية املعاقب عليها باملادة 
  :   Mettre à dispositionالتوفير  -0

"التوفري أو  نص على 5-4-424البد من اإلشارة هنا أن املشرع الفرنسي يف املادة 
الوضع حتت التصر ف" ، و يف نفس السيا  جند أن إتفاقية اإلجرام املعلومايت نصت على عبارة 

 . "أشكال أخرى للوضع حتت التصر ف"أي 
و جعلها يف متناول الغري ، بل  املعلومات و إتاحتها و مصطلح التوفري يشري إىل عرض

حتت تصرفه و حيازته ، و من ذلك جند كلمة املرور ، الشفرة  او الكود أو اي بيانات تسمح و 
بالدخول لكل او جزء من النظام املعلومايت و يدخل يف اطارها كذلك ليشمل الكشف او 
ة اإلفشاء العلين للثغرات األمنية يف النظام املعلومايت و هو ما اشارت اليه املذكرة التفسريية إلتفاقي

اإلجرام املعلومايت ، كما يضم كذلك وضع اجهزة على اخلط  ليتم استخدامها بواسطة الغري  
جهزة ، و ذلك باإلحالة شعبة من أجل تسهيل الوصول لتلك األجتميع الروابط بني اخلطوط املت
تدخل يف عمل النظام املعلومايت او هدم املعلومات أو لل لإلتال فلربنامج متصل بربامج مصممة 

 الذي يكون بواسطة الفريوسات  .و 
و نلمس خطورة التوفري وفق املعىن السابق عن التوميع كون األخري هو املستفيد منها 
بينما األول فاملستفيدون من التوفري يكون عددهم كبري و تتسع دائرته و عليه فكلما كثر عددهم  

 كانت اخلطورة أكرب. 
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 : la diffusionالنشر  -5
املعلومات و اليت مهما كان نوعها أو طبيعتها ، و متكني الغري من و يقصد به إذاعة 

فالتشريع الفرنسي جاء خاليا من هذا السلوك و جند اإلشارة اليه يف  لإلشارةاإلطالع عليها ، و 
و بالرجوع للمذكرة التفسريية جند أنه ينبغي أن  2الفقرة  6اتفاقية اإلجرام املعلومايت  مبوجب املادة 

 مل كل النشاط من شأنه نقل املعلومات اىل اآلخرين .ميتد ليش
و تكمن خطورة هذا السلوك يف اتساع دائرة املذاع اليهم املعلومات مما يؤدي اىل احتمالية 
اكرب ان تستعمل تلك املعلومات يف اجلرائم لذى احسن املشرع ملا نص على جترمي هذا السلوك 

 دوث جرائم جراء اذاعة او نشر تلك املعلومات . نظرا للخطر الكبري و االحتمالية االكرب حل
 : a commercialisationاإلتجار -6

ليس ذلك املقصود يف القانون التواري ، بل  2مكرر  490اإلجتار املقصود باملادة 
كان عينيا او نقديا ، حىت و لو مل ينص عليها   يشمل كافة التصرفات اليت تكون مبقابل سواءا

 القانون التواري يف اطار االعمال التوارية املنظمة  من خالله .
و وفق هذا فأن اإلجتار خيتلف عن التوفري على اساس ان األخري قد يكون بدون مقابل ، 

 بدون مقابل . هلذا فاإلجتار قد يكون جزء من التوفري ألنه يشمل تقدمي املعلومات مبقابل او
فهو   D'importerإال اننا جند ان املشرع الفرنسي استعمل مصطلحا آخر و هو اإلسترياد 

يعترب تقدمي املعلومات سلوكا جمرما سواء كان مبقابل او بدونه، يف حني اتفاقية االجرام املعلومايت 
د و الشراء هلذا نقول ان تضمن البيع و اإلسترياد ، بينما اإلجتار يتصور وقوعه بالبيع و اإلستريا

املشرع اجلزائري يتوه حنو التوسع يف جترمي التعامل يف املعلومات اليت ميكن ان ترتكب هبا اجلرائم 
مضوع دراستنا و هذا رغبة منه يف الوقاية املسبقة او القبلية للحد من هذه اجلرائم و ضمان لغياب 

 العقاب . النص التشريعي الذي يستفيد منه اجملرم و افالته من
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 : لوماتماسة بنظام المعالتعامل في معطيات متحصلة من جريمة  -ب
الواردة يف ،  التعامل  غري الشرعي يف معطيات النظام املعلومايت جلرميةوهي الصور الثانية 

احليازة ، اإلفشاء ، النشر   ، وتتم هذه اجلرمية عن طريقالفقرة الثانية منها  2مكرر 490نص املادة 
اإلستعمال ، و تلك السلوكات تعترب فريدة من حيث النص ألن املشرع الفرنسي و حىت اتفاقية 

 : اإلجرام املعلومايت مل ينصا عليها وسنحاول شرحها وفق ما يلي 
 :  la Détention حيازةال-5

خص على مال منقول  بنية التملك تعترب احليازة يف إطار القانون اجلنائي سيطرة الش 
اإلحتباس و اليت تكون مستقلة أي أن ميارس الشخص أي عمل مادي على املال بدون رقابة من و 

شخص آخر له على املال سلطة قانونية أعلى مبقتضى حق من احلقو  ، و هلذا ال يعترب حائزا 
 العامل املرتبط بعالقة عمل باملعلومات إلنعدام السيطرة عليها بنية التملك و ال ميكنه ممارسة أي
عمل عليها بدون تصريح من رب العمل ، و عليه فاحليازة من وجهة نظر القانون اجلنائي ال تعد 
حقا او مركزا قانونيا ، بل هي مركز واقعي قد تكون مشروعة مستندة لسبب صحيح ، كما قد 

 تكون غري مشروعة .
هلذا فحيازة املعلومات تكون بالسيطرة عليها سيطرة مطلقة يستطيع معها احلائز إتال ف 
املعلومات او تعديلها او اإلنتفاع هبا أو إستعماهلا أو توجيهها ، كما اهنا قد تكون سيطرة حمدودة 

 متكنه فقط من االنتفاع باملعلومات او استغالهلا يف وجه حمدد .
احليازة ، بل البد من توافر اإلرادة القائمة على نية التملك و و ال تكفي السيطرة لقيام 

 السيطرة على املعلومات ، مع العلم بذلك ، فهي ركن أصيل من اركان احليازة .
  : la Révélationاإلفشاء  -2

املعلومات من حيازة اجلاين اىل الغري و هذا هو الفر  بني اإلفشاء  يفرتض اإلفشاء إنتقال
و احليازة حيث ان األخرية ينحصر وجود املعلومات لدى احلائز دون تقدميها للغري يف حني ان 
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الثانية جند ان املعلومات يتم انتقاهلا من يد احلائز هلا اىل الغري و ال يشرتط يف الغري ان يكون من 
  فئة معينة .

 النشر : -4
 حيدد املشرع وسيلة للنشر و على اثر ذلك يستوي ان يتم النشر عن طريق األقراص مل 

املضغوطة او بالكتابة او بالطريقة الورقية او اي سيلة اخرى خاصة أن الوسائل التقنية احلديثة 
ء على سامهت يف النشر السريع و بكفاءة عالية للمعلومات املتحصل عليها من جرائم اإلعتدا

 النظام املعلومايت . 
 اإلستعمال : -3

جند أن املشرع قد توسع يف دائرة التورمي حىت يصل اىل اإلحاطة الكلية هبذه اجلرائم و من 
بني مظاهر توسعه جند جترميه لسلوك اإلستعمال ألي غرض كان للمعلومات املتحصل عليها من 

زائري فيما  ذهب اليه خاصة ان اإلستعمال اجلرائم حمل الدراسة، و نلمس مدى توفيق املشرع اجل
، و مهما كان نوع اإلستعمال ،  غري املشروع للمعلومات   يعد جمرما مهما كان اهلد ف منها

 باية وسيلة كان ذلك اإلستعمال ، و لو ملرة واحدة فقط .و 
 الركن المعنوي لجريمة التعامل  غير الشرعي في معطيات النظام المعلوماتي : ثانيا

تعترب هذه اجلرمية من اجلرائم العمدية الىت يتطلب قيامها إثبات القصد اجلنائي بعنصريه  
 490ة لدى اجلاين أي علمه بأنه يقوم بإحدى السلوكات املنصوص عليها باملادة العلم واإلراد

أن ، و بنظام املعاجلة اآللية للمعطيات كون وسيلة الرتكاب اجلرائم املاسة ، و أن سلوكه ي  2مكرر
إتفاقية اإلجرام املعلومايت يف مادهتا السادسة إشرتطت  يقوم هبذه األعمال بإرادته الكاملة، ولكن 

نية قصد خاص يف هذه اجلرمية وهو يف اجلرائم املذكورة آنفا، وهو  ستعماهلاصراحة توافر  قصد إ
 . لومايتاملع تكاب  إحدى اجلرائم املاسة بالنظامإسعمال هذه املعطيات يف إر 

الغش للداللة على القصد  مل يتوقف عند اشرتاطاجلزائري جنده املشرع بالرجوع اىل  و   
 ، بل نص كذلك على 5مكرر  490مكرر و  490اجلنائي  العام كما هو احلال يف املادتني 
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اليت جاء نصها "...عمدا و عن طريق  2مكرر 490صراحة يف الفقرة األوىل من املادة  العمد 
يفهم منه ان املشرع تطلب قصدا خاصا لقيام هذه اجلرائم ؟ حيث ان هناك راي الغش .." فهل 

يقول ان املشرع يتطلب القصدان العام و اخلاص و هذا واضح من املصطلحان املستخدمان يف 
الفقرة االوىل من املادة املذكورة اعاله و املراد بالغش هنا هو القصد اخلاص لوجود مصصطلح 

 490صد العام ، و ما يفند  هذا الطرح هو نص الفقرة الثانية من املادة العمد الدال على الق
بقوله ""عن طريق الغش" قصدا خاصا ، فما حاجته ان يرتاجع  كان املشرع يتطلب فلو 2مكرر

الوقائع اي مهما كان القصد لدى اجلاين و  يف املادة نفسها مقررا أن اجلرمية تقوم "ألي غرض كان"
اليت انصر ف اليها السلوك يف اطار التعامل باملعلومات ، و هو األمر الذي جيعلنا نقول ان املشرع 
مل يتطلب قصدا خاصا يؤدي لوقائع حمددةغري الوقائع اليت تدخل يف ما حدده املشرع و هذا هو 

و إمنا  القصد العام ، و من هنا فمصطلح عن طريق الغش مل تدل على قصد خاص لدى اجلاين
 هي للتأكيد على العمد املطلوب يف هذه اجلرمية .

 تجريم اإلتفاق و الشروع في ارتكاب جرائم اإلعتداء على نظام معلوماتي المطلب الثاني: 
االجرامي  النشاطبدء يف الوهو ما يتطلب  تامةالوقوع اجلرمية  للمعاقبة على اجلرمية البد من

اين للتوقف لسبب ولكن قد يضطر اجل ،ي يهد ف لتحقق النتيوة اإلجرامية حمل احلماية منها الذ
خارج عن ارادته يؤدي به للتوقف او عدم امتام اجلرمية و بالتايل عدم حتقق النتيوة االجرامية و يف 

ا يف هذه احلالة ال تكن حمل مساءلة جزائية ما مل ينص عليها املشرع صارحة يف اطار اجلنح ام
هذه القاعدة بغرض تقرير  و وضعت اخلروج اجلنايات فهي جمرمة لذاهتا دون احلاجة لنص يف ذلك

جند ها وما ينور عن الوضعيةذه و هلرة طو اخل ذاتاحلماية الوقائية املتقدمة يف بعض اجلرائم  نوع من
املعلومايت كما جرم أن املشرع اجلزائري جرم اإلتفا  اجلنائي يف اطار جرائم اإلعتداء على النظام 

 الشروع فيها بنصوص صرحية و هذا ما سنتناوله وفق الفرعني التاليني :
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 عتداء على النظام المعلوماتيإلتفاق الجنائي في إطار جرائم اإلالفرع األول : ا
  تعريف اإلتفاق الجنائي أوال :

من قانون العقوبات اجلزائري على أنه: "كل من شارك يف  5مكرر 800تنص املادة           
جمموعة أو يف اتفا  تألف بغرض االعداد جلرمية او اكثر من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا 
القسم وكان هذا التحضري جمسدا بفعل أو عدة افعال مادية، يعاقب بالعقوبات املقررة للورمية 

 ذاهتا".
"كل جمعية أو اتفاق كما يلي:   147مبوجب املادةاإلتفا    جترمياملشرع اجلزائري  تناول

مهما كانت مدته وعدد أعضائه تشكل أو تؤلف بغرض االعداد لجناية أو أكثر معاقب 
عليها بخمس سنوات حبس على االقل ضد االشخاص أو االمالك تكون جمعية أشرار 

، و تقابلها يف التشريع  "وتقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل
المشاركة في جمعيات " املعنون بمن الكتاب الرابع  5باب من ال1 -105املادة  الفرنسي 
  كما يلي:  La participation à une association de malfaiteurs" االشرار

يشكل جمعيات االشرار كل مجموعة او اتفاق تألف بغرض االعداد لجنحة أو أكثر أو "
سنوات حبس وكان هذا التحضير مجسد بفعل أو عدة  5أو أكثر معاقب عليها بـ جناية 

 .سنوات حبس 5أفعال مادية فانه يعاقب على االقل ب
سنوات فان  01واذا كانت الجريمة المعد لها جناية أو جنحة معاقب عليها ب 

 .يورو غرامة051111سنوات و  01المشاركة في جمعيات االشرار يعاقب عليها ب
سنوات حبس فان  5ذا كانت الجريمة المعد لها جنحة معاقب عليها على االقل ب وا

 ".يورو 05111سنوات حبس و  5المشاركة في جمعيات االشرار يعاقب عليها ب
لمقصود باالتفا  أو اجلمعية غري ل يتم التطر  ملفمن خالل قانون العقوبات نلمس أن 

أن املسلم به أن اجلمعية أو االتفا  يقضي انعقاد ارادتني أو أكثر على ارتكاب اجلرمية أو على 
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إال أن  ، تشكيل اجلمعية أو تأليف االتفا  مدةالرتكاهبا وال يهم االعمال اجملهزة أو املسهلة 
 . 1اجلمعية أكثر هيكلة من االتفا  

حول مدى جدال  تأثار  الفقهية اليت اآلراءلقانون لتعريفه نتطر  لبعض من بعدم تطر  ا و
 اجتاهني كما يلي: اليت نوجزها يف  رمي املشرع له ومالئمة جت

إن كان مبين على عقد العزم إلرتكاب تفا  اجلنائي أن اال إلجتاه األولويرى أصحاب ا
اعدة املطردة اليت ال استثناء هلا اليت تقضي بـ اال أن املعاقبة عليه ال يعد استثناء على الق اجلرمية،

أن املشرع ال يعاقب على  ، و هذا يستند إىلئم" "عدم العقاب على جمرد العزم على ارتكاب اجلرا
  االتفا  اجلنائي كخطوة للورمية املتفق عليها وامنا يعاقب عليه يف حد ذاته كورمية خاصة تامة

اإلتفا   ن كل عضو يفمادي أل مبظهرظاهر  امي اجلماعياقبة عليه أن العزم االجر وحوة املع
 مثبتامعلوما يكون هنا  االتفا  ف ،يف جمال إتفاقهم فتتحد ارادهتم  للبقية عزمه هيعلن اجلماعي

نتيوته احباط االتفا  اجلنائي فة الوقاية وجهفهو ميتاز ب ، رة هتدد االمن العامظاه باإلضافة إىل أنه
 .ناة وبني حتقيق خططهم يحال بني اجلل

خطورة من خالل املقارنة بني غري قومية اإلجتاه األول وج ح انبينما اإلجتاه الثاين  يرى  
رتكاب اجلرمية إلريية اليت تصدر عن شخص يسعى وبني خطورة األعمال التحض االتفا  اجلنائي

املرحلة النفسية أي  على ترد يفه بالنسبة للتحضري للورمية فاالتفا  اجلنائي مرحلة مبكرة، مبفرده 
و صحت خطورة االتفا  اجلنائي تربيرا فل ،رحلة اختاذ القرار وعقد العزم على ارتكاب اجلرمية مل

راحل اليت متر هبا اجلرمية لوجب على املشرع ان جيرم ني يف هذه املرحلة املبكرة من اململعاقبة املتفق
 .2مرحلة التحضري للورمية من باب أوىل

يف اطار  هجترمي االتفا  وحتديد نطاقيف  مل يتوسعاملشرع  ان بالرجوع اىل التشريع جند و 
املشرع اجلزائري يعاقب على االتفا  اجلنائي معتمدا يف ذلك على معيار ، فال التحضريية االعم

اجلرائم اجلائز يف االتفا   147خطورة اجلرمية ومعيار جسامة العقوبة، حيث حدد يف املادة 
                                                           

 .049، ص 9990دار هومة للطباعة والنشر، اجلزائر، أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص،  -  1
  904، صساهلدى للمطبوعات، االسكندرية، د عبد الفتاح مصطفى الصيفي، قانون العقوبات، النظرية العامة، دار -   2
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، و هو هبذا ( سنوات حبسا على االقل 5نائي وهي اجلنايات واجلنح اليت يعاقب عليها بـ )اجل
 ورائململ يقم بتورمي جمرد العزم والتصميم على االعداد لحيث جنده  يأخذ باإلنتقادات السابقة

 بل جّرم التحضري هلا .
  لومايتعم املانظال اجلرائم موضوع االتفا  فيما يتعلق باالعتداء على و هذا ما نلمسه يف

، بل اشرتط يف  ( سنوات حبس5اقب عليها بأقل من )كما سبق وأن رأينا عبارة عن جنح مع
 800 وضوح من خالل املادةأن يكون جمسدا بفعل أو عدة افعال مادية وهو ما يظهر ب اإلتفا 
  ...""... وكان هذا التحضير مجسدا بفعل أو عدة افعال مادية : من خالل عبارة  5مكرر 
البدء يف أي عملية  املرحلة املادية النفسية بل رفعه اىلعند حد املرحلة  رع اجلزائري مل يتوقفشفامل

 التنفيذ.
وما قيل خبصوص املشرع اجلزائري يقال أيضا خبصوص املشرع الفرنسي إذ مل يكتف مبورد 

وكان هذا التحضير "... العزم بل تطلب جتسيده بأعمال مادية وهو ما يستفاد بوضوح من عبارة 
( اليت تناولت 0 - 898الواردة باملادة ) مجسدا بفعل أو عدة افعال مادية، يعاقب ..."

    بالتورمي االتفا  اجلنائي يف نطا  املعاجلة اآللية للمعلومات.
االتفا  اجلنائي يف نطا  جرائم االعتداء على نظم املعاجلة اآللية شأنه عليه سندرس  و

 وفق اآليت تبيانه : ذا ما سنحاول دراستهكون من اركان ويقرر له املشرع جزاء وهشأن أي جرمية يت
 : أركان االتفاق الجنائيثانيا

جرائم االعتداء على جند أن اإلتفا  اجلنائي إلرتكاب  5مكرر  800بإستقراء نص املادة 
العداد جلرمية من جرائم ا  -باملشاركة يف االتفا ،  - أركانا: أ ام املعلومايت مبين على ثالثة نظال

وهو ما سيتم تفصيله فيما  نائيمعنوي هو القصد اجلركن   -ج ، لومايت نظم املعالعلى  اءداالعت
 يلي: 
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 المشاركة في االتفاق الجنائي - أ
جنده العبارة التالية  من قانون العقوبات اجلزائري السالف ذكرها  147املادة  بالرجوع اىل   
"... كل جمعية أو اتفاق مهما كانت مدته أو عدد أعضائه ... وتقوم هذه الجريمة بمجرد : 

ارادهتم يف أطرا ف اإلتفا  عن علم و بسري يث يحب،  التصميم المشترك على القيام بالفعل"
  ،عن االرادة  واحد و حمدد ، و ال يهم الطريقة اليت يعرب هبا موضوع  تنصب يفواحد لاجتاه 
طال  راداتنعقاد االاإلتفا  مهما كان الوقت املستغر  اليقوم  و ، االمياءأو  كتابةال أو كالقول
 .1ألدوار أو حتديد ل ذتنفيالدون تعيني لكيفية  من أم كان عارضا وسواء كان منظماام قصر، 
ن جمسدا بفعل أو أن يكو  يف اجلرائم حمل الدراسة االتفا   جترمي باإلضافة إلشرتاطوهذا        

فإن ،  147ملادة يف ظل ااكتفى بوجود العزم    أي أن املشرع اجلزائري وان، عدة أفعال مادية
أي ،  دا بفعل أو عدة أفعال ماديةأن يكون جمس تتطلب ،اخلاصة باالتفا   5مكرر 800املادة 

اإلرادة أو العزم   دوجود مرحلة أخرى بعتوضيحه  ما سبقتطلب فضال ع أن املشرع اجلزائري 
مرحلة األعمال التحضريية اليت تتوسد يف أعمال أو أفعال مادية يكون القصد منها  وهي
هذا ما يتوافق مع  ولى النظام املعلومايت ، االعتداء عجرائم  إحدىحضري واالعداد الرتكاب الت
 الذي جندهاالخري مع بعض من اإلختال ف من جانب هذا ذلك  ه املشرع الفرنسي يفاشرتط ما

مم ذلك مبوجب املادة فانه قد ع ، شرتط جتسيد هذا االتفا  يف أعمال ماديةوان كان قد ا
  2.قانون العقوبات الفرنسي من  0-898املادة ب وأ 059-1

ال يكفي ، ف 3يشرتط أكثر من عضوين كحد أدىن لعدد اعضاء االتفا االتفا   كما أن 
علومايت م املانظاللقيام االتفا  تعدد االرادات وامنا يتعني أن تتوه اىل نفس جرائم االعتداء على 

                                                           
دار النهضة  7لتدبري االحرتازي، طد. حممود جنيب حسين، شرح قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للورمية والنظرية العامة للعقوبة وا  1

 .035، ص1030العربية القاهرة، 
ب ومن امثلة التحضري املادي املعاقب عليه اقتناء شخصني برامج معدة خصيصا الخرتا  نظم املعاجلة اآللية تبادل املعلومات اهلامة الرتكا -  2

 189رجع السابق، ص اجلرمية كإعالن عن كلمة املرور أو رمز الدخول، أنظر آمال قارة، امل
منشأة املعار ف، االسكندرية،  8ط ،املسؤولية اجلنائية من قانون العقوبات واالجراءات اجلنائية ،عز الدين الديناصوري، عبد احلميد الشواري -  3

 .870ص 1033
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 ائرياليت استخدمها املشرع اجلز  من االلفاط إلرتكاب نفس اجلرمية ، و هو ما نلمسه مبعىن اإلحتاد
".... أو  147دة نص املا أو " ...مجموعة أو إتفاق..." 5مكرر 800الواردة بنص املادة 
جاءت عامة اذ مل يقيدها بعدد معني وهو ما يفرتض ضرورة   مجموعةعبارة ف عدد أعضائه ... "

وجود شخصني فأكثر ومبفهوم املخالفة اذا ارتكب العمل التحضريي املادي شخص واحد مبفرده 
 .شخصين فاكثر اجتماعومبعزل عن غريه فال يعاقب يف هذه احلالة فالعقاب ال يتقرر اال يف حالة 

 موضوع االتفاق الجنائي: - ب
االعداد جلرمية واحدة فحسب وهو ما يستفاد  اإلتفا  هو يكفي أن يكون موضوع 

أو  دون تعيين، و  5مكرر 800الواردة باملادة  لجريمة أو اكثر ..."..."بوضوح من عبارة 
مىت كان ، ف هلا فحسبوالتحضري االعداد مبورد ا  إذ يقوم االتف،  1تحديد للموضوع اإلتفاقي

االتفا  يتمثل يف أعمال التحضري واالعداد لتلك اجلرائم فان االتفا  يكتسب صفته االجرامية 
ولو كانت األعمال يف ذاهتا غري ذات صفة اجرامية فاالتفا  على تعلم كيفية تصميم املعلومات 

استعماله  بنيةغري مشروع إذا كان اليت تساعد على االخرتا  مثال يعترب عمل مشروع لكنه يصبح 
 . مكرر وما بعدها 800يها املادة يف اجلرائم اليت تنص عل

من قانون العقوبات جترم اإلتفا  اجلنائي  147املادة  نأو ما ينبغي اإلشارة اليه هنا 
تشمل يف و اليت االعداد جلناية أو أكثر أو جنحة أو أكثر ضد االشخاص أو األمالك بغرض  
ما يدفعنا هو  و، بوصفها جنح ترتكب ضد االمالك  علوماتاالعتداء على نظم املجرائم نطاقها 

إلرتكاب جنحة اإلعتداء على النظام   االتفا ميجتر الذي قرر  شادة هنا مبوقف املشرع اجلزائريلإل
سنوات حبس مما حذا باملشرع اىل  8ال يتواوز حدها االقصى عن  بنص خاص و اليت املعلومايت
خاصة لتفادي الثغرة القانونية او التناقض التشريعي وصوال اىل محاية متكاملة ها بأحكام ختصيص

                                                           

يفع االشرتاك على جرمية معينة أو على جرمية مكملة وهبذا تفرت  جرمية االتفا  اجلنائي عن جرمية االشرتاك باالتفا  يف اجلرمية، إذ جيب أن  - 1   
التفا  جلرمية معينة، ولكن االتفا  اجلنائي يقع على جرمية مقصودة غري معينة إذ ان قصد الشرع من ذلك واضح فهو يريد توسيع يف دائرة جرمية ا

 .848احلميد الشواري، املرجع السابق، ص عز الدين الديناصوري، عبد اجلنائي حىت ال يفلت اجملرم من العقاب ومن اية ناحية.
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سنوات  5قب عليها بستهد ف االعداد للونح املعات  147للورائم حمل الدراسة ،كون املادة 
 . حبس على األقل

  الركن المعنوي لالتفاق الجنائي -ج
القائم  وهذا االخري بد لقيامها من توافر القصد جرمية االتفا  اجلنائي جرمية مقصودة ال        

  على العلم واالرادة وهو ما سيتم تناوله فيما يلي:
 العلم: -0

فيما تعلق  الدور املنوط له ي مباهيةيف االتفا  اجلنائ طر فكل يقصد بالعلم هنا أن يعلم   
لألدوار يتوه  لصفة االجرامية ل ئهاملشرع يف اضفا، ف ه من خصائصومبا ل اجلنائي االتفا  وضوعمب

لتحديد نوعية العلم بالدور و مكانته يف تنفيذ اجلرمية حمل الدراسة و ال يبحث  جمال العلم املسبق 
يرتتب ، و ألن ذلك أمر مفرتض على حنو ال يقبل اثبات العكس  تهذا بالصفة اإلجرامية للدور
 أو لوماتم املعااالعتداء على نظالغرض من االتفا  وهو ارتكاب جنح  على ذلك ان من جيهل

 متوفرا لديه. التحضري هلا ال يعد القصد
يف حني يف برامج نظام املعلومات عادية جتارة عادية جر اتجملموعة ت انضمنه أ عتقديفمن  

ه فر لديامتو  ، ال يعد القصد برامج االخرتا ...اخلأو فريوس ، كالبرامج خبيثة  كان يف إلجتار  أن ا
قد يكون كذلك إذا علم بعد دخوله االتفا  مبوضوعه غري املشروع اال أنه بالرغم من ذلك بقي  و

 فيه.
توافر من  بدال ، بلال يكفي جمرد االشرتاك يف االتفا  اجلنائي مع العلم مبوضوعه :  االرادة-2

بالدور الذي  حمل الدراسة مع نية القيامرتكاب احدى اجلرائم صني على األقل إللشخ االرادة 
أو  غياب اجلدية يف النية كاهلزل او العبثالنحو، ف فإذا مل تكن االرادة على هذااليهم ، سيعهد به 

، هذا ما النضمام اليهم ياىل الوشاية بأعضاء االتفا  أو يريد جمرد استطالع أمرهم دون ا يسعال
 اجلادة.  إلرادةاء افالنتينتفي  القصد جيعل 
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 في ارتكاب جريمة اعتداء على نظام معلوماتي الشروع جريمةالفرع الثاني: 
 أوال : مكانة الشروع  

 عقد العزم عليها و يها، حيث يبدأ اجلاين بالتفكري فمراحلبعدة قبل متامها  تمر الجريمة 
، ألهنا جمرد أفكار يهاوال عقاب عل فكرة أو جمرد إرادة،عبارة عن تكون اجلرمية  مرحلة نفسيةوهي 

إال إذا نص القانون على غري ذلك، ومن ، يوحي خبطورهتا ملموس ليس هلا أي مظهر خارجي 
التصميم املشرتك   نصت على جترمي و معاقبة من قانون العقوبات اليت 147ة املاد ذلك جند  قبيل

 1على القيام بالفعل.
 إلنتقال ملرحلة وسطى بنيملرحلة ا، وهي امرحلة األعمال التحضيريةمث تأيت بعد ذلك 
 أعمالمن اجلاين مباشرة قتضي ة اليت تاديبامل حيث تتصف، ها نفيذتالتفكري يف اجلرمية والبدء يف 

  قتناءاا ، كالالزم الرتكاهب ملناخعداد أدوات التنفيذ أو هتيئة اإ منها، جرميته لتنفيذ  ااستعداد
ال فاملشرع ،  ماكالفريوسات، أو تصميم برامج اخرتا  يتم من خالهلا الدخول غري املشروع للنظ

و احلقو  اليت يتوجب  املصاحلتشكل خطر على التحضريية إال اذا كانت  لألعماليويل اهتماما 
م حمل جلرائ، ويف نطا  اللحماية وفق نص جترميي مستقل بذاته املشرع  هنا يتدخل ،2عليه محايتها

بالعقاب على بعض  اإلعتداءات للنظام املعلومايتراعى املشرع عند صياغته نصوص مواد  الدراسة
من  9مكرر 800األعمال التحضريية بوصفها جرائم مستقلة، ومن قبيل ذلك ما جاءت به 

اليت تعاقب على  5مكرر  800األفعال بوصفها جرائم مستقلة كالبحث والتصميم، كذلك املادة 
 األعمال التحضريية يف الصورة االتفا  اجلنائي.جمرد 

، أو مرحلة إنصرا ف إرادة اجلاين لتنفيذ الركن املادي إال أهنا  مرحلة الشروعو أخريا جند 
 هذا النقصان  ،او غري تامة  جرمية ناقصةبإعتباره الشروع ال تكتمل لسبب ال دخل إلرادته فيه ، ف

صد ثابت لدى الفاعل، وإمنا يعرتي الركن املادي، فالفاعل ال يعرتي الركن املعنوي فيها ألن الق
                                                           

( حتت عنوان "ةمجعية األشرار" الواردة ضمن الفصل الثالث بعنوان "يف اجلمعيات غري 895وتقابلها يف قانون العقوبات السوري املادة ) - 1
 املشروعة".

 .894عبود السراج، املرجع السابق، ص  - 2
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، و هذه املرحلة تكون  لكنه ال يتمكن من حتقيق النتيوةيقدم على أفعال تعترب بدء يف التنفيذ 
" كل محاوالت التي من قانون العقوبات اليت تنص على  89حمل معاقبة من قبل املشرع فاملادة 
ي التنفيذ أو بأفعال ال لبس فيها تؤدي  مباشرة إلى إرتكابها إلرتكاب جناية تبتدئ بالشروع ف

تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يخب أثرها إال نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة 
، فاملشرع  مرتكبها حتى و لم يكن بلوغ الهدف المقصود بظرف مادي يجهله مرتكبها ."

جرم الشروع يف اجلنايات باملطلق و نص على ان الشروع يف اجلنح ال يكون جمرما اال بنص خاص 
" المحاولة في من قانون العقوبات اليت تنص على  81عليه مبوجب املادة  التأكيدو هذا ما ورد 

 الجنح ال يعاقب عليه اال بنص  صريح في القانون .
 يعاقب عليها االطالق ."و المحاولة في المخالفة ال 

املشرع نص على جترمي الشروع يف اطار اجلرائم حمل الدراسة  على أساس أهنا  جند ان هلذا  
" اليت جاء فيها  4مكرر  800توصف باجلنحة اليت تستلزم نصا خاصا هبا ، و هو أقرته املادة 

قوبات المقررة يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بالع
من قانونه العقايب حيث تنص  4-898، و اليت يقابلها يف التشريع الفرنسي املادة "للجنحة ذاتها

-323الى  0-323" يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها بالمواد من على 
 و النص على جترمي الشروع يف اطار اإلعتداءات بالعقوبات المقررة للجريمة نفسها ." 3-0

 على النظام املعلومايت نلمس منه رغبة املشرع يف اإلحاطة قدر اإلمكان  باجلرائم حمل الدراسة . 
 : أركان الشروع:ثانيا  

لوماتية و هي مسألة لزوم كي تتوافق االعتداء على نظم املعالشروع يف جرائم  قرر املشرع جترمي
مع جترميه لالتفا  اجلنائي فيها و من هنا جند ان املشرع ميتلك نظرة متكاملة موصوفة بالشمولية يف 
اطار الشق التورميي للورائم حمل الدراسة ، و من هنا تكون دراستنا تنصب حول حتديد اركانه 

 وفق اآليت توضيحه :
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 الركن المادي: - أ
 ال بد من اجتماع عنصرين اثنني:النظام املعلومايت ة املساس بالركن املادي يف حماوللقيام 

 البدء بالتنفيذ: -0
بني البدء يف التنفيذ و األعمال التحضريية معيار هذا التمييز اختلف الفقه يف حتديد  

 conception objectiveريى أصحاب املذهب املادي ف،  وانقسموا إىل مذهبني شخصي ومادي
الذي ميثله الفقيه "فيلي" أن الفعل ال يدخل يف دائرة التنفيذ إال إذا أصاب به الفاعل الركن املادي 
للورمية كما عرفها القانون، وهكذا فإن األخذ هبذا املذهب يؤدي إىل إفالت أعمال كثرية من 

 conceptionلدى الفاعل، أما املذهب الشخصي  جنائي ب بالرغم من أهنا تتم عن قصدالعقا

subjective  فيبحث أنصاره يف إرادة اجلاين اإلجرامية أي يف مدى داللة أفعال الشخص على
قصده، ويرى األستاذ "جارو" رائد املذهب أن اجلاين يبدأ يف التنفيذ إذا أتى عمال من شأنه يف 

ال حيتمل  نظر اجلاين أن يؤدي حاال ومباشرة إىل النتيوة املقصودة، وهو ما يعرب عنه بالفعل الذي
 1.إال تأويل واحد ويقابله الفعل القابل للتأويل

تحديد البدء يف لاملذهب الشخصي على يتلخص موقف املشرع اجلزائري يف اعتماده و 
املشرع الفرنسي، كما استفاد من تطور االجتهاد القضائي الفرنسي  جتاهنفيذ، متأثرا يف ذلك باالت

وهي العبارة نفسها اليت  "رة إلى ارتكاب الجريمة"الفعل الذي يؤدي مباشالذي كرس عبارة 
، كما أنه مل يشرتط أن يؤدي حاال  من قانون العقوبات 89ا املشرع اجلزائري يف املادة استعمله

يأخذ باملذهب إال أنه مل  متامها ،ع قد يستغر  مدة طويلة قبل أن إىل النتيوة ألن الشرو 
ذلك حينما ميز بني البدء بالتنفيذ و املذهب املوضوعي ب أخذ كذلك ، بل باملطلق الشخصي 

كما السابقة الذكر ، والفعل الذي ال لبس فيه املؤدي مباشرة إىل ارتكاب اجلرمية يف ذات املادة 
فباستعماله  ...""... الشروع في التنفيذ أو بأفعال ال لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابهايلي 
الفعل حسب املذهب املادي، وباستعماله " البدء بالتنفيذشارة إىل إمنا إ في التنفيذ" شروعال"

                                                           
 ، 818إىل  819عبود السراج، املرجع السابق، ص و  ، 05، املرجع السابق، ص اصاجلزائي اخلأحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون  - 1
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إشارة إىل البدء بالتنفيذ حسب  الذي ال لبس فيه المؤدي مباشرة إلى ارتكاب الجريمة"
 .  1املذهب الشخصي

وإن كان موقف املشرع اجلزائري يبدو جليا على النحو السابق بيانه، إال أنه ليس كذلك 
االعتداء على النظم اليت جرم املشرع أغلبية األعمال التحضريية هلذه اجلرائم فيما خيص جرائم 

 .9مكرر  800إدراكا منه خلطورهتا باعتبارها جرائم مستقلة مقصودة قائمة بذاهتا يف املادة 
ومع ذلك تعترب احملاولة يف ارتكاب بعض اجلرائم كمحاولة إرسال كم كبري من الرسائل 

ملشرع اجلزائري  اليت مل جيرمها ا لوماتيةرمية إعاقة أنظمة املعم شروعا يف جدفعة واحدة إىل النظا
عد كل فعل ماس مبعلومات النظم كمحاولة تغيريها أو جتريب حموها بدءا يف ي كورمية مقصودة، و

 تنفيذ جرمية التالعب غري املصرح به باملعلومات.
ء على نظم املعاجلة اآللية، ففي شروع يف ةمجيع جرائم االعتدالغري أن ذلك ال يعين تصور ا

من  -إعماال للقواعد العامة–جرمية الدخول غري املصرح به مثال ال يتصور فيها الشروع ألهنا 
اجلرائم الشكلية أو من جرائم السلوك احملض، وبالتايل ال يكون هناك جمال للحديث عن الشروع، 

للفعل نتيوة، أو عدم حتققها لظرو ف فلكي يكون هناك جمال للقول خبيبة األثر ال بد أن يكون 
خارجة عن إرادة الفاعل، وعلى ذلك فاجلرائم الشكلية إما أن تقع بوقوع الفعل فتعد جرمية تامة 

 2وإما أن ال تقع أبدا.
وتطبيقا على جرمية الدخول غري املصرح به، فحيازة كلمة املرور من قبل من ليس له احلق 

عرب مزود  باألنرتنت، وإذا ما بدأ استخدامها وذلك باتصاله فيها ال يعد شروعا يف هذه اجلرمية
غري مصرح ولوجه ان ، كالعامل االفرتاضي  مواقع الكرتونية يف جل به إىلو الذي  باألنرتنتاتصال 

وهو ما يكفي لكي تقوم عليه جرمية  ، استغر  السلوك كامال ، حينها يكون قدبالدخول إليها 
 تامة.الالدخول 

                                                           
 .07أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي العام، املرجع السابق، ص  - 1
 .950عبود السراج، املرجع السابق، ص  - 2
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د أشارت املذكرة التفسريية التفاقية بودابست على صعوبة تصور الشروع يف ويف هذا الصد
بعض عناصر اجلرائم اليت تستهد ف عناصر أمن املعلومات، وتأسيسا على ذلك ألزمت االتفاقية 
األطرا ف بتورمي الشروع إال يف جرائم التالعب غري املصرح به باملعلومات، التعامل يف معلومات 

عن اعرتاض نظم املعاجلة اآللية وإعاقتها، وهو ما يعين استبعاد الشروع يف غري مشروعة، فضال 
مكرر املتعلقة  800جرمية الدخول غري املصرح به، ومع ذلك جند املشرع اجلزائري خيتم املادة 

 ".... أو يحاول ذلك"بالدخول أو البقاء غري املصرح هبما إىل نظام املعاجلة اآللية كما يلي 
فرض التسليم بقبول فكرة الشروع يف جرمية الدخول غري املصرح به فإن بل وحىت على 

األمر تكتنفه صعوبات ال ميكن التغلب عليها، لعل أبرزها معرفة أو حتديد األفعال اليت تدخل يف 
ها عند حماولة الدخول إىل نطا  البدء يف التنفيذ، ومتييزها عن األعمال التحضريية الغري معاقب علي

 .النظام
 عدم إتمام الجريمة لظروف خارجة عن إرادة الفاعل: -2

إن البدء يف التنفيذ غري كا ف لتكوين الشروع إذا مل يتوفر العنصر الثاين وهو وقف التنفيذ 
 أو خيبة أثر األفعال نتيوة لظرو ف مستقلة عن إرادة مرتكبها أي مبعىن آخر لسبب اختياري.

 الشروع الناقص: -
( من قانون العقوبات اجلزائري "إذا مل توقف أو مل 89املادة )نص املشرع اجلزائري يف 

خيب أثرها إال نتيوة لظرو ف مستقلة عن إرادة مرتكبها" وهو ما يعين أنه إذا كان عدم متام اجلرمية 
راجع إىل إرادة الفاعل فإن الشروع ينعدم، ويوصف تراجعه هذا على أنه عدول اختياري متيزا له 

الذي يتحقق معه الشروع يف اجلرمية، ويكون العدول اختياريا إذا كانت عن العدول اإلجباري 
هناك أسباب نفسية خالصة دفعت اجلاين إىل عدم املضي يف إمتام اجلرمية، أي ال يكون العدول 
مثرة عوامل خارجية واجهت إرادة الفاعل إىل عدم إمتام اجلرمية وإال كان هذا العدول االختياري 

 1ئرة الشروع.يدخل بالفعل يف دا

                                                           
 .847، ص 804سابق، فقرة حممود جنيب حسين، شرح قانون العقوبات، القسم العام، املرجع ال - 1
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وبتطبيق ذلك على جرائم االعتداء على نظم املعاجلة اآللية فإنه إذا دخل اجلاين ألحد نظم 
املعاجلة اآللية مث بدأ بالتالعب باملعلومات مث عدل عن إمتام اجلرمية لعدم رغبته يف إمتام النشاط 

حلالة منتوا ألثره يف عدم اإلجرامي أيا كان الباعث وراء هذا العدول فال شك أن العدول يف هذه ا
توقيع العقاب طاملا مل يكن مرجعه أسبابا خارجية، أما إذا توافرت هذه األسباب كما لو دخل 
اجلاين بطريق الصدفة احملضة إىل نظام املعاجلة اآللية وأراد أن يستمر يف البقاء على هذا االتصال 

البقاء على االتصال مع النظام، وحدث  مع النظام بالرغم من أنه ليس له احلق يف هذا االتصال أو
، 1أن قام العاملني على نظام املعاجلة اآللية باكتشا ف دخوله إىل النظام فقام بقطع االتصال عليه

 فإن اجلرمية هنا قد وقفت عند حد الشروع.
وغين عن البيان أن العدول االختياري ال ينتج آثاره إذا متت اجلرمية، كما أنه من ناحية 

ب أن يكون سابقا على اللحظة اليت تكتمل فيها عناصر الشروع، ويرتتب على العدول أخرى جي
االختياري خروج الفعل من دائرة العقاب بوصفه شروعا يف ارتكاب اجلرمية، إال أن الفعل قد 
ينطوي على تكييف قانوين آخر من ذلك الدخول غري املشروع مىت توافرت أركانه وهي الصورة 

 الغالبة.
 ع التام:الشرو   -

ويطلق على هذه الصورة بـ: "اجلرمية اخلائبة"، ذلك أن اجلاين يأيت كل ما باستطاعته من 
سلوك ويفرغ منه، غري أن النتيوة ال حتقق ألسباب تتعلق بالظرو ف ال بالسلوك وال بالوسيلة، وعرب 

لظرو ف مستقلة املشرع اجلزائري عن هذه الصورة بقوله "إذا مل يوقف أو مل خيب أثرها إال نتيوة 
 عن إرادة".

بني اجلرمية اخلائبة واملوقوفة وعلى اخلصوص  -من الناحية القانونية –وال أمهية للتمييز 
بالنسبة للتشريعات اجلزائية اليت تعاقب على الشروع بأنواعه بالعقوبة نفسها املقررة للورمية التامة، 

 ي والسوري.ونعين بالذكر على وجه اخلصوص القانون اجلزائري والفرنس

                                                           
 .194حممد أمني الرومي، املرجع السابق، ص  - 1



 الفصل األول: الجوانب الموضوعية لمواجهة جرائم اإلعتداء على النظام المعلوماتي
 

215 
 

اجلرائم اخلائبة يف جمال نظم املعاجلة اآللية كثرية، ومن صور ذلك إدخال برنامج فريوسي  
ألحد نظم املعاجلة اآللية بغرض ختريب بعض املعلومات اليت حيتويها إال أن النتيوة مل تتحقق 

 بسبب من أن النظام مشمول حبماية تدابري أمنية حالت دون ذلك.
 :  إستحالة الجريمة  -

احلاالت اليت ال يتمكن فيها اجلاين من حتقيق النتيوة اإلجرامية على الرغم من  ايقصد هب
إتيانه كل النشاط الالزم لتحققها، وذلك ألسباب كانت قائمة وقت ارتكاب الفعل، ولقد ثار 
خال ف يف الفقه حول هذه اجلرمية من حيث العقاب عليها، وما إذا كانت تلحق بالشروع املعاقب 

 1ستحالة حتول دون العقاب عليه.عليه أم أن اال
... ولو لم يكن بلوغ الهدف المقصود لسبب " 89قرر املشرع اجلزائري يف نص املادة 

"، ويالحظ من خالل هذا النص أن املشرع قد أخذ بالرأي الفقهي ظرف مادي يجهله مرتكبها
وع يف اجلرمية وإن كان التصاحلي الذي مييز بني االستحالة املادية والقانونية إذ يعاقب على الشر 

 سبب عدم بلوغ اهلد ف ظرفا ماديا جيهله مرتكب اجلرمية.
استخدام اجلاين شفرة غري صحيحة للدخول إىل  تها يف اطار اجلرائم حمل الدراسةومن أمثل

 نظام مدفوع األجر قد قام صاحبها بإهناء تعاقده مع املؤسسة املالكة للنظام.
 
 

                                                           
وانقسم الفقهاء فريقني: فريق يقول بعدم العقاب وفريق يقول بالعقاب فيما ذهب فريق ثالث مذهبا وسطا )تصاحليا(، فالرأي الذي يرى عدم  - 1

التنفيذ، ثانيهما: انعدام االضطراب االجتماعي الذي يرتتب على اجلرمية التامة العقاب على اجلرمية املستحيلة يستند إىل حوتني أوهلما: البدء ب
لة بكافة وحىت أن وجد يف اجلرمية املستحيلة فإهنا أقل بكثري عما حيدثه ارتكاب جرمية، أما االجتاه الذي رأى وجوب العقاب على اجلرمية املستحي

لى البدء يف تنفيذ الفعل، وإمنا يكفي لكي يقوم الشروع يف القتل مثال أن يأيت الفاعل من صورها على سند من القول أو وقوع الشروع ال يتوقف ع
ع القتل األفعال ما يعد يف نظره موصال للقتل، ولو كانت هذه األعمال ال تشكل بدءا يف التنفيذ، ما دام هو نفسه يعتقد بأن من شأن أعماله إيقا 

لة اجلرمية وال لنوعها أو مداها، أما الفريق التصاحلي فقد أخذ باجتاهني األول: قسم االستحالة إىل الذي خاب، وال أمهية بعد ذلك ملصدر استحا
واستحالة  استحالة مطلقة واستحالة نسبية ورأوا ضرورة العقاب على الفعل يف الثانية بوصفه شروعا دون األوىل، والثاين: قسمها إىل استحالة مادية

وما بعدها، عبود  04حول هذه اآلراء أنظر: أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي العام، املرجع السابق،  قانونية، للمزيد من التفاصيل
 وما بعدها. 890السراج، املرجع السابق، ص 
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 الركن المعنوي: - ب
مقصودة دائما يتخذ فيها الركن املعنوي صورة القصد اجلرمي بعنصريه العلم الشروع جرمية 

واإلرادة، وهو ما يعين ضرورة اجتاه اإلرادة إىل ارتكاب اجلرمية تامة ال إىل جمرد الشروع فيها، 
ويتطلب القصد اجلرمي اجتاه اإلرادة إىل نتيوة حمددة، ويرتتب على ذلك أنه إذا مل تتوه إرادة 

ىل إحداث نتيوة إجرامية حمددة فال حمل للشروع، طاملا أن اإلرادة اقتصر مضموهنا على اجلاين إ
األفعال املرتكبة فقط، ويعاقب اجلاين يف هذه احلالة على ما حققه من أفعال إذا كانت بذاهتا 

 أن املتهم ذلك ال يعينلومايت فنظام املعال، ويرتتب على ذلك أن جمرد الدخول إىل 1جرمية مستقلة
ارتكاب جرمية التالعب باملعلومات مثال ما مل يتوه قصده إىل إمتام هذه اجلرمية، وإمنا قد  حياول

 يسأل عن دخول غري مصرح به مىت توافرت أركانه.
إىل ذكر كل جرائم االعتداء على نظم املعاجلة اآللية مبا  اجته املشرع اجلزائري كما جند ان

 800لسابقة بقوله يف املادة فيها جرمية االتفا  اجلنائي، مث أورد نصا خاصا بالشروع يف اجلرائم ا
  "يعاقب على الشروع... المنصوص عليها في هذا القسم..." 4 مكرر

، أي أن املشرع اجلزائري هبذا 2ئيوهو ما يعين توسيع نطا  الشروع ليشمل االتفا  اجلنا
 اجلنائي، إال أنه لألسف توسع يف نطا  العقوبة املنطق يكون قد تبىن فكرة الشروع يف االتفا  

وحبذا لو حيذو املشرع اجلزائري حذو املشرع الفرنسي الذي أخرج جنحة االتفا  اجلنائي للتحضري 

                                                           
 .848، ص 809حممود جنيب حسين، شرح قانون العقوبات، القسم العام، املرجع السابق، فقرة  - 1
 لقد ثار خال ف فقهي حول جترمي الشروع يف االتفا  اجلنائي بني مناد به ومعارض، وفيما يلي سنبني هذا االختال ف : - 2
تمل حيث ذهب فريق إىل القول بأنه ال يوجد شروع يف االتفا  على سند من القول أن االتفا  حالة نفسية تقع عند اجلناة يف حلظة واحدة وال حت 

 هو ال يقع إال كامال وال يتصور فيه البدء يف التنفيذ.البدء وال االنتهاء ف
يكن وعلى نقيض االجتاه السابق ذهب اجتاه إىل القول بإمكانية تصور الشروع يف االتفا ، حمتوا بأنه طاملا كانت أركان الشروع متصورة، ومل 

فليس صحيحا أن الشروع يف االتفا  غري متصور، إذ القانون متضمنا نصا خاصا يقضي بعدم العقاب عليه فال وجه للقول بالرأي السابق، 
متعني إذا   الدعوى إليه أو احلمل عليه بدء يف التنفيذ، فإذا توافر القصد اجلرمي ومل يتم ألسباب ال دخل إلرادة اجلاين فيها فالعقاب على الشروع

 فال بد من وجود هذا النص. كان االتفا  جناية إذ ال يتطلب العقاب عليها نصا خاصا، وإذا كان االتفا  جنحة
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كما يلي   4-898وذلك مبوجب املادة  من نطا  الشروع لوماتاالعتداء على نظم املعجلرائم 
 ".0-3-323إلى  0-323يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها "
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 المبحث الثاني : مدى مالءمة العقوبة في جرائم االعتداء على النظام المعلوماتي 
االعتداء على  ناقشت ظاهرة جرائم لدراسات اليتمن أهم التوصيات اليت أسفرت عنها ا

هي ضرورة إجياد جزاء قانوين رادع يتم تعميمه على كل من يشارك يف ارتكاب  لوماتيةنظم املع
، وتنبع أمهية العقوبة من كوهنا تشكل اإلطار التنظيمي لوماتية نظم املعحاالت االعتداء على 

رادعة جيعل التفكري باالعتداء على هذه  الوقائي الرّادع الذي حييط هبذه النظم، فتكريس عقوبات
 النظم من قبل العابثني أمرا يف غاية الصعوبة، كما يضمن أمن املعلومات وعناصرها.

ولذا أشارت املذّكرة التفسريية التفاقية بودابست على ضرورة أن يكون كل فعل جمّرم مت     
أن تكون فعالة ومالئمة ورادعة  النص عليه يف هذه االتفاقية مستحق جلزاءات جزائية اليت جيب

بعنوان "اجلزاءات  18وهو ما أقرّته مبوجب املادة  ، وذلك للحيلولة دون حدوث نتائج خطرية
واإلجراءات" كما يلي "جيب على كل طر ف أن يتخذ اإلجراءات التشريعية، وأية إجراءات أخرى 

تستأهل جزاءات  11-9يف املواد  يرى أهنا ضرورية من أجل اعتبار اجلرائم اجلنائية املشار إليها
 فعالة ومالئمة ورادعة مبا يف ذلك عقوبات سالبة للحرية.

 19وجيب على كل طر ف أن يضمن األشخاص املعنوية ميكن أن تكون مسؤولة وفقا للمادة    
وأن تكون حمال جلزاءات أو إجراءات جنائية أو غري جنائية فعالة ومالئمة ورادعة، مبا يف ذلك 

 مالّية".جزاءات 
فاالتفاقية تؤكد على ضرورة تكريس عقوبات فعالة ومالئمة ورادعة تتناسب وخطورة    

هذه األفعال، وادراكا ألمهية املسألة فضال عن ازدياد الوعي خبطورة هذا النوع املستحدث من 
إذ  دود لهاالجرام باعتباره يؤثر على االقتصاد الوطين بالدرجة األوىل رغم اجملال الواسع الذي ال ح

أصبح كل فرد له كل القدرة يف أن يصبح عدوا شرسا ألي اقتصاد بأكمله، واقرتافه ليس من 
الطبقة املثقفة فحسب بل من قبل اجلميع مبختلف األعمار ومستويات التعليم، نتيوة تبسيط 
 وسائل تكنولوجيا املعلومات وانتشار االنرتنت كوسيلة نقل املعلومات، ولذلك أحلق املشرّع
اجلزائري تعديال على القسم السابع مكرر من قانون العقوبات املتضّمن املساس بنظم املعاجلة 
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ومّس به تشديد  9997ديسمرب  99املؤرخ يف  98-97اآللية، وذلك مبوجب القانون رقم 
من القانون  سابع مكرريف هذا القسم عقوبة الغرامة دون املساس بالنصوص التورميية الواردة 

 .   15-90رقم
وبناء على توجيهات  –وإىل جانب املشرع اجلزائري، جند أيضا املشرع الفرنسي الذي قام    

حول بعض األوجه القانونية خلدمات جمتمع املعلوماتّية  ec/81/9999اللونة األوربية رقم 
 بتعديل قانون العقوبات وذلك مبوجب القانون –وخاصة التوارة االلكرتونية يف السو  الداخلية 

 واملتعلق بالثقة باالقتصاد الرقمي  9990جوان  91( املؤرخ يف 545 - 9990رقم )
   La LOI n° 2004 – 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie 

numérique (len) destine a transposer la directive européène 2000/31/ec du 18 

juin 2000 (directive sur le commerce éléctronique).  

حيث مّس هذا التعديل القسم اخلاص باجلرائم املاّسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات    
( من الفصل 05وذلك بتشديد عقوبة احلبس والغرامة املقررة هلذه األفعال وذلك مبوجب املادة )

 .La Lutte contre la cybercriminalitéالثاين منه بعنوان 
 ذات الوصف الوقائية متثل إحدى آليات اإلسرتاتيوية القانونيةالعقوبة  أن من منطلق

اليت اعتمدها املشرع اجلزائري وغريه من التشريعات اجلزائية املقارنة يف سبيل احلماية من  و الردعي
 أمن و إستقرار الدولة صادية فادحة بل وقد تستهد ف وقوع جرائم لو وقعت لسببت خسائر اقت

 يقانون العقوبات اجلزائر  لذى جند أن ك من النتائج حمل اإلعتبار يف احلماية اجلنائية ،اىل غري ذل
إىل جانب املسؤولية  طبيعية يف اطار اجلرائم حمل الدراسةال مبدأ املسؤولية اجلزائية لألشخاصتبىن 

 ، وسنفصل ذلك فيما يلي:عنوية امل اجلزائية لألشخاص
 .لشخص الطبيعيعلى اقررة العقوبات املاملطلب األول: 

 . عنويلشخص املعلى اقررة العقوبات املاملطلب الثاين:  
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 لشخص الطبيعي قررة على االعقوبات المالمطلب األول: 
إىل نصوص قانون العقوبات اجلزائري والفرنسي جندمها ينصان أساسا على  بالرجوع    

العقوبات األصلية املطبقة على خمتلف اجلرائم املرتكبة يف جمال اجلنوح التقين، وطبقا للمبادئ 
واالجتاهات احلديثة املتعلقة بالعقوبات يتضمنان إضافة للعقوبات األصلية قائمة للعقوبات 

 التكميلية.
 : العقوبات األصلية:األولالفرع 
حيدد القانون لكل جرمية عقوبة أو أكثر أصلية، وهذا هو شأن جرائم االعتداء على نظم    

املعاجلة اآللية، وهذه العقوبة قد تكون بسيطة )عادية(عندما ال تقرتن بأي ظر ف من ظرو ف 
 التشديد، كما قد تكون مشّددة عندما تقرتن بظر ف من ظرو ف التشديد.

 العقوبات البسيطة: : أوال 
 لكي تكون األمور واضحة فّضلنا أن نبني العقوبة اليت ختضع هلا كل جرمية على حدى كما يلي:

 عقوبة جريمة الدخول أو البقاء غير المصرح بهما )البسيطة(: -أ 
مل ينوم عن الدخول أو البقاء غري املصرح هبما إعاقة أو إفساد النظام أو إزالة أو  إذا

 تعديل للمعلومات فإن العقوبة تكون:
 في التشريع الجزائري: - 0

( دينار 999999( إىل )59999( أشهر إىل سنة والغرامة من )8احلبس من ) 
 جزائري.

 99( املؤرخ يف 89-97انون رقم )مكّرر( املعلة مبوجب الق 800وذلك مبوجب املادة )
بعدما كانت عقوبة الغرامة يف حدها األقصى مائة ألف دينار جزائري  9997ديسمرب سنة 

دج(، واملالحظ أن تشديد عقوبة الغرامة كان اهلد ف منه احلّد من تفشي ظاهرة 199999)
طورة قيام األشخاص االجرام يف نطا  املعاجلة اآللية للمعلومات ونتيوة ملا ارتآه املشرع من خ

بالدخول رغما ملا هلا من سرّية، األور الذي يعرض الشركات واالدارات اليت تعتمد يف تسيري 
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شؤوهنا على نظم املعاجلة اآللية إىل االنتهاك خاصة بعدما خطت احلكومة اجلزائرية مؤخرا خطوات 
. هذا وقد جعل املشرع 9918خوولة حنو إرساء مشروع احلكومة االلكرتونية املنتظر تطبيقه عام 

للقاضي حّدا أدىن وحّدا أٌقصى للعقوبة حىت تكون له سلطة تقديرية يف تفريدها حبسب ما تتطلبه 
 احلالة املعروضة أمامه.

 في التشريع الفرنسي:  - 2
 يورو(. 89999احلبس ملدة سنتني وغرامة تقدر بـ: )

آلن، ذلك أن املشرع الفرنسي مل تكن العقوبة يف وقت ليس بالبعيد كما هي عليه احلال ا
عندما سّن اول قانون تناول فيه بالتورمي جرائم االعتداء على نظم املعاجلة اآللية، وهو القانون رقم 

املتعلق بالغش املعلومايت، كان احلّد األدىن وكذا األقصى  1033جانفي  5( املؤرخ يف 10- 33)
قررها املشرع اجلزائري، ولعل أن تفسري ذلك أنه ، وهو هبذا يقرتب كثريا من العقوبة اليت 1منخفًضا

من املنطقي أن يسمح املشرع بفرتة حتذير للناس بلغة يفهمها اجلميع حوا املستهد ف من القانون 
ورّدة الفعل حال ختطي حدوده، ولكي ميكن القيام بالتحذير فإنه جيب ان يكون ذلك بشكل 

طرة كالقتل والسرقة تعود إىل مئات السنني كما واضح، فأساس املبادئ املقررة ألغلب اجلرائم اخل
 .2أهنا مل يصاحبها تغيري كبري عرب الزمن

( سنوات من إقراره أول 7والظاهر أن املشرع الفرنسي قد ختطى هذه الفرتة مبا يقرب )    
ليوعل  1000قانون جيّرم العدوان على املعلومات ونظم معاجلتها، ليأيت بقانون العقوبات لسنة 

عقوبة هذه اجلرائم حّدا واحدا سواء كانت باحلبس )الشهرين( أو بالغرامة )مخسة عشر ألف من 
 يورو"( ليسلب القاضي سلطته التقديرية يف التحّرك بالعقوبة. 15999يورو "

                                                           
1  Art 462-2 du A.C.P.F dispose que : «quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera 
maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données sera puni 
d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2000 f à 50000 f ou de l’une 
de ces deux peines..». 

 .15أورين كري، املرجع السابق، ص  2
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وألن اجلرائم يف تطور مستمر تبعا لتطور تقنية املعلومات وما ينوم عن ذلك من منّو    
ا، فقد قام املشرع الفرنسي مرة أخرى بتشديد العقوبة وذلك مبوجب دائم للخسائر الناةمجة عنه

 9990جوان  91( املؤرخ يف 545 - 9990( من الفصل الثاين من القانون رقم )05املادة )
 1000( سنوات أخرى على تعديل سنة 19املتعلق بالثقة باالقتصاد الرقمي، وذلك بعد عشر )

 89999صبح العقوبة سنتني والغرامة ثالثني ألف )( سنة على أول قانون، لت17وستة عشر )
يورو(، وقد احتفظ املشرع الفرنسي باحلّذ الواحد للعقوبة سواء كانت احلبس أو الغرامة وضاعف  

  كال من العقوبتني.
نستخلص مما سبق أن املشرع الفرنسي ال يألوا جهدا يف حماولته ملواجهة جرائم تقنية    

لدخول أو البقاء بصفة خاصة، فقد بدأ مبكرا يف مواجهة هذه اجلرائم، املعلومات عامة، وجرمية ا
 ومل يتأخر يف إجراء التعديالت التشريعية مىت رأى ضرورة لذلك.

وإن كان ذلك كذلك، فإن جرمية الدخول أو البقاء تبقى يف أسفل سلم العقوبات املقررة     
 .1القانون الفرنسي على اجلرائم الواقعة على املعلومات ونظم معاجلتها يف

 عقوبة جريمة التالعب غير المصرح به بالمعلومات: -ب 
 في التشريع الجزائري:  - 0

 دج(.0999999( سنوات وغرامة )8( أشهر إىل ثالث )7احلبس من ستة )
أخضع املشرع اجلزائري املتالعب بنظم املعاجلة اآللية سواء يف صورهتا البسيطة أو    
من قانون العقوبات كما يلي  2(1مكرر 800، وهو واضح بدليل املادة )-كما سنرى-املشددة 

دج إىل 599999"يعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة من 
 دج كل من أدخل..".0999999
عّل هذا التشديد له ما يربّره، ألن جرمية الدخول والبقاء غري املصرح هبما يف صورهتا ول   

البسيطة ال تؤدي إىل أضرار معينة باملعلومات أو النظام، بل حىت يف صورهتا املشددة، وإن أدت 
                                                           

1  Voir : Raymons gassin. Op. Cit ; p 36. 
 .9997ديسمرب  99( املؤرخ يف 89 - 97املعدلة مبوجب القانون رقم )  2
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ن تعديل(، ذلك أ -إدخال  -إىل نفس النتائج اليت تؤدي إليها جرمية التالعب باملعلومات )إزالة 
هذه األخرية جرمية يتوافر لدى مرتكبها القصد اجلرمي للتالعب يف حني ينتفي لدى الّداخل أو 
املاكث يف صورهنا املشددة، مما ميكن القول على ضوئه أن اجلين يف اجلرمية األوىل أشد خطرا من 

العقوبة وهو ما اجلاين يف اجلرمية الثانية يف صورتيها، األمر الذي يستوجب التفريق بينهما يف نطا  
 تفّطن له املشرع اجلزائري.

هذا وتأيت عقوبة احلبس يف جرمية التالعب يف أعلى سّلم العقوبات املقررة على جرائم     
االعتداء على النظم املعلوماتية، فهي تزيد على عقوبة جرمية الدخول والبقاء غري املصرح هبما يف 

ى، بينما تأيت جرمية التالعب يف وسط السّلم من حّدها األدىن، وتتساوى معها يف حّدها األقص
دج( أكرب من غرامة 0999999حيث عقوبة الغرامة، فغرامة هذه اجلرمية واملقررة بأربع ماليني )

( ومئتا ألف 59999جرمية الدخول أو البقاء غري املصرح هبما اليت ترتاوح بني مخسني ألف )
معلومات غري مشروعة واليت ترتاوح بني مليون  (دج، وأقل من غرامة جرمية التعامل يف999999)
 (دج.19999999( وعشرة ماليني )1999999)
 التشريع الفرنسي: -2

 يورو(.45999( سنوات وغرامة تقدر بقيمة )5احلبس )
جند أن املشرع الفرنسي كان يعاقب  1033( من قانون 0 - 079بالعودة إىل املادة )   

(سنوات والغرامة من ألفي 8( أشهر إىل ثالثة )8املتالعب باملعلومات باحلبس من ثالثة )
فرنك(، إال أنه وبعد تعديله لقانون العقوبات  599999فرنك( إىل مخسمائة ألف ) 9999)

فقد جعل حّدا واحدا هلذه  1009ديسمرب  17( املؤرخ يف 1887 - 09)مبوجب القانون رقم 
( سنوات، أما عقوبة 8العقوبة، إذ أزال احلد األدىن هلا وثبتها عند احلد األقصى وهو ثالث )

 يورو(. 05999الغرامة فوعلها مخسا وأربعني ألف )
عقوبة جرمية الدخول أو  واملالحظ أن عقوبة جرمية التالعب غري املصرح به باملعلومات تفو   

البقاء غري املصرح هبما، ورغم عدم تساوي عقوبيت التالعب والدخول أو البقاء غري املصرّح هبما 
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، وهو تقارب العقوبة بني جرمية 1فإهنما متقاربتان كثريا مما أدى بالفقه إىل انتقاد هذا الوضع
 مقصودة وأخرى غري مقصودة )بالنسبة لظرفها املشدد(.

قد استواب املشرع الفرنسي هلذا النقد وقام بتعديل نصوص جرمية التالعب وكذا ول    
، حيث قام برفع 9990جوان  91( املؤرخ يف 9990 - 545الدخول أو البقاء بالقانون رقم )

( سنوات بينما رفع عقوبة جرمية التالعب إىل مخس 8عقوبة جرمية الدخول أو البقاء إىل ثالث )
سنوات وغرامة تقدر بـ  5( كالتايل "...يعاقب باحلبس 9 - 898ادة )( سنوات لتصبح امل5)

 يورو...". 45999
وقد كانت عقوبة جرمية التالعب يف القانون الفرنسي مساوية دائما لعقوبة جرمية إعاقة 
وإفساد نظم املعاجلة اآللية، وقد فسر ذلك يف اجلمعية الوطنية الفرنسية بالتقارب الكبري بني 

، وتعّذر التمييز بينهما يف بعض األحيان كما فّسر أيضا بأن فعل إعاقة النظام يكون اجلرميتني
 .2بالضرورة عن طريق إدخال املعلومات، وهي صورة من صور التالعب باملعلومات

 عقوبة جريمة التعامل في المعلومات غير المشروعة: -ج 
 :في التشريع الجزائري  - 1

( إىل 1999999( سنوات والغرامة من )8)( إىل ثالث 9احلبس من شهرين )
 ( دج.19999999)
كما يلي "يعاقب باحلبس من   3(9مكرر  800( من املادة )1وذلك مبوجب الفقرة )    

دج كل من..."، 19999999دج إىل 1999999شهرين إىل ثالث سنوات وبغرامة من 
جرمييت الدخول أو البقاء وبذلك يكون ترتيب هذه اجلرمية من حيث عقوبة احلبس هو الثاين بني 

غري املصرح هبما سواء يف صورتيها البسيطة أو املشددة، وبني جرمية التالعب باملعلومات )غري أن 
حدها األدىن يقل عن كلتا اجلرميتني( ذلك أن التعامل يف معلومات غري مشروعة يزيد عن احلد 

                                                           
 .101، ص 9994احلماية اجلنائية ملعطيات احلاسب اآليل يف القانون اجلزائري واملقارن، دار اجلامعة اجلديدة اإلسكندرية، حممد خليفة،   1
 .109، ص نفسهاملرجع   2
 .9997ديسمرب  99املؤرخ يف  89 – 97املعدلة مبوجب القانون رقم   3
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يتساوى مع احلّد األقصى جلرمية األقصى جلرمية الدخول أو البقاء يف صورتيها )سنة أو سنتني(و 
سنوات(غري أن حدها األدىن يقل عن اجلرميتني معا ألنه يف جرمية الدخول  8التالعب باملعلومات )

( أشهر، أما يف جرمية 7( أشهر بينما يف صورهتا املشددة ستة )8أو البقاء البسيطة هو ثالث )
 ( أشهر.7التالعب هو ستة )

من حيث عقوبة الغرامة يأيت يف املرتبة األوىل، فالغرامة يف هذه غري أن ترتيب هذه اجلرمية  
اجلرمية تفو  كثريًا مقدار الغرامة يف جرمية الدخول أو البقاء غري املصرح هبما واملقدر من مخسني 

( دينار جزائري، وكذلك يف جرمية التالعب باملعلومات 999999( ومئتا ألف )59999ألف )
 ( دج.0999999( إىل أربع ماليني )599999يها من مخسمائة ألف )واملقدر مقدار الغرامة ف

 في التشريع الفرنسي:  - 2
 بالعقوبة املقررة للورمية نفسها.

( جند أن املشرع الفرنسي عاقب على جرمية التعامل 1 - 8 – 898بالعودة للمادة )   
يف معلومات غري مشروعة بالعقوبة املقررة للورمية نفسها، مبا يعين لعقوبة جرمية الدخول أو البقاء 

ة اليت غري املصرح هبما أو جرمية التالعب باملعلومات أو جرمية إعاقة وإفساد أنظمة املعاجلة اآللي
ميكن أن تؤدي الربامج واألجهزة والوسائل املتعامل فيها إىل ارتكاهبا وذلك كما يلي "يعاقب 

 بالعقوبة املقررة للورمية نفسها...".
وبرأينا حسناً فعل املشرع الفرنسي بعقابه اجلناة بعقوبة اجلرمية نفسها، ذلك أنه ليس من    

جرمية معينة بصفتها أعمال حتضريية جلرمية أخرة بعقوبة مقتضيات العدالة وال املنطق املعاقبة على 
 أشد من عقوبة تلك األخرية.

فورمية التعامل يف معلومات غري مشروعة هي من اجلرائم الشكلية أو جرائم اخلطر،     
والغاية من جترميها هو سّد الطريق أمام كل من يريد ارتكاب جرائم الدخول أو التالعب، وإذا كان 

وعلى حّد قول بعضهم  -ما سلف، فإن األفعال املمثلة للنشاط اجلرمي فيها تعد  األمر على
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من قبيل األعمال التحضريية جلرمييت الدخول أو البقاء غري املصرح هبما وجرمية التالعب  - 1وحبق
باملعلومات، من مث ال يصح يف نظر املنطق القانوين وال العقلي أن يقرر لألعمال التحضريية جلرمييت 

وهو املنطق الذي سار عليه  !! الدخول أو البقاء والتالعب عقوبة أشد من عقوبة اجلرمية ذاهتا
 املشرع الفرنسي وخالفه املشرع اجلزائري.

وفيما يتعلق بالنصوص احلالية ويف انتظار تدخل املشرع اجلزائري ميكن للقاضي استعمال     
دىن واألقصى بالنسبة جلرمية التعامل يف معلومات سلطته التقديرية يف التحرك بني حّدي العقوبة األ

غري مشروعة وجرمية الدخول أو البقاء غري املصرح هبما وجرمية التالعب باملعلومات حبيث حيول 
 دون أن تكون العقوبة املقررة جلرمية التعامل أكثر من عقوبة اجلرائم املقررة الرتكاهبا.

 الظروف المشددة: ثانيا :
تفريد العقاب، قد جيد املشرع أن العقوبة اليت قررها أصال كوزاء للورمية تأثرا بنظرية 

املرتكبة تصبح غري كافية يف ظرو ف أو حاالت حمددة، فريتب على حتققها تشديد العقوبة، وهو ما 
رآه املشرع يف جرائم االعتداء على نظم املعاجلة اآللية، والظرو ف املشددة يف هذه األخرية قد 

 ا لصفة اجملين عليه، أو تبعا للنتيوة املرتتبة.تكون إما تبع
 التشديد تبعا لصفة المجني عليه: -أ 

قد تأخذ بعض التشريعات عند جترميها للعدوان على املعلومات باالعتبار اجلهة اليت تتبعها 
وتويل اهتماما أكرب باملعلومات اليت تتبع الدولة واجلهات العامة، ولذلك جند بعض املشرعني يقصر 

خرية متّس احلماية على تلك املعلومات فقط دون املعلومات املتعلقة باألفراد إال إذا كانت هذه األ
مصاحل الدولة، وميكننا أن نلمح هذا االجتاه بوضوح يف القانون الفدرايل األمريكي جلرائم احلاسب 

( منه ال تعاقب على الدخول اجملرد إال إذا كان حمّله احلاسبات 8( )أ( )1989اآليل، فاملادة )
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مصاحل هذه األخرية، وكذلك  اآللية اليت تعمل داخل احلكومة الفدرالية أو احلاسبات اليت ترتبط هبا
 .1األمر بالنسبة جلرمية إتال ف املعلومات والربامج

واألمر نفسه جنده يف قانون إساءة استخدام احلاسبات اآللية يف اململكة املتحدة ويف    
اليابان، إذ ال تشمل هذه القوانني احلماية من جرمية التالعب باملعلومات إال تلك املعلومات اليت 

مؤسسة عامة، أو معلومات األفراد اليت تنطوي على التزام أو حق، ويف أسرتاليا تقتصر  تستخدمها
احلماية على املعلومات اليت حتتويها احلاسبات اآللية التابعة للكومنولث أو تعمل حلسابه، أما 
غريها من املعلومات فيشرتط أن تكون أفعال االتال ف اليت تصيبها قد ارتكبت بواسطة إحدى 

 .2ات اليت يقدمها، أو يديرها الكومنولث أي بواسطة شبكات االتصالاخلدم
وقد أخذ املشرع اجلزائري هذا األمر بعني االعتبار، فهو وإن بسط محايته اجلزائية على    

املعلومات مبختلف أنواعها بغض النظر عن اجلهات اليت تنتمي إليها فقد شدد العقوبة إذا كانت 
لعدوان عليها تتعلق بالدفاع الوطين أو اهليئات واملؤسسات اخلاضعة تلك املعلومات اليت مت ا

للقانون العام نظرا للخطورة البالغة اليت تنوم عن االعتداء عليها، وهذا ما نصت عليه املادة 
مكرر( كما يلي: "تضاعف العقوبات املنصوص عليها يف هذا القسم، إذا استهدفت  800)

ئات واملؤسسات اخلاضعة للقانون العام، ودون االخالل بتطبيق اجلرمية الدفاع الوطين أو اهلي
 عقوبات أشّد".

وكما هو مالحظ فإن املشرع اجلزائري جيعل من صفة اجملين عليه ظرفا مشددا لعقوبة   
جرائم االعتداء على النظم، إذ شدد العقوبة لتصبح ضعف العقوبة املقررة جلرائم االعتداء على 

 د العاديني وأشخاص القانون اخلاص.النظم التابعة لألفرا
وإذا ارتكبت إحدى اجلرائم السابقة من شخص معنوي على إحدى اجلهات العامة     

فتضاعف الغرامة مرتني، إذ تضاعف إىل مخس مرات عما هو مقرر على الشخص الطبيعي ألن 
 ، ومن مث يضاعف ذلك إىل ضعفني -كما سنرى   -اجلرمية ارتكبت من طر ف شخص معنوي 
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ألن اجلرمية ارتكبت ضد إحدى اجلهات العامة، وبالتايل فموموع ذلك هو مضاعفة الغرامة إىل 
 عشر أضعا ف عّما هو مقرر على الشخص العادي.

وبرأينا أن املشرع اجلزائري أحسن عمال بتشديده العقوبة إذا استهدفت معلومات حساسة     
ي خيرج عن أصوله وقوميته ويأيت عمال من شأنه كتلك املتعلقة بالدفاع الوطين، ذلك أن اجلاين الذ

النيل من النظم املتعلقة باملؤسسات العامة والدفاع الوطين فإنه نذالة وإجرام يف حق نفسه ويف حق 
وطنه مما يستدعي أخذه مبنتهى القسوة، فضال عما يتطلبه األمر من وجوب العمل على سالمة 

 حفظ وسالمة للدولة بأكملها. وأمن القوة العسكرية اليت حفظها وسالمتها
وبالرجوع لقانون العقوبات الفرنسي فال جند أي نص يشدد احلماية على املعلومات    

ونظمها واملتعلقة باجلهات العامة، وبالتايل فإن العقوبة املقررة للواين الذي يستهد ف املعلومات 
لعام هي نفسها املقررة للورائم اليت املتعلقة بالدفاع الوطين واملؤسسات واهليئات اخلاضعة للقانون ا

 تستهد ف املعلومات املتعلقة باألفراد واجلهات اخلاصة.
 التشديد تبعا للنتيجة المترتبة: -ب 

من قانون العقوبات اجلزائري على  1مكرر( 800نّصت الفقرة الثانية والثالثة من املادة )
 طيات املنظومة".أنه: "تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذ ف أو تغيري ملع

 7وإذا ترتب على األفعال املذكورة أعاله ختريب اشتغال املنظومة تكون العقوبة احلبس من    
 دج(.  899999دج( إىل ) 59999أشهر إىل سنتني والغرامة من )

وكما هو مالحظ فإن املشرع اجلزائري قد جعل من النتيوة املرتتبة ظرفا مشّددا للعقوبة    
يف جرمية الدخول أو البقاء غري املصرّح هبما، فإذا كان املشرع اجلزائري أخضع اجلاين يف جرمية 

( اىل 59999أشهر اىل سنة وغرامة من ) 8ترتاوح من  الدخول أو البقاء لعقوبة بسيطة
 ( دج فان العقوبة تشدد وهذا يف حالتني ومها:999999)
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اذا جنم عن هذا الدخول أو البقاء حذ ف او تغيري ملعلومات املنظومة: فرتفع  الحالة االولى:
العقوبة اىل ضعف تلك املقررة للورمية اجملردة او البسيطة سواء يف حدها االدىن الذي يضاعف اىل 
ستة أشهر أو يف حدها االقصى الذي يضاعف اىل سنتني. أما الغرامة فرتفع للضعف أي ترتاوح 

 دج 099999 اربعمائة الف اىل 199999من 
اذا جنم عن هذا الدخول أو البقاء ختريب لنظام اشتغال املنظومة فرتفع عقوبة  الحالة الثانية:
دج يف 59999اشهر اىل سنتني، أما الغرامة فيثبت حدها االدىن عند مخسني الف  7احلبس من 

 دج.899999حني يرتفع حدها االقصى عند ثالمثائة الف 
شرع اجلزائري جند ان املشرع الفرنسي الذي ـ بدوره ـ جعل من جسامة واىل جانب امل

النتيوة ظرفا مشددا لعقوبة جرمية الدخول او البقاء غري املشروع إذ ترتفع العقوبة مىت جنم عن 
الدخول او البقاء حذ ف او تغيري او ختريب اشتغال املنظومة، وهذا ما نصت عليه الفقرة الصانية 

كمايلي "... إذا ترتب على االفعال املذكورة حذ ف او تغيري ملعطيات   1(1ـ 898( من املادة )9)
يورو 05999سنوات حبس وغرامة  8املنظومة أو ختريب اشتغال هذا النظام تصل العقوبة اىل 

 غرامة ".
رفع املشرع عقوبة احلبس يف حدها االقصى من سنة اىل سنتني،  1033أما يف ظل قانون 

 2دىن كما عليه وهو شهرين، كما رفع الغرامة يف حديها االدىن واالقصىبينما ترك احلد اال
الذي احتفظ بنفس عقوبة احلبس ورفع عقوبة  1000وكذلك الشأن مع قانون العقوبات لسنة 

فقد رفع  9990( يورو، اما قانون العقوبات الفرنسي لسنة 89999الغرامة اىل ثالثني الف )
ورمية البسيطة، ورفع الغرامة اىل مخس وأربعني الف يورو عقوبة احلبس اىل ثالث سنوات لل

 يورو. 05999
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ويالحظ على املشرع الفرنسي أنه قد شدد العقوبة اال أنه مل يرفعها اىل الضعف كما فعل 
  املشرع اجلزائري ولعل ذلك راجع اىل سببني:

 بة للورمية املشددة.ان عقوبة اجلرمية البسيطة تضاعفت وال ميكن مضاعفتها مرة أخرى بالنس - 1
 1هو استوابة النتقاد الفقه بوجود فار  كبري بني العقوبة البسيطة واملشددة. - 9

  : العقوبات التكميليةالفرع الثاني 
 تتمثل هذه العقوبة يف املصادرة والغلق وهو ما سيتم تناوله فيما يلي:

 المصادرةأوال :  
ان جترمي السلوك الذي يهدد نظم املعاجلة اآللية يف سريتها أو سالمتها واتاحتها ووفرهتا  

ليس كافيا ملعاقبة أو ردع اجلناة، فبعض هؤالء اجملرمني حىت وان مت توقيفهم وادانتهم سو ف يكون 
بوسعهم حيازة االشياء اليت استخدموها يف ارتكاب جرائم الستخدامها ألغراض اجرامية او 
أغراض أخرى، وعلى الرغم من توقيع بعض العقوبات سو ف يظل الشعور باقيا بأن اجلرمية مثمرة 
يف مثل هذه الظرو ف، هلذا كان من الضروري اختاذ آليات أو تدابري عملية للحيلولة دون افادة 
م اجملرمني من االشياء اليت استخدموها يف حتقيق سلوكياهتم االجرامية، ومن أهم الوسائل للقيا

بذلك هو ضمان توافر أنظمة تقضي مبصادرة االشياء اليت استخدمت يف ارتكاب اجلرمية وهذا ما 
( بقوهلا "مع االحتفاظ حبقو  الغري حسن النية حيكم مبصادرة 7مكرر  800نصت عليه املادة )

االجهزة والربامج والوسائل املستخدمة " وهذا مسلك حسن ألثره الشخصي )يف نفسية الفاعل( 
 ملوضوعي يف فعالية مواجهة هذا النوع من اجلرائم.وا

ويتضح من خالل عبارة "حيكم مبصادرة " الواردة يف املادة اعاله أن املصادرة وجوبية مىت 
 تعلق االمر باألجهزة والربامج والوسائل املستخدمة هذا من جهة.

ومن جهة اخرى يفهم من عبارة الوسائل املستخدمة ان موضوع املصادرة ال يقتصر على 
وسيلة معينة وامنا يتسع ليشمل أي وسيلة تستود مهما كان نوعها أو طبيعتها إذ ال يهم فيما إذ  
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كانت هذه الوسيلة معلوماتية او تقليدية، مادية او معنوية معدة خصيصا الرتكاب تلك اجلرائم 
طابع مزوج فضال عن ذلك يلزم ان تكون االشياء اليت حيكم مبصادرهتا قد استخدمت يف  أو ذات

 (7مكرر  800ارتكاب اجلرمية وهو ما يستشف صراحة من عبارة "املستخدمة" الواردة باملادة )
( 9ـ 15الغري حسن نية، وعرفت املادة )ويف كل االحوال فان عقوبة املصادرة جيب اال ختل حبقو  

ون العقوبات حسن نية بأنه "يعترب من الغري حسن النية االشخاص الذين مل يكونوا من قان
شخصيا حمل متابعة أو ادانة من أجل الوقائع اليت أدت إىل املصادرة ولديهم سند ملكية أو حيازة 

 صحيح ومشروع على االشياء القابلة للمصادرة".
رعية وحسن النية هذا يشري اىل واحرتام املشرع حلسن النية يأيت منسوما مع مبدأ الش

الشخص الذي جيهل حقيقة العالقة بني املال الذي له حق عليه واجلرمية املرتكبة، وكذا من يعلم 
ومن امثلة الغري حسن النية يف هذا االطار مالك نظام للمعاجلة اآللية  1هبذه  العالقة دون جدوى.

مه يف ختريب نظام للمعاجلة اآللية تابع )وليكن حاسوب حممول مثال( الذي سرقه اجلاين واستخد
حلد الشركات التوارية، ففي هذه احلالة يتعني مراعاة حقو  هذا الشخص حسن النية حبيث متتنع 
املصادرة أو ينتقل موضوعها اىل الدولة حممال هبذه احلقو ، وهذا ما نص عليه املشرع الفرنسي 

انون العقوبات الفرنسي كما يلي: ان الشيء ( من ق91 -181مبوجب الفقرة االخرية من املادة )
تؤول ملكيته اىل الدولة لكن تبقى حمملة  -ما عدا احلكم اخلاص باألشياء املتوقع تلفها -املصادر

 باحلقو  العينية املكونة شرعا ملصلحة الغري.
واىل جانب املشرع اجلزائري جند املشرع الفرنسي الذي بدوره قد نص على عقوبة مصادرة 

ياء اليت استخدمت او كان من شأهنا ان تستخدم يف ارتكاب اجلرمية أو نتج عنها وذلك االش
   2( من قانون العقوبات.5 -989مبوجب الفقرة الثالثة من املادة )
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1  Voir. Art 323-5 alinéa 3du C.P.F 
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  الغلقثانيا :
اىل جانب عقوبة املصادرة نص املشرع على عقوبة تكميلية وجوبية اخرى هي عقوبة الغلق 

( كما يلي: "مع اغال  املواقع اليت تكون حمال جلرمية من اجلرائم 7كررم800وذلك مبوجب املادة )
املعاقب عليها وفقا هلذا القسم عالوة على اغال  احملل أو مكان االستغالل اذا كانت اجلرمية قد 

 ارتكبت بعلم مالكها".
 فكما هو مالحظ ان املشرع اجلزائري قد جعل لعقوبة الغلق حملني االول هو املواقع حمل

 اجلرمية والثاين هو حمل أو مكان االستغالل.
فبالنسبة لألول، فلو تأملنا قليال يف التعبري الذي استخدمه املشرع اجلزائري يف املادة 
السابقة لوجدناه غري سليم، إذ أنه يستعمل عبارة املواقع اليت تكون حمال للورمية ما يعين املواقع 

تداء عليها وبعبارة أد  املواقع الضحية والقول بذلك جيعل اليت تتضمن نظم املعاجلة واليت مت االع
من اجملين عليه جانبا وهو قول غري صحيح لذلك كان اوىل باملشرع اجلزائري أن يستعمل عبارة 

 "املواقع اليت تستعمل يف ارتكاب اجلرمية "بدل عبارة املواقع اليت تكون حمال للورمية
الغلق أيضا فهو حمل أو مكان االستغالل وهو املكان  أما احملل الثاين الذي تقع علي عقوبة

الذي استعمله اجلناة يف ارتكاب جرميتهم، وكان حيوي الوسائل االلكرتونية اليت استعملت يف 
عملية الدخول غري املصرح به أو يف عملية التالعب أو يف عملية التعامل يف عمليات غري مشروعة 

ال يف مقهى االنرتنت أو يتم التعامل فيها بواسطة هذه بل كانت حتوي هذه الوسائل كما هو احل
 الوسائل داخل هذا احملل.

فضال عن ذلك. ميكن أن حيوي هذا احملل أو املكان املعلومات الصاحلة الرتكاب اجلرمية 
 1أو املعلومات املتحصلة من جرمية دون أن حيوي تلك الوسائل.

 lieux( أن يكون مكان استغالل 7مكرر800ة )بل يكفي يف هذا املكان كما وصفته املاد      

d’exploitation 

                                                           
 .198السابق، ص  حممد خليفة، املرجع  1
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( مدة معينة للغلق وعليه وعمال بالقواعد العامة من قانون 7مكرر  800هذا ومل حتدد املادة )
من قانون العقوبات بقوهلا  1(1 -17العقوبات تكون عقوبة مؤبدة  أو مؤقتة وذلك وفقا للمادة )

منع احملكوم عليه من أن ميارس فيها النشاط الذي ارتكبت اجلرمية يرتتب على عقوبة غلق املؤسسة 
مبناسبته، وحيكم هبذه العقوبة إما بصفة هنائية  أو ملدة ال تزيد عن عشر سنوات يف حالة االدانة 

 الرتكاب جناية أو مخس سنوات يف حالة االدانة الرتكاب جنحة...
بدوره قد نص على عقوبة الغلق كعقوبة املشرع اجلزائري جند املشرع الفرنسي واىل جانب 

من  0تكميلية تشرتك فيها ةمجيع جرائم االعتداء على نظم املعاجلة اآللية وذلك مبوجب البند الرابع 
سنوات أو اكثر المؤسسات او لواحد أو أكثر من  5"غلق لمدة ( كما يلي 5-898املادة )

 فروع المشروع الذي استخدم في ارتكاب الجريمة".
لكن مما جيدر االشارة اليه أن املشرع الفرنسي وفضال عن عقوبة الغلق واملصادرة كان قد 

   2نص على غريها من العقوبات التكميلية الوجوبية سعيا منه لتحقيق مبدأ تفريد العقوبة
 3(5-989وذلك مبوجب املادة ذاهتا)

 وأمهاها مايلي: 
عامة، أو ممارسة نشاط مهين أو  سنوات أو اكثر من ممارسة وظيفة 5احلرمان ملدة  -

 اجتماعي يف اجملال الذي ارتكبت فيه اجلرمية.
 سنوات أو أكثر من الصفقات العمومية  5االقصاء ملدة  -
سنوات أو أكثر من اصدار شيكات، وال مينع هذا من اسرتداد شيكات  5املنع ملدة  -

 السحب املوجودة لدى املسحوب عليه  والشيكات املعتمدة 
 ( 85 -181م أو تعليقه ضمن الشروط اليت تنص عليها املادة )نشر احلك -

                                                           
 9997ديسمرب  99( املؤرخ يف 98 -97املعدلة مبوجب القانون رقم )  1
والثاين بعد  1033فيما خيص العقوبات التكميلية جلرائم االعتداء على نظم املعاجلة اآللية يف القانون الفرنسي منيز بني وضعني: االول يف قانون   2

( من قانون 5 -898مل تكن تقرر اال عقوبة تكميلية واحدة هي املصادرة أما املادة ) 1033( من قانون 0 -079فاملادة ) 1000تعديل 
 قدمت قائمة بالعقوبات التكميلية.فقد  9990واملادة نفسها من قانون العقوبات لسنة  1000لعقوبات لسنة ا

3
Voir. Art 323- 5 du C P F  
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واملالحظ أن ما قام به املشرع الفرنسي ينسوم ومبدأ تفريد العقوبة ذلك ان من شأن  -
تنويع العقوبات التكميلية وضع خيارات عديدة امام القاضي اجلزائي متكنه من اختيار ما يتناسب 

املشرع اجلزائري بدل من تضييق نطاقها حبذا لو ينتهج هنوه منها والقضية املعروضة أمامه ولذلك ف
وحصرها يف املصادرة والغلق مما ميكنه على ضوئها من اصدار عقوبات تكميلية خمتلفة ختتلف 
باختال ف الوقائع االجرامية وتنوعها وتعدد الظرو ف وتلوهنا وتفاوت مستويات السلوك االنساين 

 .وتباينها واختال ف الظرو ف واالحوال
 على الشخص المعنوي قررةالثاني: العقوبات الم مطلبال

يف ظل التقدم العلمي واالقتصادي الذي نشهده اآلن قد حيدث كثريا أن يكون مرتكب 
اجلرمية قد تصر ف ليس حلسابه اخلاص ولكن حلساب شركة أو مؤسسة معينة كأن يقوم ممثل هذه 
الشركة باستخدام الوسائل املعلوماتية املتاحة بالدخول اىل نظم املعاجلة املتاحة بالدخول اىل نظم 

ة اآللية التابعة إلحدى الشركات املنافسة دخوال غري مصرح به واالطالع على ملفاهتا املعاجل
وخططها ومنافستها يف ذلك ورمبا يصل االمر اىل التالعب مبعلومات تلك الشركة. أو ما شابه 
ذلك من االفعال اليت تدخل يف اطار احلرب االقتصادية والتكنولوجية اليت حتدث كثريا بني 

املؤسسات الكربى اليت تعمل يف جمال واحد وحتكمها قواعد املنافسة، هلذا كان من الشركات و 
الضروري التوجه حنو فرض العقاب على الشركات التوارية واملؤسسات وغريها من الكيانات 
املعنوية للحيلولة دون خلق حالة من الالإدانة يف ضورة االعتداء على نظم املعاجلة اآللية من طر ف 

ملعنوية ولعل السبيل الوحيد للقيام بذلك هو تقرير مبدأ املسؤولية اجلزائية للشخص االشخاص ا
 املعنوي يف نطا  اجلرائم حمل الدراسة.

يعاقب الشخص ( كما يلي: "7مكرر 800وهذا ما نص عليه املشرع اجلزائري يف املادة )
تعادل خمس  المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بغرامة

 مرات الحد االقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي".



 الفصل األول: الجوانب الموضوعية لمواجهة جرائم اإلعتداء على النظام المعلوماتي
 

235 
 

واىل جانب املشرع اجلزائري جند املشرع الفرنسي يقر بدوره مسؤولية الشخص املعنوي يف جمال 
"يمكن أن يحكم على ( كما يلي: 7-898املعاجلة اآللية للمعلومات وذلك مبوجب املادة )

    1...."2-020ائية وفقا للشروط المحددة في المادة االشخاص المعنوية بالمسؤولية الجز 
حتت عنوان مسؤولية االشخاص  19وهو ما دعت اليه اتفاقية بودابست مبوجب املادة 

"يجي على كل طرف أن ما يلي: ك responsabilité des personnes moralesاملعنوية   
ضروري من اجل اعتبار االشخاص يتخذ االجراءات التشريعية وأية اجراءات اخرى يرى أنها 

المعنوية مسؤولة عن الجرائم المشار اليها في االتفاقية اذا ارتكبت لمصلحتها عن طريق أي 
  2شخص طبيعي يتصرف بشكل فردي أو بوصفه عضوا في مؤسسة الشخص المعنوي"

 : حقيقة المسؤولية الجزائية للشخص المعنويولالفرع األ
األشخاص املعنوية قد اصبح أمرا مسلما به يف القوانني الوضعية اذا كان االعرتا ف بوجود 

واليت تتوسد يف جمموعة أشخاص أو اموال ترمي اىل حتقيق غرض معني ويعرت ف هلا القانون 
بالشخصية القانونية اليت جتعلها اهال لتحمل االلتزامات وأداء الواجبات واكتساب احلقو ، ويكون 

املكونني هلا. وعن من قام بتخصيص االموال فان احلال ليس   هلا كياهنا املستقل عن شخصية
كذلك فيما خيص امكانية حتميلها املسؤولية اجلزائية حيث ثار خال ف فقهي كبري بشأن مدى 

 مساءلة االشخاص املعنوية وكانت اآلراء تدور حول بني مؤيد ومعارض لذلك.
ة للشخص املعنوي على سند من فذهب االجتاه املعارض اىل عدم إقرار املسؤولية اجلزائي

القول أن الشخص املعنوي مكون خيايل ال ارادة له وبالتايل فان االسناد املعنوي ال ميكن تصوره 
بالنسبة له، عالوة على ذلك أن العقوبات اجلزائية وهي عقوبات اما سالبة للحرية أو مقيدة هلا ال 

ص املعنوي كما أن توقيع هذه ميكن قبول توقيعها اال على الشخص الطبيعي، دون الشخ
العقوبات على الشخص املعنوي من شأنه ان يصيب بالتبعية األشخاص الطبيعيني الذين هلم صفة 

                                                           
1
  Art « 323 – du C P F dispose que Les personnes morales peuvent par l’artiche déclarées 

responsables pénalement, dans les conditions prévues l’article 121-2 

 5-   Art 12 du C C C disbonsible en lingne à l’adresse suivante ; htt convention coe 

intèè_treaty en treaties html 185 htm 
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يكون هلم باعا يف  االعضاء يف الشخص االعتباري وهذا ال يستقيم ألن هؤالء االعضاء قد ال
أحد املبادئ االساسية يف املخالفة املنسوبة اىل الشخص االعتباري مما يؤدي اىل اخلروج على 

قانون العقوبات وهو مبدأ شخصية العقوبة الذي يقضي باال يسأل الشخص اال عن أفعاله الذاتية 
 دون االفعال اليت يرتكبها غريه.

للشخص املعنوي،  وعلى النقيض من ذلك نادى رأي آخر بضرورة اقرار املسؤولية اجزائية
بسبب أن االشخاص املعنوية مل تعد أشخاصا ومهية ولكنها أصبحت متثل حقائق قانونية كما 

   1تتوافر هلا االرادة اخلاصة هبا واملستقلة عن ارادة أعضائها.
وهي ترةمجة إلرادة ةمجاعة متميزة عن ارادة االعضاء املكونني له فهذه  االرادة اجلماعية 

رية، بل هي ارادة حقيقية جمسدة يف كل مرحلة من مراحل حياة هذا الشخص، ليست بإرادة أسطو 
واليت يعرب عنها كل يوم بواسطة االجتماعات واملداوالت وانتخاب اجلمعية العامة ألعضائها أو 
جمالس ادارهتا فهذه االرادة اجلماعية قادرة على ارتكاب اجلرائم مثلها مثل االرادة الفردية، وليس 

نع من ابتداع عقوبات تتالءم وطبيعة هذا الشخص وعليه فان االستحالة املادية لتطبيق هناك ما مي
بعض العقوبات اجلنائية على الشخص املعنوي مثل السون أو احلبس هي حوة واهية وذلك أنه 
إذا كان ال ميكن تطبيق العقوبات السالبة للحرية على الشخص املعنوي ميكن على االقل مادام له 

ية توقيع عقوبات مالية عليه مثل الغرامة واملصادرة كما أن هناك من العقوبات ما ميكن ذمة مال
وهي ما تقابل عقوبة  –تطويعها لتتالءم مع ماهية هذا الشخص  كاحلكم عليه بعقوبة احلل 

الذي يضع هناية لوجوده القانوين، أو احلكم عليه بعقوبة املنع من ممارسة النشاط أو  -االعدام
اىل غري ذلك من العقوبات املالئمة لطبيعة هذا الشخص، واذا تعذر تطبيق بعض العقوبات الغلق 

املالية يف بعض االحيان واليت تتعلق حبالة عدم دفع الغرامة )حالة العسر( وهو االمر الذي يقرر 
 معه الشرع اللووء اىل االكراه البدين، فان فكرة تدابري االمن ميكن ان تقدم حلوال بديلة.

 

                                                           
 .131 -139أمحد حسام طه متام، املرجع السابق، ص   1
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 .   1فضال عن ذلك فان احكام القضاء قد أقرت بذلك صراحة
ومل يكن املشرع اجلزائري مبعزل عن ذلك حيث أقر من جهته واستوابة ملتطلبات الواقع يف 
أول خطو تشريعية له املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي وقد كان ذلك مبوجب القانون رقم 

مكرر( ليعزز  13ام هو نص املادة )وذلك بنص ع 9990 11-19( املؤرخ عام 90-15)
(لسنة 98هذه احلماية اليت أقرهتا أحكام هذا القانون بالقانون املعدل لقانون العقوبات رقم )

يف جوانب عدة سواء يف اطار القسم العام لقانون العقوبات أو يف اطار القسم اخلاص  9997
 .2لقانون العقوبات

"باستثناء الدولة والجماعات على انه: مكرر من قانون العقوبات  51تنص املادة 
المحلية واالشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام يكون الشخص المعنوي مسؤوال جزائيا 
عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون 

 على ذلك."
ملعنوية العامة من اخلضوع ويتضح من خالل هذا النص أن املشرع استثىن االشخاص ا

للمسؤولية اجلزائية وعلى رأسها الدولة يف محاية املصاحل العامة اجلماعية والفردية، ولكوهنا املكلفة 
 مبالحقة اجملرمني ومعاقبتهم.

وبالرجوع لقانون العقوبات الفرنسي جنده بدوره قد أقر مسؤولية الشخص املعنوي وذلك 
"باستثناء ( كما يلي: 9-191وذلك مبوجب املادة ) 1000نة عند تعديله لقانون العقوبات لس

الدولة، فان االشخاص المعنوية تعد مسؤولة جزائيا على حسب ما هو وارد في المادة 
 عن الجرائم المرتكبة لحسابها بواسطة اعضائها أو ممثليها". 0- 020 020-4

                                                           
ال  فقد سولت حمكمة النقض الفرنسية يف بداية االمر اعرتاضها على توقيع عقوبة الغرامة على الشخص املعنوي باعتبارها من اجلزاءات اجلزئية 1

اليت ال تتطلب اثبات اخلطأ وأقرت مسؤوليته عن   délits matériels ممثليه بالنسبة للورائم املادية املدنية مث أيدت دفع للغرامات املفروضة على
  .138كذلك: د. حسام طه متام، املرجع السابق، ص   894فعل الغري، أنظر: د. باسم شهاب املرجع السابق، ص

احلقو ، جامعة  أنظر يف عرض بقية احلوج بالتفصيل: بشوش عائشة، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية  2
وما بعدها للمزيد حول مسؤولية الشخص املعنوي أنظر: عبد الرؤو ف مهدي، املسؤولية اجلزائية عن اجلرائم   94. ص 9999، 9991اجلزائر، 

 .1047منشأة املعار ف االسكندرية، ، االقتصادية
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ن جمال تطبيق املادة وقد استثىن هو اآلخر والعتبارات خاصة بعض االشخاص املعنوية م
السابقة وهي الدولة واجلماعات االقليمية، مع جواز مساءلة االخرية عن اجلرائم اليت ترتكب 
مبناسبة تنفيذ مرفق عام يصح تفويض الغري بإرادته، ويشرتط إلمكان املسؤولية وجود تفويض 

       1اتفاقي، مع ضرورة تعلق النشاط مبرفق عام.
 العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي: أنواع ثانيالفرع ال

أسلفنا القول أن املشرع اجلزائري قد أقر املسؤولية اجلزائية لألشخاص املعنوية وقد عنون 
 des peines applicableالباب املخصص هلا ب"العقوبات املطبقة على االشخاص املعنوية " 

aux personnes morales  العقوبات اليت تطبق على مكرر جمموعة من  13وقد عددت املادة
 الشخص املعنوي يف مواد اجلنايات واجلنح كما يلي:

الغرامة اليت تساوي مرة اىل مخس مرات احلد االقصى للغرامة املقررة للشخص الطبيعي يف  -1
 القانون الذي يعاقب على اجلرمية

 واحدة أو اكثر من العقوبات التكميلية اآلتية: -9
 حل الشخص املعنوي -
 املؤسسة أو فرع من فروعها ملدة ال تتواوز مخس سنوات  غلق -
 االقصاء من الصفقات العمومية ملدة ال تتواوز مخس سنوات -
املنع من مزاولة نشاط أو عدة انشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غري مباشر، هنائيا  -

 ملدة ال تتواوز مخس سنوات
 عنها مصادرة الشيء الذي ارتكب يف اجلرمية أو نتج  -
 نشر وتعليق حكم االدانة  -
الوضع حتت التصر ف ملدة ال تتواوز مخس سنوات، وتنصب احلراسة على ممارسة النشاط  -

 الذي أدى اىل اجلرمية أو الذي ارتكبت اجلرمية مبناسبته.

                                                           
1
  Voir . Art 121 -2 du C.P.f 
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ومما جتدر االشارة اليه يف هذا املقام أن هذه العقوبات ليست خاصة جبرائم االعتداء على 
اآللية فحسب، بل توقع على كل اجلرائم اليت يرتكبها الشخص املعنوي وان كانت نظم املعاجلة 

( هي ذات حد واحد حيث أوجبت األخذ باحلد 0مكرر  800الغرامة احملددة وفق املادة )
 األقصى هلذه العقوبة وهو مخس سنوات فيما يتعلق باجلرائم حمل الدراسة.

ض العقوبات املقررة على الشخص املعنوي أما فيما يتعلق باملشرع الفرنسي فتتمثل بع
 1( هي:7 -898عمال باملادة )

الغرامة البالغة مخس اضعا ف ما يفرض على الشخص الطبيعي مبوجب القانون الذي يعاقب على  -1
 2(83 -181اجلرمية )املادة 

اذا نص القانون على جناية أو جنحة يسأل عنها الشخص املعنوي فانه ميكن أن يعاقب بعقوبة  -9
 3(ومنها: 80-181ثر من العقوبات الواردة يف املادة )أك

املنع من مزاولة نشاط أو عدة انشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غري مباشر هنائيا وملدة  -
 مخس سنوات أو اكثر 

االغال  بصفة هنائية أو ملدة مخس سنوات أو أكثر احملالت أو واحدة أو أكثر من مؤسسات  -
 الوقائع االجرامية.دمت يف ارتكاب املشروع اليت استخ

 االقصاء من الصفقات العمومية بصفة هنائية أو ملدة تتواوز مخس سنوات  -
 الوضع ملدة مخس سنوات أو أكثر حتت احلراسة القضائية  -
 مصادرة االشياء اليت استخدمت أو كان من شأهنا أن تستخدم يف ارتكاب اجلرمية -
 نشر أو تعليق حكم االدانة -
 بالنسبة للنشاط املهين الذي وقعت اجلرمية مبناسبته.  9( فقرة 80 -181احملدد يف املادة )املنع  -8

 
 

                                                           
1
  Voir. Art 323- 6du C P F  

2
 Voir. Art 545- 43du C P F 

3
  Voir. Art 131- 6du C P F 
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 : تشديد عقوبة الغرامة في جرائم االعتداء على نظم المعالجة اآللية:ثالثالفرع ال
من أهم العقوبات املطبقة على الشخص املعنوي هي عقوبة الغرامة ويقصد هبا الزام احملكوم 

مبلغ من النقود يقدره احلكم القضائي اىل خزينة الدولة وبالتايل فهي ختتلف عن  عليه بدفع
 التعويض الناشئ عن اجلرمية الذي ميثل حقا للموين عليه.

وإذا كانت الغرامة املطبقة على الشخص املعنوي ترتاوح بني واحد اىل مخس أضعا ف 
 0مكرر 800مكرر فان املداة  13الغرامة املقررة على الشخص الطبيعي كما حددت ذلك املادة 

من القانون ذاته، واملتعلقة بعقوبة الشخص املعنوي عن ارتكاب جرائم االعتداء على نظم املعاجلة 
األلية عند وضعها تقيد سلطة القاضي يف ختفيض قيمة الغرامة املقررة إذ الزمته باحلد االقصى هلذه 

 1الغرامة وهو مخس أضعا ف ما قررته للشخص الطبيعي
احلد االقصى للغرامة املقررة  حيث نصت كما يلي: "... بغرامة تعادل مخس مرات

أما اذا ارتكبت احدى اجلرائم السابقة من شخص معنوي على احدى  خص الطبيعي"شلل
اجلهات العامة فتتضاعف الغرامة يف التشريع اجلزائري مرتني، إذ تضاعف مخس مرات عما هو 

جلرمية ارتكبت من شخص معنوي ومث يضاعف ذلك اىل مقرر على الشخص الطبيعي ألن ا
ضعفني ألن اجلرمية ارتكبت ضد احدى اجلهات العامة، وبالتايل فموموع ذلك هو مضاعفة 

 أضعا ف عما هو مقرر على الشخص العادي 19الغرامة اىل عشر 
( أضعا ف 5أما خبصوص املشرع الفرنسي فنوده قد ضاعف الغرامة اىل مخس )

quintuple 898(من املادة )1فرض على الشخص الطبيعي وذلك مبوجب الفقرة األوىل )ما ي-
 من قانون العقوبات2(83 -181( اليت أحالت اىل املادة )7

"La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie 

des mêmes peines". 
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طبقا لنظرية تبادل اآلثار اليت تؤكد تبادل جزئيات من املواد أو األجسام اليت تتالمس أو 
هي فعل يقتضي بالضرورة حركة، واحلركة ال بد وأن تصاحبها  -اإلجيابية-حتتك، ونظرا ألن اجلرمية 

اجلرمي ، واآلثار املتخلفة عن النشاط 1مالمسة أو احتكاك فال بد أن يتخلف عن كل جرمية آثار
تعترب مصادر الدليل اجلنائي، وملا كانت االعتداءات اليت تنال من نظم املعاجلة اآللية جرائم كبقية 
اجلرائم التقليدية واملستحدثة األخرى، هلا أركاهنا وعناصرها كما سبق وأن مت دراستها ومتر بذات 

التخلص من آثارها، ولذلك تثور هنا املراحل اليت متر هبا اجلرمية، ولعل أبرزها مرحلة التنفيذ وحماولة 
 مسألة استخالص الدليل الذي تثبت به هذه اجلرائم.

وإذا كان االعرتاف هو سيد األدلة يليه شهادة الشهود فضال عن القرائن واآلثار النامجة 
عن النشاط اإلجرامي مبا هلا من دور يف إثبات اجلرمية وكشف احلقائق فيها بالنسبة جلرائم قانون 

اء التقليدية، فإن قواعد هذا القانون تبدو قاصرة إزاء مالحقة مرتكب اجلرمية إلثبات هذا النوع اجلز 
من اجلرائم املتطورة من حيث ارتكاهبا ومن حيث االستفادة من التقنية العلمية يف هذا التطور وهو 

ا فظهر ما ما ولد احلاجة للبحث عن وسيلة تصلح أن تتطور بتطورها وذلك لكي تقوى على إثباهت
 يسمى بـ:
 
 
 
 

                                                           
"كل شيء أو  طبقا ألشهر نظريات العلوم اجلزائية املفيدة يف إعادة تكوين عناصر اجلرمية وعالقة اجلناة باجلرمية، نظرية لوكارد للتبادل اليت تقول - 1

 ".نه عند مغادرتهأي شخص يدخل مكانا أو مسرحا للجرمية يأخذ معه شيئا ويرتك خلفه شيئا م
« any one, or anything, entering a crime scene takes something of the scene with them, and leaves something 

of themselves behind when they depart », charles E.O.hara, fundamentals of criminal investigation, 3
rd

, ed 

springfield : charles tomas, 1973, p95. 

 .422، ص 4002حممد األمني البشري، التحقيق يف جرائم احلاسب اآليل واالنرتنت، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 
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وهو املصطلح الذي –أو اإللكرتوين حسبما أطلق عليه املشرع األورويب أو التقين  1الدليل الرقمي 
لينظم جبدارة إىل املفاهيم التقليدية  -سنعتمده يف دراستنا متاشيا مع تسمية جرائم تقنية املعلومات

 للدليل.
عه، فالدليل أثر يولد أو حقيقة تنبعث من والدليل التقين طبيعة خاصة اكتسبها من موضو 

اجلرمية املرتكبة، ولذلك فإن طبيعة الدليل تتشكل من طبيعة اجلرمية اليت يولد منها، فدليل التزوير 
مثال يأيت من إثبات تغيري احلقيقة يف احملررات اليت يقع عليها، ودليل جرمية القتل املقصود قد يولد 

 القتل وطلقات الذخرية اليت استعملت فيها، وميكن تطبيق من فحص األداة اليت استخدمت يف
ذلك أيضا على إثبات جرائم االعتداء على نظم املعاجلة اآللية، فإثبات جرمية الدخول غري املصرح 

 به ميكن أن تثبت بأدلة تقنية ناجتة أيضا عن الوسائل التقنية.
حبيث مل يعد يكفي االعتماد وهذه الذاتية أثرت بدورها على إجراءات طرق احلصول عليه 

على اإلجراءات التقليدية جلمعه كالتفتيش والضبط، إذ حىت لو مت تعديل القواعد اليت تنظمها فإن 
ذلك يبدو غري ذي معىن إذا مل يكن مدعما بالتقنية ذاهتا أي باملعاجلة اآللية للمعلومات يف مجع 

 الدليل التقين.
( 44-00ئري، حيث تدخل مبوجب القانون رقم )وهو ما أيقظ الدافع لدى املشرع اجلزا

( املتضمن قانون اإلجراءات 511-00املعدل واملتمم لألمر رقم ) 4000ديسمرب  40املؤرخ يف 
اجلزائية فاستحدث مبوجبه إجراءين مها: عملية التسرب واعرتاض املراسالت وتسجيل األصوات 

املتضمن الوقاية من اجلرائم املتصلة  (02-002والتقاط الصور، كما تدخل مبوجب القانون رقم )
بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها فنظم الوضع القانوين للتفتيش يف البيئة التقنية فضال 

                                                           
( وهي الصيغة اليت تسجل هبا كل 5،0إىل استخدام النظام الرقمي الثنائي ) digital evidenceيرجع أصل مصطلح الدليل الرقمي  - 1
(، وميثل on( وضع التشغيل )5، والواحد )off( وضع اإلغالق 0علومات أشكال وحروف ورموز وغريها )داخل احلاسب اآليل، حيث ميثل )امل

، أنظر: بيل جيتس، املعلوماتية byteما يعرف بالبايت  bits 8بت  8، ويشكل عدد bit( ما يعرف بالبيت 5( أو الرقم واحد )0الرقم صفر )
فما أن يتم  06-25، ص 5228طريق املستقبل، ترمجة عبد السالم رضوان الكويت، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، بعد االنرتنت: 

، وهذا النظام هو نوع من الشفرة أو bitsحتويل املعلومات إىل أرقام، فإنه يصبح يف اإلمكان ختزينها يف أجهزة الكمبيوتر كصفوف طويلة من 
أجبدية احلاسبات اإللكرتونية أي أساس اللغة اليت هبا تتم ترمجة وختزين واستخدام املعلومات داخل الكمبيوتر، السيد عاشور، ثورة الكود، ويعترب 

 .42، ص 4000اإلدارة العلمية واملعلوماتية، دار الشروق، القاهرة، 
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عن الضبط، كما استحدث إجراءين تستعمل فيهما الوسائل التقنية يف التحري والتحقيق مها: 
ولكن هل بالفعل هذه القواعد وحدها  ، ة املروراملعطيات املتعلقة حبرك املراقبة اإللكرتونية وحفظ

 كافية لتغطية اجلوانب القانونية والعملية املتصلة هبذه الظاهرة أم ال بد من تكريس قواعد أخرى؟
للدليل التقين بني اإلشكاالت اإلجرائية و قبول  بالدراسة سنتطرقة على هذا اإلشكال إلجابلو 

نتطرق يف املبحث الثاين لدراسة اإلجتاه حنو تكريس  كمبحث أول و من مث  مشروعيته ومصداقيته
 تنظيم اإلطار التشريعي لألدلة التقنية كرهان مستقبلي.
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 المبحث األول : الدليل التقني بين اإلشكاالت اإلجرائية و قبول مشروعيته و مصداقيته 
على اإلثبات إذ أصبحت األدلة  أثرت، كما  صاحبة هلاتقنية املعلومات على نوعية اجلرائم امل أثرت

وسائل يستخدمون اجلناة  حيث أصبحمن اجلرائم،  التقليدية غري قادرة على إثبات هذا النوع
ختريبها و ري والتالعب ، و كاستخدام كلمات السر والتشف  سلوكاهتم هم من إخفاء متطورة متكن

ذلك يف  ون جزء من الثانية، كلوقت قياسي قد تك يف ،إلكرتونية  طرق بواسطة اتالفها ،وذلك 
، وهو ما يضعف بكثري من قوة األدلة التقليدية هي بيئة النظام  املعلومايتإطار بيئة غري مادية 

افرتاضي كاعرتاف نة يف هذه اجلرائم اليت تتم يف عامل اإلدا اءفة من حيث كفايتها يف إقامة بناملعرو 
صول على أداة ادية عن طريق التفتيش، أو احلالفاعل بارتكابه للجرمية، واحلصول على أدلة م

مع  متناسبةطرق إلكرتونية لهذا النوع من اجلرائم حيتاج  ،هذا باإلضافة إىل أن إكتشاف اجلرمية
إىل كلمات وبيانات حمسوسة ومقروءة   تهاوترمج ايث ميكنها فك رموزهحب ة الوسيلة املتستخدةطبيع

تصلح ألن تكون أدلة إثبات هلذه اجلرائم ذات الطبيعة الفنية والعلمية اخلاصة، وهو ما يعرف 
 .ل التقين بالدلي

اإلشكاالت اإلجرائية للدليل التقنيالمطلب األول:   
  .مصداقيته كفرع ثايننتطرق يف هذا املطلب ملفهوم الدليل التقين كفرع اول ومن مث اىل مشروعيته و 

 مفهوم الدليل التقنيالفرع األول : 
بأنه "معلومات يقبلها املنطق والعقل ويعتمدها العلم، يتم الدليل التقنيي  يعرفحيث 

احلصول عليها بإجراءات قانونية وعلمية برتمجة البيانات احلسابية املخزنة يف أجهزة النظم 
وميكن استخدامها يف أي مرحلة من مراحل التحقيق أو املعلوماتية وملحقاهتا وشبكات االتصال 

أو أنه  ،1احملاكمة إلثبات حقيقة فعل أو شيء أو شخص له عالقة جبرمية أو جان أو جمين عليه"
"الدليل املأخوذ من أجهزة الكمبيوتر وهو يكون يف شكل جماالت أو نبضات مغناطيسية أو  

امج وتطبيقات وتكنولوجيا خاصة وهي مكون رقمي كهربائية ممكن جتميعها وحتليلها باستخدام بر 

                                                           
 .202حممد األمني البشري، املرجع السابق، ص  - 1
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لتقدمي معلومات يف أشكال متنوعة مثل النصوص املكتوبة أو الصور أو األصوات واألشكال 
 1والرسوم وذلك من أجل اعتماده أمام أجهزة إنفاذ وتطبيق القانون.

 مات يتم الدليل التقين كل معلو اعتربمن منها  أن على التعريفات السابقة  حظ املال 
معني ميكن قراءته عن طريق كما لو كانت حمملة على وسيط  إعدادها أو ختزينها بشكل رقمي  

، و هو هبذا يتالقى مع  وظيفة ما تؤدي إىل إجناز لوماتاملعواليت عند تنفيذها يف نظام  اآللة
كونان يتفقان يف أن كال امل بالرغم منالربنامج أي ال وجود لتفرقة بني الدليل التقين و الربنامج ، ف

كها يرت  ةعبارة عن آثار معلوماتيفهما علومات من حيث تكوينهما، تقنية املااللتصاق ب مسألة
نظام الاملعلومات داخل ، فان يف شكل رئيسي هو الشكل الرقمياالنرتنت، ويظهر  مستخدم

تقنية الرتقيم اليت تتعلق  من خالل تتحول إىل طبيعة رقمية،  و مهما كان شكلها فهي لومايتاملع
برتمجة أو حتويل أي مستند معلومايت مؤلف من نصوص أو صور أو أصوات أو بيانات إىل نظام 

ربنامج الدليل التقين و إال أن الفرق بني ال،  واحد و الصفرعداد قوامه الرقمان الثنائي يف متثيل األ
دور يف القيام مبختلف العمليات اليت  ألخري لهاة اليت يؤديها كل واحد منهما، فيكمن يف الوظيف

ء أوامر إعطا عن طريق  ريق جمموعة من الربامج ال يقوم بعمله إال عن ط نهنظام ، ذلك أالحيتويها 
م انظالاالعتداء على يف معرفة كيفية حدوث جرائم  يكمن دورهبذلك، أما الدليل التقين ف

 .2نسبتها إىل مرتكبها إلجل ،لومايتاملع
عليه  لة املستخلصة من الكمبيوتر، ودلألالدليل التقين  عتبارذهب التعريف إىل إيف حني 

املعلومات اليت تكون يف شكل جماالت أو نبضات مغناطيسية أو كهربائية أي اليت ال زالت مل ف
تفصل عن أجهزة احلاسب اآليل واخلوادم واملضيفات والشبكات مبختلف أنواعها... ال تصلح ألن 

، هذا باإلضافة اىل ان الكمبيوتر ليس وحده  قول غري دقيق يف نظرنال التقين وهو توصف بالدلي
من يقوم باملعاجلة اآللية للمعلومات حيث أن اهلواتف احملمولة و البطاقات الذكية كبطاقة الذاكرة 

                                                           
دليل اإللكرتوين يف جرائم املعلوماتية، حبث منشور على املوقع التايل: خالد ممدوح إبراهيم، ال - 1

http://kenanaonline.com/users/khaledmamdouh/posts/79345    . 20على الساعة  52/25/5202أطلع عليه بتاريخh25 
  .65بن قارة مصطفى، املرجع السابق، ص  عائشة - 2
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يشوبه اخلارجية تقوم بالدور ذاته و هلذا فان قصر الدليل التقين يف الكمبيوتر و اجهزته يعد تعريفا 
 .النقصان  
لومايت جبميع م املعانظالخزنة يف املعلومات املدليل التقين بأنه "ا سبق نقدم تعريفنا للومل
م ليلها باستخداممكن جتميعها وحت بأي طريقة إلكرتونية ، و اليت من تنقلة عربهامل، أو مكوناته 

نظام  أو الة على شاشة تكنولوجيا خاصة لتظهر يف شكل خمرجات ورقية أو إلكرتونية أو معروض
 ".يف إطار اإلجراءات املعمول هبا  من األشكال، إلثبات وقوع اجلرمية غريه

 غريو  غري ملموسيف شكل إلكرتوين يات ومعلومات من معطيتكون هذا الدليل  ا كانملو 
كدليل و  تعامل معه، لل ةتقني جوانبفهو حيتاج إىل  ت ،عداامل جهزة واأل متواجدة يف  وسسحم

 ،1العلمي منطقخيضع للدليل فهو ك ذلل ، وللبحث عنه و استخراجه إىل بيئته التقنية حيتاج 
 سنتناول اهم مميزاته وفق ما يلي :و 
 يمتاز الدليل التقني بالسعة التخزينية العالية: -
 2.إخل.جمموعةكتب ، منشورات ، حمادثات...الصور،  آالفميكن ختزين  
 سهولة التالعب بالدليل التقني: -
 .قصوى رقمية أخرى بسرعة  لفاتيف م وضع املعلوماتأو  اإلتالفتعديل أو بال
 : معلومات عن الجانيو يحلل الدليل التقني يرصد  -

 فهو ، لذا اخلاصةة األمور الشخصي ،ته اسلوك،حتركات الفرد، عاداته تسجيل  من خالل
 .إستخدامه يف جمال البحث اجلنائيمن حيث  أيسر من الدليل املادي

 التقنية: بيئتهالدليل التقني مستوحى من  -
أجهزة احلاسوب واخلوادم  تكونة مناملإلفرتاضية تقين مستنبط من بيئته االدليل ال 
 عربها. هت والشبكات ويتم تداولواملضيفا

                                                           
  .299عمر حممد أبو بكر بن يونس، اجلرائم الناشئة عن استخدام االنرتنت، املرجع السابق، ص  - 1
عرب  ممدوح عبد احلميد عبد الطلب، زبيدة حممد جاسم وعبد اهلل عبد العزيز، منوذج مقرتح لقواعد اعتماد الدليل الرقمي لإلثبات يف اجلرائم - 2

 .4425، ص 4006مايو  54-50الكمبيوتر، مؤمتر األعمال املصرفية اإللكرتونية بني الشريعة والقانون، اجمللد اخلامس، املنعقد يف: 
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 للنسخ: يتهقابل  -
علمية، مما يشكل ضمانة القيمة النفس ، اليت هلا مطابقة لألصل نسخمنها ستخرج حيث ي

 1.هعن طريق نسخ طبق األصل منالتغيري ومحايته من الفقدان و  ليهللحفاظ ع ةفعال
 التخلص منه: وبةصع -

شرطة من األوراق واأل ،اليت ميكن بسهولة التخلص منها  2األدلة التقليدية على عكس
أو مسح إقرارا بارتكاب شخص للجرائم وذلك بتمزيقها وحرقها، اليت حتتوي على املسجلة 

 .اخل يدهم بعدم اإلدالء بالشهادة...أو هتد الشهودأو بقتل  موضعها،بصمات األصابع من 
، وإصالحها  ، حيث ميكن اسرتجاعها بعد حموها بالنسبة لألدلة التقنية فإن احلال غري ذلك و

مما يؤدي إىل صعوبة اخلالص منها، ألن هناك العديد من  بعد إتالفها، وإظهارها بعد إخفائها،
الربجميات من ذات الطبيعة الرقمية ميكن مبقتضاها اسرتداد كافة امللفات اليت مت إلغاؤها أو إزالتها 

املستخدمة باسرتجاع الصور وامللفات احملذوفة من  photorec، وforemost ،recoverjpegمثل 
 .3USB اهلارد وذواكر
أو عن طريق إعادة هتيئة أو  delete 4مشكلة تثار فيما إذا مت ذلك اإللغاء باألمروال 

وسواء كانت هذه املعلومات  formatباستخدام األمر  hard diskتشكيل القرص الصلب 
صورا أو رسومات أو كتابات أو غريها، كل ذلك يشكل صعوبة إخفاء اجلاين جلرميته طاملا علم 

وقوع اجلرمية، بل أن نشاط اجلاين حملو الدليل )فعل اجلاين حملو الدليل( رجال البحث والتحقيق ب

                                                           
 عمر حممد بن يونس، مذكرات يف اإلثبات اجلنائي عرب االنرتنت، ندوة الدليل الرقمي مبقر جامعة الدول العربية جبمهورية مصر العربية، يف - 1

 .59، ص 4000مارس  8-1الفرتة من 
وبالعربية احلمض النووي، وذلك الحتاد كليهما يف هذه اخلصيصة وهي  DNAيتشابه كل من الدليل التقين والدليل اجليين أو ما يطلق عليه  - 2

 صعوبة التخلص منهما من ناحية، ومن ناحية أخرى ميكن إحداث تعديل يف تكوينهما معا.
 صيل حول هذه الربامج أنظر املوقع التايل:للمزيد من التفا - 3

4- http://www.isecur1ty.org/articles/digital-forensics/221-photorec-recoverjpeg-foremost.html USA, v, 

EDWARD m. stulock, app. 8th cir.no.02- 1401OCTOBER 25, 2002. 
 .859، ص 4002ة باالنرتنت يف القضاء األمريكي، الطبعة األوىل، دار أكاكوس، مشار إليه لدى: عمر حممد بن يونس، أشهر املبادئ املتعلق
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يشكل دليال، فنسخة من هذا الفعل يتم تسجيلها يف الكمبيوتر وميكن استخالصها الحقا كدليل 
   1إدانة ضده.

فائقة السرعة تنتقل من مكان آلخر عرب شبكات للدليل التقني :  طبيعة ديناميكية لا -
 عدية حلدود الزمان واملكان.االتصال مت

مبناطق خمتلفة من دل املعرفة الرقمية ستغلي الدليل من تباملميكن  :مسرح الدليل التقني ةعالمي -
 العامل، مما يساهم يف االستدالل على اجلناة أو أفعاهلم بسرعة أقل نسبيا.

 املتواصل يف البيئة التقنية.اليت ال تتصف باجلمود بالتبعية للتطور  : بطبيعته الدليل التقني تطور -
 ( للدليل التقني:0-1الطبيعة الرقمية الثنائية ) -

ليس للدليل التقين هيئة واحدة، وإمنا له خصيصة االلتصاق مبفهوم تكنولوجيا املعلومات 
-5) و الواحد الصفرألرقام ثنائية موحدة يف  من حيث تكوينه، إذ يتكون من تعداد غري حمدود

بعدم تشاهبها فيما بينها على الرغم من وحدة الرقم الثنائي الذي تتكون منه،  (، واليت تتميز0
فالكتابة مثال يف العامل الرقمي ليس هلا الوجود املادي الذي نعرفه يف شكل ورقي، وإمنا هي 
جمموعة من األرقام اليت ترجع إىل أصل واحد هو الرقم الثنائي املشار إليه، فأي شيء يف العامل 

تكون من الصفر والواحد ومها يف تكوينهما احلقيقي عبارة عن نبضات متواصلة اإليقاع الرقمي ي
، وأما تكوين معطياته فإهنا ختتلف من حيث احلجم 2تستمد حيويتها وتفاعلها من الطاقة

 ( يف ملف ميكن أن ختتلف عن احلجم يف ملفات أخرى.0-5واملوضوع، إذ كمية الـ )
  الدليل التقني. معوقات  :انيالث فرعال

حىت ولو  و اليت اضيةيف البيئة االفرت  قاعدة الدليل التقين املثارة أثناء تطبيق  املشكالتتعد 
بل  تشريعه اإلجرائي  عدل أحكامالذي ما تدخل املشرع  كما هو حال املشرع اجلزائري إذا 

ة ما مل يقابل ذلك قدم حال متكامال للمعضلة العملياستحدث البعض اآلخر فإن ذلك ال يو 

                                                           
عرب ممدوح عبد احلميد عبد الطلب، زبيدة حممد جاسم وعبد اهلل عبد العزيز، منوذج مقرتح لقواعد اعتماد الدليل الرقمي لإلثبات يف اجلرائم  - 1

 .4420الكمبيوتر، املرجع السابق، ص 
  .295بكر بن يونس، اجلرائم الناشئة عن استخدام االنرتنت، املرجع السابق، ص عمر حممد أبو  - 2
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 روهو أم،  1جهها أثناء مباشرهتالول أخرى تعمل على القضاء أو التقليل من الصعوبات اليت تواحب
االمهية ملواجهة هذا النوع  املستحدث من اجلرائم وذلك لكي مننع ما ميكن أن يقال من  يف غاية

 :لتاليةالنقاط ا نوجزها يفو اليت  ان صعوبة إثبات واكتشاف هذه اجلرائم 
 لدليل التقنياالمعوقات الخاصة بطبيعة تكوين  :أوال

ابعة من نسبب الطبيعة  الحتديدا، وذلك ب هب ةتعلقاملاملشاكل الداخلية فيه و هبا  يقصدو 
 احلصول عليهتعود على إجراءات ، و اليت ليل تكنولوجيا املعلومات اليت يتكون منها هذا الد

 :يلي  سنفصل فيها كما إجياد حلول بشأهنا، و قيمتها إن مل يتممن تضعف ف
 :المختلطة  المرئية و غير ته: طبيعأ

الرجل تفقد  للمعلومات الرقمية كهربائيالأو  غناطسيامل نبضايتالأو  ايلاجملشكل ال  
عنوي غري م جانببين على ميف عامل افرتاضي  فهي متواجدةباحلواس الطبيعية،  إدراكها العادي

عدم إمكانية وجود فرز، ذايت يف إطار التخزين الرقمي،  نتيجتهمكون رقمي خمتلط،  يفموس مل
فمسألة اختالط امللف اجملرم موضوع الدليل اجلنائي الرقمي بامللف الربيء أمر وارد يف البيئة 

                                                           
ات الذي التحديات اليت تعرتض  الدليل الرقمي مت التطرق هلا يف املؤمترات الدولية، ولعل أمهها مؤمتر اإلنرتبول السادس جلرائم تقنية املعلوم -1

حيث مت تناول هذه التحديات من خالل الورقة اليت قدمها وفد مصر ومدير إدارة  4001/  2/ 51إىل  56شهدته القاهرة يف الفرتة ما بني 
ويتمثل يف انتشار مقاهي االنرتنيت اليت يستطيع أي فرد من خالهلا أن التحدي األول:  مكافحة جرائم احلاسبات وشبكات املعلومات، فيتمثل

رتكاب جرائمه، وهو ما يؤدي إىل صعوبة التوصل ملرتكبها، نظرا إىل إمكانية تنتقل يتعامل مع شبكة الشبكات، مبا فيه اجملرم الذي يستخدمها ال
األجهزة، اجملرم بني أكثر من مقهى خالل اليوم الواحد مما يؤدي إىل صعوبة التوصل بصورة دورية ألدلة اإلثبات لقيام تلك املقاهي بإعادة تشكيل 

أو ما يعرف باسم " االنرتنيت فائق السرعة" والذي مل يسلم هو األخر من يد اجملرمني، إذا  A.D.S.Lفيتمثل يف تكنولوجيا   التحدي الثانيأما 
استخدموه لتنفيذ خمططاهتم اإلجرامية وذلك عن طريق اشرتاكهم إىل جانب أشخاص آخرين يف جهاز واحد عن طريق موزع خطوط، مما يؤدي إىل 

، أما 1فريجع إىل ظهور االنرتنيت الالسلكي، والذي سهل هلم االنتقال إىل عدة أمكنة يف اليوم الواحد التحدي الثالث صعوبة التوصل إليهم، أما 
أثناء التجوال عرب الشبكة اليت تؤمنها بعض املواقع، اليت استغلت من طرف القراصنة بل  PROXYعمليات التخفي  التحدي الرابعفيما خيص 

ك املواقع قاموا بإطالق فريوساهتم املدمرة عرب العامل األمر الذي بات يشكل ظاهرة خطرية، ولذلك أن مصممي الفريوسات املدمرة من خالل تل
 فإننا نقرتح إلزام مسؤويل املواقع اليت تستخدم الرب وكسيات باالحتفاظ باملعطيات األساسية واحلقيقية ملستخدمي مواقعهم على الشبكة.
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تبدو مشاهبة   LOG FILLE، فعلى سبيل املثال ملفات الولوج 1التخزينية يف  العامل الرقمي
لعادية، وممكن مجعها مثل أي ملف آخر وهي حتتوي على كمية هائلة من املعلومات للملفات ا

اليت قد تفيد البحث والتحقيق اجلنائي، إال أن الصعوبة يف مجع هذه املعلومات اجلنائية أهنا عادة 
ما تكون خمتلطة بغريها من معلومات مستخدمي الكمبيوتر االبرياء، مما قد يشكل هتديدا 

 .2ءخلصوصية هؤال
وبالتايل خيتلف الدليل التقين عن األثار املادية الناجتة عن اجلرائم التقليدية، فال تنتج التقنية 
الشعر والدماء وبصمات األصابع وآثار األقدام وما إىل ذلك وإمنا ما تنتجه التقنية هو نبضات 

املعاجلة اآللية على أية رقمية تشكل قيمتها يف إمكانية تعاملها مع القطع الصلبة ايل تشكل نظام 
شاكلة يكون عليها ال تفصح عن شخصية معينة، فضال عن ذلك غالبا ما يكون الدليل التقين 

 مرمرا أو مشفرا مع وضع عناوين مضللة هلا وختزينها يف شكل ملفات غري تقليدية.
فئة فال مرية أن اجملرمني الذين يرتكبون جرائم االعتداء على نظم املعاجلة اآللية من 

األذكياء الذين يضربون سياجا أمنيا على أفعاهلم غري املشروعة قبل ارتكاهبا لكي ال يقعوا حتت 
طائلة العقاب، فهم قد يزيدون من صعوبة تطبيق القواعد اإلجرائية اليت يتوقع حدوثها للبحث عن 

لة عرب الشبكات األدلة اليت قد تدينهم برتميز أو تشفري املعلومات املخزنة إلكرتونيا أو املنقو 
االتصال، حبيث قيد يستحيل على غريهم االطالع عليها وبذلك يشكل هذا الدليل عائقا أمام 

 سلطات البحث والتحقيق أثناء تطبيقها للقواعد اإلجرائية املقررة الستخالصه.
 لدليل التقني:ا: ديناميكية ب

حسب بل تصل إىل درجة فاألدلة التقنية أدلة ليست أقل من مادية من األدلة املادية ف 
التخيلية يف حجمها وشكلها ومكان تواجدها غري املعلن فيهي ذات طبيعة ديناميكية فائقة السرعة 

 le stockage desإذا تتنقل عرب شبكات االتصال بسرعة فائقة، مبعىن إمكانية ختزين املعلومات 

                                                           
رب االنرتنيت يف القانون األمريكي، املرشد الفدرايل األمريكي لتفتيش وضبط احلواسيب وصال إىل الدليل عمر بن يونس، اإلجراءات اجلنائية ع  - 1

 . 42اإللكرتوين يف التحقيقات اجلنائية، املرجع السابق، ص 
 .52السابق، ص ( يف حبث وحتقيق اجلرائم على الكمبيوتر، املرجع TCP/IPممدوح عبد احلميد عبد املطلب، استخدام بروتوكول )  2
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données  على خادم  –يف اخلارجserver  - بعد وهو ما قد يثري  بواسطة شبكة االتصال عن
مشكالت عديدة قد تعوق اختاذ اإلجراءات الالزمة لضبط األدلة التقنية والبحث عنها، ألنه 

، 1يستلزم القيام هبا خارج حدود الدولة يف نطاق دولة أخرى حيث ارتكبت اجلرمية أو جزء منها
يصطدم مبشاكل احلدود والواليات القضائية، ملا ينطوي عليه من مساس بسيادة هذه  وهذا كله 

الدولة، وهذه املشكلة تظهر بصورة جلية حني اختاذ اجراءات التفتيش لضبط هذه اجلرائم عندما 
يكون نظام املعاجلة اآللية متصال ينظم أخرى خارج الدولة، ويكون تفتيش هذه النظم ضروريا 

 م عما تشمله من جرائم. إلماطة اللثا
وهو ما يفرض احلاجة إىل احلصول على إذن الدولة اليت يتم إجراء البحث يف جماهلا  

اليت   2اإلقليمي أو إبرام اتفاقية ومعاهدات دولية ثنائية أو متعددة األطراف يف جمال التعاون الدويل
أجل مجع هذا النوع من األدلة  تستهدف من وزراء ذلك التقريب بني القوانني اجلزائية الوطنية من

 العابرة للحدود.
، 46/55/4005وتعد معاهدة اجمللس األورويب حول جرائم تقنية املعلومات املوقعة يف 

واليت أيدهتا الواليات املتحدة بقوة هي أول خطوة رئيسية يف هذا االجتاه وميكن اعتبارها بداية 
 البلدان املعنية أن تتبعها يف هناية األمر يف جهودها.لعمل وضع القواعد واملعاير اليت يتوقع من 

 coopérationخصصت اتفاقية بودابيست الباب الثالث منها لدراسة التعاون الدويل 

internationale   ( على ضرورة تعاون األطراف فيما بينها وفق 46ومن خالل نصت املادة )
املالئمة بنسبة لتعاون الدويل يف املسائل ألحكام هذا الفصل، ومن خالل تطبيق الوسائل الدولية 

اجلزائرية والرتتيبات اليت تستند إىل تشريعات موحدة ومتبادلة، وكذلك بنسبة لقوانني احمللية، إىل 
أقصى مدى ممكن، بغرض التحقيقات واإلجراءات اجلزائية املتعلقة باجلرائم ذات الصلة بالنظم 

 مع األدلة ذات الشكل اإللكرتوين ملثل هذه اجلرائم".احلاسوبية، والبيانات املعلوماتية، أو جل
                                                           

1
  Dans ce sens. Voir ;Fiche de l AWT. La criminalité informatique. Disponible en ligne à l 

adresse suivante ; http;//www.awt.be/contenu/tel/sec/sec,fr,fic,140.000.pdf. 
2
 Emmanuelle L’amandé –  Maga Secours , législations et dispositifs de lutte contre la 

cybercriminalité ; un besoin d’harmonisation internationale, disponible en ligne à l’adresse 

suivante ;http ;// www.mag – secours  com / spip. php ? article 7842.  
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ويف هذا الصدد جند أن املشرع اجلزائري قد خصص الفصل السادس من القانون رقم 
لوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ابشأن  4002( لسنة 02-02)

ستنتج ذلك من ضرورة أن تطلب اجلزائر ومكافحتها " للتعاون واملساعدة القضائية الدولية " وما ي
 41الدعم من الدول اليت سبقتنا يف هذا اجملال على غرار اتفاق التعاون الذي وقعته اجلزائر بتاريخ 

مع فرنسا حملاربة اإلجراء املنظم وباخلصوص اإلجرام التقين واملتضمن التعاون األمين  4006أكتوبر 
بة اجملرمني اإللكرتونيني إذا جيب إذا اقتضت الضرورة وضع والدعم التقين للشرطة اجلزائرية حملار 

 .1قانون يسهل هذا التعاون بني اجلزائر والدول األخرى
 : الدليل التقني تعديل أو محو إمكانية: ج

تتم جرائم االعتداء على نظم املعاجلة األلية يف بيئة غرب تقليدية حيث تقع خارج إطار 
أركاهنا يف بيئة احلاسوب واالنرتنت ويطلق عليها " البيئة التقنية " هذه الواقع املادي امللموس لتقوم 

األخرية تعكس على طبيعة الدليل الذي تتجه مما جتعله غري مرئي، وهو ما جيعل أمر طمسه وحموه  
كليا من قبل الفاعل أمرا يف غاية السهولة ويف زمن قصريا جدا. وهكذا على سبيل املثال فإن 

كم يف املعلومات ميكن أن يستعمل نظاما معلوماتيا من اجل حمو تلك املستخدم الذي حي
 املعلومات اليت تعد موضوعا للتنقيب اجلنائي، وبالتايل تدمري كل األدلة.

وعلى ذلك نرى أنه ميكن احلفاظ على األدلة ومن مث ضمان أن اإلجراءات التقليدية جلمع 
 –يف بيئة تكنولوجية تتميز بالتالشي أو التبخري الدليل التقين كالتفتيش والضبط ال تزال فعالة 

 -وذلك فظال عن الربجميات اليت ميكن مبقتضاها اسرتداد كافة امللفات اليت مت إلغائها أو إزالتها
إتباع نظام إلزام مزودي اخلدمات بالتحفظ على املعطيات املخزنة لديهم حيث أنه إذا مل تتوافر 

ألشخاص املشرتكني يف اجلرمية فإهنا تكون عرضة لالختفاء وهذا األدلة على االتصال وعن عناوين ا
من ضرورة السماح لكل طرف لسلطاته املختصة  50ما نصت عليه اتفاقية بودابيست يف املادة 

                                                           
، 544، السنة الثالثة، رقم 4002يوليو  49الفرتة التشريعية السادسة، الدورة العادية الرابعة، اجللسة العلنية املنعقدة يوم السبت م، -ر-ج  1
 .52ص
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أن تأمر أو تفرض بطريقة أخرى مزود اخلدمة التحفظ على املعطيات املعلوماتية املخزنة مبا يف ذلك 
 املخزنة بواسطة نظام معلومايت. املعطيات املتعلقة باملرور

وحىت تستوضح الصورة لنا عن هذا اإلجراء نعطي املثال عليه: قد يعلم رجال الضبط 
القضائي بوجود فريوسات يف اليوم األول فيقومون باختاذ إجراءات احلصول على إذن التفتيش يف 

املزود قام بشطب السجالت  اليوم التايل، ويف اليوم الثالث حيصلون على اإلذن مث يصل عملهم أن 
 كاملعتاد يف اليوم الثالث املذكور.

إذا التحفظ على املعطيات يعترب إجراء أويل أو متهيدي اهلدف منه هو االحتفاظ 
باملعطيات قبل فقداهنا، وهي املربرات اليت حددهتا املذكرة التفسريية التفاقية بودابيست واليت تدعو 

 كما يلي:  إىل اختاذ مثل هذا اإلجراء وذلك
قابلية املعطيات املعلوماتية للتالشي، حيث تكون حمال للمحو أو التغيري سواء كان ذلك  -5

أو بدافع غري  –هبدف طمس معامل اجلرمية أو أي عنصر إثبايت لشخصية اجملرم  –بدافع إجرامي 
 إجرامي وذلك يف إطار احلذف الروتيين للمعطيات اليت مل تعد احلاجة إليها.

ا ما يتم ارتكاب جرائم االعتداء على نظم املعاجلة اآللية عن طريق نقل االتصاالت عرب غالب -4
نظم احلاسوب، حيث ميكن أن تتضمن هذه االتصاالت حمتويات غري مشروعة مثل الفريوسات، 

 فتحديد مصدر هذه االتصاالت ميكن أن تساعد يف حتديد هوية مرتكيب اجلرمية.
الصياغ، حيث يتم نسخ دليل على نشاط جنائي من قبل مزودي تأمني الدليل التقين من  -6

اخلدمات، مثل املراسلة اإللكرتونية اليت مت إرساهلا أو استقباهلا، ومن مت ميكن الكسف عن دليل 
 جنائي للجرائم املرتكبة.

كما نصت عليه التشريعات األجنبية كالتشريع األمريكي، إذا نص على  هذا اإلجراء يف القسم 
(f )18 U.S.C 2703  من قانون خصوصية االتصاالت اإللكرتونية األمريكيECPA

1. 

                                                           
1
 “A gent may direct providers to preserve existing record pending the issuance of however, compulsory 

legal process. Such requests have no prospective effect “ . 
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  -يالحظ مما سبق أن إجراء التحفيظ على املعطيات املخزنة يعد لبعض الدول العربية
سلطة قانونية جديدة فهو أداة حتقيق مستحدثة يف إطار مكافحة جرائم تقنية  -كسوريا

بشان  4002( لسنة 02 -02ري قد نص يف القانون رقم )املعلومات، يف حني جند املشرع اجلزائ
الوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها على إجراء احلفظ وذلك يف 

 ( منه.50املادة )
وباستقرائنا لنص املادة السابقة الذكر نالحظ أهنا بالرغم من أمهيتها خاصة إذا تعلق األمر 

كان وصول االتصاالت اإللكرتونية وبالتايل حتديد هوية اجلناة، إال أن نطاق بتتبع مصدر أو م
تطبيق هذه املادة ال ميتد إىل التحفظ على املعطيات، وعليه إذا كان االمر متعلقا حبفظ معطيات 
سبق وجودها ومحايتها من كل شيء ميكن أن يؤدي إىل إتالفها فإن السعي لدى مزود اخلدمة 

ها فإن اخلدمة إىل غطاء من املشروعية يربر له قيامه بذلك، وعلى ذلك نرى أنه بقصد التحفظ علي
يتعني على املشرع اجلزائري أن يتدخل لسن قاعدة قانونية إجرائية ينظم فيها الوضع القانوين 
للتحفظ على املعطيات املخزنة حتت السيطرة مزود اخلدمات وذلك على حنو ما فعلت اتفاقية 

 بودابيست .
 المعوقات الخاصة بالعامل البشريا : ثاني

 ويتعدد هذا النوع من املعوقات على النحو التايل:
 القانون: ص المعرفة التقنية لدى رجال: نقأ

ال شك يف أن أجهزة العدالة على رأسها الشرطة تلعب دورا رئيسيا إن مل نقل يتوقف 
 عليها أمر تطبيق القانون بصورة كلية.

وإذا كانت هلذه األجهزة مبا هلا من خلفية قانونية أمهية كبرية يف التحري عن اجلرائم 
وحتقيقها والبحث عن مرتكبيها يف إطار اجلرائم التقليدية إال أن وظيفتها يف مكافحة جرائم 
االعتداء على نظم املعاجلة اآللية ال ترقى إىل نفس الدرجة من األمهية، ذلك أن الطبيعة اخلاصة 
للبيئة اليت تتعامل معها فضال عن ذاتية الدليل التقين الذي يعيش فيها انعكس على عمل اجلهات 
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املكلفة بالبحث والتحري، حيث يتطلب الكشف عن هذه اجلرائم إتباع اسرتاتيجيات خاصة 
يساعدهم على مواجهة التقنيات املعلوماتية وهو ما  ولق باكتساهبم مهارات خاصة على حنتتع

 إليه اجلهات املكلفة بالتحري والتحقيق يف العامل املادي.تفتقر 
فإذا أضفنا إىل نقطة الدراية الرقمية مسألة التعامل مع األدلة التقنية وهي اليت تشكل عقبة  
كبرية أمام سلطات التحقيق، فإننا نكون أمام معضلة أكرب من جمرد احلصول على الدليل التقين، 

من الدليل التقين غالبا هو احلاسوب واخلوادم واملضيفات والشبكات إذا أخذنا يف االعتبار أن مك
ولعل املثال التقليدي التوظيفي املالئم دائما هو قيام رجل الشرطة بوضع حقيبة كاملة حتتوي على 
اسطوانات الكمبيوتر املصادرة وذلك يف صندوق السيارة بالقرب من جهاز اإلرسال واالستقبال 

 .1جة أن اإلشارات الكهربائية القوية قد تسببت يف تدمريها مجيعاالالسلكي فكانت النتي
لذلك كان من الضروري إعداد إدارة خاصة ملواجهة هذا االعتداء التقين تعتمد على قوة  

تكوين البناء العلمي والتكنولوجي ألفرادها تتلقى البالغات وتالحق جمرمي التقنية وتبحث عن 
األدلة ضدهم وتقدمهم للمحاكمة، وذلك كله ضمانا للنوعية ملواجهة التحديات األمنية الناجتة 

ذا اإلجرام. سيما وأن متطلبات العدالة تقتضي أن تتحمل األجهزة األمنية احلكومية كامل عن ه
املسؤولية جتاه اكتشاف كافة جرائم تقنية املعلومات، وهذا ما دعت إليه االتفاقية األوروبية جلرائم 

وضوعه والذي كان م 52/5/4001، وكذلك املؤمتر املنعقد يف السوربون بباريس 2تقنية املعلومات
الشرطة واالنرتنيت، وكذا املؤمتر الدويل السادس بشأن اجلرائم املعلوماتية املنعقد بالقاهرة يف الفرتة 

 .51/2/4001إىل  56ما بني 

                                                           
 .611(، ص 5عبد اهلل حسني علي حممود، املرجع السابق، اهلامش رقم)  1
جاء يف املذكورة التفسريية التفاقية بودابيست بيانا لضرورة إنشاء وحدات خاصة كما يلي: " كل طرف يف االتفاقية تكون ملزمة بتبين   2

رة داخل اإلجراءات التشريعية وأية إجراءات أخرى ترى أهنا ضرورية وفق قانوهنا الداخلي واألطر القانونية من اجل إنشاء وتأسيس سلطات .... مقر 
 .اجلنائية النوعية القسم احلايل بغرض التنقيبات أو اإلجراءات
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وهو ما حدث فعال، حيث بادرت خمتلف الدول سواء األجنبية أو العربية بإنشاء وحدات 
 .1متخصصة ملكافحة اإلجرام التقين بصفة عامة

                                                           
ا عدة مل يتوقف األمر على املستوى الوطين فحسب فالبعد الدويل هلذه اجلرائم باعتبارها من اجلرائم العربة للحدود، مبا ميكن أن تتعدى آثاره  1

تدعو إىل ضرورة التعاون فيما بينها باعتبارها إحدى الضرورات الالزمة  دول، مما يستحيل على الدولة القضاء عليها مبفردها لذلك فإن احلاجة
" من أهم صور  la coopération policière internationaleملواجهة هذه األنشطة اإلجرامية املستحدثة، ويعد التعاون الشرطي الدويل " 

السيما إجرام تقنية املعلومات بصفة خاصة، ويتحقق هذا التعاون من خالل التعاون الدويل يف مكافحة اإلجرام بصفة عامة واإلجرام العابر للحدود 
طراف على عدة أجهزة من أمهها: املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، وهتدف هذه املنظمة إىل تأكيد وتشجيع التعاون بني اجهزة الشرطة يف الدول األ

ت املتعلقة باجملرم واجلرمية من خالل املكاتب املركزية الوطنية للشرطة الدولية املوجودة حنو فعال يف مكافحة اجلرمية، وذلك عن طريق جتميع املعلوما
 يف أقاليم الدول املنظمة إليها، وتبادل هذه املعلومات فيما بينها.

على ضرورة  2/50/4000يف مؤمتر جرائم االنرتنيت املنعقد يف لندن يف   « Raymond Kendall »وهذا وقد أكد سكرتري االنرتبول الدويل 
ع الدويل تعاون الدول يف مكافحة جرائم التقنية املعلومات بصفة عامة باعتبار هذه األخرية تربز كظاهرة دولية، وقد أكد على أنه جيب على اجملتم

بل جيب الشروع ويشكل فوري يف مكافحة هذه اجلرائم ويقوم االنرتبول بوضع عدم االنتظار إىل حني عقد معاهدات واتفاقيات يف هذا اإلطار 
 اسرتاتيجية جديد ملواجهة جرائم االعتداء على نظم املعاجلة اآللية بالتعاون مع األمم املتحدة.

ث من اإلجرام عل املستوى الدويل وجتدر اإلشارة إىل أنه يوجد منظمات أخرى هلا دور ال يقل عن دور اإلنرتبول يف مواجهة هذا النوع املستحد
حيث قامت بإعداد  G-8 GOUPE OF EIGHTوجمموعة الثمانية االقتصادين   oecdوخنص بالذكر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

مها يف تتمثل  مها   digital opprtunity task forceيف طوكيو لتكوين قوة دولية أطلق عليها  4000ملتقى دويل يف هناية نوفمرب 
 حتقيق  أمن تكنولوجيا املعلومات.

مقرأ –هولندا  –شرطة أوروبية  "  اإلنرتبول " واليت تتخذ من الهاي  5225وعلى غرار هذه املنظمة أنشا اجمللس األورويب يف لوكسمبورغ يف عام 
ائم العابرة للحدود ومنها بطبيعة احلال جرائم االعتداء هلا، لتكون مهزة وصل بني أجهزة الشرطة الوطنية يف الدول املنظمة وملالحقة اجلناة يف اجلر 

 على نظم املعاجلة اآللية.
مت إنشاء " األور جست " من قبل جملي االحتاد األورويب كجهاز يساعد على التعاون القضائي والشرطي يف مواجهة اجلرائم  4004/ 4/  48يف 

ت املتبعة من قبل السلطات القضائية الوطنية، خصوصا فيما يتعلق باألنشطة املرتبطة اخلطرية، حيث يعد دعامة يف فعالية التحقيقات واملطاردا
 جبرائم االعتداء على نظم املعاجلة اآللية. إىل جانب االنرتبول واال ورجست مت انشاء فضاء مجاعي من غري حدود مسي  بشجن وذلك من خالل

وقد استحدثت هذه االتفاقية وسيلتني جديدتني  52/0/5220تلك املعاهدة يف وعلى اتفاقية تطبيق  52/0/5280التوقيع على معاهدة  يف 
وتتمثل هاتني  لتعزيز التعاون الشرطي االوريب ملواجهة التحديات املنية اليت تفرضها الظروف اجلديدة، منها جرائم االعتداء على نظم املعاجلة اآللية

 قة اجملرمني.الوسيلتني يف مراقبة املشتبه فيهم عرب احلدود ومالح
"وهو أحد املؤسسات التابعة لالحتاد االوريب بإعداد املشروعات والربامج   nslecفضال عن ذلك قام مركز التدريب الوطين عن اجلرائم التقنية "   

اللذان  4006/4002، وأيضا برنامج اجيس 4005اليت هتدف اىل مكافحة اجلرائم عالية التقنية، ومن اهم هذه املشروعات مشروع فالكون 
انشا  يهدفان اىل التدرب على مكافحة جرائم االعتداء على نظم املعاجلة اآللية . اما على املستوى العريب جند أن جملس وزراء الداخلية العرب

ولة للمزيد من التفاصيل املكتب  العريب للشرطة اجلنائية جماله مكافحة اجلرمية ومالحقة اجملرمني يف حدود القوانني واالنظمة املعمول هبا يف كل د
 انظر على التوايل :

 . 852عمر حممد ابو بكر بن يونس ، اجلرائم الناشئة عن استخدام االنرتنيت، املرجع السابق .ص
Nadine adine L. C thwaites; Eurojust. autre brique dans l édifice de 1 coopération judiciaire en matière 

pénale ou solide mortier?.R.s.c.c ;n1. Janvier-mars 2003.p45. 

L harmonisation des moyens de lutte contre la cybercriminalité. Revue de web réalise le 22/4/2004. 

Disponible en lingne à l adresse suivante :htt://www.finances-gouv.fr. 

 عفيفي كامل عفيفي، املواجهة الشرطية جلرائم الكمبيوتر واالنرتنيت، منشور على املوقع التايل:
http; // www. Wamadani. Com /vb/ showthread. Php?t= 26760. 
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موذج املعتاد واألكثر شهرة هو " اإلدارة املخصصة ملتابعة جرائم تقنية املعلومات ولعل الن
يف الواليات املتحدة األمريكية واليت نالت االعرتاف هبا   FBI 1مبكتب التحقيقات الفدرايل 

كواحدة من أجنح هيئات مكافحة اإلجرام التقين، وإىل جانبها جند إسبانيا اليت أنشأت " وحدة 
النظم املركزية املعنية مبعلومات جرائم تقنية املعلومات " بصفة عامة وجرائم االعتداء على  التحريات

بصفة خاصة اليت تعمل مع اإلدارة املركزية يف وزارة الداخلية االسبانية على مراقبة مرتكيب تلك 
سلم هي اجلرمية املستحدثة والعمل على إحباط خمططهما االجرامي، كما جند أيضا فرنسا إذ مل ت

 Dominiqueاألخرى من خماطر هذا اإلجرام ونتيجة لذلك قرر وزير الداخلية الفرنسي السابق 

de Villepin بعد اطالعه على التقرير املقدم له من قبل وزير املالية واالقتصادThierry Breton 

خمطط  ، على ضرورة اتباع2والذي أكد فيه تضاعف كم جرائم تقنية املعلومات مبختلف أشكاهلا
 حمكم لتحقيق األمن املعلومايت، ويتضمن هذا املخطط ما يلي:

 دعم قوات الشرطة والدرك املتخصصني يف هذه املكافحة، وذلك عن طريق زيادة عددهم. -     
Le doublement   du nombre des enquêteurs spécialise. 

 تكوين شبكة خرباء من الشرطة والدرك. -   
Réseau d’experts police-gendarme 

واىل جانب االقرتاحات لسابقة، يضيف الوزير السابق ضرورة تطوير التعاون مع مراكز  
تسهيل مسايرهم للتطورات   البحوث املتواجدة يف اجلامعات واملؤسسات الكبرية بغرض

                                                           
  افظة على ما يتم حتصيله من أداة.والذي يضم بداخله جمموعة اشخاص مدربني على كيفية متابعة تلك اجلرائم والتحري عنها وضبطها واحمل  1
، 4002يف يوليو Thierry breton  وزير االقتصاد واملالية Dominique de Villepinكلف وزير الداخلية الفرنسي السابق    2

اىل االقرتاحات الالزمة بتقدمي تقرير حول نوعية جرائم تقنية املعلومات الكثر انتشارا يف الوسط الفرنسي، واعطاء نسبة املتضررين منها إضافة 
حسب االحصائيات املقدمة من املكتب  4002 جرمية سنة 000000واملناسبة ملكافحة ذلك االجرام، ولقد حددت نسبة ذلك االجرام حبوايل 

 دخول غري املصرح به (،انظر:املركزي ملكافحة اجلرائم املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومعظم تلك اجلرائم تتعلق بالقرصنة املعلوماتية)ال
  Rapp. Présenté par Thierry breton et remis à monsieur le ministre de l intérieure et de des 

libertés locales ;Chantier sur la lutte contre la cybercriminalité ,25/02/2005 , disponible en 

ligne à l’adresse suivante : http : //www.lesechos.fr 

-la gendarmerie et la lutte contre la  cybercriminalité .disponible en ligne à l adresse 

suivante http://www.libertysecurity.org/article226.html. 
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مسندة اىل مزودي اخلدمات أو  1التكنولوجية، أضف اىل ذلك ضرورة وضع شهادة مواطن
 األنرتنيت.الدخول اىل 

كما قامت فرنسا وسعيا اىل مكافحتها هذا االجرام املستحدث جبميع صوره بإنشاء عدة 
وحدات ومراكز متخصصة وغري متخصصة ضمن الشرطة والدرك ملكافحة هذا االجرام، وهذا ما 
 اشارت اليه االتفاقية االوربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات واليت وقعت وانضمت اليها فرنسا
وصادقت على سرياهنا على ارضها، ومن ذلك املكتب املركزي ملكافحة االجرام املرتبط بتكنولوجيا 

، قسم االنرتنيت التابع للمصلحة 2( OCLCTICاملعلومات واالتصاالت املعروف اختصارا ب: )
(، القسم املعلومايت STRJD)  التقنية للبحوث القانونية والوثائقية املعروف اختصارا ب:

(، IRCGNلكرتوين التابع ملعهد البحوث اجلزائية للدرك الوطين املعروف اختصارا ب: )اال
 .3( BDRIJوحدات أقسام االستعالمات والتحقيقات القضائية املعروفة اختصارا ب: )

                                                           
مواطن: وضعت هذه الشهادة من أجل معرفة اجلهود املبذولة من قبل مزودي اخلدمات والدخول إىل اإلنرتنت ملكافحة اإلجرام عرب تلك  شهادة  1

 الشبكة ملزيد من التفاصيل أنظر:
Rapp. Présenté par Thierry , diponible en ligne à l’ adresse précédent.  

ية، إىل يعترب هذا املكتب سالح الدولة الفرنسية يف مكافحة جرائم تقنية املعلومات بصفة عامة مبا فيها جرائم االعتداء على نظم املعاجلة اآلل  2
على مستوى املديرية املركزية  4000 – 1 -51( املؤرخ يف 201 -4000جانب وحدات أخرى، ولقد مت إنشاءه مبوجب مرسوم وزاري رقم )

 ة القضائية التابعة لوزارة الداخلية.للشرط
Décri. n° 2000 – 405 du 15 mai 2000 portant création d’un office central de lutte contre la criminalité liée 

aux technologies de l’information et de la communication.  

 le point deة اجلرائم املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال ميثل لفرنسا نقطة االتصالوجتدر االشارة يف هذا املقام أن املكتب املركزي ملكافح

contact international dans le domaine de la cyber- criminalité املركزية  التبادلية الدولية، فهو من جهة يشارك
من جهة أخرى، فهو يشارك يف نشاطات املنظمات الدولية، كما أنه حيافظ على املستوى الوطين، يف حتريك وتنسيق األعمال التحضريية الالزمة و 

كافحة على الروابط العلمية بني املصاحل املختصة يف البلدان األخرى ومع املنظمات الدولية ) ومن بني تلك املنظمات الدولية اليت تسهر على م
واالنرتبول Europol أربول  و G8عاجلة اآللية بصفة خاصة: جمموعة الثمانية جرائم تقنية املعلومات  بصفة عامة واجلرائم اليت تستهدف نظم امل

Interpol   واجلنة األوروبيةcommotion European  على املعلومات املرتبطة  –يف حبثها  –(، وذلك مع مراعات االتفاقية الدولية
 ( من نفس املرسوم، وأنظر كذلك:9املادة )بتلك اجلرائم املميزة وكذا املتعلقة بالتعرف وحتديد مرتكبيها، أنظر 

la police nationale ; la lutte contre la cybercriminalité et  les fraudes aux cartes bancaires, disponible en ligné 

à l’ adresse suivante ; http //www. intérieur. goun. Fr. 
 ، أنظر ما يلي:للمزيد من التفاصيل حول هذه األقسام، مهامها 3

- Rapp. présenté par Thierry  Bereton .disponible en ligne à l’adresse précédente. 

- La gendarmerie et la lutte contre la cybercriminalité disponible en ligne à l’adresse suivante http ; //www. 

libertysecurity.org/ artichl 226. html 
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وهذا ما قامت به مصر أيضا حيث أنشأت إدارة مكافحة جرائم احلاسبات وشيكات املعلومات 
أيضا األردن اليت نشأت  1وزرارة الداخلية املصرية الصادر عن  56109وذلك مبوجب القرار رقم 

مديرية األمن العام قسم خاص يعين جبرائم تقنية املعلومات بصفة عامة ويتوىل إجراءات املكافحة 
 52282واالستدالل والتحقيق يف اجلرائم اليت ترتكب بواسطة النظم هدفا أو بيئة هلا وذلك عام 

ئر فقد مت إنشاء هيئة وطنية للوقاية من اإلجرام املتصل بتكنولوجيات اإلعالم أما واحلال باجلزا
واالتصال ومكافحته تتوىل تنشيط وتنسيق عملية الوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم 
واالتصال ومكافحتها ومصاحبة السلطات القضائية ومصاحل الشرطة القضائية يف التحريات اليت 

، ونذكر على سبيل املثال الدرك الوطين الذي كان السباق يف إنشاء 3أن هذه اجلرائمجتريها بش
 –معمري  –مركز ملكافحة جرائم تقنية املعلومات ببئر مراد رايس، وأوضح العقيد بالدرك الوطين 

أن هذا املركز الذي سيباشر عمله بعد أشهر قليلة يعىن بتطوير أساليب التعامل مع هذا النوع من 
 .4رائماجل

 
 

                                                           
اإلدارة جديدة يف تكوينها ونوعيتها ختتص مبكافحة مثل تلك اجلرائم، وهي يف األصل تابعة لإلدارة العامة للمعلومات والتوثيق، وختضع وهذه   1

 لإلشراف املباشر ملدير اإلدارة، وتشرف عليها فنيا مصلحة األمن العام، ويشمل البناء التنظيمي هلذه اإلدارة على ثالث أقسام وهي: قسم
ات، وقسم التأمني  وقسم البحوث واملساعدات الفنية وجتدر اإلشارة إىل أن إدارة مكافحة جرائم احلسابات و شبكات املعلومات ليست العملي

موال اإلدارة الوحيدة املختصة مبكافحة هذه اجلرائم بل هناك عدة جهات تسعى إىل حتقيق هذا اهلدف، ومن قبيل ذلك اإلدارة العامة ملباحث األ
بعملية  / اإلدارة العامة للمعلومات والتوثيق، وتعد هذه األخري من اكثر اإلدارات بوزارة الداخلية تعامال مع اجلرائم املعلوماتية، وهي ختتصالعامة

استخدام املتابعة الفنية من خالل التحري عن اجلرائم املبلغ عنها من اإلدارات األخرى، كما تقوم بتحديد شخص املتهم من خالل عملية التتبع ب
 الذي يتعامل من خالله الشخص مع شبكة االنرتنت  IPعنوان االنرتنيت 

ت وقد مت تزويد هذا القسم مبختصني يف جمال علوم وهندسة الكمبيوتر وكما مت تزويده مبا يلزم من اجهزة ومعدات وبرجميات تساعده يف عمليا 2
 يل،التحقيق يف جرائم الكمبيوتر ويف فحص األجهزة املضبوطة يف  اجلرمية واحملافظة على االدلة فيها، وضاح حممود الوضاح، نشأت مفضي اجملا

 .556املرجع السابق، ص 
 ( من لقانون املتضمن الوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحته.52( و )56أنظر املادة )  3
 أطلع عليه على املوقع اإللكرتوين التايل:  4

http ; //www. sawt – alahrar. net/  online/ modules. PHP? Name= News & file= article & Sid= 858. 
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أما من حيث التكوين والتأهيل فقد قامت اجلزائر يبعث إطارات من الدرك الوطين 
للتكوين والتخصص يف البحث والتنقيب، ويف مالحقة جمرمي املعلوماتية إىل بلدان أجنبية مثل 

كما قامت وزارة   1فرنسا والواليات املتحدة األمريكية وفق اتفاقيات ثنائية للتعاون بني البلدتني
وبالتعاون مع املدرسة الوطنية للقضاء الفرنسية مبقر  56/54/4008العدل اجلزائرية ويف تاريخ 

املدرسة العليا للقضاء بالعاصمة بتنظيم دورة تكوينية لضباط الشرطة القضائية التابعني للمديرية 
انت حبضور اخلبري الفرنسي العامة لألمن الوطين وقيادة الدرك الوطين واألمن العسكري واليت ك

برنارد سيسمي، نائب الرئيس املكلف بالتحقيق القضائي اجلهوي املتخصص بران بفرنسا، وقد 
نظمت هذه الدورة وعلى حد قول مدير التكوين بوزارة العدل هبدف تعزيز قدرات ضباط الشرطة 

وتكثيف معارفهم القانونية القضائية خالل التحقيقات االمنية والقضائية يف هذا النوع من اجلرائم 
 .2مع عرض جتربة فرنسا يف هذا اجملال، خاصة وأن اجلرمية ظاهرة جديدة يف اجلزائر

يتضح لنا من خالل ما سبق ذكره أنه مهما جنح املشرع يف وضح النصوص القانونية 
 كايف ما مل وجماراته للتطورات اليت تشهدها التقنية املعلوماتية يوما بعد يوما إال أن ذلك يعدو غري

يتبع بإنشاء أجهزة فنية متخصصة يناط هبا عملية تطبيق هذه القوانني، وما يطلبه األمر من إتباع 
تعد  تكوين متعمق يف ميدان تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، ذلك أن توفر اسرتاتيجية تدريبية

تناسقة مع التطورات أفضل وسيلة لتنمية وعي الثقافة املعلوماتية للعاملني يسريون يف خطوات م
السريعة اليت صاحبت هذه التكنولوجيا ومواجهتها، لذلك جيب على اجلهات املعنية أن تويل 
التأهيل والتدريب اهتمام خاصا، وذلك باالعتماد على الكوادر الوطنية داخل وخارج الوطن 

تعلقة هبذا ومتابعة ذلك بالبحث عن كل جديد حول هذه التقنية وأخذ ما يلزم من الدورات امل

                                                           
1
 la gendarmerie étudie les expériences  étrangères afin de combattre la cybercriminalité. disponible en ligne 

à l’adresse suivante ;  

http ; // www. Alegria. Com/ forums / computer – internet / 21325 – cybercriminalité –en – alg – rie- 4. html. 
كنولوجيا كما يضيف مدير التكوين أنه " مت تنظيم دورة من تأطري خرباء أجانب حلداثة اجلرمية على اعتبار أن اجملتمع اجلزائري حيث اإلدراك بالت   2

مدير التكوين أن مثل هذه تكوين ضباط الشرطة القضائية ومتكينهم من اكتساب جتربة معاجلة القضايا باحرتافية مستقبال، واعترب " واجلرمية تفرض 
 امللتقيات هي مبثابة مترين ميداين للمحققني، أنظر أكثر تفاصيل حول هذه الدورة على املوقع التايل:

http ; // www. echoroukonline . com/ara/national/30039.html. 
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اجملال، فضال عن االحتكاك بالكوادر العربية واالجنبية واإلفادة من خربات الدول اليت هلا جتارب 
 اليت يعيشها سكان العامل. 2السيما أمام الفجوة الرقمية 1ناجحة يف اجملال التقين 

 عن التبليغ: متضررين: إحجام الب
االعتداء على نظم املعاجلة اآللية، جعلتها تثري إن الطبيعة اخلاصة اليت تتميز هبا اجلرائم 

العديد من املشكالت، أمهها صعوبة اكتشاف هذه اجلرائم وإن اكتشفت فإن ذلك يكون مبحض 
الصدفة وال نتحدث من واقع التقنية باجلزائر إذا املتتبع هلا يالحظ ندرة إن مل نقل انعدام القضايا 

املتعلقة هبا، إال أن هذا الواقع من وجهة نظرنا ال يعكس حقيقة األمنية والقضائية املنشورة واملوثقة 
إىل عدم اكتشافها والسبب يف ذلك هو ذاتية هذه  –فيما نرى  -األمور فقلة هذه اجلرائم يعود

اجلرائم من حيث كوهنا جمهولة ومسترتة تتم يف بيئة تقنية ال ترتك وراءها أي أثر خارجي وذلك عن 
املرئي يف النبضات أو الذبذبات اإللكرتونية اليت تسجل املعلومات عن  طريق تالعب الفاعل غري

 3طريقها ال يالحظها اجملين عليه  أو ال يدري حىت بوقوعها
واألسوأ من ذلك أنه إذا ما تصادف واكتشفها فإنه يعمد يف أغلب األحوال إىل التسرت 

 رائم اهلاكرز.عليها والصمت بدل استدعاء الشرطة واالعرتاف بأنه من ضحايا ج
فقد دلت دراسة أجريت يف فرنسا على أن جرائم تقنية املعلومات اليت مت اكتشافها مل متثل 

( من النسبة %51( فقط من اجلرائم املرتكبة، أما اليت مت اإلبالغ عنها فلم تتعد )%5إال )
م املعاجلة اآللية مما يزيد من الصعوبة ال يف جمال اكتشاف وإثبات جرائم االعتداء على نظ 4الثانية

                                                           
بقوله: " علينا أن نول التأهيل والتدريب اهتماما خاصا يف   –رئيس اجلمهورية العربية السورية  –هذا ما أكد عليه الدكتور بشار حافظ األسد   1

جنبية كل اجملاالت وعلى كل املستويات... وذلك باالعتماد على الكوادر الوطنية يف سورية وخارجها إضافة إىل االحتكاك بالكودار العربية واأل
ر نص الكلمة القومية الشاملة للرئيس بشار األسد لدى أدائه القسم واإلفادة من خربات الدول اليت هلا جتارب ناجحة يف جماالت حمددة ..." أنظ

 .  40، ص 59/09/4000الدستوري يف جملس الشعب، مؤسسة تشرين للصحافة والنشر، بتاريخ 
تلكون املعرفة والقدرة " الفجوة الرقمية " هو تعبري أصبح شائعا خالل السنوات القليلة املاضية، يستخدم للداللة على اهلوة اليت تفصل بني من مي  2

م على على استخدام تقنيات املعلومات والكمبيوتر واإلنرتنيت، وبني من ال ميتلكون مثل هذه املعرفة أو هذه القدرة ذلك أن اجملتمع أصبح ينقس
 .595هذا النحو، باإلضافة إىل اقتساماته التقليدية األخرى، رأفت نبيل علوه، املرجع السابق، ص

 ذلك إدخال فريوس إىل اجلهاز عن طريق االتصال بشبكة االنرتنت ويظل الفريوس كامنا حىت حلظة معينة مث يقوم بتدمري املعلومات.ومن أمثلة   3
، 5222سعيد عبد اللطيف حسن، إثبات جرائم الكمبيوتر واجلرائم املرتكبة عرب اإلنرتنت، الطبعة  االوىل، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 4
 .21ص
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 chiffreفحسب، بل ويف دراسة الظاهرة برمتها، وهو ما يعرب عنه العلماء اإلجرام بالرقم األسود 

noire 1   حيث يعوق رسم السياسة اجلزائرية السليمة ملواجهة الظاهرة اإلجرامية املستجدة واختيار
 أفضل الوسائل ملواجهتها.

فكثريا من اجلهات اليت تتعرض أنظمتها لالنتهاك تعمد إىل عدم الكشف عنها حىت تبني 
موظفيها ملا تعرضت له وتكتفي باختاذ إجراءات إدارية داخلية دون اإلبالغ عنها للسلطات 

السيما أن هذه اجلرائم  ، 2املختصة، جتنبا لإلضرار بسمعتها وماكنتها واهتزاز ثقة عمالئها فيها 
صفة كبرية على املؤسسات املالية مثل البنوك واملؤسسات االدخارية ومؤسسات اإلقراض تقع ب

 والسمسرة.
ن اجملين عليه يرتدد احيانا يف االبالغ عن هذه اجلرائم خوفا من أن إإىل جانب ذلك ف

الكشف عن أسلوب ارتكاب هذه األخرية قد يؤدي اىل تكرار وقوعها بناء على تقليدها من قبل 
، كما أّن االعالم عنها يؤدي أحيانا اىل الكشف عن مواطن الضعف يف نظام اجملين عليه مما اخلرين

 يسهل عملية اخرتاقه.
ويف هذا الصدد أوصى املؤمتر الدويل اخلامس عشر للجمعية العامة لقانون العقوبات   

تشجيع على ضرورة  5222سبتمرب 2-2والذي عقد يف ريودي جانريو بالربازيل يف الفرتة من 
اجملين غليهم غلى االبالغ عن اجلرائم والشهود، وغريهم من مستخدمي تكنولوجيا املعلومات  
كذلك القرار الصادر عن األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة السجناء من ضرورة اتباع تدابري 

طرحت حلمل  لتشجيع الضحايا على ابالغ السلطات املختصة هبذه اجلرائم. من االقرتاحات اليت
اجملين عليه على التعاون مع السلطات يف الواليات املتحدة األمريكية مطالبة البعض بأن تفرض 

                                                           
رتونية حممود صاحل العاديل، اجلرائم املعلوماتية ماهيتها وصورها، ورشة العمل اإلقليمية حول تطوير التشريعات يف جمال مكافحة اجلرائم اإللك  1

 .8، مسقط، عمان، ص4000أبريل  2 -4بتاريخ 
 .29حممد عبد اهلل ابو بكر سالمة ، املرجع السابق، ص  2
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النصوص املتعلقة جبرائم تقنية املعلومات التزاما على عاتق موظفي اجلهة اجملين عليها باإلبالغ عما 
 .1خالل هبذا االلتزاميصلهم من أخبار عن وقوع تلك اجلرائم على اجلهة مع تقدير جزاء عن اال

ويثري مسألة االبالغ عن اجلرائم االعتداء على نظم املعاجلة اآللية مسائل تتعلق مبدى ما   
هو متاح من نصوص يف التشريعيات اجلزائية اليت توجب اإلبالغ وترتب عقوبة على ذلك، 

قانون حتريك الدعوى فيها وبالرجوع اىل قانون العقوبات اجلزائري وفيما يتعلق باجلرائم اليت يعلق ال
على شكوى أو طلب من اجملين عليه يكون التبليغ عن اجلرمية حقا لكل شخص، وهذه هي 
القاعدة العامة يف حق كل مواطن يف االبالغ طاملا أن اجلرمية ليست ممن يلزم لتحريك الدعوى 

 عنها شكوى أو طلب من اجلهة اليت حددها القانون.
يها اإلبالغ عن اجلرمية واجبا على كل من علم بوقوعها ولكن هناك حاالت يكون ف  

( من 25ويرتتب على اإلخالل هبذا الواجب جزاء جزائيا، كاجلرمية املنصوص عليها يف املادة )
قانون العقوبات اجلزائري اليت تنص على" مع عدم االخالل بالواجبات اليت يفرضها سر املهنة، 

عشر سنوات وال تتجاوز عشرين سنة يف وقت احلرب  يعاقب بالسجن املؤقت ملدة ال تقل عن
دج يف وقت السلم، كل 60000اىل 6000وباحلبس من سنة اىل مخس سنوات وبغرامة من 

شخص علم بوجود خطط أو أفعال الرتكاب جرائم اخليانة أو التجسس أو غريها من النشاطات 
السلطات العسكرية او اإلدارية أو اليت يكون من طبيعتها االضرار بالدفاع الوطين ومل يبلغ عنها 
( من قانون اإلجراءات اجلزائية 64القضائية فور علمه هبا..." واجلرمية املنصوص عليها يف املادة )

ايل تنص على ما يلي "يتعني على كل سلطة نظامية وكل ضابط أو موظف عمومي يصل إىل 
لنيابة العامة بغري ثوان، وأن يوافيها علمه أثناء مباشرته مهام وظيفته خرب جناية او جنحة إبالغ ا
 بكافة املعلومات ويرسل إليها احملاضر واملستندات املتعلقة هبا".

من هذه الزاوية جيب على أي سلطة عامة وكل ضابط أو موظف عمومي، وذلك   
حسب النص أن يبلغ بأي جرمية من اجلرائم حمل الدراسة وصل علمها إليه، إال تعرض للمساءلة 

                                                           
 .49-41هشام حممد فريد رستم، املرجع السابق، ص -. 1
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بية، لكن ذلك مرتبط برفع ثقافة رجل األمن أو املوظف فيما يتعلق هبذه اجلرمية نظرا التأدي
خلصوصيتها وطبيعتها اخلاصة اليت ختتلف متاما عن اجلرمية التقليدية، ذلك أن أثار اجلرمية ودليلها ال 

فة يظهران غالبا، وإن ظهرت فال يستوضحها إال خبري أو متخصص يف املعاجلة اآللية وعلى معر 
بنظم االتصاالت وشبكة املعلومات الدولية، فضال عن ذلك فإن واجب اإلبالغ املقرر بنص املادة 

( ال ميتد إىل اولئك العاملني يف القطاع اخلاص وشركاته ومؤسساته وهي الكثرة الغلبة من 64)
كربى اليت اجلهات اليت تستخدم نظم املعاجلة اآللية مثل املؤسسات املالية والشركات واملصانع ال

 .1ليست مملوكة للحكومة
ذا جيب على املشرع اجلزائري أن يسارع إىل تكريس قاعدة قانونية موضوعية يعاقب من هل

خالهلا على كل من يعلم بوقوع اجلرمية وال يبلغ عنها ولو مل يكن متضررا منها أو ذا مصلحة، وال 
جماع األدلة التقنية يف شأن شك أن ذلك كله يصب يف مصلحة الدعوى اجلزائية وإمكانية است

جرائم االعتداء على نظم املعاجلة األلية وبالتايل مساعدة السلطات العامة على كشف سرت هذا 
النوع من اجلرائم والوصول غلى احلقيقة حتقيقا لصاحل اجملتمع وأفراده، ولصاحل املتهمني أنفسهم 

 2لبالغات الكيدية.لكي ال يدان إال املسيء ويربأ الربيء، مع ضرورة تفادي ا
إال أن ما يسجل يف هذا اإلطار أنه يف معظم البالغات عن جرائم االعتداء على نظم 
املعاجلة االلية خاصة الرقمية منها فإن إمكانيات توافر اجلهالة عربها أكثر حدة مما هي عليه احلال 

املختصة بالتحقيق كثريا ما يف العامل املادي، أو مبعىن أخر فإن البالغات اليت تصل إىل اجلهات 
تكون مقيدة ضد جمهول وإذا كان االمر على ما سلف، فهل ميكن التعرف على هوية اجلاين 

 احلقيقي؟
 
 

                                                           
 .98ص  – 99عبد الفتاح بيومي حجازي، الدليل اجلنائي والتزوير يف جرائم الكمبيوتر واالنرتنت، املرجع السابق، ص    1

، عمان األردن، د س ن، د.ط، عوض بن غالب الوذاين، تقنيات حتديد اهلوية يف مواجهة التحديات األمنية ، دار احلامد للنشر والتوزيع - 2  
  549ص 
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 الجريمة: ية مرتكبصعوبة تحديد شخص -
ويعد هذا التحدي على حد ما يف املذكرة التفسريية التفاقية بودابست من إحدى املشاكل 

اإلجرام يف عامل الشبكات إن مل يكن يف نظرنا  أمهها وإن كان ميكن معرفة اليت تطرح للكفاح ضد 
الذي ارتكبت من خالله ومثل هذا  –أي هوية احلاسوب واخلادم واملضيف والشبكات  –النظام 

حسب  –األمر أوجد اجتاهات يف الفقه املقارن تقضي باعتبار مزود الدخول أو خدمات األنرتنت 
اجلرمية حال عدم معرفة شخصية اجلاين األصلي على أساس مبدأ افرتاض مسؤوال عن  –األحوال 

 1مسؤولية الغري
 42فقد أثري يف املؤمتر الدويل جلرائم احلاسوب املنعقد يف أوسلوا / النرويج يف الفقرة ما بني 

موضوع عدم إمكانية البنية التحتية لإلنرتنت من التوصيل إىل حتديد  4000/ 1/ 65 –
ة اجلرمية، أو املصدر احلقيقي هلا، وموقعه على وجه التحديد، وإن كانت توفر شخصية مرتكب

إمكانية التعرف على عنوان ورقم احلاسوب فقط املرتبط باألنرتنت واملستعمل كوسيلة الرتكاب 
( الذي يشري إىل رقم يعني احلاسوب املوصل IPاجلرمية أي ما يعرف اختصارا يف النظام التقين )

مثل هذا الرقم الذي حيدد هوية احلاسوب الذي استخدم يف ارتكاب جرائم  على االنرتنت
االعتداء على نظم املعاجلة اآللية إمنا يفيد حال التوصيل إليه اختاذ اجراءات التحفظ بقصد ضبط 
ولكن يف مقابل ذلك، فإن هذا الرقم ليس موحدا على املستوى العاملي، إذا أن هناك أقلية من 

ه دون غريها وخاصة الدول العربية، ففي الواليات املتحدة أو كندا وبعض الدول الدول اليت تتبع
( خاص به يشري إىل كونه أحد أعضاء االنرتنيت ومن مث IPاألخرى ميكن للشخص فيها اقتناء )

 ميكن حتديد هذا الشخص بكل سهولة لتبدأ بعد ذلك سلسلة إثبات ارتكابه للجرمية من عدمه.
( IPخرى مثل أغلب الدول العربية فإن مصداقية اهلوية عرب االنرتنت )إال أنه يف دول اال

تتقلص كثريا إذا علمنا أن كل خط هوية على االنرتنت يصادفه عدد من اهلويات اليت ميكن أن 

                                                           
 .861عمر أبو بكر بن يونس، اجلرائم الناشئة عن استخدام االنرتنت، املرجع السابق، ص    1
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وهنا ميكن القول أن جمرد  1تكون حمل للتغاير بني أعضاء االنرتنت املشرتكني يف مزود انرتنت واحد
ئر أو يف سوريا فإنه ميلك فورا  هوية رقمية حمددة حقا حال وجوده على وجود شخص يف اجلزا

االنرتنت، إال أنه إذا حدث وانقطع اإلرسال فإن الشخص إذا عاد من جديد إىل االنرتنت فإن 
أن  -بل وهو االمر املعتاد هنا –اهلوية السابقة لن تكون له وإمنا لغريه، إذا من املمكن جدا 

 أخرى.( IPيتواجد هبوية )
من ان األمر هنا يرتك بعد ذلك لفطنة عضو الضابطة  2ونتفق فيما يذهب إليه البعض

العدلية وكيفية تعامله مع احلدث، وهو هنا يستند إىل مسالة الدالئل الكافية وما ينبثق عنها من 
شبهات كما لو كان احلاسوب الذي مت عربه ارتكاب جرمية االخرتاق هو حاسوب شخصي خيص 

نه، ويف هذه احلالة فإن ضبط احلاسوب ذاته يستدعي بالضرورة سؤال صاحبه فيما إذا  شخص بعي
كان قد استخدم احد غريه احلاسوب املذكور أو يكون احلاسوب املذكور موضوعا يف الغرفة 
الشخصية سيما وأن العادة قد جرت على أن حيتفظ األشخاص صغار السن مبقتنياهتم الشخصية 

ألحد غريهم باستعماهلا، ومن ثن فإنه ما يتم حتديد هوية احلاسوب  يف غرفهم وال يسمحون
(IP حىت يتمكن يف الغالب من األحوال تعيني املتهم طاملا أن األمر يتعلق حباسوب موضوع  يف )

منزل أو يف شركة أو مكتب أو هيئة، إال أن االمر يزداد صعوبة حني يكون احلاسوب يف مكان 
للجمهور كما هو الشأن يف مقاهي وإن كانت تقوم يف العادة شبه عام معد لتقدمي خدمة 

باالستعالم عن اسم عضو االنرتنت الذي استخدم احلاسوب فيها فقط كل ما ميكن احلصول 
عليها معطيات حول هيئته وزمن استعماله للحاسوب ... ومطابقة ذلك مع زمن حدوث 

 3الواقعة.
ممكن غري حقيقة أو زائفة؟ وهذا  IPوين  و كانت املعلومات احململة يف عناللكن ماذا 

( حبيث يظهر IPباستخدام مصدر زائف ملصدر عنوان )  Pocketحزم معلوماتية  دثحينما حت

                                                           
 .59، ص4008، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، -دراسة مقارنة-جنيمي مجال، إثبات اجلرمية على ضوء االجتهاد القضائي -  1
 .866بن يونس، املرجع السابق، ص  عمر أبو بكر -  2 

3
 .222عوض بن محمد غالب الوذاني،  المرجع السابق، ص  - 
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أن املعلومات جاءت من نظام معاجلة حمدد بينما يف احلقيقة جاءت من كمبيوتر آخر، ومثال 
( IPيقية عن حقيقية عنوان )ذلك حينما يقوم برنامج خبيث بإدخال معلومات كاذبة أو غري حق

اإلرسال وقبل الولوج يف الشبكة املعلوماتية وحيدث ذلك حينما يقوم الربنامج اخلبيث  Pocketيف 
بإغراق الشبكة باملعلومات أو إرسال العديد من الرسائل أو حث املاكينة الرئيسية يف مزود اخلدمة 

حلسن احلظ معظم اجملرمني ال يعلمون كيف  أو الشبكة على اإلسراع أو التعجيل يف العمل، إال أنه
(  ميكن أن تكون دالة على شخص اجملرم يف IP( وال يعرفون أي من عناوين )IPيزيفون عناوين )

 .1اجلرمية احملددة
وبعد دراستنا للقواعد املنظمة الستخالص الدليل التقين، توضح لدينا مدى الصعوبات 

ألخذ هبذا النوع اوالتعقيد اليت تكتنف احلصول عليه، وهو ما يفتح الباب ملناقشة مسألة مشروعية 
 التايل. طلبزائي، وهو ما سنتناوله يف املمن األدلة ومصداقيتها يف إطار نظرية اإلثبات اجل

 و مصداقيتهمشروعية الدليل التقني ثاني : طلب الالم
من األدلة احلديثة اليت أفرزها التطور التقين، وهو ايضا ذو طبيعة  الدليل التقين عتربي 

خاصة من حيث الوسط الذي ينشأ فيه والطبيعة اليت يبدو عليها وهذا يثر التساؤل حول 
مشروعية األخذ به، إذا أنه يشرتط يف الدليل اجلنائي بوجه عام أن يكون مشروعا من حيث 

من أدلة ود تقتضي أن يكون الدليل قد قبله املشرع ضوجوده واحلصول عليه، فمشروعية الوج
 2املعمول هبا يف قانونا اإلجرائي.اإلثبات اجلنائي 

، ال سيما عمومية اليت هتدف إليها الدعوى ال الدليل التقين يف تعبريه عن احلقيقة كما أن  
مما  االعبث هب يتيح مماتقنية اللتطور يف جمال ل إضافة ستخالصهال ةصاحبالصعوبات املمن خالل 

 على النحو التايل:  هحتديد  هو ما سنحاول و ،للحقيقة  ةالفمما جيعلها خممضموهنا  يؤثر يف
 
 

                                                           
 .58( يف حبث وحتقيق اجلرائم على الكمبيوتر، املرجع السابق، ص tcp/IPممدوح عبد احلميد عبد املطلب، استخدام بروتوكول )-  1
2
  521، ص 4055دراسة حتليلية، دار الكتب القانونية مطابع مصر الكربى، د.ط،  سامي جالل فقي حسني، التفتيش يف اجلرائم املعلوماتية - 
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 الفرع األول : مشروعية الدليل التقني 
يتسع ويضيق تبعا للمبادئ اليت تقوم عليها أنظمة اإلثبات السائدة، فيما  قبول الدليلإن   

 أم كانت تطلق حريته. ،ذا كانت جتنح إىل تقييده إ
ئي أساسا ويتيقن القاضي اجلزائي يف هذه املرحلة أساسا من مدى مراعاة الدليل اجلنا

ول مشروعية إن منطق احلديث لدراسة مشروعية الدليل التقين يقتضي منا تنالقاعدة مشروعية 
 .روعية احلصول عليهومن مث مشوجوده 
 وجود  :مشروعيته من حيث الأوال

يكون القانون جييز للقاضي يقصد مبشروعية الوجود أن يكون الدليل معرتف به، مبعىن أن 
، وميكن القول أن طبيعة نظام اإلثبات السائد يف 1إليه لتكوين عقيدته للحكم باإلدانة ناداالست

الدولة هو املعيار الذي يتحدد على أساسه موقف القوانني املقارنة فيما يتعلق بسلطة القاضي 
 اجلزائي يف قبول الدليل التقين.

 ويف هذا اإلطار جند أن نظم اإلثبات ال خترج عن ثالث فئات:
 الفئة األولى:

 وتأخذ بنظام األدلة القانونية، حيث حتدد األدلة اليت جيوز للقاضي اجلنائي قبوهلا.
ة الفصل يف الفئة الثانية: وهي القوانني األجنلوساكسونية حيث تقيد من حرية اإلثبات يف مرحل

 مسألة اإلدانة أو الرباءة، أما يف مرحلة حتديد العقوبة فسيود مبدأ حرية اإلثبات.
الفئة الثالثة: وهي القوانني ذات الصياغة الالتينية، حيث تبىن مبدأ حرية اإلثبات، ومنها سلطة 

شرع بعضها القاضي يف قبول مجيع األدلة وهنا تكون مجيع طرق اإلثبات مقبولة، ما مل يستبعد امل
من قانون اإلجراءات اجلزائية(  249وينتمي إىل هذه الفئة القانون الفرنسي ) املادة  2صراحة

من قانون اإلجراءات اجلزائية (  454والقوانني االخرى اليت تأثرت به كالقانون اجلزائري ) املادة
 .جلزائري ع ااعتبار اعتناقه من قبل املشر  علىكون حمل دراستنا وهو النظام الذي سي

                                                           
 .55طارق حممد اجلملي، املرجع السابق، ص   1
 وما بعدها. 90جنيمي مجال ، املرجع السابق، ص  - 2
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ويف هذا الصدد مل جند املشرع اجلزائري وكغريه من التشريعات املنتمية إىل العائلة ذات 
األصل الالتيين أنه قد أفرد نصوصا خاصة حتظر على القاضي مقدما قبول أو عدم قبول أية دليل 

ة اإلثبات احلر مبا يف ذلك الدليل التقين، وهذا أمر منطقي على اعتبار أن اجلزائر تستند ملبدأ حري
حيث أصبح هذا األخري القانون العام يف اإلجراءات اجلزائية يف التشريعات الالتينية، وتتمثل 
خصائص هذا النظام يف أنه ال يرسم للقاضي طرقا حمددة لإلثبات يقيده هبا، بل يرتك اخلصوم 

 تكوين اعتقاده من أحرار يقدمون االدلة اليت يستطيعون إقناع القاضي هبا، ويرتك القاضي حرا يف
أي دليل يقدم إليه وهو حر يف وزن وتقدير كل دليل، ويف التنسيق بيم األدلة اليت تتمثل يف احلكم 
باإلدانة أو الرباءة، دون أن يقيده يف هذا اإلطار بأي نوع من الشروط سوى تلك اليت يتعني عليه 

 .-أي يف الدليل  –تطلبها فيه 
دليل التقين من حيث الوجود م ال تثور مشكلة مشروعية الوعليه فإنه يف مثل هذا النظا

فاألساس هو حرية األدلة ولذلك فمسألة قبول الدليل التقين ال ينال منها سوى مدى  ،على 
اقتناع القاضي به إذا كان هذا النوع من األدلة ميكن إخضاعه للتقدير القضائي، إال أن الطبيعة 

 توسيع نطاق حبث مشروعية الوجود إىل مسالة هامة تتعلق اخلاصة للدليل التقين قد اقتضت منا
 .بأصالة الدليل التقين

 على أساس مبدأ حرية اإلثبات الجزائي: لتشريع: قبول الدليل التقني في اأ
تعترب حرية اإلثبات يف املسائل اجلزائرية من املبادئ املستقرة يف نظرية اإلثبات اجلزائي 

األطراف حلرية يف اللجوء إىل كافة وسائل اإلثبات للتدليل على صحة ويقصد هبذا املبدأ أنه جلميع 
ما يدعونه، فلسلطة االهتام أن تلجأ إىل أية وسيلة إلثبات وقوع اجلرمية على املتهم، ويستظهر 

 .1القاضي احلقيقة بكل ذلك أو بغريه من طرق اإلثبات
( من قانون اإلجراءات 454وقد أقر املشرع اجلزائري مبدأ حرية اإلثبات اجلزائي يف املادة )

" يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق اإلثبات ما عدا اجلزائية حيث نصت على أنه 
                                                           

اإلثبات واملشروعية يف جمال اإلجراءات اجلزائية، أمحد ضياء الدين حممد خليل، مشروعية الدليل يف املواد اجلنائية، دراسة حتليلية مقارنة لنظرييت   1
 .420، ص5284رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة عني مشس، 
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األحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا القتناعه 
 . الشخصي"

( من قانون اإلجراءات اجلزائية 249املادة )ب ص عليه املشرع اإلجرائي الفرنسيبينما ن
" ما لم يرد نص مخالف، إثبات الجرائم بجميع طرق اإلثبات، بحكم احلايل واليت جاء فيها 

وهذا النص وإن كل خمصصا حملاكم اجلنح، إال أن مبدأ  1القاضي بناء على اقتناعه الشخصي"
مجيع أنواع احملاكم اجلزائية، إال إذا نص القانون على خالف ذلك.  مماحرية اإلثبات يطبق أ

وهناك العديد من االسباب اليت تربز األخذ مببدأ حرية اإلثبات يف نطاق نظرية اإلثبات اجلزائي 
منها أن حرية اإلثبات تعد نتيجة منطقية ملبدأ قضاء القاضي مبحض اقتناعه الذايت واليت تستلزم 

احلرية للقاضي باالستعانة جبميع وسائل اإلثبات اليت يقتنع ويطمئن إليها حىت يتسىن  بالضرورة منح
 له أداء رسالته يف إرساله العدالة بني املتقاضني.

أو كانت مادية   على وقائع قانونيةدعوى اجلزائية يرد الكما أنه ومن العلم أن اإلثبات يف 
ذلك بعكس الدعوى املدنية اليت يرد اإلثبات احلصول على دليل مسبق هلا و  يصعب ، اليتنفسية 

 .2فيها على تصرفات وأعمال يسهل إعداد دليل مسبق بشأهنا
رية اإلثبات ظهور االدلة العلمية احلديثة اليت كشف حبإلخذ لمن بني املربرات الداعية و 

  D.N.Aعنها  العلم احلديث يف إتيان اجلرمية ونسبتها إىل املتهم كبصمة الصوت، والبصمة الوراثية 
( 02 – 02وال خيتلف األمر يف اجلزائر بالنسبة للدليل التقين حيث مل يتضمن قانون )

رائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها أية املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجل
وأوضاع خاصة هبذا الصدد، ومن مث فإن الدليل التقين سيكون مشروعا من حيث الوجود 

وذلك باعتباره من االساليب  –أي االصل يف األدلة مشروعية وجودها  –استصحابا لألصل 
 العلمية احلديثة يف اإلثبات اجلزائي.

                                                           
1
 ART 427 du C.P.PF dispoose que « hors les cas àu la loi en dispose autrement, les 

infractions peuvent etre établies par tout mode de preuve et le juge décide d’ après son 

intime convicition » 
 وما بعدها. 202، ص 5288حممود جنيب حسين، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -  2
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مبدا حرية اإلثبات على النحو السابق ذكره جيعل من دور القاضي اجلزائي دور إجيايب إن أعمال 
يف كشف احلقيقة الفعلية يف اجلرائم التقليدية منها واملستحدثة كاجلرائم حمل الدراسة، ويبدو هذا 

 الدور من ثالث جوانب:
 مبا يف ذلك الدليل التقين. : له احلرية يف توفري الدليل املناسب والضروري للفصل يف الدعوىاألول

 الثاين : له احلرية يف قبول اي دليل ، ميكن ان تتولد منه قناعته مبا يف ذلك الدليل التقين .
 الثالث : انه يتمتع باحلرية نفسها يف تقدير قيمتها االقناعية حسبما تنكشف لوجدانه .

بكل  هه نفياملتهم علي ة والدليل على االدان قامةان النيابة العامة عليها ا بالرغم منو 
يقتصر على موازنة سلبيا  ليس  فدوره ،قاضيعدم تدخل ال ناهليس مع إال أن ذلك ، مكانياتاإل

جيايب ، فمن حقه ا هبل دور ي املدين كدور القاضاألدلة مع بعضها البعض و ترجيح األقوى منها   
، ويقتنع مبنتهى احلرية ان يتحرى وينقب عن احلقيقة باختاذ االجراء الذي يراه مناسبا  و واجبه

 . احلقيقة  كتشافإل  يف إطاره مسعاهذلك 
  سلطتهطلبات االطراف او مبوجب مقتضيات على ا وهكذا فان القاضي اجلزائي سواء بناء

مساع الشهود او  يمكنهف ،الدعوىمناسبا وضروريا للفصل يف  باختاذ االجراء الذي يراه يأمران  
استدعاء اخلرباء اذ واجهتها مسالة فنية ، كما هلا ان تسال او تستجوب املتهم حول اساس االهتام 

 ( من قانون االجراءات اجلزائية ( . 160( و )  224املوجه اليه ) املادتان )
مة اجلنايات مبوجب اما يف مواد اجلنايات فقد خول القانون االجرائي  الفرنسي لرئيس حمك

( من قانون االجراءات اجلزائية سلطة تفويضية مبقتضاها ميكن ان 650نص خاص وهو املادة )
يتخذ كافة االجراءات اليت يعتقد اهنا مفيدة يف الكشف عن احلقيقة حيث ال قيد عليه سوى 

 شرفة وضمريه .
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قاضي اجلزائي ويف سبيل وتطبيقا على جرائم االعتداء على نظم املعاجلة االلية ، فان لل 
الوصول اىل احلقيقة له ان يوجه امرا اىل مزود اخلدمة بتقدمي املعطيات اليت تسمح بالتعرف على 

 1املرسل اليهم االتصال وكذا عناوين املواقع املطلع عليها ... اخل .
 ومن ابرز مؤشرات او دالئل الدور االجيايب للقاضي اجلزائي يف البحث عن الدليل التقين

قدر  ايضا ، ان للقاضي اجلزائي سلطة االمر باعرتاض االتصاالت السلكية و الالسلكية مىت ما
 فائدة االجراء وجديته ومالئمته لسري الدعوى .

كما للقاضي اجلزائي ندب اخلرباء وكذا اعالهنم ليقدموا ايضاحات  عن التقارير املقدمة 
منهم ، ملا للخربة يف جمال املساعدة القضائية من الدور الكبري ، فهي تعد من اقوى مظاهر تعامل 

صل قاضي املوضوع من الواقعة االجرامية املوضوعة وهذا االخري ميلك تعيني اخلرباء سيما ان اال
( من قانون  526يظل للتحقيق الذي جتريه االحملكمة يف اجللسة ، وهذا ما اكدته املادة )

" لجهات التحقيق او الحكم عندما تعرض لها مسالة االجراءات اجلزائية اجلزائري حينما نصت 
ذات طابع فني ان تامر بندب خبير اما بناء على طلب النيابة العامة واما من تلقاه نفسها او 

 ن الخصوم ....."م
ويف جمال البحث عن الدليل التقين جند ان اخلربة التقنية يف جمال املساعدة القضائية تعد 

نولوجيا املعلومات ازاء نقص املعرفة القضائية اقوى مظاهر التعامل القانوين والقضائي مع ظاهرة تك
التقنية امر صعب الوصول  ه ان عملية احلصول على االدلة اجلنائيةي، فمما ال شك ف االشخصية هل

لتعدد صور و اشكال  ومات ، ويرجع ذلكاليه ملا تتطلبه من خربة ومهارة كبرية يف جمال تقنية املعل
ليها مات بغرض تدمريها او االستيالء ع، مابني مهامجة املعلو  لوماتيةنظم املعالواقع على م جرااإل

س يعمل على اتالف وحداته الرئيسية مثال  او قد يكون املقصود باهلجوم هو االجهزة كنشر الفريو 
او قد يكون االمر جمرد اخرتاق لكلمة سر خاصة ببنك او مؤسسة كربى بغرض االحتيال 

                                                           

.96سامي جالل فقي حسني، املرجع السابق، ص  - 1  
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الية يف جمال نظم املقدرة الع وإظهارى االموال ، وقد تكون مبجرد اثبات الذات لواحلصول ع
 1. لوماتيةاملع

وملا كانت عملية جتميع االدلة التقنية اجلزائية يف اجلرائم حمل الدراسة ، تعد من اهم  
ن يتم اللجوء اىل خبري قضائي تقين ة االثبات اجلزائي لذا كان لزاماواصعب االمور اليت تواجه عملي

 او رقمي ، متخصص ، الستخالص الدليل التقين .
لي البحث عن الدليل وتقدميه و اخلطوة الثانية اليت تل الدليل التقين املرحلة اتعد مرحلة قبو 

 بل مجيع االطراف ) سلطة االدعاء، املتهم ، القاضي (.من ق
طبقا ملبدأ الشرعية االجرائية اليت يتحصل من خالهلا الدليل اجلزائي مبا يف هذا الصدد و 

ال يكون الدليل مقبوال  لكمبيوتر احملمول مثال ،ة مستخرجة من وسائل الكرتونية كايتضمنه من ادل
يف عملية اإلثبات واليت يتم من خالهلا إخضاعها للتقدير ، إال إذا كان مشروعا بأن مت البحث 

 .2عنه واحلصول عليه وفقا لطرق مشروعة
 مدى تأثير األصالة الرقمية في الدليل التقني على مبدأ قبوله: -ب

وهذه املسألة ال ميكن املرور دون حبثها ، فهناك متيز حقيق بني األصالة يف طابعها املادي 
وبني األصالة يف طابعها الرقمي ، من حيث أن األوىل إن هي سوى تعبري عن وضعية مادية 
ملموسة ، كما هو الشأن يف الورق املكتوب أو بصمة األضبع أو احلدوث العيين للواقعة ، فهذه  

هلا طابعها املادي املتميز ، يف حني أن الثانية ليست سوى تعداد غري حمدود ألرقام ثنائية كلها 
موحدة يف الصفر والواحد ، فطبيعة الدليل التقين ال تعرب عن قيمة أصلية مبجرد رفع حمتواه على 

 .3األنرتنت حيث يتواجد يف كل مكان يتم استدعاءه منه
ما يقوم املتهم بإزالة الدليل التقين عن بعد ، فكما هو وتربز هذه املشكلة بصورة جلية عند

معلوم يكون ما تبقى منه هو نسخة فقط قد مت التوصل إليها عن بعد أيضا بطريق املراقبة 

                                                           
 .19، ص 4000املختربات اجلنائية يف الدول العربية، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، االردن، عمر الشيخ األصم، نظام الرقابة النوعية يف  - 1
 .541عائشة بن قارة مصطفى ، املرجع السابق ، ص -  2
 .296عمر حممد أبو بكر بن يونس ، اجلرائم الناشئة عن استخدام اإلنرتنت ، املرجع السابق ، ص -  3
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اإللكرتونية مثال ، ومن مث فهل يكفي ناتج املراقبة اإللكرتونية وحده للقول بأن الدليل هنا هو 
القضاء؟ وذات السؤال ينطبق على حالة الدليل املسرتد  دليل أصلي وبالتايل يقبل طرحه على

 بعدما مت حذفه باستخدام خاصية اإللغاء؟
والواقع من األمر أن حبث موضوع األصالة على املسىت القانوين جعل املشرع املقارن يعتمد 

 منطق افرتاض أصالة الدليل التقين ، حيث نص قانون.
إذا كانت البيانات خمزنة يف » على أنه ، ( 5006/6اإلثبات األمريكي يف املادة )

حاسوب أو آلة مشاهبة فإن أية خمرجات طابعة مشا أو خمرجات مقروءة برؤية العني تربز انعكاسا 
 «. دقيقا للبيانات تعد بيانات أصلية

إىل املشرع اجلزائري لكي يأخذ حظه يف تقنني هذا النوع  ةوإن كان ذلك كذلك، فإهنا دعو   
من املسائل وأمهيته، وتربز أمهية التسليم مبنطق افرتاض األصالة يف الدليل التقين على املستوى 
القانوين هو يف حالة رفضها، إذ ال نكون أمام دليل إدانة، وهو ما يؤدي يف النهاية إىل رفض 

 من األدلة حال كوهنا الزمة. منطق التعامل مع هذه النوعية
إذا كان مبدأ حرية اإلثبات جييز للقاضي حرية االستعانة بكافة وسائل اإلثبات الالزمة مبا 
يف ذلك الدليل التقين لتكوين عقيدته، إال أن هذا اإلطالق ليس بال قيد وبال حدود، وإال لوصل 

تساهل بارتكاب جرائم حتت ستار األمر إىل درجة الفوضى، بل لكان األمر قد وصل إىل درجة ال
البحث عن األدلة والتحقيق فيها، لذا كان من الضروري رسم ضوابط وأطر معينة يتعني أن متارس 
يف نطاقها حبيث ال تنحرف عن الغرض الذي يبتغيه املشرع من وراءها، وهو الوصول إىل احلقيقة 

 مسى لقانون اإلجراءات اجلزائية. الفعلية يف الدعوى، وإذا كانت هذه احلقيقة متثل اهلدف األ
ونتيجة لذلك جنحت أغلب التشريعات إىل حتديد األدلة اليت تقبل يف إثبات عينة من   

 . 1اجلرائم إذ ال جيوز اإلثبات بغريها كأدلة إثبات جرمية الزنا

                                                           
( من قانون   625حيث اقتصر املشرع اجلزائري على ثالثة أنواع من األدلة فحسب إلثبات جرمية الزنا وذلك ما نصت عليه صراحة املادة )  1

( يقوم إما على حمضر قضائي حيرره أحد رجال   662العقوبات اجلزائري، على أن الدليل الذي يقبل عن ارتكاب اجلرمية املعاقب عليها باملادة ) 
 الضبط القضائي عن حالة التلبس، وإما بإقرار وارد يف رسائل أو مستندات صادرة من املتهم وإما بإقرار قضائي.
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كما يلزم املشرع أحيانا القاضي اجلزائي بإتباع طرق اإلثبات اخلاصة يف بعض املسائل غري 
أي إثبات املسائل األولية  -زائية اليت يتوقف على الفصل فيها الفصل يف الدعوى اجلزائية اجل

، إال أن هناك قيدا 1خاصة املدنية والتجارية منها مثل إثبات عقد األمانة يف جرمية خيانة األمانة
ية، حيث عاما حيد من حرية القاضي يف قبول الدليل مبا يف ذلك الدليل التقين وهو قيد املشروع

يشرتط يف الدليل الذي يبين عليه حكمه أن يكون قد مت احلصول عليه بطريقة مشروعة والقول 
ما بين » اليت تقول:  بغري ذلك يهدر قيمة الدليل وتشوب قضاءه بالبطالن انطالقا من القاعدة

 . »على باطل فهو باطل
  يهطريقة الحصول عل ته من حيث:  مشروعي ثانيا 

شروعية الذي ختضع له قواعد اإلثبات اجلزائي فإن الدليل اجلزائي مبا يتضمنه طبقا ملبدأ امل
إقامته  ول عليه و تقدميهاحلص متعا إال إذا و من أدلة مستخرجة من وسائل إلكرتونية، ال يكون مشر 

فال يعتد بقيمته ها  احلصول على الدليل خارجمتمىت ما و ،  اقانون طلوبةلقضاء، بالطرق املا أمام
مهما كانت داللته احلقيقية وذلك لعدم مشروعيته، ومن قبيل ذلك حصوله من تفتيش لنظام 

  . معلومايت باطل، كما لو مل تكن جرمية من جرائم االعتداء على النظم حمل اإلذن قد وقعت بعد
، نصوصا تتضمن ضوابط 3، والقوانني اإلجرائية املختلفة2ولقد وضعت الدساتري الوطنية  

إلجراءات املاسة باحلرية ومن مت خمالفة هذه النصوص يف استخالص الدليل اجلزائي يصبغ لشرعية ا
 . هذا الدليل بالالمشروعية

ومشروعية طريقة احلصول على الدليل بصفة عامة ال تعين بالضرورة اتفاق اإلجراء مع   
دى ذلك إىل مراعاة القواعد القانونية املكتوبة أو اليت ينص عليها املشرع فحسب، بل جيب أن تتع

إعالنات حقوق اإلنسان واملواثيق واالتفاقيات الدولية وقواعد النظام العام وحسن اآلداب السائدة 
                                                           

( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية السوري صراحة ،إذا كان وجود اجلرمية مرتبطا بوجود حق شخصي وجب 599و يف ذلك نصت املادة ) 1
 اخلاصة به .على القاضي إتباع قواعد اإلثبات 

من  -(  65)-( 42)-( 48، واملواد )5220( من الدستور اجلزائري لسنة  61 -  4( فقرة ) 62) -(  64) -( 28) -(20راجع املواد ) 2
 .  4000لعام  0املعدل بالقانون رقم   5296الدستور السوري لسنة 

 .( من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 22( و ) 25راجع املواد ) 3
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يف اجملتمع وباإلضافة إىل املبادئ اليت استقرت عليها حمكمة النقض وبصفة عامة مع األنظمة 
 الثابتة يف وجدان اجملتمع املتحضر.

مجع األدلة املتحصلة من الوسائل اإللكرتونية إذا خالفت ويرتتب على ذلك أن إجراءات   
تلك القواعد واملبادئ اليت تنظم كيفية احلصول عليها، فإهنا تكون باطلة وبالتايل بطالن الدليل 
املستمد منها ألنه ما بين على باطل يكون باطل، وهلذا املوضوع أمهية بالغة ملا يرتتب على بطالن 

 لدليل الباطل هو الدليل الوحيد فال يصح االستناد عليه يف إدانة املتهم.الدليل آثار فإذا كان ا
فمشروعية الدليل تتطلب صدقه يف مضمونه، وان يكون هذا املضمون قد مت احلصول عليه 

 بطرق مشروعة وتدل على األمانة والنزاهة من حيث طرق احلصول عليه.
التطور الكبري الذي حتقق مؤخرا يف شأن واحلقيقة أن هذا القيد حيظى أمهية كربى نتيجة 

تطويع التقنية لكي تعمل يف بيئة الرقابة والبحث والتحقيق كاملراقبة اإللكرتونية مثال اليت استحدثها 
( املتضمن الوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات  02-02املشرع اجلزائري مبوجب القانون رقم )
كانت هذه األخرية تفيد يف الكشف عن اجلرمية وإقامة الدليل اإلعالم واالتصال ومكافحتها، فإذا  

على اجلاين، فإهنا قد تعصف أكثر فأكثر حبقوق األفراد وحرياهتم إذا مل حيسن استخدامها، وهو 
  .ما قد ينجر عنه اإلضرار بالعدالة

اشرة، غري والقاعدة أن اإلجراء الباطل ميتد بطالنه إىل اإلجراء واإلجراءات الالحقة له مب    
أن هذه القاعدة تثري مسألة يف غاية األمهية تتعلق مباهية املعيار الذي يبني مدى العالقة اليت تربط 
بني العمل اإلجرائي واألعمال التالية له حىت ميتد إليها البطالن، وقد تعددت املعايري اليت قال هبا 

لعمل الالحق يعترب مرتبطا باإلجراء السابق الفقه املقارن واملعيار الراجح والسائد يف اجلزائر هو أن ا
العمل الالحق، فإذا أوجب القانون مباشرة إجراء معني  إذا كان هذا األخري مقدمة ضرورية لصحة

قبل آخر حبيث يصبح األول مبثابة السبب الوحيد لإلجراء الذي تاله كان اإلجراء، األول شرطا 
 .1بطالن اإلجراء الذي بين عليه لصحة اإلجراء التايل له، فإذا بطل ترتب عليه

                                                           
 ، 684، ص5212أمحد فتحي سرور، نظرية البطالن يف قانون اإلجراءات اجلزائية، رسالة دكتوراه كلية احلقوق، جامعة القاهرة،  1
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أما موقف القاضي من الدليل التقين غري املشروع ومدى األخذ به سواء كان ذلك يف إدانة   
  .املتهم أو براءته سوف نتعرض له فيما يلي

 الدليل التقني غير المشروع : -أ 
مسألة قيمة الدليل التقين غري املشروع يف  يف إطار حبث مشروعية الدليل التقين أثريت  

  ؟ اإلثبات اجلنائي
ومثل هذا التساؤل سوف يقود حتما إىل حبث قيمة كل من دليل اإلدانة ودليل الرباءة   

 للوقوف على ما إذا كان هناك فرق بني احلالتني أم ال، وذلك كل يف فقرة مستقلة على التوايل:
 بالنسبة لدليل اإلدانة :  –

نطالقا من قاعدة أن األصل يف اإلنسان الرباءة فإن املتهم جيب أن يعامل على أساس أنه ا  
بريء يف خمتلف مراحل الدعوى إىل أن يصدر حبقه حكم بات )هنائي(، وهذا يقتضي أن تكون 

 وال يهم يف ذلك إن كانت  1األدلة اليت تؤسس عليها حكم اإلدانة مشروعة
 لوسائل اإللكرتونية.أدلة تقليدية أو مستخلصة من ا

وأي دليل إدانة يتم احلصول عليه بطريقة غري مشروعة أو بوسيلة خمالفة للقانون يعترب غري 
مشروع ومن مث غري مقبول يف عملية اإلثبات، ألنه إذا ما مسح بقبول األدلة اليت تكون وليدة 

أو كرامته ال قيمة هلا،   إجراءات باطلة، فإن الضمانات اليت كفلها القانون حلماية حقوق املواطن
 كما أن القواعد اليت يسنها املشرع ال أمهية هلا مىت ما أمكن إهدارها وعدم االلتزام هبا .

وبناء على ذلك ال جيوز القبول بدليل تقين جرى احلصول عليه من تسرب، جرى القيام به 
يق إكراه املتهم دون مراعاة الشروط الشكلية واملوضوعية لإلذن مبباشرة التسرب، أو عن طر 

املعلومايت من أجل فك شفرة الدخول إىل النظم املعلوماتية، أو كلمة السر الالزمة للدخول إىل 
ملفات املعلومات املختزنة، وتتسم بعدم املشروعية أيضا أعمال التحريض على ارتكاب اجلرمية من 

  .ون مسوغ قانوينقبل أعضاء الضابطة العدلية، التنصت واملراقبة اإللكرتونية عن بعد د

                                                           
 ، 599،ص5200حممد راغب، النظرية العامة لإلثبات يف التشريع العريب املقارن، الطبعة األوىل، مطبعة املعرفة،القاهرة، - 1
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فإذا ما حصل دليل تقين وفق الطرق السابقة يتم إبطاله، وعدم إنتاج اإلجراء الباطل اآلثار   
قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري على  ( من525اليت ترتتب عليه مباشرة، حيث نصت املادة )

هلا سبب من أسباب تنظر غرفة االهتام يف صحة اإلجراءات املرفوعة إليها وإذا تكشف »أنه: 
البطالن قضت ببطالن اإلجراء املشوب به وعند االقتضاء ببطالن اإلجراءات التالية له كلها أو 

 1.» بعضها..
 بالنسبة لدليل البراءة: -ب  
بينا يف الفقرة السابقة أن حكم اإلدانة جيب أن يكون مستندا على دليل تقين مشروع، وال     

دليل باطل، إال أنه يف دليل الرباءة نلمس اختالفا حول مدى اشرتاط جيوز أن تبىن اإلدانة على 
  :املشروعية بوجه عام يف دليل الرباءة وميكن رد هذا اخلالف إىل ثالثة اجتاهات كما يلي

يرى أن املشروعية الزمة يف كل دليل سواء أكان إدانة أو براءة، على سند من  :2االتجاه األول 
أن يقر قاعدة أن الغاية تربر الوسيلة كمبدأ قانوين صحيح، فاملفروض أن  القول أن القضاء ليس له

تكون السبل القانونية املشروعة كفيلة وحدها بإثبات براءة الربيء يف أي تشريع إجرائي قومي وإال 
فإن البنيان اإلجرائي كله يكون خمتال متداعيا، إذا كان يسمح بإدانة الربيء، أو باألدق إذا كان ال 

  -ح برباءة الربيء إال بإهدار مبدأ الشرعية من أساسه. وينتهي هذا االجتاه إىل إثبات الرباءة يسم
ال يون إال من خالل سبل مشروعة وال يصح أن يفلت إثبات الرباءة من قيد  -كاإلدانة 

  .املشروعية الذي هو شرط أساسي يف أي تشريع لكل اقتناع سليم

                                                           
 2-2الدويل اخلامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات، والذي عقد يف ريو دي جانريو بالربازيل يف الفرتة من  ويف ذلك أوصى املؤمتر - 1
( اليت   58يف جمال حركة إصالح اإلجراءات اجلنائية ومحاية حقوق اإلنسان مبجموعة من التوصيات، منها التوصية رقم )   5222سبتمرب سنة  

ليت مت احلصول عليها عن طريق انتهاك حق أساسي للمتهم واألدلة الناجتة عنها تكون باطلة، وال ميكن التمسك هبا أو كل األدلة ا»تنص على أن 
 .حلاسب مراعاهتا، يف أي مرحله من مراحل اإلجراءات، وقد أشار هذا املؤمتر إىل ضرورة احرتام مبدأ املشروعية عند البحث عن الدليل يف جرائم ا

حممود جنيب حسين ، شرح ، 925-929مبادئ اإلجراءات اجلنائية يف القانون املصري ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، صرؤوف عبيد ،  - 2
 (.4هامش رقم ) 240قانون اإلجراءات اجلنائية ، املرجع السابق ، ص
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روعية الزمة يف دليل اإلدانة دون الرباءة على سند من القول أن أن املش ىير   : 1االتجاه الثاني 
األصل يف اإلنسان الرباءة وال حاجة للمحكمة بأن تثبت براءته، وكل ما حتتاج إليه هو أن 
تشكك يف إدانته، ويضيف هذا االجتاه إىل أن بطالن دليل اإلدانة الذي تولد من إجراء غري 

  .تهم، فال جيوز أن ينقلب هذا الضمان وباال عليهمشروع مل منا شرع لضمان حرية امل
، مفاده أن أداة الرباءة غري املشروعة تقبل يف حاالت دون أخرى، 2بينما يربز اجتاه ثالث وسط 

فإذا كان الدليل قد مت التوصل إليه بوسيلة تعد جرمية جنائية، فإن هذا الدليل ال يعول عليه وجيب 
 استبعاده.

الوسيلة ال تصل إىل حد اجلرمية وإمنا تتضمن خمالفة قاعدة إجرائية، ففي هذه أما إذا كانت 
  .احلالة ال يهدر الدليل املتحصل عليه بل ميكن االستناد إليه

ويف إطار الرتجيح بني هذه االجتاهات جند أنفسنا نؤيد االجتاه الثاين والذي يقصر   
ننا لو متسكنا بعدم قبول دليل الرباءة حبجة أنه املشروعية على دليل اإلدانة دون الرباءة، وذلك أل

غري مشروع، فإننا سوف نصل إىل نتيجة خطرية للغاية وهي إدانة بريء، ويف هذه احلالة يتحمل 
اجملتمع ضررين: الضرر األول عقاب بريء قام الدليل على براءته، أما الضرر الثاين هو إفالت جمرم 

 . يستحق العقاب من العقاب
تعليل بأن التشريع القانوين كفيل وحده بإثبات براءة الربيء، فليس على إطالقه، ألنه أما ال  

ما من تشريع يف العامل من منع البشر إال وتعرتيه فجوات  -وحبق 3وعلى حد قول البعض من الفقه
وعيوب كثرية، جتد س الناس من يستطيع خرق هذه القوانني، حبجة إتباع القانون نفسه وذلك 

  . مباشرة، ولذلك فالقوانني الوضعية مرشحة للتعديل والتجديد يف أي وقتبطرق غري

                                                           
. د. أمحد فتحي 592،  ص5292افة، القاهرة، حممود حممود مصطفى، شر قانون اإلجراءات اجلنائية، الطبعة الثانية، مطبعة دار النشر الثق - 1

 .688ص 5280سرور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلزائية، اجلزء الثالث، دار النهضة العربية، القاهرة، 
-295، ص5294سامي حسين احلسيين، النظرية العامة للتفتيش يف القانون املصري واملقارن، رسالة دكتوراه، القاهرة، دار النهضة العربية  - 2

296. 
 .508عوض بن حممد غالب الوذناين، املرجع السابق، ص  - 3
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وإذا كان األمر على ما سلف، فإنه ال يكفي العتماد هذا الدليل كدليال لإلدانة، إذ   
الطبيعة الفنية اخلاصة للدليل التقين متكن من العبث مبضمونه على حنو حيرف احلقيقة أو لوجود 

يف إطار نظرية اإلثبات  وهو ما يفتح الباب ملناقشة مسألة مصداقيته خطأ يف احلصول عليه،
 .اجلزائي
 : مصداقية الدليل التقني الثاني فرعال
أن سلطة القاضي اجلزائي يف تقدير الدليل حيكمها مبدأ حرية القاضي  فقهياالسائد   

حرية القاضي يف تقدير » اجلزائي يف تكوين قناعته مما يستتبع ذلك حتميا نتيجة هامة أال وهي 
، ذلك أن مسألة قيمة الدليل إلثبات احلقيقة هي مسألة موضوعية حمضة للقاضي أن « األدلة

يها، بل هي اجملال الطبيعي هلذه السلطة حيث أهنا تتعلق بقيمة الدليل يف ميارس سلطته التقديرية ف
  . 1اإلثبات وصوال للحقيقة

القانون للقاضي اجلزائي حرية واسعة يف جمال تقدير األدلة  إال أنه يف الوقت الذي منح  
  الشخصي واهليقضي كيفما شاء  وفقا هل حريتهإنه يف املقابل مل يطلق وفقا القتناعه الشخصي، ف

إىل احلقيقة الفعلية يف  ن الوصولاضملل يف جمموعها شروطا تشك ضوابط  بل قد أحاطه بقيود و
  .احلقوق واحلريات من نتقاصدون االمن الدعوى 

انون اإلجراءات اجلزئية ( من ق 454كرسه املشرع اجلزائري صراحة مبوجب املادة )  ماوهو   
ي طريقة من طرق اإلثبات ماعدا األحوال التي ينص يجوز إثبات الجرائم بأ "حيث نصت 

و هذا   "فيها القانون على غير ذلك، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا القتناعه الشخصي....
يؤسس لقاضي مما ينتج عنه أن ا، ثبوتية ضي اجلزائي بقوة أمام القا ضىاألدلة اجلزائية ال حت يعين أن

 أو إلزام ال جيوز مطالبةف، قناعته الشخصية تبعا ل دمهدليل كما يصح أن يهاقتناعه على أي 
  .القاضي باالقتناع بأي دليل ولو مل تكن يف الدعوى أدلة سواه

                                                           
 .  22 -  24فاضل زيدان حممد، املرجع السابق ،ص ص  - 1
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متكن اليت اخلاصة للدليل التقين  لطبيعةبا خاصة فيما تعلق و يف إطار اجلرائم حمل الدراسة   
 ملعرفةمع نقص ا ، ومضموهنا أو التغيري  يف  ف احلقيقةير يؤدي لتحمن العبث مبضمونه على حنو 

ويبحث  الدليلستخراج باخلربة إل فإن األمر على القاضي اإلستعانةعلوماتية للقاضي اجلزائي امل
 همن شأن الذيحنو ال يقبل العكس،  على يقوي من قيمته ملعلومات، مما قد اداقيته يف جمال مص

تقديرية اضي اجلزائي أن يعمل سلطته العلى الدليل التقين مبا ال ميكن للقإضفاء حجية قاطعة وقوة 
 1. لهلقبو 
 : مصداقية الدليل التقني بوصفه يعبر عن حقيقة علمية  أوال

تطبيق من تطبيقات الدليل العلمي، بل أكثر منه حجية يف اإلثبات  تقين الدليل ال يعترب      
، حمكم وفق قواعد علمية حسابية قاطعة ال تقبل  وذلك مبا يتميز به من موضوعية وحياد وكفاءة

التأويل يقوي يقينيته، ويساعد القاضي من التقليل من األخطاء القضائية، واالقرتاب إىل العدالة 
 خبطوات أوسع، والتوصل إىل درجة أكرب حنو احلقيقة. 

قبول األدلة الفقه الفرنسي يتناول حجية الدليل التقين يف املواد اجلزائية ضمن مسألة ف   
الناشئة عن اآللة أو األدلة العلمية مثل الرادارات األجهزة السينمائية، أجهزة التصوير، أشرطة 
التسجيل، أجهزة التنصت، وتطبيقا لذلك قضي يف فرنسا خبصوص قوة احملررات الصادرة عن 

ميكن االطمئنان  اآلالت احلديثة يف اإلثبات بأنه إذا كانت التسجيالت املمغنطة هلا قيمة الدالئل
ويف حكم آخر قررت حمكمة  ،2إليها، وميكن أن تكون صاحلة يف اإلثبات أمام القضاء اجلزائي

النقض الفرنسية بأنه إذا اطمأنت حمكمة املوضوع وفقا القتناعها الذايت والقواعد العامة إىل ما 
استندت إليه النيابة العامة من قرائن بشأن خطأ سائق سيارة منسوب إليه جتاوز السرعة، وقد ثبت 

                                                           
 .469سامي جالل فقي حسني، املرجع السابق، ص  - 1

2 Crim 24 avril 1987, Bull. n" 173. Cité par: Francillon (Jacques), les crimes informatiques et 
d'autres crime dans le domaine de la technologie informatique  en France. r.i.d.p, 1993. 
p.308. 
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رعة، ودون أن يكون السائق قد سئل ذلك من خالل جهاز آيل التقط صورة السيارة املتجاوزة للس
 .1فإهنا ال تكون ملزمة بتحديد من استندت إليه من عناصر الواقعة يف تربير اقتناعها

ومما سبق يتبني لنا أن ظهور الدليل التقين قد زاد من دور اإلثبات العلمي واستتبعه ذلك 
بالنضر إىل أن الكثري من اجلرائم تعاظم دور اخلرباء يف القيام بدور فعال يف إبداء خربهتم الفنية، 

اليت ترتكب ستقع على مسائل إلكرتونية آية يف التعقيد. وبالنظر إىل تطور جماالت اخلربة فإنه 
سوف تتسع جماالت اللجوء إليها. كذلك فقد توفر التقنية العلمية طرقا دقيقة جلمع األدلة حبيث 

لدليل قد يتمتع بقوة علمية قد يصعب ميكن أن يساهم العلم يف صنع الدليل، حبيث أن هذا ا
 إثبات عكسها.

وإذا كان للخربة التقنية أمهية كربى يف استخالص الدليل التقين فإن دورها يف حبث 
قين وحبكم طبيعته العلمية الدليل التف لية للمعلومات تغدو أعظم،مصداقيته يف جمال املعاجلة اآل
 ههذا ال ينفي استبعاد إال أن ،ذو كفاءة بّينة من منظور علمي ميثل إخبارا صادقا عن الواقع 

صحة اإلجراءات املتبعة يف احلصول عليه من ناحية  سالمته من العبث من ناحية و يفشك لل
 .أخرى، وال شك أن اخلربة حتتل يف هذه احلالة دورا مهما يف التثبت من سالمة هذا الدليل

نسخة هولة ويسر حبيث يظهر وكأنه التقنية احلديثة متكن من العبث بالدليل التقين بس
وان كانت نسبة اخلطأ الفين يف احلصول على الدليل . أما الثانية   ةأصلية يف تعبريها عن احلقيق

: 2التقين لسببني  التقين نادرة للغاية، إال أهنا تظل ممكنة، ويرجع اخلطأ يف احلصول على الدليل
لى الدليل التقين، ويرجع ذلك للخلل يف الشفرة اخلطأ يف استخدام األداة املناسبة يف احلصول ع

اخلطأ يف استخالص  ة أما الثانية تكمن يفمة أو بسبب استخدام مواصفات خاطئاملستخد
% وحيدث   500الدليل، ويرجع ذلك إىل اختاذ قرارات الستخدام األداة تقل نسبة صواهبا عن 

املعطيات بطريقة ختتلف عن الطريقة هذا غالبا بسبب وسائل اختزال املعطيات أو بسبب معاجلة 
  . األصلية اليت مت تقييمها

                                                           
1
 Crim 3janvier 1978,bull,n°1,D.c.p.p.1991-1992,p413.Crime.20janvier977,J.C.P.1977,n° 11. 

 .4416املطلب، مرجع سابق،صممدوح عبد احلميد عبد  -  2



المعلوماتي النظام على اإلعتداء جرائم لمواجهة اإلجرائية الجوانب:  الثاني الفصل  

 

284 
 

مثلما خيضع الدليل التقين لقواعد معينة حتكم طرق احلصول عليه، فإنه خيضع لقواعد ف   
من الناحية العلمية، وذلك يرجع للطبيعة الفنية هلذا الدليل،  أخرى للحكم على قيمته التدليلية

فهناك وسائل فنية من طبيعة هذا الدليل متكن من فحصه للتأكد من سالمته وصحة اإلجراءات 
، وسوف حناول فيما يلي تناول بعض هذه الوسائل من حيث سالمته من 1املتبعة يف احلصول عليه

المة اإلجراءات املتبعة للحصول عليه من الناحية الفنية العبث، مث وسائل تقييمه من حيث س
  :وذلك على النحو التايل

 ميكن التأكد من سالمة الدليل التقين من العبث بعدة طرق نذكر منها : 
يلعب علم الكمبيوتر دورا مهما يف تقدمي املعلومات الفنية اليت تساهم يف فهم مضمون   -

لم يستعان به يف كشف مدى التالعب مبضمون هذا الدليل، ، وهذا الع2وكينونة الدليل التقين
وتبدو فكرة التحليل التناظري الرقمي من الوسائل املهمة للكشف عن مصداقية الدليل التقين، 
ومن خاللنا تتم مقارنة الدليل التقين املقدم للقضاء باألصل املدرج باآللة الرقمية، ومن خالل ذلك 

 .3يف النسخة املستخرجة أم اليتم التأكد من مدى حصول عبث 
حىت يف حالة عدم احلصول على النسخة األصلية للدليل التقين أو يف حالة أن العبث قد   -

وقع على النسخة األصلية، ففي اإلمكان التأكد من سالمة الدليل التقين من التبديل أو العبث 
 من خالل استخدام عمليات حسابية خاصة تسمى باخلوارزميات.

من األدلة التقنية يسمى بالدليل احملايد، وهو دليل ال عالقة له مبوضوع اجلرمية،  هناك نوع -
ولكنه يساهم يف التأكد من مدى سالمة الدليل التقين املقصود من حيث عدم حصول تعديل أو 

 .املعلومايتتغيري يف النظام 
  .خالل هذه الطرق ميكن التأكد من سالمة الدليل التقين ومطابقته للواقع فمن 
عادة تتبع مجلة من اإلجراءات الفنية للحصول على الدليل التقين وقد قدمنا أن هذه   

اإلجراءات من املمكن أن يعرتيها خطأ قد يشك يف سالمة نتائجها، ولذا فإنه ميكن يف هذا 
                                                           

 .40طارق حممد اجلملي، املرجع السابق،ص -  1
 .4425ممدوح عبد احلميد عبد املطلب، املرجع السابق، ص -  2
 .4429-4420ص  نفس املرجع السابق -  3
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كوسيلة للتأكد من سالمة اإلجراءات املتبعة يف   1ارات )داو بورت(الشأن اعتماد ما يعرف باختب
احلصول على الدليل التقين من حيث إنتاجها لدليل تتوافر فيه املصداقية لقبوله كدليل إثبات، ولذا 

، 2فإننا سنعرض باختصار للخطوات اليت تتبع للتأكد من سالمة هذه اإلجراءات من الناحية الفنية
  :بارين رئيسني مهاوذلك بإتباع اخت

ومفاد هذا االختبار أن ختضع األداة املستخدمة يف احلصول على  اختبار السلبيات الزائفة: *
الدليل الختبار يبني مدى قدرهتا على عرض كافة البيانات املتعلقة بالدليل التقين، وأنه ال يتم 

  .إغفال معطيات مهمة عنه
ذلك أن ختضع األداة املستخدمة يف احلصول على الدليل ومفاد اختبار االيجابيات الزائفة:   *

  .التقين الختبار فين ميكن من التأكد من أن هذه األداة ال تعرض معطيات إضافية جديدة
وبذلك يتم من خالل هذين االختبارين التأكد من أن األداة املستخدمة عرضت كل   

ضف إليها أي بيان جديد، وهذا يعطي املعطيات املتعلقة بالدليل التقين وىف ذات الوقت مل ت
 للنتائج املقدمة عن طريق تلك اآللة مصداقية يف التدليل على الواقع. 

وث املنشورة يف جمال تقنية املعلومات على الطرق السليمة اليت جيب ححيث تدل الب
ك يف  إتباعها يف احلصول على الدليل التقين، وىف املقابل أثبتت تلك الدراسات األدوات املشكو 

 .3كفاءهتا، وهذا يساهم يف حتديد مصداقية املخرجات املستمدة من تلك األدوات
ومن خالل ما تقدم خنلص إىل أنه ميكن التغلب على مشكلة الشك يف مصداقية الدليل   

التقين من الناحية العلمية من خالل إخضاعه الختبارات متكن من التأكد من صحتها، لكن ما 
 من هذا الدليل إذا ما خضع ملثل ذلك التقييم ؟ موقف القاضي اجلزائي

                                                           
ترجع أصول هذا االختبار )اختبارات داو برت( للحكم الذي أصدرته احملكمة العليا االمريكية يف قضية داو بورت ضد مرييل دو للصناعات  - 1

 .4428ص  ، نفس املرجع السابق ،   5226الدوائية 
 ومابعدها.  4422املرجع السابق، صنفس  - 2
 .  40طارق حممد اجلملي، املرجع السابق، ص  3
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خيضع الدليل التقين شأنه شأن الدليل اجلزائي بشكل عام للمبدأ العام يف اإلثبات اجلزائي   
وهو حرية القاضي اجلزائي يف االقتناع، والقاضي يف ظل هذا املبدأ ميلك حرية واسعة يف تقييم 

لكيفية اليت متكنه من تكوين عقيدته يف الدعوى املطروحة عناصر اإلثبات، ووزن األدلة وتقديرها با
عليه، وال خيضع يف ذلك إال إىل صوت ضمريه وما يقتنع به شخصيا، وال يستشري يف ذلك سوى 

 وجدانه، فهو وحده الذي ميلي عليه احلكم الذي يصدره والرأي الذي يتوصل إليه. 
التقين إىل حقل األدلة اجلنائية كأفضل ولقد تعاظم دور اإلثبات العلمي مع بروز الدليل   

دليل إلثبات اجلرائم حمل الدراسة إن وجد، مما ألزم القاضي أن يتعامل معه يف مقابل نقص الثقافة 
املعلوماتية من جهة، وشروط السالمة اليت يتمتع هبا من العبث واخلطأ من جهة أخرى فهل من 

   علميا. التقين على أساس أن أمره حمسوم شأن ذلك أن القاضي يسلم ويبين اقتناعه بالدليل
يعد مبدأ االقتناع القضائي أحد أهم املبادئ اليت تقوم عليها نظرية اإلثبات يف املواد حيث   

، وقد تعددت اآلراء فيما يتعلق ببيان 1اجلزائية، وعنه تتفرع معظم القواعد اليت حتكم هذا اإلثبات
له إال أهنا تصبو إىل معىن واحد وهي: أن للقاضي أن  ، وأيا كان التعريفات املوضوعة2مدلوله

يستمد من أي دليل تطمئن إليه نفسه، ويسكن إليه وجدانه، دون أي قيد يقيده يف ذلك إال ما 
تقتضيه العدالة ذاهتا من قيود، ويتصل بذلك سلطته يف إستبعاد أي دليل ال يقتنع به إذ ال وجود 

اعه سواء تلك األدلة اليت طرحت عليه من قبل اخلصوم أو لدليل يفرض عليه أن يستمد منه اقتن
اليت يرى بنفسه تقدميها، واحلرية هذه اليت يتمتع هبا القاضي اجلزائي يف هذا  النيابة العامة، بل حىت

اجملال ليست مقررة هبدف توسيع اإلدانة أو الرباءة، وإمنا هي مقررة له بالنظر إىل صعوبة احلصول 
 .واد اجلزائيةعلى الدليل يف امل

                                                           
 4425مود جنيب حسين، شرج قانون اإلجراءات اجلنائية، املرجع السابق، حم 1
ويف رأي د. علي « التقدير احلر املسبب لعناصر اإلثبات يف الدعوى وهو البديل عن نظام األدلة القانونية»حيث عرفه د. حممود مصطفى بأنه  2

ح وصول القاضي باقتناعه لدرجة اليقني حبقيقة واقعة أم حتدث حتت بصره تلك احلالة الذهبية والنفسية أو ذلك املظهر الذي يوض »راشد بأنه 
 .«. بصورة عامة
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ومبدأ االقتناع القضائي وفق هذا املعىن يتيح للقاضي حرية واسعة يف تقدير القيمة الدامغة   
  . لألدلة املقامة أمامه على حسب اقتناعه، بل لعله أهم نتيجة ترتتب على هذا املبدأ

ل املادة ويعد التشريع اجلزائري يف طليعة التشريعات اليت أكدت هذا املبدأ وذلك من خال  
الفرنسي حيث اإلجراءات  قانون ( من 353)  املادة اليت تقابلها قانون اإلجراءات، و ( من609) 

... إن القانون ال يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا على الوسائل التي بها قد  " علىتنص 
وصلوا إلى تكوين اقتناعهم، وال يرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم أن يخضعوا لها على 
األخص تقدير تمام أو كفاية دليل ما، ولكنه يأمرهم أن يسألوا أنفسهم في صمت أن يبحثوا 

تأثير قد أحدثته في إدراكهم األدلة المسندة إلى المتهم وأوجه بإخالص ضمائرهم في أي 
واجباتهم: هل  الدفاع عنها ولم يضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق

( من قانون   454كما أن االقتناع القضائي كرسته أيضا صراحة املادة )   ."لديكم اقتناع شخصي
  .اإلجراءات اجلزائية اجلزائري

مات كافة أنواع احملاك  يفعام  يسري اضي هو قتناع القإأن مبدأ  هناا جتدر اإلشارة إليه وم
و أقسام ، سواء كانت حماكم اجلنايات أاجلزائية بإختالف التصنيفات للجرائم حمل املتابعة اجلزائية 

 .1مخالفاتلل وجنح ألل
 
 
 
 

                                                           
من قانون اإلجراءات اجلزائية( خبالف املشرع   454و609وان كان املشرع اجلزائري مل حيد ذلك صراحة يف املواد املقررة هلذا املبدأ )راجع املواد  :1

( من قانون اإلجراءات لتطبيق املبدأ أمام حمكمة اجلنايات، كما نصت املادة ) 5-616املادة )الفرنسي، فقد صرح ذلك صراحة، حيث خصص 
( من نفس القانون فهي خمصصة بالنسبة حملاكم   11( من ذات القانون على تطبيق هذا املبدأ بالنسبة حملاكم اجلنح، أما املادة )ط   249

( السابقة   5 - 91بالنسبة للمشرع السوري، حيث جند هذا األخري قد أدرج نص املادة )  املخالفات. وما يقيل خبصوص املشرع الفرنسي يقال
، فضال عن ذلك فإن هذه املادة قد أقرت للقاضي حرية االستعانة بكافة وسائل اإلثبات لتكوين -احملاكمات  -ضمن الكتاب الثاين حتت عنوان 

 أعمتها يف ذلك على اجلنايات واجلنح واملخالفات بصريح العبارة.قناعته حول حقيقة الوقائع املرفوعة عنها الدعوى، و 



المعلوماتي النظام على اإلعتداء جرائم لمواجهة اإلجرائية الجوانب:  الثاني الفصل  

 

288 
 

ميتد كذلك ليشمل مرحلة  بل  احملاكمة ، رحلةم على دد فقط حم هأن نطاق ال يعينو هذا  
  .1قضاة التحقيق يطبقه البتدائي حيثالتحقيق ا
أساسا يف العمل القضائي  يعدللقاضي اجلزائي  شخصيأن مبدأ االقتناع الجند  مما سبق  و

أن ال يغري شيئا من  جيب مميزاتهإن ظهور الدليل التقين بكل ف يه، وعل األحكام اجلزائية  إلصدر
هو فألصل. متاشيا مع ابقوة حامسة يف اإلثبات من مث فإن الدليل التقين ال حيظى هذا املبدأ . و 
يه  عل ناعتهق يبينيصح للقاضي أن ف ،بقية األدلة عن  الثبوتية  حجته و ختتلف قيمته جمرد دليل ال

 . ليه خبصوصه كما يصح أن يطرحه إذا تطرق  الشك إ
فالدليل التقين بوصفه تطبيقا من تطبيقات الدليل العلمي ال ميكن أن ينازع القاضي يف 
قيمة ما يتمتع به من قوة استداللية قد استقرت بالنسبة له وتأكدت من الناحية العلمية، فإذا 
سلمنا سابقًا بإمكانية التشكيك يف سالمة الدليل التقين بسبب قابليته للعبث ونسبة اخلطأ يف 

راءات احلصول عليه، فتلك مسألة فنية ال ميكن للقاضي أن يقطع يف شأهنما برأي حاسم وإن إج
مل يقطع به أهل االختصاص، ولذلك فإذا توافرت يف الدليل التقين الشروط املذكورة سابقاً 
خبصوص سالمته من العبث واخلطأ، فإن هذا الدليل ال ميكن رده استناداً لسلطة القاضي التقديرية 

( من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، ولكن يقتصر دور 609( واملادة )454قأ للمادة لـ)وف
القاضي على الظروف واملالبسات اليت وجد فيها الدليل فهي من يدخل يف نطاق تقديره الذايت 

رغم  -فهي من صميم وظيفته القضائية، بعيث يكون يف مقدوره أن يطرح مثل هذا الدليل 

                                                           
فقضاء التحقيق ميلك حرية التصرف يف الدعوى وحتديد مصريها حسب تقديره غري أن مهمة هذا األخري ال تعدو أن تكون مقصورة فقط على  :1

اة احلكم الذين عليهم تقدير األدلة القائمة من حيث كفايتها تقدير مدى كفاية األدلة أو عدم كفايتها لالهتام، وهي بذلك ختتلف عن وظيفة قض
وشتان بني  أو عدم كفايتها للحكم باإلدانة. وإذا صح التعبري ميكن القول بأن األوىل تسعى إىل ترجيح الظن بينما الثانية تسمى إىل توكيد اليقني،

يفسر ضد مصلحة املتهم، مما يستوجب إحالة الدعوى إىل احملكمة االثنان. يرتتب على ذلك نتيجة هامة وهي إن الشك يف مرحلة االهتام 
 يفسر ملصلحة املتهم.  -املختصة، خبالف الشك يف مرحلة احلكم فهو كما هو معلوم 

ة للتهمة وتلك وبالتايل يظهر لنا أن نطاق تطبيق مبدأ حرية القاضي يف مرحلة التحقيق حمدود، إذ يكاد يقتصر على جمرد املوازنة بني األدلة املثبت 
ع اىل حد كبري النافية هلا، لرتجيح مدى كفايتها أو عدم كفايتها لالهتام. بينما يف املقابل جند أن نطاق تطبيق املبدأ املذكور أمام قضاء احلكم يتس

 .80باعتباره يتصل بوقائع كل دعوى على حدة حبس نظر: عبد اهلل بن صاحل بن الرشيد الربيش، املرجع السابق، ص 
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إذا تبني بأنه ال يتفق مع ظروف الواقعة ومالبستها، حيث تولد  -الناحية العلمية  قطيعته من
  .الشك لدى القاضي، ومن مت يقضي يف إطار تفسري الشك لصاحل املتهم

ذلك أن جمرد توافر الدليل العلمي ال يعين أن القاضي ملزم باحلكم مبوجبه مباشرة سواء   
روف واملالبسات، فالدليل العلمي ليس آلية معدة لتقرير اقتناع باإلدانة أم بالرباءة، دون حبث الظ

    1القاضي خبصوص مسألة غري مؤكدة
 تقنية دلة اللأللقاضي التقديرية يف تقديره  التقديرية ل سلطة العلى  اإلبقاء جيب و عليه فإنه

 قيقة قضائية ألن احلقيقة العلمية البد ان تتشكل وفق ح تنقييتها من الشوائب العلمية  ناضمل
الشك لصاحل  تفعيل ل سلطته التقديرية يستطيعهو املسيطر على هذه احلقيقة ألنه من خالف

  .2يستبعد األدلة اليت يتم احلصول عليها بطرق غري مشروعة بأناملتهم، 
عموميةالتي تهدف إليها الدعوى ال مصداقية الدليل التقني بوصفه يعبر عن الحقيقة ثانيا :  

جيب أن ميتد إىل اإلجراءات  بلمون الدليل التطور العلمي ال يقف عند مضن تأثري إ 
الدليل طبيعة  متاشيا معتطورة ماإلجراءات تلك  أن تكون البد، لذلك يه حصول عللل ملعمول هباا

 منها ، وأن تكون مطروحة أمام القاضي املتولد دليلظ على شرعية اللحفامشروعة لو ان تكون 
كما والرد عليه،   تهمناقش ميكن من بشكل للخصوم تهايتاحإلاق الدعوى يف اجللسة ضمن أور 

  . تكون يقينية جيب أن
ترك للقاضي اجلزائي احلرية يف أن يستمد اقتناعه من أي دليل وبأية وسيلــة و إن القانون ف  

عقيدته  بناءيستطيع ، إال أن هذه احلرية ال تعين أن القاضي اجلزائي   3يراها موصلة إىل احلقيقة
ملزم بضرورة أن يكون هو فكان مصدره ووسيلة البحث عنه،   مهما صل عليهعلى أي دليل حي

النظام  احلصول عليه وفق راعاة قاعدة مشروعيةمب يف الدعوى كم مقبوالاحليف عليه ستند املالدليل 
اىل  يف النهاية يقضى الدليل وخمالفة هذا الشرط قد يهدر قيمة إن بل  جرائي املعمول به ،اإل

                                                           
 .   22مجيل عبد الباقي الصفري، أدلة اإلثبات اجلنائي والتكنولوجيا احلديثة، املرجع السابق، ص  -1
، حبث مقدم ضمن أعمال املؤمتر العلمي علي حممود علي محودة، األدلة املتحصلة من الوسائل اإللكرتونية يف إحالل نظرية اإلثبات اجلنائي  -2

 .51، ديب ، ص4006-2-28إىل   40واألمنية للعمليات االلكرتونية، أكادميية شرطة ديب، الفرتة من األول حول اجلوانب القانونية 
 .80موسى مسعود رحومة عبد اهلل، حرية القاضي اجلنائي يف تكوين عقيدته، املرجع السابق، ص -3
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سلطة الدولة يف العقاب، وبالتايل  ان حرية املتهم ال علىعلى ضم قائمةاخلصومة اجلزائية ف، بطالن
 يتم احلصول عليهن خالل دليل يتعني على القاضي أال يثبت توافر هذه السلطة جتاه املتهم إال م

ال جيوز  ، و هلذا1اانونقعمول به الضمانات امل ومشروعة احرتمت فيها احلريات من إجراءات 
مطابقًا للنصوص املقررة لضمانات احلرية و البد أن يكون  بالبطالن يتصفد على دليل اعتماإل

الفردية وكذا القواعد العامة لإلجراءات اجلزائية واملبادئ القانونية العامة كالقواعد واملبادئ اليت 
  .ول على األدلة واحرتام حقوق الدفاعتوجب احرتام قيم العدالة وأخالقياهتا والنزاهة يف احلص

يشرتط فيه هو اآلخر أن يكون مشروعا يف  الذيلدليل التقين ا األمر نفسه ينطبق  على و  
  لعامة. ذاته وغري خمالف للقواعد القانونية وللمبادئ القانونية ا

و هذا حبضور  ناقشتهعمله مب لستكميئذ حينمقبولة قانونا،  أهناتأكد القاضي من األدلة  ىتمو  
من القواعد األساسية يف اإلجراءات اجلزائية أنه ال جيوز للقاضي أن يبين حكمه على ف اخلصوم،

أدلة مل تطرح ملناقشة اخلصوم يف اجللسة، وهو ما يعرف"بوضعية الدليل" مبا يعين أن يكون للدليل 
ه وذلك احرتاماً أصل ثابت يف أوراق الدعوى وأن تتاح للخصوم فرصة اإلطالع عليه ومناقشت

  .حلقوق الدفاع
فإن القاضي ال جيوز له أن يبين حكمه على دليل ال صلة له يف األوراق، ومبقتضى هذا   

فالدليل الذي ال يتحقق فيه هذا الشرط يكون منعدما يف نظر القانون وذلك استنادًا إىل قاعدة 
 يكون اخلصوم على بينة مما وجوب تدوين كافة اإلجراءات االستدالل والتحقيق. وغاية ذلك حىت

  2يقدم ضدهم من أدلة، وأن تتاح هلم إمكانية مناقشتها والرد عليها
( من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 454( من املاّدة )4الفقرة الثانية ) هو ما كرسته و  

رافعات " وال يسوغ للقاضي أن يبني قراره إال على األدلة المقدمة له في معرض المإذا تنص 
( يف فقرهتا الثانية من 249املادة )و اليت تقابلها  أمامه" والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا

                                                           
 22فتحي حممد أنور عزت، املريع السابق، ص   -1
، 5280كتوراه،عامل الكتاب، القاهرة، الطبعة األوىل رسالة د -دراسة قانونية نفسية  -ثبات يف املواد اجلنائية ة كدليل إ ادهإبراهيم الغماز، الش -2

 .020ص 
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ال يجوز للقاضي أن يؤسس حكمه إال " اليت نصت على أنهإلجراءات اجلزائية الفرنسي قانون ا
  .1مواجهة الخصوم"  على أدلة طرحت عليه أثناء المحاكمة ونوقشت أمامه في

فإن القاضي يف تقديره لألدلة سواء كانت تقليدية أو مستخرجة من  مبقتضى هذا و
لشهود إعادة اإلستماع ل عليه، بل و ما دّون فيها  اضر التحقيقباحملإللكرتونية ال يكتفي الوسائل ا

اعرتاف املتهم نفسه وكذا  عن أثناء التحقيق االبتدائي، فضال شهاداهتم اعهمالذين قد سبق مس
، ويطرح مجيع األدلة إليها إلظهار احلقيقة  اخلرباء وذلك مبناقشة تقاريرهم اليت خلصوا تقارير

األخرى للمناقشة الشفوية، فال يكون بني الدليل والقاضي وسيط، والغرض من ذلك أن يتاح 
، مما يفيد القاضي يف تكوين  وزه من أدلة ضدهعوى أن يواجه خصمه مبا حيلكل طرف يف الد

  .2ه من نتيجة هذه املناقشات اليت جتري أمامه يف اجللسةقناعت
من شأنه أن حيقق رقابة فعالة على جدية األدلة اليت تكون قد  فضال عن ذلك فإن هذا  

حصلت يف مرحلة التحقيق فتعرض جمدداً، وهو ما يتيح يف املقابل مراقبة التقدير الذي كانت 
 سلطة التحقيق قد خلصت إليه.

ال يمكن لقضاة الموضوع احملكمة العليا اجلزائرية يف قضاء هلا بقوهلا " هعن عربت هو ما و
أن يؤسسوا قرارهم إال على األدلة المقدمة لهم أثناء المرافعات والتي تتم مناقشتها 

 3حضورياً"
ن أدلّة اإلثبات، مهما كانت احلالة منسبة للّدليل التقين بوصفه دليل وال خيتلف األمر بال  

يكون عليها سواء كان على شكل خمرجات ورقية أو إلكرتونية أو معروضة بواسطة الكمبيوتر اليت 
على الشاشة اخلاصة به. كل أولئك سيكون حماًل للمناقشة عند األخذ هبا كأّدلة إثبات أمام 

  احملكمة.
                                                           

1
- Art 427 alinéa 2 du C.P.P.F dispose que : «Le juge ne peut fonder sa décision que sur 

des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées 

devant lui». 
 .  412فاضل زيدان حممد، املرجع السابق، ص  -2
، غري منشور اطلع عليه لدى تقنني اإلجراءات اجلزائية،   00، االجتهاد القضائي، ص   5284جانفي   45صادر بتاريخ جنائي قرار نقض  -3

 .  96حتت إشراف د. أحسن بوسقيعة، ص 
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 طاملا يف أن يستمد اقتناعه من الدليل التقين له احلرية الكاملة فإن القاضي اجلزائي عليه و  
أثناء املرافعات وناقشها أطراف عليه  وعرض  تضمنا يف أوراق ملف الدعوى ،اطمئن إليه وكان م

فال جيوز للقاضي أن يبين اقتناعه على هذه املعلومات الشخصية، وذلك محاية للخصوم ، الدعوى 
ى، وإال من أي تأثري خاطئ على القاضي، يكون ناجتاً عما وصله من معلومات خارج إطار الدعو 

يكون قد مجع يف شخصه صفتني متعارضتني صفة الشاهد وصفة القاضي، وهذا ما ال جييزه 
القانون ويرتب عليه بطالن احلكم. ألن اخلصوم ليس بإمكاهنم مناقشة شهادته، والرد عليها حبرية 
 مما يشكل مساسًا حبق الدفاع.بل باعتماده على معلوماته الشخصية يكون عرضة للتهمة، وسوء

  1الظن به وهو الشيء الذي جيب أن ينزه عنه القضاء عموماً.
وإن كان ذلك كذلك، فإن املعلومات العامة املستقاة من خربة القاضي بالشؤون العامة 
املفروض إملام الكافة هبا ال تعد من قبيل املعلومات الشخصية احملذورة على القاضي أن يبين 

  .علوماتية فيما يتعلق بأساسيات الكمبيوترحكمه عليها، ومن قبيل ذلك الثقافة امل
لكن يالحظ أنه وإن كان جيب أن يصدر احلكم من عقيدة للقاضي يستقيها هو مما جيريه   

من التحقيقات مستقاًل يف حتصيل هذه العقيدة بنفسه ال يشاركه فيها غريه إال أن ذلك ال يعين 
جيوز له ذلك مىت كان الغري من اخلرباء  حرمان القاضي بصفة مطت من األخذ برأي الغري، مل يف

وقد ارتاح ضمريه إىل التقرير احملرر منه فقرر االستناد إليه ضمن باقي األدلة القائمة يف أوراق 
الدعوى املعروضة عليه، حبيث أن االقتناع الذي يكون قد أصدر حكمه بناء عليه يكون متولدا 

  من عقيدته هو وليس من تقرير اخلبري.
نطاق األدلة التقنية يتطلب من القاضي اجلزائي أن يكون مؤهال التأهيل الفين والتقين  يف و   

على كيفية التعامل مع الدليل التقين، ألنه سيكون حماًل للمناقشة احلضورية بني األطراف عند 
األخذ هبا كأدلة إثبات يف الدعوى اجلزائية، فهذا التأهيل يضمن جناح مهمة القاضي الذي تناط 

ه مهمة املناقشة العلمية هلذه األدلة واهليمنة على الدعوى اجلزائية ولن يتحقق ذلك إال بعقد ب

                                                           
 552ي يف تكوين عقيدته، املريع السابق، ص ئقاضي اجلنال، حرية اهللمسعود رحومة عبد اسى مو  -1
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دورات تدريبية مكثفة هلؤالء القضاة على كافة مستوياهتم ودرجاهتم يف تقنية املعلومات، وإذا كان 
، وصدقت قد مت وضع حذا املفهوم وتطويره من قبل اجمللس األديب بشأن جرائم تقنية املعلومات

، فإنه برأينا ال حرج لو كان هناك دور 40021عليه شبكة لشبونة للمجلس األورويب يف سبتمرب 
عريب يعمل على مساعدة مؤسسات التدريب القضائي لوضع برامج تدريب على األدلة التقنية 

  .للقضاة، وإدماج هذا النوع من التدريب ضمن أساس التدريب األويل والتدريب أثناء اخلدمة
 ثالثا: يقينية األدلة التقنية 

ملا كان هدف التشريعات اإلجرائية هو إصابة القاضي احلقيقة الواقعية يف حكمه، لذا 
وجب على القاضي قبل حتريره حلكمه أن يصل إىل احلقيقة مؤكدة بأن تكون لديه يقينا مؤكدا 
حبدوثها، ال مبجرد الظن واالحتمال، إذ أن الشك يفسر لصاحل املتهم حبسبان أن األصل يف 

 ءة . اإلنسان الربا
وشرط اليقني يف أحكام اإلدانة شرط عام سواء كانت األدلة اليت يستخلص منها هذا   

  اليقني أدلة تقليدية أو مستحدثة كالدليل التقين. 
العلم وإزاحة الشك، وتحقيق األمر، وقد أيقن يوقن إيقانا فهو : بأنه  لغةو يقصد باليقني  

 .2واليقين نقيض الشك، والعلم نقيض الجهلموقن، أو يقن ييقن يقنا، فهو يقن، 
كل معرفة ال تقبل الشك، ومنه حدسي كاليقين ببعض األوليات فاليقني هو  : أما اصطالحا 

أو استداللي غير مباشر يتنبأ إليه المرء بعد البرهنة، ومنه ذاتي يسلم به المرء وال يستطيع 
يقين العلمي، وقد يسمى التسليم نقله إلى غيره، أو موضوعي يفرض نفسه على العقول كال

  .بأمر ظاهر أو راجح يقينا اقتناعا، أو شبه يقين

                                                           
على  أنظر يف ذلك: الفريق العامل لألصحاب املصلحة املتعددين يف إطار املشروع املعين باجلرمية املعلوماتية ومن قبل شبكة لشبونة، التدريب 1

عامة، ورقة عمل معدة ملؤسسات التدريب القضائي التابعة للمجلس القضائي، قسم جمتمع املعلومات اجلرمية املعلوماتية للقضاة وأعضاء النيابة ال
 .4002أكتوبر  8والعمل على مكافحة اجلرمية، املديرية العامة حلقوق اإلنسان والشؤون القانونية، اجمللس األورويب، سرتانسبورغ، فرنسا، 

  2262 ، لسان العرب، املرجع السابق، صرابن منظو  2
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والعلم اليقيين هو الذي ينكشف فيه املعلوم انكشاف ال يبقى معه ريب وال يقاربه إمكان   
  .1الغلط أو الوهم

عبارة عن »على أنه  2اليقين في االصطالح القانوني فقد عرفه البعض من الفقهاءأما   
حالة ذهنية أو عقالنية تؤكد وجود »أو أنه عبارة عن  «اقتناع مستمد إلى حجج ثابتة وقطعية

، ويتم الوصول إلى ذلك عن طريق ما تستنتجه وسائل اإلدراك المختلفة للقاضي 3«الحقيقة
ت من خالل ما يعرض عليه من وقائع الدعوى، وما ينطبع في ذهنه من تصورات واحتماال

 " . ذات درجة ثقة عالية من التوكيد
ومىت ما تكامل اليقني بأن وصل القاضي إىل درجة القطع ينشأ ما يسمى باالقتناع اليقيين   

  .وهو أساس احلقيقة القضائية اليت ينشدها القاضي يف حكمه
ه يف الوقت الذي يعود فيه لقاضي املوضوع تقدير األدلة وموازنتها وفقأ ملا ميليه علي  

وجدانه، ودون أن خيضع يف ذلك لرقابة حملكمة العليا، إال أنه مع ذلك مقيد يف ذلك بضرورة 
تأسيس قناعته على اجلزم واليقني ال على الظن والرتجيح وذلك الستبعاد قرينة الرباءة الالصقة 

  .بكل إنسان استنادا إىل أن األصل يف اإلنسان الرباءة
امة اليت حتكم اليقني يف األدلة اجلزائية يف اجلزائر ويف وإذا كانت هذه هي األحكام الع  

الدول ذات الصياغة الالتينية، فإن األمر ال خيتلف بالنسبة للدليل التقين، إذ يشرتط أن يكون هو 
 . اآلخر يقيين حىت ميكن احلكم باإلدانة

ن خالل ويتم الوصول إىل ذلك عن طريق ما تستنتجه وسائل اإلدراك املختلفة للقاضي م  
ما يعرض عليه من أدلة تقنية، وهكذا يستطيع القاضي من خالل ذلك وما ينطبع يف ذهنه من 
تصورات واحتماالت بالنسبة هلا، أن حيدد قوهتا االستداللية على صدق نسبة جرمية من جرائم 

  .االعتداء على نظم املعاجلة اآللية إىل شخص معني من عدمه
                                                           

 .450، ص  5286إبراهيم مدكور، املعجم الفلسفي، دار الكتاب، القاهرة،  1
 .565موسى مسعود رحومة عبد اهلل، حرية القاضي اجلنائي يف تكوين عقيدته، املرجع السابق، ص 2

3
 RACHED (a-a) de l’intime conviction du juge , thèse paris ;1942, p3. 
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اقتناع القاضي يصل إىل اجلزم واليقني عن طريق نوعني من املعرفة: أوهلما املعرفة  فكأن  
احلسية اليت تدركها احلواس، واآلخر املعرفة العقلية اليت يقوم هبا القاضي عن طريق التحليل 

  .واالستنتاج من خالل الربط بني هذه املخرجات واملالبسات اليت أحاطت هبا
ونسبتها إىل املتهم  لوماتيةاالعتداء على نظم املعزم بوقوع جرائم إال أنه يف نطاق اجل  

، وهو ما يلقي املزيد من 1يستدعي نوعا آخر من املعرفة أال وهي املعرفة العلمية يف جمال املعلوماتية
األمهية على تدريب القضاة، وتكمن خطورة هذه األخرية يف كون اجلهل هبا قد يؤدي يف بعض 

كيك يف قيمة الدليل التقين وما يستتبعه ذلك من القضاء بالرباءة، على اعتبار أن األحيان إىل التش
الشك جيب أن يستفيد منه املتهم يف مرحلة احملاكمة، بل حىت إلعمال هذه األخرية يلزم أن يكون 

  .هناك ما يرقى ملستوى التشكيك يف الدليل وهو ما قد ال يتوافر لدى القاضي
كيفية الوصول إىل درجة اليقني والقطع وتبني كيف أن القاضي يصل حتدثنا فيما سبق عن    

إليها إال من خالل ثالث أنواع من املعارف حسية عقلية ومعلوماتية، حىت يبىن عليها حكمه 
، وذلك الستبعاد قرينة الرباءة الالصقة بكل املعلوماتيةاالعتداء على نظم باإلدانة يف نطاق جرائم 

  .األصل يف اإلنسان الرباءة إنسان استنادا إىل أن
أما إذا مل تقدر األدلة التقنية على إحداث القطع أو اليقني بوقوع اجلرمية ونسبتها إىل   

املتهم يلزم حينئذ استمرار حالة الرباءة اليت يكفي لتأكيد وجودها جمرد الشك يف ثبوت تلك 
 .2حة املتهماإلدانة استنادا إىل القاعدة اليت تقول بأن الشك يفسر يف مصل

ويبىن على ذلك، أن حكم اإلدانة يكون معيبا إذا ما تأسس على ترجيح ثبوت التهمة أو   
  .إذا كان قد بين على جمرد افرتاضات أو استنتاجات ال يؤيدها الواقع

  
 

  
                                                           

 .585بن قارة مصطفى، املرجع السابق، ص عائشة 1
 .89د. هاليل عبد اهلل امحد، حجية املخرجات الكمبيوترية يف املواد اجلنائية، املرجع السابق، ص   2
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  التقنية كرهان مستقبلي لألدلةتجاه نحو تنظيم اإلطار التشريعي إلا: ثاني المبحث ال
أركان اجلرائم حمل الدراسة حسبما حيددها القانون  هدفه يف إثبات إلثباتادليل  حىت حيقق

وإجياد العالقة بني تلك األركان والشخص املتهم بتنفيذها، ال بد من مجع عناصر التحقيق 
والدعوى وتقدمي هذه العناصر إىل سلطة التحقيق االبتدائي، فإذا أسفر هذا التحقيق عن دليل أو 

انة املتهم قدمته إىل احملكمة، ومرحلة احملاكمة هي أهم املراحل ألهنا مرحلة اجلزم أدلة ترجح معها إد
 بتوافر دليل أو أدلة يقتنع هبا القاضي إلدانة املتهم وإال قضي برباءته.

تقين الذي حلق نظم املعاجلة اآللية، فضال عن الطبيعة اخلاصة للدليل إال ألنه نظرا للتطور ال
التقين فسيقود دون شك إىل تغيري كبري إن مل يكن كليا يف املفاهيم السائدة حول إجراءات 
احلصول إليه، وهو األمر الذي حيتاج بالضرورة إىل إعادة تقييم ملنهج بعض اإلجراءات التقليدية  

يف قانون اإلجراءات اجلزائية على ضوء ما أسفرت عنه تطورات العلم  كالتفتيش والضبط ككل
والتقنية ال سيما يف جمال ثورة املعلومات، فضال عن استحداث نوع من القواعد اإلجرائية تتالءم 
وطبيعة البيئة التقنية، فتطوير اإلثبات وطرقه أمر يف غاية األمهية ملواجهة هذا النوع اجلديد من 

و لكي مننع ما ميكن أن يقال من "صعوبة هذا اإلثبات قد يؤدي إىل عدم التجرمي". اإلجرام وذلك
 هذا ما سنتناوله وفق :

 : مدى كفاية القواعد اإلجرائيية العامة إلستخالص الدليل التقين املطلب األول
 ستخالص الدليل التقينإلخاصة و تننظيمية إجرائية  تكريس قواعداملطلب الثاين: 

  لعامة إلستخالص الدليل التقنيالقواعد اإلجرائية امدى كفاية : ل مطلب األو ال
مما ال شك فيه أن املشرع مل جيز استخالص الدليل من غري ضوابط حتكم ذلك، بل نظم 
ذلك عن طريق قواعد إجرائية معينة، وأهم هذه القواعد تلك املتعلقة بالتفتيش والضبط والتسرب، 
ومما ال شك فيه أن هذه القواعد عامة النطاق تنظم استخالص الدليل يف مجيع اجلرائم تقليدية  

و مستحدثة، إال أهنا يف الثانية قد تكون يف حاجة إىل تطوير لكي تتناسب مع طبيعتها كانت أ
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االعتداء على نظم اخلاصة وطبيعة الدليل الذي يصلح إلثباهتا، وهذا ما سنالحظه مع جرائم 
 فيما يلي: لوماتاملع

 ضبط الدليل التقني:لول: التفتي  الفرع األ
راءات التحقيق يباشره موظف خمتص هبدف البحث عبارة عن إجراء من إج هو 1التفتيش 

عن أدلة مادية جلناية أو جنحة ونسبتها إىل املتهم، حتقق وقوعها يف حمل يتمتع حبرمة وذلك وفقا 
ضبط أشياء مادية قد تساعد يف إثبات لهدف جراء يإهو . ف مانات والقيود القانونية املقررةللض

يعد  لوماتتفتيش نظام املعف ذلك املنسوب إليه ارتكاهبا، وعلىوقوع اجلرمية وإسنادها إىل املتهم 
يش ، لكون حمل التفتعليه ضد مرتكب جرائم االعتداء  احل حال اختاذ اإلجراءاتمن أخطر املر 

، فهو ال يعدو أن يكون إال معلومات إلكرتونية ليس هلا أي مظهر مادي فقهي  جدلل هو حم
 اخلارجي حمسوس يف العامل

تتكون من مكونات مادية وأخرى غري مادية  لوماتيةأن نظم املع لدينا اآلن وفمن املعر ف
 ترتبط بغريها بشبكات اتصال بعدية على املستوى احمللي أو الدويل.

املختلفة حبثا عن شيء  هوأوعيت معلومايت ات املادية لنظاممحل التفتيش قد يرد على املكونف 
ف احلقيقة عنها وعن مرتكبيها، وهذه ال خالف يذكر يتصل باجلرائم املرتبطة به وتفيد يف كش

لعامة، أو ، وذلك تبعا لطبيعة املكان املوجودة فيه سواء من األماكن اعها للتفتيش حول خضو 
املتهم أو  2يف جمال التفتيش، فإذا كانت خاصة كمسكن أمهيةلصفة املكان فاألماكن اخلاصة، 

أحد ملحقاته كانت هلا حكمه فال جيوز تفتيشها إال يف احلاالت اليت جيوز فيها تفتيش مسكنه 
( من 02، حيث نصت املادة ) ريعات اجلزائيةوبنفس الضمانات املقررة قانونا يف أغلب التش

                                                           
 ،  عبد اهلل أوهابييه، شرح20، ص 5222، د.م.ج، اجلزائر، 4أمحد شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، ج - 1

 .400، ص 4008قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، التحري والتحقيق، دار هومه للنشر والتوزيع، اجلزائر، 
ويقصد باملسكن كل مكان يرتبط باحلياة اخلاصة لصاحبه، ويقتصر االنتفاع به عليه، فهو كل مكان يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة،  - 2

يقة واحلظرية واملخزن، وكذلك عيادة الطبيب ومكتب احملامي والسيارة اخلاصة، بل وحىت احملل العام تصبح له وكذلك توابع ذلك املكان كاحلد
حصانة املسكن عند إغالقه ذلك أن العربة يف حتديد املكان اخلاص هي بسماح الشخص للغري بدخول منزله دون متييز أو ال. أنظر: د. أمحد 

 .424شوقي الشلقاين، املرجع السابق، ص 
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المثبتة  "ال يجوز تفتي  المساكن ومعاينتها وضبط األشياءقانون اإلجراءات اجلزائية على أنه 
للتهمة إال برضا صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه هذه اإلجراءات، ويجب أن يكون 
هذا الرضا بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن، فإن كان ال يعرف الكتابة فبإمكانه 
 "االستعانة بشخص يختاره بنفسه، ويذكر ذلك في المحضر مع اإلشارة صراحة إلى رضاه.

 من هذا القانون" 29إىل  22ام املواد من وتطبق فضال عن ذلك أحك
( من ذلك القانون، رجع 02إال أنه وإذا كان املشرع اجلزائري قد أورد القاعدة يف املادة )

، حيث استثىن املشرع تطبيق هذه 1( من نفس املادة6وأورد عليها استثناء مبوجب الفقرة الثالثة )
( اليت 6( يف فقرهتا الثالثة )29ىل أحكام املادة )الضمانات على طائفة من اجلرائم حميال يف ذلك إ

"وعندما يتعلق األمر بجرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية أو تنص 
الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات وجرائم تبييض األموال واإلرهاب وكذا 

جوز إجراء التفتي  والمعاينة والحجز في  الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف فإنه ي
كل محل سكني أو غير سكني في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل وذلك بناء على 

 إذن مسبق من وكيل الجمهورية المختص".
ة ريعلى احل صلحة العامةلب مصلحة حتقيق املواملالحظ أن املشرع يف هذه احلالة قد غ

 اعتبارين:مرد ذلك إىل  ، والفردية 
 .بسرعةة قابلة لالختفاء فهي جرمي لوماتاالعتداء على نظم املعذاتية جرائم  -
 ، وارتكاز عملية اإلثباتعموميةالدليل الوحيد يف الدعوى الافرتاض كون الدليل التقين هو  -

 على وجوده.
املقابل مل جيز املشرع إجراء تفتيش منزل املتهم يف مثل هذه الظروف بدون قيد بل  ويف

 أباحه يف حالة واحدة وهي حالة صدور إذن من وكيل اجلمهورية املختص.

                                                           
( من قانون اإلجراءات اجلزائية: "غري أنه عندما يتعلق األمر بتحقيق يف إحدى اجلرائم املذكورة يف املادة 02جاء يف الفقرة الثالثة من املادة ) - 1

 مكرر". 29( من هذا القانون، تطبق األحكام الواردة يف تلك املادة وكذا أحكام املادة 6)الفقرة  29
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أما إذا كانت املكونات املادية للنظام متواجدة يف أماكن عامة كمحالت بيع وصيانة     
كان عامل صيانة فإن تفتيشها ال يكون إال يف احلاالت   احلاسبات اآللية، وحبوزة شخص كما لو

 اليت جيوز فيها تفتيش األشخاص بنفس القيود والضمانات املنصوص عليها يف هذه احلالة.
، املتمثل يف لومات غري املادي لنظام املعقد يرد التفتيش وما يف حكمه على اجلانب 

ادة واملثال العلمي الذي ميكن تقريره هنا هو فحص املعلومات املعاجلة إلكرتونيا، ولعل الصورة املعت
الربجميات الذي يعد من الوسائل الرئيسية يف الكشف عن أكثر جرائم االعتداء على نظم املعاجلة 
اآللية ضراوة مثل جرائم الدخول غري املشروع إىل نظم الغري، فوجود برجميات غري مصنفة تعمل يف 

هو الشأن يف برجميات املسح للكشف عن األبواب املفتوحة بيئة االخرتاق أو تساعد عليه كما 
scan ports prog  ميكن أن يشكل منطقة استفهام وداللة كافية أيضا على ارتكاب الشخص

عليه و   جلرمية دخول غري مشروع لنظام املعاجلة اآللية إذا استتبع ذلك اعرتافا شفويا بارتكاب اجلرمية
ن املشرع أذلك  ، كمحل يرد عليه التفتيشومايت غري املادية  علظام املالنحية مكونات صال فإن

املعلوماتية وذلك  جاز تفتيشفأ التقنية لتغيرياتأنه استجاب لاالجتاه، حيث اجلزائري مييل إىل هذا 
املتعلق بالقواعد اخلاصة للوقاية من  4002( لسنة 02-02( من القانون رقم )1مبوجب املادة )

وجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، حيث أجازت هذه املادة للسلطات اجلرائم املتصلة بتكنول
القضائية املختصة وكذا لضباط الشرطة القضائية يف إطار قانون اإلجراءات اجلزائية ويف احلاالت 

( من هذا القانون ومن بني هذه احلاالت: توفر معلومات عن 2املنصوص عليها يف املادة )
معلوماتية على حنو يهدد النظام العام أو الدفاع الوطين أو مؤسسات  احتمال اعتداء على منظومة

الدولة أو االقتصاد الوطين، وللوقاية من اجلرائم املاسة بأمن الدولة، الدخول بغرض التفتيش ولو 
عن بعد إىل منظومة معلوماتية أو جزء منها وكذا املعطيات املعلوماتية املخزنة فيها وكذا منظومة 

 ماتية.ختزين معلو 
وإىل جانب املشرع اجلزائري جند كذلك املشرع الفرنسي الذي قدر هذه التغيريات  إذ قام 

( من قانون 22بتعديل نصوص التفتيش، حيث قام بإضافة عبارة "املعطيات املعلوماتية" يف املادة )
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 45( املؤرخ يف 4002-121من القانون رقم ) 1(24اإلجراءات اجلزائية وذلك مبوجب املادة )
املتعلق بالثقة يف االقتصاد الرقمي لتصبح املادة على النحو التايل "يباشر التفتيش  4002جوان 

يف مجيع األماكن اليت ميكن العثور فيها على أشياء أو معطيات معلوماتية يكون كشفها مفيدا 
 .2إلظهار احلقيقة"

علومات حبق الدول ويف هذا الصدد صرحت االتفاقية األوروبية يف شأن جرائم تقنية امل
( من 5األعضاء يف تفتيش النظم يف إطار اإلجراءات اجلزائية، وذلك من خالل الفقرة األوىل )

( من القسم الرابع حيث نصت على "أن لكل طرف من حقها أن تسن من القوانني 52املادة )
 ما هو ضروري لتمكني السلطات املختصة بالتفتيش أو الدخول إىل:

 نظام الكمبيوتر أو جزء منه أو املعلومات املخزنة فيه. -
 .3الوسائط اليت يتم ختزين معلومات الكمبيوتر هبا ما دامت خمزنة يف إقليمها -

ولكن، ماذا لو كان نظام املعاجلة اآللية مزودا بنظام محاية مينع من ولوجه دون تدخل 
بار املتهم مثال على تزويد السلطات القائم على هذه املنظومة ومساعدته؟ فهل يا ترى جيوز إج

املختصة بالتحقيق مبفاتيح املرور إىل نظام املعاجلة اآللية؟ أو باألحرى هل ميكن إكراهه على 
 اإلفصاح عن كلمة السر وما يف حكمها من أجل تسهيل الولوج إىل البيئة التقنية؟

هم على تقدمي املعلومات هنا تباينت اآلراء بصدد هذه املسألة، فثمة رأي يرفض إجبار املت
الالزمة لتسهيل ولوج النظام املعلومايت، واحلجة اليت يستند إليها هذا الرأي تتجسد يف قاعدة 
معروفة ومستقرة أن املتهم ال جيوز إجباره على اإلجابة عن األسئلة اليت من شأهنا أن تفضي إىل 

 ضد مصلحته.إدانته، إذ من حقه االعتصام بالصمت دون أن يفسر ذلك الصمت 

                                                           
1
- art 42 du L.C.E.N dispose que : « a l’ article 94 du code de procédure pénale, après les mots : « des 

objets », sont insérés les mots : « ou des données informatiques ». 
2
- art 94 du C.P.P.F dispose que : « les perquisitions sont efféctuées dans tous les lieux ou peuvent se trouver 

des objets ou des données dont la découverte serait utile a la manifestation de vérité ». 
3
- art 19 alinéa 1 du C.C.C disponible en lingne a l’ adresse suivante : 

http://convention.coe.int/treaty/en/treaties/html/185.htm. 
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وهذا االجتاه اعتنقته بعض التشريعات احلديثة، ومنها القانون الياباين الذي حيظر على 
األجهزة املختصة إكراه مالك نظام املعاجلة اآللية على اإلفصاح عن كلمة املرور أو السر 

password.والنهج ذاته كان قد تبناه مشروع قانون اإلجراءات اجلزائية البولندي ، 
ملقابل، ذهب رأي آخر إىل القول بأنه، وإن كان ال جيوز إجبار الشخص على ويف ا

اإلدالء بأقواله ضد نفيه، بيد أن ذلك ال ينبغي أن يكون حائال دون إجباره على تقدمي معلومات 
يقتضيها ولوج النظام املعلومايت للسلطات املختصة، مىت كانت هذه املعلومات حبوزته، قياسا على 

 .1على تسليم مفتاح اخلزنة الذي حبوزته إجبار الشخص
أن قياس املعلومة  -وحنن نؤيده يف ذلك–على ذلك بالقول  2وقد رد أنصار الرأي األول

)املتمثلة يف كلمة السر وما يف حكمها( هي أمر معنوي خبالف املفتاح الذي هو شيء مادي 
رأي األخري ال يتفق مع حمسوس قابل للتسليم، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذا ال

األصول املستقرة يف اإلثبات اجلزائي، ويتناىف مع مقتضيات حق الدفاع أمام القضاء اجلزائي، ومن 
ناحية ثالثة، وحىت على فرض التسليم جبواز إكراه املتهم أو املشتبه به على تقدمي مفاتيح الشفرة 

صعوبات عملية ال ميكن التغلب عليها،  اليت متكن من ولوج النظام املعلومايت، فإن األمر تكتنفه
 لعل أبرزها أن املتهم يستطيع التذرع بنسيان املعلومة أو عدم إمكان تذكرها أو ما شابه ذلك.

وهذا يعين ببساطة أن الرأي األول أدعى إىل القبول، ولالستدالل على ذلك أكثر ما 
"يتحقق ة اجلزائري كما يلي ( من قانون اإلجراءات اجلزائي500يستخلص ضمنا من نص املادة )

قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه ألول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة 
 من الوقائع المنسوبة إليه وينبهه بأنه حر في عدم اإلدالء بأي قرار...".

                                                           
بوحويش، حجية الدليل الرقمي يف إثبات جرائم املعلوماتية، رسالة ماجستري، مقدمة إىل أكادميية الدراسات العليا، فرع عطية عثمان حممد  - 1

. مشار إليه لدى: موسى مسعود ارحومة، اإلشكاليات اإلجرائية اليت تثريها اجلرمية املعلوماتية عرب الوطنية، املرجع 90، ص 4002بنغازي، 
 .2السابق، ص 

 .2سى مسعود ارحومة، اإلشكاليات اإلجرائية اليت تثريها اجلرمية املعلوماتية عرب الوطنية، املرجع السابق، ص مو  - 2
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على تقدمي املعلومة اليت من شأهنا تيسري الدخول إىل غري الوعلى خالف ذلك جيوز إجبار 
املنظومة كمقدم اخلدمة مثال، بتقدمي بعض معطيات املرور للتمكن من حتديد املصدر أو مكان 

( 02-02( من القانون رقم )55( و)50الوصول لالتصاالت، وهذا ما نصت عليه املادة )
املتضمن الوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، ألن اإلكراه الواقع 

 ى غري املتهم ال ميس حقوق الدفاع خالفا للوضع بالنسبة للمتهم.عل
ا فتيش عن بعد وذلك نتيجة لطبيعة تكنولوجيبالت ةتعلقم خطريةمسألة  كهنا إال أن

عن املوقع  ةشبكات يف أماكن بعيدالدلة عرب أل تويةتسمح بتوزيع املعلومات احملاليت   اإلتصاالت
ل يف إختصاص قضائي آخر أو يف بلد آخر فهل التفتيش ميتد تلك املواقع تدخ املادي للتفتيش،

اليها مع اهنا خارج اإلختصاص القضائي للحاجة اإلجرائية ام انه يتوقف ؟ اثريت هذه املشكلة 
وجدت بعض التشريعات حال هلذه املشكلة كما يف التشريع اجلزائري، حيث العملية فقهيا ، و 

بشأن الوقاية  4002( لسنة 02-02( من القانون رقم )1( من املادة )4نصت الفقرة الثانية )
في الحالة المنصوص عليها من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها بأنه "

، إذا كانت هناك أسباب تدعو لالعتقاد بأن المعطيات 1في الفقرة )أ( من هذه المادة
ى وأن هذه المعطيات يمكن الدخول إليها المبحوث عنها مخزنة في منظومة معلوماتية أخر 

انطالقا من المنظومة األولى، يجوز تمديد التفتي  بسرعة إلى هذه المنظومة أو جزء منها 
 بعد إعالم السلطة  القضائية المختصة مسبقا بذلك...".

حسم هذه املسألة أيضا، وذلك مبناسبة تعديله  املشرع الفرنسي و يف نفس اإلجتاه جند أن
( بشأن األمن الداخلي الصادر يف 4006-462اإلجراءات اجلزائية مبوجب القانون رقم ) قانون
( من قانون اإلجراءات اجلزائية وذلك 5-19، حيث أضاف املادة )4006مارس سنة  58

( منه واليت أجازت لرجال الضبط القضائي الدخول من اجلهاز الرئيسي 5-59مبوجب املادة )
"يجوز ( منه على أنه 5-59عملية البحث والتحري، فتنص املادة )على املعلومات اليت هتم 

                                                           
  أي حالة تفتيش منظومة معلوماتية أو جزء منها وكذا املعطيات املعلوماتية املخزنة فيها. - 1
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لضباط الشرطة القضائية أو تحت مسؤولياتهم أعوان الشرطة القضائية، وفي إطار التفتي  
المنصوص عليه، الدخول عن طريق األنظمة المعلوماتية المثبتة في األماكن التي يتم فيها 

ق والمخزنة في النظام  المذكور أو في أي نظام التفتي  على المعطيات التي تهم التحقي
معلوماتي آخر بما أن هذه المعطيات يتم الدخول إليها أو تكون متاحة انطالقا من النظام 

 الرئيسي".
للدول األعضاء أن متد نطاق  4005لعام  يةاملعلومات االتفاقية األوروبية جلرائم وتسمح 

حالة االستعجال  التفتيش الذي كان حمله جهاز كمبيوتر معني إىل غريه من األجهزة املرتبطة به يف
إذا كان يتواجد به معلومات يتم الدخول إليها يف هذا اجلهاز من خالل اجلهاز حمل التفتيش، 

قسم الرابع على أنه من حق السلطة القائمة ( من ال52( من املادة )4فتنص الفقرة الثانية )
بتفتيش الكمبيوتر املتواجد يف دائرة اختصاصها أن تقوم يف حالة االستعجال مبد نطاق التفتيش 
إىل أي جهاز آخر إذا كانت املعلومات املخزنة يتم الدخول إليها من الكمبيوتر األصلي حمل 

 .1التفتيش
جرى ختزينها يف نظام معاجلة آلية خارج إقليم قد تكون املعلومات غري املشروعة كما 

 أجازنتيجة لذلك و ، من أجل إخفاء الدليل و إعاقة الوصول اليه إلعاقة سري العدالة  الدولة
تفتيش األنظمة املتصلة حىت ولو كانت متواجدة خارج إقليم الدولة، حيث املشرع اجلزائري ب
تضمن القواعد اخلاصة بالوقاية من اجلرائم املتصلة ( من القانون امل1( من املادة )6أجازت الفقرة )

الحصول على المعطيات المبحوث " 4002بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها لسنة 
عنها والمخزنة في األنظمة المتصلة الواقعة خارج اإلقليم الوطني والتي يمكن الدخول إليها 

طات األجنبية المختصة طبقا لالتفاقيات انطالقا من المنظومة األولى وذلك بمساعدة السل
 بالنسبة للمشرع الفرنسي." ، و هو نفس األمر الدولية ذات الصلة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل

( من قانون اإلجراءات اجلزائية املضافة 5-19( من  املادة )4أجاز مبوجب الفقرة الثانية ) الذي
                                                           

- art 19 alinéa 2 du C.C.C, disponible en lingne à l’adresse suivante : 

http://vonvention.coe.int/treaty/en/treaties/html/185.htm.  



المعلوماتي النظام على اإلعتداء جرائم لمواجهة اإلجرائية الجوانب:  الثاني الفصل  

 

304 
 

( لضابط الشرطة 4006-462الداخلي رقم ) ( من قانون األمن4( الفقرة )59مبوجب املادة )
"إذا تبين القضائية أن يقوم بتفتيش األنظمة املتصلة حىت ولو تواجدت خارج اإلقليم فنصت 

مسبقا أن هذه المعطيات مخزنة في نظام معلوماتي موجود خارج اإلقليمي الوطني، وأنه 
فإنه يمكن الحصول عليها  يمكن الدخول إليها أو أنها متاحة انطالقا من النظام الرئيسي،

من طرف ضابط الشرطة القضائية مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المعاهدات 
 "1الدولية.

لالنظمة تفتيش ال بإمتدادتوصيات جتيز  أصدر اجمللسكما جند أن اجمللس األورويب 
املتعلقة  5221( لسنة 56تقع خارج إقليم الدولة، فتنص التوصية رقم ) ، ولو كانتاملعلوماتية 

"لسلطة باملشكالت القانونية لقانون اإلجراءات اجلزائية املتصلة بتقنية املعلومات على أنه: 
التفتي  عند تنفيذ تفتي  المعلومات وفقا لضوابط معينة أن تقوم بمد مجال التفتي   

اختصاصها إلى غير ذلك من األجهزة ما دامت مرتبطة كمبيوتر معين يدخل في دائرة 
بشبكة واحدة وأن تضبط المعطيات المتواجدة فيها، ما دام أنه من الضروري التدخل 

 الفوري للقيام بذلك".
جبواز و ، 4005" عام لاألوروبية إتفاقية اإلجرام املعلومايت "( من 64املادة ) كما أشارت

ضبط يف أجهزة أو شبكات تابعة لدولة أخرى بدون إذهنا يف  التفتيش و ألجلإمكانية الدخول 
حالتين: إذا تعلق التفتي  بمعلومات أو بيانات مباحة للجمهور، والثانية إذا رضي صاحب 

 .2أو حائز هذه المعلومات بهذا التفتي 
 احلصول على دليل مادي يساعدمنها هدف التفتيش وسيلة إجرائية ي و من منطلق أن

 من ه البديقتضي للقيام ب ه، فإن لمتهم املنسوب إليه ارتكاهبالإسنادها مع اجلرمية  ثبات وقوعإل

                                                           
1
- art 17-1/2 du L.S.I.F dispose que : « s’ il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du 

système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé 

en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l’ officier de police judiciaire, sous réserve des 

conditions d’ accès prévues par les engagements  internationaux en vigueur… ».  
2
- art 32 du C.C.C dispose que : « une partie peut, sans l’ autorisation d’ une autre partie : a accéder à des 

données informatiques stockées accessible… ». 
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هذا  ،عدم تواجد اخلطورة اإلجرامية ل مستبعدة املخالفاتف نحةاجلناية أو اجلوقوع اجلرمية بصورة 
ح نسبة يرتجل الكافيةاألمارات ضف اىل ذلك إستخراج مجيع  ، 1 باإلضافة لوقوعها تامة مكتملة

إىل شخص معني سواء بوصفه فاعال أو شريكا،   لوماتيةعلى نظم املعجرمية من جرائم االعتداء 
ح ارتكاب جرمية الدخول غري املصر بواسطته مت  الذي( IPهويته ) احملددة كما لو كان احلاسوب

 ، إذ ال حتريات جدية هيسبق ميتلكه شخص حمدد بعينه ، هنا نقول أن التفتيشبه هو حاسوب 
بالتفتيش جمرد وقوع جرمية من  أمرها أو إذهنا أو قرارهاصدار إل يةسلطة التحقيقاليكفي حلث 

 يهابارتكاهبا، بل جيب أن تتوافر لدواهتام شخص معني  لوماتيةاالعتداء على نظم املعجرائم 
رمية أو أشياء متحصلة اجلأدوات استخدمت يف  لدى الشخص املراد تفتيشه وجدبأسباب كافية 

 .نسبة الفعل لصاحبها  دعامات تفيد يفمستندات إلكرتونية أو  وجود منها مثالمنها، 
ومات السرية علامل شخصحيتفظ فيه ال يف جمال دراستنا قائم على حمل يودع و التفتيشو  

من ه كغري  اجلزائري جرائياملشرع اإلجند أن ونتيجة لذلك حمل له حرمة، وهو ، صة به اخلا
 احلقوق واحلريات وتضمنها ةلاكفعلى  التشريع الفرنسي ، قد حرص ذلك  قبيل  منو التشريعات 

و حرمة احلياة اخلاصة ، لذلك جعل األمر بيد سلطة حمددة وفق  اليت منها احلق  يف اخلصوصيةو 
 أنه ميكن إال ،صاحب السلطة األصلية  باعتباره حددها بقاضي التحقيق اليتو اجراءات حمددة ، 

 اتمن املتعارف عليه يف التشريع واليت 2تلبسال حالة يف ذلك استثناءب ضبطي القضائية القياملل
بطية القضائية عترب إحدى احلاالت اليت تتسع فيها سلطات الضت اأهناجلزائري  ة ومنهااإلجرائي
التفتيش حبثا عن  منهااليت  التحقيق وقاضي صل من اختصاص األ يف ختصاصاتالتباشر  حيث
عند  ، أو الشخص 3املسكن وذلك مهما كان حمل التفتيش ،الفاعلاجلرمية وحتديد إرتكاب أدلة 

 4وقوع جناية أو جنحة داخل املنزل واستدعائهم من قبل صاحبه إلجراء التحقيق.

                                                           
 .466نبيلة هبه هروال، املرجع السابق، ص  - 1
 ( من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري.21( و)22راجع املادة ) - 2
 ( من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي.10/5( من قانون اإلجراءات اجلزائية واملادة )21راجع املادة ) - 3
 ون أصول احملاكمات اجلزائية السوري.( من قان24( و)20راجع املادة ) - 4
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 يسريهتو   لى سرعة إجناز أعمال التحقيقلحرص عتعود لوبالنظر إىل ضرورات عملية 
يف تنفيذ بعض إجراءاهتا، أجيز هلا تكليف هؤالء  بطية القضائيةمن قدرات رجال الض دةواالستفا

 تنفيذ بعض أعماهلا وعلى رأسها التفتيش.
قاضي  قومي، فاألصل أن لوماتية االعتداء على نظم املعوال خيتلف األمر يف حالة جرائم 

واعد اإلجرائية املنصوص وفقا للق بطيةأو ندب أحد أعضاء الض التحقيق بتفتيش النظم بنفسه
باإلنتدابنوع املهمة و هو التفتيش يف إذن  حتديد، ويف هذه احلالة جيب 1عليها وفق هذه النصوص

، برامج هاز اإللكرتويناد تفتيشها وضبطها كتحديد اجلاملكان والشخص واألشياء املر  مع حتديد
املتهم يف األصل كما قد يكون اخل ،إضافة اىل وجوب حضور املعين) االخرتاق برامج فريوسات،...

حضور شاهدين يف كال  جوبعلى و  التشريع اإلجرائي اجلزائريو ينص ،غريه ( حمله بالتفتيش  
احلالتني سواء كان القائم بالتفتيش قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية، ويعد حضور 

األشخاص الواجبة  شاهدين من غري املوظفني اخلاضعني لسلطة ضابط الشرطة القضائية إحدى
احلضور وقت إجراء تفتيش مسكن املتهم، وذلك بعد تعذر حضور املتهم وقت ذلك اإلجراء 

 .2للتشريع اإلجرائي الفرنسي مر نفسه بالنسبةله أو هروبه، واألوامتناعه عن تعيني ممثل 
وما  وماتيةلاالعتداء على نظم املعرائم إال أن املشرع أقر بالطبيعة املستقلة و املتفردة جل  

سرية أثناء مجع الدليل التقين يف إطار اجلرائم حمل الدراسة عاد مبوجب من تتطلبه التحقيقات 
فيما )السابقة  األحكامتطبيق  ،إستثىن 3من قانون اإلجراءات اجلزائية 21املادة الفقرة األخرية من 

بينها  اليت منعدة جرائم على  (يف الفقرة األوىل من هذه املادة ضور األشخاص احملددينحب يتعلق
 .جرائم المساس بنظم المعالجة اآللية للمعلومات

                                                           
 ( من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري.524(، )525(، )520(، )562(، )568راجع املواد ) - 1
 ( إجراءات فرنسي.10( من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، واليت هي ترمجة حرفية للمادة )21أنظر املادة ) - 2
( من قانون اإلجراءات اجلزائية على أنه: "ال تطبق هذه األحكام إذا تعلق األمر جبرائم املخدرات واجلرمية 21املادة )تنص الفقرة األخرية من  - 3

لتشريع اخلاص املنظمة عرب احلدود الوطنية واجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات وجرائم تبييض األموال واإلرهاب واجلرائم املتعلقة با
 باستثناء األحكام املتعلقة باحلفاظ على السر املهين...".بالصرف، 



المعلوماتي النظام على اإلعتداء جرائم لمواجهة اإلجرائية الجوانب:  الثاني الفصل  

 

307 
 

اجلزائري والفرنسي إىل حضر تفتيش املنازل وما يف حكمها يف وقت  انيذهب املشرع و      
التفتي  من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة الثامنة  وقت، فقد حدد املشرع اجلزائري معني
، أما بالرجوع إىل القانون الفرنسي فنجده 1( إجراءات جزائية29املادة )، وذلك من خالل مساءا

( 12حيدده من الساعة السادسة صباحا إىل الساعة التاسعة مساءا، وذلك من خالل املادة )
 .2إجراءات جزائية

فتيش إال أن هناك حاالت استثنائية جيوز اخلروج عن تلك القاعدة، فيصح فيها إجراء الت 
أو جهت نداءات من الداخل أو في صاحب المنزل  طلبحالة  :، أمهها نهاراليال أو 
( 243( إلى )243الجرائم المعاقب عليها في المواد ) أو حالة، 3قانونا المستثناةاألحوال 

من قانون العقوبات الجزائري وذلك في داخل كل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو 
محل لبيع المشروبات أو نادي أو منتدى أو مرقص أو أماكن المشاهدة العامة وملحقاتها 

 4وغيرها.
( من نفس 29ادة )( من امل6فقرة الثالثة )يف ال املنصوص عليها جرائملل هذا باإلضافة

"وعندما يتعلق اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات، إذ جاء فيها اليت منها  القانون و
األمر بجرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة 

األموال واإلرهاب وكذا الجرائم المتعلقة بالتشريع المعالجة اآللية للمعطيات وجرائم تبييض 
الخاص بالصرف فإنه يجوز إجراء التفتي  والمعاينة والحجز في كل محل سكني أو غير 
سكني في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل وذلك بناء على إذن مسبق من وكيل 

 الجمهورية المختص".

                                                           
( إجراءات جزائية جزائري على "ال جيوز البدء يف تفتيش املساكن أو معاينتها قبل الساعة اخلامسة صباحا، وال بعد الساعة 29تنص املادة ) - 1

 األحوال االستثنائية املقررة قانونا".الثامنة مساءا، إال إذا طلب صاحب املنزل أو وجهت نداءات من الداخل أو يف 
2
- Voir : art 59 alinéa 1 du C.P.P.F.   

 ( من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري.5-29أنظر املادة ) - 3
 ( من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري.4-29أنظر املادة ) - 4
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يكون قد أو هنارا ليال  جلرائم حمل الدراسة يف اطار ا تيشالتف زائرياملشرع اجل إقرارواملالحظ أن يف 
دلة أدرك الطبيعة املميزة هلذه اجلرائم وخصوصيتها من حيث أنه ميكن ارتكاهبا يف أي وقت، وأن أ

 عرقلة من شأنهإجراء التفتيش يف  تأخري ال، وبالتايل فإن اإلخفاء او التدمري اإلدانة فيها سهلة 
 ريات التحقيق، جمسري 

ما مت من إجراءات،  إلثبات حترير حمضر يتطلب ذلك فإنه ياحتقيقملا كان التفتيش عمال و 
التفتيش من أدلة، ومل يتطلب القانون شكال خاصا يف حمضر التفتيش، وبالتايل فإنه  عن نتج  وما

ال يشرتط لصحته سوى ما تستوجبه القواعد العامة يف احملاضر عموما، واليت تقضي بأن يكون 
توبا باللغة الرمسية وأن حيمل تاريخ حتريره وتوقيع حمرره وأن يتضمن كافة اإلجراءات اليت اختذت مك

 لوماتية ص حمضر تفتيش نظم املعفيما خي يكون  ، هلذا فإن األمر ذاته 1بشأن الوقائع اليت يثبتها
تقنية املعلومات وإن كان يستلزم باإلضافة إىل الشكليات السابقة ضرورة إحاطة القائم بالتفتيش ب

فضال على استعانته يف جمال اخلربة الفنية الضرورية ويف صياغة مسودة حمضر التفتيش بشخص 
  .2يرافقه يكون متخصص يف احلاسوب واالنرتنت

أما يف اجلزائر فقد تدخل املشرع اجلزائري الستكمال ما تبقى من فراغ تشريعي يف املنظومة 
ملتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات التشريعية، وذلك مبوجب القانون ا

"عندما تكتشف ( اليت تنص على أنه 0اإلعالم واالتصال ومكافحتها حيث استحدث املادة )
السلطة التي تباشر التفتي  في منظومة معلوماتية معطيات مخزنة تكون مفيدة في الكشف 

ضروري حجز كل المنظومة، يتم نسخ المعطيات عن الجرائم أو مرتكبيها وأنه ليس من ال
محل البحث وكذا المعطيات الالزمة لفهمها على دعامة تخزين إلكترونية تكون قابلة 

 للحجز، والوضع في إحراز وفقا للقواعد المقررة في قانون اإلجراءات الجزائية...".

                                                           
 .500قدري عبد الفتاح الشهاوى، املرجع السابق، ص  - 1
 .406يلة هبة موالي علي هروال، املرجع السابق، ص نب - 2
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ديل على قانون وإىل جانب املشرع اجلزائري جند املشرع الفرنسي الذي قام بإدخال تع
اإلجراءات اجلزائية الفرنسي لسد هذا الفراغ التشريعي وذلك مبوجب قانون األمن الداخلي رقم 

( اليت تنص على أن 5-19( من املادة )6حيث استحدث الفقرة الثالثة ) 4006( لسنة 462)
 المعطيات التي يتم بلوغها في ظل الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، يتعين"

نسخها على دعامات، ودعامات التخزين المعلوماتية هذه يتعين تحريزها في أحراز مختومة 
وهذا األمر مسلك طبيعي باعتبار أن فرنسا  ،1وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون"

، حيث نصت هذه األخرية على الضبط يف 4005من الدول املوقعة على اتفاقية بودابست لعام 
" من سلطة كل دولة طرف أن ( من القسم الرابع منها على أنه52( من املادة )6ثة )الفقرة الثال

تتخذ اإلجراءات التالية: أن تضبط نظام الكمبيوتر أو جزءا منه أو المعلومات المخزنة على 
أي وسيط من وسائط التخزين الخاصة بالكمبيوتر، وأن تحافظ على سالمة تلك المعلومات 

 .2المخزنة"
خبصوص املكونات املادية للنظام فال يثري ضبطها أي صعوبات، فيمكن ضبط أما 

 املدخالت مبا تشمله من مفردات كلوحة املفاتيح، نظام الفأرة، نظام القلم الضوئي...
هذا وقد يرد الضبط على عناصر تقنية منفصلة مثل الديسكات واألسطوانات املمغنطة... 

يام بالضبط، يف حني قد تثور الصعوبة عندما يلزم ضبط وهنا ال إشكال قانوين يطرح عند الق
النظام كله أو الشبكة كلها، وتظهر هذه املسألة بصورة جلية يف حالة ما إذا كان احلاسوب املتورط 

وإمنا جزء من شبكة معقدة، فإن الدمار املصاحب  pcيف االهتام مثال ليس حاسوبا شخصيا 

                                                           
1
- art 17-1/3 du L.S.I.F dispose que « les données auxquelles il aura été permis d’ accéder dans les conditions 

prévues le present article peuvent être copiées sur tout support, les supports de stockage informatique peuvent 

être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le présent code ». 

(voir aussi : art 57-1 alinéa 3 du C.P.P.F). 
2
- art 19 alinéa 3 du C.C.C disponible en ligne à l’ adresse suivante : 

http://convention.coe.int/treaty/en/treaties/html/185.htm. 
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تربز جراء ضبط الشبكة بالكامل غالبا ما تواجه إجراء  لذلك واملشكالت العملية اليت ميكن أن
 1الضبط.

وعلى أية حال فإن طريقة ضبط املعلومات املعاجلة آليا ختتلف عما هي عليه عند ضبط 
املكونات احملسوسة كاألقراص املرنة واملودم واخلادم...، ونتيجة لذلك يفضل البعض فضال عن 

 obtenir par unخدام مصطلح احلصول بطريقة مشاهبة است saisirاملصطلح التقليدي "الضبط" 

moyen similaire  ،وذلك من أجل األخذ يف االعتبار الطرق األخرى لرفع املعلومات غري املادية
( من االتفاقية األوروبية جلرائم تقنية 52( من املادة )6وهو ما يستفاد بوضوح من الفقرة )

 املعلومات.
 lapيتم استخدام برامج متخصصة يف النسخ مثل برنامج حاليا  فهناك أسلوب النسخ و

link
أو إحدى القطع املكونة له اليت  لوماتيةيد التعامل بنظام املع، كما يوجد أسلوب جتم2

استخدمت يف ارتكاب اجلرمية، ويتخذ هذا األسلوب عدة مظاهر، من أبرزها: نظام ضغط 
حمتويات القرص الصلب، وكذلك نقل احملتويات إىل أقراص صلبة متعددة أو ممغنطة، ومثل هذا 

أو ملفات  كرا قع اهلاإلجراء يصلح أن يتخذ يف مواجهة احلاسبات اخلادمة اليت حتتوي على موا
فريوسية، كما يصلح أيضا إذا كان القرص الصلب حيتوي مثال على ملفات مشفرة، وحتتاج إىل 

 .3فك شفرهتا
من الطبيعي أن يتبع عملية ضبط األدلة اجلنائية عامة عملية حتريزها، وهو ما ينطبق على   

فضال –مسألة تأمني ضبطها يتطلب  األدلة التقنية إال أن هذه األخرية ونظرا لطبيعتها اخلاصة فإن

                                                           
فعلى سبيل املثال إذا قام مدير نظام لشبكة حاسوب بتخزين معلومات مت التقاطها مسجلة يف مكان ما يف الشبكة، فإن الشبكة تصبح أداة  - 1

الناحية الفنية فإن أعضاء الضابطة العدلية رمبا ميكنهم احلصول على إذن بضبط الشبكة بالكامل، ومع ذلك فإن جلرمية مدير نظام الشبكة، ومن 
 تعطيل الشبكة كلها يعوق أعمال قانونية عملية ويزعج حياة مئات األشخاص.

الكمبيوتر اخلاص باملتهم ونقلها إىل قرص : وهو برنامج ميكن تشغيله من قرص مرن ويسمح بنسخ البيانات من lap linkبرامج النسخ مثل  - 2
وهو برنامج مفيد للحصول على نسخة من املعلومات قبل أي حماولة  serial portأو على التوايل  parallet portآخر سواء على التوازي 

ب، استخدام بروتوكول . و ممدوح عبد احلميد عبد املطل442لتدمريها من جانب املتهم، أنظر: حسن طاهر داود، املرجع السابق، ص 
(tcp/ip يف حبث وحتقيق اجلرائم على الكمبيوتر، املرجع السابق، ص )50. 

 وما بعدها. 895عمر أبو بكر بن يونس، اجلرائم الناشئة عن استخدام االنرتنت، املرجع السابق، ص  - 3
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اختاذ بعض  -1على اإلجراءات اليت وضعها املشرع للمحافظة على سالمة املنقوالت عامة
 2اإلجراءات اخلاصة للحفاظ عليها وصيانتها من العبث وذلك على النحو التايل:

 ضبط الدعائم األصلية للمعلومات وعدم االقتصار على ضبط نسخها. -5
 ن ذلك قد يؤدي إىل تلفه وفقدان املعلومات املسجلة عليه.عدم ثين القرص أل -4
عدم تعريض األقراص واألشرطة املمغنطة لدرجات احلرارة العالية وال إىل الرطوبة، مع  -6

( درجة مئوية، إما بالنسبة للرطوبة 64-4اإلشارة إىل أن درجة احلرارة املسموح هبا ترتاوح ما بني )
 .%80إىل  %40املسموح هبا فترتاوح ما بني 

منع الوصول إىل املعلومات اليت مت ضبطها، وذلك عن طريق ترميزها أو تقييدها عن طريق  -4
وسيلة إلكرتونية أخرى متنع الدخول إىل هذه املعلومات، ونص على هذا اإلجراء املشرع اجلزائري 

بشأن الوقاية من اجلرائم املتصلة  4002( لسنة 02-02( من القانون رقم )9وذلك يف املادة )
السلطات المختصة ولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، حيث أوجبت هذه املادة على بتكن

في حالة استحالة إجراء حجز المعطيات بنسخها دون ضرورة حجز كل المنظومة ألسباب 
تقنية، استعمال التقنيات المناسبة لمنع الوصول إلى المعطيات التي تحتويها المنظومة أو 

،  حت تصرف األشخاص المرخص لهم باستعمال هذه المنظومةإلى نسخها، الموضوعة ت
( من اتفاقية بودابست املوقعة يف 52( من املادة )6كما نصت على هذا اإلجراء الفقرة الثالثة )

 rendre inaccessibles ou enlever ces donnéesكما يلي "  4005نوفمرب  46

informatique du système informatiques consulté." 
وفق املذكرة التفسريية لالتفاقية فإنه يتم اللجوء إىل هذا اإلجراء يف حالة ما إذا كانت املعطيات و 

تتضمن خطرا أو ضررا باجملتمع ومثال ذلك: الربامج اليت حتتوي على فريوسات أو تقدم منوذجا 
 لعمل الفريوسات، أو قنابل.

                                                           
( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية 61/5ئري، واملادة )( من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزا82( و)21راجع يف ذلك املواد التالية ) - 1

 السوري.
 .565-560هشام حممد فريد رستم، املرجع السابق، ص  - 2
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 : الخبرة التقنية:الفرع الثاني 
واليت ال لشخص الفنية أو العلمية  قدراتالستخدام الدف هإجراء ي يقصد هبا "أهناو اليت 

عرفة احلقيقة امليف  دهمفييتمن أجل الكشف عن دليل أو قرينة  تتوافر لدى رجل القضاء أو احملقق،
هي إال ما  عليه و"، 1بشأن وقوع اجلرمية أو نسبتها إىل املتهم أو حتديد مالمح شخصيته اإلجرامية

 غرياملعلومات العلمية  بواسطةشف بعض الدالئل  أو حتديد مدلوهلا لكدف  وسيلة إثبات هت
 .لدى احملقق أو القاضي املتوافرة

تحقيق ) سلطات اإلستدالل و الالسلطات املختصة لسائر املساعدة يف  تهاوتكمن أمهي
مساعدهتم و باخلرباء  اجلزائريا فقد اهتم املشرع لذلتحقيق العدالة ،  لعموميةبالدعوى ااحملاكمة ( و 

جرائم االعتداء على نظم  إثباتستخالص دليل يف جمال اخاصة ، املختلفة التحقيق  جلهات
 اليت ال ، و تطوريف أساليب ارتكاهبا سريع وم ، والتطور معقدةتعلق مبسائل فنية تفهي ، لوماتيةاملع

 يكشف غموضها إال متخصص وعلى درجة كبرية من التميز يف جمال ختصصه.
املشرع اثر تعديله لقانون اإلجراءات اجلزائية مبوجب مهية هي اليت جعلت لعل أن هذه األو 

مكرر منه  كرست املساعدة املتخصصة يف املسائل الفنية و اليت من   61فاملادة  04-51األمر 
مكرر من األمر السابق الذكر : " ميكن للنيابة  61، حيث نصت املادة اجلرائم التقنية بينها 

 امة اإلستعانة يف مسائل فنية ، مبساعدين متخصصني.الع
ولية النيابة العامة  خمتلف مراحل اإلجراءات حتت مسؤ يساهم املساعدون املتخصصون يف

 اليت ميكنها ان تطلعهم على ملف اإلجراءات إلجناز مهامهم .
صاصه يعينون بدائرة إخت أمام اجمللس القضائي الذي يؤدي املساعدون املتخصصون اليمني

 ألول مرة ، وفق الصيغة اآلتية :
أن أقوم بأداء مهامي على أحسن وجه و أن أحافظ  على سرية  ) أقسم باهلل العظيم 

  المعلومات التي أطلع عليها بمناسبة أداء عملي .(

                                                           
 .412أمحد شوقي الشلقاين، املرجع السابق، ص  - 1
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تنجز األعمال اليت يقوم هبا املساعدون املتخصصون يف شكل تقارير تلخيصية أو حتليلية 
 بالتماسات النيابة العامة.ميكن أن ترفق 

حتدد شروط و كيفيات تعيني املساعدين املتخصصني و كذا قانوهنم األساسي و نظام 
 "تعويضاهتم عن طريق التنظيم.

من قانون اإلجراءات اجلزائية اليت كرست حق قضاة 529كما جند يف نفس السياق املادة 
 التحقيق يف انتداب خبري او  خرباء.

هذا قبل النيابة العامة و من يتم إختيارهم اخلرباء مكرر أعاله نلمس أن  61و بقراءة املادة 
على سبيل اجلواز مىت دعت الضرورة لذلك ، و هذا نظرا للمسألة الفنية املعروضة عليهم ، و اليت 

حرية ندب خبري واحد أو خرباء  التحقيق لقاضيترك القانون  كما ان ،  خترج عن نطاق معارفهم 
وفق اإلجراءات املنصوص عليها  من قانون اإلجراءات اجلزائية 529متعددين وذلك مبوجب املادة 

يتجاوب مع احلال الذي  الذي نراه، و من قانون اإلجراءات اجلزائية  520اىل  526باللمواد من 
 .عليه اخلربة التقنية

 و إال كان عمله باطال ، و هذااليمني عليه واجب تأدية  مهامه يقعأداء باخلبري قيام  صحةلو 
ا سواء بالنسبة لتقدير على الصدق واألمانة يف عمله، وبث الطمأنينة يف آراءه اليت يقدمه  هحلمل
و الفقرة الثالثة من  1(521فلقد أوجب املشرع اجلزائري مبوجب املادة ) ، لذلكهات التحقيقيةاجل

وم تسليمه ليمني يأداء ا يستويو ، ة من قانون اإلجراءات اجلزائي مكرر املذكورة أعاله  61املادة 
 .2العمل املطلوبقبل  أو أداهالعمل 

الذي أمر بإجراء اخلربة وال يستلزم ذلك حضوره  اضياخلبري يتوىل مهمته حتت رقابة القف
يكفي أن يبقى على اتصال معه هبدف إحاطته علما بكل فعال أثناء قيامه بإعماله بل 
                                                           

مرة باجلدول اخلاص باجمللس القضائي ميينا ( من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري على أنه "حيلف اخلبري اليمني املقيد ألول 521تنص املادة ) - 1
 أمام ذلك اجمللس بالصيغة اآليت بياهنا:

 -أقسم باهلل العظيم بأن أقوم بأداء مهميت كخبري على خري وجه وبكل إخالص وأن أبدي رأيي بكل نزاهة واستقالل-
 وال جيدد هذا القسم ما دام اخلبري مقيدا يف اجلدول".

 42فرغلي ود. عبيد سيف سعيد املسماري، املرجع السابق ص عبد الناصر حممد حممود  2
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،  للقاضي متخصصاعتبار أن اخلبري هو مساعد  على  1املستجدات اليت تطرأ عليه يف جمال عمله
أثناء إجراء أعمال اخلربة، ومن ذلك تكليف اخلبري  ويف حدود ما نص عليه أمر أو حكم الندب

بامسه قد يكون قادرا على مدهم باملعلومات ذات  بإجراء أحباث معنية أو مساع أي شخص معينة
احلال استبداله بغريه،  إذا مل يودع تقريره جاز للقاضي يفبأمر أو حكم الندب ف .2الطابع الفين

وعليه إذا ذاك أن يقدم نتائج ما قام به من أحباث، كما عليهم أيضا أن يردوا يف ظرف مثان 
 تكون يف عهدهتم على ذمة إجناز مهمتهم أكثر من ذلك وأربعني ساعة مجيع االشياء واالوراق اليت

جيوز أ تتخذ ضدهم تدابري تأديبية قد تصل إىل شطب أمسائهم من جداول اخلرباء بقرار من وزير 
يف شكل تقارير رر لدى انتهاء أعمال اخلربة . فاخلبري حي 3العدل إذا نسب إليهم إمهال ما

جيب مكرر املذكورة اعاله و اليت  61ة الرابعة من املادة تلخيصية او حتليلية كما نصت عليه الفقر 
( من قانون 451طبقا للمادة )هذا  و 4شمل على وصف ما قام به من أعمال ونتائجهاتأن 

اإلجراءات اجلزائية تكون هذه التقارير جمرد استدالالت إلنارة القاضي، وذلك لكون رأي اخلبري 
هو ليس حبكم وليست له قيمة قضائية أكثر من شهادة يعطي دائما بصفة استشارية وال يقيده ف

الشهود، وعليه فيجوز للقاضي أن يأخذ باخلربة أو يطرحها، وأن يفاضل بني تقارير اخلرباء، ويأخذ 
منها مبا يرتاح إليه ويطرح ماعداه, وله أن يأمر بإجراء خربة إضافية إذا كان هذا التقرير ناقص أو 

 .5غري كامل 
املنطق العقلي إيل التأكيد علي أن كل ما يتعلق بالدعوي جيب أن  وهذا يؤدي حبكم

ينتهي عند قاض املوضوع لكي يتوىل الفصل فيه. فالكلمة االخرية حملكمة املوضوع حىت ولو كان 
 الرأي الذي استندت إليه هو الرأي اخلبري. 

                                                           
 ( ( من قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري .526راجع الفقرة اخلامسة من املادة )  1
 ( من قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري .514راجع املادة )   2
 من قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري. 528راجع املادة   3
 ( من قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري.5/ 516جع املادة )را  4
وما حيصل يف الواقع العملي أن القاضي غالبا ما يسلم مبا خلص اليه اخلبري يف تقريره، ويبين حكمه على أساسه، وهذا التصرف منطقي من   5

يس يف شأن ثقافته أو خربته القضائية أن تتيح له الفصل فيه، القاضي فال شك يف أن رأي اخلبري ورد يف موضوع فين ال اختصاص للقاضي به ، ول
 باإلضافة اىل ذلك هو الذي انتدب اخلبري ووثق فيه وراي أنه مناسب ملهمته.
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ن القاضي يظل اخلبري ، حيث أية املعلومات ناتج من اخلربة يف إطاروذات األمر يسري هنا على ال
األعلى، حىت ولو كانت املسألة الفنية يف جمال تقنية املعلومات قد عرض هلا خبري تقين وأخذ 
القاضي برأيه، ومثل هذا املنطق ال جيعل اخلبري يف مستوى عمل القاضي، بل يظل دور القاضي 

 . 1قائما يف املفاضلة بني التقارير الفنية املقدمة إليه 
مر على ما سلف فما هي أذن أساليب اخلبري التقين يف حتري احلقيقة سيما إذا  وإذا كان األ

كان بصدد مسالة من املسائل اجلديدة على العمل والتقنية، مثلما هو احلال يف تكنولوجيا املعاجلة 
 اآللية للمعلومات.

ملا كانت عملية جتميع األدلة التقنية، تعد من أهم وأصعب األمور اليت تواجه اخلبري التقين  
كان لزاما عليه أن يتبع عدة خطوات من أجل اشتقاق هذا النوع املستحدث من الدليل، وتتمثل 

 المراحل التالية : -هذه اخلطوات يف 
 دون عليها.التأكد من مطابقة حمتويات أحراز املضبوطات ملا هو م -
 التأكد من صالحية وحدات النظام للتشغيل. -
 تسجيل معطيات وحدات املكونات املضبوطة كالنوع والطراز والرقم املسلسل...   -
 استكمال تسجيل باقي معطيات الوحدات من خالل قراءات اجلهاز.  -
 hard d’ISKعمل نسخة من كل وسائط التخزين املضبوطة وعلى رأسها القرص الصلب  -

إلجراء عملية الفحص املبدئي على هذه النسخة حلماية األصل من أي فقد أو تلف أو تدمري 
 سواء من سوء االستخدام أو لوجود فريوسات أو قنابل براجمية.

حتديد أنواع وأمساء اجملموعات الرباجمية، برامج النظام ) برامج التشغيل (، وبرامج التطبيقات  -
 ا إذا كان هناك برامج أخرى ذات داللة مبوضوع اجلرمية.وبرامج االتصاالت.... وم

 إظهار امللفات املخبأة، والنصوص املخفية داخل الصور. -

                                                           

 .5048عمر ابو بكر بن يونس ،اجلرائم الناشئة عن استخدام االنرتنيت، املرجع السابق  ص -  1 



المعلوماتي النظام على اإلعتداء جرائم لمواجهة اإلجرائية الجوانب:  الثاني الفصل  

 

316 
 

اسرتجاع امللفات اليت مت حموها من األصل وذلك باستخدام أحد برامج استعادة املعلومات -
 Recovrecov4all Professionalوكذلك بالنسبة للملفات املعطلة أو التالفة، مثل برنامج 

Easy Recover. 
ختزين هذه امللفات، أو املعطيات وعمل نسخ طبق األصل أخرى من األسطوانة أو القرص  -

 .1احملتوي هلا ولفحصها عن طريق تطبيق اخلطوات سالفة الذكر
الديسك اخلاص به يتم إعداد قائمة جيرد فيها اخلبري كل األدلة التقنية اليت مت احلصول عليها يف  -

 .2مع إجراء مراجعة لكل صورة حمتفظ هبا يف الديسك يف كمبيوتر آخر للتأكد من سالمة القائمة
حتويل الدليل التقين إىل هيئة مادية وذلك عن طريق طباعة امللفات، أو تصوير حمتواها إذا كانت  -

 .3لدليلصور أو نصوص، أو وضعها يف أي وعاء أخر حسب نوع املعطيات املكونة ل
يف هذه املرحلة يتم فحص كل من الدليل املادي املضبوط، والدليل التقين يف شكله 
املادي، ومن مت الربط بينهما مما يكسب الدليل املوثوقية واليقينية، اللتان تؤديان إىل قبوله لدى 

 جهة التحقيق واحلكم.
الغالب املالحق اإليضاحية حيث يتم إعداد تقرير جبميع خطوات وإجراءات البحث ويرفق به يف  

 املصورة أو املسجلة وغريها العتمادها مث تسلم إىل جهة احلم والقضاء.
 : التسرب:الفرع الثالث 

من و اليت  4ملكافحة اجلرائم املستحدثة املشرع اجلزائري  كرسة من قبل من  املقومات التشريعية امل
مت تنظيم هذا اإلجراء وفق مثانية و التسرب،  إجراءجند بينها جرائم االعتداء على نظم املعاجلة األلية 

  .( 58مكرر  01املادة ) ( حت  55مكرر  01مواد  من املواد ) 

                                                           
 .60ملسماري املرجع السابق. صعبد الناصر حممد حممود فرغلي وعبيد سيف ا  1
كمبيوتر عبد احلميد عبد الطلب، زبيدة حممد جاسم وعبد اهلل عبد العزيز، منوذج مقرتح لقواعد اعتماد الدليل الرقمي لإلثبات يف اجلرائم عرب ال   2

 .4401املرجع السابق. ص
 61السابق. ص عبد الناصر حممد حممود فرغلي ود. عبيد سيف املسماري املرجع  3

( املتضمن قانون  511-00املعدل واملتمم لألمر رقم )  4000ديسمرب  40( املؤرخ يف 44-00وقد كان ذلك مبوجب القانون رقم )  - 4  
 س منه حتت عنوان: " يف التسرب ".اإلجراءات اجلزائية والذي أفرد الفصل اخلام
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( من قانون 54مكرر  01عرف املشروع اجلزائري التسرب مبوجب املادة ) حيث  
" قيام ضابط أو هون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط على انه:  اإلجراءات اجلزائية

شرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة األشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو ال
 جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك أو خاف" .

على سبيل  اليت عددهامكرر(  01املادة )  باجلرائم املذكورة يف هنطاق حدد املشرع  كما
الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة  األلية جرائم المخدرات، الجريمة المنظمة، احلصر وهي: 

للمعطيات، جرائم تبييض األموال واإلرهاب، وأخيرا الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص 
 بالصرف.

يف دخول  لوماتيةاالعتداء على نظم املعوميكن تصور عملية التسرب يف نطاق جرائم 
اكه مثال  يف حمادثات غرف الدردشة أو واشرت  ةاالفرتاضي لبيئةو عون الشرطة القضائية إىل اضابط أ

حلقات النقاش واالتصال املباشرة يف كيفية قيام أحدهم باخرتاق شبكات أو بث الفريوسات 
مستخدما يف ذلك أمساء وصفات هيئات مستعارة وومهية ظاهرا فيها مبظهر طبيعي كما لو كان 

 ر ملوقع ما مثال.فاعل مثلهم سعيا منه االستفادة منهم حول كيفية اقتحام اهلاك
أخطر  يعد من ملا كان التسرب ممارسة غري مألوفة للضابط أو عون الشرطة القضائية بل

جبملة من الضمانات يتعني  أحاطهجند أن املشرع اإلجراءات انتهاكا حلرمة احلياة اخلاصة للمتهم 
كما ف للجوء إليه،م املذكورة امراعاهتا عندما تقتضي ضرورات التحري أو التحقيق يف إحدى اجلرائ

وهذا ما نّصت عليه  اإلذن هذا اإلجراء يف سبق ذكره وعمال مببدأ الشرعية جيب أن تتوفر
" .... يجوز لوكيل الجمهورية أو ( من قانون اإلجراءات اجلزائية كما يلي 55مكرر01املادة)

إلصداره  فاجلهة املختصة   لقاضي التحقيق، بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن تحت ..."
كما هو مبني من نص املادة إما وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق وذلك محاية للحقوق 
األساسية املكرسة دستوريا، وعليه ال ميكن بأي حال من األحوال أن قوم ضابط الشرطة القضائية 

ما نصت  وه، والذي جيب ان يكون مكتوبا و  بالعملية بفرده دون املرور على اجلهاز القضائي
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" يجب أن يكون اإلذن ( من قانون اإلجراءات اجلزائية بقوهلا 51مكرر  01عليه املادة ) 
وذلك أن   ( أعاله مكتوبا ... تحت طائلة البطالن"11مكرر  56المسلم طبقا للمادة ) 

األصل يف العمل اإلجرائي الكتابة، وإذا صدر يف إطار إنابة قضائية ينبغي مراعاة الشروط الشكلية 
( من قانون اإلجراءات  562(، )  568نصت عليها املادة )  وعية لإلنابة القضائية اليتواملوض
 01حسب نص املادة ) ، مع حتديد مدته  شرف على العملية وهويته الكاملةاملمع حتديد  اجلزائية
 ، وميكن أنال تتجاوز أربعة أشهرئية على ان ا( الفقرة الثالثة من قانون اإلجراءات اجلز 51مكرر 

جتدد حسب مقتضيات التحري أو التحقيق، ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية، ويف نفس 
الوقت أجاز القانون للقاضي الذي رخص بإجرائها أن يأمر يف أي وقت بوقفها قبل انقضاء املدة 

 احملددة.
 ئية،ا( من قانون اإلجراءات اجلز 59مكرر  01املادة ) يف نص  جرائي املشرع اإل كما أن

مكرر  56للعون المتسرب أن يواصل نشاطه غير القانوني الوارد في نص المادة )ه ميكن بأن
( 4( من قانون اإلجراءات الجزائية مع إعفائه من المسؤولية الجزائية لمدة ال تتجاوز )14

أشهر على أن يخطر القاضي مصدر الرخصة في أقرب اآلجال، أما إذا لم يتمكن العون 
طه خالل المدة المذكورة في ظروف تضمن أمنة يمكن للقاضي أن المتسرب من إيقاف نشا
 .( أشهر أخرى4يرخص بتمديدها لمدة )

بني القاضي اآلمر هبا ) وكيل إجراء التسرب املشرع  حفاظا على السرية املطلوبة  حصرو 
 بة وكذا العون املتسر اجلمهورية أو قاضي التحقيق( وضابط الشرطة القضائية املشرف على العملي

من قانون اإلجراءات  1(52مكرر  01( واملادة )54مكرر  01من نص املادة )  حيث نلمس
ضابط وكذا أعوان الشرطة القضائية وكذا اجلزائية أن املخولني قانونيا للعمل بنظام التسرب هم 

 األشخاص المسخرين لذلك
                                                           

م ضابط أو عون الشرطة القضائية، حتت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية ..."وتنص ( على أنه يقصد بالتسرب قيا54مكرر  01تنص املادة)  1
( على أنه " ميكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية املرخص هلم بإجراء عمليات التسرب واألشخاص الذين يسخرون هلذا 52مكرر  01املادة )

 الفرض ..."
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ضية ل تام عن ظروف القبشكل مفصل الطالع القاضي بشكهذا و يكون اإلذن مكتوب 
ذن بالتسرب سواء ار اإلالتسبيب أساس العمل القضائي ومن مث كان لزاما عند إصدف ومتطلباهتا

من طرف وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق إظهار مجيع األدلة بعد تقدير مجيع العناصر املعروضة 
 اجلزائية(.( من قانون اإلجراءات 51مكرر  01عليه من طرف ضابط الشرطة القضائية ) املادة 

جرائم المخدرات، الجريمة المنظمة ( يف سبعة أنواع هي: 1مكرر 01وقد حصرهتا املادة )
العابرة للحدود الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات، جرائم تبيض 

 األموال، اإلرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، جرائد الفساد.
اإلذن بالتسرب من طرف القضاء يباشر العون املتسرب عمله حسب بعد صدور و 

  املقتضيات املطلوبة منه ومن مت هناك أثارا سترتتب عن ذلك منها:
 ( من قانون اإلجراءات اجلزائية على أنه ميكن:52مكرر  01قد نصت على ذلك املادة )

توجات أو وثائق أو اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو من
 معلومات متحصل عليها من ارتكاب اجلرائم أو مستعملة يف ارتكاهبا.

استعمال أو وضح تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات طابع وكذا 
 أو المالي وكذا وسائل النقل أو التخزين أو اإليواء أو الحفظ أو االتصال. يالقانون

استعمال األموال املتحصل عليها من ارتكاب اجلرائم املذكورة بنص وبالتايل ميكن للعون املتسرب 
( من قانون اإلجراءات اجلزائية ومن مت فإن املتسرب ميكنه تسخري الوسائل 1مكرر  01املادة ) 

املادية لفائدة اخللية اإلجرامية من نقل، تسليم، حيازة، إيواء .... أما خبصوص الوسائل القانونية 
وفري الوثائق الرمسية إن كان هناك ضرورة لذلك كاستخراج بطاقة تعريف أو رخصة فاملقصود منها ت

سياقة أو بطاقة رمادية وبالتايل حيتاج إىل جهاز خاص لتزوير الوثائق الرمسية دون املرور على اإلدارة 
 املختصة إلبقاء أعماله ضمن السرية املطلوبة.

لو تأملنا قليال يف طبيعة األفعال السابقة لوجدناها تستوجب من القائمني هبا مشاركة  
إجيابية كحيازة متحصالت اجلرمية أو وسائل ارتكاهبا، وغين عن البيان أن هذا الصنف من االفعال 
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ية يوجب املسؤولية اجلزائية وإدراكا من املشروع هلذا الوضع قام بإعفائهم صراحة من هذه املسؤول
الواردة باملادة " ... دون أن يكونوا مسؤولين جزائيا..."وهو ما يستفاد بوضوح من عبارة 

( من قانون االجراءات اجلزائية، بل وقد مّدد نطاق هذا االعفاء لظروف أمنية 52مكرر01)
للمتسّرب حىت بعد انقضاء املدة احملددة يف رخصة التسرب، ويف حالة عدم متديدها أو يف حالة 

(أشهر سواء من تاريخ انقضاء املدة 2يره وقف العملية، بشرط أال يتجاوز ذلك مدة أربعة )تقر 
 .1احملددة يف اإلذن أو من تاريخ صدور قرار وقفها من قبل القاضي الذي رّخص بإجرائها 

( من قانون العقوبات اليت نصت على أنه 62وهذه احلالة ما هي إال تكريسا للمادة )     
 ا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون . ال جرمية إذ»

إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة احلالة للدفاع املشرع عن النفس أو عن الغري أو    
 عن مال مملوك للشخص أو للغري بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة االعتداء."

القانون امر بذلك مما جيعل  وعليه ميكن إدخال نظام التسرب ضمن أسباب اإلباحة باعتبار أن
 املتسرب معفي من املسؤولية اجلزائية، من جهة .

حاطتها بالسرية التامة وذلك لتحقيق األهداف املتوخاة منها إتتطلب كما عملية التسرب 
ولذلك قرر املشرع اجلزائري جزاءات عقابية مشددة يف حالة إظهار اهلوية احلقيقية لضباط أو 

 ية. أعوان الشرطة القضائ
 
 
 

                                                           
زائية على أنه : " إذا تقرر وقف عملية التسرب، ويف حالة عدم متديدها، ميكن العون ( من قانون اإلجراءات اجل59مكرر  01تنص املادة )  1

اعاله للوقت الضروري الكايف لتوقيف عمليات املراقبة يف ظروف تضمن أمنه دون أن  52مكرر  01املتسرب مواصلة النشاطات املذكورة يف املادة 
 أشهر.يكون مسؤوال جزائيا، على أال يتجاوز ذلك مدة اربعة 

( أشهر دون أن 2أعاله، يف أقرب اآلجال، إذا انقضت مهلة األربعة ) 55مكرر  01خيرب القاضي الذي أصدر الرخصة املنصوص عليها يف املادة 
 ( أشهر على األكثر". 2يتمكن العون املتسرب من توقيف نشاطه يف ظروف تضمن أمنه، ميكن هذا القاضي أن يرخص بتمديدها ملدة اربعة )
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بل أن ذلك األخري قد وسع من نطاق احلماية لتشمل أفراد عائلة املتسرب، وترتاوح هذه 
العقوبات من سنتني إىل عشرين سنة حبس وغرامة من مخسني ألف إىل مليون دينار حسب 

بل أكثر من ذلك   جراءات اجلزائيةمن قانون اإل1(50مكرر01احلاالت الثالث املذكورة باملادة )
( من قانون االجراءات اجلزائية جندها متنع مساع الضابط 58مكرر  01بالرجوع إىل املادة )و 

 شاهدا. صفتهاع الضابط املشرف على العملية باملتسرب واجازت مس
 ستخالص الدليل التقني إلخاصة إجرائية و تنظيمية قواعد : تكريس  الثاني مطلبال  

ة التقليدية جلمع الدليل التقين الذ يكفي إلثبات ذكرنا سلفا جمموعة من القواعد اإلجرائي
هذا النوع اجلديد من اجلرائم وتبني لنا مدى التعقيد الذي أحدثته ثورة االتصاالت يف مسألة 
استخالصه وفقها وصعوبته، وهو ما يؤدي إىل إفالت العديد من اجملرمني من العقاب، وعلى ذلك  

ى هذا الدليل اجلنائي وذلك من خالل تكريس قواعد كان لزاما أن يلحق التطور طرق احلصول عل
قانونية إجرائية غري تقليدية تتناسب والطبيعة التقنية هلذه اجلرائم وللدليل التقين الذي يصلح إلثباهتا 

 لكي ميكن عن طريقها الوصول إليه ونقصد بذلك تكريس تقنية املعلومات جلمع الدليل التقين.
ئري، فنجده وإميانا منه بضرورة تدعيم احلصول على الدليل التقين وهو ما تفطن له املشرع اجلزا

 4000ديسمرب  40( املؤرخ يف 44 – 00بتقنية املعلومات تدخل مبوجب القانون رقم )
فاستحدث الفصل الرابع من الباب الثاين من الكتاب األول حتت عنوان " يف اعرتاض املراسالت 

ز مبوجبه لوكيل اجلمهورية أن يأذن باعرتاض االتصاالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور " فأجا
السلكية والالسلكية، ليطل بعد مرور ثالثة سنوات مىن هذا التعديل بإطاللة أخرى وذلك مبوجب 

( بشأن الوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال وكافحتها 02 -02القانون رقم ) 
                                                           

( ال جيوز إظهار اهلوية احلقيقية لضابط أو أعوان الشرطة القضائية الذين باشروا عملية التسرب حتت هوية مستعارة 50مكرر  01تنص املادة )  1
 يف أي مرحلة من مراحل اإلجراءات.

 دج.400000دج إىل 10000يعاقب كل من يكتشف هوية ضباط أو أعوان الشرطة القضائية باحلبس من سنتني إىل مخس سنوات وبغرامة من 
وإذا تسبب الكشف عن اهلوية يف اعمال عنف أو ضرب وجرح على أحد هؤالء األشخاص أو أزواجهم أو أبنائهم أو أصوهلم املباشرين فتكون 

 دج.100000دج إىل 4000000العقوبة احلبس من مخس إىل عشر سنوات والغرامة من 
دج إىل 100000فتكون لعقوبة احلبس من عشر سنوات إىل عشرين سنة والغرامة  وإذا تسبب هذا الكشف يف وفاة أحد هؤالء ألشخاص

 دج من دون اإلخالل، عند االقتضاء بتطبيق أحكام الفصل األول من الباب الثاين من الكتاب الثالث من قانون العقوبات".500000
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ظ املعطيات املتعلقة حبركة ل: وهو املراقبة اإللكرتونية والثاين: حففاستحدث مبوجبه إجراءين: األو 
 وفق ما يلي : اوسنتناوهل،  السري
 التصاالت اإللكترونية لة مراقبال: ولاأل فرعال

اليت اعتاد الناس تداوهلا  -الوقاية خري من العالج–يقول خرباء أمن املعلومات أن املقولة 
تطبيقها بدقة يف جمال جرائم االعتداء على نظم املعاجلة اآللية أو يف األوساط الصحية ال ميكن 

الفضاء اإللكرتوين، ومع ذلك فإن من احلماقة أن يرتك الفرد منزله غري مغلق عند ذهابه إىل العمل 
 1صباحا، ومن احلماقة كذلك أن يرتك نطاقه املعلومايت دون محاية حبيث يسهل الوصول إليه.

العبارات يتضح لنا أن املنع اجلنائي وحتديد عقوبات جرائم االعتداء على انطالقا من هذه 
النظم حمل الدراسة بصفة مسبقة مبا يتماشى ومبدأ الشرعية وإن كان يوفر محاية أساسية للنظام 
وللمعلومات يف وقت مبكر جدا ضد املخاطر واألضرار النامجة عن هذه اجلرائم من إتالف وتدمري 

حالة إعادة البناء، أو الوصول إىل معلومات شرعية من ذلك كلمات املرور أو  باهظ التكلفة يف
معلومات عن النظام اهلدف وأسرار تستخدم باستخدام النظام جمانا وغريها كثري، إال أنه غري كايف 
لوحده، فحىت تكون هناك الفعالية يف احلركة واألداء ال بد أن نعززها حبماية فنية تعمل على 

 دون وقوع هذه اجلرائم أو التخفيف من آثارها إذا وقعت.احليلولة 
وهذا ما أكدت عليه املذكرة التفسريية التفاقية بودابست حينما ذهبت إىل القول من أن 
 الوسيلة األكثر فعالية ملنع الولوج غري املصرح به تتمثل بطبيعة احلال يف التهديد بقانون العقوبات

 2مكتمال بدون تبين ووضع إجراءات أمنية فعالة. ومع ذلك فإن هذا العرض ال يكون 
ووسائل أمن املعلومات كثرية ومتنوعة حيث ال مير يوم دون وجود منتج جديد، وال مير 
أيضا دون إعادة تقييم لوسائل األمن، وال نبالغ إن قلنا أنسوق وسائل األمن أصبح يتقدم يف عدد 

ل منتج وكل برنامج جديد يتطلب قدرا معينا من منتجاته على سوق األجهزة ذاهتا واحللول، ألن ك

                                                           
 .424عبد الفتاح بيومي حجازي، األحداث واالنرتنت، املرجع السابق، ص  - 1
ظام األمان، إن أمهية احلماية الفنية دعت واضعي مشروع الغش املعلومايت الفرنسي إىل إدراج شرط للتجرمي املتمثل يف متتع نظام املعاجلة اآللية بن - 2

 لكن ذلك مل يظهر يف الصياغة النهائية للنص.
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وسائل احلماية، بل أن سوق األمن قد انتقل إىل التخصصية فنشأت شركات عمالقة تعمل يف 
حقل أمن املعلومات، ووسائله وحلوله، واجتهت الدراسات البحثية واإلسرتاتيجية والعملية وحىت 

ل، فثمة أدلة ودراسات شاملة يف ميدان القانونية إىل التعامل مع وسائل األمن على استقال
 الفريوسات ووسائل مكافحتها ومثة مثلها يف ميدان التشفري وحلوله وغريها كثري.

هذا وتتعدد وسائل األمن التقنية املتعني استخدامها يف بيئة املعاجلة اآللية للمحافظة على 
د على سبيل املثال: املعلومات بشكل آمن، كما تتعدد أغراضها ونطاقات االستخدام فنج

التحكم بالوصول من خالل االستخدام األمثل لكلمات السر وأنظمة التحقق البيولوجي كقارئات 
بصمات األصابع والتعرف الصويت، تقنيات التشفري سواء التشفري املتناظر أو التشفري غري املتناظر 

 ذكره توجد هناك العديد من )التشفري باستخدام املفتاح العام(، اجلدران النارية، وفضال عما مت
وسائل األمن الفنية اليت تستخدم يف احلماية املبكرة من االعتداءات احملتملة مثل الرتميز، والتوقيع 

 اإللكرتوين، والتحديثات والربامج املطورة للحماية من عمليات االخرتاق واملخرتقني مثل:
internet alert 99 jammer 1  

 
 
 
 
 
 

                                                           
العريشي، أمن املعلومات عن طريق اجلدار الناري والتشفري ، جربيل 512حسن طاهر داوود، جرائم نظم املعلومات، املرجع السابق، ص  - 1

 .http://www.almarfeh.org، منشور على املوقع التايل: 4002نوفمرب  1وغريها...، الرياض، اخلميس 
، منشور على املوقع االلكرتوين التايل: 4001وليد أبو سعد، أمن املعلومات، املوسوعة العربية للكمبيوتر واالنرتنت، 

http://www.c4arab.com/showlesson.php?lesid=1758. 
 وباللغة الفرنسية أنظر:

Philipe rosé. La criminalité informatique. Edition dahlab. Collection que sais- je ? paris. 1998. P8. Voir 

aussi : nidal el chaer, la criminalité informatique devant la justice pénale, édition juridiques, Beyrouth, Liban, 

p178. 
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كذلك األساليب التقليدية لألمن باألجهزة واملنشآت أو ما تسمى يف احلقل التقين   
 1"باحلماية املادية".

فضال عما تقدم هناك وسائل أخرى خترج عن نطاق اجملاالت التقنية منها إرشادات 
 ونصائح اخلرباء الدوليني يف جمال األمن املعلومايت...

ومايت أفضل، واليت ينبغي إجراء عملية تقييم وتغيري إذا مجيعها هي وسائل لتحقيق أمن معل
منتظمة لآلثار النامجة عنها من أجل الوقوف على مدى جناحها يف حتقيق النتائج املرجوة، ذلك 
أنه مع كل جديد مثة جديد يف ميدان الثغرات األمنية، ألننا ببساطة ويف كل يوم أمام جديد من 

ويف كل يوم حنن أمام مربمج يتقيظ ذهنه عن جديد يف عامل  التقنيات والربجميات والربوتوكوالت،
الكمبيوتر واالنرتنت، وهو إما جديد إجيايب يستخدم يف رخاء البشرية وضمن االستخدام اإلجيايب 
لإلبداع العقلي، أو جديد سليب يستثمر لتحقيق أغراض غري مشروعة، وبالتايل فإن حتديد املخاطر 

 ط واإلسرتاتيجيات عملية مستمرة، يوما بعد يوم، هذا من جهة.والثغرات واالعتداءات واخلط
ومن جهة أخرى، ونظرا لوقوع هذه اجلرائم ضمن فضاء افرتاضي يتم فيه تبادل املعلومات 
الرقمية وجتري عربه كل أنواع املعامالت واخلدمات اإللكرتونية بكيفية ال ميكن للسلطات العمومية 

ليدية، من هنا ظهرت احلاجة إىل تكريس إطار قانوين أكثر مالءمة التحكم فيها بطرق الرقابة التق

                                                           
اية املعلومات اليت مت ومن هنا جند كل منشأة وكل هيئة طريقتها اخلاصة يف توفري األمن الفين من املخاطر حمل التحديد وحبدود متطلبات مح - 1

رخوة ضعيفة ال تكفل احلماية وباملقابل ال تكون  -الفين-حتديدها وحبدود إمكانياهتا املادية وامليزانية املخصصة للحماية، فال تكون إجراءات األمن 
لدرجة يصعب فيها حىت على املخولني مبالغا هبا إىل حد يؤثر على عنصر األداء يف النظام حمل احلماية، فمثال تعقيد احلماية على املعلومات 

جمال أمن الوصول إليها قد تدفع الحقا إىل إمهال كل اإلجراءات األمنية مما جيعل املعلومات عرضة للخرق وهذا ما يسمى لدى اخلرباء التقنيني يف 
لى جهاز كمبيوتر شخصي كلمة سر للدخول إىل املعلومات "التأثري على صحة األداء وفعاليته"، ففي بيئة املعلومات فمن الطبيعي مثال أن نضع ع

كان الكمبيوتر امللفات اهلامة أو حىت للنظام كله وأن ال نعطي الكلمة ألحد، وأن نضع برناجما أو أكثر ملقاومة الفريوسات اإللكرتونية الضارة، فإذا  
ات األمن، فمثال يضاف للنظام جدران نارية حتد من دخول خاص بدائرة أو منشأة ويضم معلومات هامة ومصنفة أهنا سرية، كان لزاما علينا إجراء

اء، أشخاص من اخلارج ومتنع اعتداءات منظمة قد يتعرض هلا النظام، وإذا كانت النظام يتبادل رسائل إلكرتونية خيشى على معلوماهتا من اإلفش
اص غري مرتبط بشبكة عامة أن توضع أنواع متعددة من تكون تقنيات التشفري مطلوبة بالقدر املناسب، لكن يقبل مثال على جهاز كمبيوتر خ

إىل اجلدران النارية أو أن يوضع على أحد األنظمة وسائل تعريف متعددة لشخص املستخدم، ككلمة السر والبصمة اإللكرتونية، وأن خيضع النظام 
ملوجودة أو املتبادلة عربه، مبعىن أن إجراءات احلماية تنطلق من عدد مبالغ فيه من الفلرتات واجلدران النارية، وتشفري طويل املدى لكافة املعلومات ا

، وإن احتياجات احلماية املالئمة فإذا زادت عن حدها أمست ذات أثر سليب على األداء، فأصبح النظام بطيئا وغري فاعل يف أداء مهامه الطبيعية
 الداخلي واخلارجي.نقصت عن احلد املطلوب ازدادت نقاط الضعف وأصبح أكثر عرضة لالخرتاق 
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وانسجاما مع خصوصية وخطورة جرائم االعتداء على النظم يتضمن القواعد الوقائية اليت تسمح 
بالرصد املبكر لالعتداءات احملتملة والتدخل السريع لتحديد مصدرها والتعرف على مرتكبيها ولعل 

 1اقبة اإللكرتونية.أهم قاعدة لذلك وهو املر 
والذي يهمنا يف جزئيتنا هذه "املراقبة اإللكرتونية" على اعتبار أن اعتماد وسائل األمن 

 خترج نوعا ما عن نطاق الدراسات القانونية.
ويف هذا الصدد ميكن القول أن إقرار "نظام الرقابة الوقائية عرب الوسائل اإللكرتونية" يعد 
من بني أهم آليات واسرتاتيجيات مكافحة جرائم االعتداء على نظم املعاجلة اآللية والوقاية منها 

حمل  على اعتبار أن الفضاء االفرتاضي الذي حنن جزء منه هو أرضية لشبكات عديدة من اجلرائم
( حتت عنوان "اعرتاض معطيات 45الدراسة، وهذا ما نادت به اتفاقية بودابست يف املادة )

كما يلي "جيب على كل طرف   interception de données relatives au contenuاحملتوى" 
أن يتبىن اإلجراءات التشريعية وأية إجراءات أخرى يرى أهنا ضرورية من أجل ختويل سلطاته 

 املكنات التالية: –يما يتعلق باجلرائم اخلطرية اليت حيددها القانون الداخلي املختصة ف
 مجع أو تسجيل عن طريق تطبيق الوسائل الفنية املتواجدة على أرضه. - أ

 إلزام مقدم اخلدمات، يف نطاق قدراته الفنية املتوافرة على:  - ب
 أو:على أن جيمع أو يسجل عن طريق تطبيق وسائل فنية موجودة على أرضه،  -5
أن مينح السلطات املختصة عونه ومساعدته من أجل جتميع أو تسجيل، يف الوقت الفعلي،  -4

 املعطيات املتعلقة مبحتوى اتصاالت معينة على أرضه، منقولة عن طريق نظام معلومايت...".
( املتعلق 02-02( من القانون رقم )6وهذا ما أكد عليه املشرع اجلزائري مبوجب املادة )

ن اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها كما يلي "مع مراعاة بالوقاية م
األحكام القانونية اليت تضمن سرية املراسالت واالتصاالت، ميكن ملقتضيات محاية النظام العام أو 
ملستلزمات التحريات أو التحقيقات القضائية اجلارية، وفقا للقواعد املنصوص عليها يف قانون 

                                                           

00، ص 4000هدى حامد قشقوش، احلماية اجلنائية للتجارة اإللكرتونية عرب االنرتنت، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة،  - 1
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جراءات اجلزائية ويف هذا القانون، وضع الرتتيبات التقنية ملراقبة االتصاالت اإللكرتونية وجتميع اإل
 وتسجيل حمتواها يف حينها...".

ويف هذا اإلطار جند اتفاقية بودابست قد ميزت بني نوعني من املعطيات املعلوماتية حمل 
علقة مبحتوى االتصال، وبالنسبة للنوع األول االعرتاض، بني املعطيات املتعلقة باملرور واملعطيات املت

( بأهنا "كل البيانات اليت تعاجل االتصاالت اليت متر عن طريق 5فقد عرفتها مبوجب املادة األوىل )
نظام معلومايت، واليت يتم إنتاجها بواسطة هذا النظام املعلومايت بوصفه عنصرا يف سلسلة االتصال 

االتصال، مقصد االتصال أو اجلهة املقصودة باالتصال، خط  مع تعيني املعلومات التالية: أصل
"، أما بالنسبة للنوع الثاين: 1السري، ساعة وتاريخ االتصال، حجم وفرتة االتصال، أو نوع اخلدمة

املعطيات املتعلقة باحملتوى فلم يأت تعريف هلا يف االتفاقية، لكنها تشري إىل احملتوى اإلخباري 
االتصال أو الرسالة أو املعلومات املنقولة عن طريق االتصال، فيما عدا لالتصال، مبعىن مضمون 
 املعطيات املتعلقة باملرور.

واملالحظ أنه وإن كان من املقبول أن كال النوعني من املعطيات ميكن أن متس مصاحل 
ذات طبيعة خاصة، إال أنه بالنسبة ملعطيات احملتوى فإن املصاحل الفردية تعد أعلى، نظرا لطبيعة 
حمتوى املعطيات أو الرسالة، ومن هذا املنظور ميكن فرض قيود على جتميع حمتوى املعطيات أشد 

تلك اخلاصة مبعطيات املرور، وقد أكدت اتفاقية بودابست هذا التمييز حيث أدرجت كل من 
إجراء على حدى حتت عنوان خاص، فخصت جتميع حركة املعطيات بعنوان "التجميع يف الوقت 

)املادة  collecte en temps réel des données relative au trafficالفعلي ملعطيات املرور" 
 interception(، أما جتميع حمتوى املعطيات فجاء حتت عنوان "اعرتاض معطيات احملتوى" 40

de données relatives au contenu  (.45)املادة 
وما قيل بشأن اتفاقية بودابست يقال بالنسبة للمشرع اجلزائري، حيث أنه وبالرجوع إىل 

ئم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم ومكافحتها، جنده ( بشأن الوقاية من اجلرا02-02القانون رقم )
                                                           

1- art 1 du c.c.c, disponible en lingne à l’ adresse suivante : http:// convention .coe .int/treaty 
en/treaties/html/185.htm. 
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يفرق هو اآلخر بني اعرتاض املعطيات املتعلقة باحملتوى وجتميع املعطيات املتعلقة حبركة السري من 
وجهة نظر مزدوجة للشروط القانونية اليت ينبغي بداءة أن تكون متوافرة من أجل اإلذن مبثل هذا 

لجوء حياهلا، فقد أشار بشكل معياري يف عناوين هاتني اإلجراءين اإلجراء واجلرائم اليت ميكن ال
إىل جتميع املعطيات املتعلقة حبركة السري حتت مسمى "حفظ املعطيات املتعلقة حبركة السري" )املادة 

(، وجتميع املعطيات املتعلقة باحملتوى حتت مسمى "مراقبة االتصاالت اإللكرتونية" )املادة 55
2.)1 

فيه أن املراقبة اإللكرتونية إجراء ماس باحلق يف اخلصوصية، إال أن هذا األخري ومما ال شك 
ليس حق مطلق، بل مقيد باملصلحة العامة، إال أنه قد تتعارض خصوصية اإلنسان مع مصلحة 
اجملتمع يف كشف احلقيقة يف شأن اجلرمية واحليلولة دون وقوعها والتصدي هلا حبزم بكل الوسائل 

ودقيق بني حق اإلنسان يف  un équilibre appropriéيستلزم وجود توازن مناسباملتاحة، مما 
اخلصوصية وحق اجملتمع يف مقاومة اجلرمية، وإلقامة هذا النوع من التوازن ينبغي إحاطة هذه املراقبة 

 جبملة من الضمانات، وذلك منعا للتعسف يف مجيع صوره.
بة اإللكرتونية، ويرد عليها استثناء متليه إذا فاملسألة حتكمها قاعدة عامة حتظر املراق

الضرورة، وهذا ما ستناوله فيما يلي على أن يسبق ذلك من جانبنا حتديد ما املقصود باملراقبة 
 .اإللكرتوين
 
 
 
 
 
 

                                                           
، منشور يف 4050ماي  0-1مصطفاوي عبد القادر، الشرطة الوطنية ومكافحة اجلرمية املعلوماتية، امللتقى الدويل حملاربة اجلرمية املعلوماتية،  -1

 .545جملة مركز البحوث القانونية والقضائية، ص 
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 : المقصود بمراقبة االتصاالت اإللكترونيةأوال
حتديد ما املقصود مبراقبة مل يتطرق املشرع اجلزائري شأنه شأن أغلب التشريعات املقارنة إىل 

، غري أن 1االتصاالت اإللكرتونية مكتف يف ذلك بتحديد مفهوم االتصاالت اإللكرتونية فحسب
الفقه قد تصدى إىل هذه املهمة، ويف هذا اإلطار مت تعريفها على أهنا "مراقبة شبكة 

لتقنية اإللكرتونية ، أو هو "العمل الذي يقوم به املراقب )بكسر القاف( باستخدام ا2االتصاالت"
جلمع معطيات ومعلومات عن املشتبه فيه سواء أكان شخصا أو مكانا، أو شيئا حسب طبيعته 

 3مرتبط بالزمن )التاريخ والوقت( لتحقيق غرض أمين أو ألي غرض آخر".
يتبني من خالل استقرائنا هلذان التعريفان أن املراقبة اإللكرتونية تعترب من بني التدابري املاسة 
حبق اإلنسان يف سرية مراسالته واتصاالته اخلاصة وما يتفرع عنها من حق سرية مراسالته 
االلكرتونية، ومن مث وجب حتديد استخداماهتا يف نطاق االتصاالت املنطوية على خطورة 
التهديدات احملتملة بالنظر إىل أمهية املصاحل احملمية، ويف هذا اإلطار جند أن املشرع اجلزائري قد 

فيما لو كانت هناك معلومات كافية عن احتمال اعتداء على  -من بني ما حددها–دها حد
املنظومة املعلوماتية على حنو يهدد النظام العام أو الدفاع الوطين أو مؤسسات الدولة أو االقتصاد 

( من القانون املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة 2/4الوطين ))املادة 
 وجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها( هذا من جهة.بتكنول

                                                           
( من القانون املتعلق بالوقاية من اجلرائم املتصلة 4من املادة الثانية ) عرف املشرع اجلزائري االتصاالت اإللكرتونية مبوجب الفقرة )و( - 1

بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال حتت عنوان املصطلحات بأهنا "أي تراسل أو إرسال أو استقبال عالمات أو إشارات أو كتابات أو صور أو 
بأهنا "كل انتقال  5280نون الربيد واالتصاالت اإللكرتونية الفرنسي لسنة أصوات أو معلومات خمتلفة بواسطة أي وسيلة إلكرتونية"، كما عرفها قا

 أو إرسال أو استقبال إلشارات أو عالمات أو كتابة أو صور أو أصوات عن طريق النظام الكهرومغناطيسي".
Art L32 1° du C.P.T.E.F dispose que « communications électroniques. 
On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de 
signes, de signaux, d’ écrits, d’ images ou de sons, par voie électromagnétique ». 
2- la cyber surveillance : « est la surveillance des réseaux de télécommunication… », 
Maximilien dosté amégée : la cyber surveillance et le secret Professionnel, paradoxes ou 
contradictions ?,les mémoire D.E.A, université paris, Nanterre, 2002, p50. 

لطبعة حممد موسى، املراقبة اإللكرتونية عرب شبكة االنرتنت، دراسة مقارنة بني املراقبة األمنية التقليدية واإللكرتونية، الكتاب اخلامس، ا مصطفى - 3
 .6، ص 4006األوىل، دار الكتب والوثائق القومية املصرية، 
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ومن جهة أخرى فإن التقنية املستخدمة يف هذه املراقبة هي التقنية اإللكرتونية، واليت تعين 
"جمموعة األجهزة املتكاملة مع بعضها بغرض تشغيل جمموعة من البيانات الداخلة وفقا لربنامج 

 2، ومن بني تلك التقنيات جند برنامج كارنيفور1ة"موضوع مسبقا للحصول على النتائج املطلوب
، وقد أكدت التجارب يف الواليات املتحدة األمريكية أن هلذه 3وتقنية مراقبة الربيد اإللكرتوين

 األساليب األثر الفعال يف الرصد املبكر لالعتداءات احملتملة.
 الفرع الثاني: حظر مراقبة االتصاالت اإللكترونية الخاصة

شك فيه أن مراقبة األحاديث واالتصاالت اخلاصة متس حبق اإلنسان يف اخلصوصية مما ال 
ملا خلصوصية األفراد من  4ذلك احلق الذي حضي حبماية دستورية يف خمتلف التشريعات احلديثة

أمهية قصوى على كيان الفرد واجملتمع معا، واحلق يف اخلصوصية وما يتفرع عنه من حرية املراسالت 
اديث اخلاصة، أضحى حتت رمحة وهتديد وسائل تنصت حديثة اخرتقت احلجب وسرية األح

، ومل تقتصر هذه الوسائل على 5ونفذت من خالل السياج املنيع الذي حييط باحلياة اخلاصة
التصنت على االتصاالت السلكية )مثل اهلاتف الثابت( والالسلكية )مثل اهلاتف احملمول( 

ة إىل التقاط االتصاالت اليت تتم بطريق االنرتنت )مثل الربيد ، بل امتدت بقدرهتا الفائق6فحسب
 اإللكرتوين(، مما أفقد اإلنسان أكثر وأكثر حريته وخصوصيته.

                                                           
 .401املرجع السابق، ص نفس  - 1
( وذلك من أجل تعقب وفحص F.B.Iإدارة تكنولوجيا املعلومات التابعة ملكتب التحقيقات الفدرايل )تقنية برنامج كارنيفور: اليت طورهتا  - 2

ل املار عرب رسائل الربيد اإللكرتوين املرسلة والواردة عرب أي حاسب خادم تستخدمه أي شركة تقوم بتوفري خدمة االنرتنت، ويشتبه يف أن تيار الوسائ
جنائية، ويتم تنفيذ عمليات التعقب والفحص بوضع أجهزة الشركة املوفرة للخدمة حتت املراقبة، وقد حققت خدماهتا حيمل معلومات عن جرائم 

وأصبحت ختتص  dcs 5000تقنية  4005سبتمرب  55هذه التقنية جناحات كبرية يف تعقب اجملرمني، ولقد أصبح يطلق على هذه التقنية بعد 
 .ريكيةالتصدي ألي حماولة لتنفيذ هجومات داخل الواليات املتحدة األممبتابعة القضايا املتعلقة باألمن القومي و 

راءة تقنية مراقبة الربيد اإللكرتوين: هو برنامج صممه األمريكي "ريتشارد أتوين"، من أجل سرب حمتوى الربيد اإللكرتوين موضوع املراقبة وق - 3
نها أساسا، ولقد استخدمت أجهزة االستخبارات األمريكية هذا الربنامج لكشف الرسائل اليت قام صاحبها بإتالفها أو تلك اليت مل يقم بتخزي

 .النرتنتمشتبه فيه من اجلنسية الروسية حاول اخرتاق مواقع على شبكة ا
 .(20)-(62)-(60)-(61فقد كفل الدستور اجلزائري احلقوق واحلريات الفردية يف الفصل الرابع يف املواد ) - 4
 .1، ص 4008عقيدة، مراقبة احملادثات التلفونية، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، حممد أبو العالء - 5
 .544مصطفاوي عبد القادر، املرجع السابق، ص  - 6
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وهو ما أيقظ الدافع لدى املشرع اجلزائري بسن نصوص قانونية تعمل على توفري قدر كبري 
اقب ألول مرة متأثرا يف ذلك من احلماية اجلزائية على سرية االتصاالت اخلاصة لألفراد، حيث ع

مكرر(  606على اعرتاض االتصاالت دون إذن بذلك، وذلك بإضافته املادة ) 1بنظريه الفرنسي
املعدل واملتمم لقانون العقوبات،  4000ديسمرب  40( املؤرخ يف 46-00مبوجب القانون رقم )

وات وبغرامة من أشهر إىل ثالث سن 0حيث تنص تلك األخرية على أنه: "يعاقب باحلبس من 
دج كل من تعمد املساس حبرمة احلياة اخلاصة لألشخاص، بأي تقنية  60000دج إىل  10000

 كانت وذلك:
بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكاملات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغري إذن صاحبها أو   -5

 رضاه.
 2أو نقل صورة لشخص يف مكان خاص، بغري إذن صاحبها أو رضاه. بالتقاط أو تسجيل  -4

مكرر( ختص  606يرى أن املادة ) 3وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار أن بعض الفقهاء
احملادثات اخلاصة أو اليت تتم يف مكان خاص، وأيضا اليت تتم عن طريق خط تلفوين، دون 

، واليت تتخذ شكل الربيد اإللكرتوين أو شكل احملادثات اليت تتم عن طريق الوسائل اإللكرتونية
 احملادثة الفورية وهي الصورة املعتادة.

إال أن هذا الرأي مهما كانت مربراته اليت يقوم عليها ال ميكن القبول به، بسبب من أن 
املشرع مل حيدد وسيلة نقل احملادثات أو تسجيلها إن كانت خبط تلفوين بصريح العبارة كما فعل 

                                                           
 ( من قانون العقوبات الفرنسي.8-440(، )4-440(، )5-440راجع املواد ) - 1
التشريعات اجلزائية احلديثة وعلى رأسها التشريع السوري، إذ مل يتدخل هذا األخري إىل حد اآلن يف حني الزال هذا األمر يف غيبة عن بعض  - 2

لوضع نص خاص يتناول فيه بالتجرمي االعتداءات املنصبة على االتصاالت العادية منها أو إلكرتونية وإمنا  -شأنه شأن الكثري من التشريعات العربية
رار، مما يدع اجملال مفتوحا لالنتهاكات املتعددة للحق يف اخلصوصية وما يتفرع عنها من سرية األحاديث اكتفى بالنصوص اخلاصة حبماية األس

 اخلاصة اجلاري قيامها عرب الوسائل اإللكرتونية.
، ص 4002عائشة بن قارة مصطفى، الدليل اإللكرتوين يف جمال اإلثبات اجلنائي، رسالة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة اإلسكندرية،  - 3

508. 
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مثال، أو كانت وفق الربيد اإللكرتوين أو غرف الدردشة أو غريها، بل استخدم  1ملصرياملشرع ا
مصطلحات عامة مرنة تشمل صور االعتداء على احلياة اخلاصة مبختلف التقنيات، ونستدل على 

 ذلك بقوله يف مطلع املادة "... بأي تقنية كانت..."، هذا من ناحية.
تسليم بتحديده هلا خبط التلفون فإن األمر ال خيلو من ومن ناحية ثانية، وحىت على فرض ال

النقض والتعارض مع ما وصل إليه التطور التقين وعمليات الدمج اليت حصلت بني نطاق احلوسبة 
واالتصال، وال ندل على ذلك من حالة التكامل بني أجهزة اهلاتف اخللوي وتقنيات تبادل 

 2واستعراض املعلومات وعلى رأسها االنرتنت.
بل ويغدو هذا الرأي غري صحيح البتة إذا ما علمنا أن اخلطوط التليفونية هي الوسيلة 

 الرئيسية املستخدمة لالتصال بشبكة االنرتنت.
 : مشروعية مراقبة االتصاالت اإللكترونيةنياثا

رأينا فيما تقدم أن احلماية اجلزائية لالتصاالت السلكية والالسلكية مبا فيها تلك اليت تتم 
 الوسائل اإللكرتونية بات أمر مؤكدا، وإذا كان املشرع قد أباح مراقبة االتصاالت اإللكرتونية عرب

 3إذا اقتضت ضرورة الوقاية من بعض اجلرائم، فإن إحاطة هذه املراقبة ببعض الضمانات القانونية
 الفعالة تعد أمرا ضروريا حلماية احلرية الفردية وحلماية حق اإلنسان يف سرية اتصاالته ولعل أمهها:

 أن يتم تنفيذ اإلجراء تحت سلطة القضاء وبإذن منه قبله وخالله وبعده: - أ
فالسلطة القضائية هي املختصة عموما بإصدار هذا اإلذن ويعد ذلك ضمانة الزمة 

لى االتصاالت اإللكرتونية، بل هو من مظاهر تكريس دولة احلق والقانون ملشروعية االعرتاض ع
وإضفاء الشرعية على كل اإلجراءات املتخذة يف هذا الشأن من طرف الضابطة العدلية، وهذا ما 

                                                           
( من قانون العقوبات املصري كما يلي: "اسرتق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من 606حيث جاء يف الفقرة )أ( من املادة ) - 1

 األجهزة أيا كان نوعه حمادثات جرت يف مكان خاص أو عن طريق التلفون...".
أو النقال أو الشبكات  pcاكلة يكون عليها، كاحلاسب الشخصي لكون االنرتنت تعمل بنظام استعمال احلاسوب، على أية ش - 2

networks  باألنرتنتوأيضا اهلواتف النقالة اليت يدخل عليها احلاسوب فيجعلها تتصل. 
3
 - Le FBI, mission et stratégie de lutte contre la cybercriminalité, Delecki Zachary  

بالجزائر، منشور في مجلة مركز البحوث القانونية والقضائية ،ص  2202ماي  6-5لمحاربة المعلوماتية ، مداخلة ألقيت في الملتقى الدولي  ,

011  
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( من القانون املتضمن الوقاية 2أكد عليه املشرع اجلزائري مبوجب الفقرة األخرية من املادة الرابعة )
املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها كما يلي: "ال جيوز إجراء عمليات  من اجلرائم

 املراقبة يف احلاالت املذكورة أعاله إال بإذن مكتوب من السلطة القضائية املختصة".
 : أن تكون ثمة ضرورة قصوى تدعو إليه:ب

ئم املتصلة بتكنولوجيات ( من القانون املتضمن الوقاية من اجلرا2بالرجوع إىل نص املادة )
اإلعالم واالتصال ومكافحتها ووفقا للمناقشات اليت دارت خالل األعمال التحضريية هلذا القانون 

أن ضابط الوقاية من وقوع بعض اجلرائم يعترب السند الشرعي املربر للمراقبة، ومن قبيل  1يتضح
ظومة معلوماتية على حنو يهدد ذلك أن تكون هناك معلومات كافية تنذر باحتمال اعتداء على من

النظام العام أو الدفاع الوطين أو مؤسسات الدولة أو االقتصاد الوطين، أو أن هناك معلومات 
 تنتقل فضائيا تنذر بوقوع اعتداء على أم الدولة، ويف هذه احلالة يتم الرتخيص باملراقبة اإللكرتونية.

للغاية، بخصوص الوقاية من عدد : يراعى استخدام الوسيلة المذكورة في نطاق ضيق ج
 محدود من الجرائم، وهي التي تمس حقوقا ذات أهمية كبيرة العتبارات يقدرها المشرع: 

( على احلاالت اليت 2ويف هذا اإلطار جند أن املشرع اجلزائري قد نص صراحة يف املادة )
، منها: احتمال اعتداء جيوز فيها مراقبة االتصاالت اإللكرتونية، وقد مت ذكرها على سبيل احلصر

على منظومة معلوماتية تابعة ملؤسسات الدولة أو الدفاع الوطين أو النظام العام أو االقتصاد، فضال 
عن الوقاية من اجلرائم املاسة بأمن الدولة، حىت يبىن على ذلك ضرورة صدور اإلذن باالعرتاض 

ية املرتبطة ارتباطا وثيقا بكيان الدولة واجلرائم السابق ذكرها جرائم خطرة متس أهم اجملاالت احليو 
 واالقتصاد الوطين وأمن اجملتمع وسالمته.

إذا خنلص مما سبق إىل أن املشرع اجلزائري ال يألو جهدا يف حماولته مكافحة جرائم تقنية 
املعلومات بصفة عامة، وجرائم االعتداء على نظم املعاجلة اآللية بصفة خاصة، فقد بدأ منذ فرتة 

لبعيدة مبواجهة هذه اجلرائم، ومل يتأخر يف إجراء التعديالت التشريعية يف قانون العقوبات ليس با
                                                           

، السنة الثالثة، رقم 4002يوليو  49أنظر: ج.ر.م، الفرتة التشريعية السادسة، الدورة العادية الرابعة، اجللسة العلنية املنعقدة يوم السبت  - 1
 .42، 52، ص ص 544
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يف خطوة اهلدف منها تطوير القاعدة القانونية لكحي تتفاعل مع العامل االفرتاضي، ليصدر بعد 
 ( املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات02-02ذلك القانون رقم )

اإلعالم واالتصال ومكافحتها وذلك لتكييف املنظومة التشريعية بشكل كاف، ولتكريس إطار 
قانوين أكثر مالءمة للجرمية التقنية، ولعل أهم ما استحدثه يف هذا اإلطار "عملية املراقبة 
اإللكرتونية"، واليت إن صح اعتبارها خطوة جريئة منه على اعتبار أن هذا التدبري من أخطر 

راءات يف إطار النظام اإلجرائي عرب العامل االفرتاضي لكونه ميس مباشرة خصوصيات اإلنسان اإلج
 ونظام املعاجلة اآللية الذي حيتوي العامل االفرتاضي مباشرة.

يرى أن املراقبة الربجمية ال تزال حمل نظر يف القانون من  1وبالرغم من أن البعض من الفقه
حيث ضرورة االلتزام مبا هو مقرر يف القانون والضمانات الدستورية للحق يف اخلصوصية، ذلك أن 
إعداد برجميات تتوىل بذاهتا البحث عن اجلرائم ومرتكبيها مثل برجمية كارنيفور أمر حيتاج إىل تطوير 

مانات الدستورية املعاصرة، ملا يشكله مثل هذا اإلجراء من عدوان على احلق قد ال يتوافق مع الض
 يف اخلصوصية، والذي يعد من أقوى مظاهر احلقوق الدستورية الفردية.

إال أننا نرى وإن كانت املراقبة صح إجراء من شأنه العصف باحلريات الفردية خاصة إذا  
يف بيئة الرقابة لغرض الوقاية فقط دون أن تكون  كان األمر خيضع ملبدأ تطويع التقنية لكي تعمل

هناك جرمية قد وقعت فعال، إال أنه أصبح اآلن ضروري يف إجهاض الكثري من املشروعات 
اإلجرامية اخلطرة كتلك اليت تستهدف املنظومات املعلوماتية التابعة للدفاع الوطين أو مؤسسات 

 ات إن حتققت يغدو معاجلة آثارها جد صعب.الدولة أو االقتصاد الوطين، إذ أن هذه التهديد
وضرورة مراقبة االتصاالت اإللكرتونية ترجع من ناحية إىل ازدياد معدالت اجلرمية، فجرائم 
االعتداء على نظم املعاجلة اآللية قد سجلت يف اجلزائر يف اآلونة األخرية تطورات ملحوظة على 

 ، فإذا عزمنا-وإن مل حيدد نسبتها صراحة–حد تصريح مدير الدراسات القانونية لوزارة العدل 
على حماربتها فيجب أال نرتدد يف متكني رجال الشرطة من محل سالح املراقبة اإللكرتونية، ومن 

                                                           
 .820عمر أبو بكر بن يونس، املرجع السابق، ص - 1
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ناحية أخرى إىل ازدياد استعمال اجملرمني للتقنية املعلوماتية لإلعداد الرتكاب اخطر اجلرائم كتلك 
ين وأمن اجملتمع املاسة باجملاالت احليوية املرتبطة ارتباطا وثيقا بكيات الدولة واالقتصاد الوط

وسالمته، فإذا استخدم اجملرمون الوسائل املعلوماتية ومنها الربيد اإللكرتوين لتسهيل ارتكاب 
 جرائمهم، فيجب أال حنرم الشرطة من استخدام نفس الوسيلة ملقاومة اجلرمية وكشف مرتكبيها.

من هذه اجلرمية  فالضرورة هنا تتعلق مبسألة محاية أمن البالد واملواطن واالقتصاد الوطين
اخلطرية، وهي املسائل اليت أخذها املشرع بعني االعتبار، ومما ال شك فيه أن تلك األخرية تعلو 
على حق املشتبه فيهم يف احلفاظ على حقهم يف السرية أو حرمة حياهتم اخلاصة املكفولة دستوريا 

 1خاصة عدم جواز انتهاك سرية املراسالت واالتصاالت مبختلف أشكاهلا.
واملسألة يف النهاية تتوقف على قدرة املشرع على إقامة التوازن بني حق اجملتمع يف األمن 
ومنع اجلرمية، وحق األفراد يف السرية، وهو ما عمل على جتسيده املشرع اجلزائري يف القانون السابق 

نات اليت اإلشارة إليه، حيث نظم مراقبة االتصاالت اإللكرتونية بقانون واضح يشمل مجيع الضما
متنع تعسف القائمني عليها، ولعل ما يطمئن أكثر أن ممارسة هذه العملية تكون يف ضمانة أهم 
الضمانات اإلجرائية أال وهي "سلطة القضاء" اليت يقع عليها عاتق االلتزام بتكثيف استخدام 

اخلاصة الضمانات لصاحل املتهم، ويعد ذلك ضمانة ضد افتئات أجهزة الدولة على حرمة احلياة 
فغن هتاونت سلطات الضابطة العدلية يف القيام باحملافظة على هذه الضمانات حق على عملها 
البطالن ومن مت استبعد الدليل املستمد من هذه املراقبة، فإذا أضفنا إىل ذلك أن استخدام 
 املعطيات املتحصل عليها جراء هذه املراقبة خارج احلدود الضرورية للتحريات يعرض صاحبها

( املتضمن القواعد 02-02( من القانون رقم )2للمسؤولية اجلزائية وفق ما جاء يف املادة )
اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها، واملشاهد للتوجهات 

ل التشريعية اآلن يالحظ أهنا أصبحت يف صف التقنية بعض الشيء يف تتبع اجلرائم الكربى مث
اإلرهاب وغسيل األموال وغريها، إذ يبدو أن نظام الرقابة الوقائية عرب الوسائل اإللكرتونية بدأ ميتد  

                                                           
1
 وما بعدها. 441نجيمي جمال، المرجع السابق، ص  - 
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كنظام إلبراز قوة التقنية والتنافس يف هذا اجملال رغم كونه حماطا بكثري من القلق الذي يبديه رجال 
كن حائال اجتاه منطق القانون دفاعا عن احلريات اخلاصة، واحلقيقة أن هذه االعرتاضات مل ت

التعامل مع نظم الرقابة الوقائية التقنية وهو ما حصل يف اجلزائر، ال بل أن بعض التشريعات قد 
إىل حد منح مزود اخلدمات صالحية مراقبة النظام دون صدور  -إن صح القول–متادت يف ذلك 

ملراقبة املعتادة ملزود إذن لذلك، وهو املوقف الذي جسده املشرع األمريكي، وذلك إما يف إطار ا
(، أو أن تكون بناءا على 4155§ 18U.S.C( I( )A( )2اخلدمة لتابعة عمل الشبكة )املادة )

 .1( .5200U.S.C.Sec( I( )2) 58شكوى املشرتك )القسم 
أن مراقبة وتسجيل االتصاالت اإللكرتونية أمر حمظور حبسب األصل  نقول مما تقدم  و

ألنه إجراء خطري يهدد حقوق وحريات األفراد، ويفتح الباب للتعسف الذي قد يستحيل منعه 
واستثناء من هذا األصل يبيح املشرع استخدام هذه الوسيلة ملنع اجلرمية يف حدود ضيقة حتاط 

تمع من احلفاظ على حقوق اجملموع وإن أدى ذلك إىل بضمانات متنع التعسف ومتكن اجمل
 التضحية حبقوق البعض الذين يفرتض فيهم معاداهتم للنظام االجتماعي.

 اإلجراءات الخاصة باستخالص الدليل التقني : الفرع الثالث
 اعتراض المراسالت السلكية والالسلكية:أوال : 

     قبل املشرع اجلزائري مبوجب القانون رقمسبق البيان أن هذا اإلجراء قد مت إدراجه من    
املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات اجلزائية،  4000ديسمرب  40( املؤرخ يف 44- 00) 

فستحدث له الفصل الرابع حتت عنوان " يف اعرتاض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط 
(( وتناول من 50مكرر  01 مكرر( حىت املادة ) 01الصور" وقد ضمنه ستة مواد ) من املادة )

خالهلا مسألة السرية يف استخدمها وضمانات  استخدمها، وسنحاول تفصيل ذلك من خالل 
 النقاط التالية على أن نسبق ذلك من جانبنا حتديد املقصود هبذا اإلجراء.

 
                                                           

ليل عمر بن يونس، اإلجراءات اجلنائية عرب االنرتنت يف القانون األمريكي، املرشد الفدرايل األمريكي لتفتيش وضبط احلواسيب وصوال إىل الد - 1
 وما بعدها. 680، ص 4008ة، د.م، اإللكرتوين يف التحقيقات اجلنائي
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 المقصود باعتراض المراسالت السلكية والالسلكية: -أ
من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري أن  1(1مكرر  01نستشف من نص املادة )    

املقصود باعرتاض املراسالت اعرتاض أو تسجيل أو نسخ املراسالت اليت تتم عن طريق قنوات أو 
وسائل االتصال السلكية والالسلكية وهاته املراسالت عبارة عن بيانات قابلة لإلنتاج والتوزيع، 

 التخزين، االستقبال والعرض.
حول أساليب  0/50/4000اخلرباء للربملان األورويب بسرتاسبورغ بتاريخ  ويف اجتماع جلنة

التحري التقنية وعالقتها باألفعال اإلرهابية جندها تعرف اعرتاض املراسالت بأهنا " عملية مراقبة 
سرية املراسالت السلكية والالسلكية وذلك يف إطار البحث والتحري عن اجلرمية ومجع األدلة أو 

 .2ول األشخاص املشتبه فيهم أو يف مشاركتهم يف ارتكاب اجلرائم"املعلومات ح
 السرية في اعتراض المراسالت السلكية والالسلكية: -ب

( تتطلب عدم املساس بالسر 1مكرر 01إن العمليات املنصوص عليها يف نص املادة ) 
بالتفتيش، وهذا ما من قانون اإلجراءات اجلزائية املتعلق  3(21املهين املنصوص عليه يف املادة )

( من قانون اإلجراءات اجلزائية وخاصة إذا تعلق األمر باألماكن 0مكرر 01جاء به نص املادة ) 
اليت يشغلها أشخاص ملزمون بكتمان السر، حيث أنه يف اعرتاض املراسالت ال توجد نصوص 

هذه اإلجراءات يف  قانونية يف التشريع اجلزائي تشري إىل األماكن واألشخاص الذين ال جيوز اختاذ
شاهنم، لذلك فإنا نكتفي باإلشارة إىل األماكن اليت يشغلها أشخاص ملزمون بكتمان السر املهين 
واألشخاص الذين ختضع متابعتهم إىل إجراءات خاصة، يف احرتام السر املهين وليس استثنائها  

 . 4كمكتب احملامي
                                                           

( من قانون اإلجراءات اجلزائية لوكيل اجلمهورية أن يأذن ب: اعرتاض املراسالت اليت تتم عن 1مكرر  01أجازت الفقرة األوىل من املادة )   1
 طريق وسائل االتصال السلكية والالسلكية".

( املؤرخ يف 00/44ث والتحري اخلاصة وإجراءاهتا وفقا لقانون رقم ) مشار هلذا التعريف لدى: لوجاين نور الدين، أساليب البح  2
مداخله يف يوم دراسي حول " عالقة النيابة العامة بالشرطة القضائية، " احرتام حقوق اإلنسان ومكافحة اجلرمية" وزارة الداخلية  40/54/4000

 .8ي، اجلزائر، صبإيليز  4009ديسمرب  54املديرية العامة لألمن الوطين، املنعقد يوم 
 ( من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري.21راجع املادة )  3
 ( من الدستور.515(، ونص املادة )80وذلك يف نص املادة ) 8/5/5225( املؤرخ 25/02طبقا لقانون تنظيم مهنة احملاماة حتت رقم )  4
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 .... 2احملضر القضائي 1ومكتب املوثق
بالنسبة لألشخاص فإنه ال يوجد أشخاص مستثنون لكن نظرا لصفاهتم فإن ونفس الشيء 

 القيام هبذه العمليات التقنية تتطلب إجراءات خاصة مثل أعضاء احلكومة، قضاة احملكمة العليا
، كذلك أعضاء اجمللس 3الوالة، رئيس أحد اجملالس القضائية، النائب العام لدى اجمللس القضائي

 ...5أعضاء املنظمات الدولية 4س األمةالشعيب الوطين وجمل
ومنه فإن تلك األماكن وهؤالء األشخاص غري مستثنني من اإلجراءات اخلاصة للتحري وإمنا 

 يقتضي األمر وجوب مراعاة الطابع السري، وتعامل خاص مع تلك األماكن وهؤالء األشخاص.
 العتراض المراسالت السلكية والالسلكية: ةالضمانات المقرر  -ج

مما ال شك فيه أن أسلوب اعرتاض املراسالت السلكية والالسلكية دون علم أصحاهبا بقدر ما 
يفيد يف كشف احلقيقة ويسهل إثبات كثري من اجلرائم الغامضة كتلك املتعلقة بنظام املعاجلة اآللية 

م فهو من جانب آخر ميثل انتهاكا حلرمة احلياة اخلاصة لألفراد واعتداء على سرية مراسالهت
واتصاالهتم اليت كفلتها الدساتري والتشريعات العقابية، ورغبة من املشرع اجلزائري لوضح حد ملا قد 
يثار من جدال بشأهنا فهو من ناحية أعطى سلطات التحقيق مكنة جديدة للبحث عن الدليل 

ل وخوهلا سلطة االستعانة بوسيلة جد مهمة ال سيما يف هذا العصر الذي مل يكن خافيا ما وص
إليه فيه اجلناة من أساليب متطورة يف تنفيذ جرائمهم وإخفاء أي أثر يدل عليهم أو يقودهم إىل 
قبضة العادلة، ومن ناحية أخرى، فهو مل يفتح الباب على مصراعيه يف اللجوء إىل هذه الوسيلة بل   

طات كان قد أحاط استخدامها بعدد من الضمانات القانونية اليت تعمل على منع تعسف السل
 العامة وتصون احلرية الفردية وتتمثل أمهها فيما يلي:

                                                           
 (.2وثق وذلك يف نص املادة )املتضمن تنظيم مهنة امل 40/4/4000(املؤرخ 00/00وفقا للقانون )  1
 (منه.9املتضمن تنظيم مهنة احملضر القضائي وذلك يف نص املادة ) 45/4/4000( املؤرخ 00/06مبقتضى القانون رقم )  2
بعد حتقيق جيريه ( من القانون االجراءات اجلزائية ال يكونون حمل متابعة اال بقرار يصدر عن النائب العام لدى احملكمة العليا 196طبقا للمادة )  3

 القاضي من أعضاء احملكمة العليا .
 ( من الدستور اجلزائري.555(، )550(، )502طبقا للمواد )   4
 جرى العرف الدويل على االعرتاف بنوع من احلصانة للمنظمات الدولية املعتمدة تدى أغلبية دول العامل.   5
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 ترخيص السلطة القضائية ومراقبتها: -   1
السلطة القضائية هي املختصة عموما بإصدار هذا اإلذن وبعد ذلك ضمانة الزمة 
    ملشروعية االعرتاض على املراسالت السلكية والالسلكية يف القانون اجلزائري، فطبقا لنص املادة

( من قانون اإلجراءات اجلزائية ال ميكن لضابط الشرطة القضائية اللجوء إىل اجراء 1مكرر  01) 
اعرتاض املراسالت إال  بعد أىن حيصل على إذن مكتوب ومسبب من طرف وكيل اجلمهورية أو 

 قاضي التحقيق يف حالة فتح حتقيق قضائي.
لرتخيص أو اإلذن تقدير فائدة وعلى وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق قبل منح هذا ا

اإلجراء وجديته ومالءمته لسري الدعوى بعد االطالع على معطيات التحريات اليت قامت هلا 
مصاحل الضبطية القضائية مسبقا يف إطار حتقيق ابتدائي أو حالة جرم مشهود وعليه ال بد أن 

 ب: يشمل اإلذن املسلم لضابط الشرطة القضائية مجيع العناصر املتعلقة 
 * نوع الجريمة التي اقتضت ضرورة التحري أو التحقيق القضائي:

( من قانون اإلجراءات اجلزائية 1مكرر  01وهي حمددة على سبيل احلصر بنص املادة ) 
 1ومن بينها املساس بنظم املعاجلة اآللية للمعطيات.

 * طبيعة المراسلة واالتصال:  
 محل االعتراض أو التصنت.

( 500املشرع اجلزائري جند املشرع الفرنسي قد كرس هذه الضمانة يف املادة )وإىل جانب 
من قانون اإلجراءات اجلزائية كما يلي " يف املواد اجلنائية واملواد اجلناحية إذا كانت العقوبة تساوي  
أو تفوق سنتني حبس، ميكن لقاضي التحقيق إذا دعت مقتضيات البحث والتحري أن يأمر 

 ل ونقل املراسالت اليت تتم عن طريق وسائل االتصال...."باعرتاض تسجي
تقرر التشريعات املعاصرة أّن ضابط فائدة املراقبة يف  فائدة االعتراض في إظهار الحقيقة: -3   

ظهور احلقيقة يعترب السند الشرعي املربر لالعرتاض. ذلك بسبب هذا االجراء يتضمن اعتداءات 

                                                           
1
 دها.وما بع 281سامي جالل فقي حسين، المرجع السابق، ص  - 
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وسرية االتصاالت. فيباح استثناء ويف حدود ضيقة وذلك للفائدة  جسيما على حرمة احلياة اخلاصة
 .1املنتظرة منه. واليت تتعلق بإظهار احلقيقة بكشف غموض اجلرمية وضبط اجلناة

( من قانون 1مكرر 01بالرجوع إىل املادة ) الجرائم التي يجوز فيها االعتراض: -2    
صراحة على نوع اجلرائم اليت جيوز فيها مباشرة اإلجراءات اجلزائية جند املشرع اجلزائري قد نص 

االعرتاض ومنها جرائم االعتداء على نظم املعاجلة اآللية وذلك ادراكا منه على عدم كفاية الوسائل 
 التقليدية جلمع الدليل التقين نظرا ملا تتمتع به هذه اجلرمية املستحدثة من خصوصية. 

 مّدة االجــــراء: -2
للتجديد حسب تقدير نفس السلطة مصدرة األمر وفقا ملقتضيات  وهي أربعة أشهر قابلة 

مكرر( بقوهلا "يسلم اإلذن  01( من املادة)4التحّري والتحقيق. وذلك مبوجب الفقرة الثانية )
مكتوبا ملدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتجديد..." وهي نفس املدة اليت حددها املشرع الفرنسي 

 . 2(500ة )يف الفقرة الثانية من املاد
 ثانيا: حفظ المعطيات بحركة السير:

ملّا  كان الدليل التقين قابع يف البيئة ويتسم خبصائصها وهي خصائص تُبىن على أساس      
الطبيعة املرنة اليت عليها العامل االفرتاضي الذي هو عامل نظم املعاجلة اآللية فإن للفاعل امكانية 

تقين مسألة إزالته من على بعد باستخدام التقنية ذاهتا، وإذا ما أضفنا إىل نقطة إزالة الدليل ال
الفوضى اليت تعّم مؤسسات تقدمي اخلدمات عن أرشفة املراسالت اإللكرتونية الستغالهلا عند 
احلاجة. فإننا نكون أمام معضلة أكرب أال وهي ختّلف الدليل هنائيا سيما حال التوّصل إىل أدلة 

 وما يستتبع ذلك تقليدية ميكن أن تساعد على نسبة اجلرمية إىل املتهم كاالعرتاف والتلبس...إخل
من انتفاء احلديث عن املسؤولية اجلزائية، وبالتايل ال جمال إلنزال العقاب، إذ ال أدلة وال عقوبة 

                                                           
 .210جنيمي مجال، املرجع السابق، ص -  1

2
 .Cette décision est prise pour une dur22 maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les 

mêmes quanditions de forme et de durée les  méms conditions.      
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بدون إثبات. من هنا استلزم هذا األمر وضع إطار قانوين ملعاجلة هذه الفوضى، ولعل أحسن 
 .إتّباع نظام إلزام مزّودي اخلدمات حبفظ املعطيات"»سبيل إىل ذلك هو 

يناير  44( املؤرخ 11/06وهذا ما تضمنه قرار اجلمعية العامة األمم املتحدة رقم )  
واملتعلق مبكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا املعلومات ألغراض إجرامية وذلك يف الفقر "  4005

ت منه واليت الزمت الدول أن تسمح حبفظ املعطيات االلكرتونية املتعلقة بالتحقيقا 5و" من املادة 
( من 50اجلنائية اخلاصة وسرعة احلصول عليها، وهو ما أكده املشرع اجلزائري مبوجب املادة )

( املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة 02-02الفصل الرابع من القانون رقم )
بتكنولوجيات االعالم واالتصال ومكافحتها حتت عنوان" التزامات مقدمي اخلدمات " كما يلي 
"يف اطار تطبيق أحكام هذا القانون، يتعني على مقدمي اخلدمات تقدمي املساعدة للسلطات 

( 55املكلفة بالتحريات القضائية....وبوضع املعطيات اليت يتعني عليهم حفظها وفقا للمادة )
 أعاله حتت تصرف السلطات املذكورة...".

نوضح املقصود مبزودي اخلدمات  وسنتناول فيما يلي حتديد مفهوم هذا اإلجراء، وقبل ذلك  
 باعتبارهم احلائزين هلذه املعطيات كما يلي:

 المقصود بمزودي الخدمات:  –أ     
( من القانون 4عرف املشرع اجلزائري مزود أو مقدم اخلدمة مبوجب الفقرة)د( من املادة )

 صال ومكافحتها( املتضمن الوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالت02-02رقم)
 بأنّه:

أي كيان عام أو خاص يقدم ملستعملي خدماته، ضمانة القدرة على االتصال بواسطة  -5
 1منظومة معلوماتية و/أو نظام لالتصاالت.

 

                                                           

 وما بعدها. 02السابق، ص  عمر الشيخ األصم، املرجع -0
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و أي كيان آخر يقوم مبعاجلة أو ختزين معطيات معلوماتية لفائدة خدمة االتصال املذكورة  -4   
 .1أو ملستعملها "

وبناءاه عليه فإن املراسلة بالربيد االلكرتوين واليت يتم استقباهلا بواسطة مزود اخلدمة   
اخلاص باملرسل إليه واليت مل يطلع عليها بعد فإهنا تستقر يف حالة ختزين الكرتونني ففي هذه املرحلة 

قبال املرسل فإّن النسخة من االتصال املخزنة تتواجد فقط كإجراء أو وسيط مؤقت يف انتظار است
إليه هلا من مزود اخلدمة، ومبجرد استالم املرسل إليه املراسلة بالربيد االلكرتوين فان موقف مزود 
اخلدمة يرتاوح بني أمرين: إما أن يقوم مبسح تلك الرسالة أو أن يقوم بتخزينه، يف هذا الفرض 

 األخري تعترب الرسالة خمزنة لدى مزود خدمة االتصاالت االلكرتونية.
ويف هذا املقام جيدر بنا االشارة إىل أنه من األمهية مبكان التفرقة بني مصطلحي "التحفظ   

 l’archivageواالحتفاظ أو ارشفة املعطيات  LA conservation des donnéesعلى املعطيات 

des données فرغم أن للكلمتني معنيني متجاورين يف اللغة الشائعة لكن هلما معىن خمتلف يف ،
اللغة املعلوماتية، إذ أن عبارة يتحفظ على املعطيات تعين حفظ معطيات سبق وجودها يف شكل 
خمزن ومحايتها من كل شيء ميكن أن يؤدي إىل إتالفها أو جتريدها من صفتها أو حالتها الراهنة، 

عبارة االحتفاظ باملعطيات تعين حفظ املعطيات لدى حائزها بالنسبة ملستقبل  يف حني أن
املعطيات اليت يف طور االنتاج والتوالد، ومعىن ذلك أن أرشفة املعطيات عبارة عن عملية ختزين 

                                                           
ول" ويعرف قانون محاية احلياة اخلاصة يف جمال االتصاالت االلكرتونية يف الواليات املتحدة األمريكية نوعني من مزودي اخلدمات: النوع األ   1

ارسال واستقبال االتصاالت  مزودو خدمة االتصاالت اإللكرتونية" ويفصد به كل من يقدم خدمة اىل مستخدمي الشبكة واليت تتمثل يف تسهيل
د السلكية واإللكرتونية، فعلى سبيل املثال تعمل شركات اهلاتف وشركات الربيد االلكرتوين بشكل عام كمزود خدمة اتصاالت اإللكرتونية، فق

تعد مزود خدمة اتصاالت إلكرتونية   NETSCAPE.NETكمزود حسابات بريد الكرتوين عرب موقع  NETSCAPEالحظ القضاء أن 
ECS. 

( من قانون خصوصية االتصاالت اإللكرتونية األمريكي بأنه 4والنوع الثاين هم: " مزود خدمة احلوسبة عن بعد " ويعرف حسبما جاء يف القسم )
ر بن يونس، اإلجراءات اجلنائية عرب " كل من يقدم للجمهور خدمة معاجلة البيانات عن بعد بوسيلة من وسائل االتصاالت اإللكرتونية" عم

، املرجع اإلنرتنت يف القانون األمريكي، املرشد الفدرايل األمريكي لتفتيش وضبط احلواسيب وصوال إىل الدليل اإللكرتوين يف التحقيقات اجلنائية
 وما بعدها. 492السابق، ص 

ن يقوم خبدمات اإليصال أو خدمات معاجلة البيانات أو خدمات ختزين (فقرة )ج( بأنه " كل م5وقد عرفته اتفاقية بودابست يف املادة أوىل)
 البيانات، وقد يكون جهة عامة أو جهة خاصة، وقد يقدم خدماته للجمهور أو جملموعة من املستخدمني الذين يشكلون جمموعة مغلقة".
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للمعطيات على عكس التحفظ عليها الذي يعين النشاط الذي يضمن للمعطيات سالمتها 
ع اجلزائري ال يقيم أمهية ملسألة ضمان أمن املعطيات من خطر التغيري أو وسريتها، ويبدو أن املشر 

التجريد من صفتها أو حالتها الراهنة على عكس ما فعلت اتفاقية بودابست يف املادة 
( من القانون 55منها، ويبدو ذلك واضحا من عبارة "حفظ" اليت استخدمها يف املادة )1(50)

  السابق ذكره.
 لمعطيات المتعلقة بحركة السير:مفهوم حفظ ا –ب 

اسرتشادا مبا سبق ذكره ميكننا حتديد املقصود حبفظ املعطيات على أنه: "قيم مزود 
اخلدمات بتجميع املعطيات املعلوماتية وحفظها وحيازهتا يف أرشيف، وذلك بوضعها يف ترتيب 

 كالتفتيش وغريه".  معني واالحتفاظ هبا يف املستقبل يف انتظار اختاذ اجراءات قانونية أخرى
حمل اعتبار من  2لكن مما جتدر االشارة إليه يف هذا االطار أنه ليس أي معطيات معلوماتية       

املشرع، بل حدد املشرع اجلزائري املعطيات املعلوماتية الواجب حفظها من طرف مزودي اخلدمات 
ة مبوجب الفقرة من املادة ب:معطيات املرور أو كما مساها "حركة السري"، وقد عّرف هذه األخري 

من نفس القانون بأهّنا "أي معطيات متعلقة باالتصال عن طريق منظومة معلوماتية تنتجها هذه  4
األخرية باعتبارها جزءا يف حلقة االتصاالت توضح مصدر االتصال، والوجهة املرسلة إليها، 

  والطريق الذي يسلكه ووقت وتاريخ وحجم ومدة االتصال ونوع اخلدمة.
واملالحظ على هذه الفقرة أهنا قد تضمنت مصطلحات غريبة نوعا ما على القانون 
اجلزائي، ومن ذلك)مصدر االتصال(، ومما الشك فيه أن هذا األخري يشري إىل رقم التلفون مثال، 
أو عنوان بروتوكول األنرتنت، أو بطريقة مماثله حتديد هوية جهاز  االتصال الدي يقوم مزود اخلدمة 

دمي خدماته من خالله. كذلك مصطلح ) الوجهة املرسلة إليها( ويشري إيل جهاز االتصال بتق

                                                           

. 1 -  Voir. Art 16 du C.C.C 
ة أنواع مما جتدر االشارة إليه أن املعطيات املعلوماتية حمل التنقيب والبحث اجلزائي ليست نوعا واحدا، بل هلا مناذج متعددة مبا يف ذلك ثالث  2

 ومعطيات املشرتك. -6ومعطيات احملتوى، -4املعطيات املتصلة باملرور،  -5خاصة:
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الذي تتجه إليه االتصاالت املرسلة. مصطلح )نوع اخلدمة( ويشري إىل نوع اخلدمة املستخدمة 
 داخل الشبكة مثل نقل ملف،  بريد إلكرتوين... 

دها تشري هي األخرى إيل مشول وبالرجوع إيل املذكرة التفسريية التفاقية بودابست جن
معطيات املرور املتعلقة باتصاالت سابقة ضمن املعطيات املشمولة بإجراء التحفيظ املنصوص عليه 

( من االتفاقية، وإن كانت هذه األخرية ال تتضمن ما يوجب االحتفاظ باملعطيات 50يف املادة )
على  -بواسطة مزود اخلدمات وذلك وكذا اجلمع واالحتفاظ بكل او حىت بعض املعطيات اجملمعة 

من أجل حتديد خط سري االتصال مبعىن مصدر أو مكان وصول هذه  -حد ما جاء فيها 
االتصاالت واليت تعد من االمور اجلوهرية للتعرف على هوية األشخاص الذين أرسلوا الفريوسات 

املادة األوىل فقرة )د( من مثال أو النجاح يف إمتام الوصول إىل نظام املعاجلة االلية. وقد عرفت 
اتفاقية بودابست هذا النوع من املعطيات باهنا "صنف من بيانات احلاسوب اليت تشكل حمال 
لنظام قانون حمدد، حيث يتم توالد هذه املعطيات من احلواسيب عرب تسلسل حركة االتصاالت 

ل طائفة من لتحديد مسلك االتصاالت من مصدرها إىل اجلهة املقصودة"، وبذاك فهي تشم
املعطيات تتمثل يف مصدر االتصال ووجهته املقصودة، خط السري ووقت أو زمن االتصال وفقا 

 .تالتصال ومدته ونوع اخلدمة املؤدالتوقيت غرينتش، حجم ا
ويف الغالب ما جيوز مزود اخلدمة مبفرده معطيات املرور ما يكفي للتحديد بدقة مصدر أو هناية     

االتصال، بل إن كل واحد منهم)حيوز( يكون لديه أجزاء اللغز، ويتعني أن توضع هذه األجزاء 
 .1حتت االختبار بقصد حتديد مصدرها واجلهة املرسلة إليها

                                                           
ست على ضرورة تكريس احلكومات هلذا إلجراء مبا يسمح هلم من تقدمي املساعدة على املستوى هذا وقد أشارت املذكرة التفسريية التفاقية بوداب  1

ت الدويل فيما يتعلق بالتحفظ العاجل على املعطيات املخزنة داخل حدوده، وهو ما يكفل ضمان عدم اختفاء املعطيات اجلوهرية خالل اإلجراءا
ء قيام الطرف املقدم إليه الطلب من احلصول على املعطيات وإرساهلا إىل الطرف مقدم الطلب أو املطلولة لطلب املساعدة القضائية املتبادلة أثنا

 امللتمس. 
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( قد حدد عدة 55أن املشرع اجلزائري ويف املادة ) ومن ضمن معطيات املرور جند  
طوائف منها، واليت ختضع لنظام قانوين واحد، مبا يعين دخوهلا يف نطاق االلتزام باحلفاظ من طرف 

 مزود اخلدمة وحصرها يف:
 املعطيات اليت تسمح بالتعرف على مستعملي اخلدمة -5     
 ية املستعملة لالتصال.املعطيات املتعلقة بالتجهيزات الطرف -4     
 اخلصائص التقنية وكذا تاريخ ووقت ومدة كل اتصال. -6     
 املعطيات املتعلقة باخلدمات التكميلية املطلوبة أو املستعملة ومقدميها. -2     
املعطيات اليت تسمح بالتعرف على املرسل إليه أو املرسل إليهم االتصال وكذا عناوين  -1     

 عليها.املواقع املطلع 
بالنسبة لنشاطات اهلاتف، يقوم املتعامل حبفظ املعطيات املذكورة يف الفقرة من هذه املادة  -0    

 وكذا تلك اليت تسمح بالتعرف على مصدر االتصال وحتديد مكانه......"
 التزامات مزودي الخدمات ومسؤولياتهم: -ج
 مزودي الخدمات بمدة معينة للتخلص من المعطيات: التزامات -1
فقد جلا املشرع اجلزائري واحرتاما  Mesure provisoireمبا أن حفظ املعطيات إجراء وقيت   

للحق يف اخلصوصية اىل وضع التزاما على مزودي اخلدمات بإزالة املعطيات اليت يقومون بتخزينها 
( من 55وذلك بعد سنة ابتداء من تاريخ التسجيل، وهو ما يستفاد مبفهوم خمالفة نص املادة )

من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات االعالم  ( املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية02-02القانون رقم )
واالتصال ومكافحتها كما يلي"....حتدد مدة حفظ املعطيات املذكورة يف هذه املادة بسنة من 

 .تاريخ التسجيل ..."
واىل جانب املشرع اجلزائري جند الفرنسي الذي حرص هو بدوره على مسألة حرمة احلياة   

للمعطيات املتعلقة باالتصاالت االلكرتونية، وذلك مبوجب اخلاصة يف نطاق التخزين التلقائي 



المعلوماتي النظام على اإلعتداء جرائم لمواجهة اإلجرائية الجوانب:  الثاني الفصل  

 

345 
 

( 42من قانون الربيد واالتصاالت االلكرتونية املضافة مبوجب املادة ) 1( 5L- 6 – 64املادة )
املتعلق باألمن اليومي واملعدلة  4005نوفمرب  51( املؤرخ يف 5004 -4005من القانون رقم )

واملتعلق  4006مارس  58( املؤرخ يف 462 – 4006) ( من القانون رقم40مبوجب املادة )
 باملن الداخلي.

بل أن هذا القانون األخري قد أورد عقوبات يف حالة عدم مسح املعطيات املخزنة وذلك  
( 42من قانون الربيد واالتصاالت االلكرتونية املعدلة مبوجب املادة ) 2(L3 – 62مبوجب املادة )

 من قانون األمن اليومي. 
من قانون الربيد واالتصاالت اإللكرتونية   (5L - 6- 64على أن الفقرة الثانية من املادة )     

اوردت استثناء على ذلك، إذ أجازت االحتفاظ بتلك املعطيات ملدة أقصاها سنة إذا دعت 
 .3مقتضيات البحث والتحقيق واملتابعة القضائية ذلك

 مسؤولية مزودي الخدمات عن التقاعس عن حفظ المعطيات: -3  
إذا تلك هي االلتزامات املفروضة على مقدمي اخلدمات اليت كرسها املشرع اجلزائري 

( املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم 02-02( من القانون رقم )55مبوجب املادة )
وذلك فضال عن االلتزامات املفروضة يف دفرت  حته،املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكاف

الشروط، ألن مستعملي هذه الوسائل يتعاملون مع هيئات معينة ولديهم دفرت شروط يتضمن كل 
االلتزامات، إذن ال بد عليه أن حيرتم ما نص عليه دفرت الشروط، وتقوم االدارة أو هذه اهليئة بفرض 

                                                           
1
  ART L32 – 3- 1 Alinéa 1 du C.P.T.E ( Créé par Loi n° 2001 – 1962 du 15 novembre 2001 – art . 29 JORE 

16 novembre 2001, Modifié par Loi n° 2003 – 239 du 18 mars 2003 – art. 20 JORF 19 mars 2003). dispose 

que ; «  Les opérateurs de télécommunications, et notamment ceux mentionnés à l’ article 43 – 7 de la loi n°  

86 – 1076 DU 30septmbre 1986 précitée,  sont tenus d’effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative à 

une communication dés que celle – ci est achevée, sous réserve des dispositions des II, III et IV ….. »  
2
 ART L39 – 3 alinéa 1 du C.P.T.E ( Modifié Loi n° 2001 – 1962 du 15 novembre 2001 – art . 29 JORE 16 

novembre 2001, Modifié par Loi n° 2003 – 239 du 18 mars 2003 – art. 20 JORF 19 mars 2003). dispose que ; 

«  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75000 euros d’ amende ( * taux *) le fait pour un opérateur de 

télécommunications ou ses agents ;  

1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives aux 

communication dans les cas opérations sont prescrites par la loi … ». 
3
   Art L.32-3-1 Alinéa 2du c.p.t.e.f. dispose que. « Pour les besoins de la recherche. De la constatation et de 

la poursuite des infractions pénales. Et dans le seul but de permettre. En tant que de besoin. La mise à 

disposition de l’autorité judiciaire d informations. Il peut être différé pour une durée maximale d’un an aux 

opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques » 
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ا عن هذه االلتزامات فاإلدارة تطبق عقوبات كسحب التزامات عمالقة حنو هؤالء فاذا ختلو 
الرخصة إضافة اىل عقوبات إدارية، وإذا قصر او امهل أحد مستخدمي هذه الوسائل االلتزامات 
املذكورة يف دفرت الشروط بعد تطبيق العقوبات االدارية عليه تقوم مبتابعته جزائيا، ألنه يف هذه 

سنوات، إضافة اىل غرامة  1أشهر اىل 0وترتاوح العقوبة من احلالة يعرقل السري العادي للعدالة، 
دج، اما الشخص املعنوي فيعاقب بالغرامة وفقا 100000دج اىل10000مالية ترتاوح من 

 .1للقواعد املقررة يف قانون العقوبات
واىل جانب املشرع اجلزائري جند املشرع الفرنسي الذي أورد هو اآلخر عقوبات على    

 "un opérateur de télécommunications أو كما مساه " مزود اخلدمات
وذلك حالة عدم حفظه املعطيات التقنية املفروض عليه ختزينها واملتعلقة هبوية املتصلني  

من قانون الربيد  2(L 3 – 62وساعة االتصال، وذلك مبوجب الفقرة الثانية من املادة )
 واالتصاالت اإللكرتونية.

  لرقابة و المكافحةتكريس هيئات ل ثالثا :
امن املعلومات اإللكرتونية املتواجدة يف بيئتها و املتمثلة يف النظام املعلومايت كون لن ي          

عمل يف تناسق لضمان أمن للرقابة واخرى للمكافحة اليت ت متكامال اال من خالل تكريس هيئات
اإلعتداء عليه وفق ما مت التطرق اليه سابقا ، أو بعديا املعلومايت سواء ا قبليا أي قبل وقوع جرمية 

 3اي بعد وقوع اجلرمية حمل الدراسة.

                                                           
عالم ( املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اال02-02( من القانون رقم)55تنص الفقرة األخرية من املادة )  - 1

م املسؤولية واالتصال ومكافحتها بانه" :دون االخالل بالعقوبات اإلدارية املرتتبة على عدم احرتام االلتزامات املنصوص عليها يف هذه املادة ن تقو 
احلبس من اجلزائية لألشخاص الطبيعيني واملعنويني عندما يؤدي ذلك اىل عرقلة حسن سري التحريات القضائية،   ويعاقب الشخص الطبيعي ب

 دج.   يعاقب الشخص املعنوي بالغرامة وفقا للقواعد املقررة يف قانون العقوبات"100000دج اىل 10000سنوات و بغرامة من  1اشهر اىل 0
2
 ART L 39 -3 ALIN2A 2 DU C.P.T.E.F DISPOSE QUE. ; « EST puni d’un an d’emprisonnement et de 

75000 euros d’ amende le fait pour un opérateur de télécommunications ou ses agents … 

2° DE NE PAS PROCEDER à la conservation des données techniques dans les conditions ou’ cette 

conservation est axgée par la loi ». 
3
 ما بعدها 412نعيم مغبغب ، املرجع السابق، ص  - 
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تكون تلك احلماية مستندة هليئات خاصة او عامة، اليت يوكل اليها درء كل ما من  حيث 
 4005شأنه املس بالنظام املعلومايت ، واليت نص عليها من خالل إتفاقية اإلجرام املعلومايت لسنة 

. 
حيث تقوم السلطة املركزية بإنشاء هيئات او للرقابة يعهد اليها مراقبة مجيع املؤسسات   

ب قوانني تنظم كيفية انشائها  العامة يف الدولة اليت تستخدم أنظمة املعلوماتية و اليت تنشأ مبوج
 صالحياهتا .و 

فهي متتع بصالحيات واسعة يف جمال عملها  متتد اىل التنفيذ املباشر، فهي مستقلة يف   
جمال عملها عن مجيع السلطات وبالتايل يتوجب عليها تقدمي تقارير إىل كل من السلطتني 

 التنفيذية و التشريعية و اليت ال جيوز نشرها إالّ يف األبواب اليت حيق للجمهور اإلطالع عليها .
ود اىل هذه اهليئات أمر الرتخيص للمؤسسات اليت تطلب ختزين املعلومات يف أنظمتها و يع 

املعلوماتية، هذا ما ميكن من الرجوع إليها إذا ما تعرض النظام إلعتداء ميس به ،فهي تقوم بالعمل 
الرقايب بشكل مباشر، كما يقتصر دورها يف أهنا جلنة تقدمي الشكاوى و اليت تراجعها مىت قدمت 

 اليها مبوجب اإلعتداءات الواقعة على النظام املعلومايت .
واحلماية هنا  تكون  وفق تبعية تنظيمية للسلطة التنفيذية املركزية لضمان إستقالليتها عن  

يضمن سلوب عملها  و لك اهليئة وتعيني صالحياهتا واطريق اجياد تشريع خاص ينظم امر تشكيل ت
ويفرض عليها تقدمي تقارير دورية  إىل كل من السلطتني التشريعية هلا استقاللية كاملة يف نشاطها، 

 ي ضغوط .عة ألو التنفيذية ، من دون ان تكون خاض
فيه الشروط الالزمة لتقدميه   تقدمي الرتخيص أو رفض تقدميه ملن ال تتوافر اهليئةويعود هلذه         

 عهودة اليه .تطبيق العقوبات اإلدارية حبق كل  من أخل بالتزاماته املو 
كما قد تلعب دورا استشاريا يف اطار تقدميها اإلرشاد والتوجيه ، أو تلقيها للشكاوى و اليت تتخذ 

 يف اطارها االجراءات املناسبة .
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وبالرجوع اىل  اجلوانب التشريعية املنظمة لتلك اهليئة جند ان املشرع اجلزائري اصدر       
واملتعلق بتحديد القواعد العامة املتعلقة بالتوقيع   4051ير فربا 05بتاريخ  1 02-51القانون رقم 

بالسلطة الوطنية من القسم االول املعنون  15المادة والتصديق اإللكرتونيني، ومن خالل 
من الباب الثالث  بسلطات التصديق اإللكترونيمن الفصل الثاين املعنون  االلكتروني للتصديق

" أنه تنشأ لدى ، قد نص من خالل املادة السابقة الذكر ق اإللكترونيالتصديمنه املعنون ب 
الوزير األول سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و اإلستقالل المالي، تسمى 

تمادات تسجل اإلع السلطة الوطنية للتصديق اإللكتروني و تدعى في صلب النص السلطة.
  ." لطة ضمن ميزانية الدولةالمالية الالزمة لسير الس

وتكلف هذه السلطة برتقية  . 59حيدد مقر السلطة عن طريق التنظيم الحقا املادة حيث  
استعمال التوقيع و التصديق اإللكرتونيني وضمان موثوقية إستعماهلما . ويف هذا اإلطار تتوىل 

 : 58السلطة الوطنية للتصديق اإللكرتوين املهام األتية املنصوص عليها باملادة 
تها للتصديق اإللكرتوين والسهر على تطبيقها ، بعد احلصول على الرأي اإلجيايب إعداد سياس -

 من قبل اهليئة املكلفة باملوافقة ومها السلطتني احلكومية و اإلقتصادية للتصديق اإللكرتوين
 إبرام إتفاقيات األطراف املتبادل على املستوى الدويل. -
تنظيمية املتعلقة بالتوقيع اإللكرتوين أو التصديق إقرتاح مشاريع متهيدية للنصوص التشريعية و ال -

 اإللكرتوين اليت تعرض على الوزير األول 
القيام بعمليات التدقيق على مستوى السلطتني احلكومية و اإلقتصادية للتصديق اإللكرتوين  -

 ععن طريق اهليئة احلكومية املكلفة بالتدقيق .
السلطة عند إعداد أي مشروع تشريعي أو تنظيمي متصل بالتوقيع أو التصديق  تتم إستشارة -

 اإللكرتونيني.

                                                           
 00جريدة رمسية عدد  4051فرباير  05احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالتوقيع و التصديق االلكرتونيني الصادر يف  02-51رقم  القانون 1

 4051فرباير  50الصادرة يف 
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على أن السلطة تتشكل من جملس ومصاحل تقنية و إدارية حيث  52كما نصت املادة      
من بينهم الرئيس ، من قبل رئيس اجلمهورية  1ألزمت املادة أعاله تعيني أعضاء اجمللس وعددهم 

خيتارون على أساس كفاءاهتم ، السيما يف جمال العلوم التقنية اللنتعلقة بتكنولوجيا و يالذين 
اإلعالم واإلتصال ، ويف جمال قانون تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال ، ويف إقتصاد تكنولوجيا 

 اإلعالم و اإلتصال.
ميكن  كما يتمتع اجمللس جبميع الصالحيات الالزمة ألداء مهام السلطة ، وهبذه الصفة 

 للمجلس اإلستعانة بأي كفاءة من شأهنا مساعدته يف أشغاله .
 وحتدد عهدة أعضاء اجمللس بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

كما مت إنشاء السلطة احلكومية للتصديق اإللكرتوين و هي املنصوص عليها يف القانون 
منه  40ضمن القسم الثاين من الفصل الثاين املشار اليه اعاله و هو ما نلمسه باملادة  51-02

" تنشأ لدى الوزير المكلف بالبريد و تكنولوجيا اإلعالم  و اإلتصال سلطة اليت تنص على 
 صديق اإللكتروني تتمتع باإلستقالل المالي و الشخصية المعنوية."حكومية للت

 .32المادة حتدد طبيعة هذه السلطة وتشكيلها و تنظيمها و سريها عن طريق التنظيم 
وتكلف هذه السلطة مبتابعة ومراقبة نشاط التصديق اإللكرتوين وتوفري خدمات التصديق 

اليت وضحت  33المادة ومي ، وهو ما نصت عليه اإللكرتوين لفائدة املتدخلني يف الفرع احلك
 مهام السلطة احلكومية من خالل املهام التالية :

إعداد سياستها التصديق اإللكرتوين اليت تعرض على السلطة الوطنية للموفقة عليها  ،  كما  -
 تسهر على تطبيق تلك السياسة .

 املوثوقة و السهر على تطبيقها .املوافقة على سياسات التصديق الصادرة عن األطراف الثالثة  -
اإلحتفاظ بشهادات التصديق اإللكرتونية ااملنتهية صالحياهتا، والبيانات املرتبطة مبنحها من  -

قبل الطرف الثالث املوثوق ، بغرض تسليمها اىل السلطات القضائية املختصة ، عند اإلقتضاء 
 طبقا لألحكام التشريعية و التنظيمية املعمول هبما .
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 شهادة التصديق اإللكرتوين للمفتاح العمومي للسلطة الوطنية .نشر  -
إرسال كل املعلومات املتعلقة بنشاط التصديق اإللكرتوين إىل السلطة الوطنية دوريا أو بناء  -

 على طلب منها .
القيام بعملية التدقيق على مستوى الطرف الثالث املوثزق عن طريق اهليئئة احلكومية املكلفة به  -

  اسة التصديق.طبقا لسي
 32بالمادة اىل انشاء السلطة اإلقتصادية للتصديق اإللكرتوين املنصوص عليها  هذا باالضافة 

" تعين السلطة المكلفة من القسم الثالث من الفصل الثاين املشار اليه اعاله حيث تنص على 
اقتصادية بضبط البريد و المواصالت السلكية و الالسلكية في مفهوم هذا القانون ، سلطة 

 للتصديق اإللكتروني."
حيث تكلف هذه السلطة مبتابعة ومراقبة مؤديي خدمات التصديق اإللكرتوين الذين يقدمون 

واليت  20المادة التصديق اإللكرتونيني لصاحل اجلمهور وهو ما نصت عليه   خدمات التوقيع و
 أوكلت هلا املهام التالية : 

إعداد سياستها للتصديق اإللكرتوين اليت تعرض على السلطة الوطنية للموافقة عليها ، والسهر  -
 على تطبيقها .

 منح الرتاخيص ملؤديي خدمات التصديق اإللكرتوين بعد موافقة السلطة الوطنية . -
املوافقة على سياسات التصيق الصادرة عن مؤديي خدمات التصديق اإللكرتوين والسهر على  -

 يقها .تطب
اإلحتفاظ بشهادات التصديق اإللكرتونية املنتهية صالحيتها ، والبيانات املرتبطة مبنخها من  -

طرف مؤديي خدمات التصديق اإللكرتوين بغرض تسليمها إىل السلطات القضائية املختصة 
 عند اإلقتضاء طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية املعمول هبا .

 اإللكرتوين للمفتاح العمومي للسلطة الوطنية .نشر شهادة التصديق  -
 إختاذ التدابري الالزمة لضمان إستمرارية اخلدمات حالة عجز املؤدي للخدمة . -
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إرسال كل املعلومات املتعلقة بنشاط التصديق اإللكرتوين إىل السلطة الوطنية دوريا أو بناء  -
 على طلب منها .

ة التصديق اإللكرتوين بنفسها أو عن طريق التحقق من مطابقة طاليب الرتاخيص مع سياس -
 مكاتب معتمدة .

اسهر على وجود منافسة فعلية ونزيهة بني مؤديي خدمات التصديق اإللكرتوين بإختاذ كل  -
 التدابري الالزمة لرتقية أو إستعادة تلك املنافسة .

 التحكيم يف النزاعات القائمة بني مؤديي خدمات التصديق اإللكرتوين. -
ديي التصديق اإللكرتوين أو كل شخص معين بأي وثيقة أو معلومة تساعدها يف مطالبة مؤ  -

 تأدية املهام املخولة هلا .
ه على السلطة إعداد دفرت الشروط احمدد لشروط وكيفيات تأدية التصديق اإللكرتوين وعرض -

 الوطنية للموافقة عليه .
 إجراء كل مراقبة لسياسة التصديق اإللكرتوين ودفرت الشروط . -
إصدار التقارير و اإلحصائيات العمومية والتقرير السنوي املتضمن وصف نشاطاهتا مع إحرتام  -

 مبدأ السرية .
 القيام بتبليغ النيابة العامة بكل فعل ذي طابع جزائي يكتشف مبناسبة تأدية املهام . -

من تاريخ قرارهتا ذات صفة إدارية قابلة للطعن أمام السلطة الوطنية يف أجل شهر واحد يبتدأ 
التبليغ به ، وال يكون هلذا الطعن أثر موقف بينما القرارات املتخذة من طرف السلطة الوطنية 
فهي قابلة للطعن أمام جملس الدولة يف أجل شهر واحد يبتدأ من تاريخ التبليغ وال يكون هلذا 

 .  23و  21المادتين الطعن أثر موقف ، 
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 هيائات المكافحة –ب 
لتشكيلة و تنظيم و كيفيات سير الهيئة الوطنية احملدد  161-351الرئاسي رقم المرسوم 

الصادر بتاريخ  للوقاية من جرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال و مكافحتها
 4051اكتوبر  08
اهليئة املنصوص عليها بالقانون املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة  وهي

بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها  حيث أهنا سلطة إدارية مستقلة لدى وزير العدل 
تعمل حتت إشراف ومراقبة جلنة مديرة يرتأسها وزير العدل وتضم أساسا أعضاء من احلكومة 

وضوع ومسؤويل مصاحل األمن وقاضيني اثنني من احملكمة العليا يعينهما اجمللس األعلى معنيني بامل
   للقضاء.

وتضم اهليئة قضاة وضباط وأعوان من الشرطة القضائية تابعني ملصاحل االستعالم العسكرية والدرك 
عمليات  الوطين واألمن الوطين وفقا ألحكام قانون اإلجراءات اجلزائية. وتكلف بتنشيط وتنسيق

الوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها. كما تعىن مبساعدة 
السلطات القضائية ومصاحل الشرطة القضائية يف التحريات اليت جتريها بشأن اجلرائم ذات الصلة 

   بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وضمان مراقبة االتصاالت االلكرتونية .
ال عملها و وفقا للقواعد املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلزائرية و يف هذا وخبصوص جم

املرسوم و مع مراعاة األحكام القانونية اليت تضمن سرية املراسالت و االتصاالت ميكن ملقتضيات 
محاية النظام العام أو ملستلزمات التحريات أو التحقيقات القضائية اجلارية، وضع ترتيبات تقنية 

نها و القيام بإجراءات التفتيش راقبة االتصاالت االلكرتونية و جتميع و تسجيل حمتواها يف حيمل
  احلجز داخل منظومة معلوماتية.و 

                                                           
احملدد لتشكيلة و تنظيم و كيفيات سري اهليئة الوطنية للوقاية من جرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال  51-405املرسوم الرئاسي رقم 1

 4051اكتوبر  08الصادرة بتاريخ  16اجلرييدة الرمسية عدد  4051اكتوبر  08و مكافحتها الصادر بتاريخ 
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تطرقنا قد كنا إذا و هذا املعلومايتيفحبثنا النظام على اإلعتداء جرائم همأللتأصيل
تطورلنتيجةلساعوتزايدتإاليتهييف،ويهاليتتقععلواملعلوماتباملتعلقةرائماجلأشكال

علىقيمةاملعلوماتاملتداولةعربهامنأثرتقنيةاحلديثةللملا،املعلوماتيفتكنولوجيااإلتصالو
اليتحتمياملعلومةحواجزهاتكسريولمعلوماتيةاجلوانباألمنيةلاخرتاقوهويتها،حيثعاد
اجلديد، الذيجعلتبشكلها حماولةمنتلكاإلعتداءاتاليتمتسهاحذرتتغريللرؤيةالهذا

وقائييفظلعجزالتأمنيالتقينهلا.مضموهناوصبغتهابصبغةتشريعيةلتوفريجانبلفهم
تغريت اليتحيث التقليدية املفاهيم سائدةكانت ال، خمتلفتكنوبدخول يف لوجيا ،اجملاالت

ك اإللكرتونية الصريفة واالقتصاد اإللكرتونية واحلكومة ال، رقميوالنقود جعلنااإللكرتونية... مما
.نةالرقمنعيشعصر

إالأنالتكنولوجيا،صاحبةالدولتلكاجلرائملهأثرهعلىخطورةكانتوإذا
حىتالدول منها تسلم مل اليتتلكاخلطورة إستخدمتتلكالنامية يفالتكنولوجيا ملساعدهتا

 النمو كبرياتلكخطرف، يكون أن ميكن  املوضوعةاجلرائم كانتاإلسرتاتيجية ملواجهتهاإذا
ليستباملستوىاملطلوب،ونتيجةهلذاالوضعكانالبدمناختاذمسألةأمناملعلوماتومكافحة

ملسايرةهذهاملمارساتقامتالعديدمنالدولوأكثرجديةمنطرفاحلكومات،هذااإلجرام
امتهيلقاجلزائركباقيالدوحيثجندأن،هاجلرائماجلديدةاصةملواجهةهذبسنقواننيخ
من54الصادريف(51-40قانوينيفهذااجملالبإصدارهاالقانونرقم)الفراغالاألخرىبسد

(املتضمنقانونالعقوباتالذيتناول66-516،املعدلواملتمملألمررقم)4440نوفمرب
بالقانونرقم)عززهوالذيا،فيهبالتجرميخمتلفاالعتداءاتعلىنظماملعاجلةاآلليةومعلوماهت

(املتضمنالقواعداخلاصةللوقايةمناجلرائماملتصلةبتكنولوجياتاإلعالمواالتصال40-40
املتعلقنيبالتصديق40-51والقانون40-51والقواننيالالحقةعليهكالقانونومكافحتها

التكنولوجيةوالعلمية،مماجيعلللتطوراتيفذلكاملشرعاجلزائريمسايرا،والتوقيعاإللكرتونيني
 .فاعلتمعتلكالتطوراتالتقنيةاجلديدةجلزائريفصدارةالبلداناليتتا
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األنواعاجلديدةمناجلرائمتضمنتقدلصادرةواملطبقةكانتالقواننياومعذلكإن
 ف،املستحدثة املعإثباتجرائمصعوبة علىنظم إىللوماتيةاالعتداء ابالنظر الذيطبيعة لدليل

جالالقانوننيةواليتقدالتتوافرلدىريتحصلمنها،فضالعلىاحلاجةإىلاملعرفةالعلميةوالف
مغماجلهوداليتبذلتوالتزالتبذل،فإنهذهالتحدياتتبقىعصيةعلىاحلليفكثريمنفرب

جلرائمومرتكبيهاالسيمايفاألحيانيفمغيابإسرتاتيجيةواضحةللتعاملمعهذهالطائفةمنا
الدولاليتملتبادربعدإىلتعديلتشريعاهتامبايكفلجتاوزالقوالبالقانونيةالتقليديةاليتملتعد

 .تتناسبهذاالعصر
البحثيف هذا حتددتإشكالية وهكذا و اتأصيلتلكاجلرائم اليتإلسرتاتيجيةحتليل
التشريعاتاومدىجناحهاباملقارنةمعومكافحتهيللحمايةمنهذهاجلرائماملشرعاجلزائراتبعها

.زائرياليتأكستنظماملعاجلةاآلليةاحلمايةعلىمغراراملشرعاجل
ولقدتوصلنامنخاللهذهالدراسةإىلالنتائجوالتوصياتالتالية: 

 أوال، النتائج 
التذييكونبيئةلتواجداملعلوماتاإللكرتونيةأنجرائماإلعتداءعلىالنظاماملعلومات .1
كل سلوك متعمد ، يشكل اعتداء على المعلومات اإللكترونية ضمن بيئة إلكترونية ، " بأنه

 "يجرمه المشرع ويقرر له عقابا ، اذا صدر عن شخص مسؤول جنائيا .
 .4 جرائم حمل إن على املعاملعلوماتاالعتداء نظام أمالوماتيةهو املادية، مغري مبكوناته

 .جمرمبنصوصالتجرميالتقليدية مكوناتهاملاديةفاالعتداءعليها
إىلاملعلوماتبداللتهاالواسعةاملنصرفةلنظاملاملكوناتمغرياملاديةتلكينصرفمدلولحيث

بر أو رموز أصواتأو أو مننصوصأوصور املعلوماتاليتمتتمعاجلتها امجلتشملمجيع
ومهماكانتاحلالةاليتتكونعليهاسواءكانتمعلوماتمدخلة)معطيات(معلوماتمعاجلة،

. »خمزنةأويفطورالنقلوالتبادلضمنوسائلاالتصالاملندجمةمعنضاماحلوسبة
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أينظاممهماكانمسماة»مفهومهالعلميىللداللةعلفيستخدميةملعلوماتأمامصطلحنظاما
 «.معنيمنالروابطلتحقيقاملعاجلةاآلليةللمعلوماتيتوافرلهعدةعناصرمرتبطةببعضهابعدد

وسائلامناملعلوماتضمانتوافرثالثةعناصرأساسيةويةإنهدفالتدابريالتشريع .0
 .سالمةالودية،اجلإلستئثاراللمعلوماتونظممعاجلتهاهي:

 .0 جرائم مميزات املعأهم نظم على هولوماتيةاالعتداء بأشكلاستهدافها اهلالمعلومات
منلكملختلواحلمايةاجلزائيةكيانمادي،وعلىذذاتالوليستلكرتونيةاملتباينةيفالبيئةاإل
معوضعياتماديةملموسة،وبالتايلفإنجاءتللتعاملجلالنصوصاجلزائيةصعوبةباعتبارأن

سيماوأنالقياسحمظوروالالاالعتداءعلىهذهالقيماملعنويةخيرجهامنمناطاحلمايةاجلزائية
 أمغلبهاجديدة.ااملصاحلاملرتبطةهب،خاصةوأنوزالتوسعيفتأويلالنصاجلزائيجي

صدارنصوصحتظرإلتدخلاملشرعهودواعيلأنمنأهمناإىلوعلىذلكفقدتوصل
اإلحاطةبكافةأشكالاالعتداءاتلىعيفالتشريعاجلزائريالقائمةلوماتيةعلىنظماملعاالعتداء

 املادية، مغري علىمكوناهتا يشوبالتشريعاليتتقع الذيكان العجز مع يفمواجهتهاخاصة
أصحبهاأفعالمغريمشروعةويفلتنتيجةإرتكاب،خطريةترتتبعليهآثاركانتسللجرائماليت

لنصوصالعقابيةلهقديتوسعالقضاءيفتفسريوأ،وجودنصوصجيرمهاعقاببسببعدممنال
ائيلتوفريهذهاملشرعاجلزهلذافتدخلمببدأشرعيةاجلرائموالعقوبات،ساسحبيثيتماملقائمةال

التعامالت،تضمنأنتتماحلماية تشريعفإنالإعتداءويفحالةحدوث،يفأماناإللكرتونية
 .بةباجملرموإيقاعالعقوتضررمنه،حفظحقوقامليكفل

 .1 آلأما التدخلالتشريعيبالنسبة االعلية جرائم املعملواجهة علىنظم تداء فقدلوماتية ،
حاالتهااختلفتالتشريعاتفي ذهبتإىلإضافة فبعضها املع، علىنظم إىللوماتيةاالعتداء

تعديلهالنصوصالقائمة، لتحتويتلأو واجتهتتشريعاتأخرىإىلوضعكاإلعتداءات،ا
وكثريامااعتمدتالوسيلتنيمعانصوصجديدةضمنتشريعمستقلأوملحقبالتشريعاجلزائي،

عتداءعلىنظماملعاجلةاآلليةيفقسمخاصيفقانونإلااملشرعاجلزائريجرم،حيثجندأن
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العقوباتوه ،متاشيا"تبأنظمةاملعاجلةاآلليةللمعطيااملساس"والقسمالسابعمكرراملعنونبـ
وماتتتعلقباملعلاملختلفةاليتمصاحلللمعالرؤيةالتشريعيةاليتإنتهجهااملشرعالفرنسيمحاية

.هاونظم
 .6 مفهوم يف بالتوسع بالدخول املقصود حتديد يف االستعانة مع»يلزم ناجح تفاعل أي

ال«النظام تفاعل،وذلكلتجنبحصرالدخوليفإطارحمدوديفنطاقدونأمهيةلصغرهذا
التشريعاتاليتجرمتالدخولمغرياملشروعمندونأنتتوىلمسألةحتديدمدلوهلا،وهوالوضع

 .يفالتشريعاجلزائريوالفرنسي
يثريحتديدمفهومالدخولإىلنظاماملعاجلةاآلليةإشكاالتعدةتتمحورحولعنصرين .7

ناطجترميهذاالفعلحبيثيشكلحتديدمهاعلىوجهالدقةبياناللسلوكاجملرم،يتجلىيعتربانم
العنصراألوليفحتديداألشخاصاملخولهلمبالدخولإىلالنظامأماالعنصرالثاينفيتأتىمن

 .حتديدحاالتعدمالتصريحبالدخول
خولالذيقدينصرفإىلتذهببعضالتشريعاتاجلزائيةإىلالنصعلىجترميفعلالد .8

،يفحنيتفرقتشريعاتأخرىبنيهذهاالعتداءاتوتفردنظمالاءأواعرتاضالدخولأوالبق
 خاصا، نصا منهم لكل اجلزائري املشرع أن وجدنا املشرعو مغريمجع والبقاء الدخول فعلي

أنهدلعليهامبصطلحنيخمتلفنيومليشرإىلويفنصجترمييواحدملالنظمالاملشروعنيداخل
يفذللكفعلاالعرتاض موسعمنتهجا أعطىيفاملقابلمفهوم إالأنه درباملشرعالفرنسي،

جلرميةالدخولمغرياملشروعلنظماملعاجلةاآلليةليمتدليشملااللتقاطمغرياملشروعواالعرتاضمغري
باعت انتقاهلا بارأهنايفالنهايةمتثلانتهاكالتصالمعلومايتبنيالنظماملشروعللمعلوماتأثناء

 املختلفةأثناءعملها.
جرمتأمغلبالتشريعاتاملقارنةالبقاءمغرياملصرحبهإىلجانبالدخولمغرياملصرحبه .0

،أيمتاعتبارهاجرميةشكليةالعالقةنظامالحىتلومليصحبإتياهنماأيمساسمبكونات
باالعت ميهدهلا إذ جمرما فعال يعد املشروع مغري البقاء أو الولوج فبمجرد املعلومات، على داء
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لالعتداءعلىاملعلومات،وهوالوضعالسائديفكلمنالتشريعاجلزائريوالفرنسي،وتوصلناإىل
أنمفهومالبقاءينصرفإىلاحلالةاليتيبقىفيهااجلاينداخلالنظامبصفةمغريمشروعةبعدما
حتققدخولهعنطريقالصدفةأواخلطأليخرجمنمفهومهمادونذلكمناحلاالتاليتيكون
فيهادخولهمشروطابزمنحمددوحدثجتاوزهلذاالزمنوانكانمثةجمالألنتطبقعلىاجلاين

مغري االستعمال جرمية وهي بالتجرمي اجلزائري املشرع يتناوهلا مل أخرى لنظاجرمية به ماملصرح
 .لوماتاملع
أناملشرعتبنيلناءمغرياملصرحهبمابالنسبةحمللاحلمايةاجلزائيةيفجرميةالدخولأوالبقا .54

اجلزائريقدوسعمننطاقاحلمايةوذلكحينماجرمفعلالدخولأوالبقاءعنطريقالغشيف
يسمحباستيعامكرر000املادةظاموذلكمبوجبالنلأوجزءمنك علوماتبامل،وهوما

 املعاجلة مرحلة خالل واالسرتجاع، اليتوالتخزين أوو ذاهتا الشبكات عن فضال يتضمنها
املعلوماتاملنقولةعربهاوبالتايليشملجترمياالعرتاضمغرياملشروعلالتصاالتسواءمنخالل

منخاللالدخولإىلهذهالشبكاتأومنخاللالتقاطاإلشاراتاليتحيدثهاجهازإلكرتوين
 الذيسلكهاملشرعالفرنسي.وسائلالتقاطإلكرتونية.وهونفساالجتاه

التشريعياملعتنقمنقبلاملشرعاجلزائريجنوحاتشريعياالحظنامنخاللدراستنالالجتاه .55
دةذلكيفاملصطلحاتاملرنةاملعتمظالحون،لومايتةاجلزائيةلنظاماملعالتشدديفاحلمايباجتاه

 الغايةمنذلكتوسيعجمالاحلماية.وكناملاديللدخولوالبقاءفضالعنالتوسعبالر
املشرعاجلزائريبعدجرمية .54 باملعلوماتاليتجرمها بالنسبةجلرميةالتالعبمغرياملصرحبه

،فإناإلطارالعامللنصملمييزنوعيةاملعلومات5مكرر000الدخولأوالبقاءمبوجباملادة
كانتمع إذا أومغريصلوماتتتصلبالشخصأومبصاحلاقتوما أومسائلأمنية أومالية ادية

أنهجاءشامال االجتاهالسعيلتعميممحايةاملعلوماتبكافةأنواعها،كما ذلك،ولعلمردهذا
تبغريلكلأنواعوسائلالتالعبباملعلومات،أيقامبتجرميكلمايؤديإىلتغيريحالةاملعلوما
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تصريحوذلكبإدخالمعلوماتجديدةعليهامغريمصرحبإدخاهلاأوتعديلأوإزالةمغريمصرح
 .هباملعلوماتموجودةداخلنظاماملعاجلةاآللية

 .50 جلرمية إبالنسبة النظامفساد كجرميةاملعاجلة النصعليها املشرعاجلزائريعدم آثر فقد
خاصةعمديه،وإمنااكتفىباعتبارهاظرفمشددجلرميةالدخولوالبقاءمغرياملصرحهبما،وذلك
وبنيجرميةالتالعبباملعلومات،حبيثيصعبيفكثريمناألحيان نتيجةللتشابهالكبريبينها

للمعلوماتتؤديتتضمنهاجرميةالتالعبمغرياملصرحبهالتمييزبينهماوذلكألناألفعالاليت
هياألخرىإىلإعاقةالنظاموإفسادهخبالفاألمرجندهيفبعضالتشريعاتاملقارنةمثلالتشريع

النتيجةك جيرمهذه الفرنسيحيثوجدناه منقانون5-040املادةظرفتشديدمغريمقصود
مقصود خاصة )واليتنصتعليهاالعقوباتالفرنسيوكجرمية اآللية املعاجلة أنظمة هيإعاقة ة

منقانونالعقوباتالفرنسي(.4-040املادة
أهم .50 من يعد والتعديل واإلزالة التالعبباملعلوماتباإلدخال البحثكذلكأن أظهر

تحويلاألساليباملستعملةيفارتكاباالحتيالاملعلومايتمبجاالتهاملختلفة،مبايفذلكأنظمةال
التكييفاليلعق اإللكرتوينلألموالأوالبطاقاتاملمغنطةوأجهزةالصرفاآليل،ملالأنهذا
يف إىلاستخدامه يكونهدفاجلاينمنخالله بلجيبأن التالعبباملعلوماتبذاهتا جمرد

مامتجمردحتقيقربحماديمغريمشروعوهومايثرييفهذهاحلالةمسألةتعدداجلرائم،أماإذا
التالعبيفالقيماملاليةيفصورةإدخالأوإزالةأوتعديلللمعلوماتفحسب،فاليرتقيهذا

  .السلوكإىلمستوىالنصب،بليشكلجرميةمستقلةموضوعهاالتالعبيفالقيماملالية
بهبالنسبةللمعلوماتاليتينصبعليهاالسلوكاإلجرامييفجرائمالتالعبمغرياملصرح .51

حتددحملحمددوهواملعطياتاليتمتتمعاجلتهاوفرنساللمعلومات،فوجدناأنتشريعاتاجلزائر
آلياواملوجودةداخلنظاماملعاجلةاآللية،ليخرجبذلكمننطاقهامادونذلكمناملعلوماتمغري

النظا عن املنفصلة أو أوحمرراتاملعاجلة، الم، األنظام وإنكانيفاحلالة جمالألن، مثة خرية
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واليتمليفردهلا«تزويراملستنداتاملعلوماتيةواستعماهلامىتتوافرتأركاهنا»يعاقبعلىجرمية
 املشرعاجلزائرينصاخاصاوذلكعلىخالفاملشرعالفرنسي.

أنهيفحنيذهبت فقدوجدنا اآللية، املعاجلة عربنظم خيصاملعلوماتاملنقولة ما أما
ريعاتإىلاإلشارةصراحةإىلمحايةاملعلوماتمنأفعالالتالعبيفهذهاحلالة،ملبعضالتش

مبا اتسمتبالعموم هبا الوارد كانتالعبارات وإن السابق، التحديد تشريعاتأخرى تتضمن
املشرع اتبعها اليت السياسة وهي مظلتها، ضمن النظم عرب املنقولة املعلومات بإدراج يسمح

 تهجايفذلكهنجاملشرعالفرنسي.اجلزائريمن
.بالنسبةجلرميةالتعامليفمعلوماتمغريمشروعة،فقدتبنيلناأنبعضالتشريعاتاملقارنة16

دون إىلاحليلولة بودابستقدهدفتمنخاللجترميها املشرعالفرنسيواتفاقية ونعينبالذكر
هبماأوجرميةالتالعبباملعلوماتوذلكارتكابأيمنجرمييتالدخولأوالبقاءمغرياملصرح

منخاللجترميهاللتعامليفمعلوماتصاحلةالرتكابجرميةمناجلرائمحملالدراسة،يفحني
وجدناأناملشرعاجلزائريقدانفردعنهمابإضافتهصورةأخرىللتعامليفاملعلوماتمغريمشروعة

ذالجندهلذهالصورةاألخريةذكرااليفالقانونوهيالتعامليفمعلوماتمتحصلةمنجرمية،إ
 الفرنسيواليفاتفاقيةبودابست.

ووجدناأنهدفهمنوراءجترميهايتمثليفعدماستفادةاجلاينمنمشروعهاإلجراميويفالتقليل
 والتخفيفمناآلثارومنالضررالذيميكنأنيرتتبعلىارتكابإحدىاجلرائمالسابقة.

التعامليفمعلوماتمغري17 السلوكاإلجرامييفجرمية الذيينصبعليه للمحل بالنسبة .
املعاجلة املعلوماتاملخزنة، على السلوك يقع أن قرر قد اجلزائري املشرع أن فوجدنا مشروعة،
يف توسعا األخرىكانتأكثر املقارنة أنبعضالتشريعاتاجلزائية واملرسلة،يفحنياتضحلنا

والربامجوالعمليات)الوسائلذلك األدوات)الوسائلاملادية( نصتعلىالتجهيزاتأو عندما
مغرياملادية(وهوالوضعيفالتشريعالفرنسي،لكنيفمقابلذلكوجدناأنهذااألخريحدمن
هذاالتوسععندماتطلبأنتكونالوسائلمصممةخصيصاالرتكابواحدةأوأكثرمنجرائم
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تكوناالعتدا أن اكتفىفيها املشرعاجلزائريقد أن يفحنيوجدنا اآللية املعاجلة علىنظم ء
 صاحلةأوقابلةألنترتكبهبااجلرميةفحسب.

 .فيمايتعلقبأحكامالعقابعلىاجلرائممعلالبحثفقدوجدناأن:18
كلمنالتشريعاجلزائياجلزائريواملقارن)املشرعالفرنسيواتفا جيمععلىأ( بودابست...( قية

فاعليةالعقوبةبوصفهااإلطارالتنظيميالوقائيالرادعالذيحييطهبذهالنظم،فتكريسعقوبات
رادعةجيعلالتفكريباالعتداء،علىهذهالنظممنقبلالعابثنيأمرايفمغايةالصعوبة،كمايضمن

 أمناملعلوماتوعناصرها.
املشرعاجلزائريهيعقوباتذاتحدينحدأدىنوحدأعلىمماب(العقوباتاليتنصعليها

يعينهذاإمكانالقاضيمنإعمالالسلطةالتقديريةبنيهذيناحلدينوهذاعلىنقيضاملشرع
مكانيةإعمالالسلطةإاحدوبالتايلإبعادالقاضيمنالفرنسيالذينصعلىعقوبةذاتحدو

التقديرية.
االعتداءعلىلتشديد،فقدنصاملشرعاجلزائريعلىظرفمشددلعقوبةت(بالنسبةلظروفا

وذلكتبعالصفةاجملينعليه،حبيثمىتاستهدفتاجلرميةالدفاعالوطينأواهليئاتلوماتيةنظماملع
من هذا يشكله إىلالضعفملا العقوبة تشدد للقانونالعام، هتديدألمنواملؤسساتاخلاضعة

الظرفاملشدداليفالقانونالفرنسيتأواهليئاتالعامةؤسساالوطنوامل ،والجندمثيالهلذا
.واليفاتفاقيةبودابست

للنتيجةاملرتتبةحبيثتشددعقوبةجرميةالدخولأوالبقاء الظرفاملشددالثاينفيكونتبعا أما
مغرياملصرحبهيفالتشريعاجلزائرييفحالتني:

جنمعنهذاالدخولأوالبقاءحذفأوتغيريملعلوماتاملنظومة.إذاالحالة األولى:
إذاجنمعنالدخولأوالبقاءختريبلنظاماشتغالاملنظومة،أماخبصوصاملشرعالحالة الثانية:

منجسامةالنتيجةظرفامشددالعقوبةجرميةالدخولأوالبقاء،-بدوره-الفرنسيفقدجعل
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يرفعهاإىلالضعفكمافعلاملشرعاجلزائريوتوصلناإىلأنذلكراجعإىلمغرياملشروع،ولكنهمل
سببني:

أنعقوبةاجلرميةالبسيطةتضاعفتوالميكنمضاعفتهامرةأخرىبالنسبةللجرميةاملشددة.أوال:
 هواستجابةالنتقادالفقهبوجودفارقكبريبنيالعقوبةالبسيطةواملشددة.ثانيا:

هذهالظروفتوصلناإىلتوحدنظرةالتشريعاتيفتقديرجسامةالدخولأوالبقاءمغريبدراسة
امل املعصرحبه نظم اقرتنتبظروفلوماتيةاخل حىتلو هذا جناية اجلزائرياعتربها فالتشريع ،

 التشديد،وكذلكهوالوضعيفالتشريعالفرنسي.
،يفنطاقجرائم«ؤوليةاجلزائيةللشخصاملعنويمبدأاملس»ت(تبنتمعظمالتشريعاتاجلزائية

االعتداءعلىنظماملعاجلةاآلليةإىلجانباملسؤوليةاجلزائيةلألشخاصالطبيعيةوهذايفكلمن
اتفاقيةبودابست)املادة040-6،التشريعالفرنسياملادة0مكرر000التشريعاجلزائرياملادة

 صاملعنوية(...(حتتعنوانمسؤوليةاألشخا54)
ورمغبة-علىمغراراملشرعالفرنسي-ج(بالنسبةلنطاقالعقوبة،فقدتبنيلناأناملشرعاجلزائري

النوعمن منهيفقطعدابراجلرميةوالقضاءعلىالشريفشرنقتهمنجهة،وتقديراخلطورةهذا
مالالبدءبالتنفيذ،اجلنحمنجهةأخرىوسعمننطاقالعقوبةلتشملمنحيثاألفعالأع

ومنحيثاألشخاصتشملاألشخاصالذينيشاركونيفالتحضريجلنحنظاماملعاجلةاآلليةيف
 .إطاراتفاقجنائي

.بالنسبةللعقوباتالتكميليةفقدتبنيلناأناملشرعاجلزائريقدنصعلىاملصادرةوالغلق19
كعقوبةتكميليةوجوبيهللعقوبةالسالبةللحريةيفجرائماالعتداء،علىنظماملعاجلةاآللية،وهو

النوع هذا مواجهة واملوضوعييففعالية الفاعل( الشخصي)يفنفسية منمسلكحسنألثره
اجلرائم،وهونفساملسلكالذياتبعتهبعضالتشريعاتاملقارنةكالتشريعالفرنسي،مغريأنهذا
التكميلية العقوبات من مغريها نصعلى قد كان واملصادرة الغلق عقوبة عن وفضال األخري

 .الوجوبيةسعيامنهلتحقيقمبدأتفريدالعقوبة
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منالناحيةالتقنيةبشكلأكثرجدية،والبحثعن.البدمناختاذمسألةأمناملعلومات20
أمن خرباء وظيفة وهي انتشارها، من واحلد التقنية اجلرمية ملكافحة جديدة وأساليب طرق
املعلوماتفضالعنرجالالصناعةوهذاماأكدتعليهاملذكرةالتفسرييةالتفاقيةبودابست،هذا

 .منجهة
الرقابةلفرضالوقاية،لكنبدونأنتتعرضومنجهةأخرىتطويعالتقنيةلكي تعمليفبيئة

املشرعاجلزائر له تفطن ما وهو للخطر، وحرياهتم األفراد استحدثحقوق قد وجدناه فقد ي،
منالقانونرقم0ونية،وقدكانذلكمبوجباملادةكوسيلةوقائيةقانملراقبةاإللكرتونيةاإجراء
 . ناجلرائماملتصلةبتكنولوجياتاإلعالمواالتصالومكافحتهااملتعلقبالوقايةم40-40
مكنمناملمتنقلةعربها،وملحقاهتا،أونظمال.الدليلالتقينعبارةعنمعلوماتخمزنةيف21

جتميعهاوحتليلهاباستخدامبرامجوتطبيقاتوتكنولوجياخاصةلتظهريفشكلخمرجاتورقيةأو
ولتقريرالرباءةأومغريهامناألشكال،إلثباتوقوعاجلرميةمنظاللىشاشةالكرتونيةأومعروضةع

 .أواإلدانةفيها
عقدتواليتنتيجةالستخدامتقنيتهاالعلميةرتكبةعلىطبيعةاجلرائماملرتأثالتكنولوجيا.22

قليديةللحصولالدليلالتقينوقواعداستخالصه،حبيثأنذلكقدأثرعلىالقواعداإلجرائيةالت
النوعمنعليهفعجزتعنتنظيمالوضعالقانوينللوصولإىلالدليلالذييكف يإلثباتهذا

.اجلرائم
الدليلفإستقالليتهالذىولوماتيةاالعتداءعلىنظماملعالطبيعةاخلاصةجلرائممنخالل.و23

عاملللتاملوضوعةالقواعداإلجرائيةالتقليديةباخلاصمنهجهمناملشرعإعادةتقييمتطلبالتقين
 كالتفتيشوالضبمع أسفرتعنهوضعياتمادية ما ضوء على اإلجراءاتاجلزائية قانون يف

القواعد من نوع استحداث عن فضال املعلومات ثورة جمال يف سيما والتقنية العلم تطورات
التقنيةوالفنيةاليتعلي هاهذهاجلرائموالدليلاملستنبطمنها،إذوجدنااإلجرائيةتتالءموالطبيعة

التقنية أناملشرعاجلزائريقدنظمالوضعالقانوينللتفتيشوالضبطيفالبيئة منخاللدراستنا
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يتم إجراءين فضالعناستحداثه جرائم، هكذا يفمواجهة التقليدية القواعد بقصور منه إميانا
تكنولوجي علىتقنية فيهما وهواالعتماد األول: املعلوماتيفجمالاستخالصالدليلالتقين، ا

املراقبةاإللكرتونيةوالثاين:حفظاملعطياتاملتعلقةحبركةالسري،وقدكانذلكمبوجبالقانونرقم
 بشأنالوقايةمناجلرائماملتصلةبتكنولوجياتاإلعالمواالتصالومكافحتها.40-40
يضعاملشرعاجلزائريالت24 تلقائيا. املعطياتليتيتمختزينها علىمقدمياخلدماتبإزالة زاما

 وذلكبعدسنةابتداءمنتاريخالتسجيل.
السلكيةوالالسلكيةكوسيلةجراءالتسربواعرتاضاالتصاالت.استحدثاملشرعاجلزائريإل25

 جرائم املعملواجهة علىنظم االعتداء وقدكانذلكمبوجبالقانلوماتية ، 44-46ونرقم
اجلزائية،وذلكبشأنمالحقةاملعدلواملتمملقانوناإلجراءات4446ديسمرب44املؤرخيف

 هذهاجلرائم.
.إنالوسائلالعلميةوإنكانتتفيديفكشفاحلقيقةعناجلرميةوإقامةالدليلعلىاجلاين،26

 خدامها...فإهناقدتعصفبعقوقاألفرادوحرياهتمإذاملحيسناست
املشرعاجلزائريعاقبهلذاهاحلياةاخلاصةلإلنسان،و.متثلاالتصاالتاإللكرتونيةأحدأوج27

-46علىاعرتاضاالتصاالتالسلكيةوالالسلكيةدونإذنبذلكوذلكمبوجبالقانونرقم
 املعدلواملتمملقانونالعقوبات.4446ديسمرب44املؤرخيف40

 الثانيةيفإبطالالتسجيالتاليتتتضمنهاوإهدارقيمةالدليلاملستمدمنها.بينماتتمثل
.أظهرالبحثكذلكعدمكفايةالقواعدالتقليديةأواملستحدثةالستخالصالدليلالتقين28

يف قيمتها وتضعف عديدة وعملية قانونية صعوبات األحيان من كثري يف تطبيقها تعوق إذ
حلقيقةصعوباتتتعلقبالطبيعةالتكوينيةللدليلالتقينوأخرىتتعلقبالعاملاستنباطه،وهييفا

 البشري.
منحيثقبولالدليلأوتقدير29 اجيابيا منحاملشرعاجلزائياجلزائريالقاضياجلزائيدورا .

ليهقيمتهاإلثباتية،إذفسحلهاجملالأمامهلكييستلهمعقيدتهمنأيةوسيلةأودليليطمئنإ
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-40قانونالوجدانهويرتاحإليهضمريه،وملخيتلفاألمربالنسبةللدليلالتقينحيثمليتضمن
املتضمنالقواعداخلاصةللوقايةمناجلرائماملتصلةبتكنولوجيااإلعالمواالتصالومكافحتها40

باتاجلنائيبصفةأيةأوضاعخاصةهبذاالصدد،ومنمثفإنالدليلالتقينمقبولمبدئيايفاإلث
عامة،واإلثباتيفجمالاجلرائماالعتداءعلىالنظمبصفةخاصة،وهذامظهرمنمظاهراعتناق
اجلزائريبليفمجيع السائديفالتشريع ليسبالوضع اإلثباتواالقتناعوهو حرية املشرعملبدأ

 .اننياملتأثرةقوالقواننيذاتالصيامغةالالتينيةمثلالقانونالفرنسي،ومغريهمنال
باعتبار30 تتضمنها، اليت احلقائق على الداللة يف قاطعة علمية بقيمة التقنية األدلة تتمتع .

يف الشكيفمصداقيتها وميكنالتغلبعلىمشكلة وكفاءهتا، وحيا<ها وموضوعيتها علميتها
 . كدمنصحتهاجمالاملعاجلةاآلليةللمعلوماتمنخاللإخضاعهاالختباراتمتكنمنالتأ

.أظهرالبحثأنالدليلالتقينمهماتقدمتطرقهوعلتقيمتهالعلميةوالفنيةيفاإلثبات31
فإنهحيتاجإىلقاضييتمتعبسلطةتقديرية،ألنهذهالسلطةالتقديريةتكونالزمةلتنقيةالدليل

العلميةحقيقةقضائية،فاحلقيقةمنشوائباحلقيقةالعلمية،كماأهناضروريةلكيجتعلاحلقيقة
كانتهذهاحلقيقةقابلةللتطورفإنالدليلالذيتقومبهالبدأن حتتاجدائماإىلدليل،وإذا
التطورعندطرقاحلصول يكونهواآلخرمتطورالكييقوىعلىإثباهتا،وجيبأاليقفهذا

الدليلمنحمققنيوقضاةألنههبذاعلىالدليل،بليلزمأنيتطورأيضاكلمنيتعاملمعهذا
 .التطوراألخريتتطوراحلقيقةالقضائيةونستطيعأنجنعلاحلقيقةالعلميةحقيقةعادلة

إىلالدليلالتقينوإنكانميكنمعرفةعنوان32 .صعوبةحتديدشخصيةفاعلاجلرميةاستنادا
الرتكاباجلرميةمماساعدللتوصلإليهورقماحلاسوبفقطاملرتبطباالنرتنتواملستعملكوسيلة

 . عربإقامةالدليلالتقليديفيمابعد
 الحول المتوصل اليها :ثانيا : 

 اآليت:إىلناتوصلناعلىضوءتلكالنتائجفإن
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ضرورةاملراجعةالدوريةللتشريعاتاجلزائيةالقائمةوإزالةأيمغموضأوثغراتفيهااليتمن.5
 :تمنهااجلاينومنقبيلذلكاملمكنأنيفل

بالنسبةجلرميةالدخولمغرياملصرحبهإىلنظماملعاجلةاآلليةأياكانتالنتيجةاليتأدتإليها -أ
 :فإننانقرتحتشديدعقوبتهايفاحلاالتالتالية

مغري* الدخول يف هذا عمله واستغل الضحية، باملؤسسة عامال مرتكباجلرمية كان إذا
 .املصرحبه

 .إذاكانالدخولبنيةارتكابجرميةالحقةعليه*
 إذامتتاجلرميةاخرتاقالنظماألمن.*

التصريح -ب لوجيرماملشرعالدخولمغرياملصرحبهاملتجاوزللغرضالذيمنحمنأجله حبذا
 .بنصخاصومباشروذلكمنعاإلفالتمرتكبيهمنالعقاب

لوحيذواملشرعاجلزائريحذو-ت املشرعالفرنسيوينصعلىجرميةإعاقةوإفسادنظامحبذا
 .املعاجلةاآلليةكجرميةمقصودةقائمةبذاهتامبااليتعارضمعجرميةالتالعبباملعلومات

يف-ث التعامل جرمية على ويعاقب الفرنسي املشرع حذو اجلزائري املشرع حيذو لو حبذا
للجرمي املقررة بالعقوبة مشروعة تؤديمعلوماتمغري أن اليتميكن للجرمية املقررة أي نفسها، ة

الوسائلاملتعاملفيهاإىلارتكاهبا،ألنهمنمغرياملمكناملعاقبةعلىجرميةالتعامليفمعلومات
مغري التالعب أو املشروع مغري البقاء أو الدخول جلرمية حتضريية أعمال بصفتها مشروعة مغري

 .عقوباتتلكاألخريةاملشروعباملعلوماتبعقوبةأشدمن
حبذالوحيذواملشرعاجلزائريحذواملشرعالفرنسيوخيرججنحةاالتفاقاجلنائيللتحضري-ج

املاد لتصبح الشروع نطاق من اآللية املعاجلة نظم على االعتداء جلرائم التايل: النحو على »ة
 من املنصوصعليها ارتكاباجلنح الشروعيف إ000يعاقبعلى 000ىلمكرر 4مكرر

. »بالعقوباتاملقررةللجنحةذاهتا
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حبذالوحيذواملشرعاجلزائريحذواملشرعالفرنسيفيقررتنويعالعقوباتالتكميليةمباحيقق-ح
 .مبدأتفريدالعقوبةبدلحصرهايفاملصادرةوالغلق

-خ ) املادة 6مكرر000تعديل عبارة باستبدال حم»( كانت اليت للجرميةاملواقع ال بعبارة«
«املواقعاليتكانتوسيلةللجرمية»
جرائمالتعامليفمعلوماتيفقصدالللداللةعلى«الغش»االقتصارعلىاستعمالمصطلح-د

 .مغريمشروعةبدالمناستعمالمصطلحالغشوالعمدمعالعدموجودضرورةتستوجبذلك
اخلاصيفجرميةالتعامليفمعلوماتصاحلةالرتكابالنصصراحةعلىضرورةتوافرالقصد-ذ

 .جرمية
(املتعلقةباالتفاقاجلنائييفنطاقاجلرائمحملالدراسةوذلك1مكرر001)تعديلاملادة-ر

بدلحصرموضوعاالتفاقيفاإلعدادهلذهاجلرائمفحسب.«أوارتكاهبا»بإضافةعبارة
مناجلرائماملتصلةبتكنولوجيات(املتضمنالوقاية40-40م)بالرمغممنأمهيةالقانونرق-ز

اإلعالمواالتصالومكافحتهاباعتبارهيندرجضمنإطارمساعيتعزيزالعدةالتشريعيةالوطنيةمبا
تواكباحلداثةوالعصرنةيفجمالاحتواءإسقاطاتالتقدمالعلميوتكنولوجياتاإلعالم جيعلها

إالأنهواالتصالاحلديث وتطوريفشىتامليادينواجملاالت، اجلزائرمنتقدم أحرزتعليه وما ة،
باعتقادناانهمليكنهناكضرورةتستدعيمناملشرعاجلزائريأنيقومبسنهوالتكفلبهبعيدا
على ليسعاجز اإلجراءاتاجلزائية قانون وذلكألن القائمة، اجلزائية التشريعية املنظومة عن

السري(استيعا حبركة املتعلقة املعطيات )كحفظ منها املستحدثة اإلجرائية القواعد خمتلف ب
باملشرع يستحسن لذلككان )كالتفتيشوالضبط(، السالفالذكر اجلديد يفالقانون واملعدلة
اجلزائريلواكتفىمبجردتعديلبعضأحكامقانوناإلجراءاتاجلزائيةوقانونالعقوباتوإضافة

.وادإليهابعضامل
حبذالويتدخلاملشرعاجلزائريوجيردالسرقةاملعلوماتيةعلىأنيراعىيفالتجرمياعتبارين:-س
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أنيكونالتجرميبنصعاميتسعليشملالصوراملختلفةاليتميكنأنتنطويعليهاالسرقة*
 .لصوريفالبيئةالتقنيةأوالرقميةبدالمنإفرادنصوصخاصةلكلصورةمنهذها

األمرعلىجمرد* بليكفيأنيقتصر الشرعيمنها، ولومليتمحرماناحلائز اجلرمية تقوم
 .املشاركةيفاحليازةواالنتفاعفحسب

-ش التالية: املادة وذلكبإضافة إذا»هنيبباملشرعاجلزائريتعديلقانوناإلجراءاتاجلزائية
واكتشفتجرائمأخرىضمنملفاتمغريتلكاليتصدرإذنبتفتيشنظاممعاجلةآليةمعني،

. وردذكرهايفإذنالتفتيش،فإنذلكاليكونسببالبطالناإلجراءاتالعارضة
الدليل4 وطبيعة يتماشى مبا التقليدية اإلجرائية القواعد بتطوير االكتفاء عدم باملشرع جيدر .

أنمشكالتالطبيعة إذ استحداثالبعضاآلخر أو للدليلالتقينواملعوقاتالتقين، التكوينية
اخلاصةبالعاملالبشريقدحتولأحيانادونالوصولإىلحدتطبيقها،وعلىذلكفحىتتكون
اخلطةمتكاملةالبدمنتدعيمتلكالقواعدبإسرتاتيجياتوقواعدأخرىتكفلحتقيقاألهداف

 املرصودةأالوهياستخالصالدليلالتقين،ولعلأمهها:
القطاع-أ وبني القانون إنفاذ بنيأجهزة واملنتظم اهليكلي التعاون موضوع إىل االهتمام إيالء

اخلاصمبايفذلكمقدمياخلدمةيفجمالاالتصاالتاإللكرتونيةوذلكعربمنعهمدوراإجيابيا
يدومساعداللسلطاتالعموميةيفمواجهةاجلرائموالكشفعنمرتكبيها،وذلكمنخاللحتد

 التزاماهتمالسيماالتزامهمبالتحفظعلىاملعطياتاملخزنةلديهمأسوةباتفاقيةبودابست.
تنظيمنشاطمستعملياخلدمةعلىمغرارمقدمياخلدمة،وذلكبإعادة-ب النظريفضرورة

قيقتسيريمقاهياالنرتنتمنحيثإضفاءاملسؤوليةعلىاملسريين،وإخضاعهملدفرتأعباءد
اتاالفرتاضيةاملوجودةيفاملؤسساتالعامةكاجلامعاتومغريهااملسؤولياتفضالعنالفضاءحيدد

 وحىتاخلاصةمنها.
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متعدد-ت أو ثنائية دولية اتفاقياتومعاهدات اليتإبرام الدويل التعاون جمال األطرافيف ة
لةمنأجلمجعهذاالنوعمناألدتستهدفمنوراءذلكالتقريببنيالقواننياجلزائيةالوطنية

النظم.العابرةللحدود،خاصةيفإطارمكافحةاجلرائمالعامليةومنهاجرائماالعتداءعلى
تبادل على االتفاقيات تنصهذه أن ميكن كما اجملرمني، تسليم كيفية تبني ذلك عن فضال

 .ماخلرباتواملعلوماتيفاملسائلاملتعلقةهبذاالنوعمناجلرائ
تعميقالتفكريحولفكرةإنشاءوحداتخاصةيناطهبامهمةالتحريوالتعتيقيف-ث 

املستوى على احلال هو القاريكما املستوى على أو الوطين املستوى على سواء التقنية البيئة
القضائية الشرطة ألعضاء معمق وتكوين بتدريب بالتوازي االهتمام يكون أن على األورويب،

ذاتالطبيعةالفنيةوالعلميةاملعقدةلوماتيةاالعتداءعلىنظماملعققنيعلىالتعاملمعجرائمواحمل
.ميكنالوصولإىلاحلقيقة وتعزيزقدراهتمعلىالتحقيقفيهاوتأمنياألدلةالتقنية،حبيث

ائمتقنية.بذلجهودخاصةلتمكنيالقضاةوأعضاءالنيابةالعامةملالحقةومقاضاةمرتكيبجر0
املعلوماتواالستفادةمناألدلةالتقنيةمنخاللالتدريبوالربطالشبكي)التواصل(والتخصص،
املفهوموتطويرهمنقبلاجمللساألوريببشأنجرائمتقنيةاملعلومات، وإذاكانقدمتوضعهذا

نفيذهعلىوأوصتبنشرهوت4440وصادقتعليهشبكةلشبونةللمجلساألورويبيفسبتمرب
اجمللس اهتمام صلب يف جعله وتقريرها القضائي، التدريب مؤسسات قبل من واسع نطاق
االستشاريللقضاةاألوروبينيواجمللساالستشاريللمدعنيالعامنياألوروبيني،فضالعناللجنة

الحرجلواألوروبيةمنأجلنظامقضائيفعاللضمانأكربتأييدممكنهلذااملفهوم،فإنهبرأينا
كانهناكدورعريبيعملعلىمساعدةمؤسساتالتدريبالقضائيلوضعبرامجتدريبعلى
النوعمنالتدريبضمن العامة،وإدماجهذا أدلةجرميةتقنيةاملعلوماتللقضاةوأعضاءالنيابة

ا بني فيما التواصل تسهيل يف واملسامهة اخلدمة أثناء والتدريب األويل التدريب لقضاةأساس
دعم من بدال منتظم، بشكل الدعم إىل باإلضافة معارفهم، لتعزيز العامة النيابة وأعضاء

 .متخصص،ملبادراتالتدريباليتتوضعمنقبلالشركاءاملعنيني
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.العملعلىتكريسنصوصقانونيةتعاقبعلىكلمنيعلمبوقوعاجلرميةواليبلغعنهاولو0
مصلحة.مليكنمتضررامنهاأوذا

مبادئاحلاسوب1 إىلتضمنيمادة القانونية األطر بتأهيل املعنية املؤسساتالتعليمية دعوة .
 .وتطبيقاتهضمنخططهاالدراسية

عامة6 املعلوماتبصفة تقنية جرائم صور حول وقانوين تقين إرشادي دليل إصدار ضرورة .
املمعاألدلةالتقنيةومواصلةحتديثهذاواألصولالعلميةلكشفهاوالتحقيقفيهاوأساليبالتع

الدليلبشكلدوريوكلمادعتاحلاجةلذلكوتعميمهعلىالعاملنييفجمالالتحقيقيفامليدان
 وعلىأجهزةالقضاء.

     أنتتضمنمقوماتاسرتاتيجياتمواجهةجرائم إىلضرورة منخاللدراستنا وتوصلنا
 جانب إىل وحماربتها البيئةاالعتداء وطبيعة تتماشى إجرائية قوانني املوضوعية اجلنائية القوانني

وحرياهتم اإلفراد تتعرضحقوق أن بدون طبعا التقين استخالصالدليل مسألة خاصة الرقمية
للخطر،وهلذاقيلبأنمنيتقنوضعقانونالعقوباتمثيرتكقانوناإلجراءاتاجلنائيةبدونمل

 .اهلواءإتقانكمنيبينقصرايف
أكثرمنذلك،فإنالقواننياجلزائيةاملوضوعيةواإلجرائيةالتكفيوحدهاملواجهةاجلرائم

حملالدراسةبلالبدمنإجياداسرتاتيجياتمكملةعلىاملستوىالفينالتقينوالقضائيوعلى
 .مستوىالتعاونالقضائيالدويلوتسليماجملرمني
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قحطان حممد صاحل اجلميلي ، آلة العصر )الكمبيوتر( ، منشورات مكتبة الشعب ،  -44
 .1895بغداد ، 

، 1تصادية، منشورات احلليب لبنان، طقورة نائل عادل، جرائم احلاسب اآليل اإلق -45
2005.، 

شرح االحكام العامة يف قانون العقوبات االردين والقانون املقارن ،  –كامل السعيد  -42
 .1891عمان  –دار الفكر للنشر والتوزيع  –الطبعة الثانية 

ار حممد أبو العالء عقيدة، مراقبة احملادثات التلفونية، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، د -47
 2009النهضة العربية، 

حممد بن محيد املزمومي ، جرمية اإلعتداء على األموال عن طريق احلاسب اآليل، دار  -49
 .2007النهضة العربية، اإلسكندرية، 

، دار النهضة  1حممد حسني ، املسؤولية القانونية يف جمال شبكات االنرتنت ،ط -48
 .2002العربية ، القاهرة 

لتكنولوجيا احلديثة و القانون اجلنائي ، دار الثقافة ، عمان حممد محاد مرهج اهلييت ، ا -50
 ،2004  . 
حممد محاد مرهج اهلييت ، اجلرمية املعلوماتية مناذج من تطبيقاهتا دراسة مقارنة يف التشريع  -

اإلمارايت والسعودي و البحريين والقطري والعماين، دار الكتب القانونية، ودار شتات للنشر 
 .       2014اإلمارات، ب.ط،  -والربجميات، مصر

 –أهم صورها  –موضوعها  –ماهيتها  –حممد محاد مرهج اهلييت ، جرائم احلاسوب  -
 .2002، دار املناهج ، عمان ،  1والصعوبات اليت تواجهها ، ط

حممد خليفة، احلماية اجلنائية ملعطيات احلاسب اآليل يف القانون اجلزائري واملقارن،  -51
 .2007ة اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديد
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حممد طارق عبد الرؤوف اخلن، جرمية االحتيال عرب األنرتنت )األحكام املوضوعية  -52
 .2011، 1واألحكام اإلجرائية(، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت لبنان، ط

حممد عبد الظاهر حسني، االجتاهات احلديثة يف محاية برامج الكمبيوتر املعلوماتية،  -51
 .2000دار النهضة العربية، القاهرة، 

حممد عبيد الكعيب ، اجلرائم الناشئة عن االستخدام غري املشروع لشبكة اإلنرتنت ،  -54
 .2008، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  2ط

شتا، فكرة احلماية اجلنائية لربامج الكمبيوتر، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،  حممد حممد -55
 .2001اإلسكندرية، 

حممد مرسي الزهرة، احلاسي اإللكرتوين والقانون، دار النهضة العربية، القاهرة،  -52
2009. 

 2005حممود أمحد عبابنة ، جرائم احلاسوب وابعادها الدولية ، دار الثقافة ، عمان  -57
. 

السيد عبد املعطي خيايل، األنرتنت وبعض اجلوانب القانونية، دار النهضة،  حممود -59
 .1889القاهرة، 

حممود حسام حممود لطفي، احلماية القانونية لربامج احلاسب اإللكرتوين، دار الثقافة  -58
 .1857للطباعة والنشر، 

عة و النشر حممود زكي أبو عامر ، قانون العقوبات القسم العام ، الدار اجلامعية للطبا -20
  .1880، بريوت ، 

حممود حممود مصطفى، شر قانون اإلجراءات اجلنائية، الطبعة الثانية، مطبعة دار  -21
  .1874النشر الثقافة، القاهرة، 

 –الطبعة السادسة  –شرح قانون العقوبات ، القسم العام  –حممود جنيب حسين  -22
  . 1898القاهرة  –دار النهضة العربية 

، النظرية العامة للقصد اجلنائي )دراسة تأصيلية مقارنة يف اجلرائم حممود جنيب حسين  -
 ،  دار النهضة العربية ، القاهرة. 1899العمدية ( ، الطبعة الثالثة 
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حممود جنيب حسين ، شرح قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجرمية والنظرية  -
 .1899هضة العربية القاهرة، ، دار الن5العامة للعقوبة والتدبري اإلحرتازي، ط

حممود جنيب حسين، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية،  -
 .1899القاهرة، 

جنيب حسين، شرح قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجرمية والنظرية  حممود -
 .1898دار النهضة العربية القاهرة،  2العامة للعقوبة والتدبري االحرتازي، ط

، مطابع الشرطة 1مصطفى حممد موسى، التحقيق اجلنائي يف اجلرائم اإللكرتونية، ط -21
 .2009القاهرة، 

راقبة اإللكرتونية عرب شبكة االنرتنت، دراسة مقارنة بني املراقبة مصطفى حممد موسى، امل -
األمنية التقليدية واإللكرتونية، الكتاب اخلامس، الطبعة األو ى، دار الكتب والوثائق القومية 

 2001املصرية، 
، أساليب إجرامية بالتقنية الرقمية ، ماهيتها ،مكافحتها ، دراسة  ىمصطفئ حممد موس -

 .           2005الكتب القانوينة ، مصر ، مقارنة، دار 
منري حممد اجلمبيهي، حممود حممد اجلمبيهي، الطبيعة القانونية للعقد اإللكرتوين، دار  -24

 الفكر اجلامعي، د.س.ن، د.ط. 
منري حممد اجلنبيهي وممدوح حممد اجلنبيهي ، جرائم األنرتنت واحلاسب اآليل ووسائل  -

 .  2002، اإلسكندرية ،  مكافحتها ، دار الفكر اجلامعي
، دار هومة -دراسة مقارنة-جنيمي مجال، إثبات اجلرمية على ضوء االجتهاد القضائي -25

 .2009للطباعة والنشر والتوزيع، 
نسرين عبد احلميد نبيه ، اجلرمية املعلوماتية واجملرم املعلومايت ، منشأة املعارف ،  -22

 .2009اإلسكندرية ، 
كمبيوتر دراسة مقارنة يف القانون املقارن، منشورات نعيم مغبغب، محاية برامج ال -27

 .2008احلليب احلقوقية، بريوت لبنان، ب.ط، 
 .2009، دار الثقافة ، عمان ،  1هنال عبد القادر املومين ، اجلرائم املعلوماتية ، ط -29
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نواف كنعان، حق املؤلف ، النماذج املعاصرة حلق املؤلف ووسائل محايته ، الطبعة  -28
 . 2000الثالثة 

هدى حامد قشقوش، احلماية اجلنائية للتجارة اإللكرتونية عرب االنرتنت، دار النهضة  -70
  .2000العربية للنشر، القاهرة، 

هالل بن حممد بن حارب البوسعيدي، احلماية القانونية والفنية لقواعد املعلومات  -71
 .2008احملوسبة، دار الننهضة العربية القاهرة، 

هيثم محود الشبلي، إدارة خماطر اإلحتيال يف قطاع االتصاالت، دار صفاء للنشر  -72
 ، . 2008، 1والتوزيع، عمان، ط

مكتبة اآلالت  –ات وخماطر تقنية املعلومات هشام حممد فريد رستم ، قانون العقوب -71
 . 1882 –احلديثة 

وائل أنور بندق ، موسوعة القانون اإللكرتوين و تكنولوجيا اإلتصال و املعلومات ،  -74
 .( ، دار املطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية 2007الطبعة األو ى )

 :و مذكرات الماجستير رسائل الدكتوراه -ب 

I- :رسائل الدكتوراه 

 –دراسة قانونية نفسية  –ة كدليل إثبات يف املواد اجلنائية  ادهإبراهيم الغماز، الش -1
 .1890كتوراه،عامل الكتاب، القاهرة، الطبعة األو ى رسالة د

أمحد ضياء الدين حممد خليل، مشروعية الدليل يف املواد اجلنائية، دراسة حتليلية مقارنة  -2
اإلجراءات اجلزائية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة لنظرييت اإلثبات واملشروعية يف جمال 

 .1892عني مشس، 
خليفي مرمي، الرهانات القانونية للتجارة اإللكرتونية، رسالة دكتوراه يف القانون اخلاص،   -1

 .2012-2011كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
ة للتفتيش يف القانون املصري واملقارن، رسالة سامي حسين احلسيين، النظرية العام -4

 .1872دكتوراه، القاهرة، دار النهضة العربية 
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سامي حسين احلسيين، النظرية العامة للتفتيش يف القانون املصري واملقارن، رسالة  -5
 .1872دكتوراه، القاهرة، دار النهضة العربية 

II- : رسائل الماجستير 
سوير سفيان، جرائم املعلوماتية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم اجلنائية وعلم  -1

 ،2011-2010اإلجرام، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 
عطية عثمان حممد بوحويش، حجية الدليل الرقمي يف إثبات جرائم املعلوماتية، رسالة  -2

 .2008أكادميية الدراسات العليا، فرع بنغازي،  ماجستري، مقدمة إ ى
 مقاالت مداخالت وبحوث:

أشرف صالح الدين، طرق احلماية التكنولوجية بأنواعها واشكاهلا املختلفة، ورقة  -1
عمل مقدمة يف ندوة امن ومحاية نظم املعلومات يف املؤسسات العربية، القاهرة، مصر، جوان 

2007 . 
 لوزارة الواب ، موقع 2005 فيفري العدل،  واآلفاق، وزارة احلصيلة العدالة إصالح -2
  . لالعد
 ، ديب.2001-4-49إ ى   22أكادميية شرطة ديب، الفرتة من  -1
أجمد حسان ، الفريوسات ارهابا يهدد انظمة املعلومات ، ملتقى اإلرهاب يف العصر  -4

 ، عمان  2009جويلية  12-10الرقمي ، جامعة احلسني بن طالل ، 
إيهاب ماهر السمباطي ، اجلرائم اإللكرتونية اجلرائم السيبريية قضية جديدة أم فئة  -5

خمتلفة التناغم القانوين هو السبيل الوحيد ، الندوة اإلقليمية حول اجلرائم املتصلة بالكمبيوتر ، 
 .2007يونيو ،  20-18اململكة املغربية ، 

واألمنية  وانب القانونيةحبث مقدم ضمن أعمال املؤمتر العلمي األول حول اجل -2   .للعمليات االلكرتونية
جربيل العريشي، أمن املعلومات عن طريق اجلدار الناري والتشفري وغريها...،  -7

  .2008نوفمرب  5الرياض، اخلميس 
مجيل زكرياء حممود، الفريوسات وطرق الوقاية منها كوسيلة ألمن البيانات، املؤمتر  -9

، مسقط، 20/12/2005-19، -تعامل رقمي آمن حنو–الدويل حول أمن املعلومات 
 سلطنة عمان. 
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مجيل عبد الباقي الصغري، األنرتنت والقانون اجلنائي، دار النهضة العربية، القاهرة،  -8
 .2000ب.ط، 

حسن طاهر داود ، جرائم نظم املعلومات ، الطبعة األو ى ، مركز الدراسات  -10
 .2000الرياض ،  والبحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،

 .خالد ممدوح إبراهيم، الدليل اإللكرتوين يف جرائم املعلوماتية -11
جرائم االعتداء على أنظمة املعاجلة اآللية للمعلومات، جمموعة امي عبد احلليم، ر  -12

   .1، ع 2008امللتقى الدويل حول التنظيم القانوين لالنرتنيت، جملة دراسات، 
كظاهرة اجرامية مستحدثة ، ورقة عمل مقدمة للمؤمتر سامي الشوا ، الغش املعلومايت   -11

 .1881تشرين أول / أكتوبر  29-25السادس للجمعية املصرية للقانون اجلنائي ، القاهرة 

(، حبث XMLستيف غيلمور، تبادل املعلومات باستخدام لغة الرتميز املوسعة ) -14
مقدم من مايكروسوفت، إعداد منشور يف إطار الكتاب املتعلق بـ: حلول التجارة االلكرتونية، 

Micro Modeling Associates ، ترمجة: مركز التعريب والربجمة، الدار العربية للعلوم ،
 .م2000الطبعة األو ى، 

عارف خليل أبو عيد ، جرائم األنرتنت ، حبث منشور يف جملة جامعة الشارقة للعلوم  -15
(، 2009هـ )أكتوبر / 1428شوال /الشرعية والقانونية ، اجمللد اخلامس ، العدد الثالث ، 

 الشارقة.
عبد الرمحان جلهم محزة ، جرائم االنرتنت من منضور شرعي وقانوين ، ظافرة  -12

 للتصميم والطباعة ، بغداد ، ب ، س ، ن.
عبد اهلل عبد العزيز اليوسف ، التقنية واجلرائم املستحدثة ، حبث منشور ضمن كتاب  -17

مواجهتها (، مركز الدراسات والبحوث ، جامعة نايف  )الظواهر اإلجرامية املستحدثة وسبل
 .2004العربية للعلوم االمنية الرياض ، 

، مركز  1علي بن عبد اهلل العسريي ، اآلثار األمنية إلستخدام الشاب لألنرتنت ، ط -19
 . 2004الدراسات والبحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، 

حممد بن يونس، مذكرات يف اإلثبات اجلنائي عرب االنرتنت، ندوة الدليل الرقمي  عمر -18
 .2002مارس  9-5مبقر جامعة الدول العربية جبمهورية مصر العربية، يف الفرتة من 
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غنام حممد غنام ، عدم مالءمة القواعد التقليدية لقانون العقوبات ملكافحة جرائم  -20
القانون والكمبيوتر واالنرتنت ، كلية الشريعة والقانون ، الكمبيوتر ، حبث مقدم إ ى مؤمتر 

 .  2004جامعة اإلمارات ، ماي، 
ماجد احللو ، احلكومة اإللكرتونية واملرافق العامة، حبث مقدم إ ى املؤمتر العلمي  -21

األول الذي نظمته أكادميية شرطة ديب حول " اجلوانب القانونية واألمنية لعلميات اإللكرتونية 
 .2001أفريل  29-22من 

حممد أمحد طه، املسؤولية اجلنائية عن االستخدام غري املشروع لبطاقة االئتمان، مؤمتر  -22
 .2001األعمال املصرفية اإللكرتونية بني الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 

كز حممد األمني البشري ، التحقيق يف اجلرائم املستحدثة ، الطبعة االو ى ، مر  -21
 . 2004الدراسات والبحوث جبامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، 

حممد الصاعدي، جرائم األنرتنت وجهود اململكة العربية السعودية يف مكافحتها،  -24
 .2009ورقة عمل مقدمة يف ندوة مكافحة اجلرمية عرب األنرتنت ، شرم الشيخ مصر، أفريل 

سهامه يف عمليات اإلرهاب ، حبث منشور ضمن حممد أنور البصول ، األنرتنت وا -25
جامعة نايف العربية للعلوم  –، مركز الدراسات والبحوث  1)كتاب اإلرهاب والعوملة( ط 

 . 2002األمنية ، الرياض ، 
حممد حسني النيلي، العالقة بني القانون واحلكومة اإللكرتونية، ورقة عمل قدمت  -22

 .2001أكتوبر  15-11ة يف الفرتة ملؤمتر الكويت حول احلكومة اإللكرتوني
حممد حممد األلفي، اجلرمية واجملرم عرب األنرتنت، ورقة عمل مقدمة يف ندوة مكافحة  -27

 . 2009اجلرمية عرب األنرتنت على املستوى العريب، شرم الشيخ، مصر ، أفريل 
حممد حممد االلفي، ورقة عمل مقدمة يف ندوة أمن ومحاية نظم املعلومات يف  -29

 .2007ت العربية، القاهرة، جوان املؤسسا
ورقة عمل مقدمة إ ى ورشة  –حممود صاحل ، "اجلرائم املعلوماتية" ماهيتها ، صورها  -28

العمل اإلقليمية حول تطوير التشريعات يف جمال مكافحة اجلرائم االفرتاضية واملنعقدة بسلطنة 
 . 2002ابريل  4-2عمان، 
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عبد القادر، الشرطة الوطنية ومكافحة اجلرمية املعلوماتية، امللتقى الدويل  مصطفاوي -10
، منشور يف جملة مركز البحوث القانونية 2010ماي  2-5حملاربة اجلرمية املعلوماتية، 

 .والقضائية،
ممدوح الشحات صقر، ورقة عمل مقدمة يف ندوة أمن ومحاية نظم املعلومات يف  -11

 .2007ة، جوان املؤسسات العربية، القاهر 
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 ملخص:
تغيير جذري في المفاهيم  -وبيئتها نظام المعالجة اآللية–أحدثت المعلومات اإللكترونية 

أصبح من الضروري إعادة النظر في تلك المفاهيم لتتأقلم مع التطورات القانونية السابقة، حيث 
في هذا المجال هو وجوب األمن القانوني لها، الحاصلة، ومن بين أهم المسائل القانونية المطروحة 

له، ومن ثم دراسة لإلستراتيجية التشريعية لمواجهة التهديدات وهو موضوع يحتاج إلى دراسة تأصيلية 
 للمعلومات اإللكترونية.األمنية 

فإن البحث يتجه إلى تحديد اإلشكاالت الموضوعية واإلجرائية التي تواجه أمن المعلومات من  لذلك
 الناحية القانونية والواقعية إضافة إلى تحديد اآلليات المتوجه نحوها لتكريس أمن متكامل.

 .الكلمات المفتاحية: المعلومات اإللكترونية، النظام المعلوماتي، أمن المعلومات اإللكترونية
Resume : 

Les données éléctroniques leur champs et le système de traitement 

automatique ont provoquées un changement radical dans les anciens 

concepts législatifs. La révision de ces concepts devient indispensable de 

sorte qu’ elles s’ adaptent avec les évolutions constatées. Parmi les plus 

importants concepts législatifs invoqués dans ce domaine, l’obligation d’- 

imposer sa sécurité légal. ce sujet a besoin d’ une étude approfondie, de 

ce fait il faut étudier la stratégie législative afin de contre-carrer les 

menaces sécuritaires des informations électronique. Donc la recherche 

doit être orienter vers la détermination problématique de l’objectif et les 

procédures que rencontre la sécurité des informations du coté légal, et la 

pratique en plus de la détermination du mécanisme vers lequel il faut 

consacrer une parfait sécurité. 

Les mots clés : les informations électroniques. Système informatique. Les 

crimes informatiques. Sécurité des données électroniques. 

Summary 

The electronic information the mechanism system- has caused a radical 

change in the previous legal concept. Where it becomes necessary to 

consider those concepts to familiarize themselves with the current 

development. Thus, providing legal security is among the most important 

legal issues raised in this field. Nevertheless, this issue needs a 

fundamental study as well as a legislative and strategic study to confront 

security. Threats of electronic information. Therefore. All researches 

aimes at identifying substantive and procedural problems wich oppose 

information security on the legal and factual side. In addition, to identify 

the mechanism towards it to devote such an integrated security. 

Key words, electronic information: information system. Computer crime. 

Electronic information security. 


