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ضي هللا عنه قال: قال رسول  عن جابر بن عبد هللا ر 
 هللا صلى هللا عليه و سلم: 

 "سلوا هللا علما نافعا، و تعودوا باهلل من علم ال ينفع  "         
 

 لقوله تعالى:
 "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في األرض، فكأنما قتل الناس جميعا"   

 
 من سورة المائدة  23اآلية  



 

 

 
 

حمد هلل و الصالة و السالم على رسووول هللا و علووى الوو  بسم هللا الرحمن الرحيم و ال
 .اآلخرةو أصحاب  الطيبين، نسأل هللا التوفيق و النجاح في الدنيا و 

إلووى  االمتنووانبالفضل و الجميل أتوجوو  بخووالص الشوومر و عميووق التقوودير و    اعترافا 
ائح  األسووتاذ المشوورف الوودكتور  بلبنووة محموود  الووذي لووم يبخوول علينووا بتوجهاتوو  و نصوو 
 القيمة التي كانت سندا و عونا لنا في إنجاز و إتمام هذا العمل المتواضع.

كما أخص بالشوومر لاسوواتذة األفاضوول أعضوواء لجنووة المناقشووة الووذين تحملوووا عووبء  
 هللا جميعًا أوفر جزاء. جزآهمقراءة هذا البحث و قبلوا المشاركة في المناقشة 

كوول موون سوواعدني موون قريووب أو موون بعيوود  إلووى االمتنووانكما أتوج  بجزيل الشمر و  
و موون بيوونهم االسووتاد بوون سووالم كمووال الووذي سوواعدني فووي  علووى إنجووازي لهووذا العموول

 .إتمام هدا البحث و أشمره جزيل الشمر  
 و أشمر كل أصدقائي على وقوفهم معي و مساندتي إلتمام هذا البحث. 
 
 

 
 

 

 

 



 

 
    

بموووول فخوووور،  أسووووم موووون أحموووول ، ...إلووووى انتظووووارإلووووى موووون علمنووووي العطوووواء بوووودون  
 أرجوا من هللا أن يمدد في عمرك و أن يرزقك الصحة و العافية 

 ... أبي العزيز ... 
إلووووووى مالكووووووي و قوووووودوتي فووووووي الحيوووووواة، إلووووووى معنووووووى الحووووووب و الحنووووووان إلووووووى بسوووووومة 
الحيووووواة و سووووور الوجوووووود، إلوووووى مووووون كوووووان دعائهوووووا سووووور نجووووواحي، و حنانهوووووا بلسوووووم 

  و الرسول صلى هللا علي  و سلمجراحي، إلى كل من في الوجود بعد هللا
 ... أمي الغالية ... 

إلوووووى سوووووندي و قووووووتي و موووووالذي بعووووود هللا، إلوووووى مووووون أ هووووور لوووووي أجمووووول موووووا فوووووي  
 الحياة و ساعدني في مشواري الدراسي

 ... زوجي حبيبي ... 
إلووووى أختووووي و إخوووووتي حفظهووووم هللا و رعوووواهم، إلووووى جميووووع أهلووووي و أقووووار ي الووووذين  

 تمنو لي الخير
 ات التي لم تلدهم أمي    ... صديقاتي ...إلى األخو  



 

 
 

 ق.ع.ج : قانون العقو ات الجزائري  -
 ق.إ.ج.ج : قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري  -
 ص : صفحة -
 الخ : إلى آخره   -
 ...(: المادة و الفقرة/)... -



 المقدمة 

 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المقدمة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 المقدمة 

 

2 

 

ث غدت وسيلة العالم ي بحشهدت البشرية في العقود األخيرة ثورة في مجال المعلومات،  
الحضاري   الرقي  لإلنسان و  نحو  المعلومات رهانا رئيسيا  إلى  الوصول  االقتصادي، وشمل 

توفيرها   أصبح  إذ  المعاصرة،  الحياة  وجوانب  اإلنساني  النشاط  مجاالت  بمختلف  الرتباطها 
وصار   والمجتمعات،  األمم  تقدم  عجلة  لدفع  الضرورية  المقاومات  من  استغاللها  وحسن 

بأهميتها  و  الوعي  أن  كما  المعرفي،  والرقي  والتحديث  التنمية  لجهود  أساسية  دعامة  جودها 
 أضحى مؤشرا ومقياسا على تقدم الدول. 

وازدهرت   والتحمم  المراقبة  قدرة  ضعفت  المعلوماتية،  مجال  في  التطور  هذا  نتيجة 
لنظر، حتى  عمليات عمليات التجسس على المعلومات المعالجة آليا وسرقتها بشمل ملفت ل

أعمالها تعتمد  التي  الهيئات  لسائر  بالغا  تهديدا  تشمل  وشبمة    على   أصبحت  الحاسوب 
االنترنت، فارتفعت مخاطر استخدام الحاسوب، كما تهيأت الظروف المواتية لقرصنة البرامج  

نتاج الفيروسات وتمريرها من خالل الشبمات أو دسها  داولها من غير منتجها األصلي وإل وت 
 مج. في البرا

فن  جرائم  لظهور  أدى  الذي  الكمبيوتر  الشيء  جرائم  أو  المعلوماتية  بالجرائم  سميت  ية 
تعاني   بحيث  مستجدة  إجرامية  األخيرة هي  اهرة  وهذه  العالية  التقنية  جرائم  أو  واالنترنت، 
المجتمعات في اآلونة األخيرة  من انتهاك للحقوق والخصوصيات االلكترونية، وذلك في  ل  

الج  التي  انتشار  التطورات  مع  بالتزامن  الجرائم  من  النوع  هذا  تطور  وجاء  المعلوماتية  ريمة 
ال على  سبتطرأ  يسرت  التي  والتكنولوجيا  مختلف  تقنيات  بين  المعلومات  وانتقال  التواصل  ل 

المذهل والمميز ال يخلو   التقدم  الشعوب والحضارات وسهلت حركة المعامالت، إال أن هذا 
ال يقتصر على اإلنسان الخير بل على اإلنسان الشرير الذي قد  من عيوب ألن استخدام   

فلم  المشروعة،  غير  أغراض   لتحقيق  الفرص  واقتنائ   أطماع   وراء  لسعي   كمجرم  يوصف 
كوسيلة   المعلوماتية  الشبمة  باستخدام  اإلجرامية  قدرات   لتطوير  التقنية  استغالل  عن  يتوان 

 ق ضررا باالخرين. سهلة لتنفيذ العمليات اإلجرامية، مما يلح 
الخطر   نافوس  دق  قد  المباشر  وتهديدها  أشمالها  وتطور  الجريمة  معدالت  ويتنامي 
التي   الجرائم  هذه  عن  الناجمة  الخسائر   وهول  المخاطر  لحجم  الراهن  العصر  مجتمعات  

 تستهدف االعتداء على المعطيات. 
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ا  سهلة  أنها  هي  المستحدثة  الجرائم  هذه  بها  تتميز  التي  نتيجة  والخطورة  إلرتكاب 
االستخدام السلبي لتقنية المعلوماتية بما توفره من تسهيالت، وأن آثارها ليست محصورة في  
النطاق االقليمي لدولة يعينها، فضال على أن مرتكبيها يتسمون بالذكاء والدراية في التعامل  

المعال لي ج مع مجال  التقنية،  بالمهارات والمعارف  للمعطيات واإللمام  س هذا فحسب  ة اآللية 
نظام   عليها  يحتوي  التي  المعلومات  بذلك  تعني  طبيعة خاصة  من  محال  تستهدف  إنها  بل 
نظم   أجزاء  عبر  تنساب  إلكترونية  ونبضات  اشارات  عن  عبارة  هو  والذي  اآللية،  المعالجة 
يثير   بات  الذي  األمر  آلية،  بصورة  العالمية  االتصال  وشبمات  للمعطيات  اآللية  المعالجة 

 يات القانونية والعلمية أمام األجهزة المعنية لردع وممافحة الجريمة. بعض التحد 
ومع أن اإلجرام المعلوماتي لم يتخذ في الواقع الجزائري والعر ي األبعاد التي  اتخذها  
في الدول المتقدمة، إال أن ذلك ال ينفي ضرورة التصدي لبوادره كي ال يمون مع وتيرة النمو  

عدة تشهده  الذي  المعلوماتية    المتسارع  النظم  استخدام  في  الجزائر  بينها  ومن  عر ية  دول 
والمساس   الشخصية  البيانات  التكنولوجية النتهاء حرمة  والتبعية  العولمة  فضال عن  روف 

قانون   في  تناول  الجزائري  فالمشرع  الوطنية،  وسيادتها  الدول  لهذه  القومي    15-04باألمن 
في   والمتمم  10/11/2004المؤرخ  المعدل  من  ،  المواد  العقو ات  إلى    394لقانون  ممرر 
المادة   قانون  7ممرر    394غاية  وكذلك  للوقاية من    09-04،  الخاصة  القواعد  المتضمن 

الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وممافحتها، باإلضافة إلى المرسوم التنفيذي  
في    06/348رقم   االختصاص05/10/2006المؤرخ  تمديد  المتضمن  لبعض    ،  المحلي 

المؤرخ في     183-20التحقيق، والمرسوم الرئاسي رقم  المحاكم ووكالء الجمهورية وقضاة  
المتضمن  2020يوليو    13 الهيئة  ،  تنظيم  المتصلة  إعادة  الجرائم  من  للوقاية  الوطنية 

المرسوم  وأيضا  سيرها،  وكيفيات  وتنظيمها  وممافحتها  واالتصال  االعالم  بتكنولوجيات 
، يتعلق بوضع منظومة وطنية ألمن  2020جانفي سنة    20مؤرخ في    05-20م  الرئاسي رق

 األنظمة المعلوماتية. 
 و ذلك تبرز أهمية الموضوع في عرض  بطريقة منظمة ومبسطة من خالل:  

وردع  التعر  - الجريمة  لمنع  الحالية  القانونية  النصوص  كفاية  مدى  على  أكثر  ف 
 ية جديدة للحد من هذه الظاهرة. مرتكبيها ومدى الحاجة إلى خلق نصوص قانون 
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التشريع   - في  اآلن  حد  إلى  التي  هرت  المعلوماتية  الجرائم  صور  أهم  تحديد 
 الجزائري.

أكثر   التعرف  في  الشخصية  وهي رغبتي  التالية  األسباب  إلى  الموضوع  اختيار  يرجع 
علوماتية تزامنا  على الجريمة المعلوماتية وكيفية التعامل معها، التزايد الهائل لحجم الجريمة الم

 مع التطور التكنولوجي المستمر، اهتمامي الكبير بمجال المعلوماتية من الناحية التقنية. 
تتمثل أهداف الدراسة في عدة جوانب تتمثل في الرغبة في تسليط الضوء على الظاهرة  
جهاز   الستعمال  الهائل  االنتشار  مع  قياسية  بمعدالت  انتشارها  يزداد  التي  االجرامية 

مبيوتر، محاولة المساهمة في التعرف على إجراءات جمع األدلة والتحقيق والمحاكمة في  الك
 مجال المعلوماتية. 

يتمثل عنوان المذكرة في  النظام االجرائي للجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري ،  
القان  المعلوماتية والطبيعة  الدراسة عرض لمفهوم الجريمة  ونية  حيث سنتناول من خالل هذه 

التي تميزها، باإلضافة إلى القواعد اإلجرائية لمواجهتها وهذا ما سنحاول توضيح  من خالل  
 هذا البحث. 

الموضوع،   بهذا  يتعلق  فيما  قانونية  قام بسن نصوص  قد  الجزائري  المشرع  ونظرا ألن 
 فقد بدى لنا طرح اإلشمالية التالية:  

 لوماتية؟  ما مدى فاعلية القوانين في مواجهة الجرائم المع
 وفيما تكمن الحماية القانونية من الجريمة المعلوماتية؟  

 ويتفرع  عن هذه اإلشمالية أسئلة فرعية:  
 ما هي الجريمة المعلوماتية وما هي خصائص المميزة لها؟ وما طبيعتها القانونية؟   -
 إلى أي مدى يممن إخضاع الجريمة المعلوماتية للقواعد اإلجرائية الكالسيمية؟   -

القيام بشرح للبح  التحليلي من أجل  الوصفي  المنهج  بإتباع  الموضوع قمت  ث في هذا 
 القوانين ونظرا لحداثة الموضوع وتشعبات . 

المعلوماتي  أن  موضوع  الجريمة  أنها  ةباعتبار  إال  الحديثة،  المواضيع  قبيل  من  يعد    
الجريم البحث والتحري عن  آليات  المعلوماتية  متناولة فهناك مذكرة ماجسيتر تحت عنوان  ة 

في القانون الجزائري، والذي تناول دراسة معمقة للجريمة المعلوماتية وتناول طرق مواجهتها  
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تتناول   لم  التي  المعلوماتية  الجريمة  بعنوان  أخرى  وكذا مذكرة ماجستير  وإجرائيا،  موضوعيا 
 لكونها دراسة سابقة ل . 04/15التعديل األخير لقانون العقو ات 

النقطة هذه  الصعو ات    في  بعض  وتعترض   إال  بحث  من  ما  أن   إلى  من  نشير  و 
 : الصعو ات التي إعترضت بحثنا هذا

للقانون  - بالنسبة  جديد  موضوع  المعلوماتية  الجريمة  كون  الجزائرية  المراجع  قلة 
ا الجانب  خاصة  المجال  هذا  في  القضائية  التطبيقات  ندرة  إلجرائي  الجزائري، 

لنظم القانونية للدول  جوء إلى الفق  والقضاء المقارن في االل  ليناو التالي كان لزاما ع
مع    جائحة هور   المتقدمة،   التواصل  وعدم  والجامعات  الممتبات  وغلق  كورونا 
 األساتذة.

 ألجل هذا قسمنا موضوع البحث وفق الخطة اآلتية : 
من خالل تناول مفهوم    ،ماهية الجريمة المعلوماتية  لحيث تعرضت في الفصل األول  

 ريمة المعلوماتية في المبحث األول، وأسس قيام الجريمة المعلوماتية في المبحث الثاني. الج 
أما الفصل الثاني تناولت في  القواعد االجرائية للجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري،  
حيث تطرقت إلى مرحلة جمع األدلة والتحقيق في الجرائم المعلوماتية في المبحث األول،  

ت التقاضي في المبحث الثاني، وأنهيت البحث بخاتمة تضمنت النتائج المتوصل  وإجراءا
 إليها ثم ماتراه لنا بعد الدراسة من اقتراحات. 
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يقوووم أن  حتى اآلن، من خالل  يسووتطيع الفوورد  اكتشافهاأكبر بوابة علمية تم    نترنتااليعتبر     

بوووالكثير مووون األعموووال والتصووورفات التوووي كانوووت تحتووواج سوووابقا إلوووى مجهوووود بووودني، ولكووون كلموووا 
،  هووور مووون يفسووود سوووهولة االنترنوووت اسوووتعمال هووورت سوووبل التسووويير علوووى األفوووراد مووون خوووالل 

هووذه التقنيووة فووي أموون وأمووان، وهووذا مووا يضووعنا أمووام أموورين،  هووور جوورائم معلوماتيووة  اسووتخدام
يام ثووورة تقنيووة لممافحووة هووذه الجوورائم موون جهووة أخوورى، وسوونحاول موون خووالل جديدة من جهة، وق

المبحوووث )هوووذا الفصووول تحديووود الجريموووة المعلوماتيوووة وذلوووك بتبيوووان مفهومهوووا وخصائصوووها فوووي 
 .في )المبحث الثاني(  ، لنتطرق فيما بعد إلى أسس قيام الجريمة المعلوماتية(األول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 األول: ماهية الجريمة المعلوماتية  الفصل

 

8 

 

 لجريمة المعلوماتية.المبحث األول: مفهوم ا  
ممووا ال شووك أن ثمووة تبوواين أو عوودم ثبووات حووول المصووطلحات والتسووميات التووي أطلقووت، وال 
زالت تطلق على هذه الظاهرة اإلجرامية الجديدة التي باتت تهدد الدول قبل األفراد، ور مووا هووذا 

خووتالف وجهووات التباين في المفاهيم ، يعود إلى نشأة وتاريخ وتطور تكنولوجيووا المعلومووات ، وا
 فمرة تسوومى جوورائم الكمبيوووترالنظر بين المختصين، ولقد تعددت التسميات بشأن هذه الجريمة 

أو الجريمووة المعلوماتيووة، أمووا فووي   ألمعلوموواتي، والبعض األخر يطلووق عليهووا بووالغ   االنترنتو  
وموون هووذا سوونتطرق فووي ( cyber crime )كوورام  السوويبر أسوومالوودول األورو يووة فيطلووق عليهووا 

إلى خصائص الجريمووة (المطلب الثاني )إلى تعريف الجريمة المعلوماتية وفي   (الطلب األول)
 .1ألمعلوماتيالمعلوماتية والمجرم 

 المطلب األول: تعريف الجريمة المعلوماتية. 
تعووددت تعريفووات الجريمووة المعلوماتيووة وتباينووت فيمووا بينهووا ضوويقا واتسوواعا وقوود أسووفر ذلووك 

ترك لظاهرة الجريمة المعلوماتية وما يستتبع ذلك موون تسووهيل التوصوول عند تعذر إيجاد فهم مش
ول من خالل هذا المطلب الوصووول إلووى تعريووف يووتالءم نحالمواجهتها، س  إلى الحلول المناسبة

مووع طبيعووة الجريمووة المعلوماتيووة وذلووك موون خووالل التعريووف الفقهووي فووي الفوورع األول والتعريووف 
 .2التشريعي في الفرع الثاني

 
 ع األول: التعريف الفقهي للجريمة المعلوماتية. الفر 

ت بين مضيف وموسع لمفهوم الجريمة  اءالتعريفات الفقهية ج يالحظ في هذا الصدد أن  
 المعلوماتية. 

 أوال: التعريف الضيق للجريمة المعلوماتية. 
موون التعريفووات المضوويقة لمفهوووم الجريمووة المعلوماتيووة تعريفهووا علووى أنهووا:  كوول فعوول غيوور 

موووون ناحيووووة،  الرتكابوووو بقوووودر كبيوووور الزمووووا  اآلليووووةع يمووووون العلووووم بتكنولوجيووووا الحاسووووبات مشوووورو 
 .3ولمالحقت  وتحقيق  من ناحية أخرى 

 
1جعفر حسن جاسم الطائي،جرائم تكنولوجيا المعلومات )رئية جديدة للجريمة الحديثة ( ،الطبعة العربية االلولى دار  1

. 107ص،2007البلدية،عمان   
   .  21،ص   2018خالد داودي الجريمة المعلوماتية ،الطبعة األولى دار اإلعصار العلمي عمان ،الجزائر 2
 . 21، ص 2003، الطبعة األولى، دار النهضة العر ية، القاهرة االقتصاديةنائلة قورة، جرائم الحاسب  3
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 الرتكووابوحسب هووذا التعريووف يجووب أن تتوووافر معرفووة كبيوورة بتقنيووات الحاسوووب لوويس فقووط 
موون الجريمووة الجريمووة بوول كووذلك لمالحقتهووا والتحقيووق فيهووا، وهووذا التعريووف يضوويف بدرجووة كبيوورة 

 المعلوماتية.
الحاسب، أو هووي الفعوول  ارتكاب الفعل غير المشروع الذي يتورط في   كذلك تعرف بأنها: 

 أداة رئيسية . باعتبارهالحاسوب  اقتراف اإلجرامي الذي يستخدم في 
وعرفوووت أيضوووا:  الجووورائم التوووي تلعوووب فيهوووا بيانوووات الكومبيووووتر والبووورامج المعلوماتيوووة دورا  

 2 .أداة رئيسية باعتبارههي كل فعل إجرامي يستخدم في اقتراف  الحاسوب هاما، أو 

مووا يؤخووذ علووى التعريفووات السووابقة أنهووا جوواءت قاصوورة عوون اإلحاطووة بأوجوو   وواهرة اإلجوورام 
ركوووز علوووى معيوووار موضووووع الجريموووة والوووبعض  االتجووواهاإللكترونوووي، فوووالبعض مووون فقهووواء هوووذا 

 األخر على معيار النتيجة.  ، والبعض  ارتكابهااألخر ركز على وسيلة 
 ثانيا: التعريف الواسع للجريمة المعلوماتية.   

فوووووي المقابووووول هنووووواك تعريفوووووات حاولوووووت التوسوووووع فوووووي مفهووووووم الجريموووووة المعلوماتيوووووة نتيجوووووة 
األول، فحوواول الفقهوواء تعريووف الجريمووة المعلوماتيووة علووى نحووو   االتجوواهالتي واجهت    االنتقادات

للتصوودي للظوواهرة اإلجوورام  قالمضووي  االتجوواهشووابت تعريفووات  التوويواسووع لتفووادي أوجوو  القصووور 
 .ألمعلوماتي

فعرفهوووا الوووبعض أنهوووا:  كووول فعووول أو امتنووواع عمووودي، ينشوووأ عووون االسوووتخدام غيووور المشوووروع 
 اسووووتخدامعلووووى األموووووال الماديووووة أو المعنويووووة . و أنهووووا:   االعتووووداءلتقنيووووة المعلوماتيووووة بهوووودف 

ولوج غيوور المصوورح بوو  فة إلووى الحوواالت المتعلقووة بووالاالجريمووة، باإلضوو  الرتكووابسووب كووأداة الحا
 لحاسوب المجني علي  أو بيانات  .
علووى جهوواز  االعتووداءكووان هووذا  سووواءالماديووة،  االعتووداءاتكمووا تمتوود هووذه الجريمووة لتشوومل 

،  االئتمانغير المشروع لبطاقات   االستخدامالحاسوب ذات ، أو المعدات المتصلة ب ، وكذلك  
، بمووا يتضوومن  موون شووبمات تمويوول الحسووابات الماليووة بطريقووة ليووةاآلالحسابات    ماكينات  وانتهاك

الكترونية، وتزييف الممونات المادية والمعنوية للحاسوووب ، بوول وسوورقة الحاسوووب فووي حوود ذاتوو  
 أو ممون من ممونات .
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تنوووواول رأي أخوووور موووون الفقوووو  تعريووووف الجريمووووة المعلوماتيووووة بأنهووووا:  عموووول أو امتنوووواع يأتيوووو  
ن و الخاصوووة بووو ، التوووي يحميهوووا قوووان  االتصوووالإضووورار بممونوووات الحاسووووب وشوووبمات اإلنسوووان 

  .العقو ات ويفرض لها عقابا
ل أو فعوو بأنهووا:  كوول  االقتصوواديةالتنميووة عرفووت فووي إطووار المنظمووات األورو يووة للتعوواون و 

ة على األموال المادية أو المعنوية، يمون ناتجووا بطريقوو  االعتداءلى إامتناع من شأن  أن يؤدي 
   4مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتية اإللكترونية .

جاء في توصيات مؤتمر األمووم المتحوودة العاشوور لمنووع الجريمووة ومعاقبووة المجوورمين المنعقوود 
 ارتكابهوواتعريفها كما يلي:  يقصد بالجريمة اإللكترونيووة أي جريمووة يمموون   2000ينا سنة  ي في ف

داخوول نظووام حاسووو ي والجريمووة تلووك تشوومل موون  بواسووطة نظووام حاسووو ي أو شووبمة حاسووو ية، أو 
   الناحية المبدئية جميع الجرائم التي يممن ارتكابها في بيئة الكترونية .

ينطوووي علووى توسوويع كبيوور لمفهوووم الجريمووة المعلوماتيووة، إذ يؤخووذ  االتجوواهال شووك أن هووذا 
أفعووال قوود ال علي  هذا التوسع الذي من شووأن  أن يسووقط موون وصووف الجريمووة المعلوماتيووة علووى 

فوووي النشووواط اإلجراموووي فوووبعض الجووورائم كسووورقة  اآللووويتكوووون كوووذلك بمجووورد مشووواركة الحاسووووب 
هووا وصووف الجريمووة المعلوماتيووة علووى سوولوك أو األقووراص مووثال ال يمموون إعطا   ياآللوو الحاسوب  

 .5االختالسالفاعل لمجرد أن الحاسوب أو أحد ممونات  المادية كانت محال لفعل  
 عريف التشريعي للجريمة المعلوماتية. الفرع الثاني: الت

تأثر المشرع الجزائري بغيره من التشريعات األجنبية األورو يووة منهووا والعر يووة، فيمووا يخووص 
إلوووى خلوووق  أتجووو القواعووود التوووي أسوووتند إليهوووا أو أتوووى بهوووا لممافحوووة الجووورائم المعلوماتيوووة، حيوووث 

ي تووأمين أنظمووة المعلومووات  نصوص جديدة وخاصة تتعلق بهذا النوع من اإلجرام، رغبة منوو  فوو 
 المجرمين.  اعتداءاتمن  

إذ نجد أن  ضوومن موضوووع الجريمووة المعلوماتيووة فووي قووانون العقو ووات أو بموجووب نصوووص 
 خاصة على سواء.

 
 . 27-26، مرجع سابق، صألمضاحميحنان ريحان مبارك  4
، جامعة  واالجتماعيةونوغي نبيل وزيوش عبد الر وف، الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية  5

 . 131، ص09/2009/ 01زيان عاشور الجلفة، المجلد الرابع، العدد الثالث، الجزائر،  
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للمعطيات الشرط األولي للبحث فووي توووافر أو عوودم توووافر أي   اآلليةيعتبر  نظام المعالجة  
هذا الشوورط ال يمووون هنوواك مجووال  فة ، فإذا تخلعلى نظام المعالج   اءاالعتدجريمة من جرائم  

 اآلليوووووةللبحوووووث فوووووي مووووودى تووووووافر أركوووووان أي جريموووووة مووووون جووووورائم الماسوووووة بأنظموووووة المعالجوووووة 
   6للمعطيات.

للمعطيووات تعبيوور يصووعب علووى المشووغل بالقووانون إدراك حقيقتوو   اآلليووةإن نظووام المعالجووة 
عة والمتالحقوووة فوووي مجوووال بسوووهولة، فضوووال علوووى أنووو  تعبيووور متطوووور يخضوووع للتطوووورات السوووري 

، لووذلك فالمشوورع الجزائووري علووى غوورار المشوورع الفرنسووي لووم يقووم بتعريووف نظووام   اآلليووةالحسابات  
 7للمعطيات بل أو كل مهمة تعريف  لكل من الفق  والقضاء.  اآلليةالمعالجة 

علوووى تسووومية الجريموووة المعلوماتيوووة بمصوووطلح الجووورائم  أصوووطلحأموووا المشووورع الجزائوووري فقووود 
 االتفاقيووةتعريووف الووذي جوواءت بوو  ال، وتبنى في ذلك    واالتصالبتكنولوجيا المعلومات    المتصلة

المتضوومن القواعوود  04-09الثانيووة موون قووانون  02، بموجووب المووادة  ألمعلوموواتيالدولية لإلجوورام  
وممافحتهووا ، وعرفهووا علووى  واالتصووالالخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيووا اإلعووالم 

للمعطيوووات المحوووددة فوووي قوووانون العقو وووات وأي  اآلليوووةم المسووواس بأنظموووة المعالجوووة أنهوووا:  جووورائ 
 تصوواالتلالريووق منظومووة معلوماتيووة أو نظووام عوون ط ارتكابهوواجريمووة أخوورى ترتكووب أو يسووهل 

 8اإللكترونية .
و التوووالي تكوووون الجريموووة المعلوماتيوووة أيضوووا تلوووك الجووورائم المرتكبوووة عووون طريوووق أي نظوووام 

ن األنظمة المتصلة ببعضها الووبعض أو المرتبطووة ، يقوووم واحوود منهووا أو منفصل أو مجموعة م
، والمرتكبة عن طريق أي تراسوول أو إرسووال 9لبرنامج معين تنفيذاللمعطيات    أكثر بمعالجة آلية

أو استقبال عالمات أو إشارات أو كتابات أو صووور أو أصوووات أو معلومووات مختلفووة بواسووطة 
 .10أي وسيلة الكترونية

 
، كلية  04مة المعلوماتية في التشريع اإلجرائي الجزائري، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، العدد رابح وهيبة ، الجري 6

 . 321، ص2014-12الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد الحميد ابن باديس ، مستغانم، 
 . 101، ص 0062، دار هوم   01قارة أمال، الحماية الجنائية للمعلوماتية في التشريع الجزائري، الطبعة  7
، المتضمن القواعد  47، جريدة رسمية عدد2009أوت  05المؤرخ في   04-09المادة الثانية الفقرة  أ  من قانون رقم  8

 . 2009أوت  16الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال وممافحتها الصادرة في  
 . المادة الثانية الفقرة  ب  من نفس القانون  9

 المادة الثانية الفقرة  و  من نفس القانون. 10
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 لى هذا التعريف ما يلي: ويالحظ ع
علوووووى الجموووووع بوووووين عووووودة معوووووايير لتعريوووووف الجريموووووة  أعتمووووودأن المشووووورع الجزائوووووري قووووود  -

اإللكترونووي، وثانيهووا  االتصوواالتالمعلوماتيووة أولهووا معيووار وسوويلة الجريمووة  وهووو نظووام 
للمعطيوووات،  اآلليوووةمعيوووار موضووووع الجريموووة والمتمثووول فوووي المسووواس بأنظموووة المعالجوووة 

لقووانون الواجووب التطبيووق أو الووركن الشوورعي للجريمووة المنصوووص عليهووا وثالثهووا معيووار ا
 في قانون العقو ات.

المشوورع الجزائووري علووى معيووار رابووع فووي تحديوود نطوواق الجريمووة المعلوماتيووة،  أعتموودكمووا  -
عليوو ، وهووذا  ارتكابهوواكونوو  أقوور أن هووذه الجريمووة ترتكووب فووي نظووام معلوموواتي أو يسووهل 

 وماتية في القانون الجزائري.ما يوسع نطاق الجرائم المعل
وترتيبووا علووى كوول هووذه التعوواريف الفقهيووة والتشووريعية يممننووا القووول أن الجريمووة المعلوماتيووة 

أو بواسووطت  ويمووس باألشووخاص أو  ألمعلوموواتيهي:  كل سلوك غير مشروع يقووع علووى النظووام 
ركانهوووا بتووووافر األمووووال أو أمووون الدولوووة، وهوووي علوووى غووورار الجووورائم التقليديوووة تعووورف مووون خوووالل أ

 .11هذه الجريمة والركن المادي للجريمة وركنها المعنوي   الرتكابالقصد الجنائي  
 ألمعلوماتي جرم مالمطلب الثاني: خصائص الجريمة المعلوماتية وال

تتميز الجريمة المعلوماتية بطبيعة خاصة تميزها عوون غيرهووا موون الجوورائم التقليديووة ، وذلووك 
موووع موووا يتمتوووع بووو  مووون تقنيوووة عاليوووة، وقووود  اآللووويلوموووات والحاسوووب بتقنيوووة المع ارتباطهوووانتيجوووة 

أضووفت هووذه الحقيقووة علووى هووذا النوووع موون الجوورائم عوودد موون السوومات والحقووائق، والتووي انعمسووت 
لتميووزه عوون المجوورم  ألمعلوموواتيبدورها علووى مرتكووب هووذه الجريمووة الووذي أصووبح يعوورف بووالمجرم 

المعلوماتية في الفرع األول وفي الفوورع الثوواني التقليدي، ومن هذا سنتطرق إلى سمات الجريمة 
 .2إلى سمات المجرم المعلوماتي

 
 

 
تمديلي رحيمة، خصوصية الجريمة اإللكترونية في القانون الجزائري والقوانين المقارنة، ورقة علمية في إطار أعمال   11

 . 100، ص 2017/ 03 24/25المؤتمر الدولي الرابع الجرائم اإللكترونية طرابلس، لبنان، 
 26بق، صخالد داودي، المرجع السا2
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 ة ألول: خصائص الجريمة المعلوماتي الفرع ا
و     التقليدية،  الجرائم  بها عن  تنفرد  التي  الخصائص  اإللكترونية مجموعة من  للجريمة 

روني و معرفة كيفية  من أهم هذه الخصائص أن الجرائم المعلوماتية تتطلب وجود جهاز إللكت 
الجريمة   أن  كما  الجهاز،  لهذا  المعنوية  الكيانات  الجرائم  هذه  من  الهدف  أن  و  استخدام  
مقر ة   فهي  لذلك  و  االكتشاف،  و  اإلثبات  الجرائم صعبة  هذه  و  لها،  حدود  المعلوماتية ال 

 :12للمجرمين، و على ضوء ما سبق فمن أهم هده الخصائص هي 
 د. أوال: جرائم عابرة للحدو 

انتشار   للقارات ألن  مع  إنها جرائم عابرة   ، للدول  الجغرافية  الحدود  تتعدى  أنها  بمعنى 
أممن ر ط أعداد هائلة ال حصر لها من الحواسيب عبر    واالنترنتالعالمية    االتصاالت شبمة  

 13العالم بهذه الشبمة حيث يممن أن يمون الجاني في بلد والمجني علي  في بلد أخر. 
ية النص الجنائي صورة عاكسة للتضامن الدولي في ممافحة الجريمة التي  يعد مبدأ عالم 

في   المجرمون  على    باالستفادة  اقترافهاتفنن  ممارسة  لهم  أتاح  الذي  العلمي  التطور  من 
بالمخدرات والقرصنة والجريمة المنظمة، وعلي  فال يوجد ما يبرره    كاالتجارالمستوى الدولي  

مة والمشتركة للبشرية وهو ما أدى إلى انحصار هذا المبدأ في  سوى فكرة حماية المصالح العا
 14نطاق ضيق من الجرائم. 

إلى   الداعية  األصوات  تعالت  الجرائم،  هذه  فيها  تتسبب  التي  الكبيرة  للخسائر  ونتيجة 
 إجراءات والمعاهدات وتسهيل  االتفاقياتالتعاون الدولي الممثف للتصدي لها عن طريق إبرام 

والمساع تخلق  التعاون  واحدة  بجريمة معلوماتية  دول عدة  تتأثر  فقد  الدول  بين  القضائية  دة 
صاحبة   الدولة  تحديد  مثل:  كثيرة  واجب    االختصاصمشمالت  القانون  وحول  القضائي 

ممافحتها    وإجراءاتالتطبيق   تقتضي عولمة  المنظمة  الجريمة  فعولمة   ، القضائية  المالحقة 
 المتعددة. أيضا بواسطة التعاون الدولي في صوره 

 
بوضياف أسمهان، الجريمة اإللكترونية و اإلجراءات التشريعية لمواجهتها في الجزائر، مجلة األستاذ الباحث   12

 . 335، ص2018للدراسات القانونية و السياسية، العدد الحادي عشر، الجزائر،  
 . 42، ص2005ية مصر،  ، دار الكتب والوثائق المصر واالنترنتعبد الفتاح مراد، شرح جرائم الكومبيوتر   13
،  2011الجزائر،  المصنعة،عبد هللا أوهابية، شرح قانون العقو ات الجزائري القسم العام المؤسسة الوطنية للفنون    14
 . 158-157ص
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الجزائري   المشرع  سارع  الشأن  هذا  نصوص    إلى في  على  العر ية    االتفاقية التصديق 
لممافحة الجريمة المنظمة  عبر الحدود الوطنية، حيث نصت في مادتها األولى:  تهدف هذه  

إلى تعزيز التعاون العر ي لمنع وممافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية ، كما    االتفاقية
األفعال التي    ارتكابأو المشاركة في    ارتكابمنها على تجريم    (21)بموجب المادة    نصت

غير المشروع لتقنية أنظمة المعلومات    االستعمال تقوم بها جماعة إجرامية منظمة في نطاق  
عابرة   جرائم  بأنها  تتميز  ألنها  اإلطار  هذا  ضمن  المعلوماتية  الجرائم  ممافحة  وتدخل 

 15للحدود. 
 . واإلثبات االكتشافائم صعبة ثانيا: جر   

متابعتها   السجالت،    واكتشافهاصعو ة  في  تتغير  أرقام  مجرد  فهي  أثر  تترك  ال  بحيث 
، ويالحظ أن  ارتكابهابالصدفة و عد وقت طويل من    اكتشافهافمعظم الجرائم المعلوماتية تم  

تفتقر إلى    الجرائم التي لم تكتشف هي أكثر بمثير كم تلك التي كشف عنها على أساس أنها
إن وجدت ، تحتاج     بآثارهاالفني    االحتفاظالدليل المادي التقليدي كالبصمات كما يصعب  

يتع فنية خاصة  التقليدي لخبرة  المحقق  قمة    ذر على  تعتمد غالبا على  التعامل معها، ألنها 
تفوق   ورموز  سرية  كلمات  وضع  أو  برامج  بدس  والتضليل  بالخداع  المصحوب   الذكاء 

 . 16تشفير التعليمات لمنع إيجاد أي دليل يدين  لالدليل وقد يلجأ مرتكبيها  الوصول إلى
هذه الجرائم تميزها عن غيرها بحيث أنها ال    اكتشافيرى البعض أن من أسباب صعو ة  

الموجودة   والبيانات  األرقام  محو  أو  بتغير  تتم  كونها  مرئية،  أو  ملموسة  خارجية  أثار  تترك 
عن إممانية تدمير أي معلومة قد تستخدم كدليل في أقل من    ، فضال  اآلليبأنظمة الحاسب  

 17ثانية. 

 
العر ية لممافحة جرائم تقنية  ةاالتفاقيفي القانون الجزائري في ضوء   يزيد بوحليط، الجرائم اإللكترونية والوقاية منها 15

،  2019دار الجامعة الجديدة اإلسمندرية  -قوانين خاصة -الجزائية اإلجراءاتقانون  -قانون العقو ات -وماتالمعل
 . 81-80ص
أعمال المؤتمر الدولي الرابع  01مواجهتها من خالل التشريع جامعة باثنة  وإجراءاتفضيلة عاقلي، الجريمة اإللكترونية  16

 . 08-07، ص 03/2017/ 25-24ع ، طرابلس، لبنان، 
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين  ماجستيرأيمان مسعود سالم، الجريمة المعلوماتية، مذكرة لنيل شهادة  17

 . 20، ص2016دباغين ، سطيف 
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صعبة   المعلوماتية  الجرائم  جعل  الجاني    االكتشاف وما  بين  الجغرافي  البعد  واإلثبات 
الجاني وسائل فنية حديثة في جرم ، كما أن هذه الجرائم ترتكب في    استخداموالمجني علي ،  

سرع ال يتعدى الثواني، مما يزيد األمر صعو ة عدم  وقت سريع، ويتم محو أثارها في وقت أ
وجود خبرة لدى ضباط التحقيق في مثل هذه الجرائم من ناحية التحقيق والبحث عن األدلة  

القضاة بمثير من    اقتناعوالتحفظ عليها، ومن الصعو ات التي تواج  إثبات هذه الجرائم عدم  
اصية من السمات التي تتميز بها الجريمة  الجرائم المستحدثة في هذا المجال، وتعد هذه الخ 

يقوم   السرقة والقرصنة من خاللها  بأعمال  تقوم  انتشرت مماتب  فقد  المعلوماتية عن غيرها، 
مبالغ   مقابل  العالمية  الشركات  بيانات  لسرقة  محترفين  قراصنة  باستئجار  األشخاص  بعض 

 ، مشروعة  غير  األعمال  هذه  وكل   ، مستفدين  ألشخاص  و يعها  األسباب    مالية  من  وإن 
صعو ة   في  قبل    اكتشافالكامنة  من  شماوي  تقديم  عدم  الجرائم  هذه  الجرائم  هذه  وإثبات 

 18وذلك خوفا على سمعة الشركة وعلى المستثمرين فيها.  اختراقهاأصحاب الشركات التي يتم 
 .ثالثا: جرائم ناعمة

انا استخدام العنف كما  تختلف الجرائم المعلوماتية عن الجرائم التقليدية التي تتطلب أحي 
المتصلة  الجرائم  أن  إال  اإلرهاب...الخ،  وجرائم  والسرقة  والجرح  والضرب  القتل  جرائم  في 

  وامتالك بالكومبيوتر تمتاز بأنها ناعمة ال تتطلب عنفا، بل تتطلب مواصفات خاصة كالذكاء  
كومبيوتر إلى أخر   ، فنقل بيانات من   االنترنتالتعامل مع شبمة  فيقدرة  الالوسائل المناسبة و 

أو   للحاسوب  المشروع  غير  الدخول  أو   ، للمعطيات  اآللية  المعالجة  بأنظمة  المساس  أو 
و طاقات   و يانات  األرصدة  على  اإللكتروني  السطو  أو  أي  االئتمانالقرصنة  يتطلب  ال   ،

هادئة    سواءعنف   جرائم  فهي  عضلي  جهد  أي  الجاني  في   يبذل  وال  معنوي  أو  مادي 
  19بطبيعتها. 

في   عضلي  مجهود  إلى  تحتاج  التقليدية  الجريمة  كانت  السرقة،   ارتكابهاإذا  كالقتل، 
وغيرها، فالجرائم المعلوماتية ال تتطلب أدنى مجهود عضلي مممن، بل تعتمد على المجهود  
اآللي،   بالحاسب  ممتازة  تقنية  معرفة  عن  القائم  المدروس  العلمي  والتفكير  المحمم،  الذهني 

 
، الجرائم اإللكترونية في التشريع الفلسطيني   دراسة تحليلية مقارنة  رسالة لنيل شهادة  ألعفيفييوسف خليل  يوسف  18

 . 17-16، ص 2013في القانون العام كلية الشريعة والقانون، الجامعة اإلسالمية، غزة،  ستيرالماج
 . 58، ص2008ردن، الثقافة للنشر والتوزيع عمان األ، دار  01نهال عبد القادر المومني، الجرائم المعلوماتية ، الطبعة  19
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بالشبمة، على أساس أن الجاني في الجرام المعلوماتية هو إنسان متوافق مع  والتعامل السليم  
آلة   على  تفوق   إ هار  لمجرد  أو  اللهو  بدافع  الجرائم  من  النوع  هذا  يقترف  ولكن   المجتمع 

   20الكومبيوتر أو على البرامج التي يشتغل بها، وأكيد لتحقيق مصلحة ما. 
 تية. رابعا: قلة اإلبالغ عن الجريمة المعلوما

الضووحية ، وإمووا   اكتشافغالبا ما نجد أن  ال يتم اإلبالغ عن الجرائم المعلوماتية إما لعدم 
، ومؤسسوووات اإلقوووراض االدخاريوووةخشوووية مووون التشوووهير، وأكثووور موووا يموووون ذلوووك فوووي المؤسسوووات 

والسمسوورة، حيووث يرجووع السووبب فووي امتنوواع بعووض هووذه المؤسسووات عوون اإلبووالغ عوون تعرضووها 
ة، الخشية مجالس إدارتها من الدعايووة التووي قوود توونجم عوون اإلبووالغ عوون مثوول للجريمة المعلوماتي 

   21هذه الجرائم.
طن الضووعف أو مووا اعوون هووذه الجوورائم يووؤدي أحيانووا إلووى الكشووف عوون مووو  نكمووا أن اإلعووال

 االختووراقممووا يجعوول عمليووة  ألمعلوموواتييسمى الثغوورة األمنيووة فووي بوورامج المجنووي عليوو  ونظاموو  
ي عليوووو  قوووود يلعووووب دورا رئيسوووويا فووووي صووووعو ة اكتشوووواف وقوووووع الجريمووووة سووووهلة ، إال أن المجنوووو 

المعلوماتية فهو نادرا ما يقوووم بوواإلبالغ عنهووا، األموور الووذي يووؤثر سوولبا فووي السياسووة التووي يمموون 
 22.لممافحتهاأن توضع  

ضرورة تعديل قوانين ممافحة الجوورائم المعلوماتيووة بوجووود نصوووص تحمووى المبلووغ عوون هووذه 
رية التبليووغ وسوورية التحقيووق والمحاكمووة فووي هووذا النوووع موون الجوورائم، كووذلك الجوورائم، موون حيووث سوو 

اشتمال النصوص على محفزات لمن يبلغ عن هذه الجوورائم كمبلووغ مووالي مووثال يعطووي للشووخص 
 23الذي يبلغ عن هذه الجرائم تشجيعا للتبليغ عنها و النتيجة ممافحتها.

 ألمعلوماتي الفرع الثاني: خصائص المجرم 
رم ألمعلوموواتي بسوومات و خصووائص تميووزه عوون المجوورم فووي الجوورائم التقليديووة، يتميووز المجوو 

فهووو مجوورم و كفوواءة عاليووة فووي مجووال التقنيووة، فووإذا كووان المجوورم التقليوودي يلجووأ إلووى اسووتعمال 

 
 . 08فضيلة عاقلي، المرجع السابق، ص 20
 . 20ع السابق، صإيمان مسعود سالم، المرج 21
  خده، كلية بن يوسف بن ماجستيرنعمان عبد الكريم، الجرائم اإللكترونية وموقف المشرع منها، مذكرة لنسل شهادة   22

 . 97، ص2017، 01جامعة الجزائر، 
، كلية  ممافحتها،   دراسة تحليلية مقارنة  وآلية ، بحث بعنوان: الجرائم المعلوماتية أركانها الحوا مدةلورنس السعيد  23

 . 12، ص2017الحقوق جامعة طيبة، المملكة العر ية السعودية، 



 األول: ماهية الجريمة المعلوماتية  الفصل

 

17 

 

العنووف فووي غالووب األحيووان، باإلضووافة إلووى عوودم احتياجوو  إلووى مسووتوى علمووي موون أجوول القيووام 
ذلووك، حيووث أنوو  يحتوواج فقووط إلووى جهوواز حاسوووب موصوول  بأفعالوو ، فووالمجرم ألمعلوموواتي عمووس

بشووبمة االنترنووت إلووى جانووب معرفووة و درايووة بمختلووف األنظمووة المسووتعملة فووي هووذا المجووال، و 
 24يممن حصر هذه السمات على النحو التالي.

 أوال: الذكاء. 
يعتبوور الووذكاء موون أهووم صووفات مرتكووب الجوورائم المعلوماتيووة ألن ذلووك يتطلووب منوو  المعرفووة 

تقنيووة لكيفيووة الوودخول إلووى أنظمووة الحاسووب اآللووي والقوودرة علووى التعووديل والتغييوور فووي البوورامج ال
جوورائم السوورقة والنصووب وغيرهووا موون الجوورائم التووي تتطلووب أن يمووون مرتكووب الجريمووة  وارتكوواب

 25تلك الجرائم.  ارتكابعلى دراية كبيرة من المعرفة لكي يتممن من  
 طائفوووة المحووورمين األغبيووواء ، فمووون يسوووتعين بجهوووازفهوووذا المجووورم ال يممووون أن ينتموووي إلوووى 

على أسرار بنووك أو شووركة مخزنووة بوو  البوود أن يتميووز بالمسووتوى الرفيووع موون   الءلالستي الحاسوب  
جريمتووو ،  ارتكوووابالوووذكاء حتوووى يممنووو  أن يتغلوووب علوووى كثيووور مووون العقبوووات التوووي يواجههوووا فوووي 

للعنووف   اسووتخدامماتيووة فووي عوودم وتتجلى أهمية صووفحة الووذكاء بالنسووبة لمرتكووب الجريمووة المعلو 
 26للجريمة.  ارتكاب في 

إذا كان مرتكبي الجوورائم التقليديووة لوويس لمسووتواهم وال لدرجووة ذكووائهم  دور كقاعوودة فووي نمووط 
البوود أن يمووون موون المختصووين فووي مجووال المعلوماتيووة ولوو   ألمعلوموواتيجوورائمهم، فووإن المجوورم 

فووال يمموون أن يرتكووب هووذه الجوورائم إال موون  دراية وخبرة فووي مجووال التعاموول معهووا وفووك رموزهووا ،
ل  مهارة ومعرفة فنية في مجال المعلوماتية وال يشترط المؤهل العلمي لذلك فوويممن أن يرتكبهووا 

 27شخص ليس ل  المؤهل العلمي ولكن  على درجة عالية من الذكاء.
 

 
صغير يوسف، الجريمة المرتكبة عبر االنترنت، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي لألعمال،  كلية    24

 . 33، ص2013الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
،  2009  ، مصر،دار الفكر الجامعي، اإلسمندريةالطبعة األولى، ممدوح، الجرائم المعلوماتية،  خالد  ممدوح إبراهيم  25
 . 134-133ص
في  ماجستيرالبحث والتحري عن الجريمة المعلوماتية في القانون الجزائري مذكرة لنيل شهادة  آلياتسعيداني نعيم،   26

 . 51، ص 2013وم السياسية، جامعة الحاج لخضر باثنة، العلوم القانونية، تخصص علوم جنائية كلية الحقوق والعل
البحث والتحقيق في الجرائم المعلوماتية ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم   آلياتر يعي حسن،  27

 . 36، ص2016السياسية، جامعة باثنة، 
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 اجتماعي ثانيا: ذو طابع   
مووع المجتمووع الووذي يحوويط بوو ، بوول  ال يضع نفس  فووي حالووة عووداء سووافر  ألمعلوماتيالمجرم  

ذلووك أنوو  أصووال فووائق الووذكاء وهووذا مووا يسوواعده علووى التكيووف، ومووا  اجتماعيوواإنوو  إنسووان متكيووف 
الوووذكاء فوووي رأي الكثيووورين سووووء القووودرة علوووى التكيوووف وال يعنوووي ذلوووك التقليووول مووون شوووأن المجووورم 

مووع توووافر الشخصووية  ياالجتموواع، بوول أن الخطووورة اإلجراميووة قوود تزيوود إذا زاد تكيفوو  ألمعلوماتي
   28اإلجرامية لدي .

يتميووز بقدرتوو   اجتموواعيفووي كونوو  فووي العووادة كووائن ذو طووابع   ألمعلوموواتيكما يتسم المجوورم  
، بووول أن بعضوووهم يتمتوووع بثقوووة كبيووورة فوووي مجوووال عملووو ،  االجتماعيوووةعلوووى التكيوووف فوووي بيئتووو  

بوو  فهووو يتوافووق  ال يضووع نفسوو  فووي حالووة عووداء مووع المجتمووع الووذي يحوويط ألمعلوموواتيفووالمجرم 
مووووع توووووافر الميووووول  االجتموووواعيويتصووووالح معوووو ، وتووووزداد خطورتوووو  اإلجراميووووة كلمووووا زاد تكيفوووو  

اإلجراموووي لديووو ، فشوووعوره بأنووو  محووول ثقوووة وأنووو  خوووارج إطوووار الشوووبهات يدفعووو  إلوووى التموووادي فوووي 
 29جرائم  والتي ال تكتشف عادة. ارتكاب

الووودائم مووون أمووور كشوووف خوف أنووو  شوووخص يشوووعر بوووال االجتماعيوووةومووون توابوووع خصائصووو  
أمووره بووالرغم موون أن هووذا الشووعور يعووالج كافووة المجوورمين، إال أنهووا تصوواحب   تضوواحوافجرائموو  

موووالي وفقووود  ارتكوووابمجرموووي المعلوماتيوووة بصوووفة خاصوووة لموووا يترتوووب  علوووى كشوووف أمووورهم مووون 
متميووزة موون حيووث  اجتماعيووةإلووى فئووة  انتمووائهمللمركووز الووو يفي،  وموورد هووذا الخوووف أيضووا هووو 

   30لم والثقافة وطبيعة العمل.التع
 ثالثا: الخبرة والمهارة. 

يتصوووف مرتكوووب الجووورائم المعلوماتيوووة أيضوووا علوووى درجوووة عاليوووة مووون الخبووورة والمهوووارة فوووي 
استخدام التقنية المعلوماتية وذلك ألن مستوى الخبرة والمهارة التي يمون عليها هي التووي تحوودد 

كووان شووخص مرتكووب الجريمووة علووى قوود ضووئيل األسلوب الذي يرتكب ب  تلك الجرائم بحيث إذا 
إمووا بووالمحو  ألمعلوموواتيال تتعوودى اإلتووالف نجد أن الجوورائم التووي قوود يرتكبهووا من مستوى الخبرة 

 أو باإلتالف وكذلك بنسخ البيانات والبرامج.
 

، منشأة اإلسمندرية سعد ألمعلوماتيوالمجرم عبد الفتاح بيومي حجازي، حول صياغة النظرية العامة في علم الجريمة   28
 . 100، ص2008زغلول ، مصر  

 . 36ر يعي حسن، المرجع السابق، ص  29
 . 80نهال عبد القادر المومني ، المرجع السابق، ص  30
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للجوورائم تختلووف  ارتكابوو أمووا إذا كووان الشووخص علووى درجووة أعلووى فووي المهووارة فووإن أسوولوب 
 وارتكووابوسوورقة  اآللوويتخدام الشووبمات بالوودخول إلووى أنظمووة الحاسووب حيث يقوم عن طريووق اسوو 

جووورائم التجسوووس وزرع الفيروسوووات وغيرهوووا مووون الجووورائم التوووي تتطلوووب  وارتكوووابجووورائم النصوووب 
 31.ارتكابهامستوى عالي من الخبرة وخبرة كبيرة في 

لجريمتوو  تممن  من تكوين تصووور كاموول  ألمعلوماتيكما أن المهارة التي يتميز بها المجرم 
إذ يسووووتطيع أن يطبووووق جريمتوووو  علووووى أنظمووووة مماثلووووة كتلووووك التووووي يسووووتهدفها وذلووووك قبوووول تنفيووووذ 

اتوو  والكشووف عنهووا، فعووادة مخطط بأمور غير متوقعووة موون شووأنها إفشووال  يفاجأجريمت ، حتى ال  
جريمتوو  بووالتعرف علووى المحوويط الووذي توودور  الرتكووابإلووى التمهيوود  ألمعلوموواتيمووا يلجووأ المجوورم 

فشوولها  واحتموواالتالظووروف التووي تحوويط بالجريمووة المووراد تنفيووذها وإممانيووة نجاحهووا فيوو ، وكووذا 
 32وتساعده في ذلك درجة المهارة التي يتمتع بها.

 يتمتع بالسلطة ألمعلوماتيرابعا: المجرم 
 ألمعلوموواتييقصد بالسلطة في هذا المجووال جملووة الحقوووق والمزايووا التووي يتمتووع بهووا المجوورم 

الجريمة، فكثير منهم لديهم سلطة مباشرة أو غير مباشرة فووي مواجهووة   كابارت والتي تممن  من  
 ألمعلومووواتينظوووام الشوووفرة الووودخول إلوووى  اموووتالكالمعلوموووات محووول الجريموووة، وتتمثووول عوووادة فوووي 

وإجراء المعامالت، وقد تكون هذه السوولطة أحيانووا غيوور مشووروعة فووي حووال سوورقة شووفرة الوودخول 
زايووا التووي توفرهووا تكنولوجيووا المعلومووات وسوولطت  عليهووا بوودون الم ألمعلوموواتيوقد اسووتغل المجوورم 

عنوود إجووراء بعووض العمليووات ومثالهووا  اعتمادهابيانات وهمية، وغير صحيحة ويطلب الحاسوب 
المو ووف المشوورف علووى المووو فين بمصووالح المحاسووبة وصوورف األجووور الووذي يمموون أن يوودرج 

يمووورر عمليوووة صووورف الرواتوووب  أسوووماء بعوووض الموووو فين الووووهميين ضووومن قائموووة الموووو فين ثوووم
ويتووولى إيووداع رواتووب الوووهميين فووي حسوواب  الخوواص ولووذلك فووإن المهتمووين بمجووال المعلوماتيووة 

المشرفين علووى  اختيارالالزمة عند  االحتياطاتعادة ما ينبهون أصحاب المؤسسات إلى أخذ 
   33هذه المصالح.

 
 

 . 135ممدوح، المرجع السابق، ص إبراهيمخالد ممدوح  31
 . 52سعيداني نعيم، المرجع السابق، ص 32
 . 38-37لسابق، ص ر يعي حسن ، المرجع ا  33
 



 األول: ماهية الجريمة المعلوماتية  الفصل

 

20 

 

 المبحث الثاني: أسس قيام الجريمة المعلوماتية.
رائم المعلوماتيووة موون الجوورائم الجديوودة ، التووي لووم يتناولهووا فقهوواء القووانون إال فووي تعتبوور الجوو 

 االتصووالالعصوور الحووديث، فقوود  هوورت هووذه الجوورائم مووع  هووور الوسووائل التكنولوجيووة ووسووائل 
السوووريعة ، كووول ذلوووك أثووور سووولبا فوووي سووورعة المعالجوووة التشوووريعية لهوووذه الجووورائم، فكونهوووا جووورائم 

أركانهووا وشوورحها وتفصوويلها،  كووان موون الصووعب علووى الفقهوواء تحديوود مسووتحدثة وسووريعة التطووور
في وضع الخطوووط العريضووة لمعالجووة هووذه الجوورائم، موون   بدئواإال أن فقهاء القانون الحديث قد  

خووووالل البحووووث عوووون صووووور درجووووة خطورتهووووا وعليوووو  سوووووف نقسووووم هووووذا المبحووووث إلووووى مطلبووووين 
نتطوورق إلووى صووور  (المطلب الثاني)ة أما تناول في  أركان الجريمة المعلوماتي  (المطلب األول)

 الجريمة المعلوماتية.
 المطلب األول: أركان الجريمة المعلوماتية. 

لقيووام أي جريمووة وجووود ثووالأ أركووان أساسووية وهووي الووركن الشوورعي اشترط المشوورع الجزائووي  
لجريمووة والركن المادي والركن المعنوووي، وهووذا هووو الحووال بالنسووبة للجوورائم المعلوماتيووة ، فلقيووام ا

المعلوماتيووة البوود موون أن يتوووفر فيهووا أركووان الجريمووة ، و وودون هووذه األركووان يصووبح هنوواك خلوول 
ء افي موضوووع الجريمووة، بحيووث أن الووركن الشوورعي نعنووي بوو  نووص قووانوني يحوودد الجريمووة والجووز 

الجنائي على سلوكات معينة وهذا ما سنتطرق إلي  في الفرع األول، أما الووركن المووادي فيتمثوول 
الثوواني أمووا  الفوورع لنشاط الذي يرتكب  الجاني ول  مظهر خارجي وهذا ما سنتطرق إلي  فوويفي ا

الفرع الثالث فسيمون معنون بالركن المعنوي والذي يتمثل في اإلرادة الخاطئووة لمباشوورة السوولوك 
 34اإلجرامي ويممن في نفس الجاني.

  الفرع األول: الركن الشرعي:
ن اإلنسووان فيتخووذ صووورة ماديووة معينووة، تختلووف األفعووال تتحقق الجريمة بالفعل الصادر عوو  

نشوواطات اإلنسوووان وهوووذا مووا يجعووول المشوورع يتووودخل لتحديووود فئووة مووون األفعوووال  بووواختالفالماديووة 
الضارة أو الخطرة علووى سووالمة أفووراد المجتمووع فينهووي عنهووا بموجووب نووص قووانوني جزائووي يجوورم 

 .ارتكابهاهذه األفعال ويحدد عقو ة من يأتي على  

 
 . 50يوسف خليل يوسف ألعفيفي، المرجع السابق، ص  34
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ا لووذلك فووال جريمووة وال عقو ووة بوودون نووص شوورعي، وتعتبوور الجريمووة عموول غيوور مشووروع تبعو 
 35يجرم  القانون ويعاقب علي  ، وذلك بالنظر لما يقرره القانون الجنائي.

تعتبوور الجريمووة عموول غيوور مشووروع يجرموو  القووانون ويعاقووب عليوو  وذلووك بووالنظر لمووا يقوورره 
امر ونووواهي تجوورم وتعاقووب علووى كوول سوولوك أو فعوول القانون الجنائي والقوانين الممملة ل  من أو 

ترى في  السلطة المختصووة بالتشووريع أنوو  يرقووى لدرجووة التجووريم بمووا يشوومل  موون مسوواس بمصووالح 
 الجماعة بتعريضها بوج  عام للخطر.

ويقووووم الوووركن الشووورعي للجريموووة علوووى الووونص التشوووريعي المجووورم للسووولوك والمحووودد للعقو وووة 
ال جريمووة وال عقو ووة أو توودابير أموون بغيوور  رعية الجوورائم والعقو ووات المقووررة لوو ، تطبيقووا لمبوودأ شوو 

 36. قانون 

المشووورع الجزائوووري الجووورائم الماسوووة بأنظموووة المعالجوووة اآلليوووة للمعطيوووات بقسوووم  وقووود خوووص
خوواص ضوومن قووانون العقو ووات وهووو القسووم السووابع مموورر موون الفصوول الثالووث الخوواص بجوورائم 

المسوووواس بأنظمووووة المعالجووووة اآلليووووة للمعطيووووات  الجنايووووات والجوووونح ضوووود األموووووال تحووووت عنوووووان
علووى األنظمووة المعلوماتيووة،  االعتووداءاتمواد تهتم بووذكر كوول أنووواع ( 08)ثمانية   على    ويشتمل

 حدثةشوومل هووذا الوونمط موون الجوورائم المسووت  وإن كووان موون المستحسوون أن يعتموود المشوورع الجزائووري 
ا نوعووا مووا مي لمعتمد من طرف  سليبقى المنهج ا بنص قانوني خاص بها وإلى غاية تكريس ذلك

عقو وووات  وإفووورادويتفوووق موووع وجوووود  ووواهرة إجراميوووة مسوووتجدة تسوووتلزم ضووورورة التووودخل لتجريمهوووا 
مناسبة لها، تطبيقا لمبدأ الشرعية وعوودم جووواز متابعووة الشووخص بأفعووال غيوور مجرمووة قانونووا لووذا 

 آلليووووةافقوووود عموووود المشوووورع إلووووى وضووووع نصوووووص خوووواص بووووالجرائم الماسووووة بأنظمووووة المعالجووووة 
 37التشريعية المعاصرة في هذا الشأن.  االتجاهاتللمعطيات ليساير بذلك كل  
  الفرع الثاني: الركن المادي. 

صور   بتعدد  تتعدد  أشمال  عدة  تتخذ  المعلوماتية  نظام    االعتداء جرائم  على  الواقع 
 والتي نوردها كما يلي:  ذات  د المعلوماتية بح 

 
 

 

 . 64، ص2013أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثالثة عشر، دار هومة، الجزائر، 35 
  المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم. 156-66المادة األولى من األمر رقم  36
الحماية الجزائية من الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في  بو خبزة عائشة، 37

 . 62-61، ص2013القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة وهران، 
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 ي النظامالدخول والبقاء غير المرخص بهما ف -1
 اآلليووةعلووى نظووام المعالجووة  االعتووداءيقصد بفعل الوودخول هنووا وهووو الووركن المووادي لجريمووة  

 الوسائل الفنية والتقنية إلى النظام   باستعمالللمعطيات ذلك الدخول المعنوي أو اإللكتروني  
مشووووروع وإنمووووا يتخووووذ وصووووفة  ، وال يعوووود فعوووول الوووودخول بحوووود ذاتوووو  سوووولوكا غيوووورألمعلوموووواتي

 من كونوو  قوود تووم دون وجوو  حووق أو دون توورخيص هووو مووا يستشووف موون المووادة   انطالقا    جرامياإل
 ممرر من قانون العقو ات الجزائري.  394

جريمووة الوودخول غيوور الموورخص بووو   أعتبوورحووظ موون خووالل هووذه المووادة أن المشوورع الجزائووري ال
 جراميووة، أي أنوو كن المادي فيهووا تحقووق النتيجووة اإلبمثابة جريمة شملية التي ال يشترط لقيام الر 

للمعطيووات بأكملوو  أو إلووى جووزء منوو  فقووط، بشوورط  اآلليووةجرم مجرد الدخول إلى نظووام المعالجووة  
 38أن يمون فعل الدخول بدون ترخيص مقصودا وليس صدفة أو خطأ.

نعتقوود أن المشوورع الجزائووري أصوواب كثيوورا عنوودما جوورم مجوورد الوودخول إلووى نظووام المعالجووة 
غوو  أي بوودون توورخيص و غووض النظوور عوون مووا إذا كووان النظووام للمعطيووات عوون طريووق ال اآلليووة

المعتوودى عليوو  محاطووا بحمايووة فنيووة أم ال ألنوو  بووذلك يمووون جعوول موون هووذا التوودبير بمثابووة توودبير 
خووالل غلووق  ، موونألمعلوموواتيتحفظي وقائي سيساهم بشمل كبير في التصوودي لظوواهرة اإلجوورام 

، بحجوووة أن  االعتوووداءالجزائيوووة عووون فعووول التهووورب مووون المسوووؤولية  لمنوووعالبووواب أموووام المجووورمين 
دي علي  لم يموون محاطووا بحمايووة فنيووة، وفووي تفووادي ارتكوواب جوورائم أكثوور شوودة علووى ت النظام المع

 39نظام المعالجة ومعطيات  كإتالف النظام أو محو وتعديل معطيات النظام.

يقصوود للمعطيووات ف اآلليووةأما فيما يخص فعل البقاء غير المرخص ب  فووي نظووام المعالجووة 
بوو  اسووتمرارية التواجوود داخوول نظووام المعالجووة دون إذن موون صوواحب  أو موون لوو  السوويطرة عليوو ، 
بمعنوووى أخووور هوووو بقووواء شوووخص داخووول نظوووام المعالجوووة ملوووك الغيووور بعووود الووودخول إليووو  خطوووأ أو 

 40.صدفة، رغم علم  بأن بقاءه في  غير مرخص

 
 . 134-133ونوعي نبيل وزيوش عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص 38
من قانون العقوبات الفرنسي، و كذلك المشرع  01ف  323هدا ما أخذ به المشرع الفرنسي من خالل نص المادة   39

 . 1990اإلنجليزي في نص المادة األولى من قانون إساءة استخدام الكمبيوتر لعام 
 . 44المرجع السابق، ص  الحماية الجنائية المعلوماتية في التشريع الجزائري،   قارة أمال، 40
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غيوور الموورخص بوو  فووي نظووام المشوورع الجزائووري علووى غوورار المشوورع الفرنسووي فعوول البقوواء  أعتبوور
للمعطيات جريمة مثلها مثل جريمووة الوودخول الغيوور موورخص بوو ، وذلووك بموجووب   اآلليةالمعالجة  
 قو ة.دد لهاتين الجريمتين نفس العممرر من قانون العقو ات وح  394المادة 
أورد المشوورع الجزائووري طوورفين  41 موون قووانون العقو ووات 394 وموون خووالل نووص نفووس المووادة   

، بحيووث يتحقووق الظوورف  اآلليووةقو ة الدخول والبقاء بدون ترخيص في نظام المعالجووة لتشديد ع
األول  إذا نووووتج عوووون الوووودخول أو البقوووواء محووووو أو تعووووديل فووووي البيانووووات التووووي يحتويهووووا النظووووام، 

نظومووة وإعاقتوو  الم الاشووتغالوودخول أو البقوواء تخريووب نظووام ويتحقووق الثوواني حينمووا يترتووب عوون 
ا بتووووفر عالقوووة سوووببية بوووين فعووول الووودخول أو البقووواء غيووور المووورخص بووو  هوووذو عنووود أداء و يفتووو ، 

والنتيجووة اإلجراميووة التووي حووددتها المووادة فووي محووو أو تعووديل بيانووات النظووام أو تخريووب تشووغيل 
 النظام ذات .

 اآلليةعلى معطيات المعالجة  االعتداء -1
كومبيوووتر أو الووذي يهوودف إلووى اإلضوورار بمعلومووات ال االعتووداءهنووا ذلووك  باالعتووداءيقصوود 

 درةمحتوياتهووووا، تكاملهووووا أو بتعطيوووول قوووو و ائفووو  سووووواء بالمسوووواس بسووووريتها أو المسوووواس بسوووالمة 
علووى معطيووات  االعتووداءوكفاءة األنظمووة بشوومل يمنعهووا موون أداء و يفتهووا بشوومل سووليم، يتحقووق 

النظوووام عوووادة بعووود تجووواوز مرحلوووة الووودخول والبقووواء فوووي نظوووام المعالجوووة، ويتخوووذ أحووود الشوووملين 
 ين:التالي 
 على المعطيات الداخلية للنظام:  االعتداء -

لقد جرم المشرع الجزائري أي اعتداء يقووع علووى المعطيووات الموجووودة داخوول نظووام المعالجووة 
مووون قوووانون العقو وووات، وحووودد فوووي ذات الموووادة صوووور  1ممووورر  394مووون خوووالل الموووادة  اآلليوووة

فيهووا،  دلالجتهوواأي مجال على معطيات النظام الداخلية على سبيل الحصر ولم يدع   االعتداء
ال يحمووول إحووودى هوووذه الصوووور : اإلدخوووال، المحو،التعوووديل فهوووو  اعتوووداءمموووا يووودل علوووى أن أي 

 :1ممرر   394مستبعد وال يخضع ألحمام المادة 
يقصووود بووو  إضوووافة معطيوووات جديووودة غيووور صوووحيحة إلوووى المعطيوووات  فبالنسببببة لادخبببال:

 الموجودة داخل النظام والتي تمت معالجتها أليا.
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يعنووي إزالووة موون معطيووات مسووجلة علووى دعامووة موجووودة داخوول نظووام المعالجووة  أمببا المحببو:
 أو تحطيم تلك الدعامة أو نقل جزء من المعطيات من المنطقة الخاصة بالذاكرة.  اآللية

طيووات عيعنووي تغييوور المعطيووات الموجووودة داخوول نظووام المعالجووة واسووتبدالها بم  أما التعديل:
 أخرى.

هووذه الصووور الثالثووة، بوول يمفووي أن يصوودر عوون الجوواني إحووداهما لكووي وال يشووترط اجتموواع 
   .على معطيات نظام المعالجة  االعتداءيمتمل الركن المادي لجريمة  

يرجووع سووبب تجووريم المشوورع الجزائووري لافعووال المووذكورة أعوواله بوونص مسووتقل عوون جريمتووي 
الطريوووق العوووادي  والبقووواء غيووور المووورخص بهموووا فوووي نظوووام المعالجوووة، واللتوووان تموووثالن ولالووودخ 

جريمووة  محووو أو إدخووال أو تعووديل  وارتكووابللوصووول إلووى المعطيووات الموجووودة داخوول النظووام 
هووذه األفعووال عوون بعوود أي دون الوودخول أو البقوواء فووي  القتوورافضوودها إلووى وجووود طوورق أخوورى 

مووثال القنابوول المعلوماتيووة الخاصووة بالمعطيووات أو بوورامج الفيروسووات ، وقوود  كاسووتخدامالنظووام، 
يمووون قوود جوورم أفعووال المحووو  1مموورر  394اب المشرع في ذلك ألن  بوضووع  نووص المووادة أص

ملة والطريقوووة واإلدخوووال والتعوووديل الواقوووع علوووى معطيوووات النظوووام مهموووا كانوووت الوسووويلة المسوووتع
 42.المتبعة لتحقيق ذلك

 : على المعطيات الخارجية للنظام االعتداء -
فوووي تحقيوووق  المعطيوووات التوووي لهوووا دوريقصووود بالمعطيوووات الخارجيوووة لنظوووام المعالجوووة تلوووك 

للمعطيات، وقد نص عليها المشوورع الجزائووري فووي المووادة  اآلليةنتيجة معينة تمثل في المعالجة 
 3موون قووانون العقو ووات علووى النحووو التووالي:  يعاقووب بووالحبس موون شووهرين إلووى  2مموورر  394

ريوووق دج كووول مووون يقووووم عمووودا أو عووون ط 5000.00إلوووى  1000.000سووونوات و غراموووة مووون 
 الغ  بو:

 
أو   -1 تجميع  أو  بحث  أو  أو  تصميم  مخزنة  معطيات  في  االتجار  أو  نشر  أو  توفير 

مراسلة أو  الجرائم    معالجة  بها  ترتكب  أن  يممن  معلوماتية  منظومة  طريق  عن 
 المنصوص عليها في هذا القسم.

 
 . 135ونوعي نبيل وزيوش عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص 42
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لمعطيات المتحصل عليها من  لحيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال ألي غرض كان   -2
 . 43جرائم المنصوص عليها في هذا القسم إحدى ال

يتبين لنا من نص هذه المادة أنها جاءت عامة ومطلقة، فهي تقرر الحماية الجنائية لكل  
 من المعطيات الداخلية والخارجية للنظام معا. 

 :اآلليةعلى سير نظام المعالجة  االعتداء -3
لووى سووير نظووام ع االعتووداءلقوود أغفوول المشوورع الجزائووري وضووع نووص صووريح خوواص بتجووريم 

للمعطيووووات، غيوووور أنوووو  يمموووون اسووووتخالص ذلووووك موووون خووووالل النصوووووص التووووي  اآلليووووةالمعالجووووة 
الواقعووة علووى أنظمووة المعالجووة أو علووى معطيووات هووذه  االعتووداءاتاسووتحدثها بخصوووص تجووريم 

 األنظمة سواء كانت معطيات داخلية أم خارجية.
مموورر موون شووأن  أن يعيووب  394علووى النظووام بتخريبوو  كمووا نصووت عليوو  المووادة  فاالعتووداء
معطيووات الداخليووة للنظووام باسووتعمال بوورامج الفيروسووات و وورامج العلووى    واالعتداءعملية النظام،  

 .ألمعلوماتيالقنابل المعلوماتية من شأن  كذلك التأثير في سير أو حسن سير النظام 
 يممن أن تتخذ األفعال الماسة بسير النظام عدة صور نذكر منها:

أن يصوويب التعطيوول األجهووزة الماديووة للنظووام كتحطوويم األسووطوانات أو قطووع   : يممنالتعطيل
أو يصوويب الكيانووات المنطقيووة للنظووام كووالبرامج أو المعطيووات باسووتخدام برنووامج   االتصالشبمة  

 فيروسي أو قنبلة منطقية مما يؤدي إلى عرقلة سير النظام.
نظام سيره وفقوودان توووازن بإحداأ خلل في  لالستعمال: هو جعل نظام غير صالح اإلفساد

الحصووول عليهووا، ومثوول  فووي أداء و ائفوو ، كووان يعطووي نتووائج غيوور تلووك التووي كووان موون الواجووب
ن لم يؤدي إلى تعطيل نظام المعالجة كلية فإن  يحول دون تحقيقوو  لو ائفوو  بشوومل هذا الفعل إ
 صحيح.

ام المعالجووة إذا كووان حقيقووة يمموون للقاضووي الجزائووي اسووتخالص الحمايووة الجزائيووة لسووير نظوو 
علووى أنظمووة  المعالجووة  االعتووداءللمعطيووات موون النصوووص القانونيووة التووي تجوورم أفعووال  اآلليووة

علووى  االعتووداءومعطياتهووا إال أنوو  كووان األجوودر بالمشوورع الجزائووري إضووافة نووص خوواص بتجووريم 
سوووير النظوووام لرفوووع اللوووبس والحووورج عووون القاضوووي الجزائوووي الوووذي تفرضووو  عليووو  قاعووودة التفسوووير 

 لنص الجزائي.الضيق ل
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والشروع فووي ارتكوواب الجوورائم  االشتراكتجدر اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري جرم كل من 
الماسووة باألنظمووة المعلوماتيووة المووذكورة وجعوول العقو ووة لهمووا تسوواوي العقو ووات المقووررة للجريمووة 

عقو ووات  ذاتها، وقد تشمل هذه العقو ات المذكورة في القسم السابغ ممرر موون قووانون العقو ووات
أصلية تتمثل في الحووبس والغرامووة، وعقو ووات تكميليووة هووي مصووادرة األجهووزة والبوورامج والوسووائل 

إذا ارتكبووووت الجريمووووة بعلووووم مالكهووووا، كمووووا أن  االسووووتغاللالمسووووتخدمة وإغووووالق المواقووووع وأموووواكن 
الجوووورائم  إحوووودىالمشوووورع ضوووواعف عقو ووووة الغرامووووة المقووووررة للشووووخص المعنوووووي الووووذي ارتكووووب 

موووورات الحوووود األقصووووى للغرامووووة المحووووددة للشووووخص الطبيعووووي مووووع إقووووراره  05إلووووى المعلوماتيووووة 
المسؤولية الجزائية لاشخاص الطبيعيين بصفتهم فاعلين و/أو شووركاء فووي نفووس الجريمووة التووي 

 44الشخص المعنوي.  أرتكبها
 الفرع الثالث: الركن المعنوي.

يمون مطابق للواقع، يسبق    عرف بأن  العلم بعناصر الجريمة وإرادة ارتكابها، و التالي  
من أجل تحقيق السلوك اإلجرامي، ويتخذ القصد   االتجاهاإلرادة، أما هذه األخيرة فتتمثل في  

 الجنائي عدة صور منها القصد العام والقصد الخاص. 
: هووو الهوودف الفوووري المباشوور للسوولوك اإلجرامووي وينحصوور فووي القصببد الجنببائي العببام -

 أي ال يمتد لما بعدها.حدود تحقيق الغرض من الجريمة  
: هوووو موووا يتطلوووب تووووافره فوووي بعوووض الجووورائم فوووال يمفوووي مجووورد القصببد الجنببائي الخببا  -

تحقيووق الغوورض موون الجريمووة بوول هووو أبعوود موون ذلووك أي أنوو  يبحووث فووي نوايووا المجوورم موون هنووا 
 45وافره في الجريمة المعلوماتية.ت نتساءل عن القصد الذي يجب 

ل ارتكوواب فعوول غيوور مشووروع أي غيوور مسووموح مووع علووم إن المجرم اإللكتروني يتوج  من أج 
ين يبووررون أفعوووالهم بوووأنهم مجووورد ختووورقلجريموووة و ووالرغم مووون أن بعوووض المهووذا المجووورم بأركوووان ا

فضوليون وأنهم قوود تسووللوا صوودفة، فووال انتقوواء للعلووم كووركن للقصوود الجنووائي، وكووان يجووب علوويهم 
أسووورار األفوووراد والمؤسسوووات ألن  أن يتراجعووووا بمجووورد دخوووولهم وال يسوووتمروا فوووي اإلطوووالع علوووى

 
،  02لسياسية، العدد جمال، ممافحة الجرائم اإللكترونية في التشريع الجزائري، المجلة النقدية للقانون والعلوم ا إبراهيمي  44

 . 138-136، ص2016ود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مول
، الجزء األول، ديوان المطبوعات الجامعية، -الجريمة-عبد هللا سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام  45

 . 250_249، ص1995الجزائر، 
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جميووع المجووورمين واألشووخاص الوووذين يرتكبوووون هووذه األفعوووال يتمتعوووون بمهووارات عقليوووة ومعرفيوووة 
 كبيرة تصل في كثير من األحيان إلى حد العبقرية.

فالقصوود الجنووائي متوووافر فووي جميووع الجوورائم المعلوماتيووة دون أي اسووتثناء ولكوون هووذا ال يمنووع 
المعلوماتية تتطلب أن يتوافر فيها القصوود الجنووائي الخوواص مثوول جوورائم أن هناك بعض الجرائم 

، أما جرائم نشر الفيروسات عبر الشبمة فهي تتوووفر علووى القصوود االنترنتتشوي  السمعة عبر  
ع هو موون مل الشبمة وفي جميع الظروف المشر الجنائي الخاص فالمجرم يهدف إلى تعطيل ع

 46ا توافر القصد الجنائي الخاص.يختص بتحديد الحاالت التي يشترط فيه
 المطلب الثاني: صور الجريمة المعلوماتية. 
ضوومن فئووات متعووددة، تختلووف حسووب  واالنترنووتيصوونف الفقهوواء والدارسووون جوورائم الكومبيوووتر 

التقسوويم المعنووي، فبعضووهم يقسوومها إلووى جوورائم ترتكووب علووى  إليوو  يسووتنداألسوواس والمعيووار الووذي 
إلووى األسوولوب  باالسووتناداسطت  و عضهم يصنفها ضمن فئات نظام الحاسوب وأخرى ترتكب بو 

الجريموووة ، وغيووورهم  الرتكوووابالمتبوووع فوووي الجريموووة، وآخووورون يسوووتندون إلوووى الباعوووث أو الووودافع 
، وكوووذا تعووودد الحوووق المعتووودي عليووو ، فتووووزع جووورائم االعتوووداءيؤسوووس تقسووويم  علوووى تعووودد محووول 

بواسووطة الحاسوووب وتلووك التووي تقووع  الحاسوووب وفووق هووذا التقسوويم إلووى جوورائم تقووع علووى األموووال
علووى الحيوواة الخاصوووة، وموون المالحوووظ أن هووذه التقسوويمات لوووم تراعووي خصوووائص هووذه الجريموووة 

ألسووواس أو معيوووار التقسووويم، وعليووو  ونظووور ، والحوووق المعتووودي عليووو  لووودى وضوووعها وموضووووعها
ا فووي الطبيعة ونظرا لطبيعة هووذا النوووع المسووتحدأ موون الجوورائم تعووددت تصوونيفاتها، سوونتطرق لهوو 

 47أر عة فروع.
 الجرائم الواقعة على الكومبيوتر  الفرع األول:

المواقع أو األجهزة بطريقة غير مشروعة    الكمبيوتر تنصب بدخول  الواقعة على  الجرائم 
أو بطريقة مشروعة_ كما لو تمت الجريمة من قبل مو ف مختص_ أو إتالف البيانات أو  

يؤدي إلى ما ذكر، و قد تتعدد أسماء و أشمال  سرقها أو نسخها أو تبديلها أو نشر فيروس  
تتغير   قد  الجرائم  فهذه  واحدة،  حلقة  في  تدور  كلها  لكن  و  الكمبيوتر  تستهدف  التي  الجرائم 

 48أساليب و طرق ارتكابها مع التطور التكنولوجي. 

 
 . 137_ 136وف، مرجع سابق، صونوعي نبيل و زيوش عبد الرؤ  46
 . 61يزيد بوحليط، المرجع السابق، ص 47
 . 22يوسف خليل يوسف ألعفيفي، المرجع السابق، ص 48
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 أوال: الدخول والبقاء غير المصرح به لنظام المعالجة اآللية.
طة إذا كانووت مجوورد دخووول و قوواء غيوور مشووروع، وإمووا إذا تكووون الجريمووة فووي صووورتها البسووي 

تووووافرت  وووروف معينوووة ينوووتج فيهوووا عووون الووودخول والبقووواء غيووور المشوووروع تغييووور فوووي المعطيوووات 
 49فتحقق الصورة المشددة.

أي اإلطالع على المعلومات التي تمووت معالجتهووا دون التصووريح والوودخول   فعل الدخول: -1
بة للووودخول المباشوور فلووو  عووودة صووور حيوووث أن الجووواني قوود يموووون مباشوورا أو غيووور مباشووورا بالنسوو 

على المعلومات المخزنة بعده طرق سووواء بطبعهووا أو اسووتخدام شاشووة النظووام،   االستيالءيممن   
 أو قراءة ما هو ممتوب أو استخدام ما هو ممبر الصوت.

أمووووا الولوووووج غيوووور المباشوووور يمووووون عوووون طريووووق إممانيووووات حديثووووة يووووتم موووون خاللهووووا الولوووووج 
والتسووجيل  بااللتقوواطموون المراكووز المعلوماتيووة عوون بعوود، فتكووون المعلومووات مهووددة  سووارواالستف

غيوور المشووروع فووي أي لحظووة، كالقيووام مووثال بتوصوويل نظووام معلوموواتي بالنهايووة الطرفيووة ومعرفووة 
  50كلمة السر أو الشفرة المناسبة.

لوقووت الووذي سووخة موون المعلومووات فووي ايعتبوور البقوواء جريمووة إذا تووم طباعووة ن   فعل البقاء: -2
سمح ل  في  بالر ية فحسب، كما نجده أيضا في الخوودمات المفتوحووة للجمهووور مثوول: الخوودمات 
التلفزيونيووة التووي يمموون للمجوورم موون خووالل طوورق غيوور مشووروعة الحصووول علووى الخوودمات دون 
مقابووول، أو زيوووادة مووودة اسوووتفادت  مووون الخدموووة، أال أنووو   قووود يجتموووع فعوووال الووودخول والبقووواء غيووور 

  51معا، وذلك  في حالة ما إذا لم يمن من حق الجاني الدخول إلى النظام.  المشروعين
يعتبر قانون العقو ات الجزائري من القوانين العر ية السباقة إلى هذا الموضوع حيووث خطووى 

 15-04قوووانون العقو وووات بمقتضوووى القوووانون رقوووم  هوووذه الخطووووة بالمبوووادرة إلوووى تقوووديرالمشووورع 
 394مموورر إلووى  394راج القسووم السووابع بمحتوووى المووادة بووإد 2004نوووفمبر  10المووؤرخ فووي 

، ويبوودو أن المشوورع لووم يمتووف بووذلك بوول قطووع أشووواطا أخوورى فووي اتجوواه فوورض حمايوووة 7مموورر
 

،  2002أمال قارة، الجريمة المعلوماتية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، بن عكنون،  49

 . 41،42ص
 . 192-191، ص 2006، اإلسمندرية، دار الفكر الجامعي 02تية، الطبعة ط، الجرائم المعلوماليأحمد خليفة م 50
 . 42المرجع السابق، صالجريمة المعلوماتية، أمال قارة،   51
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جنائية على حياة األفراد الخاصة حين بادر بتعديل جديد لقووانون العقو ووات وهووو الووذي جوواء بوو  
إعووادة  وإقووراره 303 المووادةس والووذي موو  2006ديسوومبر  20المووؤرخ فووي  23-06القووانون رقووم 
السيئ لوسائل التكنولوجيا الحديثة عن طريووق  الكومبيوووتر أو الهوواتف  لالستخداماألفراد تحسبا 

 .التقنياتالنقال وما يرتبط بهام   
يالحوووووظ أن المشووووورع الجزائوووووري جووووورم فعووووول الووووودخول بطريقوووووة غيووووور شووووورعية إلوووووى المنظوموووووة 

وهلووة أن مجوورد   يشمل جريمووة إذ يسووتخلص ألول المعلوماتية واعتبر هذا التصرف في حد ذات 
انووات أو لمجوورد التسوولية بعوود اختووراق جهوواز كومبيوووتر سووواء كووان ذلووك بقصوود الوصووول إلووى البي 

 52بطريقة شرعية.  ألمعلوماتيالنظام    انتهاك
 اآللي ثانيا: جريمة التالعب بمعطيات الحاسب 

لجزائوووري بعووود جريموووة الووودخول جريموووة التالعوووب الثانيوووة التوووي يووونص عليهوووا قوووانون العقو وووات ا
والبقاء غير المصرح بها، أما قانون العقو ات الفرنسي فينص عليهووا بعوود جريمووة إعاقووة وإفسوواد 
أنظمة المعالجووة نظوورا للتشوواب  الكبيوور بينهمووا و ووين جريمووة التالعووب بالمعطيووات بحيووث يصووعب 

جريمة التالعووب تووؤدي  في الكثير من األحيان التمييز بينهما وذلك ألن األفعال التي تتضمنها
النظوووام  هوووي األخووورى إلوووى إعاقوووة النظوووام وإفسووواده، وقووود اكتفوووى المشووورع الجزائوووري نتيجوووة إفسووواد

رف مشدد فقط لجريمة الدخول واستبعادها كجريمووة قووائم بووذاتها والنشوواط اإلجرامووي فووي هووذه ظك
ال يشوووترط  الجريمووة يتمثووول فووي أفعوووال اإلدخووال والتعوووديل، ويمفووي تووووافر أحوودهما لقيوووام الجريمووة

اجتماعها حتى يتوافر النشاط اإلجرامي فيها، ومن ثم يقووام الووركن المووادي للجريمووة لكوون القاسووم 
علووى التالعووب فووي المعطيووات التووي يتضوومنها  انطوائهوواالمشووترك فووي هووذه األفعووال جميعهووا هووو 

   53نظام معالجة البيانات بإدخال معطيات جديدة غير صحيحة أو محو أو تعديل.

 
ز يخة زيدان، الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري والدولي ، دار النهضة للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة،    52

 . 49-48، ص2011الجزائر، 
كلية   ماجستيرللمعطيات في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة   اآلليةابتسام مهوب، جرائم المساس بأنظمة المعالجة   53

 . 16-15، ص 2014الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العر ي بن مهدي ، أم البواقي ،  
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وجعلها تبدأ موون سووتة أشووهر  1ممرر    394مشرع بادر برفع العقو ة في المادة  نالحظ أن ال
دج علووووى خووووالف مووووا  2000.000دج إلووووى  5000.000إلوووى ثووووالأ سوووونوات و غرامووووة  موووون 

ممووورر، ذلوووك أنووو  وإن اعتبووور المشووورع مجووورد الووودخول إلوووى المنظوموووة  394نصوووت عليووو  الموووادة 
سووية بشوومل جريمووة دون اقترانوو  بووأي تصوورف ي دلزء منها أو البقاء فيها بطوورق ت المعلوماتية أو ج 

أخوور، كمووا تفطوون المشوورع إلووى تصووور مووا قوود يترتووب عوون فعوول الوودخول أو البقوواء موون المسوواس 
بالمعطيات أو البيانات المخزنة من خالل التجوال في النظام سواء كان المساس عوون عموود أو 

 54عن غير عمد.
 ني: الجرائم الواقعة على األشخا  الفرع الثا

للحياة الشخصية خصوصية و حرمة ال يجوز ألي شخص أن يقتحمها، و مثال ذلك  إن   
االعتداء على المعلومات اإللكترونية الخاصة بالمحامين أو األطباء أو المحاسبين أو غيرهم  
من المهنيين، و قد تتم هذه الجريمة من خالل االطالع على البيانات و المعلومات الخاصة 

 55لمات أو فيديو أو مراقبت . بشخص ما، أو تسجيل مما
 أوال: جرائم القذف والسب وتشويه السمعة.   

تعوود جوورائم السووب والقووذف األكثوور شوويوعا فووي نطوواق الشووبمة ، حيووث يسووتعمل الجوواني حسووب 
ديئووة تمووس شوورف المجنووي عليوو ، بوول إن إرادتوو  ر لعامووة جوورائم القووذف والسووب عبووارات القواعوود ا

اإلنترنت إحدى هذه الوسائل إذ لم نقوول أكثرهووا رواجووا اتجهت لذلك بالذات، و التطور أصبحت 
فعوووادة ترسووول عبوووارات السوووب والقوووذف عبووور البريووود الصووووتي أو ترسوووم أو تكتوووب علوووى صوووفحات 

بووذلك ركوون  قتحقوو ي إليهووا ، و  االسووتماعمشوواهدتها أو   الويب ما يؤدي بمل من يدخل هذا الموقووع
نووي، وإذا لووم يطلووع عليهووا أحوود فإنوو  العلنيووة الووذي تطلبوو  الكثيوور موون التشووريعات فووي السووب العل

   56يممن تطبيق مواد السب أو القذف غير العلني.

 
 . 53ز يخة زيدان، المرجع السابق، ص 54
 . 357بوضياف أسمهان، المرجع السابق، ص 55
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ماجستيرسمية مزغي ، جرائم المساس باألنظمة المعلوماتية، مذكرة لنيل شهادة  56

 . 26، ص2014محمد خيضر  بسمرة 
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 صناعة ونشر اإلباحة:ثانيا    
وجوو  ايجووابي فووإن لهووا وجوو  سوولبي أيضووا، وموون هووذه األوجوو  وجووود  اإلنترنووتإذا كووان لشووبمة 

م للكبووار والصووغار علووى حوود سووواء وتقووو  الجوونستحوورص علووى ممارسووة  اإلنترنووتمواقووع لشووبمة 
 57هذه المواقع بنشر صور جنسية فاضحة للبالغين واألطفال.

 ثالثا: جريمة التهديد والمضايقة. 
يقصووود بالتهديووود الوعيووود بالشووور، وهوووو زرع الخووووف فوووي الووونفس بالضوووغط علوووى إرادة اإلنسوووان 

يفوو  موون أضوورار مووا سوويحلق  أو يلحووق أشووياء لوو  صوولة بهووا، ويعوود تهديوود الغيوور موون خووالل و وتخ 
حيوووث يقوووم الفاعووول  لإلنترنووتنوووي واحوود مووون أهووم االسوووتخدامات غيوور المشوووروعة البريوود اإللكترو 

 بإرسال رسالة إلكترونية للمجني علي  تنطوي على عبارات تسبب خوفا أو ترويعا لمتلقيها.
 . واالستدراج والتعزيزرابعا: انتحال الشخصية   

ر يقصوووود بانتحووووال الشخصووووية مووووا يعووووود عليوووو  المجوووورم موووون اسووووتخدام شخصووووية شووووخص أخوووو 
 لالهتمووواممووون سووومعت  موووثال أو مالووو  أو صوووالحيات ، ولوووذلك فهوووذا سوووبب وجيووو  يووودعو  لالسوووتفادة

 58بخصوصية وسرية المعلومات الشخصية للمستفدين على شبمة اإلنترنت.
 لث: الجرائم الواقعة على األموالالفرع الثا

أصبحت    حيث  المجاالت،  شتى  في  كثيرة  تطورات  اإلنترنت  شبمة  صاحب  هور  لقد 
أنجر عن   مع  الشراء، مما  البيع و  الشبمة، مثل  تتم من خالل هذه  التجارية  المعامالت  ظم 

خصم   في  و  المعامالت،  هذه  من  يتجزأ  ال  جزء  أضحت  و  الوفاء  و  الدفع  وسائل  تطور 
التداول المالي عبر االنترنت انتهز المجرمين الفرصة من أجل السطو عليها، حيث ابتكرت  

غرار السطو و السرقة، و التحول االلكتروني غير المشروع    عدة طرق من أجل ذلك، على
 59األموال و قرصنة أرقام البطاقات الممغنطة. 

 
، دار النهضة العر ية، القاهرة، بدون اإلنترنتغير المشروع لشبمة  االستخدام، الجرائم الناشئة عن  ألكعبيمحمد عبيد   57

 . 08ص سنة،
 
 . 27سمية مزغي ، المرجع السابق، ص  58
  .  44صغير يوسف، المرجع السابق، ص59 
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 أوال: السرقة عبر االنترنت. 
تعوورف السوورقة بأنهووا اخووتالس شوويء منقووول مملوووك للعيوور بوودون رضوواء بنيووة امتالكوو ، وتووتم 

ات والمعلومووات، و إفووادة إن أمموون الوصووف عوون طريووق اخووتالف البيانوو  ألمعلوموواتيسوورقة المووال 
، العنوووووان، األرقووووام الخاصووووة  االسوووومالسووووارق للمعلومووووات الشخصووووية مثوووول ،  باسووووتخداممنهووووا 

هوووا عمليووة السووورقة ب  غيووور الشوورعي لشخصوووية المجنووي عليووو  ليبوودأ واالسووتخدامبووالمجني علووويهم، 
إلوووى  بحيوووث يوووؤدي بوووالغير إلوووى تقوووديم األمووووال اإللكترونيوووة أو عاديوووة اإلنترنوووتالمتخفيوووة عبووور 

   60الجاني عن طريق التحويل البنكي.
جرائم   أو  لألموال  المشروع  غير  التحويل  جرائم  أو اإللكتروني.  االحتيالثانيا:  النصب  يعرف 

على ملكية مال منقول يلجأ في  الجاني بواسطة إحدى    االعتداءعلى أن  من جرائم    االحتيال
بطريقة الحيلة أو الخداع على مال    اً عمدالمعنية قانونا، على الحيازة الكاملة    االحتيالوسائل  

   61مملوك للغير. 
 غير المشروع ألدوات الدفع اإللكتروني.  االستخدامثالثا: جرائم 

تعتبوور تقنيووة الوودفع اإللكترونووي لاموووال موون أهووم التطبيقووات الحديثووة للمعلوماتيووة فقوود كسوورت 
تم بسووهولة وسوويولة كبيوورة حوواجز التعاموول بووالنقود وكووذلك عوائووق المبووادالت الماليووة، فأصووبحت توو 

المؤسسووة الماليووة بموودى أمنهووا  مينوواتتأزمن سوووى لحظووات، غيوور أنهووا و قوودر من ال  تستغرق وال  
إال أنهووا تبقووى الهوودف األول لمجرمووي المعلوماتيووة، نظوورا لمووا توودره موون أر وواح دون اللجوووء إلووى 

 62األساليب التقليدية للسرقة.
 دولةالجرائم الواقعة على أمن ال الفرع الرابع:

بث   الجماعات من  الكثير  استغلت  أجل  من  لإلنترنت  االتصالية  الطبعة  المتطرفة 
المعتدي عليها، خاصة   الدولة  أمن  تهدد  إلى ممارات  األمر  تعداه  بل  أفكارها،  و  معتقداتها 

 
 . 138، ص2009، ممتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان واإلنترنتمحمد أمين الشوابمة، جرائم الحاسوب  60
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المتمثلة في اإلرهاب و الجريمة المنظمة، اللذان أخذا معنى أخر في استعمال اإلنترنت، التي  
 ي ارتكاب جرائم غاية الشنك في حق المجتمعات و الدول، بل  سمحت لهم ف

 أوال الجريمة المنظمة. 
يعموووول خووووارج إطووووار الشووووعب  إجراموووويمجتمووووع  الجريمووووة المنظمووووة بأنهووووا تعبيوووور عوووونتعوووورف 

والحمومووة، ويضووم بووين طياتوو  المجوورمين الووذين يعملووون وفقووا لنظووام بووالغ الدقووة والتعقيوود يفوووق 
ة سوونوها ؤسسووات تطووورا وتقوودما كمووا يخضووع أفرادهووا لقواعوود قانونيوو الوونظم التووي تتبعهووا أكثوور الم
لغووة القسوووة علووى موون يخوورج عوون نظووام الجماعووة ويلتزمووون فووي أداء ألنفسووهم وتفوورض أحمامووا با

 63أنشطتهم اإلجرامية بخطط دقيقة مدروسة يلتزمون بها و جنون من ورائها األموال الطائلة.
سووهولة وإن كانووت اسووتفادت منوو  فالجريمووة المنظمووة الجريمووة المنظمووة ليسووت وليوودة التقوودم وال

والتكنولوجيوووا أصوووبحت غيووور محووودودة ال بقيوووود الوووزمن وال بقيوووود  االتصوووالو سوووبب تقووودم وسوووائل 
الجغرافيووا، الممووان، بوول أصووبح انتشووارها علووى نطوواق واسووع كبيوور وأصووبحت ال تحووددها الحوودود 

فوووي تخطووويط  اإلنترنوووتوسوووائل لت عصوووابات الجريموووة المنظموووة اإلممانوووات المتاحوووة لسوووتغكموووا ا
 وتمرير وتوجي  المخططات وتنفيذ العمليات اإلجرامية بسير وسهولة.

 ثانيا: اإلرهاب.
عوووون طريووووق تأسوووويس مواقووووع افتراضووووية تتمثوووول فووووي  اإلنترنووووتيووووتم بووووث ثقافووووة اإلرهوووواب عبوووور 
مع زيووادة المنظمووات اإلرهابيووة حيووث تعلوون عبوور هووذه   االزديادالمنظمات وهي مواقع أخذت في  

لمواقع تحملها مسؤولية إحدى الهجمات التووي ارتكبووت أو بيانووات تنفووي أو تعلووق علووى األخبووار ا
 64الصادرة عن المنظمات أو جهات دولية أخرى.
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 ثالثا:جريمة التجسس 
فوووي العديووود مووون المجووواالت تجميوووع المعلوموووات  اآلليوووةالمتزايووود للحاسوووبات  االسوووتخدامينوووتج عووون 

دي هوووذا التخوووزين فوووي الحاسوووبات المركزيوووة إلوووى سوووهولة بدرجوووة كبيووورة فوووي موضووووع واحووود، ويوووؤ 
 التجسس عليها  وعلى المعطيات المخزنة فيها بمختلف درجات سريتها.

ويقصوود بالتجسووس فووي هووذا الموضوووع هووو اإلطووالع علووى المعلومووات خاصووة بووالغير مؤمنووة 
   65في جهاز أخر ، وليس مسموحا لغير المخولين اإلطالع عليها.

م المعلوماتيوووة التوووي تسوووتهدف الووودفاع الووووطني أو أي مووون المؤسسوووات  اعتبووور المشووورع الجووورائ 
بقولهووووا أن:   3مموووورر  394الرسوووومية بمثابووووة  وووورف تشووووديد وهووووذا مووووا يسووووتخلص موووون المووووادة 

تضوواعف العقو ووات المنصوووص عليهووا فووي هووذا القسووم ، إذا اسووتهدفت الجريمووة الوودفاع الوووطني 
 66بتطبيق عقو ات أشد .  أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، دون اإلخالل
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بالقانون   متعلقة  عديدة  مشمالت  المعلوماتية  الجرائم  حيث  تثير  اإلجرائي،  الجنائي 

التقل بالجرائم  المتعلقة  القواعد  لتحمم  الجنائية  اإلجراءات  قانون  توجد  وضعت نصوص  يدية، ال 
صعو ات كبيرة في إثباتها أو التحقيق فيها وجمع األدلة المتعلقة بها مع خضوعها لمبدأ حرية  
تماما   العمس  والمجرم. وعلى  الجريمة  بشأن  الحقيقة  إلى  االقتناع وصوال  الجنائي في  القاضي 

ية منها على  تبرز صعو ات جمة فيما يخص البحث والتحري واثبات الجريمة المعلوماتية والوقا
أساس أنها تتم في وسط افتراضي ال حدود ل ، وهو ما حاول أيضا المشرع الجزائري التكيف  

 مستحدثة. هادفة إلى ممافحة هذه الجرائم المع  في سياست  الجنائية ال
من هذا المنطلق سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين سنتناول في المبحث األول مرحلة جمع  

 رائم المعلومايتة، ثم نتطرق في المبحث الثاني إلى إجراءات التقاضي.األدلة والتحقيق في الج 
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 المبحث األول: مرحلة جمع األدلة والتحقيق في الجرائم المعلوماتية
لجمع   الخاصة  الطبيعة  عن  فضال  اآللية  المعالجة  نظام  لحق  الذي  التقني  التطور  إن 

فاهيم السائدة حول إجراءات وطرق الحصول عليها،  األدلة سيؤدي حتما إلى تغيير كثير من الم
التقليدية في قانون   تقييم لمنهج بعض اإلجراءات  بالضرورة إلى إعادة  الذي يحتاج  وهو األمر 
اإلجراءات الجزائية، فضال عن استحداأ قواعد أخرى تتالءم مع طبيعة البيئة التقنية، فتطوير  

لموا الجديد من اإلجرام، وهذا ما سوف  اإلثبات ووسائل  أمر في غاية األهمية  النوع  جهة هذا 
      67نعالج  في المطلب األول بعنوان مرحلة جمع األدلة.

تباشرها سلطة مختصة   التي  التحقيق االبتدائي هي مجموعة من األعمال  إن إجراءات 
للتحقيق في مدى صحة االتهام الموج  من طرف النيابة العامة بشأن واقعة جنائية معروضة  

األدلة علي  جمع  إلجراءات  الحقة  مرحلة  والتحقيق  لذلك،  المثبتة  األدلة  عن  بالبحث  وذلك  ها 
وتسبق مرحلة المحاكمة التي يقوم بها جهة الحمم، وعلي  فإن التحقيق يهدف إلى تمهيد الطريق  
أمام قضاء الحمم باتخاذ جميع االجراءات الضرورية للكشف عن الحقيقة وهذا ما سوف نتطرق  

  68مطلب الثاني بعنوان التحقيق االبتدائي في الجرائم المعلوماتية. ل  في ال
 

 المطلب األول: مرحلة جمع األدلة 
ضمن  المت   2009أوت    05المؤرخ في    09/04رقم  نص المشرع الجزائري في القانون  

بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وممافحتها، على   المتصلة  الجرائم  للوقاية من  الخاصة  القواعد 
المعطيات  جملة   وحجز  والتفتي   التحقيق  بإجراءات  تعلق  ما  خاصة  الهامة  اإلجراءات  من 

في   التحقيق  جهات  لمساعدة  وخبرة  دراية  ل   شخص  بمل  واالستعانة  القضائية،  والمساعدة 
المعلوماتية  الجرائم  عن  الدليل    69الكشف  لجمع  التقليدية  اإلجراءات  إلى  سنتطرق  وعلي  

األول،  الفرع  في  الفرع    المعلوماتي  في  المعلوماتي  الدليل  لجمع  الحديثة  اإلجراءات  نتناول  ثم 
 الثاني، لنختم في األخير بالحديث عن الدليل اإللكتروني في مجال اإلثبات الجنائي. 
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 الفرع األول: اإلجراءات التقليدية لجمع الدليل
الذي تلعب  الشرطة   في مجال الممافحة اإلجرائية للجريمة المعلوماتية، يتعين اإلشارة إلى الدور

كأدا  والجرائم   ة القضائية  عامة  بصفة  الجرائم  من  وحمايت   المجتمع  أمن  لصيانة  رئيسية 
خاصة،   بصفة  غير المعلوماتية  بيئتها  وكيان  الخاصة  األخيرة  هذه  لطبيعة  نظرا  حيث 

أدى   الذي  الكشف عنها ومتابعة مرتكبيها، األمر  الشرطة في  المحسوس؛ تظهر صعو ة دور 
ل السباقة في ممافحة اإلجرام المعلوماتي إلى إيجاد وحدات من الشرطة متخصصة بالعمل  بالدو 

في هذا المجال، تكون مزودة بالخبراء المدر ين وتنظيم دورات لهم للتخصص في مجال ممافحة  
ا بتلقينهم  وذلك  المعلوماتية،  الحاسوبالجريمة  بتقنية  الخاصة  لها    لمعلومات  الفنية  والجوانب 

ل عليهم عملية الكشف عن الجرائم ومنع وقوعها بإحمام الرقابة على المحالت العامة  حتى تسه 
وكمثال على    ،جرائم المعلوماتية الكنوادي األنترنت …الخ، والتي تعد المجال الخصب القتراف  

المعلومات  بتكنولوجيا  المرتبطة  الجريمة  لممافحة  المركزية  الوحدة  المتخصصة:  الوحدات  هذه 
في ماي  (OCLCTIC) المنشأة بموجب مرسوم صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية  واالتصاالت

والتي تم ضمها لمديرية الشرطة القضائية، مهمتها العمل بالتعاون مع وحدات التحقيق    2000
 :70في جرائم الغ  في تكنولوجيا المعلومات ، وعلي  سوف نبرز هذه اإلجراءات فيما يلي 

 غات أوال: تلقي الشكاوى والبال

العقو ات   قانون  المقررة في  البحث والتحري عن الجرائم  يناط بالضبط القضائي  مهمة 
وجمع األدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، وتعتبر صالحية تلقي الشماوى والبالغات من المراحل  
المهمة في البدء في إجراء التحقيق االبتدائي، خاصة في مجال ممافحة الجرائم المعلوماتية التي  
يصعب كشفها نتيجة وجود الدليل في بيئة رقمية يسهل معها محوه أو تدميره، كما تتعقد المهمة  
أكثر في حالة وجود الدليل الرقمي على خوادم تقع خارج إقليم الدولة، إضافة إلى مشملة احجام  
متعلق تكون شخصية  قد  عديدة  نظرا العتبارات  المعلوماتية  الجرائم  التبليغ عن  علي   ة  المجنى 

      71بالشرف واالعتبار أو اقتصادية متعلقة باالتصال بالعمالء والشهرة.
 

أمحمدي بوزينة أمنة، إجراءات التحري الخاصة في مجال ممافحة الجرائم المعلوماتية )دراسة تحليلية  ألحمام قانون   - 70
اإلجراءات الجزائية وقانون الوقاية من جرائم اإلعالم(، آليات ممافحة الجرائم اإللكترونية في التشريع الجزائري، الجزائر 
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 تلقي الشكاوى والبالغات بالطرق التقليدية:  -1
يعتبر تقديم الشموى والبالغ بمثابة اشعارين ألجهزة السلطة القضائية بأن جريمة ما قد 

باالنتقال لمواجهتها  فورا  التحرك  أو سترتكب الحقا وعليهم  والحفاظ    ارتكبت  إلى ممان حدوثها 
المادة   نصت  الشأن  هذا  في  إلخ،   ... الشهود  أقوال  وتسجيل  األدلة  قانون    17على  من 

ا السلطات  القضائية  الشرطة  :  يباشر ضباط  الجزائري على  الجزائية  لموضحة في  اإلجراءات 
التحقيقات    ماوى والبالغات ويقومون بجمع االستدالالت وإجراءون الشويتلق  13و    12المادتين  

من  اإلبتدائية...  وعلي  لم يحدد القانون طريقة تقديم الشموى من طرف األشخاص المتضررين  
تكون ممتو ة، سواء كانت هذه الشموى مقدمة من المضرور    الجريمة فقد تكون شفاهة كما قد

ن  ة من أخبار عي نفس  أو من محامي . أما البالغات فتعني ما يرد إلى ضابط الشرطة القضائ 
السلطة  إلى  جريمة  أو  حادأ،  بوقوع  العلم  نقل  بمعنى  كتابة،  أو  شفاهة  كانت  سواء  الجريمة 
الضبط   مأموري  على  الذكر  سالفة  المادة  أوجبت  وعلي   معقولة،  أسباب  على  بناء  المختصة 
القضائي قبول وتلقي الشماوي والبالغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم وإرسالها فورا إلى النيابة  

  72عامة لتقرر ما تراه مناسبا بشأنها. ال
 تلقي الشكاوى والبالغات عبر شبكة االنترنت  -2

والبالغات  الشماوى  لتلقي  بأن   القول  يممن  المعلوماتية،  للجرائم  الخاصة  للطبيعة  نظرا 
عبر شبمة االنترنت أهمية بالغة في مجال ممافحة الجرائم المعلوماتية على مستوى اإلجرائي،  

لض يوفر  بما  إذ  والتحري  البحث  إجراءات  مباشرة  في  الالزمة  السرعة  القضائية  الشرطة  ابط 
أن   وخاصة  ومرتكبيها،  الجريمة  عن  المبمر  الكشف  من  طرف  يممنهم  من  إحجاما  هناك 

ال اقتصادية  المتضررين في  أو  قد تكون شخصية  المعلوماتية ألسباب عديدة  الجرائم  تبليغ عن 
أهمية واحدة،    االنترنت  في العالم المادي بنظيره الذي يتم عبر   ... إلخ. كما أن لممانة البالغ

العالم  في  الحال  عليها  التي  الطبيعة  ذات  ل  صلة  االنترنت  الشماوى عبر  تلقي  فإن  ثم  ومن 
مواقع    : مثل  إلكترونية  مواقع  عدة  في  االنترنت  عبر  للبالغات  نماذج  تتوافر  حيث  المادي، 
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لبوليس اإلنجليزي والشرطة الفرنسية فيما يتعلق بجرائم االنترنت.  المباحث الفيدرالية األمريمية وا
73  

المعلوماتية   الجريمة  ممافحة  مجال  في  الجزائري  للمشرع  الجنائية  للسياسة  واستكماال 
عبر   جديدة  عمومية  خدمة  وإطالق  بإنشاء  الوطني  الدرك  قيادة  قامت  والية    48خصوصا، 

واالتصال   االعالم  تكنولوجيات  بعد .  باستعمال  عن  واالستعالم  المسبقة  اسم  الشموك  تحت 
ال هذه  تدخل  م حيث  تنفيذ  وسائل  إطار عصرنة  في  والتكفل  خدمة  الوطني  الدرك  وحدات  هام 

الدرك الوطني   المنفذ من طرف  العمل الجواري  المواطنين  وتأتي بهدف تعزيز  الجيد بشماوي 
االنتشار في  ل  خاصة  االنترنت  مستعملي  المواطنين  المعلوماتية    لصالح  للجرائم  المتزايد 

باالستفادة من تطور تكنولوجيات االعالم واالتصال. حيث يممن هذا التطبيق المنجز من طرف  
عن   المسبقة  والشماوى  البالغات  إيداع  من  المواطنين  الوطني  للدرك  اآللي  اإلعالم  مهندسي 

يوما، مما    30في غضون  طريق االنترنت وتأكيدها بعد ذلك لدى وحدة الدرك الوطني المعنية  
يممن أجهزة الضبطية القضائية من ر ح الوقت والسرعة في البدء في إجراءات البحث والتحري  
بخصوص الكشف عن الجريمة المعلوماتية قبل أن يتممن المجرم االلكتروني من تدمير الدليل  

 .   74واإلفالت من العقاب 
 

 ثانيا: االنتقال والمعاينة  
ال  المشرع  الجنائي،  لم يتطرق  الفق   إلى  االنتقال والمعاينة، و الجوع  إلى مفهوم  جزائري 

حقيقة   لكشف  وفحصها  األدلة  جمع  بقصد  يتم  التحقيق  أعمال  من  هاما  عمال  االنتقال  يعتبر 
الجريمة ويتطلب ذلك أن ينتقل المحقق من مقر عمل  إلى ممان آخر قد يمون مسرح الجريمة  

 إلجراء عمل من أعمال التحقيق. 
والضبط  حي  كالتفتي   آخر  بعمل  القيام  بهدف  أو  معاينة  إجراء  بهدف  االنتقال  يتم  ث 

   75وسماع أقوال الشهود في بعض األحوال. 
 

كلية الحقوق جامعة عين شمس،  عمر محمد أبو بمر يونس، الجرائم الناشئة عن استخدام األنترنت، رسالة دكتوراه، - 73
 . 830 ص ،2004القاهرة، مصر، 

 . 319،  318يزيد بوحليط، المرجع السابق، ص  - 74
، ص  2009خالد ممدوح إبراهيم، فن التحقيق الجنائي في الجرائم اإللكترونية، دار الفكر الجامعي، اإلسمندرية، مصر،  - 75
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تع عدة  فهناك  المعاينة  بخصوص  األماكن  اأما  حالة  بها  اثبات  فيقصد  لها،  ريف 
الحقيقة   كشف  في  يفيد  ما  وكل  واألشخاص  76واألشخاص  األماكن  حالة  :  اثبات  هي    أو 

  77وغيرها وهي تستلزم االنتقال إلى محل وجود الشيء أو الشخص الذي ينبغي معاينت . 
أجل   والمحافظة علي  من  الجريمة  وقوع  ممان  إلى  التوج   المعاينة عملية  تعتبر  وعلي  

وقد  ة  فهي عملية تنصب علي مسرح الجريمالبحث وأخذ عينة من اآلثار التي تركها المجرم،  
 . الضحية أو المتهمسواء كان و جسم أو احد أطراف الجريمة تقع علي دليل مادي أ

في  تتوج  أن   مفصل    كما  كتابي  محضر  بتحرير  نظرا  األخير  المعاينة،  واقعة  إلثبات 
ألهميتها سواء لجهات التحقيق أو المحاكمة على حد سواء كما يقوم بالمعاينة ضباط الشرطة  

الفنية قصد كشف عناصر الجريمة وجمع    القضائية ويساعده في ذلك األخصائيون من األقسام
أجهزة   المنقولة من  الثابتة وموجودات   الممان  اإلثبات عن طريق حصر ومنا رة ممونات  أدلة 

  78وأدوات وآثار ناشئة عن وقوعها. 
 أنواع المعاينة  -1

 للمعاينة ثالثة أنواع عينية وشخصية وممانية. 
 
 المعاينة العينية  -أ

ا العينية  المعاينة  واألدوات  تنصيب  الجريمة،  ممان  على  التحقيق  قاضي  بها  يقوم  لتي 
بها آثار تفيد الجريمة من عدم ، مع مالحظة أن   المتواجدة بممان الحادأ و يان ما إذا كان 

كالس الحواس  بإحدى  تتم  المادية  فب المعاينة  والتذوق  الشم  اللمس،  البصر،  مثال  مع،  الدم  قع 
 ر، أو كمية المخدرات فتعاين بحاستي البصر والشم.  المتواجدة بممان الجريمة تعاين بالبص

 المعاينة الشخصية  -ب
ب المعاينة الشخصية التي يقوم بها عادة قاضي التحقيق على جثة القتيل و يان ما  تنص

 بها من آثار إكراه أو طعن أو مقاومة أو تعذيب ... إلخ. 

 
 . 195، ص 2015الفكر الجامعي، اإلسمندرية، مصر،  دار مقارنة،  ، دراسةفؤاد حسن العزيزي، الجرائم المعلوماتية - 76
، شركة المؤسسة الحديثة للكتاب، 1ة الحديثة وأهميتها في اإلثبات الجنائي، طبعة مينصر شومان، التكنولوجيا الجر  - 77

 . 151، ص 2011طرابلس، لبنان، 
 . 322،  321يزيد بوحليط، المرجع السابق، ص  - 78
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قيام  لل  إن  االنتقال  بإجراء  التحقيق  لقاضي  يشترط  ال  المتهم،  معاينة  حضور  صحت  
أن   هو  المتهم  على  ما  وكل  إجرائها،  وقت  المتهم  غياب  بسبب  بالبطالن  تلحق  ال  فالمعاينة 

المعاينة في  يمون  بما  الموضوع  محممة  لدى  كان حضور    يتمسك  إن  و  أو عيب  نقص  من 
المعاينة  بهذاالكاتب إجراء لصحة  المادية يجوز  ، و، وكذا إخطار وكيل الجمهورية    المعاينات 

   79لقاضي التحقيق أن يجريها بممتب  دون االنتقال لممان الجريمة. 
 المعاينة المكانية:  -ج

المتهم   من  لكل  الممانية  والوضعية  الجريمة،  وقوع  ممان  بمعاينة  المحقق  قيام  هي 
يب إذ  الجريمة،  ارتكاب  أثناء  علي   إلىوالمجنى  الغير  يد  امتداد  إممانية  مدى  وقوع    ين  ممان 

أوال، ويبين    الجريمة  المتهم،  وجود  ممان  في  تضبط  التي  المخدرات  جرائم  في  الحال  هو  كما 
  80ايضا ممان وجود الشهود، ومدى إممانية ر يتهم للجريمة أو أن  يستحيل ذلك. 

 اإلجراءات المتبعة أثناء المعاينة  -2
 قصد نجاح المعاينة ال بد من مراعاة الجوانب الفنية اآللية:  

ة الطرفية المتصلة ب  والمحتويات واألوضاع العامة بممان   تصوير الحاسوب واألجهز  -
وممان   وتاريخ  وقت  وتسجيل  للحاسوب  الخلفية  األجزاء  تصوير  على  التركيز  مع 

 التقاط كل صورة. 
العناية البالغة بمالحظة الطريقة التي تم بها إعداد النظام، وإثبات حالة التوصيالت   -

 حتى يممن إجراء عمليات المقارنة والتحليل. والكابالت المتصلة بمل ممونات النظام  
حالة وجود   - وفي  دقيقة،  المعاينة بصفة  ممان  في  الموجودة  الحاسوب  أجهزة  حصر 

( وذلك ألجل  File Serverشبمة لإلتصاالت، يجب البحث أوال عن خادم الملف )
 طيل حركة االتصاالت. 

 
ثبات الجنائي، الجزء األول، الطبعة السادسة، دار  لإللثبات الجنائي، النظرية العامة صر الدين، محاضرات في امروك ن - 79

 .390-389، ص 2016هومة، 
، ص  2002عبد الحميد الشوار ي، التعليق الموضوعي على قانون اإلجراءات الجنائية، منشأة المعارف، اإلسمندرية،  - 80
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التأكد من خلو  - بعد  الجريمة، إال  نقل أي معلومة من مسرح  الخارجي    المحيط  عدم 
البيانات   محو  في  يتسبب  أن  يممن  مغناطيسي  مجال  أي  من  الحاسوب  لموقع 

 المسجلة.
واألشرطة واألقراص  - بفحص األوراق  والقيام  المهمالت،  التحفظ على محتويات سلة 

 المضغوطة ...إلخ. 
 التحفظ على مستندات االدخال والمخرجات الورقية للحاسوب ذات الصلة بالجريمة.  -
ألقراص الكمبيوترية التي تحتوي على األدلة مع جهاز يمنع الكتابة والتسجيل  ر ط ا -

 عليها بما يسمح للمحققين قراءة البيانات الموجودة فيها دون تعديلها. 
قصر مباشرة المعاينة على المحققين الذين تتوافر لديهم الكفاءة العلمية والخبرة التقنية   -

المعلو  واسترجاع  المعلوماتية  مجال  التعامل  في  على  كافيا  تدريبا  تلقوا  والذين  مات، 
 مع نوعية اآلثار واألدلة التي يممن أن يحتويها مسرح الجريمة المعلوماتية. 

يجب   - كما  النسخ،  بضبط  االكتفاء  وعدم  للبيانات  األصلية  الدعائم  وتحرير  ضبط 
أو   سلكي  ال  ارسال  محطة  من  مقر ة  على  وضعها  كعدم  تخزينها  مراعاة  روف 

 في أماكن تحتوي على الغبار، بما يؤدي إلى اتالفها. وضعها 
برنامج  - وضبط  ذاكرت ،  أو  الجهاز  على  جديد  ادخال  أي  الخاصة   منع  التغذية 

 81ستعانة بنظام التحميل. بال

 ثالثا: الخبرة 
جانب من الفق  المقارن الخبرة القضائية بأنها:   تنقيب و حث يرتبط بمادة تتطلب  يعرف  

فنية أو  علمية  القاضي   معارف  أو  المحقق  لدى  سواء  تتوافر  الخبرة  82خاصة ال  تعتبر  كما   .

 
 . 328، 327،  326مرجع السابق، ص بريد بوحليط، ال - 81
، ص  1994حديثة، مصر، الهشام محمد فريد رستم، الجوانب اإلجرائية للجرائم المعلوماتية، دراسة مقارنة، ممتبة اآلالت  - 82
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يتط بموضوع  يتعلق  أيضا:  إجراء  إلمالقضائية  استخالص  لب  إلممان  معين  فن  أو  بعلم  اما 
 83الدليل من ، لذلك فإن الخبرة تفترض وجود شيء مادي أو واقعة يستظهر من  الخبير رأي . 

معاينة والشهادة والتفتي ، هو الرأي ن اإلجراءات كألللخبرة عن غيرها م  يز والعنصر المم
الفني للخبير في كشف الدالئل أو تحديد قيمتها في اإلثبات، والذي يتطلب معارف علمية وفتية  

  84خاصة ال تتوافر سواء لدى المحقق أو القاضي. 
التحقيق وللمحممة تعيين الخبراء سواء م ن  بالرجوع إلى المشرع الجزائري أجاز لجهات 

( المادة  تنص  حيث  الخصوم،  طلب  على  بناء  أو  نفسها  االجراءات 143تلقاء  قانون  من   )
الجزائية الجزائري على :  لجهات التحقيق أو الحمم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن 
  ،تأمر بندب خبير إما بناء على طلب النيابة العامة وإما من تلقاء نفسها أو الخصوم ... الخ

( من قانون االجراءات 125حدد المشرع الهدف من إجراء الخبرة بموجب نص المادة ) في حين  
التي تنص على:  تهدف الخبرة   2008/ 25/02المؤرخ في     09-08المدنية واإلدارية رقم :  

 85إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي .
 تعيين الخبير -1

ا تعده  الذي  الجدول  من  الخبراء  النيابة يختار  رأي  استطالع  بعد  القضائية  لمجالس 
العامة، كما تحدد األوضاع التي يجري فيها قيد الخبراء أو شطبهم بقرار من وزير العدل. فمن  
المادة  بموجب  وذلك  متعددين  خبراء  أو  واحد  خبير  ندب  حرية  للقاضي  المشرع  ترك  جهة 

أخ 147) جهة  ومن  الجزائري.  الجزائية  االجراءات  قانون  من  الجزائري  (  المشرع  يحدد  لم  رى 
طبيعة الشخص الخبير فيممن أن يمون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا كمؤسسة متخصصة  

   86في مجال تقنية المعلومات. 
 

 
لدول  مفتاح بو مر المطردي، الجريمة اإللكترونية والتغلب على تحدياتها، المؤتمر الثالث لر ساء المحاكم العليا في ا  - 83

 . 32، ص25/09/2012-23العر ية، جمهورية السودان،  
 . 284ئي في الجرائم اإللكترونية، المرجع السابق، ص نافن التحقيق الج ،خالد ممدوح إبراهيم - 84
 . 330بريد بوحليط، المرجع السابق، ص  - 85
لخبراء من الجدول الذي تعده المجالس  ( من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري على :  يختار  ا144حيث تنص المادة ) - 86

القضائية بعد استطالع رأي النيابة العامة، وتحدد األوضاع التي يجري بها قيد الخبراء أو شطب أسمائهم بقرار من وزير 
 العدل...   
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 أداء اليمين   -2
يؤدي الخبير بمجرد قيده بالجدول الخاص بالمجلس القضائي يمينا أمام المجلس وذلك  

أط ثقة  ونيل  الخبير  تقرير  صحة  للمادة  لضمان  طبقا  وذلك  الدعوى  قانون    144راف  من 
 87 الجزائري.الجزائية اإلجراءات 

 الخضوع للرقابة القضائية   -3
عندما يباشر الخبير مهمت  فهو تحت رقابة قاضي التحقيق أو القاضي الذي أمر بإجراء 

  88الخبرة، وال يستلزم حضوره الفعلي ويمفي أن يبقى على اتصال بالقاضي. 
 خبير ألعمال الخبرة بنفسه إنجاز ال -4

أو حمم   أمر  بنفس  وفي حدود ما نص علي   الخبرة  بأعمال  يقوم  الخبير أن  البد على 
قدمها أطراف الخصومة مثل: سماع أي شخص قادر على  ستجيب لطلبات التي ي الندب، وأن ي 

 89إعطاء معلومات فنية. 
 إيداع الخبرة التقنية  -5

التي   أعمال   من  الخبير  انتهاء  المدة  بعد  خالل  التقنية  الخبرة  بإيداع  يقوم  بها،  كلف 
فإ أبحاأ  من  ب   قام  ما  نتائج  يقدم  وأن  الندب،  حمم  أو  أمر  في  ج المحددة  ذلك  خالف  از ن 

للقاضي استبدال  بغيره، كما يممن أن يتخذ في حق الخبير الذي ثبت وقوع إهمال من  إجراءات  
    90بقرار من الوزير.  تأديبية قد تصل إلى شطب اسم  من جداول الخبراء

 رابعا: التفتيش 
التفتي  بمعناه القانوني هو إجراء من إجراءات التحقيق، وو يفت  البحث عن أدلة الجريمة، فهو  
تعريفا   التشريعات  مختلف  تتضمن  ولم  دليل،  للحصول على  وإنما هو وسيلة  بذات   دليال  ليس 

ه المسألة. وقد وضع الفق  عدة تعريفات  للتفتي  مما يترك المجال للفق  والقضاء للتطرق إلى هذ
حددها   سلطة  ب   تقوم  التحقيق،  إجراءات  من  إجراء  بأن   البعض  عرف   فقد  التفتي ،  لعملية 

 
 ( من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري. 145المادة ) - 87
 ية الجزائري ( من قانون اإلجراءات الجزائ4/ 143المادة )  - 88
 ( من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري 152المادة ) - 89
 ( من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري 148المادة ) - 90
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خاص   محل  في  وقوعها  تحقق  جنحة  أوو  لجناية  المادية  األدلة  عن  البحث  يستهدف  القانون 
   91يتمتع بالحرمة بغض النظر عن إرادة صاحب . 

األنظمة  تفتي   مستودع سر    أما  في  البحث  بأن   الفقهاء  بعض  فقد عرف   المعلوماتية، 
الدقيق   إلي  أو هو البحث  تفيد في كشف الحقيقية ونسبتها  أو معنوية  المتهم عن أشياء مادية 
كان   سواء  صاحب   سر  مستودع  باعتباره  خاصة  حماية  القانون  منح   محل  على  واإلطالع 

االنت  أو  أنظمة  أو  حاسوب  جهاز  أو  يسمح  مسمنا  إجراء  هو  المعلوماتية  النظم  وتفتي   رنت. 
البرامج   أدلة الجريمة مثل  الكتروني، ويستهدف ضبط  بجمع األدلة المخزنة أو المسجلة بشمل 
واالتصاالت   المعلوماتية  والمعطيات  الحواسيب،  في  المخزنة  والملفات  المشروعة  غير 

   92اإللكترونية. 
التقليدي أو الحديث، هو إجراء من إجراءات   وإجماال فإن التفتي ، سواء أكان في شمل 

كشف الحقيقة،  في  التحقيق التي تهدف إلى ضبط أدلة الجريمة موضوع التحقيق، وكل ما يفيد  
  93وعن اشياء تفيد في معرفتها ونسبتها إلى المتهم. 

 شروط التفتيش  -1
 تنقسم شروط التفتي  إلى نوعين: موضوعية وشملية. 

 فتيش:  الشروط الموضوعية للت -أ
في   وهي  صحيح،  تفتي   إلجراء  الالزمة  الضوابط  عامة  بصفة  الشروط  بهده  يقصد 

هي، السبب، المحل والسلطة    ةالغالب تكون سابقة ل  ويممن حصرها في ثالأ شروط أساسي 
 المختصة بالقيام بها. 

الهدف من هذا السبب هو الحصول على دليل في تحقيق قائم من أجل    سبب التفتيش: •
ى حقيقة الحدأ ويتمثل في وقوع جريمة ما جناية أو جنحة واتهام شخص أو  الوصول إل

 أشخاص معنيين في كشف الحقيقة لدى المتهم أو مسمن  أو شخص غيره أو مسمن . 

 
 .36، ص  1972سامي حسني الحسيني، النظرية العامة للتفتي ، دار النهضة العر ية، القاهرة،  - 91
ظم الحاسوب واالنترنت، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، عالم الكتاب والبة، التفتي  الجنائي على نطعلى حسن محمد ال - 92

 . 13-12، ص 2004الحديث، 
، جوان  5رضا هميسي، تفتي  المنظومات المعلوماتية  في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد  - 93

 .  161، الجزائر، ص 2012



 الفصل الثاني : القواعد اإلجرائية للجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري

 

47 

 

محل التفتي  في الجريمة المعلوماتية هو الحاسب والشبمة التي تتمثل    محل التفتيش:  •
 لحقات التقنية. في ممونات الخادم والمزود اآللي والمصنف والم

المخت • بالتفتيش:صالسلطة  سلطة   ة  العامة  للنيابة  يمنح  المصري  التشريع  أن  األصل 
االختصاص بالتفتي  على خالف التشريع الفرنسي والتشريع الجزائري اللذان أخذا بنظام  

  94الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق. 

 الشروط  الشكلية للتفتيش  -ب
( المادة  قانون 44حددت  من  الذي   (  التعديل  بعد  السيما  الجزائري  الجزائية  اإلجراءات 
 الشروط الشملية للتفتي  وهي:   2006في سبتمبر  22-06حصل بموجب القانون 

 وجود إذن ممتوب صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.  •
 االستظهار باإلذن قبل دخول المنزل المراد تفتيش .  •
الجريمة   • وصف  بيان  اإلذن  يتضمن  وعنوان  ان  بشأنها  الدليل  عن  البحث  موضوع 

 األماكن المقصودة بالتفتي . 
 حضور الشخص المعني بتفتي  مسمن  أو من ينوب عن .  •
و فين  مفي حالة رفض الحضور يستدعي ضباط الشرطة القضائية شاهدين من غير ال •

   الخاضعين للسلطة 

 الميقات  -ج
صباحا إلى الساعة الثامنة مساءا،    قيد الميقات  القانوني على أن  من الساعة الخامسة

وهناك حاالت استثنائية كحالة الطوارئ وغيرها يجوز التفتي  في كل ساعة من ساعات الليل  
 95نهار. الاو 
 
 

 
يل اإللكتروني في مجال االثبات الجنائي في القانون الجزائري والمقارن، دار الجامعة  عائشة بن قارة مصطفى، حجية الدل - 94

 .  105، ص  2006الجديدة، كلية الحقوق جامعة االسمندرية، 
 . 134ز يخة زيدان، المرجع السابق، ص - 95
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 خامسا: الشهادة 
يقصد بالشهادة في مجال الجرائم المعلوماتية:  هو ذلك الشخص المتخصص في مجال  

ات القضائية المختصة، الولوج إلى نظام المعالجة  المعلوماتية، والذي يستطيع و طلب من الجه
اآللية للمعطيات بهدف الحصول على األدلة الرقمية  من ناحية أخرى تنقسم الشهادة إلى عدة 
بالتسامع،  المباشرة والشهادة الشفهية والممتو ة والشهادة  المباشرة وغير  الشهادة  أقسام : فهناك 

هادة االلكترونية عن بعد التي ال يمون فيها الشاهد إضافة إلى  هور نوع مستحدأ يسمى بالش
قد   كما  االنترنيت،  شبمة  خالل  من  رقمية  أو  إلكترونية  وسائل  عبر  تتم  وإنما  جسديا  حاضرا 

 96تكون هذه الشهادة مسجلة مسبقا أو تكون فورية.  
المعلومات   تكنولوجيا  أهمية استعمال وسائل  إلى  الجزائري  المشرع  تنب   المجال  في هذا 
حيث   بعد،  عن  الشهادة  قبول  ومنها  التقاضي،  إجراءات  تسهيل  بقصد  العدالة  عصرنة  في 

أكتو ر   العاصمة في شهر  بالجزائر  القليعة  بمحممة  مرئية عن  2015انطلقت  محاكمة  أول   ،
العدالة  تاريخ  في  سابقة  تعد  خطوة  في  الجلسات  قاعة  إلى  المتهم  نقل  دون  بعد  اختيارية  

هذا األجراء إلى القضاء على االكتظاظ بالمحاكم، وتخفيف عناء التنقل،    الجزائرية. كما يهدف
األسالك   على  الضغط  تخفيف  وكذا  المحاكمة،  عملية  وإ وتسهيل  المملفة  األمنية  السجون  دارة 

الشهود   على  المسافات  وتقليص  المتهمين  مجري بنقل  عن  بعيدة  أماكن  في  ات  الموجودين 
     97المحاكمة. 

 اء  سادسا : ضبط األشي
يقصد بالضبط وضع اليد على شيء يتصل بجريمة وقعت ويفيد في كشف الحقيقة عنها  
التحقيق،   أو  االستدالل  إجراءات  من  يمون  قد  القانونية  طبيعت   حيث  من  وهو  مرتكبيها  وعن 
وتتخذ طبيعت  بحسب الطريقة التي يتم بها وضع اليد على الشيء المضبوط فإذا كان الشيء  

حيازة في  ضبط   إجراء   وقت  بمثابة  الضبط  كان  حيازت   من  تجريده  األمر  واقتضى  شخص 
إجراء   بمثابة  يمون  فإن   قائمة  حيازة  على  االعتداء  دون  عليها  االستيالء  كان  إذا  أما  تحقيق 

 98استدالل. 
 

 . 198فؤاد حسن العزيزي، المرجع السابق، ص  - 96
 . 334،  342يزيد بوحليط، المرجع السابق، ص  - 97
مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون   ،للجريمة المعلوماتية  ةيم، الحماية اإلجرائية والموضوعيشيباني عبد الكر  - 98

 . 40، ص 2016جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور الطاهر موالي، سعيدة، 
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 . قواعد الضبط1
جريمة، وذلك بوضع  جملة من القواعد  ال يسعى المشرع الجزائري إلى إزاحة الستار عن  

 عين على المحقق االلتزام بها:  والشروط يت
 القواعد الخاصة بشروط الضبط   -أ

خول    - ما  على  بناءا  بنفس   الضبط  عملية  بتنفيذ  القضائية  الشرطة  ضابط  قام  إذا 
القانون من سلطات استثنائية علي  أن يمون تحت اشراف ورقابة القاضي الذي عين   

 زائية الجزائري.( من قانون اإلجراءات الج 44وهو منصوص علي  في المادة )
إذا كان محل الضبط خطابات أو رسائل، أو وثائق بصفة عامة وضبطت من طرف   -

قاضي   طرف  من  الضبط  إذن  على  حصل  قد  يمون  أن  يستوجب  العامة  النيابة 
 99التحقيق المختص. 

أن يمون الهدف معين من خالل القيام بعملية الضبط وهي كشف الحقيقة كأن يقع   -
   100تخدمة في الجريمة. الضبط على الوسائل المس

صدور أمر قضائي يقضي بتقديم األشياء المراد ضبطها، أو اإلطالع عليها ويمون   -
أو عامل ممتب البريد أو فردا عاديا،   فا حموميا، حائز إما أن يمون مو الموجها إلى 

تفال والتي    بالجريمة  عالقة  ذات  أشياء  حيازة  هو  ذلك  في  العبرة  إنما  و يفتهم  هم 
 101كشف عنها. تساهم في ال

 القواعد الخاصة بعملية الضبط:   -ب
إطالع المحقق بنفس  على الوثائق المراد حجزها: أي إذا كان موضوع الضبط بوثائق أو  
مستندات فعلى قاضي التحقيق اإلطالع عليها بنفس  قبل حجزها، أما إذا تكفل ضابط الشرطة 

 مراعاة اإلجراءات القانونية.  القضائية بالضبط تعين علي  اإلطالع عليها قبل ضبطها مع 

 
 . 503-502عبد الحميد الشوار ي، المرجع السابق، ص  - 99

 . 554، ص  1994زكي أبو عامر، اإلجراءات الجنائية، منشأة المعارف،  محمد - 100
 . 503عبد الحميد الشوار ي، المرجع السابق، ص  - 101
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على   يتعين  األشياء  على  القبض  إلقاء  بمجرد  المحجوزة:  الوثائق  أو  األشياء  إحصاء 
      102المحقق إحصائها ووضعها في أحراز مختومة. 

األحراز   فتح  يجوز  ال  المختومة:  األحراز  فتح  عملية  لحضور  ومحامي   المتهم  دعوة 
ب  مصحو ا  المتهم  بحضور  إال  إلى المختومة  و اإلضافة  قانونا،  استدعائهما  بعد  أو  محامي ، 

المتهم أن   الحجز لدى شخص آخر غير  تم  إذا  التحقيق  يتعين على قاضي  المتهم ومحامي ، 
 103يستدعي  لحضور عملية الكشف عما بدا في األحراز.

   : اإلجراءات الحديثة لجمع الدليل المعلوماتي )اإللكتروني( الفرع الثاني
الفر  في  بالبحث  خلصنا  المتعلقة  التقليدية  اإلجراءات  وفعالية  كفاية  عدم  إلى  األول  ع 

والتحري عن الجرائم المعلوماتية، والتي ترمي إلى جمع الدليل المعلوماتي )االلكتروني( إلدانة  
من   أصبح  لذا  الحديثة.  المعلومات  تقنية  على  األخير  هذا  العتماد  نظرا  المعلوماتي  المجرم 

شرع على وسائل حديثة لكشف الجريمة والقبض على مرتكبيها وعدم افالت  الضروري اعتماد الم
الجزائري   المشرع  قام  وعلي   الجرائم،  من  المستحدأ  النوع  هذا  ضمن  العقاب  من  المجرم 
بتعديالت متتالية ألحمام قانون اإلجراءات الجزائية بهدف جعل  يتطابق مع ما جاء في المواثيق  

المجال، وذلك بإدراج قواعد إجرائية جديدة تتمثل في أساليب وآليات    واالتفاقيات الدولية في هذا
( من القانون  10ممرر    -    05ممرر  65حديثة تتالئم وطبيعة هذه الجرائم وهذا بموجب المادة )

يعدل ويتمم قانون اإلجراءات الجزائية. وفي الوقت   2006/ 22/12المؤرخ في    22-06رقم:  
بهدف عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة لافراد الممفولة   نفس  أحاطها بجملة من الضمانات

      104دستوريا وتتلخص هذه اإلجراءات فيما يلي:  
 أوال: اعتراض المراسالت  

يقصد باعتراض المراسالت على أن : إجراء تحقيقي يباشر خلسة وينتهك سرية األحاديث  
بهدف الحصول على دليل غير  الخاصة، تأمر ب  السلطات القضائية في الشمل المحدد قانونا  

الوسائل   إلى األحاديث وتتم بواسطة  السمع  ناحية أخرى استراق  للجريمة، ويتضمن من  مادي 

 
 . 94، ص 2012، دار هومة، الجزائر، 10ة، التحقيق القضائي، الطبعة سقيعأحسن بو  - 102
،  1993ة، دار النهضة العر ية، دون بلد نشر، أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية، الطبعة السابع - 103
 . 577ص 
 . 359-358يزيد بوحليط، المرجع السابق، ص  - 104
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والالسلكية  مباشرة 105السلكية  بصفة  تمس  تقنيات  عدة  االلكترونية  المراقبة  عملية  وتستدعي   .
التقنيات   بعض  لكن  متفاوتة،  بدرجات  المستهدفين  لاشخاص  الخاصة  إلى الحياة  تحتاج  ال 

الموافقة، على اعتبار أن  ال يعرف أحد أن  محل مراقبة بواسطة الوسائل االلكترونية بينما بعض  
    106التقنيات األخرى تعتمد على موافقة أحد األطراف على مراقبت .  

 شروط صحة اعتراض المراسالت  -1
تحت  المراسالت  اعتراض  القضائية  الشرطة  لضباط  الجزائري  المشرع  اشراف   أجاز 

العملية بشروط قسمها إلى   التحقيق أو وكيل الجمهورية، لكن  قيده في سبيل أداء هذه  قاضي 
 شملية وموضوعية. 

 الشروط الشكلية   -أ
 تتمثل الشروط الشملية العتراض المراسالت في:  

وهو عبارة عن تفويض يصدر من الجهة القضائية المختصة إلى ضباط    االذن الكتابي:
القضائ  المادة  الشرطة  علي   نصت  العمليات  تلك  إجراء  إياه  مخوال  قانون    7ممرر  65ية  من 

 اإلجراءات الجزائية الجزائري. 
القاضي   تحرير محضر: المناب من طرف  القضائية  الشرطة  يمتمل عمل ضباط  لكي 

كل عملية    لمتهم، أن يحرر بشأن  محضرا يتضمن المختص، ويؤخذ كدليل اثبات في مواجهة ا
قام به يلج اعتراض  التي  التقنية  الترتيبات  إلى كل  إليها في سبيل هذا االعتراض،  ا، ويشير  ئ 

     107كر بالمحضر ساعة وتاريخ بداية ونهاية العملية التي قام بها. ويذ
من قانون اإلجراءات    8ممرر    65بالعودة إلى مضمون المادة    الجهة المكلفة بالعملية: 

ا لوكيل  أجازت  قد  نجدها  الجزائري،  الشرطة  الجزائية  ضباط  أو  التحقيق،  وقاضي  لجمهورية 
القضائية المناب أن يسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية، أو خاصة  

 
قادري سارة، أساليب التحري الخاصة في قانون اإلجراءات الجزائية، مذكرة نيل شهادة الماستر أكاديمي تخصص قانون  - 105

 .   32، ص 2014مر اح، ورقلة، الجزائر، عام لاعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي 
مجراد الداودي، األساليب الخاصة للبحث والتحري في الجريمة المنظمة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام،   - 106

 . 195، ص  2015،  1كلية الحقوق، بن يوسف بن خذة، جامعة الجزائر
التقاط الصور في قانون اإلجراءات الجزائية، المجلة األكاديمية شنين صالح، اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات و  - 107

 .  68، ص  2010 ،، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية2للبحث القانوني العدد 
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للتكفل   والالسلكية  السلكية  بالمواصالت  المذكور المملفة  للعمليات  التقنية  المادة  بالجوانب  في  ة 
 108من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري.  5ممرر  65
 

 
 الشروط الموضوعية:   -أ

 عتراض المراسالت في:  تتمثل الشروط الموضوعية ال
استوجب القانون على األشخاص صاحبة االختصاص في اصدار اإلذن،    : التسبيب  -

إلى  اللجوء  تسبيب  التحقيق  قاضي  أو  الجمهورية،  وكيل  شخص  في  والمتمثلة 
أس أنها  بما  األخرى  االجراءات  من  وغيرها  المراسالت،  العمل  اعتراض  اس 

    109القضائي.
العملية: - ي   مدة  الذي  القاضي  عامة  مدة  كقاعدة  يحدد  المراسالت  باعتراض  أذن 

يممن   أن   غير  أقصى،  كحد  أشهر  بأر عة  تحدد  والتي  التفويض  اذن  في  العملية 
لمدة أر عة أشهر إضافية حسب مقتضيات   بها أن يمدد اآلجال  أذن  الذي  للقاضي 

 110البحث والتحقيق. 

 قاط الصور  ثانيا: الت 
المشرع   بها  جاء  التي  الجديدة  االجراءات  من  الفوتوغرافية  الصور  التقاط  عملية  تعتبر 
االجراءات  ومثل  أن   غير  المعلوماتية،  الجرائم  ومنها  المستحدثة  الجرائم  لممافحة  الجزائري 
اجراءات  وتوضيح  تطبيق   مجال  على  نص  وإنما  اإلجراء  هذا  تعريف  إلى  يتطرق  لم  السابقة 

قيام بذلك، يقوم هذا االجراء أساسا على استخدام الكاميرات، أو أجهزة خاصة اللتقاط صورة ال
كدليل   الصورة  هذه  استخدام  بغرض  التصوير  وقت  عليها  كان  التي  الحالة  على  في   للمشتب  

 
 . 97، ص 2009نصر الدين هنوني، الضبطية القضائية في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،  - 108
 . 69لسابق، ص شنين صالح، المرجع ا - 109
 . 97نصر الدين هنوني، المرجع السابق، ص  - 110
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ثبات الحالة من األساليب العالمية والمطلو ة إلمادي، على اعتبار أن عدسة الكاميرا أصبحت  
    111ل  من صور حية لحادثة معنية. بما تنق

التقاط الصور تقنية تستعمل في البحث والتحري عن المجرمين وإثبات الجريمة بالصورة 
من   وسيلة  أصبحت  التي  المتطورة  الحديثة  الرقمية  التصوير  آالت  استغالل  بفضل  والفيديو، 

 ثبات الواقعة كما هي عن طريق الصور الفردية.إلالوسائل المستعملة  
 

 شروط التقاط الصور -1
أو  باشره  على كل من  يتعين  الشروط  بمجموعة من  اإلجراء  هذا  الجزائري  المشرع  قيد 
إلى بطالن  وهذه   تؤدي  التي  العيوب  بعيب من  بها، وإال أصبح عمل  مشوب  ب  اإللتزام  أمر 

 الشروط هي:  
المختصة - السلطة  من  اإلذن  بع  : صدور  إال  في ،  المشتب   التقاط صور  يجوز  د  ال 

أو   حاالت،  في  الجمهورية  وكيل  وهو  ذلك  في  السلطة  يملك  ممن  اإلذن  صدور 
  112قاضي التحقيق في حالة فتح تحقيق قضائي وتحت مراقبت  المباشرة.

الجريمة: - جرائم    طبيعة  في  المتمثلة  الصور  التقاط  تجيز  التي  المجاالت  تلك  هي 
أ الوطنية،  للحدود  العابرة  المنظمة  الجرائم  أو  بأنظمة  المخذرات،  الماسة  الجرائم  و 

المعالجة اآللية للمعطيات، أو جرائم تبيض األموال، أو اإلرهاب، أو الجرائم المتعلقة  
  113بالتشريع الخاص بالصرف أو الفساد.

العملية: - ل  من طرف    تحرير محضر  المأذون  القضائية  الشرطة  يجب على ضباط 
يق تحرير محضر يشير  وكيل الجمهورية المختص أو المناب من طرف قاضي التحق

 
فوزي عمارة، اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات تحقيق قضائي في المواد   - 111

 . 238ص ،  2010جوان  ،  1جامعة قسنطينة ، 33الجزائية، مجلة العلوم الإلنسانية، العدد  
المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، مذكرة   22/ 06اليب البحث والتحري الخاصة على ضوء قانون مجراد الدوادي، أس - 112

 . 98، ص 2011/ 2010لنيل شهادة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق بن عمنون، الجزائر، 
 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري. 5( ممرر 65المادة ) - 113
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في  إلى كل العمليات التي قام بها في سبيل التقاط الصور ويذكر بالمحضر تاريخ  
  114وساعة بداية هذه العمليات ونهايتها. 

 ثالثا: التسرب 
( المادة  بموجب  التسرب  إجراء  الجزائري  المشرع  قانون  11ممرر    65استحدأ  من   )

 عندما تقتضي ضروريات التحري أو التحقيق في  اإلجراءات الجزائية الجزائري التي تنص على:
(، يجوز لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق،  5ممرر    65إحدى الجرائم المذكورة في المادة )

بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن تحت رقابت  حسب الحالة بمباشرة عملية التسرب ضمن  
 115الشروط المبينة في المواد أدناه .

الجز  المشرع  الشرطة عرف  عون  أو  ضابط  قيام  بالتسرب  يقصد  بأن :   التسرب  ائري 
القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المملف بتنسيق العملية، بمراقبة األشخاص  

 المشتب  في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أن  فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف. 
القضائية أن يستع مل لهذا الغرض، هوية مستعارة وأن  يسمح لضابط أو عون الشرطة 

ائلة  ( أدناه، وال يجوز تحت ط14ممرر    65يرتكب عند الضرورة األفعال المذكورة في المادة )
  116البطالن، أن تشمل هذه األفعال تحريضا على ارتكاب الجرائم . 

 شروط صحة التسرب  -1
حقيق لما ينتهم  من  ها التسرب باعتباره إجراء من إجراءات الت نظرا لاهمية التي يمتسي

من   بمجموعة  مرهونة  اإلجازة  وهذه  المشرع،  أجازه  ذلك  من  بالرغم  األفراد،  وحريات  حقوق 
الشريعة المنصوص عليها في المادة األولى من قانون  وإضفاء    الشروط تسهيال لمهام التسرب

 العقو ات الجزائري. 
 الشروط الشكلية   -أ

 اآلتية:   يجب أن تتوفر في التسرب الشروط الشملية
 
 

 
 . 79سابق، ص نصر الدين هنوني، المرجع ال  - 114
 . 378يزيد بوحليط، المرجع السابق، ص  - 115
 ( من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري.12ممرر  65المادة ) - 116
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 اإلذن القضائي:  
  65 عندما تقتضي ضروريات التحري أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادة )

( أعاله، يجوز لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق، بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن  5ممرر  
المبينة   الشروط  ضمن  التسرب  عملية  بمباشرة  الحالة  حسب  رقابت   تحت  المواد  يأذن  في 

قاضي  117أدناه. أو  الجمهورية  وكيل  هي  اإلذن  بإصدار  المختصة  القضائية  فالجهة  وعلي     
الممرسة   للحقوق  ب  حماية  القيام  القضائية  الشرطة  أعوان  أو  يجوز لضابط  التحقيق، ومن  ال 

 دستوريا.  
مكتوبا: االذن  يكون  أن  )  يجب  المادة  نص  وفق  قانون  15ممرر    65وهذا  من   )

  65ات الجزائية الجزائري التي تنص على :  يجب أن يمون االذن المسلم تطبيقا للمادة )اإلجراء
ائلة البطالن . ذلك أن األصل في العمل اإلجرائي  ( أعاله، ممتو ا... وذلك تحت ط11  ممرر
   118( من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري. 139-138كتابة وفقا لنص المادتين )الهو 

( من )ق.إ.ج.ج( حيث تنص على : ...  15/3ممرر    65دتها المادة )حد  مدة التسرب: 
ر... ، غير أن   ( أشه4ويحدد هذا اإلذن مدة عملية التسرب التي ال يممن أن تتجاوز أر عة )

ل الشملية  ومراعاة  الشروط  نفس  ضمن  المدة  هذه  تجديد  يممن  االبتدائي  التحقيق  مقتضيات 
ا حياة  على  وحفا ا  السابقة،  األشخاص  والزمنية  إلى  إضافة  الخطر  من  المتسرب  لعون 

المسخرين، أجاز المشرع للقاضي الذي رخص بعملية التسرب أن يأمر في أي وقت بوقفها قبل  
انقضاء مدتها، وذلك إذا وصل إلى علم  أن معلومات تفيد باحتمال كشف العملية من طرف  

 119المجموعة اإلجرامية. 
انقضاء المهلة المحددة في رخصة التسرب وفي   إال أن  إذا تقرر وقف العملية أو عند

عملية   لتوقيف  الضروري  للوقت  نشاطات   مواصلة  المتسرب  للعون  يممن  تمديدها  عدم  حالة 
في  روف تضمن أمن  دون أن يمون مسؤوال جزائيا على أن ال يتجاوز ذلك مدة أر عة  التسرب  

المشرع  4) أجاز  إذ  اآلجال،  أقرب  في  للرخصة  المصدر  القاضي  إخطار  مع وجوب  أشهر   )

 
 ( من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري 11ممرر  65المادة ) - 117
 . 380يزيد بوحليط، المرجع السابق، ص  - 118
ادة الجزائية على ضوء أهم التعديالت الجديدة، دار هومة للطباعة والنشر  عبد المجيد جباري، دراسات قانونية في الم - 119

 . 60، ص  2012والتوزيع، الجزائر، 
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(  17ممرر    65( أشهر على األكثر وهذا حسب نص المادة )4للقاضي تجديدها لمدة أر عة )
 120من )ق.إ.ج.ج(. 

يتم تحريره من طرف الضابط المسؤول عن الجريمة بشمل مفصل    بق:وجود تقرير مس 
وهذا   التسرب،  وكذا جدوى عملية  ومتطلباتها  القضية  تام عن  روف  بشمل  القاضي  إلطالع 

المادة ) أكبر  13ممرر  65وفق نص  جمع  المنسق  الضابط  على  يجب  وعلي   )ق.إ.ج.ج(.   )
نى لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق  قدر من المعلومات حول القضية محل التحري حتى يتس

ضابط   أو  العون  أمن  على  خطرا  تشمل  كانت  إذا  رفضها  أو  التسرب  عملية  بإجراء  األمر 
 121الشرطة أو األشخاص المسخرين لذلك. 

 الشروط الموضوعية -ب
 تتمثل الشروط الموضوعية لعملية التسرب في ثالأ شروط هي:  

رطة القضائية وأعوان  القيام بعملية التسرب،و وال  قيام حالة الضرورة: ال يممن لضباط الش
  65يممن للجهات القضائية االذن ب  إال إذا قامت احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة )

 ( من )ق.إ.ج.ج(. 5ممرر  
الشرطة  ضابط  بها  يتقدم  موضوعية  مبادرات  على  تقوم  التسرب  اسباب  إن  التسبيب: 

التحقيق من أجل الحصول  القضائية إلى السلطة المختصة بم وجب طلب يحدد في  وضعيات 
على اإلذن بالتسرب، كأن يتضمن هذا الطلب وجود احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 

  122( من )ق.إ.ج.ج( 5ممرر    65)
أن ينفذ من طرف األشخاص المحددين قانونا: ينفذ التسرب من طرف ضابط الشرطة 

مسؤ  تحت  الشرطة  أو عون  العملية،  القضائية،  بتنسيق  المملف  القضائية  الشرطة  ولية ضباط 
من المشاركة في   14و    13ممرر    65غير أن  هناك فئة أخرى ممنها القانون بموجب المادة  

 123عملية التسرب عن طريق التسخير الذي يقوم ب  ضابط الشرطة القضائية. 
 

 
 . 381يزيد بوحليط، المرجع السابق، ص  - 120
 . 58عبد المجيد جباري، المرجع السابق، ص - 121
ت الجزائية الجزائري، مذكرة لنيل  بوشال عميروش و وفي  زوهرة، أساليب البحث والتحري الخاصة في قانون االجراءا - 122

 9-8، ص  2012/ 2011شهادة ماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
 134مجراد الداودي، المرجع السابق،  - 123
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 رابعا: المراقبة 
القانون   بموجب  الجزائري  المشرع  استحدأ  المادة    06/22لقد  وضع    16في  وهو  ممرر، 

أو أماكن أو موارد تحت رقابة سرية أو دورية، بهدف الحصول على   نقل،  شخص أو وسائل 
 معلومات لها عالقة بالشخص محل االشتباه، أو بأقول ، أو بالنشاط الذي يقوم ب .   

 قيود المراقبة:   -1
عليها تطبق  ولكن  المراقبة،  شروط  الجزائري  المشرع  يحدد  اعتراض    لم  شروط  نفس 

 المراسالت، والتقاط الصور، والتسرب وذلك كما يلي:  
 القيود الشكلية:  -أ

 تتمثل القيود الشملية في: 
القضائي المادة  اإلذن  علي   نصت  ما  حسب  فقرة    65:  من    16والمادة    6-5ممرر 

 قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري. 
اء منها ناء مرحلة المراقبة أو عند االنته: يلتزم ضابط الشرطة القضائية أث تحرير محضر

 124لالستناد إلي  خالل مرحلة الخصومة. بتدوين كل ما توصل إلي  
 القيود الموضوعية:  -ب

 تتمثل القيود الموضوعية في:  
بأسباب المراقبة بالتأكد من  جديه  الباحث الجنائي  يقوم  : كي تكتسب المراقبة شرعيتها، 

 .  125لمنع الجريمة أو لجمع األدلة عن جريمة تم ارتكابها  المعلومات التي وصلت إلى عمل 
: ال يممن إجراء مراقبة إال بعد قيام دالئل على جريمة  وقوع الجريمة التي تجيز المراقبة

 وقعت فعال، مما يممن اللجوء إلى التحقيق الذي يهدف إلى جمع األدلة بعد تمام الجريمة. 
ممن أن تكتسب المراقبة شرعيتها، إال إذا : من غير المالكشف عن الخطورة اإلجرامية 

الكشف   أو  إلى كشف خطورة إجرامية ومنع وقوعها،  الوصول  المقصود، وهو  بالهدف  التزمت 
ألعوا يممن  ال  ومن   وقوعها،  بعد  لو عنها  المراقبة  إلى  اللجوء  الشرطة  وإال  ن  بالهم،  رواد  هم 

 أصبحت مراقبتهم باطلة لعدم استنادها ألي أساس قانوني. 
 : يجب أن تكون المراقبة واضحة محددة المقصود والمعالم.ةحديد هدف المراقب ت

 
 . 141عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص - 124
 . 23مجراد الداودي، المرجع السابق، ص  - 125
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الوسيلة: بمشروعية  الضبط    التقيد  مأمور  على  المراقبة  على  المشروعية  إلضفاء 
    126القضائي أن يعتمد على إجراءات ووسائل قانونية  

 
 الفرع الثالث: الدليل اإللكتروني في مجال اإلثبات الجنائي 

يراني إلى بروز جرائم مستحدثة، تطلبت نوعا جديدا من  ب تخدام الفضاء السأدى سوء اس
األدلة تسمى األدلة الرقمية، أو األدلة اإللكترونية، تتفق وطبيعة الوسط االفتراضي الذي ارتكبت  
ولكن   بدقة،  األوفعال  هذه  تحديد  فقط  ليس  الجزائري  المشرع  أمام  التحدي  فكان  الجريمة.  في  

للم حلول  ذلك،  إيجاد  في  المستعملة  الوسائل  حيث  من  االلكتروني  بالدليل  المتعلقة  شمالت 
دليل االلكتروني على مبدأ اقتناع  وإجراءات الحصول علي ، إضافة إلى مدى تأثير مشمالت ال

     127القاضي وسلطت  في تقرير الدليل الرقمي. 
 أوال: تعريف الدليل االلكتروني 

الكمب  أجهزة  من  المأخوذ  الدليل  نبضات   هو  أو  مجاالت  شمل  في  ويمون  يوتر، 
وهو   وتكنولوجيا،  تطبيقات  برامج  باستخدام  وتحليلها  تجميعها  مممن  كهر ائية  أو  مغناطيسية 
أو   الصور  أو  الممتو ة  النصوص  مثل:  متنوعة  أشمال  في  معلومات  لتقديم  رقمي  ممون 

   128القانون  األصوات أو األشمال والرسوم، وذلك من أجل اعتماده أمام أجهزة إنفاذ
 ثانيا: خصائص الدليل االلكتروني 

يتميز الدليل اإللكتروني بالنظر إلى البيئة التي ينشأ فيها بمجموعة من الخصائص التي  
 تميزه عن الدليل المادي التقليدي ويممن حصرها في النقاط التالية: 

ن بيانات  كتروني م: يتكون الدليل االل الدليل االلكتروني دليل علمي بالدرجة األولى  -
فة إلكترونية غير ملموسة وال تدرك بالحواس العادية، بل يتطلب  ومعلومات ذات ص

 
لطرش عادل، إجراءات جمع األدلة المادية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق، كلية الحقوق  - 126

 . 85، ص 2013 / 2012ة عبد الرحمان ميرة، بجاية، والعلوم السياسية، جامع
 . 396يزيد بوحليط، المرجع االسابق، ص  - 127
حقيق الجنائي الرقمي في جرائم الكمبيوتر واالنترنت، دار الكتب القانونية،  ممدوح عبد الحميد عبد المطلب، البحث والت - 128

 .  77، ص2006مصر، 
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بذلك. الخاصة  والوسائل  بالبرامج  االستعانة  علمي    129إلدراكها  مجال  إلى  ويحتاج 
 130يتعامل مع ، فال يخرج عما توصل إلي  العلم الرقمي وإال فقد معناه. 

تقنية:  - الرقمي من طبيعة  الطب  الدليل  يمون هناك  إن  أن  تقتضي  للدليل  التقنية  يعة 
توافق بين الدليل، و ين البيئة التي يعي  فيها فال تنتج التقنية سمينا يتم ب  اكتشاف  
القاتل، أو إعترافا ممتو ا أو ماال في جريمة الرشوة، أو بصمة أصبع وإنما ما تنتج   

تعاملها مع   إممانية  قيمتها في  تشمل  نبضات رقمية  التي  التقنية هو  الصلبة  القطع 
 .    131تشمل الحاسوب على أية شاكلة يمون عليها

: تعد هذه الخاصية من أهم خصائص الدليل  صعوبة التخلص من الدليل االلكتروني -
و مل   التخلص  للجاني  فيممن  التقليدية  األدلة  من  غيره  عن  بها  يتميز  االلكتروني، 

لمسجلة بإتالفها وحرقها، كما  سهولة من بعض األدلة التقليدية كاألوراق واألشرطة ا
يهم عن الشهادة أو األصابع بمسحها أو تهديد الشهود لثنيممن التخلص من بصمات  

حتى قتلهم إن تطلب األمر، لكن يختلف األمر بالنسبة للدليل االلكتروني، حيث تتيح  
خاصية   باستعمال  إتالفها  أو  محوها  بعد  المعلومات  استرجاع  المعلومات  تقنية 

(Erase, Remove, delete…  برامج باستعمال  استرجاعها  يممن  ذلك  ورغم   ،)
 ( برنامج  مثل:  متطورة  البيانات  Recoverlost dataحاسو ية  هذه  كانت  سواء   ،)

صورا أو رسوما أو كتابات... إلخ، إذ تشمل هذه الخاصية صعو ة المجرم في إخفاء  
 قت المناسب. جريمت ، خاصة إذا تم اإلبالغ عنها للجهات القضائية في الو 

للنسخ  - الرقمية  القابلية  الجنائية  األدلة  من  نسخ  استخراج  المعلوماتية  التقنية  تتيح   :
األدلة   في  تتوافر  ال  الخاصية  وهذه  نفسها،  العلمية  القيمة  ولها  لاصل  مطابقة 
الجنائية التقليدية، مما يشمل ضمانة فعالة لعدم إتالف الدليل أو فقده أو تلف ، حيث  

 
 . 62عائشة بن قارة مصطفى، المرجع السابق، ص - 129
بحرية هارون، دور الدليل الرقمي في أثبات الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري، الملتقى الوطني حول الجريمة   - 130

 . 62، ص 2015نوفمبر  16/17بين الوقاية والممافحة، كلية الحقوق جامعة محمد خيضر بسمرة،  المعلوماتية
 .  185خالد ممدوح إبراهيم، الجرائم المعلوماتية، المرجع السابق، ص   - 131
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ال نسخ  وتقديم يممن  لحجزها  تمهيدا  الكترونية  دعامة  على  القضاء،   هابيانات  أمام 
الكترونية   تخزين  دعامة  على  المعطيات  وإفراغ  نسخ  الجزائري  المشرع  أجاز  حيث 
تكون قابلة للحجز مثل: القرص الصلب أو المضغوط أو الذاكرة الوميضية ... إلخ  

لقواعد الخاصة للوقاية المتضمن ا  04-09( من قانون  6وهذا بموجب نص المادة )
 .   132من الجرائم المتصلة تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وممافحتها 

 
 ثالثا: شروط صحة الدليل االلكتروني 

بما أنها أدلة يعتمد عليها القاضي في إصدار أحمام  البد من توافر شروط فيهاو تجعلها  
 ومن تلك الشروط:  ذات قيمة ومحل ثقة، وأساسا يعتمد علي  بإصدار تلك األحمام  

يقصد بالشرعية عدم مخالفة    أن يكون الدليل االلكتروني متحصال بطريقة مشروعة: -
األحمام التي تهدف إلى صيانة كرامة اإلنسان وحماية حقوق ، لذلك تتضمن الدساتير  
وغيرها،   والحبس  والحجز  والتوقيف  التفتي   مسائل  تضبط  أساسية  قواعد  الحديثة 

المش بها  يتقيد  مستمد  بحيث  دليل  فكل  الجزائية،  اإلجراءات  قانون  وضع  عند  رع 
 133بصفة مخالفة لهذه األحمام يعتبر باطال بطالنا مطلقا.

المعلومات - الجريمة  بموضوع  ذا عالقة  االلكتروني  الدليل  يكون  : نصت على  ية أن 
من قانون اإلثبات الفدرالي األمريمي، وأسمت     407ضرورة توافر هذا الشرط المادة  

بين    بمبدأ الدليل وما  بين  يتطلب ضرورة أن تكون عالقة ما  الكاشفة حيث  العالقة 
الواقعة محل الدعوى، وهو مبدأ ال يتحقق إال بتحقيق شرط آخر، وهو مطابقة الدليل  

 134خزن بداخل . م المعلوماتي المستخرج من الحاسوب مع ال
ة اإللكترونية أن  : يشترط في األدلأن يكون الدليل اإللكتروني يقيني غير قابل للشك -

قرينة    باإلدانة، ذلك أن  ال مجال ل  لدحضتكون غير قابلة للشك حتى يممن الحمم  
 

 . 403يزيد بوحليط، المرجع االسابق، ص  - 132
 . 265ر يعي حسن، المرجع السابق، ص - 133
 265، ص ر يعي حسن، المرجع السابق - 134
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القاضي   يصل  عندما  إال  عمسها،  وافتراض  تقتسم  البراءة  القناعة  من  درجة  إلى 
 135واليقين.  بالجزم

 رابعا: حجية الدليل االلكتروني في اإلثبات الجنائي.
مية للنظام الالتيني كفرنسا وغيرها من الدول المتأثرة بها  ت لم تفرد  تشريعات الدول المن

ومنها الجزائر، نصوص خاصة بقبول الدليل اإللكتروني، وهذا على أساس استنادها لمبدأ حرية  
( المادة  نصت  حيث  الحر،  اإلثبات  لنظام  تطبيقا  الجنائية  المواد  في  من  212اإلثبات   )

بأ الجرائم  إثبات  : يجوز  على  التي  )ق.إ.ج.ج(  األحوال  عدا  ما  اإلثبات  طرق  من  طريق  ي 
ينص فيها القانون على غير ذلك، وللقاضي أن يصدر حمم  تبعا القتناع  الخاص، وال يصوغ  
للقاضي أن يبني قراره إال على األدلة المقدمة ل  في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة  

المشرع إدراج  يأتي  أخرى  أمام   من جهة  المشتركة    فيها حضوريا  المادة ضمن األحمام  لهذه 
بطرق اإلثبات، مما ال يدع للشك في تطبيقها أمام كل الجهات القضائية الجزائية و التالي اعتمد  

    136المشرع الجزائري نظام اإلثبات الحر كأصل ونظام اإلثبات المقيد كاستثناء. 
 خامسا: ضمانات حرية القاضي في األخذ بالدليل التقني:  

أن هذه  بالرغم   إال  الحر،  االثبات  نظام  القاضي في  بها  يتمتع  التي  الكبيرة  الحرية  من 
الحرية ليست مطلقة بل وضع المشرع لها ضوابط وهي بمثابة صمام أمام انحراف القاضي عند  

إلىمم يصار  وال  األحمام  تختل  ال  كي  لها  تسبيب   ارست   علي   القاضي  أن  إذ  التحمم، 
     137األحمام. 
 تعلقة بمصدر االقتناع:  الضوابط الم-1

 في هذا الشأن يحمم اقتناع القاضي باألدلة اإللكترونية ضابطان هما:  
 

 
سامية بلجراف، سلطة القاضي الجنائي في قبول وتقدير الدليل الرقمي، بحث مقدم إلى أعمال الملتقى الوطني حول   - 135

 . 9، ص 2015نوفمبر   16/17الجريمة المعلوماتية بين الوقاية والممافحة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسمرة، 
مذكرة لنيل شهادة ما ستر في  قانون األعمال، كلية  ،  إلثبات الجنائيكتروني في ابشرى عواطة، حجية الدليل اإلل - 136

 . 66-65، ص 2018-  2017، قالمة، 1945ماي  08الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  
فاضل زيدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة، الطبعة األولى دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،   - 137
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 الفصل الثاني : القواعد اإلجرائية للجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري

 

62 

 

 شروط قبول الدليل اإللكتروني  -أ
الق بأن  كان  دليل  أي  تقدير  في  حرا  ليس  الدليل  اضي  تقدير  في  فقط  حر  هو  ل 

إعماال   مشروع،  بطريق  علي   الحصول  بمعنى  الدعوى،  في  المقبول  الشرعية اإللكتروني  بمبدأ 
المقبولة،   اإللكترونية غير  األدلة  المرافعة سائر  ذلك من  يستبعد في مقابل  و التالي  اإلجرائية، 

 .138ألنها ال تدخل ضمن عناصر تقديره 
 
 الدليل اإللكترونيشروط وضعية  -ب

من القواعد األساسية في اإلجراءات الجنائية أن  ال يجوز للقاضي أن يبني حمم  على  
تطرح لمناقشة الخصوم في الجلسة، وهو ما يعبر عن  بوضعية الدليل، ومقتضى ذلك  أدلة لم  

أن يمون للدليل أصل ثابت في أوراق الدعوى وأن تتاح للخصوم فرصة اإلطالع علي  ومناقشت   
( المادة  الضابط  هذا  أرسلت  وقد  توافرهما،  ينبغي  األمرين  إذ  212/2وكال  )ق.إ.ج.ج(  من   )

ضي أن يبني قراره إال على األدلة المقدمة  ل  في معرض المرافعات والتي  تنص:  وال يسوغ للقا
اقتناع  على  للقاضي  يجوز  أن  ال  ذلك  أمام  ، ويترتب على  فيها حضوريا  المناقشة  حصلت 
للمناقشة بحيث   المحاكمة وخضع  إذا تم عرض  في جلسة  دليل قدم  أحد أطراف الدعوى إال 

    139ى.يمون معلوما لكافة أطراف الدعو 
 الضوابط المتعلقة باالقتناع ذاته  -2

يتيح مبدأ االثبات الجنائي حرية كبيرة للقاضي في تقدير عناصر اإلثبات بما في ذلك  
الجريمة   إثبات  في  اإللكتروني  الدليل  كفاية  عدم  أو  كفاية  تقدير  فإن  وعلي   الرقمية،  األدلة 

ا لمحممة  متروك  أمر  مرتكبيها  إلى  ونسبتها  وال  المعلوماتية  الدليل،  عليها  المعروض  لموضوع 
تخضع في ذلك لرقابة محممة النقض التي يقتصر دورها على مراقبة المنطق القضائي لمحممة  

 140الموضوع عن طريق رقابتها على صحة تسبيب الحمم. 
وعلي  لبلوغ القاضي درجة االقتناع التام للفصل في القضية، ال بد ل  من شروط تتمثل  

 أساسا في:  

 
 . 269عائشة بن قارة مصطفى، المرجع السابق، ص  - 138
 . 68-67بشرى عواطة، المرجع السابق، ص  - 139
 . 606عائشة بن قارة مصطفى، المرجع السابق، ص  - 140
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ا • اليقينبلوغ  درجة  القضائي  عن  القتناع  حمم   القاضي  يصدر  أن  العدالة  تقتضي   :
 اقتناع يقيني بصحة ما ينتهي  إلي  من وقائع ال مجرد الظن واالحتمال. 

: ومعنى ذلك أن يمون استخالص محممة  توافق االقتناع مع مقتضيات العقل والمنطق  •
مع معيار  وأن  معقوال،  استخالصا  الدعوى  لوقائع  ذلك  الموضوع  في  بما  االقتناع  قولية 

غير   من  عليها  الحمم  مارتب   إلى  مؤدية  األدلة  هذه  تكون  أن  هو  اإللكترونية،  األدلة 
 141تعسف في االستنتاج وال تعارض مع مقتضيات العقل والمنطق. 

 المطلب الثاني: التحقيق اإلبتدائي في الجرائم المعلوماتية 
ال قصرها  التي  المهام  من  اإلبتدائي  وذلك  التحقيق  وحدها،  العامة  النيابة  على  مشرع 

إجراءات  الحقيقة، وألن  لكشف  أكمل وج  وصوال  التحقيق على  حرصا من  على ضمان سير 
بعض   في  تصل  وقد  وخصوصياتهم،  بالمواطنين  تمس  آثار  عليها  يترتب  اإلبتدائي  التحقيق 

اختصاص بعض  بتفويض  تقوم  أن  العامة  وللنيابة  حريتهم،  تقييد  إلى  لمأموري  األحيان  اتها 
العامة  النيابة  على  يفترض  التي  القضايا  من  الكبير  الكم  استيعاب  بهدف  القضائي  الضبط 
إنجازها، ولكن ذلك التفويض يجب أن يتم بشروط فرضها القانون، وتكمن أهمية مرحلة التحقيق  

 142اإلبتدائي في أن  مرحلة تحضيرية للمحممة.  
 إلبتدائي  الفرع األول: الجهة المختصة بالتحقيق ا

التحقيق   قاضي  وكذا  الجمهورية  ووكيل  القضائية  للشرطة  الجزائري  المشرع  منح 
اختصاصات موسعة عبر كامل التراب الوطني لمباشرة األعمال الموجهة لها والداخلة في نطاق  
اختصاصها وذلك بموجب قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم، ومن خالل هذا تطرقنا إلى  

 . 143تصاص كل جهة قضائية على حدا تحديد اخ
 أوال: الصالحيات المكانية للضبطية القضائية في الجرائم المعلوماتية 

غالبا ما تبدأ اإلجراءات الجزائية في الدعوى العمومية بمرحلة البحث والتحري أو مرحلة  
تتوالها   التي  األدلة  القضائية،جمع  الشرطة  أو  الضبطية  أحم  أصال  )ق.إ.ج.ج(  حدد  ام  ولقد 

 
 . 78فوزي عمارة، المرجع السابق، ص  - 141
 . 114يوسف خليل يوسف العفيفي، المرجع السابق، ص   - 142
 . 14السابق، ص قادري سارة، المرجع  - 143
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( من:  المواد  في  القضائي  وتشمل  65إلى    63و    55إلى    42و   28إلى    12الضبط   ،)
بعض   بهم  المنوطة  المو فين  و عض  وأعوانهم  القضائية  الشرطة  ضباط  القضائية  الضبطية 
مهام الشرطة القضائية. عند انتهاء ضابط الشرطة القضائية من مهمت  يرسل محاضر البحث  

 144الذي ل  حق التصرف فيها. األولى إلى وكيل الجمهورية 
تنفيذا للسياسة اإلجرائية للمشرع الجزائري بخصوص ممافحة الجرائم المعلوماتية خاصة 

اختصاصات ضابط الشرطة القضائية   ( تمديد16/7والتحري، أجازت المادة )  في مجال البحث
وكيل مع  المشرع  فعل  مثلما  الوطني،  اإلقليم  كافة  إلى  والمعاينة  البحث  حالة  الجمهورية    في 

المخدرات   جرائم  ومعاينة  ببحث  يتعلق  فيما  أن   غير    : على  تنص  حيث  التحقيق  وقاضي 
والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات وجرائم  
اط  تبييض األموال واإلرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، يمتد اختصاص ضب 

لدى   العام  النائب  إشراف  تحت  هؤالء  ويعمل  الوطني،  اإلقليم  كافة  إلى  القضائية  الشرطة 
جميع   في  بذلك  إقليميا  المختص  الجمهورية  وكيل  ويعلم  إقليميا  المختص  القضائي  المجلس 

          145الحاالت .
والمساعدة المعاونة  أعمال  القضائي  الضبط  بمهام  يلتصق  بأعوان    146كما  المنوطة 

( من )ق.إ.ج.ج( ويلحق بهم أيضا سلطات الوالة في 19ط القضائي الذين تبينهم المادة )الضب 
 مجال الضبط القضائي والمحددة في حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة.

من جهة أخرى، يممن لضباط الشرطة القضائية وأعوان الشرطة القضائية في حال عدم  
ات مراقبة األشخاص الذين يوجد ضدهم مبرر يعمل على  اعتراض وكيل الجمهورية، تمديد عملي 

االشتباه فيهم بارتكاب جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة 
بالتشريع  المتعلقة  والجرائم  واإلرهاب  األموال  تبييض  وجرائم  للمعطيات  اآللية  المعالجة  بأنظمة 

ال بالصرف، وهذا بموجب نص  التي تنص على :    16مادة )الخاص  ممرر( من )ق.إ.ج.ج( 
 يممن ضباط الشرطة القضائية، وتحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائية، ما لم يفترض على  

 
 . 394يزيد بوحليط، المرجع االسابق، ص - 144
 ( من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري.7/ 16المادة ) - 145
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ذلك وكيل الجمهورية المختص بعد إخباره، أن يمددوا عبر كامل اإلقليم الوطني عمليات مراقبة  
أكثر يعمل   الذين يوجد ضدهم مبرر مقبول أو  بارتكاب الجرائم  األشخاص  على االشتباه فيهم 

( أعاله ومراقبة وجهة أو نقل أشياء أو أموال أو متحصالت من ارتكاب  16المبينة في المادة )
المجرم اإللكتروني عن   يممن مالحقة  قد تستعمل في ارتكابها . و هذا اإلجراء  أو  الجرائم  هذه 

 147ميل جمعية أشرار.طريق مراقبت  عبر كامل التراب الوطني خاصة في حالة تش
 
 
 ثانيا: االختصا  المحلي لوكيل الجمهورية   

( المادة  لنص  طبقا  الجمهورية  لوكيل  المحلي  االختصاصي  من  37/1يتحدد   )
وقوع   بممان  الجمهورية  لوكيل  المحلي  االختصاص  : يتعدد  على  تنص  التي  )ق.إ.ج.ج( 

فيه مساهمتهم  في  المشتب   األشخاص  أحد  إقامة  و محل  في  الجريمة،  تم  الذي  بالممان  أو  ا 
دائرت  القبض على أحد هؤالء األشخاص حتى ولو حصل هذا القبض لسبب آخر ...  وعلي   

 لشروط اآلتية: ايممن القول أن  يتحقق اختصاص وكيل الجمهورية بتوافر 
 أن تكون الجريمة قد اقترفت في دائرة اختصاص وكيل الجمهورية المماني.  -
 ب  في ارتكابهم الجريمة بنفس دائرة االختصاص. أن تكون إقامة أحد المشت -
أن يمون قد ألقى القبض على أي من المشتب  فيهم في تلك الدائرة، ولو تم القبض   -

  148لسبب آخر. 

 تمديد االختصا  لوكيل الجمهورية  -1
كافة   ليشمل  الجمهورية  لوكيل  المحلي  االختصاص  تمديد  على  الجزائري  المشرع  نص 

( من )ق.إ.ج.ج( التي تنص على: ... يجوز تمديد  37/2بنص المادة )اإلقليم الوطني وذلك  
التنظيم   إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى، عن طريق  الجمهورية  لوكيل  المحلي  االختصاص 
المعالجة   بأنظمة  الماسة  والجرائم  الوطنية  الحدود  عبر  المنظمة  والجريمة  المخدرات  جرائم  في 
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األمو اآللية   تبييض  وجرائم  الخاص  لمعطيات  بالتشريع  المتعلقة  والجرائم  واإلرهاب  ال 
 .      149بالصرف  

من جهة أخرى وسع المشرع الجزائري من االختصاص المحلي للنيابة العامة في مجال  
تتبع الجرائم اإللكترونية، وأجبرها بأن تباشر إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا، وذلك في المواد 

نون العقو ات الجزائري والمتعلقة بجرائم القذف باستعمال  ( من قا2ممرر    144-ممرر    144)
الرسول صلى هللا علي    أو  الجمهورية  معلوماتية سواء في حق رئيس  أو  إلكترونية  أي وسيلة 

   150وسلم أو األنبياء وكذا المعلوم من الدين بالضرورة ... إلخ.  
ائية بإحدى الجرائم  من المعلوم أن وكيل الجمهورية وعند إخطاره من قبل الضبطية القض

( المادة  بموجب  عليها  بأنظمة  37/2المنصوص  المساس  جرائم  مثل:  )ق.إ.ج.ج(   من   )
المعالجة اآللية للمعطيات، بواسطة أصل ونسختين من ملف إجراءات التحقيق وفقا لنص المادة 

ئي  ( من )ق.إ.ج.ج(، يرسل النسخة الثانية فورا للنائب العام لدى المجلس القضا1ممرر    40)
التابعة ل  المحممة ذات االختصاص الموسع وذلك طبقا للسلم اإلداري، ولهذا األخير أن يطلب  
موافات  باإلجراءات إذا ما تبين ل  أن الجريمة تندرج ضمن اختصاص محممة القطب، وانطالقا  
من هذه اللحظة و عد أن تمسك الجهة باختصاصها فإن ضباط الشرطة القضائية الذين أنجزوا 

   151لف يتلقون تعليماتهم مباشرة من وكيل الجمهورية للمحممة ذات االختصاص الموسع.الم
 ثالثا: االختصا  المحلي لقاضي التحقيق 

( المادة  المحلي  40/1حددت  االختصاص  )ق.إ.ج.ج(  من  بقولها:  (  التحقيق  لقاضي 
األش أحد  إقامة  أو محل  الجريمة  وقوع  بممان  محليا  التحقيق  قاضي  اختصاص  خاص   يتحدد 

المشتب  في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤالء األشخاص  حتى ولو كان  
أن  لتحقق االختصاص المحلي لقاضي   القول  القبض قد حصل لسبب آخر  وعلي  يممن  هذا 

 التحقيق يجب توفر الشروط اآلتية: 
 أن تكون الجريمة قد اقترفت في دائرة اختصاص قاضي التحقيق المماني.  -

 
، المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية، 10/11/2004المؤرخ في:  14-04( بالقانون رقم: 37لت المادة ) عد - 149

 .  5، ص2004/ 11/ 10مؤرخة في:  71جريدة رسمية رقم: 
 ( من )ق.ع.ج(2ممرر  144ممرر و )  144المادتان ) - 150
 . 119عبد المجيد جباري، المرجع السابق، ص  - 151
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 أن تكون إقامة أحد المشتب  في ارتكابهم الجريمة بنفس دائرة االختصاص.  -
 152أن بمون قد ألقي القبض على أي من المشتب  فيهم في تلك الدائرة. -

 تمديد االختصا  لقاضي التحقيق:   -1
مثلما فعل المشرع مع تمديد االختصاص لوكيل الجمهورية ولاسباب نفسها، نص على  

الم االختصاص  المادة  تمديد  ينص  وذلك  الوطني  اإلقليم  كافة  ليشمل  التحقيق  لقاضي  حلي 
لقاضي  40/2) المحلي  االختصاص  تمديد  يجوز  على:  ...  تنص  التي  )ق.إ.ج.ج(  من   )

والجريمة   المخدرات  التنظيم في جرائم  اختصاص محاكم أخرى، عن طريق  دائرة  إلى  التحقيق 
أنظمة المعالجة اآللية للمعطيات وجرائم تبييض  المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة ب 

     153األموال واإلرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف .
( من )ق.إ.ج.ج( على:  ... وعندما يتعلق األمر  47/3من ناحية أخرى نصت المادة )

ظمة المعالجة  بجرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأن
الخاص   بالتشريع  المتعلقة  الجرائم  وكذا  واإلرهاب  األموال  تبييض  وجرائم  للمعطيات  اآللية 
بالصرف فإن  يجوز إجراء التفتي  والمعاينة والحجز في كل محل سمني أو غير سمني في كل  
المختص   الجمهورية  إذن مسبق من وكيل  بناء على  الليل وذلك  أو  النهار  ساعة من ساعات 

( على :  عندما يتعلق األمر بالجرائم المذكورة في  4/ 47..  كما نص أيضا بموجب المادة ).
الفقرة الثالثة أعاله، يممن قاضي التحقيق أن يقوم بأية عملية تفتي  أو حجز ليال أو نهارا وفي  

مما ي أي  أوو  الوطني  التراب  امتداد  على  للقيام  ن  المختصين  القضائية  الشرطة  ضباط  أمر 
  154. بذلك 

( المادة  نصت  نفس ،  المجال  على329/4في  )ق.إ.ج.ج(  من  االختصاص    (  تمديد 
لى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات أو  المحلي للمحممة إ

للمعطيات   اآللية  المعالجة  بأنظمة  الماسة  الجرائم  أو  الوطنية  الحدود  عبر  المنظمة  الجريمة 
  155واإلرهاب وكذا الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف . وجرائم تبييض األموال

 
 ( من )ق.إ.ج.ج(1/ 40المادة ) - 152
 المعدل والمتمم. 14-04( بالقانون رقم 40عدلت المادة )  - 153
 ( من )ق.إ.ج.ج( 47المادة ) - 154
 المعدل والمتمم.  14-04( بالقانون رقم 329عدلت المادة )  - 155
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قضائي في  كما نالحظ أيضا أن المشرع الجزائري لم يقتصر على تمديد االختصاص ال
المادي، التقليدي  وذلك    مفهوم   االفتراضي  العالم  في  االختصاص  تمديد  إلى  ذلك  تجاوز  بل 

المعلوماتي  بتفتي  المنظومة  يتعلق األمر  المادة )حينما  ( من قانون  5ة عن بعد، حيث نصت 
السابق ذكره على:  يجوز للسلطات القضائية المختصة وكذا ضباط الشرطة القضائية   09-04

( المادة  في  عليها  المنصوص  الحاالت  وفي  الجزائية  اإلجراءات  قانون  إطار  أعاله،  4في   )
 الدخول بغرض التفتي  ولو عن بعد إلى:  

 زء منها وكذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها. منظومة معلوماتية أو ج  -أ
 منظومة  تخزين معاوماتية ...    -ب

فمن خالل هذه المادة أجاز المشرع الدخول بغرض التفتي  ولو عن بعد إلى المنظومة  
 156المعلوماتية ودون إذن صاحبها. 

 ماتية. الفرع الثاني: كيفية اتصال قاضي التحقيق بملف الدعوى الخا  بالجريمة المعلو 
إجراء   بموجب  الجمهورية  وكيل  طريق  عن  إما  الدعوى  بملف  التحقيق  قاضي  يتصل 
من   مقدمة  جزائية  شموى  طريق  عن  وإما  التحقيق،  إلجراء  االفتتاحي  بالطلب  سمي  تحقيق 

على: ... يختص بالتحقيق في الحادأ ( من)ق.إ.ج.ج(  38/3دة )المضرور وهذا ما أكدن  الما
ا وكيل  من  طلب  على  الشروط بناء  ضمن  مدني  بإدعاء  مصحو ة  شموى  أو  لجمهورية 
 157.   73و  67المنصوص عليها في المادتين 

 الطلب االفتتاحي إلجراء التحقيق  -1
أن   الجمهورية  لوكيل  فيممن  القضائية  الشرطة  ضباط  بملف  الجمهورية  وكيل  يتصل 

التحقيق في بعض الجنح،   القانون على وجوب  التحقيق ما لم ينص  ويممن لوكيل  يطلب فتح 
(  67/3الجمهورية أن يقدم طلبا إضافيا لقاضي التحقيق إذا  هرت وقائع جديدة طبقا للمادة )

إال  تحقيقا  يجري  أن  التحقيق  لقاضي  يجوز  أن :  ال  على  )ق.إ.ج.ج(  من  )ق.إ.ج.ج(  من 
بموجب طلب من وكيل الجمهورية إلجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة  

 158بها.   متلبس
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من)ق.إ.ج.ج(    4و    67/3ويتقيد قاضي التحقيق بالوقائع دون األشخاص طبقا للمادة  
 ... ولقاضي التحقيق سلطة اتهام كل شخص ساهم بصفت  فاعال أو شريما في الوقائع المحال  

 تحقيقها إلي . 
فإذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع لم يشر إليها في طلب إجراء التحقيق تعين علي   

 159ن يحيل فورا إلى وكيل الجمهورية الشماوى أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع . أ
 الشكوى المصحوبة باإلدعاء المدني -2 

من )ق.إ.ج.ج( على : يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة    72تنص المادة  
عوى  أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشمواه أمام قاضي التحقيق المختص  إن إحدى طرق تحريك الد

 اتصال قاضي التحقيق بملف الدعوى. فراد، وهي في نفس الوقت إحدى طرق من األ
وتقليصا  اإلجراءات  لطول  تجنبا  الطريقة  هذه  إلى  الجريمة  من  المتضرر  عادة  ويلجأ 
للوقت وحرصا من  على أن يمون اإلشراف على الملف من طرف قاضي التحقيق ال أن يمون  

التي ع القضائية  الضبطية  يستفيد من  من طرف  أن   التحقيق، كما  تأثير مجرى  لها  يمون  ادة 
تتبع مجريات الدعوى العمومية بنفس  طالما كان هو من حركها، إال أن أخطر سلبيات اإلدعاء  
المدني يتمثل في سوء استعمال هذا الطريق ألن من شأن  أن يعرض الطرف المدني إلى متابعة  

ر دعواه، ولهذا علي  أن يتأكد من أن اتهام  كان مبنيا  جزائية بتهمة الوشاية الكاذبة إذا ما خس
  160على دليل قوي في الدعوى. 

 : المبحث الثاني: إجراءات التقاضي 
التي   القواعد  بأهم  اإلطاحة  الجزائي  القضاء  تفاصيل عمل  في  الخوض  قبل  المفيد  من 

ية كبيرة وضرورية  أخذ بها المشرع لتنظيم سير هذا الفرع الهام من فروع القضاء، والذي ل  أهم
لحماية الحقوق وحريات األفراد المتخاصمين والمحافظة على حقوقهم األساسية لذا وجب إدراك 

  161وفهم قواعد تنظيم هذا الجهاز قبل الخوض في عمل . 

أذكياء   مجرمون  يرتكبها  الخفاء  في  تنشأ  تقنية  جرائم  بمونها  المعلوماتية  الجرائم  تتميز 
ال المعرفة  أدوات  اعتداءاتها  يمتلكون  وتطال  المعلومات  في  الحق  من  للنيل  توج   التي  تقنية 
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فالتصدي  لذا  المعلومات،  نظم وشبمات  المنقولة عبر  والمعلومات  المخزنة  الحاسوب  معطيات 
لها يقتضي وجود عناصر خاصة من الضباط القضائية لها من التكوين العلمي والمعرفي في  

هذا لممافحة  يمفي  ما  المعلوميات  بعد    ميدان  إال  يتحقق  ال  وهذا  الحديث،  اإلجرامي  النشاط 
تلقيهم التعليم والتدريب الكافيين على استخدام شبمات االتصال واستخدام األجهزة الفنية الحديثة  
والتحفظ   والضبط  التفتي   بإجراءات  بالقيام  لها  يسمح  مما  األجنبية،  باللغات  الكافية  والمعرفة 

 162ت الجريمة. على األدلة التي تساعد على إثبا

 تشكيلة المحكمة وإجراءاتها في الجريمة المعلوماتية   المطلب األول: 
للدعوى  بالنظر  االختصاص  لها  ينعقد  ال  الحمم  سلطة  تمثل  باعتبارها  المحممة  إن 
العمومية ال يممن لها الفصل فيها من تلقاء نفسها إال بعد إحالتها إليها من النيابة العامة كأصل  

تعتبر المرحلة الختامية في الدعوى العمومية يمون الغرض منها الوصول إلى  عام، والمحاكمة  
يتعين   الواقعية والقانونية، لهذا وضع المشرع مجموعة من اإلجراءات لسير المحاكمة،  الحقيقة 

 163على المحممة مراعاتها ابتداءا من تشميلة المحاكمة إلى افتتاح الجلسة والنطق بالحمم. 
 المحكمة في الجريمة المعلوماتية  الفرع األول: تشكيلة
)ق.إ.ج.ج( أن المحممة تحمم بقاض فرد، ويساعد المحممة  ( من  340تقضي المادة )

كاتب ضبط، ويقوم بو يفت  النيابة العامة وكيل الجمهورية أو أحد مساعدي ، وينطبق ذلك على  
 محممة الجنح  أو المخالفات على السواء.
التشريع الجزائري  محضر الجلسة الذي ينادي على القضايا واألطراف    وليس هناك في 

 كما هو الشأن في التشريع الفرنسي. 
وكان المفروض أن يتعرض المشرع لتنظيم توزيع الجلسات وتحديد القضاة المملفين بها،  
وهو ما يعرف بأمر توزيع المهام الذي من األساس أن يصدره رئيس المحممة، غير أن القانون  

و ما يترك هذه المسألة الحساسة في وضع غامض ألن  في غياب النص  لذلك، وه   تطرق لم ي 
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بطرق   فيها  بالتدخل  اإلدارية  للسلطة  يسمح  ما  وهو  إداري،  طابع  ذات  المسألة  تبقى  القانوني 
 164ملتوية والتأثير على عمل رئيس المحممة أو رئيس المجلس في هذا الشأن. 

ونوع   قسم  بحسب  الجزائية  المحممة  تشميلة  بالجريمةوتختلف  خاصة  الجنح    قسم 
فرد ويساعده كاتب ضبط و حضور وكيل  قاضي  تشميل من  المعلوماتية على مستوى المحممة ي

 الجمهورية أو مساعدي . 
أما الغرفة الجزائية على مستوى المجلس القضائي فالتشميلة فيها ثالثية، أي تتشمل من  

و حض ضبط  كاتب  إلى  باإلضافة  أثنين  ومستشارين  غرفة  أحد  رئيس  أو  العام  النائب  ور 
 مساعدي . 

الضبط   وكاتب  ومحلفين  ومستشارين  المحممة  رئيس  فتتشمل من  الجنايات  أما محممة 
  165والنيابة العامة أو من يمثلها.  

 الفرع الثاني: إجراءات المحاكمة في الجريمة المعلوماتية  
الجزائري الجلسة   تستهل المحممة جلستها باإلعالن أوال عن افتتاحها بالقول باسم الشعب

المدني   والمسؤول  والشهود  والضحية  بالمتهم  بداية  الخصومة  أطراف  المناداة على  ثم  مفتوحة، 
كاتب   من طرف  المعد  الجلسة  محضر  في  ذلك  تدوين  يتم  غيابهم،  أو  من حضورهم  والتأكد 

 الضبط، ثم يتم التحقيق من هوية المتهم وتبليغ  بالتهمة المنسو ة إلي . 
تهم قد سبق حبس  من طرف قاضي التحقيق عن طريق الحبس المؤقت أو  إذا كان الم

ويخطره  الجلسة،  لحضور  العمومية  القوة  بواسطة  يساق  فإن   الفوري  المثول  إجراءات  بموجب 
ال  مدة  رئيس الجلسة بأن ل  الحق في اختيار محام للدفاع عن  فإن طلب ذلك أمهل  القاضي  

إذا كانت الدعوى غي مهيأة للحمم أمرت المحممة بتأجيلها  ر دفاع ، و ي تقل عن ثالثة أيام لتحض 
( المادة  وطبقا ألحمام  الحالة  هذه  وفي  جلسة،  أقرب  بموجب  6ممرر    339إلى  المستحدثة   )

من )ق.إ.ج.ج( تتخذ المحممة إحدى اإلجراءات   2015جويلية    23المؤرخ في    02-15األمر  
أك أو  لتدبير  إخضاع   أو  حرا  المتهم  ترك  المنصوص  التالية:  القضائية  الرقابة  تدابير  من  ثر 

( من )ق.إ.ج.ج( ، أو وضع  في الحبس المؤقت، مع اإلشارة 1ممرر    125عليها في المادة )
 أن هذه التدابير ال تقبل االستئناف. 
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ثم بعد ذلك و حسب موضوع القضية و ناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفس  يقرر 
لنيابة العامة، لكن جلسات األحداأ وجو يا تتم في جلسة سرية  عالنية أو سريتها بعد أخذ رأي ا

( المادة  ألحمام  رقم  82طبقا  الطفل  حماية  قانون  من  في    15-12(  جويلية    15المؤرخ 
2015 .166  

بالتفصيل   واقعة  كل  مناقشت  عن  القاضي  وعلى  الموجودة ضده،  باألدلة  المتهم  يواج  
بس يقوم  و عدها  فعل ،  على  اعترف  وإن  إما حتى  النفي  ثم  اإلثبات  شهود  و عدها  ع  وجدوا،  ن 

بسماع الطرف المدني، ثم تعطى الكلمة للنيابة العامة من أجل توجي  األسئلة إلى المتهمين أو  
  الشهود أو الضحايا، أما دفاع المتهم أو الضحية فيتم طرح األسئلة بواسطة رئيس الجلسة ليمون 

محممة الجنايات االبتدائية ومحممة الجنايات    ، باستثناءل  الحق في االعتراض على أي سؤال
( من  288االستئنافية فيممن للمحامي طرح أسئلة مباشرة مثل النيابة العامة طبقا لنص المادة )

 . 2017مارس   27المؤرخ في  07-17)ق.إ.ج.ج( المعدلة بموجب القانون 
فعة وتقديم طلبات   بعد االنتهاء من التحقيق تعطى الكلمة للطرف المدني أو محامية للمرا

المتمثلة في التعويض المدني فقط دون المطالبة بالعقو ات الجزائية، تقوم بعد ذلك النيابة العامة  
بالمرافعة وتقديم التماساتها في الشق الجزائي فقط وفي األخير يقوم دفاع المتهم بتقديم مرافعت   

ا حق  والمدعي  العامة  للنيابة  بعدها  ويمون  التماس ،  المتهم،  وتقديم  محامي  مرافعة  على  لرد 
للمته بعدها  األخيرة  الكلمة  إوتعطى  الجلسة  رئيس  يعلن  ثم  ومحامي ،  المرافعات م  باب  قفال 

ويصدر حمم  في نفس الجلسة أو يحدد تاريخ الحق للنطق بالحمم، اين يبني هذا الحمم وفقا 
   167لقناعت  الشخصية الخاصة.

 ماتية بموجب هياكل خاصة  المطلب الثاني: مكافحة الجريمة المعلو 
الخاصة   الطبيعة  إلى  و النظر  يوم آلخر  المعلوماتية من  الظاهرة اإلجرامية  لتفاقم  نظرا 
التي تتميز بها هذه الجرائم، كان من الضروري تطوير أجهزة الشرطة القضائية  لتواكب التطور  

داأ وحدات خاصة  الحاصل في مجال الجريمة المعلوماتية، لهذا عمدت معظم الدول إلى استح 
مهمتها   الدولي  المستوى  على  متخصصة  أجهزة  إنشاء  تم  كما  الجرائم  من  النوع  هذا  لممافحة 

 البحث والتحري في العالم االفتراضي. 

 
 . 474، 473عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص - 166
 . 476  -475حمان خلفي، المرجع السابق، صعبد الر  - 167



 الفصل الثاني : القواعد اإلجرائية للجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري

 

73 

 

أما في الجزائر فقد تم تسخير هيئات ووحدات متخصصة أبرزها الهيئة الوطنية للوقاية 
واالتصال   اإلعالم  بتكنولوجيا  المتصلة  الجرائم  تابعة  من  وأخرى  قضائية  وحدات  إلى  إضافة 

   168لسلك األمن والدرك الوطني. 
مهام   تسند  وحدات  هي  المعلوماتية  الجريمة  ممافحة  مجال  في  المتخصصة  الهيئات 

تضم التي  الخاصة  البشرية  تشميلتها  إلى  بالنظر  اإللكترونية  الجرائم  وممافحة  محققين   الوقاية 
ص لديهم  تجمع  خاص  نوع  امن  الشرطة  بالنظم  فة  الواسعة  المعرفة  إلى  إضافة  لقضائية 
 169المعلوماتية  والمجرم اإللكتروني. 

 الفرع األول: الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال.
المادة   بموجب  الجزائر  في  الهيئة  قانون    13أنشئت  القواعد    04-09من  المتضمن 

الجرائم   من  للوقاية  تنظيم  الخاصة  وأعيد  وممافحتها  واالتصال  اإلعالم  بتكنولوجيات  المتصلة 
 13الموافق لو    1441ذي القعدة    21المؤرخ في    183-20الهيئة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  

الجرائم  2020يوليو   من  للوقاية  الوطنية  الهيئة  تنظيم  إعادة  إلى  المرسوم  هذا  يهدف  حيث   ،
    170تصال وممافحتها، التي تدعى في صلب النص  الهيئة المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واال

الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقاللية المالية، توضع تحت  
التراب  من  آخر  ممان  أي  إلى  نقل   ويممن  الجزائر  بمدينة  مقرها  الجمهورية،  رئيس  سلطة 

 171الوطني، بموجب مرسوم رئاسي. 
 مهام الهيئة   -1

  04-09من القانون رقم    14إطار المهام المنوطة بها والمنصوص عليها في المادة    في
والمذكور أعاله، وتحت رقابة السلطة   2009غشت    5الموافق    1430شعبان    14المؤرخ في  

 القضائية طبقا ألحمام التشريع الساري المفعول، تكلف الهيئة على الخصوص بما يأتي:  

 
، جامعة اإلخوة  3سعيدة بوزنون، ممافحة الجريمة اإللكترونية في التشريع الجزائري، مجلة العلوم اإلنسانية، العدد   - 168

 . 52، ص  2019منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
 . 171ر يعي حسن، المرجع السابق، ص  - 169
  2020يوليو   13الموافق لو  1441ذي القعدة   21المؤرخ في  183-20رئاسي المادة األولى من المرسوم ال - 170170170

 المتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وممافحتها.  
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اإلستراتيجية   - عناصر  بتكنولوجيات  اقتراح  المتصلة  الجرائم  من  للوقاية  الوطنية 
 اإلعالم واالتصال وممافحتها. 

تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال   -
 وممافحتها. 

مساعدة السلطات القضائية المختصة ومصالح الشرطة القضائية في مجال ممافحة   -
يات اإلعالم واالتصال، السيما من خالل جمع المعلومات  الجرائم المتصلة بتكنولوج 

 والتزويد بها ومن خالل الخبرات القضائية. 
المتعلقة   - الجرائم  عن  الكشف  قصد  اإللكترونية  لالتصاالت  الوقائية  المراقبة  ضمان 

 باألعمال اإلرهابية والتخريبية والمساس بأمن الدولة. 
لان  - الرقمية  المعطيات  وحفظ  وتسجيل  مصدرها تجميع  وتحديد  المعلوماتية  ظمة 

 ومسارها من أجل استعمالها في اإلجراءات القضائية. 
تبادل   - وتطوير  األجنبية  البلدان  عن  الصادرة  المساعدة  طلبات  تنفيذ  على  السهر 

 المعلومات والتعاون على المستوى الدولي في مجال اختصاصها. 
بالجرائ  - المعنية  والهيئات  المؤسسات  مع  التعاون  بتكنولوجيات  تطوير  المتصلة  م 

 اإلعالم واالتصال. 
المتصلة    - التقنية  التحريات  مجال  في  المتخصصين  المحققين  تكوين  في  المساهمة 

 بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.  
 .172المساهمة في تعيين المعايير القانونية في مجال اختصاصها  -

 كيفيات سير الهيئة  -2
أو   جهاز  أي  من  تطلب  لكي  مؤهلة  معلومة   الهيئة  أو  وثيقة  كل  أو مصلحة  مؤسسة 

 ضرورية إلنجاز المهام المسندة إليها . 
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األفعال   من  الوقاية  وقصد  الجزائية  اإلجراءات  قانون  في  المبينة  الحاالت  عدا   ما 
الموصوفة بجرائم اإلرهاب أو التخريب والمساس بأمن الدولة، وفي إطار التنسيق مع المصالح 

اله تكلف  المعنية،  اإللكترونية  األمنية  االتصاالت  بمراقبة  اختصاصها،  يئة حصريا، في مجال 
منظومة   داخل  والحجز  التفتي   بإجراءات  والقيام  حينها،  في  محتواها  وتسجيل  وتجميع 

 معلوماتية. 
  14المؤرخ في    -04-09من القانون رقم    4وفقا لاحمام المنصوص عليها في المادة  

 والمذكور أعاله .  2009غشت سنة  5الموافق  1430شعبان عام 
 ال يممن أن تستورد أو تقتني أو تحوز أو تستعمل الوسائل والتجهيزات التقنية لمراقبة   

ضبط   سلطة  االقتضاء،  عند  أو  اختصاصها،  إطار  في  الهيئة،  إال  اإللكترونية  االتصاالت 
 االتصاالت السلكية والالسلكية، وكذا المؤسسة العمومية المملفة بشبمات االتصال. 

خضع اقتناء وتسيير هذه الوسائل والتجهيزات للقواعد المعمول بها في هذا المجال بوزارة ي 
 الدفاع الوطني.     

وفقا   الهيئة،  حيازتها من طرف  المراقبة خالل  أثناء عمليات  المنتقاة  المعلومات   تحفظ 
 للقواعد المطبقة على حماية المعلومات المصنفة . 

اإللكترو      االتصاالت  واألشمال   تسجيل  للشروط  وفقا  تحرر  تكون موضوع مراقبة،  التي  نية 
   173المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية. 

المفعول،    الساري  التشريع  في  المنصوص عليها  الجزائية  العقو ات  تحت طائلة    يجب 
تل  الا الهيئة، ألغراض أخرى غير  تجمعها  أو  تستلمها  التي  والمعطيات  المعلومات  ك  تستخدم 

 المتعلقة بالوقاية من الجرائم  المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وممافحتها.    
عا باتا تحت طائلة العقو ات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول،  كما يمنع من 

قيام أي شخص أو هيئة مهما كانت طبيعتها بمعطيات االعتراض اإللكترونية أو التدخل على  
 صة التي تعتبر من اختصاصات الهيئة دون سواها . المعطيات الخا

التأهيل  إجراءات  إلى  معلومات سرية،  على  لإلطالع  المدعوون  الهيئة   يلزم مستخدمو 
 ويؤدون قبل تنصيبهم اليمين اآلتي نصها:  
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تأدية مهنتي،   قيام، وأن أخلص في  بعملي أحسن  أقوم  أن  العظيم  العلي  باهلل  "أقسم 
علومات أيا كانت التي أطلع عليها أثناء قيامي بعملي أو بمناسبته، وأن  وأن اكتم األسرار والم

 أسلك في كل الظروف سلوكا شريفا".  
ول، من حماية الدولة من التهديدات  لهيئة، طبقا للتشريع الساري المفع يستفيد مستخدمو ا

بمن  أو  بسبب  لها  يتعرضون  قد  التي  طبيعتها،  تكن  مهما  اإلهانات،  أو  الضغوطات  اسبة  أو 
 قيامهم بمهامهم 

 يممن أن تطلب الهيئة مساعدة من الوزارات المعنية لاعوان العموميين المختصين في  
الساري  التنظيم  في  المحددة  والكيفيات  للشروط  طبقا  واالتصال.  اإلعالم  تكنولوجيات  مجال 

 المفعول . 
الضبطية  صفة  على  الحائزين  للهيئة،  التابعين  المختصين  لإلطارات  القضائية     يممن 

التشريع   المنصوص عليها في  للشروط والكيفيات  بمناسبتها، طبقا  أو  أثناء ممارستهم و ائفهم 
الساري المفعول، والسيما قانون اإلجراءات الجزائية، القيام بتفتي  أي ممان أو هيمل أو جهاز  

 لكترونية. بلغ إلى علمهم أن  يجوز أن يستعمل وسائل وتجهيزات موجهة لمراقبة االتصاالت اإل
يلزم ضابط الشرطة القضائية بتقديم تقرير بنتائج التفتي  إلى الهيئة القضائية المختصة  

    174إقليميا. 
 

 الفرع الثاني: المعهد الوطني لألدلة الجنائية على اإلجرام والهيئات القضائية الجزائية المتخصصة.   
ى عشرة دائرة متخصصة في  يتكون المعهد الوطني لادلة الجنائية على اإلجرام من إحد

التقنية،   المساعدات  وتقديم  والتعليم  التكوين  الخبرة،  إنجاز  تضمن  جميعها  مختلفة،  مجاالت 
لعدالة، حليل وتقديم كل دليل رقمي يساعد اودائرة اإلعالم اآللي واإللكتروني مملفة بمعالجة وت 

  175كما تقدم مساعدة تقنية للمحققين في المعاينات. 
 مة لامن الوطني:  المديرية العا

تتصدى هذه المديرية للجريمة المعلوماتية من عدة جوانب وأهمها الجانب التوعوي بحيث  
دروس   لتنظيم  برمجتها  خالل  من  وهذا  الوقاية  عن  الوطني  لامن  العامة  المديرية  تغفل  لم 
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و  الوطنية  والندوات  الملتقيات  في  المشاركة  وكذا  الدراسية  األطوار  مختلف  في  جميع  توعوية 
 176التظاهرات التي من شأنها توعية المواطن حول خطورة الجرائم اإللكترونية. 

 
 الهيئات القضائية الجزائية المتخصصة   -

اإلعالم   بتكنولوجيات  المتصلة  الجرائم  قضايا  في  تأكيدا  ستتعامل  القضائية  السلطة  إن 
ية في حياة المواطنين، بينما  واالتصال، والسيما بعد اللجوء الواسع والمتزايد إلى الشبمات الرقم

تقنية وقانونية لمعالجة هذهيتطلب األمر   القضايا، وعلى هذا فإن حتمية المعرفة ولو    مظاهر 
  177في حدها األدنى لمعالجة فعالة في هذه المواد التي تحتاج المجال العقابي. 

وين  وفي إطار إصالح العدالة، قامت وزارة العدل بإطالق برنامج تك  2003ومند سنة  
خاص بالقضاة هدف  رفع مستوى أداء القضاة، ليواكب التطور القانوني الجاري الخاص بالجرائم 
تكوين طلبة   برنامج  في  المعلوماتية   مادة  الجريمة  دمج  أوال:  إجراء  تم  هذا  المعلوماتية ألجل 
في التكوين  دورات  من  العديد  خبراء،  ينشطها  ملتقيات  شمل  على  للقضاء  الوطنية    المدرسة 
لصالح  بالخارج  منظمة  واالتصال  اإلعالم  بتكنولوجيات  المتصلة  الجرائم  مجاالت  مختلف 
الفرنسي،  الجزائري  التعاون  ومنها:  الثنائي،  التعاون  إطار  في  العدل  وزارة  وإطارات  القضاة 
الملكية   في  المتخصص  التكوين  خاصة  تناول  الذي  األمريمي  والجزائري  البلجيمي،  الجزائري 

الم القضاء الفكرية  أن تخصيص جهات  الرقمية وال شك  بالبيئة  المتصل  التزوير  تمحورة حول 
في   جاء  وقد  الجزائري،  القضائي  للتنظيم  البارزة  الحديثة  السمات  من  هما  القضاة  وتخصص 
المشروع  الجزائر أن: هذا  العدالة في  الجزائري األورو ية لمشروع دعم إصالح  التمويل  اتفاقية 

ص وتكوين القضاة داخل وخارج الوطن لالستجابة للمتطلبات المستجدة  يهدف إلى  دعم التخص 
الناتجة عن التزايد المستمر للمنازعات التي يجب عليهم الفصل فيها، ونظرا ألهمية التخصص 

سنة   روما  مؤتمر  منها،  دولية  مؤتمرات  عدة  ل   عقد  فقد  سنة  1958القضائي  نيس  مؤتمر   ،
ريو1972 مؤتمر  جانير   ،  في  1978لسنة    ودي  التخصص  أن  المؤتمرات  هذه  أكدت  وقد   ،

 
ر، بيروت، لبنان، هوجي، الحماية الجنائية لبرامج الحاسب اآللي، دار الجامعة للطباعة والنش قعلي عبد القادر ال - 176
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العمل القضائي، ولنظام التخصص   مجال القضاء ل  أهمية كبيرة ودور فعال في رفع مستوى 
 جانبين هما، تخصص القضاة، وتخصيص جهات القضاء.

ويتج  النظام القضائي الجزائي إلى إرساء فكرة القضاء المتخصص، وما يؤكد ذلك ما  
المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات   2004نوفمبر    10المؤرخ في    04/14رقم    نص علي  القانون 

وقاضي   الجمهورية  لوكيل  وكذا  للمحممة  االختصاص  دائرة  تمديد  يجوز  أن   على  الجزائية 
التحقيق عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم  

المعالجة  بأنظمة  المتعلقة    الماسة  والجرائم  واإلرهاب  األموال  تبييض  وجرائم  للمعطيات  اآللية 
    178( من )ق.إ.ج.ج( 40بالتشريع الخاص بالصرف، كما نصت المادة ) 

  المنظمة الوطنية ألمن األنظمة المعلوماتية الموضوعة لدى وزارة الدفاع.  الفرع الثالث:
الموافق    1441األولى عام  جمادي    24مؤرخ في    05-20 يهدف المرسوم الرئاسي رقم  

 وضع منظومة وطنية ألمن األنظمة المعلوماتية .، ب 2020جانفي سنة  20
التنظيمي   اإلطار  وتشمل  المعلوماتية  األنظمة  أمن  مجال  في  الدولة  أداة   المنظومة 
المنظومة   تنفيذها ،  وتشمل  وتنسيق  المعلوماتية  األنظمة  ألمن  الوطنية  اإلستراتيجية  إلعداد 

 ة ألمن األنظمة المعلوماتية الموضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني، ما يأتي:  الوطني 
ويملف  مجلس وطني ألمن األنظمة المعلوماتية، ويدعي في صلب النص  المجلس    -

 الوطنية ألمن األنظمة المعلوماتية، الموافقة عليها وتوجيهها.  ة بإعداد اإلستراتيجي 
سيق تنفيذ  لب النص  الوكالة  وتكلف بت ي صوكالة ألمن األنظمة المعلوماتية تدعى ف -

 اإلستراتيجية الوطنية ألمن األنظمة المعلوماتية.  

ولممارسة مهام  يتوفر المجلس، باإلضافة إلى الوكالة، على الهياكل المتخصصة لوزارة  
 179الدفاع الوطني في هذا المجال  

 
 

 
  ضياف إسمهان، الجريمة اإللكترونية واإلجراءات التشريعية لمواجهتها في الجزائر، مجلة األستاذ الباحث للدراساتبو  - 178

 . 370ص ، 2018سبتمبر  ، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، 11القانونية والسياسية، العدد 
جانفي   20الموافق  1441عام  ىجمادي األول 24مؤرخ في  05-20من المرسوم الرئاسي رقم   3إلى    1المواد من  - 179
 ، يتعلق بوضع منظومة وطنية ألمن األنظمة المعلوماتية2020سنة 
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 مهام المجلس الوطني ألمن األنظمة المعلوماتية:   -1
لمجلس في إطار إعداد اإلستراتيجية الوطنية في مجال أمن األنظمة المعلوماتية   يتولى ا

 على الخصوص المهام اآلتية:  
المقترحة من قبل   - المعلوماتية  البث في عناصر اإلستراتيجية الوطنية ألمن األنظمة 

 الوكالة وتحديدها.  
 دراسة مخطط عمل الوكالة وتقرير نشاطاتها والموافقة عليهما .  -
المعلوماتية،  درا - األنظمة  ألمن  الوطنية  اإلستراتيجية  بتنفيذ  المتعلقة  التقارير  سة 

 والموافقة عليها. 
الموافقة على اتفاقات التعاون واالعتراف المتبادل مع الهيئات األجنبية في مجال أمن   -

 األنظمة المعلوماتية. 
 الموافقة على تصنيف األنظمة المعلوماتية.  -
ال - المعلوماتية عند  اقتراح مالئمة اإلطار  األنظمة  بأمن  الخاص  التنظيمي  أو  هيملي 

 الحاجة. 

بأمن   ذي صلة  تنظيمي  أو  تشريعي  نص  مشروع  أي  في  مطابقا  رأيا  المجلس  ويبدي 
 . 180األنظمة المعلوماتية  

 التشكيلة  -2
 يرأس المجلس الوطني وزير الدفاع الوطني أو ممثلة، ويتكون من:  

 ممثل من رئاسة الجمهورية.   -
   عن الوزير األول.ممثل   -
 الوزير المملف بالشؤون الخارجية.  -
 الوزير المملف بالداخلية.  -
 الوزير المملف بالعدل.  -
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 الوزير المملف بالمالية.  -
 الوزير المملف بالطاقة.  -
 الوزير المملف باالتصاالت.  -
 الوزير المملف بالتعليم العالي.  -

 ي أعمال .يممن أن يستعين المجلس بأي شخص أو مؤسسة من شان  تنويره ف
 181يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصفة استشارية. 

 التنظيم   -3
  يتوفر المجلس ألداء مهام ، على أمانة تقنية توضع تحت سلطة رئيس المجلس   

 يسير األمانة التقنية أمين عام يعين طبقا للتنظيم المعمول ب  على مستوى وزارة الدفاع 
 حسب األشمال نفسها . الوطني، وتنتهي مهام   

  تكلف األمانة التقنية تحت سلطة رئيس المجلس، بما يأتي:  
 إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.  -
 التنسيق مع الوكالة.  -
 جمع الوثائق الالزمة لتحضير أشغال المجلس الوطني واستغاللها.  -
ة أو جمع أي معلومة أو وثيقة ذات صلة بمهام المجلس، من الوكالة ومن أي إدار  -

 مؤسسة أو هيئة. 

 كما تتولى األمانة التقنية للمجلس الوطني ما يأتي :  
 أشغال األمانة  -
 حفظ الوثائق واألرشيف.  -
 تسيير الموارد البشرية والمادية.    -

 182 يحدد تنظيم األمانة التقنية وسيرها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. 
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 السير -4
  يصادق المجلس على نظام  الداخلي 

 183جتمع المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على استدعاء من رئيس .  ي 
ترسل   تاريخها.  ويحدد  المجلس  اجتماعات  أعمال  جدول  إعداد  المجلس  رئيس   يتولى 

 ( أيام، على األقل من تاريخ االجتماع. 5االستدعاءات وجدول األعمال إلى اإلمضاء قبل )
 األعمال خالل انعقاد الجلسة  وفي حاالت االستعجال، يممن تبليغ جدول 

الرئيس    تتخذ قرارات المجلس باألغلبية، وفي حال تساوي عدد األصوات يمون صوت 
 مرجحا . 

  تدون نتائج أشغال اجتماعات المجلس في محضر. 
   184تتوج أعمال المجلس، حسب الحالة، بقرارات وتوصيات وآراء وتقارير. 

 وكالة أمن األنظمة المعلوماتية  
واالستقاللية   الوكال المعنوية  بالشخصية  تتمتع  إداري  طابع  ذات  عمومية  مؤسسة  ة 

 المالية، يحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر . 
 مهام الوكالة ألمن األنظمة المعلوماتية:   -1

  تكلف الوكالة على الخصوص بما يأتي:  
وعرضها تحضير عناصر اإلستراتيجية الوطنية في مجال أمن األنظمة المعلوماتية   -

 على المجلس. 
 تنسيق اإلستراتيجية الوطنية ألمن األنظمة المعلوماتية المحددة من قبل المجلس.  -
 اقتراح كيفيات اعتماد مزودي خدمات التدقيق في مجال أمن األنظمة المعلوماتية.  -
تستهدف   - التي  السيبيراتية  الحوادأ  أو  الهجمات  حالة  في  رقمية  تحقيقات  إجراء 

 المؤسسات الوطنية. 
السهر على جمع وتحليل وتقييم المعطيات المتصلة بمجال أمن األنظمة المعلوماتية   -

 الستخالص المعلومات المالئمة التي تسمح بتأمين منشآت المؤسسات الوطنية. 
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 متابعة عمليات التدقيق ألمن األنظمة المعلوماتية.  -
لخاصة من أجل  تقديم المشورة والمساعدة لإلدارات والمؤسسات والهيئات العمومية وا -

   وضع إستراتيجية أمن األنظمة المعلوماتية.   
 ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال أمن األنظمة المعلوماتية.  -
هذا  - في  المختصة  الهياكل  مع  بالتشاور  والهيئات،  والمؤسسات  اإلدارات  مرافقة 

 المجال، في معالجة الحوادأ المتصلة بأمن األنظمة المعلوماتية. 
 المعلوماتية وعرضها على المجلس للموافقة على تصنيفها. جرد األنظمة  -
 إعداد وتحسين خارطة لانظمة المعلوماتية المصنفة.  -
اقتراح مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية في مجال أمن األنظمة المعلوماتية، بعد   -

 الرأي المطابق للمجلس. 
صيات في ميدان أمن  إعداد وتحديث المرجعيات واإلجراءات واألدلة العملية وتقديم تو  -

 األنظمة المعلوماتية. 
 اعتماد منتجات أمن األنظمة المعلوماتية والتصديق عليها.  -
 اعتماد منظومات إنشاء وفحص اإلمضاء اإللكتروني.     -
المنتجات   - اعتماد  و/أو  التصديق  و/أو  الجودة  منح عالمة  وإجراءات  معايير  تحديد 

المعلو  األنظمة  أمن  مجال  في  الخدمات  والتنظيم  ومقدمي  للتشريع  طبقا  ماتية، 
 المعمول بهما. 

 القيام بنشاطات التكوين والتوعية ذات الصلة بأمن األنظمة المعلوماتية.  -
األنظمة   - أمن  مجال  في  العمومية،  المؤسسات  أعوان  بتكوين  تتعلق  توجيهات  تقديم 

 المعلوماتية. 
مجال  - في  الوطنية  للحلول  والتطوير  والبحث  الترقية  تدابير  األنظمة    اقتراح  أمن 

 المعلوماتية. 
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األنظمة   - أمن  مجال  في  الوطنية  للحلول  والتطوير  البحث  أنشطة  وتوجي   تنشيط 
 المعلوماتية. 

مجال   - في  الدولية  الهيئات  مع  المتبادل  واالعتراف  التعاون  اتفاقات  مشاريع  اقتراح 
 اختصاصها. 

 المجلس. إبرام مشاريع شراكة في مجال أمن األنظمة المعلوماتية بعد موافقة  -
 تعزيز ثقافة تأمين األنظمة المعلوماتية.  -
 إعداد تقارير دورية وحصيلة سنوية عن نشاطها.  -
 إعداد وتعيين خارطة حاالت هشاشة األنظمة المعلوماتية على المستوى الوطني.  -
 ضمان تبادل المعلومات مع األدلة التقنية للجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة. -
في - والمشاركة  األنظمة    التنظيم  بأمن  المتعلقة  والتقنية  العلمية  والتظاهرات  األحداأ 

 المعلوماتية . 
الوكالة مؤهلة لطلب أي وثيقة أو معلومة مفيدة للقيام بالمهام الموكلة لها بموجب هذا  -

   185المرسوم، من الهيئات والمؤسسات والمعاملين المزودين بنظام إعالم . 
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لقول أن دراسة موضوع الجريمة المعلوماتية تكتسي أهمية بالغة  وفي األخير نلخص إلى ا
معظم   في  واالنتشار  الظهور  في  بدأت  جديدة  إجرامية  بظاهرة  التعريف  في  تساهم  كونها 
بدءا   التقليدية  الجرائم  عن  تميزها  إلى  أدت  متطورة  بتكنولوجيا  الرتباطها  ونظرا  المجتمعات، 

 ل ضمن دائرتها . بتسميتها وصوال إلى األفعال التي تدخ 
مختلف   على  كثيرا  أثرت  والتكنولوجيا  االتصال  عالم  في  وقعت  التي  الثورة  أن  شك  وال 
غرار   على  ايجابية  آثار  لها  فكانت  والعلمية  الثقافية،  االجتماعية،  االقتصادية،  الحياة  جوانب 

تزال الوقت،  استخدام تلك التكنولوجيا في تحسين الخدمة وتحقيق الرفاهية، تخفيض التكاليف واخ 
 لكنها خلفت آثار سلبية عن االستخدام السيء لها.

حيث جلب التطور العلمي الهائل للمعلوماتية عبر العالم عددا من المخاطر نجمت على  
المعلوماتي   المجرم  الكمبيوتر عامة وشبمة االنترنت خاصة، وتطويعها لصالح  استخدام  إساءة 

طمأنينة وارتياح، حيث سهلت تلك األخيرة  هور    لممارسة نشاطات  الجرمية عبر الشبمة بمل
من   بحداثتها  عنها  وتتميز  التقليدية  نظيرتها  تختلف عن  المستحدثة،  الجرائم  من  جديدة  طائفة 

 حيث األساليب واألدوات المستعملة في تنفيذها تعرف بجرائم االنترنت. 
ارتكا في  المعلوماتية  التقنية  السيما  التكنولوجيا  استخدام  سوء  حتى  إن  بل  الجرائم  ب 

مختلف   على  بالغ  أثر  ل   كان  ذاتها.  حد  في  التقنية  تلك  على  نصبت  جرائم  استحداأ 
المنظومات القانونية، التي تعتبر اإلطار القانوني لمعالجة أي  اهرة إجرامية فكان لزاما على  

 تلك األنظمة أن تساير ذلك التطور والتكيف مع . 
در  بلغت  مهما  الفنية  الحماية  فهي الوألن  والصعو ة  التعقيد  من  المقاومة    جتها  تستطيع 

توفير   مأما في  التقليدية  النصوص  عجز  وكذا  االختراق  تقنيات  تشهده  الذي  التقني  التطور 
دفع عدد من الدول إلى سن قوانين داخلية من أجل   الحماية خاصة من الناحية االجرائية. ما

 جزائر. توفير الحماية الجنائية لها، ومن هذه الدول ال
توصلنا إلي  في دراستنا فقد خلصت في النهاية إلى مجموعة من النتائج    وعلى ضوء ما
 يلي:   سنحاول إيجازها فيما

يوجد لحد اآلن إجماع فقهي على تعريف موحد    نظرا لحداثة الجريمة المعلوماتية، فإن  ال  •
 لها.
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المعلوماتي في قاإغفال المشر  • التزوير  النص على جريمة  العقو ات رقم ع الجزائري  نون 
 فلم يتطرق لها على اإلطالق.   04-15

قيام المشرع الجزائري بمعالجة الجرائم المعلوماتية من خالل تعديل قانون العقو ات، ولم   •
 يخصها بقانون خاص يعالج في  مختلف أنواع الجرائم.

مثل   • المعلوماتية  الجرائم  على  اإلجراءات  بعض  تطبيق  في  الصعو ات  بعض  وجود 
 ي  والضبط، خاصة فيما يتعلق بالممونات المعنوية للحاسوب. التفت 

رغم الجهود المبذولة على المستوى الدولي إال أن  توجد بعض الصعو ات التي تعترض   •
سير عملية ممافحة الجريمة المعلوماتية. اعتمادا على النتائج المتوصل إليها من خالل  

 التالي:  دراستنا هذه سنحاول تقديم بعض االقتراحات وهي ك
واالتفاق   • جوانبها  لمختلف  مانعا  يمون جامعا  المعلوماتية،  للجريمة  تعريف موسع  نقترح 

 علي ، وهذا لعدم إممانية خروج أي انتهاكات من دائرة التجريم. 
المعلوماتي   • التزوير  بينها  من  االنتهاكات،  مختلف  للمعلوماتية من  جزائية  حماية  توفير 

الن  الجزائري  المشرع  أغفل  خاصة الذي  تجريمية  نصوص  باستحداأ  وذلك  علي ،  ص 
 بهذه الجريمة. 

 على المشرع الجزائري استحداأ قانون جزائي خاص بالجرائم المعلوماتية   •
 نقترح وضع إجراءات خاصة بالجرائم المعلومايتة بالنسبة للجانب اإلجرائي.  •
عام )النيابة(  ضرورة تدريب وتأهيل أفراد الضبطية القضائية من العاملين من االدعاء ال •

 والقضاء .
تدريس مواد األنظمة المعلوماتية والجرائم التي قد نشأ منها في كليات الحقوق والمعاهد   •

القضائية
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 أوال الكتب 
للجريمة   - جديدة  المعلومات  ر ية  تكنولوجيا  جرائم  الطائي:  جاسم  حسن  جعفر 

 . 2017بلدية، عمان الحديثة ، الطبعة العر ية األولى، دار ال
العلمي، عمان،   - الطبعة األولى، دار اإلعصار  المعلوماتية،  الجريمة  خالد داودي، 

 . 2018الجزائر، 
نائلة قورة، جرائم الحاسب االقتصادية، الطبعة األولىن دار النهضة العر ية، القاهرة،  -

2003 . 
األولى،  - الطبعة  المعلوماتية،  الجرائم  المضحاكي،  مبارك  ريحان  منشورات   حنان 

 . 2014الحلبي الحقوقية، بيروت، 
المصرية،   - والوثائق  الكتب  دار  واالنترنت،  الكمبيوتر  جرائم  مراد، شرح  الفتاح  عبد 

 . 2005مصر،  
عبد هللا أوهايبة، شرح قانون العقو ات الجزائري، )القسم السابع(، المؤسسة الوطنية   -

 . 2011للفنون المصنعةو، الجزائر، 
الجرائ  - بوحليط،  ضوء يزيد  في  الجزائري  القانون  في  منها  والوقاية  االلكترونبة  م 

االتفاقية العر ية لممافحة جرائم تقنية المعلومات، قانون العقو ات، قانون االجراءات 
 . 2019الجزائية، قوانين خاصة، دار الجامعة الجديدة، االسمندرية، 

الجريم - علم  في  العامة  النظرية  صياغة  حجازي،  بيومي  الفتاح  والمجرم  عبد  ة 
 . 2008المعلوماتي، منشأة المعارف االسمندرية سعد زغلول، مصر، 

الطبعة   - الجزائري،  التشريع  في  المعلوماتية  الجنائية  الحماية  أمال،  دار 1قارة   ،
 . 2006هومة، 

الطبعة - المعلوماتية،  الجرائم  المومني،  القادر  عبد  للنشر  1نهال  الثقافة،  دار   ،
 . 2008والتوزيع، عمان، األردن، 
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الفكر   - دار  األولى،  الطبعة  المعلوماتية،  الجرائم  ممدوح،  إبراهيم  ممدوح  خالد 
 . 2009الجامعين االسمندرية، مصر، 

أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثالثة عشر، دار هومة،   -
 . 2013الجزائر، 

العا - القسم  الجزائري،  العقو ات  قانون  شرح  سليمان،  هللا  الجزء  عبد  م  الجريمة ، 
 . 1995األول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، دار الفكر الجامعي اإلسمندرية،  2أحمد خليفة ملط، الجرائم المعلوماتية، الطبعة   -
2006 . 

النهضة   - دار  والدولي،  الجزائري  التشريع  في  المعلوماتية  الجريمة  زيدان،  ر يخة 
 . 2011ة، الجزائر، للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليل

محمد عبيد الكعبي، الجرائم الناشئة عن االستخدام غير المشروع لشبمة االنترنت،   -
 دار النهضة العر ية، القاهرة، بدون سنة. 

محمد أمين الشوابمة، جرائم الحاسوب واالنترنت، ممتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،   -
 . 2009عمان، 

المعلوم - الجرائم  العريان،  علي  دار  محمد  اإلسمندرية،  جامعة  الحقوق،  كلية  اتية، 
 . 2004الجامعة الجديدة للنشر، اإلسمندرية، مصر، 

محمد حزيط، مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة للطباعة   -
 . 2007والنشر والتوزيع، الجزائر، 

د  - اإللكترونية،  الجرائم  في  الجنائي  التحقيق  فن  إبراهيم،  ممدوح  الفكر خالد  ار 
 . 2009الجامعي، اإلسمندرية، مصر، 
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الجامعي،   - الفكر  دراد  مقارنة،  دراسة  المعلوماتية،  الجرائم  العزيزي،  حسن  فؤاد 
 . 2015اإلسمندرية، مصر،  

،  1نصر شومان، التكنولوجيا الجريمة الحديثة وأهميتها في اإلثبات الجنائي، طبعة   -
 . 2011  شركة المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان،

اإلثبات   - العامة  النظرية  الجنائي،  الثبات  في  محاضرات  الدين،  نصر  مروك 
 . 2016الطبعة السادسة، دار هومة،  الجنائي، الجزء األول،

الجنائية، منشأة  - اإلجراءات  قانون  الموضوعي على  التعليق  الشوار ي،  الحميد  عبد 
 . 2002المعارف، اإلسمندرية، 

اإلجرائية للجرائم المعلوماتية، دراسة مقارنة، ممتبة    هشام محمد فريد رستم، الجوانب -
 . 1994اآلالت حديثة، مصر، 

القاهرة،  - العر ية،  النهضة  دار  للتفتي ،  العامة  النظرية  الحسيني،  حسني  سامي 
1972 . 

والبة، التفتي  الجنائي على نظم الحاسوب واالنترنت، دراسة طعلى حسن محمد ال -
 . 2004لكتاب الحديث،  مقارنة، الطبعة األولى، عالم ا

الدليل اإللكتروني في مجال االثبات الجنائي في   - عائشة بن قارة مصطفى، حجية 
القانون الجزائري والمقارن، دار الجامعة الجديدة، كلية الحقوق جامعة االسمندرية،  

2006 ، 

 1994محمد زكي أبو عامر، اإلجراءات الجنائية، منشأة المعارف،  -

 2012، دار هومة، الجزائر، 10القضائي، الطبعة أحسن بوشقيعة، التحقيق  -
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دار   - السابعة،  الطبعة  الجنائية،  اإلجراءات  قانون  في  الوسيط  سرور،  فتحي  أحمد 
 ، 1993النهضة العر ية، دون بلد نشر، 

للطباعة   - الجزائري، دار هومة  القانون  القضائية في  الضبطية  الدين هنوني،  نصر 
 2009والنشر، الجزائر، 

المجيد   - التعديالت  عبد  أهم  الجزائية على ضوء  المادة  قانونية في  جباري، دراسات 
 2012الجديدة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

خلفي  - الرحمان  الطبعة    ،عبد  والمقارن،  الجزائري  التشريع  في  الجزائية  اإلجراءات 
 . 2017الثالثة معدلة ومنقحة، 

البحث  - المطلب،  عبد  الحميد  عبد  جرائم    ممدوح  في  الرقمي  الجنائي  والتحقيق 
 . 2006الكمبيوتر واالنترنت، دار الكتب القانونية، مصر، 

فاضل زيدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة، الطبعة األولى دار   -
 . 2006الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 

األمر   - الجزائية   اإلجراءات  قانون  ديدان،  بلق02-11مولود  دار  الجزائر  ،  يس، 
2014 . 

الطبعة  ن  - الثاني،  الجزء  والمخالفات،  للجنح  في  للحمم  القضاة  دليل  جمال،  جيمي 
 . 2014الثانية، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 

ال - القادر  عبد  الجامعة  قعلي  دار  اآللي،  الحاسب  لبرامج  الجنائية  الحماية  هوجي، 
 . 1999للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 
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 المذكرات   ثانيا
الحقوق   - لنيل شهادة ماجستير، كلية  المعلوماتية، مذكرة  الجريمة  إيمان مسعود سالم، 

 . 2016والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، 
الفلسطيني  دراسة  - التشريع  في  االلكترونية  الجرائم  العفيفي،  يوسف  خليل  يوسف 

ادة ماجستير في القانون العام، كلية الشريعة ةالقانون، تحليلية مقارنة ، رسالة لنيل شه
 . 2013الجامعة االسالكيةن غزة، 

شهادة  - لنيل  مذكرة  منها،  المشرع  وموقف  االلكترونية  الجرائم  الكريم،  عبد  نعمان 
جامعة   خدة،  بن  يوسف  بن  جامعو  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  ماجستيرن 

 . 2017، 1الجزائر
يات البحث والتحري عن الجريمة المعلوماتية في القانون الجزائري،  سعيداني نعيم، آل -

مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم القانونية، تخصص علوم جنائية، كلية الحقوق  
 . 2013والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

شه - لنيل  رسالة  المعلوماتية،  الجرائم  في  والتحقيق  البحث  آليات  حسن،  ادة  ر يعي 
 2016دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

بوخبزة عائشة، الحماية الجزائية من الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري، مذكرة  -
 . 2013لنيل شهادة ماجستير في القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة وهران 

المعلوماتية،   - الجريمة  قارة،  والعلوم  أمال  الحقوق  كلية  ماجستير،  شهادة  لنيل  مذكرة 
 . 2002الساسية، بن عمنون، الجزائر،  

التشريع   - في  للمعطيات  الآللية  المعالجة  بأنظمة  المساس  جرائم  موهوب،  ابتسام 
الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العر ي  

 . 2014بن مهيدي، أم البواقي،  
ماجستير،   - شهادة  لنيل  مذكرة  المعلوماتية،  باألنظمة  المساس  جرائم  مزغي ،  سمية 

 .  2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسمرة، 
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شهادة  - لنيل  مذكرة  الجزائري،  التشريع  في  ل  المعلوماتية  الجريمة   ، فريال  عاقل 
والعساالم الجنائي  القانون  العام،  القانون  في  والعلوم  تر  الحقوق  كلية  الجنائية،  لوم 

 . 2015السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، 
دكتوراه،   - رسالة  األنترنت،  استخدام  عن  الناشئة  الجرائم  يونس،  بمر  أبو  محمد  عمر 

 . 2004كلية الحقوق جامعة عين شمس، القاهرة، مصر،  
للج  - والموضوعيو  اإلجرائية  الحماية  الكريم،  عبد  لنيل  شيباني  مذكرة  المعلوماتية  ريمة 

جامعة   السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  جنائي،  قانون  تخصص  الماستر،  شهادة 
 . 2016الدكتور الطاهر موالي، سعيدة، 

قادري سارة، أساليب التحري الخاصة في قانون اإلجراءات الجزائية، مذكرة نيل شهادة   -
ا كلية  لاعمال،  عام  قانون  تخصص  أكاديمي  السياسية، الماستر  والعلوم  لحقوق 

 2014جامعة قاصدي مر اح، ورقلة، الجزائر، 
أطروحة   - المنظمة،  الجريمة  في  والتحري  للبحث  الخاصة  األساليب  الداودي،  مجراد 

يو  بن  الحقوق،  كلية  العام،  القانون  في  دكتوراه  شهادة  جامعة  لنيل  خذة،  بن  سف 
 . 2015، 1الجزائر

المتضمن    06/22حري الخاصة على ضوء قانون  مجراد الدوادي، أساليب البحث والت -
قانون اإلجراءات الجزائية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق بن  

 . 2010عمنون، الجزائر، 
قانون   - في  الخاصة  والتحري  البحث  أساليب  زوهرة،  و وفي   عميروش  بوشال 

في  ماستر  شهادة  لنيل  مذكرة  الجزائري،  الجزائية  الحقوق    االجراءات  كلية  الحقوق، 
 . 2012، والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية 

لطرش عادل، إجراءات جمع األدلة المادية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة   -
عة عبد الرحمان ميرة، بجاية،  ماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام 

2013 . 
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تحليلية   - دراسة  ممافحتها،  وآلية  أركاتذمها  المعلوماتية  الجرائم  العوامدة،  سعيد  لورنس 

 2017ملكة العر ية السعودية، مقارنة، كلية الحقوق، جامعة طيبةن الم
 ثالثا: المصادر 

سنة    2009غشت    5الموافق    1430شعبان    14المؤرخ في    04-09القانون رقم   -
اإلعالم  209 بتكنولوجيات  المتصلة  الجرائم  من  للوقاية  الخاصة  القواعد  يتضمن   ،

 . 2009غشت  16الصادر في  47واالتصال وممافحتها، جريدة رسمية عدد 
الرئ  - رقم  المرسوم  في    183-20اسي  القعدة    21المؤرخ  لو    1441ذي    13الموافق 

المتصلة  2020يوليو   الجرائم  من  للوقاية  الوطنية  الهيئة  تنظيم  إعادة  المتضمن   ،
وممافحتها، جريدة رسمية عدد     18السادرة في    40بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال 

 . 2020يوليو 
  20الموافق لو   1441ي األولى عام  جماد  24مؤرخ في  05-20المرسوم الرئاسي رقم   -

، يتعلق بوضع منظومة وطنية ألمن األنظمة المعلوماتية، جريدة  2020جانفي سنة  
 . 2020جانفي  26ن الصادر في 04رسمية عدد 

، المتضمن قانون العقو ات، جريدة  1966جويلية    08الصادر في    156-66األمر   -
  15-04بموجب قانون رقم    ، المعدل 1966جويلية    20، مؤرخة في  48رسمية عدد  
في   عدد  2004نوفمبر    10الصادر  رسمية  جريدة  في  71،  مؤرخة  نوفمبر    10، 

2004 . 
في    155-66األمر   - اإلجراءات 1966جويلية    08الصادر  قانون  المتضمن   ،

، المعدل بموجب قانون  1966جوان    16، مؤرخة في48الجزائية، جريدة رسمية عدد  
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، مؤرخة في  40، جريدة رسمية عدد  2015ة  جويلي   23الصادر في    02-15رقم  
 . 2015جويلية   23

 رابعا : المجالت والملتقيات والمؤتمرات 
مجلة   - الجزائري  التشريع  في  المعلوماتية  الجريمة  الر وف،  عبد  وزيوش  نبيل  ونوغي 

العلوم القانونية واإلجتماعية، جامعة زيان عاشور الجلفة، المجلد الرابع، العدد الثالث، 
 . 2019، الجزائر

الباحث   - مجلة  الجزائري،  اإلجرائي  التشريع  في  المعلوماتية  الجريمة  وهيبة،  رابح 
العدد   األكاديمية،  السياسية،  64للدراسات  والعلوم  الحقوق  الحميد    كلية  عبد  جامعة 

 . 2014ابن باديس، مستغانم، 
ال - المجلة  الجزائري،  التشريع  في  اإللكترونية  الجرائم  ممافحة  جمال،  نقدية  براهيمي 

العدد   السياسية،  والعلوم  مولود  2للقانون  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية   ،
 . 2016معمري، تيزي وزو،  

العلوم   - مجلة  الجزائري،  القانون  في  المعلوماتية   المنظومات  تفتي   هميسي،  رضا 
 . 2012، الجزائر،5القانونية والسياسية، العدد 

وتسجي  - المراسالت  اعتراض  صالح،  قانون  شنين  في  الصور  والتقاط  األصوات  ل 
، جامعة عبد الرحمان  2اإلجراءات الجزائية، المجلة األكاديمية للبحث القانوني العدد  

 2010  ،ميرة، بجاية
والتسرب   - الصور  والتقاط  األصوات  وتسجيل  المراسالت  اعتراض  عمارة،  فوزي 

الإلنس العلوم  الجزائية، مجلة  المواد  العدد  كإجراءات تحقيق قضائي في  ، ،  33انية، 
 . 2010، الجزائر،1جامعة قسنطينة 

العلوم   - مجلة  الجزائري،  التشريع  في  اإللكترونية  الجريمة  ممافحة  بوزنون،  سعيدة 
 . 2019، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 3اإلنسانية، العدد 



 قائمة المراجع 

 

96 

 

الجزائر،    وضياف إسمهان، الجريمة اإللكترونية واإلجراءات التشريعية لمواجهتها فيب  -
العدد   والسياسية،  القانونية  للدراسات  الباحث  األستاذ  سبتمبر  11مجلة   ،2018  ،

 . 2018، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر
التشريع   - في  المعلوماتية  الجريمة  أثبات  في  الرقمي  الدليل  دور  هارون،  بحرية 

الوقاي  بين  المعلوماتية  الجريمة  حول  الوطني  الملتقى  كلية  الجزائري،  والممافحة،  ة 
 2015نوفمبر  16/17الحقوق جامعة محمد خيضر بسمرة، 

مقدم   - بحث  الرقمي،  الدليل  وتقدير  قبول  الجنائي في  القاضي  بلجراف، سلطة  سامية 
كلية   والممافحة،  الوقاية  بين  المعلوماتية  الجريمة  حول  الوطني  الملتقى  أعمال  إلى 

 . 2015نوفمبر   16/17الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسمرة، 
أمحمدي بوزينة أمنة، إجراءات التحري الخاصة في مجال ممافحة الجرائم المعلوماتية   -

)دراسة تحليلية  ألحمام قانون اإلجراءات الجزائية وقانون الوقاية من جرائم اإلعالم(،  
 . 2017آليات ممافحة الجرائم اإللكترونية في التشريع الجزائري، الجزائر العاصمة، 

الثالث مفت  - المؤتمر  تحدياتها،  والتغلب على  اإللكترونية  الجريمة  المطردي،  بو مر  اح 
 . 29/2012-25لر ساء المحاكم العليا في الدول العر ية، جمهورية السودان، 

والقوانين   - الجزائري  القانون  في  اإللكترونية  الجريمة  خصوصية  رحيمة،  نمديلي 
أعمال   إطار  في  مقدمة  علمية  ورقة  الجرائم  المقارنة،  عشر،  الرابع  الدولي  المؤتمر 

 . 2017اإللكترونية، طرابلس، لبنان، 
الجزائري  - التشريع  وإجراءات مواجهتها من خالل  اإللكترونية  الجريمة  فضيلة عاقلي، 

 . 2017، أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر، طرابلس، لبنان،  1جامعة باتنة
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 الماستر  مببلخص مذكرة
  

اإلجرائي النظام  الدراسة  هذه  تناولنت  المعلوماتية  لقد  الجزائري،  للجريمة  التشريع  حيث    في 
لهاز بر ا التصدي  و  بتنظيمها  الجزائري  المشرع  إهتمام  مدى  الجريمة    أن  باعتبار   ، ت 

 المعلوماتية من الجرائم المستحدثة الناتجة عن الممارسة السيئة للتكنولوجيا. 
الجريمة  نجد    إذ   لقمع  قانونية  قام بسن نصوص  قد  الجزائري  ذلك    ،المعلوماتية المشرع  و 

 .بسبب التزايد الال متناهي لإلعتداءات على االنظمة المعلوماتية في الجزائر

 

 الكلمات المفتاحية 
        /.النظام المعلوماتي3              /الحماية القانونية   2      الجريمة المعلوماتية/1
 /التشريع الجزائري 6    يات/.المعالجة االلية للمعط 5/تكنولوجيا االعالم و االتصال  4  

 
Abstract of The master thesis 

In this study, I have dealt with the procedural syste; for information crime 
in the Algerine legislation, highlighting the extent of the Algerian 
legislator’s interest in organiwing qnd qddressing it, given that 
information crime is one of the nez crimes resulting from the bad 
practice of technology. 
We find that the Algerian legislator has enacted legal texte to suppress 
information crime, due to the endless increase in attacks on information 
systems in Algeria. 
 
keywords:  
1/ Information Crime 2/ Legal Protection 3/ Information System 

 4/ Information and communication technology 5/ Automatic 

Processing of Data  6/ Algerian Legislation 
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