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ً
ري
الجسيمت إلالكخىهيت وإجساءاث مىاجهتها من خالل الدشسيع الجصااس ي
ي الجصااس-1-مداضسة "أ"يجامعت باجىت/ أ،يفضيلتيعاكلي.د

:امللخظ
تروهيت ومدي اَخمام اإلاؼسَ ااجصاثسري بدىٌيمها والخـدر لها١ت البدثيت ؤلاهاز ؤإلا٘اَيمي للجسيمت ؤلالٛجىاولذ َرٍ الىز
اهىني ؤلاحساءاثٛىباث وِٜاهىني الٛ ت وؤَمهاٛىاهين الِامت وااخاؿىت ذاث الِالٜ الخِديالث التي ؤدزلها ُلى ال٤مً زال
.تروهيت١ىاهين زاؿت بااجسيمت ؤلالٛ ًخه في طٜب الدؼسيِاث الِاإلايت التي طبٟااجصاثيت ختى يىا
.حصاثس، جـدر،اهىنٛ،م٘هىم،اإلاِلىماجيت، حسيمت:الكلماث املفخاخيت

Résumé:
Ce papier souligne la description et les principes généraux des cybercrimes et l’importance
qui lui a accordée le législateur algérien par rapport aux modifications et promulgations des lois ,
notamment la loi pénale et procédures pénales pour lutter contre ce phénomène qui touche la
société en général et les droits de l’individu en particulier, et d’un autre côté pour que les lois
Algériennes soient à la hauteur des lois mondiales qui nous ont précédé dans ce domaine.
Mots-clés: Cybercrimes, définition, lois, lutte, Algérie.
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ملدمت:
ان ًاَسة حساثم ال١مبيىجس والاهترهذ  ،او حساثم الخٜىيت الِاليت  ،او ااجسيمت ؤلال١تروهيت ً ،اَسة احساميت مظخجدة
وظبيا بديث حِاوي اإلاجخمِاث في آلاوهت ألازيرة مً اهتها ٞللخٜىٚي وااخـىؿياث ؤلال١تروهيت ،وذل ٣في ًل اهدؼاز ااجسيمت
ؤلال١تروهيت ،وحاء ّو
جوىزي َرا الًوَ مً ااجساثم بالتزامً مّ الخوىزاث التي جوسؤ ُلى الخٜىياث والخ١ىىلىحيا التي يظسث طبل
الخىاؿل واهخٜا ٤اإلاِلىماث بين مسخل ٙالؼِىب وااخلازاث وطهلذ خسٟت اإلاِامالث ،بال ؤن َرا الخٜدم اإلارَل واإلاميز
اليسلى مً ُيىب ألن اطخسدامه اليٜخـس ُلى ؤلاوظان ااخير بل ؤلاوظان الؼسيس الرر ٛد يىؾٖ ٟمجسم لظِيه وزاء
ؤهماُه واٛخىاؿه ال٘سؾ لخدٜي ٝؤٓساكه ٓير اإلاؼسوُت ٗ ،لم يخىان ًُ اطخٔال ٤الخٜىيت لخوىيس ٛدزاجه ؤلاحساميت
باطخسدام ػب١ت اإلاِلىماجيت ٠ىطيلت طهلت لخى٘ير الِملياث ؤلاحساميت  ،مما يلخ ٝكسزا باآلزسيً .
و بدىامي مِدالث ااج زيمت وجوىزي ؤػ٢الها و تهديدَا اإلاباػس ٛد د ٚهاٛىض مجخمِاث الِـس الساًَ ادجم اإلاساهس وَى٤ي
ااخظاثس الىاحمت ًُ َرٍ ااجساثم التي حظتهدٖ الاُخداء ُلى اإلاِوياث بداللتها الخٜىيت الىاطِت.
ُب هٌم وػب٢اث اإلاِلىماث وفي مٜدمتها
ٗهي حسيمت جٜىيت جيؼإ في ااخ٘اء و جىحه للىيل مً ااخ ٝفي اإلاِلىماث اإلاىٜىلت ز
ؤلاهترهذ  ،وجٌهس مدي زوىزتها في ؤلاُخداءث التي جمع ااخياة ااخاؿت لألٗساد وتهدد ألامً والظيادة ا٤وهىيين وحؼيّ
ٜٗدان الثٜت بالخٜىيت وتهدد ابداَ الِٜل البؼسري.
وؤؿبذ يىاحه اإلاال٘ىني في البيئت السٛميت اإلادؼاب١ت الِديد مً اإلاؼا٠ل بظبب طهىلت الىؿى٤ي بلى مال٘اتهم واطخيظازها،في
ًل جٜاُع ؤو ُدم مىاٟبت الدؼسيِاث الخٜليديت للظسُت التي جخوىزي بها الخ١ىىلىج يا ااخديثت وُـس اإلاِلىماجيت ،وُدم
ٛدزتها ُلى الخ١ي ٙمّ الىكّ ااخالي.
ًا
ّو
الىٛاثيت ألامىيت وٓيرَا ،بديث
مليا للخد مً َرٍ ااجساثم من زال ٤الخىُيت والىطاثل
ألامس الرر دّٗ بالدو٤ي بلى الِمل ي
باث لصاما ؤن يىاٟب جوىزي ااجسيمت و ؤطاليبها جوىزا في مجا ٤الظياطت الدؼسيِيت ُمىما و الظياطت ااجىاثيت ُلي وحه
ااخـىؾ  ،بِد ؤن ؤؿبذ واضخا التهديد اإلاباػس للمىٌىمت ااخٜىٛيت الرر يدظبب ٗيه بطاءة اطخسدام ػب٣ة
اإلاِلىماجيت  ،لهرا الاُخباز ج٢از٘ذ ااجهىد الدوليت إلاىاحهت آلازاز الظلبيت اإلاترجبت ُليبطاءة اطخسدام جٜىيت الاجـاالث و
اإلاِلىماث.
إشكاليت البدث :مً زال ٤ما طب ٝج١مً بػ٢اليت البدث في مجمىُت الدظائالث الخاليت:
-

ماهي ااجساثم ؤلال١تروهيت ؟
ؤهىاَ َرٍ ا٤حسيمت ومجا ٤جدٜيٜها؟
ما هي الوبيِت اإلاىكىُيت لهرٍ ااجساثم ؟
وزـاثـها ومساهسَا وطماث مسج١بيها ودواِٗهم ؟
ما َى مى ٙٛاإلاؼسَ ججاَها؟

أهداف البدث:
َا
 الخِسي ٙبهرٍ ااجسيمت مً ؤحل ججىب. الخىُيت مً مساهس الىٛىَ ضخيت للجسيمت ؤلال١تروهيت.www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262
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 الخِسي ٙبالىطاثل اٟ٘٤يلت التي جلمً وجدٍ٘ اإلاِلىمت اإلايؼىزة ؤلال١تروهيا. مداولت الىؿى٤ي بلى مِسٗت هسٚي الخِامل مّ البيئت ؤلال١تروهيت ٤لخـدر للجسيمت ؤلال١تروهيت.مىهج البدث:
ؤُخمدها اإلاىهج الىؿ٘ي ،والخدليلي ٟإطاض في البدث  ،باإلكاٗت الى الاطخِاهت باإلاىهج اإلاٜازني ٟمىهج مظاُد ٠لما ؤٛخلذ
اللسوزة ذل،٣الئىيىا ًُ ؤلاطخِاهت بإر مىهج ُلمي آزس هساٍ كسوزري في البدث.
خطت البدث:
لإلحابت ُلى ؤلاػ٢اليت اإلاوسوخت وجماػيا مّ الِىىان اإلاٜترح  ،ازجإيىا ؤن هدبّ ااخوت الخاليت لدزاطت اإلاىكىَ خيث
ٛظمىاٍ الى مبدثين،مؤلاهاز اإلا٘اٍ مي ٤اجسيمت ؤلال١تروهيت (اإلابدث ألاو٤ي)،مى ٙٛاإلاؼسَ ااجصاثسري مً ااجسيمت ؤلال١تروهيت
ا(اإلابدث الثاوي) ويظبَ ٝريً اإلابدثين مٜدمت وهيخهي بساجمت حؼمل الىخاثج
اإلاخىؿل بليها وبِم الاٛتراخاث
املبدث ولي :إلاطاز املفاهمي للجسيمت إلالكترووية .
طىٖ هخِسق في َرا اإلابدث بلى م٘هىم ااجساثم الال١تروهيت اإلاخـلت بؼب١ت الاهترهذ،مً خيث حِسي٘ها،ؤز٠انها وجدديد
هبيِتها الٜاهىهيت وزـاثـها(اإلاولب ألاو٤ي) مساخل جوىزي ااجسيمت ؤلال١تروهيت ؤهىاُها ومؼ٢لت بزباتها (اإلاولب الثاوي).
املطلب و يل :مفهىم الجسيمت إلالكتروهيت:
ؤؿبدذ ااجسيمت ؤلال١تروهيت مىكىُا واطِا ،وزٓم ؿِىبت بيجاد حِسي٘ا حامِا ماوِا لها بال ؤن احتهاد ٠ل مً الٜ٘هاء و
ا٤باخثين ؤدي بلى ُدة حِسي٘اث لها وبن ٠اهذ ٛد جبايًث جبِا إلادل اَخمام ٠ل ٗئتٗ ،منهم مً ُسٗها مً ااجاهب الخٜني ال٘ني
والبِم آلازس مً ااجاهب الٜاهىوي،و مً ؤحل م٘هىم ػامل للجسيمت ال بد مً حِسي٘ها مً ٠ل َرٍ ااجىاهب (ال٘سَ
ألاو٤ي)،و بيان ؤز٠انها (ال٘سَ الثاوي) الوبيِت الٜاهىهيت للجسيمت ؤلال١تروهيت وزـاثـها(ال٘سَ الثالث).
الفسع و يل  :حعسي ـف الجسيمت إلالكتروهيت :
الفًـي.
 - 1مً الجاهب الخلني ـ ـ
ااجسيمت الال١تروهيت ُبازة ًُ وؼان احسامي حظخسدم ٗيه جٜىيت ااخاطب آلالي بوسيٜت مباػسة ؤو ٓير مباػسة ٠ىطيلت ؤو
َدٖ لخى٘ير الِ٘ل الاحساميٟ.ما يِسٗها البِم آلازس :بإنها جـسٖ ٓير مؼسوَ يازس في الاحهصة و اإلاِلىماث اإلاىحىدة
ُليها(.)1
ٟما يِسٗها البِم آلازس :بإنها جـسٖ ٓير مؼسوَ يازس في ألاحهصة و اإلاِلىماث اإلاىحىدة ُليها(.)2
ٜٗد ؤهٜظم ؤهـاز حِسي ٙااجسيمت مً ااجاهب الخٜني وال٘ني ٗالبِم اطدىد بلى مىكىَ ااجسيمت والبِم آلازس بلى
وطيلىت ااجسيمت
 د  /عبد الفتاح بيومي حجازي  ،الدليل اجلنائي و التزوير يف جرائم الكمبيوتر و االنًتنت  ،دار الكتب القانونية مصر  ، 2006ص 01 ،و. 02 د  /عبد الفتاح بيومي حجازي  ،الدليل اجلنائي و التزوير يف جرائم الكمبيوتر و االنًتنت  ،دار الكتب القانونية مصر  ، 2006ص 01 ،و. 02www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

3

أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر :الجرائم اإللكترونية| طرابلس  25 - 24مارس 2017

أ-

أهم الخعسيفاث التي أسدىدث على مىضىع الجسيمة :

انها " وؼان ٓير مؼسوَ مىحه ليسخ او حٔيير او خرٖ او الىؿى ي ٤الى اإلاِلىماث اإلاسصهت دازل ااخاطب او التي جدى يًُ ٤
هسيٜه " ( )3وحِسي٘ها بانها " ٠ل طلىٓ ٞير مؼسوَ او ٓير مظمىح به ٗيما يخِل ٝباإلاِااجت الاليت للبياهاث او هٜل َرٍ
البياهاث " ( )4او هي " ؤر همى مً ؤهمان ااجساثم اإلاِسوٖ في ٛاهىني الِٜىباث هاإلاا ٠ان مسجبوا بخٜىيت اإلاِلىماث " ( )5او هي "
ااجسيمت الىاحمت ًُ بدزا ٤بياهاث مصوزة في ألاهٌمت وبطاءة اطخسدام اإلاسسحاث بكاٗت الى ؤِٗا ٤ؤزسيي حؼ٢ل حساثم اٟثر
ال١مبيىث " (.)6
ز
حِٜيدا مً الىاخيت الخٜىيت مثل حِديل
ب -أهم الخعسيفاث التي أسدىدث عليوسيلت الجسيمت:
ٗان ؤهـاز َرا الاججاٍ يىولٜىني مً ؤن حسيمت ال١مبيىجس جخد ٜٝباطخسدام ال١مبيىجس ٞوطيلت الزج٢اب ااجسيمت ،
وبالخالي حِسٖ(ُ )7لى ؤنها " ِٗل بحسامي يظخسدم ال١مبيىجس في ازج٢ابه ٟإداة زثيظيت" ٟما حِسٖ بإنها "٠ل ؤػ٢ا ٤الظلىٞ
ٓير اإلاؼسوَ الرر يسج١ب باطخسدام ااخاطىب" وٟرل ٣حِسٖ بإنها "ااجسيمت التي جلِب ٗيها البياهاث ال١مبيىجسيت والبرامج
اإلاِلىماجيت دوزا زثيظا" (،)8وانها " ٠ل ِٗل او امخىاَ مً ػاهه الاُخداء ُلى ألامىاج اإلااديت او اإلاِىىيت ي٢ىني هاججا بوسيٜت
مباػسة او ٓير مباػسة ًُ جدزل الخٜىيت اإلاِلىماجيت " ( )9يِخبر َرا الخِسي ٙألازير السؤر الساجح ٤جبنيه مً ٛبل الِديد مً
الباخثين والدازطين ( ) هٌسا لؼمىلخه بديث يِبر ًُ الوابّ الخٜني ؤو اإلاميز الرر جىوىري جدخه ؤبسشي ؿىزي ااجسيمت
ؤلال١تروهيت.
 -2مً الجاهب اللاهىوي
حِسٖ بإنها " :مجمىُت ألاِٗا ٤و ألاوؼوت اإلاِاٛب ُليها ٛاهىها و التي جسبى بين الِ٘ل ؤلاحسامي و الثىزة الخ١ىىلىحيت
()11
".و حِسٖ ٟرلُ ٣لى ؤنها  ":وؼان حىاجي يمثل اُخداء ُلى بسامج ااخاطب آلالي"
ٟما ؤن َىا ٞمً ُسَٖا بإنها " ااجسيمت التي يخم ازج٢ابها بذا ٛام شخف ما باطخسدام مِسٗخه بااخاطب آلالي بِمل ٓير
ٛاهىوي "( .)12وبإنها "الاُخداءاث الٜاهىهيت التي يم ً١ؤن جسج١ب بىاطوت اإلاِلىماجيت بٔسق جدٜي ٝالسبذ" ( )13وحساثم

 -3د/ىشام زلمد رستم  :اجلوانب االجرائية للجرائم ادلعلوماتية ـ مكتبة االالت احلديثةـ اسيوط  ،1994ص . 31
- 4د /ىدى قشقوش  ،جرائم احلاسب االلكًتوين يف التشريع ادلقارن ،الطبعة األوىل دار النهضة العربية ،القاىرة ، 1992 ،ص 20
 - 5د/ىشام زلمد رستم  ،ادلرجع نفسو  ،ص . 31
 - 6مكتب احملاسبة العامة للواليات ادلتحدة االمريكية  GOAانظر www.goa.gov -:
Tom forester, Essential proplems to Hig-Tech Society First MIT Pres edition, Cambridge,
1989, P. 104--Massachusetts,

 - 8د /ىشام زلمد رستم  ،ادلرجع نفسو  ،ص  29و . 30
 - 9د /ىدى قشقوش،ادلرجع السابق،ص.22
 - 10د /ىشام زلمد رستم  ،ادلرجع السابق  ،ص . 35
 - 11د /عبد الفتاح بيومي حجازي ،ادلرجع نفسو ،ص . 06
 -12د زلمد عادل ريان  ،جرائم احلاسب االيل و أمن البيانات،بريوت،2002،ص .03
 13د /زلمد عادل ريان،ادلرجع نفسو،ص . 18
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ال١مبيىجس لدي َرا الٜ٘يه حساثم كد ألامىاٟ. ٤ما ُسٗذ بإنها " :مجمىُت مً ألاِٗا ٤اإلاسجبوت باإلاِلىماجيت والتي يم ً١ؤن
ج٢ىني حديسة بالِٜاب".
ؤما باليظبت لبِم الٜ٘ه اإلاـسري ٗ ،هي جيؼإ ًُ الاطخسدام ٓير اإلاؼسوَ لخٜىيت اإلاِلىماجيت ويهدٖ بلى الاُخداء ُلى
ألامىا ٤ؤو ألاػياء اإلاِىىيت وَىاٗ ٞسي ٝؤزس يسيي ؤن ااجسيمت اإلاِلىماجيت هي " ُمل ؤو بمخىاَ يإجيه بكسازا بم٢ىهاث ااخاطب
،وػب٢اث ؤلاجـا ٤ااخاؿت به ،التي يدميها ٛاهى ين الِٜىباث وي٘سق له ُٜابا ٟ ".ما ُسٗها آزسون بإنها " ٠ل ِٗل بيجابي ؤو
(. )14
طلبي ُمدر يهدٖ بلى ؤلاُخداء ُلى جٜىيت اإلاِلىماجيت ؤيت ٠ان ٓسق ااجاوي"
ؤما اإلاؼسَ ااجصاثسري لم يِسٖ ااجسيمت ؤلال١تروهيت وبهما جبنى للداللت ُلى ااجسيمت مـولح اإلاظاض بإهٌمت اإلاِااجت آلاليت
للمِوياث مِخبرا ؤن الىٌام اإلاِلىماحي في خد ذاجه وما يدخىيه مً م٢ىهاث ٓير ماديت مدال للجسيمت ويمثل هٌام اإلاِااجت
آلاليت للمِوياث الؼسن ألاو٤ي الرر البد مً جدٜٜه ختى يم ً١جىاٗس ؤز٠ان ااجسيمت ( )15بطدىادا بلى ٛاهىني الِٜىباث
ااجصاثسري اإلاِد ٤واإلاخمم لم يِسٖ حساثم الاهترهذ ،بل اٟخ٘ى بالِٜاب ُلى بِم ألاِٗا ، ٤جدذ ُىىان " ااجساثــم اإلااطت
(. )16
بىٌــام اإلاِااجــت آلاليت للمِوياث"
الفسع الثاوي:أزكان الجسيمت إلالكتروهيت.
ر:
جخمثل ؤز٠ان ااجسيمت ؤلال١تروهيت مثل ااجسيمت الِاديت في الس ًٟالؼسعي و اإلاادر واإلاِىى ي
 -1السكً الشسعي :
ر ٜٗد
مِىاٍ بُتراٖ اإلاؼسَ والىف ُلى ججسيم الِ٘ل اإلاسج١ب"،الحسيمت وال ُٜىبت بال بىف "...باليظبت للدؼسيّ ااجصاثس ي
اخدر ٛظم في ٛاهى ين الِٜىباث في الٜظم الظابّ م١س يز مً ال٘ـل الثالث ااخاؾ بجساثم ااجىاياث و ااجىذ كد الامىا٤
جدذ ُىىان اإلاعاض بإهٌمت اإلاِااجت ألاليت للمِوياث(. )17
 -2السكً املادر:
يخ٢ىني الس ًٟاإلاادر للجسيمت الال١تروهيت مً الظلى ٞالاحسامي و الىديجت و الِالٛت الظببيت ُ،لما ؤهه يم ً١جد ٜٝالسًٟ
اإلاادر دوني جد ٜٝالىتيحت ٠ ،الخبليٕ ًُ ااجسيمت ٛبل جدٝر ٚهديجتها ( ،مثال :اوؼاء مى ّٛللدؼهير بصخف مِين دوني هسح
َرا اإلاىُ ّٛلى الؼب١ت الا ؤهه ال مىاؾ مً مِاٛبت اٗ٤اُل).
يخسر الس ًٟاإلاادر في َرٍ ااجسيمت ُدة ؿى يز بدظب ٠ل ِٗل ايجابي مسج١ب(،مثال :حسيمت الٔؽ اإلاِلىماحي  :الس ًٟاإلاادر
ٗيها َى حٔيير ااخٜيٜت في الدسجيالث ال١تروهيت ؤو اإلادسزاث ؤلال١تروهيت)(.)18
- 14د/أمري فرج يوسف  ،اجلرائم ادلعلوماتية على شبكة األنًتنت  ،دار ادلطبوعات اجلامعية  ،األسكندرية  ، 2009 ،ص106
 -15ادلقدم عز الدين عز الدين  ،ملتقى حول اجلرائم ادلعلوماتية  ،االطار القانوين للوقاية من اجلرائم ادلعلوماتية ومكافحتها ،
بسكرة يف.2015/11/16:
 - 16القانون رقم  15/04ادلؤرخ يف . 2004/11/10

 -17القانون رقم 15-04ادلؤرخ يف 10نوفمرب ،2004ادلادة 394مكرر .
 - 18د /زلمود جنيب حسين ،شرح قانون العقوبات  -القسم اخلاص ،بدون رقم الطبعة ،دار النهضة العربية ،القاىرة  .1992ص 4
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-3السكً املعىىري:
يخ٢ىني الس ًٟاإلاِىىري للجسيمت ؤلال١تروهيت مً ُىـسيها ؤر الِلم و ازادة .
 الِلم َ:ى بدزا ٞال٘اُل لألمىزي . ؤما ؤلازادة ٗ :هي اججاٍ الظلى ٞؤلاحسامي لخدٜي ٝالىديجت.زاؾ ،الٜـد ااجىاجي الِام َ:ى
ا
هبٜا للمبادت الِامت اإلاِسوٗت في ٛاهىني الِٜىباث ٛ،د ي٢ىني الٜـد ااجىاجي ُاما و
الهدٖ اإلاباػس للظلى ٞؤلاحسامي و يىدـس في خدود بزه٢اب الِ٘ل.
ؤما الٜـد ااجىاجي ااخاؾ َ :ى ما يخولب جىاٗسٍ في بِم ااجساثم دوني ألازسيي ٗال ي٣ثفي ال٘اُل بازج٢ابه ااجسيمت ،بل
يرَب بلى الخإٟد مً جدٜي ٝالىديجت (مثال :في حسيمت الٜخل ال ي١خ٘ي ااجاوي بالِ٘ل بل يخإٟد مً بشَا ٚزوح اإلاجني
َليه).وُليه ما َى الٜـد ااجىاجي الرر يجب جىاٗسٍ في ااجسيمت الال١تروهيت ؟
ألاؿل بن ال٘اُل في ااجسيمت الال١تروهيت يىحه طلى ٌٞؤإلحسامي هدى ازج٢اب ِٗل ٓير مؼسوَ ؤو ٓير مظمىح به مّ
ُلمٌ وٛاؿدا ذل ٣ومهما ي ً١ال يظخويّ اهخ٘اء ُلمٌ ٟس ًٟللٜـد ااج هاجي الِام.
بذن ٖالٜـد ااجىاجي الِام مخىاٗس في حميّ ااجساثم الال١تروهيت دوني ؤر اطخثىاء و لَ ً١ـرا ال يمىّ ؤن بِم ااجساثم
الال١تروهيت جخىاٗس ٗيها الٜـد ااجىاجي ااخاؾ (مثال :حساثم حؼىيه الظمِت ُبر الاهترهيذ  ،و حساثم وؼس ال٘يروطاث ُبر
الؼب١ت) .وفي ٠ل ألاخىا ٤يسحّ ألامس للظلوت الخٜديسيت للٜاض ي(.)19
مسجكب الجسيمت إلالكتروهيت:
و
-4
ؤهىاَ ااجىاة في حساثم الاهترهذ ٟما ُيولُ ٝليهم بطم الٜساؿىت،و يم ً١خـس َاالء في زالزت ٗئاث:
أ -الهاكسشيُ :ويولَ ٝرا الاطم ُلى الٜساؿىت الريً ّويخسروني مً ااجساثم ؤلال١تروهيت ،والٜسؿىت َىايت ؤو ٗلىلي ليع
ًا
ًا
ّو ًا
ٓالبا مً ال٘ئت الؼبابيت اإلاـابت بهىض الخِم ٝباإلاِلىماث
َادٗا لٔاياث  ،وج٢ىني ي
ي
جسسيبي يا ليع
ؤٟثر وي٢ىني ٓسكها
ؤلال١تروهيت وااخاطىب.
ب -الكساكسشي :وَم الٜساؿىت اإلادترٗىن ،ويِد َرا الىىَ مً ؤٟثر ؤهىاَ مسج١بي ااجساثم ؤلال١تروهيت زوىزة ،وي٢ىني
ر ؤو مخســين في الِلىم ؤلال١تروهيت.
ر م٢اهت احخماُيت ُاد ة
الٜساؿىت مً َرٍ الواث٘ت ذو ي
ًا
ٓالبا َرٍ الواث٘ت اإلاىٌماث واإلايؼأث وؤزباب الِمل ،وي٢ىني الهدٖ مً ازج٢ابَا٤اجسيمت
ث -الطاافت الحاكدة :حظتهدٖ ي
بدَ ٝرٍ ألاهساٖ ُادة بٔيت الاهخٜام وااخـى٤ي ُلى اإلاىِ٘ت اإلااديت ؤو الظياطيت،وٛد ي٢ىني(جوسٖ ؤو حاطىض ؤو مسترٚي
ألاهٌمت)(.)20
ًا
طِيا إلػباَ السٓبت بخدٜي ٝالثراء ؤو دواّٗ
ي
ويم ً١زد دوافع إزجكاب الجسيمت إلالكتروهيت بلى دواّٗ ماديت،
ّو
ّو
شخـيت ،الخِلم ،الخِلم ،الاهخٜام ،الدظليت طياطيت.
ختى يخم ً١الٜساؿىت مً جىفير جسيمتهم إلالكتروهيت يسخلصم ذلك جىفس أدواث عدة وأبسشها:
 - 19د /زلمود جنيب حسين ،شرح قانون العقوبات  -القسم اخلاص ،ادلرجع نفسو .ص .13
 - 20د/عبد الفتاح مراد  ،شرح جرائم الكمبيوتر و االنًتنت  ،دار الكتب والوثائق ادلصرية .65، 2005 ،
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الاجـا ٤بؼب١ت ؤلاهترهذ ،جىٗس بسمجياث زاؿت ليسخ اإلاِلىماث اإلاسصهت ُىد اإلاظخسدم ُلى حهاش ااخاطىب،وطاثل
الخجظع ،ومنها زبى ال٢اميراث بسوىن الاجـا ٤الهاج٘ي،الباز ٠ىد ،وهي ُبازة ًُ ؤدواث حظخسدم إلاسح الترميز
السٛمي وٗ ٣ػي٘سة السمىشي،هابِاث َ،ىاج ٙزٛميت وهٜالت (.)21
الفسع الثالث  :الطبيعت اللاهىهيت للجسيمت إلالكتروهيت و خطااطها:
حِخبر ااجساثم التي جسج١ب مً زال ٤ػب١ت الاهترهذ  ،حساثم ذاث هبيِت زاؿت وزـاثف مى٘سدة  ،ال جخىاٗس في
َا
ااجساثـ ـ ـ ــم الخٜلــيديت ،طىاء مً خيـث ؤطلىب وهــس ٚازج٢ابها،او شخــف مسج١بر .
ؤوال:الوبيِت الٜاهىهيت الجسيمت إلالكتروهيت:
ج١مً الوبيِت ااخاؿت لهرٍ ااجساثم في ٛدزة ػب١ت اإلاِلىماث ُلى هٜل وجباد ٤مِلىماث ذاث هابّ شخص ي وُام في آن
واخد مما يادر بلى بزج٢اب الِ٘ل ،والظبب في ذل ٣جىطّ بىى ٞاإلاِلىماث بإهىاُها ُالوة ُلى زٓبت ألاٗساد وطِيهم بلى زبى
خىاطيبهم بالؼب١ت ُ .لى ؤطاض ؤن َرٍ ااجساثم يسج١ب كمً هوا ٚاإلاِااجت ؤلال١تروهيت للبياهاث طىاء ؤ٠ان في ججميِها ؤو
ججهيزَا ؤم في بدزالها بلى ااخاطب اإلاسجبى بؼب١ت اإلاِلىماث ولٔسق ااخـى يُ ٤لى مِلىماث مِيىت ٟما ٛد جسج١ب َرٍ
ااجساثم في مجا ٤ؤو مِااجت الىـىؾ  .و ؿِىبت الخ١يي ٙالٜاهىوي للهرٍ ااجساثم ج١مً في هبيِتها ااخاؿت.
بديث ؤن الٜىاُد الخٜليديت لم ج ً١مســت لهرٍ الٌىاَس ؤلاحساميت اإلاظخددزت  ،وبالخالي جوبيٜها ُلى َرا الىىَ مً
ااجساثم يثير مؼا٠ل ُديدة في مٜدمذَامظإلت ؤلازباث ،و مخابِت مسج١بيها وُلى كىء الاُخبازاث الظابٜت يم ً١الٜى٤ي بإن
(. )22
َرٍ ااجساثم جخمخّ بوبيِت ٛاهىهيت زاؿت
ثاهيا:خطااظ الجسيمت إلالكتروهيت
 - 1جسيمت عامليت:
بمِنى انها جخِدي ا٤خدود ااجٔساٗيت للدو٤ي،بنها حساثم ُابسة للٜازاث  ،ألهه مّ بهدؼاز ػب١ت الاجـاالث الِاإلايت
والاهترهذ ؤم ً١زبى ؤُداد َاثلت ال خـس لها مً ااخىاطيب ُبر الِالم بَرٍالؼب١ت خيث يم ً١ان ي٢ىني ااجاوي في بلد و
اإلاجني ُليه في بلد آزس(.)23
 -2جساام ضعبت إلاثباث:
ؿِىبت مخابِتها واٟدؼاٗها بديث ال جتر ٞؤزسا ٗهي مجسد ؤزٛام جخٔير في السجالثٗ ،مٌِم ااجساثم الال١تروهيت جم
بٟدؼاٗها بالـدٗت وبِد وٛذ هىيل مً ازج٢ابها ،ويالخٍ ؤن ااجساثم التي لم ج١دؼ ٙهي ؤٟثر ب١ثير مً جل ٣التي ٟؼٙ
ُنها ُلى ؤطاض ؤتها ج٘خٜس بلى الدليل اإلاادر الخٜليدر ٠البـماثٟ .ما يـِب الاخخ٘اي ال٘ني بأزازَا ؤن وحدث ،جدخاج
اخبرة ٗىيت زاؿت يخِرز ُلى اإلاد ٜٝالخٜليدر مىالها ؤو الخِامل مِها،ألنَاحِخمد ٓالبا ُلى ٛمت الر٠اء اإلاصخىب بااخداَ

 - 21د/عبد الفتاح مراد ،ادلرجع نفسو،ص.68،
- 22د /زلمد زكي أبو عامر وعلي عبد القادر القهوجي  ،قانون العقوبات القسم اخلاص  ،دار النهضة العربية القاىرة  ،1993ص.9
 - 23د/عبد الفتاح مراد ،شرح جرائم الكمبيوتر واألنًتنت ،ادلرجع السابق ،ص42
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 ٚالىؿى ي ٤الى الدليل وٛد يلجا مسج١بيها لدؼ٘ير الخِليماث إلاىّ
و الخلليل بدض بسامج ؤو وكّ ٠لماث طسيت وزمىشي حِى ي
بيجاد ؤر دليل يدهيه(.)24
 -3جساام هاعمت:
بذا ٠اهذ ااجسيمت الخٜليديت جدخاج بلى مجهىد ُللي في ازج٢ابها ٠الٜخل ،الظسٛت ،وٓيرَا ٗ ،ااجساثم الال١تروهيت ال
جخولب ؤدوى مجهىد ُللي مم ، ً١بل حِخمد ُلياإلاجهىد الرًَراإلاد١م ،والخ٘١ير الِلمي اإلادزوض الٜاثم ًُ مِسٗت
جٜىيت ممخاشة بااخاطب آلالي ،والخِامل الظليم بالؼب١تُ ،لى ؤطاض ؤن ااجاوي في ااجساثم الال١تروهيت َى بوظان مخىاٗٝ
مّ اإلاجخمّ ول١ىه يٜترٖ َرا الىىَ مً ااجساثم بداّٗ اللهى ؤو إلاجسد بًهاز ج٘ىٛه ُلى آلت ال١مبيىجس ؤو ُلى البرامج التي
رغثٓل بها ،وؤٟيد لخدٜي ٝمـلخت ما(.)25
 -4عدم الخبليغ ُ :ىد وٛىَ ااجسيمت بىاطوت الاهترهذ هجد ان بِم اإلاجني ُليهم يمخىِىني ًُ ابالْ الظلواث المزخـت
زؼيت ُلى الظمِت و اإلا٢اهه ،و ُدم اَتزاش الثٜت في ٟ٘اءجه زاؿت اذا ٠ان ٟيان او َيئت مِيىت وٛد اٛترح في و م ؤ بان
ج٘سق الىـىؾ اإلاخِلٜت بجساثم ااخاطىب التزاما ُلى ُاج ٝمىً٘ي ااجهت اإلاجني ُليها ،باإلبالْ ُما يُ ّٜليها مً حساثم
متى وؿل الى ُلمهم ذل ٣مّ جٜسيس حصاء في خالت بزاللهم بهرا الالتزام.
المطلب الثاوي :مساخل جطىزي الجساام إلالكتروهيت أهىاعها و مشكلت إثباتها:
ُسٗذ ااجساثم الال١تروهيت جوىزا ال يظتهان به ،وهي ٟثيرة خيث لم يىكّ لها مِايير مدددة مً ؤحل جـيي٘ها مما ؤدي
لماخل
بلى ؿِىبت بزباتها،و َرا زاحّ بلى الخوىزي اإلاظخمس للؼب١ت و ااخدماث التي جٜدمها ،وُليه زــىا َرا اإلاولب ز
جوىزي ااجساثم ؤلال١تروهيت (ال٘سَ الى٤ي) ؤهىاَ ااجساثم ؤلال١تروهيت(ال٘سَ الثاوي) مؼ٢لت بزباث ااجسيمت ؤلال١تروهيت(ال٘سَ
الثالث).
الفسع ولي :مساخل جطىزي الجسيمت إلالكتروهيت:
مس جوىزي ا٤حساثم ؤلال١تروهيت بثالزت مساخل جبِا لخوىزي الخٜىيت واطخسداماث ااخاطىب.
 -1املسخلت ولى :بٌهىزي اطخسدام ال١مبيىجس و زبوه بالؼب١ت في الظخيىاث بلى الظبِييياث ً،هسث ؤو٤ي مِااجت اجساثم
ال١مبيىجس في ػ٢ل مٜاالث صخ٘يت جىاٛؽ الخالُب بالبياهاث اإلاسصهت و جدمير ؤهٌمت ال١مبيىجس و الخجظع ؤإلاِلىماحي ،و
ػ٢لذ مىكىَ الدظائ٤ي بذا ما ٠اهذ َرٍ ااجساثم مجسد خالت ُابسة ؤم ًاَسة حسميت مظخجدة ؟و َل هي حساثم باإلاِنى
الٜاهىوي ؤم مجسد طلىٟياث ٓير ؤزالٛيت في مجا ٤اإلاِلىماجيت؟ ٗ ،بٜيذ مدـىزة في بهاز الظلى ٞالالؤزالقي دوني الىواٚ
اٛ٤اهىوي و مّ جىطّ
الدزاطاث جدزيجيا و زال ٤الظبِيىاث بدا ااخديث ُنها ٌٟاَسة بحساميت حديدة.
 - 2املسخلت الثاهيت  :في بدايت الثماهيىاث ،جإٟد م٘هىم حديد اجساثم ال١مبيىجس والاهترهذ خيث ازجبوذ َرٍ ألازيرة
 - 24د/ىشام زلمد رستم ،اجلرائم ادلعلوماتية ،أصول التحقيق اجلنائي الفين رللة األمن والقانون ،ديب العدد) ، 1999،(2ص.24،
- 25د/عبد الفتاح مراد ،شرح التحقيق اجلنائي الفين والبحث اجلنائي  ،دار الكتب والوثائق ادلصرية 2006،ص. 46
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بِملياث اٛخدام هٌام ال١مبيىجس ًُ بِد وؤوؼوت وؼس و شزَ ال٘يروطاث الال١تروهيت التي جٜىم بِمليت جدمير ٟلي للمل٘اث
ؤو البرامج،و ػاَ بؿوالح" الهاٟسشي " اإلاِبر ًُ مٜخدمي الىٌم وٟرا اإلاجسم اإلاِلىماحي اإلاخ٘ىٚي .
 -3املسخلت الثالثت :خيث ػهدث ٗترة الدظِيىاث جىاميا َاثال في خٜل ااجساثم الال١تروهيت وحٔييرا في هواٛها ومٗهىمها و٠ان
ذل ٣بِ٘ل ما ؤخدزخه ػب١ت الاهترهذ مً حظهيالث لِملياث دزى٤ي ألاهٌمت واٛخدام
ػب١ت اإلاِلىماث ًهسث ؤهمان حديدة وزويرة في ذاث الىٛذ.
بديث همذ ؤلاهترهذ بؼ٢ل مرَل زالَ ٤رٍ ال٘ترة  ،بِد ما ٠اهذ مجسد ػب١ت ؤ٠اديميت ؿٔيرة وجدىلذ الى بيئت مخ٢املت
لالطدثماز والِمل وؤلاهخاج وؤلاُالم وااخـى٤ي ُلى اإلاِلىماث  ،وفي البدايت لم ي ً١زمت اَخمام بمظاثل ألامً بٜدز ما ٠ان
الاَخمام ببىاء الؼب١ت وجىطيّ وؼاهها  ،دوني مساُاة جددياث ؤمً اإلاِلىماث ٗ ،االَخمام ألاطاس ي جسٟص ُلى السبى
والدزى٤ي ولم ي ً١ألامً مً بين اإلاىكىُاث الهامة في بىاء الؼب١ت .وَرٍ الثٔسة التي شجِذ جىامي ااجسيمت ؤلال١تروهيت و
ثطببث في ؤكساز بالٔت  ،وَى ما ؤدي الى ل٘ذ الىٌس الى خاحت ػب١ت ؤلاهترهذ الى جىٗير مِايير مً ألامً  ،وبدؤ الخ٘١ير مليا
في الثٔساث وهٜان اللِٙ
.
وُليه ٛد ي٢ىني ال١مبيىجس َدٗا للجسيمت ،وٓايخه اإلاِلىماث اإلاسصهت و الظيوسة ُلى الىٌام دوني الخـسيذ و الظسٛت و
الاُخداء ُلى اإلال١يت ال٘١سيت اخ....
ٟما ٛد ي٢ىني ال١مبيىجس مدل للجسيمت ٟ ،دالت اطخٔال ٤ال١مبيىجس لإلطخالء ُلى ؤمىا ٤الٔير بةحساء جدىيالث ٓير
ػسُيت ٟ.ما ؤن ال١مبيىجس ٛد يِد ؤداة للجسيمةٟ،دالت جسصيً البرامج اإلايظىزت ؤو في خالت اطخسدامه ليؼس اإلاىاد ٓير
ٛاهىهيت(. )26
الفسع الثاوي  :أهىاع الجساام إلالكتروهيت:
بن ااجساثم الال١تروهيت حساثم مخِددة ومخىىُت ،ويظخِص ي خـسَا بظهىلت ،بديث جىحد ُدة جـيي٘اث اجساثم
ااخاطب آلالي والاهترهذ ٗهىا ٞمً يـى٘ها بدظب ال٘ئاث مثل حساثم جسج١ب ُلى هٌم ااخاطب آلالي  ،ؤو بدظب ألاطلىب
اإلاخبّ في ااجسيمت ؤو الباُث الداّٗ الزج٢ابها ٓ،ير ؤهىا يم ً١ؤن هجمل ااجساثم الذروزدث في ؤٓلب الدؼسيِاث ُلى الىدى
آلاحي:
 _ 1جسيمت الدخى يل غير املشسوع :
زج٣ب
مِىاٍ دزى٤ي الصخف بلى ػب١ت الاهترهذ بدوني جسزيـا مً ااجهت اإلاسىلت مىذ َرٍ الـالخيت َ،را الِ٘ل ياٟد ب ا
ااجسيمت ُمدا ًُ هسي ٝزسٚي الخدابير ألامىيت بٜـد ااخـى٤ي ُلى بياهاث ال١مبيىجس .

 - 26د /مين االشقر  ،القانون واالنًتنت " حتدي التكيف والضبط "  ،بريوت  ،الناشر ش م م  2008ص  70وما يليها.
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 _ 2جخسيب أو إجالف أجهصة املعلىماث أو اخدر مكىهاتها:
بن خمايت ػب١ت اإلاِلىماجيت يظخلصم الخدزل لخجسيم ألاِٗا ٤التي تهدٖ بلي جسسيب ؤو حِويل ؤو بجالٖ ألاحهصة اإلااديت و
اإلاخمثلت في ااخاطىب ؤو البياهاث و اإلاِلىماث اإلاىحىدة بدازله ألن ُلت الخجسيم هي خمايت المُلىماث وألاحهصة اإلااديت مً
ؤِٗا ٤الخسسيب
 _ 3ضىاعت الفيروساث أو وشسها:
هي وطيلت ثطخسدم لخدمير اإلاِلىماث و البياهاث و البرامج و حِويل ػب١ت اإلاِلىماث(.)27
 -4الغش أو الخغيير في مىاضفاث و خطااظ جلىيت املعلىماث:
جخد ٜٝااجسيمت بخٔير ااخـاثف ؤو اإلاىاؿ٘اث بظلى ٞبيجابي يإجيه ال٘اُل بوسٚي جدليعيت بخخياليت بديث ثُسق
 ٚاإلال١يت ال٘١سيت.
جٜىيت اإلاِلىماث ؤو م٢ىهاتها وما في خ١مها بلى الٔؽ ا٤ذر رُد اهتها٠ا اخٜى ي
 - 5سسكت جهصة أو املكىهاث أو املعلىماث و ما في خكمها:
 ٚاإلال١يت ال٘١سيت ؤو بساءة الازتراَ ؤو الِالماث اإلاسجلت ُلى ؤطاض ؤن مدل الظسٛت
حِخبر حسيمت طسٛت وبزال ٤بدٜى ي
ااخاطىب ١ٟيان مادر.
ر:
 -6جساام الىظام العام وآلاداب العامت الاججاز في الجيس اللشس ي
ؤلازال ٤بالىٌام الِام وآلاداب ،بوؼاء ؤو وؼس مىا ّٛبٜـد جسويج ؤٗ٢از وبسامج مسال٘ت للىٌام الِام آلاداب ،اهتهاٞ
اإلاِخٜداث الديييت ؤو خسمت ااخياة ا٤زاؿت ،ؤلاطاءة بلى الظمِت،والدُازة واإلاسدزاث وٓظيل ألامىا.٤
 -7الجساام املخعللت بأمً الدولت وسالمتها الداخليت والخازجيت.
بن الخمًِ في ٛساءة الىـىؾ اإلاىٌمت اجساثم الاهترهذ في الدؼسيِاث الِسبيت ج١ؼ ًُ ٙخٜيٜت مخىاجسة في حل َرٍ
الدؼسيِاث ،ؤال وهي اَخمامها ال١بير ُىد جىٌيم الاهترهذ وكبوه ،بجِل خمايت الدولت وؤمنها ٟهدٖ ؤطمى مً هسٖ اإلاؼسَ
ٛبل خمايت ؤمً اإلاىاهً ،وَرٍ مظإلت واضخت ُلى مظخىيي الىـىؾ.
 –8جساام إلازهاب الاعخداء على امللكيت الفكسيت :
بن اإلاخلسزي ألاو٤ي مً بطاءة بطخسدام ػب١ت اإلاِلىماجيت خٜىٚي اإلال١يت ال٘٣زيت طىاء ما يخِل ٝمنها بدٜىٚي اإلاال ٙؤو
ااخٜىٚي اإلاجاوزة واإلاخِلٜت بالبرامج وؤلاؿدازاث ااخاؿت بىٌم اإلاِلىماث ؤو باإلاـى٘اث ال٘١سيت ؤو ألادبيت ؤو ألابدار
الِلميت التي باجذ مخاخت ُليػب١ت اإلاِلىماجيت ويخم وسخها و جداولها دو ين ؤن جيظب بلي ؿاخبها ألاؿلي وَى ما يلخ ٝكسزا
بلئا بهرٍ الواث٘ت مً ااخٜىٚي التي حِسٖ بالرَىيت ؤو ال٘١سيت(.)28
 - 27د /زلمد السعيد رشدى  ،االنًتنت واجلوانب القانونية لنظم ادلعلومات  ،حبث مقدم إىل ادلؤدتر العلمي الثاين لكلية احلقوق ،جامعة حلوان
بعنوان االعالم والقانون الذي عقد ىف الفًتة من  /15-14مارس 1999م ص  3وما يليها .
 - 28د /عر الفاروق  ،ادلشكالت اذلامة ىف اجلرائم ادلتصلة باحلاسوب االيل وأبعادىا الدولية  ،دراسة مقارنة ، ،مصر ،ط  1995، 2ص .15
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 ٚاإلال١يت ال٘١سيت زاؿت وؤ ن الٜىاهين ذاث الِالٛت
مما ال ػٗ ٣يه بهىا بإمع ااخاحت بلي الدؼدد في مىاحهت مىخه٠ي خٜى ي
ر ؤن ٛاهى ين خمايت اإلاالٙ
لم ججسم ألاِٗا ٤التي جخم بةطاءة اطخسدام جٜىيت اإلاِلىماجيت َرا مً هاخيت و مً هاخيت ؤزس ي
 ٚاإلاجاوزة الىهني ال شاٛ ٤اؿسا في مىاحهت َرٍ الاهتها٠اث.
وااخٜى ي
الفسع الثالث :مشكلت إثباث الجسيمت إلالكتروهيت.
ااجسيمت ؤلال١تروهيت ًاَسة احساميت مظخجدة جخميز مً خيث مىكىَ ااجسيمت ووطيلت ازج٢ابها وطماث مسج١بيها وؤهمان
الظلى ٞالاحسامي اإلاجظدة للس ًٟاإلاادر ل٢ل حسيمت ُلى خدي  ،مّ جوى يز ؤهماهها يىما بِد يىم وما ؤجاخخه الؼب١ت مً
ٗسؾ حديدة الزج٢ابها،مما حِل بزباتها مً الِٜباث التي يِمل ااخبراء ُلى ٟظسَا مً ؤحل بيجاد وطاثل بزباث هاحِت ُلى
ؤطاض ؤنها جخولب زبرة ٗىيت ُاليت واُخماد ؤطلىب واضح في الخدٜي.ٝ
 -1أسباب ضعىبــت اكدشاف وإثـبــاث الجــساام إلالكخــسوهيت .
أ -جمخاش ااجساثم اإلاِلىماجيت بـِىبت ؤلاٟدؽاٖ وبزباتها وذل ٣هٌسا لِدم جس ٞااجاوي آزاز جدُ ٤لى بحسامه ٗ ،ااجـ ـساثــم التي
جخم بــىاطوت بدز ــا ٤ال ــسمــىشي و ألاز ٛــام  ،هي زم ــىشي دٛيٜت ويـِب اٟدؼاٗها وبزبــاتها لهرا ُ ــادة مـا يخم اٟدؼاٗها بالـدٗت .
بٗ -ااج ــسيمت اإلاِلىم ــاجيت ال جتر ٞآز ـازا ملمىطت وبرل ٣ال جتر ٞػهىدا يم ً١الاطخدال ٤بإٛىالهم وال ؤدلت ماديت يمً١
ٗدـها ألنها ج ّٜفي بيئت اٗتراكيت،يخم ٗيها هٜل اإلاِلىماث وجىاولها بىاطوت هبلاث ال١تروهيت ٓير مسثيت .
ثٟ-رل ٣وطيلت الخى٘ير ٗيها جدظم في ؤٓلب ااخاالث بالوابّ الخٜني الرر يل٘ي ُليها ال٣زير مً الخِٜيد ومً زم ٗةنها
جدخاج بلى زبرة ٗىيت يـِب ُلى اإلاد ٜٝالخٜليدر الخِامل مِها  ،ألنها جخولب بإلااما زاؿا بخٜىياث ال١مبيىجس وهٌم
اإلاِلىماث
ث -يـِب الِث ــىزي ُلى دليــل م ــادر للج ــسيمت وذل ٣زاح ــّ بلى بطخس ــدام ااج ــاوي وطــاثل ٗىيت وجٜىيت مِٜدة ال يظخٔــسٚي بال
ز ــىاوي مِدودة يخـم ٗيهـا مدى الــدليل والخالُب ب ــه
ج  -جخولب زبـسة وجد١مـا ٗـي ا٤ج١ىــىلـىحيـا اإلاِلــىماجيت ُىـد مخــابِتهــا  ،ولرل ٣ال يظخويّ زحا ٤اللبويت الٜلاثيت الخِامل
باختراٗيت ومهازة ؤزىاء البدث والخدسري  ،البد ؤن ي٢ىني اإلاد ٜٝمخسـف ختى ال يدظبب في بجالٖ الدليل الال١ترووي .
حُ -دم وحىد حِاوني دولي١ٗ ،ما بيىا طابٜا ٛد يخم الظلى ٞؤلاحسامي في بلد مِين و ل ً١الىديجت جددر في بلد ؤزس ليع
باللسوزة ؤن ييخج َرا الظلى ٞؤزازٍ في بلد اإلاجسمين.
ر -بزخالٖ الىٌم الٜاهىهيت ،و بالخالي ُدم ؤلاج٘اُ ٚلى الِ٘ل اإلاجسم ٗ ،ما َى مذ يوزي في ااجصاثس
مً الىاخيت ألازالٛيت مباح في ٓيرَا مً الدو٤ي.
د -الخوىزي الظسيّ للجسيمت و اإلاِااجت البويئت ٛ٤لايا ،ؤطخ٘ادة اإلاجسم مً َرٍ الِٜباث للِبث والخسسيب و ؤلاطخمساز في
ااجسيمت .
ولهرٍ ألاطباب وٟرا الوبيُت ااخاؿت التي جدظم بها ااجسيمت ؤدي ببِم الدؼسيِاث الى جبنى ااخبرة و اإلاِايىت ٟإطلىبين
لإلزباث و الخدٜي ٝوٟؼ ٙااجسيمت.
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-2الخبـ ــسة واملعايىت :
أ-الخبرة :يجب ؤن ج٢ى ين ااخبرة في َرا اإلاجا ٤مً هىَ زاؾ يخماش ى و زـىؿيت ااجسيمت ؤلال١تروهيت ،و ٛد حِمل بِم
ا٤دو٤ي ُلى بُادة جإَيل بِم الٜساؿىت مً ؤحل ؤلاطخ٘ادة مً زبراتهم في الازترا.ٚوفي َرا الـدد يجب ؤن يخدلى ااخبير
بماَالث و مٜدزة ٗىيت ُاليت ،مُسٖ جسٟيب ال١مبيىجس،مِسٗت ػاملت لؼب١ت ألاهترهذٟ ،ي٘يت ُص ي ٤الىٌام اإلاِلىماحي
(.)29
وااخ٘اي ُلى ألادلت دو ين جلٙ
ب -املعايىـ ــت ٛ:د ث٠ىني اإلاِايىت خال ٟةحساء ل١ؼ ٙبِم ااجساثم ؤلال١تروهيت  ،و لخ٢ىني اإلاِايىت ال بد مً وحىد مظسح ا
للحسيمت  ،و َرا ما يـِب جدديدٍ و بالخالي ؿِىبت ااخ٘اي ُل آلازاز اإلااديت بن وحدث ،و ٟما ٛد يددر ؤن ال٘ازٚي الصمني
بين خدور ااجسيمت و بٟدؼاٗها واطِا مما يازس طلبا في اٟدؼاٖ الدليل اإلاادر و إلحساء اإلاِايىت ال بد مً جبليٕ ااجهت
اإلااَلت ُالمار بثٛىيت زاؿت مً ؤحل الخدٍ٘ ُلى ألادلت اإلاىحىدة وختى ؤن ج٢ى ين مِايىت مد١مت يجب جىاٗس ُدة جدابير
منها ،كمان ُدم بهٜواَ الخياز ال١هسباجي ،الِمل كمً ٗسي. ٝ
و زالؿت الٜى٤ي ٗةن جإَيل اللبويت الٜلاثيت و بُادة الىٌس في الدؼسيّ الرر يد١مها ؤكحى كسوزة ال بد منها مً ؤحل
ٗخذ اإلاجا ٤للِمل الاطخداللي.
املبدث الثاوي :مىكف املشسع الجصااسري مً الجسيمت إلالكتروهيت.
زٓم ؿِىبت كبى و م٢اٗدت حساثم الاهترهذ ُلى الـِيد الىهني بال ؤن َىا ٞحهىد مِخبرة ٛام بها اإلاؼسَ ااجصاثسري في
مدازبت ٛساؿىت الاهترهذ وبخالتهم ٛاهىها ُلى اإلاداٟم ،مخإزسا بجل الدو٤ي الِسبيت التي وكِذ ٛىاهين إلا٢اٗدت حسيمت
الاهترهذِٗ ،لى امخداد الىهً الِسبي مً اإلاديى بلى ااخليج ،هجد جسطىت ٛاهىهيت جىٌم حساثم الاهترهذ ،وبدؤث َرٍ ااخسٟت
في الٌهىزي والاهدؼاز مىر بدايت ألال٘يت الثالثت وُلى ألازف مىر مىخـ ٙالِؼسيت ألاولى منها ،ومً ؤَم ألامىزي التي ؤولها
اإلاؼسَ ااج شاثسري ؤَميت ٛـىيي ؤمً الدولت وااخ٘اي ُلى الىٌام الِامٟ .ما ؤهه زٟص ٠ل اَخماماجه ُلى خمايت الدولت،
وحِلها مً ؤطمى ؤَداٗه.
خاو٤ي اإلاؼسَ ااجصاثسري  ،بؿداز ٛىاهين ُامت وزاؿت وَيا٠ل وؤحهصة للخـدر للجساثم ؤلال١تروهيت ،ويِىد ؤطباب
الاَخمام بدىٌيم حساثم الاهترهذ مً حهت جوىزي ج١ىىلىحيا ؤلاُالم ؤدي بلى احظاَ هوا ٚااجسيمت ؤلال١تروهيت ٗهي ؤؿبدذ ال
جٜخـس ُلى حسيمت واخدة وبهما بحظِذ بلى ُدة حساثم جسج١ب ًُ هسي ٝالهاج ٙوًُ هسي ٝال١مبيىجس ،وال جسج١ب َرٍ
ااجسيمت مً هسٖ شخف هبيعي ٜٗى بل حِدث بلى الصخف اإلاِىىري ومً حهت ؤزسيي ٠ىني الٜاهىني ااجىاجي الخٜليدر ٓير
ٛادز ُلياطديِاب ااجساثم الال١تروهيت ااخديثت كي ٙبلى ذل ٣المخاٌٗت ُلى مبدؤ الؼسُيت ااجىاثيت  ،مخ١ال ُلى حِصيص
الخِاوني بين ااجهاث الٜاهىهيت وااخبراء اإلاخســين في اإلاِلىماجيت شيادة ُلى الخِاوني الدولي إلا٢اٗدتها،.وُليه زــىا َرا
اإلابدث بلى ،الٜىاهين الِامت اإلاىكىُيت اإلاىٌمت للجسيمت ؤلال١تروهيت(اإلاولب ألاو٤ي)،الٜاهىني ؤلاحساءاث ااجصاثيت(اإلاولب
الثاوي)،والٜىاهين والهيا٠ل ااخاؿت للخـدر للجساثم ؤلال١تروهيت(اإلاولب الثالث).

 - 29د /أسامة أبو احلجاج ،دليلك الشخصي اىل األنًتنت ،دار النهضة ادلصرية،القاىرة ، 1998،ص.20
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املطلب ولي :اللىاهين العامت املىضىعيت املىظمت للجسيمت إلالكتروهيت:
ٛد ؤزف اإلاؼسَ ااجصاثسري جىٌيم ااجسيمت ؤلال١تروهيت بٜىاهين ُامت وؤزسيي زاؿت ،وُليه ٛظمىا اإلاولب ألاو،٤
الدطخىزي(ال٘سَ ألاو٤ي) ،الٝاهىني الِٜىباث(ال٘سَ الثاوي)ٛ،اهىني ؤلاحساءاث ااجصاثيت(ال٘سَ الثالث).
ر:
الفسع ولي :الدسخىزي الجصااس ي
 ) (2016حمايت ااخٜىٚي
 1996وٟرا الخِديل الوازتي ُليه بمىحب الٜاهىني اإلاِد ٤له طىت
ٟ٘ل دطخىزي ااجصاثس لظىت
ألاطاطيت و ااخسياث ال٘سديت ،و ُلى ؤن جلمً الدولت ُدم بهتها ٞخسمت ؤلاوظان .و ٛد جم ج١سيع َرٍ اإلابادت الدطخىزيت
في الخوبي ٝبىاطوت نؿىؾ حؼسيِيت ؤوزدَا ٛاهىني الِٜىباث و ؤلاحساءاث ااجىاثيت وٛىاهين زاؿت ؤزسيي و التي جدٌس ٠ل
مظاض بهرٍ ااخٜىٚي .ومً ؤَم اإلابادت الدطخىزيت الِامت:
ّو
املادةّ : 38و
 ٚؤلاوظان واإلاىاهً ملمىهت
ألاطاطيت وخٜى ي
ااخسّوياث
ر ّو
ملادةّ :44و
وال٘ني والِلمي مممىهت للمىاهً.
خسّويت الابخ٢از ال٘١س ّوي
ّو
خٜىٚي اإلاال ٙيدميها الٜاهىني.
ّو
ؤر موبىَ ؤو حسجيل ؤو ّوؤيت وطيلت ؤزسيي مً وطاثل ّو
ٛلاجي.ااخسياث
ّوي
بال بمٜخط ى ؤمس
الخبليٕ وؤلاُالم ي
ال يجىشي حجص ّوي
ألا٠اديميت وخسيت البدث الِلمي ملمىهت وجمازض في بهاز الٜاهىني.
حِمل الدولت ُلى جسٛيت البدث الِلمي وجثميىه زدمت للخىميت اإلاظخدامت لألمت.
ال يجىشي اهتها ٞخسمت خياة اإلاىاهً ااخاؿت  ،وخسمت ػسٗه ،ويدميها الٜاهىني  ،طسيت اإلاساطالث و ؤلاجـاالث ااخاؿت ب٢ل
ؤػ٢الها ملمىهت" .ؤن الٜاهىني يدمي خٜىٚي اإلاال ٙوال يجىشي حجص ؤر موبىَ ؤو حسجيل ؤو ؤيت وطيلت ؤزسيي مً وطاثل
الخبليٕ وؤلاُالم بال ؤمس ٛلاجي.
الفسع الثاوي :كاهىني العلىباث :
لٜد جوسٚي اإلاؼسَ ااجصاثسري بلى ججسيم ألاِٗا ٤اإلااطت بإهٌمت ااخاطب آلالي وذل ٣هديجت جإزسٍ بما ؤٗسشجه الثىزة اإلاِلىماجيت
مً ؤػ٢ا ٤حديدة مً ؤلاحسام مما دّٗ اإلاؼسَ ااجصاثسري بلى حِديل ٛاهىني بمىج ب الٜاهىني الِٜىباث زٛم 15- 04اإلاازر -في
 156اإلاخلمً ٛاهىني الِٜىباث جدذ ُىىان اإلاظاض بإهٌمت اإلاِااجت آلاليت للمِوياث "
10هىٗمبر  2004اإلاخمم ألمس زٛم-66-
ويخلمً َرا الٜظم زماهيت مىاد مً اإلاادة  394م١سزي بلى 394اإلاادة م١سزي.7
وفي ُام  2006ؤدزل اإلاؼسَ ااج شاثسري حِديل آزس ُلى ٛاهىني الِٜىباث بمىحب ٛاهىني -زٛم 23-06اإلاازر في  20ديظمبر
2006خيث مع َرا الخِديل الٜظم الظابّ م١سزي وااخاؾ بااجساثم اإلااطت بإهٌمت اإلاِااجت آلاليت للمِوياث ،وٛد جم
حؼديد الِٜىبت اإلاٜسزة لهرٍ ألاِٗاٜٗ ٤ى دوني اإلاظاض بالىـىؾ  ،الىازدة في ٌذا الٜظم مً الٜاهىني 15-04وزبما يسحّ
طبب َرا الخِديل بلى بشدياد الىعي بسوىزة َرا الىىَ اإلاظخددر من ؤلاحسام بةُخبازٍ يازس ُلى ؤلاٛخـاد الىهني بالدزحت
ألاولى وػيىَ بزج٢ابه ليع ٜٗى مً الوبٜت اإلاثٜ٘ت بل مً ٛبل ااجميّ بمسخل ٙألاُماز ومظخىياث الخِليم هديجت جبظيى
وطاثل الخ١ىىلىحيا اإلاِلىماث وبهدؼاز ألاهترهذ ٠ىطيلت لىٜل اإلاِلىماث.
- 3القانون رقم  1-16المؤرخ في  2 16- 3-6المعدل للدستور عدد الجريدة الرسمية .14
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أوال -أهىاع الجساام إلالكتروهيت في كاهىني العلىباث الجصااسري والعلىباث امللسزي لها:
هبٜا لٜاهىني الِٜىباث ااجصاثسري اإلاِد ٤واإلاخمم والرر ؤطخددر ٗيه اإلاؼسَ ااجصاثسري ٛظما زاؿا في الٜظم الظابّ مٟسزي
مً ال٘ـل الثالث ااخاؾ بااجىاياث و ااجىذ كد ألامىا ٤جدذ ُىىان اإلاظاض بإهٌمت اإلاِااجت ألاليت للمِوياث (،)31وُلى
َرا ألاطاض يم ً١جـييَٙا بلى مايلي:
 -1الٔؽ ؤو الؼسوَ ٗيه ،في ٠ل ؤو حصء مً اإلاىٌىمة للمِااجت آلاليت للمِوياث
 -2خرٖ ؤو حٔيير إلاِوياث اإلاىٌمت

(.)32

 -3ادزا ٤او حِديل في هٌام اإلاِوياث (.)33
 - 4جـميم ؤو بدث او ججميّ ؤو جىٗير ؤو وؼس ؤو الاججاز
 -5خياشة ؤو بٗؼاء ؤو وؼس ؤو اطخِما ٤اإلاِوياث

(.)34

 -6ج٢ىيً حمِيت ؤػساز(. )35
ر يم ً١ه١ييَ ٙرٍ
مً زال ٤اإلاىاد الٜاهىهيت الظابٜت والتي جمثل الس ًٟالؼسعي للجسيمت ؤلال١تروهيت في الدؼسيّ ا٤حصاثس ي
ألاِٗا ٤اإلاجسمت بإنها حساثم كد ؤمىا ٤الٔير واإلالسة باإلاجخمّ وهي حِخبر مً كمً حساثم الازخالض و زياهت ألاماهت و
الىـب ٓير الظسٛت الُخباز ؤن الظسٛت ِٗل الاطديالء ُلى ما ٤الٔير ماديا.

 - 31القانون رقم 15-04ادلؤرخ يف 10نوفمرب، 2004ادلعدل وادلتمم

 - 32أنظر :المادة 394مكرر " يعاقب باحلبس من ثالثة اشهر اىل سنة و بغرامة من مخسني ألف اىل مائة ألف دينار كل من يدخل أو يبقى عن
طريق الغش يف كل أو جزء من ادلنظومة للمعاجلة االلية للمعطيات أو حياول ذلك  .تضاعف العقوبة اذا ترتب عن ذلك حذف أو تغيري
دلعطيات ادلنظمة  .و إذا ترتب على األفعال ادلذكورة أعاله ختريب نظام أشغال ادلنظومة تكون العقوبة احلبس من 06اشهر اىل سنتني و
غرامة من مخسني ألف اىل مائة و مخسون ألف دينار "

 - 33أنظر :المادة 394مكرر " 1يعاقب باحلبس من 06اسهر اىل 03سنوات و بغرامة من 500.000دج اىل 2000.000كل من
ادخل بطريقة الغش معطيات يف نظام أو أزال او عدل بطريقة الغش ادلعطيات اليت يتضمنها "
 - 34أنظر :ادلادة 394مكرر " 2يعاقب باحلبس من شهرين اىل 03سنوات و بغرامة من 1000.000دج اىل 5000.000دج كل
من يقوم عمدا و عن طريق الغش مبا يلي :
 -1تصميم أو حبث او جتميع أو توفري أو نشر أو االجتار يف معطيات سلزنة أو معاجلة أو مراسلة عن طريق منظومة معلوماتية
ديكن ترتكب هبا اجلرائم ادلنصوص عليها يف ىذا القسم .
 -2حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال ألي غرض كان املعطيات ادلتحصل عليها من إحدى اجلرائم ادلنصوص عليها يف ىذا القسم
- 35أنظر :المادة 394مكرر " 5كل من شارك يف رلموعة أو يف اتفاق تألف بغرض االعداد جلردية أو أكثر من اجلرائم ادلنصوص
عليها يف ىذا القسم و كان ىذا الحتضري رلسد أو عدة أفعال مادية يعاقب بالعقوبات ادلقررة للجردية ذاهتا ".
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ثاهيا:العلىباث امللسزة لهره الجساام:
هبٜا لٜاهى ين الِٜىباث وبىاءا ُلى للمواد12،11و 13مً الاج٘اٛيت الدوليت لإلحسام ؤإلاِلىماحي ٗةن الِٜىباث اإلاٜسزة لإلحسام
ؤإلاِلىماحي يجب ؤن ج٢ىني زادُت وجخلمً ُٜىباث طالبت للخسيت والتي جخمثل في ُٜىباث ؤؿليت وُٜىباث ج١ميليت جوبٝ
ر.
ُلى الصخف الوبيعي ،و الصخف اإلاِىى ي
 -1العلىباث املطبلت على الشخظ الطبيعي :
أ -العكىباث ضليت :
 ُٜىبت ااخبع جتراوح مدتها مً ػهسيً بلى زالزت طىىاث ،خظب الِ٘ل اإلاسج١ب و الٔسامت جتراوح ٛيمتها مً زمظين ؤلٙدج بلي زمظت ماثت ؤل ٙدج،خظب الِ٘ل اإلاسج١ب :الدزى ي ٤والبٜاء بالٔؽ (ااجسيمت البظيوت )،الدزى ي ٤والبٜاء بالٔؽ
(ااجسيمت اإلاؼددة )و جلاُ ٙالِٜىبت بذا جسجب ًُ َرٍ ألاِٗا ٤خرٖ ؤو حٔيير إلاِوياث اإلاىٌىمت ،الاُخداء ؤلِمدر ُلى
اإلاِوياث (.)36
ب-العلىباث الخكميليت:
– المؿادزة حؼمل ألاحهصة و البرامج و الىطاثل اإلاظخسدمت في بزج٢اب ااجسيمت مً ااجساثم اإلااطت باألهٌمت اإلاِلىماجيت،
مّ مساُاة خٜىٚي الٔير خظً الىيت  .و بٓال ٚاإلاىا ّٛوألامس يخِل ٝباإلاىا )les sites( ّٛالتي ج٢ىني مدال اجسيمت مً ااجساثم
اإلااطت باألهٌمت اإلاِلىماجيت ،وبٓال ٚاإلادل ؤو م٢ان الاطخٔال ٤بذا ٠اهذ ااجسيمت ٛد ازج١بذ بِلم مال١ها ومثا ٤ذل ٣بٓالٚ
اإلاٜهى الال١ترووي الرر جسج١ب مىه مثل َرٍ ااجساثم ػسن جىاٗس ُىاؿس الِلم لدي مال١ها (.)37
ث -علىبت الشسوع في الجسيمت :
حاءث به اإلاادة 11مً الاج٘اٛيت الدوليت لإلحسام ؤإلاِلوماحي واُخمدٍ اإلاؼسَ ااجصاثسري باليظبت للحساثم اإلااطت باألهٌمت
اإلاِلىماجيت ،بديث جىطّ هوا ٚالِٜىبت لدؼمل ؤٟبر ٛدز مً ألاِٗا ٤اإلااطت باألهٌمت اإلاِلىماجيت ،بذ ؤؿبذ الؼسوَ مِاٛب
ُليه بى٘ع ُٜىبت اإلاٜسزة ُلى ااجىدت ذاتها (.)38
ث -الظسوف املشددة:
هف الٜاهىني ُلى ًسٖ حؼدد به ُٜىبت حسيمت الدزى٤ي والبٜاء ٓير اإلاؼسوَ دازل الىٌام ،ويخدَ ٜٝرا الٌسٖ ُىدما
ييخج ًُ الدزى ي ٤و البٜاء بما خرٖ ؤو حٔيير اإلاِوياث التي يدخىيها الىٌام وبما جسسيب هٌام اػخٔا ٤اإلاىٌىمت  ،جلاُٙ
(. )39
الِٜىبت اذا اطتهدٗذ ااجسيمت الدٗاَ الىهني ؤو الهيئاث و اإلااطظاث الِامت
 - 36أنظر :ادلواد القانونية السابقة394،مكرر394،مكرر394 ،1مكرر.2

- 37أنظر :المادة 394مكرر " 6مع االحتفاظ حبقوق الغري حسن النية حيكم مبصادرة األجهزة و الربامج و الوسائل ادلستخدمة مع
اغالق ادلواقع اليت تكون زلال جلردية من اجلرائم ادلعاقب عليها وفقا ذلذا القسم على اغالق احملل أو مكان استغالل إذا كانت
اجلردية قد ارتكبت بعلم مالكها ".
- 38أنظر:ادلادة 394مكرر " 7يعاقب على الشروع يف ارتكاب اجلنحة ادلنصوص عليها يف ىذا القسم بالعقوبات ادلقررة على اجلنحة ذاهتا ".
- 39أنظر :ادلادة 394مكرر " 3تضاعف العقوبة ادلنصوص عليها يف ىذا القسم اذا استهدفت اجلردية الدفاع الوطين أو اذليئات و ادلؤسسات
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-2العلىباث املطبلت على الشخظ املعىىري :
يظإ ٤الصخف اإلاِىىري ًُ َرٍ ااجساثم طىاء بـ٘خه ٗاُال ؤؿليا ؤو ػسي٢ا ؤو مخدزال ٟما يظإ ًُ ٤ااجسيمت الخامت ؤو
الؼسوَ ٗيها ٠،ل ذ ٞ٤بؼسن ؤن ج٢ىني ااجسيمت ٛد ازج١بذ اخظاب الصخف اإلاِىىري بىاطوت ؤخد ؤُلاثه ؤو ممثليه.
وبالخالي ُٜىبت الصخف اإلاِىىري جخمثل في الٔسامت التي حِاد ٤زمع مساث ااخد ألاٛص ى اإلاٜسزي
للصخف الوبيعي (ُ . )40لما ؤن هف اإلاادة 18م١سزي مً الٜاهىني 15/04اإلاخلمً ٛاهىني الِٜىباث جددد المطاوليت ااجصاثيت
ر والِٜىباث امٜسزة.
للصخف اإلاِىى ي
 -3علىبت الاثفاق الجىائي:
جبنى اإلاؼسَ ااجصاثسري مبدؤ مِاٛبت الاج٘ا ٚااجىاجي بىف اإلاادة 394م١سزي ،)41( 5بٔسق الخدلير للجساثم اإلااطت باألهٌمت
اإلاِلىماجيت ،وُٜىبت الاػترا ٞفي الاج٘ا ٚج٢ى ين ه٘ع ُٜىبت ااجسيمت التي جم الخدلير لها ٗةذا حِددث ااجساثم ج٢ى ين
الِٜىبت هي ُٜىبت ااجسيمت ألاػد.
ر.
اإلاولب الثاوي :كاهىني إلاجساءاث الجصاايت الجصااس ي
باليظبت إلاخابِت ااجسيمت الال١تروهيت جخم بى٘ع ؤلاحساءاث التي جدبّ بها ااجسيمت الخٜليديت٠،الخ٘خيؽ واإلاِايىت واطخجىاب
اإلاتهم واللبى والدظسب والؼهادة وا٤زبرة ٓ .ير ؤن اإلاؼسَ ااجصاثسري هف ُلى جمديد الازخـاؾ اإلادلي لىٟيل ااجمهىزيت في
()42
ااجساثم ؤلال١تروهيت في اإلاادة  37مً ٛاهىني ؤلاحساءاث ااجصاثيت
ٟما هف ُلى الخ٘خيؽ في اإلاادة  45الٜ٘سة 7مً ه٘ع الٜاهى ين( )43اإلاِدلت خيث ؤُخبر بن الخ٘خيؽ اإلاىـب ُلى اإلاىٌىمت
اإلاِلىماجيت يسخل ًُ ٙالخ٘خيؽ اإلاخِازٖ ُليه  ،في الٜىاُد ؤلاحساثيت الِامت مً خيث الؼسون ا٤ػ٢ليت واإلاىكىُيت،
ٗالخ٘خيؽ وبن ٠ان بحساء مً ؤلاحساءاث الخدٜيٛ ٝد ؤخاهخه اإلاؼسَ بٜىاُد ؿازمت،وبالخالي ال جوب ٝألاخ٢ام الىازدة في
ٌ
اإلاادة 44مً ٗاهىني ؤلاحساءاث ااجصاثيت بذا حِل ٝألامس بااجساثم ال١تروهيت .وهف ُلى جىٛي ٙالىٌس في حسيمت اإلاظاض
بإهٌمت اإلاِااجت في اإلاادة  51الٜ٘سة) 44( 6وٟرا ُلى "اُتراق اإلاساطالث وحسجيل ألاؿىاث والخٜان الـى يز مً اإلاادة  65م١س يز
ٟ .)45( 10/5ما ؤن ٛاهى ين ؤلاحساءاث ااجىاثيت هف ُلى ؤال يجىشي كبوها بال في بهاز جدٜي ٝبإمس مً الظلوت الٜلاثيت ؤو
اخلاضعة للقانون العام دون االخالل بتطبيق عقوبات اشد ".

- 40أنظر :المادة 394مكرر " 4يعاقب الشخص ادلعنوي الذي يرتكب احدى اجلرائم ادلنصوص عليها يف ىذا القسم بغرامة تعادل مخس مرات
احلد األقصى ادلقرر للشخص الطبيعي "
 - 41أنظر ادلادة394 :مكرر،5السابق ذكرىا.
-42أنظر:ادلادة  37من قانون اإلجراءات اجلنائية ادلعدل وادلتمم بأمـ ــر رق ــم  02-15مــؤرخ يف 23ي ـول ـيــو س ـنـة ، 2015ي ـعـدل وي ـت ـمـم األمـر رقــم 66-
 155ادلــؤرخ يف  8يــونـ ـي ــو سـ ـن ــة  1966وادلـ ـت ـض ــمن ق ــان ــون اإلج ـراءات اجلزائية،اجلريدة الرمسية عدد .40

 -43أنظر:ادلادة  45من قانون اإلجراءات اجلنائية ادلعدل وادلتمم بقانون رق ــم  22-06ادلؤرخ يف  20ديسمرب،2006اجلريدة الرمسية عدد 84ص .6
 -44أنظر:ادلادة  51من قانون اإلجراءات اجلنائية ادلعدل وادلتمم بقانون رق ــم  22-06ادلؤرخ يف  20ديسمرب،2006اجلريدة الرمسية عدد،84ص.7
-45أنظر:تمم الباب الثاني من الكتاب األول بقانون رقم ق ــم  22-06ادلؤرخ يف  20ديسمرب،2006اجلريدة الرمسية عدد 84ص، 8بفصل رابع
بعنوان "يف اعًتاض ادلراسالت و تسجيل األصوات والتقاط الصور"ويشمل ادلواد من  65مكرر5حىت 65مكرر.10
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ٛاض ي الخدٜي ٝؤو الىيابتٓ .ير ؤهه هبٜا لٜاهىني ؤلاحساءاث اإلاِد ٤و اإلاخمم في ال٘ـل السابّ جدذ ُىىان "في بُتراق
اإلاساطالث و حسجيل ألاؿىاث و بلخٜان الـىزي" .هـذ اإلاادة ( 65م١سزيُ)5/3لى ؤهه في خالت كسوزة الخدسري ؤو الخدٜي ٝفي
مجمىُت مً ااجساثم مً كمنها ااجساثم اإلااطت بإهٌمت اإلاِااجت آلاليت للمِوياث يجىشي لىٟيل ااجمهىزيت اإلاسخف ؤن يإذن
باإلُتراق و وكّ جسجيباث جٜىيت دوني مىاٜٗت اإلاِىيين مً ؤحل بلخٜان و جثبيذ و بث و حسجيل ال١الم اإلاخ٘ىٍ به بـ٘ت
زاؿت ؤو طسيت في ؤما ًٟزاؿت ؤو ُامت( .)46ؤما باليظبت لىـىؾ بحساءاث الخدٜي ٝواإلاداٟمت جوبُ ٝليها ه٘ع بحساءاث
ااجسيمت الخٜليديت.
املطلب الثالث :اللىاهين والهياكل الخاضت للخطدر للجساام إلالكتروهيت:
جىاولىا في َرا اإلاولب،الٜىاهين ااخاؿت للخـدر للجساثم ؤلال١تروهيت (ال٘سَ ألاو٤ي) ،والهيا٠ل
ااخاؿت للخـدر للجساثم ؤلال١تروهيت(ال٘سَ الثاوي) ٟما يلي:
الفسع ولي :اللىاهين الخاضت للخطدر للجساام إلالكتروهيت
أوال:كاهىني البريد والاجطاالث السلكيت والالسلكيت:
باطخٜساء الٜاهىني الرر يددد الٜىاُد الِامت اإلاخِلٜت بالبريد والاجـاالث بديث الخٌىا ؤهه حظازَ مىاٟبت الخوىزي الرر
ػهدجه الدؼسيِاث الِاإلايت مظايسة الخوىزي الخ١ىىلىجي لرل ٣باث مً الظهىلت بم٢ان احساء الخدىيالث اإلااليت ًُ الوسيٝ
الال١ترووي ذل ٣ما هـذ ُليه اإلاادة  87مىه (ٟ ، )47ما هـذ اإلاادة  2/ 84مىه ُلى اطخِما ٤خىالاث دّٗ ُاديت ؤو ال١تروهيت
ؤو بسٛيت"(ٟ،. )48ما هف في اإلاادة105مىه ُلى بخترام اإلاساطالث( .)49بيىما ؤجذ اإلاادة  127مىه بجصاء ل٢ل مً حظى ي ٤له ه٘ظه
وبد١م مهىخه ؤن ي٘خذ ؤو يدى٤ي ؤو يسسب البريد ؤو يىته١ه يِاٛب ااجاوي بااخسمان مً ٠اٗت الىًاث ٙؤو ااخدماث الِمىميت
(. )50
مً زمع بلى ُؼس طىىاث
 -46انظر :القانون رقم  22 – 06مؤرخ يف  29ذي القعدة عام  1427ادلوافق  20ديسمرب سنة  2006يعدل و يتمم األمر رقم
155-66ادلؤرخ يف  18صفر عام  1386ادلوافق  8يونيو سنة  .1966و ادلتضمن قانون اإلجراءات اجلنائية
اجلزائري .ادلادة  65مكرر " 3/5إذا أقتضت ضرورات التحري يف اجلردية ادلتلبس هبا أو التحقيق اإلبتدائي يف جرائم
ادلخذرات أو اجلردية ادلنظمة العابرة للحدود الوطنية أو اجلرائم ادلاسة بأنظمة ادلعاجلة اآللية للمعطيات أو جرائم
تبييض األموال أواإلرىاب أو اجلرائم ادلتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف و كذا جرائم الفساد ،جيوز لوكيل اجلمهورية
ادلختص بأن يأذن مبا يأيت  - :وضع الًتتيبات التقنية ،دون موافقة ادلعنيني من أجل التقاط و تثبيت و بث و تسجيل
الكالم ادلتفوه بو بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص يف أماكن خاصة أو عمومية ."...

الربي واإلتصاالت السلكية والالسلكية رقم  2000 -03ادلؤرخ يف .2000/08/05على أنو " ديكن أن
 -47ادلادة 87من قانون د
ترسل األموال ضمن النظام الداخلي بواسطة احلواالت الصادرة عن ادلتعامل واحملولة بالربيد أو الربق أو عن الطريق
اإللكًتوين"

-48أنظر :ادلادة  2/84من نفس القانون "،تطبق أحكام ادلادة  89من ىذا القانون عن استعمال حواالت دفع عادية أو الكًتونية
أو برقية'

- 49أنظر:ادلادة 105من نفس القانون الديكن يف أي حال من األحوال ابتهاك حرمة ادلراسالت "
"

 -5أنظر :ادلادة 127من نفس القانون" ،كل موظف أو عون من أعوان الدولة أو مستخدم أو مندوب عن مصلحة الربيد يقوم
www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262
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ثاهيا:كاهىني الخأميىاث:
َ ٚرا الٜاهى ين ٟرل ٣بلى جىٌيم ااجسيمت ؤلال١تروهيت مً زالَ ٤يئاث اللمان الاحخماعي(،)51في هـىؾ ٛانوهيت
ٛد جوس ي
ُديدة جسف البواٛت الال١تروهيت التي حظلم للمامً له بحخماُيا مجاها بظبب الِالج وهي ؿااخت في ٠ل التراب
الىهني،وٟرا للجصاءاث اإلاٜسزة في خالت الاطخِمآ ٤ير اإلاؼسوَ او مً يٜىم ًُ هسي ٝالٔؽ بخِديل ؤو وسخ ؤو خرٖ ٟلي
ؤو حصجي للمِوياث الخٜىيت ؤو ؤلادازيت اإلادزحت في البواٛت الال١تروهيت للمامً له احخماُيا ؤو في اإلا٘خاح الال١ترووي لهي٢ل
الِالج ؤو في اإلا٘خاح الال١ترووي إلاهً الصخت للبواٛت الال١تروهيت خظب اإلاادة93م١سزي.)52(2
ثالث:اللاهىني الخاص بالىكايت مً الجساام املخطلت بخكىىلىجيا إلاعالم وإلاجطال ومكافدتها:
ا
حاء َرا الٜاهىني مىٌما للجساثم اإلاخـلت بخ١ىىلىحيا ؤلاُالم وؤلاجـا ٤و٠ل ما يخِل ٝباإلاىٌىمت
اإلاِلىماجيت ،واإلاِوياث اإلاِلىماجيت ،ومٜدمى ااخدماث ،واإلاِوياث اإلاخِلٜت بدظييز الاجـاالث ؤلال١تروهيت(.)53مً مساٛبت و
ج٘خيؽ اإلاىٌىماث اإلاِلىماجيت ُىد اللسوزة،و حجص المُوياث اإلاِلىماجيت،و خٍ٘ اإلاِوياث اإلاخِلٜت بدسٟت الظيرُ.لى
ؤلالتزاماث ااخاؿت بمٜدمي زدمت ؤلاهترهذ ،وؤزيرا ُلى بوؼاء مهام الهيئت الىهىيت للىٛايت مً ااجساثم اإلاخـلت بخ١ىىلىحيا
ؤلاُالم والاجـا ٤وم٢اٗدتها.
الفسع الثاوي :الهياكل الخاضت للخطدر للجساام إلالكتروهيت
أوال :الهيئت الىطىيت للىكايت مً الجساام املخطلت بخكىىلىجيا إلاعالم والاجطال:
وؤوؼئذ بمىحب الٜاهىني زٛم 09-04اإلاازر في  5ؤوث 2009ااخاؾ بالىٛايت مً ااجساثم اإلاخـلت بخ١ىىلىحيا ؤلاُالم
والاجـا ٤وم٢اٗدتها .ومً مهام الهيئت الىهىيت جِ٘يل الخِاوني الٜلاجي وألامني الدولي وبدازة وجيظي ٝالِملياث الىٛايت،
وإلاظاُدة الخٜىيت للجهاث الٜلاثيت وألامىيت مّ بم٢اهيت ج٢لي٘ها بالٜيام بسبراث ٛلاثيت،في خالت الاُخداءاث ُلى مىٌىمت
(.) 54
مِلىماجيت ُلى هدى يهدد ماطظاث الدولت ؤو الدٗاَ الىهني ؤو اإلاـااح ؤلاطتراجيجيت ؤلالٛخـاد الىهني
اختالس أو إتالف رسائل مسلمة إىل الربيد أو يسهل فضها أو اختالسها أو إتالفها يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل
مخس سنوات وبغرامة من  30.000دج إىل  500.000دج ويعاقب بالعقوبة نفسها كل مستخدم أو مندوب يف مصلحة
الربق أو خيتلس أو يتلف برقية أو يذيع زلتواىا .ويعاقب اجلاين فضال عن ذلك باحلرمان من كافة الوظائف
اخلدمات العمومية من مخس إىل عشر سنوات"
-49أنظر ادلادة  6مكرر،1وادلادة 65مكرر 1من القانون رقم  08/01ادلؤرخ يف 2008/01/23وادلعدل وادلتمم لقانون 83/01
ادلتعلق بالتامينات
-52أنظر ادلادة  93مكرر2و 3من نفس القانون" ،دون اإلخالل بالعقوبات ادلنصوص عليها يف التشريع ادلعمول بو  ،يعاقب باحلبس
من سنتني إىل مخس سنوات وبغرامة من 100.000دج إىل  200.000دج كل من يسلم أو يستلم هبدف االستعمال غري
ادلشروع البطاقة االلكًتونية للمؤمن لو اجتماعيا أو ادلفتاح االلكًتوين ذليكل العالج أو ادلفتاح االلكًتوين دلهن الصحة "
 -53أنظر:ادلواد من ادلادة الثانية حىت 14من قانون رقم 09-04ادلؤرخ يف  2009/08/05وادلتعلق بالوقاية من اجلرائم ادلتصلة
بتكنولوجيا اّإلعالم واإلتصال ومكافحتها.
-54أنظر:القانون رقم 09-04ادلؤرخ يف  5أوت  2009اخلاص بالوقاية من اجلرائم ادلتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال
ومكافحتها السابق ذكره.
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ثاهيا:الهيئاث اللضاايت الجصاايت املخخططت
 2004اإلاِد ٤واإلاخمم لٜاهى ين ؤلاحساءاث ااجصاثيت جسخف بااجساثم اإلااطت
ؤوؼئذ بمىحب الٜاهى ين14/04اإلاازر في/11/10
،329و 40مً .ٚب.ج.ج.جخمخّ ازخـاؾ بٛليمي مىطّ هبٜا للمسطىم
بإهٌمت اإلاِااجت آلاليت للمِوياث هبٜا للمىاد،37
.2006بديث جىٌس ٗيالٜلايا اإلاخـلت بخ١ىىلىحيا ؤلاُالم والاجـا ٤اإلاسج١بت في ااخازج
 348اإلاازر في/01/05
الخى٘يدر زٛم/06
()55
ختى ولى ٠ان مسج١بها ؤحىبيا بذا ٠اهذ حظتهدٖ ماطظاث الدولت ؤو الدٗاَ الىهني اإلاادة  15مً الٜاهىني زٛم. 09/ 04
ثالث:املعهد الىطني لألدلت الجىاايت وعلم الجساام.
يخ٢ىني مً اخدي ُؼسة داثسة مخســت في مجاالث مسخل٘ت  ،حميِها جلمً بهجاش ااخبرة  ،الخ٢ىيً والخِليم و جٜديم
اإلاظاُداث الخٜىيت ،و داثسة ؤلاُالم آلالي والال١ترووي م٢ل٘ت بمِااجت وجدليل وجٜديم ٠ل دليل زٛمي يظاُد للِدالتٟ ،ما
(. ) 56
جٜدم مظاُدة جٜىيت للمدٜٜين في اإلاِايىاث
زابعا:املديسيت العامت لألمً الىطني
جخـدي َدٍ اإلاديسيت للجسيمت ؤلال١تروهيت مً ُدة حىاهب وؤ منها ااجاهب الخىُىري بديث لم حٔ٘ل اإلاديسيت الِامت لألمً
الىهني ًُ الىٛايت الخىُيت وَرا مً زال ٤بسمجتها لخىٌيم دزوض جىُىيت في مسخل ٙألاهىاز الدزاطيت وٟرا اإلاؼازٟت في
اإلالخٜياث والىدواث الىهىيت وحميّ الخٌاَساث التي مً ػإنها جىُيت اإلاىاهً خى٤ي زوىزة ااجساثم الال١تروهيت.
وداثما في بهاز م٢اٗدت ااجسيمت الال١تروهيت وهٌسا للبِد الدولي الرر ُادة ما يخسرٍ َرا الىىَ مً ااجساثم ٗ،إٟدث
ُلىيتها الِ٘الت في اإلاىٌمت الدوليت للؽزهت ااجىاثيتَ INTERPOLاجه ألازيرة جديذ مجاالث للخباد ٤اإلاِلىماحي الدولي
وحظهل ؤلاحساءاث الٜلاثيت اإلاخِلٜت بدظليم اإلاجسمين  ،وٟرا مباػسة الاهاباث الٜلاثيت الدوليت ووؼس ؤوامس الٜبم
(. )57
للمبدىر ُنهم دوليا
الخاجمت:
في زاجمت َرا الِمل اإلاخىاكّ ،والرر ال ؤُخبرٍ بدثا مِمٜا ،وبهما مداولت لإلإلاام باإلاىكىَ وما يوسخه مً بػ٢االث
ُديدة و مبادت حديدة ،لٜد جىؿلىا بلى هخاثج حد َامت ٟما ٛدمىا بِم الاٛتراخاث التي زؤيىاَا م٘يدة إلاىكىَ الدزاطت.

- 55أنظر :ىواري عياش ،مداخلة حول مسار التحقيقات اجلنائية يف رلال اجلردية ادلعلوماتية ،ادلعهد الوطين لألدلة اجلنائية
وعلم اإلجرام  ،جامعة بسكرة كلية احلقوق،2016،ص.3
 -56أنظر:د /محالوي عبد الرمحان  ،مداخلة بعنوان دور ادلديرية العامة لألمن الوطين يف مكافحة اجلرائم االلكًتونية ،
جامعة بسكرة كلية احلقوق  ، 2016 ،ص

-57أنظر:د/علي عبد القادر القهوجي  ،احلماية اجلنائية لربامج احلاسب االيل  ،دار اجلامعية للطباعة والنشر  ،بريوت  ،د ط،
 ، 1999ص. 120
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أ -الىخااج:
ؤَم الىخاثج التي جىؿلذ لها الدزاطت:
 لم يخُ٘ ٝلى حِسي ٙحامِا ماوِا للجسيمت ؤلال١تروهيت. جبين مً زال ٤دزاطت زـاثف ااجسيمت ؤلال١تروهيت ؤنها جخمخّ بوبيِت ٛاهىهيت مٔايسة جماما للجسيمت الخٜليديت. ٛـىزي الٜىاهين الخٜليديت ؤمام َرٍ ااجساثم اإلاظخددزت. زٓم بحتهاد اإلاؼسَ ااجصاثسري للخـدر لهرٍ ااجسيمت،بال ؤهه لم يسـها بٜاهىني ٛاثم براجه للجد١م ٗيها بـسامت. ٚاإلال١يت
 بن الخوىزي الخ١ىىلىجي والخٜني يدخم ُلى اإلاؼسَ حِديل الٜىاُد الٜاهىهيت  ،زاؿت ٗيما يخِل ٚبدٜى يال٘١سيت وااخٜىٚي اإلاجاوزة لم حِد ٛابلت للخوبي ٝفي بيئت السٛميت.
 ٚاإلاجاوزة حِخبر ٓير ٠اٗيت إلاىاحهت الاُخداءاث الىاِٛت
 ٚاإلاال ٙوااخٜى ي
 ؤن الىـىؾ الىكِيت اخمايت خٜى يُليها ُبر الاهترهذ .
ب -الاكتراخاث:
 مً واحب اإلاؼسَ ؤن يىكّ هـىؿا ٛاهىهيت واضخت وزاليت مً الٔمىق ،بديث ؤنها طخاهس ًىاَس احخماُيتحديدة مظخٜبال.
 ُىد وكّ الىـىؾ يجب ؤن يد ٝٛفي خمايت اإلاىاهً،ي ُلى ؤطاض ؤن خمايت ألامً السٛمي يم ً١ؤن جديل ُلىم٘اَيم مخِددة جتراوح مابين خمايت ألاشخاؾ ،وخمايت اإلاجمىُاث وٓيرَا.
 كسوزة الخِاوني الدولي إلا٢اٗدت َرٍ حساثم مً زال ٤مجمىُت حؼسيِاث وهىيت واج٘اٛياث دوليت وبٛليميت . ُٜد الدوزاث الخدزيبيت التي حِخني بم٢اٗدت ااجساثم ؤلال١تروهيت . كسوزة جدزيب وجإَيل ؤٗساد اللبويت الٜلاثيت وٟرا الىيابت الِامت ُلى ٟي٘يت الخِامل مّ َرا الىىَ مً ااجساثموبالخِاوني مّ الخٜىيين مً ؤصخاب ااخبرة.
 اختراما ٤خٜىٚي ؤلاوظان َامت و٤خٜىٚي اإلاىاهً زاؿت وختى جخ٢امل يجب ؤن رٟ٘لَا اإلاؼسَ ااجىاجي بخمايتالٜاهىهيت السادُت ،وَرا بالخـدر إلاىا ّٛووطاثل ازترا ٚاإلاىا ّٛبمسخل ٙؿىزَا.
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كاامت املساجع:
يي أوال:ياملطادز باللغت العسبيت:ي
-1ي ؤمير ٗسج يىط ، ٙااجساثم اإلاِلىماجيت ُلى ػب١ت ألاهترهذ  ،داز اإلاوبىُاث ااجامِيت ألاط١ىدزيت . 2009 ،ي
-2ي مني الاػٜس  ،الٜاهىن والاهترهذ "يجددر الخ١ي ٙواللبى "ي ،بيروث 2008. ،ي.ي
شويس في حساثم ال١مبيىجس و الاهترهذ  ،يداز ال١خب الٜاهىهيت مـس 2006ي
-3يُبد ال٘خاح بيىمي حجاشر  ،الدليل ااجىاجي و الذ
.ي
ُ-4بد ال٘خاح مساد ،ػسح الخدٜي ٝااجىاجي ال٘ني والبدث ااجىاجي  ،داز ال١خب والىزاثٝياإلاـسيت.2006،
-5يُبد ال٘خاح مساد ،يػسح حساثم ال١مبيىجس و الاهترهذ ،يداز ال١خب والىزاث ٝاإلاـسيتي،ي2005ي.ي
-6يمدمد ُاد ٤زيان  ،حساثم ااخاطب الالي و ؤمً البياهاث،بيروث.2002،
َ-7ؼام مدمد زطخم ،ااجساثم اإلاِلىماجيت ،ؤؿى٤ي الخدٜي ٝااجىاجي ال٘ني مجلت ألامًيوالٜاهىن ،دبي الِدد).1999،(2ي
-8ؤطامت ؤبى اادجاج ،دليل ٣الصخص ي الى ألاهترهذ ،داز النهلت اإلاـسيت،الٜاَسة1998 ،ي.ي
ُ-9س ال٘ازو ، ٚاإلاؼ١الث الهامت فى ااجساثم اإلاخـلت بااخاطىب الالي وابِادَا الدوليت  ،دزاطت مٜازهت  ،مـس  ،ن ،2
1995ي.ي
-10يَؼام مدمد زطخم ،ي ااجىاهب الاحساثيت للجساثم اإلاِلىماجيت ـ م١خبت الاالث ااخديثت،ي اطيىن .1994 ،يي
-11مدمد ش٠ي ؤبى ُامس وُلي ُبد الٜادز الٜهىجي ٛ ،اهىني الِٜىباث الٜظم ااخاؾ  ،داز النهلت الِسبيت الٜاَسة .1993
-12ي َدي ٛؼٜىغ  ،حساثم ااخاطب الال١ترووي في الدؼسيّ اإلاٜازن ،الوبِت ألاولى داز النهلت الِسبيت ،الٜاَسة1992 ،ي.ي
-13ي مدمىد هجيب خظني ،ػسح ٛاهىن الِٜىباث -ي الٜظم ااخاؾ ،بدون زٛم الوبِت ،داز النهلت الِسبيت ،الٜاَسة
.1992ي
ييييي ثاهيا:يالمؤجمساث وهدواث علميت :
ي-1ي اإلاٜدم ُص الديً ُص الديً  ،ملخٜى خى٤ي ااجساثم اإلاِلىماجيت  ،الاهاز الٜاهىوي للىٛايت مً ااجساثم اإلاِلىماجيت وم٢اٗدتها
 ،بظ١سة في.2015/11/16:
2ي -ي مدمد الظِيد زػدي  ،الاهترهذ وااجىاهب الٜاهىهيت لىٍ م اإلاِلىماث  ،بدث مٜدم بلى اإلااجمس الِلمي الثاوي ل٢ليت
ااخٜى ،ٚحامِت خلىان بِىىان الاُالم والٜاهىن الرر ُٜد فى ال٘ترة مً /15-14يمازض 1999ي.ي
-3ي خمالوري ُبد السخمان  ،مدازلت بِىىان دوزي اإلاديسيت الِامت لألمً الىهني في م٢اٗدت ااجساثم الال١تروهيت  ،حامِت ي
بظ١سة ٠ليتيييي ااخٜىٚي . 2016 ،ي
ي
ي
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ييييي ثالثا:اللىاهين و جفاكياث:ي
-1يالٜاهىن زٛم15-04ي اإلاازر في10ي هىٗمبر2004ي اإلاِد ٤واإلاخمم لٜاهىن الِٜىباث ،ااجسيدة السطمي ُدد.71
-2ي ٛاهىن ؤلاحساءاث ااجىاثيت اإلاِد ٤واإلاخمم بإم ــس ز ٛــم 02-15ي مــازر في 23يــىل ـيــى ط ـىـت ، 2015ي ـِـد ٤وي ـخ ـمـم ألامـس زٛــم
66-155ي اإلاــازر في 8ي يــىه ـي ــى ط ـى ــت 1966ي واإلا ـخ ـل ــمً  ٛــاه ــىن ؤلاح ـساءاث ااجصاثيت،ااجسيدة السطميت ُدد 40.ي
-3ي ٛاهىن ؤلاحساءاث ااجىاثيت اإلاِد ٤واإلاخمم بٜاهىن ز ٛــم 22-06ي اإلاازر في 20ي ديظمبر،2006ااجسريدة السطميت ُدد 84يي
ؾ6ي و7و8.ي
-4ي ٛاهىن البريد وؤلاجـاالث الظل١يت والالطل١يت زٛم -03ي2000ي اإلاازر ،2000/08/05ااجسيت السطميت ُدد.48يي
-5ي الٜاهىن زٛم 08/01ي اإلاازر في 2008/01/23واإلاِد ٤واإلاخمم لٜاهىن 83/01ي اإلاخِل ٝبالخاميىاث ،ااجسيدة لسطميت
ُدد29
ّو
-6ي ٛاهىن زٛم09-04ياإلاازر في 2009/08/05ي واإلاخِل ٝبالىٛايت مً ااجساثم اإلاخـلت بخ١ىىلىحيا ؤلاُالم وؤلاجـا٤
وم٢اٗدتها .ااجسيدة السطميتُ ،دد .47ي
-7ياج٘اٛيت بىدابظذ لالجداد الاوزوبي 2001ي اإلاادة الاولى بااخـىؾ التي خددث م٘اَيم اإلاـولخاث .ي
زابعا:املطادز باللغت الفسوسيت والاهجليزيت:
1- Tom forester, Essential proplems to Hig-Tech Society First MIT Pres edition, Cambridge,
Massachusetts, 1989,
'2- P . Catala , Les transformations de droit par l’ informatique , émergence du droit l
informatique , ed des Parques 1983 .
– 3- Merle et Vitu , droit penal special . Paris 1976 no 2213 .Crim 29 Avril 1986 J .C.P 1987
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