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قوان%قوان%
 قــــــانـــــون رقم  قــــــانـــــون رقم 16- - 02 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 14 رمـــــضــــــان عـــــام  رمـــــضــــــان عـــــام 1437
اHــوافــق اHــوافــق 19 يــونـــيــو ســـنــــة  يــونـــيــو ســـنــــة s2016 يـــتــمــم األمــر رقمs يـــتــمــم األمــر رقم
66-156 اHـــــؤرخ في  اHـــــؤرخ في 18 صـــــفــــــر عـــــام  صـــــفــــــر عـــــام 1386 اHـــــوافق  اHـــــوافق 8

يونيـو سنـة يونيـو سنـة 1966 واHتضمن قانون العقوبات. واHتضمن قانون العقوبات.
ــــــــــــــــــــ

 sإنّ رئيس اجلمهورية
- بـنــاء عـلــى الـدسـتـــورs ال سـيـمـــا اHـــواد 31 و 136

sو 138 و140 و 144 و150 منه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

sتممHعدل واHا sالعقوبات
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانـــــون رقـم 05-01 اHــؤرخ في 27
ذي احلجة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سنة 2005 واHـتعلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

sتممHعدل واHا sومكافحتهما
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-04 اHــــؤرخ في 14
شـعـبـان عـام 1430 اHـوافق 5  غـشت سـنة 2009 واHـتـضمن
الـــــقــــــواعـــــد اخلـــــاصــــــة لـــــلــــــوقـــــايـــــة مـن اجلـــــرائـم اHـــــتــــــصـــــلـــــة

sبتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها
 sوبعد رأي مجلس الدولة -

sانHوبعد مصادقة البر -
يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يـهـدف هـذا الـقـانون إلـى تـتمـيـم األمر
رقم 66-156 اHــــــؤرخ في 18 صــــــفـــــــر عــــــام 1386 اHــــــوافق 8

يونيو سنة 1966 واHتضمن قانون العقوبات.
اHـــــادة اHـــــادة 2 : يـــــتـــــمـم األمـــــر رقم 66-156 اHـــــؤرخ في 18
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 8  يــونـــيــو ســـنــة 1966 واHـــذكــور
أعـالهs بــاHـواد 87 مــكــرر 11 و 87 مــكــرر 12 و394 مــكــرر 8

وحترر على النحو اآلتي :
"اHــادة 87 مــكــرر 11 : يـــعــاقب بـــالــســجـن اHــؤقت من
خـمس (5) سـنــوات إلى عــشـر (10) ســنـوات وبــغــرامـة من
100.000 دج إلى 500.000 دجs كل جزائـري أو أجنبي مقيم

بـاجلــزائـرs بــطـريــقـة شــرعـيــة أو غـيــر شـرعــيـةs يــسـافـر أو
يــحـــاول الــســفــر إلـى دولــة أخــرى بــغـــرض ارتــكــاب أفــعــال
إرهـابـيـة أو تـدبـيـرهـا أو اإلعـداد لـهـا أو اHـشـاركـة فـيـها أو

التدريب  على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها.

يعاقب بنفس العقوبة كل من :
- يـوفر أو يـجـمع عمـدا أمـواال بأي وسـيـلة وبـصورة
مباشـرة أو غير مـباشـرةs بقصـد استـخدامهـا أو مع علمه
بــأنــهــا ســتــســتــخــدم في تــمــويل ســفــر أشــخــاص إلى دولــة
أخرى بغرض ارتـكاب األفعال اHـذكورة في الفقرة األولى

sادةHمن هـذه ا
- قـــام عـــمــدا بــتــمـــويـل أو تــنــظــيم ســفـــر أشــخـــاص
إلـى دولـــة أخـــرىs بـغـــرض ارتــكـــاب أفــعـــال إرهــابــيــة أو
تـدبــيـــرهـا أو اإلعــداد لـهــا أو اHـشــاركــة فـيــهـا أو الــتـدريب
عــلى ارتــكــابــهـا أو لــتــلــقي تــدريب عــلـيــهــا أو تــسـهــيل ذلك

sالسفر
- يستخـدم تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الرتكاب

األفعال اHذكورة في هذه اHادة".
"اHــادة 87 مــكــرر 12 : يـــعــاقب بـــالــســجـن اHــؤقت من
خـمس (5) سـنــوات إلى عــشـر (10) ســنـوات وبــغــرامـة من
100.000 دج إلـى 500.000 دجs كـل مــن يــــــــــــــــســــــــــــــــتــــــــــــــــخـــــــــــــــدم

تـــكـــنــولـــوجــيـــات اإلعـالم واالتـــصــال لـــتـــجــنـــيــد األشـــخــاص
لصالح إرهابي أو جمـعية أو تنظيم أو جـماعة أو منظمة
يـكـون غـرضــهـا أو تـقع أنـشـطـتـهــا حتت طـائـلـة أحـكــام هــذا
الـقسمs أو ينظم شـؤونها أو يدعم أعـمالها أو أنـشطتها أو

ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
"اHـــــادة 394 مــــــكـــــرر 8 : دون اإلخالل بــــــالـــــعــــــقـــــوبـــــات
اإلداريـــة اHـــنـــصـــوص عــــلـــيـــهـــا فـي الـــتـــشـــريع والــــتـــنـــظـــيم
الـساريي اHفـعولs يـعاقب باحلـبس من سنة إلى ثالث (3)
sســنـــوات وبــغـــرامــة من 2.000.000 دج إلى 10.000.000 دج
أو بــــإحــــدى هــــاتـــــY الــــعــــقــــوبــــتــــY فــــقـطs مــــقــــدم خــــدمــــات
"اإلنــــتـــــرنت" �ــــفـــــهــــوم اHــــادة 2 من الــــقـــــانــــون رقم 04-09
اHــؤرخ في 14 شــعـــبــان عــام 1430 اHــوافق 5  غـــشت ســـنــة
2009 واHــتــضـــمن الــقـــواعــد اخلــاصـــة لــلــوقــايـــة من اجلــرائم

sـتـصــلـة بـتـكـنــولـوجـيـات اإلعـالم واالتـصـال ومـكــافـحـتـهـاHا
الذي ال يقـوم رغم إعذاره من الـهيـئة الـوطنـية اHـنصوص
علـيها فـي القـانون اHذكـور أو صدور أمـر أو حكم قـضائي

يلزمه بذلك :
أ - بـالـتـدخل الـفـوري لـسـحب أو تـخـزين احملـتـويـات
التي يتيح االطالع عليها أو جعل الدخول إليها غير �كن
عنـدما تـتضـمن محـتويـات تشـكل جرائم مـنصـوص علـيها

sقانونا
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ب - بــوضـع تــرتــيــبــات تـــقــنــيــة تــســـمح بــســحــب أو
تـخـزيــن احملـتـويــات الـتي تـتـعـلــق بـاجلـرائــم اHـنـصــوص
علـيها في الـفقـرة (أ) من هذه اHادة أو جلـعل الدخول إلـيها

غير �كن".

اHادة اHادة 3 : :  ينـشر هـذا القـانون في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الد¡قراطية الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 14 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 19
يونيو سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــانـــــون رقــم قــــانـــــون رقــم 16 -  - 03 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 14 رمــــضـــــان عــــام  رمــــضـــــان عــــام 1437
اHوافـق اHوافـق 19 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة s2016 يـتعـلــــق باسـتعـــمالs يـتعـلــــق باسـتعـــمال
الــــبــــصــــمــــة الـــوراثــــيــــة فـي اإلجـــراءات الــــقــــضــــائــــيـــةالــــبــــصــــمــــة الـــوراثــــيــــة فـي اإلجـــراءات الــــقــــضــــائــــيـــة

والتعروالتعرّف على األشخاص.ف على األشخاص.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهورية

-  بــنـــاء عـــلى الـــدســـتــورs ال ســـيـــمـــا اHــواد 136 و138
sو140 و143 (الفقرة 2) و144 منه

- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 155 اHــــــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

sتمّمHعدّل واHا sقانون اإلجراءات اجلزائية

- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 156 اHــــــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

sتمّمHعدّل واHا sقانون العقوبات

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

sتمّمHعدّل واHا sدنيHتضمن القانون اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 11 اHــــؤرّخ في 9
رمـضان عام 1404 اHوافق 9 يونـيو سـنة 1984 واHـتضمن

sتمّمHعدّل واHا sقانون األسرة

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اHــؤرّخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

sتمّمHعدّل واHا sتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

- و�ــقــتــضـى الــقــانــــون رقم 04 - 18 اHــؤرّخ في 13
ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1425 اHــــوافق 25 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2004
واHتـعلق بالـوقاية من اخملـدرات واHؤثرات الـعقلـية وقمع

sبها YشروعHاالستعمال واالجتار غير ا

- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانـــون رقم 05 - 01 اHــؤرّخ في 27
ذي احلجة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سنة 2005 واHـتعلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

sتمّمHعدّل واHا sومكافحتهما
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانـــون رقم 05 - 04 اHــؤرّخ في 27
ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1425 اHــــــوافق 6 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 2005
واHـــتـــضــــمن قــــانـــون تــــنـــظــــيم الــــســـجــــون وإعـــادة اإلدمـــاج

sYاالجتماعي للمحبوس
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرّخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

sدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 15 - 12 اHــؤرّخ في 28
رمـضـان عام 1436 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـعلق

sبحماية الطفل
sوبعد رأي مجلس الدولة -
sانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :
الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يهـدف هـذا القـانون إلى حتـديد قـواعد
اســتـعــمـال الــبـصــمـة الــوراثـيــة في اإلجـراءات الــقـضــائـيـة
وإجراءات التعـرف على األشخاص اHفـقودين أو مجهولي

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

1 - الـبـصمـة الوراثـية : - الـبـصمـة الوراثـية : التـسـلسل في اHـنطـقة غـير
sشفرة من احلمض النوويHا

: (Yالـريـبي مـنـقوص األكـسـج) احلـمض الـنووي - : (Yالـريـبي مـنـقوص األكـسـج) 2 - احلـمض الـنووي
تـسـلـسل مـجـمــوعـة من الـنـكـلـيــوتـيـدات تـتـكـون كل واحـدة
(G) Yالــــغــــوانـــ (A) Yمـــــنـــــهـــــا من قـــــاعـــــدة أزوتـــــيـــــة األدنــــ
الــــســــيــــتــــوزين (C) والـــتـــيـــمـــY (T) ومن ســــكــــر (ريــــبــــوز

sومجموعة فوسفات (Yمنقوص األكسج
3 - اHــنـاطق اHــشـفـرة في احلــمض الـنـووي : - اHــنـاطق اHــشـفـرة في احلــمض الـنـووي : مـنـاطق

sYمع Yتشفر لبروت sمن احلمض النووي
4 - اHـــنـــاطق غـــيـــر اHـــشـــفـــرة في احلـــمـض الـــنــووي : - اHـــنـــاطق غـــيـــر اHـــشـــفـــرة في احلـــمـض الـــنــووي :

sYمع Yال تشفر لبروت sمناطق من احلمض النووي
5 - الــتـحــلــيل الــوراثي :  - الــتـحــلــيل الــوراثي : مــجـمــوعــة اخلــطــوات الـتي
جتــرى عـلى الـعــيّـنـات الـبــيـولـوجــيـةs بـهـدف احلــصـول عـلى

sبصمة وراثية


