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اذا كانت حرية الرأي والتعبري حقا من احلقوق االساسية لإلنسان واليت كرستها
خمتلف املواثيق القانونية سوآءا كانت دولية او إقليمية أو وطنية ،ومنها ما ذهب اليه املشرع
اجلزائري يف خمتلف الواثئق الدستورية اليت شهدهتا اجلزائر منذ حيث ضمنت وكفلت حق
الدفاع عنه  ،إال انه حق مقيد وليس مطلق ،ولعل ما يربر هذا الطرح هو صدور القانون
 05/20املتضمن الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ،فقد يتحول ذلك احلق ألداة لزرع
الفتنة بني خمتلف فئات اجملتمع جراء خطاابت حتمل يف فحواها كلمات وعبارات احلقد
واالزدراء والكراهية ،ما يؤدي اىل احداث تفرقة وعنصرية ومتييز بني شرائح وفئات اجملتمع
الواحد.
الكلمات املفتاحية :الكراهية ،التمييز ،العنصرية ،احلماية الوقائية ،احلماية

العالجية.
Abstract:
If freedom of opinion and expression is one of the basic
human rights that have been enshrined in various legal
instruments, whether international, regional or national, and
among them is what the Algerian legislator has gone through in
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the various constitutional documents that Algeria has witnessed
since it guaranteed and guaranteed the right to defend it, but it is
a restricted and not absolute right. Perhaps what justifies this
proposition is the issuance of Law 05/20 that includes the
prevention of discrimination and hate speech. This right may turn
into a tool to sow discord among the various groups of society as
a result of speeches that contain words and expressions of hatred,
contempt and hatred, which leads to discrimination, racism and
discrimination between segments And groups of one society.
Key words:
hate, discrimination, racism, preventive protection,
curative protection.

مقدمة:
يف غالب االحيان ما حيمل التمييز وخطاب الكراهية تقليصا وانتقاصا من حقوق
شخص أو فئة معينة ،وهذا يف الوقت الذي يطمح فيه االنسان للعيش بكرامة بعيدا عن
خطاابت االستعالء واالزدراء واالهانة ،فتكون تلك اخلطاابت احلاملة للحقد والكراهية
تؤصل ممارسات متييزية يف منطقة جغرافية ضيقة أو جمتمع صغري مثل القرية أو املدرسة،
وقد تتسع لتشمل شعوب أو اعراق كاملة أو عقيدة دينية بكل متبعيها او دولة ما او ثقافة
ما ،فخطاب الكراهية اداة لتحفيز املشاعر وإاثرهتا يف اجتاه معني ،فيصبح حتريضا مبا ينشئ
سلوك وثقافة واقتناع ابلتمييز والعنصرية وانتقاص احلقوق ممن وجه اخلطاب ضده ،وتكمن
كذلك خطورة خطاابت الكراهية السيما اذا وجدت منابر اعالمية او بيئية تعمل على
أتجيجها وتزيد من حدة انتشارها لتحصد الفتنة وسط الشعوب واجملتمعات.
يف مقابل ذلك جتدر االشارة اىل ضرورة عدم اغفال أحد املبادئ الدستورية واملتمثل
يف حرية الرأي والتعبري ،وهو مبدأ تضمنته خمتلف املواثيق ذات الصلة ابلشرعة الدولية حلقوق
االنسان ،وهذا ابلنظر اىل امهية هذا احلق سوآءا ابلنسبة للفرد والدولة معا ،فعلى الصعيد
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العاملي اقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة لسنة  1948على ضوء االعالن العاملي حلقوق
االنسان حبق كل شخص التمتع حبرية الرأي والتعبري ،وهو ما تبناه كذلك العهد الدويل
للحقوق املدنية والسياسية لعام  1966مبوجب املادة  19منه ،وعلى الصعيد االقليمي
أكد كذلك امليثاق األورويب حلقوق االنسان لسنة  1950على حرية الرأي والتعبري وهو ما
اكد عليه كذلك امليثاق األمريكي حلقوق االنسان لسنة  ،1969وامليثاق االفريقي حلقوق
االنسان والشعوب  ،1979وامليثاق العريب حلقوق االنسان الذي أعتمد يف القمة العربية
الستة عشر سنة .2004
لذلك وجب وضع فواصل من شأهنا عدم اخللط بني حرية الرأي والتعبري من جهة
وخطاب الكراهية الذي يرسم التمييز بني خمتلف االفراد واجملتمعات من جهة اخرى مع
حتديد املسؤوليات يف ذلك ،وهو ما يضفي أمهية ابلغة لدراسة هذا املوضوع بكل تبصر نظرا
للخطورة اليت قد حيملها مستقبال.
لقد اعتمدان يف دراسة موضوعنا هذا على كل من املنهج الوصفي من خالل حماولة
االملام ابملفاهيم املتعلقة ابلتمييز وخطاب الكراهية مع تسليط الضوء على ما ذهب اليه
املشرع اجلزائري مبوجب القانون  ،05/20ابإلضافة اىل املنهج املقارن وذلك ابلنظر اىل
خمتلف املواثيق الدولية ذات الصلة مبوضوع التمييز وخطاب الكراهية ،وما محلته من قواعد
قانونية يف هذا الشأن.
إن دراسة هذا املوضوع كانت من منطلق اشكالية مفادها :ماهي القيمة
املضافة لصدور قانون مينع التمييز وخطاب الكراهية ،رمبا يف ظل جمتمع من جهت نظران
نعتقد أن سجله التارخيي والديين والثقايف خيلو من تداعيات التمييز والكراهية مقارنة بشعوب
أخرى؟
مفاهيم عامة للتمييز وخطاب الكراهية
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إن حتديد وضبط مفاهيم التمييز وخطاب الكراهية له من االمهية الكبرية قبل وضع
االطار التجرميي هلذين املصطلحني ،وذلك ابلنظر اىل ما يرتتب عن ذلك من أضرار حقيقة
متس مبا تسعى اليه االمم من العيش أبمن وسالم دائم يف وخمتلف ربوع هذا العامل ،وهذا
كله بطبيعة احلال حىت ال خنلط بني حرية التعبري من جهة كحق انساين مكفول ،واحنراف
ذلك احلق عن جمراه وما يرتتب عنه من أاثر وخيمة على أمن وسالمة االنسانية ،ويف نفس
الوقت ضمان عدم احنراف السلطة القائمة يف الدولة يف اعطاء تفسريات من شأهنا انتهاك
حق حرية الرأي والتعبري حتت طائلة خطاابت الكراهية.
املقصود ابلتمييز وخطاب الكراهية

نعتقد من وجهة نظران ان الدافع االساسي للكراهية هو ذلك التمييز الذي يسود
جمتمع معني ،بل ميكن القول ان التمييز هو نتيجة حتمية خلطاابت الكراهية ،وإننا نعتقد
أن خطاب الكراهية هو احملور االساسي لعدة أفعال جترمييه كالتحريض على العنف والعداء

والتمييز العنصري (أمحد عزت ،فهد البنا ،هناد عبود ،بدون سنة ،ص  ، )04يف مقابل
ذلك ميكن للتمييز أن يعزز الكراهية بني خمتلف االفراد واجملتمعات والشعوب ،ومن جهة
اخرى وبني هذا وذاك وجب علينا أن نتطرق اىل تعريف كل من التمييز وخطاب الكراهية
على ضوء هذين الفرعني.
تعريف التمييز

التمييز يف اللغة من ماز الشيء أي عزله وفرزه ،وكذا ميز متيزا فإن مازو متيز واستماز
كله مبعىن يقال امتاز القوم اذا متيز بعضهم على بعض ،ويقال ماز الشيء عن الطريق أي
ازاله ( بن عودة نبيل ،نوار حممد ،2020 ،ص  ، )324وجاء يف القران الكرمي (ليَ ِم َيز
يث ب عضه علَى ب عض فَريُكمه َِ
اَّلل خ ِ
يث ِمن الطهيِ ِ
َ ايعا فَيَ خج َعلَهُ ِيف َج َهن َهم
ب َوَخَي َع َل خ
اخلَبِ َ َ خ َ ُ َ َ خ َخ َ ُ
هُ
اخلَب َ َ
اخل ِ
( سورة االنفال ،األية .)37
اسُرون)
أُولَئِ َ
ك ُه ُم خَ
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وترادف لفظة التمييز لغواي التفرقة ،وهو فعل ارادي مبين على اساس فصل االشياء
او املوجودات عن النوع الذي ينتمي اليه جلمعها يف فئات خاصة.
أما من الناحية االصطالحية فيقصد ابلتمييز كل تفرقة أو استثناء أو تقييد او
تفضيل يقوم على أساس اجلنس أو العرف أو اللون أو النسب أو االصل القومي أو االثين
أو اللغوي أو االنتماء اجلغرايف أو االعاقة أو احلالة الصحية ،حيث ينتج عنه تعطيل أو
عرقلة االعرتاف حبقوق االنسان واحلرايت االساسية أو التمتع هبا أو ممارستها على قدم
املساواة ،سواءا يف اجملال السياسي أو االقتصادي او االجتماعي أو الثقايف أو يف اي جمال

اخر من جماالت احلياة (بن عودة نبيل ،نوار حممد ،2020 ،ص .)325

ومن الناحية التشريعية فقد عرف املشرع اجلزائري التمييز مبوجب املادة  02الفقرة
 02من القانون  05/20على انه كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على
أساس اجلنس أو العرق أو اللون أو النسب أو االصل القومي أو االثين أو اللغة أو االنتماء
اجلغرايف أو االعاقة او احلالة الصحية ،حيث يستهدف او يستتبع تعطيل أو عرقلة االعرتاف
حبقوق االنسان واحلرايت االساسية او التمتع هبا او ممارستها على قدم املساواة يف اجملال
السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو يف أي جمال اخر من جماالت احلياة
العامة ( أنظر املادة  02الفقرة  ،02القانون  ،05/20ص  ، )05وهو ذات التعريف

الذي جاءت به املادة  01من االتفاقية الدولية للقضاء على َيع اشكال التمييز العنصري،
وهذا بكونه أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على اساس العرق او اللون او
النسب او االصل القومي أو االثين ويستتبع تعطيل أو عرقلة االعرتاف حبقوق االنسان
واحلرايت االساسية او التمتع هبا أو ممارستها على قدم املساواة يف امليدان السياسي او
االقتصادي او االجتماعي او الثقايف أو يف أي ميدان أخر من ميادين احلياة العامة( أنظر

املادة  01من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع انواع التمييز العنصري .)1965
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يف حني وقفت االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم لعام  1960عند
مصطلح التمييز يف حد ذاته ،حيث عرفته املادة االوىل منها يف فقرهتا االوىل كوهنا استبعاد
أو قصر أو تفضيل على أساس العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين ،أو الرأي
سوآءا كان سياسيا أو غري سياسي ،أو األصل الوطين أو االجتماعي ،أو احلالة االقتصادية
أو املولد ،يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء املساواة يف املعاملة يف جمال التعليم أو اإلخالل هبا.
( االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم لسنة )1960
كما وصف إعالن االمم املتحدة للقضاء على َيع أشكال التمييز العنصري لسنة
 1963مبوجب مادته االوىل التمييز أبنه َيسد َلة من االوصاف تنصرف اىل ما يلي:
(أنظر املادة  01من إعالن االمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

:)1963






والشعوب.

إهانة للكرامة االنسانية،
إنكارا ملبادئ ميثاق األمم املتحدة،
إنتهاكا حلقوق االنسان،
يساهم يف تعكري السلم واالمن الدوليني،
ميثل حاجزا دون قيام عالقات ودية وسليمة بني األمم

تعريف خطاب الكراهية
ينصرف مدلول الكراهية يف اللغة اىل القبح وااثرة االمشئزاز والبغض حول شيء ما،
فيكره االنسان شيئا ما يعين ميقته وال حيبه ويبغضه فينفر منه ،كذلك هي الكراهية تعين
احلقد والغضب والشعور ابلضغينة جتاه شخص ما ،ويف االفعال القولية اليت تصدر عن دولة
أو َاعة أو أفراد وتدعوا صراحة اىل الكراهية يطلق عليها خطاب الكراهية ،يف مقابل ذلك
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إن كافة االفعال اليت حتركها الكراهية وتدفع مرتكبيها لفعل جرمي بسبب الكراهية أاي كانت

تسمى جرائم الكراهية ( بن عودة نبيل ،بن قارة مصطفى عائشة ،2020 ،ص .)360

ورغم أنه ال يوجد تعريف جامع ومانع ملفهوم خطاب الكراهية وفق ضوابط معتمدة
عامليا ،اال أنه ميكن تصور تعريف خلطاب الكراهية من جممل ما مت التعارف عليه ،وذلك
أبنه نوع من احلديث او اخلطاابت اليت تتضمن هجوما أو حتريضا أو انتقاصا أو حتقريا من
شخص او جمموعة من االشخاص بسبب ان احدهم او بعضهم او َيعهم حيملون صفة
انسانية مميزة مثل العرق أو الدين أو النوع االجتماعي أو االعاقة أو الرأي السياسي أو
الطبقة االجتماعية أو اهلوية اجلنسية......اخل ،أو يرتبطون أبشخاص حاملني لتلك الصفة،
وعادة يستخدم هذا اخلطاب ويتطور ليؤصل وينشر دعوة اىل الكراهية والتمييز ضد حاملي

تلك الصفات ( مركز هردو ،2017 ،ص . )06

ابإلضافة اىل اَاع كل من الفقه واملمارسة الدولية على ان خطاب الكراهية هو
املقدمة النظرية جلرائم خطرية السيما جرائم االابدة اجلماعية وخمتلف أشكال العنف ،ويف
هذا الصدد يقول االستاذ ويليام شاابس أن الطريق اىل االابدة اجلماعية يف روندا كانت
مرصوفة خبطاب الكراهية ،ابإلضافة اىل ذلك فقط الحظ االستاذ مانفريد نواك أن االشارة
اىل كل من الدعاية اىل احلرب والدعوة اىل الكراهية القومية أو االثنية أو الدينية جنبا اىل
جنب مبوجب نص املادة  20من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية هلو دليل على

خطورة خطاابت الكراهية ( االزهر لعبيدي ،2020 ،ص  ،)32حبيث تنص املادة 20

من ذات العهد على حظر القانون ألية دعوة اىل الكراهية القومية او العنصرية او الدينية
تشكل حتريضا على التمييز او العداوة او العنف ،هذا ومحلت املادة  06من النظام االساسي
للمح كمة اجلنائية الدولية ما يشري اىل االساءة اجتاه فئة معينة يف تعريفها لإلابدة اجلماعية
أي فعل من األفعال التالية يرتكب بقصد إهالك َاعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية،
بصفتها هذه إهالكا كليا أو جزئيا.
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وابلرجوع اىل التعريف الفقهي خلطاب الكراهية جند ان هناك من عرفه من حيث
كونه خطاب حيمل معاين للتعبري عن الكراهية ضد جمموعة ما تعود اىل عرق معني ويصرح
به يف ظروف معينة من املرجح أن يتسبب إباثرة العنف املتبادل ،ومبعىن أخر هو خطاب
يتضمن توجيه رسالة لألخرين عن الكراهية والتمييز بسبب العرق أو األصل ذات الصلة
ابلكرامة وشخصية الضحية ،كما عرفه جانب اخر من الفقه أبنه خطاب يسئ أو يهدد أو
يهني جمموعات على أساس العرق أو اللون أو الدين أو األصل القومي أو التوجه اجلنسي
أو صفات أخرى ( وايف حاجة ،2020 ،ص )69،70

هذا وقد حاولت االمم املتحدة يف اَياد مفهوم خلطاب الكراهية ليتم ادراجه يف
املواثيق الدولية اليت تفتقر اىل تعريف خطاب الكراهية وما ميكن ان تشمله وطبيعة العقوبة
اليت تسلط على اجملرم يف ذلك ،ومثال ذلك التوصية اليت اوردها جملس اورواب للمفوضية
السامية حلقوق االنسان ،حيث عرفتها ابهنا َيع اشكال التعبري اليت تنشر او حترض او
تشجع او تربر الكراهية العرقية او كره االجانب او معاداة السامية او غري ذلك من اشكال
الكراهية املبنية على التعصب مبا يف ذلك الذي حيمل يف طياته النزعة القومية واالعتداء
ابالنتماء االثين والتميز ضد االقليات واملهاجرين ،والسكان من اصل مهاجر ،وقد رفضت
املفوضية مشولية هذا التعريف مرجحة يف ذلك كونه سيثري املشكالت اكثر مما حيلها ،ونتيجة
عدم استقرار القانون الدويل والوطين وحىت الفقه على تسمية موحدة ترى االستاذة كالوداي
هوبت أن خطاب الكراهية يعد من بني أكثر املفاهيم اضطرااب وتقلبا يف جمال القانون الدويل
حلقوق االنسان حبيث خيتلف مفهومه حبسب الزمان واملكان بل وحىت من حيث االسس

اليت يقوم عليها( االزهر لعبيدي ،مرجع سابق الذكر ،ص .)33 ،32

املشرع اجلزائري ومبوجب املادة  02من القانون  20/05عرف خطاب الكراهية
بكونه َيع أشكال التعبري اليت تنشر او تشجع أو تربر التمييز ،وكذا تلك اليت تتضمن
أسلوب االزدراء أو االهانة او العداء أو البغض أو العنف املوجهة اىل شخص او جمموعة
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من االشخاص على اساس اجلنس أو العرق او اللون او النسب أو االصل القومي او االثين
او اللغة او االنتماء اجلغرايف أو العاقة او احلالة الصحية (أنظر املادة  ،02من القانون

 ،05/20ص .)05

وعلى ضوء هذا التعريف يبدو من وجهة نظران أنه يتسم ابلعمومية مفتقرا يف ذلك
اىل التوضيح ،حيث جند أن كل من مصطلح االزدراء ،االهانة ،العداء ،البغض ،العنف
املوجه ،حيتاج اىل تعريف دقيق يف ذلك لتوضيح صورة خطاب الكراهية أكثر ،ابإلضافة اىل
ذلك ماذا يعين املشرع اجلزائري من عبارة ....تلك اليت تتضمن اسلوب االزدراء......اخل
حبيث هل ينصرف مصطلح االسلوب اىل العبارات والكلمات حتمل يف فحواها الكراهية أم
غري ذلك...؟ ،أال يفرتض البحث عن النية من وراء َلة العبارات والكلمات الصادرة من
شخص ما؟ ،كما ركز التعريف الصادر عن املشرع اجلزائري على طرح االمثلة بدال من وضع
تعريف دقيق لذلك.
واننا نعتقد ان اقرتان التميز مع خطاب الكراهية يولد ما يعرف ابلعنصرية ،هذه
االخرية اليت ال ترجع اىل جمرد التفسري مبرجعية العنصر أو العرق فحسب ،وإمنا بتحول هذه
املرجعية اىل معتقد متيزي وخاصة من طرف قوى ضد أخر ضعيف لتحقيق مصاحل اجتماعية
أو اقتصادية أو سياسية ،لتصبح هذه املعتدات متس مساحة إنسانية أكرب من االعراف
احمللية عندما ارتبطت بنظم إمرباطورية مث رأمسالية فتحولت إليديولوجيات هيمنة اترة أو
التفريعات هلا ومصاحل يف اطارها اترة أخرى ( االابرهتيد ،الصهيونية...اخل) ( حلمي

الشعراوي ،2001 ،ص .)05 ،04

كما ميكن القول أبن خطاب الكراهية هو اي تعبري يسخر وينتقص من شخص
أو جمموعة من األشخاص بسبب العرق ،اجلنس ،االنتماء العرقي ،اجلنسية ،الدين ،التوجه
اجلنسي ،الصفات اجلسدية أو صفات شخصية أخرى ،كما تشري كلمة الكراهية يف خمتلف
املواثيق الدولية حلقوق االنسان كل ما يتضمن التمييز والتحريض على االخر ،وما تتضمنه
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من معاين تنصرف اىل منح الدولة أو اجلماعات حقوقا لنفسها خارج القانون ابلتمييز بني
األشخاص والتحريض عليهم وفرض أفكار وقيود على حرية معتقداهتم وأفكارهم وآرائهم
والتمي يز مبختلف أشكاله وصوره انطالقا من التمييز العنصري ابللون واجلنس وانتهاءا بكل
الصور التمييزية اليت تطرقت إليها خمتلف املواثيق الدولية ذات الصلة حبقوق االنسان ،واجلدير
ابلذكر أنه من بني مكوانت خطاب الكراهية هو التحريض على تلك االعمال الذميمة

املرفوضة يف اجملتمعات دينا وعرفا وقانوان( كرمية مزوز ،ص  ، )392هذا التحريض غالبا
ما يكون يف شكل الدعوة من خالل دعم وترويج صريح وعلين وفعال للكراهية اجتاه اجملموعة
املستهدفة ،وهو ما خيلق العداوة كوهنا مظهر من مظاهر الكراهية ،ليخلق يف االخري ما
يعرف ابلعنف اجتاه شخص او جمموعة من االشخاص والذي ينصرف مدلوله اىل استخدام
القوة او القدرة البدنية ضد شخص اخر أو ضد جمموعة او َاعة مما ينتج عنه او حيتمل
أن ينتج بدرجة كبرية إصابة او وفاة أو ضرر نفسي او منو معيب او حرمان(.اجلمعية العامة،

.
الدورة  67البند  ،2012 ،60ص )16
املطلب الثاين :االستثناءات الواردة على مبدأ عدم التمييز
املشرع اجلزائري وطبقا ألحكام املادة  03من القانون  05/20استبعد بعض

احلاالت اليت خترج من دائرة التمييز على النحو االيت (:أنظر املادة  ،03القانون )05/20

 احلالة الصحية من خالل عمليات هدفها الوقاية من خماطر
الوفاة او خماطر املساس ابلسالمة البدنية للشخص أو العجز عن العمل أو
من االعاقة والتأمني على هذه املخاطر.
 احلالة الصحية أو اإلعاقة عندما يتمثل يف رفض التشغيل
املبين على عدم القدرة على العمل الثابتة طبيا وفقا ألحكام تشريع العمل
أو القانون االساسي العام للوظيفة العمومية.
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 اجلنس فيما خيص التوظيف عندما يكون االنتماء اىل جنس
أو اىل اخر حسب التشريع الساري املفعول شرطا أساسيا ملمارسة عمل أو
نشاط مهين.
 اجلنسية عندما تكون شرطا للتوظيف طبقا للتشريع الساري
املفعول ،هذه االخري فيما خيص اجلنسية هو ما ذهبت اليه كذلك املادة 02
الفقرة  01يف عدم سراين االتفاقية الدولية للقضاء على َيع أشكال التمييز
العنصري لعام  1969على أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بني
املواطنني وغري املواطنني من جانب أي دولة طرف فيها (أنظر املادة 02

الفقرة  01من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز

العنصري ،)1969 ،ومل حتصر ذلك يف التوظيف وفقط.

غري أن املشرع اجلزائري مل ينص على استبعاد بعض اجلماعات العرقية أو االثنية اليت
حتتاج اىل تدابري احلماية للتقدم الكايف يف مسارها االجتماعي لضمان املساواة يف التمتع
حبقوق االنسان واحلرايت االساسية أو ممارستها من دائرة التمييز مثلما نصت على ذلك
املادة  01الفقرة  04من االتفاقية الدولية للقضاء على َيع أشكال التمييز العنصري لعام
.1969
املبحث الثاين :احلماية الوقاية والعالجية من التميز وخطاب الكراهية
إن احلديث عن احلماية القانونية من التميز العنصري سوآءا كانت وقائية او عالجية
وفقا ملا جاء به القانون  05/20يعود أساسه من وجهة نظران اىل ما نصت عليه املادة 02
من االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري لعام  1969السيما وان اجلزائر من
الدول املصادقة عليها ،واليت تنص يف فحواها على تعهد الدول االطراف يف هذه االتفاقية
على شجب التمييز العنصري واعتماد كل الوسائل املناسبة ودون أتخري من اجل حتقيق
ذلك.
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غري أن ما جتدر االشارة اليه يف البداية هو استقرار الفقه الدويل على ثالث صور
للتحريض الذي يشكل استثناءا على حرية التعبري وهي التحريض على العنف ،والتحريض
على العداء أو الكراهية ،والتحريض على التمييز العنصري ،غري أن ال يوجد اتفاق بشأن
كيفية تصدي الدولة لكل صورة من هذه الصور على حدى ،فهناك من يرى ضرورة جترمي
تلك الصور وفقا إلطار جنائي يتضمن عقوابت سالبة للحرية وعقوابت سالبة ضد
احملرضني ،يف حني هناك اجتاه اتن يرى أن احلظر والتجرمي َيب أن ينصب فقط على صورة
التحريض على العنف مع اعتبار التحريض على العداء أو الكراهية والتحريض على التمييز
ضمن إطار التعبري املشروع الذي ال َيوز تقييده ،يف حني ينصرف االجتاه الثالث اىل اعتبار
أن الصور الثالثة للتحريض تشكل استثناءات على حرية التعبري وإن تصدى الدولة هلا َيب
ان خيتلف وفقا لكل صورة على حدى ،فالتحريض على العنف َيب أن يتم جترميه جنائيا
ونفس الشيء ابلنسبة للتحريض على التمييز الذي يرتتب عليه عنف مباشر ،يف حني
التحريض على التمييز الذي ال يرتتب عليه عنف والتحريض على العداء أو الكراهية َيب
التعامل معه وفقا لطرق أخرى بعيدا عن الطريق اجلنائي ،منها كفالة حق التعويض املدين
لضحية التحريض واللجوء اىل طريق التأديب االداري ابلنسبة لشاغلي الوظائف احلكومية
واخلاصة ،ونعتقد من وجهة نظران ان هذا االجتاه أكثر موضوعية من غريه (.أمحد عزت،

فهد البنا ،هناد عبود ،مرجع سابق الذكر ،ص  ،)06وهنا البد من طرح فكرة النوااي
احلقيقة جراء خطاابت الكراهية وعدم وضع خمتلف شرائح اجملتمع على قدم املساواة يف
ظل ،لكون شرائح اجملتمع تتمايز بني املثقف وغري املثقف وبني املسؤول يف دواليب الدولة
وبني املواطن العادي ،وهذا حىت ال نكون أمام تفسري من شأنه احنراف السلطة يف الدولة
يف توقيع اجلزاء حتت طائلة التحجج ابلوقاية من التمييز وخطاب الكراهية.
أما املشرع اجلزائري فقد وضع َلة من االليات لغرض ذلك نوضحها على النحو
االيت:
تجامعة اجلياليل بونعامة-مخيس مليانة-

ISSN 2716-7887 / EISSN 2716-7909

158

جملة العلوم االنسانية واالتجماايية
ص – 147 :ص 174

العدد 05 :الشهر 03السنة2021:
الماييز وخطاب الكراهية بني القانون  05/20واالتفاقيات
الدولية

املطلب االول :احلماية الوقائية من التمييز وخطاب الكراهية
ينصرف مدلول احلماية الوقائية اىل تلك االجراءات االستباقية اليت من شأهنا صد
اخلطر قبل وقوعه ،سوآءا كانت محاية عامة ال هتدف اىل حتقيق غرض معني وفقط ،بل
تكون أمشل من ذلك فيكون التمييز وخطاب الكراهية أحد النقاط املعنية ابحلماية ،وسوآءا
كانت محاية خاصة هدفها الرئيسي واجلوهري هو احلماية من التمييز وخطاب الكراهية
وفقط ،ومن جهة اخرى سوآءا كانت هذه احلماية على املستوى الوطين او الدويل وهو ما
سوف نتطرق اليه على النحو االيت:
الفرع االول :االليات العامة (املبادئ العامة)

تعمل الدولة على وضع اسرتاتيجية وطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية،
وذلك من خالل اخلقة احلياة العامة والعمل على نشر ثقافة التسامح واحلوار ونبذ العنف
من اجملتمع طبقا ألحكام املادة  05من القانون  ،05/20كما تتخذ الدولة واالدارات
واملؤسسات العمومية االجراءات الالزمة للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية السيما من
خالل:
وضع برامج تعليمية وتكوينية للتحسيس والتوعية.

نشر ثقافة حقوق االنسان واملساواة.

تكريس ثقافة التسامح واحلوار وقبول االخر.

اعتماد أليات لليقظة واالنذار والكشف املبكر عن أسباب

التمييز وخطاب الكراهية.
اإلعالم والتحسيس حول خماطر التمييز وخطاب الكراهية،

وأاثر استعمال وسائل تكنولوجيات االعالم واالتصال يف نشرمها.
على ان تتضمن وسائل االعالم برامج نشر ثقافة الوقاية من كل أشكال التمييز
وخطاب الكراهية ،والتسامح وقيم االنسانية طبقا ألحكام املادة  08من ذات القانون،
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ابإلضافة اىل اشراك اجملتمع املدين والقطاع اخلاص يف اعداد وتنفيذ االسرتاتيجية الوطنية
للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية طبقا للمادة  07من القانون .05/20
ويف ذات السياق ابلنسبة لدور االعالم والتحسيس من خالله ألجل نبذ العنصرية
والتمييز وخطاب الكراهية جند على املستوى الدويل االعالن اخلاص ابملبادئ االساسية
اخلاصة إبسهام وسائل االعالم يف دعم السالم والتفاهم الدويل وتعزيز حقوق االنسان
ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على احلرب لعام  ،1978حيث تنص
املادة االوىل منه على أن دعم السالم والتفاهم الدويل وتعزيز حقوق االنسان ومكافحة
العنصرية والتحريض على احلرب يقتضي تداول املعلومات حبرية ونشرها على حنو اوسع
واكثر توازان ،وعلى وسائل اعالم اجلماهري أن تقدم إسهاما أساسيا يف هذا املقام وعلى قدر
ما يعكس االعالم شىت جوانب املوضوع املعاجل يكون إسهاما فعاال.
الفرع الثاين :االليات اخلاصة
يف إطار احلماية اخلاصة من التميز وخطاب الكراهية أنشأ املشرع اجلزائري ما يسمى
ابملرصد الوطين للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية واضعا اايه لدى رئيس اجلمهورية.
سوف حناول من خالل هذه اجلزئية التطرق اىل كل من التعريف ابملرصد الوطين
للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية وذكر تشكيلته:
• تعريفه:
يعترب املرصد الوطين للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية هيئة وطنية تتمتع
ابلشخصية املعنوية وما يرتتب عن ذلك من استقالل مايل وإداري.
• تشكيلته:

يتشكل املرصد الوطين للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية من:
ستة (  )6أعضاء من بني الكفاءات الوطنية ،خيتارهم رئيس اجلمهورية،
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-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ممثل اجمللس األعلى للغة العربية،
ممثل احملافظة السامية لألمازيغية،
ممثل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان،
ممثل اهليئة الوطنية حلماية وترقية الطفولة،
ممثل اجمللس الوطين لألشخاص املعوقني،
ممثل سلطة ضبط السمعي البصري،
أربعة (  )4ممثلني للجمعيات الناشطة يف جمال تدخل،

املرصد ،يتم اقرتاحهم من اجلمعيات اليت ينتمون إليها.
-8
هذا ويعني أعضاء املرصد مبوجب مرسوم رائسي لعهدة مدهتا مخس( )5
سنوات قابلة للتجديد مرة (  )1واحدة.
اثنيا :مهام املرصد الوطين للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية

يقوم هذا املرصد برصد كل أشكال ومظاهر التمييز وخطاب الكراهية وحتليلهما
وكشف أسباهبا ،واقرتاح التدابري واالجراءات الالزمة للوقاية منهما السيما:
 اقرتاح عناصر االسرتاتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ،واليتسبق وان اشران إليها ضمن احلماية العامة اليت تطرق إليها املشرع اجلزائري مبوجب املادة
 05من القانون  05/20حتت عنوان املبادئ العامة ،واملسامهة يف تنفيذها ابلتنسيق مع
السلطات العمومية املختصة وخمتلف الفاعلني يف هذا اجملال واجملتمع املدين.
الرصد املبكر ألفعال التمييز وخطاب الكراهية وإخطار اجلهات املعنية بذلك.
تبليغ اجلهات القضائية املختصة عن االفعال اليت تصل اىل

علمه ،واليت حيتمل اهنا تشكل جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون.
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تقدمي اآلراء والتوصيات حول أي مسألة تتعلق ابلتمييز


وخطاب الكراهية.
التقييم الدوري لألدوات القانونية واالجراءات االدارية يف

جمال الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومدى فعاليتها.
حتديد مقاييس وطرق الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية

وتطوير اخلربة الوطنية يف هذا امليدان.
وضع الربامج التحسيسية وتنشيط وتنسيق عمليات التوعية

مبخاطر التمييز وخطاب الكراهية واثرمها على اجملتمع.
َع ومركزة املعطيات املتعلقة ابلتمييز وخطاب الكراهية.

تقدمي أي اقرتاح من شأنه تبسيط وحتسني املنظومة القانونية

الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية.
تطوير التعاون وتبادل املعلومات مع خمتلف املؤسسات

الوطنية او هيئة أو مصلحة كل معلومة او وثيقة ضرورية إلجناز مهامه اليت يتعني
عليها الرد على مراسالته يف اجل اقصاه  30يوما.
واننا نعتقد أنه يف ظل غموض مصطلح الكراهية خالف التحريض على العنف
والتحريض على التمييز الذي رمبا قد يؤدي غموضه اىل تفسريه تفسريات واسعة يرتب ذلك
فرض قيود غري موضوعية وغري ضرورية على حرية التعبري ،لذلك نرى ضرورة مواجهة الدولة
هلذه الصورة من صور التحريض بعيدة عن طريق العقاب اجلنائي وأقرب اىل املواجهة التوعوية

واالجتماعية اليت هتدف اىل الرفض االجتماعي هلذا النوع من اخلطاابت (أمحد عزت ،فهد

البنا ،هناد عبود ،مرجع سابق الذكر ،ص  ،)10وإذ نعتقد جمددا أن احلماية الوقائية اليت
وضعها املشرع اجلزائري هلا من االَيابيات يف ذلك.

املطلب الثاين :احلماية العالجية من جرائم التمييز وخطاب الكراهية
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ينصرف مدلول احلماية العالجية اىل تلك االجراءات اليت من شأهنا جرب الضرر
املرتتب على فعل جمرم ،وهي إجراءات الحقة على ارتكاب السلوك اجملرم ،خالف احلماية
الوقائية اليت تكون سابقة على ارتكاب السلوك اجملرم ،وهنا نعتقد ان املشرع اجلزائري أخطا
عندما أضفى عبارة احلماية الوقائية من التمييز وخطاب الكراهية على هذا القانون ،لكون
هذا االخري ال حيمل االسلوب الوقائي السابق على ارتكاب الفعل اجملرم وفقط ،وامنا ينصرف
اىل االسلوب اجلزائي املرتتب على ارتكاب الفعل ،وابلتايل لسنا بصدد محاية وقائية وفقط،
بل حنن كذلك أمام محاية جزائية عالجية الحقة على ارتكاب الفعل اجملرم قانوان.
وعليه فعمال أبحكام املادة  20 ،19 ،18 ،17 ،16من القانون ،05/20
تعمل الدولة على التكفل الصحي والنفسي واالجتماعي مبا يكفل أمنهم وسالمتهم وحرمتهم
اجلسدية والنفسية وكرامتهم ،كما يتم تيسري ضحااي هذه اجلرائم ابللجوء اىل القضاء.
كما تكفل الدولة وبقوة القانون املساعدة القضائية لضحااي التمييز وخطاب
الكراهية ،ليستفيد كذلك الضحااي والشهود من االجراءات اخلاصة حلمايتهم طبقا للتشريع
املعمول به.
هذا وميكن املطالبة ابختاذ اي تدبري حتفظي من طرف قاضي االستعجال يف حالة
املساس أبي حق من احلقوق املنصوص عليها يف هذا القانون لصاحل املدعي بذلك ،واجلدير
ابلذكر أن التدبري التحفظي املتخذ لوضع أي حد لذلك التعدي يكون حتت طائلة غرامة
هتديدية يومية.
خيضع مرتكبوا هذه اجلرائم اىل االحكام اجلزائية االيت ذكرها:
 احلبس من  06أشهر اىل  03سنوات وبغرامة من  60.000دج اىل 300.000دج لكل من يقوم علنا ابلتحريض على ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف
املادة  30من ذات القانون او ينظم او يشيد او يقوم أبعمال دعائية من اجل ذلك ،مامل
يشكل الفعل جرمية يعاقب عليها بعقوبة أشد ابحلبس من  01سنة اىل  03سنوات وبغرامة
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من  100.000دج اىل  300.000دج طبقا ألحكام املادة  30من القانون ،05/20
على ان تشدد هذه العقوبة ابحلبس من  01سنة اىل  03سنوات وبغرامة من 100
 000دج اىل  300 000دج إذا قام مرتكبها ابلتحريض علنا على ارتكاهبا أو نظم او
اشاد او قام أبعمال دعائية من اجل ذلك طبقا للمادة  30الفقرة  02من القانون
.05/20
 هذا وطبقا ألحكام املادة  31من ذات القانون يعاقب ابحلبس من  02سنة اىل 05سنوات وبغرامة من 200 000دج اىل  500 000دج يف احلاالت االتية:
• إذا كانت الضحية طفال أو كان من بني اسباب تسهيل ارتكاب هذه اجلرمية هو
حالة الضحية نتيجة مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدين أو العقلي،
• إذا كان ملرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته
يف ارتكاب اجلرمية،
• إذا صدر الفعل عن جمموعة أشخاص سوآءا كفاعلني أصليني أو كمشاركني،
• إذا ارتكبت اجلرمية ابستعمال تكنولوجيات االعالم واالتصال.
كما تشدد العقوبة من  03سنوات اىل  07سنوات وبغرامة من  300 000دج
اىل  700 000دج إذا كان خطاب الكراهية يتضمن الدعوة اىل العنف طبقا للمادة 32
من ذات القانون.
ليعاقب كذلك ابحلبس من  02سنة اىل  05سنوات وبغرامة من  000 500دج
اىل  1.000.000دج كل من يشيد او يشجع أو ميول أبي وسيلة األنشطة أو اجلمعيات
أو التنظيمات أو اجلماعات اليت تدعوا اىل التمييز والكراهية طبقا للمادة  33منه.
هذا ودون االخالل ابلعقوابت االشد يعاقب ابحلبس من  05اىل  10سنوات
وبغرامة من  5.000.000دج 10.000.000دج كل من ينشئ او يدير او يشرف
على موقع إلكرتوين او حساب إلكرتوين خيصص لنشر معلومات للرتويج ألي برانمج أو
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افكار او اخبار او رسوم او صور من شأهنا إاثرة التمييز والكراهية يف اجملتمع طبقا للمادة
 34من القانون  ،05/20كما تفرض عقوبة احلبس من  02سنة اىل  05سنوات وبغرامة
من  000 200دج اىل  000 500دج لكل من أنتج أو صنع أو ابع أو عرض للبع
او للتداول منتجات او بضائع او مطبوعات او تسجيالت أو أفالم أو أشرطة أو أسطواانت
أو برامج لإلعالم األيل أو أي وسيلة أخرى حتمل أي شكل من أشكال التعبري اليت من
شأهنا ان تؤدي اىل ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون طبقا للمادة  35من
ذات القانون .05/20
يف مقابل ذلك يستفيد من االعذار املعفية من العقاب املنصوص عليها يف قانون
العقوابت كل من ارتكب أو شارك يف جرمية أو أكثر من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا
القانون ،غري أنه قام قبل مباشرة إجراءات املتابعة إببالغ السلطات االدارية أو القضائية عن
اجلرمية وساعد على معرفة مرتكبيها او القبض عليهم.
هذا وختفض العقوبة اىل النصف ابلنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك يف إحدى
اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون والذي بعد مباشرة إجراءات املتابعة ساعد يف القبض
على شخص او أكثر من األشخاص الضالعني يف ارتكاهبا او كشف هوية من ساهم يف
ارتكاهبا.
ولنا القول كذلك أن مبدأ عدم التميز بني االفراد والشعوب هو غاية اجملتمع الدويل
ككل من خالل َلة املواثيق الدولية املتضمنة نبذ ذلك  ،وهذا انطالقا من مقاصد االمم
املتحدة يف ميثاقها لعام  1954حيث نصت املادة  01الفقرة  03من امليثاق حتت الفصل
املعنون مبقاصد اهليئة ومبادئها على ان حتقيق التعاون الدويل على حل املسائل الدولية ذات
الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالنسانية ،وعلى تعزيز احرتام حقوق االنسان
واحلرايت االساسية للناس َيعا ،والتشجيع على ذلك يكون بال متييز سوآءا بسبب اجلنس
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أو اللغة او الدين دون تفريق يف ذلك بني النساء والرجال ( املادة  01الفقرة  03من

ميثاق االمم املتحدة .)1954

كما تضمن االعالن العاملي حلقوق االنسان لسنة  1948ما يشري اىل رفض التمييز
أبسلوب صريح بني االفراد والشعوب ،حيث نصت املادة  01من ذات االعالن على ميالد
َيع الناس أحرارا ومتساوين يف الكرامة واحلقوق ،وأن التمتع جبميع احلقوق املذكورة يف
فحوى االعالن تكون دون متييز مهما كانت مرجعته سوآءا بسبب اللون أو اجلنس أو اللغة
أو الدين أو الرأي السياسي أو غري السياسي ،أو ابلنظر اىل االصل الوطين أو االجتماعي
أو الثروة أو املولد أو أي وضع أخر ،كما ال َيوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو
القانوين أو الدويل للبلد أو االقليم الذي ينتمي إليه الشخص سوآءا كان مستقال أو موضوعا
حتت الوصاية أو غري ذلك ( انظر املادة  01و 02من االعالن العاملي حلقوق االنسان

لعام .)1948
ابإلضافة اىل ذلك تضمن العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية لعام 1966
مبدأ عدم التمييز مبوجب املادة  02منه وذلك بتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد ابحرتام
احلقوق اليت يشملها وكفالتها جلميع االفراد دون اي متييز بسبب العرق أو اللون أو اجلنس
أو اللغة أو الدين أو الرأي سوآءا كان سياسيا أو غري سياسي و ابلنظر اىل االصل القومي او
االجتماعي أو الثروة أو النسب وغريها من االسباب ( أنظر املادة  02من العهد الدويل

للحقوق املدنية والسياسية لعام  ،)1966كما نصت املادة  02الفقرة  02من العهد
الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام  1966على تعهد دول االطراف
يف هذا العهد أبن تضمن جعل ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف فحوى هذا العهد بريئة
من أي متيز بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سوآءا كان سياسيا
أو غري سياسي أو االصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب أو غري ذلك من
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األسباب ( أنظر املادة  02الفقرة  02من العهد الدويل للحقوق االقتصادية االجتماعية
والثقافية لعام .)1966

ابإلضافة اىل ذلك فقد نصت العديد من االتفاقيات الدولية على ايالء الرعاية
العامة واخلاصة ملنع التمييز حيث نصت املادة  02يف فقرهتا  03من اعالن االمم املتحدة
للقضاء على َيع اشكال التمييز العنصري لسنة  1963على اختاذ التدابري امللموسة،
خاصة لتأمني النماء الكايف واحلماية الكافية لألفراد الذين ينتمون اىل بعض اجلماعات
العرقية ،وهذا يف سبيل ضمان متتعهم التام ابحلقوق واحلرايت السياسية دون تفاوت بني
خمتلف اجلماعات العرقية ،ابإلضافة اىل ما جاءت به املادة  03من ذات االعالن على
بذل جهود خاصة ملنع التمييز بسبب العرق أو اللون أو االصل االثين السيما يف كل من
ميدان احلقوق املدنية وممارسة حق املواطنة والتعليم والدين والعمل واالسكان ،كما نصت
املادة  04على اختاذ تدابري فعالة من شأهنا اقامة ادانة التمييز العنصري من خالل سن
التشريعات الضرورية والالزمة حلظر مثل هذا التمييز.
كما وصفت املادة  09يف فقرهتا  02من ذات االعالن كل حتريض على العنف
وكل عمل من اعمال أيتيه أي من االفراد أو املنظمات ضد أي عرق أو أي َاعة من لون
أو أصل إثين أخر بكونه جرمية ضد اجملتمع حتت طائلة توقيع اجلزاء مبوجب القانون من
خالل التدابري التشريعية ملالحقة املنظمات القائمة بتعزيز التمييز العنصري والتحريض عليه(:

أنظر املواد  02الفقرة  03واملادة  03واملادة  04واملادة  09الفقرة  02من إعالن
األمم املتحدة للقضاء علي مجيع أشكال التمييز العنصري.)1963 ،
دور التعاون الدويل يف احلماية من التمييز وخطاب الكراهية
لإلانبة القضائية دور فعال يف جمال التعاون الدويل ،وذلك يف سبيل منع ومكافحة
خمتلف اجلرائم ومالحقة مرتكبيها السيما جرائم التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما من
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خالل التحقيقات والتحرايت القضائية يف تلك اجلرائم املنصوص عليها ضمن القانون
 ،05/20حيث ينصرف مدلول االانبة القضائية يف الفقه القانوين أبهنا عمل مبقتضاه
تفوض السلطة القضائية املختصة اساسا ابلنظر يف نزاع معني اىل سلطة قضائية أخرى يف
دولة اجنبية للقيام نيابة عنها إبجراءات التحقيق يف واقعة معينة او ابختاذ إجراء او اكثر من
االجراءات الالزمة للفصل يف الدعوى وذلك حني يتعذر على السلطة القضائية املعنية اختاذ
االجراءات بنفسها ( بن عودة نبيل ،مرجع سابق الذكر ،ص .)358

ومن املسلم به ان االانبة القضائية ال تتم اال بتقدمي طلب من السلطات
القضائية املختصة يف الدولة املنيبة -الطالبة -اىل السلطات القضائية املختصة يف الدولة
املنابة  -املطلوب اليها ،-حيث تقوم الدولة املنيبة بفحص ودراسة الطلب املقدم للتأكد
من توافر شروط االانبة القضائية املنصوص عليها يف تشريعاهتا الوطنية واالتفاقيات الدولية
اليت تكون الدولتان املنيبة واملنابة طرفا فيها ،وعلى ضوء ذلك تقوم الدولة املنابة املقدم اليها
الطلب تنفيذ طلب االانبة القضائية أو رفضه وإعادته بعد ذلك اىل السلطة القضائية االصلية
املختصة ( املرجع نفسه ،ص .)359
وعليه فاإلانبة القضائية هي ألية من أليات التعاون الدويل اليت تتم على مستوى
االختصاص القضائي الدويل ،فهي مبثابة تعاون يف جمال االجراءات الدولية سوآءا كانت
جزائية او مدنية او جتارية ،غرض ذلك يتجسد يف معاونة األجهزة القضائية يف الدول،
لينعكس ذلك على العدالة الدولية ومحاية مصاحل االفراد.
املشرع اجلزائري أشار على ذلك مبوجب املادة  43من القانون  05/20خبصوص
التحرايت أو التحقيقات القضائية اجلارية ملعاينة اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون
وكشف مرتكبيها إبمكانية اللجوء اىل التعاون القضائي الدويل ،وهذا مع مراعاة االتفاقيات
الدولية ومبدأ املعاملة ابملثل يف ذلك  ،ليأكد كذلك مبوجب املادة  44من القانون 05/20
أن االستجابة لطلبات التعاون القضائي الدويل الرامية لتبادل املعلومات أو اختاذ أي إجراءات
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حتفظية يتم وفقا لالتفاقيات الدولية ذات الصلة واالتفاقات الدولية الثنائية ومبدأ املعاملة
ابملثل.
واجلدير ابلذكر أنه ومبوجب أحكام املادة  43الفقرة  02ميكن يف حالة االستعجال
قبول طلبات التعاون القضائي الدويل ،إذا وردت عن طريق وسائل االتصال السريعة مبا يف
ذلك أجهزة الفاكس أو الربيد اإللكرتوين ،وذلك بقدر ما توفره هذه الوسائل من شروط
أمن كافية للتأكد من صحتها.
غري أن املشرع اجلزائري يف مقابل ما حتمله االانبة القضائية من إَيابيات استثىن
مبوجب املادة  45من القانون  05/20تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدويل إذا كان من
شأهنا املساس ابلسيادة الوطنية أو النظام العام.
خامتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
إذا كان القانون وليد الظاهرة االجتماعية ،وإذا كانت الظاهرة االجتماعية
بطبيعتها تعتمد على اسلوب التكرار والشعور إبلزاميتها حىت تكتسب وصف الظاهرة فنقول
من وجهة نظران أن اجلزائر وطبيعة اجملتمع اجلزائري مل تعرف هذه الظاهرة ال من زمن بعيد
وال قريب بل عكس ذلك فإن سن مثل هذه التشريعات هو ضرب صارخ ملرجعية اجلزائر
وملبدا الوحدة الوطنية كونه يعزز التمييز والتفرقة أكثر مما حيارهبا ،فإدراجه يف القانون هو
تسليم بوجوده واقعيا ،وهو ما يطرح الدهشة واالستغراب عن اصدار املشرع اجلزائري
لقانون يتضمن منع التمييز وخطاب الكراهية حتت مصادقة نواب الربملان يف جمتمع ال ميارس
هذه األفة ،حيث خيلو سجله التارخيي والديين والثقايف من ذلك ،وحىت وان وجدت فمن
ابب الصدفة وفقط لكون الشاذ حيفظ وال يقاس عليه
حبيث نقول أن املكون البشري للدولة اجلزائرية مؤسس على التعددية االثنية لغواي
ومذهبيا وليس على التضاد العرقي كما هو الوضع يف جمتمعات اخرى حىت نقوم بسن مثل
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هذه القوانني ،كما أن طبيعة الكراهية احلقيقة حمل االستهجان من طرف اجملتمع الدويل
والقانون الدويل هي تلك املبنية على أسس طائفية أو دينية أو عرقية ،ومن جهة اخرى
كذلك وجب وضع فواصل دقيقة للتميز بني حرية الرأي والتعبري من جهة وخطاب الكراهية
من جهة اخرى ،مع حتديد املسؤوليات يف طبيعة الشخص املتلفظ مبا من التمييز والكراهية،
ألنه ال ميكن الوقوف فقط على طبيعة املصطلح بقدر الوقوف على املعىن والغاية احلقيقة
من وراء ذلك.
ابإلضافة اىل ذلك كان يفرتض ابملشرع اجلزائري حتديد املسؤوليات اجتاه كل من
يصدر عنه خطاب حيمل يف داللته على التميز والكراهية ،مع حتديد طبيعة االشخاص
املخاطبني هبذا التجرمي ،حيث ال يعقل خماطبة عوام الناس هبذا القانون ابملوازاة مع خطاابت
صادرة عن جهات مسؤولة يف دواليب مؤسسات الدولة.
قائمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املراجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع واملصادر
-1

القرآن الكرمي

القانون  05/20املؤرخ يف  05رمضان عام  1441املوافق  28أبريل
-2
سنة  2020يتعلق ابلوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ،اجلريدة الرمسية
للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ،العدد  25الصادرة يف  06رمضان عام  ،1441املوافق
 29أبريل .2020
حاجة وايف ،2020 :خطاب الكراهية بني حرية التعبري والتجرمي،
-3
دراسة من منظور أحكام القانون والقضاء الدوليني ،اجمللة الدولية للبحوث القانونية
والسياسية ،اجمللد  ،4العدد  ،1جامعة عبد احلميد بن ابديس ،مستغامن ،اجلزائر ،من ص
 67اىل ص .84
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بن عودة نبيل ،نوار حممد ،2020 :الصالحيات احلديثة للضبطية
-4
القضائية للكشف ومالحقة مرتكيب اجلرائم املتعلقة ابلتمييز وخطاب الكراهية " التسرب
االلكرتوين منوذجا" ،جملة االكادميية للبحوث يف العلوم االجتماعية ،اجمللد  ،01العدد ،02
املركز اجلامعي إليزي ،اجلزائر ،من ص  314اىل ص . 334
بن عودة نبيل ،بن قارة مصطفى عائشة ،2020 :جوان ،التعاون
-5
القضائي بني الدول ودوره يف مكافحة اجلرائم املتعلقة ابلتمييز وخطاب الكراهية يف التشريع
اجلزائري ،جملة املفكر للدراسات القانونية والسياسية ،اجمللد  ،03العدد  ،02جامعة اجلياليل
بونعامة ،مخيس مليانة ،اجلزائر ،من ص  357اىل ص .367

األزهر لعبيدي ،2020 :جرائم التميز وخطاب الكراهية يف التشريع
-6
اجلزائري ،قراءة يف القانون  05/20املتعلقة ابلوقاية من التمييز وخطاب الكراهية
ومكافحتهما على ضوء االتفاقيات الدولية حلقوق االنسان ،اجمللة الدولية للبحوث القانونية
والسياسية ،اجمللد  04العدد  ،01خمرب السياسات العامة وحتسني اخلدمة العمومية ابجلزائر،
كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة الوادي ،اجلزائر ،من ص  27اىل ص .66
حلمي شعراوي ،2001:رايح العنصرية تعصف ببلدان اجلنوب ،مركز
-7
البحوث العربية واالفريقية ، ،واملوجود على الرابط االيت :

https://www.mobt3ath.com/pdf.php?ext=pdf&id=13186&tit=%D9%83%D8
%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84_%D8%
A7%D8%B3%D9%85_%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%89_%D8%B4%
_D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%89_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%
D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D8%
B5%D9%81_%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%

،D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8

كرمية مزوز ،04 ،2016 :مارس ،خطاب الكراهية من خالل وسائل
-8
االعالم وأثره على مسألة محاية املؤسسات االعالمية زمن النزاعات املسلحة ،اجمللد ،04
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العدد  ،03جملة مقارابت ،جامعة زاين عاشور ،جللفة ،اجلزائر ،من ص  ،388اىل ص
.402
أمحد عزت ،فهد البنا ،هناد عبود ،خطاابت التحريض وحرية التعبري –
-9
احلدود الفاصلة -مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،بدون سنة ،موجودة على الرابط االيت :
https://www.academia.edu/6592181/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A
8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%
D9%8A%D8%B6_%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8
%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A
7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D
9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9

 2020/10/04على الساعة .19:33

 ،مت االطالع عليه بتاريخ

االمم املتحدة :اجلمعية العامة ،تعزيز احلق يف حرية الرأي والتعبري
-10
ومحايته ،الدورة  67البند  60من جدول االعمال املؤقت ،مسائل حقوق االنسان مبا يف
ذلك النهج البديلة لتحسني التمتع الفعلي حبقوق االنسان واحلرايت االساسية 07 ،سبتمرب
اليت :
الرابط
على
واملوجود
،2012
 ،https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/67/357مت االطالع عليه بتاريخ
 2020/08/14على الساعة .14.07

إعالن األمم املتحدة للقضاء على َيع أشكال التمييز العنصري اعتمد
-11
ونشر علي املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة ( 1904د )18-املؤرخ يف  20تشرين
الثاين/نوفمرب  ،1963مت االطالع عليه بتاريخ  2020/09/09وهو موجود على الرابط
االيت : http://hrlibrary.umn.edu/arab/b009.html.

االتفاقية الدولية للقضاء على َيع أشكال التمييز العنصري لعام
-12
 ،1965اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم
املتحدة  2106ألف (د )20-املؤرخ يف  21كانون األول/ديسمرب  ،1965اتريخ بدء
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النفاذ 4 :كانون الثاين/يناير  ،1969وفقا للمادة  ،19وهي موجودة على الرابط االيت :
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b010.html.

االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم ،اعتمدها املؤمتر العام
-13
ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ،يف  14كانون األول/ديسمرب  ،1960يف دورته
احلادية عشرة ،اتريخ بدء النفاذ 22 :أاير/مايو  ،1962وفقا ألحكام املادة  ،14هي
موجودة على الرابط االيت  ،: http://hrlibrary.umn.edu/arab/b014.htmlمت
االطالع عليها بتاريخ  2020/09/15على الساعة .19:42

مركز هردو لدعم التعبري الرقمي ،خطاابت الكراهية وقود الغضب ،نظرة
-14
على مفاهيم اساسية يف االطار الدويل ،القاهرة ،مصر ،2017 ،واملوجود على الرابط
:
االيتhttps://hrdoegypt.org/wp-
content/uploads/2017/01/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7
%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%

 ،A9.pdfمت االطالع عليه بتاريخ  2020/09/23على الساعة .19:58

-15
حزيران/يونيه

ميثاق االمم املتحدة ،صدر مبدينة سان فرانسيسكو يف 26
االيت :
الرابط
على
موجود
وهو
،1945

http://hrlibrary.umn.edu/arab/a001.html.

االعالن العاملي حلقوق االنسان ،اعتمد ونشر على املأل مبوجب قرار
-16
اجلمعية العامة لألمم املتحدة  217ألف (د )3-املؤرخ يف  10كانون األول/ديسمرب
االيت :
الرابط
على
موجود
وهو
،1948
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html.
العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية لعام  ،1966اعتمد وعرض
-17
للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  2200ألف (د-
 )21املؤرخ يف  16كانون/ديسمرب 1966اتريخ بدء النفاذ 23 :آذار/مارس ،1976
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العدد 05 :الشهر 03السنة2021:
الماييز وخطاب الكراهية بني القانون  05/20واالتفاقيات
الدولية

وفقا

ألحكام

املادة

،49

وهو

موجود

على

الرابط

االيت :

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html.

العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام ،1966
-18
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة
 2200ألف (د )21-املؤرخ يف  16كانون األول/ديسمرب  1966اتريخ بدء النفاذ3 :
كانون الثاين/يناير  ،1976وفقا للمادة  ،27هو موجود على الرابط االيت :
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html.

إعالن األمم املتحدة للقضاء على َيع أشكال التمييز العنصري،
-19
اعتمد ونشر علي املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة

(1904د )18-املؤرخ يف  20تشرين الثاين/نوفمرب  ،1963وهو
-20
موجود على الرابط االيت : http://hrlibrary.umn.edu/arab/b009.html.
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