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 ٦رمضان عام  ١٤٤١هـ
 ٢٩أبريل سنة  ٢0٢0م

قوانﲔ
قانون رقم  0٥–٢0مؤّرخ ﰲ  ٥رمضان عام  ١٤٤١اﳌوافق
 ٢٨أبريل سنة  ،٢0٢0يتعلق بالوقاية من التمييز

– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  ٠٥-١2اﳌؤّرخ ﰲ ١8
صـ ـف ـ ـر عـ ـ ـام  ١٤33اﳌ ـ ـواف ـ ـق  ١2يـ ـنـ ـاي ـ ـر س ـ ـن ـ ـة  2٠١2واﳌـ ـتـ ـع ـ ـلق

وخطاب الكراهية ومكافحتهما.

باﻹعﻼم،

––––––––––
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  32و 3٤و 38و39
و ٤٠و ٤١و ١3٦و) ١3٧الفقرة  (2و ١38و ١٤٠و ١٤٤منه،
– وﲟقتضى اﻻتفاقية الدولية اﳋاصة بإزالة جميع أشكال
التمييز العنصري التي أقّرتها اﳉمعية العامة لﻸﱈ اﳌتحدة

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١٥٥-٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام
 ١38٦اﳌوافق  8يونيو سنة  ١9٦٦واﳌتضمن قانون اﻹجراءات
اﳉزائية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١٥٦-٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام
 ١38٦اﳌوافق  8يونيو سنة  ١9٦٦واﳌتضمن قانون العقوبات،
اﳌعّدل واﳌتّمم،

ﰲ  2١ديسمبر سنة  ،١9٦٥اﳌصادق عليها ﲟوجب اﻷمر رقم

– وﲟق ـ ـتضى اﻷمـ ـر رقـ ـم  ٥٧-٧١اﳌؤّرخ ﰲ  ١٤جمادى
الث ـ ـانـ ـيـ ـة عـ ـام  ١39١اﳌـ ـواف ـ ـق  ٥غـ ـش ـ ـت س ـ ـن ـ ـة  ١9٧١واﳌـ ـت ـ ـعلق

 3٤8 – ٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  3رمضان عام  ١38٦اﳌوافق  ١٥ديسمبر

باﳌساعدة القضائية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

سنة ،١9٦٦
– وﲟقتضى اﳌيثاق اﻹفريقي ﳊقوق اﻹنسان والشعوب

– وﲟقتضى القانون رقم  ١١-9٠اﳌؤّرخ ﰲ  2٦رمضان عام
 ١٤١٠اﳌوافق  2١أبريل سنة  ١99٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل،

اﳌوافق عليه ﰲ نيروبي سنة  ١98١واﳌصادق عليه ﲟوجب

اﳌعّدل واﳌتّمم،

اﳌرسوم رقم  3٧–8٧اﳌؤّرخ ﰲ  ٤جمادى الثانية عام ١٤٠٧
اﳌوافق  3فبراير سنة ،١98٧

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠9-٠2اﳌؤّرخ ﰲ  2٥صفر عام
 ١٤23اﳌوافق  8مايو سنة  2٠٠2واﳌتعلق بحماية اﻷشخاص

– وﲟق ـ ـ ـ ـت ـ ـضى الع ـ ـه ـ ـ ـد الدوﱄ اﳋ ـ ـ ـ ـاص باﳊـ ـقـ ـوق اﳌـ ـدنـ ـ ـيـ ـ ـة
والسياسية اﳌوافق عليه من طرف اﳉمعية العامة لﻸﱈ

اﳌعوقﲔ وترقيتهم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠3-٠٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١9جمادى الثانية

اﳌتحدة يوم  ١٦ديسمبر سنة  ١9٦٦والذي انضمت إليه

عام  ١٤2٧اﳌوافق  ١٥يوليو سنة  2٠٠٦واﳌتضمن القانون

اﳉزائر ﲟوجب اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٦٧-89اﳌؤّرخ ﰲ ١١

اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،

شّوال عام  ١٤٠9اﳌوافق  ١٦مايو سنة ،١989
– وﲟقتضى العهد الدوﱄ اﳋاص باﳊقوق اﻻقتصادية

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-٠8اﳌؤّرخ ﰲ  ١٥محّرم عام
 ١٤29اﳌـ ـ ـواف ـ ـق  23يـ ـنـ ـايـ ـر س ـ ـن ـ ـة  2٠٠8واﳌ ـتـ ـضـ ـمن القـ ـان ـ ـون

واﻻج ـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة اﳌوافـق عـلـيـه مـن طـرف اﳉمـعـيـة

التوجيهي للتربية الوطنية،

الع ـ ـ ـام ـ ـ ـة لﻸﱈ اﳌتحـ ـ ـدة يوم  ١٦ديسـ ـمـ ـ ـبر سـ ـ ـنة  ١9٦٦والذي
انضمت إليه اﳉزائر ﲟوجب اﳌرسوم الرئاسي رقم ٦٧-89

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧-٠8اﳌؤّرخ ﰲ  ١٦صفر عام
 ١٤29اﳌ ـ ـواف ـ ـ ـق  23فـ ـ ـب ـ ـرايـ ـ ـر سـ ـ ـنـ ـة  2٠٠8واﳌـ ـتـ ـضمن القانون

اﳌؤّرخ ﰲ  ١١شّوال عام  ١٤٠9اﳌوافق  ١٦مايو سنة ،١989

التوجيهي للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ،

– وﲟق ـتضى اﳌي ـث ـاق ال ـع ـربي ﳊق ـوق اﻹنسان اﳌع ـت ـمـد
بتونس ﰲ مايو سنة  2٠٠٤واﳌصدق عليه ﲟوجب اﳌرسوم

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠9-٠8اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام
 ١٤29اﳌوافـ ـق  2٥ف ـب ـرايـر سنـة  2٠٠8واﳌتضمـن قـانـون

الرئاسي رقم  ٦2-٠٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١2محّرم عام  ١٤2٧اﳌوافق

اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية،

 ١١فبراير سنة ،2٠٠٦

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-٠9اﳌؤّرخ ﰲ  ١٤شعبان عام

– وﲟقتضى اتفاقية حقوق اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة ،اﳌعتمدة

 ١٤3٠اﳌوافق  ٥غشت سنة  2٠٠9واﳌتضمن القواعد اﳋاصة

من طرف اﳉمعية العامة لﻸﱈ اﳌتحدة ﰲ ١3ديسمبر سنة

للوقاية من اﳉرائم اﳌتصلة بتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال

 2٠٠٦واﳌصّدق عليها ﲟوجب اﳌرسوم الرئاسي رقم ١88-٠9

ومكافحتها،

اﳌؤّرخ ﰲ  ١٧جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤3٠اﳌوافق  ١2مايو سنة

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٦-١2اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام
 ١٤33اﳌوافق  ١2يناير سنة  2٠١2واﳌتعلق باﳉمعيات،

،2٠٠9

 ٦رمضان عام  ١٤٤١هـ
 ٢٩أبريل سنة  ٢0٢0م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٥
اﳉريدة الرسم ّ

5

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-١٤اﳌؤّرخ ﰲ  2٤ربيع الثاني

الت ـ ـم ـتع ب ـ ـها أو ﳑ ـ ـارسـ ـت ـه ـا ع ـﲆ قـ ـدم اﳌ ـسـ ـاواة ﰲ اﳌـ ـج ـ ـال

ع ـ ـام  ١٤3٥اﳌـ ـوافـ ـق  2٤ف ـ ـبـ ـرايـ ـر سـ ـنة  2٠١٤واﳌتعلق بالنشاط

السياسي أو اﻻقتصادي أو اﻻجتماعي أو الثقاﰲ أو ﰲ أي

السمعي البصري،

مجال آخر من مجاﻻت اﳊياة العامة،

– وﲟقتضى القانون رقم  ١2-١٥اﳌؤّرخ ﰲ  28رمضان عام

– ”أشكال التعبير” :الق ـول أو الكتابة أو الرس ـم أو اﻹش ـارة

 ١٤3٦اﳌـ ـ ـوافـ ـ ـق  ١٥ي ـ ـول ـ ـيـ ـو س ـ ـنة  2٠١٥واﳌت ـ ـعلق بح ـ ـمـ ـايـ ـ ـة

أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو أي شكل آخر من أشكال

الطفل،

التعبير ،مهما كانت الوسيلة اﳌستعملة،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-١8اﳌؤّرخ ﰲ  2٤شعبان عام
 ١٤39اﳌوافق  ١٠مايو سنة  2٠١8الذي يحدد القواعد العامة
اﳌتعلقة بالبريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧-١8اﳌؤّرخ ﰲ  2٥رمضان عام

– “اﻻنتماء اﳉغراﰲ”  :اﻻنتماء إﱃ منطقة أو جهة محددة
من اﻹقليم الوطني.
اﳌاّدة  : 3ﻻ تطبق أحكام هذا القانون ،إذا بني التمييز
عﲆ أساس :

 ١٤39اﳌوافق  ١٠يونيو سنة  2٠١8واﳌتعلق بحماية اﻷشخاص

 – (١اﳊالة الصحية من خﻼل عمليات هدفها الوقاية من

الطبيعيﲔ ﰲ مجال معاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي،

مخاطر الوفاة أو مخاطر اﳌساس بالسﻼمة البدنية للشخص

– وﲟقتضى القانون رق ـم  ١١-١8اﳌؤّرخ ﰲ  ١8شّوال عام
 ١٤39اﳌوافق  2يوليو سنة  2٠١8واﳌتعلق بالصحة،
– وبعد رأي مجلس الدولة،
– وبعد مصادقة البرﳌان،
يصدر القانون اﻵتي نصه :
الفصل اﻷول
أحكام عامة
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا القانون إﱃ الوقاية من التمييز
وخطاب الكراهية ومكافحتهما.
اﳌاّدة  : ٢يقصد ،ﰲ مفهوم هذا القانون ،ﲟا يأتي :

أو العجز عن العمل ،أو من اﻹعاقة والتأمﲔ عﲆ هذه اﳌخاطر،
 – (2اﳊالة الصحية و /أو اﻹعاقة ،عندما يتمثل ﰲ رفض
التشغيل اﳌبني عﲆ عدم القدرة عﲆ العمل الثابتة طبيا
وفقا ﻷحكام تشريع العمل أو القانون اﻷساسي العام للوظيفة
العمومية،
 – (3اﳉنس ،فيما يخص التوظيف ،عندما يكون اﻻنتماء
إﱃ ج ـ ـ ـنس أو إﱃ آخـ ـر حسب الـ ـتشريـ ـع الساري اﳌف ـع ـول،
شرطا أساسيا ﳌمارسة عمل أو نشاط مهني،
 – (٤اﳉنسية ،عندما تكون شرطا للتوظيف طبقا للتشريع
الساري اﳌفعول.
اﳌاّدة  : ٤ﻻ يـ ـ ـم ـ ـك ـ ـن اﻻحـ ـ ـت ـ ـج ـ ـاج بح ـ ـري ـ ـة الـ ـ ـرأي والت ـ ـع ـ ـبـ ـي ـ ـر
لتبرير التمييز وخطاب الكراهية.
الفصل الثاني

– ”خطاب الكراهية”  :جميع أشكال التعبير التي تنشر
أو تشجع أو تبرر التمييز ،وكذا تلك التي تتضمن أسلوب

آليات الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية

اﻹزدراء أو اﻹهانة أو العداء أو البغض أو العنف اﳌوجهة إﱃ

القسم اﻷول

شخص أو مجموعة أشخاص عﲆ أساس اﳉنس أو العرق

مبادئ عام ـ ـ ـ ـة

أو اللون أو الّنسب أو اﻷصل القومي أو اﻹثني أو اللغة أو
اﻻنتماء اﳉغراﰲ أو اﻹعاقة أو اﳊالة الصحية.
– “التمييز”  :كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل
يقوم عﲆ أساس اﳉنس أو العرق أو اللون أو النسب أو

اﳌاّدة  : ٥تتوّلى الدولة وضع استراتيجية وطنية للوقاية
م ـن ال ـت ـم ـي ـيـز وخـطـاب الـكـراهـيـة قصد أخـلـقـة اﳊيـاة الـعـامـة
ونشر ثقافة التسامح واﳊوار ونبذ العنف من اﳌجتمع.

اﻷصل القومي أو اﻹثني أو اللغة أو اﻻنتماء اﳉغراﰲ أو

اﳌاّدة  : ٦تتخذ الدولة واﻹدارات واﳌؤسسات العمومية

اﻹعاقة أو اﳊالة الصحية ،يستهدف أو يستتبع تعطيل أو

اﻹجراءات الﻼزمة للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية من

عرقلة اﻻعتراف بحقوق اﻹنسان واﳊريات اﻷساسية أو

خﻼل ﻻ سيما :

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٥
اﳉريدة الرسم ّ

6

– وضع برامج تعليمية وتكوينية للتحسيس والتوعية،
– نشر ثقافة حقوق اﻹنسان واﳌساواة،
– تكريس ثقافة التسامح واﳊوار وقبول اﻵخر،
– اع ـت ـماد آلـ ـيـ ـات للـ ـيـ ـقـ ـظـ ـة واﻹنـ ـذار والـ ـكـ ـشـف اﳌبكر عن
أسباب التمييز وخطاب الكراهية،
– اﻹع ـﻼم والتـ ـحـ ـس ـيس حـ ـول مـ ـخـ ـاطـ ـر ال ـت ـمـ ـي ـي ـز وخـ ـط ـ ـ ـاب
الكراهية وآثار استعمال وسائل تكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال
ﰲ نشرهما،

 ٦رمضان عام  ١٤٤١هـ
 ٢٩أبريل سنة  ٢0٢0م

 – ٤تقدﱘ اﻵراء أو التوصيات حول أي مسألة تتعلق
بالتمييز وخطاب الكراهية،
 – ٥التقييم الدوري لﻸدوات القانونية واﻹجراءات اﻹدارية
ﰲ مـ ـج ـ ـال ال ـ ـوق ـ ـاي ـ ـة م ـ ـن الت ـ ـمـ ـيـ ـيز وخ ـ ـط ـ ـاب الكراهية ومدى
فعاليتها،
 – ٦ﲢديد مقـاييس وطرق الوقاية من التمييز وخطاب
الكراهية ،وتطـوير اﳋـبرة الـوطنـية ﰲ هذا اﳌيدان،
 – ٧وضع البرامج التحسيسية وتنشيـط وتنسيق عمليات
التوعية ﲟخاطر التمييز وخطاب الكراهية وآثارهما عﲆ

– ترقية التعاون اﳌؤسساتي.
اﳌاّدة  : 7يـ ـتـ ـم إش ـ ـراك اﳌـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع اﳌدني والقطاع اﳋاص
ﰲ إعداد وتنفيذ اﻻستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز
وخطاب الكراهية.
اﳌاّدة  : ٨يجب عﲆ وسائل اﻹعﻼم أن تضّمن برامجها
نشر ثقافة الوقاية من كل أشكال التمييز وخطاب الكراهية
والتسامح والقيم اﻹنسانية.
القسم الثاني
اﳌرصد الوطني للوقاية
من التمييز وخطاب الكراهية
اﳌاّدة  : ٩ي ـ ـنـ ـش ـ ـأ مـ ـ ـرص ـ ـد وط ـ ـنـ ـي لل ـ ـوق ـ ـاي ـ ـة م ـ ـن التـ ـمـ ـيـ ـي ـ ـز
وخطاب الكراهية ،يوضع لدى رئيس اﳉمهورية.
اﳌـ ـ ـرصـ ـد هي ـ ـئة وطـ ـ ـ ـنـ ـية تتمتع بالشخـ ـ ـصية اﳌعـ ـ ـنويـ ـة
واﻻستقﻼل اﳌاﱄ واﻹداري.
تسجل ميزانية اﳌرصد ﰲ اﳌيزانية العامة للدولة طبقا

اﳌجتمع،
 – 8جمع ومركزة اﳌعطيات اﳌتعلقة بالتمييز وخطاب
الكراهية،
 – 9إنجاز الدراسات والبحوث ﰲ مجال الوقاية من
التمييز وخطاب الكراهية،
 – ١٠تقدﱘ أي اقتراح من شأنه تبسيط وﲢسﲔ اﳌنظومة
القانونية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية،
 – ١١ت ـ ـط ـ ـوي ـ ـر ال ـ ـت ـ ـعـ ـاون وت ـ ـبـ ـادل اﳌ ـ ـع ـ ـلـ ـومات م ـع مختلف
اﳌؤسسات الوطنية واﻷجنبية العاملة ﰲ هذا اﳌجال.
يمكن اﳌرصد أن يطلب من أي إدارة أو مؤسسة أو هيئة
أو مصلحة كل معلومة أو وثيقة ضرورية ﻹنجاز مهامه،
التي يتعّين عليها الرد عﲆ مراسﻼته ﰲ أجل أقصاه ثﻼثون
) (3٠يوما.
اﳌاّدة  : ١١يتشكل اﳌرصد الوطني للوقاية من التمييز
وخطاب الكراهية من :

للتشريع الساري اﳌفعول.
ﲢدد كيفيات تنظيم اﳌرصد وسيره ،عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ١0يتـ ـ ـوّلى اﳌ ـ ـرصـ ـد رصـ ـد كل أشـ ـكـ ـال ومظ ـ ـ ـاهـ ـر
الـتـمـيـيـز وخـطـاب الـكـراهـيـة ،وﲢلـيـلـهـمـا وكشف أسبـابهما
واقتراح التدابير واﻹجراءات الﻼزمة للوقاية منهما.
وﰲ هذا اﻹطار ،يتوّلى اﳌرصد ،ﻻ سيما :
 – ١اقتراح عناصر اﻻستراتيجية الوطنية للوقاية من
التمييز وخطاب الكراهية ،واﳌساهمة ﰲ تنفيذها بالتنسيق
مع السلطات العمومية اﳌختصة ومختلف الفاعلﲔ ﰲ هذا
اﳌجال واﳌجتمع اﳌدني،

 – ١ستة ) (٦أعضاء من بﲔ الكفاءات الوطنية ،يختارهم
رئيس اﳉمهورية،
 – 2ﳑثل اﳌجلس اﻷعﲆ للغة العربية،
 – 3ﳑثل اﳌـحافظة السامية لﻸمازيغية،
 – ٤ﳑثل اﳌجلس الوطني ﳊقوق اﻹنسان،
 – ٥ﳑثل الهيئة الوطنية ﳊماية وترقية الطفولة،
 – ٦ﳑثل اﳌجلس الوطني لﻸشخاص اﳌعوقﲔ،
 – ٧ﳑثل سلطة ضبط السمعي البصري،

 – 2ال ـرصد اﳌبـكـر ﻷفـعـال الـتـمـيـيـز وخـطـاب الـكـراهـيـة
وإخطار اﳉهات اﳌعنية بذلك،
 – 3تبليغ اﳉهات القضائية اﳌختصة عن اﻷفعال التي
تصل إﱃ علمه والتي يحتمل أنها تشكل جريمة من اﳉرائم
اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون،

 – 8أربعة ) (٤ﳑثلﲔ للجمعيات الناشطة ﰲ مجال تدخل
اﳌرصد ،يتم اقتراحهم من اﳉمعيات التي ينتمون إليها.
يـ ـعـ ـّيـن أعضاء اﳌرصد ﲟوجب مـرسوم رئـاسي لـعـهـدة مـدتـهـا
خمس) (٥سنوات قابلة للتجديد مرة ) (١واحدة.

 ٦رمضان عام  ١٤٤١هـ
 ٢٩أبريل سنة  ٢0٢0م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٥
اﳉريدة الرسم ّ

ينتخب أعضاء اﳌرصد ،فور تنصيبهم ،رئيس اﳌرصد.
تتناﰱ عهدة الرئيس مع ﳑارسة أي عهدة انتخابية أو
وظيفة أو أي نشاط مهني آخر.
يحدد أجر رئيس اﳌرصد والنظام التعويضي ﻷعضائه،
عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ١٢يـ ـح ـ ـضـ ـر ﳑ ـ ـث ـ ـلو الق ـ ـط ـ ـاع ـ ـات والـ ـهيئات اﻵتية

لتعزيز وترقية اﻵليات الوطنية اﳌعمول بها ﰲ هذا اﳌجال
ويتوّلى نشره وإطﻼع الرأي العام عﲆ محتواه وفقا للكيفيات
اﳌـحددة ﰲ نظامه الداخﲇ.
اﳌاّدة  : ١٥ي ـ ـع ـ ـّد اﳌ ـ ـرصـ ـ ـد ن ـ ـظـ ـامه الداخﲇ ويصادق عليه
وينشر ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية
الشعبية.
الفصل الثالث

أشغال اﳌرصد بصوت استشاري :
– الوزارة اﳌكلفة بالشؤون اﳋارجية،
– الوزارة اﳌكلفة بالداخلية،
– الوزارة اﳌكلفة بالعدل،
– الوزارة اﳌكلفة بالشؤون الدينية واﻷوقاف،
– الوزارة اﳌكلفة بالتربية الوطنية،
– الوزارة اﳌكلفة بالتعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– الوزارة اﳌكلفة بالتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ،
– الوزارة اﳌكلفة بالثقافة،
– الوزارة اﳌكلفة بالشباب والرياضة،
– الوزارة اﳌكلفة بالبريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية،
– الوزارة اﳌكلفة بالتضامن الوطني،
– الوزارة اﳌكلفة باﻻتصال،
– الوزارة اﳌكلفة بالعمل والتشغيل،
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حماية ضحايا التمييز وخطاب الكراهية
اﳌاّدة  : ١٦تـ ـض ـم ـن الـ ـدول ـة ل ـض ـح ـاي ـا اﳉـ ـرائـ ـم اﳌ ـن ـصـ ـوص
عليها ﰲ هذا القانون ،التكفل الصحي والنفسي واﻻجتماعي
ﲟا ي ـك ـف ـل أمـنـهـم وسﻼمـتـهـم وحـرمـتـهـم اﳉسديـة والـنـفسيـة
وكرامتهم.
اﳌاّدة  : ١7تعمل الدولة عﲆ تيسير ﳉوء ضحايا جرائم
التمييز وخطاب الكراهية إﱃ القضاء.
اﳌاّدة  : ١٨ي ـ ـس ـ ـت ـ ـف ـ ـيـ ـد ض ـ ـح ـ ـاي ـ ـا جـ ـ ـرائ ـ ـم ال ـ ـتـمييز وخطاب
الكراهية من اﳌساعدة القضائية بقوة القانون.
اﳌاّدة  : ١٩ي ـ ـس ـ ـت ـ ـف ـ ـيـ ـد ض ـ ـحي ـ ـا ال ـ ـتـمييز وخطاب الكراهية
من اﻹجراءات اﳋاصة بحماية الضحايا والشهود اﳌنصوص
عليها ﰲ التشريع الساري اﳌفعول.
اﳌاّدة  : ٢0يمكن كل شخص يّدعي أنه ﰎ اﳌساس بحق
من حقوقه اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون ،أن يطلب من
قاضي اﻻستعجال لدى اﳉهة القضائية التي يقع موطنه

– قيادة الدرك الوطني،

بدائرتها ،اتخاذ أي تدبير ﲢفظي لوضع حد لهذا التعدي،

– اﳌديرية العامة لﻸمن الوطني.

ﲢت طائلة غرامة تهديدية يومية.

يعّين ﳑثلو القطاعات الوزارية من بﲔ أصحاب الوظائف
العليا ،بناء عﲆ اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
يـ ـمـ ـك ـن اﳌرصد أن ي ـدع ـو ل ـل ـمشارك ـة ﰲ أشغ ـال ـه ،بصف ـة
استشارية ،ﳑثﻼ عن أي إدارة عمومية أو مؤسسة عمومية
أو خاصة وكل شخص مؤهل يمكنه مساعدته ﰲ أداء مهامه.
اﳌاّدة  : ١3يـ ـ ـل ـ ـزم رئـ ـ ـي ـ ـس وأع ـضاء اﳌرصد بالسر اﳌهني
وواجب التحفظ ،ﲢت طائلة العقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ
التشريع الساري اﳌفعول.

الفصل الرابع
القواعد اﻹجرائية
اﳌاّدة  : ٢١زيـ ـ ـادة عـ ـ ـﲆ قـ ـ ـواع ـ ـد اﻻخ ـ ـت ـ ـص ـ ـاص اﳌـ ـنـ ـص ـ ـ ـوص
عليها ﰲ قانون اﻹجراءات اﳉزائية ،تختص اﳉهات القضائية
اﳉزائريـ ـ ـة بالن ـ ـظر ﰲ اﳉ ـ ـرائم اﳌنـ ـص ـ ـوص عل ـ ـ ـيها ﰲ هـ ـ ـذا
القانون ،اﳌرتكبة خارج اﻹقليم الوطني ،إذا كانت الضحية
جزائريا أو أجنبيا مقيما باﳉزائر.
إن اﳉهة القضائية اﳌختصة هي تلك التي يقع بدائرة

يتمتع رئيس اﳌرصد وأعضاؤه بـ ـكل الضمـانات الـتي

اختصاصها مكان إقامة الشخص اﳌضرور أو موطنه اﳌختار.

ﲤـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـنه ـ ـم مـ ـ ـن أداء مـ ـهامه ـ ـ ـم ب ـ ـ ـك ـ ـل اس ـ ـتـق ـﻼلية ونزاهة وحياد

اﳌاّدة  : ٢٢يمكن اﳉهات القضائية اﳌختصة ،وﲟناسبة

ويستفيدون من اﳊماية من التهديد والعنف واﻹهانة طبقا
للتشريع الساري اﳌفعول.

التحقيق ﰲ إحدى اﳉرائم اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون،
أن تأمر مقدمي اﳋدمات أو أي شخص آخر بتسليمها أي

اﳌاّدة  : ١٤يرفع اﳌرصد إﱃ رئيس اﳉمهورية تقريرا

مع ـ ـل ـ ـومات أو م ـ ـعـ ـطـ ـيـ ـات ت ـ ـكـ ـون مـ ـخـ ـزن ـ ـة باسـ ـتـعمال وسائل

سنويا يضّمنه ،ﻻ سيما تقييم تنفيذ اﻻستراتيجية الوطنية

تــكــنــولــوجــيــات اﻹعــﻼم واﻻتــصــال ،ﲢـــت طـــائــلــة الــعــقـــوبـــات

للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية واقتراحاته وتوصياته

اﳌنصوص عليها قانونا.

 ٦رمضان عام  ١٤٤١هـ
 ٢٩أبريل سنة  ٢0٢0م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٥
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌاّدة  : ٢3يمكن اﳉهة القضائية اﳌختصة ،عند اﻻقتضاء،

اﳌاّدة  : ٢٩يمكن اﳉمعيات الوطنية الناشطة ﰲ مجال

إص ـ ـدار أمـ ـ ـر إﱃ م ـ ـق ـ ـدم ـ ـي اﳋـ ـ ـدمـ ـ ـات بـ ـال ـ ـتحفظ الفوري عﲆ

حقوق اﻹنسان إيداع شكوى أمام اﳉهات القضائية والتأسيس

اﳌعطيات اﳌتعلقة باﳌـحتوى و/أو بحركة السير اﳌرتبطة

كطرف مدني ﰲ اﳉرائم اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون.

باﳉرائم اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون ،وفقا للكيفيات

الفصل اﳋامس

اﳌـحددة ﰲ التشريع الساري اﳌفعول.
اﳌاّدة  : ٢٤يمكن اﳉهة القضائية أن تأمر مقدم خدمات،
ﲢت طائلة العقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع الساري
اﳌفعول ،بالتدخل الفوري لسحب أو تخزين اﳌـحتويات
التي يتيح اﻻطﻼع عليها أو جعل الدخول إليها غير ﳑكن

اﻷحكام اﳉزائية
اﳌاّدة  : 30يعاقب عﲆ التمييز وخطاب الكراهية باﳊبس
م ـ ـن سـ ـتـ ـ ـة ) (٦أش ـ ـ ـهـ ـ ـ ـر إﱃ ث ـ ـ ـ ـﻼث ) (3س ـ ـ ـن ـ ـوات وبغرامة من
 ٦٠.٠٠٠دج إﱃ  3٠٠.٠٠٠دج.

عندما تشكل جريمة من اﳉرائم اﳌنصوص عليها ﰲ هذا

يعاقب كل من يقوم علًنا بالتحريض عﲆ ارتكاب اﳉرائم

القانون ،أو بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين

اﳌنصوص عليها ﰲ هذه اﳌادة أو ينظم أو يشيد أو يقوم

هذه اﳌـحتويات أو ﳉعل الدخول إليها غير ﳑكن.

بأع ـم ـال دع ـائ ـي ـة م ـن أج ـل ذلك ،م ـا ل ـم يشك ـل ال ـف ـع ـل ج ـري ـمـة

اﳌاّدة  : ٢٥يمكـ ـ ـن ضـ ـابط الشـ ـ ـرطة القض ـ ـائية اﳌخ ـ ـ ـتص
وضع آليات تقنية للتبليغ عن اﳉرائم اﳌنصوص عليها ﰲ

يعاقب عليها القانون بعقوبة أشد ،باﳊبس من سنة ) (١إﱃ
ثﻼث ) (3سنوات وبغرامة من  ١٠٠.٠٠٠دج إﱃ  3٠٠.٠٠٠دج.

هذا القانون ،عبر الشبكة اﻹلكترونية ،ويعلم بذلك وكيل

اﳌاّدة  : 3١يعاقب عﲆ التمييز وخطاب الكراهية باﳊبس

اﳉمهورية اﳌختص ،فورا ،الذي يأمر باﻻستمرار ﰲ العملية

م ـ ـن س ـ ـن ـ ـتـ ـ ـﲔ ) (2إﱃ خ ـ ـ ـم ـ ـ ـس ) (٥س ـ ـ ـن ـ ـوات وبغ ـ ـ ـرامة م ـ ـ ـ ـن

أو بإيقافها.

 2٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠٠.٠٠٠دج :

اﳌاّدة  : ٢٦مع مراعاة أحكام قانون اﻹجراءات اﳉزائية،
يمكن وكيل اﳉمهورية أو قاضي التحقيق ،بعد إخطار وكيل
اﳉمهورية ،أن يأذن ،ﲢت رقابته ،لضابط الشرطة القضائية،
ب ـال ـتسـرب اﻹل ـكـتـروني إﱃ مـنـظـومـة مـعـلـومـاتـيـة أو نـظـام
لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية أو أكثر ،قصد مراقبة اﻷشخاص
اﳌشتبه ﰲ ارتكابهم ﻷي جريمة من اﳉرائم اﳌنصوص
عليها ﰲ هذا القانون ،وذلك بإيهامهم أنه فاعل معهم أو
شريك لهم.
يمنع عﲆ ضابط الشرطة القضائية ،ﲢت طائلة بطﻼن
اﻹجراءات ،إتيان أي فعل أو تصرف ،بأي شكل من اﻷشكال،
مـ ـن ش ـ ـأن ـ ـه ﲢ ـ ـري ـ ـض اﳌـ ـ ـش ـ ـتـ ـبـ ـه فـ ـ ـيهـ ـم عـ ـﲆ ارتـكاب اﳉريمة
بغرض اﳊصول عﲆ دليل ضدهم.

– إذا كانت الضحية طفﻼ أو سّهل ارتكاب اﳉريمة حالة
الضحية الناﲡة عن مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو
العقﲇ،
– إذا كان ﳌرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية عﲆ
الضحية أو استغل نفوذ وظيفته ﰲ ارتكاب اﳉريمة،
– إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلﲔ
أصليﲔ أو كمشاركﲔ،
– إذا ارتكبت اﳉريمة باستعمال تكنولوجيات اﻹعﻼم
واﻻتصال.
اﳌاّدة  : 3٢يـ ـع ـاقـ ـب عـ ـﲆ خـ ـطـ ـاب الـك ـراه ـيـة باﳊبس من ثﻼث
) (3سنوات إﱃ سبع ) (٧سنوات وبغرامة من  3٠٠.٠٠٠دج
إﱃ  ٧٠٠.٠٠٠دج إذا تضمن الدعوة إﱃ العنف.

اﳌاّدة  : ٢7ي ـ ـمـ ـكن وك ـ ـي ـ ـل اﳉ ـ ـم ـ ـه ـ ـوريـ ـة أو قاضي التحقيق

اﳌاّدة  : 33يعاقب باﳊبس من سنتﲔ ) (2إﱃ خمس)(٥

بعد إخطار وكيل اﳉمهورية ،أن يأذن ،ﲢت رقابته ،لضابط

سنوات وبغرامة من  ٥٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ١.٠٠٠.٠٠٠دج ،كل من

ع ترجح ارتكاب جريمة
الشرطة القضائية ،متى توفرت دوا ٍ

يشيد أو يشجع أو يمّول بأي وسيلة اﻷنشطة أو اﳉمعيات أو

من اﳉرائم اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون ،بتحديد اﳌوقع
اﳉغراﰲ للشخص اﳌشتبه فيه أو اﳌتهم أو وسيلة ارتكاب
اﳉريمة أو أي شيء آخر له صلة باﳉريمة وذلك باستعمال
أي وسيلة من وسائل تكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال ،أو
بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض.

التنظيمات أو اﳉماعات التي تدعو إﱃ التمييز والكراهية.
اﳌاّدة  : 3٤دون اﻹخﻼل بالعقوبات اﻷشد ،يعاقب باﳊبس
من خمس ) (٥سنوات إﱃ عشر ) (١٠سنوات وبغرامة من
 ٥.٠٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ١٠.٠٠٠.٠٠٠دج كل من ينشئ أو يدير أو
يشرف عﲆ موقع إلكتروني أو حساب إلكتروني يخصص

اﳌاّدة  : ٢٨تباشر النيابة العامة ﲢريك الدعوى العمومية

لنشر معلومات للترويج ﻷي برنامج أو أفكار أو أخبار أو

تلقائيا عندما يكون من شأن اﳉريمة اﳌرتكبة اﳌنصوص

رسوم أو صور مـ ـن شأن ـه ـا إث ـارة ال ـت ـم ـي ـي ـز وال ـك ـراه ـي ـة ﰲ

عليها ﰲ هذا القانون اﳌساس باﻷمن والنظام العموميﲔ.

اﳌجتمع.

 ٦رمضان عام  ١٤٤١هـ
 ٢٩أبريل سنة  ٢0٢0م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٥
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌاّدة  : 3٥يعاقب باﳊبس من سنتﲔ ) (2إﱃ خمس )(٥
سنوات وبغرامة من  2٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠٠.٠٠٠دج ،كل من

9

اﳌاّدة  : ٤٢ﰲ حالة العود ،تضاعف العقوبات اﳌنصوص
عليها ﰲ هذا القانون.

أنتج أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو

الفصل السادس

بضائع أو مطبوعات أو تسجيﻼت أو أفﻼم أو أشرطة أو

التعاون القضائي الدوﱄ

أسطوانات أو برامج لﻺعﻼم اﻵﱄ أو أي وسيلة أخرى ﲢمل
أي شكل من أشكال التعبير التي من شأنها أن تؤدي إﱃ

اﳌاّدة  : ٤3ﰲ إطار التحريات أو التحقيقات القضائية
اﳉارية ﳌعاينة اﳉرائم اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون

اﳌاّدة  : 3٦كـ ـل مـ ـ ـن أن ـ ـش ـ ـأ أو شـ ـ ـارك ﰲ جـمعية أو اتفاق

وكشف مرتكبيها ،يمكن السلطات اﳌختصة ومع مراعاة

ارتكاب اﳉرائم اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون.

تشّكل أو تألف بغرض اﻹعداد ﳉريمة أو أكثر من اﳉرائم
اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون ،يعاقب بالعقوبات اﳌقررة
للجريمة ذاتها ،وتقوم هذه اﳉريمة ﲟجرد التصميم اﳌشترك
عﲆ القيام بالفعل.
اﳌاّدة  : 37م ــــ ع ا ﻻ ح ـــ ت ـــ ف ـ ا ظ ب ح ق و ق ا ل غ ي ر ح س ن ا ل ن ي ة ،
ي ح ك م ﲟصادرة اﻷجهزة والبرامج والوسائل اﳌستخدمة ﰲ

اﻻتفاقيات الدولية ومبدأ اﳌعاملة باﳌثل ،اللجوء إﱃ التعاون
القضائي الدوﱄ.
يمكن ﰲ حالة اﻻستعجال ،قبول طلبات التعاون القضائي
الدوﱄ ،إذا وردت عن طريق وسائل اﻻتصال السريعة ﲟا ﰲ
ذلك أجهزة الفاكس أو البريد اﻹلكتروني ،وذلك بقدر ما
توفره هذه الوسائل من شروط أمن كافية للتأكد من صحتها.

ارتكاب جريمة أو أكثر من اﳉرائم اﳌنصوص عليها ﰲ هذا

اﳌاّدة  : ٤٤تـ ـتـ ـم اﻻس ـ ـتـ ـج ـ ـاب ـ ـة لـ ـطـ ـلـ ـبـ ـات التـ ـعـ ـاون القضائي

القانون واﻷموال اﳌتحصلة منها ،وإغﻼق اﳌوقع اﻹلكتروني

الـ ـدوﱄ الـ ـ ـرام ـ ـي ـ ـة لـ ـتـ ـبـ ـادل اﳌـ ـعـ ـلـ ـومـ ـات أو اتـ ـخـ ـاذ أي إجـ ـراءات

أو اﳊساب اﻹلكتروني الذي ارتكبت بواسطته اﳉريمة أو

ﲢفظية وفقا لﻼتفاقيات الدولية ذات الصلة واﻻتفاقات

جعل الدخول إليه غير ﳑكن وإغﻼق محل أو مكان اﻻستغﻼل

الدولية الثنائية ومبدأ اﳌعاملة باﳌثل.

إذا كانت اﳉريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
اﳌاّدة  : 3٨يـ ـ ـع ـ ـاق ـب الشخص اﳌعنوي الذي يرتكب إحدى

اﳌاّدة  : ٤٥يرفض تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدوﱄ
إذا كان من شأنها اﳌساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام.

اﳉ ـ ـ ـرائـ ـ ـم اﳌـ ـ ـنـ ـ ـصوص عـ ـ ـل ـ ـيـ ـه ـ ـا ﰲ هـ ـ ـذا الـ ـق ـ ـانون ب ـ ـالعـ ـ ـق ـ ـ ـوبـ ـ ـ ـات
اﳌنصوص عليها ﰲ قانون العقوبات.

ي ـم ـك ـن أن ت ـكـون اﻻستـجـابـة لـطـلـبـات الـتـعـاون الـقضائي
الدوﱄ مقّيدة بشرط اﳌـحافظة عﲆ سّرية اﳌعلومات اﳌبلّغة

اﳌاّدة  : 3٩ي ـ ـع ـ ـاقـ ـ ـب عـ ـ ـﲆ الـ ـ ـشـ ـ ـروع ﰲ ارتـ ـ ـكـ ـ ـاب اﳉ ـ ـنـ ـ ـح

أو بشرط عدم استعمالها ﰲ غير ما هو موضح ﰲ الطلب أو

اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون بالعقوبات اﳌقررة للجريمة

بضرورة توفر لدى الدولة الطالبة قانون يتعلق بحماية

ذاتها.

اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي.

اﳌاّدة  : ٤0ي ـ ـس ـ ـت ـ ـف ـ ـي ـ ـد م ـ ـن اﻷع ـ ـذار اﳌـ ـعـ ـفـ ـيـ ـة م ـ ـن الع ـ ـق ـوبة

الفصل السابع

اﳌنصوص عليها ﰲ قانون العقوبات ،كل من ارتكب أو

أحكام نهائية

شارك ﰲ جريمة أو أكثر من اﳉرائم اﳌنصوص عليها ﰲ
هذا القانون ،وقام قبل مباشرة إجراءات اﳌتابعة بإبﻼغ
السلـ ـطـ ـات اﻹداريـ ـة أو الـ ـقضائ ـي ـة ع ـن اﳉري ـم ـة وساع ـد عﲆ
معرفة مرتكبيها و/أو القبض عليهم.
تخّفض ا ل ع ق و ب ة إ ﱃ ا ل ن ص ف ب ا ل ن س ب ة ل ك ل ش خ ص
ا ر ت ك ب أ و ش ا ر ك ﰲ إحدى اﳉرائم اﳌنصوص عليها ﰲ هذا
القانـ ـ ـون وال ـ ـذي ،بـ ـع ـ ـد م ـ ـبـ ـاشرة إجراءات اﳌتابعة ،ساعد ﰲ
القبض عﲆ شخص أو أكثر من اﻷشخاص الضالعﲔ ﰲ
ارتكابها و /أو كشف هوية من ساهم ﰲ ارتكابها.
اﳌاّدة  : ٤١يمـكن اﳉهة القضائية اﳌختصة اﳊكم عﲆ
مرتكبي اﳉرائم اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون بعقوبة أو
أكثر من العقوبات التكميلية اﳌنصوص عليها ﰲ قانون
العقوبات.

اﳌاّدة  : ٤٦ت ـ ـل ـ ـغـ ـ ـى اﳌـ ـ ـواد  29٥مـكرر ١و 29٥مكرر 2و29٥
مكرر  3من اﻷمر رقم  ١٥٦ – ٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام ١38٦
اﳌوافق  8يونيو سنة  ١9٦٦واﳌتضمن قانون العقوبات،
اﳌعّدل واﳌتّمم.
اﳌاّدة  : ٤7تعّوض كل إحالة إﱃ اﳌواد اﳌلغاة ﰲ التشريع
الساري اﳌفعول باﳌواد التي تقابلها من هذا القانون ،وذلك
كما يأتي :
– اﳌادة  29٥مكرر  ١من قانون العقوبات اﳌلغاة تعّوض
باﳌادة  3٠من هذا القانون،
– اﳌادة  29٥مكرر  2من قانون العقوبات اﳌلغاة تعّوض
باﳌادة  38من هذا القانون،

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٥
اﳉريدة الرسم ّ
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– اﳌادة  29٥مكرر  3من قانون العقوبات اﳌلغاة تعّوض
باﳌادة  3من هذا القانون.
وتعّوض كل إشارة إﱃ اﳌواد اﳌلغاة ﰲ اﻹجراءات القضائية
اﳉارية وفقا لنفس الكيفيات ،مع مراعاة أحكام اﳌادة  2من
قانون العقوبات.
اﳌاّدة  : ٤٨يـ ـ ـن ـ ـشـ ـ ـر ه ـ ـ ـذا الـ ـ ـق ـ ـانـ ـ ـون ﰲ اﳉ ـ ـريـ ـ ـدة الّرسـ ـم ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية .
ح ّ
رر باﳉزائر ﰲ  ٥رمضان عام  ١٤٤١اﳌوافق  28أبريل
سنة .2٠2٠
عبد اﳌجيد تبون

``````````````````````````````````````````````````H
قانون رقم  0٦-٢0مؤّرخ ﰲ  ٥رمضان عام  ١٤٤١اﳌوافق

 ٦رمضان عام  ١٤٤١هـ
 ٢٩أبريل سنة  ٢0٢0م

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧-٠8اﳌؤّرخ ﰲ  ١٦صفر عام
 ١٤29اﳌوافـ ـق  23ف ـب ـراي ـر سنـة  2٠٠8واﳌتضمـن الـقـانون
التوجيهي للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١١-١8اﳌؤّرخ ﰲ  ١8شّوال عام
 ١٤39اﳌوافق  2يوليو سنة  2٠١8واﳌتعلق بالصحة،
– وبعد رأي مجلس الدولة،
– وبعد مصادقة البرﳌان،
يصدر القانون اﻵتي نصه :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا القانون إﱃ تعديل وتتميم اﻷمر
رقم  ١٥٦-٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام  ١38٦اﳌوافق  8يونيو
سنة  ١9٦٦واﳌتضمن قانون العقوبات ،اﳌعّدل واﳌتّمم.
اﳌاّدة  : ٢يتّمم اﻷمر رقم  ١٥٦-٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام

 ٢٨أبـ ـري ـ ـ ـل س ـ ـنة  ،٢0٢0ي ـ ـعّدل ويت ـ ـّمم اﻷمر رقـ ـ ـ ـم
 ١٥٦-٦٦اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١٨صـ ـفـ ـر ع ـ ـام  ١3٨٦اﳌـ ـواف ـ ـق ٨

 ١38٦اﳌوافق  8يونيو سنة  ١9٦٦واﳌذكور أعﻼه ،ﲟواد 9٥

يونيو سنة  ١٩٦٦واﳌتضمن قانون العقوبات.

مكرر و 9٥مكرر  ١و 9٥مكرر  2و 9٥مكرر 3و 9٥مكرر ٤و9٥

––––––––––
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻسيما اﳌواد  ١3٦و) ١3٧الفقرة (2
و ١38و ١٤٠و ١٤٤منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١٥٥-٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام
 ١38٦اﳌوافق  8يونيو سنة  ١9٦٦واﳌتضمن قانون اﻹجراءات
اﳉزائية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١٥٦-٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام
 ١38٦اﳌوافق  8يونيو سنة  ١9٦٦واﳌتضمن قانون العقوبات،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
جة
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٥-99اﳌؤّرخ ﰲ  ١8ذي اﳊ ّ
عام  ١٤١9اﳌوافق  ٤أبريل سنة  ١999واﳌتضمن القانون
التوجيهي للتعليم العاﱄ ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

مكرر  ،٥ﲢّرر كما يأتي :
“اﳌاّدة  9٥مكرر  :يعاقب باﳊبس من خمس ) (٥سنوات
إﱃ سبع ) (٧سنوات وبغرامة من  ٥٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٧٠٠.٠٠٠دج،
كل من يتلقى أمواﻻ أو هبة أو مزية ،بأي وسيلة كانت ،من
دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي
شخص طبيعي أو معنوي ،داخل الوطن أو خارجه ،قصد
القيام بأفعال من شأنها اﳌساس بأمن الدولة أو باستقرار
مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو السﻼمة
الترابية أو باﳌصالح اﻷساسية للجزائر أو باﻷمن والنظام
العموميﲔ أو يحرض عﲆ ذلك.
تضاعف العقوبة إذا ﰎ تلقي اﻷموال ﰲ إطار جمعية أو
جماعة أو منظمة أو تنظيم مهما كان شكله أو تسميته”.
“اﳌاّدة  9٥مكرر : ١دون اﻹخﻼل بالعقوبات اﻷشد ،يعاقب
ب ـ ـاﳊبس م ـ ـن خ ـ ـمس ) (٥سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات إﱃ عشر ) (١٠سن ـ ـوات

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٧-٠٥اﳌؤّرخ ﰲ  ١8رجب عام
 ١٤2٦اﳌوافق  23غشت سنة  2٠٠٥الذي يحدد القواعد العامة

وبغرامة من  ٥٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ١.٠٠٠.٠٠٠دج ،كل من يقوم

التي ﲢكم التعليم ﰲ مؤسسات التربية والتعليم اﳋاصة،

باﻷفعال اﳌذكورة ﰲ اﳌاّدة  9٥مكرر ،تنفيذا ﳋطة مدبرة

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠3-٠٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١9جمادى الثانية
عام  ١٤2٧اﳌوافق  ١٥يوليو سنة  2٠٠٦واﳌتضمن القانون
اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-٠8اﳌؤّرخ ﰲ  ١٥محّرم عام
 ١٤29اﳌ ـ ـوافق  23يـ ـ ـناي ـ ـ ـر سـ ـ ـن ـ ـة  2٠٠8واﳌ ـ ـتـ ـضـ ـمـن القانون
التوجيهي للتربية الوطنية،

داخل الوطن أو خارجه”.
“اﳌاّدة  9٥مكرر : 2إذا ترتب عﲆ اﻷفعال اﳌنصوص
عليها ﰲ اﳌادتﲔ  9٥مكرر و 9٥مكرر  ،١ارتكاب جناية أو
جنحة يعاقب عليها بأكثر من خمس ) (٥سنوات حبسا،
ي ـع ـاقب ال ـف ـاع ـل ب ـال ـع ـق ـوب ـات اﳌق ـررة ل ـل ـج ـن ـاي ـة أو اﳉن ـحـة
اﳌرتكبة”.

