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ال�شي��د الرئي�ص: ب�ص��م اهلل الرحم���ن الرحيم وال�صالة 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

يقت�صي جدول اأعمال جل�صتنا هذه عر�ض ومناق�صة ثالثة 
)3( م�صاري��ع قوان��ني، متعلقة بتقليد الأو�صم��ة يف املوؤ�ص�صة 

الع�صكرية، ويتعلق الأمر ب�:
1 - م�صروع القانون املعدل واملتمم للقانون رقم 04-86، 
امل��وؤرخ يف 2 جمادى الثانية 1406 املواف��ق 11 فرباير �صنة 
ال�صعبي؛ الوطني  اجلي�ض  و�صام  اإحداث  املت�صمن   ،1986
ال�صجاعة  و�صام  اإحداث  املت�صمن  القانون  م�صروع   -  2

للجي�ض الوطني ال�صعبي؛
م�صاركة  و�صام  اإحداث  املت�صمن  القانون  م�ص��روع   -  3
اجلي���ض الوطني ال�صعبي يف حرب��ي ال�صرق الأو�صط 1967 

و1973.
طريق��ة العمل يف هذه املرة تختلف ع��ن املرات ال�صابقة 

املعتمدة يف عر�ض ودرا�صة امل�صاريع التي تاأتي اإىل هيئتنا.
فاليوم وبالنظر للرتابط واأي�صا لكون م�صاريع هذه القوانني 
تعال��ج مو�صوع��ات قريبة م��ن بع�صها البع���ض، اإن مل نقل 
مو�صوع��ا واحدا وحتى ي�صهل كذلك الإمل��ام باملو�صوع ثم 
مناق�صته، نقرتح اأن تعر�ض م�صاريع القوانني من طرف ال�صيد 
ممث��ل احلكومة دفعة واحدة وكذلك التقارير التمهيدية التي 
تعدها اللجنة املخت�صة؛ اأما النقا�ض، فاملتدخل حر يف مناق�صة 
هذا امل�صروع اأو ذاك، م��ع مالحظة واحدة، وهو اأن املتدخل 

عندما يريد اإبداء الراأي اأو تقدمي املقرتح، يحدد اأي القوانني 
التي �صيتدخل فيها.

اإذا ك��ان الأمر كذل��ك، وكان املو�ص��وع مفهوما، فاأطلب 
م��ن ال�صيد الوزي��ر، ممثل احلكومة، اأن يتق��دم ويعر�ض على 

جمل�صنا م�صاريع القوانني املذكورة و�صكرا.

ال�شي��د وزي��ر العالق��ات مع الربمل��ان )نيابة ع��ن ال�شيد 
نائ��ب وزير الدفاع الوطني، رئي���ص اأركان اجلي�ص الوطني 
ال�شعبي(: ب�ص��م اهلل الرحم�ن الرحي��م وال�صالة وال�صالم 
عل��ى اأ�ص��رف املر�صلني، �صيدن��ا حممد وعلى اآل��ه و�صحبه 

اأجمعني.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة الفا�صل،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة املحرتمون،
اأيها احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
ي�صرفني اأن اأعر�ض اأمام �صيادتكم، نيابة عن ال�صيد الفريق 
اأحمد ڤايد �صال��ح، نائب وزير الدفاع الوطني ورئي�ض اأركان 
اجلي�ض الوطني ال�صعبي ن�صو�ض القوانني املتعلقة بالأو�صمة 

الع�صكرية ويتعلق الأمر بالن�صو�ض الثالثة التالية:
 ،04-86 القانون املعدل واملتمم للقانون رقم،  1 - ن�ض 
امل��وؤرخ يف 11 فرباير �صنة 1986، املت�صم��ن اإحداث و�صام 

اجلي�ض الوطني ال�صعبي.

حم�شر  اجلل�شة العلنية الرابعة ع�شرة
املنعقدة يوم الأحد 27 �شعبان 1436

املوافق 14 جوان 2015 )م�شاء(
 

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

متثيل احلكومة: ال�صيد وزير العالقات مع الربملان، نيابة عن ال�صيد  نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�ض اأركان اجلي�ض 
       الوطني ال�صعبي.

  
اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة الثانية
والدقيقة اخلام�شة والأربعني زوال
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ال�صجاعة  اإحداث و�صام  الذي يقرتح  القانون  2 - ن�ض 
الع�صكرية.

3 - ون�ض القانون الذي يقرتح اإحداث و�صام م�صاركة اجلي�ض 
الوطني ال�صعبي يف حربي ال�صرق الأو�صط 1967 و1973.

ال�صيد الرئي�ض املحرتم،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�ض الأفا�صل،

ج��اء تقدمي القوان��ني ال�صالفة الذكر يف اإط��ار اإثراء تراث 
�صعارات اجلي�ض الوطن��ي ال�صعبي وتعبريا لتقدير املجموعة 
الوطنية لت�صحيات وجهود اأفراد موؤ�ص�صتنا الع�صكرية وعرفانا 
له��م باخلدمة الت��ي قدموها ومازالوا يقدمونه��ا، حفاظا على 
وحدة الوطن وحماية الرتاب الوطني واملجتمع واملمتلكات.
وم��ن اأج��ل ت�صجي��ع واإعطاء نف���ض جديد لأف��راد هذه 
املوؤ�ص�صة، ل�صيما وبالدن��ا تعي�ض ظروفا خا�صة، تت�صم بعدم 

ال�صتقرار يف املنطقة وحرب معلنة على الإرهاب.
�صيدي الرئي�ض املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�ض الأفا�صل،
اإنن��ي اإذ اأعر�ض اأمام �صيادتكم ه��ذه القوانني الهامة، اإمنا 
لتتاأك��دوا اأنها ق��د متخ�صت عن تفكري متوا�ص��ل، باإحداث 
اأو�صمة لل�صجاعة وامل�صاركة، حتمل دللت رمزية من حيث 
بعدها املعنوي ور�صمي��ة من حيث بعدها التنظيمي، ترتجم 
مني وترمي اإىل حتفيز فئة اأخرى  عرفان موؤ�ص�صة اجلي�ض باملو�صَّ
م��ن اأبناء اجلي�ض ال��ربرة من الع�صكري��ني العاملني، الذين 
متيزوا مبوا�صفات الكفاءة والن�صب��اط واللتزام وتعني هذه 

الفئة بو�صام ال�صارة الثالثة.
كم��ا اأن ه��ذه الأو�صم��ة متنح باق��رتاح من وزي��ر الدفاع 
الوطن��ي، مبوج��ب مر�صوم رئا�ص��ي، على �صبي��ل الت�صريف 
لأولئ��ك الع�صكري��ني، ممن متي��زوا يف القتال باأعم��ال باهرة 
واأظه��روا خ�ص��ال يف اإجناز عمل �صج��اع اأو اأولئ��ك الذين 
�صارك��وا م�صارك��ة فعلية يف عملي��ات الت�ص��دي الع�صكرية 

وق�صوا فرتة معينة يف م�صرح العمليات.
ويت��م الإ�صعار باملر�صوم املت�صم��ن منح الو�صام يف �صكل 
�صه��ادة، ت�صلم للحا�صل عليه اأو لذوي حقوقه، خالل حفل 

يقام مبنا�صبة عيد وطني.
ون�صري هن��ا اإىل اأنه ميكن توقيف حق حم��ل الو�صام، يف 
حالة احلك��م على �صاحب��ه بعقوبة خملة بال�ص��رف، وميكن 
جتري��ده نهائيا م��ن هذا احل��ق، يف حالة حرم��ان املعني من 

احلقوق املدينة.

�صيدي الرئي�ض املحرتم،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�ض الأفا�صل،

اإن اإق��رار هذه الن�صو�ض �ص��وف ي�صب - ل حمالة - يف 
خدمة الأهداف التي ج��اء لتحقيقها والتي ميكن تلخي�صها 

فيما يلي:
- يه��دف ن�ض القانون الأول، ال��ذي يعدل القانون رقم 
86-04، املوؤرخ يف 11 فرباير 1986، املت�صمن اإحداث و�صام 
اجلي�ض الوطني ال�صعب��ي، اإىل ا�صتكمال الو�صام الع�صكري 
ب�صارة ثالثة، ت�صاف اإىل و�ص��ام ال�صارة الأوىل الذي ي�صرتط 
ملنح��ه مدة 15 �صنة خدمة على الأقل، وو�صام ال�صارة الثانية 

الذي ي�صرتط ملنحه ق�صاء مدة 25 �صنة خدمة على الأقل.
اإن و�ص��ام ال�ص��ارة الثالث��ة املح��دث، مين��ح للع�صكريني 
العامل��ني الذي��ن متي��زوا مبوا�صف��ات الكف��اءة والن�صباط 
والتزامه��م الثاب��ت والذين ق�صوا 30 �صن��ة - على الأقل - 

خدمة ع�صكرية فعلية.
- ويهدف ن�ض القانون الثاين، اإىل تاأ�صي�ض و�صام جديد، 
هو و�ص��ام ال�صجاع��ة الع�صكري��ة والذي مين��ح للع�صكريني 
عرفان��ا لهم ب��كل عمل باه��ر اأو اأعمال ب�صال��ة و�صجاعة يف 
�صاح��ة القتال، يف حالة احل��رب اأو يف ظروف مماثلة للحرب، 
اأو اأثن��اء قيامه��م بخدمة ماأم��ور اأو القيام بعم��ل فيه نكران 
لل��ذات، خدمة لل�صالح العام اأو لإنقاذ حياة �صخ�ض اأو عدة 
اأ�صخا�ض، حماية للحياة الب�صرية، كما ميكن منحه نظري عمل 

مماثل ومعرتف به مبقرر من وزير الدفاع الوطني.
- اأم��ا ن�ض القان��ون الثالث، فيه��دف اإىل تاأ�صي�ض و�صام 
جديد اآخر، ه��و و�صام امل�صاركة يف حرب��ي ال�صرق الأو�صط 
ل�صنت��ي 1967 و1973، مينح للع�صكريني الذين �صاركوا يف 
احلربني والذي��ن ق�صوا �صهرين اأو اأك��ر يف م�صرح عمليات 
الت�ص��دي الع�صكري��ة ويعفى م��ن ا�صرتاط امل��دة، اأي مدة 
�صهر، الع�صكريون الذين اأعيدوا اإىل الرتاب الوطني، ب�صبب 
تعر�صه��م لإ�صابات وج��روح يف املعارك، وتقدي��را لأولئك 
الذي��ن لبوا ن��داء الواج��ب وتخليدا لذكراه��م، ميكن منح 
و�صام ال�صجاعة الع�صكرية وو�صام امل�صاركة يف حربي ال�صرق 
الأو�ص��ط، املن�صو���ض عليها يف امل�صروع��ني الأخريين، بعد 

الوفاة، لذوي حقوق الع�صكريني املعنيني املتوفني.
�صيدي الرئي�ض املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�ض الأفا�صل،
ل يفوتن��ي مبنا�صبة عر�ض هذه الن�صو�ض على �صيادتكم، 
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اأن اأهي��ب بجهود موؤ�ص�صة اجلي�ض الوطن��ي ال�صعبي، �صليل 
اجلي�ض الوطني ال�صعبي وبكل اأ�صالكها وم�صتخدميها التي 
ت�صتح��ق كل التقدي��ر والإ�ص��ادة من الأمة، ه��ذه املوؤ�ص�صة 
الت��ي لعبت وتلعب دورا اأ�صا�صيا، يف اإط��ار اأحكام الد�صتور 
واح��رتام قوان��ني اجلمهوري��ة، يف احلفاظ عل��ى ال�صتقالل 
الوطن��ي والدفاع عن ال�صيادة الوطني��ة وعن وحدة و�صالمة 

الرتاب الوطني.
اأ�صكركم على كرم الإ�صغاء وال�صالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.

ال�شي��د الرئي���ص: �صك��را لل�صيد الوزير، ممث��ل احلكومة، 
لعر�صه م�صاريع الن�صو�ض املذكورة؛ الآن منكن ال�صيد مقرر 
جلن��ة الدفاع الوطني، ليقراأ على م�صامعنا التقارير التمهيدية 

التي اأعدتها اللجنة املخت�صة يف املو�صوع.

ال�شي��د مقرر اللجنة املخت�شة: �صك��را �صيدي الرئي�ض؛ 
ب�ص��م اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�ص��الم على اأ�صرف 

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

ال�صي��د وز ي��ر  العالق��ات  م��ع  الربملان، ممث��ل احلكومة  
املح��رتم، نيابة عن نائب وزير الدف��اع الوطني ورئي�ض اأركان 

اجلي�ض الوطني ال�صعبي،
ال�صّيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة املوّقر،

اأ�صرة الإعالم،
ال�صالم  عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

التقرير الأول:
املقّدمة

ي�صرفن��ي اأن اأعر���ض عليك��م التقري��ر التمهيدي الذي 
اأعّدته جلنة الدفاع الوطني ملجل�ض الأمة، حول ن�ض القانون 
املع��ّدل واملتمم للقانون رقم 86 - 04، املوؤّرخ يف 2 جمادى 
الثاني��ة عام 1406 املواف��ق 11 فرباير �صنة 1986، املت�صّمن 

اإحداث  و�صام اجلي�ض الوطني ال�صعبي.
وبعد اإحالة ن�ّض هذا القانون على الّلجنة بتاريخ 8 جوان 
2015، من طرف ال�صيد عبد القادر بن �صالح رئي�ض املجل�ض،   
عق��دت اللجنة اجتماعا مبقر املجل���ض برئا�صة ال�صّيد حمّمد 
الواد، رئي�ض اللجنة، ي��وم الثالثاء 9 جوان 2015، قدم فيه 
ال�صيد طاهر خاوة، وزير العالقات مع الربملان، ممّثل احلكومة، 

نيابة عن ال�صّيد الفريق اأحمد قايد �صالح، نائب وزير الدفاع 
الوطني ورئي�ض اأركان اجلي�ض الوطني ال�صعبي، عر�صا لن�ض 
القانون، تناول فيه خمتل��ف الأحكام التي ت�صمنها الن�ض، 
كما مت فتح نقا�ض تطرق فيه اأع�صاء اللجنة اإىل جممل ما ورد 
يف الن�ّض، وطرحوا جمل��ة من الأ�صئلة حول الأحكام التي 

ت�صّمنها.
ومن جانبه، اأجاب ممثل وزارة الّدفاع الوطني على النقاط 

التي اأثارها الأع�صاء.
تقدمي ن�ّض القانون

قب��ل ال�صروع يف مناق�صة ن�ّض القانون، قّدم ممثل احلكومة 
عر�صا تطّرق فيه اإىل اأن ن�ّض القانون جاء نتاج تفكري متوا�صل 
لإث��راء تراث �صعارات اجلي�ض الوطني ال�صعبي، ل�صتكمال 
الو�صام ب�صارة ثالثة مينح للع�صكريني الذين متّيزوا مبوا�صفات 
الكف��اءة واللتزام والذين ق�صوا ثالث��ني )30( �صنة خدمة 
فعلي��ة، ي�صاف اإىل و�ص��ام ال�صارة الأوىل ال��ذي ي�صرتط فيه 
خم���ض  ع�ص��رة )15( �صن��ة وخم�صا وع�صري��ن )25( �صنة 

بالن�صبة لل�صارة الثانية.
- مينح من طرف رئي�ض اجلمهورية، بناء على اقرتاح وزير 

الدفاع الوطني، خالل حفل يقام مبنا�صبة عيد وطني.
- ل يخّول هذا الو�صام احلّق يف عالوة، كما يوقف خالل 
مدة احلب�ض ويجّرد نهائيا يف حالة احلرمان من احلقوق املدنية.
- اإن ه��ذا الو�صام عرفان لأفراد املوؤ�ص�صة الع�صكرية على 
اجلهود التي قدموها ومازال��وا يقّدمونها للوطن، حفاظا على 
ة اأن املنطقة تعي�ض  الوحدة الوطنية واملجتمع وممتلكاته، خا�صّ
ة تّت�صم بعدم ال�صتقرار واحلرب �صّد الإرهاب.  ظروفا خا�صّ

الرد على ت�صاوؤلت اأع�صاء الّلجنة
وللرّد على ت�ص��اوؤل حول البدلة الر�صمية حلمل الو�صام، 
اأج��اب ممّث��ل وزارة الّدفاع الوطن��ي باأنه �صُت�ص��در ن�صو�ض 

تنظيمية، حتّدد �صروط حمل الو�صام.
واأ�ص��اف باأن كل قائ��د ع�صكري يقّي��م مروؤو�صيه �صنويا، 
ح�صب الكفاءات واخلدمات املقّدم��ة للموؤ�ص�صة الع�صكرية 
ول تعن��ي وفرة الأقدمية من��ح الو�صام، بل مين��ح لالأح�صن 
ولي�ض ب�صف��ة تلقائية، رّدا على ت�صاوؤل ح��ول كيفية الرتقية 

والقرتاح والهيئة املكّلفة بذلك ب�صاأن الو�صام. 
واقرتح اأع�صاء اللجنة اإزالة الّلون الأزرق وا�صتبداله بلون 

اآخر لأّنه يذّكر مبرحلة ال�صتعمار.   



 الأحد 27 �شعبان 1436            املوافق 14 جوان 62015

الدورة الربيعية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 10

6

اخلال�صة
ترى اللجنة من خالل درا�صتها للتدابري والأحكام التي 
ت�صمنها ن���ض القانون باأن عر�ض ن���ضّ القانون على غرفتي 
الربمل��ان دلي��ل على عرف��ان الأم��ة باأفراد اجلي���ض الوطني 
ال�ّصعبي واع��رتاف بجهود فخامة رئي���ض اجلمهورية ال�صيد 
عب��د العزيز بوتفليق��ة، وزير الدفاع الوطن��ي والقائد الأعلى 
للقوات امل�صّلحة الذي دّعم ب�صيا�صته الر�صيدة اأركان الّدولة 

التي بف�صلها تنعم اجلزائر مبكا�صب الأمن وال�صتقرار.
ذلكم، �صيدي الرئي�ض املحرتم، زميالتي، زمالئي اأع�صاء 
جمل���ض الأمة املوّقر، هو التقرير التمهيدي الذي اأعدته جلنة 
الدف��اع الوطن��ي، ملجل�ض الأمة، حول ن���ض القانون املعّدل 
واملتّم��م للقانون رقم 86  - 04، امل��وؤّرخ يف 2 جمادى الثانية 
عام 1406 املوافق 11 فرباير �صنة 1986، املت�صّمن اإحداث 

و�صام اجلي�ض الوطني ال�صعبي، و�صكراً.
التقرير الثاين:

املقّدمة
ي�صرفن��ي اأن اأعر���ض عليك��م التقري��ر التمهيدي الذي 
اأعّدته جلنة الدفاع الوطني ملجل�ض الأمة، حول ن�ض القانون 
املت�صّمن اإحداث و�صام ال�صجاعة للجي�ض الوطني ال�صعبي.
وبعد اإحالة ن�ض هذا القانون على اللجنة بتاريخ 8 جوان 
2015، من طرف ال�صيد عبد القادر بن �صالح رئي�ض املجل�ض، 
عق��دت اللجنة اجتماعا مبقر املجل���ض برئا�صة ال�صّيد حمّمد 
الواد، رئي�ض اللجنة، ي��وم الثالثاء 9 جوان 2015، قدم فيه 
ال�صيد طاهر خاوة وزير العالقات مع الربملان، ممّثل احلكومة، 
نيابة عن ال�صّيد الفريق اأحمد قايد �صالح، نائب وزير الدفاع 
الوطني ورئي�ض اأركان اجلي�ض الوطني ال�صعبي، عر�صا لن�ض 
القانون، تناول فيه خمتل��ف الأحكام التي ت�صمنها الن�ض، 
كما مت فتح نقا�ض تطرق فيه اأع�صاء اللجنة اإىل جممل ما ورد 
يف الن�ّض، وطرحوا جمل��ة من الأ�صئلة حول الأحكام التي 

ت�صمنها.
من جانبه، اأجاب ممثل وزارة الّدفاع الوطني على النقاط 

التي اأثارها الأع�صاء.
تقدمي ن�ّض القانون

قب��ل ال�صروع يف مناق�صة ن�ّض القانون، قّدم ممثل احلكومة 
عر�ص��ا تطّرق فيه اإىل اأن الو�صام مينح للع�صكريني، عرفانا لهم 
بكل عمل باهر يف �صاحة القتال اأو يف حالة احلرب اأو ظروف 
مماثل��ة اأثناء القيام بخدمة ماأم��ور اأو بعمل فيه نكران للذات 

وخدمة لل�صالح العام.
- مينح من طرف رئي�ض اجلمهورية، بناء على اقرتاح وزير 

الدفاع الوطني، خالل حفل يقام مبنا�صبة عيد وطني.
- ل يخّول هذا الو�صام احلّق يف عالوة، كما يوقف خالل 
مدة احلب�ض ويجّرد نهائيا يف حالة احلرمان من احلقوق املدنية.

الرد على ت�صاوؤلت اأع�صاء الّلجنة
اأجاب ممّثل وزارة الّدفاع الوطني باأن  هذا الو�صام ل مينح 
باأثر رجع��ي، بل يطّبق بعد �صدور القان��ون ومينح لل�صبيهني 
الع�صكري��ني، لأنهم اأفراد املوؤ�ص�صة الع�صكرية الذين يقومون 
بعمل جبار، لتمكني اأف��راد اجلي�ض الوطني ال�ّصعبي للعمل 
يف احلدود واجلب��ال يف اأح�صن الظروف، رّدا على ت�صاوؤلت 

الأع�صاء يف هذا ال�صاأن.
اخلال�صة

ترى اللجنة من خالل درا�صتها للتدابري والأحكام التي 
ت�صمنه��ا ن�ض القان��ون، اأن اإحداث ه��ذا الو�صام ي�صاهم يف 
تعزي��ز مكانة املوؤ�ص�ص��ة الع�صكرية �صم��ن موؤ�ص�صات الدولة 
وحاف��زاً لأفراد اجلي�ض الوطني ال�ّصعب��ي للتفاين يف عملهم 

وت�صجيعاً لهم.
ذلكم، �صيدي الرئي�ض املحرتم، زميالتي، زمالئي اأع�صاء 
جمل�ض الأمة املوّقر، هو التقرير  التمهيدي الذي اأعدته جلنة 
الدفاع الوطني، ملجل���ض الأمة، حول ن�ض القانون املت�صّمن 

اإحداث و�صام ال�صجاعة للجي�ض الوطني ال�صعبي، و�صكراً.
التقرير الثالث:

املقدمة 
ي�صرفن��ي اأن اأعر���ض عليك��م التقري��ر التمهيدي الذي 
اأعّدته جلنة الدفاع الوطني ملجل�ض الأمة، حول ن�ّض القانون 
املت�صّمن اإحداث و�صام م�صاركة اجلي�ض الوطني ال�ّصعبي يف 

حربي ال�صرق الأو�صط �صنتي 1967 و1973.
وبعد اإحالة ن�ّض هذا القانون على الّلجنة بتاريخ 8 جوان 
2015 من طرف ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�ض املجل�ض، 
عق��دت اللجنة اجتماعا مبقر املجل���ض برئا�صة ال�صّيد حمّمد 
الواد، رئي�ض اللجنة، ي��وم الثالثاء 9 جوان 2015، قدم فيه 
ال�صيد طاهر خاوة، وزير العالقات مع الربملان، ممّثل احلكومة، 
نيابة عن ال�صّيد الفريق اأحمد قايد �صالح، نائب وزير الدفاع 
الوطني ورئي�ض اأركان اجلي�ض الوطني ال�صعبي، عر�صا لن�ض 
القانون، تناول فيه خمتل��ف الأحكام التي ت�صمنها الن�ض، 
كما مت فتح نقا�ض تطرق فيه اأع�صاء اللجنة اإىل جممل ما ورد 
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يف الن�ّض، وطرحوا جمل��ة من الأ�صئلة حول الأحكام التي 
ت�صمنها.

من جانبه، اأجاب ممثل وزارة الّدفاع الوطني على النقاط 
التي اأثارها الأع�صاء.

تقدمي ن�ّض القانون
قب��ل ال�صروع يف مناق�صة ن�ّض القانون، قّدم ممثل احلكومة 
عر�ص��ا تط��ّرق في��ه اإىل اأن هذا الو�ص��ام مين��ح للع�صكريني 
الذين �صاركوا يف حربي ال�ص��رق الأو�صط م�صاركة فعلية يف 
عمليات الت�صّدي الع�صكرية، وق�صوا �صهراً واأكر يف م�صرح 
العمليات، ويعفى من هذا ال�صرط الذين اأ�صيبوا بجروح يف 

املعركة وعاُدوا اإىل الرتاب الوطني.
- مينح من طرف رئي�ض اجلمهورية، بناء على اقرتاح وزير 

الدفاع الوطني خالل حفل يقام مبنا�صبة عيد وطني.
- ل يخّول هذا الو�صام احلّق يف عالوة، كما يوقف خالل 
مدة احلب�ض ويجّرد نهائيا يف حالة احلرمان من احلقوق املدنية.

الرّد على ت�صاوؤلت اأع�صاء الّلجنة
اأج��اب ممّثل وزارة الّدفاع الوطني، ب��اأن هذا الو�صام مينح 
باأثر رجعي جلميع الع�صكري��ني امل�صاركني يف حربي ال�صرق 
الأو�صط ل�صنت��ي 1967 و1973، رّدا على ت�صاوؤل الأع�صاء 

يف هذا ال�صاأن. 
اخلال�صة

ترى اللجنة من خالل درا�صتها للتدابري والأحكام التي 
ت�صمنها ن�ض القانون، اأنه من ال�صروري التكّفل بالع�صكريني 
الذي��ن �صارك��وا يف حربي ال�صرق الأو�ص��ط 1967 و1973 
والعرف��ان بال��دور الفّعال ال��ذي قاموا به، ت�صريف��اً لت�صامن 

اجلزائر مع الدول العربية.
ذلكم، �صيدي الرئي�ض املحرتم، زميالتي، زمالئي اأع�صاء 
جمل�ض الأمة املوّقر، هو التقرير  التمهيدي الذي اأعدته جلنة 
الدفاع الوطني، ملجل���ض الأمة، حول ن�ّض القانون املت�صّمن 
اإح��داث و�صام م�صاركة اجلي�ض الوطن��ي ال�ّصعبي يف حربي 

ال�صرق الأو�صط ل�صنتي 1967 و1973، و�صكراً.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد مقرر اللجنة املخت�صة على 
قراءت��ه التقاري��ر التمهيدية املعدة من قب��ل اأع�صاء اللجنة؛ 
وال�صك��ر مو�صول لكافة اأع�صائها، كونهم اأجنزوا هذه التقارير 
يف الآجال املحددة؛ والآن ننتقل اإىل النقا�ض العام والكلمة 

لل�صيد �صالح دراجي.

ال�شي��د �شالح دراجي: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ بعد ب�صم 
اهلل الرحم�ن الرحيم وال�صالة وال�صالم على �صيدنا حممد، 
خري  النبيني واملر�صلني ومن تبعهم باإح�صان اإىل يوم الدين؛

ال�صيد الرئي�ض املحرتم،
ال�صيد وزير العالقات مع الربملان، ممثل احلكومة املحرتم، 
نياب��ة عن نائب وزي��ر الدفاع الوطني ورئي���ض اأركان اجلي�ض 

الوطني،
ال�صيد ممثل وزارة الدفاع الوطني،

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

احل�صور الكرمي،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

تفتخ��ر الأمم وتتباهى من��ذ التاريخ بق��وة جيو�صها، على 
اأ�صا���ض اأنها ال��درع احل�صني، للحفاظ  عل��ى ا�صتقرار الأمة 

و�صالمة حدودها واأمالكها.
ومن اأهداف ال��دول احلديثة اأن يكون لها جي�ض مدرب 
وم�صل��ح باأحدث العت��اد وال�صالح، بحي��ث يناف�ض ويتفوق 
عل��ى العدو املحتمل، ومهامه مرتقي��ة حلماية الوطن من اأي 

اعتداء خارجي بالرد الفوري.
وعن��د قراءة كتاب: »فن احل��رب« للقائد ال�صيني »�صن 
ت��زو« - 500 األف قبل امليالد - جند اأنه يقول: »اإن اجليو�ض 
�ص��رورة ت�صاعد عل��ى درء خماطر الأع��داء وزرع الهيبة يف 
النفو���ض ولتحقيق ال�صالم؛ وهذه اجليو�ض هي التي  ت�صنع 

تاريخ الأمم وتخلد اأجمادها«.
يف ه��ذا الكتاب الذي يتكون م��ن 13 بابا هو كما يقال 
.)C’est l’essence de la guerre psychologique( :بالفرن�صية
هذا الكتاب هو عبارة عن جمموعة من الن�صائح واحلكم 
املبا�صرة، يعتربها الكثري اليوم كاأ�صا�ض العلوم ال�صرتاتيجية 

احلربية وكاأحد الكتب الكال�صيكية يف احلرب.
كما يعترب مرجعا رئي�صيا لكتب الإدارة والقيادة.

»�ص��ن تزو« ه��ذا القائ��د ال�صيني يق��ول يف كتابه الذي 
يتك��ون - كما �صبق يل اأن قلت - م��ن 13 بابا »القيادة هي 
م�صاأل��ة ذكاء وكفاءة وخ��داع العدو« يق��ول اأي�صا: »�صرورة 
غر���ض الثقة اجلماعي��ة ومراقبتها« وكذل��ك »غر�ض وتوطيد 

عن�صر الإن�صانية، ال�صجاعة، املكافاأة والعقوبة«.
يق��ال اإن اأمريكا اعتمدت خططا من��ه يف حرب عا�صفة 
ال�صح��راء، واعتمدته اأي�صا الفيتن��ام يف حربها �صد اأمريكا، 
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كما اعتمدته اإ�صرائيل يف حروب كثرية مع العرب.
واليوم يتم تدري�صه كاأ�صا�ض للعلوم الع�صكرية.

ويف هذا ال�صياق، يبقى تاريخ اجلزائر وما �صنعته ثورة اأول 
نوفمرب املجيدة، من اأبرز املالحم عرب التاريخ ويف العامل.

جي�صنا الوطني ال�صعب��ي، �صليل جي�ض التحرير الوطني 
ال��ذي انبثق عنه اجلي���ض الوطني غ��داة ال�صتقالل، ولذا 
وبه��ذه املنا�صبة، ل ي�صعنا اإىل اأن نقف وقف��ة اإجالل واإكبار 
له��ذه الفئة من املجتمع ول��كل اأ�صالك الأمن، الذين وقفوا 
ول يزال��ون واقفني كرجل واحد للت�صدي اأمام كل من اأراد 

اأن يهدد وحدة وا�صتقرار بالدنا.
وح�صب ما جاء يف الد�صتور، )املادة 82(: »تتمثل املهمة 
الدائم��ة للجي�ض الوطن��ي ال�صعبي، �صلي��ل جي�ض التحرير 
الوطن��ي ودرع الث��ورة، يف املحافظة عل��ى ا�صتقالل الوطن 
و�صيادته، والقي��ام بتاأمني الدفاع عن الوحدة الرتابية للبالد 
و�صالمتها، وحماية جمالها اجلوي وم�صاحتها الرتابية ومياهها 
الإقليمية وجرفها القاري، ومنطقتها القت�صادية اخلا�صة بها«.
�صحي��ح، اإن ن�ص��ال جي�صن��ا الوطني ال�صعب��ي دام من 
الفاحت نوفمرب 1954، يف معرك��ة خمتلفة الأطوار والف�صول، 
باختالف العدو واخل�صم ومازال ن�صاله دائما مادام هدفه هو 

توفري الأمن والطماأنينة لل�صعب اجلزائري.
اإن جي�صن��ا اليوم يخو���ض معركة التط��ور والبناء والتي 
لتق��ل اأهمية عن معركة التحرير، كما كان ول يزال ي�صاهم 
يف اإجناز امل�صاريع الكربى التي �صتبقى خالدة خلود ت�صيحاته 

اجل�صام يف ذاكرة ال�صعب اجلزائري.
وم��ن من��ا ل يعرف ول يتذك��ر امل�صروع العظي��م، ال�صد 
الأخ�ص��ر، الذي اأجنز يف �صنوات ال�صبعينيات، كما انت�صرت 
�صمعته، �صمع��ة جي�صنا، مبا ميتلكه من خربة ع�صكرية وا�صعة 
و�صجاعة ل مثيل لها عرب ح��دود الإقليم العربي والإفريقي 

لت�صل اإىل اأقطاب العامل.
جي�صن��ا ت�ص��دى ول يزال يت�ص��دى للظاه��رة الإرهابية 
العاملي��ة وحماية حدودن��ا واقت�صادنا وبنان��ا التحتية، وق�صية 
»تيڤنتوري��ن« اأح�صن مثل، حيث متك��ن جي�صنا وكل قواتنا 
امل�صلح��ة من الق�ص��اء على موؤامرة اأع��داء وجمرمني، اأرادوا 

حتطيم اقت�صادنا الوطني وت�صويه �صمعتنا.
اإن ت�صونام��ي، اأقول ت�صونامي الت�صعينيات الذي ع�صف 
عل��ى بالدنا، لو ع�صف على اأي بلد م��ن بلدان العامل ملزقه 
قطعا، لكن بف�صل وحدة اجلي�ض وقوته ومب�صاهمة كل اأ�صالك 

الأمن والوطنيني الذين وقفوا يف وجه الإرهاب الغا�صم وكل 
املوؤامرات التي حيكت �صد البالد يف الداخل ويف اخلارج، 
بقي��ت بالدنا واقفة وخرج��ت اإىل بر الأم��ان، وهذا بف�صل 

حنكة رئي�صنا املجاهد، عبد العزيز بوتفليقة.
اإدراكا من فخام��ة املجاهد الرئي�ض، عبد العزيز بوتفليقة، 
وب�صفت��ه القائ��د الأعل��ى للق��وات امل�صلحة ووزي��ر الدفاع 
الوطن��ي، ولدور اجلي�ض الفعال يف حماي��ة الوطن والإقليم، 
هانحن الي��وم نناق�ض م�صاريع قوانني، تع��دل وتتمم القانون 
رق��م 86 - 04، املت�صمن اإحداث و�ص��ام ال�صجاعة للجي�ض 
الوطن��ي ال�صعبي وو�صام امل�صاركة يف حربي ال�صرق الأو�صط 

�صنتي 1967 و1973.
اإن ه��ذه الأو�صم��ة، تعد عرفان��ا لأفراد اجلي���ض الوطني 
ال�صعب��ي على اجله��ود والت�صحيات التي قدموه��ا ومازالوا 

يقدمونها، حفاظا على وحدة الرتاب الوطني.
كما �صت�صم��ح لأولئك الع�صكريني م��ن جنود و�صباط، 
ممن متيزوا يف القتال باأعم��ال ت�صرف البالد واأظهروا خ�صال 
يف اإجناز عم��ل �صج��اع؛ اأو اأولئك الذين �صارك��وا م�صاركة 
فعلي��ة يف عملية الت�صدي الع�صكرية وق�ص��وا فرتة معينة يف 

م�صرح العمليات.
نثمن هذه القوانني، ولو اأنها جاءت نوعا ما متاأخرة، وكما 
يقال بالفرن�صية: )Mieux vaut tard que jamais( لكوننا ب�صرا 
والكم��ال هلل، ونتمنى اأن تعمم ه��ذه الأو�صمة على اأ�صالك 

الأمن الأخرى، من رجال ال�صرطة والدرك والباتريوت.
اأخريا، نتمنى لكل جي�صنا الوطني ولكل اأ�صالك الأمن 
الت��ي ت�صهر ليال ونهارا على اأمنن��ا و�صالمتنا كل ال�صجاعة، 
ال�صحة والقوة الالزمة ملوا�صل��ة الق�صاء على بقايا الإرهاب 

ببالدنا.
واأن��ا على يق��ني اأنه �صيكون الن�صر حليفن��ا، كما كان لنا 

بالأم�ض، وهذا وفاء لر�صالة �صهدائنا الأبرار.
ن�صكركم على ح�ص��ن الإ�صغاء وال�صالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته.

ال�شيد الرئي���ص: �صكرا لل�صيد �صال��ح دراجي؛ الكلمة 
الآن لل�صيد عبد القادر بن �صامل.

ال�شي��د عب��د القادر بن �ش��امل: �صكرا �صي��دي الرئي�ض؛ 
ب�ص��م اهلل الرحم�ن الرحيم وال�ص��الة وال�صالم على اأ�صرف 

املر�صلني.
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ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيد ممثل وزارة الدفاع الوطني،
ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

ال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر،
اأ�صرة الإعالم،

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

اإن اإحداث و�صام متعلق مب�صاركة اجلي�ض الوطني ال�صعبي 
يف حربي ال�صرق الأو�صط )1967 - 1973( يعرّب بحق عن 
اآمال هذه الفئة التي م��ا فتئت تنتظر هذه اللتفاتة من قبل 

ال�صلطات العليا.
التفات��ة لها من الرمزية والعربة، اأبعاد جمة، تعك�ض بحق 
العرتاف بهوؤلء الرجال ووقوفهم  اإىل جانب احلق والدفاع 
عن احلرية وا�صتقالل الأوطان؛ وبالتايل فاإن هذا القانون جاء 

ليعك�ض -  يف راأينا - ما م�صمونه:
اأول، الع��رتاف ب��دور اأفراد جي�ض التحري��ر الوطني يف 
هات��ني احلرب��ني )1967 و1973( واإع��ادة العتبار املعنوي 

لهم.
ثانيا، تقدير الدولة اخلا�ض لهذه الفئة والإقرار بالتوا�صل 
التاريخي بني اجلي�ض الوطني ال�صعبي وبني كل اأفراد الوطن 
العرب��ي الكبري وباعتبارها كذلك رائ��دة الثورات يف العامل 

ومواقفها ل ت�صاوم.
رابع��ا، اإبع��اد فك��رة الن�صي��ان وتر�صيخ فك��رة التوا�صل 

وتالحم اجلي�ض الوطني ال�صعبي اأداء وتاريخا.
وه��ذا معن��اه اأن ثورة التحري��ر التي قه��رت ال�صتعمار، 
باإمكانه��ا، ومن خ��الل اأفكارها واأدبياته��ا، اأن توؤطر منظومة 
اجلي���ض الوطني، هذه الث��ورة التي قال فيه��ا اأحد ال�صعراء 

اجلزائريني:
ثورة مل تكن لبغي وظلم  *  يف بالد ثارت تفك القيودا

اإن ه��ذا الو�ص��ام، وم��ن وجهة نظرن��ا كذل��ك، يعد اإىل 
جان��ب التوا�ص��ل، ارتباط��ا وت�صامن��ا بني اجلي���ض الوطني 
ال�صعبي، �صليل جي�ض التحرير واأفراد ال�صعب، نظرا للعالقة 
احلميمية والتقليدية ب��ني الطرفني، هذا اجلي�ض الذي يبقى 
رم��زا لي�صيخ للت�صحيات اجل�صام التي قدمها طيلة ردح من 
الزم��ن؛ وتاريخه الن�صايل كفيل ب��اأن يحفظ اجلزائر من كل 
الأبواق ويبقى هو �صخرة �صلبة يف وجه من يريد النيل منها 

اإن بالداخل اأو باخلارج.

يف الأخ��ري، نثمن هذا القانون ال��ذي ي�صعى، ولو رمزيا، 
اإىل اإع��ادة العتبار له��وؤلء الع�صكريني الذي��ن اأبلوا البالء 

احل�صن يف حرب ال�صرق الأو�صط اآنذاك.
نرتح��م من ه��ذا املن��رب على م��ن ق�صى منه��م ونحيي 
الأحي��اء، معتربي��ن اإياه��م اأبط��ال، اأ�صافوا للجزائ��ر و�صاما 
جديدا، م�صتمدا م��ن اأجماد الث��ورة التحريرية واأخالقيات 
جماهديها، متاأكدين اأن رمزية هذا الو�صام متتد - بال �صك - 

اإىل اأبعد من ذلك.
فاإ�صافة اإىل �صعور هذه الفئة بالتقدير والعرتاف بالوطن 
وتاريخه، فاإن الو�صام هن��ا ي�صبح جزءا من التاريخ اجلزائري 
وحتما فاإنه ل يرتبط ب�صاحبه فقط، بل ي�صبح كذلك و�صاما 

للجي�ض الوطني بكامله ولل�صعب اأي�صا.
مبعنى اأن فل�صفة اإحداث و�ص��ام للع�صكريني، امل�صاركني 
يف حرب ال�صرق الأو�صط، هو و�صام للجزائر ومواقفها الرائدة 

والتي ل تتغري.
ال�صك��ر مو�صول اأخ��ريا اإىل املوؤ�ص�ص��ة الع�صكرية وممثلها 
املوج��ود معن��ا واإىل رئي���ض جلن��ة الدف��اع واأع�صائه��ا على 

املجهودات املبذولة؛ و�صكرا على ح�صن الإ�صغاء.

ال�شي��د الرئي���ص: �صك��را لل�صيد عبد الق��ادر بن �صامل؛ 
الكلمة الآن لل�صيد حممد بن طبة.

ال�شي��د حممد بن طبة: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ ب�صم اهلل 
الرحم�ن الرحيم وال�صالة وال�صالم على نبيه الكرمي.

�صيدي رئي�ض جمل�ض الأمة الفا�صل،
ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،
ال�صيد ممثل وزير الدفاع الوطني،

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

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

بداية، حتية اإجالل واإكب��ار واحرتام لأفراد جي�صنا الوطني 
ال�صعبي ب�صفة عامة وكذا كل رجال الأمن ب�صفة اأعم، وخا�صة 
اأولئ��ك املرابطني على احلدود وعن��د كل النقاط ال�صاخنة يف 

هذا الوطن، اأولئك الذين ل�صان حالهم ين�صد فيقول:
تق�صي الرجولة اأن مند ج�صومنا

    ج�صرا، فقل لرفاقنا اأن يعربوا
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�صيدي الرئي�ض،
اأيها احل�صور الكرام،

اإن الرباط يف احلدود من اأجل العبادات واأعالها واأعمقها 
وه��و بعد الفر���ض ل تعادله عبادة، وقدمي��ا كان الف�صيل بن 
عيا�ض - رحم��ه اهلل - يتنقل عابدا بني احلرم املكي واحلرم 
املدين، حتى �صمي عابد احلرمني، وكان عبد اهلل بن املبارك 
يراب��ط يف احلدود، ي��ّرد الأعداء ويحر�ض احل��دود، فكان اأن 
بع��ث له بر�صالة يقول له فيها: »اإن ما اأنت فيه من عبادة بني 
احلرم��ني، ل يعادل اأبدا عبادة الرب��اط يف احلدود واأر�صل له 

يقول:
يا عابد احلرمني لو اأب�صرتنا * لعلمت اأنك بالعبادة تلعب
من كان يخ�صب خده بدموعه * فنحورنا بدمائنا تتخ�صب
اأو كان يتعب خيله يف باطل * فخيولنا يوم ال�صبيحة تتعب
ريح العبري لكم ونحن عبرينا *  رهج ال�صنابك والغبار الأطيب
ه��ذه هي عبادة الرباط يف احلدود، ومن ثم عال �صاأن عبد 

اهلل بن املبارك.
تطل زوجة ه��ارون الر�صي��د، وهارون الر�صي��د مقبل يف 
ح�صم��ه وخدمه، ثم ينفك النا�ض عن��ه ويق�صدون غبارا من 
بعيد وتنظر زوجه هارون الر�صيد فتقول: »من هذا الذي من 
اأجله يرتك هارون الر�صي��د ويق�صدونه«، فقيل لها: »اإنه عبد 
اهلل بن املبارك راجع من الرباط من احلدود«، فقالت: »امللك 

هذا ل ملك الر�صيد«.
لذل��ك ح��ق اأن ن�صتح��دث اأو�صم��ة للجي���ض الوطني 

ال�صعبي.
واأن نن�ص��ئ اأو�صمة لهوؤلء الذين قدموا نفو�صهم رخي�صة 

من اأجل هذا البلد.
نق��دم اأو�صمة م��ن اأجل اأولئك الذي��ن يحر�صوننا ونحن 

نائمون.
�صيدي الرئي�ض املحرتم،

�صيدي الوزير،
اإن الو�صام يحمل من املعاين املرتبطة باأ�صمى الأ�صياء.

اإن الو�صام مرتبط بح�صن العمل ومرتبط باملكافاأة  ومرتبط 
بالمتي��از ومرتب��ط بالثياب، لذلك كان يعل��ق على ال�صدر 

لقيمة ال�صدر وكونه �صارة على املقدمة.
كما ارتبط الو�صام باحل�صن واجلمال والو�صاءة وال�صهود. 
ولهذا قدمن��اه كاع��رتاف باجلميل، لأولئ��ك الذين قدموا 

ماقدموا من اأجل اأن حتيا  العباد والبالد.

وم��ا يحدثه ه��ذا الو�صام من اأثر اإيجاب��ي يف نف�ض الذي 
يحل��ى به، فيدفع��ه اإىل مزيد من العمل ومزي��د من الإتقان 

ومزيد من الت�صحية.
اإرتب��ط الو�ص��ام باحل�صن واجلم��ال والو�ص��اءة - قلت - 
وال�صهود ونحن اأم��ة خلقت لتكون �صاهدة على النا�ض، اأي 

�صانعة للح�صارة ول ح�صارة من دون �صهود.
�صيدي الرئي�ض،
احل�صور الكرمي،

اإن الو�ص��ام �صنعة الأنبياء، ولذلك كان النبي �صلى اهلل 
علي��ه و�صلم يوزع الأو�صمة، �ص��واء  ما كان منها مادية 

اأو معنوية.
م��ن الأو�صمة املعنوية كان يقول لهذا "ال�صديق" ولهذا 
"الفاروق" ولهذا "�صيف اهلل امل�صلول" ولهذا "حرب الأمة" 
وه��ذا "اأمني الأم��ة"، كلها اأو�صمة معنوي��ة، كانت زيادة يف 
هوؤلء الرجال وله��ذا حتى عندما قيل لأبي بكر ال�صديق: 
»اإعزل خالد، قال: »ل اأعزل ول اأغمد �صيفا �صله ر�صول اهلل 

�صلى اهلل عليه و�صلم«.
وم��ن الأو�صمة، اأو�صمة مادية، كه��ذه التي ن�صتحدثها ملا 

فيها من اأثر معنوي ومادي.
النب��ي �صل��ى اهلل عليه و�صل��م كان اأي�ص��ا يفعل ذلك؛ 
واجلي�ض الوطني ال�صعبي اليوم، اإمنا هو ي�صري يف هذا الطريق 
ال��ذي �صنه ر�ص��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�صل��م ل�صراقة حني 
وعده بت��اج ك�صرى و�صواريه! واأعطى الربدة النبوية  لكعب 
ب��ن زهري، وقد اعت��ربت من الأمانات املقد�ص��ة، عر�ض فيها 
معاوية بن اأب��ي �صفيان 10 اآلف درهم وكان الن�صاب 200 
دره��م، قلت، عر�ض 10 اآلف درهم ورف�ض كعب اأن يبيعها 
ملعاوي��ة،  لأن الو�صام ل يباع، فعر�ض فيها بعد موته 20 األف 
درهم وتعاقب على توارثه��ا الأمويون والعبا�صيون، كما كان 

يرتديها اخللفاء العبا�صيون يف بع�ض الحتفالت.
�صيدي الرئي�ض،

جاء يف الن���ض اأن الو�صام مينحه رئي���ض اجلمهورية، بناء 
عل��ى اقرتاح من وزي��ر الدفاع الوطن��ي، واحلقيق��ة، اأنه اأثار 
انتباه��ي هذه اجلملة، فقلت فماذا ل��و كان الرئي�ض هو نف�صه 

وزير الدفاع الوطني، كما هو عندنا اليوم؟
اإذن، هذه العبارة حتتاج - رمبا -  منا نوعا من التو�صيح.

ثاني��ا، اأعجبني يف هذا الن���ض مراعاة ال�صعف الإن�صاين 
يف حام��ل الو�صام وعدم حمو ح�صناته باخلطاأ من جهة، ومن 
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جهة اأخرى ع��دم اإ�صفاء القدا�صة عليه واعتباره كائنا خطاء 
ول ت�صلب منه ه��ذه املنحة، اإل يف حالة اخلطيئة التي جترده 

من احلقوق املدنية وهذا عدل.
ختاما، هنيئا جلي�صنا به��ذه الأو�صمة، داعني اهلل �صبحانه 
وتع��اىل باحلف��ظ وال�صالم��ة والأمن والكرام��ة، يف ظل هذا 

الوطن العزيز ويف ظل هذه القيادة الر�صيدة.
�صكرا لكم على ح�صن الإ�صغاء وال�صالم عليكم ورحمة 

اهلل تعاىل وبركاته.

ال�شي��د الرئي�ص: �صك��را لل�صيد حممد بن طب��ة؛ اأ�صاأل 
ال�صيد الوزير هل يريد الرد الآن؟ تف�صل.

ال�شيد الوزير: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ ب�صم اهلل الرحم�ن 
الرحي��م وال�صالة وال�ص��الم على اأ�صرف املر�صل��ني، �صيدنا 

حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة الفا�صل،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة املحرتمون،
اأيها احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
اإ�صمحوا يل يف البداية، اأن اأتوجه اإليكم بخال�ض التحية، 
اأ�صال��ة ع��ن نف�ص��ي ونيابة عن ال�صي��د الفري��ق اأحمد ڤايد 
�صال��ح، نائب وزي��ر الدفاع الوطن��ي، رئي���ض اأركان اجلي�ض 

الوطني ال�صعبي،
 واأنوه ب��كل التدخالت القيمة لل�ص��ادة اأع�صاء جمل�ض 
الأم��ة الأكارم، ح��ول الن�صو���ض حم��ل الدرا�ص��ة وحول 

الأحكام التي ت�صمنتها.
وقب��ل اأن اأتط��رق اإىل الإجاب��ة عل��ى جمم��ل الأ�صئلة 
والن�صغ��الت، لبد يل من الإ�ص��ادة مبكانة اجلي�ض الوطني 
ال�صعب��ي، �صليل جي���ض التحرير الوطن��ي، الهامة واملركزية 
�صم��ن موؤ�ص�صات الدولة اجلزائري��ة ومبكانة اأفراده ال�صجعان 
املرابط��ني يف احلدود واجلبال، الذين له��ّم لهم اإل احلفاظ 
عل��ى ال�صتق��الل الوطني والدف��اع عن ال�صي��ادة الوطنية 

ووحدة البالد و�صالمة ترابها.
كم��ا اأركز على الت��زام املوؤ�ص�صة الع�صكري��ة الدائم باأداء 
مهامه��ا الد�صتورية، حتت الرعاية ال�صامي��ة لفخامة الرئي�ض، 
املجاه��د، عبد العزيز بوتفليقة، وزير الدف��اع الوطني، القائد 
الأعلى للقوات امل�صلح��ة، خا�صة ونحن اأمام مرحلة خطرية 

تعي�صها اجلزائر، عرب حدودنا املحفوفة باملخاطر.
واأنّوه هنا باأن تطبيق من��ح و�صام ال�صجاعة وو�صام ال�صارة 
الثالثة لن ي�صري باأثر رجعي،  عك�ض و�صام امل�صاركة يف حربي 
ال�صرق الأو�صط الذي ي�صتفيد منه كل م�صارك ق�صى - على 
الأقل - �صهرا يف م�صرح العمليات، ماعدا املجروحني الذين 
اأعيدوا اإىل اأر�ض الوطن، فه��ذه املدة لتوؤخذ بعني العتبار 

ويتم منح الو�صام حتى بعد الوفاة.
وي�صتفيد من �صارك يف اإحدى احلربني )1967 و1973( 

اأو فيهما الثنتني، اأي احلربني الثنتني )1967 و1973(.
بالن�صبة لإمكانية ا�صتفادة فئة اأخرى من و�صام ال�صجاعة، 
على غرار اأف��راد الدرك الوطني، فاأق��ول اإنهم جزء ل يتجزاأ 
من اجلي�ض ال�صعبي، اأما الأ�صالك �صبه الع�صكرية كاجلمارك 
واحلماي��ة املدنية وال�صرطة، فهم �صركاء م��ع موؤ�ص�صة اجلي�ض 
الوطن��ي ال�صعبي وق��د مت طرح هذا الق��رتاح على م�صتوى 
احلكوم��ة، مبنا�صبة درا�صة م�صاريع القوانني اخلا�صة بالأو�صمة 
الع�صكري��ة، وهو اأمر مت اأخذه بعني العتبار، وليكون اجلي�ض 
الوطني ال�صعب��ي قدوة لالأ�صالك الأخ��رى كذلك يف هذا 

املجال اخلا�ض بتكرمي وت�صريف العنا�صر املتميزة.
وبخ�صو���ض تاأخر طرح القوان��ني املعرو�صة بني اأيديكم، 
لب��د من الإ�ص��ارة باأن الوزارة قد ب��ادرت بهذا امل�صروع من 
قبل، ولكن حال دون ذلك الظ��روف الأمنية التي عا�صتها 
اجلزائر، اأما الي��وم فقد زالت تلك املوانع - وهلل احلمد - وما 

بقي اإل م�صادقة اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر.
واأطمئ��ن كل ال�صادة وال�صي��دات اأع�صاء املجل�ض املوقر، 
باأنن��ي حري���ض كل احلر���ض عل��ى رف��ع كل الن�صغالت 
والقرتاح��ات واأخذها بعني العتب��ار واإيالئها كل الأهمية 

الالزمة.
الت�ص��اوؤلت  معظ��م  تك��ون  اأن  اأمتن��ى  الأخ��ري،  ويف 
والن�صغالت الت��ي اأثارها ال�صادة اأع�صاء املجل�ض املوقر، قد 
لقيت الإجاب��ة املنا�صبة وال�صالم عليك��م ورحمة اهلل تعاىل 

وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد وزير العالقات مع الربملان، 
ممثل احلكومة.

ب��ودي اأن اأنتهز هذه الفر�صة لأ�صك��ره واأ�صكر م�صاعديه 
الذين مكنون��ا من الن�صو���ض الثالثة ومناق�صته��ا وال�صكر 
مو�صول لأع�صاء اللجنة املخت�ص��ة على  التقارير التمهيدية 
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التي اأعدوها يف املو�صوع.
�صن�صتاأن��ف اأ�صغالن��ا ي��وم الثالث��اء، اأي بع��د غد، على 
ال�صاع��ة التا�صع��ة والن�ص��ف �صباحا، لتحدي��د املوقف من 
جمموعة امل�صاريع القانونية التي نوق�صت يف جل�صاتنا ال�صابقة 
واأق�ص��د هن��ا: م�ص��روع القان��ون املتعلق بالط��ريان املدين، 
م�ص��روع القانون املتعل��ق باأن�صطة و�صوق الكت��اب، م�صروع 
القان��ون املتعلق بحماي��ة الطفل وامل�صاري��ع القانونية الثالثة 

التي در�صناها اليوم.
واأوؤكد للجميع على اأن اجلل�صة �صتكون جل�صة ت�صويت، 
وكم��ا هو معروف فاإن الن�صاب مطل��وب؛ ولهذا فبودي من 
الأخوات والإخوة اإبالغ زمالئه��م ب�صرورة احل�صور، فالأمر 

يتعلق بالت�صويت وحتديد املوقف من امل�صاريع املقدمة لنا.
�صكرا لكم جميعا؛ واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة الثالثة
 والدقيقة الأربعني م�شاء



13

الدورة الربيعية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 10

الثالثاء 29 �شعبان 1436              املوافق 16 جوان 2015

ال�شي��د الرئي�ص: ب�ص��م اهلل الرحم���ن الرحيم وال�صالة 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

بعد الرتحيب بال�ص��ادة اأع�صاء احلكوم��ة وم�صاعديهم؛ 
يقت�صي ج��دول اأعمال هذه اجلل�ص��ة، الت�صويت على �صتة 
م�صاري��ع قوانني، كن��ا قد ناق�صناها يف امل��دة الأخرية، واليوم 
ن�صتم��ع اإىل التقارير التكميلي��ة حولها؛ وحتديد املوقف منها 

وهي على التوايل:
1 � م�صروع القانون املعدل واملتمم للقانون رقم 98�06، 
امل��وؤرخ يف 3 ربي��ع الأول ع��ام 1419 املواف��ق 27 يوني��و 
�صن��ة 1998، الذي يحدد القواعد العام��ة املتعلقة بالطريان 

املدين، املعدل واملتمم؛
الكتاب؛ و�صوق  باأن�صطة  املتعلق  القانون  م�صروع   �  2

الطفل؛ بحماية  املتعلق  القانون  م�صروع   �  3
 ،04�86 رقم  للقانون  واملتمم  املعدل  القانون  م�صروع   �  4
امل��وؤرخ يف 2 جمادى الثانية عام 1406 املوافق 11 فرباير �صنة 

ال�صعبي؛ الوطني  اجلي�ض  و�صام  اإحداث  املت�صمن   ،1986
اإحداث و�صام ال�صجاعة  القانون املت�صمن  5 � م�ص��روع 

للجي�ض الوطني ال�صعبي؛
6 � م�ص��روع القانون املت�صم��ن اإحداث و�صام م�صاركة 
اجلي���ض الوطني ال�صعبي يف حرب��ي ال�صرق الأو�صط 1967 

و1973.

اإذن، ن�صرع مب�صروع القانون الأول وال�صتماع اإىل التقرير 
التكميلي ال��ذي اأعدته جلنة التجهيز والتنمية املحلية حول 
م�صروع القانون املعدل واملتم��م للقانون رقم 98�06، املوؤرخ 
يف 3 ربي��ع الأول عام 1419 املواف��ق 27 يونيو �صنة 1998، 
الذي يحدد القواعد العامة املتعلقة بالطريان املدين، املعدل 

واملتمم.
واأحي��ل الكلمة مبا�ص��رة اإىل ال�صيد مق��رر جلنة التجهيز 

والتنمية املحلية، فليتف�صل. 

ال�شي��د مقرر اللجنة املخت�شة: �صك��را �صيدي الرئي�ض؛ 
ب�صم اهلل الرحم�ن الرحيم.

ال�صيد  رئي�ض  جمل�ض  الأمة  املحرتم،
ال�صيد وزير  النقل  املحرتم،
ال�صيد وزير الثقافة املحرتم،

ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام املحرتم،
ال�صيد وزير  العالقات  مع  الربملان  املحرتم،

ال�صيد ممثل وزارة الدفاع الوطني املحرتم،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة املحرتمون،

 اأ�صرة   الإعالم،
اأيها احل�صور ،  

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

حم�شر اجلل�شة العلنية اخلام�شة ع�شرة
املنعقدة يوم الثالثاء 29 �شعبان 1436

املوافق 16 جوان 2015
 

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

متثيل احلكومة:
� ال�صيد وزير النقل؛  
� ال�صيد وزير الثقافة؛  

� ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام؛  
�  ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.  

  
اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة العا�شرة �شباحا
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املقدم�ة
تت�صرف جلن��ة التجهيز والتنمية املحلي��ة، بعر�ض التقرير 
التكميل��ي الذي اأعدته ح�ول ن���ض القانون املعدل واملتمم 
للقان��ون رقم 98�06، امل��وؤرخ يف 3 ربي��ع الأول عام 1419 
املواف��ق 27 يونيو �صنة 1998، الذي يح��دد القواعد العامة 
املتعلقة بالطريان املدين املعدل واملتمم، والذي در�صه وناق�صه 
اأع�صاء جمل�ض الأمة، يف اجلل�صة العلنية العامة التي انعقدت 
بتاري��خ الإثن��ني 25 ماي 2015، برئا�ص��ة ال�صيد عبد القادر 
ب��ن �صالح، رئي�ض املجل���ض، بح�صور ممث��ل احلكومة،ال�صيد 
بوجمعة طلعي وزير النق��ل، وا�صُتِهّلت اأ�صغالها  بتقدمي ممثل 
احلكوم��ة عر�ص��ا حول ن�ض القان��ون، ثم اإىل ت��الوة التقرير 
التمهيدي الذي اأعدته اللجن��ة يف املو�صوع، فمناق�صة عامة 
ط��رح فيه��ا ال�صيدات وال�ص��ادة اأع�صاء املجل���ض جملة من 
الأ�صئلة والن�صغالت واملالحظات حول الأحكام والتدابري 

التي ت�صمنها ن�ض القانون.
يف اأعقاب ذلك، رد ممثل احلكومة على املداخالت وقدم 

التو�صيحات الالزمة ب�صاأنها.
والن�صغ��الت  الأ�صئل��ة  م�صام��ني  درا�ص��ة  وق�ص��د 
واملالحظ��ات التي متحور حولها النقا�ض والردود التي قدمها 
ممث��ل احلكوم��ة، وزير النقل، عق��دت اللجن��ة جل�صة عمل 
برئا�ص��ة ال�صي��د جمال دي��رم، رئي�ض اللجن��ة، واأعدت هذا 

التقرير التكميلي و�صادقت عليه.
مناق�صة الن�ض على م�صتوى اجلل�صة العلنية العامة

خ��الل اجلل�صة العلنية العامة التي عقدها جمل�ض الأمة، 
ي��وم الإثنني 25 م��اي 2015، واملخ�ص�صة لدرا�صة ومناق�صة 
ن�ض القان��ون املعدل واملتم��م للقانون رق��م 98�06، املوؤرخ 
يف 3 ربي��ع الأول عام 1419 املواف��ق 27 يونيو �صنة 1998، 
الذي يحدد القواعد العامة املتعلقة بالطريان املدين، املعدل 
واملتم��م، ق��دم ال�صي��د بوجمعة طلع��ي، وزي��ر النقل، ممثل 
احلكومة، عر�صَا مف�صال حول ن�ض القانون، �صرح فيه املحاور 
الرئي�صية له، مو�صحا اأنه يهدف اأ�صا�صاً اإىل و�صع تدابري قانونية، 
ترم��ي اإىل تعزيز �صمان ال�صالم��ة والأمن يف جمال الطريان 
املدين، التكف��ل بحقوق الركاب ول�صيما الأ�صخا�ض ذوي 
الحتياجات اخلا�صة، الأخذ بعني العتبار اآثار وانعكا�صات 
الطريان املدين عل��ى البيئة )ال�صجي��ج � انبعاث الغازات( 
واإع��ادة تكييف الت�صريع الوطني مع التفاقيات واملعاهدات 
الدولية التي ان�صمت اإليها اجلزائر، ول�صيما منظمة الطريان 

.)OACI( املدين الدويل
وبع��د ت��الوة التقري��ر التمهيدي ال��ذي اأعدت��ه اللجنة 
املخت�صة حول الن�ض، تق��دم عدد من اأع�صاء جمل�ض الأمة 
بجمل��ة من الأ�صئل��ة والن�صغالت واملالحظ��ات، متحورت 

حول خمتلف املوا�صيع واجلوانب املرتبطة بالن�ض.
ويف معر���ض رده عل��ى اأ�صئلة وان�صغ��الت ومالحظات 
ال�ص��ادة اأع�ص��اء جمل���ض الأم��ة، اأو�صح ممث��ل احلكومة اأنه  
بخ�صو�ض تدين نوعية اخلدم��ات املقدمة للم�صافرين وعدم 
التكفل بهم على م�صتوى  املطارات، اأعطيت تعليمات لكل 
الناقل��ني اجلويني وم�صريي م�صالح املط��ارات على امل�صتوى 
الوطن��ي، م��ن اأج��ل ال�صهر عل��ى حت�صني اخلدم��ة املقدمة 

والتكفل الأمثل بان�صغالت امل�صافرين مبا فيها:
� حت�صي���ض كل الأعوان على ح�صن ال�صتقبال، الإعالم 

والتوجيه؛
� توف��ري خدم��ة الويف��ي )WIFI( عل��ى م�صت��وى كل 

املطارات؛
� ال�صهر على النظافة وال�صيانة امل�صتمرة للمرفق.

و�صتع��زز كل ه��ذه الإجراءات مبا�صرة بع��د �صدور هذا 
القانون.

 ويف نف���ض ال�صياق، اأ�صار اإىل اأن ن���ض القانون تناول يف 
ق�صم��ه ال�صابع حق��وق ركاب النقل اجلوي، مب��ا فيهم ذوي 
الحتياجات اخلا�صة و�صيت��م تو�صيح حقوق هذه ال�صريحة 
بالتف�صي��ل يف الن�صو���ض التطبيقي��ة الت��ي �صت�صدر لحقا 

)املادة 173 مكرر5(.
وفيما يتعلق باإمكانية اإن�صاء مدر�صة وطنية للطريان املدين، 
اأك��د ممثل احلكومة عل��ى �صرورة اإن�صاء مث��ل هذه املدار�ض 
ل�ص��د احتياجات هذا القط��اع يف جمال تكوي��ن الطيارين 
واملراقبني اجلوي��ني، زيادة على الر�صكل��ة والتاأهيل امل�صتمر 
ل��كل م�صتخدمي ومفت�صي الط��ريان املدين، لتمكينهم من 
املعارف الالزمة لأداء مهامهم، �صواء اأكانت لغوية اأو تقنية.

وح��ول اإمكانية فت��ح جمال النقل اجل��وي للم�صتثمرين 
اخلوا�ض، اأو�صح ممثل احلكومة اأن القانون رقم 98�06، املوؤرخ 
 ،1998 27 يونيو �صنة  املوافق  يف 3 ربي��ع الأول عام 1419 
الذي يحدد القواعد العامة املتعلقة بالطريان املدين)ال�صاري 
املفع��ول( ن�ض على منح حق المتياز للخوا�ض، ل�صتغالل 
خدمات النق��ل اجلوي العمومي لل��ركاب والب�صائع )املادة 
10(، غ��ري اأنه مت جتميد من��ح هذا احلق، تطبيق��ا لتعليمات 
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احلكومة ال�صادرة يف عام 2009.
 وعليه، فاإن قرار رف��ع التجميد اأو الإبقاء عليه، يبقى من 

اخت�صا�ض احلكومة.
اأما بخ�صو�ض نظام فتح املجال اجلوي اجلزائري لطائرات 
ال��دول الأجنبية، اأو�صح ممثل احلكومة اأن اجلزائر يف الظرف 
الراهن غ��ري م�صتعدة للدخول يف هذا النظام، واأكد اأن هذه 

امل�صاألة تبقى من �صالحيات احلكومة لوحدها.
وب�صاأن عدم و�صوح حمتوى املادة )16( مكرر، وما يليها، 
اأ�صار ال�صيد ممث��ل احلكومة اأنه بالن�صب��ة للمادة )16( مكرر 
ج��اءت لال�صتجابة ملتطلبات منظمة الطريان املدين الدويل، 
بعد التدقيق الذي اأجري  باجلزائر �صهر جوان2011، ب�صاأن 
الإ�صراف عل��ى ال�صالمة اجلوية،لذلك اأدرج الن�ض اإمكانية 
الإعف��اء كلي��ا اأو جزئي��ا من تطبي��ق املتطلب��ات التنظيمية 
املن�صو���ض عليها لأجل حم��دد، وفق م��ا تقت�صيه امل�صلحة 
العامة للدولة اجلزائرية،  م��ع مراعاة عدم امل�صا�ض بال�صالمة  

والأمن اجلويني.
اأما بالن�صب��ة ملحتوى املادة )16( مك��رر1، فقد اأ�صيفت 
هذه امل��ادة بغية و�صع �صند قانوين، مُيَِكٍنُ من اإدراج مالحق 

اتفاقية منظمة الطريان املدين الدويل يف الت�صريع اجلزائري
.)La Transposition des Annexes en Règlements Nationaux(

 كذل��ك الأم��ر بالن�صبة للم��واد )16( مك��رر 7، 8 و9، 
والتي مت اإدراجها �صمن اأحكام هذا القانون، يف اإطار تكييف 
الت�صري��ع اجلزائري وف��ق متطلبات منظم��ة الطريان املدين 

الدويل.
وفيم��ا يخ�ض و�صعية اأ�صطول اخلط��وط اجلوية اجلزائرية، 
اأو�ص��ح اأنه يت�صكل حاليا من 45 طائ��رة )09 طائرات ذات 
حجم كبري، 22 طائرة ذات حجم متو�صط، 13 طائرة �صغرية 
احلج��م وطائرة نق��ل ب�صائع(، وبعد اإنهاء عملي��ة اقتناء باقي 
الطائ��رات املق��درة ب 14 طائرة �صي�صبح مع��دل عمر هذا 

الأ�صطول 07 �صنوات.
اأم��ا بخ�صو�ض اأ�صطول �صركة طا�صيلي للطريان واملقدر ب� 
12 طائرة )04 طائرات متو�صطة احلجم و08 طائرات �صغرية 
احلج��م، م�صتغلة اأ�صا�ص��ا يف النقل يف مي��دان املحروقات(، 
واأو�صح ممث��ل احلكومة اأن��ه يوفر عددا اإجمالي��ا من املقاعد  

يقدر ب� 1068 مقعدا.
وبخ�صو�ض كرة اإحالة مواد القانون حمل الدرا�صة على 
التنظيم، اأ�صار ممثل احلكومة اأن الإحالة على التنظيم فر�صها 

الطابع التقني الذي تتميز به الأن�صطة املتعلقة مبجال الطريان 
املدين، والتي ل ميكن تناولها يف �صلب مو�صوع القانون ذاته.
وفيما يتعل��ق ب�صرورة رف��ع العقوب��ات املن�صو�ض عليها 
يف امل��ادة 229 مك��رر، اأو�صح اأن املادة ته��دف اأ�صا�صا اإىل 
تر�صيخ ثقاف��ة ال�صالمة اجلوية عند كافة م�صتخدمي الطريان 
املدين وكل من تربطه عالقة بهذه احلوادث والوقائع ، واأكد 
اأنها لتتعار�ض يف م�صمونها مع �صالحيات ال�صلطة الق�صائية 

يف تكييفها للواقع.
وبخ�صو�ض توقيت برجمة الرح��الت املعتمد يف مناطق 
اجلن��وب، اأ�صار ممثل احلكومة اأنه يتم اعتماد التوقيت الليلي 
لربجمة ه��ذه الرحالت، نظرا للظ��روف املناخية التي تتميز 
به��ا هذه املناطق )درجات احلرارة املرتفع��ة( وتاأثرياتها على 

القدرات التقنية للطائرات.
 ويف نف�ض ال�صياق، اأو�صح اأنه يوجد العديد من الرحالت 
املربجمة من ال�صمال اإىل اجلنوب، ومن اجلنوب اإىل ال�صمال، 

يف الفرتات ال�صباحية وامل�صائية.
وب�صاأن حتديد ال�صجيج وانبع��اث الغازات من الطائرات 
املن�صو�ض عليه يف املادة )36( مكرر من ن�ض القانون، اأو�صح 
اأن اله��دف من اإدراج هذه املادة هو و�صع �صند قانوين مُيَِكُن 
الدولة من مراقبة ال�صجيج وانبعاث الغازات من الطائرات، 

الأمر الذي مل يتناوله الت�صريع ال�صاري املفعول.
وبخ�صو���ض اإخ�صاع املحطات اجلوي��ة ذات ال�صتعمال 
الدويل مل�صادق��ة ال�صلطة املكلفة بالط��ريان املدين وا�صتثناء 
املحط��ات اجلوي��ة الداخلية )امل��ادة 49 مك��رر(، اأ�صار ممثل 
احلكوم��ة اأن اعتماد هذا التخ�صي�ض يعود لتو�صيات منظمة 

الطريان املدين ) طبقا للتدقيق الذي اأجرته �صنة 2011( .
وفيما يخ�ض الن�صغال اخلا�ض باإلغاء الرحالت وتاأخرها 
غري املربرة، اأو�صح اأنه بعد اقتناء باقي طائرات �صركة اخلطوط 
اجلوي��ة اجلزائرية )14(، زيادة على برنام��ج �صركة طا�صيلي، 
املت�صم��ن اقتن��اء خم���ض )05( طائرات، �صيع��رف برنامج 
الرح��الت حت�صنا ملحوظ��ا و�صيتم العمل عل��ى رفع معدل 
دق��ة الربنامج من 59٪ يف عام 2014 اإىل ن�صبة 72٪ كهدف 

م�صطر.
ويف نف���ض ال�صياق، اأكد ممثل احلكوم��ة اأنه �صيتم تدعيم 

الرحالت اإىل مطارات اجلنوب وفق برنامج متكامل.
وفيما يتعلق ب�صرورة ا�صتقاللية ال�صلطة املكلفة بالطريان 
امل��دين، اأ�ص��ار ممثل احلكومة اأن��ه تطبيقا لتو�صي��ات منظمة 
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الطريان امل��دين الدويل، �صتعم��ل وزارة النقل على درا�صة 
مقرتح اإن�صاء �صلط��ة جزائرية للطريان املدين ذات ذمة مالية 
ومعنوي��ة م�صتقلتني، على غرار ما ه��و معمول به لدى دول 

اأع�صاء هذه املنظمة.
وبخ�صو�ض اإمكانية حماية �صركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية 
م��ن املناف�صة على امل�صتوى الدويل، اأو�صح ممثل احلكومة اأنه 
من خالل اإبرام ال�صركة لتفاقيات ثنائية، �صت�صمن ح�صتها 
الكاملة يف �صوق النق��ل اجلوي الدويل، على اأن يتم تطبيق 

ال�صركات الأجنبية لنف�ض اأ�صعار ال�صركة الوطنية.
 ويف ال�صياق ذاته، اأكد ممثل احلكومة، اأن تدعيم اأ�صطول 
ال�صرك��ة بطائرات جدي��دة يعد من اأهم العوام��ل لتطويرها 
وحمايته��ا ومتكينه��ا من مواجه��ة املناف�ص��ة الدولية يف هذا 

املجال.
ويف نف�ض الإطار، �صرح ممثل احلكومة، اأن �صركة اخلطوط 
اجلوي��ة اجلزائري��ة ت�صمن )06( خطوط منتظم��ة نحو بلدان 
اإفريقية، وه��ي تعمل على تطوير �صبكتها م��ع باقي البلدان 
الإفريقي��ة، و�صيتم تو�صيع مطار اجلزائ��ر الدويل على �صكل 
مطار عب��ور )système Hub( بعد اقتن��اء ال�صركة للطائرات 
اجلديدة،كذل��ك �صيتم العمل بالتواف��ق مع �صركة طا�صيلي 
للطريان � بعد اقتنائه��ا لطائراتها اجلديدة � على حتويل مطار 
مترنا�صت اإىل مطار عبور ثاين)système Hub 2( يف اجلزائر.

وب�صاأن و�صعية طائرات �صركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية يف 
املج��ال اجلوي الأوروبي، اأو�ص��ح اأن اأ�صطول ال�صركة اجلوية 
اجلزائرية ي�صم��ن كل اخلطوط املربجم��ة يف املجال اجلوي، 
وهو ي�صتجيب لكل املعايري واملقايي�ض الأوروبية، وللعلم، فاإن 
طائرات ال�صركة الوطنية تخ�صع اإىل عمليات املراقبة من قبل 
�صلطات الطريان امل��دين الأوروبية، مثلها مثل باقي طائرات 

ال�صركات الأجنبية الأخرى.
وفيم��ا يخ���ض التعوي���ض عن �صي��اع و�صرق��ة الأمتعة، 
اأو�ص��ح ممثل احلكومة اأنه يت��م احت�صاب التعوي�ض وفق �صلم 
تعوي�صي، يخ�صع ملعايري حم��ددة من طرف جمعية الناقلني 
اجلويني الدوليني )IATA(، و�صتتكفل الن�صو�ض التطبيقية 
املن�صو���ض عليه��ا يف القان��ون بجمي��ع التفا�صي��ل اخلا�صة 
باملو�صوع، ل�صيم��ا مدة تعوي�ض امل�صافري��ن املت�صررين من 

جراء �صياع اأو �صرقة اأمتعتهم.
ويف ال�صي��اق ذاته، اأو�صح ال�صيد ممثل احلكومة اأن ظاهرة 
�صي��اع و�صرقة الأمتعة �صتعرف تراجع��ا ملحوظا، بعد اقتناء 

الطائرات اجلديدة واملجهزة ب�صا�صات للمراقبة.
راأي اللجنة

على �صوء التحولت امل�صتمرة التي يعرفها جمال اأن�صطة 
الط��ريان املدين، ونظرا لأهمي��ة وح�صا�صية هذا املجال، جاء 
ن�ض القان��ون املعدل واملتم��م للقانون رق��م 98�06، املوؤرخ 
يف 3 ربي��ع الأول عام 1419 املواف��ق 27 يونيو �صنة 1998، 
الذي يحدد القواعد العامة املتعلقة بالطريان املدين، املعدل 
واملتمم، لتدارك الفراغ امل�صج��ل، من خالل اإعادة تكييف 
الت�صريع اجلزائري للنقل اجلوي، وفق املعطيات وامل�صتجدات 

التي يعرفها جمال الطريان اجلوي املدين.
وعلي��ه، تثمن اللجن��ة التعدي��الت والتتميم��ات التي 
جاء به��ا ن�ض هذا القان��ون، والذي �صي�ص��كل � ل حمالة � 
اإطارا ت�صريعيا اإ�صافي��ا، من �صاأنه امل�صاهمة بفعالية يف حت�صني 
وترقية �صمان الأم��ن وال�صالمة اجلويني، وكذا رفع م�صتوى 

اخلدمات املقدمة للزبائن على م�صتوى املطارات.
ويف هذا ال�صياق، �صجلت اللجنة بع�ض التو�صيات وهي:
� �ص��رورة الإ�صراع يف ن�صر املرا�صيم التنظيمية املن�صو�ض 
عليه��ا يف ن���ض القان��ون، وذلك لتمك��ني ال�صلط��ة املكلفة 

بالطريان املدين من القيام مبهامها وممار�صة �صالحياتها .
� �ص��رورة حت�صني ظروف عم��ل الطيارين، مب��ا ي�صمح به 

القانون، لتمكينهم من اأداء مهامهم على اأح�صن وجه.
 )préavis( صرورة اح��رتام الإ�صعار امل�صبق بالإ�صراب� �
املن�صو���ض عليه يف امل��ادة )29( من القان��ون رقم 90�02، 
املوؤرخ يف 10 رجب عام 1410 املوافق 6 فرباير �صنة 1990، 
املتعلق بالوقاية م��ن النزاعات اجلماعية يف العمل وت�صويتها 

وممار�صة حق الإ�صراب املعدل واملتمم.
�  اإحت�صاب مدة الإ�صعار املن�صو�ض عليها يف املادة )30( 

منه.
� �ص��رورة توفري الق��در الأدنى من اخلدم��ة، طبقا للمادة 
)38( من القان��ون ال�صالف الذكر، يف حالة القيام باإ�صراب 
وال��ذي �صيت�صب��ب يف تعطي��ل م�صالح امل�صافري��ن، خا�صة 

املر�صى منهم لتلقي عالجهم.
� �ص��رورة تكوي��ن واإع��ادة تاأهيل املوظف��ني العاملني يف 

جمال الطريان املدين، وفقا للمعايري الدولية.
ذلك��م، �صي��دي الرئي�ض املح��رتم، ال�صي��دات وال�صادة 
اأع�ص��اء جمل���ض الأمة املوقر، ه��و التقري��ر التكميلي الذي 
اأعدت��ه جلنة التجهيز والتنمية املحلي��ة، ملجل�ض الأمة، حول 
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ن�ض القانون املعدل واملتمم للقانون رقم 98�06، املوؤرخ يف 3 
الذي  ربي��ع الأول عام 1419 املوافق 27 يونيو �صنة 1998، 
يح��دد القواعد العام��ة املتعلق��ة بالطريان امل��دين، املعدل 

واملتمم، و�صكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد مقرر اللجنة املخت�صة على 
قراءت��ه التقرير التكميلي الذي اأعدت��ه اللجنة يف املو�صوع؛ 

وال�صكر مو�صول لكافة اأع�صاء اللجنة على جهودهم.
الآن وقبل ال�ص��روع يف عملية حتديد املوقف من م�صروع 
القانون، اأوافيكم ببع�ض املعلومات املتعلقة بعملية الت�صويت، 
وذلك طبقا لأحكام امل��ادة 60 من النظام الداخلي ملجل�ض 

الأمة:
� عدد احل�صور: 72 ع�صوا.
� التوكيالت: 51 توكيال.

� املجموع: 123.
� الن�صاب املطلوب: 105 اأ�صوات.

ووفقا ملا هو جار العم��ل به، وطبقا لأحكام املادة 58 من 
النظ��ام الداخلي للمجل�ض، وبعد امل�ص��اورات التي متت مع 
روؤ�صاء املجموعات الربملانية، تقرر اأن جترى عملية الت�صويت 
على م�صاريع القوانني ال�صتة املربجمة يف هذه اجلل�صة بكاملها.
اإذن، اأعر���ض عليك��م م�ص��روع القانون املع��دل واملتمم 
للقان��ون رقم 98�06، امل��وؤرخ يف 3 ربي��ع الأول عام 1419 
املواف��ق 27 يونيو �صنة 1998، الذي يح��دد القواعد العامة 
املتعلق��ة بالطريان امل��دين، املعدل واملتم��م، للت�صويت عليه 

بكامله:
� الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكرا.
� الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم....... �صكرا.
� الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم........... �صكرا.

التوكيالت:
� الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكرا.
� الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم....... �صكرا.
� الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم........... �صكرا.
اإذن، كم��ا لحظتم، اأعترب باأن ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء 
جمل���ض الأمة، ق��د �صادقوا عل��ى م�صروع القان��ون املعدل 
واملتم��م للقانون رق��م 98�06، امل��وؤرخ يف 3 ربيع الأول عام 
القواعد  الذي يحدد   ،1998 �صنة  يونيو   27 املوافق   1419

العامة املتعلقة بالطريان املدين، املعدل واملتمم.

�صك��را للجمي��ع؛ اأ�ص��األ ال�صي��د الوزير هل يري��د اأخذ 
الكلمة؟ من مكانك.. تف�صل.

 ال�شيد وزير النقل: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة الفا�صل،

ال�صيد زميلي، معايل وزير العالقات مع الربملان،
زمالئي اأع�صاء احلكومة،

ال�ص��ادة املحرتمون، رئي�ض ومقرر واأع�ص��اء جلنة التجهيز 
والتنمية املحلية،

ال�صيدات الف�صليات وال�صادة الأفا�صل، اأع�صاء جمل�ض 
الأمة املحرتمون،

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

اأ�صكرك��م على ثقتكم وهذا اإث��ر ت�صويتكم على م�صروع 
القان��ون رقم 98�06، امل��وؤرخ يف 3 ربي��ع الأول عام 1419 
املواف��ق 27 يونيو �صنة 1998، الذي يح��دد القواعد العامة 

املتعلقة بالطريان املدين، املعدل واملتمم.
واإنن��ي ل�صاك��ر لكم ح�ص��ن تعاملك��م معن��ا وتفهمكم 
لن�صغالتن��ا وهذا �صيمكنن��ا من بلوغ املعاي��ري املعمول بها 

دوليا.
كم��ا �صي�صمح لنا هذا القان��ون بالتكفل بحقوق الركاب 

وبذوي الحتياجات اخلا�صة وحتديد واجبات الناقلني.
ال�صيدات الف�صليات،

ال�صادة الأفا�صل، اأع�صاء جمل�ض الأمة،
�صنعمل جاهدين على حت�صري الن�صو�ض التنظيمية التي 
اأح��ال اإليها القان��ون يف اأق��رب الآجال، من اأج��ل تطبيقه 

الفعلي.
م��رة اأخرى، اأتقدم لكم بجزي��ل ال�صكر والمتنان، على 
حفاوة ال�صتقبال وثراء النقا�ض وروح امل�صوؤولية التي حتليتم 

بها طوال هذه الفرتة.
�صكرا لكم وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأ�صاأل ال�صيد رئي�ض 
اللجنة املخت�صة هل يريد اأخذ الكلمة؟ تف�صل.

ال�شيد رئي�ص اللجنة املخت�شة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 
وال�صالة وال�صالم على �صيدنا حممد، خامت الأنبياء واأ�صرف 



18

الدورة الربيعية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 10

الثالثاء 29 �شعبان 1436              املوافق 16 جوان 2015

املر�صلني.
�صيدي الرئي�ض املحرتم،

معايل وزير النقل،
معايل وزير الثقافة،

معايل وزير العدل، حافظ الأختام،
معايل وزير العالقات مع الربملان،

ال�صيد ممثل وزارة الدفاع،
زميالتي، زمالئي،

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

اأول، اأغتن��م � �صيدي الرئي���ض � الفر�صة لتقدمي، با�صمي 
اخلا���ض وبا�صم اأع�صاء اللجنة، كل ال�صكر ملعايل وزير النقل 
وطاقم��ه، عل��ى املجهودات املبذول��ة لعر�ض ن���ض القانون، 
وخا�ص��ة عل��ى التو�صيح��ات املقدم��ة وال��رد عل��ى اأ�صئلة 

وان�صغالت اأع�صاء جمل�صنا املوقر.
�صيدي الرئي�ض،

اإنن��ا ن�صجل بارتياح الهتمام ال��ذي توليه الدولة لقطاع 
النق��ل بكل اأمناط��ه، ول�صيما الطريان امل��دين، وذلك منذ 
�صن��ة 1999، حيث حظي هذا الأخري بعناية خا�صة، �صمن 
الربامج امل�صط��رة من قبل فخامة رئي���ض اجلمهورية، ال�صيد 
عب��د العزيز بوتفليق��ة، ونحن على يقني � �صي��دي الرئي�ض، 
مع��ايل الوزي��ر � اأن ن���ض القانون ال��ذي �صادقن��ا عليه منذ 
حلظات، �صيدعم � ل حمال��ة � قطاع النقل اجلوي و�صيعطي 

دفعا لوترية العمل امليداين يف هذا املجال.
فهنيئ��ا للقطاع على ثقة اأع�صاء جمل���ض الأمة بامل�صادقة 

على ن�ض القانون و�صكرا �صيدي الرئي�ض.

ال�شي��د الرئي�ص: �صكرا لل�صيد رئي���ض اللجنة املخت�صة؛ 
بذل��ك نكون قد �صوتنا و�صادقنا على م�صروع القانون الذي 
كان معرو�صا علينا والذي حدد فيه اأع�صاء املجل�ض موقفهم 

منه.
ننتق��ل الآن اإىل امللف امل��وايل اخلا�ض مب�ص��روع القانون 

املتعلق باأن�صطة و�صوق الكتاب.
والكلمة ملقرر جلنة الثقافة والإعالم وال�صبيبة وال�صياحة، 
ليقراأ على م�صامعنا التقرير التكميلي الذي اأعدته اللجنة يف 

املو�صوع.
ال�شيد مقرر اللجنة املخت�شة: ب�صم اهلل الرحم�ن الرحيم 

وال�صالة وال�صالم على نبيه الكرمي.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة الفا�صل،

ال�صيد وزير الثقافة، ممثل احلكومة،
ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام،

ال�صيد وزير النقل،
ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،
ال�صيد ممثل وزارة الدفاع الوطني،

زميالتي، زمالئي،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
املقدمة

تت�ص��رف جلنة الثقاف��ة والإع��الم وال�صبيب��ة وال�صياحة 
ملجل�ض الأمة، بعر���ض تقريرها التكميلي الذي اأعدته حول 
ن�ض القان��ون املتعلق باأن�صطة و�صوق الكت��اب، الذي ناق�صه 
جمل���ض الأم��ة يف جل�ص��ة عامة، عقده��ا ي��وم الثالثاء 26 
ماي2015، برئا�صة ال�صيد جمال قيقان، نائب رئي�ض جمل�ض 
الأمة، وبح�صور ال�صيد عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة، ممثال 
للحكومة، وال�صيد الطاهر خاوة، وزير العالقات مع الربملان.

لقد ا�صتمع ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�ض اإىل عر�ض 
قدمه ممثل احلكومة حول ن�ض القانون املذكور اأعاله، ثم اإىل 
مقرر اللجنة الذي تال التقرير التمهيدي الذي اأعدته اللجنة 
ح��ول الن�ض، فمناق�صة عامة، ط��رح خاللها الأع�صاء جملة 
من الأ�صئل��ة والن�صغ��الت واملالحظات ح��ول الأحكام 
والتداب��ري التي ت�صمنها الن�ض، والت��ي كانت حماور لردود 

وتو�صيحات و�صروحات ممثل احلكومة.
ه��ذا، وقد عق��دت اللجنة جل�صة عم��ل يف اأم�صية اليوم 
نف�ص��ه، برئا�ص��ة ال�صيد عبد الق��ادر كمون، رئي���ض اللجنة، 
تدار�ص��ت فيه��ا جمري��ات اجلل�ص��ة واأع��دت ه��ذا التقرير 

التكميلي.
املناق�صة العامة للن�ض

القانون: ن�ض  احلكومة  ممثل  عر�ض   �  1
يف م�صتهل عر�صه لن�ض القان��ون املتعلق باأن�صطة و�صوق 
الكت��اب، تطرق ممثل احلكوم��ة اإىل الأ�صباب التي اأدت اإىل 
املبادرة به��ذا الن�ض واإىل الأحكام الت��ي ت�صمنها واملتمثلة 

اأ�صا�صا فيما يلي:
� جعل ترقية اأن�صطة الكتاب من م�صوؤوليات الدولة التي 
تتوىل دعم ومواكبة حركية التاأليف والن�صر والطبع والتوزيع 
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والبي��ع والرتجمة والتكوين، وترقي��ة املطالعة العمومية التي 
ي�صطلع بها املتعاملون من القطاعني العام واخلا�ض.

� الرتق��اء بالن�صر من ن�صاط خدماتي اإىل ن�صاط اإنتاجي، 
مب��ا يوؤهله لال�صتفادة م��ن املزايا اجلبائي��ة املخ�ص�صة لأن�صطة 

الإنتاج.
� اإلزام الهيئ��ات والإدارات واملوؤ�ص�صات العمومية، على 
اقتن��اء حاجياته��ا من الكت��ب حمليا لدى مكتب��ات البيع 

الواقعة يف اإقليم الولية.
� تكري���ض مبداإ ال�صعر املوحد للكتاب املطبوع والرقمي، 
ملا يكون لنف�ض العنوان واملوؤلف والطبعة والنا�صر وامل�صتورد، 
وتكري���ض مبداإ دعم الدولة لإي�ص��ال الكتاب بنف�ض ال�صعر 

املوحد اإىل املناطق البعيدة.
� تكري���ض مبداإ دعم الدولة للكت��اب املن�صور يف اجلزائر 
وللرتجم��ة والكت��اب باللغ��ة الأمازيغي��ة ولكت��اب الطفل 

والكتاب املوجه لذوي الحتياجات اخلا�صة.
� اإلزام موؤ�ص�صات ال�صمعي الب�صري ببث ح�ص�ض تخ�ض 

الكتاب.
� ت�صجي��ع املطالع��ة العمومي��ة، ل�صيم��ا يف املوؤ�ص�صات 

الرتبوية واملوؤ�ص�صات العقابية.
� متكني الأ�صخا�ض الطبيعي��ني واملعنويني، يف القطاعني 
العام واخلا�ض، من اإن�صاء موؤ�ص�صات تكوين يف مهن الكتاب.
� توحيد �صع��ر الكتاب عرب ال��رتاب الوطني، مبا ي�صمن 
العدال��ة ب��ني املواطن��ني ونب��ذ امل�صارب��ة واملمار�ص��ات غري 

امل�صروعة.
� حتدي��د امل�صوؤوليات فيما يتعل��ق باجلوانب املت�صلة مبنح 
الرخ���ض، ومنها الكتاب الدين��ي، واإخ�صاع طبع امل�صحف 
ال�صريف ل�صوابط تف�صي اإىل احرتام الن�ض القراآين ور�صمه 

وكذلك ملوافقة وزارة ال�صوؤون الدينية والأوقاف.
� �صب��ط القواعد املت�صل��ة بت�صويق الكت��اب، مبا ي�صمن 
احرتام ثوابت الأم��ة وامل�صلحة الوطنية والنظام العام للحد 

من الرتويج للفنت.
� اإخ�ص��اع الكتب املن�صورة يف اجلزائ��ر اإىل اإظهار بيانات 
حم��ددة، عل��ى غرار ماه��و معمول ب��ه عامليا، كن�ص��ر الرقم 
املعي��اري املوحد للكت��اب والإ�صارة اإىل الإي��داع القانوين 

و�صعر الكتاب.
� فتح جمال ن�صر الكتاب املدر�صي لالأ�صخا�ض الطبيعيني 
واملعنويني اجلزائريني واإخ�صاعه ملوافقة وزارة الرتبية الوطنية.

� اإخ�ص��اع الكت��ب الت��ي تدخله��ا الهيئ��ات الأجنبية 
والهبات اخلارجية، ملوافقة وزارة الثقافة، عندما تكون الكتب 

موجهة للجمهور.
� من��ح اآجال حمددة لإ�صدار كاف��ة الن�صو�ض التطبيقية 

لهذا القانون.
� حتريك ومواكبة وتطوير ال�صناعة الوطنية للكتاب.

� مواكبة حركية الإبداع ودعمها.
� جعل الكتاب يف متناول القراء، جت�صيدا ملفهوم اخلدمة 
العمومي��ة للثقافة، كونها ت�صنف �صمن اجليل الثاين حلقوق 

الإن�صان.
– تدخالت اأع�صاء املجل�ض:  2

تط��رق الأع�ص��اء يف مداخالته��م اإىل خمتلف الأحكام 
الت��ي ت�صمنها ن�ض القانون مبينني اأهميت��ه يف �صبط اآليات 
ال�صوق وك��ذا جميع الأن�صط��ة املت�صلة ب�صل�صل��ة الكتاب، 
وطرح��وا جملة م��ن الن�صغ��الت واملالحظ��ات، متحورت 

اأغلبها حول:
� م�صري الكتب الت��ي طبعت على عاتق الدولة، يف اإطار 
التظاه��رات الثقافي��ة الك��ربى وحتديد اجلهة الت��ي راقبت 

طباعتها.
� الربامج امل�صطرة لدعم عملية طبع الكتاب يف اجلزائر.

� الإج��راءات املتخذة من طرف الدول��ة، لت�صجيع اإنتاج 
الكتاب املوجه للطفل، واإن�صاء هيئة مراقبة لذلك.

� م�صري الكتاب الورقي اأمام ظهور الكتاب الإلكرتوين.
� اأزمة املقروئية يف اجلزائر.

� الآلي��ات املعتم��دة لت�صجي��ع عملية ترجم��ة وت�صدير 
الكتاب اجلزائري اإىل اخلارج.

� م�صري م�صروع مكتبة لكل بلدية.
� الآليات املتبعة لن�صر الكتاب العلمي والتقني.

� م��دى اهتم��ام ال��وزارة الو�صي��ة، بالتن�صيق م��ع وزارة 
ال�صوؤون الدينية والأوقاف، بن�صر الكتب التي تعتمد مذهب 

الإمام مالك.
� دور الدولة يف دعم النا�صرين اجلدد.

� م��دى اهتمام الدولة بحف��ظ املخطوط والكتب النادرة 
وتثمينها.

� الآليات املعتمدة لدعم عملية توزيع الكتب.
� مدى تطبيق قانون الإيداع القانوين للكتاب.

ممثل احلكومة: – رد   3
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يف م�صته��ل رده عل��ى ان�صغ��الت ومالحظ��ات اأع�صاء 
املجل�ض، تطرق ممث��ل احلكومة اإىل النا�صرين، واأكد اأن هناك 
500 نا�ص��ر جزائ��ري فق��ط يحرتف املهنة م��ن �صمن 800 
نا�ص��ر نا�صط يف حقل الكتاب، م�صريا اإىل اأن عددا كبريا من 
ه��وؤلء النا�صرين ظهر بعد �صنة 2003، وبال�صبط بعد تنظيم 
�صن��ة اجلزائر يف فرن�صا، حيث تاأك��دت اإرادة الدولة يف دعم 
الكت��اب و�صناعت��ه، واأف��اد اأن الكثري من ه��وؤلء النا�صرين 
اجلدد يفتق��رون اإىل التجربة واملهنية املطلوبت��ني، م�صيفا اأنه 
�صي�صعى جاه��دا لدعمهم وترقيتهم لتعزي��ز منظومة الثقافة 

الوطنية.
وفيم��ا يخ�ض م�ص��ري الكت��ب التي طبعت عل��ى عاتق 
الدول��ة، يف اإطار التظاهرات الثقافي��ة الكربى وحتديد اجلهة 
الت��ي راقبت طباعته��ا، اأجاب ممثل احلكوم��ة اأن دور الن�صر 
التي قام��ت بهذا العمل، يف اإطار ه��ذه التظاهرات الثقافية 
الكربى، تق��وم بدور الو�صيط ل اأكر، م�صريا اإىل اأنها حت�صل 
على بع�ض العناوين من وزارة الثقافة وتقوم بطبعها واإر�صالها 
اإىل موؤ�ص�صات الوزارة الو�صي��ة، واملتمثلة يف املكتبة الوطنية 
وموؤ�ص�صات الفنون املطبعية لتخزينها، م�صيفا اأنه قد مت توزيع 
هذه الكتب على املكتبات العمومية ودور الثقافة واملكتبات 
اجلامعي��ة، لأن متويله��ا كان من ط��رف الدولة، مم��ا يقت�صي 

عودتها لهذه املوؤ�ص�صات العمومية لتقدمي منفعة عامة.
اأم��ا ب�ص��اأن اجله��ة املراقبة لعملي��ة طبع الكت��ب املتعلقة 
بالتظاهرات الكربى، اأجاب ممثل احلكومة اإىل اأن هناك جلانا 

م�صرفة على الرقابة، تخ�صع لها الكتب قبل طبعها.
اأما ما تعلق بربنامج دعم عملية طبع الكتب، فاأجاب ممثل 
احلكومة، اأن هناك برناجما جد هام لفخامة رئي�ض اجلمهورية 
يف هذا الإطار، اأ�صه��م يف دعم عدد كبري من املوؤلفني، واأفاد 
اأن الأرق��ام املوجودة بح��وزة وزارة الثقافة ت�صري اإىل ا�صتفادة 
اأك��ر م��ن 800 موؤلف جزائري من هذا الدعم، موؤكدا اأنه مت 

تقدمي دعم لطبع الكتاب �صيتم الجتهاد يف ت�صويقه.
وبالن�صبة لالن�صغال املتعل��ق مب�صري الكتاب الورقي اأمام 
ظهور الكت��اب الإلكرتوين، اأجاب ممث��ل احلكومة، اأن كال 
من الكتاب الورقي والكتاب الإلك��رتوين و�صائط للمعرفة 
والإب��داع، ومل يوؤثر اأي منهما على الآخر، فهي كلها و�صائل 
تقدم املعرفة لالإن�صان وطرق للتعبري بو�صائط جديدة، م�صيفا 
اأن الث��ورة التكنولوجية قد اأع��ادت هيكلة العقل الإن�صاين 

متاما ومل توؤثر على املعرفة بطرائقها التقليدية.

اأما بخ�صو�ض الت�صاوؤل املتعلق بعملية طبع كتاب الطفل، 
فاأج��اب ممثل احلكومة اأن الطفل مه��م، غري اأن هناك اإهمال 
يف حياته الثقافية، ب�صبب اجتاه عدد كبري من النا�صرين لطبع 
كت��ب، يجدون فيها ربحا اأكر م��ن الكتب املتعلقة بالطفل، 
واأ�صاف اأنه م��ا مت طبعه للطفل يعد اأعمال جاهزة من بلدان 
اأجنبي��ة، يعاد طبعه��ا يف اجلزائر،م�ص��ريا اإىل اأن هناك بلدانا 
تن�ص��ر اأعدادا كبرية من الكتب املوجهة للطفل، حتتوي كلها 
على ق�ص�ض م�صتوحاة من تاريخ وثقافة تلك البلدان، فين�صاأ 
الطفل عندهم معززا بهذه الثقافة وي�صبح موؤمنا وحم�صنا من 
اأي تاأثري خارجي حني يكرب، واأفاد اأنه ولأهمية هذا املو�صوع، 
�صيتم ت�صجيع ودعم من ين�صر للطفل اأول، ثم دعم من ين�صر 
يف ال��رتاث والأدب اجلزائ��ري، واأكد اأنه مع ج��زاأرة الن�صر 

الذي يعتمد بالدرجة الأوىل على ثقافة البالد.
اأما فيما يخ���ض الن�صغالت املتعلقة باأزم��ة املقروئية يف 
اجلزائ��ر، اأجاب ممث��ل احلكومة اأنه مل يتم و�ص��ع اأي درا�صة 
علمي��ة متعلقة باإ�صكالي��ة »اإن كان اجلزائريون يق��راأون اأو ل 
يق��راأون«، واأ�ص��اف اأن هذا النوع م��ن الدرا�صات يجب اأن 
يتم م��ن طرف موؤ�ص�ص��ات متخ�ص�صة يف جم��ال الإح�صاء 
وال�صتطالع و�صرب الراأي، واأ�ص��ار اإىل اأن اجلزائريني يقروؤون 
ولك��ن يف الأماكن املغلق��ة كاملكتب��ات، وا�صتدل يف ذلك 
مبعر�ض الكتاب ال��دويل باجلزائر، الذي يعد املعر�ض الأكر 

مبيعا للكتب يف العامل العربي.
واأفاد ممثل احلكومة اأن الوزارة الو�صية �صتعمل على تعزيز 
عملية القراءة من خالل اإ�ص��راك و�صائل الإعالم العمومية 

واخلا�صة واإلزامها بالهتمام يف براجمها بالثقافة ودعمها.
اأم��ا ب�ص��اأن الت�ص��اوؤلت املتعلقة بدعم ترجم��ة وت�صدير 
الكتاب اجلزائ��ري اإىل اخلارج للتعري��ف بالثقافة اجلزائرية، 
فاأجاب ممثل احلكومة اأن عملية الرتجمة مكلفة، لكن ذلك 
مل مين��ع الوزارة الو�صية من ت�صجيعه��ا ودعمها، واأ�صاف اأن 
تكلفة الكتاب م��ن اللغة العربية اإىل اللغ��ة الفرن�صية ت�صل 
اإىل ع�ص��رة اأ�صع��اف احلق��وق املتح�صل عليها م��ن النا�صر، 
لوجود معايري حتكم هذه العملية، واأ�صار اإىل اأنه يجب درا�صة 
واقع الرتجمة يف بالدنا وتخ�صي���ض حيز مهم لها، واأ�صاد مبا 
قام��ت به املحافظة ال�صامية لالأمازيغية يف ترجمة العديد من 

الأعمال الأدبية ملوؤلفني جزائريني اإىل اللغة الأمازيغية.
اأم��ا ما تعلق بت�صجيع الكت��اب العلمي والتقني، فاأجاب 
ممثل احلكومة اأن��ه يعد مطلبا طبيعيا واأن��ه مدعم من الوزارة 
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الو�صي��ة، موؤكدا اأنه مع فك��رة ن�صر الأطروح��ات اجلامعية، 
و�صيعم��ل على و�ص��ع �صيا�صة وطنية لطب��ع املنتوج العلمي 
الأكادمي��ي بكل اأنواع��ه، واأ�ص��ار اإىل اأن وزارة الثقافة ترتكز 
بالدرجة الأوىل على املنتوج الثقايف الأدبي، مو�صحا اأن هناك 
ب��ادرة جديدة ظه��رت عند النا�صري��ن اجلزائريني املحرتفني 
تتمث��ل يف التخ�ص�ض يف ن�صر اأنواع معينة من الكتب، فنجد 
منه��م املتخ�ص�ض يف ن�صر الكتب القانوني��ة واملتخ�ص�ض يف 
الكتب التاريخية، واملتخ�ص�ض يف الكتب التقنية والعلمية.. 

اإلخ.
وبالن�صبة لإع��ادة طبع الكتب العلمي��ة والتقنية الواردة 
من اخلارج، اأف��اد ممثل احلكومة اأن تكلفتها باهظة، لرتباطها 
بعملية �صراء احلقوق، مقارنة با�صتريادها مبا�صرة من اخلارج.

اأما فيما يخ�ض الن�صغال املتعلق بالهتمام بن�صر الكتب 
الت��ي تعتم��د مذهب الإم��ام مال��ك، بالتن�صيق م��ع وزارة 
ال�ص��وؤون الدينية والأوقاف، فاأجاب ممثل احلكومة، اأنه يجب 
تعزيز هذا املذهب الذي وحد الأمة اجلزائرية ودعم ارتباطها 
بدينه��ا ومبعتقدها، وذل��ك دون اإغفال الإخ��وة الإبا�صيني، 
الذي��ن يقوم��ون بدور كب��ري يف احلفاظ على ه��ذه الوحدة، 
واأ�ص��ار اإىل اأن وزارة ال�صوؤون الديني��ة والأوقاف تقوم بجهد 
كب��ري يف هذا املجال واملتمثل يف عق��د الكثري من امللتقيات 
الوطنية والدولية وطب��ع عدد كبري من املوؤلفات التي تخ�ض 

املذهب املالكي.
وب�صاأن الأخذ بيد النا�صرين اجلدد ودعمهم، اأجاب ممثل 
احلكوم��ة، اأن الوزارة الو�صية تهتم به��م وتدعمهم، اإل اأنهم 
بحاج��ة اإىل املزيد من املهنية حتى ل ي�صبحوا جمرد و�صطاء 

بني الوزارة الو�صية واملكتبة.
وبخ�صو���ض الت�صاوؤلت املتعلقة مب�ص��روع مكتبة يف كل 
بلدية، اعتربه ممث��ل احلكومة م�صروعا طموحا، ت�صعى الدولة 
جاهدة لتحقيقه، اإل اأنه ويف مرحلة اأوىل، �صيتم املبادرة بفكرة 
كتاب لكل طفل، واأ�صار اإىل اأن هذه العملية تبداأ من البيت 
وتعزز داخل املدر�صة، م�صيفا اأنه اإذا مت توفري مكتبات داخل 

املدار�ض، فاإن الطفل بوا�صطتها �صي�صبح اأقرب للكتاب.
اأما ما تعلق مببادرة البلديات باإن�صاء مكتبات بلدية خا�صة 
بها �صمن ال�صندوق امل�صرتك للجماعات املحلية، فاأفاد ممثل 
احلكومة اأن عدد املكتبات املقيدة يف هذا العنوان هي 1141 
مكتب��ة، والذي يعني اأن هن��اك 400 بلدية بحاجة اإىل جهد 

لإن�صاء مكتباتها اخلا�صة.

وبخ�صو���ض م�ص��ري م�ص��روع اإن�ص��اء مكتب��ة ق�صنطين��ة 
الكربى، اأجاب ممث��ل احلكومة اأن امل�صروع قائم، والإ�صكال 
يكم��ن يف وج��ود حفريات اأثري��ة يف امل��كان املخ�ص�ض له، 
وحلني ا�صتكمال هذه احلفريات �صيكون للوزارة الو�صية راأي 
مفي��د يف هذه امل�صاألة، واأكد على حق مدينة ق�صنطينة يف اأن 

ت�صتفيد من م�صروع كهذا.
اأم��ا فيم��ا يخ���ض الن�صغ��ال املتعلق بحف��ظ املخطوط 
والكت��ب النادرة وتثمينها، فاأج��اب ممثل احلكومة اأن عملية 
جم��ع ال��رتاث واملخطوط م�صاأل��ة لبد منها، واأ�ص��ار اإىل اأن 
الهتم��ام بحفظ ال��رتاث و�صيانته ي��وؤدي اإىل حفظ ذاكرة 
الأمة، م�صيفا اأن الإح�صائيات املتعلقة بهذا املوروث الثقايف 
ت�صري اإىل امتالك اجلزائر اأكر من 35000 خمطوط يف منطقة 
اجلنوب وعلى كم هائ��ل اآخر موجود يف املكتبات التقليدية 
يف ال�صمال، بالإ�صاف��ة اإىل ما حتتويه املكتبة الوطنية، والذي 
يقدر ب� 4200 خمطوط، يخ�صع لتقنيات عالية الدقة للحفاظ 
عليه؛ واأكد اأنه �صيتم العمل على و�صع ت�صور لكيفية رقمنة 

هذا املوروث لال�صتفادة منه م�صتقبال.
ويف معر�ض رده دائما على ان�صغالت اأع�صاء املجل�ض، اأكد 
ممثل احلكومة مراجع��ة الدولة للفارق املتعلق ب�صعر الكتاب 
ودعمها لعملية التوزيع، كم��ا �صتعمل  الوزارة الو�صية على 
�صبط الإي��داع القانوين، حفاظا على امل��وروث الوطني من 
املوؤلفات، بالإ�صاف��ة اإىل ت�صجيع الن�صر يف اجلنوب، و�صرورة 
توف��ر دور الن�صر على جلنة قراءة وم�صلحة للرتويج ملا تن�صره، 
واأ�ص��ار اأي�صا اإىل �صرورة حتفيز النا�صرين من خالل رفع ن�صبة 

حقوق املوؤلف.
ويف الأخ��ري، اأ�صار ممث��ل احلكوم��ة اإىل التظاهرات التي 
�صتحت�صنه��ا اجلزائ��ر واخلا�صة بحقل الكت��اب، واملتمثلة يف 
احت�ص��ان اجلزائر لثالثة معار�ض مو�صمي��ة للكتاب، ت�صمل 
كت��اب الطفل واملعر���ض املدر�صي، بالإ�صاف��ة اإىل ال�صالون 
ال��دويل للكت��اب، الذي اأكد اأن��ه �صيكون حدث��ا مميزا هذه 
ال�صن��ة، م��ن خ��الل ا�صت�صافة قام��ات اأدبية عاملي��ة، وكذا 
معر�ض الكتاب الذي �صتحت�صن��ه مدينة ق�صنطينة يف نهاية 
ال�صن��ة اجلارية، مع اإحي��اء الذك��رى 1010 لرحيل ال�صاعر 

العربي الكبري اأبو الطيب املتنبي.

راأي اللجنة
اإن اللجن��ة وهي تختت��م درا�صتها لن���ض القانون املتعلق 
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باأن�صط��ة و�صوق الكتاب،  توؤكد اأهمية هذا الن�ض الذي يعد 
اأحد الركائز الأ�صا�صي��ة يف البناء الثقايف واملعريف للمجتمع، 
والذي ت�صع��ى الدولة جاهدة لأن يك��ون م�صايرا ملتطلبات 
الع�صرنة، وذلك بجعل �صوق الكتاب �صوقا رائدة  تقوم على 

اجلودة والتنوع  وفق املقايي�ض العاملية.
و تثم��ن اللجن��ة جمم��ل الأح��كام التي ج��اء بها ن�ض 
القانون، ل�صيما املتعلقة منها بو�صع الآليات الكفيلة لتعميم 
القراءة بني اجلميع، جت�صيدا ملفهوم اخلدمة العمومية للثقافة، 
وت�صجي��ع الُكَت��اب واملُوؤَلف��ني اجلزائريني ودعمه��م ملواكبة 
حركة الإبداع، وم�صاعفة الإنتاج الوطني وحت�صينه ا�صتجابة 

لالحتياجات الثقافية والرتبوية للمواطن.
كم��ا تنوه بتكري���ض مبداأ دعم الدول��ة لإي�صال الكتاب 
ب�صع��ر موح��د اإىل املناطق البعيدة، �صمان��ا لتوفره يف جميع 
اأرج��اء الوطن ويف ظروف مماثلة، وك��ذا تطوير املهن واحلرف 
املرتبط��ة به لرتقي��ة ال�صناع��ة الوطنية للكت��اب وكذا حتفيز 
ال�صتثم��ار يف جم��ال الكت��اب ملن��ح �صوق الكت��اب بعدا 

اقت�صاديا.
التو�صيات

بعد درا�صتها ملختلف الأحكام التي ت�صمنها ن�ض القانون 
وال�صتماع اإىل مداخالت الأع�ص��اء خالل اجلل�صة العامة، 

تو�صي اللجنة مبا يلي:
� �ص��رورة الإ�ص��راع يف اإ�ص��دار الن�صو���ض التنظيمي��ة 

املذكورة يف ن�ض هذا القانون.
� الإ�صراع يف تفعيل عمل املركز الوطني للكتاب.

� �صرورة و�صع اآليات جديدة، لها طابع ال�صتمرارية وغري 
املنا�صباتية لرتقية الإبداع وحتفيز املبدعني.

� ت�صجي��ع الرتجم��ة م��ن خ��الل تر�صيم جائ��زة �صنوية 
لرتجمة الكتب.

� دع��م ن�صر اأبحاث املاج�صت��ري والدكتوراه لإنتاج كتاب 
يحمل بحثا جزائريا.

� دع��م وترقي��ة الكتاب املكي��ف ل��ذوي الحتياجات 
اخلا�صة.

� ت�صجيع الكتاب العلمي والفكري لرفع امل�صتوى املعريف 
والثقايف للمجتمع اجلزائري.

� �ص��رورة التن�صي��ق م��ع وزارة الرتبي��ة الوطني��ة، لو�صع 
مقايي�ض خا�صة ت�صبط ن�صر الكتاب املدر�صي.

�  وجوب التن�صيق م��ع وزارة ال�صوؤون الدينية والأوقاف 

لن�صر الكتب التي تعتمد مذهب الإمام مالك وتوزيعها على 
نطاق وا�صع.

� ت�صجي��ع ت�صدير الكتاب اجلزائري اإىل اخلارج للتعريف 
بالثقافة اجلزائرية.

� اإن�ص��اء هيئة على م�صت��وى وزارة الثقافة، خا�صة مبراقبة 
واإنتاج الكتاب املوجه لالأطفال.

ذلك��م، �صيدي رئي���ض جمل�ض الأمة املح��رتم، زميالتي 
زمالئي اأع�ص��اء جمل�ض الأمة املوقر، ه��و التقرير التكميلي 
ال��ذي اأعدته جلنة الثقاف��ة والإعالم وال�صبيب��ة وال�صياحة، 
ملجل�ض الأم��ة، حول ن���ض القانون املتعل��ق باأن�صطة و�صوق 

الكتاب و�صكرا لكم.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد مقرر اللجنة املخت�صة على 
قراءته التقرير التكميلي الذي اأعدته اللجنة يف املو�صوع.

ننتقل الآن اإىل عملية حتدي��د املوقف من م�صروع الن�ض 
املذكور؛ وما دامت معطيات واإجراءات عملية حتديد املوقف 
والت�صويت هي ذاتها، اأعر�ض عليكم م�صروع القانون املتعلق 

باأن�صطة و�صوق الكتاب للت�صويت عليه بكامله:
� الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكرا.
� الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم....... �صكرا.
� الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم........... �صكرا.

التوكيالت:
� الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكرا.
� الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم....... �صكرا.
� الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم........... �صكرا.
وكما لحظت��م، فاإن ال�صيدات وال�ص��ادة اأع�صاء جمل�ض 
الأمة قد �صادقوا على م�صروع هذا القانون ما عدا ع�صوين.

وعليه، اأعترب باأن ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة 
قد �صادق��وا بالأغلبية على م�صروع القان��ون املتعلق باأن�صطة 
و�صوق الكتاب، اأ�صاأل ال�صي��د الوزير هل يريد اأخذ الكلمة 

يف املو�صوع؟ تف�صل.

ال�شيد وزير الثقافة: �صكرا �صيدي الرئي�ض.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

اأ�صحاب املعايل، زمالئي ال�صادة الوزراء،
ال�صيد رئي�ض جلن��ة الثقافة والإعالم وال�صبيبة وال�صياحة 

وكل اأع�صاء اللجنة املحرتمون،
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ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة الأفا�صل،
اإننا نقدر عاليا ت�صويت هيئتكم املوقرة على قانون اأن�صطة 
و�ص��وق الكتاب، ونعترب ه��ذا املوقف الإيجاب��ي دفعا مهما 
لقطاع الثقافة ومتكينه من ن�ض قانوين مهم من �صاأنه اأن يعزز 
جه��ود الدولة يف الهتمام والنه�ص��ة والتطور، وكذا تنظيم 
�ص��وق الكتاب بتحديد م�صوؤولية الأطراف التي تتدخل يف 

�صناعته وتوزيعه.
اإن ه��ذا القان��ون، باإيجاز، ميثل قيم��ة م�صافة يف منظومة 

الت�صريع املتعلق بالثقافة والإبداع.
اأخريا، اأجدد �صكري لل�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض 
الأم��ة واأعدهم بالعم��ل على تفعيله ب�ص��ورة مهنية، خدمة 

للثقافة واملجتمع و�صكرا لكم.

ال�شي��د الرئي���ص: �صكرا لل�صي��د الوزير؛ اأ�ص��األ ال�صيد 
رئي�ض اللجنة املخت�صة هل يريد اأخذ الكلمة؟ تف�صل.

ال�شيد رئي�ص اللجن��ة املخت�شة: �صكرا �صيدي الرئي�ض، 
املحرتم، الفا�صل.

ب��ودي اأن اأ�صكر الزمالء الأع�ص��اء وكل الإخوة اأع�صاء 
اللجن��ة عل��ى م�صاهمته��م يف املناق�صة اجلادة له��ذا الن�ض 
واأ�صكر كذلك كل من �صاهم من بعيد اأو من قريب يف هذا 

الإجناز الكبري الذي هو بحاجة اإليه القطاع.
وب��دوري اأهن��ىء ال�صيد الوزير وكل ال��وزارة على الثقة 
الت��ي و�صعها فيهم فخامة رئي���ض اجلمهورية و�صكرا �صيدي 

الرئي�ض.

ال�شي��د الرئي�ص: �صكرا لل�صي��د رئي�ض اللجنة املخت�صة؛ 
�صكرا لأع�ص��اء اللجنة، �صكرا لل�صيد الوزي��ر وكافة اأع�صاء 

املجل�ض على م�صادقتهم على هذا القانون.
ننتق��ل الآن اإىل املل��ف الثال��ث، وه��و الت�صويت على 
م�ص��روع القان��ون املتعلق بحماي��ة الطفل، واأحي��ل الكلمة 
مبا�ص��رة اإىل ال�صيد مق��رر جلنة ال�صوؤون القانوني��ة والإدارية 
وحق��وق الإن�ص��ان، ليقراأ عل��ى م�صامعنا م�صم��ون التقرير 

التكميلي الذي اأعدته اللجنة يف املو�صوع.

ال�شي��د مقرر اللجنة املخت�ش��ة: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ 
ب�ص��م اهلل الرحم�ن الرحيم وال�ص��الة وال�صالم على �صيدنا 

حممد وعلى اآله.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام،

ال�صادة الوزراء،
ال�صيد ممثل وزارة الدفاع،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة املحرتمون،
اأ�صرة الإعالم،

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

ي�صرفني اأن اأعر�ض على جمل�صنا املوقر، م�صمون التقرير 
التكميل��ي الذي اأعدته جلن��ة ال�صوؤون القانوني��ة والإدارية 
وحقوق الإن�ص��ان، ملجل�ض الأمة، حول ن�ض القانون املتعلق 

بحماية الطفل.
املقدمة

مل تك��ن فكرة و�صع اإطار قانوين للطفل وليدة اليوم، بل 
كانت امت��دادا ل�صنوات طويلة، بذلت فيه��ا الدولة جهودا 
كبرية من اأجل تر�صيخها، واأكدها اإحلاح ال�صيد فخامة رئي�ض 
اجلمهوري��ة يف العديد من املنا�صب��ات، من خالل توجيهاته 
املتك��ررة ب�صرورة جت�صيدها وو�صع اإط��ار قانوين لها، يوؤ�ص�ض 
لرعاي��ة الطفل وحمايته من الأخط��ار التي تتهدده، يف ظل 
التحولت الكبرية التي ت�صهدها بالدنا والتغري الجتماعي 
ال�صريع الذي يعرفه جمتمعنا وكذا امل�صكالت امل�صاحبة له.
وعلي��ه، ب��ادرت احلكومة بتق��دمي م�صروع قان��ون متعلق 
بحماي��ة الطفل، يج�صد تلك التوجيهات، وهو الن�ض الذي 
اأحاله ال�صي��د عبد القادر بن �صال��ح، رئي�ض جمل�ض الأمة، 
على جلن��ة ال�صوؤون القانوني��ة والإدارية وحق��وق الإن�صان، 
فدر�صته وناق�صت��ه واأعدت بخ�صو�صه تقري��را متهيديا، �صبق 
واأن ا�صتمعت��م اإىل م�صمونه يف اجلل�ص��ة العامة التي عقدت 
�صباح يوم الأحد 14 جوان 2015، برئا�صة رئي�ض املجل�ض، 
خ�ص�صت ملناق�صته، وا�صتمعتم فيه��ا اأي�صا اإىل عر�ض حوله 
قدم��ه ممثل احلكومة، ال�صيد طاه��ر خاوة، وزير العالقات مع 

الربملان، نيابة عن وزير العدل، حافظ الأختام.
لقد حظي الن�ض بنقا�ض م�صتفي�ض، تطرق الأع�صاء فيه 
اإىل اأهمية الن�ض والأحك��ام التي ت�صمنها واإىل امل�صكالت 
التي تعرت�ض الطفولة، واأكدوا اأن الق�صاء عليها يكون بتوفر 
جمموعة من العوام��ل، يف مقدمتها عودة الأ�صرة اإىل دورها 
الأ�صا�ص��ي يف تربية الن�ضء، بع��د تراجعها امللحوظ عن هذا 
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الدور، مما ف�صح املجال وا�صعا اأمام انت�صار الكثري من الظواهر 
ال�صلوكية غري ال�صوية.

ه��ذا، وقد تابعت اللجنة النقا�ض الذي دار على م�صتوى 
اجلل�ص��ة العامة، وعكفت ف��ور انتهائها عل��ى درا�صة وحتليل 
م�صامني مداخالت الأع�صاء، يف جل�صة عمل عقدتها مبكتبها 
برئا�صة ال�صيد خمتار زروايل، رئي�ض اللجنة، وا�صتكملت فيها 
اإع��داد هذا التقرير التكميلي وو�صع��ت اللم�صات الأخرية 
عليه، وقد ت�صمن: مقدمة، الن�ض والنقا�ض العام الذي اأثري 

حوله، راأي اللجنة والتو�صيات.
الن�ض والنقا�ض العام الذي اأثري حوله

احلكومة: ممثل  عر�ض   -  1
قب��ل �صروعهم يف مناق�صة الن�ض، ا�صتمع اأع�صاء املجل�ض 
اإىل عر���ض قدمه ممثل احلكومة حول ن�ض القانون، تطرق فيه 
اإىل خمتلف املحاور التي ت�صمنها الن�ض وخ�صها ب�صرح واف 

ودقيق.
الأع�صاء: ومالحظات  وان�صغالت  اأ�صئلة   -  2

اإ�صته��ل معظ��م الأع�ص��اء مداخالتهم بتثم��ني الن�ض 
وعددوا اإيجابياته الكث��رية بالن�صبة للطفولة، اإل اأن ذلك مل 
مينعهم من طرح بع�ض الأ�صئل��ة والن�صغالت واملالحظات 
الت��ي يرون اأنها على قدر كبري من الأهمية وت�صتحق ت�صليط 
املزي��د من ال�ص��وء عليها، كم��ا �صمن��وا مداخالتهم بع�ض 
التو�صي��ات، تعزيزا للن�ض وخدمة للطفول��ة، وهو ما احتوته 

النقاط الآتية:
اأن و�صائ��ل الإع��الم والأنرتنت ت�صكل  األ ت��رون   � 1

خطورة كبرية على تربية الأطفال؟
2 � يالح��ظ تراج��ع دور الأ�ص��رة يف تربي��ة الأطف��ال 

ومتابعتهم.
القانون  اقرتاح م�صروع هذا  الأجدر  اأمل يك��ن من   �  3

من قبل الوزارة املكلفة باحلماية الجتماعية؟
اإح��داث هيئة وطني��ة حلماية وترقية  اأن  ت��رون  األ   �  4
الطفول��ة ل��دى الوزي��ر الأول، �صيثقل كاهله مبه��ام اأخرى 
اإ�صافي��ة، اأمل يك��ن م��ن الأف�ص��ل اإحلاقها بال��وزارة املكلفة 

باحلماية الجتماعية؟
5 � ملاذا ل ميكن الطعن يف الأوامر املن�صو�ض عليها يف 

املادتني 40 و41 من ن�ض القانون؟
الن���ض ركزت على  اأن معظ��م مواد هذا  6 � يالح��ظ 
الطاب��ع اجلزائي، وجتاهلت الطابع الرتب��وي وال�صو�صيولوجي 

للطفل.
الن�ض اجلمعيات  اأحكام هذا  � ملاذا مل يدرج �صمن   7

التي تن�صط يف جمال حقوق الطفل؟
احلكومة: ممثل  رد   -  3

اإبت��داأ ممث��ل احلكوم��ة رده عل��ى مداخ��الت الأع�صاء، 
با�صتعرا���ض الإط��ار الع��ام للن���ض ومرجعيت��ه واملب��ادىء 
الأ�صا�صي��ة التي يقوم عليها، موؤكدا اأنه ياأتي على اإثر املعاينة 
امليدانية للت�صريع ال�ص��اري املفعول والذي يعود اإىل �صنوات 
ال�صبعيني��ات، اأي من��ذ اأكر م��ن اأربعني �صن��ة على ممار�صة 
ق�صاء الأحداث، وهي املدة التي �صمحت للق�صاء اجلزائري 
باكت�صاب جتربة كبرية، مو�صحا اأن الن�ض يثمن هذه التجربة 
ويق��رتح تدعيمه��ا باأح��كام جدي��دة اأثبت��ت جناعتها على 
امل�صت��وى الدويل، م�ص��ريا اإىل اأن اإعداده ق��د ا�صتغرق عدة 
�صنوات، و�صارك فيه خ��رباء من قطاعات وزارية وفاعلون يف 

املجتمع املدين وخمت�صون يف جمال حقوق الطفل.
ويف مو�ص��وع مت�ص��ل، تطرق ممثل احلكوم��ة اإىل اأهداف 
ن���ض هذا القان��ون، موؤك��دا اأن املرجعية الأولي��ة لن�ض هذا 
القانون،ه��ي مب��ادىء وقيم ديننا احلني��ف وتقاليد واأعراف 
جمتمعنا، وكذا الد�صتور والتفاقي��ات التي �صادقت عليها 
بالدنا يف ه��ذا املجال، والتي تراع��ي خ�صو�صيات املجتمع 

اجلزائري.
اأما رده على مداخ��الت الأع�صاء، فاأو�صح فيه باخت�صار 

ما يلي:
� فيم��ا يتعلق بتاأثري و�صائل الإع��الم والأنرتنت يف تربية 
الطفل، اأو�ص��ح اأن التعديالت والتتميم��ات التي اأدخلت 
عل��ى قان��ون العقوبات �صن��ة 2014، تكفل��ت بذلك، فقد 
ن�صت على جترمي اختطاف الق�صر وبيع الأطفال وا�صتغاللهم 
يف امل��واد الإباحي��ة، كما �ص��ددت العقوبات املق��ررة جلرمية 
حتري���ض الق�صر على الف�صق والدعارة، والن�ض بذلك يحيل 
يف اأحكام��ه اجلزائية على قان��ون العقوبات فيما يتعلق بهذه 

اجلرائم.
ويف نف�ض ال�صياق، اأو�صح ممث��ل احلكومة اأن الن�ض مينع، 
حتت طائلة املتابع��ات اجلزائية، ا�صتعمال الطفل يف وم�صات 
اإ�صهارية اأو اأف��الم اأو �صور اأو ت�صجيالت، مهما كان �صكلها، 
اإل برتخي���ض من ممثل��ه ال�صرعي وخارج ف��رتات الدرا�صة، 
وذلك به��دف حماية الطف��ل ومنع ا�صتغالله ع��رب و�صائل 
الإع��الم املختلفة و�صمان حماية حيات��ه اخلا�صة، كما ي�صع 
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الن���ض على عات��ق الدولة واجب ال�صه��ر على �صمان عدم 
اإ�صرار املعلومة التي توجه للطف��ل بتوازنه البدين والنف�صي 

والفكري، وذلك مهما كانت و�صيلة الإعالم امل�صتعملة.
� وبخ�صو�ض الت�ص��اوؤل املتعلق باجلهة التي بادرت بن�ض 
هذا القان��ون، اأكد ممث��ل احلكومة اأنه اقرتح م��ن قبل وزارة 
الع��دل، بتكلي��ف م��ن احلكومة، لأن��ه متعل��ق بفئتني من 
الأطف��ال تعرفان �صعوب��ة يف التكي��ف الجتماعي، وهما: 
فئة الطفولة يف خط��ر والطفولة اجلانحة، واللتان ن�ض القانون 
ب�صاأنهما على اإجراءات خا�ص��ة ومرنة، تكفل حماية وا�صعة 
لهما، �صواء اأكان��ت حماية اجتماعية اأو ق�صائية، كما اأو�صح 
اأن الن�ض يوؤ�ص�ض ل�صرتاتيجية جديدة للتعامل مع الأطفال 
يف بالدن��ا، تل��زم جمي��ع القطاع��ات الوزاري��ة واجلمعيات 
جت�صيده��ا حلماي��ة الأطفال، كل يف جم��ال اخت�صا�صه، واأن 
تتح��رك اآليات احلماي��ة كلما وجد الطف��ل يف خطر، وعلى 
�صبي��ل املثال، فاإن الطفل املري�ض ال��ذي يحرم من حقه يف 
املتابع��ة ال�صحية، يلزم جميع م�صالح الدول��ة، وعلى راأ�صها 
وزارة ال�صح��ة، التكفل به وتقدمي امل�صاعدة ال�صحية الالزمة 

له.
� وب�صاأن ال�ص��وؤال املتعلق باأ�صباب اإح��داث هيئة وطنية 
حلماية وترقي��ة الطفولة لدى الوزير الأول، اأو�صح اأن املعاينة 
امليداني��ة اأب��رزت وجود العدي��د من الهي��اكل واملوؤ�ص�صات 
والهيئات التي تتدخل وتن�صط يف جمال حماية الطفل، غري 
اأنه ل يوجد هيكل ين�صق تلك املجهودات، وهو ما ا�صتدعى 
اإن�ص��اء هيئة وطني��ة حلماية وترقية الطفول��ة، يراأ�صها املفو�ض 
الوطني حلماية الطفولة، وحددت املادة 13 اأهم �صالحياته، 
وعليه، فاإن ال�صالحيات املخولة لهذه الهيئة تقت�صي اإحداثها 
لدى الوزير الأول، واأل تكون تابعة لأية وزارة، لأنها تتعامل 

مع جميع الإدارات وطنيا وحمليا.
� وحول احلماية ال�صحية للطفل، اأكد اأن ال�صحة الإجنابية 
وحماية الأمومة والطفولة م��ن الأولويات الوطنية يف جمال 
ال�صحة وال�صكان، وقد مت اإدراجها �صمن الأهداف ال�صيا�صية 

لل�صحة العمومية يف قانون حماية ال�صحة وترقيتها.
� اأم��ا بخ�صو�ض عدم قابلية الأوام��ر املن�صو�ض عليها يف 
املادتني 40 و41 لأي طريق من طرق الطعن، اأكد اأن الأوامر 
التي يتخذه��ا قا�صي الأح��داث، مبوجب اأح��كام املادتني 
املذكورتني، ه��ي تدابري حماية خا�ص��ة بالأطفال املعر�صني 
للخط��ر، وهي اأوامر ل تكت�صي حجي��ة ال�صيء املق�صي فيه، 

لذلك فهي غري قابلة لأي طعن، لكنها اأوامر قابلة للمراجعة 
م��ن قبل قا�صي الأحداث، يف اأي وقت وتلقائيا اأو بناء على 

طلب وكيل اجلمهورية اأو الطفل اأو ممثله ال�صرعي.
� وح��ول ال�صتف�صار عن اأ�صب��اب تخ�صي�ض معظم مواد 
الن�ض للطاب��ع اجلزائي، اأو�صح اأن الإط��ار القانوين ال�صاري 
املفع��ول، املتعلق بحماية الطفل، ين�ض حاليا على اإجراءات 
ق�صائي��ة حلماية الأطفال يف خط��ر اأو الأطفال اجلانحني، يف 
حني يقرتح هذا الن�ض ا�صتحداث حماية اجتماعية لالأطفال 
يف خط��ر، ق�صد اإبع��اد هذه الفئة من الأطف��ال عن املحاكم 
وعن الإجراءات الق�صائية، وتهدف هذه احلماية اإىل مرافقة 
الأ�صرة يف تربية ورعاية الطفل ورفع اخلطر عنه، بالتن�صيق مع 

الهيئات املكلفة باحلماية الجتماعية وامل�صوؤولني املحليني.
- كم��ا اأ�صار ممثل احلكوم��ة اإىل الهيئات التي تتوىل هذه 
احلماي��ة وكيفيات تدخلها والق��رارات التي ميكنها اتخاذها، 
موؤك��دا اأن الأحكام ال��واردة يف هذا الن�ض ج��اءت �صاملة 
وكاملة، حتدد بدقة اإجراءات احلماي��ة الجتماعية لالأطفال 
يف خط��ر، اأم��ا احلماية الق�صائي��ة، فاإنها تخ���ض الأطفال يف 
خط��ر الذين مل تنجح معهم احلماي��ة الجتماعية والأطفال 

اجلانحني.
واختتم ممثل احلكومة ردوده بالقول: اإن ن�ض هذا القانون 
�صيك��ون � ل حمال��ة � لبن��ة اأخ��رى ت�ص��اف اإىل منظومتنا 
القانوني��ة، لتدع��م فئة ح�صا�ص��ة من املجتم��ع، لطاملا اأولها 

فخامة رئي�ض اجلمهورية العناية والرعاية الالزمتني.
راأي اللجنة

يع��د ن�ض القان��ون املتعل��ق بحماية الطفل خط��وة هامة 
عل��ى الطري��ق ال�صحي��ح، واإجن��ازا ي�ص��اف اإىل الإجن��ازات 
والإ�صالح��ات التي قامت وتقوم به��ا الدولة اجلزائرية، من 
اأج��ل حماي��ة اأطفالها و�ص��ون كرامتهم واح��رتام حقوقهم 
ومراعاة احتياجاتهم وتنمية قدراتهم، فالن�ض مبا ت�صمنه من 
اأح��كام، ي�صكل بالتاأكيد الإط��ار الت�صريعي املالئم للحماية 
الجتماعي��ة والق�صائي��ة للطف��ل، وير�ص��ي قواع��د واآليات 
جديدة تتما�صى مع اأح��كام الد�صتور واملعاهدات واملواثيق 
الدولية الت��ي �صادقت عليها اجلزائر، والتي تهدف كلها اإىل 

حماية الطفل وترقيته.
وم��ن هذا املنظ��ور، تثمن اللجنة عاليا ن���ض هذا القانون 
والأح��كام الت��ي ت�صمنه��ا، وبخا�ص��ة منها، تل��ك املتعلقة 
باإحداث هيئ��ة وطنية حلماية وترقي��ة الطفولة، حتديد قواعد 
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احلماي��ة الق�صائية لالأطفال يف حال��ة خطر، تكري�ض احلماية 
الق�صائي��ة لفئ��ة الطفولة اجلانح��ة وتكري�ض اآلي��ات احلماية 
داخل املراكز املتخ�ص�صة يف اإيواء الأطفال املعر�صني للخطر 

اأو اجلانحني.
ومن اأجل اأن يجد الن�ض التفاعل الإيجابي الالزم معه، 
ت�صدد اللجنة على �صرورة ا�صتعمال و�صائل الإعالم املختلفة، 
العمومية منها واخلا�صة، باللغتني العربية والأمازيغية، ل�صرح 
اأحكامه واأهدافه وغاياته النبيلة، والتي ل ريب يف اأن الرباءة 

يف حاجة ما�صة اإليها.
التو�صيات

بع��د درا�صته��ا ومناق�صتها لن�ض القان��ون املتعلق بحماية 
الطف��ل، وا�صتماعها اإىل مداخالت اأع�صاء جمل�صنا املوقر يف 
اجلل�صة العامة، �صجل��ت اللجنة بع�ض التو�صيات التي ترى 

التكفل بها �صروريا وهي:
املتعلقة  التطبيقية  الن�صو���ض  اإ�صدار  الإ�ص��راع يف   �  1

بن�ض هذا القانون.
2 � �صرورة ا�صتعمال و�صائل الإعالم املختلفة، العمومية 
منه��ا واخلا�ص��ة، باللغت��ني العربي��ة والأمازيغي��ة، للتعريف 
باأبع��اد هذا الن�ض و�ص��رح اأحكامه وتو�صي��ح اأهدافه النبيلة 

والآليات اجلديدة التي ت�صمنها.
3 � �ص��رورة تفعي��ل دور املجتم��ع امل��دين يف التوعية 
والتح�صي���ض، لي�صاهم ب��دوره اإىل جان��ب الدولة يف حماية 

الطفولة.
ذلكم، �صي��دي رئي�ض جمل�ض الأم��ة املحرتم، زميالتي، 
زمالئي اأع�ص��اء جمل�ض الأمة املوقر، ه��و التقرير التكميلي 
ال��ذي اأعدت��ه جلنة ال�ص��وؤون القانوني��ة والإداري��ة وحقوق 
الإن�ص��ان، ملجل�ض الأمة، حول ن���ض القانون املتعلق بحماية 

الطفل وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته و�صكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد مقرر اللجنة املخت�صة على 
قراءت��ه التقرير التكميلي الذي اأعدت��ه اللجنة يف املو�صوع، 
وال�صك��ر � طبعا � مو�صول لل�صيدات وال�صادة الذين �صاركوا 

يف درا�صة هذا القانون، اأع�صاء املجل�ض واأع�صاء اللجنة.
ومل��ا كانت اجلوان��ب املتعلق��ة بالإجراءات ه��ي واحدة 
واملعطي��ات اخلا�ص��ة باجلل�صة ه��ي ذاتها ومل تتغ��ري، ننتقل 
مبا�ص��رة اإىل الت�صوي��ت، واأعر���ض عليكم م�ص��روع القانون 

املتعلق بحماية الطفل للت�صويت عليه بكامله:

� الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكرا.

� الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم....... �صكرا.

� الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم.......... �صكرا.
التوكيالت:

� الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكرا.

� الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم....... �صكرا.

� الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم.......... �صكرا.
النتيجة:

امل�صوتون بنعم: 121 �صوتا.
امل�صوتون بال: 00 ل �صيء.

المتناع: )02( �صوتان.
وعليه، اأعترب باأن ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة 

قد �صادقوا على القانون املتعلق بحماية الطفل بالأغلبية.
�صكرا للجميع؛ ال�صيد الوزير هل تريد اأخذ الكلمة؟

ال�شي��د وزي��ر الع��دل، حاف��ظ الأختام: �صك��را لل�صيد 
الرئي���ض؛ ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على 

ر�صوله الكرمي.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة املحرتمون،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،
ي�صرفن��ي اأن اأع��رب لك��م جميع��ا عن جزي��ل ال�صكر 
والتقدي��ر على م�صادقتك��م على ن�ض ه��ذا القانون املتعلق 
بحماي��ة الطفل، وال��ذي ل�صك اأنه يع��زز الرت�صانة القانونية 
الوطنية حلماي��ة الطفل، وي�صكل لبنة جدي��دة، ت�صاف اإىل 
ال�ص��رح القانوين الوطن��ي، وياأتي ليع��زز املكا�صب املحققة 
يف ه��ذا املجال، خ��الل ال�صنوات الأخ��رية، يف اإطار تنفيذ 
برنامج فخامة رئي�ض اجلمهورية، املتعلق بتعزيز حقوق الطفل 

وحمايته.
اإن تعمي��ق الإ�صالح��ات التي بادرت به��ا احلكومة، يف 
جم��ال اإ�صالح العدالة، يف جميع املحاور، وخا�صة يف املحور 
الأول املتعل��ق بتكييف املنظومة الت�صريعية، هي اإ�صالحات 
ل منا�ض منها، من اأجل دفع اجلزائر نحو املزيد من التقدم.

اإن م�صادقتك��م على هذا الن�ض، تتزام��ن مع الحتفال 
باليوم الإفريقي للطفل.

يحتف��ل به الطف��ل اجلزائري ه��ذه ال�صن��ة، يف ظل هذا 
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املك�صب اجلديد ال��ذي من �صاأنه الرق��ي بالت�صريع الوطني 
للطفول��ة اإىل م�صتوى الت�صريعات الأخرى الع�صرية، وجعله 
متطابق��ا مع املعاي��ري الدولي��ة املعمول بها يف ه��ذا املجال، 
وتكييف��ه مع اللتزام��ات التفاقي��ة لبالدن��ا، ول�صيما مع 
اتفاقي��ات حقوق الطف��ل، يف اإطار مب��ادىء ثقافة املجتمع 

اجلزائري.
�صيدي الرئي�ض،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر،
تكمن اأهمية ن�ض هذا القانون، يف كونه يراعي � يف اآليات 
احلماية التي جاء بها � تقاليد وعادات جمتمعنا، وي�صع اإطارا 
قانونيا �صامال حلماية الطفل، يجمع بني احلماية الجتماعية 

واحلماية الق�صائية ويراعي خ�صو�صيات الطفل.
م��ن مميزات الن�ض اأي�ص��ا، اأنه يج�ص��د حماية الطفل يف 
و�صطه الأ�صري، وي�صع قواعد ملرافقة الأ�صرة وم�صاعدتها يف 
تربية ورعاية الطفل، وذلك � بالطبع � مبعاجلة اأو�صاع الطفل 
وحتقيق م�صلحت��ه الف�صلى وتوفري الظ��روف املنا�صبة لنموه 
ورفاهيته، ولأول مرة ياأتي مببداأ اأ�صا�صي وذلك باإلزام الدولة 
والهيئ��ات العمومية املعنية مب�صاع��دة الأ�صر، اأقول مب�صاعدة 
الأ�ص��ر ماديا ومعنويا، مب��ا يعود على حت�ص��ني الظروف التي 
ت�صاعد عل��ى  منو الطفل وحمايته، وخا�ص��ة بالن�صبة لالأ�صر 
الت��ي تعاين من ظروف �صعبة، فما �صادقت��م عليه هو اإلزام 
للدول��ة وهيئاته��ا بتقدمي ه��ذه امل�صاعدة الت��ي مل تكن يف 

الت�صريع ال�صاري املفعول.
يت�صم��ن اأي�ص��ا ه��ذا الن���ض اأحكاما وقواع��د جديدة، 
تكر�ض لأول مرة يف بالدنا وتاأخذ بعني العتبار �صن الطفل 
واحتياجاته، من خالل اإن�صاء هيئ��ة املفّو�ض الوطني الذي 
يتوىل احلماي��ة الجتماعي��ة للطفل، ومن خ��الل تكري�ض 
وج��وب م�صاع��دة الطفل مبحام اأم��ام ال�صبطي��ة الق�صائية، 
وتقرير اآلية الو�صاطة كو�صيلة جديدة لف�ض اخل�صومة اجلزائية 
تعطي الأولوي��ة لبقاء الطفل يف كن��ف اأ�صرته، ومن خالل 
اأي�ص��ا الن�ض على حمو العقوب��ات املحكوم بها على الطفل 
من �صحيفة ال�صوابق الق�صائية، بعد بلوغه �صن الر�صد، ق�صد 
اإع��ادة اإدماج الطفل اجلان��ح يف املجتمع، واإزالة كل ما ميكن 

اأن يوؤثر عليه يف حياته، بعد بلوغه �صن الر�صد اجلزائي.
فم��رة اأخرى، اأ�صكر ال�صي��دات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض 
الأمة على هذه امل�صادقة وال�صكر مو�صول اإىل ال�صيد رئي�ض 
اللجن��ة واأع�صائها عل��ى اجلهد الذي بذل��وه يف درا�صة هذا 

الن�ض، ف�صكرا جزيال.

ال�شي��د الرئي���ص: �صكرا لل�صي��د الوزير؛ اأ�ص��األ ال�صيد 
رئي�ض اللجنة املخت�صة هل يريد اأخذ الكلمة؟ تف�صل.

ال�شي��د رئي�ص اللجن��ة املخت�شة: �صك��را �صيدي رئي�ض 
جمل���ض الأم��ة املح��رتم وال�صك��ر مو�ص��ول اإىل زميالتي 
وزمالئي اأع�صاء املجل�ض املوقر، على تدخالتهم فيما يخ�ض 

ن�ض م�صروع القانون.
بداي��ة، اأتوج��ه بالتهنئ��ة اإىل معايل وزي��ر الثقافة ومعايل 
وزير العالقات م��ع الربملان، على تعيينكم على راأ�ض هذين 
القطاع��ني واأق��ول لك��م هنيئا لك��م ، وفقك��م اهلل ملا يحبه 

وير�صاه.
اأتوج��ه اأي�ص��ا اإىل ال�صي��د مع��ايل وزير الع��دل، حافظ 
الأختام، واأقول له هنيئا لكم على جتديد الثقة يف �صخ�صكم 
الك��رمي على راأ�ض ه��ذا القطاع، ه��ذا اإن دل اإمنا يدل على 
الإ�صالح��ات العميق��ة التي تقوم��ون بها عل��ى راأ�ض هذا 
القطاع، �صواء من ناحية ع�صرنة القوانني، اأو من ناحية حتيني 

امل�صاريع القانونية لهذا القطاع.
اإن ه��ذا القان��ون جاء ليدعم فئة ح�صا�ص��ة من املجتمع، 
لطامل��ا اأوله��ا فخامة رئي���ض اجلمهوري��ة العناي��ة والرعاية 
الالزمت��ني، ميكن القول اإنه يعد اإح��دى ثمار الإ�صالحات 
التي عرفه��ا قطاع العدالة، لتدعيم املنظومة القانونية للطفل 
وجت�صيد احلماية الفعلية له من الأخطار التي تتهدده، وذلك 
مبا ت�صمنه م��ن اأحكام ترمي اإىل اإر�ص��اء جملة من القواعد 

والآليات الكفيلة بحماية الطفل وترقية حقوقه.
فهنيئا لالأ�صرة، هنيئا لفلذات اأكبادنا، هنيئا للقطاع.

اأ�صت�صمحكم، �صيدي رئي���ض جمل�ض الأمة املحرتم، اأن 
اأقول للجميع رم�صان كرمي، تقبل اهلل منا، اإن �صاء اهلل، ووفقنا 
ل�صيام��ه وقيام ليله واأن يعتق رقابن��ا، اإن �صاء اهلل، واأن ُيبقي 
ه��ذا الوطن دائما اآمنا مطمئنا رخ��اء، �صخاء. �صكرا �صيدي 

الرئي�ض.

ال�شي��د الرئي�ص: �صكرا لل�صي��د رئي�ض اللجنة املخت�صة؛ 
ننتق��ل الآن اإىل املل��ف الراب��ع واملتعل��ق بالت�صوي��ت على  
م�صروع القان��ون املعدل واملتمم للقانون رقم 86�04، املوؤرخ 
يف 2 جم��ادى الثاني��ة ع��ام 1406 املواف��ق 11 فرباير �صنة 



28

الدورة الربيعية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 10

الثالثاء 29 �شعبان 1436              املوافق 16 جوان 2015

ال�صعبي،  الوطني  اجلي�ض  و�صام  اإحداث  املت�صمن   ،1986
واأحي��ل الآن الكلمة اإىل ال�صي��د مقرر جلنة الدفاع الوطني، 
ليق��راأ على م�صامعنا التقرير التكميل��ي الذي اأعدته اللجنة 

يف املو�صوع.

ال�شي��د مقرر اللجنة املخت�ش��ة: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ 
ب�ص��م اهلل الرحم�ن الرحيم وال�ص��الة وال�صالم على �صيدنا 

حممد وعلى اآله.
ال�صيد  رئي�ض  جمل�ض  الأمة  املحرتم ،

ال�صي��د وزي��ر  العالقات  م��ع  الربملان  ، ممث��ل احلكومة 
املحرتم،  نيابة ع��ن نائب وزير الدفاع الوطني ورئي�ض اأركان 

اجلي�ض الوطني ال�صعبي،
ال�صيد معايل وزير الثقافة،
ال�صيد معايل وزير النقل،

ال�صيد معايل وزير العدل، حافظ الأختام،
ال�صيد ممثل وزارة الدفاع،

ال�صادة وال�صّيدات اأع�صاء جمل�ض الأمة،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم  عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
ي�صرفن��ي اأن اأعر���ض عليك��م التقري��ر التكميلي الذي 
اأعّدته جلنة الدفاع الوطني، ملجل�ض الأمة، حول ن�ّض القانون 
املع��ّدل واملتّمم للقانون رق��م 86�04، املوؤرخ يف 2 جمادى 
الثاني��ة عام 1406 املواف��ق 11 فرباير �صنة 1986، املت�صّمن 

اإحداث و�صام اجلي�ض الوطني ال�ّصعبي.
عقد جمل�ض الأم��ة برئا�صة ال�صّيد عبد القادر بن �صالح، 
رئي�ض املجل�ض، جل�ص��ة علنية يوم الأحد 14 جوان 2015، 

در�ض وناق�ض خاللها ن�ّض هذا القانون. 
 وق��د ا�صتمع اأع�صاء املجل�ض خ��الل اجلل�صة اإىل عر�ض 
ال�صّيد طاهر خاوة، وزير العالقات مع الربملان ممّثل احلكومة، 
نيابة عن ال�صّيد الفريق اأحمد قايد �صالح، نائب وزير الدفاع 
حاً فيه  الوطني ورئي�ض اأركان اجلي�ض الوطني ال�صعبي، مو�صّ
الأهداف املتوخاة من هذا الن�ض ومربزاً �صروط وكيفية منح 

الو�صام وتوقيف حمله والتجريد منه.
وبع��د تالوة التقرير التمهيدي الذي اأعّدته الّلجنة حول 
هذا الن�ّض، فت��ح النقا�ض، حيث دع��ا الأع�صاء اإىل تعميم 
املبادرة على الأ�صالك الأخ��رى؛ وقد رّد ممّثل احلكومة باأن 
الدولة اأخذت ه��ذا الن�صغال، اأثناء درا�صة م�صروع القانون 

على م�صتوى احلكومة.  
ويف اخلتام، تثّم��ن اللجنة التعديالت والتتميمات التي 
اأث��رْت ن���ضّ القانون، لتعزي��ز مكافاأة اأف��راد اجلي�ض الوطني 
ال�ّصعبي �صليل جي�ض التحرير الوطني بجعل القانون يواكب 

التطور احلا�صل يف الظروف احلالية.  
ذلكم، �صيدي الرئي�ض املحرتم، زميالتي، زمالئي اأع�صاء 
جمل�ض الأمة املوّقر، هو التقرير  التكميلي الذي اأعدته جلنة 
الدفاع الوطن��ي، ملجل�ض الأمة، حول ن���ضّ القانون املعّدل 
واملتّم��م للقانون رق��م 86�04، امل��وؤرخ يف 2 جمادى الثانية 
عام 1406 املوافق 11 فرباير �صنة 1986، املت�صّمن اإحداث 
و�صام اجلي�ض الوطني ال�ّصعبي، املعرو�ض عليكم للم�صادقة 

و�صكراً.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد مقرر اللجنة املخت�صة على 
قراءته التقرير التكميلي الذي اأعدته اللجنة يف املو�صوع.

ن�ص��وت على القوانني واحدا واح��دا، ثم نعطي الكلمة 
لل�صيد الوزير وبعده لل�صيد رئي�ض اللجنة املخت�صة.

اإذن، ومب��ا اأن املعطيات هي ذاتها، اأعر�ض عليكم م�صروع 
القان��ون املعدل واملتم��م للقانون رق��م 86�04، املوؤرخ يف 2 
جم��ادى الثانية عام 1406 املواف��ق 11 فرباير �صنة 1986، 
املت�صمن اإحداث و�صام اجلي�ض الوطني ال�صعبي للت�صويت 

عليه بكامله:
� الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكرا.
� الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم....... �صكرا.
� الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم......... �صكرا.

التوكيالت:
� الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكرا.
� الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم....... �صكرا.
� الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم.......... �صكرا.
وعليه، اأعترب اأن ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة 
قد �صادقوا على م�صروع القانون املعدل واملتمم للقانون رقم 
86�04، امل��وؤرخ يف 2 جم��ادى الثانية عام 1406 املوافق 
اإحداث و�صام اجلي�ض  املت�صم��ن   ،1986 11 فرباي��ر �صنة 

الوطني ال�صعبي.
ننتق��ل الآن اإىل امللف املوايل واملتعل��ق بالت�صويت على 
م�صروع القانون املت�صم��ن اإحداث و�صام ال�صجاعة للجي�ض 
الوطني ال�صعبي، والكلمة لل�صيد مقرر جلنة الدفاع الوطني، 
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ليق��راأ على م�صامعنا التقرير التكميل��ي الذي اأعدته اللجنة 
يف املو�صوع.

ال�شيد مقرر اللجنة املخت�شة: �صكرا �صيدي الرئي�ض.
 تقري��ر تكميلي حول ن���ض القان��ون املت�صمن اإحداث 

و�صام ال�صجاعة للجي�ض الوطني ال�صعبي:
ي�صرفن��ي اأن اأعر���ض عليك��م التقري��ر التكميلي الذي 
اأعّدته جلنة الدفاع الوطني، ملجل�ض الأمة، حول ن�ّض القانون 
املت�صّمن اإحداث و�صام ال�صجاعة للجي�ض الوطني ال�ّصعبي.
عقد جمل�ض الأمة، برئا�صة ال�صّيد عبد القادر بن �صالح، 
رئي�ض املجل�ض، جل�ص��ة علنية يوم الأحد 14 جوان 2015، 

در�ض وناق�ض خاللها ن�ض هذا القانون. 
وقد ا�صتم��ع اأع�صاء املجل�ض خ��الل اجلل�صة اإىل عر�ض 
ال�صّيد طاهر خاوة، وزير العالقات مع الربملان، ممّثل احلكومة، 
نيابة عن ال�صّيد الفريق اأحمد قايد �صالح، نائب وزير الدفاع 
حاً فيه  الوطني ورئي�ض اأركان اجلي�ض الوطني ال�صعبي، مو�صّ
الأه��داف املتوخاة من هذا الن���ضّ ومذكرا ب�صروط وكيفية 

منح الو�صام وتوقيف حمله والتجريد منه. 
وبع��د تالوة التقرير التمهيدي الذي اأعّدته الّلجنة حول 
ه��ذا الن�ّض، فت��ح النقا�ض، حي��ث اأ�صاد الأع�ص��اء بالدور 
الفّعال الذي يقوم به اجلي�ض الوطني ال�ّصعبي، �صليل جي�ض 
التحرير الوطني، للحفاظ عل��ى �صالمة الرتاب الوطني، ثّم 
اأج��اب ممّث��ل احلكومة ب��اأّن الّدولة  اأخذت بع��ني العتبار 
مكاف��اأة الع�صكريني بهذا الو�صام، بعد اإزال��ة املوانع الطارئة 
يف املراح��ل ال�صابقة، رّدا على ت�ص��اوؤل الأع�صاء عن �صبب 

التاأّخر يف هذا ال�صاأن.  
ويف اخلتام، تع��رّب اللجنة عن تاأييده��ا املطلق للخطوات 
اجلريئة والأهداف البّناءة التي ت�صّمنها ن�ّض القانون، لتحفيز 
املنتم��ني اإىل املوؤ�ّص�صة الع�صكرية، ق�صد الرفع من معنوياتهم 

ومكانتهم، نظري ت�صحياتهم، فهم خري خلف خلري �صلف.
ذلكم، �صيدي الرئي�ض املحرتم، زميالتي، زمالئي اأع�صاء 
جمل���ض الأمة املوّقر، هو التقرير التكميلي الذي اأعدته جلنة 
الدفاع الوطني، ملجل�ض الأمة، حول ن�ّض القانون، املت�صّمن 
اإحداث و�صام ال�صجاعة للجي�ض الوطني ال�ّصعبي املعرو�ض 

عليكم للم�صادقة و�صكراً.

ال�شي��د الرئي���ص: �صكرا لل�صيد مق��رر اللجنة املخت�صة؛ 

عل��ى قراءت��ه التقري��ر التكميلي ال��ذي اأعدت��ه اللجنة يف 
املو�صوع.

والآن اأعر���ض عليكم م�صروع القانون املت�صمن اإحداث 
و�ص��ام ال�صجاعة للجي�ض الوطني ال�صعب��ي للت�صويت عليه 

بكامله:
� الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكرا.
� الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم....... �صكرا.
� الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم......... �صكرا.

التوكيالت:
� الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكرا.
� الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم....... �صكرا.
� الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم.......... �صكرا.
بذل��ك، اأعترب ب��اأن ال�صيدات وال�ص��ادة اأع�صاء املجل�ض 
ق��د �صادقوا على م�صروع القان��ون املت�صمن  اإحداث و�صام 

ال�صجاعة للجي�ض الوطني ال�صعبي، �صكرا للجميع.
ننتق��ل الآن اإىل املل��ف الأخري يف ه��ذه اجلل�صة واأحيل 
الكلم��ة اإىل ال�صيد مق��رر جلنة الدفاع الوطن��ي، ليقراأ على 
م�صامعنا التقرير التكميلي ح��ول م�صروع القانون املت�صمن 
اإح��داث و�صام م�صاركة اجلي���ض الوطني ال�صعبي يف حربي 

ال�صرق الأو�صط 1967 و1973.

ال�شيد مقرر اللجنة املخت�شة: �صكرا �صيدي الرئي�ض.
تقرير تكميلي حول ن�ّض القانون املت�صّمن اإحداث و�صام 
م�صاركة اجلي�ض الوطني ال�ّصعبي يف حربي ال�صرق الأو�صط 

و1973:  1967
ي�صرفن��ي اأن اأعر���ض عليك��م التقري��ر التكميلي الذي 
اأعّدته جلنة الدفاع الوطني، ملجل�ض الأمة، حول ن�ّض القانون 
املت�صّمن اإحداث و�صام م�صاركة اجلي�ض الوطني ال�ّصعبي يف 

حربي ال�صرق الأو�صط 1967 و1973.
عقد جمل�ض الأمة، برئا�صة ال�صّيد عبد القادر بن �صالح، 
رئي���ض املجل�ض، جل�صة علنية ي��وم الأحد 14 جوان 2015 

در�ض وناق�ض خاللها ن�ض هذا القانون. 
 وق��د ا�صتمع اأع�صاء املجل�ض خ��الل اجلل�صة اإىل عر�ض 
ال�صّيد طاهر خاوة، وزير العالقات مع الربملان، ممّثل احلكومة، 
نيابة عن ال�صّيد الفريق اأحمد قايد �صالح، نائب وزير الدفاع 
حاً فيه  الوطني ورئي�ض اأركان اجلي�ض الوطني ال�صعبي، مو�صّ
الأهداف املتوخاة من هذا الن�ض وم�صرياً اإىل �صروط وكيفية 
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منح الو�صام وتوقيف حمله والتجريد منه. 
وبع��د تالوة التقرير التمهيدي الذي اأعّدته اللجنة حول 
هذا الن�ّض، فتح النقا�ض، حيث نّوه الأع�صاء بالدور البطويل 
للجي�ض الوطني ال�ّصعبي، خالل م�صاركته يف حربي ال�صرق 
الأو�ص��ط 1967 و1973 وت�صريف��ه للجزائ��ر، واأجاب ممثل 
احلكوم��ة باأن امل�صاركة يف حربي ال�ص��رق الأو�صط ميكن اأن 
تك��ون يف 1967 اأو يف 1973 اأو يف 1967 و 1973 يف رده 

عن الت�صاوؤل يف هذا ال�صاأن.
ويف اخلت��ام، ت�صّجل الّلجنة اعتزازها بن�ّض القانون اّلذي 
يع��ّد مبثابة رّد اعتب��ار لهوؤلء الذين كان��وا �صفراء اجلزائر يف 
القتال ب�صهادة الأعداء قبل الأ�صدقاء، ت�صامنا مع ال�صعوب 

العربية يف حربيها يف ال�صرق الأو�صط 1967 و1973.
ذلك��م، �صي��دي الرئي�ض املح��رتم، زميالت��ي، زمالئي 
اأع�ص��اء جمل�ض الأم��ة املوّقر، هو التقري��ر  التكميلي الذي 
اأعدته جلنة الدفاع الوطني، ملجل�ض الأمة، حول ن�ّض القانون 
املت�صّمن اإحداث و�صام م�صاركة اجلي�ض الوطني ال�ّصعبي يف 
حرب��ي ال�صرق الأو�ص��ط 1967 و1973،  املعرو�ض عليكم 

للم�صادقة، و�صكراً.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد مقرر اللجنة املخت�صة على 
قراءت��ه التقرير التكميلي ال��ذي اأعدته اللجنة يف املو�صوع، 
والآن اأعر���ض عليكم م�ص��روع القان��ون املت�صمن اإحداث 
و�صام م�صارك��ة اجلي�ض الوطني ال�صعب��ي يف حربي ال�صرق 

الأو�صط 1967 و1973 للت�صويت عليه بكامله:
� الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكرا.
� الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم....... �صكرا.
� الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم.......... �صكرا.

التوكيالت:
� الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكرا.
� الرجاء  من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم...... �صكرا.
� الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم.......... �صكرا.
وعلي��ه، وكما لحظتم جميعا، ف��اإن كافة اأع�صاء جمل�ض 
الأم��ة قد �صادق��وا على م�صروع القان��ون املت�صمن اإحداث 
و�صام م�صارك��ة اجلي�ض الوطني ال�صعب��ي يف حربي ال�صرق 
الأو�ص��ط 1967 و1973، ف�صكرا للجميع وهنيئا للقطاعات 
الت��ي كانت م�صاريع قوانينها مو�ص��وع درا�صة وم�صادقة من 

قبل جمل�صنا.

اأ�صاأل ال�صيد الوزير هل يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لك.

ال�شيد وزير العالقات مع الربملان )نيابة عن نائب وزير 
الدفاع الوطني، رئي�ص اأركان اجلي�ص الوطني ال�شعبي(:

�صكرا �صيدي الرئي�ض؛ ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

اأ�صحاب املعايل،
زمالئي الوزراء،

ال�صيد ممثل وزارة الدفاع الوطني،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة الأفا�صل،

اأ�صرة الإعالم،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

بداي��ة، ن�صكر فخامة رئي���ض اجلمهوري��ة، املجاهد، عبد 
العزيز بوتفليق��ة، على اهتمامه باأف��راد املوؤ�ص�صة الع�صكرية، 
من خالل �صن هذه القوانني التي يف طياتها دللت رمزية، 

وللرعاية التي يوليها فخامته لهذه الفئة.
ن�صك��ر رئي�ض اللجن��ة املخت�ص��ة ومكتبه وك��ذا اأع�صاء 
اللجن��ة وكل ال�صي��دات وال�ص��ادة اأع�صاء جمل���ض الأمة؛ 
وال�صكر مو�صول اإىل ال�صي��د رئي�ض جمل�ض الأمة الفا�صل، 
ولأع�ص��اء املجل�ض عل��ى م�صادقتهم على ه��ذه الن�صو�ض، 
ونهنىء عنا�صر اجلي�ض الوطني ال�صعبي مبيالد هذه القوانني 

و�صكرا على كرم الإ�صغاء.

ال�شي��د الرئي�ص: �صكرا لل�صي��د الوزير؛ هل يريد ال�صيد 
رئي�ض اللجنة املخت�صة اأخذ الكلمة؟ تف�صل.

ال�شي��د رئي�ص اللجنة املخت�شة: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ 
بعد ب�صم اهلل الرحمن الرحيم؛

يجدر بنا يف ه��ذا املقام، اأن نهن��ىء املوؤ�ص�صة الع�صكرية 
على ه��ذا املك�صب الثم��ني الذي حققت��ه، وذلك بف�صل 
ال�صيا�ص��ة الر�صي��دة لفخامة رئي�ض اجلمهوري��ة، ال�صيد عبد 
العزي��ز بوتفليق��ة، وزي��ر الدف��اع، القائ��د الأعل��ى للقوات 
امل�صلحة، الذي ما فت��ىء يلتفت لكل ما من �صاأنه اأن يدعم 
الإ�صالح��ات الوطنية، فالأو�صمة تقدي��ر وعرفان ولها اأكر 

من دللة.
فف��ي اجلزائر، ارتبط��ت الأو�صمة باأنبل بن��ي الب�صر وهم 
ال�صهداء واملجاهدون، نظرا مل��ا قدموه من ت�صحيات ج�صام 
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للوطن، وبالت��ايل فاإن رمزية الو�ص��ام يف اجلزائر لدليل على 
اع��رتاف الأمة مبجهودات وبط��ولت الع�صكري اجلزائري، 
مهم��ا كانت رتبته، وهي من تقالي��د جيو�ض الأمم، ارتبطت 
اأك��ر باملحاربني يف مي��دان الوغى، ثم بالذي��ن اأبلوا ح�صنا 

باأوطانهم يف ميادين القتال واحلروب.
فالأمري عبد القادر اأقّر اأي�صا، خالل حماربته للفرن�صيني، 

اأو�صمة ونيا�صني جلنده واأبطاله.
فهنيئا مرة اأخرى للجي�ض الوطني ال�صعبي، �صليل جي�ض 
التحري��ر الوطن��ي بهذا املك�ص��ب النبي��ل؛ و�صتظل وتبقى 
املوؤ�ص�صة الع�صكرية القلعة احل�صينة للدفاع عن اجلزائر ورمزا 
ل�صعبه��ا املنا�صل، وفقن��ا اهلل جميعا ملا في��ه اخلري وال�صالم 

عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�شي��د الرئي�ص: �صكرا لل�صي��د رئي�ض اللجنة املخت�صة؛ 
بذل��ك نكون قد اأنهينا حتديد املوقف من م�صاريع الن�صو�ض 

كلها.
ومبنا�صب��ة امل�صادق��ة عل��ى م�صاريع هذه القوان��ني، اأقول 
للقطاعات املعنية هنيئا، ومتنياتنا اأن جتد هذه القوانني املجال 
لتنفيذه��ا يف امليدان، وننتهز هذه الفر�صة لكي نقدم جلنودنا 

وقواتنا امل�صلحة التهنئة.
ونتمن��ى اأن تدخل هذه الن�صو�ض حيز التطبيق مع عيد 
ال�صتق��الل ويكافاأ من ي�صتحق املكافاأة بهذا ال�صرف الذي 
متنحه الأمة، لأنه من خالل الربملان الأمة تكون قد اعرتفت 
و�صاهمت يف ت�صريف هوؤلء اجلنود العاملني يف قطاع الدفاع 

الوطني.
ف�صك��را للجميع، وم��ا دمنا عل��ى اأبواب �صه��ر رم�صان 
املب��ارك، نتمنى للجميع �صيام��ا وقياما مباركني، ونتمنى 
� اإن �ص��اء اهلل � اأن نلتقي قريب��ا اإن كانت هنالك ن�صو�ض مت 
الت�صويت عليها من قب��ل املجل�ض ال�صعبي الوطني، لتقدم 

لنا وندر�صها يف �صهر رم�صان.
�صكرا لكم جميعا واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة احلادية ع�شرة
والدقيقة اخلام�شة والثالثني �شباحا
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اإن رئي�ص اجلمهورية،
� بن��اء ع�لى الد�ص�تور، ل�ص�ي�م��ا ال�مواد 17 و18 و98 

و119 و120 )الف�ق�رتان  1و2( و122 و 126و 127 منه،
� ومبقت�ص��ى املر�صوم الرئا�صي رقم 09 - 188، املوؤّرخ يف 
17 جمادى الأوىل عام 1430 املوافق 12 مايو �صنة 2009، 
واملت�صّمن الت�صديق عل��ى اتفاقية حقوق الأ�صخا�ض ذوي 
الإعاقة، املعتمدة من طرف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 

دي�صمرب �صنة 2006،  13
� ومبقت�ص��ى القانون رق��م 98-06، املوؤرخ يف ربيع الأول 
ع��ام 1419 املواف��ق 27 يوني��و �صنة 1998، ال��ذي يحدد 

القواعد العامة املتعلقة بالطريان املدين، املعدل واملتمم،
� وبعد اأخذ راأي جمل�ض الدولة،

� وبعد م�صادقة الربملان،
- ي�شدر القانون الآتي ن�شه:

امل��ادة الأوىل: يعّدل ويتّمم هذا القان��ون بع�ض اأحكام 
عام  الأول  ربي��ع   3 ف��ي  امل��وؤرخ  القان��ون رق��م 06-98، 
يونيو �صنة 1998، الذي يحدد القواعد   27 املواف��ق   1419

العامة املتعلقة بالطريان املدين، املعدل واملتمم.

امل��ادة 2: تعدل اأحكام املادة 2 من القانون رقم 06-98 
�صنة  يونيو  امل��وؤرخ يف 3 ربيع الأول ع��ام 1419 املوافق 27 

ياأتي: كما  وحترر  اأعاله،  املذكور   1998
امل��ادة 2: امل�صطلح��ات والعب��ارات امل�صتعمل��ة يف هذا 
القان��ون ه��ي تلك املح��ددة يف التفاقية املتعلق��ة بالطريان 
املدين الدويل املوقع��ة ب�صيكاغو يوم 7 دي�صمرب �صنة 1944 

ومالحقها.

امل��ادة 3: تع��دل وتتمم اأحكام امل��ادة 7 من القانون رقم 
3 ربيع الأول ع��ام 1419 املوافق 27  امل��وؤرخ يف   ،06-98

يونيو �صنة 1998 املذكور اأعاله، كما ياأتي:

املادة 7: بغية �صم��ان ال�صالمة والأمن اجلويني، تخ�صع 
خدمات الطريان ومقدموها، لرقابة الدولة واإ�صرافها ومتابعتها 

امل�صتمرة.

امل��ادة 4: تدرج �صمن اأحكام الق�صم الثاين من الف�صل 
الأول من القانون رقم 98-06، املوؤرخ يف 3 ربيع الأول عام 
اأعاله،  املادة  املذكور   1998 �صنة  يونيو   27 املوافق   1419

ياأتي: كما  وحترر  مكرر،   16
امل��ادة 16 مكرر: عندما تقت�ص��ي امل�صلحة العامة ذلك، 
وم��ع مراعاة عدم امل�صا�ض بال�صالمة اأو الأمن اجلويني، يجوز 
لل�صلط��ة املكلفة بالطريان املدين اأن تعفي كليا اأو جزئيا كل 
�صخ���ض اأو كّل منتوج متعل��ق بالطريان اأو كّل حمطة جوية 
اأو كّل خدم��ة ط��ريان اأو كّل من�صاأة من تطبي��ق املتطلبات  

التنظيمية لأجل حمدد.

حتدد �صروط وكيفيات تنفيذ اأحكام هذه املادة عن طريق 
التنظيم.

امل��ادة 5: يدرج �صمن اأحكام الف�صل الأول من القانون 
1419 املوافق  3 ربيع الأول عام  رق��م 98-06، املوؤرخ يف 
27 يوني��و �صن��ة 1998 املذكور اأع��اله، ق�صم ثالث »اأهداف 
وتدابري ال�صالم��ة والأمن» يت�صمن امل��واد 16 مكرر1 و16 
مك��رر2 و16 مكرر3 و16 مكرر4 و16 مكرر5 و16 مكرر6، 

وحترر كما ياأتي:
الق�شم الثالث:

اأهداف وتدابري الأمن وال�شالمة
املادة 16 مكرر1: ت�صعى الدولة ب�صفة دائمة اإىل ترقية نظام 
طريان مدين وطني، يعمل با�صتمرار وب�صورة موحدة وي�صمن 
اأمنا اأمثل و�صالمة مثلى، وذلك وفقا للمعايري واأ�صاليب العمل 

التي اأو�صت بها منظمة الطريان املدين الدويل.
املادة 16 مكرر2: تقوم الدولة من اأجل بلوغ الأهداف، 

مالحق
واملتمم للقانون رقم 06-98 املعدل  القانون  ن�ص   )1

 املوؤرخ يف 3 ربيع الأول عام 1419 املوافق 27 يونيو �شنة 1998 
الذي يحدد القواعد العامة املتعلقة بالطريان املدين، املعدل واملتمم
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بو�صع جمموعة من التدابري بغر�ض ما ياأتي:
� الوقاية من حوادث ووقائع الطائرات،

� مكافحة الأعمال غ��ري امل�صروعة املوجهة �صد الطريان 
املدين.

املادة 16 مك��رر3: يف اإطار اأح��كام املادتني 16 مكرر1 
و16 مك��رر2 من هذا القانون، تعّد ال�صلطة املكلفة بالطريان 
املدين اأو تكلف من يقوم باإعداد برنامج وطني لأمن الطريان 
امل��دين ي�صمل جمي��ع التدابري والأعم��ال املوجهة ل�صمان 

حماية الطريان املدين من اأفعال التدخل غري امل�صروع.
يعتمد الربنامج املعّد على هذا النحو عن طريق التنظيم.
املادة 16 مكرر4: يف اإطار تدابري واأعمال تنفيذ الربنامج 
الوطن��ي لأم��ن الط��ريان املدين، تن�ص��اأ جلن��ة وطنية لأمن 

الطريان املدين وجلان حملية لأمن املطارات.
حتّدد ت�صكيلة اللجان املن�صاأة اأعاله، ومهامها وعملها عن 

طريق التنظيم.
املادة 16 مك��رر5: يف اإطار اأح��كام املادتني 16 مكرر1 
و16 مك��رر2 من هذا القانون، تعد ال�صلطة املكلفة بالطريان 
امل��دين اأو تكلف من يق��وم  باإعداد برنام��ج وطني ل�صالمة 
الط��ريان امل��دين ي�صم��ل جمموع��ة متكاملة م��ن الأنظمة 
والأن�صط��ة املوجهة لتح�صني ال�صالمة ويعّد وفقا للمتطلبات 
التي حتددها معايري ومقايي�ض منظمة الطريان املدين الدويل 

يف جمال ت�صيري ال�صالمة من طرف الدولة.
يعتمد الربنامج املعّد على هذا النحو عن طريق التنظيم. 
تقوم ال�صلطة املكلفة بالطريان املدين بتنفيذ هذا الربنامج 

وتتوىَل حتديثه.
 امل��ادة 16 مكرر6: يتعني على موؤديي خدمات الطريان 
احلائزي��ن اعتماد اأو رخ�صة اأخرى مهما كان �صكلها ت�صَلمها 
ال�صلطة املكلفة بالطريان املدين، اإعداد نظام ت�صيري ال�صالمة 
والأم��ن وتنفي��ذه، وفقا للربناجم��ني الوطني��ني املن�صو�ض 
واملذكورتني  عليهم��ا يف املادتني 16 مكرر3 و16 مك��رر5، 

اأعاله.
حت��دد عن طريق التنظي��م كيفيات اإع��داد اأنظمة ت�صيري 

ال�صالمة والأمن وتنفيذها.   

امل��ادة 6: يدرج �صمن اأحكام الف�صل الأول من القانون 
رق��م 98-06، امل��وؤرخ يف3 ربيع الأول ع��ام 1419 املوافق 
1998، املذك��ور اأعاله، ق�صم رابع " مراقبة  27 يوني��و �صنة 

خدمات الطريان ومقدميها" يت�صمن املواد 16 مكرر7 و16 
مكرر8 و16 مكرر9، وحترر كما ياأتي :

الق�شم الرابع:
مراقبة خدمات الطريان ومقدميها

امل��ادة 16 مك��رر7: ت�صن��د مراقب��ة خدم��ات الطريان 
ومقدميه��ا اإىل ال�صلطة املكلف��ة بالطريان املدين التي متار�صه 

عن طريق اأعوانها.
عندم��ا تقت�صي الظ��روف ذلك، يج��وز لل�صلطة املكلفة 
بالط��ريان امل��دين اأن تقوم حت��ت م�صوؤوليته��ا بتفوي�ض كل 
هذه املراقب��ة اأو جزء منها اإىل اأ�صخا�ض طبيعيني اأو معنويني 
وطني��ني موؤهلني له��ذا الغر�ض ويج��ب اأن ي�صتوفوا �صروط  

دفرت الأعباء الذي  تعده.
حتّدد كيفيات تنفيذ املراقبة عن طريق التنظيم.

املادة 16 مكرر8: يرخ���ض الأ�صخا�ض املوؤهلون يف اإطار 
مهامهم باإجراء جميع الفحو�ض والتحقيقات الالزمة للتاأكد 
من الح��رتام ال�صارم لالأحكام الت�صريعي��ة والتنظيمية يف 
جمال اأمن و�صالمة الط��ريان، وبهذه ال�صفة، يوؤهلون للقيام 

مبا ياأتي:
- الدخ��ول اإىل املحط��ات اجلوي��ة وال�صع��ود على منت 
الطائ��رات ومعاينة املن�صاآت اجلوي��ة اأو اأية اأمكنة اأخرى يتم 
فيها ت�صميم املنتج��ات اخلا�صة بالطريان اأو �صناعتها 
اأو توزيعها اأو �صيانتها اأو تركيبها، ق�صد التفتي�ض اأو الفح�ض 
يف اإط��ار تطبي��ق اأحكام ه��ذا القانون والن�صو���ض املتخذة 
لتطبيقه، �صواء تعّلق بالتفتي�ض اأو الفح�ض باملكان الذي يتم 
في��ه اأو بال�صخ�ض ال��ذي ميلكه اأو ي�صغل��ه اأو يكون م�صوؤول 

عنه؛
- حجز طائرة عندما يعتق��دون اأنها لي�صت اآمنة اأو ميكن 
ا�صتخدامه��ا ب�صكل خطري، واتخاذ التدابري املنا�صبة لإبقائها 

حمتجزة؛
- من��ع م�صتخ��دم الطريان م��ن ممار�ص��ة امتيازاته عندما 
يعتق��دون اأنه ل ي�صتطي��ع القيام بعمل��ه اأو ارتكب خمالفة  

للتنظيم املعمول به.
حتدد كيفيات اإجراء هذه املراقبة عن طريق التنظيم.

اأثناء  املوؤهلني  الأ�صخا�ض  املادة 16 مكرر9: يجب على 
ممار�صة �صالحياتهم، كما هي حمددة اأعاله، القيام مبا ياأتي:

- اأن يكونوا مزودين قانونا ببطاقة اعتماد،
- اإب��الغ م�صتغل املحطة اجلوية اأو حمطة الطوافات 
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اأو املن�ص��اآت القاعدية اأو من�صاآت املط��ارات اأو الطريان اأو مالك 
الطائرة اأو م�صتغلها اأو حائزها و/اأو وموؤدي خدمات املالحة 

اجلوية اأو ممثل عن كل م�صتغل بوجودهم.
وعندم��ا تقت�صي الظروف ذل��ك، ميكنهم طلب م�صاعدة 

م�صالح الأمن.

امل��ادة 7: ت��درج �صمن اأح��كام القانون رق��م 06-98، 
امل��وؤرخ يف 3 ربيع الأول عام 1419 املواف��ق 27 يونيو �صنة 

مكرر، وحترر كما ياأتي:  36 املادة  اأعاله،  املذكور   ،1998
املادة 36 مكرر: يخ�صع حتديد ال�صجيج وانبعاث الغازات 

من الطائرات لرقابة ال�صلطة املكلفة بالطريان املدين.
يجوز تفوي���ض املراقبة املن�صو�ض عليها يف هذه املادة اإىل 

هيئة تقنية وطنية معتمدة. 
حتّدد �صروط تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

امل��ادة 8: ت��درج �صمن اأح��كام القانون رق��م 06-98، 
امل��وؤرخ يف 3 ربي��ع الأول عام 1419 املواف��ق 27 يونيو �صنة 
وحترر كما ياأتي : مكرر،   49 املادة  اأعاله،  املذكور   ،1998

املادة 49 مكرر: يج��ب اأن تكون كل حمطة جوية ذات 
ا�صتعم��ال دويل حمل ت�صديق من ال�صلطة املكلفة بالطريان 

املدين.
يج��ب عل��ى م�صتغ��ل املحط��ة اجلوي��ة اأن يعر�ض على 
ال�صلط��ة املكلفة بالطريان املدين دليال خا�صا باملحطة اجلوية 
ق�ص��د املوافقة عليه، يحتوي على جمي��ع املعلومات املفيدة 
اخلا�صة باملوقع واملن�صاآت واخلدمات والتجهيزات واإجراءات 
ال�صتغ��الل وتنظيم وت�صيري املحطة اجلوية، مبا يف ذلك نظام 

ت�صيري ال�صالمة.
ت�صلم ال�صلط��ة املكلفة بالطريان املدين �صهادة الت�صديق 
عل��ى املحطة اجلوية الت��ي ت�صمى »�صه��ادة املحطة اجلوية«، 
وت�صتثن��ى من ذل��ك املحط��ات اجلوي��ة ذات ال�صتخدام 

الع�صكري فقط.
حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

املادة 9: ت��درج �صمن اأحكام املادة 67 من القانون رقم 
املوؤرخ يف 3 ربيع الأول عام 1419 املوافق 27 يونيو   ،06-98

�صنة 1998، املذكور اأعاله، فقرة ثانية وحترر كما ياأتي:
املادة 67: ................ )بدون تغيري( .................

حتدد القواعد التقنية املتعلق��ة باحلركة اجلوية عن طريق 
التنظيم.

ال�م��ادة 10: ت�ع���دل و ت�ت�م�م اأح�كام امل�واد 93 و94 
و95 و96 و97 م�����ن ال�قان�ون رق��م 98-06، املوؤرخ يف 3 
ربيع الأول عام 1419 املوافق 27 يونيو �صنة 1998، املذكور 

اأعاله، كما ياأتي:
الق�شم الثاين:

حوادث وعوار�ص الطائرات
واإ�شعاف الطائرات يف حالة خطر

امل��ادة 93: يجب اأن يكون كل ح��ادث اأو واقعة خطرية 
للطائرات مو�صوع حتقيق تقني تقوم به هيئة دائمة وم�صتقلة.
تكون وقائع الطائرات مو�ص��وع حتقيق تقني عندما ترى 

ال�صلطة املكلفة بالطريان املدين اأن ذلك �صروريا.
حت��دد ت�صكيلة هيئة التحقي��ق التقني املذك��ورة اأعاله، 

ومهامها وعملها عن طريق التنظيم.
امل��ادة 94: ي�صته��دف التحقي��ق التقني جم��ع وحتليل 
املعلوم��ات املفيدة وحتدي��د ظروف واأ�صب��اب وقوع احلادث 
اأو الواقع��ة اأو الواقعة اخلط��رية وا�صتعرا���ض النتائج، وعند 
القت�ص��اء، و�صع تو�صيات يف جم��ال ال�صالمة حت�صبا لوقوع 
ح��وادث اأو وقائ��ع خطرية يف امل�صتقب��ل، ول يرمي اأبدا اإىل 

حتديد الأخطاء وامل�صوؤوليات.
املادة 95: يدخ��ل التحقيق التقني �صم��ن اخت�صا�ض 
الدول��ة اجلزائري��ة فيما يتعل��ق باحل��وادث والوقائع اخلطرية 

للطائرات والتي حتدث:
- فوق الرتاب الوطني اأو داخل املجال اجلوي اجلزائري 
اأو ي�صند اإىل اجلزائر من طرف منظمة الطريان املدين الدويل،
- خارج ال�رتاب الوط�ن��ي اأو املجال اجل�وي اجلزائ�ري 
ع�ندما يخ��ض احل���ادث اأو الواق�عة اخلطرية طائرة م�صجلة 
باجلزائر اأو ي�صتغّلها �صخ���ض معنوي يوجد مقره التاأ�صي�صي 
اأو موؤ�ص�صت��ه الرئي�صي��ة يف اجلزائر واإذا مل تفت��ح دولة وقوع 

احلادث اأو الواقعة اخلطرية حتقيقا تقنيا.
امل��ادة 96: يجوز الدولة اجلزائرية اأن تفو�ض لهيئة حتقيق 
تابع��ة لدول��ة اأجنبية القيام ب��كل التحقي��ق التقني الذي 

يدخل �صمن اخت�صا�صها اأو جزء منه.
ويج��وز الدول��ة اجلزائرية اأن تقبل تفوي���ض دولة اأجنبية 
للقيام ب��كل حتقيق تقن��ي يدخل �صم��ن اخت�صا�ض تلك 
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الدولة اأو جزء منه.
امل��ادة 97: كل حادث اأو واقعة خط��رية  للطائرات تقع  
ف��وق الرتاب الوطني اأو يف املجال اجلوي اجلزائري اأو ت�صند 
اإىل اجلزائ��ر من ط��رف منظمة الطريان امل��دين الدويل يبلغ 
وجوبا م��ن ط��رف الدولة اجلزائري��ة يف اأق��رب وقت ممكن 
وباأ�ص��رع الو�صائ��ل اإىل ال��دول الأجنبية املعني��ة، ومنظمة 
الط��ريان املدين ال��دويل، وعن��د القت�ص��اء، اإىل املنظمات 

الإقليمية والدولية امل�صاهمة يف �صالمة الطريان املدين.
حت��دد �صروط وكيفي��ات تطبيق ه��ذه املادة ع��ن طريق 

التنظيم.

املادة 11: ت�درج �صم�ن اأح�كام ال�قان�ون رق�م 06-98، 
ال�موؤرخ ف�ي 3 رب�يع الأول ع�ام 1419 ال�مواف�ق 27 يونيو 
 97 اإىل  ال�م�واد من97 مكرر  اأع�اله،  ال�م�ذك�ور   ،1998

مكرر12، حترركما ياأتي:
امل��ادة 97 مكرر: دون امل�صا���ض بالتن�صيق مع ال�صلطات 
الق�صائي��ة، تت�صرف هيئة التحقي��ق التقني بكل حرية، ول 
تتلق��ى ول تلتم���ض التعليمات م��ن اأية �صلط��ة اأو هيئة قد 

تتعار�ض م�صاحلها مع املهمة امل�صندة اإليها.
وتكون لهيئة التحقيق التقني وحدها �صالحيات حتديد 

نطاق التحقيق وكيفية اإجرائه. 
امل��ادة 97 مك��رر1: متار���ض هيئ��ة التحقي��ق التقن��ي 
�صالحياته��ا من خالل اأعوانها الذي��ن   يدعون »املحققون 

التقنيون«. 
ي�صمى ه��وؤلء الأع��وان املحققون احلائ��زون املعلومات 
الأوىل ويوؤهل��ون  من طرف  ال�صلطة املكلفة بالطريان املدين 
من بني م�صتخدمي الطريان امل��دين. يكون التاأهيل �صاحلا 

ملدة ثالث )3( �صنوات.
ميك��ن هيئة التحقيق التقن��ي، يف اإط��ار اأداء مهامها، اأن 

ت�صتعني بخرباء جزائريني اأو اأجانب ق�صد م�صاعدتها.
ميكن الدول الأجنبية املعنية بحادث اأو واقعة خطرية، اأن 

تعني ممثال معتمدا للم�صاركة يف التحقيق التقني.
حتَدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

امل��ادة 97 مكرر2: يل��زم كل �صخ�ض طبيعي اأو معنوي، 
بحكم وظائف��ه اأو ن�صاط��ه، ويعلم بح��ادث اأو بواقعة طائرة، 
اأن يقدم ب��ال تاأخري، ت�صريحا اإىل ال�صلط��ة املكلفة بالطريان 
امل��دين، وهيئ��ة التحقي��ق التقني، وعن��د القت�ص��اء، اإىل 

م�صتخدمه بالن�صبة لل�صخ�ض الطبيعي.
وينطّب��ق الإلتزام نف�صه عند العلم  ب� "حدث"، ويف هذا 

الإطار، ل ت�صَلط عليه اأية عقوبة ب�صبب ت�صريحه.
ل تطب��ق اأح��كام الفقرة ال�صابقة عل��ى ال�صخ�ض الذي 
ارتكب بنف�صه خمالفة متعمدة اأو متكررة لقواعد ال�صالمة.

املادة 97 مكرر3: تتخذ امل�صالح املخت�صة التابعة للدولة 
جمم��وع التدابري الالزم��ة يف هذا املج��ال الكفيلة ل�صمان 
املحافظة على العنا�صر ال�صرورية للتحقيق  التقني، ول�صيما 

منها  الت�صجيالت باختالف طبيعتها .
ويف هذا اٍلط��ار، مينع القيام باأي �ص��كل من الأ�صكال، 
بتغي��ري اأو بنقل عنا�ص��ر التحقيق اأو اأخ��ذ عينات من هذه 
العنا�صر، �صواء تعلق الأمر بالأماكن الفعلية اخلا�صة بالطائرة 
اأو بحطامه��ا، اإل اإذا ا�صتدع��ت ذل��ك متطلب��ات ال�صالمة 
اأو احلاجة اإىل تقدمي امل�صاعدة لل�صحايا، يف املكان الذي وقع 

فيه احلادث.
امل��ادة 97 مكرر4: يتمتع املحقق��ون احلائزون املعلومات 
الأوىل واملحقق��ون التقني��ون بحّري��ة بل��وغ م��كان احلادث 
اأو الواقع��ة اخلط��رية، اأو الطائرة اأو حطامه��ا والطالع على 
حمتواها من اأجل القي��ام باملعاينات املفيدة، و تبلغ ال�صلطة 

الق�صائية املخت�صة م�صبقا بذلك.
يج��ب اأن يكون املحقق��ون احلائزون املعلوم��ات الأوىل 
واملحققون التقنيون وكل �صخ���ض مرخ�ض له بامل�صاركة يف 
التحقيق مزودين، يف اإطار القيام بوظائفهم اأو م�صاركتهم يف 

التحقيق، بوثائق تفوي�صهم.
امل��ادة 97 مك��رر5: عندما ل يوؤدي احل��ادث اأو الواقعة 
اخلط��رية اإىل فتح حتقيق ق�صائي، ميك��ن املحققون التقنيون، 
اأو بن��اء عل��ى تعليمة من م�ص��وؤول هيئة التحقي��ق التقني، 
املحقق��ون احلائ��زون املعلوم��ات الأوىل اأن يقوم��وا، لغر�ض 
الفح���ض اأو التحليل، باأخذ العينات عن احلطام اأو الأجزاء 
اأو اأي عن�ص��ر يعتق��دون اأن��ه من �صاأن��ه اأن ي�صاهم يف حتديد 

اأ�صباب احلادث اأو الواقعة اخلطرية.
عندما يوؤدي احل��ادث اأو الواقعة اخلطرية اإىل فتح حتقيق 
ق�صائي، ل يجوز للمحقق��ني التقنيني القيام باأخذ العينات 
املن�صو�ض عليها يف الفق��رة الأوىل من هذه املادة اإل مبوافقة 
ال�صلط��ة الق�صائية املخت�صة. فف��ي حالة عدم احل�صول على 
املوافق��ة، يتم اإبالغهم بعمليات اخل��ربة التي جتريها ال�صلطة 

الق�صائية املخت�صة. 
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ويح��ق لهم ح�ص��ور عمليات اخلربة وا�صتغ��الل النتائج 
امل�صتخل�ص��ة يف اإط��ار ه��ذه العمليات حلاج��ات التحقيق 

التقني.
املادة 97 مك��رر6: يقوم املحققون التقني��ون بال  تاأخري 
بالط��الع عل��ى حمت��وى امل�صجالت عل��ى م��نت الطائرة 
وغريها من الت�صجي��الت التي يرونها مفيدة وميكنهم القيام 

با�صتغاللها وفقا لل�صروط الآتية:
- يف حال��ة ع��دم فتح حتقي��ق ق�صائي، يج��وز املحققون 
التقنيون اأو بناء على تعليمة من م�صوؤول التحقيق، املحققون 
احلائ��زون املعلومات الأوىل اأن يقوموا باأخذ امل�صجالت على 

منت الطائرة ودعائم الت�صجيل.
- يف حالة فت��ح حتقيق ق�صائي، تق��وم ال�صلطة الق�صائية 
املخت�صة بحجز  امل�صجالت ودعائم الت�صجيل م�صبقا وتو�صع 

حتت ت�صرف املحققني التقنيني، بناء على طلبهم.
- ي�صتغ��ل املحقق��ون التقنيون حمت��وى الت�صجيالت، 
لأغرا���ض التحقي��ق التقن��ي فق��ط، وذلك طبق��ا لأحكام 

البندين الأول والثاين املذكورين اأعاله،
املادة 97 مك��رر7: يوؤهل املحققون التقني��ون لال�صتماع 
اإىل  ممثل��ي ال�صركات اأو الهيئ��ات و كذا م�صتخدمي الطريان 
املدين املعنيني باحل��ادث اأو الواقعة اخلطرية ويجوز لهم اأي�صا 
اأن ي�صتمعوا لكل  �صخ�ض اآخر يعتربون ال�صتماع اإليه مفيدا.
يج��وز للمحققني التقنيني، دون اأن ُيْحَتَج عليهم بال�صرية 
املهني��ة، احل�صول على اأية  معلوم��ة اأو وثيقة ب�صاأن الظروف 
اأو الأ�صخا���ض اأو املوؤ�ص�صات اأو الهيئات واملعدات التي لها 

�صلة باحلادث اأو الواقعة اخلطرية.
ميكن تبليغ املعلومات اأو الوثائق اخلا�صعة ل�صرية التحقيق 
اأو التحقي��ق الق�صائي اإىل املحققني التقنيني مبوافقة ال�صلطة 

الق�صائية املخت�صة.
 غ��ري اأنه، ل يجوز تبليغ امللف��ات اأو البيانات الطبية لغري 

الطبيب التابع للتحقيق التقني.
يج��وز للمحققني التقنيني الطالع على نتائج الفحو�ض 
اأو العين��ات املاأخوذة من الأ�صخا�ض املكلفني بقيادة الطائرة 

وباملعلومات املتعلقة بها ورقابتها ومن جثث ال�صحايا.
املادة 97 مكرر8: يجب على جميع اأع�صاء هيئة التحقيق 
التقني وكذا جميع اخلرباء واملمثلني امل�صاركني يف التحقيق 
اللتزام بال�صر املهني وفقا لل�صروط، وحتت طائلة، العقوبات 

املن�صو�ض عليها يف قانون العقوبات.

م��ع مراعاة اأح��كام الفقرة الأوىل اأع��اله، يجوز م�صوؤول 
هيئ��ة التحقيق التقني اأن يعلن عن املعلومات املتعلقة ب�صري 
التحقيق التقني، وما جنم عنه من نتائج موؤقتة وير�صل تفاديا 
لعدم  وقوع حادث اأو واقعة خطرية، املعلومات الناجمة عن 
التحقيق التقني اإىل ال�صلط��ة املكلفة بالطريان املدين، واإىل 
الأ�صخا�ض الطبيعيني واملعنوي��ني الذين ي�صاهم عملهم يف 

حتقيق �صالمة النقل اجلوي.
امل��ادة 97 مكرر9: تق��وم هيئة التحقي��ق التقني عقب 
التحقي��ق التقن��ي بن�ص��ر تقري��ر يف �صكل مالئ��م عن نوع 
احل��ادث اأو الواقع��ة وخطورتها. ويحافظ ه��ذا التقرير على 
ع��دم الك�صف عن اأ�صماء الأ�صخا���ض املعنيني. ويجب األ 
يحت��وي هذا التقرير اإل على املعلومات الناجتة عن التحقيق 

التقني وال�صرورية لتحديد اأ�صباب احلادث اأو الواقعة.
امل��ادة 97 مك��رر10: توؤه��ل هيئ��ة التحقي��ق التقن��ي 
قب��ل ت�صليم التقرير جلمع  مالحظ��ات ال�صلطات والهيئات 
واملوؤ�ص�ص��ات  وامل�صتخدمني املعنيني امللزم��ني بحفظ ال�صر 

املهني ب�صاأن م�صمون هذه ال�صت�صارة.
اأقرب  املعنية يف  ال�صلطات  تعتمد  املادة 97 مك��رر11: 
الآج��ال التداب��ري الت�صحيحي��ة الناجم��ة ع��ن تو�صي��ات 
ال�صالمة ال�صادرة اأثناء التحقي��ق اأو يف التقرير النهائي عن 

هيئة التحقيق التقني.
يجب اأن يكون كل اختالف مع هذه التو�صيات مربرا.

تكون التدابري الت�صحيحية واختالفاتها املحتملة مع تو�صيات 
ال�صالمة وتربير هذه الختالفات  مو�صوع ن�صر �صنوي.

املادة 97 مكرر12: ميكن ال�صلطة املكلفة بالطريان املدين 
اأن تفت��ح حتقيق��ا تقنيا ع��ن كل واقعة طائ��رة، اإذا ما ارتاأت 

�صرورة لذلك .
ت�صري على هذه الواقعة نف�ض اجراءات التحقيق التقني 

املتبعة بخ�صو�ض حوادث الطائرات والوقائع اخلطرية.
امل��ادة 12: ت���درج �ص�م�ن اأح�كام ال�م��ادة 102 م�ن 
ال�قان���ون رق�م 98-06، املوؤرخ يف 3 ربيع الأول عام 1419 
املوافق 27 يونيو �صنة 1998، املذكور اأعاله، فقرة ثانية حترر 

كما ياأتي:
املادة 102: .......... )بدون تغيري(........

تهدف خدمات م�صاعدة الأر�صاد اجلوية للمالحة اجلوية 
اإىل امل�صاهم��ة يف �صم��ان �صالمة املالحة اجلوي��ة وانتظامها 

وفعاليتها.
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حت��دد املوا�صفات التقني��ة خلدمات م�صاع��دة الأر�صاد 
اجلوية للمالحة اجلوية عن طريق التنظيم.

امل��ادة 13: تعدل وتتمم اأحكام امل��ادة 132 من القانون 
رقم 98-06، املوؤرخ يف 3 ربيع الأول عام 1419 املوافق 27 

يونيو �صنة 1998، املذكور اأعاله، كما ياأتي:
امل��ادة 132: .............. الركوب التي ميكن اأن تاأخذ 

�صكل تذكرة اإلكرتونية.
.............. )الباقي بدون تغيري(..............

امل��ادة 14: تعدل وتتمم اأحكام امل��ادة 135 من القانون 
رقم 98-06، املوؤرخ يف 3 ربيع الأول عام 1419 املوافق 27 

يونيو �صنة 1998، املذكور اأعاله، كما ياأتي:
امل��ادة 135: حت��دد التعريف��ات الدولي��ة للنقل اجلوي 
العمومي، وفقا لقواعد املناف�صة، والتفاقات الدولية الثنائية 

اأو املتعددة الأطراف التي وقعت عليها اجلزائر.

امل��ادة 15: ي�درج �صم�ن اأح�ك��ام ال�ف�صل الثامن من 
عام  الأول  رب�ي���ع  القان��ون رق��م 98-06، املوؤرخ ف���ي 3 
1998، املذك�ور اأع�اله،  يوني�و �صنة  ال�م�واف��ق27   1419
ق�ص�م �صاب�ع »ح�ق�وق رك�اب الن�ق�ل اجل�وي ال�ع�م�ومي« 
يت��ص�م���ن امل�واد 173 مك��رر و173 مكرر1 و173 مكرر2 
و173 مكرر3 و173 مكرر4 و173 مكرر5 وحترر كما ياأتي:

الق�شم ال�شابع:
حقوق رك�اب النقل اجلوي العمومي

املادة 173 مكرر: تنطبق اأحكام هذا الق�صم على النقل 
اجلوي العمومي للركاب عندما تكون الرحلة جزءا من عقد 

النقل و يكون النقل قد بداأ يف اجلزائر، وعندما:  
تنطلق الرحلة من مط��ار يقع يف الرتاب اجلزائري، 
اأو تنطلق الرحلة من مطار يقع يف بلد اأجنبي و يف اجتاه مطار 

يقع على الرتاب اجلزائري.
تنطبق اأحكام ه��ذا الق�صم على الرحالت املنتظمة 
اأو غري املنتظمة على حد �صواء، وعلى الرحالت التي تكون 

جزءا من ال�صفر باملقاولة اأم ل.
املادة 173 مكرر1: يحق لركاب النقل اجلوي العمومي 
الطالع على هوية الناقل اأو الناقلني اجلويني الذين يقومون 

بالرحلة اأو الرحالت املعنية.

ي�صتفي��د ركاب النق��ل اجلوي العموم��ي يف حالة اإلغاء 
رحلتهم اأو تاأخرها، اأو تع��ذر ركوبهم لأ�صباب تعود للناقل، 
م��ن التكفل من حيث الإعالم، والتعوي�ض، وكل م�صاعدة 

تتنا�صب مع الأ�صرار الناجمة عن هذه الو�صعيات.
املادة 173 مك��رر2: ي�صتفيد ال�صخ�ض ذو الحتياجات 
اخلا�ص��ة عند و�صوله اإىل املطار من اأج��ل ال�صفر، بامل�صاعدة 
ال�صروري��ة الت��ي يقدمها الناق��ل اجلوي ت�صمح ل��ه بالقيام 

بالرحلة التي ميلك مبوجبها حجزا.
امل��ادة 173 مك��رر3: مينع عل��ى كل موؤ�ص�صة نقل جوي 
عموم��ي اأن ترف�ض لك��ل �صخ���ض ذي احتياجات خا�صة 
احل�صول على حجز لرحلة معينة اأو الركوب على منت طائرة 

ب�صبب و�صعيته.
I- غري اأنه ميكن الناقل اجلوي رف�ض قبول احلجز للراكب 

اأو رف�ض ركوب هذا ال�صخ�ض ملا ياأتي:
- م��ن اأجل المتثال ملتطلبات ال�صالم��ة املطبقة، �صواء 
ن�ّض عليها القانون الدويل اأو الوطني اأو اأعدتها ال�صلطة التي 
�صّلمت �صه��ادة الناقل اجلوي العموم��ي اإٍىل الناقل اجلوي 

العمومي املعني؛ 
- اإذا ك��ان حج��م الطائرة اأو اأبوابها جتعل م��ن ركوب اأو نقل 
الراكب اأو ال�صخ�ض ذي الحتياجات اخلا�صة م�صتحيال ج�صديا.
- يف حالة رف�ض احلج��ز لالأ�صباب املذكورة يف البندين 
الأول والث��اين املذكوري��ن اأع��اله، يعم��ل الناق��ل اجلوي 
العمومي جاهدا على اقرتاح حّل اآخر مقبول على ال�صخ�ض 

املعني.
II- �صمن  نف���ض ال�صروط املذكورة يف البند الأول من 
الفق��رة الأوىل، ميكن الناقل اجلوي العمومي اأن ي�صرتط باأن 
يكون ال�صخ�ض ذو الحتياجات اخلا�صة مرفقا ب�صخ�ض اآخر 

اإن كانت حالته ال�صحية تقت�صي ذلك.
III- عندم��ا ي�صتعم��ل الناق��ل اجل��وي العمومي حق 
ال�صتثن��اء املن�صو���ض علي��ه يف الفقرت��ني الأوىل والثاني��ة 
املذكورت��ني اأع��اله، يبلغ ف��ورا ال�صخ���ض ذو الحتياجات 

اخلا�صة باأ�صباب ذلك.
ويبّلغ الناقل اجلوي العمومي هذه الأ�صباب عند طلبها، 
كتابي��ا، اإىل ال�صخ�ض ذي الحتياج��ات اخلا�صة يف غ�صون 

الأيام اخلم�صة من اأيام العمل التي تلي الطلب.
امل��ادة 173 مك��رر4: تراق��ب ال�صلطة املكلف��ة بالطريان 

املدين تطبيق اأحكام هذا الق�صم.
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ميكن راكب اأو �صخ�ض ذو اإعاقة اأو احتياجات خا�صة اأن 
يق��دم �صكوى لدى اجلهة امل�صوؤولة ع��ن تنفيذ اللتزام، يف 

حالة الخالل بالأحكام الواردة يف عقد النقل.
فف��ي حالة عدم ر�صا �صاحب الطل��ب اأو عدم رّد اجلهة 
امل�صوؤول��ة يف اأجل �صهر واحد ابتداء من ا�صتالم ال�صكوى، 
ميك��ن �صاحب هذا الطل��ب اأن يقدم �صك��وى اإىل ال�صلطة 

املكلفة بالطريان املدين ب�صاأن هذه املخالفة.
تطب��ق اأحكام هذه الفقرة دون امل�صا�ض باحتمال اللجوء 

اإىل الطعن يف جمال املنازعات يف القانون العام.
املادة 173 مكرر5: حتدد �صروط وكيفيات تطبيق اأحكام 

هذا الق�صم، عند القت�صاء، عن طريق التنظيم. 

امل��ادة 16: ت�درج �صم�ن اأح�كام الق�ان�ون رق�م 06-98، 
يونيو   27 املوافق   1419 رب�يع الأول ع��ام  امل���وؤرخ ف�ي 3 
�صن��ة 1998، املذك��ور اأع��اله، املادتان 180 مك��رر و180 

مكرر1، وحترران كما ياأتي:
املادة 180 مكرر: ميك��ن الأ�صخا�ض احلائزون �صهادات 
مالح خا���ض اأو مالح مهني اأجنبي تت��وج معارف ت�صاوي 
عل��ى الأقل املع��ارف املطلوب��ة للح�ص��ول عل��ى ال�صهادة 
اجلزائري��ة املوافقة احل�صول على �صه��ادة معادلة بعد درا�صة 
ملفهم وفقا لل�صروط والكيفيات املحددة عن طريق التنظيم.
املادة 180 مكرر1: ت�صلم مراكز اخلربة يف  طب الطريان 
والأطب��اء املمتحن��ني بعد الفح���ض، م�صتخدم��ي الطريان 
املدين ال�صه��ادات الطبية املطلوبة ملمار�صة الوظائف املوافقة 
ل�صهاداتهم املتعلقة بالطريان التي اعتمدتها ال�صلطة املكلفة 
بالط��ريان املدين، وفقا لل�ص��روط والكيفي��ات املحددة عن 

طريق التنظيم.

املادة 17: ت�درج �ص�م�ن اأح�كام ال�ق�ان�ون رق�م 06-98، 
امل���وؤرخ يف 3 رب�ي��ع الأول عام 1419 املواف��ق 27 يونيو �صنة 

1998، املذكور اأعاله، املادة 229 مكرر، وحترر كما ياأتي:
امل��ادة 229 مكرر: يعاقب باحلب���ض من  ثالثة اأ�صهر)3( 
اإىل �صت��ة)6( اأ�صهر، وبغرامة من مائ��ة وخم�صني األف دينار 
جزائ��ري )150.000(دج، اإىل مائتني وخم�صني األف دينار 
جزائ��ري )250.000( دج، اأو باإحدى العقوبتني فقط، كل 
�صخ���ض طبيعي اأو معنوي، كان عل��ى علم بحكم وظائفه 
اأو ن�صاط��ه، بحادث اأو واقعة خطرية اأو واقعة طائرة، ومل يبلغ 

ال�صلطة املكلفة بالطريان املدين بذلك.
ت�صاعف ه��ذه العقوبة لكل �صخ���ض طبيعي اأو معنوي 
�صّلط عقوبة على كل م��ن قام بالإبالغ بوقوع حادث، 

اأو واقعة، اأو واقعة خطرية للطائرة.

الف�شل احلادي ع�شر
اأحكام انتقالية وختامية

املادة 17 مكرر: تدرج �صمن اأحكام القانون رقم 06-98، 
املوؤرخ يف 03 ربي��ع الأول عام 1419 املوافق 27 يونيو �صنة 
1998، املذكور اأعاله، املادة 229 مكرر1، وحترر كما ياأتي:
املادة 229 مكرر1: »يكون الوزير املكلف بالنقل، اأو من 
يفو�ص��ه، هو امل�صوؤول الأول عن الإع��الم يف حالة حدوث 
حادث��ة، اأو واقعة خطرية لطائرة، وذل��ك طبقا ملا تن�ض عليه 
اأحك��ام امللحق رق��م 13 املتعلق بالتحقي��ق حول حوادث 
ووقائ��ع الطريان، لتفاقي��ة �صيكاغو ل�صن��ة 1944، للطريان 

املدين الدويل«.
املادة 17مكرر1: تدرج �صمن اأحكام القانون رقم 06-98، 
امل��وؤرخ يف 3 ربي��ع الأول عام 1419 املواف��ق 27 يونيو �صنة 
ياأتي: 231 مكرر، وحترر كما  املادة  اأعاله،  1998، املذكور 
املادة 231 مكرر: »يف انتظار �صدور الن�صو�ض التنظيمية 
املتخ��ذة لتطبيق هذا القان��ون، تبقى الن�صو���ض التطبيقية 
ال�صارية املفعول، عند بداي��ة �صريان هذا القانون �صاحلة اإىل 
غاية انق�ص��اء اأجل �صنتني)02( ابتداء م��ن تاريخ ن�صر هذا 
القانون يف اجلريدة الر�صمية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

ال�صعبية«.
امل��ادة 18: تلغ��ى اأحك��ام  الفقرة 2 من امل��ادة 40 من 
القانون رق��م 98-06، املوؤرخ يف 3 ربي��ع الأول عام 1419 

املوافق 27 يونيو �صنة 1998، املذكور اأعاله.

امل��ادة 19: ين�ص��ر ه��ذا القان��ون يف اجلري��دة الر�صمي��ة 
للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.

                         حرر باجلزائر، يف: .................... 
        املوافق: ..............................

       عبد العزيز بوتفليقة
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اإن رئي�ص اجلمهورية،
- بن��اء على الد�صتور، ل�صيم��ا املواد 36 و37 و38 و39 

و41 و63 و119 و120 و122 )الفقرة 9( و126 منه،
- ومبقت�ص��ى القان���ون الع�صوي رق���م 12-05، امل�وؤرخ 
يف 18 �صف���ر ع���ام 1433 املواف���ق  12 يناير �صنة 2012، 

واملتعلق بالإعالم،
- ومبقت�ص�ى الأمر رق�م 66-155، امل�وؤرخ يف 18 �صف�ر 
ع���ام 1386 امل�واف�ق  8 يونيو �صنة 1966، واملت�صمن قانون 

الإجراءات اجلزائية، املعدل واملتمم،
- ومبقت�ص��ى الأمر رق��م 66-156، امل��وؤرخ يف 18 �صفر 
ع��ام 1386 املوافق8 يوني��و �صن��ة 1966، واملت�صمن قانون 

العقوبات، املعدل واملتمم،
- ومبقت�ص��ى الأمر رقم 75-58، امل��وؤرخ يف 20 رم�صان 
واملت�صمن   ،1975 �صن��ة  �صبتمرب  ع��ام 1395 املواف��ق 26 

القانون املدين، املعدل واملتمم،
- ومبقت�ص��ى الأمر رقم 75-59، امل��وؤرخ يف 20 رم�صان 
ع��ام 1395 املواف��ق 26 �صبتم��رب �صن��ة 1975، واملت�صمن 

القانون التجاري، املعدل واملتمم،
- ومبقت�صى القانون رق��م 79-07، املوؤرخ يف 26 �صعبان 
ع��ام 1399 املوافق21 يوليو �صن��ة 1979، واملت�صمن قانون 

اجلمارك، املعدل واملتمم،
- ومبقت�ص��ى القانون رق��م 90-22، املوؤرخ يف 27 حمرم 
عام 1411 املوافق 18 غ�صت �صنة 1990، واملتعلق بال�صجل 

التجاري، املعدل واملتمم،
�صفر   16 امل��وؤرخ يف  - ومبقت�ص��ى الأمر رق��م 16-96، 
ع��ام 1417 املوافق 2 يوليو �صن��ة 1996، واملتعلق بالإيداع 

القانوين،
- ومبقت�ص��ى القانون رقم 97-02، امل��وؤرخ يف 2 رم�صان 
عام 1418 املوافق31 دي�صمرب �صنة 1997، واملت�صمن قانون 

منه، املالية ل�صنة 1998، ل �صيما املادة 90 
- ومبقت�ص��ى القان��ون رقم 98-04، امل��وؤرخ يف 20 �صفر 
ع��ام 1419 املوافق 15 يونيو �صن��ة 1998، واملتعلق بحماية 

الرتاث الثقايف،

- ومبقت�ص���ى القان�ون رق���م 2000-03 امل���وؤرخ يف 5 
جم���ادى الأول���ى ع���ام 1421 امل�واف��ق 5 غ�ص��ت �صنة 
ال��ذي يح��دد القواع��د العام��ة املتعلق��ة بالربي��د   ،2000

واملوا�صالت ال�صلكية والال�صلكية، املعدل،
- ومبقت�صى الأمر رق��م 01-03، املوؤرخ يف اأول جمادى 
الثاني��ة عام 1422 املواف��ق 20 غ�صت �صنة 2001، واملتعلق 

بتطوير ال�صتثمار، املعدل واملتمم،
�صفر  - ومبقت�ص��ى القانون رقم 02-09، امل��وؤرخ يف 25 
ع��ام 1423 املوافق 8 ماي��و �صن��ة 2002، واملتعلق بحماية 

الأ�صخا�ض املعوقني وترقيتهم،
- ومبقت�ص��ى الأمر رق��م 03-03، املوؤرخ يف 19 جمادى 
الأوىل ع��ام 1424 املوافق 19 يوليو �صن��ة 2003، واملتعلق 

باملناف�صة، املعدل واملتمم،
19 جمادى  املوؤرخ يف  - ومبقت�ص��ى الأمر رقم 05-03، 
الأوىل ع��ام 1424 املوافق 19 يوليو �صن��ة 2003، واملتعلق 

بحقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة،
- ومبقت�ص��ى القانون رق��م 04-02، املوؤرخ يف 5 جمادى 
الأوىل عام 1425 املوافق 23 يونيو �صنة 2004، الذي يحدد 

القواعد املطبقة على املمار�صات التجارية، املعدل واملتمم،
- ومبقت�ص���ى القان�ون رق���م 04-08، امل���وؤرخ ف�ي 27 
جم�ادى الثاني�ة ع�ام 1425 امل�وافق 14 غ�صت �صنة 2004، 

واملتعلق ب�صروط ممار�صة الأن�صطة التجارية، املعدل واملتمم،
- ومبقت�ص��ى القانون رق��م 08-04، املوؤرخ يف 15 حمرم 
ع��ام 1429 املواف��ق      23 يناي��ر �صن��ة 2008، واملت�صمن 

القانون التوجيهي للرتبية الوطنية،
- ومبقت�ص��ى القان��ون رقم 08-07، امل��وؤرخ يف 16 �صفر 
القانون  واملت�صمن   ،2008 �صنة  فرباير   23 املواف��ق   1429

التوجيهي للتكوين والتعليم املهنيني،
- ومبقت�ص��ى القان��ون رقم 08-09، امل��وؤرخ يف 18 �صفر 
ع��ام 1429 املوافق 25 فرباير �صنة 2008، واملت�صمن قانون 

الإجراءات املدنية والإدارية، 
- ومبقت�ص��ى القان��ون رقم 09-03، امل��وؤرخ يف 29 �صفر 
ع��ام 1430 املوافق 25 فرباير �صنة 2009، واملتعلق بحماية 

الكتاب و�شوق  باأن�شطة  املتعلق  القانون  ن�ص   )2
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امل�صتهلك وقمع الغ�ض،
- ومبقت�ص��ى القانون رق��م 09-04، املوؤرخ يف 14 �صعبان 
عام 1430 املوافق 5 غ�صت �صنة 2009، واملت�صمن القواعد 
اخلا�صة للوقاية من اجلرائ��م املت�صلة بتكنولوجيات الإعالم 

والت�صال ومكافحتها،
- ومبقت�صى القانون رقم 11-12، املوؤرخ يف 20 رجب عام 
1432 املوافق 22 يونيو �صنة 2011، واملت�صمن قانون البلدية،
- ومبقت�صى القانون رقم 12-06، املوؤرخ يف 18 �صفر عام 

2012، املتعلق باجلمعيات، �صنة  يناير   12 املوافق   1433
- ومبقت�صى القانون رقم 12-07، املوؤرخ يف 28 ربيع الأول 
عام 1433 املوافق 21 فيفري �صنة 2012، واملت�صمن قانون 

الولية،
- وبعد راأي جمل�ض الدولة،

- وبعد م�صادقة الربملان،
ي�شدر القانون الآتي ن�شه:

الباب الأول: اأحكام عامة

امل��ادة الأوىل: يهدف ه��ذا القان��ون اإىل حتديد القواعد 
العامة املتعلقة باأن�صطة و�صوق الكتاب.

امل��ادة 2: ت�صمل اأن�صطة الكت��اب يف مفهوم هذا القانون 
الن�صر والطبع والت�صويق وترقية مهن وحرف الكتاب.

املادة 3: يق�صد يف مفهوم اأحكام هذا القانون، ما ياأتي:
الكتاب: هو مطبوع غري دوري يت�صمن عمال فكريا ملوؤلف 
واحد اأو لعدة موؤلفني، يتكون من �صفحات ت�صكل جمموعة، 
وينجز بو�صائل مطبعية اأو رقمية اأو �صمعية اأو بطريقة الربايل.

الكت��اب الديني: موؤل��ف يتطرق لالأدي��ان واملعتقدات 
وممار�صة ال�صعائر الدينية.

الكت��اب املدر�صي: موؤل��ف تعليمي توجه��ه ال�صلطات 
العمومي��ة لال�صتعم��ال الإجب��اري يف موؤ�ص�ص��ات الرتبية 
والتعلي��م العمومية واخلا�صة ملختل��ف الأطوار طبقا للربامج 

الر�صمية.
الكت��اب �صب��ه املدر�صي: موؤل��ف يوجه لدع��م الرتبية 

التح�صريية والتعليم البتدائي  واملتو�صط والثانوي.
الكتاب الرقمي: موؤلف باأ�صلوب رقمي يوجه للن�صر والتوزيع.

الكت��اب املرقمن: موؤلف �صبق ن�ص��ره على دعائم ورقية 
واأعيد ن�صخه باأ�صلوب رقمي.

اأن�صطة الكتاب: ه��ي �صل�صلة عمليات ترمي اإىل اإي�صال 
الكتاب م��ن خمطوط املوؤل��ف اإىل الق��ارئ وت�صمل الن�صر 

والطبع والت�صويق والرتقية.
الن�ص��ر: ن�ص��اط يتمث��ل يف انتق��اء الكتب الت��ي �صيتم 
ن�صره��ا، وكذا يف تن�صيق مهام املوؤل��ف اأو املوؤلفني واملرتجم 
اأو املرتجمني و�صاحب اأو اأ�صحاب الر�صومات اإىل غاية اإجناز 
النم��وذج النهائي للكتاب �صواء على دعائم ورقية اأو دعائم 

اأخرى.
طبع الكتاب: ن�صاط يتمث��ل يف ن�صخ كتاب على دعائم 
ورقية، يف ع��دة ن�صخ بوا�صطة و�صائل مطبعي��ة اأو اأي و�صيلة 

تقنية اأخرى.
الرقم ال��دويل املوحد للكتاب )ردم��ك(: هو رقم دويل 
يح��دد، ب�صفة فري��دة، كل طبعة لكل كت��اب مت ن�صره )بلد 

الن�صر والنا�صر والكتاب املن�صور(.
توزيع الكتاب: ن�ص��اط يتمثل يف اإي�صال الكتاب الذي 
يوفره نا�صرو وم�صتوردو الكتب لف�صاءات املطالعة وف�صاءات 

مهيئة للبيع.
مكتب��ة بيع الكتب: ن�صاط يتمث��ل يف بيع الكتاب على 
دعائم ورقي��ة و/اأو دعائم اأخرى يف ف�ص��اءات جمهزة لهذا 

الغر�ض.
بائع الكت��اب: �صخ�ض طبيعي اأو معن��وي يبيع الكتاب 
املن�صور على دعائم ورقي��ة و/اأو دعائم اأخرى يف ف�صاء مهياأ 

للبيع بالتجزئة.
بيع الكتاب بالطريق��ة الإلكرتونية: ن�صاط يتمثل يف بيع 
الكتاب على دعائم ورقية و/اأو دعائم اأخرى عرب النرتنت.
بائع الكتاب بالطريقة الإلكرتونية: هو ال�صخ�ض الطبيعي 
اأو املعنوي ال��ذي يقوم ببيع الكتاب على دعائم ورقية و/اأو 

دعائم اأخرى بطريقة اإلكرتونية.
ترقي��ة الكتاب: دعم الكتاب بو�صائ��ل مالية واإجراءات 

حتفيزية وكذا ت�صهيل عملية الو�صول اإىل الكتاب.
املطالع��ة العمومي��ة: و�ص��ع الكتاب على دعائ��م ورقية 
و/ اأو دعائ��م اأخرى يف ف�صاءات مهيئة لهذا الغر�ض وتكون 

مفتوحة جلميع فئات اجلمهور.

املادة 4: تعترب الأن�صطة املتعلقة بالكتاب اأن�صطة �صناعية 
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وجتارية ذات طابع ثقايف وتربوي.

املادة 5: تتكفل الدولة، من خالل موؤ�ص�صاتها العمومية، 
باملهام الآتية:

- و�ص��ع الكت��اب على خمتل��ف الدعائ��م، يف متناول 
اجلمهور، عرب كافة الرتاب الوطني؛

- تطوير املطالعة العمومية وت�صجيعها؛
- اإجناز درا�صات وحتقيق��ات واإح�صائيات حول الكتاب 

واملطالعة العمومية؛
- جم��ع وحفظ ال��رتاث اجلزائري ال�صف��وي واملكتوب 

والكتب التي تخ�صع لالإيداع القانوين؛
- ت�صكيل جمموعات ت�صم جميع الكتب التي تتعلق باجلزائر؛
- حفظ املخطوطات والكت��ب النادرة والقّيمة وترميمها 

وتثمينها؛
- دعم كافة مراحل �صل�صلة الكتاب؛

- تطوير الرتجمة؛
- ترقية التكوين يف مهن الكتاب.

امل��ادة 6: ميار�ض الأن�صطة اخلا�ص��ة بن�صر الكتاب وطبعه 
وت�صويق��ه وك��ذا املطالع��ة العمومي��ة، اأ�صخا���ض معنويون 
خا�صع��ون للقانون اجلزائ��ري اأو اأ�صخا�ض طبيعيون مقيمون 
باجلزائ��ر يف اإطار اأحك��ام القان��ون التج��اري واأحكام هذا 

القانون.
عندم��ا ميار���ض اأ�صخا�ض معنوي��ون خا�صع��ون للقانون 
العام، الأن�صطة اخلا�صة بن�صر الكتاب وطبعه وت�صويقه،  فهم 

يخ�صعون للقانون العام ولأحكام هذا القانون.

امل��ادة 7: متار���ض الأن�صط��ة املتعلق��ة بالكت��اب وب�صوق 
الكتاب وك��ذا املطالع��ة العمومية يف اإط��ار احرتام حقوق 

املوؤلف وفقا للت�صريع املعمول به.

الباب الثاين: اأن�شطة الكتاب و�شوق الكتاب

امل��ادة 8: متار�ض الأن�صطة اخلا�ص��ة بن�صر الكتاب وطبعه 
وت�صويقه يف اإطار احرتام ماياأتي:

- الد�صتور وقوانني اجلمهورية،
- الدين الإ�صالمي والديانات الأخرى،

- ال�صيادة الوطنية والوحدة الوطنية،
- الهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع،

- متطلبات الأمن والدفاع الوطني،
- متطلبات النظام العام،

- كرامة الإن�صان واحلريات الفردية واجلماعية،
- يجب األ يت�صمن الكتاب متجيدا لال�صتعمار والإرهاب 

واجلرمية والعن�صرية،
- يجب األ يت�صمن الكتاب املوجه لالأطفال واملراهقني 
اأي كتابة اأو اأي ر�صم من �صاأنهما امل�صا�ض ب�صحتهم النف�صية 

اأو بح�صا�صيتهم.

املادة 9: تخ�ص��ع الأن�صطة اخلا�صة بن�صر الكتاب و طبعه 
و ت�صويق��ه، لت�صريح م�صبق ملمار�ص��ة الن�صاط، لدى الوزارة 

املكلفة بالثقافة التي ت�صلم و�صال بذلك.
حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

املادة 10: يعد نا�صرا اأو مطبعيا اأو م�صتوردا اأو م�صّدرا اأو موزعا 
اأو بائع��ا للكتاب، يف مفهوم هذا القانون، ال�صخ�ض الطبيعي اأو 
املعن��وي الذي يتخذ من ه��ذه الأن�صطة، ن�صاط��ه الرئي�صي مع 

تكري�ض ثلثي رقم اأعماله، على الأقل،  لهذا الن�صاط.
يج��ب اأن تتما�صى الأن�صطة الأخ��رى التي يقوم بها مع 

ن�صاطه الرئي�صي.

امل��ادة 11: يجب اأن يت�صمن كل كتاب ين�صر يف اجلزائر 
البيانات الآتية:

- عنوان الكتاب،
- اإ�صم املوؤلف اأو املوؤلفني،

- اإ�صم املرتجم اأو املرتجمني اإذا تعلق الأمر برتجمة،
- اإ�صم دار الن�صر وعنوانها،

- بلد و�صنة الن�صر،
- نهاي��ة الطبع فيما يخ�ض الكتاب املطبوع على الدعائم 

الورقية،
- الرقم الدويل املوحد للكتاب )ردمك(،

- الإ�صارة لالإيداع القانوين،
- �صعر البيع للجمهور.

- رقم الطبعة.
- حقوق الن�صر والتوزيع.
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املادة 12: تخ�صع الكتب التي تدخلها الهيئات الأجنبية 
واملمثلي��ات الدبلوما�صية املعتمدة واملراكز الثقافية الأجنبية 
واملنظمات الدولية، واملوجهة للجمهور ق�صد املطالعة اأو التي 
�صتقدم كهبة ملوافقة م�صبقة من الوزارة املكلفة بالثقافة، بعد 

راأي وزارة ال�صوؤون اخلارجية.
ت��ودع طلبات املوافق��ة لدى ال��وزارة املكلف��ة بال�صوؤون 

اخلارجية.

املادة 13: تخ�صع هبات الكتب التي مل تن�صر يف اجلزائر، 
ملوافقة م�صبقة من الوزارة املكلفة بالثقافة.

امل��ادة 14: يج��ب اأن تلت��زم ن�ص��خ امل�صح��ف ال�صريف 
املطبوع��ة اأو املن�ص��ورة اأو امل�صتوردة، ب�صح��ة الن�ض القراآين 

ور�صمه.
يخ�ص��ع ن�صر امل�صح��ف ال�صريف وطبع��ه وت�صويقه على 
جمي��ع الدعائ��م، لرتخي���ض م�صبق م��ن ال��وزارة املكلفة 

بال�صوؤون الدينية.
حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

امل��ادة 15: تتكفل الوزارة املكلف��ة بالرتبية الوطنية بن�صر 
الكتاب املدر�صي وطبعه وت�صويقه. 

وميكن فتح هذه الن�صاط��ات لالأ�صخا�ض الطبيعيني   
واملعنوي��ني اجلزائري��ني عل��ى اأن تخ�ص��ع ملب��داأ امل�صاواة يف 

الو�صول اإىل الطلب العمومي.
حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

امل��ادة 16: يخ�ص��ع طبع ون�ص��ر وا�صترياد الكت��اب �صبه 
املدر�ص��ي وت�صويقه اإىل ترخي�ض من ال��وزارة املكلفة بالرتبية 

الوطنية.
حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

املادة 17: يجب اأن يتم ت�صميم الكتاب املدر�صي ون�صره 
وطبعه يف اجلزائر يف اإطار الت�صريع والتنظيم املعمول بهما.

الف�شل الأول: ن�شر وترجمة الكتاب

املادة 18: يعد ن�صر الكتاب ن�صاطا من اأن�صطة الإنتاج.

ي�صهر النا�صر على ترقية الكتاب والتوزيع الوا�صع للكتب 
التي ين�صرها.

املادة 19: تتمثل ترجمة الكتاب يف مفهوم هذا القانون، 
يف ن�صر كتب من لغة اإىل لغات اأخرى.

امل��ادة 20: بغ�ض النظ��ر عن اأحكام الأم��ر رقم 05-03، 
امل��وؤرخ يف 19 جمادى الأوىل ع��ام 1424 املوافق 19 يوليو 
�صن��ة 2003، و املذك��ور اأعاله، ي��ربم عقد الن�ص��ر اأو عقد 

الرتجمة، وجوبا، كتابيا.

امل��ادة 21: يتعني عل��ى نا�صري الكتب اإجن��از دليل عام 
لن�صرياتهم.

يج��ب اأن يكون الدليل الع��ام للن�صريات املحنّي، حمل 
اإيداع على دعائم ورقية ورقمية، لدى الوزارة املكلفة بالثقافة 
اأو م�صاحله��ا غري املمركزة وذلك قبل تاريخ 31 دي�صمرب من 

كل �صنة.

الف�شل الثاين: طبع الكتاب

امل��ادة 22: يجب عل��ى كل �صخ�ض طبيع��ي اأو معنوي 
يطبع كتابا اأن يتاأكد م�صبقا من: 

- وج��ود البيان��ات املن�صو�ض عليها يف امل��ادة 11 اأعاله 
بالن�صبة للكتاب املن�صور يف اجلزائر.

- ملكي��ة حقوق اإع��ادة ن�صر كتاب يف اجلزائ��ر بالن�صبة 
للكتاب املن�صور يف اخلارج.

الف�شل الثالث: ت�شويق الكتاب

املادة 23: ي�صمل ت�صويق الكتاب، ال�صترياد والت�صدير 
والتوزيع والبيع للجمهور.

الق�شم الأول: ا�شترياد وت�شدير الكتاب

املادة 24: يلتزم م�صتورد الكتب املوجهة للبيع اأو املطالعة 
العمومية اأو الهبات باإيداع قائمة العناوين قبل توزيعها لدى 

الوزارة املكلفة بالثقافة.
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ميكن اأن تكون عناوين من القائمة املذكورة اأعاله، حمل 
قراءة املحتوى.

ميكن الوزارة املكلفة بالثقافة منع التوزيع بقرار مربر قابل 
للطعن.

يعفى ال�صترياد لفائ��دة الهيئات و املوؤ�ص�صات العمومية 
التي ل توجه الكتب امل�صت��وردة للبيع اأو املطالعة العمومية 

من الإجراء املن�صو�ض عليه يف هذه املادة.
حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

امل��ادة 25: يخ�صع الكتاب الديني امل�صتورد غري املن�صور 
يف اجلزائ��ر واملوج��ه للبي��ع اأو املطالعة العمومي��ة اأو الهبات 

لرتخي�ض م�صبق من الوزارة املكلفة بال�صوؤون الدينية.
حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

امل��ادة 26: ت�صج��ع الدول��ة ت�صدير الكت��اب املن�صور يف 
اجلزائر من خالل اإجراءات حتفيزية.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.  

الق�شم الثاين: توزيع الكتاب و مكتبة بيع الكتب

امل��ادة 27: بغ�ض النظ��ر عن اأحك��ام الت�صريع والتنظيم 
املتعلقني بال�صفقات العمومية، كل اقتناء لكتب مببلغ يحدد 
�صقف��ه الأدنى ع��ن طريق التنظيم، بطل��ب اأو حل�صاب هيئة 
اأو موؤ�ص�ص��ة عمومي��ة اأو جماعة حملية، يج��ب اأن يتم لدى 
مكتبات بيع الكتب الواقع��ة يف اإقليم الولية التي تتواجد 
به��ا الهيئة اأو املوؤ�ص�صة اأو اجلماعة املحلية �صاحبة الطلب مع 

مراعاة مبداأ امل�صاواة يف الو�صول اإىل الطلب العمومي.
حتدد كيفيات توزي��ع الطلب العمومي املذكور يف الفقرة 
اأعاله وك��ذا ال�صقف الأدنى ملبلغ اقتن��اء الكتب والقواعد 
والإجراءات املت�صلة به ومعايري تاأهيل مكتبات بيع الكتب، 

عن طريق التنظيم.
يف حال��ة ع��دم وج��ود مكتبات بي��ع الكت��ب يف اإقليم 
الولي��ة الت��ي تتواجد فيها الهيئ��ة اأو املوؤ�ص�ص��ة اأو اجلماعة 
املحلية �صاحبة الطلب، يتم اقتناء الكتب لدى مكتبات بيع 
الكتب الواقعة يف اإقليم ولية اأخرى طبقا لأحكام الت�صريع 

والتنظيم املتعلقني بال�صفقات العمومية.

الق�شم الثالث: �شعر بيع الكتاب للجمهور

امل��ادة 28: يقوم النا�صر بالن�صبة للكت��اب الذي ين�صره، 
اأو امل�صتورد بالن�صبة للكت��اب الذي ي�صتورده بتحديد بكل 

حرية �صعر بيع الكتاب للجمهور.
يكون �صعر بيع الكتاب للجمهور موحدا.

يخ���ض ال�صعر املوح��د للكتاب نف�ض العن��وان واملوؤلف 
والطبعة والنا�صر اأو امل�صتورد.

تدع��م الدولة اإي�صال الكتاب بنف���ض ال�صعر املوحد اإىل 
املناطق البعيدة.

حت��دد كيفيات دع��م ال�صعر املوحد للكت��اب عن طريق 
التنظيم.

امل��ادة 29: يتعني على النا�صر طب��ع �صعر البيع للجمهور 
على ال�صفحة الرابعة للغالف على الكتب التي ين�صرها.

يتعني عل��ى امل�صت��ورد الإ�ص��ارة ل�صعر البي��ع للجمهور 
وعنوانه التجاري على الكتب التي ي�صتوردها.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

امل��ادة 30: يجب على مكتب��ات بيع الكتب تطبيق �صعر 
البيع للجمهور الذي يحدده النا�صر اأو امل�صتورد.

ل ميك��ن اأن يكون هام�ض الربح املمنوح ل�صاحب مكتبة 
بي��ع الكتب اأقل م��ن الن�صبة التي يت��م حتديدها عن طريق 

التنظيم.

املادة 31: ميك��ن امل�صاركون الأجانب تطبيق تخفي�صات 
غري حم��دودة ال�صقف اأثن��اء التظاهرات الت��ي تنظم حول 

الكتاب.
ل ميكن اأن تتجاوز التخفي�صات التي يقوم بها باعة الكتب 
والنا�صرون وامل�صتوردون الوطنيون، فيما يخ�ض الكتب التي 
تب��اع خالل التظاهرات التي تنظم ح��ول الكتاب، الن�صبة 

التي يتم حتديدها عن طريق التنظيم.

امل��ادة 32: يج��ب اأن ي�صم��ح بي��ع الكت��اب بالطريق��ة 
الإلكرتونية بتزويد امل�صتهلك مبعلومات كاملة ودقيقة.

بغ�ض النظر عن الأحك��ام املن�صو�ض عليها يف الت�صريع 
والتنظي��م املعم��ول بهما، يج��ب اأن يت�صمن بي��ع الكتاب 
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بالطريقة الإلكرتونية ما ياأتي:
- التعريف التجاري للبائع،

- روؤية وا�صح��ة ودقيقة و�صاملة للعر�ض اخلا�ض بالكتب 
واأ�صعار البيع،

- حتديد دعائم الكتاب،
- ت�صحيح اأخطاء حمتملة يف اإجراءات الطلب،

- التاأكيد على طلبية الكتب،
- الإ�صارة لتاريخ و�صروط الت�صليم،

- التاأكيد على العملية عن طريق الربيد الإلكرتوين.
حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

امل��ادة 33: يك��ون بائ��ع الكت��ب بالطريق��ة الإلكرتونية 
ال�صام��ن بالن�صب��ة للم�ص��رتي فيم��ا يخ�ض ح�ص��ن تنفيذ 

اللتزامات الناجمة عن بيع الكتاب. 
حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

امل��ادة 34: يتعني على بائع الكت��اب املطبوع على دعائم 
ورقية عرب الإنرتنت تطبيق �صعر البيع املوحد للجمهور الذي 

يحدده النا�صر.

الف�شل اخلام�ص: دعم الكتاب وترقيته
 وتطوير املطالعة 

والتكوين يف مهن الكتاب

املادة 35: تتكفل الدولة بدعم الكتاب وترقيته وت�صجيع 
املطالع��ة عن طري��ق من��ح اإعان��ات مبا�صرة وغ��ري مبا�صرة 

وتخ�صي�ض جوائز.

امل��ادة 36: تك��ون الإعانة املالي��ة املبا�ص��رة التي متنحها 
الدول��ة لتطوير الكتاب وترقيته، على اخل�صو�ض، من خالل 

ح�صاب التخ�صي�ض اخلا�ض املن�صاأ لهذا الغر�ض.

امل��ادة 37: لال�صتفادة من الدع��م املبا�صر للدولة، ينبغي 
على الأ�صخا�ض الطبيعي��ني اأو املعنويني اخلا�صعني للقانون 
اجلزائري، ممار�صة اأن�صطتهم يف جمال الكتاب ب�صفة رئي�صية، 
يف مفهوم هذا القان�ون، وال�صتجاب�ة لاللتزام�ات املن�صو�ض 

عليه�ا يف هذا القانون ويف التنظيم املعمول به.

متنح الإعانة للكتاب الذي يكون حمل ن�صر م�صرتك بني 
نا�صر جزائري و�صريك اأجنبي، لل�صخ�ض الطبيعي اأو املعنوي 

اخلا�صع للقانون اجلزائري.

املادة 38: ي�صتفيد من اإجراءات الرتقية والدعم:
- الكتاب املن�صور يف اجلزائر،

- ترجمة الكتب،
- كتاب الطفل والن�صاطات املرتبطة به،

- الكتاب املكيف لذوي الحتياجات اخلا�صة،
- الكتاب العلمي والتقني، 
- الكتاب باللغة الأمازيغية.

امل��ادة 39: يتع��ني عل��ى موؤ�ص�صات ال�صمع��ي الب�صري 
العامة واخلا�صة بث ح�ص�ض تخ�ص�ض للكتاب.

املادة 40: يخ�صع تنظيم التظاهرات حول الكتاب املوجه 
للجمه��ور لرتخي�ض م�صب��ق متنحه م�صالح ال��وزارة املكلفة 

بالثقافة.
حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

امل��ادة 41: ميكن دور ن�صر الكتاب ومكتبات بيع الكتب 
احل�ص��ول على عالمة اجل��ودة التي متنحها ال��وزارة املكلفة 

بالثقافة.
حتدد �ص��روط وكيفيات منح هذه العالم��ة وكذا النتائج 

املرتتبة عنها وكذا �صحبها، عن طريق التنظيم.

امل��ادة 42: يجب تعميم قراءة الكتب واملطالعة العمومية 
يف موؤ�ص�ص��ات الرتبية والتعليم مبختل��ف اأطواره، وميكنها يف 

هذا الإطار ال�صتفادة من دعم الدولة.

املادة 43: يجب عل��ى املوؤ�ص�صات العمومية ذات الطابع 
الجتماعي واملوؤ�ص�صات  ال�صحية وكذا املوؤ�ص�صات  العقابية، 

اأن تخ�ص�ض ف�صاءات للمطالعة.
ميكن املوؤ�ص�صات املذكورة اأعاله يف  هذا الإطار ال�صتفادة 

من دعم الدولة.
حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم. 
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امل��ادة 44: ميك��ن الأ�صخا���ض املعنوي��ون اخلا�صع��ون للقانون 
اخلا�ض، فتح مكتبات مطالعة عمومية، وميكنهم حتقيق اأرباح جتارية.
حت��دد كيفيات اإن�ص��اء وتنظيم و�صري ه��ذه املكتبات عن 

طريق التنظيم.

امل��ادة 45: تتكف��ل مكتب��ات املطالعة العمومي��ة، العامة 
واخلا�صة، باملطالعة العمومية.

امل��ادة 46: يج��ب اأن تتوف��ر مكتبات املطالع��ة العمومية 
العامة واخلا�صة على ما ياأتي:

- اأر�صدة وثائقية،
- ف�ص��اءات مطالع��ة مكيفة يف متن��اول خمتلف فئات 

اجلمهور،
- م�صتخدمني موؤهلني، 

- نظام داخلي.

امل��ادة 47: يخ�صع فتح مكتب��ات املطالعة العمومية العامة 
واخلا�ص��ة، ملنح �صه��ادة املطابق��ة، ت�صلمها ال��وزارة املكلفة 

بالثقافة.
ي�صتثن��ى من هذا الإج��راء مكتبات املطالع��ة العمومية 

املن�صاأة بن�ض تنظيمي. 

املادة 48: يتع��ني على مكتبات املطالعة العمومية، العامة 
واخلا�ص��ة، اإيداع ك�صف حم��ني باأر�صدته��ا الوثائقية لدى 
الوزارة املكلفة بالثقافة قبل تاريخ 31 دي�صمرب من كل �صنة.

تتكفل الوزارة بن�صر هذا الر�صيد.

امل��ادة 49: م��ع مراعاة اأحكام امل��واد 46، 47 و48، ميكن 
مكتب��ات املطالع��ة العمومي��ة اخلا�صة ال�صتف��ادة من دعم 
يف �صك��ل ر�صي��د مكتبي تقدم��ه الدولة يف اإط��ار الت�صريع 

والتنظيم املعمول بهما.

امل��ادة 50: تتوىل الدولة ع��رب موؤ�ص�صات عمومية التكوين 
يف جمال اأن�صطة ومهن الكتاب.

ميك��ن كل �صخ���ض طبيع��ي اأو معنوي خا�ص��ع للقانون 
اخلا�ض اإن�صاء موؤ�ص�صة يف التكوين يف اأن�صطة ومهن الكتاب، 
طبقا للت�صريع والتنظيم املعمول بهما، بعد اأخذ راأي الوزارة 

املكلفة بالثقافة.

امل��ادة 51: يتعني على الأ�صخا���ض الطبيعيني واملعنويني 
الذي��ن ميار�ص��ون الأن�صط��ة املتعلق��ة بالكت��اب، ا�صتقب��ال 

مرتب�صني من موؤ�ص�صات التعليم والتكوين.

الباب الثالث: اأحكام جزائية

امل��ادة 52: بغ���ض النظ��ر عن اأحك��ام قان��ون العقوبات، 
يعاق��ب بغرامة من خم�صمائة األ��ف دينار )500.000 دج( 
اإىل مليون دين��ار )1000.000 دج( كل من خالف اأحكام 
امل��واد 8، 14 و25 من هذا القانون، وم�صادرة الكتب حمل 

املخالفة. 
يف حالة العود ت�صاعف العقوبة.

امل��ادة 53: يعاق��ب بغرام��ة م��ن اأربعمائ��ة األ��ف دين��ار 
)400.000 دج( اإىل �صتمائ��ة األف دينار )600.000 دج( 
كل خمال��ف للمادت��ني 17 و28، الفق��رة الثاني��ة من هذا 

القانون.

املادة 54: يعاقب بغرامة من مائتي األف دينار )200.000 
دج( اإىل اأربعمائ��ة األف دين��ار )400.000 دج(، وم�صادرة 
الكت��ب، كل من خالف اأحكام املادتني 24 و47  من هذا 

القانون.

امل��ادة 55: يعاقب بغرامة من مائة األف دينار )100.000 دج( 
اإىل ثالثمائ��ة األ��ف دين��ار )300.000 دج( كل خمال��ف 

للمواد 09 و11 و20 و22 و27  من هذا القانون.

املادة 56: يعاقب بغرامة من مائة األف دينار )100.000 دج( 
للمواد  اإىل مائتي األف دينار )200.000 دج( كل خمالف 
29 و30، الفقرة الأوىل و31، الفقرة الثانية و32 و40  من 

هذا القانون.

املادة 57: يعاقب بغرامة من ع�صرين األف دينار)20.000 
دج( اإىل مائ��ة األ��ف دين��ار )100.000 دج( كل خمال��ف 

للمادتني 21  و48 من هذا القانون.
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امل��ادة 58: ت�ص��در الن�صو���ض التنظيمي��ة اخلا�ص��ة بهذا 
القان��ون يف اأج��ل �صنة ابت��داء من تاريخ ن�ص��ره يف اجلريدة 

الر�صمية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.

الباب الرابع: اأحكام انتقالية وختامية

امل��ادة 59: يتعني على الأ�صخا���ض الطبيعيني واملعنويني 
اخلا�صع��ني للقان��ون اجلزائ��ري واملمار�ص��ني لأن�صطتهم يف 
جمال الكتاب، املطابقة مع اأحكام املادتني 09 و47 من هذا 
القان��ون يف اأج��ل �صنت��ني )02( ابتداء م��ن تاريخ ن�صره يف 
اجلريدة الر�صمية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.

امل��ادة 60: ين�ص��ر ه��ذا القان��ون يف اجلري��دة الر�صمي��ة 
للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.

                   

      حرر باجلزائر، يف: ...................

                      املوافق: ...............................

                                               عبد العزيز بوتفليقة
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اإن رئي�ص اجلمهورية،
- بن��اء على الد�صتور، ل�صيم��ا املواد 34 و35 و53 و54 
و58 و59 و63 و65 و119 و122 و2/125 و126 و132 منه،
- ومبقت�ص��ى اتفاقي��ة حقوق الطفل الت��ي وافقت عليها 
اجلمعي��ة العامة لالأمم املتحدة بتاري������خ 20 نوفمرب 1989 
وامل�ص��ادق عليها م��ع ت�صريحات تف�صريي��ة مبوجب املر�صوم 
الرئا�صي رقم 92-461، امل��وؤرخ يف 24 جمادى الثانية عام 

،1992 �صنة  دي�صمرب   19 املوافق   1413
- ومبقت�ص��ى امليثاق الإفريقي حلق��وق الطفل ورفاهيته، 
املعتم��د باأدي�ض اأباب��ا يف يوليو �صن��ة 1990 وامل�صادق عليه 
مبوج��ب املر�ص��وم الرئا�ص��ي رق��م 03-242، امل��وؤرخ يف 8 

جمادى الأوىل عام 1424 املوافق 8 يوليو �صنة 2003،
- ومبقت�ص��ى الربوتوك��ول الختي��اري امللح��ق باتفاقية 
حق��وق الطفل ب�ص��اأن بيع الأطفال وا�صتغ��الل الأطفال يف 
البغاء ويف امل��واد الإباحية، املعتمد بنيوي��ورك يف 25 مايو 
�صن��ة 2000 وامل�ص���ادق علي��ه مبوج��ب املر�ص����وم الرئا�ص�ي 
رق���م 06-299، امل��وؤرخ يف 9 �صعب��ان عام 1427 املوافق 2 

�صبتمرب �صنة 2006،
- ومبقت�ص��ى الربوتوك��ول الختي��اري لتفاقي��ة حقوق 
الطف��ل ب�ص��اأن ا�ص��رتاك الأطف��ال يف املنازع��ات امل�صلحة 
املعتم��دة بنيويورك يف 25 مايو �صن��ة 2000 وامل�صادق عليه 
مبوجب املر�صوم الرئا�صي رقم 06-300، املوؤرخ يف 9 �صعبان 

عام 1427 املوافق 2 �صبتمرب �صنة 2006،
- ومبقت�ص��ى اتفاقية حق��وق الأ�صخا���ض ذوي الإعاقة 
املعتمدة بقرار جمعية الأمم املتحدة رقم 61/106 )د61-(، 
امل��وؤرخ يف 13 دي�صم��رب 2006، امل�ص��ادق عليه��ا باملر�صوم 
الرئا�صي رق��م 09-188، املوؤرخ يف 17 جمادى الأوىل عام 

،2009 �صنة  مايو   12 املوافق   1430
- ومبقت�صى القانون الع�صوي رقم 05-11، املوؤرخ يف 10 
جمادى الثاني��ة عام 1426 املواف��ق 17 يوليو �صنة 2005، 

املتعلق بالتنظيم الق�صائي،
- ومبقت�صى القانون الع�صوي رقم 12-05، املوؤرخ يف 18 
�صف���ر ع�ام 1433 امل�وافق 12 يناي��ر �صنة 2012، واملتعلق 

بالإعالم،

- ومبقت�ص��ى الأمر رق��م 66-155، امل��وؤرخ يف 18 �صفر 
ع��ام 1386 املواف��ق 8 يوني��و �صن��ة 1966، املت�صمن قانون 

الإجراءات اجلزائية، املعدل واملتمم،
- ومبقت�ص��ى الأمر رق��م 66-156، امل��وؤرخ يف 18 �صفر 
ع��ام 1386 املواف��ق 8 يوني��و �صن��ة 1966، املت�صمن قانون 

العقوبات، املعدل واملتمم،
- ومبقت�ص��ى الأمر رقم 70-20، املوؤرخ يف 13 ذو احلجة 
ع��ام 1389 املوافق 19 فرباير �صن��ة 1970، املتعلق باحلالة 

املدنية، املعدل واملتمم،
- ومبقت�ص��ى الأمر رق��م 70-86، امل��وؤرخ يف 17 �صوال 
عام 1389 املوافق 15 دي�صمرب �صنة 1970، املت�صمن قانون 

اجلن�صية اجلزائرية، املعدل واملتمم،
- ومبقت�ص��ى الأمر رق��م 71-57، املوؤرخ يف 14 جمادى 
الثانية ع��ام 1391 املوافق 5 غ�صت �صن��ة 1971، واملتعلق 

بامل�صاعدة الق�صائية، املعدل واملتمم،
- ومبقت�صى الأمر رقم 72-03، املوؤرخ يف 25 ذي احلجة 
ع��ام 1391 املوافق 10 فرباير �صن��ة 1972، املتعلق بحماية 

الطفولة واملراهقة، 
- ومبقت�ص��ى الأمر رقم 75-58، امل��وؤرخ يف 20 رم�صان 
ع��ام 1395 املواف��ق 26 �صبتم��رب �صن��ة 1975، املت�صم��ن 

القانون املدين، املعدل واملتمم،
- ومبقت�صى الأمر رقم 75-64، املوؤرخ يف 20 رم�صان عام 
اإحداث  املت�صمن   ،1975 �صنة  �صبتمرب   26 املوافق   1395

املوؤ�ص�صات وامل�صالح املكلفة بحماية الطفولة واملراهقة،
- ومبقت�صى القانون رق��م 81-07، املوؤرخ يف 24 �صعبان 
عام 1401 املوافق 27 يونيو �صنة 1981، املتعلق بالتمهي�ن، 

املعدل واملتمم،
- ومبقت�ص��ى القانون رقم 83-11، املوؤرخ يف 21 رم�صان 
عام 1403 املواف��ق 2 يوليو �صنة 1983، املتعلق بالتاأمينات 

الجتماعية، املعدل واملتمم،
- ومبقت�ص��ى القانون رقم 83-13، املوؤرخ يف 21 رم�صان 
ع��ام 1403 املوافق 2 يوليو �صن��ة 1983، املتعلق بحوادث 

العمل والأمرا�ض املهنية، املعدل واملتمم،
- ومبقت�ص��ى القانون رقم 84-11، امل��وؤرخ يف 9 رم�صان 

الطفل بحماية  املتعلق  القانون  ن�ص   )3
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ع��ام 1404 املواف��ق 9 يوني��و �صن��ة 1984، املت�صمن قانون 
الأ�صرة، املعدل واملتمم،

- ومبقت�صى القانون رقم 85-05، املوؤرخ يف 26 جمادى 
الأوىل ع��ام 1405 املوافق 16 فرباير �صن��ة 1985، املتعلق 

بحماية ال�صحة وترقيتها،  املعدل واملتمم،
- ومبقت�ص��ى القانون رق��م 88-07، املوؤرخ يف7 جمادى 
الثانية ع��ام 1408 املواف��ق 26 يناير �صن��ة 1988، املتعلق 

بالوقاية ال�صحية والأمن وطب العمل، 
- ومبقت�ص��ى القانون رقم 90-11، املوؤرخ يف 26 رم�صان 
ع��ام 1410 املوافق 21 اأبريل �صنة 1990، املتعلق بعالقات 

العمل، املعدل واملتمم،
- ومبقت�صى القانون رقم 02-09، املوؤرخ يف 25 �صفر عام 
1423 املوافق 8 مايو �صنة 2002، املتعلق برتقية الأ�صخا�ض 

املعوقني وحمايتهم،
- ومبقت�صى القانون رقم 05-04، املوؤرخ يف 27 ذو احلجة 
ع��ام 1425 املواف��ق 6 فرباير �صن��ة 2005، املت�صمن قانون 

تنظيم ال�صجون و اإعادة الإدماج الجتماعي للمحبو�صني،
- ومبقت�ص��ى القانون رق��م 08-04، املوؤرخ يف 15 حمرم 
ع��ام 1429 املوافق 23 يناير �صنة 2008، واملت�صمن القانون 

التوجيهي للرتبية الوطنية،
- ومبقت�ص��ى القانون رق��م 08-09 امل��وؤرخ يف 18 �صفر 
ع��ام 1429 املوافق 25 فرباير �صن��ة 2008، املت�صمن قانون 

الإجراءات املدنية والإدارية،
- ومبقت�ص��ى القانون رق��م 11-10، املوؤرخ يف 20 رجب 
عام 1432 املوافق 22 يونيو �صنة 2011، واملتعلق بالبلدية،

- ومبقت�صى القانون رقم 12-06، املوؤرخ يف 18 �صفر عام 
باجلمعيات، واملتعلق   ،2012 �صنة  يناير   12 املوافق   1433
- ومبقت�ص��ى القانون رق��م 12-07، امل��وؤرخ يف 28 ربيع 
الأول ع��ام 1433 املوافق 21 فرباي��ر �صنة 2012، واملتعلق 

بالولية،
- ومبقت�ص��ى القانون رقم 13-05، املوؤرخ يف 14 رم�صان 
ع��ام 1434 املوافق 23 يوليو �صن��ة 2013، واملتعلق بتنظيم 

الأن�صطة البدنية والريا�صية وتطويرها،
- ومبقت�صى قانون رقم 14-04، املوؤرخ يف 24 ربيع الثاين 
عام 1435 املوافق 24 فرباير �صنة 2014، واملتعلق بالن�صاط 

ال�صمعي الب�صري،
� وبعد راأي جمل�ض الدولة،

� وبعد م�صادقة الربملان، 
ي�شدر القانون الآتي ن�شه:

الب�اب الأول: الأحك��ام العام��ة

امل��ادة الأوىل: يه��دف ه��ذا القانون اإىل حتدي��د قواعد 
واآليات حماية الطفل.

املادة 2: يق�صد يف مفهوم هذا القانون ب�:
- »الطف��ل«: كل �صخ�ض مل يبل��غ الثامنة ع�صرة )18( 

�صنة كاملة،
يفيد م�صطلح »حدث« نف�ض املعنى.

- »الطف�ل يف خط�ر«: الطف���ل الذي تكون �صحته 
اأو اأخالق��ه اأو تربيته اأو اأمنه يف خط��ر اأو عر�صة له، اأو تكون 
ظروف��ه املعي�صية اأو �صلوك��ه من �صاأنهم��ا اأن يعر�صاه للخطر 
املحتمل اأو امل�صر مب�صتقبله، اأو يكون يف بيئة تعر�ض �صالمته 

البدنية اأو النف�صية اأو الرتبوية للخطر.
تعترب من بني احلالت التي تعر�ض الطفل للخطر:

-  فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون �صند عائلي،
- تعري�ض الطفل لالإهمال اأو الت�صرد،

- امل�صا�ض بحقه يف التعليم،
- الت�صول بالطفل اأو تعري�صه للت�صول،

- عج��ز الأبوين اأو من يق��وم برعاية الطفل عن التحكم 
يف ت�صرفاته التي م��ن �صاأنها اأن توؤثر على �صالمته البدنية 

اأو النف�صية اأو الرتبوية،
- التق�صري البني واملتوا�صل يف الرتبية والرعاية،

-  �ص��وء معاملة الطف��ل، ل�صيما بتعري�ص��ه للتعذيب  
والعت��داء على �صالمت��ه البدني��ة  اأو احتج��ازه اأو منع 
الطعام عن��ه اأو اإتي��ان اأي عمل ينطوي على الق�صاوة من 

�صاأنه التاأثري على توازن الطفل العاطفي اأو النف�صي،
- اإذا كان الطفل �صحية جرمية من ممثله ال�صرعي،

- اإذا كان الطف��ل �صحية جرمية من اأي �صخ�ض اآخر اإذا 
اقت�صت م�صلحة الطفل حمايته،

- ال�صتغ��الل اجلن�ص��ي للطفل مبختل��ف اأ�صكاله، من 
خ��الل ا�صتغالل��ه، ل�صيما يف امل��واد الإباحي��ة ويف البغاء 

واإ�صراكه يف عرو�ض جن�صية،
- ال�صتغ��الل القت�ص��ادي للطفل، ل�صيم��ا بت�صغيله 
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اأو تكليفه بعم��ل يحرمه من متابعة درا�صت��ه اأو يكون �صارا 
ب�صحته اأو ب�صالمته البدنية و/اأو املعنوية،

- وق��وع الطف��ل �صحي��ة نزاع��ات م�صلح��ة وغريها من 
حالت ال�صطراب وعدم ال�صتقرار،

- الطفل الالجئ.
- »الطفل اجلان��ح«: الطفل ال��ذي يرتكب فعال جمرما 

والذي ل يقل عمره عن ع�صر )10( �صنوات.
وتكون العربة يف حتديد �صنه بيوم ارتكاب اجلرمية.

- الطفل الالجئ: الطف��ل الذي اأرغم على الهرب من  
بلده، جمتازا احلدود الدولية طالبا حق اللجوء اأو اأي  �صكل 

اآخر من احلماية الدولية.
- »املمثل ال�صرعي للطفل«: وليه اأو و�صيه اأو كافله اأو املقدم 

اأو حا�صنه.  
 »الو�صاط��ة« : اآلي��ة قانوني��ة تهدف اإىل اإب��رام اتفاق بني 
الطف��ل اجلان��ح و ممثله ال�صرعي من جه��ة وبني ال�صحية 
اأو ذوي حقوقها من جهة اأخرى وتهدف اإىل اإنهاء املتابعات 
وجرب ال�ص��رر الذي تعر�صت له ال�صحي��ة وو�صع حد لآثار 

اجلرمية وامل�صاهمة يف اإعادة اإدماج الطفل.
- »م�صالح الو�صط املفت��وح«: م�صالح املالحظة والرتبية 

يف الو�صط املفتوح.
- »�ص��ن الر�صد اجلزائي«: بلوغ ثماين ع�صرة )18( �صنة 

كاملة.
تك��ون العربة يف حتديد �صن الر�صد اجلزائي ب�صن الطفل 

اجلانح يوم ارتكاب اجلرمية.

امل��ادة 3: يتمت��ع كل طفل، دون متييز يرج��ع اإىل اللون 
اأو اجلن���ض اأو اللغ��ة اأو الراأي  اأو العجز اأو غريها من اأ�صكال 
التميي��ز، بجميع احلق��وق التي تن�ض عليه��ا اتفاقية حقوق 
الطفل وغريها من التفاقيات الدولية ذات ال�صلة امل�صادق 
عليها، وتلك املن�صو�ض عليه��ا يف الت�صريع الوطني ل�صيما 
احل��ق يف احلي��اة، ويف ال�صم ويف اجلن�صي��ة ويف الأ�صرة ويف 
الرعاي��ة ال�صحي��ة وامل�ص��اواة و الرتبي��ة والتعلي��م و الثقافة 

والرتفيه ويف احرتام حياته اخلا�صة.
يتمت��ع الطفل املع��اق، اإ�صافة اإىل احلقوق املذك��ورة يف 
ه��ذا القان��ون، باحلق يف الرعاية والعالج والتعليم والتاأهيل 
ال��ذي يعّزز ا�صتقالليت��ه ويي�ّصر م�صاركته الفعلية يف احلياة 

القت�صادية والجتماعية والثقافية.

يتمتع الطفل املوهوب برعاي��ة خا�صة من الدولة لتنمية 
مهاراته وقدراته.

املادة 4: تعد الأ�صرة الو�صط الطبيعي لنمو الطفل.
ل يج��وز ف�ص��ل الطف��ل ع��ن اأ�صرت��ه اإل اإذا ا�صتدعت 
م�صلحته الف�صلى ذلك، ول يتم ذلك اإل باأمر اأو حكم اأو قرار 
من ال�صلطة الق�صائية ووفقا لالأحكام املن�صو�ض عليها قانونا. 

امل��ادة 5: تق��ع عل��ى عاتق الوالدي��ن م�صوؤولي��ة حماية 
الطفل.

كما يق��ع على عاتقهم��ا تاأمني ظ��روف املعي�صة الالزمة 
لنموه يف حدود اإمكانياتهما املالية وقدراتهما.

تقدم الدولة امل�صاعدة املادية الالزمة ل�صمان حق الطفل 
يف احلماية والرعاية.

ميك��ن اجلماعات املحلية امل�صاهم��ة يف م�صاعدة الطفولة 
وفقا للت�صريع ال�صاري املفعول.

ت�صمن الدولة للطفل املحروم من العائلة حقه يف الرعاية 
البديلة.

حت��دد �صروط وكيفي��ات تطبيق ه��ذه املادة ع��ن طريق 
التنظيم.

امل��ادة 6: تكف��ل الدول��ة ح��ق الطف��ل يف احلماية من 
كاف�ة اأ�صكال ال�صرر اأو الإهم��ال اأو العنف اأو �صوء املعاملة 
اأو ال�صتغ��الل اأو الإ�ص�اءة البدني��ة اأو املعنوية اأو اجلن�صية، 
وتتخ��ذ من اأجل ذلك كل التداب��ري املنا�صبة لوقايته وتوفري 
ال�صروط الالزمة لنموه ورعايته واحلفاظ على حياته وتن�صئته 
تن�صئة �صليمة واآمنة يف بيئة �صحية و�صاحلة وحماية حقوقه يف 

حالت الطوارئ والكوارث واحلروب والنزاعات امل�صلحة.
ت�صه��ر الدولة على األ ت�صر املعلوم��ة التي توجه للطفل 

مبختلف الو�صائل بتوازنه البدين والفكري.

امل��ادة 7: يجب اأن تكون امل�صلحة الف�صلى للطفل الغاية 
م��ن كل اإج��راء اأو تدبري اأو حكم اأو ق��رار ق�صائي اأو اإداري 

يتخذ ب�صاأنه.

يوؤخ��ذ بعني العتبار يف تقدير امل�صلحة الف�صلى للطفل، 
ل�صيم��ا جن�صه و�صنه و�صحته واحتياجاته املعنوية والفكرية 
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والعاطفية والبدنية و و�صطه العائلي وجميع اجلوانب املرتبطة 
بو�صعه.

امل��ادة 8: للطف��ل احلق يف التعبري عن اآرائ��ه بحرية وفقا 
ل�صنه ودرجة ن�صج��ه، يف اإطار احرتام القانون والنظام العام 

والآداب العامة وحقوق الغري.

املادة 9: للطفل املتهم بارتكاب اأو حماولة ارتكاب جرمية 
احلق يف حماكمة عادلة.

املادة 10: مينع، حت��ت طائلة املتابعات اجلزائية، ا�صتعمال 
الطف��ل يف وم�صات اإ�صهارية اأو اأفالم اأو �صور اأو ت�صجيالت 
مهما ك��ان �صكلها اإل برتخي�ض من ممثل��ه ال�صرعي وخارج 
فرتات التمدر���ض وذلك طبقا للت�صري��ع والتنظيم املعمول 

بهما.

الباب الثاين: حماية الأطفال يف خطر
الف�شل الأول: احلماية الجتماعية

الق�شم الأول: الهيئة الوطنية حلماية وترقية الطفولة

املادة 11: حتدث، لدى الوزير الأول، هيئة وطنية حلماية 
وترقية الطفول��ة،  يراأ�صها املفو�ض الوطن��ي حلماية الطفولة، 
تكل��ف بال�صهر على حماي��ة وترقية حق��وق الطفل، تتمتع 

بال�صخ�صية املعنوية وال�صتقالل املايل.
ت�صع الدول��ة، حتت ت�صرف الهيئة الوطنية حلماية وترقية 
الطفولة كل الو�صائل الب�صرية واملالية الالزمة للقيام مبهامها.
حت��دد �ص��روط وكيفيات تنظي��م الهيئة الوطني��ة حلماية 

وترقية الطفولة و�صريها عن طريق التنظيم.

امل��ادة 12: يعني املفو�ض الوطني حلماية الطفولة مبوجب 
مر�صوم رئا�ص��ي من بني ال�صخ�صي��ات الوطنية ذات اخلربة 

واملعروفة بالهتمام بالطفولة.

امل��ادة 13: يتوىل املفو�ض الوطن��ي حلماية الطفولة مهمة 
ترقية حقوق الطفل، ل�صيما من خالل:

- و�ص��ع برامج وطنية وحملية حلماي��ة وترقية حقوق الطفل 
بالتن�صيق مع خمتلف الإدارات واملوؤ�ص�صات والهيئات العمومية 

والأ�صخا�ض املكلفني برعاية الطفولة وتقييمها الدوري،
- متابع��ة الأعم��ال املبا�ص��رة ميدانيا يف جم��ال حماية 

الطفل والتن�صيق بني خمتلف املتدخلني،
- القيام بكل عمل للتوعية والإعالم والت�صال،

- ت�صجي��ع البح��ث والتعليم يف جمال حق��وق الطفل، 
بهدف فهم الأ�صباب القت�صادية والجتماعية و/اأو الثقافية 
لإهم��ال الأطفال واإ�ص��اءة معاملته��م وا�صتغاللهم، وتطوير 

�صيا�صات حمايتهم،
- اإب��داء ال��راأي يف الت�صري��ع الوطني ال�ص��اري املفعول 

املتعلق بحقوق الطفل ق�صد حت�صينه،
- ترقي��ة م�صاركة هيئات املجتمع املدين يف متابعة وترقية 

حقوق الطفل،
- و�ص��ع نظام معلوماتي وطني ح��ول و�صعية الطفل يف 

اجلزائر، بالتن�صيق مع الإدارات والهيئات املعنية.

امل��ادة 14: يقوم املفو�ض الوطني حلماي��ة الطفولة بزيارة 
امل�صال��ح املكلف��ة بحماية الطفولة وتق��دمي اأي اقرتاح كفيل 

بتح�صني �صريها اأو تنظيمها.

امل��ادة 15: يخطر املفو���ض الوطني حلماي��ة الطفولة من 
كل طف��ل اأو ممثله ال�صرعي اأو كل �صخ�ض طبيعي اأو معنوي  

حول امل�صا�ض بحقوق الطفل. 

امل��ادة 16: يح��ول املفو���ض الوطن��ي حلماي��ة الطفولة 
الإخط��ارات املن�صو���ض عليه��ا يف امل��ادة 15 اأع��اله، اإىل 
م�صلح��ة الو�ص��ط املفتوح املخت�ص��ة اإقليمي��ا للتحقيق فيها 
واتخاذ الجراءات املنا�صبة طبقا للكيفيات املن�صو�ض عليها 

يف هذا القانون.
ويح��ول الإخطارات الت��ي يحتم��ل اأن تت�صمن و�صفا 
جزائي��ا اإىل وزي��ر الع��دل، حاف��ظ الأختام، ال��ذي يخطر 
النائب الع��ام املخت�ض ق�صد حتريك الدعوى العمومية عند 

القت�صاء.

امل��ادة 17: يجب عل��ى الإدارات واملوؤ�ص�صات العمومية 
وكل الأ�صخا���ض املكلف��ني برعاي��ة الطفول��ة تق��دمي كل 
الت�صهي��الت للمفو���ض الوطن��ي واأن ت�ص��ع حت��ت ت�صرفه 
املعلومات التي يطلبها مع وجوب تقيده بعدم اإف�صائها للغري.
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ل يطبق املن��ع املن�صو�ض عليه يف الفقرة الأوىل من هذه 
املادة على ال�صلطة الق�صائية.

امل��ادة 18: ل ميك��ن العتداد بال�ص��ر املهني يف مواجهة 
املفو�ض الوطني حلماية الطفولة.

يعف��ى الأ�صخا���ض الطبيعيون واملعنوي��ون الذين قدموا 
معلومات حول امل�صا�ض بحقوق الطفل اإىل املفو�ض الوطني 
والذين ت�صرفوا بح�صن نية من اأي م�صوؤولية اإداري�ة اأو مدنية 

اأو جزائية،  حتى لو مل توؤد التحقيقات اإىل اأي نتيجة.

امل��ادة 19: ي�صاه��م املفو�ض الوطني حلماي��ة الطفولة يف 
اإع��داد التقارير املتعلقة بحقوق الطف��ل التي تقدمها الدولة 

اإىل الهيئات الدولية و اجلهوية املخت�صة.

امل��ادة 20: يع��د املفو�ض الوطني حلماي��ة الطفولة تقريرا 
�صنويا عن حالة حق��وق الطفل ومدى تنفيذ اتفاقية حقوق 
الطف��ل، يرفع��ه اإىل رئي�ض اجلمهورية، ويت��م ن�صره وتعميمه 

خالل ثالثة )3( اأ�صهر املوالية لهذا التبليغ.

الق�شم الثاين: احلماية الجتماعية على امل�شتوى املحلي

امل��ادة 21: تت��وىل احلماي��ة الجتماعي��ة لالأطفال على 
امل�صت��وى املحل��ي م�صال��ح الو�ص��ط املفت��وح بالتن�صيق مع 
خمتل��ف الهيئ��ات و املوؤ�ص�ص��ات العمومي��ة والأ�صخا���ض 

املكلفني برعاية الطفولة.
تن�ص��اأ م�صالح الو�صط املفتوح بواقع م�صلحة واحدة بكل 
ولية، غري اأن��ه، ميكن يف الولي��ات ذات الكثافة ال�صكانية 

الكبرية اإن�صاء عدة م�صالح.
يج��ب اأن تت�صكل م�صالح الو�ص��ط املفتوح من موظفني 
خمت�صني، ل�صيما مربني وم�صاعدين اجتماعيني واأخ�صائيني 

نف�صانيني واأخ�صائيني اجتماعيني وحقوقيني. 
حت��دد �صروط وكيفي��ات تطبيق ه��ذه املادة ع��ن طريق 

التنظيم.

املادة 22: تق��وم م�صالح الو�صط املفت��وح مبتابعة و�صعية 
الأطفال يف خطر وم�صاعدة اأ�صرهم.

تخطر هذه امل�صالح من قب��ل الطفل و/اأو ممثله ال�صرعي 

اأو ال�صرط��ة الق�صائي��ة اأو الوايل اأو رئي���ض املجل�ض ال�صعبي 
البلدي، اأوكل جمعي��ة اأو هيئة عمومية اأو خا�صة تن�صط يف 
جم��ال حماية الطفل، اأو امل�صاعدين الجتماعيني اأو املربني 
اأو املعلم��ني اأو الأطب��اء اأو كل �صخ���ض طبيع��ي اأو معنوي 
اآخر، بكل ما من �صاأنه اأن ي�صكل خطرا على الطفل اأو على 
�صحته اأو �صالمته البدنية اأو املعنوية. كما ميكنها اأن تتدخل 

تلقائيا.
اأن ترف���ض التكف��ل بطف��ل يقي��م خ��ارج  ل ميكنه��ا 
اخت�صا�صه��ا الإقليمي، غري اأنه ميكنه��ا يف هذه احلالة طلب 
م�صاع��دة م�صلحة مكان اإقامة اأو �صكن  الطفل و/ اأو حتويله 

اإليها.
يجب على ه��ذه امل�صالح عدم الك�صف عن هوية القائم 

بالإخطار اإل بر�صاه.
حت��دد �صروط وكيفي��ات تطبيق ه��ذه املادة ع��ن طريق 

التنظيم.

امل��ادة 23: تتاأك��د م�صالح  الو�صط املفت��وح من الوجود 
الفعلي حلالة اخلطر، من خالل القيام بالأبحاث الجتماعية 
والنتق��ال اإىل مكان تواج��د الطفل وال�صتم��اع اإليه واإىل 
ممثله ال�صرعي حول الوقائ��ع حمل الإخطار من اأجل حتديد 

و�صعيته واتخاذ التدابري املنا�صبة له.
وعند ال�صرورة، تنتقل م�صالح الو�صط املفتوح اإىل مكان 

تواجد الطفل فورا.
ميكن م�صالح الو�ص��ط املفتوح اأن تطلب، عند القت�صاء، 

تدخل النيابة اأو قا�صي الأحداث.

املادة 24: اإذا تاأك��دت م�صالح  الو�صط املفتوح من عدم 
وجود حالة اخلطر تعلم الطفل وممثله ال�صرعي بذلك.

واإذا تاأك��دت م��ن وجود حال��ة اخلطر، تت�ص��ل باملمثل 
ال�صرع��ي للطفل، من اأجل الو�ص��ول اإىل اتفاق بخ�صو�ض 
التدبري الأك��ر مالءمة لحتياجات الطفل وو�صعيته الذي 

من �صاأنه اإبعاد اخلطر عنه.
يجب اإ�صراك الطف��ل الذي يبلغ من العمر ثالث ع�صرة 

)13( �صنة على الأقل يف التدبري الذي �صيتخذ ب�صاأنه.
يج��ب على م�صالح الو�صط املفتوح اإعالم الطف�ل الذي 
يبلغ م��ن العمر ثالث ع�صرة )13( �صن��ة على الأقل وممثله 

ال�صرعي بحقهما يف رف�ض التفاق.
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يدون التفاق يف حم�صر، ويوقع عليه من جميع الأطراف 
بعد تالوته عليهم.

املادة 25: يجب على م�صالح الو�صط املفتوح اإبقاء الطفل 
يف اأ�صرته، مع اقرتاح اأحد تدابري التفاقية الآتية:

- اإلزام الأ�صرة باتخاذ الإجراءات ال�صرورية املتفق عليها 
لإبع��اد اخلطر عن الطفل، يف الآج��ال التي حتددها م�صالح  

الو�صط املفتوح،
- تقدمي امل�صاعدة ال�صرورية لالأ�صرة وذلك بالتن�صيق مع 

الهيئات املكلفة باحلماية الجتماعية،
- اإخط��ار ال��وايل اأو رئي���ض املجل�ض ال�صعب��ي البلدي 
املخت�ص��ني اأو اأي هيئ��ة اجتماعي��ة، م��ن اأج��ل التكف��ل 

الجتماعي بالطفل،
- اإتخاذ الحتياطات ال�صرورية ملنع ات�صال الطفل مع اأي 
�صخ�ض ميكن اأن يهدد �صحته اأو �صالمته البدنية اأو املعنوية.
حت��دد �صروط وكيفي��ات تطبيق ه��ذه املادة ع��ن طريق 

التنظيم. 

امل��ادة 26: ميكن م�صالح  الو�ص��ط املفتوح، تلقائيا اأو بناء 
عل��ى  طلب من الطف��ل اأو ممثله ال�صرع��ي، مراجعة التدبري 

املتفق عليه  جزئيا اأو كليا.

امل��ادة 27: يجب على م�صالح الو�ص��ط املفتوح، اأن ترفع 
الأمر اإىل قا�صي الأحداث املخت�ض يف احلالت الآتية:

- ع��دم التو�ص��ل اإىل اأي اتفاق يف اأج��ل اأق�صاه ع�صرة 
)10( اأيام من تاريخ اإخطارها،

- تراجع الطفل اأو ممثله ال�صرعي،
- ف�صل التدبري املتفق عليه، بالرغم من مراجعته.

امل��ادة 28: يجب اأن ترفع م�صال��ح الو�صط املفتوح الأمر 
فورا اإىل قا�صي الأحداث املخت�ض، يف حالت اخلطر احلال 
اأو يف احل��الت التي ي�صتحيل معه��ا اإبقاء الطفل يف اأ�صرته، 

ل�صيما  اإذا كان �صحية جرمية ارتكبها ممثله ال�صرعي.

امل��ادة 29: يجب عل��ى م�صالح الو�ص��ط املفتوح، اإعالم 
قا�ص��ي الأحداث دوريا، بالأطفال املتكف��ل بهم وبالتدابري 

املتخذة ب�صاأنهم.

ويجب عليها اأن تعل��م املفو�ض الوطني مباآل الإخطارات 
التي وجهه��ا اإليها، واأن توافيه كل ثالث��ة )3( اأ�صهر بتقرير 

مف�صل عن كل الأطفال الذين تكفلت بهم.

امل��ادة 30: ت�ص��ع الدولة، حتت ت�ص��رف م�صالح الو�صط 
املفتوح كل الو�صائل الب�صرية واملادية الالزمة للقيام مبهامها.

امل��ادة 31: يجب عل��ى الإدارات واملوؤ�ص�صات العمومية 
والأ�صخا�ض املكلفني برعاية الطفولة تقدمي كل الت�صهيالت 
مل�صال��ح الو�صط املفتوح، وت�صع حتت ت�صرفها كل املعلومات 

التي تطلبها، مع وجوب تقيدها بعدم اإف�صائها للغري.
ل يطبق املن��ع املن�صو�ض عليه يف الفقرة الأوىل من هذه 

املادة على ال�صلطة الق�صائية. 
يعف��ى الأ�صخا���ض الطبيعيون واملعنوي��ون الذين قدموا 
اإخط��ارات حول امل�صا�ض بحقوق الطفل اإىل م�صالح الو�صط 
املفت��وح والذين ت�صرفوا بح�صن نية من اأي م�صوؤولية اإدارية 
اأو مدني��ة اأو جزائية، حت��ى اإذا مل ت��وؤد التحقيقات اإىل اأي 

نتيجة.

الف�شل الثاين: احلم��اي��ة الق�شائي��ة
الق�شم الأول: تدخل  قا�شي الأحداث 

امل��ادة 32: يخت�ض قا�ص��ي الأحداث ملحل اإقامة الطفل 
املعر���ض للخطر اأو م�صكن��ه اأو حمل اإقام��ة اأو م�صكن ممثله 
ال�صرعي، وكذلك قا�صي الأحداث للمكان الذي وجد به 
الطف��ل يف حال عدم وجود هوؤلء، بالنظر يف العري�صة التي 
ترف��ع اإليه من الطفل اأو ممثله ال�صرعي اأو وكيل اجلمهورية 
اأو ال��وايل اأو رئي�ض املجل���ض ال�صعبي البل��دي ملكان اإقامة 
الطف��ل اأو م�صالح الو�صط املفت��وح اأو اجلمعيات اأو الهيئات 

العمومية املهتمة ب�صوؤون الطفولة.
كما يجوز لقا�صي الأحداث اأن يتدخل تلقائيا.
ميكن تلقي الإخطار  املقدم من الطفل �صفاهة.

املادة 33: يق��وم قا�صي الأحداث باإع��الم الطفل و/اأو 
ممثل��ه ال�صرعي بالعري�ص��ة املقدمة اإليه ف��ورا، ويقوم ب�صماع 
اأقوالهما وتلقي اآرائهما بالن�صبة لو�صعية الطفل وم�صتقبله. 

يجوز للطفل ال�صتعانة مبحام.
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امل��ادة 34: يت��وىل قا�صي الأح��داث درا�ص��ة �صخ�صية 
الطف��ل، ل�صيم��ا بوا�صطة البحث الجتماع��ي والفحو�ض 
الطبية والعقلية والنف�صانية ومراقبة ال�صلوك وميكنه مع ذلك 
اإذا توفرت لديه عنا�صر كافية للتقدير، اأن ي�صرف النظر عن 

جميع هذه التدابري اأو اأن ياأمر ببع�ض منها.
ويتلقى قا�صي الأحداث كل املعلومات والتقارير املتعلقة 
بو�صعية الطفل وكذا ت�صريحات كل �صخ�ض يرى فائدة من 

�صماعه وله اأن ي�صتعني يف ذلك مب�صالح الو�صط املفتوح.

امل��ادة 35: يجوز لقا�ص��ي الأحداث اأثن��اء التحقيق اأن 
يتخ��ذ ب�صاأن الطف��ل ومبوجب اأم��ر باحلرا�ص��ة املوؤقتة، اأحد 

التدابري الآتية:
- اإبقاء الطفل يف اأ�صرته،

- ت�صلي��م الطفل لوال��ده اأو لوالدته الذي ل ميار�ض حق 
احل�صانة عليه، ما مل تكن قد �صقطت عنه بحكم،

- ت�صليم الطفل اإىل اأحد اأقاربه،
- ت�صليم الطفل اإىل �صخ�ض اأو عائلة جديرين بالثقة.

كما ميكن��ه اأن يكلف م�صالح الو�ص��ط املفتوح، مبالحظة 
الطفل يف و�صطه الأ�صري و/اأو املدر�صي و/اأو املهني.

امل��ادة 36: ميكن قا�صي الأحداث اأن ياأمر بو�صع الطفل 
ب�صفة موؤقتة يف :

- مركز متخ�ص�ض يف حماية الأطفال  يف خطر،
- م�صلحة مكلفة مب�صاعدة الطفولة،

- مركز اأو موؤ�ص�صة ا�صت�صفائية، اإذا كان الطفل يف حاجة 
اإىل تكفل �صحي اأو نف�صي.

امل��ادة 37: ل ميك��ن اأن تتج��اوز م��دة التداب��ري املوؤقت��ة 
املن�صو�ض عليها يف املادتني 35 و36 �صتة )6( اأ�صهر.

يعل��م قا�ص��ي الأح��داث الطف��ل و/اأو ممثل��ه ال�صرعي 
بالتداب��ري املوؤقتة املتخذة خالل ثم��ان واأربعني )48( �صاعة 

من �صدورها باأية و�صيلة.  

امل��ادة 38: يق��وم قا�ص��ي الأح��داث بع��د النتهاء من 
التحقي��ق باإر�ص��ال مل��ف الق�صي��ة اإىل وكي��ل اجلمهورية 

لالطالع عليه.
ويق��وم با�صتدعاء الطفل وممثل��ه ال�صرعي واملحامي، عند 

القت�ص��اء، مبوجب ر�صالة مو�صى عليها مع العلم بالو�صول، 
قبل ثمانية )8( اأيام على الأقل من النظر يف الق�صية.

امل��ادة 39: ي�صمع قا�صي الأحداث مبكتبه كل الأطراف 
وكذا كل �صخ�ض يرى فائدة من �صماعه.

يجوز لقا�صي الأح��داث اإعفاء الطفل من املثول اأمامه 
اأو الأمر بان�صحابه اأثناء كل املناق�صات اأو بع�صها اإذا اقت�صت 

م�صلحته ذلك.

امل��ادة 40: يتخذ قا�صي الأح��داث مبوجب اأمر، اإحدى 
التدابري الآتية:

- اإبقاء الطفل يف اأ�صرته،
- ت�صلي��م الطفل لوال��ده اأو لوالدته الذي ل ميار�ض حق 

احل�صانة، ما مل تكن قد �صقطت عنه بحكم،
- ت�صليم الطفل اإىل اأحد اأقربائه،

- ت�صليم الطفل اإىل �صخ�ض اأو عائلة جديرين بالثقة.
ويجوز لقا�ص��ي الأحداث يف جميع الأحوال اأن يكلف 
م�صال��ح الو�صط املفت��وح، مبتابعة ومالحظ��ة الطفل وتقدمي 
احلماي��ة له من خ��الل توف��ري امل�صاعدة ال�صروري��ة لرتبيته 
وتكوين��ه ورعايته، مع وجوب تقدميها تقري��را دوريا له حول 

تطور و�صعية الطفل.
حتدد ال�صروط الواجب توفرها يف الأ�صخا�ض والعائالت 

اجلديرة بالثقة عن طريق التنظيم.

املادة 41: يجوز لقا�صي الأحداث اأن ياأمر بو�صع الطفل:
- مبركز متخ�ص�ض يف حماية الأطفال يف خطر،

- مب�صلحة مكلفة مب�صاعدة الطفولة.

امل��ادة 42: يجب اأن تكون التداب��ري املن�صو�ض عليها يف 
املادت��ني 40 و41 من هذا القانون، مق��ررة ملدة �صنتني )2( 
قابل��ة للتجديد ول ميكن اأن تتج��اوز يف كل الأحوال تاريخ 

بلوغ الطفل �صن الر�صد اجلزائي.
غ��ري اأنه ميكن قا�ص��ي الأحداث عند ال�ص��رورة اأن ميدد 
احلماي��ة املن�صو���ض عليها يف ه��ذه امل��ادة اإىل غاية اإحدى 
وع�صرين )21( �صنة، بن��اء على طلب من �صلم اإليه الطفل 

اأو من قبل املعني اأو من تلقاء نف�صه.
وميك��ن اأن تنتهي هذه احلماية قبل ذلك مبوجب اأمر من 
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قا�ص��ي الأحداث املخت�ض، بناء على طلب املعني مبجرد اأن 
ي�صبح هذا الأخري قادرا على التكفل بنف�صه.

ي�صتفيد ال�صخ�ض الذي تقرر متديد حمايته من الإعانات 
املن�صو�ض عليها يف املادة 44 من هذا القانون.

امل��ادة 43: تبلغ الأوام��ر املن�صو�ض عليها يف املادتني 40 
و41 من هذا القانون، باأية و�صيلة، اإىل الطفل وممثله ال�صرعي 

خالل ثمان واأربعني )48( �صاعة من �صدورها.
ل تكون هذه الأوامر قابلة لأي طريق من طرق الطعن.

امل��ادة 44: عند ت�صلي��م الطفل للغ��ري اأو و�صعه يف اأحد 
املراك��ز اأو امل�صال��ح املن�صو���ض عليه��ا يف املادتني 36 و41 
من ه��ذا القانون، يتعني عل��ى امللزم بالنفق��ة اأن ي�صارك يف 

م�صاريف التكفل به، ما مل يثبت فقر حاله.
يح��دد قا�صي الأح��داث املبلغ ال�صه��ري للم�صاركة يف 
امل�صاريف، مبوجب اأمر نهائي غري قابل لأي طريق من طرق 

الطعن.
يدفع هذا املبل��غ �صهريا ح�صب احلال��ة للخزينة اأو للغري 

الذي يتوىل رعاية الطفل.
ت��وؤدى املنح العائلية التي تع��ود للطفل مبا�صرة من قبل 
الهيئة التي تدفعه��ا، اإما اإىل اخلزينة العمومية واإما اإىل الغري 

الذي �صلم اإليه الطفل.   
حت��دد �صروط وكيفي��ات تطبيق ه��ذه املادة ع��ن طريق 

التنظيم.

املادة 45: ميكن قا�صي الأحداث اأن يعدل التدبري الذي 
اأمر به اأو العدول عنه بناء على طلب الطفل اأو ممثله ال�صرعي 

اأو وكيل اجلمهورية اأو من  تلقاء نف�صه.
يبت قا�صي الأحداث يف طلب مراجعة التدبري يف اأجل 

ل يتجاوز �صهرا )1( من تقدميه له.

الق�شم الثاين: حماية الأطفال �شحايا بع�ص اجلرائم

امل��ادة 46: يتم خالل التح��ري والتحقي��ق، الت�صجيل 
ال�صمع��ي الب�ص��ري ل�صماع الطف��ل �صحي��ة العتداءات 

اجلن�صية.
ميكن ح�صور اأخ�صائي نف�صاين خالل �صماع الطفل.

ميك��ن وكي��ل اجلمهوري��ة اأو قا�صي التحقي��ق اأو �صابط 
ال�صرط��ة الق�صائية املكلف بالتحقي��ق اأو املعني يف اإطار اإنابة 
ق�صائي��ة تكليف اأي �صخ�ض موؤهل لإج��راء هذا الت�صجيل 
الذي يودع يف اأحراز خمتومة وتتم كتابة م�صمون الت�صجيل 

ويرفق مبلف الإجراءات.
يت��م اإعداد ن�صخة م��ن هذا الت�صجي��ل، بغر�ض ت�صهيل 

الطالع عليه خالل �صري الإجراءات وتودع يف امللف.
ميكن، بقرار من قا�صي التحقيق اأو قا�صي احلكم م�صاهدة 
اأو �صم��اع الت�صجي��ل خالل �ص��ري الإج��راءات، كما ميكن 
م�صاه��دة اأو �صماع ن�صخة م��ن الت�صجيل من قبل الأطراف 
واملحامني اأو اخلرباء ، بح�صور قا�صي التحقيق اأو اأمني �صبط 

و يف ظروف ت�صمن �صرية هذا الإطالع.
ميك��ن، اإذا اقت�ص��ت م�صلح��ة الطف��ل ذل��ك، اأن يت��م 
الت�صجي��ل املن�صو���ض عليه يف هذه امل��ادة  وب�صفة ح�صرية 

�صمعيا، بقرار من وكيل اجلمهورية اأو قا�صي التحقيق.
يتم اإتالف الت�صجيل ون�صخته، يف اأجل �صنة )1( ابتداء 

من تاريخ انق�صاء الدعوى العمومية ويعد حم�صرا بذلك.

امل��ادة 47: ميكن وكي��ل اجلمهورية املخت���ض، بناء على  
طلب اأو موافقة املمثل ال�صرعي لطفل مت اختطافه، اأن يطلب 
م��ن اأي عنوان اأو ل�صان اأو �صن��د اإعالمي ن�صر اإ�صعارات و/
اأو اأو�ص��اف و/اأو �صور تخ�ض الطفل، ق�صد تلقي معلومات 
اأو �صه��ادات م��ن �صاأنها امل�صاع��دة يف التحريات والأبحاث 
اجلاري��ة، وذلك مع مراعاة عدم امل�صا���ض بكرامة الطفل و/

اأو حياته اخلا�صة.
غري اأن��ه ميكن وكي��ل اجلمهوري��ة، اإذا اقت�صت م�صلحة 
الطف��ل ذلك، اأن ياأمر به��ذا الإج��راء دون القبول امل�صبق 

للممثل ال�صرعي للطفل.

الباب الثالث: القواعد اخلا�شة بالأطفال اجلانحني
الف�شل الأول: يف التحري الأول�ي والتحقيق واحلكم

الق�شم الأول: ف��ي التح�ري الأول�ي

امل��ادة 48: ل ميكن اأن يكون حمل توقيف للنظر، الطفل 
ال��ذي يقل �صن��ه عن ثالث ع�ص��رة   )13( �صنة امل�صتبه يف 

ارتكابه اأو حماولة ارتكابه جرمية.
امل��ادة 49: اإذا دعت مقت�صيات التح��ري الأويل �صابط 
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ال�صرطة الق�صائية اأن يوقف للنظر الطفل الذي يبلغ �صنه 13 
�صنة على الأقل والذي ي�صتبه اأنه ارتكب اأو حاول ارتكاب 
جرمية، عليه اأن يطل��ع فورا وكيل اجلمهورية ويقدم له تقريرا 

عن دواعي التوقيف للنظر.
ل ميك��ن اأن تتجاوز مدة التوقيف للنظر )24( �صاعة، ول 
يت��م اإل يف اجلنح التي ت�صكل اإخ��الل ظاهرا بالنظام العام 
وتل��ك التي يكون احلد الأق�ص��ى للعقوبة املقررة فيها يفوق 

خم�ض )5( �صنوات حب�صا ويف اجلنايات. 
يت��م متديد التوقي��ف للنظر وفق��ا لل�ص��روط والكيفيات 
املن�صو���ض عليه��ا يف قان��ون الإجراءات اجلزائي��ة ويف هذا 

القانون.
كل متديد للتوقيف للنظر ل ميكن اأن يتجاوز )24( �صاعة 

يف كل مرة.
اإن انته��اك الأحك��ام املتعلق��ة باآجال التوقي��ف للنظر، 
كما ه��و مبني يف الفقرات ال�صابق��ة، يعر�ض �صابط ال�صرطة 

الق�صائية للعقوبات املقررة للحب�ض التع�صفي.

امل��ادة 50: يجب عل��ى �صابط ال�صرط��ة الق�صائية مبجرد 
توقيف طف��ل للنظر،  اإخطار ممثله ال�صرع��ي بكل الو�صائل، 
واأن ي�صع حتت ت�صرف الطفل كل و�صيلة متكنه من الت�صال 
ف��ورا باأ�صرته وحمامي��ه وتلقي زيارتها له وزي��ارة حمام، وفقا 
لأحكام قانون الإجراءات اجلزائية، وكذا اإعالم الطفل عن 

حقه يف طلب فح�ض طبي اأثناء التوقيف للنظر.

امل��ادة 51: يجب عل��ى �صابط ال�صرط��ة الق�صائية اإخبار 
الطف�ل املوقوف للنظر باحلقوق املذكورة يف املادتني 50 و54 

من هذا القانون وي�صار اإىل ذلك يف حم�صر �صماعه.
يج��ب اإجراء فح���ض طبي للطفل املوق��وف للنظر، عند 
بداي��ة و نهاية م��دة التوقيف للنظر، من قب��ل طبيب ميار�ض 
ن�صاطه يف دائرة اخت�صا�ض املجل�ض الق�صائي، و يعينه املمثل 
ال�صرع��ي للطف��ل، واإذا تعذر ذل��ك يعينه �صاب��ط ال�صرطة 

الق�صائية.
وميك��ن وكيل اجلمهوري��ة، �صواء من تلق��اء نف�صه اأو بناء 
على طلب من الطفل اأو ممثله ال�صرعي اأو حماميه، اأن يندب 

طبيبا لفح�ض الطفل يف اأية حلظة اأثناء التوقيف للنظر.
يجب اأن ترفق �صهادات الفح�ض الطبي مبلف الإجراءات 

حتت طائلة البطالن.

امل��ادة 52: يجب على �صابط ال�صرطة الق�صائية اأن يدون 
يف حم�ص��ر �صم��اع كل طفل موق��وف للنظر، م��دة �صماعه 
وفرتات الراحة الت��ي تخللت ذلك واليوم وال�صاعة اللذين 
اأطلق �صراح��ه فيهما، اأو قدم فيهما اأم��ام القا�صي املخت�ض 

وكذا الأ�صباب التي ا�صتدعت توقيف الطفل للنظر.
ويج��ب اأن يوقع عل��ى هام�ض هذا املح�ص��ر، بعد تالوته 
عليهما، الطف��ل وممثله ال�صرعي اأو ي�صار في��ه اإىل امتناعهما 

عن ذلك.
ويج��ب اأن تقي��د ه��ذه البيانات يف �صج��ل خا�ض ترقم 
و تخت��م �صفحات��ه و يوقع عليه من ط��رف وكيل اجلمهورية 
وال��ذي يجب اأن مي�ص��ك على م�صت��وى كل مركز لل�صرطة 

الق�صائية يحتمل اأن ي�صتقبل طفال موقوفا للنظر.
يج��ب اأن يت��م التوقيف للنظ��ر يف اأماك��ن لئقة تراعي 
احرتام كرام��ة الإن�صان وخ�صو�صي��ات الطفل واحتياجاته 
واأن تك��ون م�صتقل��ة عن تل��ك املخ�ص�ص��ة للبالغني، حتت 

م�صوؤولية �صابط ال�صرطة الق�صائية.
يج��ب عل��ى وكي��ل اجلمهوري��ة وقا�ص��ي الأح��داث 
املخت�صني اإقليميا زيارة هذه الأماكن دوريا وعلى الأقل مرة 

واحدة كل �صهر.

امل��ادة 53: تقيد البيانات والتاأ�ص��ريات املن�صو�ض عليها 
يف امل��ادة 52 من هذا القان��ون يف �صجالت الإقرارات لدى 
الهيئات وامل�صالح التي يل��زم فيها �صباط ال�صرطة الق�صائية 
مب�صكه��ا، وتن�صخ البيانات وحده��ا يف املح�صر الذي ير�صل 

لل�صلطة الق�صائية.

امل��ادة 54: اإن ح�ص��ور املحام��ي اأثن��اء التوقي��ف للنظر 
مل�صاع��دة الطفل امل�صتبه في��ه ارتك��اب اأو حماولة ارتكاب 

جرمية، وجوبي.
اإذا مل يك��ن للطفل حمام يعلم �صابط ال�صرطة الق�صائية 
ف��ورا وكيل اجلمهورية  املخت�ض لتخاذ الإجراءات املنا�صبة 

لتعيني حمام له وفقا للت�صريع ال�صاري املفعول.
غري اأنه، وبعد احل�صول عل��ى اإذن من وكيل اجلمهورية، 
ميك��ن ال�صروع يف �صماع الطفل املوقوف بعد م�صي �صاعتني 
م��ن بداية التوقيف للنظر حت��ى واإن مل يح�صر حماميه ويف 

حالة و�صوله متاأخرا ت�صتمر اإجراءات ال�صماع يف ح�صوره.
اإذا ك��ان �صن امل�صتب��ه فيه ما ب��ني 16 و18 �صنة وكانت 
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الأفعال املن�صوبة اإليه ذات �صلة بجرائم الإرهاب والتخريب 
اأو املتاج��رة باملخ��درات اأو بجرائم مرتكب��ة يف اإطار جماعة 
اإجرامي��ة منظم��ة وكان من ال�ص��روري �صماع��ه جلمع اأدلة 
اأو احلف��اظ عليه��ا اأو للوقاية من وقوع اعت��داء و�صيك على 
الأ�صخا���ض، ميكن �صم��اع الطفل وفقا لأحك��ام املادة 55 
م��ن هذا القانون دون ح�صور حمام وبعد احل�صول على اإذن 

وكيل اجلمهورية.

امل��ادة 55: ل ميكن �صاب��ط ال�صرطة الق�صائي��ة اأن يقوم 
ب�صماع الطفل اإل بح�صور ممثله ال�صرعي اإذا كان معروفا.

الق�شم الثاين: يف التحقي��ق

امل��ادة 56: ل يكون حمال للمتابعة اجلزائية الطفل الذي 
مل يكمل الع�صر )10( �صنوات.

يتحم��ل املمثل ال�صرع��ي للطفل امل�صوؤولي��ة املدنية عن 
ال�صرر الذي حلق بالغري.

امل��ادة 57: ل يكون الطفل ال��ذي يرتاوح �صنه من ع�صر 
)10( �صن��وات اإىل اأق��ل من ثالث ع�ص��رة )13( �صنة عند 

تاريخ ارتكابه اجلرمية اإل حمل تدابي�ر احلماية والتهذيب.

امل��ادة 58: مينع و�صع الطفل الذي يرتاوح �صنه من ع�صر 
)10( �صن��وات اإىل اأق��ل من ث��الث ع�ص��رة )13( �صنة يف 

موؤ�ص�صة عقابية ولو ب�صفة موؤقتة.
ومين��ع و�صع الطفل البالغ م��ن العمر ثالث ع�صرة )13( 
�صن��ة اإىل ثماين ع�ص��رة )18( �صنة يف موؤ�ص�ص��ة عقابية ولو 
ب�صف��ة موؤقت��ة، اإل اإذا كان هذا الإج��راء �صروريا وا�صتحال 
اتخاذ اأي اإج��راء اآخر، ويف هذه احلال��ة يو�صع الطفل مبركز 
لإعادة الرتبية واإدماج الأحداث اأو بجناح خا�ض بالأحداث 

باملوؤ�ص�صات العقابية عند القت�صاء.

املادة 59: يوجد يف كل حمكمة ق�صم لالأحداث، يخت�ض 
بالنظر يف اجلنح واملخالفات التي يرتكبها الأطفال.

ويخت���ض ق�ص��م الأحداث ال��ذي يوجد مبق��ر املجل�ض 
الق�صائي بالنظر يف اجلنايات التي يرتكبها الأطفال.

املادة 60: يحدد الخت�صا�ض الإقليمي لق�صم الأحداث 
باملحكمة التي ارتكبت اجلرمي��ة بدائرة اخت�صا�صها اأو التي 
به��ا حمل اإقامة اأو �صكن الطفل اأو ممثله ال�صرعي اأو حمكمة 
املكان الذي عر فيه على الطفل اأو املكان الذي و�صع فيه.

امل��ادة 61: يع��ني يف كل حمكم��ة تق��ع مبق��ر املجل���ض 
الق�صائ��ي قا�ض لالأحداث اأو اأكر، بق��رار من وزير العدل، 

حافظ الأختام، ملدة ثالث )3( �صنوات.
اأم��ا يف املحاكم الأخرى ف��اإن ق�صاة الأح��داث يعينون 
مبوج��ب اأم��ر لرئي���ض املجل���ض الق�صائي ملدة ث��الث )3( 

�صنوات.
يختار ق�صاة الأحداث من ب��ني الق�صاة الذين لهم رتبة 

نائب رئي�ض حمكمة على الأقل.
يعني يف كل حمكم��ة قا�صي حتقيق اأو اأكر، مبوجب اأمر 
لرئي���ض املجل�ض الق�صائي، يكلف��ون بالتحقيق يف اجلنايات 

املرتكبة من قبل الأطفال.

امل��ادة 62: ميار���ض وكيل اجلمهورية الدع��وى العمومية 
ملتابعة اجلرائم التي يرتكبها الأطفال.

اإذا ك��ان مع الطف��ل فاعلون اأ�صلي��ون اأو �صركاء بالغون، 
يق��وم وكيل اجلمهورية بف�صل امللفني ورفع ملف الطفل اإىل 
قا�صي الأحداث يف حال ارتكاب جنحة مع اإمكانية تبادل 
وثائق التحقيق بني قا�صي التحقيق وقا�صي الأحداث واإىل 
قا�صي التحقيق املكلف بالأحداث يف حال ارتكاب جناية. 

امل��ادة 63: ميكن كل من يدع��ي اإ�صابته ب�صرر ناجم عن 
جرمية ارتكبها طفل اأن ي�دعي مدنيا اأمام ق�صم الأحداث.

واإذا كان املدعي املدين قد تدخل ل�صم دعواه املدنية اإىل 
الدعوى الت��ي تبا�صرها النيابة العامة فاإن ادعاءه يكون اأمام 
قا�صي الأحداث اأو قا�ص��ي التحقيق املكلف بالأحداث 

اأو ق�صم الأحداث.
اأم��ا املدعي امل��دين الذي يقوم بدور املب��ادرة يف حتريك 
الدعوى العمومية فال يجوز له الدعاء مدنيا اإل اأمام قا�صي 
التحقي��ق املكلف بالأح��داث باملحكمة الت��ي يقيم بدائرة 

اخت�صا�صها الطفل.

امل��ادة 64: يكون التحقيق اإجباري��ا يف اجلنح واجلنايات 
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املرتكبة من قبل الطفل ويكون جوازيا يف املخالفات.
ل تطبق اإج��راءات التلب�ض على اجلرائ��م التي يرتكبها 

الطفل.

امل��ادة 65: دون الإخالل باأحكام املادة 64 اأعاله، تطبق 
على املخالفات املرتكبة من طرف الطفل قواعد ال�صتدعاء 

املبا�صر اأمام ق�صم الأحداث. 

امل��ادة 66: البح��ث الجتماعي اإجب��اري يف اجلنايات 
واجلنح املرتكبة من قبل الطفل ويكون جوازيا يف املخالفات.

امل��ادة 67: اإن ح�صور حم��ام مل�صاعدة الطفل وجوبي يف 
جميع مراحل املتابعة والتحقيق واملحاكمة.

واإذا مل يق��م الطفل اأو ممثله ال�صرعي بتعيني حمام، يعني 
ل��ه قا�صي الأحداث حماميا من تلق��اء نف�صه اأو يعهد ذلك 

اإىل نقيب املحامني.
يف حالة التعيني التلقائي، يختار املحامي من قائمة تعدها 
�صهريا نقابة املحامني وفق��ا لل�صروط والكيفيات املحددة يف 

الت�صريع والتنظيم املعمول بهما. 

املادة 68: يخطر قا�صي الأحداث الطفل وممثله ال�صرعي 
باملتابعة.

يق��وم قا�ص��ي الأح��داث باإج��راء التحري��ات الالزمة 
للو�صول اإىل اإظه��ار احلقيقة وللتعرف على �صخ�صية الطفل 

وتقرير الو�صائل الكفيلة برتبيته.
ويج��ري قا�صي الأح��داث بنف�صه اأو يعه��د اإىل م�صالح 
الو�ص��ط املفت��وح، باإجراء بح��ث اجتماعي، جتم��ع فيه كل 
املعلوم��ات عن احلال��ة املادية واملعنوية لالأ�ص��رة، وعن طباع 
الطفل و�صوابقه وعن مواظبته يف الدرا�صة و�صلوكه فيها وعن 

الظروف التي عا�ض وتربى فيها.
وياأم��ر قا�صي الأح��داث باإجراء فح���ض طبي ونف�صاين 

وعقلي اإن لزم الأمر.

امل��ادة 69: ميار�ض قا�صي الأحداث اأثناء التحقيق جميع 
�صالحي��ات قا�ص��ي التحقي��ق املن�صو�ض عليه��ا يف قانون 

الإجراءات اجلزائية.

امل��ادة 70: ميك��ن قا�صي الأح��داث اأو قا�صي التحقيق 
املكلف بالأحداث، اتخاذ واحد اأو اأكر من التدابري املوؤقتة 

الآتية:
- ت�صلي�م الطفل اإىل ممثله ال�صرعي  اأو اإىل �صخ�ض اأو عائلة 

جديرين بالثقة،
- و�صعه يف موؤ�ص�صة معتمدة مكلفة مب�صاعدة الطفولة، 

- و�صعه يف مركز متخ�ص�ض يف حماية الطفولة اجلانحة.
وميكنهم��ا، عند القت�صاء، الأمر بو�صع الطفل حتت نظام 
احلرية املراقبة وتكليف م�صالح الو�صط املفتوح بتنفيذ ذلك.

تكون التدابري املوؤقتة قابلة للمراجعة والتغيري.

امل��ادة 71: ميك��ن قا�ص��ي الأح��داث اأن ياأم��ر بالرقابة 
الق�صائية وفقا لأحكام قانون الإجراءات اجلزائية، اإذا كانت 

الأفعال املن�صوبة للطفل قد تعر�صه اإىل عقوبة احلب�ض.

امل��ادة 72: ل ميكن و�صع الطفل رهن احلب�ض املوؤقت اإل 
ا�صتثن��اء واإذا مل تك��ن التدابري املوؤقت��ة املن�صو�ض عليها يف 
امل��ادة 70 اأعاله، كافية، ويف ه��ذه احلالة يتم احلب�ض املوؤقت 
وفقا لالأحكام املن�صو�ض عليها يف املادتني 123 و123 مكرر 

من قانون الإجراءات اجلزائية واأحكام هذا القانون.
ل ميكن و�صع الطفل ال��ذي يقل �صنه عن ثالث ع�صرة 

)13( �صنة رهن احلب�ض املوؤقت.

املادة 73: ل ميكن يف مواد اجلنح، اإذا كان احلد الأق�صى 
للعقوب��ة املق��ررة يف القانون هو احلب�ض اأق��ل من ثالث )3( 
�صنوات اأو ي�صاويهما، اإيداع الطفل الذي يتجاوز �صنه ثالث 

ع�صرة )13( �صنة رهن احلب�ض املوؤقت.
واإذا كان احلد الأق�ص��ى للعقوبة املقررة قانونا هو احلب�ض 
اأك��ر من ثالث )3( �صنوات، ل ميك��ن اإيداع الطفل الذي 
يبل��غ �صن ثالث ع�صرة )13( �صنة اإىل اأقل من �صت  ع�صرة 
)16( �صن��ة رهن احلب�ض املوؤق��ت اإل يف اجلنح التي ت�صكل 
اإخ��الل خطريا وظاه��را بالنظام الع��ام اأو عندما يكون هذا 
احلب�ض �صروريا حلماية الطفل وملدة �صهرين )02( غري قابلة 

للتجديد.
ول يجوز اإيداع الطفل الذي يبلغ �صن �صت ع�صرة )16( 
�صن��ة اإىل اأقل من ثم��اين ع�صرة )18( �صن��ة، رهن احلب�ض 

املوؤقت اإل ملدة �صهرين )02( قابلة للتجديد مرة واحدة.
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امل��ادة 74:  يت��م متدي��د احلب���ض املوؤقت يف اجلن��ح وفقا 
لأحك��ام قانون الإجراءات اجلزائية للم��دة املقررة يف املادة 

اأعاله.  73

املادة 75: م��دة احلب�ض املوؤقت يف مادة اجلنايات �صهران 
)2(، قابل��ة للتمديد وفقا لل�ص��روط  والكيفيات املن�صو�ض 

عليها يف قانون الإجراءات اجلزائية.
كل متديد للحب���ض املوؤقت ل ميك��ن اأن يتجاوز �صهرين 

)2( يف كل مرة.

امل��ادة 76: تطب��ق على الأوام��ر التي ي�صدره��ا قا�صي 
الأح��داث اأو قا�صي التحقيق املكل��ف بالأحداث اأحكام 

املواد من 170 اإىل 173 من قانون الإجراءات اجلزائية.
غري اأنه اإذا تعلق الأم��ر بالتدابري املوؤقتة املن�صو�ض عليها 
ف�ي امل��ادة 70 من هذا القانون فاإن مهل��ة ال�صتئناف حتدد 

بع�صرة )10( اأيام.
ويج��وز اأن يرفع ال�صتئناف من الطفل اأو حماميه اأو ممثله 

ال�صرعي اأمام غرفة الأحداث باملجل�ض الق�صائي.

امل��ادة 77: اإذا تب��ني لقا�صي الأح��داث اأن الإجراءات 
ق��د مت ا�صتكمالها، ير�صل امللف بعد ترقيمه من طرف كاتب 
التحقي��ق اإىل وكي��ل اجلمهوري��ة الذي يتع��ني عليه تقدمي 
طلبات��ه خالل اأج��ل ل يتجاوز خم�ص��ة )5( اأيام من تاريخ 

اإر�صال امللف.

امل��ادة 78: اإذا راأى قا�صي الأحداث اأو قا�صي التحقيق 
املكلف بالأحداث اأن الوقائع ل تكون اأي جرمية اأو اأنه لي�ض  
هن��اك  من دلئل كافية �ص��د الطفل اأ�صدر اأم��را باأل وجه 
للمتابعة �صمن ال�صروط املن�صو�ض عليها  يف املادة 163 من 

قانون الإجراءات اجلزائية.

امل��ادة 79: اإذا راأى قا�ص��ي الأح��داث اأن الوقائع تكون 
خمالفة اأو جنحة اأ�صدر اأمرا بالإحالة اأمام ق�صم الأحداث.

اإذا راأى قا�ص��ي التحقيق املكلف بالأحداث، اأن الوقائع 
تك��ون جناية اأ�صدر اأمرا بالإحال��ة اأمام ق�صم الأحداث ملقر 

املجل�ض الق�صائي املخت�ض.

الق�شم الثالث: ف��ي احلك��م اأمام ق�شم الأحداث

املادة 80: يت�صكل ق�صم الأحداث من قا�صي الأحداث 
رئي�صا، ومن م�صاعدين حملفني اثنني)02(.

يقوم وكيل اجلمهورية اأو اأحد م�صاعديه مبهام النيابة.
يعاون ق�صم الأحداث باجلل�صة اأمني �صبط. 

يعني امل�صاع��دون املحلف��ون الأ�صلي��ون والحتياطيون 
ملدة ث��الث )3( �صن��وات باأم��ر لرئي�ض املجل���ض الق�صائي 
املخت���ض، ويخت��ارون من ب��ني الأ�صخا�ض الذي��ن يتجاوز 
عمرهم الثالثني )30( عاما واملتمتع��ني باجلن�صية اجلزائرية 

واملعروفني باهتمامهم وتخ�ص�صهم ب�صوؤون الأطفال.
ويختار امل�صاعدون املحلفون من قائمة معدة من قبل جلنة 
جتتم��ع لدى كل جمل���ض ق�صائي، حت��دد ت�صكيلتها وكيفية 

عملها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
يوؤدي امل�صاعدون املحلفون اأمام املحكمة قبل ال�صروع يف 

ممار�صة مهامهم اليمني الآتية:                                        
اأداء مهمتي  اأخل��ض يف  اأن  العلي العظيم  “اأق�صم باهلل 

واأن اأكتم �صر املداولت و اهلل على ما اأقول �صهيد”.

امل��ادة 81: تطب��ق على املخالف��ات واجلن��ح واجلنايات 
املرتكبة من قبل الطفل اإجراءات املحاكمة املن�صو�ض عليها 

يف هذا القانون.

املادة 82: تت��م املرافعات اأمام ق�صم الأحداث يف جل�صة 
�صرية.

يف�صل ق�صم الأحداث بعد �صماع الطفل وممثله ال�صرعي 
وال�صحاي��ا وال�صه��ود وبعد مرافعة النياب��ة العامة واملحامي، 
ويج��وز له �صماع الفاعلني الأ�صلي��ني يف اجلرمية اأو ال�صركاء 

البالغني على �صبيل ال�صتدلل.
وميكن ق�صم الأحداث،  اإعفاء الطفل من ح�صور اجلل�صة 
اإذا اقت�ص��ت م�صلحته ذلك، ويف هذه احلالة ينوب عنه ممثله 

ال�صرعي بح�صور املحامي ويعترب احلكم ح�صوريا.
وميكن الرئي�ض اأن ياأمر يف كل وقت بان�صحاب الطفل يف 

كل املرافعات اأو يف جزء منها.
واإذا تبني اأن اجلرمية التي ينظرها ق�صم الأحداث بو�صفها 
جنحة تكون يف احلقيقة جناية فيجب على ق�صم الأحداث، 
غري املحكمة املوجودة مبقر املجل�ض الق�صائي، اأن يحيلها لهذه 
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املحكمة الأخرية، ويف هذه احلالة فاإنه يجوز لق�صم الأحداث 
هذا، قبل البت فيها، اأن ياأمر باإجراء حتقيق تكميلي ويندب 

لهذا الغر�ض قا�صي التحقيق املكلف بالأحداث.

امل��ادة 83: يف�ص��ل ق�صم الأح��داث يف كل ق�صية على 
ح��دة يف غ��ري ح�صور باق��ي املتهمني. ول ي�صم��ح بح�صور 
املرافع��ات اإل للممثل ال�صرعي للطفل ولأقاربه اإىل الدرجة 
الثانية ول�صهود الق�صي��ة وال�صحايا والق�صاة واأع�صاء النقابة 
الوطني��ة للمحام��ني، وعن��د القت�ص��اء ممثل��ي اجلمعي��ات 
والهيئ��ات املهتمة ب�صوؤون الأطفال ومندوبي حماية الطفولة 

املعنيني بالق�صية.

امل��ادة 84: اإذا اأظه��رت املرافع��ات اأن الوقائ��ع مو�صوع 
املتابع��ة ل ت�صكل اأية جرمي��ة اأو اأنها غري ثابتة اأو غري م�صندة 

اإىل الطفل، ق�صى ق�صم الأحداث برباءته.
اأم��ا اإذا اأظهرت املرافعات اإدانت��ه ق�صى ق�صم الأحداث 
بتداب��ري احلماية والتهذيب اأو بالعقوب��ات ال�صالبة للحرية 
اأو بالغرامة وفقا للكيفيات املن�صو�ض عليها يف هذا القانون.

وميكن اأن يكون احلكم القا�صي بتدابري احلماية والتهذيب 
م�صمول بالنفاذ املعجل رغم املعار�صة اأو ال�صتئناف.

املادة 85: دون الإخالل باأحكام املادة 86 اأدناه، ل ميكن 
يف م��واد اجلنايات اأو اجلنح اأن يتخذ �صد الطفل اإل تدبري 

اأو اأكر من تدابري احلماية والتهذيب الآتي بيانها:
- ت�صليمه ملمثله ال�صرع��ي اأو ل�صخ�ض اأو عائلة جديرين 

بالثقة،
- و�صعه يف موؤ�ص�صة معتمدة مكلفة مب�صاعدة الطفولة،

- و�صع��ه يف مدر�صة داخلية �صاحلة لإي��واء الأطفال يف 
�صن الدرا�صة،

- و�صعه يف مركز متخ�ص�ض يف حماية الأطفال اجلانحني.
وميكن قا�صي الأحداث، عند القت�صاء، اأن ي�صع الطفل 
حتت نظام احلرية املراقبة وتكلي��ف م�صالح الو�صط املفتوح، 

بالقيام به ويكون هذا النظام قابال لالإلغاء يف اأي وقت.
ويتع��ني يف جميع الأح��وال اأن يكون احلك��م بالتدابري 
املذك��ورة اآنفا ملدة حمددة ل تتج��اوز التاريخ الذي يبلغ فيه 

الطفل �صن الر�صد اجلزائي.
يتعني على ق�صم الأحداث، عندما يق�صي بت�صليم الطفل 

اإىل �صخ���ض اأو عائل��ة جديرين بالثقة، اأن يح��دد الإعانات 
املالي��ة الالزم��ة لرعايته وفقا لالأحك��ام املن�صو�ض عليها يف 

هذا القانون.

امل��ادة 86: ميكن جهة احلكم ب�صف��ة ا�صتثنائية، بالن�صبة 
للطف��ل البالغ م��ن العمر من ثالث ع�ص��رة )13( �صنة  اإىل 
ثماين ع�صرة )18( �صنة،  اأن ت�صتبدل اأو ت�صتكمل التدابري 
املن�صو�ض عليها يف املادة 85 اأعاله، بعقوبة الغرامة اأو احلب�ض 
وفق��ا للكيفيات املحددة يف املادة 50 م��ن قانون العقوبات، 

على اأن ت�صبب ذلك يف احلكم.

امل��ادة 87: ميكن ق�صم الأحداث اإذا كانت املخالفة ثابتة 
اأن يق�ص��ي بتوبيخ الطفل اأو احلكم عليه بعقوبة الغرامة وفقا 

لأحكام املادة 51 من قانون العقوبات.
غ��ري اأنه ل ميكن اأن يتخذ يف ح��ق الطفل الذي يرتاوح 
عمره من ع�صر )10( �صنوات اإىل اأقل من ثالث ع�صرة)13( 
�صنة �صوى التوبيخ واإن اقت�صت م�صلحته ذلك، و�صعه حتت 

نظام احلرية املراقبة وفقا لأحكام هذا القانون. 

امل��ادة 88: تقام الدعوى املدنية �ص��د الطفل مع اإدخال 
ممثله ال�صرعي.

واإذا وج��د يف ق�صي��ة واح��دة متهمون بالغ��ون واآخرون 
اأطف��ال واأراد  املدع��ي امل��دين مبا�صرة الدع��وى املدنية يف 
مواجهة اجلميع، رفعت الدعوى املدنية اأمام اجلهة الق�صائية 
اجلزائي��ة التي يعهد اإليها مبحاكم��ة البالغني ويف هذه احلالة 
ل يح�ص��ر الأطفال يف املرافعات واإمن��ا يح�صر نيابة عنهم يف 

اجلل�صة ممثلوهم ال�صرعيون. 
ويج��وز اإرجاء الف�صل يف الدع��وى املدنية اإىل اأن ي�صدر 

حكم نهائي باإدانة الطفل.

امل��ادة 89: ينطق باحلكم ال�صادر يف اجلرائم املرتكبة من 
قبل الطفل يف جل�صة علنية.

امل��ادة 90: يج��وز الطع��ن يف احلكم ال�ص��ادر يف اجلنح 
واجلنايات املرتكبة من قبل الطفل باملعار�صة وال�صتئناف.

يج��وز ا�صتئناف احلك��م ال�صادر يف املخالف��ات املرتكبة 
من قبل الطفل اأمام غرفة الأحداث باملجل�ض وفقا لأحكام 
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املادة 416 م��ن قانون الإجراءات اجلزائية كما يجوز الطعن 
فيه باملعار�صة.

تطب��ق على التخل��ف عن احل�ص��ور واملعار�صة الأحكام 
املن�صو���ض عليه��ا يف املواد م��ن 407 اإىل 415 م��ن قانون 

الإجراءات اجلزائية.
ويجوز رف��ع املعار�ص��ة وال�صتئناف من الطف��ل اأو ممثله 
ال�صرعي اأو حمامي��ه، دون الإخالل باأحكام املادة 417 من 

قانون الإجراءات اجلزائية.

الق�شم الرابع: يف غرفة الأحداث للمجل�ص الق�شائي

املادة 91: توجد بكل جمل�ض ق�صائي غرفة لالأحداث.
تت�صك��ل غرفة الأحداث من رئي���ض وم�صت�صارين اثنني 
)2(، يعينون مبوجب اأم��ر لرئي�ض املجل�ض الق�صائي من بني 
ق�ص��اة املجل�ض املعروف��ني باهتمامهم بالطفول��ة و/اأو الذين 

مار�صوا كق�صاة لالأحداث.
يح�صر اجلل�صات ممثل النيابة العامة واأمني ال�صبط.

املادة 92: تف�صل غرفة الأحداث وفقا لالأ�صكال املحددة 
يف املواد من 81 اإىل 89 من هذا القانون.

امل��ادة 93: يخ��ول رئي���ض غرف��ة الأح��داث يف حال��ة 
ال�صتئن��اف كاف��ة ال�صلط��ات املخولة لقا�ص��ي الأحداث 

مبقت�صى املواد من 67 اإىل 71 من هذا القانون.

املادة 94: تطبق عل��ى ا�صتئناف اأوامر قا�صي الأحداث 
و اأحك��ام ق�صم الأح��داث ال�ص��ادرة يف املخالفات واجلنح 
واجلناي��ات املرتكبة من قبل الأطف��ال الأحكام املن�صو�ض 
عليه��ا يف املواد م��ن 417 اإىل 428 من قان��ون الإجراءات 

اجلزائية.

امل��ادة 95: ميكن الطعن بالنق�ض يف الأحكام والقرارات 
النهائية ال�صادرة عن اجلهات الق�صائية لالأحداث.

ول يكون للطعن بالنق�ض اأثر موقف، اإل بالن�صبة لأحكام 
الإدان��ة اجلزائية التي يق�صى بها تطبيق��ا لأحكام املادة 50 

من قانون العقوبات.

الق�شم اخلام�ص: يف تغيري ومراجعة تدابري مراقبة 
وحماية الأحداث

املادة 96: ميكن قا�صي الأحداث تغيري اأو مراجعة تدابري 
احلماية والتهذيب يف اأي وقت بناء على طلب النيابة  العامة 
اأو بناء على تقرير م�صالح  الو�صط املفتوح اأومن تلقاء نف�صه، 

مهما كانت اجلهة الق�صائية التي اأمرت بها.
غ��ري اأنه يتعني عل��ى قا�صي الأح��داث اأن يرف��ع الأمر 
لق�ص��م الأح��داث اإذا كان هن��اك حمل لتخ��اذ تدبري من 
تداب��ري الو�صع يف �صاأن الطفل ال��ذي �صلم ملمثله ال�صرعي 

اأو ل�صخ�ض اأو عائلة جديرين بالثقة.

امل��ادة 97: يج��وز للممثل ال�صرعي تق��دمي طلب اإرجاع 
الطفل اإىل رعايته اإذا م�صت على تنفيذ احلكم الذي ق�صى 
بت�صليم الطفل اأو و�صعه خ��ارج اأ�صرته �صتة )6( اأ�صهر على 
الأقل، وذلك بعد اإثبات اأهليته لرتبية الطفل وثبوت حت�صن 

�صلوك هذا الأخري.
كم��ا ميك��ن الطف��ل اأن يطلب اإرجاع��ه اإىل رعاي��ة ممثله 

ال�صرعي.
يوؤخذ بعني العتبار �صن الطفل عند تغيري التدبري اأو مراجعته.
يف حال��ة رف�ض الطلب ل ميكن جتدي��ده اإل بعد انق�صاء 

ثالثة )3( اأ�صهر من تاريخ الرف�ض.

امل��ادة 98: يك��ون خمت�ص��ا اإقليميا بالف�ص��ل يف جميع 
امل�صائل العار�ص��ة وطلبات تغيري التداب��ري املتخذة يف �صاأن 

الطفل:
- قا�ص��ي الأحداث اأو ق�ص��م الأحداث الذي ف�صل يف 

النزاع اأ�صال،
- قا�ص��ي الأحداث اأو ق�صم الأحداث الذي يقع بدائرة 
اخت�صا�صه موطن املمثل ال�صرعي للطفل اأو موطن �صاحب 
العم��ل اأو املركز الذي و�ص��ع الطفل فيه باأم��ر من الق�صاء 
وذل��ك بتفوي�ض م��ن قا�صي الأح��داث اأو ق�صم الأحداث 

الذي ف�صل اأ�صال يف النزاع،
- قا�ص��ي الأحداث اأو ق�صم الأحداث الذي يقع بدائرة 
اخت�صا�صه مكان و�صع الطفل اأو حب�صه وذلك بتفوي�ض من 
قا�صي الأحداث اأو ق�ص��م الأحداث الذي ف�صل اأ�صال يف 

النزاع.
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غ��ري اأنه اإذا كانت الق�صية تقت�صي ال�صرعة، ميكن قا�صي 
الأحداث الذي يقع يف دائرة اخت�صا�صه مكان و�صع الطفل 

اأو حب�صه اأن ياأمر باتخاذ التدابري املوؤقتة املنا�صبة.

امل��ادة 99: يج��وز �صم��ول الأحك��ام ال�ص��ادرة يف �صاأن 
امل�صائ��ل العار�صة اأو طلبات تغيري التداب��ري املتعلقة باحلرية 
املراقبة اأو بالو�صع اأو بالت�صليم، بالنفاذ املعجل رغم املعار�صة 
اأو ال�صتئن��اف ويرف��ع ال�صتئن��اف اإىل غرف��ة الأح��داث 

باملجل�ض الق�صائي.

الف�شل الثاين: ف�ي مرحل�ة التنفي�ذ
الق�شم الأول: يف احلرية املراقبة

امل��ادة 100: يف كل الأحوال التي يتقرر فيها نظام احلرية 
املراقب��ة، يخطر الطف��ل وممثله ال�صرعي بطبيع��ة هذا التدبري 

والغر�ض منه واللتزامات التي يفر�صها.
 

امل��ادة 101: يت��م تنفي��ذ احلري��ة املراقبة للطف��ل بدائرة 
اخت�صا���ض املحكم��ة الت��ي اأم��رت بها اأو حمكم��ة موطن 

الطفل، من قبل مندوبني دائمني ومندوبني متطوعني.
يتوىل املندوبون الدائمون، حتت �صلطة قا�صي الأحداث، 
اإدارة وتنظي��م عم��ل املندوبني املتطوع��ني، ويبا�صرون اأي�صا 
مراقب��ة الأطف��ال الذين عه��د اإليه��م القا�ص��ي برعايتهم 

�صخ�صيا.

امل��ادة 102: يخت��ار املندوبون الدائمون م��ن بني املربني 
املتخ�ص�صني يف �صوؤون الطفولة.

يع��ني قا�ص��ي الأح��داث املندوبني املتطوع��ني من بني 
الأ�صخا���ض الذين يبلغ عمرهم اأح��دا وع�صرين )21( �صنة 
عل��ى الأقل، الذين يكون��ون جديرين بالثق��ة واأهال للقيام 

باإر�صاد الأطفال.
حتدد �صروط وكيفيات تطبيق هذه املادة، عند القت�صاء، 

عن طريق التنظيم.

امل��ادة 103: يق��وم املندوب��ون الدائم��ون اأو املندوب��ون 
املتطوعون، يف اإطار نظام احلرية املراقبة مبهمة مراقبة الظروف 
املادية واملعنوية للطفل و�صحت��ه وتربيته وح�صن ا�صتخدامه 

لأوقات فراغه.
ويقدم��ون تقريرا مف�صال عن مهمتهم لقا�صي الأحداث 

كل ثالثة )3( اأ�صهر.
كم��ا يقدم��ون له  تقريرا فوري��ا كلما �ص��اء �صلوك الطفل 
اأو تعر���ض خلطر معنوي اأو بدين وعن ك���ل اإيذاء يقع عليه 
وكذل��ك يف احلالت التي يتعر�صون فيها ل�صعوبات تعرق�ل 
اأداءهم ملهامهم،  وب�صفة عامة يف كل حادثة اأو حالة ت�صتدعي 
اإجراء تعديل يف التدبري املتخذ من طرف قا�صي الأحداث.

امل��ادة 104: يف حالة وف��اة الطفل اأو مر�صه مر�صا خطريا 
اأو تغي��ري حمل اإقامت��ه اأو غيابه بغ��ري اإذن، يتعني على ممثله 
ال�صرعي اأو �صاحب العمل اأن يخطر قا�صي الأحداث فورا.

امل��ادة 105: تدف��ع م�صاريف انتق��ال املندوبني املكلفني 
برقابة الأطفال ب�صفتها من م�صاريف الق�صاء اجلزائي.

الق�شم الثاين: يف تنفيذ الأحكام والقرارات

امل��ادة 106: تقي��د الأحك��ام والقرارات ال�ص��ادرة عن 
اجله��ات الق�صائي��ة اخلا�ص��ة بالأح��داث يف �صجل خا�ض 

مي�صكه كاتب اجلل�صة.

امل��ادة 107: تقي��د الأحك��ام والقرارات ال�ص��ادرة عن 
اجله��ات الق�صائي��ة اخلا�ص��ة بالأح��داث واملت�صمنة تدابري 
احلماي��ة والتهذي��ب وكذل��ك تل��ك املت�صمن��ة العقوبات 
املحكوم بها �ص��د الأطفال اجلانح��ني يف �صحيفة ال�صوابق 
الق�صائي��ة، غ��ري اأن��ه ل ي�ص��ار اإليه��ا اإل يف الق�صيمة رقم 2 

امل�صلمة للجهات الق�صائية.

امل��ادة 108: اإذا اأعطى �صاحب ال�ص��اأن �صمانات اأكيدة 
على اأنه ق��د �صلح حاله جاز لق�صم الأح��داث بعد انق�صاء 
مهل��ة ث��الث )3( �صن��وات اعتبارا م��ن يوم انق�ص��اء مدة 
تدب��ري احلماية والتهذيب، اأن ياأم��ر بناء على عري�صة مقدمة 
من �صاح��ب ال�صاأن اأو من النيابة اأو م��ن تلقاء نف�صه باإلغاء 

الق�صيمة رقم 1 املنوه بها عن التدبري.
وتخت���ض بالنظر يف ذلك كل من املحكمة التي طرحت 
اأمامها املتابعة اأ�ص��ال اأو حمكمة املوطن احلايل للمعني 
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اأو حمل مي��الده، ول يخ�صع الأمر ال�صادر عنها لأي طريق 
من طرق الطعن.

واإذا �ص��در الأمر بالإلغاء اأتلفت الق�صيمة رقم 1 املتعلقة 
بذلك التدبري. 

امل��ادة 109: تلغ��ى بق��وة القانون من �صحيف��ة ال�صوابق 
الق�صائي��ة العقوبات التي نفذت عل��ى الطفل اجلانح وكذا 

التدابري املتخذة يف �صاأنه مبجرد بلوغه �صن الر�صد اجلزائي.

الف�ش�ل الثالث: يف الو�شاط�����ة

امل��ادة 110: ميكن اإجراء الو�صاطة يف كل وقت من تاريخ 
ارتكاب الطفل للمخالف��ة اأو اجلنحة وقبل حتريك الدعوى 

العمومية.
ل ميكن اإجراء الو�صاطة يف اجلنايات.

اإن اللجوء اإىل الو�صاطة يوق��ف تقادم الدعوى العمومية 
ابت��داء م��ن تاريخ اإ�ص��دار وكي��ل اجلمهورية ملق��رر اإجراء 

الو�صاطة.

املادة 111: يقوم وكيل اجلمهورية باإجراء الو�صاطة بنف�صه 
اأو يكل��ف بذل��ك اأحد م�صاعدي��ه اأو اأحد �صب��اط ال�صرطة 

الق�صائية. 
تتم الو�صاطة بطلب من الطفل اأو ممثله ال�صرعي اأو حماميه 

اأو تلقائيا من قبل وكيل اجلمهورية.
اإذا قرر وكي��ل اجلمهورية اللجوء اإىل الو�صاطة، ي�صتدعي 
الطفل وممثله ال�صرع��ي وال�صحية اأو ذوي حقوقها وي�صتطلع 

راأي كل منهم. 

املادة 112: يحرر اتفاق الو�صاطة يف حم�صر يوقعه الو�صيط 
وبقية الأطراف و ت�صلم ن�صخة منه اإىل كل طرف.

اإذا متت الو�صاطة من قبل �صابط ال�صرطة الق�صائية يتعني 
عليه اأن يرفع حم�صر الو�صاطة اإىل وكيل اجلمهورية لعتماده 

بالتاأ�صري عليه.

املادة 113: يعترب حم�ص��ر الو�صاطة الذي يت�صمن تقدمي 
تعوي���ض لل�صحي��ة اأو ذوي حقوقه��ا �صن��دا تنفيذي��ا وميهر 
بال�صيغ��ة التنفيذية طبقا لأحكام قان��ون الإجراءات املدنية 

والإدارية.

امل��ادة 114: ميك��ن اأن يت�صم��ن حم�ص��ر الو�صاطة تعهد 
الطف��ل حتت �صمان ممثله ال�صرعي بتنفيذ التزام اأو اأكر من 

اللتزامات الآتية يف الأجل املحدد يف التفاق:
- اإجراء مراقبة طبية اأو اخل�صوع لعالج،
- متابعة الدرا�صة اأو تكوين متخ�ص�ض،

- ع��دم الت�صال مع اأي �صخ�ض قد ي�صهل عودة الطفل 
لالإجرام.

ي�صهر وكيل اجلمهورية، عل��ى مراقبة تنفيذ الطفل لهذه 
اللتزامات.

امل��ادة 115: اإن تنفي��ذ حم�ص��ر الو�صاطة ينه��ي املتابعة 
اجلزائية. 

يف حالة عدم تنفيذ التزامات الو�صاطة يف الأجل املحدد 
يف التفاق، يبادر وكيل اجلمهورية مبتابعة الطفل.

الباب الرابع: يف حماية الطفولة داخل
 املراكز املتخ�ش�شة 

الف�شل الأول: اآليات حماية الطفولة داخل املراكز 
وامل�شالح املتخ�ش�شة يف حماية الطفولة

الق�شم الأول: املراكز وامل�شالح املتخ�ش�شة
 يف حماية الأطفال 

امل��ادة 116: تق��وم ال��وزارة املكلفة بالت�صام��ن الوطني 
باإحداث وت�صيري املراكز وامل�صالح الآتية:

- مراكز متخ�ص�صة يف حماية الأطفال يف خطر،
- مراكز متخ�ص�ص�ة يف حماية الأطفال اجلانحني،

- املراكز املتعددة اخلدمات لوقاية ال�صباب،
- م�صالح  الو�صط املفتوح.

تخ�ص�ض داخل املراكز اأجنحة لالأطفال املعوقني.
حتدد �ص��روط وكيفيات  اإن�صاء املراك��ز املذكورة يف هذه 

املادة وتنظيمها و�صريها عن طريق التنظيم.

امل��ادة 117: ل يتم الو�صع يف املراك��ز املذكورة يف املادة 
116 م��ن ه��ذا القان��ون، اإل من قبل قا�ص��ي الأحداث 

واجلهات الق�صائية اخلا�صة بالأحداث.
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غري اأنه يجوز لل��وايل اأن ياأمر يف حالة ال�صتعجال بو�صع 
الطف��ل يف خطر فيها ملدة ل ميكن اأن تتجاوز ثمانية )8( اأيام 

ويجب على مدير املوؤ�ص�صة اإخطار  قا�صي الأحداث فورا.

امل��ادة 118: يراأ���ض جلن��ة العمل الرتب��وي املن�صاأة على 
م�صت��وى املراك��ز املتخ�ص�ص��ة يف حماي��ة الطفول��ة قا�صي 

الأحداث الذي يقع املركز يف دائرة اخت�صا�صه.
تكل��ف جلنة العمل الرتبوي بال�صه��ر على تطبيق برامج 

معاملة الأطفال وتربيتهم.
تتوىل جلنة العمل الرتب��وي درا�صة تطور حالة كل طفل 
مو�ص��وع يف املرك��ز، وميكنه��ا اأن تق��رتح  يف اأي وقت على 

قا�صي الأحداث اإعادة النظر يف التدابري التي اتخذها.
حتدد ت�صكيلة اللجنة وكيفية عملها عن طريق التنظيم.

املادة 119: يجب على قا�صي الأحداث، اأن يقوم يف اأي 
وقت بزيارة املراكز املن�صو���ض عليها يف املادة 116 من هذا 

القانون والواقعة يف دائرة اخت�صا�صه.
كم��ا يقوم قا�ص��ي الأح��داث مبتابعة و�صعي��ة الأطفال 
الذي��ن ق�صى بو�صعهم داخل هذه املراكز ويح�صر وجوبا يف 

اجتماعات جلنة العمل الرتبوي عندما تنظر يف ملفاتهم.

الق�شم الثاين: حقوق الأطفال داخل املراكز 
املتخ�ش�شة يف حماية الطفولة

امل��ادة 120: يج��ب اأن يتلق��ى الطف��ل داخ��ل املراك��ز 
املتخ�ص�ص��ة يف حماي��ة الطفول��ة برامج التعلي��م والتكوين 
والرتبية والأن�صط��ة الريا�صية والرتفيهي��ة التي تتنا�صب مع 
�صن��ه وجن�صه و�صخ�صيته واأن ي�صتفي��د من الرعاية ال�صحية 

والنف�صية امل�صتمرة.

امل��ادة 121: ميار���ض مدير املرك��ز املراقب��ة الدائمة على 
الطفل يف تكوين��ه املدر�صي اأو املهني خ��ارج املركز وي�صهر 
عل��ى تنفي��ذ ال�صروط املن�صو���ض عليها يف عق��د التمهني، 

ويخرب جلنة العمل الرتبوي عن تطور تكوين الطفل.
ميك��ن مدير املركز اأن ياأذن باخلروج مل��دة ثالثة )3( اأيام 
لالأطفال املو�صوعني يف املركز بناء على طلب ممثلهم ال�صرعي 

وذلك بعد موافقة قا�صي الأحداث.

وميكن مدير املرك��ز اأن مينح للطفل وب�صفة ا�صتثنائية اإذنا 
باخلروج ملدة ثالث��ة )3( اأيام مبنا�صبة وفاة ممثله ال�صرعي 

اأو اأحد اأفراد عائلته اأو اأحد اأقاربه اإىل الدرجة الرابعة.

امل��ادة 122: ميك��ن من��ح الأطف��ال عطل��ة يق�صونها لدى 
عائالتهم ملدة ل تتجاوز )45( يوما مبوافقة جلنة العمل الرتبوي.
يبقى الأطفال الذي��ن مل ي�صتفيدوا من العطلة ال�صنوية 
يف اإط��ار اأحكام الفقرة الأوىل من هذه املادة، حتت م�صوؤولية 
مدير املركز الذي ميكن اأن يخ�ص�ض لهم الإقامة يف خميمات 
العطل ورحالت ون�صاطات للت�صلية بعد موافقة جلنة العمل 

الرتبوي.

امل��ادة 123: يتحمل املركز نفق��ات الطفل عند ح�صوله 
على الإذن باخلروج اأو على عطلة خارج الأ�صرة.

امل��ادة 124: ميكن اأن يو�صع الطف��ل الذي كان مو�صوع 
اإيواء، خ��ارج املركز مبوجب مقرر من جلن��ة العمل الرتبوي 

ملزاولة تكوين مدر�صي اأو مهني.
يت��م اإيواوؤه يف هذه احلالة من قب��ل م�صوؤول التكوين يف 
نف�ض املوؤ�ص�صة اأو لدى �صخ�ض اأو عائلة جديرين بالثقة حتت 

مراقبة م�صالح  الو�صط املفتوح.
يج��ب اأن يحرر عقد التمه��ني  واأن يت�صمن مبلغ الأجر 
املوؤدى للطف��ل يف حالة ممار�صته لن�ص��اط مهني داخل هذه 

املوؤ�ص�صات وفقا للت�صريع املعمول به.

امل��ادة 125: ل ميكن ملدير املرك��ز الذي عهد اإليه الطفل 
اأن يتخلى عن ا�صتقباله، غري اأنه باإمكانه اأن يقدم تقريرا فوريا 
اإىل اجله��ة الق�صائي��ة املخت�صة بق�صد تعدي��ل التدبري املقرر 

يذكر فيه اأ�صباب ا�صتحالة ا�صتقبال الطفل.

امل��ادة 126: يجب على مدير املرك��ز اأن  يعلم فورا قا�صي 
الأحداث املخت�ض بكل ما من �صاأنه تغيري و�صعية الطفل ول 
�صيما مر�صه اأو دخوله امل�صت�صفى اأو �صفائه اأو هروبه اأو وفاته.

امل��ادة 127: يجب على مدير املرك��ز، �صهرا قبل انق�صاء 
م��دة الو�ص��ع، اأن يعلم بذل��ك قا�صي الأح��داث املخت�ض 
مبوج��ب تقري��ر يت�صم��ن راأيه امل�صب��ب وراأي جلن��ة العمل 
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الرتبوي، ب�صاأن ما يجب تقريره يف نهاية مدة التدبري.

الف�شل الثاين: حماية الطفل داخل مراكز اإعادة 
الرتبية واإدماج الأحداث 

املادة 128: يتم اإيداع الطفل املحكوم عليه بعقوبة �صالبة 
للحرية يف مراكز اإعادة تربية واإدماج الأحداث اأو عند اللزوم 

يف الأجنحة املخ�ص�صة لالأحداث باملوؤ�ص�صات العقابية. 

امل��ادة 129: يجب اختيار املوظفني العاملني مع الأطفال 
داخل املراكز و الأجنحة املذكورة يف املادة 128 اأعاله، على 
اأ�صا���ض الكفاءة واخل��ربة، واأن يتلقوا تكوين��ا خا�صا بكيفية 

التعامل مع الطفل داخل هذه املراكز. 

امل��ادة 130: يخطر الطفل وجوبا بحقوقه وواجباته داخل 
املراكز اأو الأجنحة املذكورة يف هذا الف�صل فور دخوله اإليها.

امل��ادة 131: يجب اأن ي�صتفيد الطفل داخل مراكز اإعادة 
الرتبية واإدماج الأحداث ويف الأجنحة املخ�ص�صة لالأحداث 
باملوؤ�ص�ص��ات العقابية من الرتتيب��ات التي ت�صتهدف حت�صري 
عودت��ه اإىل حي��اة الأ�ص��رة و املجتم��ع، واأن يتلقى من اأجل 
ذلك برامج التعليم والتكوي��ن والرتبية والأن�صطة الريا�صية 

والرتفيهية التي تتنا�صب مع �صنه وجن�صه و �صخ�صيته.

املادة 132: تخ�صع مراكز اإعادة الرتبية واإدماج الأحداث 
والأجنح��ة املخ�ص�ص��ة لالأح��داث باملوؤ�ص�ص��ات العقابي��ة 
لأحك��ام قانون تنظيم ال�صجون واإعادة الإدماج الجتماعي 

للمحبو�صني.

الباب اخلام�ص: اأح�كام ج���زائي��ة 

املادة 133: يعاقب بغرامة من 30.000 دج اإىل 60.000 
دج كل م��ن مين��ع املفو���ض الوطن��ي اأو م�صال��ح الو�ص��ط 
املفت��وح من القيام مبهامهم اأو يعرق��ل ح�صن �صري الأبحاث 

والتحقيقات التي يقومون بها.
يف حال��ة العود تكون العقوبة احلب�ض من �صهرين )2( اإىل 
�صتة )6( اأ�صهر والغرامة من 60.000 دج اإىل 120.000 دج.

املادة 134: يعاقب باحلب�ض من �صهر )1( اإىل �صتة )6( اأ�صهر 
وبغرام��ة م��ن 50.000 دج اإىل 150.000 دج اأو باإح��دى 
هات��ني العقوبتني فقط، كل من يك�صف عم��دا هوية القائم 
بالإخط��ار املن�صو���ض علي��ه يف املادت��ني 15 و22 من هذا 

القانون دون ر�صاه.

امل��ادة 135: يعاق��ب باحلب���ض م��ن �صه��ر )1( اإىل �صتة 
)6( اأ�صه��ر وبغرام��ة م��ن 50.000 دج اإىل 150.000 دج 
اأو باإح��دى هات��ني العقوبت��ني فقط، كل م��ن يف�صي عمدا 
املعلوم��ات ال�صرية املتح�صل عليها من الأ�صخا�ض املقيدين 

بال�صر املهني.

املادة 136: يعاقب كل من يقوم ببث الت�صجيل ال�صمعي 
الب�صري ل�صماع الطفل �صحي��ة العتداءات اجلن�صية 
اأو ن�صخة عنه، باحلب�ض من �صنة )1( اإىل ثالث )3( �صنوات 

وبغرامة من  25.000 دج  اإىل 50.000 دج.

امل��ادة 137: يعاق��ب باحلب�ض م��ن �صت��ة )6( اأ�صهر اإىل 
�صنت��ني )2( وبغرامة م��ن 10.000 دج اإىل 200.000 دج 
اأو باإح��دى هاتني العقوبتني فق��ط، كل من ين�صر و/اأو يبث 
ما يدور يف جل�صات اجلهات الق�صائية لالأحداث اأو ملخ�صا 
عن املرافعات و الأوامر و الأحكام والقرارات ال�صادرة عنها 
يف الكت��ب وال�صحافة اأو الإذاع��ة اأو ال�صينما اأو عن طريق 

�صبكة الأنرتنت اأو باأية و�صيلة اأخرى.

املادة 138: يعاقب باحلب�ض من �صتة )6( اأ�صهر اإىل ثالث 
)3( �صنوات وبغرامة م��ن 50.000 دج اإىل 100.000 دج 
كل م��ن امتنع عم��دا رغم اإعذاره عن تق��دمي ال�صرتاك يف 

النفقة امل�صار اإليه يف املادة 44 من هذا القانون.     

امل��ادة 139: يعاقب باحلب�ض من �صنة )1( اىل ثالث )3( 
�صن��وات وبغرامة من 50.000 دج  اإىل 100.000 دج، كل 

من ي�صتغل الطفل اقت�صاديا.
ت�صاعف العقوبة عندما يكون الفاعل اأحد اأ�صول الطفل 

اأو امل�صوؤول عن رعايته. 

امل��ادة 140: يعاقب باحلب�ض من �صنة )1( اىل ثالث )3( 
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�صن��وات وبغرام��ة م��ن 150.000 دج اإىل 300.000 دج، 
كل م��ن ينال اأو يحاول النيل م��ن احلياة اخلا�صة للطفل 
بن�صر اأو ببث ن�صو�ض و/اأو �صور باأية و�صيلة يكون من �صاأنها 

الإ�صرار بالطفل.

امل��ادة 141: دون الإخ��الل بالعقوب��ات الأ�صد، يعاقب 
باحلب���ض من �صنة )1( اإىل ث��الث )3( �صنوات وبغرامة من 
150.000 دج اإىل 300.000 دج، كل من ي�صتغل الطفل 
ع��رب و�صائل الت�ص��ال مهما كان �صكله��ا يف م�صائل منافية 

لالآداب العامة والنظام العام.

امل��ادة 142: يعاق��ب كل �صخ���ض يتوىل تربي��ة اأو رعاية 
الطفل، داخل املراكز املتخ�ص�ص��ة املن�صو�ض عليها يف هذا 
القان��ون اأو داخل املوؤ�ص�صات الرتبوية، ي�صتعمل العنف جتاه 

الطفل وفقا لأحكام قانون العقوبات.

امل��ادة 143: يعاقب على اجلرائم الأخ��رى الواقعة على 
الطف��ل ل�صيما ال�صتغالل اجلن�ص��ي للطفل وا�صتعماله يف 
البغ��اء ويف الأعمال الإباحية والجت��ار به والت�صول به 
اأو تعري�صه للت�صول واختطاف الطفل طبقا الت�صريع ال�صاري 

املفعول ول�صيما قانون العقوبات.

امل��ادة 144: ل تطبق اأحكام الف��رتة الأمنية املن�صو�ض 
عليها يف قانون العقوبات على الأطفال اجلانحني.

الباب ال�شاد�ص: اأح��كام انتقالية ونهائية

امل��ادة 145: ي�صتفي��د املفو�ض الوطني حلماي��ة الطفولة 
وموظفي م�صالح الو�صط املفتوح  من تعوي�صات خا�صة حتدد 

�صروط وكيفيات منحها عن طريق التنظيم.

املادة 146: يعد يوم �صدور هذا القانون يوما وطنيا للطفل.

املادة 147: تطبق اأحكام قانون الإجراءات اجلزائية فيما 
ل يتعار�ض مع اأحكام هذا القانون.

امل��ادة 148: تعفى الأحك��ام والق��رارات ال�صادرة عن 

اجلهات الق�صائية املخت�صة بالأحداث من اإجراءات الطوابع 
املالي��ة والت�صجيل فيما عدا ما يرج��ع منها اإىل الف�صل عند 

القت�صاء يف حقوق مدنية. 

املادة 149: تلغ��ى جميع الأحكام املخالفة لهذا القانون 
ول�صيما:

- اأحك��ام الأمر رقم 72-3، املوؤرخ يف 25 ذو احلجة عام 
اأعاله، واملذكور   ،1972 �صنة  فرباير   10 املوافق   1391

- اأحك��ام الأمر رقم 75-64، املوؤرخ يف 20 رم�صان عام 
اأعاله، واملذكور   ،1975 �صنة  �صبتمرب   26 املوافق   1395

- املواد 249 فقرة 2 و 442 اإىل 494 من الأمر رقم 155-66، 
امل��وؤرخ يف 18 �صفر عام 1386 املوافق 8 يونيو �صنة 1966، 

واملذكور اأعاله.
تبق��ى الن�صو���ض التطبيقي��ة للقوانني املذك��ورة اأعاله، 
�صاري��ة املفع��ول اإىل حني ن�ص��ر الن�صو���ض التطبيقية لهذا 

القانون، با�صتثناء تلك التي تتعار�ض مع هذا القانون.
تبق��ى م�صالح الو�ص��ط املفتوح املن�صاأة قب��ل �صدور هذا 

القانون قائمة.

امل��ادة 150: ين�ص��ر ه��ذا القان��ون يف اجلري��دة الر�صمية 
للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.

                      حرر باجلزائر، يف: .................... 
      املوافق: .............................

     عبد العزيز بوتفليقة
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اإن رئي�ص اجلمهورية،
- ب�ن��اء ع�لى الد�ص�تور، ل�صيم��ا ال�مواد 77-12 و98 

و119 و120 و-122 30 و125 )الفقرة 2( و126 منه،
- ومبق�ت��صى ال�قان�ون رق�م 86-04، املوؤرخ يف 2 ج�مادى 
ال�ث�اني��ة ع���ام 1406 ال�مواف��ق 11 فرباي��ر �صن��ة 1986، 

املت�صمن اإحداث و�صام اجلي�ض الوطني ال�صعبي،
- وبعد راأي جمل�ض الدولة،

- وبعد م�صادقة الربملان،
ي�شدر القانون الآتي ن�شه:

امل��ادة الأوىل: يه��دف هذا القان��ون اإىل تعديل وتتميم 
بع���ض اأحك��ام القانون رقم 86-04، امل��وؤرخ يف 2 جمادى 
الثانية عام 1406 املواف��ق 11 فرباير �صنة 1986، املت�صمن 

اإحداث و�صام اجلي�ض الوطني ال�صعبي. 

امل��ادة 2: تعدل املادة 2 من القانون رقم 86-04، املوؤرخ 
يف 2 جم��ادى الثاني��ة ع��ام 1406 املواف��ق 11 فرباير �صنة 

ياأتي: وحترركما  اأعاله  املذكور   ،1986
»امل��ادة 2: يح�ت��وى و�ص��ام اجل�ي�ض الوطن��ي ال�صعبي 
املن�صو���ض علي��ه يف امل��ادة الأوىل اأعاله عل��ى ثالث )3( 
�صارات ومينح لالأفراد الع�صك�ريني للجي�ض الوطني ال�صعبي 
العام�لني مكافاأة على م�دة اخل�دمات ون�وعيتها يف اجل�ي�ض 

الوطني ال�صعبي. 
........) الباقي بدون تغيري(......«

امل��ادة 3: تتمم الفقرة الأوىل من املادة 4 من القانون رقم 
86-04، املوؤرخ يف 2 جمادى الثانية عام 1406 املوافق 11 

فرباير �صنة 1986، املذكور اأعاله، يف اآخرها كما ياأتي:
»املادة 4: ............)بدون تغيري ( ........،

بال�صفة الع�صكرية:
- ............)بدون تغيري ( ........،

-  ............)بدون تغيري ( ........،
  - لل�ص���ارة الثالثة: ميكن اقرتاح الأف��راد الع�صك�ريني 
الع�املني يف اجل�ي�ض الوطني ال�صعبي الذين ق�ص�وا ثالثني 
)30( �ص�ن��ة عل��ى الأقل خ�دم��ة ع�صكرية فعلي��ة ومتي�زوا 

بال�صف�ات املط�لوبة لل�صارة الثانية.
   ............) الباقي بدون تغيري ( .........«.

امل��ادة 4: تعدل وتتمم املادة 5 من القانون رقم 04-86، 
امل��وؤرخ يف 2 جمادى الثانية ع��ام 1406 املوافق 11 فرباير 

�صنة 1986، املذكور اأعاله، وحترر كما ياأتي:
»امل��ادة 5: ل تكون الرتقية بعنوان و�صام اجلي�ض الوطني 

ال�صعبي تلقائية.
ل ميكن اق��رتاح الأفراد الع�صكري��ني الذين قلدوا على 
التوايل و�صام ال�ص��ارة الأوىل اأو و�صام ال�صارة الثانية للرتقية 
عل��ى التوايل اإىل ال�ص��ارة الثاني��ة اأو ال�صارة الثالث��ة اإل اإذا 
ا�صتوفوا جميع ال�ص��روط املطلوبة وجتمعت لديهم تقديرات 

جديدة«.

املادة 5: تتمم املادة 6 م��ن القانون رقم 86-04، املوؤرخ 
يف 2 جم��ادى الثاني��ة ع��ام 1406 املواف��ق 11 فرباير �صنة 

ياأتي: كما  وحترر  ثانية  بفقرة  اأعاله،  املذكور   ،1986
»املادة 6: ...........)بدون تغيري ( ........،

ميك��ن اأن يقرتح الأف��راد الع�صكريون الذي��ن مل مينحوا 
ال�صارة الثانية م��ن و�صام اجلي�ض الوطن��ي ال�صعبي مبا�صرة 

لل�صارة الثالثة متى توفرت فيهم ال�صروط املطلوبة.
............)الباقي بدون تغيري ( ........«

امل��ادة 6: تعدل املادة 7 من القانون رقم 86-04، املوؤرخ 
يف 2 جم��ادى الثاني��ة ع��ام 1406 املواف��ق 11 فرباير �صنة 

ياأتي: كما  وحترر  اأعاله،  املذكور   ،1986
»املادة 7:...........)بدون تغيري ( ........،

04-86 رقم  للقانون  واملتمم  املعدل  القانون  ن�ص   )4
املوؤرخ يف 2 جمادى الثانية عام 1406 املوافق 11 فرباير �شنة 1986

املت�شمن اإحداث و�شام اجلي�ص الوطني ال�شعبي
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تت��م الرتقية من ال�ص��ارة الأوىل اإىل الثاني��ة ومن ال�صارة 
الثانية اإىل الثالثة من و�صام اجلي�ض الوطني ال�صعبي ح�صب 

ال�صروط نف�صها«.                                   
 

املادة 7: ين�صر هذا القانون يف اجلريدة الر�صمية للجمهورية 
اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.                                                            

       حرر باجلزائر، يف: .................... 
      املوافق: ..............................

                عبد العزيز بوتفليقة



68

الدورة الربيعية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 10

اإن رئي�ص اجلمهورية،
- بناء على الد�صتور، ل�صيما املواد 77-12 و 98 و 119 

و 120 و -122 30 و 125 )الفقرة 2( و126 منه،
- ومبقت�ص��ى الأمر رق��م 66-156، امل��وؤرخ يف 18 �صفر 
ع��ام 1386 املوافق 8 يونيو �صن��ة 1966،  واملت�صمن قانون 
العقوبات، ل�صيما املادتان 244 و245 منه، املعدل واملتمم،
- ومبقت�ص��ى الأمر رقم 71-28، املوؤرخ يف 26 �صفر عام 
1971،  واملت�صمن قانون  اأبريل �صن��ة   22 1391 املواف��ق 

الق�صاء الع�صكري، ل�صيما املادة 298 منه، املتمم،
- وبعد راأي جمل�ض الدولة،

- وبعد م�صادقة الربملان،
ي�شدر القانون الآتي ن�شه:

امل��ادة الأوىل: يح��دث و�صام ع�صك��ري ي�صمى »و�صام 
ال�صجاعة للجي�ض الوطني ال�صعبي«.

املادة 2: مينح و�ص��ام ال�صجاعة للجي�ض الوطني ال�صعبي 
لكل ع�صكري:

- متيز يف القتال بعمل باهر،
- اأظهر خ�صال يف اإجناز عمل �صجاع:

• يف قتال العدو اأثناء احلرب اأو يف ظروف مماثلة للحرب،
• اأثناء قيامه بخدمة ماأمور،

• اأثن��اء عمل فيه نكران للذات خدمة لل�صالح العام 
اأو لإنقاذ حياة �صخ�ض اأو عدة اأ�صخا�ض،

• اأي عمل مماثل يعرتف به مبقرر من وزير الدفاع الوطني.
ميك��ن اأن مينح ه��ذا الو�صام بع��د الوف��اة، وي�صلم لذوي 

حقوق الع�صكريني املعنيني.

امل��ادة 3: ل يخ��ول و�ص��ام ال�صجاعة للجي���ض الوطني 
ال�صعبي احلق يف اأية عالوة.                

املادة 4: مي�ن��ح رئي�ض اجلمه�ورية و�ص��ام ال�صجاعة للجي�ض 
الوطني ال�صعبي مبر�صوم بناء على اقت�راح وزير ال�دفاع الوطني. 

امل��ادة 5: يت��م الإ�صع��ار للمر�صوم املت�صم��ن منح و�صام 
ال�صجاعة للجي�ض الوطن��ي ال�صعبي يف �صكل �صهادة ت�صلم 
للحا�ص��ل عليه اأو ل��ذوي حقوقه خالل حف��ل تقليد يقام 

مبنا�صبة عيد وطني.  
                                               

املادة 6: حمل و�صام ال�صجاعة للجي�ض الوطني ال�صعبي 
حق مرتبط بال�صخ�ض الذي مت تقليده اإياه.

ويوقف هذا احلق خالل مدة احلب�ض عندما يكون �صاحب 
احل��ق حمكوما عليه بعقوبة خملة بال�صرف، ويجرد املعني من 
هذا احلق نهائيا، يف حالة احلرمان م�ن احلقوق املدنية.                                              

امل��ادة 7: حت�دد، عن طريق التنظي��م، اخل�صائ�ض الف�نية 
لإجن��از و�صام ال�صجاع��ة للجي�ض الوطن��ي ال�صعبي وو�صفه 
وعالماته املميزة، وو�صف �صهادة الإ�صعار، واإجراء القرتاح 
والت�صليم، وكذا �صروط حمل هذا الو�صام.                                                       

 
امل��ادة 8: ين�ص��ر ه��ذا القان��ون يف اجلري��دة الر�صمي��ة 
للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.                                                             

      حرر باجلزائر، يف: .................... 
      املوافق: ..............................

        عبد العزيز بوتفليقة

ال�شعبي الوطني  للجي�ص  ال�شجاعة  و�شام  اإحداث  املت�شمن  القانون  ن�ص   )5
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اإن رئي�ص اجلمهورية،
- بن��اء على الد�صتور، ل�صيما املواد 77-12 و98 و119 

و120 و122-30 و125 )الفقرة 2( و126 منه،
- ومبقت�ص��ى الأمر رق��م 66-156، امل��وؤرخ يف 18 �صفر 
ع��ام 1386 املواف��ق 8 يونيو �صن��ة 1966، واملت�صمن قانون 
العقوبات، ل�صيما املادتان 244 و245 منه، املعدل واملتمم،
- ومبقت�ص��ى الأم��ر رق��م 71-28، امل��وؤرخ يف 26 �صفر 
عام 1391 املواف��ق 22 اأبريل �صنة 1971، واملت�صمن قانون 

الق�صاء الع�صكري، ل�صيما املادة 298 منه، املتمم،
- وبعد راأي جمل�ض الدولة،

- وبعد م�صادقة الربملان،
ي�شدر القانون الآتي ن�شه:

امل��ادة الأوىل: يح��دث و�صام ع�صك��ري ي�صمى »و�صام 
م�صاركة اجلي�ض الوطني ال�صعبي يف حربي ال�صرق الأو�صط 

و1973«.  1967

املادة 2: يكر�ض هذا الو�صام الت�صامن العربي وم�صاركة اجلي�ض 
الوطني ال�صعبي يف حربي ال�صرق الأو�صط 1967 و1973.

امل��ادة 3: مينح و�صام م�صاركة اجلي�ض الوطني ال�صعبي يف 
حربي ال�ص��رق الأو�صط 1967 و1973 لك��ل الع�صكريني 
الذي��ن �صارك��وا م�صارك��ة فعلي��ة يف عملي��ات الت�ص��دي 
الع�صكري��ة ه��ذه وق�ص��وا مدة �صه��ر )1( واأك��ر يف م�صرح 
العمليات، با�صتثناء الذين اأعيدوا اإىل الرتاب الوطني، تبعا 

جلروح اأ�صابتهم يف املعركة وذلك مهما كانت مدة الإقامة.
 ميك��ن منح هذا الو�صام بعد الوفاة، وي�صلم لذوي حقوق 

الع�صكريني املعنيني.
 

امل��ادة 4: ل يخ��ول و�ص��ام م�صارك��ة اجلي���ض الوطن��ي 
ال�صعبي يف حربي ال�صرق الأو�صط 1967 و1973 احلق يف 

اأية عالوة.    
            

املادة 5: مي�نح رئي���ض اجلمه�ورية و�صام م�صاركة اجلي�ض 
الوطن��ي ال�صعبي يف حربي ال�صرق الأو�صط 1967 و1973 

مبر�صوم بناء على اقت�راح وزير ال�دفاع الوطني. 

امل��ادة 6: يتم الإ�صع��ار للمر�ص�وم املت�صم��ن منح و�صام 
م�صاركة اجلي�ض الوطني ال�صعبي يف حربي ال�صرق الأو�صط 
1967 و1973 يف �صك���ل �ص�ه��ادة ت�ص�ل��م للحا�ص�لي�ن 
ع�لي�ه خ�الل حف�ل ي�ق�ام مب�نا�صبة ع�يد وطني.                                                 

املادة 7: حمل و�ص��ام م�صاركة اجلي�ض الوطني ال�صعبي 
يف حرب��ي ال�ص��رق الأو�ص��ط 1967 و1973 ح��ق مرتبط 

بال�صخ�ض الذي مت تقليده اإياه.
ويوقف ه��ذا احل�ق خ��الل كل م�دة احل�ب���ض عن�دما 
يكون �صاح�ب احلق حمكوما عليه بعقوبة خم�لة بال�صرف. 
ويج��رد املعني من ه��ذا احلق نهائيا، يف حال��ة احلرمان م�ن 

احل�ق�وق امل�دني�ة.                                              

امل��ادة 8: حت�دد، عن طريق التنظي��م، اخل�صائ�ض الف�نية 
لإجن��از و�صام م�صارك��ة اجلي�ض الوطن��ي ال�صعبي يف حربي 
ال�صرق الأو�صط 1967 و1973 وو�صفه وعالم�ات�ه املم�يزة، 
وو�صف �صه�ادة الإ�صعار، واإجراء القرتاح والت�صليم، وكذا 
�صروط حمل ه�ذا ال�و�ص�ام.                                                       

 
املادة 9: ين�صر هذا القانون يف اجلريدة الر�صمية للجمهورية 
اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.                                                             

  

        حرر باجلزائر، يف: .................... 

      املوافق: ..............................

       عبد العزيز بوتفليقة

ال�شعبي الوطني  اجلي�ص  م�شاركة  و�شام  اإحداث  املت�شمن  القانون  ن�ص   )6
 يف حربي ال�شرق الأو�شط 1967 و1973
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