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ــد الرئي�ص:  ب�صللم اهلل الرحملن الرحيم وال�صللاة  ال�شي

وال�صام على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

بعللد الرتحيللب بال�صلليدين الوزيرين ع�صللوي احلكومة 

وم�صللاعديهما؛ يقت�صللي جدول اأعمال هذه اجلل�صة عر�ض 

ومناق�صللة م�صروع القانون املت�صمن اإن�صللاء �صندوق النفقة، 

ومبا�صللرة نحيللل الكلمللة اإىل ال�صلليد وزير العللدل، حافظ 

الأختام، ممثل احلكومة، ليعر�ض علينا م�صللروع هذا القانون، 

فليتف�صل م�صكورا.

ال�شيد وزير العدل, حافظ الأختام: �صكرا لل�صيد الرئي�ض 

املحرتم؛ ب�صم اهلل الرحملن الرحيم وال�صاة وال�صام على 

ر�صوله الكرمي.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

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

ي�صللرفني اأن اأعر�ض عليكم ن�ض القانون املت�صللمن اإن�صاء 

�صندوق النفقة، الذي حظي مب�صادقة الغرفة الأوىل للربملان 

والذي يهدف اإىل اإن�صاء �صندوق النفقة وحتديد الإجراءات 

لا�صتفادة من م�صتحقاته املالية، وكما هو معلوم، فاإنه يندرج 

يف تنفيذ تعليمللات فخامة رئي�ض اجلمهورية، التي اأ�صللداها 

للحكومة مبنا�صللبة اليوم العاملي للمراأة، واملت�صللمنة اإن�صللاء 

�صللندوق خا�ض بالنفقة للن�صاء املطلقات، احلا�صنات ب�صفة 

خا�صللة، واملراأة احلا�صللنة لاأطفال ب�صفة عامة، ممن يواجهن 

م�صاكل يف حت�صيل النفقة لإعالتهم وذلك اإما ب�صبب رف�ض 

الوالد هذه النفقة اأو ب�صبب عجزه عن دفعها.

كمللا يندرج هذا الن�ض يف اإطار موا�صلللة جت�صلليد برنامج 

اإ�صللاح العدالة، يف حمللوره الأول املتعلق باإثللراء املنظومة 

الت�صريعية الوطنية وتكييفها مع ان�صغالت املجتمع وتطلعاته، 

من خال تدعيم املنظومة الت�صللريعية الوطنية املتعلقة باملراأة 

والطفللل وتعزيللز حقوقهمللا، فاملللراأة اجلزائريللة وبالرغم من 

املكا�صللب التي حققتها منذ ال�صتقال وفر�صت نف�صها يف 

ميدان العمل، اإذ تقلدت العديد من منا�صللب امل�صوؤولية يف 

الدولة وو�صلللت اإىل درجات علمية عاليللة، اإل اأنها لتزال 

تواجه العديد من امل�صللاكل الجتماعيللة التي تثقل كاهلها 

ومت�ض بكرامتها يف بع�ض الأحيان، واأخ�ض بالذكر ال�صعوبات 

التي تواجهها يف حت�صيل النفقة املحكوم لها بها ق�صائيا.

فاإن�صللاء �صللندوق النفقة املقللرتح يف ن�ض هللذا القانون، 

يهدف اإىل حل م�صللاكل، بل اإىل حل م�صاكل واقعية تعاين 

منها العديد من الأ�صللر يف بادنا، فللاإن كان الطاق، الذي 

هللو اأبغ�ض احلال عنللد اهلل، يهدف اإىل و�صللع حد للحياة 

امل�صتحيلة بني الزوجني، فاإنه ل ينهي يف العديد من الأحيان 

معانللاة املللراأة املطلقللة واأطفالها، ففي حللالت كثرية يحكم 

لها بنفقة تعجز عن حت�صلليلها ب�صللبب عجللز املحكوم عليه،               

حم�شر اجلل�شة العلنية ال�شاد�شة ع�شرة

املنعقدة يوم الأربعاء 17 �شفر 1436

املوافق 10 دي�شمرب 2014 )�شباحا(

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

متثيل احلكومة:

- ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام؛

- ال�صيد وزير العاقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة التا�شعة 

والدقيقة اخلام�شة واخلم�شني �شباحا



4

الدورة اخلريفية  2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 9

الأربعاء 17 �شفر  1436                                   املوافق 10 دي�شمرب  2014

اأو تعمده التهرب من دفع ما عليه، والذي يف�صللل يف بع�ض 

الأحيان - مع الأ�صللف ال�صديد - ال�صجن بدل الوفاء مببلغ 

النفقة امللزم بدفعها �صللرعا وقانونللا، لتبقى طليقته واأبناوؤه يف 

دوامة املحاكمات التي قد ت�صللتمر ل�صنوات للح�صول على 

النفقة املحكوم بها.

لذلللك يهدف ن�ض هللذا القانللون اإىل حماية املللراأة من 

اللجوء اإىل طرق غري �صللرعية اأو غري اأخاقية لتح�صيل قوت 

اأبنائها؛ كما يحمي اأبناءها من النزلق نحو هوة النحراف، 

وما يرتت��ب عنها من تعاط للمخ��درات يف بع�ض الأحيان، 

وغري ذلك من الآفات الجتماعية اخلطرية، نتيجة عدم دفع 

النفقة من قبل املدين بها واملحكوم لها ولأبنائها ق�صائيا.

واإدراكا من الدولة لهذه امل�صكلة والتقييم امليداين، مت الن�ض 

- كما هو معلوم يف تعديله لقانون الأ�صرة ل�صنة 2005 - على 

اإمكانية احلكم بنفقة موؤقتة للزوجة، على �صبيل ال�صتعجال، 

حلللني الف�صللل يف الدعللوى، لتمكينها من تغطيللة تكاليف 

احلياة اليومية من ماأكل وملب�ض وم�صللكن وعاج وغريها من 

الحتياجات ال�صرورية لها ولاأبناء املح�صونني.

غري اأن املراأة تعجز يف كثري من الأحيان عن حت�صلليل حق 

النفقللة املوؤقتة اأمام تعنللت املدين بها اأو عجللزه عن الوفاء؛ 

حيث اإن الآليات القانونية ال�صارية، كاملتابعة اجلزائية  لعدم 

دفع النفقة، مل متكن من و�صللع حللد نهائي ملعاناة هذه الفئة 

من الن�صاء، حيث تبني اإح�صائيات �صنة 2013، على �صبيل 

املثال، اأنه من بني 22189 حكما ق�صللائيا مدنيا �صللادرا يف 

ق�صللايا النفقللة، مل ينفللذ منهللا اإل 2498، واأن الأحللكام 

الق�صللائية اجلزائيللة املتعلقللة بدفللع النفقللة بلغللت 6420 

حكمللا؛  ومن هنا تربز اأهمية ن�للض هذا القانون الذي يتميز 

بطابعه الإن�صللاين اأول، وبعده الجتماعللي ثانيا، بالنظر اإىل 

الفئات الجتماعية التي ي�صعى اإىل حمايتها، فهو يهدف اإىل 

جتنيب املراأة املطلقة واملراأة احلا�صللنة والأطفال املح�صللونني، 

�صبح اجلوع وال�صللياع  وتذليل ال�صعوبات والعراقيل، التي 

يواجهونها يف حت�صيل النفقة املحكوم لهم بها، ومتكينهم من 

ال�صللتفادة من مبلغ النفقة الذي يدفعه ال�صللندوق املقرتح 

اإن�صاوؤه.

فالغايللة مللن اإن�صللاء �صللندوق النفقللة وحمايللة احلقوق 

الأ�صا�صية للطفل:

اأول، يف حالة الطاق، اأي يف حالة طاق والديه، �صمان 

العي�ض الكرمي له وحلا�صللنته،  مبفهوم قانون الأ�صرة، اأي الأم 

اأو اجلدة اأو اخلالة اأو العمة اأو الأقربون درجة.

ويحللدد ن�ض هللذا القانون جمللال تطبيقلله والإجراءات 

الإداريللة والق�صللائية التللي مبوجبهللا تتللم ال�صللتفادة من 

امل�صللتحقات املالية ل�صللندوق النفقة؛ والتي ن�صتعر�ض من 

خال املحاور الأربعة الآتية ما يت�صمنه:

يتعلق املحور الأول بالأحكام العامة التي حتدد مو�صللوع 

هذا الن�ض، الذي يهدف اإىل اإن�صللاء �صندوق النفقة وحتديد 

اإجراءات ال�صللتفادة من امل�صتحقات املالية، وتت�صمن اأي�صا 

حتديد مفهوم امل�صطلحات الواردة يف الن�ض، ل�صيما مفهوم 

النفقللة الللذي يرجع يف حتديللده اإىل اأحكام  قانون الأ�صللرة 

ال�صللاري املفعول الللذي تن�ض مادتلله الثامنة وال�صللبعون، 

على اأن النفقة ت�صللمل الغذاء، الك�صللوة والعاج وال�صكن            

اأو اأجرته وما يعترب من ال�صللروريات يف العرف والعادة؛ كما 

تت�صللمن الأحكام العامة حتديد امل�صللتفيد من امل�صتحقات 

املالية ل�صللندوق النفقة، والذي يق�صد به الطفل اأو الأطفال 

املح�صونني واملراأة املطلقة املحكوم لها بالنفقة.

يتعلللق املحللور الثاين املن�صللو�ض عليه يف هللذا الن�ض 

باإجراءات ال�صللتفادة من امل�صللتحقات املالية ل�صللندوق 

النفقللة التي تدفع للم�صللتفيد، اإذا تعللذر التنفيذ الكلي 

اأو اجلزئي لاأمر اأو احلكم الق�صللائي املحدد للنفقة، حتى 

اإذا تعذر التنفيذ اجلزئي، فاإن ال�صللندوق ي�صللتكمل دفع 

النفقللة املحكللوم بهللا.

اإذن، اإذا تعللذر التنفيللذ الكلي اأو اجلزئللي لاأمر اأو احلكم 

الق�صائي املحدد للنفقة، لمتناع املدين بها عن الدفع اأو عجزه 

عن ذلك اأو لعدم معرفة حمل اإقامته، وهذه حالت واردة يف 

امليدان، ويثبت تعذر التنفيذ مبح�صر يحرره حم�صر ق�صائي وفقا 

لإجراءات التنفيذ، ويقدم طلب ال�صللتفادة من امل�صتحقات 

املالية ل�صندوق النفقة اإىل القا�صي رئي�ض ق�صم �صوؤون الأ�صرة 

املخت�ض، مرفقا مبلف يت�صمن الوثائق التي يتم حتديدها مبوجب 

قرار وزاري م�صللرتك بني وزير العللدل، حافظ الأختام والوزير 

املكلف باملالية والوزير املكلف بالت�صامن الوطني؛ وللعلم فاإن 

م�صروع هذا القرار هو جاهز ومتت مناق�صته مع القطاعات املعنية، 

معنى ذلك اأنه مبجرد �صدور هذا القانون �صيتم التطبيق.

يتللوىل هللذا القا�صللي الف�صللل يف الطلب، مبوجللب اأمر 

ولئللي غري قابللل لأي طعن، يف اأجل اأق�صللاه خم�صللة اأيام 

من تاريخ تقدميه، يتم تبليغه عن طريق اأمانة ال�صللبط ولي�ض 

عن طريق املح�صللر، حتى ل نزيد النفقات على احلا�صنة يف 
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هذا املجال، بل عن طريق اأمانة ال�صللبط اإىل املدين والدائن 

بالنفق��ة وامل�ش��الح الولئي��ة املكلفة بالن�ش��اط الجتماعي 

التابعة لوزارة الت�صللامن الوطني؛ يف اأجل اأق�صاه 48 �صاعة 

من تاريخ �صللدوره، كما يف�صللل القا�صللي يف اأي اإ�صللكال 

يعرت�ض ال�صللتفادة من امل�صتحقات املالية ل�صندوق النفقة، 

وكلها اإجراءات تتميز بال�صيغة ال�صتعجالية، ويلزم ن�ض هذا 

القانون امل�صللتفيد اأو املدين بالنفقة، مبوافاة القا�صي املخت�ض 

باأي تغيري يطراأ على حالتهللم الجتماعية اأو القانونية الذي 

يحتمل اأن يوؤثر يف ا�صللتحقاق النفقة؛ وذلك خال ع�صللرة 

اأيام من تاريخ حدوثه ويتوىل القا�صللي املخت�ض درا�صة هذا 

التغيري، ويف�صللل فيه باأمر ولئي غري قابل لأي طعن اأي�صللا، 

ويتللم  تبليغه عللن طريق اأمانة ال�صللبط اإىل املدين اأو الدائن 

بالنفقة وامل�شالح املكلفة بالن�شاط الجتماعي التابعة لوزارة 

الت�صللامن الوطني، وذلك خال ثمانية واأربعني �صللاعة من 

�صللدوره؛ كما يحدد هذا الن�ض كيفيات دفع امل�صللتحقات 

املالية للم�شتفيد، اإذ تتوىل امل�شالح الولئية املكلفة بالن�شاط 

الجتماعي، التابعة لوزارة الت�صامن الوطني، الأمر ب�صرف 

النفقة للم�صتفيد يف اأجل ل يتجاوز 25 يوما؛ و25 يوما وقع 

فيها نقا�ض.

اإن امل�صللروع الللذي قدمته الوزارة ونوق�ض على م�صللتوى 

الوزارة، كان قد حدد ذلك بل 15 يوما اإل اأن امل�صالح التابعة 

لوزارة املالية، راأت باأن يف اإجراءاتها الإدارية ل ت�صللتطيع اأن 

تقوم بذلك يف املهلة التي حددت اأو اقرتحت وهي 15 يوما، 

واقرتحت 25 يوما، فاأخذنا باقرتاحها، وذلك من تاريخ تبليغ 

الأمر ال�صادر عن الق�صللاء عن طريق، ل�صيما حتويل بنكي 

اأو بريدي، وتوا�صللل هذه امل�صالح �صرف امل�صتحقات املالية 

�ش��هريا اإىل حني �شقوط حق امل�شتفيد يف النفقة، اأي انق�شاء 

املدة املن�صللو�ض عنها قانونا اأو �صللقوطها طبقا لأحكام قانون 

الأ�صرة اأو ثبوت دفع النفقة من قبل املدين بها.

ويف حالللة توقف املدين بالنفقة عن تنفيذ الأمر اأو احلكم 

الق�صللائي بالنفقللة - بعد �صللروعه فيه قد يتوقللف - املثبت 

مبوجب حم�صر معاينة يحرره حم�صر ق�صائي، توا�صل امل�صالح 

ال�صللالفة الذكر �صللرف امل�صللتحقات املالية، بنللاء على اأمر 

ولئي �صللادر عن القا�صي املخت�ض، ويف حالة مراجعة مبلغ 

النفقة الذي يتكفل بدفعه ال�صندوق يبلغ القا�صي املخت�ض 

امل�ش��الح الولئية املكلفة بالن�ش��اط الجتماعي، عن طريق 

اأمانة ال�صبط، بالأمر اأو احلكم املت�صمن مراجعة مبلغ النفقة، 

يف اأجل اأق�صللاه 48 �صللاعة من تاريخ �صللدوره، قد يحدث 

واأن يكون هناك حكم ق�صللائي يحدد مبلغا للنفقة ل�صللالح 

الأطفال املح�صونني، ثم وبعد �صنة - كما هو من�صو�ض عليه 

قانونا - قد يحكم الق�صاء بناء على طلب احلا�صنة برفع هذه 

النفقللة اإىل مبلللغ اأكرث من الذي حكللم به، مبوجب الأمر 

اأو احلكم اأو القرار الأول، وهنا يبلغ هذا التغيري اإىل امل�صالح 

املخت�صللة، خال 48 �صاعة من تاريخ �صللدوره، حتى يدفع 

ال�صندوق املبلغ اجلديد املحكوم به ل�صالح املح�صون.

واإن تكليف اأمانة ال�صللبط بتبليغ اأوامر الق�صللاء، املتعلقة 

بال�صتفادة من امل�صللتحقات املالية ل�صندوق النفقة، يهدف 

اأ�صا�صللا اإىل الت�صللهيل على امل�صللتفيدين من اأحللكام هذا 

القانون وعللدم اإثقال كاهلهم بالنفقللات املرتتبة عن اللجوء 

اإىل خدمات املح�صر الق�صائي.

وبالن�صللبة لتح�صلليل املبالغ التي دفعها �صندوق النفقة، 

مينح هذا الن�ض لأمني اخلزينة الولئية مهمة التح�صلليل من 

املدينني بالنفقة ول�صللالح �صندوق النفقة امل�صتحقات املالية 

التي دفعهللا هذا الأخري، بناء على اأمر الإيراد ال�صللادر عن 

امل�شالح الولئية املكلفة بالن�شاط الجتماعي، وفقا للأحكام 

املن�صو�ض عليها يف الت�صللريع ال�صاري املفعول؛ معنى ذلك 

اأن امل�صالح املالية  تقوم بالإجراءات ل�صرتجاع ما دفعته من 

املدين بالنفقة، فهذا لي�ض معناه اأنه عندما يدفع ال�صللندوق 

انتهى الأمر.

يتعلق املحور الثالث الوارد يف هذا الن�ض، بالأحكام املالية 

والتي تن�ض على فتح يف كتابات اخلزينة ح�صاب تخ�صي�ض 

خا�ض، وحتديد اإيراداته التي ت�صمل - ل�صيما - خم�ص�صات 

ميزانيللة الدولة والهبات والو�صللايا ونفقاته - طبعا - املتمثلة 

يف مبلللغ النفقة املدفوعة للم�صللتفيدين؛ وتن�ض اأي�صللا هذه 

الأحكام على اأن الوزير املكلف بالت�صامن الوطني هو الآمر 

بال�صرف الرئي�صي لهذا احل�صاب.

ويتعلق املحور الرابع بالأحكام النهائية والتي تن�ض على 

اأن تطبق على الإدلء بت�صللريحات غري �صللحيحة اأو كاذبة، 

فمللن اأحكام ن�ض هذا القانون عقوبات الت�صللريح الكاذب، 

املن�صللو�ض عليه يف الت�صريع ال�صاري املفعول، وذلك حماية 

لأموال ال�صللندوق، وحتى تذهب مل�صللتحقيها املن�صللو�ض 

عليهللم يف هذا الن�للض وذلك لتفللادي كل تاعب يف هذا 

�صمان عدم حتويل هذا القانون من مقا�صده  املجال، وق�صد  

الإن�صللانية والجتماعية، وتلزم كل من ت�صللّلم م�صللتحقات 
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مالية من �صللندوق النفقة من دون وجه حق باإرجاعها، وفقا 

لاإجراءات ال�صارية املفعول.

كما تن�ض الأحكام النهائية على اأن ال�صتفادة من اأحكام  

هذا القانون، ل حتول دون املتابعة الق�صائية اجلزائية للمدين 

عن جرمية عدم دفع النفقة املن�صللو�ض عليها واملعاقب عليها 

يف قانللون العقوبللات وعلى عدم تطبيللق اأحكامه على مبلغ 

النفقة املحكوم بها - طبعا - قبل ال�صدور.

هذا بع�ض ما جاء يف مو�صوع هذا الن�ض.

�صيدي الرئي�ض املحرتم،

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

كما هو معلوم يندرج الن�ض �صللمن �صل�صلللة من م�صاريع 

القوانني التي تعنى باملراأة والطفل والتي �صللطرتها احلكومة 

�صللمن برنامج فخامة رئي�ض اجلمهورية، وتت�صمن اأي�صا هذه 

الرت�صللانة القانونية - كما هو معلوم - م�صللروع قانون يتعلق 

بحماية الطفل، وم�صروع قانون يعدل ويتمم قانون العقوبات، 

م العنف املرتكب �صللد املللراأة، وهي امل�صللاريع 
ّ
الذي يجللر

املعرو�صة حاليا على الغرفة الأوىل، والتي �صتناق�ض قريبا يف 

اإطار ا�صرتاتيجية �صللاملة لإعادة تكييف املنظومة الت�صريعية 

الوطنية يف جمال حماية الطفللل، وحماية املراأة وحقوقهما، 

ويف اإطار تنفيذ التزاماتنا الدولية وتلبية اأي�صللا لن�صللغالت 

املجتمع اجلزائري.

�صكرا جزيا على كرم الإ�صللغاء، �صكرا �صيدي الرئي�ض 

املحرتم.

ــص: �صللكرا لل�صلليد وزيللر العللدل، حافظ  ــد الرئي� ال�شي

الأختام؛ والآن اأحيل الكلمة اإىل ال�صيد مقرر جلنة ال�صوؤون 

القانونيللة والإدارية وحقوق الإن�صللان، ليقراأ على م�صللامعنا 

التقرير التمهيدي الذي اأعدته اللجنة يف املو�صوع.

ال�شيد مقرر اللجنة املخت�شة: �صللكرا �صلليدي الرئي�ض؛ 

ب�صم اهلل الرحملن الرحيم وال�صاة وال�صام على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

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

ال�صيد وزير العاقات مع الربملان،

زمياتي، زمائي اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر،

اأ�صرة الإعام،

ال�صام عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ي�صرفني اأن اأعر�ض عليكم التقرير التمهيدي الذي اأعدته 

جلنة ال�صللوؤون القانونية والإدارية وحقوق الإن�صللان، ملجل�ض 

الأمة، حول ن�ض القانون املت�صمن اإن�صاء �صندوق النفقة.

املقدمة

لقد حر�صللت الدولة اجلزائرية منذ ا�صللرتجاع ال�صيادة 

الوطنيللة وحتى الآن على حماية املللراأة وتكري�ض حقوقها، 

من خال ما �صللادقت عليلله وتبنته من اتفاقيات دولية يف 

هذا ال�صللاأن، ومللا قامت به من  تعديللات على جملة من 

القوانني على غرار قانون الأ�صللرة وقانون اجلن�صللية وقانون 

العقوبللات، وما اأ�صللدرته مللن قوانني اأخللرى يف مقدمتها 

القانللون الع�صللوي الذي يحللدد كيفيات تو�صلليع حظوظ 

متثيللل املراأة يف املجال�للض املنتخبة، وهللي التوجهات التي 

حر�ض رئي�ض اجلمهورية على تاأكيدها يف عدة منا�صللبات، 

مللن اأجل تكري�ض احرتام امل�صللاواة الد�صللتورية بني املراأة 

والرجل وترقية حقوقها.

ولقللد كان التعديللل الللذي اأدخل على قانون الأ�صللرة 

�صللنة 2005، فر�صللة لإقرار املزيد من امل�صاواة بني الزوجني 

وحتقيق حماية اأكرث لاأطفال وتعزيز التما�صك الأ�صري، غري 

اأن ذلللك مل يكن كافيا، فاملراأة ما تزال بحاجة اإىل املزيد من 

العناية، ول�صيما املطلقة احلا�صنة، ملا تواجهه من م�صكات 

يف حت�صيل النفقة الواجبة لإعالة اأطفالها املح�صونني، والتي 

قد ل يدفعها الزوج ب�صبب عدم قدرته على دفعها اأو التهرب 

مللن واجب الدفع، وهو اأمر مي�ض بالدرجة الأوىل كرامة املراأة 

احلا�صنة وحقوق اأطفالها. 

وعليه، اأمر رئي�ض اجلمهورية احلكومة، مبنا�صبة اليوم العاملي 

للمراأة يف 8 مار�ض 2014، باإن�صاء �صندوق خا�ض باملطلقات 

احلا�صنات لاأطفال، ممن يواجهن هذه امل�صكات، وجت�صيدا 

لهذا الأمر، بادرت احلكومة بتقدمي م�صللروع قانون يت�صللمن 

اإن�صاء �صندوق النفقة.

وقللد اأحيل ن�ض هذا القانون من قبل ال�صلليد عبد القادر 

بن �صللالح، رئي�ض جمل�ض الأمة، على جلنة ال�صوؤون القانونية 

والإدارية وحقوق الإن�صان، بتاريخ 30 نوفمرب 2014، والذي 

يحتوي على �صللت ع�صللرة )16( مادة، تهدف اأحكامها اإىل 

اإن�صللاء �صللندوق النفقة وحتديللد اإجراءات ال�صللتفادة من 

م�صتحقاته املالية. 

وقللد �صللرعت اللجنة يف درا�صللة هذا الن�للض يف اجتماع 

عقدته برئا�صللة ال�صلليد خمتار زروايل، رئي�ض اللجنة، �صباح 
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يللوم الأربعاء 3 دي�صللمرب 2014، ا�صللتمعت فيه اإىل عر�ض 

قدمه ممثل احلكومة، ال�صيد الطيب لوح، وزير العدل، حافظ 

الأختللام، حول ن�للض القانون، تطللرق فيلله اإىل الكثري من 

النقاط التي كانت هي وغريها من الأحكام، حماور لأ�شئلة 

وماحظات اأع�صللاء اللجنة، كما كانت حماور للردود التي 

قدمها ممثل احلكومة.

هذا، وق�صللد ا�صللتكمال الدرا�صللة الأولية لهذا الن�ض، 

عقدت اللجنة جل�صللة عمل مبكتبها �صللباح يللوم اخلمي�ض 

دي�صللمرب 2014، برئا�صللة رئي�ض اللجنة، تدار�صللت فيها   4
جمريللات النقا�للض الللذي دار بني اأع�صللاء اللجنللة وممثل 

احلكومة، وو�صللعت اللم�صللات الأخرية على هللذا التقرير 

التمهيدي الذي ت�صمن مقدمة، فحوى ن�ض القانون، عر�ض 

ن�ض القانون ومناق�صته وخا�صة. 

فحوى ن�ض القانون املت�صمن اإن�صاء �صندوق النفقة

كثرية هي الأحكام الق�صللائية املتعلقة بالنفقة والتي جتد 

�صعوبات يف التنفيذ، وبخا�صة يف حال عدم وفاء الزوج بها، 

مما يرتتب عنها الكثري من امل�صللكات الجتماعية املختلفة 

التللي توؤثر �صلللبا على املللراأة املطلقة وعلللى اأبنائها وتعر�ض 

الأ�صرة للت�صرد وال�صياع.

 وياأتللي ن�للض القانون الللذي نناق�صلله اليوم، ليوؤ�صلل�ض 

لإن�صللاء �صللندوق النفقة ويحدد اإجراءات ال�صتفادة من 

م�صللتحقاته املالية التي تدفع للطفل املح�صون، املحكوم له 

بالنفقة مبوجب اأمر اأو حكم ق�صللائي يف حالة تعذر التنفيذ 

الكلللي اأو اجلزئي لأي منهما، ب�صللبب امتنللاع املدين بها 

عن الدفللع اأو عجزه عن ذلك، اأو لعدم معرفة مكان اإقامة 

الدائللن بالنفقللة، وتتوىل قب�ض هذه النفقة املراأة احلا�صللنة 

مبفهللوم املادة 64 مللن قانللون الأ�صللرة، اأي الأم اأو اجلدة 

اأو اخلالللة اأو العمللة اأو الأقربون درجة؛ كما ت�صللتفيد من 

امل�صللتحقات املالية املن�صللو�ض عليها يف ن�ض هذا القانون 

املللراأة املطلقة املحكللوم لها بالنفقة يف حالللة تعذر التنفيذ 

الكلي اأو اجلزئي لاأمر اأو احلكم الق�صللائي. 

وتتمثللل اإجراءات ال�صللتفادة مللن امل�صللتحقات املالية 

ل�صندوق النفقة، فيما يلي:   

1(  يقللدم طلب ال�صللتفادة مللن امل�صللتحقات املالية اإىل 
القا�صي، رئي�ض ق�صم �صوؤون الأ�صرة املخت�ض اإقليميا، مرفقا 

مبلللف يت�صللمن الوثائق التي �صلليتم حتديدهللا مبوجب قرار 

وزاري م�صللرتك بني وزير العللدل، حافظ الأختللام والوزير 

املكلف باملالية والوزير املكلف بالت�صامن الوطني )املادة 4(.

2( يف�صللل القا�صللي املخت�ض يف طلب ال�صللتفادة من 
امل�صللتحقات املالية، مبوجب اأمر ولئي غري قابل لأي طعن، 

يف اأجل اأق�صللاه خم�صللة )5( اأيام من تاريخ تقدمي الطلب، 

ويبلغ هذا الأمر عن طريق اأمانة ال�صللبط اإىل املدين والدائن 

بالنفقللة، وامل�صللالح املخت�صللة )امل�صللالح الولئيللة املكلفة 

بالن�ش��اط الجتماعي، التابع��ة للوزارة املكلفة بالت�ش��امن 

الوطنللي(، يف اأجل اأق�صللاه ثمان واأربعون )48( �صللاعة من 

تاريخ �صدوره )املادة 5(.

الجتماعي  بالن�شاط  املكلفة  الولئية  امل�شالح  تقوم   )3
ب�صللرف  الوطنللي،  بالت�صللامن  املكلفللة  للللوزارة  التابعللة 

امل�صللتحقات املاليللة للم�صللتفيد، يف اأجل اأق�صللاه خم�صللة 

وع�صللرون )25( يوما من تاريخ تبليغ الأمر الولئي ال�صللادر 

من الق�صاء، عن طريق - ل�صيما - حتويل بنكي اأو بريدي، 

ويف حالة توقللف املدين بالنفقة عن تنفيللذ الأمر اأو احلكم 

�صر  �صر معاينة يحرره حمحُ املتعلق بالنفقة، املحُثبت مبوجب حمحَ

ق�صائي، توا�صل امل�صالح املخت�صللة دفع امل�صتحقات املالية، 

بحَلغ وفقا 
بناء على اأمر ولئي �صادر عن القا�صي املخت�ض واملحُ

للفقرة 2 من املادة 5 من ن�ض هذا القانون  )املادة 6(.

اأو املديللن بالنفقللة موافاة  4( يجللب علللى امل�صللتفيد 
القا�صي املخت�ض، باأي تغيري يطراأ على حالتهما الجتماعية 

اأو القانونيللة، والذي يحتمل اأن يوؤثر يف ا�صللتحقاق النفقة، 

وذلك خال ع�صللرة )10(  اأيام من تاريخ حدوثه، ويتوىل 

القا�صللي املخت�ض الف�صللل يف مدى تاأثري هذا التغيري على 

ا�صتحقاق النفقة، باأمر ولئي يتم تبليغه اإىل املدين والدائن 

بالنفقة وامل�صللالح املخت�صللة، عن طريق اأمانة ال�صللبط، يف 

اأجل اأق�صللاه ثمان واأربعون )48( �صللاعة من تاريخ �صدوره 

)املللادة  7(.

5( يتللوىل اأمللني اخلزينة للولية، حت�صلليل امل�صللتحقات 
املالية التي دفعها �صللندوق النفقة من املدينني بالنفقة، بناء 

على اأمر بالإيراد ت�ش��دره امل�شالح الولئية املكلفة بالن�شاط 

الجتماعي، وفقا لاأحكام املن�صللو�ض عليها يف الت�صللريع 

ال�صاري املفعول )املادة 9(.

كما يت�صللمن ن�ض القانون اأحكاما مالية تن�ض على فتح، 

يف كتابات اخلزينة، ح�صللاب تخ�صي�ض خا�ض، يقيد يف هذا 

احل�صللاب، يف باب الإيرادات: خم�ص�صات ميزانية الدولة، 

مبالللغ النفقة التللي يتم حت�صلليلها من املدينني بها، ر�صللوم 
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جبائية اأو �صللبه جبائية، تن�صاأ وفقا للت�صريع ال�صاري املفعول 

لفائدة �صندوق النفقة، الهبات والو�صايا ومتويات اأخرى؛ 

وتقيد يف باب النفقات مبالغ النفقة املدفوعة للم�صتفيد.

ويعد الوزير املكلف بالت�صللامن، الآمر بال�صرف الرئي�صي 

لهذا احل�صاب.

عر�ض ن�ض القانون ومناق�صته 

ق�صللد مناق�صللة ن�ض القانون املت�صللمن اإن�صللاء �صندوق 

النفقللة، ا�صللتمعت اللجنة اإىل عر�ض قدملله ممثل احلكومة، 

وزيللر العدل، حافظ الأختام، حول الن�ض، وفتحت نقا�صللا 

معلله، طرح اأع�صللاوؤها مللن خاله اأ�صللئلتهم وان�صللغالتهم 

وماحظاتهم حول الأحكام التي ت�صمنها.

 وفيمللا يلي ملخ�ض ملجريات هللذا النقا�ض، بدءا بعر�ض 

ممثللل احلكومة، مرورا باأ�صللئلة وماحظات اأع�صللاء اللجنة، 

وانتهاء برد ممثل احلكومة عليها. 

احلكومة:  ممثل  عر�ض   -  1
اأو�صللح ممثل احلكومة اأن ن�ض هللذا القانون يندرج يف اإطار 

تنفيذ تعليمات رئي�ض اجلمهورية للحكومة مبنا�صبة اليوم العاملي 

للمراأة، باإن�صاء �صللندوق للنفقة للمراأة احلا�صنة مبفهوم قانون 

الأ�صرة ب�صفة عامة، وللمراأة املطلقة املحكوم لها بالنفقة ب�صفة 

خا�صة، كما يندرج اأي�صا �صمن موا�صلة تنفيذ برنامج اإ�صاح 

العدالللة يف حمللوره الأول املتعلق باإثراء املنظومة الت�صللريعية 

الوطنية، وتكييفها مع امل�صتجدات الوطنية والدولية، موؤكدا اأن 

حقوق املراأة والطفل حظيت باهتمام خا�ض يف برنامج رئي�ض 

اجلمهورية، الذي اأو�صللى يف العديد من املنا�صللبات ب�صرورة 

تعزيز الإطار القانوين اخلا�ض بهما.      

ويف نف�ض ال�صللياق، تطرق ممثللل احلكومة اإىل املجهودات 

التللي تبذلهللا الدولللة لتعزيز حماية املللراأة، وهنا اأ�صللار اإىل 

التعديل الد�صللتوري ل�صنة 2008، وقانون النتخابات ل�صنة 

املراأة من ترقية حقوقها وتعزيز مكانتها  اللذين مكنا   ،2012
يف املجال�ض املنتخبة؛ واأ�صللاف ممثل احلكومة اأنه وموا�صلللة 

لهذه املجهودات �صيناق�ض الربملان قريبا م�صروع قانون حماية 

الطفل، وكذا م�صللروع قانون يعدل ويتمللم قانون العقوبات 

بهدف مكافحة العنف �صد املراأة.

كما تطرق اإىل املحاور الأربعة لن�ض القانون، وقدم �صرحا 

وافيا ملختلف التدابري التي ت�صمنتها.

– مناق�صة ن�ض القانون:   2
خال املناق�صللة، ثمن اأع�صللاء اللجنة ن�ض هللذا القانون 

واأ�صللادوا مبجهللودات رئي�للض اجلمهوريللة يف ترقيللة حقوق 

املللراأة والطفللل، وحمايتهم مما قد يتعر�صللون له من خماطر 

جمللة، ول�صلليما تلللك التي تنجللم عن حللل الرابطة 

الزوجية وما ي�صللاحب ذلك من انعكا�صللات �صلبية على 

املجتمع ككل، كما طرحوا جملة من الأ�صئلة والن�صغالت 

واملاحظات حول الأحكام التي ت�صللمنها الن�ض، نوجزها 

فيما يلي:

القانون حتدد  هذا  ن�ض  من  مواد  اأن خم�ض  ياحظ   )1
كيفيات تطبيقهللا عن طريق التنظيم، الأمللر الذي يتطلب 

الإ�صراع يف اإ�صدار الن�صو�ض التنظيمية لها.

2( األ ترون اأنه من ال�صروري اأن يتابع وكيل اجلمهورية 
جزائيا املدين لعدم دفعه النفقة، وبخا�صة واأن دفع �صندوق 

امل�صتحقات املالية للم�صللتفيد قد يجعله ل يفكر يف املتابعة 

اجلزائية للمدين، ب�صبب كرثة  الإجراءات وطول مدتها؟ 

3( هل دفع النفقة من قبل ال�صللندوق ي�صللقط الأحكام 
اجلزائية ال�صادرة �صد املدين؟  

بالطفل  القانون حكما خا�صللا  ن�للض  يت�صللمن  4( هل 
املكفول يف حالة طاق الكفيلني، فهل ي�صتفيد هذا الطفل 

من امل�صتحقات املالية ل�صندوق النفقة؟

باأثر رجعي يف بع�ض  القانللون  ن�ض هذا  يحُطبق  هللل   )5
ق�صايا النفقة؟   

6( كيف يتم حت�صيل امل�صتحقات املالية ل�صالح �صندوق 
النفقة يف حالة اإ�صابة املدين بعجز ذهني اأو حركي؟ 

امل�صتحقات  من  املراأة  ت�صللتفيد  اخللع،  7( هل يف حالة 
املالية ل�صندوق النفقة؟

8( هنللاك مناطللق يف وليات جنللوب الوطن ل تتوفر 
على هيئات كافية لتطبيق هذا القانون )حم�صرين ق�صائيني، 

اأمنللاء ال�صللبط...اإلخ(، ووجودهللا على م�صللافة  بعيدة من 

مقرات �صكناتهم يجعلهم  يحرمون من هذا احلق.

9( األ تللرون اأن منح �صللاحيات اإ�صللافية للم�صللالح 
الولئية املكلفة بالن�ش��اط الجتماعي �ش��يزيد من ال�شغط 

الكبري الذي تعانيه هذه امل�صالح؟ 

امل�صللتحقات  املح�صللون من  الطفل  ي�صللتفيد  10( هل 
املالية ل�صندوق النفقة بعد وفاة والده؟ 

احلكومة: ممثل  رد   -  3
قبللل رده على مداخات اأع�صللاء اللجنللة، اأكد ممثل 

احلكومللة اأن الأحكام التي ت�صللمنها ن�للض هذا القانون، 
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جللاءت تنفيللذا لتوجيهللات رئي�للض اجلمهوريللة، وهللي 

تخ�ض املراأة املطلقة احلا�صللنة والأطفال املح�صللونني دون 

غريهم، مو�صللحا اأنه رغللم وجود اأحللكام عقابية، اإل اأن 

الواقللع يثبت اأن الأحكام الق�صللائية املتعلقللة بالنفقة يف 

حالللة الطاق ل تنفذ يف كثري مللن الأحيان، وهو ما قد 

يعر�للض الأم واأطفالها اإىل الت�صللرد والنحراف والآفات 

الجتماعيللة.  

اأما فيما يخ�ض رد ممثل احلكومة على مداخات اأع�صللاء 

اللجنة فاأو�صح ما يلي باخت�صار:

بالإحالة على التنظيم يف  املتعلق  ال�صوؤال  بخ�صو�ض   )1
بع�ض اأحكام هذا الن�ض، اأو�صح ممثل احلكومة اأن الن�صو�ض 

التنظيمية له يجري حت�صريها و�صتكون جاهزة مبجرد �صدوره. 

لعدم  املدين  جزائيا  اجلمهورية  وكيل  متابعة  وحول   )2
دفعه النفقللة، اأكد اأن لوكيل اجلمهوريللة احلق يف التدخل 

يف كل الق�صللايا، واأن متابعة املدين لعللدم دفعه النفقة غري 

مرتبطة بال�صكوى، واأن ال�صفح ي�صع حدا للمتابعة الق�صائية، 

مو�صللحا اأن اأحكام هذا الن�ض ل ت�صقط الدعوى العمومية 

ول حتول دون املتابعة اجلزائية. 

اأمللا عللن ال�صللوؤال املتعلللق بالنفقة يف حالللة الطفل   )3
املكفول، فاأكد اأن قانون الأ�صللرة حدد الفئات التي ت�صتفيد 

من النفقة ول ميكن اخلروج عن هذه الأحكام، م�صللريا اإىل 

وجللود وزارات اأخرى تتكفللل باليتامى والفئات اله�صللة، 

على غرار وزارة الت�صللامن الوطني، موؤكدا يف هذا ال�صللياق 

اأن الدولة تطبق دوما يف �صيا�صللتها مبداأ »امل�صلحة الف�صلى 

للطفل« وتتدخل مبختلف هيئاتها حلمايته. 

ويف نف�للض الإطللار، تطرق ممثللل احلكومللة اإىل الجتهاد 

الق�صائي للمحكمة العليا يف مثل هذه امل�صائل، والتي ميكن 

اأن جتتمع كل غرفها معا وت�صدر قرارا من �صاأنه تغيري الو�صع 

اإىل الأف�صللل، موؤكدا اأنه ي�صللعى اإىل غر�ض ون�صللر وجت�صيد 

ثقافة م�صاهمة الق�صاء يف حل م�صكات املجتمع.  

اأنها  اأو�صللح  موؤقتا،  بهللا  املحكللوم  النفقللة  وب�صللاأن   )4
من�صللو�ض عليهللا يف قانون الأ�صللرة ويف ن�ض هللذا القانون، 

م�صللددا مرة اأخرى اأن النفقة التي ن�للض عليها هذا القانون 

هي النفقة املحكوم بها وفقا لأحكام قانون الأ�صللرة ل�صالح 

الطفل اأو الأطفال املح�صللونني بعد طاق الوالدين، وكذا 

النفقة املحكوم بها موؤقتا ل�صالح الطفل والأطفال يف حالة 

رفع دعللوى الطاق، والنفقة املحكوم بهللا للمراأة املطلقة، 

واأ�صللار من ناحية اأخرى اإىل اأن نفقة الأ�صول على الفروع 

ل تدخل �صللمن هذه النفقة. 

املح�صللون من امل�صتحقات  الطفل  ا�صللتفادة  وحول   )5
املالية ل�صندوق النفقة بعد وفاة والده، اأو�صح ممثل احلكومة 

اأن الطفللل املح�صللون الذي تويف والده تتغري و�صللعيته من 

طفل حم�صللون اإىل طفل يتيم؛ وعليه، ل يخ�صللع لأحكام 

ن�ض هذا القانون.

املاليللة  امل�صللتحقات  كيفيللة حت�صلليل  وبخ�صللو�ض   )6
ل�صللالح �صللندوق النفقة يف حالة اإ�صابة املدين بعجز ذهني 

اأو حركي، اأو�صح اأنه يف حالة العجز يتكفل �صندوق النفقة 

بدفع امل�صللتحقات املالية، م�صللريا هنللا اإىل اإجراءات اأخرى 

تقوم بها امل�صالح املخت�صة.    

وب�صاأن ا�صتفادة احلا�صنة من �صندوق النفقة يف حالة   )7
اخللع، اأكد ممثل احلكومة اأن ال�صتفادة مرتبطة بوجود حكم 

ق�صائي متعلق بالنفقة بغ�ض النظر عن احلالة املطروحة. 

8( وحللول ال�صللوؤال املتعلق باملتابعللة اجلزائية للمدين 
بالنفقة، اأو�صللح اأن املادة 13 ن�صللت �صللراحة على اأن دفع 

النفقللة من قبل ال�صللندوق ل حتول دون املتابعة الق�صللائية 

للمديللن عن جرمية عدم دفع النفقة املعاقب عليها قي قانون 

العقوبات.

اجلنللوب  مبناطللق  املتعلللق  ال�صللوؤال  وبخ�صللو�ض   )9
والعراقيللل التي قد تعرت�ض تنفيذ هذا الن�ض، اأكد اأن ن�ض 

هذا القانون �صلليقلل من هذه العقبات، واأن تطبيق القوانني 

وكمة يف  يخ�صع لفل�صفة الدولة التي تقوم على اأن ت�صيري احلحَ

اجلزائر لبد اأن يتم عن طريق ع�صللرنة الت�صيري وال�صتثمار 

يف تكوين املوارد الب�صللرية، وهي التوجيهات التي ما انفك 

يقدمها رئي�ض اجلمهورية منذ توليه احلكم.

املكلفة  الولئية  بامل�صالح  املتعلق  ال�صللوؤال  وب�صاأن   )10
بالن�ش��اط الجتماعي، اأو�ش��ح ممثل احلكومة اأن��ه قد اأعيد 

النظللر يف تنظيم هذه امل�صللالح يف م�صللروع القانون املتعلق 

بحقوق الطفل، حتى تتمكن من ممار�صللة مهامها يف ظروف 

جيدة.       

ويف ختام رده اأكد ممثل احلكومة اأهمية ن�ض هذا القانون، 

واأو�صللح اأن ثاث وزارات وهي: وزارة العدل، وزارة املالية، 

وزارة الت�صللامن الوطني، �صت�صللارك يف تنفيذ اأحكامه، كل 

فيما يخ�صلله، م�صللريا اإىل اأن اهتمام الدولة باملراأة والطفل، 

ياأتللي يف اإطار نظرة �صللاملة علللى املديني املتو�صللط والبعيد 
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�صللمن برنامج رئي�للض اجلمهورية، فذلك يعك�ض ح�صللارة 

الدولة وتقدمها.     

اخلا�صة

لقد احتوى ن�ض القانون املت�صمن اإن�صاء �صندوق النفقة 

جملة من الأحكام التي �صللتكفل للمراأة املطلقة احلا�صللنة 

ولأطفالهللا حياة كرمية جتعلهم يف مناأى عن احلاجة، وجتنبهم 

الآثار ال�صلللبية الوخيمة التي تنجم عن الطاق، وبخا�صللة 

اأن املطلقة احلا�صنة جتد �صعوبات كبرية يف توفري م�صتلزمات 

احلياة ال�صللرورية، ب�صللبب تهرب الزوج من دفع النفقة 

اأو عجزه عن دفعها. 

كما ت�صمن ن�ض هذا القانون اأحكاما حتدد جمال تطبيقه، 

اإجراءات ال�صتفادة من امل�صتحقات املالية ل�صندوق النفقة، 

كيفيات دفع امل�صللتحقات املالية للم�صتفيد، حت�صيل املبالغ 

التي دفعها �صندوق النفقة واأحكام مالية. 

ذلكم، �صلليدي رئي�ض جمل�ض الأمللة املحرتم، زمياتي، 

زمائي اأع�صللاء جمل�ض الأمة املوقر، هللو التقرير التمهيدي 

الللذي اأعدتلله جلنللة ال�صللوؤون القانونية والإداريللة وحقوق 

الإن�صللان، ملجل�ض الأمة، حول ن�ض القانون املت�صمن اإن�صاء 

�صندوق النفقة، وال�صام عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته، 

و�صكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليد مقرر اللجنة املخت�صللة؛ 

ننتقللل الآن اإىل اجلللزء الثاين املخ�صلل�ض للنقا�للض العام، 

والكلمة لأول متدخل وهو ال�صيد حممد لزهر �صحري.

ــد حممد لزهر �شحري: �صللكرا �صلليدي الرئي�ض؛   ال�شي

ب�صللم اهلل الرحملن الرحيم وال�صاة وال�صام على اأ�صرف 

املر�صلني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

معايل وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل احلكومة املحرتم،

ال�صيد وزير العاقات مع الربملان،

زمياتي، زمائي الأفا�صل،

اأ�صرة الإعام،

احل�صور الكرمي،

ال�صام عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

بداية اأود اأن اأ�صللكر اللجنة املخت�صة على التقرير املقدم، 

والللذي مكننا مللن الإطاع اأكرث على تفا�صلليل وحيثيات 

الن�ض املعرو�ض علينا للمناق�صة، كما اأ�صكر باملنا�صبة الوزارة 

املعنيللة على عر�صللها هذا الن�ض على الربملللان، كونه يعالج 

ق�صية اأ�صرية ح�صا�صللة، وكان يعاين منها املجتمع اجلزائري 

ككل، واملراأة املطلقة احلا�صنة من دون عمل على الأخ�ض.

ال�صيد الرئي�ض،

اإن هذا الن�ض قد اأ�صللال حربا كثريا، وتعليقات اإعامية، 

ونقا�صللات حزبية حتى قبل عر�صلله على الربملللان، فمنهم 

املعار�ض له، ومنهم املوؤيد.

وهناك من قال اإن هذا القانون �صيكون نقمة على املجتمع، 

والآخر قال باأنه �صيكون حمنة اأخرى اإ�صافية لاأ�صر، ومنهم 

من ذهب بالقول باأن القانون �صللوف ي�صللجع الن�صللاء على 

طلب الطاق واخللع، مادامت م�صللاريف احل�صللانة �صوف 

ت�صمنها الدولة عن طريق نفقة دائمة وم�صتقرة.

ال�صيد الرئي�ض،

اإن الن�ض ولأهميته وح�صا�صلليته، اأعتقد اأنه جاء يف وقته، 

لأن هناك العديد من احلا�صنات املطلقات يجدن �صعوبات 

كبرية يف التكفل باأولدهن، ولي�ض املطلقات فقط، بل هناك 

جهات اأخرى حا�صللنة لاأولد، يجب اأن مي�صها الن�ض من 

ذلللك اأم املطلقة، واأختها يف حال تكفلها مثا اأو حتى جدة 

الأبناء من الأب.

ال�صيد الرئي�ض،

اإن الن�ض ومن خال ت�صميته، قد اأزال كثريا من الغمو�ض 

واللب�ض، فت�صميته ب�صندوق النفقة اأدق واأو�صح من �صندوق 

املطلقات، لأن الكلمة فيها الكثري من التاأويل والتهويل.

اإن الن�للض يحتوي علللى 16 مادة فقط، رغللم ذلك فقد 

ت�صللمن ثاث اإحالت على التنظيللم، وهذا يف راأيي كثري، 

وكان من الأح�صللن تفادي هللذه الإحالت وتدقيق الن�ض 

جيللدا، دون ترك ذلك للتنظيم، لتفادي اأية اإ�صللكالت قد 

تطرح فيما بعد عند تطبيقه، هذا من جهة.

ومن جهة اأخرى، فاإنه من الأح�صن مادام املو�صوع متعلقا 

بالنفقة وق�صايا الأ�صللرة، اإ�صافة هذه املواد يف قانون الأ�صرة، 

عو�صللا عن ن�ض م�صتقل بذاته، خا�صللة واأن املواد املوجودة 

قليلة ولن توؤثر على قانون الأ�صللرة، بل اإن ذلك قد ي�صللهل 

العملية على املخاطبني به والعاملني عليه.

ال�صيد الرئي�ض،

يرجى تدقيللق الفقرة املخ�ص�صللة للتمويللات الأخرى 

املذكورة يف املادة 10.
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ماهي هذه التمويات ومن اأين تاأتي؟

ملاذا ل ميكن الطعللن يف الأوامر الولئية الواردة يف املادة 

النظر. اإعادة  بالتما�ض  الطعن  قبول  الأقل  على  12؟ 
ويف الأخللري، اأمتنى اأن ي�صللتفيد الأطفللال اليتامى واأبناء 

الن�صللاء الأرامل من هذه النفقة، لأن و�صللعهم مثل و�صللع 

اأبناء املطلقات واأحيانا اأكرث منهم �صررا.

كمللا اأرجو تدخللل وزارة ال�صللوؤون الدينيللة، عن طريق 

�صللندوق الزكاة، يف متويل هذا ال�صللندوق واإ�صللراك بع�ض 

املتعاملللني ال�صللناعيني والتجاريللني يف متويل ال�صللندوق، 

وذلك من اأجل تخفيف العبء عن اخلزينة العمومية.

اأ�صللكركم جزيل ال�صللكر، وال�صللام عليكم ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته.

ــد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليد حممد لزهر �صللحري؛  ال�شي

الكلمة الآن لل�صيدة زهية بن عرو�ض.

ال�شيدة زهية بن عرو�ص: �صللكرا �صلليدي الرئي�ض؛ بعد 

ب�صللم اهلل الرحملن الرحيم وال�صاة وال�صام على اأ�صرف 

املر�صلني؛

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة،

ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام،

ال�صيد وزير العاقات مع الربملان،

زمياتي، زمائي، اأع�صاء املجل�ض املوقر،

ال�صيدات وال�صادة ممثلو ال�صحافة الوطنية،

احل�صور الكرمي،

ال�صام عليكم جميعا ورحمة اهلل.

�صيدي الرئي�ض،

اليللوم ونحللن يف زمللن الدميقراطية وحقوق الإن�صللان، 

مبللا يف ذلك احلللق يف الكرامة والعي�للض الرغيد واحلق يف 

ال�صللعادة، �صللعيدة اأنا باأن تت�صدر اجلزائر و�صللمن ال�صلم 

الإن�صللاين الريللادة، كاأول بلللد عربي من حيث م�صللتوى 

ال�صللعادة، اأو تعلمللون اأيتهللا ال�صلليدات، اأيها ال�صللادة اأن 

العللامل ومنذ �صللنتني اأ�صللبح لديه يللوم عاملي لل�صللعادة، 

يحتفل به يف كل 20 مار�ض من كل �صنة، ويف خ�صم هذه 

املكا�ش��ب واخلطوات امل�شرفة فعل للأ�شواط التي قطعناها 

ببادنا يف جمال حقوق الإن�صللان واحلريات، وعلى راأ�صها 

حقوق املراأة والطفل على �صللبيل املثال ل احل�صر، ها نحن 

نوؤ�صلل�ض من خال هذا القانون اجلديد املت�صللمن اإن�صللاء 

�صللندوق النفقة، هانحن نوؤ�صلل�ض لقواعللد ومبادئ اأخرى 

اأ�صا�صية ملوا�صلللة اإ�صللاح دواليب العدالة وكل ما يعنى 

ببناء الإن�صان اجلزائري الإن�صان ال�صليم، القوي، ال�صالح، 

املتطلللع اإىل اإن�صللاء جمتمع متوازن متما�صللك ومن�صللجم، 

بعيللد عن كل مظاهر العنف وال�صللقاق والفتنة والتطرف، 

هذه الظواهر املتف�صية - مع الأ�صف -  بقوة يف اأيامنا هذه.

فمن كان ي�صللكك يف جناعللة اإ�صللاح عدالتنا وتكييف 

منظومتنا الت�صللريعية مع التطورات والتحولت احلا�صلة هنا 

وهناك، عليه اأن يقر باأن رئي�ض اجلمهورية الذي اأمر احلكومة 

يف مار�ض املا�صي با�صتحداث �صندوق النفقة مبنا�صبة اليوم 

العاملللي للمراأة، قلللت، هاهو رئي�ض اجلمهوريللة يويف بعهده 

وبوعده، لينطلق هذا ال�صللندوق - علللى بركة اهلل - عمليا 

وفعليا بداية من جانفي القادم.

وهكللذا، وبا�صللم حمايللة احلقللوق الأ�صا�صللية للطفللل، 

وجت�صلليدا لاإرادة القويللة للتكفل باأطفالنا فلللذات اأكبادنا، 

�صللحايا الطاق يف حالة ف�صللخ الرابطة الزوجية، �صيتم عن 

طريق هذا ال�صندوق  اجلديد وهذه الآلية القانونية، التكفل 

تلقائيا بالأطفال اخلا�صللعني حلق احل�صللانة يف حالة رف�ض 

اأو عجز الوالد عن دفع النفقة.

وهنا اأريد - �صلليدي الرئي�ض، ال�صيد وزير العدل، حافظ 

الأختام - اأن اأ�صجل اأ�صفي ال�صديد من قيمة النفقة الغذائية 

املعمللول بها حاليللا، والتي ل تتجللاوز 4000 دينار للطفل، 

فرجائ��ي واأمنيتي اأن تراعي م�ش��الح الن�ش��اط الجتماعي 

الولئيللة )LADAS( مبعيللة وزارة العللدل ووزارة املاليللة اأن 

تراعي قيمة الغاف املايل املخ�صلل�ض للنفقة، بحيث تكون 

لهين��ة ول مهين��ة، مع مراعاة توفري �ش��روط احلياة الكرمية، 

من رعاية �صللحية ونف�صية عالية، وهذا لن يتاأتى اإل ب�صرامة 

القانون واإعادة العتبار لدور امل�صاعدة الجتماعية.

�صيدي الرئي�ض،

�صيدي الوزير،

�صحيح اأن �صللندوق النفقة اجلديد قد اأ�صال الكثري من 

احلللرب واأثللار العديد من الت�صللاوؤل وحتللى التعجب؛ وهذا 

يف اعتقللادي اأمر عادي مللادام اأن كل جديد يثري التخوف 

واجلدال، وهذا عرب كل املجتمعات ويف كل الأزمنة، خا�صة 

بعد اإقرار عقوبة احلب�للض يف حق كل زوج متقاع�ض يتهرب 

من دفع نفقة اأبنائه الق�صللر، دون اأن نن�صى اإمكانية التحايل 
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على القانون من طرف الزوجني، كاأن يتم التفاق امل�صللبق 

واإبرام عقد طاق بالرتا�صللي وقد يحدث هذا، وهنا وجب 

احلر�ض واحلذر على عدم ال�شقوط يف احلل ال�شهل وال�شريع 

لإ�صدار احلكم بالطاق، بل وال�صعي لل�صلح واحلفاظ على 

قد�صية الرابطة الزوجية قبل كل �صيء.

واأريللد اأن اأوؤكللد هنللا علللى اأمللر اأراه يف غايللة الأهمية 

واحل�صا�صللية، على اعتبارنا كجزائريللني وعما بتعاليم ديننا 

وتقاليدنللا واأعرافنللا وقيمنللا العربيللة الإ�صللامية، كان من 

الأجدر الرتكيز على دور الأ�صللرة والتكافل الجتماعي يف 

حلحلة ظاهرة الطاق الزائدة - مع الأ�صللف - يف الرتفاع 

كال�صرطان، مع كل ما ينجر عنها من معاناة وماآ�صي، الأ�صرة 

التي هي جزء من احلل ال�صامل وال�صايف للم �صمل الأطفال 

وال�صعي وت�صجيع اأوا�صللر الت�صامن الأ�صري و�صلة الرحم، 

احللقة املفقودة يف �صلم القيم الجتماعية عندنا هذه الأيام، 

وهنا قد يت�صللع �صللندوق النفقة لي�صللمل كذلك العائات 

احلا�صللنة لاأطفللال اليتامللى كذلللك، مل ل!؟ فالأ�صللرة 

املت�صامنة وامل�صوؤولية املو�صعة لبقية العنا�صر الأخرى كاجلد 

والعم واخلال، من �صللاأنه اأن يجنبنا ما هو اأخطر على اأطفالنا 

من جمرد الرعاية املادية، فالرعاية ال�صلليكولوجية النف�صللية 

واحلماية الجتماعية، هي اأ�صللا�ض البنللاء املجتمعي ونتاج 

قيمنللا اخللقيللة والأخاقية وهللذا ل يعد ول يقللدر بثمن، 

حقيقة نحن بحاجة اإىل �صللند قانوين لكن اأي�صللا اإىل �صللند 

عائلللي معنوي، كمللا ين�ض عليه ديننا احلنيللف، اأو مل يقل 

اهلل عز وجل: »املال والبنون زينة احلياة الدنيا«؟ اهلل يهدينا، 

�صكرا وال�صام عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ــد الرئي�ص: �صكرا لل�صيدة زهية بن عرو�ض؛ الكلمة  ال�شي

الآن لل�صيد العمري لكحل.

ال�شيد العمري لكحل: �صللكرا �صلليدي الرئي�ض؛ ب�صللم 

اهلل الرحملن الرحيم و�صلللى اهلل و�صلم على �صيدنا حممد، 

النبي الكرمي.

الف�صليات والأفا�صل،

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

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

ال�صيد معايل وزير العاقات مع الربملان،

ال�صيدات وال�صادة املرافقني ملعايل الوزراء،

ال�صيدات وال�صادة اأ�صرة الإعام،

زمياتي، زمائي اأع�صاء املجل�ض املوقر،

ال�صام عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

بدايللة، اأتوجه بجزيل ال�صللكر ملعايل وزيللر العدل، حافظ 

الأختام، على فحوى م�صروع القانون اخلا�ض ب�صندوق النفقة، 

كما اأحيي رئي�ض واأع�صللاء جلنة ال�صللوؤون القانونية والإدارية 

وحقوق الإن�صان على التقرير املقدم لنا يف هذه اجلل�صة.

�صيدي الرئي�ض املحرتم،

ياأتي اإن�صاء �صللندوق النفقة يف بادنا، طبقا لتعليمات 

وتو�صلليات فخامة رئي�ض اجلمهورية، ال�صلليد عبد العزيز 

بوتفليقللة، مبنا�صللبة اليللوم العاملي للمللراأة، يف مار�ض من 

�صللنة 2014.

واإن هللذا ال�صللندوق يعد مللن الأدوات امل�صللاندة حلل 

م�صللكات املراأة املطلقة اأمام الق�صاء، واأن احلكم ال�صرعي 

لأداء هللذه النفقة وجوبللا لقوله تعاىل »لينفق ذو �صللعة من 

�صعته« وقول الر�صللول الكرمي �صلى اهلل عليه و�صلم: »ولهن 

عليكم رزقهن وك�صوتهن باملعروف«.

ويحق للزوجة - �صلليدي الرئي�ض - اللجوء اإىل الق�صللاء 

ال�صللرعي لإلزام الزوج بالنفقة ال�صللرعية، ويجب على كل 

من وجبت عليه النفقة، �صواء كان الزوج اأو غريه، اأن يدفعها 

لزوجته اأو لأبنائه اأو لوالديه.

ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

وح�صب ما جاء يف امل�صروع الذي بني اأيدينا اليوم، اأن هذا 

ال�صندوق �صيحل م�صللكلة بع�ض الن�صاء املطلقات اللواتي 

يعانني م�صللكات ذات عاقة بتاأخر اأو عدم �صرف النفقة، 

حيث يعترب �صللندوق النفقة الأول من نوعه ملا يتمتع به من 

اآلية موؤ�ص�صللية ملواجهة م�صكات املطلقات، وامتناع املطلق 

عن دفع النفقة، ويعد ترجمة حقيقية لتحقيق التوا�صل حلل 

م�صكات املراأة املطلقة، وت�صري بع�ض الإح�صائيات اأن اأكرث 

من 50000 مطلقة و15 حالة خلع يعانني الت�صرد والت�صول 

لإطعام اأطفالهن ب�صللبب امتناع اأغلب الرجال عن ت�صديد 

نفقة الأطفال و�صعف منحة الإيجار.

ويف �صللنة 2013 فقط، و�صل العدد يف اأروقة املحاكم اإىل 

اأكرث من 12000 قرار وحكم.

ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

يعللود قرار فخامة الرئي�ض، ال�صلليد عبللد العزيز بوتفليقة، 

اإىل الثامن من مار�ض املا�صللي، اإثر ر�صللالة بعثها اإىل الن�صاء 



13

الدورة اخلريفية  2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 9

الأربعاء 17 �شفر  1436                                   املوافق 10 دي�شمرب  2014

اجلزائريات، يف يوم املراأة العاملي قال فيها، وهو يتحدث عن 

قانون الأ�صرة:

»هللذا القانون يبقى قابللا للتح�صللني يف بع�ض اجلوانب 

مثل ال�صللعوبات التللي تواجهها املراأة الطالق احلا�صللن يف 

حت�صلليل النفقة الواجبة لإعالة اأطفالها، كما اأن اإن�صللاء هذا 

ال�صندوق من �صللاأنه اأن يقلل اأو ي�صللع حدا ملعاناة الآلف 

مللن املطلقللات يف اجلزائللر، واأن املطلقات �صي�صللتفدن من 

اأموال هذا ال�صللندوق، حال عدم ت�صديد اأو عجز اأزواجهن 

ال�صللابقني عن ت�صديد النفقة اأو يف حال غيابهن، واأنه يعترب 

�صللندا لتح�صني املطلقات على مواجهة امل�صاعب م�صتقبا« 

انتهى كام فخامة الرئي�ض.

ال�صيد الرئي�ض،

كما اأن النفقة مبلغ مايل �صللهري، يدفعه الزوج ال�صللابق 

ملطلقته ولأبنائه، قبل بلوغهم �صن الر�صد من اأجل اإعالتهم.

ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

لاأ�صف ال�صديد، ظهرت �صائعات هنا وهناك، عن اإن�صاء 

هذا ال�صللندوق، باأن هذا الإجراء �صلليغري الكثريات على 

طلب الطاق يف اأول فر�صللة خاف مع الزوج، على اعتبار 

اأن املطلقة لن تخاف من ال�صللياع، يف وجللود منحة معتربة 

حتميهللا هي واأبناوؤهللا، لكننا نقول من هذا املنرب - �صلليدي 

الرئي�للض - اأن هللذا لي�للض �صللحيحا، واأن هذا ال�صللندوق 

�صيحمي املراأة من ال�صياع والف�صاد وال�صمحال يف حالة 

كان الطاق م�صريها.

وبات من ال�صللروري على املجتمع اأن يحمي تلك الأ�صر 

من ال�صللياع وتوفري حماية لاأبناء، الذين يجدون اأنف�صللهم 

بني خمالب الفقر والف�صاد والت�صرد.

ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

يعتللرب الطاق اأحيانا احلل الوحيللد لإنهاء عاقة زوجية 

فا�صلة، لكنه ميثل بالن�صبة ل�صريحة كبرية من املطلقات عندنا 

يف اجلزائللر، بداية كابو�ض يف جمتمع ذكوري، يعامل املطلقة 

بنظرة دونيللة، اإل اأن هذا الأمر ل ينطبق على كامل مناطق 

البللاد، وبالرغم من اأن الطاق ق�صللية تنطبق على الرجل 

كاملللراأة، اإل اأن املجتمع يكون مت�صللاحما مع الرجل، بيد اأن 

كل عواقبه ال�صيئة تتحملها املراأة على كاهلها.

اإن التن�صللئة املجتمعيللة - �صلليدي الرئي�للض - هي التي 

تفر�للض هذا الواقع وهذه النظرة للمللراأة املطلقة،  مهما كان 

م�صتواها الثقايف والعلمي، فهي املخطئة يف منظور النا�ض.

قال ر�صللول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم »اأبغ�ض احلال اإىل 

اهلل الطاق«.

هناك الكثري من الن�صاء اللواتي يع�صن يف بيوت اأزواجهن 

وهن �صبيهات باملطلقات.

ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

بالن�صبة لإن�صاء �صللندوق النفقة يف بادنا، ل�صنا الأوائل 

يف البلللدان العربيللة، فاجلللارة تون�ض انطلقللت للعمل بهذا 

ال�صندوق يف �صنة 1993، ومملكة البحرين اأول بلدان اخلليج 

التللي اأن�صللاأت �صللندوقا للمطلقات �صللنة 2001، واململكة 

املغربية يف �صنة 2011، وفل�صطني �صنة 2005.

يف حللني اأن بع�ض علمللاء الجتماع يف بادنللا يرون اأن 

اإن�صاء هذا ال�صللندوق كان متاأخرا جدا، وكان بالإمكان اأن 

يكون يف بداية ال�صتقال اأي �صنة 1962.

ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

كما جاء يف د�صتورنا، اأن �صيا�صة الدولة ت�صعى دائما نحو 

ال�صتقرار والتما�صك الأ�صري وبناء اأ�صرة متوازنة ومتكاملة 

حتافظ على اأبنائها.

اإننللا ناأمللل - ال�صلليد الرئي�للض - اأن نكون يف م�صللتوى 

م�صللوؤولياتنا التاريخية، باحرتامنا لقد�صية ن�صو�ض امل�صروع 

امل�صللتمدة من مقا�صللد ال�صريعة ال�صللمحة، واعتمادنا على 

غريها من الن�صو�ض التي ل ينبغي النظر اإليها بعني الكمال 

والتع�صللب، بللل التعامل معهللا بواقعية وتب�صللر، باعتبارها 

اجتهللادا ينا�صللب حياتنا اليومية يف النفتللاح على التطور، 

الذي نحن اأ�صد ما نكون مت�صكا بال�صري عليه بحكمة وتدرج.

ولبد من تبني �صللياغة حديثة، بدل املفاهيم التي مت�ض 

بكرامة واإن�صللانية املراأة، وجعل م�صوؤولية الأ�صرة حتت رعاية 

الزوجللني، وذلللك باعتبار »اأن الن�صللاء �صللقائق للرجال يف 

الأحكام« وقول الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم: »ليكرمهن 

اإل كرمي ول يهينهن اإل لئيم«.

وكما اأ�صللار معايل وزير العدل، حافظ الأختام يف كلمته 

قبللل قليل، د�صللتورنا خ�ض ق�صللايا املللراأة واأعطاهللا عناية 

فائقة، جتلت بو�صللوح يف كافة احلياة ال�صيا�صللية واملوؤ�ص�صية 

والقت�صللادية والجتماعية والثقافية، وكان من نتائجها اأنها 

تبواأت مكانة اأرقى، اأتاحت لها امل�صللاركة الفاعلة يف مناحي 

احلياة العامة.

اأ�صكركم - �صيدي الرئي�ض - على كرم الإ�صغاء وال�صام 

عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
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ال�شيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صيد العمري لكحل؛ الكلمة 

الآن لل�صيد طاهر كليل.

ال�شيد طاهر كليل: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ بعد ب�صم اهلل 

الرحملن الرحيم وال�صاة وال�صام على اأ�صرف املر�صلني؛

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

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

ال�صيد وزير العاقات مع الربملان،

زمياتي، زمائي اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر،

اأ�صرة الإعام،

ال�صام عليكم.

يف البداية، اأتقدم بت�صكراتي للجنة املخت�صة، على اإعدادها 

التقرير التمهيدي مل�صروع القانون املت�صمن �صندوق النفقة، 

الذي يعد تكملة للمنظومة القانونية اجلديدة حلماية وتعزيز 

حقوق الطفل ب�صللفة عامة، وي�صتجيب حلاجيات الت�صامن 

العائلي وللتما�صك الأ�صري الذي اأولته الدولة عناية كبرية، 

من جراء تفاقم بع�ض الظواهر الجتماعية والتي كانت قبل 

عقدين من الزمن من املحظورات يف املجتمع اجلزائري.

�صيدي الرئي�ض،

اإن �صللنوات الإرهاب العنيفة والدموية تركت ب�صللماتها 

بقوة يف نف�صللية املواطن واأثرت على �صلوكياته الجتماعية! 

وبالتايل فاإن مثل هذه املبادرات �صت�صمح بو�صع حد للمعاناة  

الكبللرية للن�صللاء املطلقات واأطفالهن الق�صللر مللن الناحية 

النف�صللية، وكذا ال�صعوبات يف حت�صيل مبالغ النفقة يف حالة 

اإخال الأب اأو الزوج ال�صللابق بالتزاماته العائلية وواجباته 

الزوجية لعدة اأ�صباب مو�صوعية وغري مو�صوعية.

�صيدي الرئي�ض،

اإن الطابع الإن�صاين للم�صروع، يهدف بالأ�صا�ض اإىل و�صع 

اآليات قانونية حلمايللة الطفولة والأمومة وتكري�ض توجيهات 

رئي�للض اجلمهوريللة يف امليللدان، املعللرب عنهللا يف العديد يف 

املنا�صبات، والتي ت�صب يف اإطار جت�صيد وعوده النتخابية.

اإن �صللندوق النفقة هو الكفيل وال�صامن للمراأة والطفل 

على حد �صواء، واإذ نثمن ان�صغالت احلكومة وجهودها من 

اأجل اإيجللاد حلول جلميع امللفات العالقة يف هذه امل�صللائل 

املتعلقة بحياة الأ�صللرة اجلزائرية؛ فقللد كان من الأجدر اأن 

تعطينا ح�صلليلة واأرقاما عن حالت امتناع حت�صلليل النفقة 

مثلما كان عليه يف �صللنة 2013؛ ون�صبة حالت الطاق يف 

اجلزائر والأ�صللباب املو�صللوعية املوؤدية اإليه وطبيعة املاأ�صللاة 

املرتتبللة عللن هذه الو�صللعية، وكذا ن�صللبة تقريبيللة - على 

الأقللل  - عللن الأطفللال املحرومني من العائلللة والأمهات 

العازبات.

ومن جهة اأخرى، يجب اأن تكون قيمة النفقة وم�صمولتها 

من غذاء ولبا�ض وعاج وتعليم تراعي الو�صللعية املعي�صللية 

للباد، وتنا�صللب امل�صتوى املعي�صللي للمح�صون، من اأجل 

�صمان العي�ض الكرمي له.

�صيدي الرئي�ض،

اإن هذه امل�صللاألة وغريها والتي مت�ض بالأخ�ض الأ�صللرة، 

يجب اأن تعالج يف اإطار نقا�ض وا�صع، ملا لها من اأهمية على 

م�صتقبل الأجيال النا�صللئة ومتا�صك املجتمع؛ وهنا نطالب 

بتعجيل تن�صيب املجل�ض الأعلى لاأمومة والطفولة، وكذا 

املجل�ض الأعلى للمراأة، كمنرب ف�صللاء لاأفكار والت�صللاور، 

من اأجل و�صللع ا�صللرتاتيجية وتقللدمي احللول للم�صللاكل 

الراهنللة التللي توؤثللر حتما علللى باقي مكونللات املجتمع، 

باعتبار اأن الأ�صرة هي حجر الزاوية لأي جمتمع، وكذلك 

اإعطللاء الأهميللة والدعم للحركللة اجلمعوية النا�صللطة يف 

جمال الدعم والر�صد الجتماعي والتقني للفئات اله�صة 

من الن�صاء والأطفال، وكذا مكافحة العنف الأ�صري �صد 

الأطفال والن�صللاء، ومتنيت لو اأدرج هذا امل�صللروع يف اإطار 

م�صروع �صللامل لاأحوال ال�صخ�صية؛ وبالتحديد يف قانون 

الأ�صللرة، حتى يتم التحكم يف الق�صللية ب�صللكل اأو�صللع، 

وبتدخل كافة الأطراف التي لها عاقة بالأ�صللرة، ملا لهذا 

املو�صوع من اأهمية بالن�صبة لثقافتنا وتقاليدنا الجتماعية، 

يف اإطللار هويتنا اجلزائريللة باأبعادها الوجدانية الإ�صللامية 

والعربية والأمازيغية.

ويف الأخللري، اأرجللو اأن تطبق اأحكام هللذا القانون بكل 

�صللرامة على املخالفني اأو الذين يقدمون ت�صريحات كاذبة، 

لأن ت�صامح الدولة هو الذي اأدى اإىل عزوف الآباء والأزواج 

ال�صللابقني عن دفللع النفقة وحتمل م�صللوؤوليتهم، كما يجب 

عدم الت�صللاهل مللع الزوجات اإذا امتنعللن عن تنفيذ حكم 

القا�صي عليهن بالرجوع.

�صكرا على اإ�صغاكم وال�صام عليكم.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد طاهر كليل؛ والكلمة الآن 

لل�صيد الأمني �صريط.
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ــريط: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ بعد اأعوذ  ال�شيد الأمني �ش

باهلل مللن ال�صلليطان الرجيم، ب�صللم اهلل الرحملللن الرحيم 

وال�صاة وال�صام على ر�صول اهلل الكرمي؛

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام،

ال�صيد وزير العاقات مع الربملان،

زمياتي الف�صليات، زمائي الفا�صل،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء اأ�صرة الإعام،

احلا�صرون،

ال�صام عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام،

اأول، اأعللرب عن تثميني لهذا القانون ول�صل�صلللة القوانني 

التي تكلمتم عنها واملتعلقة باملراأة والطفل، فهذه ال�صل�صلللة 

اأو املجموعللة مللن القوانللني التللي راأينا منها قانللون حماية 

الطفللل، ومن خللال اطاعنا علللى هذا امل�صللروع فاإنه يف 

احلقيقة يغطي نق�صا ملحوظا يف منظومتنا القانونية، وهو ياأتي 

يف احلقيقة من اأجل حتقيق التكافل الجتماعي بني اأع�صاء 

املجتمللع اجلزائري، وخا�صللة حمايللة الطبقللات اأو الفئات 

املحرومة وال�صعيفة والتي حتتاج اإىل وقفة قوية، وبالتايل فاإن 

هذا القانون ياأتي بالفعل ل�صللد حاجللة حقيقية يف املجتمع 

اجلزائللري، نحن ع�صللناها بالفعل، ولذلللك نحن نثمن هذا 

القانون وغريه من القوانني التي �صتاأتي اإن �صاء اهلل.

ال�صيد معايل الوزير،

لدي بع�للض العبارات وبع�للض املفاهيم يف هللذا القانون 

�صدت انتباهي واأح�ص�صت ببع�ض الغمو�ض نحوها، فمفهوم 

النفقة املحكوم بها للمراأة املطلقة، يف احلقيقة هو مفهوم غري 

وا�صح ملاذا؟ لأنه عادة الق�صللاء اجلزائري ومنذ ال�صتقال 

اإىل يومنا هذا يحكللم للمراأة بنفقات تعرف بنفقة الإهمال، 

التي هي نفقة ت�صللتحقها املراأة اأثناء مرحلة الدعوى اأو اأثناء 

�صري الدعوى اأمام العدالة، فهذه النفقة تعرف لدى الق�صاء 

اجلزائري، وقد اعتاد على ت�صللميتها بنفقة الإهمال، ويحكم 

بها القا�صي دائما عند ثبوتها، والآن جاءت حتت ا�صم النفقة 

املحكللوم بها للمراأة؛ ال�صلليء الذي اأعطللى انطباعا، وكاأن 

القانون قد ا�صللتحدث نفقة جديللدة، وكاأن القانون قد اأتى 

للمراأة بحقوق مل تكن متمتعة بها؛ ولعل هذا الإ�صللكال 

اأو هذا الغمو�ض هو الذي جعل كثريا من احلرب ي�صلليل يف 

هذه الق�صللية وكثريا من املناق�صللات، مثلما اأ�صللار اإىل ذلك 

بع�ض الزماء الذين �صبقوين.

بالفعللل فهذه الت�صللمية، يجب العللرتاف، باأنها تدخل 

غمو�صللا وارتباكا يف ت�صمية هذه النفقة، يف حني اأنها م�صاألة  

معروفة ومنذ قدمي الزمان يحكم بها الق�صاء اجلزائري، علما 

اأن العدالة اجلزائرية م�صللتقرة والجتهاد اجلزائري م�صللتقر، 

فيما يخ�ض نفقة الإهمال وو�صللائل حت�صلليلها اأي�صا معروفة، 

وكل ما يف الأمر بخ�صو�ض هذه امل�صاألة اأن ال�صندوق يحل 

حمللل املطالب بهذه النفقة لدفعها، فهناك م�صللاألة ب�صلليطة 

فقط وهي كيفية ت�صللديدها، فعو�صا اأن ي�صللددها اأو يدفعها 

الزوج يقوم ال�صللندوق بذلك اأي يحل حمله فقط، وما عدا 

ذلللك فهذه النفقة هي نفقة الإهمال، اأرى اأن مفهوم النفقة 

املحكللوم بها على املراأة املطلقة هو مفهوم غام�ض، خا�صللة 

اإذا �صللاألتكم  - ال�صلليد الوزير - هل تق�صدون بهذه النفقة 

اأي�صللا نفقة العدة؟ فاإذا كنتم تللرون اأن مفهوم هذه النفقة 

اأو املق�صللود بالنفقة املحكوم بها على املراأة املطلقة هي نفقة 

الإهمال وكذلك نفقة العدة، فاإنه - ويف راأيي- اأن مثل هذه 

امل�صللاألة كان يجب اأن تكون وا�صحة يف الن�ض، لأن الق�صاء 

اجلزائري والجتهللاد يف اجلزائر يفرق بني الأمرين، ويعامل 

نفقللة العدة التي هي نفقة ال�صللترباء، كما هومعلوم، فهذه 

النفقللة يعاملها بطريقة خمتلفللة، اأي يعاملها مثل التعوي�ض 

ال�صللتحقاقي اأي التعوي�للض عللن ال�صللرر عنللد الطللاق 

التع�صفي وغري ذلك...

هذا ال�صوؤال يبقى مطروحا، يعني هل هذه النفقة املحكوم 

بها على املراأة املطلقة ت�صمل نفقة العدة اأم ل؟ فهذه امل�صاألة 

مهمللة جدا، لأن النظرة اإىل هذا ال�صللندوق تكون خمتلفة، 

عللادة نفقة العدة لها اعتبار خمتلف عن نفقة الإهمال، هذه 

النقطة الأوىل.

النقطة الثانية - ال�صيد الوزير - هذه النفقة اأي نفقة املراأة 

املطلقللة، يبدو اأنها تدفع دفعة واحللدة، مرة واحدة؛ وبالتايل 

ل يوجد بخ�صو�صللها احلق يف النفقة املوؤقت الذي تكلمتم 

عنه، فقد يت�صللاءل املرء ملاذا؟ ل�صللبب ب�صلليط لأن القا�صي 

ل ي�صللتطيع اأن مينح هللذه النفقة اإل للمللراأة املطلقة وجوبا، 

فيجب اأن تتمتع املراأة ب�صللفة املراأة املطلقة، وهذا ل ميكن اأن 

يكون اإل بناء على حكللم، كما جاء يف كامكم وكما جاء 

يف القانون، فيجب اأن ي�صللدر احلكم بالطاق حتى ت�صتفيد 

املراأة من هذه املنحة، واإل فل ت�ش��تطيع، القانون ي�شرتط اأن 

تكون مطلقة، قد يقول قائل لكن ل ميكن للقا�صي اأن يعطيها 
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»نفقة« قبل �صللدور احلكم اأي يف انتظار �صللدور احلكم؟ يف 

هذه احلالة اأنا اأت�صللاءل ولو �صدرت الدعوى بعدم الطاق 

اأي بال�صلللح اأو بغللري ذلللك، فكيف يكون احلللال يف هذه 

احلالة؟ وانتهت الق�صللية بعدم الطاق، فالقا�صللي لي�ض له 

اأن يدفللع نفقة موؤقتة، قبل اأن يحكللم بالطاق، واإىل جانب 

ذلك هناك العديد من الق�صللايا اأمام العدالة التي ي�صللتمر 

فيها الزوج بالإنفاق، نعم - �صلليدي الوزير - الزوج ي�صللتمر  

يف الإنفللاق، يرفع دعوى الطاق وي�صللتمر يف الإنفاق على 

زوجته وعلى اأبنائه، ففي هذه احلالة، كيف حت�صللل الزوجة 

على نفقة الإهمال، وهي ت�صللتفيد من نفقته ومن رعايته يف 

الواقع ؟ واأنا اأتكلم - �صلليدي الوزير - بناء على التجربة يف 

املحاماة، فهي ل تقل عن 30 �صنة تقريبا؛ وبالتايل فاأنا اأعرف 

هذه املوا�صلليع جيدا، فهناك ق�صللايا ل يكون فيها ما ي�صمى 

باإثبات لنفقة الإهمال، هذا فيما يخ�ض ال�صوؤال الأول.

اأما ال�صللوؤال الثاين، فهو يتعلق مب�صكل اإجرائي - �صيدي 

الوزيللر - فهل القا�صللي عندمللا يحكم يف ملللف الدعوى 

وي�صللدر حكما، فهللو اإذن يتخلى عن احلكم وي�صللبح غري 

موجود بني يديه، فهل ي�صللتمر يف اإ�صدار لوائح اأو اأوامر كما 

جاء يف هذا احلكم بخ�صو�ض ق�صية النفقة؟ فهذا ممكن ول 

ميكنني اأن اأقول باأنها م�صللتحيلة، اأوامللر ولئية ممكن، فهذا 

لي�ض بالأمر امل�صللتحيل، ولكن قد يتطلللب ذلك رمبا اإجراء 

تعديات يف قانون الإجراءات، اأنا اأ�صللاألكم واأت�صاءل، فهل 

هذا ممكن دون وجود امللف بني يديه؟ هذا هو ال�صوؤال.

�صوؤال اأخري - ال�صيد معايل الوزير املحرتم - يتعلق مبفهوم 

كلمة ال�صللندوق، عندمللا نرجع اإىل املللادة 10 من القانون، 

فعنوان الن�ض نف�صلله هو »اإن�صاء �صندوق«، كلمة ال�صندوق، 

اأنا اأت�صللاءل هل هي مائمة؟ لأنه يتبادر اإىل ذهن الإن�صان، 

اأننا نتكلم عن �صللندوق �صبيه ب�صندوق التقاعد اأو اأنه �صبيه 

ب�صللندوق ال�صللمان الجتماعي اأو هو �صبيه ب�صندوق كذا 

وكللذا وكذا، فعندما نقللراأ املادة )10( جند اأنهللا تعامل هذا 

ال�صللندوق وكاأنه هيئة م�صللتقلة، فهو ي�صللتطيع اأن يح�صل 

علللى هبات وعلى كذا من الأمللور، فاملادة تقول: »ميكن اأن 

يح�صللل على متويللات اأخرى«، ما معنللى متويات اأخرى 

�صلليدي الوزير؟ من اأين هذه التمويات الأخرى؟ وكيف 

له اأن يح�صللل على متويات اأخرى؟ فمن الذي �صيموله؟ 

ومن الناحيللة املالية، هذه التمويات الأخرى هي م�صللاألة 

غام�صة، ب�صراحة اأنا بودي اأن اأعرف ماهي هذه التمويات 

الأخرى؟ ثم اإن هذا ال�صللندوق يتلقى هبات وو�صايا وكذا 

وكذا، وكاأنه هيئة م�صللتقلة وذو �صخ�صية معنوية، وكاأنه كيان 

قانوين قائم بذاته، لكنه يف حقيقة الأمر ماذا؟ هو عبارة عن 

ح�صللاب تخ�صي�ض فقط، فهو ح�صاب تخ�صي�ض يف امليزانية 

العمومية.

اأنا ل اأقول اإن هذا احلل القانوين غري �صللحيح، هو ممكن 

مادام القانون هو الللذي يقر هذا احلل فهو مقبول، ول نزاع 

ول نقا�للض فيمللا يقرره القانللون، هذا موؤكد، لكن ال�صللوؤال 

املطللروح - ال�صلليد معللايل الوزير املحرتم - هللل هذا احلل 

وهذه الطريقة يف اإن�صللاء هذا ال�صللندوق، هللي طريقة فعالة 

اأو فعليللة؟ فهل لهذا ال�صللندوق �صلليكون له مللن الفعلية 

والفعالية ما ي�صللمح له بتحقيق املهمة التي اأنيطت به؟ وهي 

مهمة نبيلة وكبرية، ويف احلقيقة هي �صخمة جدا فال�صوؤال: 

ماهي ال�صلليغة التي اختريت وملاذا اختريت هذه ال�صلليغة 

»ح�صاب التخ�صي�ض« حلل هذا امل�صكل ال�صخم جدا؟ ملاذا 

مل يتم اختيار �صلليغة �صللندوق قائم بذاته، له كيان خا�ض 

به وللله هيئللات واإدارة وغري ذلك من الأمللور؟ هذه جمرد 

ت�صاوؤلت - �صيدي معايل الوزير املحرتم - واأ�صكركم على 

كرم ال�صتماع واأ�صكر زمياتي وزمائي؛ وال�صام عليكم 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته، و�صكرا لك ال�صيد رئي�ض جمل�ض 

الأمة املحرتم.

ــيد الرئي�ص: �صكرا لل�صلليد الأمني �صريط؛ والكلمة  ال�ش

الآن لل�صيد كمال بلخري.

ــيد كمال بلخري: �صكرا �صلليدي الرئي�ض؛ ب�صم اهلل  ال�ش

الرحملن الرحيم، وال�صاة وال�صام على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة الفا�صل،

معايل وزير العدل، حافظ الأختام الفا�صل،

معايل وزير العاقات مع الربملان الفا�صل،

زمياتي، زمائي اأع�صاء املجل�ض املحرتمون،

اأ�صرة الإعام،

ال�صام عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأول، ن�صللكر ال�صلليد الوزيللر على عر�صلله الللوايف لن�ض 

القانون وال�صكر مو�صللول اإىل اللجنة املخت�صة، هذا القانون 

الذي نحن ب�صللدد اإثرائه والذي جنتمع معه يف هدف واحد 

ووحيد، األ وهو العمل على الت�صللريع لقوانني، هدفها دائما 
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واأبدا حت�صللني امل�صتوى املعي�صللي والجتماعي لكل فئات 

املجتمع دون متييللز، والأطفال اأوىل من غريهم بهذه احلماية 

القانونية، حيث اإنهم اأه�ض فئة يف املجتمع، ومعر�صللون اأكرث 

مللن غريهم اإىل ولوج عامل اجلرميللة، اإن مل يجدوا من ياأخذ 

بيده��م وينت�ش��لهم من ال�ش��قوط يف بوؤر ال�ش��ياع الذي قد 

يدفعهللم اإليه انعللدام موارد النفقة الذي قللد يواجه املطلقة 

احلا�صنة، خا�صللة يف حالة تقاع�ض الطرف الذي جتب عليه 

النفقة.

قللال اهلل تعللاىل: »اإمنللا ال�صللدقات للفقللراء وامل�صللاكني 

والعاملني عليها واملوؤلفللة قلوبهم ويف الرقاب والغارمني ويف 

�صبيل اهلل وابن ال�صللبيل فري�صة من اهلل واهلل عليم حكيم« 

�صدق اهلل العظيم.

وقللد اأدرج الفقهاء يف تف�صللريهم لهذه الآيللة التي جتب 

لهم الزكاة، املطلقات احلا�صللنات يف فئة امل�صاكني والفقراء، 

هذا �صللرعا وعرفا، فللاإن اجلزائريني وكل امل�صلللمني يقدمون 

اأول ما يقدمونه من زكاة على اأموالهم، لهذه الفئة، خا�صللة 

املطلقات احلا�صنات، وملاذا ل نقنن ونقنع هوؤلء الأ�صخا�ض 

املح�صللنني بتقدمي زكاة اأموالهم ل�صندوق الزكاة ونوؤكد لهم 

اأن 3/1 من مداخيل �صندوق الزكاة �صيحول اإىل �صندوق 

النفقللة علللى األ يكون لوزارة ال�صللوؤون الدينيللة والأوقاف 

اأي دخل يف ت�صلليري هذه الأموال، حال دخولها �صللندوق 

النفقللة؟ وبالتايل لن يكون هناك تداخل يف ال�صللاحيات 

بني الوزارات املكلفة بتتبع وت�صلليري هذا ال�صندوق، فوزارة 

ال�صللوؤون الدينية يف هذه احلالة ت�صبح بنكا يقدم متويا اأو ما 

اتفق عليه �صللنويا لهذا ال�صندوق، وبالتايل نكون قد �صربنا 

ع�صللفورين بحجر، ندفع املح�صللنني اإىل متويل الزكاة ككل، 

ون�صمن متويا قارا و�صنويا ل�صندوق النفقة.

�صيدي الرئي�ض،

جاء يف املادة 15 من هذا القانون ما يلي: »لتطبق اأحكام 

هللذا القانون على مبالغ النفقة املحكوم بها قبل �صللدوره«. 

معنى هذا اأن النفقة ال�صالفة والتي تقاع�ض يف دفعها الطرف 

الواجب عليه النفقة، قد تذهب يف مهب الريح، اأو ما تف�صري 

هللذه املللادة؟ لنفر�ض اأن احلا�صللنة املطلقة لي�صللت بعاملة، 

اإما لأنها مل جتد عما اأو حا�صللنة لأطفال �صللغار يحتاجون 

اإىل رعايللة مقربة، واحلل الوحيد الذي قد جتده ل�صللد رمق 

اأطفالها هو ال�صللتدانة من الغري، وقللد ترتاكم عليها الديون 

ول ت�صتطيع الوفاء بها لأ�صحابها، فماذا ميكن لها اأن تفعله؟ 

هل تتجلله اإىل ما ل يحمللد عقباه؟ اأم تبيع اأحللد اأطفالها؟ 

عافانا اهلل من الو�صول اإىل هذا؛ اأم ماذا!؟

قللد تدفعنا - ال�صلليد الوزير - بالقول اإن النفقة ال�صللابقة 

عن �صللدور هذا القانون طائلة وقد تتعب كاهل ال�صندوق، 

اأ�صللا�ض ال�صللندوق اأنه �صي�صللرتد هذه الأموال من الطرف 

الواجب عليه النفقة، فتمويله اأكيد، وبالتايل ميكن اأن ي�صاف 

مبلللغ معني مللن النفقة القدميللة اإىل النفقة التي �صلليقدمها 

ال�صللندوق؛ وبالتايل هذا الإجراء لللن يتعب كاهل الدولة 

لأنه ل حمالة �صي�صرتد.

�صيدي الرئي�ض،

بالن�صللبة للمراأة املطلقة احلا�صللنة والعاملللة، فهي ككل 

فئات املجتمع، تاأخذ راتبا �صهريا، تدفع �صريبة على اإجمايل 

دخلها وهنا قد ن�صللاعدها يف مورد اآخر للنفقة، وهو اأن نلغي 

نهائيا عنها ال�صريبة اأو اأي �صريبة اأخرى، خا�صة التي حتويها 

فواتري الكراء واملاء والكهرباء وغري ذلك.

ويف الأخري، ال�صيد الرئي�ض، اإن اخلو�ض يف هذا املو�صوع 

مر للغاية، فنحن هنا نتحدث عن ظاهرة ت�صاعد هذه الفئة يف 

العي�ض الكرمي، لكن باطنه هو ظاهرة الطاق التي تف�صللت 

يف جمتمعنللا، وكاأننللا يف جمتمللع غريب، ومل تعد الأ�صللرة 

الكبرية تقوم بالو�صللاطة لدرء هذا ال�صرخ الذي قد يحدث 

لأي اأ�صرة، فما اأحوجنا اإىل النظر يف طريقة عي�صنا الع�صرية، 

ومللا اأحوجنا اأن نرى جارا ينهى جاره عن �صللرب زوجته، 

اأو جتويللع اأبنائه، ما اأحوجنا اإىل حكللم من اأهلها وحكم من 

اأهله لدرء اأي بداية لل�صرخ.

�صللكرا على كرم الإ�صغاء، وال�صللام عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد كمال بلخري؛ الكلمة الآن 

لل�صيد حممد خثري.

ال�شيد حممد خثري: ب�صم اهلل الرحملن الرحيم وال�صاة 

وال�صام على ر�صول اهلل.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام املحرتم،

ال�صيد وزير العاقات مع الربملان املحرتم،

زمياتي، زمائي اأع�صاء جمل�ض الأمة املحرتمون،

اأ�صرة الإعام،
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ال�صام عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اإن جمللرد التفكري يف فئة كثريا ما نظر اإليها املجتمع نظرة 

احتقار وا�صت�صللغار، هو فخللر حلكومتنا وفخر لللكل الهيئة 

الت�صريعية بغرفتيها.

اإن هذا القانون الذي نحن ب�صدد مناق�صته، جاء يف وقت 

ارتفعت فيه ن�صللبة الطاق، وغابت بع�ض اأ�صناف التكامل 

الجتماعللي التي تعّود عليها اجلزائريون، الأمر الذي جعل 

كثريا من اأطفالنا، ولظروف خمتلفة يفقدون الوالد ويحتمون 

بللاأم ل حللول ول قوة لها، لدخل لهللا، ول طليق يوؤّمن لها 

عي�ض اأبنائها، �صرعان ما تنهار اأمام جمتمع ل يرحم، وذئاب 

جائعة ل تعرتف بظروف فري�صتها.

ال�صيد الرئي�ض،

ال�صيد معايل الوزير،

اإن هذا القانون �صي�صللاهم يف حل كثري من م�صاكل املراأة 

احلا�صللنة، ل�صلليما منها ما تعلللق بالأخاق، كمللا ذكرنا. 

لكن هناك حا�صللنة اأخرى نتمنى اأن ت�صتدركها الن�صو�ض 

التنظيميللة، هللي الأرملة، اأو مللن هاجر زوجهللا وانقطعت 

اأخباره، اأو اأودع ال�صجن لظروف معينة ونال اأق�صى العقوبة.

بناء �صللغار - �صلليدي الرئي�ض - رفقة اأم  فما م�صللري اأ

ل عمل لها، ول دخل لها؟ وبالتايل كان من الأجدر تعميم 

ال�صللتفادة على الفئات التي ذكرتها، ما دام اأن الت�صللمية 

غرّيت من �صللندوق املطلقات اإىل �صللندوق النفقة اخلا�ض 

باملراأة احلا�صنة، لأن املراأة احلا�صنة هي املطلقة والأرملة وكل 

من فقدت زوجهللا وعائلها الوحيد لظروف خمتلفة؛ وذلك 

بالعودة اإىل ما جاء يف عر�ض الأ�صللباب، حيث اإن م�صللروع 

هللذا القانون جللاء يف اإطار تنفيللذ تعليمات فخامللة رئي�ض 

اجلمهوريللة، التي اأ�صللداها للحكومة مبنا�صللبة اليوم العاملي 

للمللراأة، حيللث اأمللر احلكومة بالتفكللري يف اإمكانية اإن�صللاء 

�صندوق خا�ض بالن�صللاء املطلقات احلا�صنات لأطفال، مّمن 

يواجهن م�صاكل يف حت�صيل النفقة لإعالتهم، ب�صبب رف�ض 

الوالد دفع هذه النفقة اأو عجزه عن ذلك.

واإن الغاية من اإن�صللاء هذا ال�صندوق، هو حماية احلقوق 

الأ�صا�صللية للطفل، يف حال طاق والديه و�صللمان العي�ض 

الكرمي له وجعله يف مناأى عن احلاجة.

فمن يحمي حقوق الطفل الذي تويف والده؟

ومن يحمللي حقوق الطفل الذي دخل والده ال�صللجن 

ل�صببب ما؟

ومن يحمي حقوق الطفل الذي اختفى والده، ب�صللبب 

الهجرة وطالت هجرته وانقطعت اأخباره؟

كان على معد م�صللروع هللذا القانون، اأن يراعي كل هذه 

اجلوانب حماية لأطفالنا دون متييز.

�صكرا وال�صام عليكم.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد خثري؛ الكلمة الآن 

لل�صيد حممد بن طبة.

ــن طبة: ب�صللم اهلل الرحملللن الرحيم،  ــيد حممد ب ال�ش

وال�صاة وال�صام على النبي الكرمي.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة الفا�صل،

ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام املحرتم،

ال�صيد وزير العاقات مع الربملان املحرتم،

زمياتي، زمائي اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر،

اأ�صرة الإعام املحرتمة،

احل�صور الكرمي،

ال�صام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

�صيدي الرئي�ض،

ماقيمللة الدنيللا ومللا مقدارهللا اإن خلللت يوما مللن املراأة 

والأطفال؟!

ل�صللك اأننا �صللنفقد الربيع باأزهللاره وريحانه واأ�صللجاره 

واأثماره وكل مظاهر اجلمال فيه، ول�صللك اأن احلياة �صتفقد 

طعمها وتتحّول اإىل معي�صة �صنك، يخبط فيها الرجل خبط 

ع�صواء، ل يكاد يقر له قرار.

ومللن هنا - �صلليدي الرئي�ض - تاأتي قيمللة هذه القوانني  

التي تعمل لتمكني املراأة من ترقية حقوقها، وتعزيز مكانتها 

ا تعتني  علللى كل امل�صللتويات، بدءا من كونهللا زوجللة واأًمّ

بخليتها الأوىل وتنقطها ع�صللا، وانتهاء بكونها م�صللاركة يف 

�صناعة �صيا�صات الدولة ومنفذة لها.

هللذه القوانني التي جاءت لت�صللاحب املراأة يف م�صللرية 

حياتها، يف اكتفائها ويف طموحها ويف قّوتها ويف �صعفها، ويف 

كثري من اأحوالها.

هذه القوانني التي جاءت جت�صيدا جلانب من برنامج فخامة 

رئي�ض اجلمهورية، الذي ي�صعى اإىل ا�صتكمال اإ�صاح العدالة، 

ومنلله كانت تلك الإرادة وذلك العزم والأمر، مبنا�صللبة اليوم 

العاملي للمراأة، باإن�صاء �صندوق النفقة للمراأة احلا�صنة.
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�صيدي الرئي�ض،

اإن ن�للض القانون املعرو�ض علينا للنقا�ض، حقيقة قد �صللد 

فراغللا رهيبا كانت تعللاين منلله منظومتنا الت�صللريعية، وهو 

بذلك يكون قد �صللد بابا لتاعب كثري ممن عدموا ال�صللمري 

الإن�صاين، ففرطوا يف فلذات اأكبادهم.

ومن جهة اأخرى، �صللمن هللذا القانون للمللراأة واأطفالها 

احلياة الكرمية التي ت�صد خلتهم وحتفظ ماء وجوههم، وبذلك 

يكون قد �صاعد على حفظ توازنهم وكيانهم.

�صيدي الرئي�ض،

اإن هللذا الن�ض وما �صللبقه من ن�صللو�ض قانونيللة اأخرى، 

ت�صللب يف خانة املراأة والطفل، وكذا ما �صيعر�ض من قوانني 

لحقة، ل�صيما م�صروع قانون حماية الطفل، وقانون مكافحة 

العنف �صللد املراأة، اإمنا هي قوانني تظهر اأهميتها الكبرية يف 

كونها ت�صللب يف حماية الكليات اخلم�ض التي ن�صت عليها 

ال�صريعة الإ�صامية وهي: الدين والنف�ض والعر�ض والعقل 

واملال.

وهي م�صللالح �صللرورية، راعتها كل الأديللان، ولو تاأملنا 

هللذه القوانني جتدها ت�صللب على الأقللل يف املحافظة على 

جل هذه الكليات ال�صللرورية من ناحية وجودها ومن ناحية 

العدم، لأنه - �صلليدي الرئي�ض - احلفاظ على املراأة والطفل 

ومتكينهمللا من احليللاة الكرميللة، يحفظ عليهمللا الدين من 

ال�صللياع والنف�ض من الهاك والعر�ض من الهتك، كما اأنه 

يحفظ عليهما العقل، لأن العقل ال�صليم يف اجل�صم ال�صليم 

ويف النف�للض ال�صللليمة، ول عقللل يف غياب الغللذاء املادي 

والروحي وال�صتقرار النف�صي.

�صيدي الرئي�ض،

اإننا ندرك بعمق قيمة هذا القانون، ونثمنه ون�صكر كل من 

فكر فيه واأمر به وعمل على اإخراجه يف هذا ال�صكل.

وا�صتكمال لهذه امل�صرية، ي�صرين اأن اأبدي املاحظات الآتية:

اإن قانللون الأ�صللرة حللدد الفئللات امل�صللتفيدة من   )1
النفقللة، ولذلللك جند اأن فئللات اأخرى كاليتامللى والفئات 

اله�صللة حمالة يف التكفل اإىل وزارة الت�صللامن الوطني، وهو 

تكفل غري حمدود وغري معلوم، خا�صللع للظروف والأموال 

والأحوال، ملاذا ل يكون لدى الدولة اأموال معلومة لليتامى 

واملحرومني؟

ونرى اأن من الواجب مراجعة قانون الأ�صللرة فيما يخ�ض 

هذا الباب، لأن هذا القانون ورغم ا�صللتمراره يف غالبيته من 

ال�صريعة الإ�صامية ال�صللمحة، اإل اأن كثريا من جوانبه هي 

اجتهللادات ب�صللرية قابلة للمراجعة؛ ومن ثم ملاذا ل يو�صللع 

جمال النفقة والن�ض على هذه الفئات ال�صعيفة بالتحديد.

2( اإن كثريا من اليتامى هم بحاجة اإىل الدعم بالنفقة، 
ويف كثللري مللن الأحيللان اأكللرث مللن الأطفال املح�صللونني 

اأنف�صللهم لللدى الأم، ولهللذا األي�ض من الواجللب التفكري 

يف اإن�صللاء �صللندوق لهم، حتللى نكفل لهم بالت�صللاوي مع 

املح�صونني نف�ض الرعاية؟

اأهل  املطلقة غري احلا�صللنة، والتي ل  للمللراأة  3( مللاذا 
لهللا ول ماأوى اأو املرفو�صللة مللن العائلة، بعللد طاقها وهن 

كثريات، ماذا لهن يف ظل هذا الو�صع املريع؟

ل�صللمان  ا�صللتكمال  اإىل  حتتاج  القوانللني  مازالللت   )4
احلماية الكاملة للمراأة والطفل.

فرغم اإن�صللاء �صللندوق النفقة نقول: اإن العاقة بني الأم 

والطفللل اأكرب بكثري مللن النفقة، فهي عاقللة روحية عالية 

التوت��ر ورباط مقد�ض حمك��م العقدة، والذي ن��رى هو اأن 

القوانني احلالية مازالت قا�صللرة يف احلفاظ على هذا امليثاق 

بني الأم والطفل.

وكمثال على ذلك، فاإن املراأة احلا�صنة حمرومة من اإعادة 

الللزواج، واإن فعلت فهو الفراق بينها وبني ولدها، ولهذا جتد 

نف�صها حما�صرة بني اأمرين اأحاهما مر.

ويولد هذا الو�صع املاأ�صاوي اأحيانا �صراعا نف�صيا لدى املراأة، 

يوؤثر �صلللبا على حياتها وحياة اأولدها. وهذا الو�صللع يف راأينا 

عائد اإىل الرتتيب الأخري لقائمة احلا�صللنني يف قانون الأ�صرة، 

لأن ما كان عليه يف هذه الق�صللية، هو خللري مما هو عليه الآن، 

بالنظر اإىل الفر�صة الكبرية التي كان يوفرها لاأم والطفل.

واملعللروف اأن ال�صللرع احلكيللم حر�ض علللى اإبقاء هذه 

العاقللة بني الأم احلا�صللنة واأولدها، اإىل درجللة اأن النبي 

ق 
ّ
ق بني والدة وكبدها فر

ّ
�صلى اهلل عليه و�صلم قال: »من فر

اهلل بينه وبني اأحبته يوم القيامة«.

اأخريا - �صيدي الرئي�ض - اأقول نريد مزيدا من الن�صو�ض 

التللي تخدم املراأة والطفللل، فاإن النبي )�ض( اأو�صللانا قبل 

مفارقتلله هللذه الدنيللا فقللال: »اهلل اهلل يف الن�صللاء« وقال: 

»ا�صتو�صوا بالن�صاء خريا«.

وم�صللك اخلتام اأقول: من يحاول اأن يحط من قيمة املراأة 

اأو اأطفالها اأو اأن يخرب هذه العاقة املقد�صة بينهما، اأقول له: 

اإن املراأة هي اإحدى هوؤلء الن�صوة، فانظر ماذا اأنت �صانع معها:
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- هي اأم اجلنة حتت اأقدامها،

- اأو بنت من عاها ورعاها كانت له طريقا اإىل اجلنة،

- اأو زوجة هي ح�صنة الدنيا،

- اأو اأخت اأقرب الأرحام التي يجب اأن تو�صل،

- اأو �صوى ذلك �صقيقة للرجل حقها من واجبه؛

و�صللدق ر�صول اهلل �صلللى اهلل عليه و�صلللم حينما قال:         

»ل يكرمهن اإل كرمي، ول يهينهن اإل لئيم«.

و�صدق املتنبي:

فا التاأنيث ل�صم ال�صم�ض عيب  

     ول التذكري فخر للهال

�صللكرا على كرم الإ�صغاء وال�صللام عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.

ــيد الرئي�ص: �صكرا لل�صلليد حممد بن طبة؛ الكلمة  ال�ش

الآن لل�صيد ب�صري داود.

ــري داود: �صللكرا �صلليدي الرئي�ض؛ ب�صم اهلل  ــيد ب�ش ال�ش

الرحملن الرحيم وال�صاة وال�صام على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة،

ال�صادة معايل الوزراء،

زمياتي، زمائي اأع�صاء جمل�ض الأمة،

اأ�صرة الإعام،

احل�صور الكرمي،

ال�صام عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صيدي الرئي�ض،

اإ�صللمح يل يف البداية اأن اأعرب عن جزيل ال�صكر والتقدير 

لل�صيد وزير العدل، حافظ الأختام، على تقدمي ن�ض م�صروع 

القانون املت�صللمن اإن�صللاء �صللندوق النفقة، وال�صللكر اأي�صا 

مو�صللول اإىل ال�صيد رئي�ض واأع�صللاء جلنة ال�صوؤون القانونية 

والإدارية وحقوق الإن�صان ملجل�ض الأمة، على اإعداد وتقدمي 

ن�ض التقرير التمهيدي.

�صيدي الرئي�ض،

نتناول اليوم مو�صللوعا هاما يتعلق باأحد جوانب الأ�صللرة 

اجلزائريللة، ل�صلليما ما تعلللق بتاأمني حقوق الطفللل واملراأة 

احلا�صنة، من خال تاأمني مبلغ النفقة، وهو اإجراء قانوين ذو 

اأبعاد اجتماعية واإن�صانية، ومن حما�صن ال�صدف اأن يتزامن 

عر�للض هذا الن�ض اليللوم مع الذكللرى 65 لإعان حقوق 

الإن�صان وتتقاطع وتن�صللجم اأحكام هذا الن�ض واأهدافه، مع 

احلقوق الأ�صا�صية التي جاءت يف اإعان هيئة الأمم املتحدة 

حلقوق الإن�صللان؛ لكن - �صلليدي الرئي�ض - اأ�صت�صللمحك 

قبللل التطرق اإىل بع�ض جوانب م�صللروع هللذا القانون، اأود 

اأن األفللت النتباه اإىل ق�صللية - يف تقديري مبدئية - تتعلق 

باجلانب الت�صللريعي املبالغ فيه، والذي اأ�صبح مييز منظومتنا 

الت�صريعية، ويتعلق الأمر باعتماد �صيغة تعديات لن�صو�ض 

قانونية خارج القانون الإطار، مثل ن�ض هذا امل�صروع املتعلق 

ب�صندوق النفقة، الذي كان من الأجدر لو مت هذا الأمر من 

خللال تعديل قانون الأ�صللرة؛ وبالتايل عاج الختالت 

وال�صللتجابة لتطلعات وم�صللايرة تطور املجتمع، من خال 

مراجعة �صاملة لق�صايا الأ�صرة عموما.

�صيدي الرئي�ض،

اإن اعتمللاد تعديات الن�صللو�ض القانللون بطريقة جمزاأة، 

منف�صلللة عللن القوانللني الأ�صا�صللية املنظمللة لأي جمال يف 

الواقع، يعقد القراءة ال�صليمة للن�صو�ض القانونية وينق�ض من 

�صللموليتها من جهة، وي�صللعب الإجللراءات التطبيقية لهذه 

الن�صللو�ض من جهة اأخرى، فقانون الأ�صللرة اأ�صللفنا له اليوم 

�صللندوق النفقة ون�صلليف له يف املنظور القريب قانون حماية 

الطفل، مثلما اأ�صبح الأمر يف الكثري من املجالت الت�صريعية 

الأخرى كقانون ال�صللرائب وال�صللتثمار مثا، الذي اأ�صبح 

ي�صعب اليوم حتى على املخت�صني فهمه من كرثة التعديات 

املجزاأة، ل�صيما يف قوانني املالية املختلفة، وهي ظاهرة ت�صريعية 

- �صيدي الرئي�ض، يف تقديري - وجب اليوم الوقوف عندها، 

ملا اأفرزته من تعقيدات واختالت يف جمال التطبيق.

�صحيح اأن امل�صرع م�صتعد دائم لإدخال التعديات على 

املنظومة الت�صللريعية، مبا يتاءم وي�صللتجيب لتطور املجتمع، 

لكن ال�صحيح اأي�صا اأن يتم ذلك وفق بناء ت�صريعي متكامل 

من�صللجم ومللرن، كما ل يفوتنللي هذا - ال�صلليد الرئي�ض - 

الإ�صللارة اإىل م�صللاألة اأخرى تتعلق بالإكثللار يف اللجوء اإىل 

الإحالة علللى التنظيم، 5 حالت من م�صللروع هذا الن�ض 

مثا، وهذه امل�صاألة تطرح اأي�صا عدة اإ�صكالت:

مربرة. غري  التنظيم  على  الإحالة   )1
2( طول فرتة �صللدور الن�صللو�ض التنظيميللة، مما يوؤخر 

�صريان تنفيذ الأحكام القانونية امل�صادق عليها.

3( واأخللريا، اإمكانية تعدد القراءات والفهم والتف�صللري 
للمادة ما بني الن�ض والتنظيم، وهي ظاهرة - �صلليدي الرئي�ض - 
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ت�صللريعية ثانية، اأ�صللبحت متيز منظومتنا الت�صللريعية، ولبد 

مللن الوقوف عندها، من خال تقييم مو�صللوعي والتقليل 

بقدر الإمكان من الإحالة على التنظيم، الذي اأ�صبح اأحيانا 

وكاأنه ت�صريع ثان، مواز لت�صريع الربملان.

طبعللا - �صلليدي الرئي�للض - هذه املاحظللات ل تخ�ض 

بالتحديد ن�ض هذا امل�صروع املعرو�ض اليوم، بقدر ما ت�صمل 

كامل الإطار الت�صريعي.

�صيدي الرئي�ض،

بالعودة اإىل الن�ض الذي هو بني اأيدينا اليوم، ف�صللندوق 

النفقللة يتكفل بتاأمني نفقللة الطفل املح�صللون، من خال 

متكني الأم واملراأة احلا�صللنة من مبلغ النفقة املحدد، مبوجب 

الأمر اأو احلكم الق�صللائي، وهو مك�صللب هام للطفل ولاأم 

احلا�صللنة، من �صاأنه توفري احلماية لهما والتخفيف من الآثار 

ال�صلبية الناجمة عن فك الرابطة الزوجية، والتكفل املادي 

- علللى الأقل - لفئة ه�صللة مللن املجتمع، ولكن �صلليدي 

الرئي�ض،  يطرح بع�ض الت�صاوؤلت، اأخل�صها فيما يلي:

اأن الأحكام الق�صللائية املتعلقة بالنفقة  1( يثبت الواقع 
يف حالللة الطاق، ل تنفللذ يف الكثري مللن الأحيان، مثلما 

جللاء يف مداخلة ال�صلليد وزيللر العللدل، حافللظ الأختام، 

فهل باإيجاد البديل يف �صللندوق النفقللة، ل ترتفع حالت 

عدم تنفيللذ الأحكام الق�صللائية اخلا�صللة بالنفقة؟ وماهي 

الإجراءات التي جتعل �صري التنفيذ ل يتاأثر بتدخل �صندوق 

النفقة؟

2( هل ميكن تدعيم حماية الطفل من الت�صرد وال�صياع، 
مللن غري �صللحايا فللك العاقللات الزوجية، لكي ي�صللمل 

الأطفللال اليتامى مثا، مثلمللا ورد يف الكثري من تدخات 

الإخوة الزماء، فالطفل يحتاج اإىل الرعاية واحلماية، بغ�ض 

النظر عن كونه اإبنا لأم مطلقة اأو اإبنا لأم اأرملة، ل�صلليما اإذا 

كانت الأ�صللرة معدومة الدخل، ولبد من العرتاف هنا اأن 

التكفللل بهذه الفئة غري متاح حاليا يف املنظومة الجتماعية 

للبللاد، ول يف جهللد الت�صللامن الوطنللي بالقللدر الكايف، 

ومن باب ت�صللاوي املواطنني يف احلقللوق والفر�ض؛ ومادام 

�صندوق النفقة ممول اأ�صا�صا من خم�ص�صات ميزانية الدولة، 

فيجب اأن نفكر من الآن يف اإيجاد ال�صيغة القانونية للتكفل 

باليتامى والأطفال املعوزين.

25 يوما من تاريخ تبليغ  6 مدة  3( لقللد حددت املادة 
الأمر الولئي لدفع امل�صللتحقات، مللن خال حتويل بنكي 

اأو بريللدي، وهنللا اأود اأن اأ�صللري اأن الأمللر اإذا كان يتعلللق 

بالأمر بال�صللرف، فاملدة منا�صللبة، اأمللا اإذا كان يتعلق الأمر 

بت�صديد امل�صتحقات، فاأنا اأعتقد باأن الفرتة تبدو غري واقعية، 

وقللد تتجللاوز فرتة 25 يومللا بكثري،ل�صلليما اإذا اأخذنا بعني 

العتبللار الآجال املحددة لإ�صللدار احلللوالت واإجراءات 

الرقابللة املالية واأجل الت�صللفية والت�صللديد، على م�صللتوى 

املحا�صبني العموميني لدفع امل�صتحقات.

اأمللني اخلزينللة الولئية يقوم  اأن   ،9 املللادة  4( ورد يف 
بتح�صلليل امل�صللتحقات املالية ل�صللالح �صللندوق النفقة، 

بنللاء على اأمر بالإيراد ت�صللدره امل�صللالح املخت�صللة، وهنا 

اأ�صللاأل: كيف لأوامر ق�صائية ل جتد �صللبيلها للتنفيذ وهي 

مدعمللة بقوة الردع القانوين ومدعومة بالو�صللائل املتعددة 

التنفيذ كال�صللبطية الق�صللائية واملح�صللرين الق�صللائيني؟ 

ميكللن اأن تنفذ عندما نحولها فقللط اإىل قرارات اإدارية، يف 

�صللكل اإيراد �صند التح�صلليل، قد يكون الأمر هينا بع�ض 

ال�صلليء اإذا كان الوالللد اأو املديللن موظفا لللدى الوظيف 

العمومي، يدفع اأمني اخلزينة م�صللتحقاته ال�صللهرية، يكفي 

يف هذه احلالة اإجراء معار�صللة لتح�صيل الإيراد، لكن قد 

و املدين  ذا كان املعنللي اأ ، اإ يكللون التح�صلليل �صللعبا

ل ينتمي اإىل فئة الوظيف العمومي، ويكون التح�صيل يف 

غاية ال�صللعوبة، اإذا كان املدين ل ميار�ض ن�صللاطا اأو ميار�ض 

ن�صللاطا غري م�صللرح به.

الثالث،  الف�صللل  10، من  املادة  واأخللريا، جللاء يف   )5
الأحكام املالية، يف باب الإيرادات، ال�صللطر الثالث، ر�صوم 

جبائية اأو �صللبه جبائية، تن�صاأ لفائدة �صللندوق النفقة، وهنا 

اأجد لب�صللا لفهم هذا النوع من الر�صوم، فحبذا لو حدد لنا 

معايل الوزير ما طبيعة هذه الر�صوم؟

�صيدي الرئي�ض،

ذلللك هو حمتوى تدخلي، اأ�صت�صللمحكم علللى الإطالة 

واأ�صكركم على كرم الإ�صغاء.

ــيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد ب�صري داود؛ والكلمة الآن  ال�ش

لل�صيد عبد القادر بن �صامل.

ــامل: �صللكرا �صلليدي الرئي�ض؛  ــيد عبد القادر بن �ش ال�ش

ب�صللم اهلل الرحملن الرحيم وال�صاة وال�صام على اأ�صرف 

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

ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام،

ال�صيد وزير العاقات مع الربملان،

زمياتي، زمائي اأع�صاء جمل�ض الأمة،

ال�صام عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يجللدر بنا ونحن نت�صللفح هذا القانون املت�صللمن اإن�صللاء 

�صندوق النفقة، اأن نثمنه، بعد اإقراره من قبل ال�صيد رئي�ض 

اجلمهورية، وهو قرار نقراأ من خاله ما يلي:

باملنظومة الجتماعية  اهتماما  يبدي  القانون  اإن هذا   )1
والأ�صرية من قبل اأكرب هيئة يف الباد.

الروابط الأ�صللرية، خللق  اإنلله يبللدي احلفاظ علللى   )2
جمتمع متكامل ومتاآزر.

اإنلله يبدي اهتماما باملراأة، باعتبارها معادلة مهمة يف   )3
بنللاء املجتمعللات وترقية ال�صللعوب، وكونها كذلللك البنية 

الأ�صا�صية يف الرتبية.

4( يبللدي اأي�صللا هذا القانون تقللدم املجتمع اجلزائري 
واملنظومة ال�صيا�صللية اإجمال، يف التفكري العميق واملنهجي 

وال�صت�صرايف، لتاأ�صي�ض بنية �صلبة يف العمل الت�صريعي.

مبعنى جتاوز التنظري اإىل جمالت الواقع، وهذا اإجابة على 

الذين ل ينظرون اإىل اإجنللازات الدولة اجلزائرية اإل بنظرات 

�صوداء قامتة.

هذا القانون يدفع باملراأة احلا�صنة واأطفالها اإىل الطمئنان 

وال�صللعور بالأمان والإح�صا�ض باأن الدولة واملجتمع يعمان 

جنبا اإىل جنب لإ�صللعاد هذه الفئة، ومبعنى اآخر اأن املنظومة 

الجتماعيللة يف اجلزائللر تتللاآزر ولها من الروابللط ما يجعل 

الأمة كتلة موحدة، غري اأننا نلتم�ض، خمل�صللني من اجلهات 

الو�صية، متابعة هذا القانون بطرق �صل�صة، مع احلذر واملتابعة 

والتمحي�ض، حتى حت�صل املت�صللررات على حقوقهن، لأنه 

وبقدر اأهمية هذا القانون وو�صوح مواده التقنية، اإل اأن هذه 

املواد، رمبا �صت�صطدم باإكراهات قد ت�صدر من املدين حتديدا، 

اأو مللا ذهب اإليه اأع�صللاء اللجنة، يف �صللوؤال طرح على ممثل 

احلكومة، يتعلق مبناطق اجلنوب وهل من املمكن اأن ت�صللري 

العملية هناك كما هي يف ال�صمال.

بع�ض الت�صللاوؤلت اأطرحها ونحن نت�صللفح هللذا القانون 

حول ال�صللهر على القيام بهذه ال�صللتعجالية والرتاتبية يف 

حتقيللق الغر�ض اأي و�صللول املنحة اإىل املعنيللة، اإذ يبدو من 

خال القانون اأن امل�صللاألة حمللددة باأزمنة دقيقة من خال 

ثاث جهات.

2( مل يت�صللمن القانللون قيمة املنحة، هل هي نف�صللها 
التي تقدم للمطلقة من قبل املطلق، منحة اأطفال وم�صللكن 

وغريهللا، اأم هي منحللة ثابتة، اأم هي مدعمللة؟ لأنه فحُهم يف 

الأو�شاط ال�شعبية اأن هذا ال�شندوق يقدم منحا للمطلقات 

احلا�صنات، بغ�ض النظر عن واجب النفقة من قبل الزوج.

3( ملللاذا ل ي�صللتغنى عن امل�صللالح الإداريللة ويكتفي 
فقط ب�صللق العدالة، على اأن تفتح م�صلللحة خا�صة بذلك، 

والتن�صيق مع اخلزينة - بطبيعة احلال - لت�صهيل العملية؟

اأخريا، نتمنى خمل�صللني اأن يرتك هذا القانون الذي �صنه 

ال�صلليد رئي�ض اجلمهورية اأثره الإيجابي يف الأ�صللر اجلزائرية 

التي يعنيها الأمر و�صكرا.

ــيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليد عبد القادر بن �صللامل؛  ال�ش

والكلمة الآن لل�صيد ح�صني �صعيدي.

ــعيدي: �صكرا لل�صلليد رئي�ض جمل�ض  ــيد ح�شني �ش ال�ش

الأمة؛ ب�صللم اهلل واحلمد هلل وال�صاة وال�صام على ر�صول 

اهلل.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

معايل وزير العدل، حافظ الأختام،

معايل وزير العاقات مع الربملان،

اأخواتي، اإخواين اأع�صاء جمل�ض الأمة،

اأ�صرة الإعام،

ال�صام عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اإن القانللون الذي هو بللني اأيدينا، جاء ليحللدد الآليات 

والتدابللري للتكفل بالن�صللاء املطلقات احلا�صللنات، اللواتي 

يواجهن م�صللاكل يف احل�صللول على النفقة، ب�صبب امتناع 

الزوج عن دفعها اأو عجزه عنها.

اإن التفكري يف حماية الطفل، يف حالة طاق والديه، يعد 

مبادرة م�صوؤولة، تهدف اإىل حماية ما تبقى من الأ�صرة، بعد 

انف�صللالها، وحمايتهللا من ال�صللياع اأو التهمي�ض، ولكن 

- ح�صللب راأيي، �صلليدي الوزير - اإن انف�صال الزوجني مع 

وجود اأطفال لي�ض بال�صللرورة م�صللائل تعاجلهللا املاديات يف 

جميع الأحللوال، لأن النعكا�صللات والآثللار الناجمة عن 

عملية الطاق، ل�صلليما من الناحية النف�صية والجتماعية 

للطفللل، لهللا وقعهللا علللى املللدى البعيللد يف تركيبته، 
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وهللذا مللا يهم الأ�صللرة؛ ولهذا كان مللن الواجب التفكري 

اجلاد يف احلد من انت�صار ظاهرة الطاق وتفاقمها، من خال 

ا�صتحداث اآليات لل�صلللح باملحاكم، وم�صاعدة الأ�صر التي 

لها �صللعوبات يف التكفل باأطفالها قبل النف�صال، مبرافقتها 

وم�صللاعدتها، اأي قبللل اإقللدام الزوجني على حللل الرابطة 

الزوجية.

اإن املتاأمللل لواقع الأ�صللرة اجلزائرية لل�صللنوات الأخرية، 

اأ�صللبحت ت�صهد عدة م�صاكل واأزمات مل تعرفها يف املا�صي 

مللع الرعيللل الأول، علللى قلة مواردها وب�صللاطة معي�صللتها 

وحمدوديللة تعليمها، كانت هذه الأ�صللر تعي�ض يف �صللعادة 

وحمبة وهدوء، ت�صللودها املودة والحرتام املتبادل وال�صعور 

بامل�صللوؤولية داخل تلك الأ�صللر اجلزائرية، من دون م�صاعدة 

جمعيات حقوق املراأة والطفل.

وال�صللوؤال الواجب طرحلله اليوم - معللايل الوزير - ملاذا 

اأ�صبحت هذه الأ�صر اجلزائرية تعاين امل�صاكل وال�صطرابات 

والتفكك وعدم ال�صللتمرار بني الزوجني و�صياع الأطفال 

وعدم القدرة على تربيتهم والتكفل بهم؟!

واجلواب لي�ض دائما ب�صبب ال�صعوبات املالية للزوج، كما 

يعتقد امل�صرع اجلزائري يف كل املنا�صبات.

اإن عدم فهم واقع املجتمع اجلزائري ومكونات الأ�صرة، من 

قبل امل�صرع اجلزائري، هو اأحد اأ�صباب معاناتها، بالإ�صافة اإىل 

عدم ت�صجيعها على التم�صك بالعادات والتقاليد امل�صتمدة 

من ال�صريعة الإ�صامية ال�صللمحة، مما جعل قد�صية العاقة 

الزوجية تفقد �صعاعها يف زمن املاديات.

اإن م�صاعدة الأ�صرة والطفل معا يكون بفتح نقا�ض وا�صع، 

�صللمن ا�صللرتاتيجية وا�صللحة املعامل، من خرباء ومفكرين 

لعلللم الجتماع وعلماء الدين وكل املتخ�ص�صللني، ت�صللفر 

عنها تو�صيات وتعليمات تكون مبثابة القاعدة ل�صن القوانني 

والأوامر؛ وبهذا الإجراء نكون قد عاجلنا الأ�صللباب ولي�ض 

النتائج.

معايل الوزير،

ويف الأخللري، نعتللرب اأن هذا امل�صللروع ذو طابع اإن�صللاين، 

الغر�ض منه جتنيب املراأة احلا�صللنة والأطفال �صبح الت�صول 

يف ال�صارع والغاية هي �صللمان العي�ض الكرمي ملن تبقى من 

الأ�صللرة بعد عملية الطللاق؛ وبهذا نرى باأن هللذا القانون 

جللاء باأحد احللول للم�صللاكل الجتماعية لهللذه الفئة من 

املجتمللع، وعلى الدولة العمل اأكللرث لتجنب املجتمع املزيد 

مللن التفكك الأ�صللري الللذي تعرفه العائللات اجلزائرية، 

فهناك اإح�صائيات تقدر بحوايل 50000 حالة طاق.

رغللم اأهمية هذا امل�صللروع، اإل اأنه يبقللى غري كاف للحد 

من هذه الظاهرة التي لها قنواتها الجتماعية وقوانينها التي 

اأدت اإىل تفاقمها.

معايل الوزير،

نتمنى األ يكون �صندوق النفقة اأحد الأ�صباب التي ت�صجع 

املراأة على الطاق عن طريق اخللع، بحجة ال�صللعوبات املالية 

التي تعاين منها الأ�صرة، لعدم قدرة رب العائلة على توفريها.

ويجب �صم �صندوق النفقة اإىل قانون الأ�صرة الأم لتفادي 

جتزئللة القوانني، كمللا نتمنى كذلك األ ياأتي هذا امل�صللروع 

بنتائج عك�صللية، ت�صللاهم يف رفع ن�صللبة الطللاق، لعتقاد 

الن�صاء اأن ال�صندوق لهن ولي�ض لأبنائهن، كما يجب توفري 

الآليات وامليكانزمات لتفللادي التحايل من بع�ض الأزواج 

على القانون، كما هو معروف يف مثل هذه الق�صايا.

�صللكرا على كرم الإ�صغاء، وال�صللام عليكم ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته.

ــيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد ح�صني �صعيدي؛ و�صكرا  ال�ش

للزميات والزماء الذين تدخلوا هذه ال�صبيحة، وبال�صيد 

�صعيدي نكون قد ا�صتنفدنا قائمة الراغبني يف التدخل.

بالنظر  لتعدد الأ�صللئلة وت�صللعبها، وحتى نعطي الفر�صللة 

لل�صلليد الوزير ليعد الردود املنا�صبة، �صللنوقف اجلل�صة الآن 

ون�صتاأنفها - اإن �صاء اهلل - على ال�صاعة الثانية والن�صف زوال.

�صكرا لكم جميعا، واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف الدقيقة العا�شرة 

بعد منت�شف النهار 
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ــص: ب�صللم اهلل الرحمن الرحيم وال�صللاة  ــيد الرئي� ال�ش

وال�صام على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

بعد �صللماعنا لتقدمي ال�صلليد وزير العدل، حافظ الأختام 

مل�صللروع القانون املت�صللمن اإن�صاء �صللندوق النفقة، وتقرير 

اللجنللة املخت�صللة ومتابعتنا لتدخات ال�صلليدة وال�صللادة 

اأع�صاء املجل�ض حوله؛ نتيح الآن الفر�صة لل�صيد الوزير لكي 

يرد على خمتلف الأ�صللئلة التي طرحت يف القاعة، فالكلمة 

لكم ال�صيد الوزير.

ــيد وزير العدل, حافظ الأختام: ب�صم اهلل الرحمن  ال�ش

الرحيم وال�صاة وال�صام على ر�صوله الكرمي.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

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

اأريد بداية اأن اأ�صللكركم جزيل ال�صللكر ، بدءا من رئي�ض 

واأع�صاء اللجنة املخت�صة كلهم، واإىل املتدخلني �صبيحة هذا 

اليوم بخ�صو�ض ن�ض هذا القانون املعرو�ض عليكم.

اأود بدايللة اأن اأجيب على بع�ض الن�صللغالت، التي يف 

حد ذاتها مت�ض وتتعلق ببع�ض املبادئ.

جاء يف تدخل من التدخات »عاقة القانون باإ�صللاح 

العدالة« واأريد بهذه املنا�صبة اأن اأذكر مرة اأخرى اأن اإ�صاح 

العدالللة كما هو معروف للجميللع كان ولزال من اأولويات 

برنامج فخامة رئي�ض اجلمهورية.

الكل يتذكر باأن اللجنة الوطنية لإ�صللاح العدالة كانت 

من القرارات الأوىل لفخامة رئي�ض اجلمهورية والتي تراأ�صها 

اآنذاك ال�صلليد ي�صللعد، رحمه اهلل؛ وكان يل ال�صللرف اأنني 

كنت ع�صللوا فيها ومقررا يف جلنة فرعية منها، والتي متخ�ض 

عللن اأعمالها عدة تو�صلليات بخ�صللو�ض اإ�صللاح العدالة 

منهللا ما كر�ض وما اأجنز ومنها ما ينتظر، ونحن نعمل يف اإطار 

موا�صلة هذه الإ�صاحات.

، اإ�صاح العدالة  نينِ اإ�صللاح العدالة لي�ض بال�صلليء الهحَ

لي�ض بال�صلليء الذي ياأتي من ال�صللباح اإىل امل�صللاء واإمنا هو 

اإ�صللاح متوا�صللل، العللامل يتغللري، املجتمع يتغللري، ولبد 

للعدالة اأن تتكيف مع كل هذه املتغريات مبا يخدم املجتمع، 

مبا يخدم الدولة اجلزائرية ومبا يحمي وي�صمن حريات الأفراد 

وحقوق املواطنني.

ويف هذا الإطار، فاإن خمطط العمل الذي �صللادقتم عليه 

واملتعلق بتنفيذ برنامج فخامة رئي�ض اجلمهورية كان وا�صحا 

فيما يخ�ض ال�صق املتعلق باإ�صاح العدالة، وت�صمن خم�ض 

حمللاور اأ�صا�صللية، وجاء فيلله كلمة »تعميق الإ�صللاحات« 

بالن�صللبة للعدالة، واإن كلمة »تعميق الإ�صللاحات« اأردت 

اأن تكون يف الديباجة يف ال�صللق املتعلق باإ�صاح العدالة يف 

خمطللط عمل احلكومة املتعلق بتنفيللذ برنامج فخامة رئي�ض 

حم�شر اجلل�شة العلنية ال�شابعة ع�شرة

املنعقدة يوم الأربعاء 17 �شفر 1436

املوافق 10 دي�شمرب 2014 )م�شاًء(

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

متثيل احلكومة:

- ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام؛

- ال�صيد وزير العاقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة الثانية 

والدقيقة اخلام�شة والأربعني زوال
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اجلمهورية ق�صدا، وذلك لأن النظرة وا�صحة يف هذا املجال 

واأننا نعمل من اأجل تعميق الإ�صللاحات، اأي الذهاب اإىل 

الأمور الأ�صا�صية احل�صا�صة يف اإ�صاح العدالة التي قد حترج 

البع�ض وقد يبدو للبع�ض اأن اجلزائر غري قادرة على الو�صول 

اإليها واإ�صللاح عدالتهللا باملعايري املتعارف عليهللا دوليا نية 

الدولة ل  بللدءا من فخامة رئي�ض اجلمهورية ل اأننا نذهب اإىل 

عمق الإ�صاحات.

توجيهللات تلقيتها مللن فخامة رئي�ض اجلمهورية بع�صللها 

كتابيا مبوجب تعليمة ومت�ض اإ�صللاحات عميقة يف الق�صللاء 

وهللو ما اأقوم به بكل جديللة واأمانة، كره من كره واأحب من 

اأحب.

ولهذا، واأنتم اأع�صللاء لهذه الأمللة، بل ممثلني لهذه الأمة، 

فاإنني يف املجللال املتعلق بحماية احلقوق، يف املجال املتعلق 

بحماية حريات الأفراد، ويف املجال املتعلق بفر�ض �صلللطان 

القانللون والقانون فقط وعلللى اجلميع اأعطيللت التعليمات 

كتابيا وفقا لتعليمللات فخامة رئي�ض اجلمهورية للنيابة ل وقد 

يكون لأول مرة كتابيا ل وعربت عن ذلك يف ندوة �صللحفية 

علنيا اأن على النيابة اأن تقوم مبهامها التي يخولها لها القانون 

بكل �صللرامة، ومراقبة ال�صبطية الق�صللائية يف اأعمالها حتت 

اإ�صللراف النائب العللام واإدارة وكيللل اجلمهورية كما ين�ض 

عليه قانون الإجراءات اجلزائية. اإنه اإ�صللاح عميق للنيابة، 

الهدف منه هو تكري�ض مبادئ دولة القانون.

ال�صلليء الآخر يف هللذا املجللال، اأننا ذاهبللون اإىل اإعادة 

النظر جذريا يف املنظومة التكوينية للق�صاة واأي�صا م�صاعدي 

الق�صاء واأي�صا موظفي العدالة.

اإن املدر�صللة العليا للق�صللاء يف نظامها وبرناجمها �صتعرف 

اإ�صللاحا عميقا مبا ميكن مللن تزويد البلد مبوارد ب�صللرية يف 

جمال الق�صاء م�صلحني باملعرفة القانونية وغري القانونية التي 

ي�صللتطيعون بها مواجهة كل ما يعرفلله املجتمع من تغريات 

ونزاعللات متعقللدة، وكذا مللا يعرفه العامل مللن تغريات يف 

العاقات الدولية، واأنتم تاحظون يوميا العاقات والتعاون 

بللني اجلزائللر ودول اأخرى يف مكافحة اجلرمية وعلى راأ�صللها 

جرمية الإرهاب، اإذن اأردت يف البداية اأن اأذكر بهذه املبادئ 

وهذه النظرة بالن�صللبة لإ�صللاح العدالة اإىل جانب املحاور 

الأخرى املتعلقة باإعادة النظر يف املنظومة الت�صريعية وتزويد 

الق�صللاء بالهياكل واإ�صاح ال�صجون، وكلها حماور اأ�صا�صية 

لإ�صاح العدالة، لكن يف عمقها، يف العمق قد يكون هناك 

يف بع�ض الأحيان �صللعوبات لتكري�ض هذه الإ�صللاحات، 

ولكن فليكن وا�صللحا اأن النية خال�صة يف تكري�صها ميدانيا 

وواقعيللا لأننا نوؤمن كل الإميان اأن الدولة هي الق�صللاء وهي 

العدالللة، فاإن هي ذهب ق�صللاوؤها اأو عدالتها ذهبت وبالتايل 

اأعود الآن، اإذا �صمحتم ال�صلليد الرئي�ض املحرتم، اإىل بع�ض 

الن�صغالت ولكن هي اأي�صا مبادئ.

اأول فل�صللفة القانون، اإن�صاء �صللندوق النفقة، وما جاء يف 

بع�ض التدخات اأو �صبه املاحظات على اأنه كان بالإمكان 

اإدراج هذه الأحكام يف قانون الأ�صرة وتعديل قانون الأ�صرة.

اإن املبداأ الذي ارتكزنا عليه والفل�صفة التي ارتكزنا عليها 

كما هو يف اأغلب الدول الأخرى، اأن اإن�صللاء هذا ال�صندوق 

يكللون بقانون خا�ض منفللردا حتى ل منيعه �صللمن اأحكام 

قانونية يف قانون قائم، وبالتايل ي�صهل العمل ول يعقد العمل 

على املمار�صني، �صواء كانوا حمامني اأو ق�صاة اأو حم�صرين 

اأو غريهم؛ يعودون اإىل قانون وا�صللح م�صللتقل وخا�صللة اأن 

امل�صاألة تتعلق بالنفقة وهي م�صتعجلة.

هذه هي الفل�صللفة فيما يخ�ض هذا القانون، اأنه يت�صللمن 

اإن�صاء ويت�صمن اإجراءات ق�صائية مبوجبها يتم احل�صول على 

النفقة من هذا ال�صندوق.

ال�صلليء الآخر فيما يخ�ض املبللادئ، اأن فئة من الأطفال 

ومللن الن�صللاء تعاين واقعيللا، وهي التي يحكم لهللا بالنفقة 

مبوجب الق�صللاء لأطفال حم�صونني، ول ت�صتطيع اأن حت�صل 

علللى هذه النفقة، على هذا احلللق املكر�ض الثابت، مبوجب 

قرار اأو حكم ق�صائي، حق اأعطي من قبل الق�صاء، يف الواقع 

ل ت�صللتطيع يف بع�للض الأحيان اأن حت�صللل على هذا احلق، 

على هذه النفقة مما يوؤدي اإىل ت�صللريد الأطفال وت�صريد املراأة 

احلا�صللنة، وما يتعر�صللون له من اآفات اجتماعية؛ وباللتايل 

العللة ل اإذن ل مللن الن�ض هي التكفل بهذه الفئة، ل نخلط 

بللني فئة معينة حمكللوم لها بالنفقة، نريللد ل وفقا لتعليمات 

فخامللة رئي�للض اجلمهوريللة ل اأن نحل م�صللكلة، وبني اآليات 

الت�صامن بالن�صبة للتكفل بالفئات الأخرى التي ل تدخل 

يف هذا املجال، لكن يجب اأن يكون وا�صللحا كل الو�صوح 

وبوا�صللطتكم اأتوجه اأي�صا كع�صللو لهذه احلكومة اإىل خارج 

هذه املوؤ�ص�صللة بالقول اإن ال�صيا�صللة الجتماعية التي تقوم 

بها الدولللة حتت قيادة فخامة رئي�للض اجلمهورية هي منبثقة 

من مبادئ بيان اأول نوفمرب واأن الدولة اجلزائرية اجتماعية.

�صبق واأن عر�ض عليكم ال�صيد وزير املالية اأرقاما �صحيحة 
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فيما يخ�للض التحويات الجتماعية التي مل ت�صللل اإليها 

اأي دولة، وقد بلغت الن�صللبة ل هاته التحويات الجتماعية 

مبا�صرة وغري مبا�صرة وهي موجودة يف التقرير املتعلق بقانون 

املاليللة الللذي �صللادقتم عليه ل حللوايل 30% مللن املنتوج 

الداخلللي اخلللام مبا�صللرة اأو غري مبا�صللرة، دعللم للبنزين، 

دعللم فيما يخ�ض اخلبز، دعم احلليب، دعللم املواد الغذائية 

الأخرى، دعم ال�صكن، دعم للمدر�صة، دعم املنح املدر�صية 

واأخرى كثرية ومتعددة...

اأنللا مع اأحد اأع�صللاء هذا املجل�ض املحللرتم الذي جاء يف 

تدخله اأنه ل يجب اأن ن�صللّود كل �صلليء، وهو م�صكور على 

ذلللك، مللا نقوم به حتت قيللادة فخامة رئي�للض اجلمهورية يف 

اجلانب الجتماعي مل ت�صللل اإليه اأي دولة، وبالتايل فئات 

اأخرى ل يجب اأن تقلول اإن �صللندوق اللنفقة ل بخ�صو�ض 

هذا القانللون ل يتعلق بفئة معينة وبالتللايل الفئات الأخرى 

غللري متكفل بها �صللواء بالن�صللبة لليتامى، �صللواء بالن�صللبة 

للمحتاجني، �صواء بالن�صبة لفئات اأخرى من املجتمع.

فهذا جحود، وهذا واقع وا�صللح كل الو�صللوح، اأردت اأن 

اأجيللب يف اإطللار مبادئ، لأنها اأثريت لي�للض هنا فقط ولكن 

حتللى يف املجل�للض ال�صللعبي الوطني؛ وبالتايل ال�صللندوق 

بالن�صبة لهذا القانون متعلق بفئة معينة.

الآن بالن�صللبة لهذه الفئة، اإن الأمر واقعي ويحكم للمراأة 

احلا�صللنة مللع اأطفالها ويف بع�للض الأحيان ل ت�صللتطيع اأن 

حت�صللل على النفقة وهذا واقع ودرا�صة، واأعطيتكم الأرقام، 

فهل نرتك هذه الفئة هكذا كدولة ك�صيا�صة اجتماعية للدولة 

اجلزائرية؟ وبالتايل جاءت تعليمات فخامة رئي�ض اجلمهورية 

مبنا�صبة اليوم العاملي للمراأة يف ال�صميم فكر�صت ونفذت يف 

�صكلها القانوين.

فيما يخ�ض بع�ض الن�صغالت حول متويات ال�صندوق، 

فاإن هذه املبادئ وا�صللحة اأي�صللا، عندما تعودون اإىل القانون 

قال واهلل ملاذا هناك ن�ض على متويات اأخرى؟

نظرتنا اأي�صللا وا�صحة يف الت�صريع، اإننا بكل ما نقوم به من 

عمل اجتماعي كدولة، فاإن الدولة اأي�صا يف نظرتها اأن تكون 

م�صاهمة املجتمع �صرورية، ت�صامن املجتمع �صروري، وبالتايل 

فالتمويات احلالية ل كما هو من�صو�ض عليه يف هذا القانون ل 

فيه جزء وهو الأكرث حاليا، عندما ي�صللدر القانون �صتتكفل 

الدولللة بالنفقللات، اأي تخ�صلل�ض ميزانية لهذا ال�صللندوق 

ولكن كاحتياط، يف الن�ض تركنا متويلت اأخرى من ر�ش��وم 

وغريها، التي قد يقت�صلليها الأمر يف امل�صللتقبل، واحلكم هو 

الحتي��اط، ونحن نرى � حاليا � اأ�ش��واق البرتول !! فهناك 

اإمكانية لإدخال ر�صللم ما ولإدخال متويل ما وهو من�صو�ض 

علللى املبللداأ يف هللذا القانون وقللد ندخلها يف قانللون املالية 

لتمويل ال�صندوق.

اإذن، نحللن ل ننظر عند اأرجلنا فقط، قال واهلل اليوم فقط 

علللى ميزانيللة الدولة والدولة �صللتقف، هنللا احلكم هو بعد 

النظر، وبالتايل م�صللروع الن�ض جاء بهللذه املبادئ املتعارف 

عليها يف جميع الدول.

اأقول ذلللك لأن للدولة وللحكومة نظللرة يف اإطار برنامج 

فخامة رئي�ض اجلمهورية، حاليا على املدى املتو�صللط واملدى 

البعيد، كي نعمل على اأ�صا�ض الأيام وال�صنوات التي نحن 

فيها، لي�ض هذه نظرتنا اإطاقا ولي�صت هذه مدر�صتنا ولي�صت 

مدر�صللة فخامة رئي�ض اجلمهورية الذي تعلمنا منه، �صتكون 

الأمور وا�صحة كل الو�صوح.

فيما يخ�ض امل�صللتفيدين من ال�صللندوق، وا�صح اأي�صا 

يف املواد التللي ت�صللمنها، هناك تعريف يف املللادة الثانية 

مللن ن�ض القانون من هم امل�صللتفيدون مللن هذا الن�ض؟ 

هللم الأطفللال املح�صللونون واملللراأة املطلقة املحكللوم لها 

بالنفقة، فالأ�صللل والأولوية وامل�صلللحة الف�صلللى يف كل 

هللذا، العلة من الأحللكام، خا�صللة باملحكومني ثم املراأة 

املطلقللة املحكوم لهللا بالنفقة، واملحكوم لهللا بالنفقة هي 

معروفة ومت تعريفها يف قانون الأ�صللرة، ول يوجد غمو�ض 

ول �صلليء مللن اللب�ض يف هذا املجللال ول غمو�ض بينها 

وبني نفقة العدة.

النفقللة وردت يف قانللون الأ�صللرة يف الف�صللل الثالللث 

منفردة، الف�صللل الثالث للنفقة وعرفت العدة ووردت يف 

الف�صل الثاين كاآثار للطاق؛ وبالتايل املمار�صون والق�صاة 

يفرقون جيدا بني النفقة املق�صللودة يف قانون الأ�صرة وهذا 

القانللون، ونفقة العدة اأو العدة التي وردت يف ف�صللل اآخر 

وو�صللحنا ذلك يف التعريفات يف املادة )2( من هذا الن�ض 

بكل و�صوح.

فيما يخ�ض الآن مو�صللوع الطاق ون�صبة الطاق التي 

ارتفعت، الطاق هللو نتاج عدة عوامل يف املجتمع ل هي 

متعلقة بالق�صللاء ول هي متعلقللة بالقانون فقط ولكن هي 

نتللاج عللدة عوامل يف املجتمللع، وهذا ما نقللوم به يف اإطار 

اإعللادة النظر يف املنظومة الت�صللريعية حتى يتحول املجتمع 
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تدريجيا اإىل امل�صاهمة يف تقلي�ض ن�صبة الطاق.

الرتبيللة يف الأ�صللرة، الرتبية يف املدر�صللة، ثقافة املجتمع، 

الرتبية الدينية، الأحاديث يف امل�صللجد، كل هذه يجب اأن 

تقللوم بعملها للم�صللاهمة يف تخفي�ض ن�صللبة الطاق؛ لكن 

على م�صتوى الق�صاء ويف قانون الأ�صرة هناك املادة )49( اإن 

 الذاكرة »ل يثبت الطاق اإل بعد عدة حماولت 
ّ

مل تخني

لل�صلح«.

اإذن، عللدة حماولت لل�صلللح، فالقانللون متكفل باآليات 

ال�صلللح بالن�صللبة لهذا امل�صللكل على م�صللتوى الق�صللاء، 

فالقا�صي ل ميكنه اأن ي�صدر حكما بالطاق اإل بعد اأن يقوم 

بعدة حماولت لل�صلللح بني الطرفني، اأي الزوج والزوجة 

ولوحدهما مع القا�صي يف بع�ض الأحيان حتى يحاول اإقناع 

الطرفني بالعودة وبعدم الذهاب اإىل الطاق.

فللاإن اأ�صللرا،  فبالطبع ي�صللدر الطللاق، وبالتللايل الآلية 

من�صللو�ض عليها يف قانون الأ�صللرة واملتعلقة بوجوب اإجراء 

ال�صلح قبل الطاق.

فيمللا يخ�ض قيمللة النفقة، �صللبق واأن اأجبللت على هذا 

ال�صللوؤال، النفقة املحكوم بها تختلف من منطقة اإىل منطقة، 

ومللن حكم اإىل حكم، ومن اأ�صللرة اإىل اأ�صللرة، لأن القانون 

ين�ض على ذلك، ول ميكللن اإطاقا توحيد قيمة النفقة قال 

واهلل النفقللة املحكوم علللى الزوج التي يدفعهللا لأبنائه يف 

اأدرار هي 4000 دينار هي نف�صها بالن�صبة للجزائر العا�صمة، 

علللى نف�ض ال�صللخ�ض الللذي مل يكن له نف�للض الظروف 

الجتماعية اأو نف�ض املداخيل، هذا غري ممكن اإطاقا، فهي 

تختلف ح�صب املنطقة وح�صب دخل وو�صعية املحكوم عليه 

بالنفقة، لهذا جتدون اأحكاما بالنفقة بل 4 اآلف دينار واأخرى 

بل 10 اآلف دينار واأخرى بل 5 اآلف دينار، فالقا�صي يراعي 

و�صللعية املحكوم عليه بالنفقة وظللروف املجتمع والأعراف 

ثم يقدر النفقة التي يحكم بها ل�صللالح املح�صون اأو ل�صالح 

الزوجة املوؤقتللة قبل الطاق، وبالتايل ل ميكن اإطاقا الفهم 

اأننا غدا نن�ض �صراحة يف القانون قال واهلل كل النفقة تكون 

هي 10 اآلف دينار اأو كذا ... هذا من امل�صللتحيات وغري 

وارد يف الأعللراف وغللري وارد يف الجتهادات وغري وارد يف 

التاريخ وهذا معروف يف كل الت�صريعات. 

فيما يخ�ض بع�ض املاحظات اأي�صا، وردت نفقة الإهمال 

التللي ذكرتها منذ قليل، ونفقة العللدة، وهنا يوجد غمو�ض، 

اأول، م�صطلح نفقة الإهمال كما يعرفه املمار�صون غري موجود 

يف قانللون الأ�صللرة، لي�ض من�صو�صللا عليها بلفللظ »اإهمال«،  

وكر�صلله الق�صللاء اأو الجتهللاد، وبالتايل فم�صللطلح النفقة 

نعللود فيه اإىل التعريف الذي ورد يف قانون الأ�صللرة، والنفقة 

بالن�صللبة للمراأة املطلقة من�صللو�ض عليه يف القانون، ويحكم 

بهللا مرة واحدة، ملا يقع الطاق قد يحكم القا�صللي بالنفقة 

وفقا للمادة املن�صو�ض عليها يف قانون الأ�صرة للمراأة عن مدة 

معينة وهو ما ي�صللمى بنفقة الإهمال ويحكم للمح�صللونني 

بنفقة �صهرية قدرها كذا.

عندمللا نعود اإىل ن�ض القانون، اأدخلنللا نفقة املراأة املطلقة، 

واملق�صللود بها اأن هذه النفقة تدخل يف هذا املجال ويتكفل 

بها ال�صللندوق، لي�ض هناك غمو�ض، مل نللرد اأن نبقي فقط 

على نفقة املح�صللونني التي يتكفل بها ال�صندوق، واحلكم 

فيلله نفقة للمراأة عن مدة �صللابقة 3 اأ�صللهر اأو 4 اأ�صللهر اأو 5 

اأ�صللهر... اأو اأننللا ندخلها كلهللا وال�صللندوق يتكفل بنفقة 

املح�صونني وهذه النفقة، لأنها يف مرة واحدة ول تكرر، هذه 

هي احلكمة من اإدخال نفقة املراأة املطلقة احلا�صنة.

كان قد وقع نقا�ض، مل يرد يف امل�صللروع الأول، ولكن بعد 

النقا�ض راأينا اأنه من الأجدر، ومن الأح�صن اأن املراأة املطلقة 

احلا�صللنة يحُحكم لهللا بالنفقللة، نفقة الغذاء وكللذا، كما هو 

من�صو�ض عليه يف قانون الأ�صرة ملدة معينة، �صملها القا�صي 

ملدة 4 اأ�صللهر اأو 5 اأ�صهر ال�صابقة، بل 3 اأ�صهر ال�صابقة ون�ض 

على ذلك، ويحكم لها بالنفقة وملح�صللونيها �صللهريا عندما 

يعجز املدين بها عن دفعها كلها وفقا لاإجراءات، فال�صندوق 

يتكفل بكل هللذه النفقة ودفعها اأي للمح�صللونني وللمراأة 

املطلقة، الفل�صفة وا�صللحة والعلة وا�صحة، فيما يخ�ض ن�ض 

هللذا القانون، لأن هذه هللي العلة، وهي اأننللا نتكفل بنفقة 

املح�صون ونفقة املراأة املطلقة  حتى ل تت�صرد.

فيمللا يتعلللق بالأوامللر الولئيللة، الطعن وغللري الطعن، 

معروف واملمار�صون يعرفون ذلك والقانونيون يعرفون ذلك، 

اأن الأوامللر الولئية مكر�صللة يف قانون الإجللراءات املدنية 

والإداريللة يف عدة مواد، ومن اأهم ميزاتها اأنها غري قبالة لأي 

�صللكل من اأ�صكال الطعن فكر�صللنا املبداأ، لكن اأي�صا املبداأ 

معللروف للممار�صللني اأنللك يف كل مرة ميكللن اأن تعود اإىل 

القا�صللي وتطلب اإ�صللدار اأمر يف نف�ض املو�صوع، وهذا مبداأ 

يف القانون بالن�صللبة لاأوامر الولئية ولي�ض حكما نهائيا ومر 

يف ال�صللتئناف ومر يف املحكمة العليا واأ�صبح حكما نهائيا 

قال ال�صلليء مق�صللي؛ وبالتايل ل ميكن اإعللادة الطلب من 
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جديللد،  ل يوجد طعن ولكللن ل ميكن األ يعود مرة اأخرى 

اإىل القا�صي املخت�ض ويطلب اأمرا ولئيا، هذه مبادئ معروفة 

يف القانون.

فيمللا يتعلللق بالتمويات فاإنني �صللرحتها، فيمللا يتعلق 

با�صللتعمال م�صللطلح »�صللندوق وح�صللاب التخ�صي�ض«، 

ح�صللاب التخ�صللي�ض يجد �صللنده القانوين يف القانون 

الن�ض  اإن هذا  املالية، وقلنا  املتعلق بقوانني  رقللم 17-84، 

اأردنا من فل�صللفته اأن نن�صئ القانون ون�صمنه الإجراءات يف 

قانون واحد؛ وبالتايل جاء على هذا ال�صللكل، نعم النقا�ض 

وقللع، قال نن�صللئ هذا ال�صللندوق ونن�صللئ له هيللاكل من 

الأ�صا�ض اإىل القمة، هيكل ك�صللندوق التقاعد، ك�صندوق 

ال�صللمان الجتماعي، بهياكللله املحلية وعنللده مدير عام، 

معنللاه فيلله نفقات، فيلله اإجراءات، فيلله قانونه الأ�صا�صللي، 

فيه اأ�صللياء واأ�صللياء وكان احلل هو اأننا ن�صئ ال�صندوق، فيه 

ح�صللاب التخ�صللي�ض والذي يقللوم بالتطبيق هللو الهيكل 

املوجللود الآن التابع للوزارة بهياكلها وهو ما ي�صللمى مبديرية 

الن�ش��اط الجتماعي، ومديرية الن�ش��اط الجتماعي طبقا 

ملا هو وارد يف م�صللروع قانللون حماية الطفل ل كما اأ�صللرت ل 

عندمللا ياأتللي �صللتجدون فيه اأننللا نعيد النظللر يف مديريات 

الن�شاط الجتماعي، �شواء من حيث املوارد الب�شرية اأو من 

حيث تزويدها بامل�صللاعدات الجتماعية، حتى ت�صتطيع اأن 

تقوم بالتحقيق، وحتى ت�صللتطيع اأن تقوم بعملها واأعطيناها 

�صلليئا يف قانون حماية الطفل، �صلليئا كبريا وهاما حتى تقوم 

مبهامها على اأح�صللن ما يللرام يف حمايللة الطفولة، كما هي 

الآن ون�صلليف لها ما هو اآت يف جمللال حماية الطفل، لأنه 

ل ميكللن اأن نبقيها على احلالة التي هللي عليها وتقوم بهذه 

املهللام، وبالتللايل اأدرجنللا اأحكاما يف م�صللروع قانون حماية 

الطفل حتى تتكفل مبديرية الن�ش��اط الجتماعي، ل تبقى 

على هذه احلالة، تزويدها مبوارد ب�صللرية، تزويدها بالع�صللرنة 

ن�ص�صللنا حتى يف امل�صللروع اأن امل�صللاعدات الجتماعيات 

لبللد اأن يكون لهللن قانون خا�ض يف املرتبللات، كي يقمن 

بالتحقيقللات، ذلك اإذا اأردنا فعليا اأن نتابع حالت الأطفال 

الجتماعية.

ماذا تفعل م�صللاعدة اجتماعية بظللروف عادية ول يوجد 

عللدد ول اإمكانيات وتقول يل اأنها �صللتتابع و�صللعية وحالة 

الطفل !؟ اإذن نظرتنا وا�صحة ونظرة الدولة وا�صحة بالن�صبة 

للتكفل بحماية الطفل واملراأة، هذه نظرة �صللاملة ووا�صللحة، 

فيمللا يخ�ض التعديات املجزاأة التللي اأثريت، اإذا عدمت اإىل 

الت�صريعات يف العامل، يف دول اأخرى، جتدون قوانني اأجريت 

عليهللا تعديللات وجتللدون قوانني خا�صللة؛ وبالتللايل كلما 

اقت�صللى الأمر اأن جنري تعديات يف قوانني كان ذلك تبعا 

للمتغللريات الدولية يف بع�ض الأحيللان والتزاماتنا الدولية، 

اأعطيكم اأمثلة: �صناأتي مب�صروع قانون تبيي�ض الأموال ومتويل 

الإرهاب ل�صللنة 2005 كما وقع تعديل �صنة 2012 و�صناأتي 

بتعدي��ل اآخر، مررناه ي��وم الأربعاء الفارط كم�ش��روع على 

م�صتوى اجتماع احلكومة، ملاذا؟ لأننا عندنا التزامات دولية، 

وعندنا م�صاكل، كل الدول غريت وعدلت قوانينها يف هذا 

املجال، لأنه اإلزامي باعتبار اأن هناك قرارا من جمل�ض الأمن 

يلزم الدول، وهو �صللادر عن البند ال�صللابع من ميثاق الأمم 

املتحدة، وهو متعلق بتمويل الإرهاب.

جللزء متعلق بتجللرمي متويل الإرهاب وحماربتلله، وبالتايل 

لبد اأن نكيف قانوننا وجنري عليه تعديات يف هذا املجال، 

كلمللا تغريت الأو�صللاع وكلما كان ذلك �صللروريا للتكفل 

مب�صكل ما وطني اأو كان عنده اآثار دولية.

لبد من اجلزائر ولبد من امل�صالح املعنية اأن تتابع يوميا 

ما يقع يف الوطن وما يقع يف العامل من تغريات واإل فقد نبقى 

على الهام�ض وقد يت�صللبب لنا ذلك يف كثري من امل�صللاكل 

التللي تعرفونها جيدا، وتعرفون الآن كيف ت�صللري العاقات 

الدولية، ولهذا فالتعديات �صتكون على خمتلف القوانني، 

وهناك ما ياأتي يف اإطار قانون واحد.

م�صللروع قانون حمايللة الطفل كانت الفل�صللفة اأننا جنعل 

قانونا خا�صللا بحماية الطفل، نقلنللا الأحكام التي هي الآن 

يف قانون الإجللراءات اجلزائية، فيما يخ�ض الأحداث، فيما 

يخ�ض املحكمللة اإىل هذا القانون؛ واحلكمة والفل�صللفة اأننا 

نن�صللئ قانونا واحدا حلماية الطفل ول جنزئه ويف كل مرة قد 

يذهللب املخت�ض اأو املمار�ض اإىل البحث، فكانت الفل�صللفة 

اأننللا جنعله يف قانللون واحد وحتى املواد التللي هي يف قانون 

الإجللراءات اجلزائية ننقلها اإىل هللذا القانون اجلديد حلماية 

الطفل مبا فيها الإجراءات.

هذه فل�صللفة، هناك دول اأخذت بهذا املبداأ، وهناك دول 

مل تاأخذ بها، فاخرتنا اأن من�صللي مللع الدول التي تذهب اإىل 

قانللون واحد عام متعلق بحمايللة الطفل، وبالتايل ما اأثري اأن 

هنللاك تعديات يف �صيا�صللة احلكومة جمللزاأة اأو غري جمزاأة 

تاأتي يف هذا املنظور، ويف هذه النظرة ويف اإطار ما هو متعارف 
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عليه دوليا بكل و�صوح.

النقا�ض حول الأ�صللرة هو نقا�ض عام، النقا�ض يفتح حول 

الأ�صللرة وهو مفتوح يوميا؛ الآن بالن�صللبة لقانون الأ�صللرة، 

اأعتقد اأن قانون الأ�صرة يت�صمن اأحكاما وا�صحة يف جمملها ، 

وبالن�صبة للم�صكل املتعلق بالنفقة و�صندوق النفقة �صرحت 

اأن فل�صفتنا اأن يكون يف قانون واحد خا�ض به، ولهذا مل نرد 

اأن ندرجه يف تعديات قانون الأ�صرة.

اأنا �صللاكر للمتدخلللني حول ال�صللائعات اأو ما هو دائر 

الآن مللن اأن ال�صللندوق �صي�صللجع على الطللاق، قلتها 

واأكررهللا، فمن يقول ذلك ومع الأ�صللف ال�صللديد راأينا 

حتللى املثقفني يقولون ذلك، فهللذا حط من كرامة املراأة 

اجلزائريللة واأقولهللا وكاأن املراأة اجلزائريللة تريد اأن تخرب 

اأ�صللرتها لتح�صللل على النفقة وتذهب اإىل الطاق، هذا 

م�صللا�ض بكرامة املللراأة وعبقرية املللراأة اجلزائريللة، يعني 

هي اأقل حر�صللا على اأ�صللرتها من الرجل اأو من الزوج؟ 

من يريد اأن يخرب اأ�صللرته اأو ي�صللل اإىل الطاق؟ لكن 

قد يقللع وهو يقع وهو اأمر واقعي اأن ي�صللتحيل ا�صللتمرار 

العاقللة الزوجيللة فيكللون الطللاق املعللرتف به �صللرعا 

وقانونا، وحتى اهلل �صللبحانه وتعللاىل اأقره واإن كان اأبغ�ض 

احلال عند اهلل.

اإذن، اأعتقللد اأنني اأجبللت على اأهم الن�صللغالت، واإذا 

كنت مل اأجب على بع�ض الن�صغالت فمعذرة،  و�صتكون 

يل منا�صللبات اأخرى لأجيب عليها، ولكن هذه هي اإجابتنا 

وهذه هي نظرتنا بالن�صللبة للقانون، بالن�صللبة للفل�صفة العامة 

بالن�صللبة ل�صيا�صللة الدولة يف هذا املجال ويف جمال اإ�صاح 

العدالة واأنا �صاكر لكم كرم الإ�صغاء.

اأ�صكركم جزيا ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير على ردوده ال�صافية 

على خمتلف الأ�صللئلة التي طرحت يف جل�صللة ال�صبيحة، 

وبذلك نكون قد اأنهينا النقا�ض اخلا�ض مب�صروع هذا القانون.

�صللوف ن�صتاأنف اأ�صغالنا غدا، اإن �صللاء اهلل، على ال�صاعة 

التا�صللعة والن�صف �صللباحا، و�صتخ�صلل�ض اجلل�صة لتحديد 

املوقف من م�صللروعي القانونني اللذين در�صللناهما بالأم�ض 

واليوم.

اإذن، هي جل�صة ت�صويت، فاجلميع يدرك معنى الت�صويت، 

لأنه يتطلب ن�صللابا معينللا تعرفونه، ولهذا يرجللى من كافة 

الزميات والزماء اأع�صللاء املجل�ض اأن يكونوا حا�صللرين، 

غدا ل اإن �صاء اهلل ل  على ال�صاعة التا�صعة والن�صف �صباحا، 

ف�صكرا للجميع؛ واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة الثالثة 

والدقيقة الأربعني م�شاء
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