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وال�شالة  الرحيم  الرحمـن  اهلل  ب�شم  الرئي�ص:  ال�سيد 

وال�شالم على اأ�شرف املر�شلني؛ اجلل�شة مفتوحة.

وم�شاعديهم؛  احلكومة  اأع�شاء  بال�شادة  الرتحيب  بعد 

من  املوقف  حتديد  اجلل�شة  هذه  اأعمال  جدول  يقت�شي 

م�شروعي قانونني �شدرا مبوجب اأمرين رئا�شيني وهما:

1 - ن�ص القانون املت�شمن املوافقة على الأمر رقم 01-15، 
 ،2015 �شنة  يوليو   23 املوافق   1436 عام  �شوال   7 يف  املوؤرخ 

واملت�شمن قانون املالية التكميلي ل�شنة 2015؛

رقم  الأمر  على  املوافقة  املت�شمن  القانون  ن�ص   -  2
يوليو   23 املوافق   1436 عام  �شوال   7 املوؤرخ يف   ،02-15
 ،155-66 رقم  الأمر  ويتمم  يعدل  الذي   ،2015 �شنة 

املوؤرخ يف 18 �شفر عام 1386 املوافق 8 يونيو �شنة 1966، 

واملت�شمن قانون الإجراءات اجلزائية، املعدل واملتمم.

الأول  القانون  م�شروع  تقدمي  يف  ن�شرع  اإطالة  دون  ومن 

والكلمة لل�شيد وزير املالية.

ال�سيد وزير املالية: ب�شم اهلل واحلمد هلل وال�شالة وال�شالم 

على مولنا ر�شول اهلل.

�شيدي الرئي�ص،

ال�شيدات وال�شادة اأع�شاء املجل�ص املوقر،

ال�شادة اأع�شاء احلكومة،

اأمام جمل�شكم  اأقدم  اأن  اأخرى،  مرة  �شعيدة،  ملنا�شبة  اإنها 

املوقر، الأمرية الرئا�شية التي مت مبقت�شاها ن�شر القانون التكميلي 

ل�شنة 2015، الذي يكت�شي طابعا خا�شا، نظرا لل�شياق الذي 

ميّيز �شنة 2015.

ا�شتعجايل  القانون تدابري ذات طابع  ويت�شمن ن�ص هذا 

باتت  التي  التعديالت  بع�ص  تدخل  اأن  �شاأنها  من  والتي 

�شمن  للحكومة  القت�شادي  العمل  لتح�شني  �شرورية 

ال�شياق املذكور.

�شيدي الرئي�ص،

ال�شيدات وال�شادة الأع�شاء،

باأهم املحاور التي ت�شمنها قانون  اأذكر  اأن  اأود يف عجالة 

املالية التكميلي ل�شنة 2015 والتي اأوجزها كما يلي:

- لقد طبعت الو�شعية القت�شادية واملالية على امل�شتوى 

اخلام،  للبرتول  العاملية  الأ�شعار  انخفا�ص  با�شتمرار  الدويل 

اإثر تراجع النمو العاملي، بفعل �شعف منو الن�شاط يف الدول 

املتقدمة، �شيما الدول الأوربية وتباطوؤ النمو القت�شادي يف 

الدول النا�شئة.

اإن املنحى املرتاجع ملتو�شط �شعر البرتول اجلزائري و�شعر 

2014، ما فتئ يزداد  البرتول العاملي، امل�شجل يف نهاية �شنة 

 ،2015 ل�شنة  الأوىل  الأ�شهر  ويف  الأوىل  اخلم�شة  الأ�شهر  يف 

مقابل  متو�شطا،  للربميل،  دولرا   47 قيمته  بلغت  بحيث 

اأي   ،2014 ل�شنة  الفرتة  بنف�ص  للربميل  اأمريكي  دولر   109
ت�شبب يف  مما  بانخفا�ص لالأ�شعار يف ذلك الوقت بن�شبة %47، 

حم�سر اجلل�سة العلنية ال�ساد�سة

املنعقدة يوم الأحد 23 �سفر 1437

املوافق 6 دي�سمرب 2015

الرئا�سة: ال�شيد عبد القادر بن �شالح، رئي�ص جمل�ص الأمة.

متثيل احلكومة:

-  ال�شيد وزير املالية؛

- ال�شيد الوزير املنتدب لدى وزير املالية، مكلف بامليزانية وال�شت�شراف؛

- ال�شيد وزير العدل، حافظ الأختام؛

- ال�شيد وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة العا�سرة

والدقيقة اخلام�سة والأربعني �سباًحا
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 %45 بـ  الوقت  ذلك  يف  املحروقات  ت�شدير  مداخيل  تراجع 

هي  التي  البرتولية  اجلباية  ناجت  من   %32 بـ  وبانخفا�ص 

اجلباية الأ�شا�شية والتي كانت اأ�شا�شية يف متويل امليزانية.

يخ�ص  فيما  النخفا�ص،  نحو  التطورات  لهذه  كان  لقد 

املداخيل التي يوفرها ن�شاط قطاع املحروقات، وقع �شلبي على 

التوازنات الداخلية واخلارجية لبالد، ويندرج - اإذن - قانون 

املالية التكميلي ل�شنة 2015 �شمن م�شعى تكييف الإطار 

القت�شادي اجلزئي واملايل مع املعطيات ال�شائدة، من خالل 

اإجراءات ذات طابع مايل وجبائي من جهة، وتدابري  اتخاذ 

من اأجل �شبط اأح�شن، مو�شول بدعم ن�شاط اقت�شادي من 

النخفا�ض  ال�شلبية  االآثار  من  للتخفيف  وذلك  ثانية،  جهة 

املداخيل على ميزان املدفوعات وعلى ميزان الدولة.

ي�شتهدف - اإذن - القانون التكميلي ل�شنة 2015، من 

العمومية،  للنفقات  اأكرب  اإدراج عقلنة  ي�شتهدف،  ما  �شمن 

والتح�شني  للمواطنني  ال�شرائية  القوة  على  احلفاظ  مع 

على  للمحافظة  العمومية  اخلدمات  لنوعية  التدريجي 

ال�شيا�شة الجتماعية و�شيا�شة الت�شامن الوطنية.

موا�شلة  على  احلكومة  عزم  القانون  هذا  يوؤكد  كما 

والتي  الأولوية  وذات  ال�شرورية  العمومية  ال�شتثمارات 

التدابري  اتخاذ  اإىل جانب  منو،  باملحافظة على معدل  ت�شمح 

الق�شري،  املالية يف املدى  توازناتنا  لو�شع حد لالختالل يف 

يف املدى املتو�شط ويف املدى الطويل.

وا�شتند القانون اإىل التاأطري القت�شادي كالتايل:

- بقاء ال�شعر املرجعي ل�شعر البرتول بـ 37 دولرا اأمريكيا.

- مراجعة �شعر الربميل اخلام يف اأوا�شط 2015 بـ 60 دولرا.

- اإرتفاع �شعر �شرف الدينار الأمريكي اإىل 98 دينارا للدولر.

م�شتوى،  اإىل  لي�شل  البرتول  ت�شدير  انخفا�ص  توقع   -

خالل �شنة 2015، 33 مليار دينار لل�شنة.

ال�شلع  تدفقات  يخ�ص  فيما  النخفا�ص  نحو  مراجعة   -

امل�شتوردة، لت�شل اإىل 57 مليار دولر توقعا، وذلك بعد انتهاج 

�شيا�شة التحكم يف ال�شترياد من طرف ال�شلطات العمومية.

لت�شل  عليه،  كانت  عما  ال�شرف  احتياطات  تقل�ص   -

خالل �شنة 2015، 151 مليار دولر، اأي ما يعادل 25 اإىل 

ال�شلع. ا�شترياد  من  �شهرا   25
 ،%4 يزيد عن  اإىل م�شتوى ل  الت�شخم  ن�شبة  - و�شول 

مقارنة  ن�شبي،  بت�شارع  املطبوع  امل�شجل  للمنحى  مراعاة 

بنف�ص الفرتة ل�شنة 2014.

 ،3.8 اإىل  لت�شل  القت�شادي،  النمو  ن�شبة  يف  اإرتفاع   -

مقابل 3.4 املتوقعة واملرتكزة على ن�شبة منو خارج املحروقات 

اإىل  املحروقات  ت�شل خارج  اأن  املرتقب  ومن  و�شلت  التي 

.%5.1
- بقاء اجلباية البرتولية املقيدة يف امليزانية عند مبلغ 1700 

مليار دينار وتوقع و�شول قيمة اجلباية البرتولية احلقيقية اإىل 

2400 مليار دينار، حم�شوبة يف ذلك الوقت على اأ�شا�ص 60 
العادية  الإيرادات  و�شول  وتوقع  للربميل،  اأمريكيا  دولرا 

غري البرتولية لأول مرة اإىل م�شتوى مقبول وهو 3229؛ واأود 

جمل�ص  اأع�شاء  وال�شادة  ال�شيدات  الرئي�ص،  �شيدي   - هنا 

وي�شتمر هذا   ،2015 �شنة  ابتداء من  باأنه  اأقول  اأن   - الأمة 

امل�شعى اإىل �شنة 2016 و2017، بداأت اجلباية غري البرتولية 

ترتفع ب�شفة حم�شو�شة عن اجلباية البرتولية، وبداأنا يف هذا 

امل�شعى الذي يخرجنا من تبعية كاملة للبرتول وجلبايته اإىل 

اإنه خالل  واإىل اجلباية احلقيقية، بحيث  القت�شاد احلقيقي 

دينار من اجلباية غري  مليار   3000 بـ  ال�شنة  �شننهي   2015
البرتولية وبـ 1600 تقريبا من اجلباية البرتولية، وهذا امل�شعى 

هو امل�شعى املبتغى بالن�شبة لالقت�شاد القادم.

اأهداف م�شروع قانون املالية التكميلي اإذن، هي املحافظة 

�شندوق  على  كذلك  واملحافظة  الكربى  التوازنات  على 

�شبط الإيرادات الذي يعترب �شندوق الدخار لالأمة.

من  التوفريات  تتاأتى  النفقات؛  �شرف  حت�شني  جمال  يف 

قانون  يف  متوقعة  ميزانياتية  توفريات  النفقات،  تر�شيد  خالل 

املوارد  حيث  من  املحقق،  التوفري  خالل  من  التكميلي،  املالية 

التح�شني  تنفيذ  عن  الناجمة  الإيرادات  يف  واملتمثلة  العادية 

والتح�شيالت اجلبائية ال�شتثنائية.

- التحكم يف النفقات من خالل اإعادة توزيع الإيرادات 

التي مت تخ�شي�شها لالإيرادات واملوؤ�ش�شات املعنية والتي مل 

يتم ا�شتعمالها.

االآمرين  عند  املتوفرة  املوارد  فائ�ض  مراعاة  �شرورة   -

بالدفع؛ اأق�شاط الدعم فيما يخ�ض �شدا�شيني ل�شنة 2015، 

واإعطاء  املقرر  الدعم  م�شتوى  على  املحافظة  �شمان  مع 

الأولوية للم�شاريع ال�شتثمارية وتوزيع بع�ص التخ�شي�شات 

قانون  يخ�ص  فيما  املوالية  التطورات  بت�شور  امل�شتعملة  غري 

نرتقب   - اهلل  �شاء  اإن   - فنحن  وبالتايل  التكميلي؛  املالية 

اأن يكون لدينا من �شيا�شة هذا الرت�شيد زيادات من حيث 

تر�شيد النفقات تزيد عن 242 مليار دينار، والتوفري يف نفقات 
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التجهيز من حيث امل�شاريع التي مل نبداأ يف تنفيذها بـ 104 

ال�شرورية  غري  الت�شيري  نفقات  يف  املحتمل  والتوفري  مليار، 

وغري الأ�شا�شية التي ل مت�ص ل بالأجور ول بالدعم بـ 122 

مليار دينار.

حوايل  الإيرادات  �شبط  �شندوق  ر�شيد  �شيبلغ  اإذن، 

هذه  لكل  نظرا  ال�شنة،  هذه  اآخر  يف  دينار  مليار   2500
الإجراءات.

وتخ�ص - اإذن - املحاور الكربى التالية:

- تعزيز دعم ال�شتثمار واملوؤ�ش�شات املنتجة،

- حت�شني املوارد اجلبائية على امل�شتويني املحلي والوطني، 

املالية  قانون  يف  الأ�شا�شيان  وهما  والتبذير  الغ�ص  وحماربة 

التكميلي ل�شنة 2015.

ونحن �شائرون على هذا املنوال اإن �شاء اهلل.

القانون  اأتت يف  التي  اإذن؛  الت�شريعية  التدابري  م�شمون 

الذي در�شتموه هي التدابري االآتية:

- اإن�شاء ن�شبة تخ�ص ال�شريبة على اأرباح ال�شركات على 

يف  وم�شاهمة  حماية  و%26،   %23 ثالثة م�شتويات %19، 

خ�شو�شا  اجلزائر،  يف  م�شافة  بقيمة  تقوم  التي  ال�شركات 

الندماج  �شيا�شة  يف  لأننا  لل�شلع،  املنتجة  ال�شركات 

القت�شادي، وكل �شيء يزيد يف القيمة امل�شافة يف اجلزائر، 

لبد اأننا ن�شاهم يف تطويره.

- املراجعة نحو التخفي�ص على الدعم لن�شبة الر�شم على 

الن�شاط املهني، كذلك بالن�شبة لل�شركات والقطاعات التي 

تخلق قيمة م�شافة، مع تعوي�شات تاأتي بطرق اأخرى.

- تب�شيط اإجراءات الدفع على ال�شريبة اجلزافية؛ ال�شريبة 

اجلزافية التي اأتت وهي تو�شع الوعاء ال�شريبي، وقد دعمناها 

بتب�شيط فيما يخ�ص الإجراء حتى ن�شهل التح�شيل.

- مراجعة بع�ص الإجراءات ومنها اإلزامية اإيداع اخلم�ص 

لدى املوثق بالن�شبة لل�شركات، وخففنا كذلك من الناحية 

الإجرائية العقوبات املطبقة على التقوميات ال�شريبية، نبقى 

يف املراقبة لكن نخفف من الإجراءات الورقية.

- مراجعة ن�شبة حق الت�شجيل الإ�شايف بالن�شبة لالأ�شهم 

واحل�ش�ص الجتماعية من 50% اإىل 30%، كل هذا م�شاعدة 

كبرية،  باأعداد  عندنا  وهو  املوؤ�ش�شاتي،  الن�شيج  تو�شيع  يف 

ولكن من حيث �شعتها وحجمها فهي �شغرية.

الإيجاري  العتماد  لعمليات  بالن�شبة  الإعفاء  تدابري   -

بطرق  القت�شاد  متويل  يعزز  اأن  لبد  لأنه   )Le leasing(

وو�شائل واأدوات جديدة، منها عمليات العتماد الإيجاري 

وهي   )Le leasing( بالإجنليزية  اأو  بالفرن�شية  ي�شمى  ما  اأو 

داخل �شوقنا ولكن لبد لها اأن تتو�شع.

ال�شترياد  تخ�ص عمليات  التي  املواد  من  مادة  اإلغاء   -

ال�شكلية واملعاجلة اجلبائية التف�شيلية لفائدة ال�شعب النا�شئة، 

وهي اأكرث من 12 �شعبة، فيها قيمة م�شافة، فيها ا�شتثمارات 

يف الوطن، فبغر�ص ت�شجيع هذه الن�شاطات التي تخلق قيمة 

تدريجيا - جزءا كبريا  لتعو�ص -  وتاأتي  اجلزائر  اإ�شافية يف 

من الواردات، كذلك مت اقرتاح اإجراءات �شريبية حتفيزية، 

احلديدية  املنتوجات  م�ص   2015 قانون  ال�شعب  بني  ومن 

ن�شتهلكه  الذي  الأملنيوم  ومنتوجات  �شعبة مهمة  التي هي 

وكل      النباتية  الد�شمة  املواد  يخ�ص  ما  كل  مراحل  كثريا. 

بطريقة  ا�شتريادها  يتم  التي  واملكونات  القطع  يخ�ص  ما 

يقال هنا معزولة والتي ت�شكل جزءا من جمموعات موجهة 

ال�شيارات و�شناعة  الرتكيب، وخ�شو�شا �شناعة  ل�شناعات 

امل�شتقبلية،  الأدوات  من  كذلك  ميكانيكيا  يركب  ما  كل 

بداأنا  وقد  كبري  املجال  هذا  يف  ال�شترياد  من  م�شتوانا  لأن 

با�شتثمارات كبرية يف هذا املجال.

- اإعداد توزيع موارد �شريبية اأو �شبه �شريبية جممعة من 

طرف �شلطات ال�شبط، لأنه لدينا �شلطات ال�شبط؛ وبالتايل 

اأتاوات  جتمع  عندما  ال�شبط  �شلطات  فاإن  الإطار  هذا  ففي 

ذات طابع �شريبي، يجب جمعها لكي ت�شتعمل يف ميزانية 

الدولة.

�شيدي الرئي�ص،

له  �شيء  التكميلي،  املالية  قانون  يف  اأدخل  كذلك 

وزنه، و�شع اإطار ميزانياتي يف املدى املتو�شط، مت و�شع اإطار 

يحدد  �شنة،  كل  �شبطه  يتم  املتو�شط  املدى  يف  ميزانياتي 

وكذا  الدولة  ميزانية  ور�شيد  والنفقات  الإيرادات  توقعات 

اخلارجية  الدولة  مديونية  لأن  الداخلية،  الدولة  مديونية 

التاليتني، وهذا  لل�شنتني  ال�شفر،  يناهز  لزالت يف م�شتوى 

اأف�شل  وتاأطري  اأح�شن  متابعة  ل�شمان  �شروريا  يعد  احلكم 

ونخرج من �شنوية امليزانية اإىل ميزانية متعددة ال�شنوات.

اإىل  الإ�شارة  ميكن  الأخرى،  الت�شوية  لتدابري  بالن�شبة   -

من  يجب  عملية  وهي  لل�شريبة،  الإرادي  المتثال  عملية 

ورائها احتواء املوارد الكبرية املتواجدة خارج البنوك، ولكن 

هذا الإجراء يتما�شى ويتزامن مع عملية الت�شوية ال�شريبية، 

اأن  عليها  كان  التي  والأموال  الأموال،  جمع  فيها  الأ�شل 
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تدفع ك�شرائب، يدفع عليها ر�شم جزايف مربئ للذمة بن�شبة 

م�شادر  تكون  اأن  ويجب  هذا،  يف  م�شتمرون  ونحن   ،%7
تكون  واأل  م�شروعة،   - القانون  ين�ص  كما   - الأموال  هذه 

املتعلق  والت�شريع  العقوبات  قانون  اأحكام  من  جترمي  مو�شع 

مبحاربة تبيي�ص الأموال ومتويل الإرهاب.

يخ�ص  فيما  والأ�شخا�ص  املجموعات  و�شعية  وت�شوية 

مي�ص  اإجراءين  القانون  يف  اإدراج  ومت  الجتماعية،  احلماية 

ماأجور،  غري  لن�شاط  املزاولني  واالأ�شخا�ض  امل�شتخدمني 

وعقوبات  الزيادات  مب�شح  الجتماعية  للحماية  اخلا�شعني 

اإىل  املنتمني  قاعدة  نو�شع  حتى  اجلدولة،  واإعادة  التاأخري 

الأ�شخا�ص  و�شعية  كذلك  وت�شوية  الجتماعية  احلماية 

الطبيعيني الذين مل يندرجوا اإىل حد االآن يف نظام احلماية 

الجتماعية، فالبد اأن يكون كذلك.

- حت�شني اجلباية املطبقة على بع�ص املعامالت والن�شاطات، 

املركبات  املعامالت يف جمال  على  التعريفة  من  الرفع  فيها 

بر�شم  اأو ما ي�شمى  الر�شم  النظر يف  اإعادة  اجلديدة وكذلك 

توطني ال�شترياد كل ملف حمل الإقامة الذي اأعدنا النظر 

يف اجلباية املطبقة عليه.

يندرج  كاإجراء  الأمالك،  على  ال�شريبة  تقييم  اإعادة   -

�شمن الت�شامن الوطني، ويقرتح من جهة الرفع من اجلدول 

تعديل  ذلك  مع  وموازاة  الأمالك،  على  لل�شريبة  اجلبائي 

عتبة اخل�شوع اإىل 1 مليون دينار، بدل من 50 مليون دينار، 

اآليات حتديد قيم االأمالك  اإعادة النظر يف  وذلك حتى تتم 

بال�شرائب  املكلفة  الإدارات  باإ�شراك  لل�شريبة  اخلا�شعة 

والأمالك وال�شكن واجلماعات املحلية.

- تطبيق الأحكام املتعلقة بحق ال�شفعة، ولكن يف املجال 

ال�شفعة  حق  نظام  اإىل  اإ�شافة   - اإذن   - ونزيد  ال�شريبي، 

ال�شيادي، حق ال�شفعة ال�شريبي، بحيث اإن كل التنازلت 

على الأ�شهم واحل�ش�ص الجتماعية، احل�ش�ص يف ال�شركات 

عندما يتبني اأنها كانت حمل تخفي�ص يف قيمتها، يطبق عليها 

بال�شتثمار، فهذه حماية  املتعلق  القانون  اإجراء �شريبي من 

اأن  لبد  والتي  تتداول  التي  وللح�ش�ص  ل�شركاتنا  كذلك 

الت�شعرية ويكون  تتداول ب�شفة �شفافة ومب�شتوى مقبول من 

امل�شتوى �شوقيا.

على  املطبقة  ال�شمان  حقوق  مبالغ  حتيني  كذلك    -

املعادن الثمينة.

- اإعادة النظر يف احلقوق املطبقة على مكاتب الت�شال 

للموؤ�ش�شات الأجنبية، لأنه ظهر اأن اعتمادها لبد اأن يكون 

فيه ر�شم.

- تعوي�ض التخفي�ض من ن�شبة الر�شم على الن�شاط املهني 

اجلماعات  بخ�شو�ص  املحلية؛  اجلماعات  مبوارد  وتعزيزه 

املحلية زدنا الر�شم العقاري ورفع الر�شم على النفايات وعلى 

البنايات ل�شالح اجلماعات املحلية واإن�شاء اأو تعزيز �شندوق 

�شمان وت�شامن اجلماعات املحلية، مرتبطا يف ذلك باإ�شالح 

اجلباية املحلية، لأن النمو املحلي له نف�ص الأهمية بالن�شبة 

بالن�شبة  كبرية  اإيرادات  �شمان  وبالتايل  الوطني؛  للنمو 

للبلديات والوليات، حتى تكون غدا مواقع واأحوا�ص فنية 

حملية.

- ال�شماح للبلديات بتقدمي اإعانات لفائدة ميزانية الدولة، 

من اأجل تكري�ص الت�شامن املايل املحلي بني البلديات التي 

هي خمتلفة املداخيل، فقد مت هذا الإجراء لتمكني البلديات 

التي لديها فائ�ص من منح الدعم املايل لبلديات اأخرى على 

امليزانيات داخل كل ولية.

وكذلك يف القانون هناك تدابري لردع املمار�شات امل�شرة 

بالقت�شاد يف جمال ت�شريع العمل عندما يكون عدم احرتام 

الأجر  عن  يقل  اأجر  منح  يكون  وعندما  القانوين  ال�شن 

الوطني وعندما يتم ت�شغيل اأجانب من دون رخ�شة، وعندما 

فهناك  الجتماعي،  ال�شمان  يف  عمال  ت�شجيل  عدم  يتم 

اإجراءات ردع.

املالية  العقوبات  ت�شديد  املجال اجلمركي كذلك،  - يف 

وم�شاعفة العقوبة على املهربني؛ وكذلك اإن�شاء غرامة بـ %3 

اأر�شية  قطع  من  امل�شتفيدين  حق  يف  ال�شوق   قيمة  من 

 5 تفوق  مدة  بعد  ا�شتغاللها  يتم  مل  �شناعية،  وجهة  ذات 

�شنوات من تاريخ منح تلك الأرا�شي حتى ميكن ا�شتعمالها 

يف ا�شتثمارات اأخرى.

- الرفع من غرامات املعامالت يف جمال امل�شا�ص بحماية 

اإجراءات متت  هناك كذلك  هذا  مع  وبالتوازي  امل�شتهلك، 

بالن�شبة  اخلا�ص  التخ�شي�ص  ح�شابات  ت�شيري  عقلنة  يف 

للح�شابات التي انتهت مهلة ا�شتعمالها اأو بالن�شبة للح�شابات 

التي البد واأننا منر بها اإىل امليزانية العمومية.

�شيدي الرئي�ص،

ال�شيدات وال�شادة اأع�شاء املجل�ص،

اإن تبعية اقت�شادنا الكبرية للمحروقات، من �شاأنها اأن حتد 

املبذولة يف جمال  املجهودات  اأثر  من  املتو�شط  املدى  على 
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التنمية، مما ي�شتدعي انتهاج م�شعى ت�شيري اأمثل ملواردنا، مع 

احلر�ص على اإر�شاء قواعد تنويع اأكرث لقت�شادنا اأو لقت�شاد 

بلدنا، مع احلماية ومع املحافظة على الطبقات اله�شة وعلى 

�شيا�شة الت�شامن الوطني.

اإل  التجهيز  نفقات  جناعة  جت�شيد  ميكن  ل  اأنه  كما 

امل�شاريع  بتوجيه  وكذا  املهيكلة  للم�شاريع  الأولوية  باإعطاء 

بني  م�شرتك  متويل  نحو  التجاري  الطابع  ذات  ال�شتثمارية 

القطاعني العام واخلا�ص اأو بتمويلها كلية من طرف ال�شوق 

االأ�شياء  كل  يف  ال�شوقي  التمويل  اإىل  امليزانية  من  ومن�شي 

ول  التكوين  ول  ال�شحة  مي�ص  ل  �شوقي  طابع  لها  التي 

واإن  الجتماعية،  املرافق  ول  الإدارات  ول  العايل  التعليم 

الو�شعية املالية التي ت�شهدها بالدنا ت�شتدعي انتهاج م�شعى 

وحت�شني  النفقات  جناعة  موا�شلة  حول  يتمحور  ت�شامني، 

املوارد وتو�شيع رقعة النمو وكذلك حت�شني ما ي�شمى عندنا 

بالحتواء امل�شريف، لأن املوارد املتواجدة عندنا والتي ميكن 

تعبئتها، حت�شننا من اأي جلوء اإىل ا�شتدانة خارجية، اإذا ما مت 

جمعها واحتواوؤها داخل البنوك الوطنية.

اأع�شاء  �شكرا لكم �شيدي الرئي�ص وال�شيدات وال�شادة 

هذا املجل�ص املوقر.

ال�سيد الرئي�ص: �شكرا لل�شيد وزير املالية؛ والكلمة االآن 

لل�شيد مقرر جلنة ال�شوؤون القت�شادية واملالية، لتقدمي التقرير 

الذي اأعدته اللجنة يف املو�شوع، فليتف�شل م�شكورا.

الرئي�ص؛  �شيدي  �شكرا  املخت�سة:  اللجنة  مقرر  ال�سيد 

اأ�شرف  على  وال�شالم  وال�شالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�شم 

املر�شلني.

ال�شيد رئي�ص جمل�ص  الأمة املحرتم،

ال�شيد وزير املالية، ممثل احلكومة،

ال�شيد وزير العدل، حافظ الأختام،

ال�شيد وزير العالقات مع الربملان،

ال�شيد الوزير املنتدب لدى وزير املالية، مكلف بامليزانية 

وال�شت�شراف،

زميالتي، زمالئي، 

اأ�شرة الإعالم،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

املوقر  اأع�شاء جمل�شنا  م�شامع  على  اأعر�ص  اأن  ي�شرفني 

واملالية،  القت�شادية  ال�شوؤون  جلنة  اأعدته  الذي  التقرير 

على  املوافقة  املت�شمن  القانون  ن�ص  حول  الأمة،  ملجل�ص 

1436 املوافق  7 �شوال عام  املوؤرخ يف   ،01-15 الأمر رقم 

التكميلي  املالية  قانون  واملت�شمن   ،2015 �شنة  يوليو   23
ل�شنة 2015.

املقدمة

لقد داأبت احلكومة على تقدمي م�شروع قانون مالية �شنوي 

وتخلت منذ فرتة عن اللجوء اإىل قانون مالية تكميلي، وهو 

اأمر ا�شتح�شنه اأع�شاء جمل�ص الأمة كونه يوؤ�شر اإيجابيا على 

حتكم احلكومة يف العمليات املالية للدولة. 

والوطنية  الدولية  واملالية  القت�شادية  الظروف  اأن  غري   

اجلديدة واملتمثلة اأ�شا�شا يف تراجع النمو القت�شادي العاملي 

يف  متدنية  م�شتويات  اإىل  اخلام  النفط  برميل  �شعر  وانهيار 

مداخيل  على  �شلبيا  ذلك  وانعكا�ص  الدولية،  ال�شوق 

عن  الرتاجع  يف  فعله  له  كان  ال�شعبة،  العملة  من  اجلزائر 

ذلك التقليد، واللجوء مرة اأخرى اإىل تقدمي م�شروع القانون 

املت�شمن املوافقة على الأمر رقم 15-01، املوؤرخ يف7 �شوال 

عام 1436 املوافق 23 يوليو �شنة 2015، واملت�شمن قانون 

التحكم  اأجل  من  وهذا   ،2015 ل�شنة  التكميلي  املالية 

ب�شكل  للبالد  والقت�شادي  املايل  الو�شع  يف  اأكرب  ب�شكل 

عام، ول�شيما، تر�شيد النفقات، تخفيف حدة الختاللت 

الداخلية واخلارجية، تعزيز وب�شكل اأف�شل تاأطري الواردات 

تف�شي  اأن  �شاأنها  من  التي  العوامل  تقلي�ص  والتحويالت، 

ال�شعوبة مبكان  اأ�شبح من  واأنه  وبخا�شة  امليزانية،  اإىل عجز 

الإبقاء على امل�شتوى احلايل لالإنفاق العمومي.  

وقد اأحيل الن�ص املذكور، على جلنة ال�شوؤون القت�شادية 

الأمة،  جمل�ص  رئي�ص  قبل  من  الأمة،  ملجل�ص  واملالية، 

 ،2015 �شبتمرب   21 بتاريخ  �شالح،  بن  القادر  عبد  ال�شيد 

لأجل  اللجنة  فعقدت  حوله،  تقرير  واإعداد  درا�شته  ق�شد 

مبقر  �شبتمرب2015،  الأحد27  يوم  �شباح  اجتماعا  ذلك 

اللجنة،  القادر �شنيني، رئي�ص  ال�شيد عبد  برئا�شة  املجل�ص، 

اطلعت فيه على الن�ض والوثائق املرفقة به، وناق�شت جممل 

والإجراءات  ت�شمنها  التي  الت�شريعية  والتدابري  الأحكام 

انهيار  عن  الناجم  اجلديد  الو�شع  ملواجهة  اتخذت  التي 

اأ�شعار املحروقات، وكذا التدابري املتخذة لحتواء القت�شاد 

حتديد  و�شرورة  النفقات  تر�شيد  اإىل  تطرقت  كما  املوازي، 

اإىل  للموفدين  املخ�ش�شة  تلك  اإىل  وتو�شيعها  جمالتها 
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الأ�شا�شية  للمواد  الدولة  تقدمه  الذي  والدعم  اخلارج، 

كثريا        والذي  اله�شة  الفئات  ل�شالح  ال�شتهالك  الوا�شعة 

اأخرى،  بلدان  ملواطني  حتى  بل  اأهله،  لغري  يذهب  ما 

و�شجلت جملة من االأ�شئلة حول هذه النقاط.

واإعداد  الن�ص  هذا  بدرا�شة  تقوم  واللجنة  لبد  وكان 

الرحمان  ال�شيد عبد  التقرير من دعوة ممثل احلكومة،  هذا 

وفتح  الن�ص  حول  عر�ص  لتقدمي  املالية،  وزير  خالفة،  بن 

اللجنة  عقدته  الذي  الجتماع  يف  مت  ما  وهو  حوله،  نقا�ص 

 29 الثالثاء  يوم  �شبيحة  اللجنة،  رئي�ض  وبرئا�شة  بح�شوره 

�شبتمرب2015.

املحاور  والتحليل  بال�شرح  احلكومة  ممثل  تناول  وقد 

كما  ت�شمنها،  التي  الت�شريعية  والتدابري  للن�ص  الكربى 

ا�شتمع بدوره اإىل اأ�شئلة اأع�شاء اللجنة التي ا�شتملت على 

والقت�شادي  املايل  الو�شع  منها:  املوا�شيع،  من  الكثري 

للبالد يف ظل انخفا�ص اأ�شعار برميل النفط اخلام، وال�شيا�شة 

والإجراءات  جناعتها،  ومدى  ال�شدمة  املنتهجة لمت�شا�ص 

والتدابري الواردة يف الن�ص...اإلخ، يف حني قدم ممثل احلكومة 

من جانبه الأجوبة والتو�شيحات الالزمة ب�شاأنها.

 وقد ح�شر الجتماع ال�شيد طاهر خاوة، وزير العالقات 

مع الربملان، وال�شيد حاجي بابا عمي، الوزير املنتدب لدى 

من  وعدد  وال�شت�شراف،  بامليزانية  مكلف  املالية،  وزير 

املوظفني ال�شامني يف وزارَتي املالية والعالقات مع الربملان.

برئا�شة  مبكتبها  عمل  جل�شة  اللجنة  عقدت  وقد  هذا، 

رئي�ص اللجنة، �شبيحة يوم اخلمي�ص 1 اأكتوبر 2015، اأجرت 

اللجنة  بني  دار  الذي  النقا�ص  ملجريات  �شامال  تقييما  فيها 

وممثل احلكومة وو�شعت اللم�شات الأخرية على هذا التقرير 

عر�ض  مقدمة،  وهي:  رئي�شية  حماور  ثالثة  ت�شمن  الذي 

الن�ص ومناق�شته، راأي اللجنة وتو�شيات.

عر�ص الن�ص ومناق�شته

قدمه  الذي  العر�ص  اإىل  باخت�شار  يلي  فيما  �شنتطرق   

ممثل احلكومة، وزير املالية، حول الن�ص واملناق�شة التي دارت 

بينه وبني اأع�شاء اللجنة يف املو�شوع والأ�شئلة التي طرحت 

والردود التي قدمها ب�شاأنها.

اأول: عر�ص ممثل احلكومة لن�ص القانون

 قدم ممثل احلكومة خالل عر�شه لن�ص القانون املت�شمن 

املالية  قانون  املت�شمن   ،01-15 رقم  الأمر  على  املوافقة 

و�شرح  للن�ص  الرئي�شية  املحاور   ،2015 ل�شنة  التكميلي 

اأهم الأحكام والتدابري الت�شريعية التي ت�شمنها، موؤكدا اأن 

الغاية منها توفري موارد جديدة للخزينة العمومية، دون زيادة 

يف ال�شغط اجلبائي على املكلفني بال�شريبة، والتخفيف من 

العبء اجلبائي على املوؤ�ش�شات، وذلك من خالل: حتيني 

املعدلت وحت�شني مردودية املوارد العادية للدولة، وت�شجيع 

ال�شتثمار  وترقية  الوطني  الإنتاج  ودعم  وتعزيز  املوؤ�ش�شة 

وت�شهيله.

ثانيا: حمتوى الن�ض

رقم  الأمر  على  املوافقة  املت�شمن  القانون  ن�ص  يحتوي 

15-01، واملوؤرخ يف 23 يوليو �شنة 2015، واملت�شمن قانون 
املالية التكميلي ل�شنة 2015، على �شت وثمانني)86( مادة 

غطت املحاور الرئي�شية االآتية:

املالية  قانون  لتاأطري  الكلية  القت�شادية  املوؤ�شرات   - اأ 

التكميلي ل�شنة 2015 وكذا التدابري امليزانياتية:

-  برميل النفط اخلام يحتفظ ب�شعره املرجعي اجلبائي   1
املحدد بـ 37 دولرا اأمريكيا.

- تخفي�ص �شعر برميل النفط اخلام مبا يتنا�شب و�شعر   2
ال�شوق املقدر بـ 60 دولرا اأمريكيا.

الدولر  مقابل  اجلزائري  الدينار  �شرف  �شعر  - رفع   3
الأمريكي اإىل 98 دج، مقابل دولر اأمريكي واحد)1(.

 33.8 م�شتوى  اإىل  املحروقات  �شادرات  اإنخفا�ص   -  4
مليار دج.  

 57.3 اإىل  الب�شائع  من  الواردات  تدفق  اإنخفا�ص   -  5
مليار دولر  اأمريكي.

- تقل�ص احتياطات ال�شرف اإىل 151.5 مليار دولر.  6
بعني  الأخذ  مع   ،%4 اإىل  الت�شخم  معدل  اإرتفاع   -  7
العام  من  نف�شها  بالفرتة  مقارنة  الن�شبي  الت�شارع  العتبار 

.2014
مقابل   %3.8 اإىل  القت�شادي  النمو  معدل  اإرتفاع   -  8
القت�شادي  النمو  معدل  اأما  البداية؛  يف  املتوقع   %3.4
املالية  قانون  يف   %4.3 من  ف�شينتقل  املحروقات  خارج 

ل�شنة  التكميلي  املالية  قانون  ال�شنوي 2015 اإىل 5.1% يف 

 .2015
  وفيما يخ�ض التدابري امليزانياتية فهي كاالآتي:

عند  امليزانية  يف  املت�شمنة  البرتولية  اجلباية  - تظل   1
م�شتوى 1722.9 مليار دج.

ـ  اجلباية البرتولية املُح�شلة تبلغ 2433.7 مليار دج،   2
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ال�شوق   يف  اخلام  النفط  برميل  �شعر  اأ�شا�ص  على  وحت�شب 

بـ 60 دولرا اأمريكيا. 

دج. مليار   2987.4 تبلغ  العادية  املوارد  ـ   3
منها  دج،  مليار   8858.1 تبلغ  امليزانية  نفقات  ـ   4
دج  و3.781.448.830.000  للت�شيري  دج   4.972.278.494.000

للتجهيز.

الذي  الإيرادات  اإنخفا�ص ر�شيد �شندوق �شبط    - 5
بلغ 4408.5 دج عند نهاية 2014، ب�شبب التقل�ص الكبري 

م�شتوى  وب�شبب   ،2015 ل�شنة  املتوقع  القيمة  لفائ�ص 

القتطاعات لتمويل العجز.

ب - التدابري الت�شريعية التي ت�شمنها الن�ص:

      تتمحور هذه التدابري حول العديد من الأهداف ذات 

واملحلي،  الوطني  والجتماعي  والقت�شادي  املايل  الطابع 

من اأجل ترقية النمو واإنتاج ال�شلع واخلدمات، وتوفري موارد 

اجلبائي  العبء  من  والتخفيف  م�شتثمرة،  غري  اأو  جديدة 

الذي يثقل كاهل املوؤ�ش�شات، با�شتبعاد اإدراج م�شتوى عال 

تدابري  وهي  املحلية،  املالية  وحت�شني  اجلبائي،  ال�شغط  من 

تتعلق ل�شيما بـ:

ال�شركات  اأرباح  على  ال�شريبة  معدل  مراجعة   -  1
لي�شبح:

ال�شلع، اإنتاج  لأن�شطة   %19  -

والري،  العمومية  والأ�شغال  البناء  لأن�شطة   %23  -

وكالت  با�شتثناء  واخلدمات،  ال�شياحية  الن�شاطات  وكذا 

ال�شفر،

الأخرى. لالأن�شطة   %26 -

اإىل  املهني  الن�شاط  على  الر�شم  معدل  تخفي�ض   -  2
الإنتاج. لن�شاطات  بالن�شبة   %1

امللكيات  على  ال�شنوي  العقاري  الر�شم  حتيني   -  3
با�شتثناء تلك املعفاة  القانونية،  املبنية، مهما كانت طبيعتها 

من ال�شريبة.

املنزلية. النفايات  بجمع  اخلا�ص  الر�شم  مراجعة   -  4
الأمالك. على  ال�شريبة  ن�شبة  مراجعة   -  5

اجلديدة  ال�شيارات  على  الر�شم  تعريفة  مراجعة   -  6
امل�شتوردة اأو املقتناة حمليا.

امل�شتحق  ال�شكن  على  ال�شنوي  الر�شم  مراجعة   -  7
على املحالت ذات الطابع ال�شكني اأو املهني.

)حمل  الإرادي  اجلبائي  لالمتثال  برنامج  تاأ�شي�ص   -  8

اإخ�شاع جزايف مبعدل %7(.

عن  م�شتفيد  كل  عاتق  على  غرامة  تاأ�شي�ص   -  9
التابعة  ال�شناعي  الطابع  الأرا�شي ذات  التنازل عن  طريق 

لالأمالك اخلا�شة للدولة، والتي بقيت غري م�شتغلة.

لالأحكام  املخالفني  على  العقوبات  ت�شديد   -  10
الت�شريعية املتعلقة بت�شريح العمال.

امل�شادرة. الب�شائع  الغرامات على  قيمة  11 - م�شاعفة 
النفي�شة. املعادن  م�شنوعات  على  ر�شم  فر�ص   -  12

اخلا�شة  احل�شابات  تطهري  عمليات  موا�شلة   -  13
للخزينة.

ثالثا: فحوى النقا�ض الذي دار بني ممثل احلكومة واأع�شاء 

اللجنة

اأثارها  التي  النقاط  اإىل  باخت�شار  يلي  فيما  �شنتطرق   

الأع�شاء، خالل النقا�ص والردود والتو�شيحات التي قدمها 

ممثل احلكومة وم�شاعدوه ب�شاأنها:

طرحها  التي  واملالحظات  والن�شغالت  الأ�شئلة   - اأ 

الأع�شاء:

1 - هل تعترب الإجراءات املتخذة، يف اإطار قانون املالية 
باإجراءات  �شُتتبع  وهل  كافية،   2015 ل�شنة  التكميلي 

تكميلية لحقا، وما هي انعكا�شاتها على املواطن؟

اجلبائي  المتثال  برنامج  تنفيذ  ح�شيلة  هي  ما   -  2
الإطار  خارج  املتداولة  املالية  الكتلة  حلجم  نظرا  الإرادي، 

من  الإجراء  هذا  اإعفاء  يتم  مل  وملاذا  واملايل؟  البنكي 

اجلباية؟

الوطنية؟ العملة  قيمة  تخفي�ص  انعكا�شات  هي  - ما   3
»الن�شاطات  بعبارة  املق�شودة  الن�شاطات  هي  - ما   4
املالية  قانون  من   )2( املادة  ن�ص  يف  الواردة  الأخرى« 

التكميلي؟

ملاذا يتم اللجوء - يف كل مرة - اإىل مراجعة معدل   -  5
ن�شاطات  على  املفرو�شة  ال�شركات  اأرباح  على  ال�شريبة 

الإنتاج والت�شدير؟

- ملاذا مت اإخ�شاع الن�شاطات ال�شياحية ملعدل ال�شريبة   6
23% على اأرباح ال�شركات، وهذا على غرار الأن�شطة التي 

حتقق اأرباحا اأكرب؟ 

ال�شفر، وهذا  بتخفي�ص منحة  قام بنك اجلزائر  - ملاذا   7
يف الوقت الذي اأو�شى اأع�شاء املجل�ص ب�شرورة رفعها؟

املوؤ�شرات  بع�ص  بخ�شو�ص  تو�شيحات  - تقدمي   8
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 ،2015 ل�شنة  التكميلي  املالية  قانون  اإطار  يف  املعتمدة 

و�شرف  ال�شوق،  يف  اخلام  النفط  برميل  �شعر  غرار  على 

الدينار مقابل الدولر الأمريكي.

 - موؤخرا   - املقررة  الإجراءات  تنفيذ  ح�شيلة  هي  ما   -  9
ب�شاأن �شبط التجارة اخلارجية وتنظيمها، ول�شيما على م�شتوى 

تدفق الواردات؟  

ب - الردود والتو�شيحات التي قدمها ممثل احلكومة:

  قدم ممثل احلكومة ردوده وتو�شيحاته و�شروحاته حول 

طرحها  التي  والن�شغالت  واملالحظات  الأ�شئلة  جممل 

اأع�شاء اللجنة، كما اأحال بع�ص امل�شائل التقنية منها على 

م�شاعديه  للرد عليها، وفيما يلي هذه الردود باخت�شار: 

ممثل  اأو�شح  امليزانية،  نفقات  يف  للتحكم  بالن�شبة   -

ت�شتدعي  م�شتويات  بلغت  الت�شيري  نفقات  اأن  احلكومة 

التي  امليزانياتية  ال�شيا�شة  واأن  اخلا�شة،  واملتابعة  الرت�شيد 

اإىل  باللجوء  2015-2019، �شتكون  الفرتة  �شتطبق خالل 

بها،  املت�شلة  النفقات  تر�شيد  مع  الت�شيري،  نفقات  ت�شقيف 

اجلباية  اإيرادات  طريق  عن   %52 بن�شبة  ممولة  اأنها  علما 

اإىل  بها  الو�شول  هو  ذلك  من  املتوخى  والهدف  العادية، 

 .2019 �شنة   %80 اأو  حدود %75 

�شناديق  اأن  اأكد  التجهيز،  نفقات  يخ�ص  وفيما   -

ملياردج،   5000 يعادل  ما  على  تتوفر  اخلا�شة  التخ�شي�ص 

اأنه ل توجد  اأي  الدفع موجودة،  اأن اعتمادات  وهذا يعني 

اعتمادات دفع �شنوية من �شاأنها حتديد نفقات التجهيز، لأن 

كل اعتمادات الدفع متوفرة على م�شتوى هذه ال�شناديق، 

وكل ما يف الأمر اأنها مرتبطة بقدرة املوؤ�ش�شات على الإجناز.

زيادة على هذا، مت حتديد اللجوء اإىل ال�شركات الأجنبية 

يف اإجناز امل�شاريع مبنح الأولوية لل�شركات املحلية، اإىل جانب 

التجهيز، ل�شيما  املنتوج املحلي لإجناز م�شاريع  اإىل  اللجوء 

واأنه كان لهذه االإجراءات اآثار ملمو�شة على منو العديد من 

الفروع )مثل مواد البناء(.    

ويف ذات املنوال، يتم العمل على تطهري مدونة التجهيز 

العمومي، بالتن�شيق مع اجلماعات املحلية.  

فيما يخ�ص م�شتويات ال�شترياد، اأكد ممثل احلكومة اأنها   -

 %10 اأي  احلد،  هذا  عند  ت�شتقر  اأن  وُيتوقع  تراجعت بـ %10  

وهذا يفيد اأن فاتورة ال�شترياد �شتنخف�ص عموما بـ 5 اأو 6 مليار، 

اأمريكي عند نهاية ال�شنة؛ كما اأو�شح اأنه  مت اتخاذ اإجراءات 

اأخرى من اأجل خف�ص هاته الفاتورة بالن�شبة لقطاع اخلدمات 

يتم  كما  اأمريكي،  دولر  مليار   11 اخلزينة  يكلف  الذي 

العمل على حتفيز الفروع الإنتاجية املحلية، كلما ا�شتجابت 

للطلب، وهذا ق�شد حلولها حمل املنتجات امل�شتوردة.

الإطار  خارج  املتداولة  النقدية  الكتلة  حجم  وعن   -

البنكي واملايل، اأو�شح اأن الأموال التي ميكن ا�شتعادتها تبلغ 

املتداولة  الأموال  اأن حجم  علما  دج،  مليار   1500 حوايل 

هذا  ويف  مليار دج؛   3700 بـ  تقدر  الر�شمي  الإطار  خارج 

اأن اإجراءات مكافحة تبيي�ص الأموال معمول  اأفاد  الإطار، 

بها على م�شتوى البنوك، من اأجل تتبع م�شدر وم�شار هاته 

الأموال.

ممثل  اأ�شار  امليزانياتي،  النظام  ع�شرنة  بخ�شو�ص   -

املالية  ت�شيري  قواعد    - مرة  ولأول   - اإدخال  اإىل  احلكومة 

التكميلي  املالية  قانون  من   50 املادة  مبوجب  العمومية، 

2015، ويتعلق الأمر بتحديد الإطار امليزانياتي على املدى 
الإيرادات  املقبلة،  لل�شنوات  ي�شمل،  والذي  املتو�شط، 

الدولة،  مديونية  الأمر  اقت�شى  واإن  والأر�شدة  والنفقات 

على  امليزانياتية  لل�شيا�شة  اأح�شن  بتوقع  �شي�شمح  ما  وهذا 

املدى املتو�شط، و�شُيح�شن الإعالم املايل و�شفافيته.

ُمدركة  العمومية  ال�شلطات  اأن  اأكد  اأخرى،  جهة  من 

يف  تنخرط  جعلها  مما  احلايل،  امليزانياتي  النظام  ملحدودية 

من  الرفع  اأجل  من  العمومية  املالية  ت�شيري  ع�شرنة  م�شعى 

اآنيا - لطلبات  فاعلية االقت�شاد الوطني، وتقدمي االأجوبة - 

قيد  امللف  اأن  كما  �شواء،  حد  على  واملوؤ�ش�شات  املواطنني 

وثقل  لتعقد  نظرا  وهذا  املالية،  وزارة  م�شتوى  على  االإثراء 

هذا الأخري. 

وعن م�شاألة اإعادة تقييم م�شاريع التجهيز العمومي،   -

�شروط  يحدد  تنظيمي  اإطار  ثمة  اأنه  احلكومة  ممثل  اأو�شح 

وهذا  »الن�شج«  مفهوم  اأدخل  اإذ  امل�شاريع،  هاته  ت�شجيل 

فال  ت�شيريه،  وطريقة  امل�شروع  حجم  كان  مهما  اأنه  يعني 

على  وعطفا  الدرا�شات،  من  النتهاء  قبل  ت�شجيله  ميكن 

هذا، اأن�شاأت الدولة هيئة للت�شديق على الدرا�شات اخلا�شة 

تقييمها  مبلغ  يتجاوز  التي  امل�شاريع  واأن  الكربى،  بامل�شاريع 

الوزراء. جمل�ص  ملوافقة  تخ�شع   %15
عدة  اإىل  يرجع  التقييم  اإعادة  م�شكل  اأن  واأو�شح 

املقاولت،  قدرة  عدم  العقارية،  الأوعية  انعدام  عوامل: 

نق�ص الدرا�شات، التاأخر يف اإطالق املناق�شات؛ وعليه، فاإن 

امل�شكل ل يتعلق ب�شوء الت�شيري، علما اأن مبلغ اإعادة التقييم 
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انتقل من 1100 مليار دج �شنة 2007 اإىل 300 اأو400 مليار 

دج حاليا. 

واملعنية  الأخرى  بالأن�شطة  املق�شود  وبخ�شو�ص  ـ 

بـمعدل 26%، يف جمال ال�شريبة على اأرباح ال�شركات، 

اأو�شح اأنها تخ�ص ـ ل�شيما ـ عمليات البنوك، التاأمينات، 

الطبية،  الأن�شطة  املنجمية،  الأن�شطة  البرتولية،  الأن�شطة 

بالإ�شافة اإىل اأن�شطة ال�شترياد. 

وبخ�شو�ص العملة الوطنية، اأكد اأن �شعر �شرف الدينار  ـ 

يرتبط بقوة القت�شاد الوطني وحتدده قدرته التناف�شية؛ وهو ما 

يتعني اأن نعمل على اأن يكون عليه اقت�شادنا، لبعث الثقة يف 

العملة الوطنية وهو اأمر ممكن، وكذا العمل مع باقي القطاعات 

ال�شناعة،   قطاع  ول�شيما  الثقة،  هاته  ل�شرتجاع  الأخرى 

ول�شيما من خالل مكافحة: التهريب، وت�شخيم الفواتري.

راأي اللجنة

ياأتي تقدمي ن�ص القانون املت�شمن املوافقة على الأمر رقم 

15-01، املوؤرخ يف 7 �شوال عام 1436 املوافق 23 يوليو �شنة 
2015، يف  2015، واملت�شمن قانون املالية التكميلي ل�شنة 
ظرف ميكن و�شفه بال�شتثنائي، متيز برتاجع النمو القت�شادي 

العاملي، وانخفا�ص اأ�شعار املحروقات اإىل م�شتويات متدنية، 

تطلب معها تثمني املوارد وتر�شيد النفقات، مع احلفاظ على 

امل�شاريع التي يف طريقها اإىل الإجناز واملعول عليها يف خلق 

الرثوة ومنا�شب العمل، وكذا اإعادة النظر يف بع�ص امل�شاريع 

منها  لبد  كان  التي  التدابري  بع�ص  واتخاذ  موؤقت  ب�شكل 

لتجاوز تداعيات انخفا�ص اأ�شعار املحروقات.

على  الأ�شعب  لي�ص  اأنه  اإل  الظرف،  �شعوبة  ورغم 

بالدنا  بها  مرت  جدا  �شعبة  مبرحلة  قورن  ما  اإذا  الإطالق، 

متيز  الواقع،  عنها يف  احلالة وخمتلفة  لها يف  مماثلة  قبل،  من 

مالية  اإمكانيات  من  البالد  حتوزه  ما  الأوىل  عن  الأخرية 

واقت�شادية جتعلها قادرة على امت�شا�ص ال�شدمة، ول�شيما يف 

الدولة وال�شرتاتيجية  اللتني متتلكهما  ظل الإرادة والعزمية 

التي و�شعتها ملواجهة الو�شع، والن�شج الذي يتمتع به هذا 

ال�شعب الذي عودنا على �شنع ال�شتثناء كلما تعلق الأمر 

بالوطن والأمة، وهو ما ي�شتحق عليه كل الثناء والتبجيل.

غري اأننا جند لزاما علينا التذكري مبا نبهنا اإليه من قبل، باأن 

الدر�ص يجب اأن يحفظ بكل تفا�شيله، واأن احلل يكمن يف 

انطالق قطار التنمية وبال�شرعة املطلوبة يف قطاعات الفالحة 

اأن  اأردنا  ما  اإذا  هذا  وغريها،  العلمي  والبحث  وال�شناعة، 

جننب هذا اجليل واالأجيال القادمة والوطن برمته، مفاجاآت 

لعبة تقلبات اأ�شعار املحروقات.

اأن  واحدة،  حلظة  اأذهاننا  عن  يغيب  األ  يتعني  كما 

يف  اإيراداتها  توظيف  ويجب  الزوال،  اإىل  اآيلة  الرثوة  هذه 

العمل،  ملنا�شب  واملن�شئة  للرثوة  املنتجة  ال�شتثمارات 

ل�شمان م�شادر اأخرى للدخل بديلة للمحروقات، من جهة، 

الطموح  الربنامج  ت�شمنها  التي  التنموية  امل�شاريع  واإجناز 

الذي اأقره رئي�ص اجلمهورية للخروج من التخلف والتبعية 

املطلقة للمحروقات، من جهة اأخرى. 

هذا  يف  الإيجابي  راأيها  تبدي  وهي  واللجنة  واأخريا، 

الن�ص، تعرب عن ارتياحها وهي ترى يف كل مرة بع�شا من 

تو�شياتها جتد طريقها اإىل التنفيذ، ويف الوقت نف�شه، تدرج 

بع�ص التو�شيات وجتدد تذكريها باأخرى اأو�شت بها �شابقا.

وفيما يلي تلكم التو�شيات:

يف  البنكي  القطاع  تاأهيل  يف  الإ�شراع  �شرورة  ـ   1
بالدنا، وفقا للمقايي�ص الدولية املعمول بها يف هذا املجال، 

يف  وتعميمها  اجلديدة  التكنولوجيات  باإدخال  ول�شيما 

متويل  يف  م�شاهمته  على  العمل  وكذا  البنكي،  العمل 

القت�شاد.

2 ـ يتعني �شمان وجود عدالة جبائية يتحمل فيها كل 
مكلف العبء اجلبائي، ح�شب قدرته وثروته. 

تقدمه  الذي  للدعم  اأخرى  �شيغة  اإيجاد  �شرورة  ـ   3
الدولة للمواد الأ�شا�شية الوا�شعة ال�شتهالك، حتى يذهب 

اإن�شاء  خالل  من  وهذا  فقط،  املحتاجة  الفئات  اإىل  الدعم 

بطاقية وطنية لهذه الفئات، حتقيقا للعدالة الجتماعية، من 

جهة، وحفاظا على التوازنات املالية، من جهة اأخرى.

املواد  اأ�شعار  ت�شقيف  النظر يف كيفية  اإعادة  ـ �شرورة   4
امل�شتوردة، ول�شيما باإلغاء احلدود الدنيا.

5 ـ �شرورة و�شع جباية حملية حمفزة، من خالل منح 
اجلماعات املحلية دورا كامال وفعال يف هذا املجال.

6 ـ الرفع من م�شتوى ميزانية خمططات التنمية للبلديات 
دون  للحيلولة  املايل  املراقب  ل�شالحيات  الدقيق  والتحديد 

عرقلة عملها.

7 ـ منح املزيد من التحفيزات اجلبائية للمكلفني بال�شريبة، 
وهذا لت�شجيعهم  على اأداء واجبهم اجلبائي.

نفقات  تقلي�ص  يتعني  العام،  الإنفاق  تر�شيد  اإطار  يف  ـ   8
الوفود الر�شمية للخارج، وتكليف ممثلياتنا الدبلوما�شية بهاته 
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املهام.  

والتهرب  التهريب  حماربة  على  ب�شرامة  العمل  ـ   9
الرقابة  اآليات  تعزيز خمتلف  جانب  اإىل  والف�شاد  ال�شريبي 

وتفعيلها.

اأخرى  م�شادر  عن  اأكرب  بجدية  البحث  �شرورة  ـ   10
قطاعات:  اإىل  اأكرث  واللتفات  للمحروقات،  بديلة  للدخل 

الأخرية  هذه  ول�شيما  والفالحة،  ال�شياحة،  ال�شناعة، 

الكتفاء  اإىل  والو�شول  ناحية،  الدائمة، من  الرثوة  ب�شفتها 

الذاتي و�شمان الأمن الغذائي من ناحية اأخرى.

11 ـ �شرورة فتح مكاتب �شرف العملة ال�شعبة للق�شاء 
على ال�شوق املوازية.

مناطق  يف  اأ�شكاله  بكل  ال�شتثمار  ت�شهيل  ـ   12
وتعمري  لتنمية  ال�شياحي،  القطاع  يف  ول�شيما  اجلنوب 

كاإحدى  ال�شاكنة  ا�شتقرار  على  والت�شجيع  املناطق  هذه 

�شيغ تنويع م�شادر الدخل.

13 ـ �شرورة توخي ال�شرامة يف منح الأرا�شي املوجهة 
لال�شتثمار واإ�شراك املجتمع املدين يف هذا املجال. 

لالإجراءات  ال�شارم  التطبيق  ال�شهر على  �شرورة  ـ   14
اإىل  مرة  كل  يف  اللجوء  عدم  �شمان  اأجل  من  املتخذة، 

ي�شكل  �شلبيا  تقليدا  اأ�شحت  والتي  امل�شاريع،  تقييم  اإعادة 

عبئا على اخلزينة العمومية.

من  تتمكن  البور�شة، حتى  تفعيل عمل  �شرورة  ـ   15
تاأدية دورها يف القت�شاد الوطني.

16 ـ �شرورة اإعادة النظر يف قانون ال�شفقات العمومية، 
التنموية  الربامج  بتنفيذ  ت�شمح  اأكرب،  مرونة  يك�شبه  مبا 

امل�شطرة. 

زمالئي  زميالتي،  املحرتم،  الرئي�ص  �شيدي  ذلكم، 

ال�شوؤون  اأعدته جلنة  الذي  التقرير  املوقر، هو  اأع�شاء جمل�شنا 

القت�شادية واملالية، ملجل�ص الأمة، حول ن�ص القانون املت�شمن 

املوافقة على الأمر رقم 15-01، املوؤرخ يف 7 �شوال عام 1436 

املوافق 23 يوليو �شنة 2015، واملت�شمن قانون املالية التكميلي 

ل�شنة 2015، �شكرا وال�شالم عليكم ورحمة اهلل.

ال�سيد الرئي�ص: �شكرا لل�شيد مقرر اللجنة املخت�شة على 

قراءته التقرير الذي اأعدته اللجنة يف املو�شوع.

نوافيكم  املوقف،  عملية حتديد  ن�شرع يف  اأن  وقبل  االآن 

ببع�ص املعلومات املتعلقة بهذه العملية، وذلك طبقا لأحكام 

املادة 60 من النظام الداخلي ملجل�ص الأمة.

مع  املجل�ص  رئي�ص  اجتمع  القاعة،  اإىل  الدخول  قبيل 

يتم  اأن  على  التفاق  وجرى  الربملانية،  املجموعات  روؤ�شاء 

الت�شويت على م�شروع هذا القانون بكامله.

ـ عدد احل�شور: 67 ع�شوا. 

ـ عدد التوكيالت: 47 توكيال. 

ـ املجموع: 113. 

ـ الن�شاب القانوين: 105 اأ�شوات.

اأعر�ص عليكم م�شروع  املعطيات،  وبناء على هذه  اإذن، 

القانون املت�شمن املوافقة علىالأمر رقم 15-01، املوؤرخ يف 

7 �شوال عام 1436 املوافق 23 يوليو �شنة 2015، واملت�شمن 
قانون املالية التكميلي ل�شنة 2015 للت�شويت عليه بكامله:

الرجاء من امل�شوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم...... �شكرا.

الرجاء من امل�شوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم....... �شكرا.

الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم........... �شكرا.

التوكيالت:

الرجاء من امل�شوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم...... �شكرا.

الرجاء من امل�شوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم....... �شكرا.

الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم........... �شكرا.

اأظن اأنكم قد لحظتم جميعا اأنه لي�شت هناك اأ�شوات 

وال�شادة  ال�شيدات  باأن  اأعترب  وعليه،  ممتنعة؛  اأو  معار�شة 

القانون  هذا  ن�ص  على  �شادقوا  قد  الأمة  جمل�ص  اأع�شاء 

يريد  هل  الوزير  ال�شيد  واأ�شاأل  للجميع  �شكرا  بالإجماع، 

اأخذ الكلمة للتعقيب على نتيجة الت�شويت؟

ال�سيد وزير املالية: �شكرا �شيدي الرئي�ص.

يف عجالة اأقول، اإنه قد مت يف هذا اليوم املبارك الت�شويت 

�شوال   7 يف  املوؤرخة   ،01-15 رقم  الرئا�شية  الأمرية  على 

قانون  واملت�شمنة   ،2015 �شنة  يوليو   23 لـ  املوافق   1436
اأتى  الذي  القانون  واإن هذا   ،2015 ل�شنة  التكميلي  املالية 

يف ظروف خا�شة ولكن واعدة بالن�شبة لالقت�شاد الوطني، 

وال�شريبية  املالية  الإجراءات  من  كبرية  ملجموعة  حامال 

نف�شا  تعطي  اأن  �شاأنها  من  والتي  تطبيق  حمل  هي  والتي 

جديدا ملنحانا القت�شادي؛ ونحن عازمون، �شيدي الرئي�ص، 

اإىل  املرور  على  املجل�ص،  هذا  اأع�شاء  وال�شادة  ال�شيدات 

ويثمن  يعزز  النمو،  وترية  على  يحافظ  اقت�شادي  م�شتوى 

حركية تنموية وا�شعة النطاق، ويكون ل�شالح جميع �شرائح 
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وجتديد  التجديد  لبنات  من  لبنة  القانون  وهذا  جمتمعنا؛ 

وتطوير جمموعة من اأدواتنا الت�شريعية التي تندرج يف روؤية 

اقت�شادية وا�شحة املعامل، كما اأتت يف برنامج فخامة الرئي�ص، 

عبد العزيز بوتفليقة، رئي�ص اجلمهورية، وج�شدت يف برامج 

احلكومة التي تن�شط يوميا يف هذا الجتاه، حتت قيادة معايل 

�شيادة الوزير الأول، عبد املالك �شالل.

لل�شلطات  يعطي  الأمرية  هذه  على  اليوم  فت�شويتكم 

حتويل  من  ميكننا  قويا،  قانونيا  �شندا  ال�شوق  يف  وللن�شطاء 

اقت�شادي حتفيزي،  اإىل مناخ  ال�شعبة  الظروف القت�شادية 

 - اهلل  �شاء  اإن   - واملرور  جهودنا  وتن�شيق  مواردنا  جلمع 

والت�شامن  التناف�شية  فيه  ت�شود  قوي،  متنوع،  اقت�شاد  اإىل 

والنجاعة. واأود، �شيدي الرئي�ص،  ال�شيدات وال�شادة اأع�شاء 

هذا املجل�ص، اأ�شالة عن نف�شي ونيابة عن الطاقم احلكومي، 

هذه  على  للت�شويت  تقديرنا  عن  لكم  واأعرب  اأ�شكركم  اأن 

الأمرية، كما اأنني اأوؤكد لل�شيدات وال�شادة اأع�شاء املجل�ص، 

بعني  �شتوؤخذ  الثمينة  ومالحظاتهم  اقرتاحاتهم  كل  اأن 

العتبار، �شواء فيما يخ�ص العمل الت�شريعي اأو التنظيمي 

»وقل  الوزارات  ملختلف  اليومية  الت�شيريية  املمار�شة  اأو 

اهلل  وفقنا  واملوؤمنون«  ور�شوله  عملكم  اهلل  ف�شريي  اعملوا 

جميعا خلدمة الأمة والبالد وال�شالم عليكم.

ال�شيد  اأ�شاأل  الوزير؛  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

رئي�ص اللجنة املخت�شة هل يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لك.

اأ�شكر  اأن  اأود  فقط،  املخت�سة:  اللجنة  رئي�ص  ال�سيد 

معايل الوزير وم�شاعديه على هذا العمل الكبري، اأمتنى لكم 

التوفيق وال�شداد -  اإن �شاء اهلل - يف تطبيق هذا الن�ص بكل 

عدل وال�شالم عليكم.

املخت�شة؛  اللجنة  رئي�ص  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

اللجنة  واأع�شاء  رئي�ص  وال�شادة  ال�شيدات  اأ�شكر  وبدوري 

اللجنة،  اأع�شاء  مع  تعاونهم  على  الوزير  ال�شيد  وم�شاعدي 

واأقول هنيئا للقطاع واأمتنى التوفيق للعاملني فيه.

القانون  مب�شروع  واملتعلق  املوايل  الن�ض  اإىل  االآن  ننتقل 

املت�شمن املوافقة على الأمر رقم 15-02، املوؤرخ يف 7 �شوال 

عام 1436 املوافق 23 يوليو �شنة 2015، الذي يعدل ويتمم 

الأمر رقم 66-155، املوؤرخ يف 18 �شفر عام 1386 املوافق 

8 يونيو �شنة 1966، واملت�شمن قانون الإجراءات اجلزائية، 
املعدل واملتمم، والكلمة لل�شيد وزير العدل، حافظ الأختام، 

هذا  م�شروع  م�شمون  عن  عر�شا  لنا  ليقدم  احلكومة،  ممثل 

القانون، فليتف�شل م�شكورا.

ال�سيد وزير العدل، حافظ الأختام: �شكرا جزيال.

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

ال�شيدات وال�شادة اأع�شاء جمل�ص الأمة املحرتمون،

احل�شور الكرمي،

الأمرية  هذه  بل  م�شروع،  عليكم  اأعر�ص  اأن  ي�شرفني 

قانون  املت�شمنة   ،155-66 رقم  الأمر  وتتمم  تعدل  التي 

الإجراءات اجلزائية، وذلك وفقا للمادة 124 من الد�شتور 

يف فقراته الأوىل والثانية والثالثة.

يكت�شي  اجلزائية  الإجراءات  قانون  فاإن  تعلمون،  كما 

ي�شتدل  التي  املقايي�ص  اأهم  من  باعتباره  خا�شة،  اأهمية 

الإطار  اأنه  بحكم  الإن�شان،  حقوق  احرتام  مدى  على  بها 

د�شتوريا،  املكر�شة  املواطن  حقوق  ي�شمن  الذي  القانوين 

مرتكبي  ومتابعة  النظام  حفظ  يف  الدولة  واجب  مقابل 

قانون  عرف   1966 عام  �شدوره  وعند  ومعاقبتهم،  اجلرائم 

معظمها  يف  جاءت  تعديالت،  عدة  اجلزائية  الإجراءات 

يف  جوهرية  تغيريات  حتدث  مل  حمددة،  مب�شائل  للتكفل 

تعاين  تزال  التي ل  اجلزائية  الق�شائية  املنظومة  �شري  كيفية 

من م�شاكل مزمنة يف بع�ص بنودها، حالت دون الو�شول اإىل 

النقلة النوعية املنتظرة يف بع�ص املوا�شيع، وياأتي هذا الأمر 

املحاور  كاأحد  اجلزائية  الإجراءات  لقانون  واملتمم  املعدل 

املدرجة يف اإطار خمطط عمل احلكومة، لتنفيذ برنامج فخامة 

بناء على ما مت من معاينة  رئي�ص اجلمهورية، وذلك  ال�شيد 

وتقييم، منذ �شنوات، لأداء الق�شاء اجلزائي، والوقوف على 

الأ�شباب التي حتول اأو حتد من فاعليته يف بع�ص الأحيان، 

وت�شل اإىل تكري�ص مبداإ دولة القانون، وا�شتقاللية ال�شلطة 

الق�شائية، وا�شتقالل القا�شي.

وقد ت�شمن اأحكاما ت�شب يف جمملها نحو حتقيق هدفني 

اأ�شا�شيني:

االإداء  م�شتوى  لتح�شني  جديدة  اآليات  و�شع  اأوال: 

الق�شائي؛

وثانيا: تعزيز حقوق امل�شتبه فيه، واأي�شا املتهم.

للق�شاء  ال�شامل  والتقييم  املعاينة  اأبرزته  ما  اأهم  من  اإن 
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خالل  للق�شايا  واملتزايد  الكبري  احلجم  اأن  هو  اجلزائي، 

تعوق كل  التي  الأ�شا�شية  امل�شكلة  يعّد  املا�شية،  ال�شنوات 

اجلهود املبذولة لتح�شني م�شتوى الأداء.

1638638 ق�شية  2014 مت ت�شجيل  مثال: خالل �شنة 

جزائية، وقد اأدى هذا العدد الكبري من الق�شايا اإىل اإثقال 

انعك�ص  كما  مردوديتها،  من  واحلد  احلكم  جهات  كاهل 

يف  الف�شل  ُمَدِد  على  الأحيان،  بع�ص  يف  �شلبي  ب�شكل 

فيها  مبا  الإجراءات،  مراحل  خمتلف  يف  وذلك  الدعاوى 

املحكمة العليا.

اإطار  يف  الن�ص  هذا  ياأتي  امل�شكلة  بهذه  وللتكفل 

رئي�ص  فخامة  لتوجيهات  ووفقا  و�شاملة،  اإ�شالحات عميقة 

مالئم  فعل  رد  ت�شمن  جديد  اآليات  لو�شع  اجلمهورية، 

من   %80 التي متثل  القليلة اخلطورة  ومتنا�شب مع اجلرائم 

�شنويا،  املحاكم  تعاجلها  التي  للجرائم،  العام  املجموع 

الق�شائية  ال�شلطة  ل�شتقاللية  الفعلي  للتكري�ص  واأي�شا 

ال�شلطة  اإىل  والثقة  الطماأنينة  واإرجاع  القا�شي  وا�شتقاللية 

الق�شائية من قبل املواطن.

الن�ص  جاء  وال�شامل،  العميق  الإ�شالح  هذا  اإطار  ويف 

اجلديد باأحكام واآليات نلخ�شها فيما يلي:

املجال  يف  وذلك  مرة  لأول  الو�شاطة«  »نظام  اإدراج   )1
للمتابعة  بديلة  كاآلية  الو�شاطة  نظام  با�شتحداث  اجلزائي، 

التي  الب�شيطة  اجلنح  وبع�ص  املخالفات  مادة  يف  اجلزائية 

ل مت�ص النظام العام والتي توؤدي فيها الو�شاطة دور ال�شلح، 

من  وغريها  العائلية  واخلالفات  اجلوار  ق�شايا  يف  خا�شة 

الق�شايا التي حتبذ فيها احللول التوافقية بني الأطراف، بناء 

على رغبتهم اأو مببادرة من النيابة، علما باأنه ميكن لالأطراف 

حقوق  ي�شمن  حل  اأي  على  التفاق  الو�شاطة  اإطار  يف 

املت�شرر ول يخالف النظام العام، كما يعترب اتفاق الو�شاطة 

التو�شيح  وينبغي  القانون؛  قوة   - طبعا   - له  تنفيذيا  �شندا 

اإىل  املخالف  يتعر�ص  التنفيذ قد  اأنه يف حالة المتناع عن 

املتابعة اجلزائية.

ق�شايا ب�شيطة تعر�ص على املحاكم، قد يكون حلها بني 

اإىل حلول  للو�شول  الو�شاطة  بالتفاق عن طريق  الأطراف 

ب�شيطة، فهذه تكون بديلة عن املتابعة اجلزائية، وعو�شا عن 

اإىل  ال�شباح  من  والبقاء  اجلل�شة  يف  وال�شحية  املتهم  مثول 

اأو غرامة يف ق�شية ب�شيطة،  امل�شاء، ثم ي�شدر حكم خفيف 

ميكن اأن يتفق الأطراف اأمام وكيل اجلمهورية، ويعترب هذا 

ال�شند �شندا تنفيذيا؛ وبالتايل ل تكون املتابعة اجلزائية.

وبعد  وال�شتم،  ال�شب  فتبادل  جاره  مع  جار  تخا�شم 

الأخرية  هذه  وتقوم  املحكمة  اإىل  تاأتي  ملاذا  اتفقوا،  مدة 

هنا  تكون  فال  متفقان؟  وهما  وال�شتدعاءات  بالإجراءات 

متابعة جزائية عن طريق الو�شاطة.

اأدخلت يف جميع الدول،  كان هذا موجودا يف املدين، 

حتى جرياننا منذ �شنوات يف املجال اجلزائي، لأن مثل هذه 

الق�شايا الب�شيطة ياأخذ الوقت ويكون على ح�شاب الق�شايا 

هذا  وبالتايل  النوعية،  حيث  من  وهذا  الأخرى،  العوي�شة 

اإجراء ميكن اأن يكون.

ياأتي  اجلزائي«:  »االأمر  هي  املدرجة  الثانية  االآلية   )2
اجلنح  الإحالة  جديدة  كاآلية  اجلزائي  االأمر  ا�شتحداث 

مرافعة م�شبقة؛  فيها دون  والف�شل  املحكمة  الب�شيطة على 

الوطنية  اللجنة  اأقرتها  التي  التو�شيات  كانت هذه من بني 

فيها،  ع�شوا  وكنت   ،2000 �شنة  يف  العدالة  لإ�شالح 

اأن  الدول،  جميع  يف  موجود  هو  كما  التو�شية،  بهذه  قمنا 

الق�شايا الب�شيطة التي هي يف اأغلب الأحيان تنتهي بحكم                 

بالأمر،  املعني  اإىل  ويبلغ  اأمرا  القا�شي  في�شدر  بغرامة،  اأو 

اإن قبلها تنفذ واإن مل يقبلها فله احلق يف املعار�شة، واآنذاك 

ويح�شر  وي�شتدعي  لالإجراءات  وفقا  املحكمة  تعر�ص على 

اجلل�شة ويتحمل م�شوؤوليته حتى يحكم عليه يف الأخري اإما 

الق�شايا  من   %60 فاإن  وبالتايل  اإلخ؛  باحلب�ص..  اأو  بغرامة 

ذلك  فله  قبل  فاإن  هذه،  هي  املحاكم  على  تعر�ص  التي 

فله  غرامات،  ماتكون  وغالبا  الغرامة،  هذه  يقبل  مل  واإن 

يف  املتمثلة  العادية  االإجراءات  تتبع  واآنذاك  يعرت�ض  اأن 

ال�شتدعاء واملحاكمة وحتدد له اجلل�شة ويرافع و، و، و وهي 

الإجراءات التي تعرفونها يف الق�شاء وكل هذا يتطلب وقتا، 

فهذه االآلية مع االإ�شارة، ال�شيدات وال�شادة اأع�شاء جمل�ض 

الوطنية  اللجنة  تو�شيات  من  كانت  اأنها  املحرتمون،  الأمة 

لإ�شالح العدالة ال�شادرة �شنة 2000.

الإجراءات  قانون  يف  اأدخلنا  لقد  الفوري:  املثول   )3
اجلزائية هذا املثول الفوري، ويعترب من اأهم ما جاء يف هذا 

التلب�ص  باإجراءات  املتعلق  الق�شائي  النظام  يغرّي  القانون، 

اإىل نظام اآخر متاما، الهدف منه هو تكري�ض ا�شتقاللية ال�شلطة 

الق�شائية وقا�شي احلكم، هذا اأول.

الق�شاء اجلال�ض،  املواطن من قبل  ثانيا، �شمان حريات 

اأي احلكم ولي�ص - طبعا -  النيابة، معناه اأن حرية النا�ص 
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يف  التلب�ض  اإجراءات  يف  االآن  هي  التي  املواطن  وحرية 

بع�ص الأحيان هي بيد النيابة، بيد وكيل اجلمهورية فعندما 

فاإنه  التلب�ص،  اإجراء  وبف�شل  امللف  له  ويقدم  عليه  يعر�ص 

ويودع  اإيداع  اأمر  باإ�شدار  النا�ص  يقّيد حرية  اأن  با�شتطاعته 

�شالحياته  اإطار  ويف  لالإجراءات  وفقا  احلب�ص،  النا�ص 

احلالية، معناه اأن للنيابة احلق االآن يف اأنها تودع النا�ض يف 

احلب�ص، هذه ال�شالحية املمنوحة للنيابة باعتبارها طرفا يف 

اإطار الإ�شالحات، واأعطيناها لقا�شي  الدعوى نزعناها، يف 

احلكم، هذا هو الإ�شالح العميق الذي كان ينادى به منذ 

�شنوات و�شنوات و�شنوات؛ وبالتايل كانت لنا اجلراأة حتت 

قيادة فخامة رئي�ص اجلمهورية، مادامت الروؤية وا�شحة والنية 

خال�شة، اأننا نقوي الق�شاء ل�شمان احلريات  واحلفاظ على 

كرامة املواطن ول يتحكم فيها اأي �شخ�ص، �شواء كان اإداريا 

للحريات  ال�شامن  هو  احلكم  قا�شي  فقط  اإداري،  �شبه  اأو 

ولي�ض �شخ�ض اآخر.

هذا هو الإ�شالح يف اإطار املثول الفوري، ولكي تنزع هذه 

ال�شالحية للنيابة معناه اأنك نزعتها للوزير ومعناه اأنك نزعتها 

لل�شلطة التنفيذية واأرجعتها اإىل ال�شلطة الق�شائية عن طريق 

احلقوق، فاتخذنا هذا الإ�شالح العميق واجلراأة وبتعليمات 

هذا  ول�شالح  البلد  هذا  ل�شالح  اجلمهورية  رئي�ص  فخامة 

ال�شعب، وال ميكن االآن والأي كان خارج هذه القبة اأنه ياأتي 

من هنا وهناك باأن احلكومة اأو قانون الإجراءات اجلزائية مل 

ياأت باإ�شالحات عميقة، هذا القانون ل�شالح البلد، ل�شالح 

اجلزائر، لأنه عندما يكون الإ�شالح بهذا العمق فاإنك تزرع 

يكون  ل  حرياته،  ل�شمان  بالن�شبة  املواطن  عند  الطماأنينة 

اأمام  واأتقدم  الق�شاء  اإىل  اأتوجه  فاإن قمت ب�شيء ما  خائفا، 

املحامي  عندي  القا�شي،  اأمام  يعر�شني  اجلمهورية،  وكيل 

واالأطراف من اجلهة االأخرى، يرافع واأرافع، اأقدم اأموري، ثم 

ي�شدر القا�شي حكما، فاإما يحكم فورا واإما يوؤجل الق�شية، 

حتت  يجعله  اأن  واإما  احلب�ص،  يف  املتهم  يودع  اأن  وي�شتطيع 

لقا�شي  تكون  ال�شلطة  لكن  الق�شائية،  الرقابة  اأو  الإفراج 

اأنك  و�شعب،  جريء  الإجراء  هذا  للنيابة،  ولي�ص  احلكم 

تنزع �شلطة من جهة وتعطيها لقا�شي احلكم، لأنها �شرورية 

لالإ�شالحات، اإن اأردنا بناء دولة القانون، وهذا ما نريده وهذا 

ما يريده فخامة رئي�ص اجلمهورية، اأنه يجعل ال�شعب مطمئنا 

على حرياته وعلى كرامته ولي�ص لأحد احلق يف الت�شرف 

فيها، اإل وفقا للقانون واأمام الق�شاء امل�شتقل ولي�ص النيابة.

هذا موجود يف القانون اأيها الأخوات اأيها الإخوة.

ودائما  واملتهم؛  فيه  امل�شتبه  ال�شخ�ص  حقوق  تعزيز   )4
اأفراد  بني  والثقة  والطماأنينة  الطمئنان  زرع  اإطار  يف 

ولبد  املوؤ�ش�شات  يف  يثق  اأن  للمجتمع  فالبد  املجتمع، 

بالتدريج  ذلك  اإىل  وو�شول  الق�شاء،  يف  يثق  اأن  للمجتمع 

عن طريق تعميق هذه الإ�شالحات اجلريئة؛ وبالتايل تعزيز 

الن�ص  جاء  الإطار  هذا  ويف  فيه،  امل�شتبه  ال�شخ�ص  حقوق 

اجلديد باأحكام تهدف اإىل تدعيم  حقوق ال�شخ�ص امل�شتبه 

ال�شخ�ض  للنظر، وذلك من خالل حق  التوقيف  اأثناء  فيه 

املوقوف للنظر يف الت�شال مبحاميه بالإ�شافة اإىل اأفراد عائلته، 

اإىل حد االآن ي�شتطيع اأن يت�شل بعائلته، هذا ما اأقره قانون 

يت�شل مبحاميه  اأن  ي�شتطيع  اأنه  اأ�شفنا  الإجراءات اجلزائية، 

ويف  الدرك  اأو  ال�شرطة  عند  الق�شائية،  ال�شبطية  عند  وهو 

التحقيق البتدائي، يحق له اأن يت�شل باأفراد عائلته ولكن 

اأي�شا  مبحاميه.

اأن  يف  احلق  فله  النظر،  حتت  احلجز  مدة  متددت  اإذا 

اأمام  دقيقة،   30 ملدة  يبقى معه  اأن  وي�شتطيع  يزوره حماميه 

التحقيق البتدائي يف ال�شبطية الق�شائية، اإنزع كل ما �شاد 

منذ �شنوات و�شنوات، مثال يوؤخذ ال�شخ�ص للتعذيب وكذا 

باعرتافات  ويديل  البتدائي  التحقيق  مرحلة  يف  وي�شرب 

متابعته  يف  احلق  له  املحامي  حاليا  ال�شرب!  �شغط  حتت 

وزيارته، معنى ذلك اأن التحقيق البتدائي م�شمون وي�شري 

متهما          كان  مهما  املواطن،  لكرامة  واحرتاما  للقانون  وفقا 

اأو �شحية، هذا ما جاء به هذا القانون.

التوقيف  اأماكن  على  اجلمهورية  وكيل  اإطالع   )5
لدينا  الو�شوح،  كل  وا�شحون  نحن  الجتاه،  نف�ص  للنظر: 

ال�شبطية  �شواء  الق�شائية، مهما كانت،  ال�شبطية  تلزم  مادة 

الق�شائية للدرك، اأو ال�شبطية الق�شائية لل�شرطة اأو ال�شبطية 

الق�شائية لالأمن الع�شكري، اأن تبلغ وكيل اجلمهورية باأماكن 

احلجز بالقائمة، بن�ص، يقال هاهي الأماكن، وي�شتطيع وكيل 

الليل والنهار، معناه  اأي وقت من  اأن يزورها يف  اجلمهورية 

ل يوجد ما كنا ن�شمعه يف بع�ص الأحيان من هنا اأو هناك، 

اإىل  ندري  ول  عائلي  من  فردا  اعتقلوا  لقد  واهلل  يقال  كاأن 

اأين اأخذوه، ال�شحافة وغريها، اإنتهى الأمر، الأمور وا�شحة، 

القانون وا�شح، ال�شمانات وا�شحة، ال�شفافية الكاملة، طبقا 

للقانون، هذا ما جاء به هذا الن�ص.

حق  هذا  الوطني:  الرتاب  مغادرة  من  املنع  اأمر   )6
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من  يخرج  اأن  ومن حقه  وطنه  يتجول يف  املواطن  د�شتوري، 

هذا  من  منعه  الد�شتورية،  احلقوق  من  حق  هذا  الوطن، 

طريق  عن  اإل  كانت،  جهة  اأية  من  يكون  اأن  ميكن  ل  احلق 

الق�شاء، فاإذا كان التحقيق البتدائي، فالطلب  يقدم من قبل 

ال�شبطية الق�شائية اإىل وكيل اجلمهورية، ويرى �شرورة لذلك 

فياأمر مبنع ال�شخ�ص من مغادرة الرتاب الوطني، لكن ل ميكن 

لأية جهة اأخرى مهما كانت اأن ت�شدر اأمرا باملنع من مغادرة 

الرتاب الوطني، هذا لي�ص �شرا، كانت عدة جهات ت�شدر اأمرا 

يعلم بذلك،  ال�شخ�ص ل  الوطني،  باملنع من مغادرة الرتاب 

الوطني،  الرتاب  مغادرة  من  مينع  املطار  اإىل  ي�شل  وعندما 

اأعلم بهذه الق�شية ويرد عليه مب�شاألة املنع  اأنا ل  بحيث يقول 

من الرتاب الوطني وانتهى الأمر.

اأن  ميكن  وال  االآن  �شبطت  قد  االإجراءات  هذه  اإذن، 

يكون ذلك، وفقا لهذا القانون اأو لهذه الأمرية، اإل من قبل 

وكيل اجلمهورية اأو الق�شاء.

ومت  الرباءة  قرينة  تعزيز  مت  املوؤقت،  للحب�ص  بالن�شبة   )7
يف  تطبيقه  جمال  بح�شر  احلب�ض  اإىل  اللجوء  �شروط  �شبط 

�شنوات،  ثالث  من  الأكرث  باحلب�ض  عنها  املعاقب  اجلرائم 

اأنتم تعلمون اأن قرينة الرباءة مقد�شة، ول ميكن يف اأية حلظة 

اأن من�ض بقرينة الرباءة؛ وبالتايل مت تقلي�ض مدة  - هكذا - 

احلب�ص املوؤقت بالن�شبة لقا�شي التحقيق، فبعد اأن كان 60 

وهي  االآن  اأ�شبح  اجلنايات  مثل  اجلرائم  بع�ض  يف  �شهرا، 

فاإذا  هذا،  جانب  اإىل  �شهرا،   20 يتجاوز  ل  اجلرائم  بع�ص 

كانت العقوبة املقررة للجرمية ال تتجاوز ثالث �شنوات، فال 

ميكن اأن يودع املعني بالأمر اأو امل�شتبه فيه اأو املتهم احلب�ص 

املوؤقت اإل يف حالتني:

الوفاة. تكون  عندما  ـ   1
العام. بالنظام  الوقائع  تتعلق  عندما  ـ   2

فيما يخ�ص الوفاة، نق�شد بها غالبا حوادث املرور املوؤدية 

اإىل وفاة ال�شخ�ض، فالعقوبة املقررة لذلك هي ثالث �شنوات 

اأنك  املتهم  ل�شالح  حتى  تكون  الأحيان  بع�ص  ويف  فاأقل، 

تودعه يف احلب�ص، لأنك قد تثري الراأي العام يف مثل هذه 

الوفاة  حالة  يف  ال�شتثناء  هذا  راجعنا  وبالتايل  اجلرائم؛ 

وحتى اإن تقررت العقوبة اإىل اأقل من ثالث �شنوات ميكن 

اأن يودع املتهم احلب�ص.

وعززنا غرفة االتهام ودورها يف مراقبة �شروط اللجوء اإىل 

احلب�ص املوؤقت ومتديده، فقد اأعطينا غرفة التهام دور مراقبة 

�شروط هذا احلب�ض وميكن لرئي�ض غرفة االتهام، بل مفرو�ض 

عليه اأن يزور - على االأقل - مرة كل ثالثة اأ�شهر املوؤ�ش�شات 

العقابية التابعة له وكذا مراقبة �شروط احلب�ض املوؤقت وميكنه 

اإبداء املالحظات.

ال�شامنة  الق�شائية  لل�شلطة  وتقوية  الوقت،  نف�ص  يف 

األغينا  ال�شامن للحريات،  لقا�شي احلكم  للحريات، وتقوية 

الدعوى  يف  طرف  النيابة  النيابة،  ال�شتئناف  املوقف  االأثر 

دورها يف حتريك  وميثل  الدعوى  حتريات  دورها يف  ويتمثل 

الدعوى العمومية وتتابع وتبا�شر الدعوى العمومية.

توؤجل  فقد  املحكمة،  اأمام  املتهم  ميثل  عندما  حاليا، 

الإفراج وهو مودع يف  املتهم  فيطلب  الق�شية  الأخرية  هذه 

الرئي�ص،  �شيدي  ق�شيتي،  اأجلتم  قد  دمتم  فما  ال�شجن، 

الطلب  يقدم  الذي  موكله  عن  الإفراج  املحامي  فيطلب 

حكما  املحكمة  ت�شدر  فقد  املرافعة،  اأثناء  القانون  ح�شب 

الق�شية  وتاأجيل  املتهم  ال�شمانات - على  بالإفراج - وفق 

اجلمهورية  بوكيل  ممثلة  النيابة  ت�شتاأنف  لحق،  وقت  اإىل 

هذا احلكم القا�شي بالإفراج ووفقا لالإجراءات اجلزائية من 

طرف النيابة يف الأمر اأو احلكم ال�شادر من طرف القا�شي، 

يبقى املعني بالأمر يف احلب�ص ول يفرج عنه حتى يف�شل يف 

ال�شتئناف، اأي بعد �شهر اأمام املجل�ص، فما اأتينا به هو اأن هذا 

ال�شتئناف واإذا اأمر به القا�شي فهو اأدرى، ول ميكن للنيابة 

بحكم ال�شتئناف اأن توقف اأمر القا�شي، فيفرج عنه فورا، 

فيما  النيابة،  بيد  ندعها  قوية ول  النا�ص م�شمونة،  فحريات 

يخ�ص ال�شتئناف ميكن اأن تكون النيابة قد تلقت تعليمات 

�شاحب  هو  القا�شي  اأمان،  يوجد  ل  عنه،  الإفراج  بعدم 

لتقوية  وهذا  احلكم،  قا�شي  اأي  للقا�شي  وال�شلطة  ال�شلطة 

الق�شاء، خا�شة بالن�شبة مل�شاألة �شمان حريات الأ�شخا�ص، 

فالبد اأن نرجع م�شداقية الق�شاء وقوته، اإن اأردنا اأن يعي�ص 

املجتمع يف الطماأنينة لخوف عليه، لأن ال�شخ�ص رغم اأنه 

مل يرتكب اأية خمالفة قانونية ول �شيء من هذا القبيل فاإنه 

يف قرارة نف�شه غري مطمئن، اإذن فالبد للمجتمع اأن يح�ص 

بهذا الطمئنان وهذه الثقة وهذا ال�شتقرار، وهذا ل ميكن 

للعدالة  العميقة  الإ�شالحات  هذه  باإجراء  اإل  يكون  اأن 

اإ�شالح  فاإن  اإليها،  ن�شل  اأن  لبد  ولكن  وال�شعبة،  اجلريئة 

ال�شيدات  املحرتم،  الرئي�ص  �شيدي   - قلت  كما  العدالة 

وال�شادة اأع�شاء جمل�ص الأمة - واأقولها مب�شوؤولية هي م�شري 

للمجتمع  والطماأنينة  لال�شتقرار  الأ�شا�شي  والداعم  البلد 
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موؤ�ش�شات  كل  يف  للمواطن  بقوة  الثقة  تعاد  طريقه  وعن 

النيابة  املوقف ال�شتئناف  االأثر  األغينا كذلك  كما  الدولة؛ 

بالن�شبة لقا�شي التحقيق عندما ي�شدر انتفاء وجه الدعوى.

قا�شي التحقيق يحقق يف ق�شية وال�شخ�ص يف احلب�ص، 

التحقيق واخلربة، تبني  اإجراءات  انتهى من  ملا  ويف الأخري 

اأي  يوجد  ول  جرمية،  تكون  ل  اإليه  املن�شوبة  الوقائع  اأن  له 

اإثبات، فقدم انتفاء وجه الدعوى، اأقول  انتفاء وجه الدعوى 

معناه ل توجد جرمية، قا�شي التحقيق هو الذي يقدم انتفاء 

اأوقف  اأن  يل  فكيف  التحقيق،  اإجراء  بعد  الدعوى  وجه 

احلب�ص؟  رهن  ال�شخ�ص  يبقى  ل،  اأقول  بال�شتئناف،  اأمره 

ا�شتاأنفت، مبوجب اأمرك بالرغم من اأنك قدمت انتفاء وجه 

يبقى  فال�شخ�ص  كنيابة،  اأ�شتاأنف،  اأن  فبمجرد  الدعوى، 

يف احلب�ص، فالأولوية للحريات فكرة ومفهوم!! يف الق�شاء 

يف  بريء  من  اأح�شن  طليق  جمرم  للحريات،  الأولوية  فاإن 

ال�شجن، املبداأ معروف يف احلريات، عندما يق�شي الربيء 

ال�شمانات  فهذه  وبالتايل  تعو�ص؛  فهي ل  احلب�ص  مدة يف 

هذه  يف  اأ�شا�شية  هي  للمواطن  احلريات  ب�شمان  املتعلقة 

الإ�شالحات.

اأحكام  اإقرار  مت  واخلرباء:  وال�شحايا  ال�شهود  8( حماية 
تعلمون  ال�شهود، اخلرباء وال�شحايا،  تتعلق بحماية  ومبادئ 

باأن م�شكل ال�شهود اأ�شا�شي يف اجلزائر، وحتى يف ذهنيات 

املجتمع اجلزائري اأنه ل ي�شهد يف جرائم تقع اأمامه، ل يريد 

اإذا ذهب اإىل العدالة وا�شتدعي  باأنه  اأن ي�شهد، لأنه يعتقد 

يتعر�ض  ثم  كذا  ثم  اال�شتدعاءات  ثم  ق�شية  يف  لي�شهد 

اإلخ،  تعديات...  اإىل  ثم  اإىل م�شايقات  ثم  اإىل �شغوط،  رمبا 

وبالتايل كان لبد اأن ندرج هذه الإجراءات املتعلقة بحماية 

ال�شهود وال�شحايا كما هي موجودة يف جميع الدول ونغرّي 

�شيئا ف�شيئا ذهنية املجتمع، حتى ي�شهد يف الق�شايا ملحاربة 

ملوؤ�ش�شة  لأنه ل ميكن  اجلرمية،  وامل�شاهمة يف حماربة  اجلرمية 

مبفردها حماربة اجلرمية اإذا مل يتجند املجتمع ككل مل�شاعدة 

هذه املوؤ�ش�شات وعلى راأ�شها الق�شاء.

ا�شتحداث وظيفة  النيابة من خالل  تدعيم قدرات   )9
امل�شاعدين املتخ�ش�شني: النيابة االآن تعمل وحترك الدعوى 

لها  وجرائم  وقائع  توجد  الق�شائية،  ال�شبطية  مع  العمومية 

تقنني،  اإىل  حتتاج  وبالتايل  مالية،  اقت�شادية،  التقنية:  �شفة 

يفهم  ال  قد  الق�شايا،  لهذه  متابعته  اإثر  اجلمهورية  ووكيل 

جيدا هذه الأمور التقنية، وبالتايل يلجاأ اإىل امل�شاعدين، كما 

هو موجود يف جميع الدول املتقدمة، يف هذه املجالت التي 

القرار، قد ل يكون الأمر جرمية تقنيا،  ت�شاعده على اتخاذ 

فاإن در�شت من قبل التقنيني املخت�شني يعطونك احلقيقة، 

فقد ل تكّون جرمية وقد تكّون جرمية، ووكيل اجلمهورية يف 

ال�شطحيات ل يعرف باأنها تكّون جرمية.

الدعوى  ومبا�شرة  حتريك  يف  النيابة  فرقابة  وبالتايل 

العمومية لبد اأن يكون له م�شاعدون يف هذا املجال، حتى 

اأحد،          اأي  حترك  ل  الق�شائية،  ال�شبطية  اأمام  ق�شاياه  يتابع 

واهلل  قيل  ملفات،  من  تاأتيه  مبا  الق�شائية  ال�شبطية  ل حتركه 

اأخذنا امللف مع العلم باأن ال�شخ�ص �شيدخل احلب�ص وتكون 

فيه اإجراءات املتابعة، ل! الدعوى العمومية - قانونا - تكون 

اأثناء  تفعل  ماذا  لك  اأقول  بالتحقيق،  تقوم  النيابة،  لدى 

وعندما  للتقنني،  وفقا  هذه،  و�شف  هذه  �شف  التحقيق: 

باملتابعة  اأقوم  اأن  اآنذاك  اأ�شتطيع  املحكم،  امللف  يكتمل 

واأ�شتطيع اأن اأحيله على املحكمة وبالتايل املتابعة الق�شائية، 

فقط  تطبق  بداأت  النيابة  وكاأمنا  مبلف هكذا،  تاأتيني  اأن  اأما 

وهذا منذ �شنوات و�شنوات.. االآن حتت قيادة فخامة رئي�ض 

اجلمهورية �شاأغري ذلك، اأقولها اأمامكم �شاأغري هذه الذهنيات 

واأغرّي هذه الإجراءات واأغرّي هذه الت�شرفات، الق�شاء ق�شاء، 

وبطريقة  قانونا،  عليها  املن�شو�ص  بالإجراءات  ال�شيد،  هو 

وا�شحة وجلية ويتحمل م�شوؤوليته، ويتحمل غدا م�شوؤوليته 

اأمام ال�شعب، لأنه ي�شدر اأحكاما با�شم ال�شعب اجلزائري، 

بها ومنها  تقوم  التي  الروؤية يف هذه الإ�شالحات  هذه هي 

هذه الأمرية التي جاء بها فخامة رئي�ص اجلمهورية.

التحريات الأولية:  تاأطري احلق يف الإعالم خالل   )10
القانون،  دولة  بناء  اإطار  يف  اأمورنا  ننظم  فو�شى،  توجد  ل 

ويف  القانون  دولة  عك�ص  هي  فالفو�شى  فو�شى،  توجد  ل 

�شبط  مت  وبالتايل  للقانون؛  يخ�شع  الكل  املجالت  جميع 

مثال  التحريات،  الإعالم من خالل  تاأطري احلق يف  جمال 

الراأي  واأثارت  االبتدائي  التحقيق  مرحلة  يف  هي  الق�شية 

اأو ق�شية من الق�شايا التي  العام، كاختطاف الأطفال مثال 

اأثارت الراأي العام وم�شته،  يتابعها الراأي العام، الأنها فعال 

هنا ل ياأتي اأي كان ليديل مبعلومات للراأي العام، املعلومات 

تقدم من طرف وكيل اجلمهورية الذي يتابع الق�شية، وهذا 

موجود يف كل دول العامل، اأو يعطي اإذنا مكتوبا لل�شبطية 

ومعلومات  تف�شريات  لإعطاء  معينة  جمالت  يف  الق�شائية 

اأو امل�شا�ص مب�شار  للراأي العام، دون امل�شا�ص بقرينة الرباءة، 
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التحقيق الذي يعرقل التحقيق اأو اأن تكون الت�شريحات يف 

�شالح املتهم ليفلت من الإجراء.

الذي  اجلمهورية،  وكيل  هو  ذلك  يقدر  فالذي  وبالتايل 

يتابع هذه الق�شية عندما يقت�شي الأمر، لقد بداأنا يف تكوين 

فيما  الأجانب  اخلرباء  بع�ص  مع  حتى  اجلمهورية،  وكالء 

يخ�ص هذا اجلانب، لأنه لأول مرة يف اإطار هذه الإ�شالحات 

على  تعودوا  النيابة  ق�شاة  لأن  دائم،  ات�شال  لهم  �شيكون 

عن  املجال  هذا  يف  التكوين  �شيكون  وبالتايل  التحفظ، 

كيفية معاجلة ق�شية ما عن طريق الإعالم واإفادة الراأي العام 

العام  الراأي  اأثارت  ما  ق�شية  - يف  قلت  كما   - باملعلومات 

ولكن دون فو�شى.

هذه هي الإجراءات املوجودة يف هذه الأمرية.

نداء  لتوجيه  الإعالم  بو�شائل  ال�شتعانة  اإمكانية   )11
اأن توجه نداء يف التحقيق  للجمهور: حتى االآن كان ممنوعا 

التحقيق  يف  لال�شتجابة  للجمهور  الق�شائية  ال�شبطية  اأو 

بع�ص  يف  ي�شمح  الذي  القانوين  ال�شند  و�شعنا  بالإعالم، 

الق�شاء وم�شاعدة  نداء للجمهور مل�شاعدة  اأن توجه  الأحيان 

ال�شبطية الق�شائية، للو�شول اإىل مرتكب اجلرمية اأو مبعلومات 

معينة وذلك با�شتعمال و�شائل الإعالم.

12( تنفيذ ال�شيا�شة اجلنائية: يف كل دولة توجد �شيا�شة 
جزائية،  و�شيا�شة  جنائية  �شيا�شة  عن  نتكلم  فعندما  عقابية، 

يتابع  من  يحدد  مل  فقانوننا  لها،  منفذين  هناك  اأن  معناه 

هذه ال�شيا�شة اجلنائية، الدولة و�شعت �شيا�شة جنائية وطنية، 

مثال بالن�شبة لل�شرقات لدينا �شيا�شتنا، كذلك بالن�شبة جلرائم 

اختطاف الأطفال، واأي�شا حماربة اجلرائم القت�شادية، لدينا 

�شيا�شة خا�شة بكل جرمية وت�شمى بال�شيا�شة اجلنائية، االآن 

جعلناها حتت اإ�شراف النائب العام للمجل�ص الق�شائي، فهو 

الذي يتابع هذه ال�شيا�شة اجلزائية مع ال�شبطية الق�شائية ومع 

كل الهيئات املعنية ويقوم باإعداد تقرير اإىل وزير العدل الذي 

يقّيم دوريا هذه ال�شيا�شة اجلزائية مع جميع الأطراف ويغرّي 

فيها اإن اقت�شى الأمر ح�شب و�شائل حماربة اجلرمية وح�شب 

جرائم  فيها  تنت�شر  الوليات  من  ولية  هناك  ولية،  كل 

ال�شرقة بكرثة، فالبد اأن تكون هناك �شيا�شة جزائية كمحاربة 

هذه ال�شرقات يف هذه الولية ومعرفة ماهي اأ�شبابها وكيف 

حتارب؟ مع اجلميع، كذلك الت�شول بالأطفال يف العوا�شم، 

ل  وغريهما،  وهران  العا�شمة،  كاجلزائر  الكربى  املدن  يف 

ووزارة  البلديات  مع  فبالتن�شيق  هكذا،  ت�شري  الأمور  ندع 

اجتماعات  نعقد  الق�شائية  وال�شبطية  الوطني  الت�شامن 

لدرا�شة اأ�شباب وجود مثل هذه الظاهرة، لي�ص فقط بالردع 

يف  امل�شاهمة  الأخرى  املجالت  اأو  الأ�شباب  ملعرفة  ولكن 

الظاهرة والتي ت�شاهم يف حماربة هذه اجلرمية.

جرائم ظاهرة ال�شيوف، املواطن يعاين منها، فهذه الظاهرة 

يتحمل  فالكل  هكذا!؟  نرتكها  هل  موؤخرا  ظهرت  التي 

اأول، ملاذا هذه الظاهرة موجودة يف مدينة  م�شوؤوليته حمليا 

من املدن وتظهر ويف كل مرة تزيد؟

اجلزائية  ال�شيا�شة  نقّيم  اأن  لبد  اإذن  الأ�شباب،  اأعطينا 

وطنيا وحمليا، وعلى النائب العام اأن يقوم بالتقرير الدوري، 

اإذا  القرتاح؟  هو  ما  اإذن  هناك،  وتق�شري  هنا  تق�شري  مثال 

ونحن  ف�شيئا،  �شيئا  املواطن  ثقة  نفقد  الطريقة  نتبع هذه  مل 

اأجل  من  فعلتم  ماذا  يت�شاءل  واملواطن  يوميا  اجلرائم  نرى 

الإ�شالحات  اأهداف  هي  هذه  اإذن  وحياتي؟!  اطمئناين 

تظهر كاأنها اأمور تقنية ولكن اأبعادها اأمور اأخرى متاما تتعلق 

ببناء دولة، دولة القانون.

الق�شائي وتب�شيط الإجراءات  13( حت�شني �شري العمل 
جاءت  الق�شائي  املجل�ص  م�شتوى  على  طبعا  للمتقا�شني: 

الأحكام  ا�شتئناف  جمال  لتحدد  اجلديدة  الأحكام 

اأو غرامة  اإذا ق�شت بعقوبة حب�ص  ال�شادرة يف مواد اجلنح، 

ل تتجاوز 20000 دج بالن�شبة لل�شخ�ص الطبيعي و10000 

دج بالن�شبة لل�شخ�ص املعنوي وحتى ل اأعطيكم التفا�شيل 

اأنه يف بع�ص اجلرائم  اأقول ما هو الهدف؟ الهدف  التقنية، 

التي تكون فيها غرامة - ول بد اأن تكون لهذه الغرامة وقائع 

اأن يكون يف كل مرة اإجراء اال�شتئناف؛  ثابتة - فال ميكن 

اأي�شا بالن�شبة للمحكمة العليا اأرجعنا ت�شكيل امللف اخلا�ص 

بالطعن بالنق�ص اإىل املجل�ص الق�شائي، فعو�ص اأن ياأتي من 

اأدرار لكي ي�شكل ملفا يف املحكمة العليا، لأنه يحتوي على 

الطعن بالنق�ص، ي�شكله اأمام جمل�شه من طرف حمامي وياأتي 

جاهزا اإىل املحكمة العليا؛ وعليه اأدخلت هذه الإجراءات.

اإذا  الق�شائية،  ال�شوابق  ب�شحيفة  متعلق  هو  ما  اأدخلنا 

كان املحكوم عليه مبتدئا غري م�شبوق، وحكم عليه بغرامة، 

وحتى بـ 6 اأ�شهر حب�شا مع وقف التنفيذ.

هو مبتدئ، لأول مرة، ل ن�شجل له هذه العقوبة يف �شحيفة 

الأحكام  ببع�ص  ومرتبطة  فر�شة،  اإنها  العدلية،  ال�شوابق 

بالنق�ص  الطعن  اأو  ال�شتئناف  تقبل  ل  التي  كالغرامات 

البع�ص،  بع�شها  مع  تتما�شى  يعني  العليا،  املحكمة  اأمام 
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ُت�شجل  عندما  املواطن  لك  يقول  الأحيان  بع�ص  ويف  لأنه 

وبالتايل عندما  نهائيا؛  تنزع  بالنق�ص لكي  بالطعن  اأقوم  يل 

الق�شائية،  ال�شوابق  له يف �شحيفة  ت�شجل  مبتدئا ل  يكون 

فهو  تعلمون،  كما  ظروفا خمففة   الق�شاء  للمبتدئ يف  لأن 

لأول مرة يرتكب اخلطاأ ورمبا ذلك �شدفة، فهو لي�ص كاملتعود 

وياأخذ  الفر�شة  هذه  الق�شاء  مينحه  وبالتايل  الإجرام،  على 

الذي  ال�شخ�ص  اأي  للمبتدئ  بالن�شبة  العتبار  بعني  هذا 

يرتكب جرمية لأول مرة.

14( تو�شيع اخت�شا�ص الق�شاء اجلزائي: كنت تكلمت 
عليه مرارا وتكرارا، فعلى غرار الت�شريعات الأخرى اأدخلنا 

الدول  ت�شريعات  يف  �شنوات  منذ  اأدخل  الذي  املبداأ 

الأخرى وهو ارتكاب جرائم �شد جزائري يف اخلارج. 

يف  جزائري  �شحية  �شد  جرمية  يرتكب  اأجنبي  مثال 

اأجنبي،  الدبلوما�شية،  الهيئات  يتعدى على  اأنه  اأو  اخلارج، 

اأقول اأجنبي.

كان قانوننا ل ي�شمح لك اأن تفتح حتقيقا ول ميكنك اأن 

تتابعه، طبقا لقانون الإجراءات اجلزائية �شابقا، قتل �شخ�ص 

ل  وقانونك  اأجنبي  قبل  من  عليه  العتداء  ومت  جزائري 

ي�شمح لك باأن تفتح حتقيقا ومتابعته هنا يف اجلزائر، مع اأن 

الت�شعينيات لكي حتافظ  ت�شريعاتها يف  الدول عدلت  كل 

ومتنح ال�شيادة لنف�شها ولق�شائها الوطني لكي يقوم باملتابعة، 

رمبا يتعدى اأجنبي على القن�شلية اأو على ال�شفارة وقانونك 

ارتكبت  اجلرمية  ولأن  اأجنبي  لأنه  باملتابعة  لك  ي�شمح  ل 

فحّيّنا  باملتابعة،  تقوم  اأن  ت�شتطيع  ل  وبالتايل  اخلارج،  يف 

يف  ت�شريعاتها  عدلت  التي  الأخرى  الدول  كبقية  القانون 

ق�شايا،  فتحت حولها  تيڤنتورين  ق�شية  مثال  الت�شعينيات، 

كل الدول التي لها �شحايا فتحت حتقيقا ب�شاأن ذلك، اأما 

نحن فلم يكن هذا املبداأ موجودا يف قانوننا، وبالتايل فهذه 

للجرائم  بالن�شبة  الخت�شا�ص  هذا  لتو�شيع  اأتت  الأمرية 

جزائريا  �شحيتها  يكون  والتي  اخلارج،  يف  ترتكب  التي 

ويكون املتهم اأجنبيا.

يوجد اأي�شا مبداأ من املبادئ الذي جاء به هذا القانون، 

بالن�شبة  خا�شة  الوطني،  القت�شاد  ت�شجيع  اإطار  ويف 

عن  التجرمي  رفع  وهو  العمومية،  القت�شادية  للموؤ�ش�شات 

خطاأ الت�شيري، بحيث اإنه مت الن�ص على اأحكام جتعل حتريك 

ملا  ال�شركة  هيئات  ب�شكوى  م�شروطا  العمومية  الدعوى 

يقع هذا اخلطاأ يف الت�شيري بح�شن النية، دون نية الإجرام، 

فالدعوى العمومية ل حترك اإل بناء على �شكوى من الهيئات 

حماية  التوازن،  هذا  جنعل  وحتى  للموؤ�ش�شة،  الجتماعية 

الإطارات واملحافظة على املال العام توجد هناك فقرة تتابع 

وطبعا مبوجبها ميكن اأن يتابع ع�شو هذه الهيئة الجتماعية 

التوازن بني حماية  هذا  فكان  يبلغ،  اأن  عليه  يفر�ص  الذي 

الإطارات وحماية املال العام طبعا.

ال�شيد الرئي�ص املحرتم، 

ال�شيدات وال�شادة الأع�شاء املحرتمون،

هذا نوعا ما تلخي�ص لأهم ما جاء يف هذا القانون، اأي يف 

وطبعا  اجلزائية  الإجراءات  قانون  تعدل  التي  الأمرية،  هذه 

�شكرا  فاأ�شكركم  ما،  �شيئا  فيه  اأطلت  قد  التلخي�ص  هذا 

جزيال على كرم الإ�شغاء و�شكرا لك �شيدي الرئي�ص.

ال�سيد الرئي�ص: �شكرا لل�شيد الوزير؛ الكلمة االآن لل�شيد 

مقرر جلنة ال�شوؤون القانونية والإدارية وحقوق الإن�شان، ليقراأ 

على م�شامعنا التقرير الذي اأعدته اللجنة يف املو�شوع.

الرئي�ص؛  �شيدي  �شكرا  املخت�سة:  اللجنة  مقرر  ال�سيد 

اأ�شرف  على  وال�شالم  وال�شالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�شم 

املر�شلني.

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

ال�شيد معايل وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل احلكومة،

ال�شيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي اأع�شاء جمل�ص الأمة املوقر،

اأ�شرة الإعالم،

احل�شور الكرمي،

ال�شالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

وحقوق  والإدارية  القانونية  ال�شوؤون  جلنة  تت�شرف 

اأعدته حول  الذي  التقرير  بعر�ص  الأمة،  ملجل�ص  الإن�شان، 

 ،02  -  15 رقم  الأمر  على  املوافقة  املت�شمن  القانون  ن�ص 

املوؤرخ يف 7 �شوال عام 1436 املوافق 23 يوليو �شنة 2015، 

 18 يف  املوؤرخ   ،155  -  66 رقم  الأمر  ويتمم  يعدل  الذي 

واملت�شمن   ،1966 �شنة  يونيو   8 املوافق   1386 عام  �شفر 

عليها  املحال  واملتمم،  املعدل  اجلزائية،  الإجراءات  قانون 

من قبل رئي�ص جمل�ص الأمة، ال�شيد عبد القادر بن �شالح، 

بتاريخ 21 �شبتمرب 2015.  

التي  الأحكام  ومناق�شة  درا�شة  يف  اللجنة  �شرعت  لقد 
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خمتار  ال�شيد  برئا�شة  عقدته  اجتماع  يف  الن�ص،  ت�شمنها 

زروايل، رئي�ض اللجنة، �شباح يوم االإثنني 23 نوفمرب 2015، 

قدمه  القانون،  ن�ص  مف�شل حول  اإىل عر�ص  فيه  ا�شتمعت 

حافظ  العدل،  وزير  لوح،  الطيب  ال�شيد  احلكومة،  ممثل 

الأختام، تطرق فيه بالتف�شيل اإىل التعديالت والتتميمات 

اإىل  ا�شتمع  155، كما  ـ   66 رقم  الأمر  على  اأدخلت  التي 

اأ�شئلة وان�شغالت ومالحظات اأع�شاء اللجنة، واأجاب عليها 

وقدم مزيدا من ال�شروحات ب�شاأنها. 

ال�شيد الرئي�ص، 

زميالتي، زمالئي،

اأدخل ن�ص القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 155-66، 

الإجراءات  قانون  واملت�شمن   ،1966 �شنة  يونيو   8 يف  املوؤرخ 

اجلزائية، تعديالت وتتميمات جوهرية على العديد من مواد 

الإ�شالحات  تكري�ص  بهدف  اجلزائية،  الإجراءات  قانون 

منذ  العدالة  قطاع  يف  الدولة  بها  وتقوم  قامت  التي  العميقة 

مدة.

 )51( وخم�شني  واحدا  القانون  هذا  ن�ص  ت�شمن  وقد   

تعديال وتتميما واثنتني واأربعني )42( مادة جديدة، ترمي 

اإ�شالح العدالة وتدعيم ال�شلطة الق�شائية  اإىل تعميق  كلها 

وم�شداقيتها.  

وتتمثل اأهم تلك التعديالت والتتميمات فيما ياأتي:

ت�شرف  حتت  دائمني  متخ�ش�شني  م�شاعدين  و�شع   -

النيابة.

يف  اجلزائية  للمتابعات  بديال  الو�شاطة  نظام  اإحداث   -

مادة املخالفات وبع�ص اجلنح التي ل مت�ص بالنظام العام.

لتب�شيط  املحكمة،  اأمام  الفوري  املثول  نظام  اإحداث   -

والتي           بها  املتلب�ص  اجلنح  ق�شايا  يف  املحاكمة  اإجراءات 

ل تقت�شي اإجراء حتقيق ق�شائي.

الذي  اجلزائي،  بالأمر  يتعلق  جديد  اإجراء  اإدراج   -

يتم الف�شل مبوجبه، دون مرافعة م�شبقة يف اجلنح الب�شيطة 

ال�شنتني  تتجاوز  بغرامة و/اأو احلب�ص ملدة ل  املعاقب عليها 

فقط  الغرامة  بعقوبة  غالبا  املحاكم  فيها  تق�شي  والتي   ،)2(

لعدم خطورتها.   

للنائب  املحلية  اجلزائية  ال�شيا�شة  تنفيذ  مهمة  اإ�شناد   -

العام.

اأمر املنع من مغادرة  - اإمكانية اإ�شدار وكيل اجلمهورية 

الرتاب الوطني، لكل �شخ�ص تكون التحريات جارية حول 

احتمال تورطه يف جناية اأو جنحة. 

للنظر،  التوقيف  خالل  فيه  امل�شتبه  حقوق  تعزيز   -

التحريات  �شرية  مراعاة  مع  مبحاميه  بالت�شال  له  بال�شماح 

باأماكن  اجلمهورية  وكيل  اإبالغ  ووجوب  �شريها،  وح�شن 

التوقيف التي ميكنه زيارتها يف كل وقت.

وتقلي�ص  املوؤقت  للحب�ص  ال�شتثنائي  الطابع  تاأكيد   -

مدته، وح�شر جمال تطبيقه يف اجلرائم املعاقب عليها باحلب�ص 

الأكرث من ثالث �شنوات. 

- حماية ال�شهود واخلرباء وال�شحايا.

- تب�شيط اإجراءات الطعن بالنق�ص.

بع�ص  يف  للنظر  اجلزائرية  املحاكم  اخت�شا�ص  تو�شيع   -

اجلرائم املرتكبة خارج الإقليم الوطني.

- تاأطري احلق يف الإعالم خالل التحريات الأوىل.

نداء  لتوجيه  الإعالم  بو�شائل  ال�شتعانة  اإمكانية   -

تفيد  قد  �شهادات  اأو  معلومات   على  للح�شول  للجمهور 

التحريات اجلارية.

- اإ�شتحداث اأحكام جديدة ل�شمان ح�شن �شري الق�شاء.

الدعوى  لتحريك  م�شبقة  �شكوى  تقدمي  اإ�شرتاط   -

العمومية �شد م�شريي املوؤ�ش�شات العمومية القت�شادية.

- اأحكام خا�شة بتنفيذ العقوبات.

- الن�ص على فرتة انتقالية مدتها �شتة )6( اأ�شهر لل�شروع 

يف تنفيذ الأحكام اجلديدة املتعلقة بالتوقيف للنظر واحلب�ص 

املوؤقت واملثول الفوري واإجراءات الطعن بالنق�ص. 

ال�شيد الرئي�ص، 

زميالتي، زمالئي،

قبل ال�شروع يف مناق�شة اللجنة ن�ص القانون الذي يعدل 

ويتمم الأمر رقم 66 - 155، قدم ممثل احلكومة عر�شا حول 

القانون،  التي وردت يف ن�ص هذا  التعديالت والتتميمات 

اأهمية  يكت�شي  اجلزائية  الإجراءات  قانون  اأن  فيه  اأو�شح 

بالغة، باعتباره من اأهم املقايي�ص التي ي�شتدل بها على مدى 

احرتام حقوق الإن�شان، كونه ي�شكل الإطار القانوين الذي 

اأن الن�ص  ي�شمن حقوق املواطن املكر�شة د�شتوريا، موؤكدا 

اإىل  ترمي يف جمملها  اأحكاما  يت�شمن  اليوم  ندر�شه  الذي 

حتقيق هدفني اأ�شا�شيني هما: و�شع اآليات جديدة لتح�شني 

م�شتوى الأداء الق�شائي، وتعزيز حقوق امل�شتبه فيه واملتهم.

كما اأ�شار ممثل احلكومة اإىل اأن املعاينة والتقييم ال�شامل 

للق�شاء اأثبت اأن العدد الكبري للق�شايا اأثقل كاهل جهات 
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احلكم وانعك�ص �شلبا على مدد الف�شل يف الدعاوى، الأمر 

اخل�شو�ص،  بهذا  جديدة  اإجراءات  و�شع  باجتاه  دفع  الذي 

الفوري  واملثول  اجلزائي  والأمر  الو�شاطة  نظام  كا�شتحداث 

للمتهمني، وتطرق اأي�شا اإىل خمتلف التعديالت والتتميمات 

التي ت�شمنها الأمر رقم 15 - 02.

ال�شيد الرئي�ص، 

زميالتي، زمالئي،

هذا  ن�ض  بقوة،  اللجنة  اأع�شاء  ثمن  املناق�شة،  خالل 

يعرفها  التي  الإ�شالحات  نوعية يف  نقلة  واعتربوه  القانون، 

الق�شاء اجلزائي خ�شو�شا وقطاع العدالة عموما، كما طرحوا 

جملة من الأ�شئلة والن�شغالت واملالحظات، نوجزها فيما 

يلي:

امل�شاعدين،  وكذا  الو�شيط  اختيار  يتم  كيف   -  1
ت�شرف  حتت  يو�شعون  الذين  الدائمني  املتخ�ش�شني، 

النيابة؟ 

الإ�شالحات  هذه  كل  تنفيذ  مراقبة  ميكن  كيف   -  2
ميدانيا؟  

عقوبة  ت�شجيل  عدم  الأجدر  من  اأنه  ترون  األ   -  3
الغرامات مهما كانت قيمتها، يف �شحيفة ال�شوابق العدلية؟ 

اإجراء  رفع  مت  لو  الأح�شن  من  كان  اأنه  ترون  األ   -  4
املنع من مغادرة الرتاب الوطني املن�شو�ص عليه يف املادة 36 

مكرر 1، ب�شفة تلقائية بعد مرور مدة �شتة اأ�شهر؟

- مل حتدد املادة 380 مكرر 5، الإجراءات املتبعة يف   5
حالة غياب املعرت�ص عن اجلل�شة؟ 

من الأجدر اأن تن�ص املادة 37  كان  اأنه  ترون  األ   -  6
مكرر 6، 8، على اإلغاء حم�شر اتفاق الو�شاطة؟ 

7 - ما طبيعة عمل امل�شاعدين، املتخ�ش�شني، الدائمني، 
هل هم ق�شاة اأم موظفون عاديون، اأم ماذا؟

اأحكام  �شريان  لبدء  اأ�شهر   )6( �شتة  مدة  تعد  - هل   8
بع�ص املواد كافية؟ 

ال�شيد الرئي�ص، 

زميالتي، زمالئي،

ممثل  تطرق  اللجنة،  اأع�شاء  مداخالت  على  رده  قبل 

احلكومة اإىل فل�شفة الإ�شالحات التي يعرفها قطاع العدالة، 

مو�شحا اأنها تنطلق من �شرورة التن�شيق بني جميع امليادين 

غري  اأو  مبا�شر  ب�شكل  والعمل  بالإ�شالحات،  ال�شلة  ذات 

باإيجابية  تتعامل  يجعلها  مبا  الذهنيات،  تغيري  على  مبا�شر 

الإ�شالحات  هذه  اأن  على  م�شددا  الإ�شالحات،  هذه  مع 

اأي�شا  هي  بل  فقط،  التنفيذية  واملرا�شيم  القوانني  تعني  ل 

تكوين املوارد الب�شرية وتغيري الذهنيات وتاأهيل املوؤ�ش�شات 

الق�شائية.

كما اأكد ممثل احلكومة اأنه انطالقا من مبداإ عدم اإمكانية 

العليا  املحكمة  فاإن  القوانني،  يف  الأحكام  كل  اإدراج 

وجمل�ص الدولة يقومان بدورهما يف هذا املجال، من خالل 

اإن�شاء القاعدة القانونية، وبالتايل يتم اللجوء اإليها بالعودة اإىل 

الجتهاد الق�شائي. 

مداخالت  على  احلكومة  ممثل  رد  يخ�ص  فيما  اأما 

الأع�شاء، فنوجزها فيما يلي:

بالن�شبة لختيار الو�شيط وكذا امل�شاعدين، املتخ�ش�شني، 

بعملية  يقوم  اأن وكيل اجلمهورية هو من  اأو�شح  الدائمني، 

�شندا  يعد  حم�شر  يف  الو�شاطة  اتفاق  ويدون  الو�شاطة، 

يتابع  التفاق،  بتنفيذ  الأطراف  اأحد  اأخل  واإذا  تنفيذيا، 

وكيل اجلمهورية الطرف املخل بالتفاق.

اأو�شح بخ�شو�ص اختيار امل�شاعدين،  ويف ال�شياق نف�شه، 

اأن  اأظهرت  امليدانية  املعاينة  اأن  الدائمني،  املتخ�ش�شني، 

اإ�شالح النيابة العامة، يفر�ص عليها اأن تقوم بدورها يف حتريك 

الدعوى العمومية ومتابعتها، ومت من اأجل ذلك ا�شتحداث 

وظيفة امل�شاعدين، املتخ�ش�شني، الدائمني الذين هم موظفون 

دائم  ب�شكل  يكونون  خمتلفة،  جمالت  يف  متخ�ش�شون 

خالل  وخربتهم  براأيهم  ت�شتعني  التي  النيابة  ت�شرف  حتت 

التحريات الأولية وخمتلف مراحل الدعوى، وهو ما من �شاأنه 

اأن يزيد من جناعة النيابة.

مرتبطة  اأنها  فاأكد  الإ�شالحات،  تنفيذ  مراقبة  عن  اأما 

ب�شكل  الوزارة  به  تقوم  ما  وهو  الب�شرية،  املوارد  بتكوين 

العامة  للنيابة  تكوينية  دورات  اأن  اإىل  هنا  م�شريا  م�شتمر، 

مربجمة لحقا.

الرتاب  مغادرة  من  املنع  برفع  الأمر  تبليغ  وبخ�شو�ص 

الوطني والإ�شكالت التي يطرحها، اأكد ممثل احلكومة اأن 

الأمر قد مت ت�شويته نهائيا مع ال�شبطية الق�شائية، واأ�شار هنا 

اإىل اأنه يف اإطار ع�شرنة قطاع العدالة، مت و�شع قاعدة للبيانات، 

تتعلق بت�شجيل - وب�شكل اآيل - اأوامر القب�ض والكف عن 

والتي  الوطن،  اأر�ص  من  اخلروج  من  املنع  ورفع  البحث، 

باإمكان م�شالح الأمن الطالع عليها يف حينها.

اأما عن الإجراءات املتبعة يف حالة غياب املعرت�ص عن 
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اجلل�شة، فاأو�شح اأنها ل تتغري وت�شري بالطريقة العادية.

تنفيذيا،  �شندا  يعد  اأنه  اأكد  الو�شاطة،  لتفاق  وبالن�شبة 

بتحريك  تلقائيا  العامة  النيابة  تقوم  تنفيذه  عدم  حالة  ويف 

الدعوى.  

ال�شيد الرئي�ص،

زميالتي، زمالئي،    

تثمن اللجنة يف الأخري ن�ص هذا القانون الذي يعك�ص 

بقوة ا�شرتاتيجية الدولة يف ع�شرنة قطاع العدالة، ول�شيما 

الأحكام املتعلقة بتفعيل دور النيابة وتعزيز حقوق ال�شخ�ص 

امل�شتبه فيه خالل التوقيف للنظر وتاأكيد الطابع ال�شتثنائي 

للحب�ص املوؤقت وتقلي�ص مدته.

زميالتي،  املحرتم،  الأمة  جمل�ص  رئي�ص  �شيدي  ذلكم، 

زمالئي اأع�شاء جمل�ص الأمة املوقر، هو التقرير الذي اأعدته 

ملجل�ص  الإن�شان،  وحقوق  والإدارية  القانونية  ال�شوؤون  جلنة 

املوافقة على الأمر رقم  املت�شمن  القانون  الأمة، حول ن�ص 

15-02، املوؤرخ يف 7 �شوال عام 1436 املوافق 23 يوليو �شنة 
2015، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155، املوؤرخ يف 
18 �شفر عام 1386 املوافق 8 يونيو �شنة 1966، واملت�شمن 
قانون الإجراءات اجلزائية، املعدل واملتمم، �شكرا وال�شالم 

عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �شكرا لل�شيد مقرر اللجنة املخت�شة على 

ومادامت  املو�شوع،  يف  اللجنة  اأعدته  الذي  التقرير  قراءته 

عليكم  اأعر�ص  فاإين  ذاتها،  هي  باجلل�شة  اخلا�شة  املعطيات 

 ،02-15 رقم  الأمر  املوافقة على  املت�شمن  القانون  م�شروع 

املوؤرخ يف 7 �شوال عام 1436 املوافق 23 يوليو �شنة 2015، 

الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155، املوؤرخ يف 18 �شفر 

قانون  واملت�شمن   ،1966 �شنة  يونيو   8 املوافق   1386 عام 

الإجراءات اجلزائية املعدل واملتمم، للت�شويت عليه بكامله:

الرجاء من امل�شوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم ...... �شكرا.

الرجاء من امل�شوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم ....... �شكرا.

الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم ........... �شكرا.

التوكيالت:

الرجاء من امل�شوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم ...... �شكرا.

الرجاء من امل�شوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم ....... �شكرا.

الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم ........... �شكرا.

مرفوعة       اأيادي  هناك  تكن  مل  اأنه  جميعا  لحظتم  لقد 

ل معار�شة ول ممتنعة، ولذا فاإين اأعترب اأن ال�شيدات وال�شادة 

القانون  هذا  ن�ص  على  �شادقوا  قد  الأمة  جمل�ص  اأع�شاء 

بالإجماع؛ �شكرا للجميع واأ�شاأل ال�شيد وزير العدل، حافظ 

الأختام هل لديه تعليق حول نتيجة م�شار ن�ص هذا القانون 

الذي متت امل�شادقة عليه؟ الكلمة لك.

ال�سيد وزير العدل، حافظ الأختام: �شكرا لل�شيد رئي�ص 

جمل�ص الأمة املحرتم.

ال�شيدات وال�شادة اأع�شاء جمل�ص الأمة املحرتمون،

اأود اأن اأقول اإن هذا الإ�شالح العميق الذي يتحقق يوما 

بعد يوم هو يتحقق بتوفري اأول اإطار قانوين يتالءم وتطلعاتنا 

قيادة وتوجيهات - طبعا - فخامة  اإىل ق�شاء م�شتقل، حتت 

الأ�شا�شية  واحلقوق  الرباءة  قرينة  يحمي  اجلمهورية،  رئي�ص 

الإجراءات  خمتلف  يف  الدفاع  مكانة  ويعزز  للمتقا�شني 

اجلزائية، خا�شة واأن الق�شاء اجلزائي اليوم - كما هو معلوم - 

يعترب اأحد اأهم املوؤ�شرات التي يقا�ص بها مدة احرتام الدول 

حلقوق الإن�شان، ومن هذا املنطلق كانت احلاجة املا�شة اإىل 

اإعادة النظر يف اآليات عمل الق�شاء اجلزائي، الذي يتما�شى 

- كما قلت - و�شمان حريات وحقوق املواطن اجلزائري؛ 

هذه  على  املوقر  املجل�ص  قبل  من  اليوم،  امل�شادقة  فبهذه 

اأجل  من  الالزم  القانوين  الإطار  اأر�شى  قد  يكون  الأمرية، 

ثقة  على  واإين  املجال،  هذا  يف  االإ�شالحات  تلك  جت�شيد 

العناية  املوقر  املجل�ص  هذا  واأع�شاء  املجل�ص  اإيالء  باأن 

والهتمام لكل ما نقوم به وياأتي اإىل هذا املجل�ص، يف اإطار 

اإعادة النظر واإعادة تكييف املنظومة الت�شريعية لبالدنا، فاإين 

اأتقدم بال�شكر اجلزيل على ما بذلتموه من جهد وطبعا على 

م�شادقتكم على هذه الأمرية، وال�شكر مو�شول اإىل ال�شيد 

الإن�شان  وحقوق  والإدارية  القانونية  ال�شوؤون  جلنة  رئي�ص 

ال�شيد  ولكم  جهد،  من  به  قاموا  ما  على  اللجنة  واأع�شاء 

رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم و�شكرا جزيال واأعاننا اهلل على 

ما فيه اخلري لبلدنا ول�شعبنا و�شكرا.

رئي�ص  ال�شيد  الوزير؛  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

اللجنة املخت�شة، هل تريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لك.

رئي�ص  �شيدي  �شكرا  املخت�سة:  اللجنة  رئي�ص  ال�سيد 

جمل�ص الأمة املحرتم.
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اإن هذا القانون اأو هذه الأمرية التي اأتت يف اإطار خمطط 

اجلمهورية،  رئي�ص  فخامة  لربنامج  تنفيذا  احلكومة،  عمل 

الق�شائية،  ال�شلطة  وتدعيم  القانون  دولة  تعزيز  اإىل  الرامي 

وكذا املحافظة على حرية وكرامة املواطن، وميكن اأن ن�شتدل 

�شكرا  فاأقول  الإن�شان،  حقوق  احرتام  مبدى  ذلك  على 

وزير  وملعايل  وللحكومة  اأول،  اجلمهورية  رئي�ص  لفخامة 

العدل، حافظ الأختام، وكذا امل�شت�شارين، على حت�شريهم 

�شلى  اهلل  ر�شول  حديث  ي�شتوقفني  وهنا  الأمرية،  لهذه 

اهلل عليه و�شلم اإذ يقول: »ترى اأقواما من اأمتي يوم القيامة 

وجوههم من نور ماهم بالنبيني ول ال�شديقني ول ال�شهداء 

ول ال�شاحلني، قيل ومن هم؟ قال هم اأقوام تق�شى حوائج 

القانون  اأيديهم« وهي دللة وا�شحة على هذا  النا�ص على 

وم�شادقتنا على هذا القانون، ف�شكرا وهنيئا للجميع.

ال�شوؤون  جلنة  رئي�ص  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

مو�شول  وال�شكر  الإن�شان،  وحقوق  والإدارية  القانونية 

لأع�شائها، ولل�شيد الوزير وم�شاعديه على �شهرهم، لإعطاء 

القانون، ولهذه الأمرية، ونتمنى لهم  النهائية لهذا  ال�شيغة 

التوفيق يف تطبيق م�شمونه ميدانيا.

غدا  جمل�شنا  اأ�شغال  �شن�شتاأنف  جميعا،  لكم  �شكرا 

على ال�شاعة العا�شرة �شباحا، اإن �شاء اهلل، لعر�ص ومناق�شة 

 ،156-66 رقم  الأمر  ويتمم  يعدل  الذي  القانون  م�شروع 

لكم  �شكرا  واملتمم،  املعدل  العقوبات،  قانون  واملت�شمن 

جميعا واجلل�شة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة الواحدة 

والدقيقة اخلام�سة ظهرا
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حم�سر اجلل�سة العلنية ال�سابعة

املنعقدة يوم الإثنني 24  �سفر 1437

املوافق 7 دي�سمرب 2015

الرئا�سة: ال�شيد عبد القادر بن �شالح، رئي�ص جمل�ص الأمة.

متثيل احلكومة: 

- ال�شيد وزير العدل، حافظ الأختام؛

- ال�شيد وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة العا�سرة

والدقيقة الثالثني �سباًحا

وال�شالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�شم  الرئي�ص:  ال�سيد 

وال�شالم على اأ�شرف املر�شلني؛ اجلل�شة مفتوحة.

يقت�شي  ومرافقيهما؛  احلكومة  بع�شوي  الرتحيب  بعد 

جدول اأعمال هذه اجلل�شة عر�ص ومناق�شة م�شروع القانون 

الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66ـ156، املوؤرخ يف 18 �شفر 

قانون  واملت�شمن   ،1966 �شنة  يونيو   8 املوافق   1386 عام 

العقوبات، املعدل واملتمم.

ودون اإطالة اأحيل الكلمة اإىل ال�شيد وزير العدل، حافظ 

فليتف�شل  م�شامعكم،  لعر�شه على  ممثل احلكومة  الأختام، 

م�شكورا.

�شيدي  �شكرا  الأختام:  حافظ  العدل،  وزير  ال�سيد 

وال�شالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�شم  املحرتم؛  الرئي�ص 

وال�شالم على ر�شول اهلل الكرمي.

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

ال�شيدات وال�شادة اأع�شاء جمل�ص الأمة املحرتمون،

احل�شور الكرمي، 

اأت�شرف باأن اأعر�ص عليكم م�شروع القانون املعدل واملتمم 

لقانون العقوبات، الذي ما هو اإل تعبري عن اإرادة وعزم على 

والذي  عامة،  ب�شفة  الإن�شان  حقوق  ترقية  م�شار  موا�شلة 

ما فتئت اجلزائر تتقدم فيه بخطى ثابتة،  وفق روؤية ر�شيدة 

اجلمهورية،  رئي�ص  فخامة  و�شعها  حمكمة،  وا�شرتاتيجية 

ال�شيد عبد العزيز بوتفليقة، بحزم وعزم وحر�ص كبري على 

ا�شتكمال بناء دولة احلق والقانون، وتكري�ص القيم احل�شارية 

ملجتمعنا امل�شتمدة من مبادىء ديننا احلنيف، الذي حتظى 

عامة  ب�شفة  الإن�شان  فيه  يحظى  بل  ـ  معلوم  هو  كما  ـ  فيه 

واملراأة والعالقة الزوجية بالعناية والتكرمي، نظرا للدور املهم 

الذي يناط باملراأة يف التنمية واملجتمع.

الإح�شائية  املعطيات  فاإن  ـ  ال�شديد  لالأ�شف  ـ  اأنه  غري 

التي تقدمها خمتلف امل�شالح املتعلقة بالعنف ب�شفة عامة، 

الأماكن  يف  اخل�شو�ص  وعلى  املراأة  �شد  املرتكب  والعنف 

يف  وجرح  �شرب  ق�شية   7737 �شجلت  فقد  العمومية، 

املحاكم يف هذا الإطار ل�شنة 2014، وكانت تعليمات فخامة 

وتنفيذ  و�شع  بخ�شو�ص  وجلية  حا�شمة  اجلمهورية  رئي�ص 

والتي  املراأة  �شد  العنف  ملحاربة  الوطنية  ال�شرتاتيجية 

وفق  حقوقها  ترقية  على  والعمل   ،2007 �شنة  يف  كانت 

قيمنا احل�شارية وخ�شو�شيتنا الدينية والثقافية وحمايتها من 

اأ�شكال العنف والتمييز �شمن اإطار قانوين �شامل.

الرئي�ص،  لفخامة  الر�شيدة  التعليمات  هذه  �شدور  وفور 

العدل، حافظ  وزير  اإ�شراف  قطاعية، حتت  تن�شيب جلنة  مت 

املنظومة  ا�شتكمال  �شرورة  اإىل  تو�شلت  والتي  الأختام، 

بع�ص  تعديل  خالل  من  املو�شوع،  بهذا  املتعلقة  القانونية 

اأحكام قانون العقوبات، ل�شمان حماية جزائية، ت�شمن ردع 

اأعمال العنف املرتكبة �شد املراأة ب�شتى اأنواعها، وذلك يف 

الإطار العام ملحاربة العنف يف املجتمع اجلزائري ب�شفة عامة.

ويف هذا الإطار، فاإن الأحكام اجلديدة املقرتحة يف هذا 
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العنف  من  الإ�شكالت  بتلك  التكفل  اإىل  ترمي  الن�ص 

وذلك من خالل ما ياأتي:

والنف�شي،  واللفظي  اجل�شدي  العنف  يخ�ص  فيما  ـ   1
للزوج،  خا�شة  قانونية  حماية  القانون  هذا  م�شروع  يف  ورد 

الزوج  اأي   )Le conjoint( القانون مق�شود منه والزوج يف 

والزوجة، حماية من العتداءات العمدية التي توؤدي اإىل 

جروح اأو برت اأحد الأع�شاء اأو الوفاة اأو عاهة م�شتدمية؛ وهي 

ال�شاري  اجلاري،  العقوبات  قانون  قررها  التي  العقوبات 

املفعول.

بالن�شبة  �شيئا،  �شاأو�شح  امل�شاألة،  اأنه بخ�شو�ص هذه  اإل 

ملا وقع حول القانون من نقا�ص، ويف بع�ص الأحيان واأحتمل 

م�شوؤولية ما اأقول، حتريف، فجرمية ال�شرب، اجلرح العمدي 

 7000 العقوبات،  قانون  حاليا  عليها  يطبق  الأزواج،  بني 

تتعلق  املحاكم  اإىل  و�شلت   ،2014 يف  منها  واأكرث  ق�شية 

بال�شرب واجلرح بني الأزواج، هذا واقع يف 2014.

املفعول،  ال�شاري  احلايل،  العقوبات  قانون  يف  يوجد  ل 

مبداأ ال�شلح اأو ال�شفح.

املحاكم،  اإىل  واملتابعة  الوقائع  و�شلت  اإذا  ذلك،  معنى 

فاإنها تنتهيـ  اإذا كانت ثابتةـ  بعقوبة، هذه العقوبة التي تاأتي 

نتيجة وقائع، يكون قد وقع اآنذاك خلل يف االأ�شرة؛ وبالتايل 

اأن  ي�شتطيع  القا�شي ل  فاإن  اأو �شفح،  اإذا وقع �شلح  حتى 

ي�شحب اأو يكف عن املتابعة.

عقوبة،  متت  الوطن،  من  ولية  يف  الواقع،  من  اإنطالقا 

لكن  االأ�شرة،  على  حفاظا  اتفقا  �شلح،  وقع  ذلك  بعد  ثم 

اأن ي�شحب ال�شكوى  تابع الق�شية فهو ل ي�شتطيع  الق�شاء 

ومتت العقوبة وبقيت هكذا!

تاأثري يف بع�ض االأحيان على االأ�شرة  معنى ذلك هناك 

اأنه  هو  العقوبات  قانون  به  اأتى  الذي  للمبداإ هذا،  بالن�شبة 

اأدرج يف هذا املجال ال�شفح، عندما يتعلق الأمر باملحافظة 

لأجل  وذلك  لل�شفح  املبداأ  هذا  اأدرج  اإذن  الأ�شرة،  على 

التوازن.

اإذن ما اأتى به قانون العقوبات عك�ص ما روج له اإطالقا 

اأقول، لأنني مل ي�شبق  يف هذا املبداأ، واأحتمل م�شوؤولية ما 

اأمام  الأمة،  جمل�ص  اأمام  القانون  دام  ما  �شرحت  واأن  يل 

الربملان، مل اأقم بت�شريح ل يف التلفزيون ومل اأقم بتعليق ول 

اأن ياأتي  ندوة �شحفية وال �شيء اآخر، اأحرتم املوؤ�ش�شة اإىل 

ف لأغرا�ص 
ّ
دوري واأ�شرح وفقا للقانون، واأرد على من حر

اأخرى ما جاء به القانون وا�شتعمله �شيا�شويا.

هو  ما  اأحرف  اأن  ال�شعب،  واأمام  اهلل  اأمام  غريب  اأمر 

واقعي وعك�ض ما هو مطبق االآن متاما، جاء باإ�شافة »للحفاظ 

على الأ�شرة يف املجال اجلزائي« وجاء »بال�شفح«، بينما هي 

االآن غري موجودة.

اأم  امل�شروع  هذا  اأم  احلكومة  الأ�شرة؟  يحافظ على  من 

من انتقدوا هذا املبداأ؟

واقع،  هذا  ولل�شعب،  وللمجتمع،  لكم  اأتركها  الإجابة 

نحن يف التطبيق، من اأتى بالإ�شافة »للمحافظة على الأ�شرة« 

املجال،  هذا  يف  علينا  يتزايد  اأحد  ل  خري«؟،  و»ال�شلح 

»ال�شلح خري« مبادىء ح�شارتنا حمرتمة يف ت�شريعاتنا، هذا 

وا�شح، اأما اأن تزايدوا، قل ملن زايد فهذا ـ طبعا ـ بهتان.

الفعل  جترمي  مت  اجلن�شي:  بالعنف  متعلق  الثاين  الأمر 

املرتكب خل�شة الذي مي�ص باحلرمة اجلن�شية، وذلك بتو�شيع 

جمال التجرمي يف التحر�ص اجلن�شي.

�شد  العمل  اأماكن  يف  اجلن�شي  التحر�ص  اأ�شبح  حاليا 

الذي  امل�شوؤول  من  ُيرتكب  عندما  عليه،  يعاقب  املراأة 

قانون  يف  عليه  يعاقب  املوظفة،  اأو  العاملة  على  �شلطة  له 

من  الفعل  يرتكب  فعندما  ذلك،  من  واأكرث  العقوبات، 

زميل، عامل، لي�شت لديه �شلطة على املوظفة األ يعاقب؟ 

وهو  زميلته  على  جن�شيا  ويتحر�ص  زميل  اأو  عامل  يتعدى 

لي�ص مديرها ول م�شوؤول عليها، ولي�ص لديه �شلطة عليها، 

اأي مل ي�شتعمل �شلطة لفعل هذا الفعل، فهذا التعدي األ 

ديننا  ومبادىء  وح�شارتنا  يتما�شى  هذا  عليه؟ هل  نعاقب 

احلنيف!؟ من يعار�ص ذلك؟ هل نرتكه؟ األ ياأتي القانون 

ع لتجرمي هذا الفعل؟ اإذا تركناه، معناه اأننا خالفنا 
ّ
ول امل�شر

حتى مبادىء احل�شارة ومبادىء  ديننا الإ�شالم.

لقد  هو؛  هذا  �شده؟  اأهم  التحر�ص،  جمال  من  و�شعنا 

للعادي،  امل�شوؤول  من  اجلن�شي،  التحر�ص  جمال  و�شعنا 

عندما يقوم بالعتداء يف جمال التحر�ص اجلن�شي.

حماربة ظاهرة التعدي وخد�ص احلياء للمراأة يف الأماكن 

العمومية، هنا عندنا فراغ قانوين.

والواقع  �شنة،  منذ  موؤخرا  الفراغ  هذا  مالأوا  امل�شريون 

ي�شهد على ذلك، عائلة تتجول يف ال�شارع، الزوجة، الزوج 

خد�ض  يتم  ثم  ارتياح  بكل  ال�شارع  يف  يتجولون  والبنت، 

حياء املراأة اأي البنت اأو الزوجة من قبل اأحد الأ�شخا�ص 

التعدي             اإىل  ي�شل  ل  موجودة،  الظاهرة  هذه  ال�شارع،  يف 
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يثري  مما  العام  احلياء  وبخد�ص  بالكالم  ولكن  اللم�ص  اأو 

اإح�شا�ص تلك العائلة.

حاليا هذا الفعل غري معاقب عليه، هناك فراغ، فجرمنا 

اإحدى  اأو  وبغرامة  اأ�شهر   06 اإىل  ت�شل  بعقوبة  الفعل  هذا 

هاتني العقوبتني، حب�ص اأو غرامة.

لأن ما وقع يف هذا املجال وا�شمحوا يل ـ �شيدي الرئي�ص 

وقع  لأنه  املو�شوع  لهذا  بالن�شبة  �شيئا  اأ�شرح  اأن  ـ  املحرتم 

فيه ما وقع من حتريف يف الت�شريحات ويف التاأويالت وكان 

مدن  اإحدى  يف  االأخرية  احلادثة  وقعت  عندما  مق�شودا، 

ولية من الوليات ول اأذكرها، متاما ما ن�ش�شنا عليه يف هذا 

القانون، كان هناك فراغ، لكن ما كنا نتوقع ذلك من خالل 

يتحمل  فمن  وقائع،  من  الق�شاء  يف  امليدان  يف  عايناه  ما 

مناه 
ّ
امل�شوؤولية؟ كانت ال�شحية اإمراأة نتيجة للفعل الذي جر

حاليا.

اأو ال�شحية اأجابت الأنه ُم�َض  اإعتدى بالكالم، ثم املراأة 

�شرفها، فوا�شل العتداء وتعرفون النتيجة، كانت ال�شحية 

هذه املراأة ولو مل يتخذ الق�شاء الإجراءات واأودع املعتدي 

دولة  نحن يف  �شديدا، لكن  املجتمع  انتقام  لكان  ال�شجن، 

هذه  اإىل  ت�شل  الأمور  اأنرتك  موؤ�ش�شات،  وفيه  القانون 

الفعل؟  هذا  مون 
ّ
يجر ملاذا  واهلل  وهناك  هنا  قيل  الدرجة؟ 

ميكن اأن يكون بالكالم فقط، فهذا عادي، اأقول ل هذا لي�ص 

عاديا!

مت�شي  فعندما  العائلة،  اأّمن  وال�شارع  اأخالقيات،  هناك 

يف ال�شارع وتتجول فيه، جتد الرتياح، هذا ما نقوم به، واإذا 

بالن�شبة لهوؤلء  اإىل املبادىء احل�شارية وحتى الدينية  عدنا 

وهوؤلء، اأمل ين�ص يف هذه املبادىء احل�شارية الدينية على 

احرتام اآداب الطريق؟! اأال يتما�شى هذا مع هذه املبادىء 

احل�شارية الدينية، اإن �شئنا؟ هذا ما جاء به القانون.

وقع هنا وهناك بع�ص الت�شويه والتحريف ملحتوى القانون 

واأرجعوه كاأمنا الدولة جاءت بقانون يفكك االأ�شرة! ل�شت 

تفكيك  �شد  هو  ومن  الأ�شرة؟  يحارب  الذي  من  اأدري 

يا جماعة؟  كذلك  األي�ص  املبادىء  هذه  �شد  هم  الأ�شرة؟ 

يعتدى على  اأن  ي�شمح  بذلك، من  نعرتف  الطريق،  اآداب 

يف  وقائع  عندنا  نحن  ال�شارع؟  يف  اأخته  اأو  زوجته  اأو  ابنته 

      24 طيلة  امل�شاكل  هذه  عاجلنا  كقا�ص،  الق�شائية  ممار�شتنا 

اأو 25 �شنة التي ق�شيتها يف الق�شاء، ويف بع�ص املرات تاأتيك 

ال�شارع  واهلل يف  ب�شكوى  تاأتيك  اأئمة،  منها  عائلة حمرتمة، 

وقع يل كذا وكذا، كان علينا األ نرتك الأمور هكذا؛ وبالتايل 

لبد اأننا جنرم ذلك.

والعك�ص، فرتك الأمور كما هي تفتح الباب جلرائم اأ�شد، 

ت�شل اإىل القتل عندما ل تتحرك الدولة ول يتحرك الق�شاء 

ول تتحرك ال�شبطية الق�شائية، ونرتك الفراغ القانوين، بحجة 

هذا الفعل الطائ�ص، وهكذا مت�ص اإح�شا�ص العائلة ال�شحية،  

ففي كثري من الأحيان نرى �شبابا من العائلة مي�شون لالنتقام 

بو�شائلهم فيعاقبون نظرا حلدوث جرمية قتل اأو جرمية �شرب 

حد  وو�شع  للوقاية  جاء  القانون  وبالتايل  خطرية؛  جرح  اأو 

لهذه الظواهر.

املراأة طبعا  للعنف القت�شادي، مت جترمي حرمان  بالن�شبة 

من ممتلكاتها ومن مواردها املالية واإلغاء العذر املعفي لل�شرقة 

بني االأزواج، والدعوى م�شروطة، بل الدعوى ي�شرتط فيها 

ال�شكوى امل�شبقة، ما معنى ذلك؟

القانون يف هذا املجال، هو عدم  املبادىء التي جاء بها 

التعدي على اأمالك املراأة، الزوجة.

الذمة  الزواج،  يقع  عندما  الغربية،  الت�شريعات  يف 

وحني  ي�شرتكان،  اأي  والزوجة،  الزوج  بني  م�شرتكة  املالية 

وما  يق�شم  لك  كان  ما  املالية،  الذمة  تق�شم  الطالق  يقع 

الغربية             الت�شريعات  للزوجة كذلك، هكذا عندهم يف  كان 

اأو بع�ص الت�شريعات الغربية.

نحن اأدرجنا يف القانون عدم التعدي على امللكية وعلى 

اأموال الزوجة اإل بر�شاها، ملاذا؟ لأنه مبداأ مكر�ص ومعروف 

للمراأة«،              املالية  الذمة  »ا�شتقالل  ال�شريعة  مبادىء  يف 

اأم يريدون اأن نرتك الأمور كالت�شريعات الغربية؟ من الذي 

يحافظ االآن على هذه املبادىء؟ االأمر عاد ولكن ال ت�شل 

اإىل املحاكم اإل بال�شكوى اأي�شا يف نف�ص املجال، هناك مادة 

تتحرك  ل  الدعوى  هنا  الأزواج،  بني  ال�شرقة  يخ�ص  فيما 

لي�ص  �شكوى  يرفع  مل  اإذا  ب�شكوى،  اإل  لل�شرقة  بالن�شبة 

هناك �شيئ، ل ت�شل ل للمحكمة ول لل�شرطة اإذا مل تكن 

�شكوى من اأحد الزوجني، هذا ما ن�ص عليه القانون، هذه 

هي املبادىء التي جاء بها القانون.

بها  جاء  التي  اجلرائم  بهذه  املتعلقة  الأمور  يخ�ص  فيما 

على  للمحافظة  ال�شفح،  مبداأ  فيها  اأدرج  كلها  القانون، 

التوازن.

اإذا ارتكبت هذه اجلرائم فيما بني الأزواج ووقع  معناه، 

�شفح، فاملتابعة تنتهي، هذا جلعل التوازن، لأن هناك ـ كما 
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هذا  ال�شفح  ال�شفح،  اإلغاء  من  لبد  يقول  راأي  ـ  تعلمون 

لبد اأن يلغي لأن هناك جرائم، وبالتايل تتم املتابعة وحتى 

اإن كان هذا ال�شفح، فالبد اأن تكون املتابعة ويعاقب الزوج 

والزوجة؛ ولكن يف م�شروعنا بعد الدرا�شة، وجدنا اأنه لبد 

اأن يكون هذا املبداأ وذلك للمحافظة على الأ�شرة، هذا هو 

التوازن، ال�شفح الذي جعل التوازن يف املواد التي جاء بها 

هذا القانون.

اأن  اإطالقا  ميكن  ول  القانون،  به  جاء  ما  اأهم  هذا  اإذن، 

نبقي على بع�ص الوقائع التي تقع ول يكون هناك فيها قانون 

يعاقب على ذلك.

ال�شيد الرئي�ص املحرتم،

ال�شيدات وال�شادة اأع�شاء جمل�ص الأمة املحرتمون،

تلكم اأهم الأحكام التي ت�شمنها م�شروع الن�ص املقرتح 

الطابع  بني  ال�شرورية  التوازن  عنا�شر  فيه  روعيت  والذي 

اخل�شو�شي والأخالقي للمو�شوع، وبني الدور الذي ميكن 

املرجوة،  احلماية  للمراأة  ليحقق  اجلزائي،  القانون  يلعبه  اأن 

خطوة  يعد  امل�شروع  فاإن  القانونية،  مقا�شده  عن  وف�شال 

جريئة، تهدف اأي�شا اإىل اإذكاء القيم الأخالقية التي يقرها 

مالئم،  حميط  خلق  يف  وي�شاهم  للمراأة  نظرته  يف  جمتمعنا 

ي�شمح لها بالتفتح والإ�شهام بكل قدراتها يف رقي املجتمع 

والأ�شرة، و�شكرا على كرم الإ�شغاء.

االآن  والكلمة  الوزير؛  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

وحقوق  والإدارية  القانونية  ال�شوؤون  جلنة  مقرر  لل�شيد 

الإن�شان، ليقراأ على م�شامعنا التقرير التمهيدي الذي اأعدته 

اللجنة يف املو�شوع.

الرئي�ص؛  �شيدي  �شكرا  املخت�سة:  اللجنة  مقرر  ال�سيد 

�شيدنا  على  وال�شالم  وال�شالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�شم 

حممد وعلى اآله.

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

ال�شيد معايل وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل احلكومة،

ال�شيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي اأع�شاء جمل�ص الأمة املوقر،

اأ�شرة الإعالم،

احل�شور الكرمي،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

الذي  التمهيدي  التقرير  عليكم  اأعر�ص  اأن  ي�شرفني 

الإن�شان،  وحقوق  والإدارية  القانونية  ال�شوؤون  جلنة  اأعدته 

ملجل�ص الأمة، حول ن�ص قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 

8 يونيو �شنة  املوافق   1386 عام  �شفر   18 املوؤرخ يف   ،156
واملتمم. املعدل  العقوبات،  قانون  املت�شمن   ،1966

املقدمة

ي�شكل العنف �شد املراأة ان�شغال الكثري من دول العامل، 

يتعني  ما  اأن  اإل  م�شتمرا،  ت�شاعدا  يعرف  واأنه  ول�شيما 

وليد ع�شرنا  لي�ص  املراأة  العنف �شد  اأن  به هنا هو  التذكري 

ت�شدت  وقد  بعيدة،  تاريخية  اأحقاب  اإىل  يعود  بل  احلايل، 

واملنظمات  الو�شعية  القوانني  وكذا  ال�شماوية  الديانات  له 

فت 
ّ
عر التي  املتحدة  الأمم  هيئة  ومنها  الدولية،  والهيئات 

على  مبني  املراأة  �شد  اعتداء  اأي  باأنه  الن�شاء  �شد  العنف 

ج�شدي     اأمل  اأو  اأذى  اإحداث  يف  يت�شبب  اجلن�ص،  اأ�شا�ص 

اأو جن�شي اأو نف�شي للمراأة، وي�شمل اأي�شا التهديد بالعتداء 

اأو ال�شغط اأو احلرمان التع�شفي للحريات، �شواء حدث هذا 

العنف يف اإطار احلياة العامة اأو اخلا�شة.

يف  ـ  املختلفة  باأ�شكاله  ـ  املراأة  �شد  العنف  ويعرف 

به  الت�شريح  يتم  ل  ما  غالبا  اأنه  اإل  ملحوظا،  تناميا  اجلزائر 

بدعوى  اأو  لل�شحية  الفاعل  لتهديد  اإما  خمتلفة،  لأ�شباب 

احرتام التقاليد والأعراف الجتماعية التي حتكم املجتمع                

وهو  التفكك...اإلخ،  من  الأ�شرة  متا�شك  على  احلفاظ  اأو 

الدولة  لزاما على  باطل، فكان  به  يراد  ما يكون حقا  كثريا 

الت�شدي لهذه ال�شلوكات غري ال�شوية بالطرق القانونية من 

خالل تعزيز القوانني املتعلقة مبحاربة العنف �شد املراأة.

 ويف هذا ال�شياق، ياأتي ن�ص القانون الذي يعدل ويتمم 

الأمر رقم 66ـ  156، املوؤرخ يف 18 �شفر عام 1386 املوافق 8 

يونيو �شنة 1966، املت�شمن قانون العقوبات، املعدل واملتمم، 

مواد   )4( واأربع  جديدة  مواد  الذي يت�شمن خم�ص )5( 

�شد خمتلف  للمراأة  جزائية  لتوفري حماية  ومتممة،  معدلة 

مظاهر  ببع�ص  والتكفل  لها  تتعر�ص  التي  العتداءات 

العنف اخلفي الأكرث انت�شارا، والذي يخرج حاليا عن نطاق 

احلماية اجلزائية للمراأة، واملتمثل يف العنف الزوجي مبختلف 

مظاهره والعنف املرتكب بدوافع جن�شية، �شواء اأكان ذلك 

يف الأماكن العمومية اأو اخلا�شة.

الت�شريعية  املنظومة  تعزيز  اإطار  الن�ص يف  هذا  ياأتي  كما 

الوطنية يف جمال حقوق الإن�شان وتكييفها وفق ما تقت�شيه 
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املتعلقة مبحاربة  للجزائر، ول�شيما تلك  الدولية  اللتزامات 

التمييز مبختلف اأ�شكاله.

بن  القادر  عبد  ال�شيد  الأمة،  رئي�ص جمل�ص  اأحال  وقد 

والإدارية  القانونية  ال�شوؤون  جلنة  على  الن�ص  هذا  �شالح، 

وحقوق الإن�شان، بتاريخ 10 مار�ص 2015، فعقدت اللجنة 

اجتماعا يوم الأحد 22 مار�ص 2015، برئا�شة ال�شيد خمتار 

ممثل  مع  الن�ص  فيه  وناق�شت  در�شت  منه،  وبدعوة  زروايل، 

احلكومة، ال�شيد الطيب لوح، وزير العدل، حافظ الأختام، 

ال�شيد  بح�شور  الن�ص،  حول  م�شتفي�شا  عر�شا  قدم  الذي 

فيه  �شابقا، تطرق  الربملان  العالقات مع  خليل ماحي، وزير 

اإىل اأهداف الن�ص والتعديالت والتتميمات التي ت�شمنها، 

وقدم  اللجنة،  اأع�شاء  مداخالت  اإىل  بدوره  ا�شتمع  كما 

خالل  اأثريت  التي  النقاط  حول  و�شروحات  تو�شيحات 

النقا�ص.

املجل�ص،  مبقر  عمل  جل�شة  اللجنة  عقدت  وقد  هذا، 

برئا�شة رئي�ص اللجنة، �شباح يوم اخلمي�ص 3 دي�شمرب2015، 

احلكومة  ممثل  قدمها  التي  الردود  جممل  فيها  تدار�شت 

واأعدت هذا التقرير التمهيدي الذي يحتوي على مقدمة، 

التعديالت والتتميمات التي ت�شمنها ن�ص القانون، عر�ص 

ومناق�شة ن�ص القانون، خال�شة وملحق يحتوي على جدول 

تو�شيحي للتعديالت والتتميمات التي اأدخلت على الأمر 

رقم 66 ـ 156.

التعديالت والتتميمات 

التي ت�شمنها ن�ص القانون

اأدخلت  التي  والتتميمات  التعديالت  ان�شبت  لقد 

تقع  النقاط  156، على جمموعة من  ـ   66 الأمر رقم  على 

يف مقدمتها: جترمي العنف الزوجي، حماية املراأة من العنف 

اجلن�شي  التحر�ص  جرمية  على  العقوبة  ت�شديد  اجلن�شي، 

الأماكن  يف  املراأة  م�شايقة  وجترمي  جترميه  نطاق  وتو�شيع 

ن�شتعر�شها  التي  والتتميمات  التعديالت  وهي  العمومية، 

فيما يلي:    

اأول: فيما يخ�ص جترمي العنف الزوجي

اأدخل ن�ص هذا القانون جملة من التعديالت واأ�شاف 

يف  للمراأة،  اجلزائية  احلماية  منها  الهدف  جديدة،  مواد 

الزوجي  للعنف  عر�شة  اأكرث  فيها  تكون  التي  احلالت 

مبختلف مظاهره، وهي مواد تت�شمن عقوبات ردعية لو�شع 

حد للعنف �شد املراأة.   

وتتمثل هذه التتميمات والتعديالت فيما يلي:

1 ـ تطبيقا لل�شمانات التي اأقرها الد�شتور اجلزائري، مُتمت 
اأقرت  التي  مكرر،  اأحكام الأمر رقم 66 ـ 156، باملادة 266 

ـ جرحا  ـ عمدا  الذي يحدث  للزوج  وال�شجن  عقوبة احلب�ص 

اأو �شربا بزوجه، ول ي�شتفيد الفاعل من ظروف التخفيف اإذا 

اإذا ارتكبت اجلرمية بح�شور  اأو  اأو معاقة  كانت ال�شحية حامال 

الأبناء الق�شر اأو حتت التهديد بال�شالح.

وحفاظا على ا�شتمرار احلياة الزوجية وف�شح املجال اأمام 

اإمكانية  على  266 مكرر  املادة  ن�شت  البني،  ذات  اإ�شالح 

�شفح ال�شحية عن الفاعل، لو�شع حد للمتابعة اجلزائية، اإذا 

تعلق الأمر باأفعال ذات و�شف جنحي، كما مت الن�ص على 

اإمكانية العذر املخفف، اإذا تعلق الأمر بجناية وحدث فيها 

�شفح عن ال�شحية.  

ال�شياق، مُتم الأمر رقم 66 ـ 156، باملادة  نف�ص  يف  ـ   2
266 مكرر1 التي تن�ص على عقوبة احلب�ص لكل من ارتكب 
�شد زوجه اأي �شكل من اأ�شكال التعدي اأو العنف اللفظي 

اأو النف�شي املتكرر.  

عن  للزوج  العمدي  للتخلي  حد  و�شع  بهدف  ـ   3
زوجته ودون �شبب جدي وملدة تتجاوز �شهرين )2(، �شواء 

اأكانت حامال اأم ل، ُعدلت ومُتمت املادة 330، بالن�ص على 

حب�ص الزوج وتغرميه.

العنف القت�شادي الذي ميار�شه  4 ـ حماية للزوجة من 
الزوج، مُتم الأمر رقم 66 ـ 156،  باملادة 330 مكرر والتي 

زوجته  على  ميار�ص  من  لكل  احلب�ص  عقوبة  على  ن�شت 

ليت�شرف يف  التخويف،  اأو  الإكراه  اأ�شكال  من  �شكل  اأي 

اأو مواردها املالية، اإل اأن الفقرة 2 من املادة 330  ممتلكاتها 

مكرر تركت الباب مفتوحا اأمام ال�شحية لل�شفح وو�شع حد 

للمتابعة اجلزائية.

الذمة  ا�شتقاللية  مبداإ  مع  ومتا�شيا  نف�شه،  ال�شياق  ويف 

املالية للزوجني، ُعدلت املادة 368 باإلغاء العذر املعفي من 

العقوبة يف حالة ال�شرقة بني الزوجني.

كما مت تعديل املادة 369 جلعل املتابعة اجلزائية يف حالة 

ال�شرقة بني الأزواج م�شروطة بال�شكوى امل�شبقة. 

ثانيا: حماية املراأة من العنف اجلن�شي

اأ�شكال  ببع�ص  املتعلق  القانوين  الفراغ  �شد  ق�شد 

 333 66-156 باملادة  العتداءات اجلن�شية، مُتم الأمر رقم 

اجلن�شية  باحلرمة  مي�ص  اعتداء  كل  جرمت  التي   ،2 مكرر 
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لل�شحية.   

وت�شديد  اجلن�شي  التحر�ض  جترمي  نطاق  تو�شيع  ثالثا: 

عقوبته 

من  �شكل  اأي  من  للمراأة  اأكرث  حماية  توفري  اأجل  من 

اأ�شكال التحر�ص اجلن�شي، ُعدلت ومُتمت املادة 341 مكرر، 

بت�شديد عقوبة التحر�ص وتو�شيع نطاق جترميه لي�شمل اأفعال 

فيها  ي�شتغل  التي  احلالت  غري  ترتكب يف  التي  التحر�ص 

الفاعل �شلطة وظيفته اأو مهنته لرتكاب اجلرمية، وت�شاعف 

العقوبة اإذا كان الفاعل من املحارم اأو كانت ال�شحية قا�شرا 

اأو حامال اأو مري�شة اأو معاقة. 

رابعا: جترمي م�شايقة املراأة يف الأماكن العمومية

حماية للمراأة من امل�شايقات التي تتعر�ص لها يف الأماكن 

العمومية، مُتم الأمر رقم 66ـ  156 باملادة 333 مكرر 1 التي 

جرمت تلك الت�شرفات، �شواء كانت فعال اأو قول اأو اإ�شارة 

ال�شحية  كانت  اإذا  العقوبة  م�شاعفة  مع  حياءها،  تخد�ص 

قا�شرا مل تكمل �شن ال�شاد�شة ع�شرة من عمرها.    

عر�ص ومناق�شة ن�ص القانون

اأول: عر�ص ممثل احلكومة

قدم ممثل احلكومة عر�شا مف�شال للتعديالت والتتميمات 

التي اأدخلت على الأمر رقم 66 ـ 156، فاأكد اأنها �شتحقق 

اجلزائرية،  املراأة  حقوق  ترقية  جمال  يف  اإ�شافية  مكت�شبات 

الجتماعية  والقيم  الإ�شالمية  ال�شريعة  متليه  ملا  وفقا 

املتعلقة  الإح�شائية  املعطيات  اأن  اإىل  م�شريا  احل�شارية، 

بق�شايا العنف �شد املراأة تبعث على القلق، مو�شحا اأنه بناء 

لو�شع  اجلمهورية،  رئي�ص  لفخامة  ال�شارمة  التعليمات  على 

وترقية  املراأة  �شد  العنف  اأ�شكال  كل  ملحاربة  قانوين  اإطار 

العدل،  وزير  اإ�شراف  حتت  قطاعية  جلنة  ُن�شبت  حقوقها، 

القانون،  هذا  م�شروع  اإعداد  على  عكفت  الأختام،  حافظ 

الذي يهدف اإىل �شد الفراغ القانوين املتعلق ببع�ص اأ�شكال 

الذي  والقت�شادي  واجلن�شي  واللفظي  اجل�شدي  العنف 

ي�شتهدف املراأة.  

ثانيا: اأ�شئلة وان�شغاالت ومالحظات االأع�شاء 

من  اآرائهم،  عن  اللجنة  اأع�شاء  عرب  املناق�شة،  خالل 

طرحوها  التي  واملالحظات  والن�شغالت  الأ�شئلة  خالل 

حول الأحكام التي ت�شمنها الن�ص، وهي كما يلي:

اأن العقوبات املن�شو�ص عليها يف املادتني  ترون  األ  ـ   1
املرتكب؟  والفعل  تتنا�شب  ل   1 مكرر  و266  مكرر   266

يف  عليها  املن�شو�ص  »زوجه«  بكلمة  يق�شد  ماذا  ـ   2
والزوجة  الزوج  اأتعني   ،1 و266 مكرر  266 مكرر  املادتني 

اأم الزوجة فقط؟  

ال�شروري جتنيد و�شائل الإعالم املختلفة  من  األي�ص  ـ   3
وامل�شاجد، ل�شرح الأحكام اجلديدة التي ت�شمنها هذا الن�ص 

واأبعاده ال�شرتاتيجية، لتنوير الراأي العام حوله وتفنيد كل 

ال�شائعات واملغالطات التي تروج حوله؟     

اإثبات امل�شايقات التي حتدث للمراأة يف  4 ـ كيف ميكن 
الأماكن العمومية؟

ترون اأن ال�شفح املن�شو�ص عليه يف مواد الن�ص  األ  ـ   5
ب�شروط  تقييده  يتم  مل  اإذا  القانون،  فعالية  من  يقلل  قد 

و�شوابط حمددة؟  

ثالثا: رد ممثل احلكومة

ال�شاري  العقوبات  قانون  اأن  احلكومة  ممثل  اأكد  بداية، 

املفعول يعاقب على جرمية ال�شرب واجلرح العمدي، م�شددا 

واأن  الإطار،  هذا  عن  يخرج  مل  له  املعدل  الن�ص  اأن  على 

حدا  ي�شع  الذي  ال�شحية  �شفح  هو  جديد  من  اأ�شافه  ما 

للمتابعة اجلزائية. 

م�شاريع  اإعدادها  عند  تراعي  احلكومة  اأن  اأكد  كما 

القوانني قيم وتقاليد املجتمع اجلزائري وديننا احلنيف.

على  الن�ص  من  مواد  عدة  ن�شت  هذا،  من  وانطالقا 

وحماية  الزوجية  الرابطة  ا�شتمرارية  على  حفاظا  ال�شفح، 

لالأ�شرة اجلزائرية من التفكك، واأن ال�شفح يهدف بالدرجة 

الأوىل اإىل اإعطاء فر�ص جديدة ل�شتمرار العالقة الزوجية، 

وهو ما مل ين�ص عليه قانون العقوبات ال�شاري املفعول.          

وخالل رده على مداخالت اأع�شاء اللجنة، اأو�شح ممثل 

احلكومة باخت�شار ما يلي:

بخ�شو�ص ال�شوؤال املتعلق مبفهوم كلمة »َزوُجه« يف ن�ص 

القانون، اأو�شح اأن املق�شود بها الزوج والزوجة. 

يف  للمراأة  حتدث  التي  امل�شايقات  اإثبات  كيفية  وب�شاأن 

العربية  الدول  من  العديد  اأن  اأو�شح  العمومية،  الأماكن 

تعاقب على مثل هذه الت�شرفات غري الأخالقية، وهي اأفعال 

اآداب  احرتام  اإىل  تدعو  التي  االإ�شالمية  وال�شريعة  تتنافى 

اإثباتها  واأن  عليها،  تعاقب  اأحكام  �شن  مت  ولذلك  الطريق، 

ميكنه  الذي  الق�شائي،  والجتهاد  الق�شاء  اخت�شا�ص  من 

التقنيات  الت�شوير وغريها من  وباأجهزة  بال�شهود  ال�شتعانة 

احلديثة.         



30

الدورة اخلريفية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 4

الإثنني 24 �سفر 1437                                   املوافق  7 دي�سمرب 2015

فند  اللجنة،  اأع�شاء  مداخالت  على  رده  ختام  ويف 

الن�ص،  هذا  �شد  تروج  التي  ال�شائعات  كل  احلكومة  ممثل 

م�شددا على اأن اأحكامه ل تتعار�ص بتاتا مع مبادئ ال�شريعة 

موؤكدا  وثقافته،  اجلزائري  املجتمع  وقيم  وتقاليد  االإ�شالمية 

اأن الدولة اجلزائرية اأكرث حر�شا على املحافظة على متا�شك 

الأ�شرة اجلزائرية وترقية حقوق املراأة.   

اخلال�شة

تهدف مراجعة قانون العقوبات، اإىل تعزيز الإطار القانوين 

اخلا�ص بحماية املراأة ووقايتها من كل اأ�شكال العنف، وهي 

بتجرمي  املتعلقة  الأحكام  من  عددا  �شملت  التي  املراجعة 

اللفظي،  اجل�شدي،  اأ�شكاله:  مبختلف  املراأة  �شد  العنف 

تكري�ص  اإىل  تهدف  اأحكام  وهي  والقت�شادي،  اجلن�شي 

وتكييف  للمراأة  اجلزائري  الد�شتور  اأقرها  التي  ال�شمانات 

الت�شريع الوطني يف �شوء التزامات اجلزائر الدولية.

زميالتي،  املحرتم،  الأمة  جمل�ص  رئي�ص  �شيدي  ذلكم، 

التمهيدي  التقرير  هو  املوقر،  الأمة  اأع�شاء جمل�ص  زمالئي 

وحقوق  والإدارية  القانونية  ال�شوؤون  جلنة  اأعدته  الذي 

الإن�شان، ملجل�ص الأمة، حول ن�ص قانون يعدل ويتمم الأمر 

املوافق   1386 عام  �شفر   18 يف  املوؤرخ   ،156 ـ   66 رقم 

املعدل  العقوبات،  قانون  واملت�شمن   ،1966 �شنة  يونيو   8
واملتمم، �شكرا وال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

املخت�شة؛  اللجنة  مقرر  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

االآن ننتقل اإىل اجلزء الثاين من اجلل�شة املخ�ش�ض للنقا�ض 

العام، والكلمة للمتدخل الأول وهو ال�شيد من�شور معيزية.

ال�سيد من�سور معيزية: �شكرا �شيدي الرئي�ص؛ ب�شم اهلل 

الرحمن الرحيم وال�شالة وال�شالم على ر�شوله الكرمي.

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

ال�شيد وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل احلكومة،

ال�شيد وزير العالقات مع الربملان،

الوفد املرافق لهما،

زميالتي، زمالئي، اأع�شاء جمل�ص الأمة املوقر،

اأ�شرة الإعالم،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

لقد كرم الإ�شالم املراأة زوجة، فاأو�شى بها الأزواج خريا، 

واأمر بالإح�شان يف ع�شرتها وبنّي اأن خري امل�شلمني، اأف�شلهم 

تعامال مع زوجته.

زواجها  بعد  وحرم  موافقتها،  غري  من  تزويجها  م 
ّ
فحر

اأخذ مالها بغري ر�شاها، ومن ذلك قوله تعاىل »وعا�شروهن 

بالن�شاء  »ا�شتو�شوا  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  وقوله  باملعروف« 

خريا«.

لرتبية  وجعل  وتعليمها  تربيتها  على  فحث  بنتا  وكرمها 

البنات اأجرا عظيما، ومن ذلك قوله �شلى اهلل عليه و�شلم 

م  »من عال جاريتني حتى تبلغا جاء يوم القيامة اأنا وهو و�شّ

اأ�شابعه« رواه م�شلم.

قال  اإبن ماجة عن عقبة بن عامر ر�شي اهلل عنه  وروى 

يقول: »من كان  و�شلم  ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه  �شمعت 

و�شقاهن وك�شاهن  واأطعمهن  بنات ف�شرب عليهن  له ثالث 

من جّدته، اأي من غناه كّن له حجابا من النار يوم القيامة«.

وبني  بينها  و�شوى  املراأة  �شاأن  من  رفع  فالإ�شالم  اإذن 

الرجل يف اأكرث الأحكام.

فهي ماأمورة مثله باالإميان والطاعة وم�شاوية له يف االآخرة، 

باملعروف وتنهى عن املنكر  التعبري، تن�شح وتاأمر  ولها حق 

وترث  وت�شرتي  تبيع  التملك،  حق  ولها  اهلل،  اإىل  وتدعو 

ر�شاها،  بغري  مالها  اأخذ  لأحد  يجوز  ول  وتهب،  وتت�شدق 

ولها  تظلم  ول  عليها  يعتدى  ول  الكرمية،  احلياة  حق  ولها 

حق التعليم.

ومن قارن بني حقوق املراأة يف الإ�شالم، وما كانت عليه 

يف اجلاهلية، اأو يف احل�شارات الأخرى علم حقيقة ما �شبق 

ذكره، فاملجتمعات الن�شرانية كان لها موقف �شيء مع املراأة، 

حيث اعتربت اأنها ج�شد من دون روح وا�شتثنوا من ذلك 

مرمي عليها ال�شالم.

�شاأن  يف  للبحث  م   586 �شنة  موؤمترا  الفرن�شيون  وعقد 

املراأة، فقرروا اأنها خلقت خلدمة الرجل، بل اأكرث من ذلك 

القانون الإجنليزي حتى عام 1805 كان يبيح للرجل اأن يبيع 

زوجته.

�شيدي الرئي�ص،

ب�شدد  اليوم  نحن  الذي  القانون  م�شروع  اإىل  بالرجوع 

الذي حظي  والنقا�ض  اإىل اجلدل  وبالنظر  واإثرائه،  مناق�شته 

به، بني مرغب فيه ومرهب ومرحب به وراف�ص، ارتاأيت اأن 

اأتطرق اإىل بع�ض النقاط والتي اأجدها �شرورية ملناق�شة وفهم 

اأن نوليها كامل الهتمام  هذا املو�شوع، والتي يجب علينا 



31

الدورة اخلريفية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 4

الإثنني 24 �سفر 1437                                   املوافق  7 دي�سمرب 2015

نظرا حل�شا�شيتها.

�شيدي الرئي�ص،

عدة  غرار  وعلى  الإ�شالمية  الدول  يف  املراأة  م�شاألة  اإن 

م�شائل اأخرى والتي ل اأرى بدا للتطرق لها يف هذا املقام، 

كانت وما زالت مو�شوع جدل ومد وجزر بني عدة تيارات 

واأجنحة، وهذا ما عا�شته بالدنا يف االآونة االأخرية، اأي عند 

�شدور م�شروع القانون الذي بني اأيدينا.

بني            م�شتمر  �شراع  هو  اجلدل  هذا  باأن  هنا  اأقول  واأنا 

ما ا�شطلح على ت�شميته بالع�شر الذهبي للعامل الإ�شالمي، 

وما �شمي بع�شر اجلمود والتقليد بعد الأئمة املجتهدين.

بالعلم  يزخر  كان  الذي  الإ�شالمي  العامل  اإن  حيث 

والعلماء، الذي كانوا ي�شتوعبون علوم �شلفهم، ثم ينظرون 

وفق  الكرمي  ر�شوله  و�شنة  اهلل  كتاب  خالل  من  احلياة  اإىل 

فيه  واأقفل  العلم  حركة  فيه  خمدت  تلقوها،  التي  املعايري 

باب الجتهاد، وقد بداأ هذا البالء والتمزق يف وقت اخلالفة 

العبا�شية يف منت�شف القرن الرابع هجري.

حتى اإنه كان لبع�ص العلماء امل�شلمني اجتهاد، يفتي باأن 

للزوجة املتوفى زوجها ومل يرتك لها اأبناء، حقها يف املرياث 

من زوجها، زائد الن�شف مما ترك زوجها، معللني ذلك بكونها 

املناخ  له  وهياأت  الظروف  له  وفرت  التي  الزوجة  اأي  هي 

هذا  ثروته،  يف  له  �شريكة  فهي  وبالتايل  ثروته؛  لتح�شيل 

االجتهاد مل يدون وكان ماآله الزوال الأنه جاء يف بداية ع�شر 

اجلمود.

ومن ال�شمات البارزة يف ع�شر اجلمود، التقليد الذي هو 

اأ�شربه  قبول قول الغري بال حجة ول دليل، واأح�شن مثال 

لكم، هي املقولة املتداولة بكرثة يف جمتمعنا، والتي تقول 

»اإن املراأة تخرج مرتني، الأوىل يوم خروجها من بيت اأبيها 

والثانية يوم دفنها«، حيث اإن هذه املقولة ل متت باأي �شلة 

لديننا احلنيف، �شواء يف القراآن اأو ال�شنة اأو اأي م�شدر اآخر، 

التحقق  وا�شع دون  نطاق  النا�ص على  تداوله  بل هو كالم 

من م�شدره، اأي دون حجة ول دليل.

�شيدي الرئي�ص،

ودرا�شتنا  اأيدينا  بني  هو  الذي  للقانون  ت�شفحنا  عند 

ومتعننا يف مواده، ن�شتنتج اأن روحه م�شتوحاة من تعاليم ديننا 

مهما  املراأة  على  ـ حافظ  ذكره  �شبق  كما  ـ  الذي  احلنيف 

كانت �شفتها واأعطاها حقها.

واملتمم، على  املعدل  القانون،  امل�شرع يف هذا  تركيز  اإن 

املراأة ب�شفة خا�شة، اإمنا جاء حلمايتها من كل اأ�شكال العنف 

يوما  يتفاقم  اأ�شبح  والذي  لفظيا  اأو  اأو جن�شيا  كان  ج�شديا 

اأي  ـ  اإذن  فهو  خمتلفة،  واأمناطا  اأ�شكاال  متخذا  يوم،  بعد 

القانون ـ حلقة من حلقات الإ�شالحات التي تنوي الدولة 

املراأة يف  تلعبه  اأ�شبحت  الذي  الهام  للدور  نظرا  تر�شيخها، 

جمتمعنا باكت�شاحها جميع امليادين.

�شيدي الرئي�ص،

اإن من اأهم النقاط التي يتوجب علينا الوقوف والرتكيز 

عليها يف هذا القانون والتي اأ�شالت الكثري من احلرب، وكانت 

مو�شوع نقا�ص وجدل كبريين هي:

�شفة  كانت  اإذا  اإل  يتدخل  ل  القانون  هذا  ـ   1
املطاف،  اآخر  يف  ياأتي  فهو  ذلك،  ت�شتوجب  ا�شتعجالية 

تعاليم  امل�شتنبطة من  الطرق والو�شائل  ا�شتنفاد جميع  بعد 

ديننا احلنيف، الرامية اإىل تقدي�ص عقد الزواج وبنائه على 

الرحمة واملودة واحلفاظ على الن�شل.

هو  هدفه  كان  القانون،  هذا  اإر�شائه  عند  امل�شرع  اإن  ـ   2
وهو  املعاقبة،  اأجل  من  ولي�ص  املراأة  مع  التعامل  التنبيه يف 

للمحافظة  وهذا  املعمورة،  وجه  على  القوانني  كل  هدف 

ظهر  على  املكتوبة  القانونية  فاملادة  املجتمع،  ا�شتقرار  على 

الأوراق النقدية والتي تعاقب  كل �شخ�ص يقوم بتزويرها، 

الهدف منها هو تنبيه املتداولني للعملة خلطورة فعل التزوير، 

وهذا ما ن�شتوحيه من ن�ص املادة 266 مكرر 1 حول العنف 

اللفظي اأو النف�شي اللذين ي�شعب اإثباتهما.

القانون  هذا  باأن  تقول  التي  الأطراف  يخ�ص  فيما  ـ   3
مبا  اأجيبهم  اأن  فيمكن  الأ�شر،  اأ�شرار  اإف�شاء  اإىل  يوؤدي 

الغيبة،  اأو  القدح  يخ�ص  فيما  امل�شلمني،  الفقهاء  اأحد  قاله 

وهذا يف الع�شر الذهبي لالإ�شالم والذي نظمه يف بيتني من 

ال�شعر حيث قال:

ُمتظلِّم وُمعرٍف وحُمذِر القدح لي�ص بغيبة يف �شتة 

وملُظهر ف�شًقا وم�شتفٍت    ومن طلب الإعانة يف اإزالة منكر

اأيدينا،  القانون الذي بني  القيا�ص على  فاإذا طبقنا مبداأ 

ال�شريعة  م�شادر  من  هما  والقيا�ص  الإجماع  اأن  اإىل  بالنظر 

الإ�شالمية، فاإنه ل يوجد اأي مانع لذهاب املراأة اإىل الق�شاء 

متظلمة اأو لطلب اإعانة لإزالة منكر.

�شيدي الرئي�ص،

م�شروع  بخ�شو�ص  ب�شاأنه،  اأتدخل  اأن  اأردت  ما  هذا 

كرم  على  الكرمي  احل�شور  ن�شكر  اأيدينا،  بني  الذي  القانون 
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الإ�شغاء وال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته، و�شكرا.

الكلمة  معيزية؛  من�شور  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

االآن لل�شيدة لويزة �شا�شوة.

ال�سيدة لويزة �سا�سوة: �شكرا �شيدي الرئي�ص؛ ب�شم اهلل 

الرحمن الرحيم وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف املر�شلني.

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة املوقر،

ال�شيد وزير العدل، حافظ الأختام املحرتم،

ال�شيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي اأع�شاء جمل�ص الأمة،

اأ�شرة الإعالم،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�شيدي الرئي�ص،

�شيدي الوزير،

ميكن  ل  حقيقة  بات  بالدنا  يف  املراأة  �شد  العنف  اإن 

اأكرث من ذلك، فهذا العنف ما فتىء يتنامى،  اإنكارها، بل 

يف  اأو  اجلامعة  يف  اأو  العمل  يف  اأو  الزوجية  بيت  يف  �شواء 

ج�شديا  عنفا  ذلك  كان  �شواء  اأ�شكاله،  مبختلف  الطريق، 

اأو لفظيا اأو نف�شيا اأو جن�شيا اأو اقت�شاديا، ولعل اإح�شائيات 

م�شالح الأمن الوطني تو�شح ذلك اأكرث:

بع�ص   ،2014 يف  اغتيالها  مت  اإمراأة   40 حوايل  ـ 

الإح�شائيات ت�شري اإىل اأكرث من ذلك حوايل 100 اإمراأة.

والعنف  لل�شرب  تعر�شن  الالئي  الن�شاء  من   %50 ـ 

كان من قبل اأفراد عائالتهن.

الأنرثوبوجلية  البحوث  مركز  اأعده  بحث  ك�شف  لقد  ـ 

الجتماعية والثقافية يف 2006، اأن من بني 10 ن�شاء توجد 

اإمراأة �شحية العنف اجل�شدي يف اجلزائر.

اإىل  بالنظر  احلقيقة،  دون  الأرقام  هذه  تظل  ذلك،  ومع 

م�شالح  لدى  �شكاوي  ُيقّدمن  ل  الن�شاء  من  الكثري  اأن 

الأمن، عندما يتعر�شن لالعتداءات، خا�شة اإذا كانت تلك 

العتداءات قد متت من الأ�شول العائلية اأو الأقارب.

عن  الأمثلة  بع�ص  ن�شيف  اأن  ميكن  هذا،  كل  اإىل 

العتداءات اجل�شدية واملعنوية:

امتحانها،  اأداء  من  حرمت  التي  اجلامعية  كالطالبة  ـ 

ب�شبب ق�شر التنورة التي لب�شتها،

ـ يف ال�شهر املن�شرم، قتلت امراأة يف امل�شيلة، ب�شبب اأنها 

رف�شت رجال حتر�ص بها يف ال�شارع،

امراأة  قتلت  املن�شرم  ال�شهر  )ال�شانية( يف  ـ  ويف وهران 

يف بيتها من طرف زوجها ال�شابق اأمام اأنظار اأطفالها الثالثة.

ذلك  زيادة،  الأخرى  تعرف هي  الطالق  ن�شبة  اأن  كما 

تتم  الأزواج  بني  النف�شال  حالت  من  اأن 30 اإىل %40 

ب�شبب العنف الزوجي.

العنف  اأ�شكال  باقي  مثل  الزوجي،  العنف  اإن حالت 

على  �شارخا  تعديا  ومتثل  متعمد،  ب�شكل  تتم  الأخرى، 

احلقوق الأ�شا�شية للفرد للعي�ص يف اأمان وم�شا�شا بكرامته.

والنف�شية  اجل�شمية  بال�شالمة  امل�شا�ص  ذلك  عن  وينجر 

للفرد.

كما تعترب �شببا يف الكثري من الأمرا�ص  الب�شيكو�شوماتية، 

ومن هنا، فباإمكان هذا العنف اأن يعر�ص للخطر حياة و�شحة 

الدرا�شي  اندماجهم  على  ويوؤثر  اأبنائهم  وكذا  ال�شحايا 

واملهني والجتماعي.

اإن العنف الزوجي كثريا ما كان �شببا يف �شدمات كبرية 

لالأطفال، الذين ي�شهدون على ذلك وهم �شحاياه، واأغلبهم 

�شحتهم  على  توؤثر  خطرية،  نف�شية  ا�شطرابات  من  يعانون 

اجل�شدية والنف�شية، بل اأحيانا متتد تاأثرياتها حتى على النمو 

العقلي للطفل ومتدر�شه وجوانبه العاطفية، وهذا على املدى 

البعيد.

هذا العنف الزوجي يتولد عنه اأي�شا اأو�شاع اجتماعية، 

متثل  ما  بقدر  وهي  وال�شطراب،  والفقر  باله�شا�شة  تتميز 

الوقت م�شكل  �شيا�شيا، فهي يف ذات  ـ  اجتماعيا  م�شكال 

�شحة عمومية.

فاإن  العنف،  من  الأ�شكال  هذه  كل  بخطورة  وباإقرارنا 

م�شروع هذا القانون ميثل:

ـ  اأف�شل �شمان حلماية الن�شاء �شحايا العنف،

الالم�شاواة  اأ�شكال  خمتلف  �شد  كفاح  اأح�شن  ـ 

وال�شلوكات ذات التمييز اجلن�شي.

اإن هذا القانون ي�شكل قفزة يف جمال حماية املراأة ببالدنا 

لكونه:

على  الت�شريع  تطبيق  ق�شد  التنظيم،  بتطوير  �شي�شمح  ـ 

كافة امل�شتويات.

ـ كما �شيمكن الدولة من اإكمال وظيفتها، فيما يخ�ص 

تفي  الوقت  ذات  ويف  العنف،  �شحايا  الن�شاء  حماية 

بالتزاماتها الدولية يف هذا املجال.
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اإن الغاية من هذا القانون لي�ص فقط معاقبة مرتكبي هذا 

العنف، اأيا كان �شكله، لكن ـ وهذا هو الأهم ـ هو ردع هذه 

الت�شرفات امل�شينة واحليلولة دون وقوعها.

اأي  يف  �شرورية  هي  العنف  ردع  يف  القانون  �شلطة  اإن 

جمتمع، لكن اأهميته تكون اأكرب، عندما يعمل على الوقاية 

منه ويحول دون وقوعه، لذلك، ينبغي العمل على م�شتوى 

العوامل الجتماعية والقت�شادية ذات ال�شلة بالعنف جتاه 

املراأة، مبعنى اآخر، اأن نعمل على تغيري العقليات »الذكورية« 

ويقت�شي  والتمييز،  الالم�شاواة  تطبعها  التي  واملمار�شات 

الأمر يف هذا املجال:

ـ تر قية ال�شتقاللية القت�شادية للمراأة،

ـ تنظيم ور�شات ونقا�شات وندوات وملتقيات حت�شي�شية 

الن�شاء،  وحقوق  النوع  اأو  اجلن�ص  حول  اجلامعات،  داخل 

وذلك ق�شد ترقية ف�شاءات للنقا�ص،

املهني  ـ  والجتماعي  العائلي  الإدماج  اإعادة  ت�شهيل  ـ 

للن�شاء �شحايا العنف والالئي يعانني من �شعوبات،

ـ توفري هياكل ا�شتقبال واإيواء ل�شحايا العنف،

والجتماعي  والنف�شي  الطبي  للتكفل  برامج  و�شع 

للن�شاء �شحايا العنف،

واأخريا وهذه النقطة مهمة جدا وهي:

ـ مراجعة واإعادة التفكري يف قانون الأ�شرة، ق�شد ت�شحيح 

واإ�شالح كل م�شببات الالم�شاواة والالعدل التي قد تكون 

وراء تف�شي العنف، خا�شة ما تعلق منها بف�شل »الطالق« 

و�شكرا.

الكلمة  �شا�شوة؛  لويزة  لل�شيدة  �شكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

االآن لل�شيد مو�شى متدارتازة.

ب�شم  الرئي�ص؛  �شيدي  �شكرا  متدارتازة:  مو�سى  ال�سيد 

اهلل الرحمن الرحيم.

�شيدي الرئي�ص،

ال�شيد وزير العدل، حافظ الأختام،

ال�شيد وزير العالقات مع الربملان،

الوفد املرافق لهما،

اإخواين، اأخواتي، اأع�شاء جمل�ص الأمة،

اأ�شرة الإعالم،

�شالم اهلل عليكم،

اأزول فالون.

قانون  املت�شمن  القانون  مل�شروع  الدقيقة  القراءة  بعد 

العقوبات، ن�شتنتج اأن الغاية منه هو حماية املراأة من العنف 

والتع�شف، وانطالقا من مفهوم دميقراطيتنا التي ترتكز على 

احلرية،  من  كل  يف  تتمثل  والتي  تتجزاأ  ال  التي  الثالثية 

الت�شامن والعدالة.

كما تتحلى دميقراطيتنا بالإرادة الدائمة للكفاح �شد عدم 

امل�شاواة بني اجلن�شني، رغبتنا هو بناء جمتمع ع�شري حري�ص 

والثقافات،  االآراء  تعددية  يحرتم  اأبنائه،  بني  امل�شاواة  على 

وقوام  اأ�شا�ص  تعد  التي  الإن�شان  حقوق  واحرتام  العدالة 

دولة احلق والعدل التي ت�شبو اإليها كل اأمة متح�شرة.

ال�شيد الرئي�ص،

ال�شيد الوزير،

الفراغات  ل�شد  حقا  جاء  القانون  هذا  اأن  هي  اأمنيتنا 

التي كانت موجودة يف قانون العقوبات احلايل، فيما يتعلق 

مبكافحة العنف �شد املراأة، على اأ�شا�ص واقع معي�ص وظاهرة 

يف جمتمعنا.

اأمنيتنا جت�شيده يف الواقع ول يبقى حربا على ورق، واأن 

يكون عن�شر تقوية ان�شجام الأ�شرة اجلزائرية وتعزيزها ولي�ص 

العك�ص.

التدابري  لأهم  الفعلي  التكري�ص  هي  القوية  رغبتنا 

يف  اأ�شا�شا  املتمثلة  املعدل،  القانون  يف  عليها  املن�شو�ص 

من  الزوجة  حماية  تقر  التي  تلك  مثل  املواد  ا�شتحداث 

اأحد  تاأثر  اأو  لها جروحا  ت�شبب  التي  العمدية  االعتداءات 

ال�شرر  مع  متنا�شبة  عقوبات  اإدراج  مع  الوفاة،  اأو  اأع�شائها 

احلا�شل لل�شحية.

ال�شوؤال املطروح: ملاذا ي�شع �شفح ال�شحية حدا  ولكن 

للمتابعة القانونية اإل يف حالة وفاة الزوجة؟

وملاذا يكون ال�شفح عذرا خمففا؟

احلياة  ا�شتمرار  فر�ص  على  احلفاظ  بغية  رغم  وهذا 

الزوجية.

العنف،  اأو  التعدي  اأ�شكال  من  �شكل  اأي  جترمي  وكذا 

بال�شرورة  عنه  ينجر  ل  الذي  اجل�شدي  التعدي  ك�شكل 

جروح.

ملاذا ي�شع ال�شفح، من قبل ال�شحية يف هذه احلالة، حدا 

للمتابعة اجلزائية؟

املتعلقة  العقوبات،  قانون  من   330 املادة  تعديل  مت  لقد 



34

الدورة اخلريفية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 4

الإثنني 24 �سفر 1437                                   املوافق  7 دي�سمرب 2015

�شواء  لزوجته،  الزوج  اإهمال  وت�شمل  العائلي،  بالإهمال 

كانت حامال اأو غريه، وحماية الزوجة من الإكراه والتخويف 

املمار�ص عليها، من اأجل حرمانها من مواردها؟

ويف هذا ال�شدد، نطرح �شوؤال ملاذا اأق�شيت الأم كامراأة 

من هذه املادة؟

ال�شيد الرئي�ص،

ال�شيد الوزير،

يجدر بنا ذكر كذلك تعديل املادة 341 مكرر من قانون 

العقوبات، لت�شديد العقوبات على جرمية التحر�ص اجلن�شي 

وم�شاعفة العقوبة، يف حالة ما اإذا كانت ال�شحية من املعاقني 

اأو من املحارم.

ويف نف�ص الوقت، ننوه با�شتحداث مادة جديدة ملحاربة 

الأماكن  يف  املراأة  �شد  املمار�ص  العنف،  اأ�شكال  خمتلف 

ت�شديد  مع  الأخالقية،  غري  الت�شرفات  لتجرمي  العمومية، 

العقوبات اإذا تعلق الأمر بقا�شر.

ال�شيد الرئي�ص،

ال�شيد الوزير،

يجب على املجتمع احلري�ص على امل�شاواة اأن يقر ويعرتف 

مب�شاواة كل �شخ�ص دون اأي متييز.

املراأة يعد برتا حلقوق الإن�شان، وهذا    اإن حذف حقوق 

ما يعك�ص ان�شداد جمتمع باأكمله.

من الواجب الن�شال من اأجل الإقرار بالرتويج والتعزيز 

الفعال حلقوق املراأة وكل رجال بلدنا.

والرجل  املراأة  بني  امل�شاواة  مبداأ  من  كل  جت�شيد  يجب 

كافة  ويف  الدولة  من  كل  يف  املراأة  �شد  العنف  نبذ  ومبداأ 

هياكلها وكذا داخل الأ�شرة ويف جمال العمل.

اأطرح �شوؤال على ممثل احلكومة: ما هو  يف هذا ال�شدد 

موقف ممثل احلكومة من معاهدة الأمم املتحدة واملتمثلة يف 

الق�شاء على التمييز �شد املراأة، وهل هذا القانون متجان�ص  

ـ حقيقة ـ مع قانون الأ�شرة اجلزائري؟

�شيدي الرئي�ص،

�شيدي الوزير،

ويف اخلتام، اأمل يحن الأوان اأن نكون جميعا يف م�شتوى 

القانون  دولة  بناء  اإىل  والو�شول  �شعبنا  ت�شامن  و  ن�شال 

واحلقوق كل احلقوق؟ و�شكرا ثنمريت.

ال�سيد الرئي�ص: �شكرا لل�شيد مو�شى متدارتازة؛ الكلمة 

االآن لل�شيدة رفيقة ق�شري.

ال�سيدة رفيقة ق�سري: �شكرا.

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة،

ال�شيد وزير العدل، حافظ الأختام،

ال�شيد وزير العالقات مع الربملان،

اأ�شرة الإعالم،

ال�شالم عليكم.

الأختام،  حافظ  العدل،  وزير  ال�شيد  اأ�شكر  البداية،  يف 

لتعديل  جاء  الذي  امل�شروع  هذا  اإعداد  على  وم�شاعديه، 

قانون العقوبات، من اأجل تعزيز مكافحة العنف �شد املراأة.

ويت�شمن هذا امل�شروع اإجراءات جديدة، مرتبطة بحماية 

املراأة �شد كافة اأ�شكال العنف، �شواء كانت مادية اأو معنوية، 

احلايل  الت�شريع  املوجودة يف  القانونية  الفراغات  ل�شد  وهذا 

الذي مل يجرم العنف �شد املراأة.

انتهاك  اأ�شكال  من  �شكال  تعترب  املوؤ�شفة  الظاهرة  وهذه 

حقوق الإن�شان.

ظاهرة  العنف  هذا  ي�شكل  اجلميع،  يعلم  وكما  بالفعل، 

عاملية تتفاوت من جمتمع اإىل اآخر، بحكم االأعراف والعادات 

والتقاليد والأنظمة، واجلزائر لي�شت مبناأى عن هذا الإطار، اإذ 

م�شالح  طرف  من  عنها  املعلن  الأخرية،  الإح�شاءات  ت�شري 

من  فقط،  الأوىل  اأ�شهر  الت�شعة  خالل  اأنه  الوطني،  الأمن 

العتداءات،  ملختلف  امراأة   7375 تعّر�شت  اجلارية،  ال�شنة 

منها 5350 حالة عنف ج�شدي، و1706 حالة �شوء املعاملة، 

و206 حالت اعتداء جن�شي، و81 حالة حتر�ص جن�شي و22 

حالة قتل عمدي، بالإ�شافة اإىل 1502 حالة �شد املراأة العاملة.

ال�شورة  تعك�ص  مل  الأرقام  هذه  اأن  يقني  على  واإنني 

احلقيقية ملمار�شة العنف �شد املراأة، مبا اأن هناك العديد من 

العنف،  �شحايا  طرف  من  عنها  الك�شف  يتم  ل  احلالت 

املجتمع  نظرة  اأو خجال من  النتقام،  اأو  التهديد  خوفا من 

اإىل  تلجاأ  التي  للعنف  املتعر�شة  الن�شاء  الفئة من  تلك  اإىل 

الت�شريح لدى امل�شالح املخت�شة.

وح�شب ما تبنته بع�ص الدرا�شات، تتعر�ص املراأة للعنف، 

م�شتواها  كان  ومهما  الجتماعية  و�شعيتها  كانت  مهما 

تواجدها،  اأماكن  خمتلف  يف  العنف  هذا  ويقع  الثقايف، 

الأ�شرة، العمل، اأو الف�شاءات العامة.

هذا  اأمالها  القانون،  هذا  يف  املقرتحة  التح�شينات  اإن 
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الواقع املر واملوؤ�شف، ويت�شمن هذا امل�شروع عدة اإجراءات 

اأذكر منها:

عجز  عنه  ي�شفر  بالعنف،  املتهم  الزوج  �شد  عقوبات  ـ 

موؤقت، اأو اإعاقة دائمة، اأو برت.

كانت  �شواء  الزوجة،  عن  التخلي  حالة  يف  عقوبات  ـ 

�شغوطات              ممار�شة  حالة  يف  الأمر  وكذلك  اأول،  حامال 

اأو تهديدات ترمي اإىل حرمان الزوجة من ممتلكاتها.

ـ وين�ص القانون اأي�شا على عقوبات �شد مرتكب »اعتداء 

جن�شي« يف حق امراأة و»يتم ت�شديد تلك العقوبات، اإذا كان 

املتهم من اأقارب ال�شحية اأو اإذا كانت هذه الأخرية قا�شرا 

اأو معاقة اأو حامال«.

ـ كما يت�شمن الن�ص عقوبات �شد اأ�شكال العنف التي 

مت�ص بكرامة املراأة يف الأماكن العامة.

جميع  يجرم  الذي  امل�شروع  هذا  يف  جاء  ما  كل  اأثمن 

الإجراءات  هذه  اأن  واأعتقد  املراأة،  �شد  العنف  اأ�شكال 

مل تتناف مع قيم ديننا احلنيف، ول مع مبداأ امل�شاواة بني 

اجلن�شني املكر�ص يف الد�شتور، ول مع قيم املجتمع اجلزائري 

ثورة  اإبان  وخا�شة  الع�شور،  عرب  املراأة  بدور  يفتخر  الذي 

ي�شمن  الذي  الد�شتوري  املبداأ  وبف�شل  املجيدة،  التحرير 

احلق يف التعليم للجن�شني دون متييز، اأ�شبحت املراأة اجلزائرية 

تكت�شب املعرفة والكفاءات املوؤهالت وت�شارك ب�شفة فعالة 

يف احلياة ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية.

يجب  القانون  هذا  يف  املقرتحة  الإجراءات  مع  وموازاة 

ما يلي:

وفق  يتما�شى  مبا  الرتبوية،  الأ�شاليب  يف  النظر  اإعادة  ـ 

من  وهذا  جن�شه  كان  مهما  فرد  لكل  الإن�شانية  احلقوق 

اأولويات مهام املنظومة الرتبوية.

ثقافة  تكري�ض  والثقافية يف  الدينية  النخب  دور  تعزيز  ـ 

والتاآخي،  والتفاهم،  املتبادل،  واالحرتام  والرحمة،  الرفق، 

وال�شلم، وال�شلوك الأخالقي الرفيع يف جمتمعنا.

التوعية  يف  املدين  املجتمع  دور  وتفعيل  تدعيم  اأي�شا  ـ 

النف�شية  والتح�شي�ص والعمل اجلواري والإ�شغاء، والإعانة 

للمراأة املتعر�شة للعنف، علما اأن يف معظم احلالت، لوحظ 

اأن املراأة جتهل حقوقها.

ـ ودور و�شائل الإعالم جد هامـ  مبا فيها �شبكات التوا�شل 

العنف  ممار�شة  بخطورة  العام  الراأي  تنوير  يف  ـ  الجتماعي 

وتغيري الذهنيات والأفكار امل�شبقة التي ت�شوه �شورة املراأة.

اأن  الجتماعية  العلوم  يف  املخت�شني  من  ويرجى  ـ 

يكثفوا جهودهم يف الأبحاث العلمية، املبنية على معطيات 

�شو�شيوثقافية دقيقة، ترتكز على درا�شات ميدانية حول املراأة 

والأ�شرة والطفولة، وهذا لت�شخي�ص الأ�شباب اجلذرية التي 

املثال،  �شبيل  وعلى  اخلطرية،  النحرافات  هذه  عنها  تنجر 

العنف،  ممار�شة  اإىل  توؤدي  التي  الدوافع  بني  من  اأن  يذكر 

وح�شب ال�شهادات احلية امل�شرح بها يف كثري من احلالت، 

الأ�شخا�ص  طرف  من  واملهلو�شات  املخدرات  تناول  هو 

املدمنني، ويعرف تناول هذه املوؤثرات تزايدا خميفا، علما اأن 

هذه املواد ال�شامة تدخل لبالدنا عرب احلدود مبئات الأطنان.

بكل         ـ  �شتوا�شل  موؤ�ش�شاتها  بجميع  الدولة  اأن  اأملي 

ما يف و�شعها ـ جهدها حلماية املراأة املعر�شة للعنف ومعاجلة 

الأ�شباب التي توؤدي اإىل هذه الت�شرفات الالاإن�شانية.

م�شوؤولية  هي  اأ�شكاله  بجميع  العنف  مكافحة  لكن 

اهلل،  بحول  �شيتم،  اجلهود،  وبتظافر  معنيون،  كلنا  اجلميع، 

ا�شئ�شال جذور هذه االآفة التي تهدد ا�شتقرار املجتمع.

ويف الأخري، اأ�شكر ال�شلطات العليا للبالد، وعلى راأ�شها 

توليها  التي  اخلا�شة  العناية  على  اجلمهورية،  رئي�ص  فخامة 

لق�شايا املراأة و�شكرا.

الكلمة  ق�شري؛  رفيقة  لل�شيدة  �شكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

االآن لل�شيد عمار الطيب.

اهلل  ب�شم  الرئي�ص؛  �شيدي  �شكرا  الطيب:  ال�سيد عمار 

الرحمن الرحيم وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف املر�شلني.

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

ال�شيد وزير العدل، حافظ الأختام،

ال�شيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي،

ال�شادة وال�شيدات احل�شور،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأهم  على  للتعريج  املداخلة  هذه  اأنتهز  البداية،  يف 

الت�شريعات التي لها عالقة باملراأة. 

و�شعية  وترقية  الأ�شرة عموما  بحماية  الهتمام  اإطار  يف 

التي  الت�شريعات  املراأة اجلزائرية خ�شو�شا، عرفت خمتلف 

لها عالقة باملراأة تطورا ملحوظا يف ال�شنوات الأخرية، �شواء 

كقانون  املفعول  ال�شارية  القوانني  بع�ص  تعديل  من خالل 
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الأ�شرة وقانون اجلن�شية وقانون النتخابات وقانون العقوبات، 

القانون  غرار  على  جديدة،  ت�شريعات  با�شتحداث  اأو 

الع�شوي املت�شمن تو�شيع حظوظ م�شاركة املراأة يف املجال�ص 

املنتخبة، والقانون املت�شمن اإن�شاء �شندوق النفقة لالأمهات 

احلا�شنات لالأطفال.

فتعديل قانون الأ�شرة واجلن�شية �شنة 2005، جاء تكري�شا 

اأف�شل لالأطفال  الزوجني و�شمان حلماية  اأكرب بني  مل�شاواة 

وحتقيقا لالن�شجام العائلي.

�شنة  اجلن�شية  قانون  عرفه  الذي  التعديل  فبمقت�شى 

اجلن�شية  اجلزائرية حمل  املراأة  اأبناء  باإمكان  اأ�شبح   ،2005
اجلزائرية.

من  املراأة   2005 �شنة  املعدل  الأ�شرة  قانون  مكن  لقد 

وقبل ذلك  التع�شف؛  لها احلماية من  ووفر  حقوق كثرية، 

الجتماعية،  واحلماية  بالعمل  املتعلقة  الت�شريعات  اهتمت 

برت�شيخ مبداأ امل�شاواة بني اجلن�شني يف الأجر ومدة العمل، 

بل واأكرث من ذلك، اأقرت بالتمييز الإيجابي ل�شالح املراأة، 

مبنع ت�شغيلها يف الأعمال التي من �شاأنها اأن ت�شبب اأ�شرارا 

ومن  الأمومة،  عطلة  من  ال�شتفادة  من  ومكنتها  ل�شحتها، 

التقاعد يف �شن 55 �شنة، على خالف الرجل.

واملخ�ش�ص  النفقة  �شندوق  اإن�شاء  املت�شمن  القانون  اأما 

للن�شاء املطلقات، اللواتي يتكفلن باأطفالهن الق�شر والذي 

�شادق عليه الربملان موؤخرا، فقد اأقر دفع امل�شتحقات املالية 

الكلي         التنفيذ  تعذر  حال  يف  ال�شندوق،  من  للم�شتفيد 

ب�شبب  النفقة  ملبلغ  الق�شائي  احلكم  اأو  لالأمر،   اجلزئي  اأو 

لعدم  اأو  ذلك  عن  عجزه  اأو  الدفع،  عن  بها  امللزم  امتناع 

معرفة حمل اإقامته.

الذي  للمراأة،  ال�شيا�شية  احلقوق  ترقية  اإطار  يف  اأما 

جعل  والذي   ،2008 ل�شنة  الد�شتوري  التعديل  ت�شمنه 

على عاتق الدولة هذه املهمة، بتو�شيع حظوظ م�شاركة املراأة 

يف  احلقيقية  مكانتها  يعك�ص  ب�شكل  املنتخبة  املجال�ص  يف 

الع�شوي املنظم لذلك، وطبق  القانون  املجتمع، فقد �شدر 

�شمح  مما   ،2012 ل�شنة  والت�شريعية  املحلية  النتخابات  يف 

برفع ن�شبة التمثيل الن�شوي يف املجال�ص املنتخبة.

منا�شبة، خا�شة  اأكرث من  رئي�ص اجلمهورية يف  اأكد  لقد 

املراأة  عيد  مبنا�شبة  اجلزائريات،  للن�شاء  املوجهة  ر�شائله  يف 

امل�شادف للثامن من �شهر مار�ص من كل �شنة، وباخل�شو�ص 

�شنة 2009 التي كان �شعارها »امل�شاواة يف احلقوق، م�شاواة 

ا�شتعمال  يف  تردده  عدم  عن  للجميع«،  تطور  الفر�ص،  يف 

املجتمع  يف  املراأة  مكانة  لرتقية  الد�شتورية  �شالحياته 

جتلى  وقد  املواطنني،  بني  امل�شاواة  ملبداإ  تطبيقا  اجلزائري، 

وقت  اإىل  كانت  وظائف  لن�شاء يف  تعيينه  ذلك من خالل 

قريب حكرا على الرجال، كمن�شب الوايل وال�شفري وعميد 

اإن  الإدارية؛  واملحاكم  الق�شائي  املجل�ص  ورئي�ص  اجلامعة 

املراأة يف املجتمع اجلزائري يعترب جت�شيدا  التطور ملكانة  هذا 

الن�شمام اجلزائر للكثري من الوثائق الدولية املكر�شة حلقوق 

الإن�شان عموما واملراأة على اخل�شو�ص.

املراأة  مبكانة  الهتمام  واملت�شمن  امل�شار  هذا  اإطار  يف 

بني  الذي  القانون  م�شروع  ياأتي  املجتمع،  داخل  اجلزائرية 

بغر�ص  العقوبات،  قانون  اأحكام  لبع�ص  واملعدل  اأيدينا 

ا�شرتاتيجية  اإطار  املراأة، يف  �شد  العنف  اأنواع  مكافحة كل 

يقوم  التي  اخل�شو�شيات  مراعاة  مع  املراأة،  حلماية  وطنية 

عليها املجتمع اجلزائري.

�شوارعنا، من تدين يف  يوميا يف  ونعي�شه  ن�شاهده  ما  اإن 

األفاظ  با�شتعمال  للن�شاء،  م�شايقات  ومن  العامة  االآداب 

بذيئة اأو حتى بالعنف اأحيانا، اأ�شبح لزاما علينا و�شع حد 

لهذه الت�شرفات، التي اأ�شبحت متنع العائالت عن ال�شري يف 

ال�شارع اأو حتى التجول يف الأماكن العمومية.

جمتمعنا،  يف  املراأة،  �شد  العنف  ظاهرة  تفاقم  ومع 

اأ�شبحت مك�شوفة للعيان، وهذا ما تثبته اإح�شائيات ال�شرطة 

وجمعيات وتقارير امل�شت�شفيات التي ت�شتقبل يوميا العديد 

من احلالت املاأ�شاوية نتيجة العنف املمار�ص على املراأة.

باملراأة  لالهتمام  �شباقا  الإ�شالمي  الت�شريع  كان  لقد 

وكفالة احلماية لها، من خالل الإقرار لها بذمة مالية م�شتقلة 

عن الرجل، وكل ما تنفقه املراأة من مال جتاه الأ�شرة، حتى 

واإن كانت غنية، تركها الدين احلنيف لالأخالق ومل يلزم 

اأو�شى  فقد  اأقر حمايتها من كل عنف،  بذلك، كما  املراأة 

على  واأكد  خريا  بالن�شاء  وال�شالم  ال�شالة  عليه  الر�شول 

با�شم  املراأة  �شد  يرتكب  عنف  كل  فاإن  لهذا  بهن،  الرفق 

الإ�شالم مردود عليه.

خالل  من  للمراأة  القانون  هذا  يوفرها  التي  احلماية  اإن 

درء كل عنف يطالها بتوقيع اجلزاءات على مرتكبيه، يجب 

اأن ل يف�شر على اأنه جمال لتفكيك الأ�شرة وهدم لأركانها، 

بل اإن باب الت�شامح وال�شفح مفتوح مبقت�شى هذا امل�شروع.

بها  جاء  التي  الكثرية  الإيجابيات  من  الرغم  وعلى 
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هذه  ا�شتعمال  يف  التع�شف  اأن  اإل  القانون،  هذا  م�شروع 

احلماية اجلزائرية املقررة للمراأة غري م�شتبعد، الأمر الذي قد 

يرتتب عنه نتائج عك�شية لتلك التي يتوقعها امل�شرع.

به  �شيقوم  الذي  الدور  على  معلقا  الأمل  يبقى  لذلك 

الق�شاء، يف تعامله مع الق�شايا املختلفة التي �شتعر�ص عليه 

وما  االإثبات،  و�شائل  على  اعتماده  خالل  من  م�شتقبال، 

املنازعات  �شيكت�شبها، من خالل  التي  التجربة  له  �شتوفره 

والق�شايا التي �شيت�شدى لها.

الأ�شرة  قانون  ت�شمنها  التي  التعديالت  لأن  هذا  نقول 

�شنة 2005، خا�شة ما تعلق منها بحق املراأة يف طلب اخللع، 

اأتت بنتائج  عك�شية، حيث ا�شتعمل هذا الإجراء القانوين 

وال�شرعي يف كثري من احلالت يف غري مو�شعه، بل واأكرث 

من ذلك، فقد حتول اإىل و�شيلة لتحقيق ماآرب اأخرى، ت�شهد 

عليها اأروقة الق�شاء.

املوجهة  ر�شالته  يف  اجلمهورية  رئي�ص  عليه  اأكد  ما  وهو 

 ،2015 8 مار�ص  املراأة يف  للن�شاء اجلزائريات، مبنا�شبة عيد 

اآمرا  جمتمعنا،  يف  متنامية  ظاهرة  اأ�شبح  اخللع  اإن  بقوله 

مبراجعة  الخت�شا�ص،  اأهل  من  جلنة  بتكليف  احلكومة 

التي  بالطالق،  ال�شلة  ذات  املذكور  القانون  مواد  وتعديل 

حتتمل عدة تاأويالت، وذلك مبا ي�شفي عليها الو�شوح والدقة 

وي�شد الثغرات، وي�شمن حماية حقوق الزوجني والأولد، 

واملحافظة على ا�شتقرار الأ�شرة اجلزائرية، بحيث ت�شاهم يف 

دميومة مناعة جمتمعنا من االختالالت واالآفات.

اخلا�ص  ت�شريعنا  نطور  اأن  علينا  يجب  اأنه  يعني  هذا 

ومتطلبات  الع�شور  مقت�شيات  مع  يتما�شى  مبا  بالأ�شرة، 

احلداثة بالن�شبة للحياة االجتماعية للمراأة والرجل، وي�شمن 

يف كل الأحوال تطابق نظرة امل�شرع مع �شرعنا احلنيف.

وزير  معايل  من  اأطلب  الرئي�ص،  �شيدي  الأخري،  ويف 

العدل موا�شلة العمل، وال�شهر ملعاجلة الكثري من الظواهر 

الجتماعية ال�شاذة على جمتمعنا، بالتطرق لها و�شن قوانني 

�شارمة وال�شالم عليكم ورحمة اهلل.

الكلمة  الطيب؛  عمار  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

االآن لل�شيد ح�شني �شعيدي.

ب�شم  الرئي�ص؛  �شيدي  �شكرا  �سعيدي:  ح�سني  ال�سيد 

اهلل واحلمد هلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل.

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

معايل وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل احلكومة املوقر،

معايل وزير العالقات مع الربملان املحرتم،

اإخواين، اأخواتي اأع�شاء جمل�ص الأمة املحرتم،

اأ�شرة الإعالم،

ال�شادة احل�شور،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

قبل اأن نبداأ هذه املداخلة، يقول املثل ال�شيني: »البيوت 

ال�شعيدة ل �شوت لها«.

املعدل  القانون  لن�ص  واملتمم  املعدل  العقوبات  قانون 

اليوم والذي  اأيدينا  66ـ156، الذي هو بني  واملتمم لالأمر 

اأو�شاط املجتمع اجلزائري، ملا  ال يزال يثري جدال وا�شعا يف 

يت�شمنه ـ يف راأي البع�ص ـ من تناق�شات يف تطابق ونظرة 

اجلانب  ل�شيما  احلنيف،  �شرعنا  وكذا  اجلزائري  املجتمع 

اخلا�ص بخ�شو�شية العالقة الزوجية يف املجتمع املحافظ.

كما يتطرق اإىل بع�ص اجلزئيات والتفا�شيل، التي تعترب 

من اأ�شرار العائلة اجلزائرية، بحجة حماية املراأة من زوجها.

يعلم اجلميع اأن العائلة اجلزائرية تعترب خطا اأحمر، وبهذه 

اأمام  مك�شوفة  اجلزائرية  الأ�شرة  اأ�شبحت  الإ�شالحات 

ا�شتقرارها  ي�شاعد على  املحاكم، وهل هذا  واأروقة  اجلمهور 

ملعاجلة  والإمكانية  القدرة  له  امل�شرع  وهل  وحمايتها؟ 

انعكا�شات                  اأي  دون  واحرتافية،  كفاءة  بكل  امل�شائل  تلك 

اأو اأ�شرار �شلبية تنعك�ص على العائلة.

معاجلة  يف  والتقاليد،  العرف  من  التحول،  هذا  ب�شبب 

يف  يتمثل  اآخر  منط  اإىل  وم�شكالتها،  العائلية  الق�شايا 

الإجراءات اأمام املحاكم.

�شيدي الرئي�ص،

اإن التهويل الذي اأثري حول العنف �شد املراأة مبالغ فيه، 

اأن  ال�شعب  من  الزوجية  العالقات  اإن  الزوجة،  ول�شيما 

ُتفر�ص بقوة القانون، كما يراها البع�ص.

هناك  وحدها،  باملراأة  لي�ص خا�شا  اجلزائر  العنف يف  اإن 

�شد  العمال،  �شد  الرجال،  �شد  الأطفال،  �شد  عنف 

وقادتها  الدولة  رموز  �شد  الدين،  �شد  الدولة،  مكت�شبات 

كذلك لالأ�شف.

لهذا  �شليمة  قراءة  تكون  اأن  ال�شروري  من  بات  ولهذا 

الو�شع اخلطري الذي متر به هذه الأمة حاليا.

ويف هذه املرحلة احل�شا�شة، يجب فتح نقا�ص عام، ت�شرتك 
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ن�شع  حتى  ال�شلة،  ذات  وال�شرائح  الفعاليات  كل  فيه 

ت�شخي�شا دقيقا لهذا الواقع املزري للعنف، واإيجاد احللول 

يعرفها  التي  والقيم  للمبادىء  طبقا  ومعاجلتها،  املفيدة 

اأنواع  كل  ملحاربة  �شاملة  روؤية  اإطار  يف  اجلزائري،  املجتمع 

العنف ومنها العنف �شد املراأة.

نعم، العنف والتحر�ص بالن�شاء ظاهرة واقعة يف املجتمع 

تفر�شها  ل  الظاهرة  هذه  ومعاجلة  ـ  لالأ�شف  ـ  اجلزائري 

ترقية  بحجة  اخلارجية،  والإمالءات  الأجنبية  ال�شغوطات 

حقوق املراأة واحرتام املعاهدات الدولية التي ت�شادق عليها 

املمنهج  القمع  ميار�ص  ل  اجلزائري  املجتمع  لأن  اجلزائر، 

واملنظم �شد املراأة، كما يف بع�ص الدول، ليعلم اجلميع اأنه 

هناك  لالإح�شائيات  الوطني  الديوان  اإح�شائيات  ح�شب 

اإمراأة،  ت�شرّيها  اجلزائرية  العائالت  من   %13 من  اأكرث 

كل  يف  وكذلك  املجتمع  يف  الفعال  دورها  اإىل  بالإ�شافة 

جمالت احلياة.

�شيدي الرئي�ص،

معايل الوزير املحرتم،

اإن ردود الفعل القوية ب�شاأن هذه التعديالت، من قبل 

اعتربتها  لكونها  ال�شيا�شية،  والطبقة  املجتمع  �شرائح  كل 

الأ�شرة  قانون  ظل  التي  الإ�شالمية،  املبادىء  عن  تراجعا 

ي�شتلهم منها ن�شو�شه ومبادئه.

�شيء  اجلزائري  للمجتمع  بالن�شبة  الأ�شرة  مو�شوع  اإن 

 03 اإىل  ي�شل  الذي  باحلب�ص  الزوج  وتهديد  مقد�ص، 

�شنوات، مبجرد نقا�ص، ي�شكل حاجزا للحوار بني الزوجني 

والأ�شرة ب�شكل عام، لأنه �شيوؤدي بالزوج اإىل المتناع عن 

النقا�ص داخل العائلة، خوفا من النزلقات التي توؤدي به 

اإىل احلب�ص، وهذا كله بحجة حماية املراأة، وهي يف احلقيقة 

زوجته!

واأمام هذه احلقائق والوقائع، اأين م�شتقبل الأ�شرة يف ظل 

قانون العقوبات الذي يفر�ص على الأ�شرة اجلزائرية؟ وهل 

العقوبة  باإنزال  �شعيدة  واأولدها  الزوجة  تعي�ص  اأن  باإمكان 

على زوجها؟ معايل الوزير!!

�شد  �شكاوي  اإيداع  على  للن�شاء  ت�شجيعا  نعتربه  وهذا 

اأزواجهن، علما اأن املراأة ـ بطبيعتها ـ ل حتب تهدمي اأ�شرتها.

الزوجة،  املرتكب �شد  الفعل  يثبت  اأن  للقا�شي  كيف 

 266 للمادة  طبقا  النف�شي،  اأو  اللفظي  العنف  بخ�شو�ص 

التي  امل�شروع؟ ما هي االآليات والقرائن  1 من هذا  مكرر 

التي  العجز  �شهادة  تكفي  فهل  املرتكب؟  الفعل  تثبت 

حت�شرها الزوجة لإدانة الزوج؟ نالحظ اأن هذا امل�شروع، يف 

بع�ص مواده، ل يخدم املراأة نف�شها، ومع الوقت �شتكت�شف 

اأنه ي�شرها، لأن العالقة الزوجية ل حتتاج اإىل قانون ردعي 

ينظمها.

املجتمع  يف  موجودة  ظاهرة  فهي  للعنف  بالن�شبة  اأما 

ولبد لها من حلول مدرو�شة وقوانني وقائية ولي�ص بت�شديد 

العقوبات فقط.

اإننا نرى اأنه ل اإبقاء للروابط الزوجية، اإذا تدخل القانون 

بني الزوجني يف �شكل قانون العقوبات.

معايل الوزير،

اإن هذا امل�شروع املعرو�ص علينا اليوم لي�ص �شرا كله، بل 

هو جيد يف بع�ص مواده، ول�شيما فيما يخ�ص املواد املعاقبة، 

 333 340 مكرر واملادة  330 املعدلة واملتممة واملادة  منها 

مكرر على �شبيل املثال.

معايل الوزير،

الإن�شان  حلقوق  انتهاكا  ي�شكل  املراأة  �شد  العنف  اإن 

من  امل�شتمدة  وثقافتنا  قيمنا  ح�شب  ـ  واملراأة  عام  ب�شكل 

ال�شريعة الإ�شالمية ـ لي�شت كائنا م�شتقال متاما عن الرجل، 

كما يعتقد املجتمع الغربي، بل هي �شريك اأبدي للرجل؛ 

القانون، خالل تطبيقه،  األ يوؤدي �شوء فهم  وعليه، نتمنى 

الرجل عدوا  وبالتايل ي�شبح  الأ�شرة اجلزائرية،  تفتيت  اإىل 

للمراأة، خا�شة بعد حماولتها مقا�شاته والنتقام منه، مبجرد 

املبنية  الأ�شرة  زعزعة  اإىل  هذا  ويوؤدي  بينهما،  تفاهم  �شوء 

على املودة والرحمة التي متيز معظم الأ�شر اجلزائرية.

�شكرا على كرم الإ�شغاء وال�شالم عليكم ورحمة اهلل.

ال�سيد الرئي�ص: �شكرا لل�شيد ح�شني �شعيدي؛ الكلمة 

االآن لل�شيد عزيز بزاز.

اهلل  ب�شم  الرئي�ص؛  �شيدي  �شكرا  بزاز:  عزيز  ال�سيد 

الرحمن الرحيم وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف املر�شلني.

ال�شيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

ال�شيد وزير العدل، حافظ الأختام ممثل احلكومة،

ال�شيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي اأع�شاء جمل�ص الأمة املوقر،

اأ�شرة الإعالم،



39

الدورة اخلريفية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 4

الإثنني 24 �سفر 1437                                   املوافق  7 دي�سمرب 2015

احل�شور الكرمي،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ي�شرفني اأن اأ�شارك بتدخلي هذا يف امل�شروع الذي بني 

اأيدينا، اأي م�شروع قانون العقوبات املعدل واملتمم لالأمر رقم 

.1966 �شنة  يونيو   8 يف  املوؤرخ  66ـ156، 
اإن املجتمع اجلزائري املتم�شك بتقاليده ودينه واملحافظ 

على اأ�شرته التي تعترب من ثوابته واأ�شالته، فر�شت عليه اأمناط 

و�شلوكيات، نظرا للتطور ال�شريع للمجتمعات يف كامل اأرجاء 

املعمورة، وجاء هذا التطور لي�شمل جميع املجالت، لينظم 

ويقنن العالقات الإن�شانية، وو�شعت قوانني وعدلت اأخرى، 

ونوق�شت نظريات لتحمي حقوق الأفراد واجلماعات.

ومن بني هذه القوانني قانون العقوبات الذي خ�ش�شت 

الذي  الأخري  هذا  العنف،  من  املراأة  فيه  حتمي  مواد،  له 

تاريخية بعيدة جدا، ووطننا مل ي�شلم هو  اأحقاب  اإىل  يعود 

االآخر من هذه الظاهرة، لكن تقاليدنا واأعرافنا حافظت على 

به واندرج يف  العنف ل ي�شرح  متا�شك الأ�شرة، وكان هذا 

خانة اأ�شرار الأ�شرة اأو بالأحرى الأ�شرار الزوجية.

يف هذا ال�شياق، جاء هذا امل�شروع الذي بني اأيدينا الذي 

يت�شمن 5 مواد جديدة و4 مواد معدلة.

�شحيته       تكون  والذي  اأ�شكاله  بجميع  العنف  �شد  اإننا 

ـ غالبا ـ املراأة، وجاء القانون ليحمي املراأة والأ�شرة.

قد  كالم  بعد  الزوج  �شجن  اإذا  ال�شوؤال:  يطرح  لكن 

ي�شدر منه، نتيجة �شغط يعي�شه يوميا، من م�شاكل متعددة 

وخمتلفة، مثل م�شكل ال�شكن، العمل، القدرة ال�شرائية اإىل 

غري ذلك من امل�شاكل، ما هو م�شري الزوجة والأولد يف هذه 

احلالة؟

�شيدي الرئي�ص،

لكن  هذا،  تدخلي  يف  اأدرجتها  نقاط  عدة  لدي  كانت 

بعد التو�شيحات التي قام بها معايل الوزير، اأقل�ص تدخلي 

واأخت�شره فيما يلي:

الزوجي  العنف  حالة  اإثبات  »ميكن  مكرر:   266 املادة 

بكافة الو�شائل« ما هي هذه الو�شائل؟ هل تخّول هذه املادة 

الت�شوير، من  اأو  الت�شجيل  اآالت  ي�شتعمل مثال  اأن  للزوج 

هذه  كانت  اإذا  لفظي؟  الزوج يف عنف  تورط  اإثبات  اأجل 

الو�شائل ممكنة فتعترب هذه احلالة ك�شرا وتدخال �شارخا يف 

اأ�شرار  ون�شر  وزوجه،  الزوج  بني  جدا  خا�شة  خ�شو�شيات 

الزوجية احلميمية اإىل اأروقة املحاكم.

ويعلم اجلميع خ�شو�شيات املجتمع اجلزائري، اإن دخل 

الزوج اإىل اأروقة املحاكم مع زوجه فيكون الطالق ل حمالة.

»يعاقب  حمتواها:  يف  جاء  التي  مكرر   330 املادة  اأما 

اإىل   20000 وبغرامة من  اأ�شهر   6 اإىل  �شهرين  باحلب�ص من 

�شايق  من  كل  العقوبتني،  هاتني  باإحدى  اأو   100000
اإمراأة يف مكان عمومي بكل فعل اأو قول اأو اإ�شارة تخد�ص 

حياءها«.

الأماكن  املراأة يف  ـ حتمي  ـ يف م�شمونها  املادة  اإن هذه 

العمومية من اأفعال واأقوال واإ�شارات تخد�ص حياءها، ومن 

من  لكن  كرامتهن،  نحمي  اأن  ال�شهامة  ومن  بل  واجب، 

من  حياوؤه  ُيخد�ص  الذي  �شبابنا،  وخا�شة  رجالنا،  يحمي 

اأين  املتخلقات،  غري  الن�شاء  بع�ص  من  الت�شرفات  بع�ص 

ب�شوت عايل  والكالم  فالقهقهة  الطريق؟  احرتامنا الآداب 

انتهاك الآداب الطريق!!

�شيدي الرئي�ص،

بقي  ما  موجودة  وتبقى  موجودة  الزوجية  اخلالفات  اإن 

معاجلة  تعالج  لو  وحبذا  الأر�ص،  وجه  على  الإن�شان 

تدريجية، قبل اللجوء اإىل املعاقبة بال�شجن، كما تعلمنا من 

�شقاق  خفتم  »واإن  تعاىل:  لقوله  وم�شداقا  احلنيف،  ديننا 

يريدا  اإن  اأهلها  من  وحكما  اأهله  من  فابعثوا حكما  بينهما 

اإ�شالحا يوفق اهلل بينهما اإن اهلل كان عليما خبريا« �شدق 

اهلل العظيم.

ويف الأخري، اأ�شكر اجلميع على كرم الإ�شغاء.

كان  الذي  بزاز؛  عزيز  لل�شيد  �شكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

ال�شيد  اأ�شاأل  االآن  املتدخلني،  قائمة  يف  االأخري  امل�شجل 

الوزير هل هو جاهز للرد على الأ�شئلة، اأم نوؤجل ذلك اإىل 

ما بعد الزوال؟ .. االآن؟ تف�شل الكلمة لك.

ال�سيد الوزير: �شكرا �شيدي الرئي�ص املحرتم؛ ب�شم اهلل 

الرحمن الرحيم وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل الكرمي.

وال�شادة  ال�شيدات  ال�شكر،  اأ�شكر جزيل  اأن  بداية،  اأود 

اأبدوه  اأع�شاء جمل�ص الأمة، على ما  ال�شيدتني وال�شادة  اأو 

يف  القانون  هذا  م�شروع  بخ�شو�ض  ومالحظات،  اإثراء  من 

تدخالتهم.

التي  املوا�شيع  بع�ص  اإىل  اأتطرق  اأن  اأي�شا،  بداية  اأود 

املراأة  �شد  والعنف  عامة  ب�شفة  بالعنف  واملتعلقة  اأثريت، 
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ب�شفة خا�شة.

كما تعلمون، فاإن الت�شريع الوطني ثري يف هذا املجال، 

بالن�شبة ملحاربة العنف ب�شفة عامة والعنف �شد املراأة ب�شفة 

خا�شة.

واإعداد                 حت�شري  مت   ،2007 منذ  باأنه  اأ�شرت  وكنت 

ما ي�شمى بال�شرتاتيجية الوطنية ملحاربة العنف �شد املراأة؛ 

وبالتايل فللحكومة، للدولة اجلزائرية، ووفقا لتعليمات فخامة 

رئي�ص اجلمهورية، ا�شرتاتيجية يف هذا املجال، �شواء بالن�شبة 

ب�شفة  املراأة  �شد  للعنف  بالن�شبة  اأو  عامة  ب�شفة  للعنف 

خا�شة؛ وبالتايل فاحلكومة تعمل يف اإطار هذه ال�شرتاتيجية 

وبروؤية وا�شحة يف هذا املجال، ولي�ص يوما بعد يوم اأو ارجتاليا.

اإطار هذه ال�شرتاتيجية وبروؤية  فكل �شيء مدرو�ص يف 

على املدى املتو�شط والبعيد.

فيما يخ�ص حماربة  والروؤية  بالن�شبة لال�شرتاتيجية  هذا 

العنف.

طبعا هل االأمر متعلق بتجرمي بع�ض الوقائع التي تقع االآن 

ومت�ص بال�شحية التي هي املراأة يف م�شروع هذا القانون؟ نعم 

الوقائع موجودة ونحن نعي�ص واقعا.

ملاذا نعي�ص واقعا؟ طبعا من هنا وهناك تن�شر اإح�شائيات، 

لكن االإح�شائيات التي بحوزتنا هي ثابتة وواقعية، نعاجلها 

الإح�شائيات،  هذه  لنا  اأ�شا�شها  على  معناه  املحاكم،  يف 

لي�شت درا�شات فقط اأو اإح�شائيات على ح�شاب منط معني 

من االإح�شائيات، واإمنا ح�شب الق�شايا التي عاجلها الق�شاء، 

معناه ثابتة، واقع موجود، اأعطيكم بع�ض هذه االإح�شائيات 

ل�شنة 2014 مثال:

كنت اأ�شرت اإىل رقم بالن�شبة للعنف بني الأزواج وهو 

7737 حالة عاجلتها املحاكم، و�شلت اإىل املحاكم من دون 
هذا القانون، اأ�شار ع�شو من اأع�شاء جمل�ص الأمة اأو ع�شوان 

اإىل اأ�شرار الأ�شرة، القانون مل ي�شدر بعد.

هذا واقع موجود االآن والق�شاء يعالج هذه الق�شايا االآن، 

�شواء  الأزواج،  بني  ق�شية   7737 عوجلت   2014 �شنة  يف 

الزوجة  الزوجة، يف بع�ص احلالت هناك اعتداء  اأو  الزوج 

على الزوج، اإذن هذا واقع موجود ككافة الدول، لي�ص يف 

اجلزائر فقط، اإمنا كافة الدول العربية واالإ�شالمية.

على  الأقارب  اأحد  طرف  من  التعديات  يخ�ص  فيما 

املراأة:

ـ يف �شنة 2014 عاجلنا 3209 حالة يف املحاكم،

ـ العنف من طرف الزمالء يف العمل فيه 767 ق�شية، 

ـ اأما من طرف اأ�شخا�ض اآخرين فهناك 15705 ق�شية.

الأرقام هنا ما �شاء اهلل، هي ق�شايا عاجلتها العدالة، هذا 

وا�شح، ل نناق�ص هذه الأمور ونغ�ص الطرف عنها وكاأن هذه 

اأو ل  اأو هذه الق�شايا غري موجودة  التعديات غري موجودة 

ت�شل املحاكم، نعم هي ت�شل اإىل املحاكم وهذا واقع.

اجلزائري،  الت�شريع  يف  قانونية  اإجراءات  من  لبد  اإذن 

امل�شروع لكي  الفراغ، كما جاء االآن يف هذا  عندما يكون 

على  يجب  الوقت  نف�ص  يف  ولكن  الظواهر،  بع�ص  يعالج 

املجتمع اأي�شا اأن يلعب دوره، وقد اأ�شرمت يف مداخلتكم اإىل 

املجتمع املدين ودور امل�شجد ودور املنظومة الرتبوية وغريها 

العنف  وحماربة  بالتح�شي�ص  املعنية  الأخرى  الهيئات  من 

ب�شفة عامة والعنف �شد املراأة ب�شفة خا�شة.

ب�شفة  االأحيان،  بع�ض  احل�شا�ض، يف  املو�شوع  هذا  اأثري 

حق يراد به باطل.

ت�شل  وبالتايل عندما  اأ�شرار،  لها  اجلزائرية  الأ�شرة  واهلل 

اإىل املحاكم، فاأ�شرارها يتمـ  طبعاـ  خروجها اإىل ال�شارع واإىل 

و�شائل الإعالم.

جمل�ص  اأع�شاء  وال�شادة  ال�شيدات  ـ  نعرف  اأن  يجب 

الأمة ـ و�شبق اأن قلت ذلك يف حديث مع الإطارات ومع 

الوحيد        وامل�شوؤول  الدولة  يف  الوحيد  الإطار  اإن  الزمالء، 

يف الدولة الذي يطلع على اأ�شرار الأ�شرة اجلزائرية بتفا�شيلها 

هو القا�شي، يطلع على بع�ص الأ�شرار التي ل يعرفها حتى 

الدول،  معروف يف جميع  هذا  الأ�شرة،  يف  املقربني  اأقرب 

بالن�شبة  وخا�شة  الق�شاء،  على  الق�شية  تعر�ص  فعندما 

يقولون  الأطراف  باأن  تعلمون  اأنتم  ال�شخ�شية،  لالأحوال 

بحكم  املقربني  لأقرب  بل  لغريه،  يقولونه  ل  ما  للقا�شي 

التجربة، وبالتايل فالأ�شرار م�شمونة، اأ�شرار الأ�شرة ي�شمنها 

هي  ـ  معلوم  هو  كما  ـ  الإجراءات  بع�ص  وحتى  الق�شاء، 

موجودة يف الت�شريع بخ�شو�ص هذا املو�شوع بال�شبط.

 الق�شاء حتكمه قواعد اإجرائية، ت�شمن حماية حرمة احلياة 

اخلا�شة، وقانون الإعالم ين�ص على ذلك، اأي على قواعد 

ت�شمن عدم الت�شهري بالق�شايا اخلا�شة بالأ�شرة وبالأحداث 

ل�شنا  ويحميها،  الأ�شرار  هذه  ي�شمن  ت�شريعنا  اجلانحني، 

الوحيدين، هي مبادىء ـ تقريبا ـ عامة وخا�شة يف الدول 

املبداأ  هذا  على  ت�شريعاتها  يف  فتن�ص  والإ�شالمية،  العربية 

وهو املحافظة على الأ�شرار، وبالتايل فهذا اأمر عادي.
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املتعلق  الأمر  يخ�ص  فيما  اأ�شري  ما  بع�ص  بخ�شو�ص 

بتج�شيد القانون، عندنا القانون لبد اأنه يج�شد يف اأحكامه.

جت�شيد القانون ـ كما قلت ـ يج�شد ويطبق، نعم، لكن 

اأهدافه الأ�شا�شية ومبتغاه لبد اأن ت�شاهم فيه باقي الهيئات 

بالن�شبة ملحاربة العنف �شد املراأة، وقد اأ�شار اأحد املتدخلني، 

وهو م�شكور، يف مداخلته بدقة اأنه يعترب كتنبيه، امل�شرع ينبه 

املعتدي اأو الذي يريد اأن يعتدي.

اإذا كانت توفرت و�شائل اأخرى فلي�ص حمكوما عليه اأن 

اأي�شا على مبداإ ال�شفح،  اأجيب  اإىل املحاكم، ولهذا  ي�شل 

بل  يفر�ص،  لأنه  القانون  يف  ال�شفح  يكون  اأن  لبد  كان 

ي�شمن هذا التوازن يف املحافظة على الأ�شرة.

�شيدي الكرمي، اأعتقد اأن اأحد املتدخلني تدخل واأ�شار 

اإىل معاقبة الزوج، �شواء املراأة اأو الرجل، الزوج اأو الزوجة، 

االأ�شرة،  تفكيك  وعلى  االأ�شرة  على  اأثر  له  �شيكون  واأنه 

وعندما اأ�شمع هذا الكالم، اأي القانون فيه تفكيك لالأ�شرة، 

وتف�شري  انحراف  هذا  اإن  بالقول  اأجيب  اأنني  ملزما  اأكون 

دون  من  الأرقام،  اأعطيت  اأنا  خاطىء!  وتاأويل  خاطىء 

القانون، هي اأمام املحاكم.

اأتى  فقد  بال�شفح،  جاء  عندما  فالقانون  وبالعك�ص، 

املحافظة على  التي حتافظ ومتكن من  الو�شائل  بو�شيلة من 

اأن  ذلك  معنى  واقعيا،  ذلك  على  مثال  واأعطيت  الأ�شرة 

اإىل  توؤدي  التي  الو�شائل  القانون، هو و�شيلة من  به  اأتى  ما 

املحافظة على الأ�شرة ولي�ص العك�ص، اإطالقا!

الأمر املتعلق بالأ�شول، ملاذا جئنا بقانون يعاقب الزوج 

اأو الزوجة بخ�شو�ص ال�شرب واجلرح؟ واأين هي الأم؟

قانون  يف  معروف  هو  مثلما  ذلك  على  ن�ص  امل�شرع 

العقوبات، يف املادة امل�شهورة 267 من قانون العقوبات والتي 

تعاقب ب�شدة التعدي بال�شرب واجلرح �شد الوالدين، �شواء 

املوؤبد،  ال�شجن  اإىل  العقوبة  الأم، وقد ت�شل  اأو  كان الأب 

فحماية  وبالتايل  املوؤبد؛  ال�شجن  حتى  �شنوات   10 من 

اأمد بعيد حلمايتها  الوالدين، خا�شة الأم، ف�شل فيها منذ 

من التعدي وهذا ـ كما قلت ـ يف قانون العقوبات.

االآن فيما يخ�ض بع�ض امل�شائل التي طرحت واملتعلقة 

بالتمييز �شد املراأة والتفاقيات، كموا�شيع كبرية طرحت.

وتعلمون  اجلمهورية،  رئي�ص  فخامة  برنامج  يف  اأول، 

بالن�شبة لهذا املو�شوع، قطعنا اأ�شواطا كبرية يف هذا املجال، 

فخامة  من  مببادرة   2008 يف  الد�شتوري  الإ�شالح  وكان 

يف  للتمثيل  للمراأة  حظوظ  لإعطاء  اجلمهورية،  رئي�ص 

املجال�ص املنتخبة، كان ذلك من الإ�شالحات العميقة يف 

لهذا  ونتيجة  ينكر ذلك،  اأن  املجال، ول ميكن لأحد  هذا 

بل  به،  باأ�ص  ن�شمن عددا ل  اأن  اليوم  ا�شتطعنا  الإ�شالح 

هو حمرتم، مقارنة بكل الدول يف العامل يف جمال التمثيل 

الولئية  املجال�ص  اأو  البلديات  �شواء  املنتخبة،  املجال�ص  يف 

قطعنا  وبالتايل  وا�شح،  هذا  الوطني،  ال�شعبي  املجل�ص  اأو 

اإطار ال�شرتاتيجية  املجال، وهذا يف  اأ�شواطا كبرية يف هذا 

وبرنامج فخامة رئي�ص اجلمهورية.

اإطار  يف  يكون  اأو  يخ�شع  اأن  لبد  ذلك  كل  بالطبع، 

مبادئنا وح�شارتنا وجمتمعنا.

م�شكل  ال�شيدة  وذكرت  العنف،  اأ�شباب  يخ�ص  فيما 

املخدرات، نعم! هذا واقع، يف كثري من الأحيان ما يقع يف 

هذه الق�شايا املطروحة على املحاكم يف الأ�شرةـ  مع الأ�شف 

ال�شديد ـ يف بع�ص الأحيان لي�ص يف كل الأحيان ولكن يف 

املهلو�شات،  اأو  املخدرات  ا�شتعمال  �شببه  الأحيان،  بع�ص 

وبالتايل يتفرع عن ذلك هذا العنف �شد املراأة يف الأ�شرة 

وت�شل الق�شايا اإىل املحاكم.

وتعلمون            وطنية  ا�شرتاتيجية  هي  املخدرات  معاجلة 

ما نقوم به يف هذا املجال، ولها اأبعاد دولية.

املنظمات  يف  الدولية،  املحافل  اإطار  يف  تعمل  اجلزائر 

منها  تعاين  اجلزائر  الأن  املخدرات،  اآفة  ملحاربة  الدولية، 

ـ  االأحيان  بع�ض  يف  ـ  ت�شتعمل  اأنها  تعلمون  واأنتم  االآن، 

حتى يف متويل الإرهاب، اأي اجلرمية املنظمة، وبالتايل هناك 

ا�شرتاتيجية وا�شحة يف هذا املجال، لكن حماربتها تقت�شي 

اأن يكون التعاون الدويل، وخا�شة مع بع�ص املنظمات غري 

احلكومية التي تعمل على حماربة ظاهرة املخدرات.

فاالإثبات  الق�شاء،  يف  باالإثبات  املتعلق  لالأمر  بالن�شبة 

بالن�شبة لهذه اجلرائم هو بكل الو�شائل، واالإثبات يف الق�شاء 

ـ كما تعلمون ـ يخ�شع لإجراءات ويف بع�ص الأحيان فاإن 

املحكمة العليا يف اجتهاداتها توؤكد اأو تنفي الو�شائل التي 

ق�شائية  اجتهادات  ت�شدر  وبالتايل  االإثبات،  يف  ت�شتعمل 

بالن�شبة لو�شائل االإثبات.

املحكمة             فتعتربها  معينة  اإثبات  و�شيلة  ت�شتعمل  قد 

اأو تعتربها فيما بعد املحكمة العليا اأنها غري �شرعية، وبالتايل 

الأمور  نرتك  اإذن،  �شرعية،  تعتربها  وقد  عليها،  يقا�ص  ل 

الق�شاء كيف  واإجراءات  الق�شاء  و�شائل  وتعرفون  للق�شاء 
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بالن�شبة لإ�شالح  روؤية  واأنا يف الجتماعات لدينا  ت�شري، 

فاإننا  بذلك،  ذّكرت  الفر�شة  يل  كانت  ما  وكل  الق�شاء، 

الدولة  وجمل�ض  العليا  املحكمة  مع  ونعمل  ندعم  االآن 

على توحيد الجتهاد الق�شائي وتن�شيط الغرف يف جمال 

العليا وجمل�ص  املحكمة  ت�شدر  الق�شائي، حتى  الجتهاد 

وبقرارات  الق�شايا  بع�ص  يف  الق�شائي  الجتهاد  الدولة 

ناأتي بكل  اأن  مبدئية، وهي ت�شاعد امل�شرع، لأننا ل ميكن 

املحكمة  قبل  القوانني من  تف�شر  فقد  القوانني،  الأمور يف 

هذا  ـ  قراراته  بوا�شطة  وبالتايل  الدولة،  جمل�ص  اأو  العليا 

اأو باأخرى  اأو التف�شري ـ فهو بطريقة  يف الجتهاد الق�شائي 

ُيرتك  الق�شائي هذا  فبخ�شو�ص الجتهاد  وبالتايل  ع، 
ّ
ي�شر

للمحكمة العليا وجمل�ص الدولة.

العائلي ـ كما جاء يف تدخل من  بخ�شو�ص الإهمال 

هو  العقوبات  قانون  االآن يف  اأ�شفناه  ما  فاإن  ـ  التدخالت 

اأ�شهر   3 ملدة  حامل  وهي  زوجته  يرتك  الذي  الزوج  اأن 

وقانونا،  �شرعا  الزوج  عاتق  على  والنفقة  نفقة،  بدون  من 

الأ�شرة  وقانون  معروف  الأمر  �شيئا،  يختلق  مل  فامل�شرع 

وا�شح، فاإذا تركها واأهمل العائلة، وهذا لي�ص فقط بالن�شبة 

اأهمل العائلة والزوجة وهي حامل، هنا فيه  للنفقة ولكن 

عقوبة، فما اأ�شفناه هو عندما تكون الزوجة غري حامل اأين 

تذهب؟ من ينفق عليها؟ هل تهمل؟ األ نحميها؟ فاأ�شفنا 

العنف  اأو غري حامل، هذا يف جمال  �شواء كانت حامال 

القت�شادي.

هذا ما اأ�شفناه بالن�شبة مل�شكل الإهمال العائلي، اأعتقد 

قبل  من  اإليها  التطرق  مت  التي  املوا�شيع  اأهم  هي  هذه  اأن 

ال�شيدات وال�شادة اأع�شاء جمل�ص الأمة، ل اأريد اأن اأطيل.

فقط يف الأخري، اأ�شكركم جزيل ال�شكر على تدخالتكم 

وكرم الإ�شغاء و�شكرا جزيال وبارك اهلل فيكم.

ال�سيد الرئي�ص: �شكرا لل�شيد الوزير على ردوده ال�شافية 

ال�شيدات  قبل  من  طرحت  التي  الأ�شئلة  خمتلف  على 

وال�شادة اأع�شاء املجل�ص، وال�شكر مو�شول لأع�شاء اللجنة 

املخت�شة وكذلك لكل االأع�شاء امل�شاركني يف اإثراء نقا�ض 

لنحدد  اخلمي�ص  يوم  نعود  و�شوف  ال�شبيحة،  هذه  جل�شة 

املوقف من م�شروع هذا القانون.

العا�شرة  ال�شاعة  على  اأ�شغالنا  ن�شتاأنف  �شوف  غدا 

التوجيهي  القانون  م�شروع  ونناق�ص  علينا  ليعر�ص  �شباحا، 

حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، �شكرا لكم 

جميعا واجلل�شة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة عند منت�سف النهار

والدقيقة اخلام�سة والأربعني
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ملحق

،156-66 رقم  الأمر  يعدل ويتمم  الذي  القانون  التمهيدي حول ن�ص  بالتقرير  1( ملحق خا�ص 
املوؤرخ يف 18 �سفر عام 1386 املوافق 8 يونيو �سنة 1996، 

واملت�سمن قانون العقوبات، املعدل واملتمم

املواد التي عدلت ومتمت هي: 

.369  ،368 مكرر،   341  ،330
املواد اجلديدة: 

266 مكرر، 266 مكرر1، 330 مكرر ، 333 مكرر 1، 333 مكرر 2.

املواد بعد تعديلها وتتميمهااملواد كما وردت يف الأمر رقم 66 ـ 156

املادة 266 مكرر: )مادة جديدة( 

كما  يعاقب  بزوجه  �شربا  اأو  جرحا  عمدا  اأحدث  من  »كل 

يلي:

ثالث )3( �شنوات اإذا مل  اإىل   )1( �شنة  من  باحلب�ص  ـ   1
ين�شاأ عن اجلرح وال�شرب اأي مر�ص اأو عجز كلي عن العمل 

يفوق خم�شة ع�شر )15( يوما.  

اإذا  �شنوات   )5( خم�ص  اإىل   )2( �شنتني  من  باحلب�ص  ـ   2
 )15( ع�شر  تزيد عن خم�شة  ملدة  العمل  عن  كلي  عجز  ن�شاأ 

يوما. 

اإذا  �شنوات   )5( خم�ص  اإىل   )2( �شنتني  من  باحلب�ص  ـ   2
 )15( ع�شر  تزيد عن خم�شة  ملدة  العمل  عن  كلي  عجز  ن�شاأ 

يوما.   

اإىل ع�شرين  �شنوات   )10( ع�شر  من  املوؤقت  بال�شجن  ـ   3
اأحد  برت  اأو  فقد  ال�شرب  اأو  اجلرح  عن  ن�شاأ  اإذا  �شنة   )20(

الأع�شاء اأو احلرمان من ا�شتعماله اأو فقد الب�شر اأو فقد ب�شر 

اإحدى العينيني اأو اأية عاهة م�شتدمية اأخرى.
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4 ـ بال�شجن املوؤبد اإذا اأدى ال�شرب اأو اجلرح املرتكب 
عمدا اإىل الوفاة دون ق�شد اإحداثها.

وتقوم اجلرمية �شواء كان الفاعل يقيم اأو ل يقيم يف نف�ص 

امل�شكن مع ال�شحية.

 كما تقوم اجلرمية اأي�شا اإذا ارتكبت اأعمال العنف من 

قبل الزوج ال�شابق، وتبني اأن الأفعال ذات �شلة بالعالقة 

الزوجية ال�شابقة.

كانت  اإذا  التخفيف  ظروف  من  الفاعل  ي�شتفيد  ل 

بح�شور  اجلرمية  ارتكبت  اإذا  اأو  معاقة  اأو  حامال  ال�شحية 

الأبناء الق�شر اأو حتت التهديد بال�شالح.

ي�شع �شفح ال�شحية حدا للمتابعة اجلزائية يف احلالتني 

)1( و )2(.

تكون العقوبة ال�شجن من خم�ص )5( اإىل ع�شر )10( 

�شنوات يف احلالة الثالثة )3( يف حالة �شفح ال�شحية.

املادة 266 مكرر 1: )مادة جديدة(

 » يعاقب باحلب�ص من �شنة )1( اإىل ثالث )3( �شنوات 

كل من ارتكب �شد زوجه اأي �شكل من اأ�شكال التعدي      

اأو العنف اللفظي اأو النف�شي املتكرر الذي يجعل ال�شحية 

البدنية              �شالمتها  على  توؤثر  اأو  بكرامتها  مت�ض  حالة  يف 

اأو النف�شية.

ميكن اإثبات حالة العنف الزوجي بكافة الو�شائل.

وتقوم اجلرمية �شواء كان الفاعل يقيم اأو ل يقيم يف نف�ص 

امل�شكن مع ال�شحية.

 كما تقوم اجلرمية اأي�شا اإذا ارتكبت اأعمال العنف من 

قبل الزوج ال�شابق، وتبني اأن الأفعال ذات �شلة بالعالقة 

الزوجية ال�شابقة.

كانت  اإذا  التخفيف  ظروف  من  الفاعل  ي�شتفيد  ل 

بح�شور  اجلرمية  ارتكبت  اإذا  اأو  معاقة  اأو  حامال  ال�شحية 

الأبناء الق�شر اأو حتت التهديد بال�شالح.

ي�شع �شفح ال�شحية حدا للمتابعة اجلزائية«.
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�شنة  اإىل  » يعاقب باحلب�ص من �شهرين )2(   :330 املادة 

)1( وبغرامة من 25.000 دج اإىل 100.000 دج:

تتجاوز  ملدة  اأ�شرته  مقر  الذي يرتك  الوالدين  – اأحد   1
املادية  اأو  الأدبية  التزاماته  كافة  عن  ويتخلى   )2( �شهرين 

املرتتبة على ال�شلطة الأبوية اأو الو�شاية اأو الو�شاية القانونية، 

 )2( ال�شهرين  مدة  تنقطع  ول  جدي.  �شبب  بغري  وذلك 

الرغبة يف  ينبئ عن  الأ�شرة على و�شع  مقر  اإىل  بالعودة  اإل 

ا�شتئناف احلياة العائلية ب�شفة نهائية.

�شهرين  تتجاوز  وملدة  عمدا  يتخلى  الذي  – الزوج   2
)2( عن زوجته مع علمه باأنها حامل وذلك لغري �شبب جدي

املادة 330: )معدلة ومتممة( 

اإىل �شنتني )2(  اأ�شهر  »يعاقب باحلب�ص من �شتة )6( 

وبغرامة من 50.000 دج اإىل 200.000 دج:

ملدة  اأ�شرته  مقر  يرتك  الذي  الوالدين  اأحد   –  1
الأدبية  التزاماته  كافة  عن  ويتخلى   )2( �شهرين  تتجاوز 

الو�شاية                        اأو  الأبوية  ال�شلطة  على  املرتتبة  املادية  اأو 

اأو الو�شاية القانونية، وذلك بغري �شبب جدي. ول تنقطع 

مدة ال�شهرين )2( اإل بالعودة اإىل مقر الأ�شرة على و�شع 

ينبئ عن الرغبة يف ا�شتئناف احلياة العائلية ب�شفة نهائية.

2 – الزوج الذي يتخلى عمدا وملدة تتجاوز �شهرين 
)2( عن زوجته وذلك لغري �شبب جدي.

...الباقي بدون تغيري...

اأو واحد  اأولده  3 - اأحد الوالدين الذي يعر�ص �شحة 
باأن  ج�شيم  خلقهم خلطر  اأو  اأمنهم  يعر�ص  اأو  منهم  اأكرث  اأو 

لهم لالعتياد على  �شيئا  اأن يكون مثال  اأو  ي�شيء معاملتهم 

يقوم  اأو ل  رعايتهم،  يهمل  باأن  اأو  ال�شلوك،  �شوء  اأو  ال�شكر 

ق�شي  قد  كان  �شواء  وذلك  عليهم،  ال�شروري  بالإ�شراف 

باإ�شقاط �شلطته االأبوية عليهم اأو مل يق�ض باإ�شقاطها.

4 - ويف احلالتني 1 و 2 من هذه املادة ل تتخذ اإجراءات 
املتابعة اإل بناء على �شكوى الزوج املرتوك.

وي�شع �شفح ال�شحية حدا للمتابعة اجلزائية«.      

املادة 330 مكرر: )مادة جديدة(

اإىل �شنتني )2(  اأ�شهر  »يعاقب باحلب�ص من �شتة )6( 

اأ�شكال  من  �شكل  اأي  زوجته  على  مار�ص  من  كل 

مواردها  اأو  ممتلكاتها  يف  ليت�شرف  التخويف  اأو  الإكراه 

املالية.

ي�شع �شفح ال�شحية حدا للمتابعة اجلزائية«.
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املادة 333 مكرر1: )مادة جديدة(

اأ�شهر   )6( �شتة  اإىل   )2( �شهرين  من  باحلب�ص  »يعاقب 

باإحدى  اأو  دج   100.000 اإىل  دج   20.000 من  وبغرامة 

امراأة يف مكان عمومي،  �شايق  العقوبتني، كل من  هاتني 

بكل فعل اأو قول اأو اإ�شارة تخد�ص حياءها.

تكمل  مل  قا�شرا  ال�شحية  كانت  اإذا  العقوبة  ت�شاعف 

ال�شاد�شة ع�شرة«. 

)مادة جديدة( املادة 333 مكرر2: 

»ما مل ي�شكل الفعل جرمية اأخطر، يعاقب باحلب�ص من 

�شنة )1( اإىل ثالث )3( �شنوات وبغرامة من 100.000 دج 

اإىل 500.000 دج، كل اعتداء يرتكب خل�شة اأو بالعنف    

اأو الإكراه اأو التهديد ومي�ص باحلرمة اجلن�شية لل�شحية.

وتكون العقوبة احلب�ص من �شنتني )2( اإىل خم�ص )5( 

ال�شحية  كانت  اأو  املحارم  من  الفاعل  كان  اإذا  �شنوات 

ارتكاب  �شهل  اإذا  اأو  ع�شرة  ال�شاد�شة  تكمل  مل  قا�شرا 

عجزها  اأو  اإعاقتها  اأو  مر�شها  اأو  ال�شحية  �شعف  الفعل 

البدين اأو الذهني اأو ب�شبب حالة احلمل �شواء كانت هذه 

الظروف ظاهرة اأو كان الفاعل على علم بها«.  

املادة 341 مكرر: )معدلة ومتممة( »يعد مرتكبا جلرمية 

التحر�ص اجلن�شي ويعاقب باحلب�ص من �شنة )1( اإىل ثالث 

 300.000 اإىل  دج   100.000 من  وبغرامة  �شنوات   )3(

دج، كل �شخ�ص ي�شتغل �شلطة وظيفته اأو مهنته عن طريق 

مبمار�شة  اأو  الإكراه  اأو  بالتهديد  اأو  للغري  الأوامر  اإ�شدار 

�شغوط عليه ق�شد اإجباره على اال�شتجابة لرغباته اجلن�شية.

الفقرة  املن�شو�ص عليها يف  للجرمية  مرتكبا  يعد كذلك 

ال�شابقة ويعاقب بنف�ص العقوبة، كل من حتر�ص بالغري بكل 

فعل اأو لفظ اأو ت�شرف يحمل طابعا اأو اإيحاء جن�شيا«.

»يعد مرتكبا جلرمية التحر�ص اجلن�شي  املادة 341 مكرر: 

ويعاقب باحلب�ص من �شهرين )2( اإىل �شنة )1( وبغرامة 

�شخ�ص  كل  دج،   100.000 اإىل  دج   50.000 من 

اإ�شدار  طريق  عن  مهنته  اأو  وظيفته  �شلطة  ي�شتغل 

االأوامر للغري اأو بالتهديد اأو االإكراه اأو مبمار�شة �شغوط 

عليه ق�شد اإجباره على ال�شتجابة لرغباته اجلن�شية.

يف حالة العود ت�شاعف العقوبة«.
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الفعل  ارتكاب  �شهل  اأو  املحارم  من  الفاعل  كان  اإذا 

�شعف ال�شحية الناجت عن �شنها اأو مر�شها اأو اإعاقتها اأو عجزها 

اأو ب�شبب حالة احلمل �شواء كانت هذه  اأو الذهني  البدين 

العقوبة  تكون  بها  علم  الفاعل على  كان  اأو  ظاهرة  الظروف 

احلب�ص من �شنتني )2( اإىل خم�ص )5( �شنوات والغرامة من 

دج اإىل 500.000 دج.  200.000
يف حالة العود ت�شاعف العقوبة«.

التي  ال�شرقات  على  يعاقب  »ل  )معدلة(   :368 املادة 

ترتكب من الأ�شخا�ص املبينني يف ما بعد ول تخول اإل احلق 

يف التعوي�ص املدين:

اإ�شرارا باأولدهم اأو غريهم من الفروع. 1(الأ�شول 
باأ�شولهم«.     اإ�شرارا  2(الفروع 

ترتكب  التي  ال�شرقات  على  يعاقب  »ل   :368 املادة 

اإل احلق يف  من الأ�شخا�ص املبينني فيما بعد ول تخول 

التعوي�ص املدين:

الفروع. من  غريهم  اأو  باأولدهم  اإ�شرارا  1(الأ�شول 
2(الفروع اإ�شرارا باأ�شولهم.

االآخر«.     بالزوج  اإ�شرارا  الزوجني  3(اأحد 
املادة 369: )معدلة ومتممة(

»ل يجوز اتخاذ اإجراءات املتابعة اجلزائية بالن�شبة لل�شرقات 

لغاية  الأزواج والأقارب واحلوا�شي والأ�شهار  تقع بني  التي 

امل�شرور.  ال�شخ�ص  �شكوى  على  بناء  اإل  الرابعة  الدرجة 

والتنازل عن ال�شكوى ي�شع حدا لهذه الإجراءات.

وتطبق العقوبات املن�شو�ص عليها يف املادتني 387 و388 

الأ�شخا�ص  كل  على  الإخفاء  جرمية  مبرتكبي  املتعلقتني 

االآخرين الذين اأخفوا اأو ا�شتعملوا جميع االأ�شياء امل�شروقة 

اأو بع�شا منها مل�شلحتهم اخلا�شة«.  

املادة 369: »ل يجوز اتخاذ الإجراءات اجلزائية بالن�شبة 

لل�شرقات التي تقع بني الأقارب واحلوا�شي والأ�شهار لغاية 

امل�شرور.  ال�شخ�ص  بناء على �شكوى  اإل  الرابعة  الدرجة 

والتنازل عن ال�شكوى ي�شع حدا لهذه الإجراءات.

 387 املادتني  يف  عليها  املن�شو�ص  العقوبات  وتطبق 

كل  على  الإخفاء  جرمية  مبرتكبي  املتعلقتني  و388 

جميع  ا�شتعملوا  اأو  اأخفوا  الذين  االآخرين  االأ�شخا�ض 

الأ�شياء امل�شروقة اأو بع�شا منها مل�شلحتهم اخلا�شة«.  
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اإن رئي�ص اجلمهورية،

- بناء على الد�شتور، ل�شيما املواد 122 و124 و126 

منه، 

15-01، املوؤرخ يف7  - وبعد الطالع على الأمر رقم 

�شوال عام 1436 املوافق 23 يوليو �شنة 2015، واملت�شمن 

قانون املالية التكميلي ل�شنة 2015،

-  وبعد موافقة الربملان،

- ي�سدر القانون الآتي ن�سه :

املادة الأوىل : يوافق على الأمر رقم 15-01، املوؤرخ 

 ،2015 �شنة  يوليو   23 املوافق   1436 عام  �شوال  يف7 

واملت�شمن قانون املالية التكميلي ل�شنة 2015.

الر�شمية  اجلريدة  يف  القانون  هذا  ين�شر   :2 املادة 

للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية.

                         

                             حرر باجلزائر، يف: ............

                                املوافق: ..................

                         

                                              عبد العزيز بوتفليقة    

املت�سمن املوافقة على الأمر رقم 01-15، القانون  2( ن�ص 
،2015 �سنة  يوليو   23 املوافق  املوؤرخ يف7 �سوال عام 1436 

واملت�سمن قانون املالية التكميلي ل�سنة 2015
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املت�سمن املوافقة على الأمر رقم 02-15، القانون  3( ن�ص 
املوؤرخ يف7 �سوال عام 1436 املوافق 23 يوليو �سنة 2015

الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 155-66، 

املوؤرخ يف 18 �سفر عام 1386املوافق 8 يونيو �سنة 1966، 

واملت�سمن قانون الإجراءات اجلزائية، املعدل واملتمم

اإن رئي�ص اجلمهورية،

- بناء على الد�شتور، ل�شيما املواد 122 و 124 و 126 

منه، 

يف7  املوؤرخ   ،02-15 رقم  الأمر  على  الطالع  وبعد   -

�شوال عام 1436 املوافق 23 يوليو �شنة 2015 الذي يعدل 

ويتمم الأمر رقم 155-66، املوؤرخ يف 18 �شفر عام 1386 

الإجراءات  قانون  واملت�شمن   1966 �شنة  يونيو   8 املوافق 

اجلزائية.

- وبعد موافقة الربملان،

-  ي�سدر القانون الآتي ن�سه:

املوؤرخ   ،02-15 رقم  الأمر  على  يوافق  الأوىل:  املادة 

الذي   2015 �شنة  يوليو  يف7 �شوال عام 1436 املوافق 23 

�شفر   18 يف  املوؤرخ   ،155-66 رقم  الأمر  ويتمم  يعدل 

قانون  واملت�شمن   ،1966 �شنة  يونيو   8 املوافق   1386 عام 

الإجراءات اجلزائية، املعدل واملتمم.

الر�شمية  اجلريدة  يف  القانون  هذا  ين�شر   :2 املادة 

للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية.

حرر باجلزائر، يف: ................               

                                املوافق: ....................

                         

                                              عبد العزيز بوتفليقة    
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