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 السياسية 
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 وم بــــــي الموســــــى الوطنــــــالملتق
 

 
 

 2019 يما 06و  05يومي  

 

 

 الجرائم المستحدثة و آليات مكافحتــــها
 

 

 الهيئة املشرفة على امللتقى

 أ.د رحموني مصطفى ، مدير الجامعة  الرئيس الشرفي للملتقى 

 د. طيبي سعاد ، مديرة مخبر نظام الحالة املدنية  الوطنياملشرف على امللتقى 

 ة ـــــد . أيت عبد املالك نادي ي ـــــــــــــــة امللتقى الوطنــــــــــــــــــــــرئيس

 د. سوماتي شريفة  رئيسة اللجنة العلمية   

 قريش أمينة  .أ رئيس اللجنة التنظيمية 
 

 (  ، جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة أعضاء اللجنة العلمية ) كلية الحقوق و العلوم السياسية

 د. تراكة جمال د.خذر محمد  د. طيبي سعاد 

 د.طيب جميلة  د. سمير رحال  د. طحطاح عالل 

 د.بن جياللي فلة د. محمودي رشيد  د. أيت عبد املالك نادية 

 د. عبادة أحمد  د. رواب جمال  د. تومي هجيرة 

 د.بودربالة إلياس د. معزوزي نوال  د.سردو محمود

 أ. رقيق ياسين  د.فالح حميد  د. بلغالم بالل

 أ. بن عيشوش فطيمة  د. سعوداوي صديق د.شكيرين ديلمي

 رباح صليحة أ. م  د. بعلوج أسماء د.بن سالم خيرة 

 أ. مخانق عبد هللا  أ. قمار خديجة  د.خنوس ي كريمة 
 

 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة خارج أعضاء اللجنة العلمية 

 اإلسم و اللقب املؤسسة األصلية اإلسم و اللقب األصليةاملؤسسة 

 أ.د  غوثي سعاد 1جامعة الجزائر  رد. رابحي لخض جامعة األغواط 

 د البقيرات عبد القادر أ 1جامعة الجزائر   . ملشونش ي مبروكد املدرسة الوطنية لإلعالم 

 أ.د أوهايبية عبد القادر  1جامعة الجزائر  د. فتحي بن جديد املركز الجامعي،البيض

 د. غربي أسامة  جامعة املدية  د. مسيكة محمد جامعة تيسمسيلت 

 د. بن عيس ى أحمد  جامعة سعيدة  د. إدرنموش أمال  جامعة تيزي وزو 

 د. لجلط فواز  جامعة املسيلة د. بن سنوس ي فاطمة  1جامعة الجزائر 



 وم بــــــي الموســــــى الوطنــــــالملتق
 

 
 

 2019 يما 06و  05يومي  

 

 

 الجرائم المستحدثة و آليات مكافحتــــها
 

 اإلسم و اللقب  املؤسسة األصلية  اإلسم و اللقب  املؤسسة األصلية 

2جامعة البليدة   ظريفي نادية  جامعة املسيلة  حسين حياة  

1جامعة الجزائر   د . سليم سوالف  2جامعة البليدة  د. بلوذنين أحمد  

 د. هارون أروان  جامعة املدية  د. مريوة صباح   2جامعة البليدة 
 

 

جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة (  التنظيمية منأعضاء اللجنة   

 د. بلغالم بالل د.بن سالم خيرة             أ. طيبون حكيم  أ. مخانق عبد هللا د. معزوزي نوال

 د.سعوداوي صديق  أ. نجماوي خديجة  ط.د عبد الوهاب   .دفالح عبد القادرط ط.د بن سماعيلي

 ط.د فقيري محمد الشيخ ط.د بلغالم علي              فايزةط.د بن ناصر  ط.دمعاش نسرين ط.دفزاني علي

ط.د دوزان  ط.د عبروس حميد  ط.د مجامعية زهرة

 الجياللي

 د. تقية توفيق ط.د يدر منال 

 رحمون نصيرة ط.د ط.د شريفي عمار  ط.د  بوبكر نادية فرطاس زهرة ط.د لوناوس ي زكي         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التابع لجامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانةال تعبر اآلراء الواردة في هذه األبحاث بالضرورة عن رأي مخبر بحث نظام الحالة املدنية   



                                       ، الجرائم املستحدثة و آليات مكافحتهاكتاب أعمال امللتقى الوطني املوسوم ب :                              

 
و العلوم السياسية بجامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة ،      كلية الحقوق   ، مخبر نظام الحالة املدنية بالتعاون مع  2019 ماي  05-06     

 الجزائر 

 

 

 

 فــــــــهرس الكتــــــــــــــــــاب 

 د . مسيكة محمدالصغير و بوعبدلي جمال –مفهوم الجرائم املستحدثة وطبيعتها القانونية  .1

 ) جامعة تيسمسيلت (    

01 

، جامعة  د. سوماتي شريفة –الجريمة املستحدثة ، دراسة في املفهوم و الخصائص  .2

 الجياللي بونعامة بخميس مليانة

16 

، جامعة الجياللي بونعامة  معزوزي نوال د. –الطبيعة الخاصة للجريمة املعلوماتية  .3

 بخميس مليانة

31 

، جامعة الجياللي  قمار خديجة د.–جرائم الصفقات ،إرهاب إداري دون  ردع عقابي  .4

 بونعامة بخميس مليانة

47 

  عبو عمر د. تقرورت محمد و د. الجرائم املعلوماتية املصرفية و طرق األمان و الحماية ،  .5

 جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف

63 

، جامعة الجياللي  د. طيبي سعاد و  فقيري محمد الشيخجرائم الفساد املستحدثة ،  .6

 بونعامة بخميس مليانة

89 

 – د. أيت عبد املالك ناديةآليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة املستحدثة ،  .7

 جامعة  الجياللي بونعامة بخميس مليانة

98 

   أليات مكافحة الجرائم املستحدثة على الصعيد الدولي ) جريمة اإلتجار بالبشر نموذجا ( ،  .8

 ، جامعة مولود معمري بتيزي وزو  إدرنموش أمالد. 

112 

،  كباهم ساميد.د.تومي هجيرة ،البث التلفزيوني و اإلذاعي و مجال انتهاك حقوق  املؤلف ، .9

 جامعة  الجياللي بونعامة بخميس مليانة

122 

)جامعة  الجياللي  د.مرباح صليحةجريمة تبييض األموال باستخدام بطاقة اإلئئتمان ،  .10

 ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف د . خيرة ميمون بونعامة بخميس مليانة و 

132 

 149 ، جامعة  علي لونيس ي ،      حسين حياةد .  –اإلرهاب اإللكتروني ، النمط الجديد لإلجرام  .11

ط.د بن دور التعديل الدستوري الجديد في تعزيز عملية الوقاية من الفساد و مكافحته ،  .12

 ، جامعة  الجياللي بونعامة بخميس مليانةسماعيلي بوعالم 

161 

 169، جامعة   الزهراء. جمعي فاطمة أ –تطور و أبعاد الجريمة اإللكترونية عند املرأة الجزائرية  .13



                                       ، الجرائم املستحدثة و آليات مكافحتهاكتاب أعمال امللتقى الوطني املوسوم ب :                              

 
و العلوم السياسية بجامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة ،      كلية الحقوق   ، مخبر نظام الحالة املدنية بالتعاون مع  2019 ماي  05-06     

 الجزائر 

 

 

 

 الجياللي بونعامة بخميس مليانة

 184 ، جامعة مرسلي عبد هللا ، تيبازة مناع العلجةد.  –األسس الدستورية ملكافحة الفساد  .14
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                                       ، الجرائم املستحدثة و آليات مكافحتهاكتاب أعمال امللتقى الوطني املوسوم ب :                                

 
و العلوم السياسية بجامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة ،      كلية الحقوق   ، مخبر نظام الحالة املدنية بالتعاون مع  2019 ماي  05-06     

 الجزائر 
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 " مفهوم الجرائم املستحدثة وطبيعتها القانونية "

 

ط. د                                                                      ، أستاذ محاضر "أ" مسيكة محمد الصغير 

                                 بوعبدلي جمال

 تيسمسيلت –الجامعي أحمد بن يخيى الونشريس ي 

messikasaleh60@gmail.com                                                                                                  

djamelmakaroa@gmail.com 

                 

 

 ملخص 

صعد  كافة وعلى الفرص من العديد إيجاد إلى أدى كله العالم في واإلنترنت اإللكترونية للحواسيب السريع االنتشار إن  

الجرائم  من جديد نمط أمام الباب التقنية هذه فتحت البشر،كما قوة من املعلومات تقنية ،وزادت البشرية األنشطة

في  االنترنت تطور  ،فمنذ واالنترنت املعلومات تقنية استخدام صاحبت كثيرة ومعلوماتية تقنية جرائم موجة ،وانتشرت

شاشة  خلف وذلك ابهارتكا على معينة قدرة وظهرت الجرائم، من الجديد النوع هذا ظهور  أيضا صاحبه الحديثة تمعاتلمجا

 انتشرت الذي الوقت نفس في ،بدأ "املعلوماتية الجرائم" اسم يحمل والذي االلكتروني االنحراف ،هذا بعد وعن الحاسوب

 هذا يقتصر السيبيري وال الفضاء في اإلجرامية األفعال ارتفاع آلية لصورة صاحبه املعلومات مجتمع فتطور  األنترنت فيه 

 أهدافها أو طبيعة نشاطها اختلف مهما أخرى  دون  مؤسسة أو تطورها درجة كانت مهما أخرى  دون  دولة على الجرائم من النوع

 تلحقها التي األضرار الكبيرة من والحد املستحدثة اإلجرامية الظاهرة هذه للتعرف على مفهوم ملحة حاجة هناك كانت ،وبالتالي

 استراتيجيا. و امنيا و اقتصاديا واألفراد واملؤسسات بالدول 

mailto:messikasaleh60@gmail.com
mailto:djamelmakaroa@gmail.com
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Abstract : 

The rapid spread of computers and the Internet throughout the world has led to many opportunities and at all 

levels of human activities. Information technology has increased the power of human beings. , Since the 

development of the Internet in modern societies is also accompanied by the emergence of this new type of 

crimes, and emerged a certain ability to commit behind the computer screen and remotely, this electronic 

deviation, which is called "information crimes," began at the same time that spread now Trent The development 

of the Information Society is accompanied by a picture of the mechanism of the rise of criminal acts in Siberian 

space. This type of crime is not confined to a state without another, whatever its degree of development or 

institution without any other, regardless of the nature of its activity or its objectives. Therefore there was an 

urgent need to deal with this criminal phenomenon. Of the great damage to countries, institutions and 

individuals economically, security and strategically. 

 مقدمة : 

 واألجهزة الحواسيب في تكنولوجيات الكبير التطور  رافقه والذي واالتصال اإلعالم مجال شهده الذي الهائل التطور  ظل في  

 االلكترونية باملعامالت يسمى املعامالت من جديد عنها نوع نتج جديدة وخدمات واختراعات أدوات ظهور  إلى ذلك أدى الذكية،

 الهواتف(املحمول  الهاتف االنترنيت، شبكة الحاسوب، مثل الكترونية عبر أجهزة تتم التي املعامالت كل بها يقصد والذي

من  جديد نوع ظهر والتحكم، املرافقة واملراقبة على القدرة وضعف األجهزة لهذه والسريع التطور الكبير نتيجة و ،)الذكية

 الحاسب فيه تقنية تستخدم إجرامي نشاط عن عبارة هي والتي ، التقنية أو املعلوماتية أو االلكترونية بالجريمة الجرائم يسمى

 هذه وأصبحت اإلجرامي لتنفيذ الفعل مباشرة غير أو مباشرة بطريقة االنترنيت بشبكة املوصولة الذكية الهواتف أو اآللي

هذا  التعرف على ماهية يقتض ي ما وهو حتى الحكومات، أو املؤسسات أو األفراد وسالمة أمن الوقت الحالي تهدد في الجرائم

 الجرائم ،واإلشكالية املطروحة تتمثل في ما هية الجرائم املستحدثة ؟. من النوع

 املبحث األول : تعريف الجرائم املستحدثة وخصائصها
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 سلوك هي أو الجماعة، في اإلنسان سلوك تنظم من القواعد لقاعدة مخالفة كل تعني الوسع باملفهوم الجریمة أن شك ال  

 السلوك ذلك هي العموم فالجریمة وعلى القانون، به أمر فعل عن االمتناع أو القانون، یجرمه فعل خالل ارتكاب إجرامي من

 التكنولوجیة الوسائل بواسطة الفعل أو النشاط هذا تم ما فإذا بوجه عام، هذا بصالحه، یضر والذي للمجتمع املضاد

 أو النشاط وصف یمكن تقنیة علمیة وسائط عبر اإللكترونیة االتصال شبكات وباستخدام الكمبیوتر يف الحدیثة املمثلة

تتصف  الجریمة هذه أن كما واسعا، زخما االلكترونیة الجریمة مفهوم أخذ تحدید وقد اإللكترونیة، بالجریمة حینئذ الفعل

 الخصائص. من بجملة

   )الجريمة االلكترونية(املطلب األول : تعريف الجريمة املستحدثة 

 التعریف تبیان ثم ومن الفقهية إلى تعريفها من الناحية  التعرض ذلك منا یقتض ي اإللكترونیة الجریمة مفهوم على للتعرف

 لها. التشریعي

 )الجريمة االلكترونية(الفرع األول : التعريف الفقهي للجريمة املستحدثة 

القوانين املقارنة على الوصف القانوني السليم أو التسمية الدقيقة لهذا املصطلح ،أي لم يتفق فقهاء القانون الجزائي في   

الجريمة االلكترونية لوجود مجموعة من املفاهيم املتقاربة واملشتقة من االجرام اإللكتروني والغش املعلوماتي واإلنحراف 

 وبالتالي اإللكترونیة، للجریمة مانع جامع تعریف إلى فقهال یتوصل الذي يقع بواسطة الجانب اآللي أو جرائم األنترنت ،كما لم

 ((:  أن إلى "وونیف هلست دیر فان " یشير الفقیه اإلطار هذا وفي الفقیه، تبناه الذي املنظور  وفق بشأنها تعددت التعریفات

االفتراضية  تستخدم مصطلحات األحیان أغلب وفي ... الجریمة من الحقل هذا في متسق وٕاطار نظري  عام لتعریف غیاب هناك

 .1 )) التعریف في مهمة فجوات تعكس وكلها والرقمیة واإللكترونیة والحاسوب

 تعریفها یرى  الفقه من جانب فهناك الفقیه، التي تبناها الزاوية إلى بالنظر اإللكترونیة الجریمة بشأن التعریفات تباین ویعزى   

 حسب أخرى  استنادا ملعایير أو مرتكبها لدى املعلومات بتقنیة املعرفة توافر حسب أو أو موضوعها ارتكابها وسیلة إلى بالنظر

                                                           
 .8،ص 2005،املركز املصري للملكية الفكرية ،القاهرة ، )الجرائم املعلوماتية(محمد حجازي ،جرائم الحاسبات واألنترنت  - 1
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في  نبینه ما ذلك مرتكبیها، صفات أو ارتكابها بیئة أو ارتكابها بآلیات العناصر املتصلة على تعریفها في یعتمد كما ، 1بها القائلين

 :اآلتي

 :التجریم محل السلوك نمط أو الجریمة موضوع على تقوم تعریفات -1

 إلى الوصول  أو حذف أو تغیير أو لنسخ مشروع موجه غير نشاط " :أنها على اإلطار هذا في اإللكترونیة الجریمة تعرف  

 أشهر تبناه ما وهذا -السابق للتعریف قشقوش هدى ،وتضیف2طریقه" عن تحول  التي أو داخل الحاسب املخزنة املعلومات

 غير سلوك كل بقولها: " الجريمة اإللكترونیة في املشروع غير طابع السلوك  Rosenblatt- الفقیه  مثل االتجاه هذا فقهاء

  اإللكترونیة الجریمة ،وتعرف 3البیانات" هذه نقل أو للبیانات اآللیة باملعالجة یتعلق فیما به مسموح غير مشروع أو
 
 بأنها أیضا

 إدخال الناتجة عن الجریمة هي أو .4املعلومات" بتقنیة مرتبطا كان طاملا العقوبات في قانون  املدونة الجرائم أنماط من نمط"

ا أكثر جرائم تشكل أخرى  إلى أفعال إضافة املخرجات استخدام وٕاساءة األنظمة في مزورة بیانات  التقنیة الناحیة من تعقید 

  5تعدیل الكومبیوتر". مثل

ويالحظ على هذه التعاريف تركيزها على محل الجريمة أو موضوعها دون الوسيلة املعتمدة فیها ،وهذا أهم انتقاد يوجه   

لهذه التعريف ألن أهم ما يميز الجريمة االلكترونية أنها تتم في وسط افتراض ي وتمس بمعطيات الحاسب اآللي سواء أكانت 

 6مادية أو معنوية.

                                                           
 .12،ص  2009الجنائي والتزوير في جرائم االنترنت والكمبيوتر ،دار الفكر الجامعي ،مصر ، عبد الفتاح بيومي الحجازي ،الدليل - 1
أطلع عليه  &aId=28397www.iasj.net/iasj?func=fulltextمحروس نصار غايب ،الجريمة املعلوماتية ،مقال منشور على املوقع االلكتروني  - 2

  27/02/2019بتاريخ 
 .22،ص  1992،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1هدى حامد قشقوش ،جرائم الحاسب االلكتروني في التشريع املقارن ،ط - 3
 11محروس نصار غايب ،مرجع سابق ،ص  - 4
 .12املرجع نفسه ،ص  - 5
كترونية نمديلي رحيمة ،خصوصية الجريمة االلكتروني في القانون الجزائري والقوانين املقارنة ،أعمال املؤتمر الدولي الرابع عشر ،الجرائم االل - 6

 .5،ص  2017مارس  25-24طرابلسر

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=28397
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 :الجریمة  ارتكاب وسیلة على تقوم تعریفات 2-

 یعرفها فورستر جون  فاألستاذ الرتكابها، كأداة رئیسیة الكومبیوتر باستخدام اإللكترونیة الجریمة تتحقق التصور  هذا من  

  إلیه ذهب ما وهذا ، 1كأداة ارتكابه في یستخدم الكمبیوتر إجرامي فعل بأنها
 
 كل "أنها إلى أشار تایدیمان حیث الفقیه أیضا

الوالیات  في التقنیة تقییم مكتب الجریمة هذه ویصف ".الحاسوب باستخدام یرتكب الذي املشروع غير السلوك أشكال

  والبرامج املعلوماتية الكومبیوتر بیانات فیها تلعب التي الجریمة  "بأنها األمریكیة املتحدة
 
  2رئیسیا" دورا

 أو املادیة األموال على االعتداء شأنه من امتناع أو بأنه : " فعل عرفتها فقد OECD والتنمیة االقتصادي التعاون  منظمة أما  

 . 3املعلوماتیة التقنیة تدخل عن مباشرة غير أو مباشرة ناتجا بطریقة یكون  املعنویة

 وقد لقيت هذه التعاريف عّدة انتقادات منها اتسامها بالعمومية واالتساع ألنه يدخل كل سلوك ضار باملجتمع يستخدم  

 .4فيه الجانب اآللي في قائمة الجرائم االلكترونية

 : )التقنیة املعلوماتیة املعرفة (الفعل ملرتكب شخصیة صفات أساس على تعریفات -3

 الوزارة في هذه واعتمدتها لألبحاث معهد ستانفورت أعدهادراسة  في األمریكیة العدل وزارة وضعته الذي التعریف ومنها  

 جاء ما ومنها أیضا 5 "ارتكابها من تمكنه بالحاسبات فنیة معرفة لفاعلها جریمة یعرفها بأنها : " أیة والذي 1979 لعام دلیلها

  .6الحاسب بتقنیة معرفة فاعلها لدى تتوافر القترافها أن متطلبا یكون  جریمة أیة بأنها David Thomson الفقیه به

                                                           
1 - 104, P. 1989Massachusetts,  Tech Society First MIT Pres edition Cambridge,-Tom forester, Essential problems to High 
 .13،مرجع سابق،ص نمديلي رحيمة  - 2
 2003عفيفي كامل عفيفي ،ائم الكمبيوتر وحقوق املؤلف واملصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ، - 3

 .3،ص 
 .5نمديلي رحيمة ،مرجع سابق ،ص  - 4
 وما بعدها 5،قانون العقوبات ومخاطر تقنية املعلومات ،مكتبة اآلالت الحديثة ،مصر ،صهشام محمد فريد رستم  - 5
 .34املرجع نفسه ،ص  - 6
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 اإللكترونیة، بالجریمة املرتبطة التصورات واالحتماالت مختلف لیشمل اتسع أنه اعتبار على التعریف هذا اعتماد ویرجح  

 .املجال في هذا مستقبال العلمیة التكنولوجیا تنتجه ملا األوسع املجال یعطي مما الفني والتقني، طابعها یغفل ال أنه كما

ولقد اعتد هذا االتجاه في تعريفه للجريمة االلكترونية على معيار شخصة وهو مدى معرفة الجاني بتقنية املعلومات   

واإلملام بها ،وحيث أن قصور هذه التعاريف واضحة ألن شخصية الجاني ال تكفي لوحدها لتعريف الجريمة اإللكترونية 

  1لحاسب اآللي إرتكاب جريمة الغش املعلوماتي أو السرقة املعلوماتية،حيث يمكن لشخص عادي غير مؤهل وعارف بتقنيات ا

 :)الكمبیوتر (ارتكابه ووسیلة الجریمة محل معیار تعتمد تعریفات -4

 :التالیة نورد التعریفات ذلك ولتفصیل والوسیلة، الضحیة الكومبیوتر جهاز یعد الحالة هذه وفي

 على املنطوي  أو ضد املوجه النشاط من ضرب أي"  :بأنها اإللكترونیة الجریمة Smedinghoffالفقیه  یعرف املنظور  هذا وفق

 بأنها فیعرفانها Robert J. Lindquist و Bologna Jack الفقیهان  من كل ذهب االتجاه ذات وفي " . الحاسوب نظام استخدام

 أما ".ضحیتها نفسه الكومبیوتر یكون  جریمة أو بذلك إغراء یمثل أو الرتكابها كوسیلة الحاسوب فیها یستخدم التي الجریمة"

 تلك "بأنها فیعرفها الربح، على الحصول  وهو االلكترونیة الجریمة اقتراف من الهدف ذلك إلى فیضیف Masseالفقیه 

 .2" الربح تحقیق بغرض بواسطة املعلوماتیة ترتكب أن یمكن التي االعتداءات

 البحث غرض كان وٕان وعلیه، الكومبیوتر بواسطة جهاز تقع املعیار هذا حسب االلكترونیة الجریمة أن القول، وخالصة  

 بغرض أو قبل الفاعل، من والریادة الذات إثبات الهدف یكون  فقد األهم؛ العنصر لیس أنه ارتكابها،إال في وارد الربح عن

 .األسباب من وغيرها ...بالغير اإلضرار

 على أساس الجمع بين عدة معايير : -5

 لعدم نجاعة التعاريف السابقة للجريمة اإللكترونية ،عمد أصحاب هذا االتجاه إلى الجمع بين عدة معايير وعّرفوا   
 
ونظرا

الجريمة اإللكترونية بأنها : " الجريمة التي يستخدم فیها الحاسب اآللي كوسيلة أو أداة الرتكابها أو تمثل إغراء بذلك ،أو 

                                                           
 .5نمديلي رحيمة ،مرجع سابق ،ص  - 1
 .13محروس نصار غايب ،مرجع سابق ،ص  - 2
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،وُعرفت كذلك بأنها : " كل سلوك غير مشروع أو غير أخالقي أو غير مصرح به يتعلق  1هاجريمة يكون الحاسب نفسه ضحيت

 .2باملعالجة اآللية للبيانات أو بنقلها "

وبالرغم من االنتقادات التي وجهت لهذا االتجاه باعتباره جمع بين عدة معايير لتعريف جرائم األنترنت ،إال أن هذا التعريف   

 لتعّدد صور الجرائم اإللكترونية وتطورها بتطور تقنية املعلومات.يعّد هو الراجح واأل 
 
 3نجح من الناحية العملية نظرا

 )الجريمة االلكترونية(الفرع الثاني : التعريف التشريعي للجريمة املستحدثة 

 ذلك تدارك أن فتئ ما أنه إال قانونا، الجریمة اإللكترونیة مجال تنظیم أغفل قریب وقت وإلى الجزائري  املشرع أن يالحظ  

 تعدیل املتضمن 15-04رقم القانون  في تجلى ما وذلك الجریمة، هذه ملواجهة قانونیة قواعد سن  خالل من القانوني الفراغ

 بالقانون  تاله ثم للمعطیات، اآللیة املعالجة بأنظمة املساس على مكرر  السابع القسم في أحكامه نصت الذي العقوبات، قانون 

 .ومكافحتهما اإلعالم واالتصال بتكنولوجیات الجرائم املتصلة من للوقایة الخاصة القواعد یتضمن الذي 09-04

إدراك  القانوني على یصعب تقني فني طابع تعبير ذا للمعطیات اآللیة املعالجة نظام مصطلح أن إلیه، اإلشارة تجب ومما  

 . 4الحاسبات اآللیة فن مجال في املتالحقة و السریعة للتطورات یخضع متطور  أنه تعبير عن فضال ببساطة، مغزاه

 املهمة هذه بذلك وأوكل للمعطیات، اآللیة نظام املعالجة یعرف لم التشریعات من الكثير الجزائري على غرار فاملشرع ولذلك؛

 .والقضاء الفقه من لكل

  :التوالي على 04-09و  15-04القانونين  خالل من ذلك تعریف إلى نتطرق  التفصیل من وملزید

                                                           
ون ،تخصص القانون الدولي لألعمال ،كلية الحقوق يوسف صغير ،الجريمة املرتكبة عبر األنترنت ،مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القان - 1

 .18،ص  2013والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،
 .49هشام محمد فريد رستم ،مرجع سابق ،ص  - 2
 .6نمديلي رحيمة ،مرجع سابق ،ص  - 3
 .120،ص 1999رف ،االسكندرية ،علي عبد القادر القهوجي ،الحماية الجنائية لبرامج الحاسب اآللي ،منشأة املعا - 4
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 : 115-04القانون  في الجزائري  التشریع في اإللكترونیة الجریمة تعریف -أ

 املعالجة بأنظمة املساس مفهوم حدد أنه نجد 2 مكرر  394  املادة إلى مكرر  394 املادة من  15-04 القانون  قواعد إلى بالرجوع

 :باآلتي مكرر  394 املادة في حیث حددها للمعطیات، اآللیة

 .ذلك محاولة للمعطیات أو اآللیة للمعالجة منظومة من جزء أو كل في بالغش والبقاء الدخول  -

 .املنظومة اشتغال نظام تخریب بغرض غير املشروع البقاء أو الدخول  عن ترتب إذا املنظومة ملعطیات تغیير أو حذف -

 :یلي ما إلى أشارت فقد 1 مكرر  394 املادة أما

 .یتضمنها التي املعطیات الغش تعدیل بطریق أو إزالة أو اآللیة املعالجة نظام في معطیات الغش بطریق إدخال -

 :اآلتي من اآللیة للمعطیات املعالجة بأنظمة املساس بینت فقد 2 مكرر  394 للمادة وبالنسبة

 معلوماتیة منظومة طریق عن مرسلة أو معالجة مخزنة أو معطیات في االتجار أو نشر أو توفير أو تجمیع أو بحث أو تصمیم -

 .القسم هذا في علیها الجرائم املنصوص بها ترتكب أن یمكن

 هذا في علیها املنصوص الجرائم إحدى من املتحصل علیها املعطیات كان غرض ألي استعمال أو نشر أو إفشاء أو حیازة -

 .القسم

 :2 04-09 القانون  في الجزائري  التشریع في اإللكترونیة الجریمة تعریف - ب

 :یأتي بما هذا القانون  مفهوم في یقصد :"بقولها اإللكترونیة الجریمة منه ( 02 ) املادة حددت

 :واالتصال اإلعالم بتكنولوجیات الجرائم املتصلة -

 عن ارتكابها یسهل أو ترتكب أخرى  جریمة وأي قانون العقوبات في املحددة للمعطیات اآللیة املعالجة بأنظمة املساس جرائم

 .اإللكترونیة لالتصاالت نظام أو منظومة معلوماتیة طریق

                                                           
املتضمن قانون العقوبات ،ج ر ،العدد  1966يونيو  08املؤرخ في  156 -66يعدل ويتمم األمر  2004نوفمبر  10املؤرخ في  15-04القانون رقم  - 1

 . 2004لسنة  71
املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،ج ر ،يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم  2009غشت  05املؤرخ في  04-09القانون  - 2

 . 2009لسنة  71،عدد 
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 :معلوماتیة منظومة -

 آلیة بمعالجة أكثر أو منها واحد یقوم أو املرتبطة، البعض ببعضها املتصلة األنظمة من مجموعة أو منفصل نظام أي

 .معين لبرنامج تنفیذا للمعطیات

 :معلوماتیة معطیات -

البرامج  ذلك في بما معلوماتیة، منظومة داخل جاهز للمعالجة شكل في املفاهیم أو املعلومات أو للوقائع عرض عملیة أي

 .وظیفتها تؤدي معلوماتیة منظومة شأنها جعل من التي املناسبة

   )الجريمة االلكترونية(املطلب الثاني : خصائص الجريمة املستحدثة 

 عدة لهم فإن ملرتكبیها بالنسبة األمر وكذلك الجرائم العادیة، في تتوافر ال الخصائص من بجملة اإللكترونیة الجرائم تتميز  

 العادیين. عن املجرمين تميزهم خصائص

 الفرع األول : خصائص الجريمة اإللكترونية 

 :اآلتي في نبینها الخصائص أو الصفات من بجملة اإللكترونیة الجریمة تتسم

 صعوبة إكتشاف الجريمة اإللكترونية : -1

 الشبكة، على وجوده أثناء تقع قد أنها رغم ال یالحظها الضحیة ألن أغلبها، في ومستترة خفیة بأنها الجرائم اإللكترونیة توصف  

 أو الخاصة والبیانات  األموال وسرقة فيروسات، كإرسال بدقة، جریمته تنفیذ من تمكنه بقدرات فنیة یتمتع الجاني ألن

 . 1الجرائم من وغيرها املكاملات وسرقة والتجسس إتالفها،

 كله وهذا وجدت، إن بآثارها الفني االحتفاظ كما یصعب ارتكابها، بعد لها اثر تترك ال الغالب وفي الجرائم هذه فإن وبالتالي  

 ارتكابها في تعتمد التمویه عادیة غير فنیة وسائل فیها یستخدم حیث معها، التعامل في املحقق العادي مهمة من یصعب

 .إلثباتها متخصصة عالیة فنیة خبرة إلى الجریمة هذه مواجهة األحوال تحتاج كل وفي مرتكبیها، على التعرف في والتضلیل

 الجريمة اإللكترونية عابرة للحدود : -2

                                                           
 .31،ص  2009محمد عبيد الكعبي ،الجرائم الناشئة عن االستخدام غير املشروع لشبكة األنترنت ،دار النهضة العربية ،القاهرة ، - 1
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 االتصاالت شبكة انتشار فمع القارات، وال بين للدول  الجغرافية بالحدود یعتد ال الجرائم من النوع هذا أن بذلك املقصود  

 یمكن الشبكة،حیث بهذه العالم دول  مختلف عبر الكمبیوتر أجهزة من لها حصر ال ربط أعداد أمكن وأقالیمه العالم دول  بين

 ،1كثيرة دولیة حدود عبر األحیان أغلب في تقع فالجرائم االلكترونیة وهكذا آخر، بلد في علیه واملجنى بلد في الجاني یكون  أن

 األعمال طبیعة على انعكست العالم أنحاء بين مختلف الصلة وتعزیز املسافات اختصار على املعلومات تقنیة قدرة أن ذلك

 املعلوماتیة الجریمة أن مسرح یعني ما وهو للقانون، خرقهم في التقنیات هذه استخدام إلى فیها املجرمون  یعمد التي اإلجرامية

عدم  یعني ما وهو بعد، عن جریمته یرتكب بل الجریمة مسرح على یتواجدال  الفاعل أن إذ عاملیا، أصبح بل محلیا یعد لم

 جهاز خالل من یتم الذي الفعل بين تتباعد املسافات ثم ومن الجریمة، مكان في اإللكترونیة الجریمة لحصول  املادي التواجد

 في املوجود ذاكرة الكمبیوتر إلى الدخول  ویستطیع ما بلد في الجاني یوجد فقد االعتداء، املعلومات محل وبين الفاعل كمبیوتر

 . 2ثالث بلد موجود في آخر شخصا یضر قد السلوك بهذا وهو آخر، بلد

 جرائم هادئة :  -3

 االلكترونیة رئم ا فالج رئم، ا الج من وغيرها كالقتل والسرقة ارتكابها في عضلي مجهود إلى تحتاج التقلیدیة الجریمة كانت إذا  

 3الكمبیوتر معرفة تقنیة عن القائم املدروس العلمي والتفكير الذهنیة، الدراسة على تعتمد عضلي بل مجهود أدنى تحتاج ال

 ذاكرة في املخزنة السجالت من تمحى أو أو تعدل تتغير وبیانات معطیات عن عبارة الجرائم من النوع هذا لكون  یعود ،وذلك

األمریكیة  بالوالیات املتحدة الفيدرالي التحقیقات مكتب إلیه ذهب ما مثل العنف بجرائم البعض یشبهها أن إال ، الحاسبات

 
 
  4العنف مرتكبي مع اآللي  الحاسب نظم على املعتدین دوافع لتماثل نظرا

 :اإلثبات جرائم صعبة -3

                                                           
 .42رية ،القاهرة ،ص عبد الفتاح مراد ،شرح جرائم البرامج والكمبيوتر ،دار الكتب والوثائق املص - 1

 .52،ص  2005،منشورات الحلبي الحقوقية بيروت ،1نائلة عادل محمد قورة ،جرائم الحاسب اآللي االقتصادية ،ط - 2
 46عبد الفتاح مراد ،مرجع سابق ،ص  - 3
لرؤساء املحاكم العليا في الدول العربية مفتاح بوبكر املطردي ،الجريمة االلكترونية والتغلب على تحدياتها ،مقال مقدم إلى املؤتمر الثالث  - 4

 .31،ص  25/09/2012-23بجمهورية السودان ،املنعقد في 
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  تترك ال فهي تتبعها واكتشافها، یصعب حیث بمكان، الصعوبة من اإللكترونیة الجریمة إثبات یعد  
 
 تعتبر حیث یقتفى، أثرا

 املادي الدلیل تفتقر إلى أنها كما ارتكابها، من طویل وقت وبعد بالصدفة اكتشافها تم الجرائم االلكترونیة فمعظم أرقام، مجرد

 للتعامل املحقق العادي لدى تواجدها یصعب فنیة خبرة یتطلب تعقبها فإن أخرى، جهة ومن، 1مثال كالبصمات التقلیدي

 عدم بغایة والتحایل والتضلیل ارتكابها عند التمویه إلى ممارسة اإللكترونیة الجریمة مرتكب یعمد ذلك على زیادة معها،

 .على مرتكبیها التعرف

 الفرع الثاني : خصائص مرتكبي الجريمة اإللكترونية 

 : 2يلي ما الخصائص هذه أهم بين تميزهم عن غيرهم ومن وصفات بخصائص اإللكترونية الجريمة ايتميز مرتكبو 

  عالية تقنية مهارات ذو والدهاء بالذكاء يتميز شخص الغالب في اإللكترونية الجريمة مرتكب -

 حين علیها،في املعلومات والحصول  تخزين وكيفية تشغيله وكيفية اآللي الحاسب أنظمة مجال في املستخدم باألسلوب ودراية

 . متوسط التعليم بسيط، أمي شخص الغالب في التقليدية الجريمة مرتكب أن

 النظام قهر في الرغبة جريمته من ارتكاب باعثه ماديا، وقادرا اجتماعيا متكيفا يكون  الغالب في اإللكترونية الجريمة مرتكب -

 متكيف غير يكون  ما غالبا التقليدية الجريمة مرتكب أن في حين املادي، النفع أو الربح على الحصول  في الرغبة من أكثر

 .السريع املادي النفع هو الجريمة ارتكابه من وباعثه اجتماعيا

 على املجرم العادي ،املجرم املعلوماتي ال يلجأ إلى العنف في تنفيذ جرائمه ،فهو مجرم ذكي يتمتع باملهارة واملعرفة  -
 
خالفا

 وبدرجة عالية من الثقافة.

 يوجد عدة أنواع من املجرمين املعلوماتيين ،فهناك : -

خاص الذين يرتكبون الجرائم املعلوماتية بغرض التسلية واملزاح مع اآلخرين دون إحداث أي ضرر ويسمونهم * طائفة األش

prankers 

                                                           
 .11،ص  1999، 02رستم هشام ،الجرائم املعلوماتية ،أصول التحقيق الجنائي الفني ،مجلة األمن والقانون ،دبي ،العدد  - 1
 .16مفتاح بوبكر املطردي ،مرجع سابق ،ص  - 2
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يستهدفون الدخول إلى أنظمة الحاسبات اآللية الغير مصرح لهم بالدخول إلیها بهدف الفضول  طائفة األشخاص الذين *

 .Hackersواكتساب الخبرة أو ملجرد القدرة على اختراق هذه األنظمة ويسمون 

لية يستهدفون إلحاق الضرر والخسائر باملجني علیهم ،دون أن يكون الحصول على املكاسب املا طائفة األشخاص الذين* 

 Malicieuses hackersضمن هذه األهداف ،ويندرجون تحت طائفة مخترعي فيروسات الحاسبات اآللية وموزعیها ويسمون  

يستهدفون إلحاق األذى باملجني علیهم ،ويكون الباعث أيجاد حلول ملشاكل مادية تواجه الجاني  طائفة األشخاص الذين* 

 Personnel problème solversال يستطيع حلها بالطرق العادية ويسمون 

 .Creen criminals1يهدفون إلى تحقيق ربح مادي بطريق غير مشروع ويسمون  طائفة األشخاص الذين* 

 )الجرائم االلكترونية(املبحث الثاني : تطور الجرائم املستحدثة وطبيعتها القانونية  

 )الجرائم االلكترونية(املطلب األول : تطور الجرائم املستحدثة 

 الفيروس العدوان خالل من وكان ذلك ، الثمانينات نهاية في العالية التقنية جرائم حقل في اإلنترنت جرائم ظهرت لقد  

 في املنعقد مؤتمر في اإلنترنت جرائم مصطلح أطلق ولقد1988 في نوفمبر واقعتها املؤرخة *موريس دودة *جريمة وباألخص

 .17/02/1998-16الفترة من  في أستراليا

  مراحل مرت بثالث ولهذا وإستخدامها، التقنية لتطور  تبعا تاريخي بتطور  األنترنت جرائم مرت  

 مقاالت على املعالجة إقتضت املاض ي من القرن  السبعينات إلى السيتينات من الحواسيب إستخدام شيوع من  :األولى املرحلة

 إذا ما حول  التساؤل  مع النقاشات هذه الكمبيوتر .وترافقت أنظمة وتدمير بالبيانات املخزنة التالعب تناقش صحفية ومواد

 مجرد أم القانوني جرائم باملعنى كانت إذا ما حول  الجدل وإن مستحدثة؟، إجرامية ظاهرة أم عابر ش يء الجرائم كانت هذه

 غير سلوكيات مجرد أم القانوني باملعنى جرائم كانت إدا ما الجدل حول  وإن ، الحوسبة مهنة أو بيئة في أخالقية غير سلوكيات

 من الدراسات عدد ظهرت السبعينات في الشخصية الحواسيب إستخدام تزايد ومع ، مهنة الحوسبة أو بيئة في أخالقية

                                                           
 .8 – 7رحيمة ،مرجع سابق ،ص نمديلي  - 1
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 بوصفها عنها الحديث وبدأ الفعلية، الجرائم قضايا  من عددا وعالجت الكمبيوتر بجرائم إهتمت التي والقانونية املسحية

 1.مرفوضة سلوكيات المجرد إجرامية ظاهرة

 نظام إقتحام بعمليات وإرتبطت الكمبيوتر واألنترنت لجرائم جديد مفهوم السطح على طفا حيث الثمانينات في :الثانية املرحلة

 .البرامج أو للملفات تدميرية بعملية تقوم التي اإللكترونية وزرع الفيروسات نشر وأنشطة بعد عن الكمبيوتر

 رغبة في محظورا ظل هذه األفعال إلرتكاب الدوافع عن الحديث لكن النظم، مقتحمي عن املعبر "الهاكرز " إصطالح شاع

 املعلوماتي املجرم وظهور  إجرام، أداة أصبحوا املفامرون هؤالء تفوقهم التقني،ولكن وإظهار املعلومات أمن تجاوز  املحترفين

 على االستيالء أو التجسس املال أو على اإلستالء تستهدف أفعال إرتكاب على القدرة خطيرة إجرامية بأغراض املتفوق املدفوع

 .2والسياسية والعسكرية واإلجتماعية واإلقتصادية السرية البيانات

 ما بفعل ذلك وكان ومفهومها نطاقها في وتغيير  اإللكترونية الجرائم حقل في هائال تناميا التسعينات شهدت : الثالثة املرحلة

 تعطيل فكرة على تقوم أنماط ظهرت املعلومات شبكة وإقتحام دخول األنظمة لعمليات تسهيل من األنترنت شبكة أحدثته

 عن يتسبب إنقطاعها التي الهامة التسويقية األنترنت مواقع ضد مامورست وأكثر املعتاد بعملة من القيام ومنعه تقني نظام

 إلى إنتقالها من تسهله ملا اإللكترونية املواقع الفيروسات عبر نشر جرائم ونشطت ، باملاليين مالية خسائر في ساعات الخدمة

 على األحقاد املنطوية اإللكتروني بالبريد املراسلة أو األنترنت على املنشورة الرسائل الوقت وظهرت ذات في املستخدمين ماليين

 .3ملشروعةغير ا أو القانونية غير ملواد أو املروجة األشخاص وإعتبار بكرامة املساس أو

 )الجرائم االلكترونية(املطلب الثاني :الطبيعة القانونية للجرائم املستحدثة 

 ذلك وهو الخاص قسم وهو قانون العقوبات أقسام من قسم ضمن تدخل خاص بشكل االلكترونية الجريمة دراسة إن  

 بالقانون  تتعلق فالجريمة ، لها املقررة والعقوبة األساسية كل عناصرها متناوال حده على جريمة كل يدرس الذي الفرع

                                                           
 .43عبد الفتاح مراد ،مرجع سابق ،ص  - 1
 .43عبد الفتاح مراد ،مرجع سابق ،ص  - 2
 .43املرجع نفسه ،ص  - 3
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 اإللكترونية نطاق املعالجة ضمن يرتكب الجرائم من النوع هذا إن 1خاصة طبيعة ذات ظاهرة إجرامية ألنها املعلوماتي

 على الحصول  ولغرض املعلومات بشبكة الحاسب املرتبط إلى إدخالها في أم تجهيزها أو تجميعها في أكان سواء للبيانات

أن  يعد ال الجرائم من األخير النوع وهذا النصوص معالجة أو الكلمات مجال في هذه الجرائم ترتكب قد كما ، معينة معلومات

 والتخزين واملسح التصحيح توفير إمكانيات مع الحاسب على والنصوص الوثائق تحرير من املستخدم أوتوماتيكية طريقة يكون 

 .2"والطباعة واالسترجاع

مع  يتعامل قد الجاني أن عن فضال فهمها للجاني من البد وعليه البحث محل بالجرائم الصلة وثيقة هي كلها العمليات فهذه

 .3له وسيلة تستخدم اإلعتداء أو محل تشكل التي واملعطيات كالبرامج جديدة مفردات

 آن في وعام شخصيا طابع معلومات ذات وتبادل نقل على املعلومات شبكة قدرة في الجرائم لهذه الخاصة الطبيعة تكمن  

 وسعیهم األفراد رغبة على عالوة بأنواعها املعلومات بنوك توسع في ذلك والسبب الخصوصية على االعتداء إلى يؤدي مما واحد

 . حواسيبهم بالشبكة ربط إلى

 الهدف يكون  أم الخاص التخابرأم  البريد خدمات أحكام ضمن تدخل هل املجرمة لألفعال الخاصة الطبيعة هذه وبالتالي  

 يجب التي الوضعية القانونية النصوص معرفة هو املعلوماتية لطبيعة الجرائم املناسب القانوني نظام عن للتحري  األساس ي

 على يفترض تطبيقها التي املسؤولية تتحدد القانوني النظام هذا ومن ؟، فیها واملعلومات املواقع خدمات نشر على تطبيقها

 لنا تظهر علیها االعتداء واملحل املعلوماتية فيه الجريمة ترتكب التي املجال خالل ومن ، النشر هذا عن املسؤولين األشخاص

  .4للجريمة الخاصة القانونية الطبيعة

 ألن مختلفة جرائم ارتكاب في املتجاوزين الستخدامها تمكن الكترونية وسائل القتناء املجال يفتح املعلوماتي التطور  إن  

 يتحتم ثم ومن ونقلها املعلومات وإدخال لبيانات اآللية باملعالجة يتعلق فیها غير مشروع سلوك بكل يتعلق املعلوماتي اإلجرام

                                                           
 .9،ص  1993محمد زكي أبو عامر و علي عبد القادر القهوجي ،قانون العقوبات القسم الخاص ،دار النهضة العربية القاهرة ، - 1
 .164،ص  1987السمدان ،النظام القانوني لحماية برامج الكمبيوتر ،مجلة الحقوقي ،الكويت ،أحمد  - 2
 .92،ص 2001جميل عبد الباقي ،الجوانب اإلجرائية للجرائم املتعلقة باألنترنت ،دار النهضة العربية القاهرة ، - 3
 383،ص  2000للمنشورات ،بيروت ، ،دار صادر  1طوبى ميشال عيس ى ،التنظيم القانوني لشبكة األنترنت ،ط - 4
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 يحويه أوبما املعلوماتي مواكبة التطور  عن عاجزة املقارنة نصوصه معظم أن من الرغم على الجنائي القانون  نطاق ضمه إلى

  .1املجال هذا في تشريعي فراغ من

 الظواهر لهذه التقليدية مخصصة القواعد تكن لم إذا خاصة طبيعة الجرائم هذه فتتخذ القانوني تكييف حيث من أما  

 اإلثبات مسألة مقدمتها في عديدة مشاكل يثير الجرائم املعلوماتية على التقليدية النصوص تطبيق إن ، املستحدثة اإلجرامية

 يتجاوز لحظات ال قصير وقت في اإلدانة أدلة محو الجاني على السهل من ألنه الجريمة يدين مرتكب مادي دليل إيجاد وصعوبة

 يعرف وال مشفرة عنها البحث تجري  البيانات التي تكون  قد االتصال اعتراض عمليات أو الشبكات تفتيش حالة في وخاصة

 . 2الشفرة فك على إجباره مشروعية مدى مسألة تثار هنا من  و الشبكة على العاملين أحد إال الدخول  شفرة

 الدولة مع باتفاقية الدولة هذه ترتبط دون أن أخرى  دولة في يقيمون  الذين املعلوماتية الجرائم مرتكبي مالحقة صعوبة ومن  

 بطبيعة تتمتع الجرائم هذه بأن القول  يمكن السابقة االعتبارات وفي ضوء منه جزء أو اإلجرامي السلوك فیها تحقق التي

 . 3خاصة قانونية

 خاتمة : 

 نخلص مما سبق إلى أن الجرائم املستحدثة بسبب طبيعتها الخاصة وجدت صعوبة في وضع تعريف جامع وموحد لها وال  

التعريف ،كما اختلفت  تقاوم املستحدثة أن الجريمة بالقول  أدى مما لها تعريف على موحد فقهي إجماع اآلن لحد يوجد

باختالف الزاوية التي ينظر إلیها .فمنهم من عرفها على أساس أنها وسيلة الرتكاب الجريمة ،ومنهم من عرفها على املفاهيم 

أساس محل أو موضوع الجريمة ،والبعض اآلخر على أساس شخصية الجاني ،واآلخر جمع بين هذه التعاريف.كما أن طبيعتها 

نها جريمة عابرة للحدود باعتبارها ترتكب بواسطة الحاسوب أو في مجال الخاصة تجلت في خصائصها املتميزة واملتمثلة في أ

الحاسب الىلي ،كما تميزت بسرعة تنفيذها والتطور املتسارع في ارتكابها ،ومما أعطاها خصوصية أكثر الخصائص التي يتميز 

                                                           
 .91،ص  2007، 6،العدد  14مجلة جامعة بابل ،العلوم اإلنسانية ،املجلد  - 1
 .91املرجع نفسه ،ص  - 2
 .22،ص  1997،دار النهضة العربية ،القاهرة ، 1هالل عبد هللا أحمد ،إلتزام الشاهد باإلعالم في الجرائم املعلوماتية ،ط - 3
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ليدي ،بل يتميز بالذكاء واملهارة والسلطة بها املجرم املعلوماتي وأشكاله ،حيث ال يلجأ إلى العنف كما هو الحال في املجرم التق

 واملعرفة.

 وعليه ملسايرة تطور الجرائم املستحدثة نوص ي باملقترحات التالية :  

تكوين هئة وطنية ملراقبة جرائم األنترنت ،وتزويد البرملان بكل التطورات الحاصلة ،أي هيئة إستشارية في املجال القانوني  -1

 جرائم األنترنت  واإلجرائي في مجال مكافحة

 وجوب تعديل قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائية بما يتالءم وأنواع الجرائم املستحدثة.  -2

 .املجرمة سلوكات كل فيه املستحدثة يشمل للجريمة موحد تعريف إعطاء ضرورة -3

 لعقوبات صاحبها مشروعة ويتعرض غير بأنها أعمال الجرائم هذه عن جديدة اجتماعية ثقافة له وخلق املجتمع توعية -4

 .جزائية

 .القضائية واملعاهد الحقوق  الكليات في مبسط املدارس بشكل منها تنشأ قد التي والجرائم املعلوماتية األنظمة مواد تدريس -5

 املراجع واملصادر :

 .2005،املركز املصري للملكية الفكرية ،القاهرة ، )الجرائم املعلوماتية(محمد حجازي ،جرائم الحاسبات واألنترنت  -1

 . 2009عبد الفتاح بيومي الحجازي ،الدليل الجنائي والتزوير في جرائم االنترنت والكمبيوتر ،دار الفكر الجامعي ،مصر ، -2

محروس نصار غايب ،الجريمة املعلوماتية ،مقال منشور على املوقع االلكتروني  -3

www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=28397  27/02/2019أطلع عليه بتاريخ  

 . 1992،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1هدى حامد قشقوش ،جرائم الحاسب االلكتروني في التشريع املقارن ،ط -4

روني في القانون الجزائري والقوانين املقارنة ،أعمال املؤتمر الدولي الرابع عشر نمديلي رحيمة ،خصوصية الجريمة االلكت -5

 . 2017مارس  25-24،الجرائم االلكترونية طرابلسر

عفيفي كامل عفيفي ،ائم الكمبيوتر وحقوق املؤلف واملصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون ،منشورات الحلبي  -6

 . 2003الحقوقية ،بيروت ،

 محمد فريد رستم ،قانون العقوبات ومخاطر تقنية املعلومات ،مكتبة اآلالت الحديثة ،مصر . هشام -7

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=28397
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يوسف صغير ،الجريمة املرتكبة عبر األنترنت ،مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون ،تخصص القانون الدولي لألعمال  -8

 . 2013،،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري تيزي وزو 

 .120،ص 1999علي عبد القادر القهوجي ،الحماية الجنائية لبرامج الحاسب اآللي ،منشأة املعارف ،االسكندرية ، -9

 2009محمد عبيد الكعبي ،الجرائم الناشئة عن االستخدام غير املشروع لشبكة األنترنت ،دار النهضة العربية ،القاهرة ، -10

. 

 .42م البرامج والكمبيوتر ،دار الكتب والوثائق املصرية ،القاهرة ،ص عبد الفتاح مراد ،شرح جرائ -11

 . 2005،منشورات الحلبي الحقوقية بيروت ،1نائلة عادل محمد قورة ،جرائم الحاسب اآللي االقتصادية ،ط -12

لث لرؤساء املحاكم مفتاح بوبكر املطردي ،الجريمة االلكترونية والتغلب على تحدياتها ،مقال مقدم إلى املؤتمر الثا -13

 . 25/09/2012-23العليا في الدول العربية بجمهورية السودان ،املنعقد في 

 .1999، 02رستم هشام ،الجرائم املعلوماتية ،أصول التحقيق الجنائي الفني ،مجلة األمن والقانون ،دبي ،العدد  -14

 . 1993القسم الخاص ،دار النهضة العربية القاهرة ،محمد زكي أبو عامر و علي عبد القادر القهوجي ،قانون العقوبات  -15

 . 1987أحمد السمدان ،النظام القانوني لحماية برامج الكمبيوتر ،مجلة الحقوقي ،الكويت ، -16

 .2001جميل عبد الباقي ،الجوانب اإلجرائية للجرائم املتعلقة باألنترنت ،دار النهضة العربية القاهرة ، -17

 . 2000،دار صادر للمنشورات ،بيروت ، 1،التنظيم القانوني لشبكة األنترنت ،ططوبى ميشال عيس ى  -18

 . 2007، 6،العدد  14مجلة جامعة بابل ،العلوم اإلنسانية ،املجلد  -19

 . 1997،دار النهضة العربية ،القاهرة ، 1هالل عبد هللا أحمد ،إلتزام الشاهد باإلعالم في الجرائم املعلوماتية ،ط -20

املتضمن قانون  1966يونيو  08املؤرخ في  156 -66يعدل ويتمم األمر  2004نوفمبر  10املؤرخ في  15-04انون رقم الق -21

 . 2004لسنة  71العقوبات ،ج ر ،العدد 

،يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات  2009غشت  05املؤرخ في  04-09القانون  -22

  . 2009لسنة  71،ج ر ،عدد  اإلعالم واالتصال
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- 23Tom forester, Essential problems to High-Tech Society First MIT Pres edition Cambridge, Massachusetts, 

1989, P. 104  
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تعد الجرائم املستحدثة ظاهرة وليدة التطور التقني والعلمي والصناعي والتكنولوجي الذي عرفتها البشرية في أوائل القرن 

تحرير التجارة الحادي والعشرين، وما صاحب هذا التطور من مفاهيم دولية جديدة في مجال العالقات الدولية قائمة على 

د رؤوس األموال أو ما يطلق عليه بالنظام العالمي الجدي العاملية والتحرر االقتصادي ومانتج عن ذلك من تدوال لحركة

 وأيضا تدويل األنماط السلوكية والثقافية عامليا التي أصابت كافة املجتمعات االنسانية وبدرجات متفاوتة.

التقدم والنمو في بعض البلدان صاحبته أثار سلبية على الجانب االقتصادي كل هذا أدى إلى إيجاد نمط متسارع من 

واالجتماعي والبيئي واألمني، مما أدى إلى ظهور نمط جديد وطوائف جديدة من االسلوكات اإلجرامية غير التقليدية تختلف 

فظهرت واالقتصادية والثقافية الجديدة، وتتوافق مع التغيرات في البيئة االجتماعية  1تماما عن تلك النمطية املعتادة سابقا

نتج عن هذه قد بذلك تغييرات جوهرية في ميدان الجريمة على نحو لم يشهده تاريخ البشرية على مدى قرون عديدة، و 

 املتغيرات صور وأنماط عديدة من الجرائم اصطلح على تسميتها بالجرائم املستحدثة

رف إال حديثا، وهو ليس مصطلحا قانونيا يحدد أركان جريمة معينة يطالها والحقيقة أن مصطلح الجرائم املستحدثة لم يع

القانون، بل هي عبارة تصف أنماطا مختلفة من الجرائم، ال يجمع بينها سوى حداثتها، خطورتها، نوع الجناة فیها، وكذا 

صود بالجرائم املستحدثة لذلك فإنه من الصعوبة بمكان وضع تعريف شامل للمق2نوع األساليب املستعملة في تنفيذها

نظرا لحداثة تلك النوعية من الجرائم وعدم التعرف الكامل على صورها والتشابك والتعقيد والتحول في أساليب ارتكابها، 

 .3لها وموحد وهو الوضع الذي أدى لحد اآلن إلى عدم إيجاد تعريف شامل ودقيق

                                                           
أحمد" أهم الجرائم املستجدة واملستحدثة و آليات مواجهتها " أكاديمية الشرطة، جمهورية مصر العربية، القاهرة ، ديسمبر جمال توفيق  -1

 .2، ص  2010
 26 ، ص2013مواجهتها " الطبعة األولى، دار حامد للنشروالتوزيع، األردن، سنة  وإستراتيجيةعبد الكريم الردايدية " الجرائم املستحدثة  -2
الي: محمد علي قطب " الظواهر اإلجرامية املستحدثة وموقف املشرع البحريني منها، وأثرها على األمن" مقال معروض عبر املوقع االلكتروني الت -3

http://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf/  08:15على الساعة  2016أفريل  12، د ت إ، أطلع عليه بتاريخ . 
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بالجريمة املستحدثة؟ وإبراز سنحاول من خالل هذا البحث التعرف على املقصود تأسيسا على ما سبق واستجالء له      

 أهم خصائصها لتمييزها عن الجرائم التقليدية املألوفة؟ 

إن هذه الدراسة تستهدف أساسا التعرف على ماهية الجريمة املستحدثة باعتبارها من الظواهر االجرامية التي عرفت 

األخيرة، وتضارب كبير بين فقهاء القانون حول تحديد دقيق للمقصود بالجريمة املستحدثة، ولكي انتشارا واسعا في اآلونة 

، باالعتماد على تأخذ هذه الدراسة تكاملها املنهجي والعلمي، يتوجب علينا اتباع طريقة منهجية تتناسب مع حداثة املوضوع

ديد مفهوم الجرائم املستحدثة للتعرف على ماهيتها ، وفق خطة ترتكز في البداية على تحمنهج وصفي بالدرجة األولى

واشكالية تحديد املقصود، ثم التطرق بعدها إلى إبراز أهم الخصائص التي تتميز بها هذه الجرائم والتي تجعلها تتجاوز أطر 

 االنحراف العادية وتتميز بها عن الجرائم العادية .

 أوال: مفهوم الجريمة املستحدثة

ث العلمي عند إيراد التعاريف املركبة، ضبط كل مصطلح بمقصوده لغة واصطالحا، ثم إيجاد تقتض ي منهجية البح

التعريف الشامل للمقصود بالجريمة املستحدثة وتمييزه عن غيره من املصطلحات األخرى املشابهة ونخص بالذكر مصطلح 

 الجرائم املستجدة.

 املعنى اللغوي للجريمة املستحدثة  -أ

 ي مصطلح مركب تقتض ي بنا الدراسة في هذا املقام تحديد املعنى اللغوي  لكل مصطلح على حدىالجريمة املستحدثة ه
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فالجريمة في اللغة كلمة مشتقة من الجرم وهو التعدي أو الذنب، وجمع الكلمة إجرام أو جروم وهو الجريمة، وجرم يجرم 

 1واجترم وأجرم فهو مجرم وجريم

ُدَم: أي ُ ة والحداثة هي نقيض القدم، ويقصد بها اما مصطلح مستحدثة فهو مأخوذ من حداث
َ
 َوما ق

َ
ْمِر ما َحُدث

َ
ِمَن األ

ُمزاَوَجِة 
ْ
ُدَم" ِلل

َ
 ِبـ "ق

 
ة

َ
ِة ِإال َمْقرون مَّ  ِبالضَّ

َ
ْسَتْعَمُل َحُدث

ُ
ديِمِه َوَحديِثِه، وال ت

َ
 2ق

 والحديث يستعمل في عدة معاني منها:

 : أي نقيُض القديم
ُ

  .َحِديث

  .أي نقيُض الُقْدمِة والُحُدوث : 

 اما املستحدث فيقال استحدث الش يء أي  ابتدعه وابتكره، باستعمال أساليب جديدة 

 املعنى االصطالحي للجريمة املستحدثة واشكالية التحديد -ب

يستعمل مصطلح الجريمة في عدة مواضع، وله في كل موضع مدلول خاص يختلف باختالف وجهات النظر إليه ويرجع هذا 

االختالف إلى كون الجريمة محال للدراسة في علوم متعددة ولكل علم غرضه الذي يحدد في مضمونه ما يعنيه بهذا املصطلح، 

إذ تعني الجريمة في القانون  فعل يخالف نصا قانونيا، يحظر  3ومن أهم مواضع استعمال هذا املصطلح هو علم القانون 

                                                           
 .604ابن منظور" لسان العرب" بيروت بدون سنة نشر ، ص أبو الفضل جمال الدين  -1
على  25/3/2019ريخ اطلع عليه في تا https://www.maajim.com/dictionary/أنظر معجم اللغة العربية على املوقع االلكتروني التالي  -2

 .53: 13الساعة 
 ، املرجع السابقمحمد علي قطب -3

https://www.maajim.com/dictionary/%D8%AD%D9%8F%D8%AF%D9%8F%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%8B
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فعل غير مشروع  صادر عن إرادة جنائية يقرر له كما تعرف على أنها 1ة جنائيةالسلوك املكون لها، ويرتب ملن يخالفه عقوب

ا ا احترازي   2القانون عقوبة أو تدبير 

وبالرغم من التباين الكبير في تعريفات الجريمة بين فقهاء القانون إال أن هذا التعريف قد حدد عناصر الجريمة إلى جانب  

العقوبة أو التدبير  –اإلرادة الجنائية وأثرهها  –بيانه ألثرها فبيان عناصر الجريمة ) السلوك غير املشروع وفق القانون 

ا ومايميز بينها وبين األفعال املستهجنة في  االحترازي( من شأنه في الحقيقة ا لوصف الجريمة عموم  ا دقيق  أن يعطي تعريف 

 3نطاق األخالق

أما مصطلح الجريمة املستحدثة فهو من املصطلحات الحديثة التي لم يفصل في مقصودها لحد اآلن، اذ تكاد املحاوالت       

ض  التعاريف التي رصدناها في هذا الصدد، ولكن قبل الولوج في سرد الفقهية في تحديد تعريفه تكون منعدمة باستثناء بع

هذه التعاريف يتعين علينا اإلشارة إلى أنه يمكن تقسيمها إلى قسمين قسم يضيق من نطاق الجريمة املستحدثة بحصرها 

رائم املعلوماتية وااللكترونية في جرائم بعينها وهي الجرائم الناتجة عن التطورالعلمي و/أو التكنولوجي ويقصد بها تحديدا الج

وكما يعرف في بعض التشريعات بجرائم األنترنت والحاسب األلي على اعتبار أنها جرائم حديثة النشأة، وقسم ثاني يوسع 

من نطاقها لتشمل كل الجرائم الناتجة عن مختلف التطورات الحاصلة في مختلف مجاالت الحياة االقتصادية والسياسية 

 السياسية والثقافية ومن التعاريف الضيقة املرصودة للقسم األول نذكر:  واالجتماعية و 

                                                           
طاهر عبد الجليل حبوش " الوقاية والتأهيل واملكافحة للجرائم املستحدثة " دط، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، اململكة  -1

 .240، ص 1999 العربية السعودية، سنة
 .40، ص 1989، دار النهضة العربية، القاهرة، 6محمود نجيب حسني" شرح قانون العقوبات، القسم العام" ط - 2
 املرجع نفسه. -3
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وهي جرائم جديدة في نوعها ونمطها ، أنماط من الجرائم التي لم تعهدها املجتمعات في السابق" الجرائم املستحدثة هي: 

 1"وحجمها ظهرت نتيجة للتقدم والتطور العلمي السريع

 للقسم الثاني نذكر:ومن التعاريف الواسعة املرصودة 

الجريمة املستحدثة هي: " تلك الجرائم الناجمة عن التطور في املجاالت الصناعية وميادين العلوم املختلفة من اقتصادية 

وتجارية وزراعية وما يفرزه العلم الحديث من تقنياته في شتى مجاالت املعرفة اإلنسانية، وكذلك ما يلحق املجتمعات نتيجة 

 2ت اجتماعية وثقافية وفكرية وحضارية" ذلك من متغيرا

ظواهر إجرامية أفرزتها التحوالت التي شهدتها الحياة املعاصرة في كل ما له صلة بالحياة الجريمة املستحدثة هي: " 

قة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية وغيرها، وهي تتميز بدهاء ومكر فاعلیها وقدرتهم على التخفي، كما تتميز بد

 3"التنفيذ وخطورته واستخدام التقنيات الحديثة

ويالحظ على التعريف الثاني أنه إضافة إلى التوسع في نطاق الجريمة املستحدثة فإنه أعطى معيارا يتم منخالله التمييز بين 

وخطورته واستخدام دقة التنفيذ و  مكر فاعلیها وقدرتهم على التخفيالجرائم املستحدثة والجرائم التقليدية واملتمثل في 

 .التقنيات الحديثة

                                                           
دط، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، اململكة العربية  "الجرائم املستحدثة والبحث العلمي في املجتمع العربي" ذياب البداينة  -1

 . 76، ص 2001سنة  السعودية،
 .246، املرجع السابق، ص طاهر عبد الجليل حبوش - -2
 4محمد علي قطب، املرجع السابق،  ص  – -3
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فالواضح من هذا التعريف أن الجريمة املستحدثة اليمكن حصرها في نطاق جريمة  معينة ألنها أصبحت تتعدد وتتبدل 

بحيث أصبح من العسير السيطرة الكاملة على عددها وأنواعها وحجمها، كما أنها نوعان منها ماهو حديث بوجه قديم ومنها 

 .ماهو جديد

مستحدثة هو وصف  وفي اعتقادنا املتواضع أن التعريف الواسع للجريمة املستحدثة هو األقرب إلى الصواب ألن مصطلح 

يطال كل جريمة لم يعرفها املجتمع من قبل أو أن وسائل ارتكابها تطورت إلى درجة يصعب معها كشفها، فهي ظواهر 

 ث ومنها ماهو حديث الظهور اجرامية متعددة ومتغيرة فمنها ماهو قديم بوجه حدي

وإذا جئنا إلى البحث في أصل مفهوم عبارة الجرائم املستحدثة فهي عبارة فنية كثر تداولها في أدبيات مجلس وزراء الداخلية 

العرب في التسعينيات مع انتشار أنماط جديدة من الجرائم التي لم تكن مألوفة من قبل، وقد أنشئت األمانة العامة ملجلس 

الداخلية العرب لجنة متخصصة من الخبراء تقوم برصد ودراسة األنماط الجديدة من الجرائم التي تظهر على املستوى وزراء 

اإلقليمي أو الدولي، ومن مرادفات عبارة الجرائم املستحدثة عبارة الجرائم املعاصرة أو اإلجرام املستجد أو اإلجرام  املعاصر 

 .1للعلوم األمنية كمادة من املواد الدراسية املعتمدة في الدراسات العلياوالتي اعتمدتها جامعة نايف العربية 

وان كانت هناك فئة من فقهاء القانون تذهب إلى حصر الجرائم املستحدثة بجرائم بعينها واشتراط التقنية الحديثة من 

دنا هي من الجرائم املستجدة وتعدة أجل استخدامها او تسهيل تنفيذها أي الجرائم االلكترونية، فإن هذه الجرائم في اعتقا

 نوع من أنواع الجرائم املستحدثة كما سوف تبيانه في العنصر املوالي .

 التمييز بين الجرائم املستحدثة والجرائم املستجدة  -ج

                                                           
 .26، املرجع السابق، ص عبد الكريم الردايدية -1
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ظهر إلى جانب مصطلح الجرائم املستحدثة مصطلح أخر هو مصطلح الجرائم املستجدة فما هي الجرائم املستجدة وما هو 

 عيار تمييزها عن الجرائم املستحدثة ؟م

يرى الدكتور عبد الكريم الردادية أستاذ القانون الجنائي في جامعة نايف العربية والخبير األمني أن الجرائم املستجدة هي 

يجة صورة من صور الجرائم املستحدثة ولكن بصورتها املتقدمة زمنيا على التشريعات العقابية نتيجة التطورات الهائلة نت

التطورات الهائلة وأبرز صور هذه الجرائم حاليا ما ظهر على الساحة الجنائية عبر العقود الثالثة األخيرة من أفعال 

ونشاطات لها عالقة بتقنيات العصر الحديث كجرائم الحاسب االلي و تزوير بطاقات االئتمان وجرائم األنترنت، واستخدام 

 1م اإلرهابية والجرائم املنظمة أجهزة التحكم عن بعد في تنفيذ الجرائ

أما معيار التمييز بين الجرائم املستحدثة والجرائم املستجدة فيدخل في إطارها هذا النمط من الجرائم واألنماط األخرى 

ة التي تفرزها التطورات العلمية في املجاالت االقتصادية والتنظيمية وحقول املعرفة األنسانية التي ال تقوم على تقنيات ألي

 2متطورة وحديثة تطرح في ميدان العمل واالستخدام الجديد

وبالرجوع إلى الجرائم املستحدثة فينبغي القول أنه ال يمكن حصرها في في صور محددة، ألن هذه األنماط قد تتغير في أي 

 األنماط نذكر: وقت، وقد يظهر منها أنماط أخرى في املستقبل القريب، ولكن يمكن إيراد بعض الصور للتدليل على هذه

 تزوير بطاقات اإلئتمان واالحتيال املالي االلكتروني  -

 جرائم الحاسب األلي واألنترنت -

                                                           
  33، املرجع السابق ، ص عبد الكريم الردايدية  -1
والجرائم املستحدثة أبحاث ندوة الظواهر اإلجرامية املستحدثة وسبل مواجهتها أكثر تفصيل أنظر عبد هللا عبد العزيز يوسف " التقنية  -2

 45.ص 1995أكاديمية نايف للعلوم األمنية الرياض 
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 األبعاد الحديثة لظاهرة اإلرهاب املنظم -

 الشكل الحديث للتعامل وترويج املخدرات  -

 الجريمة املنظمة بجميع أشكالها وأسلحتها التقنية الحديثة  -

 ثب االحتيال باألسواق املالية والتجسس الصناعي والتجاري الجرائم االقتصادية املستجدة م -

 جرائم تلويث البيئة  -

 املتاجرة غير املشروعة في األسلحة  -

 الفساد اإلدراي  -

 تبييض األموال الناتجة عن الجرائم  -

 اختطاف األطفال واستغاللهم الجنس ي. -

 جرائم الياقات البيضاء  -

 جرائم التهريب بكل أشكالها. -

األنماط األخرى من الجرائم املستحدثة والتي ال يمكن حصرها أو تحديدها نظرا لتعددها وتنوعها وتطور أساليب وغيرها من 

 ارتكابها.

 ثانيا: خصائص الجريمة املستحدثة 
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إن املقصود بخصائص الجرائم املستحدثة هو تحديدها ووصفها وصفا دقيقا بقصد وضعها في أنماط عامة يمكن من 

 وذلك اعتمادا على عدة معايير وفق التحليل األتي. 1عن الجرائم التقليديةخاللها تمييزها 

 الصلة الوثيقة بين الجريمة املستحدثة مع التطور والتقدم السريع سيما في املجال العلمي والتكنولوجي -أ

والتكنولوجية والتقنية  سبق وأن أشرنا إلى أن ظهور الجرائم املستحدثة ارتبط بالتقدم والتطور السريع في امليادين العلمية

في مختلف مجاالت الحياة، ولعله من العوامل الرئيسة التي ساهمت بشكل كبير في انتشار الظواهر االجرامية املستحدثة 

التطورات والتحوالت التكنولوجية املعاصرة، وهو الوصف الذي جعلها ترتبط أو تصنف ضمن استعمال بهو ارتباطها 

إدارتها وتنفيذها من خالل منظمات إجرامية في تكوينها وإمكاناتها لتي غالبا ما يتم إلقليمية للدوالالجرائم العابرة للحدود ا

 من أجل تحقيق ثروات طائلة

 ارتباطها بالجريمة املنظمة  -ب

تتميز الجرائم املستحدثة بقدرتها الفائقة على التطور واالتساع وتخطیها للحدود االقليمة وانتقالها عبر الحدود الوطنية 

التي مستغلة في ذلك ما أتاحه االنفتاح الكوني في ظل عصر العوملة من ثورة في مجال املعلومات والتقنيات والفضائيات 

 2ات املتاحة للقيام بالعمليات االجرامية في أي بقعة من بقاع األرض دون عائقوفرت لها كافة سبل الستغالل االمكان

تبعا لذلك تعد الجريمة املنظمة من األنماط الحديثة للجرائم املستحدثة، وهي الجريمة التي ظهرت على الساحة الدولية 

الية واالقتصادية وكذا التطور املذهل في مع بداية عقد التسعينيات كنتاج للنمو الشامل واملتسارع لألنشطة التجارية وامل

تعتبر غالبية املمارسات التي يعتقد بأن لها صلة بالجريمة املنظمة من أبرز أنواع الجرائم ، كما وسائل االتصال الحديثة

                                                           
 .35-34رصد هذه الخصائص بنوع من التفصيل بد الكريم الردادية، مرجع سابق،  ص  -1
 3جمال توفيق أحمد، مرجع سابق، ص  -2
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ت والفساد املستحدثة التي غالبا ما يتم ارتكابها عبر حدود الوطن كجرائم اإلرهاب واالتجار بالسالح والبشر وتجارة املخدرا

 وتبييض األموال والتهريب والجرائم املعلوماتية وغيرها. 

وعليه فإن الجريمة املستحدثة غالبا ما تتسم بصفة التدويل بسبب انتماء املجموعات االجرامية املنفذة واملخططة لها 

تبادل أفكارهم ووضع ألكثر من دولة، ويستطيعون التنقل بحرية وسرعة وسريه من دولة إلى أخرى، كما يستطيعون 

مخططاتهم وتحديد وقت التنفيذ من خالل التراسل االلكتروني، وبهذه الصورة أصبحت األفعال املادية لهذه الجرائم أو 

 1األفعال التي تشكل بدء في التنفيذ تقع بأكثر من دولة في حين نجد أن النتائج الجرمية لهذه األفعال تتضح في بلد اخر

 ستحدثة ببعضها البعضارتباط الجرائم امل-ت

أضافة إلى خاصية االرتباط الجريمة املستحدثة بالجريمة املنظمة، تتصف الجرائم املستحدثة بخاصية االرتباط ببعضها 

في هذا املقام إلى اعتراف املجتمع الدولى بالروابط القائمة بين مختلف أشكال الجريمة البعض ولعله تجدر االشارة 

 ملا ورد بالقرار رقم دولي األمن واالستقرار الوطنى وال املستحدثة وخطورتها على
 
الصادر عن األمم املتحدة فى  1373وفقا

بشأن إجراءات مكافحة اإلرهاب على املستوى الدولى الذى أكد على الصلة الوثيقة بين اإلرهاب  والجريمة  20012أكتوبر

األموال التي تعد كما أسلفنا من أبرز أنماط الجرائم  املنظمة عبر الوطنية واالتجار غير املشروع في املخدرات وغسل

                                                           
 .21السابق، ص  جمال توفيق أحمد ، املرجع -1
بشأن التهديدات التي يتعرض لها السالم و األمن الدوليين نتيجة لألعمال االرهابية بحيث أدان هذا القرار  2001لسنة  1373القرار رقم  -2

اي أصول اضافية . و جرم جميع أشكال تمويل االرهاب والقيام بتجميد االموال و 2001سبتمبر  11الهجمات االرهابية التي وقعت في نيويورك في 

ي او اية موارد الشخاص يرتكبون افعاال ارهابية، وعبر عن قلقه عن الصلة الوثيقة بين االرهاب والجريمة املنظمة واالتجار غير املشروع ف

 املخدرات واالسلحة والنقل غير القانوني للمواد النووية والكيماوية
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املستحدثة، ومن أهم القضايا التى تواجه املجتمعات املتحضرة في وقتنا الراهن تظرا ملا تشكله من مخاطر تهدد اقتصادياتها  

 وخططها التنموية وأمنها القومى.

 مكافحتها بدأت باتفاق دولي -ت

الجرائم ليست محلية الطابع، وإنما هي بطبيعتها عابرة للدول، لذلك فإن ظاهرة أنها أن معظم هذه انطالقا من كون 

دولية املالمح والشكل أعطاها بعدا جديرا باإلهتمام مما يتطلب تظافر جهود املجتمع الدولي ملكافحتها بعقد مجموعة 

ل في تبني نظمها العقابية املتعلقة بمكافحة من االتفاقيات الدولية التي تضع األطر القانونية الضرورية واإلرشادية للدو 

مما يعني مكافحتها كانت في بداية األمر بجهود دولية على عكس الجرائم التقليدية التي تنطلق مكافحتها  1هذه الجرائم

 بجهود محلية.

 خصوصية الجاني-ث

                                                           
 نشير فیهذا الصدد إلى أهم هذه االتفاقيات: -1

 23املؤرخ في  2000-445بموجب املرسوم الرئاس ي رقم  1999،صادقت علیها الجزائر 1999قية األمم املتحدة لقمع تمويل اإلرهاب لسنة اتفا -

 .2001سنة  01، الجريدة الرسمية عدد 2000ديسمبر 

 19من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة في  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتجار غير املشروع في املخدرات واملؤثرات العقلية املعتمدة -

الصادرة في تاريخ  07جريدة رسمية عدد 1995فيفراير  15املؤرخ في  41-95املرسوم الرئاس ي رقم ، صادقت علیها الجزائر بموجب 1988ديسمبر 

 1995فيراير  15

، 2000نوفمبر  15اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنية املعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة في  -

فيقري  5املؤرخ في  55-02املرسوم الرئاس ي رقم . صادقت علیها الجزائر بموجب 2002فيفري  10الصادرة في تاريخ  09جريدة رسمية عدد 

 2002فيفري  10الصادرة في تاريخ  09جريدة رسمية عدد  2002

صادقت علیها الجزائر بموجب  2003أكتوبر  31اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة في  -

 . 2004أفريل  25ادرة في تاريخ الص 26جريدة رسمية عدد  2004أفريل  19املؤرخ في  128-04املرسوم الرئاس ي رقم 
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ه يمكن القول ان املجرم التقليدي هو انطالقا من تعريف املجرم العادي مقارنة باملجرم املرتكب للجرائم املستحدثة، فإن

الشخص العادي الذي اعتاد ارتكاب الجريمة العادية أو نوع محدد منها نظرا لظروف أحاطت به كونه غير متكيف اجتماعيا 

على عكس  1ومناهض للمجتمع، مستخدما بذلك أدوات تقليدية وصوال إلى هدفه حتى وأن اضطر إلى استخدام العنف

 لذي يتميز بسمات تعاكس السمات التي يتميز بها املجرم العادي املجرم الحديث ا

 يتميز الجاني مرتكي الجريمة املستحدثة بجموعة من املميزات التي ينفرد بها عن املجرم العادي يمكن تلخيصها فيمايلي: 

يعود إلى علمه التخصص النوعي والنمطي، يحث نجد الجاني ينفرد بنوعية معينو من الجرائم التي يرتكبها وهذا  -

 وثقافته الواسعة والخاصة بطبيعة ومكونات املادة التي يقع علیها الفعل االجرامي

الذكاء واالحتراف، حيث يتميز مرتكب الجريمة املستحدثة بقدر كبير من الذكاء التي تظهر من خالل استعماله  -

وتحكمه في وسائل التقنية الحديثة من كمبيوتر، ويظهر االحتراف أثناء استخدامه لتلك الوسائل بطريقة تفوق 

ارتكابها وإخفاء األموال والعائدات املتحصلة كيفية األشخاص العاديين املستخدمين لهذه الوسائل، إضافة إلى 

املزيد من الخبرات التي تتعلق  ة مشروعة وقانونية نظرا الكتسابهعنها بتحويلها إلى الخارج أو بجعلها في صور 

 باألصول والقواعد املالية واملصرفية والقانونية

واجه شخصا حقيقيا بل يتعامل مع ال يميل إلى العنف وال يستخدمه، خاصة وأنه في أغلب هذه الجرائم ال ي -

 وسائل وأدوات تقنية متطورة يسخرها لتنفيذ جريمته.
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يغلب عليه طابع التكيف االجتماعي ألنه يتعايش مع الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه وال يظهر لهم العداء وال  -

زاد مع توافر الشخصية  يشعرون منه ذلك، حيث أن هذا التكيف ال يقلل من خطورته االجرامية بل قد تزداد إذا

 االجرامية لديه 

القدرة على التخفي واستبعاد متابعته، سيما وأن هذه الجرائم تعد من الجرائم التي عادة ما ال يترك الجاني وراءه  -

متع من الناحية كما أنه عادة ما يتأثرا يمكن السلطات املختصة من كشف الجريمة وتقفي أثره  ثم القبض عليه 

صالت قوية مع أصحاب املناصب والنفوذ  والسلطة األمر الذي يعيق إمكانية متابعتهم  يهلد أناالجتماعية ب

 ومحاكمتهم جزائيا

 أثار سلبية متعددة ومتشعبة -ج

إن أثار الظواهر اإلجرامية املستحدثة ال يمكن حصرها في مجال معين، كما أنه من الصعب حصرها في هذه الورقة البحثية، 

ب وتزداد مسحة والتواء وتمس كل نواحي ومجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، وهي تتعدد وتتشع

الضحية في الجرائم املستحدثة هي الدول واملجتمعات بأكملها على عكس الضحية في الجرائم العادية أين تكون كما أن 

ل من تكلفة هذه الجرائم يفوق بكثير تكلفة الجرائم التقليدية الضحية املجني عليه أو عائلته في اقص ى الحاالت وهو ما يجع

وال يقتصر ذلك على التكلفة املادية فقط وانما يتجاوزها الى ما هو اعمق من ذلك على األصعدة األمنية والهوية الثقافية 

 التي يمس بها نتيجة انهيار النظام االجتماعي واالقتصادي وسيادة االضطرابات والفوض ى.

يزيد صعوبة في حصر هذه األثار أن هذه الظواهر األجرامية لها عالقة بالنظام الدولي الجديد ونظام العوملة حيث ومما 

تنكسر كل القيود والحواجز التجارية وقيام نظام السوق الحر وحرية حركة السلع والبضائع واألفراد واملعلومات وتنوع 

ملزيد لهذه الظواهر األجرامية املستحدثة النتشار املزيد من أثارها وتطور أجهزة االتصال، فكل هذه املعطيات أعطت ا

 السلبية.
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 سياسة جزائية خاصة ملكافحتها-ح

نظرا للخطورة القصوى التي تشكلها الجرائم املستحدثة، فإن التشريعات الجزائية تدخلت بإفراد قوانين خاصة أو تعديل 

لهذه الجرائم، بحيث يتبين من هذه القوانين إفراد سياسات جزائية خاصة  قوانیها العقابية بما يتماش ى واملكافحة الفعالة

تتنوع مناهجها بين الوقاية والتجريم والعقاب و اتباع إجراءات خاصة ملكافحتها تختلف عن تلك املقررة للجرائم العادية، 

 وسريعة. 

 التي تنتهجها عديد الدول: 1وفيما يلي تبيان ألهم مظاهر السياسة الجزائية الخاصة

بمجموعة من التدابير واالجراءات القبلية التي تحول دون وقوع التركيز على دور وأهمية الوقاية القبلية التي تتخذ   -

الجريمة، لذلك فإن معظم القوانين كانت تركز على الوقاية أوال واألمثلة على ذلك كثيرة نذكر منها في الجزائر مثال 

، قانون الوقاية من 3، قانون الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب2من الفساد ومكافحتهقانون الوقاية 

 .4املخدرات واملؤثرات العقلية ومكافحتهما

التجريم يكون على أساس الخطر حتى وإن لم يلحق أي ضرر، على عكس الجرائم التقليدية أين يكون التجريم  -

 على أساس الفعل الضار أكثر شيوعا.

                                                           
لالطالع أكثر على خصوصية السياسة الجزائية في الجريمة املستحدثة أنظر: شريفة سوماتي" السياسة الجزائية للمشرع الجزائري في مواجهة  -1

 . 6/11/2018، نوقشت بتاريخ 1لة دكتوراه في القانون الجنائي، كلية الحقوق سعيد حمدين ، الجزائر الجريمة املستحدثة" رسا
 .2006مارس  8الصادرة في تاريخ  14يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتهجريدة رسمية عدد  2006فيفري  20مؤرخ في  01-06قانون  -2
الصادرة في  11جريدة رسمية عدد ، قاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهمايتعلق بالو  2005فيفري  6مؤرخ في  01-05قانون  -3

 2005فيفري  9تاريخ 
ديسمبر  26الصادرة  في تاريخ  83يتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات العقليةجريدة رسمية عدد  2004ديسمبر 25مؤرخ في  18-04قانون  -4

2004. 
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لنسبة للعقوبة يالحظ أن الردع العام يتصدر األولوية بالنسبة للجرائم املستحدثة على عكس الجرائم التقليدية با -

 فإن الردع الخاص الذي يهدف إلى إصالح املجرم هو الذي يمتع باألولوية على غيره من األهداف األخرى.

وط وظروف معينة تتحكم فیها املصلحة أن السياسة العقابية تتنوع مناهجها بين التشدد والتخفيف وفق شر  -

 العامة في تحقيق األمن ومكافحة الجريمة

أن املكافحة الفعالة لهذه الجرائم تقتض ي استخدام أساليب التحري والتحقيق الخاصة املتطورة  للكشف عن  -

الهيئة هذه الجرائم نظرا لترجيح املصلحة العامة، وأن استخدام هذه األساليب يتم تحت سلطة وإشراف 

القضائية التي تتكفل بإقامة التوازن بين املصلحة العامة واملصلحة الخاصة وفقا ملبادئ الدستور وما نص عليه 

 القانون .

أن جهود املكافحة الفعالة تقتض ي إقامة وتعزيز عالقات التعاون مع أجهزة املكافحة املماثلة في الدول األخرى ضمن  -

اف، لذلك تكفلت عديد النصوص القانونية بوضع فصوال في نصوصها القانونية اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطر 

 توضح قواعد التعاون الدولي وتعزز أواصله 

 الخاتمة: 

نخلص مما سبق إلى أن موضوع الجرائم املستحدثة هو منم املواضيع املجديدة املستعصية عن التحديد من حيث التعريف 

الدقيق لها، وهو ما خلق بعض االختالفات املقدمة من طرف فقهاء القانون الجزائي، والسبب في ذلك يرجع إلى حداثة 

على صورها واختالف أنماطها والتشابك والتعقد في أساليب ارتكابها  املوضوع وندرة الدراسات فيه، وعدم التعرف الكامل

من جهة أخرى، في هذا الصدد ذهب جانب من الفقه الجزائي يمثله األستاذ محمد حزيط إلى وصف هذا النوع من الجرائم 

 بالجرائم املتميزة بالخطورة والتعقيد والطبيعة الخاصة
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ريف األقرب إلى الصواب هو ذلك التعريف الذي يجعل من الجرائم املستحدثة وفي خضم هذه االختالفات نعتقد أن التع

تلك الجرائم الناتجة عن التطورات الحاصلة في مختلف مجاالت ونواحي الحياة،  السيما منها املتعلقة بالتطور والتقدم 

 التكنولوجيين وعليه فإن مصطلح الجرائم املستحدثة مصطلح يجمع نوعين من الجرائم:

نف األول يمثل الجرائم الجديدة كليا والتي عادة ما يتم ارتكابها بستخدام ما توفره الثورة التكنولوجية من الص -

 أساليب 

 الصنف الثاني يمثل تلك الجرائم التقليدية ولكن باستعمال اساليب جديدة تمثل محور الحداثة فیها  -

ملها بخصائص ومميزات تجاوزت أطر االنحراف العاديةفمن تتميز في مج ولقد وصحنا في هذه الدراسة كيف أن هذه الجرائم

ناحية أولى تتميز هذه الجرائم بأنها ترتكب بطريقة أكثر عقالنية أي بنشاط محسوب ومقصود أكثر منه مصادفة أو نزوة، 

ا أن مرتكبیها وأنها تتميز بالطابع الخفي ذلك أن مرتكبوها يحيطونها بالسرية التامة األمر الذي يصعب من اكتشافها، كم

غالبا ما يتصفون بالذكاء في كيفية ارتكابها وإخفاء األموال والعائدات املتحصلة عنها بتحويلها إلى الخارج أو بجعلها في صورة 

مشروعة وقانونية نظرا الكتسابهم املزيد من الخبرات التي تتعلق باألصول والقواعد املالية واملصرفية والقانونية، لذلك 

إلى ارتكاب هذه الجرائم غالبا ما يكون الكسب املادي السريع، كما أنهم عادة ما يتمتعون من الناحية االجتماعية فإن الدافع 

بأن لديهم صالت قوية مع أصحاب املناصب والنفوذ والسلطة األمر الذي يعيق إمكانية متابعتهم ومحاكمتهم جزائيا، كما 

تمون إلى دولة واحدة أو مكان جغرافي محدد، أما الضحية فیها فلم تعد فردا ال ينأن هذه الجرائم غالبا ما ترتكب من جناة 

ومن أبرز الخصائص التي تميز الجرائم املستحدثة التي تمثل محور  أو مجموعة وإنما أصبحت دوال ومجتمعات بأكملها،

جعلها ترتبط أو تصنف ضمن  الحداثة فیها هو ارتباطها بالتطورات والتحوالت التكنولوجية املعاصرة، وهو الوصف الذي

 .الجرائم العابرة للحدود اإلقليمية
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 الطبيعة الخاصة للجريمة املعلوماتية 

 معزوزي نوال د. 

 بكلية الحقوق و العلوم السياسية ، أستاذة محاضرة ، 
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 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

namazouzi@gmail.com 

 امللخص: 

تناولت هذه الورقة البحثية الجريمة املعلوماتية باعتبارها من الجرائم املستحدثة استحضرتها تكنولوجيا 

املعلومات، التي يسرت سبل التواصل وانتقال املعلومات بين مختلف الشعوب، إال أن االستخدام غير مشروع لها أدى إلى 

الجريمة التي تعتبر من نوع خاص سواء من حيث مضمونها ونطاقها وأدواتها...، ورغبة من املشرع ظهور هذا النوع من 

الجزائري في التصدي لظاهرة اإلجرام املعلوماتي، وما يصاحبها من أضرار معتبرة على األفراد من جهة وعلى مؤسسات الدولة 

انون العقوبات، لجعلها تتجاوب مع التطورات اإلجرامية، من جهة أخرى، عمد إلى تعديل التشريعات العقابية على رأسها ق

 كما قام باستحداث قوانين أخرى خاصة لضمان حماية جزائية للمعامالت االلكترونية.

 

 مقدمة:

تعتبر الجريمة املعلوماتية ظاهرة إجرامية مستجدة نسبيا، استحضرتها املمارسة السيئة لثورة التكنولوجيا 

لعالم اليوم في أزهى عصوره العلمية والتكنولوجية، فأضحت املعلومات وصناعتها ضرورة من املعلوماتية حيث أصبح ا

 ضروريات العصر الحديث، واملحرك األساس ي ألي تقدم إنساني في مختلف مجاالت الحياة.

mailto:namazouzi@gmail.com
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ة لتحسين وال ينكر أحد التسهيالت التي أتاحها التقدم العلمي والتكنولوجي، والتي فتحت أفاق جديدة وفرصا متزايد

معيشة الشعوب واألفراد، فقد ظهرت العديد من االختراعات واالبتكارات التي تخدم اإلنسان وتقدم له الرفاهية وتوفر له 

 الجهد والوقت وتضيف له راحة وقيمة لحياته.

 غير أن انحراف هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة عن مسارها تجعل اإلنسان يدفع ضريبتها، فرغم ما تقدمه

هذه التقنيات من خدمات هامة ومفيدة ألقص ى الحدود في جميع القطاعات، إال أنها تعتبر سالح ذو حدين فهي من جهة 

تسهل رفع كفاءات وقدرات اإلنسان والحفاظ على أمنه وراحته واستقراره، ومن جهة أخرى أدت إلى ظهور جرائم لم يكن 

املعلوماتية... ذات طبيعة خاصة، هذا ما جعلها محل اهتمام  ية أويعرفها اإلنسان من قبل، تسمى بالجرائم اإللكترون

 الباحثين القانونيين واملشرع والقضاة. 

األمر الذي دفع الدول للعمل بجد للحد من هذه الجرائم، من خالل التوعية والوسائل الوقائية األمنية وغيرها، 

را في مجال السياسة التشريعية عموما والسياسة الجزائية بحيث بات من الضروري أن يواكب تطور الجريمة وأساليبها تطو 

 على وجه الخصوص. 

وعليه سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية اإلجابة عن اإلشكالية التالية: فيما تكمن خصوصية الجريمة 

 املعلوماتية، وما موقف املشرع الجزائري منها؟.

 نقطتين هما:وعليه سنحاول اإلجابة عن هذه اإلشكالية من خالل 

 الجريمة املعلوماتية ذات مضمون وطبيعة خاصة  أوال:

 ثانيا: موقف املشرع الجزائري من الجريمة املعلوماتية
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 أوال: الجريمة املعلوماتية ذات مضمون وطبيعة خاصة 

 تعدد تسميات الجريمة املعلوماتية: -أ

قبل التعرض لتعريف الجريمة املعلوماتية، تجدر اإلشارة أنها عرفت عدة تسميات للداللة علیها ومن بين أهم هذه 

، جرائم  les crime hackersالتسميات: الجريمة االلكترونية، جرائم الكمبيوتر، جرائم التقنية العالية، جرائم الهاكرز 

  cyber criminalitéعبر شبكات االتصال عن بعد وأيضا ما يسمى بالسبير كرايم  األنترنت، اإلجرام في الفضاء الخيالي، جرائم

،  كل هذه التسميات تدل على معنى واحد هو الجرائم املعلوماتية املرتكبة إما في محيط مغلق أو مفتوح على الشبكة 

 .1املعلوماتية

 صعوبة إعطاء تعريف للجريمة املعلوماتية: –ب 

 تعريف ناقص للمشرع الجزائري:  -1

لم يضع املشرع الفرنس ي تعريفا للجريمة املعلوماتية تاركا ذلك للفقه والقضاء، في حين حاول املشرع الجزائري مؤخرا 

املتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة  04-09من القانون  02/01وضع تعريفا لها من خالل املادة 

 ، ولقد نصت هذه املادة على ما يلي: 2م واالتصال ومكافحتهابتكنولوجيا اإلعال 

                                                           
نسيم  دردور، جرائم املعلوماتية على ضوء القانون الجزائري واملقارن، مذكرة لنيل شهادة املاجستير، جامعة منتوري قسنطينة، كلية     1

 . 8، ص 2012/2013الحقوق، 
تصال ومكافحتها، ، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واال2009أوت  05، مؤرخ في 04-09قانون رقم  2

  .2009أوت  16، مؤرخة في 47ج ر عدد 
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 " يقصد بمفهوم هذا القانون ما يأتي:

الجرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال: جرائم املساس بأنظمة املعالجة اآللية للمعطيات املحددة في قانون 

 ظومة معلوماتية أو نظام لالتصاالت االلكترونية."العقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يتصل ارتكابها عن طريق من

 غير أن أهم ما يالحظ على هذا التعريف أنه جاء عاما يفتقر للدقة التقنية.

 اختالف الفقه حول تعريف الجريمة املعلوماتية: -2

ات، فالتطور إن الجرائم الناشئة في البيئة الرقمية هي جرائم حديثة ارتبط مفهومها بتكنولوجيا التعامل مع املعلوم

، 1الالمتناهي واملستمر لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حال دون تعريف فقهي جامع ومانع ملفهوم الجريمة املعلوماتية

خشية حصرها في إطار تجريمي محدد، فما تم تجريمه اليوم قد يصبح غير ذي أهمية بالنسبة لصور مستحدثة أخرى تظهر 

 نتيجة استخدام تقنيات جديدة.

جل ذلك فإن الفقه الجنائي قد بذل محاوالت عديدة لتعريف الجريمة املعلوماتية، ولعل جميع املحاوالت لم تخرج أل 

 عن أحد االتجاهين أولهما ضيق والثاني واسع.

 املعنى الضيق للجريمة املعلوماتية: 2-1

 قدرا كبيرا من املعرفة التقنية.يذهب أنصار هذا االتجاه إلى حصر الجريمة املعلوماتية في الحاالت التي تتطلب 

                                                           
، نعيم سعيداني، آليات البحث و التحري عن الجريمة املعلوماتية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في العلوم القانونية 1

 . 25، ص 2012/2013جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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ومن التعريفات التي قدمت في هذا املجال، أن الجريمة املعلوماتية هي كل فعل غير مشروع يكون العلم بتكنولوجيا 

 .1الحسابات اآللية بقدر كبير الزما الرتكابه من ناحية، وملالحقته وتحقيقه من ناحية أخرى 

جريمة يكون متطلبا القترافها أن تتوافر لدى فاعله معرفة بتقنية  : " أنها أية DAVID THOMSONكما عرفها 

 .2الحاسب"

وأهم ما يؤخذ على هذه التعريفات أنها جاءت قاصرة عن اإلحاطة بأوجه الجريمة، فحصرها مثال في الحاالت التي 

ذلك في بعض الحاالت فقد ال يتوفر تتطلب أن يكون مقترف الجريمة على قدر كبير من املعرفة التقنية الرتكابها، و إن تحقق 

في حاالت أخرى، فالقيام مثال بإتالف البيانات املخزنة داخل نظام الكمبيوتر ال تتطلب من فاعله قدرا كبيرا من العلم 

 .3بتكنولوجيا الحاسب اآللي، ومع ذلك فقد جرمته بعض التشريعات العقابية

 املعنى الواسع للجريمة املعلوماتية: 2-2

لالنتقادات املوجهة للمفهوم األول للجريمة املعلوماتية، حاول بعض الفقه تجاوز تلك االنتقادات لتفادي نتيجة 

 أوجه القصور التي شابت التعريفات السابقة الخاصة باملفهوم الضيق.

في  فذهب أنصار هذا االتجاه إلى توسيع مفهوم الجريمة املعلوماتية باعتبار أنه بمجرد مشاركة الحاسب اآللي

 النشاط اإلجرامي يصف عليه وصف الجريمة املعلوماتية، ومن هذه التعريفات نذكر ما يلي:

                                                           

  72.1نعيم سعيداني، املرجع السابق، ص  
، ص 2012،  منشورات الحلبي الحقوقية،  لبنان، 1رشيدة بوبكر، جرائم االعتداء على نظم املعالجة اآللية في التشريع الجزائري واملقارن، ط 2

40 . 

  28.3نعيم سعيداني، املرجع السابق، ص  
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الذي يرى أن الجريمة املعلوماتية تتمثل في الفعل غير مشروع الذي يتورط في ارتكابه  MERWEتعريف الفقيه 

 .1الحاسب اآللي

ة تستعمل الحاسب كأداة الرتكاب الجريمة، أن الجريمة املعلوماتي MICHEL ET CREDOكما عرفها الفقیهان   

باإلضافة إلى الحاالت املتعلقة بالولوج غير املصرح به لحاسوب املجني عليه أو بياناته، كما تمتد لتشمل االعتداءات املادية 

 .2سواء على جهاز الحاسب ذاته أو املعدات املتصلة به

على أنها الجرائم التي يكون للحاسب فیها  RICHARD TOTTY ET ANTHONY HADCASTLEكما عرفها الفقیهان 

 دورا ايجابيا أكثر منه سلبيا.

غير أن هذا االتجاه لم يسلم من سهام النقد على أساس أنه وسع كثيرا من مفهوم الجريمة املعلوماتية، الذي من 

  ي الفعل اإلجرامي.شأنه أن يصبغ وصف هذه الجريمة على أفعال قد ال تكون كذلك بمجرد مشاركة الحاسب اآللي ف

 تعدد مرتكبي الجريمة املعلوماتية:  -ث

لقد أسفرت الدراسات في مجال الجريمة املعلوماتية عن وجود سبعة أنماط من مجرمي املعلوماتية، ويمكن أن يكون  

 :3املجرم الواحد مزيجا من أكثر من طائفة وتتمثل هذه الطوائف فيما يأتي

                                                           

  08.1، ص 2009الثقافة للنشر، ، دار 1ألنترنت ) الجريمة املعلوماتية(، طمحمد أمين الشوابكة، جرائم الحاسوب وا 

  29.2نعيم سعيداني، املرجع السابق، ص  
http://www.univ-ياسمين بونعارة، الجريمة املعلوماتية، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، مقال منشور على موقع  3

emir.dz/download/madjala-oussoul/39bounara-yasmina pdf        
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: وتضم األشخاص الذين يرتكبون الجرائم املعلوماتية بغرض التسلية عون املخاد Pranksters الطائفة األولى -

 واملزاح مع الغير، دون أن تكون لديهم نية اإلضرار بهم، ويندرج تحت هذه الطائفة صغار مجرمي املعلوماتية.

غرضها تخريبيا الذين يتخذون من الجرائم املعلوماتية هواية ال أكثر، ويكون القراصنة:  Hackersالطائفة الثانية  -

 ليس هادفا لغايات محددة، وتكون غالبا من الفئة الشبابية بهوس التعمق باملعلومات االلكترونية والحاسوب.

يكون هدفهم إلحاق خسائر باملجني علیهم دون حصول على القراصنة الخبيثون:  Crackersالطائفة الثالثة  -

 .وموزعیها ساتأرباح مالية، ويندرج تحت هذه الطائفة مخترعي الفيرو

فهم يقومون بارتكاب جرائم معلوماتية  أفراد يحلون مشكلة: Personnel Problem Solversالطائفة الرابعة  -

تلحق باملجني عليه خسائر، ويكون الهدف من ورائها إيجاد حلول مادية تواجههم وال يستطيعون حلها بالوسائل 

 لبا ما يكون املجني عليه مؤسسة مالية.األخرى، بما فیها اللجوء للجريمة التقليدية، و غا

: الذين يهدفون إلى تحقيق الربح املادي بطريقة غير املجرمون املوظفون   Career criminalsالطائفة الخامسة  -

مشروعة، بحيث ينطبق على أفعالهم وصف الجريمة املنظمة، ويقترب املجرم املعلوماتي في هذه الحالة من املجرم 

 التقليدي.

: يندرج تحتهم الجماعات اإلرهابية أو املتطرفة لديهم دعاة متطرفون   Extreme advocatesالسادسة الطائفة  -

أفكار ومعتقدات وأفكار اجتماعية أو سياسية أو دينية، ويرغبون في فرضها أحيانا باللجوء للنشاط اإلجرامي عن 

 طريق استهداف الحسابات اآللية للمؤسسات املختلفة داخل الدولة.
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: ترتكب الجرائم املعلوماتية في هذه الحالة املقصرون جنائيا The Criminally Negligentئفة السابعة الطا -

 .1نتيجة اإلهمال والتقصير في استخدام الحسابات اآللية، والتي يترتب علیها نتائج خطيرة تصل إلى حد إزهاق الروح

 

 خصائص الجريمة املعلوماتية:  -ه

املعلوماتية وتميزها عن غيرها من الجرائم سيما التقليدية بمجموعة من الخصائص، أثرت نظرا الستقاللية الجريمة 

 على التشريعات العقابية واالجرائية التقليدية القائمة وأهم هذه الخصائص تتمثل في:

بين إن قدرة تقنية املعلومات على اختصار املسافات وتعزيز الصلة الجريمة املعلوماتية جريمة عابرة للحدود:  -

مختلف أنحاء العالم، انعكست على طبيعة األعمال االجرامية التي يعتمد فیها املجرمون إلى استخدام هذه 

 التقنيات في خرقهم للقانون.

وهذا ما جعل مسرح الجريمة املعلوماتية عامليا، ال يتقيد بالحدود املحلية، وهذا ما يعني أن الفاعل ال يوجد على 

جريمته عن بعد فقد يوجد الجاني في بلد ما ويستطيع الدخول إلى ذاكرة الحاسب مسرح الجريمة، بل يرتكب 

 .2اآللي املوجود في بلد آخر، وهو بهذا السلوك قد يضر شخص آخر موجود في بلد ثالث

                                                           
من إبالغ على سبيل املثال قيام اثنان من مبرمجي الحسابات اآللية في نيوزلندا بتغيير في أحد البرامج التي تحدد خط سير الطائرة  ولم يتمكنوا  1

 راكبا على متنها، ولقد تم محاكمة االثنين بتهمة القتل الخطأ.  60مما أدى إلى اصطدام الطائرة بإحدى الجبال وقتل  ،قائد الطائرة بهذا التغيير

  88.2، ص 2009، دار الفكر الجامعي، مصر، 1ط خالد ممدوح ابراهيم، الجرائم المعلوماتية،  
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ولقد أثارت هذه الخاصية الدولية للجريمة املعلوماتية عدة إشكاالت قانونية، تتعلق أساسا بتحديد الدولة 

ختصاص القضائي في مكافحة مرتكب هذه الجريمة، فهل الدولة التي وقع فیها الفعل اإلجرامي، أم التي صاحبة اال 

 .1أضرت مصالحها، باإلضافة إلى إشكالية مدى فعالية القوانين القائمة في التعامل مع الجريمة املعلوماتية

 واجهة الجريمة املعلوماتية.لذلك اتجهت الدول إلى ضرورة إيجاد الوسائل لتشجيع التعاون الدولي مل

تقع الجريمة املعلوماتية في بيئة افتراضية تقنية ال تترك أية آثار الجريمة املعلوماتية صعبة االكتشاف واإلثبات:  -

ملموسة، ألن الجناة يعمدون في الكثير من األحيان إلى إخفاء نشاطهم اإلجرامي عن طريق تالعبهم بالبيانات، كما 

م تدمير املعلومات ومحوها مما يعقد أمر كشف الجريمة وإثباتها، فمعظم الجرائم املعلوماتية أنه من السهل علیه

يتم اكتشافها بالصدفة وبعد وقت طويل من ارتكابها، ألن هذا النمط من الجريمة ال يترك أي أثر للعنف أو الجثث 

 .2السجالت املخزنة في ذاكرة الحاسوبأو االقتحام، وإنما هي بيانات تغير أو تعدل أو تمحى كليا أو جزئيا من 

لذلك فإن الجريمة املعلوماتية ال تترك شهودا يمكن االستدالل بأقوالهم، وال أدلة مادية يمكن فحصها، كما 

يصعب االحتفاظ الفني بآثارها إن وجدت ألنها تحتاج إلى خبرة فنية خاصة يتعذر على املحقق التقليدي الحصول 

 .3نها تعتمد على قمة الذكاء وقد يلجأ مرتكبوها لتشفير املعلومات ملنع أي دليل يدينهعلیها والتعامل معها، أل

ومن صعوبات اكتشاف الجريمة املعلوماتية هو عدم تبليغ املجني علیهم السلطات املختصة، خشية على السمعة 

 ومؤسسات اإلقراض. واملكانة وعدم اهتزاز الثقة في كفاءته، خاصة بالنسبة للبنوك واملؤسسات االدخارية

                                                           

  32.1نعيم سعيداني، املرجع السابق، ص  

  33.2نفس املرجع، ص  
  .24، ص 1999، دبي 02هشام محمد رستم، الجرائم املعلوماتية ) أصول التحقيق الجنائي الفني(، مجلة األمن والقانون، العدد  3
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إذا كانت الجريمة العادية تحتاج إلى مجهود عضلي كالضرب والقتل والجرح...، الجريمة املعلوماتية جريمة ناعمة:  -

فإن الجرائم املعلوماتية ال تتطلب أدنى مجهود عضلي، بل تعتمد على املجهود الذهني املحكم، والتفكير العلمي 

متازة بالحاسب اآللي والتعامل السليم باألنترنت، وقد يقترف الجاني هذه املدروس القائم على معرفة تقنية م

 . 1الجريمة إما بدافع اللهو وإظهار قدراته في التعامل بالكومبيوتر أو لتحقيق مصلحة ما

 ثانيا: موقف املشرع الجزائري من الجريمة املعلوماتية 

الوطني، إال أن ذلك لم يمنع املشرع الجزائري من رغم صعوبة ضبط ومكافحة الجريمة املعلوماتية على الصعيد 

محاربة قراصنة األنترنت وإحالتهم على املحاكم، متأثرا بجل الدول العربية التي وضعت قوانين ملكافحة هذه الجريمة، 

 فحاول املشرع وضع قوانين عامة وخاصة بالجريمة املعلوماتية، وهيئات ملكافحتها.

 القوانين العامة -أ

 الدستور:   -1

لقد كفل الدستور الجزائري حماية الحقوق األساسية والحريات الفردية وعلى أن تضمن الدولة حرمة اإلنسان، ومن أهم 

 املبادئ الدستورية في هذا املجال:

 2التي تنص:" الحريات األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن مضمونة..." 38املادة 

                                                           

  46.1، ص 2006، دار الوثائق والكتب المصرية، مصر، عبد الفتاح مراد، شرح التحقيق الجنائي الفني والبحث الجنائي 
  .2016مارس  07،  مؤرخة في 14، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد 2016 مارس 06، مؤرخ في 01-16قانون رقم   2
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 والفني والعلمي مضمونة للمواطن.التي تنص:" حرية االبتكار الفكري  44املادة 

 حقوق املؤلف يحمیها القانون..."

 التي تنص: " ال يجوز انتهاك حرمة حياة املواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحمیها القانون  46املادة 

 سرية املراسالت واالتصاالت الخاصة بكل أشكالها مضمونة...

ذات الطابع الشخص ي حق أساس ي يضمنه القانون ويعاقب على  حماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات 

 انتهاكه".

 قانون العقوبات : -2

من أجل تجريم األفعال  151-04، بموجب األمر 2004لقد أقدم املشرع الجزائري على تعديل قانون العقوبات سنة 

 ن أشكال جديدة من اإلجرام.املاسة بأنظمة الحاسب اآللي، وذلك نتيجة تأثره بما أفرزته الثورة املعلوماتية م

ديسمبر  20املؤرخ في   06/23  أدخل املشرع الجزائري تعديال آخر على قانون العقوبات بموجب األمر 2006وفي عام 

، حيث مس هذا التعديل الجرائم املاسة بأنظمة املعالجة اآللية للمعطيات وذلك بتشديد العقوبة املقررة لهذه 20062

، ويرجع سبب هذا التعديل إلى ازدياد 15-04بالنصوص الواردة في القسم السابع مكرر من القانون األفعال، دون املساس 

                                                           
 10، مؤرخة في 71، يتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 156-66، يعدل ويتمم األمر رقم 2004نوفمبر  10، مؤرخ في 15-04قانون رقم  1

  .2004نوفمبر 
، 84ج ر عدد  ، متضمن قانون العقوبات1966يونيو  8، مؤرخ في 156-66مر يعدل ويتمم األ  ،2006ديسمبر  20، مؤرخ في 23-06قانون رقم  2

  .2006ديسمبر  24مؤرخة في 
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الوعي بخطورة هذا النوع من الجرائم املستحدثة باعتبارها تأثر على االقتصاد الوطني بالدرجة األولى، وانتشارها ليس فقط 

 التعليم بسبب انتشار استعمال األنترنت.من قبل  الطبقة املثقفة بل من قبل جميع األعمار ومستويات 

 القوانين الخاصة: -ب

 قانون امللكية الفنية واألدبية:  -1

إن الهدف من وضع قوانين امللكية الفكرية هو حماية حق اإلنسان في التفكير واإلبداع واالبتكار، الذي يعد بمثابة 

ملنطقية للحاسب اآللي ) برامجه وبياناته( ثمرة  جهد فكري العامل األساس ي لتقدم املجتمعات وتطورها، وملا كانت املكونات ا

لإلنسان، كان من الضروري على املشرع اشتمال هذه املكونات املنطقية بالحماية املقررة في قانون امللكية الفكرية واألدبية، 

 وذلك بتجريم األفعال التي تشكل اعتداء علیها.

، بوصف املصنف املحمي 1تعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورةامل 05-03حيث اعترف املشرع صراحة في األمر 

ملصنفات اإلعالم اآللي، ويترتب عن ذلك اعتبار أي اعتداء على الحق املالي أو األدبي ملؤلف البرنامج والبيانات فعال من أفعال 

 وبات جزائية.السابق الذكر، ويترتب عن ذلك عق 05-03من األمر  151التقليد املنصوص علیها في املادة 

 قانون الوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها: -2

                                                           
  .2003يوليو  23، مؤرخة في 44، متعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة، ج ر عدد 2003يوليو  19، مؤرخ في 05-03أمر رقم   1
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املتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها  04-09يعتبر القانون 

الجرائم املعلوماتية، الناشئة عن االستخدام غير مشروع السابق الذكر، بأنه القانون اإلطار األكثر مالئمة مع خصوصيات 

 لشبكة األنترنت.

باستقراء فحوى هذا القانون يتبين لنا أن املشرع استحدث تدابير جديدة غير مألوفة في القوانين السابقة للتصدي  

ملة والتدخل السريع لتحديد للجرائم املعلوماتية، تتمثل في تدابير وقائية تساعد على الكشف املبكر لالعتداءات املحت

واقحام مزودي خدمات  04-09من القانون  04مصدرها ورصد مرتكبیها، كمراقبة االتصاالت االلكترونية حسب املادة 

االتصاالت االلكترونية في مسار الوقاية من الجرائم املعلوماتية وذلك من خالل فرض مجموعة من االلتزامات علیهم ذكرت 

 من نفس القانون. 12، 11، 10في املواد 

كما وضع املشرع تدابير إجرائية مكملة لتلك املنصوص علیها في قانون االجراءات الجزائية، كالسماح للجهات 

القضائية املختصة وضباط الشرطة بالدخول لغرض التفتيش ولو عن بعد إلى منظومة معلوماتية أو جزء منها، واملعطيات 

ة االستعانة مثال بالسلطات األجنبية املختصة للحصول على املعطيات محل البحث املخزنة فیها واستنساخها، وإمكاني

 .1املخزنة في منظومة معلوماتية موجودة خارج اإلقليم الوطني وذلك طبقا لالتفاقيات الدولية ومبدأ املعاملة باملثل

 :الهيئات املكلفة بمكافحة الجريمة املعلوماتية-ت

 وضع املشرع الجزائري هيئات نذكر منها:للتصدي للجريمة املعلوماتية 

 الهيئة الوطنية للوقاية من جرائم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال: -1

                                                           

  1السابق الذكر. 04-09من القانون رقم  05المادة  
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السابق الذكر على هذه الهيئة، مهمتها مساعدة السلطات القضائية ومصالح  04-09من قانون  13لقد نصت املادة 

علومات وإجراء الخبرة، كما تعمل على تنسيق وتنشيط الشرطة القضائية، في التحريات التي تجريها بما في ذلك جمع امل

عمليات الوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال، باإلضافة إلى ذلك تعمل الهيئة على تبادل املعلومات 

 .1مع نظيراتها في الخارج، قصد جمع كل املعطيات املفيدة في التعرف على مرتكبي هذه الجرائم

الذي يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم  261-15مرسوم الرئاس ي رقم وتطبيقا لل

 :  3نجد من بين مهام هذه الهيئة  2املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها

 واالتصال ومكافحتها.اقتراح العناصر االستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيا االعالم  -

مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم  -

 واالتصال، من خالل جمع املعلومات والتزويد بها من خالل الخبرات القضائية.

ملتعلقة باألعمال اإلرهابية والتخريبية ضمان املراقبة الوقائية لالتصاالت االلكترونية، قصد الكشف عن الجرائم ا -

 واملساس بأمن الدولة، تحت سلطة القاض ي املختص.

 تجميع وتسجيل وحفظ املعطيات الرقمية، وتحديد مصدرها ومسارها من أجل استعمالها في االجراءات القضائية. -

                                                           
، ص 2016، 01عبد الحليم بوقرين، حتمية إنشاء ضبطية خاصة بالجرائم االلكترونية، مجلة القانون والسياسة، املجلد الخامس، العدد 1

160.  

  2015.2أكتوبر  08، مؤرخة في 53 ، ج ر عدد2015أكتوبر  08، مؤرخ في 261-15مرسوم رئاس ي رقم  
  3.نفسه من المرسوم 04المادة  
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علومات والتعاون على املستوى السهر على تنفيذ طلبات املساعدة الصادرة من البلدان األجنبية، وتطوير تبادل امل -

 الدولي في مجال اختصاصها.

 املساهمة في تكوين املحققين املختصين في مجال التحريات التقنية املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال.  -

 الوحدات التابعة لسلك األمن والدرك الوطني:   -2

مجال الحفاظ على األمن والنظام العام ومكافحة  توجد لدى مديرية األمن والدرك الوطني وحدات لتنفيذ مهامهما في

 الجريمة.

 :الوحدات التابعة لسلك األمن الوطني 2-1

أنشأت املديرية العامة لألمن الوطني املخبر املركزي للشرطة العلمية بالجزائر العاصمة، ومخابر جهوية تحتوي هذه 

افة لذلك يوجد على مستوى مراكز األمن الوالئي فرق املخابر على فروع تقنية من بينها خلية اإلعالم اآللي، باإلض

  1متخصصة، مهمتها التحقيق في الجرائم االلكترونية تعمل بالتنسيق مع تلك املخابر.

 : الوحدات التابعة للدرك الوطني 2-2

                                                           

  107.1ني، املرجع السابق، ص سعيدانعيم  
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لى يضع الدرك الوطني من أجل تنفيذ مهامه في مجال محاربة الجريمة بكافة أنواعها، وحدات متنوعة وعديدة ع

مستوى القيادة العامة أو على مستوى القيادات الجهوية واملحلية نذكر منها املعهد الوطني لألدلة الجنائية، الذي 

 .1يختص بالتحقيق في الجرائم املعلوماتية وإنجاز املقاربات الهاتفية ... إلخ

 خاتمة: 

لم تفلت من قبضتها ال الدول املتقدمة  مما سبق نصل إلى نتيجة مفادها أن الجريمة املعلوماتية هي آفة العصر، 

أو الضعيفة مست مختلف القطاعات الحساسة االقتصادية االجتماعية والسياسية وحتى الشخصية، وأن جميع 

االستعمار أفراد العالم على مختلف مستوياتهم وأعمارهم ومرجعياتهم مستهدفون، فنحن حاليا نعيش في زمن "

 ".االلكتروني

اتية ليست مجرد جرائم تقليدية وإنما هي جرائم جديدة في طبيعتها ومضمونها ونطاقها وتأثيراتها فالجرائم املعلوم

وأدواتها ...، وفي ظل هذه الخصائص املميزة للجريمة املعلوماتية وقفت القوانين والنظم القانونية عاجزة عن مكافحتها، 

ال جريمة وال عقوبة إال ملعلومات، حيث أصبح مبدأ " نظرا للعدد الهائل من هذه الجرائم املتطورة بتطور تقنيات ا

" ال يتسع ملكافحة هذا النوع من الجرائم، يل يجب التوسع في تفسيره إليجاد التكييف القانوني السليم للجرائم بنص

 املستحدثة.

والقضائي في مجال وترتيبا على ذلك لجأت القوانين املقارنة إلى تبني فكرة املساعدة القضائية والتعاون التشريعي  

مكافحة هذه الجرائم، حيث تم إبرام العديد من االتفاقيات الدولية من أجل إيجاد القانون الواجب التطبيق والقضاء 

                                                           

  1 .107السابق، ص  جعنعيم سعيداني، املر  
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املختص بها، كما تم عقد الكثير من املؤتمرات والندوات في إطار مؤتمر األمم املتحدة أو االتحاد األوروبي أو األفريقي 

 للتصدي لهذه الجرائم.

ورغم اهتمام املشرع الجزائري بالجريمة املعلوماتية في القوانين املذكورة سابقا، تبقى غير كافية لالنتشار الرهيب 

 والواسع لهذا النوع من الجرائم.

 قائمة املراجع:

 النصوص القانونية:

مارس  07 ،  مؤرخة في14، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد 2016مارس  06، مؤرخ في 01-16قانون رقم  -

2016.  

، يتضمن قانون العقوبات، ج ر 156-66، يعدل ويتمم األمر رقم 2004نوفمبر  10، مؤرخ في 15-04قانون رقم  -

 . 2004نوفمبر  10، مؤرخة في 71عدد 

 24، مؤرخة في 84،  املعدل واملتمم لقانون العقوبات، ج ر عدد 2006ديسمبر  20، مؤرخ في 23-06قانون رقم   -

 2006ديسمبر 

، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيا 2009أوت  05، مؤرخ في 04-09قانون رقم  -

 .2009أوت  16، مؤرخة في 47اإلعالم واالتصال ومكافحتها، ج ر عدد 

 23، مؤرخة في 44، متعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة، ج ر عدد 2003يوليو  19، مؤرخ في 05-03أمر رقم  -

 .2003يوليو 
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يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية ، 2015أكتوبر  08، مؤرخ في 261-15مرسوم رئاس ي رقم  -

 .2015أكتوبر  08، مؤرخة في 53ج ر عدد  للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها،

  املؤلفات:

 .2009، دار الفكر الجامعي، مصر، 1املعلوماتية، ط خالد ممدوح ابراهيم، الجرائم  -

 .2006عبد الفتاح مراد، شرح التحقيق الجنائي الفني والبحث الجنائي، دار الوثائق والكتب املصرية، مصر،  -

،  منشورات الحلبي 1رشيدة بوبكر، جرائم االعتداء على نظم املعالجة اآللية في التشريع الجزائري واملقارن، ط -

 .2012،  لبنان، الحقوقية

 .2009، دار الثقافة للنشر، 1محمد أمين الشوابكة، جرائم الحاسوب واألنترنت ) الجريمة املعلوماتية(، ط -

 املذكرات:

نعيم سعيداني، آليات البحث و التحري عن الجريمة املعلوماتية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  -

 .2012/2013الحاج لخضر باتنة، املاجستير في العلوم القانونية، جامعة 

نسيم دردور، جرائم املعلوماتية على ضوء القانون الجزائري واملقارن، مذكرة لنيل شهادة املاجستير، جامعة  -

 .2012/2013منتوري قسنطينة، كلية الحقوق، 

 املجالت:
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لسياسة، املجلد عبد الحليم بوقرين، حتمية إنشاء ضبطية خاصة بالجرائم االلكترونية، مجلة القانون وا -

 .2016، 01الخامس، العدد 

، دبي 02هشام محمد رستم، الجرائم املعلوماتية ) أصول التحقيق الجنائي الفني(، مجلة األمن والقانون، العدد -

1999. 

 املواقع االلكترونية:

- http://www.univ-emir.dz/download/madjala-oussoul/39bounara-yasmina pdf .       
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 جرائم الصفقات إرهاب إداري دون ردع عقابي
 

 ارــــــــــخديجة قمد. 
 

 عضو بمخبــر نظــام الحالــة املدنيــة، أستاذة محاضرة 
 

 –جامعــة الجياللــي بونعامــة  –كليـــة الحقوق و العلوم السياسية
 
 

 مقدمــــــــــــــــة 

 تهدف الذي الوطني االقتصاد وازدهار مواجهة تطور  في تقف التي والعوائق التحديات من يعد االقتصادية الجرائم انتشار لعل

العمومية،  الصفقات قطاع وخاصة القطاعات مختلف في املؤسسات كافة أخطار تهدد من تشكله ملا إليه الوصول  الدولة

 الوطني، االقتصاد على السلبي التأثير من خالل العمومية الصفقات مجال في ترتكب التي والجرائم االقتصاد بين العالقة وتبرز

 املتمثلة االقتصادية الجرائم صور  تعددت فقد الدولة، اقتصاد على اعتداءات اقتصادية تشكل الجرائم هذه كانت لو وخاصة
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 انتهاكا تشكل التي األخرى  االقتصادية بصورها والجرائم والرشوة والجمركي الضريبي العام،والتهرب املال على االعتداء في جرائم

 .1االقتصادية للمصالح واضحا

 التي والقوانين التشريعات من العديد بوضع العام املال وحماية العمومية الصفقات حماية أجل من الجزائري  املشرع قام لقد

 في انتشارا الجرائم أكثر من تعد التي والرشوة املحاباة جريمة خاصة مرتكبیها ومعاقبة العمومية الصفقات جرائم حددت

 القانون  ويعد العام، املرفق وتفويضات العمومية الصفقات

 ووضعت الجرائم وفصلت هذه الجانب بهذا اهتمت التي القوانين أهم من و مكافحته الفساد مدن بالوقاية املتعلق 01/06

 اللتزام كاستجابة يعتبر الوقت العامة وفي نفس  الحوكمة قواعد تقتضيه ما ضمن الطرح هذا ويدخل ،2املناسب لها العقاب

 العام وتفويضات املرفق العمومية الصفقات تشريع كمل ولقد بكل أشكاله، الفساد مكافحة إطار في الدولية عالقتها في الدولة

طريق  عدن التشريع لهذا األمثل التطبيق تضمن جديدة على آليات هذا القانون باحتوائه  15/247املرسوم  وجد املستحدث

 وفق الفساد و مكافحته  من الوقاية تعزز  أن شأنها من والتي العام املرفق و تفويضات العمومية الصفقات ضبط سلطة

 العام. مجال املال في متكاملة جنائية سياسة

 امليدان و الواسع املجال عقود الصفقات العمومية  تبقى بها خاصة قوانين في الشراء عقود تنظيم و تقنين من بالرغم لكن

 ال تخلف أثارا وهي, القومي الدخل إلى نسبة اقتصادي ثقل لها العمومية فالصفقات , املمنوعة املمارسات النتشار الرحب

 بات حتى, املتعاملين على السريع الثراء مظاهر من العين تخطئها

 . الغنى الفاحش نحو للسفر جوازا الدولة أشغال لكل أو لإلشغال تجاري  رجل اكتساب
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 الدولة العمومية إستراتجية الصفقات عن الحديث بالضرورة هو العام املال عن فالحديث  " 3ت

                                                           
 2012زوزو زوليخة، جرائم الصفقات العمومية و آليات مكافحتها في ظل القانون املتعلق بالفساد، مذكرة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح،  1

  01،ص 
  عبد الكريم، برابح زيان، جرائم الصفقات العمومية و تفوبضات املرفق العام، طبقا لقانون الوقاية من الفساد و مكافحته، - 2

 188سورة البقرة  3
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 للتنمية وسيلة بوصفها وذلك لشعبها والرفاهية الرخاء تريد لكل دولة حتمية ضرورة فهي , العامة الخدمة بأعباء للنهوض

 املحلية الوطنية التنمية لتنفيذ مخططات أداة فهي القومي الدخل إلى نسبة اقتصادي ثقل العقود لهذه أن واالستثمار كما

 وطنية أو هيئة مرفقي أو محلي أو مركزي  لجهاز صفقة بعنوان تصرف التي فاألموال واملبالغ االستثمارية البرامج ومختلف

  .1العمومية الخزينة املالية أعبائها تتحمل مستقلة

ما هو دور الجهات القضائية في الكشف عن هذه الجرائم وضبط مرتكبیها؟  ما هي آليات و ضمانات حماية املال العام 

 العمومية؟  ما هي اآلليات املقترحة للحد من جرائم الصفقات العمومية؟في مجال الصفقات 

 و لإلجابة على هذه األسئلة من خالل االعتماد  على املحاور التالية :

 املحور األول : معضلة الفساد املالي في الجزائر  

 املحور الثاني  : آليات حماية املال العام في مجال الصفقات العمومية  

 

 املحور األول : معضلة الفساد املالي في الجزائر  

 ، أشكاله وتطور  الفساد نمو أدت إلى التي الدوافع أهم بين من والعلمي، التكنولوجي والتقدم والعوملة السريع النمو يعتبر

 من املالي الفساد يعتبر حيث ، الظاهرة هذه مواجهة عن وقاصرة تقريبا عاجزة التقليدية الجزائية النصوص أصبحت وبالتالي

  .التنمية ويعيق االقتصادي النمو عرقلة إلى يؤدي االقتصادية كونه وأعقد املواضيع أهم

 إال ، الوطنية أو الدولية منها الفساد سواء وأشكال صور  ملختلف املجرمة التشريعية للنصوص الهائل الكم من الرغم فعلى

 األساس أن طاملا خاص، بنص تحظى بالتجريم ال أو العقاب تفلت من املعضلة من جانبا تشكل الصور  من العديد هناك أن

بل  الفساد أنواع من كنوع املالي الفساد أن نجد وهنا الشرعية، مبدأ عن نتيجة كأهم حضر القياس هو الجنائي القانون  في

                                                           
 .184، ص2014، 02بن سالم خيرة، جريمة قبض العموالت في الصفقات العمومية، مجلة صوت القانون، العدد  1
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 الكمية من بالرغم الفساد،مكافحة  في املبذولة الجهود قصور  إلى هذا ويرد خاصة تجريم بنصوص يحظى ال أنواعه أطر ومن

 القضاء سبيل في أولى كخطوة بالتجريم الفساد جميع أشكال تتضمن ناجعة سياسة من البد ولذلك ، النوعية حساب على

 1الظاهرة. هذه على

 السالح، وتجارة املشاريع في وأعمال السمسرة العام ملال هدرا في املتمثل القانوني غير السلوك ذلك املالي بالفساد ويقصد

 تنظيم أو مؤسسة أي في املعتمدة األحكام ومختلف والقواعد مخالفة القوانين على املبنية املالية االنحرافات أيضا به ويقصد

 متعددة، وانحرافات نتيجة مشاكل األحيان أغلب في تنتج معقدة ظاهرة أنه على تعريفه يمكن ، كما 2الضريبي كالتهرب

 العالم حالة في هو بل فحسب، غير منطقي اقتصاديا انحراف ليس املالي الفساد بأن القول  يمكن عامة وبصفة سياسية،

 واضحة، اقتصادية وضوابط قواعد من مجرد واجتماعي محيط اقتصادي على عقالني انعكاس واألنظمة االشتراكية الثالث

 العلني بين التنافس طريق عن الحديثة والخدمات السلع استهالك مستوى  رفع اجل من تعظيم املداخيل يمكن ال أنه حيث

 .3الجميع على تسري  واضحة معايير ظل في والشركات األفراد

 أما األمم املتحدة فقد عرفت الفساد على أنه " الفساد يتضمن سوء استعمال السلطة العامة لتحقيق مكسب

ملتقدمة ( ، ويتدرج من الرشوة إلى عمليات ويشمل القطاع العام والقطاع الخاص، وينتشر عامليا ) الدول النامية، الدول ا

استغالل النفوذ، التبييض، نشاطات الجريمة املنظمة......الخ. أما تعريف البنك الدولي للفساد "هو إساءة استعمال 

الوظيفة العامة لتخصيص نفع خاص " أما منظمة الشفافية الدولية فقد عرفته على أنه: "سوء استخدام السلطة ألجل 

 4كاسب خاصة"تحقيق م

 

                                                           
، املجلد 2018د املالي في الجزائر، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية، العدد التاسع، مارس بوقصة إيمان، معضلة الفسا 1

 .352األول، ص
 .48، ص2007محمد أمين البشري، الفساد و الجريمة، منشورات جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،  2
 .32، ص 2008، مذكرة ماجستير، جامعة باتنة، 2006-1995عبدو مصطفى، تأثير الفساد السياس ي في التنمية املستدامة، حالة الجزائر،  3
 http://www.transparecy.orgتقرير منظمة الشفافية الدولية لعام ...... انظر املوقع:  4
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         ال يمكن معالجة الظواهر السلبية التي تعاني منها املجتمعات ما لم يتم تشخيص أسبابها فما هي أسباب الفساد املالي؟ 

و بواعث نشوئها كما أن للفساد املالي أسباب عديدة تختلف من مجتمع آلخر ،حيث تعتبر العوامل السياسية من أهم 

هور الفساد ونموه وانتشاره ملا توفره من بيئة مناسبة ويتجلى ذلك من خالل اعتماد الوالء العوامل املساعدة على ظ

السياس ي كمعيار في تعيين القيادات اإلدارية في املواقع املهمة، ضعف املجتمع املدني وتهميش دور مؤسساته في كثير من 

لطة والفصل بين السلطات وضعف املحاسبة، تفش ي الدول النامية، غياب الديمقراطية الحقيقية وغياب التداول على الس

 .1البيروقراطية في اإلدارة واملغاالة في املركزية

أما  األسباب االقتصادية فيمكن إجمالها في تدخل الحكومة في األنشطة االقتصادية ، مما أدى باألفراد إلى دفع الرشاوى 

للمسئولين من أجل تخطي القواعد والنظم واإلجراءات التي تحكم السوق بصفة خاصة واالقتصاد بصفة عامة، ظهور ما 

شخاص اللذين يمتهنونه ال يلتزمون بأي قواعد سواء ما تعلق باألسعار أو جودة يسمى بالسوق املوازي ، وغالبا ما نجد أن األ

املنتجات أو التقييد باإلجراءات القانونية املفروضة للتعامل،  انخفاض مستويات األجور في القطاع الحكومي مما يدفع 

رد طبيعية كبيرة تغري املسؤولين باملوظف إلى قبول الرشوة لتحقيق التوازن في اإلنفاق االستهالكي الخاص وجود موا

 .2بممارسة أعمال الفساد بصورة كبيرة جدا

كما أن األسباب االجتماعية و الثقافية لها  األثر الكبير في تفش ي الفساد ، وبالتالي انتشار املحسوبية على حساب مصالح 

حق مشاع للجميع، تعقد القوانين  الدولة العليا، وجود في بعض املجتمعات نظرة نفعية تبرر نهب املال العام كونه

الضريبية، وصعوبة فهمها مما يتيح ملفتش ي الضرائب سلطة تقديرية في تطبيقها مراعاة لدوافع شخصية بعيدة كل بعد 

عن تحقيق الصالح العام والغرض من فرض تلك الضرائب، كما أن ضعف الرقابة على تسيير األموال العمومية تعد 

                                                           
 212، ص2015سنة  02املجلد  13بوزار صفية، معضلة الفساد و اآلليات املقترحة للحد منه، مجلة االقتصاد الجديد، العدد   1

 .355بوقصة إيمان، املرجع السابق، ص  2
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اهرة الفساد املالي، إضافة إلى أسباب دولية كدور املساعدات الخارجية واالستثمار األجنبي السبب الرئيس في تفش ي ظ

 وتأثيرها على االقتصاد الوطني كونها تستعمل من اجل تحصيل منافع شخصية من قبل املوظفين الفاسدين.

فساد ، إال أنه يرتبط أساسا باالقتصاد يعتبر الفساد املالي صورة أو نوع من أنواع التبعا لذلك ما هي  صور الفساد املالي؟

الوطني وكل ما يؤثر عليه من سلوكات أكيد أن التأثير الذي نعنيه في هذه الحالة هو التأثير السلبي ، وبالتالي يمكن حصر 

ات صور الفساد املالي في مجموعة من السلوكات والتي تعتبر بدورها جرائم تصدى لها املشرع الجزائري كغيره من التشريع

عن طريق التجريم والعقاب إما بموجب نصوص قانون العقوبات أو بموجب نصوص في قوانين خاصة مكملة لقانون 

 . 1العقوبات 

جرائم الفساد بصفة عامة تقوم على استغالل املنصب العام حيث يلجأ أصحاب املناصب الرفيعة إلى استغالل مناصبهم 

ز بذلك اهتمامهم حول البحث عن لتحقيق مكاسب مادية، فيتحولون مع مرور الو 
ّ
قت إلى رجال أعمال أو شركاء، فيترك

نهم من زيادة حجم ثرواتهم، عن طريق ارتكاب مختلف جرائم الفساد واستغالل مختلف 
ّ
مختلف الطرق واألساليب التي تمك

 الثغرات القانونية و اإلفالت من العقاب.

فين أما تبيض األموال فهي  القيام بالعمليات غير املشر 
ّ
وعة عادة ما يكون نتيجة للفساد املالي واإلداري من خالل قبول املوظ

أو بعض املسئولين للرشاوى أو استخدام املحسوبية و املحاباة و الواسطة كأدوات رئيسية لتمرير األنشطة غير املشروعة ، 

تم بعيدة عن أروقة الفساد و خاصة فعمليات اختالس املال العام مثال باعتبارها نشاطا من األنشطة غير املشروعة ال ت

ق بدرجة الفساد اإلداري 
ّ
ف األمر هنا في ظهور عمليات غسيل 2اإلداري منه ، باعتبار أّن الفساد املالي بدوره يتعل

ّ
، و ال يتوق

األموال ومصدر األموال غير املشروعة فحسب ، بل يساهم أيضا في انتشاره من خالل إتاحة الفرصة لتطهير وتبييض تلك 

                                                           
 .لجزائري ، قانون العقوبات ا 05/  10املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، املعدل واملتمم بالقانون  01/  06قانون رقم  1

بن رجم محمد  خميس ي، حليمي حكيمة، حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املالي واإلداري، ملتقى وطني، جامعة محمد خيضر،  2

 . 11، ص  2012ماي  07/  06بسكرة، يومي 
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األموال و إدخالها في املصارف و األسواق املالية حتى تدخل في املنظومة املالية الرسمية تمهيدا لتهريبها خارج الدولة، و يكون 

في استغالل للفساد الدور البارز في ذلك حين يتم
ّ
الحكوميين  و املسئولين االقتصادية و املالية املؤسسات و البنوك موظ

 1عنها الشرعية املبحوث إعطائها و تبييضها أو األموال تحويل في املختلفة التزوير عمليات و بالرشاوى 

 ما هي أكثر الجرائم شيوعا في مجال الصفقات العمومية؟ 

 جريمة منح امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام الصفقات العمومية: -1

 الفقه بجنحة يسمیها كما أو عمومية، صفقة مراجعة و هي جنحة تقع أثناء إبرام عقد الصفقة أو أثناء التاشير علیها أو

من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته حيث تنص :" يعاقب من  01فقرة  26املادة  ضمن املشرع عالجها وقد املحاباة،

دج، كل موظف عمومي يقوم بابرام أو عقد أو يؤشر أو يراجع  1000000إلى  200000سنوات و بغرامة من  10سنتين إلى 

اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك األحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها ، بغرض إعطاء امتيازات  عقد أو 

 2غير مبررة للغير

و منه فان مسائل التجريم و العقاب و املتابعة تطال كل أشكال الصفقات أي يشمل التجريم كل العقود و الصفقات التي 

فهوم الوارد في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، منها ما تعلق بصفقات أشغال أو لوازم أو يبرمها املوظف العمومي بامل

دراسات أو خدمات، و غيرها من العقود و املالحق التي تبرم لزيادة الحاجة املطلوبة للمصلحة املتعاقدة ، و ال يكتمل 

          عد القانونية و اإلجراءات التي تحكم تنظيم الصفقات التصرف االجرامي إال بماشرة تصرفات مقترنة بعدم احترام القوا

 . 3و مخالفة املبادئ التي تقوم علیها خاصة مبدأ املنافسة و الشفافية و املساواة 

                                                           
 .357-356بوقصة إيمان، املرجع السابق، ص ص  1
 .14، العدد  08/03/2006قاية من الفساد و مكافحته، الجريدة الرسمية الصادرة ب ، املتعلق بالو 20/02/2006املؤرخ في  06/01القانون  2
 املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويض املرافق العامة. 15/247من املرسوم  05انظر املادة  3
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كما انه ال تصح الصفقات العمومية و ال تكون نهائية إال إذا وافقت علیها السلطات املختصة في ذلك، و هي الوزر في 

، الوالي في صفقات الوالية و رئيس البلدية في صفقات البلدية، و مسئول املؤسسة في صفقات املؤسسات صفقات الدولة

، و يجب دائما 1العمومية ذات الطابع اإلداري و الخاضعة للتشريع التجاري إذا توافرت شروط املصلحة املتعاقدة فیها

افسة عن طريق إجراء طلب العروض، و على املصلحة كذلك احترام األصل العام في إبرام الصفقات و هو الدعوة إلى املن

مراعاة كل املراحل املطلوبة إلعداد و تكوين صفقة عمومية بدءا بمرحلة اإلعالن و تقديم دفاتر الشروط و إرساء الصفقة، 

قات حتى تكون الصفقة و التأشير علیها و إصدار قرار املنح املؤقت و إعالنه ، و غيرها من القواعد التي اشترطها تنظيم الصف

 صحيحة و سليمة من الناحية القانونية.

و في كل األحوال يتعين على كل موظف عمومي باملفهوم الواسع الوارد في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، إذا كان 

ادئ العامة التي تحكمها، مختصا في إبرام الصفقات العمومية أن يراعي الشروط و اإلجراءات الواجب التقيد بها و احترام املب

، و ذلك 2خاصة االعتماد على املعايير املوضوعية غير التمييزية و العالنية و اإلعداد املسبق لشروط املشاركة و االنتقاء

 3من قانون الوقاية من الفساد و مخافة هذه القواعد يشكل جريمة يعاقب علیها القانون  09تطبيقا للمادة 

 جريمة قبض العموالت في الصفقات العمومية و جريمة الرشوة  -2

 افردها العمومية حيث الصفقات في والسيما االيجابية والرشوة السلبية الرشوة بين فرق املشرع , "2 " الجريمة ثنائية ظل في

 الدولة  أموال ومن عامال الصالح حساب على الخاص للتحقيق الصالح بوظيفته يتاجر الذي املوظف هذا يعاقب قانوني بنص

                                                           
 عمومية.من نفس املصدر أعاله أنواع املصالح املتعاقدة التي يحق لها إبرام صفقات  06لقد حددت املادة  1
 .27، ص  2019عبد الكريم خلفي، برابح زيان، جرائم الصفقات و تفويضات املرفق العام طبقا لقانون الوقاية من الفساد و مكافحته، سنة  2
 142، ص2011، الجزائر 11، الطبعة 02أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة للنشر و التوزيع، الجزء  3



                                       ، الجرائم املستحدثة و آليات مكافحتهاكتاب أعمال امللتقى الوطني املوسوم ب :                                

 
و العلوم السياسية بجامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة ،      كلية الحقوق   ، مخبر نظام الحالة املدنية بالتعاون مع  2019 ماي  05-06     

 الجزائر 

 

 

 

 
63 

 والعقوبات التجريم عنوان تحت الرابع بابها في 2006فبراير   20 في الفساد املؤرخ مكافحة قانون  من 27 املادة حصرت

 :نصت حيث , العمومية الصفقات مجال في الرشوة :التحري  وأساليب

دج كل موظف عمومي يقبض أو  2.000.00دج الى 1.00.000" يعاقب بالحبس من عشر إلى عشرين سنة وبغرامة من 

يحاول أن يقبض لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء 

باسم الدولة أو الجماعات املحلية آو املؤسسات العمومية  مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة عمومية أو عقد أو ملحق

 ذات الطابع اإلداري أو املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو املؤسسات االقتصادية".

جريمة الرشوة أو " قبض العموالت من الصفقات العمومية " , تقع من الجاني الذي هو نفسه املوظف بقبض او محاولة 

, كما ان املشرع الفرنس ي اخذ بنظام 1مولة بمناسبة أداءه ملهامه املخولة له قانونا في إبرام الصفقات العموميةقبض ع

سنوات سجن وبغرامة مالية  10: "حيث يعاقب ب  11-432ثنائية الرشوة في الصفقات العمومية و عرفها بنص املادة 

عن مرفق عام بقبول دون حق مباشرة أو غير مباشرة الوعود  ألف أورو كل أمين السلطة العامة أو املسؤول 15قدرها 

والعروض والهبات والهدايا واملكافآت,أيا كانت أو الحث علیها أما بغية القيام بعمل وظيفي أو االمتناع عنه أو بغية القيام 

 2بعمل يدخل ضمن مهامه أو مسهل بسبب مهامه أو االمتناع عنه ....."

                                                           
 .185لم خيرة، املرجع السابق، ص بن سا 1

2 11 du code pénal : « Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende le fait, par une personne -l article 432

dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou 

d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des 

avantages quelconques : 1º Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat 

ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat » ... 
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شوة السلبية في الصفقات العمومية أخذت حجما وأبعادا ال يستهان بها ,تملي ضرورة التفكير مما ال يختلف فيه أن الر 

الواعي والجدي بغية الحد منها ومن آثارها الفتاكة والهدامة ؛وان مواجهة مثل هذه الجرائم تمر عبر سلسلة من اإلجراءات 

يادين املكافحة و املواجهة ,التي غالبا ما تكون ذات طابع القانونية والوسائل العلمية التنفيذية والتقنية املستعملة في م

ليليه الطابع الردعي البحت ؛كما تعد إستراتجية مواجهة هذه الجرائم في الصفقات العمومية عملية معقدة  وقائي أو رقابي

يمة صعب مع وجود ,تبدأ من مرحلة البحث العلمي للظاهرة وصوال الى الجانب الردعي الرامي من نشاطها ,فاكتشاف الجر 

آليات وقواعد قانونية تبرم معها عقود الصفقات وبوجود موظفين يتقنون عملهم وموثوق بهم يتفننون في الخداع وارتكاب 

جرائم الفساد بحكم مناصبهم يتعطشون لجمع الثروة واملال في وقت قصير وهم من عرفوا بأصحاب الياقات البيضاء ؛ إن 

يمة,تتطلب ازدواجية في اآلليات املرصودة ملكافحتها والحد منها فهي تتطلب اتساع إستراتجية املكافحة الفعالة لهذه الجر 

وقائية ,تكون لها فعالية وكفاءة قبل وقوع الجريمة ,من رقابة ومساءلة ,كما تتطلب تدخال قانونيا عقابيا يقوم على توقيع 

 .1من ثبت تورطهم في قضايا الرشوة العقوبات في حالة اكتشاف الضالعين في ارتكاب هذه الجرائم ,و 

 املحور الثاني  : آليات حماية املال العام في مجال الصفقات العمومية  

لقد جاء املشرع بمجموعة من التدابير الوقائية التي تجعل التفكير في ارتكاب جريمة من جرائم الصفقات العمومية صعبة 

، فقد وضع 2000جويلية  11األمم املتحدة ,واتفاقية مابوتو املعتمدة في املنال , وذلك استجابة منه ملقتضيات اتفاقية 

املشرع  آليات وقائية للوقاية من الفساد في إطار الصفقات العمومية ضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيم 

 الصفقات العمومية بكل تعديالته.

 يستدعي وجود إنما وهذا العامة، امليزانية تدخل إلى القطاعات شتى في والتطوير التنمية لتحقيق الدولة سياسة تطبيق يحتاج

 النفط، منها أزمة كثيرة ألسباب تحصيلها في تراجع الجزائر سجلت الرسمية التقارير وحسب .سنويا تحصيلها يتم هامة إيرادات

                                                           
  921 – 191بن سالم خيرة، مرجع سابق، ص ص  1
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 أمرا الترشيد والتقشف سياسة تفعيل تحت املالي واالعتماد النفقات توزيع فكان الدولة، هياكل كل في نخر الذي والفساد

 الصفقات  التي تعد املجال الخصب مجال في السيما العامة األموال استعمال حسن في الجهود مضاعفة استدعي ما ضروريا،

  .للفساد

 أجهزة إنشاء تم حيث أشكالها، بمختلف الرقابة مجال في وتنظيمية صارمة قانونية وإجراءات أحكاما فقد وضع املشرع 

 كل أمام والوقوف الصالحيات من العديد لضمان الرقابة

 املتعاقد. املتعامل اختيار أساليب في النظر الجديد القانون  أعاد ذلك على زيادة الدولة أموال بنهب الخاصة التجاوزات

 أهمية موضوع جليا يتضح األخيرة اآلونة في الجزائري  املشرع علیها اقبل التي الجديدة التشريعية الخطوات هذه خالل من

 إداري ومالي نظام إقامة ضرورة في وخارجية داخلية تحديات تواجهها اليوم الجزائر أن ذلك ، العام املال حماية في الرقابة

 في الدول  ترتب اليوم الدولية فالتقارير الفساد، ومحاربة الرقابة على قائم مستوياته كل على استثمارات ونظام

 مصلحة أي  دولة أن من وليس أشكاله، بكل الفساد ملكافحة الدولي التعاون  ضرورة مجملها تصب دولية معايير وفق درجات

 في ينخر على نهب املال العمومي الذي  بات الداخلية الناحية من محافظتها ضرورة على ناهيك القوائم هذه ذيل في تكون 

 .1الرقابة لتشديد آليات دون  مشروعة غير بصورة خزينتها في ويستنزف االقتصاد

فقد اوجد أنواع عديدة و متعددة من أنواع الرقابة حرصا و سهرا منه على حماية املال العام و في هذا اإلطار تم إنشاء 

أجهزة رقابية آلية ملراقبة الصفقات، وضمت نوعين؛ منها ما هي مستحدثة على غرار إنشاء سلطة ضبط مستقلة لضبط 

مواصلة ملا هو معمول به من قبل منها األجهزة االستثنائية الخاصة بال رقابة على  الصفقات العمومية، والبعض اآلخر هو 

الصفقات ملكافحة الفساد، وفي اطارها تم وضع إجراءات خاصة تضمن التطبيق السليم لكيفيات وإجراءات اإلبرام، وكل 

ا يجعلنا نتساءل وفي ظل سعي املشرع ذلك من أجل ضمان اكثر لحماية املال العام وهي تعبر عن تجسيد آلليات حمايته، م

                                                           
 -15 سامية حساين، آليات حماية املال العام في مجال الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام على ضوء أحكام املرسوم الرئاس ي رقم  1

 75،  ص  2019، ديسمبر  52، مجلة العلوم اإلنسانية و االجتماعية، العدد 247
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في تشديد انواع الرقابة والعمل على تطهير املال العمومي من جرائم الفساد التي ارتفعت نسبها ما هي االساليب التي احتكم 

 الیها املشرع الجزائري من أجل ضمان حماية املال العام ؟

يع و التنظيم املعمول بهما كما ترمي إلى التحقق من فالهدف من الرقابة هو التحقق من مدى مطابقة الصفقة للتشر 

من املرسوم الرئاس ي  163مطابقة التزام املصلحة املتعاقدة للعمل املبرمج بكيفية نظامية حسب الفقرة األولى من املادة 

و ميز في  175و  174و  173و 171و قد تطرق املشرع لتركيبة لجان الصفقات العمومية من خالل املواد         ، 15/247

تصنيفها بين صفقات الدولة و صفقات الجماعات اإلقليمية و صفقات املؤسسات العمومية مراعيا في ذلك مميزات كل 

، خاصة من حيث تركيبة و تشكيلة كل لجنة على حدى ، و تجدر اإلشارة إلى أن الرقابة  19صنف من هذه الصفقات

م اختيار املتعامل االقتصادي املتعاقد مع املصلحة املتعاقدة ، و قد اخضع الخارجية هاهنا هي رقابة بعدية فقط ألنه قد ت

 des commissions des marchés sont soumisاملنظم امللفات التي تدخل في اختصاص لجان الصفقات للرقابة البعدية 

au contrôle a posterioriالرقابة الخارجية البعدية هو  ، طبقا لألحكام التشريعية و التنظيمية املعمول بها .الهدف من

ضمان التسيير الجيد لألموال العمومية، و كذا مراقبة ثابتة و مستمرة لاللتزام بالنفقة و دفعها، يمارس هذه الرقابة 

 املفتشية العامة للمالية و مجلس املحاسبة 

 دور رقابة املفتشية العامة للمالية  و مجلس املحاسبة: -1

 -92مرورا باملرسوم 1 01/03/1980املؤرخ في  53 -80عامة للمالية تطورا بدءا من املرسوم عرف مجال تدخل املفتشية ال

املحدد الختصاصات املفتشية العامة للمالية فرقابة املفتشية هو فحص الصفقة من  1992فيفري  22املؤرخ في  78

األدوار التي تلعبها رقابة املفتشية العامة  عن مجموعة منتياب نادية الناحية الشكلية و املوضوعية، و قد أوردت األستاذة 

                                                           
  10و املتضمن أحداث املفتشية العامة للمالية، الجريدة الرسمية العدد  01/03/1980املؤرخ في  53 -80املرسوم  1
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، و كل ذلك ينصب في مجال حماية املال العام و ترشيد النفقات و مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية  1للمالية

 و ذلك عبر النقاط التالية:

رقابة املفتشية تنصب على صفقة البحث و االستفسار عن الطريقة التي حددت بها االحتياجات العمومية و خاصة و أن  -

تسوية في حالة استعجاليه ملحة أو في حالة السرعة في اتخاذ القرار، بالتالي على املفتشية أن تتأكد من مدى توفر 

 الحالتين و الشروط التي أدت إلى اتخاذها.

 بها في هذا املجال. التحقق من مقررات الترخيص بالتنفيذ و مشروعيتها و مطابقتها للنصوص التنظيمية املعمول  -

 كما يمكنها طلب أية معلومات سواء كتابية أو شفوية، و يمكنها االطالع على كافة السجالت و املعطيات مهما كان شكلها. -

إن رقابة مجلس املحاسبة على هذه الصفقات أمرا مفروضا، إذ يلعب دورا مهما في كشف التجاوزات املالية و املخالفات 

 تشريعية و التنظيمية، و يمارس مجلس املحاسبة رقابته من خالل:املتعلقة بالنصوص ال

االتصال باملصالح املتعاقدة و جميع الهيئات اإلدارية و املؤسسات التي تعاملت معها املصلحة املتعاقدة، و ذلك إلجراءات  -

 التحريات الالزمة للتأكد من مدى مشروعية صفقة.

و بيانات التحصيل و الصرف، و التحري عن كيفيات اختيار املتعامل  فحص السجالت و الدفاتر و مستندات الجداول  -

 .2، و مراقبة تحرير و تنفيذ و إنهاء الصفقة

                                                           
، 2013ة دكتوراه في العلوم تخصص قانون،جامعة تيزي وزو،تياب نادية، آلية مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة لنيل شهاد 1

 .39 – 37ص ص 

 
 .199، ص 2015جالل مونيا، املنافسة في الصفقات العمومية في الجزائر، رسالة دكتوراه، قانون عام، جامعة الجزائر،  2
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       رقابة األخطاء و املخالفات التي تشكل خرقا صريحا لألحكام التشريعية و التنظيمية، التي تسري على األموال العمومية  -

 1ينة العمومية نتيجة صفقات غير مشروعة و الوسائل املادية التي قد تلحق بالخز 

      و تعتبر املفتشية العامة للمالية أداة فعالة للتمكن من معرفة انفاق املال العام على حقيقته، و مدى استجابة كل األجهزة 

ليه من قرارات ، حيث أن قيمة و فعالية الرقابة تقدر بما تنتهي إ2و الهياكل للسياسات العمومية املرسومة و مدى نجاعتها

 3تنفيذية، في حالة مالحظة و تقرير التجاوزات  و هو ما ال نجده في املفتشية

 دور رقابة سلطة ضبط الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام:  -2

في  15/147تعتبر هذه الهيئة حديثة العهد على مستوى سلطات الضبط اإلداري فقد أنشأها املنظم بموجب املرسوم 

، و تنشا هذه السلطة على 213فقرة و هي املادة  11رابع من هذا املرسوم حيث خصص لها مادة وحيدة تضم الباب ال

 l’autonomieمستوى الوزير املكلف باملالية، و قد منح لها املنظم جزء من االستقاللية و هي استقاللية التسيير فقط 

de gestion.الية ما يعني بأنها ال تتمتع بالشخصية املعنوية العامة فهي ، دون االستقاللية العضوية و االستقاللية امل

و يعد الوزير املكلف باملالية  Il est institué auprès du ministre chargé des financesإذن هيئة تابعة لوزارة املالية 

 رئيسا لها، تشمل هذه السلطة مرصد وطني للطلب العمومي، و هيئة وطنية لتسوية النزاعات.

                                                           
 .122،ص0820بوزيرة سهيلة، مواجهة الصفقات املشبوهة، مذكرة ماجستير، قانون خاص، جامعة جيلي،  1

 445،  ص 2016، مارس 02رمزي حوحو، ضمانات و آليات حماية املال العام من الفساد في الجزائر، مجلة الحقوق و الحريات، العدد  2
    : 2017ملزيد من التفاصيل انظرحماس عمر، جرائم الفساد املالي و آليات مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان،  3

 234ص 
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    كلف املنظم سلطة ضبط الصفقات العمومية مجموعة من املهام و الصالحيات تدخل معظمها في مجال ترقية التكوين قد 

 و استغالل املعلوماتية و إعداد و توجيه آراء في مجال الصفقات العمومية؛

قر صراحة بإجراء إرسال نسخة قد ا 02فقرة  12أما في جانبها املتعلق بعملية الرقابة على صفقة التسوية فان نص املادة 

و تشير إلى  07فقرة  213من مقرر الترخص إلى  سلطة ضبط الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام، لتأتي املادة 

 إرسال النسخة من املقرر الترخيص يكون من اجل قيام هذه السلطة بعملية التدقيق في إبرام الصفقة العمومية و تنفيذها.

ن املنظم قد اغفل التصريح برقابة سلطة ضبط الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام إلى عملية و باملقابل فا

نجد املنظم قد أوكل هذه السلطة بعملية تحليل املعطيات  213، و لكن و بالرجوع إلى املادة  23الرقابة ضمن أحكام املادة 

مهمة البت  15/247و قد خولها املنظم في نفس املادة من املرسوم  املتعلقة بالجانبين االقتصادي و التقني للطلب العمومي،

في النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية املبرمة مع األجانب، و ملا كانت صفقة التسوية املبرمة وفقا ألحكام املادة 

القرار، و بما أن عملية  جاءت من اجل تنفيذ خدمات في إطار عملية استيراد منتوجات تتطلب السرعة في اتخاذ 23

االستيراد ال تتم إال مع أجانب خارج الدولة ، لذلك فان سلطة الضبط هذه حسب التنظيم املعمول به مكلفة حصريا  

 بالت في النزاعات الناشئة عن صفقة تسوية مع هؤالء األجانب 

statuer sur les litiges nés de l’exécution des marchés publics conclus avec des partenaires cocontractants 

étrangers 

ما يميز اختصاصات سلطة الضبط هو تغليب الطابع الرقابي لها على الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام  

بالتنسيق والتعاون أوال مع الوزارة الوصية ثم مع باقي الهيئات الرقابية التي أنشئت في املجال غير أنها تنفرد بخصوصية 

العمومية وعلى تفويض املرفق العام كأسلوب جديد لتسيير املرفق العام  رقابية وهي رقابتها في نفس الوقت على الصفقات

خاصة الصناعي والتجاري وهذا على خالف باقي الهيئات الرقابية األخرى التي تكتفي بالرقابة على الصفقات العمومية 

لتي تتم نحو الخارج، حيث لوحدها دون تفويض املرفق العام ومنحها أيضا صالحية استثنائية في مجال تسوية املنازعات ا
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ان عملية الضبط في اطار حماية املال العام وان ا وكلت الى سلطة ضبط مستقلة ال يعني اطالقا انسحاب الدولة من اداء 

مهامها ولكن يبقى دورها تصحيح بعض ضوابط السوق بواسطة هيئات الضبط واإلشراف، و هذا إنما يندرج في صلب 

يقوم على إعادة التوازن إلى األسواق باملحافظة على املنافسة الحرة والنزيهة من جهة وحماية  املفهوم املادي للضبط الذي

 املال العام من جهة أخرى 

 :خاتمة

في الختام؛ قد عنى املشرع بحماية صارمة للمال العام و حسن استغالله لتحقيق األهداف املسطرة للدولة و الرقي 

      الرائدة في مكافحة الفساد فقد وضع و انشأ أجهزة متعددة كاملفتشية العامة للمالية  بالدولة إلى مصاف الدول املتقدمة و 

     و مجلس املحاسبة و أخيرا سلطة ضبط الصفقات العمومية و تفويض املرفق العام التي تعد من أهم الضمانات و اآلليات 

الية و املخالفات القانونية لهذا اإلرهاب املالي البد من وضع و األدوات الرقابية لحماية املال العام  و تفادي للتجاوزات امل

ضمانات أخرى، فالبد من توسعة العمل الرقابي لألجهزة الرقابية فال يقتصر على الرقابة البعدية فقط و إنما البد أن تكون 

 رقابة دائمة، و عقلنه اإلنفاق العمومي و التحكم في تقديرات املوازنة .

 استعراض تّم  للتجريم الجديدة األشكال بين ومن ، ظاهرة الفساد من الحّد  بغرض مستحدثة بجرائم املشرع أتى ذلك إثر وعلى

 ارتأى إذ ، اإلقتصادية الحياة متزايد في دور  من يلعبه أصبح وما األخير هذا تطور  بسبب الخاص في القطاع الفساد جرائم

 هذه الجرائم بين ومن ، وتطوره استقراره تهدد والتي داخله املرتكبة األفعال تجريم بعض خالل من جزائيا حمايته املشرع

الخاص كما تبنى املشرع نظاما إجرائيا نافذ وفعال في مالحقة جرائم الفساد على  القطاع في و االختالس الرشوة جريمة

 الصعيدين الوطني والدولي حدده قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

قانون اإلجراءات الجزائية حيث يظهر ذلك من خالل تسهيل دور السلطات املعهود لها بمتابعة وضبط بعض من أحكامه 

الجريمة عبر مختلف املراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية عن طريق تفعيل القواعد اإلجرائية املألوفة في قانون اإلجراءات 

 بالقدرة والسرعة خاصة تتسم الوطني التشريع في قبل من ةمعروف تكن لم الجزائية ، و كذا استحداث أحكاما إجرائية أخرى 

 .املعروفة التقليدية باإلجراءات مقارنة الفساد جرائم اكتشاف على
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 مقدمة: 

وتقنياته، وقد أصبح  يشهد العالم توسعا وتطورا في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسوق املعلوماتيـــــــــــــــــــــــــــــــــة   

 استخدامها عنصرا مالزما للعمل املصرفي مما أدى إلى تطويره من العمل املصرفي التقليدي إلى العمل املصرفي اإللكتروني،

املبني على الفعالية في العمل، سرعة في اإلنجاز، وفرة في املعلومات عن الزبائن واألسواق والقدرة على تطوير املنتجات 

الجديدة وإيصالها إلى الزبائن في أي مكان وزمان، لذا تسعى العديد من البنوك االستفادة منها الغتنام الفرص املتاحة و 

 لية.كسب حصة في السوق املحلية و الدو 

كانت املعامالت املصرفية اإللكترونية في بدايتها تتم عبر آالت الصرف األوتوماتيكية واملعامالت الهاتفية، ثم انتقلت هذه    

( وشبكة الهاتف النقال كقانتين جديدتين لتقديم الخدمات املصرفية التي تحقق مزايا webالعمليات إلى شبكة االنترنت)

   ضافة إلى كونها سريعة، مريحة و متاحة على األربع والعشرين ساعة وفي أي مكان للزبون. لكل من الزبائن والبنوك، إ

نظرا العتماد البنوك على تقنيات املعلوماتية واالتصاالت املتطورة في إدارة أعمالها وتسيير أمور زبائنها، ونتيجة للتحول     

تتعّرض هذه البنوك العتداءات مصدرها التقنيات الحديثة الجذري للمعامالت املصرفية االلكترونية، كان طبيعيا أن 

املستعملة، في ظل قلة التشريعات املختصة التي ترعى هذا الّنوع من الجرائم املستجدة باإلضافة إلى انتشار ظاهرة االحتيال 

 االلكتروني لألموال.

ية، التي تتعرض له العمليات املصرفية وعليه سنعمل على إبراز أهم أنواع وتقنيات الجرائم املعلوماتية املصرف   

 اإللكترونية، باإلضافة إلى عناصر األمان عبر االنترنت وأنظمة الحماية املصرفية لتأمينها، من خالل املحاور التالية: 

 ماهية العمليات املصرفية اإللكترونية  املحور األول:
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 صرفيةاملحور الثاني: أهم أنواع و تقنيات الجرائم املعلوماتية امل

 املحور الثالث: عناصر األمان عبر االنترنت و أنظمة الحماية املصرفية 

 

 

 ماهية العمليات املصرفية اإللكترونية  املحور األول: 

نتطرق في هذا املحور إلى تعريف العمليات املصرفية اإللكترونية ومزاياها، خصائصها ومتطلباتها، مستلزمات العمل    

 املصرفي االلكتروني ومراحل تبنيه، و هذا من خالل النقاط التالية:

: تعريف العمليات املصرفية اإللكترونية 
ً
 أوال

يقصد بالعمليات املصرفية االلكترونية تقديم البنوك الخدمات املصرفية التقليدية أو املبتكرة من خالل شبكات اتصال    

الكترونية و تقتصر صالحية الدخول إلیها على املشاركين فیها وفقا لشروط العضوية التي تحددها البنوك، وذلك من خالل 

وهي بذلك تحقق للبنك فوائد عديدة، السيما تخفيض تكاليف زبائن بها، أحد املنافذ على الشبكة كوسيلة التصال ال

 . و تهدف إلى:  1الجودةومستويات  تشغيليةاالستغالل و رفع الكفاءة ال

 .إتاحة معلومات عن الخدمات التي يؤديها البنك دون تقديم خدمات مصرفية على الشبكة -

بياناتهم، وطلب الحصول  تهم و أرصدة حساباتهم و تحديثحصول الزبائن على خدمات محدودة كالتعرف على معامال -

 .على قروض

                                                           
، ملتقى املنظومة املصرفية الجزائرية و التحوالت الصيرفة اإللكترونية كمدخل لعصرنة املصارف الجزائريةرحيم حسين و هواري معراج،  1

 .316-315ص ص: 2004ديسمبر  15و  14واقع و تحديات،  -االقتصادية
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 طلب الزبائن تنفيذ عمليات مصرفية مثل تحويل األموال.  -

:" على أنه كل العمليات أو النشاطات التي يتم عقدها أو تنفيذها أو الترويج لها العمل املصرفي االلكترونيكما يعّرف    

الضوئية ) كالهاتف، الصّراف اآللي، الحاسوب، االنترنت، التلفزيون الرقمي و غيرها(، وذلك بواسطة الوسائل االلكترونية أو 

من قبل البنوك أو املؤسسات املالية و كذلك العمليات التي يجريها مصدرو بطاقات الوفاء أو الدفع أو االئتمان االلكترونية 

التحويالت املالية إلكترونيا، ومواقع العرض   والشراء و تأدية على أنواعها كلها أو مروجوها و أيضا املؤسسات التي تتعاطى 

   1سائر الخدمات االلكترونية لألدوات املالية على مختلف أنواعها و مراكز التسوية و املقاصة العائدة لها.

  املوالي صور املعامالت املصرفية اإللكترونية. -1-الشكل رقم و يوضح 

 

 

 

 

 ت املصرفية اإللكترونية: صور املعامال -1-الشكل رقم

 

                                                           
مجلة العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية،  املتطلبات، و التحديات...،العمل املصرفي االلكتروني: املفهوم، إخالص باقر النجار،  1

 .158،ص 2004،ديسمبر 14جامعة البصرة، العراق، العدد 
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 التجارة االلكترونية

الربط بين منشآت األعمال عن طريق شبكات 

 الكترونية

 النقود االلكترونية

قيمة مشتركة أو آليات للمدفوعات 

 مقدما 

 التمويل االلكتروني

توفير خدمات التمويل عن طريق قنوات 

 الكترونية 

 المعامالت المصرفية االلكترونية

تقديم المنتجات و الخدمات الخاصة بالمعامالت 

 المصرفية عن طريق قنوات توصيل الكترونية

خدمات و منتجات تمويلية 

 أخرى 

التأمين ، االتصال المباشر 

 إلجراء العمليات المصرفية

معامالت مصرفية عن 

 طريق شبكة االنترنت

معامالت مصرفية عن 

التليفون طريق   

قنوات أخرى عن طريق 

 للتوصيل االلكتروني  
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 2002صالح نصولي و أندريا شايختر ، تحديات املعامالت االلكترونية ، مجلة التمويل و التنمية ، سبتمبر  املصدر :

 .48، ص

: مزايا العمليات املصرفية اإللكترونية  
ً
 ثانيا

التكاليف الكبيرة التي يتحملها البنك إلجراء إن استخدام تكنولوجيا االنترنت في مجال الخدمات البنكية يخفض من  -

عملياته املختلفة، كذلك يقلل من حاجة البنك إلى االستثمار املكلف في إقامة الفروع املصرفية، فال حاجة للبنك لتخصيص 

ك من أماكن أو موظفين ألداء الخدمات للزبائن، ومن ثم تحقق سرعة في أداء الخدمة للزبون بأقل تكلفة، و تخلص البنو 

 1 أهم املشاكل التي تواجهها و هي صفوف االنتظار.

من تكلفتها في حالة  %0.2و تؤكد املعطيات الدولية أن تكلفة إجراء املعامالت املصرفية بواسطة االنترنت تشكل نحو  

 الصراف اآللي. تكلفتها في حالة استخدام %8في حالة استخدام الهاتف، بينما تشكل %3.6االعتماد على الفرع التقليدي، و 

 تقديم خدمات مصرفية جديدة مثل: دفع الفواتير الكترونيا بدون رسوم، و التي تكون مرتفعة في البنوك التقليدية. -

 زيادة كفاءة أداء البنوك و تحسين مستوى الخدمة. -

یها أيام العطل ساعة، بما ف 24توفير الوقت و الجهد للزبون و أيضا ملوظفي البنك فضال عن توافر الخدمة على مدار  -

 الرسمية، مما يحقق العديد من املزايا للزبون أيضا )مالئمة زمانية(.

 إحكام الرقابة على العمليات املصرفية. -

 إرسال و استقبال املستندات بسرعة فائقة، مما يسهل عمليات التجارة الخارجية. -

ها العاملية، و فتح الباب أمام تواجد أكبر للبنوك زيادة القدرات التنافسية للبنوك و املؤسسات املالية الوطنية مع نظيرت -

 الوطنية في األسواق الخارجية.

                                                           
، مؤتمر األعمال املصرفية االلكترونية بين الشريعة مفهوم األعمال املصرفية االلكترونية و أهم تطبيقاتهامحمود أحمد إبراهيم الشرقاوي،  1

 .19-18، املجلد األول، ص2003ماي  13-1جامعة اإلمارات العربية املتحدة،  -لقانون، كلية الشريعة و القانون وا
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تسهيل الحصول على البيانات املالية الخاصة بالزبون، فالزبائن الذين يتعاملون مع القنوات االلكترونية يستطيعون  -

ى االنترنت في نقل املعلومات الخاصة استخدام تطبيقات برامج الكمبيوتر الخاصة بإدارة األموال من خالل حساباتهم عل

 بهم من حساباتهم االلكترونية إلى ملفات على الكمبيوتر الخاص بهم عبر القنوات االلكترونية. 

 تعزيز رأس املال الفكري و تطويع تكنولوجيا املعلومات. -

 قت.إن الصيرفة االلكترونية تؤدي لتسهيل التعامل بين البنوك و جعله متواصال على مدار الو  -

 اختصار املسافات الجغرافية و رفع الحواجز التقليدية. -

 قيام عالقات مباشرة بين املشتري و البائع. -

 توفير فرص من العمل و االستثمار. -

 يمكن ألي فرد الدخول ملوقع البنك على شبكة االنترنت و من ثم طلب فتح حساب له. -

 إضافة أو خصم مبالغ إلى و من الحساب الخاص بالزبون. -

يمكن للزبون إصدار أوامر متكررة على املوقع لتمكينه من دفع املبالغ املتكررة أسبوعيا أو شهريا أو ربع سنوية وذلك  -

 باستخدام نماذج مخصصة لذلك.  

فافية و ذلك من خالل التعريف بهذه البنوك وترويج   -
ّ

ل نافذة إعالمية لتعزيز الش
ّ
إّن استخدام االنترنت في البنوك يشك

 1خدماتها و اإلعالم بنشأة البنك وتطوره و مؤشراته املالية لوضعها بتصرف املهتمين.

: خصائص العمليات املصرفية االلكترونية
ً
 ثالثا

                                                           
                   لجديد في أعمال املصارف من الوجهتين القانونية ، االعمليات املصرفية االلكترونية: الصيرفة االلكترونيةحسن شحادة الحسين، 1

املؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، الجزء األول: الجديد في التقنيات املصرفية، منشورات  : أعمالو االقتصادية

 .207،ص2007لبنان، الطبعة األولى،  -الحلبي الحقوقية، بيروت
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ملصرفية االلكترونية من خالل مميزات هذه العمليات والتنافس على الصيرفة االلكترونية، ومن تبرز خصائص العمليات ا  

 خالل التعاون الوثيق بين البنوك والعاملين في قطاع التكنولوجيا االلكترونية. و من أهمها نذكر:

 ل االرتفاع املتزايد لحجم و املساهمة في ارتفاع حدة التنافس في تقديم الخدمات املصرفية االلكترونية، خاصة في ظ

 نوعية تلك الخدمات.

 .املساهمة في نجاح التطور املتسارع في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأجهزة الكمبيوتر والبرامج املعلوماتية 

    اتصاف هذه العمليات باملرونة والسهولة والسرعة، مما يتيح توسيع دائرة التعامل بها داخل املؤسسات املصرفية             

 و املالية أو عبرها، و مما يؤمن الحماية و التكامل بين املعلومات و الخدمات املصرفية االلكترونية.

  سهولة التواصل بين الداخل و الخارج من خالل شبكة االتصاالت التكنولوجية املتطورة، مما يسمح بتخطي العقبات

 و التجارية و املالية بشكل عام.الجغرافية و الزمنية في انجاز الصفقات املصرفية 

  االستفادة من املعلومات الكثيرة، املجّمعة و املخّزنة على شبكة االنترنت العاملية، مما يؤدي إلى تسهيل و توسيع

 1االستثمارات في الداخل و الخارج على حد سواء.

  ،فهي خدمات عبر الحدود ال تعرف أّنها خدمات تتم عن بعد، بدون وجود شخص ي مباشر بين أطراف العالقة املصرفية

 قيودا جغرافية.

  خفض تكلفة الخدمات املصرفية باملقارنة مع الوسائل األخرى، مما يساعد على انتعاش التجارة االلكترونية، وزيادة

فرص انشاء العالقات التجارية الدولية دون الحاجة لفتح أسواق جديدة، وترويج الخدمات املصرفية واستقطاب الزبائن 

 تيسير أعمالها و تلبية حاجاتها.و 

  تؤّمن للبنوك وسائل جديدة لإلعالن عن خدماتها املصرفية وإمداد الزبائن باملعلومات عن أرصدتهم، وتوفير الخدمات

 املمكنة، كدفع الكمبياالت و إدارة األرصدة املصرفية وتحويل األموال إلكترونيا.

                                                           
 .109، مرجع سابق، صالعمل املصرفي االلكتروني في البلدان العربيةأحمد سفر،  1
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 ر تكلفة إنشاء فروع جديدة للبنك في املناطق البعيدة، تخفيض نفقات البنوك إلجراء بعض العمليات املص
ّ
رفية، مما يوف

إذ أن تكلفة إنشاء موقع للبنك على االنترنت ال تقارن بتكلفة إنشاء فرع جديد للبنك، وما يحتاجه هذا الفرع من بناء و 

 أجهزة وصيانة وعنصر بشري متخصص وغيرها.

 دة فرص العمل.توفير املزيد من فرص االستثمار وبالتالي زيا 

  تسهيل إجراء األبحاث والدراسات، ووضع خطط جديدة، وكشف العقبات ومعالجة املشاكل بسرعة وسهولة وأقل

 تكلفة.  

: متطلبات العمليات املصرفية االلكترونية
ً
 رابعا

  1قصد القيام بتنفيذ عمليات مصرفية إلكترونية، ينبغي توفير متطلبات نذكر أهمها:  

 باستيعاب أساليب التكنولوجيا بسرعة وبكفاءة و اقتناء الوسائل الحديثة و تطبيقها على نحو سليم،  ضرورة االهتمام

حتى يمكن للبنوك الصمود أمام املنافسة الشديدة في ظل إزالة القيود و الحدود أمام املعامالت في إطار العوملة التي تمتد 

 آثارها بسرعة مذهلة.

 ة في البنوك و تهيئة العاملين و تطوير نوعية تدريبهم بما يتواكب مع مستجدات العصر،  االهتمام بتنمية املوارد البشري

وذلك عن طريق االستفادة من دورات تدريبية الستيعاب وسائل التكنولوجيا املستخدمة في البنوك واالستعانة بخبراء في 

 .تكنولوجيا املعلومات لتدريب كوادر جديدة على استخدام األدوات املعاصرة

  ضرورة سن التشريعات التي تحفظ حقوق كل من البنوك و الزبائن في حالة البنوك االلكترونية و خاصة فيما يتعلق

 بالتوقيع االلكتروني و الذي يعد الشرط األساس ي للمعامالت الدولية و املحلية عبر االنترنت.

 رفية االلكترونية، وكذا العمل على قيام العمل على وضع مبادئ مناسبة إلدارة املخاطر املتعلقة بالعمليات املص

 السلطات الرقابية باإلشراف املناسب على هذه العمليات التي تجريها الوحدات الخاضعة لرقابتها مع مختلف الدول.

                                                           
 .21-19اهيم الشرقاوي، مرجع سابق،صمحمود أحمد إبر   1
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  يجب أن يكون الزبائن على دراية كافية بالتعامل مع الحاسبات اآللية حتى يستطيعوا انجاز عملياتهم املصرفية بأسرع

ن و تنمية قدرتهم على استخدام شبكة االنترنت في معامالتهم املصرفية، كما يجب أن يكون الزبائن ملمين تماما وقت ممك

 بجميع الخدمات املصرفية.

  ضرورة حصول البنوك على ترخيص بتقديم الخدمات املصرفية عبر شبكة االنترنت، وذلك لحماية البنوك ذاتها من

يم تلك الخدمات و حماية السوق املصرفي املحلي من مقدمي الخدمات املصرفية من املخاطر التشغيلية املرتبطة بتقد

األجانب غير املرخص لهم محليا بتقديم تلك الخدمات، و كذلك حماية أصحاب املدخرات املقيمين من االنسياق وراء 

ة إلى حماية األمن الوطني من اإلعالنات الوهمية عند تقديم خدمات مصرفية متمّيزة من غير املرخص لهم بذلك، باإلضاف

 عمليات غسيل أموال محتملة قد تتم عبر الشبكة.

  االهتمام بتطوير خدمات التوزيع، فقد يحتاج بنك االنترنت إلى إرسال بعض املستندات للزبون كاالعتمادات املستندية

د من توافر شركة للتوزيع املأمون التي أو خطاب الضمان أو دفتر الشيكات وهي املستندات التي يلزم تسليمها باليد، لذا الب

 تستطيع تسليم هذه املستندات إلى الزبون في أدّق و أسرع وقت.

  .البد من توافر قاعدة بيانات متكاملة و شاملة بين البنوك مع إيجاد آلية متكاملة للربط اإللكتروني بين البنوك 

 

: مستلزمات العمل املصرفي االلكتروني
ً
 خامسا

االنترنت دورا ملحوظا في تنويع الخدمات املصرفية املقدمة للزبائن، و زادت من كفاءة و كمية املعلومات أدت شبكة    

املقدمة للبنوك و للزبائن على حد سواء، و هذا ما أتاح زيادة حجم املنتجات املصرفية املترتبة على هذه املستجدات التقنية 

ا ساهمت في تقديم أسعار تنافسية، وخفض النفقات نتيجة غياب دور العالية، بعد إزالة حواجز الزمان و املكان، كم

 و الوسطاء بين املنتجين) البنوك( و املستهلكين) الزبائن(.        السماسرة 
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غير أن تفاعل القطاع يستلزم تفاعل و تطوير البيئة التي يتحرك في إطارها هذا القطاع، مثل: البنية القانونية و البنية   

و البنية اإلجرائية و البنية اإلعالمية و البنية الثقافية، إضافة إلى ما يحتاجه هذا التطور في القطاع املصرفي من اإلدارية 

 تأهيل البنية البشرية و تدريبها على املنتجات و الخدمات اإللكترونية الجديدة.

زمة لتفعيل العمليات املصرفية االلكترونية تتطلب  
ّ
 1ما يلي: و عليه، فإن البنية الال

  إنشاء شبكة اتصال إلكترونية واسعة، تضم كل الجهات ذات الصلة، وترتبط بشبكة االنترنت العاملية، ضمن القواعد      

 و الشروط التي تؤّمن السرية و السالمة و األمان و الحماية من أعمال القرصنة اإللكترونية.

       تحضير الدراسات التقنية و القانونية و اإلدارية و املالية املرتبطة بالخدمات املصرفية و أبعادها و آثارها و مخاطرها   

 و كيفية حمايتها.

   وضع خطة تدريبية لالنخراط في سياسة تقديم الخدمات االلكترونية وفقا ألولويات تحددها السلطات املختصة في

 البنك املركزي على مستوى الدولة.

    وضع خطة تثقيفية لكافة أطراف املجتمع للتفاعل مع هذه الخدمات املصرفية االلكترونية الجديدة للوثوق بها وفهمها   

 ة تشغيلها و كيفية التعاطي معها.و معرفة كيفي

  االستفادة من خبرات البنوك الكبرى في الدول املتقدمة التي تمارس هذه الخدمات و تقدمها بشكل واسع، ملعرفة

 تفاصيلها على كافة األصعدة املصرفية و التقنية و اإلدارية و القانونية و غيرها.

 ف في القطاعين العام و الخاص، كما يتولى مراقبة عمل البنوك و إنشاء هيكل إداري يتولى التنسيق بين كافة األطرا

 نتائج تقديم الخدمات املصرفية االلكترونية لتطويرها و سد الثغرات التي تشوبها و توسيع دائرة انتشارها.

: مراحل تبني العمل املصرفي اإللكتروني
ً
 سادسا

                                                           
 .86، مرجع سابق، صالعمل املصرفي االلكتروني في البلدان العربيةأحمد سفر،  1
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ة في خدماته، ينبغي عليه إجراء بعض الخطوات املهمة حتى قبل أن يقوم البنك باستخدام و تبني التكنولوجيا الحديث  

 يضمن فعالية الخدمات املقدمة لتحقيق أهدافه، ومن أهم تلك الخطوات ما يلي:

إن الصيرفة االلكترونية تعد مشروعا بالنسبة للبنك، فباإلضافة إلى املحافظة على املوقع دراسة الجدوى االقتصادية:  .1

حقق البنك أرباحا من تطبيقها، وهذا يتطلب من إدارة البنك القيام بدراسات الجدوى و تقدير التنافس ي للبنك، يجب أن ي

التكاليف والعوائد من هذا املشروع و دراسة السوق و مدى جاهزيته. فقد يقوم البنك بالتدرج في تقديم الخدمات واملنتجات 

 الداخلية والخارجية للدخول في هذا املجال.إلى السوق، وهذا يتطلب الدراسة الكافية لجميع متغيرات البنية 

إذا وجدت إدارة البنك أن هناك جدوى من إدخال و تبني الخدمات االلكترونية، تأتي الخطوة الثانية تحديد املتطلبات:  .2

 املتمثلة في تحليل النظام الجديد، وتحديد متطلبات تنفيذه.

 دارة أن تراعي النقاط التالية:عند اختيار النظام الذي سيستخدم، يجب على اإل التصميم:  .3

 .مدى الدقة املطلوبة 

 .مدى مرونة النظام في استيعاب التغيرات املستقبلية 

 .سّرية و ضمان أمن املعلومات املتعلقة بالنظام 

هذه النقطة تعد الركيزة األساسية في تقديم الصيرفة االلكترونية، و فیها يتم االختيار بين بناء النظام و توريده:  .4

رين، وهما إما أن يتم تطوير النظام داخليا من قبل البنك، أو االعتماد على جهة خارجية متخصصة لتطوير و إدارة مسا

 النظام، ويمكن توضيح ذلك باختصار في اآلتي:

و يعتمد ذلك على قدرة البنك و جاهزيته من حيث البنية التحتية و الكوادر الفنية املؤهلة التصميم الداخلي:   -1

 النظام، و بناءا على جاهزية البنك يتم االختيار بين ثالثة مستويات هي:لتأسيس 

   :أي قيام البنك ذاته بتطوير النظام، وهذا ال يتأتى إال للبنوك املستوى األول: التطوير الداخلي الكامل للنظام

 يحقق هذا املستوى عدة مزايا منها:املتطورة و التي تملك القدرة التقنية و املالية و الكوادر املؤهلة لذلك، و  الكبيرة و

 .يتم تصميم األنظمة وفق متطلبات البنك و أهدافه 
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 .تصميم املنتجات و الخدمات بما يتوافق و متطلبات السوق املصرفية 

 .القدرة على اإلشراف على مخاطر األنظمة و سرعة معالجة أية إشكاليات قد تظهر، ألن التصميم من داخل املؤسسة 

 تصميم الداخلي الكامل بأنه:و يعاب على ال

 .يحتاج إلى مستوى عال من الخبرات في تكنولوجيا نظم املعلومات 

 .يحتاج إلى تكاليف صيانة و استمرارية في تطويره 

   :أي شراء النظام من جهة خارجية متخصصة و من املستوى الثاني :شراء النظام ثم تعديله أو تطويره داخليا

 الءم مع أهداف و متطلبات البنك، و يتميز هذا األسلوب بأنه:ثم تعديله أو تحويره بما يت

 .أقل تكلفة من التصميم الداخلي الكامل 

 .يمكن تعديل النظام وفق متطلبات البنك 

 .السيطرة على املخاطر 

 ويعاب على هذا النوع بأنه يحتاج إلى تكلفة الصيانة و التطوير، باإلضافة إلى تكلفة تحديث و تعديل النظام.

  يتميز هذا النوع بأنه ال يحتاج إلى عدد كبير من املوظفين  ستوى الثالث :شراء النظام و تشغيله دون تعديل:امل

الفنيين والخبراء، باإلضافة إلى السيطرة على املخاطر، و يعاب عليه بأنه قد يحول دون القدرة على تفصيل املنتجات، 

 ويكون النظام نمطي ثابت.

أي االعتماد على شركة خارجية متخصصة في توريد   ية في تصميم و تشغيل النظام: االعتماد على شركة خارج  -2

و تشغيل النظام، أي تقوم الشركة املوردة للنظام بإدارته و تشغيله. و في هذه الحالة يتوجب على البنك اتخاذ عدد من 

 التدابير و اإلجراءات أهمها:

 برة و التقنية العالية.اختيار شركة معروفة في هذا املجال و تتمتع بالخ 
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  إبرام العقود القانونية لتنظيم العالقة مع الشركة، وحماية حقوق البنك و املتعاملين بما فیها خصوصية و أمن بيانات

 البنك، الزبائن، ملكية البيانات، حق رقابة جودة الخدمة، حق انهاء العقد و غيرها.

 و يتميز هذا األسلوب باآلتي:

 تعيين خبراء في مجال التكنولوجيا. ال يحتاج البنك إلى 

 .يزيد من سرعة تطبيق النظام 

 .التكاليف الثابتة منخفضة 

 ولكن يعاب عليه اآلتي:

 .عدم ملكية النظام 

 .يمنع القدرة على تفصيل املنتج 

 .يحتاج البنك للرجوع إلى الشركة للسيطرة على املخاطر 

 انه السيطرة على أمن املعلومات.يتحمل البنك درجة مخاطر عالية تتمثل في إمكانية فقد 

 فیها يتم تجربة النظام على البيانات الحقيقية باستخدام أساليب مختلفة.تجربة النظام:  .5

 1يجري بين وقت و آخر تقييم شامل للنظام و مدى فاعليته.تقييم النظام:  .6

 املحور الثاني: أهم أنواع و تقنيات الجرائم املعلوماتية املصرفية

 من هنا نستعرض أهم الجرائم املعلوماتية ذات األثر على القطاع املصرفي فيما يلي:  

 جريمة االحتيال املعلوماتية:  .1

                                                           

         ،2006األردن،  -،دار تسنيم للنشر و التوزيع، عمان الخدمات املصرفية في البنوك اإلسالمية و التقليديةمروان محمد أبو عرابي ،  1

 .115-114ص
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ن أي طرف من األطراف املتعاقدة على صفقة تجارية سواء بوصفه بائع  عّرفت غرفة التجارة الدولية االحتيال:"   
ّ
بأنه تمك

ينجح دون وجه حق وبطريقة غير مشروعة في الحصول على النقود أو السلع من  أو مشتري أو بنك أو سمسار أو وكيل بأن

  1.طرف آخر"

ه: "سلوك احتيالي أو  Audit Commissionكما عّرفت لجنة أوديت   
ّ
في اململكة املتحدة االحتيال أو الغش املعلوماتي بأن

 .2مالية عالية "خداعي مرتبط بالكمبيوتر، يهدف شخص بواسطته إلى كسب فائدة أو مصلحة 

وقد تطال هذه الجريمة البنوك التقليدية واإللكترونية على حد سواء، واملجرم إّما أن يكون من موظفي البنك أومن  

 التقنيين املختصين في هذه التكنولوجيا. وتتم هذه الجريمة من خالل ثالث أساليب وتقنيات هي:

 املحتالين، خصوصا املوظفين والتقنيين العاملين في القطاع املصرفي  : التي قد يلجأ إلیهااملدخلة البيانات في التالعب

 الذين يعملون على إدخال البيانات في ذاكرة الكمبيوتر عن طريق إدخال معطيات مصطنعة.

كذلك الحال مع بعض املبرمجين الذين يولى لهم تحديث بعض البرامج املصرفية، فيكون بإمكانهم تعديل هذه البرامج   

 أن هذه الجريمة قد تقع على البنوك عبر االنترنت، باستيالء بنحو ي
 
سمح لهم باختالس أرصدة موجودة في البنك، علما

شفير، فيدخل من أي مكان في العالم إلى ذاكرة الكمبيوتر ويقوم بتعديل املعطيات و 
ّ
املجرم على كلمة الّسر أو مفتاح الت

 3أرقام الحسابات لصالحه.

                                                           
   .27،ص2000األردن ،  -، عمان5،ع19مجلة البنوك في األردن، جمعية البنوك في األردن، مج  االنترنت و االحتيال املصرفي،حسام العابد،  1

 .81.ص 2004لبنان،  -، اتحاد املصارف العربية، بيروت مدخل إلى مصارف االنترنت: دراسة قانونيةجورج نهاد أبو جريش،  2
3",Information &  "Internet Banking : The Digital Voyage of Banking & Money in CyberspaceGiannakoudi , Sofia ,  

Communications Technology Law .V1.8 , Issue 3 , October 1999, p205. 
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 تتطلب هذه العملية مهارات فنية عالية ال يجيدها سوى مختصين في عالم املعلوماتية والبرمجة،  :البرامج في التالعب

 وتتم مثل هذه العمليات أثناء تطوير البرامج أو صيانتها من خالل استعمال طريقتين هما:

يمة صغيرة من اإليداعات (، وتقوم على برمجة الكمبيوتر كي يقوم باقتطاع قPerruqueويطلق على الطريقة األولى اسم )  

 أو السحوبات الدورية.

 الطريقة الثانية، فتعرف باسم ) 
ّ
(، وهي عبارة عن استيالء على املال بكميات صغيرة من الحسابات الخاصة Salamiأما

 الكبيرة بشكل ال يالحظ نقصانها، وتحويله إلى حساب خاص يستطيع الجاني استعماله والسحب منه بشكل شرعي. 

   :مع اتساع رقعة املبادالت املالية واملصرفية واشتمالها على شبكة االنترنت التالعب في معطيات البنك عن بعد

وشبكات خاصة مغلقة، ووسط تقنية بث املعلومات عن بعد، ظهرت جريمة الغش املعلوماتي عن بعد من قبل أشخاص 

شبكات واستعمالها من أجل اختالس األموال املرتبطة بها. و خارجيين، وذلك من خالل اعتراض املعلومات املتبادلة عبر ال

 Secarityمن التقاط الشيفرة التي يستخدمها البنك في لوس أنجلس  Stany Rifkinمن أمثلة ذلك ما قام به املبرمج األمريكي 

Pacificول إلى أنظمة ، و ذلك من خالل قيامه باالتصال بشبكة معلومات البنك عن طريق الهاتف، و تمكن من الدخ

معلوماته و زرع فيروس فیها، وقام هذا الفيروس بتحويل املبالغ النقدية من حسابات الزبائن إلى حسابه الخاص به في 

   1نيويورك.

 جريمة إتالف برامج كمبيوتر البنك وبياناته:  .2

ية وسرية البيانات واملعلومات تستهدف التعرض لسالمة وأمن األنظمة املعلومات التي، املنطقية االعتداءات على تقومو  

التي تتضمنها، من خالل التلف الّسريع الذي يلحق بها جراء فيروس رقمي معين يتغلغل في نظام البنك ويتسبب في عطبه 

 2وإيقافه عن العمل، والهدف منه تكبيد البنك خسائر ضخمة، واإلضرار بسمعته بإشاعة مخاوف في نفوس الزبائن.

                                                           
 . 90، ص1990رة، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، القاه حجة املخرجات الكمبيوترية: دراسة مقارنة،أحمد هالل،  1
   .123، ص84، ص2003، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، جرائم الكمبيوتر و االنترنتمحمد أمين رومي،  2
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وصا تلك التي تتعاطى الخدمات املالية عبر االنترنت أساليب وتقنيات معلوماتية تبقي بموجبها أنظمتها و تتبع البنوك وخص   

وكمبيوتراتها املركزية بمنأى عن تلك التي تتصل مباشرة بشبكة االنترنت، حيث تكتفي بنسخة مصغرة عنها لكن كافية 

 لتسيير األعمال.

 رتكاب جريمة إتالف برامج كمبيوتر البنك وبياناته فتتمثل في:أما عن األساليب التقنية املعتمدة في ا   

 :)فهو شبيه بالفيروس البيولوجي من حيث عمله واالنتشار السريع وتكاثره  الجرثومة املعلوماتية )الفيروس املعلوماتي

تعديل برامج أخرى حيث  أينما وجد، وهو عبارة عن برنامج معلوماتي يعمل على تدمير أنظمة املعلومات، ويتمّيز بقدرته على

ف لشبكة 
ّ
يرتبط بها، ويعمل على زيادة حجمها. ويعود السبب في تفش ي هذا الفيروس إلى االنتشار الواسع و االستعمال املكث

 املعلومات خصوصا عبر شبكة االنترنت.

ملصابة من غيرها، وقدرته على ويتميز هذا الفيروس بقدرته على نسخ نفسه في البرنامج الذي يصيبه والتمييز بين البرامج ا   

الّتحكم بالبرامج املصابة وتعديلها، ومن ثم سرقة كلمة الّسر من موقعه على شبكة االنترنت، وقدرته على عدم نقل العدوى 

 إلى البرامج املصابة أكثر من مّرة واحدة، وقدرته على إرسال رسالة بريد إلكتروني لكل مستخدم جهاز كمبيوتر مصاب.

   وهو برنامج يعّده مصّمم النظام املعلوماتي ويثّبته بداخله، وينطلق هذا البرنامج بعد انقضاء  املعلوماتية:القنبلة

مدة محددة على استعمال النظام املعلوماتي بهدف تعطيله أو تدميره أو محو البيانات التي يحتويها، ويكثر استخدام هذا 

 ة وغالبا ما يقوم به موظفين أو تقنيين من الداخل. البرنامج في البنوك و غيرها من الشركات التجاري
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و يمكن تصنيف هذه القنبلة إلى القنبلة املنطقية، تهدف إلى تدمير املعلومات عند حدوث ظرف معين كانقطاع التيار   

، والقنبلة الزمنية التي
 
      تعمل في وقت محدد  الكهربائي وغيرها، أو عند تغّير أمر ما كشطب اسم أحد املوظفين أو زبون مثال

 1998.1( الذي اكتشف سنة Shernobelو في يوم معين مثل فيروس )

 جريمة الدودة املعلوماتية: .3

وهي عبارة عن برنامج معلوماتي يمتاز بقدرته على التنقل عبر الشبكات املعلوماتية، بهدف إعاقة عملها والتشويش علیها    

من خالل شّل قدراتها على التبادل، من أشهر هذه الفيروسات ما سمي بدودة االنترنت والتي أطلقها طالب أمريكي يدعى 

(Robert Morris)  1988عام. 

ع من االعتداءات على األنظمة املعلوماتية داخل الشبكات املقفلة للبنوك والشركات أو عبر شبكة االنترنت هذه األنوا   

يتطلب التدخل السريع للمشّرع لوضع التشريعات الرادعة وتعتبر كل من فرنسا والواليات املتحدة األمريكية السّباقتين في 

 . 1988ذلك سنة 

طرق االحتيال املالي واملصرفي اإللكتروني التي يتعرض لها البنوك والزبائن نختصرها في زيادة على ما سبق، يمكن إضافة   

  2النقاط التالية:

  القرصنة وذلك بعمل برامج ورموز خاصة تهاجم املجمع الرئيس ي الداخلي للبنك أو اختراق املجمعات الرئيسية

ة تحمي نفسها باتخاذ التدابير األمنية ملنع اختراق املجمع ع الداخلي للبنك، وإذا كانت املؤسسة املصرفياملستضيفة للمجّم 
                                                           

األردن،  -، دار وائل للنشر، عمانالصيرفة اإللكترونية: األدوات ومعيقات التوسععبد الفتاح زهير العبدالالت،  -ناظم محمد الشمري   1

 .199،ص2008الطبعة األولى، 
، 2008، مجلة إضاءات مالية و مصرفية، معهد الدراسات املصرفية، الكويت، العدد األول، أكتوبر /نوفمبر االحتيال االلكترونيمقال بعنوان:  2

 . 4-2ص

?p=20&parent=11&m=0701http://kibs.edu.kw/n/pa.asp ،.2009-04-05 

http://kibs.edu.kw/n/pa.asp?p=20&parent=11&m=0701
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الداخلي، فإن املخترق يقوم بسرقة املعلومات والبيانات للمؤسسة  املصرفية أو بيانات الزبائن املالية ثم بيعها للمؤسسات 

 املنافسة بأسعار عالية أو استغاللها لحسابه.

  م املحتال بإحداث أعطال بسيطة فیها تتسبب في إبطاء املجّمع تعطيل شبكة املجمع للمؤسسة املقصودة، حيث يقو

فتصبح الخدمات اإللكترونية التي يقدمها موقع املؤسسة ضعيفة جدا مما يؤثر على جودة الخدمات فیها و يهدد عملها، 

واملؤسسات فيتسبب في انسحاب الزبائن وبحثهم  عن بنوك تقدم خدمات أفضل وأسرع، هذه الطريقة يتخذها املنافسون 

 املصرفية املنافسة للبنك املستهدف.

  عبر مواقع الشراء اإللكتروني غير املوثوقة، حيث يطلب من الزبون إدخال رقم بطاقته االئتمانية، إضافة إلى تاريخ انتهاء

قع املشبوهة صالحية البطاقة وأرقام التحقيق األمنية املدرجة خلف البطاقة ويكون مصيرها االحتيال، كما تقوم بعض املوا

بطلب رقم حساب الزبون الجاري ورقم بطاقة الصراف اآللي الخاصة به وطلب إدخال رقمه السري بحجة الخصم املباشر 

ف 
ّ
من حسابه، في حين يتمكن املحتال من طبع بطاقة مزورة برقم البطاقة األصلية نفسه واستخدامها عبر أجهزة الصرا

 اآللي بالرقم السري نفسه.  

  صطياد اإللكتروني ذلك بأن يرسل املحتال رسالة للضحية باسم مؤسسة معينة يخبره فیها أنه إذا أراد عملية اال

الحصول على خدمة مجانية ما من موقع املؤسسة ، فيكتب بياناته الخاصة، أو قد تصل الضحية رسالة إلكترونية كتب 

خاصة ورقم حسابك بالبنك فيقوم بعض الناس فیها أنك ربحت مليون دوالر وللحصول علیها اكتب اسمك وبياناتك ال

 بكتابة تلك البيانات أمال في الفوز و لكنه في الحقيقة يرسل بيانات املحتال فيستغلها.

  االحتيال من نقاط البيع، إذ ينسخ البائعون في هذه املحالت بيانات الزبون ويقومون بعمليات شرائية كبيرة عبر االنترنت

 أو تحويل مبالغ مالية.

كما يتعّرض زبائن البنوك للعديد من طرق االحتيال اإللكتروني املعتمدة على ثقة الزبائن في البنك، ولكنها في الوقت نفسه   

 ال تمر بسهولة على األنظمة األمنية للبنوك التي تملك حماية كافية ومتطورة ألجهزتها، ونورد أهمها:
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  هذه العملية من أخطر العمليات التي تواجهها البنوك، حيث يقوم سرقة البيانات االلكترونية باستخدام موقع مزور، و

املحتال بإنشاء صفحة إلكترونية ملوقع شبيه باملوقع الحقيقي للبنك يقوم خالله الزبون بإدخال رقم املستخدم والرقم 

حتال الذي يقوم السري الخاصين بالعمليات املصرفية اإللكترونية له عبر االنترنت، فتظهر هذه املعلومات عند امل

 دون أن يشعر الزبون بذلك.
 
 باستخدامها فورا

  ورود رسائل إلكترونية إلى بريد الزبون يذكر فیها أن البنك بصدد العمل على تحديث بياناته وتطوير إجراءاته األمنية

موقع البنك املزيف وأّن عليه إرسال جميع تفاصيل حساباته وأرقامه السرية بالسرعة املمكنة ويتم توجیهه للدخول إلى 

عبر رابط إلكتروني ال يمت ملوقع البنك األصلي بصلة، فيثق الزبون لكون املوقع شبیها باملوقع األصلي فيكتب بياناته املطلوبة 

ويرسلها، أو عبر رسائل إلكترونية مزيفة أو رسائل صوتية من جهات تّدعي أنها شركات خاصة بالبطاقات االئتمانية، تطلب 

 لبيانات من الزبائن.فیها بعض ا

  ومن األساليب األخرى محاوالت اختراق أو سرقة البريد اإللكتروني واملعلومات الشخصية لزبائن البنوك، حيث يقوم

املحتال بهذا العمل لبيع البريد اإللكتروني والبيانات الشخصية للضحية أو االستفادة الشخصية من تلك املعلومات بسحب 

 لضحية إلى حساباته املصرفية.وتحويل مبالغ من حساب ا

  را هي وضع عصابات
ّ
ومن أخطر عمليات االحتيال التي واجهتها بعض البنوك الخليجية في أجهزة الصّراف اآللي مؤخ

متخصصة أجهزة مزيفة لقراءة البطاقات عند مكان إدخال البطاقة في أجهزة الصراف اآللي، تمكنهم من اصطياد أّي بطاقة 

بطاقة صّراف آلي، فيقوم بنسخ بيانات البطاقة وأرقام التعريف الشخص ي املوجودة علیها، باإلضافة إلى ائتمانية بنكية أو 

 تركيب آلة تصوير دقيقة في مكان محدد لقراءة رقم التعريف الشخص ي عند إدخاله من قبل الزبون.

  جميع املعلومات املتعلقة بأرقام االتصال بالزبون واالدعاء بأنه أحد موظفي البنك الذي يتعامل معه الشخص ويطلب

 الحساب وأرقام الهوية الشخصية ضمن طلب تحديث البيانات الذي اعتادت عليه البنوك بشكل روتيني.

 املحور الثالث: عناصر األمان عبر االنترنت و أنظمة الحماية املصرفية 
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 بالنسبة للبنك والزبون مما الشك فيه أّن    
 
 كبيرا

 
ل هاجسا

ّ
بالدرجة األولى، و السيما الناحية املالية، وألّن  السرية تشك

 على أعمال البنك، وبالنسبة للبنوك تمثل 
 
عنصر األمان يمثل راحة نفسية مطلوبة للزبون، و هذا بدوره ينعكس إيجابا

ر عناص
ّ
 مالية وعناصر رئيسية في االئتمان، و عليه البد من توف

 
 رقمية وحقوقا

 
ر األمان وأنظمة البيانات في الحقيقية أمواال

  الحماية للمعلومات املصرفية نختصرها فيما يلي:

 عناصر األمان:   .1

يتحقق األمان من خالل وضع إستراتيجية شاملة ألمن املعلومات، وأمن أنظمة املعلومات املصرفية وموقعه االلكتروني،    

نك، األمر الذي يتطلب من البنك وضع ونظم الحماية الداخلية من األنشطة التي قد يمارسها بعض موظفيه داخل الب

إستراتيجية حماية من االختراقات التي قد تحدث من داخل أو خارج البنك، و التي يجب أن تمتد إلى الزبائن كذلك، قصد 

 للتعامل مع املعلومات وتقدير حمايتها وتوفير مظلة أمن شاملة لنظام البنك والزبون والّنظم املتصلة 
 
 واعيا

 
ضمان نشاطا

    1ها.ب

 لطبيعة العمليات املصرفية االلكترونية، املعتمدة على االنترنت على وجه الخصوص والتي تكون مفتوحة وغير   
 
و نظرا

ه يجب على البنوك التعامل معها بحذر وعقالنية، وعدم إساءة استخدامها لتجنب حجب الخدمة 
ّ
مراقبة بشكل كامل، فإن

 لتوجیهات التالية:عن الزبون، لذا فالبد أن تقوم البنوك بوضع إج
 
 راءات تأديبية وجزائية وفقا

  :وتشمل مراقبة البريد االلكتروني الصادر والوارد، ومراقبة املجموعات اإلخبارية مراقبة استخدام املوظفين لإلنترنت

وغرف الدردشة، ومراجعة املوارد التي يتم تنزيلها أو إرسالها أو حتى استقبالها من خالل االنترنت وغيرها، و ال يمكن للموظف 

 بموافقة امل
ّ
 سؤول عنه مباشرة.  الوصول إلى االنترنت مباشرة من خالل أجهزة املودم إال

                                                           
كترونية عمر شقير، الرقابة و التفتيش و التدقيق على الفعاليات و األنشطة و الخدمات املصرفية التي تقدمها املصارف العربية عبر الوسائل االل 1

لومات و دورها في التنمية االقتصادية، كلية و دورها في تقليل مخاطر العمل املصرفي، املؤتمر العلمي السنوي الثاني حول تكنولوجيا املع

 .175-153، ص2002األردن، الجزء الثاني، ماي  -جامعة الزيتونة، عمان -االقتصاد و العلوم اإلدارية
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   :ال يسمح نسخ أّي مواد ال تتعلق بالعمل املصرفي، أو نسخ مواد تتعلق بالزبائن      أو  منع النسخ الغير مشروعة

إتاحة املجال أمام الغير بنسخ هذه املواد بشكل غير مشروع، و على املوظفين االلتزام بقوانين السرية للبرامج وامللفات و 

 الرسائل وغيرها. 

   :)يحق للبنك استخدام برامج كمبيوتر تقوم بتمييز املستخدمين واملوظفين منع املحتويات الغير مناسبة )غير مشروعة

 .والغير مرغوب فیهم عبر االنترنت، وحجبهم ومنع االتصال بهم والتواصل معهم

   :)ل أو نسخ ملف يعود ملستخدم ال يسمح للموظفين واملستخدمين من تعديمنع الدخول إلى ملفات اآلخرين )الزبائن

الع على ملفاتهم أو بريدهم اإللكتروني.
ّ
 1آخر وبدون موافقته، وال االط

 طرق وأنظمة الحماية املصرفية عبر االنترنت:  .2

تتم حماية البنك عبر االنترنت من خالل حماية كمبيوتر البنك، حيث يوجد في كل بنك جهاز كمبيوتر مركزي يخترق   

قة بمستخدمي الخدمات املصرفية االلكترونية، وهذا يتطلب من البنك وصل هذا الكمبيوتر بشبكة املعلومات املتعل

االنترنت، ومن أجل قيام الزبائن بإدارة عملياتهم التي يجرونها عبر شبكة االنترنت، و هذا قد يجعل البنك عرضة لالختراق، 

 2لذا يتطلب من البنك توفير الحماية بقدر عال من املسؤولية.

 من األساليب التي تعتمدها البنوك لتحقيق هذه الحماية نذكر:

عبارة عن حاجز فاصل بين شبكة االنترنت والشبكة الخاصة التابعة للبنك، لذا يتم توجيه رزم  الجدران النارية:  -

املعلومات إلى السور الحريق الناري مباشرة ومن ثّم يقوم بالتحقق من مصدر هذه املعلومات، ويحدد وجهتها ثم يعطیها 

 ا. ومن ثم يسمح بمرورها أو عدمه.عنوان مناسب داخل الشبكة الداخلية للمؤسسة أو البنك الذي يستخدمه

                                                           
  .177عمر شقير، مرجع سابق، ص 1

-23، ص2000، عمان، 5،ع19األردن، مج مجلة البنوك في األردن، جمعية البنوك في  ،التحديات القانونية للبنك االلكتروني،يونس عرب،  2

33. 
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عبارة عن تطبيق برنامج خاص يتفحص كل أعمدة البيانات واملعلومات التي تدخل "ويمكن تعريف الجدران النارية بأنها:   

أن من و إلى االنترنت، ويمكن ترتيب برنامج الجدار الناري الواقي لالهتمام بأنواع معينة من البيانات، مثل األوامر التي يجب 

تعمل على مقدم االنترنت لديك، ويمكنك أيضا ترتيب الجدار الناري ملنع أي بيانات قد تنشأ عندما يحاول املستخدم 

الوصول إلى مقدم االنترنت لديك، فإن املستخدم يرسل أوامر للمقدم يطلب منه إجراء بعض األوامر إذا أراد االطالع على 

 منه أن يعيد البيانات للصفحة التي ستظهر على صفحة شبكة، فإن مستعرض الشبكة يرسل هذه 
 
األوامر إلى املقدم طالبا

    1الشاشة مرة ثانية.

وعندما يقدم البنك خدمات مصرفية عبر االنترنت فإن الشبكة سوف تقوم بنقل املعلومات من حواسيب البنك ألي زبون،  

يجمع املعلومات ويهيئها بهدف توصيلها إلى طالبي الخدمات وهذه الحواسيب البينية تسمى بملقمات البنك عبر االنترنت، فهو 

 املصرفية عبر االنترنت.

ويلعب هذا امللقم دور الجدار الناري بالنسبة لألجهزة الرئيسية للبنك، وبفضله ال يسمح بالدخول إلى حواسيب البنك،    

 وفي هذه الحالة تبقى آمنة من كل من يريد االعتداء علیها.    

لسبب في ذلك أن عمليات التبادل التي تتم عبر شبكة االنترنت تتم مع امللقم و ليس مع الحواسيب الرئيسية ويعود ا  

للبنك، عندما يبدأ الحديث عن البنوك عبر االنترنت ومشاكل األمان فیها، فإّن الشركات االستثمارية وشركات البرمجيات 

 ن هي استخدام الجدران النارية.  تنصح بأن الطريقة الوحيدة لحماية البنك من املجرمي

تزداد أهمية التشفير عندما يتصل األمر باملعامالت االلكترونية، ألنها تنطوي على معلومات حساسة جدا، من التشفير:   -

ر األمان والّسرية، وتقنية التشفير ال تقتصر على تأدية وظائف 
ّ
هنا جاءت ضرورة ملحة إليجاد وسائل وتقنيات متطورة توف

                                                           
 .107ص  جورج نهاد أبو جريش، مرجع سابق، -رشوان خشان 1



                                       ، الجرائم املستحدثة و آليات مكافحتهاكتاب أعمال امللتقى الوطني املوسوم ب :                                

 
و العلوم السياسية بجامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة ،      كلية الحقوق   ، مخبر نظام الحالة املدنية بالتعاون مع  2019 ماي  05-06     

 الجزائر 

 

 

 

 
96 

اية والسرية الرقمية، بل تلعب دورا كبيرا في تدعيم اإلثبات املعلوماتي، وهذا جعل البنوك تتبنى هذه التقنية لتوفير الحم

 األمن و السالمة للمعلومات واملعامالت والتحويالت املالية التي تتم عبر االنترنت.

تج عنها توليد معلومات جديدة ال يمكن معرفة ويقصد بالتشفير :"القيام بمزج املعلومات الحقيقية بمعلومات وهمية ين  

املعلومات الحقيقية فیها، دون معرفة طريقة التشفير املتبعة واملفتاح الّسري املستخدم في ذلك، وهذا املفتاح يتم االتفاق 

البيانات  عليه بين طرفي عملية املراسلة، ويستخدمه كل طرف من أجل تغيير شكل البيانات الحقيقية عند اإلرسال، ويعيد

  1إلى مضمونها الحقيقي بإزالة البيانات الوهمية عند االستالم و هو ما يسمى بفك التشفير".

وعليه فالتشفير هي عملية تحويل املعلومات املفهومة إلى معلومات غير مفهومة باالعتماد على أجهزة طرفية إلكترونية  

الحال في األشرطة املمغنطة، يقوم بإجراء عملية معاكسة  وإرجاع وبروتوكول سري قابل لالنعكاس ذو وظيفة ثنائية كما هو 

 املعلومات إلى حالتها األصلية.

أو املفاتيح الخصوصية، التي تقوم على أساس استخدام مفتاح خصوص ي، أو رمز في  في التشفير املتماثل و نميز نوعين، 

قة التي تقوم بين أطراف يوجد بينهم عالقة سابقة تشفير الرسائل وفي فك تشفيرها، وهو يصلح فقط في األنظمة املغل

 تسهل معرفة هوية املصدر.

، وهو األكثر انتشارا في البنوك عبر االنترنت، ألنه يوفر قدرا كبيرا من األمان واملوثوقية عبر االنترنت، التشفير غير املتماثلو  

خدام مفتاحين أو رمزين مختلفين، األول خاص بمعرفة ويطلق عليه أيضا باملفاتيح العمومية، وتعتمد هذه التقنية على است

مستخدم االنترنت ويبقى خاصا به، وثاني عام الذي يتم توزيعه وإبالغه لجميع املستخدمين عبر االنترنت و يرغبون بحيازة 

 مفتاح خاص، لتلقي وإرسال معلومات منهم وإلیهم. 

                                                           
 .315،ص 2008محمد الصيرفي، البيع و الشراء عبر االنترنت، املكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، الطبعة األولى،  1
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رية والسالمة للمعلومات تشفير معلوماتي يؤّمن الحماية والّس  وهو بروتوكول : (SSLطريقة )بروتوكول( الطبقة اآلمنة )  -

اإللكترونية املتبادلة عبر االنترنت، ويتميز ببساطة استخدامه، ومجهز للتكّيف والتكامل مع جميع برامج التصفح املعتمدة 

وضمان سالمتها، والتحّقق على شبكة االنترنت، وتهدف هذه الطريقة إلى تشفير الرسائل، ضمان عدم تحوير محتوى الرسالة 

 1من الطرف اآلخر.

، و تستخدم ملقارنة (SSL) و هذه الطريقة نسخة معدلة من طريقة الطبقة اآلمنة :(TLSطريقة أمن الطبقة الناقلة )  -

 الطرق األخرى التي تستخدم في شبكة االنترنت.

 أنها تستخدم  (SSL)طبقة اآلمنة وهذه الطريقة تشبه طريقة ال: (PCT) طريقة تكنولوجيا االتصاالت الخاصة  -
ّ
، إال

والتي تسمى  (SSL)مفاتيح أكثر لزيادة درجة األمان، باإلضافة إلى أّنها تستخدم مكونات أقل من الجزء األول من طريقة 

الذي يشتمل على معلومات الهوية واملفتاح العمومي لكل من املرسل واملرسل ( Hand Shake Protocol)بروتوكول املصافحة 

  2إليه و بعض املعلومات األخرى اإلضافية.

 من   
 
ومزايا هذا البروتوكول أّن له دور في أمور التشبيك وربط الشبكات مع بعضها البعض، كما يتمتع بدرجة عالية جدا

 للمعطيات، ويقوم بتجهيز عمليات فحص األخطاء و إعادة عملية البث، ويقدم 
 
 دقيقا

 
تقارير املوثوقية التي تضمن تراسال

 عن هذه األخطاء إن وجدت ولم يستطع  تصحيحها بنفسه.

                                                           

 ، (Netscapeوقد أطلقته شركة أمريكية ) 1 
 
ويفيد في   (Record Protocol) في العالم، و يقوم على نظامين من التشفير هما و هو األكثر انتشارا

 من املوثوقية و السالمة Hand Shake Protocolنقل املعلومات بسرية عالية، وبروتوكول املصافحة )
 
( يفيد في تبادل املعلومات، و يوفر قدرا كبيرا

 للعمليات التي يتم القيام بها.
 .324،ص 2005مصر، الطبعة األولى،  –، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع ـ اإلسكندريةالتجارة االلكترونيةمحمد الصيرفي،   2
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 لبروتوكول   
 
عندما يتعلق األمر باملوثوقية بالشبكة، ويقوم بتجزئة املعطيات ، PCTوتم تطويره إلى برتوكول جديد  ناجحا

 معينة، تساعده في إعادة تجميعها مع بعضها البعض، ثم يقوم ب
 
إرسالها إلى الهدف املقصود، إلى عدة أجزاء و يعطیها أرقاما

 باستالمها و هذا ما يعاب عليه.
 
 معه ودون استالم إشعارا

 
      1دون أن ينش ئ اتصاال

يطلق علیها الصفقات اإللكترونية اآلمنة التي تجري عبر االنترنت، حيث تم (: SETنظام تأمين التعامالت االلكترونية)  -

ين املعامالت املالية لبطاقات االئتمان عبر شبكة االنترنت والتي تتعرض كثيرا تطويرها بمعرفة شركة فيزا وماستركارد لتأم

لحاالت القرصنة والسرقة، ويهدف إلى توفير األمان واملوثوقية العالية للعمليات التي تتم عبر االنترنت، وتأمين صدورها عن 

د من هوية الزبون أو من الحسابات املصرفية، البنك واملستخدم لها، ويقوم على أساس اعتماد التوقيع اإللكتروني، للتأ
ّ
ك

 وتعتمد هذه التقنية على البطاقات املعلوماتية واملمغنطة كما تتميز بدرجة عالية من األمان.

 ( على املبادئ نفسها التي يقوم علیها النظامChip-Secure Electronics Transactionsيعتمد نظام)(: C-SET) نظام -

SET ، الّنظام إلى رفع درجة األمان للعمليات املصرفية اإللكترونية عبر االنترنت، ويمتاز بسهولة استخدامه ولكن يهدف هذا

-C ونقله، وكذلك يمكن استخدامه في األماكن العامة عن طريق البطاقات الذكية املوصولة بجهاز الكمبيوتر، ويوفر نظام

SET  واتف الخلوية أو املكتب أو املنزل عن طريق االنترنت، ومثل طلب حماية كافية للخدمات املصرفية املقدمة حتى عبر اله

 2كشف للحساب أو تحويل األموال أو الدخول إلى البورصة وغيرها، وهو يوفر حماية ضد الفيروسات.

يتم توثيق املراسالت والتعامالت املصرفية اإللكترونية التي تتم عبر الشبكات باستخدام التوقيع الكودي )الّسري(:   -

التوقيع الكودي أو السري أو باستخدام مجموعة من األرقام أو الحروف أو كالهما والتي يختارها صاحب التوقيع لتحديد 

                                                           
 . 60-57، ص2003األردن،  -، الجزء األول، مكتبة املجمع العربي، عمانتطبيقات االنترنتحسين سالمة،   1
، اتحاد املصارف العربية، رياض الصلح، الوضعيتين التقنية والقانونية بطاقة املصرفية و االنترنت: دراسة حول حسين إبراهيم  قضمان،  2

 .52،ص2002بيروت، الطبعة األولى، 
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 منه فقط، وغالبا ما يرتبط هذا التوقيع السري بالبطاقات البالستيكية و البطاقات 
ّ
شخصيته، وال تكون معلومة إال

 1املمغنطة وغيرها من البطاقات اإللكترونية.

وتعتبر هذه الطريقة األكثر انتشارا من حيث االستخدام في القطاع املصرفي، لذا أصبح لدى معظم البنوك خدمة الصراف    

اآللي التي تعتمد أساسا على البطاقات املمغنطة، حيث أنها تحتوي على بيانات خاصة بالزبون وتكون مشفرة عن طريق 

تشتمل هذه البطاقة على )رقم سري للزبون، رقم الحساب، ورقم البطاقة( دائرة إلكترونية مغلقة مثبتة على البطاقة، و 

ن حاملها من الدخول إلى املوقع اإللكتروني للبنك، ومن ثم استخدام الخدمات املصرفية املقدمة عبر االنترنت، 
ّ
بحيث تمك

 كما هو الحال في استخدامها في جهاز الصراف اآللي.    

التحقق من شخصية املتعامل باالعتماد على الخواص الفيزيائية والطبيعية والسلوكية يقصد به  التوقيع البيومتري:  -

لألفراد مثل البصمة الشخصية، مسح العين البشرية، التعرف على الوجه البشري، خواص اليد البشرية، التوقيع 

من شخص إلى آخر، والتي الشخص ي، ويقوم على حقيقة علمية مفادها أن لكل فرد صفاته الجسدية الخاصة التي تختلف 

بات النسبي الذي يجعل لها قدر كبير من الحجية في التوثيق واإلثبات.
ّ
 تتمّيز بالث

و يتم التحقق من شخصية املستخدم أو املتعامل مع هذه الطرق البيومترية عن طريق أجهزة إدخال املعلومات إلى   

اط صورة دقيقة لعين املستخدم أو صوته أو يده أو بصمته الحاسب اآللي مثل الفأرة ولوحة املفاتيح التي تقوم بالتق

الشخصية، و يتم تخزينها بطريقة مشفرة في ذاكرة الحاسب اآللي، ليقوم بعد ذلك بمطابقة صفات املستخدم مع هذه 

 في حالة املطابقة.
ّ
 الصفات املخزنة وال يسمح له بالتعامل إال

و ما يعاب على التوقيع البيومتري، هو إمكانية نسخ التوقيع بواسطة قراصنة الحاسب اآللي، واالفتقار إلى األمن والسرية   

 حيث تعمل الشركات املنتجة للطرق البيومترية على توحيد نظم عملها كما أنها ال تقدم نتائج كاملة. 

                                                           
 .PINواختصارها  )personal identification number(وتسمى هذه الطريقة باإلنجليزية  1
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يومتري لتأخذ طريقة التوقيع بالقلم اإللكتروني، ومع هذه الطريقة تطورت طرق التوقيع البالتوقيع بالقلم االلكتروني:   -

يقوم مرسل الرسالة بكتابة توقيعه الشخص ي الخطي باستخدام قلم إلكتروني خاص على لوحة معدنية ذات حساسية 

للتحقق  عالية تكون مرفقة مع جهاز الحاسب اآللي فيظهر التوقيع على شاشة الكمبيوتر، وعن طريق برنامج خاص يصمم

من صحة التوقيع باالستناد إلى حركة القلم واألشكال التي يتخذها من دوائر أو انحناءات أو التواءات و غيرها من سمات 

 خاصة بالتوقيع و الذي قد سبق تخزينه بالحاسب اآللي.

ه في التقاط التوقيع ويحتاج التوقيع بالقلم االلكتروني إلى جهاز حاسب آلي ذات مواصفات خاصة تمكنه من أداء مهمت  

  1.من الشاشة والتحقق من مطابقته للتوقيع املحفوظ أي وجود جهة توثيق تضمن عدم التالعب به أو عدم تزويره

بأنه:" عبارة عن مجموعة  1996عرفته لجنة التجارة الدولية التابعة لألمم املتحدة عام التوقيع اإللكتروني )الرقمي(:  -

ة معينة يتحقق التوقيع من خالل اتباع بعض اإلجراءات الحسابية املرتبطة بمفتاح رقمي أرقام تمثل توقيعا على رسال

ه بالضغط على األرقام الخاصة بمستخدم االنترنت يتكون التوقيع اإللكتروني".
ّ
 خاص بالشخص املرسل ومن ثم فإن

ستخدام مفاتيح سرية وطرق حسابية و تتم الكتابة الرقمية للتوقيع وملحتوى الرسالة عن طريق التشفير الذي يتم با  

معقدة "لوغاريتمات" تتحول بواسطتها املعاملة من رسالة مقروءة ومفهومة إلى رسالة رقمية غير مقروءة وغير مفهومة ما 

 لم يتم فك تشفيرها.

    املفتاح العام، و يعتمد نظام التشفير على مفتاحين أحدهما للتشفير و يسمى املفتاح الخاص والثاني لفك التشفير ويسمى   

و يتكون كل منهما من مجموعة من األرقام الحسابية منها يتشكل التوقيع االلكتروني، ويرتبط املفتاح العام باملفتاح الخاص 

 ولكن يتميز عنه بعدم االحتفاظ بسريته وإنما يبلغ إلى املرسل إليه ليتمكن بواسطته من فك شفرة الرسالة.

                                                           
، 2000لبنان،  -، اتحاد املصارف العربية، بيروتحجية اإلمضاء االلكتروني و الخدمات املصرفية و املالية عبر االنترنتمنصف قرطاس، 1

 .238ص
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 باستخدام مفتاحه الخاص وتمريرها من فمن يرغب في التعامل إلك  
 
ترونيا يقوم بكتابة الرسالة والتوقيع علیها إلكترونيا

خالل برنامج خاص بالتشفير في الحاسب اآللي، حيث يقوم هذا البرنامج بتشفير املعاملة بعمليات حسابية معقدة بمقتضاها 

ّرسالة من قراءتها يتعين عليه أوال فك شفرتها باستخدام تتحول الرسالة املكتوبة إلى رسالة رقمية، ولكي يتمكن مستلم ال

 1املفتاح العام الذي يرسل إلى مستلم الرسالة.

 الخالصة:

        إّن العمل املصرفي اإللكتروني بمعناه الواسع عمل ممارس فعال وواقعا في مختلف املؤسسات املصرفية واملالية الكبيرة       

 قنوات الصيرفة االلكترونية ، منها املتصل باالنترنت، أي البنوك اإللكترونية أو بنوك الويب.و الصغيرة، عبر العديد من ال

نستنتج مما سبق أّن العمليات املصرفية اإللكترونية تتعرض إلى العديد من الجرائم واالعتداءات من قرصنة الكترونية   

االلكترونية الغير مشروعة، األمر الذي يتطلب االعتماد على طرق واحتيال الكتروني مالي ومصرفي وغيرها من العمليات 

 ونظم الحماية لتأمينها.

 

 

 

 

                                                           
مؤتمر األعمال املصرفية االلكترونية بين الشريعة  مفهوم األعمال املصرفية االلكترونية و أهم تطبيقاتها،محمود أحمد إبراهيم الشرقاوي،  1

 .45، املجلد األول.، ص2003 ماي 12-10جامعة اإلمارات العربية املتحدة،  -والقانون، كلية الشريعة و القانون 
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ـــــة  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــرائم الفساد املستحدثـــــــــــــــــــــــ  جــــــــــــــــــــــــ

فقيري                                                    عاد                                                                  ــــــــــد. طيبي س

 محمد الشيخ 

 ،مديرة مخبر نظام الحالة املدنية أستاذة محاضرة 

 خميس مليانةالجياللي بونعامة ببجامعة  كلية الحقوق و العلوم السياسية

 

 مقدمة 

 يعتبر الفساد من أخطر الظواهر التي تهدد كيان الدولة واملجتمعات  على جميع األصعدة  سياسيا واجتماعيا واقتصاديا .

فالفساد هو إساءة استعمال السلطة أو املنصب أو القوة العمومية للمنفعة الخاصة أواساءة استعمال السلطة الرسمية 

 ل باملصلحة العامة الكتساب امتيازات شخصية خاصة .أو نفوذ مقابل مال أو خدمات أو إخال

وقد تختلف تعريفات الفساد باختالف إشكاله وأنماطه من دولة ألخرى ومن مجتمع ألخر ومما ال يختلف هو أن انتشار 

الفساد من أهم أسباب ضعف الدول على املستوى الداخلي والخارجي ملا تسببه من تفكك للمجتمع عندما تفتقد فيه 

 ادة القيم.سي
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وباعتبار أن الجزائر ، إحدى الدول التي تهددها هذه الظاهرة ، فقد بادرت إلى اتخاذ بعض التدابير واإلجراءات ملكافحة هذه 

الظاهرة ،وكانت أول خطوة هي مصادقتها على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واتفاقية االتحاد اإلفريقي ملنع الفساد 

. 

الذي حصر  جميع 01-06املشرع بسن نص تشريعي  يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  املتمثل في القانون كما قام 

جريمة استغالل النفوذ ... الخ.  -جريمة الغدر –االختالس –جرائم الفساد  سواء التقليدية  كجريمة الر شوة  في القطاع 

لم تكن موجودة من قبل ) جريمة الرشوة في القطاع الخاص، وأشار إلى الجرائم املستحدثة ضمن جرائم الفساد وان 

 جريمة االختالس في القطاع الخاص (.

 جريمة استغالل الوظيفة ..الخ(. –جريمة تلقي الهدايا 

وهو ما نحاول التطرق إليه  ضمن مداخلتنا هذه  ونبين لها في ثالث حاالت محاور أساسية ، نتناول في املحوراالول  الجرائم 

 صة  بالوظيفة العامة  وفي املحور الثاني  الجرائم الخاصة باملعامالت الدولية  والقطاع الخاص .الخا

 أما املحور الثالث  فسنخصصه للجرائم  املعرقلة للوصول إلى الحقيقة .

 املحور األول : الجرائم املستحدثة الخاصة بالوظيفة .

ع من دائرة تجريم  بعض األفعال  التي تمس بها  وذلك استدراكا  إن املشرع الجزائري  وقصد حماية الوظيفة العامة وس

للقصور الذي كان ينتاب قانون العقوبات  .فجاء قانون الوقاية  من الفساد يصور الجرائم الحديثة التي  تمس بالوظيفة 

 العامة  والتي تتعرض لها  من خالل الفروع اآلتية .

 الفرع األول:. جريمة استغالل الوظيفة 

من قانون مكافحة الفساد  ومن خالل هذه املادة  يشير إلى أركان هذه الجريمة  املتمثلة  33ذه الجريمة جاءت بها  املادة ه

 -فيما يلي :

أوال  .صفة الجاني : أن يكون الجاني موظفا  عموميا  مع استثناء جريمة استغالل النفوذ التي ال تشترط  صفة معينة في 

 الجاني .

 ن املادي : يشمل الركن املادي العناصر التالية .ثانيا . الرك
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 القيام بعمل  آو االمتناع عن القيام بعمل  في إطار ممارسة  الوظائف بشكل  مخالف للقوانين .

 أن يكون السلوك أو العمل املطلوب أداؤه واالمتناع  عنه يدخل في نطاق وظيفة .-2

 ظف هو الحصول على منافع غير مستحقة .الغرض : أن يكون الغرض من السلوك املادي للمو -3

 الفرع الثاني : جريمة عدم التصريح آو التصريح الكاذب  باملمتلكات .

 من قانون مكافحة الفساد  وتقوم هذه الجريمة  على األركان التالية . 36هو ما تضمنته املادة 

 لكاته.أوال . صفة الجاني:هو املوظف العمومي الذي يلزمه القانون التصريح بممت

 ثانيا : اإلخالل بواجب التصريح باملمتلكات .

من قانو ن الوقاية من الفساد ومكافحته 04حرصا على نزاهة املوظف العام وحماية املمتلكات العمومية ألزمت املادة 

 املوظف العمومي بالتصريح بممتلكاته .

 .مضمون التصريح باملمتلكات 1

اعاله)جرد 04نون الوقاية من الساد يحتوي التصريح املنصوص عليه في املادة من قا05محتوى التصريح : حسب املادة -أ

 املمتلكات الجارية واملنقولة التي يحوزها املكتب  أو أوالده القصر ، ولو في الشيوع في الجزائر آو خارج الجزائر .

 ميقات التصريح باملمتلكات .

اب التصريح باملمتلكات يكون عند بداية الخدمة  آو بداية العهدة من قانون  الوقاية من الفساد  أن اكتت04طبقا للمادة 

االنتخابية آو خالل العهد اأو عند تاريخ التنصيب املوظف آو بداية عهدته االنتخابية  ويجري هذا التصريح فور كل زيارة 

 .في املدة املالية  كما يجب التصريح عند نهاية العهدة االنتخابية آو عند انتهاء الخدمة 

 الجهات املنافية للتصريح .-ج  

يكون التصريح  بالنسبة لرئيس الجمهورية وأعضاء البرملان ورئيس املجلس الدستوري وأعضائه ورئيس  06حسب املادة 

الحكومة وأعضائه ورئيس مجلس املحاسبة  ومحافظ البنك  والسفراء والقناصلة والوالة والقضاة أمام الرئيس األول 

 للمحكمة العليا .

 ويكون التصريح أمام الهيئة الوطنية  للوقاية من الفساد ومكافحته  بالنسبة لرؤساء املجالس الشعبية واملحلية . 
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 أنواع اإلخالل بالواجب التصريح باملمتلكات .

 عند التصريح:-1

 امتناع املوظف العمومي امتناعا كامال   عن التصريح بممتلكاته .

بضرورة التصريح مثل التبليغ بواسطة محضر قضائي وإمهاله مدة شهرين  فال تقوم الجريمة بتذكير املعني  36تشترط املادة 

 إال بعد مضیها .

التصريح الكاذب باملمتلكات :يدلي املوظف في هذه الحالة  بتصريحات غير كاملة أو غير صحيحة أو خاطئة أو حرق -2

 االلتزامات يعترضها القانون 

ر جريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب  جريمة عمديه يشترط فیها تعمد املوظف بعدم رابعا : العمد الجنائي  تعتب

التصريح أو التصريح الكاذب وبالتالي فان هذه الجريمة  ال تقوم إذا كان عدم التصريح نتيجة إهمال أو أالمباالة أو غير 

 مقصودة .

 الفرع الثالث: جريمة تعارض املصالح. 

 من قانون الفساد وتقوم في حالة توفر العناصر التالية. 34ثة بموجب املادة هي جريمة حديثة مستحد

 وجود املوظف : وضعية تعارض املصالح .-1

من قانون مكافحة الفساد التي تنص بالزم املوظف 08يكون املوظف ال في وضعية تعارض املصالح  عند خرقه إلحكام املادة 

ع لها إذا تعارض مصالحه الخاصة مع املصلحة العامة  آو أن يكون فساد  ذلك العمومي بإخبار السلطة  الرئاسية  التاب

 التأثير على ممارسة ملهامه بشكل معتاد  وعلى نزاهته وحياده .

عدم إخبار السلطة الرئاسية  القي املشرع مسئولية إخبار سلطته الرئاسية  بوجود حالة تعارض املصالح لغرض ضمان -1

 املصالح التي  يراها املواطن العمومي .الوقاية الرئاسية على 

 الفرع الرابع 

جريمة اإلثراء غير املشروع . تعتبر هذه الجريمة صورة جديدة من جرائم الفساد املستحدثة بموجب قانون الوقاية من 

 من ذات القانون واشرط املشرع عدة عناصر لتوافر الجريمة .37الفساد ومكافحته  حيث نصت علیها املادة 
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 من قانون الوقاية من الفساد . 37فة الجاني : اشتراط أن يكون املوظف عموميا حسب املادة ص-1

 حصول زيادة في الذمة املالية للموظف العمومي .. -2

 تشترط املادة أن تكون الزيادة معتبرة  أي ملفتة للنظر من خاللها .-

 زل فخم .شراء من –تعتبر معيشة املوظف إلى األحسن  بشراء سيارة فاخرة 

 وتقوم جريمة اإلثراء غير املشروع  بمجرد الزيادة التي تطرأ على الحساب البنكي للجاني أو شراءه لعقارات .

ولإلشارة فان حدوث تغيير  في نمط معيشة  الجاني  ليس شرطا  لقيام هذه الجريمة  وكذلك إذا كانت  الزيادة غير معتبرة 

 جنیها الجاني .مقارنة مع املداخيل املشروعة  التي ي

 العجز عن تبرير الزيادة .-3

 تقوم جريمة اإلثراء غير املشروع  إذا عجز املوظف فعال عن تبرير الزيادة في ذمته املالية بكل طرق اإلثبات املتاحة قانونا .

 الفرع الخامس .

ية مكن الفساد  ومكافحته  والتي من قانون الوقا 38جريمة تلقي الهدايا :هو الفعل املنصوص  واملعاقب عليه  بنص املادة 

تحترم كل موظف يقبل من شخص هدية آو آية مزية  غير مستحقة من شانها التأثير في سير إجراء آو معاملة لها صلة بمهامه 

. 

 في فقرتها الثانية  مافبة مقدم الهدية  بنفس عقوبة املوظف العمومي التي يسلمها . 28ولقد أضافت املادة 

 ركان  لقيام هذه الجريمة .ويشترط ثالث أ 

 من قانون الوقاية من الفساد  02أوال : .صفة الجاني أن يكون الجاني موظفا عموميا  حسبما جاء  بموجب املادة 

 ث : قبول هدية أو مزية غير مستحقة .

شترط فیها  االرتباط بأداء تقوم جريمة تلقي الهدية  على تحقق فعل مادي تتمثل في استالم  الهدايا وتلقیها  آو قبولها  ولم ي

عمل أو االمتناع أدائه .وهذا ما يميز الخالف بين جريمة تلقي  الهدايا وجريمة الرشوة السلبية التي تفترض وجود عرض 

جدي لهدية مقابل قضاء حاجة سواء بأداء عمل أو االمتناع عنه .فالتجريم يكون كجزاء للتخطيط من اجل التأثير على 

التجريم إذا كانت الهدية معزولة عن أي قصد مشروع وكانت صادرة عن حسن نية  وبالتالي يكون الهدف  املوظف  وال يقوم
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من التجريم  هو درء الشبهة عن املوظف العمومي والغرض من التجريم ليست الهدية بل الظروف والوقائع التي ثبت تأثيرها 

 الهدية على واجبات املوظف .

 ملزية املستحقة.ثالثا.  : طبيعة الهدية أو ا

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته فنجد أنها وضعت شرطا في الهدية بان تكون هذه الهدية 38إذا تمعنا في املادة 

التي قبلها املوظف من شانها أن تؤثر  في معالجة ملف  أو سير إجراء أو معاملة لها صلة ملهامه  بمعنى أن يكون لصاحب 

 املوظف  الذي قبل الهدية . الحاجة مطلبا يعرضه على

وهنا تختلف صفة تلقي الهدايا عن الرشوة السلبية حيث في األول لم يربط املشرع تلقي الهدايا بانقضاء الحاجة ، أما في 

الرشوة السلبية فربط املشرع  قبول الهدايا بأداء عمل أو االمتناع عن أدائه  فالجريمتان تلتقيان في شرط تسلم املوظف 

 الهدية قبل إخطاره باألمر أو قبل البث فيه . العمومي

 إما إذا تلقاها قبل البث في األمر فال قيام للجريمة، أي أن املكافئة الالحقة غير مجرمة.

 وعليه فان تجريم تلقي الهدايا ليس الهدية بنفسها وإنما الوقائع التي من خاللها

أو مرحلة أو وسيلة في مخطط الفساد وال تجرم إذا كات معزولة  يثبت التأثير على واجبات املوظف .فهي تجرم بوصفها جزء

 عن أي قصد غير مشروع وصادر عن حسن نية .

 رابعا . القصد الجنائي .      

هي من الجرائم القصدية التي تتطلب توافر شرطي العلم واإلرادة   أي علم املوظف العام بأن مقدم الهدية أو املزية له 

 إرادته لعدم ذلك إلى تلقیها .الحاجة لديه واتجاه 

وما يالحظ أنم هذه الجريمة إنه من الصعب إثباتها عمليا ، أي ما إن كانت هذه الهدية هي التي أثرت على سير اإلجراءات ، 

 ولم تكن لظرف أخر أي دخل في تغيير مسار اإلجراءات .

نقص الذي كان ينتاب جريمة الرشوة السلبية كما نالحظ أن املشرع عند تجريمه هذه األفعال يكون قد غطى العجز وال

التي أدت إلى خروج الكثير من التصرفات خارج نطاق جريمة الرشوة ألنها داخلة تحت نطاق الهدية وهذا تطبيقا ملا جاء  

 في الشريعة اإلسالمية والتي  تعتبر الهدايا من الجرائم امللحقة بالرشوة 
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 ت الدولية والقطاع الخاص املحور الثاني: امتداد التجريم للمعامال 

إن اتفاقية األمم املتحدة جاءت بنماذج جديدة من الجرائم لم تكن معروفة في التشريعات الوطنية وأمام التطورات داخليا 

وبالنظر إلى انتهاج سياسة الخوصصة واقتصاد ’ وخارجيا جاء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بهذه النماذج ونص علیها 

ماية منه للقطاع للخاص من جرائم الفساد جرم املشرع. الرشوة واإلختالس  في القطاع الخاص على املستوى السوق وح

وعلى مستوى الخارجي جرم رشوة املوظف العمومي األجنبي سعيا منه للحفاظ على استقرار املعامالت الدولية ’الداخلي 

 ناوله من خالل الفروع الثالثة  التالية :وحماية الوظيفة العمومية على املستوى الدولي وهذا ما سنت

 الفرع األول: جريمة االختالس في القطاع الخاص 

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وتقوم هذه الجريمة على  41هو ذلك الفعل املنصوص واملعاقب عليه في املادة 

 ومي باستثناء اختالفهما في صفة الجاني.أركان ال تختلف كثيرا عن جريمة اختالس املمتلكات من قبل املوظف العم

من ذات القانون أن يكون الجاني شخصا يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص أو يعمل  41أوال : صفة الجاني: تشترط املادة 

 فيه بأية صفة ويكون هذا الكيان يزاول نشاطا اقتصاديا أو ماليا او تجاريا .

ان ب: مجموعة من العناصر املادية أو غير املادية أو من األشخاص الطبيعيين من نفس القانون الكي 2ولقد عرفت املادة 

االعتباريين املنظمين بغرض بلوغ هدف معين ويصلح   على كافة التجمعات مهما كان شكلها القانوني شركات تجارية أو 

 اتحاديات –نقابات –تعاونيات –أحزاب  –مدنية 

بق على الشخص الذي يرتكب جريمة االختالس وال ينتمي إلى أي كيان كما ال تنطبق نجدها ال تط 41لكن بالتمعن في املادة 

 على األشخاص الذين ال ينتمون إلى أي كيان ويرتكبون جريمة اختالس مجتمعين 

 ثانيا: الركن املادي:

 عالقة الجاني بمحل الجريمة. –محل الجريمة  –يقوم على ثالث عناصر وهي السلوك املجرم 

وهنا يثور التساؤل حول عدم ’دون أفعال اإلتالف والتبديد واالحتجاز ’ املجرم :يتمثل في فعل االختالس فقط  السلوك-أ 

إسقاط النموذج القانوني لجريمة االختالس للمال العام على جريمة االختالس في القطاع الخاص بنفس الطريقة التي جاء 

 مالت التجارية الدولية  .بها املشرع بتجريم الرشوة في القطاع الخاص واملعا
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محل الجريمة :تشترط  هذه الجريمة  في املحل مع جريمة  االختالس املمتلكات  من قبل املوظف  العمومي املنصوص -ب

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته واملتمثل في املمتلكات أو األموال او األوراق املالية الخاصة أو  29علیها  في املادة 

 أخرى ذات قيمة . أي أشياء

عالقة الجاني ملحل الجريمة :تشترط املادة من نفس القانون أن يكون  املال محل الجريمة قد سلم للجاني  بحكم مهامه  -ج

يمتد االختالس  إلى املال الذي   29وحصرت هذه املادة االختالس في املال الذي يعهد به الجاني بحكم مهامه . وفي املادة 

 العمومي  بسب وظيفته . يعهد له  املوظف

 ثالثا. الركن املعنوي .

جريمة االختالس هي جريمة عمد ية   تتطلب القصد الجاني بعنصر به  مثلما هو الحال  الفي جريمة االختالس  في املمتلكات  

 من قبل املوظف العمومي .

 الفرع الثاني . جريمة الرشوة في القطاع الخاص 

من قانون الوقاية  مكن الفساد  ومكافحته   40هي الجريمة املنصوص علیها في املادة  جريمة الرشوة في القطاع الخاص

 والتي تاخذ بدورها  نظام ثنائية الرشوة  أي وجود جريمتين مستقلتين  عن بعضهما البعض .

بية  يرتكبها من االولى ايجابية من أي شخص  في مواجهة مدير  كيان تابع  للقطاع الخاص أو من يعمل لديه  والثانية سل

يدير  كيانا تابعا  للقطاع الخاص  أو من يعمل لديه  في مواجهة أي شخص  والنموذج القانوني  لهاته الجريمة  يتشابه 

 كثيرا  مع النموذج  القانوني  لجريمة الرشوة السلبية وااليجابية للموظف  العمومي   مما صب .

متين  ويتمثل في  طلب آو قبول بشكل مباشر آو غير مباشر  مزية غير مستحقة  أوال  .النشاط اإلجرامي : هو نفسه  في الجري

 بالنسبة للرشوة  السلبية  آو الوعد بمزية  آو عرضها  آو منحها  بالنسبة للرشوة  االيجابية .

 ثانيا : مراحل الرشوة . 

 مهما كان نوعه هو نفس محل رشوة املوظف العمومي .

ومن خالل عرض أركان  هذه الجريمة نبين أن الفرق بين الرشوة السلبية هونفسه في الرشوة االيجابية  وهو كل من يدير  

 كيانا تابعا للقطاع الخاص أو من يعمل لديه باي صفة كانت .
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 و موظفي املنظمات الدولية ’ الفرع الثالث:رشوة املوظفين العموميين األجانب 

 ’الرشوة السلبية’ جريمة الرشوة ومميزة لها تنقسم إلى قسمينهي صورة مستحدثة ل

 

والرشوة اإليجابية هذا مع مراعاة أن جريمة الرشوة  في هذه الحالة ترتبط بموظف عمومي  أجنبي ،أو موظف في املنظمات    

وظف العمومي الوطني ، إال الدولية العمومية ، والنموذج القانوني لهذه الجريمة  يتشابه مع النموذج القانوني لرشوة امل

 إن هناك فروق بينهما تتجلى من خالل أركان الجريمة اآلتية :

 أوال : صفة الجاني :أن يكون للجاني احدي الصفتين : 

صفة املوظف العمومي األجنبي : عرفته املادة الثانية ق م ف انه كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا آو إداريا -1

بلد أجنبي ، أي كل شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي  بما في ذلك لصالح هيئة عمومية أو أو قضائيا لدى 

 مؤسسة عمومية .

من قانون مكافحة الفساد ))هو كل مستخدم دولي آو كل 2صفة املوظف في املنظمات الدولية العمومية : عرفته املادة -2

نيابة عنها  فاملشرع يتحدث هنا عن املوظف وليس املوظف العمومي شخص تأذن له مؤسسته من هذا القبيل ، أن يتصرف 

 ، بما يحمل على االعتقاد أن املقصود هو املوظف في نظر املنظمات الدولية العمومية .

ثانيا : الركن املادي : لقد نص املشرع على جريمتين وهما الرشوة السلبية والرشوة االيجابية فاألولى ترتكب من قبل املوظف 

فعنصراها املاديان  هما الطلب ) أي القبول ( وذلك أن رشوة املوظفين         لعمومي األجنبي أو املوظف في املنظمات الدوليةا

العموميين األجانب  وموظفي املنظمات الدولية العمومية قي صورتها السلبية  فتختلف الصورتان من حيث الغرض باعتبار 

تختلف  عن واجبات املوظف  العمومي األجنبي  إما عن الرشوة االيجابية  هي جريمة  أن واجبات املوظف العمومي الوطني

الر اش ي ،  والتي تقع  من جانب أشخاص  ومؤسسات القطاع  الخاص الجزائري  فتتمثل عناصرها الثالث في الوعد ، 

أن الغرض من هذه الجريمة هو الحصول  والتي تم اإلشارة إلیها عن دراسة رشوة املوظفين العموميين ، غير    العرض، املنح 

 على الصفقة أو املحا فظة علیها أو امتياز غير مستحق ذي صلة بالتجارة الدولية أو غيرها . 
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 : الركن املعنوي . ثا لثا 

الركن املعنوي لجريمة الرشوة السلبية يشترط لقيام القصد الجنائي العام من خالل العلم بأنه  يخالف قواعد قانونية 

عاقب علیها ،جزائيا حينما يقوم بهذه الوقائع املادية والنشاطات اإلجرامية وذلك  غير كافي ، بل يشترط القصد الجنائي ي

الخاص القائم على إدراكه انه موظف أجنبي آو موظف يعمل لدى هيئة دولية ، وان صفته هي محل اعتبار تعتمد الطلب 

شخص أخر آو كيان آخر وان تصرفه هذا هو متاجرة بوظيفته ، متى كان  أو القبول بمزية غير مستحقة لنفسه أو لصالح

 الفعل يدخل في نطاق واجباته .

 آما الركن املعنوي لجريمة الرشوة االيجابية يشترط لقيامه توافر القصد الجنائي العام ، وهو علم 

ملستحقة ، وإنها تمس بمصلحة يحمیها القانون الراش ي بالعناصر املادية للجريمة من وعد ، وعرض ، آو منح لهذه املزية غير ا

، وهذا غير كاف بل ال بد أن يعلم الراش ي ، بان الذي يتعامل معه هو موظف أجنبي ، آو يعمل لدى هيئة دولية ، وان تتجه 

بعمل آو إرادته إلى حمل املوظف األجنبي , أو املوظف في هيئة دولية عمومية على االختالل بالتزامك قانوني وهو القيام 

االمتناع عن القيام بعمل من واجباته ، ويكون العمل يدخل في مجال الحصول واملحافظة على صفقة أو امتياز غير مستحق 

 له عالقة بالتجارة الدولية وغيرها .
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ارتبط تطور الجريمة الدولية  بتطور املجتمع الدولي و اتساع مجاله و تعدد و تنوع العالقات بين أطرافه ، فظهرت صور 

جديدة من الجرائم تختلف عن الجرائم التقليدية ملا تتميز به من تعقيد و اتساع مجال ارتكابها بحيث أصبحت أكثر خطورة 

             ما يوصف اليوم بعوملة النشاطات اإلجرامية التي تعّدت حدود الدولة الواحدة  و تهديد للسلم و األمن الدوليين ، و هو 

و عبرت الحدود اإلقليمية للعديد من الدول ، فأصبحت تمس باستقرارها جميعا على حد السواء واتسع خطرها فلم تعد 

 األمن الدولي .لها، بل أصبحت تهدد  تهدد األمن الوطني لدولة معينة  أو األمن القومي 

ب من أعضاء املجتمع  الدولي اتباع استراتيجية معاصرة ملكافحة هذا النوع املستحدث من الجرائم  
ّ
و هو األمر الذي تطل

 بحيث تتماش ى و طبيعتها و خصائصها و تقوم على التعاون املشترك لحماية مصالحها املهددة بالخطر. 

استقرار الدول إلتصافها بالتعقيد و صعوبة متابعة مرتكبیها و توقيع العقاب فطبيعة هذه الجرائم التي باتت تهدد أمن و 

بت تكاثف الجهود الدولية من خالل التعاون ، خاصة      و أنه بتطور وسائل االتصال و النقل بات من الصعب 
ّ
علیهم تطل

 جد قصير .مالحقة املجرمين و القبض علیهم لسهولة فرارهم و انتقالهم من دولة ألخرى في وقت 

كما أن اعتماد مرتكبي الجرائم املستحدثة على الوسائل التكنلوجية املتطورة في االتصال   و التواصل يصعب مهمة 

 السلطات املكلفة بالتحقيق ،و بالتالي لن تتمكن من كشف الحقيقة بذات السهولة التي كانت في الجرائم التقليدية . 

املتطورة بل إن أكثر الدول املتطورة من الناحية التكنلوجية و االقتصادية و حتى  و األمر ال يقتصر  فقط على الدول غير 

 العسكرية تجدها عاجزة بمفردها في مواجهة هذا النوع املستحدث من الجرائم العابرة للحدود و مالحقة مرتكبیها. 

            أمام حالة دولة تتمسك  بسيادتها و تعتبر مسألة الحدود بين الدول  أول عائق قد تواجهه الدول ، خاصة عندما تكون 

و تطالب باحترام مبادئ منظمة األمم املتحدة القاضية بعدم التدخل في شؤونها الداخلية و تحديد مجال اختصاصها 

       اإلقليمي على اعتبار أن أي مسألة في حدودها تعد من صميم اختصاصها و تتمسك باختصاصها حفاظا على خصوصياتها 

 ضمانا ألمنها. و 
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و بذلك تأكدت أهمية موضوع التعاون بين الدول في مواجهة و مكافحة اإلجرام املستحدث     و الذي ال يخرج عن تعبير 

التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة بوجه عام ، و هو من أهم املبادئ التي اعتمدتها الجمعية العامة في مختلف 

 1تلف الكيانات بضرورة تعاونها عن طريق منظمة األمم املتحدة  توصياتها املقدمة للدول و مخ

       و تجد فكرة التعاون مصدرها في إرادة الدول و قبولها التنسيق بينها على جميع املستويات األمنية و القضائية و اإلدارية ،  

و تعّبر عن ذلك باملوافقة على اتفاقيات التعاون و ما فیها من بنود تخدم املصالح املشتركة للدول األطراف فیها ، ثم بعد 

ذلك العمل على خلق موائمة بين هذه االتفاقيات و تشريعاتها الداخلية من خالل تكريس فحواها ) بنود االتفاقية ( في 

 تحديث تشريعاتها الجزائية بما يتناسب و خطورة هذه الجرائم . تشريعاتها  ، و العمل بوجه خاص على 

فالتعاون إذن هو مشاركة للدول سواء كانت ثنائية أو جماعية و تنسيق لجهودها للتوصل إلى أحسن طرق ملكافحة  الجرائم 

  2املستحدثة  

 و تكون مبادرات الدول كما ذكرنا في شكل :  

  عقد اتفاقيات تعاون تحدد  أسس و مبادئ مشتركة لتقريب النظم القانونية لبعضها البعض و توحيدها 

  توحيد القواعد املتعلقة بمرحلة التحري و املتابعة القضائية لتسهيل القبض على املجرمين في أي مكان و منع

 افالتهم من العقاب .

                                                           
      ق سوماتي شريفة : السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مواجهة الجريمة املستحدثة ، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم ، كلية الحقو .    1

 361، ص  2018، سنة  1و العلوم السياسية ، جامعة الجزائر 
،  2006، طبعة  60عن مراد هالل : الوقاية من الفساد و مكافحته على ضوء القانون الدولي ، نشرة القضاة ، عدد   رجع نفسه ،    نقال .امل 2

 86الديوان الوطني لألشغال التربوية ، ص 
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ل من أجل تحقيق التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة املستحدثة ، لذا و تهدف دراستنا ابراز اآلليات التي تتبعها الدو 

 نتساءل عن طبيعة هذه اآلليات و فعاليتها ، و هل هي نفسها تلك املتبعة في مجال مكافحة الجريمة بوجه عام ؟

 و لإلجابة عن هذه اإلشكالية تم تقسيم  الدراسة للمحاور التالية :

 اإلتفاقية الدولية وسيلة تعاون دولي ملكافحة الجريمة املستحدثةاملحور األول : اآلليات 

 املحور الثاني : األساليب الدولية املستحدثة لتحقيق تعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة املستحدثة .

 

 املحور األول : اآلليات اإلتفاقية الدولية وسيلة تعاون دولي ملكافحة الجريمة املستحدثة 

قيات الدولية بأنواعها دورا مهما و جوهريا في مجال مكافحة الجريمة بشكل عام      و الجريمة املنظمة بوجه تلعب االتفا

 خاص .

 أوال : االتفاقيات الدولية متعددة األطراف 

           أدركت الدول خطورة الجرائم املستحدثة بأنواعها ، بوصفها عابرة للحدود ، منظمة و دقيقة التنفيذ و سريعة التطور ،

   و لذلك أبرمت العديد من الصكوك و املواثيق الدولية

 أ . اتفاقيات األمم املتحدة في مجال مكافحة الجريمة املستحدثة 

يأخذ التعاون الدولي شكله في اإلتفاقيات الدولية و لذلك سعت منظمة األمم املتحدة في إطار تطّور الجريمة بشكل عام و 

الجرائم املنظمة إلبرام العديد من االتفاقيات التي تهتم بمعالجة الظاهرة و أسباب استفحالها في املجتمع الدولي بحيث 

 و من أبرز اتفاقيات األمم املتحدة في هذا الشأن :    هّددت كيانه و وجود جميع الدول.    
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  1 1988اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اإلتجار غير املشروع باملخدرات و املؤثرات العقلية لسنة  .1

ابرمت هذه اإلتفاقية من أجل وضع ضوابط ملكافحة تهريب املخدرات و املواد النفسية           و اعتماد عقوبات ضد 

 :  2ها و قد ورد فیها  مرتكبی

  تجريم فعل اإلشتراك في تهريب املخدرات و املخدرات العقلية و تكييفه بأنه جناية 

  . اعتبار ارتباط جريمة تهريب املخدرات و املواد النفسية بجرائم أخرى بمثابة  ظرف مشدد 

 . استفادة الجهات العاملة على مكافحة تهريب املخدرات من مصادرة أموال  و عائدات جرائم املخدرات 

  توحيد الجزاءات املقررة  لجرائم اإلتجار غير املشروع بالعقاقير املخدرة و األنشطة اإلجرامية املرتبطة بها 

 ن و إعطائها األولوية من خالل اإلسراع في دعوة الدول األطراف للتعامل بجدية و حرص مع طلبات تسليم املجرمي

 البت بطلبات التسليم دون أي تأخر غير مبرر 

 . الزام الدول األطراف بحماية مناطق و موانئ التجارة الحرة من خالل منع مهربي املخدرات من استغاللها 

فقد حددت هذه اإلتفاقية التدابير التي يجب على الدول اتخاذها  لتسهيل التعاون بينها من أجل مكافحة االتجار غير 

صراحة على أهمية التعاون القضائي فيما بينها من أجل مكافحة املشروع في املخدرات و املؤثرات العقلية ، و نصت  

 : 3قات أو عند املحاكمة ، و حددت ألجل ذلك ثالث طرق تتمثل في استفحال انتشار املخدرات سواء في مرحلة التحقي

                                                           
 28موقع في  14- 95و صادقت  علیها الجزائر بتحفظ بموجب مرسوم رئاس ي         1990/  11/  11. دخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ في   1

  1995يناير 
سية ، . نسيب نجيب : أليات التعاون القانوني الدولي في مكافحة الجريمة املنظمة ، مقال منشور باملجلة النقدية للقانون     و العلوم السيا  2

   140 – 139، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، ) شرح ضوابط اإلتفاقية في        ص  2019العدد األول ، 
  1988من إتفاقية  مكافحة اإلتجار غير املشروع باملخدرات و املؤثرات العقلية لسنة  11،  08،  06. انظر املواد   3
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  تسليم املجرمين 

  التسليم املراقب 

 املساعدة القانونية املتبادلة 

  

  2000اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية  لسنة  .2

 من خالل النص على :  تضمنت هذه االتفاقية  املسائل اإلجرائية  في مجال التعاون الدولي

  من اإلتفاقية  13مصادرة املمتلكات غير املشروعة الناتجة عن الجرائم     ) م

) 

  من اإلتفاقية(  16تسليم املطلوبين ) م 

  من االتفاقية (  17نقل السجناء ) م 

  من االتفاقية ( 18املساعدة القانونية املتبادلة ) م 

 من  20خاصة               ) م التعاون على استخدام أساليب التحري ال

 االتفاقية (

  من االتفاقية (  21نقل اإلجراءات الجنائية ) م 

  من االتفاقية ( 28تبادل املعلومات ) م 

  من  29التعاون من أجل التدريب و املساعدة التقنية                  ) م

 االتفاقية( 

  (حماية الشهود  2/  29حماية الشهود ) املادة 
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  من االتفاقية ( 19التحقيقات املشتركة ) املادة 

 

 1 2003اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لسنة  .3

تتميز جرائم الفساد بخطورتها التي تهدد املجتمع الدولي ملا لها من خصوصية و إلرتباطها بالجرائم املنظمة العابرة للحدود 

منظمة األمم املتحدة من خالل النصوص الدولية ، مما يتطلب اتحاد و تكاثف الجهود ملكافحتها ،و هو ما حرصت عليه 

 التدابير الالزمة ملكافحتها . التي تلتزم الدول من خاللها باإلتخاذ 

 2  14/12/2005و دخلت حيز التنفيذ في  2003/  10/  31و تعد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد التي اقرت في 

 3مصدرا أساسيا مهما ضمن القواعد الدولية ملكافحة الفساد 

                                                           
دولة  123وقعت علیها  2003. تندرج اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ضمن خطة األمم املتحدة التي تبنتها الجمعية العامة في أكتوبر  1

 دولة منها : الجزائر ، مصر ، جيبوتي ، األردن . 25ة عربية و صدقت علیها دول 13من بينها 
املتضمن مصادقة الجزائر بتحفظ على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  2004/  04/  19املؤرخ في  128- 04. انظر املرسوم الرئاس ي رقم  2

 الفساد 
يباجتها إلى أنه ظاهرة عبر الوطنية تمس كل املجتمعات                 و اإلقتصاديات . لم يرد في االتفاقية تعريف دقيق للفساد لكن أشارت د 3

مما يتطلب تعاون دولي ملنع انتشاره و مكافحته . و حددت بعض مظاهره و هي : غسيل األموال ، الرشوة ، اختالس املمتلكات أو تبديدها ، 

 ير املشروع ، الرشوة في القطاع الخاص ، إعاقة سير العدالة ، ..استغالل النفوذ ، إساءة استعمال الوظيفة ، اإلثراء غ
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لكشف عنها و تقرير التعاون الدولي في مجال جاءت ملنع اإلحاالت الدولية للموجودات املكتسبة بطرق غير شرعية و ا

 1استرادادها ) املوجودات ( 

 و تضمنت هذه االتفاقية ما يلي : 

  التدابير الوقائية ملكافحة الفساد 

 :  2حدد الفصل الثاني من االتفاقية التزامات الدول باإلتخاذ التدابير الوقائية ملكافحة الفساد من خالل ما يلي   

لحرص على وضع سياسة ناجعة و فّعالة من أجل مكافحة الفساد  و الوقوف على  دعوة الدول ل  

 تنفيذها كأحد أولى أولوياتها . 

دعيم مشاركة مؤسسات املجتمع املدني  من خالل ما لديها من تصورات   و استراتيجيات مناسبة  ت 

 ملكافحة الفساد 

 وفير كل ما يلزم ضمانا لتحقيق النزاهة و الشفافية ت 

ض التزام على الدول بتحقيق موائمة بين النصوص الداخلية لها و اإلتفاقيات الدولية ملنع الفساد ر ف 

 من جهة و تسهيل أطر التعاون الدولي  املشترك من جهة أخرى.

                                                           
. و قد  فصلت املادة األولى من االتفاقية  65، ص  2010. أحمد محمود نهار سويلم : مكافحة الفساد ، الطبعة األولى ، دار الفكر ، عمان ،  1

تسهيل سبل التعاون و املساعدة الدولية في - الناجعة ملنع و مكافحة الفساد في األهدف املرجوة منها و املتمثلة في : تدعيم التدابير الالزمة  و 

 تعزيز النزاهة و املساءلة و اإلدارة السليمة للشؤون العمومية و املمتلكات العمومية .  –استرداد املوجودات 

 414، و ألكثر تفصيل في التدابير راجع نفس املرجع ص  143. نسيب نجيب ، مرجع سابق ، ص  2
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  قواعد التجريم و العقاب 

ورد في الفصل الثالث من االتفاقية النص على  قواعد التجريم  من خالل تحديد األفعال التي تكيف بأنها جرائم الفساد 

، بما يلزم الدول على اعتبارها كذلك ) جرائم فساد ( في تشريعاتها الداخلية . و قد اشتملت نصوص التجريم في االتفاقية 

د و أهمها : كل أفعال اختالس أو تبديد أو تسريب األموال التي يقوم بها املوظف على مختلف صور و أشكال و مظاهر الفسا

 العمومي و كذلك الرشوة و استغالل النفوذ و إساءة استعمال السلطة و اإلثراء غير املشروع و غيرها .

  تنظيم اإلتفاقية ألطر و سبل التعاون الدولي ملكافحة الفساد 

املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة ، اتبعت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد منهجا متكامال على غرار اتفاقية األمم 

، فباإلضافة لألحكام التي عرفت اإلتفاقية سالفة الذكر و املتعلقة  1للتعاون الدولي وردت أحكامه في الفصل الرابع      منها

،  أدرجت هذه اإلتفاقية فصل مستقل 3، و التسليم 2اإلنابة القضائية  ب باملساعدة القضائية املتبادلة ألغراض املصادرة،و 

يتعلق باسترداد املوجودات ، كما اهتمت بتنظيم أحكام املساعدة القانونية  و التعاون القضائي في املسائل املدنية و اإلدارية 

 . 4ذات الصلة بالفساد دون شرط توافر ازدواجية       التجريم  

 . 5الدول ليشمل حتى نقل األشخاص املحكوم علیهم من خالل ابرام الدول إلتفاقيات في هذا اإلطار و امتد تعاون 

                                                           
  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 50 – 43. انظر املواد   1
 من اإلتفاقية  47 – 46. انظر املواد  2
 من االتفاقية  44 – 43. النظر املواد  3
 375سوماتي شريفة : مرجع سابق ، ص .   4
 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد .   50 – 43. انظر املواد من   5
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 ، اإلتفاقيات الدولية في مجال مكافحة اإلرهاب الدولي .4

 ذكر منها على سبيل املثال:ن 

  1999االتفاقية الدولية ملنع و قمع تمويل اإلرهاب 

  2005النووي اإلتفاقية الدولية الخاصة بقمع اإلرهاب 

 

 ثانيا :  االتفاقيات الثنائية آلية ملكافحة الجرائم املستحدثة 

 أ .  أهمية االتفاقيات الثنائية في مكافحة  الجرائم املستحدثة    

تظهر أهمية االتفاقيات الثنائية كآلية ملكافحة الجرائم املستحدثة في الحاالت التي تجد الدول نفسها غير قادرة وحدها على 

متابعة مرتكبي الجرائم ، فتلجأ لدولة أخرى تشترك معها في املصالح من أجل التعاون معها، و قد عرفت الجزائر هذا النوع 

 ديد من املناسبات لتسهيل مكافحتها للجرائم املستحدثة . من االتفاقيات الثنائية في الع

 

 

 ب . االتفاقيات الثنائية املوقعة من طرف الجزائر في مجال مكافحة الجرائم املستحدثة
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أبرمت الجزائر عدة اتفاقيات في هذا اإلطار منها االتفاقية الجزائرية الفرنسية الخاصة بالتعاون الثنائي في املجال الجزائي  

و التي تضمنت سبل التعاون بين البلدين في املجال العملياتي و التقني  عن طريق املساعدة املتبادلة ملكافحة  2003ة سن

 1الجرائم املعقدة و املستحدثة كجرائم اإلتجار غير املشروع باملخدرات ، اإلرهاب الدولي، جرائم املعلومات .....

 

 املحور الثاني : األساليب الدولية املستحدثة لتحقيق تعاون دولي في مجال مكافحة الجريمة املستحدثة  

 أوال :  التعاون الدولي عن طريق تسهيل تبادل املعلومات 

نين  يسهل أسلوب تبادل املعلومات للوقاية من ارتكاب الجرائم و متابعة مرتكبیها ألنه يسمح بمساعدة أجهزة تنفيذ القوا

بمتابعة نشاط املنظمات اإلجرامية . و تهتم بضمان تبادل املعلومات  جهات ذات طابع إداري و قانوني ، ففي الجزائر تتمثل 

 هذه الجهات في : 

  الجهات ذات الطابع اإلداري : و تتمثل في املؤسسات املالية ، خلية اإلستعالم املالي، الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد 

 اون القانوني : و تتمثل في أجهزة اإلستخبارات الجنائية ، األجهزة القضائية جهات التع 

 ثانيا : تسلــــــيم املجرمين 

 2يعد نظام تسليم املجرمين من أقدم صور التعاون الدولي و أنجعها في املواد الجنائية 

                                                           
 . 382. سوماتي شريفة ، مرجع سابق ، ص   1
لقانوني التعاون الدولي في املسائل الجنائية املتعلقة بمكافحة اإلرهاب ، مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات و الجريمة ،برنامج التدريب ا . 2

 .  37، ص  2012على مكافحة اإلرهاب ، األمم املتحدة ، نيويورك ، 
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والتسليم  إجراء قانوني تطلبه دولة من دولة أخرى يتواجد الشخص املطلوب على إقليمها         ) أراضیها (  من أجل 

 .1محاكمته أو لتنفيذ عقوبة صادرة ضده 

من ويعد تسليم املجرمين من أهم وسائل التعاون الدولي القضائي ملا له من فعالية في ردع الجناة و معاقبتهم  عما ارتكبوه 

  2أفعال مجرمة و منع فرارهم من العقاب 

و ترتكز هذه الوسيلة على وجود اتفاقيات ثنائية أو إقليمية بين الدول تقتض ي التزام الدولة التي يتواجد على اقليمها 

 .3الشخص املطلوب تسليمه للدولة الطالبة له ليقّدم أمام قضائها  

ثة و املنظمة التي تتميز بانتقال مرتكبیها من دولة ألخرى هروبا من املالحقة و تظهر أهمية التسليم خاصة في الجرائم الحدي 

القضائية و العقاب ، و قد نصت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية على التعاون الدولي لتسليم 

 املجرمين 

ن املعوقات التي ترتبط إما بموضوعه أو بالشخص املطلوب و لكن ، بالرغم أهمية التسليم إال أنه في الواقع يلقى العديد م

 تسليمه .

                                                           
 -2011تسليم مرتكبي الجرائم الدولية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة وهران ، الجزائر  ، . بن زحاف فيصل : 1

  22 – 21- 20- 19، ص  2012
العربية ، القاهرة محمد عبد هللا حسين العاقل : النظام القانوني الدولي للجريمة املنظمة عبر الدول ، دراسة نظرية تطبيقية ، دار النهضة .  2

 639، ص  2010، 
لة . تدريست كريمة : معوقات نظام تسليم املجرمين كآلية للتعاون القضائي الدولي ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية ، مقال منشور بمج 3

 31، ص  2النقدية للحقوق و العلوم السياسية ، املجلد الثاني ، العدد 
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فتطرح مسألة الشخص موضوع التسليم اشكال حول عالقته بالدولة الطالبة له عندما يكون أحد رعاياها ويملك جنسيتها 

و حالة تعدد جنسية ، كما تطرح حالة أن تكون للشخص جنسية مخالفة لجنسية الدولتين الطالبة و املطالب منها التسليم 

 املطلوب تسليمه أو انعدام جنسيته .

 ثالثا : املساعدة القضائية 

تظهر اهمية املساعدة القضائية الدولية  املتبادلة كإجراء قضائي في أنها  تسّهل ممارسة االختصاص القضائي لدولة ما  ، 

األطراف في االتفاقية لتقديم املساعدة املتبادلة  فعندما يتم ارتكاب أحد الجرائم وفقا للنصوص الدولية  يظهر دور الدول 

بداية من التحقيق و وصوال للمالحقة  وباقي اإلجراءات القضائية املتعلقة بهذه الجرائم سواء تلك التي تتعلق بمتابعة أو 

أو القيام  مباشرة التحقيق مع شخص طبيعي أو اعتباري  ، ومن أهم صورها اإلنابة القضائية من أجل سماع شهادة شهود

 1بتنفيذ عمليات تفتيش أو فحص األدلة أو متابعة تنفيذ األحكام 

و هي أيضا كل تعاون بين السلطات القضائية للدول في مسائل إجراءات التحقيق و املحاكمة للحصول على األدلة الكافية 

 2تهربهم  من العقوبة  إلتمام املالحقة القضائية و إصدار األحكام بتوقيع العقاب على املجرمين منعا من  

و تكون املساعدة القانونية املتبادلة إما تلقائية أو بطلب ، وهذه األخيرة هي الصورة الغالبة في مجال التعاون القضائي 

الدولي من أجل سماع شهادات األشخاص ، اإلستماع لألشخاص من أجل الحصول على األدلة ، تقديم املعلومات ، إجراء 

 3الحجز     و التجميد ،فحص األشياء واملواقع  التفتيش و الضبط و 

                                                           
  180: املنظمة الدولية للشرطة الجنائية اإلنتربول ،  دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ، الطبعة الثانية، ص  . منتصر سعيد حمودة 1
 91، ص  1996أحمد فتحي سرور : الوسيط في قانون العقوبات ، الطبعة السادسة ، .  2
في مكافحة الفساد ، مذكرة ماستر ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة . علي فريد عوض أبو عون ،التعاون الدولي في مجال الوقاية  3

 .  40، ص  2014-2013أم البواقي ، 
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و قد اشترطت االتفاقيات الدولية مجموعة من الشروط الواجب توافرها عند تنفيذ طلب املساعدة القضائية ،و هي نفسها 

 :  1التي يتطلبها تسليم املجرمين مع إضافة شروط خاصة البد من توافرها لتصح املساعدة و تتمثل في  

  املساعدة دون املساس باملبادئ األساسية للنظام القانوني تنفيذ طلب 

  تنفيذ طلب املساعدة دون املساس بمتطلبات األمن و النظام العام و سيادة الدولة    و مختلف اإللتزامات الناشئة

 عن معاهدات املساعدة القانونية املتبادلة .

 

 خاتمة 

من خالل مداخلتنا تأكد لنا  أن التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة يحتاج إلى تظافر الجهود الدولية في املجاالت 

 القانونية و القضائية و تعزيز االتصاالت و التنسيق بين الدول  

الدولية و اعطتها أولويتها و  و يحقق التعاون نتائجه متى التزمت الدول باإللتزاماتها الدولية الناشئة عن مختلف النصوص

قيمتها من خالل موائمة النصوص الداخلية لها و اتخاذ جميع التدابير لضمان تنفيذها ، دون أن يقف مبدأ السيادة عائقا 

 أمامها بحيث تصبح عديمة الفعالية.

 

 قائمة املصادر و املراجع :

                                                           
  418. سوماتي شريفة ، مرجع سابق ، ص   1
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.آليات مكافحة الجرائم املستحدثة على الصعيد الدولي: جريمة اإلتجار بالبشر نموذجا   

 

ال ــــــــــــــــــــــد. إدرنموش أم  

"  ب"أستاذة محاضرة   

 ري ،تيزي وزوكلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة مولود معم

  

 مقدمة :

يعيش اإلنسان في كنف املجتمع , وفي سبيل ذلك يلتزم باحترام القوانين و التنظيمات املفروضة فيه , غير أن بعض أفراد 

               املجتمع قد ينحرفون مرتكبين بالتالي لجرائم مختلفة , يكوم القانون الداخلي قد سبق له تجريم األفعال املشكلة لها , 

فإن هذه األخيرة قد تأخذ أبعادا دولية إذا ما كانت األفعال املرتكبة انتهاكا للقواعد اآلمرة للقانون  و بالحديث عن الجريمة

 الدولي بفروعها املختلفة .

قد يساهم التطور العلمي و التكنولوجي في تطوير أساليب ارتكاب الجريمة أو حتي في طمس معاملها خاصة إذا أخذت هذه 

كبت في إطار شبكات متخصصة في اإلجرام املنظمة , و الظاهر هو بروز أنواع جديدة من الجرائم األخيرة بعدا دوليا ,و ارت

 ,تتطلب تجهيز ترسانة قانونية وهياكل فعالة ملواجهتها وهي الجريمة املستحدثة .
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إن  الجريمة املستحدثة صورة من صور الجرائم املتقدمة زمنيا على عدد كبير من التشريعات العقابية , و ذلك نتيجة 

للتطورات السريعة في امليادين العلمية و التكنولوجية و يتمثل معيار التمييز في هذه الجرائم في استخدام التقنيات الحديثة 

مترتب عن عدة أسباب يأتي في مقدمتها استغالل ما توصلت إلیها الثورة التكنولوجية و املتطورة في ارتكابها , فهي حاصل 

 التي نعيشها اليوم , وهي متميزة  من حيث الحرفية في اإلعداد والتخطيط و التجهيز الدقة .

رق إلى النظام من بين صور الجريمة املستحدثة انتقينا جريمة االتجار بالبشر , ومن خالل هذه املداخلة سنحاول االتط

القانوني الدولي لجريمة االتجار بالبشر كنموذج للجريمة املستحدثة )أوال( ثم سنتطرق إلى اآلليات الدولية ملكافحة جريمة 

 االتجار بالبشر و البحث في فعاليتها )ثانيا(.

 

 أوال : اإلطار املفاهيمي للجريمة املستحدثة على ضوء النصوص الدولية :

 :_تعريفها 1

الجريمة املنظمة بهياكلها التنظيمية وطقوسها التقليدية , عرفت منذ أقدم العصور , إال أنها لم تكن على شاكلة أنماط إن 

الجريمة املنظمة املعاصرة ,إن التحديث الذي طرأ على الجريمة املنظمة لم يقتصر على الصفات التنظيمية أو الطقوس أو 

جريمة املنظمة في عدة اتجاهات جعلت بعض أنماطها تندرج ضمن قائمة الجرائم القواعد العامة فحسب , بل امتد تطور ال

املستحدثة ومن تلك التحوالت , استغالل الجريمة للعناصر التطور االقتصادي السريع , فهذه الجريمة املستحدثة عابرة 

ملين في األجهزة الحكومية واملؤسسات للحدود وتستقطب عناصرها من بين العلماء و خبراء املعلوماتية و رجال السياسة والعا

( . تعتبر الجريمة املستحدثة ظاهرة إجرامية أفرزتها 1املالية ,وتستخدم كافة عناصر التكنولوجية الحديثة لتحقيق أهدافها )

باملسائل تيارات إنحرافية برزت على الساحة اإلجرامية و هي وليدة التحوالت التي شهدتها الحياة املعاصرة في كل ما له صلة 
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االجتماعية و االقتصادية و الثقافية و غيرها , و هي تتصف بدهاء و مكر فاعلیها وقدرتهم على التخفي كما تتميز بدقة التنفيذ 

( ويرى البعض اآلخر بأنها الجريمة التي جاءت بها الحضارة املادية الحديثة و 2و خطورته و باستخدام التقنيات الحديثة )

ا للمجرم أن يحقق أهدافه اإلجرامية , و ال يتمكن القانون من مالحقته بفضل ما أحاط به نفسه من التي يمكن عن طريقه

 (3وسائل يخفي بها أفعاله اإلجرامية )

_اللواء محمد أمين البشري , التحقيق في الجرائم املستحدثة , الطبعة االولى , جامعة نايف العربية للعلوم 1

 . 49_48,ص  2004ث , الرياض , األمنية ,مركز الدراسات والبحو 

_رفيق الشلي , مدى كفاءة األجهزة األمنية في التصدي للظواهر اإلجرامية , الظواهر اإلجرامية املستحدثة وسبيل 2

 .127, ص 1999مواجهتها , أكاديمية نايف للعلوم االمنية , الرياض ,

لبحريني منها وأثرها على األمن , مركز اإلعالم األمني , االكاديمية امللكية _محمد علي قطب , الظواهر اإلجرامية املستحدثة وموقف املشرع ا3

 للشرطة

كما تعرف بأنها جريمة متنوعة ومعقدة من األنشطة اإلجرامية و العمليات السريعة واسعة النطاق املتعلقة بالعديد من 

يم , تضم آالف املجرمين من مختلف الجنسيات السلع والخدمات غير املشروعة , تهيمن علیها عصابات بالغة القوة و التنظ

, و تتم بقدر كبير من االحتراف و االستمرارية وقوة البطش , و تستهدف الربح املالي و اكتساب القوة و النفوذ باستخدام 

 (.1أساليب عديدة ومختلفة )

يشمل مجموعة متعددة من األفعال من خالل ما تقدم يظهر انه ال  يوجد تعريف باإلجماع لهذه الجريمة , فهو مفهوم قد 

 اإلجرامية , و أشكاال مختلفة من املنظمات اإلجرامية , ويعود ذلك لحداثة مصطلح

الجريمة املنظمة و لوجود خالفات و صعوبة صياغة تعريف عالمي لها و يعود ذلك الختالف األنظمة القانونية من دولة 

 (. 2ألخرى)
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الجريمة العابرة للحدود الوطنية , ينبغي أن يكون متوازنا , و ال يكون ضيقا ألن ذلك ومن الواجب اإلشارة إلى أن تعريف 

( 3يؤدي إلى عدم فعالية مكافحة اإلجرام املنظم , وأن ال يكون واسعا حتى ال يؤدي للمساس بالحريات والحقوق الفردية )

. 

_محمد فوزي صالح , الجريمة املنظمة و أثرها على حقوق اإلنسان , بحث لنيل شهادة املاجستير في القانون الدولي لحقوق 1

 .10,ص  2009_2008كلية الحقوق , املدية , السنة الجامعية اإلنسان , جامعة يحي فارس , 

العدد  21حتها , مجلة دمشق للعلوم اإلقتصادية و القانونية , املجلد _ مايا خاطر , الجريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنية وسبل مكاف2

 .511, دمشق , ص  2011_3

 .513_املرجع نفسه , ص 3

 

 _ جريمة اإلتجار بالبشر كنموذج للجريمة املستحدثة :2

 :_ مفهوم جريمة اإلتجار بالبشر 1

ر بالبشر , وهو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات ,بأنها أقدم صور اإلتجا 1926عرفتها اإلتفاقية الخاصة بالرق سنة 

 الناجمة عن حقوق امللكية كلها أو بعضها ,وقد جاءت املادة األولى على النحو التالي :

 _الرق هو حالة وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق امللكية كلها أو بعضها .1
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علیها أسر شخص ما أو احتجازه أو التخلي عنه للغير قصد تحويله إلى _تجارة الرقيق تشمل جميع االفعال التي تنطوي 2

 ( .1رقيق بغية بيعه أو مبادلته وكذلك عموما أي إتجار باألرقاء أو نقل لهم)

في املادة  1956كما عرفتها االتفاقية التكميلية إللغاء الرق و االتجار بالرقيق و األنظمة و املمارسات املشابهة للرق سنة  

         ابعة منه , ويقصد به كل األفعال التي ينطوي علیها أسر شخص أو احتجازه أو التخلي عنه للغير قصد تحويله إلى رقيق الس

و جميع األفعال التي ينطوي علیها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته , وكذلك عموما أي اتجار باألرقاء و نقل لهم أيا كانت 

في املادة األولى الفقرة )أ( منه بأن االتجار  2005كما عرفته كذلك اتفاقية مجلس أوروبا سنة  (2الوسيلة املستخدمة )

بالبشر هو تجنيد أو نقل  أو إيواء أو استالم األشخاص عن طريق التهديد باستعمال القوة أو غير ذلك من أشكال القسر أو 

وقد وضعت األمم املتحدة بروتوكوال ملكافحة ظاهرة اإلتجار االختطاف أو االحتيال و الخداع أو إساءة استخدام السلطة . 

بالبشر ومنع و معاقبة االتجار بالبشر وبخاصة النساء و األطفال وهو البروتوكول املكمل إلتفاقية االمم املتحدة ملكافحة 

العامة لألمم املتحدة الجريمة املنظمة عبر الوطنية , الذي اعتمد وعرض على التوقيع و اإلنضمام بموجب قرار الجمعية 

 (3.وصادقت الجزائر على هذا البروتوكول و قامت بتعديل قانونها العقابي بما يتماش ى مع أحكامه) 2000نوفمبر  15املؤرخ في 

 .1926_املادة األولى من اإلتفاقية الخاصة بالرق لسنة 1

افحة جريمة اإلتجار بالبشر , رسالة إلستكمال _مهند حمود عبد الكريم الشيلي ,فاعلية اآلليات الدولية و الوطنية ملك2 

 , ص  2013الحصول على شهادة املاجستير في القانون العام , كلية الحقوق , جامعة الشرق األوسط , 

_د لنكار محمود , علي لعور سامية , الحماية الجنائية لجريمة اإلتجار بالجنس البشري , مجلة البحوث و الدراسات 3

 . 315,ص  2007سنة  14أوت سكيكدة , العدد 20ة اإلنسانية , جامع

من خالل ما سبق يتبين لنا أنه و من خالل  التعريفات التي أوردتها اإلتفاقية الدولية لجريمة اإلتجار بالبشر , يظهر تدرج 

مثل هذا النوع  في األفعال املكونة لها ,لغاية وصول تعريف شامل , و هذا التدرج يعود لتطور و عصرنة الوسائل في ممارسة
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من االتجار , فقد حددت االتفاقيات السابقة بعض الصور و األفعال املكونة للجريمة منها األسر ة التخلي و البيع و املبادلة 

, ومع التطور املالحظ في الوسائل اإلجرامية كان ال بد من مسايرته و إضافة صور جديدة , وهو ما جاء به البروتوكول الدولي 

ورا أخرى لإلتجار باألشخاص كالتجنيد مثال كما حدد أغراض االستغالل بدقة و هي غرض االستغالل حيث أظاف ص

 (.1الجنس ي و الطبي )

 من خالل ما سبق يظهر أن جريمة االتجار بالبشر تقوم على ثالثة عناصر وهي :

 تقبالهم ._ األفعال ويقصد بها أفعال تجنيد األشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو اس1

_ الوسائل املستخدمة في ارتكاب الجريمة , تشمل التهديد بالقوة و استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف 2

أو االحتيال أو إساءة استعمال السلطة , أو استغالل حالة الضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو بعض املزايا بغية نيل 

 ى الضحية .موافقة شخص له سيطرة عل

_ أغراض االستغالل و تشمل استغالل دعارة الغير أو سائر أشكال االستعمال الجنس ي أو السخرة أو الخدمة قسرا و 3

 (.2االسترقاق أو املمارسات الشبیهة بالرق و االستعمار و نزع األعضاء )

 

املاجستير , كلية الحقوق , جامعة الجزائر , السنة الجامعية ,  _حمودي أحمد , النظام القانوني لجريمة االتجار بالبشر , مذكرة لنيل شهادة1

 ,23_ 22, ص  2015_2014
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ي _طالب خيرة , جرائم االتجار باألشخاص و األعضاء البشرية في التشريع الجزائري و االتفاقيات الدولية , رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ف2

 .27, ص  2018_2017ة الجامعية القانون , جامعة أبي بكر بلقايد , تلمسان , السن

 

 ثانيا_ اآلليات الدولية ملكافحة جريمة اإلتجار بالبشر :

 أ_جريمة االتجار بالبشر على مستوى األمم املتحدة :

أصبحت الجريمة خطرا يهدد أمن العالم بأسره , لذا ال بد من مواجهتها دوليا , و على الصعيد الدولي هناك العديد من 

تعمل على مكافحة هذه الجريمة , و على رأسها منظمة األمم املتحدة و كذلك مجموعة من االجهزة املتخصصة األجهزة التي 

. 

        , و هي اإلتفاقية الي بنتها األمم املحدة  1926قامت عصبة األمم ألول مرة على الصعيد الدولي بوضع اتفاقية منع الرق سنة 

بخصوص "اإلتجار" فقد ورد في اتفاقية حظر اإلتجار باألشخاص و استغالل دعارة ,أما  1953و عدلتها باتفاق الرق لسنة 

 تلته االتفاقية التكميلية إلبطال الرق ة و اإلتجار بالرق و املمارسات الشبیهة له , 1951الغير سنة 

من خالل أجهزتها  أكدت األمم املتحدة على ضرورة تحقيق التعاون بين الدول في مكافحة هذه الظاهرة اإلجرامية سواء

املتخصصة أو املنظمات الدولية التي تعمل في إطارها , و في سبيل ذلك قد تم عقد العديد من املؤتمرات الدولية الهدف 

منها وضع اتفاقيات دولية خاصة بمكافحة الجريمة املنظمة , من أهمها  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة 

 (1عبر الوطنية )
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ديسمبر  22املؤرخ في  58_137ي إطار األعمال و الجهود التي تمارسها األمم املتحدة في سبيل مكافحة الجريمة نجد القرار و ف

 و الذي ناشدت فيه الدول األعضاء بتسيير و دعم التعاون الدولي ملكافحة اإلتجار بالبشر . 2003

 

 .11_ محمد فوزي صالح , املرجع السابق , ص 1

تعقد االمم املتحدة مؤتمرات مخصصة للجريمة كل فترة و ذلك منذ نشأتها تقريبا , بالرغم من أن تفش ي  و بصفة عامة

ظاهرة اإلجرام املنظم لم يبدء منذ زمن بعيد , و قد طرحت األمم املتحدة فكرة مكافحة الجريمة املنظمة من خالل املؤتمر 

, و سلسلة من املؤتمرات منها ما يتعلق  1980اثل في كركاس , و تاله مؤتمر مم 1975الخامس ملنع الجريمة في جنيف 

بمكافحة جرائم الياقات البيضاء , و مكافحة النشاطات اإلرهابية , و اتفاقيات البحث في أشكال التعاون ملكافحة الجريمة 

 و سبل مكافحتها و مكافحة اإلتجار باألشخاص .         العابرة للقارات

 الدولية :ب_دور الشرطة الجنائية 

 1989سبتمبر , و بالنسبة للجريمة املنظمة فانها أنشأت سنة  7و 3خالل مؤتمر فينا بين   1923نشأت هذه املنظمة سنة 

فرعا متعلقا بالجريمة املنظمة من أجل دراسة الجوانب املتصلة    بالجريمة و إيجاد قاعدة املعلومات خاصة باملنظمات 

فیها , تقوم هذه املنظمة بتحليل املعلومات املتوفرة بانتظام لمي تتمكن من تحليل  اإلجرامية و األشخاص املتورطين

(,ومن بين األهداف التي تسعى املنظمة لتحقيقها ,تشجيع 1املعلومات املتوفرة باملنظمات اإلجرامية و التمكن من شلها )

لفة ,و تعمل بصفة مشتركة على القضاء على التعاون املتبادل بين الشرطات الجنائية في حدود القوانين الوطنية املخت
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(. 2و بالتالي يمنع على املنظمة التدخل في القضايا ذات الطابع العسكري أو الديني أو العرقي )              الجرائم العامة , 

 ومن بين املجاالت التي تنش بها املنظمة نجد جريمة املتاجرة باألشخاص .

 

 .523ق , ص _ مايا خاطر , املرجع الساب1

_ علي محمد جعفر , اإلجرام املنظم العابر للحدود وسياسة مكافحته , بحث منشور في مجلة األمن و الحياة الصادرة عن 2

 195, ص , 270األكاديمية نايف للعلوم القانونية , الرياض , العدد 

 ج_ جهود مكافحة الجريمة على الصعيد اإلقليمي :

و  2005ية تجرم فعل االتجار باألشخاص , ومن أهم هذه االتفاقيات اتفاقية فرسوفيا هناك اتفاقيات إقليمية و ثنائ

,  2005ماي  16املسماة باالتفاقية األوروبية ملكافحة االتجار بالبشر الوقعة من قبل الدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي في 

, وعلى املستوى العربي تم اعتماد القانون العربي  2000ة و أحكامها ا تختلف عن األحكام التي جاء بها بروتوكول باليرمو لسن

 .  2005االسترشادي من قبل وزراء الداخلية العرب عام 

و قد أوجب القانون الدولي على الدول األعضاء فقط باالتفاقيات الدولية الخاصة بمنع االتجار باألشخاص اتخاذ إجراءات 

غير األعضاء , وكان من الضروري أن يضع مبدءا يقض ي بمنع هذا االتجار و على الالزمة ملنع هذا االتجار و لم يلزم الدول 

جميع الدول أن تمنعه ,ألن عدم وضع مثل هذا املبدأ يعطي للدول غير األعضاء فرصة السماح باالتجار بهم بسبب عدم 

 (,  1عضويتهم في االتفاقية)
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 .18ص 17_حمودي أحمد , املرجع السابق , ص 1

 خاتمة :

خالل ما تم التطرق إليه , ومن خالل دراسة جريمة االتجار بالبشر كنموذج للجريمة املستحدثة , يظهر أنهت في األصل  من

               ما هي إال استمرار لظاهرة املتاجرة بالرق التي عرفتها البشرية منذ األزل , وهي مساس صارخ بالحقوق األساسية لإلنسان

 سماوية املختلفة و مختلف النصوص الدولية و االتفاقيات .و املكرسة في الشرائع ال

تعتبر جريمة االتجار بالبشر من الجرائم املنظمة ومن أهم صورها , و قد عرفت انتشارا دوليا كبيرا ساعدها في ذلك التطور 

اني و منها الجريمة ضد التكنولوجي و العلمي , و يمكن في هذا املجال ربط هذه الجريمة بالجرائم التي تمس الضمير اإلنس

 اإلنسانية إذ يعتبر فعل الرق ة االستعباد من أهم األفعال املشكلة لها .

و في هذا املجال ال بد من تكافل الجهود الدولية بداية من الطبقات األساسية للمجتمع من خالل تكريس و تطوير و تعزيز 

و شخصه , دون أن ننس ى تكافل جهود املنظمات الدولية املبادئ األساسية لحقوق اإلنسان خاصة تلك املاسة بكرامته 

 املختلفة و كذا األجهزة املتخصصة املختلفة بغرض مواكبة سبل املكافحة آلليات االرتكاب ,

 قائمة املراجع :

ة ,مركز اللواء محمد أمين البشري , التحقيق في الجرائم املستحدثة , الطبعة االولى , جامعة نايف العربية للعلوم األمني-1

 .  2004الدراسات والبحوث , الرياض , 
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 البث التلفزي واإلذاعي ومجال إنتهاك حقوق املؤلف

 

   د.                                                                                                            _الدكتورة تومي هجيرة

 كباهم سامي

أستاذة محاضرة قسم " أ" كلية الحقوق والعلوم السياسية                                    جامعة الجياللي بونعامة 

 بخميس مليانة 

 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة 
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 امللخص: 

حيث تثار مسألة إمكانية  تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مكانة حقوق املؤلف في البث الفضائي لهيئات التلفزة والراديو،

االعتداء على حقوق املؤلف في ظل االنتشار الواسع لهيئات البث كما يمكن االعتداء على برامج بعض القنوات من قبل 

أقرانها،وفي سبيل تحقيق أهداف املوضوع انتهجنا الوصف والتحليل للوقوف على مكانة هذه الحقوق في القانون الجزائري، 

 إلى مجموعة نتائج نذكر منها: تالزم العالقة بين حق املؤلف ومجال نشاط هيئات التلفزة واإلذاعة . وخلصت هذه الدراسة

 القنوات الفضائية، حق املؤلف، الحماية القانونية، القانون الجزائري. الكلمات املفتاحية :

Résumé: 

Cette étude vise à mettre en évidence le statut du droit d'auteur dans la radiodiffusion par satellite de 

télévision et de radio, où la question de la possibilité de violation du droit d'auteur à la lumière de la 

prolifération des organismes de radiodiffusion et peut être attaquée par des pairs des programmes de 

certaines chaînes, et afin d'atteindre les objectifs du sujet, nous avons décrit et analysé les Le statut de ces 

droits dans la législation algérienne, a conclu l'étude à un ensemble de résultats, notamment: la relation entre 

le droit d'auteur et le domaine d'activité de la télévision et de la radio. 

les mots clés : Les chaînes satellitaires_ Droit d'auteur_ Protection juridique_ Loi algérienne 

  مقدمة :
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ع نطاق التعامل بها دفع للوجود بسلوكات وأفعال حديثة، بروز تقنيات وتكنولوجيات  اإلعالم واالتصال واتسا

نتيجة االستخدام لهذه التكنولوجيات ويعد البث الفضائي عبر األقمار الصناعية من بين أهم املمارسات لهيئات التلفزة 

االهتمام على  واإلذاعة، وما لهذه األخيرة من تأثير على األشخاص وعلى الجماعة، وفي موضوع هذه الورقة البحثية نركز 

وحق املؤلف، باعتبارهما يتالزمان فحق وحتى على مستوى األنترنت العالقة بين البث الفضائي سواء التلفزي أو اإلذاعي 

املؤلف مجاال لبرامج هيئات التلفزة واإلذاعة، فالتلفزة أو اإلذاعة هما الوسيلة األكثر متابعة واألقدر على التأثير، في ظل 

تجلت العوملة التقنية في أوضح صورها،  حيث  ،ي بتكاثر عدد القنوات الفضائية بعد ما كان العدد محدوداتميز الوضع الحال

من خالل القنوات الفضائية خاصة بعد ما ضمن املشرع الجزائري وكرس هذا البعد للخواص مما فتح تسابقا نحو بعث 

احتكار القطاع، فأصبح بهذا االنفتاح البث الفضائي القنوات الفضائية، بعد ما ظلت الحكومة حريصة ملدة طويلة على 

 .التلفزي واإلذاعي مجال استقطاب لرجال األعمال واملستثمرين، وبرزت  القنوات  الخاصة االستثمارية

في ظل وجود تسابق محموم وتنافسية بين القنوات الفضائية حيث تثار مكانة املؤلف  وتتجلى أهمية املوضوع

اعل األول في معادلة برامج هذه القنوات، وما قد يترتب عن األفعال غير قانونية التي تتعلق بحقوقه وحقوقه باعتباره الف

في التأسيس القانوني للحقوق التي  أهداف املوضوعأو بحقوق هيئة بث إذاعي أو تلفزي على حساب أقرانها، لذلك تكمن 

حقوق املجاورة التي يكفلها القانون لهيئات البث ، حيث يمكن أن تمس سواء حقوق املؤلف باعتباره محور العملية أو بال

وكل ذلك من خالل اإلجابة نسعى إلبراز الحماية القانونية لهذه الحقوق في ظل التنافسية املوجودة بين هذه الفضائيات ،

في بث القنوات بهذا الصدد والتي تتمحور حول مكانة حقوق امللكية الفكرية للمؤلف  على اإلشكالية التي يمكن أن تثار 

 الفضائية 

وفي سبيل تحقيق أهداف هذه الدراسة انتهجنا الوصف تارة والتحليل تارة أخرى، ملتمسين قدرة النصوص 

مفاهيم القانونية الجزائرية على ضمان هذه الحقوق، ولإلملام بجوانب املوضوع تم تقسيمه إلى محورين أساسين هما:_ 
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_ صور إنتهاك حق املؤلف في البث التلفزي واإلذاعي، وكل ذلك في التفصيل ؛املؤلفحول البث التلفزي واإلذاعي وحق 

 املوالي:

 وحق املؤلف املحور األول :  مفاهيم حول البث التلفزي واإلذاعي

نتطرق في هذا املحور ملختلف املفاهيم ذات الصلة بالبث وهيئاته، كما نبين املقصود باملؤلف وأهم حقوقه، وذلك في 

 التفصيل املوالي.

 : البث وهيئاته1

 أوال :البث 

ـــــبث اإلذاعـي أو قـــــنـــــاة ." ــــدمـــــة الـ ــــدمـــــة :...._ خـ آن  اتصـال موجـهـة للـجـمهـور بوسـيـلة إلـكـترونـية تـلـتقط في هـي كل خـ

الحصص التي  بــرنــامــجـهــا الــرئــيــس ي مــكـونــا من ســلــســلـة مــتــتــابــعـة من واحــد من طــرف عــمــوم الجــمــهــور أو فــئـة مــنـه ويــكـون 

 1".تحتوي على أصوات

التي تعمل على نشر بعض املقاطع واملؤثرات  التطورات التي مست التلفزة واإلذاعة، وهي الخدمةواملالحظ أن آخر 

الوقت الحاضر متابعة العديد من محطات الهيئات التقليدية تبث على شبكة  الصوتية في املواقع اإللكترونية، إذ يمكن في

وتمكن خدمة التلفزيوني أو اإلذاعي عبر بروتوكول اإلنترنت في عمومها من الحصول على مشاهدة القنوات املختلفة، اإلنترنت، 

تلفزيوني االعتيادي، وتعمل هذه حيث يتمكن من استقبال الصورة والبث التلفزيوني أو اإلذاعي بشكل  مضاهي للبث ال

التقنية من خالل خوادم خاصة تقوم الشبكة عند طلب قناة معينة بتوجيه الرزم واالتصال إلى جهاز الحاسوب لتوفير 

                                                           
،الجريدة  يتعلق بالنشاط السمعي البصري   2014،فبراير سنة24وافـق امل 1435ربيع الثاني عام 24مؤرخ في 04 - 14قانون رقــم  7املادة  1

 . 2014مارس  23املوافق لـ  1435جمادى األولى  21،املؤرخة  16الرسمية الجزائرية العدد 
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البث التلفزيوني أو اإلذاعي ويتطلب هذا اإلجراء اتصال إنترنت سريعا، بينما تعمل وحدات البث التلفزيوني أو اإلذاعي 

 .تيادي على التقنية التلفزيونية عبر األقمار الصناعية والبث الهوائيالفضائي االع

من املادة السابقة يتضح أن البث هو خدمة تتمثل أساسا في إيصال محتوى للجمهور إلكترونيا، حيث يتكون 

بث عبر األنترنت أيضا الحصص التي تحتوي على أصوات، ومن املادة يستنتج أن ال ســلــســلـة مــتــتــابــعـة مناملحتوى من 

 مكفول في القانون الجزائري.

 ثانيا:هيئات البث 

معالم   04/14، وحدد الــــــــقانون رقم 1شخص معنوي صاحب حق مجاور لحق املؤلف والفنان هيئات البثعتبر ت

املؤسسات  قطاع السمعي البصري في الجزائر وفتح هذا املجال الذي كان مغلقا منذ االستقالل للقطاع الخاص ممثال في

 04/14 من القانون رقم  05 واملادة  03والشركات التي تخضع للقانون الجزائري املرخص لها، وهذا ما جاء بناء على املادة 

لها تتشكل من القطاع العمومي وكذا األشخاص  صال السمعي البصري املرخصصراحة حينما أكدت أن خدمات االت

خص لـهـا املر  على أنه :" تتشكل خدمات االتصال السمعي البصري  حيث نص، املعنويون الذين يخضعون للقانون الجزائري 

ـــاع الـــعــــمـــوميمـــؤســــســـات وهــــيـــئـــات وأ ـشـأة من قـبلاملنضـوعـاتـيـة املو من الـقـنـوات  ة ، أو أشـخـاص معـنوي جــــهـــزة الــــقـــطـ

 .بالجنسية الجزائرية " رأسـمــالـهـا أشــخـاص طـبــيـعـيــون أو مـعـنــويـون يـتــمـتـعـون  تلكويميـخضـعـون للـقانـون الجـزائري 

الثقافي ، فهي تبتكر أساليب لتوصيل األعمال وتضطلع هذه الشركات صاحبة الحقوق بدور أساس ي في االقتصاد 

 .الثقافية للمستهلكين وتوفر بذلك دخال للفنانين واملؤلفين تضمنها قوانين حقوق التأليف والنشر

 : املؤلف وحقوقه2

                                                           
 .9، ص 2017سنة  1املجلد  16الجوزي جميلة وقوري أسية، واقع امللكية الفكرية في الجزائر، مجلة االقتصاد الجديد، العدد  1
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  أوال:املؤلف:

منتوج ذهني  يشير الفقه بصدد تعريف املؤلف بحيث اعتبر املؤلف هو: "الشخص الذي أعلن للجمهور بأن املصنف املعني

 .1له" 

ويضيف الفقه أن أصحاب الحقوق املجاورة لحقوق املؤلف تشمل فنانو األداء كاملغني واملمثل ومنتجو التسجيالت 

 .2السمعية والسمعية البصرية ناهيك عن أعمال البث للحصص والبرامج التليفزيونية 

،كل شــخص يــبــدع  رســومامل ـؤلف في مـفـهـوم هذاامل"يـقصـد بـالـفـنان أو  كما جاء تعريف املشرع الجزائري على أنه :

 ،بــأي صـــفـــة كــانت أو في أدائـه أو تــنـــفــيـــذه األدبي أو التقـني في إبداع أو إنجاز عمل أو منتوج فني أو يــشــارك بـعــمــله الــفــني أو

 ،3" الدعائم ،وعـــلى جـــمــيع

 ثانيا: حقوق املؤلف:

                                                           
،موسوعة حقوق امللكية الفكرية _حقوق امللكية الفكرية والحقوق املجاورة )دراسة مقارنة بين تشريعات الجزائر ،تونس عجة الجياللي  1

ة ،املغرب ،مصر ،األردن والتشريع الفرنس ي ،األمريكي واالتفاقيات الدولية( ، منشورات زين الحقوقية، بيروت _لبنان ، الطبعة األولى ،سن

 .166،ص 2015
حمان خلفي ،الحماية الجزائية لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت _لبنان، الطبعة األولى ،سنة عبد الر  2

 .7،ص 2007
م،يحدد أساس ونسبة اشتراك  2014قبراير سنة 9هـ املوافق لـ  1435ربيع الثاني عام  9املؤرخ في  69_14مرسوم تنفيذي رقم من  2املادة  3

العدد  داءات الضمان االجتماعي التي يستفيد منها الفنانون واملؤلفون املأجورون على النشاط الفني و/أو التأليف ،الجريدة الرسمية الجزائريةوأ

 .2014فبراير سنة  18املوافق لـ  1435ربيع الثاني عام  18املؤرخة بـ 8
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يعتبر الحق األدبي للمؤلف أحد الجوانب الهامة في امللكية األدبية والفنية، وهو ينصب على حماية : الحق األدبي للمؤلف-أ

شخصية املؤلف كمبدع للمصنف، وحماية املصنف في حد ذاته، وهو بهذا املعنى ينطوي على جانبين أحدهما احترام 

بدعا، والجانب الثاني هو حماية املصنف باعتباره مستقل وذا قيمة بصرف النظر عن مؤلفه، شخصية املؤلف باعتباره م

 ومن هنا يحتج بالحقوق األدبية لحماية سالمة املصنف الفكري باسم املصلحة العامة حتى بعد وفاة املؤلف.

صراحة على النحو 1 05-03من القانون  03فقرة  21: أما بالنسبة للحق املادي والتي أقرته املادة  الحق املالي للمؤلف -ب

 التالي: " تمارس الحقوق املادية من قبل املؤلف شخصيا أو من يمثله أو أي مالك آخر للحقوق بمفهوم هذا األمر."

ره وإبداعه الذهني، كما أنه حق استئثاري يقرر الحق املالي للمؤلف هو عبارة عن قيمة مالية  ترجع له مقابل ابتكا

للمؤلف و خاصية هذا الحق أنه مؤقت، إذ ينقض ي بمجرد مرور مدة معينة يحددها القانون، وفي إطار هذا الحق للمؤلف 

ذهني الحق املالي للمؤلف يتمثل في إعطاء كل صاحب إنتاج أن يقوم باستغالل مصنفه بما يعود علي باألرباح املالية، ومنه 

 ا. حق احتكار استغالل هذا اإلنتاج بما يعود عليه من منفعة أو ربح مالي، وذلك خالل مدة معينة ينقض ي هذا الحق بفواته

منه، يمكن تحديد مضمون الحق املالي  28و  27املذكور سابقا، خاصة في املواد  05-03وبالتطرق إلى القانون رقم 

 27ها بخصوص مصنفه والتي تدخل في إطار الحق املالي، حيث جاء نص املادة أو التصرفات التي يمكن للمؤلف القيام ب

 منه على ما يلي: " يحق للمؤلف استغالل مصنفه بأي شكل من أشكال االستغالل والحصول على عائد مالي منه.

 التالية: كما يحق له دون سواه مع مراعاة أحكام هذا األمر، أن يقوم أو يسمح ملن يقوم على الخصوص باألعمال

 استنساخ املصنف بأي وسيلة كانت. -

                                                           
يتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة ،الجريدة  ،2003يوليو سنة  19لـ  املوافق 1424جمادى األولى عام  19املؤرخ في 05_03أمر رقم  1

 . 2003يوليو سنة  23املوافق لـ  1424جمادى األولى عام  23املؤرخة بـ  44الرسمية الجزائرية العدد 
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وضع أصل املصنف السمعي البصري أو نسخ منه رهن التداول بين الجمهور بواسطة التأجير أو التأجير التجاري لبرامج  -

 الحاسوب.

 إبالغ املصنف إلى الجمهور عن طريق التمثيل أو األداء العلنيين. -

 البث اإلذاعي السمعي أو السمعي البصري.إبالغ املصنف إلى الجمهور عن طريق -

إبالغ املصنف املذاع إلى الجمهور بالوسائل السلكية أو األلياف البصرية أو التوزيع السلكي أو أية وسيلة لنقل اإلشارات  -

 الحاملة لألصوات أو الصور واألصوات معا.

 هيئة البث األصلية.إبالغ املصنف املذاع بواسطة البث الالسلكي من قبل هيئة أخرى غير  -

 إبالغ املصنف املذاع إلى الجمهور بواسطة مكبر الصوت أو املذياع أو التلفاز موضوع في مكان مفتوح. -

 إبالغ املصنف إلى الجمهور بأية منظومة معالجة معلوماتية. -

 1د عنها مصنفات مشتقة.الترجمة واالقتباس والتوزيعية وغير ذلك من التحويالت املدخلة على مصنف املؤلف التي تتول-

 املحور الثاني :صور إنتهاك حق املؤلف في البث التلفزي واإلذاعي

 :عدم تناسب مكافئة املؤلف مع إيرادات بث املصنف1

إذا تم عرض املصنف السمعي البصري أو بثه بأي وسيلة من الوسائل كان من حق املشاركين في تأليف املصنف 

ويتعين على كل من استعمل واستغل ، 2أن يحصلوا من املستغل أو املستعمل على مكافئة تتناسب واإليرادات املحققة 

                                                           
 السابق اإلشارة إليه. 05_03من أمر رقم  10املادة  1
 السابق اإلشارة إليه. 05_03أمر رقم من  81املادة  2
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وق املجاورة باإليرادات املحصلة من استغالل املصنفات مصنف سمعي بصري أن يبلغ الديوان الوطني لحقوق املؤلف والحق

 . 1حتى يتسنى احتساب حقوق املؤلف الواجب دفعها 

لصاحب املصنف التمتع باملردود املالي املترتب على استغالل مصنفه بناء على ما تم كسبه من هذا االستغالل 

ن املستعمل واملستغل للمصنف وفي اعتقادنا هذا غير كافي، املشار لها أنها تشير إلى التصريح م 81واملالحظ على نص املادة 

وكذلك للفنان املؤدي والعزف وملنتج التسجيالت السمعية حق في مكافئة عند استخدام مصنفه ألغراض تجارية بأي 

 .2وسيلة من الوسائل

 : استغالل املصنف خارج الرخصة أو الحدود الجغرافي 2

الرخصة مسبقا من طرف صاحب املصنف أو من يمثله، وذاك ما جاء بنص املادة ال يجوز بث املصنف إال بوجود 

 .05_03من األمر  99

على أن  105في املاـدة  05األمر _03كما يــنص القــانون الجزائــري الخــاص بحقــوق املؤلــف والحقــوق املجــاورة 

في عقد رخصة إبالغ املصنف للجمهور، لذلك يقع  رخصة إبالغ املصنف تقع ضمن حدود املجال الجغرافي املتفق عليه

تجاوزا كل سلوك مخالف لبنود الرخصة وتتجلى صورة تجاوز الحدود الجغرافية املسموح البث فیها للجمهور في البث عبر 

 االنترنت للجمهور وما يضمنه ذلك من إمكانية التلقي  للمصنف على مستوى واسع.

                                                           
 ،السابق اإلشارة إليه . 05_03من األمر 81املادة  1
 ،السابق اإلشارة إليه . 05_03من األمر 119املادة  2
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ل بموجبه املؤلف للناشر عن حق استنساخ نسخ عديدة من املصنف حسب ويعتبر عقد نشر، العقد الذي يتناز 

الشروط املتفق علیها ومقابل مكافئة للقيام بالنشر للجمهور، ويشمل عقد نشر املصنف األدبي أو الفني أن يكون في شكل 

  .1تسجيالت سمعية أو سمعية بصرية أيضا

 _ عدم ذكر اسم املؤلف 3

هذه الهيئات )تلفزيون _إذاعة( التزمت هذه األخيرة بذكر اسم املؤلف وعنوان  متى تم إذاعة املصنف من قبل

، ويتعدد املؤلفين في املصنفات السمعية البصرية واملصنف اإلذاعي وفقا  2املصنف ودفع تعويض عادل للمؤلف أو خلفه

 . 05_03من األمر  17و 16ملا جاء باملادتين 

على أنه:" يجب على الناشر أن يظهر في كل نسخة من نسخ املصنف اسم 05_03من األمر  92كما جاء بنص املادة 

من نفس األمر :" ...إظهار املصنف تحت  103املؤلف أو اسمه املستعار، ما لم يكن ثمة اشتراط إغفال."، وتضيف املادة 

 اسم مؤلفه".

 الخاتمة :

بية والفنية من قبل هيئات البث التلفزي واإلذاعي، من خالل هذه الورقة البحثية تم التطرق لفكرة استغالل املصنفات األد

وهذه األخير تعيش فلسفة تنافسية في الجزائر على األقل بعد االنفتاح املشهود ، حيث تلعب املصنفات األدبية والفنية 

                                                           
 ،السابق اإلشارة إليه . 05_03من أمر  84املادة  1
تفاقيات العربية والدولية، الطبعة األولى عصمت عبد املجيد بكر، حقوق املؤلف في القوانين العربية _ دراسة مقارنة مع اإلشارة إلى اال 2

 . 529، ص2018،منشورات زين الحقوقية، بيروت _لبنان،
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ي تكنولوجيا محور نشاط لهذه الهيئات وما قد يترتب عليه من بروز مراكز قانونية تتشابك حقوقها والتزاماتها في ظل تنام

 اإلعالم واالتصال والطفرة التقنية على مستوى البث عبر االنترنت، وخلصت الدراسة إلى جملة نتائج نذكر منها:

 _كفل املشرع الجزائري حق إنشاء هيئات التلفزة واإلذاعة في الجزائر من قبل الخواص؛

أن جل برامج هذه الهيئات أصلها مصنفات أدبية أو _ تالزم نشاط هيئات التلفزة واإلذاعة ونشاط املؤلف والفنان، بحكم 

 فنية ؛

 _ إمكانية البث عبر األنترنت وما يضمنه ذلك من نشر على نطاق واسع؛

_ أهم صورة إلنتهاك حق املؤلف في البث قد تتحقق في تخطي هذا البث للمجال الجغرافي املحدد في عقد الترخيص، وما 

 الفكرية لصاحب املصنف . قد يترتب عنه من هضم لحقوق امللكية

 ونقترح بهذا الصدد سبق الحصول املسبق لحق البث عبر االنترنت لتفادي إنتهاك حقوق أصحاب املصنفات أو ذويهم .

 قائمة املصادر واملراجع  :

 قائمة املصادر:

 _ التشريع:1

يتعلق بحقوق املؤلف والحقوق  ،2003يوليو سنة  19املوافق لـ  1424جمادى األولى عام  19املؤرخ في 05_03أمر رقم _ 

 . 2003يوليو سنة  23املوافق لـ  1424جمادى األولى عام  23املؤرخة بـ  44املجاورة ،الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 

 يتعلق بالنشاط السمعي البصري  2014 ،فبراير سنة24وافـق امل 1435ربيع الثاني عام 24مؤرخ في 14 - 04قانون رقــم _ 

 . 2014مارس  23املوافق لـ  1435جمادى األولى  21،املؤرخة  16جريدة الرسمية الجزائرية العدد ،ال
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 _ التنظيم:2

م،يحدد أساس ونسبة  2014قبراير سنة 9هـ املوافق لـ  1435ربيع الثاني عام  9املؤرخ في  69_14مرسوم تنفيذي رقم _ 

الفنانون واملؤلفون املأجورون على النشاط الفني و/أو التأليف  اشتراك وأداءات الضمان االجتماعي التي يستفيد منها

 .2014فبراير سنة  18املوافق لـ  1435ربيع الثاني عام  18املؤرخة بـ 8،الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 

 قائمة املراجع :

 _الكتب 

 .2017سنة  1املجلد  16االقتصاد الجديد، العدد الجوزي جميلة وقوري أسية، واقع امللكية الفكرية في الجزائر، مجلة _ 

عبد الرحمان خلفي ،الحماية الجزائية لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت _لبنان، _ 

 .2007الطبعة األولى ،سنة 

اورة )دراسة مقارنة بين تشريعات عجة الجياللي ،موسوعة حقوق امللكية الفكرية _حقوق امللكية الفكرية والحقوق املج_ 

الجزائر ،تونس ،املغرب ،مصر ،األردن والتشريع الفرنس ي ،األمريكي واالتفاقيات الدولية( ، منشورات زين الحقوقية، بيروت 

 .2015_لبنان ، الطبعة األولى ،سنة 

رة إلى االتفاقيات العربية والدولية، عصمت عبد املجيد بكر، حقوق املؤلف في القوانين العربية _ دراسة مقارنة مع اإلشا_ 

 .2018الطبعة األولى ،منشورات زين الحقوقية، بيروت _لبنان،
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 جريمة تبييض األموال باستخدام بطاقة اإلئتمان 

 

د. مرباح صليحة    ،أستاذة محاضرة "ب"                                                              د. خيرة ميمون ،أستاذة 

 محاضرة "ا" 

لعلوم كلية الحقوق و العلوم السياسية                                                                           كلية الحقوق و ا     

 السياسية 

جامعة خميس مليانة                                                                                          جامعة حسيبة بن            

 بوعلي ، الشلف

 

 

 مقدمة
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سلوك عرفت جريمة تبييض األموال تطورات كبيرة من حيث أسلوب ارتكابها بحيث لم تعد تقف عند حد ال

التقليدي الذي يتبعه املجرمون ، بل اتجه إلى منحى جديد يواكب التطور املذهل الذي شهده العالم في تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، و السيما على الصعيد التقني، حيث ظهرت تقنيات جديدة لم تكن معروفة من قبل، و من ثم ابتكار أساليب 

 ل و غسلها أو تبييضها و ذلك باالعتماد على شبكة االتصاالت العاملية.جديدة متطورة، إلخفاء مصدر األموا

إن استخدام اإلنترنت في تبييض األموال له وجوه كثيرة من ذلك استخدام بطاقة االئتمان. إذ أن البطاقة 

اية التي املستخدمة في عملية الوفاء أو التحويل، هي بطاقة صحيحة ومستخدمة من قبل حاملها الشرعي، إال أن الغ

 استخدمت من أجلها غير مشروعة و ال تعد من الوظائف التي استحدثت البطاقة ألجلها.

فماهي اآللية التي يتم من خاللها استخدام بطاقة االئتمان بشكل غير مشروع بقصد ارتكاب جريمة تبييض 

 األموال؟ 

ألول جريمة تبييض األموال في صورتها و على ذلك سوف نقسم هذا املوضوع إلى محورين، نتناول في املحور ا     

 التقليدية، و نعالج في املحور الثاني العالقة بين تبييض األموال وبطاقات االئتمان.

 املحور األول: جريمة تبييض األموال في صورتها التقليدية

جريمة بجريمة إن جريمة تبييض األموال هي عبارة عن عملية غير شرعية يحاول من خاللها الجاني محو أثار 

أخرى. لذلك عمدت معظم التشريعات إلى تجريمها ووضع لها إطار عام حتى يتسنى لها التصدي بشكل فعال، ملا لها من 

 تهديدات على أركان االقتصاد العالمي ككل و االقتصاديات املحلية.

 أوال: تعريف الجريمة و أركانها

 تعريف جريمة تبييض األموال -1
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 لجريمة تبييض األموال، نورد منها ما يلي:وردت عدة تعريفات 

:  " مجموعة من العمليات و األنشطة املالية املتداخلة   و التي يتم من خاللها استخدام 1يعرفها بعض الفقه بأنها 

في إقامة أو ممارسة أنشطة مشروعة تكون مصدرا إليرادات  -أي من الجريمة –األموال املتحصلة من األنشطة اإلجرامية 

 يفة ظاهريا ملصلحة الغاسل و وسيلته إلخفاء املصادر امللوثة أو القذرة لهذه األموال ".نظ

البسيطة أو املعقدة، املشروعة أو غير املشروعة، املحلية أو غير  -كما تعرف أيضا بأنها: " تلك العمليات املالية

 .2إلكسابه طابعا شرعيا " التي تتم في إطار قطع صلة املال غير املشروع بمصدره اإلجرامي -املحلية

مكرر من قانون العقوبات، التي أعاد صياغتها  389ولقد عّرف املشرع الجزائري جريمة تبييض األموال في املادة 

واملتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب و مكافحتها  2005فيفري  6املؤرخ في 01-05من القانون  2ضمن املادة 

 : " يعتبر تبيضا لألموال: التي تنص على أنه

تحويل املمتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية. بغرض إخفاء أو تمويه املصدر غير املشروع  -أ 

على اإلفالت من  لتلك املمتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصلية التي تأتت منها هذه املمتلكات

 فعلته.اآلثار القانونية ل

إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فیها أو حركتها أو  -ب 

 الحقوق املتعلقة بها. مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية.

                                                           
ر محمد نور الدين سيد عبد املجيد. املسؤولية الجنائية عن تزوير بطاقات االئتمان، دراسة في القانون املصري و اإلماراتي و الفرنس ي، دا -1

                                  .        71، ص 2012النهضة العربية ، 

 .03، ص 2003محمد عبد اللطيف عبد العال، جريمة غسل األموال و وسائل مكافحتها في القانون املصري، دار النهضة العربية القاهرة،  -2
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عائدات اكتساب املمتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقیها أنها تشكل  -ج 

 إجرامية.

    املشاركة في ارتكاب أي من الجرائم املقررة وفقا لهذه املادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها و محاولة ارتكابها  -د 

 و املساعدة و التحريض على ذلك و تسهيله وإسداء املشورة بشأنه. "

يفا واضحا و ال صريحا أو مباشرا لجريمة تبييض املالحظ من خالل نص املادة أن املشرع الجزائري لم يعط لنا تعر 

األموال، على اعتبار أنه اكتفى بتعداد جملة من األفعال املشكلة للركن املادي لهذه الجريمة فقط، كما أنه لم يحصر 

ذهبت  ارتكاب فعل التبييض في العائدات غير املشروعة املتحصل علیها من جرائم املتاجرة غير املشروعة باملخدرات مثلما

، كما أنه لم يحصرها في العائدات املتحصل علیها من 1988إليه اتفاقية فينا ملكافحة االتجار غير املشروع باملخدرات سنة 

الجرائم الخطيرة مثلما ذهبت إليه بعض التشريعات املقارنة كمصر مثال، و إنما وّسع من مجال تبييض األموال ليشمل 

 ة من الجرائم التي تشكل جنح أو جنايات.جميع العائدات اإلجرامية املتأتي

 :أركان جريمة تبييض األموال  -2
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و املتمثل 1تقوم جريمة تبييض على ركنان أساسيان هما: الركن املادي و الركن املعنوي، فضال عن الركن الشرعي 

 012-05من القانون  2املادة مكرر قانون عقوبات التي أعاد صياغتها ضمن  389في األساس القانوني لهذه الجريمة )املادة 

 يتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما( 2005فيفري  6املؤرخ في املؤرخ في 

 الركن املادي : -أ

          يقوم الركن املادي على ثالثة عناصر هي: الجريمة األصلية التي أنتجت األموال غير النظيفة ) الركن املفترض(، 

ك املكون للجريمة و الذي يتمثل في حّيازة أو اكتساب أو استخدام األموال املتحصلة عن الجرائم األصلية، إضافة و السلو 

 إلى محل الجريمة أي األموال أو عائدات النشاط غير املشروع .

 *عنصر السلوك املكون للجريمة

قانون العقوبات فيما يخص جريمة تبييض  مكرر من 389حصر املشرع الجزائري صور السلوك اإلجرامي ضمن نص املادة  

 األموال كما يلي:

 عنصر الجريمة األصلية: -

                                                           
 العقوبات.باإلضافة للركن الشرعي، فال قيام للجريمة إذا كان الفعل مشروعا تطبيقا للمادة األولى من قانون  -1

ي، و للبحث عن الركن الشرعي لجريمة تبييض األموال في كل من إتفاقية فينا و في التشريعين الفرنس ي و املصري و صوال إلى التشريع الجزائر 

لعلوم راجع: خالف بدر الدين، جريمة تبييض األموال في التشريع الجزائري " دراسة مقارنة "، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في ا

 .135- 119، ص2011-2010باتنة،  -القانونية، جامعة الحاج لخضر
،  11يتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما، جريدة رسمية عدد  2005فيفري  6املؤرخ في  01-05القانون رقم  -2

جريدة  2015فيفري  15مؤرخ في  06-15بالقانون رقم  املعدل و املتمم، 2012فيفري سنة  13املؤرخ في   02-12و املتمم باألمر رقم      املعدل 

 .08رسمية عدد 
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التي تنتج عنها العائدات  1و هو الركن املفترض، إذ تقتض ي جريمة تبييض األموال قيام سابقة علیها هي الجريمة األولية

 مكرر من قانون العقوبات الجزائري. 389اإلجرامية محل التبييض، و هو ما يمكن استنتاجه من نص املادة 

 :2تحويل املمتلكات أو نقلها -

بالجمع بين التحويل و النقل رغم اختالفهما. فالتحويل يعني تغيير شكل املمتلكات العائدة من 3قام املشرع الجزائري 

لجريمة األصلية، و تتعدد صور هذا التحويل باختالف طبيعة املال محل الجريمة املراد تحويله، خصوصا في ظل ا

التطور التكنولوجي الهائل الذي أصبح بفضله بإمكان مبيض ي األموال تحويل هذه األموال باستخدام الوسائل 

 اإللكترونية.

                                                           

            لم يحدد املشرع الجزائري هذه الجريمة على سبيل الحصر، ألنه يؤثر سلبا على املتابعة الجزائية في حالة ظهور أوإتيان الفاعل لسلوكات  -2

كما أن حذف املخالفات من نطاق الجريمة األصلية يرجع لكون أهميتها في هذا املجال ضئيلة و تكاد  و ارتكابه لجرائم غير تلك املنصوص علیها،

 تكون منعدمة.

يقصد بتحويل األموال، إجراء عمليات مصرفية أو غير مصرفية يكون الغرض منها تحويل األموال املتحصلة من جريمة في شكل آخر، و يتم  -3

شكلها كبطاقات االئتمان املزورة، أو التحويل عن طريق تحويل العملة الوطنية إلى عملة أجنبية في ظل عدم تحويل األموال عن طريق تغيير 

وجود قيود تشريعية على هذه التحويالت. هدى حامد قشقوش، جريمة غسل األموال في نطاق التعاون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة 

 و ما بعدها. 29، ص 2003

ي انتقال األموال من مكان آلخر،  و هذا ما يثير مشكلة هروب األموال و التي يقصد بها، التدفقات النقدية قصيرة األجل التي تهرب النقل يعن -1

. عبد للخارج ألغراض املضاربة أو بسبب سوء األحوال االقتصادية و السياسية أو وجود أنظمة رقابة صارمة للرقابة على التعامل بالنقد األجنبي

 . 26ص 2009اح بيومي حجازي، جريمة غسل األموال عبر شبكة اإلنترنت، عالم الكتب الفت

 لقد جرم املشرع الجزائري كل وسائل نقل و تحويل األموال و لم يوردها على سبيل الحصر، و ذلك مسايرة منه للوسائل و األساليب املبتكرة -2

 ألموال للهروب بفعلته من خالل اعتماد أساليب لم يتم ذكرها في القانون.في هذا املجال، و حتى ال يفسح أي مجال للقائم بتبييض ا
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وال و املتحصالت اإلجرامية من مكان آلخر بأي وسيلة من وسائل أما نقل األموال أو املمتلكات، فيقصد به نقل األم

التهريب الذي يعد أبرز األساليب التي يتم بها تبييض األموال باإلضافة إلى وسائل أخرى متنوعة لنقل األموال إلى الخارج 

 .1كإخفاء هذه األموال داخل الحقائب و األجهزة اإللكترونية و غيرها من األساليب األخرى 

 فاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها:إخ -

 :يعني كل عمل من شأنه منع كشف الحقيقة للمصدر غير املشروع لألموال، و يكون بأي وسيلة دون أن  اإلخفاء

 يكون سبب هذا اإلخفاء مهما.

 :يعني اصطناع مظهر املشروعية للممتلكات غير املشروعة، أي إعطاء تبرير كاذب للمصدر غير املشروع  التمويه

لألموال، من خالل مجموعة من العمليات املالية املعقدة و املتابعة لطمس الصفة غير املشروعة لألموال، بمعنى 

 حيث يتعذر الوصول إلى مصدرها.تغيير طبيعة هذه األموال بعدد من التحويالت الداخلية و الخارجية ب

 اكتساب األموال أو حيازتها أو استخدامها: -

لقد نص املشرع الجزائري على اكتساب املمتلكات املتحصلة من جريمة أو حيازة هذه األموال أو استخدامها ضمن 

حال تلقیها أو عناصر السلوك املادي املكون لجريمة تبييض األموال و على هذا األساس تتعرض البنوك للمساءلة 

قبولها أمواال تعلم عند تلقیها أنها متحصلة من فعل إجرامي، كما تخضع باقي املؤسسات و األشخاص املعنوية لهذه 

 املساءلة.

 *عنصر محل الجريمة ) عائدات النشاط اإلجرامي ( 

                                                           

ية، خالف بدر الدين،  جريمة تبييض األموال في التشريع الجزائري ) دراسة مقارنة(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانون -3

 .153، ص2011-2010جامعة الحاج لخضر، باتنة 
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 .2و العائدات املتحصلة من الجريمة 1و هو املحل الذي يرد عليه السلوك وهي األموال و املمتلكات

إذا عدنا إلى تعريف هذه األموال أو العائدات و املمتلكات في التشريع الجزائري فإننا لن نجد لها أثرا في قانون 

املتعلق بالوقاية من تبييض األموال و تمويل اإلرهاب و مكافحتهما فقد نصت املادة  01-05العقوبات. أما في القانون رقم 

من هذا القانون على أن األموال: " هي أي نوع من األفعال املادية أو الغير مادية، املنقولة وغير منقولة، التي تحصل  4/1

علیها بأي وسيلة كانت، و الوثائق أو الصكوك القانونية أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل اإللكتروني أو الرقمي، و التي تدل 

ة فیها، بما في ذلك االئتمان املصرفي و شيكات السفر و الشيكات املصرفية والحواالت على ملكية تلك األموال أو مصلح

 واألسهم واألوراق املالية والسندات والكمبياالت وخطابات االعتماد ".

 الركن املعنوي: -ب 

موال القذرة جريمة تبييض األموال هي جريمة عمدية إذ يفترض فیها علم الجاني أو الجناة باملصدر غير املشروع لأل 

 ، كما تنصرف إرادة الفاعل إلى ارتكابها دون خلل بإرادته الحرة، فالجاني يعلم علم اليقين بأنه يمارس نشاطا إجراميا.

فجريمة تبييض األموال في التشريع الجزائري هي جريمة قصدية يلزم لقيامها توافر القصد الجنائي املتمثل في 

 .3العلم و اإلرادة

                                                           

ريدة الرسمية العدد ، الجاملتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 2006فيفري  20املؤرخ في   01-06املمتلكات في القانون رقم ورد تعريف  -1

موسة، في املادة  الثانية الفقرة )و( بأنها موجودات  بكل أنواعها سواء كانت مادية أم غير مادية  منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير مل 27

 ستندات التي تثبت ملكية تلك املوجودات أو الحقوق املتصلة بها.أو امل

أو غير  وردت العائدات اإلجرامية في املادة الثانية الفقرة )ز(  من نفس القانون بأنها كل املمتلكات املتأتية أو املتحصل  علیها بشكل مباشر  -2

 مباشر من ارتكاب جريمة.

 زائري.قانون العقوبات الج 389راجع املادة  -3

 174 -169للمزيد من التفصيل حول عناصر الركن املعنوي، أنظر: خالف بدر الدين، املرجع السابق، ص
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 ريمة تبييض األموالثانيا: مراحل ج

 تمر جريمة تبييض األموال بثالث مراحل يمكن تلخيصها كما يلي:

 مرحلة اإليداع : -1

يقصد بها إيداع األموال الناتجة عن أعمال غير مشروعة في شركات مالية أو مصارف أو مؤسسات ادخار محلية 

باملؤسسات املالية أو املصارف أو شراء أسهم أو شراء ، أي توظيف األموال غير املشروعة في صورة إيداعات 1أو خارجية

 مؤسسة مالية أو تجارية أو غيرها.

 مرحلة التغطية :  -2

، الهدف منها قطع صلتها تماما بمصدرها الجرمي، و بذلك 2يقصد بها إجراء عدة عمليات مصرفية معقدة الودائع

ها بحرية في األغراض املختلفة، و بهذا يضمن مرتكبو غسل تتم تغطية املصدر غير املشروع و إتاحة الفرصة كاملة الستخدام

 األموال امللوثة بقاء هذه األموال في أمان لصعوبة تتبعها من قبل الجهات األمنية و الرقابة املختصة.

 و من صور هذه املرحلة:

 نقل األموال بسرعة فائقة من دولة ألخرى. -1

 هذه االستثمارات من دولة إلى أخرى.توزيع األموال بين عدة استثمارات، و نقل  -2

                                                           
 .17عبد الفتاح بيومي حجازي، جريمة غسل األموال عبر شبكة اإلنترنت، املرجع السابق، ص   -1
 .60شروع لبطاقات االئتمان، املرجع السابق  ص محمد نور الدين سيد عبد املجيد، املسؤولية الجنائية عن االستعمال غير امل  -2
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التواطؤ مع املصارف الوطنية و األجنبية، و استخدام بطاقات الدفع اإلليكترونية و الحسابات الرقمية املتغيرة  -3

 في عمليات غسل األموال.

 استغالل الفواتير املزورة و خطابات االعتماد في تسهيل حركة األموال غير املشروعة. -4

 من خدمات نوادي القمار في تغيير العملة و إصدار الشيكات و تحويل األموال. االستفادة-5

 مرحلة االندماج : -3

 و هي مرحلة تعاد من خاللها األموال املغسولة مرة أخرى في شكل عوائد نظيفة غير

شطة خاضعة للضريبة، و بهذه الطريقة يصعب الفصل بين أموال مستمدة من أنشطة مشروعة وأخرى مستمدة من أن

، 1غير مشروعة،  فيختلط النوعان و تندمج األموال امللوثة املصدر في االقتصاد الرسمي، كأنها متحصلة من نشاط مشروع

 .2و بالتالي فإن هذا االندماج يوفر لها مظهرا قانونيا مشروعا، أي تبدو في نهاية األمر كأنها عوائد طبيعية لصفقة تجارية

 تبييض األموال و بطاقات االئتماناملحور الثاني: العالقة بين 

على إدخال األموال غير املشروعة في األوساط املالية بدون  –بصفة أساسية  -إن عمليات تبييض األموال تعتمد 

 كشف مصدرها الحقيقي.

لتحقيق ذلك اتجهت املنظمات اإلجرامية القائمة على عمليات تبييض األموال إلى استغالل التقنيات و الوسائط 

ديثة للدفع للدخول إلى عالم يتيح لها إجراء التحويالت املالية بطريقة آمنة و سريعة للغاية. و نظرا ملا تتمتع به بطاقات الح

                                                           
 .73محمد نور الدين سيد عبد املجيد، املسؤولية الجنائية عن تزوير بطاقات االئتمان، املرجع السابق، ص  - 1

 -100، ص  2005خالد حمد محمد الحمادي،  غسيل األموال في ضوء اإلجرام املنظم، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة  - 2

101. 
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االئتمان من سهولة ويسر في عمليات اإليداع و السحب خالل األربع و العشرين ساعة يوميا وفي أي مكان في العالم، مما 

 .1ال القذرة إلى أموال تتصف بالشرعية وذلك بضخها في النظام املصرفييجعلها أنسب الوسائل لتحويل األمو 

ومن ثمة فإن بطاقة االئتمان كأي جديد لم تحمل في طياتها ميزات إيجابية فقط، لكنها أفرزت أيضا بعض  

 املساوئ أهمها استعمالها بشكل غير مشروع لغرض ارتكاب جريمة غسل األموال.

ر يبحث عن وسائل جديدة لم تكتشفها السلطات املختصة بعد الرتكاب جريمته، فمبيض األموال كأي مجرم آخ 

إذ تتميز بطاقات االئتمان بصالحية استخدامها كحساب مصرفي مستقل و مناسب لتلقي األموال املشبوهة و ذلك ملا تتمتع 

 ال يعرفه أحدا سواه.  به من خصائص تضفي علیها طابعا سريا في عمليات السحب، من ذلك تزويد الحامل برقم سري 

كما أن التعامل بهذه البطاقات يتم مباشرة بين شخصين و ال يقتض ي تدخال من املؤسسة املانحة، و كذلك إتمام 

هذه التعامالت يتم بسهولة و بسرعة، إذ تكفل تحويال فوريا للمال من و إلى أي مكان في العالم، و يكون املتعامل فیها 

 .2جز أو قيود قانونيةمجهول الشخصية، و دون حوا

فأصبح من املمكن تبييض األموال عن بعد، وذلك بتحريك املال من حساب إلى حساب ومن قارة إلى قارة أخرى 

عن طريق االستعانة بأجهزة الحاسب اآللي املتصلة بشبكة اإلنترنت، ومن ناحية أخرى أصبح االستعمال الشائع للبطاقات 

     صدر املال، و ذلك ملا تتمتع به من خصائص كالرقم السري غير املعروف إال للعميل وحده،االئتمانية أمرا مساعدا إلخفاء م

                                                           
صفوت عبد السالم عوض هللا، " اآلثار االقتصادية لعمليات غسيل األموال و دور البنوك في مكافحة هذه العمليات دار النهضة العربية،  - 1

 .62ص  ،2003
               أشرف توفيق شمس الدين، مدى مالئمة تجريم غسيل األموال للقواعد املصرفية، مؤتمر األعمال املصرفية  وااللكترونية بين الشريعة  -2

 .1427، املجلد الرابع، ص 12/5/2003-10و القانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 
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و إتمام عمليات اإليداع و السحب بدون االستعانة املادية املباشرة بالبنك الذي أودع فيه املال، كما يمكن السحب عن 

 .1بعد إلكترونيا الرصيد املودع في الدولة األصلية

. 2التكنولوجيا قد نقل هذه الجرائم من مصاف الجرائم املحلية إلى مصاف الجرائم الدولية املنظمةإن استخدام 

في هافانا محذرا من جرائم  1990وقد عقد املؤتمر الثامن ملنع الجريمة ومعاملة املجرمين تحت مظلة األمم املتحدة عام 

األمن للمعامالت التي تتم عن طريق الحاسب اآللي وفي عام  الحاسب اآللي وأوص ي بضرورة اتخاذ التدابير املالئمة لتوفير 

مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين وأوص ى بضرورة العمل على  –صدر إعالن فينا بشأن الجريمة والعدالة  2000

 وضع سياسة علمية ملنع ومكافحة الجرائم ذات الصلة بالحاسب اآللي ومالحقتها دوليا.

 وال بواسطة بطاقة االئتمان بطريقتين:تتم عملية تبييض األم

 استخدام بطاقة االئتمان في أجهزة املوزع األتوماتيكيأوال:

 تبييض األموال بواسطة الوفاء بالبطاقةثانيا:

                                                           
.                     سامح 7، ص 2007الدفع اإللكتروني، مطابع الشرطة للطباعة و النشر و التوزيع،  أيمن عبد الحفيظ، حماية بطاقات -1

 .100، ص 2003محمد عبد الحكم، الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، 

عليه خاصة في يستحق ف في أحد البلدان، الستخدامها في دفع ما   يقوم من يريد تبييض األموال بالحصول على بطاقة إئتمان من مصر  -3

به  البلدان األجنبية، و بالتالي تكون كل املدفوعات التي قام بدفعها قد دفعت من أموال غير مشروعة، حيث أن مثل هذه الوسائل، و ما تتمتع

على محو األثار الجرمية جراء السرعة في التحويل و بعد املسافة التي من مزايا التمويل اإللكتروني الذي يجريه القطاع املصرفي املالي تساعد 

ردايدة، توفر الطمأنينة في عدم وجود آثار محاسبية و القدرة الكبيرة على اختيار اإلسم وسط كم هائل من التمويالت االلكترونية. عبد الكريم ال

 .88، ص 2013األردن،  -ردنية، الطبعة األولى، عمانجرائم بطاقات االئتمان، دراسة تطبيقية ميدانية على البنوك األ 
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 أوال : استخدام بطاقة االئتمان في أجهزة املوزع األتوماتيكي

ر األموال القذرة و بين مصدرها املصطنع، إذ  تسهل بطاقة االئتمان لغاسلي األموال مرحلة التغطية للفصل بين مصد 

تمكن هذه األخيرة  من صرف األموال التي يريدها العميل من خالل منافذ الصرف اآللية، حيث غالبا ما يقوم العميل 

 باستصدار طلبات متتالية للبنك املصدر إلصدار بطاقات االئتمان، و استخدام هذه البطاقات في مجال التحويالت املالية

اإللكترونية عن طريق أجهزة املوزع األتوماتيكي في عمليات غسل األموال، بحيث يتم إجراء التحويالت املالية إلكترونيا التي 

تصل من الخارج، و قبل أن تستقر يتم سحبها إلكترونيا أيضا ثم يتم تجميعها، و يقوم العميل بتحويلها بمبالغ كبيرة إلى 

 الخارج.

بالغ عن طريق البطاقة من أجهزة املوزع األتوماتيكي باستخدام رقمه السري الخاص ثم يقوم العميل بصرف امل 

يقوم الفرع الذي صرف منه، أو من خالل أجهزته بطلب تحويل املال إليه من الفرع مصدر البطاقة، فيقوم هذا األخير على 

تهرب بهذه الطريقة من القيود التي تكون  هذا األساس بالتحويل تلقائيا وخصم القيمة من حساب عميله و الذي يكون قد

 مفروضة على التحويالت.

وهنا يبرز الجانب السلبي لهذه 1هذه الطريقة من الصعب مراقبتها للتأكد من شرعية مصدر األموال التي يتم صرفها 

الوسيلة املتطورة من وسائل الدفع، بحيث تتحول إلى وسيلة الرتكاب جريمة غسل األموال على اعتبار أن مراقبتها مسألة 

 في غاية الصعوبة.    

في املرحلة وعليه؛ توجد إمكانية كبيرة لتبييض األموال باستخدام بطاقة االئتمان من خالل مرحلتي اإليداع والدمج. ف

األولى يبدأ حائز املال املراد غسله بتدوير هذا املال عن طريق إيداعه في املؤسسة املالية، وفي مرحلة الدمج يقوم الحائز 

                                                           
، 26بسام أحمد الزلمي، دور النقود االلكترونية في عمليات غسيل األموال، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية  و القانونية، املجلد - 1

 .551، ص 2010، 1العدد 
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بإجراء تحويالت مالية إلكترونيا إلى دول ليس فیها عمليات غسل أموال ثم يعيد تحويلها إلى أماكن أخرى وإدخالها في حركة 

دون أن تتعرض لخطر كشف مصدرها الحقيقي وخاصة ملا تتمتع به البطاقات من سهولة حملها عبر االقتصاد العالمي 

حدود البالد واستخدامها على املستوى الدولي وصعوبة اكتشاف مصدر األموال عن طريقها.وهذا ما سهل مهمة غاسلي 

 .1لألموال بتهريب األموال املشبوهة

كانت سببا  في نشوء وانتشار جرائم خطيرة مستحدثة من ذلك تزوير البطاقات يؤكد البعض أن عمليات تبييض األموال  

 االئتمانية والتحويل اإللكتروني غير املشروع للنقود. 

كما يؤكد البعض األخر أن تزوير بطاقات االئتمان يعتبر فرصة ذهبية لغاسلي األموال وتجار املخدرات و األعضاء البشرية 

من ذلك ما حدث في الواليات املتحدة حيث استطاع مجرمي غسيل األموال من تركيب و تكوين  و الدعارة و بيع األطفال.

ماكينة للصرف اآللي مصطنعة استطاعوا عن طريقها من اكتشاف أو معرفة األرقام السرية للعمالء املستخدمين لها، ثم 

ماكينات صرف حقيقية، و بالتالي تم تبييض  قاموا بتزوير البطاقات، و استخدامها في عمليات السحب و اإليداع عن طريق

 العديد من األموال القذرة بهذه الطريقة حتى تم اكتشافها.  

 ثانيا : تبييض األموال بواسطة الوفاء بالبطاقة

تتم عملية تبييض األموال وفقا لهذا األسلوب عبر البنوك و القنوات املصرفية ويظهر ذلك من املراحل التي تمر بها 

 يمة على النحو التالي:هذه الجر 

 املرحلة األولى: مرحلة اإليداع النقدي أو مرحلة التوظيف

                                                           
في بعض البنوك و املصارف األمريكية يتم سحبها بواسطة أجهزة املوزع لقد اكتشفت السلطات األمريكية من خالل التقارير املودعة  -1

األتوماتيكي في بعض الدول املنتجة للمخدرات، و أن هذه العمليات تتم بصورة متكررة. أنظر: حسام العبد غسيل األموال اإلكتروني، مجلة 

 .7899، ص 19، املجلد 2000البنوك في األردن، العدد السابع، أيلول، 
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هذه املرحلة تلي الحصول على األموال القذرة من الجرائم التي نص علیها املشرع. وهي مرحلة ركود للمال، ويقصد 

يتم إيداع األموال املشبوهة املتأتية به وضعه في مكان معين لفترة معينة من الزمن بقصد توافر فكرة نسيان مصدره، حيث 

من جريمة أو عمل غير مشروع في أحد البنوك سواء في داخل الدولة أو خارجها، من أجل إدخالها إلى النظام املالي والحصول 

 بموجبها على بطاقات إئتمان بسقف يعادل الرصيد املودع.

ه الظروف ويختلف من حالة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر، إن تقدير الفترة الزمنية التي يتطلبها ركود املال أمر تحكم

 .1إال أن املال يظل متربصا باللحظة املناسبة التي يتحرك فیها إلى املرحلة التالية دون إمكانية تتبعه أو ضبطه

 املرحلة الثانية: مرحلة التمويه أو التغطية

غير املشروع لألموال و الحصيلة، و ذلك و تعرف بمرحلة الغسيل األولى حيث يتم فیها  الفصل بين املصدر 

باستخدام البطاقة في شراء األصول املادية كاملعادن الثمينة و اللوحات الفنية باهضة الثمن، و تكون عملية الشراء مباشرة، 

ر لضمان أو عن طريق الغير بتسليمه بطاقة االئتمان، أو بواسطة اإلنترنت مع اللجوء إلى استخدام أنظمة الحماية و التشفي

 سرية العمليات التي تتم عبره.

يقصد من هذه املرحلة تضليل الجهات الرقابية عن مصدر األموال غير املشروعة باتخاذ أسلوب التمويه أو 

التغطية، ويمكن أن يتم ذلك عند القيام بأعمال مصرفية معقدة ينتقل بها املال عن بعد من حساب إلى حساب آخر ومن 

من قارة إلى قارة أخرى إلكترونيا. ويذكر أن أحد األشخاص من محترفي برامج الحاسب اآللي تمكن مصرف إلى مصرف آخر و 

                                                           
مراد رشدي، غسل األموال عبر الوسائل االلكترونية، المؤتمر العلمي األول حول الجوانب القانونية و األمنية للعمليات  -1

 .465، ص 2003أفريل  28-26االلكترونية، أكادمية شرطة دبي، مركز البحوث و الدراسات، اإلمارات العربية المتحدة، 
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من تصميم برنامج يتم فيه تحريك الحساب املودع في أحد البنوك إلى حساب آخر، ومن بنك إلى بنك آخر عبر القارات 

 .1البرنامج إال بشفرة خاصة يحتفظ بها الخمس، يعمل تلقائيا كل ربع ساعة وملدة ثالث دقائق، وال يمكن إيقاف

 املرحلة الثالثة: مرحلة التكامل أو االندماج

هي املرحلة األخيرة في عملية تبييض األموال ، و هدف هذه املرحلة هو إضفاء طابع الشرعية على األموال إذ فیها 

املادية نقدا، أو لقاء شيك، أو حوالة مالية  تندمج األموال غير املشروعة في النظام املالي املشروع، حيث يجري بيع األصول 

، من أجل دمج األموال املغسولة في االقتصاد، أي إضفاء صفة املشروعية علیها و جعلها إحدى 2مسحوبة على بنك آخر

عناصر األموال املشروعة في الدولة، كما لو كانت ناتجة عن أنشطة اقتصادية مشروعة.ومن ثم تتخذ مظهرا قانونيا 

، وعلى سبيل املثال فإن املشروعات التي سبق إخفاء املال فیها في املرحلة األولى يتم بيعها وتصبح ظاهريا أموالها مشروعا

مشروعة ذلك أن حصيلة مشروعات حقيقية، والرصيد الذي ينتقل من مصرف إلى آخر ومن مكان إلى آخر تتوقف حركته 

 .ية مصرفيةويخرج إلى االقتصاد على أساس أنه حصيلة أعمال تجار 

يظهر من هذه املراحل، أن عملية تبييض األموال تبدأ بإيداع النقد في البنوك، يلي ذلك عمليات معقدة إلخفاء  

 مصدر هذا املال و تضليل مدققي الحسابات، ثم يتم إدخال هذه األموال في النظام املالي الشرعي.

بإيداع النقد في البنوك، يلي ذلك عمليات معقدة إلخفاء يظهر من هذه املراحل، أن عملية تبييض األموال تبدأ 

 مصدر هذا املال و تضليل مدققي الحسابات، ثم يتم إدخال ودمج هذه األموال في االقتصاد كأموال شرعية و نظيفة.

                                                           
 .  462مراد رشدي، املرجع السابق، ص  -1
، كذلك محسن الخضيري، غسيل األموال " الظاهرة و أسباب العالج" مجموعة النيل العربية، 136أمجد حمدان الجنهي، املرجع السابق، ص  -2

 .122-119، ص 2003القاهرة، جمهورية مصر العربية، 
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وبفضل االستعمال الواسع االنتشار ألنظمة الدفع اإللكترونية فإن تنفيذ هذه العمليات قد أصبح سهال،إذ يمكن 

بواسطتها نقل األموال بسرعة حول العالم و تحويلها من حساب إلى آخر تحت أسماء مختلفة، وذلك لسهولة حمل البطاقة 

عبر حدود البالد، و استخدامها على املستوى الدولي دون مخاطر تذكر، باإلضافة إلى إمكانية فتح حساب جديد في الخارج 

 مصدر املال عن طريقها. .صعوبة كشف 1بعملة قوية و مصدر ظاهره مشروع

، ملا لها من خاصية االحتفاظ بماليين الدوالرات مخزنة على القرص 2ومن أشهر هذه البطاقات البطاقة الذكية  

الخاص بها، و إمكان نقل هذه األموال على بطاقة أخرى بواسطة الهاتف املعد لذلك و دون تدخل أي بنك من البنوك، أي 

 .3د الطريق لتبييض األموال بأسلوب دقيق، و عملية محكمة يصعب اكتشافها أو تعقبهابعيدا عن أي رقابة مما يمه

 :4من أشهر األمثلة في عمليات تبييض األموال باستخدام بطاقات االئتمان نجد

ما حدث في الواليات املتحدة األمريكية، حيث استطاع مجرمي غسيل األموال من تركيب و تكوين ماكينة صرف آلية  -

استطاعوا عن طريقها من اكتشاف و معرفة األرقام السرية للعمالء املستخدمين لها، ثم قاموا بتزوير مصطنعة 

البطاقات و استخدامها في عمليات السحب و اإليداع عن طريق ماكينات حقيقية بالفعل، و بالتالي تم غسيل العديد 

 من األموال القذرة بهذه الطريقة حتى تم اكتشافها.

                                                           

 .466مراد رشدي، املرجع السابق، ص  -1
األموال و ذلك باإلشارة إلى تقنية موندكس ضد تقنية البطاقات املذكورة، حيث إن يرى البعض خطورة البطاقات الذكية في مجال غسل  -2

تحيل املجرمين في عمليات غسل األموال يمكنهم تحويل أموالهم مع تشفير عملية التحويل عبر جهاز املودم أو عبر األنترنت؛ و عليه يصعب بل يس

يد عبد املجيد املسؤولية الجنائية عن تزوير بطاقات االئتمان، املرجع السابق، ص معرفة أو تتبع مضمون العملية. انظر: محمد نور الدين س

66. 
، كذلك جالل محمدين، دور البنوك في مكافحة غسيل األموال، دار الجامعة الجديدة للنشر، 136أمجد حمدان الجنهي، املرجع السابق، ص  -3

 .37، ص 2000اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية، 

 .103محمد عبد الحكم، املرجع السابق، ص  سامح -2



                                       ، الجرائم املستحدثة و آليات مكافحتهاكتاب أعمال امللتقى الوطني املوسوم ب :                                

 
و العلوم السياسية بجامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة ،      كلية الحقوق   ، مخبر نظام الحالة املدنية بالتعاون مع  2019 ماي  05-06     

 الجزائر 

 

 

 

 
168 

تجار املخدرات يقوم بعملية غسيل ألمواله عن طريق فتح حسابات لبطاقات االئتمان بعدة بنوك  تم اكتشاف أحد -

وإيداع مبالغ مالية على دفعات بها حتى تبدو التحويالت فيما بعد طبيعية، ثم يقوم بالسفر إلى بلد آخر يتواجد به 

اع، فيدفع له باستخدام بطاقات االئتمان أحد شركاؤه الذي يمتلك محل للمجوهرات يستغله كواجهة للتضليل و الخد

في عمليات شراء مجوهرات بأثمان باهضة. وهي مجرد عمليات وهمية حتى يستطيع شريكه تحصيل هذه املبالغ من 

 البنوك مصدرة البطاقات ليتم بعد ذلك استخدامها في شراء مواد مدخرة أو دفعها مقابل مخدرات تم تسليمها بالفعل.

 

 

 الخاتمة

ما يمكن استخالصه من هذه الدراسة أن نظام بطاقة االئتمان هو نظام حديث للوفاء، يثير العديد من املشاكل 

القانونية املترتبة عن سوء استعمالها و التي لم يواجهها تشريعنا الجزائري، إذ أفرزت جرائم بطاقة االئتمان العديد 

املتطورة التي لم تكن معروفة من قبل، مثل استخدام البطاقة من األنماط اإلجرامية املستحدثة و أساليب التالعب 

       في تبييض األموال و التحايل باستعمالها عن طريق شبكة االنترنت، و استخدامها في تهريب العملة الصعبة خارج البالد، 

                     ر املعلوماتي و ال زالت تفرز يوما بعد يوم جرائم جديدة و مستحدثة يصعب اكتشافها أو منعها في ظل التطو 

 و التكنولوجي السريع. 

 

 املراجعقائمة املصادر   و 

 القوانين -1

يتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما، جريدة  2005فيفري  6املؤرخ في  01-05القانون رقم  -

-15بالقانون رقم  ، املعدل و املتمم2012فيفري سنة  13خ في  املؤر  02-12، املعدل و املتمم باألمر رقم  11رسمية عدد 

 .08جريدة رسمية عدد  2015فيفري  15مؤرخ في  06
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 .27ريدة الرسمية العدد ، الجاملتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 2006فيفري  20املؤرخ في   01-06القانون رقم  -

 

 الكتب -2

غسيل األموال، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، جمهورية مصر  جالل محمدين، دور البنوك في مكافحة -

 .2000العربية، 

 .2003سامح محمد عبد الحكم، الحماية الجنائية لبطاقات االئتمان، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية،  -

البنوك في مكافحة هذه العمليات دار صفوت عبد السالم عوض هللا، " اآلثار االقتصادية لعمليات غسيل األموال و دور  -

 .2003النهضة العربية، 

 .2009عبد الفتاح بيومي حجازي، جريمة غسل األموال عبر شبكة اإلنترنت، عالم الكتب  -

 -عبد الكريم الردايدة، جرائم بطاقات االئتمان، دراسة تطبيقية ميدانية على البنوك األردنية، الطبعة األولى، عمان -

 .2013األردن، 

محسن الخضيري، غسيل األموال " الظاهرة و أسباب العالج" مجموعة النيل العربية، القاهرة، جمهورية مصر العربية،  -

2003. 

محمد عبد اللطيف عبد العال، جريمة غسل األموال و وسائل مكافحتها في القانون املصري، دار النهضة العربية  -

 .2003القاهرة،

محمد نور الدين سيد عبد املجيد، املسؤولية الجنائية عن تزوير بطاقات االئتمان، دراسة في القانون املصري و  -

 .                                       2012اإلماراتي و الفرنس ي، دار النهضة العربية ، 

 .2003هضة العربية، القاهرة هدى حامد قشقوش، جريمة غسل األموال في نطاق التعاون الدولي، دار الن -

 الجامعية  الرسائل -3

خالد حمد محمد الحمادي،  غسيل األموال في ضوء اإلجرام املنظم، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة  -

2005. 
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ة الدكتوراه خالف بدر الدين، جريمة تبييض األموال في التشريع الجزائري " دراسة مقارنة "، أطروحة مقدمة لنيل شهاد -

 .2011-2010باتنة،  -في العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر

 القانونية  املقاالت -4

أشرف توفيق شمس الدين، مدى مالئمة تجريم غسيل األموال للقواعد املصرفية، مؤتمر األعمال املصرفية  وااللكترونية  -

 ، املجلد الرابع.12/5/2003-10بين الشريعة و القانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 

بسام أحمد الزلمي، دور النقود االلكترونية في عمليات غسيل األموال، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية  و  -

 .2010، 1، العدد 26القانونية، املجلد

نونية و األمنية للعمليات مراد رشدي، غسل األموال عبر الوسائل االلكترونية، املؤتمر العلمي األول حول الجوانب القا -

 . 2003أفريل  28-26االلكترونية، أكادمية شرطة دبي، مركز البحوث و الدراسات، اإلمارات العربية املتحدة، 

 .19، املجلد 2000حسام العبد غسيل األموال اإلكتروني، مجلة البنوك في األردن، العدد السابع، أيلول،  -
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 اإلرهاب اإللكتروني ، النمط الجديد لإلجرام 

 اة ـــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــد. حسي

 أستاذة محاضرة قسم " أ " 

  -2-كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة "علي لونيس ي " البليدة 

 

 مقدمة:

 أن خطورتها تضاعفت بعدما امتد نشاطها من على الرغم من خطورة الجرائم اإلرهابية الوطنية منها و الدولية ، إال    

الفضاء املادي الواقعي إلى الفضاء اإللكتروني، حيث أصبحت التنظيمات اإلرهابية تعتمد على اإلرهاب اإللكتروني لعاملين 

ملستهدفة أو اثنين يتمثل أولهما في أن يصبح عامال مساعدا للعمل اإلرهابي التقليدي املادي بتوفير املعلومات عن األماكن ا

كوسيط في تنفيذ العملية اإلرهابية، أما العامل الثاني فيمكن القول بأنه بعد معنوي يرمي إلى التحريض على بث الكراهية 

  . الدينية وحرب األفكار

وتسعى املنظمات والجماعات اإلرهابية من وراء استخدام االنترنت إلى تضخيم الصورة الذهنية لقوة وحجم تلك    

املنظمات أو الجماعات ، وبما يخدم الجانب اإلعالمي والعسكري لهذه الجماعات ، حيث أصبحت تلك الجماعات ال يهمها 

دوا وتفاعلوا مع الحادثة اإلرهابية ،كما تسعى هذه املنظمات إلى كم من الناس قد قتل بقدر ما يهمها كم من الناس شاه

االستفادة من االنترنت واستثماره في التنقيب عن املعلومات، والحصول على التمويل والتبرعات وعملية التجنيد والحشد 
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واملقترحات واملعلومات  إلتباعها، وكذلك تحقيق الترابط التنظيمي بين الجماعات وداخلها و تبادل املعلومات واألفكار 

امليدانية حول كيفية إصابة الهدف واختراقه وكيفية صنع املتفجرات والتخطيط والتنسيق للعمل اإلرهابي،وكذلك في تدمير 

 .مواقع اإلنترنت املضادة أو اختراق مؤسسات حيوية أو تعطيل الخدمات الحكومية اإللكترونية أو محطات الطاقة

اخلتنا تسليط الضوء عل هذا النوع املستحدث من الجرائم من خالل طرح اإلشكالية التالية: لهذا سنحاول من خالل مد

 ما املقصود باإلرهاب اإللكتروني ؟ ماهي أهدافه؟ وفيما تكمن خطورته؟

 املبحث األول: تعريف جريمة اإلرهاب اإللكتروني وأساليبه

ف متفق عليه لجرائم اإلرهاب بشكل عام ، ويرجع ذلك لتنوع إن من أهم القضايا الجدلية املعاصرة هو عدم وجود تعري   

أشكاله ومظاهره ، وتعدد أساليبه و أنماطه، ومع التطور التكنولوجي الحاصل ، فقد استفادت و استغلت الجماعات 

ال يوجد اإلرهابية هذا التطور لصالحها ، فظهر بذلك نمط أو شكل جديد من اإلرهاب يعرف باإلرهاب اإللكتروني و الذي 

 تعريف جامع مانع وذلك نتيجة لحداثة مفهومه وغياب تعريف دقيق ملفهوم اإلرهاب في حد ذاته.بشأنه 

ويشمل اإلرهاب اإللكتروني جميع استخدامات التقنية في األنشطة التي تخدم األغراض اإلرهابية ، بما في ذلك عمليات    

ر املتطرفة ، مرورا بالتنسيق و التواصل،  ومن ثم التمويل و التجنيد ، التحريض وإثارة األحقاد و الخالفات ، ونشر األفكا

 وانتهاء بتنفيذ األعمال اإلرهابية. 

 املطلب األول: تعريف جريمة اإلرهاب اإللكتروني

ن قبل تعريف جريمة اإلرهاب االلكتروني يتوجب علينا التفريق بين مفهوم اإلرهاب االلكتروني وبين استخدام اإلرهابيي   

لألنترنت ألغراض إرهابية، فاإلرهاب اإللكتروني يشير إلى سائر أوجه السلوك اإلجرامي املقصودة واملستندة إلى دوافع سياسية 

ضد املعطيات بأنواعها ونظم وبرامج الكمبيوتر واالتصاالت تحقيقا ألغراض إرهابية تنطوي على عنف يستهدف حياة األفراد 

ة الخوف وتعطيل األداء الطبيعي لنظم السيطرة اإللكترونية واملرافق اإلستراتيجية للدولة، وسالمتهم وإثارة الفوض ى وإشاع
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أي أن جرائم اإلرهاب اإللكتروني أو السيبراني تعد من ضمن الجرائم اإللكترونية ،أما استخدام اإلرهابيين لألنترنت ألغراض 

اإلرهاب اإللكتروني املتقدمة و يشمل كافة األنشطة التي إرهابية فهو أوسع بذلك إذ يشير إلى طائفة معتبرة من أنشطة 

تستخدم فیها األنترنت بما في ذلك نشر وتوفير املعلومات والتمويل والربط الشبكي ألغراض إرهابية وتجنيد اإلرهابيين وجمع 

 .1املعلومات 

مات واالتصاالت في العصر الراهن، وال و يعتبر اإلرهاب اإللكتروني نوع من اإلرهاب الحديث الذي يوظف تقنيات املعلو     

يختلف مفهوم اإلرهاب االلكتروني عن اإلرهاب بمفهومه العام سوى في استخدام الوسائل التقنية الحديثة واملتمثلة في 

 شبكة املعلومات العاملية "االنترنت".

وقد عرف بعض الفقهاء اإلرهاب اإللكتروني بأنه خرق للقانون يقدم عليه فرد من األفراد أو  تنظيم جماعي بهدف إثارة    

اضطراب خطير في النظام العام عن طريق شبكة املعلومات العاملية "االنترنت" ،في حين عرفه آخرون بأنه االستخدام 

هدف ترويع الحكومة واملدنيين أو قسم منهم في إطار السعي إلى تحقيق أهداف العدائي والعدواني غير املشروع لألنترنت ب

 .  2سياسية أو اجتماعية 

 املطلب الثاني : األساليب املستخدمة في جريمة اإلرهاب اإللكتروني

توغلت التكنولوجيا في السنوات األخيرة في جميع املجاالت ، وتم استغاللها حتى من طرف الشبكات اإلجرامية ، حيث    

أصبح لإلرهاب شكال أو نمطا حديثا يتبع أشكال جديدة تعتمد على التكنولوجيا التي ساعدت املنظمات اإلرهابية في التحكم 

                                                           
بية يونس محمد عرب،اإلطار القانوني لإلرهاب االلكتروني واستخدام االنترنت لألغراض اإلرهابية،ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر جامعة نايف العر 1

 متوفر على الرابط: 02القاهرة ،مصر،ص  2010أكتوبر  27-25للعلوم األمنية حول اإلرهاب يوم 

https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/56077 
 .23، ص 2012إسراء طارق جواد كاظم الجابري،جريمة اإلرهاب اإللكتروني ، العراق ، 2

https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/56077
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زاد من اتساع مسرح عملياتهم اإلرهابية والتي أصبح من الصعب حصرها أو  الكامل في اتصاالتهم ببعضهم البعض، مما

 والقضاء علیها وتتمثل هذه األساليب فيما يلي:

 الفرع األول :التعامل بالبريد اإللكتروني

إرسال يعتبر البريد اإللكتروني من أهم الخدمات التي تقدمها شبكة االنترنت،  كصندوق للبريد بحيث يستطيع املستخدم    

الرسائل اإللكترونية إلى شخص أو عدة أشخاص من مستخدمي اإلنترنت ، فهو يسمح بتبادل الرسائل واملعلومات مع 

اآلخرين عبر شبكة للمعلومات، تتميز بالسرعة في إيصال الرسالة وسهولة اإلطالع علیها في أي مكان، فهي ال ترتبط بمكان 

 .1معين 

لبريد اإللكتروني من أجل تبادل املعلومات واملقترحات فيما بين أعضائها والتخطيط تستخدم الجماعات اإلرهابية ا   

لعملياتها بهدف التقليل من اللقاءات املباشرة بين الجماعات اإلرهابية على أرض الواقع والتخفيف من استعمال الوسائل 

أوائل من وظف الوسائل اإللكترونية في التواصل التقليدية التي يسهل من خاللها تتبع اإلرهابيين وإلقاء القبض علیهم،ومن 

مجموعة بريد إلكتروني للتواصل مع أتباعه وهو من أشهر املتطرفين  1985الذي أسس عام   TOM METZGERوبث األفكار 

 .WHITE ARYAM RESISTANCE2 األمريكيين ومؤسس مجموعة املقاومة اليمنية العنصرية املسماة ب

برز وسائل اإلرهاب اإللكتروني استخدام البريد اإللكتروني في التواصل بين اإلرهابيين وتبادل ونتيجة لذلك تعد من أ   

ا من العمليات اإلرهابية التي حدثت في اآلونة األخيرة كان البريد اإللكتروني فیها وسيلة من  املعلومات بينهم، بل إن كثير 

 ت اإلرهابية واملخططين لها. وسائل تبادل املعلومات وتناقلها بين القائمين بالعمليا

 الفرع الثاني : إنشاء مواقع على االنترنت 

                                                           
 .19، ص2008دراسة مقارنة، القاهرة ، دار الفكر العربي، خالد ممدوح إبراهيم، حجية البريد اإللكتروني في اإلثبات1
 .134، ص2015مايا حسن مال خاطر،اإلطار القانوني لجريمة اإلرهاب اإللكتروني، مجلة جامعة الناصر ، العدد الخامس ، املجلد األول 2
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يقوم اإلرهابيون بإنشاء وتصميم مواقع لهم على شبكة األنترنت لنشر أفكارهم والدعوة إلى مبادئهم وحتى تعليم الطرق    

والوسائل التي تساعد على القيام بالعمليات اإلرهابية فقد تم إنشاء مواقع لتعليم صناعة املتفجرات وكيفية اختراق وتدمير 

 .1كتروني وكيفية الولوج الى املواقع املحجوبة إلى غير ذلك املواقع وطرق اختراق البريد اإلل

فاملواقع اإللكترونية سهلت على املنظمات اإلرهابية توسيع أنشطتهم  ألبعد الحدود من خالل تبادل اآلراء واألفكار    

جمع اكبر عدد واملعلومات، إذ يمكن أن يلتقي عدة أشخاص في أماكن متعددة في وقت واحد، كما ساعدتهم أيضا على 

 ممكن من  األتباع واألنصار عبر إشاعة أفكارهم ومبادئهم من خالل هذه املواقع. 

 الفرع الثالث: اختراق وتدمير املواقع 

نشير بداية إلى أن املوقع هو معلومات مخزنة بشكل صفحات، وكل صفحة تشتمل على معلومات معينة تشكلت بواسطة    

،  وألجل رؤية هذه الصفحات  HTMLمن الرموز تسمى لغة تحديد النص األفضلمصمم الصفحة باستعمال مجموعة 

( وإصدار التعليمات  HTML(، ويقوم بحل رموز )WWW Browserيتم طلب استعراض شبكة املعلومات العنكبوتية) ) 

 .2إلظهار الصفحات املتكونة  

الرموز الخاصة ببرامج شبكة اإلنترنت، وهي عملية تتم تتم عملية االختراق اإللكتروني عن طريق تسريب البيانات الرئيسة و 

من أي مكان في العالم دون الحاجة إلى وجود الشخص املخترق في الدولة التي اخترقت فیها املواقع ، فالبعد الجغرافي ال 

التعقيد الذي أهمية له في الحد من االختراقات اإللكترونية وال تزال نسبة كبيرة من االختراقات لم تكتشف بعد بسبب 

                                                           
 العالمي حول مكافحة اإلرهاب يوميعبد القادر الشيخلي،،طبيعة اإلرهاب االلكتروني،بحث مقدم إلى املؤتمر اإلسالمي -1

 متوفر على الرابط: 11، ص2015فبراير  22-25

http://elibrary.mediu.edu.my/books/2016/MEDIU01812.pdf  2/3/2019تاريخ اإلطالع 
 متوفر على الرابط: 09سائل اإلرهاب اإللكتروني وحكمها في اإلسالم وطرق مكافحتها،صعبد الرحمن بن عبد هللا السند ، و  2

http://www.assakina.com/files/books/book8.pdf 

http://elibrary.mediu.edu.my/books/2016/MEDIU01812.pdf
http://www.assakina.com/files/books/book8.pdf
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يتصف به نظام تشغيل الحاسب اآللي، أما تدمير املواقع فيقصد به  الدخول غير املشروع على نقطة ارتباط أساسية أو 

ا )PC - Serverفرعية متصلة باإلنترنت من خالل نظام آلي  ) ( بهدف تخريب Intranet(  أو مجموعة نظم مترابطة شبكي 

 .1نقطة االتصال أو النظام

 الرابع :التهديد والترويع اإللكتروني:الفرع 

تقوم الجماعات اإلرهابية بالتهديد من خالل شبكة األنترنت وتتعدد وتتنوع أساليب التهديد املستعملة وهدفها نشر    

الخوف والرعب بين األشخاص والدول والشعوب ومحاولة الضغط علیهم للرضوخ ألهداف تلك املنظمات اإلرهابية ومن 

 (e-mails)التي تقوم باستعمالها هذه املنظمات التهديد عن طريق إرسال الرسائل اإللكترونية تتضمن التهديد بين الطرق 

وكذلك التهديد عن طريق املواقع واملنتديات اإللكترونية ،فيكون التهديد بقتل شخصيات بارزة في املجتمع أو التهديد بالقيام 

إلحاق الضرر والدمار بالشبكات املعلوماتية واألنظمة اإللكترونية إلى غير  بتفجير منشآت وطنية أو نشر فيروسات من أجل

 ذلك.

 الفرع الخامس :التجسس اإللكتروني على املواقع 

ارتكاب جرائم التجسس اإللكتروني في إطار جرائم اإلرهاب اإللكتروني يتم باستخدام الفيروسات اإللكترونية ،إذ يقوم    

اإلرهابيون املبرمجون أو ما يصطلح على تسميتهم ب الهاكرز أو قراصنة الحاسوب باستخدام برامج التجسس على الشبكات 

نية التحتية املعلوماتية للمؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء بما في ذلك واألنظمة املعلوماتية واالعتداء على الب

 .2البريد اإللكتروني واشتراكات املستخدمين واألرقام السرية للبطاقات االئتمانية وما إلى ذلك 

                                                           
 .10املرجع نفسه،ص-1
 .135مايا حسن مال خاطر،مرجع سابق،ص -2
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 املبحث الثاني :خصائص اإلرهاب اإللكتروني وأهدافه 

في عصرنا الحاضر و ظهور الحواسيب اآللية  إلى تغيير شكل الحياة في  لقد أدت الثورة التكنولوجية والتطور التقني   

العالم، وأصبح االعتماد على وسائل تقنية املعلومات الحديثة يزداد يوما بعد يوم في شتى مناحي الحياة االقتصادية 

سواء املؤسسات املالية، والسياسية واالجتماعية  فالحاسوب اآللي أصبح احد أهم مقومات املؤسسات العامة والخاصة ؛ 

أو املرافق العامة، أو املجال التعليمي، أو األمني أو غير ذلك ومع أنه ال يمكن إنكار ما للوسائل االلكترونية الحديثة من فوائد 

يصعب حصرها، فإن الوجه اآلخر واملتمثل في االستخدامات السيئة والضارة لهذه التقنيات الحديثة ومنها اإلرهاب 

وأخذ يمارس  ني أصبح خطر يهدد العالم بأسره ونتيجة التطور التقني فقد اتخذت أساليب اإلرهاب أبعادا جديدة  اإللكترو

بطرق وأشكال مختلفة عما عهدناه وإن كانت جميعها تهدف إلى تهديد أمن املجتمع وتدمير ممتلكاته وذلك تحت مبررات 

                                         وشعارات تتباين من منظمات إرهابية إلى أخرى.       

إن خطر اإلرهاب اإللكتروني يكمن في سهولة استخدام هذا السالح مع شدة أثره وضرره، فيقوم مستخدمه بعمله    

اإلرهابي وهو في منزله، أو مكتبه، أو في مقهى....الخ، ومع أن اإلرهاب في خطره وأضراره ال يعرف الحدود، وال يميز بين 

                        شخاص أو املؤسسات أو األنظمة ، إال أن أكثر الجهات استهدافا من اإلرهاب املنظمات واملؤسسات األمنية.                            األ

ن لقد أصبح اإلرهاب اإللكتروني هاجسا يخيف العالم الذي أصبح عرضة لهجمات اإلرهابيين عبر اإلنترنت الذين يمارسو    

نشاطهم التخريبي من أي مكان في العالم، وهذه املخاطر تتفاقم يوما بعد يوم، ألن التقنية الحديثة وحدها غير قادرة على 

حماية الناس من العمليات اإلرهابية اإللكترونية والتي سببت أضرارا جسيمة على األفراد واملنظمات والدول، ولقد سعت 

ر واالحترازات ملواجهة اإلرهاب اإللكتروني، إال أن هذه الجهود غير كافية، وال نزال بحاجة العديد من الدول إلى اتخاذ التدابي

إلى بذل املزيد ملواجهة هذا العدو الخطير، ومن خالل جملة املخاطر التي يمثلها اإلرهاب اإللكتروني تتضح لنا خصائص 

                                             هذا األخير و أهدافه.                                         
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 املطلب األول : خصائص اإلرهاب اإللكتروني                               

 يتميز اإلرهاب اإللكتروني عن غيره من الجرائم بعدة خصائص أهمها:

إن اإلرهاب اإللكتروني ال يحتاج في ارتكابه إلى العنف والقوة، بل يتطلب وجود حاسوب متصل بالشبكة املعلوماتية ومزود -

 ببعض البرامج الالزمة.                                                            

ابرة للدول والقارات، وغير خاضعة لنطاق إقليمي يتسم اإلرهاب اإللكتروني بكونه جريمة إرهابية متعدية الحدود، وع-

 محدود.                                                                                

صعوبة اكتشاف جرائم اإلرهاب اإللكتروني، ونقص الخبرة لدى بعض األجهزة األمنية والقضائية في التعامل مع مثل هذا -

 .                                                               النوع من الجرائم

صعوبة اإلثبات في اإلرهاب اإللكتروني، نظرا لسرعة غياب الدليل الرقمي، وسهولة إتالفه وتدميره ، وكذلك نتيجة البعد -

الدولي لجريمة اإلرهاب اإللكتروني حيث  يجري النفاذ إلى أنظمة الحاسوب في أحد البلدان ويتم التالعب بالبيانات في بلد 

ناهيك عن أنه يمكن تخزين أدلة الجريمة اإللكترونية في جهاز حاسوب موجود في بلد آخر وتسجل النتائج في بلد ثالث ، 

غير البلد الذي ارتكب فيه الفعل املجرم ، مما يشكل تحديا أمام الجهات القضائية في تطبيق القانون و يزيد من صعوبة 

 التحقيق في هذه الجرائم.       

إن مرتكب جريمة اإلرهاب اإللكتروني -عادة بتعاون أكثر من شخص على ارتكابه     ما يميز اإلرهاب اإللكتروني كذلك أنه يتم-

يكون في العادة من ذوي االختصاص في مجال تقنية املعلومات، أو على األقل شخص لديه قدر من املعرفة والخبرة في 

                                                     التعامل مع الحاسوب والشبكة املعلوماتية.                                      

                                                                   ال يترك اإلرهاب اإللكتروني أي دليل مادي بعد ارتكاب جرائمه، وهذا ما يصعب عملية تعقب واكتشاف الجريمة.                          -
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 ف األدلة في حال العثور على أي دليل يمكنه إدانة الجاني.                               سهولة إتال -

 املطلب الثاني :أهداف اإلرهاب اإللكتروني

 يهدف اإلرهاب اإللكتروني إلى تحقيق جملة من األهداف غير املشروعة، و من أهم تلك األهداف نجد:  

 والشعوب املختلفة.                                       نشر الخوف والرعب بين األشخاص والدول  -

 اإلخالل بالنظام العام، واألمن املعلوماتي، وزعزعة الطمأنينة.                                       -

 تعريض سالمة املجتمع وأمنه للخطر                                                               -

حاق الضرر بالبنى املعلوماتية األساسية وتدميرها، واإلضرار بوسائل االتصاالت وتقنية املعلومات، أو باألموال واملنشآت إل-

 العامة والخاصة.                                                               

                                      تهديد السلطات العامة واملنظمات الدولية وابتزازها.              -

 االنتقام من الخصوم.                                                                                -

 الدعاية واإلعالن، وجذب االنتباه، وإثارة الرأي العام.                                                  -

 و االستيالء علیها.                                                                     جمع األموال -

االتصاالت حيث تساعد شبكة االنترنت املنظمات اإلرهابية املتفرقة في االتصال مع بعضها والتنسيق فيما بينها وذلك نظرا -

األخرى ،كما أنها تمتاز بوفرة املعلومات التي يمكن تبادلها ،  لقلة  تكاليف االتصال باستخدام االنترنت، مقارنة بالوسائل
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وقد أصبح عدم وجود زعيم ظاهر للجماعة اإلرهابية سمة جوهرية للتنظيم اإلرهابي الحديث، مختلفا بذلك عن النمط 

                                                     الهرمي القديم للجماعات اإلرهابية، وكل هذا بسبب سهولة االتصال والتنسيق عبر الشبكة العاملية.   

التعبئة وتجنيد إرهابيين جدد ، حيث أن استقدام عناصر جديدة داخل املنظمات اإلرهابية، يحافظ على بقائها -

ة واستمرارها، وهم يستغلون تعاطف اآلخرين من مستخدمي االنترنت مع قضاياهم، ويجتذبون هؤالء السذج بعبارات براق

وحماسية من خالل غرف الدردشة اإللكترونية، ونحن نعلم أن تسلية الشباب واملراهقين هي الجلوس بالساعات الطويلة 

                                 في مقاهي االنترنت للثرثرة مع جميع أنواع البشر في مختلف أنحاء العالم.                                                         

إعطاء التعليمات والتلقين اإللكتروني ، حيث يمتلئ االنترنت بكم هائل من املواقع التي تحتوي على كتيبات وإرشادات -

 تشرح طرق صنع القنابل، واألسلحة الكيماوية الفتاكة وغيرها.                         

ل بالغة األهمية بالنسبية للمنظمات اإلرهابية، حيث تتيح التخطيط والتنسيق ، حيث تعتبر شبكة االنترنت وسيلة لالتصا-

في الواليات املتحدة  2001ديسمبر  11لهم حرية التنسيق الدقيق لشن هجمات إرهابية محددة، وهو ما حدث في هجمات 

 األمريكية                                                     

رهابيون ببيانات إحصائية سكانية منتقاة من املعلومات الشخصية التي يدخلها الحصول على التمويل، حيث يستعين اإل -

املستخدمون على الشبكة من خالل االستفسارات واالستطالعات املوجودة على املواقع اإللكترونية، في التعرف على 

، يمثلون واجهة لهؤالء األشخاص ذوي القلوب الرحيمة ومن ثم يتم استدراجهم لدفع تبرعات مالية ألشخاص اعتباريين

 1اإلرهابيين، ويتم ذلك بواسطة البريد االلكتروني بطريقة ماكرة ال يشك فیها املتبرع بأنه يساعد إحدى املنظمات اإلرهابية

                                                           

مداخلة في ملتقى الجرائم  -اإلرهاب اإللكتروني وطرق مواجهته–طية ، دور اآلليات الحديثة للحد من الجرائم املستحدثة أيسر محمد ع 9 

  12014املستحدثة  في ظل املتغيرات و التحوالت اإلقليمية والدولية ، األردن ، 
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 :الخاتمة

يشكل اإلرهاب اإللكتروني تهديدا جديدا وخطيرا يمس بأمن الدول و سلمها ، ويزداد هذا الخطر حدة مع التطور    

التكنولوجي املتسارع يوما بعد يوم ، حيث تواجه الدول عدة تحديات على العديد من األصعدة ملواجهة هذا الشكل 

سواء من حيث طابع الجريمة غير امللموس، وصعوبة  املستحدث من الجرائم ، خاصة في ظل خصوصية هذه الجريمة

اإلثبات ، وعدم استيعاب التشريعات و القوانين للجرائم املستحدثة عبر شبكة املعلومات و الوسائط اإللكترونية ، وتنازع 

ا النوع القوانين وعدم وضوح االختصاص القضائي في هذه الجرائم ، لهذا يتعين على الدول مضاعفة جهودها ملواجهة هذ

من الجرائم الذي أثقل كاهلها بتحد جديد يضاف إلى التحديات األخرى التي تواجهها على الصعيد الوطني و الدولي، ولذلك 

 ارتأيت تقديم التوصيات التالية:                                                                                     

شباب وذلك من طرف املؤسسات التوعوية مثل املسجد و اإلعالم واملدارس والجامعات واملجتمع نشر الوعي سيما بين ال-

                                                   املدني حول خطورة هذه الجرائم وضرورة الحذر واليقظة عند الولوج إلى املواقع اإللكترونية.                                        

حجب املواقع االلكترونية املشبوهة التي تسعى إلى نشر اإلرهاب واألفكار املتطرفة، وتلك املواقع التي تدعو وتعلم اإلرهاب -

 والعدوان واالعتداء على اآلخرين.                                                

ي، و تحيين القوانين املوجودة بما يتماش ى و التطور الحاصل سن القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة اإلرهاب اإللكترون-

 في مجال التكنولوجيا واالتصاالت .                                               

 إيجاد تعريف واضح ودقيق لجرائم اإلرهاب اإللكتروني لتسهيل متابعة الجناة-
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إجراء دورات تكوينية دورية لرجال الضبطية القضائية و التحقيق ملواكبة التطورات الحاصلة في مجال الجريمة -

 اإللكترونية لتسهيل الكشف عنها.                                                            

ميـة التخريبيـة اإللكترونيـة الواقعـة في أراضیها ضد دول تعزيز التعاون الدولي من خـالل مراقبـة كـل دولـة لألعمـال اإلجرا-

 أوجهات أخرى.                                                                    

عقد االتفاقيات بين الدول بخصوص جرائم اإلرهاب االلكتروني وتنظيم كافة اإلجراءات املتعلقة بالوقايــة مــن هــذه -

                                                                 وعالجهــا وتبــادل املعلومــات واألدلــة بمــا في ذلــك تفعيــل اتفاقيات تسليم الجناة في جرائم اإلرهاب االلكتروني .           الجريمــة

 قائمة املراجع:

 الكتب:

 2012اإللكتروني ، العراق ،  إسراء طارق جواد كاظم الجابري،جريمة اإلرهاب-

 .2008خالد ممدوح إبراهيم، حجية البريد اإللكتروني في اإلثبات دراسة مقارنة، القاهرة ، دار الفكر العربي،-

  املقاالت:

مايا حسن مال خاطر،اإلطار القانوني لجريمة اإلرهاب اإللكتروني، مجلة جامعة الناصر ، العدد الخامس ، املجلد األول -

2015. 

 املداخالت

مداخلة في  -اإلرهاب اإللكتروني وطرق مواجهته–أيسر محمد عطية ، دور اآلليات الحديثة للحد من الجرائم املستحدثة -

 2014ملتقى الجرائم املستحدثة  في ظل املتغيرات و التحوالت االقليمية والدولية ، األردن ، 

 املواقع اإللكترونية:
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 متوفر على الرابط: 09، وسائل اإلرهاب اإللكتروني وحكمها في اإلسالم وطرق مكافحتها،ص عبد الرحمن بن عبد هللا السند-

http://www.assakina.com/files/books/book8.pdf 

 اإلسالمي العالمي حول مكافحة اإلرهاب يومي عبد القادر الشيخلي،،طبيعة اإلرهاب االلكتروني،بحث مقدم إلى املؤتمر -

 متوفر على الرابط: 11، ص2015فبراير  22-25

http://elibrary.mediu.edu.my/books/2016/MEDIU01812.pdf 

ني واستخدام االنترنت لألغراض اإلرهابية،ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر جامعة نايف العربية يونس محمد عرب،اإلطار القانوني لإلرهاب االلكترو-

 متوفر على الرابط: 02القاهرة ،مصر،ص  2010أكتوبر  27-25للعلوم األمنية حول اإلرهاب يوم 

y.nauss.edu.sa/handle/123456789/56077https://repositor 

 

  

 

 

 

 في تعزيز عملية الوقاية من الفساد و مكافحته. 2016دور التعديل الدستوري الجديد 

 

 ط . د بوعالم بن سماعيلي

http://www.assakina.com/files/books/book8.pdf
http://elibrary.mediu.edu.my/books/2016/MEDIU01812.pdf
https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/56077
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 خميس مليانة –كلية الحقوق  –جامعة الجياللي بو نعامة 

bensmailboualem5@gmail.com 

 

 مــــــقـــــدمــــــة

إن ظاهرة الفساد لم تصبح ظاهرة ينفرد بها نظام معين أو مجتمع معين، بل أصبحت ظاهرة نجدها في األنظمة 

تقدمة أو غير املتقدمة، بل اصبحت هذه الظاهرة في تفاقم وازدياد الديمقراطية والغير ديمقراطية ، سواء املجتمعات امل

 2003بدرجة أنها  باتت تهدد املجتمعات باالنهيار، وهذا ما عبر عنه األمين العام السابق لألمم املتحدة كوفي عنان سنة 

ح يمثل تهديدا حقيقيا بقوله " لقد أضحى الفساد وباءا يهدد املجتمعات البشرية باالكتساح على نطاق واسع، وأصب

 للديمقراطية وسيادة القانون".

فقد أصبح الفساد عائقا أمام جهود التنمية بأنواعها، ويلتهم ثروات الدول ويحد من االستثمارات، ويضعف ثقة  املواطن 

الجميع أمرا بالسلطة ويعطل حكم القانون، وكما أصبح يهدد استقرار املجتمعات وأمنها، وهذا يجعل من تكاثف جهود 

ضروري للوقاية من مكافحة إذ فال رشد في القيادة  والتسيير إال اذا تم القضاء على الفساد  بكل صوره وأشكاله ، فأساس 

 الحكم الراشد هو القضاء عل  جريمة الفساد في كل املستويات والعمل على الوقاية منه.

بموجب املرسوم الرئاس ي 31/10/2003فحة الفساد  املؤرخة في وقد صادقت الجزائر على االتفاقية األممية املتعلقة بمكا

املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته تجسيدا لهذه االتفاقية، ونصت  06/01وجاء القانون  2004-04-19في  128-04رقم 

الوطنية  في مكافحة منه على إنشاء هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته قصد  تنفيذ االستراتيجية  17املادة 

 01-06املتمم للقانون  2010أوت  26املؤرخ في  05-10الفساد، وجاءت بعدها  تعديالت  لقانون الفساد من خالل األمر 

mailto:bensmailboualem5@gmail.com
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واملتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الذي انشأ الديوان املركزي لقمع الفساد، ثم جاء التعديل الدستوري   الجديد 

 202في مجال  مكافحة الفساد  والوقاية منه  من خالل آلية  دستورية  جديدة نصت علیها  املادة  بتعزيزات 2016في سنة 

 على تأسيس هيئة  وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ، وإلى جانب ضمانات دستورية أخرى.

 وبناءا على ذلك يمكننا أن نطرح اإلشكالية التالية :

 الوقاية من الفساد ومكافحته؟.ما مدى دور هذه التعديالت في تعزيز  -

 ولإلجابة على هذه اإلشكالية قمنا بتقسيم املداخلة إلى محورين : -

 :الهيئة الوطنية للرقابة من الفساد  ومكافحته. املحور االول  -

 : ضمانات الوقاية من الفساد ومكافحته. املحور الثاني -

 .: الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  املحور األول 

 : تشكيلة الهيئة وتنظيمها . أوال 

 : صالحيات الهيئة  ثانيا

 تشكيلة البشرية للهيئة الوطنية  للوقاية من الفساد ومكافحته . -أ

     املتضمن تنصيب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  2010نوفمبر  07بالنظر للمرسوم الرئاس ي املؤرخ في 

تتكون من : قاض ي رئيس الهيئة  ، سفير الجزائر السابق بمالي عضوا، إطار سابق بوزارة  و مكافحته ، نجد أن تشكيلة الهيئة
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الخارجية عضوا ، عقيد في الدرك الوطني عضوا، رائد في الدرك الوطني عضوا ، مفتش عام للميزانية بوزارة املالية عضوا، 

 1نائب باملحكمة العليا عضوا .

والتمعن إلى تركيبة التشكيلة نجد أن املشرع لم يبين صفة أعضاء الهيئة، وانما اكتفى بكون أعضائها شخصيات مستقلة 

صفة  2016من التعديل الدستوري الجديد  202ومعروفة بالنزاهة، وأضاف املؤسس الدستوري الجزائري بموجب املادة 

ا وأعضائها  اليمين، كما كفل الدستور لهم  الحماية من كل أشكال تعزز االستقاللية العضوية للهيئة وهي أداء موظفیه

الضغط والترهيب والتهديد والشتم والتهجم أيا كانت طبيعته ، التي قد يتعرضون  لها أثناء أداء مهامهم كما اشترط املشرع 

 .2التكوين املناسب والعالي املستوى ألعضاء الهيئة  01-06من القانون  19في نص املادة 

 تنظيم الهيئة : -أ

 األمانة العامة : -1

 يرأسها أمين عام تحت سلطة رئيس الهيئة ويساعده نائبان وتضطلع األمانة العامة بمهام عديدة منها :

 السهر على تنفيذ برنامج الهيئة املتعلق بمكافحة الفساد . -

 األعمال املتعلقة بإعداد مشروع التقرير السنوي . -

 .3ضمانات السير املالي واإلداري للهيئة  -

                                                           
للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها املعدل من املرسوم الرئاس ي الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية  6أنظر املادة  - 1

 64 – 12للمرسوم الرئاس ي 
 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته . 01 -06من القانون رقم  19أنظر املادة  - 2
 .64-12املعدل بمرسوم رقم  413-06من املرسوم الرئاس ي رقم  7املادة  - 3
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 مجلس اليقظة والتقييم .  -2

على أن الهيئة  64-12املعدل باملرسوم الرئاس ي رقم  413-06الفقرة األولى منها من املرسوم الرئاس ي رقم  5نصت املادة 

ة للتجديد مرة واحدة سنوات قابل 5أعضاء يعينون بمرسوم رئاس ي ملدة  06تضم مجلس يقظة وتقييم يتشكل من رئيس و 
1. 

 ويجتمع املجلس كل ثالثة أشهر بناء على استدعاءه من رئيسه كما له أن يعقد دورات أخرى بطلب من رئيسه كذلك .

كما أنها تضم أجهزة أخرى كمديرية الرقابة والتحسيس ومديرية التحاليل والتحقيقات والقسم املكلف بالتنسيق والتعاون 

 الدولي .

 ات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد وكافحته .: صالحي ثانيا

والتي  2على اختصاصات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، 2016من دستور  203لقد نصت املادة 

وقد صادق مجلس الوزراء  01-06من القانون  20سبق أن حددت اختصاصات ومهام الهيئة قبل دسترتها بموجب املادة 

، 2019فبراير  24وصادق عليه املجلس الشعبي الوطني في  2018ديسمبر  27في  01-06ون يكمل القانون على مشروع قان

الذي قنن وأثرى مهام الهيئة الوطنية  2016وقد تم اعداد هذا النص ألجل مطابقة التشريع مع الدستور املراجع سنة 

 ام وصالحيات هذه الهيئة.للرقابة من الفساد ومكافحته وفي هذا السياق جاء ليوضح ويعزز مه

 الصالحيات ذات الطابع االستشاري والتوجيهي -أ

                                                           
 .64-12املعدل باملرسوم الرئاس ي رقم  413 – 06الرئاس ي رقم مخن املسوم  5أنظر املدة  - 1
 2016من دستور  203أنظر املادة  -2
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تكلف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بمجموعة من املهام ذات الطابع االستشاري والتوجيهي والتي تأخذ  

 ، ومن أهم مهامها:1شكل توصيات وآراء وتقارير ترسل إلى الهيئات املعنية 

اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، وتكريس مبادئ دولة الحق والقانون و التي تعكس النزاهة والشفافية   -

 2واملسؤولية في تسيير املمتلكات واالموال العمومية واملساهمة في تطبيقها.

 تقديم توجیهات تخص الوقاية من الفساد لألفراد والهيئات العمومية والخاصة. -

 خاصة سواء كانت ذات طابع  تشريعي أو تنظيمي . اقتراح تدابير  -

 إعداد برامج تسمح بالتوعية وتحسيس املواطنين باآلثار املترتبة عن جرائم الفساد. -

تعزيز التعاون والتنسيق ما بين القطاعات وعلى التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على الصعيدين الوطني والدولي  -

. 

 والرقابي . الصالحيات ذات الطابع اإلجرائي -ب

 إضافة إلى الصالحيات ذات الطابع االستشاري والتوجيهي تمارس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  .

 اختصاصات أخرى ذات طابع  إجرائي ورقابي من بينها.

                                                           
 . 64 -12املعدل باملرسوم الرئاس ي رقم  413-06من املرسوم الرئاس ي رقم  18أنظر املادة  -1
 .2016من دستور  203أنظر املادة - 2
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هيئات اختصاص البحث والتحري والكشف عن الجرائم في إطار مهامها تستطيع أن تطلب من اإلدارات واملؤسسات وال -1

التابعة للقطاع العام والخاص ، أو من كل شخص طبيعي أو معنوي ، أية وثائق أو معلومة  تكون مفيدة في الكشف 

 .1عن أعمال الفساد

وقد أقر املشرع للهيئة ضمانة مهمة حيث جعل طلب الهيئة للمعلومات والوثائق املفيدة في الكشف عن الفساد من 

الطابع اإللزامي، إذ أن كل رفض متعمد أو غير مبرر بتزويد الهيئة باملعلومات والوثائق  املؤسسات واإلدارات يأخذ ويكتس ي

 2املطلوبة يشكل جريمة إعاقة سير الحسن للعدالة .

العمل باستمرار على تفعيل األدوات واإلجراءات الخاصة املتعلقة بالوقاية من الفساد  ومكافحته يظهر دور الهيئة   -2

خالل ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات واألعمال املباشرة ميدانيا  على أساس التقارير الدورية  اإلجرائي والرقابي من

املدعمة بإحصائيات وتحليل متصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته التي ترد إلیها من القطاعات واملتدخلين 

شرة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته املعنيين، وكما تقوم بالحث على كل نشاط يتعلق بالبحث عن األعمال املبا

 .3وتقييمها

                                                           
 بالوقاية من الفساد ومكافحته.املتعلق  01-06من القانون  21أنظر املادة  -1
أنظر سعادي فتيحة ، مركز  القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  ومكافحته، رسالة ماجستير، جامعة عبد الرحمات ميرة بجاية  - 2

 .156، ص 2011كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق 
 وقاية  من الفساد  ومكافحته.املتعلق بال 01-06من القانون  20أنظر املادة  - 3
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صالحية تلقي التصريح  باملمتلكات من أهم التدابير اإلجرائية والرقابية التي تقوم بها الهيئة الوطنية للوقاية من  -3

م الفساد ومكافحته  تلقي التصريحات الخاصة باملمتلكات حيث يلتزم املوظفين بالتصريح بممتلكاتهم و لنزاهته

 1وضمانا للشفافية  في تسيير الشؤون العامة وحماية ممتلكات الدولة .

ويتضمن التصريح باملمتلكات الذي قدم للهيئة على جرد لجميع األمالك العقارية واملنقولة التي يمتلكها املوظف وأوالده 

من املكتب والهيئة وتسلم نسخة القصر في الجزائر أو الخارج ، و يتم إعداد التصريح باملمتلكات في نسختين موقعتين 

 .2للمكتب

 

 

 

 

 : الضمانات الدستورية للوقاية من الفساد وكافحته . املحور الثاني

 : حماية االقتصاد الوطني من كل أشكال الفساد . أوال 

                                                           
رمزي حوحو لبني دنش ، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته ، مجلة االجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد  - 1

 . 73ص  05، 2007
ج التصريح  باملمتلكات الجريدة الرسمية العدد يحدد نموذ -2006نوفمبر  22املرخ في  414- 06من املرسوم الرئاس ي رقم   3و   2أنظر املادتين -2

 .2006نوفمبر  22بتاريخ  74
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كضمانة قوية لحماية االقتصاد الوطني من أشكال  2016في الفقرة األخيرة منه في دستور  9املادة لقد جاء نص 

الفساد املختلفة والتي أصبحت تهدد األمن االقتصادي للدولة وقد تضمنت التأكيد على حماية االقتصاد الوطني من أي 

، وهذا 1أو التعسف  أو االستحواذ أو املصادرة شكل من اشكال التالعب أو االختالس أو الرشوة أو التجارة  غير املشروعة  

من الدستور والتي لم يمسها التعديل والتي تنص في الفقرتين الثانية والثالثة  على أنه ال يجوز  10املادة إضافة إلى 

 .2باملمارسات اإلقطاعية والجهوية واملحسوبية، وإقامة عالقات األشغال والتبعية  للمؤسسات أن تقوم

 

 تحصين مؤسسات الدولة من استغالل الوظائف و العهدات .:  ثانيا

على أنه ال يمكن أن تكون الوظائف  والعهدات  في مؤسسات  2016املعدلة في دستور  23لقد جاء في نص املادة 

، وهذا للوقاية من ظاهرة الفساد  التي قد تمس بمؤسسات الدولة 3الدولة مصدرا للثراء، وال وسيلة لخدمة املصلحة

 ا يترتب علیها من أثار خطيرة تؤثر على عالقة الثقة املواطن بالدولة.وم

و لضمان هذه الوقاية فقد ألزم على كل شخص يعين في وظيفة سامية في الدولة، أو ينتخب في مجلس محلي أو ينتخب 

ها طبق ملا جاء في أو يعين في مجلس وطني أو في هيئة وطنية أن يصرح بممتلكات في بداية وظيفة أو عهدته وفي نهايت

 .20164من دستور  20الفقرة  23نص املادة 

                                                           
 .2016من دستور  9أنظر املادة  - 1
 .2016من دستور  10أنظر املادة - 2
 .2016من دستور  1الفقرة  23أنظر املادة  - 3
  P 53 5 ,1975 , PARIS boubdida , A ,la sexaulite en Islam , edutiom PuF ..2016من دستور  2الفقرة  23أنظر املادة - 4
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 : خـــاتـــمــــة

املتعلق  01-06إن االرتقاء بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  ومكافحته من هيئة تم إنشاءها بموجب القانون  

، مما 202من خالل نص املادة2016الجديد بالوقاية من الفساد ومكافحته إلى هيئة  تم دسترتها في التعديل الدستوري 

 23-09يدل على حرص املؤسس الدستوري على تعزيز الوقاية من الفساد ومكافحته، وهذا باإلضافة إلى تعديل املادتين 

من الدستور للتأكيد على تعزيز الوقاية من ظاهرة الفساد التي أصبحت تتزايد بشكل رهيب ، وعلى جميع املستويات، مما 

 شكل خطر على استقرار أمن الدولة .أضحى ي

واملتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ألجل مطابقة التشريع مع  2006وقد جاء مشروع قانون يكمل القانون الصادر في 

الذي قنن وأثرى مهام  الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، وفي هذا السياق جاء هذا املشروع  2016الدستوري املراجع سنة 

 م.2019فبراير  24ضح ويعزز مهام وصالحيات هذه الهيئة، وقد صادق املجلس الشعبي الوطني عليه في ليو 

 التوصيات :

نأمل توسيع وتفعيل دور املجتمع املدني في الوقاية من الفساد ومكافحته من خالل نصوص قانونية تساعد على إنشاء هذا 

مام األجهزة القضائية ، أسوة بالجمعية الوطنية لحماية املستهلك النمط من الجمعيات وتمكينهم من مقاضاة املفسدين أ

 التي أصبح لها دور فعال في حماية املستهلك .
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 تطور و أبعاد الجريمة اإللكترونية عند املرأة الجزائرية

 

  عي فاطمة الزهراء ـــــــــــــــد/   جم

 أستاذة محاضرة 

 قسم علم االجتماع ــ جامعة الجياللي بونعامة  الخميس ــ عين الدفلى  

djemaifat@gmail.com 

 مقدمة : 

إن الحديث عن املرأة في السياقات التحليلية لألسرة التقليدية يقودنا للحديث عنها ضمن املنزل الذي يعتبر املجال الوحيد 

الذي كانت تبرز فيه من خالل تلك األدوار التي تشغلها واملتمثلة في الغالب باإلنجاب والتربية ورعاية شؤون البيت فقد 

تها مع الرجل واحتلت املرتبة الثانية بعده واعتبرت قاصر اجتماعيا حسب الوضع الذي تشكلت مكانتها استثنائيا في عالق

وضعت فيه الرجل وبقيت بعيدة عن التحوالت البنوية التي حدثت خالل القرن املاض ي ألنها كانت محكومة بموروث ثقافي 

كان دورها يقتصر في الغالب على التربية  ال يخرج عن نظرة القصور وعدم النضج وعدم تحمل املسؤولية واتخاذ القرار ، بل

mailto:djemaifat@gmail.com
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، وفقا لنظام أبوي    (1)واإلنجاب فكينونتها ال تقتصر سوى على أنها "موضوع جنس ي في يد الرجل وآلة إنجاب األطفال"

وأعراف وتقاليد اجتماعية راسخة باعتبار الرجل السيد القوي وصاحب السلطة ضمن سياق قيمي فرضه املجتمع التقليدي 

"فإن سلوك الفرد ما هو إال سلوك موجه تتحكم فيه التوجهات القيمية املتعارف علیها والتي تتبلور في بارسونز  وحسب

، هذا من بين املؤشرات ، الواضحة التي جعلت الثقافة الذكورية تسود   (2)ضوء أساليب التربية والتطبيع االجتماعي"

لى تقزيم دور املرأة في إحياء صارح لنوع من أنواع الحرمان والتمييز ضدها التنشئة في األسرة التقليدية والتي تقوم أساسا ع

سواء كانت أم أو أخت أو بنت أو غيرها ، ومن هنا شكل النظام الذكوري املمزوج بين بعض القيم الدينية واملعتقدات 

ات األوروبية املعاصرة اال ان هذه التقليدية التي جعلت املرأة تحتل مكانة بعد الرجل في كل املجتمعات ومنها في املجتمع

السياسية االجتماعية والثقافية الوضعية تغيرت مع التطور والتغير الذي عرفته املجتمعات والذي مس كل املجاالت 

واالقتصادية غير بدوره بعض األعراف والتقاليد خاصة مع انتشار فكرة املساواة وتوسيع املنظومة القانونية للمرأة أصبحت 

، هذه األفكار ( 3)خيرة مشبعة بأفكار املساواة تنطلق من فكرة "أنني مثل الرجل تماما عدا كوني امرأة وكونه رجل "هذه األ 

تعتبر من قناعات املرأة املعاصرة جعلتها تحاول أن تقلد الرجل في كل ش يء حتى في الجريمة ولو أن الجريمة النسوية كانت 

                                                           

. P 53 1 ,1975 , PARIS boubdida , A ,la sexaulite en Islam , edutiom PuF  
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ، قسم علم االجتماع تخصص علم االجتماع  املرأة والعنف في املجتمع الجزائري  نورة قنيفة ، 2

 . 62، غير منشورة ، ص  2010 – 2009قسنطينة ، الجزائر التنمية ، 
  201، ص . 1981مؤسسة عز الدين للنشر والطباعة بيروت ، تطور مكانة املرأة عبر التاريخ ، سامية كيال ،  1
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تي انفردت بها عن الرجل كالبغاء واإلجهاض ، إال أن التغيرات الحاصلة على موجودة عبر العصور خاصة تلك الجرائم ال

مستوى الحياة االجتماعية زادت من تطور هذه الجرائم وتعددت أنماطها فأصبحت ترتكب الجرائم االكثر تطورا بما فیها 

 الجريمة اإللكترونية كصورة لتغير نمطية الجريمة عند املرأة . 

 

 جريمة االلكترونية :اوال : في ماهية ال

الجريمة االلكترونية هي الوجه االكثر تطورا للجريمة املستحدثة وهي سمة التطور في املجال التكنولوجي واملعلوماتي وانفجار 

الفجوة الرقمية في العصر الحديث ، وقد وضعت العديد من التعريفات لوصف الجريمة االلكترونية او املجرم املعلوماتي 

لجريمة كل فعل غير مشروع صادر عن ارادة حرة يقرر لها املشرع عقوبة أو تدابير احترازية فان الجريمة ، وباعتبار ا

كما  (1")االلكترونية هي " كل سلوك غير مشروع أو غير مسموح به فيما يتعلق باملعالجة اآللية للبيانات أو نقل البيانات 

عرفت ايضا " انها كل نشاط غير مشروع موجه لنسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول إلى املعلومات  املخزنة داخل الحاسب 

 . (2)والتي تحول عن طريقه "

                                                           
، وزارة الداخلية ، مركز االعالم االمني ، األكاديمية امللكية للشرطة ، السعودية ، الجرائم املعلوماتية وطرق مواجهتها  محمد علي قطب ، 2

 .   9ص 

  2. 09نفس املرجع ، ص  
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كما وضع املشرع الكويتي والسعودي تعريفا لها بانها " كل فعل يرتكب من خالل استخدام الحاسب اآللي او الشبكة 

 .(1)غير ذلك من الوسائل التقنية املخالفة ألحكام القانون "املعلوماتية أو 

واملشرع الجزائري لم يعرف الجريمة االلكترونية وانما أطلق مصطلح املساس باألنظمة اآللية للمعطيات وايضا سماها 

ئم االنترنت بل املساس بحرية األشخاص اعتبارا لتشهير ونشر املعلومات الخاصة ، وحتى قانون العقوبات املعدل لم جرا

، وترجع العقوبة في  (2)اكتفى بالعقاب على بعض االفعال تحت عنوان "الجرائم املاسة بنظام املعالجة اآللية للمعطيات"

غالب الجرائم املرتكبة على مستوى الحاسوب الى السلطة التقديرية للقاض ي خاصة عند توفر القصد الجنائي وعادة ما 

 ملا يتعلق االمر بجرائم تشويه السمعة ، التشهير ، القرصنة ، نشر الفيروسات .يتوفر في هذه الجرائم خاصة 

 

 ثانيا : خصائص الجرائم االلكترونية .

                                                           
 .  08، ص  2018، جامعة طيبة كلية الحقوق ، السعودية ،  الجرائم االلكترونية اركانها وآلية مكافحتها لورنس سعد الحوامدة ، 3
 ، مداخلة في ملتقى وطني حول الجرائم املعلوماتية  جامعة بسكرةالوقاية القانونية من الجرائم املعلوماتية ومكافحتها  عز الدين عز الدين ، 4

 ،16/11/2015 . 
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تتميز الجريمة االلكترونية بمجموعة من الخصائص مقارنة بغيرها وذلك الختالف االسلوب أداة الجريمة ، ومن بين ما 

 يميزها نجد : 

 ليست متعلقة بمنطقة أو بلد واحد ، وانما ذات نطاق واسع وأطراف متشعبة .  ابرة للحدود :/ الجريمة االلكترونية ع 1

خاصة في املجتمعات التي عرفت التقنيات التكنولوجية حديثا  يصعب اثبات  / صعوبة اثبات الجريمة االلكترونية : 2

ائر من بين الدول الحديثة العهد بهذا النوع من هذا النوع من الجرائم لقلة الخبرة وقلة التحكم في التكنولوجيا ، والجز 

 ( وغيرها .  ( g 3الجرائم التي ازداد انتشارها مع انتشار تقنيات

في الغالب ال يتم االبالغ عنها خاصة ملا يتعلق االمر بالفضائح والتشهير واالبتزاز اإللكتروني  / قلة االبالغ عن هذه الجرائم : 3

، نتيجة خوف الكثير من النتائج املترتبة عن االبالغ ، واملجتمع الجزائري يتميز بخصوصية املحافظة ، وفي العادة تتعلق 

وفي بعض االحيان عدم االبالغ اصال مما يجعلها ضمن الجرائم  هذه الجرائم بالفضائح مما يجعل الضحية يتردد في االبالغ

 املسكوت عنها خاصة في املجتمع الجزائري . 

ألنها ترتكب تقريبا دون وسائل مادية من حيث االثر املادي على الضحية مقارنة  / الجرائم االلكترونية جرائم ناعمة : 4

الجرائم بالصمت والنعومة فهي تتم عن طريق ام نسخ أو نشر أو استخراج  مع الجرائم االخرى كالقتل مثال ، وانما تتميز هذه

 معلومات من الحاسب ااآللي أو االجهزة االلكترونية واعادة نشرها او استخدامها بطريقة غير مشروعة . 
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 ثالثا : عوامل  ارتفاع الجريمة االلكترونية عند املرأة :

وظهور  1991م في جميع املستويات العلمية والتكنولوجية خاصة بعد سنة تتميز املجتمعات الحديثة بالتطور والتقد  

النظام العالمي الجديد أو ما يسمى العوملة ما وفر على الفرد اختصار املسافات فانعكس ذلك على حياته التي ميزها الترف 

ضمن التقريب بينها وإزالة ما بين والرفاهية كما أدى إلى اعادة صياغة النظم االجتماعية سواء ثقافية أو أخالقية بما ي

، هذا التطور العلمي في جميع مستوياته ميزه جانب اجابي وآخر سلبي أثر على األفراد وتوجهاتهم ( 1)الشعوب من اختالفات"

 ومن أبرز هذا التغير نجد : 

مست الحياة االجتماعية وغيرت  إن التطور العلمي والتكنولوجي أفرز أثار عديدةأ / التقدم العلمي والتكنولوجي :          

العديد من األنماط فحملت معها جوانب إجابيه سهلت للفرد الحياة والتواصل وتطوير مختلف مجاالته كما حملت معها 

، ( 2)تلك الجوانب السلبية ومنها ظهور الجرائم أكثر تطورا يقول مالك بن نبي " أن الرجل املتحضر أصبح أكثر همجية "

ر الزائد والتقدم العلمي والتكنولوجي أدى إلى ظهور عديد من الجرائم ارتبطت أكثرها بالجانب العلمي بمعنى أن التحض

املتطور الناتج عن ذلك التغير الذي عرفته املجتمعات الحديثة يقول دوركايم في هذا الصدد " أن التغير االجتماعي الذي 

                                                           
  28، ص  2010، مؤسسة شباب الجامعة ،االسكندرية ، ب ط ، العوملة وأثرها في املجتمع االسالمي عصام نور سرية ،  1
  . 138، دار الفكر ، دمشق ، بدون طبع ، بدون سنة  ، ص مشكلة الثقافة مالك بن نبي ،  2
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، فهذا التغير أدى إلى ( 1)يا وبالتالي إلى حاالت االنحرافات والجريمة "أحدثته الثورة الصناعية والتحضر أديا إلى حالة األنوم

ظهور تلك األنماط االجرامية الحديثة واملتطورة التي عرفت مشاركة الجنسين ذكورا وإناثا كجرائم اإلنترنت القرصنة 

رة باألعضاء البشرية  التجارة اختراقات شبكة اإلنترنت ، الفيروسات القاتلة والجوسسة وغسل األموال والتهريب املتاج

 الجنسية وغيرها من الجرائم ذات طابع عالمي والتي صاحبت التطور وابرز صورها الجريمة االلكترونية .

وضعية املرأة في املجتمع الجزائري وتغير مكانتها لها عالقة مباشرة بالتاريخ االجتماعي  ب / ارتفاع املستوى التعليمي :

فقد استفادت املرأة بعد االستقالل من التعليم الذي أكسبها شرعية  كبيرة لم تكن تحض ى بها في والسياس ي والثقافي ، 

السابق ، وقد عرف تعليم املرأة تطورا كبيرا خالل السنوات األخيرة حيث أكدت " النسب التي تشير إلى استفادة البنات 

% في 48% في مرحلة االبتدائي و46إلى  1999ة من التعليم العام بكل مستوياته، فقد وصلت نسبة حضور البنات سن

% نسب نجدها في اتجاه نفس التحسن في 56مرحلة املتوسط لتصل إلى أكثر من نصف املتمدرسين في مرحلة الثانوي 

 (2)% في مرحلة الثانوي "58%في مرحلة املتوسط و49%من مجموع تالميذ االبتدائي و47أين وصلت نسبة البنات إلى  2008

                                                           
  . 146، ص  2004،  1شروق للنشر ، األردن ، ط ، دار النظريات علم الجريمة  عابد عواد الوريكات ، 3
 .195، ض  2012،  1، منشورات الشهاب ، الجزائر ، ط  ملاذا تأخر الربيع الجزائري ناصر جابي ،  2
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يم االناث في تطور وقد شملت كل املناطق حيث أصبحت تمثل "اغلبية داخل املؤسسات التعليم الثانوي منذ نسب تعل

 .(1)نهاية التسعينيات من القرن املاض ي"

 كما تميز تعليم املرأة بالتطور املستمر ليصل إلى تعليمها العالي كما هو موضح في الجدول .

 :  1994إلى غاية  1975: تطور التعليم العالي لإلناث في الجزائر من 07الجدول رقم 

 السنة الدراسية       

 فئة التعليم 

1975-1976 1985-1986 1990-1991 1993-1994 

 239200 197600 128100 41850 املجموع

 101500 78000 40600 9690 االناث

 42.4 39.5 31.7 23.1 النسبة املئوية

Source : la femme algérienne a travers les chiffres 1975-1994 impression ANEP ;rouiba ; Algérie ; p 09. 

                                                           
 .196نفس املرجع ص  4
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بعد ما كانت  1994-1993% خالل سنة 42.4نالحظ من الجدول أن تعليم االناث في مستوى التعليم العالي ارتفع إلى 

 %.20تقريبا ارتفع معدل التعليم العالي لإلناث بنسية سنة  20حيث أنه خالل  1976-1975% خالل سنة 23.1

هذا مؤشر على أن االسرة الجزائرية حافظت طويال على قيمها التقليدية خاصة فيما يتعلق بتعليم الفتاة ، في حين اعتبرت 

وتقييد دور املرأة ،  هي التعليم الوسيلة الوحيدة لتغيير موقعها داخل املجتمع بعد ما حاصرته التقاليد املتسمة باملحافظة

 وهذا عكس الذكور الذين يبتعدون عن املدرسة الكتشاف النشاطات االقتصادية املربحة .

ويبقى التعليم لصالح االناث "فقد اكدت النتائج على مستوى الباكالوريا التي كانت نسبة الفائزات من االناث تساوي 

 . (1)"2005للذكور دورة  % فقط بالنسبة32.65% من مجموع الناجحين مقابل 67.35

 1997% سنة 52ففي الجامعة حققت املرأة البنات الحضور والتفوق بحيث " انتقلت نسبة حضور البنات في الجامعة من 

 ، والدد يكون أكبر بكثير اآلن رغم عدم توفر االحصائيات .( 2)" 2002% سنة 61إلى ما يفوق 

                                                           
 .197ناصر جابي ، نفس املرجع ، ص  1
  . 197ناصر جابي ،  نفس املرجع ، ص  2
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الفضاء العمومي وبالتالي اكسابها معارف عديدة جعلتها تشارك الرجل في كل ش يء قد سمح هذا التعليم للمرأة بالتواجد في 

حتى في الجريمة واالنحراف نظرا للمكتسبات العلمية التي ساعدتها في التحكم في نوعية الجريمة بما فیها الجريمة 

 االلكترونية التي تتطلب مستوى تعليمي مهم .

ئل االعالم واحد من بين مؤسسات التنشئة االجتماعية التي توجد في املجتمع " تعمل تعتبر وساج / دور وسائل اإلعالم :    

وسائل االعالم على الترفيه عنا وتساهم في التنشئة االجتماعية وتعلمنا وتثقفنا وهي تبيعنا األشياء وتغرس في نفوسنا بعض 

، من خالل ما تنقه من قيم وأراء ( 1)تشكيل هويتنا "املبادئ إلى جانب الكثير من األشياء األخرى تساعد وسائل االعالم في 

وأفكار سياسية واقتصادية وفكرية وحضارية وقد شكلت وسائل االعالم اهتمام الكثير من الباحثين خاصة تلك الجوانب 

تدفعهم إلى السلبية التي تسببها وسائل االعالم فهي تعمل في بعض برامجها على تنمية السلوكيات االنحرافية لدى األفراد و 

اكتساب أدوار جديدة ضمن مجتمعهم فحسب ' عبد الرحمن عزي ' هي تعمل على " مخاطبة الغرائز والنزاعات االستهالكية 

الذي يعمل على تسويق تلك الثقافة ( 2)سعيا وراء الكسب املادي وتقليد موضة االعالم الدولي خاصة االعالم الغربي "

غبة في التقليد وإشباع الرغبات بطريقة غير مشروعة ، واملرأة بدورها تتأثر بوسائل االباحية التي تغرس في النفوس الر 

االعالم خاصة وأن وقتها مربوط بالبيت أكثر من األماكن األخرى ومن خالل ما تبثه هذه الوسائل من مسلسالت وأفالم 

                                                           
  103ص   2012،   1، ترجمة خليل صالح أبو أصبع ، عالم املعرفة ، الكويت ط العالم واملجتمع اآوثر آسيا بيوغر ،  1
  . 103املرجع السابق، ص ،  العالم وتفكك البيانات القيمية في املنطقة العربيةا عبد الرحمن عزي ، 2
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من نزالء إحدى املؤسسات  110ة أجريت على وبرامج التي تظهر مختلف الحيل واألساليب التي يلجأ إلیها املجرمين ففي دراس

من أفراد املجموعة الذي شملتهم الدراسة قد استمدوا الرغبة في حمل  % 49العقابية أظهرت هذه الدراسة أن نسبة 

أوحت إلیهم مشاهدة هذه األفالم الرغبة في السرقة ومقاومة رجال  % 21إلى  12السالح لتأثرهم باألفالم السينمائية ومن 

 252أوحت إلیهم هذه األفالم بأعمال العنف ، كما وجد ' بليمر ' و' هوسر ' من خالل  دراسة قاما بها ل  % 29رطة و الش

منهن مارسن العالقات الجنسية نتيجة لتأثرهن بمشاهد خليعة فاضحة  % 25سنة أن نسبة  18و  12فتاة منحرفة بين 

اعتدن الهروب من املدرسة  %  54د السينمائية إلى املسارح الليلية ونسبة منهن قادتهن املشاه % 41في األفالم السينمائية و 

كما أشارت دراسة أخرى أن الشبان الذين ( 1)تركن املنزل لخالفهن مع األهل لذهابهن للسينما " % 17ملشاهدة األفالم و 

وانية في سن السادسة عشر وعندما شاهدوا التلفزيون ثالث ساعات أو أكثر يوميا في سن الرابعة عشر وتصرفوا بطريقة عد

من اإلناث قد تصرفوا بعدوانية ومن  % 12,7من الذكور و  % 45,2وصلت أعمارهم إلى عشرين سنة نتج عنها أن نسبة 

من الذكور  % 8,9سنة الذين شاهدوا ساعة واحدة أو أقل في اليوم تصرف ما نسبته  14بين األطفال الذين تبلغ أعمارهم 

من اإلناث بعدوانية وأوضحت الدراسة أن مشاهدة التلفاز ال تزال كبيرة كعامل يعد أحد العوامل األخرى التي  % 2,3و 

 .( 2)تولد سلوكا عنيفا مثل العنف في املنطقة السكنية واإلهمال واالضطرابات النفسية "

                                                           
 . 299، ص  2008،  1ط ، دار وائل للنشر ، األردن ، مبادئ علم االجرام ، محمد عبد هللا الوريكات   3
  173أوثرآسيا بيوغر ، مرجع سابق ، ص   2
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األمر الذي يكرس للفتاة القابلية ملمارسة  فوسائل االعالم تعمل على إثارة الغرائز الجنسية خاصة في مرحلة املراهقة     

السلوكيات االنحرافية فنشأ عنها جرائم أخالقية مختلفة كالزنا وهتك العرض والسحاق وهذا ما يتعارض كليا مع القيم 

م الدينية واألخالقية في املجتمع الجزائري والواقع اليوم يعكس حقيقة ترسيخ تلك القيم املنتشرة عن طريق وسائل االعال 

من خالل تقليد البرامج فبعد االنتشار فأصبحت املرأة تمارس مختلف االنحرفات عن طريق تقليدها ملا يعرض عبر وسائل 

 االعالم دون أي حاجز .  

 1 2013إلى 2006رابعا : التطور النمطي للجرائم االلكترونية لدى املرأة الجزائرية من 

 النسبة % التكرار السنة

2006 .00 - 

2007 1.00 11.11 

2008   

2009 4.00 44.44 

2010 .00 - 

                                                           
  . 2013وزارة الداخلية ، املدرية العامة لألمن الوطني ، مدرية الشرطة القضائية ، مكتب االحصائيات ، بن عكنون ، الجزائر ، جوان  1
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2011 1.00 11.11 

2012 .00 - 

2013 3.00 33.33 

 100.00 9.00 املجموع

 

 التطور النمطي للجرائم االلكترونية لدى املرأة (8الشكل )
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جرائم فقط  9بحيث تم تسجيل  نالحظ من خالل الجدول والشكل أعاله أن الجرائم اإللكترونية أقل إقباال من طرف املرأة

بنسبة  2013( تلیها سنة %44,4بنسبة ) 2009وقد تم تسجيل أعلى نسبة من الجرائم سنة  2013إلى غاية  2006من 

( ، وتعد املرأة أقل إجراما في هذا املجال نظرا للتأخر في املجال التكنولوجي واستخدام مختلف التقنيات الحديثة 33,33%)

إقدام املرأة على هذا النمط من الجرائم ورغم ضآلة العنصر النسوي إال أنه يعطينا صورة على النمط املتطورة ، وحتى 

الجديد الذي أصبحت املرأة ترتكبه وهذا النوع من الجرائم يعتمد على املستوى العلمي نظرا لتقنيات التكنولوجية املتطورة 

من أسباب إقدامها على ممارسة مثل هذه الجرائم كجرائم  رأةتعليم امل ارتفاع مستوى في هذا النوع من الجرائم ويعد 

القرصنة واختراق الحسابات البنوك واألشخاص فهذا يتطلب مستوى تعليمي مهم من أجل ارتكاب هذه الجرائم ويعد 

لتكنولوجي ارتفاع مستوى تعليم املرأة من أسباب إقدامها على هذه الجرائم رغم قلتها وهذا يرجع بصفة عامة إلى التأخر ا

وبصفة عامة "مازالت الجريمة في الوطن العربي بعيدة نسبيا    وعدم التحكم في الوسائل املتطورة التي يعرفها املجتمع ككل

 (.1")من مخاطر جرائم الحاسوب التي تستخدم فیها الوسائل االلكترونية وتقنيات التحكم والغازات السامة النادرة 

                                                           
،  1999والبحوث ، أكاديمية نايف للعلوم األمنية ، الرياض ، ، مركز الدراسات أنماط الجرائم في الوطن العربي محمد األمين البشيري ،   1

 .214ص 
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 خاتمة : 

تعد الجريمة االلكترونية أو املستحدثة هي سمة التطور في املجال التكنولوجي واملعلوماتي وانفجار الفجوة الرقمية في العصر 

الحديث ، وقد وضعت العديد من التعريفات لوصف هذه الجريمة وصفات املجرم املعلوماتي ، باعتبار الجريمة كل فعل 

ئر من بين الدول التي اصبحت هذه الجريمة تشكل خطورة علیها خاصة بعد زيادة غير مشروع صادر عن ارادة حرة ، والجزا

مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي بطريقة غير مشروعة وولوج العنصر النسوي في هذا النوع ، مما دفع العديد من 

تتم عن طريقها ، وتبقى الجريمة  الدول لسن قانون مكافحة الجريمة املعلوماتية من خالل تجريم االفعال غير املشروعة التي

املعلوماتية اي كان مرتكبها والجهة املستهدفة من ورائها جرائم تهدد الكيان االجتماعي وحرية االفراد وسمعتهم وخصوصياتهم 

 ، خاصة ملا يتعلق االمر بالتشهير ، وتشويه السمعة ، ونشر الفيروسات وغيرها لهذا البد من تشكيل قاعدة قانونية صريحة

 تجرم هذه الجريمة وتعطي الصفة النهائية للمجرم املعلوماتي وتحديد بدقة اركان هذه الجريمة .  

 

 

 قائمة املراجع :

. 1 ,1975 , PARIS boubdida , A ,la sexaulite en Islam , edutiom PuF  
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، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ، قسم علم االجتماع تخصص  املرأة والعنف في املجتمع الجزائري  نورة قنيفة ، 2

 ، غير منشورة . 2010 – 2009قسنطينة ، الجزائر علم االجتماع التنمية ، 

 . 1981مؤسسة عز الدين للنشر والطباعة بيروت ، تطور مكانة املرأة عبر التاريخ ، سامية كيال ،  3

، وزارة الداخلية ، مركز االعالم االمني ، األكاديمية امللكية وطرق مواجهتها الجرائم املعلوماتية  محمد علي قطب ، 4

 للشرطة ، السعودية .   

 .  2018، جامعة طيبة كلية الحقوق ، السعودية   الجرائم االلكترونية اركانها وآلية مكافحتها لورنس سعد الحوامدة ، 5

، مداخلة في ملتقى وطني حول الجرائم ئم املعلوماتية ومكافحتها الوقاية القانونية من الجرا عز الدين عز الدين ، 6

 . 16/11/2015املعلوماتية  جامعة بسكرة ، 

 .  2010، مؤسسة شباب الجامعة ،االسكندرية ، ب ط ، العوملة وأثرها في املجتمع االسالمي عصام نور سرية ،  7

  . 138ن طبع ، بدون سنة  ، ص ، دار الفكر ، دمشق ، بدو مشكلة الثقافة مالك بن نبي ،  8

 .  2004،  1، دار الشروق للنشر ، األردن ، ط نظريات علم الجريمة  عابد عواد الوريكات ، 9

 .2012،  1، منشورات الشهاب ، الجزائر ، ط  ملاذا تأخر الربيع الجزائري ناصر جابي ،  01

 .   2012،   1و أصبع ، عالم املعرفة ، الكويت ط ، ترجمة خليل صالح أبالعالم واملجتمع اآوثر آسيا بيوغر ،  11

 .  2008،  1، دار وائل للنشر ، األردن ، ط مبادئ علم االجرام ، محمد عبد هللا الوريكات   12

وزارة الداخلية ، املدرية العامة لألمن الوطني ، مدرية الشرطة القضائية ، مكتب االحصائيات ، بن عكنون ، الجزائر ،  13

  . 2013جوان 

، مركز الدراسات والبحوث ، أكاديمية نايف للعلوم األمنية أنماط الجرائم في الوطن العربي محمد األمين البشيري ،   41

 . 1999، الرياض ، 
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 .األسس الدستورية ملكافحة الفساد 

 

 . مناع العلجة د 

 مرسلي عبد هللا ، تيبازة  يجامعاملركز ال

oumelworood@yahoo.fr  

 

يحتل القانون الدستوري املقارن مكانة محورية في بناء العملية الديمقراطية و تطويرها،غير أن 

النقاشات الدستورية لواضعي الدساتير و فقهاء القانون الدستوري قد تجاوزت املوضوعات التي اعتادت 

علیها في عمليات اإلصالح الدستوري مثل مبادئ فصل السلطات و استقاللية القضاء إلى التركيز على 

رية املذكورة لتحقيق التفاصيل املتعلقة باآلليات التي ينبغي صياغتها لضمان استخدام املبادئ الدستو 

  )1(الحكم الراشد و مكافحة الفساد.

الفسـاد آفـة مجتمعيـة عرفتهـا املجتمعـات اإلنسـانية وعانـت منهـا منـذ  ظهـور اإلنسـان علـى وجـه  البسـيطة 

املجتمـع  وحتـى يومنـا هـذا،مما يقتض ي أن يكون في مواجهتهـا سـلطة لهـا األمـر والقـدرة  علـى استئصـالها مـن

 أن تستمد هذه  السـلطة شـرعيتها وصـالحياتها مـن الدسـتور بوصـفه  أعلى  قـانون يـنظم  حياة الدولة.  ، علـى

                                                           

،أطر دستورية للشرق األوسط و شمال إفريقيا_ برنامج األمماملتحدة اإلنمائي _ منشورات املؤسسة الدولية مكافحة الفساد )1( 

 .2014للديمقراطية و اإلنتخابات 

 

mailto:oumelworood@yahoo.fr
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و يأتي الدستور مؤسسا ملجمل األدوات القانونية ملكافحة الفساد من خالل املبادئ التي يتضمنها في هذا 

 الباب و كذا املؤسسات التي يسخرها لهذا الغرض.

و ألن هذه املؤسسات الدستورية تضطلع بمهمة حماية هذه املبادئ ،فإن هذه الورقة ستسلط الضوء 

 علیها و على اختصاصها في مجال مكافحة الفساد.   

 

 املطلب االول: دور السلطة التشريعية في مكافحة الفساد 

 .الرقابة البرملانية:1

البرملانى، نظرا ملا تملكه  من أدوات الرقابة الشعبية علـى  تحتل الوسائل الرقابية مكانة خاصة فى العمل 

الحكومـات، ويستطيع  البرملان مـن خاللهـا التحقـق  من مشروعية تصرفات السلطة التنفيذية وأعمالها 

 ومدى استهدافها الصالح العام ، ومن  االنحراف ، وااللتزام  بامليزانيـة الـتي أقرهـا، حفاظـا علـى  األمـوال

 . )2(العامـة مـن اإلهـدار

ومـن مطالعـة دسـاتير الـدول العربيـة واللـوائح الداخليـة ملجالسـها نجـد أن للبرملـان دورا كبـيرا فى مواجهـة 

فسـاد الحـاكم  أو رئـيس الدولـة، علـى  األقـل مـن الناحيـة القانونيـة، وذلك من خالل تشريعات خاصة 

 لة. بمحاسبة كبار مسؤولى الدو 

                                                           

 administrator 2 October 2012 AGORAوظيفة البرملان الرقابية املقدمة من  )2( 
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 للبرملان فى مواجهة مختلف أشكال الفساد، فهناك دور النواب 
 
وباإلضافة إلى هذا الدور املقرر دستورا

                     املتمثلة في السؤال  فى متابعة تنفيذ هذه   التشريعات، ومكافحة إفسادها ،من خالل أدوات الرقابة

 .)3(و االستجواب

 

 

 .التحقيق البرملاني:2

هذه اللجان آلية من آليات الرقابـة التي عـن طريقهـا يمكن الوقـوف  علـى  حقيقـة مـا يثـار مـن  تعتبر 

موضـوعات ومشـاكل ماليـة وإداريـة، أو بيـان مـواطن الفسـاد في نشـاط إحـدى املصـالح العامـة، أو وحـدات 

ـن املشـروعات العامـة التي قـد تكـون عرضـة  اإلدارة  املحليـة، أو أي جهـاز  تنفيذي أو إداري أو أي مشـروع م

 )4(ألعمـال فسـاد أو اخـتراق القـانون.

 

وال بـد مـن اإلشـارة  إلى أن بعـض الـدول قـد تعطـي  هـذه   اللجـان الصـالحيات عينهـا الـتي يحظـى  بهـا القاضـي  

األدوات الرقابية الشائعة في البرملانات ، وقد الـذ ي يقـوم  بتحقيقـات قضـائية. وتعتـبر لجـان التحقيـق  مـن 

 )5(تستعىد  للتحقيق  في قضايا كبرى كالفساد وسوء استخدام  السلطة. 

 

                                                           

نوفمبر  28د.علي  الصاوي،، دور املجالس العربية في محاربة الفساد، مؤتمر تأسيس الفرع العري للمنظمة العاملية للبرملانين بيروت في  )3( 

 30-29، ص 2004

  2005د.محمد حسن عثمان،أدوات الرقابة البرملانية فى النظم  السياسيةـاإلسكندرية، )4( 

 .  32-31د .علي  الصاوي، مصدر سابق ، ص  )5( 
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 املطلب الثاني: دور السلطة التنفيذية في مكافحة الفساد اإلداري 

ضية تحولت قضية الفساد في الدول النامية من مجرد قضية تحظى باهتمام الحكومات املحلية إلى ق

   تحض باهتمام الدوائر السياسية والحكومية والهيئات واملؤسسات الدولية.

وقـد وجـدت الحكومـات واملؤسسـات والهيئـات االجتماعيـة املحليـة واملنظمـات واملؤسسـات الدوليـة أن     

عـالج هذهـ   الظـاهرة  والقضـاء علیهـا أو محاصـرتها علـ  األقـل ال يمكن أن يحـدث بـدون إرادة  سياسـية 

متعـددة  الجوانـب ، تنطلقـ ابتـداء مـن قاعـد  تعتمدها السلطة السياسـية مشـفوعة بإسـتراتيجية فاعلـة 

التركيـز  عل  اعتماد مبدأ الشفافية في العمل واإلدارة ، إلى جانب  وضع  األنظمة الرقابية والقوانين 

 .)6(والتشريعات التي تحـارب الفسـاد بجميع  أنواعـه 

 تتضـح الجوانـب  اآلتية:  وبتركيـز  الضـوء علـى  مفاصـل هـذه   اإلسـتراتيجية الحكوميـة، 

 

 . اعتماد مبدأ الشفا فية 1

الشـفافية بمفهومهـا البسـيط عبـارة عـن بث ظـاهرة تقاسـم املعلومـات والتصـرف بطريقـة مكشـوفة، وهـذا  

بوضع  سلسلة واسعة من املعلومات في متناول الجميع ، فهي  باملحصلة أداة  هامة جدا ملحاربة الفساد 

  )7(اإلداري.

                                                           

 بخيـت عبـد القـادر، الفسـاد االداري وسـبل منافحتـه ، مقـال منشـور علـى  موقـع  منهـل الثقافـة  )6( 

  http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=1526 

 مفهو  الشفافية واملساءلة ودور األجهزة العليا للرقابة، )7( 

http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=1526
http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=1526
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وتمتلك األنظمة ذات الشفافية إجـراءات واضـحة لكيفيـة صـنع  القـرار علـى  الصـعيد العـام ، كمـا 

تمتلـك قنـوات اتصـال مفتوحـة بـين أصـحاب املصـلحة واملسئولين، وتحدد سـهولة الوصـول إلى املعلومـات 

اس وملشـاغلهم منصـفة، علیهـا أن تكـون درجـة الشـفافية. ولكي تكون املؤسسـات املسـتجيبة لحاجـات النـ

شـفافة وأن تعمـل وفقـا لسـيادة القـانون ،فإصـالح مؤسسات الدولة وجعلها أكث ر كفاءة  ومساءلة 

 وشفافية ركن أساس  من أركان الحكم  الصالح. 

 

 

 . الرقابة و املساءلة  2

يقصد بالرقابة عملية تمارسها هيئة الرقابة على تصرفات أجهزة   السلطة التنفيذية باألموال العامة 

من خـالل التـدقيق  والفحـص  واملراجعـة واملتابعـة والبحـوث التقويميـة لضـمان صـحة هـذه   التصـرفات 

ملادية ومطابقة االنجازات وتحسيـن  كفاءتها سواء في مجال استخدام القوى البشرية أو املوارد ا

 )8(املتحققة مع  األهـداف  املجتمعية املرسومة أو املرغوبة وبما يؤدي إلى صيانة هذه   األموال. 

لقـد تطـورت الرقابـة كنتيجـة حتميـة التسـاع دور الدولـة، ودور القطـاع العـام وهـذا يعني أن تطـورات الرقابـة 

الـدور الـذي قامـت بـه الدولـة لضـمان صـحة املسـار املـالي  واالقتصـادي، مـن حيـث  األصـل الحقـة علـى  

واألصـل كذـلك أن الدولـة تـدير مواردهـا وأموالهـا وأعمالهـا وبرامجهـا بغـض النظـر عـن وجـود رقابـة أو مسـاءلة 

                                                           

 http://www.libyansai.gov.ly/modules/publisher/item.php?itemid=9 

 مفهو  الشفافية واملساءلة ودور األجهزة العليا للرقابة، مرجع سابق. )8( 

http://www.libyansai.gov.ly/modules/publisher/item.php?itemid=9
http://www.libyansai.gov.ly/modules/publisher/item.php?itemid=9
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تصرفاتها، وسيحس  الجمهور ألنها وجـدت لتقـديم خدمـة سـتظهر علـى  أرض الواقـع  مـن خـالل مشـاريعها و 

ما إذا أدت الدولة دورها أم  ال، وهو املعني األول بمساءلة الدولة عن ذلك ،مع  مالحظة وجود فوارق 

  )9((.نتيجة ظروف  متعددة  في مدى فعالية أو عدم  فاعلية هذه   املساءلة

أن الـربط بـن املسـاءلة والرقابـة  ومعنى ذلك أن املساءلة موجودة  سواء وجـدت الرقابـة أم  ال توجـد، إال 

جاء إلضفاء الفاعلية على  مضمون املساءلة من خالل الرقابة وحتى يصـبح املسئولين عرضـة لالسـتجواب 

 بشأن قيامهم  باملسؤوليات املخولة لهم . 

علـى  املسـتوى  وفي هـذا السـياق تعـد املسـاءلة قيمـة عظمى مـن قـيم  الديمقراطيـة سـواء كانـت املسـاءلة

 )10(العام  للمجتمع  أو على  املستوى الداخلي  للمؤسسة

ولهـذ ا السـبب  تعـد املسـاءلة آليـة مهمـة مـن آليـات مكافحـة الفسـاد اإلداري، وهـي  في الوقـت عينـه  

على يـد السـلطات معيـار ضـابط ألداء املؤسسـات وتقـويم هـذا األداء مـن خـالل املحاسـبة التـي تخضع لهـا 

 التشـريعية أو القضـائية أو الجهـات املختصـة ملكافحـة الفسـاد.

  .الهيئات الدستورية مكافحة الفساد3

في مجال تعزيز الديمقراطية التشاركية وتكريس دولة املؤسسات ودعم قدرات هيئات مكافحة الفساد، 

ر باالتفاقيات الدولية في مجال الوقاية من تضمن الدستور الجديد أحكاما دستورية تعكس التزام الجزائ

"عزز مكانة وقدرات هيئات مكافحة الفساد من خالل  التعديل الدستوري أنحيث الفساد ومكافحته، 

                                                           

 بخيـت عبـد القـادر، مرجع سابق. )9( 

 مرجع سابق. ،أطر دستورية للشرق األوسط و شمال إفريقيا،مكافحة الفساد )10( 

https://www.joradp.dz/har/consti.htm
https://www.joradp.dz/har/consti.htm
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ي جعلها مؤسسة رقابية ودستر التأسيس للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، الت

 .)11(عالقاتها باملجتمع املدني وأوكل لها مهمة تدعيم قدراته في مجال مكافحة الفساد"

تعمل الهيئة على "إيجاد اآلليات وامليكانزمات الضرورية لتكريس وتفعيل دور املجتمع املدني في الوقاية 

الوطنية للنزاهة" تحت عنوان "الشبكة  من الفساد ومكافحته"، وذلك من خالل بعث مشروع "الشبكة

الوطنية للنزاهة كآلية لدعم دور املجتمع املدني في الوقاية من الفساد ومكافحته"، خاصة بعد مصادقة 

 الجزائر على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد .

اد ومكافحته والتي كما تهتم بتجسيد أهداف املشروع التمهيدي لإلستراتيجية الوطنية للوقاية من الفس

(، حيث تتلخص في "ترقية ثقافة نبذ الفساد في 2025-2021سنوات القادمة ) 5يمتد تنفيذها على مدار 

أوساط املجتمع، تعزيز الديمقراطية التشاركية والرقابة املجتمعية على تسيير الشأن العام، تفعيل دور 

ئل اإلعالم في الوقاية من الفساد ومكافحته الحركة الجمعوية في مجال الوقاية من الفساد، إشراك وسا

 .)12(وتشجيع التبليغ عن الفساد"

 

 الخاتمة  

 اوال: النتائج  

                                                           

 2020التعديل الدستوري لسنة  )11( 

 تصريح رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد لوسائل اإلعالم السيد:طارق كور  )12( 
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ممـا تقـدم  يتضـح أن مظـاهر الفسـاد تتنـوع بتنـوع مظـاهر النشاط اإلنساني ومـع  تعـدد مظـاهر الفسـاد تـزداد 

ـا علمنـا أن التنـوع في تلـك األنمـاط مـن الفسـاد يرافقهـا مخـاطره  وتتعقـد معهاـ  سـبل املواجهـة خاصـة إذا م

في العـادة  تـداخل وتمـرس في أسـاليب  التحايـل علـى  القـانون والضوابط الوظيفية ،فضال عن تنامي  شبكة 

 العالقات املافيوية بين تلك الشبكة الفاسدة  من املوظفين.

اية من الفساد وأدوات مكافحته لبنة أساسية في كل و لهذا يصبح وجود دستور يتضمن مقومات الوق

 استراتيجية ملكافحة الفساد.

 ثانيا: التوصيات 

 بناء دولـة القـانون واملؤسسـات و إتباع الطرق الديمقراطية في اتخاذ القرار.  .1

تعميم مبـدأ تكافؤ الفـرص وتكـريس العدالـة  واملسـاواة أمام القـانون ومحاسـبة املفسـدين وعدم  منح  .2

 حصانة لهؤالء عل  حساب املجتمع . 

التركيز  على  معيار الشفافية في األداء و  اعتماد معايير النزاهة والكفاءة والعدالة عند التعين والترقية  .3

 واألداء .


