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ملخص:
إن الثورة اليت حدثت يف جمال املعلوماتية قد أدت إىل ارتكاب سلوكيات غري املشروعة فرضت إضفاء الصفة اجلرمية عليها
مساها املشرع جرائم تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،ولضمان فعالية متابعتها ،مت إنشاء قطب جزائي متخصص يف هذا النوع من
اجلرائم زوده املشرع مبهمة املتابعة والتققي فيها وكذا احلكم يف اجلنح املتعلقة هبا ،وتبدو أمهية املوضوع يف إبراز القيمة املضافة اليت
حيققها وجود هذا القطب املتخصص يف مثل هذه اجلرائم ،حيث وقفنا على خمتلف الدوافع اليت تستدعي التخصص يف متابعة هذه
اجلرائم وكذا إىل طبيعة اإلجراءات املتبعة ،لنتوصل إىل نتيجة مفادها أن التقدي ملكافقة هذه اجلرائم يبقى مرهونا بفعالية اجلهاز
القضائي من حيث ختصص القضاة ،وكذا بتعاون خمتلف األجهزة اإلدارية سيما اهليئة املكلفة بالوقاية من هذه اجلرائم وكذا تفعيل
التعاون القضائي الدويل للكشف عنها.

كلمات مفتاحية :القطب اجلزائي؛ جرائم اإلعالم واالتصال؛ املكافقة؛ املتابعة؛ التققي .

Abstract:
The digital revolution has led to the emergence of cyber crime, named by
Algerian legislator crime related to information and communication technologies.
The specify of these crimes makes it necessary to establish National Penal
Unit for the fight against crime related to information and communication
technologies to prosecute these crimes, which is considered an important step in
the fight against cybercrime policy.
In this study, we tried to analyze the different legislative rules related to this
subject, so we concluded the necessity of ensuring good training of judges in the
field of cyber-crime, as well as activating international judicial cooperation.
Keywords: National Penal Unit; Crime related to information and communication
technologies; Faight; Proceedings; judicial investigation.
* المؤلف المرسل.
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مقدمة:
إن مجلة التقوالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية احلاصلة يف اجملتمع تكون هلا ال حمالة انعكاسات واضقة على
املنظومة القانونية ،اليت يفرض عليها أن تتجاوب مع املعطيات اجلديدة واألخذ باآلليات القانونية املناسبة الحتوائها ضمن
أطر قانونية واضقة ،وعندما يتعل األمر مبمارسات غري مشروعة من شأهنا إحلاق الضرر باألفراد وباجملتمع ككل ،فإن
تدخل املشرع يصبح أكثر من ضرورة.
حيث أن ظهور وتطور املعلوماتية وتطبيقاهتا املختلفة قد أدى إىل بروز إشكاالت قانونية جديدة مل تكن معروفة من
قبل ،وجد القاضي إزاءها فراغا تشريعيا؛ حيث مل تستطع الشريعة العامة أن جتد احللول املناسبة هلذه اإلشكاليات الناجتة
أساسا عن الطبيعة اخلاصة للسلوكيات املرتبطة باملعلوماتية والتقنيات العالية املستعملة ،وعندما تبلغ هذه املمارسات حد
السلوك اإلجرامي ،فإهنا تصطدم باملبادئ القانونية املستقرة وعلى رأسها مبدأ الشرعية الذي يقضي بأنه " :ال جرمية وال
عقوبة وال تدابري أمن إال بنص ".
هذا ما دفع املشرع اجلزائري وعلى غرار العديد من التشريعات املقارنة إىل التدخل سنة  2772مبوجب القانون -72
1 74لوضع قواعد هتدف إىل الوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال عن طري التعريف هبذه األخرية
باعتبارها ظاهرة إجرامية حديثة يكتنفها الكثري من الغموض  ،على أن هذا النص اخلاص هبذه اجلرائم مل يكن األول الذي
أسس لنظام جترميي خاص يتعل بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال؛ حيث تضمن قبله القانون  11-74قسما كامال
متعلقا جبرائم املساس بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات.2
إن اعتماد هذه اجلرائم يف ارتكاهبا على وسائل إليكرتونية وتكنولوجيات التواصل واالتصال ،ومتيزها بالطابع التقين
وارتكاهبا يف بيئة غري مادية ،باإلضافة إىل االنتشار الواسع هلا متاشيا مع االستعمال الواسع لوسائل اإلعالم واالتصال
وتطورها السريع قد دفع إىل تدخل املشرع سنة  2721إلنشاء قطب جزائي ذو اختصاص وطين يعىن مبكافقة جرائم
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،وذلك من خالل تعديله قانون اإلجراءات اجلزائية مبوجب األمر .3 11-21
يف الواقع ،فإن هذا القطب اجلزائي قد جاء يف إطار تفعيل اجلهاز القضائي ،أو باألحرى دعم جهاز العدالة للتمكن
من متابعة هذه اجلرائم اليت أضقت تشكل خطرا حمدقا باجملتمع ومتس بنسيجه الداخلي ،ولقد أفرد األمر  11-21بابا
كامال للقطب اجلزائي ملكافقة اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال موضقا مجلة من األحكام املتعلقة
باختصاصاته.
إن دراسة موضوع القطب اجلزائي ملكافقة اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال يكتسي أمهية بالغة بالنظر
إىل حداثة املوضوع ،حيث يعد خطوة هامة يف تفعيل اجلهاز القضائي مل تأخذ حقها بعد من البقث والدراسة وتقييم
األحكام القانونية املتعلقة هبا ،كما يكتسي املوضوع أيضا أمهية على مستوى الواقع من خالل التعريف هبذا القطب هبدف
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نشر ثقافة قانونية تساهم يف توعية اجملتمع وبالتبعية تساهم يف الوقاية والتقليل من حجم هذه اجلرائم قدر اإلمكان ،وهو ما
دفعنا إىل اختيار هذا املوضوع للدراسة والبقث منطلقني يف ذلك من إشكالية تتمقور حول :القيمة المضافة التي
يمكن أن يحققها هذا القطب القضائي في إطار مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بالنظر
إلى دوافع إنشائه وبالنظر إلى الصالحيات التي يتمتع بها ؟

إن تناول هذا املوضوع قد فرض علينا اتباع منهجني للدراسة ،املنه الوصفي قصد التعريف واإلحاطة باملفهوم
التشريعي للجرائم املتص لة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال واملنه التقليلي الذي يسمح بتقييم النصوص القانونية اخلاصة
باملهام والصالحيات اليت أسندها املشرع للقطب اجلزائي املختص جبرائم اإلعالم واالتصال.
من ناحية أخرى فرضت علينا إشكالية الدراسة اتباع خطة ثنائية من حمورين :نتناول يف المحور األول دواعي إنشاء
القطب اجلزائي ملكافقة جرائم اإلعالم واالتصال ،أما المحور الثاني ،فسوف خنصصه للقديث عن اختصاص القطب
اجلزائي ملكافقة جرائم اإلعالم واالتصال.

المحور األول :دواعي إنشاء القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
إن استقداث قطب جزائي متخصص يف جرائم اإلعالم واالتصال يندرج ضمن دوافع موضوعية تتمثل يف الطبيعة
اخلاصة هلذا النوع من اجلرائم والذي يستتبع نوعا من التخصص القضائي (أوال) وكذا ضمن دوافع إجرائية تتعل باحلاجة
إىل تفعيل اجلهاز القضائي اجلزائري (ثانيا).
أوال :الطبيعة الخاصة للجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
إن احلديث عن الطبيعة اخلاصة جلرائم اإلعالم واالتصال يقتضي منا التطرق إىل مفهوم هذه اجلرائم من ناحية،
وإىل مظاهر خصوصية هذه اجلرائم من ناحية أخرى.
-0مفهوم الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

إن من اجملمع عليه من قبل الفقه هو غياب إمجاع خبصوص تعريف اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال؛
حيث تتعدد املفاهيم وختتلف باختالف الزاوية اليت ينظر منها إىل هذه اجلرائم ،ومن أمثلة التعريفات األكثر شيوعا ،واليت
وردت بشأن اجلرمية املعلوماتية هي تلك اليت تصفها بأهنا " :املخالفات اليت ترتكب ضد األفراد أو اجلماعات من األفراد
بدافع اجلرمية أو بقصد إيذاء مسعة الضقية أو أذى مادي أو عقلي للضقية مباشر أو غري مباشر باستخدام شبكات
االتصاالت مثل األنرتنيت عن طري احلاسوب أو اجلوال" .4كما مت تعريفها أيضا بأهنا " :فعل أو امتناع عمدي ينشأ عن
االستخدام غري املشروع لتقنية املعلومات ،يهدف إىل االعتداء على األموال املادية أو املعنوية أو االعتداء على خصوصية
األفراد".5
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أمام هذا التذبذب يف املفاهيم التشريعية ،وضع املشرع اجلزائري مفهوما للجرمية املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم
واالتصال ضمن القانون  74-72وكذا من خالل القانون املنشئ للقطب اجلزائي املختص  ،11-21فكيف ميكن قراءة
هذا املفهوم من خالل النصني؟
بداية ،فإن مالحظة هامة ملفتة لالنتباه تتعل بالتسمية اليت اعتمدها املشرع اجلزائري خبصوص هذا النوع من
اجلرائم؛ حيث وعلى خالف ما درج عليه الفقه من تسميات وكذا ما اعتمدته بعض التشريعات املقارنة من قبيل "اجلرائم
السيربانية" و "اجلرائم اإلليكرتونية" و"اجلرائم املعلوماتية" و" جرائم األنرتنيت" وغريها ،فإن املشرع اجلزائري قد اعتمد تسمية
"اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال" يف حماولة منه -على ما يبدو -ملد نطاق التجرمي إىل أقصى احلدود
املمكنة ومن أجل لفت االنتباه إىل أن السلوك اإلجرامي يتجاوز املساس أو التالعب باملعطيات اآللية إىل استعمال
الوسائل التكنولوجية الرتكاب حىت اجلرمية بصورهتا التقليدية.
هذا ،وحتقيقا ملبدأ الشرعية وضمانا ملد جمال تطبي األحكام اجلزائية اخلاصة باجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم
واالتصال إىل كل السلوكيات املشتبه يف اعتبارها جرائم من هذا النوع ،تدخل املشرع اجلزائري بوضع تعريف تشريعي
للجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال من خالل القانون  ،74-72كما تضمن أيضا القانون  11-21إضافة
هامة هبذا اخلصوص.
حيث عرفها املشرع ضمن القانون  74-72يف الفقرة (أ) من املادة  2على أهنا " :جرائم املساس بأنظمة املعاجلة
اآللية للمعط يات احملددة يف قانون العقوبات وأي جرمية أخرى ترتكب أو يسهل ارتكاهبا عن طري منظومة معلوماتية أو
نظام لالتصاالت اإلليكرتونية ".
من خالل هذا النص ،يبدو أن املشرع اجلزائري قد أحسن بوضع هذا التعريف الذي مجع فيه خبصوص هذا النوع من
اجلرائم بني تلك السلوكيات املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات ،واليت وردت ضمن قانون العقوبات  6كجرائم

معلوماتية وبني مجلة األفعال اليت ترتكب بواسطة أو ضد أنظمة املعلومات .7
حيث تتمثل األوىل يف مجلة األفعال املاسة بنظام املعاجلة اآللية للمعطيات ،كجرمييت الدخول أو البقاء غري املصرح هبما
داخل النظام وكذا جرمية التالعب غري املصرح به بنظام املعاجلة اآللية ،8بينما تتمثل الثانية يف تلك اجلرائم التقليدية اليت
ترتكب أو يسهل ارتكاهبا باستخدام منظومة معلوماتية؛ واليت ختتلف بني تلك اليت نص عليها املشرع ضمن قانون
العقوبات كجرمية القذف وجرمية السب ،...وتلك اليت تناولتها نصوص خاصة كقوانني امللكية الفكرية مثال كجرمية تقليد
املصنفات املعلوماتية...إخل.
وبالرجوع إىل القانون  ،11-21جند أن املشرع قد حافظ على التعريف ذاته اخلاص جبرائم اإلعالم واالتصال ضمن
املادة  211مكرر  ،20غري أنه جاء باجلديد من ناحيتني اثنتني مها:
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 أوال ،حتديد أصناف اجلرائم اليت متثل اختصاصا نوعيا حصريا للقطب اجلزائي املتخصص  -كما سنرى الحقا ، -وهوأمر منطقي ،طاملا أن النص يتعل هبذا القطب ،وكذا استعماله ملصطلح " اجلرائم املرتبطة باجلرائم املتصلة بتكنولوجيات
اإلعالم واالتصال" ؛ ويقصد هبا كل اجلرائم ذات االرتباط باجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،يف حماولة ملد
التجرمي إىل كل ما يتم أو يرتبط بالنظم املعلوماتية.
ثانيا ،اعتماد مفهوم " اجلرمية املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال األكثر تعقيدا" ،واليت عرفها بأهنا ... " :اجلرميةاليت بالنظر إىل تعدد الفاعلني أو الشركاء أو املتضررين أو بسبب اتساع الرقعة اجلغرافية ملكان ارتكاب اجلرمية أو جسامة
آثارها أو األضرار املرتتبة عليها أو لطابعها املنظم أو العابر للقدود الوطنية أو ملساسها بالنظام واألمن العموميني ،تتطلب
استعمال وسائل حتري خاصة أو خربة فنية متخصصة أو اللجوء إىل تعاون قضائي دويل" .9
وباملقارنة بني هذا املفهوم وبني املفهوم الوارد ضمن القانون  74-72يبدو لنا أن املشرع قد حافظ على املعيار
الواسع لتكييف اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال من ناحية املوضوع؛ أي اجلرائم الواقعة على أنظمة املعاجلة
اآللية للمعطيات واجلرائم اليت تتم بواسطة باستخدام أجهزة اإلعالم واالتصال ،كما أنه استعمل وخالفا للقانون 74-72
مصطلح " اجلرائم املرتبطة هبا" ،ويف هذا املوقف تأكيد واضح من املشرع على توسيع جمال تكييف هذا النوع من اجلرائم.
 -2خصوصية الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال:
تعد اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال جرائم مستقدثة ،وذلك يف مقابل اجلرائم التقليدية ،وتستمد هذه
اجلرائم خصوصيتها من بعض اخلصائص اليت متيزها ،واليت ميكن إبراز أمهها فيما يلي:
 توصف اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بأهنا جرائم أساسها أنظمة معلوماتية ،واليت قد تكون موضوعاللجرمية (مستهدفة) ،وإما أن متثل هذه األنظمة دعامة مثال من خالل ختزين برام مقرصنة مثال ،كما قد تكون وسيلة
لتنفيذ جرائم تقليدية يسهل ارتكاهبا عن طري استعمال هذه األنظمة.10
 كما حيتمل أيضا أن تكون هذه اجلرائم عابرة للقدود الوطنية ،وهذا يرجع إىل الطابع االفرتاضي فيها ،وهو ما يضفيطابع اخلطورة عليها ،ويفرض من ناحية أخرى تكثيف صيغ التعاون القضائي الدويل ملكافقتها.
 كما توصف بأهنا جرائم ناعمة ال تقوم يف العادة على العنف مبختلف صوره .11 من ناحية أخرى يتميز هذا النوع من اجلرائم بأنه ذو نطاق واسع؛ حيث متس هذه اجلرائم جماالت خمتلفة قد تتعلبالنظام العام واألمن وقد تتعل باحلياة اخلاصة لألفراد ،كما قد متس حبقوق امللكية الفكرية...إخل ،12وهو ما جعل هذه
اجلرائم حمل جدل بني الفقهاء حول مفهومها ،الذي خيتلف باختالف الزاوية اليت ينظر هبا إليها.
 يضاف إىل ذلك أن النتيجة اإلجرامية يف جرائم اإلعالم واالتصال تثري مشاكل متعددة من حيث زمان ومكان حتققها؛حيث من املمكن أن يرتكب السلوك يف العامل االفرتاضي ،بينما تتقق النتيجة يف الواقع ومن مثة يكون هناك امتداد يف
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اجلرمية من العامل االفرتاضي إىل العامل املادي ،غري أن هذه اخلاصية ليست عامة ،فبخصوص جرائم التقنية ،فإن أثرها ال

ميتد إىل العامل املادي؛ حيث تبقى افرتاضية ،وهو ما يثري الصعوبة يف اكتشافها .13
هذا ،باإلضافة إىل غريها من اخلصائص اليت جتعل من الصعب مواجهتها وفرضت نوعا من التخصص على مستوى
اجلهاز القضائي.
ثانيا :الحاجة إلى تفعيل الجهاز القضائي بقطب متخصص في جرائم تكنولوجيات اإلعالم واالتصال:

إذا كانت النصوص اجلنائية املوضوعية قد واجهتها صعوبات مجة خبصوص تطبيقها على اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا

اإلعالم واالتصال ودفعت إىل حتيينها ،فإن النصوص اجلزائية اإلجرائية تواجه الصعوبات ذاهتا خبصوص املتابعة والتققي
بغرض الكشف عن هذه اجلرائم ومعاقبة مرتكبيها.
إن إنشاء قطب جزائي متخصص يف اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال يندرج ضمن اسرتاتيجية شاملة
للدولة إزاء هذا النوع من اجلرائم ،إذ ميثل هذا القطب خطوة إضافية يف مسار التصدي للجرائم اإلليكرتونية؛ بعدما أنشأ
املشرع يف السياق ذاته هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافقتها وأدرجها
ضمن زمرة "السلطات اإلدارية املستقلة" ،على خالف القطب اجلزائي الذي يكتسي الطبيعة القضائية.
حيث جتدر اإلشارة –هبذا اخلصوص-إىل أن األقطاب اجلزائية عموما هي عبارة عن " :جهات قضائية متخصصة
للنظر يف بعض اجلرائم اليت حددها القانون وليست جبهات قضائية خاصة تنشط بإجراءات قانونية مستقلة خترج عن نطاق
النظام القضائي الساري املفعول" .14وتأسيسا على ذلك ،يظهر القطب اجلزائي كوسيلة لضمان فعالية املمارسة القضائية
خبصوص اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،وميكن اعتباره خطوة إلرساء نظام التخصص القضائي يف
اجلزائر.
ذلك أن السري يف اجتاه التخصص القضائي ضرورة فرضتها العوملة اليت أفرزت العديد من املعطيات ليس بإمكان القضاء
بصورته احلالية أن يتصدى هلا ،سيما خبصوص جرائم التكنولوجيا الفائقة بسبب االحرتاف والذكاء الذي يتميز به مرتكبوا
هذه اجلرائم وبسبب سهولة إخفاء آثار اجلرمية ،يضاف إىل ذلك العبء الثقيل الذي يقع على القضاء عموما والذي جيعل
من السري حنو التخصص ضرورة ال مفر منها ،وإذا كانت األقطاب اجلزائية عموما ال تشكل ختصصا قضائيا باملعىن الدقي
للمصطلح ،إال أهنا تعد خطوة هامة للسري حنو االجتاه.
واملالحظ أن الدول قد أدركت خماطر هذه اجلرمية ،فباإلضافة إىل النصوص القانونية اليت مت إصدارها ،فإنه على صعيد
الواقع أيضا ،تظهر بعض اجلهود املبذولة على مستوى التكوين القضائي من خالل ورشات نظمتها وزارة العدل استهدفت
فئة القضاة حتديدا ،وكذا يف إطار بعض الربام الدولية من قبيل الربنام األورويب ) (cyber Sudالذي أطلقه االحتاد
األورويب ،والذي يهدف إىل ترقية الشراكة الدولية يف إطار اجلرمية السيربانية بني دول االحتاد ودول اجلوار يف اجلنوب وعلى
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رأسها دول املغرب العريب

15

ولقد شارك بعض القضاة اجلزائريني حتت وصاية وزارة العدل يف ورشات خاصة بالشراكة

املؤسساتية الدولية يف جمال السيربانية ،كل ذلك يف إطار تكوين العنصر البشري ،سيما القضاة باملعلومات الدقيقة حول
بعض املسائل املرتبطة باجلرائم ذات الصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ،واليت متكنهم من القيام مبتابعتها والتققي فيها
وكذا تفعيل الشراكة الدولية يف ذات اجملال.

16

المحور الثاني :اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال:
باإلضافة إىل نصه على إنشاء القطب اجلزائي الوطين ملكافقة اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
ضمن املادة األوىل منه ،تضمن القانون  11-21أيضا األحكام املتعلقة بتقديد صالحيات هذا القطب مبا يساعده يف
رفع أدائه توافقا مع التطورات واملستجدات احلاصلة ،ومن ذلك قام املشرع بتوسيع االختصاص احمللي لدى القطب ومنقه
قواعد إجرائية خاصة من شأهنا تفعيل التصدي للجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،وعلى ذلك سنتطرق
لدراسة اختصاص القطب اجلزائي الوطين ملكافقة اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال (أوال) مث نعرج إىل تبيان
اإلجراءات اخلاصة املتبعة أمامه (ثانيا).
أوال :قواعد اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال:

سب للمشرع مبوجب القانون رقم 1714-74أن نص على جواز متديد االختصاص احمللي لبعض احملاكم املذكورة
على سبيل احلصر إىل دائرة اختصاص حماكم أخرى وذلك عن طري املرسوم التنفيذي رقم  18041-70حيث خصها
بنوع حمدد من اجلرائم اخلطرية واملعقدة.
والقطب اجلزائي الوطين ملكافقة اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال واح ٌد من هذه األقطاب اجلزائية،
حيث أخضعه املشرع لقواعد اختصاص خمتلفة حنتاج لتقديدها التطرق إىل كل من االختصاص احمللي فاالختصاص

النوعي.
-0االختصاص المحلي للقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال:

لدراسة االختصاص احمللي للقطب اجلزائي الوطين ملكافقة اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
سنتطرق إىل كل من طبيعة االختصاص احمللي للقطب وحتديد االختصاص احمللي له.

أ-طبيعة االختصاص المحلي للقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال:
يتمثل االختصاص احمللي حبسب األصل فيما جاءت به نص املادة  022فقرة 19 71من قانون اإلجراءات
حمل اجلرمية أو حمكمة حمل إقامة أحد املتهمني أو
اجلزائية واليت جاء فيها ما يلي" :ختتص حمليا بالنظر يف اجلنقة حمكمة ّ
شركاؤهم أو حمل القبض عليهم ،ولو كان هذا القبض لسبب آخر".
ومع ذلك وضع املشرع هلذه القاعدة استثناء خبصوص االختصاص مبجموعة من اجلرائم وذلك من خالل نص الفقرة
 1من املادة نفسها واليت جاء فيها ما يلي" :جيوز متديد االختصاص احمللي للمقكمة إىل دائرة اختصاص حماكم أخرى عن
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طري التنظيم ،يف جرائم املخدرات واجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية ،واجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات
وجرائم تبييض األموال واإلرهاب ،واجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف" .تطبيقا هلذه الفقرة م ّد املشرع من خالل
املرسوم التنفيذي رقم  041-70الساب الذكر االختصاص احمللي املوسع لكل من وكالء اجلمهورية ،قضاة التققي ،
حماكم جمالس قضائية وذلك يف إطار اجلرائم نفسها.20
وخبصوص االختصاص باجلرائم املتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال مبوجب اختصاص حملي موسع يربر اخلروج

عن معايري االختصاص األصلية وذلك باتساع مكان ارتكاب هذه اجلرائم خارج حدود االختصاص احمللي التقليدي من
جهة ومن جهة أخرى انتشار األعمال املكونة لعناصر هذه اجلرائم قد يكون عرب كامل الرتاب الوطين وقد يتعدى حدود
الدولة نفسها ،األمر الذي جيعل التمسك باملعايري التقليدية واألصلية لالختصاص يشكل عائ ًقا أمام السيطرة على هذا
النوع من اجلرائم ومكافقته.
وهذا ما أكد عليه املشرع يف نص املادة  211مكرر  20من القانون رقم  11-21الساب الذكر ،واليت جاء فيها
ما يلي" :ميارس وكيل اجلهورية لدى القطب اجلزائي الوطين ملكافقة اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،وكذا
قاضي التققي ورئيس ذات القطب صالحيتهم يف كامل الرتاب الوطين".
واملقصود من هذا النص أن املشرع منح للقطب اجلزائي املذكور اختصاصا إقليميا وطنيا ،حبيث ميتد اإلقليم كامل
الدولة اجلزائرية كوحدة اقليمية على اعتبار اجلرائم املرتبطة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال تتسم باتساع مكان وأشخاص
ارتكاهبا وكما أهنا على درجة من اخلطورة والتعقيد.
هذا وقد نصت املادة  02الفقرة األوىل 21نصت على أن األقطاب اجلزائية املتخصصة تتشكل ضمن احملكمة ذات
االختصاص العام.
وال تكون تابعة للمجالس القضائية أي تنشأ داخل احملكمة وتكون طبعا مستقلة عن أقسامها  ،فإن نص املادة
22

23
كدا ملا جاء يف نص املادة  02كما يلي" :ينشأ على مستوى حمكمة مقر جملس قضاء اجلزائر
 211مكرر  22جاء مؤ ً
قطب جزائي وطين متخصص يف املتابعة والتققي يف اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال واجلرائم املرتبطة هبا"،
هذا باإلضافة إىل أن تعيني القضاة يكون بنفس طريقة تعيني قضاة احملكمة ،ويتشكل القطب اجلزائي كجهة قضائية من
تشكيلة مجاعية متخصصة مثل باقي أقسام احملكمة ،24ومع ذلك ال يعترب القطب اجلزائي الوطين ملكافقة اجلرائم املتصلة
بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال جهة قضائية قائمة بذاهتا يف إطار هيكل التنظيم القضائي اجلزائري.25

ب -تحديد االختصاص المحلي للقطب الجزائي الوطني:

عدد خاص بفعاليات امللتقى الدويل  " :القانون اجلنائي لألعمال حنو توجه جديد للتجريم "
املنعقد يوم  20أكتوبر  2720عرب التحاضر املرئي عن بعد ZOOM
74

القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال /بن عميور أمينة – بوحاليس إلهام
المجلد  / 70الع ــدد)2722( 70 :

سب للمشرع اجلزائري ومبوجب القانون رقم  14-74الساب الذكر أن حدد االختصاص احمللي لألقطاب اجلزائية
املتخصصة وذلك من خالل نص املواد  022 ،00 ،47منه ،حيث أنه مت توسيع االختصاص احمللي لكل من وكيل
اجلمهورية ،قاضي التققي  ،وكذا احملكمة إىل دائرة اختصاص حماكم أخرى.
ويف إطار تطبي هذا النص عمل املشرع على تطبي نفس قواعد توسيع االختصاص للقطب اجلزائي الوطين ملكافقة
جرائم تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،وذلك مبوجب نص املادة  211مكرر  20من القانون رقم  11-21الساب
الذكر . 26غري أن هذا االختصاص املوسع إىل كامل الرتاب الوطين فصل فيه املشرع بشيء من الدقة يف قيام اختصاص
القطب املعين ،وذلك كاآليت:
 -اختصاص حصري للقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال:

مبوجب نص املادة  211مكرر  20من القانون رقم  11-21الساب الذكر ،خول املشرع القطب اجلزائي الوطين
ملكافقة اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال اختصاصا حصريا فيما خيص اجلرائم اليت حددهتا املادتني 211
مكرر  24و  211مكرر  ،21يف كافة أحناء الرتاب الوطين دون سواه ،وذلك بالنظر إىل خصوصية تلك اجلرائم اليت وجد
من أجلها و مبوجب تشكيلة قضاة متخصصة يف هذا النوع من اجلرائم اليت تتسم باخلطورة والتعقيد واليت متتد إىل خارج
حدود الدولة اجلزائرية.

اختصاص مشترك للقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال:باإلضافة إىل االختصاص احلصري للقطب اجلزائي الوطين ملكافقة اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
والساب ذكرها ،يقوم اختصاص هذا األخري حسب نص املادة  211مكرر  20مبناسبة قيام اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة
اآللية للمعطيات ،واليت متد االختصاص احمللي هبا وف لنص املادة  00الفقرة الثانية لوكيل اجلمهورية إىل دائرة اختصاص
حماكم أخرى.27
وكذلك األمر بالنسبة المتداد اختصاص قاضي التققي مبناسبة هكذا جرائم وفقا لنص املادة  47الفقرة  27من قانون

اإلجراءات اجلزائية. 28

ميتد االختصاص احمللي كذلك مبناسبة اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات للمقكمة وذلك كقطب جزائيمتخصص وذلك وفقا لنص املادة  022الفقرة  71واليت حددت االختصاص النوعي هلا.29
هذا باإلضافة إىل أن مسألة متديد االختصاص لكل من وكيل اجلمهورية ،قاضي التققي واحملكمة املختصة يعود
للتنظيم الذي جاء تطبيقا ألحكام املواد  00و  47و  022من قانون اإلجراءات اجلزائية والذي يتمثل يف تطبي نص
املادة  71من املرسوم التنفيذي رقم  041-70الساب الذكر.30
– اختصاص وجوبي للقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال:
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وفقا لنص املادة  2711مكرر  21من القانون رقم  11-21الساب الذكر يقوم االختصاص احمللي وجوبا للقطب
اجلزائي الوطين ملكافقة اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال إذا ما تزامن مع اختصاص القطب اجلزائي الوطين
االقتصادي واملايل ،وهو اختصاص تفضيلي وهذا راجع الرتباط عناصر اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال مع
عناصر اجلرائم االقتصادية واملالية وحتققها وتداخل أطرافها.
وبالرغم من إعطاء املشرع األولوية يف االختصاص للقطب اجلزائي الوطين ملكافقة اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم
واالتصال يف حالة التزامن مع اختصاص القطب اجلزائي الوطين ملكافقة اجلرمية االقتصادية واملالية ،إالّ أنه سقب منه
االختصاص يف احلالة اليت يتزامن فيها اختصاصه مع اختصاص حمكمة مقر جملس قضاء اجلزائر نفسها مبوجب نص املادة
 211مكرر  22من القانون  11-21الساب الذكر ،وذلك مبناسبة جرائم اإلرهاب والتخريب ،وكذا اجلرمية املنظمة عرب
الوطنية ذات الوصف اجلنائي واجلرائم املرتبطة هبا ،وذلك بإحالة إىل نص املادة  211مكرر  10من ذات النص واليت
تقضي وجوبًا باختصاص حمكمة مقر جملس قضاء اجلزائر ،كما تنص على أنه يف حالة إصدار قاضي التققي أمرا بعدم
االختصاص حيول وكيل اجلمهورية امللف إىل النيابة العامة املختصة إقليميا وفقا لنص املادة  211مكرر  22من قانون
اإلجراءات اجلزائية.
 -2االختصاص النوعي للقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال:
و االختصاص النوعي هو أن تكون اجلهة اجلزائية خمتصة بنوع واحد من اجلرائم اليت حيددها القانون وذلك من
حيث طبيعتها أو جسامتها (جناية أم جنقة ،أو خمالفة).31
وعليه قام املشرع اجلزائري بإنشاء القطب اجلزائي الوطين املتخصص ومنح له صالحية الفصل بشكل حصري يف
اجلرائم املتصلة بتكنول وجيات اإلعالم واالتصال وكذا اجلرائم املرتبطة هبا ،وذلك من خالل نص املادة  211مكرر ،24
واليت جاء فيها" :مع مراعاة أحكام الفقرة  2من املادة  211مكرر  22أعاله ،خيتص وكيل اجلمهورية لدى القطب
اجلزائي الوطين ملكافقة اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وقاضي التققي ورئيس ذات القطب ،حصريا
باملتابعة والتققي واحلكم يف اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال املذكورة أدناه وكذا اجلرائم املرتبطة هبا:
اجلرائم اليت متس بأمن الدولة أو بالدفاع الوطين،جرائم نشر وتروي أخبار كاذبة بن اجلمهور من شأهنا املساس باألمن أو السكينة العامة أو استقرار اجملتمع،جرائم نشر وتروي أنباء مغرضة متس بالنظام واألمن العموميني ذات الطابع املنظم أو العابر للقدود الوطنية،جرائم املساس بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات املتعلقة باإلدارات واملؤسسات العمومية،جرائم اإلجتار باألشخاص أو باألعضاء البشرية أو هتريب املهاجرين،جرائم التمييز وخطاب الكراهية".عدد خاص بفعاليات امللتقى الدويل  " :القانون اجلنائي لألعمال حنو توجه جديد للتجريم "
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باإلضافة إىل هذا م ّد املشرع اختصاص القطب اجلزائي احلصري إىل النظر يف اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم
واالتصال األكثر تعقيدا أو املرتبطة هبا أيضا وذلك على أساس تعدد الفاعلني أو الشركاء ،أو املتضررين بسبب اتساع
ارتكاهبا ،أو لطابعها املنظم الذي قد يكون عابر للقدود الوطنية أو ملساسها بالنظام واألمن العموميني واليت تستوجب
املساعدة والتعاون القضائي الدويل ملا تتطلبه من وسائل حتري خاصة وفنية32حيث أنه سب وأن وسع االختصاص يف جمال
املساعدة والتعاون القضائي الدويل يف النظر للجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال للجهة القضائية املختصة هبا
واملرتكبة خارج احلدود الوطنية مىت كان مرتكبها أجنبيا وتستهدف مؤسسات الدولة والدفاع الوطين أو املصاحل االسرتاتيجية
لالقتصاد الوطين ،وهذا مبوجب نص املادة  21من القانون رقم  74-72الساب الذكر.
ثانيا :اإلجراءات الخاصة المتبعة أمام القطب الجزائي الوطني لمكافحة جرائم تكنولوجيات اإلعالم واالتصال:

يتمتع القطب اجلزائي الوطين ملكافقة اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بسلطات متكاملة وانفرادية
يتوالها دون غريه على مستوى احملاكم اجلزائية العادية ،حبيث يؤول له اختصاص البقث والتقري واملتابعة واحلكم مىت ما
كانت اجلرائم حمل اختصاصه النوعي تشكل جنقا.33

-0التحقيق أمام وكيل الجمهورية:

يعد وكيل اجلمهورية لدى القطب اجلزائي الوطين ملكافقة اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،املختص
األصيل يف هذا النوع من اجلرائم ،34وعليه يتوىل وكالء اجلمهورية لدى اجلهات القضائية املختصة إقليميا ،على سبيل
السرعة والفورية وبكل الطرق إرسال نسخ التقارير اإلخبارية وإجراءات التققي املنجزة من قبل الشرطة القضائية يف إطار
إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف املواد  211مكرر  24و  211مكرر  21من قانون اإلجراءات اجلزائية إىل وكيل
اجلمهورية لدى القطب اجلزائي الوطين ملكافقة اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،وهذا وفقا لنص املادة
 211مكرر  0من قانون اإلجراءات اجلزائية.
كما ميكن لوكيل اجلمهورية لدى القطب اجلزائي الوطين ملكافقة اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال أن
يطالب مبلف اإلجراءات إذا اعترب أن اجلرمية تدخل ضمن اختصاصه وذلك بعد أخذ رأي النائب العام لدى جملس قضاء

اجلزائر.35
ومبوجب نص املادة  211مكرر  1ميكن لوكيل اجلمهورية لدى القطب أن يطالب مبلف اإلجراءات خالل كل
مراحل الدعوى وذلك سواء كانت على مستوى التقريات األولية أو املتابعة أو التققي القضائي.
غري أنه وخالل مرحليت التقريات األولية واملتابعة ميكن لوكيل اجلمهورية املختص إقليميا أن يصدر لصاحل وكيل
مقررا بالتخلي عند وصوله
اجلمهورية لدى القطب اجلزائي الوطين ملكافقة اجلرائم املتعلقة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ً
التماس هذا األخري املطالبة مبلف اإلجراءات .36وذلك مبوجب مراسلة إدارية من وكيل اجلمهورية لدى القطب إىل وكيل
اجلمهورية على مستوى اجمللس املختص إقليميا.
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كل هذه الصالحيات باالختصاص لوكيل اجلمهورية يف إطار اختصاصه املشرتك الذي نصت عليه املادة 211
مكرر  20من قانون اإلجراءات اجلزائية.
أما يف حالة االختصاص املتزامن للقطب اجلزائي االقتصادي واملايل مع القطب اجلزائي الوطين ملكافقة اجلرائم
املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال يؤول االختصاص وجوبا لوكيل اجلمهورية لدى هذا األخري.
ومن مثة وحسب الفقرة  72من املادة  211مكرر  11فإنه يتم التخلي عن ملف اإلجراءات لصاحل وكيل اجلمهورية
لدى القطب إذا كان امللف على مستوى اجلهة القضائية ذات االختصاص اإلقليمي املوسع يف مراحل التقريات األولية
واملتابعة أو التققي القضائي.
مقررا بالتخلي لصاحل
غري أنه إذا تبني لوكيل اجلمهورية أن الوقائع املبلغ عنها ال تدخل ضمن اختصاصاته ،فإنه يصدر ً
وكيل اجلمهورية املختص إقليميا.37
-2التحقيق أمام قاضي التحقيق:
خيضع قاضي التققي لدى القطب اجلزائي الوطين ملكافقة اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لسلطة
رئيس جملس قضاء اجلزائر وعلى ذلك فإنه وحسب نص املادة  211مكرر  17من قانون اإلجراءات اجلزائية ،يف حالة
فتح حتقي قضائي حتال التماسات وكيل اجلمهورية لدى القطب اجلزائي الوطين ملكافقة اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات
أمرا بالتخلي
اإلعالم واالتصال املتضمنة املطالبة مبلف اإلجراءات من قبل وكيل اجلمهورية ،وعليه يصدر قاضي التققي ً
لصاحل قاضي التققي لدى القطب اجلزائي الوطين ملكافقة جرائم تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
وحسب نص املادة  211مكرر  10من قانون اإلجراءات اجلزائية تبقى كل أوامر بالقبض وأوامر الوضع رهن احلبس
املؤقت الصادرة منتجة آلثارها إىل غاية صدور أمر خمالف عن قاضي التققي بالقطب اجلزائي الوطين ملكافقة اجلرائم
املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،والذي يتوىل ضمان صقة اإلجراءات وشرعيتها ،وطبعا حرصا من املشرع على
حتري احلرص والدقة يف إرساء الضمانات الكافية للتقريات من جهة وللمتهمني من جهة أخرى.
خاتمة:
ختاما هلذه الدراسة ،وبالنظر إىل الطبيعة اخلاصة للجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال واتساع جماهلا
واحرتافية مرتكبيها ،واليت جعلت منها ظاهرة بالغة اخلطورة على اجملتمع واألمن الوطين ،ومن ذلك يعترب إنشاء القطب
اجلزائي الوطين ملكافقة اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال إضافة للتوجه اجلديد للمشرع اجلزائري بالنسبة
للمنظومة القضائية ملواجهة خمتلف الظواهر اإلجرامية اخلطرية واملعقدة.
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ويبدو أن اجلزائر قد أدركت املخاطر املتعلقة باجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،وباعتبارها دولة نامية،
فإهنا تواجه حتديات مجة بسبب عدم التقكم يف التكنولوجيا ،مما جيعل ارتكاب اجلرمية أمرا سهال واإلفالت منها أسهل،
ودليل ذلك اجلرمية الشنعاء اليت حدثت صيف  2721يف اجلزائر إثر مقتل شاب جزائري وما كشفت عنه من خماطر تتأتى
عن طري شبكات التواصل واالتصال وقنوات اإلعالم.
ويف الواقع ،فإننا نثمن إنشاء هذا القطب ،كما نثمن بعض األحكام الواردة يف القانون  11-21؛ كاحلكم
اخلاص بتوسيع االختصاص احمللي هلكذا قطب متخصص إىل كامل الرتاب الوطين ،والذي يعد اجتاها سليما وإجيابيا حنو
استقداث حماكم متخصصة نوعيا باجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،وهذا ما يربر جعل املشرع االخصاص
اختصاصا إقليميا موسعا.
له باألولوية يف حالة تداخل االختصاصات بينه وبني احملاكم املختصة إقليميا بل وحىت املختصة
ً
غري أنه وجب مؤاخذة املشرع عندما أحال االختصاص للقطب الوطين ملكافقة اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات
اإلعالم واالتصال على حساب القطب اجلزائي االقتصادي و املايل من خالل تطبي ذات النصوص (املادة  211مكرر
 2إىل املادة  211مكرر  ) 11وذلك يف متابعة اجلرمية اليت حتمل يف طياهتا جرائم اقتصادية ومالية وتتم بواسطة تقنيات
تكنولوجية ومبعطيات إلكرتونية.
وعموما ،فإن اإلشكاالت اليت تواجه هذا القطب هامة وذات أوجه متعددة ،ولعل من أوىل هذه التقديات هو
عدم التقكم مبختلف اجلوانب التقنية اليت تسمح بكشف ومتابعة هذه اجلرائم ،وعليه ميكن إيراد االقرتاحات التالية:
إعادة النظر يف نص املادة  211مكرر  21وذلك بشيء من التوضيح والدقة يف تبيني الكيفية اليت ترجع فيها األولويةللقطب اجلزائي الوطين ملكافقة اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،وتبيان حاالت األولوية.
 ضمان ختصص القضاة يف املسائل ذات العالقة باجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم بصفة عامة ،حيث يعد الرهاناألول ملتابعة هذه اجلرائم والكشف السريع عن وجودها.
قيام اهليئة املكلفة بالوقاية من هذه اجلرائم بدورها الوقائي على أكمل وجه واحلرص على إبالغها القطب اجلزائي الوطينباألفعال املشتبه فيها.
 الدعوة إىل تفعيل دور املؤسسات القضائية يف احلفاظ على أمن الدولة وسالمة أفرادها وذلك بتفعيل القطب اجلزائيالوطين ملكافقة اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال على شرط تفادي احلياة اخلاصة واحلريات الفردية املكرسة
دستوريا. .
 التفاعل مع كافة صيغ التعاون الدويل املتاحة نظرا للطابع التنظيمي العابر للقدود هلذا النوع من اجلرائم ما مل متسبالسيادة و الوطنية.
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المجلد  / 70الع ــدد)2722( 70 :

 أمين عبد اهلل فكري ،اجلرائم املعلوماتية (دراسة مقارنة يف التشريعات العربية واألجنبية) ،مكتبة القانون واالقتصاد ،الرياض(،ط) ،1.2714
 علي جبار احلسيناوي ،جرائم احلاسوب واألنرتنيت ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.2772 ، غادة نصار ،اإلرهاب واجلرمية اإلليكرتونية ،العريب للنشر والتوزيع( ،ط)  ،1القاهرة.2710 ،الرسائل واألطروحات الجامعية:

 أمحد مسعود مرمي ،آليات مكافقة جرائم اإلعالم واالتصال يف ضوء القانون رقم  ،74-72مذكرة لنيل شهادة املاجيستري يفالقانون اجلنائي ،كلية احلقوق ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،تاريخ املناقشة.2710/74/20 :

المقاالت :
 نبيل إدريس ،اجلرمية السيربانية بني املفاهيم والنصوص التشريعية ،جملة القانون واجملتمع ،جملة تصدر عن خمرب القانون واجملتمع،جامعة أمحد درارية ،أدرار ،اجلزائر ،اجمللد  ،71العدد  ،72ص-ص .47-27
 عميور خدجية ،قواعد اختصاص األقطاب اجلزائية للنظر يف جرائم الفساد ،جملة دراسات يف الوظيفة العامة ،جملة تصدر عن املركزاجلامعي البيض ،اجلزائر ،العدد الثاين ،ديسمرب  ،2714ص-ص .147-100
 حممد بكرار شوش ،االختصاص اإلقليمي املوسع يف املادة اجلزائية يف التشريع اجلزائري ،جملة دفاتر السياسة والقانون ،العدد ،14جانفي  ،2710ص .011
 سعيدة بوزنون  ،األقطاب اجلزائية املتخصصة يف مواجهة اإلجرام املعاصر ،جملة العلوم القانونية واالجتماعية ،جامعة زيان عاشورباجللفة ،اجمللد  ،74العدد  ،72جوان  ،2712ص-ص .121-111
 بوعزة نضرية ،احملاكم ذات االختصاص احمللي املوسع كآلية ملكافقة اإلجرام اخلطري ،جملة ميالف للبقوث والدراسات ،اجمللد 0العدد  ،1جوان  ،2721ص-ص .124-110
أعمال ملتقى أو مؤتمر :

ذياب موسى لبداينة ،ورقة علمية بعنوان :اجلرائم اإلليكرتونية :املفهوم واألسباب ،امللتقى العلمي :اجلرائم املستقدثة يف ظلاملتغريات والتقوالت اإلقليمية والدولية ،كلية العلوم االسرتاتيجية ،اململكة األردنية اهلامشية 4-2 ،سبتمرب .2714

الوثائق القانونية :
 القانون رقم  14-74املؤرخ يف  2714/11/17املعدل واملتمم لألمر رقم  111-00املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية ،ج ررقم  ،01الصادرة بتاريخ  17نوفمرب ،2717ص-ص.1-4 :
القانون  11-74املؤرخ يف  17نوفمرب  ،2774يعدل ويتمم األمر رقم  ،110-00املؤرخ يف  1جوان  ،1200املتضمن قانونالعقوبات ،ج ر عدد  01الصادرة بتاريخ  17نوفمرب .2774
 القانون رقم  74-72املؤرخ يف  1أوت  ، 2772يتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالمواالتصال ،ج ر عدد  40الصادرة يف  10أوت  ،2772 ،ص-ص .1-1
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المجلد  / 70الع ــدد)2722( 70 :

 القانون رقم  11-21املؤرخ يف  21أوت ،يتمم األمر رقم  ،111-00املؤرخ يف  71يونيو  1200واملتضمن قانون اإلجراءاتاجلزائية ،ج ر عدد  01الصادرة بتاريخ  20أوت  ،2721ص-ص .2-0
 املرسوم التنفيذي رقم  041-70املؤرخ يف  2770/17/71يتضمن متديد االختصاص احمللي ببعض احملاكم ووكالء اجلمهوريةوقضاة التققي  ،ج ر رقم  ،00املعدل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  200-10املؤرخ يف  ،2710/17/10ج ر رقم .02
المواقع اإللكترونية:

- https://www.coe.int/fr/web/cybercrime/cybersouth-activities: consulté le 04/11/ 2021 à 13h.30.
- https://www.mjustice.dz/fr/actions-de-formation-programmees-du-14-au-18-fevrier-2021-auprofit-des-magistrats: consulté le 04/11/ 2021 à14h.15.

الهوامش:
-1القانون رقم  90-90املؤرخ يف  5أوت  ،9990يتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم
واالتصال ،ج ر عدد  06الصادرة يف  67أوت .9990
 -2القانون  65-90املؤرخ يف  69نوفمرب  ،9990يعدل ويتمم األمر رقم  ،657-77املؤرخ يف  8جوان  ،6077املتضمن
قانون العقوبات ،ج ر عدد  66الصادرة بتاريخ  69نوفمرب .9990
-3القانون رقم  66-96املؤرخ يف  95أوت ،يتمم األمر رقم  ،655-77املؤرخ يف  98يونيو  6077واملتضمن قانون
اإلجراءات اجلزائية ،ج ر عدد  75الصادرة بتاريخ  97أوت  ،9996ص-ص .0-6
 -4ذياب موسى لبداينة ،ورقة علمية بعنوان :اجلرائم اإلليكرتونية :املفهوم واألسباب ،امللتقى العلمي :اجلرائم املستقدثة يف ظل
املتغريات والتقوالت اإلقليمية والدولية ،كلية العلوم االسرتاتيجية ،اململكة األردنية اهلامشية 0-9 ،سبتمرب  ،996ص . 3
 -5نبيل إدريس ،اجلرمية السيربانية بني املفاهيم والنصوص التشريعية ،جملة القانون واجملتمع ،جملة تصدر عن خمرب القانون واجملتمع،
جامعة أمحد درارية ،أدرار ،اجلزائر ،اجمللد  ،95العدد  ،99ص-ص  ،09-99ص.39
 -6انظر املواد من  300مكرر إىل املواد  300مكرر  6من قانون العقوبات اجلزائري.
 -6أمحد مسعود مرمي ،آليات مكافقة جرائم اإلعالم واالتصال يف ضوء القانون رقم  ،90-90مذكرة لنيل شهادة املاجيستري يف
القانون اجلنائي ،كلية احلقوق ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،تاريخ املناقشة.9963/90/93 :
 -8انظر على التوايل :املادتني  300مكرر و  300مكرر  6من قانون العقوبات.
 -9املادة  966مكرر  95من القانون  66-96املتمم لقانون اإلجراءات اجلزائية.
 -10أمحد مسعود مرمي ،املرجع الساب  ،ص.69
 -11غادة نصار ،اإلرهاب واجلرمية اإلليكرتونية ،العريب للنشر والتوزيع ،ط  ،6القاهرة ،9966 ،ص .36
 -12أمين عبد اهلل فكري ،اجلرائم املعلوماتية (دراسة مقارنة يف التشريعات العربية واألجنبية) ،مكتبة القانون واالقتصاد ،ط ،6
الرياض ،9960 ،ص.09
 -13علي جبار احلسيناوي ،جرائم احلاسوب واألنرتنيت ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،9990 ،ص .90
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 -14عميور خدجية ،قواعد اختصاص األقطاب اجلزائية للنظر يف جرائم الفساد ،جملة دراسات يف الوظيفة العامة ،جملة تصدر عن
املركز اجلامعي البيض ،اجلزائر ،العدد الثاين ،ديسمرب .9960
15

- https://www.coe.int/fr/web/cybercrime/cybersouth-activities: consulté le 04/11/ 2021 à 13h.30.
-https://www.mjustice.dz/fr/actions-de-formation-programmees-du-14-au-18-fevrier-2021-auprofit-des-magistrats: consulté le 04/11/ 2021 à14h.15.
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 -17القانون رقم  60-90املؤرخ يف  9960/66/69املعدل واملتمم لألمر رقم  655-77املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية،
ج ر رقم  ،66الصادرة بتاريخ  69نوفمرب ،9969ص-ص.8-0 :
 -18املرسوم التنفيذي رقم  308-97املؤرخ يف  9997/69/95يتضمن متديد االختصاص احمللي ببعض احملاكم ووكالء
اجلمهورية وقضاة التققي  ،ج ر رقم  ،73املعدل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  976-67املؤرخ يف  ،9967/69/66ج ر رقم
.79
 -19القانون رقم  60-90الساب الذكر.
 -20كرمية علة ،اجلهات القضائية اجلزائية ذات االختصاص املوسع ،اجمللة األكادميية للبقث القانوين ،اجمللد  ،66العدد -96
 ،9965ص .696
 -21احملكمة هي اجلهة القضائية ذات االختصاص العام وتتشكل من أقسام ميكن أيضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة ".املادة
 39الفقرة األخرية من قانون اإلجراءات اجلزائية.
 -22املادة  39الفقرة األخرية من قانون اإلجراءات اجلزائية.
 -23من قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل مبوجب القانون رقم  66-96الساب الذكر.
 -24وفقا لنص املادة  95من القانون العضوي رقم  66-95املؤرخ يف  9995/96/66املتعل بالتنظيم القضائي ،ج ر .56
 -25حممد بكرار شوش ،االختصاص اإلقليمي املوسع يف املادة اجلزائية يف التشريع اجلزائري ،جملة دفاتر السياسة والقانون ،العدد
 ،60جانفي  ،9967ص .366
 -26املادة  966مكرر  93من القانون رقم " 66-96ميارس وكيل اجلمهورية لدى القطب اجلزائي الوطين ملكافقة اجلرائم املتصلة
بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،وكذا قاضي التققي ورئيس ذات القطب صالحيتهم يف كامل اإلقليم الوطين".
" -27جيوز متديد االختصاص احمللي لوكيل اجلمهورية إىل دائرة اختصاص حماكم أخرى ،عن طري التنظيم ،يف جرائم املخدرات
واجلرمية املنظمة عرب احلدد الوطنية واجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للعطيات ،وجرائم ."....
"-28جيوز متديد االختصاص احمللي لقاضي التققي إىل دائرة اختصاص حماكم أخرى ،عن طري التنظيم ،يف جرائم املخدرات
واجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للعطيات."....
 -29جيوز متديد االختصاص احمللي للمقكمة إىل دائرة اختصاص حماكم أخرى عن طري التنظيم ،يف جرائم  ....واجلرائم املاسة
بأنظمة املعاجلة اآللية للعطيات."....
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 -30بوزنون سعيدة ،األقطاب اجلزائية املتخصصة يف مواجهة اإلجرام املعاصر ،جملة العلوم القانونية واالجتماعية ،جامعة زيان عاشور
باجللفة ،اجمللد الرابع ،العدد الثاين ،جوان  ،9960ص .696
 -31بوعزة نضرية ،احملاكم ذات االختصاص احمللي املوسع كآلية ملكافقة اإلجرام اخلطري ،جملة ميالف للبقوث والدراسات ،اجمللد
 6العدد  ،6جوان  ،9996ص .680
 -32حسب نص املادة  966مكرر  95من قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل مبوجب القانون رقم  66-96الساب الذكر.
 -33وذلك حسب الفقرة الثانية من نص املادة  966مكرر " :99كما خيتص باحلكم يف اجلرائم املنصوص عليها يف هذا الباب
إذا كانت تشكل جنقا".
 -34وفقا لنص املادة  966مكرر  0من قانون اإلجراءات اجلزائية.
 -35وفقا ملا جاء يف نص املادة  966مكرر  6من قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل مبوجب القانون رقم  60-90الساب الذكر.
 -36وفقا لنص املادة  966مكرر  0من قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل مبوجب القانون  60-90الساب الذكر.
 -37حسب نص املادة  966مكرر  99من قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل مبوجب القانون  60-90الساب الذكر.
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