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

الأختام  حافظ  العدل،  وزير  بال�صيد  الرتحيب  بعد 
�صماع  اجلل�صة  هذه  اأعمال  جدول  يقت�صي  وم�صاعديه؛ 
ويتمم  يعدل  الذي  القانون  مل�صروع  الوزير  ال�صيد  عر�ض 
الأمر رقم 66-156، املوؤرخ يف 18 �صفر عام 1386 املوافق 
8 يونيو �صنة 1966، واملت�صمن قانون العقوبات، وبعدها يفتح 
باب النقا�ض حول م�صمون م�صروع هذا القانون، وذلك بعد 
�صماع التقرير التمهيدي الذي اأعدته جلنة ال�صوؤون القانونية 

والإدارية وحقوق الإن�صان يف املو�صوع.
وبداية، اأطلب من ال�صيد الوزير اأن يتقدم بعر�ض م�صروع 

القانون املذكور، فليتف�صل م�صكورا.

ال�شيد وزير العدل, حافظ الأختام: ب�صم اهلل الرحمن 
الرحيم وال�صالة وال�صالم على ر�صوله الكرمي.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة املحرتمون،

ل�صك اأن تكييف املنظومة الت�صريعية اجلزائية يعد اأحد 
العنا�صر التي ت�صمح بفاعلية اأية �صيا�صة جزائية وطنية ملكافحة 
اجلرمية وزرع بذور الطماأنينة والأمن وال�صتقرار يف املجتمع، 

واملوؤدية طبعا اإىل التنمية والرفاه للمجموعة الوطنية.
اإن ن�ض القانون الذي اأت�صرف بعر�صه على هذا املجل�ض 
املوقر يهدف اإىل الت�صدي، اإىل بع�ض اأ�صكال الإجرام التي 

املاأ�صاة  نتيجة ملخلفات  نتيجة عوامل وطنية ودولية،  تنامت 
جهة،  من  الت�صعينيات  يف  البالد  عا�صتها  التي  الوطنية 
اأخرى،  جهة  من  الوطنية  للحدود  وعبورها  اجلرمية  ولعوملة 
اأّثر على  اأثر على تنمية، بل  ولكل هذه العوامل - طبعا - 

�صيوع بع�ض هذه اجلرائم والنحراف الإجرامي.
اإطار موا�صلة مطابقة  اأي�صا يف  ياأتي  اإن ن�ض هذا القانون 
الدولية  والتفاقيات  املواثيق  مع  العقوبات  قانون  اأحكام 
اجلزائر،  عليها  �صادقت  التي  الإن�صان  بحقوق  ال�صلة  ذات 
توفري  اإىل  ترمي  جديدة  اأحكام  اإدراج  طريق  عن  وذلك 
حماية جزائية اأف�صل للحقوق واحلريات؛ وبالتايل فاإن ن�ض 

هذا القانون يت�صمن اأربعة حماور اأ�صا�صية:
اأول: تعزيز احلماية اجلزائية للق�صر،

ثانيا: تدعيم الأحكام املتعلقة مبكافحة الإرهاب،
ثالثا: جترمي التمييز،

ورابعا: اأحكام تت�صمن ت�صديد العقوبات املقررة لبع�ض 
اجلرائم.

فيما يتعلق بتعزيز احلماية اجلزائية للق�صر، يت�صمن هذا 
ا�صتجابة  التجرمي  هذا  وياأتي  الق�صر  اختطاف  جترمي  الن�ض 
الكثري  لها  تعر�ض  التي  الختطاف  ق�صايا  بعد  للمجتمع 
الأخريتني،  ال�صنتني  خالل  اخل�صو�ض  على  الأطفال  من 
فكان لبد من ت�صديد العقوبة على كل من يختطف طفال 
من  غريها  اأو  ال�صتدراج  اأو  التهديد  اأو  العنف  طريق  عن 
الو�صائل، وت�صليط اأق�صى العقوبات يف حالت وفاة ال�صحية 

 حم�شر اجلل�شة العلنية الرابعة ع�شرة
املنعقدة يوم الثاثاء 05 ربيع الأول 1435

 املوافق 07 جانفي 2014 )�شباحًا(

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

متثيل احلكومة: ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام.
  

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة العا�شرة �شباًحا
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اأو تعذيبها اأو ارتكاب عنف جن�صي عليها، وكذا يف حالة ما 
اإذا كان الغر�ض من الختطاف طلب فدية.

ول ي�صتفيد مرتكب هذه الأفعال من ظروف التخفيف.
على  اأي�صا  القانون  هذا  ين�ض  لل�صحية،  حماية  اأنه  غري 
اإمكانية اإفادة الفاعل  من الأعذار املخففة واإعطائه اإمكانية 
الرتاجع عن فعله، وي�صتفيد من هذه احلالة من الإعفاء من 
طبقا  تخفي�صها،  اأو  للخطف،  حدا  فورا  و�صع  اإذا  العقوبة 

للقانون ال�صاري املفعول.
كما يت�صمن هذا الن�ض جترمي الت�صول بقا�صر اأو تعري�صه 
للت�صول، يجد هذا التجرمي تربيره يف تنامي ظاهرة ا�صتغالل 
الت�صول وتعري�ض حياتهم و�صحتهم وم�صتقبلهم  الق�صر يف 
للخطر من قبل اأ�صخا�ض واأولياء عدميي امل�صوؤولية يف بع�ض 
الأحيان، من اأجل اأهداف مادية حم�صة، دون اأي اهتمام ملا 

يحدثه ذلك يف نف�صية هوؤلء ومنوهم الطبيعي اأي الأطفال.
من  جديدة  مكرر   195 املادة  تعاقب  ال�صدد،  هذا  ويف 
هذا الن�ض باحلب�ض من 6 اأ�صهر اإىل �صنتني كل من يت�صول 
للت�صول،  يعر�صه  اأو  �صنة  ع�صرة  الثامنة  يكمل  مل  بقا�صر 
وت�صاعف العقوبة عندما يكون الفاعل اأحد اأ�صول القا�صر 
التي  هي  هوؤلء  �صفة  لأن  عليه،  �صلطة  له  �صخ�ض  اأي  اأو 
ت�صهل لهم ارتكاب هذه اجلرمية، يف حني اأنهم بهذه ال�صفة 
وي�صهر  الطفل  هذا  يحمي  ممن   - طبعا   - يكونوا  اأن  يجب 

على راحته ورفاهيته ولي�ض العك�ض.
ويف اإطار تكييف ت�صريعنا الوطني مع التفاقيات الدولية 
عليها  وامل�صادق  بالأطفال  املتعلقة   - �صالفا  اأ�صرت  كما   -
من قبل بالدنا، ول�صيما اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكول 
يف  وا�صتغاللهم  الأطفال  بيع  ب�صاأن  بها  امللحق  الختياري 
الأطفال يف  بيع  الن�ض،  هذا  يجرم  الإباحية،  واملواد  البغاء 
املادة 319 مكرر جديدة ويعترب هذا الفعل جنحة م�صددة، 
يعاقب عليها باحلب�ض من 5 �صنوات اإىل 15 �صنة وبغرامة من 
العقوبة  هذه  وتطبق  دج،   1.500.000 اإىل  دج   500.000
على كل من باع اأو ا�صرتى اأو حر�ض اأو تو�صط يف عملية بيع 
طفل دون �صن الثامنة ع�صرة �صنة لأي غر�ض من الأغرا�ض 

وباأي �صكل من الأ�صكال.
من  اأو  طرف  من  ارتكبت  اإذا  جناية  اجلرمية  هذه  وتعد 
اأو كانت ذات طابع عابر للحدود  قبل جماعة اإجرامية منظمة 
الوطنية، ويعاقب عليها يف هذه احلالة بال�صجن من 10 �صنوات 
اإىل 20 �صنة وبغرامة مالية من 01 مليون دج اإىل 02 مليون دج.

جديدة   1 مكرر   333 املادة  يف  الن�ض  هذا  يجرم  كما 
ا�صتغالل الق�صر يف املواد الإباحية، هذه الأفعال   - كما هو 
معروف - تعترب دخيلة على جمتمعنا وعلى قيمنا الإ�صالمية، 
والت�صال،  الإعالم  تكنولوجيات  تطور  تف�صيها  يف  �صاهم 
ومن اأجل الت�صدي لها يعاقب هذا الن�ض باحلب�ض من 05 
�صنوات اإىل 10 �صنوات وبغرامة مالية من 500.000 دج اإىل 
01 مليون دج، كل من �صور قا�صرا مل يكمل الثامنة ع�صرة 
اأن�صطة جن�صية  �صنة من عمره باأية و�صيلة كانت وهو ميار�ض 
اأو �صّور الأع�صاء اجلن�صية للقا�صر لأغرا�ض جن�صية اأ�صا�صا، 
اأو قام باإنتاج  اأو توزيع اأو ن�صر اأو ترويج اأو ا�صترياد اأو ت�صدير 
طبعا  بالق�صر،  متعلقة  اإباحية  مواد  حاز  اأو  باع  اأو  عر�ض  اأو 
مع م�صادرة الو�صائل امل�صتعملة يف ارتكاب اجلرمية والأموال 

املتح�صل عليها ب�صفة غري م�صروعة.
احلماية  تعزيز  اإطار  يف  القانون  هذا  ن�ض  يت�صمن  كما 
اجلزائية للق�صر، مراجعة الأحكام املتعلقة بجرمية هتك العر�ض 
ق�صد  العقوبات،  قانون  من   336 املادة  يف  عليها  املن�صو�ض 
اإعطاء هذه اجلرمية مدلولها احلقيقي واملتمثل يف الغت�صاب، 
�صن  اإىل حدود  الأفعال  الن�ض على حماية �صحايا هذه  مع 
الثامنة ع�صرة �صنة بدل من 16 �صنة املن�صو�ض عليها يف املادة 

حاليا، رفعت اإىل 18 �صنة حماية لالأطفال اأو الق�صر.
مراجعة اأحكام قانون العقوبات املتعلقة بتحري�ض الق�صر 
التفاقية  اأعمال  لتكييف  طبعا  والدعارة،  الف�صق  على 
فهذه  الطفل،  ب�صن  يتعلق  فيما  الطفل،  حلقوق  الدولية 
يتجاوز  مل  اإن�صان  كل  هو  الطفل  اأن  تعترب  التي  التفاقية 
الثامنة ع�صرة وتكييفها اأي�صا مع �صن الر�صد اجلزائي املحدد 

يف قانون الإجراءات اجلزائية ب�صن الثامنة ع�صرة �صنة.
�صمن  واملكفول،  الكفيل  بني  اجلن�صية  العالقات  جترمي 
املادة 337 مكرر ومعاقبة مرتكبيها بالعقوبات املقررة لالأفعال 
اإ�صقاط الكفالة  الفاح�صة املرتكبة بني الأ�صول والفروع، مع 
النقطة،  لهذه  بالن�صبة  فقط  وللتو�صيح  تكميلية،  كعقوبة 
فالعقوبة املقررة لهذه اجلرمية، اأي بني الكفيل واملكفول، هي 
العقوبة املقررة للفاح�صة، ونق�صد بذلك العقوبة فقط ولي�ض 
العالقة املعروفة بالن�صبة للكفيل واملكفول والتي تختلف طبعا 

عن العالقة الأبوية املتعارف عليها يف مبادئنا الإ�صالمية.
 10 بـ  للق�صر  اجلزائية  للم�صوؤولية  الدنيا  ال�صن  حتديد 
املجال،  هذا  يف  املوجود  القانوين  الفراغ  وملء  �صنوات 
بحيث اإن الأطفال الذين يقل �صنهم عن هذا ال�صن ل ميكن 
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اجلزائية،  امل�صوؤولية  عدميي  ويعتربون  الق�صاء  اأمام  تقدميهم 
هذا  مثل  اعتمدت  الدول  من  الكثري  اأن  املالحظة  وجتدر 
اإل  ال�صن تطبيقا لأحكام التفاقية الدولية حلقوق الطفل، 
ويرتاوح  عليه،  متفق  الدول  بني  موحد  �صن  يوجد  ل  اأنه 
معدل هذا ال�صن يف العامل بني 7 �صنوات و16 �صنة، فهناك 
من يحدد هذا ال�صن بـ 7 �صنوات وهناك من يحدده بـ 10 

اأو 12 �صنة، وي�صل احلد الأق�صى اإىل 16 �صنة.
ولهذا  الفقرة  لهذه  بالن�صبة  والتاأكيد  للمالحظة  فقط 
اأدنى  �صن  يوجد  ل  فحاليا  ال�صن،  بتحديد  املتعلق  املو�صوع 
عليه  من�صو�ض  هو  كما  ولي�ض  اجلزائية  للم�صوؤولية  بالن�صبة 
الآن، ويتبادر اإىل الأذهان - وقد حدث هذا يف الغرفة ال�صفلى 
للربملان - اأثناء مناق�صة هذه املادة، ما اأثاره بع�ض النواب من 
اأن ال�صن الآن هو 13 �صنة، املن�صو�ض عليها يف القانون احلايل، 

وبالتايل فاإن احلكومة خف�صت ال�صن اإىل 10 �صنوات.
عليه  من�صو�ض  هو  ما  اأن  والواقع  تراجع،  هذا  وبالتايل 
اأي 13 �صنة هو ال�صن الذي ل يجوز تطبيق العقوبات فيها 
احلد  ولكن  الأمن،  بتدابري  يتعلق  فيما  اإل  القا�صر  على 
الأدنى للم�صوؤولية اجلزائية غري حمدد يف القانون؛ وبالتايل 
التي وقعت  هناك فراغ، بحيث لحظنا يف بع�ض احلالت 
وعندما  �صنوات،   05 �صنهم  اأطفال  تابعوا  اأنهم  امليدان  يف 
وقع النقا�ض حول مثل هذه املتابعات لأطفال يبلغون �صن 
اأو الق�صاء  يقول - وله  اأو �صت �صنوات، القا�صي  اخلم�ض 
احلق يف ذلك - اإنه ل يوجد �صن دنيا يعفي اجلاين - ولو 
امل�صوؤولية اجلزائية، يف كثري من الأحيان  كان قا�صرا - من 
فيما  يقع �صجار  اآخرين وقد  اأطفال  يلعب مع  الطفل  يكون 
بينهم، ونتيجة لت�صرف ما من طفل ما ي�صيب الآخر بجروح، 
قد توؤدي به اإىل عاهة يف بع�ض الأحيان، اإنهم اأطفال يبلغون 
8 �صنوات لقد مررنا مبثل هذه  اأو   7 اأو   6 من العمر ما بني 
احلوادث، اأنت يف ظل القانون احلايل جمرب اأن تتابعه جزائيا، 
ولكن عندما ميثل اأمام قا�صي الأحداث وي�صتمع اإليه فهذا 
فالتفاقية  وبالتايل  اأثرا على حياته وطفولته،  له  الأمر يرتك 
ال�صن  حتدد  اأن  الدول  على  تفر�ض  عليها  �صادقنا  التي 
طبعا  ويبقى  جزائيا،  الطفل  متابعة  يجوز  ل  بحيث  الدنيا، 
عن  تعوي�صه  ال�صحية  يطلب  بحيث  املدين،  اجلانب  فقط 
طريق الق�صاء املدين، لكنه ل يتابع جزائيا، فهذا الفراغ كان 
موجودا يف قانوننا وبالتايل كان لبد اأن نحدد ال�صن اجلزائية، 
وبالفعل مت التفاق على حتديدها بـ 10 �صنوات، فلم نذهب 

اإىل احلد الأق�صى كبع�ض الدول اأو اإىل احلد الأدنى، فاتفق 
على 10 �صنوات.

�صيدي الرئي�ض املحرتم،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة املحرتمون،

اأما بالن�صبة لتدعيم مكافحة الإرهاب كمحور ثان �صبق 
الأحكام   تدعيم  جمال  يف  الن�ض  فيت�صمن  ذكرته،  اأن 
�صمن  الأفعال  بع�ض  اإدراج  الإرهاب،  مبكافحة  املتعلقة 
من  مكرر   87 املادة  يف  عليها  املن�صو�ض  الإرهابية  الأفعال 
ذات  الدولية  التفاقية  ت�صمنته  ملا  وفقا  العقوبات،  قانون 
�صادقت  التي  ال�صلة  ذات  الدولية  التفاقيات  بل  ال�صلة، 
عليها بالدنا ول�صيما التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب 
الحتاد  اتفاقية  واأي�صا  الإرهاب  ملكافحة  العربية  والتفاقية 

الإفريقي اأو منظمة الوحدة الإفريقية �صابقا.
ويتعلق الأمر ل�صيما بتحويل الطائرات وال�صفن اأي اأية 
املالحة  من�صاآت  اإتالف  النقل،  و�صائل  من  اأخرى  و�صيلة 
اجلوية اأو البحرية اأو الربية، تخريب اأو اإتالف و�صائل الت�صال، 
احتجاز الرهائن، والعتداءات با�صتعمال املتفجرات اأو املواد 
البيولوجية اأو الكيميائية اأو النووية اأو امل�صعة؛ لقد اأدخلت 
هذه كاأفعال جمرمة واإرهابية �صمن املادة 87 مكرر املعروفة.

بالن�صبة للمحور الثالث واملتعلق مبحاربة التمييز، فيت�صمن 
تعزيز  اإطار  ويندرج ذلك يف  التمييز،  اأي�صا جترمي  الن�ض  هذا 
الأحكام املن�صو�ض عليها يف املادة 29 من الد�صتور اجلزائري 
�صببه  يعود  متييز  باأي  التذرع  اإمكانية  عدم  على  تن�ض  التي 
اإىل املولد اأو العرق اأو اجلن�ض اأو الراأي اأو اأي �صرط اأو ظرف اآخر 
�صخ�صي اأو اجتماعي، من خالل حتديد - طبعا - العقوبات 
يف  موجود  فاملبداأ  التمييز،  اأفعال  مرتكبو  لها  يتعر�ض  التي 
الد�صتور منذ �صنوات، ولكن ل يوجد قانون يكر�صه ميدانيا 
ويعاقب من يخالف هذا املبداأ اأو يرتكب اأفعال خمالفة لهذا 
املبداإ املن�صو�ض عليه د�صتوريا، وبالتايل فالن�ض يدرج اأحكاما 

جترم بع�ض الأفعال التي تخالف التمييز.
الوطني  ت�صريعنا  تكييف  اإطار  يف  الن�ض  هذا  ويندرج 
التمييز  اأ�صكال  جميع  باإزالة  اخلا�صة  الدولية  التفاقية  مع 
 21 املتحدة يف  العامة لالأمم  اأقرتها اجلمعية  التي  العن�صري 
1966؛  يف  بالدنا  عليها  و�صادقت   1965 �صنة  دي�صمرب 
وبالتايل كان لبد لنا، ما دمنا قد �صادقنا على التفاقية، اأن 

نكّيف ت�صريعنا مع هذه التفاقية التي �صادقنا عليها.
مكرر   295 املواد  يف  التمييز  القانون  هذا  ن�ض  ويجرم 
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و295 مكرر 2 و295 مكرر 3 وتقوم اأفعال التمييز التي   1
يعاقب عليها على اأ�صا�ض اجلن�ض اأو العرق اأو اللون اأو الن�صب 
اأو الأ�صل القومي اأو الإثني اأو الإعاقة وي�صتهدف اأو ي�صتتبع 
واحلريات  الإن�صان  بحقوق  العرتاف  عرقلة  اأو  تعطيل 
يف  امل�صاواة  قدم  على  ممار�صتها  اأو  بها  التمتع  اأو  الأ�صا�صية 
اأو الثقايف،  اأو الجتماعي  اأو القت�صادي  امليدان ال�صيا�صي 
ويعاقب  العامة؛  احلياة  ميادين  من  اآخر  ميدان  اأي  يف  اأو 
مالية  وبغرامة  �صنوات،   03 اإىل  اأ�صهر   6 باحلب�ض من  عليها 

من 50.000 دج اإىل 150.000 دج.
ويتعر�ض لنف�ض العقوبات كل من يقوم علنا بالتحري�ض 
اأو جمموعة من  اأي �صخ�ض  التمييز �صد  اأو  على الكراهية 
الأ�صخا�ض ب�صبب انتمائهم العرقي اأو الإثني، اأو ينظم اأو يروج 

اأو ي�صجع اأو يقوم باأعمال دعائية من اأجل ذلك.
على  تطبق  التي  العقوبات  القانون  ن�ض  يحدد  كما 
اأفعال  اأما  اجلرمية؛  هذه  يرتكب  الذي  املعنوي  ال�صخ�ض 
تكون  التي  هي  التجرمي،  جمال  من  تخرج  التي  التمييز 
هذا  يكون  قد  ولهذا  �صحية،  لأ�صباب  الأحيان  بع�ض  يف 
كما  التجرمي،  من  ذلك  يخرج  فالقانون  وبالتايل  التمييز، 
العمل  قانون  اأو يف  العمومي  الوظيف  هو متعارف عليه يف 
بالن�صبة لفئات خا�صة، بحيث ل ميكن اأن ت�صند من�صبا ما 
اإىل �صخ�ض ما نتيجة لعوائق �صحية، فال ميكن اأن جنرم ذلك، 

وبالتايل اأخرجنا هذا املجال من التجرمي.
�صيدي الرئي�ض املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة املحرتمون،
بالن�صبة ملحور ت�صديد العقوبات يف بع�ض اجلرائم، فيتعلق 
وت�صديدها  اجلرائم  لبع�ض  املقررة  العقوبات  مبراجعة  الأمر 
ويتعلق الأمر مبراجعة مدة ال�صجن املوؤقت يف العقوبات املقررة 
للجنايات يف املادة اخلام�صة من هذا القانون، عن طريق اإقرار 
اإمكانية اأن ين�ض القانون على حدود ق�صوى اأخرى لل�صجن 
املقررة  العقوبة  اإن  حيث  اجلنايات،  مادة  يف  املقررة  املوؤقت 
املوؤقت  ال�صجن  ومدة  واملوؤبد،  الإعدام  للجنايات حاليا هي 
هي من 05 �صنوات اإىل 20 �صنة، ويهدف هذا الن�ض اإىل اإقرار 
اإمكانية الن�ض على عقوبات اأخرى، قد متتد اإىل اأكرث من 20 
�صنة �صجنا، وجتدر الإ�صارة اإىل اأن تقرير مثل هذه العقوبة هو 
- طبعا - من �صالحيات الربملان بغرفتيه، هذه املادة موجودة 
الأ�صلية يف  العقوبات  التي حتدد  اخلام�صة  املادة  وهي  الآن، 
ميكن  ل  معناه  �صنة،   20 بـ  املوؤقت  احلب�ض  وحتدد  اجلنايات 

عندما  اأي   - املوؤقت  باحلب�ض  حتكم  عندما  جناية  يف  اإطالقا 
تريد حمكمة اجلنايات اأن حتكم بال�صجن املوؤقت وقررت اأن 
يكون احلكم هو ال�صجن املوؤقت - فال ميكنها اإطالقا اأن تتجاوز 
اأنه  اأدرجنا املبداأ يف املادة اخلام�صة،  20 �صنة، يف هذا الن�ض 
كعقوبة  اجلنايات،  بع�ض  يف  �صنة   20 املدة  تتجاوز  اأن  ميكن 
مقّيدة للحرية عندما نحكم بال�صجن املوؤقت، لكن ل يكون 
ذلك اإل بن�ض قانوين اإذا اأراد امل�صرع اأو الربملان - يف جرمية 
ما ويف وقائع ما - اأن ي�صفها بو�صف اجلناية ويقرر لها عقوبة 
ال�صجن املوؤقت باأكرث من 20 �صنة، ولكنه يرى اأنها ل ت�صل 
 20 اأن  يرى  ولكن  الإعدام  اإىل  ت�صل  املوؤبد ول  اإىل احلكم 
بال�صجن  احلكم  اإىل  ت�صل  ول  قليلة،  للجرمية  بالن�صبة  �صنة 
�صنة،   20 تتجاوز  اأن  التي ميكن  العقوبة  اآنذاك  فيقرر  املوؤبد، 
والقانون الآن ي�صمح له بذلك كمبداإ ولكن يعود الف�صل اإىل 
الآن موجود  املبداأ  يقرر، لأن  الذي  فهو  الت�صريع  الربملان يف 
اأن تعدل املادة - ل ميكن  عك�ض ما كان يف ال�صابق - قبل 

اإطالقا حتى للربملان لأنها تتعار�ض معه.
املتعلقة  الأحكام  مراجعة  اأي�صا  الن�ض  هذا  ويت�صمن 
من  مكرر   60 املادة  يف  عليها  املن�صو�ض  الأمنية  بالفرتة 
عليه  املحكوم  حرمان  بها  يق�صد  والتي  العقوبات  قانون 
يف  والو�صع  العقوبة  لتطبيق  املوؤقت  التوقيف  تدابري  من 
اخلروج  واإجازات  املفتوحة  البيئة  اأو  اخلارجية  الور�صات 
واحلرية الن�صفية والإفراج امل�صروط ملدة حمددة، طبعا رفعها 
الن�ض فيها �صراحة على  التي ورد  بالن�صبة للجرائم  الن�ض 
فرتة اأمنية اإىل 20 �صنة يف حالة احلكم بال�صجن املوؤبد، بدل 
من 15 �صنة واملن�صو�ض عليها حاليا، وذلك متا�صيا مع فل�صفة 
هذا التعديل الرامي اإىل ت�صديد العقوبات يف بع�ض اجلرائم.
عليه  للمحكوم  القانون  فيها  ي�صمح  كان  كبرية  جرائم 
اأن  املوؤبد،  ال�صجن  �صنة يف   15 مدتها  عقوبة  يق�صي  بعدما 
ي�صتفيد من هذه التدابري كالتوقيف املوؤقت لتطبيق العقوبة، 
وميكنه  املفتوحة  البيئة  ويف  اخلارجية  الور�صات  يف  ون�صعه 
اأن ي�صتفيد كذلك من اإجازات اخلروج... اإلخ، لكننا الآن 
يكون  اأن  يجب  بحيث  الأمنية،  الفرتة  هذه  مدة  رفعنا من 
قد اأم�صى 20 �صنة حتى ي�صتفيد من هذه التدابري يف حالة 

احلكم بال�صجن املوؤبد.
جرمية  على  املقررة  العقوبات  الن�ض  هذا  ي�صدد  كما 
الختطاف واملن�صو�ض عليها يف املادة 293 مكرر من قانون 
الأفعال  مع خطورة   - �صالفا  قلت  - كما  متا�صيا  العقوبات، 
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املرتكبة، مع الن�ض على عدم ا�صتفادة مرتكبي هذه الأفعال 
من ظروف التخفيف، وقد اأ�صرت اإىل ذلك �صراحة وبو�صوح 

بالن�صبة لهذه النقطة.
الكربى  الأ�صا�صية  املحاور  باخت�صار خال�صة  هذه  اإذن، 
لهذا الن�ض الذي اأت�صرف بعر�صه على ح�صراتكم، و�صكرا 

جزيال على كرم الإ�صغاء وبارك اهلل فيكم.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير على عر�صه م�صروع 
الكلمة  اأحيل  والآن  هذه؛  جلل�صتنا  املربمج  القانون  هذا 
الإن�صان  والإدارية وحقوق  القانونية  ال�صوؤون  اإىل مقرر جلنة 
ليقراأ على م�صامعنا م�صمون التقرير التمهيدي الذي اأعدته 

اللجنة يف املو�صوع.

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

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل احلكومة،

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

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
الذي  التمهيدي  التقرير  عليكم  اأعر�ض  اأن  ي�صرفني 
الإن�صان،  وحقوق  والإدارية  القانونية  ال�صوؤون  جلنة  اأعدته 
ملجل�ض الأمة، حول ن�ض قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 - 156، 
املوؤرخ يف 18 �صفر عام 1386 املوافق 8 يونيو �صنة 1966، 

واملت�صمن قانون العقوبات.
القانونية  املنظومة  تعزيز  على  با�صتمرار  الدولة  تعمل 
الأ�صكال اجلديدة  بالق�صاء على  الكفيلة  بالآليات  الوطنية 
الأ�صخا�ض، وردع مرتكبيها  ترتكب �صد  التي  من اجلرائم 
واحلد من انت�صارها الذي يعرف تناميا ملحوظا يف الكثري من 
الدول ومنها بالدنا، ل�صيما بالن�صبة جلرائم اختطاف الق�صر 
جمالت  يف  وا�صتغاللهم  بهم  والت�صول  عليهم  والعتداء 
يف  كثرية  عوامل  انت�صارها  يف  �صاهم  والتي  اأخالقية،  غري 
مقدمتها العوملة وتطور و�صائل تكنولوجيا الإعالم والت�صال 

والتعاطي معها ب�صكل وا�صع. 
ولهذه الأ�صباب، كان لزاما اإعادة النظر يف بع�ض اأحكام 
امل�صجلة  والفجوات  النقائ�ض  �صد  بهدف  العقوبات،  قانون 
تلك  نوع  مع  تتنا�صب  اأحكام  وو�صع  جهة،  من  ميدانيا 

اجلرائم، من جهة اأخرى.
ويف هذا ال�صياق، ياأتي ن�ض القانون الذي يعدل ويتمم 
الأمر رقم 66 - 156، املوؤرخ يف 18 �صفر عام 1386 املوافق 
1966، واملت�صمن قانون العقوبات، الذي متت  8 يونيو �صنة 
اإحالته من قبل ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�ض املجل�ض، 
الإن�صان،  وحقوق  والإدارية  القانونية  ال�صوؤون  جلنة  على 
بتاريخ 18 دي�صمرب 2013، والذي، اإ�صافة اإىل ما تقدم، ياأتي 
ذات  والأفعال  الإجرام  ملكافحة  القانونية  الآليات  لتدعيم 
ال�صلة، والذي يعد من اأولويات خمطط عمل احلكومة من 
اأجل تنفيذ برنامج ال�صيد رئي�ض اجلمهورية، لتعزيز اإ�صالح 

العدالة وتوطيد اأركان دولة احلق والقانون. 
ويحتوي هذا الن�ض على 7 مواد جديدة و13 مادة معدلة 
ومتممة، تهدف اإىل تكييف الت�صريع الوطني مع التفاقيات 
الدولية التي �صادقت عليها اجلزائر يف جمايل حماربة ظاهرة 
الأ�صخا�ض،  حقوق  وحماية  تطال الق�صر  التي  الإجرام 
وكذا تكييف الت�صريع الوطني مع التفاقيات الدولية التي 
�صادقت عليها اجلزائر يف جمال مكافحة الإرهاب واإزالة كل 

اأ�صكال التمييز العن�صري. 
باجتماع  الن�ض  لهذا  درا�صتها  اللجنة  ا�صتهلت  وقد 
اللجنة،  رئي�ض  يحي،  الرحمان  عبد  ال�صيد  برئا�صة  عقدته 
عر�ض  اإىل  فيه  ا�صتمعت   ،2013 دي�صمرب   23 الإثنني  يوم 
قدمه ممثل احلكومة، ال�صيد الطيب لوح، وزير العدل، حافظ 
الأختام، حول ن�ض القانون، بح�صور ال�صيد حممود خذري، 
وزير العالقات مع الربملان، تبع بنقا�ض م�صتفي�ض اأجاب فيه 
التي  والن�صغالت  الأ�صئلة  جممل  على  احلكومة  ممثل 

ت�صمنتها مداخالت اأع�صاء اللجنة. 
هذا، وقد عقدت اللجنة جل�صة عمل �صباح يوم اخلمي�ض 
2013، برئا�صة رئي�صها، تدار�صت فيها الردود  دي�صمرب   26
التمهيدي  التقرير  هذا  واأعدت  احلكومة  ممثل  قدمها  التي 
التي  والتتميمات  التعديالت  مقدمة،  على  يحتوي  الذي 
خال�صة  الن�ض،  ومناق�صة  عر�ض  القانون،  ن�ض  ت�صمنها 
وملحق يحتوي على جدول بالتعديالت والتتميمات التي 
اأدخلت على اأحكام الأمر رقم 66 - 156، املوؤرخ يف 8 يونيو 

�صنة 1966، واملت�صمن قانون العقوبات. 
التعديالت والتتميمات التي ت�صمنها ن�ض القانون

على  اأدخلت  التي  والتتميمات  التعديالت  اإن�صبت 
الأمر رقم 66 - 156، على جملة من الأحكام ق�صد جترمي 
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اأ�صكال جديدة من العتداءات التي ترتكب �صد الق�صر، 
التمييز،  جترمي  الإرهاب،  مبكافحة  املتعلقة  الأحكام  تدعيم 
ت�صديد العقوبات على بع�ض اجلرائم ومراجعة مدة ال�صجن 
املوؤقت والفرتة الأمنية، وهي التعديالت والتتميمات التي 

ن�صتعر�صها فيما يلي:    
فيما يخ�ض اجلرائم املرتكبة �صد الق�صر:  -  1

متم ن�ض هذا القانون الأمر رقم 66 - 156 مبواد جديدة 
العتداءات  من  اأنواع جديدة  بهدف جترمي  اأخرى،  وعدل 
على الق�صر، ول�صيما الت�صول بهم، اختطافهم وا�صتغاللهم 

يف جمالت غري اأخالقية وغري اإن�صانية وبيعهم و�صرائهم. 
تكييف  اإطار  يف  والتعديالت  التتميمات  هذه  وتاأتي 
عليها  امل�صادق  الطفل  حقوق  اتفاقية  مع  الوطني  الت�صريع 
 19 يف  املوؤرخ   ،461 - 92 رقم  الرئا�صي  املر�صوم  مبوجب 
امللحق  الربوتوكول الختياري  1992، وكذا  �صنة  دي�صمرب 
باتفاقية حقوق الطفل ب�صاأن بيع الأطفال وا�صتغالل الأطفال 
يف البغاء ويف املواد الإباحية، وامل�صادق عليه مبوجب املر�صوم 
الرئا�صي رقم 06 - 299، املوؤرخ يف 29 �صبتمرب �صنة 2006.

الأحكام املتعلقة بالأفعال الإرهابية: تتميم   -  2
متم ن�ض هذا القانون املادة 87 مكرر من الأمر رقم 
الإرهابية  الأفعال  على  تن�ض  جديدة  بفقرة   ،156 - 66
بالدنا،  عليها  �صادقت  التي  الدولية  التفاقيات  الواردة يف 
والتفاقية   )GAFI( املايل  العمل  فوج  تو�صيات  ول�صيما 
الدولية لقمع متويل الإرهاب، امل�صادق عليها مبوجب املر�صوم 
�صنة  �صبتمرب   2 يف   املوؤرخ   ،245 - 2000 رقم  الرئا�صي 
الإرهاب املوقعة يف  ملكافحة  العربية  التفاقية  وكذا   ،2000
القاهرة بتاريخ 22 اأبريل �صنة 1998 وامل�صادق عليها مبوجب 
املر�صوم الرئا�صي رقم 98 - 413، املوؤرخ يف 7 دي�صمرب �صنة 
للوقاية  الإفريقية  الوحدة  منظمة  اتفاقية  واأخريا    ،1998
ومكافحة الإرهاب امل�صادق عليها مبوجب املر�صوم الرئا�صي 

رقم 2000 - 79، املوؤرخ يف 9 اأبريل �صنة 2000.
 ومبوجب هذا التعديل، تعد من الأفعال الإرهابية:

من  اأخرى  و�صيلة  اأي  اأو  ال�صفن  اأو  الطائرات  حتويل   -
و�صائل النقل،

- اإتالف من�صاآت املالحة اجلوية اأو البحرية اأو الربية،
- تخريب اأو اإتالف و�صائل الت�صال،

- اإحتجاز الرهائن،
- العتداء با�صتعمال املتفجرات اأو املواد البيولوجية 

اأو الكيميائية اأو النووية اأو امل�صعة،
- متويل اإرهابي اأو منظمة اإرهابية.

- جترمي التمييز:  3
ت�صمن ن�ض هذا القانون ثالث مواد جديدة جترم التمييز، 
ترمي اإىل جت�صيد املبداإ الد�صتوري الذي ين�ض على اأن كل 
الوطني  الت�صريع  ومطابقة  القانون،  اأمام  �صوا�صية  املواطنني 
التمييز  اأ�صكال  جميع  باإزالة  اخلا�صة  الدولية  التفاقية  مع 
 21 املتحدة يف  العامة لالأمم  اأقرتها اجلمعية  التي  العن�صري 
دي�صمرب �صنة 1965 وامل�صادق عليها مبوجب الأمر رقم  66 - 348، 

املوؤرخ يف 15 دي�صمرب �صنة 1966. 
تفرقة   كـل  باأنه  التمييز  مكرر1،   295 املادة  عّرفت  وقد 
اأو  ا�صتثناء اأو تقييد اأو تف�صيل يقوم على اأ�صا�ض اجلن�ض اأو العرق 
الإعاقة،  اأو  الإثني  اأو  القومي  الأ�صل  اأو  الن�صب  اأو  اللون  اأو 
بحقوق  العرتاف  عرقلة  اأو  تعطيل  ي�صتتبع  اأو  وي�صتهدف 
الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية اأو التمتع بها اأو ممار�صتها، على قدم 
امل�صاواة، يف امليدان ال�صيا�صي اأو القت�صادي اأو الجتماعي 

اأو الثقايف اأو يف اأي ميدان اآخر من ميادين احلياة العامة.
الختطاف: جلرمية  املقررة  العقوبات  ت�صديد   -  4

�صدد ن�ض هذا القانون عقوبة جرمية الختطاف من خالل 
مراجعة املادتني 291 و 293 مكرر من الأمر رقم156-66، 

وهذا لتتنا�صب العقوبة مع خطورة الأفعال املرتكبة. 
الأمنية: والفرتة  املوؤقت  ال�صجن  مدة  مراجعة   -  5

عدل ن�ض هذا القانون البند 3 من املادة 5 من الأمر رقم 
حدودا  القانون  يقرر  اأن  اإمكانية  على  بالن�ض   ،156  -  66

ق�صوى لل�صجن املوؤقت تفوق ع�صرين )20( �صنة.
ويف نف�ض ال�صياق، ُعدلت املادة 60 مكرر من الأمر رقم 
التي  بالفرتة الأمنية  املتعلقة  156، مبراجعة الأحكام   - 66
يق�صد بها حرمان املحكوم عليه من تدابري التوقيف املوؤقت 
لتطبيق العقوبة، والو�صع يف الور�صات اخلارجية اأو البيئة 
املفتوحة واإجازات اخلروج واحلرية الن�صفية والإفراج امل�صروط 
ملدة حمددة، وت�صاوي هذه املدة يف ن�ض هذا القانون ن�صف 
)2/1( مدة العقوبة املحكوم بها، وتكون مدتها ع�صرين )20( 
التي  بالن�صبة للجرائم  املوؤبد،  بال�صجن  �صنة يف حالة احلكم 

ورد الن�ض فيها �صراحة على فرتة اأمنية.
 -6 مراجعة ال�صن الدنيا للم�صوؤولية اجلزائية:

حدد ن�ض هذا القانون ال�صن الدنيا للم�صوؤولية اجلزائية 
ترتاوح   الذين  الق�صر  على  توقع  ول  �صنوات،  بع�صر)10( 
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اأعمارهم ما بني 10 و 13 �صنة اإل تدابري احلماية اأو التهذيب. 
عر�ض ومناق�صة ن�ض القانون

قدم ممثل احلكومة عر�صا حول التعديالت والتتميمات 
التي وردت يف ن�ض هذا القانون، وهي النقاط التي ان�صبت 
عليها اأ�صئلة ومالحظات الأع�صاء خالل املناق�صة، وفيما يلي 
بعر�ض ممثل احلكومة،  النقا�ض، بدءا  ملخ�ض ملجريات هذا 
مرورا باأ�صئلة وان�صغالت اأع�صاء اللجنة وانتهاء برده عليها. 

– عر�ض ممثل احلكومة:   1
اأحكام  بع�ض  وتتميم  تعديل  اأن  احلكومة  ممثل  اأو�صح 
قانون العقوبات يندرج يف اإطار اإ�صالح العدالة وتنفيذ برنامج 
املنظومة  واإ�صالح  تكييف  اإىل  الرامي  اجلمهورية،  رئي�ض 
القانونية، ول�صيما ما تعلق منها باأمهات القوانني التي يعد 
قانون العقوبات واحدا منها، كما يندرج اأي�صا يف اإطار مطابقة 
قانون العقوبات مع التفاقيات الدولية التي �صادقت عليها 
اجلزائر، م�صريا اإىل اأن التعديالت والتتميمات التي اأدخلت 
احلماية  تعزيز  هي:  حماور  اأربعة  م�صت  القانون  هذا  على 
اجلزائية للق�صر، تدعيم الأحكام املتعلقة مبكافحة الإرهاب، 

جترمي التمييز وت�صديد العقوبات املقررة لبع�ض اجلرائم.
موا�صلة  اإىل  يهدف  القانون  هذا  ن�ض  اأن  اأكد  كما 
لالأ�صكال  والت�صدي  مرتكبيها  ومعاقبة  اجلرمية  مكافحة 
اجلديدة من الإجرام، و�صد الفراغ القانوين املتعلق بتحديد 
كل  ونبذ  التمييز  وجترمي  اجلزائية،  للم�صوؤولية  الدنيا  ال�صن 
العن�صرية والكراهية يف جمتمعنا. كما قدم �صرحا  اأ�صكال 
مربزا  القانون،  ن�ض  ت�صمنها  التي  اجلديدة  لالأحكام  وافيا 

الأ�صباب التي اأدت اإىل تقدميها.
القانون:  ن�ض  – مناق�صة   2

اللجنة  اأع�صاء  وال�صادة  ال�صيدات  عرب  املناق�صة،  خالل 
اآرائهم، من خالل الأ�صئلة والن�صغالت واملالحظات  عن 

التي طرحوها، وهي كما يلي:
1 - هل تتوفر بالدنا على موؤ�ص�صات وعيادات متخ�ص�صة 

يف التكفل النف�صي بالأطفال �صحايا العتداء واخلطف؟
اأ�صباب تف�صي اجلرمية الأخالقية يف  يف  البحث  مت  هل   -  2
املجتمع اجلزائري لإيجاد الآليات الكفيلة بو�صع حد لنت�صارها؟
الق�صر، حتى ل  املالئمة حلماية  الظروف  وفرنا  3 - هل 

يكونوا هم اأنف�صهم جمرمي امل�صتقبل؟ 
ل يتم و�صع تعريف موحد للقا�صر يف ت�صريعنا  ملاذا   -  4

الوطني )احلدث، الطفل، القا�صر(؟

امل�صوؤولية اجلزائية بـ 10  �صن  حتديد  اأن  ترون  األ   -  5
�صنوات يتعار�ض مع املادة 42 من القانون املدين التي حتدد 
�صن التمييز بـ 13 �صنة، كون الطفل قبل هذا ال�صن مل يكن 
قد اكتمل منوه العقلي واجل�صدي بعد؟ وملاذا مت الرتاجع عن 
حتديد �صن امل�صوؤولية اجلزائية الذي ن�صت عليه املادة 49 من 

قانون العقوبات، األ يعد هذا م�صا�صا مب�صلحة الطفل؟ 
بدواعي  العقوبات  قانون  مراجعة  كانت  هل   -  6
اأم كانت  الدولية،  الوطني مع التفاقيات  الت�صريع  تكييف 
نتيجة لتنامي جرمية الختطاف التي عرفتها بالدنا موؤخرا، 
وبخا�صة اإذا علمنا اأن تاريخ امل�صادقة على تلك التفاقيات 

يعود اإىل �صنوات م�صت؟  
يف  عليها  املن�صو�ض  الإعدام  عقوبة  اإقرار  يعد  األ   -  7
اإلغاء عقوبة الإعدام، علما  293 مكرر1، تراجعا عن  املادة 
العامة  اجلمعية  دعوة  على   2007 �صنة  �صوتت  اجلزائر  اأن 
لالأمم املتحدة يف دورتها 62 اإىل وقف تنفيذ عقوبة الإعدام 

متهيدا لإلغائها؟
8 - ملاذا ل يتم احل�صم يف م�صاألة عقوبة الإعدام، �صواء 

بالتنفيذ اأو الإلغاء، وما موقف احلكومة من هذه امل�صاألة؟ 
على  �صراحة  مكرر1   293 املادة  تن�ض  مل  ملاذا   -  9
عقوبة الإعدام واأحالت احلكم على الفقرة الأوىل من املادة 
قانون العقوبات؟ وملاذا ن�صت الفقرة الأخرية من  من   263
املادة 293 مكرر1 على �صرورة مراعاة اأحكام املادة 294 من 

قانون العقوبات؟
حماية  على  ين�ض  مل  الأ�صرة  قانون  اأن  يالحظ   -  10

قانونية للمكفول يف حالة طالق الكفيلني. 
11 - ملاذا مل يت�صمن ن�ض هذا القانون حكما بخ�صو�ض 

القا�صر الذي يت�صول مبفرده؟
يتعني اأن تكون مقرات املوؤ�ص�صات العقابية يف  األ   -  12

اأطراف املدينة ل يف مداخلها؟
اجلزائية  الإجراءات  قانون  ملراجعة  نية  هناك  هل   -  13
واإعادة النظر يف الأحكام اخلا�صة بت�صكيلة حمكمة اجلنايات؟

ممثل احلكومة: 3– رد 
ممثل  تطرق  اللجنة،  اأع�صاء  مداخالت  على  رده  قبل 
الإبقاء  حيث  من  الإعدام،  عقوبة  مو�صوع  اإىل  احلكومة 
من�صو�ض  الإعدام  عقوبة  اأن  اإىل  فاأ�صار  اإلغاوؤها،  اأو  عليها 
عليها يف جرائم القتل وحتى يف جرائم اخليانة، واأن م�صاألة 
الإبقاء عليها اأو اإلغائها يقت�صي نقا�صا وا�صعا يتعني اأن يكون 
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جمردا من كل قناعة �صخ�صية حول املو�صوع، م�صيفا اإىل اأن 
اتخاذ قرار مهم كهذا  يتطلب الرجوع اإىل ال�صعب، مو�صحا 
ال�صعيد  على  اليوم  مطروح  امل�صاألة  هذه  حول  النقا�ض  اأن 
الدويل، فهناك من يدعو اإىل اإلغاء عقوبة الإعدام وهناك من 

يدعو اإىل اإقرارها وتنفيذها. 
غري اأنه اأكد اأن لكل جمتمع خ�صو�صيات يتعني مراعاتها، 
واأو�صح بهذا اخل�صو�ض اأن اإيقاف تنفيذ هذه العقوبة يف فرتة 
اأفراد  توحيد  منه  الهدف  �صيا�صي،  بقرار  كان  الت�صعينيات 
املجتمع واإزالة كل اأ�صكال احلقد والكراهية التي تفرقه، م�صيدا 
يف هذا املجال بنتائج الوئام املدين وامل�صاحلة الوطنية التي هي 
اإقرار �صعبي برف�ض النتقام، والتي اأعادت الأمن وال�صتقرار 

اإىل البالد و�صاهمت يف حتقيق التنمية يف خمتلف املجالت.
القوانني  اأن  احلكومة  ممثل  اأكد  مت�صل،  �صياق  ويف 
اجلزائرية حترتم حقوق الإن�صان، مذكرا بقانون العمل الذي 
عدلت مواده يف العديد من املرات، غري اأن الأحكام املتعلقة 

بحقوق الإن�صان مل مت�ض. 
عقوبة  بتطبيق  اليوم  الكثريين  مطالبة  اأن  اأو�صح  كما 
الإعدام على خمتطفي الق�صر، كانت نتيجة تناول املو�صوع 
ب�صكل وا�صع، جراء انت�صار جرائم خطف الأطفال وقتلهم، 
وهو اأحد الأ�صباب التي دفعت باحلكومة اإىل مراجعة بع�ض 

اأحكام قانون العقوبات.
اأما فيما يخ�ض رد ممثل احلكومة على مداخالت اأع�صاء 

اللجنة فاإنه اأو�صح ما يلي باخت�صار:
بخ�صو�ض ال�صوؤال املتعلق مبدى توفر بالدنا على موؤ�ص�صات 
�صحايا  بالأطفال  النف�صي  التكفل  متخ�ص�صة يف  وعيادات 
موجودة  املوؤ�ص�صات  هذه  اأن  اأو�صح  واخلطف،  العتداء 
وت�صرف عليها وزارة الت�صامن الوطني والأ�صرة وق�صايا املراأة 

وكذا وزارة العدل.
فاأ�صار  الق�صر،  بحماية  املتعلق  الن�صغال  بخ�صو�ض  اأما 
اإىل اأن م�صروع قانون خا�ض بحماية الطفولة يجري حت�صريه 
حاليا على م�صتوى وزارة العدل، موؤكدا اأن الأحكام التي 
اأدرجت فيه تهدف كلها اإىل توفري حماية �صاملة للطفل يف 

اإطار روؤية متكاملة حلماية الطفولة.
وحول عدم و�صع تعريف موحد للقا�صر يف ت�صريعنا الوطني، 
الر�صد  �صن  بينما  �صنة،   18 هو  اجلزائي  الر�صد  �صن  اأن  اأو�صح 
املدين هو 19 �صنة؛ وعليه، فالختالف هنا يعود لالخت�صا�ض.

امل�صوؤولية اجلزائية      املتعلق بتحديد �صن  ال�صوؤال  اأما عن 

القانون  من   42 املادة  مع  ذلك  وتعار�ض  �صنوات   10 بـ 
املدين، والرتاجع عن حتديد �صن امل�صوؤولية اجلزائية املحدد 
بـ 13 �صنة يف املادة 49 من قانون العقوبات، فاأو�صح اأن هذه 
�صمح  قانوين  فراغ  وهو  الدنيا،  ال�صن  على  تن�ض  مل  املادة 
باإمكانية املتابعة اجلزائية لكل طفل يرتكب فعال يدخل يف 
�صن  يف  الطفل  هذا  كان  واإن  حتى  العقوبات،  قانون  اإطار 
الفراغ  ملء  من  لبد  كان  وعليه،  ال�صاد�صة؛  اأو  اخلام�صة 
بتعديل هذه املادة وحتديد ال�صن الدنيا للم�صوؤولية اجلزائية 
بع�صر )10( �صنوات، ومبوجبه ل يتابع جزائيا القا�صر الذي 
مل يكمل �صن الع�صر �صنوات، موؤكدا اأن حتديد هذا ال�صن 
بعد  حتديده  ومت  التمييز،  �صن  مع  يتعار�ض  ول  يتناق�ض  ل 
به  معمول  كونه  على  اأطراف عديدة، عالوة  مع  م�صاورات 

يف بع�ض الدول. 
مكرر1   293 املادة  ت�صمنتها  التي  الإحالة  وحول 
العقوبات،  قانون  من   294 املادة  اأحكام  مراعاة  و�صرورة 
اأو�صح بخ�صو�ض الإحالة اأنها معمول بها يف قانون العقوبات 
ويف القوانني الأخرى، اأما عن �صرورة مراعاة املادة 294 عند 
حرمان اجلاين من ظروف التخفيف، فاأو�صح اأن هذه املادة 
و�صعت مل�صلحة ال�صحية ولي�ض مل�صلحة املتهم، فهي تن�ض 
على احلالت التي ي�صع فيها اجلاين حدا للحب�ض اأو احلجز 

اأو اخلطف، بالرتاجع عن اجلرمية. 
وب�صاأن غياب احلماية القانونية للمكفول يف قانون الأ�صرة 
يف حالة طالق الكفيلني، اأو�صح اأن الق�صاء يراعي م�صلحة 
طرفا  الطفل  هذا  يكون  التي  الق�صايا  يف  املكفول  الطفل 
فيها، م�صريا اإىل اأنه �صيتم النظر يف الأحكام املتعلقة بالطفل 

املكفول، واإذا كان لبد من مراجعتها ف�صيتم ذلك. 
وعن �صرورة اإن�صاء مقرات املوؤ�ص�صات العقابية يف اأطراف 
املدن بدل من مداخلها، اأو�صح اأن من اأولويات وزارة العدل 
ال�صاأن،  هذا  ويف  املدن؛  خارج  املوؤ�ص�صات  هذه  ونقل  فتح 
قريبا  غلقها  �صركاجي" �صيتم  العقابية  "املوؤ�ص�صة  اأن  �صرح 
ونقلها اإىل مكان اآخر، وحتويلها اإىل متحف، تخليدا للذاكرة 

التاريخية للجزائر.
اأن  اأو�صح  اجلنايات،  مبحكمة  املتعلق  ال�صوؤال  وحول 
نقا�صا قد اأثري على م�صتوى اللجنة الوطنية لإ�صالح العدالة 
حول اإعادة النظر يف ت�صكيلة هذه املحكمة ومل يتم التو�صل 
واألح هنا على  بهذا اخل�صو�ض،  راأي واحد  اتفاق على  اإىل 
�صرورة اإعادة امل�صداقية للجهاز الق�صائي، موؤكدا اأهمية دور 
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اأن  اإىل  م�صريا  العمومية،  الدعوى  متابعة  يف  العامة  النيابة 
على  م�صددا  الأخرية،  ال�صنوات  خالل  تقل�ض  الدور  هذا 
وجوب تنقل النيابة اإىل مكان وقوع احلادث والإ�صراف على 
التحقيق امليداين ومتابعة م�صاره واإعالم الراأي العام حول 
حيثيات الأحداث، كون النيابة هي من متثل املجتمع وهي 

من تطالب بتطبيق القانون. 
ويف ختام رده، اأكد ممثل احلكومة موا�صلة الدولة م�صار 
اإ�صالح قطاع العدالة لتفعيل دور الق�صاء و�صمان م�صداقيته، 
فيما  اجلزائية  الإجراءات  قانون  مراجعة  �صتتم  اأنه  م�صيفا 
مراجعة  وكذا  الرباءة،  وقرينة  املوؤقت  احلب�ض  اإجراء  يخ�ض 

بع�ض اأحكام قانون الإجراءات املدنية والإدارية. 
اخلال�صة

ياأتي ن�ض القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 156-66، 
العقوبات،  قانون  واملت�صمن   1966 �صنة  يونيو   8 يف  املوؤرخ 
الت�صريع  وتكييف  ناحية،  من  اجلرمية  مكافحة  اإطار  �صمن 
من  اجلزائر،  عليها  �صادقت  التي  التفاقيات  مع  الوطني 

ناحية اأخرى.
وتتميم  تعديل  العقوبات  قانون  مراجعة  ت�صمنت  وقد 
بع�ض اأحكامه، وبخا�صة فيما يتعلق باإعادة النظر يف حتديد 
ال�صن الدنيا للم�صوؤولية اجلزائية للق�صر، جترمي اأفعال جديدة 
على كل  العقوبات  وت�صديد  الق�صر  على  العتداءات  من 
جميع  جترمي  العمرية،  الفئة  هذه  ت�صتهدف  التي  اجلرائم 
اأ�صكال التمييز، ف�صال عن اإدراج بع�ض الأفعال الإجرامية 
�صمن خانة الأفعال الإرهابية، رفع مدة العقوبة املقررة جلرمية 

الختطاف ومراجعة مدة ال�صجن املوؤقت والفرتة الأمنية. 
زميالتي،  املحرتم،  الأمة  جمل�ض  رئي�ض  �صيدي  ذلكم، 
التمهيدي  التقرير  هو  املوقر،  الأمة  جمل�ض  اأع�صاء  زمالئي 
وحقوق  والإدارية  القانونية  ال�صوؤون  جلنة  اأعدته  الذي 
الإن�صان، ملجل�ض الأمة، حول ن�ض قانون يعدل ويتمم الأمر 
واملت�صمن   ،1966 �صنة  يونيو   8 يف  املوؤرخ   ،156-66 رقم 

قانون العقوبات، و�صكرا.

املخت�صة؛  اللجنة  مقرر  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
يف  �صاهموا  الذين  اللجنة  اأع�صاء  لكافة  مو�صول  وال�صكر 
اإعداد الوثيقة التي قراأت علينا قبل قليل؛ ننتقل الآن اإىل 
النقا�ض العام، واأحيل مبا�صرة الكلمة اإىل اأول متدخل وهو 

ال�صيد عبد القادر قا�صي.

ال�شيد عبد القادر قا�شي: �صكرا �صيادة الرئي�ض؛ ب�صم اهلل 
املر�صلني،  اأ�صرف  وال�صالم على  وال�صالة  الرحيم  الرحمن 
�صيدنا حممد وعلى اهلل و�صحبه ومن تبعه باإح�صان اإىل يوم 

الدين، اأما بعد؛
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

ال�صيد معايل وزير العدل؛ حافظ الأختام، ممثل احلكومة، 
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر،

اأ�صرة الإعالم،
احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
مليئة  اأمازيغية  و�صنة  طيبة  ميالدية  �صنة  اأمقران،  اأزول 

بالأفراح والنجاحات، كل عام واأنتم بخري، اأ�صڤا�ض اأمڤاز.
�صيدي الرئي�ض املحرتم،

تعازي   - الرئي�ض  �صيدي   - لكم  اأقدم  بدء  ذي  بادىء 
احلارة على اإثر امل�صاب اجللل الذي اأ�صاب عائلتكم الكرمية 
واأن  برحمته  الفقيد  يتغمد  اأن  وجل  عز  للموىل  مت�صرع 

يرزقكم ال�صرب وال�صلوان.
اأقدم لكم كذلك  من جهة اأخرى - �صيدي الرئي�ض - 
تهانينا احلارة م�صفوعة بالتمنيات اخلال�صة بالنجاح والتوفيق 
الوطني  التجمع  كاأمينا عاما حلزب  انتخابكم  اإثر  وال�صداد، 

الدميقراطي، اإذ نعترب اأنف�صنا جزءا من هذا الكيان.
اأ�صكر معايل وزير العدل، حافظ الأختام واإطارات وزارته 
على املجهودات املبذولة، لتقدمي هذا الن�ض والعر�ض القّيم 
وكل  اللجنة  رئي�ض  لل�صيد  اأي�صا  مو�صول  وال�صكر  ملعاليه، 
التقرير  على  وخا�صة  بذلوه،  ما  كل  خالل  من  الأع�صاء، 

ال�صامل والكامل املقدم لنا.
�صيادة الرئي�ض،

زميالتي، زمالئي،
مداخلتي هذه تعترب م�صاهمة �صغرية فقط يف اإثراء هذا 
وتقنية  قانونية  م�صاهمة  �صكل  على  وتكون  املقرتح  الن�ض 
دون غريهما، كون الن�ض عرف مناق�صة وا�صعة على م�صتوى 
جهات اأخرى وم�صاركة قوية لو�صائل الإعالم الوطنية وقد 
الأبرياء  اختطاف  جانب  يف  منها  وخا�صة  الدولية،  تكون 
اأطفال عزل، ل يفقهون �صيئا من مرارة  الذي راح �صحيته 
وحالوة هذه الدنيا، اإل من جانب اللعب وال�صحك واللهو 

واملرح.
يف  امل�صاهمة  توا�صع  بكل  اأردت  ذلك،  اأجل  من  لهذا 
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الإثراء، رغم اأن ت�صريعاتنا الوطنية العامة منها اأو اخلا�صة مل 
اأ�صكال ال�صتغالل  الطفل وحمايته من كل  تغفل حقوق 

ووفرت له حقوقا نذكر من اأهمها:
- حق الطفل يف ثبوت الن�صب،

- حق الطفل يف النفقة،
- حق الطفل يف احل�صانة،
- حق الطفل يف املرياث،

- حق الطفل يف ال�صحة والتعليم والعمل،
- بالإ�صافة اإىل حقوق الأمومة والطفولة والتي تعترب من 

امل�صلمات على م�صتوى الت�صريعات والتفاقيات الدولية.
اأما القرتاحات - ال�صيد الرئي�ض املحرتم - حول تعديل 
 ،1966 يونيو   08 يف  املوؤرخ   ،158-66 رقم  الأمر  وتتميم 
واملت�صمن قانون العقوبات املوجود بني اأيدينا فهي كالتايل:

:)Les Visas( التاأ�صريات  يف   -  1
املراجع  بع�ض  باإ�صافة  القانوين،  الن�ض  بنية  تدارك 

القانونية التي مل يتم الإ�صارة اإليها منها:
�صد  التمييز  اأنواع  جميع  ملكافحة  الدولية  الإتفاقية   -

املراأة،
- اإ�صافة قانون الإجراءات اجلزائية، الذي مل يذكر هنا،

 72/02/10 يف  املوؤرخ   ،03-72 رقم  الأمر  اإ�صافة   -
املتعلق بحماية الطفولة واملراهقة.

اأما فيما يخ�ض - �صيدي الرئي�ض - �صلب الن�ض )بالن�صبة 
لفئة الق�صر(، فاإن امل�صروع املطروح للنقا�ض وامل�صادقة يفتقر 
- ح�صب ظني - للمعايري املو�صوعية والأ�ص�ض القانونية التي 
فئة  ت�صريعات ح�صا�صة ومهمة تخ�ض  تقوم عليها  اأن  يجب 
الق�صر، �صواء كانوا متهمني اأو �صحايا، فالن�ض املقرتح يعترب 
التمييز  �صن  حتديد  يف  املقارنة  للت�صريعات  بالنظر  ا�صتثناًء، 
القانونية  الن�صو�ض  اإىل  الن�صجام  عدم  من  حالة  وي�صيف 
72-03 من حيث  رقم  الأمر  اأحكام  بها، ل�صيما  املعمول 
�صن التمييز، ف�صال عن كونه يعطي تف�صريا مقنعا للتعديل 
املراد اإدخاله ل�صن التمييز ول ي�صمل اإ�صافة مهمة للمنظومة 
مع  من�صجم  غري  كونه  عن  اأي�صا  ف�صال  الوطنية،  الت�صريعية 
بع�ض الأحكام اخلا�صة بفئة الأحداث التي ت�صمنها قانون 
خمتلف  بتحديد  يتعلق  فيما  ل�صيما  اجلزائية،  الإجراءات 
اإىل  املميز  الطفل  اإىل  التمييز  عدمي  من  القا�صر،  مراحل 

الطفل البالغ �صن الر�صد اجلزائي.
يف  الر�صد  �صن  يف   - الرئي�ض  �صيادة   - اخلو�ض  اإن 

ر، ينبغي اأن تكون مبنية  الت�صريعات التي تخ�ض فئة الُق�صّ
تخ�ض  حمددة  معايري  بو�صع  ت�صمح  تقنية،  درا�صات  على 
�صن الر�صد املدين، اجلزائي، التجاري، ومن ثم نخل�ض اإىل 
كون القرتاح املطروح للنقا�ض وامل�صادقة على م�صمون املادة 
49 التي حتدد �صن التمييز بـ 10 �صنوات، هو اقرتاح لي�ض له 
ما يربره من الناحية الواقعية ولي�ض له ما يوؤ�ص�صه من الناحية 

القانونية ومل تاأخذ به الت�صريعات.
�صيادة الرئي�ض،

زميالتي، زمالئي،
عمل  �صميم  من  كانت  واإن  الق�صر،  فئة  حماية  اإن 
فاإن  الزجر،  على  القدرة  من  لها  ملا  العمومية  ال�صلطات 
املجتمع بجميع اأطيافه ل�صيما الآباء والأو�صياء وبقية اأفراد 
الأ�صرة معنيون بها، ويتعني جت�صيد ذلك يف �صكل عقوبات 
جزائية لردع التق�صري والإهمال، هذا ما اأدى اإىل خلق جو 

يدفع بالقا�صر اإىل اجلرمية اأو اأن ي�صبح �صحية لها.
وعليه، اأرجو اإ�صافة فقرة ثانية يف ن�ض املادة، جترم كل من 
يلجاأ اإىل الت�صول، با�صتعمال الأ�صخا�ض ذوي الحتياجات 

اخلا�صة والتي مل ي�صر اإليها من طرف الن�ض املقرتح.
�صيدي الرئي�ض،

زميالتي، زمالئي،
اأ�صافت  فقد  مكرر،   293 املادة  مناق�صة  يخ�ض  فيما  اأما 
اأو ظروفا م�صددة، تتعلق  اأعاله ظرفا م�صددا  املادة املذكورة 
من  الغر�ض  كان  اأو  اجلن�صي  العنف  اأو  التعذيب  مبمار�صة 
اخلطف ت�صديد فدية اأو تنفيذ �صرط اأو اأمر، وقد اأغفل الن�ض 
اإدراج اأنواع العنف املعنوي الذي قد يتعر�ض له ال�صخ�ض 
حياته  اأو  ممتلكاته  اأو  اأ�صرته  اأفراد  مي�ض  قد  الذي  املختطف 
اخلا�صة اأو املهنية اأو الجتماعية، ومن ثّم نقرتح اأي�صا جترمي 
�صلب  يف  الت�صديد  ظروف  من  كظرف  املعنوي،  العنف 

الن�ض املقرتح.
�صيدي الرئي�ض،

ت�صمن الن�ض املقرتح ت�صديد العقوبة وجعلها من 10 اإىل 
والثانية  الأوىل  الفقرة  219، يف  املادة  فيما يخ�ض  �صنة   20
واعتماد  الثالثة،  للفقرة  بالن�صبة  املوؤبد  ال�صجن  وجعلها 
�صهر كحد لت�صديد العقوبة، دون تو�صيح اأو �صرح للمعايري  
باعتبار  ال�صن  اإعادة حتديد  اإىل  هناك حاجة  ولي�ض  املقارنة، 
الهدف  واأن  خا�صة   ،156-66 رقم  الأمر  ت�صمنها  قد  اأنه 
النتيجة،  هذه  يحقق  ل  املقرتحة  التعديالت  من  املتوخى 
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بل يذهب عك�صها.
�صيدي الرئي�ض،

زميالتي، زمالئي،
فيما يخ�ض مناق�صة م�صمون املادة 159 مكرر:

فعل  بتجرمي  يتعلق  للنقا�ض،  املعرو�ض  القرتاح  اإن 
الت�صول با�صتعمال قا�صر مل يكمل �صن الثامنة ع�صرة، مع 
اإدراج ظرف ت�صديد يف حالة �صدور الفعل من اأحد اأ�صول 
القا�صر اأو ممن له �صلطة عليه، وذلك بغر�ض حماية القا�صر 
من ال�صتغالل، ومن ثّم توفري حماية له من الظروف التي 
الت�صول  اأن  غري  �صخ�صيته،  تكوين  على  التاأثري  �صاأنها  من 
فعل جّمرم، كما ن�صت عليه املادة 195 من قانون العقوبات، 
ومن ثّم فاحلدث يف مثل هذه احلالت يكون متهما، فقبل 

اأن يكون جمرما يكون متهما.
لهذا ن�صري اإىل حالة الزدواجية التي يكون عليها باعتباره 
�صحية ومتهما يف نف�ض الوقت، وهذه حالة من الغرابة يتعني 
قام  من  كل   ...« عبارة  اإ�صافة  ُيقرتح  وعليه  فيها،  التفكري 
تنتفي  ثّم  ومن  ر�صاه...«  دون  قا�صر  با�صتعمال  بالت�صول 
امل�صوؤولية اجلزائية عن اأي قا�صر مت اإجباره على فعل الت�صول.
ذوي  حماية  اإدراج   - الرئي�ض  �صيادة   - نقرتح  كما 

الحتياجات اخلا�صة من ال�صتغالل يف الت�صول.
اأكتفي بهذا - �صيدي الرئي�ض - واأترك املجال للزمالء، 

و�صكرا لكم.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد القادر قا�صي؛ والكلمة 
الآن لل�صيد خمتار �صي يو�صف.

الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  يو�شف:  �شي  خمتار  ال�شيد 
اأ�صرف  وال�صالم على  الرحيم، وال�صالة  الرحمن  ب�صم اهلل 

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

ال�صيد معايل وزير العدل، حافظ الأختام،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة،

اأ�صرة الإعالم،
احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
يهدف هذا القانون املعدل واملكمل لالأمر رقم 66 - 156، 
 ،1966 جوان   08 املوافق   1386 عام  �صفر   18 يف  املوؤرخ 

هذا  يف  املوجود  الفراغ  مللء  العقوبات،  قانون  واملت�صمن 
القانون وذلك من اأجل التكيف مع الو�صع احلايل ملواجهة 
تطور اأ�صكال الإجرام التي ُتهدد اأمن و�صالمة اأفراد املجتمع، 

خا�صة الق�صر.
ال�صيد الرئي�ض،

عرف قانون العقوبات خالل ال�صنوات الأخرية تعديالت 
متتالية، ا�صتلزمتها املرحلة والظروف املت�صارعة، كان اآخرها 
يف �صنة 2009 وكل هذه التعديالت هي من اأجل اإحداث 
الإجرام  للمواطنني، من مظاهر  القانونية  املزيد من احلماية 
ظاهرة  مقدمتها  ويف  املجتمع،  يف  ظهرت  التي  املتنوعة 
اختطاف الأطفال، وياأتي جترمي هذه الظاهرة يف اإطار تكييف 
�صادقت  التي  الدولية  التفاقيات  مع  الوطني  الت�صريع 
اجلزائري  املجتمع  �صهدها  التي  والتغريات  اجلزائر،  عليها 
م�صتحدثات  يواكب  جلعله  اأحكامه  بع�ض  مراجعة  فر�صت 
من املجتمع ومنها تلك املتعلقة بالق�صاء على جميع اأ�صكال 
الق�صر،  وت�صرد  والت�صول  واختطافه،  الطفل  �صد  التمييز 
ت�صديد  اأجل  الأطفال من  وبيع  للخطر  وتعري�صهم  وتركهم 
العقوبات ومراجعة مدة ال�صجن املوؤقت �صد من يت�صبب يف 

هذا الإجرام.
ال�صيد الرئي�ض،

اأ�صري  حميط  توفري  على  احلر�ض  ال�صروري  من  كان 
واجتماعي يكفل منوه الطبيعي وتوازنه الجتماعي بقوانني 
ت�صمن له احلماية �صد كل ما ميكن اأن مي�ض ب�صخ�صه وحقوقه، 
وقد جتلى الهتمام الذي توليه الدولة اجلزائرية بالطفولة من 
خالل ت�صريعاتها، اإذ كفل لها د�صتور 1966 احلق يف احلماية 
ال�صحية،  والرعاية  الرتبية  وح�صن  والنفقة  التعليم  وجمانية 
املت�صمن   ،1966 �صنة  قانون  القوانني، خا�صة  ودعمته كل 
�صن  دون  لالأطفال  خا�صة  تدابري  اأفرد  الذي  العقوبات، 
13 �صنة  الثالثة ع�صرة )13(، وعقوبات خمففة للق�صر بني 

و18 �صنة.
ال�صيد الرئي�ض،

اإن تنفيذ حكم الإعدام يف حق مرتكبي جرمية اختطاف 
الوحيد  احلقيقي  وال�صمان  الو�صيلة  هي  وقتلهم  الق�صر 
للق�صاء على الإجرام، وتطبيق هذا احلكم له فوائد عديدة 

نذكر منها:
تورط  من  مينع  الذي  هو  العقاب  من  اخلوف   -  1

البع�ض يف ال�صلوك الإجرامي،
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الفو�صى  ت�صود  املجرمني  عن  العقاب  اأ�صقط  اإذا   -  2
وتتزايد وتتطور اجلرمية.

ب�صبب  م�صتمر  ارتفاع  الإجرام يف  اإن حركة  اأقول   -  3
املنظمات  بفعل  املجرمون  به  يتمتع  اأ�صبح  الذي  الدلل 
اجلرمية  مكافحة  عملية  تنجح  اأن  ميكن  ول  الإن�صانية، 
بالتخفي�ض وبالتقليل منها اإىل احلد الذي ي�صعر فيه النا�ض 
على  وال�صعوب  احلكومات  جهود  بتظافر  اإل  التام  بالأمن 
والإ�صالح  العالج  غاية  اإىل  الوقاية  من  امل�صتويات،  جميع 

مرورا بالعقاب ال�صارم.
ال�صيد الرئي�ض،

اأتكلم عن معي�صة املجرمني امل�صجونني يف الوقت احلايل 
فهي �صلبية كثريا.

لأن  رادعة،  عقوبة  ي�صكل  ل  ذاته  حد  يف  ال�صجن  اإن 
من �صاأن العقوبة الرادعة الأمل، واأن تنفذ اأمام النا�ض، لكن 
هل ي�صبب ال�صجن اليوم اأملا؟ اأنا اأقول خطاأ، ال�صجون اليوم 
تتوفر على مرافق ل تتوفر يف البيت اأو البيئة التي يحيا فيها 
اأو يعي�ض فيها املجرم، مما يجعل ال�صجن يغوي بالإجرام ل 
مانعا منه، وقد نالت ال�صجون يف ال�صنوات الأخرية حت�صنا، 
اإذ حت�صن الغذاء والك�صاء واأن�صئت املطاعم، واأبيح التدخني، 
الزيارات  ت�صهيل  ال�صينمائية،  والأفالم  التلفزيون  واأدخل 
واألغيت كذلك املراقبة الإدارية، وكثري ممن اأطلق �صراحه يف 

ال�صباح األقي القب�ض عليه يف امل�صاء!!
اإن الواقع اليوم يجعل ال�صجن ي�صاهم يف الف�صاد اأكرث من 
الإ�صالح، بل ميكن اأن يوؤدي دور املدر�صة يف تعليم فنيات 
الإجرام ب�صبب اجلمع بني فئات خمتلفة من املجرمني، وكل 
واحد ميكن اأن يتعلم من غريه، فال�صارق الب�صيط قد يتحول 

اإىل ل�ض حمرتف.
اإذن، اأمتنى يف اأقرب وقت اأن يعدل قانون ال�صجون حتى 

تكون اإجراءات ردعية اأكرث لهوؤلء املجرمني.
هي   - الوزير  ال�صيد  املحرتم،  الرئي�ض  �صيدي   - تلكم 
بهذا  واأكتفي  اأعرّب عنها،  اأن  اأردت  التي  بع�ض املالحظات 
وال�صالم  الإ�صغاء،  ح�صن  على  اجلميع  اأ�صكر  كما  القدر، 

عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يو�صف؛  �صي  خمتار  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
الكلمة الآن لل�صيد عبد الباهي مر�صلي.

الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  مر�شلي:  الباهي  عبد  ال�شيد 
�صيدنا  على  وال�صالم  وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم 

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

ال�صيد معايل وزير العدل، حافظ الأختام املحرتم، ممثل 
احلكومة،

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

ال�صادة احل�صور،
ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته، ثم اأما 

بعد؛ 
فهذه مداخلة مني فيما يتعلق بقانون العقوبات، املوؤرخ 
يف 18 �صفر عام 1386 هـ واملوافق 08 يونيو �صنة 1966م، 

واملت�صمن قانون العقوبات.
الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  الكرمية:  الآية  من  انطالقا 
اهلل  �صدق  الألباب«  اأويل  يا  حياة  الق�صا�ض  يف  »ولكم 

العظيم.
نفهم من ذلك اأنه ل يخلو زمان ول مكان - فيه ب�صر- 
عليه،  وجْمني  جاين  ومظلوم،  ظامل  عن�صرين:  وجود  من 
وانطالقا من احلديث القد�صي »يا عبادي اإين حرمت الظلم 

على نف�صي وجعلته بينكم حمرما األ فال تظاملوا«.
ومبا اأن دين الدولة هو دين الإ�صالم احلنيف، ينبغي اإذن 
ا�صتنباط الأحكام من ال�صرع، ثم �صياغتها يف �صكل مواد 

حتت عنوان قانون كذا، متاما مثلما نحن عليه.
اأعود اإىل ما اأ�صرت اإليه يف العن�صرين:

- قلت: ظامل ومظلوم وحتى تت�صح ال�صورة اأقول هكذا: 
ظامل وظامل، مثال ظامل درجة اأوىل، فهذا ظامل م�صتبد وظلمه 
وا�صح، فهو اإذن ظلم مع �صبق الإ�صرار والرت�صد، فهذا ظلم 

ي�صتحق �صاحبه اأق�صى العقوبات.
وظامل درجة ثانية، وهو ظلم عن جهل اأو غري ق�صد، فهذا 
اأي�صا ظلم ي�صتحق �صاحبه العقوبة، ولرجال العدالة يف ذلك 

نظر، ح�صب ما ي�صمح به القانون من تخفيف العقوبة.
�صيدي الرئي�ض،

ال�صيد معايل وزير العدل،
ال�صادة الزمالء،

اأيها احل�صور الكرمي.
هذا وبعد اطالعنا على القوانني ال�صادرة عام 1386 هـ 
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املوافق 08 يونيو �صنة 1966 م وكذا القوانني التي اأ�صيفت 
واملوافق  هـ   1418 عام  احلجة  ذي  �صهر  من   25 تاريخ  يف 
وما  بعدها  جاء  وما  م   1998 ل�صنة  اأبريل  �صهر  من   22
بع�ض  يف  النظر  اإعادة  من  لبد  اأنه  اأرى  ُعّدل،  اأو  اأ�صيف 
اإعادة  اإلزامية   - �صراحة  وبكل   - اأرى  بل  القوانني،  هذه 
�صياغة بع�ض هذه املواد ب�صكل مفهوم ووا�صح وجلي ولبد 

- �صيدي الرئي�ض - من و�صع النقاط على احلروف.
وح�صن  جالء  لعدم  بع�صها،  اأمام  كثريا  مرتدد  اأجدين 
الروؤيا، وعلى �صبيل املثال: يف ال�صفحة رقم )04( عند ذكر 
القا�صر  اجلزائية  للمتابعة  يكون حمال  »ل   )49( رقم  املادة 
الذي مل ُيكمل ع�صر )10( �صنوات... اإىل غاية  ل يكون 
اإل حمال للتوبيخ« اإىل غاية هذه النقطة ل اعرتا�ض؛ ولكن 
فيما يلي بعد ذلك يقول ن�ض املادة: »ويخ�صع القا�صر الذي 
يبلغ �صنه من 13 اإىل 18 �صنة اإما لتدابري احلماية اأو للتهذيب 

اأو لعقوبات خمتلفة«.
 18 اإىل غاية  نفهم  13 �صنة ومل   طّيب، فهمنا من �صنة 
�صنة، هنا بيت الق�صيد - اأيها ال�صادة وال�صيدات - لبد من 
ف�صل بني من �صنة 13 اأو اأقل، وبني من �صنة 18 �صنة، اأرى 
اأن من بلغ �صنه 18 �صنة قد بلغ، بناء على ما جاء يف ديننا 
بالن�صبة  هذا  ال�صن،  هذه  قبل  يبلغ  من  هناك  بل  احلنيف، 
للرجل، اأما بالن�صبة للمراأة فهي تبلغ قبل ذلك وللعلماء يف 

ذلك تف�صيل.
يخول  األ  املثال،  �صبيل  وعلى  يذكر،  بال�صيء  وال�صيء 
الثامنة  بلغ �صن  الت�صويت يف النتخابات ملن  القانون حق 

ع�صرة )18(؟
اأما يف ال�صفحة رقم )05( اأجد عبارة: بالن�صبة للجرائم 
يجوز  اأمنية  فرتة  على  �صراحة  فيها  القانون  ين�ض  مل  التي 
مدتها  للحرية،  �صالبة  بعقوبة  فيها  حتكم  التي  احلكم  جلهة 

ت�صاوي اأو تزيد عن )05( �صنوات«.
 اأت�صاءل هنا - �صيدي الرئي�ض - ما هي هذه اجلرائم التي 

مل ين�ض القانون فيها �صراحة!؟
واخلال�صة - �صيدي الرئي�ض، اأيها ال�صادة وال�صيدات - 
اأرى اأن هناك عدة فراغات يف هذا القانون، كما اأرى اأنه من 
هذا،  مثل  ال�صرع يف  يقوله  ما  اإىل  الرجوع  جدا  ال�صروري 

ومن خالل ذلك يتجلى احلق لذي عينني.
�صكرا على ح�صن الإ�صغاء وال�صالم عليكم ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته.

مر�صلي؛  الباهي  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
الكلمة الآن لل�صيد عبا�ض بوعمامة.

ال�شيد عبا�ص بوعمامة: �صكرا لل�صيد الرئي�ض؛ ب�صم اهلل 
الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيد معايل وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل احلكومة،

زميالتي، زمالئي،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل جميعا.
الن�ض  هذا  تقدمي  على  الوزير  ملعايل  اأتقدم  بداية،  يف 
على  واأع�صائها  اللجنة  رئي�ض  لل�صيد  مو�صول  وال�صكر 

املجهودات املبذولة.
�صيدي الرئي�ض،

تدخلي هذا �صيكون خمت�صرا جدا وذا طابع اجتماعي، 
وبع�ض القرتاحات.

الأحكام،  من  جملة  العقوبات  قانون  ن�ض  اليوم  تناول 
التي  اجلديدة  اجلرائم  بع�ض  على  العقوبات  ت�صديد  ق�صد 
ظهرت يف جمتمعنا، مع التطور الب�صري والتكنولوجي، على 
�صبيل املثال: اختطاف الأطفال واجلرمية �صد الق�صر وجترمي 

التمييز.
�صيدي الرئي�ض،

معايل الوزير،
اأثمن ما جاء يف ن�ض هذا القانون من ت�صديد العقوبات 

على مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية.
من  كان  اأنه  فرنى  الأطفال،  لختطاف  بالن�صبة  اأما 

الواجب تطبيق حكم الإعدام.
وهذه بع�ض القرتاحات يف قانون العقوبات التي نرى اأنه 

كان من ال�صروري اإعادة النظر فيها:
العقوبات  قانون  يف  املواد  بع�ض  يف  النظر  اإعادة   -  1
اأق�صى  مناطق  يف  خا�صة  واجلمارك،  للتهريب  بالن�صبة 
القا�صي يف بع�ض  اجلنوب، حيث لي�ض من املعقول تقييد 
املواد التي تن�ض على اأن العقوبة تكون من عامني اإىل خم�ض 
�صنوات اأو من خم�ض �صنوات اإىل ع�صر �صنوات، حيث نرى 
للحكم  للقا�صي  التقديرية  ال�صلطة  اإعطاء  الواجب  من  اأنه 
خ�صو�صية  مراعاة  مع  العقوبة،  تطبيق  يف  منا�صبا  يراه  فيما 
بني  املقارنة  املعقول  من  لي�ض  املثال،  �صبيل  على  املناطق 
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تهريب حاوية اأو �صاحنة وبني تهريب حقيبة اأو األب�صة.
2 - اإعادة النظر يف ت�صكيلة املحاكم اجلنائية، مبا يتالءم 
منها  يتعلق  ما  خا�صة  اجلرمية،  تعرفها  التي  والتطورات 
هيئة  يف  معينة  �صروط  توفر  يتطلب  ما  وهو  باملعلوماتية، 

املحلفني واإعطاء م�صداقية للمحلفني.
كما يجب اإجراء دورات تكوينية واأيام درا�صية للمحلفني 
للم�صوؤولية  مدركني  ليكونوا  اجلنائية،  املحاكم  يف  ودورهم 
التي هي على عاتقهم، مثل الو�صطاء على م�صتوى املحاكم.
الطعن  حق  ممار�صة  اآجال  يف  النظر  اإعادة  �صرورة   -  3
اجلنوب،  كاأق�صى  البعيدة  املناطق  العتبار  بعني  والأخذ 
ملا يعرفه من بعد امل�صافات وقلة و�صائل النقل، لهذا نقرتح 

زيادة اآجال حق الطعن يف مناطق وليات اأق�صى اجلنوب.
�صيدي الرئي�ض،

معايل الوزير،
عامة  اجلنوب  اأق�صى  �صكان  اأتعب  الذي  الن�صغال  اأما 

و�صكان ولية اإليزي خا�صة فهو:
نرجو الأخذ بعني العتبار بعد امل�صافات لتحويل املحكوم 
عليهم والأخذ يف احل�صبان اأن العقوبة ت�صلط على املحبو�ض 
الذي ياأخذ عقابه، لكن ل ميكن اأن ميتد هذا العقاب لذويه 
اأو اأقاربه، فمن غري املمكن انتقال اأحد من اإليزي اإىل ب�صكرة 
عن  تبعد  ب�صكرة  ولية  اأن  العلم  مع  ابنه  لزيارة  اأو خن�صلة 
معايل  كذلك؛  وخن�صلة  كلم   1600 بحوايل  اإليزي  ولية 
اجلنوب،  اأق�صى  مناطق  خ�صو�صية  مراعاة  نرجو  الوزير، 
لأن امل�صجون عندما يكون بولية ورڤلة ثم يحول اإىل ولية 
غرداية، واأنت تعلم اأن امل�صافة بني الوليتني تبلغ 80 كلم، 
اإىل  ويحول  اإليزي  ولية  يف  م�صجون  يحاكم  عندما  ولكن 
�صجن بولية ب�صكرة مب�صافة 1600 كلم، مع العلم اأن اأقرب 
ولية لإليزي هي ورڤلة وامل�صافة بينهما 1050 كلم، قلت: 
انتقال اأحد من اإليزي اإىل ب�صكرة اأو خن�صلة من اأجل زيارة 
اإبنه املحكوم عليه باإليزي بالرغم من وجود موؤ�ص�صة عقابية 
ملعايل  اقرتاحنا  نقدم  وعليه  النزلء،  من  كبري  لعدد  تت�صع 
الوزير للنظر يف هذه العراقيل التي ل تزيد املواطن اإل كرها 
التي  املزرية  الجتماعية  احلالت  عن  ناهيك  مل�صوؤوليه، 
تفعل من  اأن  لعائلة  فكيف  اجلنوب،  اأق�صى  �صكان  يعانيها 
اأجل زيارة ابنها يف ال�صجن؟ ولكي تكون على علم - معايل 
الوزير - فاإن اأي �صخ�ض يريد  التنقل من ولية اإليزي اإىل 
خن�صلة اأو ب�صكرة، يكلفه التنقل على الأقل مبلغ 70.000 

اأنهم  تعرف  واأنت  الوليات،  هذه  يف  اأياما  واملكوث  دج 
عندما ينتقلون من اإليزي اإىل ورڤلة فاأقل ما ميكن ا�صتغراقه 
يف ال�صفر هو ثالثة اأيام، من اأجل الذهاب والإياب وتكلفهم 

اأموال هم يف حاجة اإليها يف م�صائل العي�ض الكرمي.
ان�صغايل هذا حمل اهتمام  اأن يكون  اأرجو  ويف الأخري، 

معايل الوزير، و�صكرا على كرم الإ�صغاء وال�صالم عليكم.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبا�ض بوعمامة؛ والكلمة 
الآن لل�صيد حممد الطيب الع�صكري.

ال�شيد حممد الطيب الع�شكري: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ 
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�صيد الفا�صل، رئي�ض جمل�ض الأمة،
ممثل  الأختام،  حافظ  العدل،  وزير  الفا�صل،  ال�صيد 

احلكومة،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة،

اأ�صرة الإعالم،
اأيها اجلمع الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
اأود اأن نرحب ونبارك هذا القانون  اأول وقبل كل �صيء 

ونوؤكد دعمنا ملكافحة اجلرمية ومعاقبة مرتكبيها.
تعديل  فاإن  الوزير،  معايل  ال�صيد  مداخلة  يف  جاء  كما 
قانونية  »اآليات  اإن�صاء  اإىل �صرورة  ي�صتجيب  القانون اجلنائي 
باختطاف  املتعلقة  تلك  ول�صيما  اجلرمية،  ملكافحة  فعالة« 

الأطفال.
حماية  اأ�صا�صا  ي�صتهدف  الذي  اجلنائي  القانون  هذا 
اأعمال اخلطف وا�صتغاللهم يف الت�صول، اأعطى  الق�صر من 

اأكرث �صرامة يف العقوبات ملرتكبي هذه اجلرائم.
�صواء  التعديالت  حيث  من  الأربعة  املجالت  ونثمن 

فيما يخ�ض:
- تعزيز حماية الق�صر،

- تدعيم الأحكام املتعلقة مبكافحة الإرهاب،
- جترمي التمييز،

مع  وتكييفها  اجلرائم  بع�ض  �صد  العقوبات  تعزيز   -
التفاقية حول حقوق الطفل والربوتوكول املتعلق باملعاملة 
2000 والذي  مع الأطفال وا�صتغاللهم الذي متت يف عام 

اعتمدته اجلزائر.
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هذا فيما يخ�ض اجلانب الإيجابي فال غبار عليه.
اأود اأن اأطرح بع�ض النقاط التي اأظن اأنها ت�صتحق فتح 

باب للنقا�ض حولها: 
وزير  ل�صان  اأو كما جاء على  اللجنة  تقرير  كما جاء يف 
اإلغاءها،  اأو  الإعدام  عقوبة  على  الإبقاء  اأن  اأظن  العدل، 
كل  على  للنقا�ض  وا�صع  باب  فتح  ي�صتحق  مو�صوع  هو 
يف  الأو�صاع  اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  امل�صتويات، 
تزال  فال  الدولية،  املعايري  مع  عموما  تتطابق  ل  ال�صجون 
وم�صكلة  املوؤ�ص�صات،  من  العديد  يف  الكتظاظ  م�صكلة 
الحتياطي  للحجز  ال�صتخدام  عن  ناجتة  جزئيا  الكتظاظ 

املبالغ فيه.
يف الواقع، احلجز الوقائي اأو الحتياطي من املفرت�ض اأن 
يكون ا�صتثنائيا، واأحيانا ا�صتخدامه من قبل الق�صاة مبالغ 
اأن  دون  ل�صنوات  ال�صجون  يف  ال�صجناء  بع�ض  يبقى  فيه، 
يجري احلكم، والآلف من املعتقلني باقون يف ال�صجون من 
دون حماكمة، وهذا ي�صبب و�صعية ل ميكن حتملها من قبل 
املعنيني اأو اأ�صرهم، ومع ذلك عندما يكون املتهم قد حت�صل 
على الرباءة من قبل احلكم بعد احلب�ض الحتياطي، فال يتم 
تعوي�صه حتى من اجلانب املعنوي بحيث يخ�ص�ض له عدة 
ولكن  احتياطيا،  ويعتقل  يتهم  عندما  اجلرائد  يف  مقالت 
ل يخ�ص�ض له مقال واحد عندما يح�صل على الرباءة من 

قبل احلكم!
�صيدي معايل الوزير،

احلب�ض  اإلغاء  اإمكانية  القانون  هذا  يف  يدر�ض  مل  ملاذا 
يف  اأعلنتم  كما  الرباءة،  قرينة  على  واحلفاظ  الحتياطي، 

اإحدى ت�صريحاتكم ال�صابقة؟
ومن جهة اأخرى جند م�صكلة اأخرى اأود طرحها، هو اأن 

العدالة تنطق بال�صجن بطريقة اآلية جدا.
ينطق  ولكي  اآلية جدا،  بطريقة  بال�صجن  تنطق  العدالة 
يكون  اأن  ينبغي  بال�صجن،  احلكم  غري  اآخر  �صيء  باأي 
للق�صاة املزيد من الوقت لدرا�صة كل حالة، ولدرا�صة جميع 
ل�صيق  ويقال  ل�صخ�ض معني،  اتخاذها  التي ميكن  التدابري 

الوقت، ي�صبح ال�صجن احلل التلقائي.
العدالة تنطق بال�صجن بطريقة اآلية جدا، لأنها تتعر�ض 
ولهوؤلء  الإعالم،  وو�صائل  العام  الراأي  من  ل�صغوطات 
يبدو ال�صجن يف كثري من الأحيان احلل الوحيد والأمثل 
والقادر على معاقبة املجرمني، لينظر اإىل العديد من البدائل 

املوجودة يف عقوبة ال�صجن لوقف التنفيذ مع الو�صع حتت 
املراقبة واخلدمة للمنفعة العامة اأو الأ�صغال ال�صاقة.

كلها  هي  الختيار  مع  التاأجيل  اأو  امل�صروط  الإفراج 
الإجرام،  اإىل  العودة  مكافحة  كفاءتها يف  واأثبتت  موجودة 

ولكن يبدو اأنها مل تقبل.
هذا كل ما لدي من مالحظات بخ�صو�ض هذا القانون، 
اأ�صكركم على ح�صن الإ�صغاء، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد الطيب الع�صكري؛ 
والكلمة الآن لل�صيد �صليمان كرومي.

ال�شيد �شليمان كرومي: �صكرا �صيدي الرئي�ض.
�صيدي رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل احلكومة،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر،

اأ�صرة الإعالم،
اأيها احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل.
قبل تقدمي مداخلتي هذه اأود اأن اأتقدم بتعازي اخلال�صة 
اإثر فقدان اأخيكم رحمة اهلل عليه  ل�صيادة الرئي�ض املحرتم 

واأ�صكنه ف�صيح جنانه.
�صيدي الرئي�ض،

�صيدي الوزير،
اإن حماية الطفل اأ�صبحت ت�صكل يف ال�صنوات الأخرية 
حتى  واإمنا  لالأولياء،  بالن�صبة  فقط  لي�ض  رئي�صيا،  هاج�صا 

بالن�صبة لل�صلطات العمومية.
املنزل  من  )الق�صر(  الأحداث  هروب  مثل  ظواهر  اإن 
العائلي واختطاف الأطفال والعتداءات مبختلف اأ�صكالها 
الأحداث  وجنوح  الفردية  والنتحارات  الطفولة  على 
ولالأ�صف   - اأ�صبحت  الرذيلة،  �صبكات  يف  وا�صتخدامهم 
الجتماعية يف  احلياة  م�صاهد  من  يوميا  م�صهدا  ت�صكل   -

بالدنا اجلزائر.
�صيدي الرئي�ض،

�صيدي الوزير،
معزولة،         ا�صتثنائية  ظواهر  باأنها  القول  يف  تعنتنا  لطاملا 
ل متت ب�صلة لأخالقنا ومرجعيتنا الدينية والثقافية، اإل اأنه 
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اجتماعية  اإ�صكالت  اأ�صحت  باأنها  اليوم  العرتاف  علينا 
�صيا�صات  اإطار  يف  وفعالة،  �صريعة  معاجلة  تقت�صي  واقعلية، 
مع  التعامل  يف  ال�صتمرار  يتم  حيث  متنا�صقة،  عمومية 
اأن  تعدو  ل  وظرفية،  فرعية  بحلول  اخلطرية  التطورات  هذه 
املد  هذا  مواجهة  على  قادرة  غري  مرتددة  حماولت  تكون 
واإبراهيم  هارون  الطفلني  مقتل  اإن  املت�صاعد.  الجتماعي 
مبدينة ق�صنطينة، وكذلك اإبن الأ�صتاذ القاطن يف ولية ب�صار 
مل اأتذكر اإ�صمه وبعدهم اأطفال اآخرون، وما كان له من وقع   
- �صيدي الرئي�ض - على كل ال�صعب اجلزائري، نظرا لب�صاعة 
والالاأخالقية  الإجرامية  بال�صلوكيات  وارتباطها  اجلرمية 
على  اجل�صدي  والعتداء  املخدرات  كتعاطي  الأخرى، 
الأطفال والتفكك الأ�صري لعائالت كان لهما الوقع الأكرب 

الذي دعا ال�صلطات العمومية لالهتمام بهذه الظاهرة.
وال�صيد الوزير الأول تف�صل م�صكورا لفتح امللف �صمن 
العديد  واقرتحت  املو�صوع  متعنت يف  م�صرتكة  وزارية  جلنة 

من احللول التي هي قيد التنفيذ.
ولقاوؤنا اليوم ياأتي لتثمني هذا العمل اجلاد والإ�صهام يف 
اإثرائه، عمال على �صمان احلماية الالزمة لأطفالنا وال�صماح 
لهم بالنمو يف بيئة �صوية، �صواء يف اإطار اخللية العائلية اأو يف 

احلي اأو املدر�صة اأو املجتمع ككل.
من  ولبد  بدايتها  يف  وهي  كارثة  لي�صت  الو�صعية  اإن 
ب�صرعة  الو�صع  لتدارك  من�صقة  ومنهجية  جذرية  اإجراءات 
عدة  نثري  امل�صعى  هذا  و�صمن  عادي،  و�صع  اإىل  والرجوع 
حمتملة  وم�صارات  طرق  مبثابة  تكون  اأن  ميكن  ت�صاوؤلت، 

بحلول جذرية.
امل�صوؤولية  يكر�ض  الطفل،  حلماية  قانون  من  نحن  فاأين 
الأدبية والقانونية للوالدين؟ ويقدم احلماية الالزمة للطفل 

يف كل املجالت؟
واأين نحن من حماية الطفل يف املدر�صة، داخل موؤ�ص�صاتنا 

ويف املحيط املبا�صر له!؟
فكيف ميكننا اأن نعزز من فعالية اأجهزة الأمن العمومي، 

للوقاية من الأعمال الإجرامية التي يقع �صحيتها اأطفالنا؟
ال�صلطات  فقط  تخ�ض  ل  امل�صاألة  هذه  لكون  ونظرا 
بدورنا  نطرح  اأن  فعلينا  للدولة،  اأجهزة  ب�صفتها  العمومية، 
م�صاركة  تنظيم  كيفية  حول  واجلوهري،  الأ�صا�صي  ال�صوؤال 
عرب  ل�صيما  اأطفالنا،  حلماية  واملدين  ال�صيا�صي  املجتمع 
�صبكات الإ�صغاء الجتماعي ومنظمات احلماية الجتماعية 

التي تلعب الدور الأكرب يف ترقية العمل اجلواري، مع خمتلف 
الفئات اله�صة املعر�صة للمخاطر الجتماعية و�صكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد كرومي؛ بودي اأن اأ�صكر 
كل الذين عربوا عن تعاطفهم مع عائلتي، واأقول لهم اإنني 
اأ�صكر اجلميع ولكن بودي اأي�صا اأن يكون النقا�ض يف �صلب 
م�صروع  مناق�صة  على  اجلميع  يركز  واأن  اجلل�صة  مو�صوع 

القانون املعرو�ض علينا اليوم، و�صكرا للجميع.
الكلمة الآن لل�صيد مو�صى متدرتازة.

ال�شيد مو�شى متدرتازة: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ ب�صم اهلل 
الرحمن الرحيم.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة،
ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام،

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

�صالم اهلل عليكم، اأزول فالون.
اليوم نحن ب�صدد مناق�صة م�صروع تعديل قانون العقوبات 
الذي يدفعنا اإىل اإبداء بع�ض املالحظات حول م�صمونه لعل 

اأهمها ما يلي:
املالحظة الأوىل: تتعلق بالأ�صباب احلقيقية التي دفعت 
الأ�صباب  اإىل  فبالعودة  التعديل،  هذا  اقرتاح  اإىل  باحلكومة 
جند  الأ�صباب،  عر�ض  عنوان  حتت  امل�صروع  يف  املذكورة 
ت�صريعنا  تكييف  هو   - اعتقادنا  يف   - الرئي�صي  ال�صبب  اأن 
التي  الدولية  واملعاهدات  التفاقيات  اأحكام  مع  الوطني 
امل�صادقة  تواريخ  اإىل  بالعودة  لكن  اجلزائر،  عليها  �صادقت 
على هذه التفاقيات، فنجد اأن اأحدثها هو يف �صنة 2006، 
بينما املعاهدات الأخرى فيعود تاريخها اإىل �صنوات 1966، 
األي�ض  وهو:  �صوؤال  نطرح  وهنا   2000 و�صنة   1998  ،1992
ال�صبب احلقيقي هو رد فعل احلكومة على الهول الإعالمي 
الواقع جراء ق�صية اختطاف الأطفال؟ وهل ميكن اعتبار هذا 
اجلزائريني  عواطف  وا�صتغالل  الإعالمي  وال�صحن  الهول 
واجلزائريات كمقيا�ض مو�صوعي للمبادرة بتعديل القوانني؟ 
ل�صيما اأن هذا امل�صروع دفعنا اإىل اإعادة النقا�ض حول م�صاألة 

ح�صا�صة جدا، األ وهي عقوبة الإعدام.
املالحظة الثانية: هي فيما يتعلق بتعديل ن�ض املادة 49 
التي حددت �صن امل�صوؤولية اجلزائية بالن�صبة لالأطفال بـ 10 
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�صنوات والذي هو مبثابة تراجع مبقارنته مع املادة القدمية التي 
الفرن�صية،  باللغة  ن�صها  يف  �صنة   13 بـ  ال�صن  هذه  حددت 
اآنذاك،  العربية  اللغة  اإىل  املادة  هذه  ترجمة  يف  خطاأ  ووقع 

فالن�ض باللغة الفرن�صية هو كما يلي: 
)Le mineur de 13 ans ne peut faire l'objet que de 
mesures de protection ou de réeducation(.
ترجمة  هو  ترجمة  هو  الذي  العربية  باللغة  الن�ض  بينما 

كما �صبق الإ�صارة اإليه ين�ض كما يلي:
»ل توقع على القا�صر الذي مل يكمل الثالثة ع�صرة �صنة 

اإل تدابري احلماية والرتبية«.
وال�صبعينات،  ال�صتينات  �صنوات  يف  اأنه  يعلم  والكل 
باللغة  والرتجمة  الفرن�صية  باللغة  كانت  الأ�صلية  الن�صو�ض 
العربية، وبذلك فنية امل�صرع اجلزائري اآنذاك هو حتديد هذه 
�صنوات،   10 بـ  احلايل حدده  والتعديل  �صنة   13 بـ  ال�صن 
اأي درا�صة مو�صوعية، ل�صيما  اأي �صبب جدي ودون  دون 

اإذا علمنا:
اأول: اأنه يف معظم دول العامل فهذه ال�صن حمددة بني 
اأقل  اأو  10 �صنوات  بـ  12 و16 �صنة والدول التي حددتها 
 16 اإ�صبانيا  املثال:  �صبيل  على  واأذكر  ا�صتثناء،  مبثابة  تعد 
�صنة،   13 فرن�صا  �صنة،   16 الربتغال  �صنة،   12 �صنة، هولندا 
اأملانيا 14 �صنة، اإيطاليا 14 �صنة، بلجيكا 16 �صنة، املغرب 12 

�صنة، تون�ض 13 �صنة واأخريا م�صر 12 �صنة.
 10 اأي بني  ثانيا: ن�صبة اجلرائم املرتكبة يف هذه ال�صن، 
الدرك  اإح�صائيات  ح�صب  جدا  �صئيلة  ن�صبة  �صنة،  و13 

وال�صرطة وبذلك ل ت�صتدعي تخفي�ض هذه ال�صن.
ثالثا: بالعودة اإىل القانون املدين، فن�ض املادة 42 يحدد 
�صن التمييز بـ 13 �صنة، وكان من الأجدر واملنطقي اأن تكون 
�صن امل�صوؤولية اجلزائية هي 13 �صنة اأي�صا ليتجان�ض مع هذه 
املادة من القانون املدين التي تقر وتعرتف اأن الطفل ل ميكنه 

اأن مييز بني ال�صالح والطالح اإل بو�صوله �صن 13 �صنة.
رابعا: فيما يتعلق بالآثار النف�صية والب�صيكولوجية للطفل 
يف مثل هذه ال�صن الذي يتم جره اأمام املحاكم وا�صتجوابه 
من طرف قا�صي الأحداث وا�صتماعه اإىل مرافعات حمامي 
واإن كان ذلك يف جل�صات مغلقة؛  الأطراف املدنية، حتى 
فكل ذلك يكون له اآثار نف�صية خطرية على الطفل ح�صب 

الأخ�صائيني.
خام�صا: واأكرث من كل هذا، فتحديد هذه ال�صن بـ 10 

�صنوات، يتنافى حتى مع التفاقيات الدولية حلقوق الطفل، 
للم�صوؤولية  �صنا  �صراحة  حتدد  مل  الأخرية  هذه  اأن  فرغم 
اجلزائية، اإل اأنها تن�ض يف معظم موادها على احرتام والأخذ 
مع  يتناق�ض  ما  وهو  للطفل،  العليا  امل�صلحة  العتبار  بعني 

حتديد 10 �صنوات ك�صن للم�صوؤولية  اجلزائية.
 195 باملادة  تتعلق  الرئي�ض-  �صيدي  الثالثة -  املالحظة 
بالق�صر،  املت�صول  وعقاب  جترمي  على  تن�ض  التي  مكرر، 
الظاهرة  هذه  معاجلة  احلكومة  على  كان  اعتقادنا،  وح�صب 
اجتماعيا، قبل معاجلتها يف قانون العقوبات وذلك بدرا�صة 
تنت�صر بكرثة  الظاهرة  التي جعلت هذه  الأ�صباب احلقيقية 
يف �صوارعنا واإيجاد احللول الجتماعية الالزمة لها، بالتكفل 
اإطار �صيا�صة اجتماعية وت�صامنية وا�صحة، حتمي  بهوؤلء يف 
 - معروف  هو  كما   - لأنه  املجتمع،  من  الفئة  هذه  �صرف 
مبثابة  يعترب  ل  ذاته  بحد  وهو  اأخرية،  كمرحلة  ياأتي  فالردع 
اأخرى  ظاهرة  هناك  اأن  كما  الجتماعية،  للم�صاكل  حل 
خطرية ل تقل اأهمية، وهو ت�صول الأطفال الق�صر مبفردهم يف 
�صوارعنا، فما هي احللول الجتماعية التي تتخذها احلكومة 

للتكفل بهوؤلء؟
املالحظة الرابعة - �صيدي الرئي�ض، �صيدي الوزير - وهو 
ما جاء يف ن�ض املادة 293 مكرر من هذا امل�صروع التي تن�ض 
على عقوبة الإعدام، فهذا التعديل يعترب مبثابة تراجع خطري 
اأي�صا  يعد  الإعدام، كما  اإلغاء عقوبة  اأجل  الن�صال من  يف 
كما  امل�صاألة،  هذه  الدولية حول  اجلزائر  مواقف  مع  تناق�صا 
الر�صمي حول  ازدواجية يف اخلطاب  اإن هناك  القول  ميكن 

ق�صية اإلغاء عقوبة الإعدام.
فبعد اأن قامت اجلزائر بتجميد تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 
�صنة 1993، اأي منذ 20 �صنة، وبعد اأن �صوتت بنعم على 
اإىل  الدول  يدعو  الذي  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  قرار 
فر�ض حظر على عمليات الإعدام، متهيدا لإلغائها وهذا يف 
�صنوات 2007، 2008، 2010 و2012، وهنا جتدر الإ�صارة 
اأن اجلزائر هو البلد الوحيد يف �صمال اإفريقيا حتى يف ال�صرق 
الأو�صط الذي �صوت بنعم يف �صنة 2007، قبل اأن تلتحق 
 2012 يف  وتون�ض  و2012   2010  2008 يف  ال�صومال  به 
ليعيدنا  القانون  هذا  ياأتي  العمل  هذا  كل  فبعد  كذلك 
اإىل الوراء يف هذه امل�صاألة، اأي اإلغاء عقوبة الإعدام بالن�ض 
ننتظر  بينما كنا  التعديل،  العقوبة يف هذا  اإدراج هذه  على 
املواد  يف  العقوبة  هذه  اإلغاء  مب�صروع  املبادرة  احلكومة  من 
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الأخرى، باعتبار اأنه معروف لدى العام واخلا�ض اأن جتميد 
تنفيذ عقوبة الإعدام هو مبثابة حت�صري الراأي العام لإلغاء هذه 

العقوبة ب�صفة نهائية.
اإدراج عقوبة الإعدام �صيخف�ض  وهنا نطرح �صوؤال: هل 
فاجلواب لدى كل  مثلها؟  اأخرى  من هذه اجلرائم وجرائم 
ت�صديد  اأن  توؤكد  املتوفرة  والإح�صائيات  الأخ�صائيني، 
العقوبة ل تنق�ض يف مثل هذه اجلرائم، لأنه بب�صاطة املجرم 
يف  هو  واحلل  جرميته،  ارتكاب  اأثناء  العقاب  يف  يفكر  ل 
اتخاذ اإجراءات اأخرى وقائية، من �صاأنها التخفي�ض من هذه 

اجلرائم، باعتبارها جرائم موجودة منذ القدم.
اأن عقوبة الإعدام - �صيدي الرئي�ض، ال�صيد الوزير -  كما 
اأ�صا�صي  بحق  مت�ض  واخلا�ض،  العام  لدى  معروف  هو  كما 
وجوهري لالإن�صان، األ وهو احلق يف احلياة واأن املجتمع - ممثال 
من طرف الدولة - ي�صبح بدوره جمرما بارتكاب جرمية قتل 

كما ارتكبها املجرم يف حق �صحيته.
واأكرث من هذا فالن�صال يف العامل من اأجل اإلغاء عقوبة 
فالدول  الإلغاء،  اجتاه  يف  ت�صاعديا  منحى  ياأخذ  الإعدام، 
باإلغاء عقوبة الإعدام هي 97 دولة، مقابل 36  التي قامت 
بينها  ومن  تنفذها،  زالت  ما  فقط  و57  بتجميدها  قامت 
الوليات املتحدة الأمريكية يف معظم ولياتها والتي ل تعد 

مبثابة مثل يقتدى به يف هذه امل�صاألة بالذات، و�صكرا.

الكلمة  متدرتازة؛  مو�صى  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
الآن لل�صيد طه ح�صني �صوية.

ب�صم  الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  ال�شيد طه ح�شني �شوية: 
اهلل وبه ن�صتعني وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة،
ال�صيد معايل وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل احلكومة،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�ض املوقر،
ال�صيدات وال�صادة اأ�صرة الإعالم،

ال�صادة ال�صيوف،
ال�صالم عليكم واأ�صعد اهلل �صباحكم.

الطفولة والرباءة،  قوانني حلماية  واهلل �صيء جميل �صن 
رائد  لبلد  واعد  م�صتقبل  يف  اجلزائر  �صواعد  وهم  ل  كيف 
م�صتقر واآمن، ولكن - �صيدي الرئي�ض - هل مت البحث يف 
اجلزائري  املجتمع  الغريبة عن  الظاهرة  هذه  تف�صي  اأ�صباب 

والتفكري يف اإيجاد الآليات من اأجل حماربة هذه الظاهرة، 
الأفعال  وجميع  وت�صول  اختطاف  من  الظواهر  هذه  اأو 
الأبي؟  اجلزائري  ال�صعب  وقيم  تتنافى  والتي  الالاأخالقية 
ا�صتفحال  عن  واأت�صاءل  حمتار  اإنني  املنطلق  هذا  ومن 
مع  تزامن  تزايدها  واإن  �صابقة،  واعتبارها  الختطاف  ظاهرة 
تدفق املخدرات، واملالحظ اأن هذه الظاهرة العريبة تزامت 
القناطري،  ول  الكيلوغرامات  اأو  الغرامات  لي�ض  تدفق  مع 
ملاذا  �صوؤال،  هذا  املخدرات،  من  الأطنان  تدفق  مع  ولكن 
هذا التزامن بالذات لهذا التدفق من الأطنان عرب حدودنا 
الذي  فالو�صع  اإفريقيا؟!  كولومبيا  بجوار  اأنحن  الغربية؟ 
من  اليوم  املخدرات  تدفق  فاإن  وباملوازاة  اليوم خطري،  نراه 
اأ�صبح  اأن  اإىل  القناطري  اإىل  الكيلوغرامات  اإىل  الغرامات 
اخلاطف  ال�صخ�ض  اأن  املعقول  من  هل  بالأطنان،  اليوم 
ويتمتع  عادي  �صخ�ض  هو  الختطاف  حلظة  ويف  للطفل 
بكامل قواه العقلية؟! وي�صل به اجلرم اإىل حد ارتكاب هذا 
اجلرم! ل اأظن اأنه يكون يف تلك اللحظة �صخ�صا عاديا فهذا 
املجرم وهذا املختطف الذي يح�صر لرتكاب هذه الظاهرة 
ي�صتحيل اأن يكون من ال�صعب اجلزائري اأو اأنه �صاب جزائري 
العقلية،  قواه  كامل  يف  وهو  اجلرمية  هذه  ارتكاب  يف  يفكر 
على  املخدرات  لتدفق  ال�صلبية  النعكا�صات  فاإن  وبالتايل 
�صبابنا وجمتمعنا، هي �صمن الأ�صباب اإن مل تكن رئي�صية، 
ولكنها من �صمن الأ�صباب التي �صاهمت يف ا�صتفحال هذه 
الظاهرة التي اأ�صبحت �صالحا فتاكا، فاإن قارنا من حدودنا 
املخدرات  اأن  اأظن  لكنني   الأ�صلحة  ت�صرب  جند  ال�صرقية 
الأوتوماتيكية،  اأو  التقليدية  الأ�صلحة  من  بكثري  اأخطر  هي 
ولكن  للمجتمع،  اإبادة  اأ�صلحة  اأمام  هنا  اأنف�صنا  جند  بحيث 
ال�صوؤال املطروح اأي�صا هو: كيف تتدفق هذه الأطنان؟ وخري 
دليل اأنه يف �صنة 2013 هناك اأكرث من 200 طن، ت�صوروا 
200 طن احتجزت يف غ�صون �صنة واحدة، هذا ما مت حجزه 
اأما ما مل يتم حجزه ومل نره ول ندري كم هي كميته ميكن 
اأقل اأو هي نف�صها الكميات املحجوزة نظرا حلدودنا ال�صا�صعة 
والوا�صعة، ولهذا اأثر على ارتكاب اجلرائم، ول يقت�صر اجلرم 
فقط على الختطاف فقط، بل كل اجلرائم، ظهرت كذلك 
ظواهر  ا�صتفحال  الأحياء،  يف  بال�صيوف  العتداء  ظاهرة 
اأنه  اأظن  وبالتايل  اجلزائري،  املجتمع  على  ودخيلة  غريبة 
ملواجهة  �صو�صيولوجية،  درا�صات  يف  للتفكري  الأوان  اآن  قد 
هذا اخلطر، لكن ال�صوؤال الذي نطرحه اأي�صا هو: اأهذا من 
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فعل بارونات املخدرات وهي اأنظمة تريد امل�صا�ض با�صتقرار 
اجلزائر؟ هذا اأي�صا �صوؤال، يعني هناك من يريد ملء جيوبه 
هو  هنا  وامل�صتهدف  التجارة،  من  النوع  هذا  با�صتخدام 
مطروحا،  ال�صوؤال  هذا  كذلك  يبقى  اجلزائري؟  ال�صعب 
اليوم  التنمية،  يف  دولر  مليار   186 اأنفقت  التي  اجلزائر 
 ،2014 �صنة  على  مقدمون  ونحن  ول�صيما  الوقت،  حان 
من اأجل ال�صتثمار اأكرث يف العن�صر الب�صري وتنميته، كلنا 
ال�صوؤال  لكن  جميل،  �صيء  نعم  الذهنيات،  بتغيري  يتغنى 
املطروح هو هل يجب تغيري ذهنية املواطن؟ اأم تغيري ذهنية 
الختطاف  ظاهرة  ترى  هل  يا  �صواء؟  حد  على  امل�صوؤول 
مواطن  كل  اأمام  �صرطي  وقوف  ت�صتدعي  الإجرام  وظاهرة 
من اأجل اأن نوؤمنه؟ ل، اإذن هي م�صوؤولية اجلميع، ولي�صت 
ال�صرطة لوحدها  اأو م�صوؤولية  م�صوؤولية قطاع العدالة وحده 
بل املجتمع املدين وامل�صاجد وكل الوزارات، اإذن من اأجل 
ابتداء من اخللية الأوىل  تغيري الذهنية يجب جتنيد اجلميع 
الدرا�صية  الأيام  اإىل  الأحياء  اإىل  اجلمعية  اإىل  الأ�صرة  وهي 
املخدرات  عن  نتكلم  فعندما  الإبتدائيات،  م�صتوى  على 
اأنه مو�صوع من الطابوهات ويف  يف الإبتدائيات ي�صور لكم 
ال�صيا�صية،  القوات  كل  ا�صتنفار  يجب   واجلامعة،  الثانوية 
من اأجل النهو�ض بهذه البالد، لأن امل�صكل والأزمة التي 
 186 قلت  وكما  موجودة  الإمكانيات   - اليوم  منها  نعاين 
من  به  معرتف  اأمر  وهذا  اأخالقية  اأزمة  هي   - دولر  مليار 
طرف اجلميع، لكن من هو امل�صوؤول؟ اأتعتقدون اأن امل�صوؤولية 
ننفذ  نقرر هل  ثم  ال�صجون،  اإىل  الأ�صخا�ض  ندخل  اأن  هي 
حكم الإعدام فيهم اأم ل!؟ امل�صوؤولية هي م�صوؤولية اجلميع، 
وكل اإن�صان م�صوؤول ورمبا علينا اأن نراجع ذهنياتنا نحن اأول، 
ثم من�صي على حد �صواء. حتى ن�صل اإىل درا�صة اأ�صلية من 
الذي  اجلزائري  املجتمع  جمتمعنا،  واإنقاذ  النهو�ض  اأجل 
اإىل   - معينة  لأ�صباب   - اليوم  ليتحول  املعجزات  ي�صنع 
�صنوات،   05 العمر  من  يبلغ  طفال  ويقتل  يخطف  وح�ض 
اجلزائري  ال�صعب  لأن  العقل،  يتقبله  اأن  ميكن  ل  اأمر  هذا 
اأو ال�صاب اجلزائري املتمتع بكامل قواه العقلية ل ميكن اأن 
يرتكب مثل هذه الأفعال!؟ وبالتايل ما هي الآليات التي 
يجب و�صعها وحتميل امل�صوؤولية على عاتق جميع الهيئات 
من املجتمع املدين، العائلة والأ�صرة اأنا ل اأفهم، عندما نتكلم 
عن كل هذا ثم جند �صخ�صا يرتك اإبنه بعد ال�صاعة ال�صاد�صة 
اجلهة  عن  ونت�صاءل  ذلك،  �صاهدنا  لقد  ال�صارع،  يف  م�صاء 

يبقى  ل؟  اأم  العقاب  ت�صتحق  العائلة  هذه  فهل  امل�صوؤولة، 
هذا ال�صوؤال اأي�صا مطروحا، جند طفال بريئا يبلغ اخلام�صة من 
اأمام باب العمارة التي ي�صكن بها، هل لديه والدان  عمره 
اأم اأنهما غائبان؟ فالعائلة التي تغفل وتهمل اإبنها ل�صاعات 
جانب  اإىل  امل�صوؤولية  تتحمل  اأنها  اأعتقد  ال�صارع  خارج 
املختطفني، ففي فرن�صا اأو يف دول متقدمة ل جند طفال يبلغ 
اخلام�صة من عمره يف حيه ولوحده؛ اإذن هذا يدخل يف اإطار 

م�صوؤولية العائلة »اأرحام تدفع واأر�ض تبلع« ل!
من  واأ�صكر كل  القانون،  هذا  جاء يف  ما  اأثمن  وبالتايل 
القانون  هذا  ن�ض  ت�صريع  يف  قريب  من  اأو  بعيد  من  �صاهم 
وال�صكر اأي�صا مو�صول لزمالئي اأع�صاء جلنة ال�صوؤون القانونية 

والإدارية وحقوق الإن�صان وكذا لزمالئي املتدخلني.
تعاىل  اهلل  ورحمة  عليكم  وال�صالم  القدر  بهذا  اأكتفي 

وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد طه ح�صني �صوية؛ والكلمة 
الآن لل�صيد كمال بلخري.

اهلل  ب�صم  الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  بلخري:  كمال  ال�شيد 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد معايل وزير العدل، حافظ الأختام املحرتم، ممثل 
احلكومة،

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

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
�صيدي الوزير،

ُتطالعنا ال�صحف يوميا باأخبار عن اختطاف لق�صر، ويف 
التا�صعة،  اأو  الثامنة  �صنهم  يتعدى  ل  احلالت  من  العديد 
اأ�صماء لبنات وبنني، ن�صمع ونرى ون�صاهد اأوليائهم يبكونهم 

ليعرثوا على جثثهم مذبوحة اأو مقتولة اأو منكال بها!!
اإن ق�صية الختطاف حتولت لق�صية راأي عام، وهي ظاهرة 
الت�صامح  مبادىء  الذي حتكمه  امل�صلم  غريبة عن جمتمعنا 
الظاهرة  هذه  ال�صورة  وبهذه  هكذا  تف�صت  ملاذا  والرحمة، 
موؤخرا؟ مل تنغ�ض حياة اأولياء هوؤلء الق�صر فقط، بل م�صت 
املجتمع ككل، حيث جتد كل مواطن يح�صب األف ح�صاب 
اإىل  ذاهب  وهو  كبده  فلذة  على  خوفا  مرة،  األف  ويكتوي 

املدر�صة اأو راجع منها.
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اأ�صبحنا نرى اأن عدد الأولياء الذين ي�صطحبون اأبناءهم 
اإىل املدار�ض ويكتظون اأمام الأبواب حمدثني اكتظاظا يفوق 
عدد التالميذ اأنف�صهم، هذه الظاهرة واجلرمية ال�صنعاء ولدت 
الهي�صترييا واخلوف اليومي لالأولياء خمافة اأن يكون اأبناوؤهم 

التالني على القائمة التي مت فتحها ومل تقفل.
قرروا  اجلرائم  بهذه  يقومون  الذين  الوحو�ض  هوؤلء  اإن 
األ يكونوا تابعني لهذا املجتمع �صراحة وذلك بوح�صيتهم، 
ول ينفع معهم اأعتى برنامج تربوي، فالعقوبة الواحدة التي 

ي�صتحقونها هي الإعدام.
فمطالبنا بت�صليط اأ�صد العقوبة على مرتكبي هذه اجلرائم 
من  الظاهرة  وا�صتئ�صال  الفاعل  معاقبة  الأ�صا�ض  يف  يعد 
جهة، والوقوف بجانب ال�صحية من جهة اأخرى؛ ويف هذا 
القا�صر  اأن  اإىل  وبحوث خل�صت  درا�صات  فاإن عدة  املجال 
الذي تعر�ض لالختطاف اأو الغت�صاب اإن مل يقتل على يد 
جالديه، فهو ميوت ببطوؤ طول حياته، فاإما اأن ي�صبح انطوائيا 
النتقام من  فيحاول  اأو عدوانيا جمرما  املجتمع  ينعزل عن 

جمتمع مل يحمه من اجلرم الذي مور�ض عليه.
اجلرائم  هذه  مثل  يف  الت�صاهل  عدم  يجب  فاإنه  ولهذا، 
ب�صدة  العقوبة  ت�صديد  فيجب  �صل�صلة لتنتهي،  باتت  التي 

اجلرم.
�صيدي الرئي�ض،

اأما فيما يتعلق مبو�صوع �صن التمييز، فهل ميكننا حتميل 
التمييز،  القا�صر عبء م�صوؤولية جزائية وهو مل ي�صل �صن 
وهذا ما جاء يف املادة 49 من م�صروع القانون والتي خف�صت 
ال�صن القانوين للم�صوؤولية اجلزائية للق�صر اإىل �صن العا�صرة؟
فاإن كان هذا التخفي�ض ب�صبب تف�صي اجلرائم بني الق�صر، 
ل�صيما يف املوؤ�ص�صات الرتبوية التي ن�صمع بها يوميا والتنامي 
املت�صاعد لهذه الظاهرة، فاحلل هو التوعية والرتبية وحتميل 
امل�صوؤولية لكل الأطراف ذات ال�صلة باملجتمع ومل ل ُنحمل 
الأولياء امل�صوؤولية اجلزائية على اأفعال اأبنائهم الق�صر الذين 
دور  تفعيل  وبالتايل  منهم،  بدل  وحب�صهم  اجلرائم  ارتكبوا 
اأبنائهم وعدم ال�صتقالة من الدور املنوط  الأولياء يف تربية 

بهم وعدم اإهمال م�صوؤوليتهم.
واأخريا، �صكرا للجميع على كرم الإ�صغاء وال�صالم عليكم. 

والكلمة  بلخري؛  كمال  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
الآن لل�صيد م�صعود بودراجي.

الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  بودراجي:  م�شعود  ال�شيد 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.
�صيدي رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيد معايل وزير العدل، حافظ الأختام املحرتم،
ال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة املحرتمون،

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

�صيدي الوزير،
لدي مالحظة حول املادة 49 من م�صروع قانون العقوبات 

حمل الدرا�صة، وهي تتعلق بامل�صوؤولية اجلزائية للقا�صر.
 10 بـ  علينا  املقرتح  التعديل  مبوجب  حتديدها  مت  فقد 
القوانني،  اأبا  يعترب  الذي  املدين  القانون  يف  بينما  �صنوات، 
يبلغ ثالث ع�صرة  اأنه من مل  تعترب  42 منه  املادة  اأن  فنجد 

�صنة )13( ل يكون اأهال ملبا�صرة حقوقه املدنية.
ميكنه  ل  الذي  للطفل  كيف  ُيطرح:  الذي  فال�صوؤال 
مبا�صرة حقوقه املدنية اإل اإذا بلغ �صن 13، يعاقب يف املواد 

اجلزائية ببلوغه ال�صن العا�صرة )10(؟
كيف لنا اأن ن�صّرع ونحمل ال�صبي الذي بلغ 10 �صنوات 
من عمره والذي ل يفرق بني ما ينفعه وما ي�صره، م�صوؤولية 

ارتكاب اأعمال دون وعي اأو اإدراك منه؟
كالمي هذا، ل ينفي اأن هناك بع�ض الأطفال يرتكبون 
�صاذة        احلالت  هذه  لكن  �صنة،   13 الـ  دون  وهم  جرائم 
ول ميكننا تعميم حكم ال�صاذ الذي ل يقا�ض عليه؛ اأرى اأن 
هناك بع�ض الغمو�ض يف حتديد �صن التمييز ما بني القوانني.

�صيدي الوزير،
رئي�ض  ال�صيد  موؤخرا  �صرح  لقد  ثانية،  مالحظة  لدي 
اأن  وحمايتها،  الإن�صان  حقوق  لرتقية  ال�صت�صارية  اللجنة 
املحاكم اجلنائية يف اجلزائر ت�صدر �صنويا ما بني 140 و150 
حكما بالإعدام اإل اأنها ل تطبق، واإنه مت توقيف تنفيذ اأحكام 
اإىل  اجلزائر  ان�صمام  بعد  وذلك   ،1993 �صنة  منذ  الإعدام 
التفاقيات الدولية التي ل تبيح احلكم بالإعدام، وكذلك 
التي  الوطنية  وامل�صاحلة  ال�صلم  ميثاق  على  امل�صادقة  عقب 
ثقافة  ن�صر  �صاهمت يف  التي  اجلمهورية  رئي�ض  فخامة  اأقرها 
ال�صلم وامل�صاحلة والت�صالح مع الذات، ولكن ال�صوؤال الذي 
الإعدام،  تنطق بحكم  املحاكم  زالت  ما  ملاذا  نف�صه:  ُيطرح 

لكن يف الواقع ل يطبق هذا احلكم؟
فما اجلدوى من ذلك؟ وما دواعي اإ�صدار اأحكام 
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ل تطبق يف النهاية؟
التزايد  املا�صية  القليلة  ال�صنوات  يف  نالحظ  لكننا 
الأطفال  اختطاف  ظاهرة  وتف�صي  لالإجرام  الالمتناهي 
التي  الق�صية  هنا  ونذكر  قتلهم،  وحتى  عليهم  والعتداء 
ق�صية  وهي  املا�صية  ال�صنة  اجلزائري  العام  الراأي  هزت 
اإبراهيم وهارون و�صند�ض و�صيماء، ومطالبة املجتمع املدين 
عليهم  العقوبات  اأق�صى  وت�صليط  مرتكبيها  من  بالق�صا�ض 
الذي  امل�صلم  اجلزائري  املجتمع  على  دخيلة  جرائم  لأنها 

ت�صمو فيه ثقافة ال�صلم واملحبة.
�صيدي الوزير،

حتى نحافظ على كيان املجتمع ومتا�صكه، نطالب بت�صليط 
جرائم  لأنها  اجلرائم  هذه  مرتكبي  على  العقوبات  اأق�صى 
م�صددة بالنتيجة، وبتطبيق املادة 263 من قانون العقوبات 

التي تن�ض على الإعدام �صراحة.
ال�صروري  من  اأنه  اأرى   - الوزير  �صيدي   - الأخري  ويف 
الفاعلني  خمتلف  مع  بال�صرتاك  معمقة،  بدرا�صة  القيام 
الت�صامن  الدينية،  ال�صوؤون  الداخلية،  العدل،  وزارة  وهي: 
واملخت�صني  اخلرباء  احلقوقية،  املنظمات  الإعالم،  الوطني، 
الظاهرة  هذه  معاجلة  كيفية  لبحث  الجتماع  علم  يف 

وا�صتئ�صال بذور هذه اجلرائم والق�صاء عليها.
عقوبات  باإدراج  اجلديد،  القانون  يف  جاء  ما  نثمن  كما 
حول جترمي التمييز، والتي ترمي اإىل جت�صيد املبداإ الد�صتوري 
القانون،  اأمام  �صوا�صية  املواطنني  كل  اأن  على  ين�ض  الذي 
خا�صة ونحن ن�صهد يف الآونة الأخرية تنامي هذه الظاهرة 
التي تزيد من ظاهرة الكراهية واحلقد، ولبد من ن�صر ثقافة 

امل�صاحلة والت�صامح والأخوة.
تلكم هي مداخلتي - �صيدي الرئي�ض، �صيدي الوزير - 
اهلل  ورحمة  عليكم  وال�صالم  الإ�صغاء،  ح�صن  على  �صكرا 

تعاىل وبركاته.

بودراجي؛  م�صعود  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
والكلمة الآن لل�صيد ح�صني �صعيدي.

ال�شيد ح�شني �شعيدي: �صكرا �صيدي الرئي�ض.
�صيدي الرئي�ض،

معايل الوزير،
زميالتي، زمالئي، اأع�صاء جمل�ض الأمة،

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

ل يفوتني اأن اأ�صكر اللجنة على تقريرها التمهيدي القّيم.
املنظومة  ليدعم  جاء  اأيدينا،  بني  هو  الذي  القانون  اإن 
الت�صريعية الوا�صعة، وي�صع جمموعة من القوانني والتدابري 

للفعل املجرم، ورد فعل املجتمع اإزاء مرتكب هذا الفعل.
ومعدلة  متممة  قوانني  جمموعة  القواعد  تلك  وت�صم 
�صد  املرتكبة  اجلرائم  بع�ض  كتكييف  ال�صابقة،  للقوانني 
اجلزائري،  املجتمع  عن  غريبة  اجتماعية  كظاهرة  الق�صر 
الفعل  خطورة  مع  تتما�صى  عقوبات  لها  حدد  وباملقابل 

املرتكب ح�صب م�صمون امل�صروع املقدم اإلينا.
الرئي�ض - خالل  �صيدي  اإليه -  التطرق  ما ميكن  لكن 
ال�صيا�صة  اإمنا  فقط،  والعقاب  الإجرام  لي�ض  املداخلة  هذه 
وحتديد  واملجرم  اجلرمية  يف  نبحث  اأن  يجب  اإذ  اجلنائية، 
العقوبة  واأهداف  وتقوميه  معاجلته  وو�صائل  الإجرام  اأ�صباب 
واأغرا�صها، والهدف هو مكافحة اجلرمية يف مهدها ولي�ض عند 
وقوعها فقط، لأن ظاهرة العنف �صد الق�صر حتتاج لدرا�صات 
ا�صرتاتيجية  وحلول  علمية  اأجوبة  لإيجاد  �صو�صيولوجية، 

للعنف، لأن هذه الظاهرة غريبة عن قيمنا وثقافتنا.
�صيدي الوزير،

الراأي  اإر�صاء  منه  الق�صد  يكون  ل  القوانني  و�صع  اإن 
ظاهرة  نتيجة  ال�صارع،  يف  حراك  من  عنه  ترتب  وما  العام، 

الختطاف التي عرفتها البالد موؤخرا.
قانون  ال�صابقة، ول�صيما  القوانني  وح�صب اطالعنا على 
بالن�صبة  قانونية  ح�صانة  امل�صرع  و�صع  ال�صابق،  العقوبات 
حيث  ومن  الق�صائية  املتابعة  حيث  من  الق�صر  لالأطفال 
حمايتهم من خمتلف العتداءات التي قد تقع عليهم ولو 
من اأقرب النا�ض اإليهم، وهنالك عقوبات ت�صل ما بني 10 
�صنوات اإىل 20 �صنة وقد تت�صاعف لت�صل اإىل ال�صجن املوؤبد.

�صيدي الرئي�ض،
بع�ض  ا�صتن�صاخ  اإىل  دائما  حتتاج  ل  الإجرام  ظاهرة  اإن 
املواد والن�صو�ض الت�صريعية، ولكن حتتاج اإىل تفعيل وتطبيق 
على  العفو  ولي�ض  بالعدالة،  املجتمع  ي�صعر  حتى  للقانون، 
املجرمني يف كل منا�صبة دينية اأو وطنية، بالإ�صافة اإىل توقيف 

عقوبة الإعدام �صد القتلة والت�صاهل يف تنفيذ الق�صا�ض.
باملقابل، التطرق لالأ�صباب التي اأدت اإىل تنامي الفعل 
اجلرائم  بع�ض  اجلزائري، ول�صيما  املواطن  الإجرامي لدى 
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والقتل  والغت�صاب  كالختطاف  جمتمعنا  عن  الغريبة 
وغريها.

تظهر  التي  والقت�صادية  الجتماعية  التحولت  اإن 
ول�صيما  الأ�صخا�ض،  �صلوك  على  مبا�صرة  انعكا�صاتها 
الأطفال باعتبارهم الفئة الأكرث ه�صا�صة يف املجتمع، لأنهم 
اأخطاء غريهم، كتخلي الأولياء عن واجبهم  دائما يدفعون 
الكثري  النف�صية والجتماعية، حتول  الناحية  العناية من  يف 
علىعتبات  منها  العديد  ينفجر  موقوتة،  قنابل  اإىل  منهم 
ت�صري  الدلئل  وكل  ب�صاعتها،  يف  تتناق�ض  بجرائم  املجتمع 
مل  اإن  العنف،  ظاهرة  من  يحد  ل  وحده  العقاب  اأن  اإىل 
ال�صيا�صي                امل�صتوى  على  �صواء  وخطوات،  اإجراءات  تتبعه 

اأو التعليمي اأو الديني كذلك.
ويف الأخري �صيدي الرئي�ض،

امل�صروع  من   49 املادة  ن�ض  حمتوى  على  اطالعنا  بعد 
املقدم اإلينا، جند هنالك تباينا يف حتديد �صن القا�صر من 10 

�صنوات اإىل 13 �صنة، ثم من 13 �صنة اإىل 18 �صنة.
اإ�صكالية التباين املوجود يف القوانني  مما يزيد يف تعميق 
الت�صريعية يف اجلزائر بخ�صو�ض توحيد  للمنظومة  الو�صعية 
مفهوم القا�صر بتحديد ال�صن، حيث تعّرف وزارة العمل مثال 
الطفل مبا دون 16 �صنة ووزارة العدل مبا دون 18 �صنة وحتدد 
القانوين  ال�صن  اأن  حني  يف  �صنة   19 بـ  الع�صكرية  اخلدمة 
اأن التفاقية العاملية للطفل حتدد  للزواج هو 19 �صنة، علما 
�صن الطفل مبا دون 18 �صنة، ومبا اأن اجلزائر قد اأم�صت على 
هذه التفاقية، فعليها اأن تاأخذ بعني العتبار هذا التحديد.

�صكرا لكم على كرم الإ�صغاء وال�صالم عليكم �صيدي 
الرئي�ض.

الذي  �صعيدي؛  لل�صيد ح�صني  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
التدخل �صباح  الراغبني يف  قائمة  كان امل�صجل الأخري يف 
مت  التي  والن�صغالت  الأ�صئلة  لأهمية  وبالنظر  اليوم،  هذا 
التعبري عنها حول م�صروع هذا القانون الهام، وحتى نعطي 
الفر�صة لل�صيد الوزير لكي يتكفل بها ويعطيها اأحقيتها يف 
على  ون�صتاأنفها  الآن  اجلل�صة  نرفع  اأن  عليكم  اأقرتح  الرد، 
ال�صاعة الثانية والن�صف زوال؛ و�صكرا لكم واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف الدقيقة الع�شرين بعد منت�شف النهار
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وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  الرئي�ص:  ال�شيد 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

اأ�صغال جل�صتنا هذه، بعد املناق�صة التي جرت  ن�صتاأنف 
خمتلف  اإىل  خاللها  ا�صتمعنا  والتي  اليوم  هذا  �صبيحة 
الأ�صئلة والن�صغالت التي مت التعبري عنها من قبل اأع�صاء 
الوزير  ال�صيد  يتفرغ  اأن  يقت�صي  الأمر  وكان  الأمة،  جمل�ض 
لإعطاء العناية الكافية لكل �صوؤال طرح اأو ان�صغال مت التعبري 

عنه.
منكن  الأ�صئلة،  خمتلف  على  رده  اإعداد  مت  وقد  الآن، 
الكلمة،  تناول  من  الأختام  حافظ  العدل،  وزير  ال�صيد 

الكلمة لكم ال�صيد الوزير.

ال�شيد وزير العدل, حافظ الأختام: ب�صم اهلل الرحمن 
الرحيم وال�صالة وال�صالم على ر�صوله الكرمي.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة املحرتمون،

اأّول، اأريد اأن اأ�صكر جزيل ال�صكر كل املتدخلني الذين 
على  املعرو�ض  الن�ض  هذا  حول  واآراء  مالحظات  اأبدوا 

املجل�ض املوّقر.
بداية، قبل اأن اأجيب على بع�ض الن�صغالت التي طرحت 
اأن  اأريد  الأمة،  جمل�ض  اأع�صاء  املتدخلني،  ال�صادة  قبل  من 
واملتعلقة  القطاع  يف  اعتمدناها  التي  الروؤية  عن  ملحة  اأعطي 

مبوا�صلة اإ�صالح الق�صاء واإ�صالح العدالة ب�صفة عامة.
هذه  يف  عليها  �صرنتكز  التي  اأ�صا�صية  حماور   04 هناك 

والق�صاء  عامة،  ب�صفة  العدالة  بقطاع  املتعلقة  الإ�صالحات 
ب�صفة خا�صة.

املنظومة الت�صريعية بكاملها، وخا�صة تلك املتعلقة باأمهات 
اجلزائية  الإجراءات  قانون  املدين،  القانون  وهي:  القوانني 
وطبعا قانون العقوبات، وكل هذه القوانني �صنعيد النظر فيها 
بالتدريج، ولكن عندما يقت�صي الأمر ذلك، دون تغيري اأو حمو 

املعامل الأ�صا�صية التي ترتكز عليها هذه القوانني.
بالن�صبة للمنظومة الت�صريعية واإ�صالح املنظومة الت�صريعية 
ككل، يف نظرتنا وروؤيتنا فاإن اإعادة النظر يف املنظومة الت�صريعية 
تكون كلما اقت�صى الأمر ذلك وبالتدقيق، ولكن ل ن�صعى 

اإطالقا اإىل اإعادة النظر كلية يف قانون ما.
يائه،  اإىل  األفه  من  قانون  يف  النظر  نعيد  اأن  ميكن  ل 
املعامل  �صيغري  القوانني، لأن ذلك  بالن�صبة لأمهات  خا�صة 
الأ�صا�صية، وبالتايل كلما كان هناك م�صتجد اأو كانت هناك 
امل�صتجدات  مع  تكييفا  النظر،  نعيد  اأن  بد  فال  �صرورة، 

القت�صادية والجتماعية التي يعرفها العامل والوطن.
مربمج،  هو  الت�صريعية  باملنظومة  املتعلق  الأول  املحور 
وجاء �صمن ان�صغال من ان�صغالت ال�صادة اأع�صاء جمل�ض 
ور�صة  يوجد  املوؤّقت،  احلب�ض  م�صكل  مبراجعة  يتعلق  الأمة 
الآن  من�صّبة  وهي  العدل  وزارة  م�صتوى  على  تعمل  الآن 

على اإعادة النظر يف الأحكام املتعلقة باحلب�ض املوؤقت.
لأننا  املتدخلني،  اأحد  ذلك  اإىل  اأ�صار  واأن  �صبق  ملاذا؟ 
هو  اجلزائية  منظومتنا  يف  الرباءة  قرينة  تدعيم  باأن  نعتقد 
اأ�صا�صي ويتما�صى الآن مع حماية حقوق الإن�صان الأ�صا�صية 

حم�شر اجلل�شة العلنية اخلام�شة ع�شرة
املنعقدة يوم الثاثاء 05 ربيع الأول 1435

املوافق 07 جانفي 2014 )م�شاء(

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

متثيل احلكومة: ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام.
 

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة الثانية والدقيقة الأربعني زواًل
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على  اأ�صا�صيا  تركيزا  ف�صرنكز  وبالتايل  الرباءة،  قرينة  وهي 
هذا الإ�صالح وهو اإ�صالح عميق، مهم و�صيثري نقا�صا، لكن        
لبد اأن نذهب اإليه بكل م�صوؤولية، والور�صة الآن تعمل من 

اأجل ذلك.
هو  اجلزائية  الإجراءات  يف  اأي�صا  مربمج  هو  ما  بني  من 

حماية ال�صهود واملبّلغني عن اجلرائم.
احلماية  له  لي�صت  اجلرائم  عن  املبلغ  ال�ّصاهد  حاليا، 
لبد  الإنحراف،  وحماربة  اجلرائم  ملحاربة  وبالتايل  الكافية، 

اأننا نكر�ض احلماية لل�صهود واملبلغني.
الت�صريعية  املنظومة  باإ�صالحات  املتعلق  الآخر  ال�صيء 
هو مراجعة ما ي�صّمى بالأوامر اجلزائية، هذه الأوامر اجلزائية 
لتو�صيع العمل بالغرامات اجلزافية اإىل بع�ض اجلنح الب�صيطة 
ويف  املحاكم  اأمام  مطروحة  جّدا  كثرية  ق�صايا  هناك  حاليا 
بغرمات،  فيها  يحكم  ب�صيطة،  ق�صايا  هي  الأحيان  بع�ض 
وتدين  املتهم  اإىل  وت�صتمع  املحكمة  تنعقد  اأن  بد  ولكن ل 
املعقدة يف جرائم  الإجراءات  بالرباءة وغريها من  اأو حتكم 
اأو ق�صايا كثرية، وكما هو متعامل به يف جميع الّدول �صنعيد 
للغرامات  بالن�صبة  اجلزائية  الأوامر  هذه  تو�صيع  يف  النظر 

اجلزافية يف بع�ض اجلرائم الب�صيطة.
نف�ض  يف  املجال  هذا  يف  املخت�صني  مع  اأحتدث  اأنا  لكن 
الوقت �صنعيد النظر يف الأحكام املتعلقة ب�صفيحة ال�صوابق 
املثال؛ بحكم على  الق�صائية، لأن ما لحظناه على �صبيل 
متهم بغرامة 2000 دج، يقوم بالطعن اأمام املجل�ض فيكون 
اأمام  بالّنق�ض  بالطعن  فيقوم  دج   2000 بـ  احلكم  تاأييد 

املحكمة العليا.
اأنا اأعطيت مثال وهناك اأمثلة اأخرى، قد تنق�ض املحكمة 
العليا هذا القرار، فيعود مّرة اأخرى اإىل املجل�ض فيوؤيد احلكم 
اأو القرار فيكون الطعن، ملاذا؟ غالبا ما راأينا وا�صت�صففنا من 
اآراء املتقا�صني واملواطنني اأنهم ميكنهم اأن يدفعوا 2000 دج 
اأو حتى 3000 دج، لي�صت هي امل�صكل ب�صرط األ ت�صجل 
يكون  اأن  لبد  وبالتايل  الق�صائية،  ال�صوابق  �صحيفة  يف 
املتقا�صي  ول�صالح  الدولة،  ل�صالح  متكامال  الإ�صالح  هذا 
اأي�صا وبالتايل يخفف ال�صغط عن املحاكم بالن�صبة للق�صايا 
�صنتطّرق  التي  العميقة  الإ�صالحات  من  وهذا  الب�صيطة 

اإليها.
التجاري يف  القانون  مبراجعة  املتعلق  وهو  الآخر  ال�ّصيء 
بع�ض اأحكامه، الإقت�صاد تطور وهناك م�صتجّدات اقت�صادية 

بع�ض  يف  زالت  ل  الّتجاري  القانون  فاأحكام  واجتماعية، 
الأحيان اأحكاما قدمية، جامدة، وبالتايل هناك ور�صة تعمل 
حاليا لإعادة النظر يف بع�ض اأحكام القانون الّتجاري ولي�ض 
كل اأحكام القانون التجاري، و�صتكون هناك مراجعة لبع�ض 
من  اأثارته  ملا  والإدارية،  املدنية  الإجراءات  قانون  اأحكام 
بع�ض امل�صاكل اأثناء تطبيقها يف امليدان، وقد اأ�صار اإىل ذلك 
فالور�صة  وبالتايل  والق�صاة،  والدفاع  املتقا�صني  من  الكثري 

موجودة وتعمل يف هذا املجال.
�صمنه  ويندرج  الت�صريعية  باملنظومة  متعلق  املحور  وهذا 
اأو ن�ض قانون العقوبات املعرو�ض على ح�صراتكم  امل�صروع 
والذي �صاأحاول اأن اأجيب على ان�صغالت اأع�صاء جمل�ض 

الأمة بالن�صبة للنقاط التي طرحوها.
حتى  عامة  ب�صفة   – الإ�صالحات  يف  الثاين  املحور 
لروؤيتنا  بالن�صبة  املحرتم  الأمة  لأع�صاء جمل�ض  نظرة  اأعطي 
يف هذا املجال – هو التكوين هناك ور�صة مفتوحة بالن�صبة 

للتكوين.
والتكوين الآن – �صواء بالن�صبة للق�صاة، لأمناء ال�صبط، 
اأو مل�صاعدي الق�صاء – لنا فيه نظرة �صنطرحها للنقا�ض فيما 
بعد، لكن من غري املمكن الآن اأن نبقي على منط التكوين 
اإطالقا،  العليا للق�صاء، ل ميكن  احلايل مبا يف ذلك املدر�صة 
وبالتايل فما هو مقّرر – كروؤية – اأنه بعد �صنتني اأو ثالث 
للق�صاء  العليا  املدر�صة  يف  التكوين  مدة  �صنحدد  �صنوات 
�صيكون  وبالتايل  دوليا،  عليها  املتعارف  املعايري  ح�صب 
الدخول للمدر�صة العليا للق�صاء ابتداء من �صهادة البكالوريا 

وملّدة �صّت �صنوات.
ل ميكن اإطالقا اأن نبقي على احلالة التي نحن عليها الآن 
واإّل ف�صيكون التكوين الذي تقدمه املدر�صة العليا للق�صاء 
ال�صلطة  تتطلبه  الذي  التكوين  غري  �صنوات  مدى  على 
الق�صائية، هناك عّدة اأمور وعدة م�صاكل، �صتكون لنا فر�صة 

اأخرى للتطرق اإليها، لكن هذه ب�صفة عامة هي روؤيتنا.
لدينا حاليا 470 قا�صيا يف ال�صنة مبعنى اأن العدد �صيكون 
حمرتما وكافيا خالل ال�صنة املقبلة والتي بعدها ولكن فيما 
بعد لبد اأن تغرّي �صروط اللتحاق باملدر�صة العليا للق�صاء يف 

اإطار نظرتنا بو�صوح للمدر�صة العليا للق�صاء.
املحور الثالث يف الإ�صالحات هو ع�صرنة ت�صيري القطاع.
هناك عمل مّت يف ال�ّصابق، وملوا�صلة هذه الع�صرنة بطرق 
بع�صرنة  متعلق  قانون  م�صروع  اإعداد  ب�صدد  اأنا  �صليمة، 
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القطاع، اإذ لبد اأن نقوم باإ�صدار �صند قانوين لهذه الع�صرنة.
املحور الرابع هو املتعلق باإ�صالح ال�صجون وكان البع�ض 

قد تطّرق اإىل ذلك.
�صيكون  التي  روؤيتنا  يف  الأربعة  املحاور  هي  هذه  اإذن، 
العمل يف اإطارها يف امل�صتقبل، وهي املحاور الأ�صا�صية بكل 

و�صوح وبكل جدّية.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة، 
الآن، اأعود اإىل بع�ض الإن�صغالت للّرد عليها.

واملتعلقة   49 للمادة  بالن�صبة  اأثري  ما  يخ�ض  فيما  اأّول، 
بتحديد �صن امل�صوؤولية اجلزائية بالن�صبة للق�صر، هناك تدّخل 
اأو تدخالن اأو ثالثة تدخالت تعر�صت اإىل هذه امل�صاألة وهو 
على  البع�ض  عند  وقع  الذي  اخللط  اأو  الفهم  عدم  نف�ض 
م�صتوى املجل�ض ال�صعبي الوطني، وحاولت اأن اأجيب على 
التفا�صيل  بع�ض  اأعطي  لكي  م�صطر  واأنا  ال�صتف�صار  هذا 
جمال  يف  املخت�صني  لغري  بالن�صبة  خا�صة  املجال،  هذا  يف 

القانون.
حاليا �صن الّر�صد املدين هي 19 �صنة، هذه �صن ر�صد يف 

املعامالت املدنية ومن�صو�ض عليها ومتعارف عليها.
اأن �صن  املدنية ين�ض على  املعامالت  القانون املدين يف 
عن  تختلف  اجلزائية  امل�صوؤولية  �صن  �صنة،   19 هي  الّر�صد 
ال�صن اجلزائي الذي هو الآن 18 �صنة بالن�صبة لل�صن كحد 
اأن  اأدنى للم�صوؤولية اجلزائية، حتى الطفل القا�صر ن�صتطيع 
نتابعه جزائيا، يف القانون احلايل ال�صاري املفعول غري موجود، 
ل تقولوا يل 13 �صنة، 13 �صنة لي�ض ال�ّصن الدنيا، هذا خطاأ 
اأدنى  حّدا  لي�ض  الآن  عليها  املن�صو�ض  �صنة  يف الفهم، 13 
للم�صوؤولية اجلزائية، امل�صوؤولية اجلزائية للقا�صر غري موجودة، 
ون�ض  موجودة  كانت  لو  �صنوات،   5 اأطفال و�صّنهم  وتوبع 
البع�ض  قبل  من  اأ�صري  كما   – �صنة   13 بـ  القانون  عليها 
اإىل اأن هذه هي ال�صن الدنيا – ملا توبع اأطفال وهم يف �صن 

اخلام�صة.
�صنة هو ما ن�صت عليه املادة بو�صوح وهي كالتايل:   13
»ل توقع على القا�صر الذي يرتاوح �صّنه من 10 اإىل اأقل من 
تن�ض املادة على  الّتهذيب«  اأو  احلماية  تدابري  اإّل  �صنة   13
العقوبة ل ميكن  يف  ولكن  متابعته،  ميكنك  هنا  �صنة،   13
احلماية                          لتدابري  يخ�صع  اأن  اإّل  اآخر  �صيء  ول  ي�صجن  اأن 
ال�صن  حّددنا  ملاذا  لكن  متابعة،  هناك  مبعنى  التهذيب،  اأو 

ل  �صنوات   10 من  اأقل  اأنه  ذلك  معنى  �صنوات؟   10 بـ 
ميكن اأن يخ�صع ل لتدابري احلماية ول لتدابري التهذيب ول 
للمتابعة، ل يتابع اإطالقا، لي�صت له امل�صوؤولية اجلزائية، اإذن 
اأنتقدم نحن اأم نرتاجع؟ نقول لي�ض  اأين هو هذا الرتاجع؟ 

هناك الآن حّد اأدنى للم�صوؤولية اجلزائية بالن�صبة للقا�صر.
اأدنى  حّدا  نحدد  اأن  علينا  تفر�ض  الدولية  الإتفاقية 
للم�صوؤولية اجلزائية بالن�صبة للقا�صر وهو ما فعلناه، هل هذه 
فيه  هذا  �صحيحة؟  غري  اأو  �صحيحة  �صنوات،   10 ال�صن، 
اختالف، نعم هناك اختالف بني الدول، �صوي�صرا حددتها 
بـ 07 �صنوات وتراجعها الآن لكي ترفعها اإىل 10 �صنوات، 
قلت �صوي�صرا حّددت ال�صن اجلزائي للطفل بـ 07 �صنوات، 
وهناك من حّددها بـ 10 �صنوات وهناك من حّددها بـ 12 

�صنة وهناك من حّددها بـ 13 �صنة.
نقا�ض، لكن  بعد  �صنوات،   10 كان التفاق عندنا على 
حمّددة                 كانت  اأي  تراجعا،  هناك  باأن  نقول  اأن  ميكن  ل 
�صنوات، هذا   10 اإىل  اأو احلكومة خف�صتها  وامل�صّرع   13 بـ 
خطاأ واأحتمل م�صوؤولية ما اأقول، اإّما لعدم فهم اأمور الت�صريع 
القانونية واإّما عن ح�صن نية، لكن لي�ض هناك حتديد لل�صّن 

الدنيا للم�صوؤولية اجلزائية.
القانون  اأ�صا�ض  وعلى  اأحداثا  وراأينا  ق�صاة  كّنا  نحن 
ال�ّصاري كنا ناأتي بهم يف مكتب مغلق ون�صلمهم للوالدين، 
فت�صليمهم للوالدين هو بعد ذاته متابعة، وحتدد له م�صوؤولية 
خالل  من  املدنية،  الق�صية  على  اأثرا  فيها  اأن  ولو  جزائية 

التعوي�صات فيكون ال�صرر كبريا ... اإلخ.
ال�صن      اإذ حّددت  الو�صوح  وا�صحة كل  49 هي  فاملادة 
القا�صر  اجلزائية  للمتابعة  حماّل  يكون  فال  �صنوات   10 بـ 
الذي مل يكمل 10 �صنوات هذه الفقرة مل تكن يف ال�صابق 
اإيتوين  بهذه الفقرة يا من اأثرمت هذه امل�صاألة، اإيتوين بفقرة 
تقول باأن احلدث الذي ل يتجاوز 10 �صنوات ل يكون حمال 
هذه  هي  اأين  كلها،  الن�صو�ض  يف  اإبحثوا  اجلزائية،  للمتابعة 
الفقرة؟ هذه جديدة، هذا هو اجلديد وفقا لالإتفاقية الدولية، 
ول  �صنة   13 من  اأقل  اإىل   10 من  حمددة  فال�صن  وبالتايل 
ميكن فيها اأن يخ�صع القا�صر اإّل لتدابري احلماية اأو التهذيب، 
حتى واإن كانت هناك متابعة من 10 �صنوات اإىل 13 �صنة 
اإّل  عليه  توقع  اأن  ميكن  ل  لكن  جزائية،  م�صوؤولية  هناك  و 
احلماية والتهذيب، معناه لي�ض هناك عقوبة ول غرامة، مثلما 

هي للبالغ، اإطالقا.
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وتقت�صر  البالغ  لها  ب�صيطة جّدا، ل يخ�صع  تدابري  هناك 
تدابري  وت�صعى  �صنة   18 اإىل   13 من  �صنه  يرتاوح  على من 
احلماية اأو التهذيب اأو العقوبات املخففة جّدا، اإذن من 10 
ة  اخلا�صّ اإجراءاتها  لها  مرحلة  كّل  �صنة   18 حتى  �صنوات 

بالن�صبة للّطفل.
اأي�صا  كانت  عامة،  ب�صفة  الطفولة  حماية  يخ�ّض  فيما 
راأوا  الذين  الأّمة  اأع�صاء جمل�ض  ال�صادة  اإن�صغالت  �صمن 
اأن حماية الطفل لي�ض فقط يف العقوبة، واأنا معكم، فمن غري 
فقط  العقوبات  بقانون  الطفل  نركز على حماية  اأن  املمكن 
وكما هو معروف، فالأمر يتعلق بالوقاية واحلماية الإجتماعية 
وغريها من الو�صائل التي توؤّدي اإىل حماية الطفل، وهذا ما 
قانون حماية الطفل وقد  به الآن، نحن ب�صدد حت�صري  نقوم 
واأعلمكم  الإنتهاء  و�صك  على  باأنه  وتكرارا  مرارا  �صرحت 
القطاعات  باقي  مع  ثالثة  اأو  يومني  منذ  من�صّبة  الور�صة  اأن 
حماية  قانون  م�صروع  لإمتام  الأخرى  القطاعات  وممثلي 
الطفل، وبالطبع فور النتهاء منه �صيعر�ض على احلكومة ثّم 

على جمل�ض الوزراء، ثّم على الربملان بغرفتيه.
ال�صيء الآخر الذي اأريد اأن اأتطرق اإليه دائما فيما يخ�ض 
حماية الطفل، معروف اأننا اأتينا بقانون حلماية الطفل وحتى 
املجل�ض  اأع�صاء  ال�صراحة كما كنت مع  اأكون �صريحا كل 
ال�صعبي الوطني، لأنه اأثري تدخل مفاده اأّن احلكومة جاءت 
بهذا القانون لأن هناك تهويال لالإعالم حول ق�صّية اختطاف 

الأطفال.
رئي�صي  تن�صيب  على  اأ�صرف  واأنا   – كلمتي  يف  قلت 
توجيهات  – واأعطيت  الّدفلى  وعني  تيبازة  ق�صاء  جمل�ض 
اأثناء  يتحّركوا  اأن  الّنيابة  لق�صاة  قلت: لبد  النيابة،  لق�صاة 
البتدائي،  التحقيق  ومراقبة  البتدائي  التحقيق  مبا�صرة 
التحقيق  اأثناء  النيابة  اخت�صا�ض  من  هو  الأدلة  وجمع 
بطية  الإبتدائي ومراقبة التحقيق البتدائي، اإىل جانب ال�صّ
على  نبقى  اأن  اإطالقا  ميكن  ل  وبالتايل  املخت�صة  الق�صائية 
الأحيان  بع�ض  يف  وذكرت  ذهنيات،  من  عليه  نحن  ما 
الذهنيات: اأن يجل�ض قا�صي النيابة يف مكتبه، ينتظر ما ياأتي 
الإبتدائي،  بالتحقيق  املكلف  الق�صائية  ال�صرطة  �صابط  به 

هذه مل تكن من قبل.
يائه،  اإىل  األفه  من  الإبتدائي  التحقيق  تتابع  النيابة 
وجتمع الأدلة لتحريك الدعوى العمومية ومبا�صرة الدعوى 
العمومية، وخا�صة وهنا اآين اإىل الن�صغال – عندما يتعّلق 

وقع  مهول  حريق  مثال:  العام،  الّراأي  اأثارت  بجرائم  الأمر 
للجمارك  للمحجوزات  مب�صتودع  متعلق  نيابتك  باب  عند 

واأنت ل تتحّرك؟ !
تنتقل        ل  واأنت  ال�ّصكوك  وتدخله  حتّرك  العام  الّراأي 
ول ت�صّرح؛ كذلك اختطاف وقتل الأطفال و الراأي العام 

ثائر، والنيابة ل تتحّرك ول ت�صرح، نعم !
فيه اأي�صا �صيء من ال�صّحة بالن�صبة لإتياننا بهذا امل�صروع 
وعندما  للمجتمع  ونتح�ّص�ض  العام  للّراأي  نتح�ّص�ض  لأننا 
اإىل  بالإ�صتجابة  ملزمون  فنحن  اجّتاه  يف  املجتمع  يذهب 

املجتمع.
عدم  اأو  املجتمع  هام�ض  على  نعمل  ل  اأننا  ا  وا�صح جدًّ
الإهتمام بان�صغالت ال�ّصعب اجلزائري، ان�صغالت ال�صعب 
اجلزائري نتح�ّص�ض بها، وعندما يقت�صي الأمر اأّننا ن�صتجيب 
وغري  الت�صريعية  املنظومة  يف  �صواء  لها،  فن�صتجيب  لها 
املنظومة الت�صريعية �صيا�صة للحكومة وا�صحة يف هذا املجال 
منذ  مل�صناه  ما  وهذا  اجلمهورية  رئي�ض  فخامة  برنامج  واأي�صا 
توّليه قيادة هذه البالد يف برناجمه الإنتخابي مرارا وتكرارا.

املجتمع  لآلم  ونتح�ّص�ض  اجلزائري  املجتمع  مع  نعمل 
اجلزائري، ونتح�ّص�ض لن�صغالت ال�ّصعب اجلزائري بو�صوح، 
الّراأي العام ثائر، املجتمع يتحّرك، فال اأقعد يف احلي جامعا 
معّينة  جرائم  حول  معنّي  اإجّتاه  يف  متحّرك  واملجتمع  يدي، 

تثريه، مبا فيها جرائم الف�صاد.
ل ميكن اإطالقا اأن اأبقى هكذا، واإّل ما معنى ذلك؟ اإذن، 
هذا  اأجل  من  نعمل  الو�صوح  كل  وا�صحني  نكون  حتى 

ال�ّصعب اجلزائري، ان�صغالته ناأخذها بعني الإعتبار.
ولهذا  الت�صريعية،  املنظومة  وغري  الت�صريعية  املنظومة  يف 
تبدو   قد  اأخرى  اأمثلة  اأعطيكم  للّنيابة،  التعليمات  اأعطيت 
الّرئي�ض  – ال�صّيد  اأنها جرائم عادية، يف كثري من الأحيان 
يف  اأو  ما  مكان  يف  اأنه  تتكّلم  حافة  ال�صّ ن�صمع   – املحرتم 
جامعة ما وقع ت�صّمم ملئات الّطلبة اأو ملئات الّتالميذ والنيابة 
ل تتحرك، الّراأي العام ثائر واجلرمية تثري الّراأي العام والنيابة 
ل تتحّرك، فاأعطيت الّتعليمات و�صاأوجه النيابة اإىل الّتحّرك 
اإبالغ  الأمر  يقت�صي  عندما  العام  الّراأي  واإبالغ  والّت�صريح 
هذه  اأو  اجلرائم  لهذه  بالن�صبة  التفا�صيل  بكل  العام  الّراأي 
الظواهر التي ترتكب ويعاقب عليها مبقت�صى قانون العقوبات، 

وقانون الت�صريع اجلزائي باعتبارها تثري الّراأي العام.
الّدعوى  فتبا�صر  عنه  وتنوب  املجتمع  متثل  النيابة  لأن 
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قانونا  املجتمع  با�صم  العمومية  الّدعوى  وحتّرك  العمومية 
�صيا�صة احلكومة وا�صحة كل الو�صوح قي هذا املجال، لي�ض 

لدينا ما نخفيه.
من  دائما  الق�صر  اأو  الأطفال  حماية  يخ�ض  فيما  الآن 
بني ما جاء �صابقا وهو موجود الآن يف ت�صريعنا وعّدلناه، اأّن 
الّدعوى العمومية ل تتقادم اإّل من تاريخ بلوغ �صن الّر�صد 
ة بالطفل ك�صحية ترتكب عليه اجلرمية  للحدث، وهي خا�صّ
علما اأن اجلرمية تتقادم والدعوى العمومية تتقادم، اإن كانت 
جنحة يف 3 �صنوات، اأما اجلناية يف 10 �صنوات، وهو �صحية، 
عمره 16 �صنة اأو 7 �صنوات اأو 5 �صنوات، فحني تتجاوز 3 
�صنوات فاإن اجلنحة تتقادم، الآن يف الن�ض وحماية للطفل 
نبداأ  ثم  ومن  الر�صد  �صّن  ي�صل  حتى  تتقادم  ل  فالّدعوى 
ح�صاب الّتقادم، وهنا اأوؤكد على اأن ت�صريعنا الوطني ياأخذ 
يعرف  ل  والكثري  الّطفل  وحماية  الطفل  حقوق  بالعتبار 
حماية  يف  اتَّخذت  التي  الإجرءات  من  هذه  اإذن  ذلك، 

الّطفل.
ت�صنيفا  الأحداث  لقا�صي  اأعطينا  فقد  للّطفولة  وحماية 
ا ومن املرتقب بالن�صبة لالإ�صالحات – ح�صب روؤيتي –  خا�صًّ
اأنَّني �صاأعطي ت�صنيفا اأعلى لقا�صي الأحداث، حتى       ل 
له جتربة كبرية  القا�صي الذي تكون  اإّل  بالأحداث  يكّلف 
و�صاأفر له امتيازات كبرية يف اإطار روؤية توؤدي اأي�صا اإىل حماية 

اأكرث لالأحداث ولالأطفال.
الّروؤية وا�صحة يف هذا املجال، لأّن حقيقة ما تعّودنا عليه 
اأّن قا�صي الأحداث هو القا�صي الب�صيط اأو اجلديد، نعطيه 
نفكر  اأبقى على ذلك، نحن  لن  الأحداث،  اأو غرفة  ق�صما 
الآن اأن يكون قا�صي الأحداث قد و�صل اإىل مرتبة املحكمة 
الإجراءات  هذه  �صتتخذ  امتيازات،  منح  يف  نفّكر  العليا، 
حلماية طفولتنا، حلماية الق�صر وهذا اأ�صا�صي لأّنه من ح�صارة 

البلد.
من  ذلك  كان  الطفل  حلماية  الإجراءات  كثفت  كّلما 

ح�صارة البلد.
قيل كذلك عن الت�صول، حاليا يف امل�صروع نعاقب كل 
موجودة،  الظاهرة  هذه  الّت�صّول،  يف  الأطفال  ي�صتعمل  من 
؟!    ي�صتغلون  اأمامنا  واأطفال  تتحرك  ل  هكذا؟  ترتكها  هل 
من  تعاقب  وباأحكام  مب�صروع  ناأتي  اأن  لبّد  كان  وبالّتايل 

ي�صغل الأطفال يف الّت�صّول.
هذه بع�ض الأجوبة فيما يخ�ّض حماية الق�صر وهو املحور 

الأّول الذي جاء به هذا امل�صروع.
اأعود اإىل النقطة التي اأثريت واملتعّلقة مبا ي�صّمى ال�ّصجون 
عن  طبعا  والناجت  املحبو�صني،  واأغلب  ال�ّصجون  واكتظاظ 

احلب�ض املوؤقت.
هذه  ذلك،  ذكر  قد  م�صكور  وهو  املتدّخلني  اأحد  كان 
الّنقطة بالن�صبة للحب�ض املوؤّقت واأثره على اكتظاظ ال�ّصجون 
هو متكّفل به، فيما اأ�صرت اإليه �صابقا، والأمر يتعلق بور�صة 
اإعادة الّنظر يف احلب�ض املوؤّقت، حتى نوؤّكد ا�صتثناء احلب�ض 
املوؤقَّت ول يبقى قاعدة، وتدعيم قرينة الرباءة، مما �صيخفف، 
يف  والكتظاظ  احتياطيا  املحبو�صني  عدد  من  اأوتوماتيكيا، 
ال�ّصجون فيما يخ�ض هذه الفئة، اأي فئة املحبو�صني احتياطيا، 
وبالتايل فهذا الن�صغال متكّفل به يف هذا الإطار ويف هذه 

الور�صة التي اأ�صرت اإليها.
تعلمون  اأنتم  ال�ّصجون،  لإ�صالح  بالن�صبة  دائما  طبعا، 
العقاب  و�صيا�صة  ال�ّصجون  �صيا�صة  اأن  وال�ّصادة،  ال�صّيدات 
عن  للبحث  تتوّجه  احلديثة  الّدرا�صات  والآن  نقا�ض،  فيها 
وكذلك  ال�ّصجن  اأو  احلب�ض  العقاب،  اأو  العقوبة  اأهمية 
البحث اأكرث عن اأ�صباب اجلرمية، كنا نتحّدث ونعطي اأمثلة 
منذ زمن عن فقيه ي�صّمى »لومربوزو« له نظرية يف هذا املجال، 
ونظريته معروفة واأثارت جدل حول اأّن املقبل على ارتكاب 
اجلرمية لديه – اأ�صال – قابلية وراثية، هذا ما تقوله النظرية 
يف هذا املجال وهناك نظريات اأخرى تقول العك�ض، وهو اأن 
املجتمع هو الذي يلوث ال�ّصخ�ض، لأن ال�صخ�ض يولد نقيا، 
قابال لرتكاب اجلرمية،  املجتمع، فيكون  يلّوث من قبل  ثم 
هناك اختالف يف النظريات، لكن ما هو متعارف عليه الآن، 

اأنه ل بد من اأن�صنة ال�ّصجون.
لبد من اأن�صنة ظروف الإعتقال، لأّن مهما يكن فاجلرم 
املدان اإن�صان، ولبد من اأحرتم كرامة الإن�صان مهما كانت 
ويف اأي و�صع كان، وبالتايل انطالقا من ذلك حر�صنا على 
يف  لكن  ذلك،  موا�صلة  على  و�صنعمل  ال�صجون  اإ�صالح 
يف  املوجودة  املعايري  اإطار  ويف  دوليا،  عليه  املتعارف  الإطار 
الإتفاقيات الّدولية والتي �صادقنا عليها كبلد، ونحرتم هذه 

التفاقيات امل�صادق عليها من قبلنا.
بالن�صبة  املخّدرات،  مب�صكل  متعّلق  اأي�صا  ان�صغال  هناك 
تهريب  ملعاقبة  �صارم  قانون  هناك  حاليا  املخدرات  مل�صكل 
املخّدرات وا�صتعمال املخدرات، ولعلكم فقط، فاإن الظاهرة 
اأ�صبحت مقلقة للجزائر ومقلقة جّدا بحيث اإنها تهّدد حتى 
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من  لأنه  معينة،  مناطق  يف  وخا�صة  اجلزائر  وا�صتقرار  اأمن 
الإرهاب،  بتمويل  مرتبطة  الق�صايا  بع�ض  اأن  الآن  الثابت 
ومعاجلتها  جّدا،  خطرية  الظاهرة  هذه  اأ�صبحت  وبالتايل 
ولي�ض  الأ�صعدة  جميع  على  تكون  اأن  يجب  ومواجهتها 
فقط عن طريق الق�صاء اأو عن طريق املتابعة، بل على جميع 
الأ�صعدة: �صيا�صيا واجتماعيا واأ�صريا واأي�صا على م�صتويات 
اأخرى كاملجتمع املدين الذي يجب اأن يلعب دوره كامال يف 
هذا امليدان، لأن كمية املخدرات التي حجزت خالل �صنة 
الإح�صائيات – بلغت 206 اأطنان  اآخر  – ح�صب   2013
اجلزائر،  يف  جّدا  مقلقة  فالظاهرة  وبالتايل  املخّدرات  من 
الوطني وعلى  امل�صتوى  �صنواجهها بكّل حرم على  اأننا  اإّل 

امل�صتوى الدويل يف اإطار املنظمات الدولية.
هناك اأي�صا اإن�صغال فيما يخ�ض الإ�صالح ويتعلق باإعادة 
النظر يف حمكمة اجلنايات، وكما جاء يف تقرير اللجنة من 
طرف: ال�ّصيد الّرئي�ض وال�ّصادة اأع�صاء الّلجنة م�صكورين كنا 

قد تكّلمنا عن هذا املو�صوع يف اجتماع الّلجنة.
اأنني  ال�صرف  يل  كان  اجلنايات،  حمكمة  يخ�ض  فيما 
كنت يف اللجنة الوطنية لإ�صالح العدالة التي اأن�صاأها فخامة 
رئي�ض اجلمهورية، وخرجنا بثالثة اقرتاحات، لأّننا مل نّتفق، 
كان ال�صيد ي�صعد – رحمه اهلل – يرتاأ�ض اجلل�صة، وال�صّيد 
اجلنايات  حمكمة  حول  كبري  نقا�ض  وكان  نائبا  كان  حميو 
وت�صكيل حمكمة اجلنايات وخرجنا بثالثة اقرتاحات، هي 

مدّونة يف الّتقرير الّنهائي للَّجنة الوطنية لإ�صالح العدالة.
اجلنايات  حمكمة  على  نبقى  اأّننا  الأول  القرتاح  كان 
وحمّلفني،  ق�صاة  من  هي  كما  اجلنايات  حمكمة  وت�صكيلة 
وكان هناك اقرتاح ثان وهو اأننا نلغي املحلفني وناأتي بالق�صاة 
املحرتفني، اأي ل تت�صكل اإّل من الق�صاة، وتكون اأحكامها 
قابلة لال�صتئناف وقابلة للّطعن، لأن الآن حمكمة اجلنايات 
القانون  حيث  من  مبا�صرة  بالنق�ض  للطعن  قابلة  اأحكامها 

وغري قابلة لال�صتئناف.
اأما القرتاح الثالث فهو اأّننا نبقى على حمكمة اجلنايات 

كما هي ولكن جنعل اأحكامها قابلة لال�صتئناف.
الّلجنة  يف  وموجودة  مقّررة  الثالثه  القرتاحات  اإذن، 
نقا�ض،  اإىل  يحتاج  هذا  وبالّتايل  العدالة،  لإ�صالح  الوطنية 
الوزارة  م�صتوى  على  ذلك  اإىل  نتطّرق  مل  الآن  حّد  اإىل 
بالن�صبة  جلنة  اأي  تن�صّب  مل  معكم،  �صريحا  اأكون  وحتى 
اآراء  ناأخذ  اجلنايات، حاليا  املتعلق مبحكمة  الإ�صكال  لهذا 

املخت�صني من هنا وهناك، ولكن مل نحّدد بعد ومل نن�صّب 
اأي جلنة بالن�صبة ملحكمة اجلنايات.

ذلك  �صرحت  اأنا  الإعدام،  عقوبة  اأثري حول  ملا  بالن�صبة 
عقوبة  املحرتمة،  الّلجنة  تقرير  يف  جاء  ما  وهو  اللجنة  اأمام 
الإعدام هي الآن موجودة يف ت�صريعنا الوطني وموجودة يف 
بع�ض اجلرائم، وفيه نقا�ض حتى يف هذه القاعة، يف جمل�ض 
الأّمة، هناك من يدعو اإىل عقوبة الإعدام، وهناك من يدعو 
عقوبة  اإلغاء  يح�صر  من  هناك  الإعدام،  عقوبة  اإلغاء  اإىل 
وهناك  اجلرائم،  بع�ض  وتركها يف  اجلرائم  بع�ض  الإعدام يف 
من ي�صر على اإلغائها متاًما، هذا هو النقا�ض الدائر يف املجتمع، 
ني و�صيبقى طبعا حتى يكون الف�صل  نقا�ض من قبل املخت�صّ
املجال،  هذا  يف  املخت�صة  الهيئات  و  للمجتمع  الأخري  يف 
اإلغاء عقوبة الإعدام يف كافة اجلرائم  اإىل  راأي يذهب  هناك 
واإن  الّراأي حمرتم  الّدم، هذا  اإّل يف جرائم  نبقي عليها  ول 

�صاء اهلل عندما يتبلور كل هذا النقا�ض يتخذ القرار.
بالن�صبة لباقي الن�صغالت اإذا مل اأجب عليها كّلها فاأنا 

اأعتذر.
يف الأخري، اأريد اأن اأو�صح فقط لل�صّيدات وال�ّصادة اأع�صاء 
جمل�ض الأمة اأننا الآن ب�صدد ا�صتكمال بع�ض الآليات فيما 
يخ�ض الع�صرنة لتح�صني اخلدمة العمومية، خا�صة بالن�صبة 
ل�صهادة اجلن�صّية ول�صحيفة ال�ّصوابق الق�صائية، فيما يخ�ض 
اأي  اليوم  من  �صهر  بعد  تقدير  اأكرث  على  اجلن�صية  �صهادة 
يف اأواخر �صهر جانفي - اإن �صاء اهلّل - �صيكون هناك بنك 
يطلب  عندما  وبالتايل  الوطني،  امل�صتوى  على  للمعلومات 
ة بالن�صبة للجن�صية الأ�صلية  املواطن �صهادة اجلن�صية، خا�صّ
التي تتطلب عقد ازدياد املعنى وعقد ازدياد اأبيه وعقد ازدياد 
اأن يطلبها لأّول مّرة فال يطلب منه امللف مّرة  جّده، مبجرد 
ثانية اإطالقا على امل�صتوى الوطني، مبعنى اأنه ميكن ا�صتخراج 
�صهادة اجلن�صية من اأي حمكمة على امل�صتوى الوطني ويف اأي 
وقت، مبجرد تقدمي بطاقة الّتعريف الوطنية كهوّية، مما �صيقّلل 
كثريا من امل�صاكل حتى من حيث ا�صتخراج هذه الوثائق 
وعقود الزيادة الثالثة يف كّل مّرة، نحن على و�صك الإنتهاء 
ر اآليات  من كل هذا قريبا، وحاليا املدير العام للع�صرنة يح�صّ

تطبيق وتكوين البنك املعلوماتي على امل�صتوى الوطني.
بع�ض  اأي�صا  هناك  الق�صائية  ال�ّصوابق  ل�صحيفة  بالن�صبة 
املعنى  اإليها  ينتمي  التي  املجال�ض  بني  الآن  الإ�صكالت 
بالأمر، اأو بالأحرى التي يولد فيها املعنى بالأمر، اأي مكان 
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مكان  خارج  فيها  عليه  يحكم  التي  املجال�ض  وبني  ميالده 
ميالده، اأي هناك بع�ض الإ�صكال فيما يخ�ض تبادل املعلومات 
لكن �صن�صّححها يف اأقرب الآجال، ونحن منكبون على هذا 
العمل فيما يخ�ض الع�صرنة، ونعمل اأي�صا يف الأّيام القليلة 
القادمة على ربط املحكمة العليا وجمل�ض الّدولة باملجال�ض 
  )Téléconférence( بـ  ي�صّمى  ما  يكون  حتى  الق�صائية، 
على  الثانية  املرحلة  اأي�صا  ر  و�صنح�صّ الّتكوين،  يخ�ض  فيما 
م�صتوى املحكمة العليا وعلى م�صتوى جمل�ض الّدولة، وهذا 
هام جّدا، �صنقطع �صوط كبريا لكن يحتاج ذلك اإىل عمل 
هو يف طور التح�صري، الأمر يتعلق باملحامني اأطراف الّدعوى 
على م�صتوى املحكمة العليا وعلى م�صتوى جمل�ض الّدولة، 
اأن يكون هناك حمام، وبالتايل فاملحامون  اأّنه ل بد  تعلمون 
عن  »التعامل  ي�صّمى  ما  طريق  عن  امللفات  مع  �صيتعاملون 
بعد« معنى ذلك اأنهم يتبادلون العرائ�ض عن طريق ال�ّصبكة 
ويبلَّغون  للمرافعة  فقط  رون  ويح�صّ ا�صتخدامها  �صيتم  التي 

بذلك عندما تهباأ الق�صية.
�صينتهي  العري�صة،  بحثا عن  وتكرار،  مرارا  الإنتقال  اأما 
اإىل  ننتقل  ذلك  بعد  ثّم  نربجمها،  التي  الع�صرنة  اإطار  يف 
املجال�ض، ثّم اإىل املحاكم، مبعنى لدينا روؤية وا�صحة بالن�صبة 
حماور،   4 يف  حّددناها  وقد  الإ�صالحات  ولباقي  للع�صرنة 
�صبق يل ذكرها اإن �صاء اهلل نطلب التوفيق والنجاح ونطلب 
الإعانة منكم ومن اجلميع لإ�صالح الق�صاء، لأن الق�صاء هو 
اأ�صا�ض احلكم وال�صلطة الق�صائية هي اأ�صا�ض حماية احلّريات 
اأن يعمل من اأجل تدعيم  الفردية واجلماعية، الكل يجب 
واملجتمع،  الفردية  احلريات  حلماية  الق�صائية  ال�صلطة  هذه 
لبناء دولة القانون التي يطمح اإليها اجلميع، و�صنوا�صل هذا 
الإ�صالح يف اإطار برنامج فخامة رئي�ض اجلمهورية الوا�صح يف 
هذا املجال ويف كّل مراحله، وهو الإ�صالح الذي نتج عنه 
الأمن  اأعادت  التي  الوطنية  امل�صاحلة  ثمار  بينها  ومن  ثمار 
والإ�صتقرار، و�صنتكّفل بالأمور املتعّلقة باجلنوب فيما يخ�ض 
ما ذكره ال�صّيد املتدّخل بخ�صو�ض اجلنوب، لأّنه عن طريق 
امل�صافة،  بعد  ومنها  امل�صاكل،  من  كثريا  �صنحّل  الع�صرنة 
قد  اجلنوب كنت  مناطق  يخ�ض  فيما  املنا�صبة  بهذه  واأعيد 
الأخرية  الدورة  يف  للق�صاء  الأعلى  املجل�ض  مع  تكلمت 
فيما  اجلنوب  يف  اأطّبقها  اأن  اأريد  التي  الأفكار  وطرحت 
يخ�ّض متويل اجلنوب وتوفري الق�صاة لبد اأن يكونوا ق�صاًة يف 
امل�صتوى وبالعدد الكايف، معنى ذلك اأن لنا برناجما وروؤية، 

اأّول من حيث ال�ّصكنات ل ميكن اأن نرتك اإطارات و ق�صاة 
اجلنوب من حيث ال�ّصكنات كاأمثالهم يف ال�ّصمال، اأعطي 
له 40 األف دينار من الّتعوي�صات واأتركه هكذا، هذا ل يحّفز 
اإطالقا وحتى ت�صتقر الكفاءات يف اجلنوب، �صطرنا برناجما 

وا�صحا يف هذا املجال من حيث الّتحفيزات.
اأّول، ال�ّصكن لدينا برنامج نوفره خ�صي�صا للق�صاة، حتى 
ي�صبح اأكفاأ الق�صاة يرغب يف الذهاب اإىل اجلنوب، هذه هي 

�صيا�صتنا.
الهياكل  وتقريبا  الهياكل،  اإن�صاء  على  �صتعمل  ثانيا، 
الق�صائية يف اجلنوب لأن امل�صافات بعيدة، اأخريا فقط، طلبنا 
من ال�صّيد الوزير الأول وبقرار من فخامة رئي�ض اجلمهورية 
 – – وهذا ا�صتثنائيا  اأن ندرج يف الربنامج اخلا�ض الأخري 
اإن�صاء جمل�ض تندوف، لأّنه مل يكن م�صّجال، وبالّتايل كان 
ل بّد اأّننا نعمل على جتهيز، بل اإن�صاء الهياكل الق�صائية يف 
امل�صتوى املطلوب على م�صتوى اجلنوب، لتقريب العدالة من 
املواطن ولكن تقريب العدالة لي�ض فقط من حيث الهياكل، 
الب�صرية الكفواأة هذه  بالّتكوين واملوارد  واإمنا تقريبها مرتبط 
هي الفل�صفة، الق�صية لي�صت يف الهياكل فقط، لأن املواطن 
يطلب العدالة، حتى اإن مل تكن الهياكل حمرتمة لبد اأن 
تكون هناك عدالة، وبالتايل فهي مرتبطة املوارد، ولهذا قلت 
يف البداية، يف املحاور الأربعة التي ذكرتها اإن للّتكوين مرتبة 
راأ�صها  وعلى  الإ�صالحات  هذه  يف  خا�صة  واأهمّية  ة،  خا�صّ

الّتكوين الذي تقوم به املدر�صة العليا للق�صاء.
ذلكم هو – ب�صفة �صبه خمت�صرة – اجلواب على بع�ض 
الإن�صغالت واأعتذر لكم اإن مل اأجب على كل الإن�صغالت، 

ف�صكرا جزيال لكم.
وال�ّصادة  ولل�صّيدات  املحرتم  الّرئي�ض  ال�صّيد  لك  �صكرا 
وبارك  الإ�صغاء  الأمة املحرتمني، على كرم  اأع�صاء جمل�ض 

اهلل فيكم.

الذي  رّده  على  الوزير  لل�صّيد  �صكرا  الّرئي�ص:  ال�شّيد 
ح الآفاق امل�صتقبلية التي  �صمل الأ�صئلة التي طرحت، وو�صّ
ينوي تطبيقها يف اإطار الإ�صالحات التي تتوىل وزارة العدل 

القيام بها.
املجل�ض  اأع�صاء  وال�ّصادة  لل�صّيدات  مو�صول  ال�ّصكر 
على تدخالتهم ولأع�صاء الّلجنة املخت�صة الذين اأعّدوا لنا 
الّتو�صيح حول  اأعطى مزيدا من  الذي  التمهيدي،  الّتقرير 
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م�صمون م�صروع القانون.
امل�صروع  بهذا  اخلا�ض  الّنقا�ض  اأنهينا  قد  نكون  بذلك 
الهاّم، اأقول الهام، والأهمية اأنتم كّلكم اأبرزمتوها من خالل 
التي  املناق�صات  وقبلها  القاعة،  يف  جرت  التي  املناق�صات 

جرت يف املجل�ض ال�صعبي الوطني.
نتمنى التوفيق لرجال الق�صاء ون�صائه ونتمّنى – اإن �صاء 

اهلل – اأن تنجح �صيا�صة الإ�صالح التي اعتمدتها بالدنا.
اإذن، ن�صتاأنف اأ�صغالنا غدا – اإن �صاء اهلل – على ال�ّصاعة 
�ض اجلل�صة لعر�ض  الّتا�صعة والّن�صف �صباحا، و�صوف تخ�صّ
ل�صنة  امليزانية  ت�صوية  املت�صّمن  القانون  م�صروع  ومناق�صة 

.2011
�صكرا لكم جميعا، واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�ّشاعة الّثالثة والّدقيقة الأربعني م�شاًء
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املواد التي عدلت ومتمت هي: 
5، 49، 60 مكرر، 87 مكرر، 291، 293  مكرر، 320 مكرر، 336، 337 مكرر، 342، 344.  

املواد اجلديدة: 
195 مكرر، 293 مكرر1، 295 مكرر1، 295 مكرر2، 295 مكرر3، 319 مكرر، 333 مكرر 1.  

املواد امللغاة: 
املادة 196 مكرر.  

ملحق للتقرير التمهيدي 
حول ن�ص القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156,املوؤرخ يف 18 �شفر عام 1386 

املوافق 8 يونيو �شنة 1966, واملت�شمن قانون العقوبات

املواد كما وردت يف الأمر رقم 66 - 156
املواد كما وردت يف ن�ص القانون الذي يعدل ويتمم 

الأمر رقم 66 - 156  

املادة 5: »العقوبات الأ�صلية يف مادة اجلنايات هي:

الإعدام،  -  1
ال�صجن املوؤبد،  -  2

3 - ال�صجن املوؤقت ملدة ترتاوح بني خم�س)5( �صنوات وع�صرين )20  �صنة(.
»...........

املادة 5: )معدلة ومتممة( »العقوبات الأ�صلية يف مادة اجلنايات هي:

تغيري، بدون   -  1
تغيري، بدون   -  2

 )20( وع�صرين  �صنوات  خم�س)5(  بني  ترتاوح  ملدة  املوؤقت  ال�صجن   -  3
�صنة، ماعدا يف احلالت التي يقرر فيها القانون حدودا اأخرى اأق�صى.

.............. الباقي بدون تغيري..............«

تدابري  اإل  الثالثة ع�صرة  الذي مل يكمل  القا�صر  توقع على  49: »ل  املادة 

احلماية اأو الرتبية.

ومع ذلك فاإنه يف مواد املخالفات ل يكون حمال اإل للتوبيخ.

احلماية  لتدابري  اإما   18 اإىل   13 من  �صنه  يبلغ  الذي  القا�صر  ويخ�صع 

اأو الرتبية اأو لعقوبات خمففة«. 

املادة 49: )معدلة ومتممة( »ل يكون حمال للمتابعة اجلزائية القا�صر الذي 

مل يكمل ع�صر)10( �صنوات.

ل توقع على القا�صر الذي يرتاوح �صنه من 10 اإىل اأقل من 13 �صنة اإل 

تدابري احلماية اأو التهذيب.

ومع ذلك فاإنه يف مواد املخالفات ل يكون حمال اإل للتوبيخ.

ويخ�صع القا�صر الذي يبلغ �صنه من 13 اإىل 18 �صنة اإما لتدابري احلماية 

اأو التهذيب اأو لعقوبات خمففة«.

املادة 87 مكررِ:ٍ »يعترب فعال اإرهابيا اأو تخريبيا، يف مفهوم هذا الأمر، كل 

وا�صتقرار  الرتابية  وال�صالمة  الوطنية  والوحدة  الدولة  اأمن  ي�صتهدف  فعل 

املوؤ�ص�صات و�صريها العادي عن طريق اأي عمل غر�صه ما ياأتي:

.»......................................-

املادة 87 مكرر: )تتميمها بفقرة جديدة(

ويعد من الأفعال الإرهابية:

حتويل الطائرات اأو ال�صفن اأو اأي و�صيلة اأخرى من و�صائل النقل،

اإتالف من�صاآت املالحة اجلوية اأو البحرية  اأو الربية،

تخريب اأو اإتالف و�صائل الت�صال،

احتجاز الرهائن،

الكيميائية  اأو  البيولوجية  املواد  اأو  املتفجرات  با�صتعمال  العتداءات 

اأو النووية اأو امل�صعة.

متويل اإرهابي اأو منظمة اإرهابية.

من عنوان الق�سم الرابع: الت�سول والتطفل الأول  الباب  من  ال�ساد�ص  الف�سل  من  الرابع  الق�سم  عنوان 

الكتاب الثالث: الت�سول والت�سرد
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اإىل  اأ�صهر   )6( �صتة  من  باحلب�س  »يعاقب  195 مكرر:)مادة جديدة(  املادة 

�صنتني )2(، كل من يت�صول بقا�صر مل يكمل 18 �صنة اأو يعر�صه للت�صول.

له  �صخ�س  اأي  اأو  القا�صر  اأ�صول  اأحد  الفاعل  يكون  عندما  العقوبة  ت�صاعف 

�صلطة عليه«.

من  كل  �صنوات  ع�صر  اإىل  خم�س  من  املوؤقت  بال�صجن  »يعاقب   :291 املادة 

اختطف اأو قب�س اأو حب�س اأو حجز اأي �صخ�س بدون اأمر من ال�صلطات املخت�صة 

وخارج احلالت التي يجيز اأو ياأمر فيها القانون بالقب�س على الأفراد.

وتطبق ذات العقوبة على من اأعار مكانا حلب�س اأو حلجز هذا ال�صخ�س.

اإذا ا�صتمر احلب�س اأو احلجز ملدة اأكرث من �صهر فتكون

العقوبة ال�صجن املوؤقت من ع�صر �صنوات اإىل ع�صرين �صنة«.

املادة 291: )معدلة ومتممة( »يعاقب بال�صجن املوؤقت من ع�صر)10( �صنوات 

اإىل ع�صرين )20( �صنة كل من اختطف اأو قب�س اأو حب�س اأو حجز اأي �صخ�س 

بدون اأمر من ال�صلطات املخت�صة وخارج احلالت التي يجيز اأو ياأمر فيها القانون 

بالقب�س على الأفراد.

وتطبق ذات العقوبة على من اأعار مكانا حلب�س اأو حلجز هذا ال�صخ�س.

اإذا ا�صتمر احلب�س اأو احلجز ملدة اأكرث من �صهر فتكون العقوبة ال�صجن املوؤبد«.

اأو يحاول القيام بخطف �صخ�س مهما  املادة 293 مكرر: »كل من يخطف 

بلغت �صنه، مرتكبا يف ذلك عنفا، اأو تهديدا اأو غ�صا، يعاقب بال�صجن املوؤقت 

اإىل  دج   1.000.000 من  وبغرامة  �صنة  ع�صرين  اإىل  �صنوات  ع�صر)10(  من 

2.000.000 دج.
تعذيب  اإىل  املخطوف  ال�صخ�س  تعر�س  اإذا  املوؤبد  بال�صجن  اجلاين  ويعاقب 

ج�صدي.

املوؤبد  بال�صجن  اجلاين  يعاقب  فدية،  ت�صديد  هو  اخلطف  اإىل  الدافع  كان  واإذا 

اأي�صا«.    

خطف  يحاول  اأو  يخطف  من  »كل  ومتممة(  )معدلة  مكرر:   293 املادة 

�صخ�س، عن طريق العنف، اأو التهديد اأو ال�صتدراج، يعاقب بال�صجن املوؤقت 

دج   1.000.000 اإىل ع�صرين )20( �صنة وبغرامة من  من ع�صر)10( �صنوات 

دج. اإىل 2.000.000 

ويعاقب الفاعل بال�صجن املوؤبد اإذا تعر�س ال�صخ�س املخطوف اإىل تعذيب 

�أو تنفيذ �شرط  �إذ� كان �لد�فع �إىل �خلطف هو ت�شديد فدية  �أو  اأو عنف جن�شي 

اأو اأمر.

وتطبق على الفاعل العقوبة املن�صو�س عليها يف الفقرة الأوىل من املادة 263 من 

هذا القانون اإذا اأدى اخلطف اإىل وفاة ال�صخ�س املخطوف.

مع  القانون،  عليها يف هذا  املن�صو�س  التخفيف  اجلاين من ظروف  ي�صتفيد  ل 

اأدناه«. مراعاة املادة 294 

املادة 293 مكرر1: )مادة جديدة( »يعاقب بال�صجن املوؤبد كل من يخطف 

اأو يحاول خطف قا�صر مل يكمل ثمانية ع�صرة )18( �صنة، عن طريق العنف 

اأو التهديد اأو ال�صتدراج اأو غريها من الو�صائل.

 263 املادة  الفقرة الأوىل من  الفاعل العقوبة املن�صو�س عليها يف  وتطبق على 

من هذا القانون، اإذا تعر�س القا�صر املخطوف اإىل تعذيب اأو عنف جن�صي اأو اإذا 

كان الدافع اإىل اخلطف هو ت�صديد فدية اأو اإذا ترتب عنه وفاة ال�صحية.

مع  القانون،  عليها يف هذا  املن�صو�س  التخفيف  اجلاين من ظروف  ي�صتفيد  ل 

مراعاة املادة 294 اأدناه«.

املادة 293 مكرر1: )مادة جديدة( »يعاقب بال�صجن املوؤبد كل من يخطف 

اأو يحاول خطف قا�صر مل يكمل ثمانية ع�صرة )18( �صنة، عن طريق العنف 

اأو التهديد اأو ال�صتدراج اأو غريها من الو�صائل.

 263 املادة  الفقرة الأوىل من  الفاعل العقوبة املن�صو�س عليها يف  وتطبق على 

من هذا القانون، اإذا تعر�س القا�صر املخطوف اإىل تعذيب اأو عنف جن�صي اأو اإذا 

كان الدافع اإىل اخلطف هو ت�صديد فدية اأو اإذا ترتب عنه وفاة ال�صحية.

مع  القانون،  عليها يف هذا  املن�صو�س  التخفيف  اجلاين من ظروف  ي�صتفيد  ل 

مراعاة املادة 294 اأدناه«.
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املادة 295 مكرر1: )مادة جديدة( »ي�صكل متييزا كل تفرقة اأو ا�صتثناء 

الن�صب  اأو  اللون  اأو  العرق  اأو  اأ�صا�س اجلن�س  اأو تف�صيل يقوم على  اأو تقييد 

اأو الأ�صل القومي  اأو الإثني اأو الإعاقة وي�صتهدف اأو ي�صتتبع تعطيل اأو عرقلة 

اأو  ممار�صتها،  بها  التمتع  اأو  الأ�صا�صية  واحلريات  الإن�صان  بحقوق  العرتاف 

على قدم امل�صاواة، يف امليدان ال�صيا�صي اأو القت�صادي اأو الجتماعي 

اأو الثقايف اأو يف اأي ميدان اآخر من ميادين احلياة العامة.

يعاقب على التمييز باحلب�س �صتة)6( اأ�صهر اإىل ثالث )3( �صنوات وبغرامة من 

دج.  150.000 اإىل  دج   50.000
اأو التمييز  يعاقب بنف�س العقوبات كل من يقوم علنا بالتحري�س على الكراهية 

�صد اأي �صخ�س اأو جمموعة من الأ�صخا�س ب�صبب انتمائهم العرقي اأو الثني 

اأو ينظم   اأو يروج اأو ي�صجع اأو يقوم باأعمال دعائية من اأجل ذلك«.

املادة 295 مكرر2: )مادة جديدة( »دون الإخالل بالعقوبات التي قد تطبق 

املن�صو�س عليه يف  التمييز  اإذا ارتكب  املعنوي  ال�صخ�س  على م�صرييه، يعاقب 

دج. اإىل 750.000  دج  املادة 295 مكرر 1 اأعاله، بغرامة من 150.000 

ويتعر�س اأي�صا اإىل واحدة اأو اأكرث من العقوبات التكميلية املن�صو�س عليها يف 

املادة 18 مكرر من هذا القانون«.   

املادة 295 مكرر3: )مادة جديدة( »ل تطبق اأحكام املادتني 295 مكرر 1 

و 295  مكرر 2 من هذا القانون اإذا بني التمييز:

ال�صحية من خالل عمليات هدفها الوقاية من خماطر  اأ�صا�س احلالة  – على   1
اأو من  اأو العجز عن العمل  البدنية لل�صخ�س  بال�صالمة  اأو خماطر امل�س  الوفاة 

الإعاقة وتغطية هذه املخاطر،

ومتثل يف رف�س الت�صغيل املبني على  الإعاقة  و/اأو  ال�صحية  احلالة  – على   2
القانون  اأو  العمل  ت�صريع  لأحكام  وفقا  طبيا  الثابتة  العمل  على  القدرة  عدم 

الأ�صا�صي للوظيفة العمومية،

يكون النتماء  اأن  على  التوظيف،  يخ�س  فيمل  اجلن�س،  اأ�صا�س  – على   3
اأو القانون الأ�صا�صي للوظيفة العمومية  جلن�س اأو لآخر ح�صب ت�صريع العمل 

�شرطا �أ�شا�شيا ملمار�شة عمل �أو ن�شاط مهني«

من  الثاين  الباب  من  الثاين  الف�سل  من  الثاين  الق�سم  عنوان   -

الكتاب الثالث:

الق�سم الثاين: يف ترك الأطفال والعاجزين وتعري�سهم للخطر

- تعديل عنوان الق�سم الثاين من الف�سل الثاين من الباب الثاين 

من الكتاب الثالث:

للخطر  وتعري�سهم  والعاجزين  الأطفال  ترك  يف  الثاين:  الق�سم 

وبيع الأطفال
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319 مكرر:)مادة جديدة( »يعاقب باحلب�س من خم�س )5( �صنوات  املادة 

دج،   1.500.000 اإىل  دج  اإىل خم�صة ع�صر )15( �صنة وبغرامة من 500.000 

من  غر�س  لأي   ،)18( ع�صر  الثامنة  �صن  دون  طفال  ا�صرتى  اأو  باع   من  كل 

الأغرا�س وباأي �صكل من الأ�صكال.

ويعاقب بنف�س العقوبات كل من حر�س اأو تو�صط يف عملية بيع الأطفال.

اإذا ارتكبت اجلرمية من طرف جماعة اإجرامية منظمة     اأو كانت ذات طابع عابر 

ع�صرين  اإىل  �صنوات   )10( ع�صر  من  ال�صجن  العقوبة  تكون  الوطنية،  للحدود 

دج.  2.000.000 اإىل  دج  )20( �صنة وغرامة من 1.000.000 

ويعاقب على ال�صروع بنف�س عقوبات اجلرمية التامة«. 

املن�صو�س  اجلرائم  على  مكرر   60 املادة  اأحكام  »تطبق  مكرر:   320 املادة 

عليها يف املواد 314 )الفقرتان 3 و4( و315 )الفقرات 3 و 4 و 5( و316 )الفقرة 

الق�صم«.  هذا  من   318 و   )5 و   4 )الفقرتان  و317   )4

على  مكرر   60 املادة  اأحكام  »تطبق  ومتممة(  )معدلة  مكرر:   320 املادة 

اجلرائم املن�صو�س عليها يف املواد 314 )الفقرتان 3 و4( و315 )الفقرات 3 و 4 

و 5( و316 )الفقرة 4( و317 )الفقرتان 4 و 5( و 318 و 319 مكرر من هذا 

الق�صم«.

املادة 333 مكرر1: )مادة جديدة( » يعاقب باحلب�س من خم�س )5( �صنوات 

كل  دج،  دج اإىل 1.000.000  اإىل ع�صر )10( �صنوات وبغرامة من 500.000 

من �صور قا�صرا مل يكمل 18 �صنة باأي و�صيلة كانت وهو ميار�س اأن�صطة جن�صية 

ب�صفة مبينة، حقيقية اأو غري حقيقية، اأو �صور الأع�صاء اجلن�صية للقا�صر لأغرا�س 

جن�صية اأ�صا�صا، اأو قام باإنتاج اأو توزيع اأو ن�صر اأو ترويج  اأو ا�صترياد اأو ت�صدير  

اأو عر�س اأو بيع  اأو حيازة مواد اإباحية متعلقة بالق�صر.

لرتكاب  امل�صتعملة  الو�صائل  مب�صادرة  الق�صائية  اجلهة  تاأمر  الإدانة  حالة  يف 

الغري  حقوق  مراعاة  مع  م�صروعة  غري  ب�صفة  عليها  املتح�صل  والأموال  اجلرمية 

ح�صن النية«.

املادة 336: »كل من ارتكب جناية هتك عر�س يعاقب بال�صجن املوؤقت من 

خم�س اإىل ع�صر �صنوات.

ال�صاد�صة ع�صرة فتكون العقوبة  واإذا وقع هتك العر�س �صد قا�صرة مل تكمل 

ال�صجن املوؤقت من ع�صر �صنوات اإىل ع�صرين �صنة«. 

يعاقب  الغت�صاب  جناية  ارتكب  من  كل   « ومتممة(  )معدلة   :336 املادة 

بال�صجن املوؤقت من خم�س)5( اإىل ع�صر)10( �صنوات.

فتكون  �صنة   )18( ع�صرة  الثامنة  يكمل  مل  قا�صر  على  الغت�صاب  وقع  اإذا 

العقوبة ال�صجن املوؤقت من ع�صر)10( �صنوات اإىل ع�صرين)20( �صنة«.
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 املادة 337 مكرر: » تعترب من الفواح�س بني ذوي املحارم العالقات اجلن�صية 

التي ترتكب بني:

الأقارب من الفروع والأ�صول.  -  1
اأو الأم. الأب  من  الأ�صقاء،  والأخوات  الإخوة   -  2

اأخواته من الأب اأو الأم اأو مع اأحد فروعه. اأو  اإخوته  اأحد  3 - بني �صخ�س وابن 
اأو الأب والزوج اأو الزوجة والأرمل اأو اأرملة اإبنه      اأو مع اأحد اآخر  الأم   -  4

من فروعه.

اأو زوج الأم اأو زوجة الأب وفروع الزوج الأخر. الزوجة  اأو  الزوج  والد   -  5
من اأ�صخا�س يكون اأحدهم زوجا لأخ اأو لأخت.  -  6

من  وباحلب�س  تكون العقوبة بال�صجن من ع�صر اإىل ع�صرين �صنة يف احلالتني 1 و 2 

اإىل  �صنتني  من  وبال�صجن  و5  و4   3 رقم  احلالت  يف  �صنوات  ع�صر  اإىل  خم�س 

خم�س �صنوات يف احلالة رقم 6 .

ويف جميع الأحوال اإذا ارتكبت الفاح�صة من �صخ�س را�صد على �صخ�س قا�صر 

العقوبة  تفوق وجوبا  الرا�صد  املفرو�صة على  العقوبة  فاإن  18 عاما  العمر  يبلغ من 

املفرو�صة على القا�صر.

الو�صاية  اأو  الأبوة  حق  فقدان  الأم  اأو  الأب  �صد  به  املق�صي  احلكم  ويت�صمن 

ال�صرعية«.

املادة 337: )معدلة ومتممة( » تعترب من الفواح�س بني ذوي املحارم العالقات 

اجلن�صية التي ترتكب بني:

والأ�صول. الفروع  من  الأقارب   -  1
الأم. اأو  الأب  من  اأو  الأ�صقاء،  والأخوات  الإخوة   -  2

- �صخ�س وابن اأحد اإخوته اأو اأخواته الأ�صقاء  اأو من الأب اأو من الأم   3
اأو مع اأحد فروعه.

اأو الأب والزوج اأو الزوجة والأرمل اأو اأرملة اإبنه اأو مع اأحد اآخر من  الأم   -  4
فروعه.

اأو زوج الأم اأو زوجة الأب وفروع الزوج الأخر. الزوجة  اأو  الزوج  والد   -  5
اأ�صخا�س يكون اأحدهم زوجا لأخ اأو لأخت.  -  6

تكون العقوبة ال�صجن من ع�صر )10( �صنوات اإىل ع�صرين)20( �صنة يف احلالتني 

1 و 2 واحلب�س من خم�س )5( اإىل ع�صر)10( �صنوات يف احلالت رقم 3 و4 و5 
واحلب�س من �صنتني )2( اإىل خم�س )5( �صنوات يف احلالة رقم 6 .

وتطبق على العالقات اجلن�صية بني الكافل واملكفول العقوبة املقررة للفاح�صة 

املرتكبة بني الأقارب من الفروع اأو الأ�صول.

ويت�شمن �حلكم �ملق�شي به �شد �الأب �أو �الأم �أو �لكافل �شقوط �لوالية �أو �لكفالة«.  

املادة 342: »كل من حر�س ق�صرا مل يكملوا التا�صعة ع�صرة ذكورا اأو اإناثا على 

الف�صق اأو ف�صاد الأخالق اأو ت�صجيعهم عليه اأو ت�صهيله لهم وكل من ارتكب ذلك 

ب�صفة عر�صية بالن�صبة لق�صر مل يكملوا ال�صاد�صة ع�صرة يعاقب باحلب�س من خم�س 

�صنوات اإىل ع�صر �صنوات وبغرامة من 500 اإىل 25.000 دج.

ويعاقب على ال�صروع يف ارتكاب اجلنح امل�صار اإليها يف هذه املادة بالعقوبات ذاتها 

املن�صو�س عليها بالن�صبة لتلك اجلنح.

املادة 342: )معدلة ومتممة( »كل من حر�س قا�صرا مل يكمل الثامنة ع�صرة 

على الف�صق اأو ف�صاد الأخالق اأو ت�صجيعه عليه اأو ت�صهيله له ولو ب�صفة عر�صية، 

من  وبغرامة  �صنوات   )10( ع�صر  اإىل  �صنوات   )5( خم�س  من  باحلب�س  يعاقب 

دج.  100.000 اإىل  دج   20.000
ويعاقب على ال�صروع يف ارتكاب اجلنحة املن�صو�س عليها يف هذه املادة بالعقوبات 

املقررة للجرمية التامة«.

اإىل  احلب�س من خم�س  اإىل   343 املادة  املقررة يف  العقوبات  »ترفع   :344 املادة 

ع�صر �صنوات وبغرامة من 10.000 اإىل 100.000 دج يف احلالت الآتية:

�صد قا�صر مل يكمل التا�صعة ع�صرة. اجلنحة  ارتكبت  اإذا   -  1
 

)الباقي بدون تغيري( «.

اإىل   343 املادة  يف  املقررة  العقوبات  »ترفع  ومتممة(  )معدلة   :344 املادة 

                       20.000 من  وبغرامة  �صنوات   )10( ع�صر  اإىل  �صنوات   )5( من خم�س  احلب�س 

الآتية: احلالت  يف  دج  اإىل 200.000 

قا�صر مل يكمل الثامنة ع�صرة )18( �صنة. �صد  اجلنحة  ارتكبت  اإذا   -  1
 )الباقي بدون تغيري(«.

املادة 196 مكرر: »يعد مت�صردا ويعاقب باحلب�س من �صهر اإىل �صتة اأ�صهر كل 

من لي�س له حمل اإقامة ثابت ول و�صائل عي�س ول ميار�س عادة حرفة اأو مهنة رغم 

اأو يكون قد  للعمل  اأنه قدم طلبا  اإثبات  العمل ويكون قد عجز عن  قدرته على 

رف�س عمال باأجر عر�س عليه«.

اإلغاء املادة 196 مكرر
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