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الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�سم  اجلل�شة:   رئي�شة  ال�شيدة 

وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني؛ اجلل�سة مفتوحة.

واأ�سرة  وم�ساعديهما  الوزيرين  بال�سيدين  الرتحيب  بعد 

الإعالم وال�سحافة، وبالزميالت والزمالء؛ يطيب يل بداية 

امليمونة  ال�سانحة  اأ�ستغل هذه  اأن  اأعمالنا  ال�سروع يف  وقبل 

ال�سيد  ونيابة عن  نف�سي  اأ�سالة عن  اإليكم جميعا،  لأتقدم 

زميالتي،  الأمة،  جمل�س  رئي�س  �سالح،  بن  القادر  عبد 

ومن  الإعالمية  الأ�سرة  وممثلي  احلكومة  ممثلي  زمالئي، 

خاللكم اإىل كافة املواطنني واملواطنات باأحر التهاين واأزكى 

الأماين، مبنا�سبةـ  اأولـ  ذكرى مولد امل�سطفى، حممد �سلى 

اهلل عليه و�سلم، ولنا يف ذكرى مولده عربة ويف �سريته العطرة 

القدوة احل�سنة، عليه اأف�سل ال�سالة وال�سالم.

اجلديدة  امليالدية  ال�سنة  حلول  هي  الثانية  واملنا�سبة 

ورفاهية  وهناء  خري  �سنة  ـ  اهلل  �ساء  اإن  ـ  �ستكون   ،2015
و�سعادة علينا جميعا، وتعود على بلدنا اجلزائر احلبيبة مبزيد 

من التنمية والتطور والرقي والأمن وال�ستقرار.

والآن ن�سرع، على بركة اهلل، يف اأعمالنا ويقت�سي جدول 

اأعمال هذه اجلل�سة، تقدمي ومناق�سة م�سروع القانون املتعلق 

بع�سرنة العدالة.

 120 املادة  من  الثالثة  الفقرة  اأحكام  اإىل  وا�ستنادا  اإذن 

من الد�ستور، وطبقا لأحكام املادة 39 من القانون الع�سوي 

رقم 99 ـ 02، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�سعبي الوطني 

بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما،  الأمة،  وجمل�س 

وبني احلكومة، واملواد 53، 54، 55، 56، 57 و59 من النظام 

الداخلي ملجل�س الأمة، ن�سرع يف اأعمالنا.

حافظ  العدل،  وزير  ال�سيد  اإىل  الكلمة  اأحيل  وبداية، 

املتعلق  القانون  م�سروع  لتقدمي  احلكومة،  ممثل  الأختام، 

بع�سرنة العدالة، فليتف�سل م�سكورا.

ال�شيد وزير العدل، حافظ الأختام: ب�سم اهلل الرحمن 

الرحيم وال�سالة وال�سالم على ر�سوله الكرمي.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة املحرتمة،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة املحرتمون،

اإىل  خاللكم  ومن  لكم  اأتقدم  اأن  بدوري  اأود  بداية، 

املولد  ذكرى  مبنا�سبة  اخلال�سة،  بتهاين  اجلزائري  ال�سعب 

اجلديدة،  امليالدية  ال�سنة  مبنا�سبة  واأي�سا  ال�سريف  النبوي 

والرقي  والزدهار  التقدم  من  مزيدا  العزيزة  لبالدنا  متمنيا 

وال�سلم والأمان، ال�سلم والأمان الدوليني اأي�سا يف العامل.

ي�سعدين اأن اأتقدم اأمام جمل�سكم املوقر لعر�س م�سروع 

القانون املتعلق بع�سرنة العدالة، والذي يرمي اإىل و�سع اإطار 

قانوين، ي�سمح مببا�سرة اإ�سالحات عميقة ملرفق الق�ساء، يف 

اجلانب املتعلق با�ستعمال التكنولوجيات الع�سرية واحلديثة 

يف  ال�ستعمال  وا�سعة  ـ  معلوم  هو  كما  ـ  اأ�سبحت  والتي 

املجتمعات يف  اأغلب  قبل  للمجتمعات ومن  اليومية  احلياة 

حم�رش اجلل�سة العلنية الع�رشين

املنعقدة يوم الأحد 13 ربيع الأول 1436

املوافق 4 جانفي 2015 

الرئا�شة: ال�سيدة زهية بن عرو�س، نائب رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة: 

- ال�سيد وزير العدل، حافظ الأختام؛

- ال�سيد وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة  العا�شرة

والدقيقة الع�شرين �شباحا
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الدول.

رئي�س  فخامة  توجيهات  كانت  املعطيات،  هذه  و�سمن 

اأن  �سرورة  بخ�سو�س  وا�سحة  ـ  تعلمون  كما  ـ  اجلمهورية 

تواكب  ع�سرية  اأ�س�س  على  الق�ساء  مرفق  اإ�سالح  يبنى 

وتكنولوجيات  املعلوماتية  ميدان  يف  احلا�سلة  التطورات 

العدالة،  اآليات عمل  وت�سخريها �سمن  والت�سال  الإعالم 

اإىل  الق�ساء  يقدمها  التي  العمومية  باخلدمات  نرتقي  حتى 

كل  واملتقا�سون؛  املواطنون  اإليه  يطمح  الذي  امل�ستوى 

ذلك �سمن الروؤية ال�ساملة التي تهدف اإىل حت�سني اخلدمة 

العمومية للمواطنني.

متطلبات  لتوفري  اجلهود  كر�سنا  املنطلق،  هذا  ومن 

عمل  اأ�ساليب  حتديث  يقت�سي  الذي  العميق  الإ�سالح 

مرفق الق�ساء، بالعتماد اأكرث فاأكرث على و�سائل تكنولوجية 

حديثة، حتقق ال�سرعة يف تقدمي اخلدمة العمومية، مع �سمان 

نوعية موثوقية عالية لهذه اخلدمة، على اأن الأولوية تكمن يف 

و�سع �سند قانوين ي�ستوعب هذا الإ�سالح ويوفر له الأ�سا�س 

التي  للخدمات  الق�سائية  الطبيعة  ت�ستلزمه  الذي  القانوين 

يوفرها مرفق الق�ساء.

بالق�ساء تختلف  املتعلقة  فاإن الإجراءات  وكما تعلمون، 

وزارة  عملت  لقد  الإدارة.  بها يف  املعمول  الإجراءات  عن 

الوطنية  اللجنة  تو�سيات  تنفيذ  يف  ال�سروع  منذ  العدل 

الق�سائي  املرفق  وحتديث  تطوير  على  العدالة،  لإ�سالح 

حديثا  وجها  الق�ضاء  لإعطاء  ال�ضرورية  ال�ضروط  وتوفري 

يواكب الع�سر، لذلك فاإن م�سروع القانون املعرو�س عليكم، 

�سيكون بالفعل القاطرة التي �ستعطي الدفع اجلديد املعمق 

لربنامج ع�سرنة العدالة يف بالدنا، على نحو يعزز دور الق�ساء، 

لدميومتها  وك�سامن   القانون  دولة  ركائز  من  هامة  كركيزة 

اإليه  وا�ستمرارها، يف ظل التطورات احلديثة ووفق ما يتطلع 

املواطن، الطامح دوما اإىل روؤية موؤ�س�سات ع�سرية، ت�ستجيب 

وتتفاعل مع مقت�سيات الع�سر، ومع ان�سغالته اليومية.

اإن ع�سرنة مرفق الق�ساء تتحقق اأ�سا�سا بع�سرنة اأ�ساليب 

الت�سيري والعمل الق�سائي، بالعتماد على منظومة معلوماتية، 

تت�سمن اأ�سا�سا:

ـ اإر�سال وتبادل الوثائق عرب الطرق الإلكرتونية، واإمكانية 

ال�ستغناء عن الدعائم الورقية يف الإجراءات تدريجيا.

ـ اإ�ستعمال تقنية املحادثة املرئية عن بعد يف الإجراءات 

الق�سائية واملحاكمة.

وهما حموران اأ�سا�سيان.

ياأتي م�سروع هذا الن�س لي�سع الأ�س�س القانونية الكفيلة 

املعرو�س  الن�س  ت�سمن  وقد  الواقع؛  اأر�س  بتج�سيدهما يف 

ف�سول،  خم�سة  على  موزعة  مادة،   19 املوقر  املجل�س  على 

ت�سم اأحكاما قانونية تتعلق مبايلي:

الأ�سا�سية  املحاور  الف�سل  هذا  يحدد  الأول:  الف�سل 

التي �ستكون املعامل الرئي�سية، يف �سبيل ع�سرنة �سري قطاع 

العدالة وهي:

الن�س  هذا  فياأتي  مركزية،  معلوماتية  منظومة  و�سع  ـ 

الذي ي�سع ـ طبعاـ ال�سند القانوين لهذه املنظومة املعلوماتية 

املركزية.

ـ اإر�سال وتبادل الوثائق عرب الطرق الإلكرتونية، تعلمون 

متعلقة  كانت  �سواء  الإجراءات،  فاإن  الآن  حد  اإىل  اأنه 

املدنية  بالإجراءات  املتعلقة  تلك  اأو  اجلزائية  بالإجراءات 

املعروفة  التقليدية  بالطرق  الآن  حد  اإىل  ت�سري  والإدارية، 

التقنية  الو�سائل  الآن  اإىل حد  عليها  ندخل  ومل  والعادية؛ 

احلديثة، �سواء بالن�سبة لتبادل هذه الوثائق اأو التبليغات اأو 

غريها من الإجراءات، �سواء يف جمال الإجراءات اجلزائية 

ذلك  ميكن  ول  والإدارية؛  املدنية  الإجراءات  اأو يف جمال 

اإل ب�سدور هذا الن�س، حتى يكون �سندا قانونيا ل�ستعمال 

الق�سائية،  الإجراءات  جمال  يف  احلديثة  التكنولوجيات 

جزائية كانت اأو مدنية، لأن الأمر يتعلق باأ�س�س هي متعلقة 

لها قد يرتتب  بحقوق الأطراق والإجراءات، وكل خمالفة 

عنه البطالن اأو امل�سا�س بحقوق الأطراف؛ وبالتايل لبد من 

�سند قانوين ينظم ذلك.

ـ اإ�ستعمال تقنية املحادثة املرئية عن بعد يف الإجراءات 

التقنية  اأو هذه  اأي�سا  الإجراءات  واملحاكمة، هذه  الق�سائية 

الدول  اأن كل  اإىل حد الآن، مع  بها يف بالدنا  غري معمول 

هذه  اإدخال  يف  بداأت  املتقدمة  غري  الدول  وحتى  املتقدمة 

التقنية، ومنها دول عربية كاململكة العربية ال�سعودية موؤخرا، 

منذ حوايل 4 اأ�سهر، اأدخلت هذه التقنية �سمن الإجراءات 

يف  بعد  عن  املرئية  املحادثة  تقنية  ا�ستعمال  وهي  الق�سائية 

الإجراءات  ت�سهل  التي  واملحاكمة  الق�سائية  الإجراءات 

ومتّكن من ا�ستعمالها يف ت�سهيل الإجراءات.

جاءت  بل  الواردة،  بالأحكام  جاء  الثاين:  الف�سل 

الأحكام الواردة يف هذا الف�سل لتن�س على اإحداث منظومة 

جتميع  اأجل  من  العدل،  بوزارة  خا�سة  مركزية  معلوماتية 
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وا�ضتغالل ومعاجلة املعطيات املتعلقة بالن�ضاط الق�ضائي، مبا 

ال�سوابق  ك�سحيفة  ال�سخ�سي،  الطابع  ذات  املعطيات  فيها 

واملتقا�سني  عليهم  واملحكوم  املحبو�سني  واأ�سماء  الق�سائية 

و�سهادة اجلن�سية وغريها من املعلومات التي �ستاأتي وتكون   

واأنتم  مركزية،  معلوماتية  قاعدة  اإطار  ويف  مركزة  ـ  طبعا  ـ 

للب�سمة  مركزية  معلوماتية  قاعدة  وجود  �سرورة  تعلمون 

الهام�س  على  بقينا  واإل  �سروري،  اأمر  هو  مثال  الوراثية 

بالن�سبة للتكنولوجيات احلديثة وا�ستعمالها يف هذا املجال.

وبالتايل  املجال،  هذا  يف  يح�سر  قانون  م�سروع  هناك 

فال�سند القانوين هذا يعطينا احلق ـ بعد �سدوره ـ يف ممركزة 

هذه املعطيات التي تتعلق بحقوق الأ�سخا�س؛ وموازاة مع 

الوراثية  الب�سمة  با�ستعمال  املتعلق  القانون  �سي�سدر  ذلك 

ي�ستعمل  اأن  �ساء  من  كل  لي�س  هكذا،  ت�ستعمل  ل  التي 

متقدم،  يريد، يف جمتمع  يفعل ذلك كما  الوراثية  الب�سمة 

الأمر يتعلق بحقوق الأفراد فهي ل�سيقة بحقوق الأ�سخا�س؛ 

يكون  ول  تنظم  اأن  ـ  القانون  دولة  اإطار  يف  ـ  فالبد  وعليه 

هذه  الق�ساء،  رقابة  وحتت  الق�ساء  من  بقرار  اإل  ا�ستعمالها 

هي دولة القانون التي نبنيها لبنة لبنة وباإجراءات وبقوانني، 

تهدف اإىل بناء هذه الدولة اأي دولة القانون.

واإ�سافة اإىل ذلك، يتناول هذا الف�سل م�ساألة الت�سديق 

الإلكرتوين، ويحدد ال�ضروط التقنية القانونية التي ت�ضمن 

به  املت�سلة  املحررات  و�سحة  الإلكرتوين  التوقيع  موثوقية 

الذين  الأ�سخا�س  جتاه  �سواء  العدل،  وزارة  م�سوؤولية  وكذا 

اأو جتاه الغري، طبعا املبداأ موجود يف  �سّدقت على اإم�سائهم 

التوقيع  العدل، فيما يخ�س  بوزارة  اآخر ويتعلق الأمر  قانون 

ونظامه،  تقنياته  حت�سري  يف  بداأنا  الذي  وهو  الإلكرتوين، 

بحيث مبجرد �سدور هذا القانون �سنطبقه يف بع�س املجال�س 

تدريجيا، وهي الأربعة النموذجية، رمبا �ستكون لدي الفر�سة 

لالإجابة عن الن�سغالت لتو�سيح ذلك اأكرث.

باإر�سال  تتعلق  اأحكاما  ويت�سمن  الثالث  الف�سل 

والإخطارات  كالتبليغات  والوثائق،  الق�سائية  املحررات 

ما  وهذا  الإلكرتونية،  الطرق  عرب  واملرا�سالت،  والعرائ�س 

�سي�سمح بال�ستغناء عن املحررات الورقية وتب�سيط وتقلي�س 

عرب  حاليا  اإر�سالها  يتم  التي  وامللفات  الوثائق  اإر�سال  مدد 

الربيد العادي؛ كنت �سرحت  اأمام اأع�ساء اللجنة املوقرة اأنه 

موازاة مع ذلك، اأننا نح�سر ـ طبعا ـ تعديل قانون الإجراءات 

الدويل يف جمال  البنك  اأن  تعلمون  واأنتم  والإدارية  املدنية 

الق�سايا  معاجلة  يخ�س  فيما  مبالحظات  قام  الأعمال  مناخ 

يف  به  �سنقوم  الذي  الأ�سا�سي  والإجراء  واملدنية،  التجارية 

مهم  لأنه  م�ستعجال،  اأراه  م�ستعجل،  وهو  التعديالت  هذه 

مبا�سرة ملناخ الأعمال وال�ستثمارات وت�سهيل ال�ستثمارات 

يف القطاع القت�سادي.

اأن  تقت�سي  التجارية،  الق�سايا  وخا�سة  املدنية،  فالق�سايا 

نعدل قانون الإجراءات املدنية والإدارية، بحيث يكون تبادل 

العرائ�س بني الأطراف فيما بينهم، فالق�سط الأكرب هو تبادل 

العرائ�س بني الأطراف، ثم تاأتي مرحلة حتديد اجلل�سة للمرافعة 

من قبل القا�سي، لي�س كل يوم بل كل اأ�سبوع اأو كل خم�سة 

القا�سي  ويوؤجل  القا�سي  اأمام  الأطراف  يح�سر  يوما  ع�سر 

جواب فالن ليوم كذا وجواب الطرف الثاين ليوم كذا، فكل 

الدول الآن ت�سري نحو ت�سهيل الإجراءات، هذه اأمور مدنية بني 

اأطراف يتبادلون عرائ�سهم، ثم بعد ذلك يحدد القا�سي تاريخ 

اجلل�سة للمرافعة اأمام القا�سي الذي يف�سل ولكل واحد من 

الأطراف اأن يقدم دلئله ويقدم طلباته، ثم يف�سل القا�سي يف 

الأخري، وبالتايل فهذا ي�سهل من ناحية على الأطراف الذهاب 

والإياب وثانيا يقلل من الق�سايا املرتاكمة يف اجلل�سات، اإذن 

كل متكامل فالإجراءات التي نقوم بها كلها متكاملة وت�سب 

يف عدة اأهداف.

القانون  لو مل يكن هذا  الع�سرنة هام جدا، لأنه  وقانون 

اأن ي�سمح الق�ساء بتبادل الق�سايا خارج القا�سي،  ل ميكن 

واإذا مل نقم بتعديل قانون الإجراءات فاإنه كذلك ل ي�سمح 

لنا بذلك.

الالزمة  ال�ضروط  على  التن�ضي�ص  مت  الف�ضل،  نف�ص  ويف 

لتاأمني �سحة موثوقية الوثائق املذكورة، لإعطائها نف�س القيمة 

التقليدية،  بالطرق  اإر�سالها  يتم  التي  للمحررات  الإثباتية 

امل�ضائل  بع�ص  على  الف�ضل،  نف�ص  يف  التن�ضي�ص،  مت  كما 

الإجرائية كالدليل الذي يثبت تلقي الوثائق املر�سلة ومتديد 

اأحكام  اإىل  بالإ�سافة  طارئ،  ظرف  وجود  حالة  الآجال يف 

تتعلق بطريقة ت�سديد احلقوق امل�ستحقة للخزانة العامة.

ال�سوابق  و�سحيفة  للجن�سية  بالن�سبة  الإجراء  طبعا 

قانون  يف  األغي  لأنه  للر�سوم،  بالن�سبة  الآن  �سهل  الق�سائية 

املالية الذي �سادقتم عليه، فهذا امل�سكل من ناحية الر�سوم 

ل يطرح اإ�سكال، ولكن هناك ر�سوم بالن�سبة لباقي الوثائق، 

وبالتايل عن طريق التنظيم �سننظم كيف تدفع هذه الر�سوم.

الف�سل الرابع ويت�سمن اأحكاما تتعلق باإمكانية ا�ستعمال 
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تقنية املحادثة املرئية عن بعد، ل�ستجواب و�سماع الأطراف 

وال�سهود خالل التحقيق الق�سائي اأو خالل املحاكمة، عندما 

تقنيات  العدالة،  �سري  وحل�سن  ذلك  امل�سافة  بعد  يقت�سي 

اأي�سا ل�سماع ال�سهود، عندما يكون ال�ساهد بعيدا، ويقت�سي 

طبعا �سماعهم، �سواء من قبل قا�سي التحقيق، اأو من قبل 

بربح  ي�سمح  وطبعا  الإجراءات  ي�سهل  وهذا  احلكم  جهة 

با�ستعمال  القانون  هذا  �سدور  يقت�سي  هذا  وكل  الوقت؛ 

هذه التقنية، وهو �سماع الأطراف وال�سهود خالل التحقيق 

امل�سافة  بعد  يقت�سي  عندما  املحاكمة،  خالل  اأو  الق�سائي 

ذلك وحل�سن �سري العدالة.

ويتم ذلك مع مراعاة احرتام احلقوق والقواعد املن�سو�س 

عليها يف قانون الإجراءات اجلزائية، مع �سمان �سرية الإر�سال 

ا�ستعمال هذه  بكيفية  يقر  القانون  ن�س يف  ويوجد  واأمانته؛ 

التقنية، على وجوب احرتام قانون الإجراءات ـ طبعا ـ يف 

هذا املجال، مدنية كانت اأو اإدارية اأو جزائية.

غري  لال�ستعمال  الأفعال  جترمي  اخلام�س  الف�سل  ت�سمن 

غريها  اأو  الإلكرتوين  التوقيع  جمال  يف  كالتزوير  القانوين، 

من  لكل  بالن�سبة  اجلزاء  يكون  حتى  وهذا  امل�سائل،  من 

ارتكب خمالفة يف هذا املجال وخالف القانون فيما يخ�س 

ال�ستعمالت التقنية، الإلكرتونية يف هذا املجال.

اإعداده  مت  عليكم  املقرتح  الن�ص  م�ضروع  امل�ضروع،  اإذن 

الوثيقة  ال�سلة  ذي  العدالة  قطاع  خ�سو�سيات  من  انطالقا 

بحقوق الإن�سان واحلريات الفردية، وذلك وفق منظور �سامل 

التي  اجلهود  اإىل  ت�ساف  جديدة  لبنة  منه  يجعل  من�سجم، 

وتعزيز  الإلكرتونية  الإدارة  م�ستوى  لبلوغ  بالدنا  تبذلها 

ال�سفافية يف ت�سيري ال�سوؤون العمومية.

اأريد فقط يف الأخري اأن اأ�سري باأن هذا الن�س يف الت�سريع 

بالن�سبة  اجلزائرية  الوطنية  الت�سريعية  املنظومة  يف  اجلزائي 

�سيكون  الذي  هو  عامة،  ب�سفة  للعدالة  وبالن�سبة  للق�ساء 

ال�سند القانوين لكل ما نقوم به م�ستقبال يف جمال اإدخال 

ظهرت  كلما  اأنه  ذلك  معنى  احلديثة،  التكنولوجيات 

تكنولوجيا حديثة واأرينا اأنه لبد من اإدخالها يف الإجراءات، 

فعو�س اأن نذهب اإىل تعديل الإجراءات اأو القانون املعني، 

اأيدينا ـ   القانون الذي بني  بالتعديل هنا، يف هذا  فاإننا نقوم 

فهو  الدول،  هو موجود يف جميع  ال�سند، كما  فهو  وبالتايل 

اأن تدخل الع�سرنة  اأردت  ال�سند القانوين للع�سرنة، فكلما 

فاإنك  موجودة  غري  وهي  جديدة  بتقنية  العدالة،  قطاع  يف 

تدخلها يف هذا القانون، طبعا حتيلها اإىل القانون املعني، ومن 

هنا ن�سهل حتى على امل�سرع وعلى الربملان، عندما يريد اأن 

فيقوم  العدالة،  قطاع  يف  الع�سرنة  جمال  يف  قوانني  يعدل 

باإدخالها يف هذا القانون ول يبحث يف عدة قوانني اأخرى، 

كافة  معتمدة يف  روؤية  هي  بل  اأخرى،  روؤية  اأي�سا  هذه  اإذن 

الدول يف هذا املجال بالن�سبة للت�سريع الوطني، ملاذا؟ لأننا 

منظومتنا  معامل  اأو منحو  ن�سيع  اأن  اإطالقا  نريد ول ميكن  ل 

الت�سريعية الوطنية، يجب املحافظة عليها، ثم نعدل تدريجيا 

فهي ذات هدف، هذه روؤيتنا بالن�سبة ملا نقوم به فيما يخ�س 

املحور الأول ـ كما قلت ـ وكله ياأتي يف اإطار املحاور اخلم�سة 

ياأتي يف  كله  هذا  الربملان،  عليها  �سادق  التي  العمل  خلطة 

املحور  الأول وهو الذي �سادقتم عليه، اأي تكييف واإعادة 

النظر يف املنظومة الت�سريعية الوطنية.

املحاور  جانب  اإىل  املخطط  يف  اأدرجناه  الأول  املحور 

للحكومة  العمل  خمطط  بها  جاء  التي  الأخرى  الأربعة 

امل�سادق عليه من قبل الربملان.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة املحرتمة، 

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمـة املحرتمون،

اأ�سكركم جزيل ال�سكر على كرم الإ�سغاء.

ال�شيدة رئي�شة اجلل�شة: �سكرا لل�سيد الوزير على عر�سه 

م�سروع القانون املتعلق بع�سرنة العدالة؛ الكلمة الآن لل�سيد 

مقرر جلنة ال�سوؤون القانونية والإدارية وحقوق الإن�سان، ليقراأ 

يف  اللجنة  اأعدته  الذي  التمهيدي  التقرير  م�سامعنا  على 

املو�سوع، فلتتف�سل م�سكورا اأخي الكرمي.

رئي�سة  �سيدتي  �سكرا  املخت�شة:  اللجنة  مقرر  ال�شيد 

اجلل�سة؛ ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�سالة وال�سالم على 

اأ�سرف املر�سلني.

ال�سيد رئي�سة اجلل�سة املحرتمة،

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

ال�سيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي اأع�ساء جمل�س الأمة املوقر،

اأ�سرة الإعالم،

ال�سالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

تت�سرف جلنة ال�سوؤون القانونية والإدارية وحقوق الإن�سان، 

ملجل�س الأمة، بعر�س التقرير التمهيدي الذي اأعدته حول 
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ن�س القانون املتعلق بع�سرنة العدالة.

املقدمة

بالق�سرية  لي�ست  فرتة  منذ  اجلزائرية  الدولة  اإنتهجت 

اإ�سالح الكثري من القطاعات من بينها  �سيا�سة تهدف اإىل 

وحت�سني  الأخري  هذا  ع�سرنة  اأجل  ومن  العدالة،  قطاع 

�سنة  نوفمرب  �سهر  منذ  اتخذت  الق�سائي،  املرفق  خدمات 

2003 خطوات كثرية بهذا الجتاه، يف مقدمتها تطوير و�سائل 
الت�سال يف قطاع العدالة، ا�ستحداث موقع اإلكرتوين، اإجناز 

بوابة للقانون و�سبكة قطاعية لوزارة العدل، ويف هذا ال�سياق، 

نتائج   2004 �سنة  العدلية  لل�سوابق  الوطني  املركز  حقق 

ال�سوابق  �سحيفة  �سحب  املواطن  باإمكان  اأ�سبح  اإذ  هامة، 

العدلية يف ب�سع دقائق ويف اأي مكان تواجد دومنا احلاجة اإىل 

التنقل، كما مت ت�ضهيل اإجراءات �ضحب �ضحيفة ال�ضوابق 

والأجانب  باخلارج  املوجودين  للمواطنني  بالن�سبة  العدلية 

الذين �سبق لهم الإقامة باجلزائر.

العدالة  قطاع  ع�سرنة  عملية  جهة،  من  توا�سلت،  وقد 

من خالل و�سع نظام خا�س بت�سيري ومتابعة امللف الق�سائي 

وتعميمه على م�ستوى املجال�س الق�سائية واملحاكم مبختلف 

درجاتها، وتو�سيع نظام ت�سيري امللف الق�سائي على م�ستوى 

املحاكم الإدارية، وتعززت من جهة اأخرى، م�سرية اإ�سالح 

من  جملة  باإدخال  الت�سريعية،  املنظومة  بتحيني  العدالة 

الأ�سرة،  املدنية،  الإجراءات  قوانني:  على  التعديالت 

اجلن�سية وغريها من القوانني. 

اجلمهورية  رئي�س  اأقرها  التي  لالإ�سالحات  وا�ستمرارا 

ياأتي  اجلمهورية،  رئي�س  برنامج  تنفيذ  على  احلكومة  وعزم 

على  يحتوي  الذي  العدالة،  بع�سرنة  املتعلق  القانون  ن�س 

ت�سع ع�سرة )19( مادة موزعة على خم�سة ف�سول، لتاأكيد 

مركزي  معلوماتي  نظام  و�سع  خالل  من  امل�سعى،  هذا 

بطريقة  الق�سائية  واملحررات  الوثائق  اإر�سال  العدل،  لوزارة 

يف  بعد  عن  املرئية  املحادثة  تقنية  وا�ستخدام  اإلكرتونية 

الإجراءات الق�سائية.

القانونية  ال�سوؤون  جلنة  على  الن�س  هذا  اأحيل  وقد 

القادر  عبد  ال�سيد  قبل  من  الإن�سان،  وحقوق  والإدارية 

دي�سمرب   23 الثالثاء  يوم  الأمة،  رئي�س جمل�س  �سالح،  بن 

ومناق�سته.  درا�سته  ق�سد   ،2014
من  بدعوة  اجتماعا  اللجنة  عقدت  الغر�س،  ولهذا 

رئي�سها ال�سيد خمتار زروايل، �سباح يوم الإثنني 29 دي�سمرب 

2014، ا�ستمعت فيه اإىل عر�س قدمه ممثل احلكومة، ال�سيد 
ال�سيد  بح�سور  الأختام،  حافظ  العدل،  وزير  لوح،  الطيب 

معايل الوزير خليل ماحي، وزير العالقات مع الربملان، تطرق 

تبع  منه،  املتوخاة  والأهداف  الن�س  تقدمي  اأ�سباب  اإىل  فيه 

ومالحظاتهم،  اأ�سئلتهم  اللجنة  اأع�ساء  فيها  طرح  مبناق�سة 

وا�ستمعوا اإىل رد ممثل احلكومة عليها.

مبكتبها  عمل  جل�سة  اللجنة  عقدت  الإطار،  نف�س  ويف 

فيها  تدار�ست  اللجنة،  رئي�س  برئا�سة  نف�سه،  اليوم  م�ساء 

الردود التي قدمها ممثل احلكومة على اأ�سئلة اأع�ساء اللجنة 

ومالحظاتهم، وو�سعت اللم�سات النهائية على هذا التقرير 

التي  الأحكام  مقدمة،  على:  يحتوي  الذي  التمهيدي، 

ت�سمنها ن�س القانون، عر�س ومناق�سة ن�س القانون وخال�سة. 

الأحكام التي ت�سمنها الن�س

ت�سمن ن�س القانون املتعلق بع�سرنة العدالة اأحكاما ذات 

اأبعاد كثرية تتعلق باإ�سالح قطاع العدالة وحت�سني خدمات 

املرفق الق�سائي ومردوديته، لتقريبه اأكرث من املواطن، وفيما 

يلي م�سمون تلك الأحكام:   

التكنولوجيات  ع�سر  مع  العدالة  قطاع  تكييف  بهدف 

املواطنني  جلوء  وتي�سري  والت�سال،  لالإعالم  اجلديدة 

اإحداث  على    2 املادة  ن�ست  الق�ساء،  ملرفق  واملتقا�سني 

نظام معلوماتي مركزي لوزارة العدل خا�ص بن�ضاط الوزارة 

التابعة  الق�سائية  اجلهات  وكذا  لها،  التابعة  واملوؤ�س�سات 

للنظامني الق�سائيني العادي منه والإداري وحمكمة التنازع. 

من اأجل حت�سني اخلدمة العمومية وتعميم ال�ستفادة من 

اخلدمات الق�سائية عن بعد، من جهة، وتعزيز حماية الأنظمة 

للمتعاملني  الق�سائي  العمل  لتح�سني  املعطيات  وقواعد 

و�سركاء الق�ساء من جهة اأخرى، ن�ست اأحكام املواد من 4 

اإىل 8 على الت�ضديق الإلكرتوين وحددت ال�ضروط القانونية 

و�سحة  الإلكرتوين  التوقيع  موثوقية  ت�سمن  التي  والتقنية 

واملحررات  الوثائق  هر  متمُ اأن  ميكن  اإذ  به،  املت�سلة  املحررات 

واملوؤ�س�سات  العدل  وزارة  م�سالح  ت�سلمها  التي  الق�سائية 

التابعة لها وكذا اجلهات الق�سائية، بتوقيع اإلكرتوين تكون 

موثوقة،  و�سيلة  بوا�سطة  م�سمونة  الأ�سلي  باملحرر  �سلته 

عن  الإلكرتوين  التوقيع  على  الت�سديق  الوزارة  وت�سمن 

هوية  على  التعرف  ي�سمن  موؤَمن،  اإلكرتوين  ترتيب  طريق 

التوقيع واملعلومات  اإليه وتاريخ �سالحية  املر�سل  ال�سخ�س 

التي يت�سمنها، كما تتحمل وزارة العدل امل�سوؤولية القانونية 
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الذين  لالأ�سخا�س  ت�سدرها  التي  بال�سهادات  املتعلقة 

�سّدقت على توقيعهم وكذا الغري. 

�سعيا لتخفيف عبء وعناء انتقال املواطن للح�سول على 

الوثائق واملحررات الق�سائية وامل�ستندات، ت�سمنت اأحكام 

واملحررات  الوثائق  واإر�سال  تبليغ  اإمكانية   10 و   9 املادتني 

ددت  حمُ كما  الإلكرتوين،  بالطريق  وامل�ستندات  الق�سائية 

العقود  اإر�ضال  وموثوقية  �ضحة  لتاأمني  الالزمة  ال�ضروط 

والوثائق بالطريق الإلكرتوين.

ن�ست  الق�سائي،  للعمل  وتطويرا  العدالة  لقطاع  دعما 

املرئية  املحادثة  تقنية  ا�ستخدام  16 على  اإىل   14 املواد من 

جديدة  و�سيلة  وهي  الق�سائية،  الإجراءات  يف  بعد  عن 

با�ستجواب  ت�سمح  اجلزائرية،  الق�سائية  املنظومة  تدخل 

و�سماع الأطراف عن بعد، يف حالة بعد امل�سافة اأو من اأجل 

والقواعد  احلقوق  احرتام  مراعاة  مع  العدالة،  �سري  ح�سن 

والأحكام  اجلزائية  الإجراءات  قانون  يف  عليها  املن�سو�س 

ت�سمن  اأن  ويجب  القانون،  هذا  ن�س  يف  عليها  املن�سو�س 

الو�سيلة امل�ستخدمة يف املحادثة �سرية الإر�سال واأمانته. 

بهدف عدم ال�ستعمال غري القانوين للتوقيع الإلكرتوين، 

حالة  يف  جزائية  عقوبات  على  و18   17 املادتان  ن�ست 

ال�ستعمال غري القانوين للعنا�سر ال�سخ�سية املت�سلة باإن�ساء 

توقيع اإلكرتوين يتعلق بتوقيع �سخ�س اآخر، كما ن�ست على 

اإلكرتونية رغم  عقوبات يف حالة ا�ستمرار ا�ستعمال �سهادة 

علم ال�سخ�س بانتهاء مدة �سالحيتها اأو اإلغائها. 

عر�س ومناق�سة ن�س القانون

احلكومة:  ممثل  عر�س  ـ   1
بع�سرنة  املتعلق  القانون  ن�س  مناق�سة  يف  ال�سروع  قبل 

حمتوى  حول  مف�سال  عر�سا  احلكومة  ممثل  قدم  العدالة، 

يف  ياأتي  الن�س  هذا  تقدمي  اأن  فيه  اأو�سح  القانون،  ن�س 

رئي�س  برنامج  تنفيذ  اأجل  اإطار خمطط عمل احلكومة، من 

اإعداده يف  العدالة، ومت  بع�ضرنة  املتعلق  اجلمهورية يف �ضقه 

اخلدمة  حت�سني  اإىل  ناحية،  من  الرامية  املجهودات  �سياق 

العدالة  وتكييف  الق�ساء،  مرفق  يقدمها  التي  العمومية 

والت�سال، من  لالإعالم  التكنولوجيات اجلديدة  مع ع�سر 

مو�سوعني  يتناول  الن�س  اأن  اإىل  اأ�سار  كما  اأخرى،  ناحية 

اأ�سا�سيني هما:

اإلكرتونية  بطريقة  الق�سائية  واملحررات  الوثائق  اإر�سال  ـ 

وال�ستغناء تدريجيا عن الدعائم الورقية.

ـ اإ�ستخدام تقنية املحادثة املرئية عن بعد يف الإجراءات 

الق�سائية.

اللجنة: اأع�ساء  ومالحظات  اأ�سئلة  ـ   2
خالل املناق�سة، ثمن اأع�ساء اللجنة بقوة ن�س هذا القانون 

العدالة،  قطاع  يعرفها  التي  الإ�سالحات  بكل  واأ�سادوا 

وعربوا عن اآرائهم وطرحوا جملة من الأ�سئلة واملالحظات 

النحو  على  وذلك  الن�س،   ت�سمنها  التي  الأحكام  حول 

الآتي:

املختلفة  الإعالم  و�سائل  جتنيد  ال�سروري  من  األي�س  ـ 

للت�سويق ملثل هذه القوانني الهامة وكل الإ�سالحات التي 

تقوم بها الدولة اجلزائرية ل�سالح املواطن والوطن؟ 

اإلكرتونية  �سهادة  اإلكرتوين  توقيع  كل  يتطلب  هل  ـ 

مو�سوفة ت�سدرها وزارة العدل؟

التقنيات  تطبيق  حول  �سروحات  تقدمي  ميكن  هل  ـ 

املجال�س  يف  القانون  هذا  يف  عليها  املن�سو�س  اجلديدة 

الق�سائية النموذجية؟  

ـ ماذا عن دور املح�سر الق�سائي، يف ظل ا�ستخدام تقنية 

اإر�سال الوثائق واملحررات الق�سائية بطريقة اإلكرتونية؟

ـ هل �ستقل�س التقنيات اجلديدة التي ت�سمنها ن�س هذا 

املحكمة  لدى  املودعة  الكثرية  الق�سايا  حجم  من  القانون 

العليا؟  

ـ األ ترون �ضرورة حتديدـ  وبدقةـ  �ضروط ا�ضتعمال قا�ضي 

�سماع  اأو  ا�ستجواب  يف  بعد  عن  املرئية  للمحادثة  التحقيق 

�سخ�س، ويف اإجراء مواجهات بني عدة اأ�سخا�س؟

تكوينية  دورات  تنظيم  اإىل  العدل  وزارة  �ستعمد  هل  ـ 

الق�ساة،  ول�سيما  القانون،  بهذا  املعنية  الفئات  كل  لفائدة 

من اأجل التطبيق اجليد للتكنولوجيات احلديثة التي اأقرها 

هذا القانون؟ 

ـ هل يتوفر نظام الت�سديق الإلكرتوين على حماية كاملة 

للمعطيات، وبخا�سة حمايته من عملية القر�سنة؟

مدة  من  الإلكرتوين  الت�سديق  نظام  �سيقل�س  هل  ـ 

معاجلة الق�سايا؟

ـ ملاذا ي�ستغرق نقل امل�ساجني من املوؤ�س�سات العقابية اإىل 

مكان املحاكمة وقتا طويال، مما يرتتب عنه تاأجيل املحاكمات 

ملرات عديدة؟

احلكومة: ممثل  رد  ـ   3
مداخالت  على  رده  معر�س  يف  احلكومة  ممثل  اأو�سح 
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اأع�ساء اللجنة ما يلي:

بخ�سو�س ال�سوؤال املتعلق بدور و�سائل الإعالم املختلفة 

الإ�سالحات  وكل  الهامة  القوانني  هذه  ملثل  الت�سويق  يف 

و�سائل  دور  اأن  اأو�سح  اجلزائرية،  الدولة  بها  تقوم  التي 

ملثل  بالتح�سي�س  الإعالم مطروح بحدة، فهي مطالبة فعال 

الكبرية  الإجنازات  بكل  املواطن  واإعالم  القوانني  هذه 

التي تقوم بها الدولة اجلزائرية والتي حتققت يف اإطار تنفيذ 

برنامج رئي�س اجلمهورية، ول�سيما اأنها تخدم م�سلحة الوطن 

الكبرية  الإجنازات  بني  التفريق  �سرورة  مع  معا،  واملواطن 

والعادية. 

وفيما يتعلق بتنظيم دورات تكوينية لفائدة كل الفئات 

ال�ضروع  مت  للتكوين  برناجما  اأن  اأكد  القانون،  بهذا  املعنية 

فيه ول يزال م�ستمرا اإىل اليوم، من اأجل تطبيق التقنيات 

احلديثة التي ت�سمنها ن�س هذا القانون.

فاأو�سح  النموذجية،  الق�سائية  باملجال�س  يتعلق  فيما  اأما 

اأن الوزارة اتبعت منهجية خا�سة تقوم على جتريب التقنية 

اجلديدة يف جمال�س منوذجية يف بع�س الوليات قبل تعميمها 

على باقي وليات الوطن، وذلك تفاديا لالأخطاء التي عادة 

ما ت�ساحب كل جديد.

حماية  على  الإلكرتوين  الت�سديق  نظام  توفر  وحول 

العام  املدير  يراأ�سه  فريقا جزائريا  اأن  اأكد  للمعطيات،  كاملة 

مع  للمعطيات،  ق�سوى  توفري حماية  على  يعمل  للع�سرنة، 

احرتام املعايري املتعارف عليها دوليا يف هذا املجال، م�سددا 

مع  الإلكرتونية  التوقيعات  تزوير  ال�سعب  من  اأنه  على 

ا�ستعمال الآليات التكنولوجية الفائقة احلماية. 

حجم  من  �ستقل�س  اجلديدة  التقنيات  كانت  اإذا  وعما 

اأن  اأو�سح  العليا،  املحكمة  لدى  املودعة  الكثرية  الق�سايا 

املحكمة العليا �سرعت يف تطبيق الآلية التي �ستمكنها من 

تقلي�س عدد الق�سايا املطروحة عليها، م�سريا يف هذا ال�سياق 

اإىل اأنه وبغر�س تقلي�س عدد الق�سايا املطروحة على املحكمة 

وزارة  اتخذت  عامة،  ب�سفة  واملحاكم  خا�سة  ب�سفة  العليا 

العدل يف اإطار الإ�سالحات التي يعرفها قطاع العدالة عدة 

الإجراءات  قانون  يعدل  قانون  م�سروع  بينها  من  اإجراءات 

ليعر�س  اإعداده  الوزارة  م�سالح  �ستكمل  والذي  اجلزائية، 

لحقا على الربملان، وهو يت�سمن اإ�سالحات عميقة �ستعمل 

على تقلي�س تراكم الق�سايا، على غرار الف�سل يف الق�سايا 

املثول  واإجراء  الوجاهية،  اإىل  احلاجة  دون  باأوامر،  الب�سيطة 

هذه  كل  من  الأ�سا�سي  الهدف  اأن  على  م�سددا  الفوري، 

الإ�سالحات هو الو�سول اإىل عدالة قوية. 

لتقنية  التحقيق  قا�ضي  ا�ضتعمال  �ضروط  وبخ�ضو�ص 

املحادثة املرئية عن بعد، اأو�سح اأنها تتعلق بق�سايا اجلنح، ول 

تتم اإل مبوافقة ال�سخ�س املعني، مع مراعاة احرتام احلقوق 

اجلزائية،  الإجراءات  قانون  يف  عليها  املن�سو�س  والقواعد 

ويجوز لقا�سي التحقيق ا�ستعمال تقنية املحادثة املرئية عن 

بعد يف ا�ستجواب اأو �سماع �سخ�س، كما ميكن جلهة احلكم 

اأي�سا ا�ستعمالها ل�سماع ال�سهود والأطراف املدنية واخلرباء، 

وبخا�سة يف حالة تواجد املعنيني يف مكان بعيد عن مكان 

املحاكمة. 

وما  طويال  وقتا  امل�ساجني  نقل  ا�ستغراق  �سبب  وعن 

هذه  مثل  اأن  اأو�سح  للمحاكمات،  تاأجيل  من  عنه  يرتتب 

احلالت موجودة، واأن ن�س هذا القانون �سيعمل على احلد 

منها.

تقنية  ا�ستخدام  ظل  يف  الق�سائي  املح�سر  دور  وحول 

اإر�سال الوثائق واملحررات الق�سائية بطريقة اإلكرتونية، اأو�سح 

�سي�ستخدم  واأنه  قانونا،  حمددة  الق�سائي  املح�سر  مهام  اأن 

�سدوره،  بعد  القانون  عليها  ن�س  التي  اجلديدة  التقنيات 

م�سددا هنا على اأن التقنيات التي ن�س عليها هذا القانون 

مرتبطة مبوافقة املعني بالأمر.

الإرادة  توفر  �سرورة  احلكومة  ممثل  اأكد  رده،  ختام  ويف 

التي  العميقة  الإ�سالحات  لتنفيذ  الب�سرية  واملوارد  القوية 

يعرفها قطاع العدالة يف اجلزائر.   

اخلال�سة

املتعلق  القانون  لن�س  الأولية  الدرا�سة  بعد  القول  ميكن 

�سمن  احلديثة  التكنولوجيات  اإدماج  اأن  العدالة،  بع�سرنة 

الق�سائي  العمل  اأداء  وحت�سني  الوطنية  الق�سائية  املنظومة 

الأهداف  كانت  الق�ساء،  ملرفق  املواطنني  جلوء  وتي�سري 

الرئي�سية  لن�س هذا القانون، الذي يندرج  يف اإطار برنامج 

وتطوير  العدالة  قطاع  ع�سرنة  اإىل  الرامي  اجلمهورية  رئي�س 

هياكله وو�سائله باحرتافية وفعالية. 

وقد ت�سمن ن�س هذا القانون اأحكاما ترمي اإىل اإحداث 

الوثائق  اإر�سال  العدل،  لوزارة  مركزي  معلوماتي  نظام 

تقنية  وا�ستخدام  اإلكرتونية  بطريقة  الق�سائية  واملحررات 

وهي  الق�سائية،  الإجراءات  يف  بعد  عن  املرئية  املحادثة 

اأحكام ت�سب كلها يف وعاء ع�سرنة العدالة. 
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ذلكم، �سيدتي رئي�سة اجلل�سة املحرتمة، زميالتي، زمالئي 

الذي  التمهيدي  التقرير  هو  املوقر،  الأمة  جمل�س  اأع�ساء 

الإن�سان،  وحقوق  والإدارية  القانونية  ال�سوؤون  جلنة  اأعدته 

ملجل�س الأمة، حول ن�س القانون املتعلق بع�سرنة العدالة.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته و�سكرا.

اللجنة  مقرر  لل�سيد  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�شة  ال�شيدة 

املخت�سة على قراءته التقرير التمهيدي الذي اأعدته اللجنة 

يف املو�سوع؛ وننتقل الآن اإىل اجلزء الثاين من اأ�سغالنا، اإىل 

النقا�س العام حول م�سمون م�سروع القانون املتعلق بع�سرنة 

العدالة واملعرو�س علينا منذ قليل والكلمة لأول امل�سجلني 

يف قائمة الراغبني يف التدخل وهو ال�سيد عبا�س بوعمامة، 

فليتف�سل.

رئي�سة اجلل�سة؛  لل�سيدة  ال�شيد عبا�ص بوعمامة: �سكرا 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة،

ال�سيد وزير العدل، حافظ الأختام،

ال�سيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي اأع�ساء جمل�س الأمة،

اأ�سرة الإعالم،

ال�سادة احل�سور،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

الأختام  حافظ  العدل،  وزير  ال�سيد  ن�سكر  البداية،  يف 

ال�سيد  اإىل  مو�سول  وال�سكر  القانون  هذا  ن�س  تقدمي  على 

رئي�س اللجنة واأع�سائها على املجهودات املبذولة.

الزمالء  وال�سادة  اجلل�سة  رئي�سة  ال�سيدة  اأ�ست�سمح  كما 

بهذا  عالقة  لها  لي�ست  التي  الأمور  بع�س  اإىل  تطرقت  اإن 

اإن  بحيث  العدالة،  قطاع  يف  دائما  ت�سب  ولكنها  القانون، 

حت�سني  اأجل  من  اأخرى  لبنة  يعد  العدالة  ع�سرنة  قانون 

العمود  يعترب  والذي  والهام  احل�سا�س  القطاع  هذا  وتطوير 

الفقري للدولة، واإن املجهودات التي يقوم بها ال�سيد الوزير 

التي  واحلداثة  الع�سرنة  اأجل  من  الوزارة  اإطارات  وكافة 

الق�ساء  ا�ستقاللية  يوما بعد يوم، من  يلم�سها  املواطن  �سار 

الق�سائية،  والأحكام  الوثائق  ا�ستالم  يف  الت�سهيالت  اإىل 

بعد،  عن  املرئية  املحادثات  تقنية  ا�ستخدام  اإىل  و�سول 

الأداء  لتح�سني  املعلوماتية  ال�سبكة  ا�ستعمال  طريق  عن 

الق�سائي وتكييف العدالة مع ع�سرنة تكنولوجيات الإعالم 

والت�سال، ق�سد الت�سهيل على املواطن واملتقا�سي.

تقوم  ما  كل  نثمن  لكي  الفر�سة  هذه  تفوتني  ل  كما 

الأختام  حافظ  العدل،  وزير  ال�سيد  خالل  من  الدولة  به 

يف  حت�سني  من  خا�سة،  واجلنوب  عامة  للوطن  بالن�سبة 

مثل  ق�سائية،  وجمال�س  حماكم  من  الق�سائية  الهياكل 

جمل�س ق�ساء اإليزي الذي كان معطال يف وقت �سابق واليوم 

ـ احلمد هلل ـ بداأت به الأ�سغال، وكذا حمكمة عني اأمنا�س 

التي انتهت بها الأ�سغال، ونحن ننتظر تد�سينها من طرفكم 

معايل الوزير، وهذا ـ كما تعرفون ـ من اأجل التخفيف عن 

مواطني هذه الدائرة، يف انتظار ا�ستكمال حمكمة برج عمر 

واإننا جد  80٪؛  الأ�سغال حوايل  فيها  بلغت  التي  اإدري�س 

القطاع،  هذا  يعرفها  التي  والتطورات  لالإجنازات  مرتاحني 

بحيث كلها عوامل حمفزة تدخل يف اإطار ال�سيا�سة الر�سيدة 

لرئي�س اجلمهورية وللم�سوؤول الأول عن جهاز العدالة، واإن 

حافظ  العدل،  وزير  تكري�سها  على  ي�سهر  التي  املجهودات 

لهي  الق�ساة،  تكوين  طريقة  النظر يف  اإعادة  مثل  الأختام، 

كبري  دفع  اإعطاء  يف  والتفاين  الإخال�س  على  دليل  اأكرب 

بكل  نعرتف  اأن  اليوم  واجبنا  ومن  العدالة  اإ�سالح  نحو 

هذه التطورات والإجنازات التي متت يف ظرف قيا�سي، كما 

هذه  اأهمية  من  والتقليل  الت�سكيك  يريدون  للذين  نقول 

التطورات، اإن املواطن اليوم يعي كل الوعي مبا بلغه جهاز 

العدالة ولي�س بحاجة ملن ي�سود اأو يقزم كل هذه الإجنازات 

والتطورات التي بلغها هذا اجلهاز اأو هذا القطاع احل�سا�س.

�سكر  اأبلغكم  لكي  الفر�سة  هذه  اأغتنم  الأخري،  ويف 

عبارات  واأ�سمى  بتمثيلها  اأت�سرف  التي  اإليزي  ولية 

لي�ست  والتي  الطيبة  اللتفاتة  على  �سخ�سكم  يف  التقدير 

باجلديد عليكم، ل�ضتجابتكم لالن�ضغال الذي �ضبق واأن مت 

تقريب  واملتمثل يف  املوقر  املجل�س  اأمام هذا  عر�سه عليكم 

لذوي  ميتد  ل  العقاب  اأن  نظرتكم  منطلق  من  امل�ساجني، 

املحبو�سني، وهذا اإن دل، فاإمنا يدل على �سهركم وحت�سي�سكم 

حر�سكم  وكذا  املواطنني  لن�سغالت  ولال�ستماع  الدائم 

ان�سغالته  اإىل  والإ�سغاء  املواطن  من  الإدارة  تقريب  على 

والتكفل بها على اأح�سن وجه.

ويف الأخري، �سكرا على كرم الإ�سغاء وال�سالم عليكم.
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ال�شيدة رئي�شة اجلل�شة: وعليكم ال�سالم.

لل�سيد  الآن  والكلمة  بوعمامة؛  عبا�س  لل�سيد  �سكرا 

حممد الطيب الع�سكري، فليتف�سل م�سكورا.

اهلل  ب�سم  �سكرا؛  الع�شكري:  الطيب  حممد  ال�شيد 

الرحمن الرحيم.

ال�سيدة الفا�سلة رئي�سة اجلل�سة،

ال�سادة الأفا�سل معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�ساء جمل�س الأمة،

اأ�سرة الإعالم،

اأيها احل�سور الكرمي،

اأ�ضعدمت �ضباحا وال�ضالم عليكم.

اإىل  البداية،  يف  مداخلتي،  يف  اأتطرق  اأن  يل  اإ�سمحوا 

العدالة  ع�ضرنة  اإىل  اأتوجه  مت  عامة،  ب�ضفة  الإدارة  ع�ضرنة 

ب�سفة خا�سة.

�سجلت اجلزائر تاأخرا كبريا يف ع�سرنة الإدارة ويف حتقيق 

الإدارة الإلكرتونية يف خدمة املواطن وكانت 2014 ال�سنة 

التي لحظنا من خاللها الإ�سراع يف عملية حتديث الإدارة 

من  البريوقراطي،  للتعطيل  حد  و�سع  وحماولة  العمومية 

ولكن  كافيا،  لي�س  وهذا طبعا  التدابري،  �سل�سلة من  خالل 

ماهو عليه حاليا �سيء م�سجع كمرحلة اأولية وماعلينا اإل اأن 

ندعم هذه النطالقة الإيجابية للذهاب اإىل اأبعد من ذلك.

الإلكرتونية  الإدارة  اأن جنعل من  اأول  الواقع، يجب  يف 

ت�سريع  اأي  الإدارة،  لإ�سالح  اأداة  الإدارة  ع�سرنة  من  اأو 

من  جنعل  اأن  ثانيا  يجب  العمومية،  للخدمة  التحولت 

الإدارة الإلكرتونية اأداة لإ�سالح الدولة مع جميع متطلبات 

الإلكرتونية  اأن جنعل لالإدارة  واأخريا  ثالثا  الفعالية، ويجب 

حتتل           التي  اجلزائر  وترتيب  و�سعية  لتح�سني  ن�سبية  ميزة 

ـ ولالأ�سف ـ املركز الثاين ع�سر يف اإفريقيا، ح�سب  التقرير 

الأخري لالأمم املتحدة وفقا ملوؤ�سر ن�سج احلكومة الإلكرتونية.

لتوا�سل  اأداة  هي  الإلكرتونية  الإدارة  اأن  نعلم  وكما 

اأن  التاأكد من  اإىل  املعلومات، وهي تهدف  وتبادل وتقا�سم 

الرعاة  لالإدارة  التنفيذيني  وكبار  احلكومة  اأع�ساء  يكون 

والت�سال،  الإعالم  لتكنولوجيات  ال�ستخدام  وم�سجعي 

ولالأ�سف ال�سديد ففي جمال حتقيق ع�سرنة الإدارة ب�سفة 

مبعرثة  ب�سفوف  تعمل  الوزارات  خمتلف  اأن  جند  عامة، 

جند  وكما  خمتلفة،  وان�سغالت  خا�س  اإيقاع  قطاع  ولكل 

نف�س  يف  والت�سال  الإعالم  وتكنولوجيات  الربيد  وزارة 

امل�ستوى كجميع الوزارات الأخرى، يف الوقت الذي ينبغي 

القطاعات يف  الهيئة املرجعية جلميع  الوزارة  اأن تكون هذه 

ا�ستعمال تكنولوجيات الإعالم والت�سال لع�سرنة الإدارة 

العمومية.

ميثل  اليوم،  للمناق�سة  علينا  املقرتح  القانون  م�سروع  اإن 

ل�ستخدام  العام  الإطار  ت�سري  التي  القانونية  القاعدة 

يف  الإلكرتونية  والوثائق  والت�سال  الإعالم  تكنولوجيات 

جمال العدالة.

كقاعدة             ـ  لها  القانون  هذا  يف  الواردة  الأحكام  اإن 

التقنيات  با�ستخدام  وت�سمح  املدين  القانون  ـ  قانونية 

الإلكرتونية والتقنيات التقليدية يف نف�س الوقت واملن�سو�س 

عليها يف الت�سريعيات النافذة واملتعلقة بالإخطارات و�سدور 

اإىل  واللجوء  الق�سائية  الوثائق  وخمتلف  الق�سائية  الأوامر 

املوؤمترات بالفيديو يف الإجراءات القانونية واأثناء املحاكمات.

تنظيم  وتب�سط  تو�سح  اأن  ملزمة  املقرتحة  الإ�سالحات 

العدالة واأي�سا حت�سن اخلدمة املقدمة للمواطنني ب�سفة عامة 

واملتقا�سني على وجه اخل�سو�س، وهذا بتب�سيط العديد من 

الإجراءات والتي هي الآن معقدة للغاية.

مندرجا  امل�سروع  هذا  من  الهدف  يكون  اأن  ينبغي 

وتو�سيح  القيود  اأو  املوانع  وتخفيف  تب�سيطي  برنامج  يف 

الإجراءات الإدارية وحتديث القانون والإجراءات، وهذا ما 

وذلك جلعل  وحتديثه،  وتو�سيحه  القانون  ولتب�سيط  ينبغي، 

الإدارة اأكرث فعالية وتقرب املواطن من امل�سالح الإدارية.

واملالحظات  الن�سغالت  بع�س  اأقدم  ال�ساأن،  هذا  ويف 

التالية:

ال�سعوبات  مع  ـ  الوزير  معايل  ـ  �ستتعاملون  كيف  ـ 

والعقبات التالية؟

ـ لقد لوحظ اأن �سيا�سة حو�سبة الإدارة مل يكن لها تاأثري 

على الإجراءات الإدارية التي بقيت على حالها.

ـ اإن حو�سبة التنظيم الإداري �سيء وا�ستخدام تكنولوجيات 

الإعالم والت�سال لع�سرنة الإدارة هو �سيء اآخر.

ـ يجب متكني املواطن من الطالع على املعلومات عن 

بعد وجتنبه الذهاب من م�سلحة اإىل م�سلحة ومن �سباك اإىل 

اأية وثيقة، وحتى لو كانت هذه الأخرية  �سباك ل�ستخراج 

اإلكرتونية اأو رقمية.

الفجوة  العتبار  بعني  ـ  الوزير  معايل  ـ  اأخذمت  هل  ـ 
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ال�سمالية  واملناطق  والبلديات  املدن  بني  املوجودة  الرقمية 

واملناطق اجلنوبية؟

اأن  من  يخ�سون  الذين  امل�ستخدمني  اإقناع  يتم  كيف  ـ 

البيانات اخلا�سة بهم لي�ست حممية واأن حياتهم ال�سخ�سية 

معر�سة لالنتهاك؟

ـ كيف �ضتتفاعلون مع الأمية الرقمية؟ هل فكرمت يف تنفيذ 

التكوين  اجلدد،  للموظفني  الأويل  التكوين  تكوين؟  خطة 

امل�ستمر للموظفني احلاليني، تكوين املكونني وتقدمي دورات 

تكوينية م�ستمرة للق�ساة يف املحاكم.

ب�سفة  التغيري  من  اخلوف  على  التغلب  ميكن  كيف  ـ 

املوظفني ومن طرف  امل�سريين ومن طرف  عامة، من طرف 

املواطنني؟

ـ احل�سول على املعلومات القانونية، اإلزامية وجود اإرادة 

باإثراء  الأنرتنت،  على  الأ�سا�سية  العمومية  البيانات  لو�سع 

موقع  قبل  من  للمواطنني  املتاحة  قانونية  معلومات  نظام 

اجلريدة  الأنرتنت  على  و�سع  العدل،  لوزارة  الأنرتنت 

الر�سمية للجمهورية اجلزائرية، اإن�ساء موقع عمومي للو�سول 

القوانني  الأنرتنت  على  لو�سع  الأ�سا�سية  الن�سو�س  اإىل 

الد�ستوري  للمجل�س  الرئي�سية  والأحكام  والت�سريعات 

وجمل�س الدولة وحمكمة النق�س وحمكمة املحا�سبات.

ـ واأخريا، الت�سال التفاعلي مع املواطنني، لتكنولوجيات 

اأبعد من جمرد توفري املعلومات،  الإعالم والت�سال فعالية 

وزارة  على  يجب  وبالتايل  التفاعلي،  بالتبادل  ت�سمح  اإنها 

العدل توفري موقع ميّكن املواطن من اإر�سال ر�سالة اإلكرتونية 

اإليها، ولذا، هل حاليا كل قا�س وكل موظف هو يف ات�سال 

لل�سماح  الإلكرتوين،  الربيد  عنوان  وميلك  املواطنني  مع 

داخل  فقط  لي�س  الإلكرتوين،  للتبادل  املمار�سة  باإدخال 

امل�سالح ولكن خ�سو�سا مع املواطنني؟

اأكتفي بهذا القدر، اأ�سكركم على كرم الإ�سغاء واملتابعة 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

حممد  ال�سيد  لكم  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�شة  ال�شيدة 

بن  القادر  عبد  لل�سيد  الآن  والكلمة  الع�سكري؛  الطيب 

�سامل، فليتف�سل م�سكورا.

رئي�سة  لل�سيدة  �سكرا  �شامل:  بن  القادر  عبد  ال�شيد 

اجلل�سة.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة املحرتمة،

ال�سيد وزير العدل، حافظ الأختام،

ال�سيد وزير العالقات مع الربملان،

ال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة املوقر،

اأ�سرة الإعالم،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يف البداية، عيد مولد نبوي �سعيد و�سنة ميالدية اأ�سعد، 

فارقونا  الذين  واملجاهدين  ال�سهداء  على  باملنا�سبة  نرتحم 

باأن  اجلل�سة،  رئي�سة  ال�سيدة  فلت�سمح يل  وباملنا�سبة،  اأخريا، 

ال�سيد  ـ  العبادلة  بلدية  رئي�س  وهو  ـ  املجاهد  على  اأترحم 

عزاوؤنا  البارحة،  اأم�سية  املنية  وافته  الذي  احلاج  كرومي 

لالأ�سرة الثورية ولكل ذويه، اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

اأجزمـ  وبال ريبـ  اأننا اأمام خطوة من اأهم اخلطوات التي 

حت�سني  اإطار  يف  اجلزائري،  املواطن  ل�سالح  الدولة  تبا�سرها 

بها  اإ�سالحية كثرية، تعهد  العمومية، بعد حمطات  اخلدمة 

ال�سيد رئي�س اجلمهورية ل�سالح الوطن واملواطنني.

اأخذتها  التي  الرهانات  بعد  الزمن  ت�سابق  اجلزائر  اإن 

اإىل  الإ�سالح  مب�سروع  الذهاب  ق�سد  عاتقها،  على  الدولة 

التي  القوانني  من  العديد  جليا يف  ذلك  ظهر   نقطة،  اأبعد 

ذلك  وكل  الربملان؛  عليها  و�سادق  احلكومة  عنها  اأفرجت 

يدخل يف �سل�سلة الإ�سالحات التي بدت ثمارها للعيان.

من خالل الدرا�سات املو�سوعية املتابعة لل�ساأن اجلزائري، 

جند اأنها تتفق على اأن هذه الإ�سالحات ترقى اإىل بناء �سرح 

موؤ�س�ساتي ذي طابع اجتماعي خدماتي، ينطلق من املواطن 

واإليه، مبرجعية ع�سرية ت�ستفيد من منجزات الع�سر وعلومه.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة، 

والفال�سفة  الفقهاء  ذلك  اإىل  يذهب  كما  العدالة  اإن 

املركز  هي  وال�سعوب،  الأمم  وجود  اأ�سا�س  هي  واملفكرون، 

وهي عنوان ال�ستقرار والأمن، ثم التطور ومناف�سة العامل.

وبدون عدالة ل ميكن احلديث عن �سيء مما �سبق ذكره، 

لكن يبقى ال�سمان الوحيد يف كل هذا هي القوانني التي 

ي�سطرها امل�سرعون، مراعاة للحياة مبختلف حيثياتها، يف ظل 

م�سطلح العدالة الذي يبقى مفهوما مثاليا، اإن مل ينزل مواد 

قانونية لتنظيم املجتمعات، ومن خالل ذلك فاإن اجلزائر ما 

ولدوره  لأهميته  نظرا  القطاع،  هذا  لتطوير  ت�سعى  انفكت 

البارز يف الرفع من �ساأن الأمم وال�سعوب، متفطنة من خالل 

هذا  لتطوير  الدوؤوب  البحث  وجوب  اإىل  املعنية  الوزارة 
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القطاع.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة، 

املتعلق  املوقر،  جمل�سنا  على  املعرو�س  القانون  ن�س  اإن 

يف  الأول  الرجل  نية  على  وا�سح  لدليل  العدالة،  بع�سرنة 

الدولة يف جعل العدالة هي املفتاح الأول لدواليب الدولة، 

للتطور  وم�سايرتها  النمطية  من  خروجها  يعني  وع�سرنتها 

والق�سايا  الوثائق  خالل  من  باملواطن،  الكبري  ولرتباطها 

اأن  يجب  التي  العمومية  اخلدمة  لتح�سني  وهذا  وامللفات، 

تقدمها م�سالح الق�ساء.

له  ي�سهد  الذي  الوزير  �سخ�س  يف  م�سكورة  والوزارة 

اإىل  املقدمة  الوثيقة  خالل  من  املجال،  هذا  يف  بالجتهاد 

اطلعنا  ف�سول،  و5  مادة   19 على  واملحتواة  املوقر  جمل�سنا 

من خاللها على النية ال�سادقة للو�سول بهذه املوؤ�س�سة اإىل 

التي  ر�سالتها  وقد�سية  رمزيتها  خالل  من  اجلميع،  احرتام 

تطوير  خالل  من  وهذا  ال�سبهات،  كل  عن  منزهة  تبقى 

اآلياتها واقرتابها من املواطن التي يراها، كما ل يخفى علينا، 

م�سدر حمايته.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة،

دعم  اإىل  ـ  الإ�سارة  �سبقت  كما  ـ  جاء  القانون  هذا  اإن 

اجلهود ال�سابقة يف جمال اإ�سالح العدالة التي ل تعني فقط 

ت�سريع القوانني والتنظري لها، بل اإ�سالح العدالة هو ت�سهيل 

متحجرا  الن�س  ليبقى  حتى  املواطن،  من  وقربها  فعاليتها 

جاء  اجلديد  ولعل  املقيتة،  البريوقراطية  تخنقها  والأحكام 

ن�سو�سه  اأن جتد  نتمنى  الذي  القانون  من خالل ن�س هذا 

اللذين  الأ�سا�سيني  املو�سوعني  اأق�سد  املواطن،  اإىل  طريقها 

اأ�سار اإليهما ال�سيد ممثل احلكومة واملتمثلني يف اإر�سال الوثائق 

واملحررات الق�سائية بطريقة اإلكرتونية وكذا ا�ستخدام تقنية 

املحادثة املرئية عن بعد يف الإجراءات الق�سائية.

اأن ع�سرنة العدالة يف اجلزائر بداأت قبل  اأق�سد كذلك 

ذلك، من خالل الق�ساء على الكثري من مظاهر البريوقراطية 

عموما  وجيز،  ظرف  يف  ق�سائية  وثائق  ا�ستخراج  وت�سهيل 

فاإن اإجراءات كهذه والتي حملها هذا القانون، ل ميكن لها 

توظف  ومزيدا من الحرتافية، حني  الإ�سافة  تقدم  اأن  اإل 

التقنيات التكنولوجية وجديد الإعالم والت�سال.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة،

هذا  على  القائمني  نية  يف  واحدة  حلظة  ن�سك  ل  اإننا 

هذا  العريقة يف  الدول  م�سف  اإىل  به  الو�سول  القطاع، يف 

ال�سادقة  الإرادة  وجوب  على  دائما  نوؤكد  اأننا  غري  ال�ساأن، 

واملبنية على الإخال�س وحب املهنة، كما نوؤكد على املتابعة 

املتوا�سلة لنوؤ�س�س تقاليد نورثها لالأجيال القادمة، خا�سة يف 

قطاع ح�سا�س كقطاع العدالة.

اإن الأحكام التي ت�سمنها هذا القانون �ست�سيف للقطاع 

عرفتها  التي  ال�ساملة  الإ�سالحات  ظل  يف  اأخرى،  لبنة 

اأخرى  اإ�سالحات  اإىل  اإ�سافة  وملحقاتها،  اجلزائرية  العدالة 

م�ست موؤ�س�سات ذات �سلة باملواطن اجلزائري يف منا�سبات 

اجلديدة،  الإجراءات  من  الزخمة  هذه  اأن  ذلك  �سابقة، 

التي  الدول  م�سف  اإىل  كاجلزائر  بدولة  يدفع  اأن  �ساأنه  من 

الإ�سافة  وتقدم  الوقت،  ذات  يف  واملواطنة  مواطنيها  حترتم 

واآلياتها،  العدالة  وتطوير  وحقوقه  الفرد  حرية  ميادين  يف 

كله  ذلك  يرافق  اأن  �ضرط  القطاع،  ع�ضرنة  على  وحتر�ص 

تكوين م�ستمر وتقريب هذا الإجناز من املواطن حمور هذه 

اإعالمية حت�سي�سية  واأيام  ن�سريات  الإ�سالحات، عن طريق 

تقوم بها املوؤ�س�سة.

قدر  نلتم�س  فاإننا  ولأهميته،  القطاع  هذا  وحل�سا�سية  اإنه 

الأخري  هذا  بها  يتمتع  التي  الرمزية  على  احلفاظ  الإمكان 

تلك  القانون،  وردت يف  التي  الثانية  بالنقطة  الأمر  ويتعلق 

املتعلقة باملحادثة املرئية عن بعد، كما نتمنى األ تغطي هذه 

التي  الب�سيطة  الق�سايا  بع�س  طبعا  بها  املرحب  الع�سرنة 

تواجه املواطن والتي يدفع ثمنها ـ لالأ�سف ـ خللل وقع لي�س 

حكم  بعد  بال�ستئناف  الإ�سعار  ت�سلمه  كعدم  فيه  يد  له 

ب�سار،  ب�سجن  حاليا  م�سجون  ل�سيخ  منوذج  ولدي  �سادر، 

األتم�س من ال�سيد الوزير النظر يف اأمره.

بها  يقوم  التي  اجلبارة  باملجهودات  نهيب  فاإننا  عموما، 

هذا القطاع ل�سالح الق�ساء والعدالة اجلزائرية، خا�سة ال�سق 

املتعلق بالإ�سالحات الأخرية، يف �سوء برنامج ال�سيد رئي�س 

اجلمهورية والتي ت�سب جميعها ل�سالح املواطن.

ذلكم هو م�سمون هذه املداخلة و�سكرا للجميع.

القادر  عبد  ال�سيد  لكم  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�شة  ال�شيدة 

بن �سامل؛ ومن هذا املنرب اأ�سم �سوتي اإليكم للرتحم على 

مطلع  اأو  املا�سية  ال�سنة  نهاية  �سواء يف  غادرونا،  الذين  كل 

هلل  اإنا  ومواطنني،  واإطارات  جماهدين  من  اجلديدة،  ال�سنة 

واإنا اإليه راجعون.

فلتتف�سل  طبة،  بن  حممد  ال�سيد  اإىل  الكلمة  واأحيل 
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م�سكورا.

الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم  طبة:  بن  حممد  ال�شيد 

وال�سالة وال�سالم على النبي الكرمي.

�سلى  اخللق، حممد  �سيد  مبيالد  اأهنئكم جميعا  بداية، 

اهلل عليه و�سلم الذي قال فيه ربه »واإنك لعلى خلق عظيم« 

وقال فيه ح�سان: 

واأجمل منك مل تر قط عيني

           واأح�سن منك مل تلد الن�ساء 

خلقـت مبـراأ مـن كل عيـب

       كاأنـك قد خلقـت كمـا ت�ســـاء

لنا  اأن يكون  واأ�ساأل اهلل  بالعام اجلديد  بتهنئتكم  واأثني 

ل علينا.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة الفا�سلة،

والوفد  الفا�سل  الأختام  حافظ  العدل،  وزير  معايل 

املرافق له،

ال�سيد معايل وزير العالقات مع الربملان الكرمي،

زميالتي، زمالئي اأع�ساء جمل�س الأمة املوقر،

اأ�سرة الإعالم الكرام،

احل�سور الكرمي،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ع�سرنة  اإىل  الرامي  القانون  م�سروع  على  الطالع  بعد 

اأن  اإل  التي ل ميكن  الإيجابيات  مل�سنا جملة من  العدالة، 

نثمنها، كونها ت�سب مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف �سالح املواطن، 

القائمني على  وي�سهل عليه وعلى  العدالة  ثقته يف  يعزز  مما 

القطاع كثريا من الإجراءات، وهو الأمر الذي يزيل عنهم 

كثريا من الغنب وبع�س ال�سيق واحلرج الذي كانوا يعانونه، 

لقد جاء هذا القانون وهو يحمل يف طياته:

ـ الرتقاء بالعمل املركزي لوزارة العدل وتي�سريه واإدخال 

نوع من الرتياح على القائمني عليه.

قطاعات  خمتلف  بني  وتي�سريه  التوا�سل  ت�سهيل  ـ 

العدالة.

ـ ت�سريع وترية العمل يف حتقيق العدالة.

ـ ات�ساع ف�ساء التعامل بني املواطن والعدالة.

ـ ترقية اخلدمات والإجراءات، مما يوؤثر اإيجابا على القطاع 

وعالقته بالقطاعات الأخرى خا�سة ذات ال�سلة.

من  املواطن،  عند  والطماأنينة  الثقة  من  نوعا  ي�سع  اإنه  ـ 

واحليطة  وال�سرية  والثقة  ال�سمان  على  مواده  تاأكيد  خالل 

وغريها من الإجراءات التطمينية.

متالعب  لكل  الرادعة  اجلزائية  الأحكام  ت�سمنه  ـ 

بالت�سهيالت التي جاء بها.

نوؤكد  ـ  الوزير  رئي�سة اجلل�سة، معايل  ـ �سيدتي  ومن هنا 

تثميننا لهذا القانون ون�سكر الذين �سهروا عليه من خمتلف 

املواقع، حتى ي�سل اإلينا يف هذا ال�سكل، لكن هذا كله ل 

مينعنا اأن ن�سهم باملالحظات التالية:

الأجل  متديد  عن  امل�سروع  هذا  من   12 املادة  حتدثت 

�سبب خارج عن  املوايل، يف حالة وجود  اليوم  اإىل  املحدد 

التي  القاهرة  الأ�سباب  ببع�س  اأفدمتونا  فهال  املر�سل،  اإرادة 

مدى  اأي  واإىل  املر�سل؟  اإرادة  عن  خارجة  تعترب  اأن  ميكن 

يعترب املر�س وال�سفر وغريهما اأ�سبابا قاهرة؟

الإيجابية  الأفكار  من  كثري  الع�سرنة  بكلمة  اإلت�سق  

الأفكار  تلك  هي  هناـ  بالطبع  ـ  يعنينا  والذي  وال�سلبية؛ 

نريدها  التي  الع�سرنة  لت�سور  ن�ستلهمها  التي  الإيجابية 

ومرورا  التعليم  من  بدءا  قطاعاتنا،  خمتلف  يف  ونن�سدها 

بقطاع العدالة وقطاع ال�سحة وانتهاء بالقطاعات الرتفيهية.

الع�سرنة  فاإن  للع�سرنة،  الإيجابية  املفاهيم  هذه  من 

املدنية  اإىل  التقليدية  احلياة  ومن  ال�سلوك  النتقال من  هي 

الأمام  اإىل  املثمر  احلراك  مفاهيمها  من  اأن  كما  املتح�سرة، 

ومن مفاهيمها اأي�سا اأن نعي�س ع�سرنا بل اأف�سل مايف ع�سرنا.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة، 

معايل الوزير، 

احل�سور الكرام،

مبا  الع�سرنة،  اأن  ن�ستخل�س  املفاهيم،  بالوقوف على هذه 

يف ذلك ع�سرنة العدالة، ل تتوقف على اجلانب ال�سكلي، 

عمق  يف  ولكنها  جديدة،  منطية  �سورا  يفرز  الذي  املادي، 

املواريث  من  تعتقنا  اأن  ت�ستطيع  التي  تلك  هي  حقيقتها 

الذهنيات  يف  ثورة  وتفرز  املتخلفة  ال�ساذجة  الجتماعية 

اإطار  العدل يف  وزارة  فكرت  فهل  ال�سلوك،  مبظاهر  وترتقي 

الع�سرنة:

اأ ـ اأن ت�سرح برناجمها وخطة عملها واآفاقها امل�ستقبلية يف 

هذا املجال للمواطنني، من خالل و�سائل الإعالم والأيام 

الدرا�سية والأبواب املفتوحة على العدالة حتى يواكبوها يف 

م�سريتها؟

ال�سورة  تغري  اأن  الع�سرنة،  اإطار  يف  فكرت،  هل  ـ  ب 
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عامة،  ب�سفة  العدالة  ورجل  للقا�سي  التقليدية  النمطية 

وتبدله عن تلك ال�سورة املخيفة املنقب�سة التي طغت عليها 

املن�سرح  ال�سهل،  القا�سي  ب�سورة  اإىل درجة اخلوف  الهيبة 

�سفة  جتعل  �سورة  طمع،  غري  يف  بالقرتاب  يغري  والذي 

اجلمال ممتزجة فيه ب�سفة اجلالل؟ وتلكم هي �سفة العدل 

التي نن�سده وميثله.

ج ـ من الع�سرنة ـ معايل الوزير ـ اأن يحمل القائم على 

يف  معتربا  وزادا  النف�سية  العلوم  من  كبريا  ر�سيدا  العدالة 

الربجمة الع�سبية وكل ما يدخل يف التنمية الب�سرية؛ وهي 

اأن  تنوي  ماذا  اأو  الوزارة،  فعلت  فماذا  الع�سر،  علوم  اأبرز 

تفعله يف هذا املجال، حتى ت�سل بالقائمني يف قطاع العدالة 

اإىل اأعلى م�ستويات العطاء التي جتعلهم يقدمون اأف�سل مايف 

ع�سرهم؟

�سيدتي رئي�س اجلل�سة، 

معايل الوزير، 

زميالتي، زمالئي،

بع�س هذه الت�ساوؤلت كان ميكن اأن تكون �سوؤال �سفويا، 

مبو�سوع  الت�ساوؤلت  هذه  ل�سلة  اغتنمتها  فر�سة  ولكنها 

املناق�سة، اأثرتها عمال يف اأن ن�ستكمل ال�سورة التي نن�سدها 

من وراء ع�سرنة العدالة.

يف اخلتام، اأمتنى اأن تكون هذه اخلطوة الطيبة من وزارة 

ع�سرنا  يف  ماي�سمى  نحو  الواعدة  الوترية  من  جزءا  العدل 

»احلكومة الإلكرتونية« التي و�سل اإليها الكثري من البلدان 

والتي جت�سد الع�سرنة يف اأبهى �سورها واأعلى مظاهرها.

ال�سيد  اإىل  �سكوانا  نرفع  اأن  اخلتام،  ختام  طي  ويبقى 

هذا  غالبية  مطلب  مازال  العدل  اأن  ملعاليه  ونوؤكد  الوزير، 

من  الكثري  ويف  عندنا،  مازال  ـ  لالأ�سف  ـ  ولكن  ال�سعب، 

الأحيان، املواطن ال�سالح �ساحب املبداأ وحامل الف�سيلة، 

يعي�س ومي�سي خائفا يرتقب، بينما الذين احرتفوا الإجرام 

كل  رغم  واأننا  ي�سحكون،  �سلحوا  الذين  من  مازالوا 

مازلنا  اأعوانكم  ومن  منكم  وامل�سكورة  املبذولة  املجهودات 

ن�سطدم بوقائع مرة، جعلتنا ونتمنى اأّل نن�سى قول جربان:

والعدل يف الأر�س يبكي اجلن لو �سمعوا

      به وي�ست�سحك الأموات لو نظروا

ف�سـارق الزهـر مذمـوم وحمتقـر

             و�سارق احلقل يدعى البا�سل اخلطر

وقاتـل النفـ�س مقتول بفعلته

     وقاتل الـروح ل تـدري بـه الب�سر

�سكرا لكم على كرم الإ�سغاء وال�سالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته.

طبة  بن  حممد  لل�سيد  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�شة  ال�شيدة 

وخلليل جربان على هذه ال�ساعرية والطرح املميز، والكلمة 

الآن لل�سيد اإبراهيم بوحلية، فليتف�سل م�سكورا.

ال�شيد اإبراهيم بوحلية: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة الفا�سلة،

معايل ال�سيد وزير العدل، حافظ الأختام الفا�سل،

معايل ال�سيد وزير العالقات مع الربملان الفا�سل،

زميالتي الف�سليات، زمالئي الأفا�سل.

يف حقيقة الأمر، مل يكن لدي تدخل ولكن ملا راأينا باأن 

عدد املتدخلني قليل، كتبت هذا التدخل ال�سريع املخت�سر؛ 

ومناق�سته،  درا�سته  ب�سدد  نحن  الذي  الن�س  باأن  �سك  ل 

وا�ستغالل  الع�سر  مواكبة  اإىل  تهدف  اإيجابية،  لبنة  هو 

التكنولوجيات احلديثة واملعاجلة الآلية للمعطيات والبيانات، 

واأ�سدقكم القول باأن هذا ماكنا ن�سبو اإليه يف بداية عملنا يف 

الق�ساء، منذ ال�ستقالل كق�ساة وكمواطنني جزائريني.

عن  للغنب  ورفعا  الق�سائية  الإجراءات  لثقل  تخفيفا 

توجيه  اإىل  اجلمهورية  رئي�س  بفخامة  اأدى  ما  هو  املواطن، 

العدالة  قطاع  اإ�سالح  برنامج  لتنفيذ  الكبري  الدولة  اهتمام 

ميدانيا، وقد جت�سد ذلك فعال من خالل ال�سعي اإىل جرد 

ال�سارية  الت�سريعية  للن�سو�س  �ساملة  ومراجعة  وحتليل 

ت�ساير  تعد  التي مل  الأحكام  تخلي�سها من  ق�سد  املفعول، 

جهة،  من  املجتمع  ي�سهدها  التي  والتغيري  التطور  حركية 

مرافق  بت�سيري  ال�سلة  ذات  الت�سريعية  الرت�سانة  وحتيني 

تعالج  جديدة،  وقانونية  ت�سريعية  ن�سو�س  واإ�سدار  الق�ساء 

موا�سيع مل يتطرق اإليها الت�سريع احلايل من جهة اأخرى.

اإن �سيا�سة القطاع هذه تنطلق من قناعة اأن اإ�سالح العدالة 

الأهداف  بلوغ  ق�سد  ومتكامال،  �سامال  يكون  اأن  ينبغي 

املن�سودة واملتمثلة اأ�سا�سا يف تعزيز دولة القانون، دولة احلق 

والقانون وتكري�س احرتام احلقوق واحلريات وجعل العدالة 

قطاع  اأهمية  اإىل  وبالنظر  الغر�س  لهذا  اجلميع،  متناول  يف 

اأ�سا�س  باعتبارها  املجتمع،  �سوؤون  وتنظيم  العدالة يف �سبط 
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امللك ون�ساطاته املختلفة، فقد حظي بح�سة الأ�سد يف �سن 

القوانني ومراجعتها يف هذه ال�سنوات الأخرية.

من خالل تفح�سي مل�سمون مواد هذا الن�س، يتبني اأنه 

يتناول م�ساألتني اأ�سا�سيتني:

ـ تبادل خمتلف الوثائق ال�سادرة عن اجلهات الق�سائية 

الإلكرتونيني  والت�سديق  والتوقيع  الإلكرتونية  الطرق  عرب 

ل�ستعمالهما  الالزمة  والقانونية  ال�سرعية  احلجة  ملنحهما 

بدل الوثائق الورقية.

ـ ا�ستعمال  تقنية املحادثة املرئية عن بعد يف الإجراءات 

الق�سائية واملحاكمة، بغر�س ت�سهيل العمل الق�سائي، وهو 

للغنب  رفعا  الإجراءات  اأكرث  من  يعترب  ـ  لعمري  ـ  اإجراء 

ل�سرعة الف�سل يف الق�سايا، وت�سهيل  للوقت وربحاً  وتوفرياً 

املواطن  كاهل  تثقل  كانت  التي  الوثائق  هذه  ا�ستخراج 

يف  بال�سنوات  الق�سايا  وتبقى  التقا�سي  اإجراءات  وتطيل 

هذه املحاكم.

اأمثل  با�ستعمال  الق�سائية  الإجراءات  حتديث  اإن 

يعد  والت�سال  لالإعالم  احلديثة  والتكنولوجيا  للمعلوماتية 

قفزة نوعية ويف نف�س الوقت قاعدة قانونية للوثائق الإلكرتونية 

القطاع، وهم م�سكورون  ت�سيري  القائمني على  حت�سب على 

جّداً  الإيجابي  التطوير  ينكر  اأن  ميكن  ول  يبذلونه  ما  على 

احلا�سل يف قطاع العدالة، يف هذه املدة الأخرية يف مرافق 

العدالة، اإل جاحد.

لدي بع�س املالحظات وال�ستف�سارات اأي�ساً اأود تقدميها 

من خالل تدخلي هذا: 

التبليغ  مبهام  املكلفني  الق�سائيني  الأعوان  دور  هو  ما  ـ 

التكنولوجيا  مواكبة  يف  الق�سائي  املح�سر  مثل  والتنفيذ، 

احلديثة والدخول نحو الع�سرنة؟ هل يخ�سعون اإىل تكوين؟ 

لوزارة  املركزي  املعلوماتي  النظام  ب�سبكة  يربطون  وهل 

العدل املن�سو�س عليه يف هذا امل�سروع؟ واإذا كان اجلواب 

املعلومات  واأمن  و�سرّية  �سالمة  يكون �سمان  بنعم، فكيف 

والبيانات؟

ـ هل يتم التخلي وال�ستغناء الكلي عن الوثائق والدعائم 

الورقية، كالتبليغات والإخطارات وتبادل العرائ�س واإر�سال 

ك�سند  تبقى  اأو  الق�سائية  والأوامر  والت�سخريات  الوثائق 

و�سمان للمعني لإظهارها وقت احلاجة؟

ـ اإن مواد هذا امل�سروع يتعني اأن تواكبها اأي�ساً تعديالت 

تن�سب على قانون الإجراءات املدنية والإدارية وكذا قانون 

الإجراءات اجلزائية التي تعالج مو�سوع الع�سرنة.

باأنه  اأعتقد  املعلوماتية،  املنظومة  تاأمني  يخ�س  فيما  ـ 

يجب الت�سدي لكل اخرتاق اأو قر�سنة، لأنه حتى الأنظمة 

الكربى  الدول  من  كثري  اأو  ال�سركات  الأمنية يف كربيات 

تخدع من طرف القرا�سنة، وهل تطبيق هذا القانون مرتبط 

ميدانيا باآجال حمددة؟

املحدد  القانون  مب�سروع  مرتبط  القانون  هذا  ن�س  هل 

الإلكرتوين  والت�سديق  بالتوقيع  املتعلقة  العامة  للقواعد 

�سلة  له  كان  فاإذا  جل�ستنا؟  يف  درا�سته  ب�سدد  نحن  الذي 

م�سروع  تقدمي  يتم  ثم  عليه،  امل�سادقة  تتم  اأن  الأجدر  فمن 

قانون ع�سرنة العدالة.

يف الأخري، لدي ت�ساوؤلن، فمن خالل �سماعنا للتقرير 

التمهيدي املعدل من قبل اللجنة املخت�سة وحول مو�سوع 

اأنها  الوزير  معايل  رد  جاء  بعد،  عن  املرئية  املحادثة  تقنية 

تتعلق بق�ضايا اجلنح فقط، فلماذا مت ح�ضر هذا الإجراء يف 

اجلنح دون غريها؟

التقنيات  اأن  اللجنة  تقرير  يف  ورد  لقد  مالحظة،  ثاين 

بالأمر،  املعني  مبوافقة  مرتبطة  القانون  هذا  عليها  ن�س  التي 

وعلى ما اأظن اأن املوافقة تعني تقنية املحادثة املرئية عن بعد 

يف مواد اجلنح فقط، ول تعني جممل التقنيات الواردة يف 

م�سروع القانون.

يف الأخري، ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة، اأنوه �سخ�سياً بالإجنازات 

اخلدمة  وحت�سني  والع�سرنة  التكوين  يف  القطاع  حققها  التي 

هذه  جاءت  والذي  املواطن  عن  الغنب  ورفع  وت�سريعها 

وزير  معايل  عليه  ي�سكر  ما  وهو  خدمته،  يف  الإ�سالحات 

العدل، حافظ الأختام، والقائمني على هذا القطاع، بالنظر اإىل 

تخ�س�سهم ودللتهم به، وخري دليل على هذا امل�سروع القانون 

�سي�ساهم       والذي  اجلل�سة  مناق�سته يف هذه  ب�سدد  الذي نحن 

نوعية  وحت�سني  الق�سائي  العمل  ت�سهيل  يف  ـ  لحمالة  ـ 

اأ�سكركم على ح�سن ال�ستماع،  اخلدمات املقدمة للمواطن، 

�سكراً لل�سيدة رئي�سة اجلل�سة.

بوحلية؛  اإبراهيم  لل�سيد  �سكراً  اجلل�شة:  رئي�شة  ال�شيدة 

اأهل  واأنتم  التدخل  هذا  من  حترمونا  مل  لأنكم  خا�سة 

اخت�سا�س باعتباركم رجل ق�ساء.

الكلمة املوالية لل�سيد عمار الطيب، فليتف�سل م�سكوراً.
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اجلل�سة؛  رئي�سة  لل�سيدة  �سكرا  الطّيب:  عمار  ال�شيد   

ب�سم اهلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة،

معايل وزير العدل، حافظ الأختام،

معايل وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي،

اأ�سرة الإعالم،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ومبنا�سبة  اجلديدة  امليالدية  ال�سنة  ومبنا�سبة  البداية،  يف 

اجلزائري  ال�سعب  واأهنئ  اأهنئكم  ال�سريف  النبوي  املولد 

وكل عام واأنتم واجلزائر بخري. 

اأول، �سكراً لل�سيد الوزير على عر�سه ون�سكر اأي�ساً جلنة 

العمل  على  الإن�سان  وحقوق  والإدارية  القانونوية  ال�سوؤون 

الذي قامت به.

احلديثة  للتكنولوجيات  املت�سارع  التطور  اأن  �سك  ل 

وارتباطها بكل جمالت احلياة وما وفرته من و�سائل متعددة 

للتوا�سل، يجعل من ا�ستخدامها يف كل مناحي احلياة اأمراً 

هام  ب�سكل  العامة  املوافق  حت�سني خدمات  ولعل  �سرورياً، 

التطورات  مع  تتالءم  حتى  خا�س  ب�سكل  الق�ساء  ومرفق 

احلديثة، �سواء يف �سري هذا  املرفق اأو يف تعامله مع املواطنني 

كل  من  التقليل  بهدف  الق�سائية،  الإجراءات  يف  وحتى 

ملبداإ  وحتقيقاً  احل�سا�س  املرفق  هذا  يواجهها  التي  املعوقات 

احلق يف الو�سول اإىل العدالة.

قبل عر�س م�سروع القانون الذي هو بني اأيدينا، يف اإطار 

توجيهات فخامة رئي�س اجلمهورية وتو�سيات اللجنة الوطنية 

بخطواٍت  قامت  اأن  العدل  لوزارة  �سبق  العدالة،  لإ�سالح 

هامة يف هذا املجال، نذكر منها على اخل�سو�س: 

من   العدالة  موظفي   لتمكني  لالأنرتنت  اأر�سية  اإجناز  ـ 

الو�سول اإىل املعلومة.

قانونية  معلومات  يقدم  اإلكرتوين  موقع  اإ�ستحداث  ـ 

للمواطنني.

الت�سال  لت�سهيل  العدالة،  قطاع  الأنرتانت يف  تطوير  ـ 

الداخلي بني موظفي العدالة والعمل امل�سرتك بني خمتلف 

امل�سالح.

الوثائق  من  املتخ�س�سني  لتمكني  للقانون  بوابة  اإجناز  ـ 

املتعلقة مبختلف اأنواع الت�سريع والجتهاد الق�سائي.

ومنح  لإعداد  العدلية،  لل�سوابق  وطني  مركز  اإن�ساء  ـ 

�سحيفة ال�سوابق العدلية ب�سرعة وفعالية.

مرفق  لع�سرنة  والرامي  الطموح  الربنامج  لهذا  وتكملة 

دون  ـ  �سي�سكل  الذي  القانون  هذا  م�سروع  ياأتي  الق�ساء، 

التكنولوجيا  ا�ستخدام  كيفية  لتبيان  قانونيا  اإطارا  ـ  �سك 

احلديثة يف مرفق الق�ساء، وذلك من خالل:

يف  الإلكرتونية  الطرق  عرب  الوثائق  وتبادل  اإر�سال  ـ 

التي  ال�ضروط  حتديد  مع  الدعائم،  من  بدًل  الإجراءات 

�سحتها  من  التحقق  وكيفية  و�سالمتها  موثوقيتها  ت�سمن 

والت�سديق  التوقيع  اإىل  اإ�سافة  اأ�سدرتها،  التي  اجلهة  ومن 

الإلكرتونية  الدعائم  على  ال�سرعية  لإ�سفاء  الإلكرتونيني 

اأثناء اإر�سال الوثائق.

ـ اإ�ستعمال تقنية املحادثة املرئية عن بعد يف الإجراءات 

الق�سائية واملحاكمة.

يواكب  الق�ساء  مرفق  من  �سيجعل  هذا  كل  اأن  نتمنى 

من  جملة  وحتقيق  العامة  املرافق  تعرفها  التي  التطورات 

الأهداف، نذكر منها على اخل�سو�س:

ـ حت�سني م�ستوى اخلدمات والتقليل من البريوقراطية.

ـ تر�سيد النفقات التي كانت تتطلبها اخلدمات التقليدية.

ـ حتقيق ال�سرعة والفعالية للخدمات املقدمة.

ـ حتقيق ال�سفافية يف عالقة املوطن مع قطاع العدالة.

العدل، حافظ  وزير  معايل  اأطلب من  الذي  والن�سغال 

الأختام اأن يتطرق اإليه بالتف�سيل هو كرثة الق�سايا املودعة 

لدى املحكمة العليا والوقت الطويل الذي ي�ستغرق للف�سل 

فيها وخا�سة الق�سايا التي مت�س ال�سالح العام.

ويف الأخري، اإن هذا امل�سروع الطموح يتطلب باملوازاة معه 

تدارك التاأخر امل�سجل يف ا�ستعمال تكنولوجيات الإعالم 

باإي�سالها  وذلك  الأنرتنت،  �سبكة  منها  خا�سة  والت�سال، 

اإىل كامل جهات الوطن، مع �سمان التدفق املالئم لإجراء 

الت�سالت وتبادل  املعلومات بكل اأريحية.

�سكراً على ح�سن ال�ستماع وال�سالم عليكم.

ال�شيدة رئي�شة اجلل�شة: وعليكم ال�سالم، �سكراً لل�سيد 

لل�سيد مو�سى متدارتازة،  الكلمة الآن  اأحيل  الطّيب؛  عمار 

تف�سل م�سكورا.

بعد  اجلل�سة،  رئي�سة  لل�سيدة  �سكراً  متدارتازة:   ال�شيد 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم؛
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ال�سيد وزير العدل، حافظ الأختام،

ال�سيد وزير العالقات مع الربملان،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة،

اأ�سرة الإعالم،

ال�سالم عليكم،

اأزول فالون.

بعد قراءتنا مل�سروع قانون ع�سرنة العدالة املقرتح علينا، 

 19 من  متكون  م�سروع  وهو  عليه،  امل�سادقة  اأجل  من 

املنظومة  اإحداث  اإىل  يهدف  ف�سول،   5 على  موزعة  مادة، 

بالقيام بالإ�سهاد  املعلوماتية املركزية لوزارة العدل، لت�سمح 

على �سحة الوثائق الإلكرتونية وتعزيز ال�سفافية يف اخلدمات 

عرب  الوثائق  وتبادل  اإر�سال  مع  العدالة،  قطاع  يوؤديها  التي 

املحادثة املرئية عن بعد يف الإجراءات الق�سائية واملحاكمة.

�سيدتي رئي�سة اجلل�سة،

ال�سيد الوزير،

اأما نحن فنظرتنا يف هذا امل�ضروع املقرتح تكمن يف النقاط 

التالية:

الت�سديق  مثل  العدالة  الع�سرنة يف  و�سائل  اإدراج  اإن  ـ 

ل  لوحدها  الع�سرنة  لكن  به،  مرحب  �سيء  الإلكرتوين 

من  العدالة  ا�ستقاللية  وتعترب  العدالة،  ل�ستقاللية  تكفي 

ال�سلطات  بني  للف�سل  اأ�سا�سيا  ا 
ً
عن�سر التنفيذية  ال�سلطة 

الذي ميهد لبناء دولة القانون.

يف  الأ�سا�سية  الركائز  اإحدى  العدالة  ا�ستقاللية  اإن  ـ 

وعلى  القانون؛  دولة  وتكري�س  احلقيقية  الدميقراطية  اإر�ساء 

انتخاب  اإىل  اللجوء  وكذا  القا�سي  ا�ستقاللية  يتطلب  هذا 

اأع�ساء املجل�س الأعلى للق�ساء من طرف زمالئهم يف املهنة.

�سّيدتي رئي�سة اجلل�سة، 

ال�سيد الوزير، 

اإن عملية الع�سرنة ل تتوقف على تطوير وتوفري و�سائل 

ـ  نظرنا  يف  ـ  مرتبطة  لكنها  فح�سب،  وتنظيم  جديدة  تقنية 

ع�سرنة  م�سار  يف  هاما  دورا  يلعب  الذي  الب�سري  بالعن�سر 

قطاع العدالة؛ وهذا ل يكتمل اإل بنظام دميقراطي �سفاف 

وتوزيع  للق�ساة  املهني  امل�سار  ومتابعة  ت�سيري  يف  وعادل 

املوارد الب�سرية، بطريقة عقالنية، فعلى هذا الأ�سا�س نطلب 

التعجيل يف و�سع خريطة ق�سائية ت�سمن جناعة كل  منكم 

املوؤ�س�سات الق�سائية والإدارة العدلية.

ال�سيد الوزير، 

املنظومة  بتح�سني  املعنية  الأطراف  كل  التزام  �سرورة 

املعلوماتية املركزية، لتفادي الوقوع يف ت�سليط اأحكام جزائية 

لأ�سباب  تخطئ  التي  املجتمع  من  معينة  فئة  جتاه  وعقابية، 

كثرية ومنها الف�سولية وظاهرة الغ�س... اإلخ.

�سيدتي رئي�سة اجلل�سة، 

ال�سيد الوزير، 

ل بد من اإعادة العتبار للتكوين املقدم للق�ساة وذلك 

املعطيات  مع  يتما�سى  وم�ستدام،  ع�سري  تكوين  بتوفري 

العاملية والدولية.

�سيدتي رئي�سة اجلل�سة، 

ال�سيد الوزير، 

العمل  ق�سايا  مل�ساكل  املنا�سبة  احللول  اإيجاد  �سرورة 

اإىل  العدالة  ق�سر  من  امل�ستويات،  جميع  على  املتاأخرة 

املحكمة العليا.

ق�سايا  وحماكمة  بدرا�سة  التعجيل  ذلك،  اإىل  �سف 

الف�ساد، وذلك يف اإطار ا�سرتاتيجية وطنية، قائمة على عدالة 

ع�سرية، وبالتايل الو�سول اإىل حتقيق خدمة عمومية متطورة، 

وبهذا ميكن اأن نقل�س من م�سكلة البريوقراطية.

ويف اخلتام ـ �سيدتي رئي�سة اجلل�سة، ال�سيد الوزير ـ نقول 

اإن للعدالة وزناً كبرياً ملا حتمله من عنا�سر ت�سعى من خاللها 

ت�سكل  بدورها  التي  وحقوقه،  الإن�سان  كرامة   احرتام  اإىل 

اإليها  ت�سبو  التي  القانون  دولة  لتكري�س  اأ�سا�سية  مكونات 

جميع الأمم املتح�سرة؛ و�سكراً ثامنريث. 

لل�سيد مو�سى  ال�شيدة رئي�شة اجلل�شة: ثانيمرث، �سكراً 

متدارتازة؛ والكلمة الآن لل�سيد ح�سني �سعيدي، فليتف�سل.

ال�شيد ح�شني �شعيدي: �سكراً لل�سيدة رئي�سة اجلل�سة؛ 

ب�سم اهلل واحلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة،

معايل وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل احلكومة، 

معايل وزير العالقات مع الربملان،

اأخواتي، اإخواين اأع�ساء جمل�س الأمة،

اأ�سرة الإعالم،

ال�سادة احل�سور،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
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قطاع  بع�سرنة  اخلا�س  اأيدينا،  بني  هو  الذي  القانون  اإن 

اإ�سالح العدالة اجلزائرية  العدالة، هو خطوة هامة يف م�سار 

الذي بداأه فخامة رئي�س اجلمهورية منذ 2001.

التكنولوجيات  والتكييف مع ع�سرنة  الأداء  اإن حت�سني 

وال�ستغالل اجلّيد للمعلوماتيات، ل �سك اأنه يعود بالفائدة 

املتقا�ضني  على  وبال�ضرورة  القا�ضي،  ون�ضاط  عمل  على  

واملواطنني ب�سفة عامة.

معايل الوزير، 

كلنا يعلم اأنكم قبل اأن توّلوا رئا�سة وزارة العدل مار�ستم 

العدالة  لإ�سالح  املتحم�سني  من  وكنتم  الق�ساء،  مهنة 

فا�ستقاللية الق�ساء، وال�سوؤال ـ معايل الوزير ـ موجه اإليكم 

كنتم  ما  لتحقيق  ال�سحيح  الطريق  يف  اأنتم  هل  �سخ�سيا: 

تدافعون عنه؟

التي  الإ�سالحات  من  جزء  هي  العدالة  ع�سرنة   اإن 

هو  اعتقادنا  يف  العدالة  وع�سرنة  للقطاع؛  الدولة  با�سرتها 

املحور الأخري من  الإ�سالحات، ولذا بات من ال�سروري 

البحث يف نوعية الإ�سالحات التي تدعم بها هذا القطاع، 

وزارتكم  با�سرتها  التي  الإ�سالحات  ا�ستجابت  فعاًل  وهل 

لتطلعات املواطنني، وبوجود عدالة م�ستقلة ي�سعر املتقا�سي 

بالأمان من خالل مو�سوعية الأحكام الق�سائية؟ 

بالتح�سنات  ن�سيد  العمل،  وظروف  الهياكل  بخ�سو�س 

وظروف  وجتهيزات  هياكل  من  القطاع،  هذا  عرفها  التي 

التي  املواطنني  ل�ستقبال  هياكل  وكذا  املالئمة،  العمل 

تتما�سى واملقايي�س الدولية، بالإ�سافة اإىل زيادة عدد املحاكم 

والق�ساة، وهذا بف�سل الدعم والإرادة ال�سيا�سية للدولة يف 

حت�سني خدمة هذا املرفق.

ـ  الإ�سالح  هو  هذا  و�سركاءه،  القا�سي  يخ�س  فيما  اأما 

عميقة  حت�سينات  يعرف  مل  لالأ�سف  لكنه  ـ  الوزير  معايل 

فيه  تتوفر  اأن  يجب  القا�سي  اأداء  حت�سني  لأن  وجوهرية، 

عدة عوامل، حتى نتمكن من تكري�س ا�ستقاللية الق�ساء، 

اإىل نوعية التكوين، طبقاً  ال�سيا�سية، بالإ�سافة  منها الإرادة 

للمقايي�س واملعايري العاملية املعمول بها يف هذا املجال.

ن�سمن  النخبة، حتى  تكوين  العتماد على  كما يجب 

اجلودة والنوعية والحرتافية يف الأحكام؛ ويف ذات ال�سياق 

ـ معايل الوزير ـ يجب احلد من معاناة القا�سي من ال�سغط 

ال�سغوطات  من  القا�سي  وحترير  امللفات  وكرثة  العمل  يف 

واحلد كذلك من  القا�سي،  تعيق عمل  التي  والإكراهات 

ول  القوانني  مع  تتوافق  ل  التي  والتعليمات  التوجيهات 

املوؤ�س�سات  �سالحيات  واحرتام  بتفعيل  اإل  ذلك  يتاأتى 

التي ت�ساعد وحتمي القا�سي، منها املفت�سية العامة واملجل�س 

الأعلى للق�ساء، وكذلك يجب ان�سحاب ال�سلطة التنفيذية 

من هيمنتها على القا�سي.

معايل الوزير،

تلكم هي اأهم املراحل التي ـ يف اعتقادنا ـ من الواجب 

اتباعها لتحقيق العدالة امل�ستقلة، وبعدها ن�سرع يف ع�سرنة 

العدالة، بتهيئة الإطار القانوين والن�سو�س الت�سريعية التي 

تن�سجم مع عدالة ع�سرية وم�ستقلة، كما نوؤكد مرة اأخرى اأن 

ال�سبيل الوحيد لتحقيق العدالة التي يطمئن لها املتقا�سي 

حتى  العدالة،  وا�ستقاللية  القا�سي  حترير  عرب  متر  واملواطن 

ي�سبح القا�سي يخ�سع للقانون ولل�سمري املهني فقط.

بالرجوع ـ معايل الوزير ـ اإىل امل�سروع املحال علينا، لدّي 

مالحظات ب�سيطة فيما يخ�س املواد 16.15.14، املت�سمنة 

الإجراءات  اأثناء  بعد،  املرئية عن  املحادثة  ا�ستعمال  كيفية 

خالل  املتهمني  و�سماع  ال�ستجواب  ل�سيما  الق�سائية، 

التحقيق واملحاكمة.

وعدم  للتهرب  ذريعة  التقنيات  هذه  تكون  األ  ناأمل 

وال�ستفادة من هذا  مبا�سرة  املحاكم  اأمام  املتهمني  ح�سور 

الرتاب  خارج  املوجودين  الأ�سخا�س  ول�سيما  الإجراء، 

الوطني، والكتفاء ب�سماعهم عن بعد، وبعدها تتم تربئتهم، 

تو�ضح  وقانونية،  دقيقة  �ضروط   وو�ضع  حتديد  يجب  ولهذا 

اأنواع الق�سايا واملتهم واملتهمني الذين ي�سملهم هذا الإجراء، 

تفادياً للتحايل والتهرب من العدالة.

ويف الأخري  ـ معايل الوزير ـ لكم مّنا كل ال�سكر على 

املجهودات التي تبذلونها من اأجل النهو�س بهذا القطاع، 

�سكراً على كرم الإ�سغاء، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل 

وبركاته.

ال�شيدة رئي�شة اجلل�شة: �سكراً لل�سيد ح�سني �سعيدي؛ 

الكلمة الآن لرجل قانون اآخر من اأع�ساء جمل�س الأمة وهو 

ال�سيد الأمني �سريط، فليتف�سل م�سكوراً.

اجلل�سة  رئي�سة  لل�سيدة  �سكراً  �شريط:  الأمني  ال�شيد 

اهلل  ب�سم  الرجيم،  ال�سيطان  من  باهلل  اأعوذ  بعد  املحرتمة؛ 

الرحمن الرحيم ، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل الكرمي؛
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ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة املحرتمة،

ال�سيد معايل وزير العدل، حافظ الأختام املحرتم،

ال�سيد وزير العالقات مع الربملان املحرتم،

زميالتي الف�سليات، زمالئي الأفا�سل،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء اأ�سرة الإعالم،

ال�سادة احل�سور،

ال�سالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته جميعا.

مبنا�سبة  للجميع  تهاين  اأعرب عن  اأن  اأود  بدء،  بادئ ذي 

تكون  اأن  واأمتنى  اجلديدة؛  وال�سنة  ال�سريف  النبوي  املولد 

هذه الأحداث �سعيدة علينا جميعا.

يف بادئ الأمر، اأنوه اأول بالعمل الذي قامت به اللجنة، 

لقد اطلعت عليه وا�ستمعنا جميعا للتقرير التمهيدي، ويف 

بهذا  اأحاطت  قد  اللجنة  اأن هذه  وهو  انطباع  احلقيقة لدي 

الن�س من خمتلف اجلوانب، وكذا تقييمها لهذا الن�س كان 

تقييما اإيجابيا، فاأنا اأنوه به.

العدل  وزارة  قدمته  مبا  التنويه  يف  اللجنة  مع  واأتفق 

املا�سية  الع�سرية  خالل  يعني  وتقدم،  وتطور  اإجنازات  من 

واليوم، فيجب التنويه فعال بوزارة العدل عندنا التي خطت 

خطوات كبرية جدا جدا يف جمال اإ�سالح وتطوير وع�سرنة 

اجلمهورية،  رئي�س  فخامة  ال�سيد  احلال،  وبطبيعة  العدالة، 

قد بداأ عهدته بت�سكيل جلنة لإ�سالح العدالة، وهذا دليل 

على اهتمامه بهذا املو�سوع وهذا التقرير اأو العمل قد وجد 

تطبيقات خمتلفة، �سواء على م�ستوى اإجناز هياكل جديدة 

مناطق  العدالة ويف كثري من  موؤ�س�سات  تقريب  اأو  خمتلفة 

الوطن، يعني ـ يف احلقيقة ـ هناك اإجنازات كبرية يف جمال 

جدا،  كبرية  باأعداد  تعد  والتي  وحتيينها  القوانني  اإ�سالح 

اأقول باأن العدالة قد حظيت باهتمام كبري وهي تتقدم  فاأنا 

با�ستمرار، كما اأننا نالحظ خالل ال�سنة املا�سية وهذه ال�سنة 

اأن هناك ن�سو�سا جديدة، تعمل على حتيني العدالة مع ما 

يحدث حولنا يف العامل، وبخ�سو�س م�ساألة الع�سرنة هذه، 

مع  عندنا  العدالة  مالءمة  على  تعمل  هي  احلقيقة  ففي 

الن�س  هذا  ياأتي  الإطار  هذا  ويف  احلديثة؛  التكنولوجيات 

الذي نرحب به، و�سراحة فهو ن�س مهم جدا، جدا، ملاذا؟ 

اأن معظم بلدان العامل  فمثلما جاء يف كلمة ال�سيد الوزير، 

دخلت يف هذا املجال وقد اأ�سدرت قوانني بخ�سو�س هذه 

اأتى  قد  القانون  هذا  باأن  نرى  اإذن  فنحن  بالذات،  امل�ساألة 

بالتكنولوجيات  املتعلقة  امل�ساألة  لأن  املنا�سب،  الوقت  يف 

لها  والت�سديق،  الإلكرتوين  التوقيع  بها  واملق�سود  احلديثة 

حوايل 10 اأو 12 �سنة اأو 15 �سنة منذ اأن بداأت يف العامل 

ويعني ذلك اأنها م�ساألة قدمية، فلذلك نرى باأن هذا القانون 

قد جاء يف وقته املنا�سب؛ وبالتايل يجب اأن نثمنه واأن ندعم 

املزيد من اخلطوات يف هذا الإطار.

هذا بالن�سبة لهذا اجلانب؛ ورغم ذلك لدي العديد من 

مالحظة  فاأول  ت�ساوؤلت،  اأعتربها  اأن  ممكن  املالحظات، 

لقراءتي  وبالنظر  الن�س،  هذا  قراأت  عندما  هي:  �سكلية 

حول  العامل  بلدان  من  كثري  يف  اأخرى  قانونية  لن�سو�س 

ع�سرنة  وهو  الن�س،  عنوان  انتباهي  اأثار  قد  املو�سوع،  هذا 

العدالة، فلماذا هذا العنوان؟ فكما تالحظون اأنها مالحظة 

�سكلية ول تن�سب على اأحكام الن�س ولكن على عنوانه، 

ملاذا ع�سرنة العدالة؟ نحن ملا نرجع اإىل م�سار وزارة العدل 

ومثلما جاء يف تقرير اللجنة، فاإن العدالة بداأت تعرف عملية 

فكثري  طويلة،  �سنوات  منذ  ـ  التعبري  �سح  اإن  ـ  الع�سرنة 

املثال  �سبيل  وعلى  الع�سرنة  جمال  يف  تدخل  الأمور  من 

خطوة  هذه  وكانت  الآيل،  بالإعالم  تعمل  املحاكم  جميع 

املجال�س  وكذا  كلها،  اجلزائرية  املحاكم  عرفتها  جدا  جبارة 

الزمالء  اإليها  اأ�سار  التي  الأمور  مهمة، كذلك  م�ساألة  فهي 

جمال  يف  الأمور  من  كثري  الإلكرتونية،  كالبوابة  الأفا�سل 

الع�سرنة عرفتها العدالة فالع�سرنة هي قدمية عندنا، وعندما 

اأقول ح�سب عنوان هذا القانون »ع�سرنة العدالة« وكاأننا نفهم 

القانون،  تختزل يف هذا  اأو  تنح�سر  العدالة  اأن ع�سرنة  منه 

اأتى به  اأو�سع بكثري من حجم ما  باأن العنوان  ولذلك اأظن 

احلياة  �سنن  من  �سنة  هي  والع�سرنة  ب�سراحة،  القانون  هذا 

والتطور، ل تتوقف بل �ستاأتي اأمور اأخرى يف جمال الع�سرنة 

ملاذا؟ لأن العدالة هي جهاز ومرفق حيوي جدا يف املجتمع، 

ويتاأثر بقوة مبا يحيط به ولي�س اأدل على ذلك من هذا القانون 

نف�سه، فهو متاأثر باملحيط الدويل ولي�س الداخلي، ملاذا؟ اإن 

اقت�سادي  مو�سوع  اأ�سال  هو  الإلكرتوين،  التوقيع  مو�سوع 

وجتاري، ظهر هذا التوقيع الإلكرتوين وكذا و�سائل التعامل 

ويف  التجارة  يف  الإلكرتونية  الوثائق  وتبادل  الإلكرتوين 

امل�ستوى  على  ثم  الأوربية،  البلدان  يف  التجارية  العالقات 

التوقيع  وكذا  املرئية  الو�سائل  ت�ستعمل  اأ�سبحت  الدويل 

وت�سديد  الفواتري  وت�سديد  الطلبيات  لتبادل  الإلكرتوين 

الدفع يف البنوك؛ والآن ويف اأوروبا كلها تقريبا فاإن م�ساألة دفع 

البنزين يف املحطة يتم عن طريق البطاقات الإلكرتونية، ويف 
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املتاجر وغريها، لذلك جند باأن البلدان الأوربية جعلت هذه 

كجميع  العوملة  تاأثري  ونحن حتت  العوملة  مظاهر  من  امل�ساألة 

الآثار  البحث يف  اإىل  اأ�سبحت م�سطرة  التي  العامل  بلدان 

احلديثة؟  الو�سائل  لهذه  القانونية  الآثار  هي  فما  القانونية، 

اأ�سدر  قد   1999 يف  الأوروبي  الربملان  باأن  جند  وهكذا 

تعليمة اإىل البلدان الأوروبية، يطلب منها اأن ت�سدر ن�سو�سا 

ت�سريعية، تاأخذ بعني العتبار القيمة القانونية اأمام املحاكم 

البلدان  جميع  اأ�سدرت  وهكذا  الإلكرتونية،  للو�سائل 

اأعطتها  قانونية �سيئا ف�سيئا، ولكن  ن�سو�سا  الأوروبية بعدها 

اأ�سماء من هذا النوع من قبيل العرتاف بالقيمة القانونية، 

الإلكرتونية،  للت�سرفات  القانونية  بالقيمة  كالعرتاف 

وعلى  الإطار،  هذا  تدور يف  العناوين  اأغلب  باأن  هكذا جند 

�سبيل املثال جند اأنه �سدر قانون رقم 2000 ـ 230، املوؤرخ 

العرتاف  على  ين�س  فرن�سا  يف   ،2000 مار�س   13 يف 

الت�سرفات  لهذه  بالن�سبة  الإثبات  وبقيمة  القانونية  بالقيمة 

اأهم ن�س ـ يف راأيي ـ يتناول  الإلكرتونية،  ويف اجلزائر فاإن 

الن�س الذي �سنناق�سه غدا  خمتلف جوانب املو�سوع، فهو 

الذي يتعلق باملبادئ العامة للتوقيع الإلكرتوين والت�سديق، 

هذا الن�س ـ وكما تالحظون يف قراءته ـ يتناول املو�سوع من 

جوانبه القت�سادية. 

�سين�سئ �سلطة وطنية حول هذا املو�سوع و�سلطة حكومية 

و�سلطة اقت�سادية، فهو يتعلق بهذا املو�سوع يف كل مناحي 

احلياة يف املجتمع، مبا يف ذلك العدالة، لأن املادة 9 من الن�س 

الذي �سوف نناق�سه غدا، تقول باأن هذه الوثائق الإلكرتونية 

ذات حجية اأمام العدالة؛ وبالتايل نالحظ اأن الن�س الأ�سلي 

هو الذي �سنناق�سه غدا، وهذا الن�س املعرو�س علينا اليوم 

هو يف احلقيقة ن�س خا�س، اإذا كان الن�س الذي �سنناق�سه 

غدا هو ن�س عام، فهذا الن�س الذي هو اأمامنا اليوم هو ن�س 

خا�س، و�سنقع ـ كما يقال ـ اأمام مبداأ اخلا�س يقيد العام، 

هذه هي املالحظة ال�سكلية الوحيدة بخ�سو�س هذا العنوان 

الذي اأراه عنوانا يت�سع اإىل اأكرث مما اأتى به هذا الن�س.

لدي مالحظة ثانية تتمثلـ  زميالتي وزمالئي الأفا�سلـ  

يف اأن هذا الن�س يتكلم عن التوقيع الإلكرتوين والت�سديق، 

هما  والت�سديق  الإلكرتوين  التوقيع  باأن  نعرف  اأن  يجب 

وجهان لعملة واحدة، التوقيع الإلكرتوين ل وجود له دون 

هذا  ينتمي  من  اإىل  يبني  الذي  هو  فالت�سديق  الت�سديق، 

التوقيع، فهما وجهان لعملة واحدة.

للتوقيع  تعريف  يوجد  ل  هو:  هنا  املطروح  ال�سوؤال 

الإلكرتوين يف هذا الن�س؟ فهذه هي مالحظتي الأ�سا�سية 

الإلكرتوين،  التوقيع  عن  نتكلم  عندما  لأننا  احلقيقة،  يف 

يجب اأن نّعرفه، ما هو التوقيع الإلكرتوين؟ وما هو ال�سبب؟ 

التعاريف الإلكرتونية،  اأ�سناف من  ال�سبب هو وجود عدة 

هناك التعريف الإلكرتوين الب�سيط والتعريف الإلكرتوين 

التعريف  البلدان جتعل عدة درجات من  املو�سوف، بع�س 

الإلكرتوين  التوقيع  لنا  يبني  ل  الن�س  هذا  الإلكرتوين، 

املق�سود يف هذا الن�س.

هذا ال�سوؤال الثاين اأ�سا�سي، قد يكون اجلواب اأن تعريف 

التوقيع الإلكرتوين �سنجده يف الن�س الذي �سنناق�سه غدا، 

بالفعل �سنجد تعريفا اأو تعريفني للتوقيع الإلكرتوين، لكن 

ويف هذا احلالة نرجع اإىل مالحظة قد اأبداها بع�س الزمالء، 

�سوف  الذي  الن�س  على  ن�سادق  اأن  ال�سروري  من  كان 

نناق�سه غدا ثم نرجع اإىل هذا الن�س حتى نحيل التعريف اإىل 

القانون الذي �سنناق�سه غدا، اأما ن�س اليوم فال يوجد لدينا 

بخ�سو�سه تعريف، قد نت�ساءل الآن ما هي اأهمية التعريف؟ 

اأ�سناف  عدة  لوجود  نظرا  التوقيع؟  تعريف  اأهمية  هي  وها 

للتوقيع الإلكرتوين جند اأن لكل توقيع اأثر قانوين خمتلف، 

التعريف الب�سيط والتعريف املو�سوف والتعريف كذا، لكل 

منهم اآثار قانونية اأمام املحاكم ويف املعامالت املختلفة، وكنت 

اأرى اأنه من ال�سروري اأن يت�سمن هذا الن�س تعريفا للتوقيع 

اإلكرتونية علمية،  امل�ساألة  الإلكرتوين، حتى لو كانت هذه 

ملاذا؟ كل  التعريف،  البلدان تختلف يف  تكنولوجية، لكن 

ل  وما  يقبله  ما  �سوء  على  الإلكرتوين  التوقيع  يعرف  بلد 

اأن  يعني  يعني ذلك؟  ماذا  الإلكرتوين،  التوقيع  يقبله من 

الإن�سان اأ�سبح متواجدا يف كل اأنحاء العامل يف نف�س الوقت، 

اأن  وي�ستطيع  اأخرى،  بلدان  طلبيات يف  يقدم  اأن  في�ستطيع 

ي�ستقبل  اأو  وفواتري   ب�سائع  يدفع  اأن  وي�ستطيع  اأموال  يدفع 

الدول،  بتجاوز حدود  الإلكرتوين  التوقيع  وي�سمح  فواتري، 

ت�سمح  هذه  الإلكرتونية  واملعامالت  الإلكرتوين  فالتوقيع 

والفقهاء  الباحثني  بني  اتفاق  فهناك  البريوقراطية؛  بتجاوز 

توؤدي  الإلكرتونية  والو�سائل  الإلكرتوين  التوقيع  اأن  على 

اأحيانا  البع�س  ويقول  والبريوقراطية،  الإدارات  جتاوز  اإىل 

الدول، لذلك  تلغي حتى احلدود بني  اأنها  العوملة  اإطار  يف 

باأن تقبل ما تقبل وترف�ص  حتتاط ــ عن طريق التعريف ــ 

ما ترف�س، وبذلك فالتعريف مهم، اإذا قيل اإن هذا التعريف 
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اأمام  نكون حينها  غدا،  �سيناق�س  الذي  القانون  موجود يف 

م�سكل يف ترتيب القانونني، وهذه امل�ساألة �سبق واأن طرحها 

امل�سكل  باأن  األحظ  اأنا  لذا  اإليها،  اأعود  فال  الزمالء  بع�س 

قائم، يعني عدم وجود تعريف.

اأن  عندنا،  املطروح  الن�س  من  ي�ستخل�س  فما  وعليه، 

اإليها اللجنة يف عر�سها، تتكلم عن  املادة 10، وقد اأ�سارت 

التعريف املو�سوف اأو التوقيع الإلكرتوين املو�سوف، يعني 

التعريف موجود عندنا، فهي تتكلم عنه، ولكن هناك  هذا 

املو�سوف؛  والتوقيع  الب�سيط  التوقيع  التوقيع:  من  نوعني 

الذي  الن�س  هذا  عنه  يتكلم  الذي  هو  املو�سوف  فالتوقيع 

بني اأيدينا؛ وكذلك املادة 7 من الن�س الذي �سنناق�سه غدا، 

املو�سوف  التعريف  على  ين�س  اأيدينا  بني  الذي  كان  واإذا 

�سيطرح م�سكال  العدل فهذا  وزارة  به  والذي تعرتف  فقط 

لأن املادة 9 من الن�س الذي �سنناق�سه غدا تن�س: »ل ميكن 

رف�سه  اأو  القانونية  فاعليته  من  الإلكرتوين  التوقيع  جتريد 

كدليل اأمام الق�ساة، ب�سبب« وتذكر بع�س الأ�سباب، وتقول 

اإنه ل يعتمد على �سهادة الت�سديق الإلكرتوين املو�سوف، 

يكون  اأن  ي�ضرتط  غدا ل  �ضنناق�ضه  الذي  الن�ص  اأن  مبعنى 

اأمام  به  العرتاف  يتم  حتى  مو�سوفا  الإلكرتوين  التوقيع 

العدالة ويكفي اأن يكون ب�سيطا.

هذا ما يقره الن�س الذي �سوف نناق�سه غدا، لكن الن�س 

املو�سوف،  الإلكرتوين  التوقيع  عن  يتكلم  اأمامنا  املوجود 

لذلك جند اأنه رمبا هنالك عدم تنا�سب اأو عدم ان�سجام بني 

ن�س املادة 9 من الن�س الذي نناق�سه غدا والن�س مو�سوع 

ان�سجام وقد  اأن هناك عدم  اليوم، يف احلقيقة جند  املناق�سة 

لجتهاد  وميكن  الق�ساء،  جهات  اأمام  اإ�سكال  اإىل  يوؤدي 

ـ يف  ت�سارب  هناك  لكن  امل�سكل،  هذا  ي�سوي  اأن  الق�ساء 

راأيي ـ بني املادة 9 والن�س الذي نناق�سه اليوم.

بالإ�سافة اإىل ذلك، هناك م�سكل اآخر يف املادة 10 من 

الوثيقة  »تتمتع  الأخرية  فقرتها  يف  تن�س  التي  الن�س،  هذا 

املر�سلة بالطريق الإلكرتوين ب�سفة وفعالية الوثيقة الأ�سلية«، 

هذا الكالم موجود يف الوثيقة بالن�س العربي، لكن املعنى 

ب�سيطا، ولكنه مهم جدا  الفرن�سي يختلف اختالفا  بالن�س 

بحيث يقول: 

الوثيقة  يجعل  العربية  باللغة  الن�س  الفرق،  لحظوا 

الن�س  وتاأثري  ووزن  واأهمية  قيمة  نف�س  لها  الإلكرتونية 

ماذا  وهذا  الفرن�سي..   الن�س  بينما  عنه،  ال�سادر  الأ�سلي 

التوقيع  عن  يتكلم  العربية  باللغة  الن�س  اأن  يعني  ؟  يعني 

الإلكرتوين املو�سوف، لكن الن�س الفرن�سي ل يتكلم عن 

لأنه  الب�سيط،  الإلكرتوين  التوقيع  عن  يتكلم  بل  ذلك، 

ين�س باأن: 

                                    ماذا يعني هذا؟ اأن املق�سود 

يرقى  ول  الأ�سل،  طبق  ن�سخة  لي�س  الإلكرتوين  بالتوقيع 

من   9 املادة  ن�س  اأن  ب�سبب  الأ�سلي،  الن�س  م�ستوى  اإىل 

القانون الذي �سنناق�سه غدا، يقبل اأمام العدالة الوثائق التي 

اإذن خلل  الب�سيط،  فهناك  التوقيع الإلكرتوين  يكون فيها 

بني الن�سني، ن�س يتكلم عن التوقيع الإلكرتوين املو�سوف 

ون�س يتكلم عن التوقيع الإلكرتوين الب�سيط، وهذه امل�ساألة 

تبدو بال اأهمية لكن الأمر غري �سحيح، اإذ لديها اأهمية كبرية 

التوقيعني:  لكال  املحاكم  اأمام  القانونية  الآثار  لأن  جدا، 

الب�سيط واملو�سوف خمتلفة.

وال�سادة  ال�سيدات  ولدي،  النقطة،  لهذه  بالن�سبة  هذا 

اأخرى ب�سيطة، تتعلق ببع�س امل�سائل،  الزمالء، مالحظات 

على �سبيل املثال املادة 12 التي تتعلق بوجود مانع، فال�سوؤال 

الذي اأريد اأن اأطرحه لل�سيد معايل الوزير املحرتم هو: كيف 

ميكن اإثبات املانع عندما يحدث مانع؟

فاملادة 12 تن�س »عندما يكون هناك مانع لإر�سال الوثيقة 

ومعقول  اإجراء جيد  اإنه  �سحيح  املوايل«،  اليوم  اإىل  توؤجل 

اأمام  اأن يثبت  جدا، ولكن الإن�سان امل�ستعجل الذي يريد 

ب�سبب  الوثيقة  على  يح�سل  مل  اأنه  ما  جل�سة  يف  القا�سي 

وجود مانع، فكيف يثبت هذا املانع؟ هذه النقطة الأوىل، اأما 

يتم ت�سجيل املحادثات  »اأنه   14 املادة  الثانية، تذكر  النقطة 

ميكن  هل  هو  املطروح  فال�سوؤال  اإلكرتونية«  دعامة  على 

لهذه  ن�سخ  اأو  �سور  اأخذ  الأخرى  الأطراف  اأو  للمحامني 

ياأخذ  اأن  للمحامي  ميكن  فهل  الإلكرتونية؟  الدعامات 

اإلكرتونيا، فهل  امل�سجلة  البيانات  اأو  املرئية مثال  املحادثات 

ميكن اأخذها اإلكرتونيا؟ 

�سحة  يف  الطعن  للخ�سم  ميكن  هل  هو:  اأخري  �سوؤال 

و�سالمة الو�سائل التي يتم حت�سيلها اأمام قا�سي التحقيق؟

والتي  اأطرحها  اأن  اأردت  التي  الأ�سئلة  بع�س  هي  هذه 

اأردت من خاللها اإغناء واإثراء هذا امل�سروع، ورمبا الجتهاد 
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الق�سائي قد يحل مثل هذه امل�ساكل ولذلك اأكتفي بهذا، 

اأنني  اأخرى  مرة  واأكرر  ال�ستماع  ح�سن  على  واأ�سكركم 

اأثمن هذا القانون، واأرى اأنه �سياأتي باجلديد وباخلري العميم 

لقطاع العدالة، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�سريط،  الأمني  لل�سيد  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�شة  ال�شيدة 

على كل فمهما يكن من اإ�سكال نتفق على اأن كل ن�سو�س 

الكلمة  اأحيل  يلي  وفيما  البع�س؛  بع�سها  تكمل  القوانني 

اإىل ال�سيد جمال قيقان، فليتف�سل م�سكورا.

ال�شيد جمال قيقان: �سكرا �سيدتي رئي�سة اجلل�سة؛ ب�سم 

اهلل الرحمن الرحيم وال�سالة وال�سالم على نبيه الكرمي.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة املحرتمة،

ال�سيد وزير العدل حافظ الأختام، ممثل احلكومة،

ال�سيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي اأع�ساء جمل�س المة املوقر،

اأ�سرة الإعالم،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

مولد نبوي �سريف، عام �سعيد، وكل عام واأنتم واجلزائر 

باألف خري.

يف البداية، اأ�سكر اللجنة املخت�سة على اإعدادها التقرير 

التمهيدي حول ن�س القانون املتعلق بع�سرنة العدالة.

�سيدتي رئي�سة اجلل�سة، 

معايل الوزير،

الدولة اجلزائرية ويف فرتة وجيزة جمهودات  لقد بذلت 

جبارة يف حت�سني اأداء العمل الق�سائي وت�سهيل جلوء املواطن 

التكنولوجيا  ا�ستخدامها  بعد  الق�ساء،  ملرفق  اجلزائري 

الوطني،  الرتاب  كامل  عرب  وتعميمها  وتطويرها  احلديثة 

اأن  ذلك،  على  دليل  وخري  جاحد،  فهو  ذلك  ينكر  ومن 

املواطن الذي كان بالأم�س يتنقل اإىل م�سقط راأ�سه، اأ�سبح 

ي�ستخرج �سحيفة ال�سوابق العدلية من اأي حمكمة اأراد ويف 

اأي مكان تواجد، كما اأنه وبف�سل ا�ستعمال الإعالم الآيل 

وي�ستقي  يتابع  املواطن  اأ�سبح  احلديثة،  والتكنولوجيات 

ل  وجيز،  ظرف  ويف  ب�سهولة  بق�سيته  املتعلقة  املعلومات 

الأحكام  اإجناز  �سرعة  عن  ناهيك  الثواين،  حتى  يتعدى 

الق�سائية... اإىل غري ذلك.

معايل الوزير،

نظام  عن  ت�ستغني  ل  اليوم  القطاعات  كل  كانت  اإذا 

منها  مواكبة  والت�سال،  لالإعالم  اجلديدة  التكنولوجيات 

وت�سهيل  لتح�سني  وهدفا  العامل  الواقع يف  املت�سارع  للتطور 

اخلدمات العمومية، فاإن ما ت�سمنه القانون املتعلق بع�سرنة 

العدالة من اأحكام، يعرب يف جانبه النظري عن قفزة نوعية 

ع�سر  مع  تتواكب  اأن  لبد  التي  العدالة،  بجهاز  لالرتقاء 

التكنولوجيات  اجلديدة لالإعالم والت�سال.

ت�سمنها  التي  املواد  على  ـ  الوزير  معايل  ـ  فبالطالع 

قانون ع�سرنة العدالة والتعمق فيها، يت�سح بجالء اأهمية هذا 

تعلق  ما  خا�سة  العدالة،  اإ�سالحات  وترية  رفع  يف  القانون 

منها مبردودية اخلدمات املقدمة للمواطن.

وملناق�سة هذا القانون اأهمية غري خافية تبدو يف جانبني:

ـ فمن حيث اجلانب النظري، فاإن لهذه الأحكام �سورة 

حتمية مل�سايرة قطاع العدالة مع ع�سر التكنولوجيا احلديثة 

مرفق  اإىل  املواطن  اللجوء  وت�سهيل  والت�سال،  لالإعالم 

الق�ساء بحيث تقدم له اأف�سل اخلدمات.

ـ اأما اجلانب العملي اأو التطبيقي لهذه الن�سو�س، فاإننا 

نقول وبكل جترد وو�سوح عن ال�سعوبة يف التطبيق العملى 

لأنه  واملجتمع،  باملواطن  املبا�سر  لرتباطها  الأحكام،  لهذه 

الفا�سل بني الهدف الذي يطمح  من ال�سعب ر�سم اخلط 

اإليه وبني النتيجة املرجوة من تطبيق هذا القانون وعلى �سوء 

هذا العر�س ـ �سيدتي رئي�سة اجلل�سة، معايل الوزير ـ لدي 

بع�س الت�ساوؤلت اأود طرحها:

ـ ما دور املحامي يف ظل اأحكام هذا القانون، خا�سة واأن 

للمحامي  الق�ساء؟ فهل ميكن  اأ�سا�سي يف  �سريك  املحامي 

من  مبوكله  اخلا�سة  الر�سمية  واملحررات  الوثائق  ا�ستالم 

اجلهات الق�سائية بطريقة اإلكرتونية؟ وما هي الآليات التي 

تتم بها خا�سة واأنها مرتبطة بالتوقيع الإلكرتوين؟ وهل من 

ن�سو�س خا�سة تاأتي يف امل�ستقبل لتنظيم هذه العملية؟

انعدام  من  تعاين  فئة  بها  العميقة  اجلزائر  كانت  اإذا  ـ 

تبليغ  ميكن  فكيف  والت�سال،  لالإعالم  التكنولوجيا 

واإر�سال امل�ستندات لهذا املواطن بالطرق الإلكرتونية؟ بل 

كيف ميكن تبليغه بحكم ق�سائي غيابي يف املواد اجلزائية؟ 

اأن  الوزير ـ وما هو واقع يف قطاع العدالة،  فالثابت ـ معايل 

عجز  عن  ناجت  وهذا  الغيابية،  الأحكام  يف  تراكما  هناك 

انعقاد  بتواريخ  اأ�سحابها  تبليغ  عن  الق�سائيني  املح�سرين 
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جل�ساتهم، فكيف لنا بتفعيل التبليغ الإلكرتوين اأمام عجز 

املح�سر الق�سائي عن تبليغ �سخ�س بجل�سة املحاكمة؟

فيما يخ�س تقنية املحادثة املرئية عن بعد يف مواد اجلنح، 

فاإننا نثمن ما ورد يف املواد من 14 اإىل 16 من قانون ع�سرنة 

الآليات  ما هي  نف�سه،  يطرح  الذي  ال�سوؤال  لكن  العدالة، 

لدى  الق�سايا  تراكم  اأمام  التقنية  هذه  لتطبيق  امل�ستعملة 

ال�سادة ق�ساة التحقيق وق�ساة اجلنح واأمام انعدام التكوين 

والتاأطري يف هذا املجال، �سواء للق�ساة اأو الكتاب؟

�سكرا للجميع وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

قيقان؛  جمال  لل�سيد  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�شة  ال�شيدة 

والكلمة لل�سيد مكي مولي، املتدخل الأخري، فليتف�سل.

ب�سم اهلل وال�سالة وال�سالم على  ال�شيد مكي مولي: 

ر�سول اهلل.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة،

ال�سيد معايل وزير العدل، حافظ الأختام،

ال�سيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

العدل اأ�سا�س امللك، ول ميكن اإ�سالح وبناء دولة حديثة 

من دون الهتمام باإ�سالح العدالة، لأن العدل هو ال�سامن 

هذه  لذا  واملوؤ�س�سة،  واجلماعة  للفرد  بالن�سبة  لال�ستقرار 

العملية تتطلب عناية فائقة باملجالت التالية:

ـ العتناء بالثقافة القانونية والق�سائية لدى الأفراد، لأن 

الوعي القانوين عند املواطن ي�سهل عملية تنظيم العالقات 

القانونية املتداخلة يف املجتمع ويخفف العبء عن املحاكم، 

اأن  على  املدر�سة  يف  القانون  مادة  اإدماج  بعملية  هذا  ويتم 

والت�سيري   مثلها مثل القت�ساد  الثانوية،  ت�سبح تخ�س�سا يف 

اأو على الأقل رفع �ساعات املادة ومعامالتها.

ـ اإن الثقافة القانونية والوعي القانوين يولدان يف املدر�سة، 

امل�سرية  القوانني  مبجموع  والطالب  الطفل  احتكاك  عند 

ملختلف الن�ساطات التي يعترب هو عن�سرا فعال فيها.

كل  يف  الأ�سا�سي  العن�سر  للق�ساء:  الب�سرى  الهيكل 

اإ�سالح للعدالة هو القا�سي، لذا يتحتم الهتمام مبا يلي:

من  جمموعة  طريق  عن  الق�سائية  اخلدمة  حت�سني  ـ 

الإجراءات منها:

ـ اإعادة النظر يف �ضروط اللتحاق بالوظيفة الق�ضائية ورفع 

مما ينجم عنه حت�سني الأحكام  الق�سائي،  التكوين  م�ستوى 

الق�سائية.

ـ حتفيز القا�سي بالتكوين والرتقية والأجر اإىل غري ذلك.

ـ اإن�ساء جهاز حلماية القا�سي والتاأكيد على م�سوؤولياته.

على  احل�سول  اآليات  ومراجعة  الدفاع  حق  تعزيز  ـ 

امل�ساعدة الق�سائية.

الأعلى  باملجل�س  اخلا�سة  القانونية  الن�سو�س  مراجعة  ـ 

للق�ساء، والقانون الأ�سا�سي ل�سلك الق�ساء.

الق�سائي،  التنظيم  النظر يف  اإعادة  الق�سائية:  املنظومة  ـ 

املكتظة  املناطق  الق�سائية يف  واخلريطة  التق�سيم  من حيث 

واملناطق النائية، لتقريب العدالة من املتقا�سي وامل�ساوة بني 

املتقا�سني عرب جميع مناطق القطر الوطني.

عن  للتخفيف  تدريجيا،  الق�سائي  التخ�س�س  تطبيق 

جهة  من  الأحكام  اإ�سدار  يف  والإ�سراع  جهة  من  املحاكم 

اأخرى.

وهناك ـ مثال ـ اإعادة النظر يف بع�س املواد وناأخذ على 

�سبيل املثال املادة 194 من قانون الإجراءات املدنية اجلزائية 

واخلا�سة بطرق الطعن غري العادية، واخلا�سة بالتما�س اإعادة 

النظر، بحيث هذا احلق الذي منحه امل�سرع للمتقا�سي على 

م�ستوى املجل�س الق�سائي، يرف�س دائما بـ 99٪ اإن مل نقل 

وبالتايل  الق�سائية؛  املجال�س  م�ست�ساري  طرف  من   ٪100
املرحلة  هذه  على حقوقه يف  احل�سول  من  املتقا�سي  يحرم 

وهي  زائدة   194 املادة  اأي  عليه  تن�س  التي  املادة  وت�سبح 

مادة ميتة.

اإن عدم العمل بهذا النوع من ال�ستئناف من املجل�س 

الق�سائي يوؤدي حتما اإىل ما يلي:

- حرمان املتقا�سي من حقه يف العملية الق�سائية، وكان 

من خالله يتمتع بحقه يف وقته باإثقال عبء املحكمة العليا، 

وذلك برتاكم الق�سايا الواردة يف املجال�س الق�سائية، والتي 

كان بالإمكان الف�سل فيها على م�ستوى املجال�س.

اأو بع�س القرتاحات على  التو�سيات  وهنا لدي بع�س 

الهام�س ـ معايل الوزير ـ فيما يخ�س الق�سايا العقارية:

العقارية  الق�سايا  يف  الف�سل  يف  املالحظ  للبطء  نظرا  ـ 

على م�ستوى املحاكم واملجال�س، بحيث تبقى هذه الق�سايا 

اأغلب  يف  �سنوات   10 تفوق  الزمن  من  طويلة  ملدة  عالقة 
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بامللكية  التمتع  مبداإ  مع  متاما  يتناق�س  ما  وهذا  الأحيان، 

اخلا�سة التي يقرها القانون لالأفراد، ونظرا لهذا العائق نرى 

اإن�ساء  خالل  من  وذلك  الختالل،  هذا  معاجلة  ميكن  اأنه 

للمحكمة  بالن�سبة  ال�ساأن  هو  كما  خا�سة،  عقارية  حمكمة 

�سوف  الإجراء  هذا  واإن  الإدارية،  املحكمة  وكذا  اجلنائية 

ي�ساعد ـ ل حمالة ـ فيما يلي:

ـ تخفيف ال�سغط عن املحاكم واملجال�س.

ـ الإ�سراع يف الف�سل يف الق�سايا العقارية وال�سماح بتمتع 

اأ�سحاب احلق بحقوقهم.

ـ اإعطاء فر�سة تهيئة ل�ستغالل وا�ستثمار العقارات من 

طرف اأ�سحابها.

واأخريا، اأقول باأن العدالة التي تتمتع ب�سحة جيدة، هي 

العدالة التي تراجع نف�سها وتراقب ن�ساطها، بحيث تبحث 

دوما يف ال�سبل التي ت�سل من خاللها اإىل ت�سهيل الو�سول 

اإىل العدالة من طرف املواطن وكذا حت�سني نوعية اخلدمات 

الق�سائية مبختلف اأنواعها على جميع م�ستوياتها؛ وباملنا�سبة 

يف  بالإ�سراع  اأذكركم  اأن  اإل  ي�سعني  ل  ـ  الوزير  معايل  ـ 

اإجناز مقرات للمجال�س الق�سائية لكل من وليات البي�س، 

اإتعابه يف  للوطن وللمواطن وعدم  النعامة وتندوف، خدمة 

وال�سالم  والنائية،  ال�سا�سعة  املناطق  هذه  يف  حقوقه  طلب 

عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

كما  ـ  نعم  ال�سالم،  وعليكم  اجلل�شة:  رئي�شة  ال�شيدة 

امللك  اأ�سا�س  هي  فالعدالة  ـ  مولي  مكي  ال�سيد  ذكرت 

التدخل  يف  الراغبني  مكنا جميع  قد  نكون  وبهذا  �سكرا؛ 

ملناق�سة م�سروع القانون املعرو�س علينا، والآن اأ�ساأل ال�سيد 

لديكم  هل  احلكومة  ممثل  الأختام،  حافظ  العدل،  وزير 

والت�ساوؤلت  الن�سغالت  على  ردودكم  لتقدمي  اجلاهزية 

م�ضروع  ب�ضاأن  القاعة،  يف  قليل  منذ  عنها  التعبري  مت  التي 

القانون حمل الدرا�سة واملناق�سة بهذه الهيئة؟

الكلمة لكم ال�سيد الوزير، تف�سلوا م�سكورين.

ال�شيد الوزير: �سكرا لل�سيدة رئي�سة اجلل�سة املحرتمة.

اإثراء  يف  املتدخلني  ال�سكر  جزيل  اأ�سكر  اأن  بداية  اأود 

ومناق�سة واإبداء املالحظات حول هذا الن�س.

حول  مالحظاته  اأبدى  من  كل  اأ�سكر  اأن  ثانية،  واأريد 

ككل  العدالة  باإ�سالح  تتعلق  التي  الن�سغالت  بع�س 

واأي�سا مببداأ ا�ستقاللية ال�سلطة الق�سائية مبنا�سبة مناق�سة هذا 

الن�س.

�ساأحاول اأن اأجيب على بع�س الن�سغالت، ثم �ساأتطرق 

فيما  املبادئ  بع�س  حول  طرح  ما  بع�س  على  الإجابة  اإىل 

يخ�س اإ�سالح العدالة وا�ستقاللية ال�سلطة الق�سائية.

يكون  اأو  ليجعل  جاء  الن�س  باأن  اأو�سح  اأن  اأريد  اأول، 

�سندا قانونيا لع�سرنة العدالة.

الإدارة  يف  الع�سرنة  بني  بو�سوح  التفريق  من  لبد 

والع�سرنة يف العدالة فهما يختلفان، ملاذا يختلفان؟ لأن الأمر 

يتعلق يف العدالة بالإجراءات وهذه الإجراءات من�سو�س 

الإجراءات  وهي  القوانني،  واأمهات  القوانني،  يف  عليها 

هذه  ع�سرنة  اجلزائية،  الإجراءات  وقانون  والإدارية  املدنية 

ويكون  الأفراد  بحقوق  مي�س  قانوين  �سند  دون  الإجراءات 

باطال ويحكم الق�ساء ببطالنه اإذا  اتخذته هكذا من تلقاء 

نف�سك؛ واأذهب بعيدا حتى بالن�سبة لإن�ساء بنك معلوماتي 

اأن  لبد  بالأ�سخا�س،  تتعلق  مبعطيات،  يتعلق  مركزي 

يكون هناك قانون، هذه هي دولة القانون، وقع ما وقع، نعم، 

�سيا�سية  اإرادة  ـ  فعال  نريده  ما  وهذا  ـ  نريد  نحن  اإذا  لكن 

اجلمهورية،  رئي�س  لفخامة  وا�سحة  �سيا�سية  اإرادة  وا�سحة، 

بالن�سبة لتكري�س مبادئ دولة القانون، لبد اأن يكون هناك 

قانون خا�س بع�سرنة العدالة، ل من�س الإجراءات تقنيا ول 

تكون التبليغات التي تتعلق بحقوق الأ�سخا�س تقنية دون 

جميع  يف  معروف  مبداأ  هو  قانوين،  �سند  هناك  يكون  اأن 

احلقوقية؛  املنظمات  كل  عند  معروف  املبداأ  الت�سريعات، 

القانون  داخل  فالأمر  العدالة  ع�سرنة  قلنا  فعندما  وبالتايل 

هو متعلق بالإجراءات، بع�سرنة الإجراءات الق�سائية، كيف 

احلديثة؟ كيف ميكن  التكنولوجيات  تقنيا عن طريق  تبلغ 

اأن متدد الآجال بالن�سبة للمادة 12؟ التي طرح فيها �سوؤال 

اأو املنظومة معطلة،  التقنية  حول متديد الآجال، فقد تكون 

بوا�سطة  التبليغ  يتم  ومل  اليوم  ذلك  يف  تنتهي  والآجال 

متدد،  الآجال  اأن  على  �سراحة  فن�س�سنا  التقنية،  املنظومة 

هذا ما اأردنا اأن نهدف اإليه ولي�س اختالقا من قبل ـ وهذه 

لالأمانة ـ فهي موجود يف جميع ت�سريعات العامل؛ وبالتايل 

بحقوق  الأمر  يتعلق  عندما  ودقيق،  حم�سوب  �سيء  فكل 

الأ�سخا�س وحقوق الأفراد.

م�سروع  يتناول  الن�س،  م�سروع  يخ�س  فيما  اآخر  �سيء 

ين�س  ولكن  العدالة  يف  الق�سائية  الإجراءات  الن�س 
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عر�سا على الت�سديق والإم�ساء الإلكرتونيني، لأنه خا�س 

بالعدالة، ال�سيء الثاين، القيمة القانونية، هو ما متت الإ�سارة 

اإليه من قبل اأحد اأع�ساء جمل�س الأمة املتدخلني، اأن القيمة 

القانونية �سبق واأن ن�س عليها قانون �سابق معروف بالن�سبة 

لالإم�ساء الإلكرتوين، معرتف به �سابقا يف القانون.

الآن فيما يخ�س الإجراءات، املبداأ الثالث يف هذا املجال، 

واملخت�سون  تعلمون  اأنتم  الإلكرتوين،  للتوقيع  بالن�سبة 

يعلمون باأنه عندما تقدم وثيقة مم�ساة اإلكرتونيا اأمام الق�ساء 

امل�ستقبل، فلها احلجية لأنها موجودة يف الن�س ال�سابق، اإل 

اإذا مت الطعن فيها وعندما يكون الطعن  فيها، فهناك منظومة 

تقنية ن�س عليها القانون وين�س عليها القانون الآخر الذي 

الإلكرتونيني  والإم�ساء  بالت�سديق  املتعلقة  باملبادئ  جاء 

�سالمتها؛  توؤكد  التي  التقنية  املعايري  على  تن�س  والتي 

اأن  و�ساأحاول  الن�سغالت  بع�س  يخ�س  فيما  فاإن  وبالتايل 

اأخل�سها واأجيب عليها.

هذه  وتطبيق  القانون  هذا  مبرافقة  متعلق  ان�سغال  طرح 

اأجبت  واأن  �سبق  بالتكوين،  التكنولوجية  ال�ستعمالت 

يخ�س  فيما  مكثفا  برناجما  هناك  باأن  املحرتمة  اللجنة  اأمام 

تكوين الق�ساة وموظفي العدالة ب�سفة عامة، اإىل حد الآن 

هناك ثالث اأو اأربع ور�سات على الأقل فيما يخ�س تكوين 

الق�ساة وتكوين موظفي العدالة.

هذا التكوين هو اأ�سا�سي يف مرافقة تطبيق هذا القانون، 

لأنه جديد على املجتمع وجديد على الق�ساء وجديد على 

اأي�سا؛  والدفاع  الق�ساء  م�ساعدي  اأي  عامة،  ب�سفة  العدالة 

حمققا  ذلك  يكون  حتى  بتكوين  نرافقه  اأن  لبد  وبالتايل 

لالأهداف التي جاء بها.

اأي�سا،  فقد طرح  املو�سع  الإعالمي  الربنامج  فيما يخ�س 

ففي هذا الإطار وزارة العدل برجمت عدة لقاءات م�ستقبلية 

من  الق�ساء  م�ساعدي  وخا�سة  بالأمر،  املعنيني  كل  مع 

حم�سرين وموثقني وحتى مع الدفاع، وذلك لتمكينهم من 

الدخول تدريجيا يف تطبيق التكنولوجيات احلديثة، املتعلقة 

مت  اأي�ضا  الن�ضغال  فهذا  وبالتايل  الق�ضائية؛  بالإجراءات 

التكفل به.

على  ن�س  الن�س  التقنية،  املنظومة  تاأمني  يخ�س  فيما 

تاأمني املنظومة التقنية، هناك معايري عاملية متعارف  وجوب 

يراأ�سه  جزائريني،  من  متكون  فريق  هناك  العامل،  عليها يف 

املجال  هذا  يف  عايل  م�ستوى  له  للع�سرنة،  العام  املدير 

وتكوين عايل، در�س يف اجلزائر ويف اخلارج؛ وبالتايل فهذه 

املنظمة التقنية للتاأمني ل تخرج عما هو موجود يف العامل 

بالن�سبة لتاأمني املنظومة التقنية.

وقع  �سيئا،  اأو�سح  اأن  يجب  نعم  العدل،  لوزارة  بالن�سبة 

اأي الإم�ساء  لهذه املنظومة التقنية، فيما يخ�س ما نقوم به 

وقع  ما  نف�س  الإجراءات،  الإلكرتوين وع�سرنة  والت�سديق 

بخ�سو�سيات  الأخذ  مع  ال�سفاء،  بطاقة  ملنظومة  تقريباـ  ـ 

العدالة، ولهذا فعندما ترون باأننا اأخذنا 4 جمال�س منوذجية 

خطوة  تدريجيا،  نذهب  فاإننا  التقنية،  لتطبيق  البداية  يف 

امل�ستوى  على  اإنه  قيل  اليوم:  نعلن  اأن  ميكننا  ل  خطوة، 

الإجراءات  القانون وكل  ي�سدر  الغد،  ابتداء من  الوطني، 

مطبقة، لنا جتربتنا ـ واحلمد هلل ـ يف هذا املجال واملدير العام 

امل�سرف على الع�سرنة له جتربة يف بطاقة ال�سفاء امل�ستخدمة 

منذ  �سنوات،  منذ  الجتماعي  وال�سمان  العمل  وزارة  يف 

2008، وبالتايل فنحن ن�سري خطوة خطوة، لدينا  اأو   2007
القانون  �سنطبق  وبالتايل  حددناها،  ق�سائية،  جمال�س  اأربعة 

اإىل  نو�سعها  ثم  املجال�س،  هذه  يف  تدريجيا  والإجراءات 

جمال�س اأخرى فمجال�س اأخرى اإىل اأن ننتهي من العملية 

ونغري الذهنيات.

 لقد جاء اأي�سا ان�سغال فيما يخ�س اخلوف من التغيري، 

نعم اخلوف من التغيري وارد واأعرب عنه اأنا بتغيري الذهنيات، 

تغيري ذهنيات املجتمع ككل، وتكيفه مع هذه املتغريات يف 

ـ عمال  بالطبع  ـ  منا  يتطلب  التكنولوجيات احلديثة، وهذا 

مكثفا يف التكوين، عمال مكثفا يف التح�سي�س وهو ما نقوم 

به الآن.

املرئية، وح�سرها يف  باملحادثة  املتعلق  الأمر  فيما يخ�س 

املرئية؟  املحادثة  معنى  ما  للمحاكمة؛  بالن�سبة  فقط  اجلنح 

العربية،  الدول  فيها  مبا  لكم  قلت  الدول،  من  كثري  الآن 

بدءا من اململكة العربية ال�سعودية، منذ 4 اأ�سهر، ت�ستعمل 

املحادثة املرئية واملحاكمة عن بعد، معنى ذلك اأن املحبو�س 

يحاكم  اأن  ويريد  جنحة،  يف  عقابية،  موؤ�س�سة  يف  هو  الذي 

نحاكمه عن  اأن  اجلزائية ميكن  لالإجراءات  ووفقا  بعد،  عن 

بعد عو�س اأن ننقله اإىل اجلل�سة، وقد يكون بعيدا، فالقا�سي 

يف  وهو  بعيدا،  املتهم  ويتابع  املرئية  باملحاكمة  ي�سمى  ما  له 

املوؤ�س�سة العقابية ي�ستجوبه ويحاكمه، اإنك متهم بكذا وكذا، 

فما جوابك؟ نعم قمت اأو مل اأقم اأو كذا، ثم الدفاع وجترى 

املحاكمة كمحاكمة عادية، فهذا يخفف، اأول، النقل والعناء 
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من التنقل، ثانيا، ربحا للوقت، وثالثا ي�سمح ـ طبعا ـ للمتهم 

اأمام  اأنه  لو  متاما، كما  باإجراءات عادية  نف�سه  يدافع عن  اأن 

القا�سي ويحاكم بكل ما تن�س عليه الإجراءات، ح�سرناها 

اإجراءات  هناك  اجلنايات  يف  باأن  نعتقد  لأننا  اجلنح  يف 

اأوىل،  وتفاديا، كمرحلة  اجلنايات خطرية جدا،  لأن  معقدة 

لهذه العملية لأن العقوبة قد ت�سل اإىل املوؤبد يف اجلنايات 

املرئية                  املحادثة  هذه  ن�ستعمل  اأن  ميكن  فال  الإعدام،  اأو 

اأو املحاكمة عن بعد.

هذا هو ال�سبب، لذا ارتاأينا اأن تكون يف اجلنح كمرحلة 

اأوىل، اأما �سماع ال�سهود، ال�سماع وال�ستجواب من قا�سي 

التحقيق من جهة احلكم، فيمكن اأن يتم حتى يف اجلنايات، 

مبعنى اأنه عندك متهم وحمكوم عليه يف ق�سية، وهو حمكوم 

كلم،   1000 مب�سافة  العا�سمة  عن  تبعد  موؤ�س�سة  يف  عليه 

وهذه  �ساهد،  فيها  وهو  بالعا�سمة  اأخرى  ق�سية  يف  ومتابع 

الآن،  نطبقه  ما  وهو  املخت�سون،  ويعرفها  موجودة  احلالت 

اإيتوين باملتهم، ال�ساهد فالن، املعتقل، من اأجل  قيل واهلل 

واملحامون  �سرورية  ال�سهادة  اجلناية،  يف  احلكم  اإ�سدار 

اأن  يجب  معناه  بها،  يطالب  املدين  فالطرف  بها،  يطالبون 

نقوم بتحويله، وهذا يطرح بع�س امل�ساكل وقد ي�ستغرق مدة 

6 اأ�سهر فتوؤجل املحاكمة وقد توؤجل مرتني، هذا واقع، اإذن 
ماذا �سنفعل بهذا التكنولوجيات احلديثة، اإذا مل ن�ستعملها 

يف هذا املجال !؟

ماذا نفعل بها، بالفعل لقد تاأخرنا واأحد املتدخلني قال 

لقد تاأخرنا، نعم تاأخرنا يف ا�ستعمال التكنولوجيات احلديثة، 

هذا واقع ! اإذن ملاذا ل ن�ستعملها لتخفيف الإجراءات ملاذا 

ب�ساطة،  بكل  واأقول  احلديثة؟  التكنولوجيات  ن�ستعمل  ل 

لت�سهيل حتى احلياة اليومية للمجتمع وللمواطن وللق�ساء 

و�سوح  بكل  ذاهبون  نحن  لذلك  البريوقراطية،  على 

ال�سوابق  بطاقة  ا�ستخراج  اإىل  ن�سل  اأننا  بذلك،  وموؤمنون 

نحن  الأنرتنت،  طريق  عن  بعد  عن  واجلن�سية  الق�سائية 

نح�سر لذلك وقد بداأت هذه الإجراءات يف اأربعة جمال�س 

منوذجية، معنى ذلك مع �سدور هذا القانون، املواطن بالن�سبة 

املرافق  ت�سدرهما  اللتني  الأ�سا�سيتني  الوثيقتني  لهاتني 

الق�سائية، املواطن لديه الو�سيلة الأوىل اأنه يذهب اإىل املرفق 

الثانية،  الو�سيلة  ولديه  الن�سختني،  وي�ستخرج  اإليه  الأقرب 

يدخل  حاليا  طلبه  بعد،  عن  بطلب  يقوم  اإذ  مطبقة،  وهي 

لوزارة  املخ�س�س  املوقع  يف  وبال�سبط  الأنرتنت  طريق  عن 

ازديادي  عقد  وكذا  بن فالن كذا  فالن  اأنا  ويطلب  العدل 

كذا، ويقوم بطلبه عن طريق النرتنت، فهذا الإجراء مطبق 

هذا  قلت  الوثيقة،  فيه  ي�ستلم  الذي  اليوم  تاريخ  له  ويقدم 

مطبق، ولديه الطريقة الثالثة وهي ا�ستخراج الوثيقة من اأية 

حمكمة ويعود مبا�سرة، اأما الطريقة الرابعة التي بني اأيدينا 

اأنه ي�ستخرجها عن طريق الأنرتنت، من منزله، اإذا كان لديه 

اجلهاز، اأو املواقع الإلكرتونية لدى مقاهي الأنرتنت، فتكون 

اإلكرتونيا، اإذن الأمر مرتبط بهذا القانون.

اأع�ساء  وال�سادة  لل�سيدات  �سيئا  اأو�سح  اأن  اأريد  جيد، 

ذهبت              اإلكرتونيا،  مم�ضاة  الوثيقة  ا�ضتخراج  مت  املجل�ص، 

اأو اجتهت اإىل الإدارة من اأجل ا�ستعمالها يف ملف ال�سكن، 

لدي وثيقتا ال�سوابق الق�سائية واجلن�سية، تف�سل فهي مم�ساة 

للتحقيق يف هذه  الإدارة  ت�ستعملها  و�سيلة  اإلكرتونيا، هناك 

وقد  ـ  اأرادت  اإن  ـ  تتاأكد  اأن  ت�ستطيع  الوثيقة، من خاللها، 

وما  �سحيحة  غري  اأم  �سحيحة  الوثيقة  هل  ان�سغال  طرح 

الدخول  ميكن  نف�سه  الوقت  يف  هنا  القانونية؟  قيمتها  هي 

م�ستخرجة  الوثيقة  هذه  كانت  اإن  فيتحقق  نف�سه،  املوقع  يف 

القا�سي  طرف  من  ومم�ساة  كذا  بتاريخ  ر�سمي  م�سدر  من 

الفالين اأو فيها تزوير، فيت�سح اأن هذه الوثيقة لي�ست �سادرة 

اأهمية  تكمن  هنا  مزورة،  وثيقة  فهي  م�ساحلنا  طرف  من 

التكنولوجيات احلديثة، اإنها الرقابة احلقيقية وال�سفافية، فال 

بذهنيات  هو  ما  بعك�س  الوثيقة،  نزور  اأن  به  ن�ستطيع  �سيء 

النا�س، باأن الوثيقة التي يوجد بها اخلتم الأحمر، تلك هي 

اأ�سهل  ال�سحيحة، ل لي�ست �سحيحة دائما ! وهي  الوثيقة 

للتزوير، حاليا هي الأ�سهل للتزوير وميكن ا�ستعمالها، ولي�س 

لالإدارة و�سيلة رقابة، اإل اإذا �سككت يف ذلك، فتكتب اإىل 

اإذن هذا لنعرف ما هو  وكيل اجلمهورية لطلب فتح حتقيق، 

الفرق بني التكنولوجيات احلديثة وو�سيلة الرقابة التي نطمح 

اإليها وو�سيلة الرقابة للوثيقة العادية التي حتمل اخلتم الأحمر 

اأن تزور لأنها بها  والتي هي يف ذهنياتنا �سحيحة ول ميكن 

اخلتم الأحمر، ل هذا خطاأ ! هذا خطاأ �سائع ! الوثيقة الأكرث 

الوثيقة  هي  احلايل  الوقت  يف  نراقبها  اأن  ميكننا  والتي  اأمانا 

املم�ساة اإلكرتونيا عن طريق التكنولوجيات احلديثة، ويف اأي 

العدالة لأنه  بع�سرنة  القانون اخلا�س  وقت، ولهذا جاء هذا 

يتعلق بالإجراءات.

يف اأيام قليلة ـ اإن �ساء اهلل ـ اجلالية يف اخلارج �ستح�سل 

اأي�سا  العدلية  ال�سوابق  بطاقة  وعلى  اجلن�سية  وثيقة  على 
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قيا�سي، وعندما تخرج من  عن طريق الأنرتنت، ويف وقت 

بغر�س  عليها  يختم  بذلك  املكلف  اأو  فالقن�سل  القن�سلية 

ال�سلطة  ختمها  ت�سع  اأن  يجب  اخلارج،  يف  بها  العرتاف 

الطلب  يودع  يبقى  ل  حتى  اخلارج،  يف  واملمثلة  اجلزائرية 

التي  اخلارجية  وزارة  من  الرد  انتظار  يف  ويبقى  للقن�سل 

وزارة  اإىل  الطلب  يرد  ثم  العدل،  وزارة  اإىل  بدورها  تر�سل 

الطلب  يقدم  فعندما  م�ستقبال،  هذا  يحدث  لن  اخلارجية، 

من طرف املواطن اإىل القن�سلية اجلزائرية يف اأي بلد ما؛ عليه 

اإلكرتونيا، يختم عليها  اأن يدخل املوقع وي�ستخرجها مم�ساة 

املدنية  احلالة  برقمنة  اأي�سا  مرتبطون  نحن  للمواطن،  وتقدم 

يف �سجالت احلالة املدنية على م�ستوى املجال�س الق�سائية، 

فاملخت�سون على علم بذلك والق�ساة القدامى يعرفون ذلك، 

لدينا ن�سخة ثانية للحالة املدنية يف املجال�س الق�سائية، �سوف 

نرقمنها اإىل جانب الربط بني وزارة العدل ووزارة الداخلية، 

اللقب  تعطي  ال�سجالت،  مبا�سرة  الق�ساء  يراقب  اآنذاك 

والرقم واأنا اأراقب انتماءك وحتى ال�سجرة اإذا كنت جزائريا 

�سبكة  لدي  املدنية،  احلالة  لوثائق  وفقا  جزائري،  غري  اأم 

�سعبا،  لي�س  هدفنا،  هو  هذا  ال�سبكة،  هذه  اأدخلت  لأنني 

وما نحن عليه لي�س قدرا حمتوما يف البريوقراطية، وحققناه 

مع فوج يف بطاقة ال�سفاء التي قيل ب�ساأنها يف البداية اأنها ل 

ميكن اأن ت�ستعمل، لكن �سنة 2008 كان القرار �سادرا من 

�سراحة،  بكل  لكم  اأقولها  اجلمهورية،  رئي�س  ال�سيد  طرف 

رئي�س اجلمهورية هو الذي قرر ذلك يف جمل�س الوزراء �سنة 

ال�سمان  قانون  لتعديل  القانون  قدمت  قد  كنت   ،2008
ال�ستغالل  حيز  ال�سفاء  بطاقة  تدخل  لكي  الجتماعي 

واإدخال التكنولوجيا اأي�سا، كانت بع�س ال�سخ�سيات دون 

ا�ستخراج  باقرتاحها  امل�سروع  تعرت�س  الأ�سماء،  اأذكر  اأن 

هو  اجلمهورية  رئي�س  ال�سيد  لكن  اأول،  البيوميرتية  البطاقة 

الذي قرر يف ذلك الوقت، فهو م�سكور على ذلك، بحيث 

قال اأتركوا وزير العمل يعمل، واآنذاك با�سرنا عملنا اإىل اأن 

اآثار وهي مطبقة حاليا  ال�سفاء ونتجت عنها  بطاقة  خرجت 

واحلمد هلل ، بكل و�سوح، وقد حلت م�ساكل كثرية، بالنظر 

ملا كان عليه ال�سمان الجتماعي اآنذاك بني قو�سني.

القدر لي�س حمتوما علينا، لبد اأن ناأتي بالتغيريات كاأن 

يقال واهلل هذا الأمر ل ميكنه اأن ينجح يف اجلزائر ! ملاذا ل 

املجتمع اجلزائري  ينجح تطبيقه؟ بل ينجح يف اجلزائر لأن 

وبالعمل  الذهنيات  وبتغيري  بالعمل  املجتمعات،  كباقي 

الدقيق ينتهي الأمر.

بخ�سو�س بطاقة ال�سفاء �سنة 2008، كنا نناق�س القانون، 

فقيل لنا باأن اجلزائريني ل يعرفون القراءة؛ والأميون كيف 

يتم التعامل معهم لأنهم ل يعرفون، كيف ي�ستعملون بطاقة 

ال�سفاء؟ ! هكذا ملاذا الهاتف النقال ي�ستعمله كافة النا�س 

بحوزة  الآن  ال�سفاء  فبطاقة  اأمي؟  غري  اأم  اأميا  كان  �سواء 

اأجل احل�سول  الأميني ويحافظون عليها لأنها �سرورية من 

على الدواء، لو فقدوها ل ميكنهم اأن يتح�سلوا على الدواء، 

اإذن ـ ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة املحرتمة، ال�سيدات وال�سادة ـ 

اأ�ست�سمحكم اإن اأطلت، لأنني اأريد اأن اأجعل العدالة على 

اإنها  لدي،  الأ�ضا�ضية  الثالث  النقاط  اإنها  الع�ضرنة،  �ضكة 

وجهة نظري وقد تزعج البع�س، لي�س هنا بل خارج القاعة.

ـ التقليل يف التوظيف، التوظيف العمومي، اإنه الأ�سا�س 

الأول،

ـ ال�ستثمار يف الع�سرنة،

ـ رفع احلماية املادية للموظف.

منا�سب  نفتح  العمومي،  الوظيف  يف  العدد  من  نقلل 

مادية  بحماية  ذلك  نرافق  القت�سادي،  القطاع  يف  اأكرث 

عالية، نرافق ذلك با�ستثمار اأكرث يف الع�سرنة.

ال�ستثمار اأكرث يف تكوين املوارد الب�سرية، اإنه �سيء مهم، 

وهذه  نظرتنا  هي  هذه  الب�سرية،  املوارد  يف  اأكرث  ال�ستثمار 

هي روؤيتنا، التقليل هنا، والرفع هنا يف القطاع القت�سادي، 

املوارد  يف  التكوين  وثالثا  اأكرث،  فيها  وال�ستثمار  الع�سرنة 

الب�سرية.

بتنمية اجلزائر يف هذا املجال،  املبادئ اخلا�سة  هذه هي 

هي  ما  على  الأمور  ترتك  اأن  اإما  ودقيقة،  وا�سحة  بطريقة 

ودون  �سفافية  دون  التقليدي،  الت�سيري  يخ�س  فيما  عليه 

ع�سرنة، وحينها �سنواجه �سعوبات يف الت�سيري، وعليه، فكل 

القطاعات مطالبة، مبا فيها وزارة العدل، وهي اأوىل، بع�سرنة 

فيها  وال�ستثمار  الع�سرنة  يف  والدخول  ت�سيريها  اأ�ساليب 

وتكوين املوارد الب�سرية بقوة.

�سوؤال طرح متعلق بتكوين الق�ساة.

اأيتها ال�سيدات، اأيها ال�سادة،

فيها  جاء  وقد  احلكومة  عمل  خطة  على  �سادقتم  اأنتم 

حمور اأ�سا�سي وهو اإعادة النظر يف املنظومة التكوينية للق�ساة 

وموظفي العدالة، اللجنة انتهت من و�سع تو�سياتها، ونحن 

نح�سر الآن يف الن�سو�س التطبيقية، لكن ل ميكنني اأن اأدع 
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الق�ساء بهذا التكوين.

هذا ل يعني اأن هذا التكوين مل ينجح 100٪، ل ولكن 

ذلك،  لهم   
ٌ
�ساكر واأنا  املتدخلني،  قبل  من  طرح  ما  مع  اأنا 

عايل  م�ستوى  على  تكوين  فيه  يكون  اأن  له  لبد  فالق�ساء 

اإعادة  التكوين على م�ستوى عايل فالبد من  ولكي يكون 

النظر يف املنظومة التكوينية، واإن�ساء املدر�سة العليا للق�ساء 

العاملية  ال�سبكة  يف  الدخول  من  ميكنها  مبا  اإ�سالحها،  اأو 

هكذا  باملكونني  التقيد  وعدم  العامل،  يف  العليا  للمدار�س 

من  لبد  لكن  الوطنية،  القدرات  ل�ستعمال  نعم  حمليا، 

تكوين وا�ستعمال القدرات الأجنبية ذات امل�ستوى العايل 

التحكيم  يف  التكوين  عن  مثال  و�ساأعطيكم  الق�ساء،  يف 

الدويل، لبد اأن تكون يف التحكيم الدويل مادة، والرتكيز 

ق�سايا  هناك  لأن  الدويل،  التحكيم  يف  التكوين  جمال  يف 

قد تطرح وهي من اخت�سا�س التحكيم الدويل )الق�ساء(، 

ول  تتطور،  الدولية  والعالقات  يتطور  والعامل  نتطور  نحن 

ميكننا اأن نبقى حم�سورين يف اأمور تقليدية، لقد عملت يف 

الق�ساء يف اأواخر ال�سبعينيات وبداية الثمانينيات، فال ميكن 

اإطالقا اأن نبقى على نف�س الأو�ساع، بل نطور الق�ساء نحو 

الب�سرية  ان�سغالتكم، فاملوارد  الأف�سل، وطبعا كما جاء يف 

هي اأوىل بالعتناء يف جمال التكوين، والربنامج وا�سح يف 

هذا املجال.

با�ستقاللية  متعلقة  وهي  م�ساألة  طرحت  اآخر،  �سيء 

الق�سائية  ال�سلطة  ا�ستقاللية  كل،  وهو  الق�سائية،  ال�سلطة 

تطرح دائما يف النقا�س ونتطرق اإليها يف الطاولت امل�ستديرة، 

وكٌل يعزف على وتره يف هذا املجال، واأعتقد اأن ا�ستقاللية 

اأتطرق لقانون  ال�سلطة الق�سائية هي كٌل ل يتجزاأ، و�سوف 

الإجراءات اجلزائية ـ اإن �ساء اهلل ـ وم�ساألة تعديله طرحتها 

ويف  ما،  نوعا  �سيغري  به  �سناأتي  وما  اللجنة  يف  ال�سادة  اأمام 

كثري من الأحيان، بع�س املبادئ، لكنه يتجه نحو ا�ستقاللية 

جزء،  ذلك  نعم  يرونها،  كما  ولي�س  الق�سائية،  ال�سلطة 

لل�سلطة  هيمنة  فيه  واهلل  قيل  ذلك،  اأقول  اأن  وا�سمحوا يل 

التنفيذية وهيمنة �سلطة املال على الق�ساء اأين حملها؟ فكل 

الجتاهات تقول هيمنة ال�سلطة التنفيذية ولكن اإن مل توفر 

احلماية للقا�سي من تدخالت اأخرى، فاأين هي ا�ستقاللية 

ال�سلطة الق�سائية لديك؟ !

جند كل اجتاه يف املناق�سة يقول هيمنة ال�سلطة التنفيذية 

على الق�ساء، لكن اآلف الق�سايا يف�سل فيها الآن ويف هذه 

اأمام املحاكم واأمام املجال�س ول يدري بها ل وزير  اللحظة 

العدل ول اأي وزير اآخر ول كل الهيئة التنفيذية، ما اأدراين 

فاأنا بجانب  الق�سايا  اآلف  فيه من ق�سايا !؟  بالذي يف�سل 

وغائب عما يحدث، فيما يخ�س نظرة ال�سلطة الق�سائية، فهي 

ان�سغال     اأنا من املدافعني عن ذلك، كما جاء يف  كل، نعم 

اأو يف �سوؤال حول هذا املو�سوع، نعم يل روؤية وا�سحة، قلت 

لكم باأن قانون الإجراءات اجلزائية هو بداية لتكري�س مبادئ 

�ساأحول  الق�سائية،  ال�سلطة  وا�ستقاللية  الق�سائية  ال�سلطة 

�سالحيات النيابة اإىل احلكم يف بع�س امل�سائل، هكذا تكون 

باإ�سالحات  �ساآتي  عندما  الق�سائية،  ال�سلطة  ا�ستقاللية 

احلب�س  �سلطة  الفوري، بحيث  املثول  مببداأ  واملتعلقة  عميقة 

عند النيابة يف التلب�س، ياأتي ويتقدم وميكن للنيابة اأن ت�سنفه 

توؤجل  قد  للمحاكمة،  ويحال  اأ�سبوع  ملدة  تلب�س  حالة  يف 

ويبقى يف احلب�س، وعليه، �ساأحول ذلك اإىل احلكم، بوا�سطة 

املثول الفوري، يقدم ال�سرطي املتلب�س وفورا ي�سدر احلكم، 

الفوري، يف جل�سة من طرف قا�سي احلكم  املثول  بوا�سطة 

ولي�س املحكمة. قيل ال�سيد وزير العدل يتخلى عن �سلطاته، 

اأنا مل اأتخل عن �سلطاتي، بل اأقوم باإ�سالحات يف العدالة 

هذه هي وجهة نظري، وهي كذلك توجيهات فخامة رئي�س 

وبناء  الق�سائية  ال�سلطة   ا�ستقاللية  فيما يخ�س  اجلمهورية، 

دولة القانون.

اإذن هو كل متكامل ولي�س جزئية من هنا وهناك، بل كل 

وبعدالتها،  مبوؤ�س�ساتها  قوية  دولة  اإىل  نطمح  نحن  يتجزاأ،  ل 

الإ�سالحات  هي  هذه  عادلة،  لكن  قوية  بالقوانني،  عادلة 

التي نقوم بها بالن�سبة ملوا�سلة اإ�سالح العدالة.

القانون،  فيما يخ�س دور الأعوان يف جمال تطبيق هذا 

فالأعوان  اأتوماتيكيا،  وبالتدريج  بالتكوين  مرتبط  كله  فهو 

القانون؛  ـ بتطبيق هذا  اأغلبيتهم  هم الذين �سيقومون ـ يف 

التكوين  ملجال  الأكرب  الدور  بذلك  �سنعطي  وبالتايل 

والتح�سي�س.

هذا  يف  الق�سائية،  باخلريطة  املتعلق  الأمر  يخ�س  فيما 

املجال نقوم بـ:

-التق�سيم الق�سائي: وقمنا به بالن�سبة للجزائر العا�سمة 

موازاة  ولكن  جديدة،  حماكم  واأن�ساأنا  للمر�سوم،  طبقا 

وترية  ن�سرع  بل  اإن�ساء،  وترية  ن�سرع  الآن  فاإننا  ذلك،  مع 

اجلمهورية  رئي�س  فخامة  برنامج  طريق  عن  الهياكل  اإجناز 

اإجنازها  يتم  مل  التي  الهياكل  بع�س  يف   )2009-2005(
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اإن  الإ�سالحات  هذه  لأن  ملاذا؟   )2014-2010( وبرنامج 

ت�ستطيع  فاإنها ل  الهياكل،  واإجناز  الهياكل  ت�سايرها هذه  مل 

املرجوة  الأهداف  اإىل  والو�سول  كامال  دورها  توؤدي  اأن 

يف  ودورها  الإجنازات  يف  الأ�سا�س  اأن  ذلك  مثال  منها، 

تتوفر  كانت  التي  القدمية  املحاكم  يف  اأنك  الإ�سالحات، 

ـ  الأقل  على  ـ  تتوفر  اأن  يجب  واحدة  قاعة جل�سات  على 

اأن يدخل  اآنذاك عو�س  فالقا�سي  للجل�سات،  على قاعتني 

بـ 100 ق�سية، فتق�سم الق�سية بني قا�سيني يف نف�س الوقت، 

ويكون مرتاحا يف الف�سل يف الق�سايا، لكن اإذا كانت لديه 

قاعة جل�سات واحدة، فهو م�سطر اأن يخلي اجلل�سة بعد يوم، 

وهو منهمك يف امللفات، ثم يف اليوم املوايل ياأتي قا�س اآخر 

يف فرع اآخر، وهكذا دواليك، وبالتايل فهذا يوؤثر حتى على 

املعاجلة اجليدة للق�سايا.

�سيء اآخر يتعلق بالنوعية واإ�سالح العدالة، فيما يخ�س 

النوعية تكلمتم عن العدل، وهو اأي�سا كل ل يتجزاأ، فبالن�سبة 

لالإجراءات والإ�سالحات املتعلقة بالإجراءات، اأن الق�سايا 

الب�سيطة �سيكون فيها ما ي�سمى بالف�سل باأوامر، فال حتتاج 

اإىل وجاهة، يف بع�س الأحيان �سخ�س لديه خمالفة، ينتظر 

فيها،  احلكم  يتم  جل�سة  يف  باأكمله  يوما  اجلل�سات  قاعة  يف 

هناك  اجلل�سة  نف�س  ويف  ب�سيطة  بجنحة  جمدولة  وق�سيته 

ق�سايا جمدولة باأحكام ت�سل اإىل 20 �سنة كق�سايا املخدرات 

اأن  فالبد  عادي،  غري  اأمر  هو  اإذن  اأي�سا جنح،  وهي   ... اأو 

ندخل اإ�سالحات، ل ميكن اأن ناأتي اإىل القاعة واأنتظر دوري 

ق�سية  هناك  وباملوازاة  ب�سيطة  ق�سية  يف  املحاكمة  اأجل  من 

جد هامة وخطرية؟ ! ولهذا حتتاج املنظومة اإىل تنظيم واأي�سا 

اإىل اإ�سالحات نقوم بها يف هذا الإطار.

على  اأجبت  فقد  كان�سغالت،  طرح  ما  اإىل  بالن�سبة   

مو�سوع العن�سر الب�سري وال�سعوبة.

قدمت  عندما  البداية،  يف  عنه  تكلمت  ما  يخ�س  فيما 

العر�س، عن تخفيف الإجراءات وتراكم الق�سايا، فقد كان 

ان�سغال بالن�سبة للمحكمة العليا وحتى بالن�سبة للمحاكم، 

العليا الآن تطبق ما ي�سمح لها تدريجيا لتخفف  فاملحكمة 

من تراكم الق�سايا املطروحة عليها، لكن هذا ل يكفي، اإذ 

وقانون  املدنية والإدارية  قانون الإجراءات  بتعديل يف  نقوم 

�سيتكفل  والذي  ـ  لكم  قلت  كما  ـ  اجلزائية  الإجراءات 

بهذا اجلانب، للتقليل من الق�سايا املعرو�سة على املحاكم، 

اإىل  ت�سل  منها،  الب�سيطة  ولو  هكذا  الق�سايا  كل  لي�ست 

املحكمة العليا، فهناك من الق�سايا الب�سيطة التي تخ�سع اإىل 

هذه الإجراءات باأوامر وهناك مبداأ اأ�سا�سي اأي�سا �سيدخل 

وهو  املحاكم،  عن  للتخفيف  اجلزائية  الإجراءات  قانون  يف 

اجلزائر  اجلزائي يف  �سندخل يف  مرة  ولأول  الو�ساطة،  مبداأ 

وبال�سبط يف قانون الإجراءات اجلزائية، الو�ساطة يف الق�سايا 

�سب     �سخ�س  مثال  الأطراف،  بني  الو�ساطة  تقع  الب�سيطة، 

اأو �ستم جاره وقام برفع �سكوى، هو اأمر معاقب عليه وعو�س 

تعوي�س  تقدمي  مفاده  باتفاق  يخرجان  املحاكم  اأمام  مثوله 

ويعترب  بو�ساطة،  ال�سيد وكيل اجلمهورية  ويقوم  والتزامات، 

املح�سر الذي ي�سجل فيه ـ كو�ساطة ـ ملزما للطرفني مبا اتفق 

اإىل  ت�سل  الق�سايا  كل  لي�ست  الب�سيطة،  الق�سايا  يف  عليه 

ي�سمى  ما  هو  العامل  دول  كل  ويف  مبداأ  يوجد  املحكمة، 

فعندما  ذلك،  يعرفون  املخت�سني  لأن  الثالث«،  »الطريق  بـ 

ت�سل اإليهم الق�سية، فاإما اأن تودع لدى احلكم اأو التحقيق 

قانون  يف  �سندخلها  التي  الو�ساطة  وهو  الثالث  الطريق  اأو 

يف  الثالث  الطريق  ت�سمى  قانونيا،  اجلزائية،  الإجراءات 

الإجراءات، وهو غري موجود حاليا يف اجلزائي؛ وبالتايل هو 

املنظومة  �سندخلها يف  التي  العميقة  الإ�سالحات  بني  من 

الت�سريعية ويف العدالة، معنى ذلك ـ ال�سيدات وال�سادة ـ 

اأن الروؤية وا�سحة يف هذا املجال، وكل هذا �سيكون مرافقا 

للع�سرنة ولهذا القانون اأو ن�س هذا القانون الذي ـ اإن �ساء 

بفوائده يف  ـ  اهلل ـ عندما ت�سادقون عليه �سياأتي ـ ل �سك 

جمالت عديدة.

الذي  العمل  خمطط  باأن  اأقول  اأن  اأريد  اأنهي،  اأن  قبل 

�سادقتم عليه يف خمطط احلكومة به خم�سة حماور �سنطبقها 

بحذافريها؛ ويف هذا الإطار، فكل هذا ياأتي يف اإطار املحور 

حماور  وفيه  بالع�سرنة،  واملتعلق  الثالث  املحور  بل  الأول، 

اأخرى اأدرجت يف هذا املخطط وكلها ت�سب يف تدعيم ال�سلطة 

بتب�سيطها  ت�سمح  التي  الإجراءات  تدعيم  ويف  الق�سائية 

بالن�سبة للمواطن، فكلها تهدف اإىل حت�سني اخلدمات التي 

يقدمها املرفق الق�سائي للمواطن وللمتقا�سي على العموم.

هذه هي اأجوبتي، واأعتذر اإن مل اأكن قد اأجبت على كل 

لالن�سغال  وبالن�سبة  منها،  ان�سغال  ن�سيت  اأو  الن�سغالت 

ال�سيد  اأنت تعرف،  الهياكل،  فيما يخ�س  باجلنوب  املتعلق 

�سريعة  اإجراءات  اتخذنا  باأننا  املحرتم،  الأمة  ع�سو جمل�س 

واملتعلقة  وبالبي�س  بتندوف  املجال�س  اإجناز  انتظار  يف  جدا 

ح�سب  جاهز  النعامة  لولية  املوؤقت  فاملجل�س  بالنعامة، 
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املعلومات الواردة اإيل، البي�س اأي�سا يجري البحث عن مقر 

جمل�س موؤقت وتندوف يجري به الإجناز بالن�سبة للمجل�س 

اإىل ب�سار وبالتايل  املوؤقت، حتى ل نرتك املواطنني يذهبون 

اأجل  من  ب�سار  اإىل  تندوف  من  كلم   800 مل�سافة  يتنقلون 

اإجراء ال�ستئنافات، فهذا غري مقبول؛ وبالتايل اإننا يف انتظار 

تعليمات لإن�ساء  اأعطيت  وقد  تندوف،  ق�ساء  اإجناز جمل�س 

لأنه  امل�سكل  هذا  نحل  حتى  موؤقتا،  بتندوف  املوؤقت  املقر 

معاناة  اأمام  الأيدي  مكتويف  نبقى  اأن   ،2015 ل ميكن، يف 

ب�سار  اإىل  تندوف  ولية  من  با�ستمرار  وتوجهه  املواطن 

�سوف  وا�سح !  اإطالقا،  مقبول  غري  اأمر  فهذا  لال�ستئناف، 

واأنا �ساكر لكم كرم الإ�سغاء  اأقرب الآجال،  نتكفل به يف 

اأع�ساء  وال�سادة  ال�سيدات  جميع  واأ�سكر  املعذرة  واأطلب 

جمل�س الأمة املحرتم على كرم الإ�سغاء.

اأ�سكركم  ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة املحرتمة اأي�سا على كرم 

الإ�سغاء �سكرا جزيال.

ال�شيدة رئي�شة اجلل�شة: �سكرا لكم ال�سيد وزير العدل، 

حافظ الأختام، ممثل احلكومة على ردودكم الوافية؛ وبهذا 

نكون قد ا�ستنفدنا جدول اأعمال هذه اجلل�سة، فمرة اأخرى 

�سكرا لل�سيد ممثل احلكومة على عر�سه م�سروع القانون وكذا 

لردوده، وال�سكر مو�سول اأي�سا اإىل اأع�ساء اللجنة املخت�سة 

على العمل املقدم واإىل كافة الأع�ساء املتدخلني يف النقا�س 

العام حول م�سمون م�سروع هذا القانون.

ن�ستاأنف اأ�سغالنا غدا الإثنني ـ اإن �ساء اهلل ـ على ال�ساعة 

التا�سعة والن�سف �سباحا، لتقدمي ومناق�سة م�سروع القانون 

بالتاأمينات  املتعلق   ،11-83 رقم  للقانون  واملتمم  املعدل 

واجلل�سة  للجميع  �سكرا  واملتمم،  املعدل  الجتماعية، 

مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة الواحدة

والدقيقة اخلام�شة والثالثني زوال
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وال�سالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم  الرئي�ص:  ال�شيد 

وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني؛ اجلل�سة مفتوحة.

ال�سيدان ع�سوا احلكومة ومرافقوهما،

زميالتي، زمالئي،

لقد مت بالأم�ص تقدمي التهنئة با�ضم املجل�ص، ول ي�ضعني 

اإل اأن اأقول لكم �سنة ميالدية جديدة، وكذلك اأمتنى لها اأن 

تكون �سنة خري وبركة على �سعبنا وعليكم وعلى عائالتكم 

جميعا.

ـ  تعلمون  كما  ـ  اجلل�سة  هذه  اأعمال  جدول  يقت�سي 

عر�س ومناق�سة م�سروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون 

رقم 83ـ11، املتعلق بالتاأمينات الجتماعية املعدل واملتمم؛ 

ال�سيد  احلكومة،  ممثل  اإىل  الكلمة  اأحيل  اإطالة  دون  ومن 

فليتف�سل  الجتماعي،  وال�سمان  والت�سغيل   العمل  وزير 

م�سكورا.

الجتماعي:  وال�شمان  والت�شغيل  العمل  وزير  ال�شيد 

اأ�سرف  على  وال�سالم  وال�سالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم 

املر�سلني.

ترجع  ـ  اهلل  �ساء  اإن  ـ  طيبة  �سنة  لكم  اأمتنى  بدوري  اأنا 

باخلري لل�سعب اجلزائري كله.

ال�سيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة املحرتمون،

عر�س  هذه  مداخلتي  تخ�س  والتقدير،  التحية  بعد 

من   84 املادة  اأحكام  ويتمم  يعدل  الذي  القانون  م�سروع 

القانون 83ـ11، املوؤرخ يف 02 يوليو 83، واملتعلق بالتاأمينات 

الجتماعية.

ياأتي م�سروع القانون هذا بعد �سدور القانون رقم 12ـ02، 

حالت  يحدد  الذي   ،2012 �سنة  يناير   12 يف  املوؤرخ 

التنايف مع العهدة الربملانية، ل�سيما املادة الثالثة منه، التي 

تن�س على اأن العهدة الربملانية تتنافى مع ممار�سة اأية وظيفة                

اأو ن�ضاط با�ضتثناء بع�ص الن�ضاطات املوؤقتة املن�ضو�ص عليها 

يف املادة 5 من نف�س القانون.

مل تعد هذه الأحكام الت�سريعية ت�سمح لأع�ساء الربملان 

ب�سفة  بالحتفاظ  باخلارج  الوطنية  اجلالية  ميثلون  الذين 

اأنظمة ال�سمان الجتماعي لدول  املوؤمن لهم اجتماعيا يف 

ت�سمح  ل  وبالتايل  اأخرى،  مهنية  ن�ساطات  بعنوان  الإقامة، 

الجتماعية يف  التغطية  على  باحل�سول  الأحكام  هاته  لهم 

هذه الدول لفائدتهم وحقوقهم واملقيمني معهم.

اأع�ساء  ا�سرتاكات  فاإن  املفعول،  ال�ساري  للت�سريع  طبقا 

الربملان الذين ميثلون اجلالية الوطنية يف اخلارج، تدفع حاليا 

من  ال�ستفادة  مقابل  الربملانية،  عهدتهم  بعنوان  اجلزائر  يف 

الرتاب  فوق  املقدمة ح�سريا  الجتماعي  ال�سمان  اأداءات 

الوطني، وعليه وا�ستجابة لالن�سغالت التي طرحها املجل�س 

الإقامة  بلد  التغطية الجتماعية يف  الوطني حول  ال�سعبي 

حم�رش اجلل�سة العلنية احلادية والع�رشين

املنعقدة يوم الإثنني 14 ربيع الأول 1436

املوافق 5 جانفي 2015 

الرئا�شة: ال�سيد عبد القادر بن �سالح، رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة: 

- ال�سيد وزير العمل والت�سغيل وال�سمان الجتماعي؛

- ال�سيد وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة  التا�شعة

والدقيقة اخلام�شة واخلم�شني �شباحا
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ويتمم  يعدل  قانون  م�ضروع  اإعداد  مت  الربملانيني،  لهوؤلء 

القانون رقم 83ـ11، املوؤرخ يف 2 يوليو �سنة 1983 املتعلق 

املادة  اأحكام  �سياغة  اإعادة  ق�سد  الجتماعية،  بالتاأمينات 

84 واإدراج ـ �سراحة ـ اأع�ساء الربملان الذين ميثلون اجلالية 
لهم  املوؤمن  الأخرى من  الفئات  الوطنية يف اخلارج �سمن 

اجتماعيا واجلزائريني الذين يعملون اأو يتكونون يف اخلارج 

الجتماعية  للتاأمينات  الوطني  ال�سندوق  يتكفل  والذين 

اخلارج  يف  املقدمة  عالجهم  مب�ساريف  الأجراء  للعمال 

الدبلوما�سية  البعثات  يف  العاملني  الأعوان  غرار  على 

والقن�سلية، وترمي التعديالت املقرتحة على اخل�سو�س اإىل 

�سمان التغطية الجتماعية لأع�ساء الربملان الذين ينتمون             

بلد  الوطنية يف اخلارج وذوي حقوقهم يف  اأو ميثلون اجلالية 

ي�سمح  اأو عمل  وظيفة  اأية  ممار�سة  ميكنهم  اأين ل  التمثيل، 

لهم بالنت�ساب ملنظومة ال�سمان الجتماعي، التابعة لدول 

القانون  لأحكام  طبقا  الربملانية،  عهدتهم  خالل  الإقامة 

الع�سوي رقم 12ـ02، املوؤرخ يف 18 �سفر عام 1433 املوافق 

12 يناير �سنة 2012، الذي يحدد حالت التنايف مع العهدة 
الربملانية. 

 84 املادة  اأحكام  حتيني  اإىل  القانون  م�سروع  يرمي  كما 

من القانون رقم 83ـ11، املوؤرخ يف 02 يوليو 1983 املذكور 

اأعاله، بغر�س الن�س على تو�سيع فئات املوؤمن لهم اجتماعيا 

نون يف اخلارج لال�ستفادة من اأداءات  الذين يعملون اأو يتكوَّ

الوطني  ال�سندوق  قبل  من  املقدمة  الجتماعي،  ال�سمان 

الأمر  ويتعلق  الأجراء،  للعمال  الجتماعية  للتاأمينات 

بالفئات املوؤمن لهم اجتماعيا التالية:

ـ الأعوان الدبلوما�سيون والقن�سليون املعينون يف اخلارج،

ميثلون  الذين  املعينون  اأو  املنتخبون  الربملان  اأع�ساء  ـ 

عهدتهم  طيلة  اإليها  ينتمون  اأو  اخلارج  يف  الوطنية  اجلالية 

الربملانية،

الذين  امل�ستخدمون  اخلارجية،  التمثيليات  اأعوان  ـ 

والتكوين  والتعليم  التعاون  بعنوان  اخلارج  يف  يعملون 

من  املعينون  والديني،  والفني  والثقايف  الرتبوي  والتاأطري 

طرف ال�سلطات الإدارية املخت�سة،

يزاولون      الذين  الأجراء  والعمال  واملرتب�سون  الطلبة  ـ 

اأو يتابعون خمتلف مراحل التكوين يف اخلارج.

و�ضروط  كيفيات  اأن  على  اأي�ضا  القانون  م�ضروع  وين�ص 

�ستحدد  اأعاله  املذكورة  الجتماعي  ال�سمان  اأداءات  منح 

عن طريق التنظيم.

هذا  القانون  م�سروع  اأن  التذكري  يجدر  اخلتام،  ويف 

باملنظومة  املتعلقة  الدائم لالأحكام  التحيني  اإطار  يندرج يف 

الوطنية لل�سمان الجتماعي وتكييف قواعدها مع املعطيات 

امل�ستجدة يف املجال القانوين  والقت�سادي والجتماعي.

اأ�سكركم على ح�سن الإ�سغاء.

 ال�شيد الرئي�ص: �سكرا لل�سيد الوزير على تقدميه م�سروع 

رئي�س جلنة  نائب  ال�سيد  اإىل  الكلمة  اأحيل  والآن  القانون؛ 

الوطني،  والت�سامن  والعمل  الجتماعية  وال�سوؤون  ال�سحة 

ليقراأ على م�سامعنا م�سمون التقرير التمهيدي الذي اأعدته 

املخت�سة يف مهمة خارج  اللجنة  باأن مقرر  اأذكركم  اللجنة، 

الوطن؛ وعليه، ينوب ال�سيد نائب الرئي�س عنه يف قراءة هذا 

التقرير.

ال�شيد نائب رئي�ص اللجنة املخت�شة: ب�سم اهلل الرحمن 

الرحيم.

ال�سيد  رئي�س  جمل�س  الأمة  املحرتم،

ال�سيد وزير العمل والت�سغيل وال�سمان الجتماعي،

ال�سيد  وزير العالقات مع الربملان،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة املوقر،

ال�سيدات وال�سادة احل�سور،

ال�سالم عليكم.

تت�سرف جلنة ال�سحة والعمل والت�سامن الوطني ملجل�س 

ن�س  حول  اأعدته  الذي  التمهيدي  تقريرها  بعر�س  الأمة، 

املوؤرخ  83ـ11،  رقم  القانون  ويتمم  يعدل  الذي  القانون 

املتعلق   ،1983 يوليو   2 املوافق   1403 21 رم�سان عام  يف 

بالتاأمينات الجتماعية املعدل واملتمم.

املقدمة

رئي�س  �سالح،  بن  القادر  عبد  ال�سيد  اإحالة  على  بناء 

 ،2014 دي�سمرب   21 يف  املوؤرخة  املحرتم،  الأمة  جمل�س 

ويتمم  يعدل  الذي  القانون  لن�س   ،2014/58 رقم  حتت 

املوافق   1403 املوؤرخ يف رم�سان عام  83ـ11،  القانون رقم 

2 يوليو �سنة 1983، املتعلق بالتاأمينات الجتماعية، املعدل 
واملتمم؛ وهذا بتاريخ 21 دي�سمرب 2014،

وبناء على اأحكام الد�ستور،

املوؤرخ  99ـ02،  رقم  الع�سوي  القانون  باأحكام  وعمال 
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ال�سعبي  املجل�س  تنظيم  يحدد  الذي   ،1999 مار�س   8 يف 

الوطني وجمل�س الأمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية 

مع احلكومة،

وا�ستنادا اإىل اأحكام مواد النظام الداخلي ملجل�س الأمة، 

املعدل واملتمم،

والعمل  الجتماعية  وال�سوؤون  ال�سحة  جلنة  �سرعت 

لويزة  ال�سيدة  برئا�سة  الأمة،  ملجل�س  الوطني،  والت�سامن 

�سا�سوة بدرا�سة ومناق�سة ن�س القانون املحال عليها، تناولت 

جاء  الذي  القانون،  ن�س  م�سمون  والنقا�س  بالتحليل  فيها 

بالتاأمينات  املتعلق  83ـ11،  رقم  القانون  ويتمم  ليعدل 

الجتماعية، املعدل واملتمم.

ياأتي ن�س هذا القانون يف اإطار �سل�سلة الإ�سالحات التي 

ي�سهدها قطاع ال�سمان الجتماعي الذي يهدف اإىل تغطية 

اجتماعية �ساملة جلميع فئات املجتمع، ولهذا الغر�س عمل 

املهنيني،  لكافة  بالن�سبة  اأحكامه  توحيد  على  الن�س  هذا 

حر�سا على حتقيق امل�ساواة بني كافة العمال من حيث املزايا 

التاأمينية، ومن هنا كان قرار امل�سرع »تعميم اأحكام القانون 

ال�ساري املفعول« على كافة الفئات املوؤمنة اجتماعيا، �سواء 

تلك التابعة لأجهزة الدولة، اأو الهيئات العامة، اأو املوؤ�س�سات 

الإدارية اأو القطاع اخلا�س.

وقد ذهب امل�سرع اإىل اأبعد من ذلك، حيث ن�ست املادة 

تكفل  على  اأعاله  اإليه  امل�سار  القانون  من  ال�ساد�سة، )06( 

ي�ستغلون  الذين  الأ�سخا�س  بكل  الجتماعية  التاأمينات 

وطبيعة  جن�سيتهم،  كانت  مهما  الوطني،  الرتاب  فوق 

عملهم، حيث تلتزم هيئات ال�سمان الجتماعي باملحافظة 

التعوي�س على  له اجتماعيا من حيث  املوؤمن  على حقوق 

ال�سيخوخة،  الأمومة،  العجز،  املر�س،  املهنية،  الأخطار 

والوفاة... اإلخ.

وقانون  عموما  الجتماعي  ال�سمان  قانون  جاء  وهكذا 

اإقامة  بهدف  اخل�سو�س،  وجه  على  الجتماعية  التاأمينات 

كانت  مهما  املجتمع،  اأفراد  جميع  بني  الجتماعي  العدل 

مراتبهم املهنية اأو الجتماعية، من دون اإق�ساء ول حتّيز يف  

ذلك  يف  مبا  الجتماعي،  ال�سمان  اأداءات  من  ال�ستفادة 

القانون  من   67 املادة  يف  عليه  املن�سو�س  احلقوق  ذوي 

احلق  لهم  الذين  »الأفراد  حّددت  التي  املفعول،  ال�ساري 

يف اخلدمات العينية ويف باب التاأمني على املر�س وخمتلف 

النفقات الطبية والعالجية الالحقة بهم«.

اإطار تكييف املنظومة الت�سريعية مع ع�سرنة و�سائل  ويف 

بالبطاقة  اجتماعياً  له  املوؤمن  �ضفة  تثبيت  مّت  فقد  الت�ضيري، 

الإلكرتونية »ال�سفاء« ، منذ �سنة 2007، متا�سيا مع املقايي�س 

تعديالت جديدة  القانون  �سهد  فقد  لذلك،  وتبعا  الدولية 

التفاقيات  تطبيق  جمال  تو�سيع  �سجلت   ،2011 �سنة 

ذوي  نوعية  على  والتاأكيد  العالج  جمانية  على  والإبقاء 

والت�سال  الإعالم  جمال  يف  جديدة  واإجراءات  احلقوق 

وتر�سيد النفقات.

املنظومة  لإ�سالحات  وا�ستكمال  ال�سياق  نف�س  ويف 

التعا�سديات  قانون  جاء  الجتماعي،  لل�سمان  الوطنية 

حت�سني  بهدف  وتاأ�سي�سها،  ت�سكيلها  لإعادة  الجتماعية 

جهة،  من  املالية  توازناتها  على  واحلفاظ  الأداءات  نوعية 

وتاأ�سي�س التقاعد التكميلي، ليتمكن العمال من ال�ستفادة 

القانوين  ال�سّن  بلوغهم  اإ�سافية تكميلية عند  من مداخيل 

للتقاعد.

لدرا�سة  اليوم  نلتقي  الإ�سالحات  اإطار  يف  ودائما 

ومناق�سة ن�س قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83ـ11، املوؤرخ 

يف 21 رم�سان عام 1403 املوافق 2 يوليو 1983، واملتعلق 

جاء  الذي  له،  واملتمم  املعدل  الجتماعية،  بالتاأمينات 

باملنظومة  املتعلقة  لالأحكام  الدائم  التحيني  اإطار  اأ�سا�سا يف 

الوطنية لل�سمان الجتماعي وتكييف قواعدها مع املعطيات 

امل�ستجدة يف املجال القانوين والقت�سادي والجتماعي.

عر�س ومناق�سة ن�س القانون

احلكومة: ممثل  عر�س  ـ   1
ق�سد احل�سول على املزيد من املعلومات حول الأحكام 

الواردة يف هذا الن�س والتي خ�ست املادة )84(، ا�ستمعت 

حممد  ال�سيد  اإىل   2014 دي�سمرب   28 الأحد  يوم  اللجنة 

غازي، وزير العمل والت�سغيل وال�سمان الجتماعي، الذي 

دفعت  التي  الأ�سباب  اإىل  بال�سرح  فيه  تطرق  عر�سا  قدم 

83ـ11، املتعلق  اإىل تعديل املادة )84( من القانون  قطاعه 

ياأتي  التحيني  هذا  اأن  اأكد  حيث  الجتماعية،  بالتاأمينات 

 18 املوؤرخ يف  12ـ02،  رقم  الع�سوي  القانون  عقب �سدور 

2012، الذي يحدد  يناير �سنة  �سفر عام 1433 املوافق 12 

الثالثة  املادة  الربملانية، ول�سيما  العهدة  مع  التنايف  حالت 

تتنافى  الربملانية  الأحكام  اأن  على  تن�س  التي  منه   )03(

املوؤقتة  الن�ضاطات  با�ضتثناء  ن�ضاط  اأو  وظيفة  اأي  ممار�ضة  مع 

هذه  تعد  ومل   ،)05( خم�سة  املادة  يف  عليها  املن�سو�س 
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ميثلون  الذين  الربملان  لأع�ساء  ت�سمح  الت�سريعية  الأحكام 

لهم  املوؤمن  ب�سفة  بالحتفاظ  اخلارج  يف  الوطنية  اجلالية 

الإقامة،  ال�سمان الجتماعي يف دولة  اأنظمة  اجتماعيا، يف 

تفقد  الأخرى، وعلى غرار ذلك  املهنية  الن�ساطات  بعنوان 

كل  حقوقهم  وذوي  اجتماعيا  لهم  املوؤمن  من  الفئة  هذه 

اخلدمات املتعلقة بالتغطية الجتماعية.

املجل�س  طرحها  التي  لالن�سغالت  وا�ستجابة  وعليه، 

الإقامة  بلد  التغطية الجتماعية يف  الوطني حول  ال�سعبي 

يعدل  الذي  القانون  م�ضروع  اإعداد  مت  الربملانيني،  لهوؤلء 

عام  رم�سان   21 يف  املوؤرخ  83ـ11،  رقم  القانون  ويتمم 

بالتاأمينات  واملتعلق   ،1983 �سنة  يوليو   2 املوافق   1403
لإدراج   ،)84( املادة  �سياغة  اإعادة  ق�سد  الجتماعية، 

�سمن  اخلارج  اجلزائرية يف  اجلالية  ميثلون  الذين  الربملانيني 

يف  يتكونون  اأو  يعملون  الذين  اجتماعيا  لهم  املوؤمن  فئات 

الجتماعي  ال�سمان  اأداءات  من  وامل�ستفيدون  اخلارج 

للتاأمينات الجتماعية  الوطني  ال�سندوق  قبل  املقدمة من 

للعمال الأجراء.

�سف اإىل اأن تعديل املادة امل�سار اإليها اأعاله، جاء لي�سد 

فراغا قانونيا بات اليوم من ال�سروري تدارك نقائ�سه وتطبيقه 

يف  مواطنينا  حقوق  على  للمحافظة  امليدان،  يف  وجت�سيده 

ل  اأنهم  حيث  خا�سة،  تاأمينات  دون  فيه  تواجدوا  بلد  اأي 

ي�ستطيعون ال�سرتاك يف تاأمينات خا�سة ببلد الإقامة. 

اأع�ساء اللجنة: ومالحظات  اأ�سئلة  ـ   2
املعرب  والت�ساوؤلت  الن�سغالت  عن  رده  معر�س  ويف 

عنها من قبل ال�سادة اأع�ساء اللجنة، اأو�سح ممثل احلكومة، 

بخ�سو�س الت�ساوؤل عن ا�ستعمال بطاقة »ال�سفاء« عدة مرات 

على  للحفاظ  يهدف  التنظيم  هذا  اأن  الواحد،  ال�سهر  يف 

التوازنات املالية التي ميول منها �سندوق ال�سمان الجتماعي 

واإذا  اجتماعيا،  لهم  املوؤمن  ا�سرتاكات  من   ٪95 بحوايل 

ذلك  �سيوؤدي  ال�سرتاكات،  قطاع  يف  اختالل  اأي  ح�سل 

باأن  ال�سمان الجتماعي، علما  اإفال�س �سندوق  اإىل  حتما 

حلماية  فعاله  بتدابري  اأحيط  قد  الإلكرتونية  البطاقة  نظام 

املوؤمن لهم اجتماعيا، لتجنب الإفراط الزائد يف ا�ضتعمال 

املزمنني خ�س�ست  املر�سى  اأن  الطبية، يف حني  الو�سفات 

يدخل  وهذا  املر�س  نوعية  ح�سب  اأخرى  ترتيبات  لهم 

يف  احلق  حلماية  والنفقات،  ال�ستهالكات  تر�سيد  اإطار  يف 

التغطية الجتماعية اجلّيدة جليل امل�ستقبل.

ج ممثل احلكومة، على بع�س املوؤ�س�سات التي مل 
ّ
كما عر

ت�سّو و�سعيتها جتاه ال�سندوق الوطني لل�سمان الجتماعي 

ة ويتحمل 
ّ
الذي يكفل الأداءات واخلدمات ب�سفة م�ستمر

على عاتقه كل الأعباء الثقيلة.

لإن�ساء  ت�سعى  احلكومة  اأن  اإىل  اأ�سار  ال�ساأن،  هذا  ويف 

لل�سمان  الوطني  ال�سندوق  نفقات  يكفل  وطني  �سندوق 

الجتماعي لالأجراء ولغري الأجراء للحفاظ على التوازنات 

املالية و�سمان حقوق املوؤمن لهم اجتماعيا.

وعن الت�ساوؤل املطروح حول التغطية الجتماعية لذوي 

فقد  اخلارج،  يف  اجتماعيا  لهم  للموؤمن  املنت�سبني  احلقوق 

اأكد ممثل احلكومة اأن ذلك يتعلق بالربملانيني الذين ميثلون 

اجلالية الوطنية يف اخلارج فقط.

الت�سعرية  بني  الكبري  بالفرق  املتعلق  الن�سغال  وب�ساأن 

الباهظة التي يدفعها املري�س والتعوي�س الذي يتقا�ساه من 

احلكومة  ممثل  رد  الجتماعي،  لل�سمان  الوطني  ال�سندوق 

اأن هذه الت�سعرية حمددة مبوجب ت�سريع قانوين واأن �سندوق 

ال�سمان الجتماعي يعو�س املوؤمن له اجتماعيا على اأ�سا�س 

الت�سعرية املرجعية املحددة.

ال�سمان  مدير  لل�سّيد  الكلمة  الوزير،  ال�سّيد  اأحال  هنا 

املرجعية  بالت�سعرية  املتعلقة  النقطة  لتو�سيح  الجتماعي 

حمددة  الت�سعرية  هذه  اأن  الأخري  هذا  اأكد  حيث  للدواء، 

مبوجب ت�سريع قانوين خا�س بها، علما باأن هناك نوعني من 

الت�سعرية املرجعية لالأداء واخلدمات العالجية: الأوىل هي 

الت�سعرية الأق�سى املحددة من طرف وزارة ال�سحة، والثانية 

لذا  الجتماعي،  ال�سمان  منظمة  طرف  من  املحددة  تلك 

يجب خلق توازن بني هاتني الت�سعريتني للو�سول يف النهاية 

اإىل ت�سعرية مرجعية متو�سطة؛ ويف ذات ال�ساأن يجب اإ�سدار 

الت�سعرية  حتديد  اإىل  ي�سعى  املجال،  هذا  يف  تنظيمي  ن�س 

الأق�سى حدا للخدمات العالجية، ول�سبط كل الأداءات 

خا�س  برنامج  اإدراج  من  ولبد  الطبية،  باخلدمات  املتعلقة 

لأن  وال�ستهالكات،  النفقات  تر�سيد  جمال  يف  ودقيق 

الطلب يفوق العر�س بكثري.

كما طرحت نقطة متعلقة بالعالج يف اخلارج، حيث اأ�سار 

ممثل احلكومة اإىل اأن هناك جلنة وطنية مكلفة بدرا�سة امللفات 

وهي املخولة قانونا باملوافقات لهذا الغر�س.

اجلبارة  املجهودات  اإىل  احلكومة  ممثل  ال�سيد  اأ�سار  كما 

التي بذلها القطاع يف هذا املجال، موؤكدا على وجود برامج 
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خا�سة جمدولة م�ستقبال يف اإطار اتفاقيات ال�سراكة مع دول 

اأجنبية يف اإطار ال�سمان الجتماعي والتاأمينات الجتماعية.

ويف ختام تدخله اأو�سح ممثل احلكومة، اأن تعديل املادة 

)84( من قانون التاأمينات الجتماعية، جاء يف اإطار تكييف 

بامل�ستجدات  الجتماعي  لل�سمان  الوطنية  املنظومة  قواعد 

اخلارج  يف  اجلزائرية  اجلالية  بتمثيل  تتعلق  والتي  اخلا�سة 

الذي اأ�سبح من العاجل الهتمام به واملحافظة على حقوق 

هذه الفئة من املجتمع  باعتبارها قطعة ل ميكن جتزئتها ول 

تهمي�سها.

برملاين  درا�ضي  يوم  تنظيم  اقرتاح  مّت  الوقت،  ذات  ويف 

على  الجتماعي  لل�سمان  تخ�س�س  ا�ستماع،  جل�سة  اأو 

وجه العموم والتاأمينات الجتماعية على وجه اخل�سو�س، 

هذا  اإثراء  يف  للم�ساركة  املعنية  الأطراف  كل  وبح�سور 

املو�سوع، واإيجاد احللول الناجعة لبع�س الق�سايا التي بقيت 

عالقة يف نظر العامة واخلا�سة.

اخلال�سة

مبادرة  يعد  التعديل  هذا  اأن  اإىل  اللجنة  خل�ست  لقد 

الوطنية  املنظومة  تعرفها  التي  الإ�سالحات  �سمن  ح�سنة 

لل�سمان الجتماعي، كما اأن الأحكام التي وردت يف ن�س 

املادة )84( من القانون ال�ساري املفعول �ست�سفي املزيد من 

ال�سفافية يف جمال التاأمينات الجتماعية مبا ي�سمن املحافظة 

على حقوق املوؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم من جهة، 

وعلى التوازنات املالية من جهة اأخرى.

ذلكم ـ �سيدي الرئي�س املحرتم، زميالتي زمالئي اأع�ساء 

اأعدته  الذي  التمهيدي  التقرير  هو  ـ  املوقر  الأمة  جمل�س 

والت�سامن  والعمل  الجتماعية  وال�سوؤون  ال�سحة  جلنة 

القانون ويتمم  يعدل  الذي  القانون  لن�س   الوطني، 

 2 املوافق   1403 عام  رم�سان   21 يف  املوؤرخ  رقم 83ـ11، 

املعدل  الجتماعية،  بالتاأمينات  املتعلق  يوليو �سنة 1983، 

واملتمم واملعرو�س عليكم للمناق�سة.

�سكرا �سيدي الرئي�س، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل.

  

اللجنة  رئي�س  نائب  لل�سيد  �سكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

اأعدته حول  التمهيدي الذي  التقرير  املخت�سة على قراءته 

امل�سروع املقدم اإلينا اليوم للمناق�سة.

الوزير  ال�سيد  من  كل  لتدخل  �سماعنا  وبعد  والآن 

اجلانب  اإىل  ننتقل  املخت�سة؛  اللجنة  رئي�س  نائب  وال�سيد 

املتعلق بالنقا�س العام والكلمة لل�سيد خمتار �سي يو�سف.

الرئي�س  لل�سيد  �سكرا  يو�شف:  �شي  خمتار  ال�شيد 

املحرتم؛ ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�سالة وال�سالم على 

اأ�سرف املر�سلني.

ال�سيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�سيد وزير العمل والت�سغيل وال�سمان الجتماعي،

ال�سيد وزير العالقات مع الربملان،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة،

اأ�سرة الإعالم،

ال�سيدات وال�سادة احل�سور،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ال�سيد الرئي�س املحرتم،

يف البداية، اأ�سكر القطاع على اإعداد ن�س هذا امل�سروع 

كما اأ�سكر ال�سيد وزير العمل على تقدمي حمتوى هذا الن�س 

على  املخت�سة  اللجنة  ن�سكر  اأن  نن�سى  اأن  دون  القانوين، 

تقدمي التقرير التمهيدي حول م�سروع هذا الن�س.

ال�سيد الرئي�س،

يعتمد نظام التاأمينات الجتماعية يف اجلزائر على وحدة 

ن�ساطا  ميار�سون  الذين  الأ�سخا�س  على كل  ويطبق  النظام 

وتقرير تطوير نظام ال�سمان الجتماعي اأن يكون معمما على 

جميع املواطنني، وي�ستند هذا النظام على املبادىء التالية:

الجتماعي. ال�سمان  تعميم  مبداأ  ـ   1
والتمويل. والمتيازات  الأنظمة  توحيد  مبداأ  ـ   2

التنظيم. هذا  ت�سيري  يف  العمال  ممثلي  م�ساركة  ـ   3
اإن الهدف من اإ�سدار قوانني ال�سمان الجتماعي ل�سنة 

1983، هو تعميم النظام للجميع دون النظر لقطاع الن�ضاط، 
الدولة  قامت  وقد  واملوظفني،  العمال  جميع  وي�سمل 

�سنة  و�سدرت  التاأمينات  يف  عميقة  باإ�سالحات  اجلزائرية 

وهي: قوانني   )5( خم�سة   1983
ـ قانون التاأمينات الجتماعية وهو القانون رقم 83ـ11،

ـ وقانون حوادث العمال والأمرا�س املهنية وهو القانون 

رقم 83ـ13،

ـ قانون التزامات املكلفني يف جمال ال�سمان الجتماعي 

وهو القانون رقم 83ـ14،

وهو  الجتماعي  ال�سمان  جمال  يف  املنازعات  قانون  ـ 

القانون رقم 83ـ15،
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ـ واأخريا، قانون املنازعات يف جمال ال�سمان الجتماعي، 

وهو القانون رقم 08ـ08، الذي األغى القانون رقم 83ـ15؛ 

ويف املدة الأخرية القانون املتعلق بالتعا�سديات الجتماعية.

وطبقا لهذه القوانني، وحماولة من امل�سرع اإعطاءها اأكرث 

جناعة وفعالية، فقد مت اإن�ضاء 3 �سناديق لل�سمان ت�سمل كل 

الفئات وذلك مبوجب املر�سوم التنفيذي رقم 07ـ92، كما 

ال�سندوق  اأولها:  ال�سناديق  هذه  نظام  بتوحيد  اأي�سا  جاء 

وال�سندوق   ،)CNAS( الجتماعية  للتاأمينات  الوطني 

الجتماعي  ال�سمان  و�سندوق   ،)CNR( للتقاعد  الوطني 

.)CASNOS( لغري الأجراء

�سيدي الرئي�س،

اخلدمات  بتوفري  الكفيلة  هي  ال�سناديق  هذه  اإن 

حتيط  قد  التي  املخاطر  من  احلماية  واملتمثلة يف  للمواطنني 

واملعرب عنها من  للحماية،  امللحة  متا�سيا مع احلاجيات  بهم، 

طرف العمال من جهة، وكذا جميع فئات املجتمع النا�سطة 

يف جميع امل�ستويات.

هذه هي اأهم املراحل التي مر بها نظام التاأمني الجتماعي 

اجلزائري.

نظام  توازن  عدم  من  يعانون  اجلزائريون  كان  فبعدما 

�سيئا  يظهر  الجتماعي  ال�سمان  بداأ  ال�سابق،  يف  احلماية 

من التطور بتطور املفاهيم، وكذا توجيهات الدولة اجلزائرية، 

اإل اأنه اأ�سبح كما هو عليه منذ 1983 بالتح�سن من حيث 

التنظيم والت�سيري ويوؤدي خدماته يف امل�ستوى املطلوب.

�سيدي الرئي�س،

اإن الأحكام الواردة يف هذا الن�س ول�سيما املادة )84( 

الجتماعية،  بالتاأمينات  واملتعلق  83ـ11،  رقم  القانون  من 

واملعدل واملتمم جاء باإدراج الربملانيني الذين ميثلون اجلالية 

يف اخلارج الذين هم دون تغطية اجتماعية يف بلد الإقامة، 

الذي  القانون  لأن   )84( املادة  ن�س  جاء يف  ما  نثمن  واإننا 

 3 املادتني  يف  الربملانية  العهدة  مع  التنايف  حالت  يحدد 

الجتماعي يف  التاأمني  من  بال�ستفادة  لهم  ي�سمح  و5 مل 

املنظومة الجتماعية لدولة الإقامة.

�سيدي الرئي�س،

بتغطية  يتعلق  الت�ساوؤلت فيما  اأطرح بع�س  يف الأخري، 

امل�ساريف الطبية والعالج لهذه الفئة اأي الربملانيني.

املر�سوم  من   )04( املادة  نف�س  عليهم  تطبق  هل  ـ   1
رقم  الأمر  من   01 املادة  مبوجب  واملعدل  27ـ84،  رقم 

العالج من طرف هيئة  تعوي�س م�ساريف  88ـ2009 على 
طرف  من  قبولها  ب�ضرط  له،  للموؤمن  الجتماعي  ال�ضمان 

الطبيب امل�ست�سار التابع ل�سندوق ال�سمان الجتماعي؟

العالج؟ م�ساريف  تغطية  وكذلك  ـ   2
ال�سمان  اأن  اأم  ال�ست�سفاء؟  م�ساريف  وتغطية  ـ   3
 83( للمادة  وفقا  بهم  يتكفل  الذي  هو  الجتماعي 

امل�ساريف  وتعوي�س  83ـ11،  رقم  القانون  من   )01 مكرر 

11ـ83  رقم  القانون  من   )84( املادة  ن�ست  وكما  باخلارج، 

العاملني  لالأعوان  امل�ستحقة  الأداءات  تكفل  اأنها  على 

بالبعثات الدبلوما�سية والتمثيليات اجلزائرية والطلبة وذوي 

ل�ضروط  وفقا  الجتماعي  ال�ضمان  هيئة  قبل  من  حقوقهم 

حتدد مبوجب مر�سوم.

وعليه، فالأ�سل اأن هيئة ال�سمان الجتماعي ل تتكفل 

الأمر  تعلق  اإذا  اأنه  اإل  اخلارج،  يف  العالج  نفقات  بتغطية 

بعالجات طارئة، خالل الإقامة املوؤقتة مل�ستفيدي التاأمني يف 

اخلارج اأو مهمات ق�سرية املدى، فهنا يتم التكفل بامل�ساريف 

هل  ولهذا  الجتماعي،  ال�ضندوق  �ضروط  �ضمن  املتبقية، 

هذه الفئة من الربملانيني املقيمني يف اخلارج ي�ستفيدون من 

اأحكام املر�سوم رقم 244ـ85 املادة )1(؟

تلكم، �سيدي الرئي�س املحرتم، ال�سيد الوزير، ال�سيدات 

وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة، بع�س املالحظات التي اأردت 

عليكم  وال�سالم  و�سكرا  القدر  بهذا  واأكتفي  عنها  اأعرب  اأن 

ورحمة اهلل.

يو�سف؛  �سي  خمتار  لل�سيد  �سكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

والكلمة الآن لل�سيد حممد بن طبة.

الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم  طبة:  بن  حممد  ال�شيد 

وال�سالة وال�سالم على نبيه الكرمي.

ال�سيد رئي�س جمل�س الأمة الفا�سل،

الجتماعي  وال�سمان  والت�سغيل  العمل  وزير  معايل 

الفا�سل والوفد املرافق له،

معايل وزير العالقات مع الربملان الكرمي،

زميالتي، زمالئي اأع�ساء جمل�س الأمة املوقر،

اأ�سرة الإعالم،

ال�سيدات وال�سادة احل�سور،

ال�سالم عليكم ورحمة تعاىل وبركاته.
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املادة  اإىل هذه  نظرت  اأنني  �سرا  اأكتمكم  البداية، ل  يف 

اأن  ع�ساها  ما  وقلت  وا�ستقللتها  القانون  هذا  يف  الوحيدة 

 ول ت�سمن ول تغني 
ً
ت�سيف اإلينا؟ مادة يتيمة ل تروي ظماأ

لهذه  دقيقة  مقاربة  بعد  ـ  تقال  احلقيقة  ـ  ولكن  من جوع، 

املادة اأدركت اأنها كقر�س الدواء املركز، يكون �سغريا لكن 

منافعه جمة كبرية وكثرية.

التي  الإ�سالحات  من  �سل�سلة  بعد  جاء  القانون  فهذا 

�سهدها قطاع ال�سمان الجتماعي والتي يف كل مرة ت�سد 

وت�سوقا  �ساملة  اجتماعية  لتغطية  �سعيا  الثغرات،  من  ثغرة 

لإقامة العدل الجتماعي يف خمتلف الأو�ضاط.

اإىل  ما يهدف  الإ�سالحات  �سل�سلة  اأي�سا يف  راأينا  ولقد 

ع�سرنة و�سائل الت�سيري، وهو الأمر الذي اأثمر بطاقة ال�سفاء 

التي  الجتماعية  التعا�سديات  قانون  اإىل  انتهينا  اأن  اإىل 

التوازنات  على  واحلفاظ  الأداءات  نوعية  لتح�سني  جاءت 

املالية بالإ�سافة اإىل تاأ�سي�س تقاعد تكاملي.

نقف  املتتالية،  الإ�سالحات  لهذه  تتمة  اليوم  نحن  وها 

عند هذا القانون الذي يعدل القانون رقم 83ـ11، املتعلق 

بالتاأمينات الجتماعية، املعدل واملتمم.

لقد جاءت هذه املادة لرتفع الغنب عن اإخواننا الربملانيني 

املمثلني للجالية اجلزائرية يف اخلارج والذي اأوقعهم فيه قانون 

التنايف، وهكذا ي�سرتجعون ال�ستفادة من اأداءات ال�سمان 

للتاأمينات  الوطني  ال�سندوق  من  املقدم  الجتماعي، 

الجتماعية للعمال الأجراء.

نف�س  ويف  ونثمنه  الوزيرـ  معايل  ـ  جميل  هذا  كل 

التي  الأمور  ومراجعة  الت�سريعات،  من  ملزيد  ندعو  الوقت 

اأو يف اخلارج،  الداخل  اإن يف  املواطن،  ت�سبب �سغطا على 

التكفل  واأنواع  املطبقة  والت�سعريات  التعوي�سات  كم�ساألة 

الجتماعي وحدوده، والعالج يف اخلارج ونق�س اخلدمات 

الطبية وغريها.

كلها م�سائل تثري ا�ستفهامات �سكلت قلقا لدى املواطن، 

ومقنعة  وعميقة  عادلة  حلول  املواطن  لها  يجد  اأن  ونتمنى 

على مدى ن�ساطكم الت�سريعي والتطبيقي م�ستقبال.

�سيدي الرئي�س،

ال�سيد  من  نحتاج  علينا،  املعرو�س  القانون  اإىل  بالعودة 

الوزير اأن يجيبنا عن بع�س الأمور التي نح�س فيها �سيئا من 

الغمو�س.

ال�ستفادة  اأن  على  تن�س  املادة  اأن  كيف  اأفهم  مل  1ـ 

من اأداءات ال�سمان الجتماعي تكون للمجموعة املحددة 

مناق�سة  يف  ثم  املادة،  يف  مذكورة  وهي  التنظيم  طريق  عن 

بالربملانيني  يتعلق  ذلك  اأن  الوزير  ل�سان  على  جاء  اللجنة 

اأفهم  مل  اأنا  فقط،  اخلارج  يف  الوطنية  اجلالية  ميثلون  الذين 

كلمة »فقط«؟

من  مزيدا  لنا  وقدم  الوزير  معايل  لنا  �سمح  لو  ـ   2
 )84( املادة  اأي  املادة  هذه  تعديل  اأن  كيف  ال�سروح، 

املواطنني  بحقوق  تخل  التي  النقائ�س  نتدارك  يجعلنا 

خا�سة؟  تاأمينات  دون  اخلارج  بلدان  مبختلف  املتواجدين 

هذه النقطة اأي�سا نريد �سيئا من التو�سيح فيها.

الجتماعي  لل�سمان  الوطني  ال�سندوق  هل  ـ   3
يف  اخلدمات،  وهذه  الأداءات  هذه  ي�سمن  اأن  ي�ستطيع 

ظل الأزمات املالية وكثرية الأعباء؟

وهل  اخلارجية  البلدان  يف  التعوي�سات  تتم  كيف  ـ   4
تكون بالعملة املحلية لدولة الإقامة اأو بالعملة اجلزائرية؟

اأثارتها فينا  هذه ـ معايل الوزيرـ بع�س الت�ساوؤلت التي 

هذه املادة ال�سغرية الكبرية وقدميا قيل: »قليل منك يكفيني 

ولكن قليلك ل يقال له قليل«.

�سكرا لكم على كرم الإ�سغاء وال�سالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته.

الآن  الكلمة  طبة؛  بن  لل�سيد  �سكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

لل�سيد ح�سني �سعيدي.

الأمة  جمل�س  لرئي�س  �سكرا  �شعيدي:  ح�شني  ال�شيد 

املحرتم؛ ب�سم اهلل واحلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول 

اهلل.

ال�سيد رئي�س جمل�س الأمة،

معايل وزير العمل والت�سغيل وال�سمان الجتماعي،

معايل وزير العالقات مع الربملان،

اأخواتي، اإخواين اأع�ساء جمل�س الأمة،

اأ�سرة الإعالم،

ال�سادة احل�سور،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

الوزير  اأ�سكر معايل  اأن  قبل �سرد مداخلتي هذه، بودي 

على هذه املبادرة الطيبة التي نثمنها ون�سجعها، لأنها ت�سب 

يف م�سلحة ال�سعب اجلزائري وم�سلحة فئة �سريحة كبرية من 
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املجتمع اجلزائري ونرجو املزيد.

يف احلقيقة اأن امل�سائل الجتماعية واحلماية الجتماعية 

هو عمل اإن�ساين على عاتق الدولة والفرد اجلزائري.

وبحكم م�سوؤولية الدولة اأخذت على عاتقها هذه املبادرة 

لهذه  واملوؤ�س�ساتي  القانوين  الإطار  وجعلت  النبيلة  واملهمة 

املهمة.

بالتاأمينات  املتعلق  اإلينا  املحال  القانون  م�سروع  اإن 

يهدف  83ـ11،  رقم  للقانون  واملتمم  املعدل  الجتماعية، 

اأكرب  اإىل  الجتماعية  التغطية  جمال  تو�سيع  اإىل  بالأ�سا�س 

امل�ستمر  التطور  هذا  ي�سكل  الجتماعية،  الفئات  من  عدد 

ال�سمان  قطاع  يعرفها  التي  ال�ساملة  الإ�سالحات  تعميق 

الجتماعي، وتعد جانبا هاما من جوانب احلماية الجتماعية 

املخاطر  جممل  تغطية  اإىل  وترمي  الد�ستور،  يكر�سها  التي 

والأعباء الجتماعية واملهنية للعمال وكل املواطنني.

ومن هذا املنطلق، ميثل نظام ال�سمان الجتماعي اإحدى 

�سور الت�سامن الجتماعي وتعمل الدولة على جت�سيده عن 

حتقيق  منها  الهدف  امللزمة،  القانونية  القواعد  �سن  طريق 

املجتمع،  اأفراد  كافة  بني  والقت�سادي  الجتماعي  الأمن 

مهما كانت و�سعيتهم املهنية اأو الجتماعية دون متييز.

اإن تو�سيع نطاق ال�سمان الجتماعي ا�ستجابة للحاجات 

لأن  املهنية،  الفئات  لكل  والقت�سادية  الجتماعية 

العالقات التاأمينية يف اإطار ال�سمان الجتماعي تتكون من 

وامل�ستخدم  الجتماعي  ال�سمان  العامل،  اأطراف:  ثالثة 

بطبيعة  التو�سعة  هذه  من  امل�ستفيد  والطرف  املوؤ�س�سة،  اأي 

ي�سمنها  تعوي�سات  �سكل  يف  وتكون  العامل،  هو  احلال 

�سندوق ال�سمان الجتماعي له ولعائلته، والغر�س من هذا 

جميع  من  وال�ضتفادة  العمل  وظروف  �ضروط  حت�ضني  هو 

الأداءات التي يقوم ال�سمان الجتماعي بتغطيتها؛ ويعترب 

للعمال،  الأ�سا�سية  احلقوق  بني  من  الجتماعي  ال�سمان 

الأخطار  احلماية من  ملجال  تدعيم  هو  احلق  وتكري�س هذا 

املختلفة، املرتبطة بالعامل.

وهو ما ن�س عليه م�سروع القانون املعدل واملتمم للقانون 

ال�ستفادة  و�سعت  التي   )83( املادة  ل�سيما  83ـ11،  رقم 

من الأداءات اإىل فئات اأخرى من املوؤمنني لهم ولعائلتهم، 

الوطني،  الرتاب  فوق  العاملني  الأ�سخا�س  اإىل  بالإ�سافة 

�سواء كانوا وطنيني اأو اأجانب ي�ساف اإليهم اجلالية اجلزائرية 

الذين  اخلارج  يف  يتكونون  اأو  يعملون  والذين  اخلارج  يف 

الجتماعي،  ال�سمان  خدمات  من  ال�ستفادة  باإمكانهم 

املقرتح  امل�سروع  من   84 املادة  بن�س  املذكورة  الفئة  وهي 

واملقدم اإلينا.

معايل الوزير،

اإننا نثمن كل ما جاء به هذا الن�س، كما ن�سيد باملجهودات 

التي تبذلها الدولة والعناية التي توليها جلميع الأ�سخا�س 

اخلا�س  حل�سابهم  يعملون  الذين  اأولئك  حتى  العاملني، 

لل�سمان  الجتماعية  التغطية  اإطار  يف  بهم  يتكفل  الذين 

الجتماعي.

يف الأخري، معايل الوزير، اإن التاأمينات عن طريق ال�سمان 

الجتماعي جاءت نتيجة للمخاطر التي يتعر�س لها العامل 

طيلة حياته املهنية ويتعني على ال�سمان الجتماعي تغطيتها، 

حوادث  اأو  الوفاة  اأو  العجز  اأو  املر�س  حالت  ول�سيما 

اأداءات  من  بال�ستفادة  له  ي�سمح  وحتى  اإلخ،  العمل... 

التاأمني، يجب اأن يكون موؤّمنا وي�سدد ال�سرتاكات بانتظام، 

يف  الأ�سخا�س  من  كبرية  �سريحة  هناك  ـ  لالأ�سف  ـ  ولكن 

الن�ضاط،  قطاعات  معظم  يف  بهم  م�ضرح  غري  العمل  �ضوق 

وبالأخ�س يف القطاع اخلا�س، وهناك فئة وا�سعة من العاملني، 

�سواء يف القطاع العام اأو اخلا�س غري متكفل بهم يف جمال 

تكييف  اإعادة  ال�سروري  من  بات  ولهذا  العمل،  طب 

الن�سو�س الإلزامية والعقابية �سمن ت�سريع العمل للحد من 

م�سادر  اإحدى  هي  املوؤمنني  ا�سرتاكات  لأن  الظاهرة،  هذه 

ال�ستمرارية  ن�سمن  حتى  وهذا  ال�سندوق  لهذا  التمويل 

الجتماعية  احلماية  وتوفري  خدمة  يف  الهيئة  لهذه  والبقاء 

لأفراد املجتمع.

اهلل  ورحمة  عليكم  وال�سالم  الإ�سغاء  كرم  على  �سكرا 

تعاىل وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �سكرا لل�سيد ح�سني �سعيدي؛ والكلمة 

الآن لل�سيد عبد القادر �سنيني.

ال�شيد عبد القادر �شنيني: �سكرا لل�سيد الرئي�س؛ ب�سم 

اهلل الرحمن الرحيم.

�سيدي الرئي�س املحرتم،

ال�سيد وزير العمل وال�سمان الجتماعي،

ال�سيد الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي،
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رجال ال�سحافة،

ال�سالم عليكم.

�سيدي الوزير،

نحن نثمن ما جاء به هذا القانون من ت�سل�سل يف التطور، 

متثل  ب�سريحة  يهتم  واليوم  املجتمع  فئات  جميع  لي�سمل 

اجلزائر يف اخلارج، من دبلوما�سيني م�ستخدمني ومعينني من 

طرف الدولة والطلبة.

تعد  التي  اللتفاتة  هاته  على  لكم  مو�سول  فال�سكر 

معنوية اأكرث مما تكون مادية، غري اأنني اأجد بع�س الغمو�س 

يف فهم وتطبيق هذا الإجراء.

على  تقت�سر  الإقامة  بلد  يف  املقدمة  اخلدمة  فهل  ـ   1
اإىل  تتعداها  اأم  والأدوية  الفحو�س  العادية،  اخلدمات 

من  تدفع  امل�ساريف  وهل  والتمري�س؟  العمليات  اإجراء 

طرف املوؤمن وي�سرتجعها هناك بالعملة ال�سعبة اأم تقدم له 

ال�سمان  به  يتكفل  الأمر  اأم  العودة؟  عند  املحلية  بالعملة 

الجتماعي؟

اأدائهم  اأثناء  خروجهم  عند  الداخل  برملانيو  هل  ـ   2
اجلزائر  برملانيو  له  يخ�سع  ما  ملثل  اخل�سوع  ر�سمية،  ملهمات 

يف اخلارج؟ �سكرا لكم ـ ال�سيد الوزير ـ وال�سالم عليكم.

وبه  �سنيني؛  القادر  عبد  لل�سيد  �سكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

نكون قد ا�ستكملنا اأو ا�ستنفدنا قائمة الراغبني يف التدخل.

تتطلب  ال�سادة  التي طرحت من قبل  الأ�سئلة  اأن  يبدو 

رمبا بع�س الوقت من ال�سيد الوزير لكي يرد عليها؛ اأما اإذا 

كان جاهزا فمرحبا.. تردون الآن؟ الكلمة لكم.

اهلل  ب�سم  بعد  الرئي�س؛  �سيدي  �سكرا  الوزير:  ال�شيد 

الرحمن الرحيم وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني؛

يهتمون  وهم  تدخلوا،  الذين  الأربعة  الإخوان  اأ�سكر 

جيدا بقطاع ال�سمان الجتماعي.

1 ـ للتذكري، فاإن ال�سمان الجتماعي يف اجلزائر مبني 
الت�سامن وامل�ساواة ومبني على املعامالت، معامالت  على 

واليوم  حقوقهم،  وذوي  اجتماعيا  املوؤمنني  لكل  �سوا�سية 

تقدمي هذا القانون املتمم واملكمل للقانون رقم 83ـ11، جاء 

القانون  ـ لكي يغطي ثغرة كانت موجودة يف  ـ يف احلقيقة 

وباخل�سو�س املادة )84( التي كانت تق�سي من ال�ستفادة 

اأداءات ال�سمان الجتماعي فئات الربملانيني املقيمني  من 

كالدبلوما�سيني  باخلارج،  الوطنية  اجلالية  وممثلي  باخلارج 

املوجودين  اجلزائري،  املجتمع  فئات  وبع�س  والقن�سليني 

احلكومة  طرف  من  عملهم  اإطار  يف  املوفدين  اخلارج،  يف 

اجلزائرية، �سواء كانوا طلبة اأو عمال اأو اإطارات ينتمون اإىل 

عدة قطاعات كالقطاع الديني والثقايف اإىل غري ذلك .

فهذه املادة جاءت ـ تكمل اإذن، وكما قلت ـ لت�سع حدا 

التي يقدمها ال�سمان  امل�ساواة فيما يخ�س الأداءات  لعدم 

الجتماعي لهذه الفئة.

يف احلقيقة، هناك مادة واحدة وهي )84( وجاءت لكي 

تو�سح يف القانون كل امل�ستفيدين، وهذا من باب الت�سامن 

ـ كما قلت يف البداية ـ وامل�ساواة يف املعامالت مع ال�سمان 

الجتماعي.

اخلارج،  يف  تقدم  التي  اخلدمات  يخ�س  فيما  ـ   2
ال�سمان  الآن  نعامل  مثلما  تعاملها  لهذه اخلدمات  لهوؤلء، 

بعني  يوؤخذون  الذين  املواطنني  كل  مع  الجتماعي، 

والعالج  الأدوية  لتكميل  اأجنبي  بلد  اإىل  لبعثهم  العتبار 

يف البلد الأجنبي.

فهي تدفع بالعملة ال�سعبة، وهذا الأمر معمول به الآن 

مع املر�سى الذين ير�سلون من طرف ال�سمان الجتماعي 

اإىل البلدان الأجنبية، وباخل�سو�س اإىل البلدان التي عندنا 

البلدان التي عندنا معها عقود هي  معها عقود، وحلد الآن 

فرن�سا وبلجيكا، و�ستو�سع الدائرة اإىل بلدان اأخرى، �سواء مع 

اإ�سبانيا اأو الربتغال، اأو تركيا، ومع اأملانيا ورمبا بلدان اأخرى؛ 

املو�سوع هو الآن يف الت�ساور مع هاته البلدان.

املعامالت  ت�سهل  فهي  التفاقيات  هذه  تكون  حني 

وحتويل املبالغ التي ندفعها للبلدان التي ت�ستقبل مر�سانا.

جاء   )84( املادة  تعديل  وباخل�سو�س  القانون  وهذا 

اأي  البداية،  التي ذكرتها يف  الفئة  يمُح�سن و�سع هاته  لكي 

الدبلوما�سيني  باجلزائر،  الوطنية  اجلالية  ممثلي  الربملانيني، 

بحكم  اخلارج  يف  يعملون  الذين  املجتمع  فئات  وبع�س 

مهمتهم يف هاته البلدان.

عموما، اأظن اأن هذه هي ال�سورة والفل�سفة الكبرية لهذا 

القانون اجلديد الذي يكمل ويتمم القانون رقم 83ـ11.

الإجراءات  كل  بالتدقيق  �سيحدد  تنظيمي  ن�س  هناك 

التقنية، لأن هناك تقنيات �ستحدد بالتدقيق كل الإجراءات 

التي ميكن توظيفها من طرف الدولة اجلزائرية، حتى ت�سبح 

فئة جمتمعنا التي ذكرتها ت�ستفيد من نف�س احلقوق ونف�س 
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املعامالت من طرف �سندوق ال�سمان الجتماعي، و�سكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �سكرا لل�سيد الوزير؛ وبذلك نكون قد 

اأمتمنا الأ�سغال التي كانت مر�سومة يف هذا اجلل�سة.

ال�ساعة  على  ـ  اهلل  �ساء  اإن  ـ  غدا  اأ�سغالنا  ن�ستاأنف 

التا�سعة والن�سف �سباحا، لعر�س ومناق�سة م�سروع القانون 

والت�سديق  بالتوقيع  املتعلقة  العامة  القواعد  يحدد  الذي 

الإلكرتونيني، �سكرا لكم جميعا؛ واجلل�سة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة العا�شرة

والدقيقة اخلم�شني �شباحا



الإدارة والتحرير

جمل�س الأمة، 07 �سارع زيغود يو�سف

اجلزائر 16000

الهاتف: 73.59.00 )021(

الفاك�س: 74.60.34 )021(

رقم احل�ساب الربيدي اجلاري: 3220.16

ثمن الن�سخة الواحدة 

12 دج

طبعت مبجل�ص الأمة يوم اخلمي�ص 16 ربيع الثاين 1436

املوافق 5 فيفري 2015

ISSN 1112- 2587        رقم الإيداع القانوين: 457-99    ـــ


