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الوطين بشسن طلب التمديد الثاني للمدة املقىرة للجنة لتقسدي  تقىيىاسا   

ةانون بتعديل بعض أحكام ةانون العقوبات الصسادر   خبصوص مشىو 

م، )املعد يف ضوء االةرتاح املقدم 0996( لسنة 05باملىسوم بقانون رة  )

أسسسابيا ابتسداءن مسسن تساريا انت سساء    ةمسن جملسس الشسسورى(، ومللس  ملسسدة سست    
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والفجسسسور والسسسدعارة والقمسسسار وحزسسسى )سسس  اجن يسسسى(، )املعسسسد يف ضسسسوء  

أسسسابيا  ةاالةسسرتاح بقسسانون املقسسدم مسسن جملسسس النسسوا (، ومللسس  ملسسدة سسست    
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