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قوان%قوان%
قــــــــــــانانــــــــــــون رقم ون رقم 09 -  - 04 م مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 14 ش شــــــــــــعــــــــــــبــــــــــــان عان عــــــــــام ام 1430
اHاHــــــــوافـق وافـق 5 غ غــــــــشت سشت ســــــــنــــــــة ة r r2009 يــــــــــتــــــــضــــــــمن المن الــــــــقــــــــواعواعــــــــد
اخلاصاخلاصـة للة للـوقايوقايـة من اجلة من اجلـرائم اHترائم اHتـصلصلـة بتة بتـكنكنـولوجولوجـياتيات

اإلعالم واالتصال ومكافحتها.اإلعالم واالتصال ومكافحتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئـيـس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــواد 119 و120

rو122 - 7 و126 منه
- و~ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 155 اHــــــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

rتمّمHعدّل واHا rقانون اإلجراءات اجلزائية
- و~ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 156 اHــــــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

rتمّمHعدّل واHا rقانون العقوبات
- و~ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتمّمHعدّل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا
- و~ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 2000 - 03 اHـؤرّخ في 5 
جـمادى األولى عام 1421 اHوافق 5 غـشت سنة 2000  الذي
يـحــدّد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

rتمّمHعدّل واHا rالسلكية والالسلكية
- و~ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 05 اHــــــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rؤلف واحلقوق اجملاورةHتعلق بحقوق اHوا
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرّخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

rدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

الفصل األولالفصل األول
أحكـام عــامةأحكـام عــامة

الهـدفالهـدف

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـهـدف هـذا الــقـانـون إلى وضع قـواعـد
خاصة للوقايـة من اجلرائم اHتصلة بـتكنولوجيات اإلعالم

واالتصال ومكافحتها.

اHصطلحـاتاHصطلحـات

اHاداHادّة ة 2 :  : يقصد في مفهوم هذا القانون بـما يأتي : 

 أ - اجلــــرائـم اHــــتــــصــــلـــــة بــــتــــكــــنــــولـــــوجــــيــــات اإلعالم أ - اجلــــرائـم اHــــتــــصــــلـــــة بــــتــــكــــنــــولـــــوجــــيــــات اإلعالم
واالتـــصـــال :واالتـــصـــال : جـــرائـم اHـــســـاس بــــأنـــظــــمـــة اHــــعـــاجلــــة اآللـــيـــة
للمعطـيات احملددة في قانون العقوبات وأي جر�ة أخرى
تـــــرتـــــكب أو يـــــســـــهل ارتـــــكـــــابـــــهـــــا عن طـــــريق مـــــنـــــظـــــومــــة

 rمعلوماتية أو نظام لالتصاالت اإللكترونية

ب - مـنــظــومـة مــعــلـومــاتــيـة :ب - مـنــظــومـة مــعــلـومــاتــيـة : أي نــظـام مــنــفـصل أو
مــجـــمــوعـــة من األنــظـــمــة اHـــتــصـــلــة بـــبــعــضـــهــا الـــبــعض أو
اHـــرتــــبـــطـــةr يـــقـــوم واحــــد مـــنـــهـــا أو أكـــثــــر ~ـــعـــاجلـــة آلـــيـــة

rWللمعطيات تنفيذا لبرنامج مع

ج - مـــعـــطـــيـــات مـــعـــلـــومـــاتـــيـــة :ج - مـــعـــطـــيـــات مـــعـــلـــومـــاتـــيـــة : أي عـــمـــلـــيـــة عـــرض
لــــلــــوقــــائع أو اHــــعـــلــــومــــات أو اHــــفـــاهــــيـم في شــــكل جــــاهـــز
لـلمعاجلة داخل مـنظومة مـعلوماتـيةr ~ا في ذلك البرامج
اHـناسبة التي من شـأنها جعل منـظومة معلـوماتية تؤدي

rوظيفتها

د - مقدمو اخلدمات : د - مقدمو اخلدمات : 

rسـتعـملي خـدماتهH 1 -- أي كيـان عام أو خـاص يقـدم
الـقـــدرة عـلى االتـصال بـواسـطـــة مـنـظـومــة مـعـلـومـاتـيــة

rو/أو نظام لالتصاالت

2 -- وأي كـيـــان آخــر يـقــوم ~ـــــعـــاجلــــة أو تـخـــزيـن
مـــعــــطـــيـــات مــعـــــــلـــومـــاتـــيــة لـــفـــائــدة خــــدمـــة االتــصــــال

rستعمليهاH ــذكـورة أوHا

هـ  - اHــــعـــطــــيــــات اHـــتــــعــــلـــقــــة بـــحــــركــــة الـــســــيـــر:هـ  - اHــــعـــطــــيــــات اHـــتــــعــــلـــقــــة بـــحــــركــــة الـــســــيـــر: أي
مـــعــــطـــيــــات مـــتـــعــــلـــقــــة بـــاالتــــصـــال عـن طـــريـق مـــنــــظـــومـــة
مـعــلـومـاتــيـة تـنــتـجـهــا هـذه األخـيـرة بــاعـتـبــارهـا جـزءا في
حلـقة اتصـاالتr توضح مـصدر االتصـالr والوجـهة اHرسل
إليهاr والـطريق الذي يسلكهr ووقت وتاريخ وحجم ومدة

rاالتصال ونوع اخلدمة

و -  االتـــــصــــــاالت اإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة :و -  االتـــــصــــــاالت اإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة : أي تـــــراســل أو
إرسـال أو اسـتــقـبـال عــالمــات أو إشــارات أو كــتـابـات أو
صــــور أو أصــوات أو مـــعـــلــومـــات مــخـــتـــلــفـــة بــواســـطــة أي

وسيلة إلكترونية.
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تــكــون الــتــرتــيـــبــات الــتــقــنــيــة اHــوضــوعــة لألغــراض
اHــنــصـوص عــلــيـهــا في الــفـقــرة "أ " من هــذه اHــادة مـوجــهـة
حصـريـا لتـجـميع وتـسـجـيل معـطـيات ذات صـلـة بالـوقـاية
مـن األفـــعــــال اإلرهـــابــــيـــة واالعــــتـــداءات عــــلى أمن الــــدولـــة
ومـكــافـحــتــهـمــاr وذلك حتت طــائــلـة الــعـقــوبــات اHـنــصـوص
عـلـيـهـا في قـانـون الـعـقــوبـات بـالـنـسـبـة لـلـمـسـاس بـاحلـيـاة

اخلاصة للغير.

الفصل الثالثالفصل الثالث
القواعد اإلجرائيـةالقواعد اإلجرائيـة

تفتيش اHنظومات اHعلوماتيةتفتيش اHنظومات اHعلوماتية

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يـجـوز للـسـلـطات الـقـضـائـية اخملـتـصـة وكذا
ضـبّـاط الـشـرطة الـقـضـائيـةr فـي إطـــار قـانـون اإلجراءات
rادة 4 أعالهHنـصوص عـليـها في اHاجلزائـية وفي احلـاالت ا

الدخولr بغرض التفتيشr ولو عن بعدr  إلى :

أ - مــــنـــظــــومــــة مـــعــــلــــومـــاتــــيـــة أو جــــزء مــــنـــهــــا وكـــذا
اHعطيات اHعلوماتية اخملزنة فيها.

ب - منظومة تخزين معلوماتية.

في احلـالة اHـنـصوص عـلـيـها في الـفـقـرة "أ " من هذه
اHــــادةr إذا كــــانـت هــــنــــاك أســـــبــــاب تــــدعــــو لـالعــــتــــقــــاد بــــأن
اHـعطيات اHبحـوث عنها مخزنـة في منظومة مـعلوماتية
أخرى وأن هذه اHعطـيات �كن الدخول إليهاr انطالقا من
اHــنـظــومــة األولىr يـجــوز تــمـديــد الـتــفــتـيش بــســرعـة إلى
هـذه اHنظومة أو جـزء منها  بعـد إعالم السلطة الـقضائية

اخملتصة مسبقا بذلك.

إذا تــبـــW مــســـبــقــا بـــأن اHــعــطـــيــات اHـــبــحــوث عـــنــهــا
rـنـظـومة األولىHوالـتي �ـكن الـدخـول إلـيهـا انـطالقـا من ا
مـــخــزنـــة في مـــنــظـــومــة مـــعــلـــومــاتـــيــة تـــقع خــارج اإلقـــلــيم
الـوطـنيr فـإن احلـصـول عــلـيـهـا يـكـون ~ــسـاعـدة الـسـلـطـات
األجـنبـية اخملـتـصة طـبـقا لالتـفـاقيـات الدولـيـة ذات الصـلة

ووفقا Hبدأ اHعاملة باHثل.

�ـــكن الـسلـطـات اHــكـلفـة بـالتــفتــيش تـسـخـيـر كـل
شــــخص له درايـــة بــعـــمل اHـــنـــظــومـــة اHــعـــلـــومــاتـــيـــة مــحل
الــــبــــحث أو بــــالــــتــــدابـــيــــر اHــــتــــخـــذة حلــــمــــايــــة اHـــعــــطــــيـــات
اHعـلوماتـية الـتي تتـضمنـهاr  قـصد مـساعدتـها وتـزويدها

بكل اHعلومات الضرورية إلجناز مهمتها.

حجـز اHعطيات اHعلوماتيةحجـز اHعطيات اHعلوماتية

اHـاداHـادّة ة 6 :  : عـنـدمـا تكـتـشــف الـسـلـطـــة الـتــي تـبـاشــر
الـتفـتيـــش فــي منـظومـة معـلومـاتيـــة معـطيـــات مخـزنة

مجال التطبيـقمجال التطبيـق

اHاداHادّة ة 3 :  : مع مـراعاة األحكـام القانـونية الـتي تضمن
سـريــة اHــراسالت واالتــصـاالتr �ــكن Hــقـتــضــيـات حــمــايـة
الـنـظـام الـعـام أو Hـسـتـلـزمـات الـتـحـريـات أو الـتـحـقـيـقـات
الــقـضـائـيــة اجلـاريـةr وفـقــا لـلـقـواعــد اHـنـصـوص عــلـيـهـا في
قــانــون اإلجــراءات اجلــزائــيـــة وفـي هــــذا الــقــانــونr وضـع
تــرتــيــبـــات  تــقــنــيـــة  Hــراقــبـــة االتــصـــاالت اإللــكــتــرونــيــة
وجتـــمـــيــع وتـــســـجـــيل مــــحـــتـــواهـــــا في حــــيـــنـــهـــا والـــقـــيـــام
بإجراءات التفتيش واحلجز داخل منظومة معلوماتية. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
مراقبة االتصاالت اإللكترونيةمراقبة االتصاالت اإللكترونية

احلاالت التي تسمح باللجوء إلى اHراقبة اإللكترونيةاحلاالت التي تسمح باللجوء إلى اHراقبة اإللكترونية

اHاداHادّة ة 4 :   :  �كن الـقيام بـعمـليـات اHراقـبة اHـنصوص
عليها في اHادة 3 أعاله في احلاالت اآلتية :

أ - لـلـوقايـة من األفـعال اHـوصـوفة بـجـرائم اإلرهاب
rاسة بأمن الدولةHأوالتخريب أواجلرائم ا

ب -  فــي حــالـــــة تــوفــــر مــعــــلــومــــات عن احـــتـــمـــال
اعتـداء عـلى منـظــومة معلوماتية عـلى نحو يهدد النظام
الـــــعـــــام أو الـــــدفـــــاع الـــــوطـــــني أو مـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــة أو

  rاالقتصاد الوطني

rقتضيات الـتحريات والتحقـيقات القضائيةH  - ج
عـــنـــدمـــا يـــكـــون مـن الـــصـــعب الـــوصـــول إلـى نـــتـــيـــجـــة تـــهم
rراقبة اإللكترونيةHاألبحاث اجلارية دون اللجوء إلى ا

د -  في إطــار تـنــفــيـذ طــلــبـات اHــســاعـدة الــقــضـائــيـة
الدولية اHتبادلة.

ال يــــجــــوز إجــــراء عــــمــــلــــيـــــات اHــــراقــــبــــة في احلــــاالت
اHــذكـورة أعاله إال بــإذن مـكــتـوب من الــسـلــطـة الــقـضــائـيـة

اخملتصة.

عــنـدمــا يـتــعـلق األمــر بـاحلــالــة اHـنــصـوص عــلـيــهـا في
الــفــقــرة "أ " مـن هــذه اHــادةr  يــخـــتص الــنــائـب الــعــام لــدى
مجـلس قضـاء اجلــزائر ~ـنح ضـباط الشــرطة القـضـائيـة
rـادة 13 أدنـاهHـنـــصــوص عـلـيـهـا في اHلـلـهــيـئـة ا WـنـتــمــHا
إذنا Hـدة ستة (6) أشهـر قابـلة لـلتـجديد وذلـك على أساس
تــقـريــر يــبـW طــبـيــعــة الـتــرتـيــبــات الـتــقــنـيــة اHـســتــعـمــلـة

واألغراض اHوجهة لها.
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اHـكـلفـة بـالتـحـريات الـقـضائـيـة جلـمع وتسـجـيل اHعـطـيات
اHـتعلقة ~ـحتوى االتصاالت فـي حينها وبـوضع اHعطيات
الــتي يــتـعــW عـلــيـهـم حـفــظـهــا وفـقــا لـلــمـادة 11 أدنـاهr حتت

تصرف السلطات اHذكورة.

ويــــتــــعــــW عــــلى مــــقــــدمي اخلــــدمــــات كـــتــــمــــان ســــريـــة
الـــعــمــلـــيــات الــتي يـــنــجــزونــهـــا بــطــلب من احملـــقــقــW وكــذا
اHـــعــلــومـــات اHــتــصــلـــة بــهــا وذلك حتـت طــائــلــة الـــعــقــوبــات

اHقررة إلفشاء أسرار التحري والتحقيق.  

حفظ اHعطيات اHتعلقة بحركة السيرحفظ اHعطيات اHتعلقة بحركة السير

rــادّة ة 11 :  : مع مــراعـــاة طــبـــيــعـــة ونــوعـــيــة اخلـــدمــاتHــاداHا
يلتزم مقدمو اخلدمات بحفظ :

أ - اHعـطيات الـتي تسمح بـالتعـرف على مسـتعملي
rاخلدمة

ب - اHــعـطــيــات اHــتــعــلـقــة بــالــتــجــهـيــزات الــطــرفــيـة
rستعملة لالتصالHا

ج - اخلصائص الـتقنية وكذا تاريخ ووقت ومدة كل
rاتصال

د - اHـــعــطـــيـــات اHـــتــعـــلـــقــة بـــاخلـــدمـــات الــتـــكـــمــيـــلـــيــة
rستعملة ومقدميهاHطلوبة أو اHا

هـ - اHـعـطــيـات الـتي تـســمح بـالـتــعـرف عـلى اHـرسل
إلــــيه أو اHـــرسل إلـــيـــهـم  االتـــصـــال وكـــذا عـــنـــاوين اHـــواقع

اHطلع عليها.

بـالنـسـبة لـنـشاطـات الـهاتـفr يقـوم اHـتعـامل بـحفظ
اHــعــطــيــات اHــذكـورة فـي الــفــقـرة "أ " مـن هــذه اHــادة وكـذا
تـلك الـتي تـسمح بـالـتـعرف عـلى مـصـدر االتصـال وحتـديد

مكانه.

حتـدد مــدة حــفظ اHــعــطــيــات اHــذكــورة في هــذه اHـادة
بسنة واحدة ابتداء من تاريخ التسجيل.

دون اإلخالل بـالـعقـوبـات اإلدارية اHـتـرتبـة عـلى عدم
احتـرام االلتزامـات اHنصـوص عليـها في هذه اHـادةr تقوم
Wـــــســـــؤولـــــيــــة اجلــــــزائــــيــــــة  لألشـــــخـــــاص الـــــطــــبــــــيــــعـــــيــــHا
واHـعــنــويـيــن عــنـدمـــا يـؤدي ذلك إلـى عــرقـلـة حــسن سـيـر
الـتـحـريــات الـقـضــائـيـةr ويـعـاقـب الشــخـص الـطـبــيـعي
بــالــحـــبـس مـن ســتــة (6) أشــهــر إلـى خــمس (5) سـنـوات

وبغرامة من 50.000 دج  إلى 500.000 دج.

يــعـاقب الـشــخص اHـعـنــوي بـالـغـرامــة وفـقـا لــلـقـواعـد
اHقررة في قانون العقوبات.  

تـكــون مـفيـدة في الـكشف عن اجلـرائم أو مـرتكـبيـها وأنه
لــــيس من الــــضــــروري حــــجــــز كـل اHــــنــــظــــومــــةr يــــتم نــــسخ
اHـعـطـيـات مـحل الـبــحث وكـذا اHـعـطـيـات الالزمـة لـفـهـمـهـا
عــلى دعـــامــة تــخـــزين إلــكـــتــرونــيـــة تــكــون قـــابــلــة لـــلــحــجــز
والـــوضع في أحـــراز وفـــقـــا لــلـــقـــواعـــد اHـــقـــررة في قـــانــون

اإلجراءات اجلزائية.

يــــجب في كـل األحـــوال عــــلى الـــســــلـــطــــة الـــتـي تـــقـــوم
بــالــتــفــتــيش واحلـــجــز الــســهــر عــلى سالمــة اHــعــطــيــات في

اHنظومة اHعلوماتية التي جتري بها العملية.

غــيــر أنه يــجــوز لــهــا اســتــعــمــال الــوســائل الــتــقــنــيـة
rــعــطــيـاتHالــضــروريــة لــتــشــكــيـل أو إعـادة تــشــكــيـل هــذه ا
قصد جعلـها قابلة لالستغالل ألغراض التحقيقr شرط أن

ال يؤدي ذلك إلى اHساس ~حتوى اHعطيات.

احلجز عن طريق منع الوصول إلى اHعطياتاحلجز عن طريق منع الوصول إلى اHعطيات

اHــاداHــادّة ة 7 :   :  إذا اســتـــحـــال إجـــراء احلـــجــز وفـــقـــا Hـــا هــو
Wيتـع rألسـباب تـقنـيـة rادة 6 أعالهHمـنـصوص عـلـيه في ا
عـلى السـلطـة التي تـقـوم بالـتفـتيش اسـتـعمـال التـقنـيات
اHــنـــاســبــة Hــنـع الــوصــول إلى اHــعـــطــيــات الــتـي حتــتــويــهــا
اHــنـظـومـة اHــعـلـومــاتـيـةr أو إلى نــسـخـهـاr اHــوضـوعـة حتت
تصرف األشخاص اHرخص لهم باستعمال هذه اHنظومة.

اHعطيات احملجوزة ذات احملتوى اجملرماHعطيات احملجوزة ذات احملتوى اجملرم

اHـاداHـادّة ة 8 :  : �ـكـن الـســلـطـة الــتي تــبـاشـر الــتـفــتـيش أن
تــــــأمـــــر بـــــاتــــــخـــــاذ اإلجـــــراءات الـالزمـــــة Hــــــنع االطـالع عـــــلى
اHــعــطـيــات الــتي يــشــكل مــحــتــواهــا جــر�ــة r ال ســيـمــا عن
طــريق تـــكــلــيف أي شـــخص مــؤهل بـــاســتــعــمـــال الــوســائل

التقنية اHناسبة لذلك.

حدود استعمال اHعطيات اHتحصل عليهاحدود استعمال اHعطيات اHتحصل عليها

اHاداHادّة ة 9 :  : حتت طائلة الـعقوبات اHنصـوص عليها في
الـــتــشـــريع اHــعـــمــول بهr ال يـــجــوز اســـتــعــمـــال اHــعـــلــومــات
اHــــتـــحــــصل عــــلـــيــــهـــــا عــن طـــريـــق عـــمــــلـــيــــــات اHـــراقــــبـــــة
اHنصــــوص عـليهـــا فــي هــــذا القانــونr إال فــي احلــدود

الضرورية للتحريات أو التحقيقات القضائية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
التزامات مقدمي اخلدماتالتزامات مقدمي اخلدمات

مساعدة السلطاتمساعدة السلطات

rــادّة ة 10 :  : فـي إطــار تـــطــبـــيق أحــكـــام هــذا الـــقــانــونHــاداHا
يـتـعـW عـلى  مـقـدمـي اخلـدمـات تـقـد§ اHـسـاعـدة لـلـسـلـطات
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الفصل السادسالفصل السادس
التـعـاون واHساعدة القضائية الدوليةالتـعـاون واHساعدة القضائية الدولية

االختصاص القضائي االختصاص القضائي 

اHـاداHـادّة ة 15 :  : زيـادة عـلى قـواعـد االختـصـاص اHـنـصوص
عــلــيـــهــا في قـــانــون اإلجــراءات اجلـــزائــيــةr تــخـــتص احملــاكم
اجلـزائــريـة بـالـنـظـر في اجلــرائم اHـتـصـلـة بــتـكـنـولـوجـيـات
اإلعالم واالتـصال اHـرتـكبـة خارج اإلقـليـم الوطـنيr عنـدما
يـكــون مــرتــكـبــهــا أجــنـبــيــا وتــسـتــهــدف مــؤسـســات الــدولـة
اجلـزائـرية أو الـدفـاع الـوطـني أو اHـصالـح االستـراتـيـجـية

لالقتصاد الوطني.  
اHساعدة القضائية الدولية اHتبادلةاHساعدة القضائية الدولية اHتبادلة

16 :  : في إطـــار الـــتـــحــــريـــات أو الـــتـــحـــقـــيـــقـــات اHــاداHــادّة ة 
الـقضائية اجلـارية Hعاينة اجلـرائم اHشمولـة بهذا القانون
وكـــشف مـــرتـــكــبـــيـــهـــاr �ــكـن الــســـلـــطـــات اخملــتـــصـــة تـــبــادل
اHـساعـدة القضـائيـة الدولـية جلـمع األدلة اخلـاصة بـاجلر�ة

في الشكل اإللكتروني.
�كنr في حالة االسـتعجالr ومع مراعـاة االتفاقيات
الـدولـيــة ومـبـدأ اHـعـامــلـة بـاHـثـلr قـبـول طـلــبـات اHـسـاعـدة
الــقــضــائــيــة اHــذكــورة في الــفــقــرة األولى أعالهr إذا وردت
عن طــريق وسـائل االتــصـال الـســريـعـة ~ــا في ذلك أجـهـزة
الـفاكس أوالـبـريد اإللـكتـروني وذلك بـقدر مـا توفـره هذه

الوسائل من شروط أمن كافية للتأكد من صحتها.
تبادل اHعلومات واتخاذ اإلجراءات التحفظيةتبادل اHعلومات واتخاذ اإلجراءات التحفظية

اHاداHادّة ة 17 :  : تتم االستجابـة لطلبات اHـساعدة الرامية
لـتـبــادل اHـعـلـومــات أو اتـخـاذ أي إجــراءات حتـفـظــيـة وفـقـا
لالتــفــاقـــيــات الــدولــيــة ذات الــصــلــة واالتــفــاقــات الــدولــيــة

الثنائية ومبدأ اHعاملة باHثل.

القيود الواردة على طلبات اHساعدة القضائية الدوليةالقيود الواردة على طلبات اHساعدة القضائية الدولية

اHـاداHـادّة ة 18 :  : يــرفض تــنـفــيـذ طــلـبــات اHـســاعـدة إذا كـان
من شأنها اHساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام.  

�كن أن تـكـون االستـجابـة لطـلـبات اHـساعـدة مقـيدة
بشـرط احملـافـظة عـلى سـريـة اHـعلـومـات اHـبلـغـة أو بـشرط

عدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب.

اHاداHادّة  19 : :  ينشر هذا القانون في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 14 شــعــبــان عــام 1430 اHــوافق 5
غشت سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

حتــدد كــيــفــيــات تــطــبــيق الــفــقــرات 1 و2 و3 من هــذه
اHادةr عند احلاجةr عن طريق التنظيم. 

االلتزامات اخلاصة ~قدمي خدمة "اإلنترنت"االلتزامات اخلاصة ~قدمي خدمة "اإلنترنت"

اHـاداHـادّة ة 12 :  : زيـادة عـلى االلـتـزامـات اHـنـصـوص عـلـيـهـا
فـي اHـــــــادة 11 أعالهr يـــــــتــــــعــــــW عـــــــلى  مـــــــقــــــدمـي خــــــدمــــــات

"اإلنترنت" ما يأتي :

أ - الـــــتـــــدخـل الــــفـــــوري لـــــســـــحـب احملــــتـــــويـــــات الـــــتي
يـتـيحـون االطالع علـيهـا ~ـجرد الـعلم بـطـريقـة مبـاشرة أو
غــيـر مــبــاشـرة ~ــخـالــفـتــهـا لــلـقــوانـW وتــخـزيــنـهــا أو جـعل

rالدخول إليها غير �كن

ب -  وضع تـرتيـبات تـقنـية تـسمح بـحصـر إمكـانية
الــدخــول إلـى اHــوزعــات الــتي حتــوي مــعــلــومــات مــخــالــفــة
لـلـنظـام الـعام أو اآلداب الـعـامة وإخـبـار اHشـتركـW لـديهم

بوجودها.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس

الهيئة الوطنية للوقاية من اجلرائم اHتصلةالهيئة الوطنية للوقاية من اجلرائم اHتصلة
بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحته بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحته 

إنشاء الهيئةإنشاء الهيئة

اHـاداHـادّة ة 13 :  :  تـنـشـأ هيـئـة وطـنـية لـلـوقـايـة من اجلرائم
اHتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحته.

حتـدد تـشكـيـلة الـهـيئـة وتـنظـيـمهـا وكـيفـيـات سيـرها
عن طريق التنظيم.

مهــام الهيئــةمهــام الهيئــة

اHــاداHــادّة ة 14 :  :  تـــتـــولى الـــهـــيـــئـــة اHــذكـــورة فـي اHــادة 13
أعالهr خصوصا اHهام اآلتية :

أ - تـنـشيـط وتـنـسيـق عـمـليـات الـوقـايـة من اجلـرائم
rتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتهHا

ب - مــــســـاعــــدة الــــســـلــــطـــات الــــقـــضــــائـــيــــة ومــــصـــالح
الـشـرطـة الـقـضـائـيــة في الـتـحـريـات الـتي جتـريـهـا  بـشـأن
اجلــرائـم ذات الــصـــلــة بـتــكـنـولـوجــيـات اإلعالم واالتـصـال
rعلومات وإجناز اخلبرات القضائيةHا في ذلك جتميع ا~

ج - تبادل اHعلـومات مع نظيراتها في اخلارج قصد
جــمع كل اHــعــطــيــات اHــفــيــدة في الــتــعــرف عــلى مــرتــكــبي
اجلـرائم اHتصلـة بتكنـولوجيات اإلعالم واالتـصال وحتديد

مكان تواجدهم.
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