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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
 

 

 

 قسم الحقوق –

 ومخبر الحقوق والحريات في األنظمة المقارنة  

 

 ن ملتقى وطني حول:وينظم

 الجريمة المعلوماتية

 بين الوقاية والمكافحة
 2015نوفمبر  17و  16 ييوم

 

 

 

 

 بسكرة-الجامعي شتمة بالقطب 
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قدم الحاسب اآللي واالنترنت للبشرية، الرقي في جميع المجاالت، إال أن هذا التقدم المذهل واكبه  
أنواعا جديدة من السلوك من جهة أخرى، تطور الفكر والعقل البشري اإلجرامي، مما أدى إلى إفراز 

تقدر خسائر فادحة غير مسبوقة  إلى حدوث المعلوماتية، التي أدتتمثل في ظهور الجريمة اإلجرامي 
وكذا االعتداء على مصالح األشخاص سواء برمجياتها  لمستخدمي هذه الحواسب ولصناع بأموال طائلة

  كانت طبيعية أو اعتبارية.   
الوقاية  وعمدت عدة دول في سبيل مواجهة الجرائم المعلوماتية إلى وضع سياسات جنائية تتنوع بين

والمواجهة من خالل سن مجموعة من القوانين الموضوعية واإلجرائية، من أجل وضع حد لالنفالت في 
 مجال الجرائم المعلوماتية. 

هذا وال ننسى دور القضاء في مواجهة الجرائم المعلوماتية، حيث إن هذا النوع من الجرائم ال يخلو 
تي تؤثر بشكل كبير على السلطة التقديرية للقاضي من من الخصوصية ذات الطابع الفني والتقني، وال

 حيث أدلة اإلثبات وغموض بعض النصوص لحداثتها، وعدم تخصص القضاة في مجالها.
من خالل كل ما تقدم تتجلى لنا األهمية البالغة لهذا الموضوع ويأتي هذا الملتقى الوطني ليسلط 

 الضوء على اإلشكالية التالية:
 السياسات الجنائية المعتمدة  فعالة في مواجهة الجرائم المعلوماتية ؟هل  -            

 

 
 اإلطار المفاهيمي للجريمة المعلوماتية المحور األول:

 أمن األنظمة المعلوماتية  المحور الثاني:

 الهيئات األمنية واإلدارية المكلفة بالتصدي للجريمة المعلوماتية المحور الثالث:

 الحماية الموضوعية من الجرائم المعلوماتية المحور الرابع:

 الحماية اإلجرائية من الجرائم المعلوماتية المحور الخامس:

 

 إشكالية الملتقى
 

 محاور الملتقى
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 إلى تحقيق األهداف التالية: الوطنينهدف من خالل هذا الملتقى  
 الوقوف على مفهوم الجريمة المعلوماتية -
وتطور الجريمة المعلوماتية ورصد مقدار الخسائر التي تسببت فيها هذا التعرف على تاريخ نشوء  -

 النوع المستحدث من الجرائم.
التعرف على صفات المجرم المعلوماتي، والدوافع التي أدت بهم إلى ارتكاب الجرائم المعلوماتية،  -

 وكذا األساليب التي يستعملونها عند قيامهم بهذه الجرائم.
 ة تأمين المعطيات والبيانات من الجرائم المعلوماتية.االطالع على كيفي -
 معرفة أهم الهيئات األمنية المكلفة بمكافحة الجريمة المعلوماتية على الصعيدين الدولي والوطني. -
واإلجرائية، على المستويين  الموضوعيةلجرائم المعلوماتية من الناحية التصدي لالوصول إلى كيفية  -

 الدولي والوطني.
 لجرائم المعلوماتية .في سبيل مكافحة االقضاء على الدور الذي يلعبه لوقوف ا -

 

 

  أصيال لم يسبق نشره بأي شكل من األشكال.أكاديميا يجب أن تكون المداخلة المقدمة بحثا 
 تحرر المداخالت المقدمة باستعمال خط Simplified Arabic  بالنسبة للمداخالت باللغة العربية، وخطTime New 

Roman الهوامش تكتب بطريقة أكاديمية في آخر المداخلة.ويحبذ 14 بالنسبة للمداخالت باللغة األجنبية، حجم الكتابة .
 صفحة. 20صفحات إلى  10أن تكون عدد صفحات المداخلة من 

 للملتقى. الملخصات والمداخالت المقدمة تخضع للتحكيم العلمي السري، ويتم بعدها إعالم المعني بقرار اللجنة العلمية 
  عالم الباحثين بقرار اللجنة العلمية يوم 2015أكتوبر  28يجب إرسال الملخصات قبل  30. يتم فحص الملخصات وا 

 .2015أكتوبر 
  :نوفمبر  12، ويتم إرسال الدعوات النهائية للمشاركة في 2015نوفمبر  10آخر أجل الستقبال المداخالت كاملة

2015. 
 عنوان اإللكتروني التالي:ترسل المداخالت على الdroit35@gmail.com   

  drbenmechri88@gmail.comأو                                                       

 شروط المشاركة

 أهداف الملتقى

mailto:droit35@gmail.com
mailto:drbenmechri88@gmail.com
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 مدير جامعة بسكرة                  بلقاسم سالطنية     أ. دالرئيس الشرفي للملتقى: 

 عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية               الزين عزري     أ. دالمشرف العام على الملتقى: 

 بالدراسات ما بعد التدرجنائب عميد الكلية المكلف          عبد العالي حاحة  د.رئيس اللجنة العلمية للملتقى: 

 أعضاء اللجنة العلمية للملتقى: 

 أستاذ التعليم العالي        جامعة بسكرة                   عبد الجليل مفتاح أ. د

 أستاذ التعليم العالي        جامعة بسكرة             عبد الحليم بن مشري أ. د

 أستاذ التعليم العالي        جامعة بسكرة                            لشهب حورية أ. د

 أستاذ التعليم العالي        جامعة بسكرة                    عز الدين كيحل أ. د

 أستاذة محاضرة                جامعة بسكرة                             حسينة شرون د.

 أستاذ محاضر                  جامعة بسكرة                                فريد علواش د.

 أستاذ محاضر                  جامعة بسكرة                               إدريس قرفي د.

 د. عبد الرؤوف دبابش                    أستاذ محاضر                  جامعة بسكرة

 أستاذ محاضر                  جامعة بسكرة         د. فيصل نسيغة                   

 د. أمال يعيش تمام                      أستاذة محاضرة                 جامعة بسكرة

 أستاذ محاضر                  جامعة بسكرة          د. عبد الغني حسونة           

 تاذ محاضر                  جامعة بسكرةأس         د. رمزي حوحو                 

 تاذ محاضر                  جامعة بسكرةأس                           د.مستاري عادل

 

 : د. عادل مستاري    رئيس قسم الحقوقرئيس لجنة التنظيم

 :أعضاء لجنة التنظيم 

 أ. دنش رياش   د. مرزوقي عبد الحليم 
 أ. شرف الدين وردة    أ. بنشوري صالح

للملتقى التنظيميةاللجنة   

للملتقى العلميةاللجنة   


