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 مكافحة الجريمة االلكترونية في التشريع الجزائري
        االستاذة  بوعناد فاطمة زهرة

 أستاذة مساعدة قسم "أ" كلية الحقوق والعلوم السياسية
      سيدي بلعباس –جامعة الجياللي ليابس 

            zladege@yahoo.fr  
  

  :مقدمة
يشهد العامل يف الوقت الراهن تقدما هائال تتجلى أبرز مظاهره يف التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات 
ا األمنية الكثري من اإلمكانيات اليت تسهم يف  واإلتصاالت، وال شك أنّ هذه التكنولوجيا احلديثة تقدم للدول وأجهز

ا على ا وتطوير قدر التصدي للجرمية، إالّ أنّ هذا التطور التكنولوجي أدى ويؤدي يف الوقت نفسه إىل  رفع كفاء
  تطوير وحتديث اجلرمية من حيث األساليب واملضامني، فكل الوسائل التقنية احلديثة تثري مسألة احلماية القانونية هلا.

زمة القانون اجلنائي، وملا كان فظهور املعلوماتية أدى إىل بروز مشاكل قانونية جديدة، أي ظهور ما يسمى بأ
م أفعاال مل ينص عليها املشرع، حىت ولو كانت أفعاال  ّ القاضي اجلزائي مقيدا مببدأ شرعية اجلرائم، فإنّه لن يستطيع أن جير
نا  ّ مر مستهجنة، ومهما بالغ املشرع يف احلماية املوضوعية للمصاحل اإلجتماعية يف قانون العقوبات، فإنّ جناحه يظل

  دى فاعلية التنظيم اإلجرائي الذي يضمن حتقيق اهلدف من العقاب.مب
ا  ا ظهور املعلوماتية وتطبيقا أما بالنسبة لإلشكالية األساسية تتمحور حول إبراز املشاكل القانونية اليت أفرز

ا   على طبيعة اإلجراءات اخلاصة مبالحقة هؤالء اجلناة.  املتعددة يف نطاق القانون اجلنائي، وكذلك إنعكاسا
وتتطلب احلماية القانونية ضرورة اختاذ آليات مواجهة يف كافة اجلوانب سواء متثلت هذه اآلليات يف إصدار 

يه نصوص تشريعية لتجرمي هذه األفعال، أو من خالل اجلهود األمنية اليت تباشر أجهزة إنفاذ القانون وهذا ما سنتطرق إل
  يف مبحثني على التوايل.
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  المبحث األول: الحماية الموضوعية لمعطيات الحاسب اآللي.
كان على املشرع اجلزائري وجوب إستحداث نظم قانونية جديدة ملواجهة التحديات التكنولوجية املعاصرة 

  نظرا لعدم مواكبة هذه األفعال للتشريعات التقليدية. 
ّع اجلزائري ملعطيات احلاسب اآليل من خالل وسيتم التطرق من خالل هذا  املبحث للحماية اليت كفلها املشر

اإلتصال ومكافحتها، وكذلك من خالل نصوص املعاجلة  قانون الوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و
باإلضافة إىل  2007 اآللية للمعطيات وأيضا من خالل نصوص امللكية الفكرية، وقانون التوقيع اإللكرتوين لسنة

د القواعد العامة املتعلقة بالربيد وباملواصالت السلكية والالسلكية.03-2000القانون رقم (   ) الذي حيدّ
  

  اإلتصال ومكافحتها. المطلب األول: الحماية في قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و
آليل خاصة مع ضعف احلماية الفنية، استدعى تدخال تشريعيا إنّ تفاقم اإلعتداءات على معطيات احلاسب ا

ّع اجلزائري الفراغ القانوين من خالل هذا القانون ، حيث أجاز املشرع مراقبة اإلتصاالت 1صرحيا، فقد استدرك املشر
د احلاالت اليت يسمح فيها باللجوء إىل املراقبة اإللكرتونية2اإللكرتونية مع اشرتاط احلصول على إذن  3، غري أنّه حدّ

، باإلضافة إىل اإلجراء املرتتب 4مكتوب من السلطة القضائية املختصة، كما جاء يف القانون جواز التفتيش ولو عن بعد
وسيتم التطرق إىل هذه اإلجراءات بنوع من التفصيل يف املبحث الثاين املتعلق باحلماية  5عن التفتيش وهو احلجز

  اإلجرائية.
  

  الثاني: الحماية في قانون العقوبات.المطلب 
م الفصل الثالث من الباب الثاين من  ّع اجلزائري بتعديل قانون العقوبات، هذا التعديل الذي ّمت قام املشر

ر عنوانه "املساس 66/156الكتاب الثالث من األمر رقم ( ّ ) املتضمن قانون العقوبات اجلزائري بقسم سابع مكر
ر) إىل ( 394لمعطيات"، ويشمل املواد من (بأنظمة املعاجلة اآللية ل ّ   ).7مكرر  394مكر

ّع اجلزائري حاول حصر هذه اجلرائم فيما يلي:   فمن خالل استقراء نصوص هذه املواد، يتبني أنّ املشر
ّع يف هذه احلالة بني ما إذا كانت اجلرمية بسيطة أو  .1 ق املشر ّ دخول منظومة معلوماتية عن طريق الغش: وفر

ك حذف أو تغيري ملعطيات املنظومة، وبني ما إذا ترتب على ذلك ختريب لنظام اشتغال ترتب على ذل
 .6املنظومة

ّع مل ينص على اإلعتداء العمدي على سري نظام املعاجلة اآللية  .2 االعتداء العمدي على املعطيات: فاملشر
 .7للمعطيات، وإمنا نص على اإلعتداء العمدي على املعطيات

 .8ية للمعطيات املاسة بالدفاع الوطين أو اهليئات أو املؤسسات اخلاضعة للقانون العامجرائم املعاجلة اآلل .3
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جرائم الشخص املعنوي: جتدر اإلشارة إىل أنّ مبدأ مسؤولية الشخص املعنوي ال ينفي مسؤولية األشخاص  .4
 .9الطبيعية يف نفس اجلرمية

من اجلرائم املاسة باألنظمة املعلوماتية: إنّ احلكمة املشاركة يف جمموعة أو اتفاق بغرض اإلعداد جلرمية أو أكثر  .5
من هذا التجرمي هو توسيع نطاق العقوبة وذلك بإخضاع األعمال التحضريية اليت سبق البدء يف التنفيذ 

 للعقوبة إذا متت يف إطار اتفاق جنائي.
ّع جعل الشروع يف إحدى اجلرائم املاسة باألنظم .6 ة املعلوماتية معاقب عليه الشروع يف اجلرمية: أي أنّ املشر

  بنفس عقوبة اجلرمية التامة.
ّع يف هذا القانون على العقوبات التكميلية   .10كما نص املشر

خالل استقراء النصوص املتعلقة باجلرائم املاسة باألنظمة املعلوماتية يتبني وجود تدرج داخل النظام  ومن
ّع هلذه التصرفات. ها املشر ّ د اخلطورة اإلجرامية اليت قدر   العقايب، هذا التدرج حيدّ

  
  المطلب الثالث: الحماية في قوانين خاصة.

وهذه القوانني اخلاصة مشلت احلماية يف قانون التأمينات اإلجتماعية، وكذلك احلماية من خالل نصوص 
امللكية الفكرية، وأيضا احلماية يف نصوص التوقيع اإللكرتوين باإلضافة إىل احلماية املتعلقة باملواصالت السلكية 

  والالسلكية.
  

  تماعية.الفرع األول: الحماية في قانون التأمينات اإلج
ّع اجلزائري مبقتضى أحكام قانون التأمينات اإلجتماعية اجلديد لسنة  وما ينبغي اإلشارة إليه إىل أنّ املشر

د العقوبة فيما يتعلق باملساس الغري املشروع للبطاقة اإللكرتونية للمؤمن له إجتماعيا.11 2008   ، شدّ
دف  م أو يستلم  ّ من يسّل ّع اجلزائري، كل اإلستعمال غري املشروع للبطاقة اإللكرتونية وقد عاقب املشر

، كما يشمل العقاب 12للمؤمن له إجتماعيا، أو املفتاح اإللكرتوين هليكل العالج أو املفتاح اإللكرتوين ملهنيي الصحة
  .13أيضا التعديل       أو احلذف الكلي أو اجلزئي للمعطيات التقنية أو اإلدارية املدرجة يف البطاقة اإللكرتونية 

ّع أيضا عقوبة للشخص املعنوي تتمثل يف غرامة تساوي مخس مرات املبلغ األقصى للغرامة  ّ املشر وقد أقر
رة للشخص الطبيعي  ّ ، كما حيكم مبصادرة األجهزة والوسائل املستعملة وكذا غلق احملالت وأماكن اإلستغالل 14املقر

 اليت تكون حمل اجلنح.

  
  ية الفكرية.الفرع الثاني: الحماية في نصوص الملك

  تقسم حقوق امللكية الفكرية إىل قسمني: أحدمها حقوق امللكية الصناعية، والثاين هو احلقوق األدبية والفنية.
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  أوال: خضوع معطيات الحاسب اآللي لنصوص الملكية الصناعية.
ّع بقانون  شهادات ترمز حقوق امللكية الصناعية إىل املبتكرات اجلديدة كاالخرتاعات، وقد نضمها املشر

  املخرتعني وبراءات االخرتاع.
ا تستعمل للتعامل مع آالت احلاسوب  ّ ويرى القائلون باحلماية لقوانني براءة االخرتاع أنّ برامج احلاسوب وأل
ا كانت الربامج تتضمن استخدامات جديدة ألفكار أو مبادئ علمية لتشغيل  ّ ا، فهي بذلك تصبح جزءا منها ومل وإدار

  .15احلاسب، فهي من هذه الزاوية تصبح قابلة للرباءة 
غري أنّه من الصعب توفري محاية ناجعة للمعطيات بالرجوع إىل قانون امللكية الصناعية، ويتعلق األمر بتوافر 
ة والقابلية لالستغالل الصناعي، فهذان الشرطان تتفق حوهلما التشريعات املقارنة مع التشريع  شرطني مها: شرط اجلدّ

  كون االخرتاع نشاطا خالقا.اجلزائري، فيما يضيف هذا األخري شرطا آخر وهو أن ي
  وجتدر اإلشارة أنّه ميكن استثناء احلصول على براءة االخرتاع خبصوص برامج اإلعالم اآليل يف حالتني مها:

 أن يكون الربنامج جزءا من ذاكرة احلاسب نفسه مثال ذلك: الربنامج املبين. .1
ية جديدة يستخدم الربنامج يف حتقيق أن يكون الربنامج جزءا، أي أنّ طلب الرباءة ينصب على وسيلة صناع .2

إحدى مراحلها، فاحلماية تبقى رهينة توفر الشرطني املذكورين وقد ثبت صعوبة توفرها، وبالنتيجة ثبت تعذر 
  .16احلماية 

  .17واملشرع اجلزائري استبعد صراحة املعطيات من جمال احلماية بواسطة براءات االخرتاع 
  لنصوص الملكية األدبية والفنية.ثانيا: خضوع معطيات الحاسب اآللي 

ّع اجلزائري مل ينص صراحة على محاية مصنفات احلاسب اآليل من خالل حق املؤلف، إالّ أنّ بعض  إنّ املشر
  املختصني يرون إمكانية احلماية بدليل الصياغة املرنة عند ذكر املصنفات املشمولة باحلماية.

اورة يستخلص 03/05ألمر () املعدل واملتمم با97/10من استقراء األمر ( ) املتعلق حبق املؤلف واحلقوق ا
  ما يلي:
ّع وسع قائمة املؤلفات احملمية حيث أدمج تطبيقات اإلعالم اآليل ضمن املصنفات األصلية واليت عرب  .1 أنّ املشر

 عنها مبصنفات قواعد البيانات وبرامج اإلعالم اآليل.
 .18تشديد العقوبات النامجة عن املساس حبقوق املؤلفني السيما املصنفات املعلوماتية  .2

  
  الفرع الثالث: الحماية في نصوص التوقيع اإللكتروني.

ّع اجلزائري من خالل املرسوم التنفيذي رقم ( ، مل يكفل 200719مايو  30) املؤرخ يف 07/162إنّ املشر
ا جاء هذا املرسوم متضمنا لتعريفات فقط.احلماية الشاملة للتوقيع اإللكرتوين   ، وإّمن
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ّع التوقيع اإللكرتوين بأنّه معطى ينجم عن استخدام أسلوب عمل يستجيب للشروط احملددة  ّف املشر وقد عر
  .20) 1مكرر 323مكرر و 323يف املادتني (

ق للشهادات اليت يسلمها هذا األخري  ّ ّف مؤدي خدمات التصديق اإللكرتوين وتطر املقيم يف بلد كما عر
  .21أجنيب واعرتف هلا بنفس قيمة الشهادات املسلمة مبوجب أحكام هذا املرسوم 

  
  

  الفرع الرابع: الحماية المتعلقة بالمواصالت السلكية والالسلكية.
حيدد مفهوم املواصالت  22) املتعلق بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية 03-2000إنّ القانون رقم (

  .23سلكيةالسلكية والال
ولقد تضمن الفصل الثاين من الباب الرابع من هذا القانون األحكام اجلزائية املرتتبة يف حالة خمالفة النظام 
ال لدى متعاملي الشبكات  ّ القانوين، فاألشخاص املرخص هلم بتقدمي خدمة املواصالت السلكية والالسلكية والعم

أو املرسلة أو املستقبلة عن طريق املواصالت السلكية والالسلكية أو  العمومية الذين ينتهكون سرية املراسالت الصادرة
) من قانون 137الذين يأمرون         أو يساعدون يف ارتكاب هذه األفعال فيعاقبون طبقا ملا يقضي به نص املادة (
ّ شخص يرتكب هذه األفعال يعاقب باحلبس والغ   .24رامة العقوبات. وما عدا هؤالء األشخاص املذكورين فكل

ق على من ينتهك 137كما أنّ نفس العقوبات املنصوص عليها يف املادة ( ّ ) من قانون العقوبات تطب
  .25مضمون املراسالت املرسلة عن طريق الالسلكي الكهربائي أو خيرب بوجودها دون ترخيص

  
  المبحث الثاني: الحماية اإلجرائية لمعطيات الحاسب اآللي.

قها يف كثري من األحيان مبعطيات معاجلة إلكرتونيا وكيانات منطقية غري مادية،  تبدأ املشكالت اإلجرائية بتعّل
ا.   وبالتايل يصعب كشف هذه اجلرائم ويستحيل أحيانا مجع األدلة بشأ

  
  المطلب األول: اإلجراءات العامة لحماية معطيات الحاسب اآللي.

  ة إىل إجراءات مادية وأخرى شخصية وذلك على النحو التايل:لقد ارتأينا تقسيم اإلجراءات العام
  

  الفرع األول: اإلجراءات المادية.
  أوال: المعاينة.

ّف جانب من الفقه ّ ما  26عر ا "رؤية بالعني ملكان أو شخص أو شيء إلثبات حالته وضبط كل ّ املعاينة بأ
ا إجراء من إجرا ّ   .27ءات التحقيقيلزم لكشف احلقيقة"، واألصل يف املعاينة أ
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  وينبغي التعامل مع مسرح اجلرمية اإللكرتونية على أنّه مسرحان مها: 
: ويقع خارج بيئة احلاسوب واالنرتنت، ويتكون من املكونات املادية احملسوسة للمكان الذي مسرح تقليدي .1

آثار كالبصمات، أو وقعت فيه اجلرمية وهو أقرب ما يكون إىل مسرح أية جرمية تقليدية، يرتك فيها اجلاين 
 وسائط ختزين رقمية.

: ويقع داخل البيئة اإللكرتونية، ويتكون من البيانات الرقمية اليت تتواجد داخل احلاسوب، مسرح افتراضي .2
 .28يف ذاكرة األقراص الصلبة املوجودة بداخله 

  ومن اإلجراءات اليت يتم اتباعها عند إجراء املعاينة ما يلي:
 اسب اآليل وما قد يتصل به من أجهزة طرفية وحمتوياته.القيام بتصوير جهاز احل -
ّع يف نقل أي مادة معلوماتية للتيقن من عدم وجود أي جماالت مغناطيسية يف العامل اخلارجي. -  عدم التسر
 القيام حبذف املستندات اخلاصة باإلدخال وكذلك خمرجات احلاسوب الورقية. -
ا حتمل أ - ا من ربط األقراص الكمبيوترية اليت رمبّ دلة مع جهاز مينع الكتابة عليها مما يتيح للمحققني قراءة بيانا

  .29دون تغيريها 
  ثانيا: التفتيش في البيئة اإللكترونية.

 ّ التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق يستهدف البحث عن احلقيقة يف مستودع السر، لذلك يعترب من أهم
 مادية تؤيد نسبة اجلرمية للمتهم.إجراءات التحقيق ألنّه غالبا ما يسفر عن أدلة 

  :مدى قابلية مكونات وشبكات الحاسوب للتفتيش -
  تتكون نظم احلاسوب من مكونات مادية ومكونات منطقية.

  تفتيش مكونات الحاسوب المادية: -1
الواقع أنّ تفتيش املكونات املادية للحاسوب حبثا عن شيء يتصل جبرمية إلكرتونية وقعت، ويفيد يف كشف 

قيقة عنها وعن مرتكبيها، يدخل يف نطاق التفتيش طاملا متّ وفقا لإلجراءات القانونية املقررة، مبعىن أنّ حكم تلك احل
  .30املكونات يتوقف على طبيعة املكان املوجودة فيه، سواء من األماكن العامة أو األماكن اخلاصة 

  مدى خضوع مكونات الحاسوب المعنوية للتفتيش: -2
تشريعي وفقهي بشأن مدى جواز تفتيش املكونات املعنوية للحاسوب متهيدا لضبط األدلة لقد ثار خالف 

  اإللكرتونية.
فذهب الرأي األول إىل جواز تفتيش نظم احلاسوب لتشمل املكونات املادية وغري املادية، وعلى النقيض من 

هذا املفهوم املادي ال ينطبق على اجلرائم  ذلك هناك رأي آخر يرى أنّه إذا كانت الغاية من التفتيش كشف احلقيقة فإنّ 
ّع اجلزائري أفعال املساس بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات م املشر ّ  .31اإللكرتونية وقد جر

  مدى خضوع شبكات الحاسوب للتفتيش "التفتيش عن بعد": -3
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  يف هذه الصورة ميكن التفرقة بني الفرضني التاليني:
  األول: اتصال حاسب المتهم بحاسب موجود في مكان آخر داخل الدولة. ضالفر 

أجاز املشرع اجلزائري مبوجب قانون الوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال التفتيش،  لقد
إذا كانت هناك أسباب تدعو لالعتقاد بأن املعطيات املبحوث عنها خمزنة يف منظومة معلوماتية أخرى فيجوز متديد 

  التفتيش بعد إعالم السلطة القضائية املختصة مسبقا بذلك.
  
  

  الفرض الثاني: اتصال حاسب المتهم بحاسب موجود في مكان آخر خارج الدولة.
م يف أنظمة تقنية خارج الدولة،  من املشاكل اليت تواجه سلطات التحقيق قيام مرتكيب اجلرمية بتخزين بيانا

ة املختصة وفقا غري أن املشرع مبوجب القانون السالف الذكر نص على ضرورة املساعدة من قبل السلطات األجنبي
  لالتفاقيات الدولية ذات الصلة ووفقا ملبدأ املعاملة باملثل.

  ثــالثا: الضبط
خيتلف الضبط يف اجلرمية االلكرتونية عن الضبط يف غري ذلك من اجلرائم من حيث احملل وذلك بسب أن 

رتونية، أما الثاين فريد على أشياء األول يرد على أشياء ذات طبيعة معنوية ويف البيانات، املراسالت واالتصاالت االلك
  مادية.

وجتدر اإلشارة إىل أن الضبط قد يرد على عناصر معلوماتية منفصلة مثل االسطوانات املمغنطة، وهنا ال تثور 
ا  أي مشكلة قانونية عند القيام بالضبط، ولكن الصعوبة تثار عندما يلزم ضبط النظام كله أو الشبكة كلها، ذلك أل

ا تتضمن عناصر مهمة لإلثبات.  حتتوي على    عناصر ال ميكن فصلها ومع ذلك يتعني ضبطها أل
أما بالنسبة للمكونات املادية للحاسوب فال يثري ضبطها أي مشكالت، فيمكن ضبط الوحدات املعلوماتية 

وضبط وحدة  اآلتية: وحدة املدخالت مبا تشمله من مفردات كلوحة املفاتيح، نظام الفأرة، نظام القلم الضوئي،
  املخرجات وما تشمل عليه من وسائل كالشاشة، الطابعة، الرسم واملصغرات الفيلمية.

واملعروف أن ما يتم ضبطه من بيانات الكرتونية يتعني حتريزها وتأمينها فنيا خاصة أمام غياب الثقافة 
  .32املعلوماتية عن احملقق اجلنائي مما جيعل تلك األدلة عرضة لإلتالف واإلفساد 

 
  الفرع الثاني: اإلجراءات الشخصية.

  أوال: التسرب.
استحدث املشرع اجلزائري يف جمال مكافحته جرائم املساس بأنظمة احلاسب اآليل عدة إجراءات ويرجع ذلك 

  لعجز األساليب التقليدية.



2013العدد االول لعام    القانونية                                       مجلة الندوة للدراسات    
 

 
70 

نون املتضمن قا 2006) املؤرخ يف ديسمرب 22- 06ولقد أدرج املشرع عملية التسرب مبوجب القانون رقم (
 65مواد (من املواد  8اإلجراءات اجلزائية، والذي أفرد الفصل اخلامس منه حتت عنوان: "يف التسرب" والذي تضمن 

). وتناول من خالهلا حتديد مفهوم هذه العملية، وشروط إجراءها، العمليات 18مكرر  65حىت املادة  11مكرر 
  رب.املربرة، وأخريا احلماية اجلنائية للقائم بعملية التس

  . مفهوم عملية التسرب :1
قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية حتت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية املكلف بتنسيق العملية مبراقبة 

م جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك.   األشخاص املشتبه يف ارتكا
وميكن جتسيد عملية التسرب يف اجلرائم االلكرتونية كاشرتاك ضابط أو عون الشرطة يف حمادثات غرف 
الدردشة    أو حلقات النقاش حول دعارة األطفال، أو كالم يدور حول قيام أحدهم باخرتاق شبكات أو بث 

هلاكر ملوقع ما حىت يتمكنوا من فريوسات، فيتخذ املتسرب أمساء مستعارة وحياول االستفادة حول كيفية اقتحام ا
  .33اكتشاف وضبط اجلرائم 

  . شروط صحة عملية التسرب:2
 صدور إذن من وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل اجلمهورية.  . أ

 أن يكون اإلذن مكتوبا ومسببا.  . ب

 يذكر يف اإلذن، اجلرمية اليت تربر اللجوء إىل هذا اإلجراء، وهوية ضابط الشرطة.  . ج

  أشهر، غري أنه ميكن أن جتدد . 4حيدد مدة عملية التسرب اليت ال ميكن أن تتجاوز   . ح
  الشهادة في الجريمة االلكترونية. ثانيا:

الشاهد يف اجلرمية االلكرتونية هو الفين صاحب اخلربة والتخصص يف تقنية احلاسب وشبكات االتصال الذي 
آللية للمعطيات إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضي التنقيب عن أدلة تكون لديه معلومات جوهرية لولوج نظام املعاجلة ا

  .34اجلرمية داخله
وجتدر اإلشارة أنه نتيجة قصور أحكام الشهادة يف احلصول على الدليل االلكرتوين يرى بعض الفقهاء ضرورة 

يلة هي "االلتزام باإلعالم يف البحث عن وسيلة قانونية جديدة ما مل تستطع فكرة االلتزام بالشهادة أن تؤديه، وهذه الوس
اجلرمية املعلوماتية". وذلك من خالل النص الصريح يف القانون الذي يفرض عليه واجبا بتقدمي أية معلومات ضرورية 
والزمة من أجل إعانة سلطات التحقيق واالستدالل يف احلصول على أدلة إثبات عن اجلرمية االلكرتونية الواقعة، كما أن 

  اللتزام من شأنه أن يلعب دورا وقائيا يف حفظ النظام املعلومايت.فرض مثل هذا ا
  ثـالثــا: الخبرة التقنية

ا القاضي أو احملقق ملساعدته يف تكوين عقيدته  اخلربة القضائية عموما هي االستشارة الفنية اليت يستعني 
حنو املسائل اليت حيتاج تقديرها إىل معرفة أو دراية علمية خاصة ال تتوافر لديه فهي وسيلة من وسائل اإلثبات اليت 
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هلا باالستعانة باملعلومات العلمية والفنية واليت ال تتوافر سواء دف إىل كشف بعض الدالئل أو األدلة أو حتديد مدلو 
 لدى احملقق أو القاضي. 

غري أنه قد تواجه سلطات االستدالل والتحقيق بعض املشاكل الفنية والتقنية واليت تستلزم معاجلتها االستعانة 
خلربة يف من حيملون جنسية الدولة، وهنا خببري معلومايت ذو ختصص خاص ودقيق، وقد ال تتوافر مثل هذه النوعية من ا

يثور التساؤل عن مدى إمكانية االستعانة خببري معلومايت ؟ لقد اختلفت الدول يف معاجلتها هلذه املسألة، فبعض الدول 
ا وأمنها، ويالحظ أن املشرع املصري قد اشرتك  ديد وخطر على سياد جتد يف االستعانة باخلبري األجنيب مصدر 

ن يكون الشخص متمتعا باجلنسية الوطنية لكي يكون مبقدوره تسجيل امسه يف جدول اخلرباء، فيما مل يأخذ صراحة أ
ذا الشرط، من مث فإن ذلك يدل على إجازته النتداب خبري معلومايت أجنيب    .35املشرع الفرنسي 

  
  

  المطلب الثاني: اإلجراءات الخاصة لحماية معطيات الحاسب اآللي.
ن تواكب التشريعات هذا التطور امللحوظ وذلك من خالل خلق قواعد قانونية إجرائية غري من الضروري أ

  تقليدية.
  

  الفرع األول: اإلجراءات المتعلقة بالبيانات الساكنة.
وهي أوىل املعاهدات اليت  36إن اإلجراءات اخلاصة بالبيانات الساكنة كلها مستقاة من اتفاقية بودابست

  لكرتونية .تكافح تلك اجلرائم اال
  وتتمثل اإلجراءات املتعلقة بالبيانات الساكنة فيما يلي:

  أوال: التحفظ المعجل على البيانات المخزنة:
إن هذا اإلجراء يعد للجزائر سلطة قانونية جديدة، فهو أداة حتقيق مستحدثة ويقصد به توجيه السلطة 

ا وحتت سيطرته يف انتظار اختاذ  املختصة ملزودي اخلدمات األمر بالتحفظ على بيانات معلوماتية خمزنة يف حوز
  .37إجراءات قانونية أخرى كالتفتيش أو األمر بتقدمي بيانات معلوماتية

ا.   ويتضح أن التحفظ العاجل هو إجراء أويل متهيدي اهلدف منه هو حماولة االحتفاظ بالبيانات قبل فقدا
  بالمشترك.ثــانيا: األمر بتقديم بيانات معلوماتية متعلقة 

األصل أنّ البيانات الشخصية املتعلقة مبستخدمي الشبكة تدخل يف إطار احلق يف اخلصوصية، غري أنّه يسمح 
لرجال الضبط القضائي أن يأمروا األشخاص بتسليم ما حتت أيديهم من موضوعات واليت يطلب تقدميها كدليل، ومن 

  .38وا اخلدماتبينها البيانات املتعلقة باملشرتك اليت حيوزها مزود
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  الفرع الثــاني: اعتراض المراسالت اإللكترونية.
ذا اإلجراء مراقبة اإلتصاالت اإللكرتونية أثناء بثّها وليس احلصول على اتصاالت إلكرتونية خمزنة.   يقصد 

ّع اجلزائري هذا األمر عن طريق قانون الوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات   اإلعالم ووقد استحدث املشر
اإلتصال، مراقبة اإلتصاالت اإللكرتونية، غري أنّه حدد احلاالت اليت يسمح فيها باللجوء إىل املراقبة اإللكرتونية كاألفعال 
املوصوفة جبرائم اإلرهاب أو التخريب أو اجلرائم املاسة بأمن الدولة، أو يف حالة توفر معلومات عن احتمال إعتداء على 

د النظام العام أو مؤسسات الدولة أو يف إطار تنفيذ طلبات املساعدة القضائية الدولية منظومة معلوماتية ع لى حنو يهدّ
  .39املتبادلة

وترتتب على املراقبة السرية لالتصاالت عموما ومن ضمنها االتصاالت االلكرتونية يف الغالب، تسجيل حمتوى 
ية استخدامها فيما بعد إلثبات اجلرمية الواقعة، ولطكن تلك االتصاالت وختزينها على وسائط مادية قابلة للنقل، بغ

ا  ختتلف نوعية التسجيل هنا حبسب ما إذا كانت احملادثة االلكرتونية املراقبة هي عبارة عن اتصال صويت فقط، أو أ
  اتصال صويت مرئي، ففي األول يكون التسجيل صويت فقط، يف حني أنه يكون يف الثاين تسجيل صويت مرئي.

ينبغي اإلشارة إليه أن املراقبة السرية االلكرتونية لالتصاالت االلكرتونية، ومن ضمنها احملادثات اهلاتفية، وما 
ال ميكن اعتبارها نوعا من أنواع التفتيش، وذلك ألن املراقبة االلكرتونية ترد عن البيانات االلكرتونية املتحركة واليت 

ائها، دون تلك اليت انتهت وخزنت، يف حني التفتيش إمنا يرد فقط على تتجسد هنا باالتصاالت االلكرتونية حال إجر 
  .40البيانات االلكرتونية الساكنة أو املخزنة واليت تتجسد هنا باالتصاالت االلكرتونية اليت متت وخزنت

  
  خـــاتمة: 

ا تتصف به من تعترب جرائم احلاسب اآليل جرائم حديثة، غريت يف النظرية التقليدية للجرمية بوجه عام، مب
امتداد عرب الدول، فهذه الطبيعة اخلاصة، أوجدت يف الواقع الكثري من املشاكل العملية يف التحقيق واإلثبات، منها 
ق بالقانون، وقد انتهينا من هذا البحث على ضرورة التأكيد على بعض  ق جبمع األدلة، ومشاكل تتعّل مشاكل تتعّل

  النقاط من خالل عدة توصيات:
ع تشريع جزائري يتسق مع األحكام القانونية الدولية يف جمال مواجهة هذه اجلرائم، وتنظيم ضرورة وض .1

 األحكام اإلجرائية اخلاصة مبواجهة هذه اجلرائم.

ّ جهة  .2 إعداد برنامج أمن املعلومات من خالل إعداد خطط التدريب املختلفة مع تعيني املتخصصني يف كل
 لتتوىلّ مسؤولية األمن املعلومايت.

 وضع ضوابط ملقاهي االنرتنت وحصر املرتددين عليها وعمل قاعدة بيانات هلم حىت يسهل متابعتهم. .3

منح سلطات التحقيق الصالحية القانونية والتدريب العملي الالزم الخرتاق نظام احلاسوب وضبط ما حيتويه  .4
 من بيانات خمزنة.
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ملتمثل يف جرائم الكمبيوتر واالنرتنت، وذلك ضرورة التعاون الدويل ملواجهة مشاكل صور السلوك املنحرف ا .5
  بعقد املزيد من اإلتفاقيات الثنائية واجلماعية.

  
  
 
 

 
  

  
 
 
 
 

  

 
                                                

  الهوامــش:
، يتضمن القواعد اخلاصة بالوقاية من اجلرائم 2009غشت سنة  5املوافق لـ  1430شعبان عام  14مؤرخ يف  04-09قانون رقم  1 

  املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها.
  من القانون السالف الذكر. 03املادة   2
  من القانون السالف الذكر. 04املادة   3
  ن السالف الذكر.من القانو  05املادة   4
  من القانون السالف الذكر. 06املادة   5
  ) املتضمن قانون العقوبات اجلزائري.04/15مكرر) من القانون ( 394املادة (  6
  ) من القانون السالف الذكر.2مكرر  394املادة (  7
  ) من القانون السالف الذكر.3مكرر  394املادة (  8
  ) من القانون السالف الذكر.4 مكرر 394املادة (  9

  ) من القانون السالف الذكر.6مكرر  394املادة (  10
واملتعلق بالتأمينات  1983يوليو سنة  2املؤرخ يف  83/11، يتمم القانون رقم 2008يناير سنة  23املؤرخ يف  08/1قانون رقم   11

  االجتماعية.
  من القانون املذكور. 2مكرر  93املادة   12
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  من القانون املذكور. 3مكرر  93املادة   13
  من القانون املذكور. 5مكرر  93املادة   14

د. عبد الفتاح بيومي حجازي، مقدمة يف حقوق امللكية الفكرية ومحاية املستهلك يف عقود التجارة اإللكرتونية، دار الفكر   15
  .14، ص 2005(اإلسكندرية)، سنة 

، ص 1999كامل عفيفي، جرائم الكمبيوتر وحقوق املؤلف واملصنفات الفنية، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، سنة   د. عفيفي  16
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