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ال�س��يد الرئي���ص: ب�ص��م اهلل الرحمن الرحي��م وال�صالة 

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 هذه اجلل�صة، �صماع خمتلف الأ�صئلة 

ال�صفوي��ة املربجمة وك��ذا ردود ال�صادة ال��وزراء عليها، ومن 

دون اإطال��ة، اأحيل الكلمة ل�صاحب ال�صوؤال ال�صفوي الأول 

املربم��ج يف ه��ذه اجلل�صة وه��و ال�صيد عبد الق��ادر بن �صامل 

وقطاع املجاهدين، تف�صل.

ال�س��يد عبد القادر بن �س��امل: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 

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

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صادة الوزراء،

زمالئي الأع�صاء،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صوؤايل موجه اإىل معايل ال�صيد وزير املجاهدين:

طبق��ا لأح��كام املادة 134 م��ن الد�صت��ور، واملادتني 68 

و71  م��ن القان��ون الع�صوي رق��م 99 – 02، املوؤرخ يف 08             

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

وجمل�س الأمة، وعملهما، وك��ذا العالقات الوظيفية بينهما 

وب��ني احلكومة، ي�صرفن��ي اأن اأطر ح عل��ى معاليكم ال�صوؤال 

الآتي ن�صه:

رغم الأ�صوات الثقافي��ة والفكرية وحتى الإعالمية التي 

دع��ت اإىل وج��وب �صراكة ما ب��ني وزارتك��م ووزارة الرتبية 

باعتباره��ا ال�صاه��رة على غر���س املبادئ الوطني��ة والرتبوية 

يف نا�صئتن��ا، وحتديدا تفعيل امل��ادة التاريخية املتعلقة بالثورة 

التحريرية وقبلها الثورات ال�صعبية، واإدراجها ب�صكل اإيجابي 

يف تعميق البعد الوطني وتنمية الوعي لدى اجليل اجلديد، 

اإل اأن امل�صاألة ل تعدو اأن تكون دعوة مل تتابع بال�صكل الذي 

يج��ب اأن يكون، بحيث اأ�صحت املادة التاريخية كغريها من 

املواد.

فه��ال راعيت��م � ال�صيد الوزي��ر � هذا اجلان��ب الذي من 

املفرت���س اأن يتجاوز املتابعة الروتيني��ة اإىل تلك التي تعتمد 

على فل�صفة جديدة موؤطرة من قبل الوزارتني؟

تقبل��وا � معايل الوزير � فائق عب��ارات التقدير والحرتام 

و�صكرا.

ال�س��يد الرئي���ص: �صك��را لل�صيد عبد الق��ادر بن �صامل؛ 

الكلمة الآن لل�صيد وزير املجاهدين للرد على ال�صوؤال.

حم�سر اجلل�سة العلنية الرابعة

املنعقدة يوم اخلمي�ص 28 ذو القعدة 1434

املوافق 03 اأكتوبر 2013

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

متثيل احلكومة:

- ال�صيد وزير املجاهدين؛

- ال�صيد وزير املوارد املائية؛

- ال�صيد وزير العمل والت�صغيل وال�صمان الجتماعي؛

- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة التا�سعة

والدقيقة اخلام�سة واخلم�سني �سباحا
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ال�س��يد وزي��ر املجاهدي��ن: ب�ص��م اهلل الرحم��ن الرحيم 

وال�صالة وال�صالم عل��ى اأ�صرف املر�صلني وعلى اآله و�صحبه 

اأجمعني.

ال�صيد الرئي�س املوقر،

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

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

للرد عل��ى ال�صوؤال الذي تف�صل به ال�صيد عبد القادر بن 

�ص��امل، ع�صو جمل�س الأمة املوقر، ح��ول العمل الذي يقوم 

به قطاعنا الوزاري م��ع القطاعات املعنية الأخرى، من اأجل 

تعمي��ق الوعي الوطني وتنمي��ة وتو�صي��ع وتاأ�صيل املعارف 

املرتبط��ة بتاريخن��ا الوطني عام��ة، وتاريخ الث��ورة التحريرية 

واملقاومة ال�صعبية واحلركة الوطنية ب�صفة خا�صة.

احلقيق��ة اأن ال�صوؤال يتعلق باأحد اأبرز املوا�صيع التي حتتل 

حّي��زا متزايدا ومطردا م��ن الهتمام وال�صت��زادة والتجذر 

م��ن ل��دن وزارة املجاهدي��ن، وق��د اأ�صبحت من��ذ �صنوات 

عديدة عل��ى راأ�س الأولويات التي تخ�صه��ا بربامج متنوعة 

وخمططات اإجن��از واإنتاج خمتلفة ومتطورة، ترمي اإىل ت�صخري 

كل الإمكاني��ات والو�صائ��ط، لتنوي��ع قن��وات واأوعية تبليغ 

وتاأ�صيل املعارف التاريخية، ل�صيما منها الأجيال اجلديدة. 

اإن العناي��ة بالرافد التاريخي وجعله م��ن املكونات الرا�صخة 

�شمن منظومة التكوي��ن وجممل الن�شاط الذكري والثقايف 

لالأم��ة، كان و�صيظل من اأبرز الرهانات املطروحة التي حتتاج 

على الدوام اإىل باب مفتوح من اجلد والجتهاد.

 يف هذا املق��ام التذكري بالرعاي��ة امل�صتمرة 
ّ

ويتع��ني عل��ي

والتوجي��ه املتوا�ص��ل من ط��رف فخامة رئي���س اجلمهورية، 

املجاه��د عب��د العزي��ز بوتفليقة، ال��ذي اأوىل ه��ذا املو�صوع               

ما ي�صتحقه وخ�صه مبعاجلة متميزة، بدافع احلر�س على تثمني 

ذاك��رة الأمة و�صمان توارث الدراي��ة بالتاريخ الوطني جيال 

بع��د جيل،  بل وارتفع ب��ه اإىل اأعلى ما ي�صتحقه من ال�صمو، 

عندم��ا اأ�صاف � مبقت�صى التعدي��ل الد�صتوري ل�صنة 2008 

يف الف�ص��ل اخلام�س م��ن الباب الأول املتعل��ق بالواجبات 

ن�ص��ا د�صتوري��ا يف املادة 62، حّمل الدول��ة اجلزائرية العمل 

على ترقية التاريخ وتعليمه لالأجيال النا�صئة.

وبن��اء عليه، فاإّن وزارة املجاهدين ما فتئت تعمل يف نطاق 

املوؤ�ص�ص��ات املتخ�ص�صة واملرافق واملن�ص��اأة التابعة لو�صايتها 

وك��ذا م��ع كل القطاعات املعنية وم��ن بينه��ا وزارة الرتبية  

ووزارة التعلي��م الع��ايل عل��ى اإجن��از برامج قطاعي��ة ومابني 

القطاع��ات ترمي يف حم�صلتها اإىل تزويد الأجيال بالن�صيب 

ال�ص��روري من املعرفة التاريخية وم��ن الزاد الالزم، لتعميق 

الوعي وتوثيق روابط النتماء للوطن والعتزاز باأجماده. 

لقد حر�صنا ط��وال ما م�صى من ال�صن��وات، �صواء تعلق 

الأمر بتنفيذ الربامج امل�صجلة �صنويا، اأو مبنا�صبة الحتفالت 

املخل��دة للذكري��ات الوطنية، عل��ى اإعطاء ه��ذا البعد كل            

ما ي�صتحقه من العناية والإبداع.

وكان��ت الروح الدافعة لنا يف ه��ذا اجلهد هي احلر�س مع  

ال�صركاء الآخرين على متكني اأبنائنا من قدر ممكن من الإملام 

بالتاري��خ الوطني وحث النا�صئة عل��ى ال�صتف�صار والبحث 

والتاأث��ر باملاآثر والقيم املوروثة عن ن�ص��ال اآبائهم واأجدادهم، 

ولقد كان علينا يف هذا ال�صياق اأن نحر�س على توفري مكتبة 

تاريخية ثرية وم�صوقة ومتج��ددة، وزعنا منتوجها على نطاق 

وا�ص��ع، �صملت جمي��ع املوؤ�ص�صات التعليمي��ة والرتبوية، يف 

الوقت ال��ذي حر�صنا على ت�صخري الو�صائل احلديثة حلملها 

باملعلوم��ات التاريخية الأ�صا�صية ون�صره��ا على نطاق وا�صع، 

ولأن املق��ام ل ي�صم��ح بالإ�صه��اب يف عر�س م��ا مت اإجنازه، 

فاإنن��ي �صاأقت�صر يف هذه العجالة عل��ى تقدمي عناوين لبع�س 

الإجن��ازات الت��ي اأعتربها ق��د �صاهمت اإىل ح��د مر�س يف 

ال�صتجابة لالن�صغال ال��ذي اأبداه ال�صيد الع�صو عرب �صوؤاله 

النبيه.

يف جم��ال الكت��ب، مت طبع واإع��ادة طب��ع وترجمة 700 

عن��وان، من اأمه��ات الكت��ب التاريخي��ة، ومت توزيعها على 

مكتب��ات املوؤ�ص�صات اجلامعية والرتبوي��ة واملكتبات الولئية 

واملتاحف الولئية، من اأجل ت�صجي��ع املقروئية وتوفري املادة 

العلمية التاريخية للطلبة والباحثني.

مت اإجن��از 50 كتيبا م��ن �صل�صلة تاريخي��ة عنوانها: »اأجماد 

اجلزائر«، الت��ي تروي �صري رموز املقاوم��ة والثورة التحريرية، 

باأ�صلوب �صل�س وم�صوق روعي فيها مدارك وملكات ورغبات 

النا�صئ��ة، مت ت�صليمها لوزارة الرتبي��ة الوطنية، لتوزيعها على 

املوؤ�ص�صات الرتبوية مبعدل 100.000 ن�صخة من كل عنوان، 

وي�صتم��ر العمل حاليا لرفع هذا الرق��م اإىل اإجناز 230 عنوانا 

مربجما.

مت اإجن��از 20.000 كتاب وقر�ص م�شغوط، ي�شم جمموعة 

م��ن الأنا�صي��د الوطني��ة مت توزيعه عل��ى نط��اق وا�صع، كما 

مت اإجن��از 30.000 مطبوع��ة من بي��ان اأول نوفم��رب والن�صيد 

الوطني مبختلف الأحجام، وق��د مت توزيعها على املوؤ�ص�صات 
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الرتبوي��ة، وكالعادة ننجز يف كل �صن��ة مفكرة نوفمرب حتتوي 

ق��درا وافرا م��ن املعلومات التاريخية لأه��م الأحداث التي 

�صهده��ا تاريخنا الوطني، ويتم توزيعها على املوؤ�ص�صات وهي 

ذات قيمة مرجعية اأكي��دة لحتوائها على معلومات موجزة 

�صهلة ال�صتيع��اب وحمفزة لال�صتزادة والتعمق؛ ويف جمال 

الو�شائ��ط احلديث��ة، مت اإجناز قر���ص م�شغوط باللغ��ة العربية 

متع��دد الو�صائ��ط، ي�صتعر�س تاريخ اجلزائر م��ن 1830 اإىل 

1962 معززا بالن�صو�س والوثائق وال�صور واملقاطع ال�صمعية  
وال�صمعية � الب�صرية، وق��د وزع منها زهاء 100.000 قر�س 

عل��ى املوؤ�ص�ص��ات التعليمية، كم��ا مت اإجن��از ن�صخة مرتجمة 

من��ه اإىل اللغة الإجنليزي��ة ووزع منها 50.000 ن�صخة ، ووجه 

ن�صيب منها اإىل اأبناء جاليتنا يف اخلارج، ون�صخة مماثلة باللغة 

الفرن�صي��ة حول منها 20.000 قر�ص م�شغوط لوزارة الرتبية 

ق�صد توزيعها على املوؤ�ص�صات الرتبوية.

وم��ع انت�ص��ار وتو�صع ا�صتعم��الت الإع��الم الآيل، غدا 

هذا القر�س و�صيل��ة تعليمية ومرجعا مهما للكثري من اأبنائنا 

املتمدر�صني.

اأما يف جم��ال الأعمال ال�صمعية � الب�صرية، ونظرا ل�صيوع 

ثقافة ال�صورة واأثرها يف ن�صر املعارف، يعكف قطاع املجاهدين 

على تنفيذ برنامج طموح لإجناز �صينمائية طويلة تتناول حياة 

ال�صهداء الرموز، مثل ال�صهداء بن بولعيد، اأحمد زبانة، كرمي 

بلقا�صم، العقي��د لطفي، حممد العربي ب��ن مهيدي، زيغود 

يو�صف، القائد �صي احلّوا�س و�صي احممد بوقرة.

ويتوا�صل العمل لإجناز اأ�صرطة وثائقية تروي وقائع واأحداثا 

مهمة ج��رت وقائعها اإبان الثورة التحريرية ويبلغ عددها حلد 

ال�صاع��ة 25 �صريط��ا مربجما لالإجناز قبل نهاي��ة ال�صنة، علما 

اأنه قد مت توزيع 5.000 قر���ص م�شغوط لفيلم »م�شطفى بن 

بولعي��د« على املتمدر�صني، وكذل��ك توزيع فيلم »املبعدون« 

بنف�س الطريقة.

اإذن، فللت�صجي��ع على املعرفة التاريخية امليدانية، مت تنظيم 

زيارات على م��دار ال�صنة  لتالمي��ذ املدار�س على م�صتوى 

املتح��ف الوطني للمجاه��د واملتاحف اجلهوي��ة وملحقاتها، 

لالط��الع عل��ى ما تزخ��ر ب��ه ه��ذه املوؤ�ص�صات م��ن وثائق 

ومقتنيات متحفية، وفتح قاعات للمطالعة وت�صخري املكتبات 

التي تتوف��ر عليها، وقاعات جمهزة باأجه��زة الإعالم الآيل، 

ق�صد متكني ال�صب��اب من الإبحار يف ال�صبك��ة العنكبوتية، 

لتو�صيع معارفهم وخلدمة التالميذ، وقد بلغ عدد املتمدر�صني 

الذي��ن زاروا املوؤ�ص�صات املذكورة �صن��ة 2012، 400.000 

تلميذ وتلميذة.

تهيئة بع�س املواقع التاريخي��ة وحتويلها اإىل مزارات، يطلع 

من خاللها املواطنون، ل�صيما النا�صئة، على اأحداث الثورة 

التحريري��ة، ويف اإط��ار اإحي��اء الذك��رى 50، مت اإجناز معر�س 

الذاك��رة، وفق منظ��ور جدي��د ومبقارب��ة بيداغوجية، حيث 

مت ا�صتعرا���س تاريخ اجلزائ��ر منذ ماقبل الحت��الل، مرورا 

باملقاوم��ة واحلرك��ة الوطنية، و�ص��ول اإىل الث��ورة التحريرية، 

با�صتعم��ال و�صائط وو�صائ��ل اإي�صاح متنوع��ة ومتكاملة، يف 

م�ص��ار بيداغوجي مدع��م ب�صه��ادات، �صاهم فيه��ا اأ�صاتذة 

وتقنيون وفنان��ون، تتمثل يف ا�صتغ��الل الن�صو�س والوثائق 

وال�ص��ور، واإعادة تركيب بع�س امل�صاه��د التاريخية املج�صدة 

لالأو�ص��اع الجتماعية للمجتمع اجلزائري، وطرق واأ�صاليب 

التعذيب التي �صلطت على اأبناء الأمة وغريها، هذا بالإ�صافة 

اإىل ا�صتعمال تقنية ثالثية الأبعاد جم�صدة يف اأجهزة �صمعية 

� ب�صري��ة و�صا�ص��ات حتوي زيارات افرتا�صي��ة لبع�س املواقع 

التاريخي��ة، وتخ�صي���س ف�ص��اء للنا�صئة حتت اإ�ص��م »اإعرف 

تاريخك« حي��ث ميكن للتلميذ اأن يخت��رب معارفه التاريخية 

املكت�صب��ة، من زيارته للمعر�س، من خالل �صا�صات اللم�س 

املو�صول��ة بتطبيق الإعالم الآيل، يعالج الأ�صئلة والإجابات 

ب�صفة اآلية.

وبالتعاون م��ع ال�صلطات املحلية، مت اإجن��از معامل تذكارية 

وتخليدية وجداري��ات يف كل جهات الوط��ن، والتي تعترب 

�صه��ادات ثابتة، تخّلد تاريخ الأم��ة ومالحمها، ولقد ا�صتمر 

املعر�س  قاعات  م��ن  قاعة  ه��ذا املعر�س مدة 03 اأ�صهر يف 

الدويل بال�صنوبر البحري، وجتاوز عدد زواره 30.000.

وق�ص��د اإبقاء �صل��ة الو�صل مع ال�صب��اب والت�صجيع على 

العناي��ة بالبحث، فاإن ال��وزارة تنظم �صنوي��ا م�صابقة اأ�صمتها 

»م�صابقة نوفمرب« تر�صد لها مبلغ 100 مليون �صنتيم خم�ص�صة 

للفائزين، وهي فر�صة تتجدد كل عام للمناف�صة بني ال�صباب، 

وت�صجيعهم عل��ى خو�س غمار البح��ث والإبداع، وتعميق 

معارفه��م التاريخية وا�صتغاللها فيم��ا يتما�صى مع مهاراتهم 

وقدراتهم اخلا�صة، �صواء كان��ت درا�صات تاريخية �صرفا، 

اأو ج��اءت �صم��ن اأعمال فنية م��ن �صعر ورواي��ة اأو اأ�صرطة 

وثائقية وغريها.

�صيداتي، �صادتي،

ه��ذا غي�س من في�س، وعناوين خمت�صرة ملا يبذل يف هذا 
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املجال، الذي ل يقل �صرورة عن كل ما يجري من اإجنازات 

جدي��ة يف جمالت احلياة الأخ��رى، لأن الأمة التي تعتني 

بتاريخه��ا، هي وحدها الأمة اجلدي��رة، مب�صك زمام حا�صرها 

وم�صتقبلها.

ول��الأخ �صاحب ال�صوؤال، ب��اأن ما ي�صغل��ه يف هذا الباب 

ي�صت��ويل فين��ا عل��ى العقل واللب��اب، اأ�صكرك��م على كرم 

الإ�صغ��اء، رحم اهلل ال�صهداء، وال�ص��الم عليكم ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته.

ال�س��يد الرئي���ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأ�صاأل ال�صيد عبد 

القادر ب��ن �صامل، هل لديه تعقيب على م�صمون الرد الذي 

جاء على ل�صان ال�صيد الوزير؟

ال�س��يد عبد القادر بن �سامل: اأ�صكر ال�صيد رئي�س جمل�س 

الأمة املح��رتم؛ بدوري اأ�صكر ال�صيد وزي��ر املجاهدين على 

هذا الرد اأو هذا التدخل الذي كنا يف حاجة اإليه.

يف احلقيق��ة، اأبداأ من حيث انتهى ال�صيد الوزير، فعال، اأن 

التاريخ ذاكرة ال�صعوب واملرجعية الأ�صا�صية التي نعود اإليها 

زم��ن الأزم��ات وتذبذب القيم، ثم اإن تاري��خ اجلزائر له من 

القيم الإيجابية ما يوؤهل��ه اأو ما يجعله موؤهال لأن يجمع هذا 

ال�صعب ويجعله ينظر للم�صتقبل بتفاوؤل.

ال�صع��وب حتتفل وتقد���س حلظات �صغرية م��ن تاريخها، 

واجلزائر ومنذ فجر التاريخ مرورا بال�صتعمار الفرن�صي، تزخر 

مبحط��ات ك��ربى من هذه الأجم��اد، وعليه وج��ب � ال�صيد  

الوزي��ر � مّد هذه اجل�ص��ور وتعاون الوزارت��ني ب�صكل عملي 

وفعل��ي وم�درو�س، اأق��ول ومدرو�س، حت��ى يت�صبع الن�سء 

به��ذه القيم الثورية، فق��د غابت � ال�صي��د الوزير � ن�صو�س 

حممد العيد وزكرياء وحمود واأبي �صامة وغريهم عن برامج 

الدرا�صة، فهال تذكرنا هذا البيت الذي ليزال يرن يف اآذاننا 

ملحمد العيد؟

تتنزى حتت احلديد غ�صابا  ***   كاد اأورا�س حتتها اأن مييدا 

اأنا يف احلقيقة ل اأنك��ر جهود الوزارة، املحرتمة، خ�صو�صا 

يف الربنام��ج ال�صخم يف طبع الكت��ب التي لها عالقة بتاريخ 

اجلزائر، اإل اأنني عندما طرحت ال�صوؤال املتعلق بالعالقة بني 

الوزارت��ني، فاجله��ود هذه والتي ل ميك��ن نكرانها من طرف 

وزارة املجاهدي��ن، يجب اأن تتج�ص��د ب�صكل مدرو�س لدى 

وزارة الرتبي��ة، فعال اأن هناك كتبا طبع��ت بالآلف، وهناك 

اأقرا���س م�صغوطة، ولكن اأملنا كبري يف اأن تظهر هذه اجلهود 

يف قط��اع الرتبية، من طرف متابعني لهذه امل��ادة التاريخية، 

حتى نع��ود اإىل ذلك اجليل ال��ذي كان يتغنى بهذا البيت 

الذي ذكرته قبل قليل، اأ�صكركم ال�صيد الوزير.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد القادر بن �صامل الذي 

كان تعقيبه � يف احلقيقة � �صوؤال موجها لوزير الرتبية  الوطنية.

ال�صيد الوزير، هل لديك اإ�صافة ملا قلته؟ 

ال�سيد الوزير: ل، و�صكرا.

ال�س��يد الرئي�ص: �صكرا؛ اإذن الر�صالة �صتبلغ لل�صيد وزير 

الرتبية الوطنية.

ننتق��ل الآن اإىل ال�صوؤال ال�صفوي الثاين، والكلمة لل�صيد 

بوزيد بدعيدة و�صوؤاله اخلا�س بقطاع املوارد املائية.

ال�سيد بوزيد بدعيدة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة الفا�صل،

ال�صادة الكرام، معايل الوزراء ومرافقوهم،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س املوقر.

طبق��ا لأح��كام املادة 134 م��ن الد�صت��ور، واملادتني 68 

و71 م��ن القان��ون الع�ص��وي رق��م 99 – 02، امل��وؤرخ يف                           

08 مار�س 1999، الذي يح���دد تنظي�م املجل�س ال�صع�بي 
الوطن��ي وجمل�س الأمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية 

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

ال�صوؤال ال�صفوي التايل:

ي�صتك��ي ال�ص��كان املمولون من �صد كدية امل��ّدور مبنطقة 

تيمق��اد من ت��رّدي نوعية املي��اه التي ت�صله��م يف احلنفيات          

� ذات الرائح��ة وال��ذوق الكريه��ني � وال��ذي فر�س على 

ال�صكان اقتن��اء مياه ال�صرب ال�صاحلة م��ن اأماكن اأخرى، 

ول تكتف��ي م�صالح توزيع املي��اه على م�صت��وى ولية باتنة 

اإل بجمع امل�صتحق��ات املائية ومتابعة املواطنني اأمام اجلهات 

الق�صائية لت�صديد عجز م�صريي هذا القطاع.

اأ - وبع��د درا�صة ق��ام بها فريق خمت�س م��ن جامعة باتنة 

ح��ول هذا املو�ص��وع، ات�صح اأنه ورغم وج��ود حمطة ت�صفية 

املياه امل�صتعملة ل�صكان مدينة تيمقاد، اإل اأن هناك جزءا من 



7

الدورة اخلريفية 2013         جمل�ص الأمة                      العدد: 04

اخلمي�ص 28 ذو القعدة  1434                                       املوافق 03 اأكتوبر 2013

�صبكة ت�صريف املياه ت�صب مبا�صرة يف الواد املوؤدي لل�ّصد.

ب - الأ�صم��دة امل�صتعمل��ة م��ن ط��رف الفالحني، هي 

الأخرى توؤثر مبا�صرة عن طريق ال�ّصقي والتي ت�صب بدورها 

يف ال�صبكة املوؤدية لل�ّصد.

ج – املوق��ع الغ��ري مالئم ملفرغ��ة القمامة ملدين��ة تيمقاد 

املوؤثرة مبا�صرة  على مياه ال�ّصد.

 ه��ذا التلوث ح�ص��ب تقري��ر الفريق اجلامع��ي، ي�صاعد 

على خل��ق حميط وبيئة مالئمة ل��كل احليوانات والنباتات 

املجهرية التي زادت من حدة تفاقم رداءة نوعية املياه، زيادة 

عل��ى ذلك توّح��ل ال�صد نتيج��ة عدم ا�صت�ص��الح احلو�س 

املائ��ي م�صبقا للحد من م�صكل النحت املائي، �صكرا لل�صيد 

الرئي�س.

ال�س��يد الرئي�ص: �صك��را لل�صيد بوزي��د بدعيدة؛ الكلمة 

الآن لل�صيد وزير املوارد املائية لالإجابة على ال�صوؤال.

ال�س��يد وزير املوارد املائية: ب�ص��م اهلل وال�صالة وال�صالم 

على ر�صول اهلل.

�صيدي الرئي�س،

�صيداتي، �صادتي اأع�صاء جمل�س الأمة.

قب��ل كل �صيء اأود اأن اأتوجه بجزيل ال�صكر لل�صيد بوزيد 

بدعي��دة على اهتمامه بقطاع امل��وارد املائية، يف جمال نوعية 

املياه املوزعة على املواطنني على م�صتوى ولية باتنة.

اأريد اأن اأجيب على النقاط الثالث املطروحة يف ال�شوؤال.

اأول بالن�صبة لنوعية املياه، بالفعل، متيزت املياه اخلام ل�صد 

كدي��ة املدور يف الأ�صهر الأخ��رية بروائح ومذاق �صيء على 

خالف الع��ادة، حيث مل ي�صه��د هذا ال�ص��د يف ال�صنوات 

املا�صية زي��ادات معتربة يف من�صوب املي��اه، ب�صبب اجلفاف 

امل�صجل يف املنطقة، وعلى وج��ه اخل�صو�س يف �صنة 2011، 

، يف حني تقدر �صعته 
3
اإذ مل يتعد حجم من�صوبه 24 مليون م

، الأم��ر ال��ذي اأدى اإىل تقهقر نوعية 
3
بح��وايل 75 مليون م

مياهه.اأمام هذه الو�صعي��ة، وزارة املوارد املائية كانت ب�صدد 

ا�صتعم��ال احلج��م امليت لل�ص��د، وحل�صن احل��ظ عرف �صد 

كدية امل��دور زيادة معتربة يف ال�صع��ة املخزونة مبقدار حوايل 

 ناجتة عن الأمطار الغزي��رة التي عرفتها منطقة 
3
6 مالي��ني م

باتنة يف الآونة الأخرية، ومن دون �صك اأدت هذه الزيادات 

اإىل حت�ص��ني نوعية مياه ال�ص��د و�صمان تزوي��د ال�صكان مبياه 

ال�صرب؛ وق�صد التحكم يف نوعية املياه والتخل�س من تبعية 

امت��الء ال�صد بطريق��ة طبيعية، و�صعت املوؤ�ص�ص��ة العمومية 

اجلزائري��ة للمي��اه )ADE( جهازا متط��ورا با�صتخدام الفهم 

املن�ص��ط، لتح�صني نوعي��ة طعم املياه، زيادة ع��ن هذا اجلهاز 

ف��اإن مراقبة نوعية املياه تتم يوميا على م�صتوى حمطة معاجلة 

املياه بكدية املدور، الت��ي جهزت مبخرب يتوفر على جتهيزات 

ع�صرية لتحليل املياه، بدءا من دخول املياه للمحطة اإىل غاية 

خروجها قامت وزارة املوارد املائية باإجناز م�صروع حتويل كمية 

 يف ال�صنة، 
3
معتربة من نظام بني هارون تقدر ب� 262 مليون م

يف انتظ��ار  النتماء م��ن الأ�صغال املرتقب��ة يف نهاية حوايل 

جوان 2014، بادر القطاع باإجناز خط ا�صتعجايل بقدرة حتويل 

، يو�صع يف اخلدمة قبل نهاية هذه ال�صنة، بهذه 
3
م 13 مليون 

الكيفية نوفر حجما ي�صمن نوعية املياه.

اأم��ا فيما يخ�س ال�صوؤال املتعلق مبياه �صبكة التطهري، التي 

تطرح مبا�صرة يف الوادي، تتمثل الإجابة فيما يلي:

اإن املي��اه القذرة املطروحة لبلدية تيمق��اد التي يبلغ عدد 

�صكانه��ا ح��وايل 10.000 ن�صمة، تنتقل م��ن خالل �صبكة 

التطهري بطول 16.300م،  اإىل حمطة ت�صفية املياه امل�صتعملة 

بتيمق��اد، وم��ا يبقى اإّل جزء م��ن هذه املياه الق��ذرة للحي 

امل�صمى »املزرعة النموذجية«، والذي يقدر عدد �صعته 600 

ن�صمة، تطرح مبا�صرة يف احلو�س املنحدر لوادي تيمقاد.

للتكفل به��ذه امل�صكلة، بادر قطاع امل��وارد املائية مب�صروع 

متدي��د وجتديد �صبكة التطهري ملدينة تيمق��اد، وعند النتماء 

م��ن الأ�صغال، �صتعالج حمطة الت�صفي��ة جميع املياه القذرة 

املطروحة لبلدية تيمقاد.

اأم��ا فيما يخ���س ال�صطر الأخ��ري املتعلق باإجن��از احلو�س 

فني اأن اأعلمكم باأن الوكالة الوطنية لل�صدود 
ّ
املنح��در، في�صر

والتحويالت )ANBT( والتي هي حتت و�صاية وزارة املوارد 

املائي��ة، قد اأجنزت درا�ص��ة وطنية، اأر�صلته��ا للمديرية العامة 

للغابات التابعة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية بغية التكفل 

بالأ�صغ��ال املتف��ق عليها، خ��الل عملية القيا���س الأخرية 

لعمق �صد كدية امل��دور مل ت�صجل الوكالة الوطنية لل�صدود 

والتحويالت اأي م�صكل يتعلق بالتوحل.

بالتلوث  املتعلق  اجلامعي  الفريق  تقرير  يخ�س  فيما  اأما 

والنباتات،  احليوانات  ال�صد عن طريق  مياه  نوعية  املوؤثر يف 

ولتفادي هذه الظاهرة اأخربكم باأن الوكالة الوطنية لل�صدود 

والتحويالت، �صرعت يف تربية الأ�صماك ب�صد كدية املدور، 
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بهذه  الأخرية،  هذه  تتغذى  حيث   ،2006 �صنة  من  بداية 

  )Phytoplancton ( ب�  كذلك  ي�صمى  ومبا  النباتات 

اأما بالن�صبة للجانب املتعلق باملفرغة، فاإن قطاع املوارد املائية، 

واع بهذه الإ�صكالية وقد را�صل ال�صلطات املحلية من اأجل 

درا�صة هذه امل�صاألة واإيجاد احللول املالئمة لها.

اأرجو اأنني قدمت الأجوبة املنتظرة، اأ�صكركم على ح�صن 

الإ�صغاء، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

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

بوزيد بدعيدة هل لديه تعقيب على م�صمون الرد الذي اأتى 

به ال�صيد الوزير؟

ال�س��يد بوزيد بدعي��دة: �صكرا �صي��دي الرئي�س؛ اأ�صكر 

ال�صيد معايل وزير املوارد املائية على هذه الإجابة.

طبع��ا، من خالل اإجابة ال�صيد معايل الوزير، فاإن امل�صكل 

الأ�صا�صي ه��و كمية املياه املوج��ودة يف ال�صد، ونحن نعرف 

جميعا باأن ولية باتنة متتاز مبناخ قار، ل توجد به اأمطار كثرية، 

اإذن، فامل�ص��كل �صي�صتمر على حاله لعدم وجود كمية كبرية 

من املياه، احلمد هلل يف املدة الأخرية، ت�صاقطت الأمطار وقد 

جاء يف تقري��ر اإجابة ال�صيد وزير امل��وارد املائية باأن من�صوب 

، ولك��ن هذا ل يكفي، 
3
مي��اه ال�صد ارتف��ع اإىل 6 ماليني م

فامل�صكل احلقيق��ي هو اأننا يجب الإ�صراع بتو�صيل مياه �صد 

بن��ي هارون اإىل �صد كدية املدور، لكي تق�صي على امل�صكل 

نهائيا، ولكي ي�صتلم �صكان ولية باتنة، لي�س فقط ولية باتنة 

لكن تقريبا ح��وايل 05 دوائر كربى من بينها: دائرة اأري�س، 

اآيت العاب��د، باتنة، عني توتة، بريكة، كلهم ي�صربون من �صد 

كدية املدور.

اأم��ا فيما يخ���س م�صكل التطه��ري اأو م�ص��كل حمطات 

الت�صفي��ة لتيمقاد، نح��ن نطلب من ال�صلط��ات اأن تتدخل 

وتتكفل بهذا املو�صوع لأن��ه �صي�صكل خطورة على ال�صحة 

العمومي��ة، وخا�صة على �صكان هذه الدوائر و�صكان الولية 

ككل، اأق��ل �ص��يء ه��و اإع��ادة النظ��ر يف قن��وات ال�صرف 

وتو�صيله��ا مبا�صرة اإىل حمطة الت�صفية، لأنهما الآن اأكرث من 

600 �صكن ي�صب مبا�صرة داخل ال�صد، �صكرا لل�صيد الوزير 
على الهتمام باملو�ص��وع اأرى ومن خالل رده اأنه �صيتكفل 

بهذا املو�صوع، اأ�صكره و�صكرا �صيدي الرئي�س.

ال�س��يد الرئي�ص: �صك��را لل�صيد بوزيد بدعي��دة؛ الكلمة 

الآن لل�صي��د الوزير.. ال�صيد الوزير لي�س لديه ماي�صيفه على 

م�صم��ون الرد ال��ذي اأتى به قبل قلي��ل،  ويظهر من خالل 

تعقي��ب ال�صيد ع�صو جمل�س الأمة باأن��ه مقتنع وياأمل يف اأن 

تبذل الوزارة مزيدا من اجلهد للتكفل بق�صية املياه يف ولية 

باتنة.

نبق��ى دائما يف قط��اع املوارد املائي��ة وال�ص��وؤال ال�صفوي 

امل��وايل لل�صيد احلاج العايب نيابة عن ال�صيد بوزيد بدعيدة، 

فليتف�صل.

ال�س��يد احلاج العايب )نيابة عن ال�سيد بوزيد بدعيدة(: 

�صكرا لل�صيد الرئي�س؛ ب�ص��م اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد الرئي�س،

ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي،

اأيها احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم.

اأت�ص��رف بطرح ال�صوؤال ال�صف��وي التايل على ال�صيد وزير 

املوارد املائية، والذي يت�صمن نقطتني:

اأول، ي�صتك��ي فالح��و ولي��ة باتن��ة م��ن البريوقراطي��ة 

والالمبالة، ب�صب��ب رف�س ال�صلطات املحلي��ة املوافقة على 

رخ���س حفر الآبار ودون اإعطاء مربرات لذلك، رغم موافقة 

امل�صالح املعنية الولئية واجلهوية على ذلك.

ثاني��ا، �ش��روط تعجيزية تفر�ص على الفالح��ن منها: اأن 

تكون م�صاحة امللكية تفوق 07 هكتارات مع العلم اأن معظم 

فالح��ي الوالية يعتمد على الفالح��ة اجلبلية كذلك �شرط 

تولي��ه 06 اأبق��ار و250 راأ���س غنم وكذلك اأك��رث من 700 

�صجرة، وهذا ما يجعل الفالح عاجزا عن تلبية كل ذلك.

�صيدي الوزير:

فما هي احللول التي يجب تقدميها لفالحي الولية الذين 

هم يف اأم�س احلاجة لتوفري مياه ال�صقي واحلياة، و�صط طبيعة 

قا�صية ذات مناخ جاف وحار معظم فرتات ال�صنة؟ و�صكرا.

ال�س��يد الرئي�ص: �صك��را لل�صيد احل��اج العايب؛ الكلمة 

الآن لل�صيد وزير املوارد املائية لتقدمي اجلواب.
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ال�س��يد وزير املوارد املائية: ب�ص��م اهلل وال�صالة وال�صالم 

على ر�صول اهلل.

�صيدي الرئي�س،

�صيداتي، �صادتي اأع�صاء جمل�س الأمة،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

لقد تف�صل ع�ص��و جمل�س الأمة املح��رتم، ال�صيد احلاج 

العاي��ب نيابة عن ال�صي��د بوزيد بدعيدة، ب�ص��وؤال �صفوي، 

و ه��و م�صكور جزيل ال�صك��ر، على اهتمام��ه بقطاع املوارد 

املائي��ة، بالفعل، فاإن ال�صوؤال املط��روح يعترب ذا اأهمية بالغة، 

لأنه يتطرق اإىل التخفيف من الإجراءات البريوقراطية التي 

مافت��ئ القطاع يعمل عل��ى ت�صهيلها تدريجي��ا، من خالل 

العدي��د من التوجيهات واملنا�صري، وهذا بالتن�صيق مع قطاع 

الفالحة.

فيم��ا يخ�ص ال�ش��روط املذك��ورة، مل��اذا؟ اأحيطكم علما 

اأنه ل يوج��د ت�صريع اأو تنظيم يحدده��ا، لكن نظرا لو�صعية 

احلرج��ة التي عرفتها الولية م��ن حيث اجلفاف، بادر قطاع 

املوارد املائي��ة بو�صع اإجراءات تق�صقية، م��ع اإعطاء الأولوية 

لتزويد املواطنني باملياه ال�صاحلة لل�صرب، دون اإهمال القطاع 

الفالح��ي؛ كما تعلمون، يف ال�صائف��ة الفارطة لقد جلاأنا اإىل 

و�صع برنامج ا�صتعجايل كي يق�صي مواطنوا ولية باتنة �صهر 

رم�ص��ان وال�صائف��ة يف ظ��روف مقبولة وق��د مت ذلك، ورغم 

ذلك ومن اأجل مراقبة برنامج التطور الفالحي، بادر القطاع 

من��ذ �صنة 2007 بالتكفل بان�صغالت و�صكاوي الفالحني، 

املتعلقة بحفر الآبار والأنقاب، ومن خالل تخفيف ومالءمة 

اإج��راءات منح الرخ�س، وهذا من خالل 4 منا�صري متتالية 

تطبيق  اأدى  من �صن��وات 2007، 2008، 2011 و2012، 

املنا�ص��ري عل��ى م�صت��وى ولي��ة باتن��ة اإىل نتائ��ج ملمو�صة 

وح�صيل��ة اإيجابية، من حيث ترخي�س اإجناز ا�صتعمال الآبار 

والأنق��اب واملنابع املائي��ة لأغرا�س فالحي��ة، وبالرغم  من 

ال�صغط على الطبقات املائية اجلوفية، اأدت هذه احل�صيلة اإىل 

تو�صيع معترب يف جمال امل�صاحات امل�صقية التي ارتفعت من 

15515 هكتارا �صنة 1999 اإىل 45123 هكتارا يف �صنة 2012، 
خا�صة انطالقا من من�صاآت جتنيد املوارد املائية اجلوفية.

كم��ا جت��در الإ�ص��ارة اإىل اأن القط��اع مل يت��وان عن منح 

الرخ�س، حيث ارتفع��ت من 282 رخ�صة �صنة 1999 اإىل 

اأك��رث م��ن 5000 رخ�ص��ة �صن��ة  2013، وه��ذه الو�صعية 

تبني مدى املجه��ودات املبذولة من طرف القطاع يف جمال 

من��ح الرخ�س؛ ومن اأجل احلفاظ على هذه الوترية وتدعيم 

التنمي��ة الفالحية، من خالل ال�صتعم��ال العقالين لهذا 

املورد احليوي، خا�صة يف هذا املحيط اجلاف، فقد بادر قطاع 

امل��وارد املائية بالتعاون مع قطاع الفالح��ة اإىل اإر�صاء م�صعى 

م��ن �صاأنه اإعطاء دفع جديد لتنمية الري الفالحي وهذا من 

خالل مايلي:

اإجن��از م�صروع حتوي��ل كميات مياه معت��ربة من نظام بني 

 �صنوي��ا، هذه �صتوجه للمياه 
3
ه��ارون، تقدر ب� 262 مليون م

ال�صاحل��ة لل�ص��رب وكذل��ك �صتوجه خ�صو�ص��ا املحيطات 

الكربى، عني توتة وعني كر�صة على غرار الوليات الأخرى 

التي �صت�صتفيد من نظام بني هارون.

يف انتظار النتهاء من الأ�صغال املرتقبة يف نهاية جوان 2014، 

بادر القطاع باإجن��از خط ا�صتعجايل، حتى نكون يف ال�صورة، 

ف��اإن م�صروع حتوي��ل مياه بني ه��ارون، ه��و مرتقب ح�صب 

ال�صفق��ة والآجال املتعاق��د عليها، يف ج��وان 2014، لكن 

نظرا للحالة التي عا�صتها ولية باتنة يف الفرتة الأخرية وهي 

حالة اجلف��اف، كنت قد اأجبت يف ال�ص��وؤال الأول، وقلت 

ا�صطررن��ا اإىل اأن ن�صتعمل احلجم امليت لل�صد، اإذن م�صروع 

حتوي��ل املياه العمالق م��ن بني هارون، اتخذن��ا بخ�صو�صه 

اإجراءات خا�ص��ة، ونحن نعمل عن اأج��ل ما�صميناه اخلط 

ال�صتعج��ايل، الذي  �صيمر م��ن وادي العثمانية  اإىل حمطة 

ال�صخ لع��ني الكر�صة، ثم مير مبا�ص��رة اإىل �صد كدية املدور، 

توجه هذه الكمية كليا لتلبية حاجيات �صكان وليتي باتنة 

وخن�صلة، مبياه �صاحلة لل�ص��رب عن طريق �صد كدية املدور، 

و�صوف تدعم هذه الإجراءات بتعوي�س الطابع الكال�صيكي 

لل�صقي بنظام ع�صري وحديث، والذي من �صاأنه اأن ي�صمح 

باملحافظة على املياه واقت�صادها.

اأ�صكركم جزيل ال�صكر عل��ى ح�صن الإ�صغاء، وال�صالم 

عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�س��يد الرئي�ص: �صك��را لل�صيد الوزي��ر؛ الكلمة لل�صيد 

احلاج العايب للتعقيب.

ال�س��يد احل��اج العاي��ب: �صكرا �صيدي الرئي���س؛ اأ�صكر 

ال�صي��د الوزير على الإجابة، لكن اأطل��ب من ال�صيد الوزير 

ت�صجيع واإعطاء اأهمية للمناطق الريفية ب�صفة عامة، واجلبلية 

ب�صفة خا�صة، امل�ص��كل ل يكمن فقط يف ولية باتنة، لكن 
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تقريب��ا يف كل الوليات، لبد اأن نعطي له��ذه الفئة اأهمية 

كبرية، و�صكرا �صيدي الرئي�س.

ال�س��يد الرئي�ص: �صك��را لل�صيد احل��اج العايب؛ ال�صيد 

الوزير تف�صل.

ال�سيد الوزير: لدي اإ�صافة فقط ملا قاله الأخ.

بالن�صبة للمناطق الريفية، و�صول املياه اإىل املناطق الريفية 

من املح��اور ال�صرتاتيجية ل�صيا�صة القطاع، واأذكر باأن قانون 

املي��اه ل�صن��ة 2005 كر�س نهائيا احل�ص��ول على مرافق املياه 

ال�صاحلة لل�صرب اأو للتطهري اإىل كل ال�صكان دون اإق�صاء.

بالن�صب��ة للمي��اه اجلوفي��ة � اأوؤك��د � و�ص��ول اأو و�صع يف 

اخلدم��ة نظام بني هارون، �صيخفف على املياه اجلوفية، وهذا 

م��ا �صي�صمح لنا مبنح ت�صريحات اأخ��رى بالن�صبة للفالحني، 

�صكرا.

ال�س��يد الرئي���ص: �صكرا لل�صيد الوزي��ر؛ ننتقل الآن اإىل 

قط��اع العمل والت�صغي��ل وال�صمان الجتماع��ي، والكلمة 

ل�صاحب ال�صوؤال ال�صفوي؛ ال�صيد عبد الكرمي �صليماين.

ال�س��يد عبد الكرمي �سليماين: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 

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

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

معايل الوزراء الكرام،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة الأفا�صل.

اأ�صرة الإعالم الكرمية،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

طبق��ا لأح��كام املادة 134 م��ن الد�صت��ور، واملادتني 68  

رخ  املوؤ  ،02 – 99 الع�ص��وي رقم  القانون  و71 م��ن 

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

الوطني وجمل�س الأمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية 

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

هنالك �صباب كثريون متح�صلون على �صهادات جامعية، 

قد ا�صتفادوا من عقود ما قبل الت�صغيل يف موؤ�ص�صات اإدارية 

تابع��ة للوظيف العموم��ي، وهناك اآخ��رون موجودون على 

م�صت��وى موؤ�ص�ص��ات اقت�صادية، عمومي��ة، ول يخفى على 

اجلمي��ع اأنهم يطالب��ون دائما باإدماجه��م يف منا�صبهم هذه، 

عله��م ي�صتق��رون معنويا ومادي��ا، مما قد يكون له��م �صببا يف 

العي�س الكرمي وامل�صتقبل امل�صمون، ف�صوؤايل من�صب يف هذا 

املو�صوع.

هل حقيقة، �صيدجمون؟ واإن كان كذلك فمتى؟

يف اإحال��ة ا�صتحالة هذا، فما م�ص��ري الآلف من حاملي 

ال�صهادات اجلامعية؟ �صكرا لكم.

ال�س��يد الرئي�ص: �صكرا؛ الكلمة الآن لل�صيد وزير العمل 

والت�صغي��ل وال�صم��ان الجتماع��ي، ليق��دم جوابه حول 

ال�صوؤال امل�صموع يف هذه القاعة قبل قليل.

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

�صك��را لل�صي��د الرئي�س؛ بعد ب�ص��م اهلل الرحمن الرحيم 

وال�صالة وال�صالم على خامت الأنبياء واملر�صلني؛

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة الفا�صل،

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

اأ�صرة الإعالم،

زمالئي الوزراء، 

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

لق��د تف�ص��ل ع�ص��و املجل�س املوق��ر ال�صيد عب��د الكرمي 

�صليم��اين بطرح ان�صغ��ال يتعلق بالإج��راءات املتخذة من 

قبل احلكومة، ق�صد التوظيف امل�صتدام حلاملي ال�صهادات، 

امل�صتفيدين من جه��از امل�صاعدة لالإدماج املهني واملن�صبني 

يف القطاع القت�صادي ويف الإدارة العمومية.

فبع��د حتيت��ه و�صكره عل��ى احلر���س والهتم��ام مب�صاألة 

الت�صغيل، ل�صيما ت�صغيل ال�صباب، لبد من التذكري بداية 

اأن م�صاألة الت�صغيل ت�صتدعي مقاربة اأفقية مابني القطاعات، 

م��ع تف�صيل ترقي��ة القت�ص��اد، ترقي��ة التنمي��ة امل�صتدامة 

لالقت�صاد ب�صكل خا�س، من خالل تثمني ثروات كل منطقة 

وتوجيه ال�صتثمارات نحو املجالت املولدة لفر�س العمل.

ولذل��ك وبالع��ودة اإىل الن�صغ��ال املطروح م��ن طرفكم 

ف��اإن التوظيف امل�صت��دام حلاملي ال�صه��ادات، املن�صبني يف 

اإطار جهاز امل�صاع��دة على الإدماج املهني، �صواء يف القطاع 

بع���س  ي�صتدع��ي  العمومي��ة،  الإدارة  اأو يف  القت�ص��ادي 

التو�صيحات بخ�صو�س جهاز ترقية الت�صغيل، الذي و�صعته 

احلكوم��ة لفئ��ة ال�صباب البطال وكذا الأه��داف املوكلة يف 

هذا الإطار.
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يف هذا ال�صدد، وعلى غرار العديد من الدول التي تعاين 

من م�صكلة البطالة، و�صعت احلكومة اأجهزة بديلة للت�صغيل، 

ل�صيما لفائدة ال�صباب من اأجل ت�صهيل اإدماجهم يف احلياة 

املهنية، ومنحهم فر�صا لكت�صاب مهارات وموؤهالت، ت�صمح 

لهم بتح�صني قابليتهم للت�صغيل، حيث مت ا�صتحداث اآليات 

عمومية لدعم الت�صغيل، تهدف اإىل ت�صجيع الإدماج املهني 

لل�صباب، �صواء من خالل العمل امل�اأجور اأو عن طريق تطوير 

روح املقاولتية لديهم وت�صجيعهم على اإحداث املوؤ�ص�صات 

امل�شغ��رة، اإ�شاف��ة اإىل ن�شاط الو�شاطة ال��ذي متار�شه الوكالة 

الوطنية للت�صغيل، وت�صكل هذه الأجهزة � ل حمالة � م�صاهمة 

ل ي�صتهان به��ا يف ترقية الت�صغيل وحماربة البطالة، غري اأنها 

ل تعد لوحده��ا ردا كافيا لإ�صكالي��ة الت�صغيل والبطالة يف 

البالد.

وعليه، لبد من التاأكيد على اأن اإحداث منا�صب ال�صغل 

يعود قبل كل �ص��يء اإىل القت�صاد الفعلي واإىل املوؤ�ص�صات 

القت�صادي��ة وال�صتثمار، اللذين يعتربان املحرك الأ�صا�صي 

للنمو املحدث لفر�س العمل.

ه��ذا، وقد �صادق��ت احلكومة على خمط��ط عمل لرتقية 

الت�صغيل وحمارب��ة البطالة الذي ي�ص��كل اأ�صا�س ال�صيا�صة 

الوطني��ة للت�صغي��ل وال��ذي �ص��رع يف تنفي��ذه بداي��ة من             

�صنة 2008.

يندرج هذا املخطط يف اإطار م�صعى �صامل للتنمية، يرتكز 

اأ�صا�ص��ا على دعم ال�صتثمار يف القط��اع القت�صادي املولد 

ملنا�صب ال�صغل وتثمني املوارد الب�صرية، من خالل ت�صجيع 

التكوي��ن، وحتديث ت�صيري �صوق العم��ل، عن طريق تاأهيل 

املرفق العمومي لت�صغيل وحت�صني اأدائه، واأخريا ترقية �صيا�صة 

حتفيزية جتاه املوؤ�ص�صة لت�صجيع توظيف طالبي العمل.

ين��درج دور الأجه��زة العمومي��ة للت�صغي��ل �صمن هذه 

الروؤية ال�صامل��ة، حيث تقدم فيما يخ�صها م�صاهمة �صرورية 

ذات طاب��ع انتقايل ومرحلي، يف اإط��ار حت�صني قابلية ت�صغيل 

ال�صب��اب، طالبي ال�صغل لأول مرة، الذين ي�صطدمون عادة 

بعقب��ة عدم توفر اخلربة التي ي�صرتطها امل�صتخدمون،  اإ�صافة 

اإىل دوره يف تنمي��ة روح املقاولتية عند ال�صباب، املتمتعني 

بكف��اءات وا�صحة والراغبني يف اإحداث موؤ�ص�صات م�صغرة 

التي تعترب ركيزة املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة.

وقد مت اإ�صفاء تعديالت هام��ة على هذه الأجهزة خالل 

جمل���س الوزراء، املنعقد يف فيف��ري 2011، حيث مت اإدراج 

عدد م��ن التدابري، متح��ورت اأ�صا�صا ح��ول حت�صني الأجور 

ومتديد فرتات الإدماج، وكله��ا تهدف اإىل ت�صجيع الإدماج 

الدائم يف عامل ال�صغل لل�صب��اب طالبي ال�صغل لأول مرة، 

وتبع��ا لذلك مت متديد مدة عقود الت�صغيل بالن�صبة للحائزين 

 )DIC( عل��ى �صه��ادات عق��ود اإدم��اج ذوي ال�صه��ادات

 )PIC(وخريج��ي التعليم الثان��وي وعقود الإدم��اج املهني

اإذا كانت جهة  ما  لينتقل من �صنة اإىل 3 �صنوات، يف حالة 

التوظيف اإدارة عمومية، مع اإمكانية التجديد لهذه العقود.

كم��ا مت متديد فرتة نف�س العق��ود )DIC( و)PIC( لينتقل 

من �صنة غري قابلة للتجديد اإىل �صنة قابلة للتجديد، يف حالة 

م��ا اإذا كان��ت جهة التوظي��ف موؤ�ص�صة تنتم��ي اإىل القطاع 

القت�صادي.

م��ن جهة اأخ��رى، متت مراجع��ة الأجور كم��ا يلي: من 

جزائري،  اأج��ر قاع��دي خام يقدر ب��� 15.000 دين��ار 

انتقل اإىل 15.000 دينار جزائري �صايف بالن�صبة لأ�صحاب 

ر  يقد م  خا ي  ع��د قا جر  اأ من  و  ، لعلي��ا ا ت  ا د ل�صه��ا ا

10.000 دج  اإىل 10.000 دين��ار �ص��اف بالن�صب��ة  ب��� 

للتقنيني ال�صامني، ومن اأجر قاعدي خام يقدر ب� 8.000 دج 

اإىل 8.000 دينار جزائري �ص��ايف، بالن�صبة خلريجي التعليم 

الثان��وي وقط��اع التكوين املهن��ي، واأي�صا م��ن اأجر قاعدي 

خام يقدر ب��� 12.000 دينار خام اإىل 12.000 دينار �صاف 

بالن�صبة للم�صتفيدي��ن من عقود تكوين.. اإدماج، املوجهني 

اإىل الور�صات ذات املنفعة العامة.

اأما فيما يخ�س عقود العمل املدعمة التي ن�صع فيها اأمال 

كبريا، وهي بطلب من املوؤ�ص�صات املنتجة يف امليدان، والتي 

كانت م�صاهمة الدولة فيما تتم من خالل دعم لأجر املن�صب 

ب�صفة تنازلية ملدة 3 �صنوات، فقد مت منذ 2011 اإقرار توحيد 

قيم��ة ه��ذه امل�صاهمة ملدة 3 �صن��وات غري قابل��ة للتجديد، 

حي��ث ي�صل مبلغ م�صاهمة الدولة يف الأجر 12.000 دينار 

�صهريا بالن�صبة حلاملي ال�صهادات، و10.000 دينار بالن�صبة 

لعقود  بالن�صبة  للتقنيني ال�صام��ني و 8.000 دينار جزائري 

الإدماج املهني.

م��ن ناحية اأخ��رى، وبغر���س ت�صجيع التوظي��ف الدائم 

� تقريبا ال��ذي هو حمور ال�ص��وؤال � للم�صتفيدين من جهاز 

امل�صاعدة عل��ى الإدماج املهني املن�صب��ني يف قطاع الإدارة 

العمومية، اأذكر بتعليمتني لل�صي��د الوزير الأول، املوؤرختني 

بالت��وايل يف 11 اأفريل 2011 و10 جويلية 2013، اإىل كافة 
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الإدارات العمومي��ة، بغر���س اإعطاء الأولوي��ة يف التوظيف 

لهوؤلء ال�صباب، وذلك يف حدود املنا�صب املالية املفتوحة، 

خا�صة على م�صتوى ع�صر وليات يف اجلنوب.

اإ�صافة اإىل ذل��ك، قررت احلكومة تخ�صي�س ح�صة %20 

من برامج ال�صتثم��ار العمومي لفائدة املوؤ�ص�صات امل�صغرة، 

ما ميث��ل فر�شة اأكيدة لفتح �شوق ه��ام للن�شاط االقت�شادي 

املنتج والدائم لفائدة ال�صباب من اأ�صحاب هذه املوؤ�ص�صات.

�صيدي رئي�س املجل�س،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�س،

احل�صور الكرمي،

لقد �صمحت كل هذه الإجراءات والتدابري اخلا�صة بجهاز 

امل�صاعدة على الإدماج املهني ب�صفة تدريجية بت�صجيل نتائج 

هامة، منذ ال�صروع يف تنفيذه، بداية من �صهر جوان 2008، 

حيث اأف�ص��ت اإىل حت�صني ملح��وظ يف التوظيف الدائم يف 

اإطار هذا اجلهاز، بعد انق�صاء مدة الإدماج.

يف هذا ال�صدد، قامت الإدارات واملوؤ�ص�صات القت�صادية 

منذ انطالق ه��ذا اجلهاز بتوظيف 130.636 �صابا م�صتفيدا 

من اجلهاز، من بينهم 80.000 �صابا من حمايل ال�صهادات، 

اأي م��ا يعادل ن�صب��ة 60%، ف�صال على ذلك اأي�ص��ا ومنذ  �صنة 

 122.569 2013، مت توظيف  اأوت  نهاي��ة �صهر  2009 اإىل 
�ص��اب، من بينهم 66.962 م��ن ذوي ال�صهادات، اأي اأكرث 

من 45% مبا�صرة م��ن قبل املوؤ�ص�صات القت�صادية، يف اإطار 

عق��ود العمل املدعمة، يف املجم��وع، مت توظيف 253.601 

�صاب، من بينهم 145.065، اأي ما يقارب 60% من حاملي 

ال�صه��ادات، �صواء يف اإطار التوظيف الدائم اأو يف اإطار عقود 

العمل املدعمة.

من جه��ة اأخرى، ويف جمال الو�صاط��ة يف �صوق العمل، 

اأدت اجلهود املبذولة من ط��رف الوكالة الوطنية للت�صغيل، 

يف اإط��ار التنقيب ع��ن عرو�س العمل ل��دى امل�صتخدمني، 

اإىل حت�ص��ن حم�صو�س لعدد التن�صيب��ات املحققة يف القطاع 

القت�صادي، حيث ارتفع ع��دد التن�صيبات من 181.839 

يف �صن��ة 2010، اإىل 221.237 تن�صي��ب يف �صن��ة 2012، 

كما بلغ ع��دد التن�صيبات املنجزة خالل الفرتة املمتدة من 

بينهما  جانف��ي اإىل اأوت 2013، 167.505 تن�صي��ب، من 

اأي  ال�صهادات اجلامعية،  ال�صباب حاملي  16.004 تخ�س 
ما يعادل اأكرث من %10.

جت��در الإ�صارة يف هذا ال�صي��اق اإىل اأن القطاع اخلا�س 

ه��و اليوم الوعاء الرئي�ص��ي للت�صغيل، اإذ ميثل ن�صبة %70 

من التن�صيبات التي حققته��ا الوكالة الوطنية للت�صغيل، 

كم��ا اأن حوايل 70% م��ن عملي��ات الإدماج يف 2012 

عل��ى �صبيل املثال مت��ت يف القطاع القت�ص��ادي، توافقا 

م��ع املقاربة املعتمدة، يف خمطط العم��ل لرتقية الت�صغيل 

وحماربة البطالة ال��ذي يحث على معاجلة البطالة معاجلة 

اقت�صادي��ة .

اإ�صافة اإىل كل ما�صبق، يجدر التنويه اإىل اأنه ل ميكن ف�صل 

�صيا�ص��ة الت�صغيل ع��ن �صيا�صة التعلي��م والتكوين، اإذ لبد 

من حتقيق توافق م�صتمر ماب��ني خمرجات منظومة  التعليم 

والتكوين ومتطلبات النوعية املتنامية ل�صوق العمل.

له��ذا الغر���س، تعم��ل م�صاحلنا على حت�ص��ني وتكييف 

موؤهالت الي��د العاملة املحلية، من خ��الل التعاون الوثيق 

وتبادل املعلومات مع موؤ�ص�ص��ات التعليم العايل والتكوين، 

م��ن اأجل توجي��ه برام��ج التكوي��ن اإىل امله��ن املطلوبة يف 

�صوق العمل وتلبي��ة احتياجات ال�صركات من حيث الكم 

واجلودة.

�صت�صاه��م ه��ذه الربام��ج والإج��راءات � بالتاأكي��د � يف 

حت�صني وترية اإدماج ال�صب��اب امل�صتفيدين من عقود ما قبل 

الت�صغي��ل، ل�صيما اأ�صحاب ال�صه��ادات اجلامعية يف �صوق 

العمل مبا ي�صمن لهم ال�صتقرار املهني والعي�س الكرمي.

اأج��دد لكم ت�صكرات��ي اخلال�صة عل��ى اهتمامكم بقطاع 

العمل والت�صغيل، موؤك��دا حر�صنا على اتخاذ كل التدابري 

والإج��راءات الت��ي ت�صاهم يف التكفل بان�صغ��الت �صبابنا 

الذي��ن ميثل��ون م�صتقب��ل الأم��ة وا�صتمراره��ا، تقبلوا مني 

ال�صي��دات وال�صادة احل�صور فائق التقدير والحرتام، �صكرا 

عل��ى كرم الإ�صغ��اء، وال�ص��الم عليكم ورحم��ة اهلل تعاىل 

وبركاته.

ال�س��يد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأ�صاأل ال�صيد عبد 

الك��رمي �صليماين هل يريد اأخ��ذ الكلمة للتعقيب؟ الكلمة 

لك.

ال�س��يد عب��د الكرمي �س��ليماين: �صك��را لل�صي��د الوزير 

ال��ذي طماأن قلبي على جوابه، فاأ�صاأل اهلل اأن يطمئن قلوب 

الكثريين من ال�صباب.
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�ص��وؤايل كان ن��زول عن��د ان�صغ��ال فئة هامة م��ن �صرائح 

املجتم��ع، وه��م م��ن ذوي ال�صه��ادات، الفائزي��ن مبنا�صب 

يف اإط��ار عق��ود ما قبل الت�صغي��ل، وهم يبا�ص��رون اأعمالهم 

يف ه��دوء، بعيدي��ن كل البعد عن كل �ص��كل من اأ�صكال 

الفو�ص��ى، وهذا اإن دّل على �صيء فاإمن��ا يدل على �صربهم 

وتفهمهم وثقتهم الكب��رية يف دولتهم، التي يطالبونها اليوم 

باإيجاد حلول مبينة على الواقع، حلول حقيقية تنهي العقد 

املوؤق��ت وتبا�صر العق��د الدائم وامل�صتم��ر، الذي من خالله 

ي�صتطيع ال�صاب اجلزائري اأن يبني حياته ويطمح لالأح�صن، 

هذا من جه��ة، اأما من جهة اأخرى، فق��د �صد انتباهي، من 

خالل اإجابة ال�صي��د الوزير، اآلية من اآليات الت�صغيل، وهي 

جهاز امل�صاعدة على الإدماج املهني)PIAD( التابعة لوزارة 

العمل، على �صبيل املقارن��ة، حينما نقارنها بجهاز امل�صاعدة 

على الإدماج الجتماعي )SIAP( التابعة لوزارة الت�صامن، 

جن��د اأن الأول هو الأح�صن من حيث الأجر، وهو 15.000 

دين��ار، بينم��ا الث��اين ه��و 9.000 دينار، وم��ن حيث املدة 

الزمني��ة، الأول 3 �صنوات قابلة  للتجديد اأما الثاين ف�صنتان 

وكفى، هنا اأت�صاءل اأيعقل اأن يكون جامعيان اثنان حا�صالن 

على نف���س ال�صهادة، اأي اأخوان يف منزل واحد، لهما نف�س 

ال�صه��ادة، واأحدهما فاز ب� )PIAD( يتح�صل على 15.000 

دين��ار، والآخر فاز ب� )SIAD( يتح�صل على 9.000 دينار؟ 

هل ه��ذا معقول؟ هن��ا ال�صي��د الوزير اأخاطبك��م كممثل 

للحكومة، وه��ذا من اأجل رفع هذا الن�صغ��ال، وهو اإحلاق 

اجله��از الثاين )SIAD( باجلهاز الأول )PIAD( واإدماجه يف 

وزارة العمل، فهذه اخلطوة �صتكون � ل حمالة � متنف�صا ولو 

�صغريا لكثريين من ال�صباب.

 �صكرا على ح�صن الإ�صغاء، وال�صالم عليكم.

ال�س��يد الرئي�ص: �صك��را لل�صيد عبد الك��رمي �صليماين؛ 

الكلمة الآن لل�صيد الوزير للرد على التعقيب.

ال�سيد الوزير: �صكرا �صيدي الرئي�س. 

�صيدي الرئي�س، اأب��داأ مبا�صرة فيما يخ�س ال�صطر الأخري 

م��ن تعقيب ال�صيد ع�صو جمل�س الأم��ة املحرتم، تطرق اإىل 

ازدواجي��ة الأنظمة الت��ي ت�صري من طرف قط��اع الت�صامن 

الوطني )SIAD( وتلك التي ت�صري من طرف قطاع الت�صغيل 

)PIAD( حي��ث اأذك��ر ال�صيد الأخ املح��رتم اأن اأول ملف 

طلب��ه مّني ال�صي��د الوزير الأول � بع��د تن�صيبي على راأ�س 

هذه الوزارة � ه��و العمل مع زميلتي ال�صيدة الوزيرة املكلفة 

بقطاع الت�صامن الوطني، لإدم��اج الآليات يف اآلية واحدة، 

ونح��ن نعمل اليوم كي نرجع اإىل اآلي��ة واحدة، رمبا �صتكون 

ملحقة ب��وزارة العم��ل والت�صغيل وال�صم��ان الجتماعي، 

لك��ن حقيقة ل يعقل اأن تبقى اآليت��ان، واحدة يف ال�صمان 

الجتماع��ي والأخ��رى يف العم��ل، لكن بالن�صب��ة لل�صطر 

الأول م��ن ال�صوؤال، فيم��ا يخ�س م�صتقب��ل اأ�صحاب هذه 

العق��ود، فاملعروف عاملي��ا ودوليا الي��وم اأن عالقات العمل 

مبني��ة كلها عل��ى عقود غري دائمة، كلها عق��ود لفرتة وقابلة 

للتجدي��د، وحت��ى ال�ص��ركاء الجتماعيون عل��ى امل�صتوى 

ال��دويل، النقابات خا�صة، بعدما كان��ت ترف�س هذا الطرح 

فهي تقبله اليوم، لأن و�صعية القت�صاد العاملي تفر�س حتى 

تكون اأكرث مرونة، واليوم نعمل � رمبا � لنبقي على عقد ملدة 

حم��ددة، لكن باملقاب��ل طماأنت العم��ال بحماية اجتماعية 

اأف�صل، وهو ما يتعامل به دوليا ونحن نعمل به.

اأظن � ال�صي��د الرئي�س � هذا هو التعليق الذي كنت اأود 

اإ�صافته، و�صكرا.

ال�س��يد الرئي���ص: �صكرا �صيدي الوزير؛ وال�صكر للزمالء 

الذي��ن �صاهموا يف تفعيل هذه اجلل�ص��ة من خالل الأ�صئلة 

الت��ي طرحوها، ال�صكر مو�ص��ول لل�صادة اأع�ص��اء احلكومة 

الذين �صع��وا اإىل ت�صليط ال�صوء على كافة اجلوانب اخلا�صة 

بقطاعاتهم، ن�صكر اجلميع، اإىل اللقاء واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة احلادية ع�سرة 

والدقيقة الثانية �سباحا
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