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  مــلخص المذكرة

  
تعريفا ) IT(تناولْت ھذه الدّراسةُ ماھي�َة جرائِم تكنولوجيا اإلعالم  

وبي�نت أنواَعَھا باعتبار . ھا الفنِّيّةَ شامال جامعا غيَر مانع ُمْبِرَزًة مميزاِت 
وكشفت طبيعَة المجرميَن، وطوائَفُھْم َعْبَر اسِتْشَفاِف البواعِث . أھدافھا

  .المختلفِة التي ساعدت على انتشارھا
قامت، أيضا، بتصنيِف جرائِم تكنولوجيا اإلعالم باعتبارھا وسيلًة   

  .أخرى تنفيذي�ًة من جھٍة، وھدفا إجراميًّا من جھةٍ 
ثم تحّولت إلى تبيان إجراءاِت حمايِة تكنولوجيا اإلعالم في   

ًة، وكيِفيِّة وقوِع  التّشريِع الجزائرّيِ لكوِنھا موضوعا لجرائِم األمواِل مر�
ًة أخرى   .وسائلھا في جريمِة األمواِل مر�

حت، كذلك، إجراءاِت حمايتھا من التّقليِد بوصفھا ملكيًّةُ فكري�ًة    وض�
  .لتّشريع َوَجبَْت رعايتُھا كحّقٍ من ُحُقوِق الت�أليفِ في ا

واخَتَتمْت بعرِض حمايِة أنظمِة تكنولوجيا اإلعالِم ِمَن االعتداءاِت   
َرة العابرة للقاراِت، وكذا ُمْخَرجاتھا الفنِّي�ِة عبر استصدار تشريٍع  المتكّرٍ

  .ُمْسَتْحَدثٍ 
  ھـ.ا                             

  

  المعلومات/2تكنولوجيا اإلعالم         /1:ةالكلمات المفتاحيّ 
  الحمايـــــة/4الجرائم                    /3                         
  البرامـــــج/6الوسائل                   /5                         
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  تشكرات          

    

  

  

  .من ذرة الحرف تنبجس مجرة الحق، ومن حال الِعْدِل إلى مآل الَعْدلِ   

أتوّجه بمتقدس شكري، ومسترسل تقديري إلى أستاذي المشرف األستاذ الدكتور أبي القاسم 
عضوّي وأرفع آياته متجلياٍت لمن جّشمته اقتفاء أثر البحث مشّقًة، واعتسارا إلى . زيغام مقررا

  .لجنة المناقشة األستاذ الدكتور بن سحبة رئيسا، واألستاذ الدكتور بن عوالي ممتحنا، ومناقشا

إلى كّلية الحقوق، والعلوم الّسياسّية إدارًة، وطالّبا، وعّماال، وموظفيَن نظير ما وّفروه من   
  .أسباب الّنجاح، وتّفهم الّظرف، وتقدير المسار

  .ل الورد، والُود أبداإليكم جميعا محبتي مع جحاف  
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  إهداء

  

  

  

  ...إليك أنت  

  

  .إلى من أحب الحرَف، واستبصر به حّقا فأقامه عدال وسار به يهواهُ ...                
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 :أهمية موضوع البحث

اليت " )IT( جرائم تكنولوجيا اإلعالم"هذا املوضوع للتعريف بظاهرة جديدة هي يرجع اختيار   
جعلها متتاز وارتبطت بتكنولوجيا متطورة هي تكنولوجيا احلاسبات اآللية، مما  .تكتسح العامل انتشارابدأت 

 يالئمالتعامل معها مبا وهذا ما يفرض اسرتاتيجية . مبجموعة من اخلصائص ختتلف عن غريها من اجلرائم
 .هذه اخلصوصية

اليت احلاسبات اآللية  يها باقتناءاتمع علازداد طلب  هذه اجلرائم بتقدم اتمعات ارتباط وملا كان  
اإلعالم الذي فرض تكنولوجيا جرائم  لِ د عَ مُ  زيادةُ رَاَفَق هذا التطوَر املـَُهوَل . انتشرت صناعتها كسرعة الربق

من أم  ةِ قني الّناحية الت  نَ مِ أَ  مواجهتها سواءَ  كيفيةَ و ذه اجلرائم، فهما كامال هل على اتمع قضاًء أن يـَُقدمَ 
 .املشتغلني بالقانون مهّمةهي و  .القانونّية الّناحية

األمر الذي  .ثةاملستحد صعوبة تطبيق النصوص التقليدية على هذه اجلرائماقرتنت أمهية البحث بو   
ستثنائية لسالمة التعامل االمهية ولأل. ائم التكنولوجيةالتشريعي ملواجهة اجلر  الدول إىل التدخل دفع عديد

 حتليلو  ،الطبيعة املوضوعية هلاو  ،اجلرمية ذهإدراك ماهية ه كان لزاما على املختصني  مع هذه الظاهرة
 ،مسات مرتكبيها فقهو  ،جم اخلسائر النامجة عنهاح تقديرو  ،خماطرها توقعو  ،خصائصها فهمو  ،موضوعها

  .مع طبيعة خطورة اجلرائم املرتبكةجزاءاا  توافقو  ،أنواعها متشابكو  ،دوافعهم جلي و 

اجلزائري مل كان العامل قد دق ناقوس اخلطر النتشار هذه اجلرائم التكنولوجية الرهيب فإن   وإذا  
احملتمل  جرائم تكنولوجيا اإلعالمخطر ف  .النمط املستجد من اإلجرامخاطر هذا مل لموساملشكل بالتأثر ت

 ،التقنيةالنقص املسجل على مستوى االستعدادات كبريا باعتبار و  مهوال، يف بيئتنا ميكن أن يكون
   .ملواجهتها واسرتاتيجيات محاية املعلوماتية ،التشريعيةو 

 66/156 املعدل واملتمم لألمر 04/15ن صدور القانو وما مث ما يزيد من أمهية هذا املوضوع   
إال تأكيد  الذي استحدث نصوصا خاصة باجلرائم املاسة باألنظمة املعلوماتيةاملتضمن قانون العقوبات 
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على أمهية هذا املوضوع الذي أضحى يؤرق العامل خلطورته االفرتاضية العجيبة لكونه ارتبط بعامل رقمي 
  .ومهي غري مرئي يصعب التعامل معه

  :إشكالية البحث

تكنولوجيا اليت ظهرت بظهور  القانونّيةبراز املشاكل إل حماولة يفالبحث اجلوهرية  إشكالية تتمثل  
خاصة فيما تعلق منها بطبيعة املال  نائيةوقانون اإلجراءات اجل ،يف نطاق القانون اجلنائي اإلعالم

ائية للمعلوماتية يقتصر يف أغلب الدول على املال نيف حني أن احلماية اجل املعلومايت، باعتباره ماال معنويا، 
 املاد ائية يف مواجهة نوقصور قواعد اإلجراءات اجل تكييف املنقول فيما خيص املعلومات،  إىل إضافة  .ي

 القانونّيةما مدى كفاية النصوص و  .اإلجرام املعلومايت خاصة ما تعلق منها بأعمال االستدالل أو التحقيق
للحد نصوص قانونية جديدة  استحداثوردع مرتكبيها ومدى احلاجة إىل  ،ع اجلرمية املعلوماتيةاحلالية ملن

يف مواجهة حرب  يف حتقيق غايتها ،على قلته، ائيةنهل تفي نصوص اإلجراءات اجلف .رةمن هذه الظاه
 ؟جرائم تكنولوجيا اإلعالم

خاصة وأن  التقين للمعلوماتية؟تعديل هذه النصوص مبا يتالءم مع التطور وهل يلزم القضاء ب  
احلاسبات و  ،اتصاله بتكنولوجيا املعلوماتو  ،أساسا يف حداثته ةتمثلاملصعوبات المن يثري كثريا املوضوع 

تعويض هذه ل همت اختيار  إذ .ةالتطبيقات القضائية اجلزائريّ  ندرةو  ،ندرة املراجع يف املكتبة العربيةو  ،اآللية
 ،فيها استعمال احلاسبات اآللية انتشر يف دول أخرى ،شريعاتالتّ و  أجنبّية، من مراجع يّسرالنقائص مبا ت

  .انتشارا واسع اآلفاق، ويف شىت ااالت املعلوماتو  وتكنولوجيا اإلعالم،

  :منهجّية البحث

فهو يصف  .منهجا وصفيا حتليليااعتمد البحث يف عرضه ملوضوع جرائم تكنولوجيا اإلعالم    
كما حيلل عناصرها، . تكنولوجيا اإلعالم بعرض تعاريفها، وخصائصها، ومسات ارمني، وجمموعتهمجرائم 

استعان و . وتلك اإلجراءات املتخذة يف سبيل حماربتها حمافظًَة على املال املعلومايت من شىت مظاهر اإلجرام
  .ةقليميّ ة واإلوليّ ات الدّ االتفاقيّ  يف ما خيص  مبنهج الدراسة املـُـقارنة أيضا
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  :مخطط البحث

وينقسم كل مبحث إىل . ولكل فصل ثالثة مباحث. يتناول البحث هذا املوضوع يف فصلني  
  .مطلبني

خصص األول منه .يف ثالثة مباحث ITماهية جرائم تكنولوجيا اإلعالم تناول الفصل األول منه    
مميزات جرائم م، و تعريف جرائم تكنولوجيا اإلعال: مبطلبني مها تعريف جرائم تكنولوجيا اإلعالم ،  ومميزاال

: وله مطلبان مها. جرائم تكنولوجيا اإلعالمأنواع أما مبحثه الثاين فخصص لدراسة . تكنولوجيا اإلعالم
جرائم تصنيف أما املبحث الثالث فعاجل .  رمّي تكنولوجيا اإلعالمأنواع جم، و جرائم تكنولوجيا اإلعالمأنواع 

جرائم تكنولوجيا اإلعالم تصنيف  :أما مطلباه فهما .وهدفا إجراميا ،اإلعالم باعتبارها وسيلةتكنولوجيا 
  .جرائم تكنولوجيا اإلعالم باعتبارها هدفا إجرامياتصنيف ، و باعتبارها وسيلة إجراميةً 

بثالثة  جلزائريّ إجراءات محاية تكنولوجيا اإلعالم يف التشريع افخصص لدراسة  أما الفصل الثاين         
 .إجراءات محاية تكنولوجيا اإلعالم باعتبارها أمواال يف الّتشريع اجلزائري فكان األول منها لدراسة. مباحث

كيفّية وقوع وسائل تكنولوجيا و  ،اعتبار تكنولوجيا اإلعالم موضوعا جلرائم األموالوجاء مطلباه لتناول 
  .    اإلعالم جرمية أموال

تكنولوجيا اإلعالم باعتبارها ملكية فكرية يف إجراءات محاية وسائل  املبحث الثاين لتحليلوجاء          
آلّيات محاية ، حق من حقوق التأليف تكنولوجيا اإلعالمبرامج  :وكان له مطلبان مها .الّتشريع اجلزائريّ 

  .تكنولوجيا اإلعالم من التقليدبرامج 

ُمْسَتْحَدِث الّتشريع يف مطلبني تكنولوجيا اإلعالم عرب  ايةِ الستعراض محوُجِعَل املبحُث الثالُث منه    
  .محاية خمرجات أنظمة تكنولوجيا اإلعالم من االعتداء، و محاية أنظمة تكنولوجيا اإلعالم من االعتداء :مها

تلك  وكان هلذا البحث خامتة استعرَضِت النتائَج املتوصل إليها اليت تدفع الباحثني الستغالل  
وُذيـَلِت . املعطيات اليت تساعدهم على تـََتبِع تطوِر هذه الظّاهرة، َوَما مدى خطورا االفرتاضيِة استشرافيا

  هـ.ا                .بقائمٍة ألَهم املراجع املعتمدة إلعداده
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اليت ستتطور الحقا عرب الزمن لتأخذ أشكـــاال  -اخلطيئة / لقد ارتبط اإلنسان األوُل باجلرمية   

وكان هلذا السلوك اإلجــرامي . استقراَره، واستقراَر نسله من بعده فأضحت دد  -وُمَسمَياٍت عديدًة 

وِمْن هذه اجلرائم . أن توعدت الكتُب الّسماويُّة مرتكبيه بأشد العقاب َنَكاًال مبا صنعت أيديهم

قراَر اتمعاِت است –وغريُمها  –اللتان دداِن ) 2(والسرقُة ) 1(املـــُقــررة بنصوص الّتجرمي القتُل 

  .اإلنسانيِة، وأْمنَـَها

فالسلُوُك املنَحِرُف مظهٌر من مظاهر اتمع الذي تتصارُع ِفيِه ُقوى اخلري والشر تصارعا   

ُهَما ُجمَْتِمَعْنيِ أو ُمْفَرتِقـَْنيِ  دميوِميا يـَُغذي حركيَة اتَمِع اإلنَساين الذي ال ختلو احلياُة ِمنـْ
هذا ما و . )3(

ِد املـُْنحرفني   جعل النشاَط اإلجرامي ُمْسَتِمرا رمني / لَِتَجدِد أنواعهم )4(ا وتعد.  

ومل تـَُعد اجلرائُم مرتبطًة بارم التقليدي من حيث اقتصارُها على مظاهرها الّتقليديّة الفرديّــــــــة   

ًدا واختفاءً مبا هو أخطر واالجتماعّية فحسب بل أصبحت مرتبطة  را وتَعدذلك أن عصرنا  .منه تطو

 ومن مظاهرها الثورةُ . أصبح يشهُد تطورا متسارعا بفضل االخرتاعات العلمّية والتقنّية العالّية

-SOFT-وغاية  HARD--التكنولوجيُة الرّقمّيُة اليت ترتكز على احلاسب اآليل وسيلة 

. بشر حياًة رقمّيًة َتْسَبُح فيه بكل ما حتمله الكلمُة من داللةلتشكيل عامل افرتاضي تصبح فيه حياُة ال

                                                           
 انَ كَ   هُ إن  .لِ تْ ي القَ فِ  فْ رِ سْ يُ  َال ا فَ انً طَ لْ سُ  هِ ي لِ وَ ا لِ نَ لْ عَ جَ  دْ قَ ا فَـ ومً لُ ظْ مَ  لَ تِ قُ  نْ مَ وَ .ق بالحَ  إال  اهللاُ  مَ ر ي حَ التِ  سَ فْ وا النـ لُ تُـ قْ  تَـ َال وَ ﴿: تعاىلوذلك يف قوله  ) 1(
 .33اآلية رقم :سورة اإلسراء.﴾اورً صُ نْ مَ 
 .38اآلية رقم : املائدة سورة.﴾يمٌ كِ حَ  يزٌ زِ عَ  اهللاُ وَ . اهللاِ  نَ  مِ اًال كَ ا نَ بَ سَ ا كَ مَ بِ  اءً زَ ا جَ مَ هُ يَـ دِ يْ وا أَ عُ طَ اقْ فَ  ةُ قَ ارِ الس وَ  قُ ارِ الس وَ  ﴿ :يف قوله تعاىل) 2(

 .27:ص 1986 .100العدد .جملة األمن العام".ظاهرة اجلرمية يف جمتمعنا املتغري " :سيد عويس )3(

 .نظريّة لومربوزو يف أنواع ارمني )4(
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تُعج مبختلف املعلومات والبيانات اليت أصبح زمُن ختزينها أو اسرتجاعها أو  )1(" سيبريية"فهي ِسَباَحٌة 

املفيد بضغطِة ، واملختصر جزاَء من الثواين ذواِت العَددِ تغيريها أو َنْسِخها تـَْعَداًدا أمرا سهال يُقاُس بأ

املعيشّية احلياة  لوازمِ أَهم من  هذا العصريف  املعلومايت  امُ ـــالنظ ضحىقد أل .زِر يف ملح البصر

وغُري خاٍف على . كينونًَة ونشاطا اإلنسانِ  حياةِ  يف شىت جماالتِ  رِ وتأثريه املباشِ ابّية، النعكاساته اإلجي

 ل كُ لف .ةٍ خاص  بصفةٍ  ةً ائي نَ جِ تَِبعاٍت و  ةٍ عام  بصفةٍ  ةً قانوني  انعكاساتٍ  تقين  تطورٍ  ل كُ لِ  أن  َأي عاقلٍ 

 -كانت أْم معنويّةً  عينيةً -املصاحل واحلقوقها يف حتقيق آثارُ احلديثة  الفنّية املخرتعاتِ و  األدبّيةِ  املنتجاتِ 

 ْم محايًَة افرتاضيةً أ -ةالنصوص التقليديّ -محايًَة تقليديًة  تْ انَ كَ أَ  اءَ وَ سَ  .انائي ج هاتَ ايمن اتمع مححتتاج 

     .نصوصٍ ا من هَ مُ الئِ ما يُ  )2( باستحداث

 يف تطوٍر َمُهوٍل أدهشَ  اإلجرامّيةَ  وكان هلذا املــُـْفَرِز التكنولوجي من الّدوافع ما جعل الظاهرةَ   

من حيث طبيعُة ارمني أو أساليُب اقرتافها باعتماد َآِخِر ما  -على حد سواء-املشرع واملَشرَع له  

وكان من نتائجها أن أصبحت . )3(توصلت إليه العلوُم الّتطبيقّيُة من وسائَل لتنميِة اجلرمية ورعايتها 

 )4(قراصنـــــــِة  أسراُر املتعاملني الّشخصيُة واملالّيُة يف العامل االفرتاضي ُعْرَضــــًة ألي اخرتاٍق من َلُدنِ 

الذين يرتبصون ِبَسْهِل طرائدهم دون رقيٍب أو حسيٍب يف الوطن العريب الذي مل يتحّرك ) األنرتنت(

                                                           
 .تعين العامل االفرتاضي الرقمي من وسائل اتصال وتبادل املعلوماتو . األجنبّية) cyber(مرتبطة بـكلمة " سبريية " )1(

  .www.arpt.dz .                                                            1886حلماية املصنفات األدبّية والفنـّية لسنة) برين(تـُْنَظُر اتفاقّية  )2(

  دراسة نفسّية قانونّية للجرمية سلوكا ومواجهة يف ضوء علمّي اإلجرام –التحليل الظاهرة اإلجرامية بني الفهم و :"خليلأمحد ضياء الدين حمّمد .د )3(
  .256:ص .1994ط، .القاهرة.أكادميّية الّشركة - والعقاب    

                                      :يُنظر).Avengers(منتقمني / أم حاقدين ) Crakers(أم حمرتفني ) Hakers(هواًة / أكانوا مبتدئني سواءَ  )4(
David Icove And Others :Cumputer Crime Media.Publisher Dreilly.USA.1995.P:17.        
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تشريعّيا يف مواجهة اجلرائم االلكرتونية إال يف أواخر الربع األول من القرن العشرين أمام األوروبيني 

كما انفردوا مبواجهتها تشريعّيا يف الثلث .من الّزمن واألمريكيني الذين اعتمدوا احلواسيَب منذ قرنني

كما قام األمريكّيون بتعريف اجلرميِة اإللكرتونّية ُمَبكرًا وهذا ما ورد لدى . األخري من القرن العشرين

  .)1(1976سنة   )Donn Parker-دون باركر(

اسب اآلّيل أو ويف هذا الّصدد تباينت مصطلحات الظاهرة اإلجرامية املرتبطة ببيئة احل  

وهذا . الّشبكة العنكبوتّية وبيئة) Personal Computer-PC(الكمبيوتر الشخصي 

االختالف يف الّتسمية مرتبط بنشأة البيئة االفرتاضّية الرّقمّية وتطورها املّتصلة أساسا بتقنية املعلومات 

)IT-Information Technology ( ِالكمبيوتر  استخدامِ  إساءةِ  من حيُث ظهوُر مصطلح

 التقنّيةجرائم و  ،جرائم الكمبيوتر فاجلرمية املرتبطة بالكمبيوترو  مرورا باصطالح احتيال الكمبيوتر،

وجرائم الكمبيوتر  )األنرتنت(إىل جرائم احلاسوب أو االخرتاقات وجرائم  )High Tech(العالية 

لقد قام اختيار  ).Cyber Crimes(يّة رائم السيرب اجلانتهاًء بفاجلرمية املعلوماتية و  )األنرتنت(و

تقنية املعلومات تشمل احلوسبة ف .االّتصايلّ  /املعلومايت والتواصليّ  ظهرزاوج بني املعلى التاملصطلح 

و ــــوه .تهاومعاجل اهإلدارة البيانات وتنظيم التقنّيةفتقوم على استخدام وسائل  احلوسبةواالتصال، أما 

 .ابيانافهو قائم على وسائل تقنية نقل املعلومات جبميع  االتصالأما  ).Data(ما يسّمى بــ

العالية أو بتقنية  التقنّيةهذا االندماج ب َمت ) احلوسبة واالتصال( مصطلحيّ  امِ حَ تِ وبالْ 

                                                           
)1( Anthony Reys And Others :Cyber Crime Investigations.Syngress Publishing.Inc.Rockland.MA.USA.2007.P:25.                                            
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 التقنّيةالفروع العلمية و " اأبفها يتعر َمت ليت ا) Information Technology( )1(املعلومات

 واهلندسية وأساليب اإلدارة الفنـ ا املتعلّ تهاة يف تداول املعلومات ومعاجلمَ دَ ة املستخْ يقة ، ويف تطبيقا

 "ةة وثقافيّ ة واقتصاديّ وما يرتبط بذلك من أمور اجتماعيّ  تفاعلها مع اإلنسان واآلالت،يف ب يباحلواس

    .تسعى مجيُعها لرفاهية اإلنسان، وترميِم معاشه )2(

                                                           
)1(                                                                                                                                                http://30dz.justgoo.com/t78-topic 

هي  التكنولوجيا بشكل عام ن أو  إلنسان يف توجيه شؤون احلياة،األجهزة اليت يستخدمها اىل الوسائل و إتكنولوجيا تشري بصفة عامة الإذا كانت 

تبادلها ل لتسهيل الحصول على المعلومات و البحث عن أفضل الوسائ : "هي تكنولوجيا املعلومات فإن ،ام املفيد ملختلف جماالت املعرفةاالستخد

 -تزال وال -ا االتصال خالل العقدين املاضينيشهدت تكنولوجي لقد. عبد األمري الفيصل.د كما أوضحها".متاحة لطالبيها بسرعة وفاعليوجعلها 

داء هذِه التكنولوجيا اليت تشمل احلاسوب االلكرتوين، والبث املباشر واالستشعار عن بعد عرب أمنوا متزايدا فاق القدرة على وضع تصور كامل حيكم 

يف جمتمعنا يتزايد  اإلعالمصبح االهتمام بوسائل ألقد  .دوات التكنولوجيةواالندماج احلادث بني كل هذه األ االصطناعية والشبكات االلكرتونية األقمار

احلديثة اليت زادت من فاعلية االتصال اجلماهريي  اإلعالميةدوات والتقنيات ر األخاصة من خالل تطو مهية وتأثريًا أعمقًا ومشوًال و  أكثربعادًا أويأخذ 

ن احلصول على املعلومات وتوثيقها واسرتجاعها إ.للجماهري اإلعالميقصب السبق  وإحرازميدانا كبريا وجماالً خصباً للمنافسة  اإلعالموسائل  وأصبحت

املبتكرة  اإلعالميةاملتواصلة والتحليالت املتعمقة وتقدمي املواد  اإلخباريةات واملتابع اإلخباريمتميزة والعمل اجلاد على حتقيق السبق  إعالميةوصناعة مادة 

    .متقن وجذاب فين  وإخراجفريد  بأداء

و أي العلم أ o(L (gosالثانيةالكلمة و . و التقنيةأاالتقان  أي Tech)o) nحدمهاأمؤلفة من جزئني  األصل إغريقيةالتكنولوجيا كلمة ف  

املعطيات  لتطبيقِ  العمل اليت تستقر  ساليبِ أو  ،ةِ التطبيقي  والقواعدِ  ،مِ ظُ من النُ  ةٌ جمموع"ا أب هاوميكن تعريف .وتعين علم التقنية من حيث الدقة .البحث

 ،الوسائل جمموعاتِ  لُ اليت متث  ةِ املكتسبَ  اتِ رَ بْـ واخلِ  ،للمعرفةِ  مَ ظِ املن  واخلدمات كوا التطبيقَ  اإلنتاج يف جماالتِ  مبتكرةٍ  أو دراساتٍ  ،املستحدثة لبحوثٍ 

  .ةُ اإلنساني  واملعرفةُ  املعداتُ  هُ امُ وَ قِ  ب ك َر فهي مُ  وختاما،. يف خمتلف نواحي حياته العملية اإلنسانُ اليت يستخدمها  ةِ الفني  واألساليبِ 

  .13:ص .2000ط، . القاهرة. النهضة العربيةدار ". جرائم احلاسب االلكرتوين يف التشريع املقارن: "وشقهدى قش .د  )2(

 http://30dz.justgoo.com/t78-topic :                                                                                         يُنظر     
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ات بأخالقيّ املرتبطة صطالحات أمهية التمييز بني املترتبط بصطلح دقة اختيار امل أنّ  ماك  
إساءة ف .أو اجلرائم املعلوماتية التقنّيةوبني إجرام  .)األنرتنت(ات الكمبيوتر وأو أخالقي  التقنّية

مما املسؤوليُة اجلنائّيُة اليت ُتْستَـْنَتُج  به تتحددُ  )1(أخالقي  ذو بعدٍ  هو مصطلحاستخدام الكمبيوتر 
 .يف العديد من أوجه احلياة )2(ة تغيريات نوعيّ من االتصال واملعلومات  تكنولوجيا هحدثتأ

 رِ دْ ها بالقَ وصف اجلرمية اإللكرتونّية شامال أنواعَ  يف هُ تُ قـ دِ صطلح امل استخدامِ  موضوعيةِ  نْ ومِ   
 فَ صَ وَ إليها ، فيما تقدم ،  ريَ شِ من املصطلحات اليت أُ صطلح م فكل  .جماال للتأويل كُ رُ تْـ الذي ال يَـ 

ه عليها اشتمالُ  ِه األخرى اليت جيبُ دالالتِ  وال شاملٍ  حميطٍ  غريَ الكمبيوتر  إحدى جرائمِ  بداللةِ  الظاهرةَ 
اإلحاطة ف ). Laurent Poinsotلورون بوانصو ( ) 3(يف جمال احلماية املعلوماتّية كما بينه

 "العالية التقنّيةجرائم "أو  "غش الكمبيوتر "أو "احتيال الكمبيوتر" صطلحمك عنه ربِ عَ ُـ الشمولية بامل
ت مصطلحاتٌ  إًذا، ،فهي .هبعدو  نتشارهاو  )األنرتنت(استخدام  ظهورعن جرائم الكمبيوتر قبل  عرب 
 اإلعالمي  ابعَ الط  تِ بَ ل أو تلك اليت غَ  ةِ املعلوماتي  اجلرميةِ  ظاهرةُ  ها حتتويمم أكثرَ تشري إىل الداللة  واسعةُ 

 White Collar" (الياقات البيضاء"جرائم  اتللمصطلح كمصطلح على الطابع اآلكادمييّ 
Crime(،  اإلجرام  كما أشار إليه عاملُ . "القبعات البيضاء"جرائم ، و أو جرائم الربيد املزعج
 وألن ال .)4( )إدوان ساثرالند( األمريكي يقدقت  جرائمَ  نّ فإ، مدلولهعلى  ّدالال بقَ اطتقتضي ي العلمي 

                                                           
  .15:ص .2000ط، .القاهرة.دار النهضة العربية".االلكرتوين يف التشريع املقارنجرائم احلاسب :"وشقهدى قش .د  )1(

  

)2(https://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology                                                                
لالنتقال من اتمع  ريقَ الط  تِ دَ رجة اليت مه يف العديد من أوجه احلياة للد  ةً نوعي  حدثت تكنولوجيا االتصال واملعلومات تغيرياتٍ أفقد   

ويقع يف القلب من  .اً ونوعاً على اتمع املعاصر كمّ  ةَ قافي والث  ةَ واالجتماعي  ةَ ها االقتصادي آثارَ ن هذه الثورة سوف ترتك أو  .تمع املعلومايتاىل إالصناعي 
للمعلومات  ةِ حتي الت  ةِ يَ نْـ للبِ  ةٍ قومي   سياساتٍ اهتماماً متزايداً لتبين  املقبلةُ  نواتُ ن تشهد الس أ عِ ذ من املتوق إلدول العامل املختلفة  ةُ ياسيّ الس  رادةُ إلهذا التحول ا

 .ةقليدي ة الت املوارد التكنولوجي  ا حمل حالهلِ إتوظيفها و ى لعاتمع  استيعاب التكنولوجيا، وحث على عة ج شَ ُــ امل ةِ القانوني  رِ طُ األُ  مبا يف ذلك صياغةِ 

  
)3(

Laurent Poinsot :Introduction à La sécurité informatique.Institut Galilée. Université Paris13.P:10.       

)4(                                                                                              
https://www.britannica.com/biography/Edwin-Sutherland         
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ُ  لذلك؛  . من اجلرائم املعلوماتية لتشمل أكثرَ  عُ سِ تت  البيضاءَ  عاتِ أو القب  البيضاءَ  الياقاتِ  معه  يتعني
 ")األنرتنت(وشبكة  ،املرتبطة بالكمبيوتراجلرائم "أو  "جرائم الكمبيوتر" اتاملصطلح ههذ استبعادُ 

 ةً أو يكون فيها بيئَ  الرتكاا ا للجرمية أو وسيلةً للداللة على األفعال اليت يكون الكمبيوتر فيها هدفً 
   .، وفضاءهلا

هــو  ةداللًة على الظاهرة اإلجرامي  املصطلحاتِ  أن أكثرَ  رُ هَ ظْ واستنتاجا ملا مت عرضُه يَ  ختاما،  
 ا أو بيئةً فً دَ أو هَ  ةً وسيل واالتصالِ  اإلعالمِ  اليت تتخذ وسائلَ " املعلوماتتكنولوجيا  رائمج"مصطلح 

كانت أم خامدةً  .اا أو إجيابي سلبي )1(ها ا كان تأثريُ مَ هْ للجرائم مَ  نشيطة ً

                                                           
)1(

Laurent Poinsot :Introduction à La sécurité informatique.Institut Galilée. Université Paris13.P:26.       
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 .جرائم تكنولوجيا اإلعالمماهية  :الفصل األول

لقد وَجَد اتمُع نفَسه، وهو حيارُب مظاهَر اإلجرام واالحنرافات، أمام حتديّاٍت كبريٍة من     
حيُث العَدُد املتنامي لإلجرام، وجتدُد مظاِهرِه مما أفرز مواقَف تتبايُن أماَم ظاهرِة اإلجرام املعلومايت، أو 

إدارة  )نرتنتلأل(ليس ف .حتديدا جرائَم تكنولوجيا اإلعالم اليت طبعت حياَة اتمع املعاصر ما نسميه
إن مـا يـتم إدارتـه مركزيًـا يشـمل فقط ، بل استخدامها بشـكل مركـزي مباشـرات مركزية تدير عملي

ويتم ذلك بتوجيه من قبـل مؤسسـة  .ونظام اسم النطاق، )Address IP( بروتوكول العناوين على 
 حدةكاليفورنيا يف الواليات املت ب )ICANN ()1( واألرقـام املخصصـة ،لألسـماء )األنرتنت(

   .1998منذ العام  األمريكّية

    

ومن مظاهر ذلك، البحُث عن حتديِد ماهّيِة هذه اجلرائم، ومميزاا، وأنواِعها وطبيعِة مقرتفيها   
فعلم أنثروبولوجيا اإلجرام، وعلم األمراض النفسية يشرتكان يف عديد . والدوافِع الكامنِة وراء انتشارها

هذه اجلرمية وتفشيها يساعُدنا  ولعل الوقوَف على معرفةِ  .)2(العناصر اليت جتعل منهما علمني مرتبطني 
، ونتائُجها الكارثّية، وتأثريُها املرضّية أو غريها  كظاهرٍة هلا أسباُا  -قانونيا-على التعرف عليها 

  .الّسليب يف احلياة العاّمة يف َشىت مناحيها االجتماعّيِة، واالقتصاديِة والقانونيةِ 

                                                           

دد ،أشــارت اإلحصـــاءات إلــى أن احلركــة علـــى شــبكة اإلنرتنــت العامـــة تتضاعف كـل عـام، وذلـك يعـود للنمـّو املتزايـد لعـ 1990فــي أواخــر ")1(
الســتخدامها مــن دون قيــود أو  ـيمسـتخدمي الشـبكة ولعـدم وجـــود إدارة مركزيـــة تـــتحّكم باســـتخدام الشـــبكة، األمـــر الـــذي يســـمح بالتوّســـع الطبيعـ

 .2011عام حبوايل املليارين وقـد قـّدر عـدد مسـتخدمي اإلنرتنــت . فــأي مســتخدم جديــد يســتطيع االنضـمام إلـى الشـبكة مـن دون قيـود تـذكر . موانــع
ن وكل هذا قاد إىل الكثري مـ ،واجلهدَ  ،واملسافاتِ  األخيـرة ُمـوفرًة الّسرعةَ ازداد التوّجه السـتخدام شـبكات املعلومـات اإللكرتونيّـة فـي الفتـرة   

سـابقاً، ُسـمّيت بـاجلرائم اإللكرتونيـة فمـا أكثـر مــن خيرتقــون حيــاة النــاس، بــد اعي الفضــول،  ةً من اجلرائم لـم تكـن متداولـ جديدةً  وقـّدم ظـواهرَ  .املشـاكل
الحقة، والتهديدوالغيــرة، واإلي

ُ
جرمون،وزادت نسبة تعّرض الشخص لالبتزاز، وامل

ُ
تطّفلــون، وامل

ُ
التنظيم القانوّين واجلرائم اإللكرتونّية ما :" ينظر ."ــذاء وزاد امل

.     د12و15على  2019.09.10بتاريخ . 05:ص. مركز هردو لدعم التعبري الّرقمي". بني أمن املعلومات، وتقييد احلريات
http://hrdoegypt.org/wp-content/uploads/2018/01 

)2(A.LACASSAGNE et AUTRES :ARCHIVES DE L’ANTHROPOLOGIE CRIMINNELLE ET DES SCIENCES PENALES.TOME5.        

 ED :G.MASSON.PARIS.1890.P,5.                                                                                                                                                                           
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ما ُميَيـزُها عن  م أهَ و ، ITتكنولوجيا اإلعالم مِ ائجر  تعريفَ األول من البحث الفصل يتناول سو   
، جرائم تكنولوجيا اإلعالم فيدرس أنواعَ الثاين  املبحثُ أما  .لِ األو  هِ بحثِ ميف  بقّية اجلرائم األخرى

 هارائمجتصنيف ب، أخريا، املبحث الثالث يتكفلَ ل .ارتكاا دوافعَ ارمني الذين اختصوا ا، و  وأنواعَ 
  .أخرى ا إجراميا تارةً باعتبارها وسيلة إجرامّيًة تارًة، وهدفً 
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  .هامميزاتو ، تعريف جرائم تكنولوجيا اإلعالم :المبحث األول

  

إجراء يستهدُف تعريَف ظاهرٍة من الظواهر تتعدُد فيه التعريفاُت، وختتلُف النظرياُت  ل كُ كَ   
اليت  ITتكنولوجيا اإلعالم  جرائمِ وهو ما عليه اآلن تعريُف . وقد تقرتُب الرَؤى اتفاقا، تتباَعُد اختالفا

باحثني عن  وهذا ما يدفعنا. عبااختلف فيها الفقهاُء مما جعَل حتديَد تعريٍف شامٍل جامٍع مانٍع أمرا ص
 ِ تعريف توفيقّي يساعد على تبنيزافـان ديـر هلسـت (وكمـا يقـول  .عن اجلرائم الّتقليديّة األخرى اممي

ويف أغلب  ،يف هذا احلقل من اجلرمية قٍ سِ مت  نظري  وإطارٍ  ،عام  لتعريفٍ  هناك غيابٌ  :" )1( )ونيـفو 
  ".ةقميّ والرّ  ،ةواإللكرتونيّ  ،احلاسوب، و فرتاضيةاالمصطلحات  مُ دَ خْ تَ سْ األحيان تُ 

 

  

   . ITجرائم تكنولوجيا اإلعالم تعريف : المطلب األول  

 . إليهم مٌ رْ وجُ ":قال يف اللسان. بِ نْ ومبعىن الذ ، تأيت مبعىن اجلنايةوّي، غاللّ ، يف تعريفها اجلرميةف  
: وقال. الذنب كاجلرمية مبعىن مُ رْ اجلُ  يأيت ويف تاج العروس، .)2("  جنايةَىن جَ  يعين مَ رَ جْ وعليهم جرمية وأَ 

من قصتهم  رَ كِ ألن الذي ُذ  .نَ يالكافر أي  ﴿ وََكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْجرِِميَن ﴾:)3(وارمون يف قوله تعاىل
اإلجرام وردت  ، أن لفظةَ النظرَ  والذي يلفتُ  .)4(اجُ ج عنها قاله الز  اهللا واالستكبارُ  بآياتِ  التكذيبُ 
كما ورد  .بني واملنافقنيمن املكذ  مْ هِ  وحنوِ نين أو املشركيالكافر  لتُدل على الكرميةِ  من اآلياتِ  يف كثريٍ 

  .﴿َسُيِصيُب الِذيَن َأْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنَد اللِه َوَعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َكانُوا َيْمُكُروَن﴾: )5(يف قوله تعاىل

 

                                                           
                          . 07:ص. مركز هردو لدعم التعبري الّرقمي". التنظيم القانوّين واجلرائم اإللكرتونّية ما بني أمن املعلومات، وتقييد احلريات"  )1(

 http://hrdoegypt.org/wp-content/uploads/2018/01.  د12و15على  2019.09.10بتاريخ                                          
 .91:ص. ط،  12/ج ".لسان العرب :"ابن منظور )2(
 .40: اآلية. األعراف )3(
 .224 :ص. 8،ج" .تاج العروس: "لزبيديا )4(
 .124 :اآلية. األنعام )5(
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   يف اأم  عَ فـَيُـ  تعريفها االصطالحي القانونُ  فُ ر  ا اجلرميةَ  اجلنائيعن  ناتجٌ  مشروعٍ  عمٌل غريُ  بأ
عمال  -الفرد  سلوكُ  أو هي .كتدابَري أمنّيةٍ   هلا عقوبًة أو تصرّفًا احتياطيّاً  جنائّية، ويُقّرر القانونُ  إرادةٍ 

 ظامِ يف الن  اهثُ دِ اليت حيْ  بسبب االضطراباتِ  ةٍ جزائيّ  عقوبةٍ  بتطبيقِ  اتمعَ  به يواجه  -كان أو امتناعا
 اجلرميةِ  عناصرَ  لُ مُ شْ يَ وهو  . )1(االجتماعي  ها أثرَ  انً مبيـ يف  املتجلي لوكِ الس  العام ، املشروع  غريِ  لوكِ والس

وهو ما . هلذه اجلرميةجزاًء  أو التدبري الذي يفرضه القانونُ  العقوبةُ و . هاوأثرِ  اجلنائّية اإلرادةِ  قانونِ  قَ فْ وَ 
اليت  ةالتأديبيّ  ة أوأو اجلرائم املدنيّ  العاّمة األخالقِ  يف نطاقِ  ةحَ قبَ وبني األفعال املست، بني اجلرمية قُ ر فَ ي

فهو مشتق من   المعلوماتّيةعليه اختصارا اسم  قُ لَ طْ تكنولوجيا اإلعالم الذي يُ أما مصطلح   .ترافقها
مرتبطة وداللتها  ."علم"من كلمة  ةٌ فاملعلومة مشتقInformations( )2(.  (كلمة املعلومات 

عرب  )3(للتأثري يف اتمع املعلومايت هاأو بعثُ  ها،أو ختزينُ  ها،ها أو إنتاجُ حتويلُ  اليت ميكنباملعرفة 
   .احلاسوب

الصادر يف  القانون الفرنسي ففي  .ها اليت تباينت يف ضبط داللتهاتعاريفُ  تْ دَ تعد  ،اصطالحوا  
ا أإىل  إشارةٌ للمعلومة  عام  تعريفٌ  البصريّةو  السمعّيةصاالت االتّ جال اخلاص مب 1982 جويلية 29
 رٌ بـ عَ ما مُ  بأا رسالةٌ م هُ بعضُ  هافُ ويعر  .نوعٍ  من أي  أو رسائلُ  ،أو بياناتٌ  ،أو وثائقُ  ،رٌ وَ أو صُ  ،رننيٌ 

                                                           
. 2017.03.25-24. لبنان. طرابلس. 14املؤمتر". اجلرمية اإللكرتونّية، وإجراءات مواجهتها من خالل الّتشريع اجلزائريّ :"فضيلة عاقلي. د  )1(

 .3:ص. اجلزائر.  ةدار هوم.2006. 3،ط".الوجيز يف القانون اجلزائي العام:"أحسن بوسقيعة .دو . 117:ص
". اإلسالميةمشكالت املسؤولية املدنية يف مواجهة فريوس احلاسب اآليل دراسة مقارنة يف القانون املدين والشريعة : "عزة حممود أمحد خليل .د )2(

   .18:ص.1994مقدمة لكلية احلقوق ه دكتورا أطروحة

تقنية ( وهي تعين. عبارة املعلوماتية من خالل نشر ورقة مساها املعلوماتية 1957عام )كارل ستينبوش( األملاينصاغ عامل الكمبيوتر لقد   
ن املصطلح األملاين إومع ذلك، ف .يلاآل كِعْلم احلاسوب إّن تقنيَة معلومات التعبِري اإلجنليزيِة تـُْفَهُم أحياناً  ).التلقائية للمعلومات املعاجلة:املعلومات

جنبا إىل جنب مع  1962 عام )فيليب دريفوس( هغافقد ص الفرنسي ما علم املعلوماتيةأ. اإلجنليزي احلاسبات علمل هي الرتمجة الصحيحة "املعلوماتية"
وشركائه الذي سامهوا يف تأسيس شركة املعلوماتية  )باور. والرت اف(كما اقرتح بشكل مستقل وبشكل آين من قبل   .خمتلف ترمجات املعلوماتية اإلجنليزية

ِعْلِم  إّن َتْسِمية. ، تطبيِق أجهزة الكمبيوتر خلَْزن وُمَعاَجلَة املعلوماتِ )اإليطالية واإلسبانية والرومانية والربتغالية واهلولندية()نفورماتيكا أ(احملدودة و
  .ال تنطوي على معلومات واملنطق الرقمي مفحساب الك .املعلوماتِ  الذي َقْد يَتضّمُن أو ال يَتضّمُن وجودَ  احلساب ُمشَتق ِمْن مفهومِ  احلاسبات

)
3

 .06:ص. 2013. اجلزا1ر. تزيي وزو. ,امعة مولود معمري. تريرسا$ ماجس� ". اجلرمية املر�ك�ة �رب أ�نرتنت:" صغري يوسف  )
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ة رموز تنطوي على إمكانيّ  رمز أو جمموعةُ  هي أو .للنقل أو اإلبالغ للغري جيعلها قابلةً  عنها بشكلٍ 
  .داليل مرتبٍط بسياقه )1( اإلفضاء إىل معىن

يف جمال  انً يـ عَ مُ  معىنً  يتؤد أن املعلومة هي رموز  السالفة، تعريفاتالمن  هصُ ستخالما ميكن او   
 واالبتكار، وتتمتع بالتحديد، د،حمد  والسر انشاطعتبارها با واالستئثار ة،ي  إ إذْ . اإنساني املعلومةَ  ن 
 ا خاّصةها يف دائرة هي اليت ميكن حصرُ  دةَ احملد.  على شيء  اعتداءٌ  هووأن االعتداء على القيم
 يكون حمََ  دٍ حمد ال  حلق  مبتكرةً  أن تكون املعلومةُ  وجيبُ . دٍ حمد  وسر ا ةً يحركةَ  رُ صُ حتَْ  الزمةٌ  صفةٌ  أل 

ة رقَ بالس  اّصةاجلرائم اخل فال ميكن تصورُ  .ة من األشخاصدَ يف دائرة حمد  وحتمل املعلومةَ ، الرسالة
 غريَ  ألن املعلومةَ  هذا احلصرُ  ا انعدمَ إذَ  األمانةِ  وخيانةِ  ،بصْ والن  الس ر ومن مث تكونُ التداولَ  تقبلُ  ةِ ي ، 

ألنه يف مجيع اجلرائم اليت تنطوي على اعتداء  ضروري  و أمرٌ فه أما االستئثارُ . حيازة ن أي عمبنأى 
 ب سيتأثر الفاعلُ  مِ يَ على القِ  قانوين الستئثارل وعلى حنو مطلق الغريَ  سلطة ختص.  

التعقيد ب تصفت ا. حت مصدرا للثروةضوأ. اتيّ سبعينال يف املعلومات ازدهرت صناعةُ  لقد  
 الت مقياسا لت أصبحتْ كما  .اأمواهل رِ مَ ثْ تَ سْ مُ  وضخامةِ  قين 2(مِ مَ األُ  رِ طو( ة االقتصاديّ  ةِ ، ومصدرا للقو
ة وسياسيّ  ةٍ اقتصاديّ  ةٍ قو  مصدرُ فهي  .بُ ضَ ال يقل وال ينْ  ا ضخمامالي  دارِ وْ ومَ  ،ةة والعسكريّ السياسيّ و 

ها يف كل جوانب احلياة وتداخلِ  اإلنساين  شاطالن  الرتباطها مبختلف جماالتِ  ااستغالهلَ  نُ سِ ملن حيُْ 
حديث والتّ  ،ةنمي الت  جلهودِ  ئيسِ الر  بِ صَ العَ بض و االن  انِ يَ رَ الش ا مبثابة ها وانسياُ وصار تدفقُ  .املعاصرة

                                                           
)1(                                          Pierre CATALA :le droit à l’épreuve du numérique. Jus et Machina.coll. «Droit. 

Ethique. société » .PUF.Paris.1998.p345.                               
             Pierre CATALA :« la propriété de l’information » Citée par f.Toubal ;le logiciel- analyse juridiqu            

  FUDUL .L.G.D.J.1986 P 126-127.CDE  FG2019.09.10ر CI JKL20د06و.                             . http://mafr.fr/en/article/le-
droit-a-lepreuve-du-numerique-jus-ex-machina/  

 :تقنية املعلومات( وهي تعين.عبارة املعلوماتية من خالل نشر ورقة مساها املعلوماتية 1957 عام)كارل ستينبوش(الكمبيوتر األملاينصاغ عامل لقد             
هي  "املعلوماتية"ن املصطلح األملاين إومع ذلك، ف .يلاآل كِعْلم احلاسوب إّن تقنيَة معلومات التعبِري اإلجنليزيِة تـُْفَهُم أحياناً  ).املعاجلة التلقائية للمعلومات

جنبا إىل جنب مع خمتلف ترمجات  1962 عام )فيليب دريفوس( هغافقد ص الفرنسي ما علم املعلوماتيةأ. اإلجنليزي احلاسبات علمل الرتمجة الصحيحة
وشركائه الذي سامهوا يف تأسيس شركة املعلوماتية احملدودة  )باور.والرتاف(كما اقرتح بشكل مستقل وبشكل آين من قبل   .املعلوماتية اإلجنليزية

ُمشَتق  ِعْلِم احلاسبات إّن َتْسِمية. ، تطبيِق أجهزة الكمبيوتر خلَْزن وُمَعاجلََة املعلوماتِ )اإليطالية واإلسبانية والرومانية والربتغالية واهلولندية() نفورماتيكا أ(و
 .ال تنطوي على معلومات واملنطق الرقمي فحساب الكم .املعلوماتِ  الذي َقْد يَتضّمُن أو ال يَتضّمُن وجودَ  احلساب ِمْن مفهومِ 

 .23:ص. 1995. مصر. أسيوط. كتبة اآلالت الكاتبةم". قانون العقوبات، وخماطر تقنية املعلومات" :هشام فريد رستم.د)2(
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 قَ والر ي  املعريف  وبات الوعيُ  .واحلضاري  مِ بأمهيتها مظهرا ومقياسا لتقد  قيادة  علىها وتنافسِ  )1(لِ وَ الد
     .والشعوب اليت تتخُذها استثماراٍت ُمرحبةً األمِم 

للمعلومات باستخدام آالت  ةِ العقلي  املعاجلةِ  هي علمُ  -مبفهومها العام- املعلوماتّيةفإن عليه؛ و   
الت خَ دْ ُـ امل للتغيري ُمَشكلًة بذلك نظامَ  قابلةٍ  غريِ  وفق برجمة مدعمة مبعلوماتٍ  اتعمل ذاتيّ نة عي مُ 

 مُ دَ هي عَ  -املعلوماتّيةظاهرة اجلرمية أي - حاجزا أمام هذه الظاهرة  لُ ك شَ مما يُ و  .القاعدي  خرجاتِ ُـ وامل
بتقليل احلاالت اليت ميكن أن  هاإىل تضييق مفهوممنها ما اجته . هلا مانعٍ  شاملٍ  جامعٍ  تعريفٍ  وجودِ 

 من َرب تَ عْ أدخل عليها من األفعال اليت ال تُـ مما  هاع مفهومَ وس  منها ماو  .اإلجرامي  يتصف ا النشاطُ 
مزجي بني مصطلحيّ  تركيب () املعلوماتّيةاجلرمية  فمصطلح. ونااملــَُجرمة قان اآليل  احلاسبِ  أعمالِ 

                                                           
  .33:ص. ن. مر :هشام فريد رستم.د)1(
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 ةِ املاديّ  على األموالِ  من شأنه االعتداءُ  أو امتناعٍ  كل فعلٍ " :أا ويشري إىل ،"املعلوماتّيةاجلرمية و "
 قدرةٌ  ذا التعريفِ هلو  .)1( "املعلوماتّية ةِ قني الت  لِ مباشرة عن تدخ  أو غريِ  مباشرةٍ  ناجتا بطريقةٍ  يكونُ  واملعنويّةِ 

الفعل  على لَ مَ تَ شْ اِ  كما  للجرمية اليت قد تقع به اإلجرامي  لوكِ الس  ةِ اهي م حتديدِ  على االقرتاب من
 َمــًعــــا، ، ليبّ لوك السّ والسّ  ،اإلجيايب ةً يدعد اعتباراتٍ  تعريفُ ال ذاراعى هوقد . يف االمتناع لِ املتمث  هاأمه:  

 .لِ وَ بني الد  مشرتكةٍ   عن فكرةٍ رب عَ ألنه يُـ  .واالتصاالتِ  املعلوماتِ  ةِ مع فكرة عاملي  هُ تطابقُ  -
حبيث ال يقتصر على  خاّصةلتطور املتالحق لتكنولوجيا احلاسبات اآللية بصفة ا مع متاشيهِ  -

 رِ تطو  نتيجةَ  املعلوماتّيةِ  للجرميةِ  من صورٍ  د باستيعاب ما قد جيَِ  بل يسمحُ  بُ سْ حَ فَ التكنولوجيا الراهنة 
 .، وُمْسَتْشَرِفهااألزمنة قِ يف الحِ  املعلومات
 ابتداءً  لوك اإلجراميّ للس  خمتلفةٍ  على أشكالٍ  هااؤُ نطو ا )2( املعلوماتّيةِ  اجلرميةِ  يف إمكانّيةِ  ا كانـ ومل  

املعلوماتّية  اجلرميةِ  خصوصيةَ  التعريفِ  توضيحُ  جبَ و  اّصةعلى حرمة احلياة اخل من القتل إىل االعتداءِ 
، بِثُُبوِت وضوحا يدفع الشك واضحا )3( واملعلومات يف ارتكاب اجلرمية اآليلّ  احلاسبِ  حبيث يبدو دورُ 

 .يقِني العلمِ 
  
  

  .عالماإل تكنولوجيا مائجر  مميزات: المطلب الثاني

     خاّصة مبيزاتٍ  املعلوماتّيةُ  اجلرميةُ  زُ تتميـ  ةِ عن بقي  األخرى ال ةِ اجلرائم التقليدي ةِ رتباطها بتقني 
 سماتٍ ب تتمّيز اجلرائمَ هذه  طبيقات مما جعلمن الت  ةٍ عالي  تقنيةٍ ب هِ عِ تمت ل اآليل  املعلومات واحلاسبِ 

 بارم املعلومايت  فُ رَ عْ الذي أصبح يُـ  هذه اجلرميةِ  بِ بدورها على مرتكِ  ا تتجلى ةٍ لَ صِ ت مُ  وحقائقَ ، خاّصة
 هِ زِ لتمي  رم التقليديذه امليزات واخلصائص أيضا عن ا.  

                                                           
   .32:ص. 2005.لبنان. بريوت. احلقوقية ليبمنشورات احل". تطبيقيةاآليل االقتصادية دراسة نظرية و  جرائم احلاسب:"نائلة عادل حممد.د)1(
 .07:ص. س.مر: صغري يوسف )2(
  .33:ص. س. مر :هشام فريد رستم.د)3(
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 شكلٍ  يف إعطاءِ  هُ اآلن أثرُ  إليه ما وصلتْ ها إىل وتطورِ العاملّية  املعلوماتِ  شبكةِ  لظهورِ  وكانَ   
يف ختطيها  ةُ الدولي  هو الطبيعةُ  يهااملعلومات عل شبكةُ  هُ تْ فَ ما أضْ  أهم  منو  .للجرمية املعلوماتّية جديدٍ 
 ارمِ و  املعلوماتّيةِ  باجلرميةِ  اّصةاخل هذه املميزاتُ  فما هي. يف أوجز األوقات والقاراتِ  لِ وَ الد  حدودَ 

   ؟املعلومايت

  : خصوصية الجريمة المعلوماتّية:  1

 جع إىل أسبابٍ اوذلك ر  .معاا اكتشافها وإثباِ  اجلرمية املعلوماتّية صعوبةُ  اتمن خصوصيّ   
   :من بينها  عديدةٍ 

 اكتشافها خشيةَ  عن اإلبالغ عنها يف حالةِ اّين عليه  إحجامُ و . التقين تنفيذها  وسيلةِ  تعقيدُ   
 هامُ استخدا مكنُ امل ة تدمري املعلوماتِ إمكاني  إىل إضافةً  مصاحلهم سلبا رُ تتأثـ  ومن مث  ،ءعمالال ةِ قَ ثِ  دِ فقْ 

        .مما يَصعب عملية اإلدانة )2(قد تقل عن الثانية الواحدة )1( زمانيةٍ  ةٍ د يف مُ  إثباتٍ  دليلَ 
جرمية إلكرتونية عرب الوطن يف كقضية   )500( مخسمائةَ  معاجلةُ متت  ،فعلى سبيل املثال    
 ةٍ وطني  ندوةٍ  أشغالِ  على هامشِ  رَ كِ الوقاية من اجلرائم ومكافحتها للدرك الوطين حسبما ُذ ز ـركمب 2016

بأن عدد قضايا  :وهرانب جبامعة العلوم والتكنولوجيا ةِ مَ املنظ  املعلوماتِ  نِ ة وأمْ حول اجلرمية اإللكرتونيّ 
مائتني وأربعَني  مقابلَ ) 2016( سنة قضية خاللَ  )500( مخسمائةَ  املعاجلة بلغت اجلرمية اإللكرتونية

، )3(يهالألشخاص واالعتداء عل اّصةاحلياة اخلب اسِ باملسَ  قُ ل عَ تَـ وتَـ  ).2015(سنةقِضية  )240(
  .ا والتشهري

                                                           
 .14: ص. س.مر: صغري يوسف )1(
  .49ص: س. مر :نائلة عادل حممد.د )2(

   
)3(www.el-massa.com/dz.                                                                                                       // https:                                                                                                                             



��������ا�������	�������م�                  :                                                        ا	�����ول )IT(  

 

20 

 

قضية تتعلق باالستعمال السيئ ) 1100(متت معاجلة أزيد من ألف ومائة ) 2018(سنة أما   
ونسبة ثالثني منها تتعلق باالبتزاز والتشهري على حسب . السيبرييللشبكة العنكبوتية يف جمال اإلجرام 

 .السيرباين للدرك الوطين )1(شهادة من مسؤول املصلحة املركزية ملكافحة اإلجرام

ألٍف  حوايل )1986(يف فرنسا عام املعلوماتية  جرائمِ  دُ دَ بلغ عَ وعلى سبيل املثال باملقارنة   
 ثالثة ومخسني ألف وست مائة كان هناك حوايل  الوقت الذييف  ةً جرمية معلوماتي  )1200( ومائيت

 ثالثةاآلداب و يف جرمية  )18900(مثانية عشر ألف وتسع مائة األشخاص و  د جرمية ضِ  )53600(
األمريكي أظهر التحليل الشامل  ارير مركز شكاوى احتيال ويف أحدث تق .ضد األموال  جرميةً نيملي

 ستة آالف وثالث مائة ومثانية وأربعني بلغت )2004(للشكاوى اليت قدمت للمركز خالل سنة 
باخرتاق  تتعلقُ  حالةً ) 5273(مخسُة آالٍف ومائتان وثالثٌة وسبعون  شكوى من ضمنها )6348(

أو الدخول  ،خول عرب اهلاتفكالد واالقتحام األخرى   ،تتعلق بوسائل الدخول 814الكمبيوتر عرب  و
 عنها مع اإلشارة إىل أن هذه احلاالت هي اليت مت اإلبالغُ  املباشر إىل النظام بشكل مادي.  لُ وال متث 

فللرقم األسوِد ما حيجب احلاالت الكثرية اليت تفوق . ) 2(لعدد حاالت االحتيال الفعلي ةَ احلقيقي  األرقامَ 
   .الرقم املصرَح به

       

) 13.7(إىل ثالثة عشر مليون وسبعمائة وألف  )2016(رائم املعلوماتية سنةقفز عدد ج  
  .بلوغا يتنامى متصاعدا باستمرار )3(الرقميالفضاء  جرمية إلكرتونية ليبلغ ذروته يفمليون 

اخلسارة نسبة  عا رتفمع ا ةِ املعلوماتّية يف مواجهة اجلرائم التقليدي  جرائمِ  نسبةِ  اخنفاضِ  تسجيلُ   
 كانت اخلسارةُ   ،فعلى سبيل املثال .عن اجلرائم املعلوماتّية بصورة كبرية باملقارنة بغريها من اجلرائم امجةِ الن 

مخسمائة وواحد حوايل  )1986(حالة سرقة باإلكراه يف فرنسا عام )8000( مثانية آالفالنامجة عن 
ا الرقم يف حالة اجلرائم املعلوماتّية على يف حني يتضاعف هذ. فرنسي فرنك مليون )561( وستني

 .مرات عن حاالت السرقة باإلكراه )8( مثاين نسبة بالرغم من اخنفاضها 
                                                           

  2019.06.12: ها يومعدد يفوكالة األنباء اجلزائرية  بثتها.الرائد الدركي رامشية فريدشهادة  ) 1(

   .53:ص .1992 .1ط،. مصر.دار النهضة العربية القاهرة ".جرائم احلاسب االلكرتوين يف التشريع املقارن:" هدى قشقوش.د )2(
)3(                                              .

https://www.ouest-france.fr/high-tech/la-cybercriminalite-en-hausse-en-France  
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يف الواليات املتحدة األمريكية توصل مكتب التحقيقات الفيدرالية إىل أن متوسط اخلسائر و   
ال تزيد  الوقت الذيدوالر يف ) 500.000( مخسمائة ألف اليت حتققها اجلرمية املعلوماتّية يبلغ حوايل

  . دوالر )3500( ثالثة آالف ومخسمائة عن )1(اخلسائر اليت ختلفها جرائم السرقة العادية فيه 
 عام  شعورٍ  وجودِ  عدمِ أو  ،بعدم األمان يف مواجهتها عدم الشعور يف اهللعُ  قد ينتاب اتمعَ   :ثالثا

اجلرمية املعلوماتّية ال  أن ،ذلك .اختالفا كليا خمتلفٌ  إال أن األمر بعدم أخالقية هذه األفعالأصال 
 .اقانوني  اهَ تَـ ايمح وجبتستاليت ا على مصاحل اتمع هَ ؤُ ختتلف عن غريها من اجلرائم من حيث اعتدا

   .الذي يربر جترميهاتعد على احلق ن مساس هذه األفعال ذه املصاحل هو أل
  
  : للجريمة المعلوماتّية عالمية الطبيعة ال:  2

أو . ةَ دولي ال طبيعةَ الا واكتساُ  ،)2( ةَ اجلغرافي  حلدودَ امن أهم خصائص اجلرمية املعلوماتّية ختطيها   
مل  ،وجبميع اللغات، املختلفةِ املعلومات  شبكاتِ  ظهورِ  دَ عْ فبَـ  .احلدود ةِ دَ متعد  طبيعةٍ  ذاتُ  جرائمُ  هي

اليت تتمتع ا  فالقدرةُ  .أمام نقل املعلومات عرب الدول املختلفةحاجزا تقف  اديةً أو م ةً مرئي  احلدودُ  دِ عُ تَـ 
كيلومرتات ال يفصل بينها آالفُ  بني أنظمةٍ  امن املعلومات وتبادهلَِ  كميات كبريةٍ   يف نقلِ  ةُ اآللي  احلاسباتُ 

 إىل نتيجةِ  تْ قد أد  الواحدة يف آن واحد املعلوماتّيةِ  باجلرميةِ  عديدةٍ  لٍ وَ دُ  رِ تأث.  

 واألموالِ  املعلوماتِ  وحجمَ  ،اجلرمية املعلوماتّية اقرتافُ من خالهلا  اليت يتم  رعة اهلائلةَ كما أن السّ   
 نْ عَ  املعلوماتّيةَ  اجلرميةَ  تِ زَ اليت قد تفصل اجلاين عن هذه املعلومات واألموال، قد ميـ  واملسافةَ  ،املستهدفة

، وخماطرها، ووسائلها ،ونطاقها ،جرائم جديدة يف حمتواها إا .كبريةٍ   بصورةٍ  ةِ التقليدي  ةِ اجلرميَ 
   .مما جعلتها موضعا مهما لكل حبٍث، ودرسٍ  )3(م ، ويف الغالب يف طبائع مرتكبيها ومساومشكالا

                                                           
                                 .50:ص .س.مر:نائلة عادل حممد .د   )1(

  

جلزائرية لالقتصاد واملالية الة ا".قعها يف اجلزائر وآليات مكافحتهااجلرائم املعلوماتية وا:"مزيود سليمو . 121:ص. س. مر: فضيلة عاقلي. د  )2(
 .97:ص.2014فريل أ.01:ع

و ظيب أب .تنظيم املرآز العريب للدراسات والبحوث اجلنائية .2002العريب  األمنمؤمتر  إىلورقة عمل مقدمة ".جرائم الكمبيوتر واألنرتنت:"يونس عرب   )3(
 .5:ص. 2002.02.12إىل 10من 



��������ا�������	�������م�                  :                                                        ا	�����ول )IT(  

 

22 

 

ولة اليت خيتص الد  بتحديدِ  ا يتعلقُ م هِ مُ  إشكاالللجرائم املعلوماتّية  ةُ الدولي  أثارت الطبيعةُ  ؛ذلكل  
أم تلك اليت توجد ا ؟ اإلجرامي  اليت وقع ا النشاطُ  فهل هي الدولةُ  .قضاؤها مبالحقة اجلرمية

   ؟هذا التالعبت مصاحلها نتيجة ر ضر تأم تلك اليت  ؟ املعلومات حمل اجلرمية

فاعلية القوانني القائمة يف التعامل مع  جدوىحول  أيضا الشكوكَ  كما أثارت هذه الطبيعةُ   
 ؛لذلك .تيسريا حملاصرا اوقبوهل وتصنيفها، ،)1( فيما يتعلق جبمع األدلة خاّصةاجلرمية املعلوماتّية وبصفة 

ملواجهة جرائم  لتشجيع التعاون الدويل  - دبلوماسيا وغريَها- الوسائل املناسبة إجيادُ  أصبح ضروريا
. اليت تتناول هذه اجلرائم وقوانني الدول الداخلّية اّصةاملعلوماتّية والعمل على التوفيق بني التشريعات اخل

بني حماكم  ةِ ل األدِ  ولِ بُ قَـ  وضمانَ  ،ارمني تسليمَ و ، املعلومات تبادلَ  هذا التعاونُ  لَ مُ شْ أن يَ  جيب إذْ 
إبرام  بكافة أشكاهلا عرب مكافحة اجلرمية املعلوماتّية ا إىلتعاوُ  ميتد أن الدول املتعاونة اليت يفرتض 

 االت ةالدوليّ  )2(اتفاقي.  

الوسائل  م بتسليم أو تبادل ارمني من أهَ  اّصةاخل - العربيُة أو الدوليةُ -)3( اتُ االتفاقي  د عَ تُـ   
ر اليت توف " جبنة جرائم املعلوماتّية"ى م سَ ما يُ  قِ لْ خَ  بِ وجتن  املعلوماتّيةِ  جمرمي  حماكمةِ  الكفيلة بضمانِ 

م هذه اال أن الوصول إىل إبر إ  هلم أين تنعدم القوانني املـــَُجرمة ملثل هذه األنشطة )4( مالذا آمنا

                                                                                                                                                                                        

 
        .54:ص .س.مر:نائلة عادل حممد .دو .  122:ص. س. مر. فضيلة عاقلي. د   )1(

  

الدولية ) برين(واتفاقية.بشأن جرائم الكمبيوتر) الربازيل(بـــ1994للجمعية الدولية لقانون العقوبات 15مقررات وتوصيات املؤمتر: منها على سبيل املثال   )2(
                                             .النموذجي) االونسرتال(وقانون .2001جرائم املعلوماتية واالتصاالت ملقاومة ) بودابست(واتفاقية . حلماية املصنفات األدبية والفنية

                    . وغريها ومنها االتفاقية اجلزائرية اإلسبانية.1986جوان  09واملوقع عليها يف  منها اتفاقية تسليم ارمني املنعقدة بني دول اجلامعة العربية  )3(
                             /https://www.aladalacenter.com :ينظر

 

هذه اجلرائم وحتديدا يف بيئة  نامي خطرفت. ثرية ومتعددةكحداث الشهرية يف هذا احلقل  األف . حاالت عملية شهرية من واقع امللفات القضائية  )4(
 ويدعى ،عاما 23متكن طالب يبلغ  1988رة يف بيئة الشبكات ففي عام و طخجمات الكبرية اهل أول ىحدإهي : )مورس(قضية  منها). نرتنتاأل(
)MORRIS ROBER ( س عرف باسم ريو ف إطالقمن ) يلحوا آالف جهاز يرتبط معها 6 إصابة إىلأدى  )نرتنتاأل(عرب ) دودة مورس 

 ../..وتشغيل املواقع ،تصليح األنظمة إلعادةقدرت اخلسائر  .العديد من املؤسسات والدوائر احلكومية أجهزةمن ضمنها  ).نرتنتاأل(نظام عرب  60000
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جرمي ة التّ ول املختلفة لضمان حتقق مبدأ ازدواجيّ االتفاقيات يقتضي بطبيعة احلال التنسيق بني قوانني الدّ 
  .فيما يتعلق جبرائم املعلوماتّية

 حاجزا هذا املبدأُ  حلساسية املــََلف املرتبِط بسيادِة الدوِل املتصارعِة على القيادِة القطبيِة أصبحو   
إن كان و . املستحدثة مع هذه اجلرائم مَ تتالءَ لها مل يتم تعديلُ  تلك الدول قواننين كثريا من أل. أماَمها

 66/156املتمم لألمر املعدل و  04/15ال بصدور القانون يف هذا اشارك قد  ائري اجلز  عُ شر امل
 ،باألنظمة املعلوماتّية يف املواد ةِ باجلرائم املاس  خاّصةنصوصا  ثَ دَ حْ تَ الذي اسْ  العقوباتِ  قانونَ  املتضمنِ 

بالفصل من القسم السابع مكرر  7مكرر 394إىل  مكرر 394مكرر إىل غاية املادة  390من املادة 
هذا التحرُك الذي جيب أن يتخذ  .)1( اخلاص باملساس بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطياتالثالث 
  . ا، ودولياداخلي  مظهرين

املظهر و  .م تشريعاا الداخلية مع هذا النمط اجلديد من اجلرائمؤ تال يتمّثل يف فاملظهر الداخليّ   
التشريعات الداخلية  ن عجزميث ال يستفيد جمرمو املعلوماتّية حب االتفاقيات الدولية عقدُ  جيسدهدويل ال

  .غياب االتفاقيات الدولية اليت تعاجل سبل مواجهة هذه اجلرائم من ناحية أخرىو  من ناحية،

                                                                                                                                                                                        

 )مورس(من ذلك متثل اخلسائر غري املباشرة النامجة عن تعطل هذه األنظمة ، وقد حكم على  ثرأكمبالغ  إىل إضافةاملصابة حبوايل مائة مليون دوالر ../.. 
  .وعشرة آالف غرامة أعوام 3جن ملدة بالسّ 

 إذ) HELL GLOBAL(عليها اسم جمموعة اجلحيم العاملي أطلقتعامل مكتب التحقيقات الفدرالية مع قضية : قضية اجلحيم العاملي   
ن من هذه ااثنوقد أدين  .ووزارة الداخلية األمريكية ،األمريكيواجليش  ،ة الفدرالية األمريكيةكوالشر  ،األبيضمن اخرتاق مواقع البيت متكنت هذه اموعة 

 أو ،من التدمري أكثر جمرد االخرتاق إىلهذه اموعات ميل التحقيقات  تظهر أوقد  .اموعة جراء حتقيقات اجلهات الداخلية يف الواليات املتحدة
   .اسةالتقاط املعلومات احلسّ 

عـرف  )نرتنتاأل(ير عرب ريوس شرّ ف إطالقول يف حتقيق واسع حول وتنفيذه يف العديد من الدّ  ،اخنرطت جهات تطبيق القانون ):ميلسا(فايروس  
ق اتصاالت عامة والتآمر لسرقة وام باخرتا .1999مبيوتر من والية نيوجرسي عام كاعتقال مربمج  حيث مت التمكن من  )MELISSA(ريوسيباسم ف

وقـد صـدر يف هـذه  .دوالر ألـف 500والغرامة اليت تقدر حبوايل  ا،عام 40ملدة  هسجن إىله يلإوتصل العقوبات يف االامات املوجهة  .خدمات الكمبيوتر
 .2002العــريب  األمــنمــؤمتر  إىلورقــة عمــل مقدمــة ".جــرائم الكمبيــوتر واألنرتنــت:"يــونس عــرب: ينظــر. 19رات اعتقــال وتفتــيش بلــغ عــددها كالقضــية مــذ 

 .11: ص. 2002.02.12إىل 10من و ظيب أب .تنظيم املرآز العريب للدراسات والبحوث اجلنائية
                                                             .158، 157:ص،ص. 2015ط، ". قانون العقوبات اجلزائري"  )1(
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  . أنواع جرائم تكنولوجيا اإلعالم وأنواع مجرميها: نيالمبحث الثا

، ةٍ دَ فئات متعد  ضمنَ  إىل أنواعٍ  املعلوماتية اجلرائمِ  فُ يصنت نيوالدارس الفقهاءِ مل يغب عن بال   
ما  منهااحلاسوب و  مَ ظُ نُ  تْشُملُ اليت  رائمُ منها اجلف .ريَ ياومع أسسٍ ما تستند عليه من ختتلف حسب 
يستند  يقٌ فر و  .يف اجلرمية عُ بَ املت  األسلوبُ  من حيثُ  ضمن فئاتٍ  وهناك من يضعها .تتخُذُه وسيلًة هلا

 أو االعتداء حمل  دِ على تعد  هُ صنيفَ ت سُ يؤس  رُ آخَ  فريقٌ و  .)1( لى الباعث أو الدافع الرتكاب اجلرميةع
 احلَ  دِ تعد وَ تَـ فَـ  .عليه ىدَ عتَ ُـ امل ق على األموال  تقعُ  جرائمُ  :هذا التقسيم قَ فْ وَ صار اجلرائم املعلوماتية  عُ ز

  .اّصةبواسطة احلاسوب وتلك اليت تقع على احلياة اخل

  :أنواع جرائم تكنولوجيا اإلعالم: المطلب األول

خصائص هذه اجلرائم  ل كُ  اع ِ رَ ا مل تُـ هَ بعضَ  أو اأن تقسيما يف هذه اجلرائم ارِ ثَ ُــ ومن امل     
َ . هُ التقسيم أو معيارَ  ا أساسَ هَ عِ عليه لدى وضْ  ىاملعتدَ  ا واحلق هَ وموضوعَ  أن  لقد تبني ةِ جرائم املعلوماتي ،

 ،ومعلوماتٍ  ،بياناتٍ ( على معطيات احلاسوب ب تنصَ  جرائمُ ، يف نطاق الظاهرة اإلجرامية املستحدثة
 .احلاسوب تقتضي استخدامَ  تقنيةٍ  القرتافها وسائلُ  مُ دَ خْ تَ سْ ويُ  .يف املعلومات احلق  س متُ و ) وبرامجَ 
 تنصب  لُ خُ دْ مما يَ  ةِ على الكيانات املادي  ضمن الظاهرة املستجَ  وال يندرجُ  ،ةِ يف نطاق اجلرائم التقليدي ةِ د 

  .جلرائم احلاسوب

ثلٌة  هاتمقسّـ ، و حبسـب موضـوع اجلرميـةبعض الفقهاء فها صن  ))األنرتنت((لتحديد أنواع جرائم و   
حّددها  1985معهــد العدالــة القــومي بالواليــات املتحــدة األمريكيــة عــام ف. ريقـة ارتكاـاحبسـب ط

فـي اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف قانون  متمثالالصـنف األول  معترباحبســب عالقتهــا بـاجلرائم التقليديـة 
  .العقوبات مىت ارتكبت باستعمال الشبكة

                                                           
. 2014فريل أ. 01:عجلزائرية لالقتصاد واملالية الة ا".قعها يف اجلزائر وآليات مكافحتهااجلرائم املعلوماتية وا:"مزيود سليمعاقلي، و فضيلة . د )1(

                                                              .98:ص
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 الشبكة فـي دعـم جـرائم غسـيل األموال، بفضلة إلجراميّ نف الثاين دعـم األنشطة االصّ تضمن و    
   .ـــبكة كســـوق للتـــرويج غيـــر املشروعواســـتعمال الشّ  لحة ،ار باألسدرات ،االجتّ خامل

علــى  للوقوع م الـدخول فـي نظـام املعاجلــة اآلليــة للمعطيــاتـنف الثالـث جبـرائيتعلق الص و   
 .عمــل احلاسـوب يعةَ طبر ا ممــا يغيّــ تغيريا أو تعــديال أو حـذف ــة للحاســوبنَ و واملعلومــات املكَ  ،البيانــات
 بينما خيتص . ما يرتبط بشبكات اهلاتف كل   مالاصال شــنف الرابع جرائم االتّ الصّ  ويشمل  

فـي عمليـات نسـخ  إذ يتجلى .ةالفكريّ ة قة باالعتداء على حقوق امللكي اجلـرائم املتعل ب اخلامس ـنفصّ ال
مالكها بغرض  ة املعروضـة علـى الشـبكة دون إذنة الفكريّـ البـرامج دون وجـه حـق، وسـرقة حقـوق امللكيّـ 
صــورة طبقــا لقــانون  واســتغالهلا بــأي  ،وتســويقها ،طبعهــاب االّجتار، والرّبح الّسريع على حساب صاحبها

بيـة لعـام و ور فاقية األاالتّ يف ما ورد  حسب ديدُ اجل اه العاملي ة بينما يذهب االجتّ ة الفكريّ لكيّ محايــة امل
   :إىل )1(ت هذه اجلرائم مَ س قُ و  . جلـرائم الكمبيوتر 2001

 ".التزوير واالحتيال"اجلرائم املرتبطة بالكمبيوتر -2اجلرائم اليت تستهدف عناصر املعطيات والنظم  -1
اجلرائم املرتبطة حبقوق املؤلف  -4".  ةاألخالقيّ ة األفعال اإلباحيّ "اجلرائم املرتبطة باحملتوى  -  3

  . واحلقوق ااورة

  :جلرائم اإللكرتونية أنواٌع كثريٌة، منهاافلهذه   

  : الطّبيعّيين شخاصضّد األ إلكترونيةٌ  جرائمُ  -1

 مشروعةٍ  غريِ  قَ ائاليت يتّم الوصول فيها إىل اهلويّة اإللكرتونية لألفراد بطر  اَجلرائمُ  تلك هيو   
 ها املشرَ دَ حد هم  ،عر اليت ختصوقد تصل إىل انتحاِل  .كحسابات الربيد اإللكرتوين وكلمات الس

                                                           
.                07،08:ص،ص. مركز هردو لدعم التعبري الّرقمي". التنظيم القانوّين واجلرائم اإللكرتونّية ما بني أمن املعلومات، وتقييد احلريات" )1(

  http://hrdoegypt.org/wp-content/uploads/2018/01.                                  د12و15على  2019.09.10بتاريخ 
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 أوامرهمتنفيذ لم وابتزازه ،هّمة من أجهزم، دِف ديدهم اُــ والّصور امل ،امللّفات ذِ وأخْ  ،شخصّيام
  . ةوُتسّمى أيضاً جبرائم  الّشخصي  .باستالب املال، وغريه

  : يناألشخاص المعنوي جرائم إلكترونية ضّد  -2

شبكاا وتُرّكز  وأنظمةِ  ،للحكومات ةَ الّرمسي  املواقعَ الشخوص االعتباريّة، و  مُ ُاجِ  هي جرائمُ   
املرتكبون  وُيسّمى األشخاصُ  .أو األنظمة الّشبكية بشكٍل كاملٍ  ،هلذه املواقع  التحتّيةِ َىن على تدمري البُـ 

ا ُ وازدادت حد  .، أو اقتصاديةً ةً أو إيديولوجي  ،هلذه اجلرمية بالقراصنة، وغالبًا ما تكون أهداُفهم سياسّيةً 
  .اعليه سياسي  واهليمنةِ  ،اعلى احتكار العامل اقتصادي  بني الدول الرأمسالية املتنافسة

  

   :جرائم إلكترونية ضّد الملكية -3

إىل  ا هلا تسعى من خاللههدفً  اّصةواخل ةَ واحلكومي  الشخصّيةَ  املؤسساتِ  تخذت جرائمُ هي         
الفريوسات " وتتم هذه اجلرائم عن طريق نقل برامج ضارّة .اّصةهّمة أو الربامج اخلُــ إتالف الوثائق امل

الرسائل ، و )1(الرسائل املزعجةق كائر ملؤسسات باستخدام الكثري من الط ألجهزة هذه ا "اإللكرتونّية
  . ويج الّتجارّي، أو اجلنسيّ ة ذات الرتّ اإلشهاريّ  ةاإللكرتونيّ 

  : الجرائم الّسياسية اإللكترونية -4

 املعلومات سرقةُ و . هاتتعّلق بالّدولة وأمنِ  معلوماتٍ  سرقةِ للدول العسكرية ا مواقعَ  دُ د  هي جرائمُ   
قصد اإلضرار سواَء أكان ذلك  ةٍ مشروعَ  غريِ  ا بأساليبَ هَ وتوزيعَ  ،إلكرتونياً  احملفوظةَ  علوماتِ امل َتشملُ 

بغـــــرض االستحواذ على املاّل أم جمرِد َعَبٍث صبياين، أم خيانٍة ْختُدُم مصاَحل دولٍة أخرى من باب 
الشمالية، والواليات املتحدة األمريكية، أو بني روسيا، اجلوسسة العسكريِة كما هو احلال مع كوريا 

                                                           

 ).sspam(:الرسائل املزعجة )1(
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. )هيالري كلينتون(على حساب ) دونالد ترامب(وأمريكا خاّصة يف االنتخابات الرئاسية اليت فاز فيها 
مما عرَضه إىل مطالبة جملس الّشيوخ ) أوكرانيا(وتبني أنه ارتكب جرمية إلكرتونية أخرى بالّتخابر مع 

مهوريّة بعزله عن ممارسة مهامه الرّئاسّية قبل الشروع يف االنتخابات للعهدة الثاّنّية عام بأكثريته اجل
2020.  

  :اإلرهاب اإللكتروني جرائم -5

م وعٍة من ، تكوُن ُجزءًا من جمهوٍد ُمنظ ظمِة األمنّية احليوية على مواقعهي اخرتاقاٌت لألن  
غرات هذه َتسعى لالستفادة من ث ، أو أّي مجاعاتٍ خمابراٍت دولّيةٍ  أو وكاالتِ  ،اإلرهابيني اإللكرتونيني

  . شّفرة واحملجوبةُـ ملواقع املإىل اوصول للاملواقع واألنظمة 

  :من املمارسات منها تشمُل الكثريَ  الحتيال واالعتداء على األموالجرائم او   

ا، أو استعماُل بياناٍت  يحُ من غري املشروع التّصر  أو تعليماتٍ  ،صحيحة غريِ  بياناتٍ  إدخالُ  -
  . ةفاسدين يف الّشركات املاليّ  موظّفنيَ  لُدنِ إليها بغيَة الّسرقة من  الوصولُ  مسموحٍ  وعملّياٍت غريُ 

اهلندسة ك ،توافرة والربامجُـ األنظمة امل أدواتِ  استعمالِ  إساءةُ املعلومات احملفوظة، أو  أو تعديلُ  حذفُ  -
أن يتعّرض نظاٌم كجرائم االبتزاز اإللكرتوين  و  ،تعّلقة باجلنساجلرائم اإللكرتونية املو  ،التصيدو  ،االجتماعية

 هذه اهلجماتِ  ن شُ حيُث يَ  .ُمعّينةٍ  من خدماتٍ  هرمانحل و موقٌع إلكرتوّين ما هلجماتٍ أ ،حاسويبّ 
  .لوقف هذه اهلجمات حمرتفون، دِف حتصيِل ُمقابٍل مادي  وُيكّررها قراصنةٌ 

املطاردة و  ،والقدح ،والشتم ،جرائم السبّ و  ،الّتشهري، دف تشويه ُمسعة األفراد جرائمُ و    
عن طريق الوسائل  املمّيزين أو مطاردة األفراد املستهَدفني، تعّلقة بتعّقباجلرائم املكاإللكرتونية  

هم ، وديدِ ةِ أو الّسرقة املالي  ،أو اإلحراج العام ،ةاإللكرتونّية لغاية تعريضهم للمضايقات الّشخصيّ 
 ةِ بذلك؛ حيث جيمع مرتكبو هذه اجلرائم معلوماِت الّضحية الشخصي  ةِ عرب مواقع الّشبكات االجتماعي 

       .هاوغريِ  ةِ احملادثَ  فِ رَ وغُ 
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 ادِ دَ عْ لتَـ  ومعايريَ  ،ةات لتصنيف طوائف اجلرائم املعلوماتيّ نظريّ  إىل وجود يس من املبالغة اإلشارةُ ول  
ي تكنولوجيا مِ رِ جْ مُ الذين حددوا لِ  هذا الفرع القانوينّ   يفباحثنيالبعدد ) )األنرتنت(جرائم الكمبيوتر و(

  .اليت ميارسوا ةِ بطبيعة األعمال اإلجرامي  اّصةم اخلا تتحدُد مساُ اإلعالم أنواعً 

   :تكنولوجيا اإلعالم أنواع مجرميّ : الثاني مطلبال

ة، وطبيعتها األثر البارز يف حتديد طبيعة ارم املعلومايت من غريه  االلكرتونيّ كان لدور جلرمية   
  ةِ ق دِ ولِ . ن ارمني التقليدينيم

َ
ذا  مات اخلاّصةالباحثون يف حتديد السّ  ها اختلفَ تِ ، وحساسي ةِ م هَ امل

 ).1(أسرع انتشارا، وتطورا من أي تشريع  ))األنرتنت((ذلك أن اجلرائَم املرتَكَبَة عرب  .وع من ارمنيالنّ 
هاية يف النّ  هُ ن إ ذإ. وبارم املعلومايتّ ، باجلرمية املعلوماتّية اهتمواأهم الباحثني الذين  أحدَ  )باركر( د عَ ويُـ 

من ارمني  خاّصةينتمي إىل طائفة وهو . العقاب عليه يتطلب توقيعَ  لفعل إجرامي  بٌ مرتكِ  جمرمٌ 
  .ال تتطابق معها -يف رأيه-و إن كانت . من جرائم ذوي الياقات البيضاء)2(تقرتب يف مساا 

 وسط اجتماعيّ ائه إىل نتمبا ةصمن العلم واملعرفة املتخص  بنصيب كافٍ  ارم املعلومايتّ ز يتميّ    
 مع املدخالت العلميّ  فٍ متكي ة اجلديدة واملتجد إىل مهنةٍ  انتماؤه اضروري وليس. صاالتدة يف عامل االت 

يتفق جمرمو و . )3(يرتكب من خالهلا الفعل اإلجرامي كما هو احلال يف جرائم ذوي الياقات البيضاء
 يرىنه ال أ واألدهى من ذلك،. الفاعل جرميته يف احلالتنيتربير املعلوماتّية مع ذوي الياقات البيضاء يف 

                  .مع األخالق ياتنافم جرمية أو فعالأي سلوكه ل

بعض  حّددهمن مسات جتعله مغايرا لبقية ارمني ما ارم املعلومايت به هذا ز يتميّ مما و   
  .الباعث -السلطة  -   الوسيلة -  املعرفة -املهارة  :يف )4(املختصني

                                                           
 .15: ص .اجلزائر. 2013. تيزي وزو. جامعة مولود معمري. رسالة ماجستري". اجلرمية املرتكبة عرب األنرتنت:" يوسف ،صغري )1(

 .11:ص. ن.مر: يوسف ،صغري  )2(

3) ( K. Jaishanker : «Cyber Criminology- Exploring Internet and Criminal Behavior ». Ed, CRC 
Press. USA. 2011. P,P:173,279.                                                                                                         

Anthony Reys and Others : « Cyber Crime Investigation». Ed, Syngress. USA.2007. P,59.     ( 4) 
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                         :المهارة -1
 ملمارسة اا، وتطبيقي نظري  صةاملتخص  اتهن دراسم اليت يكتسبها ارم املعلومايت  هي تلك القدراتُ   

أو التفاعل االجتماعي مع  كتسبها عن طريق اخلربة،ا اليت  هأبرز خصائص إذ تعترب. اإلجرامي هنشاط
ينفي هذا بل إن الواقع العملي قد  ،يف هذا اال يّ ارم املعلومايت العلماقتدار ال يعين  وهذا. اآلخرين

عن طريق التعليم  هممائر جالرتكاب  كافّيةمل يتلقوا املهارة الالّناجحني علوماتّية بعض جمرمي املف. املزعم
  .أو اخلربة املكتسبة من العمل يف هذا اال

   :المعرفة -2  

ها جناحِ  ها وإمكانياتِ باجلرمية املراد تنفيذُ  ةيطاحملالظروف  ةِ كاف املرتبطُة ب اّصةهي تلك املعرفُة اخل    
 نظام باعتبار  هِ جلرميتِ  كاملٍ   افرتاضي  رٍ تصو وضُع ارم املعلومايت  من اسرتاتيجياتإذ . فشلها واحتماالتِ 

 هِ مِ جرائِ  كامُل اإلرادِة يف جتريبِ   مِ رِ جْ مُ لْ لِ ف. اجلرمية املعلوماتّيةمسرحا مالئما الرتكاب  احلاسب اآليل
 مهائقبل تنفيذ جر قصدا  على أنظمة مماثلة لتلك اليت يستهدفهاا افرتاضي.  

  : الوسيلة -3

أنظمة  لتمكنه من التعامل مع ارم املعلومايتّ  هي تلك الوسائط املادية أو الربجمية اليت حيتال هلا  
 وتتكون من الوسائل املاّديّة. احلاسب اآليل )Hard(والربامج ، )Soft.( وتتميز عموما بالبساطة 

ما تكون طبيعة الوسائل عامال مهما يف تشكيل طبيعة اجلرمية وغالبا  .سهولة احلصول عليهال
  .اإللكرتونية بسبب خواصها التقنّية والفنـية العالية اليت تتطور من جيل ألخر

   :السلطة - 4

َنه احلقوق أو املزايا اليت يتمتع ا ارم املعلومايت تلك هي     وتشمل  .من ارتكاب جرميته لتمك
ذات األمهية  املعلومات يكنزالذي ذلك املخزن إىل النظام اآلمن لدخول ل اّصةاخل الشفرةَ  هذه السلطةُ 
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، أو أو جمرد قراءا أو كتابتها هاأو تعديل -كليا أوجزئيا- اعلومامو حملفتح امللفات للمجرم  مما يتيح
يف احلق يف استعمال احلاسب اآليل أو إجراء بعض  ، أيضا، تتمثل هذه السلطة كما. طمس بياناا

وقد تكون هذه السلطة غري حقيقية كما يف حالة استخدام . بواسطته يف سبيل تثبيت اجلرمية التعامالت
  .بشخص آخر اّصةشفرة الدخول اخل

   :الباعث -5

يف غياب بعض آثار اجلرمية على ل إليه، وَيْصُعُب الوصو  قد يسهلُ . باعثٌ  جرميةٍ  أي  رتكابِ ال    
وراء واألخري األول  هيف حتقيق الربح املادي بطريق غري مشروع يظل باعثارم املعلومايت فرغبة . مسرحها

تخطي حواجز بعد ذلك ك اآليلّ  أيت الرغبة يف قهر نظام احلاسبلت. )1( املعلوماتّية تهارتكاب جرمي
هذه اجلرائم  مرتكبُ  قُ حيث يفر  املوظفنيرب العمل أو أحد  االنتقام من وأ ،احلماية املضروبة حوله

 ةقتصادياالضرار مبؤسسة أو جهة يف استطاعتها وبني اإل أخالقية ، غاية الكضرار باألشخاص  بني اإل
 روبن هود( )2(وهو ما يطلق عليه أعراض .جرائمه نتائجِ  لُ حتم( .    

من جمرمي  تلفةخم اتاملعلوماتّية إىل سبع جمموعم جمرمي يقستميكن  سبق وصفه امل تبعاو     
ارم الواحد مزجيا من أكثر  اعتبارميكن كما . يف هذا االاملنجزة الدراسات املختلفة  بعداملعلوماتّية 

  :ما يلي ه يفذتتمثل هو  . )3(جمموعةمن 

  

  

                                                           
 يرى البعض أن أغلب جمرمي املعلوماتية ليس لديهم أطماع مادية بقدر ما حياولون حل مشكالت مادية تواجههم ال يستطيعون حلها باللجوء إىلو  )1(

                                 .              اجلرائم األخرى
 .38:ص .س.مر :هشام حممد فريد رستم .د )2(
: اموعة الرابعة". Malicious Hackers: "اموعة الثالثة". Hackers: "اموعة الثانية".Pranksters :"اموعة األوىل  )3(
"Personnel Problem Solvers ."موعة اخلامسةا" :Career Criminals ."موعة السادسةا" :Extreme Advocates ."

  58ص  -املرجع السابق :نائلة عادل حممد فريد قورة. د :نظرت                 ".The Criminally Negligent: "اموعة السابعة
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   :سلّيةتّ مجموعة ال -1

، وإثبات قدرة الذات التسلية من أجلاألشخاص الذين يرتكبون جرائم املعلوماتّية وتتكون من   
 .إحداث أي ضرر باين عليهم نّية يف دونمن  مع اآلخرينث ابُ عَ بالتـ  األنظمة اَحملصنة على اخرتاق

  ).األحداث(صغار جمرمي املعلوماتّية  تشمل هذه اموعةو 

   :المتسللين مجموعة -2

 اخرتاقهلم بالدخول إليها و  سموحغري امل إىل أنظمة احلاسب اآليلّ  املتسللنياألشخاص  لمشت  
، أو بدوافع الفضول أو رد إثبات بالّتَمرنِ  اكتساب اخلربة قصدا الغرض ذاحلواجز األمنية املوضوعة هل

  .الستظهار امتالك القدرة على املناورة القدرة على اخرتاق هذه األنظمة

   :مستهِدِفينَ مجموعة ال -3

دون م  سائراخلإحلاق  قصد إلجرامهما عليهم هدف اين ينتمي إليها أولئك الذين يتخذون   
فريوسات  من خمرتقي  اكثري  وهي تضم. جينوا من اخرتاقام لتلك األنظمة ةٍ مالي  مكاسبَ  طمع يف

  .يهاعِ وموز  ،ةاحلاسبات اآلليّ 

   :الُمَدمرينمجموعة  -4

  موعة ايقومون بارتكاب جرائم املعلوماتّية اليت  الذين انتشارااألكثر  رمنيتشمل هذه ا تنجر
باين عليهم و ال يستطيع حلها بالوسائل األخرى مبا فيها اللجوء إىل اجلرمية  فادحة خسائرعنها 

  .التقليدية
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   :ُمتَكسبينمجموعة ال -5

 .غري مشروعة ائقبطر  ةاديّ مح ا ربأعلوماتّية الذين يبتغون حتقيق جمرمي املاليت تأوي  هي تلك  
. أو يشرتك يف تنفيذ النشاط اإلجرامي أكثر من فاعل ،فعاهلم وصف اجلرمية املنظمةأحبيث ينطبق على 

  .التقليديّ  )1( ة يف مساته من ارمئفاملعلومايت املنتمي إىل هذه اليقرتب ارم و 

   :مجموعة اإلرهابيين -6

 أو ةً اجتماعيّ  اوأفكارً  معتقداتٍ  تلكُ اليت مت ةَ فَ أو املتطر  ةَ اإلرهابي  اجلماعاتِ حتتضن هذه اموعُة   
كز نشاطهم بصفة عامة تير و  .باللجوء إىل النشاط اإلجرامي هافرض أيديولوجيًة تريد وأة أو ديني  ةً سياسيّ 

عتماد وال .ما يـَُروُجوَن لهإىل اتمع  إلثارة انتباهيف استخدام العنف ضد األشخاص واملمتلكات 
لمعلومات ا لعلى أنظمة احلاسبات اآللية يف إجناز أعماهلا مل ات، مهما كانت طبيعتها الوظيفية،املؤسس

  .هلذه اجلماعات طَأُ ال خيُْ هدفا  هاقد جعل من بالغ األمهيةاليت حتتويها 

" احلمراء اموعات"باسم  إيطالياقيام إحدى اجلماعات اإلرهابية املعروفة يف  ذلك ومن أمثلة  
النظر  )2( ت لتلفتيامركزا للحاسبات اآللية خالل الثمانين )60( ستني بتدمري ما يزيد عناإليطالية 

  .امعتقداو  ،إىل أفكارها

   :مجموعة المهملين -7

رتتب تاإلمهال بإساءة استخدام احلاسبات اآللية الذي عنصر  يستغلون ستقطب أولئك الذينت  
ففي نيوزلندا قام اثنان  .حا رو نتائج خطرية قد تصل إىل حد إزهاق األ -يف جمال احلاسبات اآللية-عليه 

                                                           
  .07: ص. 2018. مصر. مركز هردو لدعم الّتعبري الّرقمي". التنظيم القانوين واجلرائم اإللكرتونّية ما بني أمن املعلومات وتقييد احلريّات" )1(

القبض عليهما،  ين ألقااللذ) Renato Curcio/ريناتو كريسيو(، و) Alberto Franceschini/ألبريتو فرنسيسشيين(  من مؤسسيها )2(
      .  د57و10على سا. 2019.09.10: بتاريخ :ينظر . ) BR ,Brigate Rosse :(وهي باإلطالّية. 1974مانية عشر عاما سجنا نافذة سنة وحوكما بث

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brigades_rouges                                                                                      
 .63:ص. مر س:نائلة عادل حممد فريد قورة  .ود



��������ا�������	�������م�                  :                                                        ا	�����ول )IT(  

 

33 

 

نوا ومل يتمكّ  ،ائراتإحدى الطّ  ْريِ سَ  ط خَ  دُ د ة بتغيري يف أحد الربامج اليت حتَُ احلاسبات اآلليّ  من مربجميّ 
 لَ تِ وقُ  .م الطائرة الصطدامها بأحد اجلباله حتط نع سببت الذيذا التغيري ائرة من إبالغ قائد الطّ 

  .بتهمة القتل اخلطأ نيَ مِ هَ املتـ  إدانةُ  متتْ و  .راكبا على متنها )60( ستون
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  . تصنيف جرائم تكنولوجيا اإلعالم باعتبارها وسيلة، وهدفا إجراميا: المبحث الثالث
لقد مت تصنيف جرائم تكنولوجيا اإلعالم باعتبارها وسيلة يعتمدها ارمون ماديا ومعنويا   

   .لتحقيق أهدافهم اإلجرامية تبعا لنوعية الدوافع املثرية لغرائز اإلجرام فيهم
 

  :تكنولوجيا اإلعالم باعتبارها وسيلة إجراميةً جرائم تصنيف : المطلب األول

بتقنني اجلرائم املتصلة ا،  التشريع يف ميدان قانون تقنية املعلومات مبحاولةهذا التصنيف  يرتبط  
هو التصنيف الذي يعكس أيضا التطور التارخيي لظاهرة اجلرائم و  .وتصنيفها تبعا لدرجة اجلرم املعلومايت

ها ضمن ميكن تقسيمُ ؛ ذا املعياروتبعا هل .التصنيف يف خمتلف مؤلفات الفقه ذاه دجتو  .املعلوماتية
  :التاليةموعات ا

  :كوسيلة إجراميةقيمة معطيات الحاسوب  في  مؤثرةالجرائم ال: الفرع األول

اجلرائم الواقعة على ذات املعطيات، كجرائم األوىل، وهي  :جمموعتني فئةُ وتشمل هذه ال   
) الفريوسات(وبرامج احلاسوب مبا يف ذلك استخدام وسيلة  ،واملعلومات ،لبياناتاتشويه و  ،اإلتالف

  .التقنّية

 ش غِ  ، كجرائمِ أو أصولٍ  ا، من أموالٍ اجلرائم الواقعة على ما متثله املعطيات آلي  هي، والثّانّية  
، حتويل املعطيات باملعطيات، وجرائمِ  ارِ االجت  أو جرائمِ  ،احلاسوب اليت تستهدف احلصول على املال

من استعماهلا   اإلجرامي  الغرضَ  قُ ق ملا حيَُ ها واستخدامِ  ،احلاسوب مِ ظُ داخل نُ  ا  والتالعبِ  والبياناتِ 
  .تعماهلا يف التزويرواس ،اتزوير املستندات املعاجلة آلي ك
  

  : األدبّية باعتباِر البرمجياِت َعَمالً فكريا/ المعنويةُ  الجرائمُ : الفرع الثاني

 وجرائمِ  ،اّصةباحلياة اخل ةِ لَ صِ املت  البياناتِ  أو ،خصيةِ باملعطيات الش  ةُ املاس أو هي تلك اجلرائُم   
 نتهاكجرائم ا كل منشتوت. اتِ قرصنة الربجمي  املعطيات الس ري االعتداء على البيانات  وجرائمِ  ،ةِ ة أو احملمي
 املعلوماتّية، الربامج استنساخ تشمل، أيضا من جهة أخرى،و . اّصةاحلياة اخلناحي ة مبرتبطالشخصية امل
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االعتداء  حماولةو . دون ترخيص من مالكيها األصليني، ومصمميها الفعلينيعادة إنتاجها ها إلوتقليدَ 
  .اليت جيب محايتها بقوة القانون براءة االخرتاععلى العالمة التجارية و 

بينها أمر  فالتداخلُ  .مانعةً  وليست جامعةً . بينها لُ صِ فْ تَـ  اموعات من اجلرائم ال حدودَ هذه ف   
 نفسه ، هو يف الوقتمن قيمة وما متثله ،تهامهياحلاسوب بالنظر أل معطياتِ  إن انتهاكَ إذ . بديهي

على  واقعٌ لالعتداء  ثريامل الغرض املباشرُ ف .هاا، وطبيعتُ ُ ماد  مهما كانت املعطيات نِ أمْ  حلرمةِ  نتهاكٌ ا
 ةِ الفكري  ةِ على حقوق امللكي  كاعتداءٍ   ِقيِميٍة كما هو واقعٌ  من معياريةٍ  لهُ ث أو ما متَُ  ةِ واملعنويّ  يةِ املاد  قيمتها
ا مييزها ومَ . معنويا ةِ األدبي  على احلقوقِ  اعتداءٌ و  ،ةِ على احلقوق املالي  صريحٌ  هو اعتداءٌ ف .احلاسوب لربامجِ 

 ق احملِ  غريَ  االستخدامَ  ذُ خِ تت  هاجرائمُ ف .فقط ا هو الربامجُ هَ حمل األخرى من اجلرائم أن  عن اموعاتِ 
  .      اهَ بَـ هْ نَـ  اجلرميةُ  تِ ل حَ أَ  أمواالً  رُ بَـ تَ عْ اليت تُـ  هلذه الربامجِ  املشروعِ  غريِ  كِ التمل ترنو إىل أو  ا،فً دَ هَ 

، نِ املقارِ  يف نطاق القانونِ  - لوماتللمع اجلنائّيةُ  احلمايةُ  اعتمدتِ إضافًة إىل ما سبَق ذِْكرُُه،   
 حقوقِ  فظهرت محايةُ . ذكرهُ  مَ املتقد  التقسيمَ  -هِ واستخدامِ  ،احلاسوبِ  معطياتِ  حلمايةِ  ةِ الدولي  اجلهودِ و 

 ةِ امللكي  البياناتِ  للربامج، ومحايةِ  ةِ األدبي  ةِ الشخصي  أو  ،هاتِ لقيمَ  املعطياتِ  ومحايةِ  ،اّصةباحلياة اخل ةِ لَ صِ املت
 ،من جهةٍ  اهَ نِ املعطيات، وأمْ  قيمةِ  بني محايةِ  امتييز ما ميكُن اعتبارُُه  وَ هُ وَ  .محاية األموال يف هُ لُ ثـ ما متَُ 

باعتبارها ( املعطياتِ  نِ أمْ  ةَ محايَ  أن إىل  اإلشارةُ َحتُْسُن و  .األدبيِة من جهة أخرى ةِ الفكري  ةِ امللكي  وحقوقِ 
 ا محايةُ أم  .فقط اّصةباحلياة اخل ةِ لَ صِ املت  ةِ خصي البيانات الش  مايةِ حب ارتبط )منتميًة إىل اموعة األوىل

 بقيمةِ  رتبطةِ األوىل امل موعةِ ا مِ جرائِ  يف نطاقِ  هُ تناولُ  َمت  دْ قَ فَـ  قانونا ةِ احملمي  ةِ ي ر الس  واملعلوماتِ  ،البياناتِ 
على  حصولِ لل هائِ أو إفشا ،املعلوماتِ  من معرفةِ  والغرضِ  ،لالعتداء ئيسِ الر  الباعثِ ب الرتباطها املعطياتِ 

ستوجُب، قانونا، اليت ت املعطياتِ  ة بقيمةِ اجلرائم املاس ب ةِ املرتبطَ االعتداءات  اعتداًء من د عَ مما يُـ  املالِ 
  .اليت تستهدفها هذه اجلرائمُ  ةِ املالي  ةِ م بالذ  ةِ لَ صِ املت  للحقوقِ  اجلنائّيةِ  احلمايةِ  توفريَ 
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  :جرائم تكنولوجيا اإلعالم باعتبارها هدفا إجرامياتصنيف : المطلب الثاني

 وذلك. العتداءل افً دَ هَ  يكوَن بدوره أن نُ كِ مي لذا؛، فيما َسَبقَ  الكمبيوتر يف اجلرميةَمت إبراُز دوِر   
 وشبكاتِ  ،الكمبيوتر بواسطةِ  ةَ أو املتبادلَ  ،نةَ أو املخز  املستعملَة، املعطياتِ  اإلجرامي  الفعلِ  فِ استهدبا

 اخليواُصِل الدالت)INTRANET(،  أو اخلارجي)INTERNET.(  َاْصطُِلَح على وهذا ما
  .)جرائم الكمبيوترـ(تسميته بــ

أن َيْصُلَح بيئًة َنِشطًَة هلا، أَْو أن  كما ميكنه. مائر اجلرتكاب ال الكمبيوتر وسيلةً  يـُْعَتبَـرُ وقد    
بفضل الشركاء اإللكرتونّيني  جرامّية، وَخمَْزنًا أمينا هلا أيضااإل ةِ للماد يـَْغُدَو َوَسطًا تفاعليا هلا، أو ملجًأ 

رائم جب فاألول متعلق. مفهومانالتوصيف التصنيفي يتجلى ويف هذا  .)1(الذين يتفاعلون مع البيانات 
رائم مرتبط جب والثاين .عنهاصادرة اجلرمية أو ال املستعملة يف ارتكاب وأ، تلك اليت باملادة اجلرمية التخزين
ارتبط و  .حبكم القانون ونةِ الغري املصُ  غري املشروع استخداما، وغري القانوين النتهاكه حقوقَ  احملتوى

من  وغريها ،ارمالقوممارسة  ،رائم نشر املواد اإلباحيةوجب ،ألموال االلكرتويناغسيل ب الثاين لحصطامل
يهما أن كل ظاهروال .اإلجرامية ذه األنشطة بشكل رئيسٍ  اهلاتصال منربا مواقع  اجلرائم اليت تتخذ

 ووسيلةٍ  ،اجلرميةِ  الرتكابِ  كبيئةٍ   التواصلية والشبكات ،بدور الكمبيوتر تصلٌ م )املصطلح األول، والثاين(
  . أيضا هلا

    

                                                           
)1(

 http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/InformaticaEDiritto/1983_01_015-031_Catala.             
                                                                                                          . د15و11على سا  2019.09.10:بتاريخ

Pierre Catala : Ebauche D’une Théorie Juridique d’information .1983. André Lucas.p14.   
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جرائم مما دفع م إىل تقسيم  )1( عند الفقهاء وسيلةتقسيم اجلرائم إىل جرائم هدف و شاع ذا هلو 
 ،على املعلومات لسطوكا  ذاتهف نظام املعلوماتية استهدمهها ااملعلومات إىل جرائم تكنولوجيا 

، وجرائم التضليل، نظام الكمبيوتر نفسه كجرائم احتيال الكمبيوتر عربترتكب أخرى وجرائم  .وإتالفها
   . والتشويش

 .يف أوروباشريعّية دابري التّ ر التّ بتطو  مرتبطٌ فَ ى وحمتوً  ،وسيلةو  ،هدفٍ  تقسيمها كجرائمِ  ظهورُ أما  
   .2001سنةل جلرائم الكمبيوتر األوروبّية االتّفاقّيةح هذا التقسيم يوض  مابرز وأ

 موعاتة إىل اتقسم اجلرائم املعلوماتيّ يف املشار إليها  االتّفاقّية لالنتباه اجتهادُ  هو ملفتٌ  وما  
ة مستقلة تعاجل جرائم اخلصوصية لوجود اتفاقية أوروبيّ  جمموعةة، مع مالحظة أا خترج من بينها اليّ التّ 

 االتّفاقّيةشروع كان ملو . 1981اتفاقيةوهي  .ة للبياناتمن خماطر املعاجلة اآلليّ  ةَ االمسي  البياناتِ 
تكنولوجيا اإلعالم رئيسة جلرائم ال بعض اموعاتتضمن  الذي ديداجلقسيم تّ أثر يف هذا ال األوروبّية

  :منها .الكمبيوتر

  :تضم و  .ظمِ والن  ،املعطياتِ " ري ف وَ ومُ  ،المةِ والس  ،ةِ ي ر الس "ائم اليت تستهدف عناصراجلر  جمموعة

 االعرتاض غري القانوينو . قانونا رح بهصمغري وهو دخول . قانوينالالدخول غري جمموعة   
واالعرتاض الذي يستهدف النظم املعلوماتية باعتبارها أنظمة . للمعلومات الساحبة يف الفضاء املَؤمن

                                                           
)1(

   .23:ص.س. مر: وشقهدى قش .د 

منشـورات . 1ط،. اجلرائم الناشئة عـن اسـتخدام احلاسـب اآليل. الكتاب األول". القانون اجلنائي والتكنولوجيا احلديثة: "مجيل عبد الباقي الصغري .د: ينظر
  .57: ص. 1992. القاهرة. دار النهضة العربية

Pierre Catala : Ebauche D’une Théorie Juridique d’information .1983. André Lucas. Protection of information 

Bases. Kuwait First Conférence. Ministry of Justice.  15-17 Feb.1999. Kuwait.. ينظر: 
http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/InformaticaEDiritto/1983_01_015-031_Catala. 

                                                                                                               . د15و11على سا  2019.09.10:بتاريخ
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تخدام األجهزة وإساءة اس. وتدمري املعطيات تدمريا كليا، أو جزئيا. شاملة تؤدي أعماال متناهية الدقة
  . ، وممتلكام)طبيعيني أو معنويني(يف األعمال غري املشروعة اليت متس أمن األشخاص 

بقصد  بالكمبيوتر املرتبطَ  التزويرَ : شملت اليتاجلرائم املرتبطة بالكمبيوتر كما تضم جمموعة   
 .اجلنائي لتوفر أركانه اَرَمةذا القصد  بالكمبيوتر املرتبطَ  االحتيالَ و  .إحداث الضرر املادي، أو املعنويّ 

 خصائصَ  بفضل همئماجر  الرتكاب للمجرمني جديدة فرصا قد أوجد اإللكرتوين الفضاءذلك أن 
لولوج عامل اجلرمية عن  )1( ةحتويليّ  مفاتيح لُ ك شَ تُ  صائصاخل هذه أنو . نوعها يف هذا الفضاء من فريدةٍ 

  :هيهذه املفاتيح التحويلّية و . بعد، ويف خفاء َستريٍ 

   .التقليدية احلدود تجاوزل جديدة فرص وجود مع اجلناة متكن العوملة اليت -1  

  .لتكوين الضحايا جديدة فرصاً  ولدت شبكات التوزيع اليت -2  

  .بعد عن ضحاياهم ذاللمتكن اجلناة من إ اإلمجالية والشمولية اليت -3  

  .الرتكاب سرقة اهلوية للجنائي جديدة صاً فر  مسارات البيانات اليت أنتجت -4  

معايري  أكثرن وأ .اليت عاجلت طبيعة جرائم تكنولوجيا اإلعالم هذه هي أهم نظريات التصنيف  
  .هو معيار تصنيف هذه اجلرائم تبعا لدور الكمبيوتر يف اجلرمية موضوعّيةً ات صنيفالت

املعلومات حني تصبح الوسائل مدى خطورة جرائم تكنولوجيا  وهلذه التصنيفات أن توضح  
التكنولوجية هدفا إجراميا للجناة الذين جيدون فيها أسهل الطرائق للسطو، أو تغيري السياسات، أو 

 .جلمع املال كهدف أمسى لكل اجلرائم التقليدية، والرقمية االفرتاضية

    

                                                           
اجلرائم املستحدثة يف ظل املتغريات "امللتقى العلمي: كلية العلوم االسرتاتيجية". املفهوم واألسباب: اجلرائم اإللكرتونية:"البداينةذياب موسى . د  )1(

  .03:ص.األردن. عمان. 2014.09.04 -02خالل فرتة". اإلقليمية والدولية
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بوضع إجراءات خاّصة ولتفاقم ظاهرة خطورة جرائم تكنولوجيا اإلعالم قام املشرع اجلزائري     
 ُر كلحلماية تكنولوجيا اإلعالم، ومستخدميه من سرطان العصر االفرتاضي الذي اختذ املال غايًة ترب

فما هي هذه اإلجراءات؟ وعلى أي أساس وضعت؟ . الوسائل بالطُرق الشرعّية، وبغريها للوصول إليه
على املال، وامللكية الفكرية اليت تتشكل منها وهل ستوقف هذه اإلجراءات حبر االعتداءات املتوالية 

تكنولوجيا اإلعالم؟ وما هي النُصوُص املستحَدثَُة اليت ستقف يف وجه االعتداءات اليت ُمتس أنظمَة 
  تكنولوجيا اإلعالم، وخمرجاتِِه الفنـيَة بشكٍل سافٍر، ورهيٍب يف ظل الفراغ الّتشريعّي؟

 .ين من هذا البحثهذا ما سيناقشه الفصل الثا    
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 .شريع الجزائريّ في التّ  )IT(إجراءات حماية تكنولوجيا اإلعالم : الفصل الثاني

  َة على أيعٍ  لَْيَس َسْهًال الَبتاقرتاحِ  أن حييط إدراكا بعلمِ  - مهما أويت من معرفة، وعلمٍ  -مشر 
تكنولوجيا اإلعالم من إجرام  ناجعٍة، وفعالٍة حلمايةِ  إجراءاتٍ  بوضعِ  احللوِل للمشاكل اليت ترتبطُ 

برامِج احلمايِة،  فَ املـُـَتَمْرتَِسِة خلْ  تِ ارمني الذين يزدادون ِعْلًما، وُقْدرًَة على اخرتاق هذه التكنولوجيا
ِة باستمرار ِة . واحلمايِة القصوى ككلماِت املرور إىل النظام املتغرياِت املنهجيَهم

َ
فهذه من َعوِيِص امل

  . ض املـَُشرع يف مواجهتها التساع ااالِت التكنولوجّية، وتعدِدها استعماالاليت تعرت 

 رقعة اإلجرام، وحمدوديةَ  توّسعَ  ،وسيتناول هذا الفصُل، انطالقا من التَصوِر املشاِر إليه  
ا ا، ودولي ي لِ حمَ  ةٍ فكري  ةٍ ، وملكي اإلجراءات املرتتبة عنه حملاربته من جهة، ومحاية تكنولوجيا اإلعالم كأموالٍ 

  . عرب املواثيق من جهة أخرى

    ا بإبراز إجراءات محاية تكنولوجيا اإلعالم باعتبارها أمواال وسيكون املبحث األول منه مهتم
جراءات محاية وسائل تكنولوجيا اإلعالم باعتبارها إلأما املبحث الثاين فيخصُص . يف التشريع اجلزائريّ 

م لألمر واملتم  ،املعدل 04/15صدور القانون  رافقت .نصوص مستحدثةب حممّيةً  فكريةملكيًة 
الذي استحدث نصوصا خاصة باجلرائم املعلوماتية املاسة  )1(املتضمن قانون العقوبات 66/156

أدخلت مسحة من اليت  )2( لتطورات التكنولوجيةامسايرة  علىالتشريع  تساعدس .باألنظمة املعلوماتية
وخيتتم املبحث  .)3( ثنائية احملتوى والوعاءاليت قوضت أركان  اإللكرتونّيةعلى مفهوم الكتابة  جديدتال

اليت توفر هلا احلماية  من االعتداء عرب التشريع املسَتْحدثالثالث بتناول محاية تكنولوجيا اإلعالم 
  . االفرتاضية الالزمة

                                                           
 ريدةاجل(املتضمن قانون العقوبات  1966جوان  8املؤرخ يف  66/156املعدل و املتمم لألمر  2004نوفمرب  10املؤرخ يف  04/15القانون  )1(

 ).10/11/2004بتاريخ  71 قمر السمية 
 .304 :ص .مصر.مطبعة جامعة القاهرة 1984. 8 ط،".شرح قانون العقوبات القيم اخلاصة:"محود حممود مصطفى. د )2(

التكنولوجية ات باستعمال وسائل املعلوماتية و ورقة عمل مقدمة يف الندوة العاملية حول اإلثب". التطور العلمي وقانون اإلثبات: "كمال العياري. د )3(
 .لبنان .بريوت 2003يناير . القضائيةاحلديثة باملركز العريب للبحوث القانونية و 
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 :شريع الجزائريّ  في التّ أمواال باعتبارها)IT(اإلعالمتكنولوجيا حماية  إجراءات :المبحث األول

 وحتطيم ملك الغري، وخيانة األمانة ،والنصب ،الّسرقةو جرائم االعتداء على األموال،  ملا كانت  
  بقوة القانون احملميةاخلاصة أو العامة ا تشرتك يف املصلحة ة، فإتستوجب يف حقها نصوصا جترمييّ 

 اجلرمية هي مالٌ  فمحل  .يف ارتكاا اجلنائي والقصد ،املوضوع يف وهي تشرتك معا . هي األموالو 
َضما كليا أو جزئيا، دفعًة واحدًة أو على  )1(ه اجلاين فيها ضم املال إىل ملك دَ قصَ  .للغري مملوكٌ  منقولٌ 
ليها اجلاين وهو يريد وغري خاٍف على ما يوجد بينها من فروق باعتبار الوسيلة اليت جينح إ. مراحلَ 

 لُ ال حيصُ  بِ صْ ويف الن  .)2(املال بغري رضاء صاحبه حيازةَ  ينتزع اجلاين الّسرقةففي  .ماَل الغري هدفا
اجلاين  رُ يـ غَ ويف خيانة األمانة يُـ  .مسترتة )3(طرق احتياليةبمنا إاجلاين على املال من صاحبه باختياره و 

   .متلكا دميوميا )4(كالتمل  دِ صْ قَ يف حيازة الشيء من حيازة وقتية أو ناقصة إىل حيازة كاملة بِ  هُ نيتَ 

على املال تدخل يف نطاق دراسة القيم  الواقعة تكنولوجيا اإلعالم أن جرائم يف احلقيقةو   
والعقوبات  ،اخلاصة بقانون العقوبات الذي يدرس كل جرمية على حدة وفقا لعناصرها األساسية

خلل يصيب جسم اتمع كله ويعرُض سيادة "ألن اجلرمية يف حد ذاا . يف القانون العام) 5(املقررة هلا
  . ومن مث وجبت حماربته بشىت الطرق، واإلجراءات )6(" الدولة، ومصاحلها للخطر

جديدة عديدة، و مشاكل قانونية  نتجت عنهوتطبيقاا املتعددة  تكنولوجيا اإلعالم،ظهور ف  
هذا الوسط اإلجرامي الذي تتخبط فيه تكنولوجيا أزمة القانون اجلنائي يف مواجهة ظهور  تسببت يف

، وقدرا على جماة هذه املشاكل لها البحث يف األوضاع القانونية القائمةحل مما أوجب. اإلعالم

                                                           
 . 248:ص. 2006. دار هومة. 5ط". ، اجلرائم ضد األشخاص واجلرائم ضد األموال1الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، ج:"أحسن بوسقيعة. د) 1(

 .255:ص :ن.مر )2(
 .305:ص :ن.مر )3(
 . 347:ص :ن.مر )4(
 .54:ص .2003 .مصر. سكندريةاإل .دار املطبوعات اجلامعية ".)اإلنرتنت(جرائم الكمبيوتر و:"حممد أمني الرومي. د )5(

 .25:ص. 1995. ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر". اجلرمية 1ج. القسم العام. شرح قانون العقوبات اجلزائري:"سليمان عبد اهللا )6(
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 .اجلرائم عند النظر يف الدعوى اجلنائيةمقيدا مببدأ شرعية  ائينوملا كان القاضي اجل .املتنامية باستمرار
، مرذولًة، ومشينةعليها املـَُشرع حىت ولو كانت أفعاال  صْ صُ نْ  أفعال مل يَـ مير جت يكون قادرا على لنف

  . وعلى مستوى عال من اخلطورة اإلجرامية

بقانون العقوبات التقليدي لتوفري احلماية هلذه القيمة  اجلنائي استعانة القاضيقدرة ف  
إذ . حمدودةٌ  النصوص التقليدية سلطة تكنولوجيا اإلعالم حتتأموال اليت تشكل اجلديدة  قتصاديّةاال

ن يقف أمامها القاضي مذهوال يف غياب نصوص جديدة تعاجل مثل هذه اجلرائم املستحدثة، أل
 نُ مَ كْ مَ  وهنا. دمن االستثمار اجلدي الّنوعالنصوص التقليدية هذا  ن املـَُشرع مل يكن يف ذهنه وقت سَ 

الذي يتفرع عنه  ةرعيّ الشّ  مبدأُ  َأوُل مبادئهو  .هوأصولُ  ،هُ ن القانون اجلنائي له مبادؤُ أل .احملاولة خطورةِ 
 :نِ آَ دَ بْ مَ 

  :للقانون اجلنائي دوداحمل أويلالتمبدأ  -1

 مٌ ر على املـَُشرع صياغة القاعدة اجلنائية احملددة ملا هو جمَُ  انرعية التجرمي واجلزاء يفرضشمبدأ  إن  
تسري على املستقبل مما حيقق األمن القانوين  هيو  .ا ونشرها ليعلم ا املخاطبون ،ووضوح ،بدقة

فإن تطبيق القانون اجلنائي على الوقائع مهمة القضاء إذ تقع عليه مسؤولية التثبت  .هلؤالء املخاطبني
   .الذي تقع حتت طائلته وقائع املعروضة عليه مث تكييفها، أي اختيار النموذج التجرمييّ من ال

وهو يف هذه العملية الرئيسة اليت يقوم ا قضاء املوضوع خاضع لرقابة الس األعلى احرتاما   
ة املوجودة يف لقاعدة شرعية التجرمي واجلزاء اجلنائي ومحاية للحرية الفردية اليت جتعل منه مطبقا للعقوب

القانون وعليه فقط أن يتأكد أن القانون قابل للتطبيق على احلالة املعروضة عليه ومن هذه الزاوية 
يشكل مبدأ شرعية التجرمي والعقاب قيدا على القاضي خوفا من تعسفه حسب السياق التارخيي هلذا 

ئي نراه اليوم ضمانة أساسية حلرية املبدأ ميكنه من زاوية أخرى فإن تدخل القضاء لتطبيق القانون اجلنا
املخاطب بالقانون اجلنائي إذ اجلزاء اجلنائي جيب أن يصرح به قضاء له مواصفات االستقالل واحلياد 
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من و  .ما يربرها نائيانون اجلقاليف وميكن هلذه القاعدة الراسخة . والنزاهة ويف إطار حماكمة عادلة
عن السلطة التشريعية نائي يف صدوره انون اجلقالو  ،القانون مظهر من مظاهر سيادة الدولة إن :ذلك

ها يف عقاب وحبق  ،للدولة فإنه يهدف إىل محاية مصاحلها األساسية لذلك فهو مرتبط بنظامها العام
 إن الة إذحسن سري العدو  .ا اضطرابا ثُ دِ ن كل جرمية ترتكب يف إقليم الدولة حتُْ وأ. من خيالفها

 والعام  دع اخلاص العقوبة يف الر  وظيفةَ  مَ دُ ختَْ وأن  .عملية البحث والتحقيق لُ ه سَ مكان ارتكاب اجلرمية يُ 
 .حفاظا على احلقوق واألموال

  :ر القياس يف جمال التجرميظحمبدأ  -2

 وهذا ما هو متعارف. تقرر وجوب تفسري نصوص العقوبات تفسريا ضيقا مع حظر القياس  
وامتثاال لذلك فإن العقوبات، وما يرتتب عنها مباشرة من آثار عقابية . عليه يف مجيع ااالت العقابية

أمرها يف ذلك كأمر العقوبات . ال ميكن أن جتد هلا جماال يف التطبيق إال بوجود نص جترميّي صريح
  .َترُِد قيدا على احلريات. اجلنائية

 .موضوعا لجرائم األموال )IT(عالمتكنولوجيا اإل اعتبار: المطلب األول

للنصوص التقليدية تكنولوجيا اإلعالم على أموال املنصّبة  نتهاكاتإمكانية إخضاع االإن ربط   
والبحث يف  تكنولوجيا اإلعالم،إمكانية انطباق وصف املال على  تأكيد يستوجب جلرائم األموال

 .األموال جرائمِ  دِ ماال بصدَ  إمكانية اعتبار تكنولوجيا اإلعالم

  .الو مأ تكنولوجيا اإلعالم: لالفرع األو 

 كوناتجمموعة من املهو و : احلاسوب بكل مكوناته تعترب تكنولوجيا اإلعالم أمواال لوجود  
 .معاجلًة، وختزينا، واسرتجاعا، وحموا، وتعديال مىت تطلب األمر ذلك اليت تسمح بدخول املعلومات

 ،وهي جهاز اإلدخال. ، وملحقااةاملاّديّ األجهزة ، ويتشكل من خمتلف ي ماد  نٍ و كَ مُ ويتكون من 
. وختزينها وإخراجها ،وحدات التشغيل املركزية اليت يتم من خالهلا معاجلة املعلومات، و جهاز اإلخراجو 
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املختلفة  )1( الربامج املختلفة اليت يتحقق من خالهلا قيام احلاسب بوظائفه، ويتشكل من معنوي آخرو 
 .  إلضافة إىل املعلومات املطلوب معاجلتها بالفعلبا

فاألمر أما الربامج اليت تعترب كيانا معنويا . اجلرائم التقليديةحمميٌة بنصوص ة املاّديّ األجهزة ف  
وطبيعة  ،ألن جرائم االعتداء على األموال يشرتط بشأا عادة أن يكون موضوعها شيئا ماديا تلفخم

والشيء . القيمة املالية يذ للحق  ال فاملال هو كل ما يصلح أن يكون حمََ  .الكيان املعنوي ليس كذلك
 هُ احلق هو حمليّةتواألشياء  .، ومستقريّة أو ،نقسم إىل مادوغري ماد  علما بأن جرائم األموال . ةٍ معنوي

كان تعريف املال بصدد جرائم   ؛وهلذا .ةاملاّديّ شياء األإال على  دُ رِ من وجهة النظر التقليدية ال تَ 
اتسع فضاء التطور بو . )2( األموال بأنه كل شيء مادي يصلح ألن يكون حمال حلق من احلقوق املالية

إىل  وهذا ما دفع الفقهاء. ةاملاّديّ  على األشياءِ  هُ ها من حيث قيمتُ بعضُ  قَ وتفو ، األشياء املعنوية عامل
املال على  صفةَ  لُيْضِفيَ  املايل  عليه احلق  دُ رِ الذي يَ  ءِ يْ الش  طبيعةِ  ريَ يغيستطيع تعن معيار آخر البحث 

  . الشيء املعنوي

تكنولوجيا اإلعالم احملمولُة  العالية برامجُ  قتصاديّةالقيمة اال من هذه األشياء املعنوية ذاتِ و    
عن  نفصلٌ م والربنامجُ . املرنة والصلبة، الداخلية واخلارجية، وغريها األقراصعلى دعامات ماديّة ك

املال طبقا للتحديد التقليدي لألموال الذي يشرتط أن ب هوصفح ال يصف .شيء معنويهو دعامته 
ما عليها من برامج تصلح و على دعامة فإن تلك الدعامة  كان مسجالأما إذا   .يكون حمله شيئا ماديا

هلا أمام قيمة ال منفصلة عن الربنامج وهي رائم األموال على الرغم من أن الدعامة ألن تكون حمال جل
 ال ذاتهوإمنا باعث ذلك هو الربنامج  .ذاته حد أن االعتداء عليها ليس غاية يف كما. قيمة الربنامج

   .يف القانون اجلنائي )3( ومع ذلك ال تأثري هلذه البواعث .دعامته

                                                           
  .217:ص .1984 .القاهرة". ةيمقدمة يف علم املعلومات:"حممد فتحي عبد اهلادي. د )1(
  .09 :ص .1952 .لبنان.بريوت .دار إحياء الرتاث العريب .8ج". شرح القانون املدين حق امللكيةالوسيط يف:"السنهوريأمحد عبد الرزاق . د )2(

  .7: ص .1999 .لبنان. بريوت .النشرالدار اجلامعية للطباعة و ". احلماية اجلنائية لربامج احلاسب اآليل:"علي عبد القادر القهوجي .د )3(
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حسب  هُ تكييفَ الذي يؤهُل  ع على شيء ماديو وقيتم الاالعتداء على الدعامة  بوقوعو   
ع االعتداء و وق ففي حالة .الّنشاطمع هذا  مثاهلااإلجرامي بإحدى جرائم األموال اليت يتطابق  الّنشاط

صفة املال الذي عليه أن يكتسب  معنوي  على شيءٍ  هعو عن دعامته يكون وق منفرداعلى الربنامج 
املعلومات  حُ لُ صْ تَ حول ما  اءفقهال أثار هذا ماو  .وقوع جرائم األموال عليهإخضاُعُه ل أوال حىت ميكنُ 
 جلرائم األموال أن تكون حمال. 

لالعتداء عليها طاملا كانت هذه املعلومات  ة املعلومات لتكون حمال يحالصب الفقهاء بعضُ  ر قِ يُ   
على أن هذه املعلومات  .عند نطاق املعلومات العامة وال تتوقف ،الّشخصيّ تعكس رأي صاحبها 
ن هناك أل .ومن خصائصها القابلية لالنتقال .فهو الذي فكر فيه. ومرتبطة بهصادرة عن صاحبها 

 نْ وبني مَ  ،فيما بينها التبادلية عالقاتيكون بذلك منشأ الو  .)1( طرفا آخر يستقبل هذه املعلومات
   .وبيعها ،وتأجريها ،وحفظها ،وإيداعها ،له نقلهاو . ميلكها

عقود الإبرام نحه ومت ،ترتب حقوقا لصاحبها اإإذ  .تكنولوجيا اإلعالمبرامج  ذلك ومن أمثلة  
ألن من خصائصها  ،أي صورة أخرى من صور االستغالل حتت، و اوحفظ ا،وبيع ا،تعلقة ا إجيار امل

سوق جتاري خيضع لقوانني  كالسلع يفلتداول  ايف سوق  حُ رَ طْ تُ  اقتصاديّةوأا قيمة  .لالنتقال القابليةَ 
  . احلرّة قتصاديّةالسوق اال

أن املعيار يف اعتبار الشيء ماال ليس على أساس الرأي التقليدي الفقه احلديث يرى عكس ف  
فإن القانون الذي يرفض إسباغ صفة املال  .قتصاديّةوإمنا على أساس قيمته اال .ماله من كيان مادي

وما دامت الربامج يف  .هو بال جدال قانون ينفصل متاما عن الواقع اقتصاديّةء له قيمة على شي
   .فإنه جيب معاملتها على أا مال اقتصاديّةما وهلا قيمة فنية بطريقة  معاجلةً  جوهرها معلوماتٍ 

وأن  .واالستئثار ،كَ أن املعلومة اردة والفكرة يف حد ذاا ال تقبل التمل يف حني رأى غريهم   
بل هي  )2( أن تكون حمال للملكية الفكريّة األفراد مما مينعها واالنتفاع ا من حق كافة مشاع، تداوهلا

  .ملك مشاع بني الناس

                                                           
)1(

                                                                   Catala : Ebauche d’une théorie juridique de l’information. 1984, 87.  
  . 256،257 :،صص .1995 .مصر.أسيوط .مكتبة اآلالت الكاتبة ".خماطر تقنية املعلوماتقانون العقوبات و :"هشام حممد فريد رستم.د  2)(
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 ماالً  املعلوماتُ   َتُكنِ مل لوو  .يف امللكّية الفكريّة هِ ق لصاحب املعلومات حب ِقر ي ايل واملـَُشرع احل  
 فهي نوع .)1( فقهي  جدلٍ  هذه امللكّية حمل  كانت طبيعةُ ولو   حىت  ذا احلق  لُِيَسلمَ ما كان املـَُشرع 

أي  املاّديّ هذا املال غري  يف احتكار استغاللِ كثريُُه  أوْ  َماِلًكا يسُري َحق  هِ لصاحبِ و  .من امللكّية
واالعرتاف القانوين بأهلية الربامج لتصبح ماال ُمَتَملًكا، ومستَغال  .وماُت برامج تكنولوجيا اإلعالمعلم

 .من األموال إىل جمموعة األموال اليت حيميها القانون اجلنائيّ  الّنوعبإضافة هذا يسمح 

 .مال بصدد جرائم األموالتكنولوجيا اإلعالم : الفرع الثاني

فإذا كانت شيئا منقوال  .املال عليها وصفُ  انطبقم تكنولوجيا اإلعالمبرامج لقد اعترب الفقه   
 ال حمَ  كأشياءَ هذه الصفة   باعتمادالربامج هذه  صلحفهل ت .غري مادي  شيءٌ  ،اعً واقِ ، افإمملوكا للغري 

  ؟جلرائم األموال

  : الّسرقةجريمة  أمامالبرامج مال : 1

بأحكام  اإلعالم اليت ستتأكدُ قة تكنولوجيا بارتباطها بسر  الّسرقةاحلديث عن جرائم   سيكون  
م مل وهي جرائ جمال الربجميات التكنولوجية. ، والتصدي لالعتداءات الواقعة عليها يف هذا االالّسرقة

  .خاّصة ها نصوصٌ مْ ظِ تَ نْ تَـ 

رقة للسّ  املاّديّ بالرجوع إىل املفهوم  ي ماد  باعتبارها شيئا غريَ  اتِ الفقهاء الربجمي  بعضُ  دُ عِ بْ يُـ   
ها تكون وحدَ  جمرَدةً  املعلومةُ عليه؛ فو . )2( ةٍ دَ س جمَُ  غريُ  ة هي أموالٌ املاّديّ  غريَ  األموالَ على اعتبار أن 

قر بسرقة أ احلديثغري أن القضاء  .الذي تستنده املاّديّ  حمموهلاعن بانفصاهلا رقة للسّ  قابلةٍ  غريَ 
قرصا منها  سبعة وأربعنيوسرقة حمتوى  ،قرصا ممغنطا يف سرقة سبعنيشخصني  بإدانته املعلومات

وهذا ما دفع القضاء إىل تـَبَـين وقوِع برامِج . )3(ىل سند آخر إخالل الفرتة الضرورية لنقل املعلومات 
                                                           

  .22 :ص .1978 .مصر. دار النهضة القاهرة ".تطبيقاااألديب للمؤلف النظرية العامة و  احلق :"عبد الرشيد مأمون شديد. د  )1(
   .233:ص .1995 .مصر.أسيوط .مكتبة اآلالت الكاتبة ".خماطر تقنية املعلوماتقانون العقوبات و :"هشام حممد فريد رستم.د  2)(
)3( 

 .259:ص .س.مر :بوسقيعةأحسن . د 
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جب و . تكنولوجيا اإلعالم حمال للسرِقة عرب حتويل حمتوى قرص إىل سند أخر يف مدة وجيزة فقط
ة، وبني تلك اليت تقع على املاّديّ تلك االعتداءات الواقعة على األشياء  يز بنيالتنويه بضرورة التمي

  .أشياء غري ماديّة

أو  ةأو تابع ة،دس اأو  ة،لموساملة املاّديّ األشياء  هي تلك االعتداءات املاسة بأشياء ماديّةف  
واألسالك بل  ،واحلوامل لواحق،وال ،واملعدات ،يف األجهزة ةتمثلامل ربامج التكنولوجيةصل الأل املكونة

 ل فكُ  .اسوُب، ووحدتُه املركزية اليت تتشكل منها تكنولوجيا اإلعالموهو احل .أيضا اجلهاز الرئيسيو 
 )1(وهو. املاّديّ ربامج تستويف اجلرميُة بِه ركنَـَها ة التابعة للاملاّديّ هذه األشياء  من على أي  اعتداء

ليداَن  )2( ةٍ دَ س وجمَ  ،ملموسةٍ  ماديّةٍ  على أشياءَ  اليت وجَب انصباُا الّسرقةاالختالس وفق نصوص 
 .الّسرقةمرتكبها حبكم 

ال  كل ماف .الّسرقةصلح حمال لالعتداء يف جرمية تال ماديّة  غريِ  االعتداءات املاسة بأشياءَ أّما  
 يتمث ال تصلح األموالُ عليه؛ فإنه و . ينطبق عليه هذا الوصف كيان مادييف   وصورة أ يفد ل أو يتجس 

 ألن تكون حمال  أو املنافعِ ، ةِ أو العينيّ  ،ةِ الّشخصيّ  واحلقوقِ  ،واالبتكارات ،واألفكار ،كاآلراء  املعنويةُ 
 رٍ ر أو حمَُ  ،ا يتمثل يف وثيقةٍ ي على أن احلقوق اليت اختذت مظهرا ماد  .باعتبارها غَري ماّديةٍ  )3( للسرقة

يّةً  تكون عندئذ منقوالتٍ  افإالختالس عليهاوروُد ايصح  ماد.  

املتعددة يطاُل ة املاّديّ ووسائطها  ،أوعيتها سرقةا بلكرتوني إ سجلةالبيانات امل سرقة نّ منه؛ فإو    
 اي ماد  اكيانً   )4( ،ةِ اتي ها الذ فضال عن قيمتِ  ،والوسائطِ  ،ألن هلذه األوعيةِ  .الّسرقةعلى  العقابُ  صاحَبها
استعمال املعلومات املوجودة كعلى االستعمال   الّسرقة ابِ نصبا جوازُ  وبذلك؛ َمت  .ا، وحمسوساملموس

                                                           
 .دار النهضة العربية .الكتاب األول. "جلرائم الناشئة عن احلاسب اآليلا ،التكنولوجيا احلديثةالقانون اجلنائي و " :مجيل عبد الباقي الصغري .د ) 1(

  .69:ص .1992.مصر
  .21:ص .2006.اجلزائر. دار هومة ".محاية اجلزائية للمعلوماتية يف التشريع اجلزائري:"أمال قارة  ) 2(
 .263، 257، 256: ،صص. س. مر: أحسن بوسقيعة.د )3(
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أو  ،وسائطها من دون سرقة البيانات املعاجلة الكرتونيافهل تصلح  .وسائط ختزين املعلوماتيف 
 ؟ة أن تكون موضوعا حلق امللكّيةاملاّديّ أوعيتها 

منها . أشكاالة املاّديّ تتخذ سرقة املعلومات يف جمال تكنولوجيا اإلعالم دون املساس بأوعيتها و   
احتفاظ ذاكرة اإلنسان باملعلومات ختزينا، أو حفظا واعيا أو َعَرضيا أثناء املطالعة البصرية لشاشة 

حمال للسرقة النتفاء أحد احلاسوب يف شكل مرئي، أو مسعي الذي ال يتحقق به النزاع ال ميكن اعتباره 
واستقباال فيما  ،ها إرسااللِ لكرتونيا أثناء تنق إالتقاط البيانات املعاجلة  كما أن  .املاّديّ عناصر ركنها 

   .ال يشكل حمال للسرقة )1( بني األجهزة املعلوماتية

املتهم  يعرض الذي نة الكرتونياالنسخ غري املشروع للبيانات املخز  ويتمثل الشكل الثاين يف  
ة يف املاّديّ لصفة  توافر به مت و  .الستيالئه على املستند األصلي أثناء املدة الالزمة الستنساخه الّسرقةب

    .الّسرقةكشرط من شروط إثبات  الّسرقةحمل 

املمكن لكرتونيا إااللتقاط اهلوائي للبيانات املعاجلة أو املنقولة أما الشكل الثالث له فهو   
يا بني وجمأثناء نقلها  هاو التقاط هاإمكانية اعرتاض مع بيانات مرئية على شاشة تلفزيونيةإىل  حتويلها

، واملستقبل الباث . كل من اختلس شيئا غري " )2( من قانون العقوبات اجلزائريّ  350املادة  وتنص
ة، أو الّتجسيمية مّكن املاّديّ دون حتديده بقيد فعل االختالس على شيء فورود  ."مملوك له يعد سارقا

دفع بإمكانية اختالس التيار ي الّسرقةعدم حتديد طبيعة الشيء حمل ف. من وقوع الربامج حمال للسرقة
ميكن رمي االستيالء على الطاقة جت كما أن. الكهربائي على الرغم من أنه ليست له طبيعة ماديّة

  . ققا ا نفعاحم كل طاقة أو قوة ميكن إخضاعها لسيطرة اإلنسانإطالقه  

                                                           
)1(

   .307:ص .1970 .مصر.القاهرة .مكتبة سيد عبد اهللا وهبة ".القانون اجلنائي أصول النظرية العامة:"علي راشد. د  

 .138:ص. األموال وابتزاز السرقات :األول القسم األموال ضد واجلنح اجلنايات من الثالث فصليف ال".قانون العقوبات اجلزائري"  )(2
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املعلومات طاقة ذهنية؟ و  الّتطبيقات العقلّية،و  ،األفكارميكن اعتبار اآلراء، و أال  قياسا عليه؛ و   
واحليازة من خالل  ،كِ لتمل تكنولوجيا اإلعالم تقوم هذا املقاَم الوصفي التمثيلي بقابليتها لفربامج 

وهي على هذا النحو وعلى  .كلمة السر  عرب وال تنقل إال مبوافقة حائزها .الدعامة اليت توجد عليها
ثل هذا خروجا عن مبدأ ميوال  .الّسرقةفهي ال تصلح حمال جلرمية  .الرغم من أا شيء غري مادي

أم  ا كانالشيء حمل اجلرمية مادي  ال حتدد صفةَ  تقبل هذا التفسري ألا الّسرقةالشرعية فنصوص 
 قتصاديّةاال ههي أشياء معنوية يصدق عليها وصف املال لقيمتو  .امعنوي. 

كما له .تكنولوجيا اإلعالمعلى أموال  الّسرقةميكن للقاضي اجلزائي تطبيق أحكام  ذا؛و    
كل شيء له قيمة مالية، ويدخل فيه ـ" فـ .املعاجلةَ  إعطاء مفهوم موسع للمال حيث يضم املعلوماتِ 

واملعطيات اليت متت معاجلتها آليا، وأقرت بذلك صالحيتها  ،واملعلومات ،املعنويةتبعا لذلك األشياء 
                               .كما هي حال تكنولوجيا اإلعالم بوسائطها وبراجمها  ." )1( الّسرقةألن تكون حمال جلرمية 

 

  .وخيانة األمانة ،جرائم النصب في مواجهةمال  برامج تكنولوجيا اإلعالم: ثانيا

 

 .تكنولوجيا اإلعالمة عن استخدام جتعلى اجلرائم الناأكثر انطباقا النصب  ميكن اعتبار جرمية   
هذه هدف احلصول على األموال بالغش عن طريق يستمتتع الفاعل بذكاء فيها  ه يفرتضألن

تشري إىل جنحة النصب من قانون العقوبات اليت  372نص املادة  ومن. التكنولوجيا احلوسبية
أموال أو منقوالت أو سندات أو تصرفات أو أوراق  يكل من توصل إىل استالم أو تلق "واالحتيال 

يف ذلك وكان ة أو وعود أو خمالصات أو إبراء من التزامات أو إىل احلصول على أي منها أو شرع ماليّ 
ستعمال أمساء أو صفات كاذبة احتيال لسلب كل ثروة الغري أو بعضها أو الشروع فيه إما بذلك باال

                                                           
  .30: ص .2006. اجلزائر. ار هومةد ".احلماية اجلزائية للمعلوماتية يف التشريع اجلزائري:"أمال قارة  )1(
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عتماد مايل خيايل أو بإحداث األمل يف الفوز بأي شيء أو يف وقوع حادث أو اأو سلطة خيالية أو 
ُ . )1( ...."أية واقعة أخرى ومهية أو اخلشية من وقوع شيء منها يـَُتبَـني دون وقوع  يوجد ما حيولُ  أال

حد أل إذ ميكن. منقوالتٍ  مباعتبارها أمواال أأَ  والبيانات حتت طائلة هذا النصب سواءَ  ،الربامج
أو  ،لها كلها أو بعضها لصاحله باستخدام طرق احتياليةيو حتو  ،يف هذه البيانات األشخاص التالعبُ 

  .يحةغري صحومهيٍة  أو صفة ،اختاذ اسم

املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم أا ة للقيم يف حقل اجلرمية املعلوماتية املاّديّ الطبيعة غري  وخبصوص  
إن بعض هذه إذ  .)2(قيمة مالية  يذ ي على منقول ماد  خيانة األمانةِ  ورودل إشكاالٍت قانونّيةً تثري 

 .خيانة األمانة بصفتها بضائع مادةُ تنطبق عليها أو الربامج  ،أو املعطيات ،القيم مثل املعلومات
ة جتاريّ  اة أوراقكل من اختلس أو بدد بسوء نيّ " :يؤكدها من قانون العقوبات 376املادة  منصوصو 

 أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو إبراءً  راتٍ حمرّ  ةَ أو أيّ  أو خمالصاتٍ  ةً ماليّ  اأو أوراق بضائعَ أو نقودا أو 
االستعمال أو  ةِ أو عاري  نِ هْ أو الر  أو الوكالةِ  أو الوديعةِ  إال على سبيل اإلجازةِ مل تكن قد ُسلَمْت إليه 

أو الربامج  ،أو املعطيات ،املعلومات على خيانة األمانةموضوُع وينطبق  ...."بأجر عملٍ  ألداءِ 
البضاعة  تطبيق مفهوموبه يتم  .هاميكن تقدير  ةً ذاتي  قيمةً  امتالكهاذلك  معيار، و بصفتها بضائعَ 

  .عليها

       .لجرائم األموال كيفيُة وقوع وسائل تكنولوجيا اإلعالم: المطلب الثاني

  للنشاط  لوسائل تكنولوجيا اإلعالم املاّديّ الكيان  ضُ ما هو مؤكد يف علم اإلجرام تعر
للنشاط  الوسائلهذه مدى إمكانية خضوع  فما .يف ذلك اشتباهٍ  جلرائم األموال دون أي  اإلجراميّ 

  ؟جلرائم األموال املاّديّ  نِ كْ للر  نِ و اإلجرامي املكَ 

                                                           
  .148:ص". رصيد بدون شيك وإصدار النصب" :اينالثّ  القسم".قانون العقوبات اجلزائريّ "  )1(
  .150:ص". خيانة األمانة" :لثاالثّ  القسم".قانون العقوبات اجلزائريّ "  )2(
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  .الّسرقةفي  كيفيُة وقوع وسائل تكنولوجيا اإلعالم: الفرع األول

هو االستيالء على حيازة الشيء و  .الّسرقةيف جرمية  فعال غري شرعيّ  االختالسيعترب فعل   
وإما  ،ويتحقق هذا االستيالء إما بنزع الشيء من مكانه .السابق )1( أو حائزه ،دون رضا مالكه

الشيء  أن مالكباالستيالء يكون على اليد العارضة، و  باالستيالء عليه بعد سبق التسليم بناءً 
أي أن خروج الشيء . املستوىل عليه وسيطرته على هذا الشيء ،يعقد حيازته هحائز  أو الشرعي،

 ةٍ م ذِ  إفراغُ  وبذلك يتم . ناتج عن هذا االستيالء )2( مة أخرىودخوله يف ذ ،املستوىل عليه من ذمة
، وتستقر احليازة عند  )3( يف االستيالء على الشيء ْنيِ تَـ م لتزاحم بني الذ ا ينعدمأخرى حبيث  وإشغالُ 

 .الثاين بعد حتوهلا من األول

أو املعلومات املعاجلة بصفة  وسائل تكنولوجيا اإلعالم،الختالس على مفهوم اتطبيق تواجه   
صالحية وقوع االختالس على املعلومات فريٌق يرى . اعرتاضات انقسم الفقه أمامها فريقنيعامة 

أو على  ،على األصل الذي مت تصويره آخُر يرى عكَس ذلك معتربا وقوع فعل االختالسمباشرة، و 
،و عليه فإن املخرج الوحيد  .م سرقة االستعماللم جير ف اجلزائري  املـَُشرعُ  أما. اآللة اليت قامت بالتصوير

لتجرمي نسخ صور للربامج أو املعلومات ال يكون إال بالتدخل الصريح من املـَُشرع ؛و اجلرمية اليت تقع 
يف هذه احلالة ترتبط بوظيفة احلاسب اآليل فهذا يؤدي خدمة، و من هنا األفضل النص على جترمي 

دمة و ذا نتجنب اجلدل حول سرقة املعلومات و بسرقة وقت اآللة وهو ما االعتداء على هذه اخل
  .أو سرقة استعمال األصل و حنقق محاية مباشرة للربامج  و املعلومات )4(يعرف بسرقة اخلدمة 

 

  
                                                           

 . 247:ص .س. مر:أحسن بوسقيعة. د )1(
 . 248:ص .ن. مر:أحسن بوسقيعة. د )2(
  .95:ص .س. مر :علي عبد القادر القهوجي. د )3(

 .261:ص. س.مر: أحسن بوسقيعة. د )4(



 ا�����ا�
ّ
	
��������مإ��اءات�������                      :                        �������)IT ( 

َّ
   /�.-�ا,+*ا(�ّي '&�ا�%

 

 

52 

 

 .النصب، و خيانة األمانةكيفية وقوع وسائل تكنولوجيا اإلعالم في جريمتّي  :الفرع الثاني

لوسائل تكنولوجيا اإلعالم عمال جمرما  املاّديّ يُعتُرب العمُل اإلجرامي القائم على انتهاك الكيان   
لكن انتهاك الكيان الربجمي هلا يبقى مثريا لالهتمام يف غياب النص القانوّين الذي جيرمه . بقوة القانون

  . وهذا ما يسعى القضاء، والفقه إلدراكه. جترمياً صرحيا ال لبس فيه

وجيا اإلعالم إىل جرائم االستعمال، ومما أثري يف الفقه إمكانيُة نزول أموال وسائل تكنول  
  .املاّديّ والتبديد، واالختالس منزلة جرمية خيانة األمانة يف ظل توفر ركنها 

مع جزئيا أو استنزافا كليا ه استخداما يستنزف قيمتَ  املالَ  األمنيِ  وهو استخدامُ  االستعمالف  
 اعلى  هِ تِ بقاء مادوإمنا وقوعه قائم . ل على سوء استعماله املالَ فال يطال اجلزاء مستعمل املا. صور 

   .انفرد به غري صاحبه وهو املالك احلقيقي للمال على االستعمال الذي

 .ة أمني املال بعد سوء تصرِفِه الذي كان سبًبا يف تبديدهخروج املال من حياز هو أما التبديُد ف  
 . سوى ردِه له )1(وما على األمني . هو بدلك يعترب إتالفا يعاقب عليه لصدوره عن غري مالكهو 

بغية طلبها امتناع األمني عن رد بطاقة البنك االئتمانّية حني مطالبته له ا  وما االختالس غري 
ألن . )2(كها إال إعارًة باعتبار البطاقة ملكا بنكيا ال جيوز للعميل امتال  تغيريها، وانتهاء صالحيتها

 ا سحب املال الذي يفوق رصيَدُه البنكي ا إعارًة يكون قد جتاوز وهو جتاوٌز . العميل وهو يستأثر
وذا؛ يكون الفقه قد أنزل وسائل تكنولوجيا اإلعالم منزلة املال الذي ستنطبق . يعاقب عليه القانون

  .التقليديّةعليه نصوص قانون العقوبات اجلزائرّي 

  

  
                                                           

 .346:ص .2006.اجلزائر. ةدار هوم .5ط،. 1ج". اجلزائي اخلاصقانون الوجيز يف ال:"أحسن بوسقيعة .د )1(

 .129 :ص .س.مر: مجيل عبد الباقي صغري . د )2(
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               ةً فكري  ةً ملكي وسائل تكنولوجيا اإلعالم باعتبارها حماية إجراءات : المبحث الثاني

 .في الّتشريع الجزائريّ 

اجتمع فقه الدول اليت ازدهرت فيها وسائل تكنولوجيا اإلعالم إىل اعتبار براجمها، وتطبيقاا   
حلمايَِتِه محايًة َتْسُمو به عن محاية  )1( ةِ الفكري  ةِ قوانني امللكي َب إخضاُعُه إىل َمْنُتوًجا ِفْكريا راقيا َوجَ 

   .النُصوِص التقليديِّة جلرائم األموال لتلك امليزة اليت ختتص ا هذه الوسائل باعتبارها أمواال

اجلهود الدولية طار إويف  ،يف نطاق القانون املقارن - ة للمعلوماتاحلماية اجلنائيّ  اعتمدت  
، ة للربامجة األدبيّ امللكيّ  حقوقِ  محايةُ به ظهرت  اتقسيم -حلماية معطيات احلاسوب واستخدامه

حتت ما يات بالنظر لقيمتها أو ما متثله املعط ومحايةُ  ،ة املتصلة باحلياة اخلاصةالّشخصيّ  البياناتِ  ومحايةُ 
  .)األموال( )2(حبماية  يسمى

  

  

  

                                                           
اخلاطر والقرحية، كاملؤلفات العلمية  مثرةها باحلس بل على نتاج الفكر و راكُ إد ميكنُ  ةٍ مادي  على أشياءَ  تنصب  الا ألمبلكية أدبية وفنية  ىتسمّ " )1(

بتكرها أو اأو من يقوم مقامه على فكرة  ،فهي سلطة يتمتع ا الشخص .ةوالنماذج الصناعية والتجارية أي حقوق معنويّ  ،واملبتكرات ،املوسيقيةدبية األ
   ".أو ميزة أخرى نتجت عن عمله الفين ،خرتعهاخرتاع ا

  .267:ص .2012 .دار الثقافة للنشر والتوزيع ".مدخل إىل علم القانون :"غالب علي الداودي :ينظر

. جامعة بن يوسف بن خدة .احلقوق كلية  .احلقوق مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف ".احلق املعنوي للمؤلف واحلقوق الشخصية:"بن حليمة ليلى
  .14 :ص .2008 .اجلزائر

بو أ .تنظيم املرآز العريب للدراسات والبحوث اجلنائية .2002 .العريب األمنمؤمتر  إىلورقة عمل مقدمة  ".جرائم الكمبيوتر واألنرتنت:"يونس عرب)2(
  .07:ص. 2002.02.12إىل 10من ظيب 
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  .برامج تكنولوجيا اإلعالم حق من حقوق الُمَؤلف: األول المطلب

والستحالة إخضاع برامج تكنولوجيا اإلعالم لتشريع خاص بربجمياتِه، وتطبيقاته الرّقمّية َماَل   
منتشٍر يف كإجراٍء   ةِ رَ ااوِ  وقِ قُ واحلُ  ،فِ املؤل  ا حلقوقِ قً فْـ وَ  ةِ احلمايَ  نظامِ املَشرُع اجلزائرّي إىل تفعيِل 

وعلى هذا املبدأ َستـَُفعُل إجراءاُت محايِة برامج تكنولوجيا اإلعالم باعتبارها حقوقا من . القضاء العامليّ 
  .حقوِق املؤلفني َصْونًا هلا من التقليد كجرمية تضر باملال االقتصاديّ 

امللكية الفكرية يف إنزال برجميات تكنولوجيا اإلعالم منزلة والتشريع  ،ف الفقهاختال وبني  
لتفعيل قوانِني محايَِة ُحُقوِق املؤلِف اليت تباينت مواقُف األطراِف احملليِة، والدوليِة يف كيفيِة تطبيقها، 

حقوق  حول)1(-قبل تعديل قوانني-  اجلزائريّ  عِ ر لمشَ مل يأِت النص صرحيا ل. وما مدى مشروعيِتَها
ة املاد و  73/14من األمر  02 تنياملاد وباستظهار حممول .وجيا اإلعالميات تكنولجمماية بر حل ؤلفامل

  .ةِ اجلديدَ  اتِ فَ املصنـ  محايةِ  تظهُر داللةُ  96/16من األمر  07

أولويات  من: لة حلقوق املؤلفبالنصوص املعد  ن الربجميّ و املكَ  محايةوتقديرا لذلك، أصبحت   
املعدل واملتمم باألمر  97/10وبفضل األمر .73/14 تقوميية لألمراملشرع اجلزائرّي بعد قيامه بعملية 

برجمياُت  تْ ِجمَ دْ حيث أُ  ةِ قائمة املؤلفات احملمي توّسعت املتعلق حبق املؤلف واحلقوق ااورة  03/05
عنها مبصنفات قواعد  املـُعرب ) 97/10األمر  4 ادةامل(ة ات األصليّ فَ املصنـ  يف تكنولوجيا اإلعالمِ 

 . جميات تكنولوجيا اإلعالموبر  ،البيانات

تكنولوجيا  مصنفاتِ  عن املساس حبقوق مؤلفيّ َكَما َمتِت اإلشارُة إىل تلك العقوبات الناجتة     
تجرمي ف. )97/10األمر  151تقابل املادة  03/05من األمر  153املادة ( اإلعالم يف

لكنها أخرجت  سابقا من قانون العقوبات 394-590لته املواد تناو قد االعتداءات على امللكية 

                                                           
 .73/14املتعلق حبق املؤلف واحلقوق ااورة املعدل واملتمم لألمر  19/07/2003الصادر بتاريخ  03/05األمر  )1(
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على أن برامج )1( )برن(ُة العاشرة من اتفاقية اد املنصت  سبق وأنو  .97/10منه مبوجب األمر 
 لكواة هي حمميّ نقوشة مصورة يف  ممصدر أ كانت يف صورة برنامجٍ أَ  سواءَ  تكنولوجيا اإلعالم

 امتثاالق املؤلف واحلقوق ااورة جترمي االعتداءات على حقو  وعملت على. ةً أدبي  مصنفاتٍ 
  .خاصة بالشق التجاريّ جوانب امللكية  حول اقِ فَ تـ االألحكام 

اتفاقية  يف إطار خاص  اتفاقٍ  سوىبشأن حق املؤلف ) wipo- الويبو( )2(وما معاهدة     
 فضال عن احلقوقفضاء الرقمي التكنولوجي يها يف الفِ مؤل  وحقوقَ  ،فاتِ املصن  تناول محايةَ ). برن(

                                                           
 )جنيف( 1952 وكذلك اتفاقّية. محاية حقوق النشر والتأليفبني أهم أهدافها من  .ةدبية والفنيألات حلماية املصنفا 1886 )برن( اتفاقّية   )1(

أما املشرع اجلزائري  .ةقوق امللكيحبو  ،صلة بالتجارةاملتالفكري  إلنتاجاملتعلقة با )تريبس( اتفاقّية 1994كما جاءت يف   .فاخلاصة حبماية حقوق املؤل
 ،القوانني الفرنسية القانونية اخلاصة حبق املؤلفنظومة التشريعّية بدل حتديث امل بغيةضع قوانني عمل على و  1962جويلية  5بتاريخ ل و الستقالفبعد ا

و املكملة  ،1887سبتمرب 9املؤرخة يف  الفنيةدبية و األحلماية املصنفات  )برن( اتفاقّية 03فقد أصدر أول قانون يف ميدان حقوق املؤلف بتاريخ 
 1948جوان  26وبروكسل يف  1928جوان  02واملكملة بروما يف  1908نوفمرب 13ة بربلني يف عدلو امل 1896 10ماي  4بباريس يف 

رقم اليت صادقت عليها اجلزائر مبوجب مرسوم رئاسي  1989املعدلة يف سبتمرب و  1981جويلية  24و باريس يف 1968جويلية  14ستوكهومل يف و 
  .1997.09.14يف ةصادر ال 61 ع .ج رنضمام اجلزائر، اتضمن امل 1997 -09-13مؤرخ يف  97-341

وجب مت إليها اجلزائر مبضنااليت 1971 يوليو 24واملعدلة بباريس يف  ،1952سبتمرب  6ربمة يف جنيف يف امل تفاقية العاملية حلقوق املؤلفالا       
  .1973لسنة  53ع  .ج ر.1973جويلية 5مؤرخ يف  26-73مرسوم رئاسي 

 :راكش املنشورة على املوقعمب 1995أفريل  15املصادق عليها يف لتجارة من حقوق امللكية الفكرية،وانب املتصلة بااجل ذات) تريبس( اتفاقّية    
http://www.gccpo.org/conve/Trips.pdf -   

 وىلاألى مجاد 22املؤرخ يف  13 123-13صادقت عليها اجلزائر مبوجب مرسوم رئاسي رقم 1996بشأن حق املؤلف  )الويبو( اتفاقّية  
املعتمد جبنيف بشأن حقوق املؤلف  )الويبو( تضمن التصديق على معاهدة املنظمة العاملية للملكية الفكريةامل 2013أفريل  3ـه املوافق ل1434عام 

زائر سنة يف اجل املفعول لقد كان القانون الفرنسي حلقوق املؤلف ساريَ  .2013ماي  22ؤرخ يف امل 27 ع .ج ر .1996ديسمرب سنة  20بتاريخ 
 3ا إىل تاريخ  الذي أجاز تطبيق النصوص القانونية الفرنسية اليت كان معموال 1962ديسمرب  31املؤرخ يف  62/157ر رقم ألمتطبيقا ل 1962

 .اجلزائر جامعة .احلقوقكلية   .لنيل شهادة املاجستري مذكرة". حق املؤلف بعد وفاته:"مالك فائزة :ينظر. متس بالسيادة الوطنيةال شريطة أ 1962يوليو 
   .4:ص .2003

)2(      

	�ر�� :10.09.2019  �� ��17.44                            .

   
https://www.google.fr/search?source=hp&ei  

وكل . وتتناول محاية املصنفات وحقوق مؤلفيها يف البيئة الرقمية )برن( اتفاقّيةبشأن حق املؤلف هي اتفاق خاص يف إطار ) الويبو( معاهدة  
بشأن  )برن( تفاقّيةال) باريس( 1971جيب أن ميتثل لألحكام املوضوعية الواردة يف وثيقة  )برن( اتفاقّيةحىت وإن مل يكن ملتزما ب(طرف متعاقد 

يتعني محايتهما   موضوعين املؤلفمعاهدة  بشأن حق) الويبو(وباإلضافة إىل ذلك، تذكر معاهدة ). 1886لسنة (ة املصنفات األدبية والفنية محاي
قواعد ("وجمموعات البيانات أو املواد األخرى   "2"  شكلها،أيا كانت طريقة التعبري عنها أو  برامج احلاسوب،  "1"  :مبوجب حق املؤلف ومها

وال تدخل يف نطاق املعاهدة أية قاعدة للبيانات ال . (، أيا كان شكلها، إذا كانت تعترب ابتكارات فكرية بسبب اختيار حمتوياا أو ترتيبها")اتالبيان
 ../..، متنح هذه)برن(اتفاقّية، وفضًال عن احلقوق املنصوص عليها يف بالحقوق الممنوحة للمؤلفينوفيما يتعلق ).مبثابة ابتكار من ذلك القبيل د عَ تُـ 
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وتتناول . فنيللمؤل  قتصاديّةاحلقوق اال بعضَ  متنح هذه املعاهدةُ  ).برن(ة املنصوص عليها يف اتفاقيّ 
 ُ ما مبوجبهُ محايتُـ  املعاهدة أيضا موضوعني يتعني  حق  برامج احلاسوب، أيا كانت : ومها فاملؤل
فتعدد حمموالُت الربامج خمتلفة تبعا للغاية من . الذي تتمظهر عليه طريقة التعبري عنها أو شكلها

أو  املرتبطة بنظم الّتشغيل، اديّةقتصواملعلومات الرقمية ذات القيمة اال البياناتِ  وجمموعاتُ .وجودها

                                                                                                                                                                                     

وكل حق من . توسيع حق نقل املصنف إىل اجلمهور "3" وحق التأجري،  "2"  حق التوزيع، "1" :وهي  حقوق للمؤلفين املعاهدة أيضًا ثالثة../.. 
       :تثناءات املذكورة يف املعاهدةويرد فيما يلي ذكر بعض من التقييدات أو االس. تلك احلقوق استئثاري شرط مراعاة بعض التقييدات واالستثناءات

          .هو احلق يف التصريح بإتاحة النسخة األصلية أو غريها من نسخ املصنف للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى: حق التوزيع
برامج احلاسوب  "1" :ع من املصنفات هيهو احلق يف التصريح بالتأجري التجاري للنسخة األصلية أو غريها من النسخ لثالثة أنوا  حق التأجيرو
يف احلاالت اليت يكون فيها التأجري التجاري قد أدى إىل (واملصنفات السينمائية   "2"  ،)التأجري األساسي موضوعَ  ربنامج ذاتهمل يكن ال إذاإال (

واملصنفات اسدة يف تسجيالت صوتية حسب حتديدها  -3و، )انتشار نسخ املصنف مبا يلحق ضررا ماديا باحلق االستئثاري يف االستنساخ فقط
أبريل  15إال بالنسبة إىل البلدان اليت تطبق نظاما قائما على منح املؤلفني مكافأة عادلة مقابل التأجري منذ (يف القانون الوطين لألطراف املتعاقدة 

سلكية، مبا يف ذلك    اجلمهور بأية طريقة سلكية أو النقل للمصنف إىل  بأي هو احلق يف التصريح المصنف إلى الجمهور وحق نقل).1994
.      "بنفسه أفرادا من اجلمهور من االطالع على تلك املصنفات من مكان ويف وقت خيتارمها الواحد منهم نُ ك إتاحة املصنفات للجمهور مبا ميَ "

من معاهدة  10تتضمن املادة . ، وبشكل متفاعلء على الطلببنا )اإلنرتنت(وتشمل العبارة املستشهد ا، على وجه اخلصوص، االتصاالت عرب 
من  9لتحديد التقييدات واالستثناءات، طبقا ملا هو منصوص عليه يف املادة " اخلطوات الثالث"بشأن حق املؤلف ما يعرف باسم اختبار ) الويبو(

ينص البيان املتفق عليه املصاحب ملعاهدة  ،ييدات واالستثناءاتبالتق  يتعلق فيماو . ، حبيث يتسع نطاق تطبيقها لتشمل كل احلقوق)برن( اتفاقّية
، جيوز أن متتد )برن(بشأن حق املؤلف على أن تلك التقييدات واالستثناءات، طبقا ملا هو منصوص عليه يف القانون الوطين امتثاال ملعاهدة ) الويبو(

ويكون إنشاء تقييدات واستثناءات جديدة . تالئم البيئة الرقمية جديدةً  وتقييداتٍ  استثناءاتٍ وجيوز للدول املتعاقدة أن تستنبط . لتشمل البيئة الرقمية
سنة على  50 أن تكون ، فيجبمدة الحمايةوأما  ".اخلطوات الثالث"أو توسيع نطاق القائم منها مسموحا به إذا كانت تليب شروط اختبار 

األطراف املتعاقدة بالنص يف وتلزم  .يف املعاهدة أو ممارستها ألي إجراء شكلي عليها وال خيضع التمتع باحلقوق املنصوص. األقل ألي مصنف
اليت يطبقها املؤلفون لدى ممارسة حقوقهم وضد أي حذف ) فريشمثل الت(قوانينها على جزاءات قانونية توقع ضد التحايل على التدابري التكنولوجية 

مثل الرتخيص وجين اإلتاوات (انات اليت تسمح بتعريف املصنفات أو مؤلفيها إلدارة حقوقهم أو تغيري يف املعلومات الضرورية مثل بعض البي
الالزمة لضمان تطبيق  التدابري ،كل طرف متعاقد بأن يتخذ، وفقا لنظامه القانوينوتلزم املعاهدة   ").معلومات بشأن إدارة احلقوق) ("وتوزيعها
على احلقوق اليت  د عَ تعاقد أن يكفل يف قانونه إجراءات إنفاذ تسمح باختاذ تدابري فعالة ضد أي تَـ وبصورة خاصة، يتعني على الطرف امل، املعاهدة

 ص نُ وتَـ  .رادعا لتعديات إضافية د عَ يات واجلزاءات اليت تُـ اجلزاءات العاجلة ملنع التعد  وال بد أن تشمل تلك اإلجراءات توقيعَ . تغطيها املعاهدة
ة لألطراف املتعاقدة تكون مهمتها الرئيسية تناول املسائل املتعلقة باحملافظة على املعاهدة وتطويرها، وتنص على تكليف على إنشاء مجعياملعاهدة 

واملعاهدة متاحة للدول  .2002سنة   ودخلت حيز التنفيذ. 1996سنة وأبرمت املعاهدة  .باملهمات اإلدارية املتعلقة باملعاهدة) الويبو(أمانة 
ة أخرى لتصبح طرفا يف وجيوز للجمعية املؤسسة مبوجب املعاهدة أن تقرر قبول منظمات دولية حكوميّ . وللجماعة األوروبية) الويبو(يف  األعضاء
    . )للويبو(وجيب إيداع وثائق التصديق أو االنضمام لدى املدير العام . املعاهدة
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اليت تنشأ منها طبيعة التطبيقات  قواعد البياناتاملكملة هلا كتطبيقات فرعية تتصل ب املواد األخرى
وهي بدورها تتفاوت قيمتها املالّية من مؤسسة إىل أخرى، ومن لغِة آلٍة إىل . الرقمية األخرى

  .أخرى، ومن دولة إىل أخرى

يف  الّشخصيّ وميكن سرياُن هذه احلماية على املصنفات الفكرية حمليا، ودوليا باعتبار املعيار   
سرياا  احلماية ال تسري عليها آلياتيف اخلارج  املنشورة ّيةنباألج املصّنفات ولكن .تقييم األداء

كان   الباعثوهلذا  .)1(باملثلاملعاملة وال يرتبط السريان إال وفق قاعدة  .على املصنفات الوطنّية
ذا الربامج السابقة يف مثل هذه احلاالت أمرا  محايةِ مع  جزائّية مدعمة تسهم ةايّ ن محالبحث ع

  .تكنولوجيا اإلعالمة خاصة بنصوص جترمييّ  بتعاثااستعجاٍل يستنهض مهة 

 .جرائم التقليد من برامج تكنولوجيا اإلعالمحماية آليات : المطلب الثاني

ملصنفات تكنولوجيا اإلعالم إال حني مت إحلاقها باملصنفات   مل توفر احلماية القانونية اجلزائّية   
االنضمام للمنظمة العاملية  قصدقة بالتجارة ة املتعل ة الفكريّ جوانب امللكي حيمي اتفاق  مبوجب احملمّية

اية حق املؤلف، واحلقوق ااورة بعد وهكذا متت محايُتها جزائيا من التقليد بفضل قانون مح. للتجارة
 .حتوهلا إىل املصنفات احملمّية إحلاقا

احملمّية بالقانون املصنفات احملمية فبعد اندماج برامج تكنولوجيا اإلعالم، وتطبيقاا الفنية يف   
، امجالرب  يملؤلف أو األديبّ  ،على احلق املايل اعتداءٍ  أي  اجلزائري  عُ ر املشَ  املشار إليه أعاله، اعترب

قليد واجلرائم املشاة على جرمية الت 03/05قليد يف األمر من أفعال الت صرحيا  ًال عْ فِ  وتطبيقاا الفنّية
الكشف غري  حاالتعن وجود جنحة التقليد يف  03/05من األمر  151املادة  تِ نص هلا حيث 

                                                           
الكيانات  أو ،للمواطنني ةٍ لَ دو  ها من خاللمنحُ  م اليت يتِ  أو العقوباتِ  ،أو االمتيازاتِ  ،الفوائدَ  بالمثل المعاملةُ  دُ د ، حتَُ واملعاهدات العالقات الدولية يف )1(

حقوق  ومنح ،ةٍ ي مجرك املعاملة باملثل لتقليل تعريفةٍ  سبيل املثال، مت استخدامُ على و .ها يف املقابلعلى ميزات مثلِ  احلصولُ  ويتم  .يف دولة أخرى ةالقانونيّ 
كما يسيطر مبدأ .التأشريات ومتطلبات ،فرالسّ  وفرض األحكام، وختفيف القيود املفروضة على ،واالعرتاف املتبادل ،اب األجانبت للكُ  شروالنّ  ،يفالتأل

                                              .د32و15:على الساعة 2019.09.13: بتاريخ :ينظر. ا للعدالةي التعامل باملثل كذلك على االتفاقات املرتبطة بتسليم املطلوبني قانونِ 
https://ar.wikipedia.org/wiki  
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من األساليب يف  أسلوبٍ  بأي  هستنساخاته، أو املساس بسالم، أو فين  املشروع عن مصنف أو أداءٍ 
، أو بيعها، أو تأجريها، أو عرضها أو تصديرها ،مقلدة استرياد نسخٍ  ، أوةٍ رَ و زَ أو مُ  ،ةٍ دَ ل قَ مُ  خٍ سَ شكل نُ 
 املايل  باحلق  ةً قَ متعل  احً نَ جُ ، أو فِ للمؤل  املعنوي  باحلق  متس  احً نَ جُ وتـُْعَتبَـُر هذه اجلرائم إما . للتداول

 احً نَ جُ ، أو فِ للمؤل  َومما هو منتظر من الّتشريع . بعد توافرها على أركان اجلرمية جلنحة التقليد ةً مشا
على أي حق من حقوق املؤلف حىت ال تفلت بعض األفعال من وقع أو سيقع جترمي كل اعتداء  هو

  .ةِ و بُـ األُ األمومة، وحق العقاب كاالعتداء على حق 

 فإن التشريع اجلزائري أقر جرائم التقليد حلماية املصنفات الفكرية من رةاجلزاءات املقر  وعن   
حىت ولو مل يتم إيداعه رمسيا   ألول مرة هتوزيعأو  ه،نشر أو تاريخ املصنف، ابتكار تاريخ االنتهاء من 

لدى اجلهة الرّاعّية حلقوق املؤلِف كشرٍط أساٍس لتحريِك الدْعَوى املدنّية طلبا للتعويض عن الضرر 
على  يف منصوصها 03/05األمر من  160املادة  وقد أجازت. الذي حلق بصاحب املصنف املبتكر

كان ما  ا إذا ة حمليّ للجهة القضائية املختص  اهو مي شكتقديف ومن ميثله  ،ةحق مالك احلقوق احملميّ 
املصنف حجز  وجيوز للمتضرر طلب. ا واملعاقب ،03/05األمر بعليها ضحية األفعال املنصوص 

حىت يف غياب يستخدم  إجراء حتفظي وهو  .جرمية التقليد فيهإثبات  الذي تسهل به عملّيةد قل امل
   .بهل هلا القيام املخوّ  )1( اجلهات 03/05وقد حدد األمر  .مسبق قضائي  ترخيصٍ 

، 97/10مبقتضى األمر فات تكنولوجيا اإلعالم، بصفتها حممّيةً ه يف مصن وما ينبغي توضيحُ   
جارة باعتماد مفهوم ق بالت ة املتعل ة الفكريّ امللكيّ  اقِ فَ من اتـ  العاشرة ةِ املاد  ضمونَ م هااحرتامِ  ضرورةُ 

لتأجري ة بااخلاص  ةِ القانوني  تهاطبيع وتبيانُ . ا، ومعطياِ اتلربجميّ ا كل  حيويكمفهوم   ّيةاحلاسوبربامج ال
 متطابقةً  تكونَ  أن ربامجال هلذه كما ميكنُ . تكنولوجيا اإلعالم اخلاضع للحق االستئثاري ملؤلف برامج

 تطبيقُ ف. أيضا ورِ هلذا التص  معاكسةٍ  بصورةٍ تصبُح وقد . خمتلفةفنـيٍة  ترتبط مبخرجاتٍ لكنها شكال 

                                                           
األمر  من 146هؤالء املوظفون مؤهلون طبقا للمادة و  .األعوان احمللفون التابعون للديوان الوطين حلقوق املؤلف. ضباط الشرطة القضائية )1(

 .ة بشروطالفنيّ  اأداءاأو ها، دعائمأو  ،للقيام حبجز النسخ املقلدة من املصنفات 03/05
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 .حيث ال يوجد اعتداء لِ تقرير االعتداء يف األو  إىل ـ هنا ـ يؤدي  شكال أليف السابقِ الت  حق  قانونِ 
كلّي الش  التناقضِ  وهذا ما يرجُح صفةَ  .بالفعل اعتداءً  هناكَ  ن إة حيث اني االعتداء يف الث  عدمِ  وتقديرُ 
  .ظاهريا
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  .مستحدثال عبر التشريع تكنولوجيا اإلعالمحماية إجراءات : المبحث الثالث

سارعت فبانتشار ظاهرة اإلجرام اإللكرتوين، وانتهاكاته اليت طالت أنظمة املعاجلة التكنولوجية     
جلرمية اتعريفات لالدول ومن بينها اجلزائر إىل استصدار نصوص تشريعّية مستحدثة تعّرَضت 

وساهم . احلماية اجلزائية للمعلوماتيةلتصل إىل عقوبتها و ا، أركاو خصائصها، و أنواعها، و املعلوماتية، 
أنظمة تكنولوجيا ة لقمع االعتداءات الواردة على نصوص جترمييّ أمره بَسن تدارك  يف ع اجلزائريّ شر ملا

ركز على إال أن القانون . عقوباتاملتضمن تعديل قانون ال 04/15مبوجب القانون رقم  اإلعالم
 الواقعةاالعتداءات  اخلاصة بتكنولوجيا اإلعالم دون معاجلة االعتداءات املاسة باألنظمة املعلوماتية

  . باعتبارها منتوجا فكريا ُمَشاعا بني الناس املتمثلة يف التزوير املعلومايت اإلعالم اآليل على خمرجات

  .أنظمة تكنولوجيا اإلعالم من االعتداءحماية إجراءات : لالمطلب األو 

بط القانوين استفحل أمر ها عن الض لربامج تكنولوجيا اإلعالم، وابتعادِ  ةِ الفني  احلمايةِ  فِ عْ ضُ فبِ   
أمر من بينها  )2( ، واجلزائر )1( اإلجرام السيربّي الذي راح ينتشر انتشارا سرطانيا تداركت الدولُ 

تشريعيٍة مستحَدثٍَة حتمي مبوجبها برامَج تكنولوجيا  استصدار منظومةٍ  حنوخطورته لَتُحث جهوَدها 
 .اإلعالم من شىت اجلرائم بْدًءا من التزوير إىل التقليد الذي يعترب انتهاكا للحقوق أمواال معلوماتية

مس األخري لقانون العقوبات الذي  هاتعديل كانولذلك؛   .)3(اإلجرامي أهداف عديدة  الّنشاطوهلذا 

                                                           
)1(

                       مت          اليت  ستبت خمتلف أشكال اإلجرام املعلومايت بيوداتضمن 2001.11.08أول اتفاقية حول اإلجرام املعلومايت بتاريخ وضع الس األورويب   
  .2001.11.23 بتاريخها توقيع

، يف وقت متت اجلزائر إلكرتوين على األنظمة املعلوماتية يفهجوم  250إىل  200كشفت إحصائيات جديدة ملصاحل األمن عن تسجيل بني  )2(
. 2017.09.09يوم الفجرجريدة   يف تنشر  .2017أشهر األوىل من عام  ةقضية جرمية مرتبطة ذا النوع من اجلرائم خالل مخس 582معاجلة 

  https://www.djazairess.com/alfadjr/369098د                                31.17على الساعة 2019.09.09:يوم: ينظر

تتمثل فـي : االخرتاقات-2 .انتشارا وتأثريا )اإلنرتنت(وهي أكثر جرائم : وساتري صناعة ونشر الف- 1 ":املقصودة من تلك اجلرائماألهداف من )3(
حيـــث يقـــوم مرتكبوها ، ـــاب مثـــل هـــذه العمليـــاتكثـــر مـــؤخرًا ارتك: تعطيـــل األجهـــزة-3 .بو اسـاحلكات املصـرح بـه إلـى أجهـزة أو شـب الـدخول غيـر

ـل هـذه اجلرميـة فـي اسـتخدام تتمث:انتحــال الشخصــية-4 .بتعطيل أجهزة أو شبكات عن تأدية عملها بدون أن تـتم عمليـة اختـراق فعلية لتلك األجهزة
 ../..ة ارم لتسهيلأو إلخفاء هوية شخصيّ ،)ضحيةهويـة ال(الستفادة من مكانـة تلـك اهلويـةلغرض ا ودفبطريقة غري شرعية،ـة شخصـية أخـرى ي وِ هُ 
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" املساس بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات":عنوانبكرر املسابع يف قسمه ال 66/156األمر رقم 
  .7مكرر  394مكرر إىل غاية املادة 394مشل املواد من الذي 

تبعا للقصد الذي من أجله  تٍ اوعقوب اختتلف أركانتكنولوجيا اإلعالم جرائم أنظمة  مع أن  
للمدخالت املعلوماتية سوى ركٍن ُمِهم من أركان تكنولوجيا اآللية نظام املعاجلة وما . ُوِجَدتْ 

 ُة اليت تقررت يف حقيا الفنـُاحلماية ها إجراءاتُ املعلومات من حيث مدخال. 

ال ميكن إثبات جرمية من جرائم تكنولوجيا اإلعالم بتوافر أركاا، أو بعضها، أو انعدامها   
ة نظام املعاجلة اآلليّ ف .األساس يف هذا الّشأن رَ جَ حَ  لُ الذي ميث  )1( للمعطياتنظام املعاجلة اآللية  بدون

 رَ سَ عْ تَـ سْ عن جمال القضاء مما جيعله مُ  مصطلح تقين مرتبط مبفرزات التكنولوجيا بعيدٌ للمعطيات 
كان تعريف نظام املعاجلة يف و . )2(تكنولوجيا اإلعالم  اإلدراك ِلَمُهوِل تطورِِه الّسريع يف فضاءِ 

أو  جهازٍ  أي  الكمبيوتر مبنظومةِ  دُ صَ قْ يُـ إذ . تكنولوجيا اإلعالم بيد الفقه بعيدا عن دائرة الّتشريع
 ا للربنامج، تبعً ها أو أكثرُ أحدُ  ويقومُ  .بذلك لُ صِ ت ما يَـ أو  ،بعضٍ بها بعضُ  لٌ صِ ت مُ  أجهزةٍ  جمموعةِ 

وهو ُمرَكٌب  .أْم بعديًّة، جزئيًة صارت أْم شاملةً سواء أكانت آنيًة  للبياناتِ  ةٍ آلي  معاجلةٍ  بعملِ  املختّص،
 )SOFT(وعناصر معنويّة ... )3( ، والطابعة، والناسوخالذاكرةك  )HARD(من عناصر مادية 

                                                                                                                                                                                     

غالبـــًا باســتخدام الربيــد اإللكرتونــي أو وســائل  )األنرتنت(تـــتم جــرائم املالحقـــة علـــى شـــبكة : املضـــايقة واملالحقـــة-5 .ارتكابه جرائم أخرى../.. 
: معة أو املطاردة اإللكرتونيـةوتشويه السّ  ،التشهري-6 .ضايقةاملو  ،تخويفالّ و  ،تهديدالتشمل املالحقة رسائل و  .احلــوارات اآلنيــة املختلفــة علــى الشــبكة
 ـرم بنشـر معلومات قد تكون سريقـوم ا ةي،  تعّلقـة هـي اجلـرائم و  .أو مؤسسة جتاريةً  ،أو جمتمعا ،الـذي قـد يكـون فـرداً  أو مغلوطة عن ضـحيته ،لةأو مضل

ُ
امل

أصـبحت : صب واالحتيـالالنّ -7 .عـن طريق الوسائل اإللكرتونّية لغاية تعريضهم للمضايقات الّشخصية أو اإلحراج العام ممطـارد بتعّقـب األفـراد أو
ام الربيـد اإللكرتونـي أو عرضـها على موقع على أو خـدمات جتاريـة يريد أن يقدمها ، وبوسائل غيـر مسـبوقة كاسـتخد جمـاًال رحبـاً ملـن لـه سـلعٌ  )نرتنـتاأل(

مركز هردو لدعم التعبري ". التنظيم القانوّين واجلرائم اإللكرتونّية ما بني أمن املعلومات، وتقييد احلريات":ينظر ."أو عن طريق ساحات احلوار ،الشبكة
  http://hrdoegypt.org/wp-content/uploads/2018/01. د12و15  على 2019.09.10:بتاريخ.09.08:ص،ص. الّرقمي

  .     100: ص. س.مر: آمال قارة )1(
   . 120،119: س ص، ص.مر: علي عبد القادر القهوجي )2(

)3 (
 .239:ص .2005 .مصر. دار النهضة العربية ".اجلرائم الناشئة عن االستخدام غري املشروع لشبكة االنرتنيت" :حممد عبيد الكعيب 
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. )1(وهي ترتبط ُمتَـَوحَدًة إلنتاج قصٍد فين، أوغاية حمددة . متعددة كالربامج، والتطبيقات، واملعطيات
 االعتداء على النظام خارج ساعاتِ ب يكوناجلرمية  عُ و قفو  .كما جيب خضوعه لنظام احلماية الفنـيةِ 

ميكن ، أو ُمَعطال و طالاالنظام كله علو كان و . بعط إىلأحد ولو تعرض  حىت ةتشغيله العاديّ 
 .وال ميكن اعتبار اجلرم واقعا لو اقتصر االعتداء على بعض أجزائه .هإصالحُ 

فلصون خصوصّية البيانات من  )2( ةٍ ي فنـ  محايةٍ  معاجلة البيانات إىل خضوع نظام ضرورةأما عن    
 لُ وميث  .تعملني طبيعيني كانوا أو معنوينياخرتاقها اعتداًء للقيام بأية عملية مشبوهة تضر مصاحل املس

 ةِ فظاحملل طريقةٍ  أفضلَ  ريُ فِ شْ الت  على سر سَ املتَ  ةِ صنابعيدا عن القر البيانات  ةِ ي ا . نيَ لِ لِلَذا؛ بات ضروري
سائل الع على الر من اإلط ...) جمرمني، أو مستعملني(ملنع اآلخرين  ريِ فِ شْ الت  أسلوبِ  استعمالُ 

فما نصيب األنظمة احملمّية أو  .ذات القيمِة املاليِة أو املعنويّة اإللكرتونّية، وبقيِة احلسابات اإللكرتونّية
فهي مفتوحة . إذا كانت هي يف حد ذاا متعددة االستعمال )3(غري احملمّية من احلماية اجلزائّية 

 للجمهور تارًة، أو مقتصرة على بعض املستعملني حبماية فنّية، أو بغريها تارًة أخرى؟

احلماية  مل ُتِشْر إىل ةِ االعتداء على أنظمة املعاجلة اآللي  جرائمَ التشريعّيُة اليت عاجلْت  وصُ صُ ن فال  
 الفنـ املشَ فإمهال . كشرِط إثباِت اجلرمية  ةي رُهُ  عرنظمة معظَم أ نأل .اجلزائرّي َشْرَط احلماية إغفاٌل له ما يرب

 ةً أركان اجلرمية، خاص  على إثباتِ  ساعدُ ت اليت بنظام احلماية الفنيةَحمُوطٌَة املعاجلة اآللية للمعطيات 
املشروع يف نظام املعاجلة اآللية  البقاء غريِ ل و و خالدّ  يف املاّديّ ويتمثل ركنها . )4( الركن املعنوي

على سري نظام  العمدي  االعتداءِ و  .د اجلاينصالذي يتخذ أشكاال، ووضعيات تبعا لق للمعطيات

                                                           
  .102: ص. س.مر: آمال قارة )1(
ة متعلقة باحلماية الفنية لألنظمة حيث نظمت ملتقى حول إسرتاتيجية األمن املعلومايت يداملؤسسة الوطنية لألنظمة املعلوماتية أعدت ملتقيات عد )2(

  )Vip group(بالتعاون مع  2003ملتقى يف مارس و  ،"Elwe et compass"بالتعاون مع الشركة السويسرية  22/12/2002بتاريخ 
  .التشفريو  ،خاص بطرق محاية املعطيات

  . 106 :ص .س.مر: قارة آمال )3(
  .123 :ص. س.مر: علي عبد القادر القهوجي .د )4(
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 على املعطيات ةِ العمدي  االعتداءاتِ و  .الذي يتخذ له طرقا، وأساليَب خمتلفة املعاجلة اآللية للمعطيات
  . وقد تَقرَر يف ذلك نصوٌص عقابيةٌ . وإفساِدهكتعطيِل النظاِم،   ألسباب كثرية تعددت أشكاهلا

ائم صور جر أبسط إن  .مكرر من قانون العقوبات 394املادة  ومن ذلك ما نصت عليه  
 ُاصور تتَحقُق بينما . فيهأو البقاء غري املشروع  نظام املعاجلة دخول دِ يف جمر  لُ تتمث  تكنولوجيا اإلعالم

 بتوَ  ةُ دَ املشد املشَ  هِ ر ظرفِ ف فيها عن جُ تُ نْ يَـ اليت  يف احلالةِ  ويكونُ . دِ د  حموُ  املشروعِ  غريِ  أو البقاءِ  ،خولالد 
  .املعاَجلِة املعلوماتّيةِ  نظامِ  أو ختريبُ  هاتغيريُ أو  معطياٍت، كليا أو جزئيا،

 امتثاال املستحدث نتيجة التطور التكنولوجيّ  من اإلجرام الّنوعع اجلزائري هذا املشر قد ساير    
العقوبات املقررة للجرائم واملأموُل من هذه . ة لإلجرام املعلومايتولي الد  ةِ فاقي من االت  13لنص املادة 

 هاقُ يتطب يتم  ةً ة وتكميلي أصلي  للحرية، سالبةً  عقوباتٍ  هاتضمنمانعة وقوَع اجلرائم ل املعلوماتية أن تكون
 على الش الذي حيدد طبيعة اخلطورة اإلجرامّية )1(ومن عقوبته األصلّية هذا التدرّج. بيعيّ خص الط .

رمية الدخول والثّاين خيتص جب. جرمية الدخول أو البقاء بالغش يف الدرجة األوىلفالتَدرج األول ميس 
 أّما الثّالُث فريتبط ب .الثانيةدة يف الدرجة والبقاء املشد باملعطيات يف  اجلرمية اخلاصة باملساس العمدي

خص املعنوي الواردة يف بدأ مساءلة الش أيضا تفعيال مل عقوباتٌ  خص املعنوي لش ول .ايةً الدرجة الثالثة 
مثل يف فتت )2( أما ما خيض عقوبات الشخص الطبيعّي التكميلية .االتفاقيةهذه من  12املادة 

  .ةدَ الظروف املشد  مع تطبيق أو مكان االستغالل ،إغالق احمللأو  املصادرة، وإغالق املوقع،

                                                           
  .  2مكرر  394املادة و . 3+2مكرر الفقرة  394املادة و . مكرر 394املادة : وتتجّسد العقوبات عرب املواد الّتالّية  )1(

يتحقق هذا الظرف بقاء غري املشروع داخل النظام، و التشدد فيه عقوبة جرمية الدخول و الذي ظرف العلى  3+2مكرر الفقرة  394نصت املادة  )2(
احلالة األوىل تضاعف ففي  .ومةظإما ختريب نظام اشتغال املنام و أو تغيري املعطيات اليت حيتويها النظ ،عندما ينتج عن الدخول أو البقاء إما حذف

دج  50 000الغرامة من ني و أشهر إىل سنت 3من  احلبسَ  أما يف احلالة الثانية تكون العقوبةُ  .مكرر 394العقوبات املقررة يف الفقرة األوىل من املادة 
لبقاء غري املشروع عالقة ل أو اهي الدخو و  .بني اجلرمية األساسيةيكفي أن تقوم بينه و  هذا الظرف املشدد هو ظرف ماديّ و  .دج 300 000إىل 

على أنه تضاعف العقوبات املقررة للجرائم املاسة باألنظمة املعلوماتية مىت استهدفت اجلرمية الدفاع الوطين أو  3مكرر  394نصت املادة و . السببية
  .128 :ص. س.مر: رة آمالقا: ينظر .اهليئات أو املؤسسات اخلاضعة للقانون العام، و ذلك دون اإلخالل بتطبيق عقوبات النشر
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 خص املعنوي لش اخلاصة باجلرمية املعلوماتّية فإن لمن االتفاقية الدولية  12املادة  ص وتطبيقا لن   
عن هذه  مسؤول خص املعنوي الش ف .نيبيعي لألشخاص الطّ  )1(املسؤولية اجلزائية ال تستبعد  عقوباتٍ 

 اجلرائم بصفته فاعال أصلي وتكون للشخص . أو جمرما تام اجلرم أو شارعا فيها ،الً ا أو شريكا أو متدخ
      .عرب أحد ُمْنَتِسِبيِه، أو وكالئه، أو ممثليه

  

   .االعتداءحماية مخرجات أنظمة تكنولوجيا اإلعالم من إجراءات : المطلب الثاني

رقميٌة حتوي عديَد املـََلفاِت ذاِت البياناِت املِهمِة للشخص  لتكنولوجيا اإلعالم وسائطُ   
، أو االعتباريّ  وهي السندات اليت يقوم حوهلا التشريع املستحدث حلمايتها من االنتهاكات، . الطّبيعي

االئتمانّية يف  والتِ صُ ت، والوُ جال ، والس ةِ الّصكوك الربيدي  منزلةَ  لُ زِ نْ وتَـ  ةٍ ي أمه  وهي ذاتُ . واالعتداءات
 الت جارية، وغريهاعامالت الت . وميكن هلذه الوسائط أن تكون حمل  ا  ةً بَ اعتداء مسبا أو معنوييضررا ماد

زماٍن،  كل يف   وسائُلهُ  للعابثنيَ  تْ انَ املعلومايت الذي تيسرْت سبـُُله، ودَ / اإللكرتوينّ  إذا ما طَاَهلَا التزويرُ 
عنه  بُ ملا ترتت  يسِ لِ دْ ، والت ش وأضحى من أخطر صور الغِ  .ومكاٍن، وباحلجم املــَُهوِل يف َوِميِض زمنٍ 

  .اليت اقتحمها احلاسوب يف شىت ااالتِ  العواقبِ  وخيمُ 

إذ أصبح َمُقوًدا  خاص به تشريعي  بنص  حماصرته عدمُ  زوير اإللكرتوينّ الت  موضوعُ  ما يثريهُ و   
ها ، أو وسائطَ اإللكرتونّيةوليس الدعائَم  ،بُِنُصوِص التزويِر العاّمة اليت تـَتِخُذ احملرر موضوعا للتزوير

املستندّي إىل  رِ زوير من احملر الت  انتقالَ  ترافقُ  نصوصٍ  استحداثَ وهذا ما يستدعي . الرّقميَة األخرى
 باعتبارها كذلك اإللكرتونّية تِ عاماالوسائط، والد .   

                                                           
 04/15مكرر من القانون  18يف نص املادة  خص املعنويّ ة للشّ ة اجلزائيّ عديل األخري لقانون العقوبات املسؤوليّ يف التّ  ع اجلزائري املشر  قد أقرّ ل )1(

أن على  4مكرر 394نصت املادة باألنظمة املعلوماتية فملاسة رتكب إحدى اجلرائم ااالذي  خص املعنويّ أما بالنسبة للشّ  .املتضمن قانون العقوبات
 .بيعيّ خص الطّ للش  ةِ رَ مرات احلد األقصى للغرامة املقر  5اليت تعادل  الغرامةَ  تكونُ  هُ عقوبتَ 
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، واملعلوماِت املعاجلة آليا هي شيء مادي يصلح حمال حيوي البياناتِ  اإللكرتونّيةفالوسائط   
وهناك الوسائط  .وهي ما يسمى باملخرجات الفنية .اليت تعاجل بواسطة اآللة الرقمية) Data(الرقميَة 

وميكنها أن تتحول إىل  .سطة اآللة اليت مل تتأثر مبخرجات اآللةاملعلوماتية تلك املواد غري املعاجلة بوا
 ة لإلجرام االتفاقية الدوليّ وقد عاجلت  .ا بعد احتوائها البيانات، واملعلوماتوسائط معاجلة إلكرتوني

اليت اعتربت  الّسابعةاملادة ب تكنولوجيا اإلعالم  جاتر على خم )الّتزوير الرّقمي( املعلومايت االعتداء
   .ردُعهُ  بَ جَ وَ  تزويرا ةٍ أصلي  غريُ  )1( نتج عنه معطياتٌ تالتالعب يف املعطيات الذي 

تطبيق نصوص التزوير الواردة يف قانون العقوبات اجلزائري على ويرى الفقه إمكانية    
مستند كتايب به حروف، ورموز، احملرر ف. اإلعالمتكنولوجيا جات الواقعة على خمر االعتداءات 

وهو ملك لشخص بذاته حيِدُث . وإشارات حتيل على معىن، أو فكرة متوزعة بصريا وهو عرضة للتزوير
 ا. اله أثرا قانونيبانتفاء شرط  اإللكرتونّيةفالوسائط . ميكنه اعتماده حقا، أو ماال وجبت محايته قانوني

وهذا ما دفع بعض الّتشريعات إىل . ومن مث تسقط جرمية التزوير. ضة للتزويرالكتابة ال تكون عر 
على  زوير الواقعةِ الت  عاقبة جرميةِ مل )2( التقليدية ّنصوصال تعديلة جديدة أو نصوص جترمييّ  صداراست

  .وقوعها ، أو منعِ ةاملستندات املعلوماتيّ 

اليت تستبدل مبا خيافها، فعل تغيري احلقيقة يف رمية التزوير املرتبط جب اإلجرامي الّنشاطيتمظهر    
وعدم حصول هذا التغيري يف طبيعة احلقائق ينفي . قانونيا ، وليَس استبداال واقعيا) 3(ويباينها استبداال 

س حقوٌق، وتَتغري بذلك مراكز الضحايا القانونّية اليت ثبتت إىل فبتغيري هذه احلقيقة متَُ  .حصول التزوير
   . تلك احملررات اليت تضمنتهاحني يف

                                                           
حصول  إىلمن قانون العقوبات اليت تشري  )229 إىل 214املواد ( تغيري احلقيقة يف حمرر يشكل سنداب الركن املادي جلرمية التزوير يكون حاصالف  )1(

تقوم جرمية  ال وعليه؛. هاداتوالشّ  ،ةاإلداريّ أو يف بعض الوثائق  ،ةأو املصرفيّ  ،ةجاريّ أو التّ  ،ةرات العرفيّ أو يف احملرّ  ،ةأو الرمسيّ  ،ةرات العموميّ التزوير يف احملرّ 
 .2006.ةدار هوم .3ط، .2ج". الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص" :سن بوسقيعةأح .د :ينظر. أو بفعل ،كان تغيري احلقيقة قد مت بقول  إذاالتزوير 

 . 336 :ص
من  229إىل  214نصوص تزوير احملررات يف املواد  يف مواجهة جرمية التزوير اإللكرتوّين بإدخالهلتشريع اجلزائري من التشريعات التقليدية يعترب ا )2(

  .احملرر لتطبيق جرمية التزويرقانون العقوبات اليت تشرتط 

 .139: ص. س.مر: آمال قارة  )3(
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 هو تغيري يف املعلومات، واملعطيات، والبيانات وبهِ  اإللكرتونّيةفكل تغيري ميس نظام املعاجلة   
أن  حني يف ااورة) 1( املؤلف واحلقوقِ  قانون حق  ة يفنَ م املتضَ نصوص التقليد  حتت سلطةِ  عُ قَ تَـ 

 رِ دَ صْ تَ سْ االعتداء على أنظمة تكنولوجيا اإلعالم عرب مُ جترمي ئم على قا) 04/15القانون (التشريع 
 التزويرَ  قِ تكنولوجيا اإلعالم، ومل يرافِ  اتِ جَ رَ خمُْ  جترميَ  تْ لَ اليت أمهَْ  وصِ صُ الن  أي  تشريعيّ  نص.   

ا خالي  الذي جاءتعديل قانون العقوبات  بعد اترك فراغً  اجلزائري  عَ مما سبق أن املشر  ْنَتجُ ستَـ يُ   
ال ع كأن املشر و  .خصوصا املعنوي  املعلومايت  املالَ  ما متس حين الّسرقةهي من جترمي أكرب اجلرائم، و 

ليبقى القاضي يف  احلاصل يف العامل، واملتغّري باستمرار طور الّتكنولوجيّ التّ  على جماراةِ  ميلك القدرةَ 
  . جائزٍ  غريَ  يف اجلانب اجلزائي  اسُ مادام القي  شديدٍ  من أمرهِ  ، وحرجٍ ضيقٍ 

 

                                                           
 .2004 .األردن .دار وائل للنشر ".)اإلنرتنت(جرائم احلاسب اآليل و:"فاضل اهلواوشة ،الزعبني صايل ،، جالل  حممدأسامة أمحد املناعسة )1(

 .159:ص
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اليت جتاوزت كثريا من التفسري الختالف آراء الفقهاء ورجال  راسةِ الد  هذهِ  طبيعةِ  تبعا لصعوبةِ   
 ، وقانونِ العقوبات اجلزائري  ها يف قانونِ رِ ة لتوف بعض اإلجراءات القانونيّ  القانون، وجتاوزت تفصيلَ 

 باعتباره ظاهرة اإلجرام املعلومايتّ ، لتناول رئيسٍ  ة، كهدفٍ راسَ الد  اجلنائّية، اضطرتِ  اإلجراءاتِ 
ل اتمع من دولة ُمْستَـَنِديّة إىل دولة رقمّية مكتسبا أشياَء ، ومفتقدا جديدا مرتبطا بتحو موضوعا 

وهذا ما . واألموالِ  ،من احلقوقِ  ومن مظاِهِر افتقاِدِه استيالُء اجلرميِة اإللكرتونيِة على كثريٍ . أخرى
  .من زاويّة علمّية قانونّية اليت تناولته من هذه الدراسةِ  كنتائجَ   صَ لِ خْ تُ سْ اَ 

 جرائمِ  ملظاهرِ  متبصرةٍ  معرفةٍ للوصول إىل  مفتوحا للباحثني، يف هذا اال، وال يزال املوضوعُ   
 وقدْ  .تتماشى وتطوَر اجلرائِم املستمَر رهيًبا ةٍ تشريعي  نصوصٍ  تكنولوجيا اإلعالم ملواجهتها باستحداثِ 

  .، واألمواللبّية على احلقوقة لتطويق آثارها السّ ا استشرافّيا عن طريق الّدراسات املنجزَ هَ تُـ مواجهَ  م تِ تَ 

  :ا يف ما يليهَ عرضُ  نُ كِ مْ يُ أما الّنتائج املتوصل إليها فَـ   

ة على مستوى دول العامل للجرمية اإللكرتونيّ  مانعٍ  جامعٍ  شاملٍ  قانوين  مفهومٍ  رِ صْ حَ  صعوبةُ  -
 .منها تْ رَ تضر اليت 

-  عَ املنظومة الّتشريعّية يف مواكبة انتشار مظاهر جرائم تكنولوجيا اإلعالم مما يُـ  رُ تأخ األموالَ  ضُ ر 
خرى يف األة تقليديّ ال رائمِ اجل يف مواجهتها إلنزاهلا منزلَ  ها الّتشريعي ورُ صُ وقُ  .ررمن الض  لكثريٍ 

  .ةة الفكريّ امللكي  لقواننيِ ة املعلوماتيّ  خضاعِ كإ اجلزاءاتِ إصدار ِ 
 شاط اإلجرامّي كحماية املال املعلومايتّ للنّ ات محاية تكنولوجيا اإلعالم يف التَصدي آليّ  نقصُ  -

   . بالّنصوص الّتقليديّة جلرائم األموال
 .كبريين  هٍ  بسرعة، ومتو الدويلّ  الَ ا هُ واخرتاقُ  ،شاط اإلجراميّ ة النّ حمليّ  عدمُ  -

هذه النتائج؛ يبدو أن أمر التكفل الّتشريعّي مبحاربة نشاط اإلجرام وبناًء على   
        .اإللكرتوين من جليل األعمال، وأّمهها حلماية احلقوق، واألموال

 ه.ا                      
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موضوع القرصنة  واضح الّتجلي يف انتشار أثر الذي غزا العامل ر احلاسوبو كان لظه 
، واملتنامي بتطورِِه الّسريع من جيل إىل جيل. ةكرتونيّ لاإل رُها املستمرها، أساليب تدتعدّ إذ .فتطو

 ميهات بتنوع أفكار مُ عوتنوا مع مطلع القرن  بلغت املعلومات اليت بِ رْ حَ  زمنَ  لتواكبَ  صمذرو
  . احلادي والعشرين

منها . أكثرُ  دةُ تعد املا وغاياُ . كثريُ ال ، واملسترتةالظّاهرةِ  وافعالد من  )1( ةقرصنة اإللكرتونيّ ولل  
سرقة ل وأ ،مالٍ وذلك لسلِب . ضحاياهم القراصنةبه  الذي يالحقُ  للفضول فيها نصيٌب وافر احلظ

أما خفيها عن أنظار العاّمة فلدوافَع سياسّية غايتها االنتقاُم، . ظاهرها وهذا بعضُ . مهمة معلوماتٍ 
  . هام هِ مُ و  ،اتخصيّ الشّ راقي على  سُ س جَ الت  وللّدول، واحلكومات، أ ةفاعيّ األنظمة الدّ  اخرتاقُ أو 

، )األنرتنت(اليت كانت بيئتها أشهر جرائم القرصنة  مما أثارته الّصحف العاملية من أخبار عنو   
  .ما خيفي الكثري منه للتسرت الذي طوُقوُه ا) الكمبيوتر(و

 :خترق البيانات العسكرية األمريكيةالذي الماني القرصان األ -1

يف  )ماركوس هيس(املواطن األملاين ) كي جي يب(جندت هيئة االستخبارات السوفييتية   
ة التابعة للجيش األمريكي واحلصول احلاسوب العسكريّ ات القرن املنصرم للتجسس على أجهزة يّ مثانين

  . من خالهلا على املعلومات السرية املطلوبة

صال عرب األقمار لالتّ  )P-Datex( شبكة )هيس(األملانية، استخدم  )برمين(ومن جامعة   
ات األمريكية مبا فيها جهاز حاسوب تابع للقوّ  400ملهامجة  )Tymnet( االصطناعية وشبكة

كما استطاع أيضًا اخرتاق بيانات معهد ماساشوستس   .املنشآت العسكرية يف أملانيا واليابان
إىل أن مت اكتشاف أمره بفضل . )البنتاغون( للتكنولوجيا، وقاعدة بيانات وزارة الدفاع األمريكية

 مَ كِ حُ و . واخرتاقاته )هيس(ب عمليات ة يف تعق األمريكيّ  لطاتِ الذي ساعد السّ  )كليفورد ستول(
 جن ملدة ثالث سنوات بتهمة التّ عليه بالس سجس .  

                                                           

  .د55و17على سا . 2019.09.07: بتاريخ: واحلاسوب ما يوفره هذا املوقع) األنرتنت(ملعرفة املزيد عن القرصنة اإللكرتونّية على  (1)
           45779375fa57#sthash.4Sdj27XF.dpuf-9669-4883-da4f-http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/892472c9 
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 :نترنتيخترق األ )روبرت موريس(القرصان  -2

   روبرت موريس(م صمّ  1988عام  )كورنيل(جامعة  منه جِ بعد ختر(  جتَ  دودةِ  لَ أو سٍ س 
)WORM( لكن حدث  .ةالفضول يف معرفة عدد احلواسيب املتصلة يف الشبكة العنكبوتيّ  دافعب

 متكاثرةً السيطرة على الدودة اليت بدأت تنسخ نفسها  )موريس(ما مل يكن يف احلسبان، حيث فقد 
   .ى إىل حدوث أضرار جسيمة لعدد من أجهزة احلاسوب حول العاملعلى الشبكة ما أدّ 

 مبوجب قانون االحتيال انُ دَ شخص يُ  لَ أو  ،بذلك، )موريس(وقد مت إلقاء القبض عليه ليصبح   
ها غرامة قيمتُ  دفعِ مع ثالث سنوات  ةِ د ملعليه بالسجن  مَ كِ حُ فَ  .وسوء استخدام احلاسوب ،لكرتوينّ اإل

 . دوالراً ومخسون  آالف عشرة

 ):سيتي بنك(يسطو على مصرف  )فالديمير ليفين(القرصان  -3

من الوصول إىل حسابات العمالء يف مصرف  1995عام  )فالدميري ليفني(ن الروسي متكّ   
يعمل ضمن  )ليفني(وكان . وسرقة ماليني الدوالرات العنكبوتّية، املوجودة على الشبكة )سييت بنك(

رية حلسابات العمالء يف جمموعة إجرامية، ويستخدم جهاز حاسوب يف لندن لسرقة الكلمات السّ 
ن مليو  3. 7وحتويل األموال إىل حسابات اموعة حيث متكن من حتويل ما ال يقل عن  ،البنك

من القبض عليه يف  )إف يب آي(دوالر بشكل غري قانوين إىل أن متكن مكتب التحقيقات الفدرالية 
 مطار لندن، ومن مث  حكم عليه بالسجن ثالث سنوات يف لياألمريكّية ه إىل الواليات املتحدة نقلُ  َمت

سييت (دوالر ملصرف ألف  مائتني وأربعني  وأمرته احملكمة أيضًا بدفع تعويضات بقيمة  .1998عام 
 ).كبن

 :األمريكّية) ناسا(يخترق وكالة  )جوناثان جيمس(القرصان  -4

 )مارشال(فقط عندما دخل على منظومة بيانات مركز ربيعا  16ذو ) جوناثان جيمس(كان   
ات اخلاصة وبدأ بتحميل الوثائق والربجميّ  .األمريكية )أالباما(بوالية  )هانتسفيل(لرحالت الفضاء يف 
 )جيمس(قيمة الوثائق اليت سرقها  )ناسا(وقدر مسؤولو . 1999عام  )ناسا(ة مبحطة الفضاء الدوليّ 
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أسابيع  ثالثةوقد أجربت هذه احلادثة الوكالة على إغالق شبكاا ملدة  .مليون دوالر 1. 7بنحو 
 . ألف دوالر واحد وأربعنيإلصالح األضرار اجلسيمة بتكلفة 

 ):نيويورك تايمز(يخترق  )أدريان المو(القرصان  -5

عام  )نيويورك تاميز(ة لصحيفة بكة الداخلي عامًا الش  19اخرتق أدريان المو البالغ من العمر   
2002.  تٍ ووصل إىل سجال  ةمبا فيها قاعدة بيانات واسعة لبعض املقاالت االفتتاحيّ  اسةٍ حس، 

الذين كانوا يسامهون  هموعناوينَ  ،األشخاص هواتفِ  أرقامَ  ياليت كانت حتتو  )ةاألرشيفيّ (واألوراق 
جيمس (، و)جيمس كارفيل(ومنهم على سبيل املثال السياسي الدميقراطي  .ةيّ فحالصّ ام كتابب

  ).روبرت ريدفورد(ل ابق، واملمث السّ  ة األمريكيّ وزير اخلارجيّ  )بيكر
 

 :يخترق بيانات الجيش األمريكيّ  )غاري ماكينون(القرصان  -6

 باخرتاق أجهزة حاسوبٍ  2002و 2001بني عامي  )غاري ماكينون(اُم االسكتلندي   
 املعلومات اليت حبوزة أمريكا عن األجسام الغريبة  مجعَ  )ماكينون( وكان دافعُ . باجليش األمريكيّ  ةٍ خاص

األضرار النامجة  أهم من ضمن من أنظمة التشغيل ةٍ م هِ مُ  اتٍ ف لَ مَ  فُ حذْ وكان  . )UFO( الطائرة
من  ةِ نَ و ابعة للجيش يف واشنطن واملكَ ة التّ ما أدى إىل إغالق شبكة املنطقة العسكريّ االخرتاق هذا عن 

 . ساعة 24ألفي جهاز حاسوب ملدة 

بذلك ويواجه  ).إيرل(باألسلحة يف حمطة  ةٍ خاص  تٍ أيضًا حبذف سجال  )ماكينون(وقام   
 . هة إليهعاماً إذا متت إدانته بالتهم املوجّ  60حكماً بالسجن ملدة  االخرتاق

 ):ظتش(يخترق شركة  )ألبرت غونزاليس(القرصان  -7

مليون بطاقة ائتمان  90بسرقة أكثر من  )اكرزاهل(من رئيس عصابة  )ألربت غونزاليس(أدين   
 )DSW( جزئة، مبا فيهاوغريها من شركات جتارة التّ ،  )TJX( وأرقام بطاقات السحب اآليل من
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بتهمة  2009 سنة )غونزاليس(أدين و .  )ديف وبسرتز( وسلسلة حمالّ ، ) OfficeMax(و
  . عاماً  عشرينة عليه بالسجن ملد  مَ كِ وحُ  .رقةوالسّ  ،االحتيال

 

 :للتكنولوجيا )أتش بي غاري(تخترق بيانات شركة  )أنونيموس(القراصنة  8

بنسخ وقامت ). أتش يب غاري(حسابات شركة  2011عام ) أنونيموس(اخرتقت جمموعة   
 ركةَ الش  ، ونشرها للرأي العام ما عّرضَ ة بالشركةورسائل الربيد االلكرتوين اخلاصّ  ،اآلالف من الوثائق

 .واحنسرت بذلك مسعتها. فادحةٍ  إىل خسائرَ 

 ):سوني(تخترق  )لولزيك(القراصنة  -9

 وسرقوا بياناتٍ  ،)بيكتشرزسوين (شركة  )لولزيك(قراصنة جمموعة من  2011سنة اخرتقت   
 وكلماتٍ  ،نت أمساءتضم  سر موعة إن هذا اهلجوم  . كةاآلالف من عمالء الشّر  وعناوينَ  ،ةً يوقالت ا

الذي اخرتق نظام تشغيل  )جورج هوتز(ضد  ذت إجراًء قانونيا ألا اخت  )سوين(كان انتقامًا من 
 . يف وقت سابق )3بالي ستيشني (ألعاب ة منصّ 

 ):نيوز أوف ذا وورلد(صحيفة قراصنة فضيحة  -10

 مكاملاتِ سون على الربيطانية يتجس  )نيوز أوف ذا وورلد(العاملون يف صحيفة  ُضِبط  
 . صحفي  قٍ بْ سَ  تحقيقِ ل سعيا منهمة اهلاتفيّ واملشاهري  ،نيياسيّ لسّ ا

 اخلاصة ويت الص شاهري بعض امل على حسابات بريدت نصّ لتّ با 2002سنة قامت الصحيفة  
يل إ(األزياء  من ضمنهم عارضةُ  مأجورينَ  نيَ قِ ق مبحَ  إليها، والبقاء فيها مستعينةً  خولوالدّ  م،

 غلقُ  مت و . ةة الربيطانيّ من العائلة امللكيّ  اتٍ فضًال عن شخصي  )سيينا ميلر(لة واملمث  ،)ماكفرسون
  .اليت شّلْت نشاطها حيفة يف أعقاب هذه الفضيحةالصّ 
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