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ملخص:
هتددده هددلد الدراسددة عددر واقددا اجلدرائ اإللتوروييدة يف اجلزائددر ،واجلهددود اذبلولددة ذتاف،تهددا ،ابعتبارهددا أ ددد دددوت احلتومددة
اإللتوروييدة يددث مت توضدديك كيةيددة د هددلا النددو مددئ اجلدرائ علد مسددار احلتومددة اإللتوروييدة ،وقددد مت االعتمدداد علد صددائيات وطنيددة
وأخرى عاذية ،وقد توصلت الدراسة أن اجلرائ اإللتورويية مئ بني أيوا اجلرائ األكثر ايتشارا يف اجلزائر ،فبالرغ مئ اجلهود اذبلولة يف
جمال متاف،ة هلا النو مئ اجلرائ مئ طره اهليئات اجلزائرية اذختصة ،ال أهنا ال تزال غ كافية.
كلمات مفتاحية :احلتومة اإللتورويية ،اجلرمية اإللتورويية ،اجلزائر ،صائيات ،دوت.

تصنيف H83 ,K14,O38 : JEL
Abstract:
This study aims at presenting the reality of cybercrime in Algeria and the efforts exerted to
combat it as one of the challenges of e-government, as it clarified how this kind of crime affects the
e-government path, and it was based on national and international statistics. The study found that
cybercrime was among the most common types of crime in Algeria. Despite efforts to combat such
crimes by the competent Algerian authorities, it was still insufficient.
Keywords: : e-government ;cyber-crime; Algeria; statistics; challenges.
Jel Classification Codes: H83 ,K14,O38
Résumé:
Cette étude vise à présenter la réalité de la cybercriminalité en Algérie et les efforts déployés
pour la combattre comme l’un des défis de l’e-gouvernement, car elle a clarifié comment ce genre
de crime affecte la voie de l’e-gouvernement, et elle était basée sur des statistiques nationales et
internationales. L’étude a révélé que la cybercriminalité était l’un des types de crimes les plus
courants en Algérie. Malgré les efforts déployés par les autorités algériennes compétentes pour
lutter contre ces
Mots-clés: e-gouvernement; e-crime; Algérie; statistiques; défis..
Codes de classification de Jel: H83 ,K14,O38
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املؤلف املرسل :انفع زينب ،طالبة دكتوراه اإلمييلz.nafaa@univ-bouira.dz :

 .1مقدمة:
تمثل الحكومة اإلكلتروني ة مشرنعا عمالقا يع د خلق الحكومة من جديدد ،ن ذكلد مدن خدال االسدععاية بوسدالل متعتدر
ألداء األعما عن طريق تطويع اكلعقن ة نتسخيوها كلعنف ذ مهام األجهدة الحكوم دة ،ممدا يععدل الددود ناكلعميد عدعااها نيحوكلهدا لىد
مؤسسة اقعصادية تنافس اكلقطاع الخاص في كل ما يعمعع به من مةايا تنافس ة نفي مقدمتها الدود نكسب اضا املسعف د.
كلق ددد كلف د مفه ددوم الحكوم ددة اإلكلتروني دة ايتت ددا أغل ددب اكل دددن ن م ددن ب ره ددا الدةال ددر اكلت د عمل د جاه ددد م ددن أج ددل لاس دداله ف ددي
مخعلف تعامالتها ،باععتاا أن اكلعقن ة تساعد عل تنظ م األعما ن تبس طها ،نكلترها في املقابل قد تفعح أبوابا في نجه اكلقراصنة ن
املد ددرمين اإلكلتر ددوني ين ،اكل ددذين ق ددد يعحص ددلون عل د مخعل ددف اكلت اي ددا الخاص ددة ب دداملواطنين أن املعلوم ددا املععلق ددة بتس د يو ع ددؤنن
اكلدنكلة بطريقة غيو قايوي ة.
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قامد د الدةال ددر باقعند دداء تعهيد د ا نأيظم ددة معلوم ددا معقدمد ددة نمعق ددد لحماي ددة ب تهد ددا اكلعحع ددة اإلكلتروني د دة م ددن الد د درالم
اإلكلتروني د دة ،نكلتد ددن ال ت د دةا اكلفد ددرا املخعصد ددة فد ددي األمد ددن املعلومد دداتل فد ددي مخعلد ددف اكلقطاعد ددا األمن د ددة تح د د ا ال مد ددن الد د درالم
اإلكلتروني ة سنويا ،ناكلت قد تنجح في ف عفرا بعضدها نلبتاطهدا قتدل بددن ها ،نتفشدل فدي صدد اكلتثيدو مرها،ب دت تعع دو الدةالدر
من اكلدن اكلت تسدل نسدتة اسدعخدام االيرويد فيهدا يمدوا مسدعمرا ،نكلمدا ااد عددد املسدعخدمين نتشدعت عدتتة االيرويد اكلوطن دة
كلما تطوا عصابا الدريمة اإلكلتروني ة فيها ،نأصتح أكثو خطوا نتأثيوا عل اكلفضاء االفرواض .
اإلش ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ة :مد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددن خد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددال مد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددا س د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د تق يط د د د د د د د د د د د د د د د د د ددر اإلع د د د د د د د د د د د د د د د د د ددكاكل ة اكلعاكل د د د د د د د د د د د د د د د د د ددة:
في ظل توجه الدةالر يحو اععمداد مفهدوم الحكومدة اإلكلتروني دة ،مدا هدو ناقدع الددرالم اإلكلتروني دة فدي الدةالدر مقاايدة بتدا ي اكلددن ؟
نما هي اكلوسالل املسخر من طر اكلسلطا ملواجهتها؟
نكلإلجابة عل هذا اكلسؤا ااتأينا تقس م اكلتحت لى املحانا اكلعاكل ة:
 .1املضامين اكلنظرية كللحكومة اإلكلتروني ة نالدريمة اإلكلتروني ة.
 .2الدريمة اإلكلتروني ة نتأثيوها عل مساا الحكومة اإلكلتروني ة.
 .3الدريمة اإلكلتروني ة في الدةالر نالدهود املتذنكلة ملواجهتها.
أهم ة ا دراسة :
تتمددن أهم ددة اكلتحددت فددي كويدده محانكلددة أكاديم ددة إلكلقدداء اكلضددوء عل د مددد خطددوا الد درالم اإلكلتروني دة ،خصوصددا فددي ظددل
اععم دداد يم ددم الحكوم ددة اإلكلتروني دة ،ب ددت يعع ددو ع ددرا ناق ددع ه ددذا اكلن ددوع م ددن الد درالم ف ددي الدةال ددر ندن أخ ددر نف ددق مؤع درا
نلبصال ا نطن ة نعامل ة مهما جدا ملخعلف اكلتابثين ناملهعمين بهذا املدا  ،من أجل معرفة يقطة االيطالا كللقضاء عل هذ
الدرالم اإلكلتروني ة .
أهداف ا دراسة :
يهد اكلتحت لى تحق ق بةمة معكاملة من األهدا  ،يذكر مرها:
-

معرفة ك ف ة تأثيو مخعلف الدرالم اإلكلتروني ة عل مساا الحكومة اإلكلتروني ة ،نك ف ة اكلعغلب عليها؛

-

اكلععر عل ناقع الدرالم اإلكلتروني ة في الدةالر من خال لبصال ا نطن ة نأخر دنكل ة؛

 لبراا مخعلف الدهود اكلت بذكلتها الدةالر ملواجهة هذا اكلنوع من الدرالم ،أناكلوقاية مرها؛ لبراا ضرنا مكافحة الدرالم اإلكلتروني ة من أجل لاساء يظام بكومل لكلتروننل ياجح؛منهج ة ا دراسة:
اتتع اكلدااسة األسلوب اكلوصفل من أجل نصف اكلظاهر محل اكلدااسة ،نقم تم اسعخدام مخعلف املراجع املتعب ة مدن
كعددب ،مقدداال  ،أطرنبددا  ،مددداخال علم ددة ،قددوايين نمراس د م  ،...ناألسددلوب اكلعحل لددي كلعحل ددل مخعلددف املؤع درا ناإلبصددال ا
املععلقة بواقع الدرالم اإلكلتروني ة في الدةالر.
 .2املض مين ا نظرية لحكومة اإل كروني ة نالجريمة اإل كروني ة
 .2.2مدخل إلى الحكومة اإل كروني ة:
كلق ددد ابع ددا ظه ددوا الحكوم ددة اإلكلتروني ددة لى د ع ددد تط ددواا س اس د ة ناقعص ددادية ناجعماع ددة نتتنوكلوج ددة نغيوه ددا ،كاي د
يماذ الحتم تعطوا مع تل األبداث نتسعف د من تل األساكل ب ناكلوسالل اإلدااية ناكلعقن ة املصابتة كلكل مربلة ،ب ت توج
املربلة األخيو بم الد ما يسمى بالحكومة اإلكلتروني دة اكلتد أساسدها الحكومدة الحق ق دة أت اكلعقل ديدة كلتدن تدؤدت مهامهدا مدن خدال
نسق اقم موبد ( .بن عيشانت ،2002 ،صفحة )222
 .1.1.2تعريف الحكومة اإل كروني ة :كلقد اخعلف آااء اكلتابثين بو تحديد مفهوم الحكومة اإلكلتروني ة يظرا ألهم ة مصطلح
الحكومة اإلكلتروني ة ناتساع مفهومه ،فكل يراها من منظوا  ،نف ما يلي عرا كلتعض هذ اكلععاايف:
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عرفها ا بنك ا دنلي بأنها" :اسعخدام تتنوكلوج ا املعلوما ناإلتصاال من أجل افع فعاكل ة نكفاء الحكومدة نهدي تشدمل :تعةيدة
املشددااكة املدي ددة مددن خددال تمتددين الدمهددوا مددن اكلعفاعددل مددع املسددؤنكلين الحكددوم ين ،جعددل عمددل الحكومددة أكثددو عددفاف ة نباكلعدداىي
اكلعقل د د د د د د د د د د ددل مد د د د د د د د د د ددن فد د د د د د د د د د ددرص اكلفس د د د د د د د د د د دداد،توفيو فد د د د د د د د د د ددرص تطد د د د د د د د د د ددوير خاصد د د د د د د د د د ددة فد د د د د د د د د د ددي املدعمعد د د د د د د د د د ددا اكلريف د د د د د د د د د د ددة.
)(centre for democracy and tecknology , 2002, p. 1
عرفتهددا األمككا املتحككد بأنهددا ":اسددعخدام تتنوكلوج ددا املعلومددا ناإلتصدداال  ،مثددل عددتكا اإلتصدداال الخااج ددة ،مواقددع االيروي د ،
نيظم الحاسب ا ىي بواسطة الدها الحكوم ة كلعقديم معلوما نخدما بين الدها الحكوم ة من جايب ناملواطنين نأعماكلهم
من جايب آخر" (فرحي ،2013 ،صفحة )23
نعرفه ددا اإلتحك ك ر األرن ك ك بأنه ددا " بكوم ددة تس ددعخدم تتنوكلوج ددا املعلوم ددا ناالتص ددا كلعق دددم كللم ددواطنين نقط دداع األعم ددا اكلفرص ددة
كللععامددل ناكلعواصددل مددع الحكومددة باسددعخدام اكلطددرا املخعلفددة كلالتصددا مثددل :اكلهواتددف ،اكلفدداكس ،اكلتطاقددا اكلذك ددة ،األكشددا ،
اكل ويد اإلكلتروننل نااليرويي  ،نهي ك ف ة تنظ م الحكومة يفسها في اإلداا ناكلقوايين ناكلعنظ م ننضع لطاا كلعحسين نت س ق طرا
ليصا الخدما نتحق ق اكلعكامل بين اإلجراءا " (براا ن كرنش ،2013 ،صفحة )3
يعضح مما ستق أن الحكومة اإلكلتروني ة كمفهوم يقوم عل محواين أساس ين هما ( :املناعسة ن اكلةعب  ،2013 ،اكلصفحا -13
)11
 تقديا ا عمل اإلراري ب ستخدام تطب ق ت تقن كة يظكا املعمومك ت  :ناكلتد تتد ح تقدديم الخددما ناملعلومدا كلدإلدااا
الحكوم ة املخعلفة نكللمواطنين نقطاعا اكلعما في ات مكان نامان؛
 تقككديا المككدم ت عك عككد :ب دت يمتددن ملعلقددل الخدمددة أن اكلتابددت عددن املعلومدة الحصددو عليهددا دنن باجددة لىد اكلقدددنم
لى مكان اكلعمل أنمكان تقديم تل الخدمة أناملعلومة؛
 .2.2.2أهداف الحكومة اإل كروني ة :كللحكومة اإلكلتروني ة عد أهدا تسع كلعحق قها يذكر مرها:
 تحسين نتطوير الخدما  ،نذكل باكلعقل ل من تنقل املواطن بين املؤسسا املخعلفة ،ناملعتاعد جغراف ا؛
 صحة اكلت ايا املعتادكلة ناملسروجعة ،ناكلت تةيد من نستة اكلثقة بعل اكلت ايا  ،نيتعد ابعماال اكلوقوع فدي الخطدأ ،مدن
جراء لعاد كعابة نلدخا اكلت ايا ؛ (قنديلجي ،2012 ،صفحة )33
 س ددهوكلة اكلوص ددو كللخ دددما اإلكلتروني دة م ددن خ ددال اكل ش ددر اإلكلترونن ددل ،نه ددذا يحق ددق مت دددأ اكلش ددفاف ة ناكلعداكل ددة كلكاف ددة
عرالح املدعمع نتعةية اكلديمقراطل؛ (معاهد ن طويطل ،2012 ،صفحة )210
 تحق ددق سددرعة نفعاكل ددة اكلددربم ناكلع س د ق ناألداء ناإليعدداا بددين دنالددر الحكومددة ذاتهددا ،نكلكددل مرهددا عل د بددد ؛ (يح ددانت ل،.
 ،2012صفحة )20

 تخفد ض اكلعكدداكل ف الحكوم ددة :ممدا يددؤدت لىد ايخفدداا تكلفدة الخدددما الحكوم ددة املقدمددة يت عدة كلعغ يددو طريقددة تقددديم
نتنف ذ الخدما نآكل ا توص لها من اكلشكل اكلعقل دت لى اكلشكل اإلكلتروننل لى نفر في مي اي ة اكلدنكلة؛
(يح انت م ،2013 ،.صفحة )21
 الح ددد م ددن ظ دداهر اكلفس دداد اإلداات م ددن خ ددال نش ددر كاف ددة اكلت اي ددا ناملعلوم ددا املععلق ددة ب دداألداء الحك ددومل علد د ع ددتتة
االيرويي نلتابتها كللمواطنين ،نلعطائهم بق املساءكلة عن اكلقرااا اكلت يعخذها املسؤنكلين؛ (اكل ،2002 ،صفحة )22
 املساهمة في دعم اكلنمو االقعصادت من طر الحكومة اإلكلتروني ة ب ت أن مخعلف فرنعها مثل اكلععاا اإلكلتروني دة
ناكلتسويق اإلكلتروننل تعمل كأنشطة مساعد ،مما يوفر بركة اقعصادية أنسع؛ (باات ،2011 ،صفحة )30
.1.2.2متطمب ت تطب ق الحكومة اإل كروني ة :لن تطت ق مشرنع الحكومة اإلكلتروني ة يسعلةم توفر جملدة مدن األساسد ا
اكلت تشكل اكلت ة األساس ة اكلضرناية إلقامة هذا املشرنع نكلعل أهمها:
 متطمب ت تقن ة  :نتعمثل في :
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 ت ددوفيو اكلت ددة اكلعحع ددة اكلالام ددة كلالتص دداال  :ناكلت د تق ددع عل د ع دداتق نااا االتص ددا ب ددت تعم ددل عل د ت ددوفيو نص د اية ه ددذاكلشتكا باسعمراا ،من أجل تسه ل الحصو عل مخعلف أعما الحكومة اإلكلتروني ة ع و عتكا اإلتصاال ؛
 ضرنا ايتشاا األيرويي  :ناكلت بواسطتها يعم تأمين االتصا بين مسعخدمل اكلشتتة عل مسعو جم ع اكلقطاعا ؛ ض ددرنا اتاب ددة الحاس ددب األى ددي نكلوابق دده :لذ أن مخعل ددف الخ دددما اإلكلتروني دة تق دددم بواس ددطة ه ددذا الده دداا كل ددذا يس ددعلةماسعطاعة املواطن عل اقعناله من جهة ناإلملام باسعخداماته من جهة أخر ؛
 متطمب ت فن ة :نتعمثل في:
 إعك ر هندسككة إءكرااات ا عمككل كككي الحكومكة :أت تحويددل مخعلدف أعمددا الحكومدة كللنظددام اكلرقمد نذكلد مدن خددال عدددأمددوا مثددل :نصددف كددل خدددما الحكومددة باكلعفص د ل نمددن يقددوم بهددذ الخدددما  ،تحديددد عالقددة نتددداخل اإلج دراءا بددين
اكلواااا ناكلدنالر باكلعفص ل ،بذ االجراءا اكلت ال تعماشد ى مدع األسدلوب الدديدد ،نشدر تفاصد ل اإلجدراءا الدديدد
عل موقع األيرويي ؛ (بن عيشانت ،2002 ،اكلصفحا )220-222
 ا ككدعا اإلراري :ب ددت تشددكل قناعددة ناهعمددام نمسددايد اإلداا اكلعل ددا كلعطت ددق تتنوكلوج ددا املعلومددا فددي املؤسسددا كافددة،أبد اكلعوامل املساعد في تحق ق يعا تطت ق الحكومة اإلكلتروني ة؛
 متطمبك ك ت تي ككر ع ة  :إليع ددا الحكوم ددة اإلكلتروني دة ف ددألن األم ددر يعطل ددب االعر دوا بعمل اته ددا تش دريع ا ،نتحدي ددد معطلت ددا
تطت قه ددا ،ناكلس ددما ب ددأطر اكلعع ددانن ب ددين املؤسس ددا  ،ناكلروكي د عل د الخصوص د ة ناألم ددن املعلوم دداتل؛ (ج ددواد ن اب ددو اي ددد،2002 ،
صفحة )222

 متطمبك ت يككرية  :ب ددت يمثددل اكلعنصددر اكلبشددرت املحددر األسا د كللحكومددة اإلكلتروني دة ،نباكلعدداىي فددألن االهعمددام بمعدداىي
تطددوير نتدددايب األفدراد يعع ددو أمدرا ملحا،نباملقابددل فددألن اكلفددرد اكلعددادت اكلددذت يعوقددع أن يسددعف د أن يععامددل مددع مشددرنع الحكومددة
اإلكلتروني دة يع ددب أن يمعل د اكلتف دداء اكلعقن ددة ف ددي اكلععام ددل م ددع اكلعتنوكلوج ددا الحديث ددة ناإلمل ددام بم ددا ت ددوفر م ددن فوال ددد نخ دددما ؛
(بمة  ،2013 ،صفحة )3
نع ددالن عل د م ددا تق دددم ف ددألن هن ددا جمل ددة م ددن اكلعناص ددر ذا األهم ددة اكلتاكلغ ددة كلض ددمان تطت ددق الحكوم ددة اإلكلتروني د دة مث ددل اكلر ي ددة
اكلواضددحة كللقددالمين علد هددذا املشددرنع ،نكددذا اكلق دداد اكلفاعلددة املعخصصددة ناملدداهر ناملععانيددة ،ناكلعنصددر اكلبشددرت املؤهددل ناملعددداب
عل هذ االسععماال نكذا اكلتيئة اكلعنظ م ة املاللمة ناكلقادا عل است عاب هذا اكلعغ يو.
 .2.2مفهوم الجريمة اإل كروني ة:
كلقددد أصددتح الدريمددة اإلكلتروني دة اكل ددوم ناقعددا مفةعددا يه دددد اكلدددن ناألف دراد ،نيعددود ذكل د أساسددا لى د اإلمكاي ددا املعاب ددة
كللمعددرم اإلكلتروننددل اكلددذت يسددعط ع تعط ددل موقددع لكلتروننددل ،أن يقرصددن بسددابا مددا ،أن يسددعوىي عل د معلومددا خص د ة أن أمددوا
غيو  ،نف ما يلي سيعم اكلععر عل الدريمة اإلكلتروني ة نمظاهرها .
.2.2.2تعريف الجريمة اإل كروني ة
كلقد اخعلف في تحديد املقصود من الددرالم اإلكلتروني دة ،نيعدود هدذا االخدعال لىد تتداين اكلةانيدة اكلتد ينظدر مرهدا ،نف مدا يلدي
عرا كلتعض اكلععاايف( :مطر ،2013 ،اكلصفحا )120-112
 م ح ث موضوع الجريمة " :هي نشاط غيو مشرنع موجه كل سخ أن تغ يدو أن بدذ أن اكلوصدو لىد املعلومدا املخةيدة
داخل الحاسب أن اكلت تحو عن طريقه".
 م ح ث مرتكب الجريمة " :أت فعل غيو مشرنع تكون املعرفة بعقن ة اكلتمت وتر أساس ة الاتكابه "
 م ح ث نس مة ارت ب الجريمة " :كل فعل لجرامل يسعخدم اكلتمت وتر في ااتكابه كأدا اليس ة"
من خال اكلععاايف اكلسابقة يمتننا اسعخالص بعض اكلسما الخاصة بالدرالم اإلكلتروني ة :
 سهوكلة ااتكاب الدريمة اإلكلتروني ة بع دا عن اكلرقابة األمن ة؛
 سهوكلة لتال األدكلة من قتل الدنا ؛
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 صعوبة اكلعحتم في تحديد حدم اكلضرا اكلناجم عرها ق اسا بالدرالم اكلعقل دية؛
 جريمة عابر كللحدند ال تعرو بعنصدر املكدان نال اكلةمدان ،فيد ال تعردو بعنصدر املكدان نال اكلةمدان ،فيد تعميد باكلعتاعدد
الدغرافي ،ناخعال اكلعوق بين الدانل ناملدن عل ه؛ (بوس ف ،2012 ،اكلصفحا )233-232
 تععمد عل الخداع في ااتكابها ،ناكلعضل ل في اكلععر عل مرتتتيها؛
 تععمد عل قمة اكلذكاء في ااتكابها؛ (بونعاا  ،2012 ،اكلصفحا )221-220
.2.2.2مظ هرالجرائا اإل كروني ة :تعمثل ف ما يلي:
الشكل رقم  : 13مظاهر اجلرائم اإللكرتونية
قرصنة واخوراق

مجا معلومات سرية وايت،ال

جرائ السطوعل أرقام

اذعلومات
اخلاصة ابلزابئئ
وكلمات اذرور

شخصية ما واالستيقاء عل الرصيد
البنتي أوالس،ب أو ىت اإلساءة
مسعة الض،ية.

البطاقات االئتمايية
والتزوير

اجلرائم اإللكرتونية
التعدي عل

قوق

اذلتية الةترية اليت
تتمتا حبماية يتةلها
القايون

هجمات واخوراقات مئ
طره القراصنة والدخقاء ،
خصوصا ما له عقاقة مبا
يسم بة وس عاقة اخلدمة

جرائ أخرى مثل
الشغب ،التجسس،
اذمارسات
الألخقاقية

املصدر( :قنديلجي ،2112 ،صة،ة )813

مددن خددال اكلشددكل اقددم 1يمتننددا اكلقددو أن الددرالم اإلكلتروني دة كلهددا أنجدده كثيددو جدددا ،ممددا يععددل عمل ددة معابعتهددا ناكلتشددف
عرها صعتة جدا ،نباكلعاىي يعب توخي الح طة نالحذا عند اسععما اكلوسالل اكلعتنوكلوج ة ،كلععنب اكلوقوع فيها.
 . 1الجريمة اإل كروني ة نتأثيوه على مس رالحكومة اإل كروني ة:
كلقددد عددهد اكلعدداكلم خددال اكلعقدددين املاضد ين ثددوا هاللددة فددي معددا تقن ددة املعلومددا ن اإلتصدداال  ،تميد اساسددا باسددعخدام
الحواسيب االكل ة ناكلشتكا املعصلة بها ،نتةايد بشكل ملف اسعخداما هذ اكلعقن ا مما أد لى ظهوا الدرالم اإلكلتروني ة،
نق ددد يقلد د ص ددح فة اكلعرا ددل الددي ددد ب ددأن اكلعكلف ددة االجماكل ددة كللتهدي دددا نالدد درالم اإلكلتروني د دة علد د مس ددعو اكلع دداكلم س ددتععانا 2
تريل ويا دنالا عام  ،2021كل كون بذكل معد الدريمة قد سددل ااتفاعدا بنحدو 3تريل ويدا دنالا عدن سدنة ( .2012اكلعدةت،2012 ،
صفحة )12

 .2.1الحكومة اإل كروني ة نالجريمة اإل كروني ة
يظدرا كللدددنا اكلتتيددو اكلددذت تمثلدده الحكومددة اإلكلتروني دة فددي ب اتنددا املعاصددر  ،ناكلتد أصددتح تسدداهم فددي كافددة املددداال كدألبرام
اكلعق ددود لكلتروني دا ،االيعخ دداب اإلكلترونن ددل اس ددعخرا مخعل ددف اكلوث ددالق اإلدااي ددة لكلتروني دا ،...أص ددتح م ددن اكلض ددرنات بماي ددة اكله ك ددل
االكلترونبكومل من املعطلين نجماعا اكلعخريب ،نالحفاظ عل خصوص ة املواطن ،كما يعب عدم االستهاية بمسؤنكل ا األمن
املعلوماتل في اكلدنكلة نأجهةتها الحكوم ة ،ناععتااها أنها مسؤنكل ة من مسؤنكل ا الحكومة ،خصوصا أن اكلعقن ا ناألساكل ب اكلت
يمتن أن يععمدها املخربون من أجل للحاا األذ بالحكومة اإلكلتروني ة مععدد نمعنوعة ( .مطر ،2013 ،صفحة )112
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من جهة أخر تعع و مسأكلة األمن مكلفة كللغاية ،نعل ه تقعض اكلضرنا ناألهم دة معالدتهدا خدال مربلدة اكلعصدم م ،ذكلد
أن اكلععانا عل هذ املشكلة قد يفقد ثقة املواطنين بالحكومدة اإلكلتروني دة ،خصوصدا تلد الخددما اكلتد يعطلدب الحصدو عليهدا
ق ام املواطنين بر نيد الحكومة بمعلوما خص ة ( .املت ضين ،2011 ،صفحة )20
كمددا تش ددكل اس ددروات ع ة الحكوم ددة اإلكلتروني دة يهد ددا ع ددموكل ا يح دو االاتق دداء بمخعل ددف جواي ددب اكلعطت ددق ناملعرف ددة ف ددي املد ددا
اإلكلتروننل ،نمواكتة مخعلف معط ا اكلثوا املعلومات ة ،مما يمتن اكلدنكلدة بمخعلدف مكوياتهدا اكلعنظ م دة ناكلشدعت ة مدن اكلععامدل
بتفدداء أك ددو مددع سددلت ا اكلثددوا املعلومات ددة ،ناكلت د مددن أهمهددا الدريمددة اإلكلتروني دة كددون الحكومددة اإلكلتروني دة تقددوم عل د قاعددد
عريضة من االسعخدام ناسع اكلنطاا كللعقن ا اإلكلتروني ة ناكلذت ال يمتن كلده أن يدعم بمعدة عدن نجدود الحدد املقتدو مدن املعرفدة
اإلكلتروني ة نتقن اتهدا ،ناإلجدراءا اكلتد تضدمن األمدن نالخصوصد ة املعلومات دة ،ناكلتد تفضد جم عهدا لىد تددع م قددا اكلدنكلدة علد
اكلعصدت كللدريمة اإلكلتروني ة عل مخعلف املسعويا  ،نيعضح ذكل من خال اكن مشرنع الحكومة اإلكلتروني ة املعمثالن في :
 ا ككرا األن  :ليعدداد املقومددا اكلرليس د ة اكلت د تمثددل اكددالة مشددرنع الحكومددة اإلكلتروني دة كوجددود اكلر يددة االسددروات ع ة،
تكددوين اكلت دة اكلعحع ددة املعلومات ددة ،تحق ددق اكلعحددو اكلعنظ مد  ،ته ئددة األيظمددة ناكلتشددريعا  ،تحق ددق األمددن ناملوثوق ددة املعلومات ددة،
نشر املعرفة املعلومات ة .
 ا كرا ا ثك  :عمل ددة اكلعحدو املربلددي ناملندددا كلعطت قدا الحكومددة اإلكلتروني دة علد املسددعو اكلتلددي كللدنكلدة ،بمددا يضددمن
سددالمة اكلعطت ددق ناكلقدددا علد اسددت عاب معط اتهددا مددن قتددل كددل األطدرا املسددعف د مرهددا ،ممددا يعددةا تحق ددق األهدددا ناكلغايددا مددن
نااء تطت قاتها( .موالت ،2013 ،صفحة )2
نفي يفس اكلس اا فألن عمل ة اكلعحو من الحكومة اكلعقل دية لى الحكومة اإلكلتروني ة تعع و يقلدة يوع دة فدي آكل دا اكلعمدل،
األمددر اكلددذت يعطلددب اكلعخطد م الد ددد ناكلدددق ق كللعحددو مددن مربلددة لىد مربلددة أخددر  ،نذكلد كلعفددادت مخعلددف األخطدداا ناكلصددعوبا
نالدرالم اكلت تحدا بها ،نف ما يلي عرا ألهم األضراا اكلت قد تحد ها الدريمة اإلكلتروني ة في كل مربلة من هذ املرابل بسب
اكلنموذ املصمم من طر اكلتن اكلدنىي :
 ك ككي مرحم ككة ا ي ككر :أي ددن ي ددعم ع ددرا ك ددم هال ددل م ددن املعلوم ددا مث ددل اكلتش ددريعا ناأليظم ددة ناكلنم دداذ م ددن خ ددال االيروي د
ننسددالل اكلعتنوكلوج ددا املعقدمددة ،ناكلتد تكددون موجهددة كللمددواطنين نمؤسسددا األعمددا ( ،الدددوات ن اكلعمدرت ،2012 ،صددفحة
 )2نهد ددي تسد ددتهوت صد ددغاا املخد ددربين اكلد ددذين ينتهد ددرنن باكلعتنوكلوج د ددا ف حد ددانكلون اكلعغلد ددب عليهد ددا مد ددن خد ددال اكلعتد ددت باملعلومد ددا
املعرنضددة ،ف قومددون بحددذفها أن تغ يوهددا ب دأخر  ،نباكلعدداىي عدددم االسددعفاد مرهددا مددن طددر األط درا املوجهددة لكلدديهم ،أن قددد
يقوم ددون ب ش ددر في ددون م ددا يص دديب أت جه دداا يل ددا املوق ددع اإلكلترونن ددل كللحكوم ددة ،مم ددا ي ددؤدت ب دداملواطنين ناج ددا األعم ددا لى د
اكلعةن عن نكلو املوقع ،نأب ايا قد يصل األمر لى لخفاء املوقع كل ا.
 كككي مرحمككة ا تف عككل :أيددن يددعمتن املسددعخدم مددن لبددداء آاالدده نايعقاداتدده بددو اكلتشددريعا ناكلس اسددا املقروبددة (غيشد ،
 ،2012صفحة ،)12يت عة كلالتصدا املعتداد بدين الحكومدة ناملدواطنين عدن طريدق اكل ويدد اإلكلترونندل ،ممدا قدد يععدل املددرم
اإلكلتروننل يرسل اسالل نهم ة بين مخعلف املععاملين نفق هذا اكلنظام ،أن قدد يغيدو محعواهدا أن قدد يحدذفها ،أن قدد يصدل
األمر لى اكلععسس عل مخعلف اإلتصاال  ،مما س ععل اكلعفاعل بين األطرا غيو آمدن ،نمدن جهدة أخدر قدد يدؤثر كدذكل
عل د مشددااكة املددواطن فددي الحتددم اإلكلتروننددل ،ف غيددو مخعلددف ا ااء ناألصددوا اكلت د تددم لبدددائها مددن طددر أصددحابها ،نباكلعدداىي
تةنير املعلوما .
 كك ككي مرحمك ككة ا تب ك ك ر  :أيد ددن يد ددعم اكلسد ددما بد ددألجراء تتد ددادال بد ددين األط د درا املخعلفد ددة كللحكومد ددة اإلكلتروني د دة ( مواطند ددون،
مؤسسددا  ،بكومددا  ،)..ب ددت يعمتنددون مددن لجدراء املعددامال املاكل ددة ا منددة نعقددد اكلصددفقا علد الخددم متاعددر (غيش د ،
 ،2012صفحة ،)12مما قد يععل الحسابا املاكل دة كلهدذ األطدرا عرضدة كللسدرقة مدن طدر قراصدنة االيرويد  ،خصوصدا
بع ددد تحص ددلهم علد د األاقد ددام اكلس ددرية كللحس ددابا ناكلت د د تعع ددو ض ددرناية االفصد ددا عره ددا عن ددد اكلق د ددام باكلشد دراء نف ددق اكلععد دداا
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اإلكلتروني دة ،نمددن جهددة أخددر قددد يكددون تتدداد اكلوثددالق نكلدديس األمددوا أيددن يمتددن تخريددب هددذ اكلوثددالق أن اسددعخدامها فددي
أغراا مشتوهة ،مما يعرا صابتها كللعقاب .
.2.1ا تصدي لجريمة اإل كروني ة كي ظل الحكومة اإل كروني ة:
لن الدريمة اإلكلتروني ة تمثل عالقا كتيوا كف ال باإلطابة بمشدرنع الحكومدة اإلكلتروني دة ،ألن مدن أهدم األسدس اكلتد يقدوم
عليها مشرنع الحكومة اإلكلتروني ة هو االسعمرااية ناكلسرية ناألمن ،فلو بدث أت خلدل بالدايدب األمند سدتنعدم اكلسدرية ناألمدان،
نكلدو تددم لخردواا موقددع مددن مواقددع الحكومددة اإلكلتروني دة بشددكل كلددي أن جةئددل سد ؤدت باكلعدداىي لىد توقددف املوقددع عددن تقددديم الخدددما
كللمواطنين ،نباكلعاىي لفساد خاص ة الحكومة اإلكلتروني دة املعمثلدة فدي تقدديم الخددما علد مدداا اكلسداعة( .الخمايسدة ،2013 ،صدفحة
)22

ال يتفددل لحمايددة يظددام الحكومددة اإلكلتروني دة تعددريم بعددض األعمددا اكلعدناي ددة أن اكلضدداا اكلت د تقددع فددي معددا يظددام تقن ددة
املعلومددا ننضددع اكلعقوبددا اكلرادعددة كلهددا ،نليمددا يلددةم نضددع يظددام نقددائل معكامددل يهددد لى د تددأمين عددتتة املعلومددا نالح لوكلددة دنن
نقوع الدرالم اإلكلتروني ة ،ألن هدذ الددرالم تعدد أسدهل اقروافدا مدن الددرالم اكلعاديدة كونهدا ترتتدب دنن الحاجدة كلتدذ جهدد كتيدو أن
اكلعنقل ( ...املت ضين ،2011 ،اكلصفحا )20-12
كلددذكل عل د الحكومددة أن تتددذ جهددودا كتيددو الكتشددا هددذ الد درالم ندااسددتها مددن عددد جوايددب ( معرفددة اكلنوايددا ناكلدددنافع،
معرفة مصادا الخطر ،معرفة نسالل اكلهدوم اإلكلتروننل ،)...نف ما يلي عرا ألهم املتادئ اكلت تععمد عليها الحكومة اإلكلتروني ة
كللقضاء عل الدريمة اإلكلتروني ة:
 تطككويرااتف ي ك ت األمن ككة الم رء ككة :مددع دن أخددر مددن أجددل تتدداد اكلععددااب نالخ دوا فددي معددا اكلعصدددت كللد درالم
اإلكلتروني ة ،أن قد تععانن هذ اكلدن مع بعضها اكلتعض من أجل اكلعغلب عل أت جريمة لكلتروني ة تهدد أيا مرها.
 إ يك ك ا نح ككدات خ ككة بك ك ألم اإل كرون ك ك  :لذ ال يع ددوا أن تم ددنح مس ددؤنكل ة الحف دداظ عل د األم ددن اإلكلترونن ددل نمحااب ددة
الدرالم اإلكلتروني ة في الحكومة اإلكلتروني ة ألطرا ما كعدةء لضدافي مدن مهدامهم ،بدل يعدب لنشداء نبددا خاصدة مهمتهدا
األساس ة هي محاابة الدرالم اإلكلتروني ة.
 تسككج ل األثككراإل كرون ك  :مددن أجددل اكلعدددق ق فددي األعمددا املريتددة ،نمسدداءكلة األ ددخاص املسددؤنكلين عرهددا ،تحعددا اكلرقابددة
اإلكلتروني دة لى د معلومددا عددن اكلفعددل نصددابته ،فعل د سددب ل املثددا يمتددن تسددد ل معلومددا عددن اسددم املسددعخدم ،تددااي
ننق طلب الخدمة ،مكان طلتها ،عدد مرا اكلدخو لى اكلشتتة..؛ (الخمايسة ،2013 ،اكلصفحا )121-121
 مح ك ك أس ك ب ا هج ككوم اإل كرون ك  :يطل ددق عل د ه ددذا األس ددلوب أب اي ددا املن دداناا األمن ددة اإلكلتروني دة نتعم ددل خالكله ددا
أجه ددة األم ددن اإلكلترونن ددل عل د اكلق ددام بهد ددوم تعريب د غي ددو ض دداا عل د أيظم ددة لدااا اكلدنكل ددة املخعلف ددة كللعحق ددق م ددن ص ددالبتها
نمقانمتها ،نقد يعم هذا اكلهدوم بدنن سابق ليذاا كللعأكد من فعاكل ة أجهة الحماية ،نمسدعو تطت دق اإلدااا الحكوم دة
ملعاييو األمن اإلكلتروننل؛
 الحم يككة امل ريككة ةءهك ناأليظمككة :ب ددت تحعددا مواقددع الحكومددة اإلكلتروني دة نأمدداكن تواجددد أيظمتهددا لىد بمايددة أمن ددة
كللعأكد من عدم تعرأ أطرا عدن عل اكلعتت ناكلعخريب نتدميو املكويا املادية كللحكومة اإلكلتروني ة ،نقد ينفع من فردو
لى د أخددر لج دراء مسددح ااداات السددلكل كللعأكددد مددن عدددم نجدددند أجهددة تنص د لكلتروني دة فددي يطدداا الحكومددة اإلكلتروني دة؛
(بومرنان ،2011 ،صفحة )22

 اعتم ك ر ا يي ككفيو :اكلتش ددفيو بك ددل بس دداطة ي ددإ غي ددو مفه ددوم لال م ددن قت ددل املرس ددل ناملس ددعلم ،نتوج ددد خوااام ددا عدي ددد
كللتشددفيو ،مرهددا مددا يسددعخدم ف دده كددل مددن املرسددل ناملسددعلم يفددس املفعددا كللتشددفيو نفددعح اكلشد فر  ،نمرهددا مددا يسددعخدم كددل مددن
املرس ددل ناملس ددعلم مفع ددا خ دداص ب دده ،نكللتش ددفيو ع ددد فوال ددد مث ددل :الخصوصد د ة ،س ددالمة اكلرس دداكلة ،ع دددم اإليك دداا ،اكلعوق ددع
اكلرقم ( ..الحمامل ن اكلسعدنن ،2012 ،اكلصفحا )122-121
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 اسككتخدام بككرامم ريم ككة مخصصككة لحم يككة :أن املسدداهمة فددي اكلعصدددت كللدريمددة مثددل :اكلتصددمة اإلكلتروني دة ،اكلتطاقددة
اكلذك ددة ،أيظمددة املعلومددا الدغراف ددة ،فاملؤسسددة اكلت د تحددوا عل د أبددد هددذ اكل دوامح س د كون بمقدددناها تحق ددق مددا يسددمى
باملوثوق ة اإلكلتروني ة ،ناكلسيو قددما فدي مكافحدة الدريمدة اإلكلتروني دة بفعاكل دة أكثدو ضدمن منظومدة الحكومدة اإلكلتروني دة.
(أبو مغايض ،2002 ،اكلصفحا )22-22

يمتننددا اكلقددو أيدده مددن اكلضددرنات اكلق ددام باكلعحسددين ناكلعطددوير اكلدددالم فددي أسدداكل ب الحمايددة ،مددن أجددل اكلعغلددب عل د مخعلددف
اكلهدومددا اكلتد قددد تععددرا كلهددا الحكومددة اإلكلتروني دة ،نذكلد باسددععما اكلعقن ددا الحديثددة ،باإلضددافة لىد االسددعفاد مددن األخطدداء
اكلسابقة.
 .4الجريمة اإل كروني ة كي الج ائرنالجهور املبذن ة ملواءهته :
تع ددر الدةال ددر كغيوه ددا م ددن اكل دددن تةاي دددا مس ددعمرا ف ددي ع دددد الد درالم االكلتروني ددة املرتتت ددة ،ن ف م ددا يل ددي س دديعم ع ددرا أه ددم
اإلبصددال ا اكلوطن ددة ن اكلعامل ددة كلهددذا اكلنددوع مددن الددرالم فددي الدةالددر ن دن أخددر  ،ن كددذا مخعلددف الدهددود ن اإلجدراءا املعتعددة مددن
أجل اكلقضاء عليها أن عل األقل اكلعخف ف من بدتها.
 .2.4اإلحص ئ ت ا وطن ة ( املحم ة ) لجرائا اإل كروني ة كي الج ائر:
فددي بق قددة األمددر ال توجددد لبصددال ا دق قددة عددن عدددد الد درالم اإلكلتروني دة فددي الدةالددر ،فمددا ه دو موجددود ال يععددد بعددض
اكلعصدريحا كله ئددا نطن دة مسددؤنكلة عددن محاابدة هددذا اكلنددوع مدن الددرالم ،أن بعددض اكلعقدااير اكلصددادا عددن هدذ اكله ئددا  ،نالددددن
اكلعاىي يتين عدد الدرالم اإلكلتروني ة في الدةالر املسدلة من طر األمن اكلوطن  ،خال اكلفرو  ، 2012-2012بسب أيواعها:
اجلدول رقم  :13اجلرائم اإللكرتونية يف اجلزائر يف الفرتة 0139-0130
نوع اجلرمية

السنة

0130

0138

0139

جرائم املساس ابألشخاص عرب األنرتنيت

1211

2111

222

جرائم املساس أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات

23

131

1122

جرائم االحتيال عرب األنرتنيت

14

111

83

جرائم اإلخالل ابلنظام العام

/

838

222

جرائم بيع السلع احملضورة على شبكة االنرتنيت

/

218

11

جرائم أخرى

211

133

18

جمموع القضاتا املسجلة

0311

1200

3001

جمموع القضاتا املعاجلة

3201

0100

3410

نسبة القضاتا املعاجلة

01.03

04.92

09.12
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من خال الددن اقم  01يالبظ أن:
 عددد الددرالم اإلكلتروني دة فدي الدةالدر ،فددي تةايدد مسددعمر مدن سدنة ألخددر  ،فتعددما تددم تسدد ل  2130جريمدة لكلتروني دة فدي سددنة
 ،2012ااتفع عددها في  2012ب  1322جريمة لكلتروني ة ،كل صل بذكل عدد الدرالم املسدلة في  2012لى  3222جريمة ،أما
خال اكلسدا األن من  2012فقد تم تسد ل  1223جريمة لكلتروني ة ،نهو كليس باكلعدد اكلقل ل.
 باكل س ددتة كلس ددنت  2012ن  ،2012تعص دددا جد درالم املسد دا باأل ددخاص ع ددو االيرويد د قالم ددة الدد درالم املرتتت ددة ،ب س ددب تق دددا
ب %22 ،%21عل اكلعواىي من معموع الدرالم املسدلة ،بينما تمثل با ي األيواع األخر نسب ضع فة مقااية بها.
 باكل ستة كللسدا األن من سنة  ،2012تعصدا جرالم املسا بأيظمة املعالدة ا كل دة كللمعط دا قالمدة الددرالم املرتتتدة ،
ب ستة تقدا بحواىي  ،%22ن هي نستة كتيو مقااية بتا ي األيواع األخر .
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جملـة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية

 يحعدوت الددددن علد الددرالم اإلكلتروني دة املسدددلة كلددد مصددالح األمدن فقددم ،أت تلد الددرالم اكلتد قدددم أصددحابها عددكو  ،أن
الدرالم اكلت تم اكتشافها من طر فدرا األمدن املخعصدة بهدذا اكلندوع مدن الددرالم ،بينمدا اكلعددد اكلفعلدي كلهدذا اكلندوع مدن الددرالم
أك و من ذكلد بتثيدو ،باععتداا أن بعدض األ دخاص ال يصدربون بدالدرالم اإلكلتروني دة اكلتد مسدتهم بسدبب الخدو  ،أن ال ددل
أن أستاب أخر .
ن كلعل أهم أستاب تةايد عدد الدرالم اإلكلتروني ة في الدةالر مؤخرا يعد:
 تةايد لسعخدام االيروي فدي الدةالدر فدي اكلسدنوا األخيدو  ،ب دت ااتفعد نسدتة مسدعخدمل االيرويد ااتفعد لىد %12.2
مددن عدددد اكلسددكان سددنة  2012بعدددما كاي د  % 12.2سددنة  ،2012كلروتفددع مددر أخددر لى د  %22.2سددنة  ،2012ن هددذا مددا
سد فعح املدددا أمددام املدددرمين اكلددذين يعدددنن أيفسددهم معصددلين بااليرويد اكلددذت سيسدداعدهم فددي اكلق ددام بعدرالمهم دنن
أدنى تعب ،ف حانكلون الحصو عل معلوما ن أموا ا خرين دنن نجه بق؛
 يق ددإ اكلق ددوايين ن اكلتش ددريعا اكلردع ددة اكلت د تض ددتم مخعل ددف اكلعع ددامال اإلكلتروني ددة ف ددي ظ ددل اععم دداد مفه ددوم الحكوم ددة
االكلتروني ة؛
 ضعف يظام األمن ن الحماية اإلكلتروني ة في الدةالر ،ن اكلذت يؤدت لى سهوكلة اخرواا بعض املواقع املهمة في اكلتالد؛
 تتعم بعض اكلضحايا عدن االبدالع عدن الددرالم اإلكلتروني دة املرتتتدة فدي بقهدم خوفدا مدن املدعمدع أن اكلعدادا ن اكلعقاكل دد،
جعل املدرمين اإلكلتروني ين يعمادنن في ااتكاب هذا اكلنوع من الدرالم؛
ن كلعوض ح عدد اكلقضايا املعالدة مقااية بعل املسدلة خال اكلفرو  ،2012-2012تم تمث ل املعط ا املععلقة بذكل من الددن
اكلسابق في اكلرسم اكلت انل اكلعاىي:
الشكل رقم  :10عدد اجلرائم اإللكرتونية املسجلة واملعاجلة خالل الفرتة 0139-0130
عدد الجرائم االلكترونيةالمعالجة

عدد الجرائم االلكترونية المسجلة

1402
1773
2677

2019

2018

3522
1570
2130

2017
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من اكلشكل اقم  02يالبظ أن:
 خال اكلفرو  2012-2012تم معالدة عدد معع و من الدرالم اإلكلتروني ة من طر األمن اكلوطن الدةالرت؛
 ف ددي س ددنة  2012ت ددم معالد ددة  1220جريم دة لكلتروني دة م ددن معم ددوع  2130جريم ددة ،ب س ددتة تق دددا ب  ،% 23.21نك ددذكل الح ددا
باكل س ددتة كلس ددنت  2012ن ،2012فق ددد بلغد د نس ددتة الدد درالم اإلكلتروني د دة املعالد ددة  21.22ن 22.02علد د اكلع ددواىي ،ن ه ددي نس ددب
مرتفعددة جدددا ،نهددذا لن د علد شد ء فأليمددا يددد علد أن اكلسددلطا الدةالريددة تددوىي أهم ددة كتيددو كلهددذا اكلنددوع مددن الددرالم ،فيد
تعمل عل معابععه ن محاابعه باسعمراا .
ن من أجل تسه ل عمل املصالح األمن ة ن مساعدتها كللحد من هذ الدرالم ،هنا لجراءا ن تعل ما نجب اتتاعها يذكر مرها:
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 اكلعوع ة اكلدالمة عن طريق نسالل اإلعالم بمد خطوا هذا اكلنوع من الدرالم ،ن ك ف ة اكلععامل معها؛
 تعنب نشر أت معلوما أن صوا خص ة عل مواقع اكلعواصل االجعماعي ،كلعفادت االبر اا أن اكلسرقة...
 تعنب اسعخدام أت بريامح معهو املصدا ،أن لدخا كلما مرنا معهوكلة من أجل تعنب اكلقرصنة...
 تثب

برامح بماية من اكلفيونسا ن االخرواقا من أجل الحفاظ عل سالم الدهاا ن سرية املعلوما ؛

 عدم كشف كلما املرنا ألت بساب خصوصا تل املععلقة بالحسابا اكلتنت ة ان اكل ويدية؛
 اكلعتل غ عن مثل هذ الدرالم عند بدن ها ،ن باكلعاىي املساهمة في ادع مثل هذ اكلعصرفا غيو اكلقايوي ة؛
 .2.4الجريمة اإل كروني ة كي الج ائر حسب رراس ت ن مؤشرات ع مل ة:
كلقد بانكل عد ه ئا عامل ة دااسة مد ايتشاا الدرالم اإلكلتروني ة في اكلعاكلم ،ن كلعل أهمها:
 .2.2.4رراسة املويع ا ع مي : comparitech.com
من أجل اكلععر عل مد خطوا اكلوضع ف ما يخإ الدرالم اإلكلتروني ة في الدةالر ،ااتأينا عدرا مقاايدة بسد طة ملدد
اس ددعفحا ه ددذا اكلن ددوع م ددن الدد درالم ف ددي الدةال ددر ن بع ددض اكل دددن األخ ددر  ،ن ق ددد لععم ددديا علد د دااس ددة مقااي ددة ق ددام به ددا موق ددع
 comparitech.comفددي سددنة  ،2012بددو مددد تددوفر األمددن اإلكلتروننددل فددي دن اكلعدداكلم ،ب ددت عددمل اكلدااسددة  20دنكلددة مددن ب ددرهم
دن عرب دة نأخددر أجنب ددة ،نقددد اععمددد علد دااسدة كايد قددد قامد بهددا عددركة  kesperskyبدو يفددس املوضددوع ،ب ددت اكلدددن اكلتد
تحصددل علد أك ددو نسددتة فألنهددا دنكلددة تملد أضددعف أمددن لكلترونيي د نباكلعدداىي تكددون أكثددو عرضددة كللد درالم اإلكلتروني دة ،أمدا اكلدددن اكلت د
تعحصل عل أصغر معد في اكلدنكلة اكلت تمعل أقو أمن لكلتروننل ،نالددن اكلعاىي يوضح بعدض اكلددن اكلتد عدملتها اكلدااسدة،
ناكلت من ب رها الدةالر:
اجلدول رقم  :10معدل انتشار اجلرائم اإللكرتونية يف اجلزائر ودول أخرى
املرتبة

البلد

معدل انتشار اجلرمية اإللكرتونية

3

اجلزائر

22.02

01

مصر

18.11

01

اإلمارات العربية املتحدة

11.88

02

املغرب

11.40

00

تونس

12.20

10

اململكة العربية السعودية

10.99

11

الياابن

8.83

املصدر :من اعداد الباحثان اعتمادا على )(Mody, 2019
من خال الددن أعال يالبظ أن:
 من بين  20دنكلة عملتهم اكلدااسة ،ابعل الدةالر املركة األن في معد انعددام األمدن اإلكلتروننل،بمعدد يقددا
ب  ،% 22.22بما يعن أنها اكلدنكلة األقل بماية كلوساللها اإلكلتروني ة من بين  20دنكلة؛
 باكل سددتة كللدددن اكلعرب ددة األخددر  ،تددنخفض معدددال ايتشدداا الددرالم اإلكلتروني دة ،فنعددد  %32.22فددي تددونس ،ن
 % 32.12في املغرب ن % 32.22في اململتة اكلعرب ة اكلسعودية؛
 تعصدا اكل ابان جم ع اكلدن اكلت عملتهم اكلدااسة بمعد  2.21نتكون بذكل األكثو أمنا لكلتروني ا من اكلدن 22
األخر .
ن تععمد اكلدااسة عل عد معاييو كللحصو عل اكل ستة املئوية املطلوبة ،ناكلشكل اكلعاىي يوضح مخعلف اكلق م اكلت تحصل عليهم
الدةالر في هذ املعاييو :
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الشكل رقم  :11قيم املعايري اليت حتصلت عليهم اجلزائر يف الدراسة املقارنة
قيمة كل معيار
32.41

22.88

5.14
1

0.432

0.01

0.9

النسبة المئوية النسبة المئوية
النسبة المئوية النسبة المئوية
تشريع األمن التحضير الجيد النسبة المئوية
للهجمات المالية ألجهزة الكمبيوتر للهواتف المحمولة
لهجمات
االلكتروني لمواجهة الهجمات لهجمات
المصابة بالبرامج
المصابة
من طرف
بروتوكول
المشفرين
االلكترونية
الخبيثة
بالبرمجيات
البرمجيات
telent
cryptominers
الخبيثة
الخبيثة

املصدر :م إعدار ا ب حث ن اعتم را على)Rebecca mody , 2019( :

من خال اكلشكل أعال يالبظ أن:
 تحصل الدةالر عل نسب مرتفعة باكل ستة ألجهة اكلهواتدف اكلنقاكلدة نأجهدة اكلتمت دوتر املصدابة بداكل وامح الختيثدة،
ب ددت بلغد اكل سددب  % 22.22ن %32.11علد اكلعددواىي ،مددن معمددوع األجهددة املسددععملة ،فددي بددين بصددل علد نسددب
منخفضة في  3معاييو أخر ؛
 كلم تععد اكل ستة املئوية كللهدما املاكل ة من طر اكل ومع ا الختيثدة فدي الدةالدر  ،% 0.2فدي بدين كايد اكل سدتة
املئوية كلهدما املشفرين  ،% 2.11 cryptominersبينما تحصل عل أدنى نستة في هدما برنتوكو  telentب
% 0.01؛
 ف مددا يخددإ مع دداا اكلعحضدديو الد ددد ملواجهددة اكلهدمددا اإلكلتروني دة فقددد تحصددل الدةالددر عل د  0.132مددن  ،1أت
أقددل مددن اكلنصددف،ن هددو غيددو كددا ملدابهددة مخعلددف اكلهدمددا اكلت د قددد تععددرا كلهددا مخعلددف األجهددة أن اكل دوامح ،أن
املواقع االكلتروني ة ،كلذا نجب عليها لعاد اكلنظر ن بعدية في ك ف ة جديد من أجل لصال ذكل ؛
 تحصل الدةالر عل  1من  10في مع اا تشدريع األمدن اإلكلترونندل ،ن هدذا ااجدع لىد قلدة عددد اكلتشدريعا اكلتد تعدالا
ن تنظم الدرالم اإلكلتروني ة بمخعلف أيواعها؛
 .2.2.4مؤشر ااتح ر ا دنلي التص ات ةم اإل كرون :
يعدد مدؤ عدر األمدن اإلكلترونندل اكلعداكلم مؤع ادرا ا
مركتدا يعمدع بدين  25مؤع ادرا فدي مق دا مرجعدي نابدد كلرصدد اكلر امدا األمدن
اإلكلترونندل كلدد اكلددن األعضداء فدي االتحداد اكلددنىي كلالتصداال اكلتداكلغ عدددها  193دنكلدة ،نهدو يددنا بدو خطدة األمدن اإلكلترونندل
اكلعاكلم  ،نهي لطاا كللععانن اكلدنىي أطلقه االتحاد اكلدنىي كلالتصاال في عام  2007كلععةية اكلثقة ناألمن في مععمع املعلوما ،
)(united nations, 2018, p. 69نالددن اكلعاىي يوضح ترتيب اكلدن اكلعرب ة نفق هذا املؤعر:
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اجلدول رقم  :1ترتيب الدول العربية وفق مؤشر األمن اإللكرتوين
املرتبة عربيا

الدولة

قيمة املؤشر

املرتبة عامليا

3

اذملتة العربية السعودية

1.331

18

0

عمان

1.383

18

1

قطر

1.381

14

4

مصر

1.312

28

2

اإلمارات العربية اذت،دة

1.314

88

1

التويت

1.811

84

0

الب،ريئ

1.232

83

8

األردن

1.228

41

9

تويس

1.288

48

31

اذغرب

1.121

18

33

فلسطني

1.814

111

30

السودان

1.211

118

31

العراق

1.288

114

34

اجلزائر

1.282

113

32

سورو

1.284

111

31

ليبيا

1.218

114

30

لبنان

1.138

121

38

موريطاييا

1.114

112

39

صوماليا

1.141

128

01

جيبويت

1.188

121

03

اليمئ

1.111

142

00

148
1.112
جزر القمر
)Source : ( the International Telecommunication Union , 2018, pp. 57-58

من اكلشكل اقم  1يالبظ أيه:
 من بين  123دنكلة اكلت عملها اكلعقرير ،ابعل بعض اكلدن اكلعرب ة عل غراا اكلسعودية(  13عامل ا) ،نعمان ( 12عامل ا)،
قطر ( 12عامل ا) ،مراتب عامل ة ج د جعلتها تنافس أك و اكلدن املعطوا .
 تحصددل الدةالددر علد ق مددة  0.222فددي مؤعددر األمددن اإلكلتروننددل اكلعدداكلم  ،نهددي ق مددة أقددل مددا يقددا عرهددا أنهددا ضددع فة جدددا،
باععتدداا أن اكلق مددة األعلد هددي  ،1نهددذا يددد علد أن الدةالددر ال تدةا بع ددد فددي معددا مكافحددة الددرالم اإلكلتروني دة ،ن تطددوير
أمرها اإلكلتروننل.
 ابعل د الدةالددر املرتتددة  11عرب ددا ن 102عامل ددا فددي مؤعددر األمددن اإلكلتروننددل اكلعدداكلم  ،نهددي مراتددب جددد معددأخر  ،فتاكل س دتة
كللروتيدب اكلعرادل  ،تقدددم عليهدا  13دنكلددة عرب دة أت أكثدو مددن اكلنصدف ،أمددا باكل سدتة كللروتيدب اكلعدداكلم فقدد ابعلد ذيدل اكلروتيددب
أيضا.
.1.4ءهور الج ائرملواءهة الجريمة اإل كروني ة:
كلقددد أصددتح الدريمددة اإلكلتروني دة خطدرا كتيدوا علد اكلدددن  ،كلددذا كددان كلةامددا عليهددا ان تواكددب تطددوا هددذا اكلنددوع مددن الددرالم
كللحد من أخطاا  ،نالدةالر كغيوها من اكلدن سخر اكلوسالل نبذكل جهودا من أجل مواجهتها ،كلعل أهمها:
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 .2.1.4إ دارا قوايين نا يير ع ت املنظمة ألش الجريمة اإل كروني ة:
اغددم صددعوبة ضددتم نمكافحددة جدرالم االيروييد علد اكلصددع د اكلددوطن لال أن هنددا جهددودا معع ددو قددام بهددا املشددرع الدةالددرت
ملحااب ددة قراصد ددنة االيروي د د نلبد دداكلتهم قايوي د ددا علد د املحد دداكم ،معد ددأثرا بعد ددل اكلد دددن اكلعرب ددة اكلت د د نضد ددع قد ددوايين ملكافحد ددة الدريمد ددة
اإلكلتروني دة ،منددذ بدايددة األكلف ددة اكلثاكلثددة نعل د األخددإ من ددذ منعصددف اكلعشددرية األنى د مرهددا ،نمددن أهددم األم ددوا اكلت د أعطاهددا املش ددرع
الدةالرت أهم ة قصو هي أمن اكلدنكلة نالحفاظ عل اكلنظام اكلعام( .عاقلي ،2012 ،صفحة )12
ب ددت ذهتد الدةالددر لىد ص د اغة مشددرنع قددايون مكافحددة الد درالم اإلكلتروني دة اكلددذت يددنإ عل د جملددة مددن اإلجدراءا اكلت د
تحدددد آكل ددا اكلرقابددة عل د االيروي د نمحاابددة الدددنح املرتتطددة باكلشددتتة االفرواض د ة ،ب ددت قددام املشددرع الدةالددرت بألبددداث قسددم فددي
قايون اكلعقوبا في اكلقسم اكلسابع مترا من اكلفدإ اكلثاكلدت الخداص بالدنايدا نالددنح ضدد األمدوا تحد عندوان املسدا بأيظمدة
املعالدة ا كل ة كللمعط ا نيعضمن اكلقسم ثماي ة مواد من املاد  321مترا لى املاد  322مترا  ،2نفي عدام  2002أدخدل املشدرع
الدةال ددرت تع ددديال آخ ددر علد د ق ددايون اكلعقوب ددا بموج ددب ق ددايون اق ددم  ،02-23ب ددت ت ددم تش ددديد اكلعقوب ددة املق ددرا ملخعل ددف الدد درالم
اإلكلتروني ة دنن املسا باكلنصوص في بد ذاتها( .بلفترا ن بن عمة ،2012 ،صفحة )212
كما صادق الدةالر سنة  2011عل االتفاق ة اكلعرب ة ملكافحة جرالم تقن ة املعلوما ناكلت تهد لى تعةية اكلععانن بدين
اكل دددن اكلعرب ددة ف ددي مع ددا مكافح ددة ج درالم املعلوم ددا  ،كل ددداء أخط دداا ه ددذ الد درالم بفاظ ددا عل د اكل دددن اكلعرب ددة نمص ددالحها نس ددالمة
مععمعاتها نأفرادها( .املرسوم اكلرلا اقم  ،2011 ،222-11صفحة )1
نكلددم يتعددف املشددرع الدةالددرت عنددد ه ددذا الحددد ،بددل نسددع معددا اكلععامددل ف ددي اكلتيئددة اكلرقم ددة ،كليشددمل معدداال غيددو اكلقط دداع
اكلقضائل ،من خال اكلقايون اقدم  01-12اكلدذت يهدد لىد تحديدد اكلقواعدد اكلعامدة املععلقدة بداكلعوق ع ناكلعصدديق اإلكلتردوني ين ،أيدن
عالا آكل ا اكلعوق ع اإلكلتروننل ،نكذا اكلسلطا اكلت تشر عل ه لى جايب اكلنظام اكلقايونل كلعأدية خدما اكلعصديق اإلكلترونندل.
(مةانىي ،2012 ،صفحة )312
 .2.1.4إ ي ا ا ه ئ ت ملواءهة الجريمة اإل كروني ة :
قام اكلسلطا الدةالرية بألنشاء اكلعديد من اكله ئا ناكله اكل اكلت تهعم بقضايا الدرالم اإلكلتروني ة ،يذكر مرها:
 اكله ئددة اكلوطن ددة كللوقاي ددة مددن الد درالم املعص ددلة بعتنوكلوج ددا االعددالم ناالتص ددا  :ب ددت يص د عل د لنشددائها املدداد  13م ددن
اكلقددايون  01/02املددؤاف فددي  2أن  2002املعضددمن اكلقواعددد الخاصددة كللوقايددة مددن الد درالم املعصددلة بعتنوكلوج ددا االعددالم
ناالتصا ؛
 املعه ددد اكل ددوطن كلندكل ددة الدنال ددة عل د اإلج درام :ناكل ددذت يعك ددون م ددن اب ددد عش ددر دال ددر معخصص ددة ف ددي مع دداال مخعلف ددة،
جم عهددا تضددمن ليعدداا الخ ددو  ،فدددالر اإلعددالم ا ىددي ناإلكلتروننددل مكلفددة بمعالدددة نتحل ددل نتقددديم كددل دكل ددل اقمد يسدداعد
اكلعداكلة ؛
 اكله ئا اكلقضال ة الدةال ة املعخصصة :ب دت أن اكلسدلطة اكلقضدال ة سدتععامل تأك ددا فدي قضدايا الددرالم املعصدلة بعتنوكلوج دا
اإلعالم ناالتصا  ،نالس ما بعد االيتشاا اكلواسع ناملر ايد لى اكلشتكا اكلرقم ة في ب ا املواطنين ،نمنذ  2003قام نااا اكلعد
بدداطالا بريددامح تكددوين خدداص باكلقضددا هدفدده افددع مسددعو أداء اكلقضددا  ،كل واكددب اكلعطددوا الخدداص بعدرالم املعلومات ددة ؛ (بوضد ا ،
 ،2012اكلصفحا )320-322

خ تمة:
.5
كللدريمددة اإلكلتروني دة ص ددد كتي ددو ج دددا ف ددي جم ددع دن اكلع دداكلم ،ب ددت أص ددتح تش ددكل تهدي دددا خطي دوا القعص ددادها نيموه ددا،
فالدريمة اإلكلتروني ة أصتح أمرا مرعتا خصوصا كلد اكلدن اكلعرب ة ،ملا تسبته من أضراا كثيو عل مخعلف األصعد  ،كلذكل
البد من نضع قوايين نأيظمة صاامة كلردع مرتتب الدرالم اإلكلتروني ة بأسرع نق ممتن.
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كلذكل كان كلةاما عل الدةالر أن تساير هذ اكلثوا املعلومات ة بأليعاد بلدو سدريعة نمراجعدة تشدريعاتها فدي هدذا املددا بمدا
يواكب اكلعطوا الحاصدل ،فايضدم كلالتفاق دا اكلدنكل دة كلسدد فراغهدا اكلتشدريعي نقامد بععدريم األفعدا املاسدة بداكلنظم املعلومات دة
نمعابعة املدرمين ،لال أنها ال تةا تعر ااتفاعا كتيوا في الدرالم اإلكلتروني ة .
ا نت ئم:
 ااتفاع كتيو كللدرالم اإلكلتروني ة في الدةالر في اكلسنوا األخيو ؛
 عدم االهعمام بعأمين مخعلف األجهة اإلكلتروني ة املسعخدمة مما يعرضها كلالصابة باكل ومع ا الختيثة؛
 تعمل اكله ئا امل شأ ملواجهة هذا اكلنوع من الدرالم عل معالدة أك و عدد مرها؛
 اغددم الدهددود املتذنكلددة مددن طددر املشددرع الدةالددرت كللعصدددت كللددرالم اإلكلتروني دة ،لال أيدده كلددم يخصددها بقددايون قددالم بذاتدده
كللعحتم فيها بصرامة؛
 اكلعتاين اكلتتيو بين دن اكلعاكلم في مكافحة الدريمة اإلكلتروني ة ؛
ا تو ت:
 ضرنا لبرام اتفاق ا عرب ة ندنكل ة في معا مكافحة الدرالم اإلكلتروني ة؛
 عل د اكل دددن اكلراغت ددة ف ددي لاس دداء بكوم ددة لكلتروني دة ياجح ددة أن تعم ددل علد د اكلعص دددت ملخعل ددف اكلعح ددديا ناملع ق ددا اكلتد د
تواجهها ،مثل الدرالم اإلكلتروني ة؛
 عل الدةالر اقعناء برامح بماية معطوا من أجل مواجهة مخعلف اكلتهديدا اكلت تمس ب تها اكلعحع ة؛
 ضرنا مراجعة اكلتشريعا ناصداا تشريعا جديد تشدد اكلعقوبا عل مرتتب الدريمة اإلكلتروني ة؛
 تفع ل اسلوب اكلعوع ة كلد مسعخدمل مخعلف عتكا اإلتصاال اكلعامل ة ؛
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