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المقدمة
بها الكثير من دول الهائلة التي حبى هللا الشابة الجزائر واعية أن رغم كل اإلمكانات الطبيعية و القدرات ان  . العربية منطقتنا 

ورغم أ ن شبكة األنترنت كانت املساهم الرئيس ي في تطور ونمو االقتصاد العاملي في العقد املاض ي، والزالت  تنطوي على قدرات .
كفيلة بإعطاء دفع للمجتمعات، ومساعدة الحكومات على التصدي للتحد يات الجديدة

. ناإال أن العائدات االيجابية املوعودة للجميع، لم تتح على نحو كاف وعادل خاصة في منطقتنا فهي تكاد ال تؤتي بثمارها علي
فهذا الفضاء االفتراض ي يحوي سوقا كبيرة يجني منها البعض أمواال طائلة،

ال تطال منها اقتصادياتنا أي ربح.

مستخدم،مليون 38عنيزيدماومعواملتواصلةالبالغةوفعاليتهاجاذبيتهاتأثيرها،بفعلالراهن،الوقتفي

محدودة،الكبيرةإلمكاناتهانظرامذهالديناميكياعاملاتمثلالتيشبكةاإلنترنتأصبحت
ّ
ىعلقادرةكونهاالال

واالقتصادية،االجتماعيةوالخدماتواملعارفاملعلوماتعلىالحصول )للمجتمعالرئيسيةللقضايااالستجابة

أنإال(الخاإللكترونيةالحكومةالصحية،الرعايةإلىالوصول االلكترونيةواملعامالتعبراإلنترنتوالتعلم

مستمرازديادفيالسيبرانيباألمناملرتبطةاملخاطر

الولوج  الشامل و األمن سعيا منها لاللتزام بمبادئ القمة العاملية ملجتمع املعلومات تعمل الجزائر على تعزيز 

لهذا العالم لكافة شرائح املجتمع بوضع قوانين و أنظمة تحافظ على سيادة الدولة و تحمي  املستخدمين

 .



منالنصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة ابألأهم 
جلزائرابالسرباين 



يتضمن الــــقــــواعــــد اخلاصـة للـوقايـة من2009لسنة 04-09قانون رقم 
اجلـرائم املتـصلـة بتـكنـولوجـيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها 

:ا حيت ينص على مكافحتههذا القانون اىل وضع قواعد خاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات االعالم و االتصال و يهدف 
:اآلتية احلاالت يف بـعمـليـات املراقـبة ميكن  للسلطات اخلولة الـقيام 

لـلـوقايـة من األفـعال املـوصـوفة بـجـرائم اإلرهاب أوالتخريب أواجلرائم املاسة أبمن الدولة-أ  
ـــوطـــــين أو عـــــام أو الـــــدفـــــاع الـــــفــي حــالـــــة تــوفــــر مــعــــلــومــــات عن احـــتـــمـــال اعتـداء عـلى منـظــومة معلوماتية عـلى حنو يهدد النظام الــ-ب 

مـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــة أو االقتصاد الوطين 
رية دون اللجوء إىل اث اجلاألحبمقتضيات الـتحرايت والتحقـيقات القضائية عـــنـــدمـــا يـــكـــون مـن الـــصـــعب الـــوصـــول إلـى نـــتـــيـــجـــة تـــهم ا-ج

املراقبة اإللكرتونية 
.يف إطــار تـنــفــيـذ طــلــبـات املــســاعـدة الــقــضـائــيـة الدولية املتبادلة-د 

 .ةــسـلــطـة الــقـضــائـيـة ااخلاصالال يــــجــــوز إجــــراء عــــمــــلــــيـــــات املــراقــــبــــة يف احلــــاالت املــذكـورة أعاله إال بــإذن مـكــتـوب من

ل عــــلـــيــــهـــــا عــن ـحــــصتــطائلة الـعقوابت املنصـوص عليها يف الـــتــشـــريع املــعـــمــول به ال  يـــجــوز اســـتــعــمـــال املــعـــلــومــات املـــحتت 
.قات القضائيةعـليهـــا فــي هــــذا القانــون إال فــي احلــدود الضرورية للتحرايت أو التحقيطـــريـــق عـــمــــلـــيــــــات  املـــراقــــبـــــة املنصــــوص 

 :ما أييت" اإلنرتنت"يـــــــتــــــعــــــني عـــــــلى مـــــــقــــــدمـي خــــــدمــــــات 
ــاشـرة ملخالفتها لــلـقــوانـني يقـة مبـاشرة أو غــيـر مــبطـر الـــــتـــــدخـل الــــفـــــوري لـــــســـــحـب احملــــتـــــويـــــات الـــــيت يـتـيحـون االطالع علـيهـا مبجرد الـعلم بـ-أ 

وتــخـزيــنـهــا أو جـعل الدخول إليها غري ممكن 
ام أو اآلداب الـعـامة الـعام وضع تـرتيـبات تـقنـية تـسمح بـحصـر إمكـانية الــدخــول إلـى املــوزعــات الــيت حتــوي مــعــلــومــات مــخــالــفــة لـلـنظـ-ب 

.وإخـبـار ااملشرتكني لـديهم بوجودها

.هيـئـة وطـنـية لـلـوقـايـة من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتهتـنـشـأ 



منالوطنية  للوقايةاهليئةسريوكيفياتوتنظيمتشكيلةمرسوم رائسي حيدد 
ومكافحتهااإلعالم واالتصالاملتصلة بتكنولوجيات اجلرائم

حتديدإىل 2015سنة أكتوبر  8و املؤرّخ  يف 15-261املرسوم الرائسي رقمهذايهدف
املتصلة بتكنولوجياتاجلرائممنالوطنية  للوقايةاهليئةسريوكيفياتوتنظيمتشكيلة

.ومكافحتهااإلعالم واالتصال

أبمن الدولة وا ملساسالتخريبأواإلرهابا ملوصوفة جبرائماألفعالمنالوقايةقصد
حمتواها  يفوتسجيلاإللكرتونية وجتميعاالتصاالتحصراي مبراقبةاهليئة تكلف 

.سلطة قاضمعلوماتية حتتمنظومة داخلواحلجزالتفتيشحينها والقيام إبجراءات

للقواعدوفقا اهليئةمنحيازهتاخاللعمليات ا ملراقبةأثناءا ملستقاةا ملعلوماتحتفظ
.ا ملصنفةا ملعلوماتمحايةعلى ا ملطبقة



 :أييتاخلصوص مباالتشريعية علىاألحكاماحرتامظليفاهليئةتكلف

واالتصال ومكافحتهااإلعالمبتكنولوجياتا ملتصلةاجلرائمللوقاية منالوطنيةاالسرتاتيجيةعناصراقرتاح-
ومكافحتها واالتصالاإلعالمبتكنولوجياتاجلرائم املتصلةمنالوقايةعملياتوتنسيقتنشيط-
اإلعالماملتصلة بتكنولوجياتاجلرائممكافحةجماليفالشرطة القضائيةومصاحلالقضائيةالسلطاتمساعدة-

اخلربات القضائية خاللومنهباوالتزويداملعلوماتخالل مجعمنذلكواالتصال مبا يف
اإلرهابية والتخريبيةابألعمالا ملتعلقةاجلرائمعنالكشفاإللكرتونية قصدلالتصاالتالوقائيةاملراقبةضمان-

أخرىوطنيةهيئاتأيتص وابستثناءلمخالقاضي اسلطةحتتالدولةأبمنواملساس
القضائية يف اإلجراءاتاستعماهلاأجلمنومسارهامصدرهاالرقمية وحتديدا ملعطياتوحفظوتسجيلجتميع-
والتعاون علىا ملعلوماتتبادلوتطويراألجنبيةعن البلدانالصادرةا ملساعدةطلباتتنفيذعلىالسهر-

.اختصاصهاجماليف الدويلاملستوى
اإلعالم واالتصالبتكنولوجياتاملتصلةابجلرائما ملعنيةواهليئات الوطنيةاملؤسساتمعالتعاونتطوير-
اإلعالم واالتصال بتكنولوجياتاملتصلةالتقنيةالتحرايتاحملققني املتخصصني يف جماليف  تكوينا ملسامهة-
.اختصاصهايف جمالالقانونيةا ملعايريحتديثاملسامهة يف-



ــومــات جـرائم تــقــنـــيــة الـمعـــلملكافحةالـتّــصـديق عـلـى االتـفـاقـيــة الـعـربــيـة 
2010ديسمرب سنة 21احملــّررة بـــالــقــاهـــرة بــتــاريخ 

يــــتــــضـــّمن الـتّــصـديق عـلـى  2014ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة8مؤرّخ 252-14مـرسوم رائسّي رقم 
االتـفـاقـيــة

.2010ديسمرب سنة 21جـرائم تــقــنـــيــة الـمعـــلــومــات احملــّررة بـــالــقــاهـــرة بــتــاريخ ملكافحةالـعـربــيـة 

مــات بـهـدف تـنـطـبق هـذه االتـفـاقـيـة مـا مل يـنص عـلى خالف ذلك عـلى جــرائم تـقـنــيـة الــمعـلـو 
.مــنـعـهــا 



أو احلـــصــــول ن إصــدار األمــــرة متـــــلـــــتــــزم الدولــــــة بـــــتـــــبــــنـي اإلجــــراءات الــضــروريـــة لــتــمــكــــني الــســلــطــــات املختص
لــيت خــــزنت عـــلى ــني  واـدمعــــلى احلـــفظ الـــعـــاجــل لـــلـــمــعـــلـــومــات املخزنة مبا يف ذلك مـــعـــلـــومــــات تـــتـــبع للمـــســتـــخــ

.تعديـلــــرضـــــة للفقـدان أو الت عتـقـنــــيـة مـعــلـــومــــات وخـصــوصــــا إذا كـــــان هـــنــــاك اعــــتـــقــــــاد أن تـــلـك املـــمعــــلــــومــــا

بواسـطة إصـدار أمر إلـى شـخص مـن أجل( 1)تـــــلـــــتــــــزم الدولـــــة بـــــتـــــبــــــين اإلجـــــراءات الضـرورية فـيما يـتعـلق ابلـفقرة 
فظ وصــيـانــة سالمــة حــفظ مـعــلــومــات تـقــنــيــة املعـلومـات املخزنة واملوجودة حبيازته أو سـيطرته ومن أجل إلزامه بــحــ

يـوما قـابلـة لـلتـجـديد من أجل تـمـكني  الـسلـطـات اخلاصة من  البحث 90تـلك الـمـعــلـومــات ملـدة أقـصــاهـا 
.والتقصي

لـمعـلــومـات لـإلبـقــاءفظ تــقـــنــيــة اـــتـــــلـــــتــــــزم الدولـــــة بـــــتـــــبــــــين اإلجـــــراءات الـــضــروريـــة إللــزام الـــشــخص املـــســؤول عن ح
عـلـى سـريــة اإلجـراءات طــوال الـفــتـرة القانونية املنصوص عليها يف القانون الداخلي

ـأمـني مـعـلـومـات ملختصة مـن ضــبط وتت اتـــــلـــــتـــــزم الدولـــــة بـــــتـــــبـــــنـي اإلجــــراءات الـــضـــروريــــة لـــتــمـــكــــني  الــســـلـــطـــا
تـقـنـيـة املعـلـومـات



2015مـؤرخ يف  سنة 04-15قـانـون رقم 
يـــحـــدد الــــقـــواعـــد العامة املتعلقة  ابلتوقيع والتصديق اإللكرتونيني

.ونينياإللكرت والــــتــــصــــديقبــــالــــتــــوقــــيعاملــــتــــعــــلــــقــــةالــــعــــامــــةالــــقــــواعــــدحتـــــديــــدإلـىالـــــقـــــانـــــونهـــــذايـــــهـــــدف

:ويتكون هذا النموذج من. وينص هذا القانون على النموذج التنظيمي اهلرمي بصفته منوذج الثقة الذي اعتمدته اجلزائر
سلطة وطنية مت إنشاءها من طرف الوزير األول

سلطة حكومية على مستوى وزارة الربيد و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال
سلطة اقتصادية أوكلت إىل سلطة الضبط للربيد و املواصالت السلكية و الالسلكية

.األصـلـيشـكـلــهـايفإلــكـــتــرونـــيــااملـــوقــعـــةالــوثـــيــقـــةحتـــفظ

مـنهامجعمتالــيتالــشــخــصيالــطــابعذاتواملـعـــلــومــاتالــبــيــانــاتكلالوطينالـرتابعلىتتـواجدأنجيب
الـــــتـــــصــــــديقســــــلـــــطــــــاتأواملــــــوثـــــوقالـــــثــــــالثالـــــطــــــرفأواإللكرتوينالتـصديقخدماتمؤديطرف

يفإالّ الـوطــينالـتــرابخــارجنـقــلـهــاميــكنوالحتـتـويـهاالـيتالـبـيـانـاتقـواعـدوكـذلكاإللكـتـروين
.بهاملعمولالتشريععليهاينصالـيتاحلــاالت

علقةاملتاملعلوماتوالــبــيـانــاتســريّــةعــلىاحلــفـاظاإللــكــتــروينالـــــتــــصــــديقخــــدمــــاتمــــؤديعــــلـىيــــجب
.املمنوحةاإللكرتوينالتصديقبشهادات



موثـوقية مهـا وضمـان وتطـوير السلـطة برتقية استعمال التوقيع والـتصديق اإللـكتـرونيني تكلف 
.استعماهلما

لقة يـــــجب عــــلـى مــــؤدي خـــــدمــــات الــــتـــــصــــديق اإللــــكـــتــــروين حتــــويل املــــعـــلــــومـــات املتع
لـطـة االقـتـصـاديـة بـــشــــهـــادات الـتـصـديق اإللـكتـروين املـوصـوفـة بـعـد انـتـهـاء صالحـيـتـها  إىل الـس

.لـلـتـصديـق اإللكـتـروين من أجل حفظها



مبوجب صدور محاية الطفل تقتضي ابلدرجة األوىل وجود قانون خاص به، وما كرسه املشرع اجلزائريإن
.محاية الطفلمن خالل ما تضمنه من أحكام هتدف يف جمملها إىل حتديد قواعد وآليات12-15القانون 

:ينص السيما على ما أييت
.والفكريالبدينبتوازنهالوسائلتوجه للطفل مبختلفاليتاملعلومةتضرأالعلىالدولةتسهر-

صور أوأوأفالمأوإشهاريةومضاتيفالطفلاجلزائية استعمالا ملتابعاتطائلةحتتمينع-
ا ممثله الشرعي وخارج فرتات التمدرس وذلك طبقبرتخيص منإالشكلهاكانمهماتسجيالت

.للتشريع والتنظيم ا ملعمول هبما

تم اتخاذ العديد من تدابير الحماية، نخص بالذكر حمالت التوعية باإلضافة إلى وسائل
 تحت تصرف األولياء

ً
.الحماية األبوية املوضوعة مجانا

املتعلق حبماية الطفل 2015لسنة 12-15قانون رقم 



:ينص هذا القانون على ما يلى
:تسهر الدولة، يف إطار الصالحيات املرتبطة مبهامها، خصوصا على ما أييت

حتديد وتطبيق معايري إنشاء واستغالل خمتلف اخلدمات،–
أمن وسالمة شبكات االتصاالت اإللكرتونية،–

اتخيضع انشاء و استغالل  االتصاالت اإللكرتونية املفتوحة للجمهور وتقدمي خدم
:اإللكرتونية للجمهور إىل احرتام ما أييتاالتصاالت 

إللكرتونية،شروط خصوصية البياانت واملعلومات اليت مت إيصاهلا بواسطة شبكات االتصاالت ا–
شروط محاية احلياة اخلاصة للمشرتكني والبياانت ذات الطابع الشخصي،–
،شروط محاية حقوق مشرتكي خدمات االتصاالت اإللكرتونية–
لعمومي،املقتضيات اليت تتطلبها ضرورة احلفاظ على النظام العام والدفاع الوطين واألمن ا–

يتضمن القواعد العامة املتعلقة ابلربيد واالتصاالت 2018لسنة 04-18قانون رقم 
اإللكرتونية 



يتعلق حبماية األشخاص الطبيعيني يف جمال معاجلة املعطيات ذات الطابع 07-18القانون رقم 
الشخصي

.هذا القانون إىل حتديد قواعد محاية األشخاص الطبيعيني يف جمال معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصييهدف 

واحلياة يف إطار احرتام الكرامة اإلنسانية تتم معاجلة املعطيات ذات الطابعّ الشخصي، مهما كان مصدرها أو شكلها، أن جيب 
.متس حبقوق األشخاص وشرفهم ومسعتهمال واحلرايت العامة وأ اخلاصة 

أو انقص األهلية، ختضع املعين عدمي إذا كان الشخص  .إّ ال ابملوافقة الصرحية للشخص املعينميكن القيـــام مبعاجلة املعطيات ذاتّ  الطابع الشخصي ال 
وقتيف أي عن موافقته ميكن الشخص املعين أن يرتاجع  .للقواعد املنصوص عليها يف القانون العاماملوافقة 

تبطة مباشرة ر ملال ميكن اطالع الغري على املعطيات ذات الــطــابــع الشخصي اخلاضعــة لــلــمــعــاجلة إال مــن أجــل إنــجــاز الــغــايــات ا
 .مبهام املسؤول عن املعاجلة واملرسل إليه وبعد املوافقة املسبقة للشخص املعين

:أّ ن موافقة الشخص املعين ال تكون واجبة، إذا كانت املعاجلة ضروريةغري 
الحرتام التزام قانوين خيضع له الشخص املعين أو املسؤول عن املعاجلة،–
حلماية حياة الشخص املعين،–
لتنفيذ عقد يكون الشخص املعين طرفا فيه أو لتنفيذ إجراءات سابقة للعقد اختذت بناء على طلبه،–
عن رضاه،للحفاظ على املصاحل احليوية للشخص املعين، إذا كان من الناحية البدنية أو القانونية غري قادر على التعبري–
ة أو الغري الذي يتم لتنفيذ مهمة تدخل ضمن مهام الصاحل العام أو ضمن ممارسة مهام السلطة العمومية اليت يتوالها املسؤول عن املعاجل–

اطالعه على املعطيات،
.وحرايته األساسيةأو حقوقه/ لتحقيق مصلحة مشروعة من قبل املسؤول عن املعاجلة أو املرسل اليه مع مراعاة مصلحة الشخص املعين و–



فــياملعــين خص الشبـحـقـوق املرتــبـطـة أن حتدد السلطة الوطنية مبوجب أنــظــمــة، الشـروط والضمــانــات ميكن 
عن بعدالعلمي واملراقبة و التارخيي واإلحصائي والصحـة والشغل والبحث الـتـعـبـيـر املتــعــلــقــة بــحــريـة اجملــاالت 

.القطاعات املعنيةتكنولوجيات االعالم واالتصال، ابلتنسيق مع واستعمال 

ــوحــة للجمهور إىلاملفــتأدت معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي يف شبكات االتصاالت االلكرتونية إذا 
الوطنية لطة الساخلدمات فورا مقدم أو ضياعها أو إفشائها أو الولوج غري املرخص إليها، يعلم إتالفها 

لطابع ذات اجيب على كل مقدم خدمات أن ميسك جردا حمينا حول االنتهاكات املتعلقة ابملعطيات 
.واإلجراءات اليت اختذها بشأهناالشخصي 



املتعلق ابلتجارة اإللكرتونية2018ماي 10املؤرخ يف 18-05القانون رقم 

ع وخدمات من طرف واليت تتم عن طريق اقرتاح أو توفري سلحيدد القواعد العامة للتجارة االلكرتونية للسلع واخلدمات 
.مورد إلكرتوين ملستهلك إلكرتوين، عن بعد وعن طريق االتصاالت اإللكرتونية

سات املربمة عن  بعد دون كما تعترب االتفاقية اإللكرتونية، وفًقا هلذا القانون هو العقد الذي حيدد القواعد السارية على املمار 
.الوجود املادي لألشخاص من خالل اللجوء احلصري إىل تقنية االتصال اإللكرتوين

.نظام تصديق إلكرتوينجيب أن يكون وصل موقع االنرتنت اخلاص ابملورد االلكرتوين مبنصة الدفع االلكرتونية مؤمنا بواسطة

ات شخص طبيعي، أبيمينع االستبيان املباشر اعتمادا على إرسال الرسائل عن طريق االتصاالت االلكرتونية ابستعمال معلوم
.شكل من االشكال، مل يبد موافقته املسبقة لتلقي استبياانت مباشرة عن طريق االتصال اإللكرتوين

صاالت مينع نشر أي إشهار أو ترويج عن طريق االتصاالت اإللكرتونية لكل منتوج أو خدمة ممنوعة من التسويق عن طريق االت
.االلكرتونية مبوجب التشريع والتنظيم املعمول هبما



شكرا لكم على كرم االصغاء


