ثانيا :من خالل النصوص القانونية المستحدثة (قانون )15/04
لما كانت الحاجة ملحة و ضرررررررحواية لحماية الماو الم،لفما اس قر افرررررررنرح ال ح الرانفنا على
ضحواة وجفد نصفص خاصة لهذا الغحضس و ق افنجابت ع ة دوو لهذا اال جاه منها الفاليات
المنح ة األمحي يةس كن اس المانياس النحويج و قحنسا...الخ .
و بالنسرةة للنررحيا الجئايح س قر ااا المررحل الجئايح ماخحا  -ولف نسرةيا -ال حاغ الرانفنا
قا مجاو اإلجحام الم،لفما ا و ذلك بافرررنح اص نصرررفص جحيمية لرما االعن اوات الفاادة على
الم،لفما ية بمفجب الرانفن اقم  15/04المنضمن  ،يل قانفن ال،رفبات س ل ن ج ا اإلشااة إلى
ان المرررحل الجئايح ق اكئ على االعن اوات المافررة باألنامة الم،لفما يةس و اا ل االعن اوات
المافة بمننفجات اإلعالم اآللا و المنمثلة قا النئويح الم،لفما اس و لذلك اا أينا و حنى ال فن
داافررننا لمفضررفل الحماية الجئايية ناقصررة ان نن،حض لالعن اوات الفاادة على الم،لفما ية من
خالو ال حعين الناليين :
ال حل األوو  :االعن اوات المافة باألنامة الم،لفما يـة
ال حل الثانا  :االعن اوات المافة بمننفجات اإلعالم اآللا
الفرع  : 01االعتداءات الماسة باألنظمة المعلوماتية
رررريح اإلحصررراييات إلى وقفل ما بين  200إلى  250اعن او يفميا على األنامة الم،لفما ية قا
الجئايح.1
إن اقم االعن اوات على األنامة الم،لفما ية خاصة ما ض،ف الحماية ال نية س افن عى خال
رحي،يا صحيحا ففاو على المسنفى ال ولا او ال اخلا ق وليا وض،ت اوو ا اقية حفو اإلجحام
الم،لفمررا ا بنرراايخ  2001/11/08ضرررررررمنررت ملنلف اشررررررر رراو اإلجحام الم،لفمررا ا 2امررا على
المسررررررنفى الفدناسقر افررررررن اا المرررررررحول الجئايح ال حاغ الرانفنا من خالو الن ،يل األخيح
لرررانفن ال،رفبررات الررذ م ال صررررررررل الثررالررم من الةرراا الثررانا من ال نرراا الثررالررم من األمح
اقم 156/66برسررم فررابا م حا عنفانا سالمسررام بأنامة الم،الجة اآللية للم ،يات س ويرررمل
المفاد من  394م حا إلى  394م حا .7
الجحايم المافرررة باألنامة الم،لفما ية وان كانت لنلف قا ااكانها و عرفبا ها إال ان ما يجم،ها
انهما حرق حماية جئايية نام الم،الجة اآللية للم ،يات سا ان الرافررم المرررنحا بينهما هف ناام
الم،الجة اآللية سولذلك قان داافرررررررة لك الجحايم رنضرررررررا منا اوال فضررررررري وبيان م هفم ناام
الم،الجة اآللية للم ،يات.
أوال  :مفهوم نظام المعالجة اآللية للمعطيات
يمثل ناام الم،الجة اآللية للم ،يات المسررررررالة األولية او الرررررررحد األولا الذ يلئم حررا حنى
يم ن الةحم قا فاقح او ع م فاقح ااكان اية جحيمة من جحايم االعن او على هذا الناام  .قان
ثةت للف هذا الرررررررحد األولا سال ي فن هناا مجاو لهذا الةحمس وياد فاقح هذا الرررررررحد إلى
االننراو إلى المححلة النالية وها بحم فاقح ااكان اية جحيمة من الجحايم السرررررررابرة س إذ ان هذا
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 - 2اال اقية ال ولية حفو اإلجحام الم،لفما ا النا ابحمت بناايخ 2001/11/08 :من دحف المجلس األواوبا
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ح ي م هفم ناام اآللية

الرررررررحد ي،نةح عنصررررررح ال ما ل ل منها س ولذلك ي فن من الضررررررحوا
للم ،يات .
ناام الم،الجة اآللية للم ،يات ،ةيح قنا رنا يصرررررر،ب على المرررررررنغل بالرانفن إدااا حريرنا
بسرررررهفلةس قضرررررال عن انا ،ةيح من فا يلضرررررا للن فاات السرررررحي،ة و المنالحرة قا مجاو قن
الحافةات اآللية.3
ولذلك قالمررررررررحل الجئايح على احاا النررررررررحيا ال حنسرررررررا لم ي،حف ناام الم،الجة اآللية
للم ،يات قأوكل بذلك مهمة ،حي ا كل من ال را و الرضاو.
 تعريف نظام المعالجة اآللية للمعطيات .4
اال اقية ال ولية لإلجحام الم،لفما ا ق مت ،حيف للناام الم،لفما ا قا ماد ها الثانية على
النحف النالا:
Système informatique désigne tout dispositif isolé ou ensemble de
dispositifs interconnecté ou apparentés, qui assure ou dont un ou
plusieurs éléments assurent, en exécution d’un programme, un traitement
ou tonatisé de données.
اما ال را ال حنسا قر عحقا كما يلا:
كررل محكررب ين فن من وحر ة او مجمفعررة وحر ات م،ررالجررة والنا ن فن كررل منهررا من الررذاكحة
الةحامج والمص لحات واجهئة اإلدخاو واإلخحاج واجهئة الحبط والنا يحبط بينها مجمفعة
من ال،القات النا عن دحيرها حرق ننيجة م،ينة وهما م،الجة الم ،يات على ان ي فن هذا
المحكب خاضا لناام الحماية ال نية .
بناو على الن،حي ات السرررررابرةس لل إلى ان ،حيف ناام الم،الجة اآللية للم ،يات ي،نم على
عنصحين:
 ال،نصرررح األوو :محكب ين فن من عناصرررح مادة وم،نفية ملنل ة ح ةط بينهما ننيجة عالقاتفح هما نحف حريق ه ف مح د.
 ال،نصح الثانا :ضحواة خضفل الناام لحماية قنية. مكونات نظام المعالجة اآللية للمعطيات :
ال،ناصررررررح المادية والم،نفية النا ين فن منها المحكب ومثاو ذلك:الذاكحةس الةحامجس الم ،ياتس
اجهئة الحبط ...الخ .هذه ال،ناصح واادة على فةيل المثاو ال الحصح.
وهذا ي ن المجاو امام إضرراقة عناصررح ج ي ة او حذف ب،ضررها حسررب ما ي ح ه الن فا النرنا
قا هذا المجاو س وعلى ذلك ال ينفاقح ناام الم،الجة اآللية للم ،يات سوال را بالنالا ا جحيمة
من جحايم االعن او عليا المنصرررررفص عليها إذا وقا االعن او على بحامج م،حوضرررررة للةيا س او
على جها حافرررررب لم ي خل الل مة او على عنصرررررح مفدل بالملا نس او على ق ا الغيااس او
على األجهئة النا ما الت قا حالة النجحبةس او حنى األنامة النا خحجت من الل مة ماما و
ل ن على ال ،س من ذلكس را الجحيمة إذا وقا االعن او على الناام خااج فررررررراعات ررررررررغيلا
ال،اديةس او إذا كانت اح عناصررحه قا حالة ع ل او حنى لف كان الناام كلا قا حالة ع ل امس
و كان يم ن إصالحا.
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و را الجحيمة ايضا إذا وقا االعن او على عنصح ير ل جئوا من انامة من ،دةس قإذا صفانا
ع ة انامة ح ةط قيما بينها بأجهئة ا صرررراو و وقا اعن او على جها حافررررب آلا قا ناام من
لك األنا مة المح ة ةس قإن الجحي مة را قا هذه ال حا لة .و إذا كان ا ل خفو إلى هذا الج ها
مررررررررحول سقإن الةحم قا فاقح الجحيمة ينفقف على ما إذا كانت فج عالقة فرررررررةةية بين هذا
ال خفو المرحول و االعن او الم حوض على األنامة ك ل سو وم ى حسن اوففو نية المن خل
كما را الجحيمة إذا وقا االعن او على شررة ة اال صرراو النا حبط بين اكثح من ناام سالن لك
الرة ة ،نةح عنصح قا كل ناام من األنامة النا حبط بينهما .5
 ضرورة خضوع النظام لحماية فنية :6
يسررر،ى المنلصرررصرررفن بأمن الم،لفمات للح اص على خصرررفصرررية الةيانات المنناقلة عةح الررررة ات
وباألخ حاليا شررة ة االننحانت قهم يسرر،فن لنامين فررحية الحفررايل االل نحونية وفررحية الةيانات
المنناقلة وخاصررة باألعماو النجااية الحقمية  .ويمثل النرر يح اقضررل وفرريلة للح اص على فررحية
الةيانات المنناقلة س ويحى اللةحاو ضررحواة افررنل ام افررلفا النررر يح لمنا اآلخحين من االدالل
على الحفايل االل نحونية .
و نرسم األنامة إلى ثالثة انفال :
 انامة م نفحة للجمهفا. انامة قاصحة على اصحاا الحق قيها ول ن ب ون حماية قنية. انامة قاصحة على اصحاا الحق قيها و نمنا بحماية قنية.و مرنضرررررررى ةيق هذا ال،نصرررررررح ان النفل الثالم قرط من لك األنامة هف الذ ينمنا بالح ماية
الجنايية اما النفل األوو و الثانا قال ينمن،ان بنلك الحمايةس و هناا من ي صحون عليا ألن الحماية
الجئايية قا ناحهم يجب ان رنصرررح على األنامة المحمية .قنيا ألنا من ال ةي،ا قا ناحهمس ان
ما يرفم باالفرررررنغالو يضرررررا الففرررررايل ال نية الال مة لمنا الغا و ان الرانفن الجنايا ال يحما إال
األشرررررلاص الذين ل يهم ححص على امفالهمس و ليس من يهمل منهم قا فقيح الح األدنى لحماية
امفالا س و ي فن دوا الرانفن الجنايا قا هذه الحالة دوا وقايا و هذا اي ضا هف ما ين ق و فيافة
المرحل الجنايا و ما نالحاا من الم هفم ال،ام للحماية الجئايية للمل ية.
بالحجفل إلى النصفص المن،لرة بجحايم االعن او على انامة الم،الجة اآللية للم ،يات ال نضمن
شحد الحماية ال نية و خحجت لك النصفص اللالية منا ماما .و من المةادئ ال،امة المسنرحة قا
سرررررريح الرانفن الجنايا انا ال يجف ريي الن الم لقس او لصرررررري الن ال،امس إال إذا وج
ن يجيئ ذلك .و ال يفج قا حالننا ن خاص يري إدالق الن او يلصررررر عمفماس و لذلك
قإن ع م ذكح المررحل لررحد الحماية ال نية ي،نا ان المررحل اااد افرنة،اده .هذا باإلضراقة إلى ان
الحماية الجئايية يجب ان من لنغ ا كل انامة الم،الجة اآللية للم ،يات فرررررررفاو كانت نمنا
بحماية قنية ام ال.
و ةيرا لذلكس قإنا ال يرنحد لفجفد الجحيمة ان ي فن ال خفو إلى الناام مري ا بفجفد حماية قنية
و ل ن إذا ناحنا للفقايا س نالحظ ان االةية انامة الم،الجة اآللية للم ،يات نمنا بناام حماية
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قنيةس باإلضرراقة إلى ان وجفد مثل لك الحماية يسرراع على إثةات ااكان الجحيمة و بص ر ة خاصررة
الحكن الم،نف .7
ثانيا :األركان األساسية
و نمثل هذه األاكان قيما يلا :
 -1الركن المادي :
ينمثل الحكن الماد قا اش او االعن او على نام الم،الجة اآللية للم ،يات و النا ها:
 ال خفو و الةراو ايح المرحول قا ناام الم،الجة اآللية للم ،يات. االعن اوات ال،م ية على ناام الم،الجة اآللية للم ،يات. االعن اوات ال،م ية على فالمة الم ،يات المفجفدة داخل الناام.هذه االعن اوات ن لب وجفد ناام الم،الجة اآللية للم ،يات كرررررحد مسررررةق بلالف االعن اوات
على مننفجات الناام و فنن،حض إليها بالن صيل قيما يلا:
 الدخول و البقاء غير المشروع في نظام المعالجة اآللية للمعطيات:
نصت عليا المادة  394م حا قانفن ال،رفبات :سي،اقب بالحةس من ثالثة اشهح إلى فنة و بغحامة
من  50000إلى  100000دج كل من ي خل او يةرى عن دحق الغا قا كل او جئو من منافمة
للم،الجة اآللية للم ،يات او يحاوو ذلكس ضررررررراعف ال،رفبة إذا ح ب عن ذلك حذف او غييح
لم ،يات المناف مة و إذا ح ب عن األق ،او ال مذكفاة اعاله لحيب ن اام اشرررررررن غاو المناف مة
س فن ال،رفبة الحةس من فنة اشهح إلى فننين و الغحامة من  50000إلى  150000دجس.
كما نصت عليا المادة  02من اال اقية ال ولية لإلجحام الم،لفما ا.
الصفاة الةسي ة للجحيمة نمثل قا مجحد ال خفو او الةراو ايح المرحول قيما الصفاة المر دةس
نحرق بنفاقح الاحف المرررررررر د لهاس و ي فن قا الحالة النا يننج قيها عن ال خفو او الةراو ايح
المررررررررحول إمررا محف او غييح قا الم ،يررات المفجفدة قا الناررام او لحيررب لناررام اشرررررررنغرراو
المنافمة.
* الصورة البسيطة:
أ -فعل الدخول  :ال يرص ر بال خفو هنا ال خفو بالم،نى الماد س ا ال خفو إلى م ان او منئو او
ح يرةس و قا ن س اال جاه إلى جها الحافرررررررب اآللا و إنما يجب ان يناح إليا كااهحة م،نفيةس
رابا لك النا ن،حقها عن ما نرفو ال خفو إلى ق حة او إلى مل ة الن يح ل ى اإلنسانس ا ال خفو
إلى ال،مليات الذهنية النا يرفم بها ناام الم،الجة اآللية للم ،يات .و لم يح د المررررررررحل وفررررررريلة
ال خفو او ال حيرة النا ينم ال خفو بها إلى الناامس و لذلك را الجحيمة بأية وفررررررريلة او دحيرة و
يسنف ان ينم ال خفو مةاشحة او عن دحيق ايح مةاشح. 8
ب -فعل البقاء : 9Le maintien
ق ينلذ النراد اإلجحاما الذ ين فن منا الحكن الماد قا الجحيمة محل ال اافة صفاة الةراو
داخل الناامس و يرصررر ب ،ل الةراو النفاج داخل ناام الم،الجة اآللية للم ،يات ضررر إاادة من لا
الحق قا السررررررري حة على هذا الناام و ق ينحرق الةراو الم،اقب عليا داخل الناام مسرررررررنرال عن
ال خفو على الناامس وق يجنم،ان .و ي فن الةراو م،اقةا عليا افرررررررنرالال حين ي فن ال خفو إلى
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الناام مررررررحوعا .و من امثلة ذلك :إذا حرق ال خفو إلى الناام بالصررررر قة او عن دحيق الل أ او
قفااس قإذا برا اام
السرررهفس إذ كان يجب قا هذه الحالة على المن خل ان ير ا وجفده و ينسرررحب ذ
ذلك قإنا ي،اقب على جحيمة الةراو ايح المررررررررحول إذا فاقح لها الحكن الم،نف  .و ي فن الةراو
جحيمة إذا ج او المن خل الم ة المسرررررررمفل بها للةراو ب اخل الناامس او قا الحالة النا ي ةا قيها
نسرررررلة من الم،لفمات قا الفقت الذ كان مسرررررمفحا لا قيا الحعية و اإلدالل قرط و ينحرق ذلك
ايضرررررا بالنسرررررةة للل مات الم نفحة للجمهفا مثل الل مات النل فنيةس و النا يسرررررن يا قيها الجانا
الحصررررررفو على الل مة النل فنية دون ان ي قا المرابل الفاجب دق،ا او يحصررررررل على الل مة م ة
ادفو من الم ة النا دقا مرابلها عن دحيق افررررررنل ام وفررررررايل او عمليات ايح مرررررررحوعةس و ق
يجنما ال خفو ايح المرررررررحول و الةراو ايح المرررررررحول م،ا و ذلك قا ال حض الذ ال ي فن قيا
الجانا الحق قا ال خفو إلى الناام س و ي خل إليا ق،ال ضرررر إاادة من لا حق السرررري حة علياس ثم
يةرى داخل الناام ب ،ذلكس و ينحرق قا هذا ال حض االجنمال الماد للجحايم و إذا كانت لك
الجحيمة على هذه الصرررررفاة ه ف افرررررافرررررا إلى حماية ناام الم،الجة اآللية للم ،يات بصرررررفاة
مةاشحةس إال انها حر ق ايضا و بصفاة ايح مةاشحة حماية الم ،يات او الم،لفمات ذا ها بل يم ن
من خاللها جحيم فررررحقة وقت اآللة س و ذلك بالنسررررةة للمفصف او ال،امل او ايحهما حين يسررررحق
وقت اآللة ض إاادة من لا الحق السي حة على الناامس و يرفم ب ةا او نسخ ب،ض الم،لفمات او
الم ،يات او الةحامج.10
كما يم ن ان ةق على االفررنل ام ايح المرررحول الة اقات الممغن ة إما لسررحقنها او النئويح ثم
افنل امها او حنى إذا افنل مها صاحةها قا فحب مةالغ دون ان ي فن ل يا اصي كافس او عن
ع م وجفد الحصرري و فن الجحيمة قا هذه الحالة ها جحيمة الةراو ايح المرررحول داخل الناام
برررحد ان ي فن صرراحب الة اقة ي،لم مر ما بأنا ليس لا اصرري كاف و يم ن ايضررا ةيرها على
النصرررررررنت على المحادثات الها ية دالما ان ااقام الهفا ف م،الجة آليا قا ناام خاص بها .هذه
الجحيمة  ،جحيمة فررلفا مجحدس ا انها را و نمل بمجحد االننهاو من السررلفا الم فن لها و
هف ال خفو او الةراو دون ان ي لب المرررررحل قا نمفذجها الرانفنا حسررررب نصررررفص النجحيم اية
ننيجة إجحامية.11
* الصورة المشددة:
نصررررت المادة  394م حا  :3/2س ضرررراعف ال،رفبة إذا ح ب على ذلك حذف او غييح لم ،يات
المنامة و إذا ح ب عن األق،او المذكفاة اعاله لحيب ناام اشرررررررنغاو المنافمة فن ال،رفبة
الحةس من فنة اشهح إلى فننين و الغحامة من  50000دج إلى  150000دجس.
نصرررررت المادة  394م حا  3/2قانفن ال،رفبات على صحقين رررررر د بهما عرفبة جحيمة ال خفو و
الةراو داخل الناامس و ينحرق هذان الاحقان عن ما يننج عن ال خفو او الةراو إما محف او  ،يل
الم ،يات النا يحنفي ها الن اام و إ ما ع م صرررررررالحية الن اام ألداو و صاي ا س و ي ا لنفقح هذا
الاحف وجفد عالقة فرررررةةية بين ال خفو ايح المررررررحول او الةراو ايح المررررررحول و لك الننيجة
الضررااةس و ال يرررنحد ان فن لك الننيجة الضررااة مرصررفدةس ألن لب مثل هذا الرررحد ي فن
ايح م،رفو س حيم ان المررررحل ن على جحيم االعن او المرصرررفد على الناام عن دحيق محف
او  ،يل الم ،يات النا يحنفيها باعنةااه جحيمة مسررررررنرلة .كما ال يرررررررنحد ان فن لك الننيجة
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مرصفدةس ا على فةيل الل أ ايح ال،م س قالاحف المر د هنا صحف ماد ي ا ان فج بينا
و بين الجحيمة ال،م ية األفافية و ها جحيمة ال خفو او الةراو ايح المرحول عالقة فةةية للرفو
بنفاقحه إال إذا اثةت الجانا انن او لك ال،القةس كأن يثةت ان  ،يل او محف الم ،يات او ان ع م
صالحية الناام للريام بفصاي ا يحجا إلى الرفة الراهحة او الحادص الم اجئ.
 االعتداء ألعمدي على سير نظام المعالجة اآللية للمعطيات:
نصت عليا الماد ين  05و  08من اال اقية ال ولية لإلجحام الم،لفما ا .12
لم يفاد المرررحل الجئايح نصررا خاصررا باالعن او ال،م على فرريح الناام و اكن ى بالن على
االعن او ال،م على الم ،يات المفجفدة ب اخل الناام و ابما يج ذلك سررررريحه قا ان االعن او
على الم ،يات ق ياثح على صرررالحية الناام للريام بفصاي اس و ق وضرررا ال را م،يااا للن حقة بين
االعن او على الم ،يات و االعن او على الناام على افرررررام ما إذا كان االعن او وفررررريلة ام ااية.
قإذا كان االعن او الذ وقا على الم ،يات مجحد وفيلة قإن ال ،ل ير ل جحيمة االعن او ال،م
على الناامس اما إذا كان االعن او الذ وقا على الم ،يات ااية قإن ال ،ل يرررر ل جحيمة االعن او
ال،م على الم ،يات.
فررررررةق و ان ذكحنا ان االعن او على فرررررريح الناام الناجم عن ال خفو او الةراو ايح المرررررررحول ال
يرنحد ان ي فن مرصفداس ل ن اإلش او الم حول ان اق،او االعن او على فيح الناام الناجمة عن
ال خفو المرررررررحول للناام لت من ال،راا خاصررررررة ما ع م وجفد ن خاص باالعن او ال،م
على فيح الناام.
ينمثل هذا السلفا الماد قا ق،ل فقيف ناام الم،الجة اآللية للم ،يات من اداو نرادا ال،اد و
المنناح منا الريام باس و إما قا ق،ل إقسرراد نررراد او وصايف هذا الناامس و ال يرررنحد ان يرا ق،ل
الن ،يل او ق،ل اإلقسرراد على كل عناصررح الناام جملةس بل ي ا ان ياثح على اح هذه ال،ناصررح
قرط فررفاو المادية جها الحافررب اآللا ن سرراس شررة ات اال صرراوس اجهئة النرل ...الخس اما الم،نفية
مثل الةحامج و الم ،يات.
 االعتداءات العمدية على المعطيات:
نصت عليها المادة 03س04س 08من اال اقية ال ولية لإلجحام الم،لفما ا س كما ن المرحل
الجئايح عليها قا المادة  394م حا 2قا قانفن ال،رفبات «ي،اقب بالحةس من فنة اشهح إلى
ثالص فنفات و بغحامة من  500000دج إلى  2000000دج كل من ادخل ب حيرة الغا
م ،يات قا ناام الم،الجة اآللية او ا او او ع ّو ب حيرة الغا الم ،يات النا نضمنها».
 الصورة األولى :االعن اوات ال،م ية على الم ،يات المفجفدة داخل الناامالنررررراد اإلجحاما قا جحيمة االعن او ال،م على الم ،يات ينجسرررر قا إح ى الصررررفا الثالص
النالية:13
* اإلدخاو .L’intrusion
*المحــف.L’effacement
*الن ،يل .Modification
ال يرنحد اجنمال هذه الصفاس بل ي ا ان يص ا عن الجانا إح اها قرـررررررط ل ا ينفاقح الحكـررررررن
المـرررررررررراد  .و اق،او اإلدخاو و المحف و الن ،يل ن ف على النالعب قا الم ،يات النا يحنفيها
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ناام الم،الجة اآللية للم ،يات فررررفاو بإضرررراقة م ،يات ج ي ة ايح صررررحيحةس او محف او  ،يل
م ،يات مفجفدة من قةل و هذا ي،نا ان النراد اإلجحاما قا هذه الجحيمة إنما يحد على محل او
مف ضرررررررفل مح د و هف الم ،يات او الم،لفمات النا مت م،الجنها آليا و النا اصرررررررةحت مجحد
إشرررررااات او امف ا مثل لك الم،لفماتس و ليسرررررت الم،لفمات قا ذا ها باعنةااها اح عناصرررررح
الم،حقةس كما ان محل هذا النررررراد اإلجحاما يرنصررررح على الم ،يات المفجفدة داخل الناامس ا
النا يحنفيها الناام و ر ل جئوا منا.
ال را الجحيمة على مجحد الم،لفمات النا لم ينم إدخالها ب ،إلى الناام او لك النا دخلتس و لم
ينلذ حيالها إجحاوات الم،الجة اآلليةس اما لك النا قا دحيرها إلى الم،الجة حنى و لف لم ن
الم،الجة ق ب ات بال ،ل نمنا بالحماية الجناييةس و ي فن هناا مجاو للرفو بنفاقح الجحيمة النامة
او الرحول على حسب األحفاو.
ج ا اإلشررااة إلى ان الحماية الجنايية رررمل الم ،يات دالما انها خل قا ناام الم،الجة اآلليةس
ا دالما كان يحنفيها ذلك الناام و كانت فن وح ة واح ة ما عناصرررررحه و ينح ب على ذلك ان
الجحيمة ال نحرق إذا وقا النراد اإلجحاما على الم ،يات خااج الناام ففاو قةل دخفلها ام ب،
خحوجها و حنى ولف ل نحة قصررررررريحةس كما لف كانت م حاة على قحص او شرررررررحيط ممغنط خااج
الناامس قالحماية الجنايية رنصرررررررح على الم ،يات النا فج داخل الناام او لك النا قا دحيرها
إلى ال خفو إلياس او لك النا دخلت ب ،خحوجهاس و ال يرررررررنحد ان را اق،او اإلدخاو و المحف و
 ،يل الم ،يات ب حيق مةاشرررررح بل يم ن ان ينحرق ذلك ب حيق ايح مةاشرررررح فرررررفاو عن ب ،ام
بفاف ة شل ثالم .
و عمف ذما النالعب قا الم ،يات المفجفدة داخل الناام ينلذ إح ى األش او النالية :
 اإلدخال :L’intrusionيرصر ب ،ل اإلدخاو إضرراقة م ،يات ج ي ة على ال عامة اللاصررة بها فررفاو كانت خاليةس ام كان
يفج عليها م ،يات من قةلس و ينحرق هذا ال ،ل قا الغحض الذ يسرررنل م قيا الحامل الررررحعا
لة اقات السحب الممغن ةس ها ا األخيحة ليسحب بمرنضاها النرفد من اجهئة السحب اآللا و ذلك
حين يسنل م اقما اللاص و السح لل خفو ل ا يسحب مةلغا من النرفد اكثح من المةلغ المفجفد
قا حساباس و كذلك الحامل الرحعا لة اقة االينمان و النا يس د عن دحيرها مةلغ اكثح من المةلغ
المح د لا و بصرررر ة عامة ينحرق ق،ل اإلدخاو قا كل حالة ينم قيها االفررررنل ام الن،سرررر ا لة اقات
السرررررحب او االينمان فرررررفاو من صررررراحةها الررررررحعا ام من ايحه قا حاالت السرررررحقة او ال ر او
النئويحس ك ما ينحرق ق ،ل اإلد خاو قا كل حا لة ينم قي ها إد خاو بحنامج احيب« قيحوم...الخ»
يضيف م ،يات ج ي ة .
 المحــو : L’effacementيرصرررررر ب ،ل المحف إ الة جئو من الم ،يات المسررررررجلة على دعامة و المفجفدة داخل الناام او
ح يم لك ال عامةس او نرل و لئين جئو من الم ،يات إلى المن رة اللاصة بالذاكحة.
 التعديل :Modificationيرصرر ب ،ل الن ،يل غييح الم ،يات المفجفدة داخل ناام و افررنة الها بم ،يات اخحىس و ينحرق
ق،ل المحف و الن ،يل عن دحيق بحامج احيةة بنالعب قا الم ،يات فرررفاو بمحفها كليا او جئييا
او بن ،يلها و ذلك بافرررنل ام الرنةلة الم،لفما ية اللاصرررة بالم ،يات و بحنامج الممحاة Gomme

 d’effacementاو بحنامج ال يحوفرررررررات بصررررررر ة عامة14س و هذه األق،او المنمثلة قا اإلدخاو و
المحف و الن ،يل وادت على فررةيل الحصررح قال يرا حت دايلة النجحيم ا ق،ل آخح ايحها حنى
و لف ضررررمن االعن او على الم ،يات المفجفدة داخل ناام الم،الجة اآللية للم ،يات قال يلضررررا
لنلك الجحيمة ق،ل نسرررررخ الم ،يات او ق،ل نرلها او ق،ل الننسررررريق او النرحيب قيما بينهماس ألن كل
لك األق،او ال ن ف ال على إدخاو و ال على  ،يل بالم،نى السابق.
 الصورة الثانية :المسام ال،م بالم ،يات خااج النااموقح المررررررررحل الجئايح الحماية الجئايية للم ،يات قا ح ذا ها من خالو جحيما السرررررررلفكات
النالية:
 -1ن المادة  394م حا 2يسررنه ف حماية الم ،يات قا ح ذا ها ألنا لم يرررنحد ان فن
داخررل ناررام الم،ررالجررة اآلليررة للم ،يررات او ان ي فن قر م م،ررالجنهررا آليرراس قمحررل الجحيمررة هف
الم ،يات ففاو كانت ملئنة كأن فن ملئنة على اشحدة او اقحاص او لك الم،الجة آليا او
لك المحفرررررلة عن دحيق منافمة م،لفما يةس ما دامت ق سرررررن،مل كففررررريلة الا اا الجحايم
المنصفص عليها قا الرسم السابا م حا من قانفن ال،رفبات.
 -2ن المادة  394م حا  2/2يجحم اق،او الحيا ةس اإلقررررراوس النرررررحس االفررررن،ماوس ايا كان
الغحض من هذه األق،او النا حد على الم ،يات المنحصل عليها من إح ى الجحايم الفاادة قا
الرسرم السرابا م حا من قانفن ال،رفبات بأه اف المناقسرة ايح المررحوعةسالجففرسرةساإلاهااس
النححيض على ال سق ...الخ.
 -2الركن المعنوي
إن الحكن الم،نف قا ملنلف االعن اوات المافرررررررة باألنامة الم،لفما ية نلذ صرررررررفاة الرصررررررر
الجنايا إضاقة إلى نية الغا.
 ال دخول و البقاء غير المشروع داخل نظام المعالجة اآللية للمعطيات:
الفلفج و النجفو و الةراو داخل ناام الم،الجة اآللية للم ،يات ال يجحمان إال ما عم ا.
المادة  02من اال اقية ال ولية لإلجحام الم،لفما ا سررررم لل ولة ال،ضررررف ان رررررنحد بأن ح ب
الجحيمة عن دحيق خحق الحماية ال نية للناام به ف الحصفو على الم ،يات المفجفدة ب اخلا.
جحيمة ال خفو او الةراو داخل الناام جحيمة عم ية ينلذ الحكن الم،نف قيها صرررررررفاة الرصررررررر
الجنايا ب،نصحيا ال،لم و اإلاادة.
قيلئم لنفاقح الحكن الم،نف ان نجا إاادة الجانا إلى ق،ل ال خفو او إلى ق،ل الةراو و ان ي،لم
الجانا بأنا ليس لا الحق قا ال خفو إلى الناام و الةراو قياس و عليا ال ينفاقح الحكن الم،نف إذا
كان دخفو الجانا او براعه داخل الناام مسررمفل با ا مرررحولس كما ال ينفاقح هذا الحكن إذا وقا
الجانا قا خ أ قا الفاقا فررررررفاو كان ين،لق بمة ا الحق قا ال خفو او قا الةراو او قا ن اق هذا
الحقس كأن يجهل بفجفد حاح لل خفو او الةراوس او كان ي،نر خ أ انا مسرررررمفل لا بال خفوس قإذا
فاقح الرصررر الجنايا ب،نصرررحيا ال،لم و اإلاادة قإنا ال ينأثح بالةاعم على ال خفو او الةراو قيال
الرصرررر قايما حنى و لف كان الةاعم هف ال ضررررفو او إثةات الر اة على المهااة و االننصرررراا على
الناام . 15
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بالنسررررةة لنية الغا ة و من خالو الغا الذ ينم با ال خفو من خحق الجها الحقابا الذ يحما
الناامس بالنسةة للةراو قيسنننج من ال،مليات النا مت داخل الناام.
قا الحريرة ان ال خفو و الةراو بالغا ال ينضرررررررمن م،نى خحق الجها الحقابا للناامس إنما ياهح
من خالو الفلفج دون وجا حق إلى الناام إالّ ان الجها الحقابا ما هف إالّ وفررررررريلة إلثةات ان
ال خفو للناام ايح محخ با.
 االعتداءات على سير نظام المعالجة اآللية للمعطيات :
إن هذه الجحيمة جحيمة عم ية س إذ ان من الم نحض ان اق،او ال،حقلة والن ،يل ال فن إال
عم ية وهذا ما يميئه عن االعن او ايح ال،م لسررررريح الناام الذ يرررررر ل صحقا مرررررر دا لجحيمة
ال خفو والةراو الغيح مررررررحول داخل الناام وعليا قالرصررررر الجنايا م نحض يسرررررنننج من دةي،ة
األق،او المجحمة. 16
 االعتداءات العمدية على المعطيات:
جحيمة االعن او ال،م على الم ،يات جحيمة عم ية ينلذ قيها الحكن الم،نف صرررررفاة الرصررررر
الجنايا ب،نصرررررررحيا ال،لم واإلاادةس قيجب ان نجا إاادة الجانا إلى ق،ل اإلدخاو او المحف او
الن ،يل كما يجب ان ي،لم الجانا بان نرررررررادا الجحما ينح ب عليا النالعب قا الم ،ياتس وي،لم
ايضررررررا ان ليس لا الحق قا الريام بذالك وانا ي،ن على صرررررراحب الحق قا السرررررري حة على لك
الم ،يات ب ون مفاقرنا . 17
كما يرنحد لنفاقح الحكن الم،نف باإلضاقة إلى الرص الجنايا ال،ام نية الغا س ل ن هذا ال ي،نا
ضررحواة فاقح قص ر اإلضررحاا بالغيح بل نفاقح الجحيمة وينحرق اكناها بمجحد ق،ل اإلدخاو او
المحف او الن ،يل ما ال،لم بذالك وا جاه اإلاادة إليا س وان كان الضررحا ق ينحرق قا الفاقا ننيجة
النراد اإلجحاما إال انا ليس عنصحا قا الجحيمة .
 – 3استخدام ال معطيات كوسيلة في ارتكاب الجرائم الماسة باألنظمة المعلوماتية :
وذلك إما بالنصرررررميم او الةحم او النجميا او النفقيح او النررررررح او اال جاا قا م ،يات ملئنة او
م،الجة او محفلة عن دحيق منافمة م،لفما ية.
حيا ة او إقراو او نرح او افن،ماو أل احض كان للم ،يات المنحصل عليها من إح ى الجحايم
المافرررررة باألنامة الم،لفما ية .قان هذا االفرررررنل ام يجب ان ي فن عم ا وب حيق الغا ا بنفاقح
الرص الجنايا ال،ام إضاقة إلى الرص الجنايا اللاص المنمثل قا نية الغا.
ثالثا  :الجزاءات المقررة
وفننناوو قيما يلا الجئاوات النا قحاها المرحل الجئايح لهذا النفل من اإلجحام الح يم .
دةرا للمادة  13من اال اقية ال ولية لإلجحام الم،لفما ا قإن ال،رفبات المرحاة لإلجحام الم،لفما ا
يجب ان فن اادعة و نضمن عرفبات مالية للححية س والنا نمثل قا عرفبات اصلية وعرفبات
ميلية ةق على الرل ال ةي،ا س كما فج عرفبات ةق على الرل الم،نف بناوا على
ةنا مة ا مسالة الرل الم،نف الفاادة قا المادة 12من اال اقية.
 -1العقوبات المطبقة على الشخص الطبيعي :
 العقوبات األصلية :

 - 16د .علا عة الرادا الرهفجاس المحجا السابقس ص.142
 17د  -علا عة الرادا الرهفجاس المحجا السابقس ص.145

من خالو افررنرحاو النصررفص المن،لرة بالجحايم المافررة باألنامة الم،لفما ية ينةين لنا وجفد اج
داخل الناام ال،رابا .هذا الن اج قا ال،رفبات يح د الل فاة اإلجحامية النا ق اها المررررحل لهذه
النصرررررررحقات سإذ نج فرررررررلم خ فاة ينضرررررررمن ثالص داجات سجحيمة ال خفو او الةراو بالغا قا
ال اجة األولى وب ،ها قا ال اجة الثانية جحيمة ال خفو والةراو المر دةساما ال اجة الثالثة قنحنلها
الجحيمة اللاصة بالمسام ال،م بالم ،يات.
ا /ال خفو والةراو بالغا (الجحيمة الةسرررررري ةق :ال،رفبة المرحاة ها  3اشررررررهح إلى فررررررنة حةس و
 50000دج إلى  100000دج احامة (المادة  394م حاق .
ا /ال خفو والةراو بالغا (الجحيمة المرررر دةق :ضررراعف ال،رفبة إذا ح ب عن هذه األق،او حذف
او غييح لم ،يات المنافمة سو فن ال،رفبة الحةس من فرررررررنة اشرررررررهح إلى فرررررررننين واحامة من
 50000دج إلى  150000دج إذا ح ررب عن الر خفو او الةررراو ايح المررررررررحول لحيررب لناررام
اشنغاو المنافمة (المادة  394م حا 03-02/ق .
ج /االعن او ال،م على الم ،يات  :دةرا لن المادة  394م حا  2قال،رفبة المرحاة لالعن او
ال،م على الم ،يات المفجفدة داخل الناام ها الحةس من فرررررررنة اشرررررررهح إلى ثالص فرررررررنفات
واحامررة من  500000دج إلى  2000000دج امررا ال،رفبررة المرحاة الفرررررررنل ر ام الم ،يررات قا
اا اا الجحايم المافررة باألنامة الم،لفما ية وكذا حيا ة او إقررراو او نرررح او افررن،ماو الم ،يات
المنحصرررل عليها من إح ى الجحايم المافرررة باألنامة الم،لفما يةس ال،رفبة المرحاة ها الحةس من
شهحين إلى ثالص فنفات واحامة من  1000000دج إلى  5000000دج .
 العقوبات التكميلية:
نصررت المادة  394م حا  3قانفن ال،رفبات على ال،رفبات الن ميلية إلى جانب ال،رفبات األصررلية
و المنمثلة قا:
ا /المصرررراداة :وها عرفبة ميلية رررررمل األجهئة والةحامج و الففررررايل المسررررنل مة قا اا اا
جحيمة من الجحايم المافة باألنامة الم،لفما يةس ما محاعاة حرفق الغيح حسن النية.
ا /إاالق المفاقا :واألمح ين،لق بررالمفاقا (les sitesق النا فن محال لجحيمررة من الجحايم
المافة باألنامة الم،لفما ية.
ج /إاالق المحل او م ان االفرررنغالو :إذا كانت الجحيمة ق اا ةت ب،لم مال ها ومثاو ذلك إاالق
المرهى االل نحونا الذ ح ب منا مثل هذه الجحايم شحد فاقح عناصح ال،لم ل ى مال ها.
 الظروف المشددة:
ا /نصرررررررت ال مادة  394م حا  3-2/على صحف رررررررر د با عرفبة جحي مة ا ل خفو والةراو ايح
المررررررررحول داخل الناامس وينحرق هذا الاحف عن ما يننج عن ال خفو و الةراو إما حذف او غييح
الم ،يات النا يحنفيها الناام وإما لحيب ناام اشنغاو المنافمة.
قا الحالة األولى ضاعف ال،رفبات المرحاة قا ال رحة األولى من المادة  394م حا سو قا الحالة
الثانية فن ال،رفبة الحةس من فنة اشهح إلى فننين والغحامة من  50000دج إلى  150000دج
.
هذه الاحف المرررررر د هف صحف ماد ي ا ان رفم بينا وبين الجحيمة األفرررررافرررررية وها جحيمة
ال خفو والةراو ايح المرحول عالقة فةةية للرفو بنفاقحه.

ا /نصرررررت المادة  394م حا  3على ان ضررررراعف ال،رفبات المرحاة للجحايم المافرررررة باألنامة
الم،لفما ية وذلك إذا افرررنه قت الجحيمة ال قال الفدنا والهي ات والمافرررسرررات اللاضررر،ة للرانفن
ال،ام
 -2العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي :
مة ا مسررررررراولة الررررررررل الم،نف وااد قا المادة  12من اال اقية ال ولية لإلجحام الم،لفما ا س
بحيم يسأو الرل الم،نف عن هذه الجحايم ففاو بص نا قاعال اصليا او شحي ا او من خال كما
يسررأو عن الجحيمة النامة او الرررحول قيها سكل ذلك برررحد ان فن الجحيمة ق اا ةت لحسرراا
الرل الم،نف بفاف ة اح اعضايا او ممثليا.
هذا ما مالحاة ان المسررررررراولية الجئايية للررررررررل الم،نف ال سرررررررنة ،المسررررررراولية الجئايية
لألشلاص ال ةي،يين بص نهم قاعلين او شحكاو او من خلين قا ن س الجحيمة .
كما ج ا اإلشااة إلى ان المرحل الجئايح ق اقح قا الن ،يل األخيح لرانفن ال،رفبات المساولية
الجئايية للرررررل الم،نف وذلك قا ن المادة  18م حا من الرانفن  15/04المنضررررمن قانفن
ال،رفبات الذ ين على ان :س ال،رفبات الم ةرة على الررررررررل الم،نف قا مفاد الجنايات و
الجن ها :
ا /الغحامة النا ساو من محة إلى خمس محات الح األقصى للغحامة المر اة للرل ال ةي،ا
قا الرانفن الذ ي،اقب على الجحيمة.
ا/واح ة او اكثح من ال،رفبات اآل ية:
 حل الرل الم،نف الق المافسة او قحل من قحوعها لم ة ال نجاو  5فنفات اإلقصاو من الص رات ال،مفمية لم ة ال نجاو  5فنفات المنا من مئاولة نررراد او ع ة انر ر ة مهنية او اجنماعية بر ر ل مةاشررح او ايح مةاشررح نهاييااو لم ة ال نجاو  5فنفات.
 مصاداة الراو الذ افن،مل قا اا اا الجحيمة او ننج عنها. نرح او ،ليق ح م اإلدانة. الفضا حت الححا فة الر ضايية لم ة ال نجاو  5فنفات سو ن صب الححا فة على مماا فةالنراد الذ ادى إلى الجحيمة او الذ اا ةت الجحيمة بمنافةنا .
بالنسةة ل،رفبات الغحامة الم ةرة على الرل الم،نف عن اا ابا اح الجحايم المافة باألنامة
الم،لفما ية قها ،ادو دةرا للمادة  394م حا  4قانفن ال،رفبات  5محات الح األقصررررى للغحامة
المرحاة للرل ال ةي،ا.
 -3عقوبة االتفاق الجنائي:
نصررت عليا المادة  11من اال اقية ال ولية لإلجحام الم،لفما ا وق ةنى المرررحل الجئايح مة ا
م،اقةة اال اق الجنايا بن المادة  394م حا  5س بغحض النحضررررريح للجحايم المافرررررة باألنامة
الم،لفما ية ولم يلضرر،ها ألح ام المادة  176من قانفن ال،رفبات المن،لرة بجم،ية األشررحاا سحيم
ن المادة  394م حا  5من قانفن ال،رفبات  :س كل من شرررررااا قا مجمفعة او قا ا اق ألف
بغحض اإلع اد لجحيمة او اكثح من الجحايم المنصررفص عليها قا هذا الرسررم وكان هذا النحضرريح
مجس ا ب ،ل اوب ،ة اق،او مادية سي،اقب بال،رفبات المرحاة بالجحيمة ذا ها س.

إن الح مة النا اا آها المرررررررحل من جحيم االشررررررنحاا قا مجمفعة او قا ا اق بغحض اإلع اد
لجحي مة من الجحايم ال مافرررررررة باألنا مة الم،لف ما ية هف ان مثل هذه الجحايم نم عادة قا إ داا
مجمفعاتس كما ان المررررحل وااةنا قا ففررريا ن اق ال،رفبة اخضرررا األعماو النحضررريحية النا
سرررررررة ق الة و قا النن يذ لل،رفبة إذا مت قا إداا ا اق جناياس بم،نى ان األعماو النحضررررررريحية
المح ةة من دحف شل من حد ايح مرمفلة بالن .
وي،اقب المرررحل الجئايح على االشررنحاا قا اال اق الجنايا ب،رفبة الجحيمة النا م النحضرريح
لها قإذا  ،دت الجحايم النا ينم النحضيح لها فن ال،رفبة ها عرفبة الجحيمة األش .
وشررررحود الم،اقةة على اال اق الجنايا بمن افررررنلالصررررها من ن المادة  394م حا  5م قانفن
ال،رفباتس والنا ها:
 مجمفعة او ا اق. به ف حضيح جحيمة من الجحايم المافة باألنامة الم،لفما ية. جسي هذا النحضيح ب ،ل ماد . ق،ل المرااكة قا هذا اال اق. الرص الجنايا.قةالنسررةة لمجمفعة او اال اق يسررنف ان ي فن اعضرراو اال اق قا صررفاة شررحكة او مافررسررة او
شل م،نف س كما.يسنف  .ان ي،حف اشلاص اال اق ب،ضهم ب،ضا كما قا ال،صابة ام فن
مجحد مجمفعة من األشرررلاصس ال ي،حف اح هم األخح من قةل و ل ن ا رفا قيما بينهم على الريام
بالنررراد اإلجحاما س المهم ان ينم اال اق بين شررلصررين على األقل س قإذا اا ب الرررل ال،مل
النحضيح الماد شل واح بم حده او بم،ئو عن ايحه قال ي،اقب قا هذه الحالةس قال،راا ال
ينرحا إال قا حالة اجنمال شلصين او اكثح.
و اثف الجهفد ال ي ا بل يجب ان ي فن بهذه حضررررررريح جحيمة من جحايم المافرررررررة باألنامة
الم،لفما ية بم،نى ان اال اق يجب ان ي فن لا ه ف إجحاما منذ الة اية ق،ليا قإنرررررررراو ناد
للم،لفما ية به ف الن فين او النسررررررلية ال،لمية يحفو نرررررررادا أله اف إجحامية ال يرا حت دايلة
المادة  394م حا  5من قانفن ال،رفبات .
الجن النا ير ل حضيحها ه ف اال اق المنصفص عليا بالمادة  394م حا  5قانفن ال،رفبات
ها الجن المافرررة باألنامة الم،لفما ية وعليا ال ي،اقب افرررننادا لهذا الن اال اق به ف اا اا
جنحة رلي الةحامج الم،اقب عليها بنصفص حق المالف وحرفق المجاواة.
النحضيح ال ي ا بل ينم جسي ه ب ،ل ماد س األمح ين،لق بأعماو حضيحية مثل ةادو الم،لفمات
الهامة الا اا الجحيمة كاإلعالن على كلمة محوا  mots de passeاو امئ ال خفو code
 d’accès.الخ.
ق،ل المرااكة قا اال اق إذ ان المجحم بن المادة  394م حا 5ليس اال اق وإنما المرااكة من
دحف شررررررل دةي،ا او م،نف قةمجحد االنضررررررمام إلى اال اق ايح كاقا بل يجب فاقح ق،ل
إيجابا للمرااكة.
فاقح الرص ر الجنايا ل ى اعضرراو الجماعة والمنمثل قا فاقح ال،لم ل ى كل منهم بأنا عضررف قا
الجمراعرة اإلجحاميرة وان نجرا إاادة كرل عضرررررررف ا حريق نررررررررراد إجحاما م،ين وهف ال،مرل
النحضيح .
 -4عقوبة الشروع في الجريمة :

نصت عليا المادة  11من اال اقية ال ولية لإلجحام الم،لفما ا و ةناه المرحل الجئايح قا المادة
 394م حا  7من قانفن ال،رفباتس قالجحايم المافررررة باألنامة الم،لفما ية لها وصررررف جنحا وال
عراا على الرحول قا الجن إال بن .
نصررت المادة  394م حا  7قانفن ال،رفبات:س ي،اقب على الرررحول قا اا اا جن المنصررفص
عليها قا هذا الرسم بال،رفبات المرحاة للجنحة ذا ها س.
ية و من خالو هذا الن ااةة المرررررحل قا ففرررريا ن اق ال،رفبة لنرررررمل اكةح ق ا من األق،او
المافرررررة باألنامة الم،لفما ية سإذ ج،ل الررررررحول قا إح ى الجحايم المافرررررة باألنامة الم،لفما ية
م،اقب بن س عرفبة الجحيمة النامة سومن خالو افررررررنرحاو ن المادة نسررررررنننج ان الجنحة الفاادة
بن المادة  394م حا 5من قانفن ال،رفبات مرمفلة بهذا الن س ا ان المرحل الجئايح بهذا
المن ق ي فن ق ةنى ق حة الرحول قا اال اق الجنايا .
ب،ض النرررررحي،ات المراانة بما قيها النرررررحيا ال حنسررررا اخحجت جنحة اال اق الجنايا لنحضرررريح
جحايم مافرررررة باألنامة الم،لفما ية من ن اق الررررررحول ألنها ،نةح ان قا ذلك مسرررررام بالناحية
ال،امة قا الرانفن الجنايا سألن النحضررريح للجحايم الذ ينم قا إداا ا اق او مجمفعة رررر ل قا
ح ذا ها محاولة او عمل حضيح مما ياد إلى ةنا ق حة الرحول قا الرحول .
الفرع : 02االعتداءات على منتوجات اإلعالم اآللي – التزوير ألمعلوماتي-
إن ال عامات المادية للحافب اآللا ق احنلت م انة المححاات والص فا وناحا ألهمية وخ فاة
ما حنفيا من بيانات والنا ق فن محال لالعن او بنغييح حريرنها برصرررررر الغا قا مضررررررمفنهاس
والذ من شررأنا إح اص اضررحاا مادية او م،نفية .18كنئويح المسررنلحجات اإلل نحونية كاألوااق
المالية او السحب على الجفايئ.
جحيمررة النئويح قا المجرراو الم،لفمررا ا من اخ ح صرررررررفا اا الم،لفمررا يررة ناحا لل ر وا الهررام
والل يح الذ اصرررة يرفم با الحافرررب اآللا اآلن والذ اقنحم كاقة المجاالت واصرررةحت جح
من خالو كم هايل من ال،مليات ذات اآلثاا الرانفنية الهامة والل يحة والنا ال يصررررررر ق عليها
وصرررف س الم نفاس قا الرانفنين الم نا والجنايا س وق اثاا هذا الفضرررا الررررك حفو داللنها قا
اإلثةات وحفو إم انية وقفل جحيمة النئويح ال،ادية ولهذا كان الن خل النرحي،ا ذو اهمية بالغة.
ج ا اإلشرررااة إلى ان قانفن ال،رفبات الجئايح لم يسرررنح ص نصرررا خاصرررا بالنئويح الم،لفما اس
ابما إ قن او بما ق،لا المررررحل ال حنسرررا الذ اخضرررا اق،او النئويح الم،لفما ا للنصرررفص ال،امة
للنئويح وذلك ب ،ان قام بن ،يلا بج،ل مفضرررررررفل النئويح ا دعامة مادية وليس مححااس ال حق
ان النصرررررفص الفاادة قا قانفن ال،رفبات الجئايح اللاصرررررة بالنئويح ج،ل النئويح يحد على
مححا وعليا ال يم ن إخضال اق،او النئويح الم،لفما ا للنصفص ال،امة للنئويح كما هف عليا
الحاو قا النرحيا ال حنسا مما يسن عا خال رحي،يا س إما بن ،يل نصفص النئويح النرلي ية او
بإدااج ن خاص بالنئويح الم،لفما ا
أوال :مفهوم منتوجات اإلعالم اآللي
فن،حض من خالو هذا ال،نفان الن حقة بين م هفمين هما المسنن الم،الج اليا والمسنن الم،لفما ا
 المستند المعالج أليا: 19
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يرصر بالمسررنن قا االصر الل الرانفنا كل دعامة مادية (م نفا او ا شرراوق صررل ألن فن
عليها م،لفمات او اااو والنا ها ايح ماديةس او ها الرررررررراو الماد الذ يم ن ان ي ون عل يا
شررراو م،نف س ويرصررر بالمسرررنن قا مجاو الم،لفما ية كل شررراو ماد منميئ (قحص ساو شرررحيط
ممغنط او خالقاق يصررررل ألن ي فن دعامة او محال لنسررررجيل الم،لفمات الم،الجة بفافرررر ة ناام
م،الجة آليةس ويسررنف ب ،ذلك ان ي فن هذا الررراو ق خحج من اآللة و ثم صررني ا او لئينا او
انا ما او ب اخلها انناااا الفنلحاجا او  ،يلا
المسرنن الم،الج اليا هف كل دعامة مادية مهيأة الفرنرةاو الم،لفمات والنا سرجل الم ،يات عليها
من خالو ةيق إجحاوات الم،ررالجررة اآلليررة للم،لفمررا يررة ا من خالو ناررام الم،ررالجررة اآلليررة
للم،لفمات سب،ةااة اخحى يرصرررررر بالمسررررررنن الم،الج آليا ال عامة المادية النا م حفيل الم ،يات
المسجلة عليها لغة اآللة .20
 المستند ألمعلوماتي :
وهف ذلك المسرنن ايح الم،الج آليا و ،نةح مسرنن ات م،لفما ية األوااق الم ،ة لنسر يح الم،لفمات
عليها واألقحاص الممغن ة النا لم يسجل عليها ا شاو ب ،سوالمالحاات النا فن على ش ل
كنب او نرحة من،لرة ب حيرة افنل ام الةحامج سوكذلك ايضا الة اقات الةن ية النا لم خل الل مة
ب ،وهذه إن كان مسررررررجال عليها م،لفمات م نفبة بلط الي او م ةفعة او مح فاة سإال انا لم ينم
م،الجنها ب ،س إذ انها ما الت قا مححلة اإلع اد قرط .
ثانيا  :مدى خضوع منتوجات اإلعالم اآللي لنصوص التزوير
االعن او على مننفجات اإلعالم اآللا ينجس ر قا ق،ل النئويح الم،لفما ا الذ نص رت عليا المادة
 7من اال اقية ال ولية لإلجحام الم،لفما ا إذ ان النالعب قا الم ،يات الذ يننج ع نا م ،يات
ايح اصلية ي ،ئويحا .
اإلشررر او الم حول هف هل بم ن ةيق نصرررفص النئويح الفاادة قا قانفن ال،رفبات الجئايح
على االعن اوات المافة بمننفجات اإلعالم اآللا ؟
لإلجابة على هذا النسررراعو وجب الن حق إلى م ى ان ةاق وصرررف المححا على الةيانات الم،الجة
آليا وم ى خضفعها ل ،ل غييح الحريرة.
 مدى انطباق وصف المحرر على منتجات اإلعالم اآللي:
مفضررفل جحيمة النئويح هف المححا والمححا قا مضررمفنا كنابة محكةة من ححوف او عالمات
و على م،نى او ق حة م،ينةس وإم انية الرحاوة الةصرررررحية لمحنفاهس وهف ما حضرررررا نصرررررفص
النئويح النرلي يةس وعليا يم ن إجماو خصاي المححا قا ثالص نراد:
 ان ينلذ المححا شررررررر ال كنابيا ويجب إدااا مضرررررررمفن المححا بالناح إليا او لمسرررررررا وإذاافنحالت قحا ا قال يصل وفيلة لإلثةات و ال عراا على مااحنفاه من غييح.
 ان فن ال نابة منسفبة لرل م،ين . ان يح ص المححا اثااا قانفنية.قهل ي،نةح الةيان الم،الج آليا من قةيل المححاات النرلي ية النا يسح عليها الن الجنايا اللاص
بالنئويح ؟
بإفرررررراد الم هفم النرلي للمححا على مجاو الم،الجة اآللية للةيانات س نج ان غييح الحريرة الذ
ي فن محلا األشررحدة الممغن ة ال را با جحيمة النئويح قا المححاات وذلك ل ،م وجفد عنصررح
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غييح قا الفعاو الم،لفما ا ال ي،نةح ئويحا النن او

ال نابة قجحيمة النئويح ررررررررنحد ال نابة قأ
هذا الرحد .
ال ريا (DEVEYق يرحا ان ال نابة م لب رلي قا جحايم النئويحس ل ن ج ا اإلشرررااة إلى ان
ب،ض ال را ال حنسررا يحى إم انية غليب اول النصررفص واعنةاا ما ياهح على شرراشررة الحافررب
ش ال مسنح ثا للمححا. 21
ال ررررا الةلجي ا يحى ان نصرررررررفص النئويح قا المححاات يم ن ان ن ةق قا حرررالرررة صهفا
الم،لفمات النا م ئويحها قا المسنلحجات الفاقية .
كما ان جانةا من ال را السفا يحى ةيق نصفص النئويح عن ما فن الةيانات ق فجلت على
اف فانة او شحيط ممغنط بحيم ي،نةح مححاا.
و غييح الحريرة قيا ي ،ئويحا وذلك بسةب اننراو الم،لفمات و الم ،يات الملئنة إلى جسم ماد
لا فمات المححا الم نفا و الذ يم ن قحاو ا بال،ين بافنل ام الحافب لل رف على محنفاه من
دون عليها.
قةل الغيح قال،ةحة بالمادة النا ّ
و ق ذهةت ب،ض النرررررررحي،ات كمصررررررح (المادة 211ق إي اليا (المادة 485ق بلجي ا (المادة 190ق
قنلن ا وفرررفيسرررحا إلى اشرررنحاد وجفد المححا بم هفما النرلي لن ةيق جحيمة النئويحس بان ي فن
محنفى الفثيرة او الفعاو قابال للمراه ة الةصحيةس قال يرمل ذلك الةيانات الملئنة ال نحونيا.
وق عم ت ب،ض النررررحي،ات الح يثة لمفاجهة الرصرررفا قا النصرررفص النرلي ية س إلى افرررنح اص
نصرررررررفص جحيمية ج ي ة او إدخاو  ،يالت على النررررررررحي،ات النرلي يةس من اجل الم،اقةة على
جحيمررة النئويح الفاق،ررة على المسرررررررننر ات الم،لفمرا يررةس ح رراصرا على الثرررة الفاجرب فاقحهرا قا
المسرنن ات الم،لفما ية  .ومن امثلة هذه النررحي،ات النررحيا ال حنسرا الذ افرنح ص نصرا خاصرا
بالنئويح الم،لفما ا و هف المادة  9/462من قانفن ال،رفبات وذلك بمفجب  ،يل 1988س ايح
انا و بمفجب  ،يل  1994حاجا المررررررحل ال حنسرررررا عن مفق ا والغى الن اللاص بالنئويح
الم،لفما اس و اخض،ا لنصفص النئويح النرلي ية.
وكان السرررررةب الذ ادى إلى إلغاو الن اللاص بالنئويح الم،لفما ا هف ان إقحاد جحايم النئويح
الفاق ،ة على المسرررررررنن ات الم،لف ما ية فرررررررفف ي فن من ايح ج وى مادام م هفم النئويح ايح
واضر سوهف ما دقا بالمرررحل ال حنسررا إلى إدااج ،حيف للنئويح قا ن المادة  441من قانفن
ال،رفبات النا اصررةحت رررمل كل صررفا النئويح الح يثة النا نرررأ عن افررنل ام الحافررب اآللا
سكما ان الغاية من جحيم اق،او النئويح هف حماية الثرة ال،امةس النا نررررررررأ من ،امل األقحاد
بالمححاات بم هفمها النرلي س ووضرررررررا ن خاص بالنئويح الم،لفما ا يحرق حماية للناام
الم،لفمررا ا قرط دون الح رراص على الثرررة ال،ررامررةس وعن دحيق وضرررررررا ن خرراص بررالنئويح
الم،لفمرررا ا لحج المححاات الم،لفمرررا يرررة من الم هفم النرليررر للمححا ممرررا ينر من ثررررة
المن،املين بهاس لذلك قإن إلغاو الن يلضرررررررا المححاات الم،لفما ية إلى النصرررررررفص النرل ي ية
اللاصة بالنئويح سبالم هفم الج ي للمححاات .
اما بالنسرررةة للنررررحيا الجئايح قي ،من النررررحي،ات النرلي ية س حيم اداج النصرررفص اللاصرررة
بنئويح المححاات قا األقسرررام الثالم والحابا و اللامس من ال صرررل السرررابا من الةاا األوو من
ال ناا الثالم من قانفن ال،رفبات قا المفاد  124إلى  229النا رررررررنحد المححا لن ةيق جحيمة
النئويح سولم ينلذ ا مفقف لنففيا م هفم المححا من اجل إدماج المسنن ات الم،لفما ية ضمن
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المححاات محل جحيمة النئويح س وكان من األقضررررررل لف اضرررررراف المرررررررحل الجئايح قا باا
النئويح قا المححاات نصا ي،حف قيا النئويح .
وعليا نرنحل إضرررررراقة ن إلى باا النئويح قا المححاات ي،حف قيا النئويح على النحف النالا:
كل غييح للحريرة ب حيق الغا قا م نفا او قا ا دعامة اخحى حنف ،ةيحا عن ال ح.
وهذا الن ق ي فن اشررمل حيم يم ن ان اج قيا جميا المسررنن ات الم،لفما ية حنى وإن كانت
ايح م،الجة آلياس وهف ما ينضمن حماية جئايية ق،الة ل اقة المننجات الم،لفما ية.
 مدى خضوع منتوجات اإلعالم اآللي للنشاط اإلجرامي لجريمة التزوير:
النرررراد اإلجحاما لجحيمة النئويح ينمثل قا ق،ل غييح الحريرة و ي،نا افرررنة الها بما يلال ها وإذا
انن ى هذا النغييح انن ى النئويح و المرصفد هف غييح الحريرة الرانفنية النسةية وليس غييح الحريرة
الفاق،يرة الم لررةس إذ ي ا لنغييح الحريررة الرذ ن لةرا جحيمرة النئويح ان ي فن هنراا مسررررررررام
بحرفق الغيحس او محاكئهم الرانفنية الثابنة قا لك المححااتس وعليا يم ن صررررفا غييح الحريرة
قا ن اق الم،الجة الم،لفما ية بالنالعب قا الم ،يات مما ياثح على اصالنها . 22
و ج ا اإلشرررررررااة إلى ان حفيل الةحامج او قفاع الةيانات ال ي ،ئويح و إنما يرا حت دايلة
نصفص النرلي الفاادة قا قانفن حق المالف و الحرفق المجاواة.
ال ينصرررررفا وقفل ق،ل غييح الحريرة من خالو دحق النئويح الم،نفية  -و النا كما هف م،حوف-
ال نحرق إال اثناو فين المسنن بالنسةة إلى للجحيمة محل الةحم.
بينما من ا لمنصفا وقفل ق،ل غييح الحريرة بالنسةة لهذه الجحيمة من خالو دحق النئويح المادية
سول ن برحد ان ي فن النئويح الحرا على نرأة المسنن األصلا و الحريرا الم،الج آليا قال نحرق
لك الجحيمة من خالو ق،ل غييح الحريرة بافنل ام دحيرة النئويح المادية اثناو نرأة المسنن على
خالف جحيمة النئويح ال،ادية . 23
نلل إلى ان المررررررررحل الجئايح اام ااكا من خالو الرانفن  15/04و المنضرررررررمن قانفن
ال،رفبرات ال حاغ الررانفنا قا مجراو اإلجحام الم،لفمرا ا وذلرك بنجحيم االعنر اوات الفاادة على
األنامة الم،لفما ية بافرررررنح اص نصرررررفص خاصرررررةس إال انا اا ل جحيم االعن اوات الفاادة على
مننفجات اإلعالم اآللاس قلم يسررنح ص نصررا خاصررا بالنئويح الم،لفما ا سو لم ينةنى اال جاه الذ
ةننا النررررررحي،ات الح يثة النا عم ت إلى ففررررريا م هفم المححا ليررررررمل كاقة صرررررفا النئويح
الح يم.
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