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مقدمة:
ال شك أن ظاهريت التميز وخطاب الكراهية من الظواهر اليت هتدد وجود اجملتمعات وتعوق تقدمها ،حيث كان للمجتمع
الدويل السبق يف جترميها من خالل العديد من االتفاقيات الدولية من بينها االتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التميز العنصري اليت
اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة وعرضتها للتوقيع والتصديق يف  02ديسمرب  2690وابلرغم من أن اجلزائر من أوائل الدول
املصادقة عليها إال أن املالحظ هو الـتأخر النسيب يف سن قوانني داخلية جترم تلك األفعال ،حيث مل يكن ذلك إال يف سنة  0222من
خالل القانون  22 -22املعدل واملتمم لقانون العقوابت وذلك من خالل املادة  9منه اليت أضافت مواد منها املواد  060مكرر2
و 060مكرر 0و 060مكرر 3اليت جترم وتعاقب على أفعال التمييز وخطاب الكراهية.
ونظرا لتطور الوسائل التكنولوجية احلديثة واليت كان هلا األثر الظاهر على جرائم التمييز وخطاب الكراهية كما أن هذه األخرية
أصبحت تشكل خطر على األفراد واجلماعات نتيجة استخدام وسائل تقنية املعلومات يف ارتكاهبا ،سارع املشرع اجلزائري إىل مواكبة
هذه التطورات وحاول اإلحاطة بتلك اجلرائم يف ظل بروز وسائل تقنية املعلومات اليت متكن اجلناة استخدامها يف هذا امليدان ،حيث
أصدر املشرع القانون  20 -02املتعلق ابلوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ،والذي أدرج من خالله نصوص جترم
وتعاقب اجلناة يف حال استخدام وسائل تقنية املعلومات يف ارتكاب هذا النوع من اجلرائم.
وألمهية هذا املوضوع املستجد يف املنظومة التشريعية اجلزائرية وخاصة هذا النوع من اجلرائم املرتكب ابستخدام تقنية املعلومات
وذلك للجهات املختصة يف رصد ومكافحة كل أشكال ومظاهر التمييز وخطاب الكراهية والوقاية منهما ،يتطلب الرتكيز عليه ودراسته
من الناحية اجلزائية أي كجرمية معلوماتية ،وهذا ما تسعى إليه الدراسة احلالية.
ومن هذا املنطلق توجد حاجة ماسة للتعرف على هذا النوع من اجلرائم املستجد ابلقانون  20-02واملرتكب ابستخدام وسائل
تقنية املعلومات وعليه فإن مشكلة الدراسة تتمثل يف التساؤل اآليت:
ما صور جرائم التميز وخطاب الكراهية املعلوماتية؟ وماهي اآلليات اجلزائية ملكافحتها وفقا للقانون  15-21؟
وملعاجلة هذه اإلشكالية اعتمدت الدراسة اخلطة اآلتية:
احملور األول :صور جرائم التميز والكراهية املعلوماتية
أتخذ صور جرائم التميز والكراهية املعلوماتية املنصوص عليها يف القانون 20-02
الصور اآلتية:
 التميز وخطاب الكراهية املعلومايت إنشاء وإدارة املواقع واحلساابت اإللكرتونية بغرض إاثرة التمييز والكراهية إنتاج برامج تقنية املعلومات واملتاجرة هبا بغرض ارتكاب جرائم التمييز والكراهيةأوال :التميز وخطاب الكراهية املعلومايت
هذه الصورة منصوص عليها يف املادة  32من القانون  20 -02وتشتمل على صنفني من اجلرائم :جرائم التمييز وجرائم
خطاب الكراهية وقبل التطرق هلذه اجلرائم جيدر بنا أن نقف عند عنصر مييزها عن جرائم التمييز والكراهية التقليدية وهو عنصر مفرتض،
يتمثل يف وسيلة تقنية املعلومات.
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 -4وسيلة تقنية املعلومات
يفرتض يف جرائم التميز والكراهية املعلوماتية أن ترتكب ابستخدام وسيلة من وسائل تقنية املعلومات ،فال تقع اجلرمية إذا مل
ترتكب ابستخدام تقنية املعلومات ،وعليه نتساءل ما املقصود بتقنية املعلومات؟ وماهي أهم وسائلها اليت ميكن ان ترتكب هبا هذه
اجلرائم؟
أ :تقنية املعلومات
يقصد بتقنية املعلومات" أية وسيلة مادية أو معنوية أو جمموعة وسائل مرتابطة أو غري مرتابطة تستعمل لتخزين املعلومات
وترتيبها وتنظيمها واسرتجاعها ومعاجلتها وتطويرها وتبادهلا وفقا لألوامر والتعليمات املخزونة هبا ويشمل ذلك مجيع املدخالت
واملخرجات املرتبطة هبا سلكيا أو ال سلكيا يف نظام أو شبكة"

1

ويتضح من التعريف السابق أن تقنية املعلومات عبارة عن وسائل أو جمموعة وسائل مرتابطة تعمل يف شكل نظام هبدف
التعامل مع املعلومات ،وعليه ماهي وسائل تقنية املعلومات؟
ب  :وسيلة تقنية املعلومات
تعرف وسيلة تقنية املعلومات أبهنا" أية أداة أو وسيلة إلكرتونية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهروكيميائية أو أية أداة تدمج بني
تقنيات االتصال واحلوسبة أو أية أداة أخرى لديها القدرة على استقبال أو إرسال البياانت ومعاجلتها وختزينها واسرتجاعها بسرعة
فائقة".2
ومن التعريف السابق يتضح أن وسائل تقنية املعلومات تتعدد إال أنه سوف نذكر منها الوسائل اليت ترتكب هبا جرائم التمييز
والكراهية بشكل واسع ومن بينها ،احلاسوب واهلاتف النقال والشبكة املعلوماتية.
ب 4-احلاسوب (اإلعالم اآليل):
هو وسيلة من وسائل تقنية املعلومات ،وكلمة احلاسوب لغة هي ترمجة لكلمة الكمبيوتر( )computerاإلجنليزية ،اليت
تتكون من مقطعني املقطع األول هو  computeأي الفعل  to computeالذي يعين يعد أو حيسب أو حيصى ،و الثاين هو
الالحقة -er-واليت تعين صاحب الشأن ،3وترجم ايضا إىل اللغة العربية لعدة تسميات ،احلاسب اآليل ،احلاسب اإللكرتوين ،العقل
اإللكرتوين ،إعالم آيل.4وكلمة  computreتقابلها يف اللغة الفرنسية كلمة  ordinateurواليت تعين الناظمة اآللية .5وهي الكلمة
األدق على مدلوله.
أما اصطالحا من الناحية القانونية فقد عرف جهاز احلاسوب أنه" أي جهاز إلكرتوين اثبت أو منقول سلكي أو السلكي
حيتوي على نظام معاجلة البياانت ،أو ختزينها ،أو إرساهلا ،أو استقباهلا ،أو تصفحها ،يؤدي وظائف حمددة حبسب الربامج ،واألوامر
املعطاة له"

6

ب 2-الشبكة املعلوماتية:
تعرف الشبكة املعلوماتية أبهنا "عبارة عن أداة أو وسيلة ربط بني حاسبني أو أكثر حيث يتم هذا الربط سلكي عن طريق
أسالك أو كابل أو ربط السلكي عن طريق الراديو أو األشعة حتت احلمراء أو القمر الصناعي أو يكون الربط بكليهما أي سلكي وال
سلكي".7كما تعرف أيضا أبهنا "ارتباط بني أكثر من وسيلة لتقنية املعلومات( تكنولوجيا اإلعالم واالتصال املعلومات) للحصول على
املعلومات وتبادهلا مبا يف ذلك الشبكات اخلاصة والعامة والشبكة العاملية اإلنرتنت".8
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ويتضح من خالل التعاريف السابقة أن الشبكة املعلوماتية تتعدد وتنقسم إىل عدة أنواع وإذا أخذان معيار احلجم كأساس
لتصنيفها منيز ثالثة أنواع:
 شبكة احمللية :ال تتجاوز حجمها عدة كيلومرتات شبكة متوسطة املدى :وهي شبكة متد ملساحات أوسع من احملليةشبكة عاملي ة :تتجاوز مساحتها الدول تتشكل من ارتباط شبكات مناطقية عن طريق اخلطوط السلكية وال سلكية واملثال
النموذجي على هذه الشبكة شبكة اإلنرتنت.9
 :2جرمية التمييز املرتكبة ابستخدام تقنية املعلومات
متس جرمية التمييز أبخالق احلياة العامة وثقافة التسامح واحلوار يف اجملتمع وهي جمموعة أفعال جرمية يساء فيها استخدام تقنية
املعلومات وسوف نتطرق إىل أركان هذه اجلرمية وفق اآليت:
الركن الشرعي :يتكون الركن الشرعي للجرمية من شقني ،شق اجيايب وشق سليب
فالشق أو اجلانب اإلجيايب يتمثل يف خضوع الفعل لنص التجرمي وفقا ملبدأ شرعية اجلرائم والعقوابت ،ولقد نص املشرع اجلزائري
على جترمي التمييز املرتكب ابستخدام تقنية املعلومات يف املادة  32من القانون  20-02السالف الذكر بنصه" يعاقب على التمييز
وخطاب الكراهية ابحلبس من سنتني( )2إىل مخس( )5سنوات وبغرامة من  211.111دج إىل  511.111دج...إذا ارتكبت
اجلرمية ابستعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال" ( تقنية املعلومات).
ويقصد ابلتميز حسب املادة  0الفقرة  0من نفس القانون السالف الذكر" كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم
على أساس اجلنس أو العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين أو اللغة أو االنتماء اجلغرايف أو اإلعاقة أو احلالة الصحية،
يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعرتاف حبقوق اإلنسان واحلرايت األساسية أو التمتع هبا أو ممارستها على قدم املساواة يف اجملال
السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو يف أي جمال آخر من جماالت احلياة العامة.
أما الشق أو اجلانب السليب املكون للركن الشرعي للجرمية يتمثل يف عدم خضوع األفعال اخلاضعة لنص التجرمي ألي سبب من
أسباب اإلابحة ( األفعال املربرة) وهي ظروف مادية تضاف إىل الفعل اجملرم وتسحب عنه الصفة اجلرمية وتضفي عليه الصفة الشرعية
وابلرجوع إىل القانون  20-02املادة  3منه نالحظ أن املشرع استبعد تطبيق أحكام التجرمي املتعلقة ابلتمييز يف نفس القانون
إذا بين التميز على حاالت معينة ميكن اعتبارها أسباب إابحة وهي:
– احلالة الصحية من خالل عمليات هدفها الوقاية من خماطر الوفاة أو خماطر املساس ابلسالمة البدنية للشخص أو العجز
عن العمل ،أومن اإلعاقة والتأمني على هذه املخاطر،
– احلالة الصحية و /أو اإلعاقة ،عندما يتمثل يف رفض التشغيل املبين على عدم القدرة على العمل الثابتة طبيا وفقا ألحكام
تشريع العمل أو القانون األساسي العام للوظيفة العمومية،
 اجلنس فيما خيص التوظيف عندما يكون االنتماء إىل جنس أو إىل آخر حسب التشريع الساري املفعول ،شرطا أساسياملمارسة عمل أو نشاط مهين,
– اجلنسية ،عندما تكون شرطا للتوظيف طبقا للتشريع الساري املفعول
الركن املادي:
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تعترب جرمية التمييز املرتكبة ابستخدام تقنية املعلومات من اجلرائم املادية حيث يتشكل الركن املادي هلا من فعل التمييز ،أسس
التمييز ،جماالت التمييز ،والنتيجة من التمييز
 -2فعل التميز :وأيخذ األوصاف اآلتية ،التفرقة أو االستثناء أو التقييد أو التفضيل
 -0أسس التميز :ومتثل يف األسس التالية اجلنس أو العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو االثين أو اللغة أو االنتماء
اجلغرايف أو اإلعاقة أو احلالة الصحية.
 -3جماالت التميز :وهي اجملال السياسي ،االقتصادي ،االجتماعي ،الثقايف أو أي جمال آخر من جماالت احلياة العامة.
 -2النتيجة املستهدفة من التمييز :وهي تعطيل أو عرقلة االعرتاف حبقوق اإلنسان واحلرايت األساسية أو التمتع هبا أو ممارستها
على قدم املساواة يف اجملال السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو يف أي جمال آخر من جماالت احلياة العامة.
الركن املعنوي :جرمية التميز املرتكبة ابستخدام تقنية املعلومات جرمية قصدية أي تتطلب توافر القصد اجلنائي العام والقصد
اجلنائي اخلاص ،فالقصد اجلنائي العام قوامه العلم واإلرادة ،حبيث تنصرف إرادة مرتكب فعل التميز حنو ارتكاب اجلرمية ،وهو يعلم بتوافر
أركاهنا كما يتطلب القانون ذلك ويعاقب عليها ،وأما القصد اجلنائي اخلاص فيتمثل يف الغاية اليت يقصدها من ارتكاب اجلرمية وهو
التميز بني األفراد يف التمتع حبقوق اإلنسان واحلرايت األساسية أو ممارستها على قدم املساواة اجملال السياسي أو االقتصادي أو
االجتماعي أو الثقايف أو يف أي جمال آخر من جماالت احلياة العامة.
 :3خطاب الكراهية املرتكب ابستخدام تقنية املعلومات
يعرف خطاب الكراهية املرتكب ابستخدام تقنية املعلومات أبنه" كل خطاب يستعمل الوسائل اإللكرتونية بطريقة هبا ازدراء
ونفور شديد املوجه ضد أشخاص من أجل إاثرة اآلخرين ودفعهم أو حماولة دفعهم إىل ارتكاب جرائم الكراهية والعنف ،بناء على العرق
أو الدين أو النسل أو اجلنس"

10

أركان جرمية خطاب الكراهية
تتطلب جرمية خطاب الكراهية توفر أركان ثالثة وهي:
الركن الشرعي:
يتكون الركن الشرعي للجرمية من شقني ،شق اجيايب وشق سليب ،فالشق أو اجلانب اإلجيايب يتمثل يف خضوع الفعل لنص
التجرمي وفقا ملبدأ شرعية اجلرائم والعقوابت ،ولقد نص املشرع اجلزائري على جترمي خطاب الكراهية املرتكب ابستخدام تقنية املعلومات
يف املادة  32من القانون  20-02السالف الذكر بنصه" يعاقب على التمييز وخطاب الكراهية ابحلبس من سنتني( )2إىل
مخس( )5سنوات وبغرامة من  211.111دج إىل  511.111دج...إذا ارتكبت اجلرمية ابستعمال تكنولوجيات اإلعالم
واالتصال" ( تقنية املعلومات).
ويقصد خبطاب الكراهية حسب املادة  0الفقرة  2من نفس القانون السالف الذكر"مجيع أشكال التعبري اليت تنشر أو تشجع
أو تربر التمييز ،وكذا تلك اليت تتضمن أسلوب االزدراء أو اإلهانة أو العداء أو البغض أو العنف املوجه إىل شخص أو جمموعة أشخاص
على أساس اجلنس أو العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين أو اللغة أو االنتماء اجلغرايف أو اإلعاقة أو احلالة الصحية"
أما الشق أو اجلانب السليب املكون للركن الشرعي للجرمية يتمثل يف عدم خضوع األفعال اخلاضعة لنص التجرمي ألي سبب من
أسباب اإلابحة ( األفعال املربرة) وهي ظروف مادية تضاف إىل الفعل اجملرم وتسحب عنه الصفة اجلرمية وتضفي عليه الصفة الشرعية
جملة مرافئ للدراسات السياسية والقانونية
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وابلرجوع إىل القانون  20-02املادة  3منه نالحظ أن املشرع استبعد تطبيق أحكام التجرمي املتعلقة خبطاب الكراهية يف نفس
القانون إذا بين التميز على حاالت معينة ميكن اعتبارها أسباب إابحة وهي:
– احلالة الصحية من خالل عمليات هدفها الوقاية من خماطر الوفاة أو خماطر املساس ابلسالمة البدنية للشخص أو العجز
عن العمل أو من اإلعاقة والتأمني على هذه املخاطر،
– احلالة الصحية و /أو اإلعاقة ،عندما يتمثل يف رفض التشغيل املبين على عدم القدرة على العمل الثابتة طبيا وفقا ألحكام
تشريع العمل أو القانون األساسي العام للوظيفة العمومية،
 اجلنس فيما خيص التوظيف عندما يكون االنتماء إىل جنس أو إىل آخر حسب التشريع الساري املفعول ،شرطا أساسياملمارسة عمل أو نشاط مهين,
– اجلنسية عندما تكون شرطا للتوظيف طبقا للتشريع الساري املفعول
الركن املادي:
تنص املادة  32من القانون 20-02على" يعاقب على ...خطاب الكراهية ابحلبس من سنتني ( )0إىل مخس ( )0سنوات
وبغرامة من  022.222دج اىل  022.222دج...:
 إذا ارتكبت اجلرمية ابستعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.وتنص املادة  0من نفس القانون على" يقصد ،يف مفهوم هذا القانون ،ما أييت:
خطاب الكراهية" :مجيع أشكال التعبري اليت تنشر أو تشجع أو تربر التمييز ،وكذا تلك اليت تتضمن أسلوب االزدراء أو اإلهانة
أو العداء أو البغض أو العنف املوجه إىل شخص أو جمموعة أشخاص على أساس اجلنس أو العرق أو اللون أو النسب أو األصل
القومي أو اإلثين أو اللغة أو االنتماء اجلغرايف أو اإلعاقة أو احلالة الصحية"
من خالل املادتني أعاله يتضح أن الركن املادي جلرمية خطاب الكراهية يتشكل من العناصر اآلتية:
 األفعال التعبريية (طرق العالنية):-

وأتخذ األشكال التالية القول ،الكتابة ،الرسم اإلشارة ،التصوير الغناء ،التمثيل أو أي شكل آخر من أشكال التعبري.

 الوسيلة املستعملة يف أشكال التعبري: إن الوسيلة املستعملة يف ارتكاب األفعال التعبريية كشرط لقيام جرمية الكراهية املرتكبة ابستخدام تقنية املعلومات هي وسائلتقنية املعلومات اليت سبق اإلشارة إليها سابقا من أمهها اهلاتف النقال ،احلاسوب  ،الشبكة املعلوماتية اليت منها شبكة
اإلنرتنت.
 اهلدف من التعبري: إن اهلدف من استخدام طرق العالنية املتمثلة يف أشكال التعبري املنصوص عليها قانوان هو نشر أو تشجيع أو تربير التمييزاملوجه ضد شخص أو جمموعة أشخاص معينني وكذلك محل اجلمهور على الكراهية من خالل التعبري أبسلوب االزدراء أو
اإلهانة أو العداء أو البغض أو العنف ضد األشخاص أو جمموعة أشخاص.
 أسس أشكال التعبري:جملة مرافئ للدراسات السياسية والقانونية
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 يقوم خطاب الكراهية على أساس اجلنس أو العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين أو اللغة أو االنتماءاجلغرايف أو اإلعاقة أو احلالة الصحية.
الركن املعنوي:
جرمية خطاب الكراهية املرتكبة ابستخدام تقنية املعلومات مثلها مثل جرمية التميز أملعلومايت ،هي جرمية قصدية أي تتطلب
توافر القصد اجلنائي العام الذي قوامه العلم واإلرادة ،حبيث تنصرف إرادة مرتكب فعل خطاب الكراهية حنو ارتكاب اجلرمية ،وهو يعلم
بتوافر أركاهنا كما يتطلب القانون ذلك ويعاقب عليها
اثنيا:إنشاء وإدارة املواقع واحلساابت اإللكرتونية بغرض إاثرة التمييز والكراهية
تنص املادة  32من القانون 20-02السالف الذكر على" دون اإلخالل ابلعقوابت األشد ،يعاقب ابحلبس من مخس ()0
سنوات إىل عشر ( )22سنوات وبغرامة من  0.222.222دج إىل  22.222.222دج كل من ينشئ أو يدير أو يشرف على موقع
الكرتوين أو حساب إلكرتوين خيصص لنشر معلومات للرتويج ألي برانمج أو أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شأهنا إاثرة التمييز
والكراهية يف اجملتمع".
يتضح من نص املادة أعاله أن النموذج القانوين للجرمية حمل الدراسة يتطلب ارتكاب أفعال حددها املشرع وهي إنشاء موقع أو
حساب إلكرتوين أو إدارته أو اإلشراف عليه خمصص لنشر معلومات للرتويج ألي برانمج أو أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من
شأهنا إاثرة التمييز والكراهية يف اجملتمع.
الركن املادي:
السلوك اإلجرامي:
ويتمثل يف األفعال التالية ،إنشاء أو إدارة أو اإلشراف على موقع أو حساب إلكرتوين
 -2إنشاء املوقع واحلساابت اإللكرتوين :أي فتح مواقع إلكرتونية أو احلساب إلكرتونية ويعرف املوقع اإللكرتوين أبنه" إمكان
إاتحة املعلومات على الشبكة املعلوماتية من خالل عنوان حمدد"11ويتم إنشاء املوقع واحلساابت االلكرتونية بفتح أماكن
حتتوى موزعات أو عدة موزعات للمعطيات الضرورية لتقدمي خدمات االنرتنت12بغرض ختصيصها لنشر معلومات للرتويج
ألي برانمج أو أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شأهنا إاثرة التمييز والكراهية يف اجملتمع.
 - 2أما إدارة أو اإلشراف املواقع واحلساابت اإللكرتوين ،فإنه من يدير املوقع واحلساابت اإللكرتونية ليس ابلضرورة هو من
ينشئ ،وكذلك من يشرف عليها و لكن يتحقق النشاط املادي هلذه اجلرمية بقيام اجلاين إبدارة أو إنشاء أو اإلشراف على هذه املواقع
واحلساابت اليت خيصصها لعرض املعلومات على اجلمهور اليت مضموهنا الرتويج ألي برانمج أو أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من
شأهنا إاثرة التمييز والكراهية يف اجملتمع.
النتيجة اإلجرامية:
إن السلوك اإلجرامي املتمثل يف إنشاء أو إدارة أو اإلشراف على موقع أو حساب إلكرتوين جيب أن ينصب موضوعة حنو نشر
معلومات ل لرتويج ألي برانمج أو أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شأهنا إحداث نتيجة إجرامية تتمثل يف إاثرة التمييز والكراهية
يف اجملتمع.
جملة مرافئ للدراسات السياسية والقانونية
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وسيلة ارتكاب السلوك اإلجرامي:
ال تعد وسيلة ارتكاب اجلرمية من عناصر الركن املادي كقاعدة عامة إال إذا اعتربها املشرع عنصر مطلوب يف قيام اجلرمية فتكون
من عناصر هذا الركن ،ولقد نص املشرع على وسيلة ارتكاب جرمية إنشاء وإدارة املواقع واحلساابت اإللكرتونية بغرض إاثرة التمييز
والكراهية واملتمثلة يف استعمال وسيلة من وسائل تكنولوجيا اإلعالم والتصال ألن إنشاء املواقع اإللكرتونية أو احلساابت اإللكرتوين ال
يتم إال عرب الشبكات املعلوماتية وال يتصور كذلك نشر معلومات للرتويج ألي برانمج أو أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شأهنا
إاثرة التمييز والكراهية يف اجملتمع إال عرب وسيلة من و وسائل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال كالشبكة العنكبوتية أو اهلاتف.
الركن املعنوي:
تعترب جرمية إنشاء وإدارة املواقع واحلساابت اإللكرتونية بغرض إاثرة التمييز والكراهية املنصوص عليها يف املادة  32من
القانون 20-02السالف الذكر من اجلرائم العمدية ذات القصد اجلنائي العام الذي قوامه العلم واإلرادة أي أن يكون اجلاين عاملا أبنه
يقوم إبنشاء وإدارة واإلشراف على املواقع واحلساابت اإللكرتونية لنشر معلومات للرتويج ألي برانمج أو أفكار أو أخبار أو رسوم أو
صور من شأهنا إاثرة التمييز والكراهية يف اجملتمع ،وأن تنصرف إرادة مرتكب الفعل إىل ذلك.
اثلثا :إنتاج برامج تقنية املعلومات واملتاجرة هبا بغرض ارتكاب جرائم التمييز والكراهية
لقد نصت على هذه اجلرمية املادة  32القانون  20-02السالف الذكر حيث عاقبت ابحلبس من سنتني ( )0إىل مخس ()0
سنوات وبغرامة من  022.222دج اىل 022.222دج كل من أنتج أو صنع أو ابع أو عرض للبيع أو للتداول  ...برامج لإلعالم
اآليل أو أي وسيلة أخرى حتمل أي شكل من أشكال التعبري اليت من شأهنا أن تؤدي إىل ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف هذا
القانون.
يتضح من نص املادة أعاله أن النموذج القانوين للجرمية حمل الدراسة يتطلب ارتكاب أفعال حددها املشرع وهي أنتاج أو صنع
أو بيع أو عرض للبيع أو للتداول برامج لإلعالم اآليل اليت من شأهنا أن تؤدي إىل ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون.
الركن املادي:
يقوم الركن املادي يف حتقيق األفعال اآلتية :
 أنتاج  ،صنع  ،بيع  ،عرض للبيع أو تداول برامج لإلعالم اآليل تؤدي إىل ارتكاب جرائم التمييز والكراهية. اإلنتاج أو الصنع:ويقصد إبنتاج برامج لإلعالم اآليل اليت من شأهنا أن تؤدي إىل ارتكاب جرائم التمييز والكراهية صنعها ويفيد العمل أو االبتكار
أو اخللق ألول مرة ،سواء كان يف صورة فنية أم جمرد تعبري ذهين ،كما يشمل اإلنتاج التقليد والنقل عن شيء آخر أو التعديل والتغيري
واإلضافة

13

 البيع أو عرض للبيع:أي االجتار بربامج لإلعالم اآليل اليت من شأهنا أن تؤدي إىل ارتكاب جرائم التمييز والكراهية املنصوص عليها يف القانون ،
ابلنسبة للبيع يقصد به إعطاء الشيء بثمن ،وبذلك فإن املقابل شيء أساسي يف البيع ،ولكن ال يهم نوع املقابل فقد يكون مثنا نقداي
أو عينيا ،14أما العرض أي عرض بربامج لإلعالم اآليل اليت من شأهنا أن تؤدي إىل ارتكاب جرائم التمييز والكراهية عن طريق وسائل
تقنية املعلومات
جملة مرافئ للدراسات السياسية والقانونية
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 التداول:أي اإلاتحة أو الوضع حتت التصرف ،ويتضمن هذا املصطلح وضع بربامج لإلعالم اآليل اليت من شأهنا أن تؤدي إىل ارتكاب
جرائم التمييز والكراهية املنصوص عليها يف القانون يف الشبكات أو يف املتناول  ،أي الفعل الذي يوفر بربامج لإلعالم اآليل على وسائل
تقنية املعلومات ليستخدمها الغري
الركن املعنوي:
جرمية إنتاج برامج تقنية املعلومات واملتاجرة هبا بغرض ارتكاب جرائم التمييز والكراهية جرمية قصدية أي أن يكون اجلاين عاملا
أبنه يقوم إبنتاج أو صنع أو بيع أو عرض للبيع أو للتداول برامج لإلعالم اآليل اليت من شأهنا أن تؤدي إىل ارتكاب اجلرائم املنصوص
عليها يف هذا القانون ،وهو يعلم بتوافر أركاهنا كما يتطلب القانون ذلك ويعاقب عليها ،وأن تنصرف إرادته إىل فعل ذلك.
احملور الثاين :آليات مكافحة جرائم التمييز والكراهية املرتكبة ابستخدام تقنية املعلومات
لقد جاء القانون  20-02آبليات مستحدثة بغرض مكافحة جرائم التمييز والكراهية املرتكبة ابستخدام تقنية املعلومات
تتماشى والبيئة االفرتاضية ،وتتمثل يف آليات إجرائية داخلية وآليات خارجية ،وعليه سوف نتطرق يف هذا املبحث إىل كل من اآلليات
اإلجرائية يف جمال مكافحة جرائم التمييز والكراهية املعلوماتية (املطلب األول) والتعاون القضائي الدويل يف جمال مكافحة جرائم التمييز
والكراهية املعلوماتية (املطلب الثاين) وذلك وفقا للقانون 20-02
أوال :اآلليات اإلجرائية يف جمال مكافحة جرائم التمييز والكراهية املعلوماتية
وردت هذه اآلليات يف الفصل الرابع من للقانون  20-02وهي إجراءات تتعلق ابجلهات القضائية املختصة ابلتحقيق
وإجراءات منوطة ابلضبطية القضائية.
 -4اإلجراءات املتعلقة ابجلهات القضائية
أ /قواعد االختصاص:
وردت يف املادة  02من القانون  20-02اليت نصها" زايدة على القواعد املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلزائية،
ختتص اجلهات القضائية اجلزائرية ابلنظر يف اجلرائم املنصوص عليه يف هذا القانون ،املرتكبة خارج اإلقليم الوطين إذا 15كانت الضحية
جزائراي أو أجنبيا مقيما ابجلزائر"
أما خبصوص احملكمة املختصة ابلنظر يف هذه اجلرائم هي" هي تلك اليت يقع بدائرة اختصاصها مكان إقامة الشخص املضرور
أو موطنه املختار".16
ب /قواعد إصدار اجلهات القضائية املختصة األوامر ملقدمي اخلدمات:
"ميكن اجلهات القضائية املختصة ،ومبناسبة التحقيق يف إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون ،أن أتمر مقدمي
اخلدمات أو أي شخص آخر بتسليمها أي معلومات أو معطيات تكون خمزنة ابستعمال وسائل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال حتت
طائلة العقوابت املنصوص عيها قانوان".17
كما متكن املادة  03من نفس القانون" اجلهة القضائية املختصة ،عند االقتضاء ،إصدار أمر إىل مقدم اخلدمات ابلتحفظ
الفوري على املعطيات املتعلقة ابحملتوى و/أو حبركة السري املرتبطة ابجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون ،وفقا للكيفيات احملددة يف
التشريع الساري املفعول".
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وأيضا "ميكن اجلهة القضائية أن أتمر مقدم خدمات ،حتت طائلة العقوابت املنصوص عليها يف التشريع الساري املفعول،
ابلتدخل الفوري لسحب أو ختزين احملتوايت اليت يتيح االطالع عليها أو جعل الدخول إليها غري ممكن عندما تشكل جرمية من اجلرائم
املنصوص عليها يف هذا القانون ،أو بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسح أو ختزين هذه احملتوايت أو جلعل الدخول إليها غي رممكن".18
اثنيا :اإلجراءات املنوطة ابلضبطية القضائية وفقا للقانون 15-21
 -4وضع آليات تقنية لتبليغ عن اجلرائم وحتديد املواقع اجلغرافية للجناة
أجازت املادة  00من للقانون  20-02لضباط الشرطة القضائية املختص "وضع آليات تقنية للتبليغ عن اجلرائم املنصوص
عليها يف هذا القانون ،عرب الشبكة اإللكرتونية ،ويعلم بذلك وكيل اجلمهورية املختص ،فورا ،الذي أيمر ابالستمرار يف العملية أو
إبيقافها".
أما خبصوص حتديد املوقع اجلغرايف للجناة فإنه "ميكن وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل اجلمهورية ،أن أيذن،
حتت رقابته ،لضابط الشرطة القضائية ،مىت توفرت دواع ترجح ارتكاب جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون ،بتحديد املوقع
اجلغرايف للشخص املشتبه فيه أو املتهم أو وسيلة ارتكاب اجلرمية أو أي شيء آخر له صلة ابجلرمية وذلك ابستعمال أي وسيلة من
وسائل تكنولوجيات اإلعالم واالتصال،أو بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا هلذا الغرض"

19

 -2التسرب اإللكرتوين
أ -مفهوم التسرب اإللكرتوين:
هو "تقنية إلكرتونية من التقنيات احلديثة للتحري والتحقيق اخلاصة ،تسمح من خالهلا لضابط الشرطة القضائية ابلتوغل إىل
منظومة معلوماتية أو نظام لالتصاالت اإللكرتونية أو أكثر كإنشاء عدة صفحات على خمتلف مواقع التواصل االجتماعي أكثر شيوعا
واستخداما من طرف اجلمهور كالفيسبوك وتوتري ،هبدف مراقبة أشخاص مشتبه فيهم وكشف أنشطتهم اإلجرامية ،مع إمكانية إخفاء
اهلوية احلقيقية وفق ما قرره القانون حتت طائلة بطالن اإلجراءات".20
ب -إجراءات التسرب اإللكرتوين:
نصت عل تلك اإلجراءات املادة  09اليت ورد فيها "مع مراعاة أحكام قانون اإلجراءات اجلزائية ،ميكن وكيل اجلمهورية أو
قاض ي التحقيق ،بعد إخطار وكيل اجلمهورية ،أن أيذن ،حتت رقابته ،لضابط الشرطة القضائية ،ابلتسرب اإللكرتوين إىل منظومة
معلوماتية أو نظام لالتصاالت اإللكرتونية أو أكثر ،قصد مراقبة األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم ألي جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف
هذا القانون ،وذلك إبيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك هلم.
مينع على ضابط الشرطة القضائية ،حتت طائلة بطالن اإلجراءات ،إتيان أي فعل أو تصرف ،أبي شكل من األشكال ،من
شأنه حتريض املشتبه فيهم على ارتكاب اجلرمية بغرض احلصول على دليل ضدهم".
اثلثا :التعاون القضائي الدويل يف جمال مكافحة جرائم التمييز والكراهية املعلوماتية
ورد النص على إجراءات التعاون القضائي الدويل يف جمال مكافحة جرائم التمييز والكراهية املعلوماتية يف الفصل السادس من
القانون ، 20-02حيث أجازت الفقرة األوىل من املادة  23السلطات املختصة ومع مراعاة االتفاقيات الدولية ومبدأ املعاملة ابملثل
اللجوء إىل التعاون الدويل وذلك يف إطار التحرايت أو التحقيقات القضائية اجلارية ملعاينة جرائم التمييز والكراهية املعلوماتية وكشف
مرتكبيها
جملة مرافئ للدراسات السياسية والقانونية

جملد . 14 :عدد. 14:السنة 2124:

***********ISSN:

رقم العدد التسلسلي14:

50

جرائم التميز وخطاب الكراهية املرتكبة ابستخدام تقنية املعلومات

مصطفى بضليس  ،أمحد محي

ص52_14

وتتمثل اإلجراءات يف
-4إجراءات قبول طلبات التعاون القضائي الدويل:
 حالة االستعجال ،ميكن "قبول طلبات التعاون القضائي الدويل ،إذا وردت عن طريق وسائل االتصال السريعة مبا يف ذلكأجهزة الفاكس أو الربيد اإللكرتوين ،وذلك بقدر ما توفره هذه الوسائل من شروط أمن كافية للتأكد من صحتها"21
وتتم االستجابة لطلبات التعاون القضائي الدويل الرامية لتبادل املعلومات أو اختاذ أي إجراءات حتفظية وفقا لالتفاقيات الدولية
ذات الصلة واالتفاقيات الدولية الثنائية ومبدأ املعاملة ابملثل"

22

 -0شروط االستجابة لطلبات التعاون القضائي الدولة ورفضه:
طبقا لنص املادة  20من نفس القانون أن تكون االستجابة لطلبات التعاون القضائي الدويل مقيّدة بشروط
-احملافظة على سرية املعلومات املبلّغة

عدم استعماهلا يف غري ما هو موضح يف الطلب ضرورة توفر لدى الدولة الطالبة قانون يتعلق حبماية املعطيات ذات الطابع الشخصيأما رفض تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدويل يكون يف حالة ما "إذا كان من شأنه املساس ابلسيادة الوطنية أو النظام
العام". 23
اخلامتة:
من خالل الدراسة يتضح أن املشرع اجلزائري حاول مسايرة عصر التكنولوجيا الرقمية لسهولة ارتكاب اجلرائم بواسطتها ،فجرم
األفعال اليت تؤدي إىل ارتكاب جرمية التمييز وخطاب الكراهية بواسطة تقنية املعلومات ،حيث حصرها يف ثالث صور من خالل
القانون  20/02وهي:
جرمية التميز وخطاب الكراهية املعلومايتجرمية إنشاء وإدارة املواقع واحلساابت اإللكرتونية بغرض إاثرة التمييز والكراهيةجرمية إنتاج برامج تقنية املعلومات واملتاجرة هبا بغرض ارتكاب جرائم التمييز والكراهيةوما ميكن قوله حول هذا القانون هو توفيق املشرع اجلزائري ابإلحاطة إىل حد بعيد ابألفعال اليت قد ترتكب اجلرمية بواسطتها ،كما
أنه قام بتحديث إجراءات التحقيق من خالل إدراج إجراء التسرب الذي قد يسهل من عملية القبض على اجملرمني ،وكذلك
نصه على التعاون القضائي الدويل يف جمال جرائم التمييز وخطاب الكراهية ابعتبار أن العامل أصبح عبارة عن قرية صغرية عن طريق
الشبكة العنكبوتية.
التوصيات
يوصي الباحثان من خالل هذه الدراسة ابلتوصيات اآلتية:
 ضرورة تكوين الشرطة القضائية يف اجملال املعلومايت مع تكوين قضاة متخصصني. زايدة تعزيز دور التعاون القضائي الدويل وخاصة اإلانبة القضائية يف مثل هذا النوع من اجلرائمجملة مرافئ للدراسات السياسية والقانونية
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 ضرورة انضمام اجلزائر إىل االتفاقية األوربية املتعلقة ابإلجرام املعلومايت اتفاقية بودابست لسنة 0222جرائم التمييز وخطابالكراهية ترتكب بواسطة تقنية املعلومات.
اهلوامش واملراجع:
 -1راجع :املادة( )0فقرة( )2من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات ،املرسوم الرائسي رقم  000-22املؤرخ يف 23ذي القعدة عام
2230ه املوافق لـ  8سبتمرب  0222م املتضمن التصديق على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات احملررة ابلقاهرة بتاريخ 02
ديسمرب سنة 0222م(،ج.ر،العدد ،)05الصادرة يف .0222/62/08
 -2املادة( )2من قانون رقم ( )92لسنة  0222بشأن جرائم تقنية املعلومات .ململكة البحرين .وهو نفس التعريف الوارد يف املادة ( )2من مرسوم
بقانون احتادي رقم ( )0لسنة  0220يف شان مكافحة جرائم تقنية املعلومات اإلمارايت

 - 3انظر :رضوان بلخريي ،مدخل إىل وسائل اإلعالم واالتصال  :نشأهتا وتطورها ،ط ،2اجلسور للنشر والتوزيع ،اجلزائر سنة ،0222ص .022
4كلمة إعالم آيل اقرتحها عام  2690م العامل فليب دريفوس .انظر رضوان بلخريي ،مدخل إىل وسائل اإلعالم واالتصال مرجع سابق ،ص
.022
 - 5أنظر :طارق ابراهيم الدسوقي عطية ،املرجع السابق ص.83

 -6املادة ( )2الفقرة ( )9من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية للملكة العربية السعودية.
 - 7أنظر :هاليل عبد الاله أمحد ،مرجع سابق ،ص .22
 - 8أنظر :املادة( )2قانون رقم( )22لسنة  0222بشأن مكافحة اجلرائم اإللكرتونية  0222-22لدولة قطر.
 -9نوفل على عبد هللا ،السيد دمحم عزت( ،جرمية إنشاء موقع أو نشر معلومات خملة ابآلداب العامة بوسائل تقنية املعلومات) ،جملة الرافدين
للحقوق ،اجمللد  ،20العدد  ،22سنة  ،0222ص.089
–10علياء زكراي ،اآلليات القانونية املستحدثة لدحض الكراهية والتمييز وتطبيقاهتا املعاصرة -دراسة مقارنة  -جملة كلية القانون الكويتية العاملية،
العدد  0اجلزء الثاين ،ماي  ،0225ص .080-033
 -11راجع :املادة( )0فقرة( )5من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات ،املرسوم الرائسي رقم  000-22املؤرخ يف 23ذي القعدة عام
2230ه املوافق لـ  8سبتمرب  0222م املتضمن التصديق على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات احملررة ابلقاهرة بتاريخ  02ديسمرب
سنة 0222م(،ج.ر،العدد ،)05الصادرة يف .0222/62/08
 -12راجع :املادة( )0فقرة( )5من القانون 22-26
 -13انظر :جمدي حممود حمب حافظ ،موسوعة اجلرائم املخلة ابآلداب العامة وجرائم العرض ،اجلزء األول ،ط ،0دار العدالة ،القاهرة، ،0225،
ص.229
 ، -14جمدي حممود حمب حافظ  ،املرجع نفسه ،ص.228
 -16أنظر :الفقرة الثانية ملادة  00من نفس القانون
 -17أنظر :ملادة  02من نفس القانون
 -18أنظر :ملادة  02من نفس القانون
 -19أنظر :ملادة  05من نفس القانون
 -20أنظر :بن عودة نبيل ،نوار دمحم الصالحيات احلديثة للضبطية القضائية للكشف ومالحقة مرتكيب اجلرائم املتعلقة ابلتمييز وخطاب الكراهية،
''التسرب اإللكرتوين منوذج'' جملة األكادميية للبحوث يف العلوم االجتماعية ،اجمللد ،2العدد ،)0202( 0ص ,332 -326
 -21أنظر :الفقرة الثانية ملادة  23من نفس القانون
 -22أنظر :ملادة  22من نفس القانون
 -23أنظر :الفقرة األوىل ملادة  20من نفس القانون
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