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 المعالجة التشريعية الوطنية والدولية للسرقة التقنية

 د. بوكــر رشيــدة                                                                                                      
 استادة محاضرة قسم "ب"
 كلية الحقوق والعلوم السياسية
 الجـزائر مستغانم

                                                           

 المـلخـص:

تركز هذه الدراسة على حبث مسالة املواجهة التشريعية جلرمية السرقة التقنية، بإعتبارها أداة حامسة ملكافحة 
جزائية طاهلا التطور إحدى صور اإلعتداءات على حق ملكية القيمة املعلوماتية. بإعتبار أن مفهوم السرقة كجرمية 

والتحديث وذلك بدخول تقنية احلوسبة واإلتصال حياة الناس وإعتمادهم عليها يف العديد من جماالت حياهتم، هذه 
 التقنية اليت أصابت نظرية اجلرمية من حيث: طبيعة السلوك، حمل اجلرمية، ونص التجرمي.

رقة التقنية، لندخل من ذلك إىل رحاب املبحث الثاين وقد كان لزاما علينا البحث بداية يف اإلطار الواقعي للس
لدراسة مدى تصدي الدول تشريعيا جلرمية السرقة التقنية سواء على املستوى الوطين او الدويل أو اإلقليمي، وقد أهنينا 

 البحث خبامتة إشتملت على أهم النتائج  والتوصيات.        
 المعلومات-المال المعلوماتي-الكلمات المفتاحية: جرائم تقنية المعلومات 

Abstract: 

  This study on searching of the liquefied confrontation legislative for crime of the 

technological robbery concentrated, in considering her decisive instrument for struggle one of 

images the assaults justifiably ownership the valuable informatics. In considering that the 

understandable robbery as criminal crime lengthened her the development and the update and 

that in technological incomes aalHwsbt and the communication life of the people and their 

dependency on her in several their alive domains, this technicality which theory of the crime 

hit with respect to: Nature of the behavior, in place of the crime, and text of the 

incrimination.. 

      Already was imperatively on us the searching beginning in the realistic frame for 

the technological robbery, to enter thereof to spaciousness of the topic the second for 

study range of challenge states legislative for crime the technological robbery whether 

on the national level or international or regional, and the searching in end ended 

included on the more important results and the recommendations 
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Crimes of technical information-   Information money- the information 

 

 مقدمــــــة 

على مراحل متعددة، ولعل آخرها ما ظهر مع ظهور القيم  حق الملكيةلقد تطور الفكر القانوين يف سبيل محاية    
املعلوماتية اليت متثل القيم املادية بطريقة غري مادية يف أحيان كثرية مبا يعرف مبلكية القيمة املعلوماتية. هدا النوع األخري مبا 

صر له من اإلعتداءات هلا من خصائص متيزها عن غريها أجربت رجال القانون على البحث يف محايتها من عدد ال ح
 .1مستعينني يف ذلك مبا هو قائم من نصوص أو باملطالبة مبا جيب أن يتوافر هلا من محـاية

، ونتيجة للطفرة التكنولوجية يف العامل الرقمي، بدا ظاهرا األمهية 1فنتيجة لتعاظم القيمة اإلقتصادية للمعلومات     
ت ملكيتها بإهتمام كبري وتظافرت اجلهود الدولية حلمايتها من خالل العديد اإلقتصادية اليت متثلها املعلومات، ولقد حظي

، وعلى 1002ومن أبرز احلهود الدولية يف هدا اإلطار اإلتفاقية األروبية حول جرائم تقنية املعلومات  من اإلتفاقيات،
 .  1020املستوى العريب كانت اإلتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات 

و إن كان ذلك كذلك، فإن العدوان على األموال عرب تقنية املعلومات أمرا أصبح يتجاوز جمرد النصب واإلحتيال،     
نظرا ملا وفرته  بالمال المعلوماتي أو اإللكترونيفإن الصعوبة تربز يف منطق حبث جرائم سرقة املعلومات أو ما يعرب عنه 

رتونية األمر الذي أدى إىل وجود قالب جترميي مستحدث أصطلح عليه بـ : تقنية املعلومات بيد اجلناة من وسائل إلك
 السرقة التقنية"."

 :1ويف ظل هذا فقد تعرض مفهوم السرقة كجرمية لتطور ضابطه يف أمرين    

 فيه.األول: تعديل مفهوم السلوك املادي يف اجلرمية، إذا أصبح ذا صبغة معنوية ظاهرا يف الوسائل املعنوية املستخدمة 

 الثاين: تعديل مفهوم املال، حيث ظهر املال املعلومايت املتصف خبصائص معنوية.       

إن  بناء على ذلك سنقوم بتسليط الضوء على جرمية السرقة التقنية وذلك باإلجابة على اإلشكال احملوري التايل:     
كانت أغلب دول العالم قد تنبهت إلى كون أن جريمة السرقة التقنية ذات طبيعة مستقلة عن السرقة التقليدية 
وأنه لم يعد من الممكن تطويع النصوص الجزائية التقليدية لتستوعب فيها هذا القالب المستحدث من الجريمة 

ى نجاعتها في تحقيق الحماية بموجب تدخلها الذي ال ينسجم ووسائل وألفاظ تلك النصوص التقليدية، فما مد



 

106 
 

خاصة مع تعدد صورها وتطورها مع تطور تكنولوجيات الحوسبة واإلتصال؟ وهل إستطاع المشرع الجزائري إيجاد 
 الصيغة الشرعية لموائمة المعلوماتية مع فكرة إختالس الحيازة فيها؟ 

 ئي كمايلي:لإلجابة على اإلشكالية املطروحة مت إعتماد التقسيم الثنا
املبحث األول مت ختصيصه لبحث اإلطار الواقعي للسرقة التقنية وذلك يف مطلبني، خصصنا األول منه لدراسة        

 املظاهر العامة للسرقة التقنية، أما الثاين فأفردناه لدراسة املظاهر اخلاصة للسرقة التقنية للمعلومات السرية لبطاقة اإلئتمان.

 ين فتم ختصيصه لدراسة اجلهود الوطنية والدولية للحماية من السرقة التقنية من خالل مطلبني كذلك.أما املبحث الثا    
 المبحث األول: اإلطار الواقعي للسرقة التقنية 

تتعدد صور السرقة التقنية حيث يصعب ضبطها، كما تتطور تبعا لتطور تكنولوجيات احلوسبة واإلتصال، سنحاول من    
صور منوذجية شائعة تصلح تطبيقا عمليا هلذا النوع من اجلرائم )املطلب األول(، وملا كان سرقة بيانات خالل مايلي رصد 

أو معطيات بطاقة اإلئتمان صورة بارزة من صورها لذلك إرتأينا أن نتناول هذه الصورة بشيء من التفصيل)املطلب 
 الثاين(.

 المطلب األول

 المظاهر العامة للسرقة التقنية 

م طرق ووسائل اإلستيالء املعلومايت على املعلومات ذاهتا دون أوعيتها املادية بعدم املادية وهو ما يعرب عنه بعضهم تتس   
 أمناط رئيسية هي: 4، و ميكن تناول 1بأنه التوجد يف اجلرمية أثر مادي وال للسلوك غري املشروع فيها

 المعالجة أو المنقولة إلكترونيا االلتقاط الهوائي أو اإللكتروني للمعلومات الفرع األول:

وكوابلها ودائرهتا الكهربائية وما يتصل هبا من توابع تصدر أثناء تشغيلها إشعاعات   1معروف أن نظم املعاجلة اآللّية     
كهرومغناطيسية ميكن التقاطها وترمجتها إىل بيانات مرئية على شاشة تلفزيونية، وأن مثة إمكانية العرتاض والتقاط 

 .1املعلومات أثناء نقلها باملوجات القصرية من هناية طرفية إىل هناية أخرى

 الفرع الثاني:اإللتقاط الدهني للمعلومات

تتمثل هذه الصورة من صور اإلستيالء املعلومايت عندما يقوم الشخص بإستخدام حواسه املتمثلة يف السمع والبصر       
فيقوم بإلتقاط املعلومات وختزينها واإلستفادة منها دون إذن صاحب النظام املعلومايت، فتسمى تلك احلالة باإللتقاط 

 . 1لذهين للمعلومات وحيازهتا بدون حقا
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 الفرع الثالث: النسخ والنقل المعلوماتي

ويتحقق ذلك من خالل إصدار األوامر للنظام املعلومايت اخلاص باجلاين بعد أن يطلع على املعلومات املوجودة 
تظل معه املعلومات يف  لدى اآلخرين فيقوم بنسخها ونقلها إىل حاسبه الشخصي، والفرق بني النسخ والنقل أن األول

 .1حيازة من مت النسخ منه، أما يف النقل فيتم حرمان صاحب املعلومات منها

 الفرع الرابع: تحويل األرصدة البنكـية

تتمثل هذه الصورة عندما يقوم الفاعل هنا بتحويل مبالغ مالية إلكرتونية من حسابات إىل أخرى، و يفتح 
مالية طائلة، ويستويل على أموال اآلخرين بصورة غري مشروعة. واملالحظ أن حسابات ومهية حبيث حيصل على منافع 

الفاعل  يف هذا الفرض ميكن أن يرتكب فعله من داخل املؤسسة نفسها أو من خارجها، فهذا موظف أحد البنوك العاملية 
بنك املايل و يعدل أحد الربامج إستطاع خبربته احلاسوبية أن يفتح حسابا بإسم مستعار، مث يعمد إىل الدخول إىل نظام ال

حبيث يتم حتويل الكسور العشرية لسائر املعامالت املالية اليت تتم يف البنك إىل حسابه الومهي، ودون أن يلحظه أحد نظرا 
 لظآلة التحويالت، ولكنها كانت جتمع له يف النهاية ماليني الدوالت، حيث ألقي القبض عليه وحوكم عن سرقة تقنية.

أن حيصل الفعل من خارج املؤسسة املالية باإلستعانة بشبكة ااإلتصاالت ونظم تقنية املعلومات،  كما ميكن
 فيدخل الفاعل إىل نظام إدارة ومعاجلة املال املعلومايت داخل تلك املؤسسة، ويستعني خبرباته 

ذلك لكون الدخول إىل و برامج خاصة، ويعمد إىل التالعب يف قاعدة البيانات املالية للعمالء ال أمهية بعد 
 .1نظام املعاجلة اإللكرتونية للبيانات املالية يف املؤسسة كان بطريقة مشروعة أو بطريقة غري مشروعة

 المطلب الثاني

 المظاهر الخاصة للسرقة التقنية للمعلومات السرية لبطاقة اإلئتمان

، و ذلك من أجل التيسري على األفراد شاع يف اآلونة األخرية إستعمال بطاقات اإلئتمان على إختالف أنواعها
يف معامالهتم املالية، وقد ساعدت الثورة املتسارعة لنظم احلوسبة ونظم اإلتصاالت، وخاصة األنرتنت على نقل املعلومات 
عرب العامل خالل حلظات معدودات، فاصبحت بطاقات اإلئتمان أكثر وسائل الدفع إستخداما وإنتشارا حمليا وعامليا، فقد 

 .1طت األنرتنت املصارف بنقاط البيع اإللكرتونية وأجهزة سحب النقود أينما وجدترب
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وقد ظهرت مع تطور دور هده البطاقة يف احلياة اإلقتصادية، وإنتشار إستخدامها من قبل املتعاملني هبا، 
، كتزويرها 1البالستيكيةجرائم الدائنية أو الجرائم إستخدامات أخرجتها من دائرة املشروعية. واليت يطلق عليها 

 واإلحتيال بواسطتها وسرقتها وغري ذلك من أشكال اإلجرام.
والواقع أن سرقة بطاقة اإلئتمان ال يشكل دائما سرقة تقنية، فكما سنرى فإن البطاقة تتكون من جسم مادي 

اجة إلستخدام هذا اجلسم ورقم سري يتم من خالله التعامل هبا، وأحيانا ما يقتصر التعامل بالرقم السري فقط دون ح
 .1املادي للبطاقة كما يف حالة التعامل من خالل شبكة املعلومات الدولية

 وقبل دراسة هذه الصورة من اإلجرام، البد لنا بداية من التعرف على ماهية هذه البطاقة. 
 الفرع األول: تعريف بطاقة اإلئتمان

دفع اإللكرتوين عامة، وبطاقات اإلئتمان خاصة، على مل تويل أغلب التشريعات إهتمامها بتعريف بطاقات ال
واخلاص بتأمني  2831-12مبقتضى القانون رقم خالف ذلك قام املشرع الفرنسي بإحداث البطاقة البنكية بصفة عامة 

واملتعلق باألمن اليومي واملعدل للقانون النقدي واملايل،  2001-1002الشيكات وبطاقات الوفاء، فضال عن القانون 
صادرة عن إحدى مؤسسات اإلئتمان  على أنـه" تعترب بطاقة الدفع كل بطاقة 21-281يث قام بتعريفها مبوجب املادة ح

 وتسمح حلاملها بسحب أو حتويل النقود. 2-823أو إحدى اجلهات املنصوص عليها يف املادة 
حب األموال فقط"، ليقوم بعد ذلك تعترب بطاقة سحب كل بطاقة صادرة عن اهلئيات السابقة، وتسمح حلاملها بس     

املتعلق بالشروط  300-1001ضمن املنظومة التشريعية مبوجب األمر رقم  04-1002بإدخال أحكام التوجيه األرويب
-281، ليعدل املادة  184-1001، مث املرسوم التنفيدي رقم 1اليت حتكم تقدمي خدمة الدفع وإنشاء مؤسسات الدفع

 التقنني النقدي واملايل اليت عرفت وسيلة الدفع على أهنا "كل جهاز شخصي وجمموعة إىل 41-288ويضيف املادة  2
من اإلجراءات املتفق عليها بني مستخدم خدمة الدفع ومزود خدمة الدفع متكن مستخدم اخلدمة من إعطاء األمر 

 دفع من بينها بطاقة اإلئتمان.بالدفع". واملالحظ أن املشرع الفرنسي تبىن تعريف واسع يشمل يف نطاقه مجيع أدوات ال
بإضافة الباب الرابع إىل الكتاب   1008فيفري  00املؤرخ بـ  01-08املشرع اجلزائري ومبوجب القانون كما قام         

الرابع من القانون التجاري واملعنون يف "بعض وسائل وطرق الدفع" ، ليضمن يف الفصل الثالث منه بطاقات السحب 
من التقنني  2-281، وقد جاء مضمون هذه املادة مطابقا متاما لنص املادة 18مكرر  848ادة والدفع وذلك يف امل

النقدي واملايل الفرنسي. وكما هو مالحظ أن املشرع تطرق إىل بطاقة الدفع والسحب دون باقي البطاقات األخرى، لكن 
بطاقة ذاهتا ووفقا إلتفاق املربم بني العميل ذلك ال يعين عدم إدخال بطاقة اإلئتمان ضمن املفهوم السابق، ذلك أن ال

واجلهة املصدرة هلا قد متارس وظيفة اإلئتمان والوفاء والسحب معا، وأمام عدم وجود تعريف دقيق وواضح هلا، أخـذ الفقه 
 على عاتقه هذا التحديد. 
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خاصة يصدرها المصرف لعميله كي بطاقة فمن وجهة النظر الفقهية، فإن لبطاقة اإلئتمان تعريفات عديدة منها بأهنا    
تمكنه من الحصول على السلع والخدمات من محالت و أماكن معينة عند تقديمه هذه البطاقة، ويقوم بائع السلع 
أو الخدمات بتقديم الفاتورة الموقعة من العميل إلى المصرف مصدر اإلئتمان، فيسدد قيمتها له، ويقدم المصرف 

البطاقة التي . أو اهنا "1"لقيمة لتسديدها أو بخصمها من حسابه الجاري لطرفهللعميل كشفا شهريا بإجمالي ا
تسمح للعميل بشراء بضائع أو الحصول على خدمات من منافد البيع أو الخدمات، شريطة أن يتم الدفع على 

ائدة تتراوح فترات، حيث يحق للعميل دفع جزء من المبلغ أخر الشهر بينما يقسط الباقي على شهور تالية بنسبة ف
 1.وفق نصوص العقد بين العميل و المصرف 71-71بين 

–"بطاقة من ورق أو بالستيك أو مادة أخرى يصعب العبث في بياناتها أو تزويرها، تصدؤها جهة وهناك من عرفها 
يدكر فيها إسم العميل الصادرة لع وعنوانه و رقم حسابه لدى الجهة التي أصدرتها، -بنك أو شركة غستثمار

عندما يحصل هذا العميل على سلعة أو خدمة فبدال من أن يدفع الصمن فورا فإنه يقدم بطاقة اإلعتماد إلى و 
البائع الذي يدونها بياناها في الفاتورة، التي يوقعها العميل، ثم يرسل البائع الفاتورة إلى مصدر البطاقة حيث 

إلى العميل أخر كل شهر أو مدة متفق عليها طالبة يسددها له، ثم تقوم الجهة مصدرة البطاقة بإرسال الفاتورة 
 . 1"سدادها

جممل القول، فإن بطاقة اإلئتمان هي بطاقة مستطيلة الشكل ذات أبعاد قياسية، مصنوعة غالبا من مادة البالستيك،    
املصرف املصدر، ومسجل على وجهيها جمموعة من البيانات األساسية وهي: إسم وشعار املنظمة الدولية، إسم وشعار 

رقم البطاقة، إسم حامل البطاقة، تاريخ اإلصدار، تاريخ الصالحية، صورة حامل البطاقة يف بعض أنواع البطاقات، 
 . 1الشريط املمغنط، شريط التوقيع، رقم التعريف الشخصي

 الفرع الثاني: أساليب اإلستيالء على بيانات بطاقات اإلئتمان
اجلاين لإلستيالء على املعلومات السرية للبطاقة وإستخدامها يف سحب غري هناك أساليب عديدة يستخدمها 

 مشروع، ومن أبرزها:
: يتم هذا األسلوب عن طريق إنشاء مواقع مزيفة على شبكة األنرتنت حبيث يبدو أوال: اسلوب إنتحال الصفة

اة عادة باحلصول على البيانات اخلاصة باملوقع أن هذا املوقع املزيف، وكأنه املوقع األصلي املقدم لتلك اخلدمة، و يقوم اجلن
األصلي وعنوانه ورقمه عن طريق األنرتنت، مث يستخدمون هده البيانات إلنشاء املوقع األصلي، وبعد ذلك يقومون 

 بتعديل البيانات السابقة على املوقع األصلي ، حبيث ال يكون على األنرتنت إال موقع واحد بنفس العنوان.
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ملوقع املزيف، يستقبل عليه اجلناة مجيع التعامالت اليت يقدمها عادة املوقع األصلي لعمالئه عرب وبعد إنشاء ا
شبكة األنرتنت، فيتم استقبال الرسائل اإللكرتونية اخلاصة باملوقع األصلي واإلطالع عليها، ومن مت يتم اإلستيالء على 

 .1البيانات اخلاصة ببطاقات اإلئتمان
ويتحققق ذلك عن طريق تسخري اجلاين لمشروع لمنظومة خطوط اإلتصاالت اإللكترونية: ثانيا: الولوج غير ا

خرباته ومهاراته باإلستعانة بربامج خاصة يف فك رموز الشفرات وجتاوز جدار احلماية للملفات املتضمنة للمعلومات 
 . 1نتالشخصية للعمالء واليت تكون معاجلة وخمزنة يف احلاسوب الرئيسي عرب شبكة األنرت 

وجتدر اإلشارة يف هدا املقام، إىل أن اجلاين يف احلاالت السابقة قد ال يكتفي باإلطالع على الرقم السري والذي 
يتعامل به صاحب الرصيد لدى البنك بالتعامل يف هذه األموال حلسابه اخلاص فيرتتب على ذلك نقص يف الذمة املالية 

ألمر الذي يرتتب عليه اإلضرار بالتعامالت اإللكرتونية. هذا وقد إختلف للمجين عليه بسحب اجلاين من هذا الرصيد، ا
حول التكييف القانوين هلذا النشاط اإلجرامي، وكان من بينهم من رأى فيه جرمية السرقة على أساس أن اجلاين  1الفقه

نرتنت وإيداعه يف عندما قام بسرقة رقم بطاقة العميل السري وإستخدامه يف السحب من رصيده عن طريق شبكة األ
حسابه يشكل جرمية السرقة ألنه خلصت له حيازة النقود املسروقة رغم عدم قبضها وتسليمها إياه، و ذلك ألن هذا 

 .1األمر يعد أثرا من آثار اجلرمية وهو األمر الدي مييز ما بني السرقة املعلوماتية والسرقة التقليدية
 قة التقنـية المبحث الثاني: المواجهة التشريعية للسـر 

إن التزايد املستمر يف إستخدام وسائل تقنية املعلومات يف خمتلف امليادين، وإنعكاساته اخلطرية، غري موضوع 
املصاحل احملمية يف جرائم تقنية املعلومات عامة، ويف هذا املناخ تظافرت اجلهود الوطنية )املطلب األول( والدولية )املطلب 

نوين للحماية، فهل مشل نطاقه ياترى جرمية السرقة التقنية ؟ هدا ما سنعاجله من خالل املطلبني الثاين( يف وضع اإلطار القا
 التاليني.

 المطلب األول: التشريعات على الصعيد الوطني

إذا كان غالبية الفقه القانوين يعرتف مبفهوم جديد للسرقة وهو السرقة التقنية، ويقرون بضرورة احلماية اجلزائية، 
إختلفوا حول آلية هذه احلماية على األقل يف بداية ظهور هذه الظاهرة، لتتنبه التشريعات املقارنة لعدم كفاية  إال أهنم

وهدا ما سنراه من ، النص التقليدي لتحقيق هذه احلماية للمال اإللكرتوين من خماطر السرقة، متجهة لسن نصوص قانونية
  خالل الفروع املتقدمة من هذا املطلب.

 ألول: الحل التشريعي التقليديالفرع ا
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تشرتط النصوص العقابية املنظمة جلرمية السرقة مع إختالف طفيف فيما بينها يف حمل جرمية السرقة أن يكون 
شيئا منقوال مملوكا للغري، فضال على فعل االختالس الذي يقتضي أن يقوم اجلاين بإخراج املال من حيازة مالكه أو حائزه 

االستئثار به، ممّا يقتضي أن يفقد اجملين عليه يف هذه اجلرمية هذا املال حال وقوعه حتت سيطرة واحدة أو بنية حرمانه من 
 .1حيازة واحدة

وبتطبيق ذلك على السرقة يف البيئة الّتقنّية يصادف نوعني من االعتداءات: األوىل وتنصب على األشياء املادية  
وحىت املعلومات على الوسيط املادي الذي يتضمنها. وهذه احلالة ال تثري  للنظام مثل املعدات والتوابع والكوابل بل

إشكاالت يف الواقع العملي نظرا الن هذه املكونات تعترب ماال ماديا منقوال وهو ما تتطلبه نصوص السرقة ومن قبيل ذلك 
من قانون  1( 012فرنسي, واملادة)من قانون العقوبات ال 1( 822من قانون العقوبات اجلزائري, املادة ) 1( 880املادة )

وكما -العقوبات السوري. إاّل أن السرقة على النحو السابق ليست هي الشائعة يف البيئة الّتقنّية، إذ يعمد اجلناة عادة 
يف ذاهتا منفصلة عن وسيطها املادي، وهو ما  1إىل االستفادة من إمكانات هذه الّتقنّية لالستيالء على املعلومات -رأينا

ثري عدة عقبات أثناء حماولة مّد مظّلة احلماية اجلزائية مبوجب نصوص الّسرقة على املعلومات واليت ميكن بلورهتا يف الّنقاط ي
 الّتالية:

إذا افرتضنا وقوع فعل االختالس على املعلومات فاّن ذلك يصطدم بكون اختالسها ال يعين خروجها عن  العقبة األولى:
دث انّه يفقد ميزة االستئثار هبا بينما يقتضي فعل االختالس بصدد هذه اجلرمية خروج املال سيطرة حائزها و كل ما حي

 بصفة كلّية عن سيطرة اجملين عليه!
: يف حالة وقوع االختالس على املعلومات حال جتسّدها يف شكل مسعي أو مرئي عن طريق االلتقاط العقبة الثّانية 

 لبصر؟الّذهين هلا سواء عن طريق السمع أو ا
: املعلومات من طبيعة غري مادية فكيف يتصور أن يرد فعل االختالس الذي هو من طبيعة ماديّة على شيء العقبة الثّالثة

 معنوي؟ 
تربير إمكانية محاية املعلومات مبوجب نصوص السرقة  وذلك من خالل  1ويف هذا الصدد فقد حاول البعض

 1، كما حاول البعض1ات املادية وغري املادية وعارضه جانب من الفقهتوسيع تفسري عبارة شيء أو مال لتشمل املكون
، يف حني ذهب البعض إىل تفسري ذلك 1قياس سرقة املعلومات على االستيالء على القوى احملرزة وعارضه جانب آخر

ليت تكفلها ، ومقابل هذه اآلراء اليت حتاول تربير مشول املعلومات باحلماية ا 1على أساس نصوص سرقة االستعمال
إىل ضرورة االعرتاف بالكيان املادي  1نصوص السرقة مبا القته من صعاب نظرا لطبيعتها غري املادية، نادى إجتاه يف الفقه

على سند من القول أن التطور التكنولوجي املوجود أو احملتمل فيما بعد يفرض علينا ذلك،  -أي املعلومات-للشيء
كن أن تكون شيئا حمسوسا ولكن هلا كيان مادي ميكن رؤيته على الشاشة مرتجم إىل فاملعلومة وفقا هلذا الرأي ال مي
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أفكار، كما أنه ميكن االستحواذ على هذه الربامج واملعلومات عن طريق تشغيلها أي وضعها يف جهاز معني واستعمال 
 التكنيك الالزم للتشغيل عن طريق استخدام كلمة السر.

دى محاية املعلومات مبوجب نصوص السرقة التقليدية قد أثارت جدل واسع مما سبق خنلص إىل أن مسألة م 
الذي قد يصل إىل درجة التناقض يف جمال الفقه وخالفا يرقى إىل مستوى التعارض يف حميط القضاء، إال أن هذا اخلالف 

بصورها في الصعوبات التي تعيق تطبيق نصوص السرقة على سرقة المعلومات ال يعكس إال حقيقة واحدة وهي 
، وإن كان املقام مل يتسع ولن يتسع هنا لذكر مجيع اآلراء اليت قيلت يف هذا الشأن، فإننا نكتفي بالقول أن البيئة التقنية

الدراسة التحليلية ملختلف االجتاهات الفقهية والقضائية أظهرت قصور النصوص التقليدية املنظمة جلرمية السرقة ومرد ذلك 
 إىل ما يلي:

كلمة الشيء اليت إستخدمتها بعض التشريعات اجلزائية بشكل جمرد كاملشرّع الفرنسي، وتبعه يف ذلك املشرّع إن  -2
اجلزائري واليت دفعت البعض إىل القول بان مدلول هذه الكلمة من االتساع حبيث يشمل األشياء املادية وغري املادية وهو 

 ميكن إقراره على اإلطالق، ذلك أن تفسري هذه الكلمة ينبغي أال ما جيعل املعلومات تدخل يف نطاق هذه الكلمة أمر ال
 1الذي يقتضي نقل الشيء أو أخذه أو نزعه من مالكه 1يكون مبعزل عن العنصر الثاين يف السرقة أال وهو فعل االختالس

 هذا الشيء بطبيعته ماديا. متضمنا تغيريا يف احليازة القانونية هلذا الشيء، ويقود مثل هذا املنطق القانوين إىل أن يكون
بل حىت إذا ما حتقق االختالس دون نزع الشيء من مالكه ألنه حتت اليد العارضة للجاين، فان القول بذلك ال ينفي      

 عن احملل طبيعته املادية، فاليد العارضة تفرتض أن الشيء موجود بني يدي الشخص ويعد ذلك دليال على ماديته. 
القضاء يف خمتلف الدول يف تفسريه للنصوص اليت تنظم جرمية السرقة  هذا هو ما إستقر عليهولعل ما يدعم رأينا 

منذ فرتة طويلة، على أن فعل األخذ أو االختالس يف السرقة جيب أن يرد على مال مادي، وأن األشياء املعنوية ومن 
إذا إختذت هذه األموال مثل احلقوق واآلراء ضمنها املعلومات املعاجلة آليا ال تصلح أن تكون حمال هلذه اجلرمية إال 

الذي جاء يف  2111نوفمرب  12يف  28واالبتكارات مظهرا ماديا، ومن ذلك حكم حمكمة إستئناف باريس الدائرة 
النقل الذي ينصب فقط على المعلومات مهما كانت قيمتها ال يمكن أن يدخل في مجال تطبيق حيثياته ان"...

   ..  1" أن ينصب االختالس التدليسي على شيء ماديالتي تشترط  911المادة 
إن ما ذهب إليه البعض من الفقه إىل إعتبار النبضات اإللكرتونية أو اإلشارات اإللكرتونية املمغنطة من قبيل القوى  -1

جهة فإن احملرزة، ومن مت إمكانية قياس سرقتها على سرقة الكهرباء هو يف احلقيقة رأي منتقد من عدة نواحي، فمن 
نبضات يف طور النقل والتبادل عرب شبكات االتصاالت هي عبارة عن  املعلومات املخزنة يف نظم املعاجلة اآللّية أو

وال ميكن بأي حال من األحوال إعتبارها طاقة أو قوة كما هو شأن التيار  إلكترونية تستمد حياتها من الطاقة
املعلومات على سرقة التيار الكهربائي، ذلك أن الكهرباء من قبيل ، ومن جهة أخرى ال ميكن قياس سرقة 1الكهربائي
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األشياء املادية إذ هي طاقة وقوة ختضع لسيطرة من يولدها وله القدرة يف أن يتحكم هبا بل وإستعماهلا فيما يبتغي من 
ا تصلح حمال جلرمية السرقة. أغراض ومتكني غريه من استعماهلا، ومن مث فأهنا تصلح موضوعا للملكية واحليازة، ومن مث فإهن

أكثر من ذلك فإن الكهرباء بطبيعتها صاحلة للنقل من مكان إىل آخر وهو ما يستتبع بالقول بصالحيتها للخروج من 
حيازة صاحبها والدخول يف حيازة شخص آخر ليس له احلق فيها، مبا يعين إمكانية حتقق فعل األخذ واملشّكل إحدى 

 رمية السرقة.عناصر الرّكن املادي يف ج
فضال عن ذلك فإن الكهرباء بطبيعتها قابلة للقياس، حيث ميكن حتديدها من حيث الكم على وجه الدقة، كما 
أهنا ال توجد يف عدة أمكنة يف آن واحد وذلك على خالف املعلومات، ذلك أن هذه األخرية  وإن كان باإلمكان 

ألحوال أن يسفر هذا التحديد على قياس دقيق هلا مبا ميكن من حتديدها من حيث الكم إال أنه ال ميكن بأي حال من ا
إحتساب املقدار الذي مت سرقته منها على وجه الدقة، كما أن املعلومة الواحدة ميكن نسخها على أكثر من وسيط أو 

 Flash memory, القرص القابل لإلزالة DVDوحدة من ذلك القرص املرن، القرص الرقمي املتعدد االستعمال 
 , وهو ما خيتلف متاما عن الكهرباء.الواحدة... وهو ما يعطينا يف النهاية عدد ال حصر له من املعلومة 

وألن  لتخلف علة القياسوبعبارة موجزة ميكننا أن نقول أنه ال ميكن قياس سرقة املعلومات على سرقة الكهرباء 
هكذا نصوص شرعت خصيصا لتطال األمناط اليت تنظمها، وهي نصوص خاصة ال يتوسع يف القياس عليها، بل ال نبالغ 

 جزءا من النصوص الخاصة يعد إستثناء على أصل واالستثناء ال يتوسع فيه.إن قلنا أن 
حي، فمن جهة فإن سرقة إن ما استند عليه البعض على أهنا سرقة استعمال فهو رأي منتقد من عدة نوا -8

االستعمال ال تقوم على جمرد حصول السرقة الستعمال الشيء املختلس استعماال مؤقتا، إمنا ينبغي فوق ذلك رد الشيء 
املسروق حاال بعد استعماله، وما يتطلبه ذلك من إرجاع للشيء املسروق كامال وحبالته اليت سرق عليها، ذلك أن احتفاظ 

فرتة استعماله ينفي عن االستعمال صفة التأقيت مما يشكل قرينة على قيام نية التملك، وإتالفه له  اجلاين بالشيء أو طول
 دون إرجاعه يشكل جرمية إتالف.

وإن كان ذلك كذلك، فنحتاج إذا إىل تفسري الحتفاظ اجلاين بنسخة من املعلومات األصلية اليت ميكن 
، وذلك بفضل 1هو يف حاجة إليها، إذ هي مبثابة األصل بل هي كذلكاستعماهلا يف أية حلظة بل وبصورة دائمة طاملا 

تقنية املعلومات اليت أمكنت من استخراج نسخ من املعلومات مطابقة لألصل وهلا نفس القيمة العلمية سواء كان ذلك 
...,  وهو األمر الذي ينفي عن    write these files to CDأوsend to أو باألمر copy باألمر 

 تعمال صفة التأقيت, وينتفي بالتايل عن هذا الفعل وصف سرقة االستعمال.االس
بل وحىت على افرتاض اعتبار السلوك هنا سرقة استعمال )سواء كان حملها اآللة أو أصل املعلومة ( وذلك يف  

( 0821ال )املادة )ظل القوانني اليت جترم سرقة االستعمال بصفة عامة على خالف املشرع اجلزائري كالتشريع السوري مث
(, إال أنه يصطدم بعقبة أخرى خاصة مع التطور املستمر للتقنية يوما بعد يوم وما أفرزته من من قانون العقوبات السوري
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تسهيالت مما أمكن معها احلصول على نسخ متعددة من املعلومات من خالل طرفية أو وحدة التقاط خارجية تتصل 
فما هو تفسير صرية من استعمال أيهما بالنظام املركزي سلكيا أو ال سلكيا حبيث ال حيرم صاحب املعلومة ولو لفرتة ق

 ؟ هل هي أيضا سرقة استعمال؟ ذلك
، قد يدفع البعض إىل القول هنا أننا بصدد سرقة بسيطة إال أن ذلك غري صحيح ذلك بالنفي نعتقد أن اإلجابة ستكون

إدخاله يف حيازة اجلاين  أن االختالس حسبما هو مستقر عليه يف الفقه و القضاء يعين إهناء حيازة اجملين عليه للمال و
، ومثل هذا األمر حيتاج إىل تفسري وال ميكن تفسريه ال يف ضوء أحكام سرقة االستعمال  1وهو ما ال يتحقق و احلالة هذه

 تتالءم والطبيعة اخلاصة هلذه النبضات اإللكرتونية. نصوص جديدةوال يف ضوء أحكام السرقة وإمنا يف ضوء 
لمعلومات اليت قال هبا البعض مسألة ال ميكن التسليم هبا بل وخمالفة للمفاهيم إن فكرة الكيان املادي ل-4

الّتقنّية, فالطبيعة املعنوية للمعلومات مستوحات تلقائيا من البيئة التقنية اليت تعيش فيها، وتتمثل هذه األخرية يف إطار 
، هذا اهلجني الذكي الذي جاء نتيجة املزيج بني سرقة املعلومات يف العامل االفرتاضي املتمثل يف نظام املعاجلة اآللية

, عامل ليس له وجود وإن حمتواه جمرد نبضات كهرومغناطيسية تستمد -كما سبق و أن رأينا–االتصاالت واحلوسبة 
ا ذلك، بتمّتعها بالكيان املاّدي جملّرد أن الّتطور التكنولوجي يفرض علين حيويتها وتفاعلها من الطاقة، وال ميكننا الّتسليم

 بل ال بد من وضع األحكام والنصوص القانونية اليت تتناسب  وطبيعتها اخلاصة.

 الفرع الثاني: الحل التشريعي بنصوص خاصة

أزمة القانون إن الطبيعة اخلاصة اليت تتمّيز هبا اإلعتداءات اليت تطال املعلومات جعلتها ختلق ما يسمى بـ: " 
ما ينتج من تقنّيات و بني ما يرتكب يصددها من جرائم وبني ما يرصد هلا من حيث تضّخم الفارق ما بني  الجزائي",

نصوص تشريعية ملواجهة هذه الظاهرة، خاصة وأن القانون اجلزائي ال يتطور بنفس السرعة اليت تتطور هبا التكنولوجيا أو 
ال املستحدثة مل يعد يقتصر مهارة الذهن البشري وتسخري املبتكرات لالستخدام السيئ، واألسوأ من ذلك أن األشك

إعتداءها على القيم املاّدية اليت كانت حممية بقانون العقوبات، بل إمتد هذا االعتداء إىل األنساق املعلوماتية املختلفة، ويف 
ف هذه احلالة بدى النص التقليدي املنظم جلرمية السرقة القائم يف قانون العقوبات يف اجلزائر ويف خمتلف الدول مع اختال

طفيف فيما بينها قاصر عن حتقيق احلماية الكافية واملتكاملة للمال اإللكرتوين من خماطر السرقة التقنية، ألن حمل العدوان 
 جديد مل يسبق أن تعرف عليه قانون العقوبات حىت يبسط عليه محايته.

السرقة التقنية، فقد وعليه فقد تنبهت التشريعات املقارنة لذلك فعمدت لسن نصوص قانونية جديدة تعاجل  
 ،أ من قانون العقوبات األملاين مرتكب هذا الفعل فنصت علة أنه "108عاقبت املادة 
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يعاقب كل إعتداء على الدمة المالية للغير بقصد الحصول على منفعة مالية له أو للغير و ذلك بالتالعب 
ر في تنفيد برنامج أو بإستعمال بيانات مصطنعة في نتيجة المعالجة اآللية للبيانات إما بإصطناع  برنامج أو بالتأصي

 "".أو غير صحيحة او بإستعمال البيانات على نحو غير مشروع

كل من يحصل لنفسه أو لغيره على منفعة بإستخدام " كما إعتمدت النرويج نصوصا مماثلة حيث عاقبت
وسيلة وعلى نحو غير مشروع معلومات غير صحيحة أو ناقصة، أو بتعديل برنامج حاسب آلي أو بالتدخل بأي 

 .1 في نتيجة المعالجة اآللية للبيانات مسببا ضررا أو خطرا للغير"

: أنه يعد مرتكبا لعمل آثم كل من باشر عمدا  ،ب اليت نصت 832كما إستحدث املشرع الكندي املادة 
ومات يف ذاهتا شيئا أو ماال ميكن كما أن القضاء إعترب املعلبسرقة البيانات أو جعلها غير صالحة أو عديمة الفائدة"، 

 . 1من قانون العقوبات 183أن ترد عليه السرقة، وبالتايل تطبق على الفاعل املادة 

 حيازة او نقل أو إستخراج أو إعادة إنتاج بغش المعلوماتجرم املشرع الفرنسي فعل  كذلك فعلت فرنسا، حيث      
، وهي أفعال كلها تنطوي 1 2888-1024قتضى القانون رقم مبوجب التعديل الذي أدخله على قانون العقوبات مب

حتت التالعب باملعلومات املعاجلة آليا، واملالحظ أن هذه الصياغة اليت جاء هبا املشرع سدت بفعالية الفراغ الذي كان 
 d'extraction ,موجودا بصدد جرمية سرقة املعلومات السرية يف نطاق األعمال، خاصة من خالل عبارة 

uduleusfra1والعقوبة جاءت أكثر صرامة من السرقة العادية. 
وإن كان ذلك كذلك، فإن بعض الدول مل تنتبه بعد هلذه الصور املستحدثة للجرمية ذات العالقة بتقنية 
املعلومات كما هو احلال يف اجلزائر، فرغم مواجهة هذا األخري جلرائم تقنية املعلومات مبكرا مبوجب التعديل الذي أدخله 

املتّمم لألمر رقم  1004خ يف العاشر من نوفمرب عام ( املؤر 28-04رقم )على قانون العقوبات مبقتضى القانون 
والذي أفرد القسم السابع مكرر منه حتت عنوان "املساس بأنظمة املعاجلة اآللّية  ( املتضمن قانون العقوبات280_00)

 هذا للمعطيات" والذي تضمن مثانية مواد نص فيها على عّدة جرائم. فإنه إىل غاية اليوم ال يوجد نص قانوين لتجرمي
املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم  04-01السلوك، كما مل يأت قانون رقم 

  واإلتصال ومكافحتها جبديد يف هذا اجملال. 
 المطلب الثاني: اإلتفاقيات على الصعيد الدولي و اإلقليمي

تفاقية اإلواجهة جرائم تقنية املعلومات بصفة عامة، مثل لقد ظهرت إتفاقيات على املستوى الدويل واإلقليمي مل
( واإلتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية 1002األروبية حول اجلرمية اإلفرتاضية واملعروفة بإتفاقية بودابست لعام  

 املعلومات، فهل كانت هنالك معاجلة تشريعية جلرمية السرقة التقنية؟
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 (1007ول الجريمة اإلفتراضية )إتفاقية بودابست لعام أوال:  اإلتفاقية األروبية ح

يف بودابست اجملر قامت ثالثون دولة أروبية بالتوقيع على أول إتفاقية ملكافحة جرائم  1002نوفمرب  18بتاريخ 
ة )وفقا تقنية املعلومات مبا يف ذلك الدول األربعة من غري األعضاء يف اجمللس األرويب املشاركة يف إعداد هذه اإلتفاقي

 من اإلتفاقية ( وهي كندا واليابان وجنوب إفريقيا والواليات املتحدة األمريكية. 80للمادة 

اقتناعا من الدول وقد جاء يف ديباجة إتفاقية اجمللس األورويب بيانا ملخاطر إنتشار شبكة املعلومات كما يلي" 
ل تنفيذ سياسة جنائية مشرتكة هتدف إىل محاية اجملتمع أعضاء جملس اإلحتاد األورويب بضرورة منح األولوية للسعي من أج

 من أخطار جرائم االنرتنت، وهي اليت تشمل أمورا من بينها تبين التشريع املناسب ودعم التعاون الدويل.
لعمق التغريات اليت أحدثها التحول إىل الرقمية و ارتباط شبكات الكمبيوتر مع بعضها البعض مع استمرار  وإدراكا-

 عوملتها.
 .1وانشغاال مبخاطر احتمال استخدام الشبكات املعلوماتية و املعلومات اإللكرتونية أيضا يف ارتكاب جرائم جنائية..." -

ورغم أن هذه املعاهدة أوروبية املنشأ إال أهنا دولية النزعة و ذلك ألهنا مفتوحة النضمام الدول األخرى حىت ميكن أن     
 تساهم يف ضبط وتنظيم جمتمع املعلومات واالتصاالت بشكل أفضل تعم فائدته على اجلميع, 

لقبول واإلقرار واالنضمام  أمام مجيع الدول وهذا وعلى العموم فإن هذه االتفاقية قد فتحت باب التوقيع والتصديق وا
( من االتفاقية بعنوان التوقيع التصديق القبول اإلقرار واإلنظمام                                                     80( من املادة)1عمال  بالفقرة )

.      signature, ratification, acceptation ,approbation et adhesion  الواردة ضمن  نفس
", وعمال بنفس الفقرة فإن adhesion( من االتفاقية بعنوان االنضمام "82( من املادة )1الفصل  وكذا عمال بالفقرة )

 .صكوك االنضمام تودع لدى األمني العام جمللس أروبا 

واملميز لإلحتاد األوريب وجلان اخلرباء فيهما وهي تعد أول معاهدة دولية ملكافحة اجلرمية التقنية تعكس اجلهد الواسع       
 املنصبة على مسائل جرائم تقنية املعلومات وأغراضها منذ أكثر من عشرة أعوام .

بشأن محاية األفراد من خماطر املعاجلة  2132وتنطلق االتفاقية من بني مرجعياهتا من أحكام اتفاقية جملس أوروبا لعام  
بشأن حقوق الطفل واتفاقية منظمة العمل الدولية  2131من اتفاقية األمم املتحدة لعام اآللية للمعلومات الشخصية, و 

بشأن عمالة األطفال ، وكذلك من االتفاقيات الثنائية واجلماعية املربمة من االحتاد األورويب وبني الدول  2111لعام 
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حة جرائم الكمبيوتر العابرة للحدود وأنشطة األخرى بشأن التعاون القضائي واألمين بغرض حتقيق فعالية يف ميدان مكاف
 التحقيق واملقاضاة هلذه اجلرائم. 

وتنطلق أيضا مما أجنز حىت اآلن من جهود دولية وإقليمية وحتديدا أنشطة األمم املتحدة، ومنظمة التعاون االقتصادي     
 ، واالحتاد األورويب وجمموعة دول الثمانية .   OECD والتنمية 

واملتمثلة حتديدا بالدليل  2138د االتفاقية على ما سبق إقراره من أدلة إرشادية وتوصيات تشريعية منذ عام كما تعتم    
بشأن القرصنة يف ميدان  2133يف حقل أنشطة التقاط االتصاالت، وتوصيات عام  2138األورويب اإلرشادي لعام 

 2118نات الشخصية يف القطاع العام، وتوصيات بشأن إستخدام البيا 2132حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، وتوصية 
بشأن التوجيهات  2131بشأن محاية البيانات الشخصية يف حقل االتصاالت وخدمات اهلاتف،  وتوصيات عام 

املتعلقة مبشكالت القانون اإلجرائي املتصلة  2118للمشرعني حول تعريف وحتديد جرائم الكمبيوتر، وتوجيهات عام 
الذي أوصي بدعم وتبين أنشطة اللجنة األوروبية  2112وقرار جملس وزراء العدل األورويب يف عام بتقنية املعلومات، 

ملشكالت اجلرمية يف حقل جرام الكمبيوتر من أجل توفري محاية وإنسجام من جرائم الكمبيوتر سواء بالنسبة للقواعد 
تشجيع أنشطة التعاون والتوصل إىل حلول موحدة  بشأن 1000املوضوعية أو اإلجرائية ، وقرار وزراء العدل املتخذ عام 

ومناسبة ألكرب عدد من دول العامل يف حقل مكافحة جرائم الكمبيوتر تراعي خصوصيتها وأمهيته بناء شبكة تعاون عاملية 
 تعتمد على قاعدة معلومات فاعلة. 

يعاجل الباب األول منها استخدام وتتكون هذه االتفاقية من مثانية و أربعني مادة, موزعة على أربعة أبواب,    
املصطلحات, ويتناول الباب الثاين اإلجراءات الواجب اختاذها على املستوى القومي, ويضم الباب الثاين اإلجراءات 
الواجب اختاذها على املستوى القومي, ويضم هذا الباب ثالثة أقسام: أوهلا القانون العقايب املادي أو املوضوعي, وثانيها 

اإلجرائي, وثالثها لالختصاص القضائي.أما الباب الثالث فقد مت ختصيصه لدراسة التعاون الدويل وهو يشتمل  للقانون
على قسمني أوهلما: املبادئ العامة وثانيهما األحكام اخلاصة, وأخريا يأيت الباب الرابع الذي يتعرض للشروط اخلتامية, 

 أو مقدمة.وقد مت التمهيد هلذه األبواب األربعة بافتتاحية 
 وقد مشلت االتفاقية يف شقها املوضوعي النص على تسع جرائم موزعة على أربع فئات:   
وتضم اجلرائم ضد سرية  وسالمة وإتاحة البيانات والنظم املعلوماتية مثل الدخول غري القانوين واالعرتاض  الفئة األول-

 غري القانوين.
 سب مثل التزوير املعلومايت.فتضم اجلرائم املتصلة باحلا الفئة الثانية -
 فتضم اجلرائم املتصلة باحملتوى  الفئة الثالثة- 
جاءت لتضم اجلرائم املتصلة باالعتداءات الواقعة على امللكية الفكرية واحلقوق اجملاورة, كما تناولت مسألة  الفئة الرابعة -

 . 1الشروع واالشرتاك, وكذا مسؤولية األشخاص املعنوية واجلزاءات والتدابري
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( والربوتوكول  1008ين كانون الثا  13()سرتانسبورغ 231هذا وقد استكملت معاهدة جملس اإلحتاد األورويب رقم )    
اإلضايف ملعاهدة اجلرمية املعلوماتية املتعلق بتجرمي األعمال ذات الطبيعة العنصرية و كره األجانب املرتكبة بواسطة نظام 

 املعاجلة اآللية. أحكام املعاهدة حول اجلرمية املعلوماتية و تضيف اجلرائم التالية:
التحقري  -8التهديد النابع من العنصرية وكره األجانب, -1عرب احلواسب,  نشر مواد التمييز العنصري وكره األجانب-2

 _ إنكار, التقليل املبالغ فيه, املوافقة أو تربير اإلبادة أو اجلرائم ضد اإلنسانية. 8النابع من العنصرية وكره األجانب, 

لدولية حول اجلرمية املعلوماتية, وقد هذا وقد شكلت معاهدة بودابست والربوتوكول املذكوران أهم النصوص القانونية ا
 . 1قامت الدول األوربية بسن أو تعديل قوانينها لتصبح متوافقة مع أحكام املعاهدة

إن البحث يف أحكام املعاهدة يؤكد بطبيعة احلال خلوها من أي نص قانوين يعاجل السرقة التقنية، واعرتافها فقط بصور    
نها جرمية الدخول غري املشروع اليت تستطيع أن تسد ثغرات عديدة يف القوانني، حيث حمددة من جرائم تقنية املعلومات م

 ميكن أن يعاقب اجملرم إستقالال عن جرمية سرقة تقنية املعلومات داهتا. 

 1070ثانيا: اإلتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات 

ديسمرب  12احملررة بالقاهرة بتاريخ ة ملكافحة جرائم تقنية املعلومات مت على املستوى العريب ميالد اإلتفاقية العربي       
مؤرخ  181-24واليت صادقت عليها العديد من الدول العربية من بينها اجلزائر مبوجب املرسوم رئاسي رقم 1020سنة 
واليت ألزمت الدول األطراف مبوجب املادة اخلامسة منها ،  10241سبتمرب  3املوافق ل  2488دي القعدة عام  28يف 

بأن جترم جمموعة من األفعال املبينة يف الفصل الثاين منها، إختلطت فيها اجلرائم التقليدية جبرائم تقنية املعلومات احلديثة، 
ي: جرمية الدخول غري على ضرورة أن تلتزم كل دولة طرف بتجرمي األفعال املبينة يف الفصل الثاين منها وهحيث نصت 

املشروع، اإلعرتاض غري املشروع، اإلعتداء على سالمة املعلومات، إساءة إستخدام وسائل تقنية املعلومات التزوير، 
اإلحتيال،  جرمية اإلباحية، اإلعتداء على احلياة اخلاصة،  اجلرائم املتعلقة باإلرهاب ، باجلرائم املنظمة ، املتعلقة بإنتهاك 

 واحلقوق اجملاورة، اإلستخدام غري املشروع ألدوات الدفع اإللكرتونية.حق املؤلف 

 مادة موزعة على مخس فصول هي: 48تتكون هذه اإلتفاقية من  

 (.01: تضمن تعريفا للمصطاحات األساسية )املادة الفصل األول

وعية جلرائم تقنية املعلومات مادة ، تعاجل النصوص املوض 20: وجاء حتت عنوان التجرمي، وهو مؤلف من الفصل الثاني
 ( .23إىل املادة  8)من املادة 

  (.11إىل املادة  11: ويتعلق باألحكام اإلجرائية ) من املادة الفصل الثالث
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 (. 48إىل املادة  80: وجاء حتت عنوان التعاون القانوين والقضائي) من املادة الفصل الرابع

 :ويتضمن األحكام اخلتامية.الفصل الخامس 

طوائف من اجلرائم  وطائفة أخرى تتعلق بقواعد  28ومايهمنا يف هدا املقام هو التجرمي، حيث تضمنت اإلتفاقية     
(، جرمية 00الشروع واإلشرتاك يف ارتكاب هذه اجلرائم: وهده الطوائف هي : جرمية الدخول غري املشروع )املادة 

(، جرمية إساءة استخدام وسائل تقنية 03مة البيانات) املادة (، اإلعتداء على سال02اإلعرتاض غري املشروع )املادة 
(، اجلرائم 21(، جرمية اإلباحية)املادة 22(، جرمية اإلحتيال )املادة 20(، جرمية التزوير )املادة 01املعلومات) املادة 

رائم املنظمة و املرتكبة بواسطة (، اجلرائم املتعلقة باجل28املتعلقة باإلرهاب و اإلرتكاب بواسطة تقنية املعلومات )املادة 
(، اإلستخدام غري 22(، اجلرائم املتعلقة املتعلقة بانتهاك حق املؤلف و احلقوق اجملاورة )املادة 20تقنية املعلومات )املادة 

 (.23املشروع ألدوات الدفع اإللكرتونية )املادة 

نصوص اإلتفاقية، باستثناء ما تعلق باإلستالء على أرقام أو أما بالنسبة  جلرمية السرقة التقنية فال جند هلا ذكرا ضمن     
 منها.  23بيانات أي أداة من أدوات الدفع بإستخدام الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات مبقتضى املادة 

 الخاتمـــة

مما تقدم خنلص إىل أن التقنية الرقمية احلديثة قد أثرت بشكل جذري على هوية وقيمة املعلومات املتداولة عربها، 
وبات من السهل تكسري احلواجز األمنية اليت حتمي املعلومة بشكلها الرقمي اجلديد, واإلستيالء عليها بقصد اإلستئثار 

تشاؤمية بل هي رؤية حذر وتأن وحماولة لفهم اهلوية اإلجرامية اجلديدة اليت ال  والتملك، وهذه النظرة ال متثل التفكري برؤية
يوجد من النصوص اجلزائية التقليدية ما يسعف يف بسط قاعدة التكييف على هذا السلوك حتقيقا ملالحقة فاعله جزائيا، 

، مما دفع الكثري من الدول إىل معاجلة وتطبيق العقوبة الرادعة حبقه رغم تسببه بأضرار بالغة ألصحاب املال املعلومايت
 السرقة التقنية ضمن نصوص خاصة، أو تعديل القائم منها.

 وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

إن املشرع اجلزائري وإن كان له السبق يف حماربة جرائم تقنية املعلومات، إال أنه قد أغفل جترمي السرقة    -
 ؛التقنية

بودابست مدخال هاما ملساعدة دول العامل وخاصة الدول العربية يف مكافحة جرائم تقنية إعتبار إتفاقية رغم -
املعلومات بصفة عامة  بصورة شاملة وفعالة ملا تتضمنه من تدابري وقواعد وإجراءات جزائية متطورة إضافة إىل آليات 
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مبقتضى نص خاص على السرقة التقنية، وكذلك هو متعددة للتعاون الدويل واملساعدة القانونية املتبادلة، إال أهنا مل تنص 
 ؛الشأن بالنسبة لإلتفاقية العربية

 ومن التوصيات اليت ميكن إقرتاحها يف هذا اإلطار:

 هنيب من املشرع اجلزائري التدخل لتجرمي السرقة املعلوماتية على أن يراعى يف التجرمي إعتباريـن:-2
  ر املختلفة اليت ميكن أن تنطوي عليها السرقة يف أن يكون التجرمي بنص عام يتسع ليشمل الصو

 البيئة التقنية أو الرقمية بدال من إفراد نصوص خاصة لكل صورة من هذه الصور.
  تقوم اجلريـمة ولو مل يتم حرمان احلائز الشرعي منها، بل يكفي أن يقتصر األمـر على جمرد

 ؛املشاركة يف احليازة واالنتفاع فحسـب
اجملتمعات خبطورة السرقة التقنية واثرها السليب على الفرد واجملتمع على حد سواء، من خالل احملاضرات توعية -1

 وامللتقيات .
 قائمة المراجع والمصادر
 أوال: النصوص القانونية

 3, املوافق لـ2830/ صفر/ 23املؤرخ يف  00/280قانون العقوبات اجلزائري الصادر مبوجب األمر رقم  -2
 , املتضمن قانون العقوبات, و آخر تعديالته .2100يونيو/ 

املتضمن القواعد اخلاصة   1001أوت  8املوافق لـ  2480شعبان  24املؤرخ يف  04-01القانون رقم  -1
 للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال و مكافحتها.

، متضمن 1024سبتمرب  3افق ل املو  2488ديالقعدة عام  28مؤرخ يف  181-24مرسوم رئاسي رقم -8
ديسمرب  12التصديق على اإلتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، احملررة بالقاهرة بتاريخ 

 . 1024، لسنة82، جريدة رمسية، عدد1020
 ثانيا: مراجع باللغة العربية

 الكتب: -أ
دارالثقافة للنشر و التوزيع،  -دراسة مقارنة–املعلومات اإللكرتونية أسامة أمحد املناعسة جالل حممد الزعيب، جرائم تقنية نظم  -2

 .1024عمان ، 
 .1000آمال قارة، احلماية اجلزائية للمعلوماتية يف التشريع اجلزائري، الطبعة األوىل، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع ، اجلزائر،  -1
 .1002دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، -دراسة مقارنة-أمين عبد اهلل فكري،,جرائم نظم املعلومات -8
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الطبعة اخلامسة, دار هومة,   -جرائم ضد األشخاص, جرائم ضد األموال,-بن شيخ حلسني, مذكرات يف القانون اجلزائي اخلاص -4
 .1000اجلزائر, 

 .1001هضة العربية، القاهرة، مجيل عبد الباقي الصغري، احلماية اجلنائية و املدنية لبطاقات اإلئتمان املمغنطة، دار الن -8
رياض فتح اهلل بصلة، جرائم اإلحتيال بالبطاقات اإلئتمانية وأساليب مكافحتها، جامعة نايف العربية للعلـوم األمنيـة،  -0

 .1001الرياض،
 .2118رياض فتح اهلل بصلة، جرائم بطاقات اإلئتمان، الطبعة األوىل، دار الشروق،   -2

 .1000دار النهضة العربية, القاهرة,  السيد عتيق, جرائم األنرتنت, -3
 .1001عبد الفتاح بيومي حجازي، احلماية اجلنائية لنظام التجارة اإللكرتوين، دار الفكر اجلامعي،  -1

 .1001عبد اهلل حسني علي حممود, سرقة املعلومات املخزنة يف احلاسب اآليل, الطبعة الثانية, , دار النهضة العربية, القاهرة,  -20
جرائم الكمبيوتر وحقوق املؤلف واملصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون، الطبعة األوىل،  عفيفي, فتوح الشاذيل، عفيفي كامل -22

 .1008منشورات احلليب احلقوقية، 
 .2111علي عبد القادر القهوجي, احلماية اجلنائية لربامج احلاسب اآليل, الدار اجلامعية للنشر  والتوزيع, اإلسكندرية,   -21
 .1004مني الشوابكة ,جرائم احلاسوب و األنرتنت, الطبعة األوىل, دار الثقافة للنشرو التوزيع, حممد أ  -28
 .1004حممد محاد مرهج اهلييت, التكنولوجيا احلديثة والقانون اجلنائي, دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، األردن،  -24

 .1022منشورات احلليب احلقوقية،بريوت،  حممد طارق عبد الرؤوف اخلن,، جرمية االحتيال عرب االنرتنت،  -28
 .1001حممد حممد شتا, فكرة احلماية اجلنائية لربامج احلاسب اآليل, دار اجلامعة اجلديدة للنشر,  -20

الطبعة األوىل, رسالة دكتوراه, منشورات  -دراسة نظرية وتطبيقية-نائلة عادل حممد فريد قورة, جرائم احلاسب اآليل االقتصادية -22
 .1008قوقية, احلليب احل

 .1003هنال عبد القادر املومين, اجلرائم املعلوماتية, الطبعة األوىل, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان,   -23
 .2111هدى قشقوش, جرائم احلاسب اإللكرتوين يف التشريع املقارن, دار النهضة العربية, القاهرة,  -21

علومات، الطبعة األوىل، مكتبة اآلالت احلديثة، اسيوط، هشام حممد فريد رستم، قانون العقوبات و خماطرتقنية امل -10
2111. 

 .1008وليد الزيدي, القرصنة على االنرتنت واحلاسوب, الطبعة األوىل, دار أسامة للنشر والتوزيع, عمان,  -12
 

 

 

 املقاالت العلمية والبحوث -ب
رضوان, اجمللس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب, العدد بيل جيتس, املعلوماتية بعد األنرتنت, طريق املستقبل, ترمجة عبد السالم  -2

 .2113, الكويت, 182



 

122 
 

_ محاد مرهج اهلييت, الصعوبات اليت تعرتض تطبيق نصوص جرمية السرقة على برامج احلاسب اآليل, جملة الشريعة و القانون,  -1
 .1004 العدد العشرون, جملس النشر العلمي, جامعة اإلمارات العربية املتحدة, يناير

سعد حممد سعد، البطاقات البالستيكية كوسيلة وفاء باإللتزام، حبث مقدم يف مؤمتر تشريعات عمليات البنوك بني النظرية  -8
 .1001والتطبيق، جامعة الريموك، 

قانون، اجلزء عصام حنفي حممود موسى، الطبيعة القانونية لبطاقات اإلئتمان، مؤمتر األعمال املصرفية اإللكرتونية بني الشريعة وال -4
 . 1008الثاين، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية،

حممد رأفت عثمان، ماهية بطاقات اإلئتمان وأنواعها وطبيعتها القانونية ومتييزها عن غريها، حبث مقدم ملؤمتر األعمـال املصرفية   -8
 .1008والقانون،  جامعة اإلمارات العربية، اإللكرتونية بني الشريعة والقانون، اجلزء الثاين، كلية الشريعة 

 مصادر األنرتنت-ت
 د. حسني بن سعيد بن سيف الغافري، اجلرائم الواقعة على التجارة اإللكرتونية،   حبص منشور على املوقع اإللكرتوين التايل: -

6- http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=106198&Ty

pe=3 
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