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وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  الرئي�ص:  ال�سيد 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

بعد النقا�صات التي جرت داخل هذه القاعة يف الأيام 
املا�صية، والتي تعر�صنا فيها اإىل جملة من م�صاريع القوانني، 
وبعد �صماع ردود م�صوؤويل القطاعات الوزارية املعنية، واإعداد 

التقارير التكميلية، نلتقي اليوم لتحديد املوقف منها.
ويتعلق الأمر بـ:

رقم  الأمر  ويتمم  يعدل  الذي  القانون  م�صروع  ـ   1
 19 املوافق   1389 عام  احلجة  ذو   13 يف  املوؤرخ  70ـ20، 

فرباير �صنة 1970، املتعلق باحلالة املدنية؛
2 ـ م�صروع القانون املعدل واملتمم للقانون رقم 81ـ07، 
�صنة  يونيو   27 املوافق   1401 عام  �صعبان   24 يف  املوؤرخ 

واملتمم؛ املعدل  بالتمهني،  املتعلق   ،1981
الوطنية؛ باخلدمة  املتعلق  القانون  م�صروع  ـ   3

البيولوجية. باملوارد  املتعلق  القانون  وم�صروع  ـ   4
اإىل  الكلمة  ونحيل  الأول،  القانون  مب�صروع  نبداأ  اإذن، 
وحقوق  والإدارية  القانونية  ال�صوؤون  جلنة  مقرر  ال�صيد 
الإن�صان، ليقراأ على م�صامعنا التقرير التكميلي الذي اأعدته 

اللجنة يف املو�صوع.

ال�سيد مقرر اللجنة املخت�سة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 
حممد  �صيدنا  املر�صلني،  اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة 

وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.
ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

املحلية،  واجلماعات  الداخلية  وزير  الدولة،  وزير  ال�صيد 
ممثل احلكومة،

ال�صيدة وال�صادة الوزراء،
ال�صادة اإطارات الوزارات املعنية،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
ي�صرفني اأن اأعر�س عليكم التقرير التكميلي الذي اأعدته 
مبجل�س  الإن�صان  وحقوق  والإدارية  القانونية  ال�صوؤون  جلنة 
70ـ20،  رقم  الأمر  ويتمم  يعدل  قانون  ن�س  حول  الأمة، 
19 فرباير �صنة  1389 املوافق  13 ذو احلجة عام  املوؤرخ يف 

املدنية. باحلالة  املتعلق   ،1970
املقدمة

نحو  النوعي  النتقال  اأجل  من  جاهدة  الدولة  ت�صعى 
اأ�صكال جديدة من الإدارة والت�صيري يف اإطار الإ�صالحات 

حم�سر اجلل�سة العلنية التا�سعة
املنعقدة يوم الثالثاء 24 رم�سان 1435

املوافق 22 جويلية 2014

الرئا�سة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة:
- ال�صيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية؛  

- ال�صيد وزير التكوين والتعليم املهنيني؛  
- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان، نيابة عن ال�صيد نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�صعبي؛  

- ال�صيدة وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة.  
 

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة الواحدة والدقيقة اخلام�سة ع�سرة ظهرا
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اجلذرية والعميقة التي ت�صهدها اجلزائر، واإعطاء الأولوية فيها 
العمومية  اخلدمة  وحت�صني  واملواطن  الإدارة  بني  للعالقات 
املواطن،  كاهل  تثقل  التي  الإدارية  الإجراءات  وتخفيف 
تعمل  التي  الأنظمة  من  واحدا  املدنية  احلالة  نظام  ويعد 
الدولة على ع�صرنتها، بهدف احتواء النقائ�س التي يعاين 

منها والق�صاء على كل اأ�صكال البريوقراطية.
قانون يعدل ويتمم الأمر   ولهذا الغر�س، مت تقدمي ن�س 
املوافق   1389 13 ذو احلجة عام  املوؤرخ يف   ،20 - 70 رقم 

فرباير �صنة 1970، املتعلق باحلالة املدنية.   19
الأمة  جمل�س  عقد  الن�س،  هذا  ومناق�صة  عر�س  وق�صد 
جل�صة عامة �صبيحة يوم الأحد 20 جويلية 2014، برئا�صة 
املجل�س، قدم خاللها  رئي�س  القادر بن �صالح،  ال�صيد عبد 
وزير  الدولة،  وزير  بلعيز،  الطيب  ال�صيد   احلكومة  ممثل 
القانون،  ن�س  حول  عر�صا  املحلية،  واجلماعات  الداخلية 
الربملان،  مع  العالقات  وزير  ماحي،  خليل  ال�صيد  بح�صور 
ثم تال مقرر اللجنة التقرير التمهيدي الذي اأعدته اللجنة، 
التي  والتتميمات  التعديالت  على  ان�صبت  عامة  فمناق�صة 
احلكومة  ممثل  برد  تبعت  70ـ20،  رقم  الأمر  على  اأدخلت 
على جممل املوا�صيع التي تناولها الأع�صاء يف مداخالتهم.
هذا، وقد عقدت اللجنة جل�صة عمل مبكتبها مبقر املجل�س 
عبد  ال�صيد  برئا�صة   ،2014 21 جويلية  الإثنني  يوم  �صباح 
جمريات  فيها  تدار�صت  اللجنة،  رئي�س  يحي،  الرحمان 
اجلل�صة العامة املذكورة اأعاله، وو�صعت اللم�صات الأخرية 
على هذا التقرير التكميلي الذي يت�صمن ب�صكل خمت�صر، 
تقدمي ممثل احلكومة   لن�س القانون، الأ�صئلة والن�صغالت 
واملالحظات التي طرحها الأع�صاء، رد ممثل احلكومة، راأي 

اللجنة والتو�صيات. 
الن�س والنقا�س العام الذي اأثري حوله 

القانون:  لن�س  احلكومة  ممثل  – عر�س   1
قبل ال�صروع يف املناق�صة، قدم ممثل احلكومة عر�صا �صامال 
اأبرز   ،20 - 70 رقم  الأمر  ويتمم  يعدل  الذي  القانون  لن�س 
البريوقراطية،  حماربة  اإطار  يف  يندرج  الن�س  هذا  اأن  فيه 
على  وبناء  املحلية،  واجلماعات  الداخلية  وزارة  اأن  موؤكدا 
تعليمات ال�صيد رئي�س اجلمهورية، عازمة على الق�صاء على 
البريوقراطية ب�صفة تدريجية، م�صريا اإىل اأنه �صيتم، يف اأقرب 
مواطن،  لكل  وطني  تعريفي  رقم  تخ�صي�س  ممكن،  وقت 
الإدارية،  الوثائق  حمل  عن  يغنيه  احلياة  مدى  به  يحتفظ 

كما قدم �صرحا وافيا ملجمل التعديالت والتتميمات التي 
وردت يف ن�س هذا القانون.

الأع�صاء: ومالحظات  وان�صغالت  – اأ�صئلة   2
ن�س  مداخالتهم  بداية  يف  املجل�س  اأع�صاء  ثمن 
والن�صغالت  الأ�صئلة  من  جملة  وطرحوا  القانون،  هذا 

واملالحظات، متحورت باخت�صار حول املوا�صيع الآتية: 
تعيق  التي  املدنية  احلالة  موظفي  بع�س  ممار�صات   -

الإ�صالحات التي تقوم بها احلكومة ملكافحة البريوقراطية.
املجال�س  روؤ�صاء  وكذا  البلديات  موظفي  تكوين   -

ال�صعبية البلدية. 
- اإدماج موظفي عقود ما قبل الت�صغيل.   

- منح �صفة �صابط احلالة املدنية لالأمناء العامني. 
- الأخطاء الواردة يف  �صجالت وعقود احلالة املدنية.

من  الإدارية  الوثائق  نقل  عن  املرتتبة  ال�صعوبات   -
العا�صمة اإىل وليات اجلنوب.

- الإ�صكالت املتعلقة باحلالة املدنية. 
- الأهمية الكبرية لروؤ�صاء املجال�س ال�صعبية البلدية.

احلكومة: ممثل  – رد   3
قبل البدء يف الرد على مداخالت الأع�صاء، تطرق ممثل 
الذهنيات  تغيري  و�صعوبة  البريوقراطية  م�صاألة  اإىل  احلكومة 
وال�صلوكات التي تر�صخت يف الأذهان ملدة 50 �صنة، والتي 
�صرورة  على  هنا  م�صددا  وجيزة،  مدة  يف  تغيريها  ميكن  ل 
البريوقراطية،  ملحاربة  املجتمع  اأفراد  جميع  جهود  تظافر 
�صلبة  اإرادة  لها  الوزارية  دائرته  اأن  ال�صياق،  هذا  موؤكدا يف 
للق�صاء عليها يف اأقرب وقت ممكن وب�صفة تدريجية، م�صريا 
اإىل اأن ما حققته احلكومة يف جمال حماربة البريقراطية يعود 
املحلية،  واجلماعات  الداخلية  وزارة  لإطارات  فيه  الف�صل 

الذين ي�صتحقون ال�صكر على جمهوداتهم اجلبارة.
التي  الإدارية  الوثائق  اإىل  احلكومة  ممثل  تطرق  كما 
على  فقط،  دقائق  ب�صع  اإل  ي�صتغرق  ل  ا�صتخراجها  اأ�صبح 
غرار البطاقة الرمادية التي ميكن احل�صول عليها يف اأية دائرة 
ميكن  التي   )s12(امليالد عقود  وكذا  الوطن،  دوائر  من 
ا�صتخراجها على م�صتوى اأية بلدية من بلديات الوطن اأو ملحقة 
من ملحقاتها الإدارية، وهي كلها اإجراءات تهدف اإىل رفع 

الغنب عن املواطن.
فاأو�صح  الأع�صاء  مداخالت  على  الرد  بخ�صو�س  اأما 

باخت�صار ما يلي:
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احلكومة  ممثل  اأو�صح  التكوين،  م�صاألة  يخ�س  فيما   -
اهتماما  تويل  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة  اأن 
اأية  يف  النجاح  ميكن  ل  اأنه  موؤكدا  الب�صرية،  للموارد  كبريا 
ا�صرتاتيجية دون موارد ب�صرية ذات كفاءة، ويف نف�س الإطار، 
برناجما  �صطرت  الوزارية  دائرته  اأن  احلكومة  ممثل  �صرح 
لتكوين اإطارات وزارة الداخلية واجلماعات املحلية يف مراكز 

التكوين الإداري التي �صتفتح اأبوابها قريبا.
واأكد يف هذا ال�صياق، اأن �صباط احلالة املدنية يخ�صعون 
اإياهم  فو�صها  التي  الكبرية  م�صوؤوليتهم  بحكم  للتكوين 
ال�صعب من جهة، وكممثلني للدولة، من جهة اأخرى. وعليه، 
فاإنه مت ت�صطري برنامج ثري وطموح لتكوين روؤ�صاء املجال�س 
ال�صعبية البلدية، على غرار اإبرام عقود مع املدر�صة الوطنية 
لالإدارة وحتى مع دول اأجنبية لتنظيم دورات تكوينية لهم، 

وكذا تواأمة البلديات لتبادل اخلربات.  
�صابط  �صفة  مبنح  املتعلقة  لالن�صغالت  بالن�صبة  اأما   -
ن�س  اأن  احلكومة  ممثل  فاأو�صح  العام،  لالأمني  املدنية  احلالة 
�صابط  مهام  مبمار�صة  للبلدية  العام  لالأمني  ي�صمح  القانون 
رئي�س  من�صب  �صغور  حالة  يف  موؤقتة،  ب�صفة  املدنية  احلالة 
املجل�س ال�صعبي البلدي، ب�صبب الوفاة اأو ال�صتقالة اأو التخلي 
عن املن�صب اأو لأي �صبب اآخر من�صو�س عليه يف الت�صريع 
املعمول به، وهذا بهدف �صمان ا�صتمرارية املرفق العام.     

يعملون  الذين  املدنية  احلالة  موظفي  اإدماج  وب�صاأن   -
يف اإطار عقود ما قبل الت�صغيل، اأو�صح ممثل احلكومة اأنه مت 
تخ�صي�س 13 األف من�صب مايل لإدماج هذه الفئة، و 33 
األف من�صب مايل لتثبيت املوظفني غري املثبتني و 46 األف 

من�صب مايل لتاأطري الإطارات املتو�صطة.
- وعن الأخطاء الواردة يف عقود احلالة املدنية و�صجالت 
احلالة املدنية، اأكد ممثل احلكومة اأن ال�صجل الوطني الآيل 
للحالة املدنية ميركز بوا�صطة الرقمنة كافة عقود احلالة املدنية 
من  ملحقة   3000 من  واأكرث  بلدية   1541 م�صتوى  على 
العقود  ميركز  ال�صجل  هذا  اأن  موؤكدا  الإدارية،  ملحقاتها 
نهائيا على م�صكل  الق�صاء  ال�صحيحة فقط، وبف�صله �صيتم 
الأخطاء الواردة يف عقود احلالة املدنية، م�صريا اإىل اأن العملية 

م�صتمرة و�صتنتهي عند الو�صول اإىل رقمنة عقود الزواج.
الأ�صلية،  ال�صجالت  يف  الواردة  الأخطاء  عن  اأما   -
بني  الوليات  جميع  يف  م�صرتكة  جلانا  هناك  اأن  فاأو�صح 
تتكفل  العدل،  ووزارة  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة 

بت�صحيح هذه الأخطاء دون ح�صور املواطن واإرهاقه.
الوثائق  نقل  عن  املرتتبة  ال�صعوبات  وبخ�صو�س   -
الإدارية من العا�صمة اإىل وليات اجلنوب، اأو�صح اأن جلنة 

تتكفل بهذا املو�صوع.
املدنية  باحلالة  املتعلقة  بالإ�صكالت  يتعلق  فيما  اأما   -
والتي حتدث باخلارج، فاأو�صح اأن املحاكم اجلزائرية تنظر يف 

اأي اإ�صكال يخ�س احلالة املدنية.
ال�صعبية  املجال�س  لروؤ�صاء  اأكرب  اأهمية  اإيالء  وحول   -
اأهمية  البلدي  ال�صعبي  املجل�س  لرئي�س  اأن  اأو�صح  البلدية، 
كبرية، فقد منحه القانون �صفتي �صابط احلالة املدنية و�صابط 
ال�صرطة الق�صائية، م�صريا يف هذا ال�صدد اإىل اأنه حان الوقت 
ليحظى رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي بالحرتام والتقدير، 
ومنحه ال�صالحيات الكافية ملمار�صة مهامه وتنفيذ الربنامج 

الذي انتخب من اأجله.
واأ�صاف ممثل احلكومة، اأن روؤ�صاء البلديات يتمتعون اليوم 
واجلماعات  الداخلية  ووزارة  به،  لباأ�س  تعليمي  مب�صتوى 
املحلية تطمح للو�صول اإىل اأن يكون لديهم موؤهالت اأخرى، 
التي  املهام  تاأدية  بغر�س  التعليمي،  امل�صتوى  على  عالوة 

انتخبوا من اأجلها.
ويف نف�س الإطار، �صرح ممثل احلكومة اأن دائرته الوزارية 
البلديات  يربط  عقد  اأو  ميثاق  يف  تتمثل  لأر�صية  حت�صر 
باملنتخبني، يتم من خالله فتح حوار على م�صتوى اجلماعات 
املحلية، وهو ما يعرف بالدميقراطية الت�صاركية التي ن�س عليها 
ال�صعبي  املجل�س  رئي�س  اأن  والولية، مو�صحا  البلدية  قانونا 
على  اأموره  لت�صيري  ال�صعب  طرف  من  مفو�س  البلدي 
اأ�صغال  على  الطالع  املواطن  حق  ومن  املحلي،  امل�صتوى 
وقانوين،  د�صتوري  حق  فهو  قراراتها،  يف  وامل�صاركة  بلديته 
م�صددا هنا على �صرورة �صفافية كل اأ�صغال البلدية والولية.    

راأي اللجنة
ل يختلف اثنان يف اأن ن�س هذا القانون انتظره املواطن 
منذ فرتة طويلة، كما انتظر غريه من القوانني الأخرى التي 
الإجراءات  وتخفيف  البريوقراطية  حماربة  اإطار  يف  تدخل 
اآجال  يف  الإدارية  الوثائق  خمتلف  وا�صتخراج  الإدارية 
التطبيق الفوري جعل املواطن  ق�صرية جدا، ودخولها حيز 

ي�صعر بالرتياح الكبري.   
خالل  املجل�س  اأع�صاء  تنويه  فاإن  اللجنة،  يخ�س  وفيما 
ترتجم  الن�س،  ت�صمنها  التي  بالأحكام  العامة  املناق�صة 
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خطوة  باأنه  الإقرار  اإىل  يدفعنا  ما  وهو  له،  الكبرية  الأهمية 
هامة ت�صاف اإىل جملة الإجنازات والإ�صالحات التي تقوم 
التي  والتطورات  امل�صتجدات  ملواكبة  اجلزائرية  الدولة  بها 
يعرفها العامل اليوم، ول�صيما ع�صرنة الإدارة املحلية وحت�صني 
البريوقراطية  اأ�صكال  كل  على  والق�صاء  وجناعتها،  فعاليتها 

التي كثريا ما اأثقلت كاهل املواطن.
التي  والتتميمات  التعديالت  اللجنة كل  تثمن  وعليه، 
ت�صمنها ن�س هذا القانون، وبخا�صة ما تعلق منها با�صتحداث 
�صجل وطني اآيل للحالة املدنية، متديد اأجل عقد امليالد اإىل 
والوفيات  بالولدات  الت�صريح  اآجال  متديد  �صنوات،  ع�صر 

لفائدة املواطنني املقيمني باجلنوب. 
التو�صيات

�صجلت اللجنة بع�س التو�صيات التي تخ�س جملة من 
الن�صغالت التي تراها اأ�صا�صية، وهي:

والدائرة  البلدية  م�صالح  ت�صيري  عملية  متابعة  �صرورة   -
الإ�صالحات  تطبيق  على  كثب  عن  للوقوف  والولية، 

وحت�صني اخلدمات املقدمة على م�صتوى ال�صبابيك.   
املواطنني  با�صتقبال  مكلفني  موظفني،  تعيني  تعميم   -

وتوجيههم على م�صتوى البلديات.
احلالة  ل�صباط  تكوينية  دورات  تنظيم  يف  الإ�صراع   -

املدنية وموظفي احلالة املدنية.
غري  املوؤمنة  الوثائق  تكنولوجية  تعميم  يف  الإ�صراع   -
القابلة للتزوير على بطاقة التعريف الوطنية، رخ�صة ال�صياقة 

والبطاقة الرمادية.
زميالتي،  املحرتم،  الأمة  جمل�س  رئي�س  �صيدي  ذلكم، 
التكميلي  التقرير  هو  املوقر،  الأمة  جمل�س  اأع�صاء  زمالئي 
وحقوق  والإدارية  القانونية  ال�صوؤون  جلنة  اأعدته  الذي 
الإن�صان، ملجل�س الأمة، حول ن�س قانون يعدل ويتمم الأمر 
رقم 70ـ20، املوؤرخ يف 13 ذو احلجة عام 1389 املوافق 19 

فرباير �صنة 1970، املتعلق باحلالة املدنية، و�صكرا

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد مقرر اللجنة املخت�صة على 
املو�صوع،  اللجنة يف  اأعدته  الذي  التكميلي  التقرير  قراءته 
هذا  على  بامل�صادقة  اخلا�س  الثاين،  اجلزء  اإىل  ننتقل  الآن 
امل�صروع، واإليكم بع�س املعلومات اخلا�صة بعملية الت�صويت:

- عدد احل�صور: 105 اأع�صاء.
- عدد التوكيالت: 29 توكيال.

- املجموع: 134.
- الن�صاب املطلوب: 105 اأ�صوات.

وبعد امل�صاورات التي متت مع املجموعات الربملانية، قّرر 
م�صروع  على  الت�صويت  عملية  جترى  اأن  املجل�س  مكتب 
القانون بكامله، وفقا للمادة 58 من النظام الداخلي ملجل�س 
الأمة؛ وعليه، اأعر�س عليكم م�صروع القانون املعدل واملتمم 
لالأمر رقم 70ـ20، املوؤرخ يف 13 ذو احلجة عام 1389 املوافق 
13 فرباير �صنة 1970، املتعلق باحلالة املدنية 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،  للن�س؛  معار�صا  يده  رفع  من  القاعة  يف  اأر  مل 
فاإنني اأعترب باأن ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة قد 
�صادقوا بالإجماع على م�صروع القانون املعدل واملتمم لالأمر 
رقم 70ـ20 املوؤرخ يف 13 ذو احلجة عام 1389 املوافق 19 
علينا،  املعرو�س  املدنية  باحلالة  املتعلق   ،1970 �صنة  فرباير 
�صكرا للجميع، هنيئا للقطاع، اأ�صاأل ال�صيد وزير الدولة، وزير 
الداخلية واجلماعات املحلية هل يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة 

لكم ال�صيد وزير الدولة.

ال�سيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية: 
ب�صم اهلل واحلمد هلل وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.

ال�صيد رئي�س املجل�س املبجل،
ال�صيدات الف�صليات، وال�صادة الأفا�صل،

اأع�صاء هذا املجل�س املوقر،
اأكرر لكم واأجدد لكم ال�صكر اجلزيل لكل �صيدة فا�صلة 
على  واملوقر،  املحرتم  املجل�س  هذا  اأع�صاء  حمرتم،  و�صيد 
باحلالة  واملتعلق  الهام  القانون  هذا  على  اليوم  م�صادقتكم 

املدنية.
قانون ميثل وثبة ولبنة اأخرى ت�صاف اإىل �صابقاتها والتي 
ومكافحة  العامة  املرافق  اأو  املرفق  تاأهيل  اإىل  كلها  تهدف 
تنفيذا  املواطنني،  عن  وامل�صقة  الغنب  ورفع  البريوقراطية 
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�صّدد  والتي  اجلمهورية  رئي�س  لفخامة  ال�صارمة  للتعليمات 
فيها على اأن ن�صل يف اأقرب وقت ممكن اإىل اإقامة اإدارة �صفافة، 
عمادها خدمة عمومية، ع�صرية، عالية اجلودة، خالية من اآفة 
البريوقراطية والتي يحظى فيها املواطن بخدمة عمومية ذات 
املواطن،  لهذا  الجتماعي  الو�صع  كان  مهما  عالية،  نوعية 
واأن تكون اأي هذه الإدارة دوما م�صخرة خلدمته ويف احرتام 
اأن  مبعنى  الإدارة،  هذه  اإليه  ت�صغى  واأن  تام،  وتوقري  كامل 
للحوار  مالئمة  قنوات  تطوير  اإىل  وت�صعى  للمواطن  ت�صغى 

والت�صاور، من اأجل حل م�صاكله.
ال�صكر  �صادتي،  �صيداتي،  الرئي�س،  �صيدي  اأخرى،  مرة 
كل ال�صكر لكم واأتقدم ب�صكري اخلال�س وبتحية خا�صة اإىل 
الإن�صان  وحقوق  والإدارية  القانونية  اللجنة  واأع�صاء  رئي�س 
على جمهوداتهم يف اإغناء واإثراء هذا القانون، ومرة اأخرى، 
و�صيامكم  �صكر  األف  �صادتي،  �صيداتي،  الرئي�س،  �صيدي 
مقبول، وعيدكم مبارك م�صبقا و�صعيد، ياأتيكم باخلري والُيمن 
والربكات وكل عام وكل الأحوال واجلزائر بخري، وال�صالم 

عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد وزير الدولة وهنيئا للقطاع؛ 
واأ�صاأل ال�صيد رئي�س اللجنة املخت�صة، هل يريد اأخذ الكلمة؟ 

الكلمة لكم.

ال�سيد رئي�ص اللجنة املخت�سة: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ 
بعد ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على ر�صول 

اهلل الكرمي؛
ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

املحلية،  واجلماعات  الداخلية  وزير  الدولة،  وزير  ال�صيد 
ممثل احلكومة،

ال�صيدة وال�صادة الوزراء،
ال�صيد ممثل وزارة الدفاع ح�صرة اللواء،

زميالتي، زمالئي،
الأ�صرة الإعالمية،

ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
ويتمم  يعدل  الذي  القانون  ن�س  على  اليوم  مب�صادقتنا 
الأمر رقم 70ـ20، املوؤرخ يف 19 فرباير �صنة 1970، املتعلق 
باحلالة املدنية الذي يدخل يف اإطار ع�صرنة الإدارة العمومية، 
الكبري  الإجناز  هذا  على  للحكومة  والعرفان  بال�صكر  نتقدم 

الذي قفز بالإدارة اجلزائرية من مرحلة الركود والبريوقراطية 
اإىل مرحلة التحديث والع�صرنة، وا�صتخراج خمتلف الوثائق 
بالدرجة  املواطن  عن  الغنب  لرفع  ق�صرية،  مدة  يف  الإدارية 

الأوىل.
التقدير،  ي�صتحق  به  قمتم  ما  اإن  لكم  نقول  وعليه؛ 
ونتمنى لكم التوفيق وال�صتمرارية يف مكافحة كل اأ�صكال 
وطنيا  رقما  مواطن  كل  منح  عملية  اإمتام  ويف  البريوقراطية، 

يغنيه عن حمل كل الوثائق الإدارية.
ويف الأخري، نتوجه بال�صكر اجلزيل اإىل معايل وزير الدولة، 
وزير الداخلية واجلماعات املحلية، على تقدميه ال�صروحات 
هذا  ن�س  حول  املجل�س  لأع�صاء  الوافية  والتو�صيحات 
الأمة على  اأع�صاء جمل�س  لكل  مو�صول  وال�صكر  القانون، 
القّيمة، رم�صان كرمي، وعيدكم �صعيد، وال�صالم  مداخلتهم 

عليكم جميعا.

املخت�صة،  اللجنة  رئي�س  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن وقد �صادقنا على م�صروع القانون املتعلق باحلالة املدنية، 
الذي  القانون  مب�صروع  واخلا�س  الثاين  امللف  اإىل  ننتقل 
�صعبان   24 يف  املوؤرخ  81ـ07،  رقم  القانون  ويتمم  يعدل 
عام 1401 املوافق 27 يونيو �صنة 1981، املتعلق بالتمهني، 
املعدل واملتمم، ومبا�صرة اأحيل الكلمة اإىل ال�صيد مقرر جلنة 
الرتبية والتكوين والتعليم العايل والبحث العلمي وال�صوؤون 
الدينية، ليقراأ على م�صامعنا التقرير التكميلي الذي اأعدته 

اللجنة يف املو�صوع.

الرئي�س؛  لل�صيد  �صكرا  املخت�سة:  اللجنة  مقرر  ال�سيد 
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،
ال�صيدة وال�صادة معايل الوزراء،

ال�صيد ممثل وزارة الدفاع،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
مقدمة

تت�صرف جلنة الرتبية والتكوين والتعليم العايل والبحث 
تقريرها  بعر�س  الأمة،  ملجل�س  الدينية،  وال�صوؤون  العلمي 
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واملتمم  املعدل  القانون  ن�س  حول  اأعدته  الذي  التكميلي 
 1401 عام  �صعبان   24 يف  املوؤرخ  ـ07،   81 رقم  للقانون 
املعدل  بالتمهني،  واملتعلق   ،1981 �صنة  يونيو   27 املوافق 
واملتمم، الذي در�صه وناق�صه جمل�س الأمة يف جل�صة علنية، 
عبد  ال�صيد  برئا�صة   2014 جويلية   20 الأحد  يوم  عقدها 
القادر بن �صالح، رئي�س املجل�س، بح�صور ال�صيد نور الدين 
للحكومة،  ممثال  املهنيني،  والتعليم  التكوين  وزير  بدوي 
وال�صيد خليل ماحي، وزير العالقات مع الربملان، وا�صُتِهّلت 
املناق�صة  بال�صتماع اإىل ممثل احلكومة وزير التكوين والتعليم 
اإىل مقرر  القانون املذكور، ثم  املهنيني يف عر�س حول ن�س 

اللجنة الذي تال التقرير التمهيدي حول الن�س.
وقد طرح ال�صادة اأع�صاء املجل�س اأثناء املناق�صة جملة من 
الأ�صئلة والن�صغالت واملالحظات حول الأحكام والتدابري 

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

التو�صيحات الالزمة ب�صاأنها.
وق�صد درا�صة م�صامني الأ�صئلة والن�صغالت واملالحظات 
التي متحور حولها النقا�س والردود التي قدمها ممثل احلكومة، 
وزير التكوين والتعليم املهنيني، عقدت اللجنة جل�صة عمل 
واأعدت هذا  اللجنة  رئي�س  �صليمان كرومي،  ال�صيد  برئا�صة 

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

يوم  الأمة،  جمل�س  عقدها  التي  العامة  اجلل�صة  خالل 
ومناق�صة  لدرا�صة  واملخ�ص�صة   ،2014 جويلية   20 الأحد 
ن�س القانون املعدل واملتمم للقانون رقم 81ـ07، املوؤرخ يف 
24 �صعبان عام 1401 املوافق 27 يونيو �صنة 1981، املتعلق 
بالتمهني، املعدل واملتمم، قدم ال�صيد نور الدين بدوي، وزير 
مف�صال  عر�صا  للحكومة،  ممثال  املهنيني،  والتعليم  التكوين 
لهذا  الأ�صا�صية  املحاور  اإىل  فيه  تطرق  القانون،  ن�س  حول 

الن�س والأهداف املرجوة منه.
يهدف  القانون  اأن  احلكومة  ممثل  ال�صيد  اأو�صح  وقد 
اأ�صا�صاً اإىل و�صع تدابري قانونية، ترمي اإىل تكري�س مبداإ تكافوؤ 
بالن�صبة  التمهني،  طريق  عن  بالتكوين  لاللتحاق  الفر�س، 
متديد  خالل  من  وذلك  متييز،  دون  اجلن�صني  من  لل�صباب 
 35 اإىل  �صنة   25 من  بالتمهني  لاللتحاق  الق�صوى  ال�صن 

�صنة.
الغر�س  اأن  احلكومة  ممثل  ال�صيد  اأ�صار  ال�صاأن،  هذا  ويف 

من حتديد �صن اللتحاق بالتكوين عن طريق التمهني )من 
الإدماج  اإعادة  يف  امل�صاهمة  هو  �صنة(   35 اإىل  �صنة   15
الجتماعي واملهني لل�صباب، من خالل التاأهيل وكذا رفع 

تعدادهم يف التكوين عن طريق التمهني.
حر�س  اجلديد  القانون  ن�س  اأن  الوزير  ال�صيد  واأو�صح 
على ا�صتثناء فئة معينة من ذوي الحتياجات اخلا�صة، وهم 
الأ�صخا�س ذوي الإعاقات اجل�صدية، من �صرط حتديد ال�صن 

الق�صوى عند اللتحاق بالتكوين عن طريق التمهني.
الواردة  الإجراءات  اأن  احلكومة،  ممثل  ال�صيد  اأ�صار  كما 
ال�صند  تكري�س  اإىل  تهدف  الدرا�صة  القانون حمل  ن�س  يف 
خالل  من  التمهني،  معلم  ومهام  وظيفة  لتثمني  القانوين، 
ا ونوعاً، واختيار معلمي  ترقية التكوين عن طريق التمهني كمًّ
تاأهيال  التمهني واملعلمني احلرفيني من بني املهنيني الأكرث 
املمتهن يف و�صط  ال�صباب  تاأطري  وقدرة على �صمان وظيفة 
العمل، وحتفيزهم وتكوينهم على امل�صتوى البيداغوجي، مع 
تخ�صي�س منحة التاأطري تدفع كتعوي�س ملعلمي التمهني، من 

اأجل �صمان متابعة منتظمة للتكوين وترقيته.
حمّل  القانون  ن�س  اأن  احلكومة،  ممثل  ال�صيد  واأو�صح 
للقطاع،  البيداغوجيني  املفت�صني  ل�صلك  ي�صمح  الدرا�صة، 
بالتن�صيق مع معلمي التمهني اأو املعلمني احلرفيني، بالتقييم 
ومراقبة التمهني على م�صتوى الهيئات امل�صتخدمة يف املجال 

البيداغوجي.
واعترب ال�صيد الوزير اأن منط التكوين عن طريق التمهني، 
يعد الأقل تكلفة بالن�صبة للدولة والأكرث تكّيفاً مع احتياجات 

املوؤ�ص�صة القت�صادية.
اأن  احلكومة،  ممثل  الوزير،  ال�صيد  اأو�صح  الأخري،  ويف 
التمهني يهدف اإىل اكت�صاب تاأهيل مهني اأويل اأثناء العمل، 
الن�صاط  قطاعات  خمتلف  يف  معينة  مهنة  مبمار�صة  وي�صمح 

القت�صادي.
اللجنة  اأعدته  الذي  التمهيدي  التقرير  تالوة  وبعد 
املخت�صة حول الن�س، تقدم عدد من اأع�صاء جمل�س الأمة 
متحورت  واملالحظات  والن�صغالت  الأ�صئلة  من  بجملة 

حول خمتلف املوا�صيع واجلوانب املرتبطة بالن�س.
ومالحظات  وان�صغالت  اأ�صئلة  على  رده  معر�س  ويف 
ال�صادة اأع�صاء املجل�س، اأو�صح ال�صيد وزير التكوين والتعليم 
املهنيني، ممثل احلكومة، اأن منط التكوين عن طريق التمهني 
يف  متثلت  �صنوات،   )10( ع�صر  منذ  خا�صة  باأهمية  حظي 
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�صنة  األف  الرفع املح�صو�س لتعداده، حيث ارتفع من 171 
يف نهاية �صنة 2013  ممتهن  األف   250 من  اأكرث  اإىل   2004
للمرتب�صني  الإجمايل  العدد  لي�صل   )٪20 بن�صبة  )اأي 
اأكرث  اإىل  ال�صنة  لنف�س  التكـوين  اأمناط  امل�صجلني يف جميع 

من 500 األف مرتب�س.
توظيف  م�صكل  بخ�صو�س  احلكومة،  ممثل  ال�صيد  واأكد 
احلركة  تفر�صه  التي  التحدي  اأن  تخرجهم،  بعد  املمتهنني 
و�صع  و�صيتم  التكوين،  جناعة  مدى  على  يبنى  القت�صادية 
اآليات قانونية واإقامة �صراكة مع خمتلف القطاعات، لتوظيف 
خريجي التكوين املهني واإدماجهم مهنيا ح�صب حاجيات 

ال�صوق.
ويف نف�س ال�صياق، اأ�صار ال�صيد ممثل احلكومة اأنه مت توجيه 
ال�صغل،  عامل  يف  املرتب�صني  من   ٪75 من  اأكرث  واإدماج 
لالإح�صائيات  طبقا  تاأهيلهم،  وم�صتوى  تخ�ص�صهم  ح�صب 

الديوان الوطني لالإح�صائيات.
اإىل  التوجه  ال�صباب يف  اإ�صكالية عدم رغبة  وبخ�صو�س 
اإىل  الأمر  احلكومة  ممثل  ال�صيد  اأرجع  التكوين،  موؤ�ص�صات 
قلة التوجيه والتوعية والت�صجيع وكذا نظرة املجتمع ال�صلبية 

ملراكز التكوين.
تكوين  عملية  اأن  احلكومة،  ممثل  ال�صيد  اأو�صح  كما 
التكوين  موؤ�ص�صة  هما  اثنني  طرفني  باإ�صراك  تتم  املمتهن 
تكميليا  وتكنولوجيا  نظريا  تكوينا  له  ت�صمن  والتي  املهني 
من جهة؛ ومن جهة اأخرى الهيئة امل�صتخدمة والتي ت�صمن 

له تكوينا تطبيقيا ح�صب اخت�صا�صه.
ملخطط  طبقا  اأنه  الوزير  ال�صيد  اأ�صار  ال�صدد،  هذا  ويف 
ن�صاط القطاع، �صيتم تدعيم الت�صاور وال�صراكة مع القطاعات 
لتكييف  اجلمعوية،  واحلركات  والقت�صادية  الجتماعية 
يد  وتوفري  ال�صغل،  �صوق  احتياجات  مع  التكوين  عرو�س 

عاملة موؤهلة وخمت�صة.
كما اأو�صح ال�صيد ممثل احلكومة اأنه طبقا لتعليمة ال�صيد 
الوزير الأول، املوؤرخة يف 17 نوفمرب 2013 ، يتم اإدراج بند 
يف العقد املربم مع املوؤ�ص�صات الأجنبية عن طريق ال�صفقات 
املمتهنني  من   ٪10 بن�صبة  التكفل  يت�صمن  العمومية، 

وتكوينهم يف املجال الذي تن�صط فيه.
الذي  الهام  الدور  على  الوزير  ال�صيد  اأكد  الأخري،  ويف 
يلعبه املجل�س البلدي، من خالل اللجنة البلدية للتمهني، 
املهني،  التكوين  اأهمية  على  املواطنني  وتوعية  حت�صي�س  يف 

والعمل على تفعيل دور هذه اللجان ل�صمان حماية اأف�صل 
حلقوق املمتهنني.

راأي اللجنة
ن�س  حول  التمهيدي،  تقريرها  ت�صمنه  ما  اإىل  اإ�صافة 
القانون املعدل واملتمم للقانون رقم 81 ـ 07، املوؤرخ يف 24 
املتعلق   ،1981 �صنة  يونيو   27 املوافق   1401 عام  �صعبان 
بالتمهني، املعدل واملتمم، الذي ُعر�س على جمل�صنا املوقر، 
وبعد حتليلها م�صمون تدخالت اأع�صاء جمل�س الأمة خالل 
النقا�س العام وردود ال�صيد ممثل احلكومة عليها، ترى جلنة 
الرتبية والتكوين والتعليم العايل والبحث العلمي وال�صوؤون 
الدينية اأن ن�س هذا القانون ي�صكلـ  ل حمالةـ  اإطارا ت�صريعيا 
التكوين  اإ�صالح منط  بفعالية يف  امل�صاهمة  �صاأنه  اإ�صافيا من 
وامل�صتجدات  املعطيات  وفق  تكييفه  واإعادة  وتفعيله  املهني 

التي يعرفها عامل ال�صغل.
بع�س  تبدي  اأن  اللجنة  ارتاأت  ال�صياق،  هذا  ويف 
الهتمام  اإيالئها  بغية  امل�صائل،  من  عدد  حول  التو�صيات 

الالزم من طرف ال�صلطات املعنية وهي كالآتي:
- اأول، �صرورة تاأهيل وتطوير املوؤطرين وتكوين املكونني، 
للع�صر،  اجلديدة  املتطلبات  مع  وحتيينها  قدراتهم  لرتقية 

ا�صتجابة للمعايري الدولية؛
الأخرى  الدول  جتارب  من  ال�صتفادة  �صرورة  ثانيا،   -

الرائدة يف قطاع التكوين، وحتديث القطاع باجلزائر؛ 
املنظومة  بني  للتن�صيق  اآليات  حتديد  �صرورة  ثالثا،   -
املهني،  التكوين  قطاع  لتنظيم  العمل،  و�صوق  التكوينية 

والرتكيز اأكرث على حاجيات ال�صوق؛
التح�صي�س  يف  املدين  املجتمع  اإ�صراك  �صرورة  رابعا،   -

والتوعية باأهمية التكوين عن طريق التمهني؛
للتاأطري  الالزمة  الإمكانيات  توفري  �صرورة  خام�صا،   -

ومتابعة املمتهنني؛
- �صاد�صا، �صرورة توفري احلماية الالزمة ل�صمان حقوق 

املمتهنني؛
- �صابعا، �صرورة اإعادة بعث الثانويات املهنية؛

الن�صو�س  اإ�صدار  يف  الإ�صراع  �صرورة  واأخريا،  ثامنا   -
التنظيمية، املتعلقة بن�س هذا القانون.

زميالتي،  املحرتم،  الأمة  جمل�س  رئي�س  �صيدي  ذلكم، 
التكميلي  التقرير  هو  املوقر،  الأمة  جمل�س  اأع�صاء  زمالئي 
الذي اأعدته جلنة الرتبية والتكوين والتعليم العايل والبحث 
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العلمي وال�صوؤون الدينية ملجل�س الأمة، حول ن�س القانون 
24 �صعبان  املوؤرخ يف   ،07 ـ  املعدل واملتمم للقانون رقم 81 
عام 1401 املوافق 27 يونيو �صنة 1981، املتعلق بالتمهني، 

املعدل واملتمم، واملعرو�س عليكم للم�صادقة، و�صكراً.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد مقرر اللجنة املخت�صة على 
املو�صوع،  اللجنة يف  اأعدته  الذي  التكميلي  التقرير  قراءته 
تتغري،  ومل  ذاتها  هي  باجلل�صة  اخلا�صة  املعطيات  كانت  وملا 
فاأعر�س عليكم م�صروع القانون املعدل واملتمم للقانون رقم 
81ـ07، املوؤرخ يف 24 �صعبان عام 1401 املوافق 27 يونيو 
عليه  للت�صويت  واملتمم  املعدل  بالتمهني،  املتعلق   ،1981

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.
جمل�س  اأع�صاء  وال�صادة  ال�صيدات  باأن  اأعترب  بذلك، 
املعدل  القانون  م�صروع  على  بالإجماع  �صادقوا  قد  الأمة، 
عام  �صعبان   24 يف  املوؤرخ  81ـ07،  رقم  للقانون  واملتمم 
بالتمهني،  املتعلق   ،1981 �صنة  يونيو   27 املوافق   1401
ال�صيد  اأ�صاأل  وللقطاع،  الوزير  لل�صيد  هنيئا  واملتمم،  املعدل 

الوزير هل لديه كلمة يريد اإلقاءها باملنا�صبة؟

لل�صيد  �صكرا  املهنيني:  والتعليم  التكوين  وزير  ال�سيد 
الرئي�س املحرتم.

ال�صيد الرئي�س،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور الكرام.
القانون  م�صروع  على  الإيجابي  ت�صويتكم  خالل  من 
تطبيقا  الوزارية،  دائرتنا  به  بادرت  الذي  بالتمهني  املتعلق 
برنامج  من  هام  بند  جت�صيد  يف  �صاهمتم  ن�صاطها،  لربنامج 

اإ�صالح وع�صرنة قطاع التكوين والتعليم املهنيني.
ل�صتكمال  العتبار،  بعني  الأخذ  مّت  اأنه  الذكر  ويجدر 
هذا  على  وامل�صادقة  الإعداد  ق�صد  القانونية،  الإجراءات 

ال�صكل  حيث  من  القرتاحات  كل  الت�صريعي،  الن�س 
على  �صواء  عنها،  املعرب  الهامة  والتو�صيات  وامل�صمون 
والبحث  العايل  والتعليم  والتكوين  الرتبية  جلنة  م�صتوى 
العامة  اجلل�صة  م�صتوى  على  اأو  الدينية،  وال�صوؤون  العلمي 

ملجل�صكم املوقر.
يف الأخري، اإ�صمحوا يل، ال�صيد الرئي�س، ال�صيدات وال�صادة 
�صكري  بجزيل  اأتقدم  اأن  املوقر،  الأمة  جمل�س  اأع�صاء 
اأع�صاء  وخا�صة  املوقر،  جمل�صكم  اأع�صاء  ملجموع  وعرفاين 
الن�س وكذا  اإثراء هذا  �صاهموا يف  الذين  املخت�صة،  اللجنة 
اأ�صرة ال�صحافة التي  اأن�صى  م�صتخدمي جمل�س الأمة، ولن 
اأبلغت الراأي العام باأهمية هذه املبادرة الت�صريعية يف عملية 
اأمناط  وتثمني  املهنيني  والتعليم  التكوين  قطاع  اإ�صالح 
اأجدد  كما  الإنتاج؛  مبحيط  �صلة  لها  التي  املهني  التكوين 
مرة اأخرى دعوتي مل�صاهمتكم يف اأ�صغال جل�صات التكوين 
والتعليم املهنيني، املزمع عقدها خالل الدخول الجتماعي 
املقبل، لإثراء ورقة الطريق، لربنامج اإ�صالح القطاع، متا�صيا 

مع ال�صرتاتيجية الوطنية للتنمية الب�صرية.
اأع�صاء  وال�صادة  وال�صيدات  الرئي�س  ال�صيد  اأ�صكركم، 
�صدوركم،  و�صعة  اإ�صغائكم  كرم  على  املوقر،  املجل�س 
ورحمة  عليكم  وال�صالم  مبارك،  وعيدكم  كرمي  ورم�صانكم 

اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأ�صاأل ال�صيد رئي�س 
اللجنة املخت�صة هل يريد اأخذ الكلمة؟

ال�سيد رئي�ص اللجنة املخت�سة: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ 
اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم 

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

ال�صيد وزير التكوين والتعليم املهنيني املحرتم،
ال�صادة اأع�صاء احلكومة،

ال�صيد ممثل الدفاع الوطني، 
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم.
بهذه املنا�صبة، اأود اأن اأ�صكر معايل وزير التكوين والتعليم 
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حول  و�صروحات  تو�صيحات  من  قدمه  ما  على  املهنيني، 
الن�س امل�صادق عليه، �صواء كان ذلك على م�صتوى اللجنة 
كل  نثمن  كما  العلنية،  اجلل�صة  م�صتوى  على  اأو  املخت�صة 
التي من �صاأنها  امل�صروع املهم من حتفيزات  ما جاء يف هذا 
اإعطاء دفعا جديدا للتكوين؛ وكذلك اأغتنم الفر�صة للتنويه 
ع�صرنة  ق�صد  وزارته،  راأ�س  على  يبذلها  التي  باملجهودات 
نهنئه  اإننا  ثم  امل�صتويات،  اأرقى  اإىل  به  والنهو�س  القطاع 
القانون  ن�س  بها  التي ُحظي  امل�صادقة  اأنف�صنا على  ونهنىء 
�صعبان   24 املوؤرخ يف  81ـ07،  رقم  للقانون  واملتمم  املعدل 
عام 1401 املوافق 27 يونيو �صنة 1981، املتعلق بالتمهني، 
منط  لتعزيز  ح�صنة  اإ�صافة  يعترب  والذي  واملتمم،  املعدل 
اإىل  وال�صكر مو�صول كذلك  التمهني،  التكوين عن طريق 
كل اأع�صاء اللجنة و�صكرا للجميع ورم�صان كرمي وكل عام 

واأنتم بخري.

بذلك  املخت�صة؛  اللجنة  رئي�س  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
اإىل  الآن  ننتقل  الثاين،  امللف  درا�صة  من  انتهينا  قد  نكون 
باخلدمة  املتعلق  القانون  مب�صروع  واملتعلق  الثالث  امللف 
الوطنية؛ واأدعو ال�صيد مقرر جلنة الدفاع الوطني، ليقراأ على 
م�صامعنا التقرير التكميلي الذي اأعدته اللجنة يف املو�صوع.

ال�سيد مقرر اللجنة املخت�سة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،
ال�صادة الوزراء،

ال�صادة اإطارات وزارة الدفاع الوطني،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س املوقر،

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

املقدمة
تت�صرف جلنة الدفاع الوطني ملجل�س الأمة بعر�س تقريرها 
التكميلي، الذي اأعدته حول ن�س القانون املتعلق باخلدمة 
الوطنية، والذي ناق�صه جمل�س الأمة يف جل�صة علنية عامة، 
عقدها يوم  الإثنني 21 جويلية 2014، تراأ�صها ال�صيد عبد 
القادر بن �صالح رئي�س جمل�س الأمة، بح�صور ال�صيد خليل 
نيابة  للحكومة،  ممثال  الربملان،  مع  العالقات  وزير  ماحي، 
الوطني،  الدفاع  وزير  نائب  �صالح،  قايد  اأحمد  الفريق  عن 

رئي�س اأركان اجلي�س الوطني  ال�صعبي، بح�صور اللواء حممد 
ال�صالح بن بي�صة، مدير اخلدمة الوطنية.

ال�صيد  قدمه  عر�س  اإىل  بال�صتماع  املناق�صة  وا�صتهلت 
ممثل احلكومة حول ن�س القانون، ثم اإىل التقرير التمهيدي 

الذي تاله مقرر اللجنة.
جملة  املناق�صة،  اأثناء  املجل�س  اأع�صاء  ال�صادة  طرح  وقد 
الأحكام  حول  واملالحظات  والن�صغالت  الأ�صئلة  من 
الن�س، والتي رد  بها هذا  التي جاء  والتدابري والإجراءات 

عليها ال�صيد ممثل احلكومة.
وعلى �صوء ذلك، اأعدت اللجنة تقريرها التكميلي.

مناق�صة الن�س على م�صتوى اجلل�صة العامة
يوم  الأمة،  جمل�س  عقدها  التي  العامة  اجلل�صة  خالل 
ومناق�صة  لدرا�صة  واملخ�ص�صة   ،2014 جويلية   21 الإثنني 
خليل  ال�صيد  قدم  الوطنية،  باخلدمة  املتعلق  القانون  ن�س 
عر�صا  للحكومة،  ممثال  الربملان،  مع  العالقات  وزير  ماحي، 
مف�صال حول ن�س القانون، تطرق فيه اإىل املحاور الأ�صا�صية 

لهذا الن�س والأهداف املرجوة منه.
الوطنية  اخلدمة  اأن  احلكومة  ممثل  ال�صيد  اأ�صار  وقد 
اتخذتها  التي  الكربى  الإجراءات  اإحدى  اآنذاك  اعتربت 
اجلزائر، وقد جت�صدت يف الأمر رقم 68 ـ 82، املوؤرخ يف 18 
حمرم عام 1388 املوافق 16 اأفريل �صنة 1968، واملت�صمن 
�َصن اخلدمة الوطنية، املعدل واملتمم، واتخذت كنظام جديد 
الوطن  وتنمية  بناء  ال�صباب يف  باإ�صهاب  ي�صمح من خالله 
الثقايف،  القت�صادي،  الع�صكري،  ال�صعيد  على  وتطويره 

الجتماعي وال�صيا�صي.
وقد وفر اجلي�س الوطني ال�صعبي اآنذاك تكوينات مهنية 
املدعوين  ال�صبان  لآلف  الأ�صلحة  ا�صتعمال  يف  خا�صة 
للخدمة الوطنية، انطالقا من �صمان �صالمة الرتاب الوطني 

والدفاع عنه.
ويف خ�صم هذه التنمية ال�صاملة، مل يعد الإطار القانوين 
تطلعات  اإىل  ي�صتجيب  املرحلة  تلك  يف  الوطنية  للخدمة 
ومقت�صيات تلك الفرتة، مما تطلب اإ�صدار الأمر رقم 74 ـ 103، 
نوفمرب   15 املوافق   1394 عام  القعدة  ذو  اأول  يف  املوؤرخ 
اأدخل  والذي  الوطنية  اخلدمة  قانون  واملت�صمن   ،1974
الهدف  واأ�صبح  التجربة،  تلك  تطلبتها  موازية  ت�صحيحات 
من اخلدمة الوطنية، هو م�صاهمة الطاقات ال�صبانية يف البناء 
اخلدمة  مدة  حدد  اأنه  ذلك  اإىل  �صف  الوطني،  والت�صييد 
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الوطنية ب�صنتني.
امل�صلحة  خدمت  التي  امل�صاريع  اأكرب  اإجناز  مت  وبالفعل 
الوحدة  »طريق  املثال  �صبيل  على  منها  ونذكر  الوطنية، 

الإفريقية« »وبناء القرى ال�صرتاكية«.
وبعـد مـرور �صنتني من ذلك، مت تثبيت هذا املفهوم من 
قـبل د�صتور 1976؛ الذي اأكد يف مادته »82« على م�صاهمة 
تنمية  يف  ـ  الثورة  اأداة  باعتباره  ـ  ال�صعبي  الوطني  اجلي�س 
البالد وت�صييد ال�صرتاكية، غري اأنه وابتداء من �صنة 1989، 
اأعيد حتديد مهام اجلي�س الوطني ال�صعبي مبوجب املادة 24 
منه، لي�صبح دوره  »احلفاظ على ال�صتقالل الوطني، الدفاع 
الرتاب  و�صالمة  وحدة  عن  والدفاع  الوطنية  ال�صيادة  عن 
واجلوي  الربي  جماليها  »حماية  اإىل  بالإ�صافة  الوطني« 

وخمتلف مناطق اأمالكها البحرية«.
وعلى �صوء ذلك، مت تقلي�س مدة اخلدمة الوطنية من 24 
 ،19 ـ   89 رقم  القانون  ن�س  مبوجب  �صهرا،   18 اإىل  �صهرا 
املوؤرخ يف 14 جمادى الأوىل عام 1410 املوافق 12 دي�صمرب 

�صنة 1989، املت�صمن تخفي�س مدة اخلدمة الوطنية.
ال�صعبي  الوطني  للجي�س  اأُ�صندت  التي  للمهام  ونظرا 
يف تلك الفرتة، َباَدر هذا الأخري بتخفي�س تعداد امل�صجلني 

للتجنيد �صنويا لي�صبح 50.000 رجل حاليا.
واإجنر عن هذا الإجراء، تزايد حالت عدم جتنيد مواطنني 
اأدى  الذي  الأمر  الوطنية،  اخلدمة  لأداء  بتاأهيلهم  معرتف 
التدابري  وكذا   ،1989 �صنة  خالل  العفو  تدابري  اتخاذ  اإىل 

الرئا�صية لعام 1999.
تدل  موؤ�صرات  ظهرت  الزمنية،  الفرتة  هذه  من  وابتداء 
على اإحجام ال�صباب املعنيني باخلدمة الوطنية، ومت ت�صجيل 

ن�صب عالية من المتناع اإىل يومنا هذا.
واأو�صح ال�صيد الوزير، اأنه انطالقا من التجارب ال�صابقة، 
ونظرا للم�صتجدات والظروف التي عرفتها بالدنا والتحولت 
الأمر  ا�صتوجب  والقت�صادية،  والجتماعية  الد�صتورية، 
و�صع اإطار قانوين جديد يعالج تنظيم اخلدمة الوطنية و�صريها 

وعالقة املواطن بها.
وحقوق  واجبات  ليعالج  القانون  هذا  ن�س  جاء  وعليه، 
املواطنني وتو�صيح العالقات بني الإدارة واملواطن، وحتديد 

املبادئ الكربى لتنظيم و�صري اخلدمة الوطنية.
 كل هذه املعطيات خل�صت اإىل اإعطاء تعريف للخدمة 
الوطني  اجلي�س  لدور  اجلديد  املفهوم  اإىل  ي�صتند  الوطنية، 

للخدمة  الإجباري  الطابع  خ�صو�صية  يربز  الذي  ال�صعبي، 
فعلية  ب�صفة  الوحيد  الع�صكري  بال�صكل  وتاأديتها  الوطنية 
وم�صتمرة، ملدة مت تخفي�صها اإىل اإثني ع�صر )12( �صهرا، من 
طرف جميع املواطنني، عند بلوغهم �َصن ت�صع ع�صرة )19( 

�صنة كاملة.
وعليه، فامل�صعى املتبع لتكييف اخلدمة الوطنية، يندرج يف 
اإطار موا�صلة اجلي�س الوطني ال�صعبي وظيفته، املوجهة نحو 

احلفاظ على و�صائل وطرق اأداء املهام املنوطة به وتطويرها. 
اللجنة  اأعدته  الذي  التمهيدي  التقرير  تالوة  وبعد 
املخت�صة حول الن�س، تقدم عدد من اأع�صاء جمل�س الأمة 
متحورت  واملالحظات،  والن�صغالت  الأ�صئلة  من  بجملة 

حول خمتلف املوا�صيع واجلوانب املرتبطة بالن�س.
ومالحظات  وان�صغالت  اأ�صئلة  على  رده  معر�س  ويف 
بالدور  احلكومة  ممثل  ال�صيد  نّوه  املجل�س،  اأع�صاء  ال�صادة 
الوطن،  عن  الدفاع  يف  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  لعبته  الذي 
اجلي�س  احرتافية  على  دليل  اإّل  هي  ما  تيقنتورين  وحادثة 

وقدرته على الت�صدي لأي عدوان حمتمل.
قانوين  اإطار  و�صع  اإىل  اأدت  التي  الأ�صباب  بخ�صو�س 
احلكومة  ممثل  ال�صيد  اأ�صار  الوطنية،  باخلدمة  خا�س  جديد 
اأنه، وبالنظر للم�صتجدات والظروف التي عرفتها بالدنا، وما 
ت�صهده ال�صاحة الدولية من اأزمات وحروب، اقت�صت اإعادة 
تكييف  بهدف  املفعول،  ال�صاري  القانوين  الن�س  النظر يف 

اخلدمة الوطنية وفق مهام اجلي�س الوطني ال�صعبي. 
ال�صيد  اأو�صح  الوطنية؛  اخلدمة  مدة  تخفي�س  وحول 
م�صاورات من طرف  نتيجة  التخفي�س جاء  قرار  اأن  الوزير، 
املعنية  واجلهات  الإطارات  كل  مع  الوطنية  اخلدمة  مديرية 
اأن  اعتبار  اإىل  وخل�صت  دولة(،  اإطارات  باحثني،  )�صباب، 
مدة اخلدمة الوطنية املخف�صة اإىل  )12( �صهرا كافية لالطالع 

على التكوين النظري والتطبيقي الع�صكري.
وب�صاأن ظاهرة عزوف ال�صباب عن اخلدمة الوطنية، اأكد 
القانون  هذا  عليها يف  املن�صو�س  التدابري  اأن  احلكومة  ممثل 
تهدف اإىل حت�صي�س وتوعية ال�صباب على اأهمية اأداء اخلدمة 

الوطنية وُقُد�صيتها ووجوب �ُصُمِوها فوق كل العتبارات.
نّوه  ال�صعبي،  الوطني  اجلي�س  باحرتافية  يتعلق  وفيما 
اخلدمة  لتكييف  املتبع  املنهج  اأن  احلكومة،  ممثل  ال�صيد 
ال�صعبي  الوطني  اجلي�س  مهمة  اإطار  يف  يدخل  الوطنية 
املوجهة للحفاظ على ال�صتقالل الوطني واأهمية ذلك يف 
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توطيد العالقات الجتماعية والوطنية بني ال�صعب وجي�صه.
الن�س  ت�صمنها  التي  التحفيزية  التدابري  وبخ�صو�س 

القانوين، اأو�صح ال�صيد الوزير اأنها انح�صرت يف:
• تخفي�س مدة اخلدمة الوطنية من 18 �صهرا اإىل 12 �صهراً؛
• تقدمي منحة �صهرية ملجندي اخلدمة الوطنية ح�صب الرتبة؛
• تعوي�س م�صاريف النقل عند النتقاء الطبي والتجنيد؛
• ا�صتفادة املواطن الذي اأدى التزامات اخلدمة الوطنية 
اجلي�س  �صفوف  التجنيد يف  لعقد  الرت�صح  الأولوية يف  من 

الوطني ال�صعبي؛
اعتبار مدة اخلدمة الوطنية فرتة خربة مهنية من  • اإعادة 

اأجل التوظيف؛
من�صب  يف  للخدمة  املوؤدي  املواطن  اإدماج  اإعادة   •
املتوفرة،  املنا�صب  حدود  خارج  كان  ولو  الأ�صلي،  عمله 

وا�صتفادته من كل احلقوق املكت�صبة وقت جتنيده.
وبالن�صبة لإرجاء التجنيد للمواطنني املطالبني به لأ�صباب 
اجتماعية، اأو�صح ال�صيد الوزير اأنه مت التكفل به يف اأحكام 
اخلدمة  هيئة  منح  اإمكانية  على  تن�س  والتي   27 املادة 

ة، اإرجاء التجنيد لهوؤلء لالأ�صباب الآتية: الوطنية املخت�صّ
املربر؛ املوؤقت  املانع  • حالة 

اأو معاد  • اأن يكون له اأخ جمند موؤدي للخدمة الوطنية 
ا�صتدعاوؤه يف اإطار التعبئة؛

وبخ�صو�س املادة 7 من ن�س القانون، اأو�صح ممثل احلكومة 
اأنه يف حالة عدم تربير املواطن لو�صعيته القانونية جتاه اخلدمة 
الوطنية، ل يقبل توظيفه يف القطاعني العام واخلا�س ولميكنه 

مزاولة مهنة اأو ن�صاط حر.
ب�صاأن اإعفاء املواطن من احل�صور اإىل هيئة اخلدمة الوطنية، 
املخت�صة للخ�صوع اإىل النتقاء الطبي، اأو�صح ال�صيد الوزير 
اأنه طبقا للمادة 17، مت اإعفاء املواطن امل�صاب بعجز اأو مر�س 
�صادر  اأحدهما  طبّيني،  بتقريرين  ومثبت  ونهائي  ع�صال 
العمومية، يف هذه  لل�صحة  تابع  ـ عن هيكل  الأقل  ـ على 

احلالة ُيِعُد الدرك الوطني حم�صرا مبعاينة املانع؛
- فيما يتعلق بهياكل ا�صتقبال املواطنني املعنيني باخلدمة 
مكاتب  و�صع  مت  اأنه  احلكومة  ممثل  ال�صيد  اأكد  الوطنية، 
الوليات  جميع  م�صتوى  على  الوطنية  للخدمة  جديدة 

للتكفل بان�صغالتهم .
ويف الأخـري، اأو�صح ال�صيد ممثل الـحكومة اأنـه مت ت�صوية 
اإزاء اخلدمة الوطنية )املعنيون هم  و�صعية 104 األف �صاب 

الذين اأمتوا 30 �صنة يف �صنة 2011(. 
راأي اللجنة

بعد الدرا�صة امل�صتفي�صة لن�س هذا القانون على م�صتوى 
اأع�صاء  اأثاره  الذي  الرثي  والنقا�س  الوطني  الدفاع  جلنة 
الن�س،  ملناق�صة  املخ�ص�صة  العلنية  الأمة يف اجلل�صة  جمل�س 
وال�صتماع اإىل ردود ممثل احلكومة ال�صيد خليل ماحي، وزير 

العالقات مع الربملان.
اخلدمة  قانون  املت�صمن  الن�س،  هذا  اأن  اللجنة  ترى 
كونه  اجلزائر،  بها  تفخر  التي  املكا�صب  اأحد  يعترب  الوطنية، 
والإدارة  ال�صبانية  الطاقات  بني  امل�صاحلة  يف  اإيجابية  خطوة 
وتدابري  اإجراءات  من  يحتويه  ملا  والع�صكرية،  املدنية 
ورفع  والختاللت  العراقيل  نزع  ق�صد  وذلك  ت�صجيعية، 
الإبهام واللب�س عن مفهوم اخلدمة الوطنية الذي بات اآلية 
من اآليات موا�صلة اجلي�س الوطني ال�صعبي وظيفته، املوجهة 

نحو احلفاظ على و�صائل وطرق اأداء املهام املنوطة به.
ن�س  يف  عليها  املن�صو�س  الإجراءات  اللجنة  وتثمن 
ال�صباب،  اإيجابي على  انعكا�س  ملا حتمله من  نظرا  القانون، 

املجند ل�صمان وحدة و�صالمة الرتاب الوطني.
حول  تو�صيات  تقدمي  اللجنة  ارتاأت  ال�صياق،  هذا  ويف 

عدد من امل�صائل ي�صتوجب التكفل بها وهي كالآتي: 
- تقدمي املزيد من التحفيزات ملجندي اخلدمة الوطنية، 
وتعزيز مكا�صبهم وتوفري الإمكانيات احلديثة، لتمكينهم من 

تاأدية مهامهم.
اللتحاق  يف  املواطن  حقوق  على  احلفاظ  �صرورة   -

مبن�صب عمله، بعد اإنهاء اأدائه للخدمة الوطنية.
- الإ�صراع يف اإ�صدار الن�صو�س التنظيمية املتعلقة بن�س 

هذا القانون.
كل  عرب  وجودها  وتعميم  الأمة  اأ�صبال  مدار�س  فتح   -

الرتاب الوطني.
ذلكم، �صيدي الرئي�س املحرتم، زميالتي، زمالئي اأع�صاء 
جمل�س الأمة املوقر، هو التقرير التكميلي الذي اأعدته جلنة 
الدفاع الوطني، حول ن�س القانون املتعلق باخلدمة الوطنية، 

واملعرو�س عليكم للم�صادقة، و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد مقرر اللجنة املخت�صة على 
قراءته التقرير التكميلي الذي اأعدته اللجنة حول م�صروع 
املعطيات  كانت  وملا  اإذن  الوطنية،  باخلدمة  املتعلق  القانون 
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اخلا�صة بعملية الت�صويت هي ذاتها، اأعر�س عليكم م�صروع 
القانون املتعلق باخلدمة الوطنية 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.
اأع�صاء  وال�صادة  ال�صيدات  فاإن  جميعا،  لحظتم  كما 
القانون  م�صروع  على  جميعا  �صادقوا  قد  الأمة،  جمل�س 
اأ�صاأل  املتعلق باخلدمة الوطنية، �صكرا لكم، وهنيئا للقطاع، 
ال�صيد وزير العالقات مع الربملان، ممثل احلكومة، هل يريد 
الوطني،  الدفاع  وزير  نائب  ال�صيد  عن  نيابة  الكلمة  اأخذ 

رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�صعبي؟ الكلمة لك.

ال�سيد  عن  نيابة  الربملان،  مع  العالقات  وزير  ال�سيد 
نائب وزير الدفاع الوطني: �صكرا لل�صيد الرئي�س؛ ب�صم اهلل 

الرحمن الرحيم، وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.
ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة الأفا�صل،
احل�صور الكرمي،

�صالم اهلل عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
اأ�صالة عن نف�صي، ونيابة عن  اإليكم  اأتوجه  ي�صعدين اأن 
الفريق اأحمد قايد �صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�س 
اأركان اجلي�س الوطني ال�صعبي وكذلك با�صم الوفد املرافق 
يل، وعلى راأ�صهم ح�صرة اللواء حممد �صالح بن بي�صة، مدير 
اخلدمة الوطنية، بال�صكر اجلزيل والثناء اجلميل لت�صويتكم 
اإيجابيا على م�صروع قانون جّد هام، يتعلق مبو�صوع ح�صا�س، 

يهم بالدرجة الأوىل �صبابنا، األ وهو اخلدمة الوطنية.
وبذلك، تكونون قد عاجلتم واأثريتم وو�صعتم حدا لكثري 
هذا  يخ�س  فيما  مطروحة  كانت  التي  الإ�صكالت  من 
من  ُقل�صت  التي  باملدة  تتعلق  التي  تلك  ول�صيما  امللف، 
24 �صهرا ثم 18 �صهرا اإىل 12 �صهرا، وهذا ما تعهد به فخامة 
رئي�س اجلمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يف حملته النتخابية 
لرئا�صيات 17 اأفريل �صنة 2014، ومن عاهد وفى، وها هي 
النية قد ج�صدت اليوم يف امليدان، بعد ت�صويتكم الإيجابي 

لهذا القانون، واأتقدم كذلك بوافر ال�صكر اخلال�س، لل�صيد 
رئي�س جلنة الدفاع واأع�صائها، على املجهودات التي بذلوها 
مو�صول  ال�صكر  وكذلك  القانون،  هذا  ن�س  درا�صة  يف 

لل�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�صكم املوقر.
مرة اأخرى، اأجدد تهانينا للجي�س الوطني ال�صعبي، هنيئا 
الذي،  امل�صتقبل،  �صباب  الوطنية،  اخلدمة  �صباب  ل�صبابنا، 
رئي�س  فخامة  من  بقرار  ا�صتفاد  املك�صب،  هذا  على  زيادة 
مواطن،   )104000( يفوق  ما  و�صعية  بت�صوية  اجلمهورية 
الذين بلغ �صنهم 30 �صنة اإىل غاية 31 دي�صمرب 2014، اإنها 
اأفراد  اإىل  بالقول  واأتوجه  اأكرر  اأن  يل  ويطيب  خري،  ب�صرى 

اخلدمة الوطنية، اأنهم فر�صان الرّب واجلو والبحر.
يف اخلتام، اأقول لكم بارك اهلل جهودكم ووفق م�صاعيكم، 
�صكرا  النعيم،  يف  مبارك  وعيد  �صليم  و�صيام  كرمي  رم�صان 
اهلل  ورحمة  عليكم  وال�صالم  املحرتم،  الرئي�س  �صيدي 

وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير، اأ�صاأل ال�صيد رئي�س 
اللجنة املخت�صة هل يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لك.

ال�سيد رئي�ص اللجنة املخت�سة: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ 
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، وبه ن�صتعني.

ال�صيد الرئي�س املحرتم،
معايل وزير العالقات مع الربملان املحرتم،

ال�صيدة الوزيرة،
ال�صيد اللواء،

ال�صالم عليكم.
لبنة هامة  الذي در�صناه ووافقنا عليه،  القانون  ميثل هذا 
البا�صل،  ال�صعبي  الوطني  اجلي�س  منظومة  تطوير  م�صار  يف 
كما يحمل معه اإ�صافة تقوي بعقالنية جديدة تلك الرابطة 
ال�صاعد  ال�صباب  من  اأمته،  واأبناء  جي�صنا  بني  الع�صوية 

والواعد، اإن �صاء اهلل.
واجب  الأوطان  وخدمة  واجب،  الوطنية  اخلدمة  اإن 
مقد�س، اإن اخلدمة الوطنية �صارت اإذن، منذ ن�صاأتها، دعامة 
متجددة للدفاع الوطني، كما  متثل منوذجا لإدماج ال�صباب 
لالنخراط يف الق�صايا احليوية للبالد، ف�صارت حتتاج دوما اإىل 
اأقلمتها مع التحولت الجتماعية يف البالد، ومع التطورات 

اجليو�صيا�صية والأمنية يف املحيط الدويل.
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اإن اخلدمة الوطنية مدعمة بقوانني ونظم، هي اليوم متثل 
ال�صباب،  عند  الوطني  الوعي  لبلورة  نوعية  مدر�صة  بحق 
واأمته  وطنه  بوحدة  املرتبط  ال�صباين  للوجدان  ومنهال 
و�صيادته؛ اإن هذا القانون الذي �صادقنا عليه، ميثل ا�صتجابة 
عقالنية  ومقاربة  ال�صعبي  الوطني  اجلي�س  لتطوير  ت�صريعية 
اخلدمة  لواجب  املواكب  ال�صباين،  التدفق  يف  للتحكم 
الوطنية، التي �صارت معينا للجي�س الوطني ال�صعبي وذخرا 
وبني  واجلي�س  الأجيال  بني  اللحمة  ُتقوى  بها  للوطنية، 

اجلي�س واأمته.
واأخريا، اأ�صكر ال�صيد الوزير وال�صيد اللواء على م�صاهمتهم 
الثمينة، كما اأ�صكر اللجنة املخت�صة التي انكبت على درا�صة 
هذا القانون، وال�صكر مو�صول اإىل زمالئي الأع�صاء واأع�صاء 
الطاقم احلكومي، وال�صالم عليكم وعيدكم مبارك وكل عام 

واأنتم بخري و�صكرا.

املخت�صة؛  اللجنة  رئي�س  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الإطارات  وال�صادة  الوزير،  ال�صيد  اأ�صكر  اأن  اأي�صا  بودي 
الإجناز  هذا  على  واأهنئهم  الوطني  الدفاع  لوزارة  ال�صامية 
اإيجابية  الهام، الذي �صوف يكون له ـ تاأكيدا ـ انعكا�صات 

على �صبيبتنا.
ننتقل الآن اإىل امللف الرابع والأخري، واملتعلق بالت�صويت 
على م�صروع قانون املوارد البيولوجية؛ ومن دون اإطالة اأحيل 
الكلمة اإىل ال�صيد مقرر جلنة الفالحة والتنمية الريفية، ليقراأ 
يف  اللجنة  اأعدته  الذي  التكميلي  التقرير  م�صامعنا  على 

املو�صوع.

الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  املخت�سة:  اللجنة  مقرر  ال�سيد 
اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم 

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

ال�صيدة وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة، ممثلة احلكومة،
ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
التكميلي  التقرير  م�صامعكم  على  اأعر�س  اأن  ي�صرفني 
اأعدته جلنة الفالحة والتنمية الريفية، ملجل�س الأمة،  الذي 

حول ن�س  القانون املتعلق باملوارد البيولوجية.
املقدمة

يعد الهتمام باملوارد البيولوجية يف بالدنا حديثا ن�صبيا، 
باملقارنة مع املوارد الأخرى، اإل اأنها اأ�صبحت ت�صكل اهتماما 
كبريا بالن�صبة للبالد، من اأجل املحافظة على اإرثنا الوطني 
وا�صتغاللها  اأنواعها،  بجميع  البيولوجية  املوارد  تلك  من 
التي  النهب  واإيقاف عمليات  العقالين يف عدة جمالت، 

تتعر�س لها. 
الإطار  و�صع  �صوى  ذلك،  اإىل  �صبيل  من  يكن  ومل 
وحفظها  عليها  احل�صول  كيفيات  يحدد   « الذي  القانوين 
وتداولها ونقلها وتثمينها والتقا�صم العادل واملن�صف للمنافع 
وهو  بها«؛  املرتبطة  املعارف  وكذا  ا�صتعمالها  عن  الناجتة 
باملوارد  املتعلق  القانون  املادة الأوىل من ن�س  مان�صت عليه 

البيولوجية، الذي نحن ب�صدد الت�صويت عليه. 
بالتف�صيل،  التمهيدي  تقريرنا  يف  تناولنا  واأن  �صبق  وقد 
لها،  املختلفة  والأبعاد  البيولوجية  للموارد  الكبرية  الأهمية 
كما تناولنا النقا�س الذي دار على م�صتوى اللجنة والأ�صئلة 
واملالحظات التي طرحتها والتي غطت الكثري من اجلوانب 
التي  الردود والتو�صيحات  تناولنا  كما  باملو�صوع،  املتعلقة 

قدمتها ممثلة احلكومة على تلك الأ�صئلة واملالحظات.
وقد كان هذا الن�س حمل نقا�س من قبل اأع�صاء املجل�س 
يف اجلل�صة العامة التي عقدت ظهرية يوم الإثنني 21 جويلية 
2014، برئا�صة ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س املجل�س، 
بعد ا�صتماعهم للعر�س الذي قدمته ممثلة احلكومة، ال�صيدة 
بح�صور  والبيئة،  العمرانية  التهيئة  وزيرة  بوجمعة،  دليلة 
وكذا  الربملان،  مع  العالقات  وزير  ماحي،  خليل  ال�صيد 
تاله  الذي  التمهيدي  التقرير  مل�صمون  الأع�صاء  ا�صتماع 

مقرر اللجنة حول الن�س.
وقد تناول الأع�صاء،  خالل النقا�س، جممل الأحكام 
على  احلفاظ  يف  الكبرية  واأهميتها  الن�س،  يف  وردت  التي 
ممثلة  وتو�صيحات  ردود  اإىل  وا�صتمعوا  البيولوجية،  مواردنا 

احلكومة.
اللجنة  و�صعت  الذي  التكميلي  التقرير  هذا  ويف 
مبكتبها  عقدتها  عمل  جل�صة  يف  عليه،  الأخرية  اللم�صات 
ال�صيد عبد  برئا�صة  العامة،  اجلل�صة  انتهاء  فور  املجل�س،  مبقر 
الرحمان عياد زدام، رئي�س اللجنة، �صنتناول النقا�س الذي 
دار على م�صتوى اجلل�صة العامة والراأي الذي بلورته اللجنة 
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يف املو�صوع وبع�س التو�صيات.
عر�س ومناق�صة ن�س القانون

باملوارد  املتعلق  القانون  ن�س  تقدمي  اأ�صباب  �صكلت  لقد 
ت�صمنها،  التي  الت�صريعية  والتدابري  والأحكام  البيولوجية، 
الذي قدمته ممثلة احلكومة، كما كانت  العر�س  اأهم حماور 
على  طرحت  التي  لالأ�صئلة  موا�صيع  اأي�صا  املحاور  تلك 
م�صتوى اجلل�صة العامة، والردود والتو�صيحات التي قدمتها 

ممثلة احلكومة. 
التي  النقاط  باخت�صار - جممل   - يلي  فيما  و�صنتناول 

اأ�صرنا اإليها:
القانون: ن�س  تقدمي   -  1

املتعلق  القانون  ن�س  تقدم  وهي  احلكومة،  ممثلة  ركزت  
الدور  وعلى  املوارد  هذه  اأهمية  على  البيولوجية،  باملوارد 
الإيجابي  الذي يجب اأن يلعبه الإن�صان اإىل جانب املوؤ�ص�صات 
املعنية يف هذا املجال، لتحقيق الأهداف التي من اأجلها مت 
التطبيق  اإل من خالل  تتاأتى  والتي لن  الن�س،  تقدمي هذا 
ال�صارم لأحكام ن�س هذا القانون، حلماية اإرثنا الوطني من 
واملحافظة  املجهرية،  واجل�صيمات  واحليوانية  النباتية  مواردنا 

عليه من النهب والقر�صنة.
مداخالتهم: يف  الأع�صاء  اأثارها  التي  النقاط   -  2

خالل  من  العامة،  املناق�صة  خالل  الأع�صاء،  حتدث 
تدخالتهم، عن اأهمية املوارد البيولوجية و�صرورة ال�صتغالل 
املداخالت  تلك  متحورت  وقد  عليها،  حفاظا  لها  الأمثل 

حول ما يلي:
- اإن�صاء املراكز والبحوث املتعلقة باملوارد البيولوجية.

البيولوجية  املوارد  حول  للمعلومات  بنوك  اإن�صاء   -
املوجودة يف بالدنا.

- التحكم يف البذور لتفادي انقرا�س بع�س الأنواع التي 
تتميز بها بالدنا.

- ميزانيات البحوث يف جمال املوارد البيولوجية.
- ال�صتثمار يف املوارد البيولوجية.

- م�صكلة �صعود املياه يف بع�س املناطق من الوطن.
- ت�صيري النفايات.

- الوقاية من حرائق الغابات.
مداخالت  احلكومة  ممثلة  به  خ�صت  الذي  الرد   -  3

الأع�صاء:
تناوله  ما  على  ردها  خالل  احلكومة،  ممثلة  اأو�صحت 

وان�صغالت  اأ�صئلة  من  طرحوه  وما  موا�صيع،  من  الأع�صاء 
ومالحظات، ما يلي: 

اأكدت يف بداية ردها، اأن احلكومة بادرت يف �صنة 2000 
والتنمية  البيئة  حماية  جمال  يف  ا�صتثمارية  م�صاريع  بعدة 
امل�صتدامة؛ من اأجل حت�صني الإطار املعي�صي للمواطن واملحافظة 
على ثرواتنا الطبيعية، ويف هذا ال�صدد، مت اإعداد ا�صرتاتيجية 
للبيئة  الوطني  العمل  خمطط  عنها  جنم  للبيئة،  وطنية 
والتنمية امل�صتدامة، والذي بدوره اأدى اإىل خمططات عمل 
مو�صوعاتية، موجهة حلماية ال�صاحل واملحافظة على التنوع 
البيولوجي والرتبية البيئية وحت�صني وت�صيري النفايات ...اإلخ، 
املجهودات  تلكم  اإىل  اإ�صافة  القانون  هذا  ن�س  قدم  وقد 

املبذولة من طرف الدولة .
اليوم  متم�صكة  اجلزائر  اأن  احلكومة،  ممثلة  واأ�صافت 
من  وحمايتها  البيولوجية  املوارد  كل  تاأهيل  اإعادة  ب�صرورة 
التي  الكربى  ال�صركات  مطامع  من  و�صحبها  النقرا�س، 
هو  الن�س  هذا  من  فالغر�س  ولذلك،  حتويلها.  على  تعمل 

املحافظة على املخزون البيولوجي لبالدنا بكل تنوعه.
املوارد  جمال  يف  الوطنية  ال�صرتاتيجية  يخ�س  فيما  اأما 
 2000 �صنة  يف  و�صعت  الوزارة  اأن  فاأو�صحت  البيولوجية، 
ا�صرتاتيجية وطنية للتنوع البيولوجي، ومت اإح�صاء وجرد كل 
الأ�صناف النباتية واحليوانية، وكذا اإ�صراك عدد من اخلرباء 
والعلميني من خمتلف ال�صعب، م�صيفة اأن و�صع هذا الن�س 

حيز التطبيق، �صيثمن البحث العلمي يف بالدنا.
وكذا  الن�س،  هذا  بعمق  املتعلقة  لالأ�صئلة  بالن�صبة  اأما 
الأمر  اأن  فاأكدت  البيولوجية،  املوارد  على  احل�صول  تنظيم 
قواعد  وتطبيق  اإعداد  يف  يكمن  للجزائر  بالن�صبة  العاجل 
بها،  املرتبطة  واملعارف  البيولوجية  املوارد  على  احل�صول 
واملن�صف  العادل  للتقا�صم  املالئمة  الآليات  وترقية  وتنظيم 
القر�صنة  تفادي  وكذا  ا�صتعمالها،  عن  الناجتة  للمنافع 
البيولوجية التي لت�صتثني اأي �صنف يوؤدي ا�صتغالله اإىل 
فائدة مادية، وذلك بو�صع رقابة �صارمة على احل�صول على 
املوارد البيولوجية، وكذا نقل املواد اجلينية من اجلزائر، من 
جهة، وتنظيم املحافظة العقالنية عليها وتثمني بع�س العنا�صر 
عن طريق البحث والتنمية، من جهة اأخرى، م�صرية يف هذا 
اأن�صئت  ال�صاأن اإىل الهيئة الوطنية للموارد البيولوجية التي 
مبوجب هذا الن�س الذي خول لها العديد من ال�صالحيات 

الهامة.
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اأن  احلكومة  ممثلة  فاأو�صحت  اجلينات،  بنوك  ب�صاأن  اأما 
واملوارد  البيولوجي  للتنوع  كربى  اأهمية  اأعطت  الدولة 
الريفية  والتنمية  الفالحة  وزارة  و�صعت  وقد  البيولوجية، 
لالأ�صناف  للجينات،  بنك  اإن�صاء  م�صروع  ذلك  اأجل  من 
التي لها �صلة بالفالحة، وهي يف طور الإجناز، كما و�صعت 
وزارة التهيئة العمرانية والبيئة م�صروع اإن�صاء بنك للجينات 
يتعلق بكل ما هو بري ومهدد بالنقرا�س، و�صي�صريه املركز 
الوطني للموارد البيولوجية الذي اأ�ص�س يف �صنة 2002، وهو 
اأو�صحت  والبيئة، كما  العمرانية  التهيئة  وزارة  حتت و�صاية 
اجلينات  بنوك  بع�س  مع  يجري  ات�صال  اأن  احلكومة  ممثلة 
والنباتية  احليوانية  الأ�صناف  بع�س  يوجد  الأوروبية، حيث 

اجلزائرية، وهي م�صتعدة لإعادة ن�صخة منها للجزائر.  
عالوة على هذا، اأكدت ممثلة احلكومة اأن الوزارة ت�صاعد 
الباحثني على اإجناز بحوثهم يف هذا امليدان، وهذا منذ �صنة 
2010، كما تتعامل الوزارة مع وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي، يف ميدان احلفاظ على املوارد البيولوجية والبحث 

فيها.
ويف ختام ردها، اأكدت ممثلة احلكومة اأن هذا الن�س مهم 
جدا، واأن م�صتقبل البالد مرتبط اإىل حد كبري بحماية املوارد 
م�صتدامة،  ب�صفة  وا�صتغاللها  اجلينية  واملواد  البيولوجية 
م�صيفة اأن من ميلك القدرة على تثمني هذه املوارد وحمايتها 
وتطويرها، له احلظ الأوفر يف التغلب على التخلف والفقر، 
من جهة، واحلفاظ على اإرث الأجيال امل�صتقبلية، من جهة 
اأخرى، واأنه اإذا اأردنا التحكم يف هذه املوارد، يجب الإ�صراع 
بتقوية  �صي�صمح  والذي  التطبيق  حيز  اجلهاز  هذا  و�صع  يف 

املوؤ�ص�صات وتثمني مواردنا.
راأي اللجنة

ل �صك اأنه وعرب اطالعكم، من خالل التقرير التمهيدي، 
على مناق�صة اأع�صاء اللجنة للن�س، وكذا ا�صتماعكم للعر�س 
الذي قدمته ممثلة احلكومة، وم�صاهمتكم يف النقا�س الذي 
قد  له،  ومتابعتكم  العامة  اجلل�صة  م�صتوى  على  حوله  دار 
اأدركتم بو�صوح مدى الأهمية التي حظي بها الن�س، ومن 
اليوم  بالدنا  توليه  الذي  البيولوجية  املوارد  مو�صوع  خالله 
التي  لالعتبارات  م�صى،  وقت  اأي  من  اأكرث  كبرية،  اأهمية 

�صبق واأن اأ�صرنا اإليها يف التقرير التمهيدي.
  ولعله من املفيد هنا، ونحن ب�صدد الت�صويت على هذا 
اأهمية  اأن املوارد البيولوجية لها  اأن نقرر مرة اأخرى  الن�س، 

�صا�صعة،  م�صاحة  على  ترتبع  التي  لبالدنا  بالن�صبة  كربى 
حتت�صن تنوعا بيولوجيا معتربا، جعلها ت�صتحوذ على اهتمام 
الرثوة  ا�صتغالل  اأجل  من  اجلن�صيات،  املتعددة  ال�صركات 
كثري  عن  بالدنا  بها  تتميز  التي  النادرة   واحليوانية  النباتية 
�صرورة   هي  هامة،  نقطة  نوؤكد  يجعلنا  ما  وهو  البلدان،  من 
من  عليها  واملحافظة  جهة،  من  لها،  العقالين  ال�صتغالل 
النقرا�س، من جهة اأخرى، وهي اأحد الأهداف التي تقع 

يف �صميم الأحكام التي ت�صمنها الن�س. 
فيه،  راأيها  وبلورت  الن�س  من  مواقفها  اللجنة  بنت  وقد 
من خالل درا�صتها امل�صتفي�صة له، وعلى الردود التي قدمتها 
ممثلة احلكومة على الأ�صئلة والن�صغالت واملالحظات التي 
طرحت على م�صتوى اللجنة؛وعلى م�صتوى اجلل�صة العامة. 

التو�صيات
بتدعيمها  تنتهي  ما  كثريا  القانونية  الن�صو�س  درا�صة 
واتخاذ  احلقائق  بع�س  العتبار  بعني  لالأخذ  بتو�صيات، 
هذه  عن  ت�صذ  ل  الن�س  هذا  ودرا�صة  الإجراءات،  بع�س 
�صقناها يف  التي  والأمثلة  ذكرناها  التي  لالأ�صباب  القاعدة، 
تقريرنا حول التهديدات التي يتعر�س لها اإرثنا الوطني من 
من  �صواء  املجهرية،  واجل�صيمات  واحليوانية  النباتية  مواردنا 
البيولوجية  املوارد  اأو من الأجانب، ل�صيما تلك  املواطنني 
البلدان  من  نظرياتها  عن  بالدنا  بها  تتميز  التي  النادرة 

الأخرى؛ وفيما يلي هذه التو�صيات:
املوارد  جمال  يف  اخت�صا�صيني  تكوين  �صرورة   -

البيولوجية وتاأهيلهم.
- �صرورة الهتمام  بالأرا�صي وال�صتغالل العقالين لها.

- منع الرعي الفو�صوي  والع�صوائي.
- منع ال�صيد الفو�صوي لرثوتنا احليوانية، يف الرب والبحر، 

ول�صيما النادرة منها.
الكم  على  حفاظا  لالأ�صجار،  الع�صوائي  القطع  منع   -

والنوع. 
املياه  يف  والكيميائية  ال�صناعية  النفايات  اإلقاء  منع   -
وثروتنا  التلوث  مياهنا من  معا، حفاظا على  واملاحلة  العذبة 

ال�صمكية من النقرا�س.
- اإن�صاء قناة متخ�ص�صة بالبيئة.

زميالتي،  املحرتم،  الأمة  جمل�س  رئي�س  �صيدي  ذلكم، 
التكميلي  التقرير  هو  املوقر،  الأمة  جمل�س  اأع�صاء  زمالئي 
اأعدته جلنة الفالحة والتنمية الريفية، ملجل�س الأمة،  الذي 
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حول ن�س القانون املتعلق باملوارد البيولوجية، و�صكرا.

املخت�صة  اللجنة  مقرر  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
املوقرة  اللجنة  اأعدته  الذي  التكميلي  التقرير  قراءته  على 
باملوارد  املتعلق  القانون  اأعر�س م�صروع  املو�صوع؛ والآن  يف 

البيولوجية بكامله للت�صويت:
- 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.
على  �صادقوا  قد  وال�صادة  ال�صيدات  باأن  اأعترب  بذلك، 
م�صروع القانون املتعلق باملوارد البيولوجية، ما عدا �صوتني، 
اأ�صاأل  للقطاع،  هنيئا  اإذن  الت�صويت؛  عن  امتنعا  اأو  حتفظا 

ال�صيدة الوزيرة هل تريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لك.

لل�صيد  �صكرا  والبيئة:  العمرانية  التهيئة  ال�سيدة وزيرة 
الرئي�س.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة،
ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

ال�صيد رئي�س جلنة الفالحة والتنمية الريفية،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء اللجنة املخت�صة،

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

ال�صالم عليكم.
اإن هذا القانون الذي متت امل�صادقة عليه اليوم، هو اإ�صافة 
حماية  جمال  يف  الدولة،  و�صعتها  التي  القانونية  للرت�صانة 

البيئة والتنمية امل�صتدامة.
وبهذه املنا�صبة، اأريد اأن اأنّوه بكل املجهودات التي بذلتها 
الن�س من خالل  اإثراء هذا  الدولة، يف  خمتلف موؤ�ص�صات 
والباحثني،  والعلميني  واخلرباء  الفاعلني  خمتلف  اإ�صراك 
منذ اقرتاحه اإىل غاية امل�صادقة عليه اليوم، وهذا بالنظر اإىل 
اأهميته الكربى، يف جمال التنمية القت�صادية والجتماعية.
اإ�صمحوا يل اأن اأكرر ما قلته �صابقا، من ميلك القدرة على 
تثمني املوارد البيولوجية وحمايتها وتطورها، له احلظ الأوفر 

للتغلب على التخلف والفقر، واحلفاظ على هذا الإرث هو 
اأمانة الأجيال امل�صتقبلية.

ال�صيدات وال�صادة،
القّيمة  والن�صغالت  التدخالت  كثريا  اأ�صعدتني  لقد 
التو�صيات  الأمة، وكذا  اأع�صاء جمل�س  وال�صادة  لل�صيدات 
هذا  مناق�صة  اأثناء  تدخالتكم،  يف  جاءت  التي  املتميزة 
الن�س، الذي يرمي اإىل حماية وتثمني مواردنا البيولوجية، 

وكذا حماربة ال�صتغالل الع�صوائي والقر�صنة البيولوجية.
مدى  عن  ب�صدق  يعرّب  جانبكم،  من  الهتمام  هذا  اإن 
حر�صكم وغريتكم على هذا الإرث الوطني، وُيعد حافزا لنا 

للم�صي ُقدما للمحافظة عليه.
النوعية  م�صاهمتكم  على  ال�صكر  جزيل  اأ�صكركم 
فطوركم،  و�صح  عليكم،  وال�صالم  املتوا�صل،  ودعمكم 

وعيدكم مبارك »تعيدو بال�صحة والهنا«.

هذه  على  وللقطاع  لك  وهنيئا  �صكرا؛  الرئي�ص:  ال�سيد 
يريد  هل  املخت�صة،  اللجنة  رئي�س  ال�صيد  اأ�صاأل  امل�صادقة؛ 

اأخذ الكلمة؟ الكلمة لك.

ال�سيد رئي�ص اللجنة املخت�سة: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ 
�صيدنا  على  و�صلم  �صل  اللهم  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�صم 

ونبينا الكرمي.
ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صادة الوزراء،
اأخواتي، اإخواين، اأع�صاء جمل�س الأمة،

اأ�صرة الإعالم،
ال�صالم عليكم والرحمة والربكة.

ما ع�صانا نقول فيما يخ�س م�صروع القانون الذي تقدمت 
به ال�صيدة الوزيرة، اإل اأنه حمرتم ول باأ�س به، ومربوك عليها 

واهلل يعينها.

املخت�صة،  اللجنة  رئي�س  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
فخري الكالم ماقّل ودّل.

خاللها  من  زّودنا  والتي  الرثية  اجلل�صة  هذه  ختام  يف 
اأتوجه  اأن  اإل  ي�صعني  ل  هامة،  جّد  ن�صو�س  باأربعة  البالد 
بال�صكر لكل من عمل على ترجمة هذا القرار يف خمتلف 
مراحله، �صواًء حت�صرًيا اأو نقا�ًصا اأو �صياغة اأو ح�صوًرا وت�صويًتا، 
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اأ�صكرهم على امل�صاركة، واأعترب باأننا قد قمنا بعمل جّيد يف 
�صنلتقي  امل�صاركة؛  هذه  على  اجلميع  ون�صكر  اليوم،  هذا 
بعد غد ـ اإن �صاء اهلل ـ على ال�صاعة احلادية ع�صرة �صباحا، 
لن�صارك يف مرا�صيم اختتام هذه الدورة، �صكرا لكم جميعا، 

�صح فطوركم واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة الثانية
والدقيقة اخلام�سة والأربعني زوال
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اإّن رئي�ص اجلمهورية،
و122و125  املواد119  ل�صيما  الد�صتور،  على  بناء   -

)الفقرة 2( و126منه،
�صنة  يونيو   8 يف  املوؤرخ   ،156-66 رقم  الأمر  ومبقت�صى 

واملتمم، املعدل  العقوبات،  قانون  املت�صمن   ،1966
احلجة  ذو  فـي13  املـوؤرخ   ،20-70 رقـم  الأمـر  ومبقت�صـى 
عــام1389 املـوافق19 فرباير �صنة 1970 املتعلق باحلالة املدنية،
�صوال  يف17  املوؤرخ   ،86-70 رقم  الأمر  ومبقت�صى   -
قانون  املت�صمن   ،1970 �صنة  دي�صمرب  عام1390املوافق15 

اجلن�صية اجلزائرية، املعدل واملتمم،
- ومبقت�صىالأمر رقم 73-51، املوؤرخ يف 4 رم�صان عام 
تعديل  املت�صمن   ،1973 �صنة  اأكتوبر  اأول  املوافق   1393

�صالحية وثائق احلالة املدنية،
- ومبقت�صـى الأمـر رقـم 75-58، املــوؤرخ فـي20 رم�صـان 
املت�صمن   ،1975 �صنة  �صبتمرب   26 املـوافق   1395 عــام 

القانون املدين، املعدل واملتمم،
2 جمادى  املوؤرخ يف   ،09-84 القانون رقم  - ومبقت�صى 
املت�صمن   1984 �صنة  4 فرباير  املـوافق   1404 الأوىل عـام 

التنظيم الإقليمي للبالد، املعدل،
رم�صان   9 يف  املوؤرخ   ،11-84 رقم  القانون  ومبقت�صى   -
قانون  املت�صمن   ،1984 �صنة  يونيو   9 املوافق   1404 عام 

الأ�صرة، املعدل و املتمم،
- ومبقت�صى القانون رقم 85-05، املوؤرخ يف 26 جمادى 
املتعلق   ،1985 �صنة  فرباير   16 املوافق  عام1405  الأوىل 

بحماية ال�صحة وترقيتها، املعدل واملتمم،
- ومبقت�صى القانون  رقم 88-09، املوؤرخ  يف 7 جمادى 
املت�صمن   ،1988 �صنة  يناير   26 املوافق   1408 عام  الثانية 

الأر�صيف الوطني، 
21 حمرم   املوؤرخ  يف  - ومبقت�صى القانون  رقم 02-06، 
عام 1427 املوافق 20  فرباير �صنة 2006، املت�صمن تنظيم 

مهنة املوثق،
- ومبقت�صـى القانـون رقم 08-09، املـوؤرخ  فـي  18 �صفر 
عـام 1429 املوافق 25 فرباير �صنة  2008، املت�صمن قانون 

الإجراءات املدنية  و الإدارية،
- ومبقت�صى القانون رقـم 11-10، املـوؤرخ فـي 20 رجـب 

عـام 1432 املوافـق22 يونيو �صنة 2011، املتعلق بالبلدية،
- ومبقت�صى القانون رقم12-07، املوؤرخ فـي28 ربيـع الأول 
عـام1433 املوافـق 21 فرباير �صنة 2012، املتعلق بالولية. 

- وبعد راأي جمل�س الدولة، 
- وبعد م�صادقة الربملان،

- ي�سدر القانون الآتي ن�سه:

تتميم  و  تعديل  اإىل  القانون  هذا  يهدف  الأوىل:  املادة 
 1389 عام  احلجة  ذو  يف13  املوؤرخ   ،20-70 رقم  الأمر 

املوافق19 فرباير �صنة 1970، املتعلق باحلالة املدنية.

و23  املادة 2: تعدل وتتمم املواد 1 و2 و3 و6 و9 و11 
 ،1970 �صنة  فرباير   19 يف  املوؤرخ  رقم20-70،  الأمر  من 

املذكور اأعاله و حترر كالآتي:

املادة الأوىل: اإّن �صباط احلالة املدنية هم رئي�س املجل�س 
الدبلوما�صية  البعثات  روؤ�صاء  اخلارج  ويف  البلدي،  ال�صعبي 

امل�صرفون على دائرة قن�صلية وروؤ�صاء املراكز القن�صلية.

وحتت   البلدي،  ال�صعبي  املجل�س  رئي�س  ميكن   :2 املادة 
م�صوؤوليته، اأن يفّو�س  اإىل  نائب اأو عدة نواب اأو اإىل املندوبني 
بلدي   موظف  اأي  واإىل  اخلا�صني  املندوبني  اإىل  اأو  البلديني 
لتلقي  املدنية   احلالة  ك�صابط  ميار�صها  التي  املهام  موؤهل، 
الت�صريحات  بالولدة، والزواج  والوفيات  وت�صجيل  وقيد  
جميع  العقود  اأو  الأحكام يف �صجالت احلالة املدنية، وكذا 

ملحق
يعّدل ويتّمم الأمر رقم 20-70 الذي  القان�ون   ن�ص   )1

 املوؤرخ يف 13ذو احلجة عام 1389 املوافق 19فرباير �سنة 1970
 املتعلق باحلالة املدنية
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لتحرير جميع العقود املتعلقة بالت�صريحات املذكورة اأعاله.
النائب  واإىل  الوايل  اإىل  التفوي�س  القراراملت�صمن  ير�صل 
اخت�صا�صه  دائرة  يف  توجد  الذي  الق�صائي  باملجل�س  العام 

البلدية املعنية.
ميكن للموظفني املفو�صني بهذا ال�صكل ت�صليم كل ن�صخ 
هذه  نوع  كان  مهما  املدنية  احلالة  وبيانات  وم�صتخرجات 

العقود.
اإّل  البلديون  املندوبون  اأو  اخلا�صون  املندوبون  ي�صّلم  ل 

ن�صخ العقود، امل�صتخرجات وبيانات احلالة املدنية.
يف حالة �صغـور  من�صب  رئي�س  املجل�س  ال�صعبي  البلدي  
ب�صبب  الوفاة  اأو ال�صتقالة اأو التخلي عن املن�صب اأو لأي 
ميار�س  به،  املعمول  الت�صريع  يف  عليه  من�صو�س  اآخر  �صبب 
الأمني العام للبلدية مهام �صابط احلالة املدنية ب�صفة موؤّقتة.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.
ميكن يف اخلارج اأن ينوب عن روؤ�صاء البعثات الدبلوما�صية 
امل�صرفني على دائرة قن�صلية اأو روؤ�صاء املراكز القن�صلية، من يقوم 

مبهامهم �صمن ال�صروط املن�صو�س عليها يف املادة 104 اأدناه.

املادة 3:  يكلف �صابط احلالة املدنية مبا يلي :
1 - تلقي الت�صريحات بالولدات و حترير العقود املتعلقة بها،

الزواج، عقود  حترير   -  2
بالوفيات و حترير العقود املتعلقة بها، 3 - تلقي الت�صريحات 

اأي : املدنية  احلالة  �صجالت  م�صك   -  4
...............الباقي بدون تغيري...... .

تغيري. بدون   -  5
6 - تلقي اأذون الزواج اخلا�صة بالق�صر مع موثقي العقود.

املادة 6: ت�صجل عقود احلالة املدنية يف كل بلدية يف ثالثة 
)3( �صجالت هي: �صجل عقود امليالد و�صجل عقود الزواج 

و�صجل عقود الوفيات، ويعد كل �صجل من ن�صختني.
ويحتوي كل �صجل على هام�س لو�صع البيانات الهام�صية.
تر�صل ن�صخة رقمية من العقود املدّونة بهذه ال�صجالت 
اإىل م�صلحة ال�صجل الوطني الآيل للحالة املدنية املذكور يف 

املادة 25 مكرر اأدناه.

املادة 9: تختم ال�صجالت وتقفل من قبل �صابط احلالة 
مبحفوظات  منها  ن�صخة  وتودع  �صنة  كل  انتهاء  عند  املدنية 

كتابة  اإىل  الثانية  الن�صخة  وتر�صل  املوايل  ال�صهر  يف  البلدية 
مع  �صنة،  كل  من  قبل15فرباير  الق�صائي  املجل�س  �صبط 

مراعاة اأحكام املادة 106 اأدناه.

املادة 11: ما عدا ال�صتثناءات املن�صو�س عليها يف املادة 
اأن يطلب من اأمناء  65 من هذا الأمر، ميكن لكل �صخ�س 
�صجالت احلالة املدنية ن�صخا من العقود امل�صجلة فيها مبا يف 

ذلك الو�صيلة الإلكرتونية. 
.......... الباقي بدون تغيري....... 

هذه  و�صع  ال�صجالت  اأمناء  على  يتعني   :23 املادة 
اأدناه  املذكورين  الأ�صخا�س  ت�صرف  حتت  ال�صجالت 

لالطالع عليها دون نقلها من مكانها : 
لهم  لل�صماح  اجلمهورية  ووكالء  العامون  النواب   -

مبراقبتها واحل�صول على كل املعلومات، 
- الولة وممثلوهم لل�صماح لهم بالقيام ببع�س العمليات 

الإدارية، 
- الإدارات التي حتدد مبوجب مر�صوم.

 ،20-70 رقم  الأمر  من  الثاين  الف�صل  يتمم   :3 املادة 
رابع  بق�صم  اأعاله  املذكور   ،1970 �صنة  فرباير  املوؤرخ يف19 
عنوانه »ال�صجل الوطني الآيل للحالة املدنية« ويت�صمن املواد 
25 مكرر و25 مكرر1 و25 مكرر2 و25 مكرر3 و25 مكرر4 

و25 مكرر5 وحترر كالآتي:

الق�سم الرابع
ال�سجل الوطني الآيل للحالة املدنية

املادة 25 مكرر: يحدث  لدى  وزارة الداخلية  واجلماعات  
املحلية  �صجل  وطني اآيل للحالة املدنية  يرتبط  بالبلديات  
والدوائر  الدبلوما�صية  البعثات  وكذا  الإدارية  وملحقاتها  

القن�صلية.
يربط هذا ال�صجل باملوؤ�ص�صات العمومية الأخرى املعنية، 

ل�صيما امل�صالح املركزية لوزارة العدل.

للحالة   الآيل  الوطني  ال�صجل  ميركز   25 مكرر1:  املادة 
يف  اليها  امل�صار  العقود  كافة  رقمية  و�صيلة  بوا�صطة  املدنية، 
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املادة 6 اأعاله  وكذا التعديالت والإغفالت والت�صجيالت 
اأو الت�صحيحات التي يتم  تدوينها طبقا لأحكام هذا الأمر.

املادة 25 مكرر 2:  ي�صّلم �صابط  احلالة املدنية للبلديات 
وامللحقات الإدارية والبعثات الدبلوما�صية والدوائر القن�صلية 
�صمن  املدنية،  للحالة  الآيل  الوطني  بال�صجل  املرتبطة 
رقمية  ن�صخة  اأدناه،   65 املادة  عليها يف  املن�صو�س  ال�صروط 

مطابقة لأ�صل العقود الرقمية املحفوظة مركزيا.

املادة 25 مكرر 3: يقدم طلب ن�صخة طبق الأ�صل من العقود 
الرقمية لدى البلديات اأو الدوائر القن�صلية حمل الإقامة وميكن 

تقدميه اأي�صا لدى اأي بلدية اأو ملحقة اإدارية بلدية.

للبلدية  املدنية  احلالة  �صابط  يكون   :4 مكرر   25 املادة 
لتوقيع  موؤهال  القن�صلية  والدائرة  البلدية  الإدارية  وامللحقة 
ودمغها  اأعاله  مكرر1   25 املادة  يف  املذكورة  العقود  ن�صخ 

باأختامهم. 

هذا  اأحكام  تطبيق  كيفيات  حتدد  مكرر5:   25 املادة 
الق�صم، عند القت�صاء، عن طريق التنظيم.

 
املادة 4:  تعدل و تتمم املواد 30، 33، 41، 43، 44، 53، 
81،85 و127 من الأمر   ،80  ،79  ،77  ،74  ،63  ،61  ،58
رقم 70-20، املوؤرخ يف19 فرباير �صنة 1970، املذكور اأعاله 

وحترر كالآتي :

وال�صهر  ال�صنة  املدنية  30: يبني يف  عقود احلالة   املادة 
واليوم وال�صاعة التي تلقيت فيها وكذا ا�صم و لقب و�صفة 
كل  وموطن  ومهن  واألقاب  اأ�صماء  و  املدنية  احلالة  �صابط 
الأب  ولدة  واأماكن  تواريخ  فيها  تبني  كما  ذكروا،  الذين 
الزواج  عقود  والأزواج يف  امليالد  عقود  املوجودة يف  والأم 

والوفاة يف عقود الوفيات عندما تكون معروفة.
ال�صنوات  بعدد  يبني  العمر  فاإن  جمهولة  كانت  اأمااإذا 
كما هو يف جميع الأحوال عمر امل�صرحني. اأما فيما يتعلق 
ذكر  اأي�صا  ميكن  كما  ر�صدهم  �صفة  فقط  فتبني  بال�صهود 
الأ�صماء امل�صتعارة والكنيات واإذا خ�صي وقوع التبا�س بني 

عدة اأ�صماء مرتادفة فيجب اأن ي�صبقها نعت »املدعو«.

ال�صهود املذكورين يف �صهادات  33:  يجب على  املادة 
احلالة املدنية اأن يكونوا بالغني �صن19�صنة على الأقل �صواء 
فيما يخ�س اجلن�س  متييز  اأو غريهم دون  الأقارب  كانوا من 

ويتم اختيارهم من قبل الأ�صخا�س املعنيني.

رئي�س  حكم  فورا  اجلمهورية  وكيل  ير�صل   :41 املادة 
املدنية  احلالة  �صجالت  العقود يف  نقل هذه  ق�صد  املحكمة 

لل�صنة اجلارية وكذا على اجلداول اإىل :
........... الباقي بدون تغيري ..........

اأتلفت  التي  املدنية  احلالة  عقود  اإن�صاء  يعاد   :43 املادة 
حربية  اأعمال  نتيجة  اأو  كارثة  بعد  الأ�صليتان  ن�صختاها 
بعنا�صرها الأ�صا�صية �صمن �صروط �صتحدد مبوجب مر�صوم.

وجترى هذه الإعادة على الوجه الآتي:
العقود. لهذه  الر�صمية  امللخ�صات  اإىل  بال�صتناد   -  1

2 - بناء على ت�صريحات الأ�صخا�س املعنيني اأو �صهادات 
العائلية  الوثائق املقدمة دعما لها كالدفاتر  الغري وبناء على 

وملفات بطاقة التعريف الوطنية و جواز ال�صفر. 
....... الباقي بدون تغيري .........

املادة 44: تتوىل جلان حملية اإعادة اإن�صاء عقود احلالة املدنية.
.......... الباقي بدون تغيري.......

يتعر�س  اجلزائية،  باملتابعات  الإخالل  دون   :53 املادة 
اإىل  املقررة  الت�صحيحات  دون  العقد  ن�صخة  ي�صّلم  من  كل 
والتنظيم  الت�صريع  يف  عليها  املن�صو�س  التاأديبية  العقوبات 

املعمول بهما.

ينقل  بوا�صطتها  التي  العملية  هو  الت�صجيل  املادة 58: 
الوارد  املدنية  عقداحلالة  �صجالته،  يف  املدنية  احلالة  �صابط 
اإليه من مكان اآخر غري دائرته، اأو حكما ق�صائيا يتعلق باحلالة 

املدنية.
وي�صجل اأي�صا، وفقا للت�صريع املعمول به، البيانات املتعلقة 

باكت�صاب اجلن�صية اجلزائرية.
........... الباقي بدون تغيري......

املادة 61: الفقرة 1 و2 بدون تغيري.
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وحتّدد املدة املذكورة يف الفقرة الأوىل اأعاله بع�صرين)20( 
يوما من الولدة بالن�صبة لوليات اجلنوب.
........... الباقي بدون تغيري.........

ل يح�صب يوم الولدة يف الآجال املحددة يف الفقرات 
يوم  الآجال  هذه  من  يوم  اآخر  ي�صادف  وعندما  ال�صابقة 

عطلة، ميدد هذا الأجل اإىل اأول يوم عمل يلي يوم العطلة.

املادة 63:يبني يف عقد امليالد يوم الولدة ال�صنة وال�صهر 
التي  والأ�صماء  الطفل  وجن�س  واملكان  وال�صاعة  واليوم 
اأعطيت له واأ�صماء واألقاب واأعمار ومهنة و م�صكن الوالدين 
وكذلك بالن�صبة للم�صرح اإن وجد مع مراعاة اأحكام الفقرة 

الأخرية من املادة 64 اأدناه.
دون الإخالل باأحكام املادة 74 اأدناه، ويف حالة اإ�صداره 
وفق ال�صروط املن�صو�س عليها يف املادة 11 اأعاله، وما عدا 
حدوث تغيري يف احلالة املدنية لل�صخ�س املعني، يحّدد اأجل 

�صالحية عقد امليالد بع�صر )10( �صنوات.

اأن  الزواج  طالبي  واحدمن  علىكل  يجب   :74 املادة 
يثبت حالته املدنية بتقدمي اإحدىالوثائق التالية:

ل�صهادة  اإما  اأ�صهر   )3( ثالثة  من  باأقل  موؤرخ  م�صتخرج   -
امليالد واإما لت�صجيل احلكم الفردي اأو اجلماعي املثبت للولدة. 

دفرت عائلي يتعلق بزواج �صابق.
.......... الباقي بدون تغيري........

املادة 77: الفقرة الأوىل بدون تغيري. 
دون الإخالل باملتابعات اجلزائية، يتعر�س �صابط احلالة 
املدنية اأو املوثق الذي مل يطبق الإجراءات املن�صو�س عليها 
يف هذا الف�صل اإىل العقوبات التاأديبية  املن�صو�س  عليها  يف  

الت�صريع و التنظيم املعمول بهما. 

املادة 79: الفقرة الأوىل بدون تغيري. 
وع�صرين  اأربع  اأجل  يف  بالوفاة  الت�صريح  يتم  اأن  يجب 

)24( �صاعة ابتداء من وقت الوفاة. 
ويحدد هذا الأجل بالن�صبة  لوليات اجلنوب بع�صرين )20( يوما.

........ الباقي بدون تغيري.......

املادة 80: يبني يف عقد الوفاة ما يلي:

ال�صنة و ال�صهر واليوم وال�صاعة ومكان الوفاة.
اأ�صماء  ولقب  املتوفى وتاريخ ومكان ولدته ومهنته وم�صكنه.

......... الباقي بدون تغيري ........
يف  عليها  املن�صو�س  ال�صروط  وفق  اإ�صداره  حالة  يف 
املادة11 اأعاله،  فاإن اأجل �صالحية عقد الوفاة غري حمدد. 

املادة 81: اإذا حدثت الوفاة خارج البلدية التي �صجلت 
بها ولدة املتوفى، ير�صل �صابط احلالةاملدنية الذي حرر عقد 
الوفاة يف اأقرب الآجال اإىل �صابط احلالة املدنية ملكان ميالد 
املتوفى، اإ�صعارا بالوفاة،الذي ي�صجل فورا بهام�س ال�صجالت.

......... الباقي بدون تغيري........

يقوم  عقابية،  موؤ�ص�صة  يف  الوفاة  حدثت  اإذا   :85 املادة 
م�صوؤول املوؤ�ص�صة بالت�صريح  بالوفاة خالل الأربع والع�صرين 
)24( �صاعة ل�صابط احلالة املدنية لبلدية املكان الذي توجد 

به هذه املوؤ�ص�صة.
 

املادة 127: ميكن حترير عقود احلالة املدنية بلغة اأجنبية 
لتكون �صاحلة لال�صتعمال يف اخلارج فقط.

املادة 5: ت�صتبدل عبارة »قا�س« امل�صتعملة يف املواد 71 
و72 و 73 و 75 و 76من الأمر70-20، املوؤرخ يف 13 ذو 
احلجة 1389 املوافق 19 فرباير �صنة 1970، املتعلق باحلالة 

املدنية، بعبارة »موثق«.

املادة 6: تلغى اأحكام الأمر رقم 73-51، املوؤرخ يف 4 
رم�صان عام 1393 املوافق اأول اأكتوبر �صنة 1973، املت�صمن 

تعديل �صالحية وثائق احلالة املدنية.

الر�صمية  اجلريدة  يف  القانون  هذا  ين�صر   :7 املادة 
للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.

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

عبد العزيز بوتفليقة     
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اإن رئي�ص اجلمهورية،
 ،119  ،98 - وبناء على الد�صتور، ل �صيما املواد: 53، 

منه، و126   122
- ومبقت�صى القانـون رقم 81-07، املوؤرخ يف 24 �صعبان 
عام 1401 املوافق 27 يونيو �صنة 1981، املتعلق بالتمهني، 

املعدل واملتمم،
- ومبقت�صى القانـون رقم 88-01، املوؤرخ يف 22 جمادى 
املت�صمن   ،1988 �صنة  يناير  الأوىل عام 1408 املوافق 12 
القانون التوجيهي للموؤ�ص�صات العمومية القت�صادية، املعدل،
7 جمادى  املوؤرخ يف   ،07-88 القانون رقم  - ومبقت�صى 
املتعلق   ،1988 �صنة  يناير   26 املوافق   1408 عام  الثانية 

بالوقاية ال�صحية والأمن وطب العمل، املعدل واملتمم،
- ومبقت�صى القانون رقم 90-03، املـوؤرخ فـي 10 رجب 
املتعلق مبفت�صية   ،1990 6 فرباير �صنة  املـوافق   1410 عـام 

العمل، املعدل واملتمم،
- ومبقت�صى القانون رقم 90-11، املوؤرخ يف 26 رم�صان 
عام 1410 املوافق 21 اأبريل �صنة 1990، املتعلق بعالقات 

العمل، املعدل واملتمم،
2 رم�صان  املوؤرخ يف   ،02-97 القانـون رقم  - ومبقت�صى 
املت�صمن   ،1997 �صنة  دي�صمرب   31 املوافق   1418 عام 

قانون املالية ل�صنة 1998،
ربيع   12 يف  املوؤرخ   ،08-98 رقم  القانون  ومبقت�صى   -
املت�صمن   ،1998 �صنة  5 غ�صت  املوافق   1419 الثاين عام 

قانون املالية التكميلي ل�صنة 1998،
- ومبقت�صى القانـون رقـم 02-09، املـوؤرخ يف 25 �صفر 
بحماية  واملتعلق   ،2002 �صنة  مايو   8 املـوافق   1423 عـام 

الأ�صخا�س املعوقني وترقيتهم،
20 رجب  املوؤرخ يف  - ومبقت�صى القانـون رقـم 10-11، 

عام 1432 املوافق 22 يونيو �صنة 2011، واملتعلق بالبلدية،
12 �صفر  املوؤرخ يف   ،12-12 القانـون رقـم  - ومبقت�صى 
عام 1434 املوافق 26 دي�صمرب �صنة 2012، املت�صمن قانون 

املالية ل�صنة 2013.

- وبعد راأي جمل�س الدولة،
- وبعد م�صادقة الربملان،

- ي�سدر القانون الآتي ن�سه:

وتتميم  تعديل  اإىل  القانون  هذا  يهدف  الأوىل:  املادة 
عام  �صعبان   24 يف  املوؤرخ   ،07-81 رقم  القانون  اأحكام 
بالتمهني،  املتعلق   ،1981 �صنة  يونيو   27 املوافق   1401

املعدل واملتمم.
 

املوؤرخ   ،07-81 القانون  من   12 املادة  تعدل   :2 املادة 
 ،1981 �صنة  يونيو   27 املوافق   1401 عام  �صعبان   24 يف 

واملذكور اأعاله، وحترر كما ياأتي:
التمهني  طريق  عن  بالتكوين  اللتحاق  12:يتم  »املادة 
لكل �صاب يرتاوح �صنه بني خم�س ع�صرة )15( �صنة على 
تاريخ  الأقل وخم�س وثالثني )35( �صنة على الأكرث عند 

اإم�صاء عقد التمهني.
ال�صن  �صروط  من  ج�صديا  املعوقون  الأ�صخا�س  يعفى 
بالتكوين عن  لاللتحاق  اأعاله  الفقرة  املذكور يف  الأق�صى 

طريق التمهني«.

 ،07-81 القانون  من  مكرر1   19 املادة  تتمم   :3 املادة 
�صنة  يونيو   27 املوافق   1401 عام  �صعبان   24 يف  املوؤرخ 

ياأتي: كما  وحترر  اأعاله،  واملذكور   ،1981
املنتظمة  املتابعة  �صمان  اأجل  مكرر1:من   19 »املادة 

لإجراء التكوين، تقوم الهيئة امل�صتخدمة مبا ياأتي:
......... )بدون تغيري(.......
......... )بدون تغيري(.......

تعيني معلم التمهني واملعلم احلريف املكلفني بتاأطري املتمهنني.
ي�صتفيد معلم التمهني واملعلم احلريف ب�صفة اأجراء لدى 
الهيئة امل�صتخدمة من منحة التاأطري البيداغوجي للمتمهنني.
حتدد �صروط تعيني معلم التمهني واملعلم احلريف ومهامهم 
للمتمهنني  البيداغوجي  التاأطري  منحة  منح  كيفيات  وكذا 

عن طريق التنظيم«.

ويتّمم القانون رقم 07-81  يعّدل  الذي  القان�ون   ن�ص   )2
املوؤرخ يف 24 �سعبان عام 1401 املوافق 27 يونيو �سنة 1981 

املتعلق بالتمهني،املعدل واملتمم
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املوؤرخ   ،07-81 القانون  من   27 املادة  تعدل   :4 املادة 
 ،1981 �صنة  يونيو   27 املوافق   1401 عام  �صعبان   24 يف 

واملذكور اأعاله، وحترر كما ياأتي:
»املادة 27: يكلف �صلك املفت�صني التابعني لالإدارة املكلفة 
والبيداغوجية  التقنية  واملراقبة  بالتقييم  املهني  بالتكوين 

للتمهني«.

املادة 5: ين�صر هذا القانون يف اجلريدة الر�صمية للجمهورية 
اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.

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

عبد العزيز بوتفليقة     
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اإن رئي�ص اجلمهوري��ة،
25 و61 و62 و77  - بناء على الد�صتور، ل�صيما املواد 

و98 و119 و120 و122-27 و125)الفقرة2 ( و126 منه،
حمرم   18 يف  املوؤرخ   ،82-68 رقم  الأمر  ومبقت�صى   -
�صن  واملت�صمن   ،1968 �صنة  اأبريل   16 املوافق   1388 عام 

اخلدمة الوطنية، املعدل واملتمم،
- ومبقت�صى الأمر رقم 71-28، املوؤرخ يف 26 �صفر عام 
قانون  واملت�صمن   ،1971 �صنة  اأبريل    22 املوافق   1391

الق�صاء الع�صكري، املعدل واملتمم،
اأول  فــي  املـوؤرخ   ،103-74 رقـم  الأمـر  ومبقت�صـى   -
 1974 �صنة  نوفمرب   15 املـوافـق   1394 القعـدة عـام  ذو 

واملت�صمن قانون اخلدمة الوطنية، املعدل واملتمم، 
 17 فــي  املـوؤرخ   ،106-76 رقـم  الأمـر  ومبقت�صـى   -
ذي احلجــة عــام 1396 املـوافـق 9 دي�صمرب  �صنة 1976، 

واملت�صمن قانون املعا�صات الع�صكرية، املعدل واملتمم،
 17 فــي  املـوؤرخ   ،110-76 رقــم  الأمـر  ومبقت�صـى   -
 ،1976 �صنة  9 دي�صمرب   املـوافـق   1396 ذو احلجـة عــام 

واملت�صمن الواجبات الع�صكرية للمواطنني اجلزائريني،
 17 فــي  املــوؤرخ  - ومبقت�صـى الأمــر رقـم 111-76، 
 ،1976 �صنة  دي�صمرب   ذو احلجـة عـام 1396 املـوافـق 9 

واملت�صمن مهام الحتياط وتنظيمه،
 17 فــي  املـوؤرخ   ،112-76 رقــم  الأمــر  - ومبقت�صـى 
 ،1976 �صنة  دي�صمرب   9 املـوافق   1396 عـام  احلجــة  ذو 

واملت�صمن القانون الأ�صا�صي ل�صباط الحتياط،
 21 يف  املـوؤرخ   ،11-83 رقــم  القانـون  ومبقت�صـى   -
واملتعلق   ،1983 �صنة  يوليو   2 املوافق   1403 عام  رم�صان 

بالتاأمينات الجتماعية، املعدل واملتمم،
- ومبقت�صى القانون رقم 83-12، املوؤرخ يف 21 رم�صان 
بالتقاعد،  1983، واملتعلق  يوليو �صنة   2 املوافق  عام 1403 

املعدل واملتمم، 
 14 يف  املـوؤرخ   ،19-89 رقـم  القانـون  ومبقت�صـى   -
جمادى الأوىل عام 1410 املوافق12 دي�صمرب �صنة 1989، 

واملت�صمن تخفي�س املّدة القانونية للخدمة الوطنية،

- ومبقت�صى القانون رقم 90-11، املوؤرخ يف 26 رم�صان 
عام 1410 املوافق 21 اأبريل �صنة 1990، واملتعلق بعالقات 

العمل، املعدل واملتمم،
رجب   20 يف  املوؤرخ  - ومبقت�صى القانون رقم 10-11، 

عام 1432 املوافق 22 يونيو �صنة 2011 واملتعلق بالبلدية،
- وبعد راأي جمل�س الدولة، 

- وبعد م�صادقة الربملان،
- ي�سدر القانون الآتي  ن�سه:

الباب الأول :اأحكام عامة
الف�سل الأول: التعريف

املادة الأوىل: اخلدمة الوطنية هـي م�صاركة املواطنيـن يف 
الدفـاع الوطنـي.

تخ�ص�س اخلدمـة الوطنية لتلبية حاجيات اجلي�س الوطنـي 
ال�صعبـي.

تاأدية  الوطنـي،  الدفـاع  يف  بامل�صاركة  يق�صد   :2 املادة 
الد�صتور  مبوجب  ال�صعبي  الوطني  للجي�س  املخولة  املهام 
والتي تتعلق  باملحافظة على ال�صتقالل الوطني والدفاع عن 
ال�صيادة الوطنية وكذا احلفاظ على وحدة البالد و�صالمتها 

الرتابية.  

الف�سل الث�اين: املب�ادئ

املواطنني  لكل  اإجبـاريـة  الوطنية  اخلدمة  اإن   :3 املادة 
اجلزائريني البالغني من العمـر ت�صع ع�صرة )19( �صنة كاملة.

املادة 4:  توؤدى اخلدمة الوطنية بال�صكل الع�صكري يف 
هياكل اجلي�س الوطني ال�صعبي.

ويتم اأداوؤها ب�صفة م�صتمرة خالل كل مدتها القانونية.

باثني  الوطنيـة  للخدمـة  القانونية  املدة  حتدد   :5 املادة 
ع�صر )12( �صهرا.

الوطنية باخلدمة  املتعلق  القان�ون   ن�ص   )3
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الوطنية هي من �صالحيات  اخلدمة  تنفيذ  اإن   :6 املادة 
وزير الدفاع الوطني.

وت�صمن تنفيذها هياكل وزارة الدفاع الوطني بالتن�صـيق 
مع الهياكل الإدارية املدنية املعنيـة.

املادة 7: كل مواطن مل يربر و�صعيته القانونية جتاه اخلدمة 
الوطنية، ل ميكنه اأن يوظف يف القطاع العام اأو اخلا�س، اأو اأن 

يزاول مهنة اأو ن�صاطا حرا.
حتدد خمتلف الو�صعيات جتاه اخلدمة الوطنية عن طريق 

التنظيم.

من�صب  اأو  وظيفة  ل�صغل  مدعو  مواطن  كل   :8 املادة 
م�صوؤولية يف موؤ�ص�صات الدولة والهيئات التابعة لها، اأو ليتوىل 
مهمة انتخابية، يجب اأن يكون متحررا من التزامات اخلدمة 

الوطنية كما هو حمدد يف املادة 60 اأدناه.

ع�صيان  و�صعية  يف  املوجود  املواطن  يقا�صى   :9 املادة 
طبقا  الع�صكرية،  املحاكم  اأمام  الوطنية  اخلدمة  وع�صكري 

لأحكام قانون الق�صاء الع�صكري املذكور اأعاله. 

الباب الثاين: الإح�ساء والنتقاء الطبي
الف�سل الأول: الإح�ساء

املادة 10: تخ�س عملية الإح�صاء كل املواطنني املقيمني 
ع�صر  �صبعـة  العمر  من  والبالغني  اخلارج  يف  اأو  اجلزائر  يف 

)17( عاما خالل ال�صنة اجلارية.

ي�صجلوا  اأن  املعنيني  املواطنني  على  يجب   :11 املادة 
اأنف�صهم  يف قوائم الإح�صاء لبلدية اإقامتهم اأولدى املمثليات 
الدبلوما�صية اأو القن�صلية باخلارج، وت�صلم لهم �صهادة اإح�صاء.
قوائم  يف  الت�صجيل  يطلب  اأن  يجب  الغياب،  حالة  يف 

الإح�صاء من طرف الويل ال�صرعي للمواطن املعني.

املادة 12: يجب على هياكل الدولة، ول�صيما منها تلك 
ال�صرورية  ال�صروط  توفري كل  اأعاله،   11 املادة  املذكورة يف 

لل�صري احل�صـن لأعمـال الإح�صـاء.

 30 اإىل  2يناير  من  الإح�صاء  عملية  جترى   :13 املادة 
�صبتمبـر من كل �صنة.

الوليات  طرف  من  الإح�صاء  وملفات  جداول  تر�صل 
باخلارج،  القن�صلية  اأو  الدبلوما�صية  املمثليات  ومن  مبا�صرة 
عن طريق وزارة ال�صوؤون اخلارجية، قبل 31 دي�صمرب من كل 
�صنة، اإىل هيئة اخلدمة الوطنية املوؤهلة، بعد املراقبة والتحيني 

مع التاأكيد بوجه خا�س على ما يلي :
-حالت اجلن�صية غري املثبتة، 

- الت�صجيل املزدوج،
- امل�صجلني خطاأ،

- حمالت الإقامة.
حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة، كلما اقت�صت ال�صرورة، 

عن طريق التنظيم.

املادة 14: ل ميكن �صطب اأي اأحد من قوائم الإح�صاء ما عدا 
املواطنني املتوفني.

يف  القن�صلية  اأو  الدبلوما�صية  واملمثليات  الوليات  على 
بيانات  املوؤهلة،  الوطنية  اإىل هيئة اخلدمة  تر�صل،  اأن  اخلارج 
وفيات املواطنني املح�صيني املتوفني خالل ال�صنة اجلارية، مع 
جداول وملفات الإح�صاء املذكورة يف املادة 13 اأعاله ويف 

نف�س الآجال.

جداول  يف  املن�صيون  املواطنون  ي�صجل   :15 املادة 
لل�صف  الإح�صاء  جداول  يف  ال�صابقة  لل�صنوات  الإح�صاء 

اجلاري اإح�صاوؤه بعد معاينة الن�صيان.
كانوا  التي  اللتزامات  جلميع  املواطنون  هوؤلء  ويخ�صع 

�صيقومون بها لو مت ت�صجيلهم يف الآجال املطلوبة.

الف�سل ال�ث�ان�ي: النتقاء الطبي

املواطنني  فح�س  يف  الطبي  النتقاء  يتمثل   :16 املادة 
املح�صيني وحتديد حالتهم ال�صحية و البت يف تاأهيلهم.

اإجباريـا، يف  يتعني علـى املواطنني امل�صتدعني احل�صـور 
الآجال املطلوبة، لعمليـة النتقاء الطبي.

للمواطنني  الطبي  لالنتقاء  التطبيقية  الكيفيات  حتدد 
املقيمني يف اخلارج عن طريق التنظيم.
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الوطنية  اخلدمة  هيئة  اإىل  احل�صور  من  يعفى   :17 املادة 
املخت�صة ق�صد اخل�صوع لالنتقاء الطبي، املواطنون امل�صابون 
طبيني،  بتقريرين  ومثبت  ونهائي  ع�صال  مر�س  اأو  بعجز 
اأحدهما على الأقل �صادر عن هيكل تابع لل�صحة العمومية.

ويعد الدرك الوطني حم�صرا مبعاينة املانع.

املادة 18: يعفى من احل�صور اإىل هيئات اخلدمة الوطنية 
املخت�صة، بتقدمي الوثائق التربيرية:

جراء  من  يعاجلون  الذين  اأو  امل�صت�صفون  -املواطنون 
اإ�صابات جتعلهم غري قادرين على التنقل اإىل غاية �صفائهم.

غاية  العقابيةاإىل  باملوؤ�ص�صات  املحبو�صون  -املواطنون 
اإطالق �صراحهم.

واحلالت  القاهرة  القوة  حالت  عدا  ما   :19 املادة 
املن�صو�س عليها يف املادتني 17 و18 اأعاله، فـاإن املواطنني 
الذين ل ي�صتجيبون لالأمر باحل�صور لالنتقاء الطبي يعلنون 

موؤهلني تلقائيا ويفقدون احلق يف طلب الإعفاء.

املادة 20: ي�صنف املواطنون بعد اخل�صوع لالنتقاء الطبي اإىل:
- موؤهلني للخدمة الوطنية،

- غريموؤهلني للخدمة الوطنية.
وعلى اإثر ذلك، يتم اإعالمهم بنتيجة النتقاء الطبي.

املادة 21: يلزم املواطنون اأثناء ح�صورهم اأمام هيئة اخلدمة 
املتعلقة  ال�صحيحة  باملعلومات  بالت�صريح  املخت�صة،  الوطنية 
الإقامة  تغيري يف حمل  وعناوينهم وكل  التعليمي  مب�صتواهم 

وكذا كل معلومة اأخرى مطلوبة من طرف الهيئة املذكورة.
دون الإخالل باملتابعات اجلزائية، يحرم املواطنون الذين 
الكاذب  بالت�صريح  التجنيد،  من  التهرب  بهدف  يقومون، 
عن ق�صد، من املزايا املقررة مبوجب القانون يف جمال الإعفاء 

واإرجاء التجنيد.

اإيداع  الطبي،  النتقاء  اأثناء  للمواطن،  ميكن   :22 املادة 
التاأجيل  اأو  التجنيد  اإرجاء  اأو  الإعفاء  طلب  ق�صد  ملف 

ل�صبب الدرا�صة اأو التكوين.
يتيح اإيداع ملف الإعفاء ت�صليم و�صل.

املادة 23: ميكن للمواطن يف حالة تعر�صه ملر�س اأو اإ�صابة 
طلب  الوطنية،  اخلدمة  من  اإعفـائه  اإىل  توؤدي  قد  جديدة 

اخل�صوع لفح�س طبي اإثباتي قبل  جتنيده.

الباب الثالث :الإعفاء واإرجاء التجنيد والتاأجيل
الف�سل الأول :الإع�ف���اء

املادة 24: ميكن منح الإعفاء من اخلدمة الوطنية، وذلك 
حتى بعد التجنيد، لكل مواطن يتقدم بطلب وياأتي بالدليل 

على اأنه ميثل حالة اجتماعية جديرة بالهتمام.

املادة 25: حتال احلالت الجتماعية اجلديرة بالهتمام 
تن�صاأ  التي  الوطنية  لالإعفاء من اخلدمة  اللجنة اجلهوية  اإىل 

لدى كل ناحية ع�صكرية.
يحّدد ت�صكيل و�صري اللجنة اجلهوية لالإعفاء من اخلدمة 

الوطنية بقرار من وزير الدفاع الوطني.

�صد  املواطنون  بها  يتقدم  التي  الطعون  حتال   :26 املادة 
اللجنة اجلهوية لالإعفاء من اخلدمة  ال�صادرة عن  القرارات 
الدفاع  بوزارة  الوطنية  للخدمة  املركزية  الهيئة  اإىل  الوطنية 

الوطني لدرا�صتها والبت فيها.

الف�سل الثاين: اإرجاء التجني��د

الوطنية املخت�صة،  اأن متنح هيئة اخلدمة  27: ميكن  املادة 
اإرجاء التجنيد للمواطنني املطالبني به يف احلالتني الآتيتني:

-املانع املوؤقت املربر،
معاد  اأو  الوطنية  للخدمة  موؤدي  جمند  اأخ  وجود   -

ا�صتدعاوؤه يف اإطار التعبئة.

الف�سل الثالث: التاأجيل

اأو التكوين  املادة 28: ميكن منح التاأجيل ب�صبب الدرا�صة 
من طرف هيئة اخلدمة الوطنية املخت�صة للمواطنني املطالبني به.
وميكن جتديد التاأجيل اإىل غاية نهاية الدرا�صة اأو التكوين.

املادة 29: ل ميكن منح التاأجيل ب�صبب الدرا�صة اأو التكوين 
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م�صارات  يف  اأنف�صهم  �صجلوا  الذين  املجازين  للمواطنني 
درا�صيةتعادل امل�صتوى املحاز اأو تقل عنه. 

والطلبة  واملرتب�صني  التالميذ  قوائم  تر�صل   :30 املادة 
امل�صجلني وكذا قوائم احلائزين على ال�صهادات، �صنويا، من 
طرف الوزارات الو�صية اإىل الهيئة املركزية للخدمة الوطنية 

لوزارة الدفاع الوطني.

الباب الرابع: النداء والع�سيان
الف�سل الأول: النداء

 )19( ع�صـرة  ت�صـع  �صن   عند  النداء  يكون   :31 املادة 
�صنة كاملة.

اأوامر  املخت�صة  الوطنية  اخلدمة  هيئات  تعد   :32 املادة 
مبا�صرة  ا�صتالم،  و�صل  مقابل  ت�صلم،  التي  ال�صتدعاء 

للمواطنني املعنيني اأو عن طريق الدرك الوطني.
يف  املقيمني  املواطنني  لنداء  التطبيقية  الكيفيات  حتدد 

اخلارج عن طريق التنظيم.

ا�صتدعاء  اأمر  ت�صلم  مواطن  كل  على  يجب   :33 املادة 
اللتحاق بوحدة جتنيده يف التاريخ املحددباأمر ال�صتدعاء.

واإذا مل يلتحق، ما عدا يف حالة القوة القاهرة، يبلغ له اأمر 
ا�صتدعاء ثان مرفق باأمر التحاق للدفعة املقبلة.

التحاق  باأمر  املرفق  ال�صتدعاء  اأمر  يبلغ   :34 املادة 
للمواطن املعني عندما ي�صلم لهقانونا مقابل و�صل ا�صتالم.

ويف حالة رف�س املعني الإفادة با�صتالمه يعترب الأمر مبلغا 
قانونا.

الف�سل الثاين: الع�سيان

املادة 35: يعد عا�صيا كل مواطن :
- مدعو لأداء التزاماته جتاه اخلدمة الوطنية طبقا لأحكام 
يف  عدا  ما  جتنيده،  بوحدة  يلتحق  مل  اإذا  اأعاله،   34 املادة 

حالة القوة القاهرة،
- بلغ خم�صا وع�صرين )25( �صنة كاملة ومل يلب واجب 

الإح�صاء اأو النتقاء الطبي مبفهوم املادتني11 و16 اأعاله، 
ما عدا يف حالة القوة القاهرة.

حالة  يف  يكـون  مواطن  كـل  �صـد  ترفع   :36 املادة 
اأمام  املخت�صة،  الوطنية  اخلدمة  هيئة  من  �صكوى،  ع�صيـان 

املحكمة الع�صكرية املخت�صة اإقليميا.

يف  اخل�صو�س،  على  الع�صيان،  حالة  تتوقف   :37 املادة 
اإحدى احلالت الآتية:

-التوقيف،
- المتثال الطوعي،

- النطق بحالة الع�صيان خطاأ،
- الوفاة.

ال�صادر عن املحكمة  القرار  النظر عن  38: بغ�س  املادة 
الع�صكرية املخت�صة اإقليميا، بتهيئة اخلدمة الوطنية املخت�صة 

يف و�صعية املواطن جتاه اخلدمة الوطنية.

املادة 39: حتدد كيفيات تكوين ملف ال�صكوى من اأجل 
طريق  عن  الع�صاة  جتاه  الأبحاث  واإيقاف  ون�صر  الع�صيان 

التنظيم.

الباب اخلام�ص: التجنيد والتكوين والت�سمية
والو�سعيات القانونية الأ�سا�سية

الف�سل الأول: التجنيد

املعنيني  للمواطنني  �صن  �صف  كل  يق�صم   :40 املادة 
باخلدمة الوطنية اإىل عدة دفعات.

يحدد عدد الدفعات وكذا تواريخ جتنيدها بقرار من وزير 
الدفاع الوطني. 

بوحدته  عندمايلتحق  مواطن  كل  يجند   :41 املادة 
اإ�صعار  مو�صوع  ويكون  للتجنيد  الطبي  للفح�س  ويخ�صع 

بالتجنيد.
وعلىاإثر ذلك، يدمج يف اإطار ع�صكريي اخلدمة الوطنية 
ويخ�صع لأحكام هذا القانون والقوانني والنظم التي حتكم 

امل�صتخدمني الع�صكريني.
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النهائي  بعجزهم  املعرتف  املواطنون  يوجه   :42 املادة 
اإىل  للتجنيد،  الطبي  الفح�س  اإثر  اخلدمة،على  اأداء  عن 
الإدارية  بالإجراءات  للقيام  املخت�صة  الوطنية  اخلدمة  هيئة 

لالإعفاء.

املجندون  الوطنية  اخلدمة  ع�صكريو  يوجه   :43 املادة 
املدة  نهاية  قبل  اخلدمة  اأداء  عن  النهائي  بعجزهم  املعرتف 
ب�صفة  اخلدمة  باإنهاء  قرار  بعد  الوطنية،  للخدمة  القانونية 
نهائية، اإىل هيئة اخلدمة الوطنية املخت�صة للقيام بالإجراءات 

الإدارية لالإعفاء.
املادة 44: ي�صنف ع�صكريو اخلدمة الوطنية اإىل:

-طلبة �صباط  اخلدمة الوطنية،
- طلبة �صف �صباط  اخلدمة الوطنية،
- طلبة رجال �صف اخلدمة الوطنية. 

تو�صح اأحكام هذه املادة بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الف�سل الثاين: التكوين

املجندون  الوطنية  اخلدمة  ع�صكريو  ي�صتفيد   :45 املادة 
وزير  من  بقرار  وم�صمونه  مدته  ع�صكري، حتدد  تكوين  من 

الدفاع الوطني.

وحرفة  الع�صكري  التكوين  عن  عالوة   :46 املادة 
من  ال�صتفادة  الوطنية  اخلدمة  لع�صكريي  ميكن  الأ�صلحة، 

تكوينات مكيفة ح�صب اأماكن حتويلهم.

الف�سل الثالث: الت�سمية

اإثر  على  الوطنية،  اخلدمة  ع�صكريو  ي�صمى   :47 املادة 
املفعول،  ال�صاري  للتنظيم  الع�صكري، طبقا  التكوين  انتهاء 

يف اإحدى رتب ال�صلم الع�صكري الآتية:
-مالزم،

- مر�صح،
- رقيب،

- عريف اأول،
-عريف،

- جندي.

الف�سل الرابع: الو�سعيات القانونية الأ�سا�سية

اإحدى  يف  الوطنية  اخلدمة  ع�صكري  يو�صع   :48 املادة 
الو�صعيات القانونية الأ�صا�صية الآتية:

- القيام باخلدمة،
- عدم القيام باخلدمة.

الق�سم الأول: القيام باخلدمة

اخلدمة  ع�صكري  و�صعية  هو  باخلدمة  القيام   :49 املادة 
الوطنية املوجود يف ن�صاط اخلدمة التي توؤخذ بعني العتبار 

يف ح�صاب مدة اخلدمة التي مت اأداوؤها.
ويبقى يف هذه الو�صعية، ع�صكري اخلدمة الوطنية:

- املوجود يف الأ�صر عند العدو اأو الرهينة اأو املفقود ملدة 
�صنة )1(،

- امل�صتبقى بعد املدة القانونية للخدمة الوطنية لالأ�صباب 
املذكورة يف املادة 59 من هذا القانون.

اإحدى  يف  املوجود  الوطنية  اخلدمة  ع�صكري  يكون 
احلالت املذكورة �صالفا، بعد املدة القانونية للخدمة الوطنية 

مبثابة ع�صكري عامل اأو يعمل مبوجب عقد، ح�صب رتبته.

الق�سم الثاين: عدم القيام باخلدمة

املوؤقتة  الو�صعية  هو  باخلدمة  القيام  عدم   :50 املادة 
املوجود يف  اخلدمة،  الوطنية عن  اخلدمة  لنقطاع ع�صكري 

اإحدى احلالت الآتية:
- رهن احلب�س يف موؤ�ص�صة عقابية ع�صكرية اأو مدنية؛

- املوجود يف الأ�صر عند العدو اأو الرهينة اأو املفقود بعد 
هذه  ويف  فقدانه.  اأو  كرهينة  حجزه  اأو  اأ�صره  من   )1( �صنة 
عن  حتدد  راتبه  من  ح�صة  حقوقه  ذوو  يتقا�صى  الو�صعية، 

طريق التنظيم.

الباب ال�ساد�ص: نهاية اخلدمة ب�سفة نهائية وال�ستبقاء 
والتحرر من التزامات اخلدمة الوطنية

الف�سل الأول: نهاية اخلدمة ب�سفة نهائية

املادة 51: يتم اإنهاء خدمة ع�صكريي اخلدمة الوطنية 
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ب�صفة نهائية بعد اأدائهم املدة القانونية للخدمة الوطنية.

الوطنية  اخلدمة  ع�صكريو  يق�صيها  التي  املدة   :52 املادة 
يف حالة فرار وكذااملدة التي يق�صونها يف املوؤ�ص�صات العقابية 
الع�صكرية اأو املدنية من جراء اإدانتهم ل يعتد بها يف ح�صاب 

مدة اخلدمة الوطنيةاملوؤداة.

املادة 53: يتم ا�صتبقاء ع�صكريي اخلدمة الوطنية الذين 
بعد  التوقيف،  من  يوما   )30( ثالثـيـن  من  اأكرث  جمعوا 
للعقوبة  الكلية  الفرتة  ن�صف  ت�صاوي  ملدة  دفعتهم  ت�صريح 

التاأديبية املذكورة.

موؤقت  حب�س  فرتة  كل  فعلية  كخدمة  تعد   :54 املادة 
باأل  باأمر  متبوعة  وتكون  الوطنية  اخلدمة  ع�صكري  ق�صاها 
بالإعفاء من  اأو  الرباءة  اأو بحكم  بالإفراج  اأو  للمتابعة  وجه 

العقوبة.

املادة 55: يخ�صع ع�صكري اخلدمة الوطنية لفح�س طبي 
املدة  انق�صاء  عند  نهائية  ب�صفة  اخلدمة  نهاية  فح�س  يدعى 

القانونية للخدمة الوطنية.
وخالل هذا الفح�س، ويف حالة العجز اأو املر�س، املثبت 
وفقا  املخت�صة  الطبية  اللجنة  اإىل  اخلربة  ملف  يحال  قانونا، 

للتنظيم املعمول به.
ويف هذه احلالة، ميكن ا�صتبقاوؤه بعد املدة القانونية للخدمة 

الوطنية كما هو حمدد يف املادة 59 اأدناه.

اأمتوا  الذين  الوطنية  اخلدمة  ع�صكريو  ي�صلم   :56 املادة 
بطاقة  نهائية،  ب�صفة  خدمتهم  نهاية  عند  القانوين  التزامهم 

اخلدمة الوطنية وفقا للتنظيم املعمول به.

اأمتوا  الذين  الوطنية،  اخلدمة  ع�صكريو  ي�صلم   :57 املادة 
التزامهم القانوين �صهادة ح�صن ال�صرية، �صرط اأن ل يكونوا 
اأيام   )8( ثمانية  مدتها  تفوق  تاأديبية  لعقوبات  تعر�صوا  قد 

توقيف.
يحدد �صكل وكيفيات اإعداد وت�صليم هذه ال�صهادة بقرار 

من وزير الدفاع الوطني.

اأدوا  الذين  الوطنية  اخلدمة  ع�صكريو  يدمج   :58 املادة 
التزاماتهم جتاه اخلدمة الوطنية يف الحتياط، وفقا للت�صريع 

الذي يحكم الحتياط.

الف�سل الثاين: ال�ستبقاء

املادة 59: ميكن ا�صتبقاء ع�صكريي اخلدمة الوطنية، بقرار 
من وزير الدفاع الوطني، بعد املدة القانونية للخدمة الوطنية 

ل�صبب �صحي اأو يف احلالت ال�صتثنائية.
حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

الف�سل الثالث: التحررمن التزامات اخلدمة الوطنية

الوطنية،  التزامات اخلدمة  يكون متحررا من   :60 املادة 
املواطنون:

-الذين اأدوا املدة القانونية للخدمة الوطنية،
لأحكام  وفقا  الوطنية  للخدمة  موؤهلني  غري  املعلنون   -

املواد 17 و20 و42 و43 من هذا القانون،
- املعفون ب�صبب حالتهم الجتماعية اجلديرة بالهتمام 

وفقا لأحكام املواد 24 و25 و26 من هذا القانون،
- املجندون املتطوعون يف �صفوف اجلي�س الوطني ال�صعبي 
اخلدمة  مدة  �صعف  الأقل  على  تعادل  ملدة  خدموا  الذين 

الوطنية،
- املجندون املتطوعون يف �صفوف اجلي�س الوطني ال�صعبي 
اأداء  عن  العجزالنهائي  ب�صبب  املدنيـة  احلياة  اإىل  املحالون 

اخلدمة.

اخلدمـة  التزامات  من  متحررا  كذلك  يكون   :61 املادة 
الوطنية املواطنون املوجودون يف و�صعية قانونية جتاه اخلدمة 
املركزية  الهيئة  من  يجندون  ل  موؤهلني  املعلنون  الوطنية 

للخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني.

الباب ال�سابع: احلق�وق والواجبات
الف�سل الأول: احلقوق

املادة 62: لع�صكري اخلدمة الوطنية احلق يف منحة �صهرية.

يحدد مبلغ املنحة ال�صهرية لكل رتبة عن طريق التنظيم.
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املادة 63: يح�صل ع�صكري اخلدمة الوطنية املوجود يف 
الوطنية،  القانونية للخدمة  املدة  بعد  باخلدمة  القيام  و�صعية 
الع�صكري  لراتب  املوافق  رتبته  اخلدمة ح�صب  راتب  على 

العامل اأو الذي يعمل مبوجب عقد. 

الطبي  لالنتقاء  امل�صتدعني  للمواطنني  يحق   :64 املادة 
والتجنيد وعند اإنهاء خدمتهم ب�صفة نهائية، �صحايااإ�صابات 
الوطنية  اخلدمة  وهيئة  اإقامتهم  مقر  بيـن  ما  تنقلهم  مبنا�صبة 
ال�صروط  تعوي�س �صمن  ال�صتفادة من  اأو وحدة جتنيدهم، 

املحددة مبوجب قانون املعا�صات الع�صكرية املذكور اأعاله.

املادة 65: ي�صتفيد املواطنون من تعوي�س جزايف مل�صاريف 
ب�صفة  اخلدمة  واإنهاء  والتجنيد  الطبي  عندالنتقاء  النقل 

نهائية.
الدفاع  وزير  من  بقرار  املادة  هذه  تطبيق  كيفيات  حتدد 

الوطني.

من  الطبي  النتقاء  عند  املواطنون  ي�صتفيد   :66 املادة 
جمانية الإطعام.

الدفاع  وزير  من  بقرار  املادة  هذه  تطبيق  كيفيات  حتدد 
الوطني.

يكن  مهما  عمل  عالقة  كل  التجنيد  يعلق   :67 املادة 
نظامها القانوين.

يو�صع ع�صكري اخلدمة الوطنية على امل�صتوى القانوين 
و�صعية  يف  اخلا�س،  اأو  العام  م�صتخدمه  لدى  الأ�صا�صي، 

ت�صمى اخلدمة الوطنية.

املادة 68: مبجرد اإنهاء اخلدمة ب�صفة نهائية، يحق للمواطن 
اإعادة الإدماج ب�صفة فورية يف من�صب عمله الأ�صلي اأو يف 
من�صب معادل حتى ولو كان خارج حدود املنا�صب املتوفرة 
بقوة القانون، ويجب اأن يتم ذلك يف اأجل ل يتعدى �صتة 

)6( اأ�صهر.

املادة 69 : ي�صتفيد املواطن املعاد اإدماجه يف من�صب عمله 
من كل احلقوق املكت�صبة وقت جتنيده يف اخلدمة الوطنية.

املادة 70: تدخل مدة اخلدمة الوطنية الفعلية يف ح�صاب 
للت�صريع  طبقا  والتقاعد،  للرتقية  املطلوبة  اخلدمة  اأقدمية 

والتنظيم املعمول بهما.
وتعترب هذه املدة كفرتة خربة مهنية من اأجل التوظيف.

املادة 71: ي�صتفيد املواطن الذي اأدى التزامات اخلدمة 
�صفوف  يف  جتنيد  لعقد  الرت�صح  يف  الأولوية  من  الوطنية 
ال�صروط  ا�صتيفاء  مراعاة  مع  ال�صعبي،  الوطني  اجلي�س 

املحددة مبوجب الت�صريع والتنظيم ال�صاري املفعول.

املادة 72: ميكن ترقية ع�صكري اخلدمة الوطنية اإىل رتبة 
اأعلى:

- من اأجل ا�صتحقاق خا�س ق�صد املكافاأة على اأعمال 
�صرف اأو حوادث حرب اأو اأعمال ال�صجاعة،

- بعد الوفاة، عرفانا لت�صحية الع�صكري املتوفى يف خدمة 
ماأمور بها اأو الذي �صقط يف ميدان ال�صرف.

ي�صتفيد  اأعاله،  املذكورة  احلقوق  عن  عالوة   :73 املادة 
ع�صكريو اخلدمة الوطنية من احلقوق التي مينحها لهم القانون 

الأ�صا�صي العام للم�صتخدمني الع�صكريني املذكور اأعاله.

الف�سل الثاين: الواجبات

بالواجبات  الوطنية  اخلدمة  ع�صكريو  يلزم   :74 املادة 
للم�صتخدمني  العام  الأ�صا�صي  القانون  مبوجب  املحددة 
الع�صكريني املذكور اأعاله وكذا القوانني والنظم املعمول بها 

يف اجلي�س الوطني ال�صعبي.

الباب الثامن: اأحكام انتقالية وختامية

املادة 75: تلغى كل الأحكام املخالفة لهذا القانون، ل�صيما:
املوؤرخ   ،82-68 رقم  الأمر  من   6 اإىل   2 من  املواد   -
 ،1968 �صنة  اأبريل   16 املوافق   1388 عام  حمرم   18 يف 

واملت�صمن �صن اخلدمة الوطنية،
عام  القعدة  ذو  اأول  يف  املوؤرخ   ،103-74 رقم  الأمر   -
قانون  واملت�صمن   ،1974 �صنة  نوفمرب   15 املوافق   1394

اخلدمة الوطنية،
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الأوىل  جمادى   14 يف  املوؤرخ   ،19-89 رقم  القانون   -
واملت�صمن   ،1989 �صنة  دي�صمرب   12 املوافق   1410 عام 

تخفي�س املّدة القانونية للخدمة الوطنية.

باخلدمة  اخلا�صة  التنظيمية  الأحكام  تبقى   :76 املادة 
الوطنية املعمول بها عند تاريخ ن�صر هذا القانون يف اجلريدة 
التطبيقية  الن�صو�س  �صدور  املفعول حتى  �صارية  الر�صمية، 

لهذا القانون.
حتدد الكيفيات التطبيقية لهذا القانون، على ع�صكريي 
عن  ن�صره،  بتاريخ  اخلدمة  يف  املوجودين  الوطنية  اخلدمة 

طريق التنظيم.

الر�صمية  اجلريدة  يف  القانون  هذا  ين�صر   :77 املادة 
للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.

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

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

عبد العزيز بوتفليقة    
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اإن رئي�ص اجلمهورية،
بناء على الد�صتور، ل�صيما املواد 12 و17 و119 و120 

و122 و125 )الفقرة 2( و126 منه،
ذات  الرطبة  باملناطق  املتعلقة  التفاقية  ومبقت�صى   -
الربية  للطيور  مالجئ  باعتبارها  وخا�صة  الدولية  الأهمية 
املوقعة يف 2 فرباير �صنة 1971 برم�صار )اإيران(، وامل�صادق 
25 �صفر  82 - 439، املوؤرخ يف  عليها مبوجب  املر�صوم رقم 

عام 1403 املوافق 11 دي�صمرب �صنة 1982،
على  املحافظة  حول  الإفريقية  التفاقية  ومبقت�صى   -
الطبيعة واملوارد الطبيعية املوقعة يف 15 �صبتمرب �صنة 1968 
 -  82 رقم  املر�صوم  مبوجب  عليها  وامل�صادق  اجلزائر،  مبدينة 
دي�صمرب   11 املوافق   1403 عام  �صفر   25 املوؤرخ يف   ،440

�صنة 1982،
اأنواع  الدولية يف  بالتجارة  اخلا�صة  التفاقية  ومبقت�صى   -
املوقعة  بالنقرا�س  املهددة  الربية  والنباتات  احليوانات 
بوا�صنطن يف 3 مار�س �صنة 1973، وامل�صادق عليها مبوجب 
املر�صوم رقم 82 - 498، املوؤرخ يف 9 ربيع الأول عام 1403 

املوافق 25 دي�صمرب �صنة 1982،
املوقع  البيولوجي  بالتنوع  املتعلقة  التفاقية  ومبقت�صى   -
عليها يف ريو دي جانريو يف 5 يونيو �صنة 1992، وامل�صادق 
عليها مبوجب املر�صوم الرئا�صي رقم 95 - 163، املوؤرخ يف 7 

حمرم عام 1416 املوافق 6 يونيو �صنة 1995 ،
الأنواع  على  باملحافظة  املتعلقة  املعاهدة  ومبقت�صى   -
يونيو   23 ببون يف  املحررة  الفطرية،  احليوانات  املهاجرة من 
�صنة 1979، وامل�صادق عليها مبوجب املر�صوم الرئا�صي رقم 
05 - 108، املوؤرخ يف 20 �صفر عام 1426 املوافق 31 مار�س 

�صنة 2005،
للحفاظ  الدويل  لالحتاد  الأ�صا�صية  القوانني  ومبقت�صى   -
على الطبيعة وثرواتها وعلى التنظيم ذات ال�صلة، وامل�صادق 
يف  املوؤرخ   ،121 - 06 رقم  الرئا�صي  املر�صوم  مبوجب  عليها 

مار�س �صنة 2006،  12 املوافق   1427 عام  �صفر   12
املاء  طيور  على  باحلفاظ  املتعلقة  التفاقية  ومبقت�صى   -
يف  بالهاي  املحررة  الأورواآ�صيوية،   - الإفريقية  املهاجرة 
املر�صوم  عليها مبوجب  وامل�صادق   ،1996 �صنة  غ�صت   15

عام  الأول  ربيع  الرئا�صي رقم 06 - 140،  املوؤرخ فـي 16  
، 2006 �صنة  اأبريل   15 املوافق   1427

- ومبقت�صى الربوتوكول املتعلق باملناطق املتمتعة بحماية 
خا�صة والتنوع البيولوجي يف البحر املتو�صط املوقع برب�صلونة 
املر�صوم  مبوجب  عليه  وامل�صادق   ،1995 �صنة  يونيو   10 يف 
 1427 عام  �صوال   22 يف  املوؤرخ   ،405 - 06 رقم  الرئا�صي 

املوافق 14 نوفمرب �صنة 2006،
18 �صفر  املوؤرخ يف   ،155  - 66 - ومبقت�صى الأمر رقم 
قانون  واملت�صمن   ،1966 �صنة   يونيو   8 املوافق   1386 عام 

الإجراءات اجلزائية ، املعدل واملتمم ،
18 �صفر  املوؤرخ يف   ،156  - 66 - ومبقت�صى الأمر رقم 
قانون  واملت�صمن   ،  1966 �صنة  يونيو   8 املوافق   1386 عام 

العقوبات، املعدل واملتمم،
عام  �صوال  - ومبقت�صى الأمر رقم 76 - 80، املوؤرخ يف 29 
القانون  واملت�صمن   ،1976 �صنة  اأكتوبر   23 املوافق   1396

البحري، املعدل واملتمم،
�صعبان  - ومبقت�صى القانون رقم 79-07، املوؤرخ يف 26 
قانون  1979، واملت�صمن  21 يوليو �صنة  املوافق   1399 عام 

اجلمارك، املعدل واملتمم،
- ومبقت�صى القانون رقم 84 - 12، املوؤرخ يف 23 رم�صان 
عام 1404 املوافق 23 يونيو �صنة 1984، واملت�صمن النظام 

العام للغابات، املعدل واملتمم،
- ومبقت�صى القانون رقم 87 - 17، املوؤرخ يف 6 ذو احلجة 
عام 1407 املوافق اأول غ�صت �صنة 1987 ، واملتعلق بحماية 

ال�صحة النباتية،
- ومبقت�صى القانون رقم 88 - 08، املوؤرخ يف 7 جمادى 
واملتعلق   ،1988 �صنة  يناير   26 املوافق   1408 عام  الثانية 

بن�صاطات الطب البيطري وحماية ال�صحة احليوانية،
20 �صفر  04، املوؤرخ يف   - 98 - ومبقت�صى القانون رقم 
1419 املوافق 15 يونيو �صنة 1998، واملتعلق بحماية الرتاث 

الثقايف،
ربيع   29 املوؤرخ يف   ،11  -  98 رقم  القانون  ومبقت�صى   -
الثاين عام 1419 املوافق 22 غ�صت �صنة 1998، واملت�صمن 
القانون التوجيهي والربنامج اخلما�صي حول البحث العلمي 

البيولوجية باملوارد  املتعلق  القان�ون   ن�ص   )4
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والتطوير التكنولوجي 1998-2002، املعدل واملتمم،
ربيع   11 املوؤرخ يف   ،11  -  01 رقم  القانون  ومبقت�صى   -
واملتعلق   ،2001 �صنة  يوليو   3 املوافق   1422 عام  الثاين 

بال�صيد البحري وتربية املائيات، 
- ومبقت�صى القانون رقم 03 - 10، املوؤرخ يف 19 جمادى 
واملتعلق   ،2003 �صنة  يوليو   19 املوافق   1424 عام  الأوىل 

بحماية البيئة يف اإطار التنمية امل�صتدامة ،
- ومبقت�صى القانون رقم 04 - 07، املوؤرخ يف 27 جمادى 
الثانية عام 1425 املوافق 14 غ�صت �صنة 2004، واملتعلق بال�صيد،
ذي   27 املوؤرخ يف   ،03  -  05 رقم  القانون  ومبقت�صى   -
واملتعلق   ،2005 �صنة   فرباير   6 املوافق   1425 عام  احلجة 

بالبذور وال�صتائل وحماية احليازة النباتية،
- ومبقت�صى القانون رقم 05 - 12، املوؤرخ يف 28 جمادى 
واملتعلق   ،2005 �صنة  غ�صت   4 املوافق   1426 عام  الثانية 

باملياه، املعدل واملتمم،            
- ومبقت�صى القانون رقم 06 - 14، املوؤرخ يف 22 �صوال 
عام 1427 املوافق 14 نوفمرب �صنة 2006، واملت�صمن املوافقة 
على الأمر رقم 06-05، املوؤرخ يف 19 جمادى الثانية عام   
بحماية  واملتعلق   ،2006 �صنة  يوليو   15 املوافق   1427
بع�س الأنواع احليوانية املهددة بالنقرا�س واملحافظة عليها، 

- ومبقت�صى القانون رقم 08 - 16، املوؤرخ يف اأول �صعبان 
عام 1429 املوافق 3  غ�صت �صنة 2008، واملت�صمن التوجيه 

الفالحي، 
ربيع   14 يف  املوؤرخ   ،02 - 11 رقم  القانون  ومبقت�صى   -
واملتعلق   ،2011 �صنة  فرباير   17 املوافق   1432 عام  الأول 

باملجالت املحمية يف اإطار التنمية امل�صتدامة،
- ومبقت�صى املر�صوم الت�صريعي رقم 94 - 13، املوؤرخ يف 
 ،1994 �صنة  مايو   28 املوافق   1414 عام  احلجة  ذو   17

الذي يحدد القواعد العامة املتعلقة بال�صيد البحري،
- وبعد راأي  جمل�س الدولة ،

- وبعد م�صادقة الربملان ،
- ي�سدر القانون الآتي ن�سه:

الف�س��ل الأول
اأحكام عام���ة

كيفيات  حتديد  اإىل  القانون  هذا  يهدف  الأوىل:  املادة 

احل�صول على املوارد البيولوجية،  وحفظها و�صونها وتداولها 
ونقلها وتثمينها، والتقا�صم العادل واملن�صف للمنافع الناجتة 

عن ا�صتعمالها، وكذا املعارف املرتبطة بها.

املادة 2:  يق�صد يف مفهوم هذا القانون:
- املوارد البيولوجية: املوارد اجلينية اأو الأج�صام اأو عنا�صر 
منها اأو املجموعات اأو كل عن�صر حيوي  اآخر من الأنظمة 

البيئية تكون ذات قيمة فعلية اأو حمتملة للب�صرية،
- احل�صول على املوارد البيولوجية : كل ا�صتك�صاف اأو جمع 

اأو اأخذ عينات من املوارد البيولوجية،
البيولوجية   املوارد  حركة  البيولوجية:  املوارد  تداول   -

داخل الإقليم الوطني،
- نقل املوارد البيولوجية: حركة املوارد البيولوجية عرب 

احلدود،
اأجل  من  البيولوجي  التنوع  فح�س  ال�صتك�صاف:   -
عزل العنا�صر اأو املكونات التي قد متثل قيمة مل تثبت بعد،

- التثمني: و�صع املوارد البيولوجية و/اأو املعارف املرتبطة 
بها  قيد ال�صتعمال،

معرفة  ميتلك  معنوي  اأو  طبيعي  �صخ�س  كل  احلائز:   -
واأنظمتها  املعنية  البيولوجية  للموارد  تقليدية  و/اأو  جتريبية 
باملحافظة  املرتبطة  واملعارف  ومزاياها  وا�صتخدامها  البيئية 

عليها وا�صتعمالها،
- الطالب : كل �صخ�س طبيعي اأو معنوي يريد احل�صول 

على املوارد البيولوجية و/اأو املعارف املرتبطة بها،
- التقا�صم العادل واملن�صف للمنافع : تقا�صم كل منفعة 
نقدية اأو غري نقدية وكذا كل ربح ناجت عن ا�صتعمال  املوارد 

البيولوجية واملعارف املرتبطة بها،
- املعارف املرتبطة باملوارد البيولوجية: املعارف ال�صرورية 

للمحافظة على املوارد البيولوجية وا�صتخدامها.

الف�س���ل الث��ان�ي
الهيئة الوطنية للموارد البيولوجية 

للموارد  وطنية  هيئة  القانون  هذا  مبوجب  تن�صاأ   :3 املادة 
البيولوجية ، تدعى يف �صلب الن�س  "الهيئة " تكلف بدرا�صة  
كل طلبات احل�صول على املوارد البيولوجية وتداولها ونقلها 

وتثمينها، وكذا املعارف املرتبطة بها.
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تو�صع هذه الهيئة حتت و�صاية الوزير املكلف بالبيئة.

املادة 4: تتكون الهيئة من ممثلني عن الدوائر الوزارية والهيئات 
املعنية، وكذا اخلرباء الفاعلني يف جمال املوارد البيولوجية.

و�صروط  الهيئة  ت�صكيلة  التنظيم،  طريق  عن  حتدد   
وكذا  و�صريها،  و�صالحياتها  فيها  اخلرباء  تعيني  وكيفيات 
املن�صـو�س  ال�صلطـات  وبني  بينها  العالقة  تنظيم  كيفيات 

عليها يف الت�صريـع  والتنظيـم املعمـول بهما.

املادة 5: ل ميكن احل�صول على املوارد البيولوجية و/ اأو 
املعارف املرتبطة بها دون رخ�صة.

الف�س���ل الث��الث
احل�سول على املوارد البيولوجية 

املادة 6:  يجب على الطالب اأن يقدم طلب رخ�صة احل�صول 
البيولوجية  املوارد  تثمني  و/اأو  النقل  و/اأو  التداول  و/اأو 

لدى الهيئة. 

املادة 7: متنح رخ�صة احل�صول على املوارد البــيولوجـية اإما 
من اأجل ال�صتكـ�صاف واإما من اأجـل اجلمع اأو اأخذ عينات  

لهدف علمي اأو جتاري، كما هو حمدد يف املادتني 8 و9 اأدناه.
يحدد منوذج وحمتوى الرخ�صة عن طريق التنظيم.

الـبـيولـوجـية  املوارد  على  احل�صول  حالة  يف   :8 املادة 
لهدف جتاري، يتعني على طالـب رخ�صة اجلمع ما ياأتي:

بتقييم  للهيئة  ت�صمح  التي  املعلومات  جمموع  تقدمي   -
الطلب و نتائجه،

- تبيان جمموع النتائج التجارية املنتظرة من اجلمع،
املتعلقة  احلقوق  حماية  يخ�س  فيما  اقرتاحاته  اإبداء   -
به  املرتبطة  التكنولوجيا  ونقل  املعني  البيولوجي  باملورد 

وتقا�صم الأرباح ،
- تقدمي درا�صة حول نتائج احل�صول على املورد البيولوجي 

املعني والأنظمة البيئية املعنية.

املادة 9: يف حالة احل�صول على املوارد البيولوجية لهدف 
علمي، يتعني على طالب رخ�صة  اجلمع ما ياأتي:

- تقدمي  جمموع املعلومات التي ت�صمح للهيئة  بتقييم 
الطلب و نتائجه،

- تبيان هدفه من البحث،
- اللتزام بتقدمي تقرير يت�صمن نتائج بحثه ير�صله اإىل الهيئة.

على  احل�صول  اأجل  من  الطالب  على  يجب   :10 املادة 
اأن ي�صرك علميني  املوارد البيولوجية واملعارف املرتبطة بها، 
جزائريني تعينهم الهيئة، ويودع ن�صخة من املوارد البيولوجية 

التي مت جمعها على م�صتوى بنوك اجلينات الوطنية.
حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

املادة 11: يجب اأن تـت�صمن رخ�صة احل�صول على املوارد 
الـبـيـولوجـية يف كل احلالت، الطابع العلمــي اأو التجاري، 
ومدة  البيولوجية،  املوارد  على  احل�صول  مناطق  اأو  ومنطقة 
وهوية  امل�صتعملة،  والو�صائل  العمليات  خمتلف  وتواريخ 

امل�صوؤولني واملتعاملني، وكذا الكميات املعنية.
ميكن اأن تت�صمن هذه الرخ�صة  قيودا  لل�صرية تطبق على 

املوارد البيولوجية.
يف حالة تداول املوارد البيولوجية، يجب اأن حتدد رخ�صة 
كذا  و  النقل  و�صائل  الـبـيـولوجـية  املوارد  على  احل�صول 

امل�صالك املحتملة.
يف حالة نقل املوارد البـيـولوجية، يجب اأن حتدد رخ�صة 
احل�صول على املوارد الـبـيولوجية نقـاط اخلروج اأو الدخول 

من و اإىل الإقليم الوطني.
حتدد  اأن  يجب  البـيـولوجية،  املوارد  تثمني  حالة  يف 
التثمني  طبيعة  البيولوجية  املوارد  على  احل�صول  رخ�صة 

ووجهة املنتجات وكذا الأ�صواق امل�صتهدفة.
تـت�صمن رخ�صة احلـ�صـول على املـوارد البـيـولـوجـية، 
ملحقا ي�صمل الإجـراءات ال�صحـية والحتياطات الواجب 
اتخاذها من اأجل جتنب امل�صا�س بالبيئة وبحقوق امللكية 
اأخرى  تعليمة  كل  وكذا  املعنية،  ال�صتعمال  حقوق  اأو 
و/اأو  املعني  البيولوجي  املورد  لفائدة  الهيئة  من  مفرو�صة 

احلقوق املرتبطة به. 

ملفات  حمتوى  التنظيم،  طريق  عن  يحدد   :12 املادة 
اخلا�صة  والوثائق  البيولوجية  املوارد  على  احل�صول  طلبات 
بهدف  العينات  اأخذ  اأو  واجلمع،  ال�صتك�صاف  بطلبات 
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الكيفيات  اأو  البنود  اأو  ال�صروط  وكذا  جتاري،  اأو  علمي 
املتعلقة بالتزامات الطالب .

  
املادة 13: تخ�صع الهيئة كل طلبات احل�صول على املوارد 
لطـبيعة  حتديدها  مع  بها  املرتبطة  املعارف  و/اأو  البيولوجية 
من  امل�صـبـقة  لـلمـوافـقة  امل�صـتهدفة،  العـينات  وكمية 
املنظمات  و/اأو  املعـنـية،  للبـلديـات  املحـلـية  ال�صـلـطات 
املهنية، و/اأو اجلمعيات النا�صطة يف جمال املوارد البيولوجية 
املعنية، و/اأو احلائزين على هذه املوارد البيولوجية واملعارف 
املرتبطة بها، ح�صب الكيفيات املحددة عن طريق التنظيم.

املادة 14: تعلق اأو ت�صحب رخ�صة احل�صول على املوارد 
البيولوجية يف حالة عدم احرتام الطالب لبنود الرخ�صة.

الف�س��ل الراب��ع
املحافظة على املوارد البيولوجية و�سونها

 ونقلها وتثمينها 

عمومي  �صجل  القانون  هذا  مبوجب  يوؤ�ص�س   :15 املادة 
للموارد البيولوجية تقيد فيه كل طلبات رخ�س  احل�صول 

على املوارد البيولوجية.
يحدد حمتوى هذا ال�صجل وكيفيات ت�صيريه عن طريق 

التنظيم.

املادة 16: توؤ�ص�س على م�صتوى الهـيئة قاعـدة معـلومـات 
حـول الـمـوارد البـيـولـوجـية واملعارف املرتبطة بها، حتدد 

كيفيات عملها وا�صتغاللها و ت�صيريها عن طريق التنظيم.

املادة 17: يجب اأن يوؤدي احل�صول على املوارد البيولوجية 
واملعارف املرتبطة بها وتثمينها اإىل التقا�صم العادل واملن�صف 

للمنافع .
حتدد اآليات التقا�صم العادل واملن�صف للمنافع عن طريق 

التنظيم.

املادة 18: تعترب املعارف املرتبطة باملوارد البيولوجية حقا 
فكريا من نوع خا�س، حتدد كيفيات ممار�صته  طبقا للت�صريع 

ال�صاري املفعول. 

املادة 19: يتوقف احل�صول على املوارد البيولوجية على 
دفع احلقوق املحددة يف الت�صريع ال�صاري املفعول.

الف�س�ل اخلام���ص
اأحك����ام جزائي����ة

املادة 20: يوؤهل للتحري ومعاينة خمالفات اأحكام هذا 
القانون، �صباط واأعوان ال�صرطة الق�صائية واملوظفون املوؤهلون 
املخولة  ال�صالحيات  ميار�صون  الذين  الغر�س،  لهذا  قانونا 

لهم مبوجب الت�صريع والتنظيم ال�صاريني املفعول.

اإىل  �صنوات  باحلب�س من ثالث )3(  يعاقب   :21 املادة 
دينار  األف  خم�صمائة  من  وبغرامة  �صنوات،   )5( خم�س 
جزائري )500.000 دج(، اإىل مليون وخم�صمائة األف دينار 
اأحكام  يخالف  من  كل  دج(،   1.500.000( جزائري 

املادة 5 من هذا القانون. 

يعاقب  اأعاله،   14 املادة  باأحكام  الإخالل  دون   :22 املادة 
اإىل  دج(   300.000( دينار جزائري  األف  ثالثمائة  من  بغرامة 
مليون وخم�صمائة األف دينار جزائري )1.500.000 دج(، كل 
من يخالف البنود وال�صروط املحددة يف رخ�صة احل�صول على 

املوارد البيولوجية، ل�صيما اأحكام املادة 11 من هذا القانون.

الف�س��ل ال�ساد�ص
اأحك���ام خا�س��ة وختامي��ة

عند  القانون،  هذا  تطبيق  كيفيات  حتدد   :23 املادة 
القت�صاء، عن طريق التنظيم.

الر�صمية  اجلريدة  يف  القانون  هذا  ين�صر   :24 املادة 
للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.

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

    
عبد العزيز بوتفليقة     
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