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حم�شر اجلل�شة العلنية الثانية والع�شرين
املنعقدة يوم الثالثاء 15 ربيع الأول 1436

املوافق 6 جانفي 2015 )�شباحا(

الرئا�شة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة:
- ال�صيدة وزيرة الربيد وتكنولوجيات الإعالم والت�صال؛  

- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.   

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة العا�شرة
والدقيقة اخلام�شة �شباحا

وال�صالة  الرحيم  الرحمـن  اهلل  ب�صم  الرئي�ص:  ال�شيد 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

املرافق  الفريق  واأع�صاء  الوزير  وال�صيد  الوزيرة  ال�صيدة 
لهما،

زميالتي، زمالئي،
جل�صتنا - كما تعلمون - تتعلق بعر�س ومناق�صة م�صروع 
ودون  الإلكرتونيني؛  والت�صديق  بالتوقيع  املتعلق  القانون 
اإطالة اأحيل الكلمة اإىل ال�صيدة وزيرة الربيد وتكنولوجيات 
املذكور،  القانون  م�صروع  لتقدمي  والت�صال  الإعالم 

فلتتف�صل.

ال�شيدة وزيرة الربيد وتكنولوجيات الإعالم والت�شال: 
�صكرا �صيدي الرئي�س؛ ب�صم اهلل الرحمـن الرحيم.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،
ال�صيد وزير العالقات مع الربملان املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة الأفا�صل،
الأ�صرة الإعالمية،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور.
اإ�صمحوا يل يف البداية اأن اأتوجه بجزيل �صكري وامتناين 
املحلية  والتنمية  التجهيز  جلنة  واأع�صاء  رئي�س  من  كل  اإىل 
على ما بذلوه من جمهودات وعناية يف درا�صة ومناق�صة هذا 

الن�س الهام.

اإىل  والت�صال  الإعالمية  التكنولوجيا  تطور  اأدى  لقد 
الإلكرتونية،  واملبادلت  لالت�صال  حديثة  اإمكانيات  ظهور 

تتمثل يف رقمنة الإجراءات والوثائق والعقود.
وقد نتج عن هذه الرقمنة بروز اإ�صكالية موثوقية املبادلت 
خا�س  الثقة  من  جو  خلق  تتطلب  التي  الإلكرتونية، 
بالقت�صاد والإدارة الإلكرتونية ل ميكن للدولة اأن ت�صتغني 

عنها.
الدليل  جعل  الإلكرتونية  املبادلت  ا�صتخدام  اإن 
املكتوب والتوقيع اخلطي غري منا�صب وغري كاف، وبالتايل 
هناك حاجة اإىل اعتماد و�صائل جديدة للت�صديق، من خالل 
والتوقيع  الإلكرتوين  الت�صديق  يف  تتمثل  موثوقة  و�صائل 

الإلكرتوين.
وت�صيري  باإعداد  ت�صمح  الإلكرتوين هو عملية  الت�صديق 
بطاقات التعريف الإلكرتونية، حيث تتكون من عدة عمليات 
اأهمها الإ�صدار، الن�صر واإلغاء ال�صهادات الإلكرتونية، التي 
باإجراء معامالت جتارية عرب  املثال -  �صبيل  ت�صمح - على 

الأنرتنت.
ويهدف الت�صديق الإلكرتوين اإىل اإر�صاء جو من الثقة، 
ي�صمن تاأمني املبادلت والتبادلت على الأنرتنت، وي�صع 3 

مبادئ اأ�صا�صية هي: 
املنطلق  التعرف على  القدرة على  ميثل  الذي  التوثيق: 

ب�صكل فعال.
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ال�صالمة: وهي التاأكد من عدم امل�صا�س مبحتوى الوثائق 
عمدا اأو بغري عمد.

املبادلت  اإنكار  لالأ�صخا�س  ميكن  فال  التن�صل:  عدم 
التي قاموا باإجرائها.

الإلكرتوين  التوقيع  خالل  من  املبادئ  هذه  وتتج�صد 
الذي ماهو يف احلقيقة اإل اإلغاء للطابع املادي للتوقيع اخلطي، 
ويختلف عنه كونه غري مرئي ب�صفة مبا�صرة، فهو عبارة عن 
�صل�صلة من الأحرف التي هي يف الواقع �صل�صلة من اأعداد 

ثنائية.
ينبغي اأن يكون التوقيع الإلكرتوين موثوقا، بحيث ميكن 
التعرف على هوية املم�صي ب�صفة موؤكدة، غري قابل للتزوير، 
فال ميكن لأي �صخ�س تقليد التوقيع الإلكرتوين ل�صخ�س 

اآخر.
الوثيقة  من  جزءا  باعتباره  ا�صتعماله  اإعادة  ميكن  ل 

املم�صاة، فال ميكن بالتايل نقله اإىل وثيقة اأخرى.
ل ميكن تعديله، بحيث ميكن ك�صف اأي تعديل وقع على 

الوثيقة املم�صاة.
اأن  للمم�صي  ميكن  ل  بحيث  عنه،  الرتاجع  ميكن  ل 

يرتاجع عن توقيعه.
القانون  فاإن  الإثبات،  يخ�س  فيما  اأنه  اإىل  الإ�صارة  جتدر 
الإلكرتونية  بالكتابة   2005 �صنة  منذ  يعرتف  اجلزائري 
للمادتني  طبقا  وذلك  للكتابة،  بها  املعرتف  القيمة  بنف�س 
323 مكرر و323 مكرر 1 من القانون املدين، ب�صرط اإمكانية 

حتديد هوية ال�صخ�س الذي قام بها.
قانوين  اإطار  اإىل و�صع  القانون احلايل يهدف  اإن م�صروع 
ت�صمح  التي  والتقنية  والتنظيمية  القانونية  املتطلبات  لدعم 
بخلق جو ثقة مالئمة لتعميم وتطوير املبادلت الإلكرتونية، 

يتج�صد من خالل و�صع خمطط ثقة وطني.
اختيار  مت  املوجودة،  العديدة  الثقة  خمططات  بني  من 
الوفرة،  الأمن،  مبتطلبات  يتكفل  الذي  الهرمي،  املخطط 
وطنية  �صلطة  من  يتكون  وهو  واملرونة،  التفاعلية  املراقبة، 
عنها  وتتفرع  الأول  بالوزير  ملحقة  الإلكرتوين،  للت�صديق 

�صلطتان:
املكلفة  بالوزارة  ملحقة  احلكومي،  بالفرع  مكلفة  الأوىل 
والثانية  والت�صال،  الإعالم  وتكنولوجيات  بالربيد 
الربيد  �صبط  �صلطة  يف  متمثلة  القت�صادي،  بالفرع  خا�صة 
واملوا�صالت ال�صلكية والال�صلكية. اإن هذا النموذج الهرمي 

الهرمي  الهيكل  مع  يتوافق  الدول،  اأغلبية  اعتمدته  الذي 
الأن�صب  فهو  النظام،  ح�صانة  ل�صمان  و�صعه  ومت  للدولة، 
لالإجابة على الن�صغالت الأ�صا�صية املتعلقة باحرتام �صيادة 

الدولة يف كل الظروف.
يتكون هيكل م�صروع القانون من خم�صة اأبواب تت�صمن 
الت�صديق الإلكرتوين،  التوقيع الإلكرتوين،  اأحكاما عامة، 

العقوبات، واأحكام انتقالية وختامية. 
حتديد  العامة  بالأحكام  اخلا�س  الأول  الباب  يت�صمن 
امل�صتعملة  بامل�صطلحات  اخلا�صة  والتعريفات  املو�صوع 
والت�صديق  التوقيع  لن�صاط  امل�صرية  العامة  واملبادئ 
الإلكرتوين، ويلتزم مبوجب اأحكام هذا الباب كل متدخل 
الإلكرتوين  بالت�صديق  املتعلقة  املعطيات  اإيواء  ب�صرورة 

داخل الرتاب الوطني.
خ�ص�س  فقد  القانوين  امل�صروع  من  الثاين  الباب  اأما 
هوية  املعطيات،  �صالمة  ي�صمن  الذي  الإلكرتوين  للتوقيع 
الأطراف، وظيفته، ومعايري تطابقه مع الإم�صاء اخلطي؛ كما 
ي�صمن هذا الباب كذلك املتطلبات التي يجب توفرها يف 
ل�صمان  الإلكرتوين  التوقيع  من  والتحقق  الإن�صاء  اأجهزة 

اأمن هذه الأخرية.
للت�صديق  امل�صروع، فقد خ�ص�س  الثالث من  الباب  اأما 
توفرها  الواجب  املتطلبات  بتحديد  يبداأ  الذي  الإلكرتوين 
التنظيم  وي�صف  موؤهلة،  امل�صماة  الإلكرتونية  امل�صادقة  يف 
للت�صديق  الوطنية  ال�صلطة  اإحداث  �صيما  ل  املعتمد 
واقت�صادية؛  حكومية  فرعيتني  �صلطتني  وتوؤطر  الإلكرتوين 
فال�صلطة احلكومية تكلف بتاأطري ن�صاط الت�صديق الإلكرتوين 
لالإدارات واملوؤ�ص�صات التي تلعب دور الطرف الثالث املوثوق 
به )G to G( حكومة وحكومة )G to B( حكومة وموؤ�ص�صات، 

ثم )G to C( حكومة ومواطن.
اأما ال�صلطة القت�صادية فتكلف بالتاأطري واملراقبة، مراقبة 
الن�صاط املوؤدي خلدمة امل�صادقة الإلكرتونية )B to B( موؤ�ص�صة 
مواطن   )C to C( ومواطن  موؤ�ص�صة   ،)B to C( وموؤ�ص�صة 

ومواطن.
خلدمة  القانوين  النظام  الثالث  الباب  يحدد  كما 
�صوق  يف  ن�صاطه  يخ�صع  الذي  الإلكرتوين،  الت�صديق 
التناف�صية اإىل رخ�صة، يتم احل�صول عليها ب�صروط حمددة، 

وللرقابة والتدقيق ال�صارمني واملنتظمني.
حتدد اأحكام هذا الباب كذلك م�صوؤولية كل من موؤدي 
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اخلدمة و�صاحب ال�صهادة الإلكرتونية. 
اأما الباب الرابع من م�صروع القانون، فهو يحدد العقوبات 
موؤدي خدمة  اإخالل  حالة  تطبق يف  التي  والإدارية  املالية 
اجلزائية  العقوبات  وكذا  بالتزاماته،  الإلكرتوين  الت�صديق 

املطبقة يف حالة الإخالل باأحكام هذا الن�س.
انتقالية  اأحكاما  الن�س  هذا  من  الأخري  الباب  يت�صمن 
املجال،  هذا  يف  حاليا  العاملة  بالكيانات  للتكفل  �صرورية 
الجتماعي  كال�صمان  اجلديد  النظام  يف  تدريجيا  ودجمها 

والبنوك.
اإىل  والعتماد  التدقيق  مهام  توكل  ذاته،  ال�صياق  يف 
الهياكل  اإن�صاء  انتظار  يف  املجال،  هذا  يف  خمت�صة  م�صالح 
املن�صو�س عليها يف هذا امل�صروع. �صي�صمح م�صروع القانون 
 - املوقر  جمل�صكم  طرف  من  عليه  امل�صادقة  بعد   - احلايل 
والت�صديق  التوقيع  بن�صاط  املتعلقة  العامة  املبادئ  بتكري�س 

الإلكرتوين باجلزائر.
بحماية  متعلقة  بن�صو�س   - حتما   - ا�صتكماله  ينبغي 
الإدارة  الأنرتنت،  عرب  املن�صورة  ال�صخ�صية  البيانات 
الإلكرتوين  الدفع  الإلكرتونية،  التجارة  الإلكرتونية، 
اليومية  احلياة  وحت�صني  بت�صهيل  الن�س  هذا  و�صي�صمح 
الجتماعيني  الفاعلني  وكل  واملوؤ�ص�صات،  للمواطن 
بعد  عن  التعامالت  جت�صيد  طريق  عن  والقت�صاديني، 
�صحب  الإلكرتونية،  التجارة  كممار�صة  امليادين،  كل  يف 
الدفع  بطاقات  ا�صتعمال  تعميم  بعد،  عن  الإدارية  الوثائق 

الإلكرتوين عن طريق الأنرتنت.
م�صروع  حولها  يدور  التي  الرئي�صية  العنا�صر  هي  تلكم 

القانون؛ �صكرا لكم على اهتمامكم وح�صن الإ�صغاء.

اأحيل  الآن  الوزيرة؛  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
الكلمة اإىل ال�صيد مقرر جلنة التجهيز والتنمية املحلية، ليقراأ  
يف  اللجنة  اأعدته  الذي  التمهيدي  التقرير  م�صامعنا  على 

املو�صوع.

الرحمـن  اهلل  ب�صم  املخت�شة:  اللجنة  مقرر  ال�شيد 
الرحيم، وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

- ال�صيد  رئي�س  جمل�س  الأمة  املحرتم،
- ال�صيدة وزيرة  الربيد، وتكنولوجيات الإعالم والت�صال،

- ال�صيد وز ير  العالقات  مع  الربملان،

- زميالتي،  زمالئي  اأع�صاء  جمل�س  الأمة  املوقر،
- ال�صيدات  وال�صادة  احل�صور واأ�صرة  الإعالم،

- ال�صالم  عليكم و رحمة اهلل تعاىل وبركاته.
اأت�صرف واأ�صعد بقراءة هذا التقرير على م�صامعكم.

مقّدمة
الأمة،  ملجل�س  املحلية،  والتنمية  التجهيز  جلنة  تت�صّرف 
ن�س  حول  اأعدته،  الذي  التمهيدي  تقريرها  بعر�س 
والت�صديق  بالتوقيع  املتعلقة  العامة  القواعد  يحّدد  قانون 
القادر  عبد  ال�صيد  طرف  من  عليها  املحال  الإلكرتونيني، 
بن �صالح، رئي�س جمل�س الأمة، بتاريخ 21 دي�صمرب 2014، 

حتت رقم 14/59.
وبناء على ذلك، وبدعوة من رئي�صها ال�صيد جمال ديرم، 
�صرعت اللجنة يف درا�صة وحتليل م�صمون الأحكام الواردة 
 29 الإثنني  يوم  فا�صتمعت  عليها،  املحال  القانون  ن�س  يف 
ال�صيدة  احلكومة،  ممثلة  قدمته  عر�س  اإىل   ،2014 دي�صمرب 
الإعالم  وتكنولوجيات  الربيد  وزيرة  دردوري،  زهرة 
املتعلقة  العامة  القواعد  يحّدد  قانون  ن�س  والت�صال، حول 
فيه  تطرقت  حيث  الإلكرتونيني،  والت�صديق  بالتوقيع 
مربزًة  منه،  املتوخاة  والأهداف  اجلديد،  الن�س  اأهمية  اإىل 
اإىل  بدورها  وا�صتمعت  بها،  جاء  التي  الأحكام  خمتلف 
اأ�صئلة وان�صغالت ومالحظات ال�صادة اأع�صاء اللجنة، حول 
عليها  واأجابت  ت�صمنها،  التي  والتدابري  الن�س  حمتوى 

وقدمت مزيدا من ال�صروحات والتو�صيحات ب�صاأنها.
ملجمل  اللجنة  درا�صة  وبعد  املناق�صة،  هذه  اأعقاب  ويف 
اأع�صاء  ال�صادة  تدخالت  على  احلكومة  ممثلة  ال�صيدة  ردود 

اللجنة، اأعدت هذا التقرير.
تقدمي ن�س القانون

يف  كبريا  تطوراً  والأنرتنت  الت�صالت  ع�صر  �صهد 
جمال تبادل املعلومات واملرا�صالت الإلكرتونية، فاكت�صبت 
املعلومات اأهميتها من انت�صارها وقيمتها وتبادلها بني الب�صر، 
بغ�س النظر عن ُبْعِدهم اجلغرايف، حيث يتم احل�صول على 
و�صهل  �صريع  ب�صكل  املجالت  جميع  يف  املعلومات  هذه 

وذلك عن طريق �صبكات نقل املعلومات.
الت�صالت  �صبكات  يف  ال�صريع  التطور  هذا  رغم  لكن 
و�صرقة  اخرتاقات  اإىل  الأخرية  هذه  تعر�صت  واملعلوماتية، 
اأدوات  اإيجاد  اإىل  احلاجة  هنا  فربزت  للمعلومات،  وحتريٍف 
الإلكرتونية  املرا�صالت  وحماية  التطور  هذا  لتواكب  اآمنة 
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واحلفاظ على �صرية وخ�صو�صية املعلومات.
فظهرت فكرة التوقيع الإلكرتوين كاآلية حلماية املعلومات 
ملُ�ْصَتْقبل  ت�صمح  والتي  اآمن،  ب�صكل  البيانات  وانتقال 
من  والتاأكد  التحقق  من  الإلكرتونية(  )الر�صالة  املعلومات 
هوية م�صدرها، ومن عدم تغيري حمتواها اأثناء اإر�صالها، بعد 
اإنكار  ُتَعدُّ تقنية متنع املر�صل من  توقيعه عليها، وهي بذلك 

توقيعه.
الإلكرتوين  التوقيع  ي�صكل  اأ�صبح  املنظور،  هذا  ومن 
�صبكة  عرب  واملحلية  الدولية  املعامالت  يف  فعاًل  عن�صرا 
ا�صتخدام  اإىل  العامل  دول  من  العديد  جلاأ  وقد  الأنرتنت، 
هذه التقنية والعرتاف بها �صمن ت�صريعاتها نظراً لأهميتها.
وعلى غرار باقي الت�صريعات، اعرتف القانون اجلزائري، 
منذ �صنة 2005، بالكتابة الإلكرتونية كو�صيلة اإثبات مثلها 
مثل الكتابة على الورق، وذلك طبقا ملا ن�صت عليه املادتني 
 ،10-05 رقم  القانون  من   )1( مكرر   323 و  مكرر   323
20 يونيو  1426 املوافق  13 جمادى الأوىل عام  املوؤرخ يف 
املوؤرخ يف   ،58-75 املعدل واملتمم لالأمر رقم   ،2005 �صنة 
 ،1975 �صنة  �صبتمرب   26 املوافق   1395 عام  رم�صان   20

واملت�صمن القانون املدين، املعدل واملتمم. 
كذلك مت تنظيم ن�صاط الت�صديق الإلكرتوين ومت اإخ�صاع  
عملية اإعداد وا�صتغالل خدمات الت�صديق الإلكرتوين اإىل 
نظام الرتخي�س الوارد يف املادة 39 من القانون 03-2000، 
املوؤرخ يف 5 جمادى الأوىل عام 1421 املوافق 5 غ�صت �صنة 
2000، يحدد القواعد العامة املتعلقة بالربيد وباملوا�صالت 
الرتخي�س  منح  تاأخر  مَتَّ  لكن  والال�صلكية،  ال�صلكية 
للت�صديق الإلكرتوين، الأمر الذي نتج عنه جتميد م�صروع 
اجلزائر الإلكرتونية، اأو ما كان يعرف باحلكومة الإلكرتونية.

 وللعلم، فاإن اجلزائر با�صرت منذ قرابة 9 �صنوات م�صاريع 
معظمها  لكن  الإلكرتونيني،  والت�صديق  بالتوقيع  ة  خا�صّ

عرف تاأّخرا كبرياً.
املحدد  اليوم،  درا�صتنا  حمل  القانون،  ن�س  فاإن  وعليه، 
الإلكرتونيني،  والت�صديق  بالتوقيع  املتعلقة  العامة  للقواعد 
التوقيع  بن�صاط  املتعلقة  املبادئ  تر�صيخ  اإىل  اأ�صا�صا  يهدف 
اإطار  و�صع  اجلزائر، من خالل  الإلكرتونيني يف  والت�صديق 
التنظيمية  القانونية،  باملتطلبات  التكفل  با�صتطاعته  قانوين 
ي�صمن  الثقة،  من  جو  بخلق  �صت�صمح  التي  والتقنيات 
تاأمني وتعميم ا�صتخدام املبادلت الإلكرتونية، الأمر الذي 

للمواطنني،  اليومية  احلياة  وت�صهيل  حت�صني  يف  �صي�صاهم 
املوؤ�ص�صات وكل الفاعلني الجتماعيني  والقت�صاديني.

مادة   )82( وثمانني  اإثنتني  على  القانون  ن�س  ويحتوي 
ق�صمت اإىل خم�صة اأبواب جاءت كالآتي:

القانون  ن�س  مو�صوع  حتديد  يت�صمن  الأول:  الباب 
العامة  واملبادئ  امل�صتعملة  بامل�صطلحات  والتعاريف اخلا�صة 

التي ُت�َصرِيُ ن�صاط التوقيع والت�صديق الإلكرتونيني.
الباب الثاين: خ�ص�س للتوقيع الإلكرتوين الذي ي�صمن 
تطابقه  ومعايري  ووظيفته  الأطراف،  وهوية  املعطيات  �صالمة 
مع الإم�صاء اخلطي )التوقيع املكتوب(، كما يت�صمن اأي�صا 
املتطلبات التي يجب توفرها يف اأجهزة الإن�صاء والتحقق من 

التوقيع الإلكرتوين ل�صمان موثوقية ا�صتعماله.
الباب الثالث: خ�ص�س للت�صديق الإلكرتوين، َفُحِددت 
املتطلبات الواجب توفرها يف �صهادة الت�صديق الإلكرتوين 
الت�صديق  �صلطات  ا�صتحداث  على  ن�س  كما  املو�صوفة، 
للت�صديق  الوطنية  ال�صلطة  تن�صاأ  حيث  الإلكرتوين، 
احلكومية  ال�صلطة   فرعيتني:  �صلطتني  لتاأطري  الإلكرتوين 
وال�صلطة القت�صادية، ومت تو�صيح املهام التي ُتَكلف بها كل 
خدمات  لتاأدية  القانوين  النظام  حتديد  اأي�صا  مت  كما  هيئة، 
والرقابة  الثقة  توفر  ي�صمن  والذي  الإلكرتوين  الت�صديق 

الالزمة ل�صحة و�صالمة املعامالت الإلكرتونية.
الباب الرابع: حدد العقوبات املالية والإدارية التي تطبق 
الإلكرتوين  الت�صديق  خدمات  موؤدي  اإخالل  حالة  يف 
الإخالل  حالة  يف  اجلزائية  العقوبات  وكذا  بالتزاماته، 

باأحكام هذا الن�س.
اأما الباب اخلام�س والأخري، فقد ت�صمن اأحكاما انتقالية، 
املجال  هذا  يف  حاليا  العاملة  بالهيئات  للتكفل  �صرورية 
مطابقة  يتم  اأن  على  اجلديد  النظام  يف  تدريجيا  ودجمها 

ن�صاطها مع مقت�صيات هذا القانون.
مناق�صة الن�س على م�صتوى اللجنة

وال�صيدة  اللجنة  اأع�صاء  بني  دار  الذي  النقا�س  خالل 
ممثلة احلكومة، بح�صور ال�صيد خليل ماحي، وزير العالقات 
مع الربملان، حول ن�س قانون يحدد القواعد العامة املتعلقة 
بالتوقيع والت�صديق الإلكرتونيني، عرب الأع�صاء عن اآرائهم 
اإزاء الن�س اجلديد، وطرحوا جملة من الأ�صئلة والن�صغالت 
واملالحظات حول الأحكام التي ت�صمنها، كما ا�صتمعوا اإىل 
ردود ال�صيدة ممثلـة احلكـومة على جممل تدخالتهم، والتي 
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تلخ�صت فيما يلي:
الدرا�صة،  حمل  القانون  ن�س  تقدمي  بتاأخر  يتعلق  فيما 
اأو�صحت ممثلة احلكومة اأن التاأخر هذا غري مق�صود، وقد مت 
الذي  بال�صكل  املجال  اإىل هذا  الكامل للدخول  التح�صري 
ي�صمن ا�صتخدام الآليات املن�صو�س عليها يف الن�س بطريقة 

اآمنة وفعالة.
هذا  ن�س  اأن  احلكومة  ممثلة  اأو�صحت  ال�صدد،  هذا  ويف 
قطاعات  عدة  ممثلي  ت�صم  جلنة  اإطار  يف  اإعداده  مت  القانون 
العامة  املديرية  املالية،  وزارة  الوطني،   الدفاع  وزارة  منها: 
لالأمن الوطني  وال�صلطة املكلفة ب�صبط الربيد واملوا�صالت 
ال�صلكية والال�صلكية، وذلك حتت اإ�صراف الوزارة الأوىل.                 
اأو�صحت  الأنرتنت،  �صبكة  عرب  الربط  م�صكلة  وب�صاأن 
هذا  تعرف  العامل  دول  كباقي  اجلزائر  اأن  احلكومة  ممثلة 
احللول، من  تعمل جاهدة لإيجاد  اليوم  والوزارة  امل�صكل، 
عرب  الوطن  مناطق  كل  لربط   يهدف  برنامج  تنفيذ  خالل 

�صبكة الأنرتنت.
ويف نف�س ال�صياق، اأ�صارت ممثلة احلكومة اإىل اأن العمل 
وذلك  القدمية  ال�صبكات  وتطوير  تغيري  اإعادة  على  جاري 
اأق�صى حد ممكن من املناطق بالأنرتنت،  اإىل ربط  للو�صول 
�صرقة  )منها  العملية  هذه  تعرت�س  التي  امل�صاكل  رغم 
الكابالت وبرتها(، وللعلم فاإنه مت الو�صول اإىل ن�صر ما يقارب  

الب�صرية. الألياف  من  كلم   70.000
الأنرتنت،  عرب  املعلومات  قر�صنة  مبو�صوع  يتعلق  فيما 
يعي�صه  وواقع  عاملية  ظاهرة  اأنها  احلكومة  ممثلة  اأو�صحت 
العامل باأ�صره، واجلزائر حاليا ت�صارك يف حمادثات دولية يف 
اإطار الإحتاد العاملي لالت�صالت )UIT(، الغر�س منها اإيجاد 

حلول عاملية م�صرتكة للت�صّدي لهذه الظاهرة.
وفيما يخ�س �صمان حماية كافية للمعلومات والبيانات 
ال�صخ�صية امل�صتخدمة لإن�صاء التوقيع الإلكرتوين، اأو�صحت 
بكل  املعلومات  هذه  �صرية  �صمان  يتم  اأنه  احلكومة  ممثلة 

الو�صائل التقنية املتوفّرة.
اإلكرتونية  وثيقة  هي  الإلكرتونية  ال�صهادة  فاإن  وللعلم، 
�صرية وموثوقية  ت�صمن  ال�صلطة،  اإلكرتونيا من طرف  موقعة 

املعلومات وخ�صو�صيتها، والتي تت�صمن :
- املفتاح العمومي،

- هوية �صاحب ال�صهادة،
- ال�صتعمالت امل�صموحة،

- هوية امل�صدر،
- تاريخ الإ�صدار،

- تاريخ انتهاء ال�صالحية.
وفيما يتعلق بعدم ثقة املواطن يف الأنظمة الإلكرتونية، 
ممثلة  اأو�صحت  قانونيا،  الإلكرتونية  تعامالته  حماية  ويف 
احلكومة اأن الق�صية هي ق�صية اعتياد املواطن على ا�صتعمال 
رفع  على  العمل  من  لبد  لهذا  املعلوماتية،  الأنظمة  هذه 
من  حقوقه،  على  للحفاظ  جناعتها  يف  املواطن  ثقة  م�صتوى 
له  توفر  موثوقة،  اإلكرتونية  ت�صديق  و�صائل  اعتماد  خالل 

احلماية القانونية الالزمة. 
القانون  اأن ن�س هذا  اأ�صارت ممثلة احلكومة  ويف الأخري، 
التوقيع  بن�صاط  املتعلقة  العامة  املبادئ  بتكري�س  ي�صمح 
ي�صتوجب  والذي  باجلزائر،  الإلكرتونيني  والت�صديق 
البيانات  تتعلق بحماية  اأخرى،  قانونية  بن�صو�س  ا�صتكماله 
الإلكرتونية،  الإدارة  الأنرتنت،  عرب  املن�صورة  ال�صخ�صية 

التجارة الإلكرتونية والدفع الإلكرتوين.
خامتة

بتعميم وتطوير  املتعلقة  الدولة  التزامات  اإطار جت�صيد  يف 
وع�صرنتها،  والت�صال  الإعالم  تكنولوجيات  ا�صتعمال 
ومكافحة كل اأ�صكال البريوقراطية، ياأتي ن�س قانون، يحدد 
الإلكرتونيني،  والت�صديق  بالتوقيع  املتعلقة  العامة  القواعد 
اإىل  ي�صعى  قانوين،  اإطار  و�صع  اإىل  اأ�صا�صاً  يهدف  الذي 
التي  والتقنيات  والتنظيمية  القانونية  باملتطلبات  التكفل 
املبادلت  تاأمني  ي�صمن  الثقة،  من  جّو  باإحداث  �صت�صمح 
احلياة  ت�صهيل  يف  ي�صاهم  الذي  الأمر  الأنرتنت،  على 
القت�صادي  املجال  يف  املتدخلني  وكل  للمواطن  اليومية 

والجتماعي.
وال�صادة  ال�صيدات  املحرتم،  الرئي�س  �صيدي   - ذلكم 
الذي  التمهيدي  التقرير  املوقر-   الأمة  جمل�س  اأع�صاء 
اأعدته جلنة التجهيز والتنمية املحلية حول ن�س قانون يحدد 
الإلكرتونيني،  والت�صديق  بالتوقيع  املتعلقة  العامة  القواعد 

املعرو�س عليكم للمناق�صة.
و�صكراً.

املخت�صة؛  اللجنة  مقرر  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
قائمة  يف  الأول  وامل�صجل  العام  النقا�س  اإىل  الآن  وننتقل 
الراغبني يف التدخل هو ال�صيد �صالح دراجي، الكلمة لك.
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ب�صم  الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  دراجي:  �شالح  ال�شيد 
النبيني  وال�صالم على خري  وال�صالة  الرحيم  الرحمـن  اهلل 

واملر�صلني ومن تبعهم باإح�صان اإىل يوم الدين، وبعد؛
ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

والت�صال  الإعالم  وتكنولوجيات  الربيد  وزيرة  معايل 
املحرتمة،

معايل وزير العالقات مع الربملان،
اإطارات الدولة املرافقة،

زميالتي الف�صليات، زمالئي الأفا�صل،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم، ورحمة اهلل وبركاته.
كان  الأنرتنت،  وظهور  والتقني  التكنولوجي  التطور  اإن 
له التاأثري يف تعديل القواعد القانونية التي حتكم املعامالت 
الإ�صراع  اأجل  من  وذلك  الأفراد،  بني  املختلفة  القانونية 
وتاأثريها  الإلكرتونية  الثورة  وتنفيذها، ومع ظهور  اإبرامها  يف 
على امل�صّرعني يف القانون الداخلي والقانون الدويل، ظهر ما 
ي�صمى باملعامالت الإلكرتونية يف القانون اخلا�س، كنقي�س 

املعامالت الكال�صيكية والتقليدية التي كانت �صائدة.
كما  عقود،  منذ  العامل  غزا  الذي  التطور  لهذا  ونظرا 
فر�صت احلاجة ال�صتجابة اإىل متطلبات ال�صاعة وتنظيم كل 
ما ينتج عن هذا التطور من تعامالت بني الأطراف املتعاقدة، 
دورا  واملكاين  الزماين  العن�صر  يلعب  ما  غالبا  واأنه  خا�صة 
معظم  يف  يح�صل،  قد  حيث  التعامالت،  هذه  يف  كبريا 
الأطراف  تكون  اأن  اإلكرتونية،  معاملة  اإجراء  عند  احلالت 

املتعاقدة متباعدة مكانيا وزمانيا.
من هنا اأبرزت ال�صرورة تنظيـم هـذه التعامالت، واإ�صفاوؤها ال�صبغة 
املتعـاقدة،   الأطـراف  بني  الطمـاأنينة  مبداأ  اإر�صـاء  كـذا  القانونية، 
بالإجنليزية الـدويل   التجـاري  للقـانـون  املتحـدة  الأمم  وجلنة 
)UNCITRAL: United Nations Commission of International 
Trade Law(. الفرن�صية  CNUDCI: Commission des( وباللغة 
Nations Unies pour le Droit Commercial International(.

هذه اللجنة تعمل لت�صجيع وتفعيل العامل بكله لعتماد 
با�صتعمال  ينجز  اأم  يتم  الذي  التجارة  من  النوع  هذا  مثل 

و�صائل اإلكرتونية.
الدولية  ال�صاحة  على  ظهر  الإلكرتوين  التوقيع  مفهوم 
من  النوع  هذا  وتنظيم  تقنني  اأجل  من  وهذا  مرة  لأول 
النموذجي  القانون  من  ال�صابعة  املادة  ن�س  يف  التجارة، 

للتجارة الدولية )cnudci/ uncitral( وبعد عدة ندوات عاملية 
عقدت يف هذا املجال، برز يف عام 1999 ما ي�صمى بالتوجيه 
بالقانون  ي�صمى  ما  ظهر  ثم  الإلكرتوين،  للتوقيع  الأوروبي 

النموذجي للتواقيع الإلكرتونية عام 2001.
)Uncitral( هي هيئة دولية ذات ع�صوية عاملية، متخ�ص�صة 

يف اإ�صالح القانون التجاري على النطاق العاملي منذ ما يزيد 
عن 40 �صنة.

املتعلقة  القواعد  ومواءمة  ع�صرنة  يف  مهمتها  تتمثل 
بالأعمال التجارية العاملية.

التجاري - كما هو معروف - هو  التبادل  والهدف من 
حتقيق منو وازدهار اأ�صرع وم�صتويات معي�صة اأعلى  واأح�صن 

للمواطن.
بعد العرتاف  انت�صرت  الإلكرتونية  التعامالت  ع�صرنة 
العلمية  اخلطوات  وبداأت  قانونيا،  الإلكرتوين  بالتوقيع 
اأداة التعامالت امل�صتقبلية بني  لتعميم ا�صتخدامها، لتكون 
ولقد  ومهماتهم  اأعمالهم  عليهم  ت�صهل  اإنها  النا�س، حيث 
ودفعة  كبري  دعم  على  الإلكرتونية  الأعمال  قطاع  ح�صل 
قوية من قبل عدة دول واعتماد التوقيع الإلكرتوين واإعطائه 
يف  اليدوي  كالتوقيع  ليكون  القانونية  وال�صفة  ال�صرعية 

التعامالت املالية والتجارية.
يت�صمن م�صروع القانون الذي نناق�صه اليوم، وح�صب ما 
باملتطلبات  التكفل  ق�صد  قانوين  اإطار  و�صع  ن�صه،  يف  جاء 
باإحداث  �صت�صمح  التي  والتقنيات  والتنظيمية  القانونية 
الإلكرتونية  املبادلت  لتعميم  املواتية  الثقة  من  جو 
وتر�صيخ املبادئ العامة املتعلقة بنا�صطي التوقيع والت�صديق 

الإلكرتوين يف بالدنا.
�صي�صمح هذا القانون يف بالدنا من اليوم ف�صاعدا، اإن 
�صاء اهلل، من اإمكانية تبادل الوثائق الر�صمية وغري الر�صمية، 
وا�صتخدام التوقيع والت�صديق الإلكرتوين، مع احلفاظ على 

الإثبات.
هذا القانون يتكون من 82 مادة، وخم�صة اأبواب تت�صمن 
الت�صديق الإلكرتوين،  التوقيع الإلكرتوين،  اأحكاما عامة، 

العقوبات وكذا اأحكام انتقالية.
 )Better late than never( الإجنليزي  املثل  يقول  كما 
لكن - معايل الوزيرة - ملاذا تاأخر قطاعكم يف تقدمي م�صروع 
هذا القانون اإىل هذا اليوم، حيث يعترب ذا اأهمية معتربة ومن 
بني رموز ع�صرنة ت�صيري �صوؤون الدولة، ول�صيما يف املبادلت 
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التي  العربية،  الدول  من  عددا  اأن  علما  والتجارية،  املالية 
اإمكانيات مادية وذكاء ب�صري، كانت  ل متلك ما منلكه من 

�صابقة لنا يف هذا املجال؟
ال�صيدة الوزيرة،

�صتقومون  اأو  الآن  اإىل حد  به  الذي قمتم  العمل  ما هو 
الفاعلني  كل  عمل  بت�صهيل  �صي�صمح  الذي  امليدان  يف  به 

الجتماعيني والقت�صاديني يف اجلزائر؟
اتخذمتوها  التي  امللمو�صة  والتدابري  الإجراءات  ماهي 
خللق جو من الثقة يف املعامالت واملبادلت الإلكرتونية يف 

جمتمعنا اجلزائري؟ وهل مت ت�صويق هذا امل�صروع وكيف؟
الراأي   - الوزيرة  ال�صيدة   - ت�صاطرونني  مدى  اأي  اإىل 
باأن كل �صيء ابتكر بوا�صطة الإن�صان، الإن�صان هو الوحيد 
التي  امللمو�صة  الإجراءات  وماهي  يخرتقه،  اأن  ميكن  الذي 
اأو قر�صنة على  اأو جتاوزات  اأي خروقات  اتخذمتوها لتفادي 

امل�صتوى الوطني؟
معايل الوزيرة،

اإذا توقفنا يف هذا امل�صروع عند الباب الرابع: العقوبات، 
املادة  اإىل   66 املادة  من  جزائية:  اأحكام  الثاين:  الف�صل 
75، اأقرتح اإعادة النظر يف هذه املواد واأن ترفع مدة احلب�س 
اإىل �صنة نافذة - على الأقل-  يف كل احلالت ورفع قيمة 
الأقل،  500.000دج على  اإىل  املالية لأي خمالفة  الغرامة 
ودون �صك هذه املراجعة يف العقوبة اإن اأخذت بعني العتبار 
�صتجعل املخالفني يرتدعون مبجرد التفكري يف ثقل العقوبة.

ال�صيدة الوزيرة، اأذهب اإىل املادة 66، اأنا ل اأفهم كيف اأن 
امل�صرع يعاقب باحلب�س بـ 3 اأ�صهر!!

ماهي 3 اأ�صهر ال�صيدة الوزيرة؟ هي عبارة عن عطلة، نظرا 
فنادق  وكاأنها  اأ�صبحت  العقابية،  موؤ�ص�صاتنا  يف  يحدث  ملا 
فاخرة، وهذا لن يجعل الغ�صا�صني ح�صب راأيي - �صيدتي 
الوزيرة - يكفون عن اأفعالهم، �صواء منتحلي ال�صخ�صية اأو 

فيما يخ�س ا�صتعمال التزوير؟!
وحني نذهب اإىل املادة 73: يعاقب باحلب�س من 3 اأ�صهر 

دينار! اإىل �صنتني وغرامة مالية بـ 20.000 
ال�صخ�س  يرتكب  �صوف   - �صيدتي  ـ  دج   20.000

املجرم خمالفة كل يوم!
يردع  ل  القانون  هذا  اأن   - راأيي  ح�صب   - يل  يبدو 

املنتحلني عن ت�صرفاتهم.
املادة 74: يعاقب بغرامة من 2000 دينار!!

 200.000 اأقرتح  اأنا  �صيئا،  متثل  ل  اإنها  دينار!   2000
دج لتذهب خلزينة الدولة.

اأ�صكركم على ح�صن الإ�صغاء وال�صالم عليكم ورحمة 
اهلل وبركاته.

الكلمة  دراجي؛  �صالح  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
الآن لل�صيد العمري لكحل.

ب�صم  الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  لكحل:  العمري  ال�شيد 
اهلل الرحمـن الرحيم و�صلى اهلل على �صيدنا حممد، النبي 

الكرمي.
ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

الإعالم  وتكنولوجيات  الربيد  وزيرة  معايل  ال�صيدة 
والت�صال،

ال�صيد معايل وزير العالقات مع الربملان،
ال�صيدة وال�صادة املرافقون ملعايل الوزراء،

ال�صيدات وال�صادة اأ�صرة الإعالم،
الزميالت والزمالء اأع�صاء املجل�س املوقر،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

واملوا�صالت  الربيد  وزيرة  ملعايل  مو�صول  ال�صكر  بداية، 
والعر�س  التقدمي  على  والت�صال،  الإعالم  وتكنولوجيات 
اخلا�س مبو�صوع التوقيع والت�صديق الإلكرتونيني، كما اأوجه 
�صكري اجلزيل لأع�صاء اللجنة املخت�صة على التقرير الذي 

قراأه قبل قليل على م�صامعنا ال�صيد مقرر اللجنة.
ال�صيد الرئي�س املحرتم،

يف  يعترب  الإلكرتونيني  والت�صديق  التوقيع  مو�صوع  اإن 
الذي  والتكنولوجي  العلمي  للتطوير  نظرا  الأهمية،  غاية 
القانون  هذا  م�صروع  جاء  ولهذا  احلديث،  الع�صر  ي�صهده 

الذي بني اأيدينا ولو اأنه جاء متاأخرا.
هذا  على  امل�صادقة  يف  الدول  من  كثريا  �صبقتنا  لقد 

القانون.
ال�صيد الرئي�س املحرتم،

تتوا�صل عرب  ال�صعوب  بداأت  اأن  التوقيع منذ   ن�صاأ  لقد 
التجارة وبداأ الإن�صان يربم العقود، لكنه ظهر ب�صكله املادي 
عرب و�صع ر�صم اأو اأ�صكال اأو �صكل معني على قطعة خزف 

اأو جلد اأو خمطوطة ورقية.
ويف الع�صور الرومانية كان التوقيع عبارة عن رمز اأو خامت 
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مطبوع على �صمع با�صم مالك اخلتم، لكن التحول العميق 
التوقيع  تطور  اإىل  اأدى  ع�صر،  الثاين  القرن  يف  املجتمع  يف 
ب�صكل تدريجي حتى و�صل اإىل �صكله الذي نعهده حاليا.

ومل يكن القانون يعطي تعريفا للتوقيع، بل جرى العرف 
على تداوله ب�صكل معني للدللة على �صاحبه، واإن املتعارف 

يف التوقيع هو التوقيع التقليدي الذي ي�صمل عن�صرين:
العن�صر املادي: باعتباره عمال ماديا ظاهرا، داّل اأن املوّقع 
ح�صر فعال املجل�س الذي مت فيه التوقيع؛ والعن�صر املعنوي 
للدللة على اتفاق اإرادة املوقع ور�صاه على حمتويات ال�صند 

اأو العقد واللتزام مب�صمونه.
ال�صيد الرئي�س،

الأنرتنت،  العاملية،  الإلكرتونية  ال�صبكة  ظهور  اأن  اإل 
اأن  بعد  عليها،  املتعارف  التقليدية  والقواعد  املوازين  غري 
تبادل  يف  الأ�صا�صية  الو�صل  �صلة  ال�صبكة  هذه  اأ�صبحت 
املعلومات واخلدمات وال�صفقات، �صواء اأكانت جتارية اأو غري 
الربيد  بوا�صطة  اخلا�صة  اأو  العامة  القطاعات  جلميع  جتارية 
الإلكرتوين، اإىل جانب و�صائل الت�صال التقليدية كالهاتف 

والفاك�س والتلك�س وغريها.
فظهرت ال�صندات الإلكرتونية التي ل ترتكز على دعاية 
عدديا  �صكال  اأخذ  الذي  التوقيع  تطور  اإىل  اأدى  مما  ورقية، 
اإن العرتاف  اإذ  بالتوقيع الإلكرتوين،  اأو ما يعرف  ورقميا، 
فائدة  وغري ذي  ناق�صا  يبقى  الإلكرتونية  ال�صندات  بفعالية 
فر�س  مما  �صاحبه،  يد  بخط  توقيعا  ي�صتلزم  بقي  اإذا  عملية، 

الأخذ بالتوقيع الإلكرتوين.
�صيدي الرئي�س املحرتم،

من خالل ت�صفحي لهذا املو�صوع الهام، جند دول �صبقتنا 
الدولية،  للمعاهدات  تطبيقا  بها  خا�صة  قوانني  اإ�صدار  يف 
نذكر منها بريطانيا �صنة 1995، الوليات املتحدة الأمريكية 
2000 وغريهم  2000، م�صر  تون�س   ،2000 فرن�صا   ،1997
الوزيرة، هو  ال�صيدة  الرئي�س، معايل  و�صوؤايل، �صيدي  كثري، 

ملاذا تاأخرت بالدنا لهذا اليوم؟
م�صروع  على  ون�صوت  نناق�س  ونحن  اأخرى،  جهة  من 
متهيدا  التكنولوجيا،  ع�صر  يف  والدخول  القانون  هذا 
باأن  القطاعات،  على جميع  الإلكرتونية  املعامالت  لتعميم 
الدولة،  موؤ�ص�صات  بع�س  اإلكرتونية، جند  لنا حكومة  تكون 
بع�س  )جند  واأغلقه:  �صغريا  قو�صا  واأفتح  الرئي�س،  �صيدي 
موؤ�ص�صات الدولة مازالت تطبق اأ�صاليب البريوقراطية( فهل 

اأو ولية الطارف  اأن املواطن يتنقل من ولية م�صيلة  يعقل 
بـ  ما يعرف  اأو  فاتورة منوذجية  اإىل ق�صنطينة للح�صول على 

)Facture proforma(؟

العدل  بال�صكر اجلزيل لإطارات وزارة  اأتوجه  وباملنا�صبة 
04 وليات كمرحلة  التي اتخذت يف  القيمة  املبادرة  على 
اأوىل يف ا�صتخراج �صهادتي اجلن�صية وال�صوابق العدلية من 
بالفعل  مبادرة  وهي  الأنرتنت،  طريق  عن  املواطنني  طرف 

ت�صتحق الت�صجيع.
�صيدي الرئي�س،

القانون  هذا  م�صروع  من  الثاين  ال�صطر  يخ�س  فيما  اأما 
اأق�صام  ثالثة  جند  فاإننا  الإلكرتوين،  الت�صديق  يف  واملتمثل 
وال�صلطة  الإلكرتوين،  للت�صديق  الوطنية  ال�صلطة  وهي: 
القت�صادية  وال�صلطة  الإلكرتوين،  للت�صديق  احلكومية 

للت�صديق الإلكرتوين.
وددت  الأبواب،  هذه  حمتوى  يف  التمعن  خالل  ومن 
اأن اأقدم بع�س القرتاحات ملعايل الوزيرة علها تكون �صائبة 

عند تطبيق هذا القانون وهي كما يلي:
ونظام  الإلكرتونية  احلكومة  مبهام  املالية  وزارة  قيام   -  1

امل�صرتيات احلكومية.
واإ�صراف  لالت�صالت  التحتية  الُبنية  جتهيز   -  2
تقنية  على  والت�صال  الإعالم  وتكنولوجيا  الربيد  وزارة 

املعلومات.
يف  الفكرية  امللكية  حقوق  الثقافة  وزارة  تويل   -  3
حتدث  التي  امل�صتجدات  مع  مواكبة  الإلكرتوين،  التعامل 

يف املعاهد واملراكز الدولية.
اإعداد  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة  على   -  4

اأنظمة اخل�صو�صية واأمن املعلومات.
�صيدي الرئي�س املحرتم،

ال�صادة الوزراء،
ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

امل�صروع،  هذا  ن�س  يف  املتوا�صعة  م�صاهمتي  هي  تلكم 
تعاىل  وال�صالم عليكم ورحمة اهلل  الإ�صغاء  اأ�صكركم على 

وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد العمري لكحل؛ الكلمة 
الآن لل�صيد خمتار �صي يو�صف.
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الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  يو�شف:  �شي  خمتار  ال�شيد 
اأ�صرف  وال�صالم على  الرحيم وال�صالة  الرحمـن  ب�صم اهلل 

املر�صلني.
ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيدة وزير الربيد وتكنولوجيات الإعالم والت�صال،
ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ال�صيد الرئي�س املحرتم،
وتكنولوجيات  الربيد  وزارة  طاقم  ن�صكر  البداية،  يف 
الإعالم والت�صال على املجهودات التي بذلوها يف اإعداد 
هذا امل�صروع، كما ل نن�صى اأن ن�صكر جلنة التجهيز والتنمية 

املحلية لتقدمي التقرير التمهيدي حول ن�س هذا القانون.
ال�صيد الرئي�س املحرتم،

احلديث  الع�صر  يف  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  اإن 
يفتح اآفاقا �صخمة اأمام تقدم الب�صرية وحتقيق م�صتوى اأف�صل 
من احلياة، اإل اأنه يحمل يف نف�س الوقت، بني طياته خماطر 
واأمن  واجلماعات  الأفراد  واأمن  وحقوق  قيم  تهدد  �صخمة 

و�صالمة البالد.
ال�صيد الرئي�س،

كان   ،2005 �صنة  الإلكرتوين  بالإثبات  العرتاف  بعد 
مبثابة اخلطوة الأوىل التي خطاها امل�صّرع يف طريقه اإىل تنظيم 
 2007 �صنة  اجلهود  هذه  توا�صلت  ثم  التجاري،  اجلانب 
ب�صدور ن�س تنظيمي، يعالج خدمات الت�صديق الإلكرتوين، 

بدت احلاجة املا�صة ملواجهة تلك املخاطر والتغريات.
ولعل اأول التطلعات يف هذا املجال، كانت نحو القانون 
ال�صيغ املالئمة لال�صتفادة  اأول مهامه و�صع  الذي يعد من 
من التقدم العلمي، دون امل�صا�س بالقيم واحلقوق واحلريات 
لالأفراد. لقد جاء هذا القانون ل�صد الفراغ الت�صريعي وو�صع 
ال�صوابط القانونية التي يعمل يف اإطارها التطور التكنولوجي، 
ودون هذه ال�صوابط ي�صبح التقدم العلمي طامة كربى على 
الرقابة  غياب  يف  خا�صة  املواطنني،  واأمن  وحقوق  املجتمع 
يعترب  لهذا  الإلكرتونية،  املعامالت  يف  والتحكم  ال�صارمة 
علينا  ويتعني  ال�صريع  التقدم  ثمار  من  ثمرة  القانون  هذا 

التعامل معه ونظل متيقظني يف امل�صتقبل.

اإن هذا القانون هو اأول ت�صريع جزائري لتنظيم املعامالت 
الإلكرتونية، ويقع هذا امل�صروع يف )84( مادة متوزعة على 

)04( اأربعة اأبواب:
1( الباب الأول: الأحكام العامة، تعريف ومبادئ عامة،

الإلكرتوين، التوقيع  الثاين:  الباب   )2
الإلكرتوين، الت�صديق  الثالث:  الثالث   )3

العقوبات، الرابع:  الباب   )4
وختامية. انتقالية  اأحكام  اخلام�س:  الباب  واأخريا   )5

ال�صيد الرئي�س،
اأطرح بع�س الت�صاوؤلت واملالحظات:

�صروط  يخ�س  فيما   )34( مادته  ويف  الثالث  الباب  يف 
اكت�صاب �صفة مقدم خدمات امل�صادقة الإلكرتونية، ينبغي 
مقرها  يوجد  �صركة  �صكل  يف  العتماد  طالب  يكون  اأن 

الجتماعي فوق الرتاب اجلزائري.
- واأن تتوفر فيه ال�صروط التقنية، اأي يف مقدم اخلدمات 

هذا.
بها،  والوثوق  ال�صالمة  ملقت�صيات  ال�صهادة  اإ�صتيجاب   -
حتقق  متطورة  معلوماتية  اأنظمة  ا�صتخدام  خالل  من  وهذا 

الأمن وتخلق الثقة لدى من يتعامل بهذه ال�صهادة.
تقع  التي  اللتزامات  بع�س  اإىل   )34( املادة  ت�صر  - مل 
على عاتق مقدم خدمة امل�صادقة، فيجب التحقق من هوية 

ال�صخ�س الذي �صلمت له ال�صهادة الإلكرتونية.
- اإلتزام اختيار اأهل الثقة واخلربة، حيث ت�صتلزم �صلطة 
امل�صادقة  خدمات  لتقدمي  اأكفاء  اأ�صخا�س  اختيار  امل�صادقة 

خلطورة واأهمية اخلدمة املوكولة اإليهم.
الت�صاوؤل اخلام�س: ال�صخ�س املعنوي لبد من فر�س   -
ال�صركة  اأن  عليه  ي�صرتط  اأن  �صيما  ل  عليه،  اأخرى  �صروط 

التي ين�صئها تكون خا�صعة للقانون اجلزائري.
القانون  وهل  اإجباري؟  الإلكرتوين  الت�صديق  هل    -

املدين ي�صرتط ذلك؟
مالحظة اأخرى:

والتوقيعات  بال�صهادات  العرتاف  يخ�س  فيما 
اأحكامه  يف  القانون  هذا  اأن  نالحظ  الأجنبية،  الإلكرتونية 
)على  مقرر  هو  وما  اعرتاف  عدم  اأو  اعرتاف  يراعي  ل 
�صبيل املثال ذكر التفاقيات الدولية التي تتعلق با�صتخدام 
�صبيل  وعلى  الدولية  العقود  يف  الإلكرتونية  املرا�صالت 

املثال: »اجلمعية العامة ملنظمة الأمم املتحدة«.
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لدي تو�صية اأخرى:
�صناعة  تنمية  على  ت�صاعد  التي  ال�صركات  اإن�صاء 
تكنولوجيا املعلومات والت�صالت، وو�صع خمطط اإر�صادي 

ل�صتخدام التوقيع والر�صائل الإلكرتونية.
ولي�س  مو�صوعي،  القانون  هذا  باأن  اأقول  الأخري،  ويف 
له  جمتمع  وجود  لعدم  نظرا  الدقيق،  باملعنى  قانونيا  نظاما 
ثقافة يف هذا املجال، منظم، متما�صك، يجمع كل املتعاملني 
يف العامل الإلكرتوين، ول تتوافر لقواعد هذا القانون �صفة 
الإلزام ويت�صمن اجلزاء الذي يكفل احرتامها، بل لبد من 
تدخل الدولة لإقامة التوازن بني املتعاملني يف هذا الو�صط، 
تغطية  عن  يعجز  املو�صوعي،  القانون  اأن  ذلك  اإىل  اأ�صف 
النظم  اإىل  الرجوع  من  ولبد  الإلكرتونية،  املنازعات  كافة 
الو�صعية لتكملة النق�س فيه وتقوية نقاط �صعفه وهذا بعد 

�صنة من تطبيقه.
لكن  مو�صوعي،  القانون  هذا  اأن  اأ�صرح  اأن  فقد  اأود 
يجب تعديله بعد امل�صادقة عليه، وهذا �صنة بعد و�صعه حيز 
التطبيق، اأخذا بتجارب البلدان املجاورة ومنها فرن�صا التي 

لها جتربة طويلة يف هذا املجال.
الوزيرة،  �صيدتي  املحرتم،  الرئي�س  �صيدي   - تلكم 
زميالتي، زمالئي - بع�س املالحظات التي اأردت اأن اأعرب 
عنها، واأكتفي بهذا القدر، واأ�صكركم على ح�صن الإ�صغاء، 

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يو�صف؛  �صي  خمتار  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
الكلمة الآن لل�صيد عمار الطيب.

اهلل  ب�صم  الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  الطيب:  ال�شيد عمار 
وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة،
معايل وزيرة الربيد وتكنولوجيات الإعالم والت�صال،

معايل وزير العالقات مع الربملان،
زميالتي، زمالئي،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

لقد جاء م�صروع هذا القانون ملواكبة التطورات احلا�صلة 
اأ�صبحت  التعامل عرب و�صائل الت�صال احلديثة، حيث  يف 
املعامالت الإلكرتونية حقيقة قائمة يف العامل املعا�صر وهي 

يف تطور مت�صارع.
يف ظل العوملة التي امتدت اآثارها اإىل الت�صريع الذي يكاد 
يكون متطابقا يف كل دول العامل، فاإن م�صروع هذا القانون 
امل�صجلة يف  الهامة  التطورات  كثريا، يف ظل  تاأخر  اأنه  يبدو 
جمال تكنولوجيات الإعالم والت�صال، ل �صيما يف جمال 
املجالت  وخمتلف  امل�صرفية  واملعامالت  والتجارة  البنوك 

القت�صادية.
لقد اأ�صبح النظام الإلكرتوين يتو�صع ب�صرعة فائقة، على 
ح�صاب النظام الورقي التقليدي، حيث اإنه ا�صتحوذ على ما 
يزيد عن 60 ٪ من التعامالت التجارية خالل الع�صرين �صنة 

الأخرية على امل�صتوى الدويل.
يرجع ذلك اإىل مزايا النظام التجاري الإلكرتوين، خا�صة 
واملدفوعات،  التعاقدات  اإجناز  يف  �صرعة  من  يحققه  فيما 
اإ�صافة اإىل التوفري الكبري يف تكاليف هذه التعامالت، حيث 
الكلفة  ع�صر  هي  الإلكرتوين  التجاري  التعامل  كلفة  اأن 
املتوقع  ومن  التقليدي،  التجاري  التعامل  عن  ترتتب  التي 

اأن تتدنى اإىل 20/1 يف ال�صنوات القليلة القادمة.
علما اأن الت�صديق والتوقيع الإلكرتوين لي�س اأمرا جديدا 
يف اجلزائر، حيث اإنه م�صتعمل يف بطاقة »ال�صفاء« بعد تعديل 

قانون ال�صمان الجتماعي ل�صنة 2008.
وميكن تلخي�س دوافع ا�صتخدام التوقيع الإلكرتوين يف 

النقاط التالية:
-  يعد التوقيع الإلكرتوين اأحد اأهم متطلبات احلكومة 

الإلكرتونية،
- يعترب عن�صرا فعال يف املعامالت الدولية واملحلية عرب 
�صبكة الأنرتنت، والتي اأ�صبحت ت�صتحوذ على ن�صيب كبري 

من التجارة املحلية والدولية،
ح�صور  ودون  بعد  عن  ال�صفقات  بعقد  ي�صمح   -
التجارة  و�صمان  تنمية  يف  ي�صاعد  بذلك  وهو  املتعاقدين، 

الإلكرتونية.
- �صعوبة تعر�صه للتزوير،

- يرفع م�صتوى الأمن واخل�صو�صية بالن�صبة للمتعاملني 
على �صبكة الأنرتنت، خا�صة يف جمال التجارة الإلكرتونية،
اإلكرتونيا  وامل�صتقبل  املر�صل  هوية  حتديد  من  ميكن   -

والتاأكد من م�صداقية الأ�صخا�س واملعلومات،
عمليات  من  نف�صها  حماية  على  املوؤ�ص�صات  ي�صاعد   -

تزوير التوقيعات،
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القانون  م�صروع  ي�صتهدفها  التي  املزايا  هذه  اأن كل  غري 
املتطلبات،  من  توفري جمموعة  ت�صتدعي  اأيدينا،  بني  الذي 

ميكن ذكر بع�صها:
يف  يتحكم  الذي  الب�صري  العن�صر  توفر  �صرورة   -  1
به م�صروع هذا  ما جاء  تنفيذ  ملتابعة  املعلومات،  تكنولوجيا 

القانون،
خمتلف  اإىل  واإي�صالها  الأنرتنت  �صبكة  تطوير   -  2
لت�صهيل  املنا�صبة  التدفق  ن�صبة  توفري  مع  الوطن،  جهات 

اإجراء املعامالت عرب هذه ال�صبكة.
الإلكرتونية  للمعامالت  ال�صرورية  احلماية  توفري   -  3

بتح�صينها من الخرتاقات والتالعب باملعطيات.
اإىل  النتقال  يف  الرتغيب  عملية  مقابل  يف   -  4
الردعي  اجلانب  ت�صديد  يجب  الإلكرتونية،  املعامالت 
القانون  هذا  م�صروع  يف  الواردة  اجلزائية  الأحكام  بتطبيق 

ب�صرامة وحزم.
اأين نحن من  ويف الأخري، يبقى الن�صغال الرئي�س وهو 

احلكومة الإلكرتونية؟
�صكرا وال�صالم عليكم.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عمار الطيب؛ الكلمة الآن 
لل�صيد حممد الطيب الع�صكري.

اهلل  ب�صم  �صكرا؛  الع�شكري:  الطيب  حممد  ال�شيد 
الرحمـن الرحيم.

ال�صيد الفا�صل رئي�س جمل�س الأمة،
الإعالم  وتكنولوجيات  الربيد  وزيرة  الفا�صلة  ال�صيدة 

والت�صال، 
ال�صيد الفا�صل وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء اأ�صرة الإعالم،

اأيها احل�صور الكرمي،
تعاىل  اهلل  ورحمة  عليكم  وال�صالم  جل�صتكم  طابت 

وبركاته.
اإننا نرحب بارتياح كبري مب�صروع القانون املتعلق بالتوقيع 
اإنه  للنقا�س،  اليوم  علينا  املقرتح  الإلكرتونيني،  والت�صديق 
مييز خطوة جديدة اإىل ن�صوء القت�صاد الرقمي، واإىل اقت�صاد 
املعرفة، وهذا ما ميثل بالتاأكيد النطالقة اجليدة لبناء جمتمع 

الغد؛ وبالتايل �صمان ظهور املجتمع اجلزائري للمعرفة.
ع�صرنة  عملية  يف  التعجيل  �صنة   2014 اعتبار  وميكن 
من  البريوقراطي  للتعطيل  حد  لو�صع  واملحاولة  الإدارة 
خالل �صل�صلة من التدابري والإجراءات، وهذا بالطبع لي�س 
كافيا، ولكن جميء الت�صديق والتوقيع الإلكرتونيني، �صوف 

يوؤدي بالتاأكيد اإىل اأبعد من ذلك.
جت�صيد  يف  كبريا  تاأخرا  اجلزائر  �صجلت  فقد  وبالفعل، 

احلكومة الإلكرتونية خلدمة املواطن.
اإن امل�صروع، الذي بداأ حتت ت�صمية »اجلزائر الإلكرتونية 
2013«، والذي �صهد بعد ذلك تبديل الت�صمية اإىل »اجلزائر 
الإلكرتونية«؛ تلقى �صعوبات لالإقالع ب�صبب قد يكون عدم 

وجود و�صيلة اآمنة وعملية للدفع الإلكرتوين.
الإلكرتونيني  والت�صديق  التوقيع  لقانون  امل�صروع  هذا 
اأي�صا  وميثل  الإلكرتوين  الدفع  نحو  اأوىل  خطوة  بحق  ميثل 
للموؤ�ص�صات  التبادل  ل�صمان  عليها  العتماد  ميكن  و�صيلة 
التجارية على �صبكة الأنرتنت، وهذا ينبغي اأن ي�صهل العمل 
اليومي للمواطنني واجلهات  الفاعلة يف املجال الجتماعي 
املعامالت عن  اأنواع  يعزز جميع  اأن  وينبغي  والقت�صادي، 

بعد.
القانون  هذا  م�صروع  يعزز  اأن  يجب  اأخرى،  ناحية  من 
الت�صديق  اأن  ويعني  الإلكرتوين،  التبادل  و�صائل  الثقة يف 
يف  امل�صاركة  الأطراف  وتوثيق  حتديد  �صي�صهل  الإلكرتوين 

هذا التبادل.
التوقيع الإلكرتوين  فاإن  التعريف،  ناحية  وللتذكري، من 
بينما  اإلكرتونية،  وثيقة  �صاحب  على  للتعرف  اإجراء  هو 
الت�صديق الإلكرتوين هو وثيقة رقمية، ت�صمح بالتحقق من 
�صحة العالقة بني التوقيع الإلكرتوين وموقعه،  اأي �صاحب 

التوقيع.
�صبكة الأنرتنت ت�صمح بالقيام بالعديد من العمليات:

- تبادل الر�صائل والوثائق يف الوقت احلقيقي.
- القيام بعمليات ال�صراء عرب �صبكة الأنرتنت با�صتعمال 

بطاقة بنكية.
- اإبرام عقود عن بعد، وغريها من عمليات اأخرى.

وهناك عدة م�صاكل تواجه م�صداقية العمليات:
- كيف ميكن �صمان �صحة هوية ال�صخ�س الذي اأجرى 

العملية؟
- كيف ميكن �صمان �صالمة الوثيقة املتبادلة؟
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اأن  املفرو�س  من  الإلكرتونيني  والتوقيع  الت�صديق  اإن 
يوفرا جميع ال�صمانات.

البيانات ي�صبح  الت�صديق الإلكرتوين لأمن  الواقع،  يف 
اأمرا �صروريا لالأن�صطة الجتماعية والقت�صادية، وهو يهدف 
من  الرقمية  ال�صبكة  يف  واملعامالت  التبادلت  حماية  اإىل 
التهديدات املختلفة، مثل الهجمات الإلكرتونية، الو�صول 
اإىل معلومات �صرية اأو �صرقة البيانات؛ وبالتايل فعليه اأن ميثل 
اأمن  ل�صمان  للم�صتخدمني  عليها  العتماد  ميكن  و�صيلة 

تبادلتهم على �صبكة الأنرتنت.
يل بع�س املالحظات والن�صغالت التي ميكن اأن نقدمها 

كالتايل:
بني  املوجودة  الرقمية  الفجوة  اإ�صكالية  يخ�س  فيما   )1
املدن والقرى، واملناطق ال�صمالية واجلنوبية، اإىل اأين و�صل 

تنفيذ الربنامج الذي يهدف لربط كل مناطق الوطن؟
2( امل�صتخدمون يخ�صون دائما من اأن البيانات اخلا�صة 
بهم لي�صت حممية، وهذه ظاهرة عاملية وواقع يعي�صه العامل 

باأ�صره؛ الأ�صئلة املطروحة:
التوقيع  موثوقية  م�صاألة  اأن  اإقناعهم  ميكن  كيف   -
الإلكرتوين، من حيث اأمن املعلومات ال�صخ�صية اأو املالية 

احل�صا�صة، لن تطرح يف امل�صتقبل؟
التبادلت  حماية  ل�صمان  اإقناعهم  ميكن  كيف   -

واملعامالت يف ال�صبكة الرقمية من التهديدات املختلفة؟
الذي عر�س  الأخري،   2012 املتحدة  الأمم  تقرير  3( يف 
ن�صج  موؤ�صر  اأ�صا�س  على  الدول  كافة  حول  اإح�صائيات 
 12 املركز  حتتل  اجلزائر  اأن  جند  الإلكرتونية،  احلكومة 

اإفريقيا واملركز 132 عامليا.
ماهو الربنامج املخطط وال�صرتاتيجية الناجعة، لتح�صني 

و�صعية وترتيب اجلزائر يف اإفريقيا ويف العامل؟
على  تاأثري  لها  يكن  مل  الإدارة  حو�صبة  �صيا�صة  اإن   )4
معظم  يف  حالها  على  بقيت  التي  الإدارية  الإجراءات 
وا�صتعمال  الإدراة  حو�صبة  بني  اخللط  دون  القطاعات، 
تكنولوجيات الإعالم والت�صال يف ت�صيري الإدراة، فما الذي 
تكنولوجيات  القطاعات ل�صتخدام  فعله لإقناع كل  ميكن 

الإعالم والت�صال لع�صرنة اإدارتها؟
5( النقطة الأخرية واملتعلقة بالنقطة الرابعة والتي اأ�صرت 
ولكن  العدالة  بع�صرنة  املتعلق  القانون  مناق�صة  يف  اإليها 
اأداة  الإلكرتونية  احلكومة  اإن  اأخرى؛  بطريقة  اليوم  اأعيدها 

لتوا�صل وتبادل وتقا�صم املعلومات، وهي تهدف اإىل التاأكد 
من اأن يكون اأع�صاء احلكومة وكبار التنفيذيني لالإدارة من 
اأول امل�صجعني ل�صتخدام تكنولوجيات الإعالم والت�صال 
يف حتقيق ع�صرنة الإدارة ب�صفة عامة؛ ولالأ�صف ال�صديد جند 
اأن خمتلف الوزارات تعمل ب�صفوف مبعرثة، وكل قطاع له 

اإيقاع خا�س وان�صغالت خمتلفة.
األ تعتقدون - معايل الوزيرة - اأنه من املنطق اأن يكون 
ا�صتخدام  يف  القطاعات  جلميع  املرجعية  الهيئة  قطاعكم 
تكنولوجيات الإعالم والت�صال لع�صرنة الإدارة العمومية، 
واأنه من املفيد األ تكون هذه الهيئة يف نف�س م�صتوى جميع 
والتي  امل�صرتكة  النبيلة  الغاية  لتحقيق  الأخرى،  الوزارات 

هي املجتمع اجلزائري للمعرفة؟
 اأكتفي بهذا القدر، اأ�صكركم على كرم الإ�صغاء واملتابعة 

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد الطيب الع�صكري؛ 
الكلمة الآن لل�صيد الطاهر كليل.

الرئي�س؛ بعد ب�صم  ال�شيد الطاهر كليل: �صكرا �صيدي 
اهلل الرحمـن الرحيم؛

والت�صال  الإعالم  وتكنولوجيات  الربيد  وزيرة  ال�صيدة 
املحرتمة،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان املحرتم،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم.
يف البداية، اأتقدم بت�صكراتي اإىل اللجنة املخت�صة لدرا�صة 

وتقدمي هذا التقرير التمهيدي.
اإن عر�س هذا القانون يندرج بالأ�صا�س يف اإطار ع�صرنة 
الت�صالت  وثورة  التكنولوجي  للتطور  ومواكبتها  الإدراة 
بالتوقيع  خا�صة  اأحكام  اإفراد  خالل  من  وهذا  املت�صارعة، 
الدولية،  املعايري  مراعاة  نطاق  يف  الإلكرتونيني  والت�صديق 
الوطني  القانوين  الت�صريع  لزاما علينا مواكبة  اأ�صبح  بحيث 
تكنولوجيات  جمال  يف  الدولية  الت�صريعات  وم�صايرة 
والتجارية  الإدارية  املعامالت  وتقنني  واملعلوماتية  الت�صال 
وامل�صرفية، مبا يتيح توفري خ�صائ�س الثقة وال�صرية واخل�صو�صية 



15

الدورة اخلريفية 2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 13

الثالثاء 15 ربيع الأول 1436           املوافق 6 جانفي 2015

يف املعامالت الإلكرتونية، من اأجل حتقيق حماية امل�صتهلك 
من عمليات الغ�س والحتيال والخرتاق الإلكرتوين.

عن  املبداأ  حيث  من  يخرج  ل  الإلكرتوين  التوقيع  اإن 
دور التوقيع اخلطي اأو التقليدي، غري اأن التوقيع الإلكرتوين 
يتوىل مهمة التوثيق من م�صمون املحرر الإلكرتوين وتاأمينه 
وبني  امل�صمون  بني  الربط  خالل  من  التعديل،  حيث  من 
اإن كل تعديل لحق يقت�صي  التوقيع الإلكرتوين، بحيث 
البيان  م�صمون  من  التوثيق  وكذلك  جديدا،  توقيعا 

الإلكرتوين وتاأمينه �صواء باحلذف اأو الإ�صافة.
يف الواقع، اإن تقنية التوقيع الإلكرتوين ماهي اإل ترجمة 
اأ�صحت  التي  الت�صال  لو�صائل  وال�صريع  الهائل  للتطور 
كقانون اإثبات، وت�صمل الت�صرفات القانونية، حيث اإن اأوىل 
تطبيقات هذا التوقيع هو بطاقات الئتمان ومنح التاأ�صريات، 
اخلارج  يف  يعرف  مبا  اأو  اإلخ،  وال�صرائب...  الر�صوم  ودفع 
باحلكومة الإلكرتونية، كما انت�صر التوقيع الإلكرتوين على 
يعرف  ما  اأو  الدولية  التجارية  املمار�صات  يف  وا�صع  نطاق 
اأي�صا   اأ�صبح  امل�صتهلك  اإن  حيث  الإلكرتونية،  بالتجارة 

باإمكانه الت�صوق عن طريق الأنرتنت.
من حيث املبداأ، نحن ل نناق�س الأ�صاليب التقنية التي 
بطرق  اإدارتنا  ت�صيري  اأو  اقت�صادنا  اأداء  حت�صني  �صاأنها  من 
كل  على  وفر�صها  العملية  بتو�صيع  نطالب  ولكن  ع�صرية، 

الإدارات، رغم اأنها مكلفة من حيث التكلفة املالية.
الإلكرتونية،  املعامالت  جمال  يف  اجلزائر  تاأخر  اإن 
والتعامالت  الإلكرتونية  بالتجارة  منها  تعلق  ما  خ�صو�صا 
وتهريب  امل�صبوهة  املعامالت  منو  يف  �صي�صاهم  امل�صرفية، 
روؤو�س الأموال، كما �صيعيق م�صتقبال ان�صمامنا اإىل املنظمة 

العاملية للتجارة.
اأن هذا امل�صروع �صياأخذ وقتا لتج�صيده يف  الوا�صح  من 
العادي  اجلزائري  وقلة خربة  الذهنيات  اإىل  بالنظر  امليدان، 
املعارف  تنمية  ماي�صتدعي  وهذا  احلديثة،  للتكنولوجيات 
التقنية لدى الباحثني وال�صروع يف تدري�س مواد متخ�ص�صة 
يف املعامالت الإلكرتونية يف املدار�س واجلامعات، من اأجل 
التكنولوجيا  القانونية احلا�صلة يف ميدان  التطورات  مواكبة 

وعلم الت�صالت.
كما اأنه من ال�صروري تاأمني ا�صتخدام �صبكة الأنرتنت، 
مزود  من  والوقاية  الإلكرتوين،  التوقيع  �صالمة  وتاأكيد 
فيها  تتم  التي  الإلكرتونية  البيئة  لأن  الت�صديق،  خدمات 

عمليات التوقيع، حماطة مبخاطر على قدر كبري من التجدد 
والتطور، فما من يوم مير اإل وتن�صر اأخبار عما يلحق املتعاملني 
الو�صائط  من  وغريها  الأنرتنت  �صبكة  عرب  القت�صاديني 
اآليات  له  يتعر�س  ناجتة عن خلل  اأ�صرار   من  الإلكرتونية، 
من  اأو  الئتمان  بطاقات  من  �صواء  الإلكرتونية،  املعامالت 
التوقيعات الإلكرتونية، ولذا يجب تب�صيط عمليات التوقيع 
والأهلية  الحرتاف  �صفة  فيه  تتوفر  واحد،  �صخ�س  يد  يف 
التقنية، للقيام مبثل هذه العمليات كمزود لعمليات التوقيع 
الإلكرتوين، اإذ اإن هذا ال�صخ�س يتوىل تاأمني منظومة التوقيع 
لكل من يرغب يف حيازة هذه املنظومة و�صبطها من حيث 

ال�صتخدام والإن�صاء لتكون فيه اآمنة ب�صكل م�صتمر.
�صيدي الرئي�س،

ح�صن  على  �صكرا  املتوا�صعة،  م�صاهمتي  هذه  كانت 
الإ�صغاء وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

والكلمة  كليل؛  الطاهر  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
الآن لل�صيدة رفيقة ق�صري.

ال�شيدة رفيقة ق�شري: �صكرا.
ال�صيد الرئي�س،
معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم.
الإلكرتونيني  والت�صديق  التوقيع  قانون  م�صروع  جاء 
لتنفيذ برنامج فخامة رئي�س اجلمهورية، ولتج�صيد جانب هام 
من القرارات التي التزمت بها احلكومة، من بينها موا�صلة 
تكنولوجيات  ا�صتعمال  ترقية  طريق  عن  البالد،  ع�صرنة 
املجتمع  اإدماج  اإىل  ترمي  التي  احلديثة  والت�صال  الإعالم 

يف اقت�صاد يقوم على العلم واملعرفة واخلربة.
وللتذكري، جاء يف ن�س خمطط عمل احلكومة اأنه »�صيتم 
اإن�صاء هيئات من �صاأنها تاأمني البيانات والأنظمة وا�صتعمال 
املحلي عرب �صبكة  التبادل  الإلكرتوين وت�صجيع  الت�صديق 
الأنرتنت، وبهذا ال�صاأن �صيتم اإن�صاء �صلطة وطنية للت�صديق 
ال�صبكات  تاأمني  لعملية  الأمثل  للتح�صني  الإلكرتوين، 

والأنظمة وقواعد املعطيات«.
القانون  هذا  جاء  التعليمات،  هذه  تطبيق  �صياق  ويف 
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الآلية  التعامالت  ا�صتخدام  تعميم  هو  منه  والهدف 
واحلكومة  الإلكرتونية  والتجارة  الإلكرتوين  الدفع  ومنها 
الإلكرتونية، ف�صال عن خمتلف التعامالت امل�صرفية واملالية 
تكنولوجيا  �صناعة  تنمية  بالتاكيد  و�صتحفز  الإلكرتونية، 

املعلومات.
اقت�صاد  نحو  وهامة  كبرية  خطوة  القانون  هذا  ويعترب 
الإلكرتونية  املبادلت  يف  الثقة  على  مبني  ع�صري، 

و�صيخفف من البريوقراطية.
وجاء هذا القانون ل�صتدراك التاأخر الذي تعرفه بالدنا، 
فيما يتعلق با�صتعمال تكنولوجيا املعلومات يف كل املجالت 

احليوية.
ي�صم هذا امل�صروع 5 اأبواب و82 مادة هي: »اأحكام عامة، 
العقوبات،  الإلكرتوين،  الت�صديق  الإلكرتوين،  التوقيع 

واأحكام انتقالية«.
لدي بع�س املالحظات:

هذا  من  الأول  الباب  من   2 املادة  تت�صمن    -  1
امل�صروع تعاريف عامة، تتعلق باملعامالت الإلكرتونية.

كان من املمكن اأن ت�صاف معنى عملية الت�صفري، وهي 
عملية حتويل ن�س ب�صيط اأو وثيقة ن�صية اأو ر�صالة اإلكرتونية 
اأو غريها، لها طابع  اإ�صارات  اأو  اأو رموز  اأرقام  اأو  اإىل حروف 
منفرد ي�صمح بتحديد هوية ال�صخ�س املوقع وي�صعب تزويرها.

التوقيع  اأنواع  بكل  التعريف  اأي�صا  املمكن  من  وكان 
الإلكرتوين وهي عديدة، اأذكر منها مثال »التوقيع البيومرتي« 
ب�صمات  على  يعتمد  والذي  ال�صفر  جوازات  يف  امل�صتعمل 

الأ�صابع.
الإلكرتوين،  التوقيع  اأنواع  كل  يعني  القانون  هذا  هل 
الت�صفري  على  يعتمد  الذي  الإلكرتوين  التوقيع  يعني  اأم 

بوا�صطة الأرقام فقط؟
مزايا  لها  الإلكرتونية  املعامالت  اأن  يف  ل�صك   -  2
واإمكانية  وال�صفافية،  والفعالية  ال�صرعة  واأهمها هي  عديدة، 
التعامل عن بعد )من اأي موقع مزود بالو�صائل الإلكرتونية 

املالئمة(.
لدي بع�س الأ�صئلة:

- هل �صيتم اإعداد الربامج املعلوماتية الالزمة، لإدخال 
نظام التوقيع والت�صديق الإلكرتوين يف الهيئات واملوؤ�ص�صات 
العمومية واخلا�صة من طرف كفاءات وطنية اأم �صيتم ا�صترياد 

تلك الربامج؟

الالزمة  الب�صرية  املوارد  املعنية  القطاعات  لدى  هل   -
احتياطات  ت�صرتط  والتي  املعقدة  الربامج  هذه  لإعداد 
ق�صوى فيما يتعلق باحلفاظ على املعطيات ال�صخ�صية، من 

اأجل جتنب القر�صنة؟
وتوعية،  وحت�صي�س  تكوين  برنامج  قطاعكم  لدى  هل   -
والتجاري  والإداري  القت�صادي  املجال  يف  الفاعلني  جتاه 
والجتماعي، فيما يتعلق با�صتعمال تلك الأدوات اجلديدة 

يف التبادلت؟
لدّي مالحظة فيما يخ�س �صبكة الأنرتنت: يجب حت�صني 
املبذول  نقائ�س، رغم اجلهد  التي لزالت تعرف  اخلدمات 
والت�صال،  الإعالم  وتكنولوجيات  الربيد  قطاع  من طرف 
خا�صة فيما يتعلق بنوعية التدفق، ناهيك عن النقطاعات 

املتكررة التي تعرفها ال�صبكة.
النتقالية  الفرتة  مدة  اخلام�س  الباب  يف  حددت   -  3
هذه  حتديد  اإىل  اأّدت  التي  املربرات  ماهي  �صنوات؛   5 بـ 

املدة؟
بالفعل اإن تن�صيب الهيئات املذكورة يف الن�س، كال�صلطة 
الوطنية للتوقيع والت�صديق الإلكرتوين، وال�صلطة احلكومية 
القت�صادية  وال�صلطة  الإلكرتوين،   والت�صديق  للتوقيع 
للت�صديق الإلكرتوين، واإعداد الن�صو�س التطبيقية، وحت�صري 

دفرت الأعباء، واقتناء الأجهزة.. كل هذا �صيطلب وقتا.
اأملي، معايل الوزيرة، اأن قطاعكم �صي�صرع يف اأقرب اأجل 
يف تطبيق هذا القانون، لأنه �صيكون له انعكا�صات اإيجابية، 
املجال  يف  الإلكرتونية  بالتعامالت  يتعلق  فيما  خا�صة 
الوطني،  لالقت�صاد  قويا  دفعا  و�صيعطي  والبنكي،  امل�صريف 
و�صي�صهل التعامل التجاري والت�صّوق عن طريق ال�صبكات 
والأمان،  ال�صالمة  متطلبات  على  احلفاظ  مع  املعلوماتية، 
و�صيوؤدي تدريجيا - وهذا مهم - اإىل اختفاء الدفع بالنقود 
وتقلي�س  املعطيات  تاأمني  اإىل  بالإ�صافة  التقليدية،  الورقية 

عمليات الحتيال والتزوير.
يف الأخري، اأريد اأن اأنّوه باجلهد املبذول من طرف معايل 
الربيد وتكنولوجيات الإعالم  اإطارات وزارة  الوزيرة، وكل 
والت�صال يف حت�صري هذا امل�صروع الذي اأخذ بعني العتبار 

متطلبات الع�صر.
امل�صروع  هذا  يف  املقرتحة  الإجراءات  كل  اأن  اأملي 

�صتج�صد ب�صفة اإيجابية علىاقت�صادنا، و�صكرا.
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الكلمة  ق�صري؛  رفيقة  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
الآن لل�صيد من�صور معيزية.

ال�شيد من�شور معيزية: ب�صم اهلل الرحمـن الرحيم.
ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيدة وزيرة الربيد وتكنولوجيات الإعالم والت�صال،
ال�صيد وزير العالقات مع الربملان املحرتم والفريق املرافق 

لهما،
زميالتي،  زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
يف البداية، اأوجه �صكري اإىل وزارة الربيد وتكنولوجيات 
الإعالم والت�صال، على اإعدادها مل�صروع هذا القانون املهم، 
كما اأ�صكر اأع�صاء جلنة التجهيز والتنمية املحلية، على درا�صة 

ومناق�صة واإثراء هذا امل�صروع.
�صيدي الرئي�س،

اإن املعامالت الإلكرتونية هي عبارة عن تبادل ملعلومات 
ومرا�صالت وكذلك تعاقدات مدنية اأو جتارية تتم من خالل 

�صبكة الت�صالت الدولية الإلكرتونية اأي الأنرتنت.
هذه املعامالت حتوز على احلجية القانونية والقوة امللزمة 
تتم على  التي  والتعاقدات  التعامالت  ملثيالتها من  املقررة 
متبوعة  كانت  متى  الكتابية،  اأو  الكال�صيكية  املحررات 

بالتوقيع الإلكرتوين الذي هو اأ�صا�س هذه املعامالت.
والعقد الإلكرتوين مثله مثل العقد املدون على الورق، 
يتكون من حمرر كتابي اإلكرتوين، كما يحتوي على توقيع 
اإلكرتوين الذي بدوره هو عبارة عن رموز اأو اأرقام اأو حروف 
الطرف  الثقة يف  ا�صتخدامها تبعث  اإلكرتونية م�صفرة، عند 

الآخر على �صحة التعامل.
ويتكون التوقيع الإلكرتوين من مفتاحني:

- مفتاح خا�س ي�صتخدمه �صاحب التوقيع فقط ول يعلم 
به غريه.

- مفتاح عام ي�صتخدمه الطرف الآخر ب�صكل عام.
كيف تتم العملية؟

التوقيع  حتمل  الن�صية،  الر�صالة  باإر�صال  املر�صل  يقوم 
م�صفرة،  كتابات  عن  عبارة  هي  الر�صالة  هذه  به،  اخلا�س 
املفتاح  با�صتعماله  وهذا  قراءتها،  اأحد  ي�صتطيع  ل  م�صغرة 

اخلا�س به.
ثم بعد ذلك ي�صتقبل املر�صل اإليه الر�صالة امل�صفرة، فيقوم 
يحول  والذي  باملر�صل،  اخلا�س  العام  املفتاح  با�صتخدام 
الر�صال من م�صفرة اإىل ر�صالة ن�صية، ولن يتحقق ذلك اإل 
اإذا تالقى املفتاح العام، واخلا�س معا، وهي عملية اإلكرتونية 
جهات  ت�صعها  هند�صية،  ح�صابية  اأرقام  خالل  من  طبيعية 
حتول  فاإن  وبالتايل  الإلكرتوين،  التوقيع  على  الت�صديق 
التقاء  طريق  عن  مكربة،  ن�صية  ر�صالة  اإىل  امل�صفرة  الر�صالة 
املفتاحني العام واخلا�س ال�صالفي الذكر، يدل على اأنه مل 

يتم تغيري اأي بيان يف الر�صالة.
ثم بعد ذلك يقوم املر�صل اإليه باإر�صال ن�صخة من التوقيع 
الإلكرتوين اخلا�س باملر�صل للهيئة التي اأ�صدرت ال�صهادة، 
التوقيع  للتاأكد من �صحة  به،  الت�صديق اخلا�صة  اأي �صهادة 
من عدمه والذي معه تقوم الهيئة بدورها باإفادة املر�صل اإليه 
املحرر،  �صحة  من  فيتاأكد  عدمه،  من  �صحيح  التوقيع  باأن 
وتقوم الهيئة املانحة ل�صهادة الت�صديق بالتعامل مع املر�صل 

بنف�س الطريقة.
وب�صورة اأب�صط:

عام  مفتاحني:  عن  عبارة  الإلكرتوين  التوقيع   -  1
وخا�س، مكونني من رموز ح�صابية، ومرتبطني مع بع�صهما 

البع�س.
ويقوم  الإلكرتوين  التوقيع  ي�صكل  اخلا�س  املفتاح   -  2

بعملية حتويل الر�صالة من ن�صية اإىل م�صفرة.
من  والتاأكد  الت�صفري  اإعادة  دوره  العام  املفتاح   -  3

�صحة التوقيع من خالل اجلهة الإدارية.
املعتمدة  اجلهة  هي  الإلكرتوين  الت�صديق  �صلطة    -  4
ر�صميا من الدولة التي تعتمد �صحة التوقيعات الإلكرتونية 
م�صروع  وتنق�صم ح�صب  الإلكرتوين،  التوقيع  �صهادة  ومتنح 

القانون الذي بني اأيدينا اإىل فرعني:
- ال�صلطة احلكومية للت�صديق الإلكرتوين، وتهتم بتوفري 

خدمات الت�صديق لفائدة املتدخلني يف الفرع احلكومي.
والتي  الإلكرتوين،  للت�صديق  القت�صادية  ال�صلطة   -
الت�صديق الإلكرتوين لفائدة  تقوم مبراقبة ومتابعة خدمات 

اجلمهور.
جمع  تت�صمن  التي  الإلكرتوين  التوقيع  �صهادة   -  5
باملفتاحني  و�صري  م�صفر  وبيان  التوقيع  ل�صاحب  البيانات 
العام واخلا�س للتوقيع، وهذه ال�صهادة يكون لها مدة زمنية.
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�صيدي الرئي�س،
�صحيح اأن املرحلة التي مير بها العامل اليوم، فيما يخ�س 
ال�صريع يف �صبكة الت�صالت واملعلوماتية والتحكم  التطور 
املجال  يف  �صواء  الإلكرتونية،  التبادلت  تقنيات  يف  اجليد 
التي  الكبرية  والأ�صواط  التجاري،  اأو  املدين  اأو  الإداري 
قطعتها الدول املتقدمة وحتى بع�س الدول العربية ال�صقيقة 
انتظارنا،  يف  هي  التي  للتحديات  ونظرا  بالدنا،  مع  باملقارنة 
تفر�س علينا اليوم اأكرث مما م�صى مواكبة الركب والإ�صراع 
القانون،  بها هذا  التي جاء  العامة  املبادئ  يف تبني وتطبيق 
واحلذر،  احليطة  توخي  الوقت  نف�س  علينا يف  يجب  اأنه  اإل 
وهذا بتوفري البيئة املالئمة وكل الو�صائل والظروف لنجاحه، 
وهذا بتطوير وع�صرنة الإدارة يف خمتلف املجالت وكذلك 
مهمة  لها  يوكل  �صوف  التي  لالإطارات  الدائم  التكوين 
الإ�صراف واملتابعة، خا�صة قطاع العدالة الذي �صوف يكون 
له الق�صط الأوفر يف حتمل م�صوؤولية ما ينجر عنه من خروقات 
ومنازعات، جراء التبادلت الإلكرتونية واملعلوماتية املتعلقة 

بالت�صديق والتوقيع الإلكرتونيني.
وهنا - �صيدي الرئي�س - ت�صتوقفني املادة 63 من م�صروع 
القانون التي جاء فيها اأن ل�صهادات الت�صديق الإلكرتوين، 
التي مينحها موؤدي خدمات الت�صديق الإلكرتوين املقيم يف 
بلد اأجنبي، نف�س قيمة ال�صهادات املمنوحة من نظريه  املقيم 
يف اجلزائر، ب�صرط اأن يكون موؤدي اخلدمات الأجنبي هذا قد 

ت�صرف يف اإطار اتفاقية لالعرتاف املتبادل اأبرمتها ال�صلطة.
اأت�صاءل ملاذا ح�صرت هذه املادة التبادلت  اإنني  حيث 
التي  الإلكرتونيني  والت�صديق  التوقيع  اإطار  الإلكرتونية يف 
تتم بني اأطراف جزائرية واأجنبية، من حيث القيمة واحلجية، 
اجلزائر  تربمها  التي  الدولية  التفاقيات  يخ�س  فيما  فقط 
به يف  املعمول  اأن  اإىل  بالنظر  البلدان،  اأو  مع هذه الإطراف 
الوطنية  ال�صيادة  م�صاألة  بتخطي  يق�صي  الدولية  التفاقيات 
للدولة بتطبيق ن�صو�س التفاقية، التي يكون كلتا الدولتني 
تثور  امل�صاألة  وهذه  فيها،  طرفا  النزاع  طرفا  اإليهما  املنتمي 

بكرثة يف جمال التبادلت التجارية.
�صيدي الرئي�س،

عن  عبارة  العقد  اأن  على  اأحد  يختلف  ل  اأنه  ل�صك 
قواعد  تخالف  ل  ما،  م�صاألة  يف  متطابقتني  اإرادتني  تالقي 
الإيجاب  هما  الإرادتان  هاتان  والآداب،  العام  النظام 

والقبول، ويكون هذا يف جمل�س ي�صمى مبجل�س العقد.

هذا يف العقود العادية، اإل اأن الأمر يختلف كلية يف �صاأن 
ل  حيث  الإلكرتونية،  املعامالت  يف  العقد  جمل�س  حتديد 

يكون جمل�س عقد واحد بل جمل�صان، وهنا امل�صكل يثور.
مبعنى اأخر، لتوجد اأي م�صكلة لو اأن التعاقد الإلكرتوين 
الق�صائية  املنازعات  تخ�صع  حيث  الواحد،  البلد  داخل  مت 
ولكن  التعاقد،  فيه  مت  الذي  البلد  لقانون  املعاملة  ب�صدد 
جمل�صني  يف  الإلكرتوين  التعامل  مت  لو  يكون  الإ�صكال 
يف  اتفاقية  تربطهما  ل  خمتلفني،  بلدين  يف  اأي  خمتلفني، 
البلدين  قوانني  تنازع يف  عنه  ينتج  مما  فيه،  املتعامل  املجال 
جُترَب على التوجه اإىل اأحكام ومبادئ القانون الدويل اخلا�س.
اأي اأن املادة 63 تعمدت ح�صر التعامالت الإلكرتونية 
يف م�صالة ما، فقط بني اجلزائر وبلد اأجنبي تربطه بها معاهدة 
متاهات  للخو�س يف  تفاديا  وهذا  امل�صاألة،  هذه  تنظم  دولية 

املنازعات الق�صائية التي قد تنجم عن ذلك.
جمال  من  تقل�س  املادة  هذه  اأن  هنا  اأرى  اإنني  بحيث 
الأجنبية،  البلدان  مع  امل�صتقبلية  الإلكرتونية  تعامالتنا 
ومن املمكن اأن تقل�س من الأهداف املرجوة من تبني هذا 
القانون، وهذا بالنظر اإىل التحديات التي نحن مقبلون عليها.
�صكرا على ح�صن الإ�صغاء وال�صالم عليكم ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته.

الكلمة  معيزية؛  من�صور  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
الآن لل�صيد عبا�س بوعمامة.

ال�شيد عبا�ص بوعمامة: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ ب�صم اهلل 
الرحمـن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيدة رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،
والت�صال  الإعالم  وتكنولوجيات  الربيد  وزيرة  ال�صيدة 

املحرتمة،
ال�صيد وزير العالقات مع الربملان املحرتم،

زميالتي زمالئي، اأع�صاء جمل�س الأمة،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صادة احل�صور،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

هذا  ن�س  تقدمي  على  الوزيرة  ال�صيدة  ن�صكر  البداية،  يف 
القانون وال�صكر مو�صول لل�صيد رئي�س اللجنة واأع�صائها على 
املجهودات املبذولة، بحيث اإن هذه املداخلة تدخل �صمن 
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اإثراء النقا�س والتاأكيد على بع�س الن�صغالت، داخل هذا 
املجل�س املوقر، بحيث اإن من خالل التقرير التمهيدي الذي 
اأعدته اللجنة، جند اأن ال�صادة اأع�صاء اللجنة تطرقوا اإىل كل 
ورد  الن�صغالت،  وبع�س  القانون  هذا  يخ�س  فيما  الأمور 
عن  يردنا  ل  هذا  ولكن  مقنعا،  كان  احلكومة  ممثل  ال�صيدة 

طرح بع�س الن�صغالت.
خطوة  يعد  الإلكرتونيني  والت�صديق  التوقيع  قانون  اإن 
اأجله، من  الدولة من  ت�صعى  الذي  التطور  اأجل  هامة، من 
هذا  خالل  من  واملوؤ�ص�صات  املواطن  على  الت�صهيل  اأجل 
القطاع، واإن املجهودات التي تقوم بها ال�صيدة الوزيرة والتي 
وتكنولوجيات  الربيد  قطاع  تطوير  اأجل  ت�صعى جاهدة من 
جاء  ما  كل  نزكي  كما  نثمنها،  والتي  والت�صال  الإعالم 
يف هذا القانون الذي نناق�صه اليوم، والذي ي�صب دائما يف 
التكفل مبتطلبات ت�صاهم يف حت�صني وت�صهيل احلياة اليومية 

للمواطن وكافة املوؤ�ص�صات.
اأما الن�صغالت التي نرى اأنه يجب اأن نتطرق لها مثل 
الأنرتنت والتي هي اليوم اأ�صبحت من املتطلبات الأ�صا�صية 
ال�صروري  من  اليوم  اأنه  نرى  ولهذا  املواطن،  يوميات  يف 
الوطن، وكذا تقدمي  اأنحاء  الإ�صراع يف �صمان تغطية لكافة 
اليوم  ن�صجل  بحيث  لالأنرتنت،  قوي  وتدفق  فعالة  خدمة 
املقدمة  اخلدمة  يف  ونق�س  امل�صتمرة  النقطاعات  بع�س 
للمواطن، لأن يف ظل هذا القانون والقوانني الأخرى التي 
ت�صعى احلكومة من اأجلها لتطوير وحت�صني اخلدمة العمومية 
ذات  خدمة  من  لبد  ولهذا  بالأنرتنت،  كلها  مرتبطة  هي 
جودة عالية وكذا تو�صيع ال�صبكة، لأنه لي�س من املعقول اأننا 
يف �صنة 2015 وعندما يتقدم مواطن بطلب خط من وكالة 
ات�صالت اجلزائر، جنده غري متوفر بحجة اأن ال�صبكة مكتظة، 
كما نغتنم هذه الفر�صة لنتطرق خلدمة الهاتف النقال التي 
هي الأخرى يجب حت�صينها، بحيث اإن التغطية تظل ناق�صة 
وكرثة النقطاعات، وكذا الأنرتنت بالن�صبة لـ  )3G( مقارنة 
باملتعامل الآخر، وهذا يف كل الوليات، بل وحتى اجلزائر 
اخلدمة  حت�صني  على  ال�صهر  منكم  نرجو  ولهذا  العا�صمة، 
»موبلي�س«،  واملتعامل  اجلزائر  ات�صالت  طرف  من  املقدمة 
ن�صعى  واإمنا  لي�س عيبا  بالنقائ�س  اإن العرتاف  نقول  ولهذا 
من اأجل تداركه، مادمنا ن�صعى يف تطوير وع�صرنة املجتمع، 
بلغها  التي  الهامة  والتطورات  املجهودات  ننكر  ل  اأننا  كما 
نو�صح  ولكي  املزيد،  يف  نطمح  دائما  نبقى  ولكن  القطاع، 

للبع�س اأن هذه العرتافات ل تدخل يف اإطار املجاملة، لأننا 
ل جنامل على ح�صاب الوطن واملواطن، واإمنا اعرتاف يدخل 
يف اإطار املجهودات التي تبذلها الدولة يف الوليات اجلنوبية 
وال�صمالية من هذا الوطن، وحتى ل نكون �صلبيني، كما اأن 
هذا ل مينعنا من املطالبة ونقل ان�صغالت املواطن خا�صة يف 

اأق�صى اجلنوب.
�صكرا على كرم الإ�صغاء وال�صالم عليكم رحمة اهلل.

وبذلك  بوعمامة؛  عبا�س  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
نكون قد اأنهينا قائمة الراغبني يف التدخل، واأ�صكر اجلميع على 
امل�صاركة؛ وبالنظر لتنوع الأ�صئلة ودقتها وخ�صو�صيتها، وحتى 
الأ�صئلة  خمتلف  على  الدقيق  الرد  من  الوزيرة  ال�صيدة  منكن 
التي ُطرحت، نوقف جل�صتنا و�صن�صتاأنفها - اإن �صاء اهلل - على 

ال�صاعة الثانية والن�صف زوال.
�صكرا لكم جميعا؛ واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة احلادية ع�شرة
والدقيقة الأربعني �شباحا
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وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  الرئي�ص:  ال�شيد 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

ن�صتاأنف اأ�صغال جل�صتنا هذه، بعد �صماعنا لالأ�صئلة املعرب 
عنها يف القاعة من قبل ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�س، 
الإعالم  وتكنولوجيات  الربيد  وزيرة  ال�صيدة  الآن  منكن 
والن�صغالت  الأ�صئلة  خمتلف  على  ترد  لكي  والت�صال، 
تبذله  الذي  اجلهد  لها  ونقدر  نعرف  ونحن  طرحت،  التي 
من اأجل الإيفاء مبختلف الأ�صئلة التي طرحت يف القاعة؛ 

الكلمة لك �صيدتي الوزيرة.

ال�شيدة وزيرة الربيد وتكنولوجيات الإعالم والت�شال: 
�صكرا �صيدي الرئي�س؛ ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة،

ال�صيد الوزير،
ال�صيدات وال�صادة احل�صور.

وال�صادة  ال�صيدات  اإىل  �صكري  بخال�س  اأتوجه  بداية، 
اأع�صاء املجل�س، على ما تف�صلوا به من اأ�صئلة وان�صغالت، 
التوقيع  مب�صوؤولية  اهتمامهم  مدى  وا�صح  ب�صكل  تعك�س 
والت�صديق الإلكرتونيني، مو�صوع هذا الن�س القانوين الذي 
اليوم، وبكل ما يرتبط بقطاع الربيد وتكنولوجيات  نناق�صه 

الإعالم والت�صال.

املطروحة،  والن�صغالت  الأ�صئلة  عن  اأجيب  اأن  وقبل 
املبنية  القطاع  ا�صرتاتيجية  باخت�صار  اأذكر  اأن  يل  اإ�صمحوا 

على املحاور الأ�صا�صية الآتية:
ـ تطوير البنية التحتية عن طريق تطوير الألياف الب�صرية 

التي تبلغ اليوم ما يقرب 70000 كلم.
ـ ن�صر اأجهزة )MSAN( يف املدن لتو�صيع ال�صبكة الهاتفية 
وحت�صني خدمة الأنرتنت، وقد مت اإىل غاية اليوم ربط 6000 
نهاية  زبون   1200000 اإىل  تقريبا  و�صن�صل  جديد  زبون 

جديد. زبون   600000 معناه   ،2015
 )LTE FIXE( ـ ن�صر تكنولوجيات اجليل الرابع للهاتف الثابت
ويتم اإىل غاية اليوم ربط 70000 زبون و�صن�صل اإىل 470000 
نهاية 2015، مع العلم اأن ات�صالت اجلزائر �صتقوم بربط 1.3 

مليون زبون جديد يف 2015.
ولية   39 يف  الثالث  اجليل  تكنولوجيات  اإدخال  ـ 
وتعميمها اإىل باقي الوليات قبل نهاية 2015، معناه اأنه يف 
باجليل  مزودة  �صتكون  اجلزائر  2015 كل وليات  دي�صمرب 

الثالث.
ـ ت�صجيع تطوير املحتوى الرقمي الوطني.

للتكفل  واملوا�صالت،  للربيد  ال�صاملة  اخلدمة  تفعيل  ـ 
لـ  الأول  ال�صدا�صي  يف  وهذا  الوطن،  يف  املعزولة  باملناطق 

.2015
اإن �صاء اهلل �صيكون يف كل الوليات املعزولة، يف الأول 

حم�شر اجلل�شة الثالثة والع�شرين
املنعقدة يوم الثالثاء 15 ربيع الأول 1436

املوافق 6 جانفي 2015  )م�شاء(

الرئا�شة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة:
- ال�صيدة وزيرة الربيد وتكنولوجيات الإعالم والت�صال؛  

- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.   

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة الثالثة م�شاًء
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لي�س كل الوليات، �صيكون فيها ما ي�صمى باخلدمة املتبادلة.
ـ تعزيز الروابط الدولية، من خالل كوابل بحرية جديدة، 
للت�صدي لالنقطاع وعزل اجلزائر عن العامل اخلارجي، وذلك 

لتاأمني التحويالت اإىل اخلارج وذلك ل�صنة 2015.
ـ تعزيز تكوين وت�صخي�س البحث يف جمال تكنولوجيات 
الإعالم والت�صال، وع�صرنة قطاع الربيد والت�صالت من 

اأجل حت�صني اخلدمة العمومية.
الإجنازات  وهذه  البداية،  من  املرجو  الهدف  هو  هذا 
�صمحت برفع ن�صبة النفاذ من 6٪ يف �صنة 2013 اإىل ٪24، 
مما  ي�صمح بتح�صني ترتيب اجلزائر على امل�صتوى الدويل 4 
مرات اأكرث مما كان عليه �صنة 2013، واإن �صاء اهلل يف 2015 

�صنزيد من رفع ن�صبة النفاذ هذه.
مراتب  �صرتبح  اأنها  اأظن  اأنا  اجلزائر،  ترتيب  يخ�س  فيما 

اأكرث.
اأما بخ�صو�س الأ�صئلة والن�صغالت املطروحة، �صنحاول 
التحدث  اأريد   فاأنا  يل  اإ�صمحوا  ياأتي:  فيما  عنها  الإجابة 
هناك  ملاذا  جيدا،  اأف�صر  اأن  اأ�صتطيع  حتى  الأجنبية،  باللغة 

هذا التاأخر؟
امل�صروع،  هذا  تقدمي  بتاأخر  املتعلق  ال�صوؤال  يخ�س  فيما 
2005 عن طريق  بداأ يف  الإلكرتوين  الت�صديق  تطبيق  اإن 
�صلطة  كلفت   2007 ويف  البنوك،  بني  التبادل  يف  البنك، 
�صبط الربيد واملوا�صالت ال�صلكية والال�صلكية بهذا امللف، 

حيث قامت بتنظيم موؤمترات دولية.
م�صكل  جيدا  نفهم  حتى  اخلارج،  من  خرباء  جاء 
اأن  ن�صتطيع  حتى  جتربتهم،  ونفهم  الإلكرتوين  الت�صديق 

ن�صرّي نحن اأي�صا هذه امل�صاألة.
 ومت منذ ذلك الوقت تكوين اإطارات متخ�ص�صة يف هذا 
الكثري  هناك  لأن  النقطة،  هذه  على  كثريا  واأ�صر  املجال، 
الذين �صاألونا، هناك يف اجلزائر خرباء يف هذا امليدان، تكونوا 
يف اجلامعات واأكملنا تكوينهم بعدما تخرجوا من اجلامعة، 

وقمنا بتوظيفهم وكوّنا خرباء يف امليدان.
يف �صنة 2013 مت تكوين فوج عمل ملحق بالوزير الأول، 
الدفاع،  وزارة  من  اجلمهورية،  رئا�صة  من  ممثلني  من  مكون 
من وزارة الداخلية، من وزارة املالية، من وزارة العدل، من 
وزارة  من  والت�صال،  الإعالم  وتكنولوجيات  الربيد  وزارة 
ملاذا  الوطني؛  الأمن  وكذلك  ال�صبط  و�صلطة  التجارة، 
جتربة،  لهم  كانت  لأنه  الفوج؟  هذا  الوزارات  هذه  كونت 

كالبنوك اأو وزارة الداخلية التي بداأت با�صتعمال الت�صديق 
الإلكرتوين بجواز ال�صفر البيومرتي، ووزارة الدفاع والأمن 
الوطني هما اأي�صا لهما جتربة فيما يخ�س اجلرمية الإلكرتونية 

.)Cybercriminalité(

وطني،  اتفاق  اإىل  و�صل  الفوج  هذا  اأن  اأحدد  اأن  اأود 
مع  وتعاونوا  فيه  بداأوا  هذا،  القانون  م�صروع  باإعداد  ي�صمح 

بع�س، لي�س الوزارة التي عملت فيه لوحدها.
فيما يخ�س ال�صوؤال املتعلق بخلق جو الثقة، فهو م�صمون 
مبراحل تقنية وو�صع �صلطة، مثل �صلطة الت�صديق الإلكرتوين 

واأجهزة الرقابة..

ال�شيد الرئي�ص: تف�صلي ال�صيدة الوزيرة، باإمكانك الرد 
من مكانك.

املتعلق  ال�صوؤال  يخ�س  فيما  عفوا...  الوزيرة:  ال�شيدة 
بخلق جو الثقة، فهو م�صمون باإجراءات تقنية، وكذا التنظيم 
الذي �صيتم و�صعه قريبا، وهما �صلطة الت�صديق الإلكرتوين 

وهيئة املراقبة.
التوقيع الإلكرتوين  بالتزام  ال�صوؤال املتعلق  فيما يخ�س 
اأو الت�صديق الإلكرتوين، فاإن املادة )3( من القانون تن�س 
املوقع  القانوين،  بالت�صرف  القيام  كان  اأي  يلزم  »ل  على 
ل�صتعمال  جمربا  لي�س  كان«  »اأي  معناه  الإلكرتوين« 
الت�صديق الإلكرتوين، مثل بع�س اإجراءات احلالت املدنية 
التي تتطلب ح�صور املعني بالأمر، كالزواج اأو الطالق، ولن 
الإلكرتوين  فالتوقيع  الإلكرتوين،  التوقيع  فيها  ي�صتخدم 

لي�س �صروريا يف كل احلالت.
فيما يخ�س ال�صوؤال حول اإدراج الت�صديق الإلكرتوين، 
فهو �صي�صمح بت�صهيل احلياة اليومية للمواطن باإدراج التجارة 

الإلكرتونية، الدفع عن بعد والإدارة الإلكرتونية.
حياة  يف  الإلكرتوين  الت�صديق  تدخل  ذلك،  مثال 
ووكالت  الربيد  مكاتب  عن  ال�صغط  �صيخفف  املواطن 
باأن  ملزما  لي�س  املواطن  اإن  حيث   )ACTEL( الت�صالت 

يتنقل اإىل هناك، بل ميكنه القيام باأي عملية عن بعد.
كيف ميكن اإقناع املواطن بالوثوق يف خدمات الت�صديق 
وتدريجيا حني  املواطن،  اجلواب هو حت�صي�س  الإلكرتوين؟ 
ت�صبح  الإلكرتوين،  الت�صديق  ي�صتعملون  الآخرين  يرى 

لديه ثقة يف الت�صديق الإلكرتوين.
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القر�صنة،  وحماربة  املعلوماتية  اأمن  حول  �صوؤال  فيه 
اجلواب  هو  هذا  الفاعلني،  جميع  حت�صي�س  يجب  اأي�صا  هنا 
على هذا امل�صكل، وهناك القانون حول اجلرمية الإلكرتونية 
ردعية  كطريقة  عقوبات  ير�صد  الذي   )Cybercriminalité(

تقنية  طرق  يف  القر�صنة  حماربة  وتتجلى  القر�صنة،  ملحاربة 
اخلروقات،  من  للوقاية  �صرورية  احتياطات  وهي  وتنظيمية، 
وهذه م�صائل تقنية، هناك اإمكانيات اليوم ت�صمح للفرد اأن 

يحمي نف�صه.
فيه �صوؤال حول الربجميات املكتوبة هنا يف اجلزائر، املطورة 
هنا يف اجلزائر اأو التي اأتينا بها من اخلارج، فهي ل حتتاج اإىل 
اإعادة كتابتها حيث توجد اأنظمة )Open Source( التي متكن 

من ا�صتعمالها يف التوقيع والت�صديق الإلكرتونيني.
)RSA( ولكن  كاأنظمة  فهي  التكنولوجيا  يفهمون  الذين 
باملطالبات،  ت�صمح  التي  الربامج،  هذه  من  الأجزاء  بع�س 
�صيتم تاأمينها بكتابتها يف اجلزائر من طرف كفاءات وطنية، 
جميع  حلماية  اأنظمة  كتابة  ميكنهم  اجلزائر  يف  خرباء  عندنا 
املعلومات؛ ولهذا فاللجنة التي عملنا معها هناك خمت�صون 

يف الأمن كانوا معنا ويكتبون برامج حلماية الربجميات.
�صيئا  لي�س  الذي  الت�صفري  حول  ال�صوؤال  يخ�س  فيما 
احلكومة  موؤ�ص�صات  بني  تبادل  هناك  اجلزائر،  يف  جديدا 

ك�صفراء اجلزائر، ي�صمح بحماية التبادلت احلكومية.
الت�صفري غري موجود يف هذا القانون، لأنه يكون يف قانون 

خا�س، حيث �صتكون تفا�صيل حول ا�صتكماله.
تتعلق  والتي  بالعقوبات  املتعلق  ال�صوؤال  يخ�س  فيما 
خطورة  ح�صب  القا�صي  يطبقها  التي  العقوبات  من  ب�صلم 
اجلرمية، فهي تتما�صى مع الأخطاء املرتكبة، وهذه العقوبات 

م�صتمدة من قانون العقوبات.
فاإنها  النتقالية،  بالفرتة  املتعلق  ال�صوؤال  يخ�س  فيما 

�صت�صمح بـ:
املوؤمنة. التقنية  املقرات  بناء  ـ   1

الالزمة؛ التجهيزات  واعتماد  �صراء  ـ   2
3 ـ تكوين الإطارات املخت�صة التي تكلف بهذه املهمة؛
امليدان  يف  ن�س  اأول  هذا  تطبيقة؛  ن�صو�س  اإعداد  ـ   4

واإن �صاء اهلل �صتتبعه عدة ن�صو�س.
حاليا  ت�صتعمل  التي  الهيئات  تكليف  واأخريا،  ـ   5

الت�صديق الإلكرتوين لإدماجها يف املخطط احلايل.
التعرف  ويخ�س   )63( املادة  عن  ال�صوؤال  يخ�س  فيما 

خدمات  ممّون  تلزم  الأجنبية،  الإلكرتونية  ال�صهادات  على 
وهذا  متبادل  اتفاق  اإطار  يف  وُت�صلم  الإلكرتوين  الت�صديق 
وال�صلطة  الأجنبي  الت�صديق  �صلطة  بني  مربم  التفاق 
واإمنا  الدول  بني  اتفاقا  لي�صت  وهي  للت�صديق،  اجلزائرية 
بالأخرى،  تعرتف  واحدة  كل  ال�صلطات،  بني  اتفاقات 

والقانون يعطي الإمكانية حتى يكون تبادل بني الدول.
البلدان  بني  نزاع  وجود  حول  ال�صوؤال  يخ�س  فيما 
بهاته  يتكفل  الذي  هو  املدين  القانون  فاإن  القانون،  يف 
قوانني  ن�صو�س  يف  العتبار  بعني  اأخذ  وهذا  ال�صعوبات، 

اأخرى، التي تتدخل حني تكون هذه امل�صاكل.
على  لالإ�صراف  الرتكيز  ب�صرورة  مقتنعون  نحن  بالتايل، 
ع�صرنة الإدارة، واإن �صاء اهلل يف هذه ال�صنة �صنقدم برناجما 
وطني  معطيات  بنك  اجلزائر  يف  يكون  حتى  للحكومة، 
ويكون جد  اإليه  يلجاأ  اأن  قطاع  لكل  مركزي، وحتى ميكن 
موؤمن، واإن �صاء اهلل �صيح�صن حياة املواطن وتبادل الإدارات.
اإذا  اأدري  اأنني اأجبت على جميع الأ�صئلة، ل�صت  اأظن 
كانت هناك اأ�صئلة اأخرى وا�صمحوا يل فقد اأخلطت الأمور.

ال�شيد الرئي�ص: ت�صتحقني ت�صفيقة لأنك بذلت جهدا 
التي  الأ�صئلة  خمتلف  على  والرد  التبليغ  اأجل  من  كبريا 
طرحت؛ اأمتنى ـ اإن �صاء اهلل ـ يف الن�س القادم اأن تكون لك 
واأمتنى لك  والن�صغالت،  الأ�صئلة  للرد على كل  اجلاهزية 
التوفيق والنجاح يف املهمة، واإن �صاء اهلل ق�صية اللغة ممكن 

التغلب عليها مع الوقت وهذه بداية ح�صنة.

ال�شيدة الوزيرة: لقد حت�صنت مقارنة مبا كنت عليه.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيدة الوزيرة؛ اأظن اأن اجلميع 
ـ  �صاء اهلل  اإن  ـ  لها  واأمتنى  اأعطيت  التي  الردود  فهم م�صمون 
اخلا�س  النقا�س  جل�صة  اأنهينا  قد  نكون  وبذلك  التوفيق؛ 
مب�صروع هذا القانون، ونلتقي ـ اإن �صاء اهلل ـ غدا على ال�صاعة 
م�صاريع  من  املوقف  لتحديد  �صباًحا،  والن�صف  التا�صعة 

القوانني الثالثة التي در�صناها يف الأيام املا�صية.
�صكرا للجميع؛ واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة الثالثة
والدقيقة اخلام�شة والثالثني م�شاًء
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