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شكر وتقدير  
 

العاملني، على جالل فضله وعظيم نعمه، احلمد هللا الذي أعطاين الصرب احلمد هللا رب 

ه على كل شيئ قدير، نمتام هذه الرسالة، إهد والصحة إلوالعزمية ويسر يل من الوقت واجل

والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني.  

لناس"، فإين أتقدم  إنطالقا من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: "ال يشكر اهللا من اليشكر ا

بالشكر اجلزيل وعظيم االمتنان:  

إىل أستاذي الفاضل األستاذ الدكتور بن طيفور نصر الدين ملا كان له من سعة صدر 

وحرص تام يف متابعة العمل من بدايته إىل ايته؛  

هذه الرسالة وعلى ما بدلوه من وقت وجهد  ةقبوهلم مناقش إىل أعضاء جلنة املناقشة على

استها وتقوميها؛يف در  

طريق العلم واملعرفة إىل األساتذة األفاضل الذين تلقيت العلم على  إىل الذين أنارو يل

أيديهم؛  

أخريا  إىل كل من ساعدين  وقدم يل يد العون واملساعدة، ولو بالدعاء إلجناز هذا العمل 

املتواضع.  

فجازى اهللا عين اجلميع خريا.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

اإلهداء  
 

هذا العمل املتواضع إىل روح أيب الذي أدعو اهللا أن يسكنه فسيح  أتشرف بتقدمي

جنانه؛  

بيبة أطال اهللا يف عمرها؛إىل أمي احل  

وكان له الفضل ...إىل زوجي الذي كان وما زال يشجعين ...يعينين على احلياة 

يف إمتام هذه الرسالة؛  

إىل أخويت وأخوايت؛   

؛ إىل فلدات كبدي...بنايت شيماء كوثر ومرمي  

إىل كل أفراد عائليت   
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إنّ العامل بأسره دخل مرحلة متطورة ضمن آفاق عصر املعلومات دف االستفادة من التقنيات 

أصبح املعيار األساسي الذي تقاس به درجة ف تقنية املعلومات واإلتصاالت،املتاحة يف جمال نظم و

تقدم األمم يف القرن احلادي والعشرين.  

ذلك اجلهاز املعقد  .وهو احلاسب اآليل البشريةاإلختراعات  مأه ظهرت وقت ليس ببعيدمند 

بالسرعة والدقة يف جتميع املعلومات وختزينها  زاته، البسيط يف تشغيله، املتميزيف تركيبه، العظيم يف إجنا

ومعاجلتها.  

مزايا احلاسب اآليل جعل تقبله كبريا وكان اتساعه وانتشاره مذهال، فقد حتول وخالل عشر 

فقط من ظهوره كجهاز تطبيقي إىل حمور العمل واحلركة يف العديد من النشاطات املختلفة،  سنوات

. )1(سواء بالنسبة لألفراد، أم بالنسبة للدولة  

بقيت الدولة متواضعة إىل حد ما يف تعاملها مع احلاسب اآليل، إىل أن أخذت الشبكة العاملية  

ة الزمة ال غىن عنها يف كل ااالت، بل يف كل اإلنترنت تتطور وتنتشر، حيث أصبحت أداة عصري

بيت.   

بني احلاسب اآليل وشبكة االنترنت من جهة، والفرد العادي من جهة احلاصل هذا التزاوج 

أخرى، واعتماد كل منها على اآلخر، أدى بالدولة إىل اإلستفادة من تقنيات نظم املعلومات 

.)2(ما يعرف "باحلكومة اإللكترونية" واإلتصاالت يف األعمال احلكومية، فربز حينها  

                                                
 بعةطالـ  أسامة أمحد املناعسة، جالل حممد الزعيب، احلكومة اإللكترونية بني النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،  )1(

.13، ص 2013، األوىل  
من الناحية الدستورية منها مايلي:  ”احلكومة“تعددت التعاريف اليت قيلت بشأن مصطلح ـ  )2(  
بقوهلم: إن للدولة ثالتة عناصر هي: احلكومة والشعب  وهذا هو املعىن الذي يشري إليه الفقهاء ـ يقصد ا كافة هيئات احلكم يف الدولة، 1

واالقليم.   
دولة : التشريعية والتنفيدية والقضائية. ـ ويقصد ا جمموع اهليئات احلاكمة أو املسرية للدولة أي السلطات العامة يف ال 2       
-ـ واحلكومة قد تعين السلطة التنفيدية بفرعيها 3      ( رئيس الدولة والوزارة)، وهذا هو املفهوم عندما يقال أن سلطات الدولة ثالث هي: 

احلكومة والربملان والسلطة القضائية.  
عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوين وهي جملس الوزراء والوزارة . ـ واحلكومة قد تعين أحد فرعي السلطة التنفيدية، 4     

وما بعدها. 17، ص 2007للحكومة االلكترونية، الكتاب األول، احلكومة االلكترونية،دار الكتب القانونية، احمللة الكربى، مصر،   
علي السيد مثل حلايل "للحكومة االلكترونية" يرى بعض الفقهاء ا املعىن وانطالقا من املعىن الدستوري ملصطلح "احلكومة " ومقارنته مع    
دور األنظمة والتشريعات يف تطبيق احلكومة االلكترونية، عدم  إمكانية إطالق مصطلح " احلكومة" على املعىن احلايل الذي يف حيثه حول: الباز 

ـ فاحلكومة مبعىن السلطة  لعامة خلدماا العامة بطرق الكترونيةـ أي تقدمي السلطة اإلدارية أو اإلدارة ا يقصدونه للحكومة االلكترونية
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مبعىن بسيط انتقال تقدمي اخلدمات احلكومية من الصيغة الورقية إىل الصيغة اإللكترونية، وذلك  

 ى هذا التحوليطلق عل، )1(باستخدام أجهزة الكمبيوتر وشبكات اإلتصال والربجميات الالزمة لذلك

 )2(اإلدارة العامة اإللكترونية"ة أو الرقمية" وأيضا "أو "احلكومة الذكي حكومة عصر املعلومات"اسم "

.)3(اإلدارة اإللكترونية"و"  

 2003عام  )OECED(تصادي والتنمية قالدويل عرفت منظمة التعاون اإلفعلى املستوى 

استخدام تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وخصوصا األنترنت للوصول بأا "احلكومة االلكترونية 

بأا "استخدام األنترنت والشبكة  2002، كما عرفتها األمم املتحدة عام )4(ضل"إىل حكومات أف

.)5(العاملية العريضة إلرسال معلومات وخدمات احلكومة للمواطنني"  

أما على املستوى الوطين فإن أغلب التشريعات مل تتضمن تعريفا للحكومة اإللكترونية مكتفية 

لبيان مدلول حلكومة اإللكترونية، مما فتح اال للفقه القانوين فقط بتبيان اخلطط التنموية ملشاريع ا

                                                                                                                                              
هي مهمة التنفيدية اكرب بذلك بكثري ألنه من مهامها أيضا ومن باب أوىل وضع السياسة العامة للدولة، وحتديد األهداف العامة املراد إدراكها، و

ط يف إعداد بعض البيانات أو املعلومات اليت تساعد يف رسم هذه السياسة ذهنية ال يقوم ا سوى العقل البشري، أما الكمبيوتر فقد يساعد فق
ماجد راغب .هذه السياسة من خالل احلاسب اآليل وشبكة املعلومات بدال من أن تتم بالطريقة التقليدية ذيف حني أن مهمة اإلدارة هي اليت تنف

االلكترونية، املصرفية ؤمتر العلمي األول حول اجلوانب القانونية واألمنية للعمليات حبث مقدم إىل امل، احللو، احلكومة االلكترونية واملرافق العامة
مركز ، 2003ابريل  28ـ  26احملور األمين واإلداري ، املنعقد يف اكادمية شرطة ديب، اإلمارات العربية املتحدة، يف الفترة  ،اجلزء الرابع

.10ص، 2003، 1البحوث والدراسات، ديب، ط   
.18ص  ،2010، 1ط مود القدوة، احلكومة اإللكترونية واإلدارة املعاصرة، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، ـ حم (1)  
 " اإلدارة العامة االلكترونية" أو املنظمة العامة االلكترونية"ـ يفضل البعض من الفقهاء مثل السيد باز وعبد الفتاح بيومي حجازي تسمية (2)

عبد دم القطاع اخلاص يف كافة جماالته. ختمبفهومها العام يف القانون الدستوري، وعن اإلدارة االلكترونية اخلاصة" ، اليت متييزا هلا عن احلكومة 
.  45الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص   

 استخدام الوسائل ـ هناك ترابط وتداخل مفاهيمي بني احلكومة اإللكترونية واإلدارة اإللكترونية على اعتبار أما يشتركان يف )3(
وتعين  اإللكترونية وخمتلف الشبكات يف املنظمات احلكومية، يف حني أن العالقة بينهما هي عالقة اجلزء بالكل، فاإلدارة اإللكترونية هي اجلزء

  احلديثة "العمل اإللكتروين"حتويل مجيع العمليات اإلدارية ذات الطبيعة الورقية إىل عمليات ذات طبيعة إلكترونية باستخدام التطورات التقنية 
وراق، وتعمل اإلدارة اإللكترونية على تطوير البنية املعلوماتية داخل املؤسسة، وبعبارة أخرى تطبيقها مقتصرة على حدود األأو اإلدارة بل 

لربط بني املنظمات اليت تطبق اإلدارة املنظمة فقط. أما احلكومة اإللكنرونية متثل الكل، وتعين ا العمليات اإللكترونية اليت يتم من خالهلا ا
ترونية. اإللكترونية وذلك من خالل التشغيل احلاسويب ذي التقنية العالية، مما يعين أن اإلدارة اإللكترونية هي مرحلة سابقة من احلكومة اإللك

.23أنظر: حممود القدوة، مرجع سابق، ص   
أمن املعلومات واحلكومة “فاعلية احلكومة اإللكترونية، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر يوسف أبو فارة، دور إدارة أمن املعلومات يف ـ  (4)  

.106، ص 2010منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، ، 2009أبريل  ،املنعقد بكواالملبور ـ ماليزيا ”اإللكترونية  

.107نفس املرجع، ص  ـ  (5)   
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أمتتة وحتويل العمليات واألنشطة احلكومية إىل وتتمحور خمتلف التعاريف حول  .احلكومة اإللكترونية

باستخدام وسائل  للمواطن وقطاع األعمال تقدمي اخلدمة عن بعدخالله شكل الكتروين، ميكن من 

ديثة كاالنترنت واهلواتف وغريها، مع ضمان السرية واألمن للمعلومات، مما وشبكات االتصال احل

يكفل فعالية اخلدمة وأدائها.  

على استخدام تكنولوجيا املعلومات لتقدمي اخلدمات ال تقتصر اإللكترونية  احلكومة 

أحد إمنا هي فكر متجدد يعيد صياغة املؤسسات بشكل جديد، وأنّ الدميوقراطية هي  للمواطنني،

األهداف الرئيسية للحكومة اإللكترونية وهي العمل على مشاركة املستفيدين من خالل مشاركتهم 

جديدا بني املؤسسات واملستفدين حيث  اعرب تلك اآلليات، كما أن احلكومة اإللكترونية متثل عقد

.)1(يتحول املستفيد من متلق للخدمة إىل مشارك يف صنع القرار  

 لتحقيق مفهوم احلكومة اإللكترونية يف الواقع فعال وتطبيقا، إال أنّسعت خمتلف الدول لدى 

أمهها الدعم املادي بالنظر  ،تة نظرا لعوامل وظروفابة يف العمل الواقعي جاءت متفاومستوى اإلستج

وارد إىل التكاليف الباهضة اليت يتطلبها تطبيق احلكومة اإللكترونية السيما البنية التحتية، وتأهيل امل

جا، يبدأ بأهم وأكثر القطاعات ل للحكومة اإللكترونية متدروهلذا كان التحو .بشرية...وغريهاال

. )2(احلكومية خدمة، ووفقا خلطط إستراتيجية ترمسها كل دولة  

إىل احلكومة اإللكترونية كأسلوب جديد لتقدمي اخلدمات وتوفري املعلومات إذن ل فالتحو

مهيته يف عامل اليوم، من خالل ما توفره من مزايا حيث أصبح مطلب ملح ملختلف الدول، نظرا أل

األداء احلكومي من خالل سرعة اخلدمة وتقدميها من نافدة واحدة يوفر على املتلقي الوقت واجلهد 

والنفقات، واعتماد مناذج إدارية تسهم يف توحيد أسلوب العمل اإلداري، وحتقيق العدالة، وبالتايل 

طية والفساد اإلداري. القضاء على البريوقرا  
                                                

متطلبات إرساء ”امللتقى العلمي الدويل األول حولحبث مقدم إىل  ونية، إطارها النظري واملفاهيمي،شعبان فرج، احلكومة اإللكترـ  )1(
جامعة سعد دحلب البليدة، ، 2014ماي  14و 13 ة اإللكترونية يف اجلزائر: دراسة جتارب بعض الدول"، املنعقد باجلزائر بتاريخ:ماحلكو

.3ص حبث غري منشور،   
 إطالق موقع جديد بإسم "موقع البوابة االلكترونية خلدمات املواطن اجلزائري"، يعترب مبثابة نقطة وصل بني املواطن مثال مت يف اجلزائرـ  )2(

 واإلدارة، حيث ميكنه االستعالم عن كل ما يشغله من وثائق وإجراءات إدارية، فيمكن من خالل هذا املوقع مثال طلب الوثائق عرب االنترنت
                                                                                                        دلية، وهذا الرابط هو:مثل وثيقة السوابق الع

www.elmouwatin.dz                                12/02/2016اإلطالع: تاريخ  
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نتيجة إلدراكها بأمهيتها  )1(لذلك سارعت العديد من الدول املتقدمة منها والنامية يف تطبيقها

 تيف العصر الرقمي، ومن بني تلك الدول كانت اجلزائر اليت أولت إهتماما خاصا بتكنولوجيا

مة ، وحتسني اخلدمات املقداإلعالم واإلتصال ودجمها يف املؤسسات العمومية دف تطوير اإلدارة

اجلزائر اإللكترونية "برنامج  واالتصالطلق بعد ذلك وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلعالم للمواطنني، لت

، الذي مت فيه التشاور مع املؤسسات واإلدارات العمومية واملتعاملني اإلقتصادين "2013ـ  2009

يات املهنية اليت تنشط يف جمال تكنولوجيا العموميني واخلواص واجلامعات ومراكز البحث واجلمع

 6مائة شخص يف طرح اإلفكار ومناقشتها خالل  اإلعالم واإلتصال، إذ شارك أكثر من ثالث

. )3)(2( 2013إجنازها إىل غاية  اليت كان مزعما ةحمورا حتدد األهداف الرئيس 13من أشهر، وتتض  

                                                
خبصوص مؤشر تطور احلكومة اإللكترونية يف ” 2016األمم املتحدة للحكومات اإللكترونية “ئة األمم املتحدة ضمن تقرير ـ أفادت هي )1(

د مث استراليا فكوريا دول العامل بأن اململكة املتحدة وايرلندا الشمالية حتتل املرتبة األوىل عامليا يف جمال اجلاهزية املعلوماتية تليها استراليا السوي
ذا دميوقراطية سنغفورا مث فرلندا والسويد، ويف املقابل تأيت دول جنويب آسيا الوسطى وأفريقيا يف آخر قائمة الدول، واحتلت اجلزائر يف هال

. ملزيد من التفاصيل انظر: استطالع األمم املتحدة للحكومة 108ومصر  85واملغرب  72، يف حني تتقدمها تونس برتبة 150التقرير املرتبة 
لكترونية بعنوان" احلكومة اإللكترونية لدعم التنمية املستدامة" املنشور على املوقع التايل: اإل  

https://publicadministration.un.org                                  2016/ 08/12ريخ اإلطالع: ات                  
حيث مت االطالع عليه  املنشور على موقع وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال: 2013راجع مشروع اجلزائر اإللكترونية ـ  )2(

. 24/01/2016:بتاريخ  

istre.gov.dz/arabe/media/PDF/Dossier/Telecom/EAlgerie.pdfmin-http://www.premier     
احلكومة اإللكترونية باجلزائر من قبل اللجنة اإللكترونية ومت حتقيق العديد من العمليات منها:“ فعال مت بدأ تطبيق برنامج ـ  )3(   

يتضمن جمموعة الوسائل احلديثة لإلتصال على  ) وهي نظام شاملRIGواليت اختصارها( Intranetـ تنصيب شبكة حكومية داخلية 
مستوى احلكومات العاملية.   

، أما فيما خيص التسيري التنبؤي IDARAـ كذلك على مستوى الوظيف العمومي وعلى مستوى مصلحة املوارد البشرية مت وضع برنامج 
ملركزية واحمللية املكلفة بالوظيف العمومي. لعمال الوظيف العمومي، قد مت تنصيب شبكة معلومات تربط اإلدارات مع اهلياكل ا  

قع الويب مثل موقع إدارة الضرائب، موقع جملس الدولة، موقع رئاسة اـ أمتتة العديد من املعلومات املتعلقة مبختلف الدوائر احلكومية عرب مو
ال...إخل.اجلمهورية، موقع األمانة العامة للحكومة، موقع وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واإلتص  

ة ـ كما أخذت وزارة الداخلية واجلماعات احمللية على عاتقها عملية تقنني اخلدمات اإللكترونية بإطالق ورشة كربى لعصرة اإلدارة املركزي
واجلماعات احمللية وذلك بالوضع التدرجي لنظام وطين للتعريف املؤمن يتمثل يف ما يلي:  

). CNIBeية واإللكترونية(ـ إطالق بطاقة التعريف الوطنية البيومتر  
ـ إطالق جوازات السفر اإللكترونية والبيومترية.  

ـ إنشاء الربيد اإللكتروين.  

) وتوزيع بطاقات السحب CAB,TPE,DABإلضافة إلنشاء موزعات بنكية (اـ إعداد نظام الدفع البنكي واحلسابات الربيدية، ب

والدفع اإللكتروين.  

نات شهاديت الباكلوريا والتعليم املتوسط.ـ شبكة لإلطالع على نتائج إمتحا  
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كومة ة ومؤسساا العامة إىل منظومة احلوعليه فتحول اإلدارة احلكومية وخمتلف أجهزة الدول

تقنية نظم املعلومات كأساس لتحقيق فعالية احلكومة اإللكترونية، يعين  ىاإللكترونية، واعتمادها عل

اق اإللكتروين، حيث يزخر هذا النظام بالبيانات واملعلومات طإىل الن ول من النطاق الورقيالتح

األمر الذي يثري ختوفا كبريا لدى  .توحة ومتاحة للكافةت إتصال مفوضمن شبكا ،الرمسية والشخصية

متلقي اخلدمة مواطنني أو قطاعات أعمال من اإلستغالل غري املشروع، سواء من الغري أم من العاملني 

ا أنفسهم.  

قبل نشأة وظهور احلكومة اإللكترونية كان يتم اإلحتفاظ بالبيانات واملعلومات يف ذلك أنه 

اإلحتفاظ ذه السجالت يف أماكن آمنة يف املؤسسات احلكومية، حيث تعتمد  سجالت، وكان يتم

وقد تتطلب  .يسمح له بالوصول إىل هذه الوثائقعلى أسلوب احلماية املادية للوثائق، وحتديد من 

البعض منها احلصول على تصاريح وأذونات خاصة لإلطالع عليها وذلك ملنع التالعب يف هذه 

يف حني أن التحول إىل احلكومة اإللكترونية ، )1(أو إستبدال النسخة األصلية املعلومات والوثائق

يتطلب بالضرورة هجر الورق والدعائم املادية واإلنطالق يف بيئة معنوية، قوامها أجهزة وإرساليات 

تقنية وشبكات اتصال مفتوحة ومتاحة للكافة، يف كل زمان ومن أي مكان، مما تفقد ثقة املتعاملني 

السيما بعد إدراكم أم سيتعاملون مع احلكومة اإللكترونية من خالل رسائل بيانات متاحة على ا 

عرب هذه الشبكة التقنية، كل ذلك يف غياب التوعية  قد يدفعون مبالغ مالية أيضا مالشبكة، وأ

.ة اإللكترونيةالتعامل مع احلكوم والتحضري املسبق، وقلة الثقافة بأمور التقنية، مما يؤدي إىل إحجام  

وتزداد املخاوف أكثر بسبب ظهور أمناط إجرامية مستحدثة كاجلرائم املعلوماتية باعتبارها من  

جوهرية ختص اجلرائم تطال يف اعتداءاا قيما اآلثار السلبية اليت خلفتها التقنية العالية، وأن هذه 

.  )2(الثقافية، األمنيةاألفراد واملؤسسات والدول يف كافة نواحي احلياة، اإلقتصادية،   

                                                                                                                                              
ـ التسجيل األويل للحاملني اجلدد لشهادة الباكالوريا.  

. 102، ص مرجع سابقيوسف أبو فارة، ـ  )1(  

.6، ص 2009حممود أمحد عبابنة، جرائم احلاسوب وأبعادها الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، (2)ـ    
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لذلك ينبغي إجياد الضوابط القانونية الكفيلة حبماية احلكومة اإللكترونية ضمن منظومة تشريعية 

لعمل احلكومي تشمل اجلوانب اجلزائية فترصد السلوكات غري املشروعة اليت ميكن أن دد ا

كترونية عة على احلكومة اإللومن جهة أخرى، ونتيجة خلصوصية اجلرائم الواق ؛اإللكتروين من جهة

من حيث سهولة ارتكاا، وأن تنفيذها ال يستغرق إال دقائق معدودة، وأن حمو آثارها وإتالف أدلتها 

ا جيعلها غالبا ما يلجأ إليه عقب ارتكاب اجلرمية، وهي ليست حمصور يف نطاق إقليمي لدولة بعينها مم

بها يتسمون بالذكاء والدراية يف التعامل مع جمال من اجلرائم العابرة للحدود، فضال على أن مرتك

املعاجلة اآللية للمعطيات، األمر الذي بات يثري بعض التحديات القانونية والعملية أمام أجهزة إنفاذ 

ة القانون، السيما إثبات هذه اجلرائم وآلية مباشرة إجراءات االستدالل والتحقيق عرب البيئة اإلفتراضي

قدميهم للعدالة.لتعقب ارمني وت  

حلماية القانونية اآلليات ة موضوع البحث الذي حاولنا من خالله مناقشة من هنا تأيت أمهي

احلكومة اإللكترونية اليت مل تكن معروفة للقانون اجلزائي سواء املوضوعي أو اإلجرائي، وهي 

نائي، إذ أغلب موضوعات ال تزال بكرا ومل تنل حظها من البحث والتمحيص على مستوى الفقه اجل

يه كوسيلة لتحقيق اإلصالح فكومة اإللكترونية اقتصرت البحث الدراسات املنشورة يف جمال احل

دون حماولة اخلوض يف مسألة محاية التعامالت اإللكترونية احلكومية جزائيا. )1(اإلداري  

ومية اإللكترونية وتتجلى أمهية املوضوع أيضا يف بعث الثقة باألمن املعلومايت يف التعامالت احلك

املشروعة، ومينع أيضا إجراء وت من عمليات الوصول غري املرخصة من خالل محاية البيانات واملعلوما

تعديالت عليها يف مراحلها املختلفة( يف مرحلة املعاجلة ومرحلة التخزين والنقل...)، كما أنّ األمن 

م منها.واملعلومات للحصول على حاجااملعلومايت يتيح اال للمستخدمني للوصول إىل البيانات   

                                                
األحباث والكتب لدينا على سبيل املثال:   كمثال على هذهـ   (1)  

(دور احلكومة اإللكترونية يف صناعة القرار اإلداري والتصويت اإللكتروين) من تأليف الدكتور بشري علي الباز، ـ أيضا كتاب  ـ كتاب
الباز، ـ وكتاب (أثر الوسائل لإللكترونية  (احلكومة اإللكترونية وأثرها على النظام القانوين للمرفق العام وأعمال موظفيه) لدواود عبد الرزاق

على مشروعية تصرفات اإلدارة) ألمل لطفي حسن جاب اهللا، باإلضافة إىل العديد من املؤمترات كالتصدي للفساد اإلداري من خالل التحول 
نون واحلاسب اآليل، منشور يف كتاب إىل اإلدارة اإللكترونية، للدكتور هشام عبد املنعم عكاشة، حبث مقدم إىل مؤمتر الكويت األول للقا

. وحبث احلكومة اإللكترونية واملرفق العام للدكتور ماجد احللو، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي األول الذي 1994أحباث املؤمتر، الطبعة األوىل
.2003أبريل  28ـ 26املنعقد يف الفترة  "اجلوانب القانونية واألمنية للعمليات املصرفية"نظمته أكادمية شرطة ديب   
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:)1(أن أمن معلومات احلكومة اإللكترونية يهدف إىل محاية املصاحل الثالث وخالصة القول  

علها متاحة فقط لفئات األفراد والنظم املرخص هلا بالوصول إىل ذلك جبو :سرية املعلومات •

؛سلمهاتهذه املعلومات و  

أي تعديل، وأن التغيريات اليت قد تتم على املعلومات  ة املعلومات: مبعىن منع إجراءسالم  •

جترى فقط بواسطة األفراد املرخص هلا بإجراء هذه التغيريات؛  

فئة األفراد املرخص هلا أكد من أن املعلومات تكون متاحة لإتاحة املعلومات: حيث يتم الت •

واحلصول عليها باحلصول على هذه املعلومات، وأن تتمكن من الوصول إىل هذه املعلومات 

يف الوقت املناسب دون تأخري.    

ائيا، زاحلكومة اإللكترونية ومحايتها ج دف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على موضوع 

فرقة ختتلف طبيعتها يف تشريعات مت ةمبعثرأيضا  ،إضافة إىل كوا مستحدثة من املواضيع  يوه

ا يف إطار واحد، ولكنه مع صدور القانون الذي يصعب معه جتميعها وتنظيمه يئالش ،وموضوعها

) املتضمن 156ـ  66املتمم لألمر رقم ( 2004) املؤرخ يف العشر من نوفمرب عام 04/15رقم (

حاولنا التركيز على اجلرائم اليت تناوهلا القانون األخري بالتجرمي، وبعض  )2(قانون العقوبات اجلزائري

  .اجلرائم املنصوص عليها يف قوانني متفرقة

نظرا خلصوصية اجلرائم الواقعة على احلكومة اإللكترونية باعتبارها جرائم مستحدثة مرتبطة  

بالتقنية املعلوماتية، فإا تثري العديد من املشكالت يف نطاق قانون اإلجراءات اجلزائية الذي وضعت 

تعلقة ا مع نصوصه لتحكم جرائم تقليدية ال توجد صعوبات كبرية يف إثباا ومجع األدلة امل

خضوعها ملبدأ اإلقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي.   

                                                
(1) - Jaeger, Paul, and John Carlo, E –Government Education in Public Libraries : New 

Services Roles and Expanding Sosial Responsabililities, Journal of Education for Library   
       and Information Science, vol 50 n° 1, 2009, p. 39.                                                            

 1966يونيو سنة  08املؤرخ يف  156ـ 66، املعدل واملتمم لألمر رقم 2004نوفمرب  10، املؤرخ يف  15ـ  04قانون رقم ـ   )2( 

.2004، لسنة 71 املتضمن قانون العقوبات، ج.ر، عدد  
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األمر الذي كان عامال حامسا لتدخل املشرع بنصوص قانونية إجرائية حتمل معها طرقا   

ا، ليمكن من خالهلا استنباط الدليل الذي يتوافق مع الطبيعة التقنية هلذه إجرائية مدعمة بالتقنية ذا

به، مما أدى إىل ظهور نوع جديد من األدلة وهو الدليل اإللكتروين. اجلرائم ووسائل ارتكا  

 بتعديل قانون اإلجراءات اجلزائية مبوجب القانون رقمألجل ذلك قام املشرع اجلزائري  

املتضمن  09/04إصداره للقانون  ، باإلضافة إىل)1(2006ديسمرب  20املؤرخ يف  )06/22(

، ومن )2(صال ومكافحتهااإلعالم واإلت تاملتصلة بتكنولوجيا قواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائمال

تتفق والطبيعة التقنية للجرمية املعلوماتية.حديثة خالهلا أوجد املشرع طرقا إجرائية   

ية ما مدى فاعلية التشريعات اجلزائة البحث حول: بناء على ما تقدم، تتمحور إشكالي

على حنو حيقق محاية احلاصل ور التكنولوجي واملعلومايت مواكبة التط يفاملوضوعية منها واإلجرائية 

جنائية للمعامالت االلكترونية احلكومية؟   

ويتفرع عن هذا اإلشكال بعض التساؤالت أمهها:  

يف جترمي أفعال االعتداء الواقعة على احلكومة االلكترونية؟ أ. ماهي خطة التشريعات اجلزائية  

ررة للجرائم التقليدية يف البحث والتحري لكي تسري ب. هل تكفي القواعد اإلجرائية املق

على اجلرائم الواقعة على احلكومة االلكترونية؟   

إلثباث اجلرائم املستحدثة الواقعة على املعامالت االلكترونية ج. ماهو الدليل املناسب 

عل عن احلكومية وآليات تنفيذها أمام القضاء، وكيف نضمن مصداقية هذا الدليل وأنه يعرب بالف

احلقيقة اليت دف إليها الدعوى اجلنائية؟   

إن البحث يف احلماية اجلنائية للحكومة االلكترونية، يف احلقيقة يثري مجلة من الصعوبات، ذلك 

أن موضوع البحث موضوعا حديثا مل يسبق حبثه بتعمق من الناحية اجلزائية بالتحديد، ولو أن هناك 

                                                

، 1966يونيو  08املؤرخ يف  155ـ  66مر رقم لأل ، املعدل واملتمم2006يسمرب د 20املؤرخ يف  22ـ06القانون رقم ـ  (1) 

.2006، لسنة 84 ج.ر، ع ،املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  

، يتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم 2009أوت  05هـ ، املوافق لـ 1430شعبان  14املؤرخ يف  04ـ 09القانون رقم ـ  (2) 

.2009أوت  لسنة   16الصادرة يف  ،47صال ومكافحتها، ج.ر ع تصلة بتكنولوجيات اإلعالم واإلتامل  
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الناحية اإلدارية، وحىت اجلنائية ولكن بشكل جزئي،  أو أا  جمموعة من البحوث عاجلت البحث من

عاجلته بشكل سطحي.  

فضال عن ذلك، ارتباط اجلرائم حمل الدراسة باحلاسب اآليل، مما تتطلب اإلحاطة جبانب التقنية   

ترونية، وهذا كاحلاسوب أو الشبكات وخمتلف الربامج األساسية، وكل ما يتعلق باحلكومة االلك

ضال عن اجلهد القانوين.إىل جهد فين فحيتاج   

كما صادف البحث إشكال احلصول على اجتهادات احملكمة العليا، فهي جد قليلة، بل نادرة 

تقع على األفراد  نه غالبا مافعال على احلكومة االلكترونية، ألفيما يتعلق جبرائم االعتداء الواقعة 

وقوف على موقف القضاء اجلزائري من بعض واملؤسسات اإلقتصادية اخلاصة، مما يتعذر معه ال

ذلك كان البد من التعرض إىل مواقف كل من القضاء جتهادية املتعلقة مبوضوع الدراسة، لاملسائل اإل

الفرنسي وبعض التشريعات املقارنة من أجل جتاوز هذه الصعوبات.  

أبعاد، منهج ثالث  ومنهج ذ مت اتباعنا هذه سبيال منطقيا، حرصا على أن ننتهج يف دراست

تأصيلي، حتليلي ومقارن.   

منهج تأصيلي أوال، من أجل رد الفروع واجلزئيات إىل أصوهلا العامة الواردة يف القانون 

التحليل واألحكام القضائية بريق النصوص القانونية اجلنائي. وحتليلي ثانيا، من خالل إتباع ط

ا املنهج املقارن فيظهر ة على حدى، أممقتصرين على ما يتعلق مباشرة باملوضوع، فنحلل كل جرمي

جليا من خالل مقارنة احلماية اجلنائية للحكومة اإللكترونية يف القوانني العربية كالتشريع اجلزائري 

مع بعض التشريعات األجنبية وبصفة خاصة يف القانون الفرنسي، ويف الواليات  السعودي، واملصري،

ليزي.املتحدة األمريكية، ويف التشريع اإلجن  

ستتم معاجلة هذا املوضوع من خالل البابني التاليني:      

املوضوعية للحكومة اإللكترونية.اجلنائية الباب األول: احلماية   

احلماية اجلنائية اإلجرائية للحكومة اإللكترونية.الثاين:  الباب  
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ره إىل كافة أثإلعالم واإلتصال، والذي امتد إن التطور الكبري احلاصل يف جمال تكنولوجيا ا

اإلدارات واألجهزة احلكومية وعالقتها  جوانب احلياة العامة، أحدث تغيريا جوهريا يف شكل ودور

ق دفعة تطويرية على مع بعضعا البعض ومع املواطنني، فكان الغرض من االستعانة ذه التقنية حتقي

أجهزة الدولة اخلدمية منها واملعلوماتية، مما أدى إىل التحول يف تنفيذ املهام احلكومية من الطرق 

التقليدية إىل الطرق التقنية املستحدثة، وذلك باستخدام أجهزة احلاسب وشبكة املعلومات التقنية، 

وبالتايل ظهور ما يعرف باحلكومة اإللكترونية.  

التحول إىل احلكومة اإللكترونية يف معناه هجر الورق والدعائم املادية واإلنطالق يف  إذا كان 

بيئة تقنية معنوية، قوامها أجهزة وإرساليات تقنية وشبكات اتصال مفتوحة ومتاحة للكافة، يف كل 

هلدف زمان ومن أي مكان، فإن هذا األمر ال يزال يثري ختوفا كبريا لدى املواطن العادي، الذي هو ا

هذا التخوف يظهر حني يدرك هذا املواطن أنه سيتعامل مع احلكومة  ،)1(األول للحكومة االلكترونية

من خالل رسائل بيانات متاحة على الشبكة، وأنه سيؤدي مبالغ مالية أيضا، عرب هذه الشبكة التقنية، 

ام تسديده للإللتزامات أو بتم وأن ينتظر خروج ورقة أو أصول رسالة معنوية ختربه بإجناز معاملته،

املالية املترتبة عليه، كل ذلك يتم يف بيئة إفتراضية تسود فيها أمناط مستحدثة من اجلرائم يصطلح على 

. )2(تسميتها باجلرائم املعلوماتية  

) من الفصل األول من القانون 2وقد عرف املشرع اجلزائري هذه اجلرائم من خالل املادة (

واعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال ) املتضمن الق04ـ09رقم (

حتت عنوان "مصطلحات" بأا: "جرائم املساس بأنظمة املعلجة اآللية املنوه عنه سابقا ومكافحتها 

                                                
.14أسامة أمحد املناعسة، مرجع سابق،، ص ـ  )1(  
ختالس ـ ال يوجد مصطلح قانوين موحد للداللة على اجلرائم الناشئة يف البيئة اإلفتراضية، فالبعض يستخدم الغش املعلومايت، واآلخر اإل )2(

صطلح اجلرمية اإللكترونية...إال أنه نرى أا قاصرة الداللة ويفضل مصطلح اجلرمية املعلوماتية أو تقنية املعلومات ماملعلومايت، والبعض اآلخر 

ه يف القانون رقم وهو املصطلح املرادف نوعا ما ملصطلح " اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال" الذي آثر املشرع اجلزائري استخدام

، يتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات 2009شت سنة غ 5 ـشعبان املوافق ل 14) املؤرخ يف 04ـ  09(

ات مبا يف ومكافحتها على اعتبار أنه مصطلح عام يشمل التقنيات احلالية واملستقبيلية كلها املستخدمة يف التعامل مع املعلوم لاإلعالم واإلتصا

ذلك احلاسوب وشبكة األنترنت.  
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للمعطيات احملددة يف قانون العقوبات وأي جرمية أخرى ترتكب أو يسهل ارتكاا عن طريق منظومة 

أو نظام اإلتصاالت اإللكترونية". وهو تعريف حاول اإلحاطة قدر اإلمكان جبميع اجلرائم معلوماتية 

الواقعة يف البيئة التقنية سواء كان نظام املعاجلة اآللية أداة أو حمال للجرمية.  

 هذه اجلرائم تؤدي إىل خلل عام قد يهدد اتمع كله يف إقتصاده وسيادته وأمنه القومي،

 ام املعلومايت للحكومة اإللكترونية يتضمن بيانات رمسية، األمر الذي يتطلب ضرورةالسيما وأن النظ

للحكومة  إجياد الضوابط القانونية الكفيلة حبماية احلكومة اإللكترونية من خالل توفري محاية موضوعية

صل الف هو موضوعامالت االلكترونية احلكومية واإللكترونية، بتحديد اجلرائم الواقعة على املع

األول، أما الفصل الثاين فسيخصص للجرائم الواقعة على وسائل إجراء وتنفيذ هذه املعامالت.  

ى املعامالت احلكومية اإللكترونيةعلة جلرائم الواقع: الفصل األولا  

) 1(اخلوادم مقرها أن غري ة،التقليدي للحكومة ةاالفتراضي سخةالن هي االلكترونية احلكومة

 يف سواء احلقيقي العامل يف احلكومة عمالأ كل ومتارس العاملية، للشبكة البيانات حفظ مبراكز اخلاصة

 عالقتها يف وحىت البعض ببعضها مؤسساا عالقة أو األعمال جبهات عالقاا أو باجلمهور عالقتها

.  اخلينيد كزبائن ونيعد الذين مبوظفيها  

 وجتميعها تنظيمها يتم اليت اخلدمات تلك إىل للدخول دةموح الكترونية ةبواب بناء يتم ما وعادة

 ومؤسسات املواطن حاجات خالله من تعكس حكومي، الكتروين موقع عرب خدمية باقات ضمن

.)2(تقدمها اليت احلكومية اجلهة وليس األعمال  

 واجلوازات السيارات قيادة رخص مثل الرمسية الوثائق تقدمي اخلدمات، هذه مناذج ومن

 اإلدارية العقود إبرام أيضا ،العدلية السوابق وبطاقة املدنية، باحلالة علقةاملت والوثائق

                                                
عبارة عن أجهزة كمبيوتر عادة ما تكون مبواصفات عالية تستخدم ، وهو " Server " اخلادم أو املقلم أو املزود ويقال باإلجنليزيةـ  )1(  

ساعة، ويقوم بتقدمي  24عمل على مدار الختزان ومعاجلة ملفات املعلومات وقواعد بيانات الشبكة وخمتلف الربامج. وتكون متصلة بالشبكة وت
" ألا تطلب خدمات Clientخدمات لألجهزة األخرى، فاملزود هو اجلهاز الرئيسي يف الشبكة وباقي األجهزة املتصلة به عبارة عن عمالء "

.347، ص 1988الرياض،  نشر،معينة من اخلادم. انظر:حممد حممد اهلادي، الشارح ملصطلحات الكمبيوتر (إجمليزي ـ عريب)، دار املريخ لل  
.46، ص 2004عباس بدران، احلكومة اإللكترونية من اإلستراتيجية إىل التطبيق، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، ـ  (2)    
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على استخدام اإلتصاالت وتقنية املعلومات للقيام ) 2(وعليه ترتكز هذه املعامالت ،)1(إخل..إإللكترونية

 يضا على الفاكس واهلاتف، حيث ميثالنأباألعمال احلكومية، وهي ال تعتمد على االنترنت فقط بل 

.)3(عناصر من مكونات اإلتصال يف احلكومة االلكترونية  

 ثتوصيله بشبكة االنترنت ميكن اختراقه خالل ثال جهاز حاسب آيل يتم أي املعروف أنّ  

من برامج احلماية، ونظرا لعدم وجود نظام معلومايت كامل وخال من  أيام السيما إذا كان خال

نظام مبا يف ذلك نظام احلكومة االلكترونية، وبالتايل سيؤدي ذلك إىل اختراق ال )4(اإلختراقات

يفقد ثقة املواطنني باحلكومة االلكترونية. مااحلصول على البيانات واملعلومات الرمسية، وهذا   

للحكومة االلكترونية  ائية للنظام املعلومايتزقة، ينبغي فرض محاية جمن أجل بناء هذه الثّ

تطلب الدخول إىل يى املعلومات والبيانات احلكومية عتداء علعلى أساس أن أي ا (املبحث األول)

(املبحث الثاين). هذا النظام  

                                                
:مثل فرنسا وذلك على املوقع التايل ةللتوضيح أكثر يرجى زيارة أحد مواقع االلكترونية للحكومة االلكترونيـ  1)(   

formulaires-et-ligne-en-public.fr/particuliers/vosdroits/services-https://www.service    
 االلكترونية ملعامالتا 2015أفريل  15الصادر بتاريخ  ،2015لسنة  )15(رقم  اجلديد األردين االلكتروين التعامامل قانون عرفـ  )2(
ني أو أكثر سواء كان يتعلق هذا طرف بني تباديل التزام أو واحد طرف على التزام إلنشاء أوأكثريقع بني طرف  جراءأي إ" بأا: الثانية مادته يف

 عامالتتال قانونانظر يف تفاصيل  بوسائل إلكترونية".املعامالت تنفذ  ، وأن هذهحكومية دائرة أو يكون مع مدين التزام أو جتاري بعمل اإلجراء
االتالي: املوقع  2015 لسنة  )15( رقم األردين االلكتروين  

  http://www.lob.gov.jo/                2015/ 12/ 22ريخ اإلطالع: تا  
     ا منه األوىل املادة يف املعامالت هذه هواآلخر عرف فقد 2008 لسنة 2008/ 96 رقم العماين اإللكتروين املعامالت قانون اأمبأ :

ملزيد من التفاصيل حول هذا القانون يرجى اإلطالع املوقع التايل:".إلكترونية رسائل بواسطة جزئيا أو كليا ينفذ أو يربم أوعقد إجراء"  
http://www.ita.gov.om/ITAPortal_AR/Pages/Page.aspx?NID=1&PID=5&LID=7  

   اجلهات يف املعلومات وشبكات اآللية احلاسبات استخدام ضوابط خالل من اإللكترونية املعامالت عرف فقد السعودي املشرع اأم 
 ينفذ أو يربم آخر إجراء أي أو تعاقد، أو تراسل أو تبادل أي: "بأا ،هـ1430/ 03/ 19 يف املؤرخ) 81( رقم لقرارل اخال من احلكومية
راجع يف ذلك املوقع التايل:". إلكترونية بوسيلة جزئي أو كلي بشكل  

http://www.yesser.gov.sa/ar/MechanismsAndRegulations/Regulations/Pages/cont
.aspx-rol_computer_information_network              :12/2015/ 22تاريخ اإلطالع  

 العمومية بالصفقات املتعلقة االلكترونية للبوابة استحداثه من بالرغم بالتعريف كترونيةاالل املعامالت هذه إىل يتطرق مل اجلزائري املشرعاّ مأ   
. 2010لسنة 58، ج. ر عدد 2010أكتوبر  7، املؤرخ يف العمومية الصفقات بتنظيم املتعلق 263/ 10 رقم الرئاسي املرسوم طريق عن  
ومة اإللكترونية، ورقة عمل مقدمة ضمن حبوث مؤمتر " أمن املعلومات صفية بنت عبد اهللا أمحد خبيت، ضبط ومعايري أداء احلكـ  )3(

. وانظر أيضا:133، مرجع سابق، ص 2009واحلكومة اإللكترونية"، كواالملبور، ماليزيا، أبريل   
Samir Lahlou, E-Government ou Gouvernement Eléctronique, Bulletin d’information périodique (BIP), juin 

– 2002- n° 114, p 60.                                                                                                                                                      
.125حممود القدوة، مرجع سابق، ص ـ )4(  
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النظام املعلومايت للحكومة اإللكترونيةرائم االعتداء على : جاملبحث األول        

خمزنة يف شبكات احلاسب  )1(احلكومة اإللكترونية تعتمد على قاعدة بيانات من املعروف أنّ

ساب خالهلا عند التفاعل ما بني اجلمهور وجهات احلكومة اإللكترونية، وأنّ النظام اآليل أو تن

املعلومايت للحكومة اإللكترونية معرض للعديد من التهديدات سواء كانت تقع بطريق مباشر على 

هذا النظام أو بطريق غري مباشر من خالل اخلدمات الوسيطة اليت يقدمها الوسطاء ما بني العميل 

دي يف نطاق احلكومة اإللكترونية وما بني شبكة األنترنت. ونظرا للدور الفني الكبري هلؤالء، العا

قامت التشريعات حبماية النظام املعلومايت للحكومة اإللكترونية من خالل حتميل هؤالء املسؤولية 

اجلنائية.   

اإللكترونية بطريق جرائم اإلعتداء على النظام املعلومايت للحكومة  م التطرق إىلتوعليه سي

ل، أمجلرائم االعتداء غري املباشر على النظام  ا املطلب الثاين فسيخصصمباشر وذلك يف املطلب األو

وذلك على التفصيل اآليت: ،املعلومايت للحكومة اإللكترونية  

جرائم االعتداء املباشر على النظام املعلومايت للحكومة االلكترونية: املطلب األول     

ضيتعر ح هلم النظام املعلومايت للحكومة اإللكترونية إىل اإلختراق من قبل أفراد غري مصر

بالدخول إليه أو البقاء فيه، أو حىت إتالفه، وعلى الرغم من أن هذه اجلرائم تعد مراحل سابقة 

املعلومايت أو اإلعتداء على حرمة احلياة  وضرورية الرتكاب جرائم معلوماتية أخرى، مثل التزوير

                                                
، وهي عبارة عن جمموعة كبرية "Data Base " وباللغة اإلجنليزية " Base de donnéésيقابل قاعدة البيانات باللغة الفرنسية"ـ  )1(

 من املستندات والوثائق تتناول موضوعا معينا (طب، هندسة، قوانني، الضرائب..)، يتم تنظيم وتصنيف حمتوياا مث يقوم املتخصصون بتسجيل
أا تكون مرتبة ومصنفة بشكل يسهل عمليات البحث واإلسترجاع ملا هذه احملتويات على أسطوانات متصلة باحلاسب، وتتميز هذه القاعدة ب

. 456، ص 2002، 1ورد ا من معلومات. حممد سامي عبد الصادوق، حقوق مؤلفي املصنفات املشتركة،ا ملكتب املصري احلديث، ط 
يف املؤسسة خمزونة باستعمال إحدى وسائل وتدعى هذه  قاعدة البيانات أيضا ببنك املعلومات، وهو جمموعة البيانات عن جماالت نشاط 

.267، ص 2002التخزين املباشر. فاروق علي احلفناوي، قانون الربجميات، دار الكتاب احلديث، القاهرة،   
املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ااورة  03ـ05من أمر رقم  02فقرة  05واملشرع اجلزائري تعرض لقاعدة البيانات يف املادة 

حيث نص "...اموعات واملختارات من مصنفات، جمموعات من مصنفات التراث التقليدي وقواعد البيانات سواء كانت اجلزائري،
مر مستنسخة من دعامة قابلة لإلستغالل بواسطة آلة أو بأي شكل من األشكال األخرى، واليت تأيت أصالتها من انتقاء موادها أو ترتيبها".األ

، يتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ااورة، ج.ر،ع 2003جويلية عام   19املوافق  1424األوىل عام  مجادى19مؤرخ يف  03ـ05رقم 
.2003، لسنة 44  
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اخلاصة وغري ذلك من اجلرائم، إال أن مرتكب هذا الفعل قد يقصده حبد ذاته دون أن يهدف إىل 

ارتكاب جرائم أخرى من ورائه.   

هو نظام منفصل أو جمموعة من األنظمة املتصلة ” والنظام املعلومايت حسب املشرع اجلزائري: 

، ”لية للمعطيات تنفيدا لربنامج معنيببعضها البعض أو املرتبطة يقوم واحد منها أو أكثر مبعاجلة آ

املتضمن القواعد اخلاصة  04ـ 09) من القانون رقم 2وذلك ما جاء يف الفقرة (ب) من املادة (

.)1(اإلعالم واالتصال ومكافحتها تللوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا  

من أهم جرائم  ،ترونيةوعليه يعد االعتداء على النظام املعلومايت السيما نظام احلكومة االلك

املعلوماتية، كون هذا النظام يتم من خالله العديد من عمليات املعاجلة اآللية للمعطيات احلكومية، 

ساس على: وتتمثل هذه اجلرائم يف األ  

نظام املعلومايت للحكومية اإللكترونية.الـ جرمية الدخول أو البقاء غري املشروع يف   

املعلومايت للحكومة االلكترونية.النظام ـ واالعتداء على سري   

على التفصيل اآليت يف الفرعني التاليني:  يتم تناولهذلك ما س   

رمية الدخول أو البقاء غري املصرح ما يف النظام املعلومايت للحكومة االلكترونية.: جالفرع األول   

لنظام ااملصرح ما يف الدخول أو البقاء غري  ريعات اهتماما كبريا بتجرميولت خمتلف التشأ      

من  1ـ 323ع الفرنسي يف املادة عليه املشر علومايت للحكومة االلكترونية، ومن ذلك ما نصامل

. 1994 واملعدل سنة 88/19الصادر بالقانون رقم ) 2(قانون العقوبات  

                                                
على الرغم من أن املشرع مل حيدد العناصر اليت يتكون منها نظام املعاجلة اآللية من مدخالت أو خمرجات وغريها، وإمنا اعتمد على ـ  )1(

يف التعريف باعتبارها تنطوي على مراجل سابقة والحقة (اإلدخال واخلزن والنقل والتبادل...)، وهي تعترب عناصر  عنصر عملية املعاجلة اآللية
الواردتان ” املرتبطة...“...وكذا ”املتصلة..“...باملعلومات ضمن مفهوم املعاجلة، وما ببني ذلك عبارة  االتصاليةالتبادل املتعلقة باجلوانب 

  ) السابق الذكر.04ـ09ة من قانون رقم (الثاني ضمن نص املادة
Article 323-1de code pénal: « Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partieـ (2)  

 d'un système  de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 € 
d'amende.                                                                                                                                                     
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الذي أقره الكوجنرس األمريكي بشأن جترمي اإلتصال  1984األمريكي يف قانون سنة  عواملشر

واملعدل مبوجب قانون إساءة استعمال ) 1(غري املرخص به، والغش وإساءة استعمال الكومبيوتر

كاملشرع  والعربية منها األجنبية التشريعات من وغريها، 1030/1يف املادة 1994الكمبيوتر لسنة 

الثة يف املادة الث 26/3/2007السعودي مثال وفقا لنظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية الصادر يف 

                              ..)2(منه

ونصوالسعودي  مريكيواأل الفرنسي نياملشرع ذوح حذا فقد اجلزائري للمشرع بالنسبة اأم 

من خالل تعديله بالقانون رقم اجلزائري  العقوبات قانون من أوىل فقرة مكرر 394 املادة يف

 50000  من وبغرامة سنة إىل أشهر ثةالث من باحلبس يعاقب": أنه على السابق ذكره )15ـ04(

 للمعاجلة منظومة من أوجزء كل يف الغش طريق عن يبقى أو يدخل من كل دج 100000 إىل دج

. ذلك حياول أو للمعطيات األلية  

وإذا ترتب على األفعال ، ب عن ذلك حذف أو تغيري ملعطيات املنظومةتضاعف العقوبة إذا ترت

اشتغال املنظومة تكون العقوبة احلبس من ستة أشهر إىل سنتني والغرامة املذكورة أعاله ختريب نظام 

دج " . 150000دج إىل  50000من   

جرمية الدخول أو البقاء غري  الحظ من خالل النصوص القانونية املتقدمة أنّيوعلى ذلك 

ول أو البقاء وىل تكون بارتكاب فعل الدخاملشروع يف نظام املعاجلة األلية تتخذ صورتني، الصورة األ

بغش دون إحداث إتالف أو ختريب للنظام وهي متثل الصورة البسيطة، أما الصورة املشددة، فتتحقق 

                                                
يرجى اإلطالع على املوقع التايل: "  Computer Abus Amendment " ملزيد من التفصيل حول هذا القانونـ  )1(  

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1030  :13/12/2016تاريخ اإلطالع.  
نشات تعترب اململكة العربية السعودية خامس دولة عامليا من بني الدول الرائدة يف استخدام "اخلدمات احلكومية الرقمية"، حيث أـ  )2(

، من قبل وزارة االتصاالت 2003سبتمرب  7بتاريخ  33181/ب/7احلكومة االلكترونية يف السعودية مبوجب املرسوم امللكي رقم 
راء رقم وتكنولوجيا املعلومات. ولتجسيد هذا املشروع فعليا سنت اململكة ترسانة قانونية يف جمال املعامالت اإللكترونية وذلك بقرار جماس الوز

هـ، ويف نفس التاريخ أصدر  8/3/1428بتاريخ  18هـ ومتت املصادقة عليه مبوجب املرسوم امللكي رقم م/ 7،٬3،٬1428ريخ بتا 80
لى هذه القوانني بالتفصيل أنظر هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات ع. لإلطالع 79نظام مكافحة جرائم املعلوماتية بقرار جملس الوزراء رقم 

.                                   دية على املوقع التايل:باململكة العربية السعو
http://www.citc.gov.sa/ar/Pages/default.aspx.             :13/12/2016تاريخ اإلطالع.  
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تناوله بتفصيل من خالل دراسة كل صورة يتم ذلك ما س ،بتوافر نتيجة عن فعل الدخول أو البقاء

على حدة.  

علومايت للحكومة اإللكترونية، للنظام املجرمية الدخول أو البقاء غري املشروع فالبحث إذن عن  

.  (ثانيا)عنوياملركن الو يقتضي حتديد أركان هذه اجلرمية املثمثلة يف الركن املادي (أوال)  

جلرمية الدخول أو البقاء غري املصرح ما يف النظام املعلومايت أوالـ الركن املادي  

جمرد سلوك الدخول أو البقاء  ن الركن املادي يف جرمية الدخول أو البقاء غري املشروع منيتكو

ان إىل نتيجة معينة يف اجلرمية يف ذان يؤديليف اجلرمية يف صورا البسيطة، أو الدخول أو البقاء ال

صورا املشددة.  

ـ الصورة البسيطة جلرمية الدخول أو البقاء غري املشروع يف نظام املعاجلة اآللية للمعطيات:  1  

رمية من نشاط اجرامي يتمثل يف فعل الدخول غري املرخص به إىل ل الركن املادي هلذه اجليتمثّ

نظام املعاجلة اآللية للمعطيات أو يف جزء منه، أو البقاء غري املصرح به كاآليت:  

فعل الدخول غري املصرح  به :   ـ أ  

يقصد بالدخول غري املصرح به: الولوج إىل املعلومات واملعطيات املخزنة داخل نظام احلاسب  

.)1(آليل بدون رضا املسؤول عن هذا النظام ا  

"دخول شخص  بأنه: )2(2007وقد عرفه نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية السعودي لسنة

بطريقة متعمدة إىل حاسب أيل، أو موقع إلكتروين أو نظام معلومايت، أو شبكة حاسبات آلية غري 

مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها".   

                                                
 Bainbridge ( David ). Hacking the unauthorised access of computer system, the legalـ  (1)

implication . M.L , Rev. March 1989 .vol 52 p. 237.                                                         
ب املرسوم هـ، ومتت املصادقة عليه مبوج7/3/1428) بتاريخ 79صدر نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية بقرار جملس الوزراء رقم (ـ (2)

. م 27/3/2007املوافق لـ  هـ 1428/ 8/3بتاريخ  17امللكي رقم م/  
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ل الدخول الذي يشكل الركن املادي يف هذه اجلرمية ال يقصد به الدخول يتضح مما سبق أن فع

وسائل الفنية الاملادي إىل املكان الذي يتواجد به احلاسوب ونظامه، بل يقصد به الدخول باستعمال 

. )1(والتقنية إىل النظام املعلومايت أي الدخول املعنوي أو االلكتروين  

ال يعترب حبد ذاته سلوكا غري مشروع وإمنا يتخذ هذا الفعل  فعل الدخول إىل النظام املعلومايت

ق الدخول غري ، ويتحقّ)2(وصفه اإلجرامي انطالقا من كونه قد مت دون وجه حق، مبعىن دون تصريح

شروع إىل النظام املعومايت بأحد األمرين: أوهلما أال يكون هناك تصريح بالدخول بتاتا لدى من امل

اليت أن يوجد تصريح بالدخول، ولكن املصرح له يقوم بتجاوز احلدود  يقوم بالدخول، وثانيهما

وضح ذلك فيما يلي: يمست له يف هذا التصريح، وسر  

  حالة عدم وجود تصريح إطالقا:ـ  1أ.

      خاصة شفرات على احلصول طريق عن أي، املعلومايت النظام اختراق طريق عن ذلك يتم      

 مت منه، كجزء يعمل كي اآليل للحاسب األصلية الربامج إحدى يف دجمه يتم فريوس برنامج ادخال أو

.)3(أخرى وسيلة بأي أو الكمبيوتر، إىل للدخول املستخدمون يستعملها اليت الشفرات بتسجيل يقوم  

حالة جتاوز التصريح: ـ 2أ.   

التصريح يف هذه احلالة يكون الفاعل مصرحا له بالدخول إىل جزء من النظام إال أنه يتجاوز 

لدخول إليها، وهذا ايت أو إىل أجزاء أخرى حيظر عليه املمنوح له ويدخل إىل كامل النظام املعلوما

ا النظام املعلومايت الفرض يف الغالب يتم 4(من قبل العاملني يف املؤسسات اليت يوجد(.  

يف  مكرر 394املادة  وهو ما وضحتهة بصفة مرتكب الفعل االجرامي، يف هذه اجلرمي يعتد وال

ن الفاعل أو يبقى..."، سواء كا "..كل من يدخل:فقرا األوىل من قانون العقوبات اجلزائري بقوهلا

                                                
.158 ص ،2008 األردن، ،1ط  والتوزيع، للنشر الثقافة دار املعلوماتية، اجلرائم املومين، القادر بدع ال ـ)1(  

(2) –Cour d’appel de Paris,,du 5 février 2014 , Bulltin crim 2015, n° 119. Disponible sur site   suivante :                 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030635061  

جلنائية ملعطيات احلاسب اآليل، يف القانون اجلزائري واملقارن، رسالة ماجستري، كلية احلقوق، حممد مسعود حممد خليفة، احلماية اـ  )3( 

. 115، ص 2005جامعة االسكندرية،   
   (4) - Cour , Cass, chombre crim, Lion, 03 Octobre, 2007. Arrét disponible sur site suivante:                       

ance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000017917792https://www.legifr  



	     احلماية اجلنائية املوضوعية للحكومة اإللكترونية                                          لباب األولا  
 

 19  

سواء كان يستطيع االستفادة من النظام أم ال، م الكمبيوتر، اال عالقة له بنظ ويعمل يف جمال األنظمة أ

.)1(إمنا يشترط أن ال يكون ممن هلم حق الدخول إىل النظام  

إلرادة صاحب النظام أو من له حق السيطرة  اقق الدخول غري املشروع مىت كان خمالفيتح

عليه، من ذلك األنظمة املتعلقة بأسرار الدولة أو اليت تتضمن بيانات شخصية تتعلق حبرمة احلياة 

.)2(اخلاصة أو معلومات ال ميكن االطالع عليها  

ا أمام اجلمهور، ألنه لو كان كذلك فال لكي تقوم هذه اجلرمية جيب أال يكون النظام مفتوح

.)3(يباح للجمهور الدخول والتجول يف النظامإذ جرمية   

اجلزائري والفرنسي لتوفر جرمية االعتداء على نظام املعاجلة اآللية على  نيمل يشترط املشرع

ن هناك إال أ . مأذون له يف ذلكن يكون غريأية الفنية هلذا النظام، بل يكفي ضرورة توافر احلما

يرى ضرورة وجود نظام أمين لقيام اجلرمية خاصة وأن توفر هذه احلماية  الفرنسي جانب من الفقه

الفنية والدخول بالرغم من ذلك إىل نظام املعاجلة اآللية من شأنه أن يكون دليال قاطعا على توفر 

احلماية، غري أن  القصد لدى اجلاين، الذي ال ميكن أن يدخل صدفة، بل باستعمال طرق تقنية خلرق

، 1994أفريل  5هذا االجتاه مل يتنب يف فرنسا. وقد تأكد ذلك يف حكم استئناف باريس الصادر يف 

 تأكد من خالله أنه ليس من الالزم لقيام جرمية الدخول غري املصرح به أن يكون فعل الدخول متّ

. )4(عن النظام سؤولد إرادة املمبخالفة تدابري أمنية، وأنه يكفي لقيام اجلرمية أن الدخول قد مت ض  

 تبنيالوضع يف قانون العقوبات اجلزائري مشابه للوضع يف قانون العقوبات الفرنسي، إذ مل 

اآللية للمعطيات حممياً  جبهاز أمان، وإمنا جاء  إىل ضرورة أن يكون نظام املعاجلةمكرر  394املادة 

.ة أو غريحممية حتظى حبماية هذا القانونالنص عاما، وعليه فان مجيع األنظمة سواء كانت حممي  

                                                
.11، ص 2010خثري مسعود، احلماية اجلنائية لربامج الكمبيوتر، أساليب وثغرات، دار اهلدى، اجلزائر ، ـ )1(  
.123، ص 1999علي عبد القادر القهوجي، احلماية اجلنائية لربامج الكمبيوتر، املكتبة القانونية، القاهرة، ـ  )2(  

.439 ، ص2010مد عبيد الكعيب، احلماية اجلنائية للتجارة االلكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة، ـ حم  (3)     

:Cour de cassation de Paris,chambre commercial,du 5 avril 1994, n° 91-21840 .disponible sur sit suivantـ (4)  
fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007032711https://www.legifrance.gouv.  
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وجتدر اإلشارة يف األخري إىل أن جرمية الدخول بدون تصريح إىل النظام املعلومايت تعد من 

اجلرائم الشكلية اليت ال يتطلب لقيام الركن املادي فيها نتيجة ما، بالرغم من إمكانية حدوث أضرار 

أو إفساد نظام التشغيل نتيجة عملية الدخول غري املصرح  معينة باملعلومات سواء مبحوها أو بتعديلها

.)1(له بالدخول إليه  

: ـ  فعل البقاء غري املشروع يف نظام املعاجلة األلية للمعطياتب   

البقاء هو: "التواجد داخل نظام املعاجلة اآللية للمعطيات ضد إرادة من له احلق يف السيطرة على       

.                                                              )3(دم وضع حد للتشعب داخل النظام مع االعتقاد بأن ذلك يشكل خطأ"، أو هو:"ع)2(هذا النظام"  

ادي جلرمية البقاء غري املصرح به داخل النظام املعلومايت يف احلالة اليت جيد فيها ملويتحقق الركن ا    

، كأن يكون الدخول قد مت عن لية للمعطيات بدون قصد منهة اآلالشخص نفسه داخل نظام للمعاجل

طريق الصدفة بدون إرادة من الداخل، لكنه بعد اكتشافه بأنه داخل النظام يبقى فيه وال خيرج منه يف 

نه داخل نظام أاجلاين  االوقت الذي كان جيب عليه مغادرته، فالبقاء هنا يبدأ من اللحظة اليت يعلم فيه

. )4(خوله ورغم ذلك ال يضع حدا  لوجوده داخله ويبقى فيهغري مصرح له بد  

ق مستقال عن الدخول إىل النظام وقد جتتمع اجلرميتان كالتايل:والبقاء املعاقب عليه قد يتحقّ  

بالنسبة للبقاء املعاقب عليه كجرمية مستقلة: ـ  1ب.      

كن املتدخل جتاوز املدة يكون يف حالة الدخول املشروع إىل النظام، سواء يكون مصرح به ول

املسموح له بالبقاء فيها داخل النظام، أو يف احلالة اليت يطبع فيها نسخة من املعلومات يف الوقت 

الذي كان مسموحا له فيها بالرؤية أو االطالع فقط، أو يكون الدخول عن طريق الصدفة أو اخلطأ، 

ورا، فإذا بقي رغم ذلك فإنه يعاقب وجيب على املتدخل يف هذه احلالة أن يقطع وجوده وينسحب ف

على جرمية البقاء غري املشروع إذا توافر هلا الركن املعنوي.  
                                                

(1)- Cour d’appel de Lyon , du 17 janvier 2007.Bulletin criminel 2007, N° 236.disponible sur sit suivante :  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000017917792  

حبث مقدم ملؤمتر القانون والكمبيوتر واالنترنت، كلية الشريعة  املعاجلة الكترونيا، تالقهوجي، احلماية اجلنائية للبيانا ـ  علي عبد القادر)2(
.52، ص2000، جامعة االمارات العربية املتحدة، العني، دولة االمارات العربية املتحدة، 2000مايو  3ـ 1والقانون املنعقد :  

  .Raymond Gassin, Fraude informatique, Dalloz 1995. n° 114 p. 19 ـ (3)   
  .Ib.id, n° 112, p, 19( ـ 4)     
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 أن اخلطأ أو الصدفة طريق عن دخول بعد أو به مصرح دخول بعد البقاء حالة بني جيمع وما       

 الدخول جرمية أحكام بشأا تطبق أن ميكن ال وبالتايل مشروعا، كان احلاالت هذه مجيع يف الدخول

 إىل آخر سلوكا ليضيف اجلنائي املشرع تدخل هلذا وقتية، جرمية األخرية هذه ألن املشروع، غري

وذلك يف الفقرة  )1(مستمرة جرمية تعد واليت، املشروع غري البقاء وهو به، املصرح غري الدخول جانب

    أي " Ou de se maintenir "بقوله من قانون العقوبات الفرنسي 1ـ  323األوىل من املادة 

 استئناف حملكمة الشهري احلكم يف به املصرح غري البقاء نص الفرنسي القضاء طبق ولقد ،أو البقاء""

 داخل به املصرح غري البقاء جيرم القانون أن احلكم هذا يف وجاء 1994 ابريل 5 يف الصادر باريس

 اكتسب انه إال مشروعة بطريقة مت أو اخلطأ طريق عن مت قد الدخول كان سواء اآليل، احلاسب نظام

.  )2(جانبه من خلطأ نتيجة البقاء يف حقه الفاعل فقد لو كما الالمشروعية صفة ذلك بعد  

روع مع جرمية الدخول غري املشروع:وقد جتتمع جرمية البقاء غري املشـ  2ب.   

ويدخل إليه فعال  وذلك يف الفرض الذي ال يكون فيه للجاين احلق يف الدخول إىل النظام     

باملخالفة إلرادة الشخص صاحب النظام أو من له حق السيطرة عليه، مث يبقى داخل النظام بعد ذلك 

.)3(االجتماع املادي جلرمييت الدخول والبقاء غري املشروع يف النظام ضويتحقق يف هذا الفر  

لية اليت ال يشترط فيها أن جرمية البقاء غري املشروع تعد من اجلرائم الشكإىل وجتدر االشارة 

. )4(حدوث نتيجة جرمية معينة، فيكفي البقاء غري املصرح به ليقوم الركن املادي هلذه اجلرمية  

                                                
                                                                                                     . Raymond. Gassin .op. cit. n° 112, p, 19ـ  (1)

،    2002، القاهرة 2فريد قورة، جرائم احلاسب اإلقتصادية، دراسة نظرية وتطبيقية، دار النهضة العربية، ط  وانظر أيضا نائلة عادل حممد

 . وأيضا: مجيل عبد الباقي الصغري، القانون اجلنائي والتكنولوجيا احلديثة، الكتاب األول، اجلرائم الناشئة عن استخذام احلاسب اآليل،361ص 

.150، ص 1992القاهرة،  ، دار النهضة العربية،1ط   

.463حممد عيد الكعيب، مرجع سابق، ص ـ  ) 2(  

.133مرجع سابق، ص احلماية اجلنائية للبيانات...، علي عبد القادر القهوجي، ـ ) 3(  

. 161 ص سابق، مرجع املومين، القادر عبد الـ   )4(  
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ـ الصورة املشددة جلرمية الدخول أو البقاء غري املشروع يف نظام املعاجلة اآللية للمعطيات: 2  

 فعل وقوع مبجرد املشروع ريغ البقاء أو الدخول جرمية لقيام يكتفي املشرع أن لذكرسبق ا

 أوالبقاء الدخول هذا عن جنم إذا لكن معينة، نتيجة أي حدوث يتطلب أنن دو البقاء، أو الدخول

 بل املشرع، اعتبار حمل النتائج كل وليست اجلرمية، هذه عقوبة تشديد ذلك على ترتب معينة نتائج

 املعاجلة نظام معطيات تغيري أو حذف وهي القانوين، األثر هذا عليها يترتب فقط الثةث نتائج هناك

 املادة من والثالثة الثانية لفقرةا إليها أشارت حسبما وذلك النظام، هذا ختريب أو للمعطيات، األلية

اعف العقوبة إذا ترتب على ذلك بنصها: "...تض ،)1(اجلزائري العقوبات قانون من مكرر 394

ه ختريب نظام اشتغال عن األفعال املذكورة أعالأو تغيري ملعطيات املنظومة. وإذا ترتب  حذف

: نصت ثحي الفرنسي، العقوبات قانون من 1ـ323 املادة من الثانية الفقرة وكذلك..."، املنظومة

 النظام هذا تشغيل إتالف أو النظام هذا يف املخزنة املعطيات يف تعديل أو حمو الدخول عن جنم إذا"

.)2( "يورو 45000 دارهامق وغرامة سنوات ثالث العقوبة تكون  

ويكفي لتوافر الظرف املشدد أن تكون هناك عالقة سببية ما بني الدخول أو البقاء غري 

يف النظام وعدم قدرته على أداء وظيفته أو تعديل  املشروع وبني النتيجة اليت حتققت وهي حمو

. )3(ميةالبيانات، وهذه النتيجة هي اليت اعتربها املشرع ظرفا مشددا يف هذه اجلر  

كما ال يشترط أن تكون النتيجة الضارة مقصودة أي على سبيل اخلطأ، فالظرف هنا ظرف 

مادي يكفي أن توجد بينه وبني اجلرمية العمدية وهي الدخول أو البقاء غري املشروع العالقة السببية 

أن التعديل أو حمو السابقة الذكر للقول بتوافره، إال إذا أثبت اجلاين انتفاء تلك العالقة كأن يثبت 

. )4(املعطيات أو ختريب النظام يرجع إىل القوة القاهرة أو احلادث املفاجئ  

                                                
املؤرخ يف  15ـ 04العقوبات، املعدل واملتمم بالقانون رقم املتضمن قانون  1966يونيو  8املؤرخ يف  156ـ  66األمر رقم ـ (1) 

.2004لسنة  71، ج. ر ع 2004نوفمرب   10  
(2) -Article 323-1 / 2 de code pénal constitue :“ 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 100 000 € d'amende”.                                                                                   

االلكترونية، الكتاب الثاين، احلماية اجلنائية واملعلوماتية لنظام احلكومة  د الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوين حلماية احلكومةعبـ ) 3(

.362، ص 2003، االلكترونية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية  
.114، ص 2007، 1أمال قارة، احلماية اجلزائية للمعلوماتية يف التشريع اجلزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، ط ـ  )4(  
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جلرمية الدخول والبقاء يف النظام املعلومايت ثانيا ـ الركن املعنوي  

ستشف ذلك يعمدية وجرمية بصورتيه البسيطة واملشددة جرمية الدخول أو البقاء داخل النظام 

كل من يدخل أو يبقى عن طريق رر من قانون العقوبات اجلزائري بقوهلا: " مك 394من نص املادة 

 من قانون العقوبات الفرنسي بقوهلا: 01ـ323 وهو ما نصت عليه املادة ،"الغش

"Frauduleusement وهذا التعبري يعين أن الفاعل يقدم على فعله أو امتناعه وهو يعلم بعدم ،"

شرعيته.  

اء داخل النظام املعلومايت للحكومة االلكترونية جرمية عمدية البد جرمية الدخول أو البق اذن

ادة، فيلزم أن تتجه نية اجلاين إىل فعل الدخول أو البقاء رمن توافر القصد اجلنائي بعنصريه العلم واال

.)1(أو البقاء فيه إىل هذا النظام لأنه ليس له احلق يف الدخوااللكترونية، وأن يعلم  ةيف نظام احلكوم  

فال يتوافر القصد اجلنائي إذا كان دخول اجلاين داخل النظام مسموح به أي مشروع  ،ومن مثة

القصد اجلنائي يف خطأ كأن جيهل وجود حظر للدخول أو البقاء، ويكفي فيها توافر  أو إذا وقع

. اخاص اجنائي ايضا توافر قصدأالعام، وال يشترط   

ة خاصة لقيام طلبت نيتبعض التشريعات ت خالف التشريع اجلزائري والفرنسي هناك ىعل

يف  1990، فقانون إساءة استخدام احلاسبات اآللية لعام لدخول أو البقاء غري املصرح ماجرمية ا

         اململكة املتحدة يتطلب لقيام جرمية الدخول أن ترتكب بنية ارتكاب جرمية أخرى كالسرقة 

يشترط لقيام جرمية  1991لربتغايل للجرائم املعلوماتية لعام أو التهديد أو النصب ...، ويف القانون ا

. )2(حلصول حلسابه، أو لغريه على ربح أو فائدة غري مشروعةاالدخول أن تكون لدى الفاعل نية   

على توافر القصد اجلنائي لدى اجلاين إذا كان النظام  ميكن للقاضي اجلنائي أن يستدلّ

اختراقه، فنظام األمن ال يعدو أن يكون وسيلة إثبات سوء النية من قام بنظام أمين ومت  ااملعلومايت حماط

.بطريقة غري مشروعة بانتهاك النظام ودخل  

                                                
   .126، ص 2007ـ شيماء عبد الغين حممد عطا اهللا، احلماية اجلنائية للتعامالت اإللكترونية، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية،  )1(

Thèse de ,La répression des délits informatiques dans une perspectiveinternationaleVerguth (pascal),  - )2(

  :                      e suivantp. 211. Disponible sur sit Montpellie, 1996,p é,à université de Droit priv doctorat en  
eww.sudoc.abes.fr//DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=La+répression+des+délits+informatiqu
                                                                                .                          +dans+une+perspective+internationales     
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داخل النظام والركن املعنوي  وبالتايل فإذا توافر الركن املادي الذي يتخذ صور الفعل أو البقاء

مية الدخول أو البقاء غري املشروع.املتمثل يف القصد اجلنائي العام بعنصريه العلم واالرادة قامت جر  

جرمية االعتداء على سري النظام املعلومايت للحكومة االلكترونية.الفرع الثاين:   

نية مل يتعرض املشرع اجلزائري جلرمية االعتداء على سري النظام املعلومايت للحكومة االلكترو

     رف مشدد فقط جلرمية الدخول بل اكتفى بنتيجة إفساد النظام كظ كجرمية مستقلة قائمة بذاا،

عليها مبوجب  نص ، خبالف املشرع الفرنسي الذي 2كرر/م 394أو البقاء غري املشروع  يف املادة 

تعطيل أو إفساد تشغيل نظام املعاجلة اآللية عاقب كل من يقوم بي"تنص على : و ، 2/ 323املادة 

.)1(يورو " 150000للمعطيات باحلبس ملدة مخس سنوات وغرامة مقدارها   

ولذلك فإنه لتحقق هذه اجلرمية يستلزم توافر الركن املادي والركن املعنوي، كاآليت:   

  أوال ـ الركن املادي جلرمية اإلعتداء على سري النظام املعلومايت للحكومة االلكترونية

داء نشاطه، يتمثل الركن املادي إما يف يف تعطيل أو توقيف نظام املعاجلة اآللية للمعطيات عن أ

وإما يف فعل إفساد نشاط أو وظائف هذا النظام.    

ـ تعطيل وتوقيف النظام: يقصد به كل فعل من شأنه أن يؤدي إىل إعاقة سري عمل نظام  1

يجعله ال يقوم بعمله بصورة طبيعية، فاملعاجلة اآللية للمعطيات، وذلك بإحداث عطب أو خلل بالشئ 

.)2(ام العلومايت وجعله بطيئا أو يعطي نتائج غري مطلوبةمما يؤدي إىل احلد من سرعة النظ  

وال يشترط وقوع التوقف على كل عناصر النظام، بل يكفي أن يؤثر على أحد هذه العناصر 

فقط سواء املادية ( جهاز الكمبيوتر نفسه، شبكات االتصال، أجهزة النقل...) أو املعنوية (الربامج 

ل أو التوقيف بأي وسيلة، فاملشرع مل حيدد وسيلة معينة، وتكون . وحيصل التعطي)3(واملعطيات....)
                                                

(1)  - Article 323 -2 /1de code pénal: “Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement 
d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement 

et de 150 000 € d'amende”.                                                                                                     
،                       1992، عمان، األردن، 1ـ حممد أمني حممد الشوابكة، جرائم احلاسوب واألنترنت، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط  )2(

.224ـ  223ص   
. 139.، مرجع سابق، ص علي عبد القادر القهوجي، احلماية اجلنائية للبيانات..ـ   )3(  
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وسيلة التعطيل مادية إذا وقعت على األجهزة املادية للنظام مثل ختريبها أو قطع شبكات االتصال، 

ظام مثل الربامج واملعطيات ا وقعت على الكيانات املنطقية للنوقد تكون وسيلة التعطيل معنوية إذ

يات التالية:وذلك باتباع التقن  

؛)1(فريوسي برنامج إدخال ـأ   

؛)2(معلوماتية قنابل استخدام ـب   

.تعديل كلمة السر ـج   

أو بأي وسيلة تؤدي إىل تباطؤ وارتباك يف أداء النظام لوظيفته املعلوماتية. تطبيقا لذلك قضت  

سال رسائل كثرية إىل جرمية االخالل بالنظام من املتهم الذي قام بار إحدى احملاكم الفرنسية بتوافر

الرسائل ترسل إليه من أجهزة  هذا اجلهاز أن ليتوهم أحد األجهزة اخلاصة بإحدى الشركات املنافسة

متعددة، وتتضمن طلبيات شراء من الشركة، وقد كانت تلك الطلبات غري جدية وكان هدف املتهم 

طلبات جديدة، وبالتايل  األجهزة اخلاصة ذه الشركة حىت تكون عاجزة عن تلقي ألمنها أن مي

حيدث هلا  أضرار،  لذا قضي بتوافر هذه اجلرمية يف تلك احلال.      

:املعلومايت النظام إفساد ـ 2  

 لإلستعمال صاحل غري للمعطيات اآللية املعاجلة نظام جعل إىل يؤدي فعل كل باإلفساد قصدي     

 إعدام يعين االفساد أن أي عليها، لاحلصو جيب كان اليت تلك غري نتائج يعطي بأن ذلك السليم،

.)3(مطلقا لإلستعمال صاحل غري وجعله الشئ  

                                                
اشتق مصطلح الفريوس من العلوم البيولوجية، يعين به "السم"، وهو عبارة عن برنامج او جزء يف الشفرة اليت تدخل إىل احلاسب اآليل ـ  (1)

 حاسب دف التخريب وتتميز بقدرا على نسخ نفسها إىل نسخ كثرية وقدرا على االنتقال من مكان إىل مكان أو من حاسب إىل
.22ـ  21، ص 2005واالختفاء وتغطية حمتوياته. انظر: رامي عبد العزير، الفريوسات وبرامج التجسس، دار الرباء، االسكندرية،   

إشتقاقا من االسم املوقع على  Brain يه اسم "ل، واطلق ع1987وقد سجل أول اكتشاف للفريوس يف مدينة "الهور" يف باكستان عام 
.83، ص 2004نها الفريوس. انظر: حممد علي العريان، اجلرائم املعلوماتية، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، السطوانة اليت يسك  

": هي نوع من الربامج اخلبيثة صغرية احلجم يتم إدخاهلا بطرق غري مشروعة وخفية مع برامج أخرى، Bombـ القنبلة املعلوماتية "(2)
فرة تنظم إىل جمموعة ملفات يتم تقسيمهاإىل أجزاء متفرقة حىت ال ميكن التعرف عليها حبيث تتجمع فيما فشكليا هي ليست ملفا كامال وإمنا ش

بيمها حبسب األمر املعطى هلا يف ساعة معينة أو يف يوم معني أو عند حدوث واعقة معينة. أنظر: نادية أمني حممد علي، الفريوسات وطرق 
 28و تعامل رقمي آمن"، يف معا حنقة عمل مقدمة إىل املؤمتر الدويل حول أمن املعلومات "الوقاية منها كوسيلة ألمن البيانات، ور

.206ص د.س.ن،  منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، ، مسقط ـ سلطنة عمان،20،12/2005ـ  
.119ـ  116ل قارة، مرجع سابق، ص أماـ  (3)    
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وعلى ذلك خيتلف االفساد عن التعطيل، من حيث أن التعطيل يتيح فرصة إصالح النظام 

املعلومايت وارجاعه إىل حالته الطبيعية، إال أن االفساد يترتب عنه انعدام صالحية النظام املعلومايت. 

فساد خيتلف عن التخريب املترتب عن فعل الدخول أو البقاء غري املشروع املنصوص عليه كما ان اال

من قانون العقوبات اجلزائري، يف أن التخريب يف حال الظرف املشدد ال  2مكرر/  394يف املادة 

ام يشترط فيه أن يكون قصديا، بينما يتطلب فيه هذا الشرط بالنسبة جلرمية االعتداء على سالمة النظ

. )1(املعلومايت مبا فيه نظام املواقع احلكومية االلكترونية  

فساد بأي وسيلة من شأا أن تعوق سري النظام كاالعتداء املادي على النظام وذلك ويتحقق اإل

بتخريب األجهزة املادية للنظام املعلومايت أو قطع شبكات االتصال أو بسكب أي مادة على 

ري النظام، أما االعتداء املعنوي فيتم من خالل استعمال الربامج األجهزة، مما يترتب عليه تدم

والفريوسات اليت تؤدي إىل إعدام سري نظام املعاجلة اآللية للمعطيات كنشر فريوسات بالنظام 

املعلومايت.   

نوفمرب  23اإلشارة إىل أن إتفاقية بودابست املتعلقة باإلجرام املعلومايت املوقعة يف  وجتدر

منها، إذ  04تطرقت إىل االعتداء على سالمة النظام املعلومايت يف الفقرة األوىل من املادة   )2(2001

نصت على أنه: "جيب على كل طرف أن يتبىن االجراءات التشريعية وأية إجراءات أخرى يرى أا 

    ،   ضرورية للتجرمي تبعا لقانونه احمللي إذا أحدث ذلك عمدا ودون وجه حق، أي إضرار أو حمو

أو طمس لبيانات احلاسب". أو تعطيل، أو إتالف،  

هداف املقررة من هذا النص كما أشارت املذكرة التفسريية هلذه االتفاقية هو ومن بني األ

.)3(ضمان سالمة وحسن تشغيل املنظومة املعلوماتية  

                                                
.68، ص 2007ية بودابست ملكافحة جرائم املعلوماتية، معلقاعليها، دار النهضة العربية، القاهرة، هاليل عبد الاله أمحد، إتفاقـ   )1(  
    onvention de Budapest sur la cybercriminalité, 23. XL.2001, disponible en ligne aC 2( ـ(

                                                                                                            : l’adresse suivante  
apesthttp://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/7_conv_bud

_/7_conv_budapest_en.pdf                                         :03/03/2016تاريخ االطالع       
  دار االلكترونية، لنظام التجارة اجلنائية الثاين: احلماية الكتاب االلكترونية، التجارة حلماية القانوين لنظاما حجازي، بيومي الفتاح عبدـ )3(

.141ص  سابق، مرجع القهوجي، القادر عبد: علي أيضا . وانظر41، ص 2002إلسكندرية، مصر، ا اجلامعي،  الفكر  
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  نيةجلرمية اإلعتداء على سري النظام املعلومايت للحكومة االلكترو ثانيا: الركن املعنوي

بالتعطيل واالفساد والتدمري جرمية  احلكوميالنظام املعلومايت  سري رمية االعتداء علىجعترب ت     

ب أن تتخد جي عمدية، يتخذ فيها الركن املعنوي صورة القصد اجلنائي بعنصريه العلم واالرادة، إذ

عتداء على سالمة النظام إلجرامي يؤدي إىل اإلشاطه ا إىل فعل االفساد، مع علمه بأن نإرادة اجلاين

.)1(االلكترونية املعلومايت للحكومة  

فإذا قام شخص يتعامل مع النظام بطريقة مشروعة وبسبب إمهال منه بترتب تعطل أو افساد 

. )2(م اجلرمية النتفاء القصد اجلنائيالنظام نتيجة خطأ يف التشغيل، ففي هذه احلالة ال تقو  

عنصريه العلم واالرادة إىل جانب الركن املادي قامت اجلرمية وهكذا إذا توافر الركن املعنوي ب

واستحق مرتكبها العقوبة املخصصة هلذه اجلرمية، وتستخلص حمكمة املوضوع توافر القصد اجلنائي 

. )3(من عدمه من ظروف ومالبسات الواقعة  

ومايت للحكومة لعقوبات املقررة جلرائم اإلعتداء املباشر على النظام املعل: االفرع الثالث   

.اإللكترونية  

أقرت خمتلف التشريعات عقوبات ملرتكيب جرائم االعتداء على النظام املعلومايت بصفة عامة 

متعاملي  يف نفوس ونظام احلكومة اإللكترونية بصفة خاصة، وذلك من أجل بعث الثقة واألمان

احلكومة االلكترونية، وذلك على النحو التايل:    

ة الدخول أو البقاء غري املصرح ما يف النظام املعلومايت : أوال ـ عقوبة جرمي  

 بسيطة األوىل عقوبتها، منهما واحد لكل صورتان املشروع غري البقاء أو الدخول جرمية تتخذ

 على عرجي مث صورتيها، يف اجلرمية هلذه األصلية العقوبات يلي فيما اوليتنوس مشددة، والثانية

بين عقوبة اإلشتراك والشروع يف هذه اجلرمية. ا بعد ي، وفيمالتكميلية العقوبات  

                                                
.122مرجع سابق، ص  سعود،ـ خثري م )1(  
.43عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوين حلماية التجارة االلكترونية، مرجع سابق، ص ـ  )2(  
.130ص  شيماء عبد الغين حممد عطا اهللا، مرجع سابق،ـ  )3(  
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ـ العقوبات األصلية:   1  

على مرتكب جرمية الدخول نيصليتأ نيمكرر عقوبت 394ر الفقرة األوىل من املادة تقر      

 أو البقاء غري املصرح ما، وتشدد الفقرة الثانية من املادة نفسها عقوبة هذه اجلرمية ، إذا جنمت عنها

نتائج معينة، وسنتناول فيما يلي العقوبات يف اجلرمية البسيطة مث يف اجلرمية املشددة.   

العقوبات األصلية للجرمية البسيطة:أ ـ   

العقوبات األصلية هي العقوبات اليت قررها املشرع باعتبارها اجلزاء األساسي للجرمية. وقد 

"تلك العقوبات اليت جيوز  بأا: اجلزائري باتيف فقرا الثانية من قانون العقو 14عرفتها املادة 

رمية الدخول ما يلي سنوضح العقوبات األصلية جلاحلكم ا دون أن تقترن ا أية عقوبة أخرى". وفي

البقاء غري املصرح ما يف النظام املعلومايت يف صورا البسيطة املقررة للشخص الطبيعي مث  أو

للشخص املعنوي.  

لشخص الطبيعي:ـ بالنسبة ل 1. أ  

يف  مكرر من قانون العقوبات على عقوبة أصلية تتمثل 394نص املشرع اجلزائري يف املادة     

دينار  ) إىل مائة الفدج50.000والغرامة من مخسني ألف( )1(إىل سنة )3(احلبس من ثالثة اشهر

.دج)100.000( جزائري  

ىت تكون له سلطة تقديرية يف تفريدها قصى للعقوبة حأدين وحدا أجعل املشرع للقاضي حدا      

مامه، ذلك أن بواعث ارتكاب هذه اجلرمية كثرية، وليس باعث أا تتطلبه احلالة املعروضة حبسب م

االكتشاف والفضول كباعث التجسس والربح، وغريها كثري من الظروف اخلاصة بكل فاعل وبكل 

ا قانون العقوبات اجلزائري تقترب كثريا من جرمية مما يقتضي تفريد العقوبة. وهذه العقوبة اليت قرره

وهو أول قانون فرنسي يتناول جرائم  ،1988م العقوبة اليت قررها قانون العقوبات الفرنسي لعا

شدد من عقوبة تلك اجلرائم وجعل هلا حداً واحداً هو  1994املعطيات، ويف  قانون العقوبات لسنة 

وهو الشهرين، ليسلب القاضي سلطته  1988قانون لغي احلد األدىن الذي جاء به وأ )1( السنة
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لتبلغ  1994بالعقوبة. وبالنسبة لعقوبة الغرامة فقد زادت أيضا يف ظل قانون  مالتقديرية يف التحك

.يورو) 15000مخسة عشر ألف يورو (  

 سنتني العقوبة أصبحت 2004 جوان 21يف  الفرنسي العقوبات لقانون آخر تعديل ويف      

 للعقوبة الواحد باحلد الفرنسي املشرع احتفظ وقد ).يورو 30.000( يورو ألف نيالثث والغرامة

 للمشرع القوية الرغبة يعكس وهذا العقوبتني، من كال وضاعف الغرامة، أو احلبس كانت سواء

                                                                  .اجلرائم هذه مواجهة يف الفرنسي

ويالحظ أنّ املشرع الفرنسي أوىل إهتماما كبريا باملعطيات الشخصية التابعة للدولة، حيث شدد     

العقوبة يف حالة ما إذا مس هذا الدخول أو البقاء غري املشروع هذه البيانات الشخصية يف املادة 

 300.000سنوات والغرامة( 7من ق.ع.ف لتصبح العقوبة كالتايل احلبس ملدة  1/3ـ 323

.)1(يورو)  

  ـ بالنسبة للشخص املعنوي: 2أ.  

) املؤرخ يف 15ـ  04أقر املشرع اجلزائري مبدأ مساءلة الشخص املعنوي يف القانون (     

مكرر من هذا  51، وذلك يف املادة السابق الذكر املعدل لقانون العقوبات 2004/ 10/11

لعقوبات املطبقة على األشخاص املعنوية مكرر من نفس القانون ا 18التعديل. كما حدد يف املادة 

واليت تتفق مع طبيعة هذه األخرية.    

أن املشرع حدد  رح ما يف النظام املعلومايت يالحظوبالنسبة جلرمية الدخول أو البقاء غري املص    

هي ، وقانون العقوبات اجلزائري من 04مكرر  394املادة العقوبة األصلية للشخص املعنوي يف 

، وبالتايل تكون الغرامة املقررة يىل مخس مرات عما هو مقرر على الشخص الطبيعإ املضاعفة ةالغرام

) ومخسمائة دج250.000 ألف(نيعليه يف جرمية الدخول والبقاء البسيطة تتراوح بني مائتني ومخس

                                                
Lorsque les infractions prévues aux deux premiers « : de code pénal 1/3-Article 323 1 (ـ(

alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à 
q ans caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à cin

                                                                          d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende”.  
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من قانون  06ـ323وفيما خيص القانون الفرنسي فقد نصت املادة ، )1(دج)500.000ألف (

:"األشخاص املعنوية ميكن أن حيكم عليها باملسؤولية اجلنائية وفقا للشروط اليت )2(ت بأنالعقوبا

ـ121(حددا املادة وأنّ العقوبات املقررة عليها هي:  )02-  

131وفق ما تنص عليه املادة  ـ الغرامة   من قانون العقوبات. 38ـ-  

131ـ العقوبات احملددة يف املادة    ات. من قانون العقوب 39ـ-  

131ـ املنع احملدد يف املادة    بالنسبة للنشاط املهين الذي وقعت مبناسبته اجلرمية".  02فقرة  39-  

العقوبات األصلية للجرمية املشددةب ـ   

فصل فيما يلي العقوبات األصلية املشددة املوقعة على الشخص الطبيعي مث الشخص سي

املعنوي:  

:ـ بالنسبة للشخص الطبيعي 1ب.  

        مكرر ق.ع جزائري عقوبة جرمية الدخول  394الثانية والثالثة من املادة  تاند الفقردتش     

أو البقاء غري املصرح ما إذا جنم عن هذا الدخول أو البقاء ختريب لنظام اشتغال منظومة املعاجلة 

        لجرمية اردة اآللية للمعطيات أو حذف أو تغيري ملعطياته فترفع العقوبة إىل ضعف تلك املقررة ل

) اشهر، أو يف 06اشهر إىل ستة ( )3(أو البسيطة، سواء يف حدها األدىن الذي تضاعف من ثالثة

حدها األقصى الذي تضاعف كذلك من سنة إىل سنتني، أما الغرامة فثبت حدها األدىن عند مخسني 

ألف دينار  د.ج) وارتفع حدها األقصى إىل مائة ومخسني 50000ألف دينار جزائري (

د.ج) وذلك يف حالة ما إذا أدى الدخول والبقاء إىل حذف أو تغيري  150.000(جزائري
                                                

واحلكمة من مضاعفة الغرامة املقررة على الشخص املعنوي تتمثل يف أا ال تطبق لوحدها على الشخص الطبيعي، وإمنا تطبق عادة إىل ـ  (1)
وبة سالبة للحرية، كما أن املشرع راعى أيضا جانب الذمة املالية فهي لدى الشخص املعنوي أكرب منها لدى الشخص الطبيعي، مما جانب عق

.101جعله يضاعف الغرامة املفروضة على األول.انظر حممد خليفة، مرجع سابق، ص    
responsables  Les personnes morales déclarées: « de code pénal6 -Article 323)2( 

s au des infractions définie 2,-l'article 121 pénalement, dans les conditions prévues par
-l'article 131 présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par

.                                                                              39-, les peines prévues par l'article 13138  

39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à -L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131
                                             fraction a été commise”.l'occasion de l'exercice de laquelle l'in  
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 بنيللمعطيات أما إذا أدى الدخول أو البقاء إىل ختريب النظام فالغرامة تشدد للضعف أي تتراوح 

د.ج).          200.000إىل دج  100.000مائيت دينار جزائري ( ومائة ألف   

فقد رفع العقوبة إىل ثالث سنوات  2004الشأن مع قانون العقوبات الفرنسي لسنة وكذلك      

.)1()يورو 100.000ألف يورو ( مائة(وسنتني للجرمية البسيطة) ورفع الغرامة إىل   

ـ بالنسبة للشخص املعنوي: 2.ب  

رات عما هو الغرامة املضاعفة مخس م لشخص املعنوي عن اجلرمية املشددة يفتتمثّل العقوبة ل      

 ألف نيسمقرر على الشخص الطبيعي، وتكون قيمتها يف قانون العقوبات اجلزائري بني مائتني ومخ

د.ج )، وتكون قيمها  750.000 ألف دينار جزائري (ني) وسبعمائة ومخســ دج250.000(

 225.000ن ألف يورو (ي ومخس وعشرني) هي مائت 2004ت الفرنسي اجلديد(يف قانون العقوبا

و ).يور  

جتدر اإلشارة أن املشرع اجلزائري شدد العقوبة يف حالة اإلعتداء على اجلهات العامة وهو ما     

من ق.ع بقوهلا: "تضاعف العقوبات املنصوص عليها يف هذا  3مكرر  394نصت عليه املادة 

، دون القسم، إذا استهدفت اجلرمية الدفاع الوطين أواهليئات واملؤسسات اخلاضعة للقانون العام

اإلخالل بتطبيق عقوبات أشد". وعليه فاملشرع أوىل اهتماما كبريا باملعطيات والنظام املعلومايت التابع 

للدولة واجلهات العامة، فشدد العقوبة إذا كانت املعطيات حمل االعتداء تتعلق بالدفاع الوطين وذلك 

ن العام.                             نظرا ألمهيتها ودورها يف احلفاظ على سالمة التراب الوطين واألم  

صر املادة هذه احلماية على مؤسسة الدفاع الوطين، بل وسعتها لتشمل اهليئات ومل تق     

ة للقانون العام. واحلكومة االلكترونية تعد إحدى هذه املؤسسات الرمسية ذات عواملؤسسات اخلاض

علوماتية من بيانات ذات أمهية كربى، فهي الطابع اخلاص وذلك مبا ميكن أن حتتويه أنظمتها امل

حكومة إفتراضية مقرها البيئة اإلفتراضية، حيث تكون مستهدفة من طرف القراصنة وجمرمي 

املعلوماتية .   

                                                
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la “: de code pénal 1/2-Article 323 1( ـ(

modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement 
        stème, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende”.de ce sy  
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ـ العقوبات التكميلية:  2  

 التكميلية عقوباتعلى جمموعة ال) 1(من قانون العقوبات اجلزائري 6مكرر  394نصت املادة 

:يتاآلىل جانب العقوبات األصلية وهي كحيكم ا إ اليت  

كاألقراص املضغوطة  اجلرمية ارتكاب يف املستخدمة والوسائل االجهزة تشمل: )2(أ ـ املصادرة      

بشرط أال ختل هذه املصادرة  حجزها، أو ببيعها وذلك ،مثال اليت تبني طرق ارتكاب مثل هذه اجلرائم

هو باألشياء اململوكة لشخص غري املتهم، والغري وفقا هلذا  وهذا شرط يتعلق. النية حسن الغري قوقحب

             كل أجنيب عن اجلرمية متاما، أي كل من ال يسأل عنها ومل يكن قد أدين فيها بوصفه فاعال 

.)3(ملكيته للشيء املضبوط تأو شريكا، وتبث  

 واليت عامة بصفة) 4(يةاإللكترون املواقعمواقع االنترنت أو  ا ويقصدب ـ إغالق املواقع: 

وال يقصد املشرع هنا باملواقع اليت تكون . إرتكاا يف سامهت أو اجلرائم هذه إلرتكاب وسيلة كانت

اآللية للمعطيات واليت مت االعتداء عليها بالدخول  ملواقع اليت تتضمن أنظمة املعاجلةحمال للجرمية تلك ا

ة يف تلك اجلرائم، ومن مت فالتعبري الذي استعمله غري املشروع إليها، ألن هذه املواقع هي الضحي

غري سليم، وكان من األوىل أن يستعمل عبارة "املواقع  6مكرر  394املشرع اجلزائري يف املادة 

"تكون حمال جلرمية من اجلرائم.." اليت تستعمل يف ارتكاب اجلرمية" بدل عبارة املواقع اليت  

                                                
ما يلي: "مع االحتفاظ حبقوق الغري حسن النية، حيكم مبصادرة األجهزة والربامج والوسائل  6مكرر  394حيث تنص املادة ـ  (1)

ائم املعاقب عليها وفقا هلذا القسم، عالوة على إغالق احملل أو مكان االستغالل إذا املستخدمة مع إغالق املواقع اليت تكون حمال جلرمية من اجلر

كانت اجلرمية قد ارتكبت بعلم مالكها".   

املصادرة هي األيلولة النهائية إىل الدولة ملال أو جمموعة أموال “من قانون العقوبات اجلزائري بقوله:  15نصت على املصادرة املادة ـ (2)

وهي عقوبة مالية، مادية أو عينية، دف إىل متليك السلطات العامة أشياء ذات صلة جبرمية ما قهرا ”. عند اإلقتضاءما يعادل قيمتها معينة، أو 

.868، ص  2008، القاهرة،1عن صاحبها وبغري مقابل. انظر: رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام يف التشريع العقايب، دار الفكر العريب، ط   

د جنيب حسين، شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ـ النظرية العامة للجرمية والنظرية العامة للعقوبة والتدبري االحترازي،      ـ حممو (3)

.843، ص 1977، دار النهضة العربية ، 4ط.   

ر يف املادة األوىل منه أن يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات السابق الذك 2012نة ) لس5ـ عرف مرسوم بقانون إحتادي رقم ( (4)

ة املوقع االلكتروين هو:"مكان إتاحة املعلومات االلكترونية على الشبكة املعلوماتية، ومنها مواقع التواصل اإلجتماعي، والصفحات الشخصي

واملدونات".  
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وهو املكان الذي استعمله اجلناة يف ارتكاب جرميتهم، وين): ج ـ إغالق احملل (املقهى اإللكتر     

.وال تطال هذه )1(وكان حيوي األجهزة اليت استعملت يف عملية الدخول أو البقاء غري املصرح ما

العقوبة (الغلق) الغري حسن النية.  

زائري مدة من قانون العقوبات اجل 6مكرر  394أما بالنسبة ملدة عقوبة الغلق فلم حتدد املادة 

         يف األحكام العامة لقانون العقوبات اجلزائري، قد تكون مؤبدة  26معينة، وعليه بالرجوع للمادة 

أو مؤقتة.  

من قانون العقوبات على عقوبة الغلق يف البند   5ـ  323ويف القانون الفرنسي تنص املادة 

غلق خلمس ني وقد حددت مدة اليلطبيعالرابع منها من بني العقوبات التكميلية املقررة لألشخاص ا

العقوبة على املؤسسات أو على فروع املشروع الذي استخدم يف  سنوات أو أكثر، وتقع هذه

ارتكاب اجلرمية.  

فيما خيص العقوبات التكميلية جلرمية الدخول أو البقاء غري املشروع يف النظام املعلومايت يف و

تكميلية واحدة  عقوبة على نص 1988 لعام الفرنسي تالعقوبا قانوننالحظ أن  القانون الفرنسي

323 املادة يف قدما فقد 2004 و 1994 قانون أما املصادرة،هي   العقوبات من قائمة 05 ـ-

:)2(، وهي كاآليتالطبيعي الشخص على وتوقع كلها إختيارية، التكميلية  

                                                
.97ـ حممد خليفة، مرجع سابق، ص )1(  

 Article 323-5 de code pénal constitue:« Les personnes physiques coupables des  délits(ـ 2) 
prévus au présent chapitre encourent é galement les peines complémentaires suivantes :  

1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de 
famille, suivant les modalités de l'article 131-26 ;                                                                    
  2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou 
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de 

laquelle l'infraction a été commise ;                                                                                        
  3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de 
la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;                  
 4° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de 
plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;      
5° L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;                              
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux 
qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;7° 
L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par 
l'article 131-35 “.                                                                                                                       
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نية وحقوق األسرة ـ احلرمان ملدة مخس سنوات أو أكثر من احلقوق الوطنية واحلقوق املد

.26ـ 131وفق ما تقرره املادة   

           ـ احلرمان ملدة مخس سنوات أو أكثر من ممارسة وظيفة عامة، أو ممارسة نشاط مهين 

أو إجتماعي يف اال الذي ارتكبت فيه اجلرمية.  

عن  ـ مصادرة األشياء اليت استخدمت يف اجلرمية أو كامت معدة الستخدامها فيها، أو نتجت

اجلرمية باستثناء األشياء القابلة لإلعادة.  

فروع املشروع الذي ـ الغلق ملدة مخس سنوات أو أكثر للمؤسسات أو لواحد أو أكثر من 

كاب اجلرمية.استخدم يف ارت  

ـ اإلقصاء ملدة مخس سنوات أو أكثر من الصفقات العمومية.  

نع هذا من استرداد شيكات ـ املنع ملدة مخس سنوات أو أكثر من إصدار شيكات، وال مي

السحب املوجودة لدى املسحوب عليه أو الشيكات املعتمدة.  

.35ـ  131ـ نشر أو تعليق احلكم املعلن ضمن الشروط اليت تنص عليها املادة   

ـ عقوبة اإلشتراك والشروع يف جرمية الدخول أو البقاء غري املصرح ما يف النظام:  3  

بة املقررة يف اإلشتراك والشروع يف جرمية الدخول أو البقاء غري سنبني من خالل التايل العقو

املصرح ما يف النظام املعلومايت، وذلك على النحو التايل:  

أ ـ عقوبة اإلشتراك:  

من قانون العقوبات: "كل من شارك يف  5مكرر  394نص املشرع اجلزائري يف املادة 

أكثر من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القسم  جمموعة أو إتفاق تآلف بغرض اإلعداد جلرمية أو

وكان هذا التحضري جمسدا بفعل أو عدة أفعال مادية، يعاقب بالعقوبات املقررة للجرمية ذاا".  

نوعا ما عن القواعد العامة لقانون العقوبات حيث  املشرع خرج يالحظ من املادة املذكورة أنّ

اجلنائي العام يف اجلنايات واجلنح املعاقب عليها  نصت على االتفاق)1(من ق.ع 176أن املادة 

                                                
من قانون العقوبات اجلزائري: "كل مجعية أو إتفاق مهما كانت مدته وعدد أعضائه تشكل أو تؤلف بغرض  176تنص املادة ـ ) 1(

 اإلعداد جلناية أو أكثر، أو جلنحة أو أكثر أو جلنحة أو أكثر، معاقب عليها خبمس سنوات على األقل، ضد األشخاص أو األمالك تكون مجعية
وم هذه اجلرمية مبجرد التصميم املشترك على القيام بالفعل".أشرار، ولق  
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خبمس سنوات على األقل، يف حني أن جرمية الدخول والبقاء غري املصرح ما تتراوح مدة عقوبتها 

دة للجرمية.أشهر يف الصورة املشد 6أشهر يف الصورة البسيطة هلا ومدة  3بني   

بتالقي اإلرادات على ارتكاب اجلرمية. يف  اكتفت هذه املادة يف جترميها لإلشتراك العام وقد 

من ق.ع ال تكتفي جمرد العزم وإمنا تتطلب للعقاب على إإلشتراك أن  5مكرر  394حني أن املادة 

يكون جمسدا بفعل أو أفعال مادية كأن يقوم املتفقون باقتناء برامج خبيثة كالفريوسات أو برامج 

ألنظمة احلاسبات اآللية. كما أن جرائم املعطيات ومنها  اختراق يتم من خالهلا الدخول غري املشروع

جرائم الدخول والبقاء غري املشروع ال تتطلب إجتماعا حقيقيا بني شخصني أو أكثر، وإمنا يتصور 

.)1(اإلتفاق اجلنائي مبجرد انتقال كلمة السر من شخص إىل آخر وإن مل يكون بينهما معرفة سابقة  

   الدخول جرميةلشريك نفس عقوبة اجلرمية التامة سواء كانت لعليه رصد املشرع اجلزائري و

يف صورا البسيطة أو املشددة. املشروع غري البقاء أو  

من قانون العقوبات  4ـ  323نفس األمر بالنسبة للمشرع الفرنسي حيث نص يف املادة       

¨ La réparation a  un“ على العقاب على اإلتفاق اجلنائي اسد باألعمال املادية )2(الفرنسي  

 groupement”   ما يف نظام املعاجلة اآللية بنفس العقوبة التامة جلرمية الدخول أو البقاء غري املصرح

للمعطيات.  

:)3(ب ـ عقوبة الشروع  

من ق.ع جزائري على: "يعاقب على الشروع يف ارتكاب اجلنح  7مكرر  394نصت املادة 

بالعقوبات املقررة للجنحة ذاا".املنصوص عليها يف هذا القسم   

                                                
.129مسعود خثري، مرجع سابق، ص ـ  )1(  

(2) - Article 323-4de code pénal : « La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue 
de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions 
prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour 

l'infraction la plus sévèrement réprimée ».  
ع حتت عنوان احملاولة، فنصت على أن:" كل حماولة الرتكاب جناية تبتدئ من قانون العقوبات اجلزائري للشرو 30ـ تعرضت املادة  )3(

جة ظروف بالشروع يف تنفيذ اجلناية أو بأفعال ال لبس فيها تؤدي مباشرة إىل ارتكاا تعترب كاجلناية نفسها إذا مل توقف أو خيب أثرها إال نتي

د بسبب ظرف مادي جيهله مرتكبها".مستقلة عن إرادة مرتكبيها حىت ولو مل يكن بلوغ اهلدف املقصو  
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بالرجوع إىل القواعد العامة للقانون اجلنائي جند أن الشروع يف اجلنح ال يعاقب عليه إال بنص، 

وبذلك جند أن املشرع اجلزائري قد تبىن فكرة )1(من ق.ع جزائري 31وهذا ما نصت عليه املادة 

ملعاجلة اآللية للمعطيات وذلك خلطورا وما العقوبة على الشروع يف ارتكاب اجلنح املاسة بنظام ا

تسببه من أضرار فادحة.   

من ق.ع اجلزائري جند أا مشمولة ذا النص  5مكرر  394من خالل استقراء نص املادة 

أي أن املشرع اجلزائري أخذ بفكرة الشروع يف جرمية االشتراك اجلنائي.  

اإلتفاق اجلنائي من نظام الشروع، ألن  إال أنّ املشرع الفرنسي أخرج جرمية االشتراك أو

التحضري للجرائم الذي يتم يف إطار إتفاق أو جمموعة تشكل يف حد ذاا حماولة أو عمل حتضريي مما 

.)2(يؤدي إىل تبين فكرة الشروع يف الشروع  

لذلك يرى البعض بضرورة االقتداء باملشرع الفرنسي وإخراج الشروع من االتفاق اجلنائي 

األخري جرمية قائمة بذاا، ألن العقاب على جمرد الشروع يف هذا االتفاق أو العزم يعد  وجعل هذا

جترميا يف مرحلة متقدمة جدا، وهي وجود اإلرادة، اإلرادة اليت مل تلتق مع إرادات أخرى ألا لو 

طيات اليت التقت لكان اإلتفاق مكتمال. وعليه جيدر باملشرع اجلزائري أن حيدد بالتفصيل جرائم املع

.)3(ينطبق عليها هذا النظام دون جرمية االتفاق اجلنائي أو ما يعرف باإلشتراك  

:على سري النظام املعلومايت للحكومة االلكترونية اإلعتداء جرمية عقوبة ـ ثانيا  

مبا أنّ املشرع اجلزائري مل يتعرض هلذه اجلرمية، بل اكتفى بالنص على جرمية الدخول أو البقاء 

صرح ما يف النظام، سنتعرض للعقوبة اليت قررها املشرع الفرنسي مبوجب الفقرة األوىل من غري امل

من قانون العقوبات الفرنسي على مرتكب جرمية إعاقة وإفساد نظام سري املعاجلة  2ـ 323املادة 

                                                
من قانون العقوبات اجلزائري على أن: "احملاولة يف اجلنحة ال يعاقب عليها إال بناء على نص صريح يف القانون.  31ـ تنص املادة  )1(

واحملاولة يف املخالفة ال يعاقب عليها إطالقا".  
.133ـ أمال قارة، مرجع سابق، ص  )2(  

.93جع سابق، ص ـ حممد خليفة، مر (3)  
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التدمري الآللية للمعطيات مبا يف ذلك االعتداء على سالمة النظام املعلومايت احلكومي من االتالف و

.)1(يورو  150000سنوات والغرامة   5باحلبس ملدة   

)  سنوات، وضاعف مقدار الغرامة 7كما رفع املشرع الفرنسي من عقوبة احلبس ملدة سبع (

، يف حالة ارتكاب هذه اجلرمية (اي تعطيل وتعييب النظام) ضد نظام معاجلة )2(يورو 300000إىل 

يت تنفدها الدولة، ويرجع سبب تشديد عقوبة احلبس والغرامة يف ية للبيانات الشخصية اللاملعطيات اآل

دعم الثّقة يف التعامل الرقمي واستخدام تكنولوجيا املعلومات وتشجيع  هذه احلالة حسب تقديرنا إىل

بصفة عامة  التعامل ا دون ختوف من أي فعل إجرامي قد يكون من شأنه هدم التعامل االلكتروين

واحلكومي بصفة خاصة.  

ةجرائم االعتداء غري املباشر على النظام املعلومايت للحكومة االلكتروني :املطلب الثاين      

خمزنة يف شبكات احلاسب اآليل تتضمن  على قاعدة بياناتيعتمد نظام احلكومة االلكترونية 

ية عرب معلومات حكومية تكون حمل الطلب من قبل العمالء أثناء إجراء املعامالت احلكومية اإللكترون

هذا النظام يشارك يف إعداده العديد من األشخاص الوسائط أمهها شبكة االنترنت، و حمتلف

يساعدون العميل أو املستفيد يف الوصول إىل شبكة االنترنت، يطلق عليهم "الوسطاء يف تقدمي خدمة 

االنترنت" وهم:  

عهد اخلدمات، ومورد متعهد خدمة الوصول، متعهد االيواء، واملنتج وناقل املعلومات، ومت

املعلومات، ومؤلف الرسالة.  

نظرا لتشعب أدوار مقدمي اخلدمة الوسيطة عرب االنترنت سنوضح مدى مسؤولية بعض 

املهمني منهم كمتعهد خدمة الوصول، متعهد االيواء ومورد املعلومة من خالل ما جاء يف بعض 

                                                
Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un de code pénal:«2/1 -Article 3231( ـ(

système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 
                                                                                                               150 000 € d'amende”.  

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre  :« de code pénal2/2 -Article 323 2( ـ(

d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par 
                , la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende”.l'Etat  

 



	     احلماية اجلنائية املوضوعية للحكومة اإللكترونية                                          لباب األولا  
 

 38  

ين سنخصصه لدراسة املسؤولية اجلنائية التشريعات املقارنة وذلك يف مطلب أول، أما املطلب الثا

ملقدمي خدمات االنترنت يف التشريع اجلزائري.   

سؤولية مقدمي اخلدمات الوسيطة يف التشريعات املقارنة: مالفرع األول         

إنّ طبيعة الدور الفين الذي يقوم به الوسطاء له أثر كبري يف حتديد مسؤوليتهم، وال تثور صعوبة 

سؤولية العقدية ألنّ هؤالء الوسطاء يرتبطون مع غريهم بعقود إشتراك أو توريد، ولكن امل يف حتديد

الصعوبة تثور بشأن حتديد املسؤولية اجلنائية هلؤالء.    

 فبعضها االنترنت، خدمات ملقدمي اجلنائية باملسؤولية يتعلق فيما التشريعات اختلفت وقد

 بتشريعات نظمها اآلخر والبعض األمريكي القانون مثل اجلنائي للقانون العامة القواعد عليها تنطبق

 الفرنسي والقانون، )1(اخلاص بالتجارة اإللكترونية 31ـ  2000رقم  األوريب كالتوجيه خاصة

.األملاين والقانون  

أوال ـ متعهد خدمة الوصول:   

أي   د خدمة الوصول عدة تسميات منها: مزود اخلدمة أو مقدم اخلدمة، وهويطلق على متعه

شخص طبيعي أو معنوي يقوم بدور فين لتوصيل املستخدم إىل شبكة االنترنت، وذلك عن طريق 

.)2(عقود اشتراك تضمن توصيل العميل إىل املواقع اليت يريدها  

                 فمتعهد الوصول يقدم خدمات ذات طبيعة فنية، تتمثل يف ربط املشتركني باملواقع 

ن بالشبكة، وذلك عن طريق وضع احلاسب اخلادم اخلاص به (الذي يرتبط أو املستخدمني األخري

        بصفة دائمة باالنترنت) حتت تصرف املشتركني، حبيث يسمح هلم بأن يتجولوا يف هذه الشبكة، 

.)3(أو يدخلو إىل املواقع ويتبادلون الرسائل االلكترونية  

                                                
، واملتضمن األوجه القانونية خلدمات شركات 2000 حزيران (جوان) 8الصادر باإلمجاع يف  31ـ  2000التوجيه األوريب رقم  ـ (1) 

املعلومات، السيما التجارة اإللكترونية.  
.100،  ص 2000، 1دحت عبد احلليم رمضان، جرائم االعتداء على األشخاص واالنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، ط ـ م )2(  
.    116، ص 2001ـ   مجيل عبد الباقي الصغري، االنترنت والقانون اجلنائي، دار النهضة العربية، القاهرة،  )3(  
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ه باملادة املعلوماتية أو مبضموا أو مبضمون يتبني مما سبق أن متعهد خدمة الوصول ال عالقة ل

 ليس له االطالع أو التعرف على مضمون لشبكة، ودوره يتسم باحلياد، ومن مثالرسائل املتبادلة على ا

.)1(الرسائل اليت متر من خالله، وبالتايل فال ميكن مساءلته عن طبيعة املادة املعلوماتية املقدمة  

جنبية والعربية وسنوضح البعض منها ارنة سواء يف الدول األات املقهذا ما أكّدته أغلب التشريع

على النحو التايل:   

 تاريخ:      ص بالتجارة االلكترونية الصادر باخلا 31ـ2000 التوجيه األوريب رقم ـ1

8/06/2000)2( :  

يني، مسؤولية املؤديني املهن 15ـ  12السيما املواد من  تضمن املبحث الرابع من هذا التوجيه

مزود اخلدمة الوسيطة لألنترنت من املسؤولية عن األعمال غري املشروعة  1/ 12وقد أعفت املادة 

اليت يتضمنها املوقع إذا توافرت الشروط اآلتية:  

ـ أال يكون مصدر الضرر (مل يبدأ النقل).  1  

ـ أال يكون قد اختار املرسل إليه الذي ينقل إليه املعلومات. 2  

ملعلومات اليت يقوم بنقلها أو يعدل فيها. ـ أال خيتار ا 3  

أن عمل مزود اخلدمة يتضمن ختزين مؤقت للمعلومات اليت  الفقرة الثانية من ذات املادةوتنص 

رقى إىل عمل متعهد يقوم بنقلها، إال أن هذا التخزين املؤقت ال جيعله مسؤوال، وال جيعل عمله ي

ة ال جيب مساءلته.االيواء. ومن مث  

من هذا التوجيه للدول األعضاء أن تنص يف قوانينها  12الفقرة التالثة من املادة  كما جتيز

الداخلية على التزام مزود اخلدمة بأن يوقف اخلدمة ويستبعد احملتوى غري املشروع للموقع.  

                                                
.39 ص ،2002 القاهرة، العربية، دارالنهضة نترنت،الا شبكات جمال يف يةااللكترون املسؤولية منصور، حسني حممدـ   )1(  

(2)- Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseildu 8 juin 2000 relative à 
certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment de  
commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce 
électronique").Disponible en ligne a l’adresse suivante:                                                          

f  :http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/eu/eu107es.pd :09/21/2016تارريیخ ااإلططالعع  
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        إلزالة يتضح من هذا التوجيه أنه يلزم مزودي خدمات االنترنت باختاذ إجراءات سريعة

لوصول إىل املعلومات غري املشروعة، وذلك بعد حتقق معرفته الفعلية.تعطيل ا أو  

الدول األعضاء واجب الرقابة على مقدمي  منه 15كما أنّ هذا التوجيه يفرض مبوجب املادة 

دون التعرض لإللتزامات العامة  14و 13و 12اخلدمات أثناء تقدمي اخلدمات اليت تشملها املواد 

. )1(درة من السلطات الوطنية وفقا للتشريعات الوطنيةوالقرارات االدارية الصا  

ومع ذلك، فإن الدول األعضاء قد تنشئ التزامات على مزودي اخلدمات بإبالغ السلطات 

. )2(العامة املختصة على وجه السرعة عن األنشطة غري املشروعة من تلقاء نفسها أو بناء على طلبها  

فرنسي املسؤولية اجلنائية ملقدمي خدمات االنترنت من نظّم املشرع ال ـ التشريع الفرنسي: 2

املتعلق يتعديل أحكام قانون حرية اإلتصاالت، والقانون رقم  719ـ  2000خالل القانون رقم 

تعلق يالثقة يف االقتصاد الرقمي.امل 575ـ  2004  

:2000/  08/  01الصادر يف  719ـ  2000ـ القانون رقم أ   

بشأن تعديل  719ـ  2000القانون رقم  01/08/2000سي بتاريخ املشرع الفرنأصدر      

سبتمرب   30 ، والصادر يف1067ـ  86صاالت رقم بعض أحكام القانون املتعلق حبرية االت

املسؤولية املدنية من من هذا القانون مزودي خدمات االنترنت  43/8، وقد أعفت املادة )3(1986

ات غري املشروعة، باستثناء احلاالت التالية:واجلنائية عن حمتوى اخلدمات واملعلوم  

                                                
(1) -  Le secret des communications est garanti par l'article 5 de la directive 97/66/CE. 
Conformément à cette directive, les États membres doivent interdire tout type 
d'interception illicite ou la surveillance de telles communications par d'autres que les 
expéditeurs et les récepteurs, sauf lorsque ces activités sont légalement autorisées.               

واإلقتصادية، كلية ة ة اجلنائية ملقدمي املواد اإلباحية لألطفال عرب األنترنت، جملة العلوم القانونيليعيد يوسف، املسؤوسأكمل يوسف الـ (2)

.  19، ص2011، 14ملنصورة، العدد احلقوق، جامعة ا  
1067 du 30 septembre 1986 -719 du 1er août 2000 modifiant la loi no 86-LOI no 2000 3( ـ( 

             : Disponible en ligne a l’adresse suivante.  relative à la liberté de communication  
            8xte.do?cidTexte=JORFTEXT00000040240ttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTe

  2015/ ٠09/12تاريخ اإلطالع:                                                                                               
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ـ اذا كان يقدم خدمات إضافية إىل جانب عمله األصلي ـ توصيل العميل بشبكة  1 

االنترنت ـ كتخزين املعلومات، ويف هذه احلالة يسأل طبقا ألحكام الدور اجلديد الذي يقوم به 

. )1(بصفته متعهد االيواء  

لبيانات غري املشروعة، خاصة إذا اتسمت بالطابع االجرامي، ـ إذا كان على علم مبحتوى ا 2

).2(ومل يقم باختاذ االجراءات االزمة لوقف إذاعتها عرب االنترنت، أو منع الوصول إليه  

يف قضية احتاد طالب  2000ماي  22قضت احملمكة العليا الفرنسية بتاريخ تطبيقا لذلك 

مسؤولة عن عدم مشروعية  أامزود اخلدمة،  تبارهاباع Yahooاليهود اليت رفعها ضد شركة 

موقعها املخصص لبيع أشياء تتعلق بالنازية باملزاد العلين،  االعالنات واألعمال اليت متت عرب

.)3(ومسؤوليتها تنشأ فقط منذ العلم باحملتوى غري املشروع للموقع  

: در يفاملتعلق بالثقة يف االقتصاد الرقمي الصا 575ـ 2004ب ـ  القانون رقم 

21/06/2004)4(:  

من الفصل الثاين منه لتنظيم عمل مقدمي خدمات  06إىل  05خصص هذا القانون املواد من 

ووفقا ، مقدمي اخلدمات الفنيةأي  "Préstataires Technique االنترنت" املؤديني الفنيني" "

مزود أي ترنت (األشخاص الذين يقتصر عملهم على تقدمي خدمة االتصال عرب االن  6/1للمادة 

 يف اخلدمة عن وجود وسائل تقنية تسمح بغلق اخلدمة أو توقع نياخلدمة) جيب أن خيطرو املشترك

وأكدت الفقرة السابعة من هذه املادة أن مزودي  .)5(جزاءات عليهم إذا توافرت شروط توقيعها

                                                
. 43ـ انظر فيما سيأيت ص )1(  
.177 صمرجع سابق،  منصور، حسني حممدـ   )2(  

(3) - TGI Paris, référé, 22 mai 2000, UEJF et Licra c/ Yahoo! Inc. et Yahoo France.  
اخلاص بالة العلمية اخلاصة بقانون تكنولوجيا املعلومات راجع املوقع  yahoo ملزيد من التفاصيل حول قضية إحتاد طالب اليهود وشركة

يف املوقع التايل:"  Juriscom" واإلتصاالت   
-et-inc-yahoo-c-licra-et-uejf-2000-mai-22-refere-paris-http://juriscom.net/2000/05/tgi

france/-yahoo                                                 25/09/2017ع:  تاريخ اإلطال .        
575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. -Loi n° 2004 - )4(

Disponible en ligne a l’adresse suivante:                                                                               
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164  

2015/ 12/12تاريخ اإلطالع:   
575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie -n° 2004Article 6/1 de loi   - )5(

. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de « mérique.:nu
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ن بنقلها كما أم غري اخلدمة ليس عليهم التزام باالشراف والرقابة على مضمون البيانات اليت يقومو

. )1(ملتزمني بالبحث عن الوقائع اليت تشري إىل األنشطة غري املشروعة  

ـ  2014من القانون رقم  57وقد متّ تعديل املادة السادسة من هذا القانون مبوجب املادة 

، وقد تضمن )2(احلقيقية بني املرأة والرجل ةاملتعلق باملساوا 04/08/2014والصادر يف:  873

االنتهاكات الواردة على  مة بتقدمي الوسائل الفنية يف حاللتعديل إضافة فقرة تتعلق بالتزام مزود اخلدا

. )3(حقوق امللكية الفكرية  

يعد القانون األملاين أول تشريع أوريب حيدد مسؤولية الوسطاء يف  ـ التشريع األملاين: 3

، ويطلق 1997أوت  1صال الصادر يف االنترنت وذلك مبقتضى قانون خدمات املعلومات واالت

" ويعد هذا القانون نقطة البداية اليت انطلق منها التوجيه األوريب للتجارة االلكترونية TDGعليه " 

. )4(، يف تنظيمه ملسؤولية الوسطاء الفنيني عرب الشبكة2000الصادر يف   

يعد مزود اخلدمة مسؤوال ال ) ما يلي: "01/5( اخلامسة وقد جاء يف املادة األوىل يف فقرا 

عن احملتوى غري املشروع إال إذا كان عاملا بعدم مشروعية هذا احملتوى، وكان يستطيع من الناحية 

. )5(أو كان من العدل أن يطلب منه ذلك الفنية جتنب الوصول إليه  

                                                                                                                                              
communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens 

leur techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et 
proposent au moins un de ces moyens”.                                                                                  

575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie -n° 2004Article 6/7 de loi  – )1(

1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation Les personnes mentionnées aux  « numérique. :
générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation 
générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites”.            

873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les homes, -4LOI n° 201 - )2(

JORF n°0179 du 5 août 2014.Disponible en ligne a l’adresse suivante:                                
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&cate

gorieLien=id    
Les dispose « art. 57 -873 du 4 août 2014 -LOI n°2014 Modifié par/  Article 6 - )3(

ent de l'existence de moyens de personnes visées à l'alinéa précédent les informent égalem
L.  sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article

du code de la propriété intellectuelle et leur proposent au moins un des moyens  3-336
         ». du même code 26-l'article L. 331 figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de  

(4) - Strowel (A) et Ide(N), responsabilité des intermédiaires actualités, législatives et 
jurisprudentielle, droit et nouvelles technologies, p. 16.10/10/2000 en:                                      :  

                                                                                                          .http:/www.droitTechnologies.org ـ  
(5)-Itéanau, les contras des commerces électronique, droit et patrimoine, dec 1977,p. 310.   
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دمة على إعفاء مزود اخل فنصت) من هذا القانون 05/3أما الفقرة الثالثة من املادة اخلامسة (

الذي يقتصر دوره على جمرد توفري وسيلة االتصال باملوقع من املسؤولية عن عدم مشروعية البيانات 

واحملتوى غري املشروع للموقع.   

منه على  14تضمن يف املادة  :2008/ 96ـ قانون املعامالت االلكترونية العماين رقم  4

معلومات واردة يف شكل سجالت الكترونية  مايلي: "ال يسأل وسيط الشبكة مدنيا أو جنائيا عن أية 

ـ ختص الغري ـ إذا مل يكن وسيط الشبكة هو مصدر هذه املعلومات واقتصر دوره على جمرد توفري 

إمكانية الدخول إليها. ومل يضع هذا القانون أي إلتزام قانوين على عاتق وسيط الشبكة يفرض عليه 

.)1(شكل سجالت الكترونية ختص الغري القيام باملراقبة على املعلومات الواردة على  

ثانيا ـ متعهد اإليواء:  

يطلق على متعهد اإليواء تسميات كثرية منها: املورد املستضيف ومورد اإليواء، وهو كل 

على حاسباته اخلادمة العمالقة، وذلك  WEBاالـ شخص طبيعي أو معنوي يعرض إيواء صفحات 

شبكة للتاجر ـ الناشرـ والذي ينشر عليه ما يريد من مقابل أجر، فهو مبثابة مؤجر ملكان على ال

.)2(نصوص، ووثائق، أو صور أو فيديو، أو ينشئ روابط معلوماتية من املواقع األخرى  

وعليه فعمل متعهد اإليواء يتشابه إىل حد كبري بعمل مدير التحرير يف الصحف املكتوبة الذي 

عهد اإليواء ليس هو مالك املوقع اليت تبث عليه خيصص مساحة إعالنية إلعالنات شركة معينة وأن مت

.)3(اإلعالنات، بل هو الذي يقوم بتثبيته أو إيواء املوقع على الشبكة  

فالشخص املسؤول عن اإليواء يقوم خبدمة ختزين املعلومة وإدارة حمتواها بشكل يسمح ملورد 

اليت يزوده ا املنتج أو املورد  املعلومة بعرضها على اجلمهور، مبعىن أن هذا الشخص جيعل املعلومات

                                                
 17، املوافق لـ 1429مجادى األوىل  27املتعلق بإصدار قانون املعامالت االلكترونية الصادر يف  96/2008ـ مرسوم سلطاين رقم  )1(

، السابق الذكر.2008مايو سنة   
)2( - .187حممد حسني منصور، مرجع سابق، ص    
.  171، ص 2008انوين لإلعالنات التجارية عرب شبكة االنترنت، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، ـ شريف حممد غنام، التنظيم الق)3(  
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يف متناول اجلمهور من خالل إعداد مكان للجمهور ميكنه من االتصال بشبكة االنترنت واالطالع 

. )1(على املواقع املتاحة، واحلصول على املعلومات املطروحة  

مسؤولية متعهد االيواء هي:  ومن أوائل التشريعات اليت كانت سباقة يف معاجلة  

"  Teléservices وكان ذلك من خالل قانون " اخلدمات اآللية األملاين: شريعـ الت 1

تصال.، وأحلق يقانون خدمات اإلعالم واإل01/08/1997الذي أصبح نافدا يف   

وقد تضمن هذا القانون إعفاء متعهد االيواء ـ والذي أطلق عليه تسمية " مضيف املواقع"ـ 

زمة ملنع الوى الضار، أو إذا عجز عن توفري الوسائل التقنية الاملسؤولية ما مل يثبت علمه باحملتمن 

.)2(الوصول إىل هذا احملتوى  

قانون األلفية  1998/ 10/ 28لصادر يف من خالل القانون ا األمريكي: ـ التشريع 2

"، وقد جاء هذا القانون معدال لقانون حق املؤلف الصادر DMCAاألمريكي حول حق املؤلف "

طبقا هلذا القانون فإن املضيف للمعلومات واملواقع يعفى من املسؤولية املباشرة ، و1976يف عام 

"Liability Directومن املسؤولية غري املباشرة "  "Liability Vicariuos إذا توافرت "

دمة جيهل عدم مشروعية احملتوى، وعدم إستفادته ماديا وعة من الشروط، كأن يكون مقدم اخلجمم

.)3(لشرعي، وقام بسحب املضمون غري القانوين فور إخطاره بذلك من املضرورمن احملتوى غري ا  

الصادر  31ـ  2000من التوجيه األوريب رقم  14وفقا لنص املادة ـ التوجيه األوريب:  3

الدول األعضاء عدم إقامة مسؤولية   علىبشأن التجارة االلكترونية، فقد أوجبت  2000يونيه  8يف 

بشروط معينة هي:متعهد االيواء إال   

       لمعلومات اليت ينقلها عرب أجهزته التقنية، لتبوث علمه الفعلي باملضمون غري املشروع  أ ـ

أو أن يكون النشاط غري املشروع ظاهرا.  

                                                
.  28حسني منصور حممد، مرجع سابق، ص ـ  )1(  
.405، ص 2001، 1ـ طوين ميشال عبسى، التنظيم القانوين لشبكة االنترنت، صادر ناشرون، بريوت، لبنان، ط  )2(  
يل حول أحكام القانون األمريكي انظر:ـ ملزيد من التفاص )3(  

Sedaillan,Valérie, la responsabilité des prestataires techniques sur internet, dans le digitale 
millénium copyrient act Américan et le projet de directive européenne sur le commerce 
éléctronique, Cahiers Lamy, janvier 1999,n’ 110,p.1 et s.                                                        
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ها من التحكم يف املعلومات اليت يبث متكنه أن يكون لديه الوسائل والتقنيات الفنية اليت ب ـ      

عرب تقنياته.  

ف بث املعلومات غري املشروعة فور علمه باحملتوى غرياملشروع. وقج ـ   

من ذات التوجيه، فإنه ينبغي لقوانني الدول األعضاء يف االحتاد  15ووفقا ألحكام املادة 

        االوريب أن تفرض على متعهد االيواء إلتزاما عاما مبراقبة املعلومات اليت يقوم بنقلها، أو ختزينها، 

نشط عن الوقائع والظروف اليت تظهر األنشطة غري املشروعة. أو البحث ال  

ـ  2000مسوؤولية متعهد االيواء من خالل القانون رقم  تناولمت الفرنسي:  ـ التشريع 4

، والصادر يف 1067ـ  86قانون اخلاص حبرية االتصاالت رقم الاملتعلق بتعديل بعض أحكام  719

/ 21 قة يف االقتصاد الرقمي الصادر يفاملتعلق بالث 575ـ  2004رقم  القانونو ،09/1986/ 30

06 /2004.  

:)1( 2000/  08/  01الصادر يف  719ـ  2000ـ القانون رقم أ    

بشأن  719ـ  2000القانون رقم  2000/  08/  01املشرع الفرنسي بتاريخ أصدر  

منه: "فإن  8ـ  43تعديل بعض أحكام القانون املتعلق حبرية االتصاالت. ووفقا لنص املادة 

األشخاص الطبيعني أو املعنويني الذين يتعهدون بشكل جماين أو مبقابل التخزين املباشر واملستمر 

           للمعلومات من أجل أن يضعوا حتت تصرف اجلمهور إشارات أو كتابات أو صورا أو أغاين 

لني جنائيا أو مدنيا عن أو رسائل وكل ما من طبيعته إمكان استقباله فإم يكونون غري مسؤو

مضمون هذه املعلومات أو اخلدمة إال إذا أصبحوا خمتصني برقابتها بأمر من السلطة القضائية وامتنعوا 

.)2(على أن يوقفوا بث أو نشر هذه املعلومات عرب مواقع االنترنت  

                                                
1067 du 30 septembre 1986 -719 du 1er août 2000 modifiant la loi no 86-LOI no 2000 1( ـ( 

                         Disponible sur l’adresse ssuivante: .relative à la liberté de communication  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000402408  

     2016/ ٠15/12تاريخ اإلطالع: 
1067 du 30 -t 2000 modifiant la loi no 86719 du 1er aoû-lOI no 20008.de -« Art. 43 - )2(

Les personnes  -Et ainsi rédigé  .septembre 1986 relative à la liberté de communication
physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et 
permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de 
messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement 
responsables du fait du contenu de ces services que :                                                               
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عمالئه السابقة الذكر على متعهد االيواء أن يزود  43كما أوجبت الفقرة التاسعة من املادة 

بالوسائل الفنية اليت تسمح بتحديد هوية كل من يسهم يف وضع مضمون املعلومات على االنترنت، 

. )1(حىت ميكن حتديد الشخص املسؤول عن املعلومات غري املشروعة  

 مل أنه األوريب،التوجيه  وكذا واألمريكي، األملاين القانونني عنإذن  الفرنسي القانون يزيتم 

 حصرحيث  ذلك من أبعد إىل ذهب بل فحسب، االيواء متعهد مسؤولية عدم أمبد تأكيد يكتف

 طلب على بناء منه املشكو إزالة إىل املتعهد هذا مبادرة عدم هي وحيدة حالة يف احملتملة مسؤوليته

 القضائية، السلطة غري من إليه الطلب هذا مثل ورد إذا تايلالب يسأل فال وحدها، القضائية السلطة

.الغري قبل من أو املتضرر قبل من مثال  

كما أنّ الفقرة احلادية عشر من املادة املذكورة ال جتيز أن يفرض على متعهد االيواء إلتزام عام 

مبراقبة املعلومات اليت يقوم بنقلها أو ختزينها وال إلتزام عام بالبحث عن الوقائع أو الظروف اليت 

تكشف األنشطة غري املشروعة.   

املتعلق بالثقة يف االقتصاد الرقمي الصادر يف:                575ـ  2004قم ب ـ  القانون ر

21 /06 /2004)2(.  

نصت الفقرة الثانية من املادة السادسة من هذا القانون على أن الشخص الطبيعي أو املعنوي 

نشطة صوات والربيد االلكتروين غري مسؤول عن األالذي يقدم خدمة ختزين الرسوم والنصوص واأل

أو املعلومات غري املشروعة اليت يتم ختزينها بناء على طلب ذوي الشأن إذا مل يكن قد علم فعليا بعدم 

مشروعيتها.   

وقد أدخلت تعديالت جديدة على هذا القانون وبصفة خاصة على املادة السادسة منه وذلك 

ملتعلق باملساواه ا 04/08/2014والصادر يف:  873ـ 2014من القانون رقم  57مبوجب املادة 

                                                                                                                                              
« - si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour 
empêcher l'accès à ce contenu ;”                                                                                              

-7 et 43-Les prestataires mentionnés aux articles 439. Cet article dispose que: -« Art. 43 -)1(

8 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de 
toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont 

                                                                                                                              prestataires.  
.            575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique-Loi n° 2004 - )2(  
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وقد نصت على أن األشخاص الطبيعني أو املعنويني الذين يتعهدون ، )1(احلقيقية بني املرأة والرجل

بشكل جماين أو مبقابل من خالل خدمات االتصاالت إىل اجلمهور عرب االنترنت ختزين إشارات، 

املخزنة بطلب من املستفيد كتابات، صور غري مسؤولني مدنيا وال جنائيا عن األنشطة أو املعلومات 

من هذه اخلدمات إذا مل يكن قد علم ا فعليا بعدم مشروعيتها، أو أنه منذ حلظة علمه تصرف 

.)2(بشكل مناسب لسحبها أو جلعل الوصول إليها غري متاح  

من التوجيه  14واملالحظ أنّ هذه املادة السادسة بعد التعديل تتشابه إىل حد كبري مع املادة 

بشأن التجارة االلكترونية، ذلك أنّ  2000 يونيو 8 والصادر يف 31ـ2000رقم  األوريب

مسؤولية متعهد االيواء مرهونة بعلمه احلقيقي باملضمون غري املشروع للبيانات واملعلومات اليت يقوم 

بتخزينها أو نقلها، وأنه تصرف بسرعة ملنع وصول هذه املعلومات غري املشروعة بواسطة التقنيات 

نية املتوفرة لديه. الف  

جانفي  17ن حمكمة باريس االبتدائية يف ديثة هلذه املادة، احلكم الصادر عومن التطبيقات احل

قاضي متعهد االيواء بسحب لعبة على هيئة صورة لرجل السياسة املعروف ل، حيث أمر ا2003سنة 

"Marie le Pen" يس مسؤوال عن وأكدت احملكمة بوضوح يف هذا احلكم أن متعهد االيواء ل

                                                
.    l'égalité réelle entre les femmes et les homes873 du 4 août 2014 pour -LOI n° 2014   -)1(  

(2  ) Article 06 modifié par artile 57 de loi n° 2014-873 les personnes physiques ou morales 
qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de 
communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de 
messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir 
leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la 
demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance 
de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès 
le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces 
données ou en rendre l'accès impossible. 
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou 
le contrôle de la personne visée audit alinéa.                                                                            

Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison  -3 
des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient 

e l'information illicites ou si, dès le pas effectivement connaissance de l'activité ou d
moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces 

                                                                         informations ou en rendre l'accès impossible.  
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حمتوى املوقع أو مضمونه إذا تصرف بشكل مناسب لسحب احملتوى غري املشروع منذ علمه 

. )1(بوجوده  

هو شخص  ": Le fournisseur d'information "ورد امل ثالثا ـ مورد املعلومات:

ستخدم أو معنوي يقوم ببثّ املعلومات املتعلقة مبوضوع معني على االنترنت، حيث يتمكن م طبيعي

ويعترب مبثابة القلب النابض لبث احلياة يف  ،)2(هذه الشبكة من احلصول عليها جمانا أو مبقابل مادي

هذه الشبكة وتدفق املعلومات إليها، ويعد هو املسؤول األول عن هذه املعلومات، وبالتايل فإن له 

روعية هذه املعلومات، دورا رئيسيا يف إطار املسؤولية عنها، ألنه هو الذي ميلك سلطة رقابة مش

  والتحكم يف بثها عرب االنترنت، ذلك ألنه هو الذي يقوم بتحميل النظام املعلومايت اليت قام بتأليفها 

أو مجعها حول موضوع معني وهو الذي يتوىل االختيار واجلمع والتوريد للمادة املعلوماتية حىت تصل 

.)3(إىل اجلمهور عربالشبكة  

الشخص الذي يزود الوسطاء اآلخرين باملعلومات والبيانات اليت تبث وقد عرفه البعض: أنه  

والبيانات اليت حيددها هذا املورد قد تكون  ذي حيدد مضمون ما يبث على املوقع،على املوقع فهو ال

.)4(يف شكل نصوص مكتوبة أو صور أو قطع موسيقية أو عالمات جتارية يعلن عنها  

رنة لتحديد مسؤولية مورد املعلومات كالتايل:   وقد تطرقت خمتلف التشريعات املقا  

بشأن التجارة  31ـ2000طبقا ألحكام التوجيه األوريب رقم  ـ التوجيه األوريب: 1

االلكترونية، فإن مورد املعلومات يعترب هو املسؤول األول عن مضمون املعلومات اليت يتم بثها عرب 

من هذا التوجيه تنتفي مسؤولية مورد املعلومات إذا  14تقنيات االتصال احلديثة. ووفقا لنص املادة 

أثبت أنه ال يعرف مضمون هذه املعلومات غري املشروعة، وال الوقائع أو الظروف اليت نشرت فيها 

                                                
التفاصيل حول هذا احلكم انظر املوقع التايل:  ـ ملزيد من )1(  

http:/www.légalis.net,jurisprudence et actualité de droit de l’internet.  :25/12تاريخ اإلطالع /
2016                                      

(2) -Feral- Schuhl Christiane, Cyber droit, le droit à l’épreuve de l’internet, 3ém Edition, Dunod, Paris, 2002, p. 
129.                                                                                                                                                                       

.199ـ حممد حسني منصور، مرجع سابق، ص)3(  
(4) -  Strowel (A) et Ide(N) , op. cit, p 1.                                                                                                  
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هذه املعلومات، وأن يوقف بث أو نشر هذه املعلومات فور علمه بعدم مشروعيتها، أو منع االتصال 

ا أو احلصول عليها.   

إذا كان املورد شخصا معنويا فإن مديره هو املسؤول بصفته مديرا  ن الفرنسي:ـ القانو 2

 1881جويلية  29الصادر بتاريخ  الفرنسي الصحافةحرية قانون من  42لمادة للنشر طبقا ل

.2011سبتمرب  4والتعديالت الالحقة عليه  آخرها يف   

 االتصاالت واملعلومات الصادر يف مات القانون االملاين املتعلق خبديعترب ـ القانون األملاين: 3

القانون الوحيد الذي تعرض مباشرة ملسؤولية مورد احملتوى عند معاجلة مسؤولية  1997أوت   10

.)1( مزود اخلدمة   

) من املادة اخلامسة منه مسؤولية مضيفي املواقع ( متعهد اإليواء) عن 2وقد قرر يف الفقرة (

رت شرطان مها:مضمون البيانات املخزنة إذا تواف  

ـ العلم مبحتوى املواقع اليت يتوىل إيوائها.  

ـ إستطاعة متعهد منع نشر أو بث املضمون غري املشروع من الناحية الفنية.  

ملسؤولية اجلنائية ملقدمي خدمات االنترنت يف التشريع اجلزائري.ا :الفرع الثاين       

/د) 02رنت يف املادة الثانية فقرة د (عرف املشرع اجلزائري ألول مرة مقدمي خدمات االنت
املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم  2009أوت  05) املؤرخ يف 04ـ09من القانون رقم(

االعالم واالتصال ومكافحتها، بالرغم من صدور املرسوم التنفيدي رقم  تاملتصلة بتكنولوجيا
فيات إقامة خدمات االنترنت ، الذي يضبط شروط وكي1998أوت  25) املؤرخ يف 257ـ98(

واستغالهلا، حيث تطرق املشرع من خالله مباشرة إىل حتديد شروط وكيفيات إقامة خدمات 
 )04ـ  09ون رقم (دون حتديد مفهوم مقدم اخلدمة، وقد عرفه القان "االنترنت" واستغالهلا

 واالتصال ومكافحتها االعالم تاملتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا
نه: السالف الذكر بأ  

                                                
انظر نصوص القانون االملاين املتعلق خبدمات االتصاالت واملعلومات باللغة االجنليزية على املوقع التايل:ـ  )1(  

http:/www.iid,de/rahmen/rahmen/jukdgebt.htlm -           :2016/ 30/12تاريخ اإلطالع     
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ـ أي كيان عام أو خاص يقدم ملستعملي خدماته، القدرة على االتصال بواسطة منظومة  1" 

معلوماتية و/ أو نظام االتصاالت،   

ـ وأي كيان آخر يقوم مبعاجلة أو ختزين معطيات معلوماتية لفائدة خدمة االتصال  2

املذكورة أو ملستعمليها."  

يتضح من خالل هذا التعريف أنّ املشرع اجلزائري حصر الوسطاء يف خدمة االنترنت يف 

شخصني مها متعهد الوصول ومتعهد االيواء، بالرغم من تعدد االشخاص الذين يساعدون املستخدم 

الدخول إىل شبكة االنترنت والتجول فيها واالطالع على ما يريد، مثل منتج اخلدمة، مورد  يف

ات، متعهد اخلدمات و مؤلف الرسالة. املعلوم  

شروط استغالل  بيان ية ملقدمي اخلدمات، ستتم من خاللسؤولية اجلنائعليه دراسة املو

خدمات االنترنت والتزامات مقدمي خدمات االنترنت يف التشريع اجلزائري.  

أوال ـ  الشروط القانونية إلقامة خدمات االنترنت:  

، الذي يضبط 1998أوت   25) املؤرخ يف 257ـ98ميثل املرسوم التنفيدي رقم ( 

حقة عليه مبوجب املرسوم الالشروط وكيفيات إقامة خدمات االنترنت واستغالهلا، والتعديالت 

ساسي الذي يضبط األ التنظيم ،)1(2000أكتوبر  14) املؤرخ يف 307ـ 2000النتفيدي رقم (

تتمثل يف شروط موضوعية اليت نت، والشروط القانونية للدخول لنشاط استغالل خدمات االنتر

وأخرى شكلية.  

يقصد ا حتديد االشخاص الذين هلم حق إقامة واستغالل خدمات  أ ـ الشروط املوضوعية:

 املنظم هلذا النشاط جند املادة الرابعة منه قبل التعديل مرسوم السابق الذكراالنترنت، وبالرجوع لل

النترنت إال لألشخاص املعنويني اخلاضعيني للقانون تنص على " ال يرخص بالدخول لنشاط ا كانت

اجلزائري، املدعوون أدناه مقدم اخلدمات، وبرأس مال ميلكه فقط أشخاص معنويون خاضعون 

للقانون العام، و/ أو أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية".   
                                                

-98، يعدل املرسوم التنفيذي 2000أكتوبر سنة  14املؤرخ يف  307ـ2000املرسوم التنفيذي ـ  )1( أوت  25ؤرخ يف امل 257

.2000 لسنة ،60ع  ج.ر.ج،الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات االنترنت،  1998  
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خول يتبني من خالل هذه املادة بأن كل شخص معنوي خاضع للقانون اجلزائري ميكنه الد

ملمارسة هذا النشاط، سواء كان هذا الشخص عام أو خاص، وحىت االجانب الذين يقبلون اخلضوع 

للقانون اجلزائري، غري ان املشرع يشترط أن يكون رأس مال هذا الشخص املعنوي مملوك ألشخاص 

معنويون خاضعون للقانون العام و/ أو أشخاص من جنسية جزائرية.  

من االستثمار يف نشاط االنترنت، غري أن املشرع اجلزائري  بذلك يقصي املشرع األجانب

تراجع بعد ذلك عن هذا التمييز وهذه التفرقة، وذلك بعد تعديل املادة الرابعة من املرسوم التنفيدي 

صارت ) اليت 307ـ2000املادة الرابعة  من املرسوم النتفيدي رقم ( قتضى)، مب257ـ98رقم (

مة خدمات االنترنت واستغالهلا ألغراض جتارية ضمن الشروط إال تنص على أنه: "ال يرخص بإقا

لألشخاص املعنويني اخلاضعني للقانون اجلزائري ، الذين يدعون مقدمي خدمات االنترنت".  

وبالتايل فتح املشرع اجلزائري باب االستثمار أمام األشخاص املعنويني اخلاضعيني للقانون 

ري" ال يعين التمتع باجلنسية اجلزائرية. اجلزائري، و"اخلضوع للقانون اجلزائ  

 ) 307ـ2000رقم ( رسوم التنفيذياملادة اخلامسة من امل نصتب ـ الشروط الشكلية: 

احملدد لشروط الدخول لنشاط استغالل خدمات االنترنت، على ضرورة احلصول على ترخيص من 

الوزير املكلف باالتصاالت.  

سمح مبوجبه السلطة االدارية للمستفيد مبمارسة عمل ت) Autorisation( ويقصد بالترخيص

نشاط أو التمتع حبق ممارسته، وميكن هذا االجراء االدارة من ممارسة رقابتها على األنشطة االقتصادية 

. )1(اليت تشكل خطر على األشخاص أو االقتصاد الوطين  

ورة قرار اداري أما من حيث الطبيعة القانونية للترخيص فهو عبارة عن تصرف قانوين يف ص

.)3(، وهذا القرار منشئ للحق وليس كاشف له)2(اتفرادي  

                                                
.64، ص2006/2007ـ أعراب امحد، السلطات االدارية املستقلة يف اال املصريف، رسالة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة بومرداس،  )1(  
.66ـ نفس مرجع ، ص  )2(  

? poste et communications électroniques ‘Régime’ Juridique des autorisations  André CHAMINADE - )3(

ion des préquences radioélectriques, JCP, la semaine juridique N°43,24 Octobre 2007, II10177, P36.d’utilisat  
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وللحصول على ترخيص إقامة خدمات االنترنت واستغالهلا جيب على الطالب أن يقدم عرض 

مفصل عن اخلدمات اليت يقترح تقدميها وكذلك شروط وكيفيات النفاذ إىل هذه اخلدمات، كذلك 

ملقترحة وحول التجهيزات والربامج املعلوماتية التابعة هلا مع حتديد يشترط دراسة تقنية حول الشبكة ا

هيكلها وكذلك صيغ الوصول بالشبكة العمومية لالتصاالت، كذلك جيب على املستثمر أن يقدم 

التزام من املصاحل املختصة يف الوزارة املكلفة باالتصاالت يثبت إمكانية إقامة الوصلة املخصصة، 

ت االنترنت، وهذا ما نصت عليه املادة اخلامسة من املرسوم التنفيدي رقم الضرورية لنقل خدما

).257ـ98(  

يأمر به وزير االتصالت، وذلك طبقا وال يسلم الترخيص باالستغالل إال بعد حتقيق تأهيلي 
)، وكذلك بناء على موافقة اللجنة 257ـ  98لمادة الرابعة من املرسوم التنفيدي رقم (ل

من نفس  8لم الترخيص ملدة غري حمددة املدة وال ميكن التنازل عنه. (املادة ، ويس)1(املذكورة
املرسوم).  

ثانيا ـ التزامات مقدمي خدمات االنترنت:  

فرض املشرع اجلزائري على مقدمي اخلدمات عدة التزامات قد تكون عامة مثل مساعدة 

 )04ـ  09ليه القانون رقم (ما نص ع هوو السلطات العامة وحفظ املعطيات املتعلقة حبركة السري

لوسيطة يف خدمة االنترنت ، ومنها التزامات خاصة، تتفق وطبيعة عمل االشخاص االسالف الذكر

ايل:  وهي كالت  

ـ االلتزامات العامة:  1  

ـ 09من القانون رقم ( 10مساعدة السلطات العامة: يلتزم مقدم اخلدمات حسب املادة أ ـ       

لسلطات املكلفة بالتحريات القضائية جلمع وتسجيل املعطيات املتعلقة مبحتوى ) بتقدمي املساعدة ل04

االتصاالت، ووضع املعطيات اليت مت حفظها حتت تصرف تلك السلطات.   

                                                
)، حيث تتتشكل 307ـ  2000من املرسوم التنفيدي رقم ( 6) املعدل باملادة 257ـ  98من املرسوم التنفيدي رقم ( 16ـ املادة )1(

زير املكلف باملواصالت السلكية واالسلكية، رئيسا. ـ ممثل وزير الدفاع الوطين. ـ ممثل وزير اللجنة من األعضاء اآليت ذكرهم: ـ ممثل الو

الداخلية.  
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كما يتعين على مقدمي اخلدمات كتمان سرية العمليات اليت ينجزوا بطلب من احملققني، 

. )1(وبات املقررة إلفشاء أسرار التحري والتحقيقوكذلك املعلومات املتصلة ا حتت طائلة العق  

)، 04ـ  09من القانون رقم ( 11حفظ املعطيات املتعلقة حبركة السري: طبقا للمادة ب ـ 

يلتزم مقدمو اخلدمات حبفظ املعطيات اليت تسمح بالتعرف على مستعملي اخلدمة، واملعطيات املتعلقة 

واخلصائص التقنية وكذا تاريخ ووقت ومدة كل اتصال، بالتجهيزات الطرفية املستعملة لإلتصال، 

باالضافة إىل املعطيات اليت تسمح بالتعرف على املرسل إليهم االتصال وكذا عنواين املواقع املطلع 

عليها.  

حتدد مدة حفظ املعطيات املتعلقة حبركة السري بسنة واحد ابتداء من تاريخ التسجيل.   

شرع اجلزائري على التزامات مقدمي خدمات االنترنت يف نص امل ـ االلتزامات اخلاصة: 2

) الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات االنترنت واستغالهلا، 257ـ  98املرسوم التنفيدي(

 ت) املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا04ـ 09ويف القانون رقم (

النحو التايل: االعالم واالتصال ومكافحتها، وذلك على  

الذي يضبط شروط  )257ـ  98(رقم  املرسوم التنفيدي أ ـ اإللتزامات املستمدة من    

وكيفيات إقامة خدمات االنترنت واستغالهلا:  

)، يلتزم مقدم خدمات االنترنت خالل 257ـ  98من املرسوم التنفيدي( 14طبقا للمادة 

يأيت: ممارسة نشاطاته مبا  

دمات االنترنت، حسب االمكانيات املتوفرة إىل كل الراغبني يف ذلك ـ تسهيل النفاذ إىل خ

باستعمال أجنع الوسائل التقنية.  

ـ إعطاء مشتركيه معلومات واضحة ودقيقة حول موضوع النفاذ إىل خدمات االنترنت 

وصيغة مساعدم كلما طلبوا ذلك.  

                                                
) املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة 04ـ 09من القانون رقم ( 10) من املادة 02ـ راجع الفقرة الثانية ( )1(

سابق الذكر.بتكنولوجيات االعالم واالتصال ومكافحتها ال  
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ـ عرض أي مشروع خاص باستعمال منظومات الترميز على اللجنة.  

مل مسؤولية حمتوى الصفحات وموزعات املعطيات اليت يستخرجها ويأويها، طبقا ـ حت

لألحكام التشريعية املعمول ا.  

ـ إعالم مشتركيه باملسؤولية املترتبة عليهم فيما يتعلق مبحتوى الصفحات اليت يستخرجها 

ويأويها، طبقا لألحكام التشريعية املعمول ا.  

االمتناع خاصة عن استعمال أية طريقة غري مشروعة سواء جتاه ـ احترام قواعد حسن السرية ب

املستعملني أو جتاه مقدمي خدمات االنترنت اآلخرين.  

ـ احملافطة على سرية كل املعلومات املتعلقة حبياة مشتركيه اخلاصة وعدم االدالء ا إال يف 

احلاالت املنصوص عليها يف القانون.  

تأمني حراسة دائمة ملضمون املوزعات املفتوحة ملشتركيه، زمة لالـ اختاذ كل االجراءات ال

قصد منع النفاذ إىل املوزعات اليت حتتوي معلومات تتعارض مع النظام العام أو األخالق.  

نالحظ وجود نوع من التنوع يف طبيعة االلتزامات اخلاصة املفروضة على مقدمي  ومن مث

ات أخالقية ومهنية تتفق وطبيعة عمل وسطاء شبكة خدمات االنترنت، من التزمات تقنية إىل التزام

االنترنت.  

) املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من 04ـ 09القانون رقم ( ب ـ اإللتزامات املستمدة من    

اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال ومكافحتها:   

أوت  05ؤرخ يف ) امل04ـ09من القانون رقم ( 12نص املشرع اجلزائري يف املادة 

(واليت تتضمن االلتزامات  11على أنه زيادة على االلتزامات املنصوص عليها يف املادة  2009

تعلقة حبركة العامة ملقدمي خدمات االنترنت وهي مساعدة السلطات العامة، وحفظ املعطيات امل

:االنترنت مبا يأيتخدمات  السري)، يلتزم مقدمو  

• ات اليت يتيحون االطالع عليها مبجرد العلم بطريقة لسحب احملتوي التدخل الفوري  

مباشرة أو غري مباشرة مبخالفتها للقوانني وختزينها أو جعل الدخول إليها غري ممكن.  
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• وضع ترتيبات تقنية تسمح حبصر إمكانية الدخول إىل املوزعات اليت حتوي معلومات   

لديهم بوجودها.خمالفة للنظام العام أو اآلداب اهلامة وإخبار املشتركني   

ثالثا ـ حتديد املسؤولية اجلنائية ملقدمي خدمات االنترنت:  

تقوم املسؤولية اجلنائية ملقدمي خدمات االنترنت يف حالتني، مها جرمية إفشاء أسرار التحري 

) السابق الذكر، وجرمية عدم حفظ 04ـ09من قانون( 10والتحقيق املنصوص عليها يف املادة 

) 04ـ09(من نفس القانون  11/4حبركة السري واملنصوص عليها يف املادة املعطيات املتعلقة 

، وذلك على النحو التايل: املنوه عنه  

: ـ جرمية إفشاء أسرار التحري والتحقيق 1  

) املتضمن 04ـ  09من القانون رقم ( 10/2نظّم املشرع اجلزائري هذه اجلرمية يف املادة 

املتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال ومكافحتها، واليت تنص  القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم

على أنه:" يتعني على مقدمي خدمات االنترنت كتمان سرية العمليات اليت ينجزوا بطلب من 

احملققني وكذا املعلومات املتصلة ا وذلك حتت طائلة العقوبات املقررة الفشاء أسرار التحري 

والتحقيق".   

ذه املادة أن هذه اجلرمية جزء من جرمية إفشاء املوظف العام ألسرار يالحظ من خالل ه

وعليه لقيام هذه اجلرمية  ،)1(من قانون العقوبات اجلزائري 301وظيفته املنصوص عليها يف املادة 

يتطلب توافر ركنني املادي واملعنوي.  

دمات ألسرار : يتمثّل الركن املادي هلذه اجلرمية يف إفشاء مزود اخلأ ـ الركن املادي

ن كان العلم ا قاصرا على ونقلها واطالع الغري عليها بعد أ التحري والتحقيق، أي إذاعتها

.)2(أصحاا أو الذين أئتمنوا عليها حبكم وظيفتهم  

                                                
ألف دج األطباء  200ألف إىل  20أشهر وبغرامة من  6من قانون العقوبات اجلزائري " يعاقب باحلبس من شهر إىل  301ـ تنص املادة  )1(

أدىل ا إليهم واجلراحون والصيادلة والقابالت ومجيع األشخاص املؤمتنني عليهم حبكم الواقع أو املهنة أو الوظيفة الدائمة أو املؤقتة على أسرار 
وأفشوها يف غري احلاالت اليت يوجب عليهم القانون إلفشاءها ويصرح هلم بذلك".  

، 2013ـ  2012ـ صاحل شنني، احلماية اجلنائية للتجارة االلكترونية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة تلمسان أبوبكر بلقايد،  )2(
.125ص   
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وبتكون الركن املادي هلذه اجلرمية من العناصر التالية هي:   

ü  نترنت يف هذه احلالة صفة اجلاين أو من أومتن عليه السر: يأخد مزود خدمات اال

صفة املؤمتن على أسرار البحث والتحقيق، السيما أن إجراءات التحقيق والتحري سرية وفقا 

ائية اجلزائري.    من قانون االجراءات اجلز 11لمادة ل  

ü  :فشاء اطالع الغري على السر بأي طريقة كانت سواء يقصد باإل فعل افشاء السر

شفاهة . أما السر فهوعبارة عن واقعة أو صفة ينحصر نطاق العلم كانت بالكتابة أواالشارة  أوال

ه حرج لغريه ولو مل يشترط شخاص حبكم وظيفتهم، وكان يف إفشائا يف عدد حمدود من األ

كتمانه صراحة، وال يشترط أن يكون السر قد أدىل به إىل األمني، أو ألقي إليه على أنه سر 

. )1(وطلب منه كتمانه  

ه اجلرمية إفشاء العمليات اليت ينجزها مقدم اخلدمات وكذا املعلومات يشمل حمل هذ 

املتصلة ا، واملتعلقة بالتحري والتحقيق.  

جرمية إفشاء مزودي اخلدمات أسرار التحري والتحقيق هي جرمية ب ـ الركن املعنوي: 

علم اجلاين بأنه عمدية ال بد من توافر القصد اجلنائي العام بعنصريه العلم واالرادة، فيجب أن ي

يرتكب جرمية إفشاء األسرار املتعلقة بالتحري والتحقيق، وأن تتجه إرادته إىل ارتكاب هذه 

. )2(اجلرمية  

جيب اإلشارة إىل أن جرمية إفشاء أسرار التحري والتحقيق ختضع للقاعدة العامة اليت تقضي 

توافر القصد اجلنائي العام  بأن البواعث ليست من عناصر القصد، حبيث تقوم هذه اجلرمية مبجرد

ـ حىت وان كانت هذه البواعث نبيلة ـ إىل جانب الركن املادي للجرمية.  

سرار خلدمات ألمل حيدد املشرع اجلزائري عقوبة جلرمية إفشاء مزودي ا ج ـ العقوبة:

 ) املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية04ـ  09من القانون رقم ( 10/2التحري والتحقيق يف املادة 

االعالم واالتصال ومكافحتها، بل أحال إىل العقوبات املقررة  تمن اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا
                                                

. 144، مصر، ص2012الشواريب، املسؤولية املدنية يف ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر العريب،  ـ عز الدين الديناصوري، عبد احلميد )1(  
.281ـ  280، ص 2014ـ أمحد بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، اجلزء األول، دار هومة، اجلزائر،  )2(  
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من قانون العقوبات اجلزائري واليت تعاقب كل من أفشى  301جلرمية االفشاء، واملبينة يف املادة 

اء دج على إفش 5.000دج إىل  500) أشهر، وبغرامة 6بسر املهنة باحلبس من شهر إىل ستة (

السر املهين.  

، )1(هذا فيما يتعلق بالعقوبات املقررة للشخص الطبيعي، أما بالنسبة للشخص املعنوي

 18مكرر، ويف املادة  18فتطبق عليه عقوبة الغرامة حسب الكيفيات املنصوص عليها يف املادة 

عند االقتضاء.   2مكرر   

 2ر/مكر 18ددة يف املادة حم ر من العقوبات التكميلية وهيأو أكثكما قد يتعرض لواحدة 

: كالتايلمن قانون العقوبات اجلزائري   

) 5ـ حل الشخص املعنوي، ـ غلق املؤوسسة أو فرع من فروعها ملدة التتجاوز مخس (

) سنوات، ـ املنع من 5فقات العمومية ملدة ال تتجاوز مخس (صسنوات، ـ االقصاء من ال

ية بشكل مباشر أو غري مباشر، ائيا أو ملدة ال مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماع

) سنوات، ـ  مصادرة الشئ الذي استعمل يف ارتكاب اجلرمية أو نتج عنها، ـ 5تتجاوز مخس (

) سنوات، 5نشر وتعليق حكم االدانة، ـ الوضع حتت احلراسة القضائية ملدة ال تتجاوزمخس(

رمية أو الذي ارتكبت اجلرمية مبناسبته.  وتنصب احلراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إىل اجل  

ـ جرمية عدم حفظ املعطيات املتعلقة حبركة السري:  2  

) املتضمن القواعد اخلاصة 04ـ09من القانون رقم ( 5و 11/4نص عليها املشرع يف املادة 

"دون  واليت جاء فيها: للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال ومكافحتها،

االخالل بالعقوبات االدارية املترتبة على عدم احترام االلتزامات املنصوص عليها يف هذه املادة، تقوم 

املسؤولية اجلزائية لألشخاص الطبيعيني واملعنويني عندما يؤدي ذلك إىل عرقلة حسن سري التحريات 

                                                
 4و 3ص املعنوي مسؤوال جزائيا عن اجلرائم احملددة يف األقسام من قانون العقوبات اجلزائري: " يكون الشخ 3مكرر 303ـ تنص املادة )1(
مكرر.  51من هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط املنصوص عليها يف املادة  5و  

عند االقتضاء. 2مكرر  18مكرر، ويف املادة  18وتطبق على الشخص املعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات املنصوص عليها يف املادة        
مكرر." 18ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية املنصوص عليها يف املادة        
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) سنوات وبغرامة من 5) أشهر إىل مخس (6القضائية، ويعاقب الشخص الطبيعي باحلبس من ستة (

دج، يعاقب الشخص املعنوي بالغرامة وفقا للقواعد املقررة يف  500.000دج إىل  50.000

قانون العقوبات." وحىت تقوم هذه اجلرمية جيب توافر الركن املادي واملعنوي على النحو التايل:  

  أ ـ الركن املادي: 

من  11لتزامات املنصوص عليها يف املادة يتمثل الركن املادي هلذه اجلرمية يف عدم احترام اال

)، وهي عدم حفظ مزودي اخلدمات للمعطيات املنصوص عليها يف املادة 04ـ09القانون رقم (

. 11سنة ابتداء من تاريخ التسجيل وفقا للمادة الأو عدم حفظها للمدة احملددة قانونا، وهي  11  

Ø فظ مزودي اخلدمات املعطيات وعليه يتمثل النشاط االجرامي هلذه اجلرمية يف عدم ح

املتعلقة حبركة السري أصال، و عدم حفظها يف املدة القانونية ، أما حمل اجلرمية فيتمثل يف املعطيات 

. )1(من هذا القانون 11املتعلقة حبركة السري املنصوص عليه يف املادة  	  

جلزائري لقيامها نتيجة وال تقوم هذه اجلرمية مبجرد توافر النشاط االجرامي، بل يتطلب املشرع ا

معينة، وهي أن يؤدي عدم حفظ تلك املعطيات إىل عرقلة حسن سري التحريات القضائية.  

: ب ـ الركن املعنوي  

حىت تقوم هذه اجلرمية البد من توافر القصد اجلنائي العام بعنصريه العلم واالرادة، فيجب أن 

لتحريات القضائية بسبب عد حفظه يعلم بأن نشاطه جمرم، وأنه يتسبب يف عرقلة حسن سري ا

املعطيات املتعلقة حبركة السري .  

كما جيب أن تتجه إرادته إىل ارتكاب هذه اجلرمية، وحتقيق النتيجة االجرامية املتمثلة يف عرقلة 

حسن سري التحريات القضائية.  

                                                
) تتمثل املعطيات حمل احلفظ: املعطيات اليت تسمح بالتعرف على مستعملي اخلدمة، 04ـ09من القانون رقم ( 1/ 11فقا للمادة ـ و)1(

ل، واخلصائص التقنية وكذا تاريخ ووقت ومدة كل اتصال، باالضافة إىل املعطيات اليت واملعطيات املتعلقة بالتجهيزات الطرفية املستعملة لإلتصا

تسمح بالتعرف على املرسل إليهم االتصال وكذا عنواين املواقع املطلع عليها.  
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ن مل يتطلب املشرع يف هذه اجلرمية القصد اجلنائي اخلاص، فال عربة بالباعث والغرض م

. )1(اجلرمية، بل تقوم مبجرد توافر القصد اجلنائي العام إىل جانب الركن املادي  

)، يعاقب الشخص 04ـ  09من القانون رقم ( 5و 11/4طبقا للمادة  ج ـ العقوبة:

دج إىل  50.000) سنوات وبغرامة من 5) أشهر إىل مخس (6الطبيعي باحلبس من ستة (

مكرر من قانون  18اقب بالغرامة املقررة يف املادة دج، أما الشخص املعنوي فيع 500.000

) مرات احلد األقصى للغرامة املقررة للشخص الطبيعي يف 5العقوبات وهي من مرة إىل مخس (

القانون الذي يعاقب على اجلرمية.   

نستنتج أن جرائم اخلدمة الوسيطة يف االتصال بشبكة االنترنت هي من اجلرائم اليت دد نظام  

، ة االلكترونية، واليت جيب مواجهتها على حنو حاسم بنصوص تشريعية قاطعة ال لبس فيهااحلكوم

وهذا ما قام به املشرع اجلزائري وأغلب التشريعات املقارنة.  

جرائم االعتداء على بيانات املعامالت احلكومية االلكترونية :املبحث الثاين      

رونية السيما التعامالت االلكترونية احلكومية، أصبحت االنترنت أداة أساسية للتعامالت االلكت

واليت تتمثل أساسا يف تقدمي اخلدمات من خالل االتصال االلكتروين بني مقدم اخلدمة (احلكومة) 

واملستفيد منها، لذلك فإن سرية وأمن املعلومات اليت جيرى تبادهلا عند إجراء هذه التعامالت خصوصا 

شخصية أو بقضايا مالية (أرقام بطاقات االئتمان) من القضايا املهمة عندما يتعلق األمر بالبيانات ال

والضرورية جدا لنجاح احلكومة االلكترونية.   

) من الفصل 2عرف املشرع اجلزائري البيانات (املعطيات) مبوجب الفقرة (ج) من املادة ( 

 ترائم املتصلة بتكنولوجيا) املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجل04ـ  09األول من القانون رقم (

اإلعالم واإلتصال ومكافحتها بأا :"أي عملية عرض للوقائع أو املعلومات أو املفاهيم يف شكل جاهز 

للمعاجلة داخل منظومة معلوماتية مبا يف ذلك الربامج املناسبة اليت من شأا جعل منظومة معلوماتية 

.تؤدي وظيفتها"  

                                                
.129ـ صاحل شنني، مرجع سابق، ص   )1(  



	     احلماية اجلنائية املوضوعية للحكومة اإللكترونية                                          لباب األولا  
 

 60  

ء املعلومايت على بيانات التعامالت االلكترونية احلكومية يصعب ذا التحديد، فإن صور اإلعتدا

ذا ميكن اإلشارة لحصرها، ألا متطورة ومرتبطة بالتطور املتسارع لتكنولوجيا املعلومات باستمرار. 

إىل أبرز االنتهاكات الواقعة على البيانات احلكومية على ضوء النصوص القانونية يف التشريعني الفرنسي 

ري وأحيانا تشريعات أخرى. وعليه ميكن تقسيم أبرز هذه اجلرائم إىل جرائم ضد سالمة واجلزائ

البيانات احلكومية (املطلب األول)، وأخرى جرائم ضد سريتها (الفرع الثاين).  

رائم االعتداء ضد سالمة البياناتج  :املطلب األول    

أمناط السلوك الذي يؤدي إىل االعتداء على بتعدد املاسة بسالمة البيانات اجلرائم  تتعدد أشكال       

جرمية التزوير املعلومايت. كل التالعب يف البيانات، وأو املعطيات حيث تأخذ ش املعلومات  

جرمية التالعب يف البيانات: الفرع األول   

 23" املنعقدة بتاريخ ودابستب" املعلومايت اإلجرام حول الدولية اإلتفاقيةنصت املادة الرابعة من 

على اإلعتداءات الواقعة ضد تكاملية املعطيات (سالمتها) كالتايل:  ،السابقة الذكر 2001نوفمرب 

"على كل طرف تبىن التدابري التشريعية وغريها اليت تعترب ضرورية لتجرمي األفعال التالية طبقا لقانونه 

حذف املعطيات".أو حمو أو إفساد أو تعديل أو  ا ارتكبت عمدا ودون وجه حق إتالفالداخلي إذ  

يقصد بالتالعب بالبيانات إدخال بيانات غري مصرح ا أو تعديل بيانات موجودة أو إلغاء 

بيانات موجودة بالنظام، وهي تتعلق مبعطيات النظام، حيث تؤدي إىل تغيري من حالة هذه املعطيات 

واليت تتعلق أساسا بالنظام وبالتايل املساس بسالمتها وتكاملها، على خالف جرمية االخالل بسري النظام 

ذاته.  

من قانون العقوبات، واليت تنص  3ـ 323نظم املشرع الفرنسي هذه اجلرمية مبوجب املادة  

       على أنه: "يعاقب كل من أدخل بطريق الغش معطيات يف نظام املعاجلة اآللية للمعطيات، أو حمى،

.)1(يورو"  150000غرامة ) سنوات وب3أو عدل بطريق الغش، بعقوبة احلبس  ثالت (  
                                                

(1) - Article 323 – 3/1  de code penal dispose que : « Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un 
système de traitement automatisé, d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de 
modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € 
d’amande .                                                                                                                                                                
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الوضع يف قانون العقوبات اجلزائري مشابه للوضع يف قانون العقوبات الفرنسي حيث نصت 

) 6يعاقب باحلبس من من ستة (اجلزائري على ما يلي: "من قانون العقوبات  1مكرر 394املادة 

ن أدخل دج، كل م 2.000.000دج إىل  500.000) سنوات وبغرامة من 3أشهر إىل ثالث (

ل أو عدل بطريق الغش املعطيات اليت يتضمنها" . ابطريق الغش معطيات يف نظام املعاجلة اآللية أو أز  

ها املادي واملعنوي، على التفصيل اآليت:افر ركناحىت تقوم هذه اجلرمية جيب أن يتو  

رمية التالعب يف البياناتجل أوال ـ الركن املادي       

سب نص حالتالعب يف املعطيات على النشاط االجرامي الذي يتكون يقوم الركن املادي جلرمية 

          ثالثة أفعال هي االدخال أو اإلزالة (احملو)  السابق الذكر من من ق.ع.ج 1مكرر 394املادة 

أو التعديل.  

 كانت سواء به اخلاصة الدعامة على جديدة معطيات إضافة" هب يقصد: اإلدخال فعل ـ 1 

ة ـ مشغول غريـ  فارغةسواء كانت الدعامة حمل اإلعتداء  قبل، من معطيات عليها يوجد أم خالية

. )1("اإلدخال هذا قبل ممغنطة خصائص على حتتوي أوكانت  

د إليه وضائف احملاسبة نهذه اجلرمية تقع غالبا مبعرفة املسؤول عن القسم املعلومايت والذي يس

. )2(هله الرتكاب هذا النمط من التالعب غري املشروعن يف وضع أفضل يؤكوواملعامالت املالية ألنه ي  

االستخدام التعسفي لبطاقات السحب واالئتمان من حاملها الشرعي  حالةيتحقق هذا الفعل يف 

، أم من غريه يف حاالت السرقة والفقد كتسديد النقود أكثر من املبلغ املسموح به لصاحب البطاقة)(

بإدخال برامج خبيثة إىل نظام املعاجلة اآللية دف إتالف أيضا ل أو التزوير، كما يتحقق فعل االدخا

قضت  بصفة خاصة، وهو ما الفريوسات والقنبلة املعلوماتيةباستخدام املعلومات وتشويهها وتدمريها 

، حيث أدانت شخصا بتهمة إتالف املكونات املنطقية للحاسب اآليل 1994حمكمة "ليموج" عام به 

ج خبيث هو "حصان طروادة" إىل نظام احلاسب اآليل مما ترتب عليه إتالف لقيامه بإدخال برنام

                                                
.473نائلة عادل حممد فريد قورة، مرجع سابق، ص ـ  )1(  
.71، ص 1998ات وإنعكاساا على قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، حممد سامي الشوا، ثورة املعلومـ  )2(  
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 1996كمة النقض الفرنسية سنة حمل، ويف حكم )1(للمعطيات فضال عن إعاقة النظام عن أداء وظيفته

أن إدخال الربامج اخلبيثة إىل نظام احلاسب اآليل هو سلوك معاقب عليه وفق الفقرة الثانية  ذهب فيه إىل

.)2(323ادة من امل  

نظام واستبداهلا مبعطيات اليقصد ذا الفعل تغيري املعطيات املوجودة داخل  ـ فعل التعديل: 2

      أخرى، وغالبا ما يتم إجراء التعديل عن طريق برامج خبيثة تتالعب يف املعطيات سواء مبحوها كليا 

. )3(أو جزئيا أو بتعديلها  

عل احملو إزالة كل أو جزء من املعطيات املوجودة داخل يقصد بف ـ فعل احملو أو اإلزالة: 3

. وعملية اإلزالة )4(أو حتطيم تلك الدعامة أو نقل جزء من املعطيات من املنطقة اخلاصة بالذاكرة النظام

.     )5(زالة تفترض الوجود السابق لعملية االدخالة على عملية إدخال املعطيات، فاالهي مرحلة الحق  

رمية إتالف طاملا وقع مثة إتالف الشئ بأي وسيلة، وذلك ما أكّده املؤمتر اخلامس ويعترب احملو ج

بشأن  1994 سنة تشرين األوليف  ) للجمعية الدولية لقانون العقوبات املنعقد بالربازيل15عشرة (

عترب جرائم الكمبيوتر يف مقرراته وتوصياته أنّ االدخال أو التعديل أو احملو يشكل جرمية تزوير، كما ا

. )6(احملو للربامج أو ملعلومات جرمية إتالف  

رمية التالعب يف البياناتجل ثانيا ـ الركن املعنوي       

 العام اجلنائي القصد لقيامها تتطلب عمدية جرمية احلكومية املعلوماتية بالبيانات التالعب جرمية

ر اليت يتألف منها الركن املادي املتمثل يف العلم واإلرادة، وجيب أن ينصرف كالمها إىل كافة العناص

                                                
 ,Cass. Crim. 5 Janvier 1994, J. C.P. Edition General. 1994, IV,n° 856 corr. De Limogesـ (1)

14 mars 1994, p. 238 – 248.                                                                                                  
  .                                                         .Cass. Crim. 12 Décembre 1996, Bull Crim n° 465ـ  (2)

. 59علي عبد القادر القهوجي، احلماية اجلنائية للبيانات املعاجلة الكترونيا..، مرجع سابق، ص   (3) ـ   
.365بد الفتاح بيومي حجازي، احلكومة اإللكترونية ونظامها القانوين..، مرجع سابق، ص عـ   (4)  

(5)- R. Gassin .op. cit. n°. 201, p. 32.                                                                                                            
للجمعية الدولية لقانون العقوبات بشأن جرائم الكمبيوتر يف شقه املوضوعي املوسوم باجلرائم يف فقرته الثالثة حتت  املؤمتر اخلامس عشر ـ نص )6(

لى ارى  عنوان "تزوير الكمبيوتر أو التزوير املعلومايت"بأنه يشمل إدخال أو إتالف أو حمو أو حتوير املعطيات أو الربامج أو أية أفعال تؤثر ع
جلة البيانات ترتكب باستخدام الكمبيوتر وتعد ـ فيما لو ارتكبت بغري هذه الطرق ـ من قبيل أفعال التزوير املنصوص عليها يف الطبيعي ملعا

خريب القانون الوطين. أما الفقرة الرابعة منه تنص على أن اإلضرار بالبيانات والربامج (اإلتالف) : ـ وتشمل احملو واإلتالف والتعطيل والت
، 2007كمبيوتر وبراجمه. انظر: وائل أنور بندق، موسوعة القانون اإللكتروين وتكنولوجيا اإلتصاالت، دار املطبوعات اجلامعية، ملعطيات ال

.221اإلسكندرية، ص   
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يعلم اجلاين أنه يقوم بإدخال أو تعديل أو إزالة معطيات معلوماتية، وأن هذه األفعال  أنبد فال ،للجرمية

ؤدي إىل نتائج سلبية أو إجيابية قد تساعد على حتسني سواء تتؤدي إىل نتيجة هي تغيري حالة املعطيات، 

. )1(النظام  

د حمددا مبعطيات معينة أو غري حمدد، فاملعطيات كلها مشمولة باحلماية أن يكون القص اليشترط

سواء يف القانون اجلزائري والفرنسي، خبالف بعض القوانني تبسطها على أنواع معينة دون غريها 

.)2(كالتشريع األمريكي  

ص وذلك وال يشترط لقيام الركن املعنوي يف جرمية التالعب باملعطيات توافر القصد اجلنائي اخلا

من قانون العقوبات اجلزائري، واألمر نفسه عند  01مكرر  394ما يظهر جليا من خالل املادة 

ق. ع. ف.  3/1ـ  323القانون الفرنسي يف مادته   

املادي تقع جرمية  نإذا توافر القصد اجلنائي العام بعنصريه العلم واإلرادة إىل جانب الركعليه و

يستحق وبالتايل نظام املعلومايت مبا يف ذلك نظام احلكومة االلكترونية، ال تاإلعتداء القصدي على بيانا

ها العقوبة املقررة هلا. ومرتكب  

ثالثا ـ العقوبة املقررة جلرمية التالعب ببيانات النظام املعلومايت:  

على مرتكب جرمية التالعب  01كررم 394ته قانون العقوبات اجلزائري يف ماد تبير    

عقوبة  06مكرر  393عليه املادة  تبريف حني يصلية تتمثل يف احلبس والغرامة، أبة عقوباملعطيات 

.تكميلية يشترك فيها مع باقي جرائم املعطيات  

من  3ـ 323عقوبة هذه اجلرمية يف املادة  تبع عند املشرع الفرنسي، حيث قرروهو النهج امل    
ق.ع.ف، وفيما يلي تفصيل ذلك:  

                                                
.                                                      139حممد مسعود حممد خليفة، مرجع سابق، ص  ـ (1)  
. واليت جترم اإلتالف العمدي وغري املصرح به ملعلومات 1986(أ) من التشريع الفيدرايل األمريكي لسنة  1030ة ـ حيث نصت املاد (2)

           حيتوي عليها حاسب آيل تابع حلكومة الواليات املتحدة األمريكية أو ادارا أو حاسب آيل غري تابع للحكومة إال انه يستخدم من قبلها  

من دائرة املعلومات حمل احلماية فاضاف إىل ما سبق املعلومات املوجودة  1986قانون محاية بنية املعلومات القومية لعام أو لصاحلها ، ووسع 

باحلاسبات املستخدمة من طرف املؤسسات االقتصادية التابعة للحكومة وتلك املستخدمة يف التجارة واالتصاالت بني الواليات أو بني 

  .356أنظر:  نائلة قورة، مرجع سابق، ص الواليات والدول األخرى .



	     احلماية اجلنائية املوضوعية للحكومة اإللكترونية                                          لباب األولا  
 

 64  

:لعقوبات األصليةـ ا 1  

 مرتكب على اجلزائري العقوبات قانون من 01مكرر 394 املادة تقررها اليت األصلية العقوبة

 سنوات،) 03( ثــالث إىل اشهر) 06(ستة من احلبس عقوبة هي باملعطيات التالعب جرمية

 جزائري دينار مليوين إىل) دج 500.000( ألف مخسمائة من تتراوح اليت الغرامة وعقوبة

 قانون كان فقد الفرنسي، العقوبات قانون يف اجلرمية هذه عقوبة خيص فيماو). دج 200.0000(

) 2000( فرنك ألفي من وبالغرامة سنوات ثالث إىل اشهر ثالثة من باحلبس عليها يعاقب 1988

 هلذه ًواحداً حدا جعل فقد 1994 قانون اأم ،)ف 500.000(  فرنسي فرنك ألف مخسمائة إىل

 الغرامة عقوبة أما سنوات، ثالث وهو األقصى احلد عند وثبتها هلا ألدىنا احلد أزال إذ العقوبة،

 العقوبة يف أكثر شدد فقد 2004 قانون أما ،)يورو 45.000( يورو ألف واربعني مخسا فجعلها

 75.000( يورو ألف وسبعني مخس إىل الغرامة وعقوبة سنوات مخس إىل احلبس عقوبة رفع إذ

تعديالت على املواد اخلاصة باملساس بأنظمة املعاجلة اآللية أدخلت  2015يف سنة و )،يورو

املتعلق باملعلوماتية، وشددت فيه  912ـ2015من القانون رقم  04للمعطيات مبوجب املادة 

عقوبة الغرامة فقط مع االبقاء بعقوبة احلبس  ـ وهي مخس سنوات ـ وأصبحت بالنسبة جلرمية 

شدد العقوبة أيضا إذا كانت جرمية التالعب تقع على  كما أنه. )1(يورو  150.000التالعب  

) سنوات حبس والغرامة إىل  7التابعة للدولة لتصبح العقوبة سبع ( املعطيات الشخصية

.  )2(يورو 300.000  

من بني العقوبات املقررة على باقي  هي األشد باملعطيات التالعب جرمية عقوبةّ أن املالحظ

ة عمدية يتوافر لدى مرتكبها القصد اجلنائي للتالعب، بينما ال يتوافر هذا األفعال ارمة ألا جرمي

                                                
(1)- Article 323 – 3/1  de code pénaldispose que : « Le fait d'introduire frauduleusement des 
données dans un système de traitement automatisé, d'extraire, de détenir, de reproduire, de 
transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est 
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d’amande .                                              

Lorsque cette infraction a été commise à de code pénal dispose «  3/2 –Article 323  -)2(

ntre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en l'enco
œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende”.  
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 فاملوقفالقصد لدى مرتكب جرمية الدخول أو البقاء إىل نظام املعاجلة اآللية للمعطيات املشددة. 

.)1(الثاين يريده وال األول يريده حيث خمتلف، التالعب اجتاه منهما واحد لكل النفسي  

الغرامة املضاعفة إىل مخس  على الشخص املعنوي فهي كما سلف ذكرهاملوقعة بالنسبة للعقوبة 

مرات عما هو مقرر على الشخص الطبيعي، وبالتايل تكون قيمتها يف جرمية التالعب باملعطيات 

دينار جزائري، )10.000.000 إىل 2.000.000متراوحة بني مليونني وعشرة ماليني (

 )375000(مائة ومخسة وســــبعون ألف  ي ثالثرنسي فهوبالنسبة لقيمتها يف القانون الف

.04مكرر  394حيدة اليت نصت عليها املادة ، والغرامة هي العقوبة األصلية الويورو  

ـ العقوبات التكميلية:  2  
العقوبات التكميلية املقررة على جرمية التالعب باملعطيات هي نفسها العقوبات التكميلية 

جرائم املعطيات سواء يف القانون اجلزائري أو الفرنسي على النحو الذي سبق املقررة بالنسبة لباقي 
.)2(بيانه   

مية التزوير املعلومايتجر :الفرع الثاين       

سامهت ثورة تكنولوجيا املعلومات واإلتصال يف تغيري طبيعة الوثائق الرمسية اإلدارية، حيث بدأ 

لكن هذه الطبيعة تستند أساسا على الوثيقة املعلوماتية، يت والالعمل باملعامالت اإللكترونية احلكومية، 

حمال لإلعتداء عليها بتغيري  املستجدة للوثيقة محلت معها العديد من التحديات، أبرزها أن تكون

حقيقتها بقصد الغش يف مضموا، إال أن الضمانة األبرز حلماية هذه الوثيقة من عملية التزوير 

، فماذا يقصد جبرمية تزوير الوثيقة املعلوماتية، ومدى قدرة  التشريعات املعلومايت هي التشريعات

؟احلالية على بسط محاية هلا  

طرق بداية إىل تعريف التزوير املعلومايت وحتديد حمله، مث بيان األركان م التتملعاجلة ذلك سي

اخلاصة ذه اجلرمية وذلك على النحو التايل:   

                                                
.145حممد خليفة، مرجع سابق، ص  ـ(1)  

.وما بعدها 32ـ انظر فيما سبق ، ص)2(  
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لتحديد مفهوم تزوير الوثيقة املعلوماتية بصفة عامة  علوماتية:أوال ـ مفهوم تزوير الوثيقة امل

والوثيقة اإلدرية الرمسية املعلوماتية بصفة خاصة، ينبغي الرجوع إىل صيغة نصوص قانون العقوبات 

الفرنسي كنموذج لتوسيع مفهوم التزوير، وإىل بعض القوانني العربية اليت تناولت التزوير املعلومايت يف 

تقلة.قوانني مس  

توسع املشرع اجلنائي الفرنسي يف جترمي  ـ مفهوم التزوير يف قانون العقوبات الفرنسي: 1

رابع من قانون التزوير ليمتد إىل الوثيقة املعلوماتية ونظم ذلك يف القسم األول ضمن الكتاب ال

. )1(1993ماي 14املعدلة يف  441/1"اإلعتداءات ضد الثقة العامة" يف املادة العقوبات حتت عنوان  

التزوير هو كل تغيري بطريق الغش يف " )2(من قانون العقوبات الفرنسي 441/1طبقا لنص املادة      

       احلقيقة ويكون من شأنه إحداث ضرر ويرتكب بأي طريقة كانت، سواء كان ذلك بالكتابة 

          نا يف إثبات حق أو بأي سند آخر للتعبري عن الفكر والذي يكون الغرض منه أو كنتيجة له شأ

أن الوثيقة تشمل إىل جانب الشكل التقليدي هلا  ميكن االستنتاجأو واقعة هلا آثارها القانونية".وعليه 

ـ وثيقة ورقية ـ كل وسيط آخر للتعبري عن فكرة معينة شرط أن يكون هلا قيمة تبوثية، مبعىن أا 

ة هلا آثار قانونية. تصلح قانونا إلستخدامها كدليل إثبات حق أو واقع  

ا كان التزوير هو تغيري للحقبقة يف الوثيقة، وهذه األخرية هلا مفهوم أوسع طبقا للنص السابق مل

"dans un écrit   "و "support d'expression de la pensée  وبالتايل فقد ،"

                                                
 الغش قانون من 462/5 املادة خالل من املعلوماتية الوثائق تزوير ملواجهة العقوبات قانون يف مستقال نصا الفرنسي املشرع دأفرـ   )1(

 462/5 باملادتني املشرع يأخذ مل 1994 سنة الفرنسي العقوبات قانون تعديل بعد لكن ،1988 يناير 5 يف املؤرخ 88/19 رقم املعلومايت
 املادتني اتنيهلوا خاصة الوثيقة، مفهوم من وسعت 441/1 املادة أن باعتبار واستعماهلا آليا املعاجلة الوثيقة بتزوير لقتنياملتع 462/6 واملادة
 من احملررات وبني عامة بصفة املعلوماتية املعطيات بني مساواة من عليهما يترتب ملا القانون، هذا مناقشة عند الشيوخ جملس من اعتراضا القتا
 املساس جرائم يف احملمية املصلحة أن باعتبار املعلوماتية الوثيقة تزوير جترمي بشأن خطته الفرنسي غرياملشرع لذلك القانونية، مةالقي حيث
 من انادتامل الغيت وبذلك. فيها العامة الثقة حبماية تتعلق اليت املعلوماتية بتزويرالوثائق املتعلقة تلك عن خمتلفة املعطيات أو املعلوماتية ةمباألنظ
انظر: أشرف . املستندات وتلك يتالءم مبا نصوصها تطويع بعد العادية التزوير جرمية إىل وأضافها ،)املعلوماتية باجلرائم املتعلق( الثالث الباب

والقانون، املنعقد بتاريخ  توفيق مشس الدين، احلماية اجلنائية للمستند اإللكتروين، حبث مقدم إىل مؤمتر األعمال املصرفية اإللكترونية بني الشريعة
.539م، اإلمارات العربية املتحدة، مرجع سابق، ص  2003مايو  12ـ  10هـ املوافق لـ  1424ربيع األول  11ـ  09  

(2 (ـ   Article 441-1 de code pénal : “Constitue un faux toute altération frauduleuse de la 
vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un 
écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour 
effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.” 
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حتمل هذه األفكار،  مشل هذا املعىن كل األشكال احلديثة اليت نتجت عن استخدامات املعلوماتية واليت

ومن بينها الدعامات املادية كاألقراص اإللكترونية، أو البطاقات أو الشرائح املغناطيسية وغريها، وال 

يكون التزوير معتربا إال إذا كانت الوثيقة هلا قيمة قانونية.   

اليت من بني اإلجتاهات التشريعية  :ـ حتديد مفهوم تزوير الوثيقة املعلوماتية بنصوص خاصة 2

جرمت تزوير الوثيقة املعلوماتية بنصوص مستقلة عن قانون العقوبات منها التشريع املصري، وذلك 

من خالل قانون التوقيع اإللكتروين من جهة واألحوال املدنية من جهة أخرى، وذلك على النحو 

التايل:  

مع عدم :”تروين على لكقانون التوقيع اإلمن  23نصت املادة  قانون التوقيع اإللكتروين:أ)        

اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها يف املادة قانون العقوبات أو يف أي قانون آخر، يعاقب 

باحلبس وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال جتاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني 

زور شيئا من ذلك بطريق  كل من:  ـ أتلف أو عيب توقيعا أو وسيطا أو حمررا إلكترونيا أو

”.االصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر  

 عن أو  التقليد طريق عن إلكتروين حمرر أو وسيط أو توقيع يف التزوير قد جرم املصري املشرع     

 هذا أنّ واملالحظ . احلقيقة تغيري إىل تؤدي أخرى طريقة بأي أو موجودة معلومات يف التعديل طريق

 املادي السلوك صور بعض إىل باإلشارة اكتفى بل بدقة التزوير جرمية أركان يبني مل نصال

.)1(والتعديل كاالصطناع  

 الوثائق تزوير املدنية األحوال قانون يف املصري عاملشر مجر: )2(املدنية األحوال قانونب) ـ       

 من املدنية األحوال مبراكز املوجودة تراتبالكمبيو املخزنة املعلوماتية الطبيعة ذات الرمسية اإلدارية

 البيانات تعترب العقوبات وقانون القانون هذا أحكام تطبيق يف: "على تنص اليت 72 املادة خالل
                                                

حبث مقدم إىل مؤمتر األعمال املصرفية اإللكترونية بني الشريعة والقانون، ش، احلماية اجلنائية للتوقيع اإللكتروين، حامد قشقوهدى ـ  (1)  

مرجع سابق،        م، اإلمارات العربية املتحدة، 2003مايو  12ـ  10هـ املوافق لـ  1424ربيع األول  11ـ  09املنعقد بتاريخ 

.57ص   

يف شأن األحوال املدنية متاح على املوقع التايل: 1994لسنة  143دنية املصري رقم قانون األحوال املـ  (2)  

https://groups.google.com/forum/#!topic/hamdy11/tzbzKpM2ri0     :12/05/2016تاريخ االطالع  .  
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 ا اخلاصة إلصدار ومراكزا املدنية األحوال معلومات مبراكز وملحقاا اآللية باحلاسبات املسجلة

. رمسية حمررات يف واردة بيانات الشخصية قيقحت وبطاقات الوثائق إصدار يف املستخدمة  

وقع تزوير يف احملررات السابقة أو غريها من احملررات الرمسية تكون العقوبة األشغال فإذا        

الشاقة املؤقتة أو السجن ملدة ال تقل عن مخس سنوات".  

على غريها من  ما يالحظ على هذا النص أنه خاص بوثائق األحوال املدنية وال يسريو       

يعاب جرمية التزوير املعلومايت من حيث ذه النصوص املتفرقة قاصرة عن استاجلرائم، وبالتايل تبقى ه

ل عدم تعديل قانون العقوبات ظموضع النص اخلاص ا، أو من حيث حتديد أركاا، خاصة يف 

.)1(فيما يتعلق بالتزوير ليشمل تزوير الوثيقة املعلوماتية  

ه اجلنائية من غري النسبة للمشرع اجلزائري فيعد من التشريعات التقليدية اليت أبقت نصوصما بأ      

بالرغم من استحداثه لنصوص تعاقب اإلعتداء على نظام املعاجلة اآللية للمعطيات(املواد تعديل 

من قانون العقوبات) واليت تضمنت بعض طرق التزوير  7كرر م 394مكرر إىل  394من

و واإلدخال، باإلضافة إىل دخول اجلزائر اتمع املعلومايت وتبين مشروع احلكومة كالتعديل واحمل

، حيث بدأت بوادرها من خالل بطاقات السحب والدفع لربيد اجلزائر 2013االلكترونية سنة 

كوا من البطاقات الذكية، وإطالق العمل جبواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف الوطنية 

تبعها ذلك عصرنة اإلدارة اإللكترونية من خالل تسهيل تقريب املواطن من اإلدارة البيومترية، ي

ة اليت تدفع ة. كل ذلك يعد من العوامل الرئيسوصدور وثائق األحوال املدنية بطريقة إلكتروني

:إما املشرع اجلزائري إىل ضرورة االسراع  

ناول هذا النص تعريف جرمية التزوير ـ بإضافة نص إىل باب التزوير يف احملررات، حبيث يت       

         وأساسها أال وهو احملرر وذلك على الشكل التايل: "احملرر هو كل مركب يتكون من حروف 

يشمل  ذلكأو عالمات تدل على فكرة معينة بالنظر إليها مباشرة أو باإلستعانة بتقنية أخرى"، وب

املستندات املوجودة على األقراص واألشرطة.هذا النص احملررات التقليدية واملعلوماتية معا ك  

                                                
.542ـ  541شرف توفيق مشس الدين، مرجع سابق، ص أـ (1)  
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.)1(ـ أو بإدراج نص خاص بالتزوير املعلومايت      

انيا ـ حمل جرمية التزوير املعلومايتث      

وبظهور وانتشار تكنولوجيا املعلومات تنطوي جرمية التزوير على تغيري احلقيقة يف حمررات،          

كمحل جلرمية التزوير املعلومايت.  واإلتصال ظهرت احملررات االلكترونية  

ينبغي أن نتطرق إىل تعريفها وفق ما جاءت به التشريعيات  )2(ولبيان مفهوم هذه احملررات

وتوصل إليه الفقه.  

1( من بني التشريعات اليت عرفت احملررات التعريف التشريعي للمحررات (الوثيقة) اإللكترونية:  

بأا  1981من قانون التزوير والتزييف لسنة  8/1دة االلكترونية التشريع اإلجنليزي يف املا

 ممغنط أو صويت أو كل وسيلة توجد ا بيانات مسجلة بطريقة ميكانيكية  طتشمل كل شري

أو إلكترونية أو أي وسيلة أخرى".  

أي مادة أخرى سجلت عليها  وبأا كل ورقة أ 1985ما عرفها القانون الكندي لسنة ك    

. )3(أو جلهاز الكمبيوتر أو أي وسيلة أخرى قراءا أو فهمها" كلمات ميكن للشخص  

ومن بني الدول العربية اليت كانت سباقة يف تبين مشاريع احلكومة االلكترونية، ونظّمت كيفيات      

األردن، واإلمارات العربية املتحدة لدينا: التعامل بالوثيقة املعلوماتية يف املعامالت اإلدارية احلكومية 

مصر.و  

قانون املعامالت اإللكترونية من  10حيث عرف املشرع األردين الوثيقة املعلوماتية يف املادة  ـ     

، بأنه: "رسالة معلومات يتم إنشاؤها أو إرساهلا أو تسليمها أو ختزينها )4(2001لسنة  85رقم 

 ربيد اإللكتروين أو الفاكس بالوسائل اإللكترونية أو بوسائل مشاة مبا يف ذلك تبادل البيانات أو ال

أو النسخ الرقمي"    
                                                

.534أشرف توفيق مشس الدين، مرجع سابق، ص ـ  (1)  
ـ وذلك ما نصت عليه العديد من التشريعات وحصرته يف ذلك السياق كاملشرع اجلزائري، وتناوله يف كل من القسم الثالث والرابع  )2(

.229إىل  214تاب الثالث من قانون العقوبات يف املواد من واخلامس من الفصل السابع من الباب األول من الك  
.84 ص سابق، مرجع الغين، عبد شيماءـ  )3(  

 373، أنظر يف تفاصيل هذا القانون: وائل أنور بندق، مرجع سابق،  ص 2001لسنة) 85( رقمة األردين اإللكتروني املعامالت قانونـ  (4)

وما بعدها.  



	     احلماية اجلنائية املوضوعية للحكومة اإللكترونية                                          لباب األولا  
 

 70  

 رقم ديب إلمارة اإللكترونية التجارة قانون يف اإللكتروين احملرر اإلمارايت املشرع فعر حني يفـ     

 إلكتروين مستند أو سجل: "بأنه )1(، وذلك يف الفقرة السابعة من املادة الثانية منه2002 لسنة) 02(

 على إلكترونية بوسيلة إستالمه أو إبالغه أو إرساله أو نسخه أو استخدامه أو ختزينه أو إنشاؤه يتم

". فهمه ميكن بشكل عالإلسترج قابال ويكون آخر، إلكتروين وسيط أي على أو ملموس وسيط  

أما املشرع املصري بني مفهوم الوثيقة املعلوماتية من خالل مصطلح احملرر اإللكتروين أوال،  ـ     

مفهوم احملرر اإللكتروين الرمسي من خالل قانون التوقيع األلكتروين. فبالنسبة لتعريف الوثيقة كما بني 

بأنه:  )2(2004لسنة 15األوىل جاء ذلك يف نص املادة األوىل من قانون التوقيع اإللكتروين رقم 

      و رقمية،"رسالة تنشأ أو تدرج أو ختزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية، أ

أو ضوئية أو بأي وسيلة أخرى مشاة".  

من قانون التوقيع  15ما بالنسبة للوثيقة الرمسية اإلدارية املعلوماتية فقد أشارت إليها املادة أ     

اإللكتروين السابق الذكرعند بيان احلجية اليت يتمتع ا احملرر اإللكتروين، حيث اعتربه ذلك احملرر 

.)3(صادر عن جهة إدارية والذي حيمل توقيعا إلكترونيا من موظف خمتصاإللكتروين ال  

مبوجب صدور  2005تناول املشرع اجلزائري موضوع الوثيقة اإللكترونية ألول مرة سنة  ـ    

 الشكل يف للكتابة أصبح حيث، )4() املعدل واملتمم للقانون املدين اجلزائري05/10(قانون رقم 

 مدين مكرر 323 املادة لنص طبقا وذلك املدين، القانون يف اإلثبات قواعد ضمن مكانا االلكتروين

أو رموز  أو أوصاف أو أرقام أو أي عالمات على أا: "كتابة تتكون من تسلسل حروف جزائري

ذات معىن مفهوم مهما كانت الوسيلة اليت تتضمنها، وكذا طرق إرساهلا".  
                                                

على املوقع التايل: 3/2016/ 9بشأن املعامالت والتجارة اإللكترونية، متاح بتاريخ  2002) لسنة 02 ـ قانون إمارة ديب رقم ((1)   
2002.htm-http://www.aauopil.org/2012/02/2l  

 21ين وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات املصري، املؤرخ يف املتعلق بتنظيم التوقيع اإللكترو 2004لعام  15القانون رقم ـ  (2)

. 2016ديسمرب  12. انظر يف تفاصيل القانون املوقع التايل: تاريخ اإلطالع 2004أبريل  23، الصادر يف 2004أبريل   

o.int/wipolex/ar/details.jsp?id=13546http://www.wip  
 تعامل تشجع عرفية أو رمسية كانت سواء االلكترونية احملررات حبجية اإلعتراف أن إىل القانون هلذا اإليضاحية املذكرة أشارت قدـ و)3(

 ويعد إلكترونيا، الرمسية الوثائق على احلصول فردل كلك ميكن وبذ. االلكترونية احلكومة فكرة بذلك فتحقق ا، احلكومية واجلهات األفراد
مكسبا مهما حيث يسهل ذلك آداء اخلدمات للجميع. ذلك  

، 44املتضمن القانون املدين، ج.ر.ج، ع  58ـ  75املعدل واملتمم لألمر  2005جوان  20) املؤرخ يف 05/10ـ القانون رقم ( )4(
.2005جوان  12الصادر يف   



	     احلماية اجلنائية املوضوعية للحكومة اإللكترونية                                          لباب األولا  
 

 71  

ي اعتمد املفهوم الواسع للكتابة سواء الكتابة على الورق هكذا يتضح مما سبق أن املشرع اجلزائر    

أو على دعائم غري مادية، بشرط أن تكون الكتابة مفهومة.  

2( التعريف الفقهي للمحررات (الوثيقة) اإللكترونية:   

اختلف الفقهاء يف تعريف الوثيقة املعلوماتية حيث ارتكز البعض منهم على اجلانب املادي، أما  

ناول مفهومها من جانب موضوعي.البعض اآلخر فت  

بالنسبة لإلجتاه األول: استخدم مصطلح الوثيقة املعلوماتية للداللة على الوعاء أو الدعامة 

ويقصد ذه األخرية األجسام املادية املعدة سلفا الستقبال املعلومات عن طريق طبعها ، )1(االلكترونية

.)2(مات بأحد األساليب املعلوماتيةبصورة أو بأخرى بشرط أن تكون سجلت عليها املعلو  

الثاين، اإلجتاه اأم ا املعلوماتية الوثيقة فعرترسل أو تنشأ معلومات تتضمن بيانات رسالة" بأ 

".إلكترونية وسائل باستخدام ختزن أو تستلم أو  

لك أن أنّ االجتاه األول املستند رأيه حول الطبيعة الشكلية للمستند حمل نظر: ذيف هذا تقديرنا  

فكرة املستند االلكتروين يف حد ذاا مل تزل حىت اآلن عرضة للتطور التقين، ومن مت ال جيوز التسليم 

مر، لذلك يكون االجتاه م املستند االلكتروين يف تطور مستباستقرار املعامالت االلكترونية، مدا

املوضوعي أقرب إىل الواقع والقانون.    

                                                
نية وذلك حبسب ما تفرزه تكنولوجيا املعلومات، ومن بني هذه األشكال: القرص الصلب، القرص تروـ تتعدد أشكال الدعامات اإللك )1(

املضغوط والقرص الوميض.  

): هو قرص معدين رقيق مطلي مبادة مغناطيسية، له قدرة عالية على ختزين املعلومات وسرعة فائقة يف Disque durالقرص الصلب (

ذاكرة ختزين موجودة عادة داخل الكمبيوتر حيث تعمل على ختزين معلومات متعددة منها نظام التشغيل، تسجيل البيانات واسترجاعها، فهو 

التطبيقات، املعطيات املدخلة.   

: هو قرص بصري أو ضوئي مسطح ودائري ختزن فيه البيانات يف شكل إشارات رقمية، )Compact Disque(أما القرص املضغوط      

زن عليها املعلومات بطبقة من األملنيوم النقي، وتستخدم أشعة الليزر يف تسجيل البيانات كفجوات حمفورة على حيث تطلى اجلهة اليت خن

مسارات حلزونية ضيقة جدا غري منظورة على سطحه.  

زن ويتصل مبأخد للكمبيوتر، وهو مثال لقرص الصلب حيث خت محله، مكن صغري،ي حبجم خارجي قرص هو: الوميض القرص أن حني يفّ

عليها ملعلومات، كما يسهل عملية نقل هذه املعلومات من كمبيوتر آلخر. أنظر: حممد بالل الزعيب، أمحد الشرايعة، منيب قطيشات، سهري 

وما بعدها. 50، ص 2008عبد اهللا فارس، خالدة حممد صايل الزعيب، مهارات احلاسوب، دار وائل للنشر والتوزيع، إعادة الطبعة اخلامسة،   
. 38علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص ـ  )2(  
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 لدينا احلكومية االلكترونية املعامالت جمال يف تداوال واألكثر االلكترونية الوثيقة مناذج ومن

 السفر جواز اإللكترونية، التعريف بطاقة( اإللكترونية والبطاقات االلكتروين، اإلداري العقد

).إخل...الوفاء بطاقة اإللكتروين،  

وم قضت حمكمة النقض املصرية أن البطاقات املمغمطة يسري عليها  وصف احملرر يف مفه 

).1(جرمية التزوير باعتبارها ورقة من أوراق البنوك  

ثالثا ـ أركان جرمية التزوير املعلومايت:  

تتعدد أركان جرمية تزوير الوثيقة ذات الطبيعة املعلوماتية كباقي اجلرائم بني ركن مادي 

بيئة افتراضية  ومعنوي، لكنها تتميز خبصوصية األفعال املكونة لركنها املادي باعتبارها جرمية تقع يف

غري ملموسة، مما جيعل أشكال وطرق التزوير خمتلفة عن تلك املعروفة يف جرمية التزوير التقليدية.   

ـ الركن املادي جلرمية التزوير املعلومايت 1  

عن طريق يتكون هذا الركن من عدة عناصر تتمثل يف: تغيري احلقيقة يف الوثيقة املعلوماتية 

اتباع طرق خمتلفة على حنو يسبب  ضرر للغري.التالعب يف حمتواها ب  

أ ـ تغيري احلقيقة يف نطاق املعلوماتية:   

تغيري احلقيقة هو جوهر جرمية التزوير، والسلوك اإلجرامي فيها هو الفعل الواقع على احملرر   

. )2(التزويروالذي يتمثل يف تغيري احلقيقة على حنو خمالف للحقيقة، وبغري تغيري احلقيقة ال تقوم جرمية 

وهو كل شيء مادي متميز (قرص  ،واحملرر يف جمال املعامالت اإللكترونية يراد به املستند املعلومايت

أو شريط ممغنط أو خالفه) يصلح ألن يكون دعامة أو حمال لتسجيل املعلومات ويستوي بعد ذلك أن 

زال بداخلها انتظارا الستخراجه يكون هذا الشئ  قد خرج من املاكينة ومت تصنيفه أو ختزينه أم أنه ما

. )3(أو تعديله  
                                                

القضائية، ملزيد من التفاصيل حول هذا  77لسنة  39505، رقم 2016مارس  15نقض مصري، الدائرة اجلنائية، يوم الثالثاء ـ )1(
القضية يرجع االطالع على البوابة القانونية حملكمة النقض املصرية يف املوقع التايل:   

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Criminal/Cassation_Court_Cri
minal.aspx                      .  :02/01/2016تاريخ اإلطالع  

،  2010ماية اجلنائية للمعلومات املسجلة إلكترونيا، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،عمر أبو الفتوح عبد العظيم احلمامي، احلـ )2(
.931ص   

.150علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص ـ  )3(  
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ميكن إجناز املعامالت  يف جمال احلكومة االلكترونية، ويف إطار التعامل بالوثائق املعلوماتية  

، ودون ـألا خمزنة على الشبكة أو يف النظم املعلوماتية  ـاإلدارية دون إخراجها على ورق  

قليدية ممكنة، ولذلك يصبح فعل التغيري يف احلقيقة الثابتة مرورها بصورة خمرجات ضمن أية صورة ت

يف هذه الوثيقة واقعا داخل النظام املعلومايت أو على الشبكة، حيث يتعلق بتغيري معلومات معاجلة آليا، 

ويف حالة إخراج هذه املعلومات بشكل ورقي عن طريق خمرجات اجلهاز فتتمتع حينها املعلومات 

.)1(من خالل نصوص التزير التقليديةباحلماية القانونية   

قد عاجل املشرع الفرنسي جرمية التزوير يف حمررات النظام املعلومايت وذلك من خالل قانون و      

، واستحدث يف باب 1994الذي بدأ العمل به يف الفاتح من مارس سنة  العقوبات الفرنسي اجلديد

الحظ أن املشرع الفرنسي أحكم صياغته من ، وامل)2(1ـ 441التزوير نصا جديدا، هو نص املادة 

ناحيتني:   

      األوىل: أنه قد حسم اخلالف حول احملرر املعلومايت حيث قرر أن تغيري احلقيقة قد يتم يف حمرر    

عىن أي دعامة آخرى غري احملرر.  مبأو يف أي وعاء آخر،   

قة، فلم تعد حمددة قانونا على سبيل قد أطلق طرق تغيري احلقي 1ـ 441الثانية: أنّ نص املادة     

 1ـ 441مي، حيث جاءت عبار نص املادة ه احلال يف القانون الفرنسي القداحلصر، كما كان علي

يعد تزويرا كل تغيري بطريق الغش يف احلقيقة من شأنه أن حيدث ضررا وأيا ما كانت “كما يلي: 

ى تعرب عن فكر يهدف أو ميكن أن يرتب خرالطريقة اليت اجرى ا يف حمرر أو يف دعامة (وعاء) أ

”.عليه إقامة الدليل على ثبوت حق أو واقعة ذات آثار قانونية  
                                                

لعلوم السياسية، قسم احلقوق برامهي جنان، جرمية تزوير الوثيقة الرمسية اإلدارية ذات الطبيعة املعلوماتية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق واـ (1)
.204، ص 2015ـ  2014جامعة حممد خيضر بسكرة،   

 Article 441-1 de nouveau code penal, de 1 mars 1994:”Constitue un faux toute altérationـ(2)
frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen 
que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou 
qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences 
juridiques. 
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F 

d'amende”.valable a l’adresse suivante                                         :: 
cle.do;jsessionid=2818625CB6B4A1CC6Chttps://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArti

                                           .C068570B7 :20/02/2016تاريخ اإلطالع  
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فمىت مت تغيري احلقيقة اليت حيتويها املستند املعلومايت وبأي طريقة شرط أن يكون حمتوى ذلك 

وهو فعل تغيري  املستند يثبت حقا أو واقعة ذات آثار قانونية يتحقق لنا بذلك جوهر جرمية التزوير

احلقيقة.  

ب ـ طرق التزوير املعلومايت:   

 معنوية، أو مادية بطرق تكون فقد أشكال بعدة املعلوماتية الوثيقة حمتوى يف التالعب ميكن

 أصلي مستند على تتم أن جيب املادية الطرق أن إىل اإلشارة جتدر الطرق هذه إىل التطرق وقبل

 التزوير طرق أهم ومن املستند، تكوين أثناء إالق تتحق ال املعنوية التزوير طرق بينما حقيقي،

:)1(املادية  

احلذف: وذلك بإزالة كلمة أو رقم أو رمز من شأنه التغيري يف مضمون املستند. .1  

إىل املستند تغري حمتواه.  معطياتاإلدخال: وذلك بإضافة  .2  

من احملرر وإضافة آخر مكانه.معطيات التعديل: وذلك حبذف  .3  

          . العقوبات قانون من 1 مكرر 394 املادة نص يف اجلزائري املشرع عليها عاقب الطرق هذه

ا يالحظ أن هذه الطرق جتعل جرمية تزوير الوثيقة املعلوماتية تشتبه جبرمية اإلعتداء العمدي على م

فرق بينهما النظام املعلومايت اليت تتم بأفعال مشاة عن طريق اإلدخال واحملو والتعديل، غري أن ال

يكمن يف طبيعة املعلومات اليت يتم اإلعتداء عليها، حيث تكون تلك املعلومات وثيقة يف جرمية 

التزوير إذا كانت تثبت حقا أو مركزا قانونيا معينا أي هلا آثار قانونية بالنسبة للغري.  

 حيث املالية املعامالت جمال يف خاصة االلكترونية املعامالت نطاق يف كثريا الفرض هذا حيدث

 الرسالة تزوير إىل ارم يلجأ قد آلخر بنك من لألموال االلكتروين التحويل انتشار ظل يف أنه

 القيد برقم به اخلاص القيد رقمل استبدا من اجلاين به يقوم ما أو) 2(هو حلسابه الدفع ليتم) الوثيقة(

.)3(األشخاص بأحد اخلاص  

                                                
.203برامهي جنان، مرجع سابق، ص ـ  )1(  

.467، ص 2006أمحد اخلليفة امللط، اجلرمية املعلوماتية، دار الفكر اجلامعي، الطبعة الثانية، االسكندرية، ـ  )2(  
.563حممد عبيد الكعيب، مرجع سابق، ص ـ   )3(  
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ص عليها املشرع وهي تناسب الطبيعة املعلوماتية كما توجد طرق مادية أخرى للتزوير م ين

، إذا )1(للوثيقة وذلك كتزوير الصورة، حيث يقع هذا التزوير بتغيري الصورة املوجودة يف الوثيقة

كانت الصورة عنصرا جوهريا ال يقل أمهية عن بعض بيانات الوثيقة، كالبطاقات الشخصية ورخص 

ذا التزوير باالستبدال باستخدام املاسح الضوئي، حيث توجد القيادة وبطاقة التأمني وغريها. ويتم ه

برامج متخصصة بتركيب الصور، وبالتايل ال يعد تغيري الصورة فعال معاقبا عليه إال إذا كانت الصورة 

. )2(جزءا مكمال حملرر على أساس أن استبداهلا يؤدي إىل تغيري يف حقيقة معناه أو مضمونه  

يف نطاق املعامالت االلكترونية تتمثل يف:)3(نويأما أهم طرق التزوير املع  

تغيري إقرار أويل الشأن: وحيدث هذا الفرض عند قيام املوظف املشرف على حترير الوثيقة  .1

.)4(بتغيري املعلومات اليت طلب تدوينها عند إنشاء الوثيقة، وذلك بتحريف مضموا ابتداء  

2. قيام موظف احلالة املدنية بتغيري اقعة صحيحة: مثل جعل واقعة غري صحيحة يف صورة و 

احلقيقة يف شهادة امليالد أو الوفاة إثباتا لوقائع غري صحيحة، سواء بتدوين بيانات معينة أو بترك 

. )5(تدوين بيانات هلا أثرها من الناحية القانونية  

 املادي، زويرالت من أكرب بصورة واردة املعنوي بالطرق املعلومايت التزوير وقوع إمكانية وعليه      

 ال أنه عن فضال ذاته، احملرر داللة أو مضمون تغيريعلى  ينصب التزوير هذا أن ذلك يف والسبب

ر، ولذلك ال يستدل عليه إال إذا مت التوصل إىل حقيقة باحملر العبث إىل جبالء تشري مادية آثارن يتضم

فضال عن أن التزوير املعنوي  ما كان جيب إثباته وذلك للوصول إىل أن ما مت خمالف للحقيقة، هذا

                                                
.203عبد الفتاح بيومي حجازي، احلكومة  االلكترونية، الكتاب الثاين...، مرجع سابق، ص ـ   )1(  

. 206برامهي حنان، مرجع سابق، ص ـ  )2(  

د أي أثر مدرك على التغيري يف ظاهرها حيث تبقى هذه يقوم التزوير املعنوي يف الوثيقة الورقية على تغيري احلقيقة يف مضموا دون وجوـ  )3(

فاالعتداء ال يقع على الوثيقة بل على مضموا، حيث ما يذكر فيها من بيانات ال .الوثيق حمافظة على شكلها وسالمتها ودون املساس بطبيعتها

يتفق مع احلقيقة.  

ئم الكمبيوتر واالنترنت، دار الكتب القانونية، احمللة الكربى، القاهرة، عبد الفتاح بيومي حجازي، الدليل اجلنائي والتزوير يف جراـ   )4(

.223،  ص 2005  
.217حنان، مرجع سابق، ص  يبرا هيمـ  )5(  
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، ألن هذه الوثيقة يتم إنشاءها من طرف املوظف العام املكلف )1(مصاحب إلنشاء احملرر املزور ذاته

.قانونا بذلك ما مينحه فرصة تغيري املعطيات اليت تلقاها من ذوي الشأن خالل مرحلة اإلدخال  

سبيل احلصر يف اجلرمية املعلوماتية،  جتدر اإلشارة أنّ الطرق املذكورة يف التزوير ليست على

ألن هذه التكنولوجيا متطورة وأشكاهلا متغرية بشكل سريع، لذلك ال ينبغي حصر طرق التزوير عند 

صياغة النصوص التشريعية يف جمال جترمي تزوير الوثيقة املعلوماتية.   

قيام الركن املادي بتغيري يكفي لقيام جرمية التزوير ال  ج ـ الضرر يف جرمية التزوير املعلومايت:

 عااحلقيقة يف الوثيقة بل يكون من شأن ذلك إحداث ضرر للغري، وقد يكون هذا الضرر حمققا أي واق

. )2(فعال أو حمتمال مبعىن من املمكن حتققه يف املستقبل وفقا للمجرى العادي لألمور  

علت مدلوله خيتلف بني يتميز الضرر يف جرمية تزوير الوثيقة املعلوماتية خبصوصية معينة ج

أمرين:   

يستند على  مدى إمكانية املساس بالقيمة القانونية للوثيقة كدليل إثبات، حيث ال  األول:

وير بتزوجود للضرر إال إذا أصاب القيمة التبوثية هلذه الوثيقة، مبعىن أن التزوير املعلومايت مرتبط 

الوثيقة معدة ابتداء كدليل إثبات، فإذا ختلف  معطيات إلسخدامها يف إنتاج آثار قانونية، أي أن هذه

. )3(هذا املضمون، ووقع التزوير فإن األمر يكيف على أساس جرمية إتالف معطيات معلوماتية  

فريتبط مبعيار اخلسارة املترتبة عن التزوير، فالضرر قائم حىت ولو مل يكن احملرر قد  الثاين:أما املدلول 

. )4(باتأصال لإلثأعد   

ق بتحقخذ يف جرمية تزوير الوثيقة املعلوماتية خاصة الوثيقة الرمسية اإلدارية نه قد يؤال أإ

ها، والضرر يف ية يف اإلثبات ابتداء أي منذ نشوئاملعلوماتية تتمتع بقيمة قانون الضررمىت كانت الوثيقة

عند األفراد.  هذه احلالة مفترض من الناحية القانونية باعتبار هذه الوثيقة تنبعث منها ثقة عامة  
                                                

222مرجع سابق، ص  حجازي، بيومي الفتاح عبدـ  )1(   
.57، ص 2008سكندرية، إيهاب فوزي السقا، جرمية التزوير يف احملررات االلكترونية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلـ ) 2(  

.248ص سابق، مرجع ،.. اجلنائي الدليل حجازي، بيومي الفتاح عبدـ  )3(  

.223مرجع سابق، صبرامهي حنان، ـ  (4)  
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ـ الركن املعنوي جلرمية التزوير املعلومايت: 2  

ال تكتمل جرمية التزوير يف وثيقة معلوماتية إال إذا توافر الركن املعنوي إىل جانب الركن املادي 

على غرار باقي اجلرائم، وتعترب هذه اجلرمية من اجلرائم العمدية، حيث البد من توافر القصد اجلنائي، 

 يكفي وجود القصد العام فقط، وإمنا البد من توافر قصد خاص، وذلك ما سنبينه يف غري أنه ال

التايل:   

: يقوم القصد العام يف جرمية التزوير املعلومايت بانصراف إرادة اجلاين إىل تغيري القصد العام .1

مل تعد هذه  احلقيقة يف وثيقة معلوماتية، مهما كانت الطريقة اليت استخدمها إليقاع هذا التغيري حيث

الطرق حمصورة كما هي يف جرمية التزوير يف وثيقة ورقية، كما جيب أن يرتبط علم اجلاين بأنه يغري 

قيمة قانونية وهي حممية قانونيا. وهذا العلم مفترض فال يدفع مسؤوليته عن ذلك  ااحلقيقة يف وثيقة هل

. )1(جبهله  

 اجتاه نية اجلاين إىل استعمال : هو نية إضافية أو قصد إضايف يتمثل يفالقصد اخلاص .2

. فإذا ختلفت هذه النية انتفى القصد اجلنائي.)2(الوثيقة املزورة فيما زورت من أجله  

وتعترب صيغة النص اجلنائي الفرنسي يف جترمي التزوير املعلومايت من الصيغ التشريعية األكثر 

ة توافر القصد العام إىل جانب وضوحا لنية الغش، مما يعين أن املشرع الفرنسي يتطلب يف اجلرمي

، وذلك ما يستشف )3(القصد اخلاص الذي قوامه غرض اجلاين التأثري يف إثبات حق أو واقعة قانونية

، )4(من قانون العقوبات الفرنسي 1ـ  441بوضوح من نص املادة   

بالقصد أما املشرع املصري مل حيدد نوع القصد الذي يتطلبه لدى اجلاين، وما إذا كان يكتفي 

من قانون التوقيع االلكتروين  23العام أم أنه يتطلب إضافة قصد خاص، ويتضح ذلك من نص املادة 
                                                

، 2000، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، لفنيةفتوح الشاذيل وعفيفي كامل عفيفي، جرائم الكمبيوتر وحقوق املؤلف واملصنفات اـ  )1(
.258ص   

.152علي عبد القادر القهوجي، احلماية اجلنائية ...، مرجع سابق، ص ـ  )2(  
. 114، ص 2006، القاهرة، 1أشرف توفيق مشس الدين، احلماية اجلنائية للمستند االلكتروين، دار النهضة العربية، ط ـ  )3(  

altération frauduleuse  “ Constitue un faux toute  :nal françaiséde code p1-Article 441 4( ـ( 

de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, 
dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut 

d'un fait ayant des conséquences avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou 
.                                                                                                                            juridiques”  
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     يف الفقرة ب، حيث جرم االعتداء على احملرر االلكتروين بالتزوير، لكنه السالف الذكر املصري 

        أو حمررا إلكترونيا، مل يبني نية الغش، إذ نصت هذه املادة على "أتلف أو عيب توقيعا أو وسيطا

أو زور شيئا من ذلك بطريق االصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر".  

ـ العقوبات املقررة جلرمية التزوير املعلومايت: 3  

إنّ بيان العقوبات املقررة يف جرمية تزوير الوثيقة املعلوماتية ذات الطبيعة الرمسية اإلدارية يقتضي 

ىل الصيغ التشريعية ارمة هلذا الفعل، سواء كان هذا الفعل جمرما بنصوص قانون الرجوع إ

العقوبات، أو  بنصوص خاصة.   

واملشرع اجلزائري مل ينص ـ بنص خاص ـ على جرمية التزوير املعلومايت مما أثري بشأنه جدال 

للتزوير التقليدي على  فقهيا يف مدى مساواته بالتزوير التقليدي ومن مت تطبيق العقوبات املقررة

احملررات املعلوماتية.  

3 العقوبات صنف املشرع الفرنسي : العقوبات املقررة يف قانون العقوبات الفرنسي  1ـ   

من قانون العقوبات  441وذلك ما يظهر جليا يف نص املادة  عدة أصنافاملقررة جلرمية التزوير إىل 

ما ما إذا كانت الوثيقة حمل التزوير وثيقة رمسية حيث جاءت يف عدة فقرات، فالعقوبة  ختتلف حبسب

إدارية أو وثيقة عرفية، كما ختتلف حسب صفة الشخص مرتكب التزوير.  

بالنسبة للعقوبة املقررة يف حال تزوير وثيقة صادرة عن إدارة عامة: تطبق على املخالف    •

يورو، وذلك طبقا  7500) سنوات، وغرامة قدرها 5عقوبة أصلية تتمثل يف السجن ملدة مخس (

.)1(من قانون العقوبات الفرنسي 1ـ  441للمادة   

كما ميكن أن تلحق ا عقوبات تكميلية مثل املنع من ممارسة احلقوق املدنية، واألسرية، وكذا 

املنع من شغل الوظائف العامة.  

                                                
(1)	   -‐	  Article 441-2 de code pénal françaisconstitue :“	   Le	   faux	   commis	  dans	  un	  document	  
délivré	  par	   une	   administration	  publique	   aux	   fins	   de	   constater	   un	  droit,	   une	   identité	  ou	  
une	  qualité	  ou	  d'accorder	  une	  autorisation	  est	  puni	  de	  cinq	  ans	  d'emprisonnement	  et	  de	  
75	  000	  euros	  d'amende.” 
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• مادة العقوبة املقررة يف حال تزوير وثيقة عامة أو رمسية: قرر املشرع الفرنسي طبقا لل   

) سنوات، وغرامة 10من قانون العقوبات الفرنسي عقوبة السجن ملدة عشر ( 1فقرة   4ـ  441

يورو كل من يقوم بتزوير الوثائق العامة الصادرة عن اجلهات احلكومية،  150.000مالية تقدر بـ 

.)1(وكذا الوثائق القضائية مبعىن األحكام والقرارات  

• : رفع املشرع اجلنائي الفرنسي العقوبة يف حال اختالف العقوبة حسب صفة املزور   

تزوير وثيقة رمسية إدارية معلوماتية من طرف موظف عام أو مكلف خبدمة عامة، وذلك مبقتضى 

) سنة، وغرامة مالية تقدر     15ة (من القانون اجلنائي إىل عقوبة السجن ملد 3فقرة  4ـ  441املادة 

.  )2(يورو 225.000 بـ:  

 سهوله إىل العام املوظف طرف من املعلومايت التزوير جرمية يف العقوبة ارتفاع بسب يرجع     

 سيكون حيث الوثائق، هذه مثل لتحرير القانونا له خوهل واليت سلطة من ميلكه ملا طرفه من ارتكاا

لية ومن متّ إجراء عم ;املعلومايت النظام إىل بالدخول قانونا له املسموح أو له املرخص الشخص هلذا

.التزوير عليها  

العقوبات املقررة بنصوص خاصة: 2ـ  3    

السيما العربية منها كالتشريع املصري واإلمارايت منهجا معينا  ،انتهجت بعض تشريعات الدول

يف جترمي جرمية التزوير املعلومايت، حيث جرما هذا الفعل يف قوانني منفصلة عن قانون العقوبات.  

عاقب على فعل تزوير الوثيقة املعلوماتية يف قانون التوقيع ـ بالنسبة للمشرع املصري، 

) وال 10.000منه باحلبس وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه ( 23االلكتروين من خالل املادة 

) أو بإحدى هاتني العقوبتني، إال أنه جيب مراعاة العقوبة األشد 100.000جتاوز مائة ألف جنيه (

                                                
(1)	  -‐	  Article 441-4de code pénale français: “Le faux commis dans une écriture publique ou 
authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans 
d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende” 

et à 225  Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle“  4/ 3;-Article 441 -)2(

000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne 
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans 

                                                                  .”l'exercice de ses fonctions ou de sa mission  
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.ويف مقابل ذلك نص املشرع املصري يف )1(عقوبات أو أي قانون آخراملنصوص عليها يف قانون ال

عقوبة األشغال الشاقة املؤقتة أو السجن ملدة ال  السابق الذكر من  قانون األحوال املدنية 72املادة 

) كل من قام بتزوير وثائق احلالة املدنية واليت هلا طبيعة معلوماتية.5تقل عن مخس سنوات (  

عقوبة تزوير املستند االلكتروين ختتلف يف مصر على حسب نوع املستند  وعليه نستنتج أنّ

االلكتروين املزور، فالتزوير يف الوثيقة املعلوماتية الرمسية اإلدرية يعاقب عليه بعقوبة أشد، خبالف 

.)2(تزوير مستند إلكتروين عادي  

 بتجزأة يتعلق فيما ياملصر املشرع أسلوب نفس انتهج بدوره فهو اإلمارايت، املشرع اأم ـ 

 رسوم بقانونامل منلسادسة ا املادة يف قرر حيث اإلدارية، الرمسية املعلوماتية الوثيقة تزوير عقوبة

 السجن عقوبة) 3(اإلمارايت املعلومات تقنية جرائميف شأن مكافحة  2012) لسنة 5إحتادي رقم (

بعمائة ومخسون ألف درهم والغرامة اليت ال تقل عن مائة ألف درهم وال جتاوز س املؤقت

 كعقوبة املصادرة عقوبة إىل باالضافة هذامستندا إلكترونيا حكوميا كل من زور  كعقوبةأصلية

 حسين الغري حبقوق اإلخالل عدم مع:” على هذا املرسوم بقانون من 41 املادة نصت حيث تكميلية

 من أي ارتكاب يف املستخدمة ئلالوسا أو الربامج أو األجهزة مبصادرة ألحوالمجيع ا يف حيكم النية

                                                
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها يف املادة قانون العقوبات أو يف :” من قانون التوقيع اإللكتروين على  23نصت املادة ـ )1(

إحدى هاتني العقوبتني كل من: أتلف     أي قانون آخر، يعاقب باحلبس وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال جتاوز مائة ألف جنيه أو ب
”.أو عيب توقيعا أو وسيطا أو حمررا إلكترونيا أو زور شيئا من ذلك بطريق االصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر  

ني تدرج العقوبة حسب طبيعة واملالحظ أن املشرع املصري جزأ عقوبة جرمية تزوير الوثيقة املعلوماتية، فليس هناك نصا جنائيا واحد يبـ  )2(
الوثيقة املعلوماتية املزورة.   

 السجنب يعاقب: على تقنية املعلومات جرائم مكافحةبشأن  2012لسنة) 05( رقماإلحتادي  قانونمرسوم ب من 06 املادة نصت ـ )3(

 مستندات منإلكترونيا  مستندا زور من كل والغرامة اليت ال تقل عن مائة ومخسون ألف درهم وال جتاوز سبعامئة ومخسون ألف درهم املؤقت

.اإلحتادية العامة املؤسسات أو اهليئات أو احمللية أو اإلحتاديةاحلكومة   

يف  وتكون العقوبة احلبس والغرامة اليت ال تقل عن مائة ألف درهم وال جتاوز ثالمثائة ألف درهم أو إحدى هاتني العقوبتني إذا وقع التزوير   

ملزيد من التفاصيل حول هذا املرسوم بقانون يرجى اإلطالع يف ”تلك املنصوص عليعا يف الفقرة األوىل من هذه املادة.. مستندات جهة غري

املوقع التايل:   

http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=316910       :12/02/2015تاريخ اإلطالع.  
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 صادرة بوثيقة األمر تعلق سواء ،..”منها املتحصلة األموال أو املرسوم هذا يف عليها املنصوص اجلرائم

.قانونية بقيمة تتمتع باعتبارها احمللية أو اإلحتادية احلكومة عن  

ال خيل :”منه  48نفسه نص املشرع اإلمارايت يف املادة إحتادي قانون هذا املرسوم بمن خالل 

بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات  رسوم بقانونتطبيق العقوبات املنصوص عليها يف هذا امل

”.أو أي قانون آخر  

بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات قد  2012لسنة  )05قانون رقم(مرسوم بذلك يكون ب

نت أشد من تلك الواردة فيه.أحال لقانون العقوبات اإلحتادي يف تطبيق العقوبة مىت كا  

هذا يف ما يتعلق باجلرائم املاسة مبصلحة سالمة البيانات املعلوماتية وهي من أوىل املصاحل 

الالزمة للتعامالت االلكترونية فهي اليت تبعث الثقة يف متعاملي احلكومة االلكترونية. وفيما يلي سيتم 

ت الشخصية، وذلك على النحو التايل بيانه. التعرض ملصلحة أخرى وهي احلفلظ على سرية البيانا  

رائم االعتداء ضد سرية البيانات اخلاصة (الشخصية)ج  :ملطلب الثاينا  

 االنترنت وشبكات اآليل احلاسب على االعتماد طريق عن االداري العملأمتتة  إىل اللجوء إنّ

 تعاملنيامل بيانات ذلك من باألفراد، خاصة بيانات جتميع تتطلب للجمهور العامة اخلدمات تقدمي يف

 وفاته، حىت والدته منذ بالفرد تتعلق بيانات وهي املدنية، احلالة ملصلحة املعلوماتية األنظمة يف املخزنة

 لالعتداء عرضة احلال بطبيعة وهي االلكتروين، األرشيف هذا يف حمفوظة املدنية حالته مفردات وكافة

.)1(نفسه الشأن صاحب إذن بدون نشرهاو سريتها بانتهاك أو فيهاب بالتالع سواء  

وجتدر االشارة أن هذه االعتداءات ال تقتصر فقط على البيانات املخزنة يف النظام املعلومايت 

للحكومة االلكترونية، بل حىت البيانات اليت يتم تبادهلا إلكترونيا وذلك أثناء إجراء املعاملة االلكترونية 

، بغض النظر عن طبيعة املعاملة املتعامل معهانفسها وبني  احلكومية بني احلكومة االلكترونية

                                                
 سيف عبد اهللا اجلابري، أمن املعلومات واخلصوصية الفردية، ورقة حبث مقدمة إىل املؤمتر الدويل ألمن املعلومات اإللكترونية  "معا حنوـ  (1)

.239ص مرجع سابق، مبسقط، سلطة عمان،  2005ديسمرب  20ـ18تعامل رقمي آمن"، املنعقد بتاريخ   
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االلكترونية سواء كانت عبارة عن تقدمي خدمة عمومية أو إبرام صفقة يف إطار التجارة االلكترونية 

احلكومية.   

تتعلق بالشخص ذاته كإنسان مثل االسم ميكن تعريف البيانات اخلاصة بأا معلومات         

اتف وغريها من املعلومات اليت تأخذ شكل بيانات وثيقة االرتباط وااللتصاق بكل والعنوان رقم اهل

.)1(شخص طبيعي معرف أو قابل للتعريف  

تتعدد صور هذه البيانات الشخصية، منها ما يتعلق باحلالة الصحية لألشخاص، أو اليت تتعلّق  

.2ومركزه املايل ..إخل باحلالة املدنية، وحىت  بالشؤون املالية كرقم احلساب البنكي   

 مجع يف التقنية الوسائل استخدام يف املستمرة املخاطر وزيادة البيانات هذه حلساسية نظرا 

خاصة وتبين نظام احلكومة االلكترونية واعتمادها قاعدة  الدولة، قبل من الشخصية البيانات ومعاجلة

 أوربا جملس كإتفاقية الشخصية لبياناتا حلماية الدولية اجلهود تظافرتالبيانات املعلوماتية، لذا 

 ،1985 سنة املفعول السارية 1980 سبتمرب 17 يف اآللية املعاجلة خماطر من البيانات حبماية اخلاصة

 املتعلق 1990 عام املتحدة األمم ودليل ،1980 لعام والتنمية االقتصادي التعاون منظمة دليل وعلى

 االحتاد أصدر حقةالال اخلمس السنوات خالل ويف خصية،الش للبيانات اآللية املعاجلة باستخدام

 املتعلق التشريعي األمر"  عليه يطلق األوريب، اإلحتاد لدول ملزما شامال دليال 1995 عام يف األوريب

. )3("احلدود خارج املعلومات نقل وتنظيم املعلومات خصوصية حبماية  

 هذا حبماية الدول تشريعات اهتمت صة،اخلا البيانات حلماية الدولية اجلهود هذه جانب إىل

 باملعلوماتية" املتعلق 17/ 78 رقم القانون مبوجب الفرنسي التشريع مقدمتها ويف البيانات من النوع

                                                
رة مصطفى عائشة، احلق يف اخلصوصية املعلوماتية، بني حتديات التقنية وواقع احلماية، جملة البحوث القانونية والسياسية، جامعة ـ بن قا (1)

.273، ص 2016، جوان 6الدكتور موالي الطاهر بسعيدة، ع   
  .274نفس املرجع، ص ـ ) 2(

احلياة اخلصوصية ومحاية البيانات الشخصية "منودجا"، جملة أحباث الفعل  علي كرميي، تأثري التطور التكنولوجي على حقوق اإلنسان ،ـ  (3)

.86، املغرب، ص 2015لسنة  62ـ  61اإلحتجاجي باملغرب، مقاربة اإلنسان والسلوكيات والقيم، العدد   
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يف جمال  اخلاصة احلياة يف احلق حبماية العربية الدول تشريعات بعض أيضا اهتمتكما  ،)1("واحلريات

. )2(املعلوماتية  

.اجلزائري؟ التشريع يف اخلاصة البيانات على التعدي جبرائم خاص ينقانو تنظيم يوجد فهل  

  جرائم االعتداء على البيانات اخلاصة يف التشريع الفرنسي :الفرع األول  

يتطلّب بيان خمتلف أشكال وصور اجلرائم الواقعة على البيانات اخلاصة حتديد أركاا ومن مت 

ه اجلرائم وذلك على النحو التايل:بيان العقوبات املقررة على مرتكيب هذ  

أوال ـ حتديد أركان جرائم االعتداء على البيانات الشخصية يف التشريع الفرنسي:  

تعترب فرنسا من الدول الرائدة يف ميدان محاية حقوق وحريات املواطنني يف مواجهة خماطر 

علوماتية قانون "امل 06/01/1978صدرت بتاريخ طورات تكنولوجيا املعلومات، حيث أوت

ـ )3(1988الذي متّ تعديله عدة مرات وتتميمه بعدة مراسيم خالل السنوات: واحلريات"، و

. )6(1999ويف سنة ، )5( 1996ويف سنة  )4(1992و  

                                                
  .    17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés-Loi n° 78- )1(  

 63، ج. ر عدد 2004جويلية  27كالتشريع التونسي من خالل القانون األساسي املتعلق حبماية املعطيات الشخصية املؤرخ يف ـ  (2)

، حيث نص يف الفصل األول منه" لكل شخص احلق يف محاية املعطيات الشخصية املتعلقة حبياته اخلاصة باعتبارها من احلقوق 2004لسنة 

ة بالدسنور..."، وأصدر يف ذات اإلجتاه األمر اخلاص بتحديد وضبط طرق سري اهليئة الوطنية حلماية املعطيات الشخصية الرئسسية املضمون

. كما أصدر يف نفس السنة من خالل األمر املتعلق بشروط وإجراءات التصريح 2007لسنة  3003نوفمرب، األمر عدد  27املؤرخ يف 

ـ  08نوفمرب. كما أصدر املشرع املغريب قانون رقم ( 27املؤرخ يف  2007لسنة  3004عدد  والترخيص ملعاجلة املعطيات الشخصية،

فرباير  23بتاريخ  5711) املتعلق باألشخاص الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي، منشور يف اجلريدة الرمسية عدد 09

2009.  
  .Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politiqueـ  (3)
 (4) - Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code 
pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale 

rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.                                                                       
 (5) - Ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code 
pénal dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi qu'à 
l'extension et à la modification de certaines dispositions législatives rendues nécessaires 
par cette entrée en vigueur.                                                                                                       

(6) -LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.  
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، وقد أنشأ هذا القانون 2006)2(سنة  ه فيما بعد تعديلمت تال، )1(2004سنة  وأهم تعديل

لمعلوماتية واحلريات". مث أجرى عليه املشرع الفرنسي فيما سلطة إدارية مستقلة هي "اجلنة الوطنية ل

وتعديالته،   17ـ 78رقم بعد بعض التعديالت على القانون اجلنائي ومس هو اآلخر بالقانون 

ومل يقم بتغيري روح قانون املعلوماتية واحلريات، وقد تضمن التشريع اجلنائي الفرنسي احلديث املواد 

 الفصل اخلاص حبماية ـ الشخصية ـ وتناول اجلرائم املتعلقة يف 1978من قانون  44ـ  41

من قانون  24ـ  226واملادة  16ـ  226بالبيانات االمسية واألحكام اخلاصة بالعقاب يف املواد 

العقوبات اجلديد، وقد ادخل املشرع الفرنسي األفعال التالية ضمن اجلرائم وذلك على النحو التايل:   

  . 16ـ  226اءات األولية ملعاجلة البيانات، املادة ـ عدم اختاذ اإلجر 1

.  17ـ  226ـ عدم إحتاد االحتياطات الالزمة حلماية البيانات، املادة   2  

  . 18ـ  226ـ املعاجلة غري املشروعة للبيانات املادة  3

  .19ـ  226ـ معاجلة  بيانات امسية حمظورة دون موافقة أصحاا (ذوي الشأن) املادة  4

 226ـ حفظ بيانات امسية خارج الوقت املسموح به وفقا للطلب أو اإلعالن املادة  5

. 20ـ  

.  21ـ  226ـ تغيري الغرض احملدد جلمع البيانات االمسية املادة  6  

(االفشاء غري  .22ـ  226ـ إفشاء البيانات االمسية مبا يضر بصاحب الشأن املادة  7

املشروع للبيانات االمسية).  

يلي تفصيل هلذه اجلرائم:ويف ما   

                                                
 LOI n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitementsـ (1) 
de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés.                                                                                                                                            

 LOI n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diversesـ  (2)
relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.                                                                                                 



	     احلماية اجلنائية املوضوعية للحكومة اإللكترونية                                          لباب األولا  
 

 85  

ـ جرمية عدم اختاذ االجراءات االولية ملعاجلة البيانات: 1  

           كل من قام قانون العقوبات الفرنسي على أن " من 16ـ226نصت املادة      

ون ولو بإمهال مبعاجلة آلية للبيانات االمسية دون مراعاة االجراءات األولية للقيام ا، واحملددة بالقان

.)1(أورو" 300يعاقب باحلبس ملدة ثالث سنوات وبغرامة   

، أنّ هذه اجلرمية تتوافر على ركنني مادي ومعنوي وذلك  16ـ  226يتضح من خالل املادة 

على النحو التايل:   

أ ـ الركن املادي:  

اذ لقيام الركن املادي هلذه اجلرمية جيب أن تتم املعاجلة اآللية للبيانات الشخصية دون اخت

.)78/17(رقم  من قانون املعلوماتية واحلريات 16و15باملادتني االجراءات القانونية الواردة   

يرى جانب من الفقهاء أنّ نص التجرمي ميتد ليشمل أيضا عدم مراعاة االجراءات املنصوص 

.)2(1978من قانون 17عليها باملادة   

ات االمسية حلساب الدولة أو حلساب فإنه يتعني بالنسبة ملعاجلة البيان 15طبقا لنص املادة 

اهليئات احمللية أو األشخاص املعنوية اخلاصة اليت تقوم بإدارة وخدمة عامة أن يتم تنظيم معاجلة 

البيانات بالئحة، بناء على موافقة اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات.  

ما يتعلق األمر مبعاجلة من قانون املعلوماتية واحلريات، فتنص على أنه عند 16أما املادة 

، فإنه يتعني إخطار اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات، 15البيانات خلالف اجلهات احملددة باملادة 

قبيل إجراء معاجلة البيانات وجيب أن ينطوي هذا االخطار على إقرار بأن املعاجلة تتفق ومتطلبات 

م بوصول االخطار للجنة، كان يف إمكاا البدأ يف القانون، وعند استالم اجلهة الطالبة ما يفيد العل

معاجلة البانات، علما بأن هذا ال يعفيها من مسؤوليتها القانونية.  

                                                
(1) - Articl 226-16 de code penal francais constitue: “Le fait, y compris par négligence, de 
procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans 
qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est 
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.”                                       

 Gabriel Roujou de Bourée, Bernard Bouloc, Jacque Francillon, Yeves Mayaud, code( ـ 2)
pénale comenté,Dalloz, 1996 P . 415 ets s.                                                                           .  
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      من هذا القانون على أنه فيما يتعلق بصور معاجلة البيانات العامة  17كما نصت املادة 

تفي املشرع بشأا بإخطار مبسط أو اخلاصة اجلارية واليت ال متس باحلياة اخلاصة أو احلريات.يك

للجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات،  ويتم تسليم اإلحطار بيان علم الوصول ويكون للجهة البدء 

فورا يف معاجلة البانات.   

يتضح من خالل ما سبق أن املعاجلة اآللية للبيانات االمسية اليت تتم لصاحل احلكومة تتطلب  

م لصاحل أشخاص القانون اخلاص تتطلب إخطار اللجنة الوطنية للمعلوماتية ترخيصا، واملعاجلة اليت تت

) املتعلق 17ـ78من القانون رقم ( 17واحلريات، ويكفي فقط إخطار مبسط للجنة طبقا للمادة 

أو اخلاص وال تنطوي على  باملعلوماتية واحلريات، إذا كانت املعاجلة حلساب أشخاص القانون العام

خلاصة أو احلريات، وكانت متسقة مع الضوابط اليت وضعتها اللجنة حسب ما جاء املساس باحلياة ا

.   17يف املادة   

يتحقّق الركن املادي هلذه اجلرمية بأي معاجلة آلية للبيانات االمسية دون اختاذ االجراءات 

علوماتية األولية اليت يتطلبها القانون ( سواء ترخيص أو إخطار أو إخطار مبسط للجنة الوطنية للم

واحلريات)، وال يشترط توافر نتيجة اجرامية معينة.   

نالحظ أنّ املشرع الفرنسي أوىل عناية خاصة بالبيانات اإلمسية، حيث فرض إجراءات وقائية      

حتول دون املساس ذه البيانات (عن طريق الترخيص واإلخطار)، فهذه احلماية ال تقتصر على 

حلماية حىت يف البيانات اليت ال متس احلياة اخلاصة واشترط فيها احلصول البيانات اخلاصة، بل مدد ا

على إخطار مبسط من اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات.  

ب ـ الركن املعنوي:  

غري اخلطأ أو اجلنائي القصد األوىل، الصورتني إحدى يف اجلرمية هلذه املعنوي الركن خذيت 

 يفرضها كان اليت لواجباتاب اجلاين بعلم العام اجلنائي القصد قويتحق ،)اجلنائي اخلطأ( العمدي

 للبيانات آلية معاجلة أي إجراء قبل األولية االجراءات بعض باختاد القيام يف تتمثل واليت القانون عليه

 تتجه أن وجيب واحلريات، للمعلوماتية الوطنية اللجنة من إخطار أو ترخيص على كاحلصول االمسية
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 عربة وال القانون، يتطلبها اليت األولية لإلجراءات مراعاة دون األلية املعاجلة إجراء إىل يناجلا إرادة

. )1(بالبواعث  

 حسب الفاعل رعونة أو إمهال تيجةن كان إذا اخلطأ صورة أيضا املعنوي الركنذ يأخ كما

 اجلرمية هذه على املشرع يعاقب وبالتايل الفرنسي، العقوبات قانون من 16ـ 226 ادةملا نص

  . )2(اخلطأو أ اجلنائي القصد املعنوي الركن اختذ سواء

ـ جرمية عدم اختاذ االحتياطات الالزمة يف محاية البيانات املعاجلة. 2  

من قانون العقوبات الفرنسي  17ـ  226نص املشرع الفرنسي على هذه اجلرمية يف املادة 

ملعلومات إمسية، دون اختاذ التدابري املنصوص  "كل من أجرى أو حاول إجراء معاجلة آلية :على أنّ

يعاقب باحلبس  1978يناير  6) الصادر يف 17ـ  78من القانون رقم ( 34عليها يف املادة 

.)3() ألف أورو" 300مخس سنوات وغرامة تقدر بثالمثائة (  

عنوي.يتضح من خالل هذه املادة أنه لقيام هذه اجلرمية توافر ركنني أوهلما مادي والثاين م  

أ ـ الركن املادي:   

ق الركن املادي هلذه اجلرمية بإجراء أو حماولة إجراء املعاجلة اآللية للبيانات االمسية دون يتحقّ

يناير  6) الصادر يف 17ـ  78من القانون رقم ( 34اختاذ التدابري املنصوص عليها يف املادة 

:)4(، وتتمثل فيما يلي1978  

ن البيانات االمسية سواء بطريق عرضي أو غري قانوين إىل ـ يف حالة خرق أو اعتداء ألم

تدمري أو فقدان أو تعديل أو الكشف عنها أو الوصول غري املصرح به للبيانات االمسية املعاجلة يف 

إطار اخلدمات االتصاالت االلكترونية العامة.    
                                                

من قانون 16ـ  226وهي اليت تقابل املادة  1978من قانون  41اعتربت حمكمة النقض الفرنسية اجلرمية املنصوص عليها باملادة  ـ(1) 
ا مبجرد ارتكاب الفعل، وال عربة بالبواعث. انظر:العقوبات الفرنسي اجلديد من اجلرائم املادية اليت يفترض توافر القصد اجلنائي فيه  

Crim 3 décembre 1987, Bull Crim, n°381, J C,P,p 323 .                                                   
Gabriel Roujou de Bouréeet autres, op .cit, p. 416.                                                            2(ـ(  

(3) – Article 226-17de code pénale francais constitue:”Le fait de procéder ou de faire 
procéder à un traitement de données à caractèrepersonnel sans mettre en oeuvre les 
mesures prescrites à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de 

cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.”.  
      (4) – Alain Bensoussan, le multimédia et le droit, Hermes, 1996, n° 226.                                  

.689إليه عند: أمين عبد اهللا فكري، مرجع سابق، ص مشار   
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للمعلوماتية  ـ يف حالة عدم  تبليغ مزود خدمة االتصاالت االلكترونية اللجنة الوطنية

واحلريات عن االعتداءات احلاصلة  للبيانات الشخصية.    

ـ يلتزم كل مزود خدمة االتصاالت االلكترونية حبفظ قائمة االنتهاكات احلاصلة على 

البيانات االمسية، مبا يف ذلك شروطها وآثارها والتدابري املتخذة ويبقيها حتت تصرف اللجنة.  

ب ـ الركن املعنوي:  

 صورة املعاجلة البيانات محاية يف الالزمة االحتياطات اختاذ عدم جلرمية املعنوي كنالر يتخذ

         اجلنائي القصد صورة املعنوي الركن اختذ سواء اجلرمية تقع وعليه اخلطأ، أو اجلنائي القصد

. اخلطأ أو  

ـ جرمية املعاجلة غري املشروعة للبيانات:  3  

العقوبات الفرنسي على: " كل من قام جبمع البيانات من قانون  18ـ  226نصت املادة 

االمسية بطريق االحتيال، أو بصورة غري مشروعة يعاقب باحلبس مدة مخس سنوات وغرامة تقدر 

.)1() ألف أورو" 300بثالمثائة (  

يتضح من خالل هذه املادة أنه لقيام هذه اجلرمية توافر ركنني مادي وآخر معنوي.  

أ ـ الركن املادي:  

تمثّل الركن املادي يف مجع البيانات االمسية بطريق االحتيال أو بصورة غري مشروعة إذا مت ي

 25احلصول على هذه املعلومات بطريقة ال ختلو من االحتيال والغش، وذلك ما نصت عليه املادة 

ات ) املتعلق باملعلوماتية واحلريات، اليت حتظر احلصول على املعلوم17ـ  78من القانون رقم (

بوسائل إحتيالية أو بطرق غري مشروعة، مما يؤدي إىل ترتيب املسؤولية اجلنائية للجهة القائمة على 

.  )2(احلاسب اآليل  

                                                
(1)-Article 226-18 code pénal francais constitue: ”Le fait de collecter des données à 
caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyalou illicite est puni de cinq ans 
d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende”.                                                                  

.75عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص ـ  )2(  
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ب ـ الركن املعنوي:   

جرمية املعاجلة غري املشروعة للبيانات االمسية جرمية عمدية، ال بد فيها من توافر القصد 

ب أن يعلم اجلاين بأن فعل مجع البيانات االمسية بطريق  اجلنائي بعنصريه العلم واالرادة، لذلك جي

الغش معاقب عليه جنائيا ومع ذلك تنصرف إرادته إىل ارتكاب هذا الفعل، وبالتايل ال تقوم اجلرمية 

إذا كانت املعاجلة غري املشروعة ناجتة عن خطأ أو إمهال.   

ت املسؤولية للجاين وهو من يقوم إذا ما توافر اجلرمية بركنيها املادي والركن املعنوي، قام 

بفعل املعاجلة أو يأمر بالقيام ا فكالمها فاعال أصليا يف اجلرمية.   

ـ جرمية معاجلة بيانات إمسية حمظورة دون موافقة أصحاا: 4  

على أنه " كل من قام يف غري احلاالت املستثناة قانونا، حبفظ  19ـ  226تنص املادة 

لكترونية، دون موافقة صرحية من صاحب البيانات، مىت كانت هذه بيانات إمسية يف ذاكرة إ

        البيانات تظهر بصورة مباشرة أو غري مباشرة األحوال العرقية، أو اآلراء السياسية أو الفلسفية 

أو الدينية، أو االنتماءات النقابية أو تتعلق بالصحة أو التوجه أو اهلوية اجلنسية، يعاقب باحلبس مدة 

.)1() ألف أورو" 300) سنوات وغرامة تقدر بثالمثائة (5(مخس   

يتبين من خالل نص املادة املبينة أعاله أنه لقيام هذه اجلرمية جيب توافر ركنني أحدمها مادي 

والثاين معنوي وذلك على النحو التايل:  

أ ـ الركن املادي:   

دون موافقة حمظرورة يتحقّق الركن املادي هلذه اجلرمية بوضع أو حفظ بيانات شخصية 

         صرحية من صاحب الشأن وكانت متعلقة باألصول العرقية أو اآلراء السياسية أو الفلسفية 
                                                

(1) –Article 226-19 de code pénale francais constitue:”  Le fait, hors les cas prévus par la 
loi, de mettre ou de conserver en mémoireinformatisée, sans le consentement exprès de  
l'intéressé, des données à caractère personnel qui,directement ou indirectement, font 
apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques,philosophiques ou 
religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives àla santé 
ou à l'orientation ou identité sexuelle de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et 
de 300 000 euros d'amende”.                                                                                                    
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. ويرجع السبب يف )1(أو الدينية، أو االنتماءات النقابية أو تتعلق بالصحة أو التوجه أو اهلوية اجلنسية

صل العرقي أو الدين أو السياسة مما خيل مببدأ جترمي هذه األفعال إىل استبعاد أي متييز يقوم على األ

املساواة، وذلك من أجل محاية الفكر والرأي والعقيدة واالنتماء النقايب، فضال عن أن هذه البيانات 

. )2(تدخل يف نطاق احلياة اخلاصة، واليت حيظر معاجلة البيانات اخلاصة ا  

املعنوي الركن ب ـ  

 يتحقق العمدية، اجلرائم من أصحاا موافقة دون حمظورة إمسية بيانات معاجلة جرمية تعد

 يعلم أن جيب ولذلك واالرادة، العلم بعنصريه العام اجلنائي القصد توافر فيهاب املعنوي الركن

 وحىت الفلسفية أو السياسية االجتاهات أو الدينية باملعتقدات متعلقة شخصية بيانات يعاجل أنه اجلاين

 تتجه ذلك ومع ذلك، حيظر القانون بأن لمعي هوأن الشأن، صاحب من حيةصر موافقة دون الصحية

وهذه البيانات تتعلق بالبيانات اليت حيظر الغري معاجلتها وحىت . اإلجرامي السلوك ارتكاب إىل إرادته

االطالع عليها نظرا خلصوصيتها.  

 حيث اخلاص ئياجلنا بالقصد حىت وال اجلرمية، هذه ارتكاب من والغرض بالباعث عربة ال

. العام اجلنائي لقصدبا الفرنسي املشرع اكتفى  

ـ جرمية حفظ بيانات إمسية خارج املدة احملددة:  5  

كل من قام من دون قانون العقوبات الفرنسي على أنه: " من 20ـ  226نصت املادة 

قت احملدد يف طلب موافقة اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات حبفظ معلومات إمسية وملدة جتاوز الو

) 300) سنوات وغرامة تقدر بثالمثائة (5املوافقة أو اإلخطار السابق، يعاقب باحلبس مدة مخس (

ألف أورو، ما مل يتم هذا احلفظ ألغراض تارخيية، أو إحصائية أو علمية ضمن الشروط  اليت ينص 

.)3(عليها  القانون"  

                                                
) منه قبل صدور قانون العقوبات اجلديد، على حظر 31، ينص يف املادة (1978رنسي الصادر عام كان قانون املعلوماتية واحلريات الفـ  )1(

ختزين املعلومات االمسية اليت تتعلق باألصل العرقي أو اآلراء السياسية  أو الفلسفية أو الدينية أو االنتماء النقايب للشخص.  
.112، ص 2000علومات، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، عمر أمحد حسبو، محاية احلريات يف مواجهة نظم املـ  )2(  

(3) -226-20 de code penal: Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà 
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قوبات الفرنسي أنه يتعني لقيام هذه من قانون الع 20ـ 226يتضح من خالل نص املادة  

اجلرمية  توافر ركنني املادي واملعنوي، على النحو التايل:  

أ ـ الركن املادي:  

       يتحقّق الركن املادي هلذه اجلرمية حبفظ البيانات الشخصية خارج املدة احملددة يف الطلب 

ت، ذلك أنه من ضوابط ختزين أو اإلخطار، ودون موافقة اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريا

) من قانون املعلوماتية 28وهو ما نصت عليه املادة ( )1(املعلومات االمسية تأقيت عملية التخزين

واحلريات الفرنسي بقوهلا: "ال جيوز االحتفاظ باملعلومات االمسية إال للمدة احملددة يف طلب إقامة 

حقيق الغرض من جتميع البيانات واحتياجات نظم املعلومات أو ملدة تزيد على املدة الالزمة لت

الربنامج، إال إذا وافقت اللجنة الوطنية للمعلزماتية واحلريات باإلحتفاظ ذه املعلومات أكثر من 

املدة احملددة".   

بناء على ذلك تقع اجلرمية إذا كان حفظ البيانات االمسية ملدة جتاوز املدة املطلوبة للحفظ، 

السابقة الذكر  20ـ 226تثنائية اليت نص عليها القانون صراحة يف املادة ويف غري االحوال االس

وهي ألغراض تارخيية، أو إحصائية أو علمية  فيجوز يف هذه احلاالت جتاوز املدة املقررة يف الطلب 

أو االخطار املسبق.  

إىل ما كما يرى البعض أن هذا االستثناء ينطبق أيضا على البيانات الصحيحة اليت حيتفظ ا 

.)2(ال اية كإسم الشخص، تاريخ ميالده، واسم والديه  

                                                                                                                                              
de la durée prévue parla loi ou le règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par 
la déclaration préalable addresseeà la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés, est puni de cinq ans d'emprisonnement etde 300 000 euros d'amende, sauf si cette 
conservation est effectuée à des fins historiques, statistiquesou scientifiques dans les 
conditions prévues par la loi  .                                                                                                   
 Pierre Sagos et Michel Mass, l’informatique et droit pénal, journée d’études de 15ـ  (1)  

novembre 1980, CUJAS 1890, P. 19.                                                                                   .  
W.JARRAYA, La protection des données personnelles dans le commerce électronique,  2( ـ(

roit de mémoire pour l’obtention du Master en droit privé, Université de Sfax, Faculté de d
                                                                           2005, p. 1. Disponible sur site :-Sfax, 2004  

.Pdfhttp://droitdu.net/fichiers/elloumi_protection_donnees_caractere_personnel_internet  
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ب ـ الركن املعنوي:   

جرمية حفظ البيانات االمسية خارج املدة احملددة من اجلرائم العمدية، اليت يقوم فيها الركن 

ظ املعنوي على القصد اجلنائي العام بعنصريه العلم واالرادة، وال يعاقب على هذا الفعل إذا مت احلف

عن طريق اخلطأ ، فالبد أن يكون اجلاين عاملا بأنه حيتفظ ببيانات إمسية ملدة تتجاوز الوقت احملدد يف 

طلب املوافقة أو االخطار السابق، وأن يعلم أيضا أن ذلك االحتفاظ يتم بغري موافقة اللجنة الوطنية 

ددة مبا ال ينص عليه القانون، للمعلوماتية واحلريات ، وأن الغرض من عملية احلفظ ااوز للمدة احمل

. )1(ومع ذلك تنصرف إرادته هلذا الفعل  

ـ جرمية تغيري الغرض من املعاجلة اآللية للبيانات اإلمسية: 6  

من قانون العقوبات الفرنسي على أن" كل من حاز على بيانات  21ـ 226نصت املادة 

ر من أشكال املعاجلة اآللية، وقام بتغيري إمسية، مبناسبة تسجيلها أو تصنيفها أو نقلها أو أي شكل آخ

الغرض منها احملدد بالقانون، أو الالئحة التنظيمية باملوافقة على املعاجلة أو بقرار اللجنة الوطنية 

) 300) سنوات وغرامة مالية تقدر بثالمثائة (5للمعلوماتية واحلريات، يعاقب باحلبس مدة مخس (

. )2(ألف أورو"  

ملادة أنه لقيام هذه اجلرمية يشترط توافر ركنيها األساسيني ومها الركن يتبني من خالل نص ا

املادي والركن املعنوي وذلك فيما يلي:  

أ ـ الركن املادي:   

يتحقّق الركن املادي هلذه اجلرمية بتغيري الغرض من املعاجلة اآللية للبيانات االمسية، ذلك أن 

ف أو غرض معني، وجيب االلتزام به دون تغريه تسجيل البيانت الشخصية ال بد وأن يكون له هد

                                                
 للبيانات املشروع غري حلفظ فعال ارتكاب إىل اجلاين دفعت اليت بالبواعث فالعربة اخلاص، اجلنائي القصد توافر الفرنسي املشرع يتطلب الـ )1(

.91 ص ،1998 القاهرة، العربية، النهضة دار املعلومات، وبنوك اخلاصة للحياة اجلنائية احلماية، قايد أسامة. الشخصية  
(2) - Article 226-21  de code penal: “Le fait, par toute personne détentrice de données à 
caractère personnel à l'occasion deleur enregistrement, de leur classement, de leur 
transmission ou de toute autre forme de traitement,de détourner ces informations de leur 
finalité telle que définie par la disposition législative, l'acteréglementaire ou la decision de 
la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant letraitement 
automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est 
punide cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.                                          
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فعلى سبيل املثال ال جيوز تغيري الغرض من املعلومات اخلاصة باحلالة الصحية، واليت تفيد يف التأمني 

الصحي أو االجتماعي لغرض األحباث الطبية .  

 املشرع كان يهدف من جترميه هلذا الفعل هو منع أي استخدام غري مشروع من قبل حائز 

ومن متّ بعث الثّقة يف ، )1(البيانات االمسية، وذلك باستخدامها يف غري الغرض الذي خصصت له

.نفوس املتعاملني مع اجلهات املعنية اليت احتفظت ذه املعلومات  

معيار االحنراف عن الغرض احملدد للبيانات  21ـ  226حدد املشرع الفرنسي يف املادة  

املقدم مسبقا للجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات، حيث حيدد فيه االمسية وذلك من خالل الطلب 

غرض معاجلة هذه البيانات وذلك مبناسبة تسجيلها أو تصنينفها أو نقلها أو أي شكل آخر من 

أشكال املعاجلة.   

ب ـ الركن املعنوي:   

ركن املعنوي فيها جرمية تغيري الغرض من املعاجلة اآللية للبيانات االمسية جرمية عمدية، يقوم ال

اين اجلعلى القصد اجلنائي العام، ومن مت ال يعاقب عنها إذا كانت نتيجة خطأ، وبالتايل يتعني على 

أن يعلم بأن فعله يشكل إحنرافا عن الغرض من املعاجلة اآللية للبيانات االمسية، وأن إرادته تتجه حنو 

حتقيق هذا السلوك اإلجرامي.  

 غنم يف متثلت سواء غايته، أو اجلرمية هذه الرتكاب اجلاين دفعت اليت بالبواعث عربة وال

وذلك لغلق باب اإلحتجاج ) 2(للغري مصلحة حتقيق أو االنتقام بدافع أو عنه، ضرر دفع أو اجلاين،

.من استخدام هذه املعلومات يف غري الغرض احملدد هلا  

ـ جرمية اإلفشاء غري املشروع للبيانات االمسية: 7  

من قانون العقوبات الفرنسي على أنه " كل من تلقى مبناسبة  22ـ  226ة تنص املاد 

التسجيل أو التصنيف أو النقل أو أي شكل آخر من أشكال معاجلة البيانات اإلمسية واليت يترتب 

                                                
.103عبد احلليم مدحت رمضان، مرجع سابق، ص ـ )1(  
. 195 ص سابق، مرجع شنني، صاحلـ )2(  
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على إفشاءها االعتداء على إعتبار صاحب الشأن أو حرمة حياته اخلاصة، عن هذه املعلومات، وقام 

) سنوات وغرامة مالية تقدر 5وافقة املعين ا إىل الغري، يعاقب باحلبس مدة مخس (بنقلها من دون م

) يورو. وإذا وقعت اجلرمية السابقة نتيجة عدم االحتياط  أو اإلمهال تكون العقوبة 300بثالمثائة (

) ألف يورو. 100) سنوات وغرامة مالية تقدر مبائة (3احلبس مدة ثالث (  

ية وفقا للفقرتني السابقتني إال من خالل اين عليه أو ممثله القانوين، ال حترك الدعوى العموم

.)1(أو من له صفة يف ذلك"  

يتبني من خالل نص املادة أنّ قيام هذه اجلرمية يتطلب توافر ركنني املادي واملعنوي وذلك من 

خالل التايل:   

أ ـ الركن املادي:  

 املشروع للبيانات الشخصية ضرورة أن تكون يشترط لقيام الركن املادي جلرمية اإلفشاء غري

هذه البيانات حبيازة مالك النظام أو من له حق السيطرة عليه وحتصل عليها مبناسبة تصنيفها أو نقلها 

أو عالجها حتت أي شكل من أشكال املعاجلة، وأن يكون من شأن إفشاء هذه البيانات اإلضرار 

. )2(رمة حياته اخلاصةباعتبار صاحب الشأن (اين عليه)، أو ح  

كما جيب أن يتم اإلفشاء دون رضا صاحب البيانات، ألن ذلك يصبغ عليها صفة التجرمي، 

بعكس املوافقة اليت تكون سببا إلباحة فعل اإلفشاء للبيانات االمسية، وأن يتم إفشاء هذه البيانات 

                                                

 Article226-22 de code penal:” Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion deـ  (1)
leur enregistrement, deleur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de 
traitement, des données à caractèrepersonnel dont la divulgation aurait pour effet de porter 
atteinte à la considération de l'intéressé ou àl'intimité de sa vie privée, de porter, sans 
autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissanced'un tiers qui n'a pas qualité pour 
les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.                

La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement et de 
100 000 eurosd'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.                 

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur 
plainte dela victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit”                                    

 (2)-Décocg (A), chronique législative, Rev.S.C, 1978, p. 658.  
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ت طبية دف االستفادة للغري الذي ال يكون له حق اإلطالع عليها. ومثال ذلك قد تسجل بيانا

منها للتأمني الصحي مث يقوم اجلاين( سواء مالك النظام أو من له حق السيطرة عليه) بنقل هذه 

املعلومات إىل جهة معينة جتري أحباثا خبصوص أمراض معينة، وذلك بدون موافقة صاحب الشأن، 

عاجلة، ومل يكن من األشخاص إذن فالغري الذي حتصل على هذه املعلومات ال عالقة له بالبيانات امل

الذين هلم عالقة بالنظام املعلومايت اليت متت املعاجلة من خالله.    

باعتبار جرمية اإلفشاء غري املشروع للبيانات االمسية تتشابه إىل حد كبري مع جرمية إفشاء 

اليت من قانون العقوبات الفرنسي  ـ و 13ـ  226األسرار املهنية واملنصوص عليه يف املادة 

تتضمن جترمي كل كشف للمعلومات السرية من طرف األشخاص حبكم مهنتهم أو وظيفاهم سواء 

كانت دائمة أو مؤقتة ـ وذلك من خالل العلة من التجرمي وهو محاية األسرار من اإلفشاء ومنع 

الغري باإلطالع عليها، إال أنه يف حقيقة األمر أن كال اجلرميتني ختتلف عن بعضهما من حيث 

.)1(ألركان واملوضوعا  

ـ  226من حيث األركان: املشرع يف جرمية إفشاء األسرار املهنية واملعاقب عليها باملادة 

ال يتطلب لوقوعها أن حيدث إعتداء على الشرف أو االعتبار أو احلياة اخلاصة، خبالف جرمية  13

.)2(إفشاء البيانات اإلمسية  

األسرار املهنية تشمل املعلومات السرية فقط أما من حيث موضوع اجلرمية فجرمية إفشاء 

واليت يتم العلم ا مبناسبة صفته، يف حني جرمية اإلفشاء غري املشروع للبيانات االمسية تشمل 

. )3(البيانات االمسية السرية وغري السرية  

ب ـ الركن املعنوي:   

      اجلنائي القصد صورة يف االمسية اناتللبي املشروع غري اإلفشاء جلرمية املعنوي الركن يتمثل             

من قانون العقوبات  22ـ 226، ويستشف ذلك يف صريح الفقرة الثانية من املادة اخلطأ أو

                                                
(1)-Pierre Sagos et Michel Mass, op.cit., P , 20.                                .                                              

.197صاحل شنني، مرجع سابق، ص ـ )2(   
.87عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص ـ  )3(  
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الفرنسي بنصه: "وإذا وقعت اجلرمية السابقة نتيجة عدم اإلحتياط أو اإلمهال تكون العقوبة احلبس 

.و"مدة ثالث سنوات وغرامة مالية تقدر مبائة ألف يور  

ـ  ويتحقق القصد اجلنائي بتوافر عنصريه العلم واإلرادة، دون احلاجة إىل القصد اخلاص،             

فيجب أن يعلم اجلاين أنه يقوم بتسريب بيانات شخصية تشكل اعتداء على اعتبار أو احلياة اخلاصة 

إرادته للسلوك االجرامي  لألفراد، وأنه يفشيها للغري الذي ال حيق له االطالع عليها، ومع ذلك تتجه

)1(ويقبل النتيجة املترتبة عليه ويريدها.  

ـ أما الركن املعنوي يف صورة اخلطأ فقد يتحقق إذا كان فعل اإلفشاء قد وقع نتيجة عدم              

إحتياط  أو إمهال من طرف اجلاين، ومثال ذلك: قيام موظف النظام املعلومايت يف املستشفى 

بطريق اخلطأ عن معلومات صحية ختص املريض (أ) يف حني كان جيب عليه اإلفضاء  باإلفضاء للغري

عن معلومات للمريض(ب)، فهنا تقوم املسؤولية اجلنائية على أساس اخلطأ من قبل اجلاين.  

حتريك الدعوى العمومية يف اجلرميتني السابقتني، ال تتم إال من خالل اين  جتدر اإلشارة أن            

يه أو ممثله القانوين، أو من له صفة يف ذلك.عل  

ثانيا ـ العقوبات املقررة جلرائم االعتداء على البيانات الشخصية يف التشريع الفرنسي:  

رر املشرع الفرنسي عقوبات على مرتكيب هذه اجلرائم وذلك على التفصيل اآليت:ق     

ملرتكيب  أورو ألف) 300( مثائةبثال تقدر مالية وغرامة سنوات تالث ملدةـ  عقوبة احلبس  1

:جرائم  

 قانون من 26 ـ 226ـ عدم اختاذ اإلجراءات األولية ملعاجلة البيانات وذلك طبقا للمادة    

  .)2(الفرنسي العقوبات

                                                
(1) - Sami FEDAOUI, La protection des données personnelles face aux nouvelles exigences 
de sécurité, mémoire fin d’étude mastere 2, université de ROUEN, 2007- 2008, p 102. 

En ligne sur site suivant:  
-personnelles-donnees-des-protection-http://www.memoireonline.com/10/08/1573/m_la

securite.html-de-exigences-nouvelles-aux-face  :01/01/2017تاريخ االطالع                                     
 بل للجرمية املكون االجرامي السلوك ارتكب من اجلرمية هذه على العقاب يقتصر ال أنه " kaysserpiterre" الفقهاء بعض ويرىـ  (2)  
عبد  . انظر:الفاعل يةلملسؤو اجلنائي القانون يف العامة القواعد حسب اجلرمية يف أصلي كفاعل املعاجلة بإجراء أمر من كل أيضا ليشمل ميتد

ر الفكر الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوين حلماية التجارة االلكترونية، احلماية اجلنائية لنظام التجارة االلكترونية، الكتاب الثاين، دا
.73، ص  2002اجلامعي،   
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 اختاذ عدم جرميةيف  الفرنسي العقوبات قانون من 17ـ 226 ـ ونفس العقوبة قررا املادة   

.املعاجلة البيانات محاية يف الالزمة االحتياطات  

بذات العقوبة السابقة  الفرنسي املشرعفيعاقب  للبيانات غرياملشروعة املعاجلةـ أما بالنسبة جلرمية     

. الفرنسي العقوبات قانون من 18 ـ 226الذكر، وهو ما قررته املادة    

 بيانات حفظرمية جل الفرنسي العقوبات قانون من 20ـ 226ـ وهي العقوبة ذاا قررا املادة     

. احملددة املدة خارج إمسية  

حسب املادة  أورو ألف) 300( بثالمثائة تقدر وغرامة سنوات) 5( مخس ملدة السجنـ عقوبة  2  

 موافقة دون إمسية بيانات مبعاجلة قام من كل الفرنسي العقوبات قانون من 19ـ 226 املادة

. اجلنسية اهلوية أو الصحية باألحوال أو والدينية العرقية باألصول متعلقةت وكان صاحبها  

 يرتكب من كل الفرنسي املشرع يعاقب الفرنسي العقوبات قانون من 21ـ 226ـ أما املادة     

نفس العقوبة السالفة الذكر.ب االمسية، للبيانات اآللية املعاجلة من الغرض تغيري جرمية  

  22ـ  226، وطبقا لنص املادة االمسية بياناتلل املشروع غري اإلفشاء رميةـ أما بالنسبة جل    

 صورتهيف  رميةهذه اجل على العقوبة الفرنسي املشرع دشدمن قانون العقوبات الفرنسي، فقد 

 ألف) 300( بثالمثائة تقدر مالية وغرامة سنوات) 5( مخس لسجناب عليها عاقب حيث العمدية،

 املشرع فيعاقب إمهال، أو إحتياط عدم نتيجة أاخلط صورة يف اجلرمية هذه ارتكبت إذا اأم أورو،

.أورو ألف) 100( مبائة تقدر وغرامة سنوات ثالث باحلبس عليها  

بعد عرض هذه العقوبات نالحظ أنّ املشرع الفرنسي قد أدرك خطورة اإلستعانة بالتقنيات 

، بيانات االمسيةاملعلوماتية يف العمل احلكومي أو على مستوى اخلاص، وأثار ذلك يف التعدي على ال

اليت أصبحت مصدر قلق لدى أصحاا، لذلك شدد العقوبات ملرتكيب هذه اجلرائم وجعلها ردعية 

بدرجة أوىل تتراوح بني ثالث إىل مخس سنوات، و خاصة العقوبات املالية.  
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  احلماية اجلنائية للبيانات الشخصية يف التشريع اجلزائري :الفرع الثاين   

جلزائري بعد تشريع خاص يهدف إىل محاية البيانات الشخصية حتديدا، رغم مل يقنن املشرع ا 

.)1(أن دستورها أكد على حرمة كل ما يتعلق باحلياة اخلاصة وعلى ضمانتها املوكلة إىل الدولة  

 خالل من الشحصية، البيانات محاية القانونية النصوص من العديد خالل من نالحظ ذلك ومع

 قانون على أدخله الذي التعديل خالل منوذلك  للمعطيات، اآللية املعاجلة منظا على االعتداء جترمي

 القانونوأيضا  ،)2(2004نوفمرب 10) املؤرخ يف 15ـ04(مبقتضى القانون رقم  العقوبات

 التوقيع على االعتداء جترمي خالل من وأخريا ،)3(2006 ديسمرب 20 يف املؤرخ) 23ـ06(رقم

 العامة للقواعد احملدد 2015 فرباير أول يف املؤرخ) 04 ـ15( قمر القانون مبوجب االلكتروين

  ).4(نيااللكتروني والتصديق بالتوقيع املتعلقة

وفيما يلي عرض  تفصيلي ملختلف النصوص التجرميية:   

: للمعطيات اآللية املعاجلة نظام محاية خالل من الشخصية البيانات محاية ـأوال  

مما دفع املشرع اجلزائري  األخرى مبا أفرزته الثورة املعلوماتية، تأثرت اجلزائر على غرار الدول

مبوجب القانون  شكال املستحدثة من االجرام، وكانإىل تعديل قانون العقوبات وذلك ملواجهة اال

) 156ـ  66املتمم لألمر رقم ( 2004) املؤرخ يف العاشر من نوفمرب عام 15ـ  04رقم (

املساس بأنظمة : "ذي أفرد القسم " السابع مكرر" منه حتت عنواناملتضمن قانون العقوبات، وال

 394مكرر وحىت املادة  394من املادة  والذي تضمن مثانية مواد ( ،املعاجلة اآللية للمعطيات"

:)5() ونص على عدة جرائم هي7مكرر  

                                                
.2008نوفمرب  15املؤرخ يف  19ـ  08اجلزائري املعدل مبوجب القانون  1996ن دستور م 40و 39و 23املادة  ـ )1(  

ـ  66، يعدل ويتمم األمر رقم 2004نوفمرب  10املوافق لـ  1425رمضان عام  27) مؤرخ يف 15ـ  04قانون رقم (ـ  (2)
.2004لسنة  71املتضمن قانون العقوبات اجلزائري، ج.ر عدد و 1966يونيو  8املوافق لـ 1386صفر عام  18املؤرخ يف  156  

 156ـ  66، يعدل ويتمم األمر رقم 2006ديسمرب  20املوافق لـ  1427ذي القعدة عام  29) مؤرخ يف 23ـ 06ـ قانون رقم ( (3)
.2006لسنة  84د واملتضمن قانون العقوبات اجلزائري، ج.ر عد 1966يونيو  8املوافق لـ 1386صفر عام  18املؤرخ يف   

حيدد القواعد العامة املتعلقة بالتوقيع  2015املوافق أول فرباير  1436ربيع الثاين عام  11) مؤرخ يف 04ـ  15ـ قانون رقم ( (4)
.2015لسنة  06والتصديق اإللكترونيني، ج. ر ع   

ما بعدها.و 14تفاديا لتكرار هذه اجلرائم انظر يف تفاصيل أركاا ص ـ  )5(  
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ت أو حماولة الدخول أو البقاء عن طريق الغش يف كل أو جزء من منظومة املعاجلة اآللية للمعطياـ 

حذف أو تغيري ملعطيات  وتضاعف العقوبة  إذا ترتب على ذلك ،)1مكررف 394ذلك (املادة 

).2 قرةمكرر ف 394املادة ( املنظومة  

.)3 قرةمكرر ف 394املادةالدخول أو البقاء املؤدي إىل ختريب نظام تشغيل املنظومة (ـ    

                                                                                              .)1مكرر 395املادة( ة اآلليةيف نظام املعاجلإدخال أو إزالة أو تعديل ـ بطريق الغش ـ معطيات  ـ

تصميم أو حبث أو جتميع أو توفري أو نشر أو االجتار يف معطيات خمزنة أو معاجلة أومراسلة عن  ـ

).2مكرر 394م(رائم املنصوص عليها يف هذا القسمترتكب ا اجلميكن أن  ،طريق منظومة معلوماتية  

حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال ألي غرض كان املعطيات املتحصل عليها من إحدى اجلرائم ـ  

).2مكرر 394املنصوص عليها يف هذا القسم ( م   

ل استقراء نصوص جتدر اإلشارة أن هذا التعديل مل يورد صراحة ذكر احلياة اخلاصة، فمن خال

أن املتابعة اجلزائية يف هذا الشأن ال تتم مبناسبة جترمي املساس باحلياة اخلاصة و ،التجرمي السابقة الذكر

من قانون العقوبات  7مكرر  394مكرر إىل  394لألشخاص، بل استنادا على قاعدة املادة 

تحق مبجرد املساس سواء كانت تلك نحة املساس بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيلت اليت تاجلزائري، جب

املعطيات تتصف بصفة اخلصوصية أم ال، فاجلنحة تقوم مبجرد إتيان أحد األفعال احملددة بنصوص 

املواد السالفة الذكر.  

وعليه فإن ممارسة الشخص خلصوصياته من خالل تلك املعطيات حممية بشكل غري مباشر من 

ملعطيات.خالل محاية أنظمة املعاجلة اآللية لتلك ا  

) املعدل لقانون العقوبات 23ـ06ثانيا ـ محاية البيانات الشخصية من خالل القانون رقم (

اجلزائري:  

أدخله الذي التعديل خالل من اإلمسية للبيانات) 1(خاصة جزائية محاية اجلزائري املشرع رقر 

 ،2006 ديسمرب 20املؤرخ يف  )23ـ06( رقم القانون مبوجب وذلك العقوبات، قانون على

                                                
 الشخصية بالبيانات املاسة مائاجلر كل تتضمن ال كوا البيانات هلذه اجلزائية باحلماية ليست الشخصيةات  للبيان اخلاصة احلماية هذه ـ )1(

 املعطيات معاجلة جتاه الداتيني األشخاص حبماية املتعلق 08 ـ 09 رقم القانون خالل من املغريب التشريع حىت أو الفرنسي التشريع مثل مثلها



	     احلماية اجلنائية املوضوعية للحكومة اإللكترونية                                          لباب األولا  
 

 100  

 عنوان حتت منه الثالث الكتاب يف الثاين البابمن  األول الفصل من اخلامس القسم يف وذلك

 املواد يف وذلك ،"األسرار وإفشاء اخلاصة حيام وعلى األشخاص إعتبار شرف على اإلعتداءات"

.)1(  3مكرر  303 املادة إىل مكرر  303 من  

رع العقايب يكون على النحو التايل:التعرض هلذه احلماية وفقا ملا قرره املش  

ـ جرمية  إلتقاط أو تسجيل أو نقل مكاملات أو أحاديث خاصة: 1  

حرص املشرع اجلزائري على محاية احلياة اخلاص لألشخاص ضد وسائل التجسس عليها 

: "يعاقب باحلبس بنصها 1مكرر فقرة أوىل رقم  303وحماولة كشفها، وذلك من خالل نص املادة 

دج كل من تعمد  300.000دج إىل  50.000أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة من من ستة 

املساس حبرمة احلياة لألشخاص بأي تقنية كانت وذلك:  

         ـ بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكاملات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغري إذن صاحبها 1

أو رضاه".   

بات ميكن حتديد األركان الواجب مكرر من قانون العقو 303بالرجوع إىل نص املادة 

توافرها يف هذه اجلرمية، وهي كالتايل:  

أ ـ الركن املادي:  

     يتحقق الركن املادي هلذه اجلرمية بإحدى صور النشاط اإلجرامي بالتنصت عن طريق التقاط 

أو تسجيل أو نقل مكاملات أو أحاديث خاص أو سرية، من دون موافقة صاحب الشأن، وبأي 

كانت.وسيلة   

:)2(لقيام هذه اجلرمية ال بد من توافر شروط معينة تتمثل يف   
                                                                                                                                              

 على وتقع التقنية وسائل ترتكبب ان املمكن من واليت اخلاصة باحلياة املاسة اجلرائم بعض احلماية هذه تتضمن بل ، الشخصي لطابعاا ذات
.اخلاصة وحيام األشخاص واعتبار شرف حرمة  

 الشخصية بالبيانات املاسة مائاجلر كل تضمنت ال كوا البيانات هلذه اجلزائية باحلماية ليست الشخصيةات  للبيان اخلاصة احلماية هذهـ  )1(
 املعطيات معاجلة جتاه الداتيني األشخاص حبماية املتعلق 08 ـ 09 رقم القانون خالل من املغريب التشريع حىت أو الفرنسي التشريع مثل مثلها
 على وتقع التقنية وسائل ترتكبب ان املمكن من واليت اخلاصة باحلياة املاسة اجلرائم بعض احلماية هذه تتضمن بل ، الشخصي لطابعاا ذات
.اخلاصة وحيام األشخاص واعتبار شرف حرمة  

 خلضر، احلاج جامعة السياسية، والعلوم احلقوق كلية دكتوراه، رسالة اجلزائري، العقايب التشريع يف اخلصوصية حق املالك، عبد ذياب بنـ  (2)
.238، ص 2013 باتنة،  
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ـ القيام بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكاملات أو أحاديث: جرم املشرع اجلزائري التنصت  1

وتسجيل األحاديث الصادرة بني شخصني أو بني الشخص ونفسه.  

      م له صفة اخلصوصية) االستماع سرا إىل كالcaptationويقصد بالتنصت أو االلتقاط (

أو السرية صادر من شخص ما أو متبادل بني شخصني أو أكثر دون رضاه، ومبجرد االستماع 

يتحقق الركن املادي للجرمية، وال يشترط تسجيله أو نقله أو وضعه يف دعامة إلكترونية أو غريها.  

ة أخرى ) فهو حفظ احلديث على جهاز أو أي وسيلenregistrementأما التسجيل (

معدة لذلك بقصد االستماع إليه فيما بعد.  

يقصد به نقل احلديث الذي مت االستماع إليه أو تسجيله من )، ف transmition (النقلأما       
.)1(املكان الذي يتم فيه االستماع أو التسجيل إىل مكان آخر  

لتقاط، التسجيل وميكن أن يقوم شخص واحد وهو اجلاين ذا االعتداء يف صوره الثالث (اال

والنقل)، كما ميكن أن يقوم ا أكثر من شخص واحد معتدي، ويف هذه احلالة تكون املسؤولية على 

كل واحد منهم منفصال عن اآلخر.  

ـ أن تكون هذه املكاملات أو احملادثاث خاصة أو سرية: أخذ املشرع اجلزائري باملعيار  2

ملكاملة، فالعربة ليست بطبيعة املكان بل بطبيعة الشخصي املتعلق خبصوصية وسرية احلديث أو ا

احلديث موضوع اجلرمية، فمىت كان احلديث خاصا حيتوي على أسرار، تقوم اجلرمية بصرف النظر 

).2(عن املكان الذي الذي يتم فيها إجراء احلديث، سواء كان عام أو خاص  

رع وسيلة بذاا، بل ـ أن يستخدم يف ذلك أي أسلوب كان (أية تقنية): مل حيدد املش 3

ما يعين اتساع نطاق استعمال أية أجهزة قد تظهر يف املستقبل  استعمل عبارة "بأية تقنية كانت"،

االتصاالت. رة املشرع للتطور العلمي يف جمالوهو ما يعكس مساي  

                                                
 كلية دكتوراه، رسالة مقارنة، دراسة اجلنائي، القانون له يكفلها اليت احلماية ومدى اخلاصة احلياة حرمة يف احلق حسني، العبيد عبد آدمـ (1)

.538ص  ،2000 مصر، للطباعة، املتحدة دار األزهر، جامعة احلقوق،  
. 97، ص مرجع سابقبن ذياب عبد املالك، ـ  )2(  
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           ـ عدم رضا الضحية: يشترط لتجرمي فعل اإللتقاط أو التسجيل أو النقل املكاملات  4

و األحاديث اخلاصة أن تتم من دون رضا صاحب الشأن، ألن رضا اين عليه يبيح الفعل ارم أ

الذي ينفي قيام هذه اجلنحة.   

ب ـ الركن املعنوي:  

تعترب جرمية إلتقاط أو تسجيل أو نقل املكاملات أو األحاديث اخلاصة أو السرية من اجلرائم 

عمدي أو اإلمهال، وهذا ما يتجلى بصريح عبارات املادة العمدية، فال تقوم عن طريق اخلطأ غري ال

مكرر اليت جاءت يف فقرا األوىل أنّ:"كل من تعمد املساس حبرمة احلياة اخلاصة  303

.)1(لألشخاص..."، وجيب أن يتوافر القصد اجلنائي بعنصريه العلم واإلرادة  

بإتيانه يكون معتديا على حرمة  جيب أن يعلم اجلاين أن هذا الفعل ال يسمح به القانون، وأنه

. )2(احلياة اخلاصة للغري، ومع ذلك تتجه إرادته إىل ارتكاب هذا الفعل ارم  

ج ـ العقوبة:   

 مكرر فقرة أوىل عقوبة أصلية ملن يرتكب هذه اجلنحة 303قرر املشرع العقايب يف املادة 

دج،  300.000إىل  دج 50.000) أشهر إىل ثالث سنوات وغرامة مالية من 6تتراوح بني ستة (  

.هذا مىت كان اجلاين شخصا عاديا  

من قانون العقوبات جواز توقيع عقوبة تكميلية وهي منع  2مكر  303كما قررت املادة 

من القانون  1مكرر  9احملكوم عليه من ممارسة حق أو أكثر من احلقوق املنصوص عليها يف املادة 

                                                
                                                         .Merle (R) et Vitu (A), traité de droit criminel, droit pénal, T2 , p. 231ـ  (1)

ـ فلو كان شخص يف مكاملة هاتفية مع أحد أقاربه وفجأة تداخلت مكاملة أخرى بسبب خلل فين يف اإلتصاالت، ومتكن هذا الشخص   )2(

خلت مع مكاملته، فال جمال لقيام وتبوث اجلرمية يف جانبه ألنه مل يقصد القيام ذا الفعل.من استراق السمع ملا جيري يف املكاملة اليت تدا  
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) سنوات، كما جيوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكم اإلدانة، 5( ، وذلك ملدة ال تتجاوز مخس)1(نفسه

. )2(من قانون العقوبات 18طبقا للكيفيات املبينة يف املادة   

كما ال يفلت الشخص املعنوي من املسؤولية اجلزائية إذا ارتكبت الفعل املنصوص عليه يف 

مسؤولية هذا األخري، ال متنع  مكرر. إال أنّ 51مكرر وذلك وفقا ملا نصت عليه املادة  303املادة 

. )3(من مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك يف األفعال نفسها  

ـ جرمية إلتقاط أو تسجيل أو نقل الصورة: 2  

يعاقب : "هأنعلى من قانون العقوبات  2مكرر نقطة  303نصت على هذه اجلنحة املادة 

دج كل من  300.000دج إىل  50.000ن باحلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة م

تعمد املساس حبرمة احلياة اخلاصة لألشخاص بأية تقنية كانت، وذلك:  

".رضاه أو صاحبها إذن بغري خاص مكان يف لشخص صورة نقل أو تسجيل أو بالتقاط  

وبالرجوع إىل هذا النص يتبني لقيام هذه اجلرمية ضرورة توافر الركنني، املادي واملعنوي فضال 

عن اجلزاء املقرر هلا وذلك من خالل ما يأيت:  

أ ـ الركن املادي:  

             مكرر من قانون العقوبات، فإن الركن املادي جلرمية إلتقاط  303إعماال لنص املادة 

 أو تسجيل أو نقل صورة شخص يف مكان خاص، يتحقق من خالل قيام املتهم بالنشاط اإلجرامي

الثالث املبينة ذا النص وهي: االلتقاط أو التسجيل أو النقل لصورة الذي يتخذ صورة من الصور 
                                                

ـ العزل              1مكرر على أنه:" يتمثل احلرمان من ممارسة احلقوق الوطنية واملدنية والعائلية يف:  9ـ إذ تنص الفقرة األوىل من املادة  )1(
ـ احلرمان من حق االنتخاب أو الترشح ومن محل أي وسام،  2اصب العمومية اليت هلا عالقة باجلرمية، أو اإلقصاد من مجيع الوظائف واملن

ـ احلرمان  4ـ عدم األهلية ألن يكون مساعدا حملفا، أو خبريا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أما القضاء إال على سبيل االستدالل، 3
ـ عدم األهلية ألن يكون وصيا         5 إدارة مدرسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا، من احلق يف محل األسلحة، ويف التدريس، ويف

ـ سقوط حقوق الوالية كلها أو بعضها". 6أو قيما،   
 حيددها من قانون العقوبات على أنه : " للمحكمة عند احلكم باإلدانة أن تأمر يف احلاالت اليت 18ـ وتنص الفقرة األوىل من املادة ) 2(

عليه،  القانون بنشر احلكم بأكمله أو مستخرج منه يف جريدة أو أكثر بعينها، أو بتعليقه يف األماكن اليت يبينها، وذلك كله على نفقة احملكوم

على أال تتجاوز مصاريف النشر املبلغ الذي حيدده احلكم باإلدانة هلذا الغرض وأال تتجاوز مدة التعليق شهرا واحد".  
منها.    2) فقرة 10/11/2004املؤرخ يف  15ـ  04مكرر من قانون العقوبات اجلزائري (املستحدثة بالقانون رقم  51ملادة ـ ا )3(  



	     احلماية اجلنائية املوضوعية للحكومة اإللكترونية                                          لباب األولا  
 

 104  

شخص يتواجد يف مكان خاص من دون رضاه، وذلك بأي تقنية كانت، األمر الذي جيعل من 

الركن املادي يتكون من أربعة عناصر وهي:  

 ـ نشاط إحرامي يتخذ صورة التقاط أو التسجيل أو نقل الصورة: التقاط الصورة يعين 1

مل كاملة مبجرد إلتقاط الصورة، ولو أخذها لشخص أو لعدة أشخاص، وتعترب اجلنحة قد حتققت

يواصل املعتدي يف جتسيد الصورة وإظهارها إىل العامل اخلارجي.  

أما تسجيل الصورة، هو تثبيت الصورة ، وهذه العملية حتدث يف األجهزة األكثر تطورا من 

هلاتف النقال واحلاسب األيل، وهنا تزداد خطورة هذه التقنيات من آلة التصوير العادية كالكامريا وا

حيث االعتداء على حرمة احلياة اخلاصة لألشخاص.  

ونقل الصورة فهو حتويلها وإرساهلا من موضع آلخر بغرض متكني شخص موجود يف مكان 

خمتلف عن املكان الذي يوجد فيه املعتدي على حرمة حياته اخلاصة بواسطة الصورة.   

ـ وسيلة ارتكاب الفعل اإلجرامي: مل حيدد املشرع اجلزائري يف قانون العقوبات وسيلة  2

مكرر منه على "...أية  303معينة يرتكب ا اجلاين هذه اجلنحة، إذ نص يف الفقرة األوىل من املادة 

حة، تقنية كانت..."، وعليه أي أسلوب يؤدي إىل التقاط أو تسجيل أو نقل صورة شخص حيقق اجلن

وذلك بدءا من آلة تصوير إىل أكثر الوسائل تقدما تكنولوجيا.    

ـ ارتكاب اجلرمية يف مكان خاص: على عكس جرمية التقط أو تسجيل أو نقل املكاملات  3

أو األحاديث، فقد اشترط املشرع لقيام جرمية التقاط أو تسجيل أو نقل صورة شخص، أن يتم هذا 

الفعل يف مكان خاص.   

اجلرمية من دون رضا اين عليه: بشترط لقيام هذا الفعل هو عدم رضا اين ـ ارتكاب  3

. )1(عليه، فإذا ختلفت املعارضة ال تقوم اجلرمية ويصبح الفعل مشروعا  

ب ـ الركن املعنوي:  

تعتري جرمية التقاط أو تسجيل أو نقل صورة شخص يف مكان خاص من اجلرائم العمدية، فال  

غري العمدي أو االمهال، فيتحقق ركنها املعنوي بتوافر القصد اجلنائي بعنصريه  تقوم عن طريق اخلطأ
                                                

صفية بشاتن، احلماية القانونية للحياة اخلاصة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ـ  )1(
.412ص ، 2012تيزي وزو،   
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العلم واإلرادة، فال بد أن يكون الفاعل عاملا بأن ما عمد على إيتانه من أحد األفعال احملددة يف املادة 

ل تسجيل أو نق واملشكلة لعناصر النشاط االجرامي  من التقاط أ مكرر من قانون العقوبات 303

صورة الشخص يف مكان خاص من دون رضاه، فضال على توجه إرادته احلرة إىل القيام بتلك 

. )1(األفعال من دون رضاء صاحب الصورة  

ج ـ العقوبة:  

قرر املشرع العقايب هلذه اجلنحة عقوبة احلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات، وغرامة مالية 

مكرر من  303أصلية وردت يف املادة  دج كعقوبة 300.000دج و  50.000تتراوح بني 

قانون العقوبات.  

ـ كما أنّ الشروع يف ارتكاب هذه اجلنحة الواردة يف هذه املادة، يعاقب عليها بنفس 

العقوبات املقررة للجنحة التامة.   

من قانون العقوبات، أنه للمحكمة أن حتظر على  1فقرة  2مكرر  303كما أجازت املادة 

ممارسة حق أو أكثر من  لشخص صورة نقل أو تسجيل أو التقاط جل هذه جرميةاحملكوم عليه من أ

سنوات، كما جيوز هلا أن تأمر بنشر  5مكرر ملدة ال تتجاوز  9احلقوق املنصوص عليها يف املادة 

من قانون العقوبات. 18حكم اإلدانة طلقا للكيفيات املبينة يف املادة   

اء اليت استعملت الرتكاب هذه اجلرمية، وذلك وفق ما كما يتعني دائما احلكم مبصادرة األشي

.2فقرة  2مكرر  303نصت عليه املادة   

مسؤوال جزائيا عن ارتكابه هذه اجلنحة وذلك طبقا عنوي املشخص يكون الـ كذلك 

مكرر سالفة الذكر. وتطبق عليه عقوبة الغرامة حسب  51للشروط املنصوص عليها  يف املادة 

عند اإلقتضاء، كما يتعرض  2مكرر 18مكرر، ويف املادة  18ليها يف املادة الكيفيات املنصوص ع

  .السابقة الذكر مكرر 18ألحدى العقوبات التكميلية املنصوص عليها يف املادة 

                                                
. 550، ص مرجع سابقآدم عبد العبيد حسني، ـ  )1(  
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ـ جرمية االحتفاظ، نشر واستخدام التسجيل أو الصور أو الوثائق: 3  

مكرر، ال يتصور  303ملادة بعد ارتكاب املعتدي إلحدى اجلنحتني املنصوص عليهما يف ا

االحتفاظ مبوضوعهما احتفاظا سلبيا، وإمنا كان ذلك بغرض استعماهلا بطرق غري مشروعة  وألجل 

ذلك جرم املشرع اجلزائري كل احتفاظ أو نشر أو استخدام التسجيل أو الصورة  املتحصل عليها 

يف فقراها األوىل من  1مكرر  303بإحدى طرق انتهاك حرمة احلياة اخلاصة من خالل عليها املادة 

قانون العقوبات.   

 303بناء على ذلك ميكن حتديد األركان الواجب توافرها يف اجلرمية املنصوص عليها يف املادة 

من قانون العقوبات، وهي الركن املادي واملعنوي باالضاف إىل حتديد العقوبة املقررة هلا  1مكرر 

وذلك يف ما يلي:  

أ ـ الركن املادي:  

يتحقق الركن املادي هلذه اجلرمية باالحتفاظ أو الوضع أو السماح بالوضع يف متناول اجلمهور  

أو الغري ـ مبا يفيد اإلعالن ـ أو استعمال تسجيل أو وثائق متحصل عليها بإحدى الطرق املبينة يف 

مكرر من قانون العقوبات، ومن مت تكون عناصر هذا الركن كما يلي: 303املادة   

ط إجرامي يتخذ صورة االحتفاظ أو اإلعالن أو تسهيل اإلعالن أو االستعمال: . نشا 1

يتحقق هذا النشاط اإلجرامي من خالل إتيان الفاعل إحدى الصور األربعة املنصوص عليها باملادة 

             من قانون العقوباتوهي: االحتفاظ، أو الوضع يف متناول اجلمهور أو الغري،  1مكرر  303

سماح بالوضع يف متناوهلم أو االستخدام.أو ال  

إمساك اجلاين لتسجيل أو صورة أو مستند خاص بشخص أو أشخاص  باالحتفاظ:قصد ي

آخرين عن قصد، مع علمه مبحتوى التسجيل أو املستند، مع ضرورة أن يكون قد مت احلصول على 

ل للمكاملات أو األحاديث التسجيل أو الصورة أو الوثيقة عن طريق االلتقاط أو التسجيل أو النق

. )1(اخلاصة أو السرية أو لصورة اين عليه يف مكان خاص  

                                                
.   127بن ذياب عبد املالك، مرجع سابق، ص ـ )1(  
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: فيقصد به إعالن الغري عن حمتوى التسجيل أو الصورة الوضع يف متناول اجلمهور أو الغريأما 

أو الوثيقة، بأي وسيلة كانت.  

ا سلبيا بعدم االعتراض : يتخذ هذا السلوك مظهرالسماح بالوضع يف متناول اجلمهور أو الغري

على النشر واإلذاعة للصور أو املكاملات واحملادثات اخلاصة، كما يتخذ أيضا مظهرا إجيابيا من خالل 

. )1(تسليم وتقدمي جسم اجلرمية لغرض اإلعالن عنه أو تسهيل ذلك  

 ويتمثل يف استخدام التسجيل أو الوثيقة لتحقيق فعل االستعمل،تتجسد الصورة الرابعة يف 

غرض ما، أي النشاط الذي يسعى اجلاين من خالله إىل حتقيق الغاية اليت يرغب فيها. ويشترط لقيام 

      هذا االستخدام شرطني، أوهلما أن تتوافر صفة إرادية، وثانيهما أنه يلزم إبراز التسجيل أو الصورة 

أو املستند.   

الوثيقة املتحصل عليها بإحدى  . موضوع النشاط االجرامي يتمثل يف التسجيل أو الصور أو 2

مكرر من قانون العقوبات.  303الطرق املبينة يف املادة   

ب ـ الركن املعنوي:  

من قانون العقوبات جرمية  1مكرر  303تعترب اجلرمية املنصوص واملعاقب عليها باملادة  

عمدية، يتطلب لقيامها توافر القصد اجلنائي بتوافر عنصري العلم واإلرادة.  

أن يعلم اجلاين مبصدر احلصول على التسجيل أو الصورة أو الوثيقة، وأنه يقوم  فيجب

باالحتفاظ به أو وضعه أو السماح بوضعه يف متناول اجلمهور أو الغري أو استخدامه، كما ينبغي أن 

تتجه إرادته إىل إتيان األفعال املادية للجرمية باالحتفاظ أو الوضع أو السماع بالوضع يف متناول 

جلمهور أو الغري أو االستخدام للتسجيل أو الصورة أو املستند موضوع اجلرمية.ا  

وال يعتد بالباعث يف اكتمال عناصر القصد اجلنائي، سواء كان بغرض التشهري أو احلصول 

على منفعة مادية أو معنوية.  

                                                
. 103هشام حممد فريد رستم، احلماية اجلنائية حلق االنسان يف صورته، مكتبة اآلالت احلديثة، أسيوط، د. س. ن، ص ـ   )1(  
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ج ـ العقوبة:   

بالوضع يف متناول على جرمية االحتفاظ أو الوضع أو السماح  1مكرر  303تعاقب املادة 

 مكرر، 303اجلمهور أو الغري أو استخدام التسجيل أو الصورة أو الوثيقة بالعقوبات الواردة باملادة 

مما جيعل هذه اجلرمية ختضع للعقوبات الواردة باملواد: كما جيوز للمحكمة أن حتظر على احملوم علي 

لنسبة للفاعل كشخص من قانون العقوبات با 2مكرر  303و  1 مكرر 303مكرر و 303

إذا كان الفاعل شخصا معنويا.  3مكرر  303طبيعي، وباملواد:   

وعندما ترتكب اجلرمية عن طريق الصحافة فتخضع للجرائم احملددة يف قانون اإلعالم وذلك 

املتعلق باإلعالم،  2012يناير سنة  12املؤرخ يف  05ـ  12بالرجوع إىل القانون العضوي رقم 

. 1منه املتعلقة باملسؤولية 115السيما املادة   

كما يعاقب على الشروع يف ارتكاب هذه اجلرمية سواء من الشخص الطبيعي أو من الشخص 

من قانون العقوبات بالعقوبات ذاا  1مكرر  303املعنوي، بناء على نص الفقرة الثانية من املادة 

املقررة للجرمية التامة.   

ن خالل جترمي االعتداء على التوقيع االلكتروين: ـ  محاية البيانات الشخصية م ثالثا  

التوقيع على االعتداء جرائم خالل من الشخصية البيانات محاية اجلزائري املشرع رقر 
 للقواعد احملدد ،2015 فرباير أول يف املؤرخ) 04ـ15( رقم القانون مبوجب وذلك االلكتروين

 منه الرابع الباب من الثاين الفصل خصص حيث ،رالسابق الذك االلكتروين والتوقيع للتصديق العامة
 جرائم بينها من االلكتروين التوقيع على إعتداء متثل أفعال عدةمن خالله  جرم وقد اجلزائية، لألحكام
 هلذه شرح يلي وفيما. القانون هذا من 71و 70 املادتني يف وذلك الشخصية البيانات على االعتداء
  :اجلرائم

                                                
املتعلق باإلعالم، مايلي: 2012يناير سنة  12املؤرخ يف  05ـ  12من القانون العضوي رقم  115تنص املادة ـ  )1(   

يتحمل املدير مسؤول النشرية أو مدير جهاز الصحافة االلكتروين، وكذا صاحب الكتاب أو الرسم مسؤولية كل كنابة أو رسم يتم نشرمها “  
                                                                   من طرف نشرية  دورية أو صحافة إلكترونية.                                

ويتحمل مدير خدمة االتصال السمعي البصري أو عرب االنترنت وصاحب اخلرب الذي مت بثه من قبل خدمة االتصال السمعي البصري              
يناير  15، الصادرة قي 02،  يتعلق باإلعالم، ج.ر، ع2012سنة  يناير 12املؤرخ يف  05ـ  12، القانون العضوي رقم ”أو عرب االنترنت

2012                                                                                                                            .      
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ت الشخصية: ابيانـ جرمية إفشاء ال 1  

) احملدد للقواعد العامة للتصديق والتوقيع 04ـ  15من القانون ( 70نصت عليها املادة 

) وبغرامة من مائيت ألف دينار 2) أشهر إىل سنتني (3االلكتروين، بقوهلا " يعاقب باحلبس من ثالثة (

تني فقط، كل دج) أو بإحدى هاتني العقوب 1.000.000دج) إىل مليون دينار ( 200.000(

من هذا القانون". 42مؤدي خدمات التصديق أخل بأحكام املادة   

ويتضح من خالل هذا النص أنه لقيام جرمية إفشاء البيانات الشخصية توافر ركنني أحدمها 

مادي واآلخر معنوي، فضال عن حتديد اجلزاء املقرر هلذه  اجلرمية وذلك على التفصيل اآليت:  

أ ـ الركن املادي:  

) 04ـ 15من القانون رقم ( 42ثل الركن املادي هلذه جلرمية يف اإلخالل بأحكام املادة يتم

السالفة  42املتعلق بتحديد القواعد العامة للتصديق والتوقيع االلكتروين، وبالرجوع إىل نص املادة 

 االلكتروين باحلفاظ على سرية البياناتجند أن املشرع يلزم مؤدي خدمات التصديق  )1(الذكر

”. واملعلومات املتعلقة بشهادات التصديق االلكترونية املمنوحة  

) من  2) من املادة الثانية (7صد بشهادة التصديق االلكتروين حسب الفقرة السابعة (يق

القانون السابق الذكر، أا " وثيقة يف شكل إلكتروين تثبت الصلة بني بيانات التحقق من التوقيع 

ذه الشهادة متنح من قبل طرف ثالت موثوق أو مؤدي خدمات تصديق  االلكتروين واملوقع" ، فه

إلكتروين، ومتنح للموقع دون سواه، وتتضمن على بيانات خاصة هلذا األخري (املوقع) كإمسه أو االسم 

املستعار الذي يسمح بتحديد هويته، رمز تعريف شهادة التصديق االلكتروين، فضال عن بعض 

ة ذاا كحدود استعمال هذه الشهادة، وقيمة املعامالت اليت قد تستعمل من املعلومات اخلاصة بالوثيق

أجلها شهادة التصديق االلكتروين، كما تشري إىل متثيل شخص طبيعي أو معنوي آخر عند االقتضاء 

) .04ـ  15من القانون رقم ( 15وهذا ما حددته املادة   

                                                
جيب على مؤدي خدمات التصديق االلكتروين احلفاظ “) أنه: 04ـ  15من قانون التصديق والتوقيع االلكتروين رقم ( 42تنص املادة ـ  )1(

”.  على سرية البيانات واملعلومات املتعلقة بشهادات التصديق االلكترونية املمنوحة  
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ديق االلكترونية من قبل مزودي كل إفشاء للبيانات واملعلومات اخلاصة بشهادة التصف 

خدمات التصديق االلكتروين يشكل ركنا ماديا جلرمية االفشاء غري املشروع ملزودي خدمات 

التصديق.   

ب ـ الركن املعنوي:  

للبيانات واملتعلقة بشهادة التصديق  مية اإلفشاء غري املشروعيأخذ الركن املعنوي جلر 

يتعني أن يكون افر العلم واإلرادة، اجلنائي العام الذي يقوم يتوااللكترونية صورة العمد بتوافر القصد 

ملزما باحلفاظ على البيانات اخلاصة بشهادة التصديق  ي خدمات التصديق االلكتروين)اجلاين (مزود

االلكترونية ومع ذلك يقوم بإفشاءها، وأن تتجه إرادته حنو هذا السلوك غري املشروع.  

ج ـ العقوبة:  

) احملدد للقواعد العامة 04ـ  15من القانون ( 70زائري من خالل املادة قرر املشرع اجل

) أشهر 3للتصديق والتوقيع االلكتروين، عقوبة أصلية للشخص الطبيعي تتمثل يف احلبس من ثالثة (

 1.000.000دج) إىل مليون دينار ( 200.000) وبغرامة من مائيت ألف دينار (2إىل سنتني (

العقوبتني فقط.  دج) أو بإحدى هاتني   

من نفس القانون يعاقب بغرامة تعادل مخس  75أما بالنسبة للشخص املعنوي وطبقا للمادة 

) مرات احلد األقصى للغرامة املنصوص عليها بالنسبة للشخص الطبيعي، مبعىن يعاقب على هذه 5(

دج).  5.000.000اجلرمية بغرامة تقدر بـ:  مخس ماليني دينار (  

مع غري املشروع للبيانات الشخصية:ـ جرمية اجل 2   

) سنوات، وبغرامة من مائيت 3) أشهر إىل ثالث (6يعاقب باحلبس من ستة ( 71تنص املادة 

أو بإحدى هاتني العقوبتني  دج)1.000.000دج) إىل مليون دينار ( 200.000ألف دينار (

القانون". من هذا 43فقط، كل مؤدي خدمات التصديق االلكتروين أخل بأحكام املادة   

لقيام هذه اجلرمية البد من توافر ركنني مادي ومعنوي على النحو اآليت:  
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أ ـ الركن املادي:   

ال ميكن " روين:من القانون اخلاص بالتصديق والتوقيع االلكت 43طبقا للفقرة األوىل من املادة 

”.قته الصرحيةمؤدي خدمات التصديق االلكتروين مجع البيانات الشخصية للمعين، إال بعد مواف  

يتحقق الركن املادي هلذه اجلرمية جبمع البيانات الشخصية من قبل مزودي خدمات التصديق      

االلكتروين للمعين وبغري موافقته الصرحية . ونظرا حلساسية هذه البيانات اخلاصة اشترط املشرع 

ة، وغري ضمنية. موافقة صرحية من املعين سواء كانت شفهية أو كتابية املهم أن تكون صرحي  

ب ـ الركن املعنوي:  

يتخذ الركن املعنوي هلذه اجلرمية يف صورة القصد اجلنائي العام بعلم اجلاين (مزودي خدمات 

التصديق االلكتروين) بالصفة الشخصية للبيانات املراد مجعها، وأن يعلم أيضا جبمع بيانات شخصية 

عين، ويتعني أيضا أن تتجه إرادته إىل إجراء دون احلصول على موافقة صرحية من صاحب الشهادة امل

هذا اجلمع غري املشروع للبيانات الشخصية.  

ومل يتطلب املشرع اجلزائري القصد اجلنائي اخلاص، وال عربة بالباعث من ارتكاب هذه 

اجلرمية.   

ج ـ العقوبة:   

بل مزودي يعاقب املشرع اجلزائري على جرمية اجلمع غري املشروع للبيانات الشخصية من ق

) 3) أشهر إىل ثالث (6خدمات التصديق االلكتروين بعقوبة أصلية تتمثل يف احلبس من ستة (

       دج)  1.000.000دج) إىل مليون دينار ( 200.000سنوات، وبغرامة من مائيت ألف دينار (

ي أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، هذا إذا كان اجلاين شخص طبيعي، أما إذا كان شخص معنو

) مرات احلد األقصى للغرامة املنصوص عليها بالنسبة للشخص 5فيعاقب بغرامة تعادل مخس (

دج)   5.000.000الطبيعي، مبعىن يعاقب على هذه اجلرمية بغرامة تقدر بـ: مخسة ماليني دينار (

من نفس القانون. 75وذلك طبقا للمادة   
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دد له:ـ جرمية استعمال البيانات الشخصية لغري الغرض احمل 3  

) املتضمن القواعد العامة 04ـ 15من القانون رقم ( 71نصت على هذه اجلرمية املادة 

للتصديق والتوقيع االلكتروين.  

لقيام هذه اجلرمية يشترط توافر ركنيها األساسني، املادي واملعنوي، باالضافة إىل حتديد العقوبة 

املقررة هلا  وذلك يف التفصيل التايل:  

ي:أ ـ الركن املاد  

من القانون السابق الذكر نالحظ أا حتيل إىل الفقرة الثانية من  71بالرجوع إىل نص املادة 

نه: ا، حيث تنص هذه املادة األخرية بأمن نفس القانون وذلك من خالل االخالل بأحكامه 43املادة 

ملنح وحفظ  ال ميكن مؤدي خدمات التصديق االلكتروين أن جيمع إال البيانات الشخصية الضروريةو"

.  "شهادة التصديق االلكتروين، وال ميكن استعمال هذه البيانات ألغراض أخرى  

يتحقق الركن املادي هلذه اجلرمية بتغيري الغرض من مجع البيانات الشخصية، ذلك أن عمليه  

اجلمع ال بد وأن يكون هلا هدف معني، وجيب االلتزام به دون تغيريه، وغرض مزودي خدمات 

االلكتروين هو إصدار الشهادة.التصديق   

مل حيدد املشرع اجلزائري معيار االحنراف عن الغرض احملدد جلمع البيانات الشخصية، خبالف 

د الغرض يف يدحتمن قانون العقوبات الفرنسي، حيث يلزم  21ـ  226املشرع الفرنسي يف املادة 

حيدد فيه غرض معاجلة هذه البيانات  الطلب املقدم مسبقا للجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات، حيث

وذلك مبناسبة تسجيلها أو تصنينفها أو نقلها أو أي شكل آخر من أشكال املعاجلة.   

ب ـ الركن املعنوي:   

جرمية عمدية، يقوم الركن املعنوي استعمال البيانات الشخصية لغري الغرض احملدد هلا جرمية 

عاقب عنها إذا كانت نتيجة خطأ، وبالتايل يتعني على فيها على القصد اجلنائي العام، ومن مت ال ي

من مجع البيانات أن يعلم بأن فعله يشكل إحنرافا عن الغرض  اللكتروينمزودي خدمات التصديق ا

، وأن إرادته تتجه حنو حتقيق هذا السلوك اإلجرامي.الشخصية   
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د اجلنائي العام إىل مل بشترط املشرع اجلزائري القصد اجلنائي اخلاص، بل يكفي توافر القص

           ال عربة بالبواعث اليت تدفع اجلاين الرتكاب هذه اجلرمية جانب الركن املادي لتقوم اجلرمية. و

أو غايته.   

ج ـ العقوبة:   

) املتضمن القواعد العامة للتصديق والتوقيع 04ـ  15من قانون رقم ( 71تعاقب املادة 

ي خدمات التصديق االلكتروين للبيانات الشخصية لغري الغرض االلكتروين على جرمية استعمال مزود

) سنوات، وبغرامة مالية تقدر من مائيت 3) أشهر إىل ثالث (6احملدد هلا، بعقوبة احلبس من ستة (

أو بإحدى هاتني العقوبتني  دج)1.000.000دج) إىل مليون دينار ( 200.000ألف دينار (

ص طبيعيا، أما إذا كان شخص معنويا فتعاقب بغرامة تعادل فقط، هذا بالنسبة للجاين إذا كان شخ

) مرات احلد األقصى للغرامة املنصوص عليها بالنسبة للشخص الطبيعي، مبعىن يعاقب على 5مخس (

دج). 5.000.000هذه اجلرمية بغرامة تقدر بـ: مخسة ماليني دينار (  

لفرنسي يف حالة االعتداء على عند مقارنة هذه العقوبات مع العقوبات اليت قررها املشرع ا

البيانات االمسية نالحظ أا متقاربة نوعا ما، وهذا ما يستفاد أن املشرع اجلزائري قد اهتم ذه 

البيانات اخلاصة وأدرك مدى أمهيتها يف عصر تقنية املعلومات، وأن أي اعتداء عليها يؤدي إىل اهتزاز 

امها املعلومايت املثمثل يف احلكومة االلكترونية.الثقة يف أصحاا وبالتايل يف الدولة ويف نظ  

بعد رصد أهم اجلرائم الواقعة على املعامالت االلكترونية احلكومية، يتعني محاية آليات نتفيذ  

هذه املعامالت واليت بدورها تنطبق على مجيع أنواع املعامالت احلكومية منها والعادية اليت تتم بني 

االلكتروين باعتباره وسيلة توثيق هذه املعامالت اليت تتم يف الفضاء  اخلواص، وتتمثل يف التوقيع

االفتراضي، وأيضا التسديد االلكتروين. وتتم هذه احلماية من خالل جترمي أفعال االعتداء على التوقيع 

االلكتروين والدفع االلكتروين، هذا ما سيكون حمل دراسة الفصل الثاين.  
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املعامالت االلكترونية احلكوميةقعة على وسائل إجراء جلرائم الواا: الفصل الثاين    

املعامالت االلكترونية توافرها الزدهار  يينبغي قة واألمان يأتيان يف مقدمة الضمانات التالثّ إنّ

وذلك  ،)1(واالقتصادية والسياسية...إخل اإلداريةكوسيلة أمثل لتبادل املعامالت واألخذ ا وانتشارها 

حتفظ ا ي ة التد واطمئنام ملا تتمتع به املعامالت اإللكترونية من القوة الثبوتيمن معرفة األفرا

جارة أو غريها من املعامالت كالت رادألفمها احلكومة لتقد دمات اليتباخلذلك ق علّسواء تحقوقهم، 

اإللكترونية وعقود البيع والشراء اليت تتم ل خطوة إلجراء بواسطة املراسالت االلكترونية، وعليه فأو

الثقة واألمان،  لدى املتعاملني ا ويتوافر هلم االطمئنان مالت هي ثوتيقها على حنو يبعثهذه املعا

هذه املعامالت.إلمتام تنفيذ  الدفع االلكتروين داد أومرحلة السوهي  خطوة.ثاين وبعد ذلك تأيت   

تلف السلوكات غري املشروعة اليت السيما اجلنائية لرصد خمينبغي توفري محاية قانونية وعليه  

د على التوقيع اإللكتروين  االعتداءوسائل إجراء املعامالت االلكترونية احلكومية من خالل جترمي د

.(املبحث الثاين) االئتمان(املبحث األول)، وبطاقة   

جرائم االعتداء على التوقيع االلكتروين :املبحث األول    

ا جلمهور املتعاملني معها بطريقة سهلة ميسرة من خالل اإللكترونية خكومة احل يتؤددما

وذلك يف شكل حمررات إلكترونية. االتصاالتاستخدام تقنية املعلومات وتطور   

 أن حتمل  فال بد ةإلثيات والصفة الرمسيملستندات أو احملررات احلجية يف الكي تكون هلذه ا 

 .)2(نضمن فاعلية احلكومة اإللكترونية فرة معينة حىتللمسؤول يف احلكومة اإللكترونية أو ش توقيعا

وينبغي أن يكون هذا التوقيع يتناسب والبيئة االلكترونية، مبهىت يكون هو أيضا إلكترونيا.  

                                                
         ، 2007، جوان 7، ع حسن بن حممد املهدي، القوة الثبوتية للمعامالت اإللكترونية، جملة البحوث القضائية، اجلمهورية اليمنيةـ  )1(

.07ص   

،       2009بشري علي الباز، دور احلكومة اإللكترونية يف صناعة القرار اإلداري والتصويت اإللكتروين، دار الكتب القانونية، مصر، ـ  )2( 
.38ص   
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ة اإلداري املعامالت أنّ ذلك االلكترونية، احلكومة نطاق يف كربى ةمهيأللتوقيع اإللكتروين       

لمواطننيل اخلدمات وتقدمي ةاحلكومي احملررات طريق عن كلها تتم صدور عند ءسوا ة،االلكتروني 

 النظر بغض دات،والشها الوثائق من غريها أو بناء رخصة أو تصدير أو استرياد إذن أو ميالد شهادة

 قبل من توقيعها فيتم الضرائب، أو اجلمارك أو املدنية األحوال كمصلحة تصدرها اليت اجلهات عن

ع.مما يساعد يف حتديد هوية املوقِّ ،)1(اجلهات هذه يف ومينيالعماملوظفني   

 رقم القانونقامت بإصدار إرساء نظام قانوين للتوقيع اإللكتروين، فاجلزائر لذلك حاولت         

 رفرباي لأو يف املؤرخ، االلكترونيني والتصديق بالتوقيع املتعلقة العامة للقواعد داحملد) 04ـ15(

2015)2(، روقر ع من خالله املشرمنه الثاين الفصل يفة للتوقيع االلكتروين محاية جزائية خاص، 

ه كأداة تحجي ومدى ،لكترويناال التوقيع مفهوم حتديد إىل الأو ضالتعر خالل من تبيانه يتمس ماوهو 

 توقيعال على االعتداء لصور صهنخصف الثاين اأم ل،أو مطلب يف وذلك إللكترونيةضمان للحكومة ا

.االلكتروين  

وثيق املعامالت االلكترونية احلكوميةاملطلب األول: ت     

االلكترونية املعامالت يف بالتوثيق قصدي  )Authentification ( ُمن قالتحق ويةه ع،املوق 

 غري إلكترونية دعامة على تتم االلكترونية املعامالت أنّ ذلك إليه، تنسب منه عةاملوقّ الرسالة وأنّ

 هذا املقارنة القوانني أوجدت لذا اآلخر، الطرف مع املتعامل شخصية من قالتحقُ يصعب لموسة،م

.)3(سريتها على احلفاظ وكذلك القانونية وسالمتها املعامالت هذه ةصح على للحفاظ األسلوب  

 ة التوقيع االلكتروينب البحث يف ماهيمعرفة توثيق املعامالت االلكترونية يتطلّ فإنّ هلذا
وحجيته يف اإلثبات، وذلك يف الفرعني التاليني:   

                                                
.147عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوين للحكومة االلكترونية، الكتاب الثاين، مرجع سابق، ص ـ  )1(  

، ع  ج. ر. ج، احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق االلكترونيني، 2015) املؤرخ يف أول فرباير 04ـ 15القانون رقم ( ـ )2(

.2015، لسنة  6  

.116، ص 2008خالد ممدوح إبراهيم، أمن احلكومة اإللكترونية، الدار اجلامعية، اإلسكتدرية، ـ  )3(  
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اهية التوقيع االلكتروينم  :لفرع األولا  

هذا الفرع إىل ماهية التوقيع االلكتروين من خالل تعريفه، حتديد اجلهة املعنية يف تطرق سيتم ال

بالتصديق، مث بيان أنواع التصديق االلكتروين، وذلك على التفصيل التايل:  

:ف التوقيع االلكتروينأوال ـ تعري  

 حيث متّلتوقيع اإللكتروين حبسب النظم القانونية السائدة، لأعطيت اليت دت التعاريف عدت

.، وكذا  يف التشريع اجلزائريمن خالل التشريعات املقارنةو ،من خالل املنظمات الدوليةتعريفه   

دة حم املتمة األم: منظّالتوقيع االلكتروينة اليت اهتمت مبوضوع مات الدوليمن بني املنظّ

. األورويبونسيترال، ومنظمة اإلحتاد يللتجارة الدولية املعروفة بال  

ونسترال للتوقيع االلكتروين:ي) تعريف جلنة األمم املتحدة للتجارة الدولية املعروفة بال1  

شأن يف القانون النموذجي ب ،)1("ونسيتراليال" الدولية للتجارة املتحدة مماأل منظمة وضعت

 التوقيع لتعريف ةاألساسي اللبنات، 1996ديسمرب  16التجارة اإللكترونية الصادر بتاريخ 

        بيانات رسالة يف مدرجة إلكتروين شكل يف بيانات: "بأنه ب/ 2 املادة يف وعرفته اإللكتروين

 البيانات رسالة إىل ةبالنسب املوقع هوية لتعيني تستخدم أن جيوز منطقيا، ا مرتبطة أو إليها مضافة أو

.)2("البيانات رسالة يف الواردة املعلومات على املوقع موافقة ولبيان  

كما هو واضح من الننسترال مفهوم التوقيع االلكتروين، بل إن النص يود قانون الص، مل يقي

حرية تاركا بذلك ميكن أن يستوعب أية تكنولوجيا تظهر يف املستقبل تفي بإنشاء توقيع إلكتروين، 

اختيار الطريقة للفرد أو الدولة، ما دامت تلك الطريقة تسمح بتعيني هوية املوقع ومبوافقته على 

املعلومات الواردة يف الرسالة.   

                                                
نة قانون التجارة الدولية التابعة لألمم املتحدة، وتضم يف عضويتها غالبية دول العامل املمثلة ملختلف النظم القانونية اليونسترال هي جلـ  )1(

وطنيا يف  الرئيسية، وغرضها الرئيس حتقيق االنسجام والتوائم بني القواعد القانونية املنظمة للتجارة اإللكترونية وحتقيق وحدة القواعد املتبعة

لنشر مع مسائل التجارة العاملية. انظر: فرح مناين، العقد اإللكتروين وسيلة إثبات حديثة يف القانون املدين اجلديد، دار اهلدى للطباعة وا التعامل

.29، ص 2009والتوزيع، اجلزائر،   
     : املوقع على منشور ،2002 رك،نيويو املتحدة، األمم منشورات ،2001 االلكترونية التوقيعات بشأن النموذجي الااليونستر قانون ـ )2(

     htttp://uncitral org.   2016 ـ 02 ـ 25: اإلطالع ريختا  
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  للتوقيع اإللكتروين: األوريب إلحتادعريف ات )2

 1999 ديسمرب 13بتاريخ  األوريب الربملان عن درالصا 1999/93 رقم التوجيه أصدر 

مالحق،  04مادة و 15حيثية و 28ا التوجيه من ن هذويتكو ،)1(االلكترونية التوقيعاتب ملتعلقا

 يف واملسامهة االلكترونية التوقيعات استخدام تسهيل هو منه اهلدف أنّ ألوىلجاء يف مادته ا حيث

.)2(كدليل إثبات  ا القانوين االعتراف  

     منه نيةالثا املادةالفقرة األوىل من  اأم بيان": عبارة عن أنه على االلكتروين التوقيع فتعر      

         ـ كرسالةأخرى إلكترونيةا، ترتبط منطقيا مبعلومات أو بيانات إلكتروني أو معلومة معاجلة

3(”تصلح لتمييز الشخص وحتديد هويتهورـ أو حمر(.  

     كما ميين املتقدم أو املعزز ة بني التوقيع اإللكتروز يف الفقرة الثانية من نفس املاد"signature 

électronique avancée”  لكتروين البسيط، فالتوقيع اإللكتروين املتقدم هوالتوقيع اإلو  

الذي يكون معتمدا من أحد مقدمي خدمات التصديق اإللكتروين ومينح شهادة تفيد صحة التوقيع 

إىل صاحبه.  عتروين بعد التحقق من نسبة التوقياإللك  

4(أن يكون املتقدم وهيالتوقيع االلكتروين  نفس املادة السابقة شروط د يفوحد( :  

                                                
(1 - ) Directive 1999/93/CE du Parlement  européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur 
un cadre communautaire pour les signatures électroniques , Journal officiel n° L 013 du 
19/01/2000 , publiésur le site :http://eur-lex.europa.eu/ a la date : 25/02/2016. 
(2 - ) Article premier de Directive 1999/93/CE du Parlementeuropéen et du Conseil, consiste: 
“L'objectif de la présente directive est de faciliter l'utilisation des signatures électroniques 
et de contribuer à leur reconnaissance juridique. Elle institue un cadre juridique pour les 
signatures électroniques et certains services de certification afin de garantir le bon 
fonctionnement du marché intérieur”. 
(3) - Article 2 de Directive 1999/93/CE du Parlementeuropéen et du Conseil: 
"signature électronique", une donnée sous forme électronique, qui est jointe ou liée 
logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode 
d'authentification; 
(4 ( - ـ Article 2/2de Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil: 

"signature électronique avancée" une signature électronique qui satisfait aux 
exigences suivantes: 
a) être liée uniquement au signataire; 
b) permettre d'identifier le signataire; 
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(أ)  مرتبط ارتباطا فريدا مع صاحب التوقيع، -  

(ب) قادر على حتديد صاحب التوقيع والتعرف عليه باستخدامه. -  

(ج) يتم إنشاؤه باستخدام وسائل يضمن فيها صاحبه السرية التامة. -  

(د) يكشف أي تغيري يف املعلومات". املضمنة يف الرسالة حيث أنهمرتبط مع املعلومات  -  

، جند كذلك بعض مت من طرف بعض املنظمات الدوليةجانب هذه التعاريف اليت قد ىلإ     

والعربية  قد أعطت تعريفا للتوقيع اإللكتروين. قارنةالتشريعات امل  

من خالل إصداره للقانون  ع اإللكتروينبالتوقي رنسيفإعترف املشرع ال :الفرنسيللتشريع بالنسبة ) 1

قانون اإلثبات يف جمال يف شأن تعديل  2000مارس  13املؤرخ يف  230ـ2000 رقم

لذي تطرق فيه إىل التوقيع التقليدي ا، )1(واملتعلق بالتوقيع االلكترويناملعلومات  تكنولوجيا

فرنسي بعد من القانون املدين ال 1316/4واإللكتروين، مركزا على وظائف التوقيع املعروفة يف املادة 

والذي يفصح عن قبوله مبضمون احملرر  هوية صاحبه"التوقيع الذي حيدد  :تعديلها حيث نص على أن

الواردة فيه". وبااللتزاماتالذي يرتبط به   

ا التوقيع اإللكتروين فقد يكون تعريفا عاما للتوقيع، أمحىت ع الفرنسي هذا التعريف املشر بىنت 

نتج عن استخدام أية وسيلة مقبولة ي "التوقيع الذي :لفقرة الثانية من التعديل بأنهافه املشرع يف عر

.)2(موثوق ا، لتحديد هوية املوقع وتكفل اتصال التوقيع بالعمل أو املستند املرتبط به"  

                                                                                                                                              
c) être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle 
exclusif 
etd) être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute 
modification ultérieure des données soit detectable. 

(1) -LOI n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux 
technologies de l'information et relative à la signature électronique JORF n°62 du 14 mars 
2000 page 3968 . 
ـ- (2) Art. 1316-4.de la loi n’ 2000 – 230: - dispise que « La signature nécessaire à la 
perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement 
des parties aux obligations qui découlent de cetacte. Quand elle est apposée par un officier 
public, elle confèrel' authenticité à l'acte.« Lorsqu'ellees télectronique, elle consiste en 
l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'act eau quell elle s' 
attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la 
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تطبيقها  ة ال تطبق فقط على العقود االلكترونية املدنية، بل ميكنهذه املاد جتدر اإلشارة أنّ

ـ  2002) من املرسوم رقم 3املادة الثالثة (الفقرة من على العقود االلكترونية اإلدارية، حيث أن 

إرساهلا عن طريق وسيط إلكتروين، جيب أن يتم  التوقيعات والطلبات اليت يتم ، تؤكد أن692ّ

. )1(ديناملمن القانون  1316/4و  1316ني توثيقها وفقا للشروط املنصوص عليها يف املادت  

 التشريع يف األمهية من وافر بنصيب االلكتروين التوقيع حظي وقديف التشريع األمريكي: ) 2

 تصدر رقمية شهادة" :بأنه 2000 يونيو 30 يف الصادر األمريكي القانون عرفه وذا األمريكي،

 عقد أو ةوثيق أي إرسال يف يستخدمها أن ميكن مستخدم كل ومتيز املستقلة تئااهلي إحدى عن

سايرت ويف نفس السياق ، واملقارنة التشريعات الدوليةبهذا ما يتعلق . )2("إقرار أو تعهد أو جتاري

خمتلف وسائل االتصال احلديثة، الشيء الذي دعى إىل على أغلب الدول العربية التطورات احلاصلة 

، منها مايلي:انونية جديدة تساير هذه التطوراتإصدار ترسانة ق  

 02يف املادة  2015ة لسن )15( قانون املعامالت االلكترونية رقم ه يففعر :ع األردينرشملا    

على أن التوقيع االلكتروين املخصصة لتحديد املصطلحات والعبارات املتعلقة باملعامالت االلكترونية 

غريها وتكون مدرجة أو  حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات  شكلالبيانات اليت تتخذ ": هو

 تكون مضافة عليه أو مرتبطة بهأو  السجل اإللكتروينأو أي وسيلة أخرى مماثلة يف  بشكل إلكتروين

. )3("ومتيزه عن غريه صاحب التوقيع وانفراده باستخدامهحتديد هوية دف   

، وإنشاء هيئة تنمية قانونا خاصا بالتوقيع اإللكتروين يف نفس السياق ع املصرياملشرأصدر 

لتعريف بعض ص املادة األوىل منه خصحيث ، 2004لسنة ) 15(رقم  جيا املعلوماتصناعة تكنولو

                                                                                                                                              
signature électroniquee stcréée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte 
garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » 
(1 (ـ   Article 3 /2 de décret n° 2002-692 du 30 avril 2002 pris en application du 1° et du 2° de 
l'article 56 du code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de 
passation des marchés publics, ditque Les candidatures et les offres transmises par voie 
électronique doivent être envoyées dans des conditions qui permettent d'authentifier la 
signature du candidat selon les exigencies posées aux articles 1316 à 1316-4 du code civil. 

.115ص  ،عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوين للحكومة االلكترونية، الكتاب الثاين، مرجع سابقـ ) 2(  
ردنية:  ملتعلق باملعامالت اإللكترونية، منشور على موقع التشريعات األا 2015) لسنة 15(قانون رقم ا ـ)3(  

   /http://www.lob.gov.jo    2016ـ  02ـ  26: اإلطالع تاريخ.  
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ما يوضع على احملرر االلكتروين ": بأنهها التوقيع اإللكتروين والذي عرفه مناملصطلحات القانونية، 

ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رسوم أو إشارات أو غريها ويكون له طابع منفرد يسمح بتحديد 

. )1( "متييزه عن غريهاملوقع و  

االلكتروين التوقيع مصطلح استخدم :لمشرع اجلزائريلا بالنسبة أم لألو املادة نص يف ةمر 

 :على تنص واليت 10ـ 05مبوجب القانون رقم  2005 سنة املعدل املدين القانون من 2/ 327

“323 املادة يف املذكورة الشروط وفق االلكتروين عيبالتوق يعتد أعاله رمكر” .    

 يف إتباث وسيلة االلكتروين التوقيع جاء وإمنا املادة،ه هذ يف االلكتروين التوقيع يعرف لمف

.املدين القانون  

املتعلق بنظام االستغالل املطبق على كل أنواع من  162ـ 07رقم  التنفيذييف املرسوم  حىت

مات املواصالت السلكية والالسلكية، أنواع الشبكات مبا فيها الالسلكية الكهربائية وعلى خمتلف خد

، مل يضع املشرع تعريفا للتوقيع االلكتروين، وإمنا ذكر الصور اليت قد )2(2007 ماي 30املؤرخ يف 

 يظهر من خالهلا، حيث ميز بني التوقيع االلكتروين العادي، والتوقيع االلكتروين املؤمن، فجاء ذكر

إذ تنص   162ـ  07 التنفيذيمن املرسوم  3/1يف املادة  (التوقيع االلكتروين العادي) النوع األول

على:" التوقيع االلكتروين هو معطى ينجم عن استخدام أسلوب عمل يستجيب للشروط احملددة يف 

رمضان عام  20املؤرخ يف  58ـ  74من األمر رقم  1مكرر  323مكرر و  323املادتني 

واملذكور أعاله". 1975سبتمرب  26املوافق   1395  

أمالتنفيذيمن املرسوم  الثالثةن فوضحه يف الفقرة الثانية من املادة ا التوقيع اإللكتروين املؤم 

"التوقيع االلكتروين املؤمن: هو توقيع إلكتروين يفي باملتطلبات اآلتية: :السابق الذكر أن  

ـ يكون خاصا باملوقع، 1  

ة،راقبته احلصريـ يتم إنشاؤه بوسائل ميكن أن حيتفظ ا املوقع حتت م 2  
                                                

املصرية، املتعلق بتنظيم التوقيع االلكتروين وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات، اجلريدة الرمسية  15ـ  2004القانون رقم ـ  )1(
.2004أبريل  22 ،تابع (د) 17العدد   

، واملتعلق بنظام االستغالل املطبق على كل أنواع من أنواع 2007مايو سنة  30املؤرخ يف  162ـ  07دي رقم املرسوم التنفيـ  )2(
يونيو  07، الصادر يف 37الشبكات مبا فيها الالسلكية الكهربائية وعلى خمتلف خدمات املواصالت السلكية والالسلكية، ج.ر.ج، ع 

2007.  
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ـ يضمن مع الفعل املرتبط به، صلة حبيث يكون له كل تعديل الحق للفعل قابال للكشف  3

.عنه"   

مع التعريف الوارد يف التوجيه األوريب ـ املذكور سابقا ـ إال أنه  قيتطابهذا التعريف يكاد 

 électronique sécurisée"خالفه يف املصطلح باستعماله التوقيع االلكتروين املؤمن

signature "  

 avancéeque éléctroni "التوقيع االلكتروين املتقدمالتوجيه األوريب ستخدم ايف حني 

signature".  

السابق  االلكترونيني والتصديق للتوقيع ةالعام لقواعدل احملدد) 04 ـ15( رقم القانون ربصدو

اصة الفقرة األوىل من املادة الثانية وبصفة خ للتعاريف املخصصمنه  الثاين الفصل يف جاء ،)1(الذكر

 ببيانات منطقيا مرتبطة أو مرفقة لكتروينإ شكل يف بيانات“ :على أنه االلكتروين التوقيع تعريف إىل

.)2(”توثيق كوسيلة تستعمل ،أخرى ةإلكتروني  

 أنهالسابق الذكر ) 04 ـ15( رقممن القانون  2 املادة من 1الفقرة نص من يالحظ وعليه

 بتعريف قام 2 املادة نفس من الثالثة الفقرة يف أما التوثيق وظيفة أساس على التوقيع ريفبتع قام

 رموز من التوقيع شكل يتخذه الذي التقين انباجل على تدل اليت االلكتروين للتوقيع املكونة البيانات

.احلصر سبل على وليس املثال سبيل على األشكال هذه جاءت حيث تشفري مفاتيح أو  

 االلكتروين، لتوقيعد أنواع امل حتد السابقةالقوانني  نالحظ أنّ ريفاتالتعخمتلف  لخال من

زها هذا التطور استيعاب هذه التعريفات ملا يستجد من توقيعات إلكترونية قد يفر إلمكانيةوهذا نظرا 

 جمال لوجي اهلائل واملتسارع، باإلضافة أا ركزت على الوظائف اليت ينبغي أن يؤديها يفالتكنو

ادالت اإللكترونية. بالت  
                                                

القواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيني، أول نص تشريعي اهتم بشكل مباشر بالتوقيع ) احملدد 04ـ15يعترب القانون (ـ  )(1
امه. االلكتروين، إذ جاء إلرساء النظام القانوين له وضبط املفاهيم املرتبطة به، فحدد القواعد اليت حتكمه من خالل ختصيص باب كامل من أحك

وعدم التميز جتاه التوقيع اإللكتروين ويف الثاين آليات إنشاء التوقيع االلكتروين املوصوف وكيفية التحقق منه،  فصل اجلزء منه املبادئ املماثلة
)، فوضح قواعد حفظ 142ـ16ولكنه أحال بشأن حفظ الوثائق املوقعة إلكترونيا للتنظيم ولذلك اعتمد تطبيقا له املرسوم التنفيذي رقم (

ون دليال لإلثبات.هذه الوثائق حىت يعتد ا وتك  
 االلكترونيني، والتصديق بالتوقيع املتعلقة العامة للقواعد ،احملدد2015 فرباير أول يف املؤرخ) 04ـ 15( رقم القانون من 1/ 2 املادة ـ)2(

.2015 لسنة، 6 ع ،ج.ر.ج  
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ثانيا ـ املصادقة على التوقيع االلكتروين: جهة التصديق االلكتروين  

جهة التصديق االلكتروين الطرف الثالث يف املعاملة االلكترونية، وتكمن وظيفتها يف  تعد

عدم  ق حرصها ـ جهة التصديق ـ منيالتأكد من صحة التوقيع وبيانات الشخصية لألفراد عن طر

احلصول أي تعديل أو حتريف يف املعاملة االلكترونية حيث تعمل على توثيق املعامالت عن طريق 

إصدار شهادات التصديق االلكترونية اليت تؤكد على هوية املتعاملني وصحة وسالمة البيانات الواردة 

     ”دمات التصديقمقدم خ“يف املعاملة االلكترونية، ويطلق على هذا الطرف الثالث احملايد مصطلح 

.”مؤدي خدمات التصديق“أو   

مقدم السابق الذكر  2001 لتوقيع االلكتروينا بشأن ونسترال النموذجييقانون الف وقد عر

شخصا يصدر الشهادات وجيوز أن يقدم خدمات أخرى ذات " :خدمات التصديق االلكتروين بأنه

."صلة بالتوقيعات اإللكترونية  

فه يف مصطلح مزود خدمات املصادقة االلكترونية، وعر لتونسياملشرع ا يف حني استخدم

كل شخص طبيعي أو معنوي حيدث  "الفصل الثاين من قانون املبادالت والتجارة اإللكترونية بأنه 

        ويسلم ويتصرف يف شهادات املصادقة ويسدي خدمات أخرى ذات عالقة باإلمضاء

. )1( "اإللكتروين  

 النموذجيونسترال يلتعريف السابق املتعلق بقانون الا التعريف مع ايالحظ تطابق مضمون هذ

للتجارة االلكترونية.  

املشرع اجلزائريا أم 04ـ  15خدمات التصديق االلكتروين يف القانون رقم ( ف مؤديعر (

ذلك ، و2015احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق االلكترونيني واملؤرخ يف أول فرباير 

شخص طبيعي أو معنوي يقوم مبنح " :بأنه 12/ 2يف املادة  "التعاريف “الثاين منه حتت عنوان يف الفصل 

.)2( "شهادات تصديق إلكتروين موصوفة، وقد يقدم خدمات أخرى يف جمال التصديق االلكتروين  

                                                
، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، ع املتعلق باملبادالت والتجارة االلكترونية 2000أوت  09املؤرخ يف  83/ 2000قانون رقم ـ )1(

.2000لسنة  64  

، احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق 2015) املؤرخ يف أول فرباير 04ـ 15من القانون رقم ( 12/  2املادة ـ ) 2(
.االلكترونيني، السابق الذكر  
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لشخص الذي املشرع اجلزائري مل خيالف التشريعات السابقة خبصوص ا ا سبق جند أنّإنطالقا مم

يقدم خدمات تسليم الشهادات االلكترونية.  

جهة التصديق االلكتروين املقدمة خلدمات التصديق االلكتروين تشبه يف  جتدر اإلشارة أنّ

مهامها مع مهام املوثق فتصدر اجلهة شهادات إلكترونية تدعى بشهادة التصديق اإللكتروين، حيث 

التوقيع ومعرفة أطراف املعاملة.تؤكد هذه األخرية صحة الكتابة ومصداقية   

ف عريف الفقرة السابعة من املادة الثانية من  شهادة التصديق اإللكتروينع اجلزائري املشر

الصلة بني بيانات وثيقة يف شكل إلكتروين تثبت ": ابأ ) السابق الذكر04ـ  15( نون رقمالقا

فصل الثالث منه واملعنون حتت عنوان ال يف حني خصص. "التحقق من التوقيع االلكتروين واملوقع

ل من هذا الفصل  القسم األوالنظام القانوين لتأدية خدمات التصديق االلكتروين، حيث حدد يف

ة خدمات التصديق حصول مؤدي خدمات التصديق االلكتروين على ترخيص لتأدي شروط

د حصوله على هذا الترخيص االلكتروين، فضال عن االلتزامات والواجبات اليت تقع على عاتقه مبجر

وذلك من خالل الفرع األول من القسم الثاين واملخصص لواجبات مؤدي خدمات التصديق 

االلكتروين ومسؤولياته.  

 التجارية أو املعامالت االلكترونية اإلدارية إمجاال فإن للتصديق اإللكتروين أمهية كبرية يف جمال

ة االلكترونية.وذلك لتوفري الثقة واألمان ألطراف املعامل  

ثالثا ـ أنواع التوقيع االلكتروين  

، وأغلب التشريعات على غرار قانون اليونسترال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكترونية

ال مفتوحا كي يتسع هذا املقارنة،مل حيدد القانون اجلزائري صور التوقيع اإللكتروين، بل ترك ا

 اتالتوقيعجية قد  تقرر أشكاال وصورا جديدة من املفهوم لكل ما يستجد من تطورات تكنولو

إال أنه أشار بشكل غري مباشر لبعض هذه الصور من خالل حتديده للمفاهيم املرتبطة ا  ،ةااللكتروني

مثل مفتاح التشفري اخلاص ومفتاح التشفري العمومي املرتبطان بالتوقيع الرقمي.  

وين وهي كالتايل: وفيما يلي الصور األكثر شيوعا للتوقيع اإللكتر  
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:الرقمياإللكتروين  التوقيع ـ 1  

ى أيضا التوقيع بواسطة املفتاح، ومسي "رقميا" ألنه حيتوي على رقم سري ال يعرفه سوى يسم

صاحبه ويشيع استخدامه يف التعامالت املالية والبنكية وبواسطة بطاقة االئتمان، ويقوم هذا التوقيع 

ة املعلومة واالتصال ذي يعتمد على معادالت رياضية لضمان سريال )1(على وسائل التشفري الرقمي

التوقيع الرقمي باستعمال  من أطراف العالقة، فيتم بطريقة آمنة عرب حتويله إىل شكل غري مفهوم إالّ

يعمد مستقبلها لفك التشفري مبفتاح آخر للحصول على  مفتاح معني لتشفري الرسالة االلكترونية، مثّ

رسلة، فإذا ظهرت الرسالة بعد فك التشفري واضحة مقروءة، كان التوقيع املرسل املعلومات امل

.)2(صحيحا  

كونه يعتمد على تقنية التشفري، مما األوسع نطاقا واألكثر استخداما ل هذا النوع من التوقيع

جيعله حيقق نوعا من الثقة واألمان لدى الدول والشركات.  

) احملدد للقواعد العامة للتوقيع 04ـ  15م (واملشرع اجلزائري من خالل القانون رق

والتصديق االلكترونيني تطرق إىل تقنية التشفري، واعترب مفاتيح التشفري اخلاصة من أهم بيانات إنشاء 

التوقيع االلكتروين، وهو خاص باملوقع فقط، أما مفاتيح التشفري العمومية تعد من بيانات التحقق من 

للتأكد من موثوقية التوقيع، والتأكد من هوية )3(يعيف متناول اجلمالتوقيع االلكتروين، وتكون 

. وشخصية املوقع  

                                                
صبح مبقتضاها املعلومات املرغوب متريرها أو إرساهلا غري قابلة للفهم من قبل الغري يقصد بالتشفري استعمال رموز أو إشارات غري متداولة تـ  )1(

أوت  09املؤرخ يف   83ـ 2000من القانون  02/05أو استعمال رموز أو إشارات ال ميكن الوصول إىل املعلومات بدوا. الفصل 

.2000، لسنة  64هورية التونسية، ع املتعلق باملبادالت والتجارة االلكترونية، الرائد الرمسي للجم 2000  

.98مناين فراح، مرجع سابق، ص ـ )2(  

) السابق الذكر أنه: "عبارة عن سلسلة من 04ـ 15من القانون رقم ( 8/  2املادة  يف مفتاح التشفري اخلاص عرف املشرع اجلزائري ـ ) 3(

ين، ويرتبط هذا التشفري مبفتاح التشفري العمومي. األعداد حيوزها حصريا املوقع فقط، وتستخدم إلنشاء التوقيع االلكترو  

من القانون السابق الذكك رأنه: "عبارة عن سلسلة من األعداد تكون موضوعة يف  2/9أما مفتاح التشفري العمومي فيعرف طبقا للمادة 

كتروين". متناول اجلمهور دف متكينهم من التحقق من اإلمضاء االلكتروين، وتدرج يف شهادة التصديق االل  



	     احلماية اجلنائية املوضوعية للحكومة اإللكترونية                                          لباب األولا  
 

 125  

: البيومترياإللكتروين  التوقيع ـ 2  

ة اليت تعتمد على اخلواص ق من الشخصييعتمد هذا النوع من التوقيع على طرق التحقّ

مسح قرنية  ه عن غريه مثل:ن صفات ومسات متيزالفيزيائية والطبيعية والسلوكية لألفراد، فلكل إنسا

ال أخذ العني، أو بصمة األصابع، بصمة الشفاه أو نربة الصوت، أو مالمح الوجه...، فيجب أو

صورة ألحد أجزاء اجلسم عم طريق تقنية خمصصة لذك، بعد ذلك حتفظ بشكل شفرة داخل 

لشأن استعمال ن قاعدة بيانات للشخص بواسطة برنامج تقين، عند رغبة صاحب ااحلاسوب، فتتكو

ق تصرفه، فتقارن الصورة احملفوظة مع الصورة امللتقطة، فإذا تطابقت هذه املعلومة يرجع إليها ويوثِّ

. )1(متكن الشخص من توثيق تصرفه  

دة بشكل رمسي تقوم بتوثيق التوقيع محيتاج التوقيع البيومتري إىل توثيقه من جهة خمتصة معت

ة وحتقيق األمان يف التعامل اإللكتروين ومحاية لك لزيادة املوثوقيوتصديقه وتربط بينه وبني املوقع وذ

. )2(املتعاملني من التقنيات اإلحتيالية املتبعة لفك رموز التشفري  

قمي والتوقيع البيومتري يف أن كال منهما يقوم على التشفري وعليه يتشابه كل من التوقيع الر

د سلطة التوثيق اليت تعمل على توثيق التوقيع اإللكتروين  ومعاجلة البيانات املتبادلة إلكترونيا بوجو

. )3(وتصديقه  

:االلكتروين بالقلم التوقيع ـ 3  

، إذ يقوم الشخص بالتوقيع )Op Penاستعمال قلم إلكتروين خاص ( لطريقة يفاتعتمد هذه 

وذلك  ة برنامج خاص،على لوحة إلكترونية تابعة للحاسوب ويتم التحقق من صحة التوقيع بواسط

                                                
. 62، األردن،  ص 1عيسى غسان ريضي، القواعد اخلاصة بالتوقيع االلكتروين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط ـ )1(  

واص وجتدر اإلشارة أن التوقيع البيومتري املبين على اخلواص الذاتية لإلنسان يعترب وسيلة موثوق ا لتمييز هوية الشخص، نظرا الرتباط اخل
، غري أن هذه الطريقة منتقدة من حيث ارتفاع التكلفة اليت يتطلبها وضع نظام آمن يف شبكات املعلومات باستخدام وسائل البيومترية، الذاتية به

 مما حددت من انتشاره، وجعلته قاصرا على الدول املتقدمة ويف جماالت حمدودة تقتصر باخلصوص على اجلوانب األمنية وال تصل يف الغالب إىل
ت التجارية واملالية.املعامال  

.36، ص مرحع سابقعبد اللطيف بركات، ـ  )2(  
، دراسة مقارنة، جملة 2009ـ  04حنان مليكة، النظام القانوين للتوقيع االلكتروين يف ضوء قانون التوقيع االلكتروين السوري رقم ـ ) 3(

.365ص ، 2010،  26جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، العدد الثاين، الد   
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فيتم مطابقتها مع التوقيع  واحنناءاتإىل حركة القلم واألشكال اليت يتخذها من دوائر  باالستناد

بني التوقيع بالقلم االلكتروين والتوقيع املمسوح  وقد يتم اخللط .)1(احملفوظ مسبقا يف ذاكرة احلاسوب

األخري ال صلة له  هذا إذ أنّ)، Scannerالضوئي (" عرب جهاز املاسح scannérisée" ضوئيا

 20ستئناف الفرنسية يف اإلثبات، هذا ما أكدته حمكمة االبالتوقيع االلكتروين وال قيمة قانونية يف 

ضوئيا يف عريضة  ح...استخدام حمامي التوقيع املمسو. "، مضمون ما جاء يف القضية:2000أكتوبر 

ضوئيا كوسيلة إلثبات  حاملمسوحمكمة االستئناف التوقيع  االستئناف، وقد رفضت يف هذه احلالة

       اهلوية املوقع واملوثوقية، األمر الذي نستنتجه هو أن الطريق الوحيد األمن هو التوقيع االلكتروين 

.)2(أو الرقمي  

ـ التوقيع بالبطاقة والرقم السري:  4  

االلكترونية يستخدم هذا النظام يف التعامالت البنكية واملعامالت املالية، وهي جزء من احلكومة 

اليت حتتوي على رقم سري ال يعرفه سوى  االئتمانهلاته األشخاص املعنوية، ومثال على ذلك بطاقة 

، ويتم هذا التوقيع عرب إدخال بطاقة ممغنطة يف  جهاز إلكتروين خمصص لذلك مث )3(صاحب البطاقة

وهذا النوع من التواقيع يشيع يف ي والضغط على زر املوافقة إلمتام العملية املطلوبة، إدخال الرقم السر

. )4(األموال أو حتويلهاأو سحب  رف للحصول على كشف احلسابأجهزة الصرف اآليل لدى املصا

هذه البطاقات مزودة بشرحية إلكترونية، مبثابة ذاكرة ختزن فيها املعلومات اخلاصة  وينبغي اإلشارة أنّ

.مثل بطاقة الشفاءاالجتماعي ية والضمان بالشخص، وتطبقها اجلزائر يف جمال املعامالت املال  

                                                
، 2009ـ عادل رمضان األبيوكي، التوقيع اإللكتروين يف التشريعات اخلليجية (دراسة مقارنة)، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية،  )1(

.22ص  

 M, Guével, le développement de la signature électronique, thèse de mastère 2, rechercheـ (2)
droit des affaires, université Paris Nord 13, France, 2010/2011, disponible en ligne sur: 
http://www.cngtc.fr/ à la date : 25 – 02 - 2014 .  

 218، ص 2005ع، القاهرة، هدى حامد قشقوش احلماية اجلنائية للتجارة االلكترونية، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيـ  )3(

.219و  

.191ـ مناين فراح، مرجع سابق، ص   )4(  
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اإلثباتيف  االلكتروين لتوقيعل القيمة القانونية :لفرع الثاينا  

االت أمهّ يتمها: املعامالت اإلدارية احلكومية استخدام تقنية التوقيع االلكتروين يف العديد من ا

قة واألمان يف مثل هذه التعامالت، م للمواطنني، مما يهدف إىل بعث الثّيف خمتلف اخلدمات اليت تقد

(ثانيا)، وعليه كيف تعامل  (أوال)، وبشروط معينةاإلثبات ة يف مبا يسمح منح هذه احملررات القو

مبا يفيد االعتماد عليها  فهل اعترف حبجيتها يف اإلثباتاملشرع اجلزائري مع مثل هذه احملررات، 

ة اإللكترونية؟يتعامالت احلكومللكأداة ضمان   

.كأداة ضمان للحكومة اإللكترونية االلكتروين التوقيع حجية أوالـ  

ضمن املواد املتعلقة تروين يف القانون املدين ل مرة بالتوقيع اإللكاجلزائري ألو لقانونف ااعتر      

ويعتد بالتوقيع اإللكتروين وفق  "منه على ما يلي 327/2بإثبات اإللتزام من خالل نص املادة 

  .)1( "1مكرر  323كورة يف املادة الشروط املذ

، والقانون )2(وبذلك ساير املشرع اجلزائري معظم التشريعات املقارنة كالقانون الفرنسي

 Loi type de la”قانون اليونسترال النموذجي اخلاص بالتوقيع اإللكتروينكذا ، و. ..)3(املصري

                                                
-ـ 05قام املشرع اجلزائري بتعديل القانون املدين مبوجب القانون رقم (ـ  ) 1(  -75) املعدل واملتمم لألمر 10 املتضمن القانون املدين،  58

سه انتقل املشرع اجلزائري من النظام الورقي يف اإلثبات إىل النظام ، وعلى أسا1مكرر  323مكرر و 323ومن خالله مت استحداث املادتني 
االلكتروين.   

من القانون املدين املعدل مبوجب املرسوم رقم  1ـ 1316اعترف املشرع الفرنسي حبجية التوقيع اإللكتروين يف اإلثبات يف نص املادة  )ـ2( 
يف شكل إلكتروين معترف هلا بذات احلجية يف اإلثبات اليت للكتابة الكتابة املتحدة : “2000مارس  13املؤرخ يف  230ـ  2000

. كما نص يف ”املدرجة على الورق بشرط إمكانية بياا للشخص الصادر عنه وأن تنشأ وحتفظ يف أحوال من طبيعتها ضمان كماهلا وحدا
 . وقد أشارت املادة ”قوة يف اإلثبات كالكتابة على ورقأن الكتابة على وسيط إلكتروين ذات ال“الفقرة الثالثة من نفس املادة ما يلي: 

من القانون املدين الفرنسي أن اقتران احملرر بتوقيع إلكتروين ملوظف عام يضفي الصبغة الرمسية على احملرر، كما صدر املرسوم رقم  1316
شاء وحفظ هذه احملررات اليت ميكن أن ، حيث وضع هذا املرسوم إن2005أوت  10اخلاص باحملررات املوثقة املؤرخ يف  2005/973

من القانون املدين املتعلقة باحملررات الرمسية. 1317املادة  ىتقتضتنشأ على دعامة إلكترونية من   
ا ، املتعلق بتنظيم التوقيع اإللكتروين، وبإنشاء هيئة تنمية تكنولوجي2004لسنة  15من القانون رقم  18نص املشرع املصري يف املادة ـ  )3(

يتمتع التوقيع اإللكتروين والكتابة اإللكترونية واحملررات اإللكترونية حبجية يف اإلثبات إذا توافرت فيها الشروط اآلتية:“املعلومات:   
أ ـ ارتباط التوقيع اإللكتروين باملوقع وحده دون غريه.  

ب ـ سيطرة املوقع وحده دون غريه على الوسيط اإللكتروين.  
.”ة كشف أي تعديل أو تبديل يف بيانات احملرر اإللكتروين أو التوقيع اإللكتروينج ـ إمكاني           
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“CNUDCI sur les signatures électroniques (2001) )1( ا التوجيه األوريب بشأن وكذ

 Parlement européen et du Conseil pour les signatures“ التوقيعات اإللكترونية

électroniques” )2(.  

وى امببدأ التعادل الوظيفي ما بني التوقيع اإللكتروين والتوقيع اليدوي أو التقليدي وس أقر

ديد هوية ف التوقيع العادي من حيث حتس وظائنفلكتروين لتوقيع اإلل جعلبينهما يف احلجية، و

طاملا  موقعه ومتييزه عن غريه والتعبري عن إرادته ورضاه مبضمون التصرف القانوين الذي تضمنه احملرر

قيعا شخصيا ومميزا واملتمثلة يف: أن يكون التوقيع تو 1مكرر  223استوىف الشروط احملددة يف املادة 

.)3(عنه االنفصالكتروين وال يقبل باحملرر اإللملوقعه وأن يكون متصال   

من نطاق حجية ع اجلزائري ص املشرلكن بعد اعتماد القانون اخلاص بالتوقيع اإللكتروين قلّ

وحده يكون مماثال للتوقيع املكتوب، أي اإللكتروين املوصوف التوقيع اإللكتروين، وجعل التوقيع 

ة احلجي ، إال أنه مل ينف)4(أو معنوييكون له نفس حجيته سواء كان هذا التوقيع لشخص طبيعي 

من القانون اخلاص بالتوقيع اإللكتروين  9على التوقيع اإللكتروين العادي بدليل ما نصت عليه املادة 

أعاله، ال ميكن جتريد التوقيع اإللكتروين من  8بغض النظر عن أحكام املادة "واليت جاء فيها ما يلي: 

                                                
ديسمرب  16اعترفت  جلنة األمم املتحدة للتجارة الدولية املعروفة باليونسترال، يف القانون النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية الصادر يف ـ  )1(

، وذكرت الشروط الواجب توافرها فيه يف الفقرة األوىل من املادة السابعة العادي التوقيعبينه وب وساوت االلكتروين التوقيع جية، حب1996

 إلكتروين توقيع استخدم إذا البيانات، برسالة يتعلق فيما مستوفيا االشتراط ذلك يعد شخص، من توقيع وجود القانون يشترط عندما" منه:

. 55. وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص .."البيانات رسالة أجله من تأبلغ أو أنشئت الذي للغرض املناسب بالقدر عليه يعول  

بالتوقيع اإللكتروين من  1999/ 12/ 13ـ اعترف التوجيه األوريب بشأن التوقيعات االلكترونية والصادر عن الربملان األوريب بتاريخ )2( 

Directive.           ن سري العمل يف السوق األوريب منه، وحث الدول األعضاء على تسهيل استعماله من أجل حس 5/1خالل املادة   

 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre 
communautaire pour les signatures électroniques , Journal officiel n° L 013 du 19/01/2000 

                 lex.europa.eu/-http://eur :                        suivanttesur le si 2016-05-en 20 , publié
                   

.106ص ،2015حابت أمال، التجارة اإللكترونية يف اجلزائر، رسالة دكتوراه يف العلوم القانونية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ـ  )3(  

ة أوباية مليكة،خصوصيات التوقيع اإللكتروين يف القانون اجلزائري، مداخلة مقدمة يف امللتقى الوطين حول اإلطار القانوين الستخدام تقنيـ  )4( 

.12باملركز اجلامعي، غليزان، ص   2017فرباير  8ـ  7املعلومات يف التشريع اجلزائري، املنعقد يف   
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نه ال يعتمد على شهادة أشكله اإللكتروين، أو م القضاء بسبب: ل أمارفضه كدليفعاليته القانونية أو 

."ة مؤمنة إلنشاء التوقيع اإللكتروينأنه مل يتم إنشاؤه بواسطة آل تصديق إلكتروين، أو  

على أنه هو التوقيع  162ـ  07رقم  التنفيذيف التوقيع اإللكتروين املؤمن يف املرسوم عر

، يتم إنشاؤه بوسائل ميكن أن حيتفظ ا املوقع حتت يكون خاصا باملوقعالذي يفي باملتطلبات اآلتية: 

حبيث يكون كل تعديل الحقا للفعل قابال ة، يضمن مع الفعل املرتبط به صلة، مراقبته احلصري

.)1(للكشف عنه  

إتباع جمموعة من اإلجراءات ع اجلزائري املشر ألزماملوقعة إلكترونيا،  حفظ الوثيقةمن أجل 

 ي رقمسالمتها، فقام بإصدار مرسوم تنفيذقعة إلكترونيا لضمان ة اليت تسمح بتخزين الوثيقة املويالتقن

.)2(، حيدد كيفيات حفظ الوثيقة املوقعة إلكترونيا2016 ماي 5) بتاريخ 142ـ16(  

:التوقيع اإللكتروينالواجب توافرها يف شروط الـ  انياث  

به  لالعتداد االلكتروين لتوقيعا اجب توافرها يفمن خالل ما سبق ميكن استنتاج الشروط الو

كالتوقيع العادي، فهناك شروط بعضها مرتبط بإنشاء التوقيع، وأخرى مرتبطة باملوقع، وبعضها اآلخر 

تباعا:ه ننبيمتعلق بالبيانات اخلاصة بالتوقيع. وذلك ما   

الشروط املرتبطة بإنشاء التوقيع:أ ـ   

     على هذه الشروط ضمن الفقرة األوىل والرابعة 04ـ15ون رقم (من القان 07ت املادة نص (

منها، وتتمثل يف إنشاء التوقيع على أساس شهادة تصديق اإللكتروين موصوفة (أ)، وأن يكون 

مصممة مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع اإللكتروين (ب).ا بواسطة آلي  

)1(   :ـ إنشاء التوقيع على أساس شهادة تصديق اإللكتروين موصوفة 

ة آمنة يف التوقيع اإللكتروين تسمح بالتعرف على قنيتتطلب القانون ضرورة استخدام     
. )3(شخصية املوقع وتضمن سالمة احملرر من العبث، وهي تدخل طرف آخر يضمن توثيق التوقيع  

                                                
السالف الذكر. 162ـ  07ن املادة الثالثة من املرسوم التنفيذي رقم الفقرة الثانية مـ  )1(   

، حيدد كيفيات حفظ الوثيقة املوقعة 2016مايو  5املوافق  1437رجب عام  27مؤرخ يف  142ـ 16املرسوم التنفيدي رقم ـ  )2( 
.2016ماي  08، الصادر بتاريخ 28إلكترونيا، ج.ر.ج ع   

.8، صأباية مليكة، مرجع سابقـ   )3(  



	     احلماية اجلنائية املوضوعية للحكومة اإللكترونية                                          لباب األولا  
 

 130  

1(ا يكون طرف ثالث موثوقهذا الطرف إم(ا مؤدي خدمات التصديق اإللكتروين، وإم)2( ،

وقع شهادة تصديق إلكتروين موصوفة.امل مينح هلذا  

:)3(أساساهذه الشهادة يتعني أن تتضمن    

ـ إشارة تدل على أا شهادة تصديق إلكتروين موصوفة. 1  

ـ حتديد هوية مصدرها وتوقعه اإللكتروين املوصوف.   2  

صفة من صفاته.إمكانية إدراج  ـ إسم املوقع مع 3  

قيع.بيانات تتعلق بالتحقق من التو ـ 4  

حتديد تاريخ بداية واية صالحيتها. ـ 5  

حدود استعماالا، وحدود قيمة املعامالت اليت ستستخدم ألجلها. ـ 6  

)2( :ة مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع اإللكتروينواسطة آليما بيكون التوقيع مصم ـ أن   

         تروين، وهي جهاز ينشأ التوقيع اإللكتروين بوجه عام بواسطة آلية إنشاء التوقيع اإللك       

، بينما يشترط يف التوقيع االلكتروين املوصوف أن )4(أو برنامج معلومايت معد لتطبيق بيانات اإلنشاء

:)5(التالية منة خاصة، وال تكون كذلك إال إذا استوفت املتطلباتآلية إنشاء مؤ ينشأ بواسطة  

يلي:  جراءات املناسبة، على األقل مابواسطة الوسائل التقنية واإل اآلليةجيب أن تضمن هذه  ـ  

ـ عدم مصادقة البيانات املستخدمة إلنشاء التوقيع اإللكتروين إال مرة واحدة.   

                                                
شخص معنوي يقوم مبنح شهادات التصديق اإللكتروين “) السابق الذكر بأنه: 04ـ15من القانون رقم ( 02/11عرفته املادة ـ  )1(

.”املوصوف، وقد يقدم خدمات أخرى متعلقة بالتصديق اإللكتروين لفائدة املتدخلني يف الفرع احلكومي  

قتصادية للتصديق اإللكتروين الترخيص ليقوم مبنح شهادات التصديق اإللكتروين املوصوف هو شخص طبيعي أو معنوي منحته السلطة االـ ) 2(

) السالف الذكر.04ـ15من القانون رقم ( 02/12وخدمات أخرى يف جمال التصديق اإللكتروين. انظر املادة   

)، مرجع سابق.04ـ15من القانون رقم ( 15انظر املادة ـ  )3(  

ن انفس لقانون .م 2/4انظر املادة ـ  )4(   
).04ـ  15من القانون رقم ( 11املادة ـ  )5(   
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ك البيانات. ـ ضمان سرية تل  

طريق اإلستنساخ.  ـ عدم الوصول إىل تلك البيانات عن  

يع من قبل الغري.ـ محاية التوقيع بشكل كايف من أي تزوير وضمان عدم استعمال بيانات التوق  

ـ كما جيب أن تضمن تلك اآللية عدم تعديل بيانات التوقيع وأن ال متنع من عرض هذه البيانات 

على املوقع قبل عملية التوقيع.  

وهي كالتايل: الشروط املرتبطة باملوقع: ب ـ  

  :عاملوق هوية الشخصديد خالل حتمن  أن ميكن التوقيع (أ)    

    ع الذي أبرم تصرفا معينا أمرا ضروريا يف جمال اإلثبات، وهلذا حىت يكتسب ملوقِّاة يعترب حتديد هوي

ا  ا كانت الصورة اليت متّرا على حتديد هوية املوقع بسهولة أيالتوقيع املوثوقية ينبغي أن يكون قاد

.)1(التوقيع  

) املتعلق 04ـ15(ع اجلزائري يف املادة السادسة من القانون املشر يف هذا الصدد نصو    

لكتروين لتوثيق هوية بالتوقيع والتصديق اإللكترونيني على أنه: "يستعمل التوقيع اإلبالقواعد العامة 

ديق املعتمدة، ويتم ذلك بالرجوع إىل جهات إصدار التوقيعات اإللكترونية، وشهادة التص املوقع..."،

هوية ذلك املوقع.  اليت متكن من تبيان  

التحقق من هويته  وقيع مستند إلكتروين من خالل التوقيع البيومتري يتمبتالذي يقوم الشخص     

.)2(من خالل اخلصائص البيولوجية اليت متيزه عن غريه  

 فتاحني العام واخلاص، حيث ميكن مناألمر ذاته بالنسبة للتوقيع الرقمي الذي يتم باستخدام امل      

.)3(بسلطات التصديق االستعانةالتعرف على هوية املوقع، إضافة إىل   

                                                
،          2010، 02علي أبو مارية، التوقيع اإللكتروين ومدى قواه يف اإلثبات دراسة مقارنة، جملة جامعة اخلليل للبحوث، العدد ـ   )1( 

.119ص   

.192فرح مناين، مرجع سابق، ص ـ   )2(   
.119جع سابق، ص علي أبو مارية، مرـ   )3(   
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)2( سيطرة املوقع على منظومة التوقيع:ـ    

         حو الذي يطمئن إىل سالمة توقيعه وعدم ع على الوسيط اإللكتروين على النقّمن سيطرة املو البد

التوقيع إىل صاحبه وارتباطه  تعرضه يف صورته السرية آلي تزوير أو تالعب، كي نضمن نسبة

فرض القانون أن ينفرد هذا املوقع بالتحكم بالوسيلة اليت أنشأ ا التوقيع. لذلك .)1(ون احملررمبضم  

معد لتطبيق بيانات عرف املشرع اجلزائري هذه الوسيلة على اا جهاز أو برنامج معلومايت د وق       

، من دون أن حيدد هذه األجهزة والربامج بشكل دقيق، وذلك لترك )2(أنشاء التواقيع اإللكترونية

ال إلمكانية إقرار التكنولوجيا لوسائل إلكترونية جديدة ميكن من خالهلا إنشاء التواقيع ا

، من هذه األجهزة نذكر أجهزة تسجيل البصمات، أجهزة وأنظمة التشفري...)3(اإللكترونية  

إرتباط التوقيع باملوقع دون سواه:) 3(   

.)4(، وتعبريا واضحا عن شخصية موقعهروح احملرر اإللكتروين اإللكتروينيعترب التوقيع        

لذلك ينبغي أن يرتبط التوقيع ذا املوقع دون سواه، وأن ينسب لشخص معني بالذات، والذي      

السابق  )162ـ  07( ي رقمملادة الثالثة من املرسوم التنفيذعرفه املشرع اجلزائري (املوقع) يف نص ا

أو الشخص  اص أو حلساب الشخص طبيعي آخرعلى أنه شخص طبيعي ينصرف حلسابه اخل الذكر

. ..املعنوي الذي ميثله  

     04ـ15فه يف نص الفقرة الثانية من املادة الثانية من القانون رقم (كما عرد للقواعد ) احملد

لى أنه شخص طبيعي حيوز بيانات إنشاء التوقيع بالتوقيع والتصديق اإللكترونيني عالعامة املتعلقة 

ويتصرف حلسابه اخلاص أو حلساب الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي ميثله.   اإللكتروين،   

                                                
نبيل صقر ومكاري نزيهة، الوسيط يف القواعد اإلجرائية واملوضوعية يف اإلثبات يف املواد املدنية، دار هدى للطباعة والنشر والتوزيع،  ـ  )1( 

.257اجلزائر، ص   

) السالف الذكر.15،٬04من القانون رقم ( 2/4أنظر املادة  ـ) 2(   

.112حابت أمال، مرجع سابق، ص ـ ) 3(   

.119علي أبو مارية، مرجع سابق، ص  ـ) 4(   
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الشروط اخلاصة ببيانات التوقيع:  ج ـ      

      من ارتباط التوقيع االلكتروين ارتباطا وثيقا بالبيانات اخلاصة به، وذلك ما فرضته املادة  البد

كن الكشف عن التغريات الالحقة هلذه حبيث مي، املنوه عنه سابقا) 04ـ15من القانون رقم( 7/6

البيانات.   

أو تغيري  يستلزم هذا ضرورة تكامل البيانات املتعلقة بالتوقيع اإللكتروين، حبيث يعترب أي تعديل       

ا ينزع عنه صالحيته لإلثبات، والغاية من ر بعد توقيعه قابال للكشف عنه، مميف رسالة البيانات أو احملر

.)1(اية سالمة احملرر اإللكتروين من أي تغيريهذا الشرط هو مح  

يشترط يف احملرر اإللكتروين سالمة احملتوى أو حفظ املعلومات كما هي منذ إنشائه طوال مدة       

التقادم اليت خيضع هلا التصرف احملفوظ، ولذلك يالحظ أن عملية احلفظ هلا دور هام يف جمال 

         عطيات على دعامات إلكترونية ضد التلف والتعديل اإلثبات، فلذلك جيب حفظ املعلومات وامل

تقنية احملددة يف املرسوم جمموعة من التدابري ال بإتباعو ذلك  ،)2(أو أي صورة من صور اهلالك

) احملدد لكيفيات حلفظ الوثيقة املوقعة إلكترونيا السالف الذكر.142ـ16( ي رقمالتنفيذ  

كتروين ميكنه يف ظل ضمانات معينة أن يقوم بذات الدور ذلك ميكن القول أن التوقيع االلب

الذي يؤديه التوقيع التقليدي، بل أن هذا التوقيع األخري قد ال جيد مكانا له يف ظل املعاجلة االلكترونية 

للمعلومات. وبالتايل املشكلة اليت تثار يف شأن حجية التوقيع االلكتروين يف اإلثبات ليس هلا وجود يف 

النصوص اليت تؤكد هذا التوقيع.ظل صراحة   

                                                
سكيل رقية، اإلثبات بالتوقيع اإللكتروين بني التقنية املعلوماتية والنصوص القانونية، مداخلة مقدمة يف امللتقى الوطين حول النظام ـ   )1( 

.12القانوين الستخدام تقنية املعلومات يف التشريع اجلزائري، مرجع سابق، ص   

.144حنان براهيمي، مرجع سابق،  ـ )2(   
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االعتداء على التوقيع االلكتروين صور: طلب الثاينامل    

وقيع اإللكتروين، وذلك من خالل الت متس ة اليتر األفعال اإلجرامييتناول هذا املطلب بيان صو

اخلطة  ة هذهعني الفرنسي واجلزائري يف كفالة احلماية اجلنائية له، وبيان مدى كفاياملشر منهجبيان 

يف جترمي األفعال اليت داإللكترونية يف خمتلف املعامالت التوقيع االلكترويند العمل ب ة خاصة احلكومي

.منها  

ا أم ،الفرنسي التشريع يف االلكتروين التوقيع علىاالعتداء  رائمجل لسنخصص الفرع األو وعليه

على االعتداء جرائم نالفرع الثاين يتضم يف االلكتروين وقيعالت اجلزائري شريعالت.  

ع االلكتروين يف التشريع الفرنسيجرائم االعتداء على التوقي :رع األولفال     

230رقم  ا خاصا بالتوقيع اإللكتروينقانون 2000مارس  13ع الفرنسي بتاريخ أصدر املشر 

 علق بالتوقيع االلكتروينواملتيف شأن تعديل قانون اإلثبات يف جمال تكنولوجيا املعلومات  2000سنة 

من القانون املدين الفرنسي يف ست  1316وقد أدرج هذا التعديل يف نص املادة ، )1(السالف الذكر

فقرات.  

مل يورد قواعد خاصة باحلماية اجلنائية للتوقيع اإللكتروين النصوص أنه  املالحظ من خالل هذه

طبق عليها جرائم اإلعتداء الواقعة على النظام بل تركها للنصوص العامة، وبالرجوع إىل هذه األخرية ت

، وجرمية من قانون العقوبات الفرنسي 7ـ 323ـ  1ـ 323املعلومايت وبياناته الواردة يف املواد 

، وفيما يلي تفصيل هلذه اجلرائم:نفس القانونمن  441التزوير املعلومايت يف املادة   

اإللكتروين وبياناته: على النظام املعلومايت للتوقيع االعتداءأوال ـ   

هو الدخول إىل النظام والبقاء  م املعلومايت للتوقيع االلكتروينن أبرز صور اإلعتداء على النظام       

على النظام املعلومايت اخلاص بالتوقيع اإللكتروين.فيه بدون إذن، فضال عن جرمية اإلعتداء العمدي   

                                                
. 118ـ انظر فيما سبق ص )1(  
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لنظام املعلومايت للتوقيع اإللكتروين:ـ جرمية الدخول أو البقاء غري املشروع يف ا 1  

     الفرنسي من قانون العقوبات 1ـ323املشرع الفرنسي على هذه اجلرمية يف املادة  نص ،

الدخول أو البقاء غري املشروع يف قاعدة بيانات تتعلق  يفل يتمثّي املادها، ركني لقيامها ينبغي توافرو

جترمي السلوك دون توقف ذلك  من جرائم اخلطر حيث يتم بالتوقيع اإللكتروين، وتصنف هذه اجلرمية

.)1(فهي ليست من جرائم الضرر اليت يشترط فيها إحلاق ضرر باين عليهعلى نتيجة معينة،   

     وتعد ر وقوعها بطريق اخلطأ، وصورة الركن هذه اجلرمية من اجلرائم العمدية، وبالتايل ال يتصو

ئي العام.نوي فيها هو القصد اجلنااملع  

ـ جرمية اإلعتداء العمدي على النظام املعلومايت للتوقيع اإللكتروين: 2  

     يف التعطيل ، ويتمثل الركن املادي هلذه اجلرمية 2 ـ323عليها املشرع الفرنسي يف املادة  نص

التقنية  الصبغة ومتيزطقيا بالنظر لتعدد الوسائل والتوقيف، أو بإفساده بأي وسيلة، ويعد ذلك أمرا من

يتطلب فيها األمر توافر القصد اجلنائي العام  وهي من اجلرائم العمديةحيث يصعب حصرها، عليها 

من قانون العقوبات  2فقرة  2ـ  323بعنصرية العلم واإلرادة، وهو ما يستفاد من نص املادة 

الفرنسي.  

، وكمثال لذلك جود جلرميةن خطأ أو إمهال، فال ووبالتايل إذا ترتب إفساد أو تدمري سري النظام ع

ي يستعمل أسطوانة حتتوي على فريوس مدمر، دون علمه بوجوده.ذالشخص ال  

ثانيا ـ اإلعتداء على بيانات التوقيع اإللكتروين:  

     من  2ـ 323املشرع الفرنسي على جرمية التالعب ببيانات النظام املعلومايت مبوجب املادة  نص

النشاط اإلجرامي الذي يتكون من ل الركن املادي هلذه اجلرمية يف ثّتمقانون العقوبات الفرنسي، وي

ثالث أفعال هي اإلدخال أو احملو أو تعديل بيانات التوقيع اإللكتروين.  

وال  العام، بعنصريه العلم واإلرادة، ا الركن املعنوي هلذه اجلرمية فيتمثل يف القصد اجلنائيأم

قصد اجلنائي العام لتحقق الركن املعنوي.يشترط توافر القصد اخلاص، بل يكفي ال  

                                                
.22انظر فيما سبق ص  ـ )1(   
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ثالثا ـ تزوير التوقيع اإللكتروين:  

يعد "من قانون العقوبات اليت نصت على أنه:   441ص على هذه اجلرمية يف املادة جاء الن

تزويرا كل تغيري تدليسي للحقيقة، يكون من شأنه إحداث ضررا، ويقع بأي وسيلة كانت، سواء 

أيا كان موضوعه والذي أعد مسبقا كأداة إلنشاء حق أو ترتيب أثر قانوين  وقع يف حمرر أو سند

. "معني  

لقيام هذه اجلرمية ال بد من توافر ركنني مادي ومعنوي على النحو التايل:  

ة، ومن أشهر لهلذه اجلرمية يف فعل تغيري احلقيقة يف توقيع إلكتروين بأي وسي الركن املادييقوم 

خاصة بذلك، يتم  وأنظمة معلوماتيةإللكتروين استخدام برامج حاسوبية وسائل تزوير التوقيع ا

. )1(تصميمها على غرار الربامج واألنظمة املشروعة أو حماولة كسر الشفرة  

أن التوقيع اإللكتروين ال ميكن تقليده، وإمنا ميكن استعماله دون علم  )2(الفقهاء بعضيرى 

       ونية تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات مالكه باعتباره يتم بواسطة منظومة إلكتر

خمتلف  أو غريها، فيما يتم تزوير التوقيع التقليدي بتقليد توقيع شخص آخر مما يعين أن التوقيع ذاته

عن التوقيع اخلاص بصاحبه، وذلك ألن التوقيع املقلد ال ميكن أن يكون بذات خواص التوقيع األصلي 

.  )3(يكون مماثل معه وبالتايل ال ميكن أن  

يتمثل يف القصد اجلنائي العام بعنصريه العلم واإلرادة، فجرمية تزوير التوقيعالركن املعنويا أم : 

ا من احملظورات، ومع فة، اإللكتروين من اجلرائم العمدييجب أن يعلم اجلاين بوقائع اجلرمية وكو

. ذلك تتجه إرادته إىل الفعل ارم  

                                                
.239ـ شنني صاحل، مرجع سابق، ص ) 1(  

.554، ص 2006منري حممد اجلنبيهي، ممدوح حممد اجلنيهي، تزوير التوقيع اإللكتروين، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، ـ   )2(  

اإللكتروين تزوير التوقيع اإللكتروين فإنه يتم احلصول على منظومة التوقيع اإللكتروين اخلاصة بشخص آخر، وبالتايل التوقيع ـ أما يف جرمية  )3(

يف حد ذاته صحيح مل يطرأ عليه تعديل أو تغيري، بل مت استخدامه دون رضا مالكه، حيث يكون اجلاين قد حتصل على منظومة التوقيع 

  .239شروع بنية استخدامها يف توقيع وثائق معلوماتية. انظر: براهيمي حنان، مرجع سابق، ص اإللكتروين بطريق غري م
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جرائم االعتداء على التوقيع االلكتروين يف التشريع اجلزائري. :لفرع الثاينا  

كان البد من  التجارية، اإللكترونية الواسع للتوقيع االلكتروين يف إطار املعامالت لالنتشارنظرا 

م املشرع اجلزائري ض هلا التوقيع االلكتروين، لذا نظّيتعر االعتداءات اليت ضد محاية جزائيةر إقرا

) املؤرخ يف أول فرباير 04ـ  15ائية خاصة للتوقيع االلكتروين مبوجب القانون رقم (محاية جن

. )1(، الذي حيدد القواعد العامة لتوقيع والتصديق االلكترونيني2015  

 هناك أنّ ، يتضحالذكر السابق )04ـ15رقم ( القانون من 71و 70انطالقا من املادتني 

 بالبيانات سمنها ما مي ،املادتني يف حمددة وهي االلكتروين وقيعالت على اعتداء تقع اجلرائم من طائفة

 التشريع يف الشخصية للبيانات اجلنائية احلماية إطار يف مستقلة بصفة إدراجها فعملنا على الشخصية،

:   تايللا على النحو االلكتروين التوقيع على االعتداء جرائم دراسة سنتناولوفيما يلي ، )2(اجلزائري  

:كاذبة بإقرارات التصريح جرمية ـأوال  

والتصديق ) احملدد للقواعد العامة للتوقيع 04ـ  15من قانون رقم ( 66املادة  تنص

) سنوات وبغرامة من عشرين 3) أشهر إىل ثالث (3يعاقب باحلبس من ثالثة ("االلكترونيني ما يلي: 

حدى هاتني العقوبتني دج) أو بإ 200.000دج) إىل مائيت ألف دينار ( 20.000ألف دينار (

.  موصوفةّ فقط، كل من أدىل بإقرارات كاذبة للحصول على شهادة تصديق إلكتروين  

من القانون السابق الذكر توافر ركنني، ركن مادي،  66يتطلب لقيام هذه اجلرمية وفقا للمادة 

آليت: وركن معنوي، فضال عن حتديد اجلزاء املقرر ملرتكب هذه اجلرمية، وذلك على النحو ا  

ـ الركن املادي:أ   

كاذبة، أي إعطاء معطيات غري صحيحة ملؤدي  ق هذه اجلرمية بالتصريح بإقراراتتتحقّ

خدمات التصديق االلكتروين بغرض احلصول على شهادة تصديق إلكتروين موصوفة، ذلك أن هذه 

                                                
) 04ـ 15من القانون رقم (  75إىل  66خصص املشرع اجلزائري الفصل الثاين من الباب الرابع لألحكام اجلزائية وذلك يف املواد من ـ  )1(

يق االلكترونيني السابق الذكر.املتضمن القواعد العامة احملددة للتوقيع والتصد  
وما بعدها  . 98انظر فيما سبق ص ) ـ (2  
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توقيع االلكتروين وثيقة يف شكل إلكتروين تثبت الصلة بني بيانات التحقق من ال"األخرية عبارة عن 

من قبل مؤدي خدمات التصديق االلكتروين لصاحبها بعد التحقق من بيانات ، وهي متنح )1( "واملوقع

، أي بعد التأكد من هوية صاحب التوقيع االلكتروين وذلك بعد التصريح )2(التحقق االلكتروين

.   االلكتروينث عالقته بالتوقيع بثيح بالبيانات االلكترونية اليت تالصح  

ل جرائم السلوك ارد، بيقمن  ، فهياجلرمية عليه مبجرد التصريح بإقرارت كاذبة تقومو

وليست من جرائم الضرر، مبعىن أن املشرع ال يشترط لقيام الركن املادي فيها حلول ضرر معني، 

.)3(وإمنا يكفي حتقق النشاط اإلجرامي وهو التصريح بإقرارات كاذبة  

ب ـ الركن املعنوي:  

ها القصد اجلنائي العام  كاذبة هي جرمية عمدية، تتطلب لقياممية التصريح بإقرارات جر

العلم واالرادة، فيجب أن يعلم اجلاين أن ذلك الفعل حمظورا قانونيا، ومع ذلك تنصرف  بعنصريه

ور إرادته إىل التصريح بإقرارات غري صحيحة، ومع ذلك يتقبل النتيجة املترتبة عن فعله، وهلذا ال يتص

. )4(وقوع اجلرمية بطريق اخلطأ ألن فعل اإلعطاء ناتج عن قصد  

نا من ارتكاا، سواء ال حىت باعثا معيمية لقيامها قصدا جنائيا خاصا، وب هذه اجلروال تتطلّ

دالء بإقرارات كاذبة ملؤدي خدمات التصديق االلكتروين بغرض العبث أو حىت من أجل كان ذلك اإل

ق الكتروين موصوفة.احلصول على شهادة تصدي  

ج ـ العقوبة:   

 ويف أنواعها مبختلف االلكترونية املعامالت محاية هو الفعل هذا جترمي من عاملشر هدف

 يؤدي عليها فالعقاب وبالتايل التجارة، هذه يف املفترضة الثقة السيما االلكترونية، التجارة مقدمتها

 على واحلفاظ التجارة هذه يف املتعاملني ىلد التقة يزرع ملا االلكتروين، التعامل زيادة إىل

                                                
) احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق االلكترونيني.04ـ  15) من القانون رقم (2راجع الفقرة السابعة من املادة الثانية (ـ   )1(  
رموز أو مفاتيح “ ) بأا: 04ـ  15من القانون رقم ( 5) فقرة 2املادة الثانية ( يقصد ببيانات التحقق من التوقيع االلكتروين وفقـ  )2(

.”التشفري العمومية، أو أي بيانات أخرى، مستعملة من أجل التحقق من التوقيع االلكتروين  
.181شنني صاحل، مرجع سابق، ص ـ  )3(  

.45مرجع سابق، ص هدى حامد قشقوش، احلماية اجلنائية للتجارة االلكترونية ، ـ  )4(   
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احملدد للقواعد العامة للتوقيع )  04ـ  15من القانون رقم ( 75 للمادة وطبقا لذلك. )1(حقوقهم

من القانون رقم  75من خالل املادة  اجلرمية هذه على عاقب، هذكر السابق والتصديق االلكترونيني

) 3( ثالث إىل أشهر) 3( ثالثة من احلبس يف لتتمث أصلية بعقوبة ) السالف الذكر،04ـ15(

 دينار ألف مائيت إىل) دج 20.000( دينار ألف عشرين من تقدر مالية وبغرامة سنوات

 كان إذا اأم طبيعي، شخص اجلاين كان إذا هذا فقط، العقوبتني هاتني بإحدى أو) دج 200.000(

 بالنسبة عليها املنصوص للغرامة صىاألق احلد مرات) 5( مخس تعادل بغرامة فيعاقب معنوي شخص

).دج 1.000.000( دينار بـمليون تقدر بغرامة اجلرمية هذه على يعاقب مبعىن الطبيعي، للشخص  

تأدية خدمات التصديق االلكتروين. الم السلطة االقتصادية بوقف نشاطـ جرمية عدم إع ثانيا  

يعاقب باحلبس من “: ) السالف الذكر بأنه04ـ  15من قانون رقم ( 67تنص املادة 

دج) إىل مليون دينار  200.000) وبغرامة من مائيت ألف دينار (1) إىل سنة واحدة (2شهرين (

دج)، أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، كل مؤدي خدمات التصديق االلكتروين  1.000.000(

من  59و 58املادتني أخل بالتزام إعالم السلطة االقتصادية بالتوقف عن نشاطه يف اآلجال احملددة يف 

.”هذا القانون  

معنوي، وذلك وفق التفصيل التايل: ة توافر ركنني، ركن مادي والثاينيتطلب لقيام هذه اجلرمي  

أ ـ الركن املادي:   

ل السلوك اإلجرامي يف هذه اجلرمية بتوقف مؤدي خدمات التصديق االلكتروين عن نشاط يتمثّ

ـ  15من القانون رقم ( 59و 58احملددة يف املادتني  جالاآلتأدية خدمات التصديق االلكتروين يف 

السابقة الذكر نالحظ أا تلزم مؤدي خدمات التصديق  58بالرجوع  للمادة ، والسابق الذكر )04

، يف اآلجال احملددة يف سياسة التصديق )2(االلكتروين إعالم السلطة االقتصادية للتصديق االلكتروين

                                                
.290عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوين حلماية التجارة االلكترونية...، مرجع سابق، ص ـ  )1(   
وهي إحدى سلطات التصديق احملددة قانونا بعد السلطة الوطنية واحلكومية للتصديق االلكترونيني، يتم تعيينها من قبل السلطة املكلفة ـ  )2( 

املواصالت السلكية والالسلكية، وتتوىل تأدية عدة مهام من أمهها: منح التراخيص ملؤدي خدمات التصديق االلكتروين بعد بضبط الربيد و
 موافقة السلطة الوطنية للتصديق االلكتروين، التحقق من مطابقة طاليب التراخيص مع سياسة التصديق االلكتروين بنفسها أو عن طريق مكاتب
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املتعلقة بتأدية خدمات التصديق االلكتروين أو بأي فعل قد  نشاطاتهوقف هلذه السلطة، برغبته يف 

من القانون السابق الذكر تلزم مؤدي خدمات التصديق االلكتروين  59يؤدي إىل ذلك، أما املادة 

الذي يوقف نشاطه ألسباب خارجة عن إرادته أن يعلم السلطة االقتصادية للتصديق االلكتروين 

بذلك فور توقفه.  

      التايل تقع هذه اجلرمية مبجرد توقف مؤدي خدمات التصديق االلكتروين سواء بإرادتهوب

لكتروين يف اآلجال احملددة أو بغري إرادته عن نشاطه من دون تبيلغ السلطة االقتصادية للتصديق اال

السبب يف جترمي هذا الفعل هو اآلثار اخلطرية املترتبة على وقف نشاط مؤدي خدمات لذلك، 

التصديق االلكتروين، ألن ذلك يؤدي بالضرورة توقف املعامالت التجارية االلكترونية بسبب عدم 

إمكانية إصدار شهادة التصديق االلكتروين، الذي تعترب ضرورية للتحقق من صفة املوقع وبالتايل 

إعطاء املصداقية للوثيقة أو احملرر االلكتروين.  

:ب ـ الركن املعنوي  

لكتروين من السلطة االقتصادية بوقف نشاط  تأدية خدمات التصديق االجرمية عدم إعالم 

فيها من توافر القصد اجلنائي العام، وذلك بأن يعلم اجلاين وهو مؤدي خدمات  بداجلرائم العمدية، ال

التصديق االلكتروين أنه أخل بإلتزام إعالم السلطة االقتصادية للتصديق االلكتروين بوقف نشاطه يف 

من هذا القانون، ومع ذلك تتجه إرادته إىل هذا السلوك.  59و 58حملددة يف املادتني اآلجال ا  

ج ـ العقوبة:    

2ر املشرع العقايب ملرتكيب هذه اجلرمية إذا كان شخصا طبيعيا عقوبة احلبس من شهرين (قر (

دج) إىل مليون دينار  200.000) وبغرامة من مائيت ألف دينار (1إىل سنة واحدة (

فيعاقب بغرامة دج)، أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، أما بالنسبة للشخص املعنوي  1.000.000(

) مرات احلد األقصى للغرامة املنصوص عليها بالنسبة للشخص الطبيعي، وهو ما 5تعادل مخس (

                                                                                                                                              
) احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالتوقيع 04ـ  15وما بعدها من القانون رقم ( 30يد من التفاصيل راجع املادة تدقيق معتمدة...، ملز

والتصديق االلكترونيني.  
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) 5من هذا القانون، مبعىن يعاقب على هذه اجلرمية بغرامة تقدر بـ: مخسة ( 75نصت عليه املادة 

دج). 5.000.000يني دينار (مال  

وهو مانصت عليه الفقرة الثالثة من باالضافة إىل هذا اجلزاء اجلنائي هناك جزاء إداري آخر 

يوقع على وسحب الترخيص،  ، يتمثل يف)1(السابق الذكر )04ـ  15من القانون رقم ( 58املادة 

لتصديق االلكتروين يف اآلجال كل مؤدي خدمات التصديق االلكتروين مل يعلم السلطة االقتصادية ل

تأدية خدمات التصديق احملددة يف سياسة التصديق هلذه السلطة، برغبته يف وقف نشاطاته املتعلقة ب

االلكتروين.  

.ـ جرمية التعامل غري املشروع ببيانات إنشاء توقيع إلكتروين  ثالثا  

      ) 04ـ  15رقم ( من القانون اخلاص بالتوقيع والتصديق االلكترونيني 68تنص املادة 

) سنوات وبغرامة من مليون دينار 3) أشهر إىل ثالث (3عاقب باحلبس من ثالثة (ي“ما يلي: 

دج)، أو بإحدى هاتني العقوبتني  5.000.000دج) إىل مخسة ماليني دينار ( 1.000.000(

ف خاصة توقيع الكتروين موصو إنشاءفقط، كل من يقوم حبيازة أو إفشاء أو استعمال بيانات 

.”بالغري  

من القانون السالف الذكر أنه يتطلب لقيام هذه اجلرمية توافر  68يتضح من خالل املادة 

كما يتطلب فيها بيانات إنشاء توقيع إلكتروين،  استعمالركنني مادي يتمثل يف حيازة، أو إفشاء، أو 

أيضا ركنا معنويا، وفيما يلي تفصيل ذلك:  

أ ـ الركن املادي:  

يان أحد األفعال التالية: حيازة أو إفشاء              كن املادي يف هذه اجلرمية يف إتل الريتمثّ

أو إستعمال بيانات إنشاء توقيع إلكتروين موصوف خاصة بالغري. ويقصد ببيانات إنشاء التوقيع  

بيانات فريدة، مثل "أا:  السالف ذكره )04ـ 15من قانون ( 2/  2االلكتروين حسب املادة 

، ومن املعلوم أن "أو مفاتيح التشفري اخلاصة، اليت يستعملها املوقع إلنشاء التوقيع االلكتروين موزالر

                                                
السابق الذكر ما يلي: " يترتب وقف النشاط سحب الترخيص" )04ـ15من قانون (  3/ 58تنص املادة  ـ ) 1(   
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هذه البيانات سرية ال يعلمها إال صاحب التوقيع وهي مؤمنة من قبل آلية إنشاء التوقيع االلكتروين، 

كتروين.باعتباره جهاز أو برنامج معلومايت معد لتطبيق بيانات إنشاء التوقيع االل  

إحدى الصور اآلتية: حيازة أو إفشاء أو إستعمال بيانات  اإلجراميوعليه يتخذ السلوك 

التوقيع االلكتروين وذلك كما يلي:  

: من املعلوم أن هذه البيانات سرية ال يعلمها إال حيازة بيانات إنشاء التوقيع االلكتروينـ  

أو من  نات من طرف اجلاين سواء كان موظفاصاحبها وهو املوقع الشرعي، فبمجرد حيازة هذه البيا

تعملها بطريق غري مشروع، وعليه هذه اجلرمية من جرائم اخلطر سية حىت ومل غري ذلك، تقوم اجلرمي

أو جرائم السلوك ارد ال يشترط قيام الركن املادي فيها حتقيق نتيجة معينة.   

ا نش ا فعل إفشاء بيانات التوقيع االلكتروين،أم ر هذه البيانات واطالع الغري عليها، بعد يقصد

أن كان العلم ا قاصرا على من ائتمنوا عليها حبكم وظيفتهم، وانتهاك سرية هذه البيانات ال يقتصر 

على هذه الفئة بل بصفة عامة أي حىت مامل تقدم إليه أو اتصل ا حبكم عمله، وهي األخرى من 

جرمية مبجرد انتهاك سرية البيانات، حىت ولو مل يترتب جرائم الضرر، حيث يتحقق الركن املادي لل

على الفعل نتيجة إجرامية معينة.   

 وهو استخدام اجلاين هلذه البيانات بغرض استعماهلا  فعل االستعمال،د الصورة الثالثة يف تتجس

ونية فيما بعد للحصول على شهادة التصديق االلكترونية من أجل إجراء معامالته كالتجارة االلكتر

مثال.   

ب ـ الركن املعنوي:  

 توافر فيها يتطلب العمدية، اجلرائم منالتعامل غري املشروع ببيانات التوقيع اإللكتروين  جرمية

 فعل بأن اجلاين يعلم أن يجبف ،واإلرادة العلم بعنصريه العام اجلنائي القصد يف يتمثل معنوي ركن

 إرادته تتجه وأن قانونا، عليه ومعاقب حمظور لكترويناال التوقيع بيانات استعمال أو إفشاء أو ةحياز

.ارم للفعل  

ب هذه اجلرمية قصدا خاصا، وإمنا يكتفي بشأا القصد اجلنائي العام. ال تتطلّ  
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ج ـ العقوبة:  

شدع اجلزائري العقوبة يف جرمية التعامل غري املشروع يف بيانات إنشاء التوقيع د املشر

أ االلكتروين، فهي تعداجلرائم جزاء من بني جرائم االعتداء على التوقيع االلكتروين، ويرجع  شد

 سبب ذلك إىل غرس الثقة يف التوقيع االلكتروين وبالتايل الثقة يف املعامالت االلكترونية، ولذلك

) أشهر إىل 3احلبس من ثالثة () السابق الذكر بعقوبة 04ـ15من القانون ( 75نصت املادة 

دج) إىل مخسة ماليني دينار  1.000.000وبغرامة من مليون دينار () سنوات 3ثالث (

ا بالنسبة إذا كان اجلاين شخصا طبيعيا، أم ، أو بإحدى هاتني العقوبتني فقطدج) 5.000.000(

) مرات احلد األقصى للغرامة املنصوص عليها 5فيعاقب بغرامة تعادل مخس (للشخص املعنوي 

يعاقب على هذه اجلرمية بغرامة تقدر بـ:مخسة وعشرون مليون بالنسبة للشخص الطبيعي، مبعىن 

دج). 25.000.000دينار (  

بالتزام حتديد هوية صاحب شهادة التصديق االلكتروين:  اإلخاللـ جرمية  رابعا  

إىل ثالث 2يعاقب باحلبس من شهرين (“ :من القانون السالف الذكر أنه 69املادة  تنص (

 200.000دج) إىل مائيت ألف دينار ( 20.000ن ألف دينار () سنوات وبغرامة من عشري3(

من خيل عمدا بالتزام حتديد هوية طالب شهادة تصديق  دى هاتني العقوبتني فقط، كلدج) أو بإح

. ”إلكتروين موصوفة  

إىل حتديد  باإلضافةلقيام هذه اجلرمية يشترط توافر ركنيها األساسني، املادي واملعنوي،      

قررة هلا وذلك يف التفصيل التايل:العقوبة امل  

أ ـ الركن املادي:  

 يتحقق اجلرمية هلذه ملاديا الركن أن يتبني الذكر، السابق القانون من 69 املادة إىل بالرجوع

 مؤدي عاتق على يقع إلتزام وهذا االلكتروين، التصديق شهادة طالب هوية من التحقق عدم نتيجة

 الذي) 04ـ15( رقم القانون من 44 املادة من الثانية لفقرةا حسب االلكتروين، التصديق خدمات

ى مؤدي خدمات التصديق اإللكتروين عل فيجب االلكترونيني، والتصديق للتوقيع العامة القواعد حيدد
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 قبل وذلك االقتضاء، عند خلاصةا صفاا من وحىت االلكتروين، التصديق طالب هوية من يتحقق أن

 أما طبيعيا، شخصا األخري هذا كان إذا هذا لصاحبها، أي لطالبها روينااللكت التصديق شهادة منح

 فيه يدون بسجل االلكتروين التصديق خدمات مؤدي حيتفظ احلالة هذه ففي معنوياا شخص كان إذا

 االلكتروين التصديق بشهادة املتعلق للتوقيع املستعمل املعنوي للشخص القانوين املمثل وصفة هوية

 وهو االلكتروين، التوقيع هلذااستعمال  كل عند الطبيعي الشخص هوية حتديد ميكن حبيث املوصوفة،

.الذكر السابق) 04 ـ 15( رقم القانون من 44/2 املادة عليه نصت ما  

يرجع السبب يف جترمي املشرع هلذا الفعل، حىت ال تقع شهادة التصديق االلكتروين يف يد 

م االلكترونية بطريقة غري مشروعة، لذلك جيب على أشخاص غري أصحاا ويستعملوا يف معامال

اهلوية  يتأكد من مؤدي خدمات التصديق االلكتروين أن يتحقق من هوية طالب هذه الشهادة حىت

ل منح شهادة التصديق االلكتروين. احلقيقية لصاحبها وذلك قب  

ق السلوك ارم وهو جتدر اإلشارة أن هذه اجلرمية من جرائم السلوك ارد، يكفي فيها حتق

تبة بعد هذا عدم التحقق من هوية طالب شهادة التصديق االلكتروين، بغض النظر عن النتيجة املتر

بصفة شرعية أم ال. استعماهلاالفعل أي   

ب ـ الركن املعنوي:  

بالتزام حتديد هوية صاحب شهادة التصديق االلكتروين جرمية عمدية يقوم  اإلخاللجرمية 

ي فيها على القصد اجلنائي العام، فيتعني على مؤدي خدمات التصديق االلكتروين أن الركن املعنو

يعلم بأنه مينح شهادة التصديق االلكتروين من غري التحقق من هوية طالبها، وأن هذا الفعل جمرم 

قانونا، ومع ذلك تتجه إرادته حنو ذلك السلوك.   

ج ـ العقوبة:  

) احملدد للقواعد العامة للتوقيع والتصديق 04ـ  15من القانون رقم ( 69تعاقب املادة 

بالتزام حتديد هوية صاحب شهادة التصديق االلكتروين بعقوبة  اإلخاللااللكترونيني على جرمية 

دج) إىل 20.000) سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار (3) إىل ثالث (2احلبس من شهرين (
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هذا بالنسبة للجاين إذا كان   العقوبتني فقط،دج) أو بإحدى هاتني 200.000مائيت ألف دينار (

) مرات احلد األقصى 5شخص معنويا فتعاقب بغرامة تعادل مخس (الشخص طبيعيا، أما إذا كان 

للغرامة املنصوص عليها بالنسبة للشخص الطبيعي، مبعىن يعاقب على هذه اجلرمية بغرامة تقدر بـ: 

.دج) 1.000.000مليون دينار (  

دون احلصول على ترخيص:اشرة خدمات التصديق االلكتروين  مب  ـ جرميةخامسا   

من القانون اخلاص بالتوقيع والتصديق االلكترونيني  72جاء النص على هذه اجلرمية يف املادة 

) سنوات وبغرامة من مائيت ألف دينار 3) واحدة إىل ثالث (1يعاقب باحلبس من سنة (" :على

دج) أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، كل من  2.000.000دج) إىل مليوين دينار ( 200.000(

يؤدي خدمات التصديق اإللكتروين للجمهور دون ترخيص أو كل مؤدي خدمات التصديق 

االلكتروين يستأنف أو يواصل نشاطه بالرغم من سحب ترخيصه. تصادر التجهيزات اليت استعملت 

."الرتكاب اجلرمية طبقا للتشريع املعمول به  

من القانون السابق الذكر، يتبني أنه لقيام هذه اجلرمية توافر ركنني،  72نص املادة  من خالل

ركن مادي، واآلخر معنوي، وذلك على حنو التفصيل اآليت:  

أ ـ الركن املادي:  

يتمثل السلوك اإلجرامي يف هذه اجلرمية، يف انتحال اجلاين صفة مؤدي خدمات التصديق 

 صديق الكتروين دون ترخيص بذلك منحلقيقة، ويصدر شهادات تااللكتروين املرخص له خبالف ا

السلطة االقتصادية للتصديق االلكتروين.  

مؤدي خدمات التصديق االلكتروين أو مواصلة نشاطه  استئنافكما تقع اجلرمية أيضا يف حالة 
ية بالرغم من سحب الترخيص. ذلك ألن ممارسة مؤدي خدمات التصديق االلكتروين لنشاطه يف تأد

خدمات التصديق االلكتروين مرهون بضرورة حصوله على ترخيص من طرف السلطة االقتصادية 
) احملدد للقواعد 04ـ15من القانون رقم ( 33يه املادة للتصديق االلكتروين، وهو ما نصت عل

. )1(العامة للتوقيع والتصديق االلكترونيني  

                                                
ضع نشاط تأدية خدمات "خي) احملدد للقواعد العامة للتوقيع والتصديق االلكترونيني على: 04ـ  15رقم (من القانون  33تنص املادة ـ  )1( 

."التصديق االلكتروين إىل ترخيص متنحه السلطة االلقتصادية للتوقيع االلكتروين  
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تبة على شهادة التصديق االلكتروين يف حق السبب يف جترمي هذا الفعل هو اآلثار اخلطرية املتر

أو بيانات املعاملة املطلوب  بيانات التوقيع االلكتروين ، حيث يكون مضموا التسليم بصحةالغري

  .)1(صدور شهادة التصديق عنها

ر، بدون احلصول على ترخيص من جرائم اخلط مباشرة خدمات التصديق االلكتروين جرمية

صديق الكتروين بدون فيها مبجرد إتيان اجلاين لسلوك إصدار شهادة ت مل الركن املاديكتحيث ي

.)2(ب حصول ضرر جبهة ما أو شخص مالترخيص، دون تط  

ب ـ الركن املعنوي:  

هذه اجلرمية من اجلرائم العمدية، البد فيها من توافر القصد اجلنائي العام، وذلك بأن يعلم 

الشهادة دون ترخيص، أما إذا كان مؤدي خدمات اجلاين سواء كان من الغري بأن يقوم بإصدار 

مواصلة نشاطه بالرغم من سحب الترخيص، ومع لكتروين فيجب أن يعلم باسئناف أو التصديق اال

ذلك تتجه إرادته حنو هذا السلوك ارم قانونا.  

ع هذه اجلرمية بطريق اخلطأ بل جيب أن تنصرف إرادة اجلاين إىل هذا وقوومن مثة ال يتصور 

احملدد للقواعد العامة للتوقيع  )04ـ  15من القانون رقم ( 72/1فعل، إنطالقا من املادة ال

.السالف الذكر والتصديق االلكترونيني  

ج ـ العقوبة:  

قرواحدة إىل ثالث 1ع اجلزائري هلذه اجلرمية عقوبة أصلية تتمثل يف احلبس من سنة (ر املشر (

        دينار  )2.000.000إىل مليوين (دينار ) 200.000() سنوات وبغرامة من مائيت ألف3(

أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، هذا إذا كان اجلاين شخصا طبيعيا، أما إذا كان شخصا معنويا 

) مرات احلد األقصى 5فيعاقب بغرامة تعادل مخس (من القانون السابق الذكر،  75وطبقا للمادة 

                                                
.173سابق، ص شنني صاحل، مرجع ـ  )1(  
للجرائم الناشئة عن استخدام شبكة املعلومات الدولية االنترنت، دار النهضة العربية،  املواجهة التشريعية واألمنيةسليمان أمحد فاضل،  ـ  )2(

.167ص ، 2007القاهرة،   



	     احلماية اجلنائية املوضوعية للحكومة اإللكترونية                                          لباب األولا  
 

 147  

التايل  يعاقب يف هذه اجلرمية بغرامة تقدر بـ : بلطبيعي، وللغرامة املنصوص عليها بالنسبة للشخص ا

دج). 10.000.000عشرة ماليني دينار (  

وذلك طبقا للتشريع املعمول به.يت استعملت الرتكاب اجلرمية كما تصادر التجهيزات ال  

:جرمية الكشف عن معلومات سرية سادسا ـ   

ن يعاقب باحلبس م ":ون السابق الذكر أنهمن القان 73 د النص على هذه اجلرمية يف املادةرِو

دج) إىل مائيت ألف دينار  20.000وبغرامة من عشرين ألف دينار () 2) أشهر إىل سنتني (3ثالثة (

دج) أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، كل شخص مكلف بالتدقيق يقوم بكشف  200.000(

."معلومات سرية اطلع عليها أثناء قيامه بالتدقيق  

املادي: أ ـ الركن  

يشترط لقيام الركن املادي جلرمية الكشف عن معلومات سرية ضرورة أن يتم كشفها من قبل 

من القانون رقم  52الشخص املكلف بالتدقيق وذلك أثناء قيامه بعملية التدقيق، حيث تلزم املادة 

كتروين من ) السلطة االقتصادية للتصديق االلكتروين مبراقبة مؤدي خدمات التصديق االل04ـ  15(

خالل عمليات تدقيق دورية ومراقبات فجائية طبقا لسياسة التصديق للسلطة االقتصادية ودفتر األعباء 

لتحقق من مدى مطابقة من أجل اة خدمات التصديق االلكتروين، الذي حيدد شروط وكيفيات تأدي

يق من خالل االطالع على أعماله مع ما يفترض االلتزام به واحملدد يف دفتر الشروط، وتتم عملية التدق

املعلومات واليت تعد سرية خاصة مبؤدي اخلدمات وأصحاب شهادة التصديق االلكتروين.  

ف بالتدقيق بانتهاك سرية البيانات اليت قام وعليه تقوم هذه اجلرمية مبجرد كشف الشخص املكلّ

باالطالع عليها مبوجب تأدية وظيفته.   

ل األشخاص املكلفني بالتدقيق بة من قملعلومات السريالكشف عن ا وعليه ميكن إدراج جرمية

قانون العقوبات  303إىل  311مع جرمية الكشف عن األسرار املهنية واملنصوص عليها يف املواد من 

اجلزائري، حيث أا تتضمن كشف معلومات سرية من طرف أشخاص حتصلوا عليها مبقتضى 

مهنتهم أو وظيفتهم.   
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ب ـ الركن املعنوي:  

ل يف القصد اجلنائي العام اجلرمية من اجلرائم العمدية، يتطلب فيها توافر ركن معنوي يتمثّ هذه

بعنصريه العلم واإلرادة، فيجب أن يعلم اجلاين وهو يف هذه اجلرمية الشخص املكلف بالتدقيق بأن 

يه قانونا، وأن كشف املعلومات السرية اليت قام باالطالع عليها أثناء قيامه بالتدقيق حمظور ومعاقب عل

تتجه إرادته للفعل ارم.  

ا القصد العام فقط، وبالتايل مىت حتقق ال تتطلب هذه اجلرمية قصدا خاصا، وإمنا يكتفي بشأ

الركن املادي والركن املعنوي وجب إنزال العقوبة على اجلاين دون النظر إىل الباعث الذي دفعه إىل 

كشف معلومات سرية.  

ج ـ العقوبة:  

احملدد للقواعد العامة للتوقيع والتصديق ) 04ـ  15من القانون رقم ( 75املادة لنص طبقا 

) أشهر إىل سنتني 3من ثالثة (يعاقب على هذه اجلرمية بعقوبة أصلية تتمثل يف احلبس ، االلكترونيني

 200.000دج) إىل مائيت ألف دينار ( 20.000وبغرامة مالية تقدر من عشرين ألف دينار ( )2(

فيعاقب أما إذا كان الشخص املكلف بالتدقيق شخصا معنويا  أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، دج)

) مرات احلد األقصى للغرامة املنصوص عليها بالنسبة للشخص الطبيعي، 5بغرامة تعادل مخس (

دج). 10.000.000( : عشرة مليون دينارب يف هذه اجلرمية بغرامة تقدر بـيعاق بالتايلو  

استخدام شهادة التصديق االلكتروين: رمية إساءةجسابعا ـ   

دج)  2.000يعاقب بغرامة من ألفي دينار (": من القانون السالف الذكر أنه 74املادة  تنص

دج) كل شخص يستعمل شهادته للتصديق االلكتروين املوصوفة  200.000إىل مائيت ألف دينار (

"لغري األغراض اليت منحت من أجلها.  

احملدد للقواعد ) 04ـ 15من قانون رقم ( 74طبقا للمادة  يام هذه اجلرميةيتطلب لق إذن

، توافر ركنني مادي يتمثل يف استخدام شهادة السالف الذكر العامة للتوقيع والتصديق االلكترونيني

التصديق االلكتروين يف غري الغرض الذي قدمت من أجله.  
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جلزاء املقرر من طرف املشرع العقايب كما يتطلب فيها أيضا ركن معنوي، فضال عن حتديد ا

، وذلك على التفصيل اآليت: اإلجراميضد مرتكب هذا السلوك   

أ ـ الركن املادي:  

شهادة التصديق االلكتروين يف غرض آخر غري  لاستعمايتمثل الركن املادي يف هذه اجلرمية يف 

ن مماللكتروين دون غريه ة التصديق اع اجلاين على صاحب شهادما قدمت من أجله، واقتصر املشر

يتصل ا حبكم عمله. ومعيار الغرض من استخدام شهادة التصديق الكتروين حمدد يف الشهادة ذاا 

حيث تتوفر على عدة معطيات من بينها حدود استعمال شهادة التصديق االلكتروين، وحدود قيمة 

ـ  15من قانون رقم ( 15ة املعامالت اليت قد تستعمل من أجلها هذه الشهادة وذلك وفق املاد

04.(  

ب ـ الركن املعنوي:  

نائي ة، يلزم لقيامها القصد اجلجرمية عمدي لكتروينجرمية إساءة استخدام شهادة التصديق اال

تعمال شهادة التصديق االلكتروين لغري الغرض املخصص هلا، ومع اسيف  اجلاينالعام، وذلك بعلم 

الذي دفع  ال عربة بالباعثوويتقبل النتائج املترتبة عليه،  رامياإلجذلك تتجه إرادته حنو هذا السلوك 

استخدام شهادة التصديق االلكتروين.     اجلاين إىل إساءة  

ج ـ العقوبة:   

ر املشرع اجلزائي عقوبة نوعا ما أخف مقارنة مع بقية اجلرائم، حيث عاقب فقط بالعقوبة قر

دج) إىل مائيت ألف دينار  2.000ة من ألفي دينار (املالية دون عقوبة سالبة للحرية، وهي الغرام

)200.000 دج)، هذا بالنسبة للجاين إذا كان شخصا طبيعيا وطبقا ا أما إذا كان شخصا معنوي

) مرات احلد األقصى للغرامة 5فيعاقب بغرامة تعادل مخس (من القانون السابق الذكر،  75للمادة 

 نذه اجلرمية بغرامة تقدر بـ: مليويعاقب يف ه والتايل بالنسبة للشخص الطبيعي، املنصوص عليها

دج). 1.000.000دينار (  
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االلكتروين دفعجرائم االعتداء على بطاقات ال :ملبحث الثاينا  

مل يقتصر دور االنترنت على استخدامه يف احلكومة االلكترونية كوسيلة لإلعالن عن األنشطة 

عاملني معها، ونشر خمتلف القوانني واللوائح على شبكة احلكومية، وذلك بتوفري هذه املعلومات للمت

االنترنت، بل تعدت ذلك لتصبح طريقة سداد رسوم اخلدمات احلكومية، حيث ميكن للشخص 

طريق الوفاء االلكتروين. عن سداد املصاريف والرسوم كالضرائب مثال   

  يات فكانت بدايتها يف الوال بطاقات الدفع من وسائل الدفع احلديثة اليت ابتدعتها البنوك، تعد

رت فكرا ونظامها حىت أصبح هلا ، وتطو)1(1913عام العشرين القرنع املتحدة األمريكية يف مطل

بيان ماهية بطاقة  ة بني أدوات الدفع األخرى، لذا فمن األمهية مبكان تعريفها، حيث إنّمكانة مهم

كن حتديد نطاق محايتها جنائيا يف ظل الدفع يعد من املسائل األولية اليت جيب حسمها حىت مي

سيتم تقسيم هذا املبحث إىل  يهو القوانني اخلاصة بذلك، وعلالنصوص احلالية لقانون العقوبات أ

مطلبني كالتايل:  

املطلب األول: ماهية بطاقة الدفع االلكتروين.  

احلماية اجلنائية اخلاصة لبطاقة الدفع االلكتروين.املطلب الثاين: مضمون   

ماهية بطاقة الدفع االلكتروين :لب األولاملط     

رت وسائل الدفع االلكترونية يف إطار إجراء املعامالت اإللكترونية مبختلف أنواعها تطو

اإلدارية نتيجة استخدام احلاسبات اآلليات واالنترنت يف القطاع املصريف، نظرا ملا ة منها والتجاري

. )2(عات وتقليص احلاجة إىل االحتفاظ بالنقود السائلةة املدفوره من سرعة وسهولة تسويتوفّ  

                                                
مشتريام من منتجات هذه  هات األمريكية العاملة يف جمال البترول بطاقات معدنية لعمالئها لتشويوذلك عندما أصدرت بعض الشركـ  )1(

، وبعد ذلك توسعت دائرة استخدامها حيث أتيح هلم 1950دة حمددة، كانت هذه العملية داخلية إىل غاية الشركات بواسطتها يف اية كل م
يورك. احلق يف استعماهلا لشراء كل احتياجام املتنوعة، وكانت أول البنوك األمريكية اليت قامت بإصدارها هو بنك ناسيونال فرانكلني ـ بنيو

.07، ص 2000جلزائية لبطاقة الوفاء، دار وائل للطباعة والنشر، الطبعة األوىل، عمان، األردن، انظر: اخلليل عماد علي، احلماية ا  
اقات الدفع اإللكتروين، مداخلة مقدمة يف امللتقى الوطين حول اإلطار القانوين الستخدام تقنية فاطمة شعران، النظام القانوين لبطـ   (2)

.3ق، ص املعلومات يف التشريع اجلزائري، مرجع ساب  
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بناء على ذلك سوف نتناول يف هذا املطلب تعريف بطاقة الدفع اإللكتروين يف الفرع األول، 

وإىل  أنواعها يف الفرع الثاين.  

تعريف بطاقة الدفع االلكتروين :الفرع األول  

      تعدأعطيت لبطاقة الدفع ا دت التعاريف اليتإللكتروين سواء من الناحي1(ةة الشكلي( ة أو القانوني

 عن الل خمتلف التشريعات وما وردنا يف هذا املقام التعريف القانوين من خة، وما يهميهوحىت الفق

ما سنبينه فيما يلي:  ، ذلكالفقهاء من مفاهيم  

أوالـ التعريف القانوين لبطاقة الدفع اإللكتروين:       

ق املشلقد تطرمن القانون  23مكرر 543ع اجلزائري إىل بطاقة الدفع والسحب يف املادة ر

تعترب "على ما يلي:  واليت تنص 02ـ  05التجاري اجلزائري املعدل واملتمم مبوجب قانون رقم 

لة قانونا وتسمح لصاحبها فقط اهليئات املالية املؤه بطاقة دفع كل بطاقة صادرة على البنوك أو

لة ة املؤها بطاقة السحب تعترب كل بطاقة صادرة عن البنوك واهليئات املاليأموال، أم بسحب أو حتويل

. )2(سحب األموالّ قانونا وتسمح لصاحبها فقط  يف  

يؤخذ على هذه املادا جاءت سطحية، فاملشرة أف بطاقة الدفع والسحب، بل ع مل يعر

 24مكرر 543يف املادة  كما نص .لة قانونانوك أو مؤسسة مالية مؤهاعتربها بطاقة صادرة عن الب

بالدفع املعطي مبوجب بطاقة الدفع ال  االلتزامعلى أن ابق الذكر الس من القانون التجاري اجلزائري

أو يف حالة  سرقة البطاقة املصرح ا قانونا عليه إال يف حالة ضياع أو االعتراضرجوع فيه وال ميكن 

                                                
مصنوعة “تتميز التعاريف الشكلية ببيان اخلواص الشكلية اليت تتميز ا مجيع البطاقات االلكترونية ومنها بطاقة الدفع االلكتروين، فهي ـ  )1( 

سم  8.572 كلوريد الفينيل غري املرئي ..غري املرن، مستطيلة الشكل أبعادها هي ةية حمددة، مادمن مواد بالستيكية هلا مواصفات كيميائ
ملم يطبع على وجهها بشكل بارز رقمها واسم حاملها وتاريخ صالحياا  0,80ـ 0,76سم للعرض ويبلغ مسكها حوايل  5.403للطول و

ع اهلا مواسم شعار املنظمة العاملية الراعية للبطاقة والبنك املصدر هلا، يوضع عليها غالبا صورة حاملها كوسيلة لضمان التعرف عليه حني استعم
البطاقة منوذج البطاقة وهو ذاته التوقيع املعتمد يف البنك  وذلك خبلفية البطاقة املخصصة للتوقيع اخلاصة بصاحب البطاقة، باإلضافة إىل صاحب 

القانوين  انظر: زرقان هشام، النظام”. والبطاقة ذاا سواء رصيدها أو تاريخ انتهائها أو بداية استعماهلا ورقم اهلاتف البنك مصدر البطاقة
اسية، قسم احلقوق، جستري، ختصص قانون أعمال، جامعة حممد خيضر، كلية احلقوق والعلوم السيالبطاقات الدقع اإللكتروين، مذكرة م

.  13، ص 2016ـ2015بسكرة،   
 02ـ  05نون رقم ، املتضمن القانون التجاري اجلزائري املعدل واملتمم بالقا1975سبتمرب  26املؤرخ يف  59ـ75األمر رقم ـ  )2( 

. 2005، لسنة 11، ج. ر.ج.  ع 2005فيفري  06املؤرخ يف   
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ع اجلزائري ا عن الطبيعة القانونية هلذه البطاقات اعتربها املشرأم .تفيدالتسوية القضائية أو إفالس املس

.)1( ارية إضافية إىل األوراق التجارية الكالسيكية كالسفتجة، الشيك...إخلجتأوراقا   

إىل وسائل الدفع اإللكتروين يف قانون النقد والقرض  أيضاق ع اجلزائري تطراملشرأن كما جند 

عترب وسائل دفع كل األدوات اليت متكن كل شخص ت "منه 69ت املادة ، حيث نص11ـ03 رقم

. )2( "سند أو األسلوب التقين املستعملالمن حتويل أموال مهما يكن   

          وما يالحظ على هذا النص أنه جاء واسعا ليشمل مجيع وسائل الدفع سواء التقليدية 

أو احلديثة.  

     ممالتشريع ا ضح أنّا سبق، يتئل الدفع اإللكتروين. لتعريف صريح ودقيق لوسا ي يفتقرجلزائر

ي مثال جنده قد اكتفى فقط التشريعات املقارنة، كالتشريع التونس وهو النهج املتبع عند بعض

باإلشارة إىل وسائل الدفع اإللكتروين، دون إعطاء تعريف لبطاقة الدفع اإللكتروين حبيث نصت املادة 

على أنه: التونسي املتعلق باملبادالت والتجارة اإللكترونية  2000سنة ل 83من قانون رقم  2

وسيلة الدفع اإللكتروين هي وسيلة اليت متكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع املباشر عن بعد عرب "

.)3(لالتصاالت"الشبكات العمومية   

ئل الدفع اإللكتروين إىل وسا ع األردين اكتفى هو اآلخر باإلشارةفس الشيء بالنسبة للمشرن

لسنة  )15(من قانون رقم  ـ أ21ت املادة حيث نصتعريف لبطاقة الدفع اإللكتروين، دون إعطاء 

مقبولة  كترونيةائل الوسبيعترب حتويل األموال "ه: على أناملتعلق باملعامالت اإللكترونية  2015

البنك املركزي األردين حيدد منه على أن ” ب“، حمددا يف نفس املادة فقرة )4("إلجراء الدفع 

.إجراءات عمل أنظمة الدفع اإللكتروين ومتطلباا الفنية والنقدية  

                                                
.117حابت أمال، مرجع سابق، صـ  )1(   
.2003، لسنة 52املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم، ج.ر.ج، ع  2003أوت  26املؤرخ يف  11ـ03األمر رقم ـ  )2(   
املتعلق باملبادالت والتجارة اإللكترونية. وائل أنور بندق، موسوعة  2000أوت  9يف املؤرخ  2001لسنة  85القانون التونسي رقم ـ  )3(

وما بعدها. 651، مرجع سابق، ص االتصاالتالقانون اإللكتروين وتكنولوجيا   
لكتروين اخلاص التتشريعات املتعلق باملعامالت اإللكترونية، راجع املوقع اال 2015) لسنة 15(قانون املعامالت االلكترونية األردين رقم ـ  )4( 

األردنية، مرجع سابق.  
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تعلق ) من القانون امل4ق إىل البطاقات اإللكترونية يف املادة الرابعة (ع الفرنسي تطرا املشرمأ

، )1(دفعكوسيلة  24/01/1984) املؤرخ يف 46ـ 84رقم ( االئتمانبعمليات ومراقبة مؤسسات 

اخلاص  1991ديسمرب  30 بتاريخ 1382ـ  91در قانون رقم أين ص 1991وإىل غاية سنة 

  .)2(.1935ديسمرب سنة  30حبماية الشيكات وبطاقات الدفع املعدل للمرسوم الصادر يف 

     ا أداة تصدر 1382ـ91( ف القانون السالف الذكرعربطاقة الدفع يف املادة الثانية منه بأ (

القانون رقم من  08، أو إحدى اجلهات املنصوص عليها يف املادة االئتمانإحدى مؤسسات من 

، وتسمح حلاملها االئتماناخلاص بنشاط ورقابة مؤسسات  1984 يناير 24والصادر يف  46ـ84

. وبعد إلغاء هذه املادة مبوجب املادة الرابعة من املرسوم )3(بسحب أو حتويل النقود من حسابه

املادة  ف بطاقة الدفع  فيما بعد يفعر، لت 2000ـ  12ـ  14الصادر يف  1223ـ  2000رقم

1-L132  ائتمانيةكالتايل: "أي بطاقة صادرة عن مؤسسة  2000من قانون النقد واملالية سنة     

       ، وتسمح حلاملها بسحب L.518-1أو مؤسسة أو إحدى اجلهات املنصوص عليها يف املادة

.)4( "والأو حتويل األم  

ـ التعريف الفقهي لبطاقات الدفع اإللكتروين: ثانيا  

       الدفع اإللكد أطراف العالقة التعاقدية الناشئة عن استخدام بطاقة نظرا لتعددت يف ترونية، تعد
مقابل ذلك التعاريف اليت 5(مها الفقهاء هلذه البطاقةقد( .  

                                                
 Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements ـ  (1 )
de crédit  

ة قسنطيمة منتوري، بن عيمور أمينة، البطاقات االلكترونية للدفع والقرض والسحب، مذكرة ماجستري، خنصص قانون األعمال، جامعـ  )2(
. 9و 8، ص 2006ـ 2004كلية احلقوق،   

1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des -Article 2/1 de Loi n° 91 - )3(

Constitue une carte de paiement toute carte émise par  « :tchèques et des cartes de paiemen
par une institution ou un service mentionné à l'article 8 de la un établissement de crédit ou 

46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de -loi n° 84
                               crédit et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds”.

                                                                                                    
 Article L132-1 de code monétaire et financier :”Constitue une carte de paiement toute ـ(4)
carte émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à 
l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds”. 

تتميز بطاقة الدفع اإللكترونية بأا ثالثية األطراف، الطرف مصدر البطاقة، حامل البطاقة والتاجر ولكل طرف إلتزامات خاصة يف هذه ـ  )5( 
جستري، خنصص قانون أعمال، العالقة الثالثية. ملزيد من التفاصيل انظر: خشة حسيبة، وسائل الدفع احلديثة يف القانون اجلزائري، مذكرة ما

وما بعدها. 19، ص 2016ـ2015جامعة حممد بوضياف، كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم احلقوق، مسيلة،   
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املصدر لعميله، متكنه من احلصول على  بأا بطاقة خاصة يصدرها )1(حيث عرفها البعض

السلع واخلدمات من حمالت وأماكن معينة عند تقدميه هلذه البطاقة، ويقوم بائع السلع أو اخلدمات 

بتقدمي الفاتورة املوقعة من العميل إىل املصرف مصدر االئتمان فيسدد قيمتها له، ويقدم املصدر 

.أو خصمها من حسابه اجلاري طرفه للعميل كشفا شهريا بإمجايل القيمة لتسديدها  

بأا مستند يعطيه مصدره لشخص " )2(كما يعرفها امع الفقهي ملنظمة املؤمتر اإلسالمي

طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما، ميكنه من شراء السلع واخلدمات، ممن يعتمد املستند، دون 

واع هذا املستند ما ميكن من سحب النقود من دفع الثمن حاال، لتضمنه التزام املصدر بالدفع، ومن أن

."املصارف  

فهناك من يعتربها نوع من النقود  حوهلا: ة لبطاقة الدفع، اختلف الفقهاءوبشأن الطبيعة القانوني

تداوهلا إلكترونيا، وذهب رأي آخر إىل فكرة الوكالة، حيث يقوم مبوجبها حامل  اإللكترونية لتتم

دفع مثن السلعة أو اخلدمة اليت حصل عليها خصما من حسابه لديه، واجته البطاقة بتوكيل البنك يف 

. )3(جانب آخر من الفقه إىل اعتبارها أداة وفاء بطبيعتها مثل الشيك  

واع بطاقات الدفع االلكتروين: أنالفرع الثاين  

لى د وسائل الدفع االلكترونية املستخدمة يف املعامالت االلكترونية فهناك من تقوم عتتعد

استخدام البطاقات اللدائنية (البالستيكية)، ومنها ما تستند إىل مفهوم النقود اإللكترونية.  

أوال ـ البطاقات اللدائنية (البالستيكية):   

يطلق على هذه الوسيلة املستحدثة يف التعامل املايل عدة مسميت ببطاقات الدفع يات، فقد مس

عتماد والنقود البالستيكية، ويقصد ا البطاقة البالستيكية االلكترونية وبطاقات االئتمان وبطاقة اال

                                                
            والسحب املباشر من الرصيد، دار القلم، دمشق، دون تاريخ النشر،  االفتراضيةعبد الوهاب أبو سليمان، البطاقات البنكية ـ  )1(

.27ص   
ـ  07يف اململكة العربية السعودية، من القرارات والتوصيات الصادرة عن امع الفقهي ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته السابعة جبدة ـ  )2(

، جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة السابعة، اجلزء األول، جدة، م1992أيار (مايو)  14ـ  09هـ املوافق 1412ذي القعدة  12
.  543، ص 1992  

.23، ص 2008جهاد رضا احلباشنة، احلماية اجلزائية لبطاقة الوفاء، دار الثقافة عمان، األردن، ـ  )3(  



	     احلماية اجلنائية املوضوعية للحكومة اإللكترونية                                          لباب األولا  
 

 155  

وذلك بناء على عقد  ،)1(اليت تصدرها البنوك أو شركات متخصصة لعمالئها كوسيلة بديلة للنقود

بينهما دف استعماهلا بشكل متكرر يف تسديد مثن السلع ومقابل اخلدمات للموردين، كما يتمكن 

. ويتخذ هذا النوع من الوفاء بواسطة )2(سحب النقود من املصارفا حامل البطاقة أيضا من 

 Credit(البطاقات البالستيكية عدة تقسيمات: فمن حيث العالقة التعاقدية إىل بطاقات إئتمانية 

Card( وبطاقات غري إئتمانية )Debit Card()3( ،وميكن تقسيمها من حيث املزايا واإلمتيازات ٬

).Gold Card( والبطاقة الذهبية) Classic Card( لبطاقة العاديةاليت تقدمها للعميل إىل ا  

ة (من أحدث صور البطاقات البالستيكية البطاقة الذكيdSmart Car وهي بطاقة ال ،(

على املعلومات الشخصية اخلاصة باملستخدم كبيانات التأمني  على النقد فقط بل حتتوي أيضا حتتوي

نات بطاقة اإلئتمان ومعلومات الرصيد يف البنك، وميكن شحن الصحي وبيانات رخصة القيادة وبيا

، ومن أحدث )4(هذا النوع من البطاقات عن طريق الصراف اآليل وكذلك احلاسب الشخصي

وأنتجتها مؤسسة ماستر كارد  1990ظهرت عام  )Mondex Cardصورها بطاقة املوندكس (

.)5(العاملية  

ثانيا ـ النقود االلكترونية:  

يال النقود االلكترونية على حماولة خلق وتطوير نظام للدفع ميكن أن يقدم منوذجا بد تقوم فكرة

ال وزن هلا وال ثقل، وقد عرفها القرار اإلرشادي الصادر عن الربملان  عن للنقود السائلة، فهي نقود
                                                

.137خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص ـ  )1(  
والقانون، املنعقد يف ديب  حبث مقدم ملؤمتر األعمال املصرفية اإللكترونية بني الشريعةعدنان إبراهيم سرحان، الوفاء (الدفع) االلكتروين،  ـ  )2(

:منشور يف املوقع التايل. 275ص الد األول، ، 2003مايو  12ـ  10يف الفترة ما بني   
 http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2003/1.pdf      :26/09/2017تاريخ إلطالع  
من البنك املصدر للبطاقة حبيث ال يلزم فورا بالسداد، وإمنا له احلق يف تسهيالت إئتمانية اقة االئتمانية تعطي لصاحبها إئتمانا فعليا فالبطـ  )3(

يتفق على شروطها من حيث وقت اخلصم واملبلغ املسموح به ومواعيد الوفاء وغريها، ومن أشهر هذا النوع بطاقة الفيزا، ماستر كارد، 
اكسربس. يف حني أن البطاقة غري اإلئتمانية  تسمح حلاملها بالوفاء بقيمة السلع واخلدمات اليت حيصل عليها بدال من الوفاء النقدي، وأمريكان 

الد ممدوح خوذلك يف حدود مبلغ معني دون أن مينحه إئتمانا، ومن ذلك البطاقة الزرقاء يف فرنسا، وبطاقة الفيزا إلكترون يف دولة اإلمارات. 
.138اهيم، مرجع سابق، ص  ابر  

حالة نظام الدفع املكثف يف اجلزائر، مذكرة ماجستري ختصص علوم قانونية، جامعة  دحية رباب، دراسة حتليلية ألداء أنظمة الدفع،ـ   (4)
29، ص 2012ـ2011املسيلة،   

.138خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص ـ  )5(  
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ى كل قيمة نقدية متثل دينا على مصدرها وختزن عل"، بأا: 18/09/2000والس األوربيني يف 

  .)1( "دعامات إلكترونية

وغري مرتبطة  قيمة نقدية خمزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدما"عض بأا بيعرفها ال

قبول واسع من غري من قام بإصدارها، وتستعمل كأداة للدفع لتحقيق بحبساب بنكي، وحتظى 

.)2( "أغراض خمتلفة  

ويل جزء من حساب أحد عمالئه إىل وعليه تقوم النقود الرقمية على فكرة قيام البنك بتح

 زعملة صغرية بعد تشفريها على جها عمالت إلكترونية ذات أرقام وعالمات خاصة وبوحدات

الكمبيوتر اخلاص بالعميل من خالل برامج السوفت وير والذي يسمى احملفظة، وعند رغبة 

ل قيمة السلع تحويالعميل يف استخدام نقوده الرقمية يصدر أمر جلهاز الكمبيوتر اخلاص به ب

، وعند وصول هذا األمر عرب االنترنت إىل البنك مصدر النقود الرقمية، يقوم عاملشتراه إىل البائ

. )3(خبصم املبلغ من حساب العميل وحتويله للبائع سدادا لثمن املشتريات  

مضمون احلماية اجلنائية اخلاصة لبطاقات الدفع االلكتروين :ملطلب الثاينا     

ن نصوصا خاصة ببطاقات الدفع، وبالتايل فإن املرجع يف ذلك اجلزائري مل يتضمالقانون 

للقواعد العامة الواردة يف قانون العقوبات سواء باعتبارها ماال أو حمررا، خبالف بعض التشريعات 

1984ن التشريع اجلنائي األمريكي منذ عام املقارنة حيث تضم غري  االستعمالا خاصا تناول نص

.1994) من القانون الفدرايل واملعدل عام 1029ع لبطاقات الدفع وذلك يف املادة (املشرو  

كما قرر املشرع الفرنسي محاية جنائيـ  91(ة هلذه البطاقات مبوجب القانون رقم ة خاص

حيث تضمنت نصوصه اإلشارة إىل ثالث  السابق الذكر، 1991/ 12/ 30املؤرخ يف  )1381

       هي: تقليد أو تزوير بطاقة وفاء أو سحب، والثانية استعمال  االئتمانية جرائم تتعلق بالبطاقات

                                                
) املتعلق بنشاط مؤسسات النقد اإللكتروين، اجلريدة الرمسية للمجموعة األوربية بتاريخ CE/46/2000انظر القرار اإلرشادي (ـ  )1(

27/10/2000.  
جملة األمن والقانون، الصادرة عن شرطة ديب، النقود اإللكترونية (ماهيتها، خماطرها وتنظيمها القانوين)، الشافعي، حممد إبراهيم حممود ـ  )2(

.75، ص 2004ثانية، العدد األول، يناير، السنة ال  
,143ـ خالد ممدوح ابراهيم، مرجع سابق، ص  )3(  
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أو حماولة استعمال لبطاقة وفاء أو سحب مقلدة أو مزورة مع العلم بذلك، والثالثة قبول الدفع عن 

.)1(طريق الوفاء ببطاقة مقلدة أو مزورة وهو على علم بذلك  

بطاقات الدفع القانون العماين، حيث نص يف مدونته  ت جلرائممن القوانني العربية اليت تصد

) على عقوبة السجن مدة ال تزيد على مخس سنوات وبغرامة ال 3) مكرر (276العقابية باملادة (

على نفس اجلرائم املنصوص عليها يف التشريع الفرنسي.  )2(جتاوز ألف ريال  

ادة الرابعة منه يف الفقرة الثانية على ن نظام مكافحة جرائم املعلوماتية السعودي يف املكما تضم

عقوبة السجن ملدة ال تزيد على ثالث سنوات، وبغرامة ال تزيد على مليوين ريال أو بإحدى هاتني 

 أو إئتمانية  العقوبتني كل شخص يرتكب فعل الوصول ـ دون مسوغ قانوين ـ إىل بيانات بنكية

أو ما تتيحه من  بيانات أو معلومات أو أموال ىعل أو بيانات متعلقة مبلكية أوراق مالية للحصول

. )3(خدمات  

ب بيان خمتلف صور هذه دراسة اجلرائم الواقعة على بطاقة الدفع االلكتروين تتطلّ وعليه إنّ 

ث من اإلجرام وهو داجلرائم (الفرع األول)، مع أخد منوذج تشريعي تصدى ملثل هذا النوع املستح

.)التشريع الفرنسي (الفرع الثاين  

صور اجلرائم الواقعة على بطاقات الدفع االلكتروين: الفرع األول  

التزايد املستمر يف استعمال بطاقات الدفع، كبديل عن محل النقود والشيكات، أصبحت  إنّ

هلذه البطاقة،  االحتيايلظاهرة قياسية يف الوقت احلاضر، وأمام هذا الوضع تزايد االستعمال اخلاطئ 

الشرعي للبطاقة أو من طرف الغري خارج  أطراف العالقة التعاقدية.  سواء من قبل احلامل  

على هذا األساس سنتطرق يف هذا الفرع إىل: مسؤولية حامل البطاقة اجلنائية (أوال)، مث 

مسؤولية الغري عن اجلرائم اليت يرتكبها (ثانيا).  
                                                

.326، ص 2014عصام عبد الفتاح مطر، التجارة اإللكترونية يف التشريعات العربية واألجنبية، دار اجلامعة اجلديدة، ـ  )1(  
، وذلك مبوجب املرسوم 2001اين) بسلطنة عمانـ قانون مكافحة اجلرائم اإللكترونية (مواد مستحدثة ضمن أحكام قانون اجلزاء العم) 2(

، بشأن تعديل بعض أحكام قانون اجلزاء العماين ليشمل معاجلة جرائم احلاسب اآليل.  2001) لستة 72السلطاين رقم(  
ء على قرار ، بنا08/03/1423وتاريخ  17)، الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ 2007ـ نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية السعودية ( )3(

  .1423/ 07،03) وتاريخ 79جملس الوزراء رقم (
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: هااملحاملشروع لبطاقة الوفاء من قبل أوال ـ االستعمال غري   

ق ذلك عن طريق استعماهلا بعد انتهاء مدة صالحيتها، أو إلغاءها من البنك املصدر هلا، يتحقّ

أو بتجاوز حد السحب املسموح به.  

ثار خالف فقهي خبصوص تكييف أفعال اإلساءة من قبل احلامل الشرعي لبطاقة الوفاء وذلك  

ما سنوضحه فيما يلي:  

يتها: بعد انتهاء مدة صالح ـ استعمال بطاقة الدفع 1  

املتفق  من املعلوم أن عالقة البنك مصدر البطاقة بالعميل عالقة عقدية، تنقضي بانتهاء املدة

 يف السحبتسليمها ملصدرها، لكن قد حيتفظ ا ويستخدمها البطاقة امل حعليها، وعليه جيب على 

.)1(أو الوفاء مبشترياته على الرغم من انتهاء صالحيتها  

يقر بتحقق جرمية النصب حبق من يستعمل بطاقة انتهت  ه يف الفقه الاجتايف هذا الفرض، جند 

مدة صالحيتها، حيث أن الكذب الصادر من احلامل ينصب على مدى صالحية البطاقة ال االقتناع 

بوجود دين ومهي، وتقدمي البطاقة ال يكفي لتحقيق املناورة اليت تقوم بالطرق اإلحتيالية، وميكن 

ل سهولة وذلك من خالل اإلطالع على تاريخ صالحية البطاقة املدون اكتشافه من التاجر بك

.                                                                            )2(عليها  

. )3(لذا يتحمل التاجر الضرر يف حالة قبوله الوفاء باستخدام بطاقة منتهية الصالحية  

جر وحامل البطاقة الشرعي على قبول الوفاء بالبطاقة منتهية ا يف حالة التواطؤ بني التاأم

الصالحية وذلك لإلضرار بالبنك، كأن يقوم التاجر بتقدمي تاريخ عمليات الوفاء املنفذة، فهنا تتوافر 

الطرق االحتيالية الالزمة لقيام جرمية النصب، فيسأل العميل بصفته فاعال أصليا، ويعاقب التاجر 

. )4(ة النصبكشريك له يف جرمي  

                                                
  .53 ، ص2003مجيل عبد الباقي الصغري، احلماية اجلنائية واملدنية لبطاقات االئلمان املمغنطة، دار النهضة العربية، مصر،  ـ )1(
الكوفة، جملة تصدر عن كلية القانون جامعة ـ  عادل يوسف الشكري، احلماية اجلنائية لبطاقات الدفع االلكترونية، مركز دراسات  )2(

-لسنة 11العدد  الكوفة، .90، ص،2008  
. 131ـ جهاد رضا احلباشنة، مرجع سابق، ص  )3(  
.79،  ص 1995ـ عمر سامل، احلماية اجلنائية لبطاقة الوفاء، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل، القاهرة، مصر،  )4(  



	     احلماية اجلنائية املوضوعية للحكومة اإللكترونية                                          لباب األولا  
 

 159  

اعتبار تصرف  إىل 2014مارس  19يف حكم صادر يف الفرنسية  حمكمة النقضوقد ذهبت 

البطاقة  أن" أساسعلى  األمانةاستعمال احلامل لبطاقة منتهية الصالحية سلوك مكونا جلرمية خيانة 

ة وان استمرار ى سبيل عارية االستعمال ومن اجل وظيفة حمددلالعميل ع إىلمبثابة حمرر يتم تسليمها 

.)1(بسحبها من قبيل االختالس الذي يضر بالبنك" إخطارهالتعامل ا على الرغم من   

أمع اجلزائري فلم تتضمن نصوص قانون العقوبات حكم استعمال حامل ا بالنسبة ملوقف املشر

عقدية بطاقة الدفع والسحب منتهية الصالحية، لكن يرى البعض أن هذه الواقعة ترتب املسؤولية ال

كأصل عام، واملسؤولية اجلنائية يف حالة عدم ردها للبنك مصدر البطاقة، رغم مطالبته بردها كجرمية 

. )2(خيانة أمانة، ويف حالة تواطوءه مع التاجر فيسأالن كالمها عن جرمية نصب  

ـ االستعمال غري املشروع لبطاقة اإلئتمان امللغاة :  2   

السابق إصدارها  االئتمانقرارها بإلغاء بطاقة  االئتمانقة قد حيدث أن تصدر اجلهة مصدرة بطا

لعميلها نتيجة تعسفه يف استخدامها سواء بالسحب أو بالوفاء، أو نتيجة لعدم تسديده ملديونياته يف 

هو التكييف القانوين هلذه اجلرمية ؟  فمااملوعد املتفق عليه يف العقد،   

لتاليني:يف هذه احلالة حيب التمييز بني الفرضني ا  

الفرض األول: اإلمتناع عن رد بطاقة االئتمان املنتهية صالحيتها:   

مدا وطلب املصدر (البنك) من حامل  النتهاءأم  إللغائهاإذا انتهت صالحية البطاقة سواء 

البطاقة اإلئتمانية تسليم البطاقة التزم حاملها بردها إىل مصدرها ألا سلمت إليه كعارية استعمال، 

البطاقة يف هذه وجود  البطاقة  حاملس أن ينكر حد عقود األمانة، ويكفي لتوافر االختالوهو أ

.)3(أو سحبها بالرد، وال يشترط استعماهلا رغم مطالبته البنك ا التزامهحيازته لكي يتخلص من   

                                                
 Arrêt n° 1193 du 19 mars 2014 (12-87.416) de la Chambre criminelle disponible enـ  (1)
ligne cour de cassation : 

tps://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/dite_societe_287ht
30.html  

.145شنني صاحل، مرجع سابق، ص ـ  )2(  
.78، ص مرجع سابق، الصغري مجيل عبد الباقيـ  )3(  
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د ) من الشروط العامة لعقد البطاقة املصرفية الصادرة عن اعتما2/3ت عليه املادة (وهو ما نص

  ليون بنصها على أن " تبقى البطاقة ملكا للمؤسسة املصدرة هلا اليت متلك حق سحبها يف أي حلظة 

ويلتزم حامل البطاقة بناء على ذلك بردها مبجرد أول طلب هلا، ويتعرض أو عدم جتديدها...

)1(للجزاءات إذا استمر يف استعماهلا بعد إعالنه بسحب البطاقة خبطاب عادي"  

ألن إظهار البطاقة ليس كافيا بتحقق البعض عدم حتقق أي جرمية يف هذه احلالة، يف حني يرى 

هذه  قوتتحق، األكاذيبطرق إحتيالية، وهي حتتاج إىل مظاهر خارجية مدعمة للقول بصحة 

األخرية يف حالة تواطؤ التاجر مع حامل البطاقة يف النشاط اإلجرامي، مثل وجود فواتري غري سليمة 

باريس يف حكم هلا صادر  استئنافهو ما قضت به حمكمة و. )2(يلة بتوقيع غري مطابقالتاريخ أو مذ

أدانت التاجر لإلشتراك يف جرمية النصب مبساعدة الفاعل حيث  ،1991أكتوبر عام  17بتاريخ 

.)3(األصلي على الوفاء ببطاقات إئتمانية غري صاحلة مع علمه بذلك  

للبطاقة بعد إلغائها:الفرض الثاين: استخدام احلامل الشرعي   

:احلالتنيهذا الفرض ميكن أن يتحقق يف   

      وهي استخدام بطاقة اإلئتمان امللغاة يف سحب النقود، وهذا ال يشكل أية جرمية  ألوىلا 
جهاز الصراف اآليل لطلبه، إما  استجابةمادية تتمثل يف عدم  استحالةأو حىت الشروع فيها، لوجود 

. )4(لصراف اآليل أو عدم إمتام العمليةبسحب البطاقة من قبل ا  
تتمثل يف استخدام بطاقة اإلئتمان امللغاة يف الوفاء، وذلك يف حالة يف قيام  أما احلالة الثانية:

خدمات عرب شبكة أو احلامل الشرعي للبطاقة بعد علمه بالغائها من قبل البنك بشراء سلع 

                                                

االموقع االتالي: يف  Conditions Générales CIC Clients particuliers :ملزيد من التفاصيل انظرـ  )1(   

https://www.cic.fr/fr/banques/telechargements/CIC_Convention-de-comptes_Conditions-
generales_07-2014.pdf :01/05/2016تاريخ االطالع    

.61عمر سامل، مرجع سابق، ،ص ـ ) 2(   
(3 (ـ   Chambre commerciale, 26 février 2008 (Bull. n° 42, pourvoi n° 07-10.761)  disponible 
sur site suivant: 

008_2903/quhttps://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2
atrieme_partie_jurisprudence_cour_2922/activites_economiques_commerciales_financiers

_2952/droit_bancaire_12230.html      :01/05/2016تاريخ االطالع    
.129جهاد رضا احلباشنة، مرجع سابق، ص ـ  )4(  
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جمرد تقدمي البطاقة  أنّلتجار يشكل جرمية نصب حيث االنترنت،واستخدام البطاقة امللغاة يف الوفاء ل

وجود له يف الواقع وليس جمرد كذب، خاصة  بوجود ائتمان ومهي ال اإلقناع إىلالتاجر يهدف  إىل

حتقق عنصر التسليم الذي يتمثل يف قيام  إىل باإلضافةالبطاقة خيلع عنها قيمتها كأداة ائتمان  إلغاء وانّ

. )1(احلامل الشرعي للبطاقة إىلت التاجر بتسليم املشتريا  

 1984أكتوبر  16يف حكم هلا صادر يف حمكمة جنح باريس ذا الرأي،  أخذتوقد 

النصب لقيامه بتقدمي بطاقة جمردة من أي جنحة ئتمان بتهمة اإللبطاقة  شرعيالامل احل بإدانةوقضت 

د دين ومهي، واحلصول من قيمة، ألا ملغاة بواسطة البنك مصدرها، وذلك دف اإلقناع بوجو

  .)2(الغري ثروةالبنك على الوفاء للتاجر الذي قدم سلعا حلامل البطاقة مما يشكل إستيالء على بعض 

ـ جتاوز حامل البطاقة الرصيد املسموح به: 3  

ف حامل البطاقة الستعماهلا، ويتخذ ذلك إحدى ق هذا الفعل غري املشروع يف حالة تعسيتحقّ

من جهاز توزيع العملة رغم عدم وجود رصيد كاف له، أو احلصول على سلع  الصورتني: السحب

وخدمات تتعدى املبلغ الذي حدده مصدر البطاقة. وفيما يلي تفاصيل ذلك:  

، ويف السحب من جهاز توزيع العملة رغم عدم وجود رصيد كاف له :أ ـ الصورة األوىل

ة اجلنائية بني مؤيد لذلك ورافضا هلا ائيا.هذه احلالة تضاربت آراء الفقهاء يف إسناد املسؤولي  

: اختلفت آراء الفقهاء حول تكييف االئتمانـ بالنسبة إلقرار املسؤولية اجلنائية حلامل بطاقة 

، فهناك من يرى معاقبته عن جرمية السرقة، وهناك من االئتمانالنشاط الذي صدر من حامل بطاقة 

.)3(خر يرى مساءلته عن جرمية خيانة األمانةيرى مساءلته عن جرمية النصب، والبعض اآل  

نظرا لعدم تصور تطبيق هذه الصورة يف الواقع العملي، بسبب التطور احلاصل يف اال 

اإللكتروين يف برجمة األجهزة اآللية لتوزيع النقود، حيث برجمت على سحب البطاقة يف حالة ما إذا 

                                                
.175ـ  174ـ سليمان أمحد فاضل، مرجع سابق، ص  )1(  

 .T.corr ,Paris16 octobbre 1974,J .C.P , ed 1967, p . 129ـ  (2)
.  170، ص 2008، لبنان، 1أمحد سفر، أنظمة الدفع اإللكترونية، منشورات احللب احلقوقية، ط ـ  )3(   
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ن صرف نقود تتعدى الرصيد املسموح به ، وكذلك االمتناع علالستعمالأصبحت غري صاحلة 

.)1(لصاحبها  

الرافض إلقرار مسؤولية حامل البطاقة جنائيا: فريى هذا اجلانب أن  باالجتاهـ وفيما يتعلق  

 اختاذهذا الفعل ال يتعدى كونه إخالال بأحد االتتزامات التعاقدية اليت قد متنح مصدر البطاقة احلق يف 

.)2(هاب مساءلته مدنيا إذا توافرت شروطة، أو ترتإجراءات إدارية كسحب البطاق  

يف هذه  ،الوفاء بقيمة السلع واخلدمات رغم عدم وجود رصيد كاف ب ـ الصورة الثانية:

املشتري بقيمة السلع واخلدمات اليت حصل عليها نقدا بل عن طريق بطاقة االئتمان  يوف احلالة ال

له يف الوفاء بقيمة عملياته هذه ليقوم بعد ذلك بالسداد اخلاصة به، ويف هذه احلالة حيل املصدر هلا حم

إىل البنك مستفيد من الفترة املمنوحة له على سبل االئتمان، وبعد ذك يكتشف التاجر والبنك عدم 

وجود رصيد كاف حلامل البطاقة لتغطية قيمة هذه العملية التجارية. فهل ينطوي هذا الفعل على 

:)3(بني إجتاهينيجرمية ؟ يف هذه احلالة منيز   

ـ األول: يرى مساءلة حامل البطاقة جنائيا عن جرمية نصب، بينما يرى االجتاه الثاين: عدم  

انطواء هذه الواقعة عن جرمية يف ضوء نصوص قانون العقوبات، وأا ال يتعدى كوا جمرد إخالل 

التعاقدية مع مصدر البطاقة.  بالتزاماته  

وع لبطاقة الدفع من قبل الغري:ثانيا ـ االستعمال غري املشر  

من اجلهة املختصة بإصدارها، فإذا استعملها كان  بامسهيقصد بالغري هنا من مل تصدر البطاقة 

استعماله هذا غري مشروعا، ويتحقق ذلك إما باستخدام بطاقة مسروقة أو مفقودة، أو تزوير البطاقة 

يت: واستخدامها على حنو غري مشروع، وذلك على التفصيل اآل  

                                                
ل املصرفية اإللكترونية بني حممود أمحد طه، املسؤولية اجلنائية عن االستخدام غري املشروع لبطاقة اإلئتمان، حبث مقدم ملؤمتر األعماـ  )1(

.1132الشريعة والقانون، مرحع سابق، ص  
حممد أبو العالء عقيدة، القانون اجلنائي يف مواجهة إساءة استخدام بطاقة اإلئتمان، موجز للتقرير املقدم بالفرنسية للمؤمتر السادس ـ  )2(

.7ص ، 1993اكتوبر   28ـ  25للجمعية املصرية للقانون اجلنائي، القاهرة   
. 1133حممود أمحد طه، مرجع سابق، ص ـ  )3(  
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غري املشروع لبطاقة مسروقة أو مفقودة:  االستعمالـ  1  

تتمثل هذه احلالة يف قيام شخص بسرقة هذه البطاقة من مالكها األصلي أو العثور عليها يف 

حال فقدها من مالكها الشرعي.  

ن على حاملي البطاقات يف حالة سرقتها أو ضياعها إخطار اجلهة املصدرة هلا وأيضا تعيي

. )1(عند ضياع أو سرقة الرقم السري الذي ال ميكن استعمال البطاقة بدونه إن حدث ذلك إخطارها  

فإذا قام صاحب البطاقة بإخطار اجلهة املصدرة للبطاقة بضياعها أو سرقة الرقم السري اخلاص  

وقف ا أصبحت هذه اجلهة مسؤولة بعد اإلخطار. ويف هذه احلالة تقوم اجلهة مصدرة البطاقة ب

. ولكن املشكلة تثور بشأن تكييف السلوك الذي يرتكبه الغري.)2(ل البطاقة والرقم السريتشغي  

يف هذه احلالة جيب التمييز بني الفروض التالية:  

الفرض األول: استعمال الغري بطاقة مسروقة أو مفقودة لسحب النقود:   

من  االئتمانقة نتيجة برجمة األجهزة اآللية حلماية بطاعمليا يصعب تصور هذه الصورة 

فرص لتجربة الرقم السري، فإذا جربت املرة الثالثة ومل  ثالثاستعماهلا من غري صاحبها حيث متنحه 

يكن الرقم صحيحا قامت اآللة بسحب البطاقة.   

الواقعة تشكل  الرأي أنّ حول التكييف القانوين هلا، حيث استقر ومل تثر هذه احلالة خالفا

رقة إال يف حالة قيام اجلاين بعملية سرقة البطاقة ورقمها السري، وبالتايل جرمية نصب، واستبعدت الس

.)3(يكون اجلاين قد ارتكب جرميتني مستقلتني ومها السرقة كجرمية وسيلة والنصب كجرمية غاية  

الفرض الثاين: استعمال بطاقة مسروقة أو مفقودة كأداة وفاء:  

احلالة السابقة، حيث ال يقتضي األمر يف كثري من استعمال البطاقة يف هذه احلالة أيسر من  إنّ

احلاالت معرفة الرقم السري للبطاقة، بل تتم املعاملة بتوقيع حامل البطاقة على فاتورة الشراء، ومن 

تزوير التوقيع من قبل البائع لعدم خربته.ناحية أخرى ال ميكن اكتشاف   

                                                
.118، ص 2003حممد سامي الشوا، املعلومات وانعكاساا على قانون العقوبات، اهليئة املصرية للكتاب، القاهرة،  ـ )1(   
.539عادل حممد فريد قورة، مرجع سابق، صنائلة ـ  )2(   

.541نفس املرجع، ص ـ  )3(   
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ى معاقبة من يستخدم بطاقة مسروقة عل ضائية الفرنسيةت العديد من األحكام القوقد استقر     

أو مفقودة يف الوفاء جبرمية النصب، على أساس انتحال اجلاين امسا كاذبا مما يسوغ القول معه أنه 

.)1(استخدم وسيلة إحتيالية يتوسل ا إلقناع اين عليه (التاجر) بأن هناك إئتمانا موجودا  

أما إذا سا رقت البطاقة مع الرقم السريا ومل ي بلّخلاصه غ صاحبها بضياعها أو سرقتها، فإن

يتحمل مسؤولية املبالغ الت2(سحبها مبوجب هذه البطاقة ي يتم(.  

ـ تزوير بطاقة اإلئتمان:  2  

الفرض هنا أن اجلهة املختصة بإصدار بطاقة اإلئتمان اليت استعملت سواء يف السحب أم يف 

فما هو التكييف القانوين هلذه اجلرمية؟بتزويرها أو بتقليدها،  الوفاء مل تصدرها، وإمنا قام الغري  

 اجتاهـ لقد ثار خالف فقهي بشأن تطبيق أحكام جرمية التزوير على بطاقات اإلئتمان، بني 

رافض لتطبيق النصوص التقليدية جلرمية تزوير البيانات اإللكترونية، ومنها بيانات بطاقة اإلئتمان، 

راءة البصرية حملتويات هذه احملررات اإللكترونية إال بواسطة احلاسوب والتزوير حبجة عدم إمكانية الق

الثاين، فريى أصحابه قيام جرمية التزوير يف  االجتاها . أم)3(يفترض تغيريا يف عالمات أو رموز مرئية

ت على إىل أن املعلومات املعاجلة إلكترونيا مىت دون استناداحالة تغيري بيانات بطاقة اإلئتمان، 

اسطوانات أو شريط ممغنط تعترب حمررا، وإن كان من غري املمكن قراءته بصريا، إال أنه ميكن قراءته 

عن طريق احلاسوب، وبالتايل فإن تغيري احلقيقة يف هذه احملررات االلكترونية يؤدي إىل قيام الركن 

.)4(املادي جلرمية التزوير  

 التزوير على القوانني بعض تنص حيث عي،التشري لالتدخ الفقهي اخلالف هذا حسم وقد

 ،1985عام  الصادر الكندي التشريع يف احلال هو كما القائمة، نصوصها بتعديل املعلومايت

 للمشرع بالنسبة احلال هو كما خاصة، نصوص بإصدار أو ،1983لعام  االسترايل والتشريع

                                                
(1) Cass, crim,3 fevr 1970, Bull, crim, 1970, n° 47, p. 109.  

.159عفيفي كامل عفيفي، مرجع سابق، ص ـ فتوح الشاذيل،  )2(  
.72محاد رضا احلباشنة، مرجع سابق، ص ـ  )3(   

.586نائلة قورة، مرجع سابق، ص ـ  )4(   
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لسنة  )91/1382(رقم  الوفاء وبطاقات الشيكات أمن قانون استحدث الذي ،)1(الفرنسي

 كفل حيث ،1544ـ  2007والتعديالت الالحقة اليت أدخلت عليه مبوجب قانون رقم  ،1991

 وقبول املزورة، أو املقلدة البطاقة واستعمال والتزوير، التقليد عن الوفاء لبطاقة خاصة جنائية محاية

 من 67/1331املادة  مبوجب ،تزويرها أو البطاقة بتقليد علمه من الرغم على الوفاء ببطاقة الدفع

. )2(ذكره السابق القانون  

ـ استعمال بطاقة إئتمان مزورة: 3  

يف إطار غياب النصوص القانونية الناظمة للجرائم اليت تتعرض هلا بطاقة اإلئتمان بشكل عام يف 

الوفاء  يف لبطاقة، واستنادا إىل ما تتطلبه استعمال ا)3(كثري من البلدان والعربية على وجه اخلصوص

حول نوع اجلرمية اليت يسأل عنها، فهناك من  الفقه اختلفباملشتريات واحلصول على اخلدمات، 

يرى مساءلته عن جرمية سرقة باستعمال مفتاح مصطنع، وهناك من يرى مساءلته عن جرمية نصب، 

:)4(وهناك من يرى مساءلته عن جرمية استعمال حمرر مزور، وذلك على النحو التايل  

رمية سرقة باستعمال مفتاح مصطنع:أ ـ ج  

أن هذه الواقعة تشكل جرمية سرقة مشددة باستعمال مفتاح مصطنع، ألن  االجتاهيرى هذا 

املال خرج من ذمة صاحبه دون رضاه، واملفتاح املصنع يف هذه احلالة هو البطاقة املزورة، على أساس 

        ا املفتاح بغض النظر عن شكلها أن هذا األخري هو كل أداة تقوم بذات الوظيفة اليت يقوم 

أو حجمها أو املادة املصنوع منها، خاصة وأن البطاقة يف حقيقتها جمرد أداة للوصول إىل سحب 

.)5(النقود من احلساب  

                                                
.169 ـ أنظر فيما سيأيت،  ص  )1(   
. 149صاحل شنني، مرجع سابق، ص ـ )2(  
يف املادة  شرع الفرنسيملا بعض تشريعات الدول بنصوص صرحية، جيعل من تزوير بطاقة االئتمان واستعماهلا جرائم كما فعل ـ تدخلت ) 3(

. وكذا 2000من قانون النقد واملالية لسنة  163/3) املتعلق بأمن الشيكات وبطاقة الوفاء سابقا واملادة 91/1382من قانون رقم ( 67/2
  . 3مكرر  276، بشأن تعديل بعض أحكام قانون اجلزاء العماين يف مادته 2001) لسنة 72رسوم السلطاين رقم (يف امل العماين املشرع 

. 109مجيل عبد الباقي الصغري، احلماية اجلنائية واملدنية لبطاقات اإلئتمان، مرجع سابق، ص ـ  )4(  
.134، ص 1992، دار النهضة العربية، قشقوش، جرائم احلاسب اإللكتروين يف التشريع املقارن حامد هدىـ  )5(  
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وقد اعترض غالبية الفقه ـ وهو ما نؤيده ـ على اعتبار أن هذه الواقعة (استعمال بطاقة 

فتاح مصطنع، واستندوا يف ذلك إىل أن تسليم النقود مت إراديا من إئتمان مزورة) سرقة باستعمال م

قبل اجلهاز اآليل لتوزيع النقود مبجرد إدخاله البطاقة يف اآللة وكتابة الرقم السري هلا. فضال عن أن 

البطاقة ال تعد مفتاحا مصطنعا ألن هذا املفتاح هو الذي يستخدم للدخول يف املكان الذي يرتكب 

لسرقة، هو ما ال يتوافر يف بطاقة اإلئتمان، وإمنا هي فقط أداة اجلرمية نفسها، كما ال جيوز فيه جرمية ا

.)1(القياس يف النصوص التجرميية  

ب ـ جرمية نصب:   

إذا قام أحد األفراد باستعمال بطاقة إئتمان مزورة يف سحب النقود من اجلهاز اآليل أويف الوفاء 

مرتكبا جلرمية نصب، وهو ما ذهب إليه بعض الفقه والقضاء  بقيمة عملياته التجارية، فإنه يعد

مستندين يف ذلك إىل استعمال البطاقة املزورة مبثابة استخدام طرق إحتيالية خلداع اجلهاز اآليل الذي 

.وهو ما )2(يقوم بسحب النقود أو إلام التاجر بوجود إئتمان دف احلصول على السلع واخلدمات

وعلى عكس  ،)3() بأن استخدام البطاقة املزورة يشكل جرمية نصبRennesقضت به حمكمة (

هذا الفعل ال يشكل جرمية نصب، ألن الطرق اإلحتيالية تتم بني  بأنّ) Lille( ذلك قضت حمكمة

. )4(شخصني اجلاين واين عليه، بينما يف هذه احلالة العالقة بني شخص وشئ وهو اجلهاز  

بأن اجلهاز اآليل لتوزيع النقود ميكن خداعه ألنه يوجد  ولكن قضت حمكمة النقض الفرنسية

.)5(خلف كل جهاز صاحبه (موظف البنك)  

                                                
.38عمر سامل، مرجع سابق، ص ـ  )1(  

.955مرجع سابق، ص  مجيل عبد الباقي،ـ  )2(  
(3 (  ـ Jeandidier Wilfrid, les truquage et usages frauduleux de carte magnétique, J.C.P , 

doctr 3229, 1986. 537، ص مشار إليه عند حممد نائلة قورة، مرجع سابق.          

     (4) - Crim, cass, 16 juin 1986, Revue de droit intrnational des systemes éléctronique de 
paiment, 1987, n° 18, p. 9. 

.111مجيل عبد الباقي، مرجع سابق، ص ـ  )5(  
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ج ـ جرمية استعمال حمرر مزور:   

هذه الواقعة تعد جرمية استعمال حمرر مزور وفقا لنصوص قانون  يرى جانب من الفقه أنّ 

. )1(العقوبات  

ذا الرأي املشر جرمية استعمال حمرر مزور يف قانون الغش  ع الفرنسي، حيث عاقب علىأخد

، ويف قانون العقوبات اجلديد املعمول به حاليا سنة 462/6مبوجب املادة  1988املعلومايت لعام 

، وجاءت هذه احلماية اجلنائية عامة، على خالف قانون 441/1مبوجب املادة  1994

اء، والذي جاء حبماية جنائية املتعلق بأمن الشيكات وبطاقة الوف 1991الصادر عام  91/1382

خاصة لبطاقات الوفاء من التزوير واستعمال حمرر مزور، حيث عاقب على جرمية استعمال حمرر 

.)2(2000من قانون النقد واملالية لسنة  163/3سابقا واملادة  67/2مزور يف املادة   

ي قام باستعماهلا فيما يصادف يف هذه اجلرمية أن الذي قام بتزوير بطاقة اإلئتمان هو نفسه الذ 

زورت من أجله (سواء بالسحب أم بالوفاء). يف هذه احلالة نكون إزاء تعدد يف اجلرائم، جرمية تزوير 

وكذلك جرمية استعمال احملرر املزور. وهذا التعدد قد يكون معنويا وذلك إذا مت التزوير واالستعمال 

لتجار، فالتوقيع تزوير واستعمال للبطاقة يف بفعل واحد، كأن يوقع املتهم على الفواتري لدى أحد ا

نفس الوقت، ويف هذه احلالة يعاقب على اجلرمية ذات الوصف األشد. كما قد يكون تعددا ماديا 

مىت ارتكب اجلرمية بفعلني مستقلني. وهذا التعدد قد يكون مرتبطا ارتباطا غري قابل للتجزئة وذلك 

 اسم صاحب البطاقة واستعماهلا، كما يكون ارتباطا مىت ارتكبت اجلرميتني لغرض واحد مثل تغري

بسيطا، إذا مل يكن لغرض واحد كاستعمال البطاقة املزورة لتحقيق أغراض مل تكن يف ذهنه وقت 

.  )3(تزويره البطاقة  

                                                
. وانظر أيضا:37عمر سامل، مرجع سابق، ص ـ  )1(  

       . 92 .94 p,1994 ,dalloz, le droit pénal des cartes magnétique ,et/ou crédit ),c (Gavala      
. وما بعدها 169 انظر يف تفاصيل اجلرمية صـ  )2(  

.857ـ  856، ص 1996كيالين حممود، النظام القانوين لبطاقة الوفاء والضمان، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة عني مشس، ـ  )3(  
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يف التشريع الفرنسيااللكتروين  دفعحلماية اجلنائية لبطاقة ال: االفرع الثاين     

نص يف املادة احلادية عشر من قانون  دفعاية جنائية خاصة لبطاقة المح ع الفرنسي علىاملشر

، احملدد لقواعد 1935أكتوبر  30من املرسوم  بقانون  67) واليت عدلت املادة 1882ـ  91(

 67/2، و67/1التعامل بالشيك واملرتبط ببطاقات الدفع، إذ تنص هذه املادة على إدخال املادتني 

نون األخري.من هذا القا 67بعد املادة   

 67من القانون السابق الذكر، يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها يف املادة  67/1وفقا للمادة 

         فرنك، 5000000ك حىت نفر 3600والغرامة من  سنواتسبعة  إىل سنة واحدةحلبس من (ا

أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط:  

السحب. ـ كل من قام بتقليد أو تزوير بطاقات الوفاء أو 1  

ـ كل من استعمل أو حاول استعمال البطاقة املقلدة أو املزورة وهو عامل بذلك. 2  

ـ كل من قبل الدفع ببطاقة الوفاء على الرغم من علمه بتقليد البطاقة أو تزويرها.  3  

فإنه يف احلاالت السابقة يتعني مصادرة وتدمري الشيكات والبطاقات املقلدة 67/2ا املادة أم                

أو املزيفة، وكذلك مصادرة املواد واملاكينات واملعدات أو األدوات اليت استخدمت أو اليت كانت 

يد، إال إذا استخدمت بدون علم املالك. االستخدام يف التزييف أو التقلمتجهة إىل  

 67/2و 67/1و 67أدخل تعديل آخر على املواد  2000بصدور قانون النقد واملالية سنة 

) 1223ـ  2000مبوجب األمر رقم ( 1935أكتوبر  30 لغيت هذه املواد من قانونحيث أ

احملدت على هذه اجلرائم مبوجب املادة الرابعة منه، حيث اقتصر التعديل د لقانون النقد واملالية، ونص

وبر أكت 30على الشق اجلزائي دون املساس باألفعال الثالث املنصوص عليها يف القانون القدمي (قانون 

من األمر رقم  163/4من القانون السابق الذكر هي املادة  67/1)، ومن مت أصبحت املادة 1935

 5/ 163مي هي املادة من القانون القد 67/2) املتعلق بالنقد واملالية، أما املادة 1223ـ  2000(

) السالف الذكر.1223ـ  2000رقم ( من األمر  

قات الوفاء مث العقوبات املقررة هلا.تباعا اجلرائم اخلاصة ببطا وعليه نفصل  



	     احلماية اجلنائية املوضوعية للحكومة اإللكترونية                                          لباب األولا  
 

 169  

يف التشريع الفرنسي:  (الدفع) أوال ـ اجلرائم اخلاصة ببطاقة الوفاء  

نص املعدل  2000لسنة  واملالية النقد قانون ) من 163/3املادة ( يف الفرنسي عاملشر

 ثالث منه على 14من خالل املادة  2007أكتوبر  29الصادر يف  1544ـ 2007بالقانون رقم 

: )1(هي جرائم  

ـ جرمية تقليد أو تزوير بطاقة الوفاء.  

ـ جرمية استعمال أو حماولة استعمال البطاقة املزورة أو املقلدة.   

ـ جرمية قبول التعامل بالبطاقة على الرغم من العلم بتزويرها أو تزويرها.   

 بطاقة الوفاء أو السحب حمل اجلرائم الثالث السابقة الذكر هي  ضح من خالل هذه املادة أنّيت

وهي بدورها املوضوع الذي ينصب عليه نشاط اجلاين يف األفعال الثالث، واملشرع الفرنسي عرف 

اخلاص  1991ديسمرب  30الصادر يف  1382ـ  91من القانون رقم  57/1يف املادةبطاقة الوفاء 

ئتمان، أو إحدى أداة تصدر من إحدى مؤسسات اإل" الشيكات وبطاقات الوفاء، بأا: بتأمني

 1984يناير   24والصادر يف   46ـ  84من القانون رقم  08اجلهات املنصوص عليها يف املادة 

.)2("واخلاص بنشاط ورقابة مؤسسات اإلئتمان، وتسمح حلاملها بسحب أو حتويل النقود من حسابه  

        االعتماداقة كبط لبطاقاتكل األنواع األخرى ل ضح مبفهوم املخالفة أنّوعليه يت               

أو البطاقات اخلاصة ال تصلح أن تكونا موضوعا للجرائم الثالث،  وإن كان ميكن أن ختضع 

                                                
(1 (  ـ  Article L163-3 Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 41 JORF 30 
octobre 2007, consiste « Est puni des peines prévues à l'article L. 163-3 le fait pour toute 
personne : 
1. De contrefaire ou de falsifier une carte de paiement ou de retrait ; 
2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'une carte de paiement 
ou de retrait contrefaisante ou falsifiée ; 
3. D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'une carte de 
paiement contrefaisante ou falsifiée.” 

من القانون ذاته، وهي تصدر من ذات جهات إصدار بطاقة الوفاء،  57/2ة أما بطاقة السحب فقد عرفها املشرع الفرنسي يف املادـ  )2(
ولكن يقتصر دورها على سحب النقود فقط من أجهزة التوزيع اآليل.  
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وبعد حتديد حمل جرائم بطاقة الوفاء نتطرق فيما يلي تفصيل . )1(للنصوص العامة يف التزوير املعلومايت

هذه اجلرائم.  

ـ جرمية تقليد أو تزوير بطاقة الوفاء:  1  

نص 2000من قانون النقد واملالية لسنة  163/3على هذا الفعل يف املادة الفرنسي ع املشر 

وذلك يف الفصل اخلامس املتعلق باجلرائم املرتبطة بالشيكات ووسائل الدفع، وذلك بقوله: "يعاقب 

ب..". كل من قام بتقليد أو تزوير بطاقة وفاء أو سح  163/3بالعقوبات املنصوص عليها يف املادة 

وعلى الرغم من أن املشرع مل يوضح يف هذا النص كافة األركان اليت تقوم عليها هذه اجلرمية إال أنه 

من قانون العقوبات الفرنسي اجلديد ميكن حتديد أركاا. 441/1استنادا إىل نص املادة   

أ ـ الركن املادي:   

التزوير فضال عن بيان اآلثار اليت يتخذ الركن املادي هلذه اجلرمية إحدى الصورتني: التقليد أو 

يرتبها وهي إحداث الضرر.   

Ø :ويقصد به يف جمال بطاقة )2(يقصد به عموما صناعة شيء على غرار شيء آخر التقليد ،

ي الوفاء، صناعة بطاقة وفاء على غرار بطاقة أخرى، ويستلزم األمر يف هذه احلالة معرفة الرقم السر

ة املقلدة. وقد حيدث أن يتم اصطناع بطاقة وفاء جديدة دون أن اخلاص ا عند استخدام البطاق

.)3(حتت مدلول التزوير االصطناعألخرى، ويف هذه احلالة يدخل  تكون على غرار بطاقة  

Ø جاء لفظ التزوير عاما دون حتديد طرق خاصة به، وذلك يتوافق مع ما نص عليه  التزوير: 

الفرنسي اجلديد، حيث جاء لفظ تغيري احلقيقة مطلقا من قانون العقوبات  441/1املشرع يف املادة 

      غري حمدد على سبيل احلصر، ومفاده أن أي تغيري يف بطاقة الوفاء ذاا سواء بتغيري بعض أرقامها، 

أو اإلمضاء املوقع عليها، أو اإلسم املدون فوق ظهرها، أو أي تعديل على البيانات االلكترونية، بأي 

                                                
.وما بعدها 72التزوير املعلومايت ص  جرمية  انظر فيما سبق خبصوصـ  )1(  
،             2012حدث التعديالت، دار النهضة العربية، القاهرة، وفقا ألحممود جنيب حسين، شرح قانون العقوبات، القسم اخلاص، ـ  )2(

.238ص   
.686حممد عبيد الكعيب، مرجع سابق، ص ـ  )3(  
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وير املادي(سواء باإلدخال، التعديل أو احلذف) يتحقق الركن املادي هلذه طريقة من طرق التز

اجلرمية.   

أما بالنسبة للتزوير املعنوي، فهناك صعوبة وقوعه نظرا ألن بطاقة الوفاء تصدر من إحدى 

املؤسسات املالية، ويتبعها رقم سري، وتفترض وجود حساب خاص بالعميل الذي صاحب البطاقة، 

ص شخصية صاحب حساب يف أحد البنوك بشرط أن يعلم بأنه مل حيصل على بطاقة فإذا انتحل شخ

وفاء من البنك، مث طلب هذه البطاقة فصدرت باسم صاحب احلساب احلقيقي، وحصل املتهم عليها، 

ففي هذه احلالة نكون بصدد تزوير معنوي اختذ صورة جعل واقعة مزورة يف صورة واقعة صحيحة، 

.)1(الغريوذلك بانتحال شخصية   

Ø :ال يكفي لقيام جرمية تقليد أو تزوير بطاقة وفاء قيام الركن املادي بتغيري احلقيقة  الضرر

يف البطاقة، وإمنا أن يكون من شأن ذلك إحداث ضرر للغري، واملالحظ أن املشرع مل يذكر الضرر 

ر عليه فقها وقضاء ، إال أن املستق2000من قانون النقد واملالية لسنة  163/3صراحة يف نص املادة 

أو املؤسسات املالية. ويستوي  ضرورة توافر هذا الركن ويكفي أن يكون ضررا إحتماليا ميس األفراد

يف الضرر أن يكون ماديا أو معنويا، ومسألة توافر الضرر من املسائل املوضوعية اليت يقدرها قاضي 

.)2(املوضوع حسب ظروف كل دعوى  

   ب ـ الركن املعنوي:

بطاقة الوفاء جرمية مقصودة، ومن مث يتخذ ركنها املعنوي صورة القصد  قليد أو تزويرجرمية ت

اجلنائي العام بشقيه العلم واإلرادة، بأن يعلم اجلاين أن ما يرتكبه هو فعل جمرم قانونا، ومع ذلك تتجه 

إرادته لتنفيذ هذه النتيجة.  

ا خاصا، يتمثل  يف اجتاه نية اجلاين إىل جانب هذا القصد يلزم لقيام الركن املعنوي توافر قصد

إىل استعمال بطاقة الوفاء املزورة فيما زفإذا )3(ه، وإضافة املتحصل منها إىل ممتلكاتهـرت من أجلو .
                                                

.687حممد عبيد الكعيب، مرجع سابق، ص ـ  )1(   
ار النهضة العربية، القاهرة عمر أبو الفتوح عبد العظيم احلمامي، احلماية اجلنائية للمعلومات املسجلة إلكترونيا، دراسة مقارنة، دـ  )2(

.930، ص 2010  
.940عمر أبو الفتوح عبد العظيم احلمامي، مرجع سابق، ص ـ  )3(  
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ختلفت هذه النية انتفى القصد اجلنائي، ومىت توافر للقصد اجلنائي عناصره فال عربة بالبواعث اليت قد 

ة تقليد وتزوير بطاقة الوفاء.تدفع اجلاين على ارتكاب  جرمي  

ـ جرمية استعمال أو حماولة استعمال البطاقة املزورة أو املقلدة: 2   

، نص املشرع 2000من قانون النقد واملالية لسنة  163/3طبقا للفقرة الثانية من املادة  
    قلدةالفرنسي على هذه اجلرمية بقوله: "كل من استعمل أو حاول استعمال بطاقة وفاء أو سحب م

أو مزورة وهو يعلم ذلك.".  

: )1(واملعنوي وفيما يلي تفصيل ذلك توافر ركنيها املاديبوعليه ال تقوم هذه اجلرمية إال   

:أ ـ الركن املادي  

، أي االستعماليتمثل الركن املادي يف جرمية استعمال بطاقة وفاء مقلدة أو مزورة يف فعل 

صحيحة، ومؤدى ذلك أن جمرد وجود البطاقة املزورة يف ا على أا  واالحتجاجإحراز البطاقة 

 واالحتجاج،فيتعني أن يقوم املتهم بإحرازها )2(االستعمالحيازة املتهم دون إحرازها ال يقوم به فعل 

يف  يستخدمهاأو  تخدمها يف الوفاء لدى أحد التجارا على أا صحيحة، ويكون ذلك عندما يس

. )3(آليلالسحب من إحدى آالت التوزيع ا  

ب ـ الركن املعنوي:  

         يتخذ الركن املعنوي هلذه اجلرمية صورة القصد اجلنائي العام، أي العلم بتزوير البطاقة 

ا على أا صحيحة، وينتفي  واالحتجاج(يف الوفاء أو السحب)،  استعماهلاأو تقليدها، وإرادة 

.)4(أو بتزوير بطاقة الوفاء، حىت ولو ضبطت معه القصد وبالتايل اجلرمية إذا تبث جهل املتهم بتقليد  

                                                
هناك صعوبة حتديد طبيعة جرمية استعمال بطاقة الوفاء املقلدة أو املزورة، حيث اعتربها البعض من اجلرائم املستمرة والبعض اآلخر من ـ  )1(

أو مزورة   ساس الوقت اليت تستغرقه اجلرمية يف حتقيق كافة عناصرها، وعليه تعتربجرمية استعمال بطاقة وفاء مقلدةاجلرائم الوقتية، وذلك على أ

جرمية وقتية إذا كان تقدمي البطاقة كوسيلة وفاء أو سحب من آالت توزيع النقود ال يستغرق إال برهة قليلة من الزمن، والعكس صحيح.  
.691سابق، ص  حممد عبيد الكعيب، مرجعـ  )2(  

(3 (ـ   Gavalda (c), op cit, p 92. 
  .Ibid p. 92ـ (4)
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من القانون السابق الذكر أن املشرع الفرنسي  163/4ه من خالل نص املادة جتدر اإلشارة أن

عاقب على الشروع يف جرمية االستعمال للبطاقة املقلدة أو املزورة، وذلك من خالل عبارة "من 

ملتهم يف حتقيق النتيجة اإلجرامية املترتبة على هذا حاول استعماهلا"، ويتحقق ذلك عندما يفشل ا

وهي احلصول على اخلدمة أو السلعة عندما يستخدمها كوسيلة للوفاء، أو احلصول على اإلستعمال، 

النقود إذا استخدمها كوسيلة للسحب. واحلقيقة أن االستعمال أو حماولة اإلستعمال تبدو قليلة 

. )1(قاب بني اجلرمية التامة وجمرد احملاولةاألمهية مادام املشرع ساوى يف الع  

ـ جرمية قبول التعامل ببطاقة مقلدة أو مزورة: 3  

نص من قانون النقد واملالية الفرنسي لسنة  163/4ع على هذه اجلرمية يف املادة املشر

، حيث جاء فيها: "كل من قبل الدفع عن طريق بطاقة وفاء مقلدة أو مزورة وهو يعلم 2000

فاجلرمية  تقوم هنا يف حالة استخدام البطاقة كوسيلة وفاء فقط دون السحب، حبيث يسأل  بذلك"،

التاجر أو صاحب اخلدمة يف حالة توافر ركين هذه اجلرمية، ومها ركن مادي وآخر معنوي.  

أ ـ الركن املادي:  

لى الرغم ل الركن املادي يف هذه اجلرمية يف قيام شخص بقبول الوفاء عن طريق البطاقة عيتمثّ

من علمه بتقليدها أو تزويرها، ويكون هذا الشخص يف العادة تاجرا أو مقدم خدمة معينة، وعليه 

تثور يف هذه احلالة إشكالية تطبيق القواعد العامة للمسؤولية اجلنائية على أساس أن التاجر يف هذه 

مت تقليد  يذلاحلساب احلالة هو اجلاين واين عليه قد يكون البنك املسحوب عليه، أو صاحب ا

بطاقته.   

حلل هذه اإلشكالية ينبغي التمييز بني ثالث فروض:   

: أن يقوم حامل البطاقة املقلدة أو املزورة بتقدميها إىل التاجر ويفصح له عن الفرض األول

مع حامل البطاقة بقبوهلا ويتم الوفاء بواسطتها، يف هذا الفرض  باالتفاقطبيعتها، ويقوم هذا األخري 

فإن حامل البطاقة ال يسأل عن جرمية استعمال، ألنه مل حيتج بالبطاقة على أا صحيحة، وإمنا يسأل 

                                                
.693حممد عبيد الكعيب، مرجع سابق، ص ـ  )1(   



	     احلماية اجلنائية املوضوعية للحكومة اإللكترونية                                          لباب األولا  
 

 174  

ف أن كشريك للتاجر الذي حيتج ا على البنك بأا بطاقة  صحيحة، وال يغري من ذلك التكيي

. )1(صورة من البطاقة املزورةبالتاجر سوف حيتج على البنك   

امل البطاقة املزورة بتقدميها للتاجر على أا صحيحة، ويعلم هذا أن يقوم حالفرض الثاين:  

األخري أا مزورة وال يفصح حلاملها عن ذلك، ويقبل الوفاء بواسطتها، يف هذا الفرض يعد حامل 

، ويعد التاجر كذلك مرتكبا للجرمية ذاا، وقد حيتج التاجر بصورة االستعمالالبطاقة مرتكبا جلرمية 

حقه وهو يعلم أن البطاقة مزورة، وهذه الصورة تكفي لقيام جرمية  الستيفاءلدى البنك هذه البطاقة 

.)2(إذا توافرت بقية أركاا االستعمال  

       وهو نادر الوقوع، يكون فيه حامل البطاقة غري عامل بأن البطاقة مقلدة  الفرض الثالث:

و التزوير، وعلى الرغم من ذلك يقوم بقبوهلا، أو مزورة ويقدمها للتاجر، ويعلم هذا األخري بالتقليد أ

القصد اجلنائي، ولكن يسأل التاجر  النتفاء االستعماليف هذه احلالة ال يسأل حامل البطاقة عن جرمية 

إذا استخدمها واحتج ا يف مواجهة البنك.   االستعمالعن جرمية   

ب ـ الركن املعنوي:  

القصد اجلنائي العام بشقيه العلم واإلرادة، ويتمثل  خذ الركن املعنوي يف هذه اجلرمية صورةيت

وفقا للقواعد العامة يف علم املتهم (التاجر) بأن بطاقة وفاء مقلدة أو مزورة، واجتاه إرادته إىل قبوهلا 

كوسيلة وفاء.    

يف التشريع الفرنسي: (الدفع) ثانيا ـ العقوبات املقررة للجرائم الواقعة على بطاقة الوفاء   

ر قرع الفرنسي هلذه اجلرائم نوعني من العقوبات، عقوبتني أصليتني، وأخرى عقوبة املشر

ل فيما يلي:ة وجوبية تتمثّتكميلي  

  :األصليةأ ـ العقوبات 

السابقة الذكر بعقوبة احلبس ملدة  الثالثمرتكب جرائم بطاقة الوفاء  الفرنسي عاقب املشرع

 163/3يورو، وذلك ما نصت عليه املادة  750.000) سنوات، وغرامة مالية تقدر بـ 7سبع (
                                                

.695حممد عبيد الكعيب، مرجع سابق، ص ـ  )1(  
.91، ص25، جمموعة أحكام حمكمة النقض، السنة السابعة، رقم 1956يونيو  26نقض ـ  )2(  
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، ويالحظ أن املشرع الفرنسي مل يترك للقاضي )1(2000من قانون النقد واملالية الفرنسي لسنة 

          سلطة تقديرية يف تقرير العقاب يف هذه اجلرائم حيث ساوى بني مقلد أو مزور البطاقة ومع 

أن يكون املبلغ بسيط أو كبري،  ويستويقبلها للوفاء ا، من يستعملها للوفاء أو السحب، ومع من ي

ولعل الغاية من ذلك هو محاية البطاقة يف حد ذاا حيث أصبحت من أكثر وسائل الوفاء يف العصر 

، احملدد لقواعد التعامل 1935أكتوبر  30احلايل، وذلك خبالف القانون القدمي امللغى وهو قانون 

منه على عقوبة احلبس اليت ال تقل  67لدفع، حيث حدد من خالل املادة بالشيك واملرتبط ببطاقات ا

فرنك وال  3.600) سنوات، والغرامة اليت ال تقل عن 7) وال تزيد على سبع (1مدا عن سنة (

فرنك، أو إحدى هاتني العقوبتني.  5.000000تزيد عن   

، 2000الية الفرنسي لسنة من قانون النقد وامل 163/5: طبقا للمادة ب ـ العقوبة التكميلية

ل موضوعها يف البطاقات ، ويتمثّ)2(أضاف املشرع الفرنسي عقوبة تكميلية وجوبية هي املصادرة

املقلدة أو املزورة وذلك بغرض تدمريها، وأيضا املواد واملاكينات واملعدات واألدوات اليت استخدمت 

هذا الغرض إال إذا كان ذلك بدون علم يف التقليد أو التزوير أو اليت كان مقررا استخدامها يف 

. )3(املالك  

                                                
(1) - Article L163-3 de Code monétaire et financier francais dispose :” Est puni d'un 
emprisonnement de sept ans et d'une amende de 750 000 euros le fait pour toute personne: 
1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 
133-4 ; 
2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque ou un autre 
instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ; 
3.D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque ou 
d'un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié. 
(2) -  Article L163-5 de Code monétaire et financier francais dispose “La confiscation, aux 
fins de destruction, des chèques et autres instruments mentionnés à l'article L. 133-
4 contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux articles L. 163-3 à L. 163-
4-1. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils, 
instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient 
destinés à servir à la fabrication desdits instruments, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu 
du propriétaire”. 

، احملدد لقواعد التعامل بالشيك واملرتبط ببطاقات 1935أكتوبر  30من قانون   2/ 67العقوبة التكميلية املنصوص عليها يف املادة ـ  )3(

.2000د واملالية الفرنسي لسنة من قانون النق  5/ 163الدفع ـ هي نفسها املنصوص عليها يف املادة   
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أخريا فإننا نالحظ أن احلماية اجلنائية لبطاقة الوفاء يف التشريع الفرنسي اقتصرت فقط على 

ا كوسيلة وفاء، دون أن متتد لألفعال غري  جترمي تقليد أو تزوير البطاقة واستعماهلا، أو قبول التعامل

أو إلغائها  ل البطاقة مثل استخدام البطاقة على الرغم من انتهاء صالحيتهااملشروعة اليت يرتكبها حام

كوسيلة وفاء أو سحب على الرغم من عدم وجود رصيد  استخدامهامن اجلهة اليت أصدرا، أو 

دائن حلاملها لدى البنك.   

سي لسنة من قانون النقد واملالية الفرن 163/4وعليه يف احلاالت غري املنصوص عنها يف املادة 

، تطبق عليها القواعد العامة يف قانون العقوبات، سواء مت تكييف نشاط املتهم على أنه سرقة 2000

. )1(أو نصب أو خيانة أمانة  

حلماية احلكومة االلكترونية اخلاص باألحكام املوضوعية موضوع الباب األول  هذا ما خيص

د من متابعة قضائية ملعاقبة مرتكيب هذه كايف، بل الب إن رصد هذه اجلرائم غريفوعليه جزائيا، 

" احلماية اجلنائية اإلجرائية للحكومة  اب الثاين من الدراسة املعنون بـحمل حبث الب اجلرائم، كل ذلك

االلكترونية".  

 

                                                
(1  Etienne Madrranges, la loi du 30 décembre 1991, relative à la sécurité des chèque  et (ـ  
des cartes de poiment , vers un denengorgement des tribunaux, la nouvelle pénalité          
libératoire, G. P ,doc, p. 3.                                                                                         
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ى احلكومة االلكترونية من األمناط اإلجرامية اليت فجرا حديثا ثورة تعد اجلرائم الواقعة عل

تقنية املعلومات واإلتصاالت عن بعد، حيث تعترب من املستجدات اليت مل تكن معروفة للقانون 

حماولة للتعامل إجرائيا مع هذا النمط اإلجرامي يف إطار عملية البحث  اجلزائي اإلجرائي، وبالتايل فأي

سوف خيلق إشكاالت يف نطاق قانون اإلجراءات الذي وضعت نصوصه لتحكم إجراءات  ،والتحقيق

متعلقة جبرائم تقليدية ال توجد صعوبات كبرية يف إثباا أو التحقيق فيها ومجع األدلة املتعلقة ا، بل 

ا ظهر أن هذه الطرق التقليدية أصبحت عقيمة بالنسبة إلثبات هذا النوع املستحدث من اإلجرام، هلذ

نوع خاص من األدلة ميكن اإلعتماد عليه يف إثبات اجلرائم الواقعة على احلكومة االلكترونية، ومن مت 

. )1("الدليل اإللكتروين"نسبتها إىل فاعليها، وهذا الدليل  يطلق عليه   

من بناء على ما سبق، سنتناول إجراءات مجع األدلة عن اجلرائم الواقعة على احلكومة اإللكترونية  

خالل الفصل األول، وختصيص الفصل الثاين للقواعد اخلاصة باحملاكمة يف هذا النوع املستحدث من 

اإلجرام الواقع على احلكومة اإللكترونية.   

إجراءات مجع األدلة عن اجلرائم الواقعة على احلكومة االلكترونية: لالفصل األو  

ماتية، من حيث حداثة أساليب إرتكاا، وسهولة إنّ الطبيعة اخلاصة اليت تتميز ا اجلرائم املعلو

إخفائها وسرعة حمو آثارها، بل أن هذه اآلثار ليست حمصورة يف النطاق اإلقليمي لدولة بعينها، بل 

مرتكبيها يتسمون بالذكاء والدراية يف التعامل مع جمال املعاجلة  ن أنتتعداه إىل دول أخرى، فضال ع

ب بل إا تستهدف حمال من طبيعة خاصة ونعين بذلك املعلومات، اآللية للمعطيات، ليس هذا فحس

األمر الذي بات يثري بعض التحديات القانونية والعملية أمام األجهزة املعنية مبكافحة اجلرمية، السيما 

                                                
 وهي)  (0، 1الثنائي الرقمي إىل استخدام النظام Digital evidenceيرجع أصل  مصطلح الدليل الرقمي أو الدليل اإللكتروين  ـ)1(

، والواحد Offاإلغالق وضع(الصفر) ميثل اآليل، حيث احلاسب خلدا)وغريها ورموز وحروف أشكال( البيانات كل ا تسجل اليت الصيغة

عرف ي ماBit)( عدد بيت ، ويشكلBit)بالبيت ( يعرف ) ما1(واحد الرقم ) أو0صفر( الرقم ، وميثلOnالتشغيل وضع)1(

ت، الس الوطين للثقافة والفنون انظر: بيل جيتس، املعلومة بعد االنترنت: طريق املستقبل، ترمجة عبد السالم رضوان، الكوي. Byteبالبايت

.63ـ  41، ص 1998واآلداب،   
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عملية إثبات هذه اجلرائم وآلية مباشرة عمليات االستدالل والتحقيق عرب البيئة اإلفتراضية لتعقب 

.)1(تقدميهم للعدالةارمني و  

كل هذه التحديع اجلزائي إىل إعادة النظر يف كثري من املسائل اإلجرائية، ات دفعت باملشر

خاصة فيما يتعلق مبسألة اإلثبات باعتبارها أهم موضوعات هذا القانون. ذلك أن الدليل الذي يقوى 

لتقنية، وهو األمر الذي ال تكون ون من ذات طبيعتها اهذا النوع من اجلرائم البد وأن يكعلى إثبات 

فيه القواعد اإلجرائية التقليدية الستخالص الدليل قادرة على القيام به. مما يستوجب تدخل املشرع 

لتكريس قواعد إجرائية ميكن للجهات املكلفة بالبحث والتحري عن اجلرمية املعلوماتية اإلعتماد عليها 

جلرائم الواقعة على احلكومة اإللكترونية منها اجلرائم يف الوصول إىل الدليل املناسب يف إثبات ا

املعلوماتية.   

ما مدى ختصيص املشرع اجلزائري قواعد : ة يف هذا اإلطار حولوعليه تتمحور اإلشكالي

إجرائية خاصة بالتعامل مع اجلرائم الواقعة على احلكومة االلكترونية ومنها اجلرائم املتصلة 

صال؟ وما مدى فاعليتها يف احلصول على الدليل االلكتروين؟اإلعالم واإلت تبتكنولوجيا  

ي والتحقيق عن اجلرائم الواقعة على احلكومة االلكترونيةة التحرخصوصي: ملبحث األولا  

عملية التحقيق  الدعوى اجلزائية متر مبرحلتني، مرحلة التحقيق ومرحلة احملاكمة، ومتر الثابت أنّ

ق األويل ومرحلة التحقيق اإلبتدائي، فاملرحلة األوىل هي مرحلة مجع أيضا مبرحلتني، مرحلة التحقي

، واملرحلة الثانية تدخل يف اختصاص قاضي )2(اإلستدالالت، اليت يباشرها أعضاء الضبط القضائي

التحقيق.  

                                                
عائشة بن قارة مصطفى، حجية الدليل االلكتروين يف جمال اإلثباث اجلنائي يف التشريع اجلزائري واملقارن، دار اجلامعة اجلديدة،  ـ  (1)
.14، ص 2010درية،ناالسك  

املتضمن  2015جويلية  23املؤرخ يف  02ـ15ملعدلة باملادة الرابعة من األمر رقم ا اجلزائية اإلجراءات قانون من 15املادة  حسب ـ)2(
قانون اإلجراءات اجلزائية: "يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية:  

ـ  رؤساء االس الشعبية البلدية، 1  
ـ ضباط الدرك الوطين،  2  
الشرطة لألمن الوطين، ـ املوظفون التابعون لألسالك اخلاصة للمراقبني، وحمافظي وضباط 3  
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إذا كانت اجلهات املكلفة بالتحري والتحقيق عن اجلرمية وارمني معتادة التعامل مع اجلرمية 

التقليدية، واليت ميكن إدراكها باحلواس ملا ميكن أن خيلفه مرتكبوها من آثار مادية يف مسرح بصورا 

اجلرمية من بصمات وآثار أقدام أو بقع دم...، فإن أهم مشكلة ستواجه هذه اجلهات عند تعاملها مع 

.)1(اجلرمية املعلوماتية تبدأ من طبيعة البيئة االفتراضية التقنية اليت ترتكب فيها  

خمتصة بالبحث قضائية ال على ختصيص ضبطية املكافحة الفاعلة قد تنطوي أو وعليه فإنّ

مث حبث متطلبات التحقيق اإلبتدائي وما تتمتع به  ل)،والتحري عن  اجلرائم املعلوماتية (املطلب األو

الثالث  املطلبيف حني خيصص  ة يف التعامل مع هذه اجلرائم وذلك يف املطلب الثاين.من أصول فني

ة. ز من ذات الطبيعة التقنيميتللدليل املناسب إلثبات هذه اجلرائم، والذي ي  

لاملطلب األو :الضبطية املختصي عن اجلرائم الواقعة على احلكومة االلكترونيةة بالبحث والتحر  

لدعوى مرحلة التحقيق األويل (مجع اإلستدالالت) من املراحل اخلطرة يف إطار عملية بناء ا تعد

اجلنائية، ذلك ملا هلا من أمهية يف البحث والتحري عن اجلرائم وعن مرتكبيها، ومجع املعلومات عنها، 

خرى يئة القضية وتقدميها للنيابة أتحريك الدعوى العمومية، وبعبارة وحتضري املادة الالزمة ل

. )2(العامة  

                                                                                                                                              

ـ  ذوو الرتب يف الدرك، ورجال الدرك الذين أمضوا يف سلك الدرك  ثالث سنوات على األقل والذين مت تعيينهم مبوجب قرار مشترك  4

وجب قرار صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع، مفتشوا األمن الوطين الذين قضوا يف خدمتهم ذه الصفة ثالث سنوات على األقل وعينوا مب

مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطين، بعد موافقة جلنة خاصة،  

) سنوات على األقل ذه 3أمضوا ثالث( نـ املوظفون التابعون لألسالك اخلاصة للمفتشني وحفاظ وأعوان الشرطة لألمن الوطين الذي 5

يوليو  23مؤرخ يف  02ـ 15الدفاع الوطين ووزير العدل".  أمر رقم  الصفة والذين مت تعيينهم خصيصا مبوجب قرار مشترك صادر عن وزير

،  40واملتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، ج.ر.ج. ع  1966يونيو سنة  8املؤرخ يف  155ـ66، يعدل ويتمم األمر رقم 2015سنة 

.  2015يوليو  23الصادر يف   

، 1999االنترنت، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة،  رائم املرتكبة عربسعيد عبد اللطيف حسن، إثبات جرائم الكمبيوتر واجل ـ) 1( 

وما بعدها. 95ص   

. 184، ص 2003ـ عبد اهللا أوهايبية، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، دار هومة للطباعة والنشر، اجلزائر،  )2(  
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 وتتميز هذه الفئة بقوة )1(جهزة الضبط القضائيلتحري ألل القانون مهمة البحث واخو ،

املالحظة وسرعة البديهة، حيث  حياول ضابط الشرطة القضائية بكل جهد متابعة اجلرمية والبحث 

فيها وعن األدلة وصوال  إلظهار احلقيقة.   

ا ملواجهة اإلجرام املستحدث، كاجلرائم  وعليه تعد هذه املرحلة من أبرز املراحل اليت يستعان

ي يف البيئة اإللكترونية يستوجب باإلضافة إىل كل هذا تطوير أجهزة الضبط التحر  أنّاملعلوماتية، غري

ر احلاصل يف جمال اجلرمية. القضائي لتواكب التطو  

صة مبكافحة هذا النوع املستحدث من نتيجة هلذا قامت معظم الدول بإحداث أجهزة متخص

ضي وكشف النقاب عنها، وقد محلت هذه اإلجرام تتوىل مهمة التحري عن جرائم العامل اإلفترا

ي عن جرائم املعلوماتية إىل غري األحهزة تسميات خمتلفة منها مثال شرطة األنترنت أو فرقة التحر

ذلك من التل).سميات(الفرع األو  

ال يقتصر األمر على إحداث أجهزة خمتصة بالبحث والتحري عن اجلرائم الواقعة على احلكومة 

رائم املعلوماتية مثال، بل يتطلب أيضا منح هذه األجهزة أساليب حتري خاصة االلكترونية كاجل

تتماشى وهذا النوع من اإلجرام وذلك يف إطار مكافحة هذه النوعية من اجلرائم (الفرع الثاين).  

يف اجلرائم الواقعة على احلكومة اإللكترونية املختصة وحدات الضبط القضائي  :للفرع األوا  

ز ا اجلرمية املعلوماتية ذهبت أغلب الدول إىل استحداث لطبيعة التقنيةّ اليت تتميبالنظر إىل ا

أجهزة متخصصة هلا من الكفاءة والتدريب والوسائل البشرية ما يؤهلها للتعامل مع هذه النوعية 

اخلاصة من اإلجرام، يف هذا اإلطار نعرض وحدات الضبط القضائي يف اجلرائم الواقعة على احلكومة 

جرائم تكنولوجيا االعالم  كما يطلق عليها املشرع اجلزائري االلكترونية مبا فيه جرائم معلوماتية أو

واالتصال على املستوى الداخلي (أوال) مث على املستوى الدويل(ثانيا).  

                                                
جلزائري، يشمل الضبط القضائي:من قانون اإلجراءات اجلزائية ا 14ـ حسب املادة  )1(  
ـ ضباط الشرطة القضائية. 1  
ـ أعوان الضبط القضائي. 2  
ـ املوظفني واألعوان املنوط م قانونا بعض مهام الضبط القضائي.  3  
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يف اجلرائم الواقعة على احلكومة اإللكترونية على املختصة الـ وحدات الضبط القضائي أو

ي: املستوى الداخل  

بادرت خمتلف الدول بإنشاء أجهزة متخصصة يف جمال اجلرمية املعلوماتية يف إطار مكافحتها 

كفاءة وتدريب يؤهلها للتعامل مع من والبحث والتحري عنها وعن مرتكبيها، وذلك ملا تتمتع به 

هذا النوع املستحدث من اإلجرام. وسنحاول إلقاء الضوء على هذه األجهزة املوجودة يف بعض 

الدول مث نعرج على الوضع يف اجلزائر.  

املختصة يف الدول األجنبية: األجهزة  ـ أ  

كانت الدول املتقدمة سباقة يف مكافحة اجلرائم املعلوماتية، وهي حتاول جاهدة يف إحداث 

أجهزة متخصصة يف ذلك، وعلى درجة عالية من التقنية، ومن هذه الدول الواليات املتحدة 

ا وفرنسا، وذلك فيما يلي:األمريكية، بريطاني  

1. يف الواليات املتحدة األمريكية:   

الواليات املتحدة األمريكية من أوىل الدول اليت قامت بتقدمي خدمات القطاع اإلداري عن  تعد

، حني أصدر نائب الرئيس 1935بعد وكان ذلك يف بداية التسعينات وبالضبط يف سبتمرب من عام 

محل عنوان "من البريوقراطية إىل اإلنتاج: حنو حكومة تعمل أكثر  األمريكي السابق آل جور تقريرا

، هذا من جهة.)1(وتكلف أقل"  

ومن جهة أخرى تعد الواليات املتحدة االمريكية هي األخرى من أوىل الدول اليت واجهت 

ئم ، وذلك بالنص على مواجهتها تشريعيا بإنشاء إدارة متخصصة ملتابعة اجلرا)2(اجلرائم املعلوماتية

، Federal Burau of Investigation (F.B.I)املعلوماتية مبكتب التحقيقات الفدرايل

                                                
.16ـ خالد ممدوح ابراهيم، مرجع سابق، ص  )(1  

ـ  1976ا خاصا حبماية أنظمة احلاسب اآليل، وكان ذلك قي (سنت قانونـ تعد الواليات املتحدة األمريكية ثاين دولة بعد السويد  )2( 
حدد معهد األدلة القومي مخسة أنواع رئيسية للجرائم املعلوماتية وهي: جرائم احلاسب اآليل الداخلية، جرائم  1985)، ويف سنة1985

جرامية، وسرقة الربامج اجلاهزة واملكونات املادية االستخدام غري املشروع عن بعد، وجرائم التالعب باحلاسب اآليل، أيضا دعم التعامالت اإل
) عرف فيه مجيع املصطلحات الضرورية لتطبيق القانون على اجلرائم 1213صدر قانونا تشريعيا حيمل الرقم ( 1986للحاسب اآليل. ويف سنة 

اليات الداخلية بإصدار تشريعاا اخلاصة ا املعلوماتية، كما وضعت مجيع املتطلبات الدستورية الالزمة لتطبيقه، وعلى إثر ذلك قامت الو
للتعامل مع هذه اجلرائم ، من ذلك قانوان والية تكساس جلرائم احلاسب اآليل. انظر: مصطفى حممد موسى، اجلهاز االلكتروين ملكافحة 

.95، ص 2001اجلرمية، الطبعة األوىل، مطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع، مصر،   
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جمموعة من األشخاص املدربني على كيفية متابعة تلك اجلرائم والتحري عنها  هداخل والذي يضم

1(حتصيله من أدلة وضبطها واحملافظة على ما يتم(.  

هناك مراكز أخرى هلا نفس  )،F.B.Iيف ألـ( باإلضافة إىل إدارة مكافحة جرائم املعلوماتية

أهداف هذا اجلهاز املتخصص يف تعقب جمرمي املعلوماتية، تتمثل فيما يلي:    

، وخيتص 1991مت إنشاء هذا القسم سنة  قسم جرائم احلاسوب وجرائم حقوق امللكية الفكرية: •

.)2(بالتعريف ذه اجلرائم والكشف عنها وعن مرتكبيها  

وهو تابع للمباحث الفدرالية األمريكية، ويتقاسم مهامه مع   حلماية البنية التحتية: املركز الوطين •

رجال حكوميا. 125وزارة الدفاع األمريكية، ويتكون من فريق سري يصل أعضاءه إىل   

إنشاؤه من طرف مكتب التحقيقات  متّ :)CCCI ")3مركز تلقي الشكاوى جرائم االنترنت" •

مث دمج مركز شكاوي اإلحتيال عرب االنترنت  2003، ويف عام 2000" يف سنة FBIالفدرايل"

مع هذا املركز، ويعمل مركز بصورة تشاركية مع مكتب التحقيقات  )IFC")4املعروف بـ "

وم بالربط بني معلومات ق، حيث ي)NWC")5الفدرايل واملركز الوطين جلرائم الياقات البيضاء "

.)6(يسلمها لرجال تطبيق القانون لفمنها مايا جرائم االنترنت فيعد يتلقاها من ضح  

تعترب نقطة مراقبة على االنترنت، إضافة إىل أا تتلقى  :"Webpoliceشرطة الواب " •

الشكاوي من مستخدمي الشبكة ومالحقة اجلناة والقراصنة والبحث عن األدلة ضدهم وتقدميهم إىل 

.)7(احملاكمة  

                                                
.404ص مرجع سابق، أمحد فاضل، سليمان ـ  )1(  
أصبح قسما مستقال نتيجة تضخم عمله، ملزيد من التفاصيل أنظر: عمر  1996ـ كان هذا القسم تابعا لوزارة العدل األمريكية ويف عام  )2( 

.814، ص 2004يونس بن عرب، اجلرائم الناشئة عن استخدام االنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،   
"  Internet Centre Complaint Crime "وهو إختصار لـ:  ـ )3(  
"Internet Fraude compcenter"وهو إختار لـ:  ـ)4(  
"National White coller center"ـ وهو إختصار لـ: )5(  
لية احلقوق، جامعة عني دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، ك ،ـ حسن بن سعيد سيف الغافري، السياسة اجلنائية يف مواجهة جرائم االنترنت )6(

.350، ص 2007مشس،   
.77، ص 2001ـ مجيل عبد الباقي الصغري، اجلوانب اإلجرائية جلرائم االنترنت، دار الفكر العريب، القاهرة،  )7(  
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تحقيق يف جرائم امللكية الفكرية وجرائم وهي وحدة متخصصة بال وحدة جرائم االنترنت: •

. )1(االنترنت، ويترأسها مدير مساعد مكتب التحقيقات الفدرايل وهلا ذات مرتبة وحدة التفتيش  

2. قامت السلطات الربيطانية بتخصيص وحدة تضم خنبة من رجال الشرطة املتخصصني يف بريطانيا:  

 40مفتشا،  80وتضم حنو  2001اطها سنة يف البحث والتحري عن اجلرائم املعلوماتية، بدأت نش

موزعني على  40ة العالية، ومنهم متمركزا يف لندن ضمن الوحدة الوطنية ملكافحة جرائم التقني

الوحدات احمللية األخرى.   

ص مهام هذه الوحدة يف متابعة مرتكيب اجلرائم اجلنسية عرب االنترنت، خصوصا تلك تتلخ

.)2(راصنة املعلومات، وجرائم نشر الفريوساتالواقعة على األحداث، وكذلك ق  

3. قامت احلكومة الفرنسية بإنشاء عدة أجهزة ملكافحة اجلرائم املعلوماتية، سواء ما كان يف فرنسا:  

للدفاع الوطين، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وخلية مراقبة التجارة  منها تابعا لألمانة العامة

لكتروين التابعة للمديرية العامة للمنافسة واالستهالك وزجر الغش االلكترونية ومعاجلة الربيد اال

وذلك على النحو التايل: .بوزارة االقتصاد واملالية والصناعة  

ن هذه املؤسسة من األجهزة الرئيسية التالية:تتكو أ  ـ على مستوى األمانة العامة للدفاع الوطين:   

ات: املديرية املركزية لتنظيم أمن أنظمة املعلوم •  

، وهي حتت سلطة الكاتب العام للدفاع )3(2001يوليو  31إحداث هذه املديرية بتاريخ  متّ

الوطين، وتتكون من عدة أجهزة فرعية تتمثل فيما يلي:  

ـ مركز اخلربة احلكومي للرد على االعتداءات املعلوماتية ومعاجلتها: قامت احلكومة الفرنسية 

االنترنت، وأُنيطت به مهمة اليقظة التكنولوجية والرد على  بإحداث جهاز إندارومساعدة على شبكة

.)4(االعتداءات املعلوماتية. وهو يعمل بتنسيق مع املصاحل املكلفة بأمن املعلومات يف خمتلف االدارات  

                                                
، 2007ة، ـ نبيلة هبة هروال، اجلوانب اإلجرائية جلرائم االنترنت قي مرحلة مجع االستدالالت، دار الفكر اجلامعي، االسكندري )1( 

.109ـ  108ص  
.111ـ نبيلة هبة هروال، مرجع سابق، ص  )2(  

 Décret n°2001-693 du 31 juillet 2001 créant au secretariat général de la défenseـ (3)
nationale une direction centrale de la sécurité des systèmes d'information. 

من جمتمع املعلومات بني املؤسسات األمنية واملدنية وشبه األمنية، اجلزءاألول: التجربة الفرنسي، مطبعة عبد الكرمي دحو اإلدريسي، أـ  )4(
.12، ص 2003الدار البيضاء، املغرب،  النجاح اجلديدة، الطبعة األوىل،  
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 3ـ مركز التدريب على أمن أنظمة املعلومات: أُحدث هذا املركز مبوجب املرسوم املؤرخ يف 

اعل املركزي لشبكة التحسيس باملشاكل املرتبطة بأمن أنظمة املعلومات ، ويعترب الف1986مارس 

. )1(وهو اجلهاز املتخصص يف تكوين خمتلف اخلرباء املؤهلني يف هذا الشأن  

املديرية املركزية لتنظيم أمن أنظمة  اإطار األهداف الين تتابعه وعليه فمهمة املركز تندرج يف

أنظمة معلومات الدولة. املعلومات، السيما ما يتعلق بتأمني  

• تسهر هذه املديرية على تأمني حرية وأمن إتصاالت السلطات  ة الوقاية وأمن الدولة:مديري

. )2(العمومية، ووقاية أمن األفراد على تراب اجلمهورية  

• ة التكنولوجيامديري من املهام الرئيسية هلذه املديرية املشاركة يف  اسة:ونقل التكنولوجيا احلس

(البشرية  حملافظة على التراث التقين والعلمي الفرنسي، مع اليقظة العامةدعم ا

. )3(والتكنولوجية)  

:)4(ةهذه اللجنة املهام التالي ىتتولّجلنة االستخبارات املشتركة بني الوزارات:  •  

ـ مهمة األمانة العامة إلجتماعات الوزارات املتعلقة باالستخبارات.   

مذكرات توقعية واستنفارية.ـ وتعد تقارير استخبارية و  

ـ وتنظم وتنشط جمموعات العمل اليت نص عليها املخطط الوطين لإلستخبارات الذي تنسق 

عملية إعداده.  

صة على ص اال للشرطة وما تشمله من مراكز متخصسنخصب ـ على مستوى وزارة الداخلية: 

مستوى الشية وذلك على النحو التايل: رطة الفرنس  

                                                
.14، مرجع سابق، ص عبد الكرمي دحو اإلدريسيـ  )1(   
وأمن الدولة اتظر املوقع االلكتروين اخلاص ا:ملزيد من التفاصيل حول مديرية الوقاية ـ  )2(  

http://www.sgdsn.gouv.fr/site_article58.html 
.17عبد الكرمي دحو اإلدريسي، مرجع سابق، ص ـ ) 3(  

(4 (ـ   Commission de Sécurité ,Guide Pratique à l'usage des Élu,france, 2011,disponibl en 
ligne, leM 02-23-2017: 

http://www.gard.gouv.fr/content/download/3391/22881/file/Guide_maires_2011.pdf	  
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وطين لقمع جرائم املساس باألموال واألشخاص: القسم ال •  

ف من ، ويتأل2004ّبالغ خالل عام  3000وتلقى حوايل  1997بدأ هذا القسم مهامه سنة 

حمققني خمتصني يف التحقيق يف اجلرمية املعلوماتية، ويقوم هذا القسم مبعاجلة اجلرائم مع إحالة  6

.)1(إىل اجلهات القضائية املختصةالقضايا األخرى اليت يكون املشتبه فيه معروفا   

املكتب املركزي ملكافحة جرائم تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت: •  

ريخ ابت) 2000/405( إنشاء هذا املركز الوطين مبوجب مرسوم وزاري رقم متّ

 ، وذلك باإلدارة العامة للشرطة الوطنية داخل املديرية املركزية للشرطة القضائية)2(15/05/2000

عة لوزارة الداخلية.التاب  

ع هذا املكتب باختصاص وطين ملكافحة هذه اجلرائم املستحدثة، وميارس عمله من خالل يتمت

.)3(وحدة العمليات ووحدة املساعدة التقنية ووحدة التحليل والتوثيق العملي  

اجلرائم  يكلف هذا املكتب الوطين وفقا للمادة الثالثة من املرسوم السابق ذكره مبالحقة مرتكيب   

املتعلقة يتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، إضافة إىل تقدمي يد املساعدة للشرطة القضائية يف 

.)4(إجراءات التحقيق هلذه النوعية من اجلرائم  
                                                

. 122ص ـ عبد الكرمي دحو اإلدريسي، مرجع سابق،، )1(  
 Décret n°2000-405 du 15 mai 2000 portant création d'un office central de luttecontre laـ (2)
criminalitéliée aux technologies de l'information et de la communication.  

،          2007رسالة دكتوراه يف احلقوق، جامعة عني مشس،  ،ـ نافد ياسني حممد املدهون، النظام القانوين حلماية التجارة اإللكترونية)3(
.460ص   

 Article 3 de décret n°2000-405 du 15 mai 2000 portant création d'un office central deـ (4)
luttecontre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication 
D'animer et de coordonner, au niveau national, la mise en oeuvre opérationnelle de la lute 
contre les auteurs et complices d'infractions spécifiques à la criminalitél iée aux 
technologies de l'information et de la communication ; 
2° De procéder, à la demande de l'autorité judiciaire, à tous actes d'enquête et de travaux 
techniques d'investigations en assistance aux services chargés d'enquêtes de police 
judiciaire sur les infractions dont la commission est facilitée par ouliée à l'utilisation des 
technologies de l'information et de la communication, sans préjudice de la compétence des 
autres offices centraux de police judiciaire ; 
3° D'apporter assistance aux services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de 
la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de tout autre service, en 
cas d'infractions visées à l'alinéa 2 de l'article 2, quant ils en font la demande. Cette 
assistance ne dessaisit pas les services demandeurs ; 
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:)1(اإلضافة إىل ذلك، توكل للمكتب مهمتان رئيسيتانب        

األوىل: تتعلق باجلانب امليداين يف املكافحة، وهي:     

شرة حتقيقات قضائية ذات مستوى تقين عال، وهي حتقيقات تباشر مببادرة أو بطلب من ـ مبا

القضاة.  

ـ تقدمي املساعدة التقنية مبناسبة إجناز حتقيقات قضائية من طرف مصاحل أخرى(مثل املصاحل املعنية  

بتجارة املخدرات).  

أما املهمة الثانية: ترتبط بالنشاط االستراتيجي، وتتمثل يف:  

لتكوين والتنشيط وتنسيق عمل باقي املصاحل املختصة يف ميدان مكافحة اجلرائم املرتبطة بالتقنيات ـ ا

املعلومات واالتصال.  

ـ والتعاون الدويل، حيث أن هذا املكتب املركزي يعترب نقطة االتصال الوطنية بالنسبة لفرنسا يف 

رطي األوريب واملؤسسي. ميدان التعاون الش  

: ينعقد اإلختصاص لرجال الدرك الوطين يف مكافحة اجلرائم مصاحل الدرك الوطين ج ـ على مستوى

املعلوماتية على مستويني: على مستوى اإلختصاص الوطين، وعلى مستوى اإلختصاص اإلقليمي، 

على النحو اآليت:  

جند على مستوى هذا االختصاص املراكز اآلتية:على مستوى اإلختصاص الوطين: ـ  1  

نت التابع للمصلحة التقنية للبحوث القانونية والوثائقية:قسم االنتر •  

دد ) ويصل عsPreuves numirique، وخيتص جبمع األدلة الرقمية (1998مت إنشاؤه عام 

تقنيني. 6مهندسني و 8شخص خمتصني يف جمال تقنية املعلومات فيهم  14أفراده إىل   

                                                                                                                                              
4° D'intervenir d'initiative, avec l'accord de l'autorité judiciaire saisie, chaque foisque les 
circonstances l'exigent, pour s'informer sur place des faits relatifs aux investigations 
conduites. 

.32ـ31عبد الكرمي دحو اإلدريسي، مرجع سابق، ص ـ ) 1(  
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املركز الوطين لتحليل الصور اإلباحية: •  

، وخيتص جبمع وترتيب الصور اليت يتم ضبطها أثناء التحقيق القضائي 2003أكتوبر  متّ إنشاؤه يف

.)1(يف قاعدة بيانات، كما يقوم باملشاركة يف التحقيقات وإجراءات الضبط اهلامة  

القسم املعلومايت االلكتروين التابع ملعهد البحوث اجلنائية للدرك الوطين: •  

ت القضائية املتعلقة ال بيانات احلاسوب يف إطار التحقيق، وخيتص بتحلي1992لقد مت إنشاؤه عام 

باألعمال اإلقتصادية واملالية، وبالتايل يقوم بتقدمي املساعدة التقنية للدرك الوطين.  

الختصاص أيضا املراكز اكما جند على مستوى هذا  على مستوى اإلختصاص اإلقليمي: ـ  2

التالية:   

الوحدات اإلقليمية ووحدات البحوث:  •  

إذ تساهم هذه الوحدات إىل جانب الوحدات املركزية السابقة يف مكافحة جرائم االنترنت على 

املستوى اإلقليمي.  

وحدات أقسام االستعالمات والتحقيقات القضائية: •  

وتتركز أعمال هذه الوحدات على تبادل اخلربات التقنية وتبادل اإلختصاصات بني رجال الدرك 

الشرطة والدرك املختصة مبكافحة جرائم املعلوماتية، توجد خلية الوطين. وإىل جانب وحدات 

من قبل املديرية العامة للجمارك. 1998استقبال وحتليل االنترنت واليت مت إنشاؤها سنة   

ة مراقبة التجارة اإللكترونية ومعاجلة الربيد اإللكتروين:د ـ خلي  

يث قررت ، ح)2(1179ـ 2001م مبوجب قرار رق 2001ديسمرب  12أنشئت هذه اخللية يف    

تابعة للمديرية العامة للمنافسة واالستهالك، وزجر الغش مبوريل، وقد كلفت  احلكومة إنشاء خلية

هذه اخللية مبراقبة التجارة االلكترونية والتوجيه والتدبري ـ إلكترونياـ للطلبات والشكايات الصادرة 

. )3(عن املستهلكني أو املقاوالت  

                                                
.123ـ نبيلة هبة هروال، مرجع سابق، ص )1(  

 Décret n°2001-1179 du 12 décembre 2001 relatif aux services déconcentrés de la directionـ (2)
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.  

 
. 33عبد الكرمي دحو اإلدريسي، مرجع سابق، ص ـ  )3(   



	                    الباب الثاين   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  		     لكترونيةاحلماية اجلنائية اإلجرائية للحكومة اإل     
 

 189  

:)1(لية تشرف على شبكة املراقبة فهي تتوىل املهام التاليةوبصفة هذه اخل  

ـ مراقبة مواقع االنترنت التجارية وممارساا: يف حالة االشتباه بوجود خمالفات لقانون االستهالك، 

ات املختصة ترابيا بتقارير يف بعد لتوايف املديريات أو الوزار فإنه ميكن للخلية أن تباشر معاينات عن

ة ومتابعة هذه املخالفات. ق، وذلك إلجناز حتقيقات معمهذا الشأن  

    ا، ترسل املعلومات الضرورية إىل املصاحل املعنية مثل أم ا بالنسبة لباقي املخالفات اليت ال ختتص

املديرية العامة للضرائب والدرك والشرطة.   

باخلصوص املشاكل  ـ يسمح نشاط موقع موريل باحلصول على جمموعة من املعلومات اليت توضح

األفراد، واملشاكل احملتملة لتطبيق قانون االستهالك، وبالتاليت تتطلع اخللية على كل يقع فيها اليت 

املسائل القانونية يف ميدان التجارة االلكترونية.   

وفيما يتعلق بالدول العربية فقد خصصت هي األخرى أجهزة متخصصة ملكافحة هذه اجلرائم 

سبيل املثال:ونذكر منها على   

قامت وزارة الدخلية يف مصر بإنشاء عدة أجهزة أوكلت هلا مهمة ضبط ما يقع من جرائم مصر:  .1

خالل الشبكة املعلوماتية من خالل االعتماد على التقنيات احلديثة، تتمثل هذه اجلهات فيما يلي:  

امال مع اجلرائم تعد هذه اإلدارة من أكثر اإلدارات تعاإلدارة العامة للمعلومات والتوثيق:  •

املعلوماتية بوزارة الداخلية، حيث أا ختتص بعمليات املتابعة الفنية لعديد من اجلرائم، وذلك من 

خالل التحري عن اجلرائم اليت تبلغ إىل اإلدارة من اإلدارات األخرى، وذلك من خالل استخدام 

.)2(شبكة االنترنت وحتديد شخص املتهم  

مبوجب  2002أنشأت هذه اإلدارة سنة  ات وشبكات املعلومات:إدارة مكافحة جرائم احلاسب •

، وهي تابعة لإلدارة العامة للمعلومات والتوثيق وختضع  2002لسنة  13507قرار وزاري رقم 

لإلشراف املباشر ملدير اإلدارة العامة، وتشرف عليها فنيا مصلحة األمن العام التابعة لوزارة الداخلية، 

:)3(ة هيوتضم ثالث أقسام رئيسي  

                                                
.34عبد الكرمي دحو اإلدريسي، مرجع سابق، ص  ـ  )1(   
.398ص مرجع سابق، د فاضل، أمح  سليمانـ )2(   
.398ـ نفس املرجع، ص  )3(  
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 ة. وتعترب هذه اإلدارة من ـ قسم العمليات، ـ قسم التأمني، ـ وقسم البحوث واملساعدات الفني

أكرب اإلدارات تعامال مع اجلرائم املعلوماتية، فهي تتكون من ضباط متخصصني يف جمال تكنولوجيا 

.)1(نواعهاأاحلاسبات والشبكات وختتص مبكافحة جرائم األنترنت على خمتلف   

وقد أنشئ هذا القسم باإلدارة العامة  سم مكافحة جرائم احلاسبات وشبكات املعلومات:ق .2

للبحث اجلنائي مبديرية أمن القاهرة، ويتبع إدارة املعلومات واحلاسب اآليل وخيضع من حيث 

اإلشراف الفين إلدارة مكافحة جرائم احلاسبات وشبكات املعلومات وخيتص بعمليات تأمني ورقابة 

كات املعلومات ملنع وقوع أية جرائم عليها باستخدام األساليب والتقنيات العلمية احلديثة، نظم وشب

ورصد ومكافحة وضبط اجلرائم اليت تقع باستخدام احلاسبات على نظم وشبكات املعلومات وقواعد 

.)2(البيانات  

ا وضبط قامت احلكومة األردنية يف سبيل مواجهة تلك اجلرائم واحلد من خطوريف األردن:  .2

مرتكبيها وتقدميه للعدالة بتأسيس قسم خاص يف مديرية األمن العام للتعامل مع تلك القضايا باسم 

، وخيتص هذا )3(1998وذلك يف سنة  جرائم احلاسوب التابع إلدارة املختربات واألدلة اجلرمية قسم

:)4(القسم مبا يلي  

اإللكترونية ووسائط التخزين واحلواسيب ـ معاجلة واستخراج األدلة الرقمية من خمتلف األجهزة 

بكافة أنواعها، واألجهزة اخللوية..  

                                                
.141ـ نبيلة هبة هروال، مرجع سابق، ص  )1(  

 2010)، وتشري االحصائيات أىل أنه يف عام 108وضعت هذه االدارة عدة طرق لإلبالغ عن جرائم االنترنت أمهها ختصيص اخلط الساخن (
 اخلط، وقد كشف مديرإدارة جرائم احلاسبات وشبكات املعلومات عن جناح ضباطعربهذا  1378بالغا من بينهم  1912مت تلقي عدد 

قضية  77قضية نصب من خالل االنترنت، و 193قضية إساءة، و 1623قضية سب،  2372يف ضبط  2016االدارة خالل سنة 
م املعلومات، ورقة عمل مقدمة يف ندوة اختراقات حسابات شخصية. حسام حممد نبيل الشنراقي، دور أجهزة البحث اجلنائي يف مكافحة جرائ

.14، ص 10/5/15"االستخدام اآلمن لشبكة االنترنت، جامعة طنطا، بتاريخ   
.142ـ نبيلة هبة هروال، مرجع سابق، ص )2(  
وق والعلوم السياسية، ـ مرنيز فاطمة، اإلعتداء على احلق يف احلياة اخلاصة عرب شبكة االنترنت، رسالة دكتوراه يف القانون العام، كلية احلق)3(

. 195، ص 2013ـ  2012جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان،   
ات ـ جالل حممد الزغيب، مكافحة جرائم تقنية املعلومات يف األردن، املؤمتر الدويل ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، أبوظيب بدولة اإلمار)4(

. ، 7، ص 2011ـ  12ـ  14العربية املتحدة، بتاريخ :   
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" وحتديد مصدر اجلهاز الذي مت من خالله ارتكاب  IP Adress "تتبع الربيد اإللكتروين والـ ـ 

عمل جرمي معني( سرقة كلمات املرور، سرقة أرقام بطاقات اإلئتمان..).  

طة املرئية وتفصيل الصور والفديو فيها يف قضايا السرقات كما يقوم هذا القسم بتحليل األشرـ 

والصراف اآليل، وغريه من القضايا اليت يتم تصويرها بكامريات املراقبة.   

ويقوم ايضا بتوثيق كل ذلك يتقارير خمربية تسلم للجهات الطالبة ومنها القضائية .ـ   

كل من إدارة األمن الوقائي وإدارة يف  1997كما مت تأسيس قسم اإلسناد الفين يف عام         

البحث اجلنائي، ويقوم هذا القسم باستقبال الشكاوى وإجراء التحقيق األويل مع املشتبه م وإرسال 

األجهزة واملعدات والعينات املضبوطة إىل قسم جرائم احلاسوب يف إدارة املختربات واألدلة اجلرمية 

.) 1(وذلك الستخراج األدلة الرقمية  

افة إىل ذلك مت إنشاء مديرية أمن املعلومات وحوادث الشبكات مبركز تكنولوجيا باالض

املعلومات الوطين، حيث يقدم العديد من اخلدمات املتعلقة بأمن وسالمة معلومات احلكومة 

:)2(االلكترونية كما يلي  

عن  لتقاريرـ خدمة محاية املعلومات والشبكات، وذلك من خالل القيام بـ: استقبال التبليغات وا

حوادث تكنولوجيا املعلومات، التعامل مع األدلة الرقمية اخلاصة بأمن املعلومات والتعاون مع اجلهات 

املعنية.  

ـ خدمة الفحص األمين للمواقع االلكترونية احلكومية وذلك من خالل: الكشف املبكر حلاالت 

كومية، وتبليغ اجلهات املعنية. اإلختراق اليت قد تتعرض هلا األنظمة واملواقع االلكترونية احل  

ـ خدمة التدقيق على أمن املعلومات وذلك للتأكد من أفضل املمارسات حلماية املعلومات 

احلكومية.  

                                                
.196مرنيز فاطمة، مرجع سابق، ص  ـ)1(  
، على املوقع التايل: 2016/ 04/  12ـ مركز تكنولوجيا املعلومات الوطين باململكة اهلامشية األردنية متاح بتاريخ: )2(  

http://www.nitc.gov.jo/  
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) للمواقع االلكترونية احلكومية، وذلك Lrtificates SSCeـ خدمة إصدار الشهادات الرقمية (

تصال بني العميل ومواقع املؤسسات لضمان الدخول اآلمن على هذه املواقع من خالل تشفري اال

بشكل آمن وموثوق.  قدمةرونية للحصول على اخلدمات املاإللكت  

ـ نشر التوعية يف جمال أمن املعلومات وذلك من خالل: عقد الدورات اخلاصة بأمن وسالمة  

فراد املعلومات، إرسال رسائل نصية إرشادية حتذيرية وتوجيهية، التوعية مبخاطر األنترنت على األ

واملؤسسات.   

يف اجلرائم الواقعة على احلكومة اإللكترونية على املختصة ـ وحدات الضبط القضائي  نياثا

املستوى الوطين:   

تطبيق  يف إطار وهي خاصة املعلوماتية، اجلرمية مبخاطر األخرى الدول غرار على اجلزائر تأثرت

فري أجهزة متخصصة تعىن بعملية البحث تو مما تطلب األمر "،2013اجلزائر االلكترونية "مشروع 

صت الدولة آليات على مستوى جهاز والتحري عن اجلرمية املعلوماتية، وكان ذلك فعال حيث خص

الشرطة، وأخرى على مستوى الدرك الوطين، باإلضافة إىل إنشاء هيئة متخصصة يف مكافحة هذه 

بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها.اجلرائم وهي اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة   

لتسهيل عمل هذه األجهزة قام املشرع بتوسيع  إختصاص أعضاء الضبط القضائي ملسايرة      

: )1(الوضع املستجد للجرمية املعلوماتية وذلك على النحو التايل  

v  املخرب أنشأت املديرية العامة لألمن الوطيناألجهزة املختصة على مستوى جهاز الشرطة:  

خمابر جهوية موزعة على التراب  4و) 2(املركزي للشرطة العلمية والتقنية باجلزائر العاصمة

                                                
ة ماجستري يف العلوم القانونية، ختصص علوم ـ سعيداين نعيم، آليات البحث والتحري عن اجلرمية املعلوماتية يف التشريع اجلزائري، مذكر )1(

.  107، ص 2013ـ  2012جنائية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم احلقوق، جامعة احلاج خلضر، باتنة،   
إنشاؤه سنة املخرب املركزي للشرطة العلمية والتقنية أو املعهد الوطين للشرطة اجلنائية: هو أحد مراكز تكوين الشرطة اجلزائرية مت ـ  )2(

 نيفريقيا واألوىل عربيا بإ، حيل املرتبة الثانية 15، لتلبية احلاجات التكوينية التخصصية للشرطة اجلزائرية باجلزائر العاصمة، مبصاحله 1999
.خمابر الشرطة  

شخص،  946كثر من ، واليت تورط فيها أ2016جرمية إلكترونية خالل سنة  1055سجلت املديرية العامة لألمن الوطين أكثر من    
ن وهذه اجلرائم تتعلق باملساس باألشخاص عرب االنترنت، اإلعتداء على سالمة األنظمة املعلوماتية، اإلحتيال عرب االنترنت. وألجل احلد م

فرباير،  7آلمن يف هذه  الظاهرة تشارك املديرية لعامة لألمن الوطين كل سنة احلملة التوعوية العاملية املصادفة  لليوم العاملي لألنترنت ا
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بكل من قسنطينة، وهران، بشار ومتنراست، حتتوي هذه املخابرعلى فروع تقنية من الوطين 

ق ، باإلضافة إىل أنه يوجد على مستوى مراكز األمن الوالئي فر)1(بينها خلية اإلعالم اآليل

متخصصة مهمتها التحقيق يف اجلرمية املعلوماتية تعمل بالتنسيق مع هذه املخابر.  

v يوجد باملعهد الوطين لألدلة اجلنائية وعلم  األجهزة املختصة على مستوى الدرك الوطين: 

اإلجرام (ببوشاوي) التابع للقيادة العامة للدرك الوطين قسم اإلعالم واإللكترونيك الذي 

. هذا باإلضافة إىل مركز الوقاية من جرائم اإلعالم ) 2( اجلرائم املعلوماتيةخيتص بالتحقيق يف

اآليل واجلرائم املعلوماتية ومكافحتها (ببئر مراد رايس) والتابع ملديرية األمن العمومي للدرك 

.)3(الوطين  

                                                                                                                                              
: انظر: املوقع الرمسي للشرطة اجلزائرية: بتاريخ”.كن أنت التغيري: لنتحد من أجل شبكة انترنت أفضل” هو 2017وكان شعار سنة 

10/02/2017    .http://www.dgsn.dz/  
.10/02/2017ئرية: بتاريخ نظر يف تفاصيل ذلك املوقع الرمسي للشرطة اجلزاـ ا 1)(  

http://www.dgsn.dz 
مجادى األوىل  8املؤرخ يف  183- 04أحدث املعهد الوطين لألدلة اجلنائية وعلم اإلجرام للدرك الوطين مبوجب املرسوم الرئاسي رقم ـ )2(

إلجرام للدرك الوطين وحتديد قانونه م، يتضمن إحداث املعهد الوطين لألدلة اجلنائية وعلم ا 2004جوان سنة  26هـ املوافق 1425عام 
. 2004جوان  27الصادرة يف  41األساسي. ج.ر.ج. ع   

من املرسوم الرئاسي املنوه عنه سابقا ما يلي: 6ومن مهام املعهد حسب املادة   
ü كل طرف يف إطار  إجراء، بناء على طلب من القضاة واحملققني أو السلطات املؤهلة، اخلربات و الفحوص العلمية اليت ختضع إلختصاص

التحريات األولية والتحقيقات القضائية، بغرض إقامة األدلة اليت تسمح بالتعرف على مرتكيب اجلنايات واجلنح؛  
ü آلثار تقدمي مساعدة علمية أثناء القيام بالتحريات املعقدة بإستخدام مناهج الشرطة العلمية والتقنية الرامية إىل جتميع و حتليل األشياء وا

ق املأخوذة من مسرح اجلرمية؛والوثائ  
ü .املشاركة يف الدراسات والتحاليل املتعلقة بالوقاية والتقليل من كل أشكال اإلجرام؛...إخل  
هيكل متخصص تابع لقيادة الدرك الوطين، يقع مقره باجلزائر العاصمة بالدائرة االدارية لبئر مراد رايس، وملمارسة صالحياته، مت وهو ـ)3(

) التقنية 01) األمن الرقمي؛ مصلحة (01) التحقيقات املعلوماتية، قسم (01) اليقظة املعلوماتية؛ قسم (01لي: قسم (تقسيمه إىل ما ي
) اإلدارة والوسائل.01واالستغالل؛ مصلحة (  

ومن صالحيات مركز الوقاية من جرائم اإلعالم اآليل واجلرائم املعلوماتية ومكافحتها ما يلي:   
ü رة على شبكة االنترنيت؛ضمان يقظة عامة ومستم   
ü الوقاية من كل أنواع اجلرائم املرتبطة بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال و مكافحتها؛   
ü مساعدة السلطات القضائية وإجراء اخلربة التقنية املتعلقة باجلرائم املرتبطة بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال؛   
ü لق بالوقاية من اجلرائم املرتبطة بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال ومكافحتها؛تقدمي املساعدة للتنظيمات العمومية الوطنية، يف ما يتع   
ü تقدمي املساعدة لوحدات الدرك الوطين املكلفة بالشرطة القضائية ملعاينة اجلرائم اليت سهل إرتكاا أو املرتبطة باستعمال أنظمة  

ن مرتكبيها؛اإلعالم اآليل وتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال، مجع أدلتها والبحث ع  
ü إعداد و تفعيل االستراتيجية الرقمية للدرك الوطين؛   
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: إنشاء مصلحة التحقيق القضائي ملديرية األمن الداخلي بدائرة اإلستعالم واألمن كما متّ

على مستوى مديرية األمن الداخلي بدائرة االستعالم واألمن بوزارة الدفاع الوطين،  وذلك

، املتضمن إنشاء 2014يونيو سنة  11)، املؤرخ يف 183ـ14مبوجب املرسوم الرئاسي رقم (

ويسريها ضابط سام  ،)1(مصلحة التحقيق القضائي ملديرية األمن الداخلي بدائرة اإلستعالم واألمن

) 2 طبقا لألحكام التنظيمية املعمول ا يف وزارة الدفاع الوطين، وذلك طبقا للمادة الثانية(يعني

 4وفق املواد ) 2(من هذا املرسوم الرئاسي، وقد حددت مهامها بصفة دقيقة وعلى سبيل احلصر

من املرسوم أعاله، حيث تقوم يف إطار مهامها وطبقا للقوانني املعمول ا، بضبط  8و 6و 5و

اإلجراءات القضائية الالزمة جلمع األدلة املعنوية واملادية املرتبطة باجلرائم واجلنح التابعة 

.)3() من هذا املرسوم6) والسادسة (5الختصاصها املنصوص عليها يف املادتني اخلامسة(  

، كما تقوم هذه املصلحة أيضا مبعاجلة اآلثار القضائية للقضايا املتصلة بأمن اإلقليم، اإلرهاب

أشكال التدخل  شكل من إىل املسامهة يف الوقاية من أيالتخريب واجلرمية املنظمة، هذا باإلضافة 

كما تساهم يف الوقاية من أعمال اإلرهاب أو األعمال اليت متس بأمن  األجنيب، ويف قمعه،

                                                                                                                                              
ü املشاركة يف إعداد وتفعيل االستراتيجية الرقمية الوطنية؛   

ü التمكن والتحكم يف قواعد أمن التكنولوجيات وأنظمة اإلعالم؛  
ü املشاركة يف تقوية أمن أنظمة اإلعالم الوطنية ومحاية فضاء املعلومات الوطين؛   
ü يف إعداد القوانني والنظم املسرية ال تكنولوجيات االعالم واالتصال؛املشاركة    
ü الرائد حالب منري، دور الدرك الوطين إنشاء عالقات تنسيق وتعاون مع خمتلف املتدخلني يف جمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال. 

القانوين الستخدام تقنية املعلومات يف التشريع اجلزائري، يف ميدان حماربة جرائم املعلوماتية، مداخلة يف امللتقى الوطين حول  اإلطار 
من خالل املداخلة على عدد القضايا املعاجلة من طرف مركز الوقاية من اجلرائم . ويف هذا اإلطار صرح الرائد 3السايق الذكر، ص 

، وهذه 2016ية يف سنة قض 465قضية إىل  18وهي تتراوح مابني  2016إىل  2009املعلوماتية للدرك ا لوطين، من سنة 
اجلرائم تنصب على: التهديد، جرائم املساس بالنظام العام، اإلرهاب جرائم املساس بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات(اإلختراق)، 

حترض الفصر على الفسق والدعارة، اإلعتداء على احلياة اخلاصة.   
إنشاء مصلحة التحقيق  ، يتضمن2014يونيو سنة  11املوافق لـ  1435شعبان عام  13املؤرخ يف 183ـ14ـ املرسوم الرئاسي رقم  )1(

.2014يونيو  12، الصادر يف 32القضائي ملديرية األمن الداخلي بدائرة اإلستعالم واألمن ومهامها وتنظيمها، ج.ر.ج ع   
ـ انظراملادة اخلامسة والسادسة من نفس املرسوم.)2(  
، 2016يف املادة اجلزائية يف التشريع اجلزائري، جملة دفاتر السياسة، العدد الرابع عشر، جانفي ـ حممد بكرارشوش، اإلختصاص القضائي  )3(

.317ص   
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صال، ويف الدولة...كما تساهم يف الوقاية من اإلجرام املتصل بالتكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واإلت

قمعه.    

وعليه خصص املشرع اجلزائري مهام خاصة ألعضاء الضبطية القضائية يف إطار القواعد العامة 

لإلجراءات اجلزائية، فضال وجود هيئة أخرى متخصصة يف جمال مكافحة اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا 

كنولوجيات اإلعالم واالتصال اإلعالم واالتصال وهي اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بت

ومكافحتها.   

v اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها:   

اإلعالم  تستحدث املشرع اجلزائري اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجياا
الوقاية من جرائم تكنولوجيا اإلعالم املتعلق ب 04ـ09واإلتصال ومكافحتها مبوجب قانون رقم 

من هذا القانون. 14و 13واإلتصال ومكافحتها، يف املواد   
تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من اجلرائم املتصلة يتكنولوجيات  14تتوىلّ هذه اهليئة وفقا للمادة    

ية يف التحريات اإلعالم واإلتصال ومكافحتها، ومساعدة السلطات القضائية ومصاحل الشرطة القضائ

اليت جتريها بشأن هذه اجلرائم مبا يف ذلك جتميع املعلومات وإجناز اخلربات القضائية، وأيضا تبادل 

مرتكيب اجلرائم املعلومات مع نظرياا يف اخلارج قصد مجع كل املعطيات املفيدة يف التعرف على 

املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال وحتديد مكان تواجدهم.   

احملدد لتشكيلة وتنظيم  261ـ15أصدر مرسوم رئاسي رقم  2015أكتوبر سنة  8بتاريخ و

، )1(وكيفيات سري اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال ومكافتها

الوزير  وتعد هذه اهليئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية واإلستقالل املايل، توضع لدى

من املرسوم الرئاسي السابق الذكر)، ويف إطار  3املكلف بالعدل، وحيدد مقرها مبدينة اجلزائر(املادة 

السالف الذكر تضم ما  261ـ15من املرسوم الرئاسي رقم  6تشكيل اهليئة وتنظيمها جند املادة 

اإللكترونية، ـ مديرية يلي: ـ جلنة مدبرة، ـ مديرية عامة، ـ مديرية للمراقبة الوقائية واليقضة 

للتنسيق التقين، ـ مركز للعمليات التقنية، ـ ملحقات جهوية.   

                                                
، حيدد تشكيلة وتنظيم 2015أكتوبر سنة  8املوافق لـ  1436ذي احلجة عام  24مؤرخ يف  261ـ 15مرسوم رئاسي رقم ـ  )1( 

. 2015لسنة  53تصلة بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال ومكافحتها، ج. ر ع وكيفيات سري اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم امل  
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نا يف هذه التشكيلة هو اللّما يهمل من الوزير املكلف بالداخلية، رة باعتبارها تتشكّجنة املدب

 من الوطين،قائد الدرك الوطين، املدير العام لألالوزير املكلف بالربيد وتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال، 

ممثل عن رئاسة اجلمهورية، وممثل عن وزارة الدفاع الوطين، وقاضيان من احملكمة العليا يعينهما 

الس األعلى للقضاء.   

من خالل ما سبق أن هذه اهليئة تتوفر على تشكيلة متنوعة من خمتصني يف جمال  وعليه نالحظ

جمال التحريات التقنية املتصلة بتكنولوجيات  التقنية لذلك تساهم يف تكوين احملققني املتخصصني يف

اإلعالم واإلتصال وهومانصت عليه املادة الرابعة من هذا املرسوم الرئاسي، وبالتايل التخفيف من 

ميزانية الدولة، فعوض أن تبعث الدولة إطارات من الدرك الوطين إىل بلدان أجنبية مثل فرنسا 

وينهم وتأهيلهم يف هذه اهليئة الوطنية، وبالتايل تطوير والواليات املتحدة األمريكية تكتفي بتك

كفاءات سلك الدرك الوطين، حىت تكون أكثر عملية يف مكافحة اجلرائم املعلوماتية.   

(ضباط الشرطة القضائية ابقاام األجهزة املنوه عنها سمن أجل التجسيد الفعلي وتسهيل مه
تناسب  واليت تتطلب كفاءة مهنية عالية، يةبصفة عامة)، ويف إطار مكافحة اجلرمية املعلومات

وخصوصيات هذه اجلرائم املستجدة، قام املشرع اجلرائري بإدخال تعديالت جوهرية على قانون 
حيث وسع مبوجبهما اإلختصاص اإلقليمي ) 2(06/22، و)1(04/14اإلجراءات اجلزائية بالقانونني 

ث ومعاينة إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف املادة كلما تعلق األمر ببح ،)3(ألعضاء الضبطية القضائية
جرائم املخدرات واجلرمية املنظمة عرب الوطنية واجلرائم "من ق.إ.ج.ج وحصرا فيما يلي:  7/ 16

املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات وجرائم تبييض األموال واجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص 
."بالصرف  

                                                
 155ـ66، يعدل ويتمم األمر رقم 2004نوفمرب سنة  10، املوافق لـ 1425رمضان عام  27مؤرخ يف  14ــ04قانون رقم  ـ)1(

نوفمرب  10ـ الصادرة يف  71ج.ر.ج. ع ، املنضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، 1966يونيو  8املوافق لـ  1386صفر  18املؤرخ يف 
2004.  

 155ـ 66، يعدل ويتمم األمر رقم 2006ديسمرب  20املوافق لـ  1427ذي القعدة عام  29مؤرخ يف  22ـ 06قانون رقم ـ )2(
يسمرب د 24الصادرة يف  84ضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، ج.ر.ج ع ت، امل1966يونيو  8املوافق لـ  1386صفر  18املؤرخ يف 
2006.  

ق.إ.ج. ج يتحدد اإلختصاص احمللي ألعضاء الضبطية القضائية العامة يف اجلرائم العادية، باحلدود اليت يباشرون  16/1طبقا لنص املادة ـ )3(
ضمنها وظائفهم املعتادة.  
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مكرر من ق.إ.ج.ج فإن اإلختصاص اإلقليمي لنشاط ضباط الشرطة  16و 16واد بناء على امل      

الفضائية، اتسع إقليميا فيما خيص اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات ليشمل كامل اإلقليم 

الوطين.  

ق.إ.ج، فإن اإلختصاص اإلقليمي  3مكرر 40إىل  1مكرر  40كما أنه طبقا للمواد من 

باط الشرطة القضائية اتسع إقليميا ليشمل اختصاص إقليمي حملاكم أخرى غري احملكمة اليت لنشاط ض

يباشرون معامهم يف دائرة اختصاصها، حيث حدد هذا اإلختصاص اإلقليمي املوسع وفقا ألحكام 

، املتضمن متديد اإلختصاص 2006ـ10ـ05) املؤرخ يف 348ـ06املرسوم التنفيذي رقم (

.)1(اكم، ووكالء اجلمهورية وقضاة التحقيقاحمللي لبعض احمل  

هذا باإلضافة إىل أن ضباط الشرطة القضائية التابعني للهيئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة 

بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال ومكافحتها، ميارسون مهامهم يف كامل التراب الوطين طبقا للقانون 

ص التنظيمية الصادر لتطبيق أحكامه، السيما املرسوم املنوه عنه سابقا، والنصو 04ـ09رقم 

احملدد لتشكيلة وتنظيم وكيفيات سري اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم  261ـ15الرئاسي رقم 

.)2(املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال ومكافحتها  

االلكترونية على  ثالثا: األجهزة املتخصصة بالبحث والتحري عن اجلرائم الواقعة على احلكومة

املستوى الدويل واإلقليمي.  

من املعلوم أن اجلرائم املعلوماتية مبا يف ذلك جرائم اإلعتداء على احلكومة االلكترونية تتميز 

بأا عابرة للحدود الوطنية، حيث ميكن أن يتعدى أثرها عدة دول، لذا كان البد من وجود تعاون 

ميكن أن  يومن أساليب التعاون الدويل التعاون األمين الذدويل ملكافحة هذا النوع من اإلجرام، 

حيقق أهداف الميكن للشرطة اإلقليمية حتقيقها، ومن أبرز هذه األجهزة نذكر ما يلي:  

                                                
اإلختصاص احمللي  ، بتضمن متديد2006ـ10ـ05املوافق لـ  1427رمضان  15) املؤرخ يف 348ـ06مرسوم التنفيذي رقم (ـ )1(

.2006اكتوبر  8، الصادر يف 63لبعض احملاكم، ووكالء اجلمهورية وقضاة التحقيق، ج..ر.ج، ع   

 حول الوطين امللتقى يفمقدمة  مداخلة اجلزائري، اإلجرائي التشريع ضوء على املعلوماتية اجلرائم يف اإلختصاص معيار عاليل بن زيان، ـ)2(

.5ص  سابق، مرجع اجلزائري، التشريع يف املعلومات قنيةت الستخدام القانوين اإلطار  
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من أهم األحهزة )1("األنتربول"املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية  تعد ـ على املستوى الدويل: 1

الواقعة على احلكومة  )2(بصفة عامة ومنها اجلرائم املعلوماتية على املستوى الدويل ملكافحة اإلجرام

االلكترونية، ودف هذه املنظمة الدولية إىل تشجيع التعاون بني أجهزة الشرطة يف الدول األطراف 

ث. دلك اإلجرام املستحعلى حنو فعال من أجل مكافحة اجلرمية ذات الطابع العاملي مبا يف ذ

:)3(حقيق أهدافها وسيلتنيوتستخدم هذه املنظمة لت  

جتميع البيانات واملعلومات املتعلقة باجلرمية وارم عن طريق املكاتب املركزية   األوىل:

املوجودة يف أقاليم الدول األطراف.  

القاء القبض عليهم وتسليمهم للدول اليت تطالب ون يف مالحقة ارمني الفارين والتعا الثانية:

بتسليمهم.  

ة يف جمال اجلرائم املعلوماتية بوضع قائمة إمسية لضباط ة للشرطة اجلنائيالدولي تعمل املنظمة
متخصصني ميكن اإلستعانة م يف جمال البحث والتحري يف مثل هذه القضايا، كما توفر هذه املنظمة 

فرق للدول األطراف املعلومات االزمة عن الطرق العملية يف جمال اجلرمية املعلوماتية من خالل خلق 
عمل وورشات تكوين. ولقد أنشأت هذه املنظمة وحدة متخصصة يف اجلرائم املعلوماتية تقوم لتزويد 
أجهزة الشرطة التابعة للدول األعضاء بإرشادات حول التحقيق يف هذا النوع من اإلجرام وكيفية 

. )4(التدريب على مكافحته  

                                                
، حتت إسم اللجنة الدولية للشرطة اجلنائية وذلك للتنسيق بني أجهزة الشرطة يف الدول األوربية يف جما 1923ـ مت إنشاء هذه املنظمة سنة  )1(

ها خالل مؤمتر فينا حتت إسم " منظمة الشرطة اجلنائية الدولية" سنة مكافحة اجلرمية، ومن إيقاف نشاطها إبان احلرب العاملية الثانية، مث أعيد فتح

دولة عضوا وتظم أجهزة هي: اجلمعية العامة، اللجنة التنفيدية، األمانة العامة، وجهاز املستشاريني واملكاتب املركزية  177، وهي تظم 1956

"دراسة لالستراتيجية الوطنية للتعاون الدويل ملكافحة  يل ملكافحة اجلرميةالوطنية. ملزيد من التفاصيل راجع: عالء الدين شحاتة، التعاون الدو

وما بعدها. 174، ص 2000القاهرة،  إيتراك للنشر والتوزيع، ،املخدرات"  
ـ 10ـ 09" يف مؤمتر جرائم األنترنت املنعقد بـ"لندن" بتاريخ: Kendall Raymondـ وقد أكد سكرتري األنتربول الدويل"  )2(

اتمع  لىلى ضرورة تعاون الدول يف مكافحة جرائم األنترنت، باعتبار هذه األخرية تربز كظاهرة دولية، وقد أكد على أنه جيب ع، ع2000

ولية وإتفاقات يف هذا اإلطار، بل جيب الشروع وبشكل فوري يف مكافحة هذه اجلرائم.انظر: دالدويل عدم االنتضار إىل حني عقد معاهدات 

.814، ص ..، مرجع سابقيونس، اجلرائم الناشئة عن استخدام االنترنت عمر حممد أبوبكر  
.14، ص مرجع سابقعالء الدين شحاتة، ـ  )3(  
.108ـ سعيداين نعيم، مرجع سابق، ص  )4(  
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جهة هذا النوع املستحدث من إىل جانب األنتربول، هنالك منظمات هلا دور فعال يف موا

وجمموعة الثمانية  "OECD"كمنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية اإلجرام على املستوى الدويل، 

يف طوكيو لتكوين قوة  2000 حيث قامت بإعداد ملتقى دويل يف اية نوفمرب، )8G( اإلقتصادية

.)1(، تتمثل مهامها يف حتقيق أمن تكنولوجيا املعلوماتدولية  

ـ على املستوى اإلقليمي:   2  

• وهو جهاز على مستوى اإلحتاد األوريب مت إنشاؤه عام الشرطة األوربية أو األوروبول:  

ومقره يف مدينة الهاي ولندا لكي يكون حلقة وصل بني أجهزة الشرطة الوطنية يف الدول  1992

االعتداء االلكتروين على احلكومة ، ومنها جرائم )2(املنظمة ملالحقة اجلناة يف اجلرائم العابرة للحدود

االلكترونية.   

مببادرة من الشرطة القضائية مت إنشاء جهاز على مستوى األوروبول أطلق عليه إسم          

"ICROS" )3( بغرض التنسيق أكثر يف جمال مكافحة اجلرمية املعلوماتية على 2010يف سنة ،

.)4(مستوى الدول األعضاء  

مل على املستوى األوريب إىل جانب األوربول يف جمال مكافحة وهو جهاز يع األورجست: •

، وينعقد إختصاصه عندما متس اجلرمية دولتني على 2002اجلرائم اخلطرية، مت إنشاؤه عام 

األقل من الدول األعضاء يف اإلحتاد األوريب أو دولة عضو مع دولة أخرى من غري اإلحتاد 

ية التحقيقات واملطاردات املتبعة من قيل السلطات األوريب. ويعد األورجيست دعامة يف فعال

. )5(القضائية الوطنية، وخصوصا فيما يتعلق باجلرائم املعلوماتية  

                                                
.80ـ مجيل عبد الباقي الصغري، مرجع سابق، ص )1(  

. 79ـ نفس املرجع ، ص )2(  

(3) - Internet Crime Repportinge Online System.  

وما بعدها. 72مجيل عبد الباقي الصغري، اجلوانب االجرائية للجرائم املتعلقة باالنترنت، مرجع سابق، ص ـ )4(  

 Harmonisation des moyens de lute contre la cybercriminalité, revue de web, réalise leـ (5)
22-04- 2004, disponible en ligne à l’adresse suivante://www.finances.gouv.fr          
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  عن اجلرائم الواقعة على احلكومة االلكترونية ساليب التحري اخلاصةأ لفرع الثاين:ا

االت أدى إىل ظهور أشكال إنّ التطوة مل تكن ر العلمي والتكنولوجي يف خمتلف اإجرامي

معروفة من قبل كاجلرائم املعلوماتية مثال، ونظرا للطبيعة الالمادية هلذه اجلرمية واخلصوصيات اليت 

تتميز ا، فهي تثري صعوبات عملية عديدة بالنسبة للسلطة املكلفة بالبحث واالستدالل، حيث مل 

ذه األشكال اإلجرامية اجلديدة، مما تعد أساليب البحث والتحري التقليدية كافية وفعالة ملواجهة ه

استدعى األمر ضرورة إعتماد إجراءات حديثة تتماشى والطرق اإلجرامية، وتبعا لذلك قام 

جلة اآللية عن جرائم املساس بأنظمة املعا )1(املشرع اجلزائري بتبين أساليب خاصة للتحري

اإللكترونية بصفة خاصة. وذلك جرائم اإلعتداء اإللكتروين على احلكومة للمعطيات بصفة عامة و

املؤرخ يف  22ـ  06مبوجب القانون رقم  إلجراءات اجلزائية اجلزائريمن خالل  تعديل قانون ا

وتتمثل هذه اإلجراءات يف عملني:) 2(.2006ديسمرب  20  

ـ األول: هي عملية اعتراض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور.  

تسرب.ـ أما الثانية: فهي عملية ال  

اإلجرائني بداية يتضح أما يتميزان باملساس حبق اإلنسان يف اخلصوصية،  ينعند استقراءنا هلذ

بذلك مبادئ دستورية تتعلق حبقوق  وهي مصلحة تتعارض مع مصلحة الدولة يف العقاب، وهي متس

نطاقها األفراد ومصاحلهم، غري أن املشرع اجلزائري بعد إقراره مبشروعية هذه اإلجراءات حدد 

املوضوعي، حيث ال يتم اللجوء إليها إالّ يف ظروف استثنائية حتدد يف اجلرائم اخلطرية، ووفق شروط 

صارمة لضمان محاية احلياة اخلاصة للمشتبه فيها. إذن فماهي شروط اللجوء إىل هذه األساليب 

                                                
ـ مل يعط املشرع اجلزائري تعريفا حمددا لعبارة " أساليب التحري اخلاصة"، وإن نص صراحة على إمكانية اللجوء إىل هذه األساليب يف )1(

ا البعض أا تلك ، املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. وقد عرف2006فرباير  20املؤرخ يف  01ـ 06قانون مكافحة الفساد رقم 
تحري العمليات أو اإلجراءات  والتقنيات اليت تستخدمها الضبطية القضائية حتت الرقابة واإلشراف املباشرة للسلطة القضائية، بغية البحث وال

ملعنيني. لوجاين عن اجلرائم اخلطرية املقررة يف قانون العقوبات، ومجع األدلة عنها والكشف عن مرتكبيها وذلك دون علم ورضا األشخاص ا
نور الدين، أساليب البحث والتحري اخلاصة وإجراءاا، يوم دراسي حول: عالقة النيابة العامة بالشرطة القضائية احترام حقوق اإلنسان 

.4، ص2007 ،ديسمرب 12ومكافحة اجلرمية"، أمن والية إليزي، املديرية العامة لألمن الوطين، وزارة الداخلية، اجلزائر،   
واملتضمن قانون  1966يونيو  8املؤرخ يف   155ـ66يعدل ويتمم األمر رقم  2006ديسمرب  20املؤرخ يف  22ـ06قانون رقم  ـ )2(

.2006ديسمرب 34، الصادرة يف 84االجراءات اجلزائية، ج.ر.ج. ع   
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). وأسلوب اخلاصة السيما أسلويب اعتراض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور (أوال

التسرب (ثانيا).  

نص املشرع اجلزائري  أوال ـ عملية اعتراض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور:

من قانون اإلجراءات اجلزائية،  10مكرر 65إىل غاية  5مكرر  65على هذه األساليب يف املواد من

لشروط أو الضمانات القانونية وفيما يلي سنحاول حتديد مفاهيم هذه اآلساليب (أ)، ومن متّ بيان ا

الالزمة لتطبيق هذه العمليات (ب).  

اعتراض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور: حتديد مفهوم عملية(أ) ـ    

عتراض املراسالت:ا •  

مل يتطرق املشرع إىل حتديد مفهوم إعتراض املراسالت، يف حني عرفه املشرع األمريكي يف     

إلكتساب السمعي أو أي "ا:بأنه 1968نون الفدرايل األمريكي لسنةالباب الثالث من القا

باستخدام أي جهاز إلكتروين أو ميكانيكي  إكتساب حملتويات أية أسالك أو أي إتصاالت شفوية

، فهو إجراء حتقيقي ومن أهم وسائل البحث والتحري يباشر خلسة )1( "أو أي جهاز آخر

ر به السلطة القضائية يف الشكل احملدد قانونا، دف وينتهك فيه سرية األحاديث اخلاصةـ تأم

احلصول على دليل غري مادي للجرمية، يتمثل مضمونه يف املراسالت.  

كل إتصال جمسد يف شكل كتايب يتم عرب خمتلف الوسائل املادية اليت ": يقصد باملراسالت قانونا

يطلب منه. والتعترب الكتب واالت يتم ترحيلها إىل العنوان املشار إليه من طرف املرسل نفسه أو 

.)2( "واجلرائد واليوميات كمادة مراسالت  

إذا "ص على ما يلي: ناليت ت من قانون اإلجراءات اجلزائية 5ر مكر 65بالرجوع لنص املادة 

اقتضت ضرورة التحري يف اجلرمية املتلبس ا أو التحقيق االبتدائي يف جرائم املخدرات أو اجلرمية 

ئم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات، أو ...، جيوز لوكيل االعابرة للحدود الوطنية أو اجلر ملنظمةا

طريق وسائل االتصال السلكية  اجلمهورية املختص أن يأذن مبا يأيت: اعتراض املراسالت اليت تتم عن

                                                
وما بعدها.  305ـ شيماء عبد الغين، مرجع سابق، ص )1(  
احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد وباملواصالت السلكية والالسلكية.  03ـ  2000من قانون رقم  6فقرة  09ـ املادة  )2(  
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حدد نوع هذه  ، وعليه نالحظ أن املشرع عندما ذكر عن اعتراض املراسالت فإنه"السلكية..وال

املراسالت، وهي اليت تتم بواسطة وسائل اإلتصال السلكية والالسلكية وبالتايل استبعد املراسالت 

العادية أي اخلطابات اخلطية اليت تتم عن طريق الربيد.  

من قانون  21عرف املشرع اجلزائري اإلتصاالت السلكية والالسلكية يف املادة الثامنة فقرة  

، احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد 2000غشت سنة  6املؤرخ يف   03ـ  2000رقم 

            أو استقبال عالمات أو إشارات كل تراسل أو إرسال“وباملواصالت السلكية والالسلكية بأا: 

أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات خمتلفة عن طريق األسالك أو البصريات أو الالسلكي 

.)1(”أو أجهزة أخرى كهربائية مغناطيسية الكهربائي  

ع مل يعرف اعتراض املراسالت اليت تتم بوسائل سلكية والالسلكية، املشر باعتبار أنّ 

السالفة الذكر نالحظ أن جمال االتصال جاء موسعا أي مل يقتصر  05مكرر  65وبالرجوع للمادة 

والالسلكية  ةالسلكي تختلف أنواع االتصاالعلى االعتراض على املكاملات اهلاتفية فقط، بل وسعه مل

)، وعرب Télégraphe)، أو جهاز التلغراف (Télex(كاملراسالت اليت تتم عرب جهاز التلكس(

واليت تتخذ شكل الربيد  )، باإلضافة للمراسالت اليت تتم عرب جهاز الكمبيوترFaxالفاكس(

.)Email()2اإللكتروين(  

سجيل األصوات: ت •  

من  03فقرة  05مكرر  65شرع اجلزائري التسجيل الصويت، وإمنا أشار إليه يف املادة مل يعرف امل   

..وضع الترتيبات التقنية دون موافقة املعنيني من أجل إلتقاط "قانون اإلجراءات اجلزائية فيما يلي:

                                                
، احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد وباملواصالت السلكية والالسلكية، 2000غشت سنة  5مؤرخ يف  03ـ  2000قانون رقم ـ ال )1(

.2000غشت  6، الصادرة  يف  48ج.ر.ج.ج، ع   
غشت  25املؤرخ يف  257ـ   98من املرسوم التنفيدي رقم   2فقرة  02شرع  اجلزائري الربيد االلكتروين يف املادة ـ عرف امل )2(

، 63 املتعلق بضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات األنترنت بأا:" خدمة تبادل رسائل إلكترونية بني املستعملني". ج.ر ج. ج ، ع 1998

.1998غشت  26الصادرة  يف   

دل وقراءة وختزين معلومات يف شكل رسائل معطيات بني املوزعات املوجودة يف مواقع متباعدة. وميكن بالرسائل االلكترونية: "فهي مبثابة تأما ا

املرسل إليه(أو املرسل إليهم) قراءة الرسالة املبعوثة يف وقت حقيقي أو يف وقت مؤجل".   
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أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص يف  وتثبيت وبت وتسجيل الكالم املتفوه به بصفة خاصة

. "خاصة أو عمومية... أماكن  

يقصد بعملية تسجيل األصوات بأا حفظ احلديث اخلاص على أشرطة خمصصة هلذا الغرض، 

إلعادة مساعها فيما بعد، للوقوف على ما حتتويه من تفصيالت وأقوال يعول عليها كدليل من أدلة 

.)1(عديل عليهااإلدانة بعد التأكد من صحة نسبتها إىل قائلها وعدم إدخال أي تغيري أو ت  

من قانون االجراءات اجلزائية، يالحظ  5مكرر 65بالرجوع إىل الفقرة الثالتة من نص املادة 

أن املشرع أخذ بطبيعة الكالم كمعيار إلجراء عملية التصنت إذ أنه مل يويل اهتمام لطبيعة املكان 

فاليهم طبيعة املكان بقدر  الذي جيرى فيه احلديث، إذ أنه سوى بني املكان العام واملكان اخلاص،

حتديد طبيعة  مايهم طبيعة احلديث وسريته. وعليه فقد ترك املشرع األمر للسلطة التقديرية للقاضي يف

.)2(احلديث حسب ظروف كل حالة   

لتقاط الصور: إ •  

ما تعترب عملية التقاط الصور الفوتوغرافية من التقنيات املستحدثة التي جاء ا املشرع اجلزائري في

خيص البحث والتحري عن جرائم املساس بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات بأسلوب التصور مبختلف 

 65أو التقاط الصور يف قانون اإلجراءات اجلزائية يف نص املادة  رأنواعه، وقد عرب عن عملية التصوي

بعبارة اإللتقاط. 5مكرر   

الة شخص أو عدة أشخاص مشتبه يف حل يقوم هذا اإلجراء أساسا على معاينة مادية مرئية  

امرهم، على احلالة اليت كانوا عليها وقت التصوير لغرض استخدام حمتوى الفيلم كمادة إثبات ودليل 

مادي. ويتم ذلك سواء عن طريق الصورة الفردية أو عن طريق شريط الفديو يعرض الصوت وصورة 

                                                
ائية للحرية الشخصية يف مواجهة السلطة العامة، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، ـ عمار التركي السعدون احلسيين، احلماية اجلن )1(

.188، ص 2012لبنان،   

ـ ركاب أمينة، أساليب التحري اخلاصة يف جرائم الفساد يف التشريع اجلزائري، مذكرة ماجستري، يف قانون عام معمق، كلية احلقوق  )2(

.65، ص 2015ـ  2014ر بلقايد، تلمسان، والعلوم السياسية، جامعة أبوبك  
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كن من الوقوف على الفاعلني احلقيقني دون شك، حقيقية متومتتالية تربز الوقائع املرتكبة بصفة فعلية 

. )2(تفيد يف إجالء احلقيقة وتسجيلها )1(من خالل استعمال وسيلة تكنولوجية معينة  

من قانون اإلجراءات اجلزائية واليت تنص على ما  5مكرر  65بالرجوع إىل نص املادة       

خاص ..."، يالحظ أنّ  يلي:"...التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون يف مكان

املشرع اجلزائري أخد بطبيعة املكان ال حبالة اخلصوصية اليت يكون عليها األشخاص كمعيار 

لتحديد مفهوم املكان اخلاص، على خالف إجراء تسجيل األصوات الذي أعتمد فيه على طبيعة 

ة اليت تعد احلديث. وعليه يتضح أن املشرع مسح أن ميد عني الكامريا إىل األماكن اخلاص

.)3(مستودعات أسرار املعنيني باملراقبة يف سبيل اكتشاف احلقيقة واستبيان ارم  

عملية اعتراض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط  الضمانات القانونية إلجراءـ  (ب)

الصور:  

 على حقوق اعتراض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور نظرا خلطورة عمليات

فراد، فقد أورد املشرع العديد من الضمانات واإلجراءات اليت تعترب مبثابة قيود ترد على وحريات األ

أو السلطات  بنفسها السلطة اليت تأمر بإجراء هذه العمليات، وحتول دون تعسفها سواء كانت هي

وذلك ببيان هذه الضمانات كاآليت: ا، اليت تتوىل تنفيده  

اعتراض املراسالت وتسجيل ألصوات والتقاط  الضمانات املوضوعية إلجراء عمليةـ  1

تتمثل هذه الضمانات يف: الصور:   

حدد املشرع احلاالت ـ وقوع جرمية من اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات: أ 

اليت جيوز فيها منح اإلذن باعتراض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور على سبيل احلصر 

                                                
ـ وعليه ال يعد من قيبل التقاط الصور استعمال وسيلة البصر الطبيعية وحدها مثل النظر إىل شخص أو تتبع أفعاله وحركاته يف أبسط  )1(

ل الصورة أو تسجيلها. استعمال منظار مقرب للمشاهدة، أو رسم صورة شخص على ورق ألن هذه الوسائل ال تستطيع نقبتفاصيلها، أو 
 انظر: نويري عبد العزير، احلماية اجلزائية للحياة اخلاصة ـ دراسة مقارنة ـ رسالة دكتوراه يف القانون اجلنائي، كلية احلقوق والعلوم

وما بعدها. 130، ص 2011ـ 2010السياسية، جامعة احلاج خلضر، باتنة،   
، غري منشور ، امللحق 2008/ 03/ 03، بتاريخ 08/ 00015اء تلمسان، قضية رقم ـ راجع حكم جنائي حملكمة اجلنايات، جملس قض )2(

. 155، ص 2رقم   
.68ـ ركاب أمينة ، مرجع سابق، ) 3(  
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، ومنها اجلرائم املاسة بأنطمة املعاجلة )1(من قانون اإلجراءات اجلزائية 5مكرر 65دة وذلك يف املا

اآللية للمعطيات، إال أنه قد تكتشف عرضا جرائم غري تلك الواردة يف اإلذن أثناء إجراء عمليات 

لبطالن اإلجراءات  اعتراض املراسالن وتسجيل األصوات والتقاط الصور، فإن ذلك ال يكون سببا

من قانون اإلجراءات اجلزائية.  2فقرة   6مكرر 65فق نص املادة و  

ـ وجود دالئل كافية تقتضي اللجوء لعمليات اعتراض املراسالت وتسجيل األصوات ب 

ال يكتفي وقوع جرمية من جرائم املساس بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات، بل جيب والتقاط الصور: 

ري والتحقيق ذلك، بأن يكون اإلذن له فائدة يف إظهار فضال عن ذلك أن تقتضي ضرورة التح

احلقيقة. وبالنايل ال تعد العمليات السابقة مشروعة إذا استهدفت جمرد التلصص على املتهم أو التشهري 

به .   

ة إلجراء عملية اعتراض املراسالت وتسجيل ألصوات والتقاط الصور: لضمانات الشكليـ ا 2

تتمثل هذه الضمانات يف:   

اعطى املشرع صالحية منح اإلذن جلهة قضائية حمايدة ـ اجلهة املختصة بإصدار اإلذن:  أ

 65وذلك ضمانا حلماية املصلحة املختصة، وهي السلطة القضائية املختصة وذلك استنادا لنص املادة 

من قانون اإلجراءات اجلزائية وهي تتمثل يف:  5مكرر   

Ø  12ات املخولة لوكيل اجلمهورية وفق املادة باإلضافة إىل اإلختصاصكيل اجلمهورية: و 

من قانون اإلجراءات اجلزائية، أضاف إليه املشرع سلطة اإلذن  1فقرة  36واملادة  2الفقرة 

باعتراض املراسالت السلكية والالسلكية والتقاط وتسجيل احملادثات اخلاصة أو التقاط صور 

اجلرمية املتلبس ا أو التحقيق  يف أماكن خاصة، إذا اقتضت ضرورات البحث والتحري يف

االبتدائي يف جرائم املساس بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات.  

Ø اىل جانب وكيل اجلمهورية أعطى املشرع لقاضي التحقيق يف حالة فتح حقيق: ضي التقا 

حتقيق قضائي سلطة إصدار إذن بإجراء عمليات اعتراض املراسالت وتسجيل األصوات 

                                                
          ـ حيثت ورد فيها مايلي: " إذا اقتضت ضرورات التحري والتحقيق يف اجلرمية املتلبس ا أو التحقيق اإلبتدائي يف جرائم املخدرات  )1(
أو جرائم تييض األموال أو اإلرهاب أو اجلرائم املتعلقة  اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطياتاجلرمية العابرة للحدود الوطنية أو أو

بالتشريع اخلاص بالصرف وكذا جرائم الفساد، جيوز لوكيل اجلمهورية احملتص أن يأذن مبا يلي: ...."    
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،وهو ما نصت عليه املادة )1(حتت مراقبته املباشرة يف اجلرائم السابقة الذكروالتقاط الصور، و

يف حالة فتح حتقيق قضائي، تتم العمليات املذكورة، بناء على إذن من “بقوهلا:  5مكرر  65

” .قاضي التحقيق، وحتت مراقبته املباشرة  

اعتراض  ا عمليات عة اخلاصة اليت تتميزنظرا للطبيـ اجلهة املكلفة بتنفيذ اإلذن:  3

املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور، فقد أوكل املشرع مهمة مباشرا لضابط الشرطة 

، وبالتايل فقد استثىن )2(القضائية املأذون له من قبل وكيل اجلمهورية أو املناب من قبل قاضي التحقيق

ن ملا فيها م ةظرا حلساسية وخطورليات، وهذا نمن إجراء هذه العماملشرع أعوان الشرطة القضائية 

ساس حبرية وحرمة األفراد اخلاصة. م  

من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري تنفيذ هذه العمليات  08مكرر  65كما أجازت املادة 

من قبل أي عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو خاصة مكلفة باإلتصاالت 

. )3(اجلوانب التقنية للعمليات املطلوب إجنازهاأو الالسلكية للتكفل ب السلكية   

يشترط القانون على ضابط الشرطة القضائية أن حيرر حمضرا ينقل فيه تفاصيل العمليات اليت 

قام ا منذ بدايتها إىل ايتها، ويرسله إىل وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق الذي أنابه للقيام بذلك 

من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري.  09ر مكر 65وذلك مانصت عليه املادة   

العناصر اليت يتطلبها اإلذن بإجراء عمليات اعتراض املراسالت وتسجيل ألصوات ـ ب 

أن يتوافر على عدة عناصر منها ما يتعلق  صحيحايشترط يف اإلذن حىت يكون  والتقاط الصور:

اعتراض املراسالت ة احملددة إلجراء عمليات بالشكل، ومنها ما يتعلق باملضمون، ومنها ما يتعلق باملد

وتسجيل األصوات والتقاط الصور.   
                                                

اجلمهورية بإخطار قاضي التحقيق مبوجب طلب افتتاحي أو بناء على شكوى مصحوبة بإدعاء مدين، وذلك ـ وذلك بعد أن يقوم وكيل ) 1(
من قانون اإلجراءات اجلزائية.  72واملادة  5فقرة  36، 67وفقا للمواد   

عه من مباشرة هذه نقع العملي مياـ باستثناء رؤساء االس الشعبية البلدية بالرغم من متتعهم بصفة ضابط الشرطة القضائية، إال أن الو)2(
خلربة واملؤهالت والتكوين الالزمني هلذه النوعية من العمليات.االعمليات، وذلك راجع الفتقارهم   

من قانون االجراءات اجلزائية على: " جيوز لوكيل اجلمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الذي أذن له،  8مكرر  65ـ تنص املادة  )3(
للتكفل باجلوانب ت السلكية والالسلكية الأو ضابط الشرطة القضائية الذي ينيبه أن يسخر كل عون مؤهل مكلف باملواصولقاضي التحقيق 

أعاله". 5مكرر  65للعمليات املذكورة يف املادة  التقنية  
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Ø جيب أن يصاغ اإلذن يف شكل عبارة صحيحة، يستفاد منها اجتاه إرادة مصدر  كل اإلذن:ش 

األمر (وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق) إىل إجازة املراقبة مثل عبارة تأمر أو نأذن ...، 

من قانون  2الفقرة  7مكرر  65ن مكتوبا وذلك طبقا لنص املادة كما جيب أن يكون اإلذ

اإلجراءات اجلزائية.   

Ø عتراض املراسالت وتسجيل ايشترط يف اإلذن اخلاص بإجراء عمليات  ضمون اإلذن:م 

مكرر  65أن يتضمن عدة بيانات، وحددها املشرع يف نص املادة  األصوات والتقاط الصور

على ات اجلزائية، منها كل العناصر اليت تسمح بالتعرف من قانون اإلجراء 1الفقرة  7

ر اللجوء إىل ربطلوب التقاطها واألماكن املقصودة سكنية أو غريها واجلرمية اليت تامل الصور

هذه التدابري، باإلضافة إىل أن يكون اإلذن حمددا ملدة نفاذه.  

Ø األصوات والتقاط  اعتراض املراسالت وتسجيليسلم اإلذن بإجراء عمليات ة اإلذن: دم 

التحقيق،  يد حسب مقتضيات البحث والتحري أوللتجدقابلة  ملدة أربعة أشهر الصور

 2الفقرة  7مكرر 65وبنفس الشروط اليت صدر ا اإلذن األصلي، وذلك تطبيقا لنص املادة 

واهلدف من حتديد املدة هو تضيق جمال اإلعتداء على احلياة  من قانون اإلجراءات اجلزائية،

اخلاصة لألفراد ومنعا للتعسف يف استعمال السلطة.   

ثانيا ـ عملية التسرب:  

ديسمرب  20املؤرخ يف  22ـ 06أدرج املشرع اجلزائري عملية التسرب مبوجب القانون رقم 

املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، والذي أفرد  155ـ 66، املعدل و املتمم لألمر رقم 2006

 11مكرر 65" والذي تضمن مثانية مواد( من املواد يف التسربت عنوان: "الفصل اخلامس منه حت

). وتناول من خالهلا حتديد مفهوم هذه العملية، وشروط إجراءها، األفعال 18مكرر 65حتى املادة 

املربرة اليت يقوم ا العنصر املتسرب، وأخريا احلماية اجلنائية للقائم بعملية التسرب. وسنحاول تفصيل 

ذلك من خالل التايل:  
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ـ مفهوم التسرب: 1    

مشتق من الفعل تسرب تسربا أي دخل وانتقل خفية وهي الولوج والدخول  لغةالتسرب 

. )1(بطريقة أو بأخرى إىل مكان أو مجاعة  

يعترب أسلوب التسرب أو اإلختراق تقنية من تقنيات التحري والتحقيق اخلاصة تسمح 

بالتوغل داخل مجاعة إجرامية وذلك حتت مسؤولية ضابط  لضابط أو عون الشرطة القضائية

الشرطة القضائية آخر مكلف بتنسيق عملية التسرب، دف مراقبة أشخاص مشتبه فيهم، 

 وكشف أنشطتهم اإلجرامية، وذلك بإخفاء اهلوية احلقيقية، ويقدم ملتسرب نفسه على أنه فاعل

. )2(أو شريك  

قيام “) بأنه: 12مكرر  65ملشرع اجلزائري  يف املادة (،ّ عرفه االناحية القانونيةأما من 

ضابط أو عون الشرطة القضائية حتت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية املكلّف بتنسيق العملية 

          شريك أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أومبراقبة األشخاص املشتبه يف ارتكام جناية 

. )3(”أو خاف...  

يف السابق يتضح أن التسرب هو عبارة عن عملية ميدانية تستخدم أسلوب من خالل التعر

التحري جلمع الوقائع املادية واألدلة من داخل العملية اإلجرامية وكذا اإلحتكاك شخصيا باملشتبه 

.))4م واملتهمني وهذا ينطوي على خطورة بالغة حتتاج إىل دقة وتركيز وختطيط سليم  

دة عندما تقتضي عملية التحري أو التحقيق يف إحدى اجلرائم يلجأ إىل هذا اإلجراء عا

مكرر من هذا القانون وهي: ـ جرائم املخدرات ـ اجلرمية املنظمة عرب  65املذكورة يف املادة 

                                                
.130، ص 1984ـ سهيل حسيب مساحة، معجم اللغة العربية، الطبعة األوىل، مكتبة مسري، )1(  
            ، 2011جامعة اجلزائر، كلية احلقوق، ماجستري،  مذكرةحة، إجراءات مجع األدلة ودورها يف الكشف عن اجلرمية، ـ حريزي ربي)2(

. 451ص   
من تعديل  694/9و 694/7وكذا املادتني  706/87إىل  706/81) يف املواد Infiltrationـ ذكر املشرع الفرنسي التسرب(  )3(

.09/03/2004املؤرخ يف  2007/297القانون رقم اإلجراءات اجلزائية مبوجب   
من  56يف املادة اإلختراق يف قانون اإلجراءات اجلزائية يف حني استخدم مصطلح  بالتسرباملشرع مسى هذه العملية  يالحظ أنـ ) 4(

لول.ما نفس املدهلاملتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ومها مسميان ملسمى واحد و 01ـ  06القانون رقم   
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احلدود الوطنية ـ اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات ـ جرائم تبييض األموال 

تعلّقة بالتشريع اخلاص بالصرف . واإلرهاب ـ وأيضا اجلرائم امل  

ميكن جتسيد عملية التسرب يف نطاق اجلرائم االلكترونية يف دخول ضابط أو عون الشرطة 

أو بث   وذلك باختراقه ملواقع معينة وفتح ثغرات إلكترونية فيها القضائية إىل العامل اإلفتراضي 

عي كما لو كان فاعل مثلهم. فيتخذ املتسرب أمساء مستعارة ويظهر مبظهر طبي ،فريوسات  

: التسرب كممارسة غري مألوفة  لضابط أو عون ـ شروط صحة عملية التسرب2

لذلك  ،الشرطة القضائية، بل يعد من أخطر اإلجراءات مساسا حبرمة احلياة اخلاصة للمشتبه فيه

ل ذلك يف نوعني اشترط املشرع ضمانات معينة يتعين مراعاا عند اللجوء إىل هذا اإلجراء ويتمث

من الشروط وذلك كما يلي:  

Ø تتمثل هذه الشروط وفق األحكام اليت نظمها املشرع اجلزائري يف  لشروط املوضوعية:ا 

شرطني أساسني:  

ـ األول يتمثل يف حتديد نوع اجلرمية وجيب أال خترج عن اجلرائم اليت حددها على سبيل احلصر 

جرائم املخدرات، اجلرمية املنظنة العابرة للوطنية،  يف سبعة أنواع وهي: 05مكرر  65يف املادة 

جرائم تبييض األموال، اجلرائم اإلرهابية،جرائم الفساد، اجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف 

ة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات. واجلرائم  املاس  

ه األفعال وأثرها على يرجع سبب حتديد هذه اجلرائم دون غريها إىل اخلطورة اإلجرامية هلذ

السياسة العامة يف الدولة واقتصادها، فهي جرائم سريعة اإلنتشار وعابرة للحدود الوطنية، وهي 

جرائم قائمة على التخطيط واستخدام كل الوسائل حمو آثار اجلرمية وطمس معاملها.   

يت تعد من أهم جرائم املساس بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات وال يهمنا يف هذا اال ما

. املعامالت االلكترونية احلكوميةاجلرائم الواقعة على   
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التسرب مسببا، فمن خالل التسبيب بوضوعي الثاين فهو أن يكون اإلذن ـ أما الشرط امل

نح اإلذن وكذا العناصر اليت دفعت الشرطة مبأقنعت اجلهات القضائية املختصة تتبني العناصر اليت 

ا اإلجراء واليت تكون ضمن موضوع طلبه اإلذن.القضائية للجوء إىل هذ  

Ø تنحصر الشروط الشكلية هلذا اإلجراء يف صدور إذن التسرب من  شروط الشكلية:ال 

وكيل اجلمهرية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل اجلمهورية، وهذا ما نصت عليه 

           ورية جيوز لوكيل اجلمه”....من قانون اإلجراءات اجلزائية 11مكرر  65املادة 

أو لقاضي التحقيق بعد إخطار وكيل اجلمهورية أن يأذن...حسب احلالة مبباشرة عملية 

.) 1(”التسرب  

 65وجيب أن يكون اإلذن مكتوبا وإال كان اإلجراء باطال، وهذا ما نصت عليه املادة  

حتت طائلة مكتوبا  11رر مك 65جيب أن يكون اإلذن املسلم طبقا للمادة  ”بقوهلا: 15مكرر 

، كما جيب أن يتضمن اإلذن حمموعة من الشروط يتوقف على حتديدها صحة اإلجراء ”البطالن

يف حد ذاته كذكر هوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم عملية التسرب حتت مسؤوليته، 

ميكن ) أشهر و4باإلضافة إىل حتديد املدة املطلوبة يف عملية التسرب واليت جيب أالّ تتجاوز أربعة (

أن جتدد حسب مقتضيات التحري والتحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية، ويف نفس 

الوقت أجاز القانون للقاضي الذي أذن ذا اإلجراء أن يأمر يف أي وقت بوقفه قبل انتهاء املدة 

.)2(احملددة  

                                                
نالحظ مما سبق ذكره أن املشرع اجلزائري أسند مهمة إصدار إذن التسرب إىل وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل ـ )1(

اجلمهورية، مبعىن أن املشرع خرج عن األصل العام يف التحقيق القائم على الفصل بني سلطيت االام والتحقيق، ذلك أن وكيل اجلمهورية 
األساسية هي تقدمي املتهم إىل العدالة، ومن الصعوبة أن يتجرد من صفته االامية عندما يقوم بإصدار الترخيص بالتسرب، خاصة وأن مهمته 

إىل طبيعة عملية التسرب فيها نوع من اخلطورة على حرمة احلياة اخلاصة لألفراد السيما احلق يف اخلصوصية، لذلك فاألفضل منح هذه املهمة 
التحقيق ملا له من استقاللية وحسن التقدير ما يطمئن معه األفراد. هذا من جهة. قاضي  
ومن جهة أخرى، بالرغم من أمهية هذا اإلجراء يف الكشف عن الفكرة اإلجرامية واليت قد ال تظهر للوجود دون اللجوء إىل عملية      

سي،حيث يلعب املتسرب دورا اجيابيا أثناء القيام باألعمال اإلجرامية، وذلك التسرب، إالّ أنه يطرح انتقادات كاليت يطرحها التحريض البولي
شيء ضروري حىت يكتسب ثقة املشتبه فيهم، خاصة وأنّ طبيعة هذا األخري دو نسبة عالية من الذكاء. عائشة بن قارة مصطفى، حجية الدليل 

.122االلكتروين يف جمال االثباث اجلنائي، مرجع سابق، ص   
.121فس املرجع، ص نـ  )2(  
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 12كرر م 65جتدر اإلشارة أنّ مهمة تنفيذ عملية التسرب تسند طبقا ألحكام املادتني 

من قانون اإلجراءات اجلزائية إىل ضباط الشرطة القضائية  13 ةمكرر فقر 65و 1الفقرة 

، ويستثىن عمليا رؤساء االس الشعبية، وذلك )1(وأعوام بشكل عام واملسخرون بشكل خاص

راجع لكوم أشخاص معروفة، وهذا يتعارض مع الطابع السري لألسلوب.   

واجب توافرها يف إذن عملية التسرب فهي نفسها الواجب تضمينها أما بالنسبة للعناصر ال

يف إذن عمليات اعتراض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور سواء ماتعلق منها بشكل 

اإلذن و مضمونه  باإلضافة إىل مدة اإلذن .   

على  14مكرر  65نص املشرع صراحة يف املادة ـ األفعال املربرة يف عملية التسرب:  3

ميكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية املرخص هلم بإجراء عملية التسرب واألشخاص الذين "أنه:

:)2(يسخرون هلذا الغرض القيام مبا يلي  

              وثائق أو تمنتوجا وأ أو أموال مواد إعطاء وأ تسليم أو نقلو أ حيازة وأ اقتناءـ  

ارتكاا. يف مستعملة وأ اجلرائم ارتكاب من عليها لحتص معلومات أو  

ـ استعمال أو وضع حتت تصرف مرتكيب هذه اجلرائم الوسائل ذات الطابع القانوين أو املايل  

وكذا وسائل النقل أو التخزين أو اإليواء أو احلفظ أو االتصال".   

 ،ابيةأن طبيعة هذه األفعال تستوجب من القائمني ا مشاركة إجي من خالل هذا النصيتضح   

كحيازة متحصالت اجلرمية أو وسائل ارتكاا، وهذا النوع من األفعال له تأثري على املسؤولية 

                                                
أعوان ضباط الشرطة القضائية، يقتضي األمر هنا ضرورة وجود ضابط شرطة  ـ يف احلالة اليت يتم فيها تنفيذ عملية التسرب من خالل أحد )1(

منسق للعملية تنفذ العملية حتت مسؤوليته وإشرافه.  
من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي، وذلك يف إطار مكافحته  32ـ 706ـ جتدراإلشارة أن صياغة هذه األفعال مأخوذة من املادة  (2)

، واليت تنص ما يلي:جرمية االجتار غري مشروع للمخدرات  
   Article 706-32 du CCP francais dispose que "  …les agents de police judiciaire peuvent, 
avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits qui 
en avise préalablement le parquet, et sans être pénalement responsables de ces actes : 
1- Acquérir des produits stupéfiants ; 
2- En vue de l'acquisition de produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se 
livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des 
moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication. " 
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مكرر  65إالّ أن القانون أعفاهم من هذه املسؤولية وذلك بنصه صراحة على ذلك يف املادة  ،اجلزائية

لظروف أمنية للمتسرب بقوهلا :" ...دون أن يكونوا مسؤولني جزائيا...". وميتد هذا اإلعفاء  14

حىت بعد انقضاء املهلة احملددة يف رخصة التسرب، ويف حالة عدم متديدها أو يف حالة تقرير وقف 

) أشهر سواء من تاريخ انقضاء املدة احملددة يف اإلذن 4بشرط أالّ يتجاوز ذلك مدة أربعة ( ،العملية

رائها.   أو من تاريخ صدور قرار وقفها من قبل القاضي الذي رخص بإج  

ينبغي أن تتم بكل سرية تامة حىت يكون  ،وحىت حتقق عملية التسرب األهداف املنشودة منه 

لذلك منحه املشرع نوع من احلماية  ،املتسرب يف مأمن من انكشاف هويته احلقيقية من قبل ارمني

) 5) إىل مخس(2ني(من ق.إ.ج.ج. عقوبة احلبس من سنت 16مكرر  65اجلنائية، فقرر بنص املادة 

أو أعوان  ج لكل من يكشف هوية ضباطد 200.000دج إىل 50.000سنوات وغرامة من 

الشرطة القضائية.   

ضرب وجرح على أحد هؤالء  إذا تسبب الكشف عن اهلوية يف أعمال عنف أو 

 )5أو أزواجهم أو أبنائهم أو أصوهلم املباشرين فتكون العقوبة احلبس من مخس( األشخاص

دج .500.000دج إىل 200.000 ن) سنوات والغرامة م10وات إىل(سن  

وإذا تسبب هذا الكشف يف وفاة أحد هؤالء األشخاص فتكون العقوبة احلبس من 

دج 1,000,000دج إىل 500,000) سنة والغرامة من 20) سنوات إىل عشرين(10عشر(

ثاين من الكتاب الثالث من دون اإلخالل عند االقتضاء بتطبيق أحكام الفصل األول من الباب ال

قانون العقوبات.    

نبغي اإلشارة يف هذا املقام أن املشرع أدرج قواعد موضوعية واخلاصة بالقواعد القانونية ي

املتمثلة يف جمموعة من القواعد اليت تنظم والعقاب ضمن القواعد اإلجرائية واملتعلقة بالتجرمي 

لذلك ينبغي  ،رتكبيها وتوقيع اجلزاء اجلنائي عليهموسائل التحقيق من وقوع اجلرمية وحماكمة م

على املشرع أن ينقل األحكام اخلاصة بالقواعد املوضوعية إىل قانون العقوبات حىت يكون لنا 

نظام قانوين جنائي منتظم وال يلتبس على القاضي عند تطبيقه إلحدى هذه العقوبات.   
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ع بتكيف عمل املتسرب على أنه شاهد يف اية الفصل اخلاص بإجراء التسرب قام املشر  

على أنه :"جيوز مساع ضابط الشرطة القضائية الذي جترى  18مكرر  65حيث نص يف املادة 

عملية التسرب حتت مسؤوليته دون سواء بوصفه شاهدا عن العملية".  

ة التحقيق عن اجلرائم الواقعة على احلكومة اإللكترونيةفني: املطلب الثاين  

ة تفله قواعد ثاباجلنائي عموما هو علم خيضع ملا خيضع له سائر أنواع العلوم األخرى، التحقيق 

بتلك الصفة. ا ما كان ليتمتع التحقيقوراسخة بدو  

هذه القواعد إما قانونية أو فنية، فاألوىل هلا صفة الثبات التشريعي ال ميلك احملقق إزاءها شيئا 

يضفي عليها احملقق من خربته وفطنته ومهاراته  ز باملرونة اليتتتميسوى اخلضوع واإلمتثال. أما الثانية ف

. )1(ةالكثري  

مع تزامن ظهور أمناط مستحدثة من جرائم تقنية املعلومات كان البد من استحداث أسلوب 

التحقيق ملا يوافق طبيعة هذه اجلرائم ذات الطبيعة اخلاصة. وعليه سنعرض من خالل التايل صعوبات 

يف اجلرائم الواقعة على احلكومة االلكترونية ذات اخلصيصة التقنية، باعتبارها ال توافق مع التحقيق 

فكر احملقق اجلنائي وذلك من خالل الفرع األول، وبعد ذلك سنعرض للحلول واملتمثلة يف األصول 

الثاين. الفنية اليت تتطلب للتحقيق يف اجلرائم الواقعة على احلكومة االلكترونية وذلك يف الفرع  

صعوبات التحقيق يف اجلرائم الواقعة على احلكومة اإللكترونية: لفرع األولا  

يتسم التحقيق يف اجلرمية املعلوماتية ومالحقة مرتكبيها جنائيا بالعديد من املعوقات اليت ميكن 

 أن تعرقل عملية التحقيق، بل ميكن أن تؤدي إىل اخلروج بنتائج سلبية تنعكس على نفسية احملقق

 تمع بفقدانه الثقة يف أجهزة تنفيذ القانون. ومن أهمبفقدانه الثقة يف نفسه ويف أدائه، وعلى ا

الصعوبات اليت تواجه القائمني على مكافحة اجلرائم املعلوماتية والتحقيق ما يلي:    

                                                
.56، ص2009 ،كر اجلامعي، الطبعة األوىلـ خالد ممدوح إبراهيم، فن التحقيق اجلنائي يف اجلرائم اإللكترونية ، دار الف )1(  
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أوال ـ صعوبات تتعلق باجلرمية ذاا:  

اءة فهمه، وافتقاد أكثر اآلثار التقليدية وإعاقة املمكن بالقر رمية، وغياب الدليل املرئيكخفاء اجل

أو ترميزها أو تشفريها  ماية الفنية كاستخدام كلمات السرالوصول إىل الدليل إلحاطته بوسائل احل

إلعاقة احملاوالت الرامية إىل الوصول إليها، أيضا سهولة حمو الدليل أو تدمريه يف زمن قصري جدا مما 

. باإلضافة إىل ذلك الضخامة البالغة لكم البيانات )1(رمية إذا علمت ايعرقل السلطات من كشف اجل

واملعلومات املتعني فحصها، وإمكانية خروجها عن نطاق إقليم الدولة والبعد اجلغرايف بني مرتكب 

. )2(اجلرمية والضحية  

ـ صعوبات تتعلق بإجراءات احلصول على أدلة اجلرمية: ثانيا  

ات التحري أن تتحرى عن اجلرائم التقليدية عن طريق املشاهدة على جه إذا كان من السهل

والتتبع، فإنه قد يصعب عليها القيام ذا التحري بالنسبة للجرمية املعلوماتية، حيث أن مرتكيب هذه 

ستخدام اجلرائم من فئة األذكياء الذين يضربون سياجا أمنيا على أفعاهلم غري املشروعة وذلك با

. )3(ى جهات التحقيق احلصول على األدلة اليت تدينهمتحيل علكلمات السر مما يس  

هذه اجلرائم عندما يكون عذر اختاذ إجراءات التفتيش لضبط أيضا من معوقات التحقيق ت

احلدود مشكالت ، وعليه قد يثري التفتيش عرب )4(احلاسب اآليل متصال حباسبات أخرى خارج الدولة

ى إقليمها.سيادة الدولة علعديدة تتعلق خبرق   

:"عدم توافر الكفاءة البشرية املؤهلة للتحقيق"ـ صعوبات تتعلق جبهات التحقيق  ثالثا  

بعض هذه الصعوبات ترجع إىل شخصية احملققق، مثل التهيب من استخدام احلاسب اآليل 

والبعض وشبكة االنترنت، باإلضافة إىل عدم اإلهتمام مبتابعة املستجدات يف جمال اجلرائم املعلوماتية، 

اآلخر يتعلق بالنواحي الفنية املطلوبة بالتحقيق يف هذا النوع من اجلرائم، كنقص معرفة اجلوانب الفنية 
                                                

          16، ص1994ـ هشام حممد فريد رستم، اجلوانب اإلجرائية للجرائم املعلوماتية، دراسة مقارنة، مكتبة اآلالت احلديثة، أسيوط،  )1(
وما بعدها.  

شرطة بدولة الكويت، رسالة ماجستري، جامعة ـ عبد الرمحن حبر، معوقات التحقيق يف جرائم األنترنت، دراسة مسحية على ضباط ال )2(
.46، ص 1999نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،   

             ، 2009ـ حسني بن سعيد الغافري، السياسة اجلنائية يف مواجهة جرائم االنترنت، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  )3(
. 529ص   

. 22مرجع سابق، ص  ـ هشام حممد فريد رستم، )4(  
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والتقنية ألجهزة  احلاسوب واالنترنت، وعدم توفر املعرفة بأساليب ارتكاب اجلرائم املعلوماتية، ذلك 

.  )1(يفضي إىل إتالف وتدمري الدليل أن افتقار جهات التحقيق للتأهيل الكايف يف امليدان التقين قد  

األصول الفنية الواجب مراعاا للتحقيق يف اجلرائم الواقعة على احلكومة اإللكترونية :الفرع الثاين  

يف اجلرائم املعلوماتية، وال يقصد وهي جمموع من املهارات الفنية اليت ينبغي أن يكتسبها احملقق 

، بل املهارات اليت تتسم باجلدة واحلداثة وتعترب إفرازا ))2ا كل حمققا املهارات التقليدية اليت يتمتع 

للتطور اإلنساين يف جمال تقنية اإلتصال واحلوسبة. إالّ أنّ هذه املهارات غري كافية مامل يتبعها تدريب 

للجهات القائمة بالتحري والتحقيق، ذلك ما سنبينه من خالل النقاط املتقدمة.    

ساسية للتحقيق يف جمال اجلرمية املعلوماتية:أوالـ العناصر األ  

يقصد ا تلك اإلجراءات اليت تستعمل من طرف جهات التحقيق قبل البدء يف عمليات 

.)3(التحقيق اإلبتدائي وإجراءات أخرى ينبغي مراعاا أثناء هذا التحقيق  

ات فيما يلي:تتمثل هذه اإلجراء / اإلجراءات الواجب مراعاا قبل البدء يف التحقيق:1  

كمبوتر معزول أم متصل بشبكة  ات فهل هوـ حتديد نوع نظام املعاجلة اآللية للمعطي

معلومات.  

ة اليت وقعت ا اجلرمية مع كشف تفصيلي عن املسؤولني ا أـ  وضع خمطط تفصيلي للمنش

ودور كل منهم.  

صال.االنترنت فإنه جيب مراعاة طرفيات اإلت ـ إذا وقعت احلرمية على شبكة  

ـ مراعاة صعوبة بقاء الدليل فترة طويلة يف اجلرمية املعلوماتية.  

ـ مراعاة أن اجلاين قد يتدخل من خالل الشبكة إلتالف كل املعلومات املخزنة.  
                                                

  ،2009هالل بن حممد بن حارب البويعيدي، احلماية القانونية والفنية لقواعد املعلومات احملوسبة، دار النهضة العربية، القاهرة،ـ  )1(
.240ص    

على األدلة املادية ومناقشة ـ وهي مهارات أساسية يفترض بداهة توافرها يف احملقق بالضرورة، كمهارة التعامل مع مسرح اجلرمية والتحفظ ) 2(
الشهود وغريها.  

. عبد الفتاح 119، ص 2002ـ مجيل عبد الباقي الصغري، أدلة اإلثباث اجلنائي والتكنولوجيا احلديثة، دار النهضة العربية، القاهرة،  )3(
.84بيومي حجازي، الدليل اجلنائي والتزوير املعلومايت ...، مرجع سابق، ص   



	                    الباب الثاين   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  		     لكترونيةاحلماية اجلنائية اإلجرائية للحكومة اإل     
 

 216  

لشل فاعلية اجلاين يف أن  توقع املعاينة أو مجع اإلستدالالـ جيب فصل التيار الكهربائي عن م

ه. يقوم بطريقة ما مبحو آثار جرميت  

ـ تصوير األجهزة املستهدفة (اليت وقعت ا أو عليها اجلرمية) من األمام واخللف وذلك 

إلثبات أا كانت تعمل وكذلك للمساعدة يف إعادة تركيبه من أجل البدء يف إجراءات التحقيق.   

لقيام عند البدء يف عملية التحقيق ال سيما عند ا / اإلجراءات الواجب مراعاا أثناء التحقيق:2

بعملية تفتيش جهاز احلاسوب فإنه على رجال التحقيق مراعاة ما يلي:  

ـ عمل نسخة إحتياطية من األقراص الصلبة أو األسطوانة املرنة قبل استخدامها والتأكد 

.)Disk compفنيا من دقة النسخ عن طريق األمر(  

إضافية.  ـ نزع غطاء احلاسب اآليل املستهدف والتأكد من عدم وجود أقراص صلبة  

ـ العمل على فحص الربامج وتطبيقاا مثل الربامج احلسابية اليت تكون قد استخدمت يف 

جرمية إختالس معلومايت.  

ـ العمل على فحص العالقة بني برامج التطبيقات وامللفات خاصة تلك اليت تتعلق بدخول 

املعلومات وخروجها.  

وسليمة.ـ حفظ املعدات واألجهزة اليت تضبط بطريقة فنية   

ثانيا ـ ضرورة تدريب وتأهيل احملقق املعلومايت:  

يف إطار مكافحة اجلرائم املعلوماتية البد من وضع سياسة جنائية رشيدة تستند على تدريب 

أجهزة العدالة اجلنائية ملكافحة هذه اجلرمية، هلذا كان من الضروري إعداد احملققني، باعتبارهم 

نفذ بطرق ذكية ودقيقة. وليس بالضرورة أن يكون احملقق يف يواجهون أنشطة إجرامية معقدة وت

اجلرمية املعلوماتية خبريا يف النظم املعلوماتية، بل البد من اإلملام ببعض املسائل اليت متكنه من التفاهم 
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مع خرباء التقنية، كما ينبغي أن يكون ملما باإلجراءات اإلحتياطية اليت ينبغي اختاذها على مسرح 

.)1(التدابري الالزمة لتأمني األدلةاجلرمية و  

ألجل ذلك بدأت بعض األجهزة األمنية بإعداد كوادراها دورات تدريبية للضبط والتحقيق يف 

اجلرائم املعلوماتية حىت تكون مسايرة للتطورات السريعة اليت تشهدها التقنيات، وجيب أن يشمل 

يف ارتكاب اجلرمية أو األساليب اليت منهج التدريب خصوصا تدريس األساليب الفنية املستخدمة 

. )2(تتعلق بالكشف عنها وكيفية إثباا ومعاينتها والتحفظ عليها وكيفية فحصها فنيا  

لدليل املناسب إلثباث اجلرائم الواقعة على احلكومة اإللكترونية: ااملطلب الثالث  

ية عن اجلرائم التقليدية يف ختتلف اجلرائم الواقعة على احلكومة االلكترونية كاجلرائم املعلومات

تعرف بالوسط اإلفتراضي، حيث ميكن للجاين عن طريق  كون األوىل تتم يف بيئة غري مادية أو ما

نبضات إلكترونية رقمية ال ترى أن يبعث يف بيانات احلاسوب أو براجمه وذلك يف وقت قياسي قد 

تصل يد العدالة إليه إذا ما يكون جزءا من الثانية، كما ميكن حموها يف زمن قياسي قبل أن 

يصعب احلصول على دليل مادي يف مثل هذه اجلرائم.  استخدمت برامج خاصة يف ذلك، مما  

ا وعليه فإن كشف ستر هذا النوع من اجلرائم حيتاج إىل أدلة ذات طبيعة خاصة، وخمتلفة عم

ن احلاسوب واالنترنت، ألفناه يف اجلرائم التقليدية، حيث تستخدم ذات الطبيعة التقنية النامجة ع

). مبعىن آخر ترتكز عملية اإلثبات Electronic evidence(الدليل االلكتروين وتتمثل يف 

اجلنائي للجرائم االلكترونية على الدليل االلكتروين باعتباره الوسيلة الوحيدة إلثبات هذه اجلرائم، 

                                                
وكل مهمة التحقيق يف اجلرائم املعلوماتية إىل بيوت اخلربة املتخصصة يف هذا اال ال سيما مع وجود نمن املستحسن أن  ـ يرى البعض أن) 1(

شركات عاملية متخصصة يف حتقيق اجلرائم املعلوماتية وحققت النجاح يف كثري من احلاالت، يف حني أن جانب آخر يرى أن متطلبات العدالة 
األجهزة األمنية احلكومة مسؤوليتها جتاه اكتشاف كافة اجلرائم ومن بينها اجلرائم املعلوماتية، وحىت تكتمل قدرات تلك  اجلنائية تقتضي حتمل

حقيق األجهزة البد من االستعانة بالنخبة املتخصصة يف جمال التقنية يف مجيع مراحل الدعوى اجلنائية ، ومن مت البد من إجياد أسلوب خاص للت
حممد األمني البشري، التحقيق يف اجلرائم املستحدثة، جامعة نايف العربية للعلوم انظر: جيمع بني اخلربة الفنية والكفاءة املهنية.  يف هذه اجلرائم

.124، ص2004األمنية، الطبعة األوىل، الرياض،   
)، أكتوبر 97رون، العدد الرابع، العدد رقم (ـ سرحان حسن املهيين، التحقيق يف جرائم تقنية املعلومات، جملة الفكر الشرطي، الد العش)2(

.37، ص 2011  



	                    الباب الثاين   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  		     لكترونيةاحلماية اجلنائية اإلجرائية للحكومة اإل     
 

 218  

لفرع األول)، فضال عن دراسة أهم حتديد مفهوم الدليل االلكتروين(الذا سنتناول يف هذا املطلب 

تقسيمات هذا الدليل (الفرع الثاين) وذلك من خالل الفروع التالية:  

فهوم الدليل األلكتروين: ملفرع األولا       

سنحاول يف هذا الفرع توضيح مفهوم الدليل اإللكتروين(أوال)، مث بيان أهم اخلصائص اليت 

وبني الدليل يف اجلرائم التقليدية (ثانيا).  ميز ا وذلك لبيان أهم الفرقات بينهتت  

أوال ـ تعريف الدليل اإللكتروين:   

ويرجع  ،تعددت التعريفات اليت قيلت بشأن الدليل االلكتروين وتباينت بني التوسع والتضييق      

 ،فاختلفت بني أولئك الباحثني يف جمال التقنية ،ذلك ملوضع العلم الذي ينتمي إليه هذا الدليل

وسنحاول فيما يلي عرض أهم هذه التعريفات : ،والباحثني يف اال القانوين  

كل بيانات ميكن إعدادها أو ختزينها يف شكل رقمي حبيث عرف البعض الدليل االلكتروين بأنه "     

" الدليل الذي جيد له أساسا يف العامل  وهناك من يعرفه بأنه. ) 1(متكن احلاسوب من اجناز مهمة ما "

يتم  ،معلومات يقبلها املنطق والعقل ويعتمدها العلمأو أنه ". )2(االفتراضي ويقود إىل اجلرمية "

    احلصول عليها بإجراءات قانونية وعلمية بترمجة البيانات احلسابية املخزنة يف أجهزة احلاسب اآليل 

قيق أو احملاكمة وميكن استخدامها يف أي مرحلة من مراحل التح ،ملحقاا وشبكات االتصالو

"هو ذلك الدليل املشتق  :أو. )3(" القة جبرمية أو جان أو جمين عليهإلثبات حقيقة فعل أو شيء له ع

         ،وأجهزة ومعدات وأدوات احلاسب اآليل ،من أو بواسطة النظم الرباجمية املعلوماتية احلاسوبية

ها للقضاء بعد حتليلها علميا أو تفسريها لتقدمي ،أو شبكات االتصال من خالل إجراءات قانونية وفنية

يف شكل نصوص مكتوبة أو رسومات أو صور وأشكال وأصوات إلثبات وقوع اجلرمية لتقرير الرباءة 

                                                
(1) ـ   Christin Sgarlata and David J Byer , The Electronic paper Trail: Evidentiary                
Obstaclesto Discovery of electronic Evidence. Journal of Science and Technology Law .22 
September 1998 .p 4 . 

.969مشار إليه عند: عمر حممد أبوبكر بن يونس، اجلرائم الناشئة عن استخدام االنترنت...، مرجع سابق، ص   
.969عمر حممد أبوبكر بن يونس، مرجع سابق، ص  ـ)(2  
.   234ـ حممد األمني البشري، مرجع سابق، ص )(3  
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تشمل مجيع فيعرف األدلة اجلنائية الرقمية  بأا ") Casey( كيسياألستاذ أما . ) 1(أو اإلدانة فيها 

أو توجد عالقة بني اجلرمية واجلاين  ،أنّ هنالك جرمية قد ارتكبت البيانات الرقمية اليت ميكن أن تثبت

مبا  ،أو بني اجلرمية واملتضرر منها. والبيانات الرقمية هي جمموعة األرقام اليت متثل خمتلف املعلومات

أما التعريف املقترح للدليل  .)2(الصوت و الصورة   ،اخلرائط ،الرسومات ،فيها النصوص املكتوبة

 IOCE( (International Organization(ين من قبل املنظمة الدولية ألدلة احلاسوبااللكترو

of Computer Evidence) (3)  " وميكن أن  ،املعلومات املخزنة أو املتنقلة يف شكل ثنائيبأنه

 . وهو نفس املعىن تقريبا املتبين من قبل الفريق العلمي العامل على مستوى)4("يعتمد عليها يف احملكمة 

باعتبار  ،)SWGDE(Standard Working Group on Digital Evidence )5(األدلة الرقمية 

 ،) IOCE(  هذا األخري أنشئ من أجل توحيد اجلهود اليت تقوم ا املنظمة الدولية ألدلة احلاسوب

مبا  احملافظة ودراسة األدلة الرقمية ،وتطوير خمتلف التخصصات واملبادئ التوجيهية من أجل استرداد

.)6( فيها الصوتية واملصورة  

                                                
العريب األول لعلوم األدلة اجلنائية والطب  ورقة حبث مقدمة  للمؤمترـ عبد الناصر حممد حممود فرغلي وعبيد سيف سعيد املسماري، )(1

، دراسة تطبيقية مقارنة، الرياض، املنعقد يف الفترة: ”اإلثباث اجلنائي باألدلة الرقمية من الناحيتني القانونية والفنية“الشرعي، 
.13ص  ،14/11/2007ـ  12هـ املوافق لـ 04/04/11/1148ـ02  

(2) - ''Digital Evidence encompasses any and all digital data that ran establish that a crime 
has been committed or can provide a link between a crime and its victim or a crime and its 
perpetrator . This Digital Data is a combination of numbers that represent information of 
various kinds , including text , images , audio ,and video .  By EoghanCasey ,  Digital 
Evidence and Computer Crime—Forensic Science, Computers and the Internet , Second 
Edition , Academic Press An imprint of Elsevier , London , 2004 , p 260 .  

، مقره الواليات املتحدة األمريكية، 1995متّ اعتماده يف نسيان/ أبريل ) هي: تنظيم دويل  IOCE( املنظمة الدولية ألدلة احلاسوب ) ـ  (3
لطب وتسعى هذه املنظمة إىل توفري منتدى دويل لوكاالت أنفاد القانون لتبادل املعلومات بشأن التحقيق يف جرائم احلاسوب وغريها من قضايا ا

، ويتألف من أجهزة إنفاذ القانون والوكاالت احلكومية املعنية بالتحقيق الرقمي وحتقيقات الطب الشرعي، وذلك بناء دعوة من الس الشرعي
التنفيذي باملنظمة . ملزيد من التفصيل حول املنظمة يرجى العودة للموقع اخلاص ا وهو كالتايل :  

Http: //www.ioce.org/ index? php id =15 
(4)-  Electronic evidence is" information stored or transmitted in binary form that may be 
relied upon in court " . Eoghan Casey ،٬ib id , p 261.          

لة يف شكل ثنائي، ذات قيمة املعلومات املخزنة أو املتنقالدليل الرقمي بأنه" العلمي العامل على مستوى األدلة الرقمية  ـ عرف الفريق) (5
. "اثباتية  

"Digital Evidence is any information of probative value , that is either stored or transmitted 
in a digital form" . 

ـ ملزيد من التفصيل حول الفريق العامل حول مستوى األدلة الرقمية, انظر املوقع التايل:  )(6  
www.fbi.gov/hq/lab/fsc/backissu/april2000/swgde.htm 
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بعد استعراضنا للتعريفات اليت قيلت بشأن الدليل االلكتروين نالحظ يف البداية أا متقاربة من  

بعضها البعض، وأنها حاولت استيعاب هذا النوع املستحدث من الدليل بالرغم من حداثته وارتباطه 

ت ينبغي اإلشارة إليها يف هذا املقام تتمثل فيما يلي:بالتقنية الرقمية، إالّ أنّ هناك بعض املالحظا  

ـ هناك خلط يف تعريف الدليل االلكتروين مبفهوم برامج احلاسب اآليل عند بعض  1 

وهذا  ،وذلك الجناز مهمة ما ،حيث متّ اعتبارها بيانات يتم إدخاهلا إىل جهاز احلاسوب ،)1(الفقهاء

.)2(حلاسب اآليلالتعريف ينطبق متاما مع مفهوم برامج ا  

حيث يتركهما كل  ،هما يعد آثارا معلوماتية أو رقميةيلحيح قد يتفق املصطلحني يف أنّ كص

ألن البيانات داخل الكمبيوتر  ،وتتخذ شكال واحدا هو الشكل الرقمي ،مستخدم للنظام املعلومايت

 ،بيعة رقميةأصوات أو صور تتحول إىل ط ،رموز ،أرقام ،سواء كانت يف شكل نصوص أم أحرف

اليت تعين ترمجة أو حتويل أي مستند  ،الن تكنولوجيا املعلومات احلديثة ترتكز على تقنية الترقيم

 معلومايت مؤلف من نصوص أو وصور ..إىل نظام ثنائي يف متثيل األعداد يفهمه الكمبيوتر قوامه

دليال إلكترونيا مثل  بل أكثر من ذلك قد تعد بعض الربامج لوحدها .)3(واحد]  ،لرقمان [صفر]ال

. )asylu_014_fe ()4برنامج االختراق (  
                                                

. 4انظر فيما سبق ص.ChristinSgarlata and David J Byerـ عند )(1  
له، وهلا مفهومان أحدمها ضيق واآلخر واسع ـ تعد برامج احلاسوب من أهم املكونات املنطقية للحاسوب وهي مبثابة العمود الفقري ) (2

فيشمل  فاملدلول الضيق ينصرف إىل" جمموعة التعليمات املوجهة من اإلنسان إىل اآللة واليت تسمح هلا بتنفيذ مهمة معينة". أما املدلول الواسع
الربنامج وكيفية املعاجلة االلكترونية للمعلومات، أي فضال عن املفهوم الضيق للربامج، التعليمات واألوامر املوجهة للعميل مثل بيانات استعمال 

ي كافة البيانات األخرى امللحقة بالربنامج واليت تساعد على سهولة فهم تطبيقه، وهذه البيانات عبارة عن تعليمات موجهة من املربمج  الذ
ة احلماية اجلنائية لربامج احلاسب اآليل، دار اجلامعة اجلديدة فكر حممد حممد شتا،يتوىل إعداد الربنامج إىل العميل الذي يتعامل مع اآللة. انظر: 

ومابعدها. وانظر كذلك: علي أمحد الفرجاين، جرمية القرصنة املعلوماتية، دراسة مقارنة من اجلانبني املوضوعي  33، ص 2002للنشر،
. 19، ص  2005واإلجرائي، جملة التشريع ، السنة الثانية ،العدد السابع ، أكتوبر   

)، أعتمد أساسا للكمبيوتر الرقمي وميكن من هذا النظام حتول كافة األرقام العشرية واحلروف  Binaryـ النظام الثنائي الرقمي() (3

 واألشكال إىل نظام ثنائي، وميكن من جهة أخرى االعتماد على املكافئ له سواء كان نظام ثنائي أو نظام الست عشر. مشار إليه عند: ممدوح

لة الكربى، د عبد املطلب، البحث والتحقيق اجلنائي الرقمي يف جرائم الكمبيوتر  واالنترنت، دار الكتب القانونية، مصر، اعبد احلمي

.  22ص ، 2006  

واملشكلة يف الوقت احلايل أنه ميكن ألي شخص حتميل هذه األنواع من الربامج اخلطرة وباان من االنترنت، مثال حيمل برنامج ـ ) (4

asylu_014_fe)( :                    :من املوقع التايل  

14_fe.zip.htmlhttp://upload.9q9q.net/file/ghc7b6yZ...  
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إال أنّ الفرق بني الدليل االلكتروين وبرامج احلاسوب يكمن يف الوظيفة اليت يؤديها كل واحد 

منهما، فهذا األخري له دور يف تشغيل احلاسوب وتوجيهه إىل حلّ املشاكل ووضع اخلطط املناسبة، 

بل انه توجد برامج خاصة تساهم يف  ،جمرد آلة صماء كباقي اآلالت وبدوا ال يعدو أن يكون

وبرنامج  ،)X tree Pro Gold)1برنامج معاجلة امللفات مثل استخالص الدليل االلكتروين مثل: 

.      Lap Link  (2)النسخ مثل  

الدليل اجلنائي الرقمي له أمهية كربى ودور أساسي يف معرفة كيفية حدوث اجلرمية أما 

غري حمسوسة  ،السيما يف البيئة االفتراضية ،دف إثباا ونسبتها إىل مرتكبيها ،االلكترونية

(intangible)،  رم وهوا ا حيث ميكن تفتيش حمتوى القرص الصلب ملعرفة كل املراحل اليت مر

يف سبيل حتقيقه للهدف اإلجرامي.            

ة االلكترونية يف أجهزة احلاسب اآليل وملحقاا ـ حصرت التعريفات السابقة مصادر األدل 2

إالّ أن العلم أثبت أن هناك نظم  ،ونظم االتصال ،)3(بفُتح النظم احلاسوبيةأو ما تعرف عند التقنيني 

 Mobileأخرى مدجمة باحلواسيب قد حتتوي على العديد من األدلة الرقمية كاهلواتف احملمولة (

                                                
كّن احملقق من العثور على امللفات يف أي مكان على الشبكة أو على برنامج يم): X tree Pro Goldبرنامج معاجلة امللفات مثل(ـ  )(1

القرص الصلب، ويستخدم لتقييم حمتويات القرص الصلب اخلاص باملتهم أو األقراص املرنة املضبوطة أو يستخدم لقراءة الربامج يف صورا 

ا.األصلية، كما يمكّن من البحث عن كلمات معينة أو عن أمساء ملفات أو غريه  

هو برنامج ميكن تشغيله من قرص مرن ويسمح بنسخ البيانات من الكمبيوتر اخلاص باملتهم ونقلها ) و Lap Linkبرنامج النسخ  مثل(ـ )(2

وهو برنامج مفيد للحصول على نسخة من املعلومات  Serial Portأو على التوايل  Parallel Portإىل قرص آخر سواء على التوازي 

يف حبث وحتقيق اجلرائم TCP / IP) ل (استخدام بروتوكوتدمريها من جانب املتهم. انظر: ممدوح عبد احلميد عبد املطلب، قبل أي حماولة ل

 28ـ  26، ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر العلمي األول حول اجلوانب القانونية و األمنية للعمليات االلكترونية ، املنعقد يف على الكمبيوتر

. متاح على املوقع التايل :10ـ ، ص  اإلمارات العربية املتحدة ، بديب ـ2003نيسان   

http://www.arablawinfo.com/research_search.asp?validate=articles&ArticleID=133 
ها من تتألف من حمركات األقراص الصلبة ولوحة املفاتيح ورصد مثل احلواسيب احملمولة وشاشات احلاسوب وغري فُتح النظم احلاسوبيةـ)(3

ـ فهي النظم اليت حتتوي على املعلومات املخزنة . أما نظم االتصال فتشمل مجيع أنواع الشبكات مبا فيها شبكة املعلومات الدولية ـ االنترنت 
 Logs of)، غرف الدردشة واحملادثةEmail) والربيد االلكتروين(  (Web Pageثرية جدا من معلومات مثل صفحات املواقع املختلفة 

Synchronous Chat Sessions) : انظر .(  

Casey Eghan ،٬ op –cit ،٬ p12-13. 
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Telephone( والبطاقات الذكيةSmart Cards)()1( واملساعد الرقمي الشخصي )personal 

digital assistants( )2(.  

 ،واسترشادا مبا سبق عرضه من تعريفات للدليل االلكتروين ،وتأسيسا على هذه املالحظات

معلومات خمزنة يف أجهزة احلاسوب وملحقاا ـ من دسكات وأقراص مرنة ميكننا تعريفه بأنه : "

واليت  ،قنية املعلومات كالطبعات والفاكس ـ أو متنقلة عرب شبكات االتصالوغريها من وسائل ت

يتم جتميعها وحتليلها باستخدام برامج وتطبيقات وتكنولوجيا خاصة دف إثبات وقوع اجلرمية 

.   )3(" ونسبتها إىل مرتكبيها  

ثانياـ خصائص الدليل اإللكتروين:   

جعله   االلكتروين، باعتبارها احملل الذي يعيش فيه، مماتنعكس البيئة الرقمية على طبيعة الدليل 

يتصف خبصائص ميزته عن الدليل اجلنائي التقليدي وهي كالتايل:    

يتكون هذا الدليل من بيانات ومعلومات ذات هيئة ـ الدليل االلكتروين دليل علمي:  1

 ،الستعانة بأجهزة ومعداتبل يتطلب إدراكها ا ،الكترونية غري ملموسة ال تدرك باحلواس العادية

 ،فهو حيتاج إىل جمال تقين يتعامل معه ،واستخدام نظم براجمية حاسوبية ،وأدوات احلاسبات اآللية

وألجل  ،وهذا يعين أنه كدليل حيتاج إىل بيئته التقنية اليت يتكون فيها لكونه من طبيعة تقنية املعلومات

ى الدليل االلكتروين. فالدليل العلمي خيضع لقاعدة ذلك فان ما ينطبق على الدليل العلمي ينطبق عل

إن القانون مسعاه العدالة أما العلم لزوم جتاوبه مع احلقيقة كاملة وفقا لقاعدة يف القانون املقارن(

                                                
البيانات عليها سواء كانت بيانات مكتوبة  البطاقة الذكية :بطاقة بالستيكية حتتوي على شرحية إلكترونية ميكن أن يتم ختزين أي نوع منـ )(1

القراءة  ة املعلومات على الشرحية بعدة مستويات من السرية ابتداء منالبطاقة، وميكن محاي أو صورا، وكذلك ميكن حتميل عدة برامج على
فيها جهة اإلصدار، كما تتميز البطاقة بإمكانية تغيري البيانات  املباشرة إىل استخدام كلمة سر خاصة حباملها أو استخدام برامج خاصة تتحكم

دة تطبيقات وذلك لتنوع البيانات اليت ميكن ختزينها، مثل رخص السياقة ، وهلا ع، ودون احلاجة إىل إصدار بطاقة جديدة املخزنة على الشرحية
حلصول على اآلثار امفاتيح غرف الفنادق واجلوازات ..اخل . ملزيد من التفصيل انظر: حممد حممد حممد عنب، موسوعة العلوم اجلنائية، تقنية 

و ما بعدها.  701، ص 2007بعة األوىل،واألدلة املادية، اجلزء األول، مركز حبوث الشرطة، الشارقة، الط  
:                                                     :                             وانظر املوقع التايل 

http://www.alsharq.com/PrintPage.aspx?xf=2008،٬February,article_20080220_685&id=oca
l&sid=localnewsl 

 
.61عائشة بن قارة مصطفى، مرجع سابق، ص ـ )3(  
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وإذا كان الدليل العلمي له منطقه الذي ال جيب أن خيرج عليه،إذ يستبعد تعارضه  ،فمسعاه احلقيقة)

فال جيب أن خيرج هذا النوع من  ،فانّ الدليل االلكتروين له ذات الطبيعة ،ليمةمع القواعد العلمية الس

. )1(األدلة عما توصل إليه العلم الرقمي وإال فقد معناه   

      : فهو مستوحى من البيئة اليت يعيش فيها وهي البيئة الرقميةالدليل االلكتروين دليل تقين ـ   3
 إطار اجلرائم االلكترونية يف العامل االفتراضي، وهذا العامل كامن يف أو التقنية، وتتمثل هذه األخرية يف

أجهزة احلاسب اآليل واخلوادم واملضيفات والشبكات مبختلف أنواعها. فاألدلة الرقمية ليست مثل 
الدليل العادي، فال تنتج التقنية سكينا يتم به اكتشاف القاتل أو اعترافا مكتوبا أو بصمة أصبع ..اخل، 

نما تنتج التقنية نبضات رقمية تصل إىل درجة التخيلية يف شكلها وحجمها ومكان تواجدها غري وإ
املعلن، فهي ذات طبيعة ديناميكية فائقة السرعة تنتقل من مكان آلخر عرب شبكات االتصال متعدية 

                                                                                   واملكان. حلدود الزمان
حيث يشمل كافة أشكال وأنواع البيانات املمكن تداوهلا الدليل الرقمي دليل متنوع ومتطور:ـ  4

) معدة لنظام املعاجلة اآللية، كما من Documentرقميا، حبيث ميكن أن يظهر على شكل وثيقة (
       ام التسجيل السمعي البصرياملمكن أن يكون صورة ثابتة أو متحركة (أفالم رقمية) أو معدة بنظ

أو يكون خمزنا يف الربيد اإللكتروين .. إخل.   
ا عن كون الدليل اإللكتروين دليال متطورا فهي خاصية تكاد تكون تلقائية، نظرا وأم

الرتباطه الوثيق  بالطبيعة اليت تتمتع ا حركة اإلتصال عرب االنترنت والعامل اإلفتراضي اللذان ال 
.)2(ون من السهل إحتواؤمهاكإىل منتهامها ولن ي بدايتهما ومل يصال بعد يزاالن يف  
 ،وتعد من أهم خصائص الدليل االلكتروين ـ الدليل االلكتروين صعب التخلص منه: 5

ميكن اعتبار هذه اخلاصية ميزة يتمتع ا الدليل الرقمي عن غريه من األدلة التقليدية، حيث  بل

من األوراق واألشرطة املسجلة إذا محلت يف ذاا إقرار بارتكاب  ميكن التخلص بكل سهولة

كما ميكن التخلص من بصمات األصابع مبسحها من  ،شخص جلرائم وذلك بتمزيقها وحرقها

كما انه يف بعض الدول الغربية ميكن التخلص من الشهود بقتلهم أو ديدهم بعدم  ،موضعها

ا بالنسبة لألدلة الرقمية فان احلال غري ألدلة التقليدية ،أمهذا األمر بالنسبة ل ،اإلدالء بالشهادة

                                                
:Eoghan Casey ، op –cit , p.  9.  وانظر أيضا977ـ عمر حممد ابوبكر بن يونس، مرجع سابق، ص ) (1  
.124ـ سعيداين نعيم، مرجع سابق، ص  )2(  
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مما  ،وإظهارها بعد إخفائها ،وإصالحها بعد إتالفها ،حيث ميكن استرجاعها بعد حموها ،ذلك

الن هناك العديد من الربامج احلاسوبية وظيفتها استعادة البيانات  ،يؤدي إىل صعوبة اخلالص منها

 ٬،)Recover Lost Data ,O&O Rescue Box v4.0)1ها مثلاليت متّ حذفها أو إلغائ

أو عن طريق إعادة يئة أو تشكيل للقرص الصلب  )(Deleteسواء متّ هذا اإللغاء باألمر

)Hard Disk(  باستخدام األمر)Format(،  سواء كانت هذه البيانات صور أو رسومات

رميته أو التخفي منها عن أعني كل ذلك يشكل صعوبة أخفاء اجلاين جل ،أو كتابات أو غريها

نشاط اجلاين طاملا علم رجال البحث والتحقيق اجلنائي بوقوع اجلرمية . بل إن  ،األمن والعدالة

فنسخة من هذا الفعل ( فعل اجلاين حملو الدليل ) يتم تسجيلها يف  ،حملو الدليل يشكل كدليل أيضا

.)2(الكمبيوتر وميكن استخالصها الحقا كدليل إدانة ضده   

حيث ميكن استخراج نسخ من األدلة اجلنائية الرقمية  الدليل االلكتروين قابل للنسخ:ـ  6

 وهذه اخلاصية ال تتوافر يف أنواع األدلة األخرى ،مطابقة لألصل وهلا نفس القيمة العلمية

عن  مما يشكل ضمانة شديدة الفعالية للحفاظ على الدليل ضد الفقد والتلف والتغيري ،(التقليدية)

. ومثل هذا األمر الحظه املشرع البلجيكي فقام بتعديل )3(طريق نسخ طبق األصل من الدليل

مبقتضى القانون املؤرخ ) Code d'instruction Criminelleقانون التحقيق اجلنائي (

 ،) اليت مسحت بضبط األدلة الرقميةbis 39حيث متّ إضافة املادة ( ،م) 2000 نوفمرب 28يف(

.)4(واد املخزنة يف نظم املعاجلة اآللية للبيانات بقصد عرضها على اجلهات القضائية مثل نسخ امل  

 
                                                

ـ ملزيد من التفصيل حول هذه الربامج انظر املوقع التايل: ) (1  
http://edu.arabsgate.com/showthread.php?t=502020  

ئم ـ ممدوح عبد احلميد عبد املطلب، زبيدة حممد جاسم وعبد اهللا عبد العزيز، منوذج مقترح لقواعد اعتماد الدليل الرقمي لإلثبات يف اجلرا) (2

.    2240، ص  2003مايو  12ـ  10وتر، مؤمتر األعمال املصرفية االلكترونية بني الشريعة والقانون، الد اخلامس، املنعقد يف: عرب الكمبي  
. 15عبد الناصر حممد حممود فرغلي وعبيد سيف سعيد املسماري، مرجع سابق ، ص  ـ)  (3  
. 978مد ابوبكر بن يونس، مرجع سابق، ص ـ عمر حم) (4  
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قسيمات الدليل اإللكتروين: تالفرع الثاين      

يتخذ الدليل اإللكتروين عدة صور وأشكال، ويف هذا اإلطار قامت وزارة العدل األمريكية        

:)1(موعات وهي كالتايل عرض  تقسيم هلذا الدليل إىل ثالت جم  2002سنة   

السجالت احملفوظة يف احلاسوب وهي الوثائق املكتوبة واحملفوظة مثل الربيد االلكتروين وملفات ـ  1

برامج معاجلة الكلمات ورسائل غرف احملادثة على االنترنت .  

 مل  خمرجات برامج احلاسوب وبالتايلوتعترب ،إنشاؤها بواسطة احلاسوبالسجالت اليت متّ ـ  2

.)ATM(وسجالت اهلاتف وفواتري أجهزة السحب اآليل ) (Log Filesيلمسها اإلنسان مثل   

ومن  ،السجالت اليت متّ حفظ جزء منها اإلدخال وجزء آخر متّ إنشاءه بواسطة احلاسوبـ  3 

أمثلتها: أوراق العمل املالية اليت حتتوي على مدخالت متّ تقليمها إىل برامج أوراق لعمل مثل 

Excel ،   . ومن متّ متّت معاجلتها بإجراء العمليات احلسابية عليها  

 Computerبفسجالت احلاسو ،وهو نفس التقسيم الذي أخد به القضاء األمريكي      

Records) ملقبولة استثناء أمام القضاء األمريكي إذا كانت معدة يف هيئة نصوص اText تخذ ت

 Computer-generated(دة سجالت احلاسوب املتوالأحد هذه األشكال : 

records( وسجالت احلاسوب املخزنةComputer-stored records)(  والفرق بينهما

يتوقف على ما إذا كان الشخص أو اآللة تنشئ حمتويات هذه السجالت أي(مصدر هذه 

 (Writings) فسجالت احلاسوب املخزنة تشري إىل الوثائق اليت حتتوي على كتابات ،السجالت)

مثل رسائل الربيد االلكتروين  ،بعض األشخاص وحدث وان صارت يف شكل الكتروين شخص أو
).(E-mail messages  

    وهي حتتوي على  ،الذي يصدرها احلاسوب املتوالدة فالكمبيوتر هوا سجالت أم

البشرية مثل سجالت الدخول على  يبرامج احلاسوب اليت مل متسها أيد  (Output)خمرجات

فهذه السجالت ال حتتوي على  ،ومصدرها مزود خدمة االنترنت) (Log-in recordsاالنترنت
                                                

:سلطان حمي الدحياين، اجلرائم املعلوماتية،على املوقع التايل ـ ) (1  
4377.html-zbgbjgzkni-http://www.atsdp.com/forum/zbmszjg  
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) هلا ممثلة يف لوغاريتمات  (Inputجود مدخالتوفهي جمرد خمرجات كان البد من  ،بيانات بشرية

. )1(الربجمة   

كما لو أدخل  ،وهناك نوع ثالث من السجالت جيمع بني التدخل اإلنساين ومعاجلة الكمبيوتر    

هم بيانات معينة وطلب من الكمبيوتر أن يقوم مبعاجلتها توصال إىل نتائج يسمح ا الربنامج مت

املستخدم، كمن يتهرب من الضرائب فيقوم بتسجيل بيانات غري صحيحة عن دخله ورحبه طالبا من 

ه نشري أن هذه الطبيعة اخلاصة بكل نوع تنعكس على قيمت. و)2(الكمبيوتر حساب الضريبة املستحقة

.    )3(فهي ليست على درجة واحدة من القوة و القبول أمام احملاكم األمريكية  ،االثباتية  

ويؤخذ على هذه التقسيمات أنها ليست شاملة للدليل االلكتروين بل اقتصرت على نوع حمدد     

بالرغم من أن الدليل الرقمي يشمل كافة  ،وهي سجالت احلاسوب اليت حتتوي على نص ،منه

بل تستخدم حاليا  ،انات الرقمية املمكن تداوهلا رقميا كالصور واألصوات والرسوم وغريهاالبي

ويعترب نظام  ،بروتوكوالت االتصاالت والتطبيقات املعلوماتية يف حتقيق اجلرائم االلكترونية

TCP/IP)4(  ،من أكثر الربوتوكوالت املستخدمة يف شبكات اإلنترنت فهي جزء أساسي منه

                                                
(1) ـ  Department of Justice in United States," Searching and Seizing Computers and 
Obtaining Electronic Evidence in Criminal Investigations" July 2002 ,available at:  
http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/s&smanual2002.htm  

املرشد الفدرايل األمريكي لتفتيش ـ وانظر أيضا يف نفس املعىن: عمر حممد بن يونس، اإلجراءات اجلنائية عرب االنترنت يف القانون األمريكي ، 
و ما بعدها . كذلك انظر لنفس  420ص  ،2006وين يف التحقيقات اجلنائية، دون دار نشر، وضبط احلواسيب وصوال إىل الدليل االلكتر

. 981، اجلرائم الناشئة عن استخدام االنترنت..، مرجع سابق ، ص ملؤلفا  
لك عرب جتزئة هي جمموعة من التعليمات اليت ممكن أن تتبع الجناز عمل ما بعدد حمدد من اخلطوات وذ اللوغاريتمات أو اخلوارزمياتـ  

عبد املسألة الربجمية املراد حلها إىل أجزاء صغرية بسيطة و بتجميع هذه األجزاء ميكن التوصل إىل احلل الصحيح . انظر: ممدوح عبد احلميد 
. 91املطلب، البحث و التحقيق اجلنائي الرقمي يف جرائم الكمبيوتر و االنترنت.، مرجع سابق ، ص  

. 409عطا اهللا، مرجع سابق، ص  شيماء عبد الغين حممد ـ)(2  
.291انظر فيما سيأيت يف الفصل الثاين، ص  ـ )(3  
: هي عائلة بروتوكوالت االتصاالت بني عدة أجهزة من الكمبيوتر TCP/IPـ بروتوكول التحكم بالنقل ـ بروتوكول االنترنت ) (4

م لنقل البيانات الرقمية عرب شبكة االنترنت بواسطة االتصال مث أصبحت املقياس املستخد (UNIX)طورت أساسا لنقل البيانات بني أنظمة 
شبكة االنترنت، ويعمالن معا وبشكل متزامن حيث يرتكزان على تقنية التبديل املعلومايت يف اهلاتفي ومها يف األصل بروتوكولني مستقلني 

تخصصة اليت تربط الشبكات املختلفة املوصلة فيما بينها. ) بني خمتلف الوصالت السلكية  والالسلكية امل (Packetبواسطة احلزم املعلوماتية
يف حبث وحتقيق    TCP / IPاستخدام بروتوكولممدوح عبد احلميد عبد املطلب ،  ، انظر:TCP/IPملزيد من التفاصيل بروتوكول 

،املؤمتر سابق الذكر.  اجلرائم على الكمبيوتر  
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صفة جازمة عن مصدر اجلهاز املستخدم يف اجلرمية وحتدد األجهزة اليت أصاا الضرر حيث  تدل ب

من الفعل اإلجرامي وحتديد نوعية النشاط اإلجرامي خالل الفترة الزمنية القتراف اجلرمية.  

 نقول أنه أية حماولة لتقسيم الدليل االلكتروين ينبغي أن يراعى فيها اعتبار ،من خالل ها العرض     

مما جتعله من  ،مهم أال وهو التطور املستمر الذي يطرأ على البيئة الرقمية اليت يعيش فيها الدليل الرقمي

حيث تتسع إلمكانية مشول مظاهر  ،فتطور هذه البيئة يكاد يكون تلقائي هنا ،األدلة املتطورة بطبيعتها

.)1(رقمية جديدة   

دليل اإللكتروينالقواعد اإلجرائية الستخالص ال: املبحث الثاين  

  ى باجلرمية الكاملة مهما حاول اجلاين إخفاءهاممه ال يوجد ما يسموذلك  ،ا ال شك فيه أن

التي تنص على أنه عند احتكاك جسمني بعضهما ببعض  لوكا رد لتبادل املواد"استنادا إىل قاعدة " 

وبالتايل ينتج عن هذا االحتكاك ما  ،)2(فانه البد وأن ينتقل جزء من اجلسم األول إىل الثاين وبالعكس

، وحتى يتحقّق هذا ويف جمال اجلرمية االلكترونية لدينا الدليل االلكتروين ،يعرف بالدليل اجلنائي

 ،فإنه البد من مجع عناصر التحقيق والدعوى ،الثبات هذا النوع املستحدث من اإلجرام الدليل

فإذا أسفر هذا التحقيق عن دليل أو ترجح معها  ،تدائيوتقدمي هذه العناصر إىل سلطة التحقيق االب

مرحلة اجلزم بتوافر دليل أو أدلة  هي أهم املراحل ألا ومرحلة احملاكمة ،إدانة املتهم قدمته إىل احملكمة

يقتنع ا القاضي إلدانة املتهم وإال قضي برباءته.   

ليل االلكتروين سوف يقود دون شك إىل تغيري إال أنّ خصوصية اجلرمية االلكترونية وذاتية الد     

كبري إن مل يكن كليا يف املفاهيم السائدة حول إجراءات احلصول على هذا الدليل، وذلك نتيجة 

وبالتايل يقودنا إىل إتباع نوع  ،دور بعض اإلجراءات التقليدية يف بيئة تكنولوجيا املعلوماتلضئالة 

هذه البيئة .  مستحدث من اإلجراءات يتالءم وطبيعة  

                                                
. 980، مرجع السابق، ص ..عن استخدام االنترنت اجلرائم الناشئة ـ عمر حممد ابوبكر بن يونس،) (1  

.19ص  ،2005اجلامعة اجلديدة، ـ خالد محد حممد احلمادي، الثورة البيولوجية، ودورها يف الكشف عن اجلرمية، دار (2)   
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مث  ،وعلى ذلك سنتناول يف هذا املبحث اإلجراءات التقليدية إلستخالص الدليل االلكتروين أوال     

يليه اإلجراءات احلديثة  إلستخالص هذا الدليل.     

ة الستخالص الدليل االلكتروينة التقليديالقواعد اإلجرائي: املطلب األول  

وأهم  ،ل عن طريق إجراءات تتبع وصوال إىل هذه الغايةنظم املشرع كيفية استنباط الدلي

مساع الشهود وندب  ،وضبط األشياء ،التفتيش ،املعاينة :هي ،هذه اإلجراءات كما بينها القانون

إال أن  ،وهي تستخدم بصفة عامة جلمع الدليل يف مجيع اجلرائم التقليدية منها واملستحدثة ،اخلرباء

اجة إىل تطوير لكي تتناسب مع طبيعتها اخلاصة وطبيعة الدليل الذي دورها  يف الثانية يكون حب

يصلح إلثباا، وهو ما سوف نالحظه يف الفروع املتقدمة من هذا املطلب.      

التفتيش وضبط الدليل االلكتروين: الفرع األول   

اء يستهدف التفتيش يف اجلرائم التقليدية ما هو إال وسيلة لإلثبات املادي، ذلك ألنه إجر نّإ

ضبط أشياء مادية تتعلق باجلرمية أو تفيد يف كشف احلقيقة، وغايته دوما هي احلصول على الدليل 

املادي، وهذا يتناىف مع الطبيعة غري املادية لربامج وبيانات احلاسب اآليل والشبكات، فهي جمرد 

           عليها تفتيش ن يردفال سبيل ألنبضات ليس هلا أي مظهر مادي حمسوس يف العامل اخلارجي، 

، ومن األجدر إخضاعها ألحكام مستقلة تتالءم وطبيعتها اخلاصة.)1(أو ضبط  

حول موقف املشرع اجلزائري من هذه اإلشكالية، ولعل اإلشكال الذي يطرح نفسه يتمحور 

بعبارة أخرى هل خصص أحكام خاصة تتعلق بالتفتيش والضبط يف البيئة اإلفتراضية؟   

                                                
                 و" الولوج ـ يرى جانب من الفقه أن اإلصطالح الواجب إطالقه على عملية البحث عن أدلة اجلرمية يف العامل اإلفتراضي ه)1(

باعتباره املصطلح الدقيق بالنسبة للمصطلحات املعلوماتية، بينما مصطلح التفتيش فيعين البحث ، القراءة والتدقيق يف البيانات وهو  أو النفاذ"

حلديثة، وهذا ما نستشفه من املادة مصطلح تقليدي أكثر، وهناك من يستخدم املصطلحني معا بغرض التنظيم والتنسيق بني املفاهيم التقليدية وا

ـ كل طرف يتبىن اإلجراءات التشريعية وغريها من اإلجراءات اللالزمة من أجل أن  1من اإلتفاقية األوربية جلرائم االنترنت واليت تنص:" 19

.238ق، ص تكون سلطاته املختصة مؤهلة قانونا لتفتيش أو للولوج بإحدى الطرق ..."، انظر: مرنيز فاطمة، مرجع ساب  
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ش يف البيئة االلكترونية  أوال: التفتي  

 ،إجراء من إجراءات التحقيق يستهدف البحث عن احلقيقة يف مستودع السر )1(التفتيش 

لذلك يعترب من أهم إجراءات التحقيق يف كشف احلقيقة ألنه غالبا ما يسفر عن أدلّة مادية تؤيد نسبة 

اجلرمية إىل املتهم.  

هو وسيلة لغاية تتمثّل فيما ميكن الوصول من خالله إىل وإنما  ،التفتيش ليس غاية يف حد ذاته 

. ونتيجة لذلك يعد تفتيش نظام احلاسوب واالنترنت من )2(هم يف بيان وظهور احلقيقةاأدلّة مادية تس

لكون حملّ التفتيش هنا  ،أخطر املراحل حال اختاذ اإلجراءات اجلنائية ضد مرتكب اجلرمية االلكترونية

لشبكات ـ حملّ جدل فقهي متزايد يوما بعد يوم خاصة بالنسبة للكيان املعنوي ـ وهو احلاسوب وا

للحاسوب فهو جمرد برامج وبيانات الكترونية ليس هلا أي مظهر مادي حمسوس.  

ما هي الضوابط ، وشبكات احلاسوب كمحلّ يرد عليه التفتيشفما مدى صالحية مكونات و 

تناوله على النحو التايل:وهذا ما سوف ناليت جيب إتباعها يف ذلك؟   

تتكون نظم احلاسوب من مكونات  :وشبكات احلاسوب للتفتيشمكونات مدى قابلية أ ـ 

،كما أنه تربطه بغريه من احلاسبات )4((Software)ومكونات منطقية  )3((Hardware)مادية

على املستوى احمللّي أو الدويل.  )5(شبكات اتصال بعدية  

                                                
"إجراء من إجراءات التحقيق يقوم به موظّف خمتص، طبقا لإلجراءات املقررة قانونا، يف حملّ يتمتع حبرمة، دف الوصول  بالتفتيش ـ يقصد)(1

ظر: عوض حممد أخرى للتفتيش ان. ملزيد من تعريفات إىل أدلة مادية جلناية أو جنحة حتقّق وقوعها إلثبات ارتكاا أو نسبتها إىل املتهم "
. حممود حممود مصطفى، اإلثبات يف املواد اجلنائية 475، ص 1989عوض، قانون اإلجراءات اجلنائي، اجلزء األول، مؤسسة الثقافة اجلامعية، 

لوسيط يف . أمحد فتحي سرو ر، ا14، ص 1978يف القانون املقارن، اجلزء الثاين، التفتيش و الضبط، الطبعة األوىل، مطبعة جامعة القاهرة، 
       مرجع سابق،. قدري عبد الفتاح الشهاوي، 544ص ، 1981إلجراءات اجلنائية دار النهضة العربية، القاهرة ، الطبعة الثانية، قانون ا

.40، اجلزائر، ص 1999. أمحد  شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، طبعة 15ص   
.385، ص 1982حسن صادق املرصفاوي، أصول اإلجراءات اجلنائية يف القانون املقارن، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  ـ(2)  
املكونات املادية هي جمموعة من  الوحدات لكل منها وظيفة حمددة وتتصل مع بعضها البعض بشكل جيعلها تعمل كنظام متكامل، ـ  )3(

: وحدات االدخال، وحدة الذاكرة الرئيسية،وحدة ذاكرة القراءة، وحدة احلاسب واملنطق والشاشة، وحدة وتسمى مبعدات احلاسوب، وهي
.8انظر يف تفاصيل ذلك: حممد خليفة، مرجع سابق، ص التحكم، وحدة الذاكرة املساعدة، وحدة اإلخراج، والطابعة.   

يب والقواعد وعند االقتضاء الوثائق املتعلقة بتشغيل وحدة معاجلة البيانات. يعرف الكيان املنطقي للحاسب بأنه: جمموعة الربامج واألسال ـ)4(
.78عفيفي كامل عفيفي، مرجع سابق، ص   

، 1991 ،، املوسوعة الشاملة ملصطلحات احلاسب اإللكتروين، القاهرة مطابع املكتب املصري احلديثـ عالء الدين حممد فهمي وآخرون(5)
. 10ص   
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احلاسوب املادية:تفتيش مكونات  ـ 1   

الواقع أنّ تفتيش املكونات املادية للحاسوب بأوعيتها املختلفة حبثا عن شيء يتصل جبرمية   

يدخل يف نطاق التفتيش طاملا متّ وفقا  ،الكترونية وقعت ويفيد يف كشف احلقيقة عنها وعن مرتكبيها

 ،يتوقف على طبيعة املكان املوجودة فيه مبعىن أنّ حكم تلك املكونات ،لإلجراءات القانونية املقررة

فإذا  ،إذ أنّ لصفة املكان أمهية خاصة يف جمال التفتيش ،سواء من األماكن العامة أو األماكن اخلاصة

فال جيوز تفتيشها  ،كانت موجودة يف مكان خاص كمسكن املتهم أو أحد ملحقاته كان هلا حكمه

سكنه وبنفس الضمانات املقررة قانونا يف أغلب التشريعات إالّ يف احلاالت اليت جيوز فيها تفتيش م

إال أن املشرع اجلزائري مبناسبة التعديل الذي أدخله على قانون   ،)1(اجلنائية كالقانون املصري

، استثىن املشرع تطبيق 12/2006/ 20) املؤرخ يف 22ـ 06اإلجراءات اجلزائية بالقانون رقم (

) ومن بينها )2()47رائم املذكورة يف (الفقرة الثالثة من املادة هذه الضمانات على طائفة من اجل

فقرة الثالثة على أنه: "غري أنه  64حيث نص يف املادة  ،اآللية للمعطيات املاسة بأنظمة املعاجلةاجلرائم 

 ،) من هذا القانون3(الفقرة  47عندما يتعلّق األمر بتحقيق جار يف إحدى اجلرائم املذكورة يف املادة 

”.مكرر 47تطبق األحكام الواردة يف تلك املادة وكذا أحكام املادة   

فهم من استقراء هذه املواد أن املشرع ال يشترط حضور الشخص الذي يشتبه يف أنه ساهم ي

يف ارتكاب اجلرمية عند تفتيش مسكنه، وأنه جيوز القيام بإجراء التفتيش يف كل ساعة من ساعات 

.)3(احلاجة إىل رضائه عند القيام ذه اإلجراءاتودون  النهار أو الليل  

                                                
صري لصحة تفتيش منزل املتهم صدور األمر القضائي املسبب ولو يف حالة التلبس، وذلك بعد احلكم بعدم دستورية يشترط املشرع امل) ـ (1

  صري، فضال عن شروط التفتيش العامة. ملزيد من التفصيل انظر: عوض حممد عوض، مرجع سابق، املنائية اجلمن قانون اإلجراءات 47املادة 
، كلية احلقوق، هلعامة للتفتيش يف القانون املصري واملقارن، رسالة دكتورااامي حسن احلسين، النظرة وما بعدها، وانظر أيضا: س 311ص 

. 163، ص 1996جامعة القاهرة،   
على: "عندما يتعلّق األمر جبرائم املخدرات أو اجلرمية  22ـ 06من قانون االجراءات اجلزائية املعدل بالقانون رقم  47/3املادة ـ تنص ((2)
ائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف فإنه جيوز إجراء راواإلرهاب وكذا اجل اجلرائم املاسة بأنظمة احلاسبظمة عرب احلدود الوطنية أو املن

يف كل حملّ  سكين أو غري سكين يف كل ساعة من ساعات النهار أو الليل وذلك بناء على إذن مسبق من وكيل التفتيش واملعاينة واحلجز 
”.ية املختص..اجلمهور  

من هذا القانون" أي عدم تطبيق الضمانات  47إىل  44: " ......وتطبق فضال عن ذلك أحكام املواد  64ـ الفقرة الثانية من املادة ) 3(
الواردة ذه املادة خبصوص التفتيش املتعلق جبرائم املعلوماتية.  
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املالحظ أن املشرع يف هذه احلالة قد غلب املصلحة العامة على حريات األفراد، ومرد ذلك إىل 

:)1(اعتبارين  

ـ ذاتية اجلرمية املعلوماتية املتمثلة يف إمكانية اختفائها بسرعة فاقة.   

ل الوحيد يف الدعوى اجلزائية ومن مت ارتكاز كل ـ افتراض كون الدليل االلكتروين هو الدلي 

العملية اإلثباتية على وجوده.  

فإذا وجد الشخص يف هذه األماكن وهو حيمل مكونات احلاسب  ،أماّ بالنسبة لألماكن العامة 

سالفة الذّكر أو كان مسيطرا عليها أو حائزا هلا فإنّ تفتيشها ال يكون إالّ يف احلاالت اليت جيوز فيها 

تفتيش األشخاص وبنفس الضمانات والقيود املنصوص عليها يف هذا اال.مبفهومه على األشياء 

املادية      

لقد ثار خالف تشريعي وفقهي بشأن   ـ تفتيش املكونات املعنوية لنظام املعاجلة اآللية: 2

مدى جواز تفتيش املكونات املعنوية للحاسوب متهيدا لضبط األدلة االلكترونية .   

على أساس أن هدف التفتيش هو  ،ذهب الرأي األول إىل عدم جواز تفتيش نظم احلاسوب 

ميتد إىل  البحث عن األشياء وضبطها، وهذا الشئ ء يقتصر على املال ذي احليز املادي احملسوس وال

عرب الكيانات املنطقية، وقد عملت الدول اليت أخذت ذا اإلجتاه إىل محاية هذه الكيانات املنطقية 

. )2(قوانني امللكية الفكرية  

على النقيض من ذلك هناك رأي آخر يرى أن املنظومة املعلوماتية مبا تشمله من برامج       

احلاسوب ميكن أن تنطبق عليها خصائص ومسات املادة، وبالتايل تدخل يف نطاق األشياء املادية، 

فراغ معني، وأن هذا احليز ميكن  يف مستندين يف ذلك إىل أن املادة هي كل ما يشغل حيزا ماديا

.)MB()3) وامليغابيت(Kb) والكيلوبايت(Byteياسه والتحكم فيه وذلك مبقياس البايت(ق  

                                                
. 145ـ  سعيداين نعيم، مرجع سابق، ص )1(  
،        2004عامل الكتب احلديثة، مصر، ، التفتيش اجلنائي على نظم احلاسوب واالنترنت، دراسة مقارنة، الطوالبة،  ـ علي حسن حممد )2(

.31ص   
.250هالل بن حممد بن حارب البوسعيدي، مرجع سابق، ص ـ  )3(  
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كم التفتيش من حتنصوص اليت الوقد استجاب املشرع الفرنسي هلذه التغريات وقام بتعديل  

تعلق بالثقة يف امل 21/06/2004املؤرخ يف  545/2004من االقانون رقم  42خالل املادة 

من قانون اإلجراءات  94" يف املادة املعطيات املعلوماتيةاالقتصاد الرقمي حيث أضاف عبارة "

اجلزائية الفرنسي ليصبح نص املادة على النحو التايل: " يباشر التفتيش يف مجيع األماكن التي ميكن 

. )1(ظهار احلقيقة"يكون كشفها مفيدا إل على أشياء أو معطيات معلوماتيةالعثور فيها   

ا املشرأمج املشر املتعلق  04/ 09ع الفرنسي من خالل القانون رقم ع اجلزائري فقد ساير

بالقواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال ومكافحتها، حينما أجاز 

جيوز “ ه اليت نصت على أنه: من 05صراحة تفتيش املنظومة املعلوماتية، وذلك مبوجب املادة 

للسلطات القضائية املختصة وكذا ضباط الشرطة القضائية يف إطار قانون اإلجراءات اجلزائية 

....الدخول بغرض التفتيش ولو عن بعد إىل منظومة معلوماتية أو جزء منها وكذا املعطيات 

”. املعلوماتية املخزنة فيها وكذا منظومة ختزين معلوماتية  

املوقعة  من إتفاقية بودابست ملكافحة اجلرائم املعلوماتية 19/2املادة حت الصدد صر يف هذا 

حبق الدول األعضاء يف تفتيش أجهزة الكمبيوتر يف إطار املشار إليها سابقا  2001نوفمرب  23قي 

 ضروري لتمكنيعلى" أنّ لكل دولة طرف احلق يف  أن تسن من القوانني ما هو  ،اإلجراءات اجلنائية

بتفتيش أو الدخول إىل:  السلطات املختصة  

ـ نظام الكمبيوتر أو جزء منه أو املعلومات املخزنة به.     

.        ”)2(ـ الوسائط اليت يتم ختزين معلومات الكمبيوتر ا ما دامت خمزنة يف إقليمها   

                                                
 dispose que :" Les perquisitions sont effectuées dans tous les ٬،Article 94  du C.P.P.Fـ(1)
lieux où peuvent se trouverdes objetsou des données informatiques dont la découverte 
serait utile à la manifestation de la vérité ."  

.239ـ هھھھاللي عبد هللا أأحمد٬، إإتفاقيیة بودداابست لمكافحة جراائم االمعلوماتيیة...٬، مرجع سابق٬، صص ) 2(  
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"التفتيش عن بعد":   )1(ـ تفتيش الشبكات املعلوماتية املتصلة باحلاسوب 3  

وذلك بسبب  ،إنّ طبيعة التكنولوجيا الرقمية قد عقّدت من التحدي أمام أعمال التفتيش والضبط 

وان كان  ،امتداد األدلة االلكترونية عرب شبكات احلاسوب يف أماكن بعيدة عن املوقع املادي للتفتيش

لفعلي للبيانات وقد يكون املوقع ا ،من املمكن الوصول إليها من خالل احلاسوب املأذون بتفتيشه

 داخل اختصاص قضائي آخر أو حتى يف بلد آخر. لذلك يثار التساؤل حول أثر تفتيش األنظمة

طيع أن منيز تونس املعلوماتية املتصلة بالنظام املأذون بتفتيشه إذا تواجدت يف دوائر اختصاص خمتلفة.

يف هذه الصورة  بني الفرضني على النحو التايل:   

ال حاسب املتهم حباسب آخر موجود يف مكان آخر داخل الدولة: الفرض األول: اتص  

يف هذه احلالة وجدت بعض التشريعات اإلجرائية حالّ هلذه املشكلة من خالل نصها على    

إجازة تفتيش نظم املعلومات املتصلة باحلاسوب الذي جيرى تفتيشه (أي الشبكة وما يتصل ا).  

من  05حني نصت الفقرة الثانية من املادة ه التشريعات من بني هذويعترب املشرع اجلزائري 

) بأنه: "يف حالة تفتيش منظومة معلوماتية أو جزء منها وكذا املعطيات املعلوماتية 09/04القانون(

املخزنة فيها إذا كانت هناك أسباب تدعو لإلعتقاد بأن املعطيات املبحوث عنها خمزنة يف منظومة 

عطيات ميكن الدخول إليها انطالقا من املنظومة األوىل، جيوز متديد معلوماتية أخرى وأن هذه امل

. التفتيش بسرعة إىل هذه املنظومة أو جزء منها بعد إعالم السلطة القضائية املختصة مسبقا بذلك"  

من قانون اإلجراءات اجلزائية  103األملاين يف املادة  وإىل جانب املشرع اجلزائري جند املشرع
على إمكانية إمتداد التفتيش إىل سجالت البيانات اليت تكون يف موقع آخر. وكذلك األملاين ينص 

من قانون حتقيق اجلنايات البلجيكي اليت تنص على  88احلال بالنسبة للمشرع البلجيكي يف املادة 
م قاضي التحقيق بالتفتيش يف نظام معلومايت أو يف جزء منه فإن البحث ميكن أن ميتد إىل نظا إذا أمر“

.)2(”معلومايت آخر يوجد يف مكان آخر غري مكان البحث األصلي  

                                                
بأا جمموعة مكونة من إثنني فأكثر من أجهزة احلاسوب واملتصلة ببعضها إتصاال سلكيا أو ال سلكيا. وقد  ـ تعرف الشبكة املعلوماتية)1(

)، وقد تكون موزعة يف أماكن متفرقة يتم ربطها عن طريق  Intranetالشبكة احمللية ( مىتكون األجهزة متواجدة يف يف نفس املوقع وتس
). ومع التطور التكنولوجي لثورة اإلتصاالت وظهور شبكة االنترنت، واليت هي  Internet(خطوط اهلاتف وتسمى بالشبكة بعيدة املدى

عبارة عن منظومة واسعة جدا من شبكات املعلومات احلاسوبية املتصلة مع بعضها البعض بطريقة ال مركزية.   
.203ص  إبراهيم، فن التحقيق اجلنائي يف اجلرائم اإللكترونية، مرجع سابق،ـ خالد ممدوح )2(  
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املشرع الفرنسي حسم هذه املسألة أيضا مبناسبة تعديله قانون اإلجراءات اجلزائية مبوجب  أما  

الذي   2003مارس سنة  18) بشأن األمن الداخلي الصادر يف 2003لسنة  239( القانون رقم

لقضائي من درجة ضباط و غريهم من رجال الضبط القضائي أن لرجال الضبط ا 17أجازت املادة 

 م فيها التفتيش على البيانات اليت يدخلوا عن طريق األنظمة املعلوماتية املثبتة يف األماكن اليت يتم

التحقيق واملخزنة يف النظام املذكور أو يف أي نظام معلومايت آخر مادامت هذه البيانات متصلة يف 

.  )1(مع النظام الرئيسي أو يتم الدخول إليها أو تكون متاحة ابتداء من النظام الرئيسي" شبكة واحدة  

 تسمح االتفاقينطاق التفتيش  2001ة جلرائم االنترنت لعام ة األوربي للدول األعضاء أن متد

ل إذا كان الذي كان حملّه جهاز كمبيوتر معين إىل غريه من األجهزة املرتبطة به يف حالة االستعجا

. )2(يتواجد به معلومات يتم الدخول إليها يف هذا اجلهاز من خالل اجلهاز حملّ التفتيش  

على العكس من ذلك، هناك من التشريعات املقارنة ما تقصر أثر إذن التفتيش على األجهزة  

املوجودة يف مكان حمدد دون امتدادها إىل األجهزة املرتبط مثل بلجيكا وسويسرا.   

ض الثاين: اتصال حاسب املتهم حباسب آخر موجود يف مكان آخر خارج الدولة:الفر  

 ي تواجه سلطات التحقيق يف مجع األدلة االلكترونية قيام مرتكيب اجلرائم من املشاكل الت

بتخزين بيانام يف أنظمة تقنية خارج الدولة مستخدمني يف ذلك شبكة االتصاالت البعدية وذلك 

حقيق ومن متّ  سري العدالة. بغرض عرقلة الت  

                                                
) بشأن األمن الداخلي الصادر 2003لسنة  239ـ قام املشرع الفرنسي بتعديل قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي مبوجب القانون رقم () (1

من قانون اإلجراءات اجلناية واليت حسمت النزاع القائم حول مدى إمكانية تفتيش  1ـ57، حيث أضاف املادة 2003مارس سنة  18يف 

الرئيسي و األنظمة املتصلة به يف الداخل و اخلارج.النظام   

- Article17-1du  LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure en 
France dispose que:"Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les 
agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les 
conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur 
les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et 
stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces 
données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. 

أن تقوم يف حالة  من حق السلطة القائمة بالتفتيش الكمبيوتر املتواجد يف دائرة اختصاصهامن القسم الرابع على أنه  19/2ـ تنص املادة )2(

االستعجال مبد نطاق التفتيش إىل أي جهاز آخر إذا كانت املعلومات املخزنة يتم الدخول إليها من الكمبيوتر األصلي حملّ التفتيش"  
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ملواجهة هذا اإلحتمال جند أن املشرع اجلزائري قد أجاز تفتيش األنظنة املتصلة حىت ولو كانت 

 من القانون رقم 05متواجدة خارج اإلقليم الوطين، وهو الوارد بالفقرة الثالثة من نص املادة 

ت املبحوث عنها واليت ميكن الدخول .....إذا تبني مسبقا بأن املعطيا“ ) السابق الذكر 09/04(

إليها إنطالقا من املنظومة األوىل خمزنة يف منظومة معلوماتية تقع خارج اإلقليم الوطين، فإن احلصول 

عليها يكون مبساعدة السلطات األجنبية املختصة طبقا لإلتفاقيات الدولية ذات الصلة ووفقا ملبدأ 

من قانون  1ـ57ذ نصها من الفقرة الثانية من املادة ولعل هذه الفقرة مأخو”. املعاملة باملثل

.  ) 2)(1(اإلجراءات اجلزائية الفرنسي   

يف نفس االطار أصدر الس األوريب توصيات جتيز أن ميتد تفتيش الكمبيوتر إىل الشبكة   

 1995لسنة  13ولو كانت تلك الشبكة تقع خارج إقليم الدولة. فتنص التوصية رقم  ،املتصل ا

املتعلقة باملشكالت القانونية لقانون اإلجراءات اجلنائية املتصلة بتقنية املعلومات على أنه" لسلطة 

التفتيش عند تنفيذ تفتيش املعلومات وفقا لضوابط معينة أن تقوم مبد جمال تفتيش كمبيوتر معين 

واحدة وأن تضبط يدخل يف دائرة اختصاصها إىل غري ذلك من األجهزة مادامت مرتبطة بشبكة 

. )3(مادام أنه من الضروري التدخل الفوري للقيام بذلك" ،البيانات املتواجدة فيها  

) على أنه "ميكن أن ميتد نطاق تفتيش الكمبيوتر إىل النظام املتواجد يف 17كما نصت التوصية رقم (

أن يوجد أساس قانوين إذا كان من الضروري اختاذ إجراءات عاجلة يف هذا الشأن. ويتعين  ،اخلارج

                                                
لسنة  239) من قانون األمن الداخلي رقم (2فقرة  17( من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي مضافة مبوجب املادة½ ـ  57ـ املادة )1(

خارج اإلقليم الوطين وأنه ميكن الدخول إليها  وأنه متاحة إنطالقا  موجود إذا تبني مسبقا أن هذه املعطيات خمزنة يف نظام معلومايت)” 2003

لية .ٌ من النظام الرئيسي فإنه ميكن احلصول عليها من طرف ضباط الشرطة القضائية مع مراعاة الشروط املنصوص عليها يف املعاهدات الدو  
(2)- Article17-1/2 du  LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure en 
France 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". 

ئم الكمبيوتر واجلرائم األخرى يف جمال تكنولوجيا املعلومات، حبث مقدم للمؤمتر السادس للجمعية املصرية جراعمر الفروق احلسيين،  ـ  )3(
حول "اجلرائم الواقعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات"، دار النهضة العربية،  ،1993اكتوبر  28ـ25للقانون اجلنائي، القاهرة، 

. 461، ص  1993القاهرة،  
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حتى ال يشكل ذلك اإلجراء خمالفة لسيادة دولة أجنبية لذلك  ،المتداد جمال هذا النوع من التفتيش

فإنه من الضروري احلصول على موافقة الدولة اليت ميتد التفتيش إىل نظام يتواجد على إقليمها".   

إمكانية  ،2001االنترنت املوقعة عام ) من االتفاقية األوربية بشأن جرائم32أجازت املادة (  
الدخول بغرض التفتيش والضبط يف أجهزة أو شبكات تابعة لدولة أخرى بدون إذا يف حالتني: 

أو حائز هذه  والثانية إذا رضي صاحب ،األوىل إذا تعلّق التفتيش مبعلومات أو بيانات مباحة للجمهور
. )1(البيانات ذا التفتيش  

ان امتداد التفتيش إىل نظم احلاسوب الواقعة يف إقليم بلد أجنيب(التفتيش إذا ك ،وعلى ذلك 

إال أنّ  ،االلكتروين العابر للحدود) له أمهيته يف إمكانية احلصول على الدليل عن بعد ويف بضع ثواين

 وإذا اقتضت ضرورة ،بعض الفقه يتحفظ على القيام بذلك ألنه يعترب انتهاك لسيادة الدولة األجنبية

التحقيق القيام به ينبغي مراعاة العديد من الضمانات يكون متفق عليها سلفا عن طريق اتفاقيات 

وهذا ما يؤكد أمهية التعاون الدويل يف مكافحة اجلرائم االلكترونية.     ،ومعاهدات يف هذا اال  

ب ـ شروط التفتيش يف البيئة االلكترونية:   

للحريات  معينة جيب إتباعها عند التعرض على ضوابط تضمنت معظم التشريعات اإلجرائية

الشخصية بإجراء من اإلجراءات املاسة باحلرية كالتفتيش و تنقسم الشروط العامة للتفتيش إىل نوعني 

شروط موضوعية وأخرى شكلية وذلك على النحو التايل:  ،من الشروط  

ذه الشروط بصفة عامة الضوابط يقصد  ـ الشروط املوضوعية لتفتيش نظم احلاسوب: 1

وميكن حصرها يف ثالث شروط  ،وهي يف الغالب تكون سابقة له ،الالزمة إلجراء تفتيش صحيح

السلطة املختصة بالقيام به. وفيما يلي تفصيل كل شرط على حده:  ،احملل ،أساسية هي: السبب  

                                                
من إتفاقية بودابست ملكافحة جرائم املعلوماتية ما يلي: ميكن ألي طرف دون تصريح من الطرف اآلخر : 32تنص املادة ـ  )1(  

أ ـ أن يصل إىل البيانات املعلوماتية املخزنة واملتاحة للجمهور(مصدر مفتوح) بغض النظر عن موقعها اجلغرايف،   

حصل هذا الطرف على موافقة  مه، بيانات معلوماتية خمزنة يف دولة أخرى، إذاب ـ أو أن يصل، أو أن يتلقى عرب نظام معلومايت يقع على إقلي

 قانونية وإرادية من شخص لديه سلطة قانونية للكشف عن هذه البيانات إىل هذا الطرف من خالل هذا النظام املعلومايت".  هاليل عبد الاله

.378ق، ص ، مرجع ساب...أمحد، إتفاقية بودابست ملكافحة جرائم املعلوماتية  
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عموما هو السعي حنو سبب التفتيش يف اجلرائم ـ سبب التفتيش يف البيئة االلكترونية: أ 

مية ما ويتمثل يف وقوع جر ،)1(احلصول على دليل يف حتقيق قائم من أجل الوصول إىل حقيقة احلدث

         وتوافر قرائن  ،اام شخص أو أشخاص معينني بارتكاا أو املشاركة فيهاجناية أو جنحة و

    م أو يف مسكنه أو بشخص غريه أمارات قوية على وجود أشياء تفيد يف كشف احلقيقة لدى املتهو

وهو ما ينطبق على اجلرمية االلكترونية على النحو التايل:  ،أو مسكنه  

أوال: وقوع جرمية من اجلرائم االلكترونية بالفعل سواء كانت جناية أو جنحة:      

كترونية واقعة البد لصحة إجراء التفتيش يف بيئة تكنولوجيا املعلومات أن نكون بصدد جرمية ال       

عرف املشرع  وتستبعد املخالفات لضآلة خطورا. وقد ،بالفعل سواء كانت جناية أو جنحة

 09من قانون  02اجلزائري جرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال يف الفقرة األوىل من املادة 

ددة يف قانون العقوبات وأي السابق الذكر بأا: "جرائم املساس بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات احمل

     جرمية أخرى ترتكب أو يسهل ارتكاا عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام اإلتصاالت 

. " اإللكترونية  

فال حملّ إلصدار اإلذن بتفتيش نظم احلاسوب إال إذا  ،تطبيقا ملبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات      

وذلك ما فعلته املشرع  ،اليت تشكل جرائم من هذا النوع كان املشرع قد نص صراحة على األفعال

) املؤرخ يف 15ـ04بالقانون رقم ( 2004اجلزائري من خالل تعديله قانون العقوبات سنة 

، حيث أدرج فصال خاص ـ الفصل السابع ـ جبرائم املساس بأنظمة 2004نوفمرب سنة 10

. )2(من ق.ع.ج) 7مكرر  394مكرر إىل  394املعاجلة اآللية للمعطيات (املواد من   

املالحظ أن املشرع اجلزائري ال يشترط وقوع جرمية فعال حىت يتم هذا اإلجراء بل أجاز 

تفتيش النظام املعلومايت إما للوقاية من حدوث جرائم أو يف حالة توفر معلومات عن احتمال وقوع 

ذي يفهم صراحة بقراءة نص املادتني جرائم معينة ذكرا املادة الرابعة من نفس القانون، وهو األمر ال

معا.  

                                                
.53ـ  قدري عبد الفتاح الشهاوي، مرجع سابق، ص (1)  
  .100 ـ عائشة بن قارة مصطفى، مرجع سابق، ص )2( 
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ثانيا ـ اام شخص أو أشخاص معينني بارتكاب اجلرمية أو املشاركة فيها:  

ينبغي أن تتوافر يف حق الشخص املراد تفتيش شخصه أو مسكنه دالئل كافية تدعو لالعتقاد  
جب اامه فيها، وبالتايل إمكانية بأنه قد ساهم يف ارتكاب اجلرمية االلكترونية أو شريكا فيها مما يستو

 ،تفتيش حاسوبه الشخصي وبراجمه اخلاصة . ومل تتعرض قوانني اإلجراءات اجلنائية لتعريف الدالئل
  .)1(وإنما اكتفت بالنص على تطلب الدالئل  القوية واملتوافقة مع االام

الوقائع الظاهرة وامللموسة "جمموعة  حيث عرفها بأنها إالّ أنّ الفقه تصدى لتحديد مفهومها

. )2(اليت يستنتج منها أنّ شخصا معينا هو مرتكب اجلرمية"  

يقصد ا "جمموعة املظاهر أو األمارات املعينة  ،أما الدالئل الكافية يف اجلرائم االلكترونية

ة اجلرمية االلكترونية القائمة على العقل واملنطق واخلربة الفنية واحلرفية للقائم بالتفتيش واليت تؤيد نسب

ومن أمثلتها: ارتباط عنوان انترنت بروتوكول اخلاص  ،)3(إىل شخص معين بوصفه فاعال أو شريكا"

ووجود  ،جبهاز احلاسوب الذي حيتوي على صور فاضحة مع رقم حساب املتهم لدى مزود اخلدمات

.  )4(رقمني للتلفون لديه يستخدمان يف ذلك  

قوية أو قرائن على وجود بيانات أو معدات معلوماتية تفيد يف كشف  ـ توافر أماّرات ثالثا

احلقيقة لدى املتهم املعلومايت أو غريه:   

عليه يف التشريعات املقارنة أنّ اإلذن بالتفتيش يلزم أن يصدر بناء على حتري ت امن املستقر

وقوع جرمية من اجلرائم  فال يكفي حلث سلطة التحقيق إىل إصدار قرارها بالتفتيش جمرد ،جدية

بل جيب أن تتوافر لدى احملقق أسباب كافية أنه يوجد يف  ،واام شخص معين بارتكاا ،االلكترونية

                                                
        ) 212، 211، 177،  176، 105، 63ـ 2) من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري، واملواد(134، 350، 34ـ أنظر املواد ( (1)

ي.من قانون االجراءت اجلنائية الفرنس  
. وانظر أيضا يف نفس املعىن:755ـ أمحد فتحي سرور، مرجع سابق، ص   (2)  

    Roger Merle et AndreVitu،٬ Traité de droit criminel, tome 2, dexieme édition, édition 
Cujas, p. 757.  

      ، 1997ة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ـ هاليل عبد اهللا أمحد، تفتيش نظم احلاسب اآليل وضمانات املتهم املعلومايت، دراس (3)
.121ص   

.282شيماء عبد لغين، مرجع سابق، ص   ـ  (4)  
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أو أشياء متحصلة  ،مكان أو لدى الشخص املراد تفتيشه أدوات استخدمت يف اجلرمية االلكترونية

. )1(ئدة يف استجالء احلقيقة لدى املتهم أو غريهأو أي أدلّة الكترونية حيتمل أن يكون هلا فا ،منها  

: حمل التفتيش: ب  

 و السر ،يقصد مبحل التفتيش املستودع الذي حيتفظ فيه املرء باألشياء املادية اليت تتضمن سره 
. )2(لذي حيميه القانون هو ذلك الذي يستودع يف حمل له حرمة كاملسكن أو الشخص و الرسائل ا

يف اجلرمية االلكترونية هو نظام املعاجلة اآللية بكل مكوناته املادية واملعنوية وشبكات وحمل التفتيش 
اإلتصال .   

 ،فإنه ينبغي اإلشارة أنّ هذه األخرية ال تكون قائمة بذاا ،لكي يتم التفتيش على هذه  احملال 

ها أو حائزها كما هو أو تكون صحبة مالك ،بل تكون إما موضوعة يف مكان ما كاملسكن أو املكتب

الشأن يف احلاسوب احملمول أو هاتف نقال.     

أن أشرنا إىل مدى قابلية املكونات املادية واملعنوية للحاسوب فضال عن شبكات سبق   

. )3(وموقف التشريعات املقارنة من ذلك ،االتصال اخلاصة به  

:اإلذن بالتفنيش ـ1   

ائية اإلجرائية أنه ال جيوز تفتيش املساكن أو الشروع من الضمانات املقررة يف التشريعات القض

يف تفتيشها إال بإذن مكتوب من السلطة القضائية املختصة.  

وغالبا ما يصدر اإلذن بتفتيش مسكن املتهم وينصرف هذا اإلذن إىل كل ما يتواجد يف 

البيئة الرقمية املسكن، ومن مت فهل جيوز مبقتضى هذا اإلذن لضابط الشرطة القضائية الولوج إىل 

والتغلغل يف املنظومة املعلوماتية للبحث عن األدلة اإلثباتية اليت ميكن أن تكون حمل الضبط؟   

القانون األمريكي مثال ال جييز تفتيش جهاز الكمبيوتر كتقر عليه يف التشريعات املقارنة من املس

يقدم حال هلذه املسألة بصورة  إال بناء على إذن وفقا لألصل العام، أما املشرع اجلزائري فإنه مل

صرحية، ذلك أن القواعد اخلاصة بإجراء التفتيش املذكور يف قانون اإلجراءات اجلزائية تتعلق بالتفتيش 

                                                
  .USA v. Raymond Wong, App. 9th Cir, No. 02 -10070 CR-00-40069-CW,June 26, 2003ـ  (1)

و ما بعدها.   110ـ  قدري عبد الفتاح الشهاوي، مرجع سابق، ص (2)  
. 229انظر فيما سبق، ص  ـ)  3(   
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التقليدي الذي حمله املساكن وملحقاا، وأن القواعد اخلاصة بإجراء التفتيش املعلومايت الوارد 

ع ينص على هذا الشرط إطالقا، باسثناء إعالم سالف الذكر ال جند املشرال )04ـ 09بالقانون(

جهات التحقيق السلطة القضائية املختصة يف حالة متديد التفتيش إىل منظومة معلوماتية أخرى.   

إال أنه طبقا ملعيار اخلصوصية اليت حيميها املشرع فإن النظام املعلومايت وما حيويه من أسرار 

واز الدخول إىل هذا النظام املعلومايت وتفتيشه دون إذن من األشخاص فإنه خيضع بالتبعية ملبدأ عدم ج

السلطة القضائية املختصة أو دون إذن صاحبه، ومؤدى ذلك أنه من أجل تفتيش منظومة معلوماتية 

حيتاج  ضابط الشرطة القضائية إىل إذنني بالتفتيش، األول خيص باملسكن الذي يتواجد به احلاسوب، 

أو على األقل إذنا واحدا جييز تفتيش جهاز  يف حد ذاا نظومة املعلوماتيةوالثاين يتعلق بتفتيش امل

.)1(الكمبيوتر اخلاص باملتهم إىل جانب تفتيش املسكن  

  جتدر اإلشارة يف هذه احلالة أنه جيب أن حيدد يف إذن اتفتيش املكان املراد تفتيشه والشخص

 ،ور جنسية الكترونية خاصة باألطفالص ،أو األشياء املراد تفتيشها وضبطها( أجهزة احلاسوب

حبيث ال  ،واهلدف من هذا التحديد هو جتنب التفتيش االستكشايف ،مصنفات الكترونية مقلّدة..)

يترك للمأذون بالتفتيش أي سلطة تقديرية يف ذلك. إالّ أنّ هناك صعوبة يف احترام هذا الشرط أثناء 

ويرجع ذلك إىل الطبيعة اخلاصة هلذه األخرية الذي  ،املمارسة العملية يف تفتيش أجهزة الكمبيوتر

باإلضافة إىل أنّ أمساء هذه امللفات ال تدلّ بالضرورة على  ،حيتوي بدوره على عدد كبري من امللفات

فقد يعمد املتهم إىل وضع أمساء مستعارة مللفات حتتوي على مواد غري مشروعة. كما تثار  ،ما حتتويها

فهل يعترب كلّ ملف" صندوقا مغلقا "  ،نفيذ إذن التفتيش على هذه امللفاتصعوبة قانونية أثناء ت

حيتاج كل واحد منها إىل إذن قضائي مستقل عن اآلخر؟.   

كأغلب التشريعات ال يقدم حال هلذه املسألة وما جنده على املستوى  واملشرع اجلزائري

كام القضائية خبصوص هذه املسألة، القضائي يف الواليات املتحدة األمريكية، وجود تضارب بني األح

حيث اعتربت من جهة أنّ الديسك مبا فيه من ملفات وجهاز الكمبيوتر مبا حيتويه من ملفات صندوقا 

.)2(ومن مثّ ال يشترط صدور إذن قضائي مستقل لكل ملف على حده ،مغلقا واحدا  
                                                

.106عائشة بن قارة مصطفى، مرجع سابق، ص ـ  )1(  
  .USA v. Raymond Wong, 275 F .3d 449, 464-65 (5th Cir. 2001 )ـ(2)
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يف الكمبيوتر يتطلّب  وعلى خالف ذلك اجتهت أحكام أخرى للقضاء األمريكي إىل أنّ كل ملف   

ويرجع أساس هذا  ،وبناء على ذلك فإنها اعتربت أنّ امللف الواحد صندوقا مغلقا ،إذنا خاصا لتفتيشه

احلكم إىل اعتبار أنّ الكمبيوتر حيتوي على الكثري من املعلومات اليت تتعلّق باحلياة اخلاصة لصاحب 

وإذا أجزنا لرجال الضبط القضائي فتح امللفات  ،يئةمبعىن اختالط امللفات ارمة مع الرب ،هذا اجلهاز

األخرى املوجودة داخل اجلهاز فإنّ ذلك سوف يؤدي بالفعل إىل االعتداء على احلياة اخلاصة 

)1(لألفراد  

الشروط الشكلية للتفتيش:ـ  2  

باإلضافة إىل الشروط املوضوعية لصحة إجراء تفتيش نظم احلاسوب وشبكات االتصال اخلاصة    

هناك شروط أخرى ذات طابع شكلي جيب مراعاا عند ممارسة هذا اإلجراء صونا للحريات  ،به

وتتمثل هذه الشروط يف التايل:  ،الفردية من التعسف أو االحنراف يف استخدام السلطة  

يعترب هذا الشرط من أهم الشروط : حبضور أشخاص معينني بالقانونـ  إجراء التفتيش  أ 

ة التةالشكليطمئنان إىل سالمة اإلجراء وصحة ، وذلك لضمان اإلي يتطلّبها القانون يف اجلرائم التقليدي

الضبط.   

وعليه من خالل استطالعنا على التشريعات اإلجرائية املقارنة جند أن بعضها أوجب حضور  

أخرى  ، وأوجبت تشريعات)2(اعملية التفتيش الذي جتريه الضبطية القضائية املشتبه فيه أو شهود

حضور أشخاص معينني يف القانون يف حاالت معينة، وأجازت يف أحوال أخرى إجراء التفتيش دون 

حضور أحد.   

                                                
  .USA v. Walser275  F .3d 675, 986( 10th Cir. 2001 )ـ (1)

ي قد غاير يف الشروط املقررة وفق الشخص القائم به، حيث اشترط بالنسبة لتفتيش املساكن وما يف حكمها، جند أنّ املشرع املصرـ  )2(
حضور شاهدين يف حالة ما إذا كان التفتيش يباشر مبعرفة أحد مأموري الضبط القضائي، وعلى أن يكون هذان الشاهدان بقدر اإلمكان من 

من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري).  أما إذا كان القائم بالتفتيش  51أقارب املتهم البالغني أو من القاطنني معه باملنزل أو من اجلريان (املادة 
إجراءات جنائية مصري)، ويستوي  92هو قاضي التحقيق أو عضو النيابة العامة فيصح اختاذ هذا اإلجراء دون حاجة الستدعاء شهود (املادة  

من سلطة التحقيق، فال يلتزم باستدعاء شهود ألنّ املندوب حيلّ حمل األمر عند قيام مأمور الضبط القضائي مبباشرة التفتيش بناء على ذلك 
ّالنائب متاما.  
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وإن كان املشرع اجلزائري من التشريعات اإلجرائية اليت أوجبت ضرورة حصول التفتيش 

ة القضائية، املتعلق باملساكن وملحقاا حضوراملشتبه فيه عندما يتم تفتيش مسكنه من طرف الضبطي

استدعى ضابط الشرطة القضائية حلضور  ،وإن تعذر ذلك بامتناعه عن حضور التفتيش أو كان هاربا

. )1(تلك العملية شاهدين من غري املوظفني اخلاضعني لسلطته  

إال أنه ومبوجب التعديل الذّي أدخله املشرع اجلزائري على قانون اإلجراءات اجلزائية مبوجب   

منه حيث استغىن املشرع عن ضمانة حضور األشخاص  45) مس املادة 22ـ 06القانون رقم (

احملددين يف الفقرة األوىل من هذه املادة يف جرائم معينة منها جرائم املساس بأنظمة املعاجلة اآللية 

 ،للمعطيات. واحلكمة من ذلك ترجع إىل ضرورة إضفاء نوع من السرية أثناء مجع الدليل االلكتروين

صة وأنّ هذا الدليل ذو طبيعة خاصة من حيث سرعة تعديله و التالعب فيه حىت عن بعد. كما أنّ خا

أو ما  ،)2(هذه الضمانة بدأت تتضاءل أمهيتها يف الدول اليت بدأت تأخذ بإجراء "التفتيش عن بعد"

.          (Perquisition en ligne)(3)يطلق عليها يف الفقه الفرنسي مصطلح "التفتيش على املباشر"   

يقصد بضمانة امليقات يف التفتيش أن إجراء التفتيش يف اجلرائم االلكترونية: يقات مـ  ب

وذلك حرصا على تضييق نطاق االعتداء  ،جيريه القائم به خالل فترة زمنية عادة ما حيددها املشرع

ية تركت أمر حتديد ذلك يف حني جند بعض التشريعات اإلجرائ ،على احلرية الفردية وحرمة املسكن

ومن بني تلك التشريعات  ،الوقت للقائم بالتفتيش ومن متّ يقوم به يف كل األوقات سواء ليال أو ارا

قانون اإلجراءات اجلنائية املصري.   

وعلى العكس من ذلك جند القانونني اجلزائري والفرنسي حيظران تفتيش املنازل وما يف   

من الساعة اخلامسة صباحا إىل فيما عدا دد يف القانون اجلزائري وهو حم ،حكمها يف وقت معين

                                                
إجراءات جنائية فرنسي. 56من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، واليت هي ترمجة حرفية للمادة  45ـ انظر املادة ) (1  
باستخدام برامج خاصة حتمل يف طابعها قاعدة اعد يف مكتبه ـ يقصد بالتفتيش عن بعد: قيام مأمور الضبط القضائي بالتفتيش وهو ق)(2

التفتيش عن اجلرمية، ويثري هذا اإلجراء العديد من املشكالت القانونية، أبرزها:   
ـ التعدي على اخلصوصية. ـ  التعدي على سيادة دول أخرى، ذلك ألنه يعد من قبيل التجسس وانتهاك حواسيب وخوادم هلذه الدول,   

إذا كانت من الدول اليت ال تعترف مبشروعية هذه الربجميات. خاصة  
 Yann Padova, un aperçu de lutte contre la cybercriminalité en France, revue de scienceـ( 3)
criminelle et de droit pénale, n0 4, Dalloz,2002, p. 770.   
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ا يف أم ،)1(من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 47وذلك من خالل املادة  ،الساعة الثامنة مساء

وذلك من خالل  ،القانون الفرنسي فنجده حمددا من الساعة السادسة صباحا إىل الساعة التاسعة مساء

.)2(جراءات جنائيةإ 59املادة   

تتمثل فيما يلي:  ،إالّ أنّ هناك حاالت استثنائية يصح فيها إجراء التفتيش ليال أو ارا     

صرحيا وعن علم بالسبب. ،حالة رضا صاحب املنزل رضا حرا •  

أو ما  )3(وحاليت احلريق والغرق ،حالة الضرورة وتتمثّل يف حالة االستغاثة من داخل املنزل •

شابه ذلك.   

من قانون العقوبات  348إىل  342تحقيق يف مجيع اجلرائم املعاقب عليها يف املواد ال •

اجلزائري وذلك يف داخل كل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو حمل لبيع املشروبات أو نادي  

ويف أي مكان مفتوح للعموم أو يرتاده  ،أو منتدى أو مرقص أو أماكن املشاهدة العامة وملحقاا

إذا حتقّق أّنّ أشخاصا يستقبلون فيه عادة ملمارسة الدعارة.  ،مهوراجل  

باإلضافة إىل جرمييت املخدرات واإلرهاب اليت أجاز فيهما املشرع اجلزائري مأمور الضبط  •

أضاف قائمة من اجلرائم وذلك من  ،القضائي إجراء التفتيش يف كل ساعة من ساعات النهار أو الليل

) واملتضمن 155ـ 66)املعدل واملتمم لألمر رقم (22ـ 06انون رقم(من الق 10خالل املادة 

اجلرائم املاسة  ،وتتمثل هذه اجلرائم يف: اجلرمية املنظّمة عرب احلدود الوطنية ،قانون اإلجراءات اجلنائية

                                                
ال جيوز البدء يف تفتيش املساكن أو معاينتها قبل الساعة اخلامسة صباحا، “اجلزائري على: اإلجراءات جزائية  ونمن قان 47تنص املادة  ـ (1)

وال بعد الساعة الثامنة مساء، إالّ إذا طلب صاحب املنزل أو وجهت نداءات من الداخل أو يف األحوال االستثنائية املقررة قانونا".  
 Article 59 alinéa 1 du C.P.P.F, dispose que :"  Sauf réclamation faite de l'intérieur de laـ(2)
maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne 
peuvent être commencéesavant 21 6 heures et après 21 heures. 

بل له  ،إالّ أنه ال جيوز تفتيشه ،ملأمور الضبط القضائي الدخول الليلي يف املسكناإلشارة أنه يف هذه احلاالت إذا كان جيوز فيها  جتدرـ  (3)

فله أن  ،وكانت حالة التلبس قائمة فيه ،وملا كان دخول املسكن عمال مشروعا ،احلق فقط يف إلقاء النظر على حمتوياته دون معاينتها وفحصها

شرح  ،تهمني وتفتيشهم وضبط كل ما يفيد يف كشف احلقيقة. انظر: حممود جنيب حسينوهي القبض على امل ،يباشر سلطاته املقررة يف القانون

.87ص ،1988، الطبعة الثانية، دار النهضة العربة، القاهرة، قانون اإلجراءات اجلنائية   
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وجرائم تبييض األموال وكذا اجلرائم املتعلّقة بالتشريع اخلاص  بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات

. )1(بالصرف  

يالحظ أنّ املشرع اجلزائري عندما استثىن اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات من         

من حيث قابلية الدليل االلكتروين فيها   ،يكون قد أدرك فعال ميزة هذه اجلرائم ،حظر التفتيش ليال

ش يف املوعد القانوين قد يعرقل السري الطبيعي لذلك أنّ إرجاء التفتي ،للمحو والتدمري يف أقل من ثانية

ريات التحقيق.   

أما بالنسبة للتشريعات اليت مل تنص صراحة على مواعيد خاصة إلجراء التفتيش يف اجلرائم  

فتسري عليها القواعد العامة اليت حتدد امليقات الزمين إلجراء التفتيش يف اجلرائم  ،االلكترونية

التقليدية.   

 ،باعتبار أنّ التفتيش عمل من أعمال التحقيقحمضر التفتيش يف اجلرائم االلكترونية:  ـ 2

ومل يتطلّب  ،وما أسفر عنه التفتيش من أدلة ،فينبغي حترير حمضر به يثبت فيه ما متّ من إجراءات

عد وبالتايل فإنه ال يشترط لصحته سوى ما تستوجبه القوا ،القانون شكال خاصا يف حمضر التفتيش

واليت تقتضي بأن يكون مكتوبا باللغة الرمسية وأن حيمل تاريخ حتريره  ،العامة يف احملاضر عموما

وتوقيع حمرره وأن يتضمن كافة اإلجراءات اليت اختذت بشأن الوقائع اليت يثبتها.   

فإنه يستلزم باإلضافة إىل الشكليات  ،بالنسبة حملضر تفتيش نظم احلاسوبنفسه األمر    

مثّ ينبغي بعد ذلك أن يكون  ،سابقة ضرورة إحاطة قاضي التحقيق أو عضو النيابة بتقنية املعلوماتال

 ،هناك شخص متخصص يف احلاسوب واالنترنت يرافقه لالستعانة به يف جمال اخلربة الفنية الضرورية

ويف صياغة مسودة حمضر التفتيش.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ،ءات مجع األدلة يف جمال البيئة االلكترونيةهذا فيما خيص بالتفتيش كأهم إجراء من إجرا 

وسنتناول فيما يلي الضبط كإجراء مستقل عن التفتيش على الرغم من أنّ التشريعات اإلجرائية عادة 
                                                

واملتضمن قانون اإلجراءات ) 155ـ 66)املعدل واملتمم لألمر رقم (22ـ 06من القانون رقم(10املعدلة باملادة 47/3تنص املادة ـ ) (1

 اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطياتاجلنائية ما يلي:" وعندما يتعلّق األمر جبرائم املخدرات أو اجلرمية املنظّمة عرب احلدود الوطنية، 

جراء التفتيش و املعاينة واحلجز يف كل حمل وجرائم تبييض األموال و اإلرهاب وكذا اجلرائم املتعلّقة بالتشريع اخلاص بالصرف فإنه جيوز إ

وذلك بناء على إذن مسبق من وكيل اجلمهورية املختص". يف كل ساعة من ساعات النهار أو الليل سكين أو غري سكين   
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انه من املمكن إالّ   ،ما جتمع بينهما باعتبار أنّ ضبط األشياء املتعلقة باجلرمية هي األثر املباشر للتفتيش

كما جيوز للمحقق أن يطالب أحد األفراد بتقدمي شيء موجود يف  ،أن يكون الضبط  نتيجة ملعاينة

.و يطلق على اإلجراء " االلتزام بالعرض" ،حيازته إليه و يلزمه بذلك  

  املعلومايت الضبط ـ ثانيا

 ،رائم من حيث احملليف اجلرمية االلكترونية عن الضبط يف غري ذلك من اجل) 1(خيتلف الضبط

املراسالت واالتصاالت  ،وذلك بسبب أنّ األول يرد على أشياء ذات طبيعة معنوية وهي البيانات

و قد أثارت هذه الطبيعة  ،منقولة كانت أم عقارات ،أما الثاين فريد على أشياء مادية ،االلكترونية

نية ضبطها خاصة إذا كانت جمردة املعنوية للبيانات جدل فقهي واختالف تشريعي حول مدى إمكا

ويرجع السبب يف ذلك أنّ الضبط ـ حسب األصل ـ ال يرد إالّ  ،من الدعامة املادية املثبتة عليها

. )2(على األشياء املادية  

رة أن يشمل التفتيش املكونات املعنوية للحاسوب، وذلك ضروإذا كان األمر قد انتهى بنا إىل 

أن يترتب على  فانه من الضروري ) السابق ذكره،09/04قانون ( ) من5طبقا للمادة اخلامسة (

ذلك إباحة ضبطها.  

من التشريعات اليت نصت صراحة على إمكانية ضبط املعطيات املخزنة آليا التشريع اجلزائري  

للوقاية من اجلرائم املتصلة  املتضمن القواعد اخلاصة )04ـ 09وذلك مبوجب القانون رقم (

عندما “اليت تنص على أنه:  06الم واإلتصال ومكافحتها، أين استحدث املادة عإلبتكنولوجيا ا

تكتشف السلطة اليت تباشر التفتيش يف منظومة معلوماتية معطيات خمزنة تكون مفيدة يف الكشف عن 

اجلرائم أو مرتكبيها وأنه ليس من الضروري حجز كل املنظومة يتم نسخ املعطيات حمل البحث وكذا 

الزمة لفهمها على دعامة ختزين إلكترونية تكون قابلة للحجز والوضع يف أحراز وفق املعطيات ا

....” .القواعد املقررة يف قانون اإلجراءات اجلزائية   

                                                
عن مرتكبها ". يقصد بالضبط يف قانون اإلجراءات اجلنائية: "وضع اليد على شيء يتصل جبرمية وقعت و يفيد يف كشف احلقيقة عنها و  ـ(1)

.358ص ، 1998انظر: مأمون سالمة، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، دار الفكر العريب،   
وانظر أيضا: هاليل عبد و ما بعدها.  93هشام حممد فريد رستم،  مرجع سابق، ص ملزيد من التفصيل حول هذه االختالفات انظر:  ـ(2) 

وما بعدها. 218ضا عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، و ما بعدها. أي 199اهللا أمحد، مرجع سابق، ص   
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د املشرع الفرنسي حيث متّ إدخال تعديالت على قانون إىل جانب املشرع اجلزائري جن

لسنة  239ب قانون األمن الداخلي رقم الفرنسي لسد هذا الفراغ التشريعي وذلك مبوج اإلجراءات

)اليت تنص على أنّ البيانات اليت يتم احلصول عليها 3فقرة  1ـ 76حيث استحدث املادة (2003

مثّ يتم حتريز هذه الدعامات يف أحراز  ،من جراء تفتيش النظام املعلومايت يتعني نسخها على دعامات

ي كون فرنسا من الدول املوقعة على اتفاقية وهذا األمر شيء طبيع ،)1( خمتومة بالشمع األمحر

) من القسم الرابع منها 19ونصت هذه األخرية على الضبط يف املادة( ،2001بودابست لعام 

، حيث تنص على أنه" من سلطة كل دولة )2(اخلاص بالتفتيش وضبط البيانات املعلوماتية املخزنة

الكمبيوتر أو جزءا منه أو املعلومات املخزنة طرف أن تتخذ اإلجراءات التالية:  ـ أن تضبط نظام 

وأن حتافظ على سالمة تلك املعلومات  ،على أي وسيط من وسائط التخزين اخلاصة بالكمبيوتر

.)3(املخزنة"  

جتدر اإلشارة إىل أنّ الضبط قد يرد على عناصر معلوماتية منفصلة مثل الديسكات   

ولكن الصعوبة تثار  ،مشكلة قانونية عند القيام بالضبط وهنا ال تثور أي ،واالسطوانات املمغنطة .. 

ومع  ،ذلك ألنها حتتوي على عناصر ال ميكن فصلها ،عندما يلزم ضبط النظام كله أو الشبكة كلها

من  )4(لذلك يتم إعمال مبدأ التناسب ،ذلك يتعين ضبطها ألنها تتضمن عناصر لإلثبات يف اجلرمية

مصلحة الدولة يف كشف احلقيقة و مصلحة صاحب النظام يف  ،لحتنيأجل إقامة التوازن بني مص

وقد قضت احملكمة الفدرالية  ،تسيري أعماله وعدم ضياع فرص الربح خاصة يف املشروعات االقتصادية

                                                
 Article17-1/3 du  LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure enـ( 1)
France dispose que:" - « Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les 
conditions prévues par le présent 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. ». 

.informatiques stockées Perquisition des données2(ـ  (  
. 240ه أمحد، إتفافية بودابست ملكافحة جرائم املعلوماتية، مرجع سابق، صهاليل عبد الال ـ)3(  

"اقتصار الضبط على األدلة اليت تفيد يف كشف احلقيقة، حبيث ال يؤدي : Principe de proportionnalité يقصد ذا املبدأـ (4)

.  358بد الغين حممد عطا اهللا، مرجع سابق، ص الضبط إىل تعطيل كل العمل يف النظام و الشبكات املتصل ا". انظر:شيماء ع  
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دسك باإلضافة إىل الوحدة املركزية وذلك اثر خمالفة  220األملانية بإلغاء قرار الضبط الذي ورد على 

. )1(مبدأ التناسب  

فيمكن ضبط  ،أما بالنسبة للمكونات املادية للحاسوب فال يثري ضبطها أي مشكالت

 ،نظام الفأرة ،الوحدات املعلوماتية اآلتية: وحدة املدخالت مبا تشمله من مفردات كلوحة املفاتيح

 ،الطابعة ،وضبط وحدة املخرجات وما تشمل عليه من وسائل كالشاشة ،نظام القلم الضوئي..

أيضا وحدات التخزين كاألقراص الصلبة واملرنة وأٌقراص الليزر .  ،واملصغرات الفيلمية.. الرسم   

من الطبيعي أن ختتلف طريقة ضبط البيانات املعاجلة آليا عما هو متبع عند ضبط األشياء 

إىل ، ويرجع ذلك )2(احملسوسة كجهاز احلاسب اآليل وملحقاته كاألقراص املرنة و املودم و اخلادم ..

الطبيعة املعنوية للمحل الذي وقعت عليه اجلرمية، ألن حمل تلك اجلرائم هو جوانب معنوية تتعلق 

باملعاجلة اآللية للمعطيات واليت تكون يف هيئة رموز ونبضات خمزنة على وسائط ختزين ممغنطة ال 

ميكن لإلنسان قراءا أو إدراكها إال من خالل هذه احلواسيب اليت حتفظها.  

) املتضمن القواعد اخلاصة 04ـ 09جند املشرع اجلزائري من خالل القانون رقم ( لذلك

للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال ومكافحتها السابق الذكر وضع طريقتني 

لضبط األدلة اإللكترونية:   

v :نية، تكون تكون عن طريق نسخ املعطيات حمل البحث على دعامة ختزين إلكترو األوىل

هذه األخرية قابلة حلجزها ووضعها يف أحراز حسب ما هو مقرر يف قواعد حتريز الدليل املنصوص 

عليه يف قانون اإلجراءات اجلزائية.  

                                                
 ,Verguchi Pascal, la répression de délit informatique dans une  perspective internationalـ (1)
thèse, Montpellier 1996, p. 365.  

مشار إليه عندشيماء عبد الغين حممد عطا اهللا، مرجع سابق، نفس املوضع.     
 Obtenirاحلصول بطريقة مشاة"("استخدام مصطلح  )Saisirلذلك يفضل البعض فضال عن املصطلح التقليدي "الضبط"(ونتيجة  ـ(2) 

par un moyen similaire(  3وذلك من أجل األخذ يف االعتبارالطرق األخرى لرفع البيانات غري املادية، وهو ما نستشفه يف الفقرة 
جلرائم االنترنت. من االتفاقية األوربية  19من املادة   
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v  تكون باستعمال التقنيات املناسبة ملنع األشخاص املرخص هلم باستعمال  الثانية:أما

حتويها هذه املنظومة أو القيام بنسخها ويكون ذلك  املنظومة املعلوماتية من الوصول إىل املعطيات اليت

يف حالة ما إذا استحال ألسباب تقنية ضبط هذه املعطيات وفق الطريقة األوىل.  

أمام غياب  ، و)1(و تأمينها  فنيا نيةا يتم ضبط البيانات االلكتروبعدم هاملعروف أنـ و   

لذلك يتعين اختاذ  ،تلك األدلة عرضة لإلتالف و اإلفسادالثقافة املعلوماتية عن احملقق اجلنائي مما جيعل 

:)2(وذلك على النحو التايل ،بعض اإلجراءات اخلاصة للحفاظ عليها وصيانتها من العبث  

أخذ نسخة إحتياطية عن املعطيات والعمل عليها لضمان عدم املساس بالدليل األصلي.  .1  

ضبط نسخها.ضبط الدعائم األصلية للبيانات وعدم االقتصار على  .2  

3.   تلفه وفقدانه للمعلومات املسجلة عليه. عدم ثين القرص ألن ذلك يؤدي إىل 

4. مع  ،عدم تعريض األقراص و األشرطة املمغنطة لدرجات احلرارة العالية وال إىل الرطوبة 

أما بالنسبة للرطوبة  ،) درجة مئوية32ـ 2اإلشارة إىل أنّ درجة احلرارة املسموح ا تتراوح مابني (

%).80% إىل 20سموح ا تتراوح ما بني (امل  

تقنيةخلربة ال:الفرع الثاين           

      ة التا القاضي أو احملقق ملساعدته يف اخلربة القضائية عموما هي االستشارة الفني ي يستعني

فهي  )3(ديهتكوين عقيدته حنو املسائل اليت حيتاج تقديرها إىل معرفة أو دراية علمية خاصة ال تتوافر ل

وسيلة من وسائل اإلثبات اليت دف إىل كشف بعض الدالئل أو األدلة أو حتديد مدلوهلا باالستعانة 

باملعلومات العلمية والفنية و اليت ال تتوافر سواء لدى احملقّق أو القاضي.  

                                                
حينما أوجبت على السلطات اليت تقوم   04ـ 09وذلك ما نوه عليه املشرع اجلزائري يف املادة السادسة الفقرة الثالثة من القانون رقم ـ  (1)

دي إستعمال الوسائل ؤئبعملية ضبط الدليل اإللكتروين أن تسهر على سالمة املعطيات يف املنظومة املعلوماتية اليت جتري ا العملية، وأن ال
التقنية يف ذلك إىل املساس مبحتوى هذه املعطيات.   

وما بعدها. 129ـ  هشام حممد فريد رستم، مرجع سابق، ص (2)  
وانظر أيضا: عادل  وما بعدها. 68، ص 1964كلية احلقوق، جامعة القاهرة،  ه،ـ أمال عثمان، اخلربة يف املسألة اجلنائية، رسالة دكتورا)(3
وما بعدها. 19، ص 1968، سنة 43ظ غامن، اخلربة يف جمال اإلثبات اجلنائي، جملة األمن العام، العدد حاف  
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وى اجلنائية يف وتقدم اخلربة عونا مثينا جلهة التحقيق والقضاء ولسائر السلطات املختصة بالدع     

فبدوا يتعذّر الوصول إىل الرأي السديد بشأن املسائل الفنية اليت يكون على ضوئها  ،أداء رسالتها

. لذا فقد اهتم املشرع يف اجلزائر  )1(كشف جوانب احلقيقة املبنية على األصول واحلقائق العلمية

ة اجلزائري االستعانة باخلرباء لكل من حيث أجاز قانون اإلجراءات اجلنائي ،بتنظيم أعمال اخلربة

.)2(مأمور الضبط القضائي والنيابة العامة وقاضي التحقيق  

اخلربة التقنية يف أغلب التشريعات شأا يف ذلك شأن اخلربة القضائية يف اجلرائم التقليدية من   

أو من حيث عمليات حيث القواعد القانونية اليت حتكم اخلربة عموما سواء من خالل اختيار اخلرباء 

إالّ أنّ هناك بعض التشريعات  ،اخلربة يف حد ذاا باختالف األمور الفنية اليت حتكم عمل اخلبري التقين

نوفمرب سنة  23نظّمت أعمال اخلربة يف جمال اجلرائم االلكترونية مثل القانون البلجيكي الصادر يف 

2000)3 . (  

وللشرطة  ،يكي املذكور على أنه "جيوز لقاضي التحقيقمن القانون البلج 88وقد نصت املادة 

وكيفية  ،القضائية أن يستعينا خببري ليقدم وبطريقة مفهومة املعلومات الالزمة عن كيفية تشغيل النظام

ويعطي القانون كذلك  ،أو الدخول للبيانات املخزونة أو املعاجلة أو املنقولة بواسطته ،الدخول فيه

طلب من اخلبري تشغيل النظام أو البحث فيه أو عمل نسخة من البيانات املطلوبة لسلطة التحقيق أن ت

على أن يتم ذلك بالطريقة اليت تريدها  ،للتحقيق أو سحب البيانات املخزنة أو احملمولة أو املنقولة

.)4(جهة التحقيق"  

الفقرة األخرية من  05املشرع اجلزائري مل يتخلف عن هذه التشريعات حينما أشار يف املادة       

املتضمن القواعد اخلاصة بالوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا املعلومات  04/ 09القانون رقم 

 ميكن للسلطات املكلفة بتفتيش املنظومات املعلوماتية“أنه:  السابق الذكر واالتصال ومكافحتها

                                                
.440ص  ،مرجع سابقسيف الغافري، حسن بن سعيد ـ (1)   
أن تأمر من قانون اإلجراءات اجلزائري على:"جلهات التحقيق أواحلكم عندما تعرض هلا مسألة ذات طابع فين  143ـ حيث تنص املادة )2(

بنذب خبريا إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من النيابة العامة وإما بطلب من اخلصوم...".  
3)Meunier(C), op.cit. p. 611.(  
4) Meunier(C), op.cit, p. 681.  (  
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و بالتدابري املتخذة حلماية تسخري كل شخص له دراية بعمل املنظومة املعلوماتية حمل البحث أ

املعطيات املعلوماتية اليت تتضمنها قصد مساعدا وتزويدها بكل املعلومات الضرورية إلجناز 

”.مهمتها  

 ،اإلشكال املطروح هنا هو: هل يلتزم القاضي دائما برأي اخلبري التقين باعتباره رأيا فنيا حمضا

  أن يطرح رأي اخلبري ويعترب نفسه اخلبري األعلى؟  أم أنه مازال للقاضي الفسحة يف تلك الدعوى يف

من خالل  ،ث من اخلربةدارتأينا التطرق إىل هذا النوع املستح ،يف ظل دراستنا للخربة التقنية

ة اليت حتكم أعمال اخلبري التقينوذلك فيما يلي: ،اإلشارة إيل القواعد القانونية  والفني  

 ،سنتناول من خالهلا طرق اختيار اخلرباءكم اخلربة التقنية: أوالـ القواعد القانونية اليت حت

ما يلي:  وذلك من خالل ،وواجبات اخلبري التقين فضال عن حتديد مدى حجية تقرير اخلبري  

 حيث نصت ،حدد كل من املشرع اجلزائري واملصري طرق اختيار اخلرباءـ اختيار اخلرباء:  1

اجلزائية اجلزائري على أنه:" خيتار اخلرباء من اجلدول الذي تعده قانون اإلجراءات من  144املادة 

االس القضائية بعد استطالع رأي النيابة العامة. وحتدد األوضاع اليت جيري ا قيد اخلرباء أو شطب 

ء أمساءهم بقرار من وزير العدل. وجيوز للجهات القضائية بصفة استثنائية أن ختتار بقرار مسبب خربا

وذلك كحالة عدم وجود اخلربة املطلوبة ضمن هذه  ليسوا مقيدين يف أي من هذه اجلداول"،

ل.اجلداو  

قانون  147(املادة  خرباء متعددين ي التحقيق حرية ندب خبري واحد أوالقانون لقاض ترك 

من الصعوبة  ذلك أنه ،وهذا التعدد ضروري يف جمال اخلربة التقنية  ،اإلجراءات اجلزائية اجلزائري)

حتى وإن كان ميلك القدرات  ،وجود متخصص منفرد له الدراية الكاملة بتقنيات احلاسوب ونظمه

مل حيدد  ،ومن جهة أخرى، هذا من جهة ،املالية على الظهور مبظهر املتفرد يف جمال اخلربة القضائية

كمؤسسة متخصصة تعمل املشرع طبيعة شخص اخلبري سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا 

إالّ انه يف جمال  ،وان كان الواقع العملي للخربة االستعانة بالشخص الطبيعي ،يف جمال احملاسبة مثال

حيث متلك موارد  ،اجلرمية االلكترونية يتعين االستعانة بشركات ومنظمات أو مؤسسات متخصصة
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 ،متخصصني يف احلاسوب واالنترنت وموارد بشرية من مهندسني ،برامج وأجهزة حديثةمن مادية 

       خمترب اخلربة والبحث عن البصمات (اآلثار) املعلوماتية يف فرنسا ،ومن أمثلة هذه الشركات

Lerti" ")1(   .  

ن يرى أنه ال يشترط يف اخلبري املنتدب أن يكو )2(وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار أنّ بعض الفقه     

بل يكفي اكتسابه  ،ت متخصصة يف دراسات احلاسوب واالنترنتأو جامعا متخرج من معاهد

إذ أنّ أمهر مربجمي نظم  ،مهارة وموهبة استعمال احلاسوب واالنترنت والتعامل مع تقنية املعلومات

وذات  ،مل يكن حتصيله العلمي يتجاوز املرحلة الثانوية ،)(Bill Gatesالتشغيل حتى اآلن مثل 

اهلكرة وخمترقي األنظمة فإنّ أعمارهم ال تتجاوز مرحلة التعليم الثانوي.األمر ينطبق على عتاة   

إالّ  ،بالرغم من صحة قول الرأي السابق ـ إمكانية القضاء االستعانة خببري غري دارس ـ ،وعلى ذلك

ة ذلك أنه عادة ما حيرر اخلبري يف اية أعمال اخلرب ،أنه يؤخذ عليه بأنه يتعارض مع الواقع القانوين

وبالتايل ال ميكن  ،)3(ويلزم هذا األخري أن يكون متكامال لعناصره الشكلية واملوضوعية ،تقريرا

لشخص دو دراية فنية فحسب أن يُعد هذا التقرير. فضال على أنّ هذا الرأي من شأنه جعل مجيع 

ة احلاسوب واالنترنت يف أفراد اتمع مبختلف األعمار خرباء تقنية نتيجة االنتشار الواسع ملعرفة تقني

أواسط هذه اتمعات.       

                                                
املخترب  : متّ إنشاء هذاLerti"  "Le laboratoire d'expertise et de recherche de traces informatiqueـ(1) 

من قبل اشتراك مخسة خرباء تقنية من أعلى مستوى يف فرنسا، وهذا املخترب خمتص يف التحقيق الرقمي واستعادة البيانات والبحث 2004سنة 

بطاقات ، ال(PDA) وأجهزة املساعد الرقمي الشخص USBعن اآلثار املعلوماتية على مجيع أنواع الوسائل املعلوماتية ( كالقرص الصلب، مفاتيح  

. ومتّ تعيني هذا املخرب كأول شخص معنوي يف جمال اخلربة القضائية يف فرنسا، حيث أدى هذا املخرب اليمني الذكية املصرفية وأيضا اهلواتف احملمولة)

، انظر " "Lertiل، ومتّ تسجيله يف قائمة جدول اخلرباء. ملزيد من التعريف حوGrenoble يناير، أمام حمكمة استئناف  29القانونية يف 

املوقع اخلاص به.  

www.Lerti.fr  
.1025عمر بن يونس، مرجع سابق، ص ـ ) (2  

برهامي أبوبكر عزمي، الشرعية اإلجرائية لألدلة العلمية، دراسة حتليلية ألعمال ملزيد من التفاصيل حول كيفية كتابة تقرير فني انظر:  ـ(3)

وما بعدها. 396، ص  2006 اخلربة، دار النهضة العربية، القاهرة،  
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تتمثل هذه الواجبات فيما يلي: :التقين ـ واجبات اخلبري 2  

وإالّ كان العمل  ،على اخلبري حلف اليمني قبل أداء مأموريته )1(القانون ـ حلف اليمني: أوجب 1

مانة يف عمله وبثّ الطمأنينة فهو إجراء جوهري قصد منه املشرع محل اخلبري على الصدق واأل ،باطال

. )2(سواء بالنسبة لتقدير القاضي أو لثقة بقية أطراف الدعوى ،يف آراءه اليت يقدمها  

ولقد استقر الفقه والقضاء على أنّ أداء اخلبري لليمني يوم تسليمه العمل يغىن عن أداءه اليمني عند  

ج، حيث إذا كان اخلبري من ،ج،من ق.إ 145/3نصت عيه املادة  وهو ما ،)3(مباشرة كل مأمورية

جيب يف هذه احلالة  ،أو كان امسه غري مقيد يف اجلدول ،غري خرباء وزارة العدل املعينني بالقانون

استحالفه اليمني بأن يؤدي عمله بالصدق واألمانة.  

. )5)(4(ـ أداء اخلبري ملأموريته بنفسه ويف حدود ما نص عليه أمر أو حكم الندب 2   

للرقابة القضائية:يتعني على اخلبري أن يتوىل مهمته حتت رقابة القاضي الذي عينه،  خضوع اخلبري ـ3 

فاخلبري هو مساعد  ،وأن يبقى على اتصال دائم به ألجل إحاطته علما بتطورات األعمال اليت يقم ا

) . 6(للقاضي ومعاون فني  ال أكثر  

وهو ما جاء يف املادة  األطراف أثناء تنفيذ عملية اخلربةد يوجهها ـ استجابة اخلبري للطلبات اليت ق4
كتكليف اخلبري بإجراء أحباث معينة أو مساع أي شخص من قانون اإلجراءات اجلزائري ،  152

  .معين بامسه قد يكون قادرا على مدهم باملعلومات ذات الطابع الفني

                                                
من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري على " حيلف اخلبري اليمني املقيد ألول مرة باجلدول اخلاص بالس القضائي  145نصت املادة ) ـ (1

ميينا أمام ذلك الس بالصيغة اآليت بياا:  
  وجه وبكل إخالص وأن أبدي رأيي بكل نزاهة واستقالل ـ ـ أقسم باهللا العظيم بأن أقوم بأداء مهميت كخبري على خري 

وال جيدد هذا القسم مادام اخلبري مقيدا يف اجلدول...".   
ـ أمحد أبو القاسم، الدليل اجلنائي املادي ودوره يف إثبات جرائم احلدود والقصاص، حبث منشور يف باملركز العريب للدراسات األمنية ) (2

. 28 ، ص1993والتدريب بالرياض،   
.قضائية 29سنة  483طعن رقم  479ص  10س  1959 4 21. نقض  383ـ برهامي أبوبكر عزمي، مرجع سابق، ص (3)  
إجراءات جزائية جزائري) ويتعين على هؤالء 149ـ إال أنه باستطاعة اخلبري االستنارة يف مسألة خارجية عن ختصصه بفنين آخرين ( املادة ) (4

إجراءات جزائري.   145وفق الشروط املنصوص عليها يف املادة  أن حيلفوا اليمني  
حمكمة النقض املصرية يف إحدى القضايا املعروضة عليها ما يلي: " ..للمحكمة يف حدود ماهلا من حق استظهار عناصر  ـ ويف ذلك نصت) (5

إن مأموريته قاصرة على حد إبداء رأيه الفني يف وصف اإلصابات اجلرمية أالّ تتقيد مبا قد يعرض له الطبيب يف تقريره من توفر نية القتل إذ 
.651، جمموعة األحكام، ص 1957/ 1/ 14ق جلسة  26لسنة  1354وسبب القتل .." . طعن رقم   

  .le juge d' instruction et l'expert , R. S. C , 1975 , p. 791 ٬،J- Michaudـ (6)
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وإذا مل يودع تقريره يف املهلة  ،أو حكم الندبـ تقدمي التقرير الفني خالل املدة احملددة بأمر  5

احملددة فإنه جيوز للقاضي استبداله يف احلني مع إلزامه برد مجيع األشياء واألوراق والوثائق اليت تكون 

ن إجراءات وقان من 148ت عليه املادة نصقد عهد ا إليه يف ظرف مثان وأربعني ساعة ،ذلك ما 

.  ) 1( املقصر إىل عقوبات تأديبية وحتى جزائيةجزائري، وقد يتعرض اخلبري  

ـ مدى حجية تقرير اخلبري التقين:  3  

يعد تقريرا يضمنه خالصة ما توصل إليه  أن يتعين عليه ،بعد انتهاء اخلبري من أحباثه وفحوصاته

خيضع هذا التقرير . و)2(من نتائج بعد تطبيق األسس والقواعد العلمية الفنية على املسائل حمل البحث

فهو ال  ،فالقانون مل يضف عليه أية قوة ثبوتية خاصة ،شأنه شأن باقي وسائل اإلثبات لتقدير القاضي

فله أن يأخذ بنتائج اخلربة أو استبعادها كما  ،وهلذا األخري مطلق احلرية يف تقديره ،يلزم القاضي

السيما إذا  )4(لقيام خبربة مضادة أو مقابلةأو ا )3(وله كذلك أن يأمر بإجراء خربة تكميلية ،يشاء

أو تعارض تقرير اخلبري مع شهادة أحد  ل إليها اخلرباء حول نفس املسألةتعارضت النتائج اليت توص

الشهود.  

جتدر اإلشارة إىل أنه وإن كان من املقرر أن القاضي ميلك سلطة تقديرية بالنسبة لتقدير اخلبري 

. )5(ذلك ال ميتد إىل املسائل الفنية فال جيوز له تفنيدها إالّ بأسانيد فنية إالّ أنّ ،الذي يرد إليه  

                                                
  .J- Bradel, la responsabilite' pénale de l'expert , R.S.C, 1986, p. 24ـ (1)

من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري: " حيرر اخلرباء لدى انتهاء أعمال اخلربة تقريرا جيب أن يشتمل على وصف  1/ 153تنص املادة  ـ(2)
مال اليت عهد إليهم باختاذها ويوقعوا على ما قاموا به من أعمال ونتائجها، وعلى اخلرباء أن يشهدوا بقيامهم شخصيا مبباشرة هذه األع

تقاريرهم...".  
مجيع األسئلة  ـ يقصد باخلربة التكميلية:"اخلربة اليت تأمر ا احملكمة عندما ترى نقصا واضحا يف اخلربة املقدمة إليها أو أنّ اخلبري مل جيب عن(3)

البحث أو التحري، فتطلب احملكمة باستكمال النقص امللحوظ يف تقرير اخلربة  و النقاط الفنية املعين من أجلها أو أنها مل تستوف حقّها من
ة يف املواد املدنية إىل اخلبري الذي أجنزها أو إىل خبري آخر". انظر: موالي ملياين بغدادي، اخلربة القضائية، مطبعة حلب، وتسند اخلربة التكميلي

.  15، ص 1992اجلزائر،   
، بقوهلا:"إذا تبث وجود تناقض 155373، حتت رقم 1998/ 11/ 18لعليا اخلربة املضادة يف قرارها الصادر بتاريخ كرست احملكمة اـ  (4)

وعدم االقتصار على خربة واحدة أو خربتني متاشيا مع متطلّبات بني خربة وأخرى وتعذّر فض النزاع بني الطرفني، وجب االستعانة خبربة فاصلة 
.العدل "  

. وقضت يف 251، ق 18، السنة 1967/ 27/11. ونقض 143، ص 18، جمموعة أحكام النقض، السنة 1967/ 5/ 29ـ نقض (5) 
" رأي اخلبري الفني ال يصح تفنيده بشهادة الشهود، فإذا كانت احملكمة قد أطرحت رأي مدير مستشفى األمراض العقلية يف هذا املعىن  بأنّ:
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وذلك على أساس أن القاضي إذا  ،أنه من الضرورة إعطاء قوة إلزامية لتقرير اخلبري التقين ،يف رأينا    

سبق أن  إذ يعين ذلك أنه أراد أن يفصل بنفسه يف مسألة ،رفض رأي اخلبري فقد تعارض مع نفسه

اعترف يف بادئ األمر بأنّ اخلبري يتمتع فيها مبعرفة ودراية تفوق معرفته الشخصية.    

ويبين حكمه على  ،وما حيدث عمليا أنّ القاضي غالبا ما يسلم مبا خلص إليه اخلبري يف تقريره     

فني ال وهذا التصرف منطقي من القاضي فال شك يف أنّ رأي اخلبري ورد يف موضوع  ،أساسه

باإلضافة إىل  ،وليس يف شأن ثقافته أو خربته القضائية أن تتيح له الفصل فيه ،اختصاص للقاضي به

. )1(ذلك هو الذي انتدب اخلبري ووثق فيه ورأى أنه مناسب ملهمته  

الذكر  باإلضافة إىل القواعد القانونية السابقةثانيا ـ القواعد الفنية اليت حتكم عمل اخلبري التقين:    

وجود قواعد خاصة تنفرد ا اخلربة التقنية وقبل  ،واملتوفّرة يف مجيع التخصصات  يف جمال اخلربة

الشروع يف تبيان هذه القواعد يتعين علينا حتديد أهم املسائل اليت يستعان فيها باخلربة التقنية وهي 

: )2(كالتايل  

التشغيل وأهم األنظمة الفرعية اليت ـ وصف تركيب احلاسوب وصناعته وطرازه ونوع نظام  1

يستخدمها باإلضافة إىل األجهزة امللحقة به وكلمات املرور أو السر ونظام التشفري.  

ـ وصف طبيعة بيئة احلاسب أو الشبكة من حيث التنظيم ومدى تركيز أو توزيع عمل املعاجلة  2

د موجات البث وأمكنة اختزاا.اآللية ومنط وسائل االتصاالت وترد  

ـ وصف الوضع احملتمل ألدلة اإلثبات واهليئة اليت تكون عليها. 3  

أو احملافظة على دعامتها بغري  ،ـ التمكن من نقل أدلة اإلثبات غري املرئية وحتويلها إىل أدلّة مقروءة 4

مع إثبات أنّ املخرجات الورقية هلذه األدلة تطابق ما هو مسجل على  ،أن يلحقها تدمري أو إتالف

دعائمها املمغنطة.   

ـ بيان كيفية عزل النظام املعلومايت دون إتالف األدلة أو تدمريها أو إحلاق ضرر باألجهزة.  5  
                                                                                                                                              

بسالمة عقله إىل أقوال الشهود، فإنها تكون قد أخلت حبق الدفاع وأسست حكمها على أسباب ال  احلالة العقلية لشخص واستندت يف القول
.  541، ص 44، ق 1، جمموعة القواعد القانونية، ج 1951/ 12/11حتمله" . نقض   

، 1998ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ـ حممد مروان، وسائل اإلثبات يف املواد اجلنائية يف القانون الوضعي اجلزائري، اجلزء الثاين، (1) 
.404ص   

.  143و  142ـ هشام فريد رستم، اجلوانب اإلجرائية للجرائم املعلوماتية، مرجع سابق، ص  )2(  
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ـ إجراء اإلختبارات التكنولوجية على الدليل اإللكتروين للتحقق من أصالتهومصدره كدليل ميكن 6

تقدميه ألجهزة إنفاذ القانون.   

تروين:ـ خطوات اشتقاق الدليل االلك 1   

وضعت وزارة العدل األمريكية إطارا عمليا حيدد خطوات أساسية جلمع األدلة األلكترونية مث 

فحصها ومن مث حتليلها وأخريا كتابة النتائج املتوصل إليها يف تقرير، وميكن إجياز هذه اخلطوات يف 

: )1(املراحل التالية  

أوالّـ خطوات ما قبل التشغيل والفحص:   

مطابقة حمتويات أحراز املضبوطات ملا هو مدون عليها.أ ـ التأكد من   

ب ـ التأكد من صالحية وحدات النظام للتشغيل.  

ي.سلسلتالرقم الو ،كالنوع والطراز ،ج ـ تسجيل بيانات الوحدات املكونات املضبوطة  

ثانيا ـ خطوات التشغيل والفحص:      

ات اجلهاز.أ ـ استكمال تسجيل باقي بيانات الوحدات من خالل قراء  

 Hard)ب ـ عمل نسخة من كل وسائط التخزين املضبوطة وعلى رأسها القرص الصلب

Disk)،  ة الفحص املبدئي على هذه النسخة حلماية األصل من أي فقد أو تلفإلجراء عملي          

سواء من سوء االستخدام أو لوجود فريوسات أو قنابل براجمية.  ،أو تدمري  

 ،وبرامج التطبيقات ،برامج النظام(برامج التشغيل) ،ج ـ حتديد أنواع وأمساء اموعات الرباجمية

برامج إنشاء  ،وما إذا كان هناك برامج أخرى ذات داللة مبوضوع اجلرمية ،وبرامج االتصاالت..

ومعاجلة الصور يف جرائم دعارة األطفال مثال.     

صوص املخفية داخل الصور.   والن ،د ـ إظهار امللفات املخبأة  
                                                

ويل حول أمن عمر حممد بن يونس، احلقوق واحلريات وااللتزامات الرقمية يف القانون الوطين األمريكي، ورقة عمل مقدمة يف املؤمتر الدـ  )1(
. وانظر أيضا: ممدوح عبد احلميد عبد املطلب، 428، مسقط ـ سلطنة عمان، ص 20/12/2005ـ18املعلومات، املنعقد بتاريخ: 

.9، ص ..، مرجع سابق) يف حبث وحتقيق اجلرائم على الكمبيوترTCP/IPاستخدام بروتوكول(  
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 ،هـ ـ استرجاع امللفات اليت متّ حموها من األصل وذلك باستخدام أحد برامج استعادة البيانات

 Recover4all Professional، Easy )مثل برنامج ،وكذلك بالنسبة للملفات املعطلة أو التالفة

Recover). ن هذه امللفات أو البياناتهلا نسخ طبق األصل أخرى من ويعمل  ،وبعد ذلك ختز

األسطوانة أو القرص احملتوي هلا لفحصها عن طريق تطبيق اخلطوات سالفة الذكر .   

ك و ـ يتم إعداد قائمة جيرد فيها اخلبري كل األدلة االلكترونية اليت متّ احلصول عليها يف الديس

وتر آخر للتأكد من سالمة صورة حمتفظ ا يف الديسك يف كمبي اخلاص به  مع إجراء مراجعة لكل

. )1(القائمة  

أو تصوير حمتواها إذا  ،طريق طباعة امللفات لكتروين إىل هيئة مادية وذلك عني ـ حتويل الدليل اال

أو وضعها يف أي وعاء آخر حسب نوع البيانات واملعلومات املكونة  ،كانت صور أو نصوص

للدليل.   

ليل املادي والدليل االلكتروين:  ثالثا: حتديد مدى الترابط بني الد       

و الدليل االلكتروين يف شكله  ،يف هذه املرحلة يتم فحص كل من الدليل املادي املضبوط 

اللتان تؤديان إىل قبوله لدى جهة  ،ومن متّ الربط بينهما مما يكسب الدليل املوثوقية واليقينية ،املادي

التحقيق واحلكم.  

لنتائج وإعداد التقرير:رابعا: مرحلة تدوين ا      

ويرفق به يف الغالب املالحق  ،حيث يتم إعداد تقرير جبميع خطوات وإجراءات البحث

اإليضاحية املصورة أو املسجلة وغريها العتمادها مثّ تسلّم إىل جهة احلكم و القضاء.   

ـ أدوات مجع  الدليل االلكتروين:  2  

وهو يف  ،ة االستعانة  بكل ما ميكنه من التوصل إليهايقوم اخلبري التقين يف سبيل حتري احلقيق

إطار القيام بعمله قد يستخدم العديد من األدوات والربجميات اليت متكّنه  احلصول على الدليل 

                                                
.265د اهللا عبد العزيز، مرجع سابق، ص ـ ممدوح عبد احلميد عبد املطلب، زبيدة حممد جاسم وعب  (1)  
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وتعترب هذه األدوات يف نفس الوقت أساسية ألجهزة البحث والتحري والتحقيق بصفة  ،االلكتروين

:)1(تخدمة يف مجع األدلة االلكترونية كالتايلومن بني هذه الربجميات املس ،عامة  

Computer Scorch Warrant Programأ ـ برنامج أذن التفتيش  

هو برنامج قاعدة بيانات، يسمح بإدخال كل املعلومات اهلامة املطلوبة لترقيم األدلة وتسجيل     

لبحث يف قوائم األدلة البيانات منها وميكن هلذا الربنامج أن يصدر إيصاالت باستالم األدلة وا

املضبوطة لتحديد مكان دليل معني أو حتديد ظروف ضبط هذا الدليل.  

وهو قرص يمكن احملقق من  :)Bootable Diskette()2(ب ـ قرص بدء تشغيل الكمبيوتر 

تشغيل الكمبيوتر، إذا كان نظام التشغيل فيه حممياً بكلمة مرور وجيب أن يكون القرص مزوداً 

فرمبا كان املتهم قد استخدم هذا الربنامج ملضاعفة  Double spaceفة املساحة بربنامج مضاع

مساحة القرص الصلب.  

(X tree Pro Gold)ج ـ برنامج معاجلة امللفات مثل     

هو برنامج يمكن احملقق من العثور على امللفات يف أي مكان على الشبكة أو على القرص      

           القرص الصلب اخلاص باملتهم أو األقراص املرنة املضبوطة الصلب، ويستخدم لتقييم حمتويات 

أو يستخدم لقراءة الربامج يف صورا األصلية، كما يمكن من البحث عن كلمات معينة أو عن أمساء 

ملفات أو غريها.  

(Lap Link)د ـ برنامج النسخ مثل    

من الكمبيوتر اخلاص باملتهم هو برنامج ميكن تشغيله من قرص مرن ويسمح بنسخ البيانات 

وهو  Serial Portأو على التوايل  Parallel Portونقلها إىل قرص آخر سواء على التوازي 

.همبرنامج مفيد للحصول على نسخة من املعلومات قبل أي حماولة لتدمريها من جانب املت  

                                                
الثانية، فتحي حممد أنور عزت، األدلة االلكترونية يف املسائل اجلنائية واملعامالت املدنية والتجارية للمجتمع املعلومايت، دون ناشر، الطبعة ـ  )1(

. 110ـ 109، القاهرة، ص 2010  
وما بعدها.  228، ص 2000نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية ، جرائم نظم املعلومات، أكادميية ، ـ حسن طاهر داود )2(  
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(AMA Disk, View disk)هـ ـ برامج كشف الديسك مثل     

ل هذا الربنامج احلصول على حمتويات القرص املرن، مهما كانت أساليب يئة ميكن من خال       

.)1(القرص، وهذا الربنامج له نسختان، نسخة عادية خاصة باألفراد ونسخة خاصة بالشرطة  

(LANtastic)برامج اتصاالت مثل و ـ    

هم لنقل ما به من ربط جهاز حاسب اخلبري أو احملقق جبهاز حاسب املتهذا الربنامج يستطيع      

معلومات وحفظها يف جهاز نسخ املعلومات مث إىل القرص الصلب.    

هذه هي أهم الطرق العامة جلمع األدلة الرقمية، واليت جيب أن يقوم ا خرباء يف هذا اال نظراً   

لعلمية ودقة هذه األدلة.  

ينبغي علينا التنويه بأن الدولة مهما كانت  بعد دراستنا ألهم القواعد القانونية والفنية للخربة التقنية   

بل البد من تعاون دويل  ،قوية تكنولوجيا إالّ أنها ال تقدر وحدها على مواجهة اإلجرام االلكتروين

واالستفادة من جتارب  ،وذلك من خالل عقد املؤمترات وحضور الندوات ،يف جمال اخلربة التقنية

ة معينة لتأهيل اخلرباء إىل مستوى معني حىت يصبحوا كما ينبغي ختصيص ميزاني، الدول األخرى

. قادرين على التعامل مع هذا النوع املستحدث من األدلة االلكترونية  

لقواعد اإلجرائية املستحدثة يف استخالص الدليل االلكتروينا :املطلب الثاين  

على الدليل ذكرنا سلفا من خالل املطلب األول جمموعة من اإلجراءات التقليدية للحصول 

وهذا ما يسهل للكثري من  ،االلكتروين, وتبين من خالهلا مدى الصعوبات اليت حتيط ا يف ذلك

لدى فمن الضروري أن تواكب التشريعات املختلفة هذا التطور  ،ارمني اإلفالت من العقاب

لذلك  ،غري التقليديامللحوظ وذلك من خالل خلق قواعد قانونية إجرائية غري تقليدية هلذا اإلجرام 

وذلك إما  ،يف مجع الدليل االلكتروين االعتماد على تقنية تكنولوجية املعلومات يكون من الضروري

ومن متّ تضل هذه اإلجراءات  ،من أجل تيسري التجميع التقليدي للدليل االلكتروين كالتفتيش والضبط

إجراءات حديثة مستقلة قائمة بذاا. أو تبين ،فعالة إزاء التغيري يف بيئة تكنولوجيا املعلومات  

                                                
.وما بعدها 2243، مرجع سابق، ص زبيدة حممد جاسم وعبد اهللا عبد العزيز ممدوح عبد احلميد، ـ)1(  
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حبيث ميكن أن تكون متحركة عرب  ،مبا أنّ البيانات يف بيئة التكنولوجيا ليست دائما ساكنة     

لذلك ينبغي أن يتالءم اإلجراء وطبيعة البيانات حمل هذا اإلجراء. فبالنسبة  ،شبكة من الشبكات

واألمر بتقدمي  ،ىل حفظ املعطيات املتعلقة حبركة السري(الفرع األول) يتم اللجوء إ للبيانات الساكنة

بيانات معلوماتية متعلقة باملشترك. أما بالنسبة للبيانات املتحركة (الفرع الثاين) يتم اللجوء إىل مراقبة 

االتصاالت االلكترونية.         

إلجراءات املتعلقة بالبيانات الساكنة: االفرع األول     

 كلها مستقاة من اتفاقية بودابست)1(ت اخلاصة بالبيانات الساكنة أو املتحركةإنّ اإلجراءا        

وهي أوىل املعاهدات الدولية اليت تكافح تلك اجلرائم  ،)2(م)  2001نوفمرب  23املنعقدة يف (

ووقع عليها ثالثون دولة مبا يف ذلك  ،االلكترونية وهذه االتفاقية متت حتت إشراف الس األوريب

األربعة من غري األعضاء يف الس األوريب املشاركة يف إعداد هذه االتفاقية وهي كندا واليابان الدول 

ديسمرب  22وجنوب إفريقيا والواليات املتحدة األمريكية حيث صادقت عليها هذه األخرية يف 

. وهي مفتوحة النضمام دول أخرى  2007ودخلت بالفعل حيز النفاد يف األول من يناير  2006

االتصاالت بشكل أفضل.و يف ضبط  وتنظيم جمتمع املعلومات حىت ميكن أن تساهم  

                                                
ت املعلوماتية سواء احمللية منها البيانات الساكنة هي بيانات موجودة داحا حاسب أيل، وهذا األخري غري متصل بأي شبكة من الشبكاـ  )1(

نات كاالنترانت أو الدولية كاالنترنت، ولذلك فإن اإلعتداء على هذه البيانات يتطلب تواجد املعتدي يف مركز احلاسب. وعليه ال حتتاج البيا
إذ حتتاج إال إجراءات أمنية أكرب، ألا الساكنة حلمايتها إال إجراءات أمنية حمدودة. بعكس البيانات املتحركة اليت تنتقل عرب شبكات اإلتصال 

 69ي جمودة يف عامل إفتراضي غري حمدود. انظر: حممد خليفة، مرجع سابق، ص هتتعرض للعديد من املخاطر خالل انتقاهلا من حاسب آلخر، ف
..70ـ  
: ـ لالطالع على النص الكامل التفاقية بودابست ، يرجى مراجعة املوقع اخلاص بالس األوريب)(2  

http://www.convention .coe.int/treaty/EN/treaties/htm1/185.htm 

وقد جاء يف ديباجة اتفاقية الس األوريب حول اإلجرام السيبريي بيانا ملخاطر انتشار شبكة املعلومات على ما يلي :    

حتاد األوريب بضرورة منح األولوية للسعي من اجل تنفيذ سياسة جنائية مشتركة دف إىل محاية ـ " اقتناعا من الدول أعضاء جملس اال     

اتمع من إخطار جرائم االنترنت ، وهي اليت تشمل أمورا من بينها تبين التشريع املناسب ودعم التعاون الدويل .  

تباط شبكات الكمبيوتر مع بعضها البعض مع استمرار عوملتها .ـ و إدراكا لعمق التغريات اليت أحدثها التحول إىل الرقمية وار      

ـ و انشغاال مبخاطر احتمال استخدام شبكات الكمبيوتر و املعلومات االلكترونية أيضا يف ارتكاب جرائم جنائية ......." .       
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التحفظ العاجل على هذه البيانات أو كما تتمثل اإلجراءات املتعلقة بالبيات الساكنة يف        

مث األمر بتقدمي بيانات  ،حفظ املعطيات املتعلقة حبركة السري (أوال) زائرييسميها املشرع اجل

(ثانيا). ة متعلقة باملشتركمعلوماتي  

أوال ـ حفظ املعطيات املتعلقة حبركة السري:  

منها على ضرورة كل طرف السماح لسلطاته املختصة  16نصت إتفاقية بودابست يف املادة 
التحفظ العاجل على البيانات املعلوماتية املخزنة مبا يف أن تأمر أو تفرض بطريقة أخرى مزود اخلدمة 

وذلك عندما تكون هناك أسباب تدعو تعلقة باملرور املخزنة بواسطة نظام معلومايت،  ذلك البيانات امل
لإلعتقاد بأن هذه البيانات على وجه اخلصوص معرضة للفقد أو التغيري. وهو ما أكده املشرع 

املتضمن القواعد اخلاصة  09/04من الفصل الرابع يف القانون رقم  10اجلزائري مبوجب املادة 
 )2(، حيث ألزم مقدمي اخلدمات)1(ن اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال مكافحتهاللوقاية م

وذلك بتجميع املعطيات املعلوماتية وحفظها وحيازا يف أرشيف ووضعها يف )3(حبفظ املعطيات
      يلترتيب معني يف انتضار إختاذ إجراءات قانونية حمتملة أخرى كالتفتيش وغريه، فالتحفظ إجراء أو

أو متهيدي اهلدف منه هو حماولة اإلحتفاظ بالبيانات فبل فقدها.  
جتدر اإلشارة إليه يف هذا اإلطار أنه ليس أي معطيات معلوماتية حمل إعتبار من املشرع،  وما

بل حصر املشرع اجلزائري املعطيات املعلوماتية الواجب حفظها من طرف مزودي اخلدمة يف 

ة السري (معطيات املرور)، وهي كما عرفها يف املادة الثانية من القانون رقم املعطيات املتعلقة حبرك

معلوماتية تنتجها هذه األخرية ) تلك املعطيات املتعلقة باإلتصال عن طريق منظومة 04/ 09(

تبارها جزءا يف حلقة اإلتصاالت، توضح مصدر اإلتصال، الوجهة املرسل إليها والطريق الذي عبا

                                                
) يتعني على مزودي اخلدمة تقدمي املساعدات 09/04أنه يف إطار تطبيق أحكام هذا القانون ( 10ـ أورد املشرع اجلزائري يف املادة  )1(

أدناه حتت تصرف هذه السلطات" 11للسلطات املكلفة بالتحريات القضائية...بوضع املعطيات اليت يتعني عليهم حفظها وفقا ألحكام املادة   
بأنه:  09،04لقانون من املادة الثانية يف ا 06ـ عرف املشرع اجلزائري مزود اخلدمة (مقدم اخلدمة) مبوجب الفقرة  )2(  

و،أو نظام اإلتصاالت. / كل كيان عام أو خاص يقدم ملستعملي خدماته ضمانة القدرة على اإلتصال بواسطة منظومة معلوماتية1      
/ أي كيان آخر يقوم مبعاجلة أو ختزين معطيات معلوماتية لفائدة خدمة اإلتصال املذكورة أو ملستعمليها. 2      

واالحتفاظ أو أرشفة  "la conservation des données"بني التحفظ على البيانات فرقة إىل أن هناك ـ جتدر إلشار) 3(
ويقصد باألول حفظ بيانات سبق وجودها يف شكل خمزن، ومحايتها من كل شيء ميكن أن  "l'archivage des données"البيانات

ما الثاين فيقصد به جتميع البيانات واالحتفاظ ا يف املستقبل بدون ضمان سالمتها يؤدي إىل إتالفها أو جتريدها من صفتها أو حالتها الراهنة. أ
.159وسريتها، فهو عملية ختزين ال غري. عائشة بن قارة مصطفى، مرجع سابق، ص   
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ريخ وحجم ومدة اإلتصال، ونوع اخلدمة. وقد حصر املشرع معطيات املرور اليت يسلكه ووقت وتا

مزودي اخلدمة حبفظها يف: 11ألزم يف املادة   

املعطيات اليت تسمح بالتعرف على مستعملي اخلدمة. ـ  1   

ملعطيات املتعلقة بالتجهيزات الطرفية املستعملة لإلتصال.ـ ا 2   

خ ووقت ومدة كل إتصال.خلصائص التقنية وكذا تاريـ ا 3   

ملعطيات املتعلقة باخلدمات التكميلية املطلوبة أو املستعملة ومقدميها.ـ ا 4   

ملعطيات اليت تسمح بالتعرف على املرسل إليه اإلتصال وكذا عناوين املواقع املطلع ـ ا 5 

عليها.  

حمال ” ت بأاهذا النوع من املعطيا” د“عرفت إتفاقية بودابست يف مادا أألوىل الفقرة  

حيث يتم توالد هذه البيانات من احلواسيب عرب تسلسل حركة االتصاالت  ،لنظام قانوين حمدد

وبذلك فهي تشمل طائفة من البيانات  ،لتحديد مسلك االتصاالت من مصدرها إىل اجلهة املقصودة

ا لتوقيت خط السري ووقت أو زمن االتصال وفق ،تتمثل يف: مصدر االتصال ووجهته املقصودة

حجم االتصال ومدته ونوع اخلدمة املؤذاة( مثل نقل امللفات أو بريد الكتروين أو مراسالت  ،غرينتش

فورية). ويف الغالب ما حيوز مقدم.  

مبا أن حفظ املعطيات إجراء وقيت واحتراما للحق يف اخلصوصية فإن املشرع اجلزائري وضع 

، )1(اليت يقومون بتخزينها بعد سنة من تاريخ التسجيل إلتزاما على مزودي اخلدمات بإزالة املعطيات

وعلى غرار املشرع اجلزائري جند املشرع الفرنسي حرص بدوره يف نطاق التخزين التلقائي للمعطيات 

من قانون الربيد واإلتصاالت اإللكترونية  32املتعلقة باإلتصاالت اإللكترونية وذلك مبوجب املادة 

من القانون  20واملعدلة باملادة  1062/ 2001من القانون رقم  29املضافة مبوجب املادة 

املتعلق باألمن الداخلي على ضرورة مسح املعطيات  2003/ 18/03املؤرخ يف  239/ 2003

املخزنة بعد اإلحتفاظ ا ملدة أقصاها سنة إذا دعت مقتضيات البحث والتحقيق واملتابعة القضائية 

ذلك.    
                                                

داء من تاريخ " ...حتدد مدة حفظ املعطيات املذكورة يف هذه املادة بسنة واحدة إبت 04/ 09من القانون رقم  11ـ تنص املادة  )1(
التسجيل..."  



	                    الباب الثاين   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  		     لكترونيةاحلماية اجلنائية اإلجرائية للحكومة اإل     
 

 262  

انات معلوماتية متعلقة باملشترك:ثانيا ـ األمر بتقدمي بي  

البيانات الشخصية املتعلقة مبستخدمي الشبكة تدخل يف إطار احلق يف اخلصوصية اليت حتميه 

فال جيوز ملزود   ،)1950نوفمرب  4االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية (بتاريخ 

مات إىل الغري. إال أنّ بعض التشريعات املقارنة اخلدمات أو غريه أن يقوم بإفشاء ما لديهم من معلو

تسمح لرجال الضبط القضائي أن يأمروا األشخاص بتسليم ما حتت أيديهم من موضوعات واليت 

وهو ما  ،ومن بينها البيانات املتعلقة باملشترك اليت حيوزها مزودو اخلدمات ،يطلب تقدميها كدليل

اخلاص  1986لسنة  1067املعدل للقانون رقم  2000لسنة  719يلزمه القانون الفرنسي رقم 

 على مزودي خدمات الدخول) منه على" أنه يتعين 9ـ43حبرية االتصاالت، حيث تنص املادة( 

احملافظة على بيانات مستعملي خدمام وذلك متهيدا لطلب السلطات منهم تلك البيانات اليت قد 

1(ة وقعت بالفعلنتفيد كدليل يف جرمية معي( .  

   ة أما بالنسبة للقانون األمريكي املعروف بقانون خصوصية االتصاالت االلكتروني

)ECPA(،  فقد أجاز لرجال الضبط القضائي يف إطار ما يقومون به من مجع االستدالالت

 ،االطالع على البيانات املوجودة يف حوزة مزودي اخلدمات واليت ختص مستخدمي شبكة االنترنت

وتتمثل هذه األخرية يف  ،جيه تكليف إىل مزود اخلدمات بتقدمي تلك املعلوماتوذلك من خالل تو

: )2(ثالث طوائف هي  

ـ املعلومات الشخصية اخلاصة باملشترك مثل امسه ورقم تلفونه وعنوانه.  أوال    

(أي كل من يتصل به أو يدخل  ـ املعلومات الشخصية اخلاصة باملتعامل مع املشترك ثانيا  

قة).معه يف صف  

                                                
 Art. 43-9. LOI n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi no 86-1067 du 30 ـ(1)
septembre 1986 relative à la liberté de communication)  
“Les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 sonttenus de détenir et de conserver 
les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la 
création d'un contenu des services don’t ells sont prestataires”. 

.216شيماء عبد الغين، مرجع سابق، صـ  )2(  
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ثالثا ـ املعلومات املتعلقة مبحتوى البيانات (مضمون احملادثات ـ مضمون امللفات).     

السابق الذكر بل اكتفى بعملية  09/04ملشرع اجلزائري مل ينص على هذا اإلجراء يف قانون ا

حفظ املعطيات املتعلقة حبركة السري يف إطار إلتزامات مقدمي اخلدمات.     

أنه جيوز للدول األطراف منها على " 18فقد نصت يف املادة قية بودابست أما بالنسبة التفا 

 ،يف تلك االتفاقية متكني السلطات املختصة من إلزام مقدمي اخلدمات تقدمي البيانات املتعلقة باملشترك

حيث تكون هذه البيانات خمزنة بعيدا عن احليازة ” سواء كانت يف حيازته املادية أو حتت سيطرته

ومثال ذلك أن تكون البيانات خمزنة يف وحدة ختزين  ،ولكن ميكن السيطرة عليها ،ية ملزود اخلدمةاملاد

حيث  ،عن بعد ويتم تقدميها عن طريق شركة أخرى. ويشترط يف هذه البيانات أن تكون خمزنة

ألنها  ،يستثىن منها أية معلومات متعلقة حبركة وحمتوى البيانات ذات العالقة باتصاالت مستقبلية

.)1(تكون حمل دراسة الفرع الثاين من هذا املطلب واخلاص باإلجراءات املتعلقة بالبيانات املتحركة  

حددت االتفاقية املقصود بتلك البيانات بقوهلا أا تتعلّق:  

بنوع خدمة االتصال اليت اشترك فيها الشخص والوسائل الفنية لتحقيقها. ـ  

رقم تلفون املشترك.العنوان الربيدي أو اجلغرايف و ـ  

وأي معلومات  ،رقم دخول املشترك للحصول على تلك اخلدمة والفواتري اليت ترسل إليه ـ

أو أي معلومات أخرى تتعلق بأداء  ،تتعلق بطريقة الدفع ( مثل رقم بطاقة االئتمان أو حسابه البنكي)

اخلدمة أو باالتفاق بني هذا املشترك ومزود اخلدمة.   

                                                
. 223، مرجع سابق، ص ..وماتيةملكافحة اجلرائم املعل تهاليل عبد الاله، اتفاقية بودابسـ  )1(  
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إلجراءات املتعلقة بالبيانات املتحركة(اعتراض اإلتصاالت اإللكترونية)ا :الفرع الثاين  

استحدث املشرع اجلزائري إجراء املراقبة اإللكترونية مبوجب املادة الثالثة من القانون رقم  

اإلعالم واإلتصال  ) املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلحة بتكنولوجيات09/04(

ا أجاز تبعا ملستلزمات التحريات والتحقيقات القضائية اجلارية يف هذا النوع من ومكافحتها حينم

اجلرائم اللجوء إىل وضع ترتيبات تقنية ملراقبة اإلتصاالت اإللكترونية وجتميع وتسجيل حمتواها. وفيما 

لكترونية (أوال)، مث عرض ضمانات هذه املراقبة اإل يلي سنتناول مفهوم مراقبة اإلتصاالت اإللكترونية

(ثانيا).   

أوالـ املقصود مبراقبة اإلتصاالت اإللكترونية:  

  مل يتطرق املشرع اجلزائري إىل حتديد مفهوم مراقبة اإلتبذلك  فيا، مكت)1(ةصاالت اإللكتروني

 من القانون” و“حتديد مفهوم اإلتصاالت اإللكترونية فحسب، حيث عرفها يف املادة الثانية فقرة 

       أي تراسل أو إرسال أو استقبال عالمات أو إشارات “ السالف الذكر بأا: ) 09/04(رقم 

                                                
البيانات املتعلقة ّاالعتراض (املراقبة اإللكترونية)، بني  حمل املعلوماتية بني نوعني من البياناتـ جتدر اإلشارة أن إتفاقية بودابست قد ميزت )1(

) من االتفاقية قد عرفتها بأنها" كل البيانات اليت تعاجل 1،ّ وبالنسبة للنوع األول فإنّ املادة األوىل(البيانات املتعلقة مبحتوى االتصالوباملرور 
عيني االتصاالت اليت متر عن طريق نظام معلومايت، واليت يتم إنتاجها بواسطة هذا النظام املعلومايت بوصفه عنصرا يف سلسلة االتصال، مع ت

تصال، خط السري، ساعة وتاريخ، حجم وفترة االتصال، أو نوع املعلومات التالية: أصل االتصال، مقصد االتصال أو اجلهة املقصودة باال
اخلدمة.   

   ها تشري إىل احملتوى اإلخباري لالتصال،   البيانات املتعلقة مبحتوى االتصالا بالنسبة للنوع الثاين: أمة لكنه مل يأت تعريف هلا يف االتفاقيفإن
ولة عن طريق االتصال، فيما عدا البيانات املتعلقة باملرور.مبعىن مضمون االتصال أو الرسالة أو املعلومات املنق  

 ويالحظ مما سبق ذكره أنّ هناك نوع من التقارب بني هذين النوعني من البيانات، من حيث املعىن إالّ أما خمتلفني متاما من حيث درجة       
ة حمتوى االتصال أو املراسلة، ومن متّ تفرض ضمانات أكرب عند جتميع  املساس باحلق يف اخلصوصية، حيث يكون ذلك أكثر أمهية بالنسبة ملراقب

حمتوى البيانات يف الزمن الفعلي عن حركة البيانات سواء من حيث اجلرائم اليت من أجلها يتم توظيف هذا اإلجراء، أو من حيث السلطة 
املختصة بإصدار أمر املراقبة.   

" ييز حيث أدرجت كل إجراء على حدا حتت عنوان خاص، فخصت جتميع حركة البيانات بعنوانوقد أكّدت اتفاقية بودابست هذا التم    
(املادة  )1(" اعتراض حمتوى البيانات")، أما جتميع حمتوى البيانات فجاء حتت عنوان 20(املادة  )1(التجميع يف الزمن الفعلي لبيانات املرور"

21 .(  
فهوما موحدا لكل من جتمع حركة البيانات ومراقبة حمتوى البيانات ومن متّ يسري عليهما وعلى العكس من ذلك تضع بعض الدول م     

 نفس الضمانات اخلاصة  عند اختاذ احد اإلجراءين، دون أخذ يف االعتبار إىل احلساسية اليت حتيط مبوضوع مراقبة حمتوى البيانات. ويرجع
 يوجد فيه اختالفات حول املصلحة يف اخلصوصية أو لتشابه إجراءات التجميع التقين السبب يف ذلك إىل عدم وجود متييز يف القانون الذي ال

ومن هذه الدول فرنسا واجلزائر.   
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فها ، يف حني عر”أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات خمتلفة بواسطة أي وسيلة إلكترونية

اإلكتساب ” بأنه: 1968ع األمريكي يف الباب الثالث من القانون الفدرايل األمريكي لسنة املشر

أو أي إكتساب حملتويات أية أسالك أو أي إتصاالت شفوية باستخدام أي جهاز إلكتروين السمعي 

           ، ”مراقبة شبكة اإلتصاالت“ . أما الفقه فقد عرفها بأا )1(”أو ميكانيكي أو أي جهاز آخر

ومعلومات أو العمل الذي يقوم به املراقب (بكسر القاف) باستخدام التقية اإللكترونية جلمع بيانات 

      عن املشتبه فيه سواء أكان شخصا أو مكانا أو شيئا حسب طبيعته مرتبط بالزمن لتحقيق غرض أمين 

. )2(أو ألي غرض آخر  

املالحظ أن التقنية املستخدمة يف هذه املراقبة هي التقنية اإللكترونية، واليت تعين جمموعة 

البيانات الداخلة وفق برنامج موضوع مسبقا  األجهزة املتكاملة مع بعضها بغرض تشغيل جمموعة من

، )3(لتحديدهم من أجل ضبطهم وتفتيشهم ومجع األدلة قبلهم إلثبات إدانتهم وتقدميهم إىل احملاكمة

.)5(وتقنية مراقبة الربيد اإللكتروين)4(ومن بني تلك التقنيات جند برنامج كارنيفور  

راء من ضمن طرق احلصول على الدليل من الواضح أن املشرع اجلزائري مل يعترب هذا اإلج

االلكتروين فقط، بل أدرجه ضمن التدابري الوقائية من اجلرائم اليت ميكن أن ترتكب بواسطة 

املتضمن القواعد اخلاصة بالوقاية ) 04/ 09املعلوماتية، وهو ما قررته املادة الرابعة من القانون رقم (

ميكن القيام “املنوه عنه سابقا بنصها: التصال ومكافحتهامن اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا املعلومات وا

   أو التخريب  فعال املوصوفة جبرائم اإلرهاببعمليات املراقبة اإللكترونية لإلتصاالت للوقاية من األ

                                                
وما بعدها.  305ـ شيماء عبد الغين، مرجع سابق، ص  )1(  
ة التقليدية واإللكترونية، الكتاب اخلامس، ـ مصطفى حممد مرسى، املراقبة اإللكترونية عرب شبكة األنترنت، دراسة مقارنة بني املراقبة األمني )2(

.192، ص 2003الطبعة األوىل ، دار الكتب والوثائق القومية املصرية،   
. 205ـ نفس املرجع، ص   )3(  
 ) بتطوير هذه التقنية، وذلك من أجل تعقب وفحص رسائلFBIـ قامت إدارة تكنولوجيا املعلومات التابعة ملكتب التحقيقات الفدرايل ( )4(

ر عرب الربيد اإللكتروين املرسلة والواردة عرب أي حاسب خادم تستخدمه أي شركة تقوم بتوفري خدمة االنترنت، ويشتبه يف أن تيار الرسائل املا
خدماا حيمل معلومات عن جرائم جنائية، ويتم تنفيذ عمليات التعفب والفحص بوضع أجهزة الشركة املوفرة للخدمة حتت املراقبة، ولقد 

.202). مصطفى حممد مرسي، مرجع سابق، ص SC /C 1000تقنية ( 11/09/2011بح يطلق على هذه التقنية بعد أحداث أص  
" من أجل سري حمتوى الربيد اإللكتروين موضوع املراقبة وقراءة الرسائل اليت قام صاحبها ريتشارد داتوين ـ هي برنامج صممه األمريكي " )5(

بتخزينها أساسا، وقد استخدمت أجهزة اإلستخبارات األمريكية هذا الربنامج لكشف مشتبه فيه من اجلنسية  بإتالفها أو تلك اليت مل يقم
.217. مصطفى حممد مرسي، مرجع سابق، صالروسية حاول اختراق مواقع على شبكة االنترنت  
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أو اجلرائم املاسة بأمن الدولة وكذا يف حالة توافر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة 

”.النظام العام أو الدفاع الوطين أو مؤسسات الدولة أو اإلقتصاد الوطين معلوماتية على حنو يهدد  

ثانيا ـ شروط املراقبة اإللكترونية لإلتصاالت:   

باعتبار أن األحاديث الشخصية واإلتصاالت اخلاصة حرمة تستمد من حرمة احلياة اخلاصة 

إلتصاالت جمموعة من الشروط ترونية للكراقبة اإلفقد أحاط املشرع اجلزائري إجراء امل لصاحبها،

أمهها:   

 )4ـ أن يتم تنفيذ هذا اإلجراء حتت سلطة القضاء وبإذن منه، وهو ما كرسته املادة الرابعة (

إلعالم واإلتصال ومكافحتها بنصحها امن القانون املتضمن الوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا 

ن من السلطات القضائية املختصة. إجراء عمليات املراقلة إال بإذ جيوز على أنه ال  

ـ أن تكون هناك ضرورة تتطلب هذا اإلجراء وتتحقق هذه الضرورة عندما يكون من 

املراقبة اإللكترونية وهو  ري أو التحقيق دون اللجوء إىلالصعب الوصول إىل نتيجة م جمريات التح

املتضمن القواعد اخلاصة  09/04من املادة الرابعة يف القانون ” ج“ما أكده املشرع يف الفقرة 

اإلعالم واإلتصال ومكافحتها السابق الذكر. تة بتكنولوجيالللوقاية من اجلرائم املتص  

املعلوماتية بقدر ما أسعدت البشرية ويسرت هلا سبل احلياة، وبرزت احلكومة وعليه يتضح أن 

س ثقة املتعاملني معها، ما االلكترونية كأهم تطبيق هلا، إال أنه قد أتعستها بارتكاب جرائم قد مت

يترتب عليه إعاقة تقدم مشاريع احلكومة االلكترونية، مما تطلب األمر تدخل تشريعي ملختلف الدول 

ومنها املشرع اجلزائري، ليس فقط على مستوى جترمي أفعال االعتداء الواقعة عليها، بل أيضا على 

التحري عن اجلرائم املستحدثة الواقعة املستوى اإلجرائي، من خالل ختصيص ضبطية خاصة للبحث و

على احلكومة االلكترونية، وأيضا البحث عن الدليل املناسب إلثباثها، وهو الدليل االلكتروين.  

نتيجة للطبيعة الفنية والعلمية للدليل االلكتروين، كان من الضروري اتباع إجراءات خاصة 

الستخالصه،  وهي إجراءات تقليدية وأخرى مستحدتة.  

د احلصول على الدليل االلكتروين، تأيت املرحلة التالية وهي مرحلة احملاكمة، واليت تكون حمل بع

دراسة الفصل الثاين.   
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القواعد اخلاصة باحملاكمة يف اجلرائم الواقعة على احلكومة االلكترونية: لفصل الثاينا  

حقيق النهائي، ويقصد ا متثل احملاكمة املرحلة األخرية للدعوى العمومية، لذا تعرف باسم الت 

ملصلحة املتهم أو ضده، جمموعة اإلجراءات املتخذة دف متحيص مجيع أدلة الدعوى سواء كانت 

.)1(وذلك دف استقصاء احلقيقة الواقعية والقانونية املتعلقة بالدعوى، ومن مت الفصل فيها  

الواقعة على احلكومة االلكترونية إال أن األحكام اإلجرائية املتعلقة مبرحلة احملاكمة يف اجلرائم 

بالفصل يف هذه النوعية من اجلرائم،  حتديد احملكمة املختصةقد تعتريها بعض الصعوبات، السيما جمال 

، )2(واليت يترتب على أساسها حتديد القانون الواجب التطبيق، وألن اجلرائم املعلوماتية ذو طبيعة عاملية

غري حمصورة يف النطاق  ن خطورالتمس اجلماعة الدولية، وأآثارها احلدود الوطنية  تجاوزتحيث 

األمر الذي بات يثري بعض التحديات مما قد يتنازع فيه أكثر من دولة، اإلقليمي لدولة بعينها، 

كافحة اجلرمية. القانونية والعملية أمام أجهزة العدالة اجلنائية املعنية مب  

ة يف قبول وتقدير الدليل اإللكتروين، السيما اجلنائيكما تثري هذه اجلرائم مسألة سلطة احملكمة 

يتطلب خطوات معقدة لتحصيله، لذا فإن قبوله يف اإلثبات قد ذو طبيعة خاصة، ووأن هذا الدليل 

الدليل يف اجلرائم التقليدية.  العديد من املشكالت، وذلك خبالفهو اآلخر  يثري  

لنظر اجلرائم تصاص القضائي اجلنائي خاال اول دراسته يف هذا الفصل من خاللهذا ما سنح
وسلطة القاضي اجلنائي يف تقدير الدليل  (املبحث األول)،الواقعة على احلكومة االلكترونية 

(املبحث الثاين). االلكتروين  

                                                

.  160عة الثانية، دار الفكر العريب، القاهرة، ص مأمون سالمة، قانون اإلجراءات اجلنائية معلقا عليه يالفقه وأحكام النقض، الطبـ  )1(   

ل ـ هناك فرق بني اجلرمية الدولية واجلرمية العاملية، فاجلرمية الدولية هي تصرف غري مشروع يعاقب عليه القانون الدويل حبسبان أنه يشك )2( 

هي جرائم متس النظام العام الداخلي للدول وختضع لتجرمي  ةاجلرمية العاملياعتداء على العالقات االنسانية يف اجلماعات الدولية، يف حني أن 

اكم قانون العقوبات الوطين، وال تثري مسؤولية دولية، وإمنا يسأل عنها الفرد كأي جرمية عادية، ويثبث اإلختصاص  باحملاكمة يف شأا للمح

باملخدرات وجرمية اإلرهاب وحرمية القرصنة املعلوماتية...إخل.  الوطنية ال حملاكم دولية، وعادة ما تأخذ صورة "اجلرائم املنظمة"، كاملتاجرة

سكندرية، انظر: فتوح عبد اهللا الشاذيل، القانون الدويل اجلنائي، الكتاب األول: أوليات القانون الدواي اجلنائي، دار املطبوعات اجلامعية، اال

. 24ـ  23، ص 2001  
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اإلختصاص القضائي لنظر اجلرائم الواقعة على احلكومة اإللكترونية :املبحث األول  

ا اجلرائم اليت تقع على نظام احلكومة اإللكترونية ومنها جرائم الطبيعة اخلاصة اليت تتميز  إنّ

املعلوماتية ال تقف عند الطبيعة اخلاصة باألفعال اليت تتحقّق ا اجلرائم، وإمنّا متتد هذه الطبيعة لتشمل 

أيضا البعد العاملي هلذا النوع من اإلجرام.   

               دا من اجلرائم العابرة للحدود الوطنية وعليه تعد اجلرمية املعلوماتية تبعا لذلك شكال جدي

، وال شك يف أن الطبيعة العاملية اليت تتميز ا اجلرائم اليت تتصل بنظم املعاجلة )1(أو اإلقليمية أو القارية

اآللية للمعطيات قد تثري مشكالت كثرية تتعلق بتحديد جهة اإلختصاص احمللي هلذه اجلرائم، 

.)2(لقانون الوطين من حيث املكانوبقواعد سريان ا  

ة حول موقف املشرع اجلزائري من مسألة اإلختصاص القضائي يف جمال هذا ما يطرح إشكالي

اجلرائم الواقعة على احلكومة االلكترونية، فهل تطبق عليها نفس القواعد املطبقة على اجلرائم 

ائم؟ التقليدية، أم استحدث قواعد خاصة تتالءم وخصوصية هذه اجلر  

ذلك ما سنبينه يف املطالب املتقدمة من هذا البحث، حيث يتضمن األول منه قواعد 

اإلختصاص القضائي املطبقة على هذه اجلرائم إذا ارتكبت يف احلدود الوطنية لدولة اجلزائر، أما إذا 

سة املطلب دول أخرى، وهو ما يكون حمل درا جتاوزت اجلرمية احلدود اإلقليمية للدولة فتمتد لتمس

الثاين.   

اإلختصاص القضائي اجلنائي الوطين :املطلب األول     

د اإلختصاص احمللي للجهات القضائية مبكان وقوع اجلرمية وحمل إقامة أحد األشخاص يتحد

املشتبه يف مسامهتهم يف اجلرمية أو باملكان الذي مت يف دائرته القبض على هؤالء األشخاص، غري أنه 

إىل تطور سبل مكافحة هذه  رمية وظهور جرائم خطرية، دفع املشرع اجلزائرينتيجة تطور اجل

                                                
نائية املعاصرة يف جرائم نظم املعلومات، حبث مقدم للمؤمتر السادس للجمعية املصرية حممد حمي الدين عوض، مشكالت السياسة اجل ـ) 1(

.360، مرجع سابق، ص 1993اكتوبر  28ـ25للقانون اجلنائي، القاهرة،   
جمعية املصرية عمر الفاروق احلسيين، جرائم الكمبيوتر واجلرائم األخرى يف جمال تكنولوجيا املعلومات، حبث مقدم للمؤمتر السادس للـ  )2(

.464، مرجع سابق،  ص 1993اكتوبر  28ـ25للقانون اجلنائي، القاهرة،   
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 04اجلرائم، عن طريق إدخال تعديالت على قانون اإلجراءات اجلزائية بالقانونني األول رقم (

أكتوبر  05 ) املؤرخ يف348ـ06القانون رقم ( ، والثاين2004نوفمرب  10) املؤرخ  يف 14ـ

ختصاص احمللي لبعض احملاكم ووكالء اجلمهورية وقضاة التحقيق، حيث املتضمن متديد اإل 2006

 )1(وبعض احملاكم من وكيل اجلمهورية وقاضي التحقيقوسع مبوجبهما اإلختصاص اإلقليمي لكل 

على النحو التايل:  

اإلختصاص اإلقليمي املوسع لوكيل اجلمهورية وقاضي التحقيق :الفرع األول      

عد العامة اليت حتكم االختصاص االقليمي لوكيل اجلمهورية وقاضي سنبين فيما يلي القوا

التحقيق كأصل عام، مث التغريات اليت أدخلها املشرع اجلزائري عليهما من حيث االختصاص املكاين 

جراءا اجلزائية اجلزائري، وذلك وذلك مبوجب التعديالت اليت أدخاها املشرع اجلزائري على قانون اإل

ما يلي: في  

ـ اإلختصاص اإلقليمي املوسع لوكيل اجلمهورية: أوال  

كقاعدة عامة يتحدد اإلختصاص احمللي لوكيل اجلمهورية يف اجلرائم العادية طبقا للمادة 

           من ق.إ.ج.ج مبكان وقوع اجلرمية، ومبحل إقامة أحد األشخاص املشتبه يف مسامهتهم فيها  37/2

على أحد هؤالء األشخاص حىت ولو حصل هذا القبض لسبب  أو باملكان الذي مت يف دائرته القبض

آخر.  

غري أن املشرع اجلزائري وسع اإلختصاص احمللي لوكيل اجلمهورية مبوجب التعديل الذي 

منه،  37) طبقا للفقرة الثانية من املادة 14ـ 04أدخله على قانون اإلجراءات اجلزائية قانون رقم (

                                                
) املتضمن متديد اإلختصاص احمللي لبعض 348ـ06رقم(قام املشرع اجلزائري بإدخال بعض التعديالت على املرسوم التنفيذي رقم ـ  )1(

، 2016أكتوبر من سنة  17)  املؤرخ يف 267ـ  16يذي رقم (احملاكم ووكالء اجلمهورية وقضاة التحقيق، وذلك موجب مرسوم تنف

السابق الذكر، وهي مواد تتعلق بالواليات  348ـ  06من املرسوم التنفيذي رقم  5و4و3ولكن هذا التعديل مس ثالث مواد فقط املادة 

مؤرخ ) 267ـ  16خرى. مرسوم تنفيذي رقم (اليت ميتدإليها االختصاص احمللي حملكمة قسنطينة، ووهران وورقلة، دون املساس باألحكام األ

املتضمن متديد  348ـ06، يعدل ويتمم  املرسوم التنفيذي رقم 2016أكتوبر من سنة  17، املوافق لـ 1338حمرم عام  15يف 

.2016أكتوبر  23، الصادر يف 62اإلختصاص احمللي لبعض احملاكم ووكالء اجلمهورية وقضاة التحقيق، ج.ر.ج، عدد   
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، وهذا كلما تعلق البحث والتحري )1(طريق التنظيم ليشمل اختصاص حماكم أخرى حتدد عن

.)2(واملتابعة يف جرائم حمددة على سبيل احلصر، ومنها اجلرمية املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات  

ع اإلختصاص  لوكيل اجلمهورية.يد لتوسهذا ما يتعلق باإلطار القانوين احملد  

 40ختصاص املوسع بامللف، فقد أوجبت املادة أما فيما خيص طرق إخطار احملكمة ذات اإل 

من ق.إ.ج.ج على ضابط الشرطة القضائية اإلبالغ الفوري لوكيل اجلمهورية لدى احملكمة  1مكرر 

       ومنها اجلرمية املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية  ـاليت ارتكبت يف دائرة اختصاصها اجلرمية 

جلرمية، والذي ن إجراءات البحث والتحري يف هذه اـ وموافاته بأصل ونسختني م )3(للمعطيات

إىل النائب العام لدى الس  النسخة الثانية من هذه اإلجراءات بصفة فورية يقوم بدوره بإرسال

يتبع له القطب اجلزائي املتخصص.الذي القضائي   

طبقا إذا اعترب النائب العام لدى الس القضائي أن اجلرمية تدخل ضمن اختصاصه، يطالب 

. )4(باإلجراءات كاملة فورا  2مكرر  40للمادة   

كما جيوز للنائب العام لدى الس القضائي التابعة له اجلهة القضائية املختصة، أن يطالب 

.)5(باإلجراءات يف مجيع مراحل الدعوى  

                                                
السابق  ،متديد االختصاص احمللي لبعض احملاكم، ووكالء اجلمهورية وقضاة التحقيقبتضمن  )348ـ06( التنفيذي رقم سوماملرهو و ـ)1(

الذكر.  
جيوز متديد اإلختصاص احمللي لوكيل اجلمهورية إىل دائرة اختصاص حماكم أخرى، عن “ من ق.إ.ج.ج ما يلي:  37/2تنص املادة ـ )2(

رائم املخدرات واجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية واجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطياتوجرائم تبييض األموال طريق التنظيم، يف ج
واإلرهاب واجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف".  

وجبها يوسع اإلختصاص لوكيل اجلمهورية مكرر ق.إ.ج أن املشرع اجلزائري حدد جمموعة من اجلرائم اليت مب 40ـ يالحظ من نص املادة  )3(
مكرر إىل  394منها جرائم املساس بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات املنصوص عليها يف قانون العقوبات يف القسم السابع مكرر من املواد  

) املتضمن القواعد 04ـ09قم (، ويف مقابل ذلك عرف املشرع اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف القانون ر7مكرر 394
احملددة يف  اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال ومكافحتها بقوله: "جرائم املساس بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات

الت اإللكترونية"، وبالتايل مفهوم  قانون العقوبات وأي جرمية أخرى ترتكب أو يسهل ارتكاا عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام لإلتصا
مكرر  40اجلرائم املعلوماتية كان أوسع يف الثاين خبالف التحديد األول الوارد يف قانون العقوبات، ولذلك كان على املشرع يف نص املادة 

اجلة اآللية للمعطيات وذلك ق.إ.ج أن يستعمل مصطلح اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال عوض جرمية املساس بأنظنة املع
الستعاب جرائم معلوماتية أخرى غري املنصوص عليها يف قانون العقوبات موازاة مع التطور احلاصل يف جمال املعلوماتية واإلتصال.  

ي.) املعدل واملتم لقانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائر14ـ04من القانون رقم ( 2مكرر  40و 1مكرر  40ـ راجع املادتني ) 4(  
.اجلزائري اجلزائيةت اإلجراءا لقانون واملتمم املعدل) 14 ـ04( رقم القانون من  3 مكرر 40 املادة راجع ـ)5(  
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ثانيا ـ اإلختصاص اإلقليمي املوسع لقاضي التحقيق:    

توسيع اإلختصاص اإلقليمي  04/14ملعدل بالقانون من ق.إ.ج ا 2/ 40لقد ورد يف املادة 

دة  لقاضي التحقيق لدى القطب اجلزائي املتخصص، ليمتداختصاصه حملاكم إقليمية أخرى حمد

) املتضمن متديد اإلختصاص احمللي لبعض احملاكم ووكالء 348ـ06مبوجب املرسوم التنفيذي رقم(

.)1(من ق.إ.ج ج 40/2ة اجلرائم احملددة يف املادة اجلمهورية وقضاة التحقيق، وذلك يف إطار مكافح  

بذلك ألزمه بعض األحكام اخلاصة، كلما تعلق األمر باجلرائم املنوه عنها سابقا، ومنها اجلرمية 

من ق.إ.ج.ج،  3/2مكرر  40نه طبقا للمادة أعاجلة اآللية للمعطيات، ولذلك املاسة بأنظمة امل

لك اجلرائم، أمر بالتخلي عن تفتح حتقيق قضائي بصدد يصدر قاضي التحقيق العادي يف حالة 

اإلجراءات لفائدة قاضي التحقيق لدى القطب اجلزائي املتخصص، ويف هذه احلالة يصبح ضباط 

ة العاملون بدائرة اختصاص احملكمة اليت وقعت بدائرا اجلرمية يتلقون التعليمات ئيالشرطة القضا

.)2(جلزائي املتخصصمباشرة من قاضي التحقيق لدى القطب ا  

من ق.إ.ج.ج، على أنه حيتفظ األمر بالقبض، أو األمر باحلبس  4مكرر  40كما نصت املادة 

مع  حمكمة القطب اجلزائي املتخصصالذي صدر ضد املتهم بقوة تنفيذية، إىل أن تفصل فيه املؤقت 

وما يليها من هذا القانون. 123مراعاة أحكام املادة   

 قاضي التحقيق لدى القطب اجلزائيأنه جيوز ل من ق.إ.ج.ج، 5مكرر 40املادة أيضا نصت 

املتخصص، تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة، وطوال مدة اإلجراءات أن يأمر باختاذ كل إجراء 

حتفظي أو تدبري أمن، زيادة على حجز األموال املتحصل عليها من اجلرمية، أو اليت استعملت يف 

ارتكاا.  

                                                
عاليل بن زيان، معيار اإلختصاص يف اجلرائم املعلوماتية على ضوء التشريع اإلجرائي اجلزائري، مداخلة مقدمة يف امللتقى الوطين حول  ـ )1(

. 8، ص 2017فرباير   08ـ 07دام تقنية املعلومات يف التشريع اجلزائري، املركز اجلامعي أمحد زبانة، غليزان، بتاريخ اإلطار القانوين الستخ  

 ـ جباري عبد ايد، دراسات قانونية يف املادة اجلزائية على ضوء أهم التعديالت اجلديدة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة )2(

.74ص  ،2013، الثانية، اجلزائر  



	                    الباب الثاين   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  		     لكترونيةاحلماية اجلنائية اإلجرائية للحكومة اإل     
 

 272  

إلختصاص اإلقليمي املوسع لألقطاب اجلزائية املتخصصةا :ع الثاينالفر  

إختصاصات إقليمية جلهات قضائية متفرقة على يقصد باألقطاب اجلزائية املتخصصة تركيز 

عديد املناطق يف يد جهة قضائية واحدة، شريطة أن يتعلق األمر بتشكيلة من اإلختصاصات النوعية 

،  2004سنة ) 2(كانت البداية احلقيقية والرمسية لظهور هذه األقطاب، و)1(احملددة على سبيل احلصر

يف إطار إختصاص إقليمي موسع، من خالل تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية مبوجب القانون رقم 

حيث وسع املشرع اجلزائري اإلختصاص احمللي لكل  2004نوفمرب  10) املؤرخ يف 14ـ 04(

ق واحملكمة إىل دائرة اختصاص حماكم أخرى حتدد عن طريق من وكيل اجلمهورية، قاضي التحقي

مبتابعة جرائم معينة منها اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات. التنظيم، كلما تعلق األمر  

، 2006أكتوبر  05) املؤرخ يف 348ـ06يف هذا اإلطار صدر املرسوم التنفيدي رقم (

على املستوى الوطين وتوسيع اختصاصها اإلقليمي ليشمل دوائر  حيث متّ مبوجبه حتديد أربعة حماكم

، ويف سنة )3(اختصاص حماكم أخرى موزعة على جهات الوطن األربع، شرقا، وسطا، غربا وجنوبا

أدخل املشرع اجلزائري بعض التعديالت على هذا املرسوم، وكان ذلك باملرسوم التنفيذي   2016

الثالثة، ، هذا التعديل مس ثالث مواد 2016وبر سنة أكت 17) املؤرخ يف 267ـ  16رقم (

وهي املواد املعنية بتمديد االختصاص احمللي للمحاكم التالية قسنطينة، ورقلة الرابعة واخلامسة 

وهذا كما يلي: القطب اجلزائي لسيدي احممد بالعاصمة دون تعديل، ووهران، مع االبقاء على  

صمة:ـ القطب اجلزائي لسيدي احممد بالعا1  

) ، ميتد اإلختصاص اإلقليمي هلذا 348ـ 06طبقا للمادة الثانية من املرسوم التنفيدي رقم (

القطب ليشمل حماكم تقع يف دائرة اختصاص جمالس قضائية لكل من اجلزائر، شلف، األغواط، 

                                                
.305ـ حممد بكراروش، مرجع سابق، ص )1(  
، 2008ـ إنّ لفظ "قطب" أو "أقطاب متخصصة " ظهر رمسيا آلول مرة ضمن نصوص قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الصادر سنة )2(

تنظيم القضائي. الذي مل حيض بقبول الس عند تقدمي مشروع القانون العضوي املتعلق بال 2005بالرغم من أن احملاولة األوىل كانت يف سنة 
مجادى األوىل عام  10مؤرخ يف  05/ر.ق.ع/م.ع/ 01منه. انظر: رأي الس الدستوري رقم  24الدستوري، وذلك من خالل املادة 

، املتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق بالتنظيم القضائي للدستور.2005يونيو سنة  17املوافق  1426  
.316ـ حممد بكراروش، مرجع سابق، ص )3(   
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تشمل اثنا  البويرة، تيزي وزو، اجللفة، املدية ، املسيلة، بومرداس، تيبازة، عني الدفلى، البليدة، وهي

عشر جملسا قضائيا، تشمل إداريا واليات تقع جغرافيا يف وسط مشال اجلزائر.  

لقسنطينة:املتخصص ـ القطب اجلزائي  2  

ميتد اإلختصاص احمللي هلذا القطب وفقا للمادة الثانية من املرسوم التنفيدي رقم 

م البواقي وباتنة وجباية وتبسة ، ليشمل حماكم االس القضائية التالية: قسنطينة وأ)1()267ـ16(

وجيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وقالة وبرج بوعريريج والطارف وخنشلة وسوق أهراس  وميلة.  

3 ص لورقلة:ـ القطب اجلزائي املتخص  

، ميتد اإلختصاص اإلقليمي هلذا )2()276ـ 16طبقا لنص املادة الثانية من املرسوم التنفيدي (
القضائية لـ: ورقلة وأدرار وتامنغست وإيليزي وبسكرة والوادي القطب إىل حماكم االس 

وغرداية.  

4 ص لوهران: ـ القطب اجلزائي املتخص  

) 276ـ16ميتد اإلختصاص اإلقليمي هلذا القطب حسب املادة الثانية من املرسوم التنفيدي (
مسان وتيارت، املنوه عنه سابقا، إىل حماكم االس القضائية التالية: وهران، بشار، وتل

تندوف،سعيدة، سيدي بلعباس، مستغامن، معسكر، البيض، وتيسيمسيلت، النعامة، عني متوشنت 
)3(وغليزان.  

جتدر اإلشارة أن املشرع اجلزائري قد نص يف نفس املرسوم السابق الذكر على أحكام أخرى 
خيتص رئيس الس تتعلق بعمل هذه األقطاب من ذلك مانصت عليه املادة السادسة منه على أنه 

                                                
) كان اإلختصاص اإلقليمي هلذا القطب ميتد وفقا للمادة الثالثة ليشمل اختصاص حماكم 348ـ 06املرسوم التنفيدي القدمي رقم (ـ يف ) 1(

عنابة، قاملة، برج بوعريريج، باتنة، تابعة للمجالس القضائية التالية: قسنطينة، أم البواقي، جباية، بسكرة، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، 

سوق أهراس، ميلة، الطارف، الوادي.  
أضيفت الواليتني بسكرة والوادي إىل القطب اجلزائي املتخصص لوررقلة بعد إن كانتا تابعتان إىل القطب اجلزائي  املتخصص لقسنطينة، ـ )2(

أما تندوف فأصبحت من اختصاص القطب اجلزائي املتخصص لوهران.    
السابق الذكر، كان االختصاص احمللي حملكمة وهران ووكيل اجلمهورية وقاضي التحقي يف  348ـ 06ـ يف إطار املرسوم التنفيذي رقم  )3(

إىل حماكم االس القضائية التالية:وهران، بشار، وتيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغامن، معسكر، البيض، املادة االخلامسة منه ميتد  

.، النعامة، عني متوشنت وغليزانوتيسيمسيلت  
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القضائي الذي تقع يف دائرة اختصاصه احملكمة اليت مت متديد اختصاصها للفصل مبوجب أمر يف 
. )1(اإلشكاليات اليت يثريها تطبيق أحكام املرسوم، على أن يكون هذا األمر ائي غري قابل ألي طعن  

اإلختصاص القضائي اجلنائي الدويل :ملطلب الثاينا  

ى احلدود الوطنية للدولة، وأن احلدود اجلغرافية اجلرائم املعلوماتية قد تتعد سبق اإلشارة أنّ

السلوك اإلجرامي املكان مبعناه  فيها يتجاوز ،ئة إلكترونية متشعبة العالقاتفقدت كل أثر هلا يف بي

التقليدي، مما خيلق صعوبة يف حتديد الدولة صاحب اإلختصاص القضائي بنظر هذه اجلرائم.  

لى ما سبق سنتطرق يف هذا املطلب لضوابط اإلختصاص القضائي من بيان قواعد حتديد بناء ع

القانون الواجب التطبيق يف الفرع األول، وإشكالية اإلختصاص القضائي من حيث اجلدل الفقهي 

الثائر يف هذا اال مع حتديد موقف املشرع اجلزائري منه.   

ضوابط اإلختصاص القضائي :الفرع األول  

مظهرا من مظاهر سيادة الدولة  قواعد القانون اجلنائي بشقيه ( املوضوعي واإلجرائي) تعد إنّ

الذي يعين خضوع  وهو مبدأ اإلقليمية، لذلك فإن تطبيقها من حيث املكان خيضع ملبدأ مستقر أال 

احبة الوالية اجلرائم اليت تقع يف إقليم دولة معينة لقانوا اجلنائي النافذ، حبيث تصبح حماكمها هي ص

بنظر الدعوى الناشئة عنها وال ختضع لسلطان أي قانون أجنيب، ويف املقابل فال جمال ألن ميتد سريان 

قانون الدولة اجلنائي خارج نطاقها اإلقليمي وفقا حلدودها املعترف ا، حيث يصطدم بسيادة غريها 

هرية للدولة أو متطلبات التعاون الدويل من الدول، إال يف أحوال إستثنائية تقتضيها محاية املصاحل اجلو

.) 2(يف مكافحة اإلجرام  

ألصل أنّ عناصر الركن املادي للجرمية تكتمل يف نطاق إقليم دولة واحدة، حيث يقع السلوك ا

اإلجرامي وتترتب عليه آثاره يف إقليم دولة واحدة، هذا ما يتعلق باجلرمية الفورية حيث ال تثري 
                                                

، مديرية الدراسات القانونية والوثائق، 63بن كثري بن عيسى، اإلجراءات اخلاصة املطبقة على اإلجرام اخلطري، نشرة القضاء، العددـ  )1(
.82، ص 2008وزارة العدل، اجلزائر،   

. 79، ص 1963لعامة يف قانون العقوبات، مطبعة جامعة دمشق، ـ عدنان اخلطيب، موجز القانون اجلزائي، الكتاب األول، املبادئ ا) 2(  
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حتديد مكان وقوع اجلرمية غري أن بعض اجلرائم كاجلرمية املتتابعة يتجاوز  مشكالت قانونية من حيث

مداها أحيانا حدود الدولة، حينما ينجزأ ركنها املادي أو يتوزع على أكثر من مكان، حبيث ميكن 

وقوع السلوك يف إقليم دولة بينما تتحقق النتيجة للجرمية يف إقليم دولة أخرى، ويتجلى ذلك يف عدد 

رائم ذات الطبيعة العابرة للحدود الوطنية كاجلرمية املعلوماتية مثال وهو  ما سنعاجله بالتفصيل من اجل

يف الفرع الثاين.  

ها أو يف جزء منها على إقليم اجلزائر فإن األثر املترتب على ذلك وعليه إذا وقعت اجلرمية كلّ

لقضاء اجلزائري مبحاكمة املتهم يتمثل يف سريان نصوص القوانني اجلنائية اجلزائرية ويف اختصاص ا

الثة من قانون العقوبات اليت أكدت على أنه: "يطبق قانون ثرمية، هذا ما نصت عليه املادة البتلك اجل

 586العقوبات اجلزائري على كافة اجلرائم اليت ترتكب يف أراضي اجلمهورية"، كما نصت املادة 

اإلقليم اجلزائري كل جرمية يكون عمل من األعمال  من قانون اإلجراءات اجلزائية أنه "تعد مرتكبة يف

املميزة ألحد أركاا قد مت يف اجلزائر".   

فإن القانون الواجب التطبيق ميكن أن يتحدد أيضا وفقا ملعايري مبدأ اإلقليمية باإلضافة إىل 

اجلنائية كمبادئ أخرى كمبدا الشخصية أو مبدأ العينية أو مبدأ العاملية وغالبا ما تأخذ ا التشريعات 

مكملة ملبدأ اإلقليمية.   

هو تطبيق القانون اجلزائي على مرتكب اجلرمية الذي حيمل جنسية  مببدأ الشخصيةاملقصود 

فيخضع حسب هذا املبدأ لقانون بالده أينما وجد. ، )1(هاالدولة ولو ارتكب اجلرمية خارج إقليم

من قانون اإلجراءات اجلزائية اليت  582دة واملشرع اجلزائري أخذ ذا املبدأ من خالل نص املا

نصت على أن كل واقعة موصوفة بأا جناية معاقب عليها يف القانون اجلزائري ارتكبها جزائري 

خارج إقليم اجلمهورية جيوز أن يتابع وحياكم يف اجلزائر.   

احل األساسية للدولة فيقصد به تطبيق القانون اجلزائي على اجلرائم اليت متس املص ةمبدأ العينيأما 

.)2(اواملرتكبة خارج إقليمها أيا كانت جنسية مرتكبه  

                                                
.317، ص 2003ـ جالل ثروث، نظم اإلجراءات اجلنائية، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية،  )1(   
         ، 2003يع، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوز ،(القسم العام)، اجلزء األول: اجلرميةـ عبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات،  )2( 

.90ـ 89ص   
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من قانون اإلجراءات اجلزائية واليت  588وقد اعتمد املشرع اجلزائري هذا املبدأ يف املادة  

       تنص على أن  كل أجنيب ارتكب خارج اإلقليم اجلزائري بصفته فاعل أصلي أو شريك جناية

 عليهللقانون اجلزائري إذا ألقي مة الدولة اجلزائرية... جتوز متابعته وحماكمته وفقا أو جنحة ضد سال

يف اجلزائر أو حصلت الدولة على تسليمه هلا.  ضبالق  

هو أن ختتص الدولة بتطبيق قانوا اجلزائي على أجنيب ارتكب جرمية  مبدأ العامليةيف حني أنّ 
يه بأراضيها. واملشرع اجلزائري مل يأخذ به منبها يف ذلك يف اخلارج ومت توقيفه أو إلقاء القبض عل

)1(خطة معظم التشريعات العقابية مقتصرا على املبادئ السالفة الذكر  

إشكالية اإلختصاص القضائي املعلومايت: الفرع الثاين  

ع يتحدد السريان املكاين للقانون اجلنائي واجلهة املختصة طبقا للمبادئ املشار إليها يف الفر

األول، وهو أمر ال خيلو من صعوبات بالنظر خلصوصية اجلرمية املعلوماتية باعتبارها جرمية عابرة 

للحدود، إن كان ارتكاا فقط مت داخل النطاق اإلقليمي لدولة معينة، وكانت آثارها حمصورة يف 

حكام املادة حدوده، األمر الذي ال يثري أي خالف يف اختصاص احملاكم اجلزائرية مكانيا طبقا أل

.ائري، واإلستثناءات الواردة عليهالثالثة من قانون العقوبات اجلز  

غري أن الصعوبة تكمن يف احلاالت اليت يتوزع فيها السلوك املادي للجرمية يف أكثر من دولة  

ويكون بالتايل  النتيجة اإلجرامية يف دولة أخرى،كأن يقع السلوك اإلجرامي يف دولة، يف حني تتحقق 

ون كل دولة حتقق فيها أحد عناصر الركن املادي للجرمية قابال للتطبيق، مما يؤدي إىل تنازع إجيايب قان

، )2(راميبني أكثر من تشريع وطين، وبني أكثر من دولة ملالحقة نفس النشاط اإلجيف اإلختصاص 

ام وعدم فمثال يف حالة تعطيل نظام معلومايت عن طريق إدخال فريوس مما يؤدي إىل إفساد النظ

تشغيله، فريتكت الفعل املادي يف بلد ونظام الضحية يف دولة أخرى بعد أن متر يف كثري من األحيان 

بأكثر من دولة قبل وصوهلا إىل بلد اإلستقبال، ومثل هذه الظاهرة تفرض تنازعا يف اإلختصاص، 

                                                
.115، ص 2002، ديوان املطبوعات اجلامعية، : اجلرميةـ علي عبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري)1(  

.234سليمان أمحد فاضل، املواجهة التشريعية واألمنية...، مرجع سابق، ص ـ  )2(   
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اجلرمية املعلوماتية للمبادئ وبالتايل هل ميكن أن ختضع اجلرائم الواقعة على احلكومة اإللكنرونية ومنها 

حتديد جهة اإلختصاص املكاين؟ ويت حتكم القانون الواجب التطبيق القانونية السالفة الذكر ال  

هذا ما جنم عنه خالف فقهي حول حنديد القانون الواجب التطبيق ومن مت حتديد احملكمة 

، يف حني حسم هذا اخلالف حملاكمة مرتكبيها دون غريها من احملاكم، وهو ما سنوضحه يف التايل

فيما يتعلق باحملاكم مع بيان موقف املشرع اجلزائري  الفقهي التدخل التشريعي للعديد من الدول

.ائم املرتكبة خارج التراب الوطيناملختصة للنظر يف هذه اجلر  

أوال ـ موقف الفقه من تنازع اإلختصاص اجلنائي املعلومايت:  

نازع اإلجيايب لإلختصاص القضائي يف اجلرائم املعلوماتية، حاول الفقه إجياد حل ملشكلة الت

وانقسم يف ذلك إىل ثالت إجتاهات: مذهب النشاط اإلجرامي، مذهب حتقق النتيجة، واملذهب 

املختلط على النحو التايل:  

ـ مذهب السلوك أو النشاط اإلجرامي: 1  

ن وقوع اجلرمية وذلك بصرف يستند هذا الرأي على املكان الذي وقع فيه السلوك واعتربه مكا

النظر على املكان الذي حتققت فيه النتيجة، أو من املفترض حتققها فيه، ومن املربرات اليت ميكن 

إعتمادها أساسا لألخذ به أنه يسهل عملية اإلثبات ومجع أدلة اجلرمية، كما أن احملكمة املختصة للنظر 

تايل عملية البحث والتحري، واحلكم الذي يف الدعوى تكون قريبة من مسرح اجلرمية وتسهل بال

.)1(يصدر يف الواقعة يكون أكثر فعالية ويسهل معه مالحقة اجلناة  

ـ مذهب مكان حتقق النتيجة: 2  

يرى أصحاب هذ االجتاه أن املكان الذي حتققت فيه النتيجة أو كان من املفترض حتققها هو 
التطبيق واجلهة املختصة بنظرها، لكنه مل يسلم  الضابط لتحديد مكان وقوع اجلرمية والقانون الواجب

بدوره من النقد بداعي أن اعتماده يؤدي إىل عدم جترمي الشروع إذا مل تتحقق النتيجة وعدم العقاب 
.)2(على ما يعرف جبرائم السلوك  

                                                
.137، ص 2014كترونية، سلسلة ندوات حمكمة االستئناف بالرباط، العدد السابع، ـ نور الدين الواهلي، اإلختصاص يف اجلرمية االل )1(  
حول ـ موسى مسعود ارحومة، اإلشكاالت اإلجرائية اليت تثريها اجلرمية املعلوماتية عرب الوطنية، دراسة مقدمة إىل املؤمتر املغاريب األول ) 2(

 2016/ 22/07منشور بتاريخ  2009/ 10/ 29ـ  28يا، طرابلس، خالل الفترة املعلوماتية والقانون املنظم بأكادمية الدراسات العل
.12/04/2017تاريخ االطالع:    com.aiefpediعلى الرابط التايل:     
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ـ املذهب املختلط:   3  

ب إىل أن اجلرمية تعترب أمام االنتقادات اليت طالت كال املعيارين السابقني، ظهر معيار ثالث يذه

واقعة يف مكان حصول النشاط وأيضا يف مكان حتقق النتيجة أو الذي من املنتظر أن تتحقق فيه، 

ووفقا هلذا املعيار فاإلختصاص ينعقد حملاكم الدولة اليت وقع فيها التنفيذ املادي للجرمية وأيضا حملاكم 

مشكل تنازع اإلختصاصيتم تغليب قانون حمل  الدولة اليت حتققت فيها آثار اجلرمية، وللتغلب على

حتقق النتيجة اإلجرامية إذا كانت اجلرمية تامة، وتغليب قانون حمل مكان حتقق النشاط أو السلوك إذا 

وقعت اجلرمية عند حدود الشروع أو كانت من قبيل جرائم السلوك ارد.   

قضائي حملاكمة اجلرائم لذلك نرى من الضروري إيراد نص خاص حيدد معيار اإلختصاص ال

املعلوماتية السيما اليت تقع بطريق االنترنت، هذه الشبكة اليت ال ختضع لرقابة أو سيطرة دولة معينة 

وال يوجد قانون جنائي حيكمها، بل على العكس تتعد القوانني اليت تطبق عليها بتعدد الدول املرتبطة 

املقارنة يف تكييف الفعل بني االباحة والتجرمي  ا، أين تكمن املشكلة هنا، حيث ختتلف التشريعات

يف كل دولة، فما يعد خمال باحلياء يف بعض الدول اإلسالمية، يعد مباحا يف دول أخرى، األمر الذي 

يدعو إىل ضرورة تدويل اجلرائم املرتكبة عليها.   

التشريعات املقارنة من إشكالية االختصاص القضائي املعلومايت ثانيا: موقف   

وعت خطة التشريعات املقارنة يف حتديد احملكمة املختصة بالفصل يف اجلرائم املعلوماتية، تن

حيث تبنت البعض منها تطبيق مبدأ العاملية، يف حني مددت دول أخرى قواعد االختصاص، وفيما 

يلي بيان ذلك:   

جيكا، وهو املوقف األول: وهو تطبيق مبدأ العاملية يف حتديد إختصاص القضاء الوطين مثل بل

مكرر من قانون  12املادة الرابعة من قانون العقوبات البلجيكي، وكرسته أيضا املادة  ما نصت عليه

، حيث ختتص احملاكم الوطنية حملاكمة مرتكيب بعض اجلرائم ذات )1(التحقيقات اجلنائي البلجيكي

                                                
(1)- Article 12bis du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle : « Hormis les cas 
visés aux articles 6 à 11, les juridictions belges sont également compétentes pour connaître 
des infractions commises hors du territoire du Royaume et visées par une règle de droit 
international conventionnelle ou coutumière ou une règle de droit dérivé de l'Union 
européenne liant la Belgique, lorsque cette règle lui impose, de quelque manière que ce 

     . » soit, de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice des poursuites  
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ة الواقعة على األطفال، الطبيعة الدولية مثل جرائم املخدرات واالرهاب والقرصنة واجلرائم اجلنسي

ومنها ما يتم بالوسائل االلكترونية، بالرغم من وقوعها خارج إقليم الدولة وأن املتهمني ليس من 

مواطين تلك الدولة.   

يلقى مبدأ العاملية تطبيقه أيضا يف بعض اجلرائم املنصوص عليها يف قانون العقوبات لدولة   

منه، وتتمثل هذه اجلرائم يف: 21عليه املادة اإلمارات العربية املتحدة، وهو ما نصت   

ـ جرمية ختريب أو تعطيل وسائل اإلتصال الدولية، ويقصد بذلك عادة جرائم خطف 

الطائرات. ـ جرمية اإلجتار باملخدرات. ـ جرمية االجتار بالرقيق األبيض (النساء). ـ جرمية االجتار 

رهاب الدويل.بالصغار أو الرقيق. ـ جرائم القرصنة. ـ جرائم اإل  

أما احلل الثاين: يتمثل يف امتداد قواعد االختصاص، أي باختصاص القانون اإلقليمي (أي 

إىل  6ـ 113يف املادة  القانون الفرنسيباختصاص القضاء الوطين) على اجلرائم املعلوماتية، وطبقه 

بني اجلرائم اليت  من نفس املادة، حيث فرق املشرع الفرنسي بفي قانون العقوبات 13غاية الفقرة 

ترتكب داخل فرنسا أين ينعقد االختصاص للقضاء الفرنسي، وبني اجلرائم اليت تقع خارجها وخيتص 

فيها أيضا القضاء الفرنسي، وذلك يف حالة اتصال ظروف الواقعة املرتكبة ما جيعل لفرنسا مصلحة يف 

 2ـ113نطاق تطبيق املادة  تطبيق القانون الفرنسي، واملالحظ أن املشرع الفرنسي حاول توسيع

من قانون العقوبات (اسدة ملبدأ اإلقليمية) لتشمل جرائم ترتكب خارج إقليم اجلمهورية الفرنسية.  

تطبيقا لذلك قضت احملكمة االبتدائية بباريس باختصاص احملاكم الفرنسية، وبالتايل تطبيق 

م الفرنسي. وبناء عليه إذا كان اجلهاز القانون الفرنسي إذا كان مركز البث موجودا يف خارج اإلقلي

اخلادم موجودا يف أمريكا بينما تظهر الرسائل اليت يقوم ببثها هذا اجلهاز يف فرنسا، فإن احملاكم 

. )1(الفرنسية ينعقد هلا االختصاص  

                                                
                           .Cass,13 non 1998, Dalloz, 1999,p 106ـ  (1)

.371عبد الغين، مرجع سابق، ص  مشار إليه عند: شيماء       
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أيضا من التشريعات اليت تعطي اإلختصاص حملاكمها اجلنائية الواليات املتحدة األمريكية تعد 

، فقد استندت على مبدأ اإلختصاص بالنتيجة كمعيار آثار اجلرمية على إقليمها إذا حدثث

. )1(لإلختصاص الوطين  

مت تطبيق مبدأ النتيجة يف قضية (مينيسوتا ضد جرانيت جات ريسورت)، بشأن بث ألعاب القمار      

يت جيظر قانوا مثل عرب االنترنت من الس فيغاس بوالية نيفادا، والذي وصل إىل والية (مينيسوتا) ال

هذه األلعاب، وتكرس هذا االجتاه القضائي فيما انتهت إليه الدائرة اخلامسة االستئنافية يف قضية قمار 

. )2(ومراهنات عرب االنترنت  

وجتدر اإلشارة أن هذا املبدأ ال ينطبق على مجيع احملاكم األمريكية، بل خيتلف من والية إىل 

تأخد مبكان البث كمعيار لإلختصاص الوطين، لذلك رفضت ـ حمام أخرى، فوالية فرجينيا مثال 

فرجينياـ اختصاصها بنظر دعوى قذف وردت عبارات القذف فيها يف جريدة صغرية تظهر يف 

.)3(والية "كونيتيكت" على الرغم من أنه قد مت وضعها على شبكة االنترنت  

باجلرمية املعلوماتية مبقتضى املادة  أما املشرع اإلجنليزي فقد حدد اختصاص القضاء االجنليزي

، حىت ولو مل حيدث الفعل ارم على 1990اخلامسة من قانون إساءة استخدام احلاسوب املؤرخ يف 

اإلقليم اإلجنليزي أو توادج املتهم على هذا اإلقليم، وإمنا يكفي أن يكون هناك ارتباط وثيق بني 

.)4(اجلرمية وبني اإلقليم االجنليزي  

                                                
يف ـ يتضمن مبدأ النتيجة اإلجرامية يف القانون األمريكي: األثر اإلمتدادي للنتيجة اإلجرامية، إذا كانت نتيجة إجرامية قد بدأت وانتهت  )1( 

سلوك الدولة يف متابعة املتهم. ومن أوىل= إقليم معن، إال أن نتيجتها اإلجرامية كأحد عناصر الركن املادي امتدث إىل إقليم آخر. هذا ما يربر 
الواليات املتحدة األمريكية ..ضد أل توماس. ملزيد من  القضايا اليت طبقت فيها هذا املبدأ يف اجلرائم املرتكبة عرب االنترنت، هي قضية==

. 908التفاصيل حول هذه القضية. انظر: عمر بن يونس، مرجع سابق، ص   

اخلامسة االستئنافية " أنه على الرغم من عرض ألعاب القمار قد مت من خالل مكاتب يف الكارييب إال أن قبول ـ حيث قررت الدائرة  )2( 
. 910القمار واملراهنة قد مت يف الواليات املتحدة، ومن مت تنطبق القوانني األمريكية". انظر:عمر بن يونس، مرجع سابق، ص   

.375شيماء عبد الغين، مرجع سابق، ص ـ  )3(  

ية يف إقليم ويقصد هنا باالرتباط الوثيق (أو العالقة القوية) بني اجلرمية وبني اإلقليم االجنليزي أن يتواجد املتهم الذي نفذ اجلرمية املعلوماتـ  )4(

ي الذي دخل عليه الدولة مادام أنه قد قام باستعمال جهاز الكمبيوتر يف اجنلترا،  كما يؤول االختصاص للقضاء االجنليزي إذا كا اجلهاز الذ

.379نفس املرجع، ص املتهم بدون وجه حق متواجدا يف اإلقليم االجنليزي (أي النتيجة امتدت إىل برييطانيا).  
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موقف املشرع اجلزائري  ثالثا:  

كب اجلرائم الواقعة على احلكومة تاص عندما تريثار أي إشكال خبصوص مسألة اإلختص ال

، وإمنا اإللكترونية ومنها جرائم املساس بأنظمة املعاجلة اآللية ملعطيات احلكومة داخل اإلقليم الوطين

قبل أشخاص أجانب، مبعىن يكون  كب هذه اجلرائم خارج التراب الوطين منتتربز الصعوبة عندما تر

.)1(هلا إمتداد خارجي أو دويل  

يف هذه احلالة تدخل املشرع اجلزائري فعال وحسم هذه اإلشكالية ـ اإلختصاص القضائي 

املتضمن القواعد اخلاصة  04/ 09من القانون رقم  15اجلنائي املعلومايت ـ من خالل نص املادة 

 منه 15وجيات اإلعالم واإلتصال ومكافحتها، حيث نصت املادة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنول

 احملاكم اجلزائريةفضال عن اإلختصاص املنصوص عليه يف قانون اإلجراءات اجلزائية، فإن “ على أنه

تكون خمتصة أيضا بالنظر يف اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال املرتكبة خارج الوطن 

جنبيا وتستهدف مؤسسات الدولة اجلزائرية أو الدفاع الوطين أو املصاحل عندما يكون مرتكبها أ

”. اإلستراتيجية لإلقتصاد الوطين  

وعليه نسنتج أنّ اإلختصاص القضائي املعلومايت ينعقد للمحاكم اجلزائرية للفصل يف اجلرائم 

أو خارج أرض اليت هلا صلة بتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال واليت يكون مرتكبوها شخصا أجنبيا 

يئات الدفاع الوطين واملصاحل هتهدفا مؤسسات الدولة اجلزائرية والوطن، عندما يكون غرضها مس

اإلستراتيجية لإلقتصاد الوطين.   

من القانون  16املادة هذا باإلضافة إىل املساعدة القضائية الدولية املتبادلة املنصوص عليها يف 

اجلزائري أوكل مهمة تبادل املعلومات اليت من شأا مجع  ) املنوه عنه سابقا، فإن املشرع04ـ09(

املعطيات اليت تفيد يف التعرف على مرتكب هذه اجلرمية، إىل اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة 

بتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال، حيث حول هلذه األخرية العمل مع نظريا يف اخلارج على تسيري 

ات بقصد الوصول إىل مرتكب اجلرائم والتعرف على أماكن تواجدهم، ومن مت السبل لسري التحري

                                                
.10عاليل بن زيان، مرجع سابق، ص ـ  )1(  
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تسهيل متابعتهم وجلبهم إىل املثول أمام احملاكم اجلزائرية يف إطار اإلتفاقيات واملساعدة القضائية 

.)1(الدولية، ومبدأ املعاملة باملثل  

تكرار لقاعدة اإلختصاص  السابق الذكر ما هو إال 15ما جتدر اإلشارة إليه أنّ نص املادة 

من قانون اإلجراءات اجلزائية وليس باإلضافة اجلديدة إىل قواعد  588العيين املنصوص عليها باملادة 

املتعلق بالقواعد اخلاصة للوقاية من  04 /09من القانون  15اإلختصاص مثلما استهل به نص املادة 

. ق الذكراجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال الساب  

إن اجلرائم املعلوماتية العابرة للوطنية تستعصي يف كثري من األحيان على اخلضوع للقوالب 

القانونية اليت حتكم مسألة اإلختصاص املكاين، ومن متة فإن الطبيعة اخلاصة هلذه اجلرائم تتطلب جتاوز 

أكثر مرونة تأخذ يف  لاملعايري التقليدية خبصوص مسألة تنازع اإلختصاص والعمل على تبين حلو

طاق اجلغرايف هلذه اجلرائم وسهولة ارتكاا وآلية اقترافها والتخلص من آثارها وغريها من ناحلسبان ال

خصوصيات يفرضها الطابع التقين.   

القيمة القانونية للدليل اإللكتروين يف جمال اإلثباث اجلزائي :املبحث الثاين    

عة على احلكومة اإللكترونية فإن دليل إثباا خيتلف ويتميز نظرا للطبيعة اخلاصة للجرائم الواق

عن الدليل التقليدي، فالدليل اإللكتروين يعيش يف بيئة متطورة بطبيعتها وتشمل على أنواعا متعددة 

معة أو منفردة لكي تكون دليال للرباءة أو لإلدانة،  وبالتايل يعترب تمن البيانات الرقمية اليت تصلح جم

.)2(لكتروين الوسيلة الوحيدة والرئيسية يف اإلثبات اجلنائي للجرائم املعلوماتيةالدليل اإل  

عويل عليه، تونسبتها إىل شخص معني ال يكف لل جمرد وجود دليل يثبت وقوع اجلرمية إال أنّ

إذ يلزم أن تكون هلذه األدلة قيمة قانونية، فما مدى حجية الدليل اإللكتروين يف اإلثبات اجلنائي؟   

: البحث عنمن خالل تكون إلجابة على هذا اإلشكال ا  
                                                

، 2015لشهر فيفريي  28دد ـ يوسف قجاج، اإلطار اإلجرائي الدويل يف جمال البحث عن اجلرمية اإللكترونية، جملة الفقه والقانون، الع )1(

.190ص   

(2)- Eoghan Cassy,op. cit, p.5. 
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ـ سلطة القاضي اجلنائي يف قبول الدليل االلكتروين وذلك يف املطلب األول، وفيه نتناول 

أساس قبول الدليل االلكتروين يف اإلثبات اجلنائي(الفرع األول)، متّ القيود اليت ترد على حرية القاضي 

تروين(الفرع الثاين).اجلنائي يف قبول الدليل االلك  

ـ أما يف املطلب الثاين سنخصصه لسلطة القاضي اجلنائي يف تقدير الدليل االلكتروين، وذلك 

من خالل فرعني يتمثل األول يف الطبيعة العلمية للدليل اإللكتروين وأثرها على اقتناع القاضي اجلزائي 

الدليل اإللكتروين يف اإلثبات اجلنائي.أما الفرع الثاين سيكون خمصص ملوقف املشرع اجلزائري من   

سلطة القاضي اجلزائي يف قبول الدليل اإللكتروين: املطلب األول     

يعد قبول الدليل اخلطوة اإلجرائية األولية التي ميارسها القاضي جتاه الدليل اجلنائي بصفة عامة 

كد من مدى صالحيته، ومالئمته بصفة خاصة، وذلك قبل البدء يف تقديره، للتأ والدليل االلكتروين

لتحقيق ما قدم من أجله، وقبول القاضي اجلنائي الدليل االلكتروين يف اإلثبات البدّ وأن يستند على 

أساس، وهذا األخري خيتلف من نظام إىل آخر سواء كان نظام التيين أو نظام أجنلوسكسوين.  

من مدى مراعاة الدليل اجلنائي أساسا يف هذه املرحلة إىل التيقن يهدف ذا فالقاضي اجلنائي و

للضوابط اليت ال ميكن بدوا أن يترتب على الدليل أي آثار قانونية.  

على ضوء ما سبق بيانه سنتناول هذا املطلب يف الفرعني التاليني:  

يتضمن أساس قبول الدليل االلكتروين يف اإلثبات اجلنائي، أما الثاين يتضمن ضوابط  األول

ل اإللكتروين يف اإلثبات اجلنائي.قبول الدلي  

أساس قبول الدليل اإللكتروين يف اإلثباث اجلزائي: الفرع األول     

الواقع أنّ موقف القوانني املقارنة فيما يتعلّق بسلطة القاضي اجلنائي يف قبول الدليل االلكتروين 

ثالث فئات:ختضع إىل طبيعة نظام اإلثبات السائد يف الدولة، وتنقسم هذه النظم إىل   

تتبىن مبدأ حرية اإلثباث، و منها سلطة القاضي يف قبول مجيع األدلة، وهنا تكون الفئة األوىل: 

مجيع طرق اإلثبات مقبولة، مامل يستبعد املشرع بعضها صراحة، كاستبعاد املراسالت بني املتهم 
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قانون اإلجراءات اجلنائية ) من 427وحماميه مثال، وينتمي إىل هذه الفئة القانون الفرنسي املادة (

) من قانون 291) من قانون اإلجراءات اجلنائية والقانون املصري (212والقانون اجلزائري، املادة(

اإلجراءات اجلنائية .  

وتأخذ بنظام األدلة القانونية، حيث حتدد األدلة اليت جيوز للقاضي اجلنائي قبوهلا،  الثانية:

) من قانون اإلجراءات اجلنائية والقانون األملاين الذي حيدد على سبيل 339كالقانون اهلولندي(املادة 

، وإن كان التطبيق العملي هلذين القانونني )1(احلصر وسائل اإلثبات اليت يتعين على القاضي قبوهلا

.)2(يتجه حنو نظام حرية اإلثبات  

ث تقيد من حرية اإلثبات يف وهي القوانني األجنلوسكسونية، حيأما الفئة الثالثة واألخرية: 

.)3(مرحلة الفصل يف مسألة اإلدانة أو الرباءة، أما يف مرحلة حتديد العقوبة فيسود مبدأ حرية اإلثبات  

وعلى ذلك، سنحاول من خالل التايل أن نبين موقف النظم القانونية من الدليل االلكتروين 

نيا على أساس قانوين لقبول هذا النوع كدليل إثبات، ومن البديهي أن يكون هذا املوقف مب

املستحدث من األدلة.    

أوالـ يف النظام الالتيين:  

، وغريها من الدول )4(مل تفرد التشريعات املنتمية إىل العائلة ذات األصل الالتيين مثل فرنسا

على أساس املتأثرة ا كاجلزائر و مصر، نصوصا خاصة فيما يتعلق بقبول الدليل االلكتروين، وذلك 

                                                
 die)٬، ووتقارريیر االخبرااء(die Zeugen)٬، ووشهھاددةة االشهھودد(der Angeklagteـ وهذه الوسائل هي: مساع أوسؤال املتهم)(1

Schachverstandigen) ٬، ااالنتقالل للمعايینة(der Augenschein) ٬، وواالمستندااتت(die Urkunden) .(  
(2 (ـ   Pradel, la preuve en procédure pénale comparé, rapport général, in, revus international 
de droit pénal, 1992, p. 18.    

بية، العرـ  أمحد عوض بالل، قاعدة استبعاد األدلة املتحصلة بطرق غري مشروعة يف اإلجراءات اجلنائية املقارنة، الطبعة الثانية، دار النهضة (3)

.  14،  ص2006القاهرة،   

)4( ـ أقر ) من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي حيث تنص: "ما مل يرد 427املشرع الفرنسي صراحة مبدأ حرية اإلثبات اجلنائي يف املادة (

نص خمتلف، جيوز إثبات اجلرائم جبميع طرق اإلثبات، وحيكم القاضي بناء على اقتناعه الشخصي".  
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، هذا املبدأ الذي ميثل لُب نظام اإلثبات )1(أنّ هذه الدول تستند ملبدأ حرية اإلثبات يف املسائل اجلنائية

، حيث أصبح هذا األخري القانون العام يف اإلجراءات اجلزائية يف التشريعات الالتينية، ومبقتضاه )2(احلر

ته، و تتمثل خصائص هذا حيكم القاضي يف الدعوى حسب العقيدة اليت تكونت لديه بكامل حري

النظام يف عدم حتديد األدلّة ، مبعىن أنّ اخلصوم هلم احلرية يف االلتجاء إىل أي دليل ميكنه ممن إثبات 

، اأو شرط اييم األدلة دون أن يفرض عليه قيدادعائهم، كما أنّ هذا النظام خيول القاضي سلطة تق

كل طرق اإلثبات للبحث عن احلقيقة، وهو حر يف وزن و تقدير كل فالقاضي حر يف أن يستعني ب

.)3(دليل، و يف التنسيق بني األدلة اليت تتمثل يف احلكم باإلدانة أو الرباءة  

سبق ذكره يتضح لنا مبدئيا أنه جيوز للقاضي اجلنائي االستناد إىل الدليل االلكتروين  انطالقا مما

وهو ما سوف نبينه اجلرائم واجلرائم املعلوماتية على وجه اخلصوص.  إلثبات الفعل اجلنائي يف سائر

من خالل دراسة أساس قبول هذا النوع املستحدث من الدليل يف التشريعات  ،بالتفصيل يف التايل

مثّ نبني أهم النتائج املترتبة على األخذ ذا األساس.  ،ذات األصل الالتيين  

نائي كأساس لقبول الدليل االلكتروين:   مبدأ حرية اإلثبات اجل ـ 1        

وذلك  ،تعترب حرية اإلثبات يف املسائل اجلنائية من املبادئ املستقرة يف نظرية اإلثبات اجلنائي

ذا  ات وقواعد قبوهلا وقوا. ويقصدخبالف املسائل املدنية حيث حيدد القانون سلفا وسائل اإلثب

 ، اللجوء إىل كافة وسائل اإلثبات للتدليل على صحة ما يدعونهاملبدأ: حرية مجيع األطراف يف

                                                
) من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري حيث نصت على أنه: " جيوز 212املشرع اجلزائري مبدأ حرية اإلثبات اجلنائي يف املادة (ـ أقر  )1(

إثبات اجلرائم بأي طريق من طرق اإلثبات ما عدا األحوال اليت ينص فيها القانون على غري ذلك، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا إلقتناعه 

) من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري حيث 291ملشرع املصري فقد أخذ هو اآلخر مببدأ حرية اإلثبات من خالل املادة (أما ا، الشخصي"

.تنص على أن :" للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء مظر الدعوى بتقدمي أي دليل تراه الزما لظهور احلقيقة"  

ية) ، أما البعض اآلخر يطلق عليه نظام (األدلة االقناعية) ، أو نظام (االقتناع الشخصي أو الذايت) ـ يطلق عليه البعض نظام (األدلة األدب(2)

)Système de l'intime conviction de juge وهناك من يسميه (حرية القاضي اجلنائي يف االستسالم لنداء ضمريه). ملزيد من ،(

. وانظر 343، ص 1969أصول اإلجراءات اجلنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  التفصيل حول هذا النظام: انظر: امحد فتحي سرور.

. حممود جنيب حسين،  109، ص 1985االقتناع الذايت للقاضي اجلنائي، دكتوراه يف احلقوق، جامعة القاهرة، نظرية كذلك: مفيدة سويدان، 

.421مرجع سابق، ص   
.183ـ عائشة بن قارة مصطفى، مرجع سابق، ص (3)  
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ويدفع املتهم كذلك بكل  ،فلسلطة االام أن تلجأ إىل أية وسيلة إلثبات وقوع اجلرمية على املتهم

. إذن فجميع األدلة )1(ويستظهر القاضي احلقيقة بكلّ ذلك أو بغريه من طرق اإلثبات ،الوسائل

.)2(ل بينها إال مبقدار ما حتدثه من أثر يف نفس القاضي من ارتياح واطمئنانمتساوية ال تفاض  

وقد استقر مبدأ حرية اإلثبات اجلنائي منذ القدمي على الرغم من أنّ " تقنني التحقيقات اجلنائية 

 خاصة التعليمة املقررة للمحلفني ،وإنما أشري إليه يف بعض النصوص ،الفرنسي" مل يكرسه صراحة

). 3(لدى حمكمة اجلنايات  

يف الوقت احلايل، فإنّ قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي قد أقر مبدأ حرية اإلثبات 

) منه حيث تنص: " ما مل يرد نص خمالف، جيوز إثبات 427اجلنائي صراحة مبقتضى املادة(

وهذا النص وإن  ،)4(اجلرائم جبميع طرق اإلثبات، وحيكم القاضي بناء على اقتناعه الشخصي" 

كان خمصصا حملاكم اجلنح، إالّ أنّ مبدأ حرية اإلثبات يطبق أمام مجيع أنواع احملاكم اجلنائية، إالّ 

. وتأييدا لذلك تفرض حمكمة النقض الفرنسية على حماكم )5(إذا نص القانون على خالف ذلك

كاملة لإلثبات، فهي تشدد يف املوضوع تطبيقا صارما هلذا املبدأ حبيث تفرض يف النهاية حرية 

العديد من أحكامها على حرية قضاة املوضوع يف االستعانة بأي دليل يكون الزما لتكوين 

، بيد أنّ الدائرة اجلنائية )6() تطبق على وسائل الدفاع427ن املادة م 2عقيدم، وأنّ الفقرة (

                                                
.240ـ  أمحد ضياء الدين حممد خليل، مرجع سابق، ص (1)  
 جيب التمييز بني مبدأ حرية اإلثبات وحرية القاضي يف االقتناع، وعدم اخللط بينهما، حيث يقصد باألول الطريق اإلثبايت املرسوم لكل ـ(2)

حمل اإلثبات، بينما يتعلّق الثاين بنطاق سلطة القاضي يف تقدير وتقييم أطراف الدعوى مبا فيهم القاضي يف اختيار وسائل اإلثبات املالئمة للواقعة 

ر:  أمحد الدليل، حبيث ميثّل املبدأ الثاين األساس الذي يسيطر على آخر مرحلة من مراحل تقدير الدليل اجلنائي منذ نشأته حىت حتقيق غايته. انظ

ة الدليل يف املواد اجلنائية، رسالة ضياء الدين حممد خليل، مشروعية يف جمال اإلجراءات اجلنائية، دراسة حتليلية مقارنة لنظرييت اإلثبات واملشروعي

.   248ص  1982دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة عني مشس،   
. (Code d'instruction francais)من قانون التحقيقات اجلنائية الفرنسي 342ـ املادة (3)  

(4) Article 427 du (C.P.P) , dispose que :" Hors les cas où la loi en dispose autrement, les 
infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son 
intime conviction". 
(5) Merle et Vitu, op. cit, p. 165.  
(6)Cass;Crim 12avril 1995, B, n° 156. Cass;Crim 15 juin 1993, B, n° 210, Cass ;Crim 25     
   septembre 1987, B, n° 316 .      
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رية اإلثبات، فهي ترى أنه طاملا حملكمة النقض الفرنسية ذهبت أكثر من ذلك يف احترام مبدأ ح

ال يوجد نص قانوين يستبعد صراحة دليال ما فال جيوز للمحكمة عدم قبول هذا الدليل ولو 

غري أنها  ،)1(كان ذلك الدليل غري مشروع بل لو كان عدم املشروعية ناجتة عن ارتكاب جرمية 

يف اجللسة أي احترام  تشترط فحسب أن يكون هذا الدليل قد خضع للمناقشة احلضورية

حقوق الدفاع.       

) من قانون اإلجراءات 212كذلك أقر املشرع اجلزائري مبدأ حرية اإلثبات اجلنائي يف املادة(   
عدا  اجلزائية اجلزائري حيث نصت على أنه: " جيوز إثبات اجلرائم بأي طريق من طرق اإلثبات ما

وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا القتناعه  ، ذلكاألحوال اليت ينص فيها القانون على غري
.)2(الشخصي"  

) من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري حيث تنص على أنّ 291نفس الشيء كرسته املادة (      

بتقدمي أي دليل تراه الزما لظهور  ،"للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى

بقوهلا" أنّ القانون  ،هذا املبدأ يف العديد من أحكامها )3(لنقض املصرية وقد أكّدت حمكمة ا ،احلقيقة"

ـ فيما عدا ما إستلزمه من وسائل خاصة لإلثبات ـ فتح بابه أمام القاضي اجلنائي على مصراعيه 

                                                
 °Cass;Crim 15 juin 1993, B, n° 210. Cass;Crim 6avril 1993, J.C.P, édition générale, nـ  (1)
43, note Mme Rassat, p. 415.  

) من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ضمن األحكام املشتركة واملتعلقة  212املشرع اجلزائري أدرج نص املادة(  من املالحظ أنّـ  (2)

نص  بطرق اإلثبات أمام جهات  احلكم مما ال يدع أي شك يف تطبيقها أمام كل اجلهات القضائية اجلزائية، يف حني أنّ املشرع الفرنسي أورد

) جزائري، ضمن أحكام اجلنح، مما أثار جدال فقهيا حول تطبيقه أمام 212دة( ) قانون اإلجراءات الفرنسية اليت تقابل املا 427املادة( 

) هو حكم عام، انظر يف هذا الشأن:  427اجلهات األخرى إالّ أنّ الكثري من الفقهاء يعتربون أنّ حكم املادة(   

G. Lauvasseur, La juridiction correctionnelle depuis l'application du code de procédure 
pénal, revus du science criminelle,1959, p. 577.   

) الصادر 1950لسنة  150جتدر اإلشارة أنّ احملاكم املصرية كانت قد استقرت ـ قبل صدور قانون اإلجراءات اجلنائية احلايل (رقم ـ  (3)

نائي حرية االستعانة بكافة وسائل اإلثبات لتكوين اقتناعه ـ على تطبيق مبدأ حرية اإلثبات، واستقرت على أنّ للقاضي اجل 1950يف سنة 

، جمموعة القواعد القانونية، اجلزء الرابع، رقم  1939يونيه سنة  12حول حقيقة الوقائع املرفوعة عنها الدعوى. انظر على سبيل املثال: نقض 

.  64، ص 68لسادس، رقم ، جمموعة القواعد القانونية، اجلزء ا1943يناير سنة  11. نقض 575، ص 406  
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خيتار من كل طرقه ما يراه موصال إىل الكشف عن احلقيقة ويزن قوة اإلثبات املستمدة من كل 

  .    )1(عنصر

: ـ النتائج املترتبة على تطبيق مبدأ حرية اإلثبات اجلنائي 2  

فإنّ إعمال مبدأ حرية اإلثبات جيعل القاضي اجلنائي يتمتع بدور إجيايب يف  ،على ضوء ما تقدم    
توفري وقبول وتقدير الدليل اجلنائي مبا يف ذلك الدليل االلكتروين.  

أما القاضي اجلنائي يف توفري وقبول الدليل االلكتروين دور  ،وسوف نتناول من خالل التايل     

الثاين واخلاص بسلطة القاضي اجلنائي يف تقدير الدليل االلكتروين.       طلبمسألة التقدير نتركها للم  

  أ ـ الدور االجيايب للقاضي اجلنائي يف توفري الدليل االلكتروين:

وبصفة  ،األدوار أمهية يف الدعوى اجلنائية بل لعله أكثر ،يؤدي القاضي اجلنائي دورا هاما
ومل يكن منح القاضي اجلنائي هذا الدور سوى أحد مظاهر اعتناق  ،خاصة يف شأن عملية اإلثبات
وحتى يتضح لنا هذا الدور املهم للقاضي اجلنائي يتعين لنا أن نقوم  ،املشرع ملبدأ حرية اإلثبات

نعرض ألهم مظاهر الدور االجيايب للقاضي اجلنائي.   مث ،بتحديد مفهوم هذا الدور بداية  

يقصد به عدم التزام القاضي  ـ مفهوم الدور االجيايب للقاضي اجلنائي يف توفري الدليل االلكتروين:1 

وإنما له سلطة بل وواجب عليه أن يبادر من تلقاء نفسه إىل  ،مبا يقدمه له أطراف الدعوى من أدلة

ذلك أنّ احلقيقة ال  ،)2(لتحقيق الدعوى والكشف عن احلقيقة الفعلية فيها اختاذ مجيع اإلجراءات

وليس له أن يقنع مبا يقدمه  ،وإنما يف حاجة دوما إىل من يبحث وينقب عنها ،تظهر من تلقاء نفسها

إليه أطراف الدعوى وإنما عليه أن يبحث بنفسه عن األدلة الالزمة لتكوين عقيدته على الوجه 

).3(نه يسعى إىل اكتشاف احلقيقة املوضوعية أي احلقيقة يف كل نطاقهاالصحيح أل  

                                                
         ، 35رقم  20، س 1969يناير  20. نقض 87، ص 21رقم  16، جمموعة أحكام حمكمة النقض، س 1965يناير  25نقض  ـ  (1)
، 185رقم  29، س 1984نوفمرب  25. وانظر أيضا: 442، ص  84رقم  29، س 1978أبريل  24. وانظر كذلك: نقض 164ص 
. 821ص   
.360، ص 1953مد مصطفى، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، مطبعة دار النشر الثقافة، الطبعة الثانية القاهرة، ـ حممود حم(2)  
.78ـ حممود جنيب حسين، مرجع سابق، ص (3)  
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فإذا كان عمل هذا األخري جمرد  ،ويف ذلك خيتلف دور القاضي اجلنائي عن دور القاضي املدين      

فليس له أن يبادر من تلقاء نفسه إىل البحث عن أي  ،قبول األدلة املقدمة من اخلصوم يف الدعوى

بينما القاضي اجلنائي ال يتخذ هذا  ،قدميه وأن يوجه أحد األطراف إىل تقدمي دليل بعينهدليل أو ت

سواء نص  ،فمن حقّه بل من واجبه أن يتحرى ويبحث عن احلقيقة جبميع الوسائل ،)1(الدور السليب

) من 212وقد أكّدت هذا املعىن املادة( ،عليها القانون أم مل ينص عليها كالدليل االلكتروين مثال

. )2(من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري291قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري واملادة   

إذا كانت مهمة البحث  ـ مظاهر الدور االجيايب للقاضي اجلنائي يف توفري الدليل االلكتروين: 2     

فال يعين ذلك  ،اء والدفاععن األدلة وتقدميها يف مرحلة احملاكمة تقع بصفة أساسية على عاتق اإلدع

أنّ القضاة ال يتحملون جانبا من هذه املسؤولية. بل يلقى عليهم عبء اإلثبات شأم يف ذلك شأن 

ولالستدالل على ذلك نالحظ أنّ احملاكم الفرنسية يف مواد اجلنح واملخالفات ميكنها  ،سلطة االام

فلها أن تسأل أو تستجوب املتهم حول  ،)3(اأن تتخذ مجيع اإلجراءات الضرورية لتكوين اقتناعه

وميكنها  ،) من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي 536و 442أساس االام املوجه إليه( املادتان 

مساع الشهود أو استدعاء اخلرباء إذا واجهتها مسألة فنية.   

صا منح مبوجبه رئيس حمكمة أما يف مواد اجلنايات فقد أفرد القانون اإلجرائي الفرنسي نصا خا    
(املادة  اجلنايات سلطة تقديرية خاصة للقيام جبميع اإلجراءات اليت يقدر فائدا يف كشف احلقيقة

) من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي. 310  
                                                

صاحل اليت حتميها ـ وتكمن العلّة يف الفرق بني دور كل من القاضي اجلنائي والقاضي املدين يف البحث عن األدلة، إىل اختالف طبيعة امل  (1)
ها حتمي مصاحل خاصة فإنا الدعوى املدنيتمع، أمة، فاألوىل حتمي مصلحة عامة هي مصلحة اة والدعوى املدنية كل من الدعوى اجلنائي

. 851ص ، 2002 السكندرية، االطبعة الثانية، بأطرافها. انظر:  حممد زكي أبو عامر، اإلجراءات اجلنائية، دار اجلامعة اجلديدة،   
ويف ذلك قضت حمكمة النقض املصرية " أنّ القانون قد أمد القاضي يف املسائل اجلنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة يف سبيل تقصي ـ  (2)

كل طرقه  تبوث اجلرائم أو عدم تبوثها والوقوف على حقيقة عالقة املتهمني ومقدار اتصاهلم ا ففتح له باب اإلثبات على مصراعيه خيتار من
 ما يراه موصال إىل الكشف عن احلقيقة ويزن قوة اإلثبات املستمدة من كل عنصر مبحض وجدانه فيأخذ مبا تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما ال

يف كل حالة ترتاح إليه غري ملزم بأن يسترشد يف قضائه بقرائن معينة بل له مطلق احلرية يف تقدير ما يعرض عليه منها ووزن قوته التدليلية 
حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها، بغيته احلقيقة اليت ينشدها إن وجدها ومن أي سبيل جيده  مؤديا إليها وال رقيب عليه يف ذلك 

، جمموعة 1969يناير  20. نقض 575، ص 406، جمموعة القواعد القانونية، اجلزء الرابع، رقم 1936يونيه  12غري ضمريه وحده. نقض 
.  164، ص 35، رقم 20كام النقض، س أح  
       ،2002ـ السيد حممد حسن شريف، النظرية العامة لإلثبات اجلنائي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة،  (3)

.213ص   



	                    الباب الثاين   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  		     لكترونيةاحلماية اجلنائية اإلجرائية للحكومة اإل     
 

 290  

من قانون اإلجراءات  291فقد نصت املادة  ،ال خيتلف الوضع يف ذلك عن القانون املصري     

ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقدمي أي دليل تراه  ،ة على أنه "للمحكمة أن تأمراجلنائي

وهلذا أجيز للمحكمة أن توجه إىل الشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور  ،الزما لظهور احلقيقة"

ء ومسح هلا أن تسمع شهادة أي شخص حيضر من تلقا ،)1(احلقيقة يف أية حالة كانت عليها الدعوى

. وأن تأمر ولو من تلقاء نفسها )2(نفسه لتقدمي ما لديه من معلومات يف شان الدعوى املعروضة

بإعالن اخلرباء ليقدموا إيضاحات باجللسة عن التقارير املقدمة منهم يف التحقيق االبتدائي أو أمام 

.)3(احملكمة  

نترنت بتقدمي بيانات معلوماتية إىل مزود خدمة اال تطبيقا لذلك فالقاضي اجلنائي أن يوجه أمرا     

املتعلّقة مبستخدم االنترنت، كعناوين املواقع اليت زارها ووقت الزيارة والصفحات اليت اطلع عليها 

وامللفات اليت جلبها واحلوارات اليت شارك فيها والرسائل االلكترونية اليت أرسلها  أو استقبلها وغريها 

. )4(املستخدم عندما يتصل بالشبكةمن املعلومات املتعلقة بكل أفعال   

من مظاهر الدور االجيايب للقاضي اجلنائي يف البحث عن الدليل االلكتروين، أنه بإمكان 

القاضي اجلنائي أن يأمر القائم بتشغيل النظام بتقدمي املعلومات الالزمة الختراق النظام والولوج إىل 

فرات اخلاصة بتشغيل الربامج املختلفة، أو تكليفه داخله، كاإلفصاح عن كلمات املرور السرية والش

حبل رموز لبيانات مشفّرة داخل ذاكرة احلاسب اآليل، كذلك للقاضي اجلنائي سلطة األمر بتفتيش 

مالئمة هذا مىت ما قدر ضرورة و نظم احلاسب اآليل مبكوناته املادية واملعنوية وشبكات االتصال

اإلجراء.  

اضي اجلنائي يف قبول الدليل االلكتروين: ب ـ الدور االجيايب للق  

من حيث  ،ثنا فيما سبق عن الدور االجيايب للقاضي اجلنائي يف توفري الدليل االلكتروينحتد

حيث ال جيوز له أن  ،وتبين كيف أنّ القاضي اجلنائي على خالف القاضي املدين ،ماهيته ومظاهره
                                                

من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري. 273املادة ـ  (1)  
جراءات اجلنائية املصري. من قانون اإل 277ـ املادة   (2)  
من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري. 293املادة ـ  )(3  
.193ـ عائشة بن قارة مصطفى، مرجع سابق، ص )(4  
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وإنما عليه أن يبحث بنفسه عن األدلّة ذات األثر يف  ،ةيقنع مبا يقدمه له األطراف يف الدعوى من أدلّ

وتعد مرحلة قبول الدليل  ،وأن يستثري األطراف إىل تقدمي ما لديهم من أدلّة ،تكوين عقيدته

االلكتروين اخلطوة الثانية بعد البحث عن الدليل وتقدميه من قبل كلّ من سلطة االدعاء واملتهم 

وذلك من أجل خلق  ،أنّ الفصل يف الدعوى يتطلب حتقيق دليل بعينه والقاضي يف حالة ما إذا تطلب

.  )1(حالة اليقني املطلوبة لدى القاضي كأساس إلصدار حكمه باإلدانة أو لتأكيد حالة الرباءة  

أمريكي:  ـ يف النظام األجنلو ثانيا  

ريعات اليت نظام اإلثبات يف التشريعات ذات األصل األجنلوأمريكي خيتلف عن غريه من التش 

تأخذ بالنظام الالتيين، فالدليل يف النظام األول حتكمه قواعد خاصة لقبوله أمام احملاكم، سواء تعلّقت 

هذه القواعد مبضمون أو فحوى األدلة، أو بكيفية تقدمي األدلة.  

 ،)The Hearsay Rule()2(شهادة السماعفمن القواعد املتعلقة مبضمون األدلة:قاعدة استبعاد     

وهي قاعدة متعلقة مبضمون الدليل، ومادام الدليل االلكتروين يف أصله ميثّل شهادة مساع على أساس 

       أنه يتكون من مجل وكلمات أدخلها شخص إىل جهاز الكمبيوتر، سواء متّ معاجلة تلك البيانات

.)3(أو مل يتم ذلك  

بوعة اليت خيرجها احلاسوب يف ومن شأن ذلك أن يثري اعتراضا على قبول املستندات املط  

اإلثبات أمام القضاء اجلنائي.  

املتعلقة بكيفية تقدمي األدلة إىل القضاء، وحتديد مدى قبوهلا، كأدلة إثبات  أما بالنسبة للقواعد

     )،The Best Evidence Ruleبقاعدة الدليل األفضل ( يف املواد اجلنائية، تلك القاعدة املعروفة

، ولو طبقنا هذه القاعدة من حيث )(Original Document Ruleرر األصليأو قاعدة احمل

املبدأ على الدليل االلكتروين لكان مستبعدا كوسيلة إثبات يف هذا النظام. وهو ما أدى إىل قلق رجال 

                                                

  .195عائشة بن قارة مصطفى، مرجع سابق، ص ـ  )1( 
(2) ـ   Thomas J. Gardner, TerryM. Anderson, Criminal Evidence, Principles and cases, (5) 
fifth edition, Thompson Wadsworth Publisher, 2004, p.140. 

.404شيماء عبد الغين، مرجع سابق، ص ـ  )3(  
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الضبط القضائي واملدعيني العموميني من أنّ جمرد خمرجات طابعة ملف الكتروين خمزن على احلاسوب 

.)1(يعد أصليا ال  

ما موقع الدليل االلكتروين من هذه القواعد، اإلشكال الذي ينبغي طرحه يف هذا املقام هو:  

فهل يتم رفضه ومن متّ استبعاده كدليل إثبات جنائي، أم يتم قبوله، وعلى أي أساس يكون هذا 

ذلك ما سنحاول بيانه فيما يلي: القبول؟.  

من قاعدة استبعاد شهادة السماع: استثناء ـ الدليل االلكتروين مقبول 1  

يشهد فيها الشاهد مبا ) 2(الشهادة قد تكون عن رؤية (حضورية)، وقد تكون شهادة مساعية

مسعه ممن رأى الواقعة، واحلقيقة أنّ بعض التشريعات كالواليات املتحدة األمريكية و اجنلترا وكندا 

ّ بالشهادة السماعية يف واستراليا ال ّ شهادة تعتد ّ الدليل االلكتروين يعد  اإلثبات اجلنائي. ومبا أن

، فيظهر من أول وهلة أنه دليل غري مقبول، إال أنه يف احلقيقة غري ذلك، ألنّ املشرع يف )3(مساع

األنظمة األجنلوأمريكية وضع قائمة من االستثناءات على قاعدة شهادة السماع ومن بينها البيانات 

 (Evidence from Computer) يتم احلصول عليها من الكمبيوترواملعلومات اليت 

)، حيث يكون هذا األخري مقبوال يف اإلثبات شأنه شأن غري من  (Computer Printoutsوأ

.)4(األدلة  
                                                

.440ـ عمر حممد بن يونس، اإلجراءات اجلنائية عرب االنترنت يف القانون األمريكي، مرجع سابق، ص   (1)  

، بيان أو تقرير  ”Hearsay“عن الغري أو الشهادة النقلية وباإلجنليزية،  يقصد بشهادة السماع أو كما يطلق عليها البعض التسامعـ  )2(

شفوي أو كتايب حيدث خارج احملكمة، ويقدم إليها من أجل احلقيقة وبعبارة أخرى من أجل إثبات أمر حدث خارج اجللسة وكان صادقا. 

.33،  ص 2010ة العربية، الطبعة األوىل، سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير األدلة، دار املهضرمزي رياض عوض، انظر:   

. 294انظر فيما سيأيت، ص ـ (3)  

وجتدر اإلشارة إىل أنّ قبول الدليل االلكتروين على أساس استثناء قاعدة شهادة السماع ال ينطبق على مجيع أنواع سجالت احلاسوب، ـ  )4(

سجالت احلاسوب درالية األمريكية إىل ثالث أنواع، ذلك أنه سبق ذكرنّ هذه األخرية متّ تقسيمها من قبل احملاكم الف

)، (Computer-generate recordsاحلاسوب املتوالدة وسجالت ، (Computer-stored records)املخزنة

بني التدخل اإلنساين ومعاجلة الكمبيوتر. وهناك نوع ثالث من السجالت جيمع   

. (Word)زنة على بيانات بشرية، مثل املخرجات من برنامج الكتابة من الكمبيوترففي النوع األول، حيث حتتوي سجالت احلاسوب املخ  

فهي تعترب شهادة مساعية مثلها يف ذلك مثل الكلماتأو التقريرات اليت يسجلها اإلنسان على األجهزة املختلفة.   
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وجتدر اإلشارة أن القضاء االجنليزي يناقض أساس قبول الدليل االلكتروين يف االثباث اجلنائي،         

إالّ  ،أنه استثناء شهادة السماع بله يف االثباث اجلنائي على أساسشرع االجنليزي يقحيث وإن كان امل

ويظهر ذلك جليا يف العديد من القضايا  ،مباشرةهذا الدليل على أساس أنه شهادة أنّ القضاء قد قبل 

ادن اليت متّ العثور يف حيازة املتهم على بعض املع )1((R.v.Wood)ففي قضية  ،املعروضة أمامها

وقد قدمت  ،قد سرقت وكانت تركيبة املادة الكيمياية هلذه املعادن مسجلة يف كمبيوتر اين عليه

والسؤال الذي طرح يف هذه القضية هل تعترب هذه الورقة الناجتة  ،ورقة خمرجة من الكمبيوتر كدليل

احملكمة معتربة أنّ الورقة الناجتة  وبالتايل ال نأخذ به؟ ـ أجابت عن ذلك ،عن الكمبيوتر دليال مساعيا

وتصلح لإلثبات فهي ليست من قبيل الشهادة السماعية.  ،عن الكمبيوتر مقبولة وفقا للشريعة العامة

الدليل املستخرج من جهاز قياس  )Castle v. Cross)()2كما قبلت احملكمة اجلزئية يف قضية 

س من قبيل الشهادة السماعية. نسبة الكحول يف الدم باعتباره دليال مباشرا ولي  

يف نفس االجتاه أيضا قضت حمكمة االستئناف يف اجنلترا بقبول الدليل املستخرج من الكمبيوتر يف     

بوصفه شهادة مباشرة وليست مساعية واليت ختلص وقائعها يف أنه  )R.v.Pettigrew)()3قضية 

رقام النقود املسروقة واليت كانت مسجلة يف وجد يف حيازة املتهم الذي قام بالسطو على البنك أ

وقد قبلت احملكمة يف هذه القضية خمرجات الكمبيوتر الورقية باعتبارها  ،كمبيوتر البنك يف اجنلترا

دليال مباشرا وليس من األدلة السماعية.  

                                                                                                                                              
تقدم مباشرة إىل احملكمة، فهي ليست من قبيل شهادة السماع،  أما النوع الثاين، فإنّ اجلهاز هو الذي يقوم بتدوين البيانات اليت تصلح أن    

وتتوقف قيمته الثبوتيه على ما إذا كان جهاز الكمبيوتر يعمل بطريقة أم ال.     

ر عن أما بالنسبة للنوع الثالث، والذي جيمع بني التدخل اإلنساين ومعاجلة الكمبيوتر، وإن كان جزء منها يعد شهادة السماع وهو الصاد   

 اإلنسان إال أنه ال يعد هذا النوع من السجالت شهادة مساع، حتى وإن كان جيب توافر لصحة املستند االلكتروين شرطني: فمن ناحية    

ب توافر الشرط الالزم لصحة الشهادة السماعية، كما أنه جيب التأكد من عمل اجلهاز نفسه على حنو صحيح. عمر بن يونس، مرجع جي

. 403وما بعدها. وانظر أيضا: شيماء عبد الغين، مرجع سابق، ص  437 سابق، ص  
  ,R.v.Wood, 1983, 76 Cr. App. R 23, Steve Uglow, evidence, text and materials, Londonـ  (1)
Sweet and Maxwell, 1997, p. 514 

.391مشار إليه عند: شيماء عبد الغين, مرجع سابق, ص   
    .Castle v. Cross, 1985, 1 All E.R,87 SteveUglow, ibidem, p.515ـ  (2)

SteveUglow, op. cit, p. 514 : وقائع هذه القضية مستمدة منـ ) (3  
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ـ الدليل االلكتروين مقبول استثناء من قاعدة الدليل األفضل: 2  

التشريعات ذات األصل األجنلوأمريكي إىل تطبيق قاعدة الدليل  تذهب قواعد اإلثبات يف

األفضل واليت يقصدا: ألجل إثبات حمتويات كتابة أو سجل أو صورة، فإنّ أصل الكتابة أو السجل 

. )1(أو الصورة يكون مطلوبا  

.)2(ال جيوز تقدمي الصورة إلثبات حمتوى األصل هذا يعين   
من قانون اإلثبات األمريكي و  )1002(قاعدة مبوجب املادة هذه الأقر القانون األمريكي  

اليت تقضي على أنّ حجية الكتابة أو التسجيل أو الصورة رهن بتقدمي األصل إالّ إذا نص على خالف 

.)3(ذلك   

ومع انتشار اجلرائم املعلوماتية وتوسع انتشارها بتقنيات متطورة، استدعى األمر إىل تغيري هذه 

تتالءم مع عصر املعلومات، وقد استجابت بعض التشريعات(كالقانون األمريكي القاعدة لكي 

واالجنليزي) هلذه املستجدات، وقام حبسم هذه املسألة لصاحل الدليل االلكتروين، وذلك من خالل 

من  )101/1( والدليل على ذلك أنه متّ تطوير املادة ،)4(تعديل قانون اإلثبات الفدرايل األمريكي

لكي تشمل الدليل االلكتروين بشكل موسع، حيث مسحت باالعتراف  )5(ثبات األمريكيقانون اإل

                                                
.440ـ عمر حممد بن يونس، مرجع سابق، ص  )(1  

(2) ـ    Amoury (B) et Poullet (Y)،٬ le droit de la preuve face à l'informatique et télématique،٬ 
revue internationale de droit comparé،٬ n° 2،٬ avril - juin،٬ 1985،٬ p. 339.  

جاء نصها احلريف كالتايل:" باستثناء ما هو مقرر يف هذا القانون أو بقانون خاص يصدر عن الكوجنرس، فإنه عند إثبات مضمون الكتابة ) ـ 3(
"، والنص باإلجنليزية كالتايل:جيل والصورةأصل الكتابة والتس والتسجيل والصورة فإنه يلزم توافر  

Rule (1002).of FEDERAL RULES OF EVIDENCE,providesthat:"To prove the content of 
a writing, recording, or photograph, the original writing, recording, or photograph is 
required, except as otherwise provided in these rules or by Act of Congress" 

بنبغي التنبيه أنّ التطور الذي حصل يف جمال التشريع ال يقتصر فقط على قواعد الفدرالية لإلثبات األمريك ي، بل يشمل فضال عن ذلك ـ  (4)
اإلثبات الكالفورين، على أنّ:"  ) من قانون1500/5، حيث تنص املادة (كاليفورنيا، وايواالقوانني اخلاصة بالواليات كتلك القائمة يف والية 

فضل املعلومات املسجلة بواسطة احلاسب أو برامج احلاسب، أو نسخ أيهما ال جيب وصفها أو معاملتها على أنها غري مقبولة مبقتضى قاعدة "أ
)، قاعدة إثبات جديدة Iowaبوالية ايوا( 1984) من القانون اجلديد جلرمية احلاسب لسنة 716/16األدلّة" ". وكذلك جاءت املادة (

ليت تقضي بأنه :" يف أحوال االام مبقتضى هذا الفصل، تكون خمرجات احلاسب مقبولة كدليل على الكيان املنطقي أوالربنامج  أو البيانات ا
حيتويها حاسب أو البيانات اليت تؤخذ منه، بغض النظر عن تطبيق قاعدة إلثبات تقضي خبالف ذلك".   

(5) ـ  Rule (1001  )1/ . of  FEDERAL RULES OF EVIDENCE،٬provides that:" Writings and 
recordings.—‘‘Writings’’ and ‘‘recordings’' consist of letters،٬ words،٬ or numbers،٬ or their 
equivalent،٬ set down by handwriting،٬ typewriting،٬ printing،٬ Photostatting،٬ photographing،٬ 
magnetic impulse،٬ mechanical or electronic recording،٬ or other form of data compilation" 
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)، لكي Electronicوااللكترونية ( (Recording)) واملسجلة  (Writingsباملواد املكتوبة

حتظى بذات االهتمام الذي حتظى به األدلّة األخرى يف احملاكم، وبالتايل قام املشرع األمريكي 

كل من احلروف أو الكلمات أو األرقام أو ما  مدلول موسع للكتابة والتسجيالت ليشملباستخدام 

شكل أو منسوخة على اآللة الكاتبة أو مطبوعة أو متّ تصويرها أو اختذت  يعادهلا، مكتوبة على اليد

.)1(نبضات مغناطيسية بتسجيل ميكانيكي أو الكتروين أو أي شكل آخر من جتميع املعلومات  

لذلك يتم اعتبار الكتابة املوجودة داخل اجلهاز يف صورة كهرومغناطيسية من قبيل النسخة       

ة وبالتايل ال نصطدم بقاعدة الدليل األفضل، ونعترب أنّ احملرة.األصلية نسخة أصليرات االلكتروني  

روين، ولقد ذهب القانون األمريكي أبعد من ذلك حال توسعه يف مدلول عرض الدليل االلكت
إذا كانت البيانات خمزنة يف من قانون اإلثبات األمريكي) على أنه:"  3/ 1001إذ تنص املادة(

حاسوب أو جهاز مماثل فإنّ خمرجات الطابعة أو أية خمرجات أخرى ميكن قراءا بالنظر إىل ما متّ 
. )2("إظهارها وتربز انعكاسا دقيقا للبيانات، تعد بيانات أصلية  

خالل هذه املادة أنه يقبل الدليل االلكتروين املستخرج من الطابعة كدليل أصلي يفهم من 
كامل، من غري جلب احلاسوب إىل قاعة احملكمة لتأكيد تلك األصالة.  

ضوابط  قبول الدليل اإللكتروين يف اإلثباث اجلزائي :الفرع الثاين    

بكافة وسائل اإلثبات الالزمة مبا يف  إذا كان من املسلم به أنّ للقاضي اجلنائي حرية االستعانة

ذلك الدليل االلكتروين لتكوين عقيدته، فإنه يثور التساؤل حول نطاق هذه احلرية، وما إذا كانت 

  حرية مطلقة أو نسبية.

الواقع أنّ حرية القاضي اجلنائي يف هذا الشأن ال ميكن أن تكون مطلقة من كل قيد، ألنّ  

طلقة. لذا كان من الضروري رسم ضوابط وأطر معينة يتعين أن متارس هذه السلطة املطلقة مفسدة م

                                                
.388ـ شيماء عبد الغين، مرجع سابق، ص  )1(   

(2) ـ   Rule( 1001/ 3). of  FEDERAL RULES OF EVIDENCE،٬provides that:"If data are 
stored in a computer or similar device،٬ any printout or other output readable by sight،٬ 
shown to reflect the data accurately،٬ is an ‘‘original’’. 
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املشرع، وهو الوصول إىل احلقيقة  يسعى إليه السلطة يف نطاقها حبيث ال تنحرف عن الغرض الذي

.)1(الفعلية يف الدعوى  

م على ضوء ما تقدم، سوف نبني فيما يلي ضوابط قبول الدليل اإللكتروين من وجهة نظر النظا

الالتيين واألجنلو أمريكي وذلك وفق التفصيل التايل:  

أوالـ ضوابط القبول يف النظام الالتيين:  

يوجد قيدا عاما حيد من حرية القاضي يف قبول الدليل اإللكتروين، هو قيد املشروعية، باإلضافة 

ن كل طرف إىل قيد ثاين هو وجوب يقينية هذا الدليل فضال عن ضرورة مناقشته من قبل القاضي وم

له مصلحة يف ذلك.  

ـ قيد مشروعية احلصول على الدليل اإللكتروين: 1  

ختضع قواعد اإلثبات اجلنائي ملبدأ املشروعية ومقتضاه أنّ الدليل اجلنائي مبا يتضمنه من أدلة  

مستخرجة من وسائل إلكترونية كالكمبيوتر مثال، ال يكون مشروعا ومن مثّ مقبوال يف اإلثبات، إالّ 

إذا جرت عملية البحث عنه واحلصول عليه وإقامته أمام القضاء يف إطار أحكام القانون واحترام قيم 

، فإذا كان املشرع يلقي على كاهل احملقق مهمة كشف )2(العدالة وأخالقياا اليت حيرص على محايتها

عية، وذلك باحترام احلقيقة يف شأن اجلرمية ومجع أدلتها فإنّ عمله مشروط بأن يتم  يف رحاب الشر

حقوق األفراد وعدم املساس ا إال يف احلدود اليت يقررها القانون، فإن جتاوز احملقق هذه احلدود 

ومتكّن من احلصول على دليل يثبت وقوع اجلرمية، وجب طرح هذا الدليل وعدم قبوله يف 

.)3(اإلثبات  

                                                
.101ص مرجع سابق،  ـ مجيل عبد الباقي الصغري،(1)  

  Djavad (F), le fardeau de la preuve en matière pénale essai d'une théorie générale, thèseـ (2)
Paris, 1977, p. 26. 

     ) جمموعة أحكام النقض1990/ 2/1ـ ويف ذلك تقرر حمكمة النقض بأنه ال جيوز إدانة املتهم إىل دليل ناشئ عن إجراء باطل (نقض  )(3

. 27ص  2رقم  40س   
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نصوصا  )3(والقوانني اإلجرائية املختلفة )2(ة، والدساتري الوطني)1(ولقد وضعت االتفاقيات الدولية     

تتضمن ضوابط لشرعية اإلجراءات املاسة باحلرية ومن متّ فإنّ خمالفة هذه النصوص يف حتصيل الدليل 

اجلنائي يصم هذا الدليل اجلنائي بعدم املشروعية، ومن هنا فإنه ال جيوز للقاضي أن يقبل يف إثبات 

رونيا متّ حصوله من تفتيش لنظام معلومايت باطل، وذلك إثر صدور إذن من إدانة املتهم دليال الكت

جهة غري خمتصة، أو مل تكن اجلرمية االلكترونية حمل اإلذن قد وقعت بعد .. .    

وعليه يكتسب هذا القيد أمهية كربى نتيجة التقدم اهلائل الذي حتقّق يف السنوات األخرية يف        

 ،للبحث والتحقيق واليت تسمح أكثر فأكثر باختراق جمال احلياة اخلاصة لألفرادشأن الوسائل الفنية 

وإن كان يف مقابل ذلك يرضي أو يليب مقتضيات العدالة اجلنائية على مكافحة اجلرمية بصفة عامة 

واجلرمية االلكترونية بصفة خاصة. ومما يثار حبثه يف هذا الصدد هو قيمة الدليل غري املشروع يف 

ثبات اجلنائي، فهل يتم استبعاده ملخالفته القواعد العامة لإلجراءات اجلنائية واملبادئ القانونية اإل

أم يتم قبوله وذلك محاية للمصلحة العامة على حساب املصلحة اخلاصة لألفراد؟    ،)4(العامة  

.  فيما يلي سنتناول قيمة الدليل غري املشروع، سواء كان  دليل إدانة أودليل براءة  

  أ ـ بالنسبة لدليل اإلدانة:

انطالقا من قاعدة أنّ األصل يف اإلنسان الرباءة فإنّ املتهم جيب أن يعامل على أساس أنه برئ 

وهذا يقتضي أن تكون األدلة اليت  ،يف خمتلف مراحل الدعوى إىل أن يصدر حبقّه حكم  بات(ائي)

قليدية أو ناجتة عن الوسائل االلكترونية بصفة يؤسس عليها حكم اإلدانة مشروعة سواء كانت أدلة ت

                                                
) من 38ـ 8ـ  3. واملواد (1948) من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة 12ـ 11ـ  5ـ راجع على سبيل املثال املواد:( ) (1

. وكذلك االتفاقية الدولية ضد التعذيب وسائر املعامالت غري اإلنسانية 1950االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية لسنة 
. 1987. وأيضا االتفاقية األوربية ملنع التعذيب واملعاملة غري اإلنسانية  أو املهينة لسنة 1984واحلاطة من الكرامة البشرية لسنة   

.1996) من الدستور اجلزائري لسنة 35ـ 2فقرة  34ـ 32ـ 48ـ 46راجع املواد: (  )  ـ(2  
)  44و  41من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري. كذلك املادتني () 206ـ 141ـ 95ـ  94ـ 91ـ 35ـ 34(ـ راجع املواد: (3)

من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري.   
ض البلجيكية بأن وصف الدليل غري املشروع ال يقتصر فقط على الفعل الذي حيظره القانون صراحة بل يشمل كل ـ قضت حمكمة النق (4)

انظر: مجيل عبد الباقي الصغري، أدلة اإلثبات اجلنائي  فعل يتعارض مع القواعد اجلوهرية لإلجراءات اجلنائية أو املبادئ القانونية العامة.
.  110مرجع سابق، ص  ...،والتكنولوجيا احلديثة  
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 ،ومن أمثلة الطرق غري املشروعة التي ميكن أن تستخدم يف احلصول على الدليل االلكتروين ،عامة

أو كلمة السر الالزمة  ،إكراه املتهم املعلومايت من أجل فك شفرة الدخول إىل النظم املعلوماتية

وتتسم بعدم املشروعية أيضا أعمال التحريض على ارتكاب  ،زنةللدخول إىل ملفات البيانات املخت

كالتجسس املعلومايت أو املراقبة االلكترونية عن  ،اجلرمية االلكترونية من قبل رجال الضبط القضائي

. )1(بعد دون مسوغ قانوين  

ا يف ذلك الدليل انطالقا من ذلك فأي دليل يتم احلصول عليه بطريقة غري مشروعة يتم إبطاله مب    

وهو ما نصت عليه نصت  ،وعدم إنتاج اإلجراء الباطل لآلثار التي تترتب عليه مباشرة ،)2(االلكتروين

) من قانون اإلجراءات اجلزاية اجلزائري على أن " تراعى األحكام املقررة يف 1فقرة  157املادة (

قة بسماع املدعي املدين وإالّ ترتب على ) املتعل105املادة املتعلقة باستجواب املتهمني واملادة (

) من قانون 191خمالفتها بطالن اإلجراء نفسه وما يتلوه إجراءات ..". ونصت أيضا املادة (

تنظر غرفة االام يف صحة اإلجراءات املرفوعة إليها وإذا ءات اجلزائية اجلزائري على أن "اإلجرا

اإلجراء املشوب به وعند االقتضاء ببطالن  تكشف هلا سبب من أسباب البطالن قضت ببطالن

اإلجراءات التالية له كلها أو بعضها..".  

) من  336نصت املادة ( ، حيثوهي نفس القاعدة املتبعة يف قانون اإلجراءات اجلزائية املصري      

ع اآلثار اليت فإنه يتناول مجي ،قانون اإلجراءات اجلنائية املصري على أنه" إذا تقرر بطالن أي إجراء

ويلزم إعادته مىت أمكن ذلك".  ،تترتب عليه مباشرة  

                                                
.217عائشة بن قارة مصطفى، مرجع سابق، ص ـ ) 1(  

ـ ويف ذلك أوصى املؤمتر الدويل اخلامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات، والذي عقد يف ريودي جانريو بالربازيل يف الفترة من )(2

اية حقوق اإلنسان مبجموعة من التوصيات، منها التوصية رقم يف جمال حركة إصالح اإلجراءات اجلنائية ومح 1994سبتمرب سنة  9ـ 4

) اليت تنص على أنّ كل األدلة اليت يتم احلصول عليها عن طريق انتهاك حق أساسي للمتهم واألدلة الناجتة عنها تكون باطلة، وال ميكن 18(

ملؤمتر إىل ضرورة احترام مبدأ املشروعية عند البحث عن الدليل التمسك ا أو مراعاا، يف أي مرحلة من مراحل اإلجراءات، وقد أشار هذا ا

اجلنائية لرجل يف جرائم احلاسب اآليل واجلرائم التقليدية يف بيئة تكنولوجيا املعلومات، وإالّ ترتب عليه بطالن اإلجراء فضال عن تقرير املسؤولية 

ا املؤمتر انظر:السلطة العامة الذي انتهك القانون. ملزيد من التفصيل حول هذ  

 -XV(15eme) Congrès International de droit pénal, Rio de Janeiro, Brésil, 4-9 septembre 
1994, Association Internationale de droit pénale, R. I. D.P, 1er et 2eme trimestres 1995, p.38.  
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 ،إذا كانت القاعدة أنّ اإلجراء الباطل ميتد بطالنه إىل اإلجراء واإلجراءات الالحقة له مباشرة     

تربط غري أنّ هذه القاعدة تثري مسألة يف غاية األمهية تتعلّق مباهية املعيار الذي يبين مدى العالقة اليت 

بني العمل اإلجرائي واألعمال التالية له حىت ميتد إليها البطالن. وقد تعددت املعايري اليت قال ا الفقه 

واملعيار الراجح والسائد يف مصر واجلزائر هو أنّ العمل الالحق يعترب مرتبطا باإلجراء  ،)1(املقارن

فإذا أوجب القانون مباشرة إجراء  ،حقالسابق إذا كان هذا األخري مقدمة ضرورية لصحة العمل الال

معين قبل آخر حبيث يصبح األول مبثابة السبب الوحيد لإلجراء الذي تاله كان اإلجراء األول شرطا 

. )2(فإذا بطل ترتب عليه بطالن اإلجراء الذي بين عليه ،لصحة اإلجراء التايل له  

ب ـ بالنسبة لدليل الرباءة:   

ط املشروعية بوجه عام يف دليل الرباءة وميكن رد هذا اخلالف هناك اختالف حول مدى اشترا

األول: يتمسك باعتبار املشروعية شرطا الزما يف كل دليل واالجتاه الثاين: يقصر  ،إىل اجتاهات ثالثة

واالجتاه الثالث: يذهب إىل التفرقة  ،املشروعية على دليل اإلدانة وحده وهو ما تأخذ به حمكمة النقض

ا إذا كانت طريقة احلصول على الدليل غري املشروع ترقى إىل مرتبة اجلرمية من عدمه.بني م  

 ،يرى أنّ املشروعية الزمة يف كل دليل سواء أكان إدانة أو براءة :)3(ـ االجتاه األول

) من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري اليت تقرر بطالن 336وذلك تأسيسا على نص املادة (

أضف إىل أنّ  ،املترتبة على اإلجراء الباطل دون تفرقة بني دليل إدانة ودليل براءة مجيع اآلثار

ألنه يؤدي إىل  ،على الفرد واتمع وباالقصر املشروعية على دليل اإلدانة فقط دون الرباءة فيه 

 ،الرباءة يعدلوا عن أقواهلم مشروعة إلثباتاعتبار التزوير وشهادة الزور وإرهاب الشهود حىت 

وينتهي هذا االجتاه إىل أن إثبات الرباءة ـ كاإلدانة ـ ال يكون إال من خالل سبل مشروعة 

وال يصح أن يتلف إثبات الرباءة من قيد املشروعية الذي هو شرط أساسي يف أي تشريع لكل 

اقتناع سليم.   

                                                
.182، ص 1959اجلنائية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة،  ـ أمحد فتحي سرور، نظرية البطالن يف قانون اإلجراءات (1)  
وما بعدها. 382نفس املرجع ، ص  ـ أمحد فتحي سرور،(2)  
. حممود جنيب 740، ص 2006، انظر يف هذا االجتاه: رؤوف عبيد، مبادئ اإلجراءات اجلنائية يف القانون املصري، دار الفكر العريب) ـ (3

.   437سابق، ص حسين، مرجع   
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تأسيسا على أنّ يرى أنّ املشروعية الزمة يف دليل اإلدانة دون الرباءة  :)1(ـ االجتاه الثاين 

احملكمة ال حتتاج إىل اليقني يف إثبات الرباءة بل يكفي يف ذلك الشك وهو ما ميكن الوصول إليه 

أضف إىل ذلك أّنّ للمتهم احلرية الكاملة يف اختيار  ،من خالل أي دليل ولو كان غري مشروع

وف واحلذر وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه يف الدعوى وما حتيط نفسه من عوامل اخل

وغريها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية واإلصرار على تطلب مشروعية دليل 

الرباءة أسوة بدليل اإلدانة يعرقل حق املتهم يف الدفاع عن نفسه الذي يعلوا على حق اتمع يف 

استيفاء العقاب.  

كان يشترط يف دليل  "إنوتعتنق حمكمة النقض هذا االجتاه وقد عبرت عنه بقوهلا :  

إالّ أنّ  ،اإلدانة أن يكون مشروعا إذ ال جيوز أن تبىن إدانة صحيحة على دليل باطل يف القانون

ذلك أنه من املبادئ األساسية يف اإلجراءات  ،املشروعية ليست بشرط واجب يف دليل الرباءة 

 ة أنّ كل متهم يتمتع بقرينة الرباءة حىت حيكم بإدانتهااجلنائي2(ائي(.  

ويرى ضرورة التفرقة بني ما إذا كان دليل براءة قد متّ احلصول : )3(ـ االجتاه الثالث
عليه نتيجة سلوك يعد جرمية جنائية وما إذا كان قد متّ احلصول عليه نتيجة سلوك يشكل خمالفة 

بغري ذلك  ألنّ القول ،فإن كان األول وجب إهدار الدليل وعدم االعتداد به ،لقاعدة إجرائية
والدعوى إىل ارتكاا وهو ما ال جيوز وتأباه الشرائع  ،مفاده استثناء بعض اجلرائم من العقاب

أما إذا كان احلصول على الدليل خيالف قاعدة إجرائية فحسب فهنا يصح االستناد إىل  ،القومية
الذي  أنّ البطالنوألنّ الفرض  ،هذا الدليل يف تربئة املتهم حتقيقا للغاية من تشريع البطالن

وبالتايل ال يصح  ،شاب وسيلة التوصل إىل الدليل إمنا يرجع إىل فعل من قام باإلجراء الباطل 
أن يضار املتهم بسبب ال دخل له فيه.  

                                                
. أمحد فتحي سرور، مرجع سابق، 424ص  انظر يف هذا االجتاه حممود حممود مصطفى، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق، ـ )(1

. هاليل عبد اهللا أمحد، النظرية 117. حممد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص 174. وانظر أيضا: مأمون سالمة، مرجع سابق، ص 752ص 
.584، ص 1984جامعة القاهرة، ، رسالة دكتوراه، كلية احلقوقامة لإلثبات يف املواد اجلنائية، دراسة مقارنة، الع  
، جمموعة أحكام النقض، 1984فرباير سنة  15. نقض 128، ص 24، رقم 18، جمموعة أحكام النقض، س 1967يناير  31نقض  ـ (2)

. 153، ص  31، رقم 35س   
وما بعدها.  471جتاه: سامي حسين احلسيين، النظرية العامة للتفتيش يف القانون املصري واملقارن، مرجع سابق، ص انظر يف هذا اال ـ  (3)

        ، 1997ـ 1996حممد عيد الغريب، حرية القاضي اجلنائي يف االقتناع اليقيين وأثره يف تسبيب األحكام اجلنائية، النسر الذهيب للطباعة، 
. 62ص   
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يف إطار الترجيح بني االجتاهات الثالثة جند أنفسنا نؤيد االجتاه الثاين والذي يقصر      

الرباءة وذلك لعدة أسباب:املشروعية على دليل اإلدانة دون   

ـ  أنّ القاعدة هي افتراض الرباءة يف املتهم ومن متّ فإنّ أي دليل يساعد على تأكيد هذه  1   

القاعدة جيب قبوله دون االلتفات ألي اعتبار آخر.  

 ـ  قيد املشروعية ذاته وهو احترام حقوق الدفاع مما يستتبع قصر هذا القيد على دليل اإلدانة 2   

.)1(هو وحده الذي ميس حق الدفاع أما قيد الرباءة فال خيضع هلذا القيد  

ألنه ال  ،ـ كذلك فإنّ العدالة ال تضار إذا أفلت جمرم من العقاب استنادا إىل دليل غري مشروع 3 

يضري العدالة إفالت جمرم من العقاب بقدر ما يضريها إدانة برئ.     

يت وغري قابليته للشك :ـ  شرط يقينية الدليل اإللكترو  2  

أن يصدر حكم القاضي عن  مما يقتضي ،اخلصومة اجلنائية إىل معرفة احلقيقة املطلقة دف

إذ أنّ الشك يفسر لصاحل  ،ال مبجرد الظن واالحتمال ،يقيين بصحة ما ينتهي إليه من أدلة اقتناع

أخذا بقاعدة أساسية أنّ األصل يف اإلنسان الرباءة. ،املتهم  

يستقى منها هذا اليقني  شرط اليقني يف أحكام اإلدانة شرط عام سواء كانت األدلة اليت 

أو مستحدثة كالدليل االلكتروين. تقليدية  

مثّ كيفية  ،بناء على ذلك سوف نتعرض إىل هذا الضابط من خالل أخذ فكرة عامة عن اليقني

وصول اقتناع القاضي اجلنائي إىل هذا اليقني.  

عامة عن اليقني: أ ـ فكرة   

. أما يف االصطالح )2(إنّ تعريف اليقني يف اللّغة هو العلم وزوال الشك وعدم وجود أدىن ريبة      

. أو هو حالة ذهنية وعقلية )3(فقد عرفه الفقهاء بأنه اعتقاد القاضي بأنّ ما وصل إليه هو احلقيقة

                                                
.655مرجع سابق، ص ر األمري فاروق حممد، ـ ياس ) (1  

.743ـ خمتار الصحاح، مرجع سابق، ص   (2)  
.183، ص مرجع سابقـ مفيدة سويدان،  ) (3  
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عن طريق ما تستنتجه وسائل اإلدراك املختلفة  والوصول إىل ذلك اليقني يتم ،)1(تؤكد وجود احلقيقة

للقاضي من خالل وقائع الدعوى وما يرتبه ذلك يف ذهنه من تصورات ذات درجة عالية من التوكيد 

فإنه يصبح مقتنعا باحلقيقة.  ،وعندما يصل القارئ إىل هذه املرحلة من اليقني  

ب ـ كيفية الوصول إىل اليقني :  

تكون هذه األدلة غري قابلة بين اقتناعه على سبيل اليقني واجلزم، مبعىن أن يلتزم القاضي أن ي      

وإنما هو اليقني القضائي  ،واملطلوب عند االقتناع ليس اليقني الشخصي للقاضي فحسب للشك،

وهو ذا  ،)2(الذي ميكن أن يصل إليه الكافة الستقامته على أدلة حتمل بذاا معامل قوا يف اإلقناع 

ويلخص يف ارتياح ضمري القاضي واطمئنان نفسه إىل  ،أحدمها شخصي ،فهوم يقوم على عنصرينامل

وخيلص يف ارتكان هذا االرتياح واالطمئنان  ،والثاين موضوعي ،إدانة املتهم على سبيل اجلزم واليقني

لقاضي . حبيث ال يكون عمل ا)3(على أدلّة من شأا أن تفض لذلك وفقا ملقتضيات العقل واملنطق

.  )4(ابتداعا للوقائع وانتزاعا من اخليال  

وتترتب عليه  ،تكمن العلّة من وراء اقتضاء هذا القيد يف أنّ احلكم بإدانة شخص أمر جد خطري    

. فضال عن )5(بل قد يكون حقّه يف احلياة ،وميكن أن ينال من حريته أو شرفه أو ماله ،آثار جسيمة

لذلك وجب أن تكون تلك األحكام مبنية على  ،الباتة عنوانا للحقيقة أنّ القانون قد جعل األحكام

.)6(اجلزم واليقني  

                                                
  .Rached (A.A), de l'intime conviction du juge, thèse Paris, 1942, p. 3ـ  (1)

ة خمرجات الكمبيوتريةمشار إليه عند: هاليل عبد ألاله أمحد، حجيدراسة مقارنة، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية،          ة يف املواد اجلنائي ،

.78ص   
.  475ـ أمحد فتحي سرور، مرجع سابق، ص (2)  
.130ـ حممد عيد غريب، مرجع سابق، ص  (3)  

. 416، ص 368، جمموعة القواعد القانونية، اجلزء األول، رقم 1930يناير سنة   9ـ نقض   (4)  
. 624ص ، 1982يف القانون املقارن، منشأة املعارف، االسكندرية،  أصول اإلجراءات اجلنائية ،ـ حسن صادق املرصفاوي )(5  

. 364ص ، النظرية العامة لإلثباث اجلنائي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، ـ السيد حممد حسن شريف (6)

السامل عياد احلليب، حرية القاضي اجلنائي يف االقتناع يف قوانني مصر واألردن والكويت، جملة احلقوق، العدد الثالث، وانظر أيضا: حممد علي 

  . 376، الكويت، ص 2007السنة احلادية والثالثون، سبتمرب 
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إذا كان القاضي اجلنائي يستطيع الوصول إىل اليقني باألدلة التقليدية عن طريق املعرفة احلسية        

فإنّ اجلزم  ،ل واالستنتاجأو املعرفة العقلية اليت يقوم ا القاضي عن طريق التحلي ،اليت تدركها احلواس

بوقوع اجلرمية االلكترونية ونسبتها إىل املتهم املعلومايت تتطلّب نوعا جديدا من املعرفة وهي املعرفة 

وقد  ،العلمية للقاضي باألمور املعلوماتية السيما وأن القاضي اجلنائي يلعب دورا إجيابيا يف اإلثبات

السيما  ،كك يف قيمة الدليل االلكتروين ومن متّ يقضي بالرباءةيؤدي اجلهل يف بعض األحيان إىل التش

وهذا ما يؤدي إىل إفالت ارمني من  ،أنّ الشك يستفيد منه املتهم املعلومايت يف مرحلة احملاكمة

. )1(تطبيق القانون  

دلة نتيجة نقص الثقافة املعلوماتية لدى القاضي اجلنائي، فنادرا ما يتحقق له اليقني بالأللذلك 

اإللكترونية، جيب عليه أن خيضع هذا الدليل إىل التقييم الفين من قبل اخلبريالتقين للتأكد من سالمته 

وبالتايل البحث عن مصداقية األدلة األلكترونية ) 2(من العبث وذلك باستعمال طرق علمية خاصة 

والتحققق من يقينية هذه األدلة.  

ـ قيد مناقشة الدليل اإللكتروين: 3  

القواعد األساسية يف اإلجراءات اجلنائية أنه ال جيوز للقاضي أن يبين حكمه على أدلّة               من 

ومقتضى ذلك أن يكون  ،وهو ما يعبر عنه بوضعية الدليل ،مل تطرح ملناقشة اخلصوم يف اجللسة

وكال  ،تهللدليل أصل ثابت يف أوراق الدعوى وأن تتاح للخصوم فرصة االطالع عليه ومناقش

) من قانون اإلجراءات اجلزائية 2فقرة  212األمرين ينبغي توافرمها. وقد أرست هذا الضابط املادة(

اجلزائري إذ تنص :" وال يسوغ للقاضي أن يبين قراره إالّ على األدلة املقدمة له يف معرض املرافعات 

.    )3(واليت حصلت املناقشة فيها حضوريا أمامه"   

                                                
.          279ـ عائشة بن قارة مصطفى، مرجع سابق، ص (1)  
.217رجع ، صاملنفس ـ )2(  

) من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي يف فقرا الثانية بقوهلا: "ال جيوز للقاضي أن يؤسس 427ت على هذه القاعدة املادة (كذلك نصـ )(3

حكمه إالّ على أدلّة طرحت عليه أثناء احملاكمة ونوقشت أمامه يف مواجهة اخلصوم".  

-  Article 427 alinéa 2 du (C.P.P) dispose que :" Le juge ne peut fonder sa décision que sur 
des preuves [*appréciation*] qui lui sont apportées au cours des débats et    
contradictoirement discutées devant lui" . 
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) من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري بقوهلا" ومع ذلك ال جيوز 302يها أيضا املادة (نصت عل     

له (أي القاضي) أن يبين حكمه على أي دليل مل يطرح أمامه يف اجللسة".  

عبرت حمكمة النقض املصرية عن هذا الضابط بقوهلا" من املقرر أنّ حملكمة املوضوع أن       

ة والعناصر املطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة تستخلص من مجاع األدل

ما دام  ،وأن تطرح ما خيالفها من صور أخرى مل تقتنع بصحتها ،الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها

.  )1(استخالصها سائغا مستندا إىل أدلّة مقبولة يف العقل واملنطق وهلا أصل يف األوراق  

وهو مبدأ أساسي يف اإلجراءات  ،يف احملاكمة اجلنائية )2(ة هي مبدأ الشفويةعلّة هذه القاعد     

حيث جيعل القاضي غري مكتف يف تقديره لألدلة سواء  ،)3(وتقتضيه أوىل بديهيات العدالة ،اجلنائية

وإنما يتوجب  ،على ما دون مبحاضر التحقيق ،كانت تقليدية أو مستخرجة من الوسائل االلكترونية

يه أن يسمع الشهود واعتراف املتهم بنفسه وما يديل به اخلرباء ويطرح مجيع األدلة األخرى عل

فال يكون هناك وسيط بني الدليل والقاضي. وغاية ذلك حتى يتاح لكل طرف يف  ،للمناقشة الشفوية

تكوين قناعته مما يفيد القاضي من  ،الدعوى أن يواجه خصمه مبا لديه من أدلة إزاءه ويبين موقفه منها

.  )4(من حصيلة هذه املناقشات اليت جترى أمامه يف اجللسة  

سواء كان على شكل بيانات معروضة على شاشة  ،ال خيتلف األمر بالنسبة للدليل االلكتروين    

أو مدرجة يف حامالت البيانات أو اختذت شكل أشرطة أو أقراص ممغنطة أو ضوئية         ،الكمبيوتر

كل أولئك سيكون حمال للمناقشة عند األخذ ا كأدلة إثبات  ،يف شكل مطبوعاتأو مستخرجة 

. )5(أمام احملكمة  
                                                

 :. انظر1982/ 13/10، جلسة  53، السنة 929. وكذلك نقض رقم 27، س 6/6/1976، جلسة 46السنة  360نقض رقم ـ  (1)
وما بعدها.   24ص مركز الوثائق والدراسات االنسانية، دون سنة الطبع،، معوض عبد التواب ، الوسيط يف أحكام النقض اجلزائية،   

ه إنّ مبدأ الشفوية يف القضاء اجلنائي، يف أساسه من قواعد النظام االامي والذي ظهرت به اإلنسانية منذ الثورة الفرنسية، وقد أقرتـ  (2)
من نظام اإلثبات اجلنائي املبين على حرية القاضي اجلنائي يف تكوين قناعته، وقد استقر النظامان معا،  1791/ 1/ 18جلمعية التأسيسية منذ ا

. انظر يف ذلك: 1808نوفمرب سنة  24شفوية املرافعة وقضاء القاضي مبحض اقتناعه، يف قانون حتقيق اجلنايات الفرنسي الذي صدر يف 
.  472ص  ،1963عبيد، املشكالت العملية اهلامة يف اإلجراءات اجلنائية، اجلزء األول، الطبعة الثانية، دار الفكر العريب، رؤوف  

. 491.  وانظر أيضا : حممد مروان، مرجع سابق، ص 427ـ حممود جنيب حسين، مرجع سابق، ص (3)  
. 254ـ فاضل زيدان حممد، مرجع سابق، ص (4)   
.103عبد اهللا أمحد، حجية املخرجات الكمبيوترية يف املواد اجلنائية، مرجع سابق، ص ـ هاليل (5)  
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يترتب على هذا املبدأ أن القاضي ال ميكنه أن حيكم يف اجلرائم املعلوماتية بناء على علمه 

لتقرير احملرر الشخصي أو استنادا إىل رأي الغري إال إذا كان الغري من اخلرباء وقد ارتاح ضمريه إىل ا

.)1(من قبله  

يقوم ضابط مناقشة الدليل االلكتروين على عنصرين ـ عناصر قيد مناقشة الدليل االلكتروين: 1  

أساسيني مها:  

أ ـ إتاحة الفرصة للخصوم لالطالع على الدليل االلكتروين والرد عليه.     

ب ـ  وأن يكون للدليل االلكتروين أصل  يف أوراق الدعوى.      

جيب على القاضي مبدئيا أن يطرح كل دليل مقدم يف الدعوى  ،األولبالنسبة للعنصر         

للمناقشة أمام اخلصوم حتى يكونوا على بينة مما يقدم ضدهم من أدلة ليتمكّنوا من مواجهة هذه 

ة القانون الذي يعد أحد املظاهر األساسية لدول ،وذلك احتراما حلقوق الدفاع ،األدلة والرد عليها

حيث يقتضي املبدأ األول حضور كل  ،ويتيح مبدأ املواجهة جتسيد هذا األخري ،)2(والنظم الدميقراطية

وأن يناقش كل منهما  ،وأن يواجهه ا ،وأن يطّلع خصمه على ما لديه من أدلة ،خصم يف الدعوى

. )3(أدلّة الطرف اآلخر  

يتطلّب مبدأ املواجهة نوعني من الضمانات:       

وهو يتضمن ضرورة  ،منها سابق على عملية املواجهة ذاا بني األطراف يف اجللسة :األوىل     

وأن  ،وأن مينح الوقت والوسائل الالزمة لتحضري دفاعه ،إحاطة املتهم علما بالتهمة املنسوبة إليه

.)4(عند االقتضاء مبترجم ،وكذلك االستعانة ،يسمح له باالستعانة مبحام للدفاع عنه  

                                                
(1) ـ  Crim.,10 janvier 1995, pourvoi n° 94-84.687, Bull.crim. 1995, n° 13. disponible  en 
ligne : sur site de  la courdecassation francais:  
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2013_6615/liv
re_4_jurisprudence_cour_6619/arrets_rendus_chambres_6675/droit_penal_procedure_pen
ale_6682/procedure_penale_29254.html. 
 Nicol Opoulos (P), le procédure devant les juridictions répressives et le principe duـ (2)
contradictoire, revue de science criminel,  N’ 1 , 1989, p.3. 

.815ـ حممود جنيب حسين، مرجع سابق، ص (3)  
. 231ـ حممد حسن شريف، مرجع سابق، ص   (4)  
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وهي األكثر تأثريا يف الدعوى  ،فيتم أثناء عملية املواجهة ذاا ،من الضمانات آلخرأما النوع ا     

وأن  ،واخلرباء ،وسؤال شهود ،إذ يلزم أن يسمح لكل طرف بتقدمي ما لديه من مستندات ،اجلنائية

. مثّ حق كل طرف )1(تأو إيداع أي مذكرا ،وإثارة أي دفوع  ،يطلب اختاذ أي إجراء يقدر فائدته

ومناقشة تقرير اخلبري ودحض  ،كسؤال الشهود ومناقشتهم ،يف مناقشة أدلة الطرف اآلخر وتفنيدها

ما ورد به.                                  

ال جيوز للقاضي اجلنائي أن يبين اقتناعه على دليل قدمه أحد أطراف الدعوى إال إذا  ،وعلى ذلك    

ل يف جلسة احملاكمة حبيث يعلم به سائر األطراف. إذ أنّ العدالة تقتضي أن يأيت عرض هذا الدلي

حكم القاضي بعد مناقشة هادئة وجمادلة حرة متكافئة من كل صاحب حق مشروع يف الدعوى.   

واملتمثّل يف ضرورة أن يكون للدليل االلكتروين أصل يف أوراق  الثاينأما بالنسبة للعنصر       

ويف ذلك قالت حمكمة النقض املصرية  ،ذلك حىت يكون اقتناع القاضي مبنيا على أساسو ،الدعوى

وليس إقامة قضائها  ،يف حكم حديث هلا:" على احملكمة أن تبىن حكمها على الوقائع الثابتة بالدعوى

ئن وأنّ القاضي حر يف استمداد اقتناعه من أي دليل يطم ،)2(على أمور ال سند هلا من التحقيقات"

.)3(طاملا أنّ له مأخذه  الصحيح من األوراق ،إليه  

من أجل ذلك أوجب املشرع حترير حمضر اجللسة إلثبات وقائع الدعوى اجلنائية وأدلتها لكي      

 من اخلصوم من الرجوع إىل هذا احملضر إذا ما رغبوا يف استيضاح أي يتمكّن القاضي املوضوع أو أي

ذلك منعا للتحكم وحتقيقا للعدالة. و ،من الوقائع الثابتة به  

من مراجعة احلكم املطعون فيه  ،فإنّ هذا التدوين ميكن احملكمة املطعون أمامها ،باإلضافة إىل ذلك   

. )4(وتقديره من حيث اخلطأ والصواب  

                                                
  . Nicol Opoulos (P),op.cit, p. 21 et sـ(1)

.929ص  ،162،رقم 41، جمموعة أحكام النقض، س 1990أكتوبر سنة   22ـ نقض (2)  

. 188، ص 42، رقم 26، جمموعة أحكام النقض، س 1975فرباير سنة   24نقض ) ـ (3  

.175ـ 170ـ مأمون سالمة، اإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق، ص (4)  
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ـ ضوابط القبول يف النظام األجنلو أمريكي:  ثانيا  

جنليزي يف عدم قبول الشهادة السماعية، إالّ أنّ خروجا عن األصل العام الذي يتبناه القانون اال

) من قانون الشرطة واإلثبات اجلنائي لسنة 69هذا القبول مقيد بشروط معينة نصت عليها املادة (

:)1(وهي كالتايل 1984  

ّ البيان يفتقر إىل الدقة بسبب االستخدام 1   ـ عدم وجود أسباب معقولة لالعتقاد بأن

طئ للحاسب.غرياملناسب أو اخلا  

          ـ الوفاء بأية شروط متعلّقة باملستند حمددة طبق القواعد احملاكمة (املتعلّقة بالطريقة   2  

أو الكيفية اليت جيب أن تقوم به ااملعلومات اخلاصة بالبيان املستخرج عن طريق احلاسب).   

فإنّ أي  مل يكن كذلك،أنّ احلاسب كان يعمل يف مجيع األحوال بصورة سليمة، وإذا ـ  3  

ّجزء مل يعمل يف هب صورة سليمة أو كان معطّال عن العمل، مل يكن ليؤثّر يف إخراج املستند أو دقّة 

. )2(حمتوياته  

بناء عليه فإنّ النيابة العامة إذا استندت إىل مستند الكتروين يف دعوى جنائية يتعين عليها أن 

يقة صحيحة، وال يلزم أن يتم إثبات هذه األخرية من جانب تقدم الدليل على أنّ اجلهاز يعمل بطر

اخلبري.  
                                                

.428عمر حممد بن يونس، مرجع سابق، ص ـ )1(  
  ل فيما يلي:ويقيم القانون الكندي عدة قرائن على سالمة عمل جهاز الكمبيوتر، تتمث)  ـ(2

ـ إذا كانت اجلهة صاحبة اجلهاز تعتمد على الكمبيوتر يف إدارة عملها اليومي، ومادام اجلهاز يعمل بشكل صحيح فإنّ امللف االلكتروين  1   

هذا اخللل  يكون هو اآلخر صحيحا، بل أكثر من ذلك فإنّ امللف يعترب صحيحا أحيانا على الرغم من بعض اخللل يف جهاز الكمبيوتر إذا كان

) من قانون اإلثبات (aفقرة  5ال يؤثر يف سالمة هذا امللف إذا مل توجد أسباب معقولة تدعو إىل التشكك يف سالمة هذا امللف. (املادة 

االلكتروين املوحد يف كندا).  

ناء قيامه بأعماله املعتادة والذي مل ـ إذا متّ تسجيل أو ختزين امللف االلكتروين من جانب شخص غري طرف يف الدعوى القضائية يف أث 2   

يكن يعمل حلساب أحد أطراف تلك الدعوى الذي حياول تقدميها يف الدعوى.   

ـ إذا قدمها اخلصم يف دعوى أمام احملكمة وكان هذا املستند مستخرجا من جهازه، ذلك أنه بتقدميه هذا املستند لصاحله إنما يشهد  3  

بصحته.  
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سلطة القاضي اجلزائي يف تقدير الدليل اإللكتروين: املطلب الثاين       

ع خيضع الدليل االلكتروين للمبدأ العام يف اإلثبات اجلنائي وهو حرية القاضي اجلنائي يف االقتنا      

(L'intime conviction)تر قيمة ، وحريه يف هذا املقام بالغة السعة، فهو وحده الذي يقد

تعاظم دور اإلثبات  الدليل االلكتروين حبسب ما حتدثه من أثر يف وجدانه من ارتياح واطمئنان، ومع

العلمي مع ظهور الدليل االلكتروين املطلوب لإلثبات يف اجلرائم االلكترونية، مما جعل القاضي أنه 

هذا النوع املستحدث من األدلة الضرورية لكشف أمناط جديدة من اجلرائم يف يضطر للتعامل مع 

فهل من شأن ذلك أنّ القاضي يسلم ويبين اقتناعه بالدليل االلكنروين مقابل نقص الثقافة املعلوماتية، 

على أساس أن أمره حمسوم علميا؟  

لى اقتناع االلكتروين وأثرها ع الطبيعة العلمية للدليلعلى ذلك، سنتناول يف الفرع األول،       

بيان مشكالت الدليل االلكتروين ومدى تأثريها على اقتاع القاضي، وأخريا  القاضي اجلنائي، مثّ

موقف املشرع اجلزائري من هذا الدليل يف اإلثبات اجلنائي.  

الطبيعة العلمية للدليل اإللكتروين وأثرها على اقتناع القاضي اجلزائي: الفرع األول      

يقتضي احلديث عن الطبيعة العلمية للدليل االلكتروين وأثرها على اقتناع القاضي اجلنائي، بيان 

مضمون مبدأ االقتناع القضائي وما يعنيه يف جمال اإلثبات اجلنائي، مثّ بيان قيمة الدليل االلكتروين يف 

ات الدليل العلمي، يتعين علينا أن اإلثبات اجلنائي،  ومادام أنّ الدليل االلكتروين يعد تطبيقا من تطبيق

تناوله بالدراسة باإلضافة إىل مدى تأثّر القاضي اجلنائي به، ذلك ما سيتم تناوله يف التايل على النحو 

اآليت:      

أوالـ مفهوم مبدأ االقتناع القضائي:   

املواد اجلنائية،  يعد مبدأ االقتناع القضائي أحد أهم املبادئ اليت تقوم عليها نظرية اإلثبات يف

.)1(وعنه تتفرع معظم القواعد اليت حتكم هذا اإلثبات  

                                                
.774ين، مرجع سابق، ص ـ حممود جنيب حس (1)  
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يعرف فقهاء القانون اجلنائي اإلقتناع بأنه حالة ذهنية ذاتية تستنتج من الوقائع املعروضة على 

بساط البحث، أو مبعىن آخر هو حالة ذهنية ذو خاصية ذاتية نتيجة تفاعل ضمري القاضي وأدلة 

.)1(وحة واليت يقريها اخلصوم إما إلثبات أو إنكار إام اإلثبات املطر  

هذا املبدأ، حيث نص عليه املشرع الفرنسي يف املادة ) 2(قد أقرت معظم التشريعات احلديثة

، اليت تنص على ما يلي: " ال يطلب )3(1958) من قانون اإلجراءات احلايل الصادر يف 353(

يت اقتنعوا ا، وال يفرض قاعدة خاصة تتعلّق بتمام وكفاية دليل القانون من القضاة حسابا باألدلة ال

ما، وإنما يفرض عليهم أن يتساءلوا يف صمت وتدبر، وأن يبحثوا يف صدق ضمائرهم أي تأثري قد 

.        )4(أحدثتها ألدلة الراجحة ضد املتهم ووسائل دفاعه..."  

) من قانون 307القضائي مبوجب املادة ( أما املشرع اجلزائري فإنه كرس مبدأ االقتناع

) من القانون الفرنسي حيث تنص على:" يتلو الرئيس  353اإلجراءات، وهي مستوحاة من املادة( 

قبل مغادرة احملكمة قاعة اجللسة التعليمات اآلتية اليت تعلّق فضال عن ذلك حبروف كبرية يف أظهر 

القضاة أن يقدموا حسابا على الوسائل اليت ا قد مكان غرفة املداولة:(إنّ القانون ال يطلب من 

وصلوا إىل تكوين اقتناعهم، وال يرسم هلم قواعد ا يتعين عليهم أن خيضعوا هلا على األخص تقدير 

متام أو كفاية دليل ما، ولكنه يأمرهم أن يسألوا أنفسهم يف صمت أن يبحثوا بإخالص ضمائرهم يف 

                                                
.620، ص 2004ـ نصر الدين ماروك، النظرية العامة لإلثبات اجلنائي، اجلزء األول،  دار هومة،  )1(  

يقتصر تطبيق مبدأ االقتناع القضائي على التشريعات الالتينية فحسب، بل ميتد حىت بالنسبة للتشريعات االجنلوأمريكية مع اختالف  ـ مل  (2)
  Proof) . معقولتعبري ثبوت اإلدانة بعيدا عن أي شك تعبري االقتناع القضائي، وإنما تستخدم بدال منه ياغة، فهي ال تعرف طفيف يف الص

beyond a reasonable doubt):اانظر  
Spencer(John), la preuve en procedure pénale, droit englais, R.I. D. P, 1992, p. 101.            
(3 (ـ     Stefani(Gaston), répertoire de prevue en  droit pénal, et de procedure pénal, Dalloz 
tome v, 1969, p. 5.   
(4) Article 535 du (C.P.P) ،٬ dispose que :" La loi ne demande pas compte aux juges des 
moyens par lesquel sils se sont convaincu s،٬elle ne leur prescrit pas de règles des quelles ils 
doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur 
prescrit de s'interrogereux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher،٬dans la 
sincérité de leur conscience ،٬quelle impression ont faite ،٬ sur leur raison،٬ les preuves 
rapportées contre l'accusé،٬ et les moyens de sadéfense. La loi ne leur fait que cette seule 
question،٬ qui renferme toute la mesure de leurs devoirs: "Avez-vous une intim       
econviction ?". 
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األدلة املسندة إىل املتهم وأوجه الدفاع عنها ومل يضع هلم القانون أي تأثري قدأحدثته يف إدراكهم 

”.سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل مطاق واجبام: هل لديكم اقتناع شخصي؟  

) من قانون اإلجراءات اجلزائية 212كما أنّ االقتناع القضائي كرسته أيضا صراحة املادة (

بأي طريقة من طرق اإلثبات ما عدا األحوال اليت ينص  اجلزائري حيث تنص :" جيوز إثبات اجلرائم

.      فيها القانون على غري ذلك، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا القتناعه اخلاص.."  

ثانياـ قيمة الدليل االلكتروين كدليل علمي:  

ة حامسة البداية ينبغي علينا اإلشارة إىل أن الدليل االلكتروين ال حيظ أمام القاضي اجلنائي بقو يف

وهذا أثر من آثار حرية  ،وإنما هو جمرد دليل ال ختتلف قيمته وال تزيد حجته عن سواه ،يف اإلثبات

وعلى هذا األساس يصح للقاضي أن يؤسس اقتناعه على الدليل  ،القاضي اجلنائي يف االقتناع

زامه باالقتناع بالدليل وال جيوز مطالبة القاضي أو إل ،االلكتروين كما يصح أن يهدره تبعا الطمئنانه

االلكتروين ولو مل تكن يف الدعوى أدلة سواه.    

املواد اجلنائية ضمن مسألة قبول األدلة  الفقه الفرنسي يتناول حجية خمرجات الكمبيوتر يفو     

سواء كانت بيانات مكتوبة أو صورا. وتطبيقا لذلك  ،املتحصلة عن اآللة أو ما يسمى باألدلةالعلمية

فرنسا خبصوص قوة احملررات الصادرة عن اآلالت احلديثة يف اإلثبات بأنه إذا كانت قضي يف 

وميكن أن نكون صاحلة يف اإلثبات أمام  ،التسجيالت املمغنطة هلا قيمة الدالئل ميكن االطمئنان إليها

وضوع . ويف حكم أخر قررت حمكمة النقض الفرنسية بأنه إذا اطمأنت حمكمة امل)1(القضاء اجلنائي

وفقا القتناعها الذايت والقواعد العامة إىل ما استندت إليه النيابة من قرائن بشأن خطأ سائق سيارة 

وقد ثبت ذلك من خالل جهاز آيل التقط صورة السيارة املتجاوزة  ،منسوب إليه جتاوز السرعة

                                                
(1) ـ  Crim 24avril 1987, Bull, n° 173.cité par Francillon (Jacques), les crimes informatiques 
et d'autre crime dans le domaine de la technologie informatique en France, revue 
internationale du droit pénale, 1993, p. 308 et s.      
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إليه من عناصر  فإنها ال تكون ملزمة بتحديد من استندت ،ودون أن يكون السائق قد سئل ،للسرعة

.)1(الواقعة يف تربير اقتناعها  

من اجلدير بالذكر أنّ أغلب التشريعات ذات األصل الالتيين وان كانت تتفق حول قبول        

إالّ أنها ختتلف يف طريقة تقدمي هذا  ،الدليل االلكتروين استنادا إىل قاعدة االقتناع احلر للقاضي اجلنائي

من التقنني  324تشترط بعض التشريعات كالقانون اليوناين (املادة  حيث ،الدليل أمام احملكمة

كأن يكون الدليل  ،قواعد معينة يف هذا اخلصوص ،سويسري والنمساوي ،)3(والياباين )2(اإلجرائي)

أم كان مقروءا على شاشة  ،االلكتروين مقروءا سواء أكان مطبوعا على ورق بعد خروجه من اجلهاز

ه. جهاز الكمبيوتر ذات  

وذلك مبا يتميز به من موضوعية  ،الدليل االلكتروين تطبيق من تطبيقات الدليل العلمي مبا أنّ   

حيث يساعده على التقليل من  ،مما جيعل اقتناع القاضي اجلنائي أكثر جزما ويقينا ،وحياد وكفاءة

أكرب حنو احلقيقة. تلك  والتوصل إىل درجة ،واالقتراب إىل العدالة خبطوات أوسع ،األخطاء القضائية

السمات اليت رمبا تدفع البعض إىل االعتقاد بأنه مبقدار اتساع مساحة األدلة العلمية ومن بينها الدليل 

خاصة أمام نقص  ،االلكتروين مبقدار ما يكون انكماش وتضاؤل دور القاضي اجلنائي يف التقدير

حيث يكون الدور األكرب للخبري الذي  ،شبه آلية الثقافة الفنية للقاضي وبالتايل فإنّ مهمته تصبح

دون أي تقدير من  ،ومل يبق أمام القاضي سوى اإلذعان لرأي اخلبري ،يسيطر على العملية اإلثباتية

.)4(جانبه  

                                                
(1)  .Crim 3 janvier 1978, Bul, n°1 ,Dalloz , code de procédure pénale, 1991- 1992, p. 413ـ  
Crim, 20 janvier 1977, J.C. P. 1977, n° 11. 

. 156مشار إليه عند: هشام  حممد فريد رستم، اجلوانب اإلجرائية للجرائم املعلوماتية..، مرجع سابق، ص   

ءة املستندات والوثائق اليت استخدمت كأدلة أثناء التحقيقات، مع العلم أنه ) من التقنني اإلجرائي اليوناين قرا364حيث تشترط املادة ( ) ـ(2
إجراءات يوناين) 179ـ 177يسود مبدأ حرية قبول األدلة وحرية تقييمها من طرف القاضي اجلنائي (املادة   

ستند منه القاضي اقتناعه بسبب أنه ال يصلح كدليل ي Électro- magnétique)وجيب التنويه بأنّ التسجيل االلكترومغناطيسي (ـ  (3)
 غري مرئي يف حد ذاته، لدى يتم حتويلها إىل شكل مرئي مقروء عن طريق طباعتها، ومن متّ قابليتها للتقدير. انظر: هشام حممد فريد رستم،

.159مرجع سابق، ص   
.248ـ عائشة بن قارة مصطفى، مرجع سابق، ص ( 4)  
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وعليه ميكن الفصل يف هذا اخلالف من خالل بيان دور اخلبري يف الدعوى اجلنائية من جهة، مث 

لمي من جهة أخرى.تقدير القاضي للدليل الع  

ـ دور اخلبري يف الدعوى اجلنائية: 1  

سبق احلديث عن اخلربة و بيان الدور البارز هلا يف عملية اإلثبات القضائي نظرا ملا شهده هذا 

، حلد وصفه بعصر املعلومات. فاخلربة وسيلة إثبات دف إىل )1(العصر من تطور علمي و تكنولوجي

، اليت ال تتوافر لدى )2(أو حتديد مدلوهلا باالستعانة باملعلومات العلميةكشف بعض الدالئل و األدلة، 

القاضي، حيث تتطلب بعض احلاالت معرفة خاصة ال ميلك القاضي األهلية الالزمة هلا، مما استلزم أن 

يف " Chambery" يكون للخبري دور يف الدعوى اجلنائية، وذلك ماقضت به حمكمة استئناف شونربي

قام باالعتداء على املراسالت االلكترونية بطريق الغش عام ، بتهمة موظف 2016مرب نوف 16

. )3( .بريبرأي اخل ذلك يف ذلك  القاضي استنداملعلومايت ضد أحد العمالء، و  

الدليل العلمي شأنه شأن باقي أدلة اإلثبات خيضع لتقدير القاضي ومدى تأثريه يف االقتناع 

أنه ال ميكن للخبري مهما كانت دقّة نتائجه وموضوعيتها أن حيتل مكانة الذايت للقاضي اجلنائي، و

القاضي يف إجياد العدالة، واليت يستلزم إجياد حسا خمتصا ال يدركه غريه، ويتم هذا احلس من خالل 

التكوين العلمي و القضائي الرفيع، والذي تنهض به املؤسسات العلمية القانونية بوجه عام و القضائية 

بوجه خاص، ليشكل أساسا رصينا يف التقدير السليم لألدلة و الذي من خالله يصل إىل قراره العادل 

.)4(الذي يكون عنوانا للحقيقة  

غري أنه ما يظهر يف الواقع العملي أن القاضي غالبا ما يسلم مبا خلص إليه اخلبري يف تقريره، 

، فال شك يف أن رأي اخلبري ورد يف ويبين حكمه على أساسه، وهذا التصرف منطقي من القاضي

                                                
وما بعدها. انظر فيما سبق، ص ـ(1)  
.494ـ أمحد فتحي سرور، الوسيط يف اإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق، (2)  

(3)- Cour d’appe Chanbery ،٬ 16 novembre 2016. Disponile en ligne : 

https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-chambery-arret-du-16-novembre-
2016/ 

249ابق، ص عائشة بن قارة مصطفى، مرجع س ـ(4)  
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موضوع فين ال اختصاص للقاضي به، وليس من شأن ثقافته أو خربته القضائية أن تتيح له الفصل 

.)1(فيه، باإلضافة إىل ذلك فهو الذي انتدب اخلبري ووثق فيه ورأى أنه مناسب ملهمته 	  

ير اخلبري، وذلك على أساس أن ضرورة إعطاء قوة إلزامية لتقر)2(يف مقابل ذلك يرى بعض الفقه

القاضي إذا رفض رأي اخلبري فقد تعارض مع نفس، ويعين ذلك أنه أراد أن يفصل بنفسه يف مسألة 

سبق أن اعترف يف بادئ األمر بأن اخلبري يتمتع فيها مبعرفة ودراية تفوق معرفته الشخصية. 	  

السلطات القضائية ملساعدم يف يف تقديرنا نرى أن اخلربة هي جمرد استشارة فنية، تستعني ا 

تكوين عقيدم حنو املسائل الفنية، وإن أصبحت هلا دور بارز يف عملية اإلثباث القضائي يف العصر 

احلايل، عصر املعلومات، إال أنه يف األخري ما هو إال أحد األدلة اجلنائية اليت متلك احملكمة حياهلا 

من قبل كافة خصوم الدعوى. التقدير، وهذا الرأي مطروح أيضا للمناقشة  

    2	تقدير القضاء للدليل العلمي:  ـ    

خيضع الدليل العلمي كما سبق إىل تقدير القاضي اجلنائي و بالتايل اقتناعه، ويف هذا اخلصوص 

ينبغي أن منيز بني أمرين:  

: )3(ـ أوال: القيمة العلمية القاطعة للدليل  

فيها الدليل. ـ ثانيا: الظروف و املالبسات اليت وجد  

القاضي اليتناول األمر األول، وذلك ألنّ قيمة الدليل تقوم على أسس علمية دقيقة،  فتقدير 

. أما الظروف واملالبسات اليت وجد فيها )4(وبالتايل ال حرية للقاضي يف مناقشة احلقائق العلمية الثابتة

                                                
 Georges Cornu, Les rôlesrespectifs du juge et du techniciendansl'administration de laـ (1)
preuve , Xecolloque des institutsd'étudesjudiciaires, Poitiers, 26-28 mai 1975, Publication 
de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers ,1975,P. 67. 

وما بعدها. 307، ص 1964جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، ـ أمال عبد الرحيم عثمان، اخلربة يف املسائل اجلنائية، ) 2(  
. 46، ص مرجع سابق. وانظر أيضا: هاليل عبد اهللا، 22، ص ـ مجيل عبد الباقي الصغري، مرجع سابق(3)  
نتائج قاطعة يف حتديد اهلوية، فعلى سبيل املثال، إذا أثبت فحص احلمض النووي استحالة أن يكون D.N.A) أصبح للبصمة الوراثية () ـ (4

سليم هلذه النتيجة دون مناقشة كيف متّ التوصل إىل هذه الطفل (س) ابنا لألب (أ) اليت تدعي األم (ب) نسبته إليه، فما على القاضي سوى الت
م النتيجة من الناحية العلمية، ونتيجة لذلك أصبحت بعض التشريعات مثل القانون الفرنسي، القانون األملاين، والقانون االيرلندي تستخد

ة اجلناة، وذلك بضمانات حتمي السالمة اجلسديهم. ملزيد من التفصيل حول البصمة الوراثية يف التعرف على شخصية وحرمة احلياة اخلاصة للمت
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حبيث يكون يف ، وظيفته القضائية الدليل، فإنها تدخل يف نطاق تقديره الذايت، فهي من صميم

مقدوره أن يطرح مثل هذا الدليل رغم قطعيته إذا تبينب أنه ال يتفق مع ظروف الواقعة ومالبساا، 

حيث تولد الشبهة لدى القاضي، ومن متّ يقضي يف إطار تفسري الشكل صاحل املتهم.  

باحلكم مبوجبه مباشرة سواء باإلدانة  الدليل العلمي ال يعين أنّ القاضي ملزم ذلك أن جمرد توافر

أم بالرباءة، دون حبث الظروف واملالبسات، فالدليل العلمي ليس آلية معدة لتقريراقتناع القاضي 

، بل هو دليل إثبات قائم على أساس من العلم و املعرفة، وللقاضي )1(خبصوص مسألة غري مؤكدة

. النظر إليه على ضوء الظروف و املالبسات احمليطة  

العلمية سيكون نظام  الجتاهات الفقهية القائلة بأنّ نظام األدلةا وعلى ذلك، فإننا النذهب مع

وليس للقاضي، فيجعل رأي اخلبري هو احلاسم  سيحل اخلبري يف القضاء، فيكون الدور لهاملستقبل و

ّ التطور العلمي يف جمال األدلة ال يتعارض مع سلطة القاض ي اجلنائي يف القتناع القاضي. وألن

. )2(كشف احلقيقة سائل فعالة يفل إنّ هذه األدلة ستكفل للقاضي وتقديرها، ب  

دى تأثري مشكالت الدليل االلكتروين على اقتناع القاضي : مالفرع الثاين  

وهي يف احلقيقة تتعلق بطبيعته التكوينية من جهة  ،يثري الدليل االلكتروين العديد من املشكالت      

وهذه املشكالت تعود عليه بالسلب حيث تضعف من  ،ت احلصول عليه من جهة أخرىوبإجراءا

مل يتم إجياد حلول بشأا. وسيكون تناولنا هلذه املشكالت من  يمته يف جمال اإلثبات اجلنائي إنق

خالل نوعني من املشاكل أوهلا موضوعية وثانيها مشكالت إجرائية.  

للدليل االلكتروين: أوالـ املشكالت املوضوعية        

اخلصائص الفيزيائية اليت يتكون منها هذا  وذلك بسبب ،وهي غالبا ما تتعلّق بطبيعة الدليل ذاته     

أو بسبب ديناميكيته.    ،أو بسبب مشكلة األصالة ،سواء بسبب الطبيعة غري املرئية له ،الدليل  

                                                                                                                                              
 29، ص . وانظر أيضا: وانظر أيضا: خالد حممد احلمادي، مرجع سابق59هذا املوضوع انظر: مجيل عبد الباقي الصغري، مرجع سابق، ص 

وما بعدها .  
.47، مرجع سابق، ص. وانظر أيضا: هاليل عبد اهللا23ـ مجيل عبد الباقي الصغري، مرجع سابق، ص   (1)  
.155ـ فاضل زيدان، مرجع سابق، ص  (2)  
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: ـ  الدليل االلكتروين دليل غري مرئي 1     

وبطريقة غري  ،)1(عن سجل كهرومغناطيسي خمزن يف نظام حاسويب يف شكل ثنائيفهو عبارة 

فعلى سبيل املثال تتضمن األقراص الصلبة مزجيا من بيانات خمتلطة فيما بينها واليت لن تكون  ،منظمة

اليت مبعىن أنّ هناك اختالطا بني امللفات الربيئة مع تلك ارمة  ،)2(كلها ذات صلة باملسألة املطروحة 

وبالتايل  .تعد موضوعا للدليل اجلنائي الرقمي مما تؤدي إىل خلق مشكلة التعدي على اخلصوصية

خيتلف الدليل الرقمي عن اآلثار املادية الناجتة عن اجلرائم التقليدية كاألعرية واألسلحة النارية أو احملرر 

كس اجلرائم االلكترونية حيث يكون بع ،مما يسهل على رجال العدالة إثباا ،ذاته الذي متّ تزويره

بل الدليل فيها ـ الدليل الرقمي ـ عبارة عن نبضات الكترونية مكونة من  ،ذلك يف منتهى الصعوبة

وهذه املشكلة تظهر بصفة جلية مع شبكه  ،ال تفصح عن شخصية معينة ،سلسلة طويلة من األصفار

أمساءهم احلقيقية كإرسال رسائل  االنترنت حيث تسمح ملستخدميها االتصال بدون الكشف عن

.الربيد االلكتروين جمهولة املصدر  

كما ميكن تعديله والتالعب  ،فضال عن ذلك غالبا ما يكون الدليل الرقمي  مرمزا أو مشفرا 

وبذلك يشكل هذا الدليل  ،وحيول دون كشف شخصيته ،مما يقطع الصلة بني ارم وجرميته ،فيه

                            والتحقيق خاصة أم اعتادوا على اإلثبات املادي للجرائم.                                                        عائقا أمام رجال التحري 

: ـ مشكلة األصالة يف الدليل االلكتروين 2      

الة يف الدليل إنّ األصالة يف الدليل االلكتروين هلا طابع افتراضي ال يرتقي إىل مستوى األص

كما هو الشأن يف الورق املكتوب أو بصمة  ،ة ملموسةفهذه األخرية تعبري عن وضعية مادي ،املادي

 (Binary Digits)يف حني أن الدليل الرقمي عبارة عن تعداد غري حمدود ألرقام ثنائية  ،األصبع

ي ليس هلا ذلك الوجود ) مثال يف العامل الرقمImageفالصورة ( )0-1موحدة يف الصفر و الواحد (

                                                
 Computer Forensics Procedures, Tools, and Digital Evidence , Bags Brett Pladna Whatـ  (1)
They Are and Who Should Use Them. available at: 
http://www.infosecwriters.com/text_resources/pdf/BPladna_Computer_Forensic_ 
Procedures.pdf 
(2) -Johann Hershensohn,I.T. FORENSICS: THE COLLECTION AND PRESENTATION 
OF DIGITAL EVIDENCE, available at:    

  sa/2005/Proceedings/Full/076_Article.pdfhttp://icsa.cs.up.ac.za/is  
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وإمنا هي جمموعة من األرقام اليت ترجع إىل أصل واحد هو الرقم  ،املادي الذي نعرفه يف شكل ورقي

فكل شيء يف العامل الرقمي يتكون من الصفر والواحد ومها يف تكوينهما احلقيقي  ،الثنائي املشار إليه

لها من الطاقة. ولقد أثارت مسألة األصالة عبارة عن نبضات متواصلة اإليقاع تستمد حيويتها وتفاع

. )1(العديد من املشكالت من حيث مدى االعتداد بالنسخة اليت تشكل دليال كامال هنا  

الواقع من األمر أنّ حبث موضوع األصالة على املستوى القانوين جعل املشرع املقارن يعتمد       

نون اإلجراءات اجلنائية الفدرايل يف الواليات وقد تضمن قا ،افتراض أصالة الدليل االلكتروينمنطق 

)) حيث يسمح استثناء بقبول الدليل 3بند (1001املتحدة األمريكية نصا صرحيا (القاعدة 

االلكتروين باعتباره مستندا أصليا مادام أن البيانات صادرة من كمبيوتر أو جهاز مماثل وسواء أكانت 

ت أخرى ومقروءة للعني اردة وتعبر عن البيانات هذه البيانات مطبوعة أم مسجلة على دعاما

. ومنه تتساوى الكتابة املادية من حيث األصالة مع خمرجات احلاسوب على )2(األصلية بشكل دقيق

طبيعة الكتابة عرب احلاسوب جتعل من املخرجات جمرد نسخ لألصل املوجود رقميا يف  الرغم من أنّ

احلاسوب  أو عرب االنترنت.   

:الدليل االلكتروين ذو طبيعة ديناميكيةـ  3     

     حيث ميكن ختزين املعلومات  ،ينتقل عرب شبكات االتصال بسرعة فائقة الدليل االلكتروينف 

ويترتب على ذلك صعوبة تعقّب األدلة  ،أو البيانات يف اخلارج بواسطة شبكة االتصال عن بعد

     رائية خارج حدود الدولة حيث ارتكبت اجلرمية ألنه يستلزم القيام بأعمال إج ،الرقمية وضبطها

أو ضبط األقراص  ،تفتيش نظم احلاسب اآليل ،مثل معاينة مواقع االنترنت املخالفة ،)3(أو جزء منها

وهذا كله يصطدم مبشاكل احلدود  ،الصلبة اليت حتتوي على مواد غري مشروعة كالصور اإلباحية مثال

بب يف ذلك إىل أنّ هذه اإلجراءات متثل مساسا بسيادة الدولة اليت ويرجع الس ،والواليات القضائية

                                                
.252عائشة بن قارة مصطفى، مرجع سابق، ص  ـ)1(  

 
 .Pascal Vergucht , op. cit, p. 120ـ (2)
(3) – Marthew. R .Zakaras, International Computer Crime , revue international de droit 

pénal, 3eme et 4eme trimestres 2001 , p 828 .                                                                        
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وهو ما ترفضه  ،أو حيث قد توجد أدلة اجلرمية ،عرب من خالهلا نشاط ارم وهو يف طريقه للهدف

لذلك أبرمت العديد من االتفاقيات واملعاهدات الدولية يف جمال التعاون  ،الغالبية العظمى من الدول

 تستهدف من وراء ذلك التقريب بني القوانني اجلنائية الوطنية من اجل مجع هذا النوع اليت )1(الدويل

من األدلة العابرة للحدود خاصة يف إطار مكافحة اجلرائم العاملية ومنها اجلرائم االلكترونية .   

ـ املشكالت اإلجرائية للدليل االلكتروين:  ثانيا      

بل متتد لتشمل إجراءات احلصول  ،وين عند طبيعته التكوينيةال تقف مشكلة الدليل االلكتر      

مما أدى إىل القول بأنّ  ،وتتمثل هذه األخرية يف حالتني مها: ارتفاع تكاليف احلصول عليه ،عليه

لن تلجأ إىل أسلوب اإلنفاق يف هذا  ،على الرغم من أنّ مسعاها احلقيقي هو حتقيق العدالة ،الدولة

شكلة الثانية تتعلق بنقص اخلربة الفنية والتقنية لدى سلطات االستدالل والتحقيق ا امل. أم)2(اإلطار

والقضاء مبجال تقنية املعلومات. كل ذلك سنتعرض له من خالل التايل:  

: ـ ارتفاع تكاليف احلصول على الدليل االلكتروين 1    

السيما يف جمال تكنولوجيا  ،غالبا ما يتم اللجوء إىل اخلربة يف جمال التعامل مع أي ظاهرة فنية

فهي تؤدي دور ال يستهان  به إزاء نقص معرفة رجال إنفاذ القانون للجوانب  ،املعلومات واالنترنت

                                                
, حيث متّ ختصيص الباب الثالث لدراسة  23/11/2001ـ مثل االتفاقية األوربية لإلجرام املعلومايت ( اتفاقية بودابست ) املوقعة يف  )(1

"على ضرورة تعاون األطراف فيما بينها وفقا ألحكام  23املادة صت ، ومن خالله ن Coopération Internationalالتعاون الدويل 

عات موحدة هذا الفصل، ومن خالل تطبيق الوسائل الدولية املالئمة بالنسبة للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية و الترتيبات اليت تستند إىل تشري

بغرض التحقيقات  واإلجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرائم ذات الصلة بالنظم  ومتبادلة، وكذلك بالنسبة للقوانني احمللية، إىل أقصى مدى ممكن،

احلاسوبية والبيانات املعلوماتية، أو جلمع األدلة ذات الشكل االلكتروين ملثل هذه اجلرائم " .  

  Article 23 . General principles relating to international co-operation: 

  "The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of this 
chapter, and through the application of relevant international instruments on international 
co-operation in criminal matters, arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal 
legislation, and domestic laws, to the widest extent possible for the purposes of 
investigations or proceedings concerning criminal offences related to computer systems 
and data, or for the collection of evidence in electronic form of a criminal offence". 

. 984ـ  عمر حممد ابوبكر بن يونس، اجلرائم الناشئة عن استخدام االنترنت، مرجع سابق ، ص )(2  
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إالّ أنّ هذه اخلربة تشكل عبئا ثقيال على العدالة اجلنائية بالنظر إىل  ،التقنية يف اجلرائم االلكترونية

وان كان اإلنفاق  ، سبيل احلصول على الدليل الرقميحجم وضخامة املصاريف اليت يتم إنفاقها يف

غري أن  ،)1(يتفاوت حسب ما إذا كانت الدولة تأخذ بالنظام االامي أو بنظام التنقيب والتحري

و إنما ينحصر يف طبيعة  ،اإلشكال األساسي ال يتعلق بطبيعة النظام اإلجرائي املتبع يف كل دولة

خاصة أمام غياب منظمات متخصصة  ،ته من تكاليف باهظةالدليل الرقمي وما يتطلب إثبا

كاجلامعات واملعاهد السيما يف الدول العربية  حيث يتطلب األمر اللجوء إىل شركات أو منظمات 

مما جيعل التكاليف ختضع للسعر العاملي املقرر يف اللوائح املالية لتلك املنظمات .  ،أجنبية يف اخلارج  

تكون جمهزة بأحدث وسائل  ،خمابر معتمدة تابعة لألجهزة العدالة اجلنائية نقترح إنشاءلذلك      

مع ضرورة تبادل املعلومات مع املراكز واملؤسسات األجنبية حكومية كانت أم خاصة حىت  ،التقنية

تستفيد من خرباا يف اال التقين السيما جتربة الواليات املتحدة األمريكية باعتبارها من الدول 

فضال عن دورات تدريبية وذلك يف  ،وذلك عن طريق الندوات واملؤمترات  ،قة يف هذا االالسبا

إطار التعاون الدويل الذي يستهدف تقريب وجهات النظر وتوحيد املفاهيم بني الدول املختلفة.   

  ـ نقص املعرفة التقنية لدى رجال إنفاذ القانون: 2    

اجلرمية االلكترونية انعكس على عمل اجلهات املكلّفة  إنّ الطبيعة اخلاصة بالدليل يف جمال

بالتحقيق واحملاكمة حيث يتطلّب الكشف عن هذه اجلرائم وإثباا إتباع استراجتيات خاصة تتعلق 

حبيث  ،باكتسام مهارات خاصة على حنو يساعدهم على مواجهة تقنيات احلاسب اآليل وشبكاته

ك اجلرائم لذا جيب استخدام تقنيات حتقيق جديدة لتحديد نوعية تتعقد التقنيات املرتبطة بارتكاب تل

اجلرمية املرتكبة وشخصية مرتكبيها و كيفية ارتكاا مع االستعانة بوسائل جديدة أيضا لضبط اجلاين 

.  لذا من املتصور أن جتد اجلهات املكلفة بالقبض والتحقيق نفسها غري )2(واحلصول على أدلة إدانته

فكثريا ما  ،عامل بالوسائل االستداللية واإلجراءات التقليدية مع هذه النوعية من اجلرائمقادرة على الت

       بل أنّ احملقق نفسه قد يدمر الدليل خبطأ منه ،تفشل جهات التحقيق يف مجع األدلة االلكترونية

                                                
. 987ـ عمر حممد أبوبكر بن يونس،  نفس املرجع، ص   )(1  

  . YANN PADOVA ,op. cit. p ,772ـ(2)
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صادرة كقيام رجال الشرطة بوضع حقيبة كاملة حتتوي على اسطوانات الكمبيوتر امل ،أو بإمهال

وذلك يف صندوق السيارة بالقرب من جهاز اإلرسال واالستقبال الالسلكي فكانت النتيجة أن 

. )1(اإلشارات الكهربائية القوية تسببت يف تدمريها مجيعا   

وذلك لتلقي البالغات  ،لذا جيب أن تنشأ كل دولة إدارة متخصصة ذا النوع من القضايا

.)2(ث عن األدلة ضدهم وتقدميهم للمحاكمة  ومالحقة ارم االلكتروين والبح  

موقف املشرع اجلزائري من الدليل اإللكتروين يف اإلثباث اجلزائي: الفرع الثالث     

جيوز إثبات اجلرائم بأي طريق من “من قانون اإلجراءات اجلزائية على أنه  212ت املادة نص

من  307كما نصت املادة ..” طرق اإلثبات وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا إلقتناعه اخلاص.

أن القانون ال يطلب من القضاة  أن يقدموا حسابا عن الوسائل اليت ا قد وصلوا إىل “ القانون ذاته 

تكوين اقتناعهم وأن يبحثوا بإخالص ضمائرهم يف أي تأثري قد أحدثثه يف إدراكهم األدلة املسندة 

.”للمتهم...  

جليا أن املشرع اجلزائري قد تبىن كقاعدة عامة نظام  من خالل هذين النصني القانونيني يتضح

اإلقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي، واستثناء جنده أخذ أيضا بنظام األدلة القانوية يف إثبات بعض 

.)3(اجلرائم  

من قانون اإلجراءات اجلزائية تكرس قاعدتني تكمل إحداها األخرى،  212بتحليل املادة 

جهة وقاعدة حرية إختيار وسائل اإلثبات اجلزائي من جهة أخرى. قاعدة اإلقتناع اجلزائي من  

فما مدى إمكانية إعمال القاضي وإذا كان الدليل اإللكتروين إحدى تطبيقات الدليل العلمي، 

من قانون اإلجراءات  212اجلزائي ملبدأ اإلقتناع الشخصي حيال هذا الدليل طبقا ألحكام املادة 

اجلزائية؟.   

                                                
.355، ص 2002ة، دار النهضة العربية، القاهرة، آليل، الطبعة الثانيـ عبد اهللا حسني حممد، سرقة املعلومات املخزنة يف احلاسب ا)  (1  
.  111، ص2004، يوليو 26ـ  رأفت رضوان، شرطة االنترنت، حبث منشور مبجلة حبوث الشرطة، العدد )(2  
من قانون العقوبات اجلزائري.  339، 342ـ أنظر املادتني  )3(  
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أن اجلرمية املعلوماتية يف القانون اجلزائري طبقا للمادة الثانية فقرة (أ) من قانون  لقد سبق الذكر

) املتضمن القواعد اخلاصة بالوقاية من اجلرائم املتصلة بتكمولوجيات االعالم واالتصال 04ـ 09(

رمية ومكافحتها السابق الذكر، تشمل األفعال املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات وكذا كل ج

آخرى ترتكب أو يسهل ارتكاا بواسطة منظومة معلوماتية أو نظام لإلتصاالت اإللكترونية، 

كتروين ملزم باحترام ومراقبة القواعد العامة املنظمة لطرق لوالقاضي يف إطار تقديره للدليل األ

يش املعلومايت استخالص الدليل اإللكتروين سواء كانت هذه الطرق تقليدية أو حديثة، فبالنسبة للتفت

مثال فالقاضي يتحقق من مدى صحة حماضر التفتيش من حيث الشكل، وأنه قد مت إعداده من طرف 

.)1(واضعه أثناء مباشرة وظيفته، ويكون مضمونه يدخل يف اختصاصه  

ا شأن باقي أدلة أما بالنسبة لتقارير اخلربة فإن احملكمة العليا ذهبت للقول أن اخلربة شأ

من قانون  212، وهذا ما تؤكده املادة )2(ع للسلطة التقديرية لقاضي املوضوعاإلثبات ختض

ال تعترب التقارير املتبثة للجنايات أو اجلنح إال جمرد “اإلجراءات اجلزائية اليت تنص على أنه: 

” إستدالالت...  

ناد يف تكوين لكن الطبيعة العلمية والتقنية للجرمية املعلوماتية غالبا ما تفرض على القاضي اإلست
إقتناعه على اخلربة الفنية والتقيد بالنتيجة املتوصل إليها من اخلبري يف تقرير خربته وال ميكنه طرحها 
وإستبعادها إال إذا قدر أن ما حتمله من أدلة ال يتوافق مع ظروف ومالبسات الواقعة أو تتناقض مع 

. )3(احلقيقة العلمية   

                                                
من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري.  214ـ أنظر املادة  )1(  
.170، ص 2006لسنة  58املنشور يف نشرة القضاء رقم  1995/ 07/ 11ـ قرار احملكمة العليا املؤرخ يف  )2(  
.255، ص 2006لسنة  58، نشرة القضاء رقم 2002/ 06/ 04ـ قرار احملمة العليا الغرفة اجلنائية، مؤرخ يف  )3(  
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ضة للعديد من ة معرة احلكومياملعامالت اإللكتروني ختام هذه الدراسة، يظهر جليا أنّيف 

وحدات اجلهاز اإلداري للدولة تتعامل يف  وأنّ ر مستمر،التقدم املعلومايت يف تطو املخاطر، سيما وأنّ

ام هذه البيانات إساءة استخد وأنّية بالغة للدولة وللمواطنني معا، ة ذات أمهّمستندات ووثائق حيوي

 ة القائمة بني املواطنني واحلكومة،اللكترونية ويزيد الفجوة النفسيقد يفقد ثقة اجلمهور باحلكومة ا

ختلف دول العامل ومنها مباألمر الذي يشكل عقبة أمام خمططات ومشاريع احلكومة االلكترونية 

خي بدأت ختطوا اجلزائر التومة اإللكترونية والذي من خالله تطبيق مشروع احلك حنواألوىل  اطوا

توفري وتقدمي معلومات  السعي إىل استخدام تقنيات املعلومات واإلتصاالت اإللكترونية يف يتم

ة للمواطنني وجعلها متاحة للجمهور.يكومحوخدمات   

املزود األكرب  ألاعلومات والبيانات على الشبكة ل بأمن املهي املعين األو الدولةإذا كانت و

ى يف مقابل ذلك هي من يتولّّ ،ذه املعلومات وهي مقدم اخلدمة للمواطنني ولقطاعات األعمال

حتديد وفرض قواعد التعامل التقين بالشبكة، باإلضافة إىل تفعيل نظم احلماية.  

:يتطلب األمر تحقيق األمن املعلومايت يف نظام احلكومة اإللكترونيةلو  

سلوكات احملظرورة فيبينها ويفرد هلا العقاب، وهو ما ال ددتشريع على حنو حيصياغة : أوال

يعرف باحلماية اجلزائية املوضوعية.  

رد إىل آليات التطبيق واملتابعة القضائية ملختلف صور االعتداءات الواقعة على أما الثاين: في

 ونيةية للمعامالت احلكومية االلكترئالعمل احلكومي اإللكتروين، وذلك يف إطار احلماية اإلجرا

. وآليات تنفيدها  

محاية  املقارنةالعقابية التشريعات  من احلماية اجلزائية، مل ختص ق املوضوعيمستوى الشفعلى 

جنائية خاصيف إطار القواعد العامة لقانون  اة، بل ميكن محايتهة للمعامالت اإللكترونية احلكومي

مكرر إىل  394املواد ث تدخل من خالل ، حيع اجلزائريبع عند املشرهج املت، وهو النالعقوبات

من قانون العقوبات، اليت وردت يف القسم السابع مكرر منه حتت عنوان  7مكرر  394املادة 

بعض ص املشرع اجلزائري أيضا "، باإلضافة إىل ذلك خصتاأنظمة املعاجلة اآللية للمعطي"املساس ب
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ن القواعد العامة ) املتضم04ـ15نون رقم (كالقاحلماية هذا النوع من املعامالت القواعد اخلاصة 

. نييااللكترون والتصديق للتوقيع  

تقسيمها إىل  ومن خالل البحث عن صور االعتداء املعلومايت على احلكومة االلكترونية واليت متّ

 ضح أنّيت إجراء هذه املعامالت، جرائم واقعة على املعامالت االلكترونية، وأخرى واقعة على وسائل

جلرمية االعتداء على سري النظام املعلومايت للحكومة اإللكترونية كجرمية ع اجلزائري مل يتعرض راملش

ا، بل اكتفى بإفساد النظام كظرف مشدد فقط جلرمية الدخول أو البقاء غري مستقلة قائمة بذا

حيث نص  ع الفرنسيمن قانون العقوبات اجلزائري، خبالف املشر 2مكرر/ 394املشروع يف املادة 

من قانون العقوبات الفرنسي. 323/2عليه مبوجب املادة   

باالعتداء على سري نظام املعاجلة  اخاص اع اجلزائري استحداث نصاملشرعلى ن ذا يتعيهلو 

اآللية للمعطيات مبا يف ذلك نظام احلكومة االلكترونية.  

نترنت، باعتبارهم وسطاء م عمل مقدمي خدمات االع اجلزائري نظّاملشر ن أيضا أنّتبيكما 

فيما يتعلق  قواعد خاصة يف تقدمي خدمة االنترنت للعميل يف الوصول إىل شبكة االنترنت، وأقر

باملسؤولية اجلنائية، يف حالة اخالهلم بااللتزامات العامة منها أو اخلاصة، غري أند طبيعة ه مل حيد

لقانونية.املتدخل املهين الذي يكون عرضة للتجرمي واملساءلة ا  

د د خدمة الوصول إىل متعهمتدخل مهين على حدا، من متعه لذلك ينبعي حتديد مسؤولية كلّ

ة، كالتشريع الفرنسي اإليواء وصوال إىل مورد املعلومات، وذلك متاشيا مع التشريعات األوربي

واألملاين، وكذا التشريعات األمريكية.  

حلكومة االلكترونية يزخر بالبيانات الشخصية التعامل يف إطار نظام ا وكما هو معلوم أنّ

ة هلذه البيانات، وهو ما الرمسية وضمن شبكات اتصال مفتوحة، األمر الذي يتطلب توفري محاية خاص

ع فعله املشرع الفرنسي الذي محاها جنائيا بنصوص خاصة يف إطار قانون العقوبات، خبالف املشر

يهدف إىل محاية البيانات اخلاصة، باستثناء بعض النصوص ن بعد تشريع خاص اجلزائري الذي مل يقن

). 04ـ  15بني قانون العقوبات وقانون التوقيع والتصديق االلكترونيني رقم( ازأة  
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لذلك يستحسن تدخل املشرع اجلزائري الستحداث نصوص قانونية ضمن قانون العقوبات 

حتت  3القسم اخلامس مكرر  وذلك يف يف الباب األول املتعلق باجلنايات واجلنح ضد األشخاص،

االعتداء على البيانات الشخصية"، حيث يرصد خمتلف صور االعتداء على البيانات الشخصية، إسم "

وحتديد خمتلف العقوبات املالئمة التإحداث الردع العام واخلاص. اي من شأ  

تدخل تشريعي حلمايتها من غي ولتوفري ثقة أكرب يف املتعاملني باحملررات املعلوماتية الرمسية ينب

 جرمية التزوير املعلومايت. ويف هذا االطار تعددت الصيغ التشريعية يف جترمي الوثيقة املعلوماتية بني اجتاه

             يف الصيغة ليشمل كل تزوير يف وثيقة ذات قيمة قانونية مهما كانت طبيعتها ورقية يوسع

من قانون العقوبات الفرنسي  441/1ي من خالل املادة أو معلوماتية، وهي خطة املشرع الفرنس

. يف حني أبقت بعض التشريعات ومنها اجلزائر على نصوص التزوير التقليدي 1994اجلديد لسنة 

ليثار اجلدل يف مدى امتداد هذه النصوص ليشمل التزوير يف الوثيقة املعلوماتية.    

ذه يتعني على املشرع اجلزائري االسراع إما:و  

حيث يتناول هذا النص تعريف جرمية التزوير ص إىل باب التزوير يف احملررات، بإضافة نـ  

        وأساسها أال وهو احملرر وذلك على الشكل التايل: "احملرر هو كل مركب يتكون من حروف

أو عالمات تدل على فكرة معينة بالنظر إليها مباشرة أو باإلستعانة بتقنية أخرى"، وبذلك يشمل 

هذا النص احملررات التقليدية واملعلوماتية معا كاملستندات املوجودة على األقراص واألشرطة.  

ـ أو بإدراج نص خاص بالتزوير املعلومايت.  

ة وسالمة املعامالت واملعلومات اليت حتويها وتأكيد هوية قدر ممكن من سري ولتحقيق أكرب

االلكتروين واعترفت به قانونا، حيث أصبح  وشخصية صاحبها بدقة استعانت أغلب الدول بالتوقيع

ره من األمان القانوين من خالل اإلجراءات التقنية من أهم أدوات التعامالت االلكترونية، ملا يوفّ

وهو ما دفعي يعتمد عليها، العالية الت عترف بقيمته وصالحيته لإلثبات بنص إلا إىلع اجلزائري املشر

صريح.  
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 ة بتوفري محايةل مرتوقيع االلكتروين قام املشرع اجلزائري وألوومن أجل ضبط التعامل بال

د القواعد العامة ) الذي حيد04ـ  15مبوجب القانون رقم ( جنائية خاصة للتوقيع االلكتروين

ع الفرنسي الذي الزال يطبق القواعد العامة لقانون للتوقيع والتصديق االلكترونيني، خبالف املشر

جرائم االعتداء على أنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات، وجرمية التزوير.العقوبات، من خالل   

كما أصبحت بطاقة الدفع اإللكتروين من أهم اآلليات املستحدثة يف إجراء املعامالت احلكومية 

شهده هذه البطاقات االلكترونية، كوا تشكل دعامة قانونية على صعيد الوفاء واالئتمان، نظرا ملا ت

رت أغلب التشريعات املقارنة محاية جنائية كالتشريع الكندي . وألجل ذلك وفّيعمن تطور سر

شريع الفرنسي الذي استحدث قانون أمن الشيكات، وبطاقات الوفاء ، أو الت1985الصادر سنة 

. خبالف املشرع اجلزائري الذي الزال يطبق القواعد العامة لقانون العقوبات على 1382/ 91رقم 

عة على هذه البطاقة. حيث الزال مصطلح الدفع االلكتروين غريبا عن التشريع اجلزائري، اجلرائم الواق

ولذلك:  

جيب على املشرع اجلزائري التدخل لوضع قواعد قانونية صارمة تعمل على محاية بطاقات 

الدفع االلكتروين حىت تكون يف مأمن من  إساءة استخدامها.  

اء اليت تقع يف جمال تقنية املعلومات ووضع العقوبات وعلى الرغم من جترمي بعض أفعال االعتد

الرادعة هلا، فهي ال تكفي حلماية نظام احلكومة االلكترونية وإمنا يلزم وضع نظام وقائي متكامل 

يعرف باألمن اإللكتروين، وذلك عن طريق:  

ة ـ التحديث املستمر ألنظمة التشغيل للحاسبات اآللية، مرفقة يف ذلك بالربامج املضاد

للفريوسات.  

دة بني املستفيدين ومصادر املعلومات املتواجدة يف قاع  )llFirewa(ـ تركيب جدار ناري 

برنامج خاص يتوىل فحص كل البيانات عبارة عن البيانات احلكومة االلكتروين، فهذا اجلدار 

وافقة مع واملعلومات الواردة من األنترنت، مت بعد ذلك يقوم بالسماح هلا بالدخول إذا كانت مت
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إعدادات جدار احلماية، أو باستبعادها إذا كانت من الربامج اخلبيثة مثل الفريوسات، وبرامج 

التجسس...إخل.   

ـ عمل نسخ إحتياطية للمعلومات اهلامة وحفظها يف أماكن آمنة.  

ـ  ينبغي أن تتكون كلمة املرور من ست خانات على األقل. وأن تكون مزجيا من األحرف 

ويفضل عدم التكرار.واألرقام،   

ـ تدريب املوظف العام حول وسائل محاية خصوصية وسرية بيانات املواطنني بشكل منتظم 

ومتواصل.  

ن وجود صعوبة يف إثباث اجلرائم الواقعة فقد تبيمن احلماية،  مستوى الشق اإلجرائيأما على 

دة هلذه ة املعقّىل الطبيعة الفنيعلى احلكومة االلكترونية ومنها اجلرائم املعلوماتية، وذلك بالنظر إ

مجع دعوى العمومية بدءا من مرحلة ة يف كل مراحل المن اخلصوصي ااجلرائم، مما أضفى عليها نوع

، إىل مرحلة احملاكمة.اإلبتدائي ، التحقيقاألدلة  

ي يستعان ا يف من أهم املراحل الت اليت تعد مرحلة مجع األدلة (التحقيق األويل)فيما خيص 

تسخري ضبطية قضائية خمتصة سواء على املستوى الدويل أو الداخلي  مواجهة اجلرائم املعلوماتية، متّ

على مستوى جهاز الشرطة، وأخرى على  املشرع اجلزائري ضبطية وحىت الوطين، حيث خصص

نية مستوى الدرك الوطين، باإلضافة إىل إنشاء هيئة متخصصة يف مكافحة هذه اجلرائم وهي اهليئة الوط

 09مبوجب القانون رقم ( للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها

صلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ة للوقاية من اجلرائم املت) املتعلق بالقواعد اخلاص04ـ

.ومكافحتها  

وما مييا ال تعتمد على التدريبات ة عن الضبطية القضائية يف اجلرائم التقليدية، أز هذه الضبطي

ما تعتمد على التكوين يف جمال املعلوماتية وتكنولوجيات االتصال.املادية والفيزيولوجية، وإن  

ة كافية ي التقليديأساليب البحث والتحر مل تعداجلرائم املستحدثة،ونظرا للطبيعة الالمادية هلذه 

ة عن اجلرائم ي خاصري إىل استحداث أساليب حترة هذه اجلرائم، مما استدعى باملشرع اجلزائملواجه
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) املعدل لقانون 22ـ  06املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات، وذلك من خالل القانون رقم (

اإلجراءات اجلزائية، وتتمثل هذه اإلجراءات يف عملية اعتراض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط 

الصور، وعملية التسرب.  

نية هو الدليل أن الدليل املناسب يف إثباث اجلرائم الواقعة على احلكومة الكتروني ما تبك

نة يف أجهزة احلاسوب وملحقاا، أو متنقلة عرب شبكات هو عبارة عن معلومات خمزااللكتروين، و

االتصال، والذي يتم دف إثباث وقوع اجلرمية جتميعه وحتليله باستخدام برامج وتطبيقات خاص ة

تها إىل مرتكبيها.ونسب  

نوعني من القواعد اإلجرائية الستخالصه، طرق االلكتروين متة يل ألجل احلصول على الدل

ة للدليل الءم مع الطبيعة الفنيتت فتيش، الضبط واخلربة، وأخرى مستحدثةل يف التإجرائية تقليدية تتمثّ

ية، وهو ما قام به صاالت االلكتروناالت ري، واعتراضكحفظ املعطيات املتعلقة حبركة الس االلكتروين

املتعلق بالقواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم ) 04ـ 09املشرع اجلزائري فعال مبوجب القانون رقم(

املتصلة بتكنولوجيا االعالم واإلتصال ومكافحتها.  

ية خاصة يف مواجهة ظاهرة د إجرائيف سن قواعمن أوىل الدول العربية  تعدإذن اجلزائر ف

 املعلومايت، وإن كان الكثري من الدول التزال ختضع هذه اجلرائم للنصوص اإلجرائية اماإلجر

اجلناة من العقاب.  تالتقليدية، وهو ما يترتب عليه إفال  

وعليه أصبح من املقرر يف التشريع اجلزائري جواز التفتيش لضبط املعلومات على الرغم من 

) السابق الذكر، وذلك يف إطار 04ـ 09من قانون ( عةالرابطبيعتها املعنوية، وذلك وفقا للمادة 

ضمانات موضوعية وشكلية حتمي احلق يف خصوصية األفراد من االنتهاكات.   

ه على دراية تامة باألمور الفنية ش أو منفذويترتب على ذلك أن يكون مصدر اإلذن بالتفتي

الضبط القضائي  يبية لرجالن خالل عقد دورات تدرألجهزة احلاسب اآليل، وال يتحقق ذلك إال م

ذلك األدلة والتحقيق يف هذه النوعية من اجلرائم و إنفاذ القانون بأساليب الضبط ومجعوكل أجهزة 

بصفة دورية ومنتظمة ملواكبة التطور التكنولوجي.  
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ن وجود صعوبات تعرقل رونية، تبيلكتويف إطار التحقيق عن اجلرائم الواقعة على احلكومة اال     

ب األمر ضرورة حتديد اإلجراءات الواجب ق عن عمله، بسبب خصوصية هذه اجلرائم، مما تطلّاحملق

ستخدمة يف ارتكاب هذه اجلرائم، على أن األجهزة امل اتباعها يف التحقيق وتقنيات التحفظ على

، يعده خرباء البحث والتحقيق عن هذه اجلرائمب )un guideخاص (دليل  يكون ذلك متاح يف 

التقنية املعلوماتية. جمال يف خمتصني  

اجلرائم الواقعة على احلكومة االلكترونية هي جرائم عابرة للحدود الوطنية للدولة، بل  وألنّ

ا غري حمصورة يف النطاق اإلقليمي لدولة بعينها، األمر الذي أصبح يثري القارات مما جيعل خطور

حملكمة املختصة بالفصل يف هذه القضايا.العديد من التحديات القانونية املتمثلة يف حتديد ا  

 يف هذا اإلطار مدع اجلزائري االختصاص يف هذه اجلرائم مبوجب القانون رقمد املشر        

         م لقانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، واملرسوم التنفيدي رقم ل واملتم) املعد14ـ 04(

ي لبعض احملاكم ووكالء اجلمهورية وقضاة التحقيق لّن متديد االختصاص احمل) املتضم348ـ  06(

االمتداد  هذا غري أن .)267ـ  16التعديالت الالحقة عليه مبوجب املرسوم التنفيذي رقم (و

          يتعدى حدود دولة اجلزائر، خبالف بعض الدول مثل فرنسا  داخلي وليس خارجي، مبعىن ال

ة حىت ولو وقعت اجلرمية اإلختصاص حملاكمها الوطني الواليات املتحدة األمريكية اليت جعلتو

املعلوماتية يف اخلارج، طاملا حتققت آثارها يف الداخل.  

لذلك ينبغي على املشرع اجلزائري وضع قواعد تع من اختصاص احملاكم حىت ولو وقعت وس

إلجراءات اجلزائية  من قانون ا 589و 582اجلرمية خارج الدولة، ألن تطبيق القواعد العامة يف املواد 

) السابق الذكر غري كافية.04ـ 09من القانون رقم ( 15واملادة   

ومع ذلك نالحظ توجه املشرع اجلزائري حنو التخصص القضائي من خالل إنشاء هيئات 

قضائية متخصصة على مستوى النيابة العامة، التحقيق واحملاكمة تستأثر باجلرائم اخلطرية على غرار 

بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات، يف شكل أقطاب متخصصة توضع على مستوى جرائم املساس 

حملاكم أخرى حمددة قانونا. اإقليمي اتوسيع اختصاصها احمللي ليشمل اختصاص احملاكم اليت يتم  
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مبدأ حرية  مسألة مدى حجية الدليل االلكتروين يف اإلثباث اجلنائي، اتضح أنّ وفيما خيص

األصل الالتيين وغريها الدليل اإللكتروين يف اإلثباث اجلنائي، عند الدول ذات  اإلثباث أساس قبول

من الدول املتأثرة ا كاجلزائر، وذلك خبالف النظام األجنلو أمريكي، الذي يتقيد فيه القاضي اجلنائي 

ة. السماعي بقاعدة اإلثباث املقيد، ويقبل فيه الدليل االلكتروين استثناء عن قاعدة عدم قبول الشهادة  

ة القاطعة للدليل االلكتروين، يبقى هذا الدليل شأنه شأن هذا وعلى الرغم من القيمة العلمي

ة للقاضي اجلنائي، للتحقق من ضمان احترام ضابط املشروعية يف باقي األدلة خيضع للسلطة التقديري

ر الشك لصاحل املتهم.فساحلصول عليه، وبالتايل يظل القاضي هو املسيطر على هذه احلقيقة، وي  

ضرورة تدخل املشرع اجلزائري إلحداث قانون خاص باملعلوماتية، وعليه نفترح يف األخريا 

يكون شامال، يتضمن خمتلف القواعد اجلزائية املوضوعية واإلجرائية للجرائم املعلوماتية، وبالتايل 

جلة هذا النوع املستحدث يكون مرجعا أساسيا يهتدي به القاضي وكل السلطات القضائية عند معا

من اإلجرام.    
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باملركز اجلامعي، غليزان. 2017فرباير  8ـ  7يف املنعقد   

، أمن املعلومات واخلصوصية الفردية، ورقة حبث مقدمة إىل املؤمتر سيف عبد اهللا اجلابري .13

 20ـ18الدويل ألمن املعلومات اإللكترونية "معا حنو تعامل رقمي آمن"، املنعقد بتاريخ 

مبسقط، سلطة عمان.  2005ديسمرب   
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، احلكومة اإللكترونية، إطارها النظري واملفاهيمي، امللتقى العلمي الدويل األول ن فرجشعبا .14

ة اإللكترونية يف اجلزائر: دراسة جتارب بعض الدول"، املنعقد ماحلكومتطلبات إرساء "حول

،2014ماي  14و13باجلزائر بتاريخ:  

رونية، ورقة عمل مقدمة ، ضبط ومعايري أداء احلكومة اإللكتصفية بنت عبد اهللا أمحد خبيت .15

.2009ضمن حبوث مؤمتر " أمن املعلومات واحلكومة اإللكترونية"، كواالملبور، ماليزيا، أبريل   

سنة  ،43العدد  ،جملة األمن العام ،اخلربة يف جمال اإلثبات اجلنائي ،عادل حافظ غامن .16

1968.  

مركز دراسات الكوفة،  ، احلماية اجلنائية لبطاقات الدفع االلكترونية،عادل يوسف الشكري .17

لسنة 11جملة تصدر عن كلية القانون جامعة الكوفة،العدد  -2008  .  

18. ورقة حبث مقدمة  للمؤمتر  ،عبد الناصر حممد حممود فرغلي وعبيد سيف سعيد املسماري 

ن الناحيتني اإلثباث اجلنائي باألدلة الرقمية م“العريب األول لعلوم األدلة اجلنائية والطب الشرعي، 

 /04/04/11ـ02:ارنة، الرياض، املنعقد يف الفترةدراسة تطبيقية مق ،”قانونية والفنيةال

.14/11/2007ـ  12املوافق لـ  هـ 1148  

حبث مقدم ملؤمتر األعمال املصرفية ، الوفاء (الدفع) االلكتروين،  عدنان إبراهيم سرحان .19

. 2003مايو  12ـ  10ما بني اإللكترونية بني الشريعة والقانون، املنعقد يف ديب يف الفترة   

، معيار اإلختصاص يف اجلرائم املعلوماتية على ضوء التشريع اإلجرائي عاليل بن زيان .20

اجلزائري، مداخلة مقدمة يف امللتقى الوطين حول اإلطار القانوين الستخدام تقنية املعلومات يف 

.2017فرباير   08ـ 07التشريع اجلزائري، املركز اجلامعي أمحد زبانة، غليزان، بتاريخ   

، التوقيع اإللكتروين ومدى قواه يف اإلثبات دراسة مقارنة، جملة جامعة اخلليل علي أبو مارية .21

. 2010، الثاينللبحوث، العدد   

جرمية القرصنة املعلوماتية، دراسة مقارنة من اجلانبني املوضوعي  ،علي أمحد الفرجاين .22

.2005أكتوبر  ،العدد السابع ، السنة الثانية ،واإلجرائي، جملة التشريع   
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حبث مقدم ملؤمتر  ، احلماية اجلنائية للبيانات املعاجلة الكترونيا،علي عبد القادر القهوجي .23

كلية الشريعة والقانون، جامعة  ،2000مايو  3ـ1املنعقد:  القانون والكمبيوتر واالنترنت

. 2000دة، دولة االمارات العربية املتحالعني، ، العربية املتحدة االمارات  

، تأثري التطور التكنولوجي على حقوق اإلنسان ، احلياة اخلصوصية ومحاية علي كرميي .24

البيانات الشخصية "منودجا"، جملة أحباث الفعل اإلحتجاجي باملغرب، مقاربة اإلنسان 

. ، املغرب2015لسنة  62ـ  61السلوكيات والقيم ـ العدد   

واجلرائم األخرى يف جمال تكنولوجيا املعلومات، ، جرائم الكمبيوتر عمر الفاروق احلسيين .25

اكتوبر  28ـ25ائي، القاهرة، حبث مقدم للمؤمتر السادس للجمعية املصرية للقانون اجلن

حول "اجلرائم الواقعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات"، دار النهضة العربية، القاهرة،   ،1993

1993 .  

لتزامات الرقمية يف القانون الوطين األمريكي، ، احلقوق واحلريات واالعمر حممد بن يونس .26

ورقة عمل مقدمة يف املؤمتر الدويل حول أمن املعلومات، املنعقد بتاريخ: 

، مسقط ـ سلطنة عمان.20/12/2005ـ18  

اقات الدفع اإللكتروين، مداخلة مقدمة يف امللتقى الوطين ظام القانوين لبط، النفاطمة شعران .27

فرباير  8ـ  7يف املنعقد تخدام تقنية املعلومات يف التشريع اجلزائري ، حول اإلطار القانوين الس

باملركز اجلامعي، غليزان. 2017  

، أساليب البحث والتحري اخلاصة وإجراءاا، يوم دراسي حول: عالقة لوجاين نور الدين .28

إليزي،  النيابة العامة بالشرطة القضائية احترام حقوق اإلنسان ومكافحة اجلرمية"، أمن والية

،2007ديسمرب،  12املديرية العامة لألمن الوطين، وزارة الداخلية، اجلزائر،   

، احلكومة االلكترونية واملرافق العامة، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي األول ماجد راغب احللو .29

،  حول اجلوانب القانونية واألمنية للعمليات االلكترونية، اجلزء الرابع احملور األمين واإلداري

 ،2003بريل أ 28ـ  26املنعقد يف اكادمية شرطة ديب، اإلمارات العربية املتحدة ، يف الفترة 

.2003، 1ط  ،مركز البحوث والدراسات، ديب  
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جملة ، النقود اإللكترونية (ماهيتها، خماطرها وتنظيمها القانوين)، حممد إبراهيم حممود الشافعي .30

. 2004لعدد األول، يناير، السنة الثانية، األمن والقانون، الصادرة عن شرطة ديب، ا  

، القانون اجلنائي يف مواجهة إساءة استخدام بطاقة اإلئتمان، موجز حممد أبو العالء عقيدة .31

  28ـ  25للتقرير املقدم بالفرنسية للمؤمتر السادس للجمعية املصرية للقانون اجلنائي، القاهرة 

.1993اكتوبر   

ائي يف املادة اجلزائية يف التشريع اجلزائري، جملة دفاتر ، اإلختصاص القضحممد بكرارشوش .32

.2016السياسة، العدد الرابع عشر، جانفي   

حرية القاضي اجلنائي يف االقتناع يف قوانني مصر واألردن  ،حممد علي السامل عياد احلليب .33

.ويتالك ،2007سبتمرب  ،السنة احلادية والثالثون ،العدد الثالث ،جملة احلقوق ،والكويت  

، مشكالت السياسة اجلنائية املعاصرة يف جرائم نظم املعلومات، حبث حممد حمي الدين عوض .34

.1993اكتوبر  28ـ25مقدم للمؤمتر السادس للجمعية املصرية للقانون اجلنائي، القاهرة،   

، املسؤولية اجلنائية عن االستخدام غري املشروع لبطاقة اإلئتمان، حبث مقدم حممود أمحد طه .35

ربيع األول  11ـ  09ر األعمال املصرفية اإللكترونية بني الشريعة والقانون، املنعقد بتاريخ ملؤمت

. م، اإلمارات العربية املتحدة 2003مايو  12ـ  10هـ املوافق لـ  1424  

يف حبث وحتقيق اجلرائم TCP / IP لاستخدام بروتوكو ،ممدوح عبد احلميد عبد املطلب .36

األمنية ي األول حول اجلوانب القانونية وقدمة إىل املؤمتر العلمورقة عمل م ،على الكمبيوتر

   بديب ـ اإلمارات العربية  ،2003نيسان  28ـ  26للعمليات االلكترونية، املنعقد يف 

ـ املتحدة  

منوذج مقترح  ،زبيدة حممد جاسم وعبد اهللا عبد العزيز، ممدوح عبد احلميد عبد املطلب .37

مؤمتر األعمال املصرفية ، ي لإلثبات يف اجلرائم عرب الكمبيوترلقواعد اعتماد الدليل الرقم

أمحد أبو  2003مايو  12ـ  10املنعقد يف:  ،الد اخلامس ،االلكترونية بني الشريعة والقانون

حبث منشور يف باملركز  ،الدليل اجلنائي املادي ودوره يف إثبات جرائم احلدود والقصاص ،القاسم

. 1993 ،ية والتدريب بالرياضالعريب للدراسات األمن  
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، اإلشكاالت اإلجرائية اليت تثريها اجلرمية املعلوماتية عرب الوطنية، موسى مسعود ارحومة .38

ملعلوماتية والقانون املنظم بأكادمية الدراسات ادراسة مقدمة إىل املؤمتر املغاريب األول حول 

.2009/ 10/ 29ـ  28العليا، طرابلس، خالل الفترة   

، الفريوسات وطرق الوقاية منها كوسيلة ألمن البيانات، ورقة عمل ني حممد علينادية أم .39

 28مقدمة إىل املؤمتر الدويل حول أمن املعلومات "حمو تعامل رقمي آمن"، يف 

. ، مسقط ـ سلطنة عمان2012/2005ـ  

، اإلختصاص يف اجلرمية االلكترونية، سلسلة ندوات حمكمة االستئناف نور الدين الواهلي .40

.2014الرباط، العدد السابع، ب  

حبث مقدم إىل مؤمتر األعمال ، احلماية اجلنائية للتوقيع اإللكتروين، حامد قشقوشهدى  .41

هـ  1424ربيع األول  11ـ  09املصرفية اإللكترونية بني الشريعة والقانون، املنعقد بتاريخ 

. م، اإلمارات العربية املتحدة 2003مايو  12ـ  10املوافق لـ   

، دور إدارة أمن املعلومات يف فاعلية احلكومة اإللكترونية، ورقة عمل مقدمة أبو فارة يوسف .42

. 2009املنعقد بكواالملبور ـ ماليزيا " أمن املعلومات واحلكومة اإللكترونية"إىل مؤمتر   

، اإلطار اإلجرائي الدويل يف جمال البحث عن اجلرمية اإللكترونية، جملة الفقه يوسف قجاج .43

.2015لشهر فيفريي  28، العدد والقانون  

هـ ـ النصوص القانونية:  

v النصوص القانونية الوطنية:    

رية:دستونصوص الال ـأ          

والتعديالت  1996ديسمرب  8، املؤرخة يف 77، ج.ر عدد1996لسنة  الدستور اجلزائريـ 

القانون و .2002أبريل  14، املؤرخة يف 25 رقمج.ر.ج،  )،03ـ 02(بالقانون  الالحقة عليه

أخريا القانون و ،2008نوفمرب  15املؤرخة يف ،63رقم ج.ر.ج، ) 19ـ08( رقم

.2016مارس  07املؤرخة يف 14رقم ج.ر.ج، )01ـ16رقم(  
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النصوص التشريعية:ب ـ          

، 1966يونيو  08، املوافق لـ 1386صفر  18املؤرخ يف  155ـ  66ـ األمر رقم 

21املؤرخ يف  22ـ  06اجلزائري املعدل واملتمم بالقانون رقم  ئيةن قانون اإلجراءات اجلزااملتضم 

. 2006لسنة  84، ج.ر عدد 2006ديسمرب   

، املتضمن 1966يونيو  08، املوافق لـ 1386صفر  18املؤرخ يف  156ـ  66األمر رقم 

.1966، ج . الصادرة سنة قانون العقوبات  

املعدل واملتمم  القانون املدينملتضمن ا1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58ـ  75األمر رقم ـ

.  2007لسنة  31عدد ج، ، ج.ر 2007ماي  3املؤرخ يف  05ـ  07م قبالقانون ر  

للقواعد العامة املتعلقة ، احملدد 2000غشت سنة  5مؤرخ يف  03ـ  2000قانون رقم الـ 

.2000غشت  6، الصادرة  يف  48، ج.ر.ج.ج، عدد بالربيد وباملواصالت السلكية والالسلكية  

ض املعدل واملتمم، بالنقد والقراملتعلق  2003أوت  26املؤرخ يف  11ـ03األمر رقم ـ 

.2003، لسنة 52ج.ر.ج، العدد   

نوفمرب سنة  10، املوافق لـ 1425رمضان عام  27مؤرخ يف  14ــ04قانون رقم ـ ال

يونيو  8لـ  املوافق 1386صفر  18املؤرخ يف  155ـ ـ66، يعدل ويتمم األمر رقم 2004

.2004نوفمرب  10ـ الصادرة يف  71ج.ر.ج. عدد  قانون اإلجراءات اجلزائية،املتضمن، 1966  

 156ـ 66، املعدل واملتمم لألمر رقم 2004نوفمرب  10املؤرخ يف  15ـ  04قانون رقم ـ 

.2004، لسنة 71، ج.ر عدد قانون العقوبات املتضمن 1996يونيو سنة  08املؤرخ يف   

جويلية عام  19املوافق  1424مجادى األوىل عام 19مؤرخ يف  03ـ05مر رقم األـ     

.2003لسنة  44عدد ج، ، ج.ر.حبقوق املؤلف واحلقوق ااورة، يتعلق 2003  

 58ـ  75املعدل واملتمم لألمر  2005جوان  20املؤرخ يف  10ـ05ـ القانون رقم 

.2005جوان  12 ، الصادر يف44، ج.ر.ج، عدد املتضمن القانون املدين  
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  155ـ66يعدل ويتمم األمر رقم  2006ديسمرب  20املؤرخ يف  22ـ06قانون رقم ال

 34، الصادرة يف 84، ج.ر.ج. عدد اجلزائية اإلجراءاتقانون املتضمن  1966يونيو  8املؤرخ يف 

.2006ديسمرب  

 ديسمرب 20املوافق لـ  1427ذي القعدة عام  29مؤرخ يف  23ـ 06قانون رقم ـ ال

يونيو  8وافق لـ امل 1386صفر عام  18املؤرخ يف  156ـ  66، يعدل ويتمم األمر رقم 2006

.2006لسنة  84، ج.ر عدد قانون العقوبات اجلزائريواملتضمن  1966  

، 2009أوت  05هـ ، املوافق لـ 1430شعبان  14املؤرخ يف  04ـ 09القانون رقم ـ 

، ج.ر املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال ومكافحتهااخلاصة للوقاية من اجلرائم يتضمن القواعد 

.2009أوت  لسنة  16، الصادرة يف 47عدد   

،  يتعلق باإلعالم، ج.ر، 2012يناير سنة  12املؤرخ يف  05ـ  12عضوي رقم ـ قانون 

2012يناير  15، الصادرة قي 02دد ع  

 155ـ66األمر رقم ، يعدل ويتمم 2015يوليو سنة  23مؤرخ يف  02ـ 15مر رقم ـ األ

، الصادر يف  40، ج.ر.ج. عدد قانون اإلجراءات اجلزائيةواملتضمن  1966يونيو سنة  8املؤرخ يف 

.  2015يوليو  23  

حيدد  2015املوافق أول فرباير  1436ربيع الثاين عام  11مؤرخ يف  04ـ  15ـ قانون رقم 

.2015لسنة  06ن، ج. ر عدد القواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيي  

ـ النصوص التنظيمية: ج     

v املراسيم الرئاسية:    

  7هـ املوافق لـ 1431شوال عام  728املؤرخ يف  263/ 10سوم الرئاسي رقم املر ـ     

. 2010لسنة  58عدد .ج ، ، ج. ر تنظيم الصفقات العموميةضمن املت 2010 سنة أكتوبر  
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يونيو  11املوافق لـ  1435شعبان عام  13املؤرخ يف 183ـ14املرسوم الرئاسي رقم ـ  

إنشاء مصلحة التحقيق القضائي ملديرية األمن الداخلي بدائرة اإلستعالم ، يتضمن 2014سنة 

.2014يونيو  12، الصادر يف 32، ج.ر.ج عدد واألمن ومهامها وتنظيمها  

 8املوافق لـ  1436ذي احلجة عام  24ؤرخ يف امل 261ـ 15رئاسي رقم الرسوم ـ امل    

حيدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سري اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة ، 2015أكتوبر سنة 

. 2015لسنة  53، ج. ر عدد بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال ومكافحتها  

v املراسيم التنفيذية:   

بط شروط بضاملتعلق  1998غشت  25املؤرخ يف  257ـ  98ملرسوم التنفيدي رقم ـ ا

.1998غشت  26، الصادرة  يف  63ج.ر ج. ج ، عدد ، االنترنتوكيفيات إقامة خدمات   

، يعدل املرسوم 2000أكتوبر سنة  14املؤرخ يف  307ـ2000 رقم املرسوم التنفيذيـ 

ـ98 رقم التنفيذي يضبط شروط وكيفيات إقامة الذي  1998أوت  25املؤرخ يف  257-

.2000، لسنة 60 ، ج.ر.ج، عددخدمات االنترنت  

ـ لاملوافق  1427رمضان  15املؤرخ يف  348ـ06التنفيذي رقم  سوماملرـ 

احمللي لبعض احملاكم، ووكالء اجلمهورية وقضاة  االختصاصمتديد ، بتضمن 2006ـ10ـ05

.2006 أكتوبر 8، الصادر يف 63.ر.ج، عدد ، جالتحقيق  

بنظام ، واملتعلق 2007سنة  مايو 30املؤرخ يف  162ـ  07رقم  التنفيذياملرسوم ـ 

االستغالل املطبق على كل أنواع من أنواع الشبكات مبا فيها الالسلكية الكهربائية وعلى خمتلف 

  .2007يونيو  07، الصادر يف 37، ج.ر.ج، العدد خدمات املواصالت السلكية والالسلكية

، 2016مايو  5املوافق  1437رجب عام  27مؤرخ يف  142ـ 16املرسوم التنفيدي رقم ـ 

.2016ماي  08الصادر بتاريخ  28، ج.ر.ج عدد حيدد كيفيات حفظ الوثيقة املوقعة إلكترونيا  

أكتوبر  17، املوافق لـ 1338حمرم عام  15مؤرخ يف  267ـ  16رسوم تنفيذي رقم ـ امل

احمللي  االختصاصمتديد املتضمن  348ـ06، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 2016سنة 
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أكتوبر  23، الصادر يف 62، ج.ر.ج، عدد احملاكم ووكالء اجلمهورية وقضاة التحقيق لبعض

2016.  
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.2000لسنة  64الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، العدد   

، ج. ر 2004جويلية  27ملتعلق حبماية املعطيات الشخصية املؤرخ يف القانون األساسي اـ 

.2004لسنة  63تونسية، عدد   

 رقم األمر املتعلق بشروط وإجراءات التصريح والترخيص ملعاجلة املعطيات الشخصية باملغرب، ـ 

.2007 نوفمرب 27املؤرخ يف  2007لسنة  3004  

اتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع املتعلق باألشخاص الذ 09ـ  08قانون رقم ـ 

.2009فرباير  23بتاريخ  5711عدد الشخصي، منشور يف اجلريدة الرمسية باململكة املغربية،   

) املتعلق بنشاط مؤسسات النقد اإللكتروين، اجلريدة CE/46/2000القرار اإلرشادي (ـ 

.27/10/2000الرمسية للمجموعة األوربية بتاريخ   



	     قائمة املراجع  
 

 353  

 أبريل 15، الصادر بتاريخ 2015لسنة )15(عامالت االلكتروين األردين رقم قانون التـ 

2015.  

  .بشأن املعامالت والتجارة اإللكترونية 2002) لسنة 02قانون إمارة ديب رقم ( ـ 

املتعلق بإصدار قانون املعامالت اإللكترونية العماين الصادر  96/ 2008ـ مرسوم سلطاين رقم  

.  2008مايو سنة  7، املوافق لـ 1429عام مجادى األوىل  27يف   
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  هـ، باململكة العربية السعودية. 1430/ 03/ 19احلكومية املؤرخ يف 
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de	  l'information,	  et	  notamment	  du	  commerce	  électronique,	  dans	  le	  
marché	  intérieur. 

6. LOI	  no	  2000-‐719	  du	  1er	  août	  2000	  modifiant	  la	  loi	  no	  86-‐1067	  du	  30	  
septembre	  1986	  relative	  à	  la	  liberté	  de	  communication.	  

7. Décret	  n°2001-‐693	  du	  31	   juillet	  2001	  créant	  au	  secretariat	  général	  
de	   la	   défense	   nationale	   une	   direction	   centrale	   de	   la	   sécurité	   des	  
systèmesd'information.	  

8. Décret	   n°2001-‐1179	   du	   12	   décembre	   2001	   relatif	   aux	   services	  
déconcentrés	   de	   la	   direction	   générale	   de	   la	   concurrence,	   de	   la	  
consommation	  et	  de	  la	  répression	  des	  fraudes.	  	  

9. Loi	  n°	  2004-‐575	  du	  21	  juin	  2004	  pour	  la	  confiance	  dans	  l'économie	  
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 150 اإللكتروين دفع: ماهية بطاقة الاملطلب األول
 151 اإللكتروين لدفععريف بطاقة ات الفرع األول:
 154 اإللكتروين دفعأنواع بطاقة ال الفرع الثاين:

 154 (البالستيكية)دائنيةلالبطاقات ال أوال: 
 155 النقود اإللكترونية ثانيا:

 156 االلكتروين دفعمضمون احلماية اجلنائية لبطاقة ال املطلب الثاين:
 157 االلكتروين  دفععلى بطاقات ال صور اجلرائم الواقعة الفرع األول:

 158 من قبل حاملها دفعاالستعمال غري املشروع لبطاقة ال أوال: 
 162 من قبل الغريدفع االستعمال غري املشروع لبطاقة ال ثانيا:

 168 يف التشريع الفرنسيااللكتروين   دفعاحلماية اجلنائية لبطاقة ال الفرع الثاين:
 169 يف التشريع الفرنسي(الدفع)  وفاءصة ببطاقة الاجلرائم اخلا أوال:
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يف اجلرائم الواقعة على احلكومة اإللكترونية على  املختصة وحداث الضبط القضائيأوال: 
 ستوى الداخليامل
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األصول الثقنية الواجب مراعاا للتحقيق يف اجلرائم الواقعة على احلكومة الفرع الثاين: 
 اإللكترونية
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 267  قواعد اخلاصة باحملاكمة يف اجلرائم الواقعة على احلكومة االلكترونيةالالفصل الثاين: 
 268  ختصاص القضائي لنظر اجلرائم الواقعة على احلكومة االلكترونيةاإل األول:املبحث 

 268 نائي الوطيناإلختصاص القضائي اجلاملطلب األول: 
 269 اإلختصاص اإلقليمي املوسع لوكيل اجلمهورية وقاضي التحقيق: الفرع األول

 269 اإلختصاص اإلقليمي املوسع لوكيل اجلمهورية: أوال
 271 اإلختصاص اإلقليمي املوسع لقاضي التحقيق ا:ثاني

 272 صصةاإلختصاص اإلقليمي املوسع لألقطاب اجلزائية املتخالفرع الثاين: 
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 274 الدويلاالختصاص القضائي اجلنائي  املطلب الثاين: 
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 281  املشرع اجلزائريقف موثالثا: 
 282 الثاين: القيمة القانونية للدليل االلكتروين يف جمال اإلثباث اجلنائي املبحث

 283 سلطة القاضي اجلنائي يف قبول الدليل اإللكتروين املطلب األول:
 283 يف اإلثباث اجلنائي: أساس قبول الدليل اإللكنروين الفرع األول

 284 يف النظام الالتيين : أوال
 285 ـ مبدأ حرية اإلثباث اجلنائي كأساس قبول الدليل االلكتروين 1  
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 313 ـ تقدير القضاء للدليل العلمي 2
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امللخص  

لكترونية مفهوم جديد يعتمد على استغالل تكنولوجيا املعلومات الرقمية يف إجناز املعامالت احلكومة اال

اإلدارية، وتقدمي اخلدمات املرفقية من خالل مواقع ويب حكومية توضع على االنترنت.  

لو وي جوانب إجيابية وميزات كبرية، إال أنه يف الوقت ذاته ال خيإللكترونية حيا التحول إىل احلكومةو 

مما  وآليات تنفيدها،من املخاوف واخلطورة بسبب االعتداءات الواقعة على املعامالت االلكترونية احلكومية، 

املوضوعية واإلجرائية حلماية احلكومة االلكترونية جزائيا.منظومة تشريعية تشمل اجلوانب يتطلب األمر إجياد   

.، التوقيع االلكتروينجرائماملعلومايت،  نظام، الاحلكومة االلكترونية الكلمات املفتاحية:       

Résumé  
     Le gouvernement électronique, un nouveau concept se basant sur une bonne 
exploitation de la technologie de l’information numérique et de la communication, 
qui vise à réaliser des échanges dans le cadre de l’administration et le public, par le 
biais de sites Web du gouvernement affichés en ligne.                                                    
    L’introduction d’un e-gouvernement et sa réussite sont conditionnées par la 
mise en place d’un cadre juridique afin de réduire les risques dû aux piratages 
informatiques visant à compromettre les transactions entre le e-administration et les 
citoyens, notamment sur l’aspect de la vie privée et de la confidentialité des données, 
ainsi que, les mécanismes pour son bon déroulement qui dépendra largement d’un 
environnement juridique adapté regroupant des textes de lois et la manière de les 
exécutées, afin de protéger et sécuriser l’administration électronique .                           

Les mots clés : Gouvernement Eléctronique, système informatique, les crimes,   
signature éléctronique.                                                                              

Abstract  
       E-government is a new concept that relies on the exploitation of digital 
information technology in the execution of administrative transactions, also in the 
provision of the attached services through government web sites.                                  
     The transition to e-government has positive aspects and great features. At the 
same time, however, it is not without fear and seriousness because of the attacks on 
electronic government transactions and the mechanisms of their implementation. This 
requires a legislative system that includes the substantive and procedural aspects of 
the electronic protection of e-government.                                                                       
    Keywords: Electronic Government, Information System, Crimes, Electronic 

Signature.                                                                
                                                       


