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ــص: ب�صم الل�ه الرحم���ن الرحيم وال�صالة  ــيد الرئي� ال�س

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

بع��د الرتحيب بال�ص��ادة اأع�صاء احلكوم��ة وم�صاعديهم؛ 

يقت�صي جدول اأعمال ه��ذه اجلل�صة طرح عدد من الأ�صئلة 

ال�صفوية من قب��ل ال�صيدة وال�صادة اأع�صاء املجل�س، و�صماع 

ردود ال�صادة الوزراء م�ص��وؤويل القطاعات املعنية؛ ومن دون 

اإطال��ة اأحيل الكلمة اإىل ال�صي��د عبدالرحمان يحي ، لطرح 

�صوؤاله ال�صفوي، املتعلق بقطاع الفالحة والتنمية الريفية.

ــان يحي: ب�ص��م اهلل الرحمن الرحيم  ــيد عبدالرحم ال�س

وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل الكرمي.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صادة معايل الوزراء،

ال�صيدات وال�صيدات اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر،

ال�صادة ال�صيوف،

الأ�صرة الإعالمية،

ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

 71 طبقا لأحكام املادة 134 من الد�صتور؛ واملادتني 68 و

رخ يف  مل��وؤ 02، ا -99 ق��م  لع�ص��وي ر ن��ون ا لقا م��ن ا

مار���س 1999، ال��ذي يحدد تنظي��م املجل�س ال�صعبي   08
الوطن��ي وجمل�س الأمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية 

بينهما وب��ني احلكومة، ي�صرفني اأن اأط��رح على ال�صيد وزير 

الفالحة والتنمية الريفية ال�صوؤال ال�صفوي التايل ن�صه:

تتوا�صل عملي��ات النهب املتعمد وغ��ر القانوين للعقار 

الفالحي بولي��ة جيجل، خا�صة باملحي��ط امل�صقي مبحاذاته 

ال��ذي يرتب��ع عل��ى م�صاحة تف��وق 5.000 هكت��ار، لأجل 

ا�صتغالله يف غ��ر طابعه الأ�صلي، حيث مت حتويله على وجه 

اخل�صو�س اإىل مرائب وحظائ��ر )Des parkings( وموانئ 

جاف��ة )Des ports secs( لالإيجار مببلغ يفوق 150 مليون 

�صنتيم للهكت��ار الواحد، مل��وردي ال�صي��ارات وال�صاحنات 

واحلاف��الت !! وه��ذا م��ا اأدى اإىل تقلي���س، ب�ص��كل كبر 

وملحوظ، من امل�صاحة الإجمالية لأجود واأخ�صب الأرا�صي 

الفالحي��ة بولي��ة جيج��ل التي تع��د من اأح�ص��ن املناطق 

الفالحية عطاء و�صخاء يف اإنتاج خمتلف املحا�صيل الزراعية 

وتربي��ة املوا�ص��ي والدواجن والنحل واإنت��اج الزيتون وزيت 

الزيتون.

وهن��ا اأ�صدد واألفت – معايل الوزير – كرمي عنايتكم، اإىل 

اأن ذل��ك خمالف متام��ا لأحكام القان��ون املت�صمن التوجيه 

الفالحي، وك��ذا القانون املحدد ل�س��روط وطرق ا�ستغالل 

الأرا�صي الفالحية التابعة لأمالك الدولة؛ وكالهما يهدفان 

العقالين  اال�ستعمال  �سروط  – اإىل حتديد  النهاي��ة  – يف 
لالأرا�صي الفالحية التابعة لالأمالك اخلا�صة للدولة.

حم�سر اجلل�سة العلنية الثالثة

املنعقدة يوم اخلمي�ص 16 ذو القعدة 1435

املوافق 11  �سبتمرب 2014

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

متثيل احلكومة:

- ال�صيد وزير الفالحة والتنمية الريفية؛

- ال�صيد وزير املوارد املائية؛

- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة العا�سرة والدقيقة اخلام�سة �سباحا
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معايل الوزير،

لق��د �صرحتم خالل مرا�صيم ا�صت��الم املهام من �صلفكم 

الوزي��ر ال�صاب��ق للقط��اع، اأن »الفالحة تلع��ب دورا بارزا يف 

القت�صاد الوطني، واأنكم تعملون من اأجل �صمان ا�صتمرارية 

العم��ل املنجز حل��د الآن، ق�صد تطوير القط��اع وكذا الأمن 

الغذائي الذي يعترب رديف ال�صيادة الوطنية«. 

معايل الوزير،

ال�ص��وؤال الأول: ما هي الإجراءات والتدابر املتخذة من 

قب��ل دائرتكم الوزارية، لوقف ه��ذا النهب املتوا�صل للعقار 

الفالحي بولية جيجل؟

ال�صوؤال الثاين: كيف ميكن حتقيق الأمن الغذائي الذي 

�صرحتم اأن��ه رديف ال�صيادة الوطنية، يف ظل تغييب �صلطان 

القان��ون وال�صتمرار يف التالعب بالعق��ار الفالحي وحتويله 

عن طابعه الأ�صلي؟

ال�صوؤال الثالث والأخ��ر: اإىل اأين و�صلت عملية ت�صوية 

عقود العقار الفالحي يف ظل القانون رقم 10-03؟ 

وتقبلوا ال�صيد الوزير، فائق التقدير والحرتام، و�صكرا.

ــص: �صك��را لل�صي��د عبد الرحم��ان يحي؛  ــيد الرئي� ال�س

الكلمة الآن لل�صيد وزير الفالحة والتنمية الريفية.

ــة: �صكرا لل�صيد  ــة والتنمية الريفي ــيد وزير الفالح ال�س

الرئي�س؛ بعد ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وبه ن�صتعني وال�صالة 

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

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

زميالتي، زمالئي املحرتمون،

اأيها اجلمع الكرمي،

ي�صرفن��ي اأن اأحييكم حتية تقدي��ر وحمبة واحرتام، فاأقول 

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ب��ادئ ذي بدء، اأتقدم ب�صك��ري اخلال���س اإىل الأخ الع�صو 

املحرتم، ال�صيد عبد الرحمان يحي، على اإعطائنا الفر�صة، من 

خالل هذا ال�صوؤال ال�صفوي،  للتكلم عن واقع الفالحة يف بالدنا 

ب�صفة عامة والنتهاكات املتكررة للعق��ار الفالحي ، عرب ولية 

جيجل على وجه اخل�صو�س وغرها من الوليات الأخرى.

اإن اجلزائ��ر، كما تعلمون، اأول��ت عناية للقطاع الفالحي، 

حيث �صنف �صمن الأولوي��ات الكربى للوطن، �صاأنه �صاأن 

القطاعات ال�صرتاتيجية الأخرى.

ويربز ه��ذا الطابع، من خالل امله��ام املنوطة به، واملتعلقة 

ب�صم��ان الأمن الغذائي للبالد ال��ذي هو  جزء ليتجزاأ من 

اأمننا القومي.

�صحيح اأن الدولة مل تدخر اأي جهد، حيث �صخرت كل 

الو�صائل املادية واملالية منها من اأجل النهو�س بهذا القطاع، 

ويتجلى ذلك من خالل خمتلف الربامج التنموية التي هي 

يف طري��ق الإجناز، اأو التي �صتربمج خالل املخطط اخلما�صي 

املقب��ل 2015-2019 والتي �صتمكن - ل حمالة -  القطاع 

من حتقيق ن�صبة منو تتجاوز 14 %.

واأعتق��د ومن دون مبالغة، اأن الكث��ر من النتائج حتققت 

على اأر���س الواقع، حيث متكن الإنت��اج الوطني الفالحي 

من تغطية اأكرث من 70 % من الحتياجات الوطنية؛ ويبقي 

علينا اأن نوا�صل هذا اجلهد، خا�صة يف ميدان اإنتاج احلبوب 

واحلليب والبقول لتدارك العجز امللحوظ يف هذه املواد.

وتعكف الوزارة حاليا يف اإطار الربنامج اخلما�صي 2019-2015، 

على اإعطاء اأولوية كب��رة اإىل املحيطات امل�صقية، لن�صل، يف 

امل��دى القريب، به��ذه امل�صاحات اإىل اأك��رث من مليوين)2( 

هكتار عرب الرتاب الوطني؛ وتعت��رب هذه املحيطات امل�صقية 

احلل الوحيد والأجنع ملواجه��ة التقلبات املناخية التي غالبا 

ما ت�صبب اأ�ص��رارا كبرة للمحا�صي��ل الزراعية، ب�صبب قلة 

الأمط��ار و ا�صتمرار ظاهرة اجلفاف يف املنطقة اجلنوبية للبحر 

الأبي�س املتو�صط.

اإن املحافظ��ة عل��ى العقار الفالحي تعت��رب يف نظرنا مهمة 

اجلمي��ع، دول��ة وموؤ�ص�ص��ات؛ وعلين��ا اأن نعي جميع��ا، اأن 

النته��اكات املتك��ررة لالأرا�صي الفالحي��ة، متثل، لالأ�صف 

ال�صديد، ظاهرة �صلبي��ة، يجب علينا حماربتها بكل ما اأوتينا 

من قوة والت�صدي اإىل كل من ت�صول له نف�صه امل�صا�س بهذه 

الأرا�صي الهامة التي تعترب راأ�صمال كل املجموعة الوطنية.

ويف ه��ذا الإطار، اأذك��ر الأخ الع�صو املح��رتم، اأن فخامة 

رئي���س اجلمهورية، اأعطى تعليم��ات �صارمة للحكومة، على 

�صرورة احلفاظ على الأرا�ص��ي الفالحية، مهما كان نوعها، 

خالل الجتماع الأخ��ر ملجل�س ال��وزراء، املنعقد بتاريخ 

اأوت 2014.  26
وعلية، فثقوا متاما اأن ال��وزارة �صتحر�س كل احلر�س على 

تنفيذ التعليمات ال�صامية لفخامة الرئي�س، و�صوف لن تدخر 

اأي جه��د م��ن اأجل حماربة ه��ذه التج��اوزات التي رفعت 
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ب�صاأنه��ا ق�صايا اأم��ام العدالة، كما هو ال�ص��اأن بالن�صبة للقطع 

الأر�صي��ة الفالحية الت��ي ت�صتعمل كحظائ��ر لل�صيارات يف 

ولي��ة جيجل؛ والتي مت م��ن اأجلها اإيداع دع��اوى ق�صائية 

ملعاقبة املت�صببني يف ذلك.

اأم��ا فيما يخ���س �صوؤالكم املتعلق بت�صوي��ة عقود المتياز 

الفالحي يف ولية جيجل، فقد و�صلت عملية ت�صوية العقود 

اإىل مايلي:

- عدد امل�صتثمرين: 1864.

- عدد امللفات املودعة: 1790.

- عدد امللفات املحولة ملديرية اأمالك الدولة: 1742.

- عدد العقود امل�صلمة للم�صتفيدين: 1682.

ويف اخلتام، اأ�صكركم مرة اأخرى على اهتمامكم بالفالحة، 

ليفوتني التذك��ر والإحلاح على املجه��ودات املبذولة من 

ط��رف القطاع، ق�ص��د احلفاظ على الطاب��ع الفالحي لتلك 

الأرا�صي، التي من �صاأنها اأن ت�صاهم يف حتقيق اأمننا الغذائي.

اأ�صكرك��م على كرم الإ�صغاء واملتابع��ة، وال�صالم عليكم 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأعود فاأ�صاأل ال�صيد 

عبدالرحم��ان يحي، بعد �صماعه لرد ال�صيد الوزير، هل يريد 

اأخد الكلمة جمدداً للتعقيب؟ الكلمة لك.

ــي: �صك��را لل�صي��د الرئي�س؛  ــان يح ــيد عبدالرحم ال�س

واأ�صكرا ال�صيد معايل الوزير على هذه التو�صيحات، وبطبيعة 

احل��ال يعترب قط��اع الفالحة اأه��م القطاع��ات ال�صيادية يف 

الدولة، لتحقيق الأمن الغذائي، خا�صة واأن العقار الفالحي 

يعت��رب �صمن الرثوة الأزلية، فاإن �صاع هذا العقار بعد �صنني، 

ل��ن نتح�صل على هذا العقار، خا�صة ونحن اليوم يف الوقت 

احل��ايل، نالحظ ارتفاع��ا بالن�صب��ة لفاتورة الغ��ذاء بالن�صبة 

للوط��ن ككل، كما  اأ�صكر كل املجهودات املبذولة يف قطاع 

الفالح��ة، من خالل ال�صعب الفالحي��ة، واأنّوه باملجهودات 

املبذول��ة يف كل ال�صعب الفالحية، واأكيد اأن هناك 16 ملفا 

تقريبا لناهبي العقار الفالح��ي، حولت للعدالة، نتيجة هذا 

امليناء الذي اأ�صبح ي�صتورد فقط، لأن كل املواينء لال�صتراد 

والت�صدير، بينما هذا امليناء لال�صتراد فقط، واأ�صبح ي�صكل 

خطرا عل��ى العقار الفالحي، خا�ص��ة اأن الدولة وفرت كل 

الإمكاني��ات به��ذا املحي��ط امل�صق��ي، من �ص��دود وقنوات 

وكهرباء.. اإىل غر ذلك.

ن�صك��ر اأخرا معايل الوزير على التو�صي��ح، وبالتوفيق اإن 

�صاء اهلل، و�صكرا.

ــيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد الرحمان يحي؛ يبدو  ال�س

اأن ال�صي��د عب��د الرحمان مقتنع بالرد ال��ذي اأتى به ال�صيد 

الوزير؛ وبناء على ذلك، ننتقل اإىل ال�صوؤال املوايل وهو خا�س  

بقطاع الفالحة دائما، والكلم��ة لل�صيدة رفيقة ق�صري، نيابة 

عن ال�صيد عبد القادر بن �صامل.

ــيد عبد القادر بن  ــري )نيابة عن ال�س ــيدة رفيقة ق�س ال�س

�سامل(:

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة،

ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم.

ي�صرفني اأن اأط��رح ال�صوؤال ال�صف��وي ، املوجه اإىل معايل 

وزير الفالحة والتنمية الريفية وهذا ن�صه:

 لقد قامت الدولة مبجهودات كربى ل�صالح قطاع الفالحة، 

و�صخرت كل الإمكانيات من اأج��ل النهو�س بالقطاع، من 

ت�صجيع ودعم وما �صابه ذلك من حتفيزات.

غ��ر اأن الفالحني ل يزالون يطرح��ون بع�س التحفظات 

فيما يتعلق بال�صناديق، وحتى اجلانب البروقراطي من  قبل 

املديريات.

معايل الوزير، 

ما ه��ي النتائج الأولي��ة للقانون امل�ص��ادق عليه، اخلا�س 

بالمتياز الفالحي؟

وهل من اإجراءات جديدة لت�صهيل العملية؟

تقبل��وا من��ي، ال�صيد الرئي���س، معايل الوزي��ر، زميالتي، 

زمالئي، كل الحرتام والتقدير، و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيدة رفيقة ق�صري؛ الكلمة الآن 

لل�صيد وزير الفالحة والتنمية الريفية، فليتف�صل م�صكورا.

ــة: بعد ب�صم اهلل  ــة الريفي ــر الفالحة والتنمي ــيد وزي ال�س

الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛
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ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة،

زميالتي، زمالئي الأفا�صل،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

اأيها اجلمع الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

بعد اأداء واجب التحية والتقدير ، اأود يف البداية اأن اأتقدم 

ب�صكري اخلال�س اإىل ال�صيدة رفيقة ق�صري ، نيابة عن ال�صيد 

عب��د القادر بن �صامل، ع�صوي جمل���س الأمة على طرحهما 

هذا ال�صوؤال الوجيز والهام واملتعلق بالقانون اخلا�س بالمتياز 

الفالحي، وما اأثر هذا القانون على تطوير الإنتاج الفالحي، 

من اأجل �صمان الأمن الغذائي للبالد.

�صحي��ح، لقد خ�ص�صت الدولة برناجم��ا هاما لتطوير هذا 

القطاع احل�صا�س ، حيث �صخرت يف اإطار املخطط اخلما�صي 

2010-2014 اأك��رث من 200 مليار دينار جزائري �صنويا؛  
كم��ا مت رفع هذا الغ��الف املايل، خالل املخط��ط اخلما�صي 

بقرار من فخامة   ، 300 دين��ار جزائري  اإىل   2019-2015
ال�صي��د رئي���س اجلمهوري��ة، ال��ذي -كما تعلم��ون - يويل 

عناي��ة خا�صة بالنهو�س بالتنمية الفالحي��ة والدفع بالنتاج 

الفالحي اإىل م�صتويات ت�صمن اأمننا الغذائي.

كم��ا اأن��ه منذ بداي��ة تنفي��ذ الربنام��ج الوطن��ي للتنمية 

الفالحية والريفية، تطورت اآلي��ات الدعم بتنوع ال�صناديق 

املخ�ص�ص��ة لذلك، و التي بلغ عدده��ا �صتة )06( �صناديق، 

هدفه��ا الأ�صا�صي متكني الفالحني من ال�صتثمار يف القطاع 

الفالحي وال�صتفادة من دعم الدولة.

ولتح�ص��ني عملية الت�صير واملتابع��ة للدعم االفالحي، مت 

مبوجب القانون رقم 12-12، املوؤرخ يف 26 دي�صمرب 2012، 

املت�صم��ن قانون املالية ل�صن��ة 2013، جمع �صناديق القطاع 

الفالحي ال�صتة ال�صابقة اإىل �صندوقني عنوانهما على التوايل:

-  ال�صندوق الوطني للتنمية الفالحية،

- وال�صندوق الوطني للتنمية الريفية.

اله��دف من ذلك، ه��و التحك��م اأكرث يف امل��وارد املالية 

واإ�صف��اء �صفافي��ة اأكرب يف ت�صير هذه امل��وارد، مع التخفيف 

من الإجراءات الإدارية التي كانت معتمدة يف وقت �صابق.

اأما فيما يتعل��ق ب�صوؤالكم املتعل��ق بالتحفظات املطروحة 

من ط��رف بع���س الفالحني واخلا�ص��ة بال�صنادي��ق، وكذا 

اجلان��ب البروقراطي منها، فا�صمحوا يل اأن اأقدم لكم بع�س 

التو�صيحات التالية:

لقد و�صعت وزارة الفالحة والتنمية الريفية عدة اإجراءات 

لتطوير برامج الدعم الفالحي، نذكر منها:

- ت�صهيل عملية ال�صتف��ادة من الدعم املقدم من طرف 

الوزارة، ع��ن طريق ممثليها، على م�صت��وى جميع الوليات، 

م��ن مديري��ات امل�صال��ح الفالحي��ة وحمافظ��ات الغابات، 

ل�صيما فيم��ا يتعلق بالدرا�صة اجلدي��ة للطلبات املودعة من 

طرف الفالحني.

- حتفيزات جديدة بينها ت�صهيل ال�صتفادة من القرو�س، 

كقر�س الرفيق وقر�س التحدي وكذا تخفي�س ن�صبة الفوائد.

- كما طلب من بنك الفالحة والتنمية الريفية، بالت�صهيل 

والإ�ص��راع بعملي��ة الدف��ع للم�صتفدي��ن، م��ع الأخذ بعني 

العتبار عقود المتياز التي هي بحوزة الفالحني، من اأجل 

ا�صتفادتهم من هذه القرو�س .

ونعمل حاليا على و�صع نظام معلوماتي ، يربط بني الإدارة 

املركزية والإدارات الولئية وبنك الفالحة والتنمية الريفية، 

من اأجل ت�صير كافة امللفات املتعلقة بالدعم يف وقت ق�صر.

اأم��ا فيما يتعل��ق بال�صطر الث��اين من �صوؤالك��م، واملتعلق 

بالنتائج الناجمة عن تطبيق قانون المتياز الفالحي، فتجدر 

الإ�ص��ارة اإىل اأن عملي��ة اإع��داد عقود المتي��از نحن ب�صدد 

النته��اء منها، ومل تبق اإل بع�س امللفات املتنازع فيها والتي 

هي قيد الدرا�صة والنظر، اأمام اجلهات الق�صائية.

ويف اخلتام، اأعتقد اأن هذه املجهودات التي تبذلها الدولة 

يف ه��ذا الإطار، هي يف احلقيقة من اأج��ل النهو�س بالقطاع 

الفالح��ي، عن طريق ت�صخر كل الإمكانيات املالية واملادية 

الت��ي �صتمكن الفالحني واملربني م��ن القيام بن�صاطاتهم يف 

اأح�صن الظروف.

اأ�صكرك��م على كرم الإ�صغاء واملتابع��ة، وال�صالم عليكم 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأ�صاأل ال�صيدة رفيقة 

ق�ص��ري هل لديها تعقيب على م�صم��ون رد ال�صيد الوزير؟ 

الكلمة لك.

ــيدة رفيقة ق�سري: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ اأ�صكركم  ال�س

معايل الوزير على م�صمون ه��ذا العر�س القيم، واأمتنى لكم 

النجاح يف مهامكم النبيلة، و�صكرا.



7

الدورة اخلريفية  2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 02

اخلمي�ص 16 ذو القعدة  1435                                    املوافق 11 �سبتمرب  2014

ــص: �صك��را؛ اإذن ال�صيدة ق�ص��ري مقتنعة  ــيد الرئي� ال�س

مب�صم��ون رد ال�صي��د  الوزير، نبقى دائم��ا يف قطاع الفالحة 

والتنمية الريفية، والكلمة لل�صيد حممود زيدان.

ــيد حممود زيدان: ب�صم اهلل وال�صالة وال�صالم على  ال�س

ر�صول اهلل.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س،

احل�صور، 

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صوؤال �صفوي لل�صيد معايل وزير الفالحة والتنمية الريفية.

طبقا لأحكام امل��ادة 134 من الد�صت��ور، واملادتني 68 

املوؤرخ يف   ،02 –  99 الع�صوي رق��م  القان��ون  و 71 م��ن 

08 مار���س 1999، الذي يح��دد تنظيم املجل�س ال�صعبي 
الوطني وجمل�س الأمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية 

بينهما وبني احلكومة، اأتقدم بال�صوؤال ال�صفوي الآتي ن�صه:

�صهدت اأ�صع��ار الأعالف، ل�صيما ال�صع��ر منها، والتي 

تت��وىل الدولة عملي��ة توزيعها عرب الدي��وان الوطني لتغذية 

الأغنام، ارتفاعا مذه��ال بالأ�صواق املوازية، الأمر الذي من 

�ساأنه اأن يرهن ن�س��اط الكثري من املوالني، الأن �سعر القنطار 

الواحد يف الديوان ليتعدى 1.550 دج، بينما يف الأ�صواق 

املوازية تتج��اوز 3.600 دج، ولقد اأرجع املوالون احلقيقيون 

�صب��ب ه��ذه امل�صاربة اإىل الكثر م��ن الدخالء الذين 

ل يحمل��ون �صوى بطاق��ة املوال ، والتي ت�صم��ح لهم، وفقا 

للقانون باحل�صول على ح�ص�س متوينية من ال�صعر.

معايل الوزير، 

ه��ل من قوانني وتنظيمات فعالة، م��ن �صاأنها التحكم يف 

الو�صع، علما باأن عدد البطاقات املوزعة فاقت باأ�صعاف عدد 

املوالني احلقيقيني؟ وهل من دور تقوم به الغرف الفالحية، 

م��ن اأجل و�ص��ع اآليات مراقبة جد �صارم��ة، للحد من هذه 

الظاهرة، خا�صة باملناطق ال�صهبية؟

تقبلوا، ال�صيد معايل الوزير، الحرتام والتقدير، و�صكرا.

ــص: �صكرا لل�صيد حمم��ود زيدان؛ الكلمة  ــيد الرئي� ال�س

الآن لل�صيد وزير الفالحة والتنمية الريفية.

ال�سيد وزير الفالحة والتنمية الريفية: ب�صم اهلل الرحمن 

الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة،

زميالتي، زمالئي الأفا�صل،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

اأيها اجلمع الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمته تعاىل وبركاته.

 اإن��ه ملن دواع��ي الغبطة وال�ص��رور، اأن اأج��د نف�صي بني 

هذه الوجوه الكرمي��ة، و يف اأح�صان هذه املوؤ�ص�صة املحرتمة، 

واأ�صتغ��ل ه��ذه املنا�صبة لأتق��دم ب�صكري اخلال���س لل�صيد 

حمم��ود زيدان، ع�ص��و جمل�س الأم��ة املح��رتم، لهتمامه 

بالقطاع الفالحي، والذي هدفه الأ�صا�صي هو �صمان الأمن 

الغذائي للبالد.

فيما يتعل��ق ب�صوؤالكم املط��روح، واملتعل��ق بعملية توزيع 

مادة ال�صعر على املربني، وارتفاع اأ�صعاره يف ال�صوق املوازية 

ال��ذي قد ي�صل اإىل 3.600 دج للقنط��ار الواحد، ي�صرفني 

اأن اأفيدك��م علما، اأن الدولة و�صع��ت برنامج توزيع ال�صعر 

ب�صع��ر مدعم ب 1.550 دج للقنطار الواحد، وذلك بغر�س 

املحافظ��ة على ال��رثوة احليواني��ة، لكل من قطي��ع الأغنام 

املوجهة للتكاثر والإبل واخليول.

و ل�صم��ان ال�ص��ر احل�صن له��ذا الربنام��ج، فقد و�صعت 

االآليات التي من خاللها حت��دد فيها �سروط اال�ستفادة من 

هذا الدعم؛ فبالن�سبة ملربي االأغنام، ت�سرتط:

-بطاق��ة مربي م�صادق عليها من ط��رف الغرفة الفالحية 

الولئية،

الفالحي��ة  الغرف��ة  ت�صلمه��ا  الت�صخي�صي��ة،  البطاق��ة   -

للولية،املت�صمنة جميع املعلومات الالزمة،

- �صه��ادة التلقي��ح َلخر حمل��ة للوقاية م��ن الأمرا�س، 

امل�صلم��ة من ط��رف بيطري، مفو�س م��ن املفت�صية البيطرية 

ملديرية امل�صالح الفالحية،

- قائم��ة اأ�صماء املربني امل�صتفيدين م��ن احلملة الأخرة 

للتلقي��ح الوقائي لكل بلدية، مع��دة وموقع عليها من طرف 

مديرية امل�صالح الفالحية.

كما اأن توزيع  مادة ال�صعر، يتم من طرف تعاونية احلبوب 

والبقول اجلافة )CCLS(، على اأ�صا�س قائمة مربي الأغنام، 

الت��ي تعدها الغ��رف الفالحي��ة للولية، التابع��ة للمناطق 
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الرعوية الفالحية، وذلك لتلبية حاجيات املربني.

واأفيدكم علما، اأنه مت توزيع على املربني، اأول جانفي 2014 

اإىل يومنا هذا، ما يقارب 283.000 قنطار من ال�صعر.

اأم��ا فيم��ا يتعل��ق بامل�صاربة الت��ي تعرفها م��ادة ال�صعر، 

املدعم��ة من طرف الدولة يف الأ�ص��واق الوطنية، فاإننا نقوم 

حاليا بالإجراءات املتعلق��ة بتطهر هذه القوائم، اإىل جانب 

عملي��ات املراقبة املفاجئة الت��ي تتولها جلن��ة موؤهلة ت�صم 

خمتلف الهيئات املعنية.

ويف اخلت��ام، اأجدد �صكري لل�صي��د حممود زيدان، ع�صو 

جمل�س الأم��ة املحرتم، عل��ى اهتمامه بان�صغ��الت املربني 

وعلى الرثوة احليوانية خا�صة.

اأ�صكركم على ك��رم الإ�صغاء واملتابع��ة، ال�صالم عليكم 

ورحمة اهلل تعاىل و بركاته.

ــيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأعود اأ�صاأل ال�صيد  ال�س

حممود زيدان، هل يريد اأخذ الكلمة للتعقيب على جواب 

ال�صيد الوزير؟

ــود زيدان: �صك��را لل�صي��د الرئي�س؛ لي�س  ــيد حمم ال�س

ل��دي تعقيب، ولك��ن اأغتنم ه��ذه الفر�ص��ة لأ�صكر معايل 

وزي��ر الفالحة والتنمي��ة الريفية، على املجه��ودات اجلبارة 

خ��رة جت��اه مر�س احلمى القالعية الت��ي مرت ب�صالم،  لأ ا

مم��ا اأفرح كل املربني، وكذا العدد الهائل من التلقيحات التى 

م�صت جميع وليات الوطن، وكذا فتح اأ�صوق املا�صية، ملنح 

املواطنني الفر�صة ل�ص��راء اأ�صحية العيد، �صكرا لكم ال�صيد 

الوزير، �صكرا لل�صيد الرئي�س.

ــص: يف احلقيق��ة اأن ال�صي��د حممود زيدان  ــيد الرئي� ال�س

مل يعقب، واإمنا طرح �ص��وؤال جديدا لالأهمية التي يقت�صيها 

املو�ص��وع الذي تناوله، واأ�صاأل ال�صيد الوزير هل لديه بع�س 

الإ�صاف��ات واملعلوم��ات اخلا�صة باملو�ص��وع؟ الكلمة لكم، 

باإمكانكم اجلواب من عني املكان.

ــيد الوزير: �صكرا لل�صيد الرئي�س؛ وعلى اأية حال،  ال�س

�ص��رف كبر اأن اأقف اأمام هذا اجلمع الكرمي، لأقدم عر�س 

ح��ال ولو وجيزا عل��ى الوباء الذي ح��ّل ببالدنا يف املدة  

الأخرة،  وكما قل��ت ورددت �صابقا عرب و�صائل الإعالم، 

اإن ه��ذا املر�س انتق��ل اإلينا م��ن البلد املج��اور »تون�س«، 

ليك��ن يف علم اجلمي��ع اأن هذا املر�س ظه��ر يف تون�س، يف 

املر�س يف  انت�صر هذا  2014، ويف ظرف ق�صر  اأفريل   28
كل وليات اجلمهوري��ة التون�صية، من اأق�صى ال�صمال اإىل 

اأق�ص��ى اجلنوب، ومل ت�صلم ولي��ة واحدة من هذا املر�س 

اخلطر الفتاك،  وليكن يف علم الأخوات و الإخوة، اأع�صاء 

جمل�س الأمة، اأن��ه حاليا اأكرث من 60 دولة تعاين من هذا 

املر���س، اأكرث من 60 دولة يف الع��امل، وخا�صة يف اإفريقيا، 

تعاين من هذا املر�س الفتاك، املعدي واخلطر، ونحن جزء 

م��ن  هذا الع��امل ونتاأثر بكل ما هو اإيجاب��ي ونتاأثر كذلك 

بكل  ما ه��و �صلبي، علما اأن حميطنا اجليو�صيا�صي ليدعو 

اإىل الرتي��اح، تعرف��ون جميع��ا الفو�صى القائم��ة يف ليبيا 

والأو�ص��اع حاليا يف ال�صقيق��ة تون�س.. اإىل غر ذلك، كل 

هذه العوامل جتعلنا مهددي��ن بهذه الأوبئة، اأقول فقط اإنه 

منذ ظهور ه��ذا املر�س يف اجلزائر، يف نهاية جويلية املا�صي 

وبال�صب��ط يف 23 جويلي��ة، ومبج��رد ما�صمعن��ا بظهور هذا 

املر�س، اتخذت الوزارة كل الإجراءات ال�صرورية ملحاربة 

ه��ذا الوباء، وجن��دت كل الف��رق وكل الإمكانات املالية 

واملادي��ة، من اأجل حماربة هذا املر�س والتقلي�س من اآثاره 

ال�صلبية على الرثوة احليواني��ة للبالد؛ وفعال، مبجرد ظهور 

هذا الوب��اء، كانت لدينا ح�صة م��ن اللقاح تقدر بحوايل 

ملي��ون جرع��ة متوف��رة على م�صت��وى وزارة الفالحة،   01
ه��ذا يف حّد ذات��ه �صهل لنا بقدر كب��ر عملية حماربة هذا 

املر���س، وباملنا�صب��ة اأ�صر اأن اإنتاج اللق��اح غر موجود يف 

كل م��كان، اإل اأن  هناك خمربين اثنني ينتجان هذا النوع 

م��ن اللقاح الذي نح��ن يف اأم�س احلاجة اإلي��ه، وقمنا منذ 

ظه��ور هذا املر�س يف تون���س، اأي يف بداية �صهر ماي، قمنا 

باإعالن مناق�صة دولية ل�صراء ومتوين م�صالح وزارة الفالحة 

به��ذا الن��وع من اللق��اح، واحلم��د اهلل كل امل�صاعي وكل 

املجهودات ُكّلل��ت بالنجاح، ا�صتطعن��ا خالل هذه الفرتة 

تلقي��ح اأكرث م��ن 01 ملي��ون و�صتمائة راأ�س م��ن الأبقار، 

واتخ��ذت اإج��راءات ا�صتعجالية يف الولي��ات احلدودية، 

بع��د ظهور هذا املر�س لردع��ه، والدليل على ذلك اأننا مل 

ن�صج��ل اأية حالة من هذا املر�س يف وليات الطارف، قاملة 

وتب�ص��ة، وهذا اإن دّل على �صيء، فاإمنا يدل على اأن النظام 

ال��ذي عملنا على اأ�صا�ص��ه كان نظاما جمديا واأعطى ثماره 

يف املي��دان.
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ال�صيد الرئي�س،

اأعتق��د اأننا اليوم ميكن القول اإننا متكنا من ال�صيطرة على 

هذا املر�س، واملر���س هذا الفّتاك، اخلبيث واخلطر، يتطلب 

املزيد من ال�صرب، حتى ل نغّلط بع�صنا. 

اإن الفرو���س ميكنه اأن يدخل ج�ص��م احليوان ملدة معينة 

وهي فرتة التح�صني، ول ميكنك اكت�صاف ذلك، لأنك ترى 

احليوان �صليما يف �صحة جيدة، غر اأنه حامل للفرو�س،

اإذن، ل ميكنن��ا الق��ول اإنن��ا �صيطرن��ا كليا عل��ى احلمى 

القالعي��ة ومتكنا من مكافحتها، بل نق��ول بكل ب�صاطة، اإن 

الو�صعية م�صتقرة و�صنتمكن من ال�صيطرة عليها لحقا، لأن 

الأمور ت�صر نحو النفراج اإن �صاء اهلل.

�صيادة الرئي�س،

اأعلم اأن كثرا م��ن الإخوة املواطنني واملربني والفالحني 

عربوا عن ان�صغالهم فيما يتعل��ق باأ�صحية العيد، خا�صة اأن 

الأ�صواق مغلقة وحترك اأو نقل احليوانات ممنوع، اأتوجه اإليهم  

بالق��ول لقد اأعطينا تعليمات اإىل ال�صادة الولة على اأ�صا�س 

و�صع نظ��ام لكل ولية، الهدف منه هو اإعادة فتح الأ�صواق 

من اأجل متكني املواطنني من �صراء اأ�صحية العيد يف ظروف 

عادية هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فهذا ل يكفي، بل يجب 

اأن تك��ون الأ�صحية تتميز ب�صح��ة جيدة؛ اإذن كل امل�صالح 

عل��ى امل�صتوى املحلي جن��دت لهذا الغر���س من م�صالح 

الأم��ن ومن امل�صال��ح اخلا�صة بوزارة الفالح��ة وال�صيدات 

وال�صادة البياطرة، كل هذه العملية �صنقوم مبتابعتها يف هذه 

الظ��روف احل�صا�صة، وناأم��ل اأن متر ه��ذه العملية يف ظروف 

جيدة اإن �صاء اهلل، ربنا يوفقنا اإىل   ما فيه ال�صالح، وال�صالم 

عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ــيد الرئي�ص: �صكرا لل�صي��د الوزير على التو�صيحات  ال�س

الت��ي اأنار به��ا اأع�صاء املجل���س ومن خاللهم ال��راأي العام 

الوطني؛ ون�صكره والعاملني اإىل جانبه يف القطاع على اجلهد 

الذي يبذلونه من اأج��ل تدارك الو�صع، وجعل البالد جتتاز 

هذه الو�صعية اخلا�صة يف ظروف عادية.

 �صك��را لكم ال�صيد الوزير؛ ننتق��ل الآن اإىل قطاع املوارد 

املائية، والكلمة لل�صيد �صليمان كرومي.

ــليمان كرومي: �صك��را لل�صي��د الرئي�س؛ يف  ــيد �س ال�س

البداي��ة اأ�ص��ر اإىل اأن هذا ال�ص��وؤال كان مطروحا منذ فرتة، 

قبل زيارة ال�صيد الوزير لولية ب�صار.

ال�صيد الرئي�س املحرتم،

ال�صادة الوزراء،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم.

طبقا لأحكام امل��ادة 134 من الد�صت��ور، واملادتني 68 

رخ  املوؤ  ،02 -99 رقم  الع�ص��وي  ن��ون  القا م��ن  و 71 

08 مار�س 1999، الذي يحّدد تنظيم املجل�س ال�صعبي  يف 

الوطني وجمل�س الأمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية 

بينهم��ا وب��ني احلكومة، ي�صرفن��ي اأن اأطرح عل��ى معاليكم 

ه: �صوؤال �صفويا التايل ن�صّ

تعي���س ولية ب�ص��ار ظروف��ا ا�صتثنائية، من ج��راء ظاهرة 

اجلفاف امل�صتمرة، منذ قرابة �صنتني متتاليتني، حيث اإن كل 

م��ن بلديات ب�صار، القناد�ص��ة، العبادلة، عرف فراج، م�صرع 

ه��واري بومدين، مرتبطة ب�صد ج��رف الرتبة بخ�صو�س مياه 

ال�صرب، حيث اإن هذا الأخ��ر من املرتقب اأن يتوقف منه 

ال�ص��خ نهائيا اأواخر �صهر  �صبتم��رب، فلم يعد به اإل الأوحال 

والأ�صماك التي ق��د ت�صكل خطرا اإيكولوجيا، ولقد ظهرت 

جليا اأزم��ة املياه التي ب��داأت تعي�صها البلدي��ات املذكورة، 

حي��ث اإن املواطن بات يبحث عن امل��اء فال يجده، مما ينذر 

بخطر حمتوم خالل هذه ال�صائف��ة، اإذا ا�صتمر الو�صع على 

ماهو عليه.

وانطالق��ا م��ن ه��ذا الو�ص��ع �ص��وؤايل ملعاليك��م: ما هي 

الإجراءات املتخذة لتجاوز هذا امل�صكل؟ و�صكراً. 

  

ــيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد �صليمان كرومي؛ الكلمة  ال�س

الآن لل�صيد وزير املوارد املائية، الكلمة لكم.

ــة: ب�صم اهلل وال�صالة وال�صالم  ــيد وزير  املوارد املائي ال�س

على ر�صول اهلل.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

زميالتي، زمالئي،

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

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

لق��د طرح علينا ال�صيد املَح��رتم، �صليمان كرومي، �صوؤاًل 
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�صفوي��اً يتعلق بالإجراءات املتخ��ذة لتجاوز م�صكل التزويد 

باملي��اه ال�صاحلة لل�صرب، لكل من بلدي��ات ب�صار، العبادلة، 

عني فراج، م�صرع هواري بومدين، كلها مرتبطة ب�صد جرف 

الرتبة ال��ذي �صجل نق�صا معتربا يف خمزونه، نتيجة اجلفاف 

الذي عرفته املنطقة.

قب��ل كل �صيء، اأود اأن اأتوجه بكل ت�صكراتي اإىل ال�صيد 

كرومي ال��ذي اأوىل اهتمام��ا بقطاع امل��وارد املائية، ل�صيما 

يف املنطق��ة الت��ي عرف��ت يف ال�صن��وات الأخ��رة نق�صا يف 

تهاطل الأمط��ار، اأثرت على تزويد مواطني ولية ب�صار باملاء 

ال�صروب.

اأعلمك��م، ال�صي��د الرئي�س، ال�صي��دات وال�ص��ادة اأع�صاء 

املجل���س، اأن وزارة املوارد املائية اأم��ام هذه الو�صعية اتخذت 

عدة اإج��راءات ملواجه��ة الأزم��ة وتلبية حاجي��ات مواطني 

البلديات املذكورة؛ وعليه، فقد ُقمت �صخ�صيا بزيارة ميدانية 

لولي��ة ب�صار يومي 19 و20 ماي 2014، من خاللها اتخذت 

تدابر عاجلة من �صاأنها اأن ُتوؤَّمن وفرة املياه على م�صتوى هذه 

الولية، وكانت لدينا التدابر ال�صتعجالة املتخذة اآنذاك، اأذكر 

على �صبيل املثال حتويل عدد هام من ال�صاحنات ال�صهريجية 

م��ن عدة وليات اإىل ولية ب�صار، بغر�س تزويد �صكانها باملياه 

ال�صاحل��ة لل�صرب، حتويل حمطة عائم��ة من �صد غريب، عني 

الدفلى اإىل �صد جرف الرتبة بب�صار، لأن تدين م�صتوى ال�صد 

يخل��ق �صعوبة حت��ى يف ا�صتخراج املياه، لذل��ك كنّا اتخذنا 

تدابر لتحويل هذه امل�صخ��ة، حتى ت�صاعدنا على ا�صتخراج 

 )FORINID( املياه من ال�صد، ت�صخر كذلك �صركه عمومية

لإجنار جمموعة من الآبار على م�صتوى منطقة موغل يف �صمال 

مدينة ب�صار، ومن اأجل تزويدهما باملياه ال�صاحلة لل�صرب.

لقد �صادفت زيارتنا هذه، ت�صاقط اأمطار غزيزة يف املنطقة، 

  اإ�صايف 
3
�صهلت ملء �صد جرف الرتبة، مبا يقرب 80 مليون م

وقد ي�صمح هذا احلجم با�صتغالل ال�صد على مدى اأكرث من 

�صنتني؛ لهذه الأ�صباب اأ�صبح��ت ال�صاحنات ال�صهريجية 

واملحطة العائمة غر �صرورية.

اأم��ا بالن�صبة لل�صرك��ة العمومي��ة )FORINID( امل�صخرة 

لإجناز الآب��ار، مّت الحتفاظ بها يف املنطقة، وقد با�صرت اإجناز 

الأ�صغال املوكلة لها.

فيها يخ���س التدابر الأخرى املتخذة والت��ي من �صاأنها 

تاأم��ني وفرة املي��اه بالولية، ويف املنطق��ة املذكورة على وجه 

اخل�صو�س، فاإنها تهدف اأ�صا�صا اإىل تنويع م�صادر املياه للق�صاء 

على العتم��اد الكلي على �صد جرف الرتبة، وت�صمل هذه 

العمليات:

اجلوفية، املياه  ل�صتعمال  التوجه   )1
اأخرى، غر  اأحوا���س  اأخ��رى، على  �صدود  اإجن��از   )2

حو�س جرف الرتبة،

هيدروجيولوجية  ا�صتك�صافي��ة  درا�صة  ال�ص��روع يف   )3
لولية ب�ص��ار، على م�صتوى الطبقة املائي��ة، من اأجل حتديد 

وح�صد املوارد اجلديدة.

بالن�صب��ة للمي��اه ال�صطحية مت حتديث ثالث��ة مواقع لإجناز 

ال�ص��دود، واحد متواج��د على م�صت��وى واد لبي�س مبنطقة 

موغ��ل والذي هو حاليا قيد الدرا�صة، واملوقعان الآخران يف 

منطقتي العبادلة  واإقلي وقد عرفا تقييما اأوليا.

وفيها يخ�س جرف الرتبة، يف املرحلة الأوىل، تدعيم �صد 

جرف الرتبة، من اأج��ل الق�صاء على الت�صربات وا�صرتجاع 

مياه املنبع التي تطفو على م�صتوى ال�صد.

يف املرحل��ة الثاني��ة، اإجن��از درا�صة من اأج��ل اإمكانية رفع 

ُعلو حج��ز هذا ال�صد مبقدار 1.45م، مم��ا ي�صمح بزيادة طاقة 

؛ وهكذا يتّم تعوي�س الطاقة املفقودة ب�صبب التوحل، 
3
140م

والإ�صراع يف اإع��ادة تاأهيل حمطة ال�صخ ل�صد جرف الرتبة، 

م��ن طرف مديرية املوارد املائية لولية ب�صار، اإ�صافة اإىل هذا، 

ف��اإن العديد من الإج��راءات مّت ال�صروع فيه��ا وهي يف طْور 

الإجناز، لتاأم��ني املنطقة، ويتعلق الأمر خا�صة بالن�صبة ملدينة 

ب�ص��ار باإجناز �صتة اأنقاب وجتهيزه��ا وكذلك اإجناز الإمدادات 

الكهربائي��ة بتكلفة تقدر ب� 200 ملي��ون دج، ت�صغيل نقبني 

 يف اليوم، لتدعيم تزويد 
3
اآخرين، مبن�صوب يقدر ب� 1.300 م

مدين��ة ب�صار مبياه ال�ص��رب، وجتهيز وتو�صي��ل نقبني اآخرين 

واقعني مبنطق��ة الواكدة، من اأجل اأي�صا تدعيم تزويد مدينة 

ب�صار. 

زيادة على ذلك، قررت تخ�صي�س مبلغ 700 مليون دج 

م��ن ال�صندوق الوطني للمياه، لإجن��از عملية اإعادة تاأهيل 

قن��اة ّجر املياه م��ن القناد�ص��ة اإىل البنونات، على طول 

كل��م، من اأج��ل تدعيم تزويد �ص��كان بلدية العبادلة   25
باملياه ال�صاحلة لل�صرب، و�صي�صتغل قطاع املوارد املائية كل 

الإمكانيات واحللول الت��ي ت�صتنتج من خالل الدرا�صات 

الت��ي هي قيد الإجناز، من طرف الوكال��ة الوطنية للموارد 

املائية.
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كل ه��ذه العمليات، ق��د ت�صاهم - ل حمالة - يف حت�صني 

وتاأمني تزويد بلديات ولية ب�صار باملياه ال�صاحلة لل�صرب.

ويف الأخ��ر، �صيدي الرئي�س، ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء 

جمل�س الأمة، ن�صكركم جزيل ال�صكر على ح�صن الإ�صغاء، 

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ــص:  �صكرا لل�صي��د الوزير؛ اأ�ص��األ ال�صيد  ــيد الرئي� ال�س

كروم��ي، هل يريد اأخذ الكلم��ة للتعقيب على م�صمون رد 

ال�صي��د الوزير؟ واإن كان قد اأخربنا باأن ال�صوؤال الذي طرحه 

الآن ق��د جتاوزته الأحداث، بحك��م اأن الزيارة التي قام بها 

ال�صيد الوزير قد تكفلت بالن�صغالت، ولكن طرح ال�صوؤال 

والرد عليه، كان فر�صة اأي�صا لإطالع املواطن بحقيقة العمل 

ال��ذي مّت، ملعاجل��ة امل�ص��كل املطروح يف �صد ج��رف الرتبة، 

الكلمة لك اإن كنت تريد اأخذ الكلمة.

ــليمان كرومي: اأ�صكر ال�صيد الوزير على هذه  ال�سيد �س

التو�صيحات؛ وعل��ى كل املجهودات اجلبارة التى يقوم بها 

ل�صالح القطاع.

اأما بالن�صبة ل�ص��وؤايل، فقد اأ�صرت �صابقا اإىل اأنه طرح قبل 

عقب كثراً لأن زيارتكم كانت كافية لالإجابة عن 
ُ
الزيارة، ل اأ

الن�صغالت، مبعنى اأن القرارات التي اتخذت اإبان الزيارة،  

كانت مقنعة وعرّبت عن ان�صغالت املواطن، و�صكراً.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد �صليمان كرومي الذي اأكد 

ما قاله يف البداية.

م�صكورين - ال�صيد الوزير- على ردودكم ال�صافية حول 

املو�ص��وع، لإفادة املجل���س وكذلك الراأي الع��ام، بحقيقة 

الو�صعية يف �صد ُجرف الرتبة. 

اأ�صكرك��م زميالت��ي، زمالئ��ي، عل��ى  ط��رح الأ�صئل��ة 

و�صماعك��م للردود التى اأتى بها ال�صادة الوزراء، �صكرا لكم 

جميًعا؛ واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة العا�سرة

والدقيقة اخلام�سة واخلم�سني  �سباًحا
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�سامل  بن  القادر  ال�سيد عبد   - 1
        ع�سو جمل�ص الأمة

اإىل ال�سيد وزير ال�سكن والعمران واملدينة

يعي�س �صكان حي 46 م�صكنا بحي الإنارة، ب�صار اجلديد، 

و�صع��ا قلقا يتمثل يف م�صر ال�صكن��ات التي يقطنونها منذ 

ف��رتة طويلة، ومل��اذا مل يتم التنازل عنها م��ع اأنه طلب منهم 

�صن��ة 2003 تقدمي ملف��ات لذات الغر�س بع��د اإلغاء عقود 

الإيج��ار ق�صد بيعها لهم، لكن وبع��د تغير املدير قرب امللف 

لالأبد؟

لك��ن الغريب يف الأمر ه��و قبول 12 م�صكن��ا من نف�س 

الو�صعي��ة مت حتويله��ا اإىل �صيغ��ة الجتماع��ي وبيع��ت اإىل 

اأ�صحابها.

ال�ص��وؤال املطروح هو م��ا و�صعية ه��وؤلء املواطنني حيال 

التن��ازل وال�صتف��ادة كبقي��ة الآخرين، ومل��اذا ا�صتثنوا 12 

م�صتفيدا من التنازل؟

يف انتظار فتح حتقيق معمق يف ذات ال�صاأن وت�صوية و�صعية 

هذه الفئة، تقبلوا - ال�صيد الوزير - اأ�صمى اآيات الحرتام.

      

           اجلزائر يف، 21 جويلية 2014

      

           عبد القادر بن �سامل

                ع�سو جمل�ص الأمة

جواب ال�سيد الوزير:

من خالل اإر�صالكم امل�صار اإليه يف املرجع اأعاله، تف�صلتم 

بط��رح �صوؤال كتابي حول و�صعي��ة �صكان حي 46 م�صكنا، 

بحي الإن��ارة - ب�صار، املتمثلة يف التنازل لفائدتهم عن هذه 

ال�صكنات، طبقا للمر�صوم التنفيذي رقم 03-269، املوؤرخ 

يف 07 اأوت 2003، املع��دل، املح��دد ل�س��روط وكيفي��ات 

التن��ازل عن الأم��الك العقاري��ة التابعة للدول��ة ولدواوين 

الرتقي��ة والت�صي��ر العق��اري امل�صتلم��ة اأو املو�صوع��ة حيز 

ال�صتغالل قبل الفاحت جانفي 2004.

ردا عل��ى هذا ال�ص��وؤال، ي�صرفني اإبالغك��م باأنه ح�صب 

املعلوم��ات التي وافتني بها امل�صالح املحلية املعنية، فاإن هذه 

ال�صكنات مت اإجنازها بتمويل مزدوج.

- اخلزينة العمومية من جهة،

- وح�ص��اب ال�صتغ��الل للدي��وان ال��ذي ميث��ل 33 % 

م��ن التكلف��ة الإجمالية، مما يعطي له��ذه ال�صكنات الطابع 

الرتقوي )Statut de logement promotionnel( من 

جهة اأخرى.

نظ��را لذلك، فاإن ه��ذه ال�صكنات لك��ون اأنها ذات طابع 

ترقوي، ل ميك��ن اإخ�صاعها لأحكام املر�صوم التنفيذي رقم 

الذكر. ال�صالف   269-03
غ��ر اأنه، ميكن ال�صماح ب��اأن يتم اإدراج ه��ذه ال�صكنات 

�صم��ن �صيغ��ة �صك��ن مدعمة من ط��رف الدول��ة )�صيغة 

ال�صك��ن الرتقوي املدعم LPA( ومنحها ل�صاغليها اإذا كانوا 

ي�ستوفون ال�سروط املن�سو�ص عليها يف التنظيم.

تف�صل��وا، ال�صيد الع�ص��و الفا�صل، بقب��ول فائق عبارات 

التقدير.

          اجلزائر يف، 26 اأكتوبر 2014

      

               عبد املجيد تبون

        وزير ال�سكن والعمران واملدينة

ال�سيد من�سور معيزية  - 2
        ع�سو جمل�ص الأمة

اإىل ال�سيدة وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة

يل عظيم ال�صرف اأن اأتوجه اإىل معاليكم ب�صوؤايل الكتابي 

ه��ذا، والذي يتمحور حول الو�صع ال��ذي اآلت اإليه املفرغة 

العمومية التابعة لبلدية حا�صي ماما�س ولية م�صتغامن.

حي��ث اأ�صب��ح �ص��كان البلدي��ة واملناط��ق املج��اورة لها 

يواجهون خماطر بيئية حقيقية كتلوث املياه اجلوفية، ناهيك 

عن امل�ص��اكل ال�صحية والأمرا�س اخلط��رة واملزمنة كالربو 

واحل�صا�صي��ة، وتعقي��دات �صحي��ة خطرة اأخ��رى اأدت يف 

كث��ر من الأحيان اإىل وفاة العديد منهم، وهناك عدة تقارير 

طبي��ة ت�صر اإىل ذلك، وهذا نتيجة ما تفرزه املفرغة العمومية 

ملحـــــــق

اأ�سئلة كتابية
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الع�صوائي��ة من �صموم ناجتة عن احل��رق الع�صوائي والروائح 

الكريهة، خا�ص��ة واأنها ل تبعد ع��ن التجمعات ال�صكانية 

اإل بب�صع��ة اأمتار، حيث يتم يومي��ا رمي اأطنان من خمتلف 

اأنواع النفاي��ات، دون �صوابط تقنية تراع��ي �صالمة املحيط 

البيئي و�صحة املواطن.

معايل الوزيرة،

اإنه ورغم قيام ال�صلطات املحلية ومبعية مديرية البيئة على 

م�صت��وى ولية م�صتغ��امن باختيار اأر�صية لإجن��از مركز للردم 

للنفاي��ات وتكلي��ف مكت��ب درا�صات خمت���س يف امليدان 

لإجناز الدرا�صة، حيث اإنه مت اإعداد تقرير مف�صل، اإل اأنه اإىل 

يومنا هذا مازالت هذه الق�صية تراوح مكانها.

معايل الوزيرة،

اإن �ص��كان بلدي��ة حا�صي ماما�س واملناط��ق املحاذية لها، 

يرجون من معاليكم التدخل العاجل لإنقاذهم من خمالب 

ه��ذه املفرغة الع�صوائي��ة التي حولت حياته��م اليومية اإىل 

جحي��م، ج��راء ال�صم��وم املنبعثة منه��ا والروائ��ح الكريهة 

واحل�صرات.

يف انتظار تفاعلكم مع هذه الق�صية، تقبلوا اأ�صمى عبارات 

التقدير والعرفان.

          اجلزائر يف، 23 �صبتمرب 2014

      

                     من�سور معيزية

                       ع�سو جمل�ص الأمة

            

جواب ال�سيدة الوزيرة:

اإن م�صكلة املفرغة العمومية لبلدية حا�صي ماما�س يرجع 

للت�صير غر العقالين لهذه املفرغة )الرمي الع�صوائي، عدم 

تغطي��ة النفايات وغي��اب مراقبة نوع النفاي��ات التي ترمى 

بهذه املفرغة(.

حيث اإن غياب هذه ال�سروط االأ�سا�سية ال�ستغالل هذه 

املن�ص��اأة ل��ه تاأثر �صلبي عل��ى املحيط والبيئة وك��ذا الإطار 

املعي�صي للمواطن.

وللح��د من هذه الو�صعية، ويف اإط��ار الربنامج التكميلي 

ل�صنة 2014 مت ت�صجيل عملية اإعادة تهيئة املفرغة العمومية 

لبلدي��ة حا�صي ماما���س، و�صي�صرع قريبا يف اإجن��از الدرا�صة 

اخلا�صة بها.

وكمرحلة اأولية �صيتم نق��ل نفايات بلدية حا�صي ماما�س 

نحو مرك��ز الردم املتواجد ببلدية م�ص��رة، حيث �صيتم اإجناز 

خندق ثاين لهذا الغر�س.

كما �صرع يف هذه ال�صنة يف حتيني درا�صة املخطط التوجيهي 

البلدي لت�صير النفاي��ات املنزلية وما �صابهها لبلدية حا�صي 

ماما�س الذي ي�صم درا�صة لو�صعية ت�صير النفايات من كل 

جوانبها )كمية ونوعية النفايات، نوع وعدد احلاويات وحتديد 

اأماك��ن و�صعها، نوع وعدد ال�صاحن��ات...(، والوقوف عند 

النقائ���س امل�صجلة وكذا الطريقة الأجن��ع والأمثل لتح�صني 

ت�صير النفاي��ات املنزلية بالبلدية، مم��ا �صي�صمح للجماعات 

املحلي��ة من اأخذ القرارات فيم��ا يخ�س اقتناء و�صائل جمع 

ونقل ومعاجلة النفايات.

ه��ذه التدابر وغرها �صتلع��ب دورا هاما يف حت�صني و�صع 

البلدية فيما يخ�س ت�صير نفاياتها.

      

              اجلزائر يف، 20 اأكتوبر 2014

          دليلة بوجمعة

              وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة

  

بوعمامة ال�سيد عبا�ص   - 3
        ع�سو جمل�ص الأمة

ــة واجلماعات  ــة، وزير الداخلي ــر الدول ــيد وزي اإىل ال�س

املحلية

طبق��ا لأح��كام املادة 137 م��ن الد�صت��ور، واملادتني 68 

و71 م��ن القان��ون الع�صوي رق��م 99-02، امل��وؤرخ يف 08 

مار�س 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صعبي الوطني 

وجمل�س الأمة، وعملهم��ا، وكذا العالقات الوظيفية بينهما 

وبني احلكومة، ي�صرفني اأن اأطرح على معاليكم �صوؤال كتابيا 

التايل ن�صه:

معايل الوزير،

اإن الدول��ة اجلزائري��ة اأعطت اهتماما وتكف��ال بالأو�صاع 

الجتماعي��ة للهيئ��ات الأمنية، وه��ذا نظ��را للمجهودات 

اجلب��ارة التي تقوم بها هذه الهيئ��ات يوميا يف خدمة الوطن 

واملواطن.
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ال�صوؤال املطروح:

معايل الوزير،

1 - ماه��ي الإج��راءات املتخ��ذة من ط��رف دائرتكم 
الوزاري��ة، م��ن اأجل عدم تكرير ما ح��دث �صابقا من طرف 

اأعوان وحدات اجلمهورية يف امل�صرة الحتجاجية الأخرة 

والتي تعد �صابقة خطرة يف تاريخ اجلزائر؟

2 - اأي��ن و�صل تنفي��ذ املطالب التي مت التفاق عليها 
لهذه الأجهزة؟

تقبلوا مني فائق التقدير والحرتام.

      اجلزائر يف، 23 اأكتوبر 2014

       

                    عبا�ص بوعمامة

                ع�سو جمل�ص الأمة

جواب ال�سيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات 

املحلية:

اأ�صكرك��م على ه��ذا ال�ص��وؤال القيم ال��ذي تف�صلتم به 

واملتعلق بالتدابر التي اتخذتها احلكومة ل�صالح م�صتخدمي 

الأمن الوطني.

اأود يف البداي��ة اأن اأنوه باملجهودات التي يقوم بها �سباط 

واأعوان الأمن الوطني، اأثناء اأداء مهامهم النبيلة واملتمثلة يف 

احلف��اظ على النظام العام وحماية الأ�صخا�س واملمتلكات، 

الأمر الذي يتطلب منه��م يقظة م�صتمرة والعمل باحرتافية 

يف اإطار تطبيق قوانني اجلمهورية.

وقد حر�س فخام��ة ال�صيد رئي���س اجلمهورية على اإيالء 

عناي��ة خا�ص��ة للم�صائ��ل املرتبط��ة بالو�صعي��ة الجتماعية 

واملهنية مل�صتخدمي الأمن الوطني، وتنفيذا لهذه التعليمات 

خ�ص���س الجتم��اع ال��وزاري امل�ص��رتك املنعق��د بتاري��خ                 

امل�صائل. هذه  لدرا�صة   2014 اأكتوبر   19
املو�صوع الهام الذي مت مناق�صته هو رفع الأجور، بحيث 

مت التوقي��ع على املر�ص��وم التنفيذي ال��ذي يوؤ�ص�س النظام 

التعوي�ص��ي للموظف��ني املنتمني لالأ�ص��الك اخلا�صة بالأمن 

عادة  الوطن��ي و�صرع يف تطبيق��ه. يتمثل هذا املر�ص��وم يف اإ

تقيي��م تعوي���س املنطق��ة بالن�صب��ة لولي��ات اجلنوب، 

ء  بتدا ا ب��ه  واحت�صا ملنطق��ة  ا طبيع��ة  يتما�ص��ى م��ع  مب��ا 

تاأ�صي�س  اإىل  ري��خ 01 جانف��ي 2012، بالإ�صاف��ة  م��ن تا

تعوي�س جديد لفائ��دة كافة اأعوان الأمن الوطني، مينح مبلغ 

8.500 دج خام �صهريا بالن�صبة للموظفني التابعني للوحدات 
املوؤلف��ة و7.000 دج خام �صهريا بالن�صبة للموظفني العاملني 

بامل�صال��ح الأخرى لالأمن الوطني، م��ع تطبيقه باأثر رجعي 

ابتداء من فاحت نوفمرب 2014.

كم��ا ا�صتكملت من جه��ة اأخرى الإج��راءات اخلا�صة 

بامل�صادق��ة على م�صروع ق��رار وزاري م�ص��رتك، يهدف اإىل 

تخ�صي���س منحة لفائ��دة طلبة موؤ�ص�ص��ات التكوين التابعة 

لالأم��ن الوطني بن�صبة 80 % من الرات��ب الرئي�صي املوافق 

للرتبة التي �صيتم �صغلها بعد التكوين.

وق��د مت التف��اق اأي�صا عل��ى تعوي�س التنق��ل اجلماعي، 

مبوجب املر�ص��وم التنفيذي ال��ذي اأ�ص���س تعوي�صا خا�صا، 

مينح مل�صتخدمي الأمن الوطني، التابعني للوحدات املوؤلفة، 

امل�صارك��ني يف التنق��الت اجلماعية مببل��غ 1000 دج لكل 

ع��ون، يف ح��دود مدة قدره��ا 30 يوما، ميك��ن متديدها عند 

�صرورة امل�صحلة اإىل 60 يوما.

بالن�صب��ة لالإطع��ام فق��د تقرر خ��الل املجل���س الوزاري 

امل�صرتك املنعقد بتاريخ 10 اأكتوبر 2014 امل�صار اإليه، جمانية 

الإطع��ام بالن�صبة لكل الوحدات املنظمة على م�صتوى كل 

الرتاب الوطني.

بالإ�صاف��ة اإىل ه��ذه التدابر الأ�صا�صية الت��ي مت درا�صتها 

وتطبيقه��ا تنفي��ذا لق��رارات املجل���س ال��وزراي امل�صرتك، 

توجد تدابر اأخرى اتخذته��ا املديرية العام لالأمن الوطني 

وتتمث��ل خ�صي�صا يف التحويالت املهنية، بحيث مت تدريجيا 

ال�صتج��اب اإىل طلب��ات امل�صتخدم��ني الذي��ن يعانون من 

�صعوب��ات ذات طابع اجتماع��ي اأو �صحي، من التقرب اإىل 

عائالتهم وحتويل الأعوان الذين ا�صتكملوا خم�س �صنوات 

خربة فعلية اإىل م�صالح اأخرى.

كما مت تنفي��ذ التعليمة املتعلقة باإع��ادة النظر يف �صاعات 

الدوام اليومي، با�صتبدال منط العمل بنظام خمفف يتما�صى 

مع طبيعة املهام امل�صندة.

وقد مت اإيالء عناية خا�صة لل�صكن، بحيث اأتيحت الفر�صة 

لكاف��ة اأعوان الأمن الوطني، للح�صول على �صكن مبختلف 

ال�صيغ على م�صتوى الرتاب الوطني.
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تقبلوا ال�صيد - الع�صو - فائق عبارات التقدير.

      

           اجلزائر يف، 23 اأكتوبر 2014

                الطيب بلعيز

          وزير الدولة، وزير الداخلية

                     واجلماعات املحلية

�سعيدي ال�سيد ح�سني   - 4
        ع�سو جمل�ص الأمة

اإىل ال�سيد وزير العمل والت�سغيل وال�سمان الجتماعي

 71 طبقا لأحكام املادة 134 من الد�صتور، واملادتني 68 و

يف  رخ  ملوؤ ا  ،02 -99 ق��م  ر لع�ص��وي  ا ن��ون  لقا ا م��ن 

مار���س 1999، ال��ذي يحدد تنظي��م املجل�س ال�صعبي   08
الوطني وجمل�س الأمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية 

بينهم��ا وب��ني احلكومة، ي�صرفن��ي اأن اأطرح عل��ى معاليكم 

�صوؤال كتابيا التايل ن�صه:

معايل الوزير،

ي�صتك��ي معظم مكات��ب امل�صاحلة ببع���س الوليات من 

�صع��ف وقلة التعوي���س الذي مينح له��وؤلء الأع�صاء جراء 

م�صاركته��م يف جل�صات امل�صاحلة عل��ى م�صتوى مفت�صيات 

العمل واملقدرة ب� 500 دج كتعوي�س بناء على املادة 02 من 

املر�ص��وم رقم 94-34، امل��وؤرخ يف 1994/01/18، املتعلق 

بكيفيات دفع التعوي�صات لأع�صاء مكاتب امل�صاحلة.

علما اأن بع�س الأع�ص��اء يتعر�صون للخ�صم من اأجورهم 

اأثناء غيابه��م عن العمل وكذا عدم اجلمع بني التعوي�صني، 

مما اأدى بهوؤلء اإىل التخلي عن مهمة ع�صو مكتب امل�صاحلة 

لنع��دام التحفي��ز امل��ادي وغيابه��م امل�صتمر ع��ن عملهم 

باملوؤ�ص�ص��ات، ومعظم هوؤلء يفوق دخله��م اليوم بكثر 

ما يتقا�صونه من منح كاأع�صاء مبكتب امل�صاحلة.

وال�ص��وؤال املطروح، معايل الوزي��ر، اأمل تفكر وزارتكم يف 

اإع��ادة النظر يف قيم��ة التعوي�س املمنوح له��وؤلء الأع�صاء، 

مب��ا اأن اأج��ور التعوي�صات �صهدت زي��ادات خالل 20 �صنة 

املا�صية مبعظم القطاعات املهنية؟

تقبلوا مني، اأ�صمى عبارات التقدير والحرتام.

      

           اجلزائر يف، 13 نوفمرب 2014

      

              ح�سني �سعيدي

                ع�سو جمل�ص الأمة

جواب ال�سيد الوزير:

لقد تف�صلتم مبوجب اإر�صالكم امل�صار اإليه يف املرجع اأعاله 

اإىل اإث��ارة م�صاأل��ة اإعادة النظ��ر يف قيم��ة التعوي�س املمنوح 

لأع�صاء مكاتب امل�صاحل��ة، ب�صبب عدم متا�صيه مع م�صتوى 

الزي��ادات يف الأجور والتعوي�صات الت��ي �صهدتها خمتلف 

القطاعات املهنية خالل ال�صنوات الأخرة.

ردا عل��ى ذل��ك، ي�صرفن��ي اأن اأعلمك��م ب��اأن مكات��ب 

امل�صاحل��ة اأن�صئت لتكون بديال حل��ل النزاعات بني العمال 

وامل�صتخدم��ني بالطرق الودية، من خ��الل تقريب وجهات 

النظر بني اخل�صوم من جهة، ولتخفيف العبء عن املحاكم 

من جهة اأخرى.

فامل�صاحلة اإجراء يقوم به طرف ثالث، بهدف الو�صول اإىل 

ت�صوي��ة تر�صي الطرفني، ينتهي بتحري��ر اإما حم�صر م�صاحلة 

ال��ذي يعترب اإثبات��ا واإما حم�صر عدم امل�صاحل��ة الذي يعترب 

اإجراء �صكليا جوهريا قب��ل مبا�صرة اأي دعوى ق�صائية، وقد 

اأوكلها امل�صرع اجلزائري اإىل هيئة مت�صاوية التمثيل من ممثلي 

العم��ال ومن الهيئ��ات امل�صتخدمة، وفقا لأح��كام القانون 

رق��م 90-04، املوؤرخ يف 06 فرباي��ر 1990، املتعلق بت�صوية 

النزاعات الفردية يف العمل، املعدل.

ويتم تعيني امل�صاعدين واأع�صاء مكاتب امل�صاحلة باأمر من 

رئي�س املجل�س الق�صائي املخت�س حمليا من بني املرت�صحني 

املتخب��ني الذي��ن يجب اأن تتوف��ر فيهم �س��روط حددتها 

بع�س  اإىل  اإ�صافة  ذك��ره؛  ال�صالف  القانون  من  امل��ادة 12 

ال�س��روط اخلا�س��ة التي ج��اءت به��ا املادة 13 م��ن نف�س 

القان��ون، علم��ا اأن الرت�ص��ح لع�صوي��ة ه��ذه املكات��ب يتم 

ب�صورة اإرادية وعن دراية م�صبقة بالمتيازات املمنوحة قانونا 

وبنبل هذه املهمة.
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اأم��ا من حي��ث �سري ن�س��اط  ه��ذه الهيئة، ف��اإن مكاتب 

امل�صاحل��ة جتتمع ب�صفة دورية ودائمة مبع��دل مرتني اإىل اأربع 

م��رات يف ال�صهر، بح�صب ارتفاع حجم املنازعات العمالية، 

ال�سيما يف املناطق ذات الن�ساط االقت�سادي الكثيف.

وجت��در الإ�ص��ارة اإىل اأن كل ع�ص��و من اأع�ص��اء مكاتب 

امل�صاحل��ة، ي�صتفيدون من قبل �صاح��ب العمل من اأوقات 

الغي��اب ملمار�صة مهامه��م، مبقت�صى اأحكام امل��ادة 16 من 

القانون ال�صالف الذكر، كما ي�صتفيدون من تعوي�س جزايف 

يقدر بخم�صمائة دينار جزائري )500 دج( عن كل جل�صة، 

اإ�صاف��ة اإىل املن��ح التعوي�صية عن امل�صاري��ف التي ينفقونها 

وذل��ك طبقا لأحكام املادة 02 م��ن املر�صوم التنفيذي رقم 

94-34، املوؤرخ يف 18 يناير 1994، املتعلق بكيفيات دفع 
التعوي�صات لأع�صاء مكاتب امل�صاحلة.

ومن الأهمية الإ�صارة اإىل اأنه ومنذ �صروع مكاتب امل�صاحلة 

يف الن�س��اط، مل يتم اإثارة اأي عملية خ�سم من اأجور اأع�ساء 

مكات��ب امل�صاحلة، كما اأن م�صال��ح مفت�صية العمل مل تتلق 

اأي �صكوى ر�صمية بهذا اخل�صو�س.

اأما بالن�صب��ة مل�صاألة اإعادة تثمني ه��ذا التعوي�س، بالفعل 

فلم يعد مبلغه يتما�صى مع التطور الذي �صهده عامل ال�صغل 

يف جمال املنح والتعوي�صات؛ وبالتايل، ف�صيتم التكفل به يف 

اإطار اإعادة النظر يف املنظومة الت�صريعية والتنظيمية، املتعلقة 

بت�صوية النزاعات الفردية يف العمل يف م�صروع قانون العمل 

اجلديد الذي ه��و قيد الدرا�صة مع ال�ص��ركاء الجتماعيني 

والقت�صادي��ني، حيث يتعني عند �صدور هذا القانون اتخاذ 

التداب��ر ال�صرورية ل�صت�صدار الن�صو���س التطبيقية له، مبا 

يف ذل��ك مر�صوم تنفي��ذي ياأخذ بعني العتب��ار ان�صغالكم 

املط��روح، بخ�صو�س تثمني قيمة التعوي���س املمنوح لفائدة 

اأع�صاء مكاتب امل�صاحلة.

وتف�صلوا، ال�صيد ع�صو جمل�س الأمة، بقبول فائق عبارات 

التقدير والحرتام.

               

اجلزائر يف، 29 جانفي 2014

      

               حممد الغازي

                وزير العمل والت�سغيل وال�سمان الجتماعي 

ال�سيد حممد زكرياء  - 5
    ع�سو جمل�ص الأمة

اإىل ال�سيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم و ال�صالة وال�صالم على اأ�صرف 

املر�صلني.

  معايل الوزي��ر، ال�صالم عليكم ورحمت��ه تعاىل و بركاته 

وبعد؛

ت�صه��د الآن اجلامع��ات اجلزائري��ة غليان��ا و اإ�صراب��ا عن 

الدرا�صة، يقوم به الطلب��ة املهند�صون املعماريون يف املا�صرت، 

من��ذ حوايل �صهر كامل و ت�صامن معهم �صائر الطلبة يف هذا 

الخت�صا���س، يف خمتلف كلياتهم، نظ��را للم�صر امل�صرتك 

الذي يجمعهم.

ومعل��وم اأن �صبب ه��ذا الإ�صراب، ه��و الغمو�س الذي 

يل��ف ق�صية اعتمادهم كمهند�صني بع��د تخرجهم من قبل 

املجل���س الوطني للمهند�صني املعماريني، بحجة عدم وجود 

قان��ون وا�صح يح��دد و�صعيتهم، لأن املر�ص��وم التنفيذي 

رقم  153 يحدد و �صعيه النظام الكال�صيكي فقط.

اإن ه��ذا الإ�صراب يعترب م�صروعا، نظرا لكونهم يواجهون 

م�ص��را جمهول بع��د 05 �صنوات م��ن الدرا�صة يف اجلامعة 

واأن الدولة بذلت جمهودا معتربا من اأجل تكوينهم و الآن 

يج��دون اأنف�صه��م �صحية نظ��ام »ل م د«، الذي مل يختاروه 

ومن غر م�صوؤوليتهم بل من اختيار الدولة. 

�صوؤايل : ما هي الإجراءات و التدابر التي �صوف تتخذها 

دائرتكم الوزارية حلل هذا الإ�صكال، ليت�صنى لهوؤلء الطلبة 

ا�صتئن��اف درا�صتهم يف اأق��رب الآج��ال و الطمئنان على 

م�صتقبلهم؟

تقبلوا - معايل الوزير - عبارات التقدير و الحرتام.

اجلزائر يف، 23 نوفمرب 2014

      

                    حممد زكرياء

            ع�سو جمل�ص الأمة

جواب ال�سيد الوزير:

ردا على �صوؤالكم الكتابي الوارد اإلينا رفقة املرا�صلة املنوه 

بها يف املرجع اأع��اله، والذي تطرحون فيه حالة القلق التي 
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 انتابت خريجي وطلبة ف��رع الهند�صة املعمارية يف اإطار نظام 

 )LMD(،  بخ�صو���س العرتاف ب�صهاداتهم وممار�صة وظيفة 

مهند�س معماري،  اأت�ص��رف باإفادتكم باأن القطاع مل يدخر 

جهدا للتكفل بهذه الفئ��ة من اخلريجني و طماأنة الطلبة يف 

ط��ور التكوين، علم��ا اأن الإ�صكال القائم يع��ود اأ�صا�صا اإىل 

التاأخر امل�سجل  يف بع�ص قطاعات الن�ساط بخ�سو�ص اإدراج 

مدونة ال�صهادات اجلامعية اجلديدة �صمن قوانينها القطاعية.

ويف  هذا الإطار، فقد مت ا�صتقبال ممثلي الطلبة، �صواء على 

م�صتوى املوؤ�ص�صات اجلامعية التي ينتمون لها اأو على م�صتوى 

ال��وزارة، حيث قدمت لهم كل التو�صيحات حول م�صاعي 

القط��اع لت�صوي��ة الإ�ص��كال القائم لدى املجل���س الوطني 

مل�صف املهند�صني املعماري��ني، كما مت عقد جل�صة عمل مع 

رئي���س املجل�س املذكور، وجرى التف��اق، بعد اإخطار وزارة 

ال�صكن و العمران واملدينة، عل��ى تعديل الإطار التنظيمي 

ال��ذي يح��دد �ص��كل و م�صمون و م��دة التدري��ب املوؤهل 

للت�صجيل يف اجلدول الوطني للمهند�صني املعماريني.

وقد اأ�صفرت هذه امل�صاعي ع��ن ت�صوية الإ�صكال القائم، 

ع��ن طريق تعديل املر�صوم التنفيذي رقم 98-153، املوؤرخ 

يف 13 م��اي 1998، مب��ا يتي��ح حلامل��ي �صه��ادة املا�صرت يف 

الهند�ص��ة املعمارية، على غ��رار نظرائهم احلامل��ني ل�صهادة 

مهند���س معماري، امل�صاركة يف التدريب بهدف �صغل مهنة 

مهند���س معم��اري واكت�صاب جتربة علمي��ة ب�صفة �صاحب 

عم��ل، وجتدر الإ�ص��ارة اإىل اأن هذا املر�ص��وم املعدل واملتمم 

�ص��در يف العدد رقم 72 من اجلري��دة الر�صمية املوؤرخة يف 

دي�صمرب 2014.  16
�صاكرا لكم اهتمامكم وح�صن متابعتكم، تف�صلوا، ال�صيد 

ع�صو جمل�س الأمة، بقبول فائق الحرتام والتقدير.

                اجلزائر يف، 29 دي�صمرب 2014

      

                           حممد مباركي

وزير التعليم العايل والبحث العلمي

القادر زروقي ال�سيد عبد   - 6
       ع�سو جمل�ص الأمة

ــة واجلماعات  ــة، وزير الداخلي ــر الدول ــيد وزي اإىل ال�س

املحلية 

طبقا لأحكام املادة 134 من الد�صتور، واملادتني 68 و71 

من القانون الع�صوي رقم 99-02، املوؤرخ يف 08 مار�س 1999، 

ال��ذي يح��دد تنظيم املجل���س ال�صعبي الوطن��ي، وجمل�س 

الأم��ة، وعملهم��ا، وكذا العالق��ات الوظيفي��ة بينهما وبني 

احلكومة.

الوزير، �صيدي   -  1
اإن اله��دف م��ن م�صاريع ال�صتثم��ار )CALPIREF( هو 

توفر منا�ص��ب ال�صغ��ل، وخا�صة لل�صب��اب العاطل، لكن 

ال�صيء الغريب يف هذه العملية هو متكن هوؤلء امل�صتثمرين 

اأو املقاول��ني من اقتناء اأرا�صي بثمن زهي��د لإجناز �صكنات 

ترقوية وبيعه��ا بثمن باهظ، مع ت�صليم الإجناز ل�صركة اأجنبية 

دون ت�صغي��ل ه��وؤلء ال�صب��اب؛   % % و49   51 ب�صيغ��ة 

والإ�صكال هو اقتناء اأر�صية هذه امل�صاريع، دون حل م�صكل 

الت�صغيل له��وؤلء ال�صباب وا�صتفادة امل�صتثمرين من الثمن 

املجاين لالأر�صية؟

تقبلوا منا اأ�صمى عبارات التقدير والحرتام.

                              اجلزائر يف، 17 دي�صمرب 2015

      

                      عبد القادر زروقي

                 ع�سو جمل�ص الأمة

جواب ال�سيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات 

املحلية:

لقد اأث��رمت مبوجب �صوؤالكم اإ�صكالية توفر منا�صب �صغل 

الناجمة عن منح م�صاريع يف اإطار جلنة امل�صاعدة على حتديد 

 )CALPIREF( املوق��ع وترقي��ة ال�صتثمار و�صب��ط العق��ار

خا�صة لل�صباب العاطل عن العمل، ردا على ذلك ي�صرفني 

اأن اأوافيكم بالتو�صيحات التالية:

اإن الإجاب��ة على ه��ذا ال�صوؤال تتطل��ب التذكر بالإطار 

القان��وين الذي يح��دد طريقة تخ�صي�س العق��ار من طرف 
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اللجنة املذك��ورة، ثم املقابل املايل لذل��ك وكذا القطاعات 

املحفزة من طرف هذه اللجان.

اإن اختيار ال�صتثمار من طرف جلنة امل�صاعدة على حتديد 

املوق��ع وترقية ال�صتثمارات و�صب��ط العقار يتم على اأ�صا�س 

قواع��د �صفاف��ة، ت�صجع ال�صتثم��ارات التي تخل��ق الرثوة 

وجتنب تبديد العقار املوجه لال�صتثمار يف ن�صاطات لي�س لها 

اأثر اإيجابي على القت�صاد املحلي، خا�صة فيما يتعلق باإن�صاء 

منا�صب ال�صغل.

له��ذا يتبني من خ��الل ح�صيلة عمل ه��ذه اللجان، اأن 

ال�صتثمار يف جمال اإجناز ال�صكن��ات الرتقوية �صئيل جدا، 

يقت�ص��ر على عدد قليل م��ن امل�صاريع، بل اأه��م القطاعات 

امل�صتفي��دة من هذا التخ�صي�س ه��ي ال�صناعة، مواد البناء، 

الفالح��ة واخلدمات الت��ي �صمحت بتوفر ع��دد كبر من 

منا�صب ال�صغل وخلق قيمة م�صافة على م�صتوى القت�صاد 

املحلي ونذكر على �صبيل املثال اأن:

- قط��اع ال�صناعة ميثل 44 % م��ن جمموع امل�صاريع حيز 

الإجناز وقد مكن من خلق 49.404 من�صب �صغل.

- قطاع اخلدمات ميثل 11 % وقد مكن من خلق 4.339 

من�صب �صغل.

- قط��اع م��واد البناء ميث��ل  17 % وقد مك��ن من خلق 

�صغل. من�صب   12.850
- قطاع الفالح��ة ميثل  8 % وقد مكن من خلق 2.667 

من�صب �صغل.

- قطاع ال�صياحة ميث��ل 6 % وقد مكن من خلق 7.227 

من�صب �صغل.

اأم��ا كيفي��ة ال�صتفادة، فق��د ن�صت عليها اأح��كام الأمر 

رق��م 08-04، املعدل واملتمم، بحي��ث ي�صتفيد امل�صتثمرون 

من الأرا�صي عن طري��ق جلنة )CALPIREF( مبوجب عقد 

المتياز بالرتا�صي وهو منط وحيد معمول به.

اإن حق المتياز هو العقد الذي تخول من خالله الدولة 

ملدة اأدناها ثالث وثالثون )33( �صنة واأق�صاها ت�صع وت�صعون 

)99( �صن��ة، ح��ق النتفاع من قطعة اأر���س، فاإجناز م�صروع 

ا�ستثماري بناء على دفرت �سروط، مقابل دفع اإتاوة �سنوية.

حقيق��ة، اإن الن�صو�س الت�صريعي��ة املطبقة على الرتقية 

العقاري��ة تن���س عل��ى اإمكاني��ة منح المتي��از يف ميدان 

الرتقية العقاري��ة، باعتباره نوعا من ال�صتثمار، اإل اأنه يف 

التطبي��ق برزت بع�س العراقي��ل، ل�صيما على امل�صتويني 

الإجرائ��ي وامل��ايل )البيع عل��ى الت�صامي��م، التعاونيات 

العقاري��ة...(.

وبذلك، فم��ن الوا�صح اأنه ل ميك��ن للم�صتفيد من هذا 

ن��ه لي�صتطيع امللك  احل��ق الت�صرف يف املل��ك، مبعنى اأ

و مبادلته اأو تاأجره اأو التربع به، لأنه لي�س له حق امللكية،  اأ

بل فقط ح��ق النتفاع بالوعاء العق��اري اأي الأر�س، لأنها 

ملك خا�س للدولة.

اأما فيما يخ�س املقاب��ل املايل حلق المتياز، فمهما كانت 

طبيعة ال�صتثمار، فاإن امل�صتثمرين بالعقار لي�صتفيدون بثمن 

جم��اين، بل مينح لهم حق المتياز مقاب��ل دفع اإتاوة �صنوية 

متثل 31/1 من القيمة التجارية للقطعة الأر�صية حمل منح 

المتياز.

تقبلوا - ال�صيد الع�صو - فائق عبارات التقدير.

                                 اجلزائر يف، 15 فيفري 2015

      

                           الطيب بلعيز

           وزير الدولة، وزير الداخلية 

                 واجلماعات املحلية

  

     

ال�سيد عبدالقادر كمون  - 7
        ع�سو جمل�ص الأمة

اإىل ال�سيد  وزير ال�سكن والعمران واملدينة 

 68 134 م��ن الد�صتور، واملادتني  طبقا لأحكام املادة 

رخ  املوؤ  ،02 -99 رق��م  الع�صوي  ن��ون  القا م��ن  و71 

08 مار�س 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صعبي  يف 

الوطني وجمل�س الأمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية 

بينهم��ا وب��ني احلكومة، ي�صرفن��ي اأن اأطرح عل��ى معاليكم 

�صوؤال كتابيا التايل ن�صه:

 يعد ال�صكن الرتقوي املدعم، �صيغة جديدة ا�صتحدثت 

من��ذ �صنة 2010 م��ن طرف ال�صلط��ات العمومية لتعوي�س 

ال�صكن الجتماعي الت�صاهمي، وقد عرف ال�صكن الرتقوي 

املدع��م طلبا معتربا من قبل املجتم��ع، والذي رافقته تدابر 

جدي��دة اأهمها التعديالت التي ط��راأت على م�صروع قانون 

املالية ل�صنة  2012، واملتعلقة بتقلي�س مدة منع التنازل عن 
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ال�صكن الرتقوي املدعم )ال�صك��ن الجتماعي الت�صاهمي 

�صابق��ا( م��ن 10 اإىل 05 �صنوات وذلك يف امل��ادة 58 منه، 

بع��د امل�صادقة علي��ه، التايل ن�صه��ا: »تعدل امل��ادة 57 من 

القانون رقم 07-12، املوؤرخ يف 21 ذو احلجة عام 1428 

املواف��ق 30 دي�صم��رب �صنة 2007، واملت�صم��ن قانون املالية 

ل�صن��ة 2008، املعدلة بامل��ادة 22 من القانون رقم  11-11، 

امل��وؤرخ يف 16 �صعبان عام 1432 املواف��ق 18يوليو 2011، 

واملت�صمن قان��ون املالية التكميلي ل�صن��ة 2011 وحترر كما 

ياأتي:

»املادة 57: تع��د غر قابلة للتنازل من طرف امل�صتفيدين 

منه��ا، ال�صكن��ات الجتماعي��ة الت�صاهمية امل�صم��اة حاليا 

ال�صكنات الرتقوية  املدعمة وكل ال�صكنات التي ا�صتفادت 

من دعم الدولة وذلك ملدة )05( خم�س �صنوات ابتداء من 

تاريخ اإعداد عق��ود التنازل ل�صاحلهم با�صتثاء انتقال امللكية 

ب�صبب الوفاة.

حت��دد كيفي��ات ه��ذه امل��ادة، عن��د احلاجة، ع��ن طريق 

التنظيم«.

املالحظ اأن املواطنني الذين ا�صتفادوا من هذا النوع من 

ال�صكن��ات قبل �ص��دور قانون املالية ل�صن��ة 2012، ل زالوا 

يحمل��ون لعق��ود ا�صتفادة تن���س على 10 �صن��وات كمدة 

للتن��ازل، ول ي�صتطيعون الت�ص��رف يف هذا امل�صكن اإل بعد 

م��رور هذه امل��دة، خالفا لفئة اأخرى ا�صتف��ادت بعد �صدور 

القان��ون املذكور اأعاله من الت�صرف يف ه��ذه امل�صاكن بعد 

م��رور خم���س �صنوات، ابت��داء من اإع��داد عق��ود التنازل 

ل�صاحلهم.

ل��ذا نرجو - �صيدي الوزير - اأن تتم ت�صوية هذه الو�صعية 

بتغي��ر عقود الفئ��ة الأوىل بعقود ا�صتف��ادة جديدة، حاملة 

ل�صيغة خم�س �صنوات كحق للتنازل، كما ورد يف املادة 58 

من قانون املالية ل�صنة 2012.

تقبلوا مني فائق التقدير والحرتام.

         اجلزائر يف، 18 دي�صمرب 2014

      

                             عبد القادر كمون

                        ع�سو جمل�ص الأمة

جواب ال�سيد الوزير:

ردا عل��ى �صوؤالك��م، ي�صرفني اأن اأبلغكم ب��اأن مبداأ عدم 

قابلية التنازل ع��ن ال�صكنات امل�صتفيدة م��ن دعم الدولة، 

ق��د كر���س مبوجب اأحكام امل��ادة 57 من قان��ون املالية 

التنازل بع�صر �صنوات ومت  ل�صن��ة 2008، الذي حدد مدة 

تعديل��ه مبوجب اأح��كام املادة 58 من قان��ون املالية 2012،  

الذي قل�س م��دة التنازل عن ال�صكن��ات الرتقوية املدعمة 

بخم�س �صنوات.

اأم��ا فيما يخ�س طلبكم املتمث��ل يف تقلي�س مدة التنازل 

اإىل خم���س )5( ال�صن��وات بالن�صب��ة للعق��ود امل�صلمة قبل 

تاريخ �صدور قان��ون املالية ل�صنة 2012، األفت انتباهكم اإىل 

اأن البت يف هذه امل�صاألة لي�س من اخت�صا�س وزارة ال�صكن 

والعمران واملدينة، بل من �صالحيات وزارة املالية.

تف�صلوا، ال�صيد الع�صو الفا�صل، بقبول عبارات التقدير.

        اجلزائر يف، 12 فيفري 2015

      

                          عبد املجيد تبون

        وزير ال�سكن والعمران واملدينة
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