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القضائ من اآلليات الهامة والمطلوبة لرفع جاهزية العدالة وتفعيلها يف الحد
يعتب التخصص
 ر:الملخص
ي
 ادراكا منه لذلك قام الم رشع الجزائري باستحداث،من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال
 يتمتع باختصاص متمب يجمع فيه بي اختصاص،وطن متخصص يف مكافحة هذه الجرائم
ائ
قطب جز ي
ي
نوع غب مألوف ف القواعد العامة واختصاص اقليم واسع يشمل كل ر
 وعليه فإن هذه،الوطن
اب
الب
ي
ي
ي
ي
الدراسة تهدف اىل تحليل وتوصيف قواعد اختصاص هذا القطب المستحدث وآليات عمله ومدى
القضائ يف الحد من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال
أهميته يف رفع فعالية الجهاز
ي
 والوقوف عىل أهم الثغرات االجرائية ر،والجرائم المرتبطة بها
.الن تقلص من فعاليته
ي
 االختصاص، الجرائم المتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال،ائ
 القطب الجز ي:الكلمات المفتاحية
.  المكافحة،القضائ
ي
Abstract :Judicial specialization is one of the important mechanisms needed to enhance
the readiness and effectiveness of justice in reducing crimes related to information and
communication technologies. In recognition of this, the Algerian legislator has created a
national penal pole that specializes in combating these crimes, with a distinct competence
that combines an unfamilia
qualitative jurisdiction in general rules and a broad territorial jurisdiction covering all
national territory. This study, therefore, aims to analyze and describe the rules of
competence of this newly established pole and its working mechanisms and importance
in increasing the effectiveness of the judiciary body in reducing crimes related to
information and communication technologies, as well as to identify the most important
procedural gaps that diminish its effectiveness.
Keywords: penal pole, crimes related to Information and Communication Technology,
jurisdiction, combating

________________________
*المؤلف المرسل
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ر
المشع الجزائري جهوده بشكل حثيث يف إطار مكافحة الجرائم المتصلة
يواصل
عب تطوير نظم وآليات المواجهة الجنائية
واالتصال،
االعالم
بتكنولوجيات
ر
ر
ام الممب يف هذه الجرائم ،تعكس فيه
ر
االج
للذكاء
يع مماثل
ي
الوطنية ،واعتماد ذكاء تش ي
والقضائ وسائر جوانب تلك التقنيات وأبعادها
القانوئ
الدقة الواجبة عىل المستوى
ي
ي
الجديدة .بما يتناسب والسياسة الجنائية الحديثة يف هذا المجال.
حيث قام بوضع باب سادس ضمن القواعد االجرائية العامة يتضمن استحداث
وطن متخصص لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات االعالم
ائ
قطب جز ي
ي
واالتصال .بموجب األمر  11-21مؤرخ يف  25غشت  2021يتمم األمر 156-66
القضائ يف مكافحة
المتعلق بقانون االجراءات الجزائية 1تعزيزا وتكريسا لفكرة التخصص
ي
ر
اقليم موسع
الن تبلورت بعد إنشاء جهات قضائية ذات اختصاص
ي
الجرائم الخطبة ،ي
ر
الن أنشأت تنفيذا لمقتضيات المواد
المعروفة باسم األقطاب القضائية المتخصصة ،ي
 329 ،40 ،37من قانون الجراءات الجزائية ،كجهات جزائية متخصصة وليست
وطن متخصص يف الجرائم االقتصادية والمالية
ائ
استثنائية ،وتعززت بإنشاء قطب جز ي
ي
2
بموجب األمر رقم  04-20مؤرخ يف  11غشت . 2020
العمىل
تكمن أهمية هذا الموضوع أساسا بالنظر لحداثة هذا القطب وارتباطه بالواقع
ي
من جهة ،وتطور الجرائم المتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال وظهورها بصورة ملفتة
للنظر يف الجزائر واحتاللها الصدارة يف اآلونة األخبة ،وأضارها البليغة عىل حريات
األشخاص واستقرار المؤسسات وأمن المعلومات الحيوية يف القطاعي العام والخاص،
الوطن من جهة أخرى،
كما أنها تشكل مصدر خطورة عىل استقرار المجتمع واألمن
ي
ر
لن برزت للعيان خصوصا بعد حادثة مقتل الشاب جمال بن اسماعيل
وه اآلثار ا ي
ي
وثبوت تورط أيادي داخلية وأخرى أجنبية استعملت ر
شن وسائل وأساليب تكنولوجيا
االعالم واالتصال من أجل ارتكاب جرائم بقصد المساس بأمن واستقرار األمة الجزائرية،
ر
االلكبونية بالعديد من الجرائم الخطبة األخرى ،مما يحتم
كما أثبتت ارتباط الجرائم
إيجاد الحلول والمعالجات القانونية الموضوعية واالجرائية للحماية من الجرائم المتصلة
بتكنولوجيات االعالم واالتصال والحد من ارتفاع معدالتها .

 - 1أمر رقم  11-21مؤرخ يف  25غشت  2021يتمم األمر  156-66مؤرخ يف  8يونيو  1966والمتضمن
قانون االجراءات الجزائية  ،جريدة رسمية عدد  65صادرة يف  26غشت .2021
 - 2أمر رقم  04-20مؤرخ يف  11غشت  2020يعدل ويتمم األمر رقم  156- 66مؤرخ يف  8يونيو
 ،:1966والمتضمن قانون االجراءات الجزائية  ،جريدة رسمية عدد  51مؤرخة يف  31غشت .2020
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وعىل اعتبار أنه ال مجال يف هذا الوقت لتقييم عمل هذا القطب نظرا لحداثته وعدم
انطالق عمله ،فإن هذه الدراسة تهدف إىل تحليل وتوصيف قواعد اختصاص القطب
الوطن المتخصص يف الجرائم المتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال وآليات
ائ
الجز ي
ي
الن ر
عملها وفق لما نص عليه قانون االجراءات الجزائية ،وطرح أهم االشكاالت ر
تعبض
ي
ر
المشع الجزائري قام يف اآلونة األخبة بسن العديد من النصوص
عمله ،سيما وأن
القانونية تماشيا مع تطور القواعد االجرائية يف هذا المجال.
كما أن هذا القطب المستحدث ،تم التنصيص عىل انشاءه بعد مدة قصبة من النص
الوطن المتخصص يف الجرائم االقتصادية والمالية ( 3أقل من
ائ
عىل إنشاء القطب الجز ي
ي
سنة) ،فإن هذه الدراسة تستهدف التعرف أيضا عما إذا كانت الجزائر فعال بحاجة ماسة
القضائ الجديد؟ ،وإن كان األمر كذاك فهل يتمتع هذه القطب يتمتع
إىل هذا الجهاز
ي
بقواعد اختصاص متمبة عن تلك المقررة للقطب المتخصص يف الجرائم االقتصادية
والمالية؟ وكذا تلك المقررة عن الدور المنوط للجهات القضائية ذات االختصاص
سيلع هذا
الموسع المقرر بموجب المواد  -40-37ق إ 329؟ وبالتبعية لذلك هل
ي
القطب اختصاص هذه األخبة ؟ وهل أفرد ر
المشع اجراءات خاصة لهذا القطب أم أنه
فضل بقاءها ضمن القواعد العامة المقررة يف ق إ ج؟
كل هذه االشكاالت الجزئية السابقة سنحاول إفراغها ضمن اشكالية واحدة تتمثل يف :ما
الوطن لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات االعالم
ائ
مدى أهمية القطب الجز ي
ي
ه قواعد اختصاصه؟ والجراءات المطبقة أمامه؟ ولإلجابة عما سبق
واالتصال؟ وما ي
تحليىل اللذان يتواءمان مع طبيعة
وأخر
وصف
منهج
بإتباع
ع
الموضو
هذا
ارتأينا معالجة
ي
ي
معالجة النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع ،وفق خطة ترتكز عىل ثالث محاور
أساسية :
وطن متخصص يف الجرائم المتصلة بتكنولوجيات
المحور األول :مدى الحاجة لقطب
ي
االعالم واالتصال
الوطن يف الجرائم المتصلة
ائ
المحور
نوع للقطب الجز ي
ي
ي
الثائ :تمب االختصاص ال ي
بتكنولوجيات االعالم واالتصال
الوطن لمكافحة الجرائم
ائ
المحور الثالث :القواعد االجرائية الخاصة بالقطب الجز ي
ي
المتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال
 - 3بموجب أمر رقم  04-20مؤرخ يف  11غشت  2020يعدل ويتمم األمر رقم  156- 66مؤرخ يف 8
يونيو  ،1966والمتضمن قانون االجراءات الجزائية  ،جريدة رسمية عدد  51مؤرخة يف  31غشت .2020
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وطن متخصص يف الجرائم المتصلة بتكنولوجيات
المحور األول :مدى الحاجة لقطب
ي
االعالم واالتصال
وطن متخصص يف مكافحة الجرائم
ائ
تبدو الحاجة ملحة لنشاء قطب جز ي
ي
ر
االلكبونية 4بالنظر إىل غياب هيئات قضائية قادرة عىل مواجهة هذه الجرائم من جهة(
ر
تنام حجمها من جهة
تنام استعمال الوسائل االلكبونية األمر الذي أدى إىل ي
أوال) ،و ي
أخرى ( ثانيا) وكذا االتفاق عىل صعوبة التحري والتحقيق فيها ( ثالثا) وكذا بهدف
التقليل من المساس بخصوصية األفراد ( رابعا)
أوال :غياب هيئات قضائية قادرة عىل مواجهة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات االعالم
واالتصال
ر
االلكبونية،
الحاىل يف الجزائر بأنه غب مهيأ لمواجهة الجرائم
القضائ
يتمب الجهاز
ي
ي
وغب قادر عىل التكيف مع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود ،فبالرغم من أن
ر
المشع الجزائري أنشأ أقطاب قضائية متخصصة للفصل يف الجرائم الخطبة المحددة
حرصا ،غب أن الجرائم المتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال وفق المفهوم الوارد يف
المادة  211مكرر  22ق إج الذي سنفصل فيه الحقا ال تدخل ضمن اختصاص
األقطاب الجزائية المتخصصة باستثناء المتعلقة منها بالمساس بأنظمة المعالجة االلية
للمعطيات ،وعليه فإنها ر
تبف من اختصاص المحاكم العادية.
القضائ التقليدي قد
ائ يف المحاكم العادية خصوصا مع اعتماد العمل
ي
والقاض الجز ي
ي
قاض
أن
كما
منظم،
طابع
ذات
كانت
اذا
خاصة
القضايا
هذه
ف
الفصل
مهمة
عليه
يشق
ي
ي
التحقيق قد يجد نفسه وحيدا أمام ملف بجريمة ر
الكبونية ذات طابع منظم وعابرة
لحدود ر
أكب من دولة يتمب بالتعقيد والتشعب ،وعليه فإن الفلسفة المتوخاة من وراء
ر
االلكبونية هو خطورة وتعقيد الجريمة مما يتطلب
القطب المتخصص يف الجرائم
وسائل ر
بشية وفنية وقدرات وكفاءات خاصة يشق عىل الدولة توفبها يف جميع
المحاكم الجزائية العادية ،مما يتوجب توفب الوسائل واالمكانات والكفاءات وتركبها يف
ر
القضائ المتخصص
الن تعتمد فكرة العمل
ي
يد محاكم أو األقطاب المتخصصة فقط ي
الموضوع والتخصص يف جزئيات المادة
الذي يرتكز عىل درجة كببة من الدقة والعمق
ي
القانونية.

4
ر
ر
وه "الجرائم المتصلة بتكنولوجیات
 يف دراستنا هده سنستعمل العبارة يالن جاء بها المشع الجزائري ي
ر
ر
والن نرى أنها أقرب لها من حيث
االعالم واالتصال" ،كما سنستعمل عبارة " الجرائم االلكبونية "
ي
ر
الن ترتكب باستخدام الحاسوب ووسائل االتصال ،عىل حد سواء.
المعن .حيث أنها تفيد معن الجرائم ي
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المجلد08 :
ر
تنام حجم الجرائم المتصلة بتكنولوجيا
تنام استعمال الوسائل االلكبونية يتبعه ي
ثانيا :ي
االعالم واالتصال
ترتبط الجرائم المتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال ارتباطا ر
مباشا باستعمال شبكة
المعلومات العالمية ،حيث يالحظ نسبة النمو المضطردة ف استخدام ر
االنبنت وتعدد
ي
استعماالتها بواسطة السكان يف العالم ،فأصبحت هذه األخبة وغبها من وسائل
االعالم واالتصال وسائل ضورية ف العمليات البنكية أو سجالت ر
ر
وحن
الشكات
ي
عالقات الدولة مع األفراد وعالقات األفراد مع بعضهم البعض.
فف عام  2011كان هناك  23مليار شخص عىل األقل لهم وصول إىل شبكة
ر ي
نت ،أي ما يعادل أك ر
اجماىل سكان العالم ،وأن أ ك رب من  60يف المئة من
ثلث
من
ب
األنب
ي
مستخدم األ رنبنت هم من البلدان النامية ،وأن  45يف المئة من جميع مستخدميها هم
ي
دون سن  25سنة ،كما تشب التقديرات أنه قبل عام  2018فإن ر
اشباكات المتنقل سوف
ر
اجماىل عدد السكان يف العالم ،وبحلول  2020عدد أجهزة
تقبب من  80يف المئة من
ي
الشبكة سيفوق عدد الناس بمعدل  6مرات ،ما ينتج عنه تحول المفاهيم الحالية
للت ربنت يف عالم الغد عالم الشبكة فائق الشعة ،وسيصبح من الصعب أن ارتكاب أي
الكبونية مرتبطة مع ر
جريمة ال تنطوي عىل أدلة ر
األنبنت.5
ر
وئ “داتاريبورتال ”” “DATAREPORTAL
يف الجزائر وفقا آلخر تقرير للموقع اللكب ي
المختص ف الحصائيات المتعلقة ر
بأنبنت الهاتف الثابت والنقال يف العالم ،فإن عدد
ي
مستخدم األ رنبنت يف الجزائر ارتفع بـ 3.6مليون يف ظرف سنة ،منتقال بذلك إىل 26.35
ي
مليون مستخدم ،حيث أبرز التقرير أن الجزائر أحصت ما يمثل زيادة تقدر بـ 3.6مليون
جانف ، 2020كما تضمن التقرير ذاته إحصائيات متعلقة بوسائل
مستخدم منذ
ي
ر
اللكبونية ،إضافة إىل توجهات ومعلومات تخص وضع
االجتماع والتجارة
التواصل
ي
ر
االجتماع “فايسبوك ،تويب،
مستخدم مواقع التواصل
الرقمنة يف العالم ،كما عرف عدد
ي
ي
جانف  ،2021أين تم تسجيل نحو
يوتيوب ،انستاغرام” ارتفاعا يف الجزائر إىل غاية 31
ي
االجتماع أي بزيادة  13.6بالمائة خالل سنة
 3ماليي مستخدم جديد لمواقع التواصل
ي
لمستخدم هذه التطبيقات يقفز إىل  25مليونا أي
الجماىل
واحدة وهو ما جعل العدد
ي
ي

ر
االلكبونية  ،المفهوم واألسباب " ورقة علمية مقدمة يف إطار فعاليات
 - 5ذياب موىس البداينة " الجرائم
ر
ر
العلم حول الجرائم المستحدثة يف ظل المتغبات والتحوالت االقليمية والدولية " خالل الفبة
الملتف
ي
سبتمب  ، 2014المملكة األردنية الهاشمية  ،ص 4
من 4- 2
ر
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العدد02 :
المجلد08 :
مستخدم مواقع
الجماىل ،حيث تستعمل أغلبية
بنسبة  56.5بالمائة من عدد السكان
ي
ي
ر
6
الذك واللوحات اللكبونية لالتصال بهذه الشبكات .
التواصل
االجتماع الهاتف ي
ي
وال شك أن زيادة نسبة االستخدام ر
لالنبنت بالنسبة للدول أو السكان بنسب مضطردة
ريبتب عليه زيـادة احتماالت االستعمال غب الرشيد الـذي قد يصل إىل حد الفعل
المجـرم ،وتتعزز هذه الفرص مع التطور الكبب يف أجيال الهواتف النقالة الذكية،
بالضافة إىل المنافسة يف سوق االتصاالت بي المشغلي مما يزيد اهتمام الناس بهذه
الخدمات7.
ولقد توسع انتشار الجرائم المتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال ،وتعددت هذه
الجرائم وتشعبت وتعقدت إىل درجة أنها أصبحت تشكل نمطا جديدا يوازي الجرائم
العادية ،ذلك أن أغلب الجرائم العادية تحولت وأصبح يتم ارتكابها بواسطة
تكنولوجيات االعالم واالتصال ،كما أن هذه الجرائم أصبحت ترتكب من أفراد عاديي
اكب مما ترتكب من قبل ر
ر
محب يف الحاسوب وشبكات االتصال والمعلومات ،كما يمكن ان
ترتكب من طرف مراكز البحوث واألكاديمي ،أو من قبل مؤسسات تبحث عن معلومات
عن منافسيها ،أو من وسائل االعالم تبحث عن معلومات وأخبار إىل غب ذلك ،8وهو ما
وف تزايد مستمر .وأصبحت هذه الجرائم ال حرص لها ،وال
جعل حجم هذه الجرائم ينمو ي
فه متغبة ومتجددة ومتطورة.
وأشكالها
يمكننا أن نجملها بكل أصنافها
ي
حواىل  58يف
العالم هناك
وحري بنا يف هذا المقام أن نشب إىل أنه عىل المستوى
ي
ي
ر
االلكبونية تنشأ يف شكل من أشكال النشاط المنظم ،مع سوق الجرائم
المئة من الجرائم
ر
االلكبونية األسود يف شكل أعمال مدفوعة ماليا ،عن طريق التجارة يف دورة ال ربمجيات
الخبيثة ،وفبوسات الكمبيوتر ،وإدارة الربوتات ،وحصاد البيانات المالية ،وبيع البيانات
ر
االلكبونية بشكل متسارع وعادة يف نمط
والمعلومات المالية ،9ويزداد انتشار الجرائم

ر
6
ر
وئ  ...أرقام مرعبة " معروض
  -الشون أون الين " وزير العدل يؤكد تشديد العقوبات ،االجرام االلكب ير
التاىل https://www.echoroukonline.com/%D8%A7 :أنشأ بتاري ــخ
وئ
عىل الموقع االلكب ي
ي
 2021/11/23أطلع عليه يف  2022/1/22عىل الساعة .17:15
ر
الخليج وكيفية مواجهتها "
االلكبونية يف المجتمع
 - 7مجلس التعاون لدول الخليج العربية " الجريمة
ر ي
ر
مجمع البحوث والدراسات أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشطة نزوى ،سلطنة عمان ، 2016 ،
ص .76
 - 8ذياب موىس البداينة ،المرجع السابق ،ص 3
 - 9مرجع تفسه ،ص 9
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العدد02 :
المجلد08 :
محدد إبان األزمات ،فلقد عرفت جائحة كورونا انتشار رهيب لهذه الجرائم الستهداف
مجال الرعاية الصحية ،ر
وشكات األدويةعالميا.10
ر
االلكبونية،
والجزائر ليست بمعزل عن هذا التطور الشي ــع واالنتشار الكبب للجرائم
والشطة ما يربو عن  8آالف جريمة ر
حيث سجلت مصالح الدرك ر
إلكبونية خالل سنة
 ،2020مما جعلها تنافس الجريمة التقليدية .11وقد صنفت سنة  2018األوىل عربيا و
ر
ـ 14عالميا من حيث البلدان أ ر
اللكبونية ،12إال أن السنوات القليلة
كب تعرضا للهجمات
الماضية ( )2021-2020-2019عرفت الجزائر فيها انتشار كبب لجرائم ر
الكبونية معينة
ر
ر
وئ
هدفها ضب استقرار وأمن النظام واألمة الجزائرية عىل غرار جريمة البوي ــج االلكب ي
ألخبار كاذبة بغرض المساس بالنظام واألمن العمومي ،وجرائم التميب وخطاب الكراهية
ر
ر
ر
الن
وغبها من الجرائم ي
الن سلط عليها المشع الجزائري الضوء يف التعديالت األخبة ي
سوف نتطرق اليها بالتفصيل الحقا.
وعموما يف الجزائر يالحظ ارتفاع معدالت الجرائم المتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال
وذلك ناتج :
ر
باالنبنت
التحسن الملحوظ يف شعات االتصال
التلفوئ الذكية و
الشخص وأجهزة االتصال
انتشار استعمال أجهزة الحاسوب
ي
ي
تطور استخداماتها.
البمجيات سواء ف ر
الكبى وأنشطة األعمال ،او
الشكات ر
زيادة استخدام ر
ي
تطبيقات الوسائط االجتماعية
عب ر
ر
االنبنت
تنفيذ برامج وخدمات الحكومة
االلكبونية واالنشطة المرصفية ر
13

-

ر
يع يعيشها بعض األفرا د  ،مثل رفبة أزمة كوفيد .19
فبات الفراغ الذي ي

10
عن بالمخدرات والجريمة ،تقرير حول " كوفيد  -19تحليل التهديدات
 مكتب األمم المتحدة الم ير
ر
التاىل"
وئ
االلكبونية " ا ماي  2020ص  ،4معروض عىل الموقع االلكب ي
ي
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/2020/COVID19/C
. OVID19
ر
 - 11ر
وئ  ...أرقام مرعبة " معروض
االلكب
ام
ر
االج
العقوبات،
تشديد
يؤكد
العدل
ير
ز
و
"
الين
أون
ون
الش
ي
ر
التاىل https://www.echoroukonline.com/%D8%A7 :أنشأ بتاري ــخ
وئ
عىل الموقع االلكب ي
ي
 2021/11/23أطلع عليه يف  2022/1/22عىل الساعة .17:15
 - - 12ر
الشون أون الين ،المرجع السابق.
 - 13مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،المرجع السابق ،ص .37 ،36
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العدد02 :
المجلد08 :
ر
ثالثا :صعوبة التحقيق والمتابعة يف الجرائم االلكبونية

ص508 - 479 :

عب الوطنية للجريمة المتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال تؤدي إىل
إن الطبيعة ر
تعقد البث يف القضايا المتعلقة بهذه الجرائم ،مما يجعل التحقيق والمتابعة أمر صعبا،
السيما مع ظهور أنواع مختلفة ومعقدة من إسـاءة اسـتخدام تكنولوجيات المعلومات
واالتصاالت تفرض تحديات قضائية متفاوتة تتعي معالجتها .وتش ــمل إس ــاءة اس ــتعمال
تكنولوجيات المعلومات واالتص ــاالت عمليات اقتحام المواقع اللك ربونية وتش ــويــهها،
َّ
والفبوس ــات وهجمات الحرمان من الخدمة ،والهجمات الموزعة المواقع للحرمان من
ر
ر
وئ ،واستغالل األطفال يف المواد
الخدمة ،واالخباق ،واالحتيال  ،والرهاب االلكب ي
ر
المشوعة،
الباحية ،وانتحال الهوية ،واألخبار الزائفة والدعاية ،والمقامرة غب
والتجسس ،والمساس بأمن الدولة ،والتحريض عىل الكراهية وتبييض األموال وما إىل
ذلك.14
إن ظهور هذا االجرام الجديد والمستحدث استتبعه ر
كبة وتنوع يف الدعاوى الجزائية،
وتشعب القواني المعالجة لها ،مما استلزم تشكيل قضاء متخصص وإعداد قضاة عىل
إلمام بوقائعها وما يتفرع عنها من خفايا قد ال يتمكن غب المتخصص من كشفها
موضوع ،15لذلك فإنه من الرصوري جدا أن تكون للقضاة خلفية
والتعامل معها بشكل
ي
جيدة أن لم نقل ممتازة عن مجال القضية المطروحة أمامهم ،حيث تلعب كل من
الطبيعة الخاصة والمعقدة لهذه الجرائم من جهة والطبيعة الخاصة للدلة المنتجة يف
هذه الدعاوى من جهة ثانية ،صعوبات تحول دون فعالية التحقيق والمتابعة يف هذه
الجرائم.
كما تطرح صعوبة الكشف عن هذه الجرائم ومتابعتها يف بعض األحيان بالنظر إىل
ر
االلكبونية الذي يعد مجرم يتمب بكثب من الذكاء األمر الذي يصعب من
مرتكب الجرائم
رصده كمجرم عادي فيصعب تتبعه وتحديد هويته أو إثبات التهمة يف حقه ،كما ال يفوتنا
ه جرائم عابرة
أن نشب كذلك إىل أن الجرائم المتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال ي
يستدع متابعتها ضورة التعاون والتنسيق بي السلطات القضائية
للحدود األمر الذي
ي
 - 14األمم المتحدة  ،الجمعية العامة  ،تقرير األمي العام حول " مكافحة استخدام تكنولوجيات
ر
التاىل :
وئ
المعلومات واالتصاالت للغراض االجرامية "
متوفر عىل الموقع االلكب ي
ي
https://www.unodc.org/documents/Cybercrime/SG_report/V1908180_A.pdf
اطلع عليه يف  2022/01/1عىل الساعة  ، 14:37ص 41
 - 15فرج أحمد معروف " المحاكم المتخصصة كوسيلة لالرتقاء بالعدالة " ورقم مقدمة إىل المؤتمر الرابع
ر
وئ
لرؤساء المحاكم العليا يف الدول العربية  ،الدوحة 26-24
ر
سبتمب  2013متوفر عىل الموقع االلكب ي
التاىل https://supremecourt.gov.ly/wp-content/uploads/2015/12/ :اطلع عليه يف
ي
 2022/01/13عىل الساعة 14:37
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العدد02 :
المجلد08 :
ر
الن
المختلفة ،وقد يستهلك ذلك وقتا كببا ويتسم بالصعوبة لعدم معرفة القضاة الطرق ي
يحصل بها عىل األدلة من الدول األخرى 16السيما يف ظل اختالف األنظمة القانونية
للدول ،وهو ما يجعل من تخصص القاض الجزائ وحرص نظره ف قضايا محددة ر
أكب
ي
ي
ي
من ضوري.
ومن هنا كانت الحاجة إىل قضاء متخصص يمتلك معرفة قانونية متخصـصـة،
الجنائ ،والحنكة التحليلية؛ ضمانا
ومجموعات من مهارات التحقيق ،وأدوات التحليل
ي
ر
وئ من
لمكافحة ومواجهة فعالة تهدف إىل ردع الجناة وتقليص نسبة االجرام االلكب ي
جهة ،وضمانا لعدالة تتحقق فيها المساواة بي الجميع وتحول دون تفاوت واختالف
حن ال ر
األحكام الصادرة عن محاكم متعددة ف قضايا متشابهة ر
تنعي العدالة باالختالف
ي
ف المضمون حسب مزاج وعلم وثقافة القاض 17.
ي
ي
ثالثا :التقليل من المساس بخصوصية األفراد
ال ينكر أحد ان الحق يف الخصوصية أصبحت محور نقاش ثقيل يف ظل انتشار
الجرائم المتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال عىل نطاق واسع ،إذ لم يعد الفرد يأمن
مرتكن الجرائم االلك ربونية
عىل أشاره من التطفل أو التلصص سواء من طرف الجناة
ري
الذين يستهدفون االطالع وكشف حياته الخاصة ،أو من جانب السلطات المختصة يف
ر
الن قد تلجأ إىل بعض األساليب التقنية الحديثة لكشف الجرائم
مكافحة الجريمة ي
الخطبة والقبض عىل مرتكبيها ر
والن من المستصعب تنفيذها دون المساس بالحياة
ي
الخاصة للفراد.
ر
االلكبونية من شأنه أن يقلل من المساس
ائ متخصص يف الجرائم
وإنشاء قطب جز ي
القضائ والمتابعة القضائية يف يد
من بالحياة الخاصة للفراد من خالل تركب العمل
ي
وطن واحد فيتقلص بذلك عدد األشخاص المؤهلي لإلطالع عىل االتصاالت
جهاز
ي
ر
واعباضها والتنصت عليها وتفتيش النظم المعلوماتية ،بدل توزيعها عىل اختصاص
االقليم لكل محكمة .
ي

 - 16راسل تايب " جرائم ر
االنبنت التحدي لنفاذ القانون" أعمال الندوة االقليمية حول الجرائم المتصلة
بالكمبيوتر  -20-19يونيو  ، 2007المملكة المغربية  ،ص .88
 - 17فرج أحمد معروف ،المرجع السابق ،ص 2
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العدد02 :
المجلد08 :
الوطن يف الجرائم المتصلة
ائ
المحور
نوع للقطب الجز ي
ي
ي
الثائ :تمب االختصاص ال ي
بتكنولوجيات االعالم واالتصال
لوطن
ائ ا
يتضمن هذا المحور تحليل مفصال لالختصاص
النوع للقطب الجز ي
ي
ي
ر
ر
والن تم رصدها يف ثالث أنواع رئيسية منها جديدة ،
المتخصص يف الجرائم االلكبونية ي
ر
تتمثل يف االختصاص الخاص (أوال) االختصاص الحرصي ( ثانيا) واالختصاص المشبك
( ثالثا)
أوال :االختصاص الخاص
ه الجرائم المتصلة
يتقرر االختصاص الخاص للقطب يف جرائم محددة ي
بتكنولوجيات االعالم واالتصال والجرائم المرتبطة بها عىل النحو الموضح أدناه
أ -االختصاص الخاص يف الجرائم المتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال
النوع لهذا
تنص الفقرة األوىل من المادة  211مكرر  22ق إ ج عىل االختصاص
ي
ائ
القطب بقولها " :ينشأ عىل مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر ،قطب جز ي
وطن متخصص يف المتابعة والتحقيق يف الجرائم المتصلة بتكنولوجيات االعالم
ي
واالتصال والجرائم المرتبطة بها.18 "...
نوع
يتبي لنا جليا من هذه الفقرة أن هذا القطب المستحدث يختص باختصاص
ي
وف جرائم محددة بذاتها تتمثل يف الجرائم المتصلة بتكنولوجيات االعالم
محدد ي
.
واالتصال والجرائم المرتبطة بها فما هو المقصود بالجرائم المتصلة بتكنولوجيا االعالم
واالتصال؟
قبل االجابة عىل هذا السؤال لعله من المفيد االشارة يف هذه الدراسة إىل عدم وجود
ر
يع عام حول تسمية موحدة للجرائم المتصلة بتكنولوجيا االعالم
اتفاق
ي
فقه وتش ي
ر
واالتصال موضوع دراستنا ،إذ يطلق عليها البعض تسمية الجريمة االلكبونية ،وهناك
من يسميها الجريمة المعلوماتية ،ويذهب اخرون اىل تسميتها بجرائم اساءة استخدام
تكنولوجيا المعلومات واالتصال ،ويطلق عليها اخرون تسمية جرائم الكمبيوتر أو جرائم
 - 18توح هذه المادة بعدم سالمتها من حيث األسلوب حيث يالحظ أن ر
المشع قرص مهمة القطب
ي
ر
مرحلن المتابعة والتحقيق فقط ،أما مرحلة الحكم ال يختص بها ،وتفيد الفقرة
ائ محل الدراسة يف
الجز ي
ي
الثانية من نفس المادة أن هذا القطب يختص فقط يف مرحلة الحكم ( دون مرحلة المتابعة والتحقيق) إذا
تعلق األمر بالجرائم المنصوص عنها يف المادة  211مكرر  24ق إج  ،وهو ما يتناف مع محتوى المواد
ر
الن تفيد اختصاص القطب يف
 211مكرر  23و  211مكرر  24و  211مكرر  211 ،مكرر  25 27ي
المراحل الثالث :المتابعة  ،التحقيق ،والحكم.
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الن ربنت ،ويسميها اخرون بجرائم تقنية المعلومات ،وهناك من يسميها بالجريمة
السي ربانية.
أما بالنسبة ر
الوطن فقد أطلق عليها تسمية الجرائم المتصلة بتكنولوجيا
لمشعنا
ي
ر
معائ
الن يكون لها
ي
االعالم واالتصال ،ونحن نعتقد أنه يجب التفرقة ر بي المصطلحات ي
الحقيف ،واختيار المصطلح األنسب يوجب
مختلفة أو يضيق الواحد منها عن المعن
ي
يعب
الذي
األشمل
المصطلح
عىل
واالستناد
جهة
القانوئ من
التقن و
مطابقة البعدين
ر
ي
ي
ر
عن األفعال المراد تجريمها ،لذا فإننا نرى أن مشعنا أصاب يف اعتماد هذه التسمية ألنه
من ر
التقن
أكب المصطلحات الدالة عىل الظاهرة االجرامية ،عىل اعتبار أن الواقع
ي
المعاض أدى إىل اندماج الميداني ( تكنولوجبا االعالم ،19تكنولوجيا االتصال) وأفرز
نمطا جديدا من الجرائم المستحدثة ،تتخذ وسائل االعالم واالتصال وسيلة أو هدفا أو
بيئة نشيطة للجرائم مهما كان تأثبها 20
والحقيقة أن االختالف لم يقترص حول التسمية فحسب بل امتد إىل مفهوم هذه
الجرائم ،وهو ما أدى اىل عدم وجود توافق بي قواني االجراءات الجنائية للدول بشأن
ر
ع وفقهاء القانون
التحقيق يف تلك الجرائم ،و يف الواقع أنه ليس من اليسب عىل مش ي
فه جرائم تقاوم التعريف نظرا لما يمر به العالم من تطور
التوصل لتعريف متفق عليه ي
والتقن يف مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وما
العلم
يوم عىل الصعيدين
ي
ي
ي
ر
صاحبها من تطور يف شبكة األنبنت األمر الذي تعكس فيه ضورة الدقة الواجبة عىل
المستوى القانوئ والقضائ وسائر جوانب تلك التقنيات وأبعادها الجديدة 21
ي
ي
ر
ر
االلكبونية فيالحظ أنها تضم ثالث
الن رصدت للجريمة
وبالرجوع إىل التعاريف ي
أساىس يف تعريفه ،حيث تحرص
اتجاهات ،اتجاه يستند عىل موضوع الجريمة كمعيار
ي
ر
االلكبونية ف كل نشاط غب ر
اآلىل
الحاسب
جهاز
عىل
باالعتداء
مشوع موجه
الجريمة
ي
ي
أو أنظمة المعلومات واالتصاالت األخرى بقصد حذفها أو اتالفها أو تعطيلها فتكون
بذلك المعطيات وما يرتبط بها هدفا للجريمة ،واتجاه يركز عىل معيار وسيلة الجريمة
 - 19مصطلح تكنولوجيا االعالم يطلق عليه اختصارا اسم المعلوماتية فهو مشتق من كلمة المعلومات
ر
الن يمكن تحويلها أو
( )Informationsفالمعلومة لغة مشتقة من كلمة
علم ،وداللتها مرتبطة بالمعرفة ي
ر
المعلومائ ،أنظر يف ذلك  :صغب يوسف " الجريمة المرتكبة
إنتاجها أو تخزينها أو بعثها للتأثب يف المجتمع
ي
عب ر
األنبنت " رسالة ماجستب  ،جامعة مولود معمري  ،تبي وزو  ،الجزائر  ،2013 ،ص .6
ر
20
- Laurent Poinsot :Introduction à La sécurité informatique. Institut Galilée.
Université Paris13.P:26.
ر
االلكبونية وسبل مكافحتها ف ر
الشيعة االسالمية واألنظمة
 - 21إبراهيم رمضان إبراهيم عطايا " الجريمة
ي
ر
الثائ ،العدد  ،30جامعة األزهر
الدولية – دراسة تحليلية تطبيقية) مجلة كلية الشيعة والقانون ،الجزء
ي
جانف  ،2015ص  374ص .361
طنطا ،مرص،
ي

489

مجلة الدراسات القانونية (صنف ج) Journal OF LEGAL STUDIES (Class C) -

مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن مخبر السيادة والعولمة – جامعة يحي ى فارس بالمدية (الجزائر)
ISSN 2437-0304
EISSN: 2602-5108
رقم اإليداع القانوني2015- 3039 :

ص508 - 479 :
السنة :جوان  2022م-ذو الحجة  1443ه
العدد02 :
المجلد08 :
ر
حيث تحرص الجريمة االلكبونية ف كل نشاط غب ر
مشوع يتم ارتكابه بوسيلة أو أداة
ي
ر
الكبونية أو أي تقنية من تقنيات المعلومات ،فيكون الحاسوب وما يرتبط به من وسائل
ر
ئيس
الكبونية وسيلة أو أداة بدال من كونها هدفا بينما يكون األشخاص هم الهدف الر ي
من الجريمة .
ر
للمشع
أما االتجاه األخب فهو يجمع بي االتجاهي السابقي ،كما هو األمر بالنسبة
الجزائري الذي عرفها بموجب المادة  2من القانون  2204-09بقوله ":يقصد بالجرائم
المتصلة بتكنولوجيات العالم والتصال :جرائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية
للمعطيات المحددة يف قانون العقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن
ر
ر
طريق منظومة معلوماتية أو نظام لالتصاالت
المشع يف
اللكبونية" .وبــهذا يكون
اعتقادنا المتواضع قد وفق ألنه جمع بي االتجاهي واعتمد المعيارين معا ،أولهما هو
وه جرائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات ،وثانيهما
معيار موضوع الجريمة ي
ر
االلكبونية
وه نظم المعلوماتية أو نظام لالتصاالت
الجريمة
هو معيار وسيلة ارتكاب
ي
ر
الن تستعمل الرتكاب جريمة تقليدية أو أنها تسهل ارتكابها ،ولوال هذه النظم المعلوماتية
ي
ر
وشبكات االتصاالت ما كان بمقدورنا أن نصبغ عليها صفة الجريمة االلكبونية .23وبذلك
ر
المشع الجزائري تعريف الجرائم المتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال
لم ريبك
لالجتهادات الفقهية أخذا بالتعريف الواسع لهذه الجرائم ومانعا لتلك االتجاهات
ر
الن قد تذهب اىل تضييقها.
الفقهية ي
غب أن هذا التعريف لم ر
يبف عىل حاله بل طرأ عليه تعديل وتتميم حسب ما أوردته
ر
الن عرفت الجرائم المتصلة بتكنولوجيا
الفقرة  3من المادة  211مكرر  22ق إ ج ي
االعالم واالتصال بأنها " :أي جريمة ترتكب أو يسهل ارتكابها استعمال منظومة
ر
معلوماتية أو نظام لالتصاالت
االلكبونية أو أي وسيلة أخرى أو آلية ذات صلة
بتكنولوجيات االعالم واالتصال".
إن هذا التعريف يثب انتباهنا إىل ثالث مالحظات أساسية:
ر
وه تفيد أن
ه إبقاء المشع الجريمة عىل مصطلح " أي جريمة " ي
المالحظة األوىل ،ي
ام يتم ارتكابه أو
ر
اج
فعل
أي
تشمل
واالتصال
االعالم
بتكنولوجيا
الجرائم المتصلة
ي
ر
يسهل ارتكابه بالوسائل الواردة يف المادة  211مكرر  22فقرة  ،3وبذلك يكون المشع
ر
االلكبونية لما تنطوي
حرص عىل مد نطاق التجريم ليشمل كل صور وأشكال الجرائم
 - 22قانون رقم  04-09مؤرخ يف  5غشت  2009يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة
بتكنولوجيات االعالم واالتصال ومكافحتهما ،جريدة رسمية عدد  49صادرة يف  16غشت .2009
 - 23أنهال عبد القادر المومن " الجرائم المعلوماتية"الطبعة األوىل ،دار الثقافة ر
للنش والتوزي ــع ،األردن ،
ي
 ،2008ص .52
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ر
يف ريبر التجريم ،فالمالحظ إذن أن نطاق هذه الجرائم واسع جدا
عليه من تهديد حق ي
ر
ر
الن يمكن أن تقع
فهو يشمل إىل جانب الجرائم االلكبونية بطبيعتها ،الجر رائم العادية ي
بطريقة باستخدام نظم للمعلومات او االتصاالت االلكبونية أو أي وسيلة أو أداة
ر
الكبونية أخرى ،كما أنه يشمل كل تكييفات الجريمة " مخالفة ،جنحة وجناية" ،وهو ما
يجعل نطاق اختصاص هذا القطب واسع جدا بالمقارنة مع االختصاص المحدود
ه :جرائم
الممنوح للقطب االقتصادي
ي
والماىل الذي يختص يف جرائم محددة حرصا ي
تبييض األموال ،جرائم الفساد ،جرائم الرصف ،جرائم التهريب " كما أن أغلب هذه
ه جنح. 24
الجرائم ي
ر
المشع عىل جرائم المعالجة اآللية للمعطيات يف هذا
المالحظة الثانية ،هو استغناء
ر
يعن أن المشع ضيق من نطاق الجرائم المتصلة بتكنولوجيا االعالم
التعريف ،فهل هذا ي
ر
ر
الن يتم ارتكابها بوسيلة الكبونية ،وألع من نطاقها
واالتصال وحرصها يف الجرائم ي
الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة االلية للمعطيات المنصوص عنها يف المواد  394مكرر
اىل  394مكرر  7من قانون العقوبات ؟ وبالتبعية هل س ر
تبف هذه الجرائم من
اقليم موسع ؟ .
اختصاص جهات القضائية ذات اختصاص
ي
الجابة ستكون طبعا ال ،فما فعله ر
المشع هو تعديل صياغة المادة  2من القانون -09
 ،04وتجنب التكرار الوارد فيها ،ذلك أن القول بعبارة " ....أي جريمة ترتكب أو يسهل
ارتكابها استعمال منظومة معلوماتية " فهو يشمل بذلك الجرائم الماسة بأنظمة
المعالجة اآللية للمعطيات ،وللتدليل هىل ذلك نستدل بالفقرة ب من المادة  2من
ر
لن تعرف لنا المنظومة المعلوماتية بأنها " أي نظام منفصل أو
القانون  04-09ا ي
األنظمة المتصلة ببعضها البعض أو المرتبطةـ يقوم واحد منها أو أكبر
مجموعة من
بمعالجة آلية للمعطيات تنفيذا رلبنامج معي " ،من خالل هذا التعريف يالحظ أن
ر
المشع اعتمد عىل عنرص المعالجة االلية للمعطيات يف تعريفه للنظام ،عىل اعتبار أن
عملية المعالجة اآللية تنطوي عىل مراحل سابقة والحقة( الدخال ،التخزين ،التبادل ،
النقل  )...وهو ما يسمح باعتبار عناض التبادل المتعلقة بالجوانب االتصالية للمعلومات
وبالتاىل نقول أن جرائم المعالجة اآللية للمعطيات المنصوص
ضمن مفهوم المعالجة،25
ي
عنها يف قانون العقوبات ال تزال ضمن تعريف الوارد يف المادة  211مكرر  22ق إ ج
ر
المشع" أي جريمة ترتكب أو يسهل ارتكابها استعمال منظومة
ومتضمنة يف قول

 - 24أنظر المادة  211مكرر  2من األمر  04-20مؤرخ يف  30غشت  2020والمتضمن قانون االجراءات
الجزائية ،مصدر سابق.
الحلن الحقوقیة،
ات
ر
منشو
األوىل،
الطبعة
"
اآللیة
المعالجة
نظام
عىل
االعتداء
ائم
 - 25رشیدة بوكر"جر
ري
لبنان ،2012 ،ص .52
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ائ المستحدث ولكن بنوع من التفصيل
معلوماتية" وبالتبعية ي
فه تخضع للقطب الجز ي
الذي سنوضحه الحقا.
المالحظة الثالثة ،أن ر
المشع وسع من نطاق الوسائل المستعملة يف ارتكاب هذه الجرائم
بقوله " أي وسيلة أخرى أو آلية ذات صلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال" فجمع بي
ر
ىسء ما قصد
الوسيلة واآللية ،فمصطلح الوسيلة يشب اىل كل أداة يتم من خاللها تسهيل ي
تحقيق غرض معي يقابله غاية ،أما اآللية فهو مصطلح يشب إىل مجموعة من العناض
معظمها جامدة ،تهدف إىل إرسال أو بدء حركة ،26وبذلك يكون ر
المشع قد استوعب
ر
االلكبونية ر
الن ترتبط بأي منتج يقوم بتخزين المعلومات أو
تجريم كل الوسائل واآلليات
ي
ر
اسبدادها أو معالجتها أو إرسالها أو تلقيها إلك رب ً
رقم ك ربامج الروبوت مثال،
شكل
ف
ا
وني
ي
ي
ر
الن لها عالقة بتقنية المعلومات واالتصال سواء المتوفرة حاليا أو
وكل الوسائل ي
المستجدة مستقبال ،27وحسنا فعل ر
المشع ذلك ألنه لن يكون بحاجة إىل تعديل الفقرة
ر
 3من المادة  211مكرر  22ق إ ج يف كل مرة تظهر وسيلة أو آلية الكبونية جديدة يتم
استعمالها أو أنها تسهل ارتكاب الجرائم ،وحبذا لو يتم تعديل المادة  02من القانون -09
ر
الن جاءت بها المادة  211مكرر  22ق إ ج لغلق الباب أمام
 04بنفس الصياغة ي
المجرمي لإلفالت من العقاب بحجة أن الوسيلة المستعملة يف ارتكاب الجريمة غب
واردة يف المادة .02
ب -االختصاص الخاص يف الجرائم المرتبطة بالجرائم المتصلة يف تكنولوجيا
االعالم واالتصال
الوطن المتخصص يف الجرائم المتصلة
ائ
ز
الج
القطب
ال ينعقد اختصاص
ي
ي
بتكنولوجيا االعالم واالتصال فحسب ،بل يمتد إىل الجرائم المرتبطة بها سواء كان هذا
حقيف قابل للتجزئة ،أو ارتباط صوري غب قابل للتجزئة ،كما أنه ال ر
ر
يشبط
االرتباط
ي
ه األخرى باستعمال
تكب
ر
ت
ن
أ
ا
بشأنه
المتخصص
ائ
ز
الج
القطب
اختصاص
النعقاد
ي
ي
ر
ينبع أن تتوفر عىل هذا
الن
تكنولوجيا االعالم واالتصال وإنما
ي
يكتف بالجريمة األصلية ي
ي
ر
الشط األساس لتقرير االختصاص ،وهذه القاعدة مقررة يف جميع أنواع اختصاصات
الوطن المتخصص يف الجرائم المتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال بما
ائ
القطب الجز ي
ي
ر
فيها االختصاص الحرصي واالختصاص المشبك اللذان سيتم التفصيل فيهما يف
العنرصيي المواليي.

ر
26
التاىلhttps://ar.facts-news.org/taaryf- :
وئ
 د ن ،تعريف االليات عىل الموقع االلكب يي
alalyat
المومن ،مرجع سابق ،ص63
القادر
عبد
أنهال
- 27
ي
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النوع الذي ينفرد القطب
المقصود باالختصاص الحرصي هو االختصاص
ي
بممارسته لوحده وال يمكن أن ر
يشبك معه أي جهة قضائية جزائية أخرى مهما كان نوعها
سواء كانت عادية أو قطب جزائ ،وقد منح ر
المشع هذا االختصاص للقطب يف حالتي:
ي
أ -االختصاص الحرصي يف الجنح الواردة يف المادة  211مكرر  24ق إ ج
تنص الفقرة الثانية من المادة  211مكرر  22السالفة الذكر " كما يختص ( أي
القطب) يف الجرائم المنصوص عليها يف هذا الباب إذا كانت تشكل جنحا" وحددت لنا
ر
الن يختص بها القطب بقولها " :مع مراعاة
المادة  211مكرر  24ق إ ج هذه الجرائم ي
أحكام الفقرة  2من المادة  211مكرر  22أعاله يختص وكيل الجمهورية لدى القطب
وقاض
الوطن لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال
ائ
الجز ي
ي
ي
التحقيق ورئيس ذات القطب حرصيا بالمتابعة والتحقيق والحكم يف الجرائم المتصلة
بتكنولوجيات االعالم واالتصال المذكورة أدناه وكذا الجرائم المرتبطة به:
ر
الوطن،
الن تمس بأمن الدولة أو بالدفاع
ي
الجرائم ي
ر
جرائم نش وتروي ــج أخبار كاذبة بي الجمهور من شأنها المساس باألمن او
السكينة العامة أو استقرار المجتمع،
جرائم ر
نش وتروي ــج أنباء مغرضة تمس بالنظام واألمن العموميي ذات الطابع
المنظم أو العابر للحدود الوطنية،
جرائم المساس بأنظمة المعالجة االلية للمعطيات المتعلقة بالدارات
والمؤسسات العمومية ،
ر
جرائم االتجار باألشخاص أو باألعضاء البشية او تهريب المهاجرين،
جرائم التميب وخطاب الكراهية " .
الوطن لمكافحة الجرائم
ائ
يتبي لنا جليا من خالل هذه المادة أن القطب الجز ي
ي
المتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال المستحدث ،يمارس اختصاص أصيال وحرصيا
ر
ويشبط النعقاد هذا االختصاص
للمتابعة والتحقيق والحكم يف الجرائم المذكورة أعاله،
الحرصي ثالث رشوط أساسية:
أن يتعلق االختصاص الحرصي بالجرائم المذكورة يف المادة  211مكرر  24ق
إ ج عىل سبيل الحرص .
أن تتصف هذه الجرائم بالجرائم المتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال أي أن
يتم ارتكابها ترتكب أو يسهل ارتكابها استعمال منظومة معلوماتية أو نظام لالتصاالت
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ر
االلكبونية أو أي وسيلة أخرى أو آلية ذات صلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال.
يستثن من نطاق اختصاص هذا القطب هذه الجرائم يف حال ما تم ارتكابها
تاىل
وبال ي
ي
تقليديا.
أن تشكل هذه الجرائم جنحا (أي أن تكون جريمة ذات عقوبات جنحية)
وبالتاىل يستثن من اختصاص هذا القطب هذه الجرائم اذا شكلت جنايات.
ي
إن استقراء ر
الشوط المشار أيها أعاله يثب انتباهنا إىل مالحظتي أساسيتي:
ر
الوطن يالحظ أن
ائ
الن تدخل ضمن االختصاص الحرصي للقطب الجز ي
ي
-1أن الجرائم ي
ر
الن طرأت عىل قانون العقوبات نتيجة
منها ما تم تجريمها بموجب التعديالت األخبة ي
والمتنام بسبب استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال يف ارتكابها،
انتشارها الشي ــع
ي
وأ ثارها البالغة عىل األمن العام واالستقرار والسكينة العمومية والوحدة الوطنية ،عىل
غرار صدور القانون لقانون  05-20مؤرخ يف  28أفريل  2020يتعلق بالوقاية من التميب
وخطاب الكراهية ومكافحتهما ،والقانون  06 -20المؤرخ يف ذات التاري ــخ المتضمن
قانون العقوبات حيث جاء يف الفصل السادس مكرر تحت عنوان ن رش وتروي ــج أخبار
28
ر
الن عرفت
وه الجنح ي
وأنباء تمس بالنظام واألمن العمومي يف المادة  196مكرر  ،ي
ر
الن تعيشها الجزائر بسبب كوفيد  19وما أثارته
انتشارا واسعا بمناسبة األزمة الصحية ي
من رعب بي الناس إىل درجة وصفها المختصون امكانية أن تكون المعلومات الكاذبة
االجتماع قاتلة ،29كما تضمن هذا القانون جنح المساس
عب مواقع االتصال
المتداولة ر
ي
بأمن الدولة السيما المواد  95مكرر  95 ،مكرر  95 ،1مكرر  95 ،2مكرر  3ق إ ج .
كما لم يغفل ر
السيبانية عىل األنظمة المعلوماتية للمنشآت الوطنية
المشع الهجمات
ر
ر
والن تقدر باآلالف يوميا ،قصد القرصنة وتدمب قواعد البيانات الشية ،بالضافة اىل
ي
الوطن المنصوص عنها يف قانون العقوبات وكذا
جرائم المساس بأمن الدولة والدفاع
ي
ر
ر
الن أصبحت
جرائم االتجار باألشخاص أو باألعضاء البشية او تهريب المهاجرين ،ي
الجتماع يف جذب ضحاياها .
تستفيد من منصات التواصل ا
ي
ر
ر
ر
الن تدخل ضمن االختصاص الحرصي القطب ذات
-2اشباط المشع أن تكون الجرائم ي
وبالتاىل تستثن الجنايات المتعلقة بهذه الجرائم نذكر منها عىل سبيل
جنج،
وصف
ي
ي
المثال جنايات ر
الوطن السيما منها جنايات التجسس
والدفاع
الدولة
بأمن
تمس
الن
ي
ي
الوطن ( المواد  65إىل 68
الدفاع
عىل
االعتداء
وجنايات
)
64
إىل
61
والخيانة ( المواد
ي
ر
ومن  73إىل  ،) 75فمثل هذه الجرائم تبف تخضع الختصاص محكمة الجنايات أو
 - 28جريدة رسمية عدد  25صادرة يف  29أفريل .2000
ر
 - 29أنظر:
بهلوىل أبو الفضل محمد " حق العالم وجريمة األخبار واألنباء الكاذبة يف التشي ــع الجزائري"
ي
مجلة مصداقية ،مجلد  ،3عدد  ،3المدرسة العليا العسكرية لالعالم واالتصال ،الجزائر ، 2021 ،ص .18
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الجائ عسكريا بالرغم من ارتكابها بوسائل تكنولوجيا االعالم
المحكمة العسكرية اذا كان
ي
وف اعتقادنا المتواضع أنه من غب المستساغ عرض مثل هذه الجرائم عىل
واالتصال ،ي
ائ الخاص بالجريمة
الكاف بالقانون
شعن يعوزه العلم
قضاء
الموضوع واالجر ي
ي
ي
ري
ر
االلكبونية وكذا تطور وسائل واليات التكنولوجيا واالتصال واستعماالتها يف مجال
ارتكاب الجريمة ،ونحن نرى أنه كان من األفضل إدراج هذه الجرائم ضمن اختصاص
أكب،
القطب لكونه الجهاز الوحيد الكفيل بمتابعة هذه الجرائم والتحقيق فيها بفعالية ر
ر
ر
المشبك بي القطب ومحكمة الجنايات مع ضورة
االعباف باالختصاص
أو عىل األقل
االستغناء عن المحلفي يف مثل هذه الجرائم نظرا الفتقارهم بأساليب وتقنيات
تكنولوجيا االعالم واالتصال.30
 -2االختصاص الحرصي ف الجرائم ر
األكب تعقيدا والجرائم المرتبطة بها
ي
تنص المادة  211مكرر 25ق إ ج " :مع مراعاة أحكام الفقرة  2من المادة  211مكرر
الوطن لمكافحة الجرائم
ائ
 22أعاله ،يختص وكيل الجمهورية لدى القطب الجز ي
ي
قاض التحقيق ورئيس ذات القطب
المتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال كذا
ي
حرصيا بالمتابعة والتحقيق والحكم يف الجرائم المتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال
ر
األكب تعقيدا والجرائم المرتبطة بها .
ر
األكب تعقيدا بمفهوم هذا
يقصد بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال
الن بالنظر إىل تعدد الفاعلي أو ر
ر
الشكاء أو المترصرين أو بسبب اتساع
القانون ،الجريمة ي
ر
الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة ،أو جسامة اثارها أو االثار المبتبة عليها أو
لطابعها المنظم أو العابر للحدود الوطنية أو لمساسها بالنظام واألمن العموميي ،تتطلب
قضائ
خبة فنية متخصصة للجوء أو اللجوء إىل تعاون
استعمال وسائل تحري خاصة ـو ر
ي
دوىل"
ي
يتبي من هذه المادة أن انعقاد االختصاص الحرصي للقطب يتطلب أن توصف
ر
ولك توصف بهذا الوصف البد من توافر رشوط أساسية
الجريمة بأنها أكب تعقيدا ،ي
تتمثل يف :

 - 30ويبدو أن الجزائر ستتجه إىل االلغاء نظام المحلفي يف مادة الجنايات والبقاء عىل العمل بنظام
ر
أكب وأنصاف أمثل،
القضاة
المحبفي فقط وإعادة النظر يف تشكيلة محاكم الجنايات من أجل اقرار عدالة ر
ر
سبتمب ،2020
حسب ما ورد يف مشوع إصالح نظام محكمة الجنايات المقدم من طرف وزارة العدل،
ر
ر
التاىل:
https://www.mjustice.dz/wpوئ
الموقع
عب
معروض
ر
االلكب ي
ي
. content/uploads/2020/10
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أن تتصف الجريمة المرتكبة بطابع الجرائم المتصلة بتكنولوجيا االعالم
واالتصال الوارد تعريفها يف الفقرة  3من المادة  211مكرر . 22
أن تكيف الجريمة بالجنحة.
ر
أن تتسم الجريمة بواحد أو أكب من المواصفات التالية :تعدد الفاعلي (
األصلي ) ،أو تعدد ر
الشكاء ،أو تعدد المترصرين ،أو بسبب اتساع الرقعة الجغرافية لمكان
ارتكاب الجريمة ،أو جسامة اثارها أو االثار ر
المبتبة عليها أو لطابعها المنظم أو العابر
للحدود الوطنية أو لمساسها بالنظام واألمن العموميي.31
أن تتطلب متابعة الجريمة أو التحري بشأنها استعمال وسائل تحري خاصة أـو
دوىل" .
خبة فنية متخصصة أو اللجوء إىل تعاون
ر
ي
قضائ ي
ما يمكن االشارة إليه كذلك ف هذا الصدد أن ر
المشع أشار اىل هذا النوع من االختصاص
ي
ر
األكب تعقيدا
والماىل يف الجرائم االقتصادية والمالية
االقتصادي
ائ
المقرر للقطب الجز ي
ي
بموجب المادة  211مكرر  3ق إ ج واصفا إياها بذات الوصف يف المادة  211مكرر 25
ق إ ج ،غب أنه لم يستعمل مصطلح اختصاص حرصي ،ومع ذلك تنبأ صياغة هذه
والماىل يمارس اختصاص حرصيا يف الجرائم
المادة عىل أن القطب الجزا يئ االقتصادي
ي
ر
األكب تعقيدا بمفهوم المادة  211مكرر  3ق إ ج  ،ويتأكد ذلك من
االقتصادية والمالية
خالل المادة  211مكرر  28ق إ ج ر
:
ائ
ز
الج
القطب
اختصاص
امن
ز
ت
إذا
"
رر
تق
الن
ي
ي
ر
ر
األكب تعقيدا ،وهذه المواصفات ال تخرج يف
المشع عدة مواصفات لوصف لجريمة
 - 31استعمل
اعتقادنا عن مواصفات الجريمة المنظمة والجريمة المنظمة العابرة للحدود ،لذا فقد كان من األحسن
التشيعية وكان ف مقدوره االكتفاء ف وصف الجريمة ر
االبتعاد عن هذا التكلف ف الصيغة ر
االكب تعقيدا ب:
ي
ي
ي
ر
الن بالنظر لطابعها المنظم أو العابر للحدود الوطنية أو لمساسها باألمن والنظام العمومي"،
" الجريمة ي
ر
ولقد سجلنا يف هذا الصدد يف أطروحتنا للدكتوراه أن المشع الجزائري ال يفرق بي الجريمة المنظمة
عب الحدود الوطنية كما أنه ال يعرفهما .فالجريمة المنظمة كما هو معروف صورتان،
والجريمة المنظمة ر
الصورة األوىل يطلق عليها بالجريمة المنظمة العابرة لحدود الوطن ر
والن شاع تسميتها يف وثائق األمم
ي
عب الوطن وتكون الجريمة عابرة لحدود الوطن وفقا ما قررته المادة  03فقرة
المتحدة بالجريمة المنظمة ر
ر
ر
الن يكون فيها
 2من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ر
الن حددت األوصاف ي
عب الوطنية ي
وطن ،يف حالة ما إذا:
عب
الجرم ر
ي
ارتكب ف ر
أكب من دولة،
ي
ارتكب ف دولة واحدة ولكن جرى جانب كبب من العداد أو التخطيط له أو توجيهه أو ر
الشاف عليه يف
ي
دولة أخرى،
ارتكب ف دولة واحدة ،ولكن ضلعت ف ارتكابه جماعة اجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية ر
أكب من
ي
ي
دولة واحدة،
ارتكب يف دولة واحدة ولكن له أثار شديدة يف دولة أخرى،
وطن اذا
طابع
ذات
الجريمة
وتكون
،
ـية
ـ
ـ
ن
الوط
المنظمة
أما الصورة الثانية فيطلق عليها تسمية الجريمة
ي
ارتكبت داخل حدود الدولة واتسع اقليم ارتكابها ،وكان أعضائها ر
مواطن تلك الدولة ،
من
شخص
من
أكب
ي
مواطن تلك الدولة وأن أثارها لم يتعدى إقليم تلك الدولة ولكنها أثار بليغة.
وكان جميع الضحايا من
ي
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الوطن لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال مع القطب االقتصادي
ي
والماىل يؤول الختصاص وجوبا لهذا االخب" غب أن هذا االختصاص الحرصي مقرر فقط
ي
ر
ائ
ز
الج
للقطب
مقرر
ال
ي
الحرص
االختصاص
خالف
عىل
تعقيدا،
األكب
ائم
ر
الج
يف
ي
الوطن لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال الذي ينعقد يف
ي
الحالتي اللتان ورد رشحهما يف هذه الفقرات.
ثالثا :االختصاص الم ر
شبك
تنص المادة  211مكرر  27ق إ ج  :دون االخالل بأحكام المادتي  211مكرر  24و
الوطن لمكافحة
ائ
 211مكرر  25أعاله ،يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجز ي
ي
قاض التحقيق ورئيس ذات
الجرائم المتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال ،و كذا
ي
القطب اختصاصا ر
مشبكا مع االختصاص الناتج عن تطبيق المواد  329 .40-37من
هذا القانون بالنسبة للجرائم المتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال والجرائم المرتبطة
بها
الوطن لمكافحة الجرائم المتصلة
ائ
يفهم من هذه المادة أن القطب الجز ي
ي
ر
بتكنولوجيات االعالم واالتصال يمارس اختصاص مشبك مع اختصاص األقطاب
الجزائية ذات االختصاص الموسع إذا تعلقت بإحدى الجرائم المنصوص عنها يف المواد
 3/ 329 ،2/40 ،2/37ق إ ج  ،وبالرجوع اىل هذه المواد ،يالحظ أنها جرائم محصورة
عب الحدود الوطنية،
عىل وجه التحديد يف :جرائم المخدرات ،والجريمة المنظمة ر
والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات ،وجرائم تبييض األموال واالرهاب
ر
ر
الن
والجرائم المتعلقة بالتشي ــع الخاص بالرصف .بضاف إىل ذلك جرائم الفساد ي
المحىل بموجب المادة  24مكرر  1من األمر 05- 10
استفادت من تمديد االختصاص
ي
مؤرخ يف  26غشت  322010وجرائم التهريب طبقا لما نصت عنه المادة  34من األمر
 06-05المتعلق بالتهريب33عىل احالتها إىل اختصاص األقطاب سالفة الذكر .
غب أنه يتوجب علينا التنبيه إىل أن هذا االختصاص ال ينعقد يف جميع الجرائم
ر
ر
ائ
الن يؤول فيها للقطب الجز ي
الواردة أعاله بل يستثن منها المشع ضاحة الجرائم ي
والماىل وفقا لما تنص عليه الفقرة  2من المادة  211مكرر  28ق إ ج
االقتصادي
ي
ر
وه عىل وجه
السالفة الذكر الذي يمارسه باالشباك مع األقطاب الجزائية المتخصصة ،ي
 - 32أمر رقم  05-10مؤرخ يف  26غشت  2010يعدل ويتمم القانون  01-06مؤرخ يف  20فيفراير 2006
سبتمب .2010
جريدة رسمية عدد  50مؤرخة يف 1
ر
 - 33أمر رقم  06-05مؤرخ يف  23غشت  ،2005يتعلق بمكافحة التهريب ،جريدة رسمية عدد  59مؤرخة
يف  28غشت 2005
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التحديد( :جرائم تبييض األموال ،جرائم الفساد ،جرائم الرصف وجرائم التهريب) ،كما
ر
ر
الن تختص بها محكمة مقر مقر
يستتثن من االختصاص المشبك لهذا القطب الجرائم ي
وه :جرائم الرهاب والتخريب السيما المنصوص عنها يف
مجلس قضاء الجزائر ي
المطات  6و  9و  10و  12و  13من المادة  87مكرر ،والفقرة  2المادة  87مكرر  6من
قانون العقوبات ،وكذ وجريمة تمويل الرهاب المنصوص عنها السيما يف المادتي  3و 3
غب الحدود الوطنية ذات الوصف
مكرر من القانون  ،01-05و كذا الجريمة المنظمة ر
الجنائ والجرائم المرتبطة بها وذلك وفقا لما تنص عليه ضاحة المادة  211مكرر29
ي
ر
المشبك للقطب ر
حن ولو تم ارتكابها
 .34فهذه الجرائم تستثن من االختصاص
ر
االلكبونية أو أي وسيلة أخرى او آلية
باستعمال منظومة معلوماتية أو نظام لالتصاالت
ذات صلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال.
ر
الوطن لمكافحة الجرائم المتصلة
ائ
وعليه فأن االختصاص المشبك للقطب الجز ي
ي
بتكنولوجيات االعالم واالتصال مع اختصاص األقطاب الجزائية ذات االختصاص
ه :الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية
الموسع ينعقد فقط بالنسبة لثالث جرائم ي
وه جريمة متصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال بطبيعتها ،وكذا جرائم
للمعطيات ي
الجنج اذا ما اتصفت
الوصف
ذات
الوطنية
الحدود
عب
المنظمة
والجريمة
المخدرات،
ر
ي
ر
بطابع الجريمة االلكبونية وفق للتعريف الوارد يف المادة  211مكرر  22ق إ ج ،فإذا
تعلق األمر بهذه الجرائم الثالث والجرائم المرتبطة بها فإن االختصاص يؤول االختصاص
ر
الوطن لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا االعالم
ائ
باالشباك بي القطب الجز ي
ي
ر
التعاوئ.
المشبك
واالتصال واألقطاب الجزائية المتخصصة معا ،يف إطار االختصاص
ي
ر
الوطن محل الدراسة المشار إليه أعاله
ائ
إن االختصاص المشبك للقطب الجز ي
ي
كالتاىل :
ه
ي
يثب انتباهنا اىل مالحظات يف غاية من األهمية ،ي
ر
المشبك هو نطاق ضيق جدا ومحصور يف ثالث أنواع
أن نطاق االختصاص
من الجرائم المحددة.
الوطن لمكافحة الجرائم المتصلة
التأكيد عىل اختصاص القطب الجزا يئ
ي
بتكنولوجيات االعالم واالتصال يف الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات
ر
باالشباك مع االقطاب الجزائية ذات
المنصوص عنها يف قانون العقوبات ،لكن
االختصاص الموسع .باستثناء جرائم المساس بأنظمة المعالجة االلية للمعطيات
فه تخضع لالختصاص الحرصي .
المتعلقة بالدارات والمؤسسات العمومية ي
34
الوطن لمكافحة الجرائم
ائ
 تنص المادة  211مكرر  29ق إ ج  " :إذا تزامن اختصاص القطب الجز يي
المتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال مع اختصاص محكمة مجلس قضاء الجزائر طبقا ألحكام المواد
 211مكرر  16إىل  211مكرر  21من هذا القانون ،يؤول االختصاص وجوبا لهذه األخبة"
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اختصاص المش ربك يف الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية يثب العديد
ر
من التساؤالت ،خاصة وأن المشع جعل هذه الجرائم محل اختصاص حرصي يف المادة
 211مكرر  25ق إ ج ومحل اختصاص ر
مشبك وفقا للمادة  211مكرر 27ق إ ج ،فما
هو المعيار الذي يتم من خالله اسناد هذه الجرائم الختصاص القطب؟ وإن كنا نرى أن
أساىس حدده
ائ المتخصص وفق معيار
االختصاص الحرصي يثبت للقطب الجز ي
ي
ر
المشع هو معيار تطلب الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية استعمال وسائل
دوىل ،وعدم
خبة فنية متخصصة للجوء أو اللجوء إىل تعاون
تحري خاصة أـو ر
ي
قضائ ي
ر
تحقق هذا المعيار يجعل من هذه الجرائم محل اختصاص مشبك .ومع ذلك فإننا نرى
ر
المشبك عىل
أنه من الناحية العملية من المستبعد إسناد هذه الجرائم لالختصاص
ه جرائم تحتاج بطبيعتها إىل تعاون
اعتبار أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ي
تاىل ،كان من األفضل عىل
قضائ
دوىل و إىل أساليب تحر خاصة أـو ر
ي
خبة فنية وبال ي
ي
ر
ر
المشبك
المشع الجزائري النص عىل استثناء هذه الجريمة من محل االختصاص
ائ وإبقاءها فقط ضمن االختصاص الحرصي .
للقطب الجز ي
الوطن لمكافحة الجرائم
ائ
المحور الثالث :القواعد االجرائية الخاصة بالقطب الجز ي
ي
المتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال
يتضمن هذا المحور تفصيال ألهم القواعد االجرائية المتعلقة بمتابعة والتحري والحكم
عن هذه الجرائم وفقا لما ورد يف األمر  11-21المتمم لقانون االجراءات الجزائية ،بدءا
الوطن (أوال) ثم التكلم عن موقع القطب من صالحية
االقليم
بانعقاد االختصاص
ي
ي
البحث والتحري ( ثانيا) وأخبا التطرق اىل اجراءات اتصال القطب بملف القضية( ثالثا)
الوطن
االقليم
أوال  :االختصاص
ي
ي
الوطن المتخصص يف الجرائم المتصلة بتكنولوجيات
ائ
يمارس القطب الجز ي
ي
ر
الن تدخل ضمن اختصاصه
االعالم واالتصال اختصاصا وطنيا شامال يف جميع الجرائم ي
النوع ،حيث ورد هذا االختصاص ضاحة يف المادة  211مكرر 23ق إ ج بقولها" :
ي
الوطن لمكافحة الجرائم المتصلة
ائ
ز
ج
ال
القطب
لدى
ية
ر
الجمهو
وكيل
يمارس
ي
ي
قاض التحقيق ،ورئيس ذات القطب صالحياتهم
بتكنولوجيات االعالم واالتصال ،وكذا
ي
الوطن" يفهم من هذه المادة أن جميع قضاة هذا القطب ( وكيل
يف كامل القليم
ي
يعتب رئيسا للقطب) يمارسون اختصاص
قاض التحقيق،
جمهورية،
وقاض الحكم الذي ر
ي
ي
ر
الوطن الجزائري دون أن يعيب ذلك عيب تجاوز االختصاص،
عب كامل الباب
وطنيا ر
ي
وذلك خالفا للقواعد العامة ف االجراءات الجزائية ر
الن تنص عىل تحديد قواعد
ي
ي
المحىل سواء يف مكان ارتكاب الجريمة أو مكان اعتقال المشتبه فيهم أو مكان
االختصاص
ي
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إقامتهم ،35كما يكون ر
االقليم المقررة يف
المشع بذلك قد تراجع عن قواعد االختصاص
ي
القانون  05-20المتعلق بجرائم التميب وخطاب الكراهية يف الفقرة  2من المادة 21
ر
المحىل يف هذه الجرائم باختصاص الجهة القضائية
الن كانت تحدد قواعد االختصاص
ي
ي
ر
الن يقع بدائرة اختصاصها مكان إقامة الشخص المرصور أو موطنه المختار.
ي
الوطن لمكافحة الجرائم المتصلة
ائ
ويجوز امتداد اختصاص القطب الجز ي
ي
بتكنولوجيات االعالم واالتصال اختصاصا إىل خارج الوطن حسب ما قررته المادة 15
من القانون رقم  04-09المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات العالم
ر
الن أجازت امتداد اختصاص المحاكم الجزائرية وامتداد تطبيق
والتصال ومكافحتهما ي
القانون الجزائري عىل الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا االعالم واالتصال المرتكبة يف الخارج
ر
الوطن أو
حن ولو كان مرتكبها أجنبيا إذا كانت تستهدف مؤسسات الدولة والدفاع
ي
ر
الوطن.
المصالح االسباتيجية للدفاع
ي
الوطن عىل جرائم التميب
ائ
كما يجوز تمديد االختصاص
الوطن للقطب الجز ي
ي
ي
ر
الوطن ،إذا كانت الضحية جزائريا ،وهو ما
القليم
الن تقع خارج
ي
وخطاب الكراهية ي
االيجائ،
القضائ وتكريسا لمبدأ الشخصية يف شقه
يشكل تفويضا لمبادئ االختصاص
ري
ي
الذي يسمح من خالله ر
المشع للدولة أن تقيم واليتها القضائية عندما ترتكب الجريمة
ضد أحد رعاياها يف الخارج .ويعد هذا التمديد تطبيقا لمقتضيات  588ق إ ج بمقتص
ر
أجنن وفقا
الن نصت عىل متابعة ومحاكمة كل ر ي
األمر  02-15المؤرح يف  23يوليو  2015ي
أصىل أو رشيك
ألحكام القانون الجزائري ارتكب خارج االقليم الجزائري بصفته فاعل
ي
جناية أو جنحة إضار بمواطن جزائري ،36كما أقر ر
المشع يف قواعد االختصاص الخاصة
بهذه الجرائم حكم جديد لم يسبق له مثيل ،حيث سمح بامتداد اختصاص القطب
ر
الوطن (مهما كانت جنسية مرتكبها)
لن ترتكب خارج االقليم
الجز ي
ي
ائ عىل هذه الجرائم ا ي
أجنن مقيم يف الجزائر ،وهو بذلك يسمح بامتداد اختصاص القطب يف جرائم
ضد ر ي
أجنن مقيم يف الجزائر مقرا بذلك
التميب وخطاب الكراهية المرتكبة يف الخارج ضد ر ي
السلن لمبدأ العينية.
بالشق
ري

والماىل كآلية لمكافحة جريمة التهريب "
ائ االقتصادي
 - 35هامل محمد ،
يوسف مباركة " القطب الجز ي
ي
ي
ثليج األغواط،
المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية  ،المجلد الخامس ،العدد  ،2جامعة عمار ر ي
سنة  ، 2020ص 876
 - 36كما تبن ر
المشع هذا الحكم بمقتص المادة  3مكرر 2فقرة  2و 3من األمر رقم  06-15المعدل
ر
الن قررت اختصاص
والمتمم للقانون رقم  01-05المتضمن الوقاية من تبييض األموال وتمويل الرهاب ،ي
أجنن إذا كانت الضحية المستهدفة
المحاكم الجزائرية بالنظر يف جرائم تمويل الرهاب المرتكبة من طرف ر ي
منها من جنسية جزائرية
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ثانيا :عدم اختصاص القطب يف التحري عن الجرائم المتصلة بتكنولوجيا االعالم
واالتصال ومكافحتهما
لم يمنح ر
المشع الجزائري إىل هذا القطب صالحية البحث والتحري عن الجرائم
المتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال وهو ما يستشف ضاحة من المادة  211مكرر
الن ر
ر
اعبفت له فقط بصالحية المتابعة والتحقيق والحكم ،وهذا عىل خالف
 22ي
ر
المشع صالحية
طن يف الجرائم االقتصادية والمالية الذي منحه
القطب الجز ي
ائ الو ي
البحث والتحري والمتابعة والتحقيق والحكم ف الجرائم االقتصادية والمالية األكبر
ي
تعقيدا والجرائم المرتبطة بها وفقا لما تقرره المادة الفقرة  1من المادة 211
مكرر  3ق إ ج .
وان كان األصل أن القضاء ال يختص بالبحث والتحري عن الجرائم ألن هذه
الصالحية منوطة ألجهزة ر
الشطة القضاائية المنوطة بها ،غب أننا نتساءل يف هذا
ر
الوطن ال يعن بهذه
ائ
الخصوص عن السبب الذي دفع المشع اىل جعل القطب الجز ي
ي
والماىل ،رغم أن استحداثهما كان بنسقا واحد تقريبا
المرحلة أسوة بالقطب االقتصادي
ي
شكال ومضمونا؟
ف اعتقادنا المتواضع أن عدم تنصيص ر
المشع عىل دور القطب يف البحث والتحري عن
ي
الجرائم المتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال له ما ريبه من الناحية العملية ،اذ أن هذه
وطن وبأساليب
الصالحية أسندت لجهتي مختصتي كالهما يتمتعان باختصاص
ي
خاصة للتحري ،وهو ما يسهل التعامل مع القطب .
الجهة األوىل ه :ر
الشطة القضائية صاحبة االختصاص العام يف البحث والتحري عن
ي
ر
الجرائم بصفة عامة ،متمثلة يف ضباط الشطة القضائية بمفهوم المادة  15ق إ ج
الذين يساعدهم ف أداء مهامهم أعوان ر
الشطة بمفهوم المادتي  19و  27ق إ ج ،ونشب
ي
وف إطار تدعيم التخصص يف مكافحة
الوطن ي
يف هذا الصدد أن المديرية العامة للمن ر ي
الجرائم الخطبة أدرجت الجريمة االلكبونية ضمن مجاالت التكوين المختص،
ر
المعلومائ ر
تشف عىل فرقا خاصة بمكافحة
وخصصت مصلحة مركزية لمكافحة األمن
ي
ر
37
االلكبونية عىل مستوى  58والية .
الجريمة
ر
الشوق أون الين " ر
 - 37ر
عب
الشوطة تعلن عن مخطط جديد لمواجهة الجريمة
االلكبونية " معروض ر
ر
التاىل  https://www.echoroukonline.com/ :أنشا يف  2021/09/8اطلع عليه
وئ
الموقع االلكب ي
ي
يف  2022/01/25عىل الساعة 16:02
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وتمتع ر
الشطة القضائية يف إطار مكافحة الجريمة المتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال
التاىل:
باختصاص
اقليم واسع عىل النحو ي
ي
اختصاص موسع يمتد اىل كافة ر
الوطن يف الجرائم الماسة بأنظمة
الباب
ي
ر
المعالجة األلية للمعطيات المعبف بمقتص الفقرة  7من المادة  16ق إ ج من القانون
 15-04المؤرخ يف 2004-11- 10
اقليم محدد إىل موسع وفق المادة  16ق إ ج يف الجرائم
اختصاص
ي
ر
االلكبونية األخرى ،حيث يمارس ضباط ا ر
المحىل يف
اختصاصهم
ية
القضائ
طة
لش
ي
يباشون فيها وظائفهم المعتادة ،ويجوز لهم ف حالة االستعجال أن ر
الن ر
ر
يباشوا
ي
الحدود ي
القضائ الملحقي به ،ويجوز كذلك يف حاالت
مهمتهم يف كافة اختصاص المجلس
ي
االستعجال أن ر
الوطن اذا طلب منهم اداء ذلك من قبل
االقليم
كافة
يباشوا مهمتهم يف
ي
قاض المختص.
ال
ي
ر
ويجوز لضباط الشطة القضائية يف جرائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات
اللجوء إىل أساليب التحري الخاصة المنصوص عنها يف قانون االجراءات الجزائية
اعباض المراسالت والتقاط الصور ر
المتمثلة ف ر
واعباض المراسالت وكذا التشب وفق
ي
الضوابط ر
والشوط المنصوص عنها يف هذا القانون .كما خولهم القانون اتخاذ بعض
االجراءات العامة األخرى المنصوص عنها يف القانون  04-09عىل غرار مراقبة
ر
االلكبونية وتفتيش النظم المعلوماتية والقيام بعملية الحجز داخل منظومة
االتصاالت
معلوماتية ،يف الحاالت المنصوص عنها يف المادة  3والمادة  4ب  ،ج د ويجوز اللجوء
اىل هذه االجراءات الخاصة سواء كانت الجرائم المساس بالمعالجة االلية للمعطيات
ر
المشبك للقطب ،أو سواء تعلقت بجرائم المساس بالمعالجة
النوع
ضمن االختصاص
ي
ر
الن تدخل ضمن
االلية للمعطيات المتعلقة بالدارات والمؤسسات العمومية ي
النوع الحرصي.
االختصاص
ي
أما الجهة الثانية فتتمثل ف ضباط ر
الشطة القضائية المنتمي إىل الهيئة الوطنية للوقاية
ي
من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال صاحبة االختصاص الخاص النر
ي
تتمتع بدور هام ف البحث والتحري ومساعدة مصالح ر
الشطة القضائية وكذا السلطات
ي
القضائية المختصة .حيث عرفت هذه الهيئة نقال ر
لإلشاف عليها من وزراة العدل إىل
الرئاىس  38 172-19المعدل باللغاء ألحكام
الوطن بموجب المرسوم
وزارة الدفاع
ي
ي
الرئاىس رقم  172-19المؤرخ يف  6يونيو  2019يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية
 - 38المادة  13من المرسوم
ي
للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال وتنظيمها وكيفيات سبها ،الجريدة الرسمية
الرئاىس رقم  261-15مؤرخ يف  8اكتوبر 2015
عدد  37الصادرة يف 9يونيو  ،2019الذي ألع المرسوم
ي
يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سب الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات العالم
واالتصال ومكافحتهما ،جريدة رسمية عدد  53الصادرة يف تاري ــخ  8اكتوبر .2015
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أمن  39المأكد من خالل
ئاىس  261-15مما حولها إىل هيئة ذات طابع ي
المرسوم الر ي
التشكيىل للهيئة الذي يغلب عليه عامل االنتساب للمؤسسة العسكرية ،حيث
النمط
ي
الوطن القائد األعىل للقوات المسلحة ،ويتم
يتوىل رئاسة مجلس التوجية وزير الدفاع
ي
الوطن
الدفاع
اة
ر
وز
ف
به
المعمول
للتنظيم
تعيي المدير العام والمستخدمون وفقا
ي
ي
ر
طبقا لما تنص عنه المادة  19من هذا المرسوم ،حن أن تسيب أن الهيئة يخضع لمجموع
األحكام ر
الوطن وفق لما تقرره المادة 22
التشيعية والتنظيمية المطبقة عىل وزارة الدفاع
ي
من المرسوم السالف الذكر.
وتتوىل الهيئة مجموعة من المهام نصت عنها المادة  14من القانون  04-09من أهمها
تلك الواردة ف الفقرتي ب وج وه مساعدة السلطات القضائية ومصالح ر
الشطة
ي
ي
القضائية ف التحريات ر
الن تجريــها بشأن الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات االعالم
ي
ي
واالتصال والجرائم ر
الن تتطلب اللجوء إىل األساليب الخاصة للتحري للهيئة ،وتجميع
ي
الخبات القضائية ،وكذا تبادل المعلومات مع نصبتها يف الخارج
المعلومات وإنجاز ر
تكن هذه الجرائم وتحديد مكان تواجدهم .
قصد جمع كل المعطيات المفيدة يف مر ر ي
ثالثا :قواعد اتصال القطب بملف القضية
ر
المشع الجزائري قواعد اجرائية خاصة بالقطب وحده وانما شاركها مع
لم يمنح
االجراءات المتبعة عىل مستوى الجهات القضائية ذات االختصاص الموسع ،ومع
االجراءات المتبعة مع محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر ،تبعا لذلك فإن قواعد اتصال
القطب بملف القضية يتحقق بنوعي من االجراءات حسب انعقاد كل اختصاص
يتعلق األول بالجراءات المطبقة يف حال انعقاد االختصاص الحرصي للقطب
ر
والن أحال بشأنها
المنصوص عنها يف الماتي  211مكرر  ،24و 211مكرر  25ق إ ج ،
ي
ر
ر
المشبك لمحكمة مقر المجلس
المشع إىل القواعد االجرائية المطبقة عىل االختصاص
القضائ المنصوص عنها يف المواد  211مكرر  19إىل  211مكرر  15ق إ ج .
ي
تبعا لذلك ترسل التقارير االخبارية واجراءات التحقيق يف الجرائم الواردة يف المادة 211
ر
األكب تعقيدا المنصوص عنها ف المادة  211مكرر  25ق إ ج ر
مباشة
مكرر  24والجرائم
ي
ائ
من قبل مصالح الضبطية القضائية ،إىل وكيل الجمهورية لدى القطب الجز ي
ر
ويتلف ضباط
المتخصص يف مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال،
الشطة القضائية حينئذ التعليمات منه ر
ر
مباشة  ،وإذا تبي لوكيل الجمهورية أن الوقائع
 - 39حكيمة بوكحيل  ،سامية بن عديد " الهيئة الوطنية للوقاية من جرائم االعالم وتكنولوجيا االتصال
ودورها يف تفتيش النظم المعلوماتية " مجلة الدراسات القانونية المقارنة المجلد  7العدد  ، 1جامعة
بوعىل الشلف 2021 ،ص .1544
حسيبة بن
ي
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المبلغة له عمال بأحكام المادتي  211مكرر  24و  211مكرر  25ال تدخل ضمن
بالتخىل لصالح وكيل الجمهورية المختص افليميا .وذات
اختصاصه فأنه يصدر مقررا
ي
لقاض التحقيق فإذا ما تبي له أن الوقائع المخطر بها ال تدخل ضمن
األمر بالنسبة
ي
اختصاصه يصدر أمرا بعدم االختصاص أما تلقائيا بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية وغما
وف هذه الحالة ال تجدد إجراءات المتابعة والتحقيق
بناءا عىل التماسات هذا األخب .ي
وكذا الجراءات الشكلية المتخذة قبل صدور األمر بعدم االختصاص.
يحول ملف الجراءات بسع من وكيل الجمهورية إىل لنيابة العامة المختصة إقليميا ر
من
ي
ر
ـاض
ـ
ق
ـن
ـ
ع
الصادرة
ـداع
ـ
ي
ال
أو
ـبض
ـ
ق
ـ
ل
ـا
ـ
ب
األوامر
وتبف
،
نهائيا
قاض التحقيق
أصبح أمر
ي
ي
الثائ من القواعد االجرائية فتتعلق بالجراءات
ع
النو
أما
،
المفعول
ية
ر
سا
التحقيق
ي
ر
المطبقة يف حال انعقاد االختصاص المشبك للقطب مع الجهات القضائية ذات
والن أحال بشأنها ر
ر
المشع اىل القواعد االجرائية المنصوص عنها يف
االختصاص الموسع ،ي
ر
والن نرى أنها ال تزال تحتاج أىل نوع من
المواد  211مكرر  4اىل  211مكرر ر  15ق إ ج ،ي
التفصيل ألنها لم تبي كيفية االشباك وال تفاصيل ممارسته ،بل حددت فقط طرق
ائ بملف القضية
اتصال القطب الجز ي
ائ المتخصص يف
وتطبيقا لذلك ،فإن وكيل الجمهورية عىل مستوى القطب الجز ي
ر
االلكبونية يتصل بملف القضية إما تلقائيا ،بحيث يقوم وكالء الجمهورية لدى
الجرائم
الجهات القضائية ذات االختصاص الموسع فورا وبكل الطرق ارسال نسخ من التقارير
االخبارية واجراءات التحقيق المنجزة من قبل ر
الشطة القضائية يف إطار جريمة
المخدرات والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة األلية للمعطيات وكذا الجريمة المنظمة
الجنج إىل وكيل الجمهورية المختص لدى القطب .
ذات الطابع
ي
اعتب أن
كما يمكن لوكيل الجمهورية لدى القطب أن يطالب بملف االجراءات اذا ر
الجريمة تدخل ضمن اختصاصه ،ويمكن له أن يطالب بملف االجراءات خالل التحريات
القضائ ،و يف هذه الحالة يصدر وكيل الجمهورية لدى
األولية أو المتابعة والتحقيق
ي
بالتخىل لصالح هذا األخب
أمر
الموسع
االختصاص
الجهات القضائية ذات
ي
ائ
وف حال فتح تحقيق
قضائ تحال التماسات وكيل الجمهورية لدى القطب الجز ي
ي
ي
ر
المتخصص يف الجرائم االلكبونية المتضمنة المطالبة بملف الجراءات ،من قبل وكيل
قاض التحقيق يف هذه الحالة
قاض التحقيق المخطر بالملف ،ويصدر
الجمهورية ،عىل
ي
ي
ائ
ز
الج
بالقطب
يق
التحق
قاض
لصالح
بالتخىل
أمرا
ي
ي
ي
بالتخىل حسب
قاض التحقيق أو وكيل الجمهورية يصدران أمر
والحقيقة أن القول بأن
ي
ي
المشبك ،إذ أن هذا األخب ر
ر
يفبض يف اعتقادنا
كل حالة يفقد المغزى من االختصاص
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ر
التخىل عنها لصالح جهة معينة ،لذا
المتواضع تعاونا واشباكا يف ملف الدعوى وليس
ي
ر
المشع التدخل بنصوص تنظيمية من أجل تبيان التفاصيل االجرائية
نعتقد أنه عىل
ر
ر
ر
الن تدخل ضمن االختصاص المشبك ،وتستقيم
الخاصة باالشباك يف ملف القضايا ي
نفس المالحظة بالنسبة لإلجراءات المنصوص عنها يف الفقرة  2من المادة  211مكرر
 11ق إ ج .
خاتمة:
وطن متخصص يف الجرائم المتصلة بتكنولوجيا االعالم
ائ
ال شك أن إنشاء قطب جز ي
ي
القضائ يف بالدنا ،السيما يف
واالتصال ذو أهمية بالغة ألنه سبفع من فعالية التخصص
ي
ر
ر
ر
ر
االلكبونية بشن أنواعها وأشكالها
الن عرفت انتشارا كببا ومهوال للجرائم
هذه الفبة ي
وه جرائم ستعرف استمرارا وتطورا ملحوظي طالما أنها
الوطنية منها والعابرة للحدود ،ي
ر
الن ال يمكن بأي حال من األحوال االستغناء عنها
مرتبطة بتكنولوجيا االعالم واالتصال ي
مستقبال .لذلك فأن الحاجة لهذا القطب تفرض نفسها وبقوة.
ولقد توصلنا يف هذه الدراسة أن هذا القطب بالرغم من أنه يشبه القطب االقتصادي
االقليم ،غب انه يتمب عنه نوعا ما خصوصا من
والماىل يف نظامه وقواعد اختصاصه
ي
ي
اقليم
اختصاص
يقابله
ة
ممب
نوعية
باختصاصات
النوع فهو يتمتع
حيث اختصاصه
ي
ي
ر
الن يسهل
وطن ،فهو يجمع بي االختصاص الخاص يف جميع الجرائم المرتكبة أو ي
ي
ارتكابها باستعمال تكنولوجيا االعالم واالتصال ،واالختصاص الحرصي الذي يمارسه
بصفة منفردة ف جرائم خطبة تستدع الكثب من التخصص ر
القضائ يف يد جهة
والبكب
ي
ي
ي
قضائية واحدة نظرا لخطورتها وأثارها البالغة عىل أمن العمومية واالستقرار والسكينة
ر
المشبك الذي يفيد نوع من التعاون المش ربك بي هذا القطب
العامة ،واالختصاص
يلع اختصاص
لم
القطب
هذا
ن
إ
ف
ـهذا
ـ
ب
و
الموسع،
االختصاص
ذات
والجهات القضائية
ي
االقليم الموسع المقرر بموجب المواد  -40-37ق إ
الجهات القضائية ذات االختصاص
ي
 ،329باعتبارها جهات كانت تختص بجرائم المعالجة االلية للمعطيات بل سيكمله ،و
ممارسة هذه االختصاصات كلها بقيت تمارس كلها يف إطار قانون االجراءات الجزائية،
ولم يتم تخصيصها بقانون خاص ،ولكنها اجراءات متمبة تتناسب مع خصوصية
االقليم التقليدي المعهود للمحاكم
القطب وتختلف عن تلك المقررة يف االختصاص
ي
الجزائية العادية .
ر
ر
أكب:
الن نراها ضورية من أجل فعالية ر
يىل بعض االقباحات ي
وفيما ي
الوطن لمكافحة الجرائم المتصلة
ائ
االشاع يف تنصيب القطب الجز ي
ي
بتكنولوجيا االعالم واالتصال من أجل التكفل األمثل والمتخصص يف بعض الجرائم
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ر
ر
ر
الن
الن عرفتها الجزائر يف اآلونة األخبة السيما الماسة بأمن الدولة ي
االلكبونية الخطبة ي
ظهرت عقب مقتل الشاب جمال بن اسماعيل رحمة هللا عليه
كما ر
نقبح االشاع ف اصدار الهيكل ر
والتنظيم للقطب المتخصص ،مع
البشي
ي
ي
ضورة تنصيصه عىل مبدأ التكوين المستمر والدائم للقضاة يف مجال تكنولوجيا االعالم
واالتصال .
ر
ضورة تدريب وتكوين المتخصصي يف وحدات وأقسام الجريمة االلكبونية
وكذا العاملي يف األقطاب القضائية المتخصصة عىل المستجدات الحديثة يف هذا
ر
الن تستخدم يف مكافحتها ،وتوجيه الجهود نحو
المجال ،وتأهيليهم وفق أحدث اآلليات ي
تقوية وتعزيز قدراتهم المهنية يف مجاالت تخصصهم والرفع من معارفهم ومهاراتهم
المهنية.
ائ محل الدراسة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الجرائم
تعزيز عالقة القطب الجز ي
المتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال بالنظر للدور الكبب والمكانيات المتاحة لها يف
ر
والدوىل
الوطن
االلكبونية عىل المستووين
التحري عن الجرائم
ي
ي
ر
لن جاءت بها المادة 211
تعديل المادة  2من القانون  04-09بنفس الصياغة ا ي
مكرر  22لغلق الباب أمام المجرمي لإلفالت من العقاب بحجة أن الوسيلة المستعملة
يف ارتكاب الجريمة غب واردة يف المادة .02
ر
إعادة ضبط االجراءات المتعلقة باالختصاص المشبك للقطب ،تحدد فيها
ر
االشباك وكيفيته ممارسته وفق قواعد ضيحة وواضحة ال لبس فيها وال
بدقة تفاصيل
غموض.
إعادة صياغة المادة  211مكرر  22ق إ ج صياغة دقيقة واضحة ال لبس فيها
ر
الن تدخل ضمن
تفيد أن القطب يكلف بالمتابعة والتحقيق والحكم يف الجرائم ي
اختصاصه.
ر
االلكبونية الموصوفة جناية ضمن اختصاص القطب لكونه
إدراج الجرائم
أكب ،أو عىل األقل
الجهاز الوحيد الكفيل بمتابعة هذه الجرائم والتحقيق فيها بفعالية ر
ر
ر
المشبك بي القطب ومحكمة الجنايات مع ضورة االستغناء عن
االعباف باالختصاص
المحلفي يف مثل هذه الجرائم نظرا لعدم المامهم بتكنولوجيا االعالم واالتصال
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أوال – النصوص ر
التشيعية
أ -قواني
 قانون رقم  04-09مؤرخ يف  5غشت  2009يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلةبتكنولوجيات االعالم واالتصال ومكافحتهما ،جريدة رسمية عدد  49صادرة يف  16غشت 2009
ب -أوامر
 أمر رقم  11-21مؤرخ يف  25غشت  2021يتمم األمر  156-66مؤرخ يف  8يونيو  1966والمتضمنقانون االجراءات الجزائية  ،جريدة رسمية عدد  65صادرة يف  26غشت .2021
 أمر رقم  04-20مؤرخ يف  11غشت  2020يعدل ويتمم األمر رقم  156- 66مؤرخ يف  8يونيو ،1966والمتضمن قانون االجراءات الجزائية  ،جريدة رسمية عدد  51مؤرخة يف  31غشت .2020
أمر رقم  05-10مؤرخ يف  26غشت  2010يعدل ويتمم القانون  01-06مؤرخ يف  20فيفراير 2006سبتمب .2010
جريدة رسمية عدد  50مؤرخة يف 1
ر
 - 1أمر رقم  06-05مؤرخ يف  23غشت  ،2005يتعلق بمكافحة التهريب ،جريدة رسمية عدد 59
الصادرة يف  28غشت 2005
ج -مراسيم:
الرئاىس رقم  172-19المؤرخ يف  6يونيو  2019يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من
المرسوم
ي
الجرائم المتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال وتنظيمها وكيفيات سبها ،الجريدة الرسمية عدد 37
الصادرة يف 9يونيو ،2019
ثانيا :الكتب
أ -باللغة العربية
أنهال عبد القادر المومن " الجرائم المعلوماتية الطبعة األوىل  ،دار الثقافة ر
للنش والتوزي ــع األردن ،
ي
2008
الحلن الحقوقیة،
رشیدة بوكر"جرائم االعتداء عىل نظام المعالجة اآللیة" الطبعة األوىل ،منشورات
ري
لبنان2012 ،
ر
ج وكيفية مواجهتها
مجلس التعاون لدول الخليج العربية " الجريمة االلكبونية يف المجتمع الخلي ر ي
ر
" مجمع البحوث والدراسات أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشطة نزوى ،سلطنة عمان  ، 2016 ،ص
76
باللغة الفرنسية
ب-
Laurent Poinsot :Introduction à La sécurité informatique.Institut Galilée.
Université Paris13
ثالثا :المقاالت العلمية:
ر
ر
إبراهيم رمضان إبراهيم عطايا " الجريمة االلكبونية وسبل مكافحتها يف الشيعة االسالمية و
االنظمة الدولية – دراسة تحليلية تطبيقية ) مجلة كلية ر
الثائ ،العدد  ،30جامعة
الجزء
،
والقانون
يعة
الش
ي
جانف.2015
األزهر طنطا ،مرص،
ي
ر
بهلوىل أبو الفضل محمد " حق العالم وجريمة األخبار واألنباء الكاذبة يف التشي ــع الجزائري" مجلة
ي
مصداقية ،مجلد  ،3عدد  ،3المدرسة العليا العسكرية لإلعالم واالتصال ،الجزائر.2021 ،

507

مجلة الدراسات القانونية (صنف ج) Journal OF LEGAL STUDIES (Class C) -

مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن مخبر السيادة والعولمة – جامعة يحي ى فارس بالمدية (الجزائر)
ISSN 2437-0304
EISSN: 2602-5108
رقم اإليداع القانوني2015- 3039 :

المجلد08 :

العدد02 :

السنة :جوان  2022م-ذو الحجة  1443ه

ص508 - 479 :

حكيمة بوكحيل  ،سامية بن عديد " الهيئة الوطنية للوقاية من جرائم االعالم وتكنولوجيا االتصال
ودورها يف تفتيش النظم المعلوماتية " مجلة الدراسات القانونية المقارنة المجلد  7العدد  ،1جامعة
بوعىل الشلف2021 ،
حسيبة بن
ي
والماىل كآلية لمكافحة جريمة التهريب "
ادي
االقتص
ائ
ز
الج
القطب
"
كة
مبار
يوسف
،
محمد
هامل
ي
ي
ي
ثليج األغواط،
المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية  ،المجلد الخامس ،العدد  ،2جامعة عمار
ير
سنة 2020
رابعا :الرسائل العلمية
عب ر
األنبنت " رسالة ماجستب  ،جامعة مولود معمري  ،تبي وزو
صغب يوسف " الجريمة المرتكبة ر
 ،الجزائر 2013 ،
خامسا :األيام العلمية
ر
ذياب موىس البداينة " الجرائم االلكبونية  ،المفهوم واألسباب " ورقة علمية مقدمة يف إطار
ر
العلم حول الجرائم المستحدثة يف ظل المتغبات والتحوالت االقليمية والدولية " خالل
الملتف
ات
ي
فعال
ي
ر
سبتمب  ، 2014المملكة األردنية الهاشمية
الفبة من 4- 2
ر
فرج أحمد معروف " المحاكم المتخصصة كوسيلة لالرتقاء بالعدالة " ورقة مقدمة إىل المؤتمر
سبتمب . 2013
الرابع لرؤساء المحاكم العليا يف الدول العربية  ،الدوحة 26-24
ر
راسل تايب " جرائم ر
االنبنت التحدي لنفاذ القانون" أعمال الندوة االقليمية حول الجرائم المتصلة
بالكمبيوتر  -20-19يونيو  ، 2007المملكة المغربية .
سادسا :ومواقع ر
الكبونية
ر
ر
وئ  ...أرقام مرعبة "
الشون أون الين " وزير العدل يؤكد تشديد العقوبات ،االجرام االلكب ي
ر
التاىل https://www.echoroukonline.com/%D8%A7 :أنشأ
وئ
االلكب
الموقع
عىل
معروض
ي
ي
بتاري ــخ  2021/11/23أطلع عليه يف  2022/1/22عىل الساعة ..17:15
ر
الشوق اون الين " ر
ر
االلكبونية " معروض
الشوطة تعلن عن مخطط جديد لمواجهة الجريمة
ر
التاىل  https://www.echoroukonline.com/ :أنشا يف  2021/09/8اطلع
وئ
االلكب
الموقع
عب
ر
ي
ي
عليه يف  2022/01/25عىل الساعة 16:02
لمعن بالمخدرات والجريمة ،تقرير حول " كوفيد  -19تحليل
مكتب األمم المتحدة ا ي
ر
ر
وئ
االلكب
الموقع
عىل
معروض
،
4
2020
ماي
"
ونية
االلكب
التهديدات
ي
التاىل:
ي
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/2020/COVID19/C
. OVID19
األمم المتحدة  ،الجمعية العامة  ،تقرير األمي العام حول " مكافحة استخدام تكنولوجيات
ر
التاىل :
وئ
االلكب
الموقع
عىل
متوفر
"
امية
ر
االج
اض
ر
للغ
واالتصاالت
المعلومات
ي
ي
https://www.unodc.org/documents/Cybercrime/SG_report/V1908180_A.pdf
اطلع عليه يف  2022/01/13عىل الساعة . 14:37
ر
سبتمب  ،2020معروض
مشوع إصالح نظام محكمة الجنايات المقدم من طرف وزارة العدل،
ر
ر
التاىل. https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2020/10 :
وئ
االلكب
الموقع
عب
ر
ي
ي
ر
االلكبونية , http:// www.vilage -justice.com. :
قمة برلي لمكافحة الجريمة
-
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