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

  

  

  من )دول 'عامل   5ورقة حول النقطة  

  حامیة القارص<ن من 'س1تغالل يف ٔ:8شطة 7ري مرشو4ة 3س1ت/دام 'نرتنت 

  

  الس1ید الرئCس/ 

صدار ح�ث توايل إ يف اTٔطفال    املمتثQ  اPمتعولت اجلزا�ر اهLما Kبريا لهذه الفGة من  لقد :ٔ 

القانونیة من لك اشاك   'لیات القانونیة اليت توفر س1نة   7ایةل 'س1تغالل اىل  هلم امحلایة 

qرخي اصدار نص مnاكمل مطابق الحاكم اتفاق�ة حقوق الطفل اليت صدقت 4لهيا   2015

ن بیع اTٔطفال و اس1تغالهلم يف البغاء 'خnیار<ن wشvٔ   الربوتوKولنيصدقت 4ىل  اجلزا�ر كام  

  . و املواد إال3ح�ة و wشvٔن ارشا|هم يف املناز4ات املسل}ة

اجلزا�ر رمق   الطفل يف  قوا4د   یتضمن  2015لیة  ی جو   15املؤرخ يف    12- 15قانون حامیة 

  :مهنا  م�اقش��ا نذKرع ذات الصQ مبوضو ٔ:حاكم  حاكمه ٕاجرائیة و موضوعیة من بني :ٔ 

التحق�ق  -  و  التحري  �الل  السم  ،یمت  حضیة  ال�سجیل  الطفل  لسامع  البرصي  و  عي 

ميكن ان    كام   الطفل، عتداءات اجل�س1یة، مك ميكن حضور اخصايئ نفساين �الل سامع  االٕ 

  . <كون ال�سجیل مسعیا فقط اذا اقnضت مصل}ة الطفل

  .س1نوات ¤£س 4ىل لك من یقوم ب£ث ال�سجیل املذKور  03مت سن عقو3ت تصل اىل  - 
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:ٔ دون '�الل    -  7ایة  بعقو3ت  اىل  یعاقب 3حل£س  §س1تغل    س1نوات    03شد  من  لك 

وسائل   4رب  العام   االتصالالطفل  النظام  و  ل»ٓداب  م�اف�ة  مسائل  يف  شلكها  اكن          ®ام 

  . ت)من قانون العقو3 1مكرر  333( م 

 فهµي ت´ املنصوص 4لهيا يف قانون إالجراءات اجلزائیة  اTٔخرى 3ل�س1بة ±لقوا4د إالجرائیة  

  .ما مل تتعارض مع احاكم قانون حامیة الطفل ٔ:و  قوانني �اصة ٔ:خرى 

  الس1ید الرئCس/ 

صبی}ة هذا  بعض املعلومات اليت حتدثت عهنا    س1تكامل هذه الوثیقة إ مبناس1بة تقدمي    ٔ:ضیف

ما دامت    ر يف جمال ماكحفة اجلرمية الس1ی£ري¾نیةاملبذو½ يف اجلزا�  اPوداتطار  الیوم يف إ 

قانون   مع  تتعارض  مل  ما  قارصا  الضحیة  ٕاذا اكنت  تطبق  اليت  إالجرائیة يه  القوا4د  نفس 

  .حامیة الطفل كام اسلفت

متارس   ،إال4الم و االتصال  اجلرامئ املتصQ بتك�ولوج�ات  یة من±لوقا3جلزا�ر هیئة وطنیة   

الرئايس   املرسوم   ) القضائیة  السلطة  رقابة  حتت  يف   439- 21صالح�اهتا  املؤرخ 

  مبوضوع م�اقش��ا املهام التالیة:  الصQمن بني ®ام الهیئة ذات  )  07/11/2021

و حتدید مصدرها و مسارها من  Íسجیل و حفظ املعطیات الرمقیة لٔ»نظمة املعلوماتیة    - 

  .ا)ل اس1تعاملها يف إالجراءات القضائیة

 -    Qمسا4دة السلطات القضائیة و مصاحل الرشطة القضائیة يف جمال ماكحفة اجلرامئ املتص

  بتك�ولوج�ات إال4الم و إالتصال عن طریق مجع املعلومات و اجناز اخلربات القضائیة. 

تبادل    -  تطو<ر  و  اTٔج�بیة  البÒان  عن  الصادرة  املسا4دة  طلبات  تنف�ذ  4ىل  السهر 

  . املس1توى  ا�ويل يف جمال اخnصاصها تعاون 4ىلل املعلومات و ا
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اجلرامئ    -  عن  الكشف  ا)ل  من  'لكرتونیة  لالتصاالت  الوقائیة  املراقÓة  معلیات  تنف�ذ 

السلطات القضائیة املتصQ بتك�ولوج�ات '4الم و االتصال ، بناء 4ىل ٕاذن مكnوب من  

  و حتت مراقÓهتا طبقا ±ل�رشیع الساري املفعول.

املس  -  طلبات  يف تنف�ذ  املف�دة  املعطیات  مجع  و  تد�ل  جمال  اTٔج�بیة يف  القضائیة  ا4دة 

توا)د   ماكن  التعرف  حتدید  و  إالتصال  و  إال4الم  بتك�ولوج�ات   Qاملتص اجلرامئ  مرØكيب 

  . 4لهيم

 -    Qاملتص اجلرامئ  عن  3لكشف  Íسمح  اليت  املعلومات  لك  اس1تغالل  و  مركزة  و  مجع 

  .حفهتا و حفظهابتك�ولوج�ات إال4الم و إالتصال و ماك 

طلهبا   -  4ىل  بناء  ٔ:و  تلقائیا   القضائیة  الرشطة  مصاحل  و  القضائیة  السلطات  Øزوید 

  . 3ملعلومات و املعطیات املتعلقة 3جلرامئ املتصQ بتك�ولوج�ات إال4الم و إالتصال

يف ٔ:ي ماكن ٔ:و هیلك ٔ:و Ýاز حيوز ٔ:و §س1تعمل وسائل و    الق�ام 3لتدق�ق و التفCnش  - 

  .جتهزيات موÝة ملراقÓة االتصاالت 'لكرتونیة

الرضوریة     -  املسا4دة  بتقدمي  اخلدمات  مقدمو  املتعاملون و  ممارسة   ±لهیئة یلزم  ٔ:)ل  من 

  ®ا®ا. 

  اءات اجلزائیة.®ا®ا املرتبطة 3لرشطة القضائیة طبقا Tٔحاكم قانون إالجر الهیئة متارس  - 

  ختضع ٕاجراءات احلجز و التفCnش اليت تقوم هبا الهیئة اىل قانون 'جراءات اجلزائیة - 

الهیئة  -  طرف  من  ح�ازهتا  �الل  املراقÓة  معلیات  ٔ:ثناء  املس1تقاة  املعلومات    حتفظ 

  .املصنفةوفقا ±لقوا4د املطبقة 4ىل حامیة املعلومات 
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االتصاالت    -  و Íسåل  ±لرشوط  وفقا  حترر  و  مراقÓة  موضوع  Øكون  اليت  'لكرتونیة 

  إالشاكل املنصوص 4لهيا يف قانون إالجراءات اجلزائیة.

و يف هذه احلا½ Íسمل ال�سجیالت و احملررات حمل الطلب اىل  السلطات القضائیة و اىل 

املعطیات   السلطات القضائیة دون سواها هبذهاêتصة و حتتفظ  القضائیة  مصاحل الرشطة  

  ٔ:ثناء املدة القانونیة املنصوص 4لهيا يف ال�رشیع الساري املفعول. 

مه    الكوادر  -  الهیئة  لهذه  املسرية  القضائیة  و    قضاةال£رشیة  ±لرشطة  ٔ:عوان  و  ضباط 

  ؤهلون من املصاحل العسكریة و ا�رك الوطين و اTٔمن الوطين. امل

یتعلق 3ٕس1ت/دام اTٔد½ الرمقیة يف العدا½  فï  خنلص من حتلیل ما س1بق عرضه ٔ:ن اجلزا�ر  

يف   اس1تغالهلم  و  القرص  4ىل  إالعتداء   ðذ يف  مبا  الس1یرب¾نیة  اجلرامئ  ماكحفة  و  اجلنائیة 

  ، 3س1ت/دام 'نرتنت  مرشو4ة  7ري  ا�ولیة ٔ:8شطة  إالتفاق�ات  4ىل  تصدیقها  )انب  ٕاىل 

املصادق 4لهيا Íسمو   اتاملعاهدٔ:ن    4ىل من ا�س1تور نصت    154ذات الصQ و ٔ:ن املادة  

القانون   املوضوع 4ىل رصید ®م من ال�رشیعات اليت تعاجل هذا    تتوفر  فٕان بالدي   ،  4ىل 

  . یات ال£رشیة و املادیة املؤهQن هنا و ماكحفهتا كام تتوفر 4ىل إالماك من ح�ث الوقایة م

انه   ٕال4دا   لیظ 7ري  3جلزا�ر  )اري  �اصة    د العمل  دق�قة  Íرشیعیة  هذهنصوص    تعاجل 

املسائل، فكام ٔ:رشت يف مقدمة �الصة صبی}ة هذا الیوم ٕاجراءات رفع ا�لیل من مرسح  

ا�لیل    ت´ املتعلقة öرفع  جيب ٔ:ن Øكون واحضة و دق�قة و لCست 4امة مبا فهيامôال  اجلرمية  

  الرمقي.

  شكرا 4ىل Kرم إالصغاء 

 


