
1 

 

 

  امجلهوریّ�ة اجلزا�ریّ�ة ا�ميقراط�ّـــــة الّشعب�ّ�ة 
  وزارة العــــــدل  

  

  

  من )دول 'عامل   5ورقة حول النقطة  
 الس/یاسة الوطنیة و ا;هودات املبذو6 يف اجلزا�ر يف جمال ماكحفة اجلرمية الس/یرب-نیة 

  

  / الس/ید الرئ<س 

Bىل   EFهتاين  املكHب  Mٔعضاء  ٕاىل  و  س/یادQمك  ٕاىل  Mٔتقدم  ان  مرة  Uٔول  اEلكمة  Mٔتناول   Xا و  \رشفين 

، كام اس/تغل  ) kلجنة مhع اجلرمية و العدا6 اجلنائیة   31لرئاسة ا�ورة احلادیة و الثالثون(  انت^ا[مك  

ه من wد يف اBداد الوvئق  مانة و الثناء Bىل فریقها Bىل ما بذلو ىل اUٔ إ Fلشكر    Uٔتقدم   الساحنة  هذه

  و وضعها حتت ترصفhا. 

  

  /   الس/ید الرئ<س 

الت~د-ت    -  ملواwة  اجلزا�ر  مhع    اMٔفرزهتاليت    اجلدیدة ٕان  جمال  التكhولوج�ة يف  ،  اجلرمية التطورات 

ملاكحفة  املادیة  و  ال�رشیة  و  ال�رشیعیة  Fلوسائل  القانونیة  مhظومHنا  Bىل حتصني  مرا�ل  Bرب  معلت 

التكhولو� Mٔي   التقدم  الس/یربای��ة فكام تعلمون فٕان لك تقدم   اجلرامئاجلرامئ اجلدیدة اليت صاح�ت 

ف النفوس يف تنف�ذ يف لك مرة ا;رمون و ضعا  \س/تغ�حترزه ال�رشیة يف س��ل ر�اءها و ٕازدهارها  

و    ب�ٔمن kلمساس    Mٔفعاهلم ا�ن<�ة سواء kلحصول Bىل مhافع مالیة Mٔو مادیة Mٔخرى مبا فهيا اجل�س/یة او

  . ٕاس/تقرار ا�ول 

من    جرامئ  فعال  مهنا  جيعل  اجلرامئ  من  النوع  هذا  ٕارQاكب  Mٔدوات  اخلطري   النوعٕان  ل<س  املعقد، 

بتقhیات تتطلب توفر ، و  'نرتنتمرتبط §ش/بكة    العامل  من ٕاذا اهنا قد QرQكب يف Mٔي ماكن    حفسب
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ا و اك�شافها و رفع اUٔد6 [رصده  بدءنفاذ القانون Bىل مؤهالت Bالیة املس/توى kلتحق�ق فهيا  مصاحل إ 

  . اىل اجلهات القضائیة مع ا;رمني ا¬ن نفذوها و تقدميها

اجلرمية يف Mٔي نقطة من العامل مما یربز  لفت  فقد QرQكب  ل<س دامئا مH<رسا ، فكام اسان هذا اUٔمر  

  .ماكحفة اجلرمية الس/یرب-نیة فعالیةالك�ري يف جناBة و  هMٔمهیة التعاون ا�ويل و ا±ر 

  الس/ید الرئ<س/ 

من   اجلزا�ران   Mٔو  الوطن  دا�ل  املرQك�ة من  الس/یرب-نیة سواء  اجلرامئ  مبن�ٔى  عن خماطر  Qكن   مل 

  15-04½رخي صدور القانون رمق    ،Fٕ2004س/مترار مhذ س/نة  تطور  طين  الو   ف�رشیعناو Bلیه    �ار)ه

 ب�ٔنظمة اي ادرج قسم یتعلق Fملساس  املعدل و املمتم لقانون العقوFت    2004نومفرب    10املؤرخ يف  

kلمعطیات و يه جرامئ  ل املعاجلة ' Fلقانون  الس/یرب-نیة،  'رتباط Fجلرامئ    شدیدة یة  رمق     مرورا 

املعدل و املمتم لقانون العقوFت اي جرم Mٔفعال ممارسة ÄMٔشطة   2014/ 02/   14يف    املؤرخ   01- 14

  .Fس/تعامل الوسائل التقhیة  اUٔطفالضد  )�س/یة 

  ٔM  جلزا�ر يفخر نص قانوين هام صدرF    11- 21هذا اخلصوص هو نص اجرايئ تضمنه القانون رمق  

بتكhولوج�ات  املتصÉ اجلرامئطين ملاكحفة  القطب اجلزايئ الو  ÄFٕشاء املتعلق  2021/ 08/ 23املؤرخ يف 

تصال و �دد جمال  إالBالم و اال عرف هذا النص اجلرمية املتصÉ بتكhولوج�ات  ،  إالBالم و إالتصال

و كذا    االتصال و     م  'Bال   ملاكحفة اجلرامئ املتصÉ بتكhولوج�ات   الوطين اخHصاص القطب اجلزايئ  

  . قايض التحق�ق  و رئ<س هذا القطب يف اكمل الرتاب الوطين

 معینةيف جرامئ    القطب لهذا    املوضوعي 'خHصاص    النص  هذا اىل )انب 'خHصاص املاكين �دد  

اجلرامئ   Î Mٔضاف  یقصد Fجلرمية   اUٔخرى  و  و  تعق�دا  اكرث  Qكون  و  الوسائل  بواسطة هذه  املرQك�ة 

 او الرشاكء او املترضر¬ن او §س�ب الرقعة اجلغراف�ة ملاكن ارQاكب اجلرمية املعقدة مىت تعدد الفاBلني

او 'رضار   اvرها  Mٔ ع  املرتتبةاو جسامة  kلهنا  العا[ر  او  املنظم  لطابعها  او ملساسها ~و  الوطنیة  دود 

'من   و  او   العموم�ونFلنظام  مHخصصة  فhیة  �ربة  او  �اصة  حتري  وسائل  اس/تعامل  تتطلب  و 

  ا�ويل. ىل التعاون القضايئ اkلجوء ا

ٕاجراءات القانون  هذا  Ôیف�ة  تضمن  Fلتقار¬ر   حول  اجلزايئ  القطب  �ى  امجلهوریة  وÔیل  توصل 

التحق�قات و اذا تبني Î ان  Î ان   إالخ�اریة و حمارض  مقررا Fلت^يل عهنا  الوقائع ال تد�ل    یصدر 

  . مضن اخHصاصه
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  الس/ید الرئ<س/ 

 ٔM ملناس/بةF شريÄ  جرام و ظهور اشاكل )دیدة خطرية و معقدة دفع املرشع اىل مراجعة ن تطور'

إالجراءات اجلزائی إ ی ة Bدة مرات بوضع ٕاجراءات حتق�ق و حمامكة )دقانون  Äشاء حمامك  سواء دة و 

جمالس   Bدة  Ûشمل  موسع  اخHصاص  Mٔ ذات  الش�ٔن قضائیة  هو  كام  وطين  اخHصاص  ذات  حمامك  و 

و  القطب بتكhولوج�ات 'Bالم و االتصال Mٔ   ملاكحفة اجلرامئ املتصkÉلقطب اجلزايئ الوطين    Fل�س/بة

  .او القسم امللكف مباكحفة إالرهاب 'قHصادي و املايل 

ح Fس/تعامل یال جيعل مهنا حمامك �اصة Ýري ان طب   القضائیةان �لق هذه اجلهات   السام عهتا تطلبت 

اليت ال متس ب�ٔي   من 'جراءات  ...املؤقت اخلد ا)ال Mٔطول kل~�س  یMٔسالیب حتري �اصة و حتد

إ   �ال من اUٔحوال FلضامXت التحق�ق Mٔو احملامكة يف    حترتم طار حمامكة Bاد6  املقررة kلمهتمني �الل 

  .حقوق 'Äسان ملبادئ �رتام التاما�فاع يف ظل االٕ   حق و   الرباءة فهيا قرینة 

  

  الس/ید الرئ<س/ 

رسح اجلرمية و حيتفظ ال�رشیع اجلزا�ري جيب ان Qرفع من م  یة كغريها من  Mٔد6 االثبات يفاUٔد6 الرمق 

إ  تقدم  و  امللف  هبا  يف  هنائیا  الفصل  بعد  تتلف  مث  القايض  ٕاجىل  قواBد   Mٔي  �Fٕرتام  حمددة  رائیة 

  . الوصول املرشوع اىل هذه اUٔد6 و اس/ت^داéا

 االثبات  معقد و مس�6ٔ رفع  Mٔد6  ينت الیه يف  الفضاء الس/یربا ان مرسح اجلرمية كام س/بق و ان Mٔرش 

  . Bىل مس/توى الوطين Mٔو ا�ويل نإ تطرح Bدة حتد-ت  

املتضمن القواBد اخلاصة   08/2009/ 05يف    املؤرخ  04-09اجلزا�ر يف هذا الش�ٔن س�ت القانون رمق  

تضمن هذا النص قواBد و  ،  حفهتا  و ماك  صÉ بتكhولوج�ات 'Bالم و االتصالاملت  رامئاجلFلوقایة من  

ìلیات M  لوقایة منkد إالجرائیة مماملعلوماتیة و التصدي لها و  اجلرامئBاملتعلقةا )اء ف�ه القوا F  ش و>Hلتف

و   مبقديم    حفظاحلجز   اخلاصة  حتدید 'لزتامات  اىل  Fٕالضافة   ، السري  حبركة  املتعلقة  املعطیات 

  'نرتنت. �دمة 

و   نرتنت'ٕاقامة �دمات    تنصوص تطبیق�ة Mٔخرى نذÔر مهنا مñال رشوط و Ôیف�إاضافة اىل وجود  

  . )98-257( املرسوم التنف�ذي   اس/تغاللها



4 

 

جيب ان حترتم من طرف احملققني  اءات حمددة سلفا  خيضع اىل اجر   رفع ا�لیل الرمقي    فٕان  Bلیهو   

 ٔM د6 اثباتلی�ٔ�ذ هبا القايض و یعتربها .  

  . ٕاثباتاليت اBدت لتكون وس/یÉ  اUٔد6 - 1

  . ر املعلوماتیة  الرمقیة ( البصمة الرمقیة)و يه 'v   ٕاثباتتعد لتكون وس/یÉ مل  اليتاUٔد6    - 2 

  ، من تقوم جبمع اUٔد6 ما دام مل یبدMٔ فهيا حتق�ق قضايئ   الرشطة القضائیة  يهج،    ق ا ج   12  (املادة 

  ة).تتلقى التعلõت من اجلهة القضائی  القضائیةيف احلا6 ا�Uٔرية  الرشطة  و

ان اجلزا�ر وعیا مهنا Fلت~د-ت فقد رشعت مhذ س/نوات Bدیدة موازة مع اصدار النصوص القانونیة 

ال�رشیة  الكوادر  اBداد  يف  اEهيا  ارشت  إ   اليت  و   Éهذه املؤه تطبیق  یتطلهبا  اليت  املؤسسات  Äشاء 

اجلنائیة و    لûٔد6  الوطينالنصوص فعىل س��ل املثال ال احلرص متتú اجلزا�ر املعهد الوطين لùرك  

، املصل~ة املركزیة ملاكحفة الوطين kلرشطة اجلنائیةالوطين املعهد    لûٔمن Bمل اجلرام و kلمد¬ریة  العامة  

الوطين اجلرمية   لùرك  ماكحفهتا  و  املعلوماتیة  اجلرمية  من  الوقایة  مركز  الوطين،  لûٔمن    و  املعلوماتیة 

  الهیئة الوطنیة kلوقایة من اجلرامئ املتصÉ بتكhولوج�ات إالBالم و إالتصال و ماكحفهتا.

ر لكوادرها Ýري انه و نظرا kلتطور املس/متر و امل�سارع فان اجلزا�ر مل تت^لف عن توفري التكو¬ن املس/مت

التعاون   طریق  عن  او  الوطن  مس/توى  Bىل  خمتلف   الثنايئسواء  Bلیه  Ûرشف  اي  املتعدد  او 

  . الواكالت املتخصصة

یعرف     õف طرف  �الیا  اجلزا�ر  فٕان  'حتاد   CYBER SUD  بربXمجمñال  طرف  من  املقدم 

ال�رشیعیة    تدعمي'رويب اي هيدف اىل املساBدة Bىل   القدر املنظومة  املؤسساتیة يف جمو  ال  ات 

'Äسان و    حقوقل ا�رتام  اجلنوب و ذ� يف ظ   مhطقة 'لكرتوين يف    اجلرمية املعلوماتیة و االثبات

  . القانون دو6

  الس/ید الرئ<س/ 

املناقشات الالحقة   وفد بالدي  س/تغل< و س   نظرا kلوقت احملدد لتد�الت الوفود اكتفي هبذا القدر،

  .امكن لتقدمي ٕاضافات مىت

  شكرا Bىل Ôرم إالصغاء 

  


