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ــد الرئي�ص:  ب�صللم اهلل الرحمن الرحيم، وال�صللاة  ال�سي

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

بعد الرتحيب بال�صيدتني الوزيرتني، وال�صيد وزير الدولة.. 

معذرة ال�صلليد وزير الدولة، هل نعتمد قواعد الربوتوكول اأم 

قواعد التعامل وح�صن املعاملة مع الن�صاء؟

فمعذرة اإن �صّبقت الرتحيب بال�صيدة الوزيرة على ال�صيد 

وزيللر الدولة، خارقا تقاليد الربوتوكول، فمرحبا بال�صلليدات 

وال�صادة اأع�صاء احلكومة وم�صاعديهم.

يقت�صللي جدول اأعمللال هذه اجلل�صللة �صللماع عدد من 

االأ�صللئلة ال�صللفوية، تعرب عن ان�صللغاالت اأع�صللاء املجل�س، 

وردود ال�صيدات وال�صادة م�صوؤويل القطاعات عليها.

وبداية، اأحيل الكلمة اإىل ال�صلليد العمري لكحل، وقطاع 

الداخلية واجلماعات املحلية.

ال�سيد العمري لكحل: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ ب�صم اهلل 

الرحمن الرحيم وال�صاة وال�صام على نبيه الكرمي.

ال�صيد رئي�س جمل�س االأمة املحرتم،

ال�صيدة الفا�صلة،

معايل الوزراء االأفا�صل،

ال�صيدات وال�صادة اأ�صرة االإعام،

الزميات والزماء اأع�صاء املجل�س املوقر،

ال�صام عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته واأ�صعدمت �صباحا.

�صوؤايل ال�صللفوي موجه ملعايل وزير الدولة، وزير الداخلية 

واجلماعات املحلية، حول املدار�س االبتدائية.

ال�صلليد معايل وزير الدولللة، وزير الداخليللة واجلماعات 

املحلية:

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

من القانون الع�صللوي رقللم 99 – 02، املوؤرخ يف 08 مار�س 

�صللنة 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صللعبي الوطني 

وجمل�س االأمة، وعملهما، وكللذا العاقات الوظيفية بينهما 

وبللني احلكومة،  ي�صللرفني اأن اأطرح على معاليكم ال�صللوؤال 

ال�صفوي التايل ن�صه:

ال�صيد معايل الوزير،

كمللا ال يخفى على اجلميللع، اأن العملية الرتبوية حلقات 

مرتابطللة مللن الطللور االأول اإىل التعليللم العللايل، واللبنللة 

االأ�صا�صية هي الطور االأول، الذي تبنى عليه كل العمليات 

الرتبويللة التعليميللة، اإذ ال يعقل اأن نهتم بطللور من االأطوار 

على ح�صاب االآخر.

ومللن هذا الباب، نركللز على الطللور االبتدائي الذي هو 

قاعدة �صلللبة جلميع االأطللوار من حيث االأهميللة، فالدول 

املتقدمللة تعنللى كثريا باملربللي بالدرجللة االأوىل، من حيث 

التكوين، ومن حيث الو�صعية املادية واالجتماعية.

حم�سر اجلل�سة العلنية ال�ساد�سة

املنعقدة يوم اخلمي�ص 29 ذو احلجة 1435

املوافق 23  اأكتوبر 2014

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

متثيل احلكومة:

- ال�صيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية؛

- ال�صيد وزير العدل، حافظ االأختام؛

- ال�صيدة وزيرة الرتبية الوطنية؛

- ال�صيدة وزيرة الثقافة؛

- ال�صيد وزير االت�صال.

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة العا�سرة 

والدقيقة اخلام�سة �سباحا
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ورغللم املجهودات املبذولللة من طرف الدولللة اجلزائرية، 

واالإمكانات التي توفرها يف �صللبيل تطويللر العملية الرتبوية 

عموما، ويف االبتدائي خ�صو�صللا، اإال اأن التق�صللري اأثر �صلبا 

على العملية الرتبوية، ، اإذ اأ�صبح ال معنى للمجهودات التي 

بذلت واأ�صابتها يف ال�صميم، فبقيت العملية عرجاء، فتاأثرت 

املدر�صللة فيزيائيا، واأ�صبحت حمل انتقاد اأطراف عديدة من 

اأفراد املجتمع، وميكن اإيجاز هذه العيوب فيما يلي:

- معظم ال�صاحات مبدار�صللنا غري مزّفتة، والتي توؤثر �صلبا 

علللى مردود التاميللذ العملي وعلى �صللحته، كما اأنها غري 

م�صّيجة اأي�صا.

- اأمللا االإم�صللاكيات فحدث والحللرج، فاأغلب حجرات 

التدري�س تت�صللرب مياه االأمطار اإىل داخلها، وهذا يجرنا اإىل 

احلديث عن التدفئة غللري املتوفرة يف بع�س املدار�س، والتي 

مازال بع�صها ي�صتعمل »مادة املازوت«.

- اأما و�صعية التجهيز، فالطاوالت والكرا�صي وال�صبورات 

واالإنارة، فاإن اأغلب املوؤ�ص�صات تعاين نق�صا فادحا.

- املجهود املبذول يف جمال االإطعام، قابله اإجحاف كبري 

يف الوجبة الغذائية املتزنة »تقدمي وجبة باردة«.

- املاء عن�صللر احلياة، فديننا احلنيف يدعونا اإىل النظافة 

حلمايللة ال�صللحة العامة، وخا�صللة االأطفال، ون�صللجل هنا 

النق�للس امللحوظ لهللذه املادة احليوية يف بع�س موؤ�ص�صللاتنا 

الرتبويللة.

- وممللا زاد الطني بّلة، نقف عند النق�س الفادح يف العمال 

املهنيللني، رغللم وجود قنللوات اأخللرى تدعم هللذا اجلانب 

كال�صبكة االجتماعية، ت�صغيل ال�صللباب، ما قبل الت�صغيل 

)ANEM( اإال اأن هذه االأجهزة ال تفي بالطلب املقبول.

- ويف هللذا املجال، ندعو اجلهات املخت�صللة اإىل فتح باب 

التوظيف لهذه الطاقة املهدورة من ال�صباب.

معايل الوزير املحرتم،

مما �صبق ذكره، فاإننا ندق ناقو�س اخلطر الذي يهدد القاعدة 

التي ذكرناها �صابقا، اأال وهي العملية الرتبوية املتكاملة.

ومن هنا اأت�صاءل، ماهي اال�صللرتاتيجية الفعالة والناجعة 

ذات املللردود الكبري على امل�صللتوى القريب، للق�صللاء على 

هذا النق�س الذي اأ�صاء فعا اإىل العملية الرتبوية برمتها، اإذا 

اعتربنا اأن الطور االبتدائي هو اأ�صا�صها وقاعدتها؟

�صكرا على كرم االإ�صغاء.

ــد الرئي�ص: �صكرا لل�صلليد العمري لكحل؛ الكلمة  ال�سي

االآن لل�صيد وزير الدولة، وزير الداخلية، واجلماعات املحلية، 

للرد على ال�صوؤال، فليتف�صل.

ال�سيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية:

 ب�صم اهلل واحلمد هلل وال�صاة وال�صام على ر�صول اهلل.

ال�صيد الرئي�س املوقر،

ال�صيدات الف�صليات، ال�صادة االأفا�صل،

زميلتي الوزيرة املوقرة،

زمائي الوزراء املحرتمون،

االأ�صرة ال�صحفية،

احل�صور ،

ال�صام عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأنا دائما اأكرر اأنني يف منتهى ال�صللعادة وال�صللرور، حينما 

اأكون يف هذه القبة وحتت هذه القبة واأمام هذه الوجوه التي 

تعرفني واأعرفها جيدا.

ال�صلليد املحرتم، طارح ال�صوؤال، يف نظري اأن هذا ال�صوؤال 

يعترب من اأوىل اأولويات اهتمام اجلزائريني واجلزائريات، الأنه 

- يف نظري - يتعلق مب�صتقبل اأبنائنا وبناتنا، ومن ثّم م�صتقبل 

اجلزائر كبلد ووطن.

الأنه االآن ح�صللارة ومتدن الدول تقا�للس مبدى متكن هذه 

الدول وقدرة هذه الدول على العلم والتكنولوجيا.

اإذن، هذا �صللوؤال مهم جدا، الأنه مرتبط مب�صللتقبل اجلزائر 

-كما قلت - االآن  الدول تقّيم مبدى حتكمها يف التكنولوجيا 

وخمتلللف العلللوم، واجلزائر قطعت اأ�صللواطا كبللرية يف هذا 

املجال، و�صللوؤالكم يعطيني فر�صللة �صللانحة الأذكللر ببع�س 

احلقائللق التي متت وال ي�صللتطيع اأن ينكرهللا اأي اأحد، الأنها 

ملمو�صة وحم�صو�صة يف امليدان.

تعلم، �صلليدي الكرمي وال�صللادة املوجودون يف هذه القاعة 

والكل يعلم، اأن الدخول املدر�صللي لهذه ال�صنة - وال�صيدة 

الوزيرة الفا�صلة حا�صرة هنا معنا - جتاوز 8 مايني، هذا رقم 

نعتز ونفتخر به، الدخول املدر�صللي جتللاوز 8 مايني اأو اأزيد 

من 8 مايني.

الدخول كذلللك يف مراكز التكوين والتمهني 525 األف 

مرتب�س على م�صللتوى الرتاب الوطني، والدخول اجلامعي 

اأزيد من 1.324.000 طالب جامعي، املجموع 10 مايني، 

وبالتحديللد 9.848.000 طفللل وطفلللة وطالللب وطالبة يف 
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اجلامعللة، 10 مايللني مللن بناتنللا واأبنائنا، يف املوؤ�ص�صللات 

التعليمية، يف جميع مراحلها، هذا فخر واعتزاز لكل جزائري 

وجزائريللة يف هذه الباد، هذا الرقم، تتفقون معي، اأنه يفوق 

عدد �صللكان كثري مللن البلدان، 10 مايني يف املوؤ�ص�صللات 

التعليمية والرتبوية والتكوينية.

هذا العدد يفوق كثريا عدد �صكان بع�س البلدان وهو رقم 

كذلك حت�صللد عليه اجلزائر، وكذلك ال جند هذا الرقم اإال يف 

بع�س البلللدان الراقية، ولذلك عندمللا نتكلم عن املدار�س         

اأو املوؤ�ص�صللات الرتبوية والتكوينيللة اأو املهنية، البد اأن نذكر 

املزايللا والعيللوب واإذا كانت هنللاك نقائ�س، �صللنتكلم عنها 

بالطبع.

ماذا نقراأ من هذه االأرقام وكيف نقروؤها؟ يف نظري اأنا اأقراأ 

هللذه االأرقام، اأوال باأن دميقراطيللة التعليم يف اجلزائر حققت 

نتائج اأزيد من معتربة، واأن دميقراطية التعليم كقرار �صيا�صللي 

يف هذه الباد جنح جناحا كبريا.

ثانيللا، اأن جمانيللة التعليم و�صلللت اإىل منتهاهللا، املجانية 

االآن، اأنتم تعرفون املدار�س موجودة اأو املوؤ�ص�صات التعليمية 

ب�صللفة عامة موجودة يف املدا�صللر ويف القرى وحتى يف قمم 

اجلبال، وكل جزائري اأينما وجد وحيثما وجد، اإال وله مقعد 

للدرا�صة.

ثالثا، اأن اجلزائر بف�صل اهلل وبف�صل رجاالتها، ا�صتطاعات 

اأن توفر مقعدا لكل طفل وطفلة، اأينما كان واأينما تواجد.

رابعا، هذه املكا�صللب وهذا الرقم الهائل، 10 مايني، مل 

يللاأت من العللدم، معنى ذلك اأن الدولة اجلزائرية �صللخرت 

و�صت�صللخر حلد االآن اإمكانيات اأكرث من معتربة، �صللواء من 

املوارد الب�صرية اأو من االعتمادات املالية الكبرية جدا.

والبد االآن اأن اأذكر كيف تتطور هذه املوؤ�ص�صات التعليمية 

والوترية التي تتطور بها.

فيما يتعلللق باملدار�للس االبتدائية، انتقل عللدد املدار�س 

االبتدائية من 15707 �صنة 1999 اإىل 19458 مدر�صة �صنة 

العدد. ارتفاع  معي  الحظوا   ،2014
بالن�صللبة للمتو�صللطات، انتقلت هي االأخرى من 3292 

متو�صطة �صنة 1999 اإىل 5541 متو�صطة �صنة 2014.

اأما الثانويات، فقد انتقل العدد من 1187 �صنة 1999 اإىل 

.2014 يف  ثانوية   2402
اأمللا مراكز التكوين املهنللي والتمهني، فقد قدرت �صللنة 

اإىل   2014 �صنة  املراكز  لتنتقل هذه  437 مركزا،  بل   2000

مراكز.  809
واأخريا، بالن�صللبة للجامعات واملراكللز اجلامعية، فقد قّدر 

عددهللا بل 93 موؤ�ص�صللة جامعية، وهي متواجدة يف اأق�صللى 

البقع مللن الرتاب الوطني، يف حللني كان عددها ال يتجاوز 

.2000 �صنة  موؤ�ص�صة   53
طبعا هذه املوؤ�ص�صللات، �صللواء كانت ابتدائية اأو متو�صطة     

اأو ثانويللة اأو جامعللات اأو مراكللز التكوين، فهللي حتتاج اإىل 

مرافق لتوفري الظروف االأف�صل بالن�صبة للتاميذ والطلبة.

لقللد �صللّخرت الدولة ما يزيد عللن 14568 مطعما، اأعيد 

االبتدائية. للمدار�س  بالن�صبة  مطعما   14586
و�صللخرت كذلللك بالن�صللبة للنقل، خا�صللة يف املدار�س 

املوجودة يف البوادي واملدا�صللر، 9826 حافلة، دون اإح�صاء  

اأو اإدراج احلافللات املتح�صللل عليهللا قبللل 2005 والتي 

يحتمل اأنها اأ�صبحت غري �صاحلة لا�صتعمال.

واإذا كانت هذه املوارد، من اعتمادات مالية وب�صرية وغريها، 

من اأجل ال�صلليانة واالهتمام والعناية بهذه املوؤ�ص�صللات، فاإن 

احل�صلليلة – ح�صللب م�صللح عام اأجرتلله وزارة الداخلية  مع 

ال�صلطات املحلية وعلى راأ�صهم روؤ�صاء البلديات – اأن  80 % 

من هذه املوؤ�ص�صللات، تعمل يف ظروف اأزيد من ح�صنة  واأزيد 

من عادية.

يبقى عدد قليل من املدار�س التي حتتاج  كما قال ال�صائل  

اإىل بع�س ال�صلليانات وبع�س االأمللور والتي – كما قلت –      

ال تزيللد عللن  20 % موؤ�ص�صللة باقية على م�صللتوى الرتاب 

الوطني.

�صوؤالكم: ماذا �صتعمل ال�صلطات املحلية، من اأجل اإحلاق 

هذه 20 % من املوؤ�ص�صللات التعليميللة االبتدائية باملدار�س 

االأخللرى التللي تعمل يف ظروف ح�صللنة؟ اجلللواب هو اأننا 

خ�ص�صللنا 9 مايري دينار للقيام باأعمال ال�صلليانة ومايتبعها 

من عتاد واأجهزة التي تكلمتم عنها، وعلى اأ�صللا�س اأن هذه 

االأمللور التي حتتاجها هذه املوؤ�ص�صللات، البللد اأن تنتهي يف    

�صللنة 2015، ويف هذه ال�صللنة �صرنكز، مب�صللاعدة ال�صلطات 

املحليللة وم�صللاعدة وزارة الداخليللة، علللى املراقبة يف عني 

املكان، من اأجل الق�صاء على هذه الثغرات اأو هذه النقائ�س 

التي تكلمتم عنها يف �صوؤالكم.

هذه املكت�صبات واالإجنازات، ال يعني اأننا نتوقف عند هذا 

احلد، بل الدولة عازمة وبكل اإرادة وقوة على اأنها �صتزيد من 

بناء املن�صللاآت واملوؤ�ص�صات وكذلك �صتزيد من االعتمادات 
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املاليللة ومن الكوارث والتاأطللري يف هذا القطاع الهام – كما 

قلللت – الذي يتوقف عليه م�صللتقبل اجلزائر، الأن  – كما 

قلت – الدول تقا�س يف ح�صللارتها ومتدنها مبدى متكنها من 

العلم والتكنولوجيا.

هناك ماحظة قبل اخلتام، هناك من يقول: نعم كل هذه 

املنجللزات حتققللت، و10 مايني من بناتنللا واأبنائنا يف هذه 

املدار�للس وهذه االأمللوال املعتمدة، اإمنللا االآن، اآن االأوان اأن 

نهتم ونركز على النوعية، اأقول، وال�صيدة الوزير حا�صرة، اإن 

احلكومة والدولة باأ�صللرها عاكفة على هذا املو�صوع، و�صتجد 

احللول الناجعة يف هذا املو�صللوع؛ ومرة اأخرى ال�صيد املوقر 

اأ�صللكرك على هذا ال�صللوؤال الذي هو، يف نظري وبالن�صللبة 

للدولة، �صللوؤال يتعلق مب�صري الباد وم�صري اأبنائنا وم�صتقبل 

اجلزائر و�صكرا.

ــد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليد وزير الدولللة؛ الكلمة  ال�سي

االآن جمللددا لل�صلليد العمللري للتعقيللب، اإذا اأراد ذلك، 

الكلمة لك.

ال�سيد العمري لكحل: �صللكرا �صيدي الرئي�س؛ ال�صكر 

مو�صللول ملعللايل وزير الدولللة ، وزير الداخليللة واجلماعات 

املحليللة على تف�صللله باالإجابة علللى هذا ال�صللوؤال والذي 

ي�صللغل بال فئة كبرية من اأفراد املجتمع، كما تف�صل ال�صيد 

معايل الوزير.

�صيدي الرئي�س،

�صاءت ال�صللدف اأن ي�صادف �صوؤايل هذا ح�صور ال�صيدة 

معايل وزيرة الرتبية الوطنية معنا، الأن االأمر يهمها اأي�صا.

ال�صيد معايل الوزير،

مايللوؤرق املجال�للس ال�صللعبية البلدية – كمللا ذكرت يف 

�صللوؤايل –  هو م�صللكلة العمال، فاأغلب العمال هم ينتمون 

اإىل ال�صبكة االجتماعية، ت�صغيل ال�صباب، ماقبل الت�صغيل 

)ANEM(  اإىل اآخللره، واأن كل عامللل يحللال على التقاعد       

ال يعو�ض، وك�أين ب�ص��روط �ص��ندوق النق��د الدويل التزال 

قائمللة، يف حللني اأن اجلزائر اأقر�صللت 5 مايللري دوالر لهذا 

ال�صندوق.

العمللال القائمللون على املطاعم لي�صللوا مهنيللني، اأعطي 

مثاال على ذلك – ال�صلليد الرئي�للس – كنت زرت اإحدى 

املدار�س، بها �صلليدة تعمل يف هذه املدر�صة منذ 15 �صنة يف 

اإطار ال�صللبكة االجتماعية وتتقا�صى 3000 دينار اأو 5000 

دينللار، مللاذا تنتظر من هذه ال�صلليدة  - �صلليدي الرئي�س - 

لتقدمي عمل ح�صن الأطفالنا؟

كثللرية هي املطاعللم التي تقدم وجبة بللاردة الأطفالنا، اإما 

النعدام املطعم املدر�صللي، اأو لنق�س يف العمال، ماذا تكون 

و�صللعية الطفل عند ا�صللتهاكه حبة جنب وبي�صللة م�صلوقة 

ودرجللة احلرارة اأحيانللا تنزل اإىل 4 حتت ال�صللفر يف مناطق 

اله�صاب العليا؟!

من خال زيارتي للعديد من املدار�س، �صلليدي الرئي�س، 

وجللدت تق�صللريا مللن طللرف البلديللات، وهنللاك افتقللاد 

لاإمكانيات وعجز كلي لبع�س البلديات من حيث املوارد، 

ماعدا االجتهاد املوجود من طرف بع�س البلديات.

مثللال علللى ذلك، وباملثال يت�صللح احلللال، بلدية بها 33 

مدر�صللة  - �صلليدي الرئي�للس - العمال املوجللودون بها 77 

واملقيا�س املوجود – ال�صلليدة الوزيللرة – هو 4 عمال لكل 

مدر�صة، معنى هذا اأن 132 عاما تابعا للبلدية، بينما مدر�صة 

ال تعاين من النقائ�س املذكورة �صللابقا يف هذا ال�صللوؤال، بها 

مدير مدر�صللة له عاقللات طيبة مع بع�س االأ�صللخا�س ومع 

بع�س الهيئات، هذه  املدر�صللة  - �صلليدي الرئي�س  - تفتقر  

لاأ�صللياء املذكورة �صللابقا، اإ�صمح يل �صلليدي الرئي�س، الأن 

املو�صوع يف غاية االأهمية.

ــص: االأخ املحرتم اأنا حمتار، هل �صللوؤالك  ــد الرئي� ال�سي

االأ�صا�صي موجه لل�صيد وزير الدولة اأم لل�صيدة وزيرة الرتبية 

الوطنية؟! 

ال�سيد العمري لكحل: �صكرا �صيدي الرئي�س.

قلللت االأ�صللياء املذكللورة يف ال�صللوؤال، هللذه املدر�صللة                         

ال تعاين منها اأبدا، ولكن هناك اأ�صياء دائما ناق�صة، ماذا يقول 

عنها ال�صلليد املديللر؟ الطاولة اأتيت بها عللن طريق عاقاتي 

ال�صخ�صية، اخلزانة، املكتب، الطابعة، اأدوات التنظيف نف�س 

ال�صلليء، �صللف اإىل هذا - ال�صلليد الرئي�للس- معلمة راأيت 

باأن عيني اأنها ا�صللرتت من جيبها �صتائر للنوافذ، ويف بع�س 

املدار�س - �صيدي الوزير - حتى العلم الوطني الذي هو رمز 

ال�صيادة الوطنية مفقود يف واجهة املدار�س.

�صكرا �صيدي الرئي�س، اإ�صمح يل على االإطالة.
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ــص: ال�صلليد وزير الدولة، ل�صللت اأدري اإذا  ــد الرئي� ال�سي

د، اأم نرتك الرد لل�صيدة الوزيرة؟
ّ
كنتم توّدون الر

ــد وزير الدولة: كل الف�صللل لل�صلليدة الوزيرة، رمبا  ال�سي

�صللتكون فر�صة لها، الإعطاء ت�صخي�س كامل ودقيق بالن�صبة 

لوزارتها، وهي قادرة ومقتدرة على ذلك.

ال�صلليد املحللرتم، االأ�صللئلة تقريبا موجهللة اإليها، ولكن 

اأقول - يا�صلليدي الكرمي - اإن امل�صللائل التي تف�صلللنا بها، 

هي حقائللق ال ينكرها اأحد، 10 مايني مللن اأبناء وبنات 

اجلزائريني هم االآن يف املوؤ�ص�صللات الرتبوية والتكوينية، اأنا 

قلللت اإن العدد يفللوق عدد الكثري من الللدول، وهو عدد 

نح�صللد عليلله وال يوجد اإاّل يف الللدول الراقية، وقلت هذا 

يرجللع اإىل �صيا�صللة البللاد، الأنها جنحللت يف التعليم ويف 

دميقراطيللة التعليللم وجمانيللة التعليم وتوفللري مقعد لكل 

جزائللري وجزائريللة، االآن الكمللال هلل �صللبحانه وتعللاىل، 

والتكفل بهذا العدد الهائل واملعترب الذي نعتز به، لي�س من 

ال�صللهولة اأننا ن�صريه ت�صيريا اإداريا يوميا بطرق ف�صلى، البد 

مللن نقائ�س، فالكمال هلل، واإذا كانت نقائ�س، فهناك وزارة 

وحكومة تعمل وت�صللهر من اأجل ا�صللتدراكها وت�صويبها، 

واأتكلم كحكومة، الأنني على علم بالربنامج الذي تعر�صلله 

دائما ال�صلليدة الوزيللرة على احلكومة، هنللاك االآن برنامج 

م�صللتعجل يتعلق بتوظيف العمال الذيللن تكلمت عنهم 

واأعتقد - اإن مل تخني الذاكرة - اأنه يفوق 73 األف عامل 

ورمبا �صللتعطيك ال�صلليدة الوزيرة االأرقام ال�صحيحة، لكن 

البد اأوال اأن نقول ونعرتف باأن هناك مكت�صبات واإجنازات 

عظمى حتققت من هذا التعليم، وهناك 10 مايني يف هذا 

الدخول املدر�صي واجلامعي، ومن حقنا اأن نفتخر مبا حتقق 

االآن، اإذا بقيت بع�س امل�صللائل اأو النقائ�س، فاإنها �صللتبقى 

بطبيعللة احلال، �صللواء من حيث االإمكانيات  اأو ال�صلليانة    

اأو التاأطري اأو امل�صللائل االأخرى.

احلكومللة موجللودة والوزيرة موجودة، من اأجل ت�صللليح 

ومعاجلة هذه النقائ�س؛ ومرة اأخرى �صكرا على ال�صوؤال.

ــد الرئي�ص: �صكرا لل�صلليد وزير الدولة؛ ننتقل االآن  ال�سي

اإىل ال�صللوؤال املوايل واملتعلق بقطاع العدالة والكلمة لل�صيد 

بوزيد بدعيدة.

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

وال�صام على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد الرئي�س املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة معايل الوزراء،

زمياتي، زمائي اأع�صاء املجل�س املوقر،

ال�صادة ال�صيوف،

�صللوؤال �صللفوي موجهة اإىل معللايل وزير العللدل، حافظ 

االأختام:

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

من القانون الع�صللوي رقللم 99 – 02، املوؤرخ يف 08 مار�س 

�صللنة 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صللعبي الوطني 

وجمل�س االأمة، وعملهمللا، وكذا العاقات الوظيفية بينهما 

وبللني احلكومللة، واملادة 76 مللن النظام الداخلللي ملجل�س 

االأمة، ي�صللرفني اأن اأتوجه اإىل �صلليادتكم املحرتمة بال�صوؤال 

ال�صفوي التايل:

هنللاك عدد كبري مللن العمال واملوظفللني وحتى اإطارات 

اإدارية، مت ف�صلللهم من منا�صللبهم الأ�صللباب خمتلفة، ومتت 

ت�صللوية و�صللعية القليل جللدا منهم، ولكللن اأغلبيتهم حتتم 

عليهم اللجوء للق�صاء، وبالفعل ا�صت�صدروا اأحكاما ق�صائية 

ل�صللاحلهم على م�صللتوى املحاكللم واملجال�للس وحتى على 

م�صتوى جمل�س الدولة وب�صيغ تنفيذية.

لكن هذه االأحكام االجتماعية النهائية، مل يتم تنفيذها 

على م�صتوى املوؤ�ص�صات املعنية، رغم تبليغهم بذلك واإخطار 

اجلهللات املخت�صللة كالنللواب العامللني ووكاء اجلمهورية 

بذلك.

اإ�صللافة لتعليمة الوزارة االأوىل املوجهة الأع�صاء احلكومة 

والوالة وم�صوؤويل هذه ال�صركات واملوؤ�ص�صات العمومية، من 

اأجل تنفيذ هذه االأحكام.

والأن املللادة 145 مللن الد�صللتور واملر�صللوم التنفيللذي           

رقللم  332-04 ، املللوؤرخ يف 2004، واملحدد ل�صللاحيات  

وزير العدل الذي ي�صهر على �صمان تنفيذ قرارات العدالة، 

فاإين اأ�صللاألكم - معايل الوزير - هل هناك اإجراءات لتنفيذ 

هذه االأحكام ومتابعة امل�صللوؤولني عن عدم تنفيذ االأحكام 

الق�صللائية وت�صوية ق�صللايا عالقة منذ اأكرث من ع�صر �صنوات 

وبذلك يت�صاوى اجلميع يف التقا�صي؟

�صكرا وال�صام عليكم ورحمة اهلل.
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ال�سيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليد بوزيد بدعيدة؛ الكلمة 

االآن لل�صلليد وزيللر العللدل، حافللظ االأختام، فليتف�صللل 

م�صللكورا.

ــدل، حافظ الأختام: �صللكرا لل�صلليد  ــر الع ــد وزي ال�سي

الرئي�س؛ ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صاة وال�صام على 

ر�صوله الكرمي.

ال�صيد الرئي�س،

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

احل�صور الكرمي،

اأ�صرة االإعام.

اأوال، اأود اأن اأ�صللكر ال�صيد ع�صو جمل�س االأمة، املحرتم، 

على �صللوؤاله ال�صللفوي هذا، بخ�صو�س مو�صللوع هام، وهو 

املو�صوع املتعلق بتنفيذ االأحكام والقرارات الق�صائية.

اأود يف البدايللة اأن اأو�صللح باأن قانون االإجللراءات املدنية 

واالإدارية -كمللا هو معلوم - اأوىل اهتماما بالغا باملو�صللوع، 

اإذ تطللرق بالتف�صلليل لاإجراءات التي يتعللني على طالب 

التنفيذ اتباعها، من اأجل �صمان تنفيذ ال�صندات التنفيذية 

وجت�صيدها على اأر�س الواقع، مهما كانت طبيعة ومركز املنفذ 

لل�صللرر، وهذا التنفيذ -كما هو معلوم، ال�صيد ع�صو جمل�س 

االأمة املحرتم -ال يتم اإال بوا�صطة املح�صر الق�صائي، باعتباره 

�صابطا عموميا، مكلفا بتنفيذ االأحكام والقرارات الق�صائية 

وخمتلف ال�صندات التنفيذية االأخرى، وذلك وفقا ملا تن�س 

عليلله اأحكام املادة 12 من القانون رقم 06 - 03، املوؤرخ يف 

20 فرباير 2006، املت�صمن تنظيم مهنة املح�صر الق�صائي.
كمللا اأن تنفيذ االأحكام والقرارات الق�صللائية يكون بناء 

على طلب من �صللدر احلكم مل�صلللحته، فبعد ت�صلم املح�صر 

الق�صللائي من طالب التنفيذ ن�صللخة من ال�صللند التنفيذي 

ممهورة بال�صلليغة التنفيذية، يتللم طبقا للمادة 612 من قانون 

االإجراءات املدنية واالإدارية قبللل البدء يف عملية التنفيذ، 

اإعان ال�صند التنفيذي والتكليف بالوفاء، اأي اإباغ املنفذ 

�صده بال�صورة التنفيذية لل�صند عن طريق املح�صر الق�صائي 

واإمهاللله - طبعا كما هو معللروف يف االإجراءات 15 يوما - 

للوفاء، من اأجل االمتثال االختياري، ويف حالة رف�صه، يقع 

عليه التنفيذ جربا.

ففي جمللال تنفيذ االأحكام الق�صللائية ال�صللادرة �صللد 

االأ�صللخا�س اخلا�صللعة للقانللون اخلا�س، تتمثللل اإجراءات 

التنفيللذ اجلللربي يف ا�صللتعمال القللوة العموميللة والغرامة 

التهديدية وكذا احلجوز، �صواء كانت منقوالت اأو عقارات، 

اأمللا يف حالة التنفيذ �صللد االإدارة، فاإن قانللون االإجراءات 

املدنية واالإدارية جاء باآليات جديدة ل�صمان تنفيذ االأحكام 

ال�صادرة �صد االإدارة، اإذ ميكن احلكم عليه بغرامة تهديدية، 

حلمله علللى التنفيذ واأمرهللا، اأي االإدارة، باتخاذ اإجراءات 

معينة، يلتم�صها طالب التنفيذ من اجلهات الق�صائية.

فبالن�صبة لتنفيذ االأحكام ال�صادرة يف املواد االجتماعية، 

البد اأن منيز بني قطاعني: القطاع العمومي والقطاع اخلا�س، 

الكثللري المييز بني القطاعني، الأن امل�صللرع اجلزائري ميز بني 

القطاعني فيما يخ�س التنفيذ، و�صللاآتي الأ�صللرح االإ�صللكال 

الللذي طرحتمللوه، ال�صلليد ع�صللو جمل�س االأمللة املحرتم، 

فبالن�صللبة للقطللاع العمومللي ول�صللمان تنفيللذ االأحللكام 

والقرارات الق�صائية ال�صادرة يف مواجهة االإدارة، فاإن امل�صرع 

رتب، من خال ن�س املادة 138 مكرر من قانون العقوبات، 

املعللدل واملتمم، م�صللوؤولية كل موظف عمومي ا�صللتعمل 

وظيفته لوقف تنفيذ حكم ق�صائي اأو امتنع اأو اعرت�س اأو عرقل 

عمللدا تنفيذه؛ ون�س على عقوبة احلب�س من 06 اأ�صللهر اإىل 

50000 دج،  اإىل  03 �صنوات وغرامة مالية من5000 دج 
بل قد ت�صل العقوبة يف بع�س االأحيان اإىل حّد احلرمان من 

ممار�صللته وظيفة عمومية، ويتم جت�صيد اأحكام هذه املادة وفقا 

ملا يقت�صيه القانون، معنى ذلك، الكثري يجهل ذلك، عندما 

يكللون االأمر متعلقللا بتنفيذ حكللم اأو قرار ق�صللائي متعلق 

باالإدارة، فامل�صرع يعاقب املوظف الذي ميتنع اأو يعرقل تنفيذ 

حكم اأو قرار ق�صللائي، هنا ت�صللبح الدعوى جزائية، عندما 

يثبت ذلك، ومبح�صر ق�صائي ولي�س هناك اإ�صكال تنفيذي، 

والقا�صللي مل يف�صل يف االإ�صللكال التنفيذي واأّجل اأو قال 

اإن هنللاك اإ�صللكاال ثابتا من حم�صللر املح�صللر واأن املوظف 

امتنع اأو عرقل، فيمكللن لطالب التنفيذ اأن يلجاأ اإىل وكيل 

اجلمهورية ب�صكواه مع االأ�صللانيد؛ ووكيل اجلمهورية يحرك 

الدعوى العمومية �صللد املوظف الللذي امتنع اأو عرقل، يف 

كثللري مللن االأحيان ال ن�صللاهد ذلك، اإما جلهللل واإما لعدم 

التوجيه.

االإ�صللكال املطروح الذي طرحتموه اأ�صا�صللي وهو عندما 

يتعلق االأمللر بالقطاع االآخر، اأال وهو القطاع االقت�صللادي، 

فبالن�صللبة لتنفيللذ االأحللكام الق�صللائية ال�صللادرة يف املادة 

االجتماعية والقا�صللية باإلزام �صاحب العمل باإعادة اإدماج 
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العامللل، واأنا اأعرف الق�صللية واأنتم تعلمللون ذلك واأعرف 

االإ�صكال، الأنني كنت وزير العمل.

عندما يتعلق االأمر باإعادة اإدماج العامل يف من�صب عمله، 

�صواء كان �صاحب العمل �صخ�صا طبيعيا اأو �صخ�صا معنويا، 

فللاإن القانون خّول للعامل احلق يف املطالبللة بالتعوي�س، اإذا 

رف�س �صاحب العمل اإعادة اإدماجه يف من�صب عمله، وهذا 

طبقللا للمادة 73 مللن القانون رقم 96 - 21، املوؤرخ يف 

 ،11  - 90 1996، املعللدل واملتمم للقانون رقم  يوليللو   9
املوؤرخ يف اأفريل 1990، املتعلق بعاقات العمل.

وكذا طبقا ملقت�صلليات املللادة 625، الفقللرة االأوىل، من 

قانللون االإجللراءات املدنيللة واالإدارية التي تن�للس على اأنه 

»دون االإخللال باأحكام التنفيذ اجلللربي، اإذا رف�س املنفذ 

عليلله تنفيذ التللزام بعمل، اأو خالف التزامللا باالمتناع عن 

عمل، يحرر املح�صللر الق�صائي حم�صللر امتناع عن التنفيذ 

ويحيل �صاحب امل�صلللحة اإىل املحكمة للمطالبة بالتعوي�س 

اأو املطالبة بالغرامات التهديدية مامل يكن قد ق�صي بها من 

قبل« وذلك علللى اعتبار اأن االأحكام املتعلقة باإعادة اإدماج 

العمال يف منا�صللب عملهم، هي اأحللكام ال ميكن تنفيذها 

جربا با�صللتعمال القللوة العمومية،  كونها اأحكاما تت�صللمن 

التزامللا بعمل، يرتتب عنه قانونللا فقط، يف حالة عدم القيام 

بلله اأو رف�للس تنفيذه يف املطالبة بالتعوي�للس، من خال رفع 

دعوى ق�صللائية، اأمام الق�صللم االجتماعي املخت�س اإقليميا، 

للمطالبة بالتعوي�س، هذا هو االإ�صكال.

اجلمهوريللة،  وكيللل  اخت�صا�صللات  وا�صللح،  الن�للس 

اخت�صا�صات النيابة فيما يخ�س التنفيذ تقت�صر على اإعطاء 

القللوة العمومية، بطلب من املح�صللر، مثللا طالب التنفيذ 

يذهللب لتنفيذ حكم اأو قرار، يرف�للس املنفذ عليه، هنا االأمر 

يحتاج اإىل طلب القوة العموميللة لتنفيذ احلكم جربا، ماهو 

اخت�صا�س وكيل اجلمهورية؟ لي�س هو الذي ينفذ اإمنا يحرر 

املح�صر طلبا اإىل ال�صلليد وكيل اجلمهورية كالتايل: »تلقيت 

�صللعوبات، األتم�للس منكم منحللي القوة العموميللة لتنفيذ 

احلكم، فيعطيه القوة العمومية لتنفيذ احلكم«.

يف املجللال املتعلللق مبنطوق احلكم، عندمللا يكون متعلقا 

باملو�صللوع الذي اأ�صللرت اإليه، فالقانون وا�صللح، اإذا رف�س 

فيعو�للس، هذا هو االإ�صللكال، ولكن مهمللا كان االأمر، فاإن 

التنفيذ بالن�صللبة للقرارات الق�صللائية وخمتلف ال�صللندات 

االأخرى، وتبعللا لاإجراءات التي اتخللذت واحلر�س على 

تنفيذ القرارات واالأحكام، فاإن ن�صللبة التنفيذ االإجمالية يف 

اجلزائللر، مبا فيها املواد املدنية واأي�صللا االإدارية، وعندما اأقول 

املدنية معنللاه القانون املدين البحت واالجتماعي، و�صلللنا 

اإىل تنفيذ اأكرث من 96 % من القرارات املعرو�صللة للتنفيذ، 

وهي ن�صبة جد معتربة.

يف املواد االجتماعية، و�صلنا اإىل تنفيذ 97.29 %؛ ويف املواد 

االإدارية، و�صلنا اإىل تنفيذ 96.28 % ؛ وتبقى بع�س احلاالت.

االآن قبللل اأن اأمتللم جوابللي، اإذا كانللت عندكم حاالت 

معينة كاتبونا الأجيبكللم، واأجيب املعني، قد تكون حاالت 

معينة موجودة و�صبق اأن طرحت علينا حاالت معينة، لكن 

اجلواب �صلليكون وفقللا للقانللون، بالطبع اأعدكم اأنه �صلليتم 

التنفيذ وفقا للقانون.

االآن بالن�صبة لاأحكام املتعلقة باملجال االجتماعي، كانت 

هناك جلنة خا�صة باملو�صوع، مت تكليفها مبتابعة هذه االأحكام، 

فيها وزارة العمل والت�صللغيل وال�صللمان االجتماعي، وزارة 

العدل، وزارة ال�صللناعة اآنذاك، و�صللمت يف ع�صويتها اأي�صا 

ممثللا عللن نقابة لاحتللاد العام للعمللال اجلزائريللني، وممثا 

عللن اأرباب العمل، هللذه  اللجنة، قدمت اإح�صللائيات من 

1999 اإىل غاية 2011، حيث مت تنفيذ 81.93 من جمموع 
االأحكام والقرارات التي كانت معرو�صة على اللجنة وفيها 

اإ�صكاالت، وعددها كان 3665 حالة، وردت اإىل هذه اللجنة 

مل�صاعدة الق�صاء على تنفيذها، طبعا اأتذكر اأنه و�صلت ن�صبة 

التنفيذ اآنذاك يف 2011، 81.93 %.

وا�صللتنادا اإىل ما�صللبق ذكره، فاإن عدم تنفيذ القليل من 

االأحللكام الق�صللائية، يرجع اإىل اأ�صللباب اأخللرى قد جتعل 

التنفيذ م�صللتحيا، لهللذا فاإن االإ�صللاحات العميقة التي 

�صادقتم عليها يف خمطط العمل الذي ت�صمنها، �صتم�س هذا 

املو�صللوع اأي�صا، الأن يف بع�س االأحيان عندما يكون منطوق 

احلكللم غري وا�صللح، قد يرتتب عنلله اإ�صللكال يف التنفيذ؛ 

وبالتللايل يتاأخللر التنفيذ، وعليه فمن خال االإ�صللاحات 

العميقللة التي هللي مدرجللة االآن يف برنامللج فخامة رئي�س 

اجلمهوريللة، ومبوجب خمطط عمل احلكومللة لتنفيذ برنامج 

فخامة رئي�للس اجلمهورية، �صللنعمق االإ�صللاحات يف هذا 

املجال، واأنا معكم يف الطرح، يف م�صداقية الق�صاء والهدف 

االأ�صا�صي لنا جميعا هو م�صداقية ال�صلطة الق�صائية ويرتتب 

عنها تنفيللذ االأحكام الق�صللائية التي ت�صللدر عنها، مبعنى 

اأن امل�صللاألة هامة جدا، و�صللنعمل -اإن �صاء اهلل -مع اجلميع 
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للو�صول اإىل تنفيذ كل القرارات واالأحكام التي ت�صدر عن 

الق�صاء، وفقا للقانون، وقد قطعنا �صوطا كبريا يف هذا املجال 

فاأ�صكركم جزيل ال�صكر على كرم االإ�صغاء.

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

بوزيد بدعيدة هل لديه تعقيب على م�صمون رد ال�صيد الوزير؟

ال�سيد بوزيد بدعيدة: �صكرا �صيدي الرئي�س.

اأ�صللكر ال�صلليد معايل وزير العدل، حافللظ االأختام على 

هذه االإج�بة التي اأح�ط به� - تقريب� - بكل املو�صوع، طبع� 

هو حتدث عن االإجراءات التي مت اتباعها من طرف املعنيني 

يف اإباغ واإخطار املح�صر الق�صائي وانتظار املهلة الزمنية وقد 

مت ذلك، وهناك كثري من احلاالت.

معللايل الوزيللر اأعطى 97 % مللن تنفيذ هللذه االأحكام 

الق�صائية، وهذا جيد جدا.

لكللن هنللاك حللاالت جللد �صلليئة، اأ�صللحابها يف حالة 

اجتماعية يرثى لها، الأن هوؤالء النا�س يعانون منذ - تقريبا - 

�صنة 2000، وكمثال على هذا، ما ن�صر على جريدة ال�صروق 

ال�صللادرة اأول اأم�س عن حالة مفتوحة لل�صلليد معايل الوزير 

االأول وال�صلليد معايل وزير العدل، حافظ االأختام وال�صلليد 

وزيللر ال�صللناعة واملناجم، عر�س حالته يف هللذا االإطار، اأي 

م�صمون ما حتدثنا عنه وهي حالة يرثى لها منذ �صنة 2002، 

 ،2008 �صللنة  ويف   2003 يف  اأحللكام  �صللدور  ورغللم 

ورغم التبليغ واالإخطار عن طريق املح�صللر وكذلك النيابة 

ووكاء اجلمهورية املعنيللني اإىل غري ذلك ومطالبته كذلك 

بالتعوي�س، لكن مل يتم تنفيذ هذه االأحكام ل�صالح ال�صيد 

ومل يعد اإىل عمله اأو يتم تعوي�صه.

طبعا، اأنا اأ�صللكر ال�صلليد معايل الوزير واأثق فيه اأ�صد الثقة 

الأنه �صي�صللهر على تنفيذ هذه االأحللكام، وهو يتحدث عن 

م�صداقية العدالة، قال اإنه �صي�صهر على تنفيذ هذه االأحكام، 

ونحن كلنا ثقة كاملة يف ال�صلليد معللايل وزير العدل، حافظ 

االأختللام، ملتابعة هذه االإجراءات وتنفيذها على امل�صللتوى 

املحلللي ومعاجلة م�صللاكل هللوؤالء املواطنني، �صللكرا معايل 

الوزير، وال�صام عليكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليد بوزيد بدعيدة؛ اأظن اأن 

التعقيب يوافق طرح ال�صلليد الوزير واالقتناع حا�صل، نبقى 

دائما يف قطاع العدالة والكلمة لل�صلليد احلاج العايب، نيابة 

عن زميله ال�صيد عبد القادر �صنيني.

ــد القادر  ــن ال�سيد عب ــة ع ــب )نياب ــاج العاي ــد احل ال�سي

�سنيني(: ب�صللم اهلل الرحمن الرحيم، وال�صللاة وال�صللام 

اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�س جمل�س االأمة املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة،

زمياتي، زمائي،

اأيها احل�صور الكرمي،

اأت�صرف بطرح ال�صوؤال ال�صفوي التايل، على ال�صيد معايل 

وزير العدل، حافظ االأختام، هذا ن�صه:

حللاالت الطاق ظاهللرة اجتماعية تفاقمت يف ع�صللرنا 

هذا، ومن االأ�صباب امل�صجعة االأحكام الق�صائية التي ترغم 

الزوج على توفري ال�صللكن والنفقة على االأبناء، مهما كانت 

و�صعيته املادية.

غالبا ما ي�صجن الزوج لعدم ت�صديد النفقة، وبالتايل نحن 

عاقبنا يف اآن واحد االأب واالأبناء واأن�صاأنا عبئا للدولة ب�صجن 

املق�صر.

�صوؤايل هو كالتايل:

يف ظل قانون حماية وم�صاعدة املراأة املطلقة، ملاذا ال تراعي 

العدال��ة احل�لة املدنية لكل �ص��خ�ض مته��م ب�الإفراط، قبل 

اإ�صللدار احلكم وزرع ثقافة االجتهاد لدى الق�صللاة، خا�صة 

وكاء اجلمهورية الذي اأ�صللبح دورهم تع�صللري االأمور بدل 

تي�صريها؟ و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليد احلللاج العايب؛ الكلمة 

لل�صيد وزير العدل، حافظ االأختام.

ــدل، حافظ الأختام: �صللكرا لل�صلليد  ــر الع ــد وزي ال�سي

الرئي�س املحرتم.

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

يطيب يل اأن اأ�صللكر ال�صيد ع�صللو جمل�س االأمة املحرتم 

واأي�صا من اأناب عنه يف طرحه هذا ال�صوؤال ال�صفوي والذي 

ي�ص��مح يل يف هذه املن��ص��بة اأن اأو�ص��ح بع�ض النق�ط، فيم� 

يتعلق مبو�صوع النفقة واحلكم على الزوج بها.

معروف اأن الهللدف من املنظومة القانونية التي و�صللعها 
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امل�صللرع اجلزائري الذي هو الربملللان بغرفتيه، حلالة الطاق 

فيمللا يتعلللق بالنفقة وتوفري امل�صللكن لاأطفللال، هو حماية 

حقوق االأطفال من االآثار الناجمة عن فك الرابطة الزوجية، 

واحلفللاظ على ا�صللتقرارهم املادي واملعنللوي بعد الطاق، 

عندما يقع الطاق.

لذلك، فا ميكن باأي حال مللن االأحوال، اأن نعترب هذه 

احلماية �صللببا - كمللا يروج من هنا وهناك - م�صللجعا على 

الطاق.

وتبعا، وحتقيقا لهذه االأهداف التي �صللطرها امل�صللرع، فاإن 

مهمة وكيل اجلمهورية وقا�صللي �صوؤون االأ�صرة، هي تطبيق 

االأحللكام القانونية التي اأقرها امل�صللرع ولي�س التع�صللري يف 

االإجراءات اإطاقا، مثلما ورد يف ال�صوؤال، وكيل اجلمهورية 

ال يع�صر اإطاقا، وقا�صي االأحوال ال�صخ�صية اأو �صوؤون االأ�صرة 

-كما ي�صمى االآن يف قانون االإجراءات - هدفه اأن ي�صل اإىل 

تنفيذ احلكم - هذه التللي كّنا نتكلم عنها منذ دقائق- فهو 

يلجاأ اإىل تنفيذ احلكم، حتللى ال يكون هناك تعار�س، ترون 

كيللف ينظر املجتمع مللن زاوية اإىل تنفيللذ احلكم ووجوب 

تنفيذه، ومن زاوية اأخرى اإىل عدم التنفيذ اأو التنفيذ بطرق 

اأخللرى! املجتمع فيه اآراء، لكن الذي يحكم يف االأخري هي 

االلتزامات القانونية املفرو�صللة يف هذه الق�صللية التي �صنها 

امل�صللرع على الوالد، مبوجب احلكم الق�صللائي، حيث تعد 

النفقة من اأهم واجباته جتاه اأبنائه وهي واجبة �صللرعا وقانونا 

لفائللدة اأبنائلله الق�صللر والعاجزيللن عن الك�صللب، وهي 

ت�صللمل -كما هو معللروف - الغذاء والك�صللوة والعاج 

وال�صللكن اأو اأجرته وما يعترب من ال�صروريات يف العرف 

والعادة؛ هذا ما ن�صت عليه املادة بو�صوح، يعني، �صيئا ما، 

قيدت القا�صللي وهذا ح�صب اأعراف املجتمع، هذا ماجاء 

يف املادة 78 من قانون االأ�صللرة.

واإ�صللافة اإىل ذلللك، فللاإن واجب النفقة قائللم على عاتق 

االأب، بغ�للس النظللر عن قيام الرابطللة الزوجية، لي�س فقط 

يف حالة الطللاق، بغ�س النظر عن قيللام الرابطة الزوجية 

اأو عدمها طبقا للمادة 75 من قانون االأ�صللرة، �صواء اأ�صندت 

احل�صللانة اإليلله بعد الطاق اأو اأ�صللندت اإىل غللريه، اأي اإىل 

املطلقة.

كما اأن هذه االلتزامات املفرو�صللة على الوالد، لي�صللت 

معاقبللة للله مبوجب حكللم ق�صللائي، مثلما يخطللر يف ذهن 

الكثريين، لذلك فاإن جميع االأحكام الق�صائية التي تق�صي 

بالنفقللة، يراعي القا�صللي يف تقديرها حللال كل من االأب 

الذي يحكم عليه، ورمبا هذا هو امل�صللار اإليه اأو املق�صللود من 

ال�صللوؤال، فاحلالة املدنية هي احلالة االجتماعية، واأعتقد اأنه 

يق�صللد بها حالة ال�صللخ�س االجتماعية، فالن�س وا�صح يف 

املادة 79 من قانون االأ�صللرة، التي توجب على القا�صللي اأن 

يراعللي يف تقديرها حال كل مللن االأب الذي يحكم عليه 

واالإبن الذي يحكم له بها وظروف املعي�صللة ال�صللائدة وقت 

احلكم، هذا ما ن�صت عليه املادة بو�صوح.

امل�صللكل املوجللود االآن عوي�للس، لذا ففي حالللة امتناع 

االأب مللن دفللع النفقة، فيجب التو�صلليح، فالللزوج يعاقب 

عند رف�صلله دفع النفقة حللال قدرته على ذلك اأي قادر ومل 

يدفع، وهذا ما يت�صللح جليا من اأحكام املادة 331 من قانون 

العقوبات، املعدل واملتمم، التي ن�صت على االإع�صار الناجت 

عن �صللوء ال�صلللوك - واملحامون يعرفون ذلك - اأو ك�صل 

اأو �صللكر، مثا االأب كل يوم يف حالة �صللكر وعندما يطلب 

منه ت�صديد النفقة الأبنائه ميتنع ويقول: »لي�س لدي مال، اأنا 

رجل مع�صللر« املادة وا�صحة وهي 331 من قانون العقوبات، 

تبني اأن االإع�صار الناجت عن �صوء ال�صلوك اأو ك�صل اأو �صكر 

املدين، اليعد عذرا مقبوال من املدين، يف هذه احلال، يقوم 

وكيللل اجلمهورية با�صللتدعاء العني املحكللوم عليه بالنفقة                  

- طبعا، هذه حاالت نعرفها يف الواقع من خال املمار�صة - يف 

حالة االمتناع، يوجه له عن طريق املح�صر الق�صائي اإنذارا، 

علما اأن الزوجة املطلقة �صبق اأن رفعت �صكوى �صد طليقها، 

وفقا لاإجراءات، قلت ي�صتدعيه ويحاول معه: »يا�صيد اأنت 

مديللن بنفقة الأبنائللك، نعطيك اأجا مدتلله 15 يوما لكي 

تدفللع النفقة الأبنائك، وعندما ميتنع، نعطيه اأجا ثم ال يدفع 

النفقة، وبالتايل فللاإن وكيل اجلمهورية ملزم، الأنه ميثل احلق 

العللام، باأن يحرك الدعوى العمومية، واأقولها بكل و�صللوح 

لي�للس لنا ما نخفيلله واملجتمع يعرف ذلك، كون اجلل�صللات 

علنية، وكيل اجلمهورية، النيابللة غالبا، عندما تعطي اأجا، 

واأجللا ثم اأجللا، تلجاأ اإىل حللاالت التلّب�للس، الإيداعه يف 

احلب�س، ويف كثري من االأحيان، يف خال 15 يوما اأو اأ�صبوع، 

يدفع النفقة، ثم بعد ذلك ي�صل احلكم بوقف التنفيذ، لكن 

كل مايقوم به وكيل اجلمهورية يف هذا املجال، على م�صتوى 

املمار�صة، هو الو�صول اإىل اإلزام املدين بدفع النفقة الأبنائه.

اأنتللم تعلمللون اأن االإ�صللكال يف عموملله، مت حللله وفقللا 

لتعليمللات رئي�س اجلمهورية، مبنا�صللبة اإحيللاء اليوم العاملي 
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للمراأة يف مار�س املا�صللي، اإذ اأمر احلكومة باإن�صاء �صندوق، 

حلل بع�س االإ�صكاالت املتعلقة بعدم دفع النفقة.

احلكومة قامت باإعداد امل�صللروع، هو االآن على م�صللتوى 

الربملان، �صللتكون لنا فر�صة - اإن �صاء اهلل - اأمامكم لعر�صه 

بعد مناق�صته وامل�صادقة عليه من قبل الربملان.

اإذن، هذه هي النق�ط التي اأردت اأن اأو�ص��حه� ب�لن�ص��بة 

لهذا االإ�ص��ك�ل، اأو ب�لن�صبة للنق�ط التي وردت يف ال�صوؤال، 

فوكاء اجلمهورية، النيابة؛ واأنا باملنا�صللبة اأنتهز هذه الفر�صة 

مع ال�صلليدات وال�صللادة اأع�صللاء جمل�س االأمللة املحرتمني 

وال�صيد رئي�س جمل�س االأمة املحرتم، الأقول اإن اإ�صاحات 

عميقة -كما الحظتم - �صتكون بالن�صبة للنيابة، واإ�صاحات 

عميقة �صتكون مدرجة الإ�صاح العدالة.

بالتايل، فتحريك ومبا�صللرة الدعللوى العمومية، مبا يوؤدي 

اإىل التطبيق ال�صللارم لقوانللني اجلمهورية يف كل املجاالت، 

واملحافظة على حقوق املواطن، وحقوق املتقا�صللي واحرتام 

قرينة الرباءة الأن اأ�صا�س هذه املوا�صيع الهامة التي هي االآن 

تثللري اإثارة حتى على امل�صللتوى الدويل، �صللنتطرق اإليها اإن 

�صاء اهلل، يف االإ�صاحات املدرجة يف هذا املجال.

اأ�صللكركم ال�صلليد الرئي�س واأ�صللكر ال�صلليدات وال�صادة 

اأع�صاء جمل�س االأمة وال�صادة احلا�صرين على كرم االإ�صغاء.

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

احلللاج العايللب.. بل يبدو اأن ال�صلليد العايب - باإ�صللارات 

وا�صحة - اليريد التعقيب واأن ال�صيد الوزير قد اأقنعه برده.

ننتقللل اإىل قطاع الرتبيللة الوطنية، والكلمة لل�صلليد عبد 

القادر �صنيني.

ال�سيد عبد القادر �سنيني: �صيدي الرئي�س املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة الوزراء،

زمياتي، زمائي،

رجال ال�صحافة،

ال�صام عليكم.

�صوؤال �صفوي اإىل معايل وزيرة الرتبية الوطنية:

ال�صيدة الوزيرة،

ال ينكللر اإال جاحد املجهود املبذول مللن طرفكم لقطاع 

الرتبية؛ اإخا�صكم وتفانيكم، ماهو اإال دليل على اإ�صراركم 

لرفع م�صللتوى التعليم اإىل امل�صللف االأعلى ل�صنع االأجيال 

القادمة، بعدما �صهدت تدهورا يف ال�صنوات الفارطة.

لكن - ال�صلليدة الوزيرة - هذا ال يتحقللق اإال بعد تظافر 

اجلهود، بداية من املعلم وحت�صي�س املجتمع املدين عن طريق 

جمعيات اأولياء التاميذ.

�صوؤايل هو كالتايل:

- بعدمللا الحظنا اأن بع�للس املعلمني اأ�صللبحوا اأداة قمع 

والتخلي عن ال�صللمري املهني وممار�صللة اأن�صللطة اأخرى، هل 

لديكم اأجهزة كافية ملراقبة من يخل بواجبه؟

- جمعيات اأوليللاء التاميذ غالبا مفقودة ب�صللبب عدم 

االعتماد، اأو هي �صللكلية، ملاذا ال تقوم م�صللاحلكم بتن�صيط 

اجلمعيات وحتميلها امل�صوؤولية معكم؟

�صكرا لكم ال�صيدة الوزيرة وللجميع.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد القادر �صنيني؛ الكلمة 

االآن لل�صيدة وزيرة الرتبية الوطنية، فلتتف�صل م�صكورة.

ال�سيدة وزيرة الرتبية الوطنية:

ال�صيد الرئي�س،

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

�صباح اخلري عليكم.

اأ�صكر ال�صلليد عبد القادر �صللنيني على اهتمامه ب�صوؤون 

الرتبيللة والتعليللم، اأمتنى فقللط اأن اأمتكن مللن االإجابة على 

االأ�صئلة املتفرعة يف وقت حمدد.

ردا على �صللوؤالكم االأول، الذي يت�صللمن �صللقني: مهام 

املدر�س والو�صائل املتوفرة ملراقبته.

اإ�صمحوا يل بالقول، اإننا نعترب املعلم مربيا بالدرجة االأوىل، 

حيللث يحللدد القانللون مهامه كما يلللي: يكلف االأ�صللتاذ 

برتبية التاميللذ وتعليمهم من النواحللي الفكرية واخللقية 

واملدنية والبدنية وتلقينهم ا�صللتعمال تكنولوجيات االإعام 

واالت�صللال وتقييم عملهللم، ومع ذلك، فنحللن ال ننفي اأن 

هناك ت�صرفات ال م�صوؤولة، يقوم بها بع�س املعلمني من حني 

الآخر، ولكن كم عدد هوؤالء؟ اأقولها �صراحة، يبقى عددهم 

�صللئيا، اإن اأغلب االأ�صللاتذة يقومون مبهامهم بجدية، ورغم 

اأن هذه احلاالت تبقى معزولللة، لدينا اأجهزة مائمة ملراقبة 

كل من يخل بواجبه.

اإن اأول جهللاز للمراقبة، هو اإدارة املوؤ�ص�صللة التي ت�صللعر 

جميع اأع�صللاء اجلماعة الرتبوية بحقوقهللم وواجباتهم، كما 
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تعمللل على متابعللة مدى تطبيقهللا ميدانيا وتقللوم بتذكري 

الغافلللني، كلما دعت ال�صللرورة اإىل ذلللك، وعند حدوث 

متاطل اأو رف�س، تر�صل تقريرا مف�صا للو�صاية مبديرية الرتبية 

التللي بدورها تتخذ االإجراءات الازمة، ميكن اأن توؤدي اإىل 

مثللول املعنيني اأمللام جلان جمال�للس التاأديب التي ت�صلللط 

العقوبة املنا�صبة، قيا�صا، واالأخطاء املهنية املرتكبة.

كما ميكن اأن ت�صل هذه العقوبة اإىل درجة العزل النهائي 

من العمل، العقوبة من الدرجة الرابعة.

وهناك كذلللك جهاز املراقبة الثاين ويتمثللل يف الزيارات 

الدورية واملنظمة لهيئة التفتي�س التي ت�صهر، اإىل جانب التكوين 

والتقومي، على امتثال كل املعلمني واالأ�صاتذة للقوانني.

ويف حالة ما ياحظون اأّي اختال يف ت�صرفاتهم، يتخذون 

االإجللراءات القانونيللة، الردعيللة الازمة، ولكللن قبل هذا 

وذاك اأرى اأنه من ال�صللروري اأخلقة مهنللة الرتبية، ليكونوا 

قللدوة ومثاال يحتذى به يف جميع ت�صللرفاتهم؛ لذلك نحن 

ب�صللدد التفكري ب�صاأن اإعداد ميثاق اأخاقيات مهنة الرتبية، 

ولكن ماذا يقول الت�صللريع يف حالة ممار�صللة املعلمني اأن�صطة 

اأخرى، خارج مهامهم الر�صللمية، فاإن الت�صللريع وا�صح بهذا 

اخل�صللو�س، حيث تن�للس املادة 43 من القانون االأ�صا�صللي 

العللام للوظيف العمومي على مايلي: »يخ�صلل�س املوظفون 

كل ن�صاطهم املهني للمهام التي اأ�صندت اإليهم، وال ميكنهم 

مم�ر�صة ن�ص�ط مربح يف اإط�ر خ��ض مهم� ك�ن نوعه.

غري اأنه يرخ�س للموظفني ممار�صة مهام التكوين اأو التعليم 

اأو البحث كن�ص���ط ث�نوي، �ص��من ال�ص��روط وفق كيفي�ت 

حتللدد عن طريق التنظيم، كما ميكنهم اأي�صللا اإنتاج االأعمال 

العلمية، اأو االأدبية اأو الفنية«.

كمللا اأن الن�صللو�س التنظيميللة والت�صللريعية املطبقة يف 

قطاع الرتبية، خا�صللة القانون التوجيهي للرتبية الوطنية متنع 

العقاب البللدين وكل اأ�صللكال العنف املعنوي واالإ�صللاءة 

يف املوؤ�ص�صللات الرتبوية، ويتعر�للس املخالفون الأحكام هذه 

املادة لعقوبللات اإدارية، دون االإخال باملتابعات الق�صللائية 

)املادة 21( وهذا يقودين اإىل �صللوؤالكم الثاين الذي يتعلق 

بجمعيات اأولياء التاميذ.

اإن جمعيللات اأولياء التاميذ -كما تعلمون-تخ�صللع يف 

تاأ�صي�صللها واعتمادها وممار�صللة ن�صللاطها اإىل اأحكام القانون 

رقم 12-06، املتعلق باجلمعيات، الذي ت�صللمنت اأحكامه 

ال�ص��روط الواج��ب توفره��� يف اأع�ص���ء املوؤ�ص�ص���ت لكل 

اجلمعيات ومراحل تاأ�صي�صللها والهيئات التي يرجع لها قرار 

اعتمادها.

اإن اأولياء التاميذ اأع�صاء يف اجلماعة الرتبوية واإن جمعية 

اأولياء التاميذ تهدف اإىل املحافظة على م�صلللحة االأطفال 

وامل�ص�همة يف توفري ال�صروط ال�صرورية لنج�حهم وازده�رهم، 

�صللحيح اأن عدد جمعيات اأولياء التاميذ املعتمدة �صئيل، 

وهو اأمر يوؤ�صفنا، ولكن مايجب اأن تعرفوه، هو اأنه يوجد حاليا 

منظمتللان متثان اأوليللاء التاميذ على امل�صللتوى الوطني: 

الفيدراليللة الوطنيللة جلمعيللات اأوليللاء التاميللذ واالحتاد 

الوطني الأولياء التاميذ املن�صاأ حديثا.

اإن وزارة الرتبية الوطنية مل تتوقف عن حت�صللي�س االأولياء 

ب�صللرورة اإن�صللاء جمعياتهللم وتعميمها يف كل املوؤ�ص�صللات 

الرتبوية، نظرا ملا لها من دور فعال، ولكن يف امليدان، ناحظ 

بع�س الرتدد:

- مللن جانللب االأولياء: منهللم من يريد اإن�صللاء جمعية، 

لكنهم اليعرفون كيف.

- مللن جانللب املديريللن الذيللن ال يتحم�صللون كثللريا 

الإن�صللاء هذه اجلمعيات، خوفا من تدخلها يف كيفية ت�صلليري 

موؤ�ص�صاتهم.

اإن موقللف كل طللرف منهمللا يرجع اإىل جهللل القانون، 

لذلللك يجب اأن تنظم حمات حت�صي�صللية يف هذا ال�صللاأن 

على امل�صتوى املحلي.

فمن ال�صروري اإقامة �صراكة فعالة بني املدر�صة واالأولياء، 

مما ي�صاهم يف تهيئة الظروف املواتية الزدهار التاميذ وتنمية 

�صخ�صيتهم.

اأرجللو اأن تكون هذه االأجوبة قد اأوفت بالغر�س املطلوب 

و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليد الوزيرة؛ الكلمة جمددا 

لل�صيد عبد القادر �صنيني اإن هو اأراد التعقيب، تف�صل.

ال�سيد عبد القادر �سنيني: �صكرا �صيدي الرئي�س.

ال�صلليدة الوزيللرة على كل حللال ردك مقبللول ومفهوم، 

ولكن ملللا تقدمت بهذا ال�صللوؤال بال�صللبط، لي�س فقط من 

اأجل ال�صللمع، ولكن نظللرت والحظت بحكللم مهنتي اأن 

التالميذ قد اأ�صيبوا بح�الت اإحب�ط وانغالق على النف�ض، 

التلميللذ يعزل، ولذا فهي لي�صللت حالة منفردة، فلما نخرج 
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من العا�صللمة اأو املدن الكربى جند هذه الظاهرة متف�صللية، 

املعلمللون يت�صللرفون – ال اأقللول كلهم – ولكللن البع�س 

يت�صللفون بعنف حتى ت�صللببوا يف اإ�صللابة اأبنائنللا باأمرا�س 

كثرية، خ��ص��ة ح���الت االإحب�ط، لذا اأن��� األفت نظركم اأن 

يكون هوؤالء املفت�صللون - الذين ال نراهللم يف احلقيقة - يف 

امليللدان، اأ�صللمع مبفت�س ياأتللي لرتقية معلم اأو لعللدم ترقيته 

فقط، بودنللا اأن يكون املفت�س يجول يف املدار�س، لي�س فقط 

للرتقيللة ولكن للمراقبة الفعليللة، هذا من جهة، ويف جممل 

كامللي كل هذا ن�صللتطيع اأن نتفاداه عللن طريق جمعيات 

اأوليللاء التاميذ، واأنتم اأ�صللرمت اإىل نقطة مهمة وهو اأن اأغلب 

مديللري املدار�س ال يريدون اجلمعيللات، ال يريدونها الأنهم 

يللرون اأن هاتلله اجلمعيات هللي اأداة ملراقبللة عملهم، ولكن 

ال�صيدة الوزيرة الحظنا واأعطيك مثاال: كانت هناك ثانوية، 

فيها جمعية اأولياء التاميذ اأقوياء، تلك ال�صنة كان م�صتوى 

البكالوريا عاليا بن�صللبة 76 %، نف�س الثانوية اأ�صبحت االآن  

- الأننا نراقب الو�صللع - ن�صللبة النجاح فيها التفوق 27 % 

ولللذا فللاإن دور جمعيات اأوليللاء التاميذ مهم، �صللواء من 

حيث امل�صللاعدة املعنوية للتلميذ اأو غالبا امل�صللاعدة املادية 

للتلميللذ، وكذلك هي ت�صللهل لكم االأعمللال، فهي العني 

الب�صللرية على م�صتوى القاعدة، ولذا اأمتنى اأن تاأخذوا بعني 

االعتبار هذه التو�صيات، و�صكرا لكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد القادر �صنيني؛ الكلمة 

لك ال�صيدة الوزيرة.

ــدة الوزيرة: �صللكرا لل�صلليد �صللنيني؛ مللا ميكنني  ال�سي

اأن اأ�صلليفه هو اأن االأ�صللتاذ منوذج، مبا اأن عنده �صلللطة على 

التاميذ واالآن عدد االأ�صللاتذة كبري جدا واأ�صتطيع اأن اأقول 

اإن اأغلبيتهللم 70 % هم اأقل من 45 �صللنة، ويف امل�صللتقبل 

معللدل االأعمار �صللينخف�س اأكرث، وهذا يطرح م�صللاألة قوية 

وهي م�صللاألة التكويللن يف امليدان، لي�س فقللط فيما يخ�س 

القانون ولكن فيما يخ�س م�صللاألة االأخاقيات وال�صلللوك، 

ال�صلللوك ميلي واالأخاقيات تو�صللي، اإذن يجللب مراجعة 

اإ�صللكالية التكوين لاأ�صاتذة واملفت�صني -كما قلت - ولكن 

يف كل االأ�صاك.

اأ�صللتطيع اأن اأقول لك يف هذا العام �صلليتم تكوين 550 

األف موظف تقريبا يف قطاع الرتبية الوطنية، نبداأ باالأ�صاتذة 

يف �صلللك االبتدائي، مبا اأن هذا ال�صلك االإجباري له اأهمية 

كبرية -كما قال ال�صيد الع�صو من قبل - واأ�صتطيع اأن اأقول 

اإن هناك م�صللكلة يف املوؤ�ص�صللات، م�صللكلة مدير املوؤ�ص�صة، 

تكلمت واأعطيت مثاال،  انخفا�س الن�صبة املئوية يف النجاح، 

اإن الذي ي�صللاهم يف حت�صني االأمور داخل املوؤ�ص�صة هو مدير 

املوؤ�ص�صة، ولكن نحن االآن اأمام م�صاكل تتعلق بل 03 نق�ط: 

م�صللكلة مكانة مدير املوؤ�ص�صللة، م�صكلة الت�صلليري، وم�صكلة 

االإلزام.

حتتاج الرتبية االآن اإىل ت�صامن قوي، التزام قوي، اإذا اأردنا 

اأن نح�صن االأمور؛ وبالن�صبة جلمعية االأولياء دورها اليقت�صر 

على االإ�صللراف فقللط، الرقابة موجودة بكللرثة، ولكن نحن 

نحتللاج اإىل االلتزام واأنللا اأتلقى عدة برقيللات ملحقة حول 

و�صعية املوؤ�ص�صات.

ولكنني اأت�صاءل: ياترى اأال ميكن اأن تكون هناك عمليات 

تطوعيللة من طرف االأولياء ومن االأ�صللاتذة؟ البد اأن نخلق 

جوا �صللواء من طرف املدراء اأو االأ�صللاتذة اأو االأولياء هدفه 

خدمة التلميذ، ياأتي �صخ�س يقول لك الزجاج انك�صر هذه 

ال�صللنة، هذا دور البلديات، وال�صلليانة يف املوؤ�ص�صات ترجع 

اإىل البلدية، ولكن نحن نعرف اأن م�صللاألة توفري الو�صائل يف 

هذه البلديات ميزانيا غري مت�صاوية، نحتاج اأمواال ولكن هذه 

كذلك غري كافية، نحتاج االآن واملدر�صللة حتتاج ال�صرتجاع 

الثقللة مابينها وبني حميطها واملجتمع، البد من التزام وطني 

لتح�صني اأمور املدر�صة.

ال�سيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليدة الوزيرة؛ نبقى دائما يف 

قطاع الرتبية الوطنية والكلمة لل�صلليد حممد نوا�صللر لطرح 

�صوؤاله ال�صفوي.

ال�سيد حممد نوا�سر: �صللكرا �صلليدي الرئي�س؛ ب�صم 

اهلل الرحمللن الرحيم وال�صللاة وال�صللام على اأ�صللرف 

املر�صلللني.

ال�صيد الرئي�س،

الطاقم احلكومي،

زمياتي، زمائي،

اأ�صرة االإعام،

اجلمع الكرمي،

ال�صام عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.



15

الدورة اخلريفية  2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 4

اخلمي�ص 29 ذو احلجة  1435                                    املوافق 23 اأكتوبر  2014

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

من القانون الع�صللوي رقللم 99 – 02، املوؤرخ يف 08 مار�س 

�صللنة 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صللعبي الوطني 

وجمل�س االأمة، وعملهمللا، وكذا العاقات الوظيفية بينهما 

وبللني احلكومللة، واملادة 76 مللن النظام الداخلللي ملجل�س 

االأمة، ي�صللرفني اأن اأتوجه اإىل �صلليادتكم املحرتمة، ال�صيدة 

معايل وزيرة الرتبية، بال�صوؤال ال�صفوي التايل:

نظرا للنق�س الفادح يف معلمي اللغة االأجنبية »الفرن�صية« 

يف واليات اأق�صى اجلنوب، خا�صة والية مترنا�صت.

وكمللا تعلمللون - معللايل ال�صلليدة الوزيرة - فللاإن اللغة 

الفرن�صية هي اللغة االأجنبية املعمول بها وطنيا، وهذا النق�س 

يف التاأطري يف حق تاميذ اأق�صى اجلنوب، يعود عليهم �صلبا 

يف درا�صاتهم االبتدائية، املتو�صطة، الثانوية وحتى اجلامعية.

ال�صللوؤال: ماهي االإجراءات املتخذة ل�صللد هذا الفراغ، 

الذي اأ�صللبح م�صللكا ال حتمد عقبللاه؟ �صللكرا على كرم 

االإ�صغاء.

ال�سيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليد حممد نوا�صر؛ الكلمة 

االآن لل�صيدة وزيرة الرتبية الوطنية.

ال�سيدة وزيرة الرتبية الوطنية: 

�صيدي الرئي�س،

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

حتية جمددة وبعد؛

�صكرا لع�صو جمل�س االأمة املحرتم، ال�صيد حممد نوا�صر، 

على االهتمام الذي يوليه لقطاع الرتبية ب�صللفة عامة وعلى 

ان�صللغاله بتدري�س اللغة الفرن�صية، يف والية مترنا�صت ب�صفة 

خا�صة.

بداية، ينبغي التو�صيح اأن اإ�صكالية تدري�س اللغة الفرن�صية 

بالواليللة، تهم فقللط بع�س املناطق النائية، التي �صللجلنا بها 

عزوفللا من قبل الناجحني يف م�صللابقة التوظيللف، واأغلبهم 

ن�صاء، عند االلتحاق بها، ب�صبب عدم توفر ال�صكن اأ�صا�صا.

 بتوفري ال�صكن 
ّ
رغم اأن برنامج فخامة رئي�س اجلمهورية يقر

البيداغوجي بهللذه املناطق، ومع ذلك فاإن عدد املنا�صللب 

ال�صللاغرة يبقى �صللئيا، حيث يبلغ عددها بالن�صبة جلميع 

االأطوار التعليمية وعلى م�صللتوى الوالية 10 منا�صب، 08 

يف االبتدائللي، 01 يف املتو�صللط و01 يف الثانوي وذلك من 

جمموع 368 من�صللبا خم�ص�صا لتدري�س اللغة الفرن�صية عرب 

الوالية.

اإن ال�صغور يف منا�صللب اللغة الفرن�صية يخ�س، مبعدالت 

�صللئيلة جللدا، بلديات: مترنا�صللت 05 منا�صللب �صللاغرة، 

تنزواتني 03 منا�صللب �صللاغرة يف االأطوار الثاثة، وكذلك 

اإدل�س وتدروك، من�صللب واحد �صاغر لكل منهما يف الطور 

االبتدائي.

واإن كان عدد التاميذ الذين ال ي�صللتفيدون من درو�س 

اللغة الفرن�صللية قليا جدا، على �صوء االأرقام التي قدمتها 

لكم، اأوؤكد لكم اأننا ناأخذ هذه امل�صللكلة على حممل اجلّد، 

حيث �صللنحر�س علللى اأال يبقللى تلميذ واحللد دون اأخذ 

درو�للس يف هذه املادة، على غرار املللواد التعليمية االأخرى، 

واإن اقت�صللى االأمللر اللجوء اإىل التعاقد، ومهمللا كان االأمر، 

فاإننا �صن�صللعى مللن اأجل اإيجاد بدائللل، متّكن من احلد من 

هذه الظاهرة، وقد مت ال�صللروع يف تن�صلليب جلنة تفكري على 

م�صللتوى مديريللة الرتبيللة بالواليللة، تتكون مللن الفاعلني 

املحليللني لدرا�صللة كل االقرتاحات املو�صللوعية، من اأجل 

حت�صني تدري�س اللغة الفرن�صية يف الوالية، مع و�صع حتفيزات 

يتكفل بها ال�صيد وايل الوالية.

وحتللى اأطمئنكم اأكللرث، اأقول لكم اإن 690 مدر�صللا يف 

اللغة الفرن�صللية �صللتتخرج من املدار�س العليا لاأ�صاتذة يف 

ال�صللنة املقبلة: 317 اأ�صللتاذا يف املدر�صللة االبتدائية، 184 

اأ�صتاذا يف التعليم املتو�صط، 189 اأ�صتاذا يف التعليم الثانوي، 

مما �صي�صاهم يف تعزيز عدد اأ�صاتذة اللغة الفرن�صية.

مللن جانللب اآخللر، جتللدر االإ�صللارة اإىل اأن وزارة الرتبية 

الوطنيللة، �صت�صللرع يف بث درو�س تلفزيونيللة لفائدة تاميذ 

اأق�صام االمتحانات.

واإن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، �صلليفتح 

موقعه لتاميذ الق�صللم النهائي، يف واليات اأق�صى اجلنوب، 

ب�صكل ح�صري، وذلك لل�صللنة الثالثة على التوايل، ابتداء 

من �صللهر جانفي، حيث �صلليكون باإمكان هللوؤالء التاميذ 

االطللاع عرب �صللبكة االأنرتنللت، على جميللع الدرو�س يف 

خمتلف املواد التعليمية.

اإن كل هللذه االإجللراءات مللن �صللاأنها، حل امل�صللكلة، 

ويبقى من ال�صللروري اإقامللة نظام تن�صلليقي وتكاملي فيما 

بني الواليات، لتوجيه الفائ�س من املدّر�صللني يف الوالية اإىل 

واليات جماورة، وتخطيط التكوين على م�صللتوى املدار�س 
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العليا لاأ�صاتذة واجلامعات، وال�صيما بع�س املراكز اجلامعية، 

كما هو ال�صللاأن يف م�صيلة، ال�صلللف وب�صكرة التي يوجد بها 

فروع لتعليم اللغة الفرن�صللية، مما ي�صمح بتلبية االحتياجات 

يف كل مناطق الوطن، بكيفيات م�صخ�صة و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليدة الوزيرة؛ اأعود فاأ�صللاأل 

ال�صيد حممد نوا�صر هل يريد التعقيب؟ الكلمة لك.

ال�سيد حممد نوا�سر: �صللكرا لل�صلليد الرئي�س؛ ال�صكر 

مو�صللول لل�صلليدة الوزيرة، لي�س لدي تعقيب، بل تو�صيح 

فقط.

�صلليدي الرئي�س، لقد كانت يل الفر�صة، منذ اأن التقيت 

ال�صلليدة الوزيرة، وذلك منذ يومني، اأثناء زيارة وفد هام من 

الطاقم احلكومي، برئا�صللة ال�صلليد الوزير االأول، والأول مرة 

انتقل 10 اأع�صللاء من الطاقم احلكومللي اإىل بلدية حدودية 

وحينهللا تناق�صللت مطوال مع ال�صلليدة الوزيرة يف املو�صللوع 

حول كل مايهم قطاع الرتبية، وهي على اطاع باملو�صللوع، 

وكان الوعللد بللاأن تتكفللل بللكل النقائ�س، لكننللي اأريد 

-ال�صلليدة الوزيرة - اإبداء تو�صيح وهو اأن امل�صكل لي�س يف 

املنا�صب ال�صاغرة ولكن يف النوعية، الأنه يف بع�س االأحيان 

جند - ل�صللد الفراغ - معلما يف اللغة العربية يوجه اإىل اللغة 

الفرن�صية، وهو ال يفقه منها �صيئا.

�صللكرا لكللم �صلليدتي الوزيللرة؛ متنياتي لللك بالتوفيق 

والنجللاح يف القطللاع وهللو جنللاح الأبنائنا، وبالتللايل جناح 

اجلزائر، �صللكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد نوا�صر؛ الكلمة لك 

ال�صيدة الوزيرة.

ال�سيدة الوزيرة: لدي تو�صيح فقط، فيما يخ�س املنا�صب 

ال�صللاغرة، مللا اأريد قوله هي فعا �صللاغرة، لكللن التاميذ 

ي�صللتفيدون جميعهم من التعليم، الوظيف العمومي اأعطى 

اإمكانية فتح منا�صللب متعاقدين وبالفعل يعترب من اجلانب 

القانللوين اأنه من�صللب �صللاغر ولكن يف حقيقللة امليدان فاإن 

التاميللذ – مللع االإجراء الللذي اتخذ – ميكنهللم متابعة 

الدرو�س من طرف اأ�صللتاذ متعاقد، ولكننا نعمل اليوم على 

اأال يكون خلط بني املواد، و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليدة الوزيرة؛ نبقى دائما يف 

قطللاع الرتبية الوطنية والكلمة لل�صلليد حممود زيدان، نيابة 

عن ال�صيد جمال قيقان.

ال�سيد حممود زيدان )نيابة عن ال�سيد جمال قيقان(: 

ب�صم اهلل وال�صاة وال�صام على ر�صول اهلل.

ال�صيد الرئي�س املحرتم، 

اأع�صاء احلكومة،

زمياتي، زمائي،

اأ�صرة االإعام،

ال�صام عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صوؤايل ال�صفوي اإىل معايل وزيرة الرتبية الوطنية:

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

من القانون الع�صللوي رقللم 99 – 02، املوؤرخ يف 08 مار�س 

�صللنة 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صللعبي الوطني 

وجمل�س االأمة، وعملهمللا، وكذا العاقات الوظيفية بينهما 

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

تعاين املدر�صللة اجلزائرية، خا�صللة يف ال�صنوات االأخرية، 

من ظاهرة يزداد ات�صللاعها �صللنة بعد �صللنة، اأال وهي ظاهرة 

الت�صرب املدر�صي، اأي ترك مقاعد الدرا�صة من طرف بع�س 

التاميذ يف �صللّن مبكرة، دون اإكمال امل�صللوار الدرا�صللي، 

حيللث اأرجللع املخت�صللون هذه الظاهللرة اإىل عللدة عوامل، 

اأبرزها الظروف االجتماعية القا�صللية وتاأثري ال�صارع وو�صائل 

االإعام على هوؤالء التاميذ.

معايل الوزيرة،

اأال تفكللرون - بل نفكر جميعللا - يف اإيجاد عاج مفيد 

لهذه الظاهرة، حتى نعيد لهوؤالء التاميذ حظوظا وموؤهات، 

ت�صللمح لهم بعودة قوية اإىل مافاتهم ونيلهم ل�صهادات علمية 

عالية، واندماجهم يف املجتمع ب�صللورة �صحيحة وم�صاركتهم 

يف عملية التنمية الوطنية، بدال من االنحراف واالندماج يف 

االآفات االجتماعية اخلطرية؟

تقبلللوا مني، معللايل الوزيللرة، فائق التقديللر واالحرتام 

و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليد حممود زيدان؛ الكلمة 

لك ال�صيدة الوزيرة.
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ال�سيدة وزيرة الرتبية الوطنية:

�صيدي الرئي�س،

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

حتية جمددة وبعد؛

�صكرا لع�صو جمل�س االأمة املحرتم، ال�صيد جمال قيقان.

يف البداية، يجب اأن نحدد املفاهيم، ماذا نعني بالت�صرب 

املدر�صي؟

ب، 
ّ
ح�صللب منظمة »يوني�صللكو« ي�صللمل مفهوم الت�صللر

التخلي عن الدرا�صللة واالإعللادة على حد �صللواء، وملا كان 

االأمر كذلك، �صنتطرق على التوايل اإىل م�صاألة التخلي عن 

الدرا�صة، ثم ظاهرة االإعادة.

التخلي عن الدرا�صللة: لقد بلغت ن�صللبة التاميذ الذين 

تركوا الدرا�صللة يف الطور االإلزامي �صللنة )2013 - 2014( 

% يف االبتدائي، و9 % يف املتو�صط.  2.34
بالن�صللبة للتاميذ الذين تركوا الدرا�صللة دون بلوغ �صن 

16 �صنة، ف�إن اإع�دة اإدم�جهم تتم دون �صروط، مبجرد اإبداء 
الرغبللة يف العودة اإىل مقاعد الدرا�صللة، باعتبللار اأن التعليم 

اإجبللاري جلميللع البنات والبنللني، البالغني مللن العمر 06 

�صللنوات اإىل 16 �صللنة كاملة، وميكن متديد مللدة التمدر�س 

االإلزامي ب�صللنتني للتاميذ املعوقني، كلمللا كانت حالتهم 

تللربر ذلك، حيث ت�صللهر الدولة، بالتعاون مللع االآباء، على 

تطبيق هذه االأحكام ويتعر�س االآباء اأو االأولياء ال�صللرعيون 

املخالفللون لهذه االأحكام اإىل دفع غرامللة مالية ترتاوح من 

5000 اإىل 50000 دج، مبوجللب املللادة 12 مللن القانون 
التوجيهي للرتبية وهذا لي�س مطبقا.

اأمللا بالن�صللبة للتاميللذ الذين جتللاوزوا ال�صللن القانونية 

للتمدر�للس االإجبللاري، فللاإن مهمللة التكفل بهللم يتوالها 

خ�صي�صللا الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، وهي 

موؤ�ص�صة عمومية، اأن�صئت لهذا الغر�س.

هذا ف�صللا عن مراكللز التكوين املهني التي اأ�صللبحت 

تقدم التكوينات، حتى ملن لديه م�صتوى الرابعة متو�صط.

اإن االختيار من بني هذه اخليارات املتعددة هو – حتديدا –  

ما يهم اأطفالنا بالدرجة االأوىل.

ومن هنا تظهر اأهمية االإر�صللاد املدر�صي الذي يعترب فعا 

تربويا، يهدف اإىل م�صاعدة كل تلميذ طوال م�صرية الدرا�صة 

على حت�صللري توجيهه، وفقا ال�صللتعداداته وقدراته وتطلعاته، 

لتمكينه -تدريجيا - من بناء م�صللروعه ال�صخ�صي، والقيام 

باختياراته املدر�صية واملهنية عن دراية.

ولكننللا نرى اأن اأف�صللل طريقللة ملعاجلة م�صللاألة العزوف 

املدر�صللي، هو تكوين االأ�صاتذة واملفت�صني، خا�صة يف الطور 

االإلزامي، الأن التكفل البيداغوجي هو اأحد احللول ملعاجلة 

ظاهللرة االأطفال الذيللن يرتكون الدرا�صللة، االأطفال الذين 

يواجهون �صللعوبات يف الدرا�صة، واالأطفال الذين ينق�صهم 

احلما�س.

يجللب اأن نرافق االأ�صللاتذة، حتى جند حللا تربويا لهذه 

الو�صللعية، وحتى يتمكنوا من حتفيز التاميذ، وزيادة على 

التكويللن الذي يعتللرب اأهم احللللول مل�صللاكل التخلي عن 

الدرا�صة، ينبغي التدقيق يف:

- منط تقييم التاميذ.

- طبيعة اختبارات االمتحانات الر�صمية، الوطنية.

- النظام التوجيهي.

ومن جهة اأخرى، فاإن تنمية الن�صاطات الثقافية والريا�صية 

والفنية يف املوؤ�ص�صة الرتبوية، جلعلها ف�صاء حيويا، قد ي�صاعد 

اأي�صا على ازدهار �صخ�صية التاميذ.

كما ينبغي على االأولياء اأن يكونوا اأكرث اإ�صغاء الأطفالنا، 

خا�صللة يف مرحلة املراهقة، هذا دون اأن نن�صى كل عمليات 

الدعم املدر�صي، من توفري املطاعم املدر�صية، ومنحة 3000 

دج، والنقل املدر�صي، وجمانية الكتب املدر�صية، واالأدوات 

املدر�صية، وتوفري االأنظمة الداخلية ون�صف الداخلية.

ثانيا، االإعادة اأو تكرار ال�صللنة: من الوا�صللح اأن من بني 

اأهم امل�صللاكل التللي يعاين منها النظللام الرتبوي اجلزائري، 

هو م�صللكل االإعادة، خا�صللة يف الطور املتو�صط الذي يدفع 

بالتاميللذ اإىل التخلللي عن الدرا�صللة ومن ثللم فهو يغذي 

ظاهرة الت�صرب املدر�صي.

لقد اأظهرت الدرا�صللات التي قمنا بها، اأن ثلث ق�صللم ما 

ي�صتغرقون 13 �صللنة بدال من 9 �صنوات لانتهاء عن الطور 

االإلزامي، حيث بلغت ن�صبة االإعادة خال ال�صنة الدرا�صية 

)2013 – 2014( 8.85 % يف املتو�صللط، وق�صللد معاجلللة 

الظاهرة، اتخذت الوزارة عددا من االإجراءات اأهمها:

- املعاجلللة البيداغوجية لفائدة التاميذ الذين يواجهون 

�صعوبات يف تعلم املواد االأ�صا�صية: اللغة العربية، الريا�صيات 

والفرن�صية خا�صة يف الطور االإبتدائي.

- اال�صللتعمال الر�صلليد للهياكل واملوارد الرتبوية بتنظيم، 

اأثناء ال�صاعات الفارغة اأو بعد �صاعات الدر�س، درا�صة حمرو�صة 
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وح�صلل�س دعم وم�صللاعدة منهجية لفائللدة التاميذ الذين 

يعانون من ال�صعوبات، اإىل جانب الن�صاطات �صبه املدر�صية.

- تكوين االأ�صللاتذة لتمكينهم من التكفل بال�صللعوبات 

املدر�صللية التي يعللاين منها التاميذ، بالرتكيللز على املواد 

التي توؤثر على النتائج املدر�صية.

- تنظيم داخل املوؤ�ص�صللات املدر�صية درو�س دعم جمانية 

ل�صالح تاميذ اأق�صام االمتحانات.

- التعميللم التدريجللي ل�صلللك امل�صت�صللار التوجيهللي 

واالإر�صاد املدر�صي يف املتو�صط.

- املتابعللة النف�صللية للتاميذ عن طريللق تدخل االأطباء 

النف�صللانيني الذين ميار�صللون مهامهم يف وحدات الك�صف 

واملتابعة.

اإن ا�صللرتاتيجية التكفللل بالتاميللذ الذيللن يواجهللون 

�صللعوبات، يجب اأن تندرج يف اإطار م�صروع املوؤ�ص�صة، حتى 

تكّيللف احللللول البيداغوجيللة والرتبوية مع خ�صو�صلليات 

املوؤ�ص�صة املعنية؛ و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليدة الوزيرة؛ اأعود فاأ�صللاأل 

ال�صلليد حممود زيللدان هل يريللد اأخذ الكلمللة؟ اأرى باأن 

ال�صيد حممود اليريد اأخذ الكلمة واالقتناع حا�صل، ننتقل 

اإىل قطاع الثقافة، والكلمة لل�صيد جمال قيقان.

ال�سيد جمال قيقان: �صللكرا �صلليدي الرئي�س؛ ب�صم اهلل 

الرحمن الرحيم وال�صاة وال�صام على نبيه الكرمي.

ال�صيد رئي�س جمل�س االأمة املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة،

زمياتي، زمائي اأع�صاء املجل�س،

اأ�صرة االإعام،

ال�صام عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صللوؤايل ال�صللفوي موجه اإىل معايل ال�صيدة وزيرة الثقافة، 

وهذا ن�صه:

تعترب قلعة بني حماد التاريخية، منارة ثقافية واإرثا ح�صاريا 

كبريا، تزخر به الباد.

وهللي عا�صللمة الأعظم دولة اإ�صللامية �صللهدتها املنطقة، 

لكنها اليوم - لاأ�صللف - تعاين زواال حقيقيا ي�صللري بوترية 

�صللريعة، ناجما عن االإهمال والامباالة من طرف اجلهات 

املعنية.

�صوؤايل املطروح معايل الوزيرة:

- اإىل اأين و�صلللت درا�صة امل�صللروع اخلا�س برتميم قلعة 

بني حماد؟

- اأال تفكللرون يف اإعادة اإحياء مهرجللان قلعة بني حماد 

الذي توقف منذ بداية الت�صعينيات ب�صبب الو�صع االأمني؟

- علما باأن هذا املطلب - معايل الوزيرة - يلح عليه جميع 

�صكان املنطقة.

تقبلللوا - معللايل الوزيللرة - اأ�صللمى عبللارات التقديللر 

واالحرتام و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد جمال قيقان؛ الكلمة االآن 

لل�صيدة وزيرة الثقافة، للرد على م�صمون ال�صوؤال.

ال�سيدة وزيرة الثقافة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صاة 

وال�صام على اأ�صرف املر�صلني.

�صيدي رئي�س جمل�س االأمة املوقر،

�صيداتي، �صادتي اأع�صاء جمل�س االأمة املحرتمون،

ال�صام عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأود يف البداية، اأن اأ�صكر ال�صيد جمال قيقان على �صوؤاله، 

حول قلعة بني حماد، امل�صجلة �صمن قائمة الرتاث الوطني، 

منللذ �صللنة 1968، وم�صللجلة كذلك �صللمن قائمة الرتاث 

العاملللي، منذ �صللنة 1980، ال�صلليما واأنها كانت عا�صللمة 

للدولللة احلمادية التي ت�صللكل اإحللدى املحطللات البارزة 

واحلافلللة يف تاريخ احل�صللارة العربية واالإ�صللامية وكذلك 

احل�صارة االإن�صانية؛ وكلنا نعلم كم يويل فخامة ال�صيد رئي�س 

اجلمهورية اأهمية خا�صللة ومتميزة للللرتاث الثقايف حلمايته 

وتثمينه.

وفيما يلي اأقدم لكم بع�س املعلومات، ولو اأنني اأفهم اهتمام 

�صللكان م�صيلة واأ�صللاطرهم هذا االهتمام  فيما يخ�س  بع�س 

املعلومات التي اأمتنى اأن اأفيدكم بها، فيما يخ�س هذا املو�صوع، 

اأود يف البداية اأن األفت عنايتكم الكرمية اإىل مايلي:

اإن امل�صللروع هو م�صللروع غللري مركزي، م�صللجل يف اإطار 

برنامج اله�صللاب العليا، حل�صللاب والية م�صيلة، وهذا حتت 

عنوان »اأ�صللغال اإجناز ودرا�صللة خمطط حماية املوقع االأثري 

لقلعة بني حماد«.

منذ ت�صللجيله يف �صللنة 2006، �صعت  امل�صللالح املحلية، 

وفق ماهو من�صللو�س عليلله يف قانون ال�صللفقات العمومية، 
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بفتح مناق�صات، مل تكن مثمرة �صنة 2008 وال �صنة 2009، 

ومل تتكلل تلك اجلهود اإال يف �صنة 2011، حيث مت اختيار 

مكتللب درا�صللات وانطلقت الدرا�صللة، ثللم توقفت جمددا 

خال نف�س ال�صنة، لت�صتاأنف اأواخر �صنة 2012.

ولقد مت حتديد طبيعة االأ�صللغال اال�صتعجالية التي تكمن 

يف املخطط الذي يت�صمن 03 مراحل: واإن كان ال�صطر االأول 

من الدرا�صللة، قد اأثار حتفظات تقنية يف بع�س اجلوانب، من 

قبل امل�صللالح املخت�صللة لوزارة الثقافة، اإال اأن تلك امل�صالح 

منحت رخ�صة ا�صتثنائية للمكتب باإعداد ال�صطر الثاين من 

الدرا�صللة، مع العمل على رفع التحفظات وهذا �صمح باإمتام 

الدرا�صة يف مراحلها الثاث.

لقد مكنت الدرا�صة ال�صارية يف مرحلتها االأوىل من عدة 

اإجراءات:

- حتديد طبيعة االأ�صغال اال�صتعجالية الواجب القيام بها.

- التحديد الدقيق مل�صاحة املوقع واملنظقة للحماية التابعة 

له.

- حتديللد كيفية تاأمللني املوقع وو�صللع الدعائللم الازمة 

لتوجيه الزوار.

- حتديد كذلك امل�صار الثقايف وال�صياحي بالن�صبة للموقع.

- حتديد املناطق التي ت�صتوجب اإجراء حفريات اأثرية يف 

املوقع قبل ال�صروع يف عملية الرتميم والتهيئة.

مللاذا يعني هللذا؟ هذا يعني اأن كل عمللل نحو االأماكن 

االأثريللة يقت�صللي اأن تكللون فيلله عناية خا�صللة من حيث 

التح�صري قبل الرتميم.

اإذن كل هذه املراحل، هي مراحل دقيقة، وتقت�صللي من 

وزارة الثقافة املتابعة حلماية الرتاث، قبل بداية االأ�صغال.

من جهة اأخرى، اأفرزت الدرا�صة واملعاينة امليدانية جملة 

مللن العوائق واالإ�صللكاليات التي توؤثر �صلللبا على ال�صللري 

احل�صن للم�صروع؛ ويتعلق االأمر، ال�صيما مبايلي:

الحظنا اأن يف هذا امل�صللروع، كانت هناك موا�صلللة الإجناز 

�صكنات يف املوقع، من قبل اأفراد حائزين على رخ�س للبناء 

يف املوقع، دون مراعاة اأحكام قانون حماية الرتاث الثقايف.

- هنللاك ماحظللة ثانية، وهو خ�صللوع اأجللزاء من املوقع 

لرتتيبات اأمنية، مرتبطة بوجود من�صللاآت ع�صكرية، ومع اإمتام 

املرحلتني االأوىل والثانية، �صيتم االنطاق يف املرحلة الثالثة 

واالأخللرية وهي هامة ومتعلقة باإمتام واعتماد خمطط الرتميم 

وا�صت�صللاح املوقع االأثري لقلعة بني حمللاد، وهو املخطط 

الذي �صلليحدد بالتف�صيل طبيعة االأ�صللغال الواجب القيام 

بهللا والتقنيات واملللواد التي يتعني اعتمادهللا خال اإجراء 

اأ�صللغال الرتميم والتهيئة وحتديد طبيعة االأن�صللطة الثقافية، 

ال�صياحية واالقت�صادية التي ميكن اأن توفرها لهذا املكان.

يف احلقيقة مثلما قلت يف البداية، اأ�صللاطر اهتمام �صكان 

منطقة امل�صلليلة، خا�صللة بهذا املوقع االأثري ونحاول اأوال اأن 

نتجللاوز هذا التاأخللر يف االأعمال، وثانيللا وزارة الثقافة تتابع 

وت�ص��هر على تفعيل الن�ص�ط ومت�بعة االأعم�ل بطريقة جدية 

اإن �صاء اهلل.

فيما يخ�س النقطة الثانية من �صللوؤالكم �صلليدي، ال اأرى 

مانعللا من حيث املبداأ يف اإعادة اإحيللاء هذا املهرجان الذي 

ك�ن مهرج�ن� دولي�، وي�ص��رط اأال يتع�ر�ض ذلك مع اأحك�م 

قانللون حمايللة الرتاث الثقللايف، ومع جممللل النظام الذي 

تطلبه جلنة الرتاث العاملي »لليون�صللكو« التي تخ�صع لتنظيم 

فعاليات ثقافية يف املواقع امل�صللجلة �صللمن الرتاث العاملي، 

فيه بع�ض ال�ص��روط التي م��ن املفرو���ض اأن نت�بعه�، ولكن 

هذا لي�س مربرا اأو ابتعادا عن ال�صللوؤال، �صاأكون جد �صعيدة 

بتلقي اأي اقرتاح بهذا اخل�صللو�س، من طرف ال�صيد الع�صو 

املحرتم وكذلك من �صللكان م�صلليلة، واأنا بطبيعة احلال يف 

اخلدمة ودائما اأحاول اأن اأ�صللجع مبللادرات مثل هذه، اأوال 

للحفاظ على الللرتاث وكذلك للمهرجانات التي ترقى اإىل 

االأماكن االأثرية املتاألقة مثل هذه، و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليدة الوزيرة؛ اأعود فاأ�صللاأل 

ال�صلليد جمال قيقان هل لديه تعقيللب على اجلواب املقدم 

من قبل ال�صيدة الوزيرة؟

ال�سيد جمال قيقان: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ ن�صكر معايل 

الوزيرة على هذا التو�صيح حول هذا ال�صوؤال، وعندي بع�س 

النق���ط فقط، مع�يل الوزيرة، رمب� املعلوم�ت التي اأف�دتك به� 

بع�س اجلهات فيها بع�س املغالطات:

بالن�صللبة ل�صللنة 2006 تابعللت هذه العمليللة ابتداء من 

مديريللة الربجمة واملتابعة على م�صللتوى الواليللة، فمديرية 

الثقافة، فمكتب الدرا�صات.

يف �صللنة 2006 ُخ�صلل�س مبلغ 10 مايني دج اأي مليار 

�صللنتيم، من اأجل ت�صللجيل درا�صللة خمطط حمايللة اإعادة 

تاأهيل املوقع االأثري لقلعة بني حماد.
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يف �صنة 2007، حدد مبلغ 50 مليون دج، اأي 5 مايري.

مكتب الدرا�صللات الذي حللدد املبلغ يف 2006 و2007 

مل يقللم بعمله، وال اأقللول مكتب الدرا�صللات، الأن مديرية 

الثقافة هي امل�صوؤولة عن هذا امل�صروع، فلم يتم اإعداد امللف 

التقني والدرا�صة للموقع االأثري.

يف نهاية �صللنة 2013، مت اإلغاء ال�صللفقة مللن طرف وزارة 

املالية، اأي املديرية، لعدم اإجناز امل�صللروع، 7 �صللنوات مرت 

والدرا�صللة غري موجودة وقد �صللبق يل اأن طرحت ال�صللوؤال 

نف�صلله يف 2011 واأجابتني الللوزارة املعنية: اأنه مل ينجز منه 

جزء فقط.

خ��ذ دفر ال�ص��روط وجلنة �ص��فق�ت الوالية 
ُ
اإذن، االآن اأ

األغتلله، الأن مبلللغ 05 مايري غري موجود، ومللن حق وزارة 

املالية فعل ذلك، لكون امل�صللروع مل ير النور ملدة 7 �صنوات 

واملبلغ موجود.

05 مايري، ولو نعيد امل�صللروع  2007، كان املبلللغ  يف 

مللن جديد �صلليكلف اأكللرث مللن 10 اأو 15 مليارا، االآن 

ال نحّمل مدير الثقافة امل�صللكلة، الأنه توىل املن�صللب منذ 

اآجال حمددة  الدرا�صات عنده  فقط، مكتب  اأ�صللهر   08
وعنده دفر �ص��روط واإن مل يلتزم ب��ه نغريه وكذلك فيم� 

يخ�للس املبلللغ، علما اأن القلعة االآن تقللع يف مكان جبلي 

ومعر�صللة للظللروف الطبيعيللة: الثلللوج، االأمطار...اإلخ، 

وهي يف و�صللعية كارثية.

معللايل الوزيرة، طلبي الوحيد فقط وحتى نطلع اأكرث على 

و�صللعيتها، نطلب منكم زيارة املنطقة، الأن �صكانها يتقدمون 

بدعوتكم للح�صور واالطاع عليها اأكرث يف عني املكان.

بالن�صللبة لهللذا املهرجللان فقللد كان مللن قبل بالن�صللبة 

لل�صللكنات والثكنة الع�صكرية فهي خارج املنطقة، واإن �صاء 

اهلل �صتزورين املنطقة وترين ذلك.

فيمللا يخ�س الثكنللة الع�صللكرية، عندما تدهور الو�صللع 

االأمنللي، كانللت عبارة عن فنللدق، قلعة بنللي حماد كانت 

ت�صتقبل الوفود التي تاأتي لكن عند تدهور الو�صع االأمني، 

بطبيعللة احلال الو�صللع االأمنللي اأوىل من املهرجللان فحّول 

اإىل ثكنة ع�صللكرية وهي موجودة خللارج املنطقة، اإذن هذه 

ال�صللكنات هي خارج املنطقة، املنطقة حماطة ب�صور مل يرّم، 

وهي حممية وال يوجد فيها �صللكنات، اأما الثكنة الع�صكرية 

فهي خارج املنطقة وهي عبارة عن نزل وامل�صللمى بنزل قلعة 

بني حماد �صابقا، �صكرا معايل الوزيرة.

ال�سيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليد جمال قيقللان، اأظن اأن 

ال�صلليد قيقان قللدم اقرتاحات حمللددة، فهللل لديك من 

اإ�صافة، ال�صيدة الوزيرة؟

ال�سيدة الوزيرة: �صكرا �صيدي الع�صو؛ اأكيد اأنت اأدرى 

مني بالو�صللعية املزرية املوجودة فعا، رمبا جوابي كان جوابا 

ال مللربر للله يف احلقيقة، الأننللي وجدت ملفللا وحاولت اأن 

اأجيب على ال�صوؤال، وقلت يف البداية اإنها عملية ال مركزية 

وموجودة على م�صتوى والية م�صيلة.

اأكيد اأن هذا لي�س مربرا واأنا اأ�صاطر الراأي وطلبات �صكان 

م�صيلة، حلماية هذا املكان وتفعيل العمل الرتميمي وحماية 

هذا املوقع.

اإذن اأعترب اأن جوابي – حتى ولو هو غري مقنع –  بالعك�س 

فهي م�صاهمة مني حتى اأكون بجانب �صكان م�صيلة، لنحاول 

اأن نتجللاوز هللذه العوائللق اأو هذا التعطيل فيمللا يخ�س هذا 

امل�صروع.

اإذن اأرجو اأن تقبللل اعتذاري، اإن كان جوابي غري مقنع، 

فقط اأجدد التزامي مبتابعة هذه الق�صية واإن �صاء اهلل �صتكون 

عندنا نتائج.

لدي تقرير و�صلني موؤخرا فيه دخول امل�صروع اإىل املرحلة 

الثانية من الدرا�صللة وذلك بتاريخ 25 �صبتمرب 2014، ماذا 

يعني هذا؟ هذا يعني اأننا يف موا�صلة االأعمال يف هذا املكان 

املهم يف تاريخ اجلزائر.

امل�صللروع اليهم والية م�صيلة فح�صب، ولكن كل اجلزائر، 

و�صكرا على املاحظة.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيدة الوزيرة؛ بذلك ننتقل اإىل 

قطاع االت�صللال والكلمة لل�صيد �صللليمان كرومي، نيابة عن 

ال�صيد عبد القادر بن �صامل.

ــد �سليمان كرومي )نيابة عن ال�سيد عبد القادر بن  ال�سي

�سامل(: �صكرا �صلليدي الرئي�س؛ ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 

وال�صاة وال�صام على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�س جمل�س االأمة املحرتم،

ال�صيد وزير االت�صال،

ال�صيدات وال�صادة، اأع�صاء احلكومة،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س االأمة املوقر،
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اأ�صرة االإعام،

ال�صادة احل�صور،

ال�صام عليكم.

�صوؤايل موجه اإىل معايل وزير االت�صال.

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

من القانون الع�صللوي رقللم 99 – 02، املوؤرخ يف 08 مار�س 

�صللنة 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صللعبي الوطني 

وجمل�س االأمة، وعملهمللا، وكذا العاقات الوظيفية بينهما 

وبللني احلكومة، ي�صللرفني اأن اأطرح على معاليكم ال�صللوؤال 

االآتي ن�صه:

ها فكرمت – ال�صيد الوزير – يف فتح ملحقات للتلفزيون 

العمومللي باأق�صللى واليللات اجلنللوب، علللى غللرار اأدرار 

وتندوف، ل�صللمان تغطية م�صتمرة للتحوالت التي ت�صهدها 

اجلزائللر على جميع االأ�صللعدة وكذا لتدعيم توا�صللل دائم 

ما بني اأنحاء الوطن، تدعيما لاإ�صللاحات، وهذا بتوظيف 

�صحافيني بعني املكان.

تقبلوا – معايل الوزير – فائق التقدير واالحرتام.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد �صليمان كرومي؛ والكلمة 

ملعايل وزير االت�صال.

ال�سيد وزير الت�سال: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم. 

�صيدي الرئي�س،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س االأمة.

اأ�صللكركم –ال�صيد �صللليمان كرومي–  على طرحكم 

ال�صوؤال املتعلق بفتح فروع للتلفزيون اجلزائري يف اأق�صى 

اجلنللوب، واأود يف هللذا االإطار، اأن اأوؤكد لكللم اأن قطاع 

االت�صللال، يعترب هللذه املناطق �صللمن اأولويللات برنامج 

اال�صللتثمار، املتعلللق بتنميللة اخلدمة العموميللة لاإذاعة 

والتلفزيون والبث االإذاعي والتلفزي ويف هذا ال�صللياق، 

اأو�صللح لكللم اأنلله مت اعتمللاد 05 عمليللات ا�صللتثمارية، 

بغللاف اإجمللايل يقدر بللل 953 مليللون دج، تهدف اإىل 

فتح مراكللز للتلفزيون يف كل من تندوف، اأدرار، اإليزي، 

غرداية والوادي، وتعكف امل�صللالح املخت�صللة االآن على 

ا�ص��تكم�ل الدرا�ص���ت واإع��داد دف�تر ال�ص��روط املتعلقة 

باإجناز هذه املراكز، و�صتلعب هذه املراكز عند اإجنازها دورا 

ممونا دائمللا للتلفزيون باأخبللار مناطق اجلنوب ال�صا�صللعة 

والتي يتوىل نقلها �صللحفيون واأطقم، �صيتم توظيفهم بعني 

املكان.

كما �صيخ�صللعون لفللرتة تكوين، توؤهلهللم الأداء مهامهم 

على اأح�صن وجه.

و�صت�صللهم هللذه املراكللز اإىل جانللب املحطللات اجلهوية 

للتلفزيون يف اإعطاء �صللورة حقيقية عن النماء االقت�صادي، 

االجتماعي والثقايف الذي ت�صهده الباد.

وحت�صللبا الإجناز هذه املراكز، �صلليتم قريبا ت�صللغيل حمطة 

تبادل الربامج )MENOS( والتي �صت�صللخر الإر�صال وتبادل 

الربامللج االإذاعية والتلفزية واملعطيات ال�صللمعية الب�صللرية 

وربط املراكز واملحطات اجلهوية باملحطات املركزية.

هذا امل�صللروع الذي تتكفل به املوؤ�ص�صللة العمومية للبث 

االإذاعللي والتلفزي خ�صلل�س له غاف مايل قللدر بل 461 

مليون دج.

هذا وكما تاحظون، فاإن ان�صغاالت مواطنينا يف اجلنوب، 

متثل بالن�صبة لنا اإحدى اأولويات برنامج تنمية القطاع، �صواء 

تعلق االأمر باالإذاعة، التلفزيون، البث االإذاعي، اأو ال�صحافة 

املكتوبة و�صللتمكن امل�صللاريع التي نحن ب�صدد اإجنازها، من 

تقلي�س امل�صللافات وجت�صلليد حق اأ�صا�صي للمواطن، اأال وهو 

حقه يف االإعام.

اأ�صكركم مرة اأخرى وال�صام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ وقبل اإحالة الكلمة 

اإىل ال�صيد �صللليمان كرومي، اأود اأن اأنتهز ال�صانحة، الأتوجه 

لكافة اأ�صللرة االإعام، مبنا�صللبة اليللوم الوطني لل�صللحافة، 

باأ�صللدق التهاين ومزيللدا من التقللدم واالزدهللار، خلدمة 

املواطن وخدمة االإعام؛ الكلمة االآن لل�صلليد كرومي، اإن 

كان يريد اأخذ الكلمة.

ال�سيد �سليمان كرومي: �صكرا �صيدي الرئي�س.

يف البداية، اأود اأن اأ�صللكر ال�صيد الوزير على ما قدمه من 

اإجابة حول م�صمون ال�صوؤال.

كنللا نريد التاأكد من م�صللروع اإجناز هللذه امللحقات، وهو 

مو�صللوع ال�صللوؤال، وفعاليتها يف التغطية امل�صللتمرة، باعتبار 

اجلزائر تتميز باالختاف والتنوع؛ وعليه االإبقاء على فريق 

قللار بهللذه املناطق النائية، ويف�صللل، معايل الوزيللر، اأن يتم 

توظيللف فريق تلفزيوين متكامل من هللذه الواليات، لدى 
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اإر�صللال مرا�صلللني من حمطات جماورة اأو املحطة املركزية؛ 

وبالتايل جند اأنف�صنا قد ربحنا كل االأعباء، مبا فيها التعوي�صات 

املادية، ل�صللالح فريق موظف وقار بالواليات املعنية؛ و�صكرا 

معايل الوزير.

ال�سيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صيد �صللليمان كرومي؛ ال�صيد 

الوزير لي�س لديه ماي�صلليفه على ما�صللبق اأن اأجاب عليه يف 

بداية ال�صللوؤال، وبذلك نكون قد ا�صللتنفدنا قائمة االأ�صللئلة 

ال�صفوية.

�صكر ا لل�صلليدات وال�صادة اأع�صللاء احلكومة على ردهم 

ون�صللكر الزمللاء االأع�صللاء الذين تقدمللوا باأ�صللئلتهم اإىل 

القطاعات املختلفة.

�صكرا للجميع؛ واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف الدقيقة الع�سرين 

بعد منت�سف النهار
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ال�سيد الرئي�ص: ب�صللم اهلل الرحملن الرحيم، وال�صللاة 

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

بعللد الرتحيب بال�صللادة اأع�صللاء احلكومة وال�صلليدات 

وال�صادة اأع�صاء  جمل�س االأمة الذين ح�صروا معنا وتهنئتي 

للجميللع بذكرى الفاحت من �صللهر نوفمرب، اأعللاده اهلل علينا 

وعلى ال�صعب اجلزائري باخلري واليمن والربكات وتغمد اهلل 

�صللهداءنا االأبرار بالرحمة واملغفرة واأ�صكنهم ف�صيح جناته؛ 

يقت�صللي جدول اأعمال هذه اجلل�صة طرح عدد من االأ�صئلة 

ال�صللفوية؛ ودون اإطالة، اأحيل الكلمة اإىل ال�صلليدة عائ�صللة 

باركي، تف�صلي.

ــة باركي: �صلليدي رئي�س جمل�للس االأمة  ــدة عائ�س ال�سي

الفا�صل،

ال�صادة الوزراء املحرتمون،

زمياتي، زمائي، اأع�صاء جمل�س االأمة املوقر،

اأ�صرة االإعام املحرتمة،

احل�صور الكرمي،

ال�صام عليكم.

�صوؤال �صفوي موجه اإىل معايل وزير الدولة، وزير الداخلية 

واجلماعات املحلية:

معايل الوزير، �صباح اخلري.

يعترب املجتمع املدين عامليا قوة فاعلة يف تكري�س الدميقراطية 

والنهو�س بالتنمية امل�صتدامة ويف هذا الو�صع الكبري؛ وطبقا 

ملا جاء يف الربنامج الرثي لفخامة رئي�س اجلمهورية، واملتعلق 

برتقيللة الدميقراطيللة الت�صللاركية والامركزية، مللع املجتمع 

املدين الذي ين�س عليه، طالبا فيه كل ال�صلطات وعلى كافة 

االأ�صعدة، اأن جتعل الت�صاور مع املجتمع املدين قاعدة واآفاقا 

م�صتمرة ت�صعى من خاله اإىل �صراكة فاعلة.

يقول اأي�صللا فخامة رئي�س اجلمهورية - يف الربنامج الرثي - 

ي�صللتفيد  املجتمع املللدين من جهته بربامج ترقوية ت�صللاهم 

يف النمو، ليح�صللن اأداءه على ال�صللعيد املحلللي والوطني 

وليح�صن اأي�صا تنظيمه وتفعيله، خدمة للمواطن والوطن.

وعلى هذا - معايل الوزير - اأطرح ال�صوؤال التايل:

بعد امل�صللادقة على قانون اجلمعيات رقم 12-06، املوؤرخ 

يف 12 جانفي 2012، الذي مل تتبعه الن�صللو�س التطبيقية 

فيما يخ�س:

فيدرالية(  موؤ�ص�صة،  )وطنية،  اجلمعيات  ت�صللنيف    -  1
وكيفية احل�صول على �صفة املنفعة العامة.

حم�سر اجلل�سة العلنية ال�سابعة

املنعقدة يوم اخلمي�ص 13 حمرم 1436

املوافق 6  نوفمرب 2014

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

متثيل احلكومة:

- ال�صيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية؛

- ال�صيد وزير الفاحة والتنمية الريفية؛

- ال�صيد وزير املوارد املائية؛

- ال�صيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي؛

- ال�صيد وزير ال�صحة وال�صكان واإ�صاح امل�صت�صفيات؛

- ال�صيد وزير العاقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة العا�سرة 

والدقيقة اخلام�سة �سباحا
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2 - م�صادر التمويل للجمعيات، وكيفية احل�صول على 
االعتماد املايل بكل �صفافية.

معايل الوزير،

متللى تقوم امل�صللالح الكفيلة باجلمعيات بعقد جل�صللات 

وطنيللة، لنتمكن مللن خالها من طرح كافة االن�صللغاالت 

املتعلقة بامل�صللاركة الفعالة يف تطبيق هذا الربنامج الطموح، 

وتفعيل الدميقراطية الت�صللاركية وخلللق جمتمع مدين قوي 

تعتمللد عليه الدولة يف ترقية املجتمع والتنمية امل�صللتدامة؟ 

�صكرا، وال�صام عليكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صيدة عائ�صللة باركي؛ الكلمة 

االآن لل�صيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات واملحلية.

ال�سيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية: 

ب�صم اهلل واحلمد هلل وال�صاة وال�صام على ر�صول اهلل.

ال�صيد الرئي�س الفا�صل،

ال�صيدات وال�صادة الكرام، اأع�صاء هذا املجل�س املوقر،

زمائي اأع�صاء احلكومة املوقرون،

ال�صادة احل�صور،

االأ�صرة االإعامية.

دائما اأعرّب عن منتهى �صعادتي و�صروري بوجودي يف هذا 

املجل�للس املحرتم، اأمللام هاته الوجوه التللي اأعرفها وتعرفني  

جيدا، وعندما اأكون يف هللذه القاعة اأو يف هذه القبة، اأكون 

يف منتهى ال�صعادة وال�صرور.

ال�صلليدة املحرتمة التللي طرحت هذا ال�صللوؤال املحرتم، 

اأعتقد اأنه� ال تعني �صروط وكيفي�ت وت�صيري  واإدارة وتنظيم 

اجلمعيات التي يحكمها قانون 2012، الأنها تعرفه اأح�صللن 

من اأي كان، الأنها م�صللوؤولة عن جمعية حمرتمة »اإقراأ«، وما 

قدمتلله هذه اجلمعية من منافع وخدمة للباد وما تو�صلللت 

اإليه من نتائج.

بالن�صللبة للللرد على االأ�صللئلة التقنية، واأعتقللد اأن اجلزء 

االأول من ال�صوؤال الذي يهم - رمبا - هو متى تكت�صب هذه 

اجلمعيات مهما كانت طبيعتها واختافاتها اأو اأ�صكالها �صفة 

النفع العام اأو امل�صلللحة العامة، ملاذا؟ الأنه اإذا ح�صلت على 

هذه ال�صفة، �صتتح�صل على م�صللاعدات مالية من البلدية 

والوالية والدولللة، مقابل دفرت اأعباء، وقبل اكت�صللاب هذه 

ال�صللفة، ي�صتحيل عليها اأن حت�صللل على اأي م�صاعدة مالية 

من الدولة، �صواء كانت جمعية بلدية اأو والئية اأو وطنية.

يف هذا اخل�صو�س وبالتحديد هذه، تن�س عليها املادة 34 

من قانون اجلمعيات، هذه املادة التي حتيل على ن�س تنظيمي، 

من اأجل حتديد كيفي�ت �صروط اكت�ص�ب املنفعة اأو امل�صلحة 

العامة، واأخربك االآن وال�صلليدات وال�صادة احلا�صرين بهذه 

اجلل�صة، اأن مر�صوما تنفيذيا يتعلق بهذه االأمور اأي بكيفيات 

حتديد �صروط اكت�ص�ب ال�ص��فة اأو امل�صلحة الع�مة من طرف 

جمعيللة مهما كانت طبيعتها هو يف �صللياغته النهائية، ويتبع 

امل�صلللك العادي، بالن�صبة للمرا�صلليم التنفيذية، �صيعر�س 

على احلكومة يف اأقرب االآجال.

اجلزء الثاين من �صللوؤالكم، وهو املهم يف نظري، ويكت�صي 

اأهميللة كبرية، وهللو متى ي�صللبح املواطن واملواطنللة كاأفراد 

اأو كجمعيللات اأو كنللوادي اأو كلجان اأحياء، ي�صللاركون يف 

القررات التي تهم ت�صيري واإدارة �صوؤونهم املحلية.

هذا ال�صللوؤال - يف نظري - اجلزء الذي يكت�صللي اأهمية 

بالغة، و�صاأركز عليه باخت�صار.

اأوال هذا حق د�صتوري، الد�صتور يقول اإن م�صدر ال�صلطة 

هو ال�صللعب واأن ال�صللعب ميار�س �صلليادته يف اإطار املجال�س 

املنتخبللة، ثم يف قانون البلدية هناك اأكللرث من 05 مواد تلح 

على �صللرورة اإ�صللراك املواطنني واملواطنات، �صواء كاأفراد 

اأو جمعيللات اأو جمتمللع مللدين اأو حتللى جلللان اأحياء يف 

حت�صللري القرارات التي تهم �صوؤونهم، �صللواء كانت �صيا�صية 

اأو اقت�صللادية اأو اجتماعيللة اأو ثقافيللة؛ والدليل على ذلك 

اأن جدول اأعمللال املجل�س البلدي يعلق 10 اأيام يف اأماكن 

يعرفها املواطنون، ومو�صللوعات املجل�س حمددة وجل�صللات 

املجل�للس ال�صللعبي البلللدي تكللون علنيللة ومفتوحة لكل 

املواطنني، والقانون ين�س كذلك اأنه يحق لكل املواطنني اأن 

يطلعوا على جميع م�صتخرجات الوثائق املتعلقة باملداوالت، 

بللل لهم اأكرث من ذلللك، هو اأنه من حللق املواطن الذي له 

�صللفة اأو منفعة اأن يح�صل على ن�صللخة من املداوالت، ولو 

كانت على نفقته.

وكذلك بالن�صبة للمجال�س الوالئية تقريبا نف�س ال�صيء، 

مبوجب القانون فاإن جل�صاته علنية واأن املواطنني ي�صتطيعون 

احل�صول واالإطاع على كل امل�صتخرجات.

مللن خال ماذكر يتبللني اأن امل�صللاركة يف القرار هو حق 

د�صتوري، ومكر�صة يف القوانني البلدية والوالئية واأن قوانني 

اجلمهورية تقر وتوؤ�صلل�س هذا احلق، لكللن ماهو غري موجود 
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هو كيفية جت�صلليد وتدعيللم وتعزيز هذه القوانللني وتكري�س 

هللذه امل�صللاركة يف امليدان؟ وهللذا هو املهللم، ولذلك فهذا 

املو�صللوع مل يغب عن فخامة رئي�س اجلمهورية يف تعليماته 

ويف برناجملله االنتخابي لرت�صلليخ و�صللرورة تعزيز م�صللاركة 

املواطنني واملواطنات يف القرارات، �صللواء كانت �صيا�صية اأو 

اقت�صللادية اأو ثقافية، خا�صللة على امل�صتوى املحلي، ولذلك 

جاءت تعليماته �صللارمة للحكومة مما جعل احلكومة ت�صجل 

هذا املحور كمحور اأ�صا�صللي يف خطتها التي عر�صللتها على 

الربملان و�صادقتم عليها واالآن هي يف حيز التنفيذ.

اإىل اأي مللدى مت تطبيللق وتنفيذ تعليمللات فخامة رئي�س 

اجلمهورية؟ قامت وزارة الداخلية بتح�صللري  اأر�صية تناولت 

هذا املو�صوع من جميع جوانبه، عر�صت هذه االأر�صية على 

ال�صيد املحرتم، الوزير االأول، الذي قام بدوره باإعطاء بع�س 

املعلومات االإ�صللافية و�صنن�صب فوجا مو�صللعا لدرا�صة هذا 

امللللف و�صت�صللارك فيه جميع الدوائر ذات ال�صلللة وكذلك 

املجال�س املنتخبة وبع�س اجلمعيللات، ثم نقوم باإثراء واإغناء 

هذا الن�س و�صلليطرح هذا امللف على احلكومة بعد االنتهاء 

منه، علللى جميع االأطللراف املعنية باالأمللر وعلى احلكومة 

لكي تقول فيه ما يجب اأن تقول، ولكن �صتتخذ االإجراءات 

الازمللة، من اأجل تطبيق هذه الن�صللو�س املكر�صللة قانونا، 

وكما قلت لك اإن هذا حق د�صللتوري، وتن�س عليه القوانني 

البلديللة والوالئيللة، لكن البد مللن اإيجاد ال�صللبل والطرق 

واالآليللات وامليكانيزمات مل�صللاركة املواطن فعللا وفعليا يف 

امليللدان، حاليللا امللللف جاهللز - تقريبا - و�صلليعر�س على 

احلكومللة، من اأجللل اإيجاد الطرق وال�صللبل وامليكانيزمات 

التي من خالها ي�صللبح املواطن ي�صارك يف القرارات التي 

تهمه وتهم �صللوؤونه، وي�صللارك حتللى يف تدبري اأمللوره على 

امل�صتوى املحلي مع املجال�س املنتخبة.

املجال�س املنتخبة وال�صلللطة، مهما كانت، ماهي اإال وكيلة 

عن ال�صعب لتحقيق طموحاته، هذا - تقريبا - لب ما جاء يف 

�صوؤالكم، ومرة اأخرى �صكرا لك على اإعطائي هذه الفر�صة، 

واإن �صللاء اهلل �صللنلتقي يف اأ�صللئلة اأخرى، اأمام هذه الوجوه 

واأمام ال�صيد الرئي�س املحرتم، ويف هذا املجل�س و�صكرا.

ــص: �صللكرا لل�صلليد وزيللر الدولللة، االآن  ــد الرئي� ال�سي

اأعود فاأ�صللاأل ال�صيدة عائ�صللة باركي هل تريد اأخذ الكلمة 

للتعقيب؟ تف�صلي.

ــة باركي: ال�صلليد الرئي�س، اأ�صللكر فقط  ــدة عائ�س ال�سي

ال�صلليد الوزير على هذا الرد الوايف على االأ�صللئلة، وخا�صة 

ان�صغاالت املجتمع املدين، �صن�صارك - اإن �صاء اهلل - يف كل 

ما اأتللى به اجلواب الذي فعا اأقنعني، خا�صللة فيما يخ�س 

املنفعة العامة التي نحن نهتم بها كثريا، فاإن �صاء اهلل �صنكون 

يف املوعد مع هذه القوانني اجلديدة، �صكرا.

ــص: �صللكرا لل�صلليدة عائ�صللة باركي التي  ــد الرئي� ال�سي

اقتنعت برد ال�صلليد الوزير؛ االآن ننتقل اإىل ال�صوؤال املوايل، 

واملتعلللق بقطاع الفاحة والتنمية الريفية، والكلمة لل�صلليد 

جمال قيقان.

ال�سيد جمال قيقان: �صللكرا �صلليدي الرئي�س؛ ب�صم اهلل 

الرحملن الرحيم وال�صاة وال�صام على نبيه الكرمي.

ال�صيد رئي�س جمل�س االأمة املحرتم،

معايل ال�صادة الوزراء،

زمياتي، زمائي اأع�صاء املجل�س،

اأ�صرة االإعام،

ال�صام عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صللوؤايل ال�صللفوي موجه اإىل معايل ال�صلليد وزير الفاحة 

والتنمية الريفية وهذا ن�صه:

اإن ظاهرة الت�صحر يف اجلزائر اأ�صبحت ظاهرة جد خطرية، 

لها انعكا�صللات �صلللبية علللى الوطن من جميللع النواحي، 

خا�صللة املناخيللة واالقت�صللادية، وتوؤثر حتى علللى القطاع 

الفاحي.

�صيدي الوزير،

ماهللي االإجراءات التي تقللوم بها دائرتكللم الوزارية، من 

اأجل حماية االأرا�صللي الزراعية التي هي يف تقل�س م�صتمر، 

ب�صبب زحف الرمال من اجلنوب نحو ال�صمال، وهذا ب�صبب 

قلة الت�صللاقطات موؤخرا يف بادنا وموت معظم اأ�صللجار ال�صد 

االأخ�صر الذي كان مبثابة املت�صدي الرئي�صي لزحف الرمال؟

تقبلوا - معايل الوزير - اأ�صمى عبارات التقدير واالحرتام 

و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد جمال قيقان؛ الكلمة االآن 

لل�صيد وزير الفاحة والتنمية الريفية، فليتف�صل م�صكورا.
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ــة والتنمية الريفية: بعد ب�صللم اهلل  ــد وزير الفالح ال�سي

الرحملللن الرحيم وبه ن�صللتعني وال�صللاة وال�صللام على 

اأ�صرف املر�صلني؛

ال�صيد رئي�س جمل�س االأمة املحرتم،

اأ�صحاب املعايل، ال�صادة الوزراء،

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

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

اأيها اجلمع الكرمي، 

ال�صام عليكم ورحمته تعاىل وبركاته.

اإنه ملن دواعي الغبطة وال�صللرور، اأن اأجد نف�صي بني هذه 

الوجللوه الكرمية، ويف اأح�صللان هاته الهيئللة املحرتمة؛ كما 

اأ�صللتغل هذه املنا�صبة الأتقدم ب�صللكري اخلال�س اإىل ال�صيد 

جمللال قيقان، ع�صللو جمل�س االأمة املحرتم، على ال�صللوؤال 

الذي تف�صللل به واملتعلق باالأرا�صي التي تعاين من ظاهرة 

الت�صللحر، �صللمن حر�صلله الدائم علللى نقل ان�صللغاالت 

املواطنني.

بالفعللل، فللاإن ظاهرة الت�صللحر اأ�صللبحت ت�صللكل اأحد 

االهتمامات الرئي�صية ملختلف الدول، نظرا ملا ينجر عنها من 

اآثار �صلللبية وخطرية على التواجد الب�صللري يف مناطق عدة 

من العامل؛ ولعل من االأ�صللباب الرئي�صية التي كانت وراء 

تفاقللم هذه الظاهللرة هي االحتبا�س احلراري الذي اأ�صللبح 

يهدد التوازن البيئي واالإيكولوجي عموما.

واجلزائللر علللى غللرار املناطق اجلنوبيللة للبحللر االأبي�س 

املتو�صط، تعاين كثريا من هذه الظاهرة التي تفاقمت خال 

ال�صللنوات املا�صللية، بفعل ا�صللتمرار اجلفاف وقلة ت�صللاقط 

االأمطار.

هللذه الو�صللعية التي تزداد خطورة من �صللنة اإىل اأخرى، 

وتوؤثر ب�صفة مبا�صرة على املحا�صيل الزراعية من جهة، ومن 

جهة ثانية على الغطاء النباتي.

اإن التقلبللات املناخيللة، ومللا ينجر عنها من انعكا�صللات 

�صلللبية على خمتلف مناطق العامل، من في�صانات واأعا�صري 

وت�صللحر وغريها من االآثار ال�صلبية االأخرى التي اأ�صبحت 

تهدد كيانللات املجتمعات باأكملها، وت�صللكل م�صللدر قلق 

ملختلللف البلدان املطالبة اليللوم باملحافظة على البيئة وعلى 

اال�صتغال العقاين للموارد الطبيعية.

علما اأن املخت�صللني والعلمللاء يف هذا املجللال، يتوقعون 

اأن ي�صللبح ف�صللل اجلفاف اأطول مما كان عليه يف ال�صابق، مما 

�صيوؤدي حتما اإىل ارتفاع امل�صاحات املعر�صة للت�صحر.

ولعللله من املفيللد اأن اأذكللر اأنه اإ�صللافة اإىل قلة ت�صللاقط 

االأمطار، فاإن دور االإن�صللان يف املحافظة على الغطاء النباتي 

يعترب اأ�صا�صلليا، علمللا اأن هذا االأخري يتحمل ق�صللطا كبريا 

من امل�صللوؤولية يف تدهور الطبيعة، اإذ ال يخفى على اأحد اأن 

احلرائق تق�صللي �صللنويا على اأكرث مللن 30 األف هكتار من 

الغابات التي غالبا ما يكون االإن�صان املت�صبب الرئي�صي فيها، 

رغللم كل املجهودات واملحاوالت التي تقوم بها ال�صلللطات 

العمومية، من اأجل املحافظة على الغابة التي تعترب م�صدرا 

حقيقيا للحياة.

اإن التنمية امل�صتدامة التي ن�صعى يف اجلزائر على اإر�صائها، 

تتجلى من خال النتائج االإيجابية امل�صجلة يف هذا املجال، 

والتطور امللحللوظ الذي بلغته بادنا يف مكافحة الت�صللحر، 

وذلللك بف�صللل االإمكانات ال�صللخمة املجنللدة من طرف 

الدولللة، من خال الربامج التنمويللة الهامة، كما هو احلال 

بالن�صللبة للمناطق ال�صهبية وال�صللحراوية، وكاأح�صن مثال 

على ذلك االإجناز الهام املتمثل يف ال�صد االأخ�صر.

ومللن هنا يتبللني جليا اأهميللة تثمني واحلفللاظ على هذا 

االإجناز، من خال ت�صجيل برامج جديدة لغر�س م�صاحات 

اإ�صللافية، يف اإطار اإعادة التاأهيل والتو�صلليع التي �صللتمكن 

حتما من املحافظة على الغطاء النباتي والغابي، الذي يعترب 

م�صللدرا للحياة بالن�صبة ل�صكان هذه املناطق، ويحافظ اأي�صا 

على املوارد الطبيعية املعروفة به�صا�صللتها، جراء اال�صتعمال 

املفرط من طرف االإن�ص�ن.

فلهللذا الغر�للس، وملواجهة هللذا النوع مللن االأخطار، 

وللمحافظة على الت�صلليري العقللاين للموارد الطبيعية يف 

اإطار التنمية امل�صللتدامة، فاإن هذا امللف اأ�صللبح ي�صللكل 

اأحللد االهتمامللات الرئي�صللية لل�صلللطات العمومية، من 

خللال تكييف ا�صللرتاتيجية التنميللة الريفية، باإ�صللراك 

�صللكان هذه املناطق يف التدابري واالإجراءات املتخذة يف 

هذا ال�صاأن.

يف هللذا االإطللار، فللاإن اآالف الهكتارات ت�صللجر �صللنويا 

وت�صللمل كل املناطللق من الوطللن، حيث قللد مت اإجناز عدة 

برامج غر�س لاأ�صللجار املثمللرة املتاأقلمة على املناطق اجلافة 

وكذلك االأ�صللجار العلفية والرعوية وم�صاحات �صا�صعة من 

االأ�صجار االأحرا�صية الغابية.
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اأما فيما يخ�س ال�صللد االأخ�صر، ويف اإطار اإنهاء الدرا�صة 

التي اأ�صللندت اإىل املكتللب الوطني للدرا�صللات والتنمية 

الريفيللة )BNEDR(، مت اإجناز عدة عمليات، ق�صللد حماية 

هذا امل�صللروع الهللام، موجهللة باالأولوية للمناطق اله�صللة 

واملهللددة.

اأمللا فيما يتعلق باملناطق ال�صللهبية، فاإن االأو�صللاع تزداد 

خطورة، نظرا ال�صتغالله� املفرط من طرف املواطنني، حيث 

تقللدر هذه امل�صللاحات باأكرث من 32 مليللون هكتار؛ وتقوم 

الدولللة باإجناز برامللج تتاءم وخ�صو�صلليات هاتلله املناطق 

احل�صا�صة.

اإن الهللدف من كل هذه الربامج، على اختاف اأنواعها، 

هو الت�صللدي لظاهرة الت�صللحر التي تهدد بادنا، حيث اإن 

اأقاليم باأكملها زحفت عليها رمال ال�صحراء، وق�صت بذلك 

على الغطاء النباتي.

ويف هذا االإطار، جتدر االإ�صللارة اإىل اأنه قد مت بعث واإجناز 

اأكرث من 9000 م�صللروع تنمية ريفية، باإ�صراك �صكان هذه 

املناطللق، منها 2925 م�صللروعا جواريا ملكافحة الت�صللحر 

وتنمية ال�صللهوب، على م�صللتوى 30 والية �صللهبية، �صبه 

�صللحراوية و�صللحراوية، وذلللك ق�صللد حت�صللني ظللروف 

معي�صتهم، للم�صللاهمة يف احلفاظ واإعادة االعتبار للموارد 

الطبيعيللة.

اإن هذه امل�صاريع التي تندرج �صمن برنامج تنمية املناطق 

اجلبلية وال�صهبية وال�صحراوية، ومعاجلة االأحوا�س املنحدرة 

وحمايللة التوازنات البيئية، مما �صي�صللاهم ب�صللفة ملمو�صللة 

يف احلللد من تاأثللريات اجنراف الرتبة؛ وبالتللايل يف مكافحة 

الت�صحر.

اإن اإعادة تاأهيل ال�صللد االأخ�صر، الذي مكن اجلزائر من 

تبوء مكانة رائدة يف مكافحة الت�صحر، اأ�صبح ي�صكل اإحدى 

االأولويات يف القطاع، امل�صللجلة �صللمن املخطط اخلما�صللي 

القادم.

كما اأنه مت ت�صجيل وت�صللطري برنامج خا�س، بهدف اإعادة 

تاأهيل امل�صللاحات الغابية املقاومة للجفاف، و�صلليتم و�صعه 

حيللز التنفيذ، مبجرد االنتماء من الدرا�صللات التي هي قيد 

االإجناز.

ويف اخلتللام، اأعتقد اأن كل هللذه املجهودات التي تبذلها 

الدولة للحد من ظاهرة الت�صحر، وكذا اإعادة االعتبار لل�صد 

االأخ�صللر، هي يف احلقيقة من اأجل املحافظة على الرثوات 

الطبيعيللة، وكللذا اإنعا�س احليللاة الريفية، بتح�صللني وتوفري 

ل�صللكان االأرياف حياة اأف�صللل، ت�صللمن لهم اال�صتقرار يف 

اأماكن تواجدهم.

اأ�صللكركم على كرم االإ�صللغاء واملتابعة، وال�صام عليكم 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

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

جمال قيقان هل يريد اأخذ الكلمة؟ تف�صل.

ال�سيد جمال قيقان: �صكرا �صيدي الرئي�س.

بللودي اأن اأ�صللكر ال�صلليد الوزيللر على رده عن �صللوؤايل 

ال�صللفوي هذا؛ من خال �صللرده لكل اأ�صللباب الت�صللحر 

وطرق املقاومة.

معايل الوزير،

ثقتي كبرية فيكم ملوا�صلللة تطوير هذا القطاع احل�صللا�س 

واحلفاظ على االأرا�صللي الزراعية مللن التقل�س بفعل هذه 

الظاهرة، وبذلك نكون قد اأ�صللفنا موردا حقيقيا القت�صادنا 

الوطني، وهو االعتناء بقطاع الفاحة، كما اأننا نعلم، �صيدي 

الرئي�س، معايل الوزير، اأن الدولة فعا تهتم بالت�صجري، فهي 

تغر�س �صنويا اآالف االأ�صجار ل�صد هذا الزحف.

طلبي الوحيد، هو االعتناء بهاته ال�صللجريات، من بداية 

غر�صللها وهذا حتى ال متوت، وذلك من خال �صقيها، الأن 

معظمها متوت بفعل اجلفاف، اأقول �صقيها يف اأوقات اجلفاف 

حتى تثبت ب�صورة جيدة يف االأر�س.

مرة اأخرى �صللكرا وبالتوفيق معايل الوزير، �صللكرا معايل 

الرئي�س.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد جمال قيقان؛ االأخ جمال 

اأبدى متنيات ومل يطرح �صللوؤاال وهو متفق مع ال�صلليد الوزير 

وبذلك ننتقل اإىل قطاع املوارد املائية، وال�صللوؤال ال�صللفوي 

لل�صيد عبد القادر �صنيني، تف�صل.

ال�سيد عبد القادر �سنيني: ب�صم اهلل الرحملن الرحيم.

�صيدي الرئي�س املحرتم،

ال�صادة الوزراء،

زمياتي، زمائي،

رجال ال�صحافة، ال�صام عليكم.
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املو�صوع: �صوؤال �صفوي على معايل وزير املوارد املائية.

�صيدي الوزير،

من �صللمن امل�صللاريع الكربى لفخامة رئي�س اجلمهورية، 

م�صروع اإي�صللال املاء اإىل مدينة مترنا�صللت، هذا االإجناز يعد 

من م�صاريع القرن، فال�صكر مو�صول لكم وملن �صبقكم على 

الرعاية الدوؤوبة، لتجعلوا منه مك�صبا طويل املردودية.

ال�صيد الوزير،

من �صدق البيان القول، لي�س اخلرب كالعيان، بعدما تفقدنا 

حمطللة ال�صللخ القريبة من مترنا�صللت تبني لنللا اأن االأنبوب 

احلامل للماء م�صنوع من الفوالذ، وبعد تذوقنا للماء، ات�صح 

لنللا اأن كمية االأماح مرتفعة وال �صللك اأنها تفوق 2.5غ يف 

اللللرت الواحد، مما ي�صللكل - الريب - تفاعللات كيميائية 

)Corrosion( املوؤديللة اإىل تاآكل احلديللد وبالتايل يقل عمر 

االإجناز.

�صوؤايل معايل الوزير هو كالتايل:

 هل فكرمت يف اإن�صللاء حمطة لت�صللفية املياه، للتقلي�س من 

التفاعات الكيمائية، حفاظا على تلف االأنبوب؟ و�صللكرا 

لكم.

ــص: �صللكرا لل�صلليد عبد القادر �صللنيني؛  ــد الرئي� ال�سي

الكلمة االآن لل�صلليد وزير املوارد املائية، للرد على ال�صللوؤال 

املوجه اإليه.

ال�سيد وزير املوارد املائية: ب�صللم اهلل وال�صللاة وال�صام 

على ر�صول اهلل.

�صيدي رئي�س جمل�س االأمة املحرتم،

زمائي االأفا�صل،

ال�صيدات وال�صادة، اأع�صاء جمل�س االأمة االأفا�صل،

ال�صيدات وال�صادة، ممثلو االأ�صرة االإعامية.

طرح علينا ال�صلليد املحرتم، عبد القادر �صللنيني، �صللوؤاال 

�صللفويا، يتعلللق باإن�صللاء حمطة حتليللة امليللاه، للتقلي�س من 

التفاعللات الكيميائية، مللن اأجل احلفاظ علللى االأنابيب 

وحت�صللني نوعية املياه، وهذا يف اإطار م�صللروع حتويل املياه من 

عني �صالح اإىل مترنا�صت.

اأود قبل كل �صلليء، اأن اأتوجه بخال�س ال�صكر اإىل ال�صيد 

�صللنيني على اهتمامه بقطاع املوارد املائية، ال �صيما يف والية 

مترنا�صللت التي كانت تعرف - حتى ال�صللنوات االأخرية - 

نق�صللا يف تزويد �صكانها باملياه ال�صللاحلة لل�صرب، اإ�صافة اإىل 

ملوحة املياه املنتجة عن طريق التبخري.

ردا منا على �صللوؤالكم هذا، اأحيطكللم علما اأنه مت االأخذ 

بعللني االعتبللار نوعية امليللاه املحولللة من عني �صللالح اإىل 

مترنا�صللت على م�صللافة 700 كلم. يف مرحلة الدرا�صة التي 

 )SOBAK( اأجنللزت من طرف مكتب الدرا�صللات العاملللي

وعليه اأف�صت نتائج الدرا�صات، اإىل �صرورة ا�صتعمال قنوات 

تتما�صللى وخ�صللائ�س املياه املوجهة للم�صللروع، وهذا ما مت 

احرتامه خال مرحلة اإجناز االأ�صغال.

عللاوة علللى هللذا، وتطبيقللا لتعليمللات فخامللة رئي�س 

اجلمهورية، خال زيارته مل�صروع حتويل املياه، من عني �صالح 

اإىل مترنا�صت، التزمنا بتوفري املياه لكل املواطنني، كما ونوعا.

وهللذا هو العمل االأول الذي �صللاهم يف تبنللي قرار اإجناز 

حمطة معاجلة املياه، لتح�صني اأكرث نوعية املياه املحولة والتي 

تقرر اختيار موقعها بعني �صللالح، حتى ن�صمن تزويد �صكان 

املناطللق املتواجدة يف رواق م�صللروع التحويللل واملتمثلة يف 

عني مڤل وتولتنت، مبياه حماة �صللاحلة لل�صرب، مع العلم 

اأن عني �صالح وموالي حل�صن قد مت ربطهما بامل�صروع.

اأما العامل الثاين، لذات القرار، فيتمثل يف حماية قنوات 

التحويل، وقد اتخذ هذا القرار عقب الدرا�صة التي قمنا بها 

باإجنازهللا، من اأجل بناء حمطة حتلية، اأين ا�صللرتطنا يف ذلك 

اأن تكون ن�صبة امللوحة اأقل من غرام واحد يف اللرت الواحد، 

حتى نتجنللب نهائيا تاأثري التفاعللات الكيميائية على هذا 

النظللام لتحويللل املياه، والللذي يعترب من اأعظللم اإجنازات 

البللاد.

كمللا ال يفوتنللي اأن اأخربكم اأن قنللوات التحويل موؤمنة 

من كل التفاعات فيما يخ�س )Corrosion(  التي اأ�صللرمت 

الكم، وهذا نظللرا لوجود جهللاز احلماية  ليهللا يف �صللوؤ اإ

.)La protection cathodique(

اإذن، القنللوات حمميللة مللن الداخللل بطبقة ت�صللمى 

)Resine époxy alimentaire(، اأي راتنجللات االإيبو�صللي 

الغذائيللة، كمللا اأنها حممية مللن اخلارج بطبقللة اأخرى هي 

البويل اإثيلني وهي مادة �صللديدة املقاومة، وبالن�صبة للتاآكل 

)Corrosion( هنللاك �صللبكة على طللول القنللوات بتقنية        

)La protection cathodique( التللي حتمللي هذه القنوات 

من ذلك.
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�صينطلق عن قريب م�صروع اإجناز حمطة حتلية املياه، بغاف 

مايل مقدر بل 6.5 مليار دج، حيث اأ�صندت مهمة االإجناز اإىل 

�صللركة عمومية موؤهلة، هي )Cosider canalisation( ومدة 

االإجناز 18 �صهرا و�صيتم الت�صيري خال 05 �صنوات، ح�صب 

تعليمة ال�صيد الوزير االأول، كما اأ�صري اأن هذه املحطة م�صنفة 

لللل 50 األف مرت مكعب يوميا قابلة للتو�صلليع اإىل 100 األف 

مرت مكعب يوميا يف اآفاق 2050.

هذه هي عنا�صر اجلواب، اأ�صكركم على ح�صن االإ�صغاء، 

وال�صام عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

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

عبد القادر �صنيني، هل يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لك.

ال�سيد عبد القادر �سنيني: �صكرا �صيدي الرئي�س.

ن�صكر معايل الوزير على التو�صيحات التي مل تكن لدينا، 

ولكللن معايل الوزير اإعلموا اأن هللذا االإجناز يبني لنا اهتمام 

الدولللة بازدهار املواطن، هذا مللن الناحية االأوىل، لكن من 

الناحية الثانية هناك دليل على اأن هذا املاء ال يزال م�صللرا، 

اأي مبجرد اأن ي�صللرب االإن�صللان غري املتعود على �صرب هذا 

املاء ي�صاب باإ�صهال، مما يدل على اأن االأماح مرتفعة وتوقع 

بالتقدير فقط، الأنني مل  تفاعللات، واأنا اأعطيت رقللم 2.5 

اأ�صربه واإمنا تذوقته فقط.

معللايل الوزيللر، قلتللم اإن هناك �صللبكة حلمايللة القنوات 

)Protection Cathodique(، بالفعللل لللو - مثللا - ناأخذ 

اأكرب �صللركات التغطية يف العامل وناأخذ اأكرب �صللركة عندنا 

 )Corrosion( صللوناطراك« لها م�صلحة خا�صة خمت�صة يف�«

من مهند�صني، تقنيني، عمال وهي خمت�صة مبتابعة االأنابيب 

مابني راأ�س البئر العازل للت�صفية، الأن من البئر يخرج املاء، 

والغاز والزيت وملا ت�صل اإىل حمل الت�صفية، تنفرد كل هذه 

املواد على حدة.

هنللاك يوميا مراقبة لهاتلله االأنابيب و�صللوناطراك متطورة 

تقنيا، ولكن لها م�صالح تراقب طول الدهر؛ وعلى كل حال 

نحن ن�صللكركم مادامللت املحطة حتت رعايتكللم وتراقبونها 

فهذا ف�صل كبري علينا، الأن املحطة �صن�صتفيد منها - �صيدي 

الوزير - من جانبني، من جهة للت�صللفية، فت�صبح املياه عذبة 

وي�صللتفيد املواطللن، ومن جهللة اأخرى خوفا علللى االإجناز، 

و�صكرا لكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صيد عبد القادر �صنيني؛ اأرى 

اأن ال�صيد الوزير يريد اأن يو�صح، الكلمة لك.

ال�سيد الوزير: �صللكرا �صلليدي الرئي�س؛ للتو�صيح فقط، 

بالن�صبة للمياه، االآن عندنا خمابر وهي التي قامت بالتحاليل 

الازمللة، هنللاك 2غ يف اللرت، لكن املياه �صللاحلة لل�صللرب 

ولي�صت م�صرة ب�ل�صحة، اأي كل ال�صروط متوفرة حتى تكون 

�صللاحلة لل�صرب وال يوجد اأي م�صكل، اأما امل�صكل املطروح 

فهللو م�صللكل رفاهية، اأي يتعلللق بالذوق، وثانيللا هاته املياه 

التي حتتوي على ن�صبة كبرية من االأماح، عندما ي�صتعمل 

االإن�صان ال�صابون اأو غ�صول ال�صعر ال يحدث رغوة، اإذن هو 

م�صكل رفاهة لكن، نحن واعون بهذه امل�صكلة واملحطة التي 

�صنن�صئها يف مترنا�صت �صت�صتعمل فيها اأحدث التقنيات.

عندنللا حمطات لتحلية ميللاة البحر يف عللدة واليات يف 

اجلنللوب، لكن هللذه التي ن�صللتعملها يف مترنا�صللت بنف�س 

التقنيات امل�صتعملة لتحلية مياه البحر، ولكنها اأكرث تكليفا، 

ومردودها عال، ومما يجعلنا نتفاءل خريا بالن�صبة للم�صتقبل، 

و�صن�صللمن - اإن �صللاء اهلل - مياها �صللاحلة لل�صللرب ودون 

اإ�صللكال وذلك بتوفري كل التجهيزات املحمية ب�صفة نهائية 

والتي تخ�س هذا التحويل الكبري، �صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليد الوزيللر؛ ننتقل االآن اإىل 

قطاع التعليم العايل والبحث العلمي والكلمة لل�صلليد عمار 

طيب.

ــد عمار طيب: ب�صم اهلل الرحملن الرحيم وال�صاة  ال�سي

وال�صام على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�س جمل�س االأمة،

معايل ال�صادة الوزراء،

زمياتي، زمائي، اأع�صاء جمل�س االأمة،

اأ�صرة االإعام،

ال�صام عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صللوؤايل ال�صللفوي موجه اإىل ال�صلليد معايل وزير التعليم 

العايل والبحث العلمي.

تخ�ص�س الدولة مبالغ معتربة بغية تطوير البحث العلمي، 

ويف هللذا االإطار، واإ�صللافة اإىل خمتلف �صلليغ البحث التي 

متول من خزينة الدولة، ي�صتفيد اأ�صاتذة اجلامعات من تغطية 
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مل�صاريف امل�صللاركة يف امللتقيات العلمية الدولية والرتب�س 

يف اخل�رج، بغية حت�صني امل�صتوى، واإذا ك�نت اأغلب ال�صروط 

املطلوبة لا�صللتفادة من هذه الرتب�صللات مو�صوعية، اإال اأنه 

لوحظ يف االآونة االأخرية، �صللعوبة ح�صللول االأ�صاتذة على 

ر�صللائل ا�صتقبال، نظرا لرف�س العديد من اجلامعات ومراكز 

البحللث الرد باالإيجللاب على الطلبات الكثللرية واملتزايدة 

التي اأ�صبحت توجه لها �صنويا، كما ذهبت جامعات اأخرى 

اإىل فر�س ر�صوم على االأ�صللاتذة اجلزائريني، لا�صتفادة من 

خدماتها.

وهو ما اأ�صبح ي�صكل اإهانة لاأ�صتاذ اجلزائري، فهل هناك 

مللن اإجراءات تللرى الوزارة �صللرورة اتخاذهللا ملعاجلة هذه 

الظاهرة؟ وهل باإمكان الوزارة اإقامة اتفاقيات مع نظرياتها يف 

الدول التي تعرف اإقباال متزايدا من االأ�صللاتذة اجلزائريني، 

مما ي�صمح لهم باإجراء ترب�صللاتهم يف اأح�صن الظروف،  دون 

احلاجة اإىل اإح�صار ر�صائل اال�صتقبال؟ و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صيد عمار طيب؛ الكلمة االآن 

لل�صيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي.

ال�سيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي:

ال�صيد رئي�س جمل�س االأمة املحرتم، 

ال�صيدات وال�صادة االأع�صاء االأفا�صل،

ال�صيد الع�صو املحرتم،

اأود بداية، اأن اأ�صللكر ال�صلليد عمار الطيب، ع�صو جمل�س 

االأمة، على ان�صغاله الذي ي�صري فيه اإىل �صعوبات لدى عدد 

من االأ�صاتذة، للح�صول على ر�صالة ا�صتقبال من اجلامعات 

االأجنبية، وذلك يف اإطار الرت�صح للتكوين ق�صري املدى، يف 

اخلارج.

وبهللذا اخل�صللو�س فللاإن القطللاع، وحر�صللا منلله على 

حت�صللني نوعيللة التعليللم وتفعيل تكويللن مكونني، يربمج 

�صللنويا تكوينللات لتح�صللني امل�صللتوى واأخللرى اإقاميللة 

باخلارج ت�صللل اإىل ما يعادل 34 األف �صللهر، يف �صللكل 

تكوين ق�صللري املدى و500 منحللة للتكوين االإقامي ملدة 

18 �صللهرا.
ت�صللمل تكوينات حت�صللني امل�صللتوى، برنامج ترب�صللات 

ق�صللرية املدى، يف �صللكل اإقامللات علمية، ذات م�صللتوى 

عال، خم�ص�صللة اأ�صا�صا لفائدة االأ�صللاتذة امل�صاعدين وطلبة 

الدكتوراه وبرنامج العطل العلمية لفائدة اأ�صاتذة من امل�صف 

العايل وكذا برنامج م�صاركة يف امللتقيات والندوات العلمية 

الدولية ذات الفائدة املوؤكدة.

اأما برامج التكوين االإقامي يف اخلارج، فت�صللمل الربنامج 

الوطني اال�صللتثنائي لفائدة االأ�صاتذة امل�صاعدين الذين هم 

يف مرحلة اإنهللاء اأطروحاتهم وبرنامج تكويللن لفائدة الطلبة 

االأوائل لتح�صري �صهادة الدكتوراه.

ت�صللتند هذه الربامللج اإىل اأطر قانونية، تنظمها، ال�صلليما 

القرار الوزاري رقم 1014، املوؤرخ يف 31 دي�صمرب 2013، 

الللذي يحدد معايري االنتقللاء للقبللول يف برنامج التكوين 

االإقامي يف اخلللارج، وكذلك التعليمللة الوزارية رقم 02، 

املوؤرخة يف 31 دي�صللمرب 2013، املتعلقة بتح�صني امل�صتوى 

باخلللارج.

اإن ر�صللائل اال�صللتقبال هي وثائق اأ�صا�صللية ويعد تقدميها 

اإجراء �صروريا، بالنظر اإىل اأنها االأداة التي ت�صمح للم�صتفيد، 

اأي االأ�صللتاذ، وكذلك للموؤ�ص�صة اجلامعية التي ينتمي اإليها 

االأ�صتاذ - بالتاأكيد - من جدية ا�صتعداد املوؤ�ص�صة االأجنبية 

امل�صللتقبلة لا�صتقبال وت�صهيل �صري خمطط العمل مبا ميكن 

من حتقيق الغر�س من االإيفاد اإىل اخلارج.

واعتبللارا لل�صللعوبات التي ت�صللريون اإليها بخ�صللو�س 

احل�صللول على ر�صللائل اال�صللتقبال من هيئللات تعليمية 

وبحثيللة اأجنبية، فقد بادر القطاع، يف اإطار العدة التنظيمية 

ال�صللالفة الذكر، باتخاذ عدد مللن التدابري، منها على وجه 

اخل�صللو�س:

1 -  ربط تنقل االأ�صتاذ للتكوين باخلارج بوجود اتفاقيات 
مربمة بني اجلامعات اجلزائرية املعنية ونظرياتها االأجنبية، اأو 

اتفاقيات تعاون و�صراكة بني خمابر البحث املتناظرة.

2 -  حتديللث طبيعللة الهيئة امل�صللتقبلة التي يجب اأن 
تكون حائزة على قدرات علمية وتكنولوجية عالية.

لت�صهيل  بال�صعي،  البحث  م�صوؤويل خمابر  تكليف   -  3
ح�صول الباحثني املعنيني على ر�صائل ا�صتقبال من املخابر 

التي تتنا�صب مع طبيعة اأعمالهم العلمية.

االأطروحة يف حتديد  على  امل�صرف  م�صوؤولية  تاأكيد   -  4
وجهة الطالب، واختيار الهيئة امل�صللتقبلة ال�صتكمال حت�صري 

بحثه.

5 - و�صع منوذج لر�صالة اال�صتقبال، يت�صمن املعلومات 
ال�صللرورية املتعلقللة بامل�صللتفيد، والهيئللة امل�صللتقبلة ورتبة 
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امل�صرف باخلارج وكذا فرتة الرتب�س.

الوطني  النظام  اإر�صاء  بعد  التوثيق،  ترب�صات  اإلغاء   -  6
للتوثيق عن طريق اخلط )SNMD( الذي ي�صللمح لاأ�صتاذ 

الباحللث باالطاع على االإنتاج العلمي الدويل، من خال 

مايزيد عن 60 األف جملة علمية متخ�ص�صة.

7 -  منع تنقل امل�صتفيدين من ترب�صات ق�صرية املدى 
يف فرتات العطل ال�صيفية.

لر�صللم ذات  ترب�س واحد فقط؛  8 - اال�صللتفادة مللن 
ال�صللنة املاليللة، يف اإطللار جتديللد مبللداأ تكافللوؤ الفر�س بني 

اأع�صاء هيئة التدري�س.

تلكم، ال�صلليد ع�صللو جمل�للس االأمة، عنا�صللر الرد على 

�صللوؤالكم، �صللاكرا لكم مللرة اأخرى اهتمامكللم ومتابعتكم 

الن�صغال االأ�صاتذة الباحثني، �صكرا.

ــد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأ�صاأل ال�صيد عمار  ال�سي

هل يريد اأخذ الكلمة جمددا؟ الكلمة لك.

ــد عمار طيب: �صللكرا لل�صلليد الرئي�س؛ وال�صللكر  ال�سي

كذلك ملعايل الوزير على االإجابة.

متنيللت لو اأن معايل الوزير تطرق اإىل و�صللع اآليات ملراقبة 

هذه الرتب�صللات، حتى يتم اال�صتفادة منها وحتى ال تكون 

جمرد �صفرية �صاحية، �صكرا.

ــد الرئي�ص: �صكرا لل�صلليد عمار طيب؛ الكلمة لك  ال�سي

ال�صيد الوزير.

ال�سيد الوزير: كنت اأمتنى من ال�صلليد ع�صو املجل�س من 

والية �صلليدي بلعبا�للس، اأن يتفهم الو�صللع ويتفهم االأجوبة 

التي اأعطيتها، اإمنا تنقل االأ�صللاتذة والباحثني اإىل اخلارج مل 

يكن ولن يكون اأبدا حمل زيارات �صياحية.

الوزارة ت�صللعى وهيئللة التدري�س واملوؤ�ص�صللات اجلامعية 

ت�صللعى دائما باأن تكون هناك م�صللاعدة من طللرف الدولة 

حتى ت�صللمح لاأ�صللاتذة باإمتام اأطروحاتهللم يف الدكتوراه 

اأو يوا�صلللون البحث، مما يعود باملنفعللة، وبالتايل اأوؤكد مرة 

اأخرى اأن اإيفاد االأ�صاتذة اإىل اخلارج مل يكن اأبدا جوالت 

�صياحية و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ نبقى دائما يف قطاع 

التعليللم العايل، والبحث العلمي، والكلمة لل�صلليد ب�صللري 

داود.

ال�سيد ب�سري داود: �صكرا.

ال�صيد رئي�س جمل�س االأمة املحرتم،

ال�صادة معايل الوزراء،

زمياتي، زمائي اأع�صاء املجل�س، 

ال�صام عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ي�صرفني اأن اأتوجه اإىل ال�صلليد معايل وزير التعليم العايل 

والبحث العلمي بال�صوؤال ال�صفوي التايل ن�صه:

توجد فئة عري�صللة من االأ�صللاتذة املحا�صللرين )ب( يف 

خمتلللف جامعللات الوطللن، مطلوب منهللا التاأهيللل لرتبة 

اأ�صت�ذ حم��صر )اأ( ب�ص��روط جد ق��صية، وغري م�ص�عدة على 

التاأهيل بتاتا، وهي يف احلقيقة عبارة عن اإعادة ثانية ل�صهادة 

الدكتوراه، وكاأن اجلهد الذي قدمه االأ�صتاذ يف اإعداد ر�صالة 

الدكتوراه غري كاف، واأن االأ�صللاتذة امل�صللرفني واملناق�صللني 

كاأع�صاء جلان غري موؤهلني لذلك.

اأو ب�صيغة اأخرى وكاأن امل�صار البيداغوجي مطعون فيه.

لذا، فاإن هذه الفئة العري�صللة، قد تاأذت ب�صكل كبري من 

عملية التاأهيل غري العادلة، وهو مايعيق عملية تطور االأ�صتاذ 

واجلامعة يف نف�س الوقت.

مع العلم اأن االأ�صتاذ املحا�صر )ب( الي�صمح له باالإ�صراف 

والتاأطري والتدري�س يف مرحلللة الدكتوراه، يف الوقت الذي 

يعللاين الطلبللة واجلامعة نق�صللا فادحا يف التاأطري، ال�صلليما 

اأمام تقدم االأ�صللاتذة املحا�صرين واأ�صاتذة التعليم العايل يف 

ال�صن، وبداية خروج الكثري منهم اإىل التقاعد.

اأمام هذا الو�صع غري املقبول، ماهي االإجراءات والتدابري 

التي ميكن اتخاذها يف اأقرب وقت ممكن ملعاجلة و�صعية هوؤالء 

االأ�صللاتذة وت�صهيل مرحلة التاأهيل؟ وهل ميكن اإعادة النظر 

يف عمليللة التاأهيل هذه واإيجاد  احللول املنا�صللبة والواقعية، 

خدمة لاأ�صتاذ والطالب واجلامعة؟

ذلكللم هو حمتوى �صللوؤايل، تقبلوا مني - �صلليدي معايل 

الوزير - فائق ال�صكر واالحرتام.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد ب�صري داود؛ الكلمة جمددا 

لل�صيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي.
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ال�سيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي: �صكرا مرة 

اأخرى �صلليدي الرئي�س؛ اإ�صمحوا يل بداية اأن اأ�صكر ال�صيد 

ب�صري داود، ع�صو جمل�س االأمة، على ان�صغاله الذي يت�صاءل 

فيه عللن االإجراءات والتدابري التي ميكللن اتخاذها، ملعاجلة 

و�صللعية االأ�صللتاذ املحا�صر �صللنف )ب( بت�صللهيل مرحلة 

التاأهيل واإيجاد احللول املنا�صللبة والواقعية، خدمة لاأ�صتاذ 

والطالب واجلامعة.

وبهللذا اخل�صللو�س، اأود اأن اأوؤكللد يف املقللام االأول، اأن 

االأ�صتاذ املحا�صر �صنف )ب( واالأ�صتاذ املحا�صر �صنف )اأ( 

هما رتبتان خمتلفتان، ولكل رتبة مهامها و�صاحياتها التي 

كر�صها القانون االأ�صا�صي اخلا�س باالأ�صتاذ الباحث.

ومن ثّم، ف�إن �صروط ومق�يي�ض االلتح�ق، تختلف من رتبة 

اإىل اأخرى، وال �صللبيل اإذن للمقارنة بني �صللبكتي املقايي�س 

اخلا�صة بهما.

وعليلله، فمن الطبيعللي جدا اأن يتطلللب االلتحاق برتبة 

اأ�صتاذ �صللنف )اأ( �صروطا تكميلية واإ�صللافية، مثل التاأهيل 

ال��ذي تتكلمون عليه، زي���دة على �ص��روط االلتح�ق برتبة 

اأ�صتاذ حما�صر رتبة )ب(.

اإن التاأهيللل اجلامعي يعترب اإجراء �صللروريا، اليقل اأهمية 

عن مناق�صللة اأطروحة الدكتوراه ذاتها، ف�صهادة الدكتوراه 

توؤهللل  حائزهللا للرتقية اإىل م�صللف اأ�صللتاذ حما�صللر من 

ال�صللنف )ب(، اإال اأن االرتقاء  اإىل م�صف اأ�صتاذ حما�صر 

من ال�صللنف )اأ( يتطلللب - كما اأ�صلللفنا - مراكمة خربة 

واكت�صللاب جتربة، �صللواء على م�صللتوى التدري�س اأو على 

م�صللتوى البحللث، وتقللدمي اأعمللال علميللة وبيداغوجية، 

توؤهل �صللاحبها الإدارة االأبحاث وتاأطللري طلبة الدكتوراه، 

هذه م�صللوؤولية االأ�صللتاذ املحا�صللر )اأ(، وحت�صللريهم مل�صار 

جامعي عايل امل�صتوى.

وال�صللك اأنكللم ت�صللاطرونني الللراأي باأننا نعي�للس اليوم 

يف ع�صللر التناف�صللية الدوليللة مابني اجلامعات، اإذ ي�صللكل 

دور االأ�صللتاذ الباحللث والباحث الدائم الرافع االأ�صا�صللي 

لارتقاء مب�صللتوى التعليم والبحث، ويفر�للس هذا االلتزام 

على االأ�صاتذة متطلبات مهنية، ينبغي العمل على تطويرها 

با�صللتمرار، خال م�صللارهم اجلامعي، بحيث يكون الرتفيع 

والرتقيللة مرتبطللني ارتباطللا حميميا بقيم االإنتللاج العلمي 

والبيداغوجي وم�صتوى التاأطري وقدرات االبتكار واالإبداع 

يف نف�س الوقت.

وعلى �صوء ما�صبق، فاإن عملية التاأهيل تعد مرحلة حتمية 

بالن�صبة لكل اأ�صتاذ باحث، اإذا اأردنا اأن تكون اجلامعة قطب 

اإ�صعاع علمي علىامل�صتوى الوطني والدويل.

ويف هذا ال�صللدد، يجللدر التذكللري اأن التاأهيل اجلامعي، 

على غللرار ماهو معمللول بلله يف اجلامعات على امل�صللتوى 

الدويل، يتم وفق اإجراءات حتكمها املو�صللوعية واالإن�صاف، 

وكلها ت�صعى اإىل:

- رفع كفاءة اأع�صاء هيئة التدري�س،

- تعزيز االإنتاج العلمي والبيداغوجي،

- �صمان احل�صور الوطني والدويل.

واإذا كان التاأهيل اجلامعي اإجراء �صللروريا، والغنى عنه، 

فللاإن القطللاع ما انفللك يعمل على ت�صللهيل هللذا االإجراء 

وتعزيللز فر�س جناحه، مللن خال بع�س االإجللراءات، منها 

اإحللداث جلنللة علميللة وطنية، تعنللى مبرافقة هيئللات حترير 

املجللات العلمية اجلامعيللة اجلزائرية واالرتقاء بت�صللنيفها 

اإىل م�صللتوى الن�صللريات املحكمة علميا، مبا يكفل ت�صهيل 

وتو�صلليع ف�صاءات الن�صللر العلمي لاأ�صللاتذة الباحثني يف 

خمتلف التخ�ص�صات، ويتيح لهم فر�صا اأكرب لن�صر مقاالتهم 

واأبحاثهم االأ�صلية يف اآجال زمنية معقولة.

ومن بني الت�صللهيات اأي�صا، قبول �صمن امللف االأ�صا�صي 

للمرت�صح، الوعد املكتوب بالن�صر من طرف جمات حمكمة.

وتعمل الوزراة كذلك على حت�صني ظروف عمل االأ�صتاذ 

والباحثللني، لت�صللهيل االإنتاج العلمللي وبالرتكيز على كل 

الروافع املتاحة، مثل التكوين يف اخلارج والنفاذ اإىل اأر�صللية 

التكنولوجيا للبحث وغريها. كما يعمل القطاع على ت�صجيع 

االأ�صللاتذة الباحثني على تطوير االإنتللاج البيداغوجي، من 

مطبوعات ومراجع درا�صية، واعتبار هذا االإنتاج البيداغوجي 

�صمن املقايي�س االأ�صا�صللية للرتفيع والرتقية للم�صار املهني 

لاأ�صتاذ الباحث.

ومللن جهللة اأخرى، فللاإن ربط التقللدم يف امل�صللار املهني 

باالإنتاج العلمللي والبيداغوجي، من �صللاأنه جتنيب اجلامعة 

اجلزائرية االآثار ال�صلللبية واملخاطر التي قد تنجم عن توقف 

االأ�صتاذ عن تطوير ن�صاطه البيداغوجي والعلمي واإبعاده عن 

املخابر، مبجرد ح�صوله على اأطروحة الدكتوراه.

تلكم، �صلليدي الع�صللو، روؤيتنا مل�صللاألة التاأهيل اجلامعي 

الللذي يوليه القطللاع اأهمية بالغة، يف �صللبيل االرتقاء بهيئة 

التدري�س والبحث وتطوير منظومة التعليم العايل يف بادنا، 
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مبا يتاءم مع املتطلبات النوعية املعمول بها دوليا، واأ�صكركم 

على كرم االإ�صغاء.

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

ب�صري داود هل يريد التعقيب؟ تف�صل.

ال�سيد ب�سري داود: �صكرا �صيدي الرئي�س، و�صكرا لل�صيد 

معايل الوزير على االإجابة التي اعتمدت اأ�صا�صللا على تربير 

التاأهيل من �صنف )ب( اإىل �صنف )اأ(.

ال اأ�صك اأن هذا املو�صوع ناجم عن القانون اخلا�س، الأنه 

هو الذي خلق الفئات اجلديدة.

�صيدي معايل الوزير،

ناأمل على االأقل يف ت�صللهيل عمليللة التاأهيل، الأنها تتم 

على م�صللتوى وطنللي مبرافقة جلنة وطنيللة، مثلما ذكرمت يف 

جوابك��م، ومطلوب �ص��من �ص��روط الت�أهي��ل لي�ض فقط 

ن�صللر مقال علمي يف جملة حمكمة معرتف بها، بل اأي�صللا 

االإ�صراف اأي�صا على االأقل على 10 طلبة ل�صهادة املا�صرت، 

الن�صللخة  كانت  اإذا  الدكتللوراه،  �صللهادة  من  ن�صللخ   05
الواحللدة يف حللدود 700 اأو 800 �صللفحة معناهللا اآالف 

ال�صللفحات مطلوبة من هذا االأ�صللتاذ، ثم مطبوعة بطريقة 

خا�صة مبقيا�س التدري�س، ويو�صع هذا امللف على م�صتوى 

اللجنة الوطنية للوزارة.

ولعللله مللن املفيد - ال�صلليد معايل الوزيللر - التذكري اأنه 

ح�صللب االإح�صائيات التي حت�صلللت عليها، لدينا 60000 

مدر�س بكل االأ�صناف، ولكن من 60000، هناك 20 % فقط 

يحق لهم االإ�صللراف على الدكتوراه، ويف 20 % املر�صحني 

لاإ�صللراف علللى الدكتوراه، ويحللق لهم ذلك، فح�صللب 

االإح�صللائيات هناك ما يفوق عن 70 % مر�صحني لاإحالة 

على التقاعد عن قريب؛ اأي�صللا مع اعتماد دائرتكم الوزارية 

علللى فتح املجال اإىل اأكرب عدد من طلبة املا�صللرت لالتحاق 

ب�صللهادة الدكتوراه، فقللد يطرح م�صللكل التاأطري بحدة، 

هذا من  جهة.

من جهة اأخرى، هناك اأي�صللا - ال�صلليد معللايل الوزير - 

اإ�صللكال اآخر مطروح، لي�للس يف قطاعكللم واإمنا يف خمتلف 

القطاعللات، اأال وهو التوفيق مابني نظام )LMD( و�صللهادة 

الدكتوراه مبعنى االأ�صللتاذ املحا�صللر و�صللهادة الدكتوراه يف 

النظام الكا�صيكي، �صكرا لل�صيد معايل الوزير.

ــد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد ب�صري داود؛ ال�صيد الوزير،  ال�سي

تف�صل للرد على التعقيب.

ــد الوزير: ق�صللايا كثللرية، كلها هامة، تطللرق اإليها  ال�سي

ال�صلليد داود يف تعقيبه، اأ�صاطره الراأي يف البع�س منها لكن 

تبقى ق�صية التاأهيل.

حقيقة، هناك م�صللكل بالن�صللبة للتاأطللري، تاأطري اجلامعة 

اجلزائريللة، اليوجللد 60000 مدر�س واإمنللا 51000، ولي�س 

فقط 20 % حا�صلللني على دكتللوراه دولة واإمنا 30 % ورغم 

هذا يبقى التاأطري ي�صللكل م�صللكا للجامعللات اجلزائرية، 

اليجب اأن نن�صى اأن عندنا اأكرث من 1300000 طالب، وهو 

رقم متزايد دائما.

ولكن هذا لن يو�صلنا - اإن �صاء اهلل - بالن�صبة لل�صهادات 

التي ن�صلللمها، خا�صة �صللهادة الدكتوراه - املرتبطة بق�صية 

التاأهيل - كي ن�صهل الأنف�صنا ونرفع العدد، اإمنا العدد يكون 

بتح�صني التاأهيل، وبالتايل البد اأن نعمل على حت�صني العدد 

وتكثيف عدد االأ�صاتذة واملوؤطرين ويف نف�س الوقت نحر�س 

على اأن يكون تكوين املكونني يف م�صتوى مقبول و�صهادات 

الدكتللوراه التي متنحها اجلامعة اجلزائرية تكون يف م�صللتوى 

مقبول.

اأنا اأ�صللاطرك الراأي بالن�صللبة لق�صللية التاأهيللل، اأن هناك 

م�صللاكل كثرية، منها البريوقراطية، ونحن ن�صللعى، اإن �صاء 

اهلل، للعمللل حتى ن�صللهل االإجراءات لاأ�صللتاذ املرت�صللح 

للتاأهيل، حتى متر االأمور ب�صهولة.

ال�سيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليد الوزيللر؛ ننتقل االآن اإىل 

قطاع ال�صللحة وال�صللكان واإ�صاح امل�صت�صللفيات، والكلمة 

لل�صيدة رفيقة ق�صري.

ال�سيدة رفيقة ق�سري: ب�صم اهلل الرحملن الرحيم.

ال�صيد الرئي�س،

ال�صيدات وال�صادة الوزراء،

زمياتي، زمائي،

اأ�صرة االإعام،

ال�صام عليكم.

ي�صللرفني اأن اأطرح على معايل وزير ال�صللحة وال�صللكان 

واإ�صاح امل�صت�صفيات ال�صوؤال ال�صفوي التايل ن�صه:
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اإن عدد امل�صللابني مبر�س ال�صرطان يف بادنا يف تزايد �صنة 

بعد �صللنة، ونحن ننللوه باجلهد املبذول مللن طرف قطاعكم 

يف تقلي�س معاناة املر�صللى امل�صابني بهذا الداء اخلطري، كما 

نرحللب باحلمات الوقائية التي جتري �صللنويا للت�صللخي�س 

املبكر لهذا الداء وخا�صة الفح�س املبكر ل�صرطان الثدي.

ويف حالة الت�صللخي�س املبكر، يخ�صللع عاج هذا املر�س 

اإىل بروتوكول دقيق وطويل و�صللاق ومكلف نف�صلليا وماديا، 

ومير يف معظم احلاالت بالعمليللة اجلراحية، متبوعة بالعاج 

الكميائللي، يليها العاج باالأ�صللعة و�صللرورة املراقبة الطبية 

مدى احلياة.

ونظرا خلطورة هذا الداء، �صللطرت الدولة برناجما طموحا 

من اأجل تكفل اأف�صللل باملر�صى، و�صرعت يف اإن�صاء مراكز 

جديدة خمت�صة يف معاجلة ال�صرطان.

و�صتحتاج - دون �صك - تلك املراكز اإىل اإطارات موؤهلة، 

من اأطباء خمت�صني وعمال �صبه طبيني وفيزيائيني، وتقنيني 

خمت�صني بت�صغيل االأجهزة.

�صللوؤايل متعلللق باملللوارد الب�صللرية، وخا�صللة التقنيني 

املكلفني بت�صللغيل و�صلليانة االأجهزة امل�صتعملة يف العاج 

باالأ�صللعة.

- هللل يوجللد برنامج خم�صلل�س لتكوين العللدد الكايف 

من االإطارات التقنية الذين �صي�صللرفون على ت�صللغيل عتاد 

العاج باالأ�صعة؟

-  هل �صيتم التكفل فعليا ب�صيانة تلك االأجهزة احل�صا�صة، 

بتوفري ميزانية منا�صبة ومرنة اال�صتعمال، لاقتناء امل�صتعجل 

لقطع الغيار يف حالة العطب، وهذا ل�صمان ت�صغيل االأجهزة 

دون انقطاع؟ علما اأن مللا ناحظه االآن هو تكرار االأعطاب 

التقنية وتعطيل االأجهزة يف بع�س االأحيان ملدة طويلة، وهذا 

ما مل ي�صاهم يف رفع معنويات املر�صى؟

تقبلللوا مني، �صلليدي الرئي�س، معايل الوزيللر، زمياتي،  

زمائي، كل االحرتام والتقدير و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليدة رفيقة ق�صري؛ الكلمة 

االآن لل�صلليد وزير ال�صحة وال�صللكان واإ�صاح امل�صت�صفيات 

للرد على ال�صوؤال.

ال�سيد وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات:

�صكرا لل�صيد الرئي�س.

�صيدي الرئي�س،

زمائي،

اأيتها ال�صيدات الف�صليات، اأيها ال�صادة االأفا�صل،

ي�صللرفني كثريا اأن اأقف اأمامكم مرة اأخرى يف هذا البهو 

اجلميل، الأرد على بع�س االأ�صئلة، ويف البداية اأ�صت�صمحكم 

- �صلليدي الرئي�س - الأقدم التعازي اخلال�صة لعائلة واأقارب 

ال�صلليدة التي وافتها املنيللة يوم اأم�س االأربعللاء، اإثر حادث 

ال�صللكة احلديدية ب�صللواحي ح�صللني داي بالعا�صمة، وقد 

تكفلت بهذه املنا�صللبة م�صالح ال�صللحة بتقدمي كل الرعاية 

الطبية وال�صللحية جلرحى هذا احلادث، الذين قدر عددهم 

بللل 105 جرحللى، مل يبللق منهم �صللوى 5 على م�صللتوى 

امل�صت�صفى، حيث اإن حالتهم ال�صحية ت�صتدعي اإخ�صاعهم 

لعمليات جراحية اأو املتابعة عن قرب.

واإذ اأجللدد التعللازي لعائلللة الفقيللدة ومتنياتي بال�صللفاء 

العاجللل للماكثني بامل�صت�صللفى، فاإنني اأنللوه بالعمل اجلبار 

الذي قام به م�صللتخدمو ال�صللحة على اختاف اأ�صاكهم، 

والللذي مكن من التكفل االأمثللل بجميع جرحى احلادثة، 

علم��� اأن كل ال�ص��روط ال�ص��رورية من اأدوية وم�ص��تلزم�ت 

كانت متوفرة؛ واأود اأن اأ�صللكر ال�صلليدة رفيقة ق�صري، على 

التنويه باملجهودات اجلبارة التي تبذلها الدولة اجلزائرية، يف 

جمال مكافحة داء ال�صللرطان واالهتمام ب�صللحة املواطنني، 

وعلى اال�صتف�صللار حللول وجود برنامج خم�صلل�س لتكوين 

العللدد الكايف مللن االإطارات التقنية، من اأجل االإ�صللراف 

على ت�صللغيل عتاد العاج باالأ�صعة و�صلليانة تلك االأجهزة 

احل�صا�صللة، وهنا اأريد اأن اأعلق، ميكن قبل مدة ق�صللرية، كنا 

دائما نتكلم عن م�صللاكل داء ال�صللرطان وعن العدد الكبري 

من املر�صللى، وعللدم وجود مراكللز العاج. وعللدم وجود 

اأدوية، عدم وجود العدد الكايف من االأطباء، واليوم ناحظ 

اأن نوعية االأ�صللئلة تغريت، بحيث هناك الكثري من االأجوبة 

ال�صمنية داخل ال�صوؤال.

اإذن، اإن داء ال�صللرطان يعرف انت�صارا مثله مثل االأمرا�س 

غري املتنقلللة االأخرى، وذلللك مرتبط بزيللادة معدل العمر 

وب�أمن�ط جديدة للحي�ة؛ وب�لت�يل البد من جتنيد كل الو�ص�ئل 

املنا�صللبة، من اأجل الوقاية والتكفللل العاجي للمواطنني، 

عرب خمتلف املراحل التي يتطلبها عاج هذا الداء.
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وال يفوتنللي اأن اأعلمكللم اأن مكافحة ال�صللرطان تندرج 

�صمن اأولويات احلكومة.

ويف هللذا االإطار، فاإىل جانب امل�صللاريع املوجودة حاليا يف 

طور االإجناز واملتمثلة يف مراكز مكافحة ال�صللرطان وعمليات 

اقتنللاء اأجهللزة املعاجلة باالأ�صللعة، مت يف �صللهر اأفريل 2014 

تن�صيب جلنة مكلفة باإعداد املخطط اخلما�صي 2015 - 2019 

ويتعلق مبكافحة ال�صللرطان، حتت اإ�صللراف االأ�صتاذ احلا�صر 

معنا، وهو ع�صو يف هذه الغرفة، اإنه االأ�صتاذ »زيتوين«.

وكمللا تعلمون، فقد تكلمت هنا يف هذه القاعة يف املرات 

ال�صللابقة، وقلت اإن كل التوجيهات املتعلقة بهذا امللف قد 

متت امل�صللادقة عليها، وقد مت ت�صللليم هللذا العمل من طرف 

اللجنة املكلفة به، ويوم 10 من هذا ال�صللهر �صللوف ن�صللتلم 

الربنامللج اخلا�س مبكافحة ال�صللرطان من 2015 اإىل 2019، 

والللذي يعترب وثيقللة جد هامة، الأنه �صللُيمكننا من التحكم 

- علللى االأقللل - يف كثري مللن مراحل هذا املر�للس، واأريد 

اأن اأخربكللم واأزف لكم اليوم خربا عللن وجود فريق اليوم          

- والأول مرة - يف والية �صللطيف يقللوم بعملية تطبيق نظام 

�صجات ال�صرطان التي �صتبداأ اليوم؛ اأنتم تعرفون اأنه عندنا 

عدد من �صجات ال�صرطان معرتف بها دوليا، واليوم بداأت 

هذه العملية لكي تنطلق يف خلق �صبكة مابني هذه امل�صالح 

ولنعرف العدد احلقيقي للجزائريني امل�صللابني بهذا املر�س، 

�صوف نبداأ ب�صطيف، ثم وهران يوم االأحد ويف اجلنوب ورڤلة 

وكذلك اجلزائر العا�صللمة، و�صللنقوم بعمل جبار، و�صتكون 

هذه اأول جتربة ومتكننا من معرفة عدد املر�صى امل�صابني بداء 

ال�صرطان.

وردا علللى ا�صتف�صللاركم، حللول وجود برنامج خم�صلل�س 

لتكويللن العللدد الكايف مللن االإطللارات التقنية، مللن اأجل 

االإ�صللراف على ت�صللغيل عتللاد العاج باالأ�صللعة، اأحيطكم  

علما اأن القطاع يتوفر حاليا على 148 متخ�ص�صللا يف العاج 

باالأ�صعة، 30 منهم ا�صت�صفائيون جامعيون وعدد الباأ�س به من 

الفيزيائيني الطبيني، وهذا العدد من االإطارات كاف لت�صغيل 

عتاد العاج باالأ�صعة، املوجود حاليا ويف امل�صتقبل القريب.

وقد تو�صلللنا اإىل حتقيق ذلللك، بالتعاون مع قطاع التعليم 

العايل، وفقا للحاجيات التي عرب عنها قطاعنا، ترقبا لدخول 

م�صاريع مراكز مكافحة ال�صللرطان حّيز الت�صغيل، واأخربكم 

اأن هناك برنامج تكوين �صبه الطبيني املخ�ص�صني للعمل يف 

مراكز مكافحة ال�صرطان، علما اأن هذه ال�صنة �صتعرف تخرج 

دفعة متكونة من 570 م�صللغا الأجهزة االأ�صللعة و�صتعطى 

االأولويللة يف تعيينهم - بالتاأكيد - ملراكز مكافحة ال�صللرطان 

و�صلليتطرق خمطط مكافحة ال�صللرطان 2015 - 2019 اإىل 

تدعيم التكوين املتوا�صل لكل االأ�صناف من امل�صتخدمني 

الذين ميار�صللون يف هذا املجال، ال�صلليما املعاجلني باالأ�صعة 

والفيزيائيللني الطبيللني واملهند�صللني والتقنيللني املكلفللني 

بال�صيانة.

وفيمللا يخ�س �صلليانة التجهيزات، اأخربكللم اأنه ويف اإطار 

العقود املربمة من اأجل اقتناء العتاد، قمنا باأخذ االحتياطات 

الازمة فيما يتعلق بال�صمان والتكفل بال�صيانة بعد انق�صاء 

مدة ال�صمان.

كمللا مت اإلللزام املورد باإن�صللاء فروع له باجلزائللر، من اأجل 

�صمان توفر قطع الغيار وال�صرعة يف ت�صليح العطب وتكوين 

الكفاءات اجلزائرية، علما اأن اإحدى ال�صركتني قررت اإن�صاء 

مركز تدريب وتكوين يف اجلزائر، يغطي منطقة �صمال اإفريقيا 

وال�صرق االأو�صط.

ودائمللا يف نف�للس املجللال، مت اإدراج اقتنللاء قطللع الغيار 

الأجهزة املعاجلة باالأ�صللعة �صمن النفقات املتعلقة ب�صندوق 

ال�صللرطان الذي اأقيم يف �صنة 2013، وذلك من اأجل توفري 

االعتمادات ال�صرورية وب�صكل فوري.

اأمتنى اأن اأكون قد اأجبت على �صوؤالكم.

ــد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليد الوزير؛ اأ�صللاأل ال�صيدة  ال�سي

رفيقة ق�صري هل تريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لك.

ال�سيدة رفيقة ق�سري: �صكرا لل�صيد الرئي�س.

اأ�صللكر معايل الوزير علللى هذا العر�س الللوايف والرثي، 

ودون �صك �ص��يبعث االطمئن�ن يف اأو�ص�ط املر�صى، خ��صة 

مر�صى ال�صرطان.

م�صكل ال�صيانة - كما تعلمون ال�صيد الوزير - هو م�صكل 

وطني يطرح على كل امل�صتويات، ووزير التعليم العايل والبحث 

العلمي موجود هنا، ويف خمابر البحث اأي�صللا، هناك م�صكل 

ال�صيانة وميكن اأن يتعطل العتاد ب�صبب م�صكلة ب�صيطة، لكن 

االإدارة والبريوقراطية لها كذلك جانب يف التعطيل.

لو اأمكن، ماهي روؤيتكم لاإدارة وكيف تكون مرنة اأكرث؟ 

وفيمللا يخ�س التقنيني الذين ي�صللتغلون يف هذه االأ�صللعة، 

ناحظ اأن اأكرثهم غري را�صللني باالأجور ويفرون اإىل م�صالح 
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اأخرى، الأن االأجور لي�صت يف امل�صتوى، هذا م�صكل اأي�صا.

�صكرا معايل الوزير واأمتنى لكم التوفيق.

ــد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليدة رفيقة ق�صللري؛ اإليك  ال�سي

الكلمة ال�صيد الوزير للرد على التعقيب.

ال�سيد الوزير: يظهر يل البدء بال�صوؤال الثاين الذي يهتم 

باالأجور.

مر�س ال�صللرطان، اأنا اأظن اأنكم تاحظون - نتمنى ال�صفاء 

العاجل للمر�صى - من خال الدرا�صات املتوفرة لدينا اليوم 

هو اأن اجلزائر هي بلد يعرف نف�س الن�صبة من االإ�صابة مبر�صى 

ال�صللرطان لدولة متقدمة، اأي مثل املجتمعات املتقدمة وهذا 

يرجع - ح�صب املخت�صني دائما - اإىل عدة عنا�صر:

العن�صللر االأول هللو منللط احليللاة، التطللور، التقللدم، 

املحيط..اإلللخ.

فيما يخ�س االهتمام بهللذا املر�س، اأظن اأن هذا املر�س، 

واأنا تكلمت قبل اليوم، يعرف مراحل.

املرحلة االأوىل تتمثل يف ثقافة الت�صللخي�س، هذه املرحلة 

كنت اأرى من خال �صوؤالكم تقولون باأن مرحلة الت�صخي�س 

حمددة يف �صهر اأفريل.

اإن م�صالح ال�صللحة متوفرة وموجودة، لي�س فقط يف �صهر 

اأفريل، حيث تقوم بت�صللخي�س �صرطان الثدي، اإمنا موجودة 

طوال ال�صللنة وميكن القيللام بللل )Mammographie( متى 

ا�صتدعى احلال يجب اأن تكون هذه الثقافة ثقافة �صائدة.

البد اأن تكون هناك عمليات حت�صي�صية والبد من توجيه، 

وعلى النا�س اأن يك�صللروا هاته الطابوهللات، حتى ال يبقى 

هذا اخلوف ال�صائد لدى اجلزائريات وكذلك اجلزائريني.

النقطة الثانية، ال�صللرطان لي�س فقط �صرطان الثدي هناك 

باقي حللاالت ال�صللرطان، البد علللى االإن�صللان اأن يعاجلها 

بالت�صللخي�س، وهناك التكفللل االأويل، كمللا تكلمت فيما 

يخ�س دخول امل�صت�صللفى للعاج، وهنللاك االأدوية ثم تاأتي 

املرحلللة اجلراحية، فالعاج الكيميائللي، وهنا اأريد اأن اأقول 

كلمة بالن�صللبة للعاج الكيميائي، اأظن اأن امل�صللكل لي�س 

مطروحا على م�صللتوى الوطن  بالن�صبة للعاج الكيميائي، 

اليوم امل�صللكل املطروح هو.. خال الزيارات امليدانية التي 

نقللوم بها و�صلللنا حتى اإىل تكوين �صللبه الطبيللني مدة 21 

يوما يف املراكز املوجللودة، وحيثما وجد خمت�س يف اأمرا�س 

ال�صللرطان ويف اأمرا�س الدم ويكون غري بعيد، ميكننا فتح 4 

مقاعد للقيام بالعاج الكيميائي.

م�صللكل العاج الكيميائي االآن مل يعللد مطروحا، بقي 

االآن م�صللكل العاج باالأ�صللعة واأعتقللد اأن هناك جمهودا 

كبريا قد حتقق.

املواعيللد التي كانت طويلة انتهت واأنللا اأريد اأن اأخربكم 

باأنه من االآن اإىل نهاية ال�صنة اأي بعد �صهر من االآن، �صنقوم 

بعملية �صخمة، عملية رائدة، نحن ب�صدد جتديد كل املراكز 

القدمية وندعمها مب�صللرعات، حتى تكون اال�صتجابة �صريعة 

للم�صللابني بهذا املر�س فت�صبح االأمور عادية، وهناك مناطق 

هي االآن يف راحة، ال يوجد �صللغط ، كما كان يف ال�صللابق  

وهو املت�صللبب يف املواعيد املربجمة واملحددة بعد مدة �صنة 

اأو �صنة ون�صف اأو 6 اأ�صهر اأو 4 اأ�صهر.

رمبا يف مرحلة معينة قريبة وقع بع�س ال�صللغط، الأننا غلقنا 

مركز البليدة، مل نغلقه نهائيا واإمنا من اأجل جتديده.

نهاية ال�صنة اأو بداية ال�صنة املقبلة - اإن �صاء اهلل - �صيكون 

له 3 م�صللرعات، واأنا اأظن اأن معدلها يف امل�صللتوى املطلوب 

ي�صل اإىل حوايل 280 مري�صا يوميا.

هذا بالن�صللبة للعاج باالأ�صللعة، لو قمنا بعملية ح�صللابية 

حللول كل ماهو متوفر لدينللا، اأعتقد باأن التغطية �صللتكون 

كافية و�صللاملة واأوؤكد على اهتمام احلكومة والربنامج الذي 

�صيكون يف م�صتوى الطموحات - اإن �صاء اهلل - �صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ نبقى دائما يف قطاع 

ال�صحة والكلمة لل�صيد �صالح دراجي

ــي: ب�صللم اهلل الرحملللن الرحيم  ــح دراج ــد �سال ال�سي

وال�صاة وال�صام على �صيدنا حممد، خري النبيني واملر�صلني 

ومن تبعهم باإح�صان اإىل يوم الدين.

�صيدي الرئي�س املحرتم،

ال�صادة الوزراء،

زمياتي، زمائي اأع�صاء جمل�س االأمة،

ال�صام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

اأوال وقبل كل �صيء، اأود اأن اأهنئ فريق وفاق �صطيف على 

النتائج امل�صللرفة، وخا�صللة التي حققها مبنا�صبة اأول نوفمرب، 

نهنئه ون�صجعه ون�صجع كل الفرق الريا�صية اجلزائرية.
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�صيدي الوزير،

�صوؤال �صللفوي موجه اإىل ال�صلليد وزير ال�صحة وال�صكان 

واإ�صاح امل�صت�صفيات:

�صيدي الوزير،

ي�صرفني اأن اأطرح على �صلليادتكم املحرتمة ن�س ال�صوؤال 

ال�صفوي االآتي:

معايل الوزير املحرتم،

يعترب قانون ال�صللحة العمود الفقري لكل �صيا�صة �صحية 

ناجعة، الأي بلد ي�صللبو اإىل حت�صللني ظللروف العاج لكافة 

املواطنللني، باعتبار تاريللخ املنظومة ال�صللحية اجلزائرية التي 

مرت بعدة حقبللات، ابتداء من الفرتة اال�صللتعمارية، دون 

جمانيللة العاج، اإىل �صللنوات ال�صللبعينات، اأين كر�صللت 

جمانيللة العللاج، وكذا بداية ت�صللييد وفتح مرافق �صللحية 

هامللة على كافة الرتاب الوطني، مللوازاة لذلك فتح جمال 

التكوين لعدد هائل من االأطباء واملمر�صني.

اإال اأنه رغم املجهودات اجلبارة التي بذلتها الدولة اجلزائرية 

يف متويل قطاع ال�صحة �صنة بعد اأخرى باعتمادات جد هامة، 

جند يف امليدان تدين اخلدمات ال�صللحية وت�صيبا يف الت�صيري، 

ممللا جعل املواطنني يتذمرون من اخلدمات ال�صللحية املقدمة، 

والعزوف عنها يف اأغلب االأحيان للجوء اإىل القطاع اخلا�س.

�صوؤايل ال�صيد الوزير، واأبداأ بال�صطر االأخري من ال�صوؤال:

�صيدي الوزير،

اأثنللاء زيارتكم لوالية بجاية يف 07 فيفري 2014 يف تلك 

الزيارة امليدانية وعدمت واأعلنتم اأثناء جل�صللة عمل من فندق 

احلماديني، اأن اأ�صغال اإجناز امل�صت�صفى اجلامعي �صتنطلق يف 

�صهر ماي من نف�س ال�صنة، اأي ماي 2014، وبعد مرور اأكرث 

من 07 اأ�صللهر، التزال االأمور على حالها، رغم اأن االأر�صية 

موجللودة وعلمللا بللاأن جلنة خمت�صللة مللن وزارتكللم قامت 

باختيار هذه االأر�صللية يف املكان امل�صللمى »جبرية« يف بلدية 

»بوخليفة«؛ اإذن �صوؤايل:

اأين و�صللل م�صللروع بناء هذا امل�صت�صفى اجلامعي لبجاية 

الللذي يعلللق عليه �صللكان هذه املنطقللة اآماال كبللرية عند 

ال�صللروع يف اأ�صللغال اإجنازه، مما له من انعكا�صات اإيجابية يف 

املجال ال�صحي واالقت�صادي.

اأي�صا فيما �صبق ومنذ و�صولكم - ال�صيد الوزير - اإىل هذا 

القطاع، هل من ا�صللرتاتيجية وطنية يف جمال ال�صللحة بغية 

تطهري مرافقه من الامباالة والت�صلليب؟ وهل من �صيا�صللة 

�صحية جريئة، من اأجل الو�صول اإىل م�صادر متويل متنوعة؟

كذلك هل حظي م�صروع قانون ال�صحة اجلديد مب�صاورات 

كافية من قبل الفاعلني )النقابات، املخت�صللني يف االقت�صاد 

واملالية، ال�صيا�صيني واجلمعيات( اإىل غري ذلك.

�صكرا على ح�صن االإ�صغاء وال�صام عليكم ورحمة اهلل.

ال�سيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صيد �صللالح دراجي؛ الكلمة 

االآن لل�صلليد وزير ال�صحة وال�صكان واإ�صاح امل�صت�صفيات، 

تف�صل ال�صيد الوزير.

ال�سيد وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات: 

�صكرا �صيدي الرئي�س.

اأ�صللكر ال�صيد �صالح دراجي على اهتمامه بقطاع ال�صحة 

وعلى ان�صغاله بخ�صو�س املنظومة ال�صحية.

لقللد مرت املنظومة ال�صللحية اجلزائرية بعد اال�صللتقال 

بعدة مراحل، هدفها الدائم حتقيق تغطية �صحية �صاملة لكل 

املواطنللني، وكان البللد من مواجهة االأمرا�للس املتنقلة، لذا 

ت�صللمن املنظومة ال�صحية �صيا�صللة ترتكز على برامج وقائية 

ملكافحة هذه االأمرا�س ال�صارية.

كما عرفت عدة حمطات، خ�صللت تطوير اإجناز املن�صللاآت 

والتكوين ال�صروري لتلبية احلاجيات ال�صحية.

واليللوم تظهر املوؤ�صللرات ال�صللحية امل�صللجلة، اأن اجلزائر 

حققللت تقدما ملحوظللا، حيث اإن معدل العمللر ارتفع من 

78 �صنة حاليا، مع   - 77 اإىل  47 �صنة، غداة اال�صتقال، 
ت�صجيل الق�صللاء على بع�س االأمرا�س، ك�صلللل االأطفال،  

والق�صاء �صبه الكلي على معظم االأمرا�س املتنقلة االأخرى.

كما عرفللت اجلزائر مرحلة االنتقال الوبائي والدميغرايف يف 

الثمانينيللات والت�صللعينيات، واليوم تواجه عللبء االأمرا�س 

غري املتنقلة، املتعلقة بارتفاع معدل العمر التي تعرف انت�صارا 

هاما كارتفاع ال�صغط الدموي وال�صرطان وداء ال�صكري، وهو 

ما ميلي �صللرورة تكييف اال�صرتاتيجية ال�صحية مع املتطلبات 

اجلديدة، ومنها فعالية اخلدمة املقدمة للمواطن اأو للمواطنني.

وردا علللى هللذا ال�صللوؤال املتعلللق بتح�صللني اخلدمللة 

واإزالللة بع�س االختللاالت، اأخربكللم اأننا قمنللا مبا يلي: 

حتديد امليادين التي ت�صللتوجب اإ�صللاحا مثللل: النظافة، 

واال�صللتقبال وحت�صللني التكفل برتقية الطب املتخ�صلل�س 

وتوفللري االأدويللة واللقاحللات الازمة، واإدخللال االإعام 
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االآيل من اأجل ع�صرنة الت�صيري.

وا�صللمحوا يل هنا اأن اأقول لكم: »رب �صللارة نافعة« اأم�س 

�صباحا، على ال�صاعة الثامنة والدقيقة العا�صرة وقع حادث، اأنا 

اأظن اأن التكفل باملر�صى كان على م�صتوى كل امل�صت�صفيات، 

�صللواء »بارين«، اأو »م�صللطفى« واالأمور كانت على اأح�صللن          

ما يرام، ب�صللهادة املر�صى وب�صللهادة املواطنني، وال اأعتقد اأن 

�صخ�صللا ما كان ينتظر هذا احلادث، لقد حدث �صدفة ورغم 

ذلك التكفل كان على اأح�صن ما يرام.

قبل ال�صللاعة احلادية ع�صرة اأو منت�صللف النهار مل يبق اإال 

بارين و04 يف م�صت�صفى  5 جرحى، �صخ�س يف م�صت�صفى 
م�صللطفى با�صللا، اأنا اأظن اأن هذا اأكرب جواب لاإ�صللاحات 

التي نقوم بها.

وال عيب اأن نقول لبع�صنا احلقيقة، نحن نعي�س جميعا يف 

عامة ال�صعب.

اليوم، املجهودات التي تقوم بها الدولة ال ينكرها اأي اأحد، 

لكن يبقى اجلانب االأخاقي.

داخل املوؤ�ص�صللة اال�صت�صفائية وهو م�صللروع جمتمع، اإذا 

كان فيه قطاع - نحن نتكلم عن اإ�صاح اخلدمة العمومية - 

له عاقة مبا�صرة باملواطن وميكنه اأن يطلق على نف�صه اخلدمة 

العموميللة، فهو قطاع ال�صللحة، اإذ منذ اأن ين�صللاأ اجلنني يف 

بطن اأمه، وهو على عاقللة باخلدمة العمومية اإىل اأن يدفن؛ 

وبالتايل البللد اأن تتغري نظرتنا لهذا القطللاع والبد اأن يتوفر 

الوقت الكايف، حتى ت�صلح االأمور وتتغري الذهنيات ويتيغر 

منط  الت�صيري.

منط الت�صيري اليجب اأن يكون اأفقيا، البد اأن يكون توافقيا، 

حيث يجد جميع النا�س �صللالتهم، وهذا ما �صوف جتدون له 

جوابا - اإن �صاء اهلل - فيما هو اآت.

هللذه التدابري الزالللت قائمة، وتتم مراقبللة عمليات ترقية 

املرفللق العام لل�صللحة عرب القيام بزيللارات  تفتي�س منتظمة؛ 

وترتكللز عملية التح�صللني على عقود النجاعة بني م�صللريي 

املوؤ�ص�صات العمومية واالإدارة املركزية، ومن ثم فاإن تخ�صي�س 

املوارد �صيتم على اأ�صا�س الن�صاطات املطلوب اإجنازها.

ومللن اأجل حت�صللني متويللل القطللاع وتنويعلله، فابد من 

اللجوء اإىل التعاقد مع هيئات ال�صمان االجتماعي، للتكفل 

بنفقات العاج للموؤمنني االجتماعيني وذوي احلقوق، اإىل 

جانب اال�صللتخدام االأف�صل للح�صللابات اخلا�صة واإحداث 

ح�صاب خا�س يف اإطار الت�صامن للتكفل باالأمرا�س النادرة 

ذات التكاليف الباهظة.

اأنا اأفهم �صوؤالك، وح�صب �صوؤالك ال يهمك هذا اجلواب، 

اأنت تريد اأن تقول اإنه البد من اإعادة النظر يف اأمور الت�صيري 

احلالية، مابني ح�صابات املوؤ�ص�صللات اال�صت�صفائية، اأظن اأنه 

�صللياأتي وقتها، ومن خال القانون اجلديد رمبا �صتربز بع�س 

االأفكار اجلديدة الإيجاد و�صيلة للتمويل من جديد.

كما طرحتم كذلك �صللوؤاال ملعرفة اإذا ماحظي امل�صللروع 

التمهيدي لقانون ال�صللحة اجلديد مب�صاورات كافية من قبل 

كل الفاعلني يف جمال ال�صحة.

ويف هللذا ال�صللدد، اأخربكم اأن هذا امل�صللروع كان حمل 

توزيع وا�صللع على كل الفاعلني واملهتمني بقطاع ال�صللحة، 

وكما تعلمون فلقد كانت هناك جل�صللات حملية، جل�صللات 

جهوية، جل�صللات وطنية وكذلك عملية حت�صي�صية اإعامية 

رافقت العملية، واجلل�صات كانت قمة يف النجاح.

كل املهنيللني وكل املهتمللني بقطاع ال�صللحة �صللاركوا، 

وامل�صللودة اأو امل�صللروع قدم اإىل كل ال�صللركاء االجتماعيني 

وحتللى غريهم ون�صللر يف املواقع، اأنللا اأظن اأننللا حققنا اأكرب 

توزيع، اأكرب م�صاركة واأكرب عملية.

ال�صلليدة �صللاألت قبل حللني وزير الداخلية عللن العملية 

الت�صللاركية، كيف ي�صللارك النا�س؟ اأنا اأظن اأن هذه الطريقة 

منوذجيللة يف �صللري العمللل، ولقللد تلقينللا كما معتللربا من 

امل�صللاهمات من خمتلف الفاعلني، مبا يف ذلك امل�صللاهمات 

التي ن�صرها اأ�صحابها يف ال�صحافة.

ونحللن نويل اهتماما لكل االقرتاحات واملاحظات التي 

متكننللا من اقرتاح م�صللروع قانون ي�صللتجيب الن�صللغاالت 

املهنيني واملرتفقني.

وهنللا اأريللد اأن اأفتح قو�صللا، واأنا يف هللذه القاعة، اأقول 

هناك مللن حكموا على القانون وهو م�صللروع، اأي وهو يف 

املهد اأال يكفي 30 �صللنة وهو يف الدرج مغلق عليه؟ اليوم 

فيه مبللادرة، اأنا اأظن اأنه ملا يحني وقته وي�صللل اإىل الربملان 

للمناق�صة، حينئذ يحق الكام.

ولكللن امل�صللروع الذي قدم، اأنللا اأظن اأن فيلله كثريا من 

االأ�صللياء، حر�صللنا فيه - بعجالة - علللى تكري�س الثوابت 

املوجللودة يف الد�صللتور، اأال وهللي جمانية العللاج للجميع 

واحلق يف العاج، هذه كلها ثوابت المي�صها اأحد.

اأعتقد اأنه الميكننا اأن نحكم على �صلليء اإال عندما نتاأكد 

من حقيقته، امل�صروع جاهز - تقريبا - وميكن خال اأ�صبوع 
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على اأبعد تقدير - اإن �صللاء اهلل - يبداأ م�صللاره االإداري، اإىل 

اأن ي�صل اإليكم اإن �صاء اهلل.

اأما بالن�صللبة الن�صغالكم املتعلق مب�صللروع بناء م�صت�صفى 

جامعي ببجاية، فاأخربكللم، واأنت تعرف هذا جيدا، لكنك 

قلت اإنني قلت باأنه �صي�صللرع اإجناز امل�صت�صفى يف �صهر ماي، 

متنيت لو قمنا به قبل �صهر ماي، لكن يف بجاية هناك م�صكل 

كبللري، اأنتم تعرفونه ففي كل يوم ن�صللتقبل ردا من جمموعة 

تقول اإن االأر�صللية لي�صت �صاحلة، اأر�صلللنا ثاث جلان من 

الوزارة مع ال�صيد الوايل واأخريا وجدنا غايتنا ب�صق االأنف�س، 

وهذا ما طرحته يف �صوؤالك.

االآن هنللاك اإجللراءات قانونية، وهو اأن هذا امل�صت�صللفى 

يدخل �صللمن 9 م�صت�صللفيات التي قررها فخامة الرئي�س 

والتللي عرفللت 05 منهللا االآن االنطاقللة، مللن خللال 

ال�صللركات، مكاتب الدرا�صللات، االجتماعات متوا�صلة، 

مت حللل م�صللكل االأر�صلليات، قمنا بو�صللع �صللياج لهذه 

املوؤ�ص�صللات، �صواء يف العا�صللمة اأو تيزي وزو، اأو ق�صنطينة 

متللت،  االإجللراءات  كل  تلم�صللان،  وكذلللك  ورڤلللة  اأو 

وميكللن يف خال اأ�صللبوعني علللى اأبعد تقدير - اإن �صللاء 

اهلل - اأن تنطلللق االأ�صللغال و�صللتكون هناك قائمللة متابعة 

للم�صت�صللفيات اخلم�صللة املتبقية، اأي بجاية، باتنة وعنابة، 

حتى نقللوم بالعملية الثانيللة مثلما قمنللا بالعملية االأوىل؛ 

وبالتايل ن�صرع وننطلق مبا�صرة يف جت�صيدها.

املهللم اأريد من خالللك اأن اأطمئللن �صللكان بجاية باأن 

امل�صللروع ثابت، م�صتمر، الأن هناك دعاية تقول باأن امل�صروع 

األغي اأو ا�صتبدل، اأقول لهم باأنه موجود وهو موجود يف بلدية 

»جبللرية« ويرتبللع على م�صللاحة قدرها 39 هكتارا و�صللنزور 

بجاية قريبا جدا، لكي ن�صللع حجر االأ�صا�س »CAC« الذي 

هو موجود يف بلدية اأميزور.

وح�صب االإجراءات نحن يف اللم�صات االإدارية االأخرية 

لهذا امل�صروع.

اأمتنى اأن اأكون بهذه املعلومات، قد اأجبت على اأ�صئلتكم 

و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليد الوزير؛ ال�صلليد �صللالح 

دراجي هل لديك تعقيب؟

ال�سيد �سالح دراجي: �صكرا �صيدي الرئي�س.

 اأ�صللكر ال�صيد وزير ال�صللحة وال�صكان على االأجوبة 

ال�صللريحة التللي قدمها لنا؛ اأما ان�صللغال �صللكان والية 

1 مليللون ن�صللمة، فهللو ان�صللغال  بجايللة الللذي يفللوق 

نلله وكما يقال  �صللرعي ونحن نثق يف ال�صلليد الوزير، الأ

ميلك االإرادة )Il a secoué le cocotier( و�صدة العزمية، 

ونتمنللى اأن ي�صللّد ب�صللدة اإىل اأن يتبللني للله اجليللد من 

الرديء، فناأخذ االإيجابي ون�صللع ال�صلللبي جانبا، فا يبقى 

اإال املفيللد، الأن ال�صللحة لي�س لها ثمن، وهللي - كما قلت 

يف ال�صللابق - العمود الفقري الأي دولة حترتم نف�صللها، 

اإمكانات عظيمة، و�صللحيح  والدولة اجلزائرية و�صللعت 

هنللاك يف بع�س االأحيان �صللوء الت�صلليري، وقمتم باتخاذ 

اإجللراءات، ونحللن ن�صللجع ال�صلليد الوزيللر علللى هذه 

االإجللراءات التللي تعللود بالفائللدة علللى املواطللن.

الهللم  وكللوزراء،  ك�صيا�صلليني  اأو  كمنتخبللني  نحللن 

الوحيللد هو اخلدمة، �صللواء يف ال�صيا�صللة اأو غريها، نحن يف 

خدمللة املواطن يف كل مللا ينعك�س باالإيجللاب على احلياة 

اليومية للمواطن.

�صللحيح اأنه عندما نذهب للم�صت�صللفيات نت�صللاءل اأين 

االأمللوال التي ت�صللخها الدولة يف كل امل�صت�صللفيات على 

امل�صتوى الوطني؟

ال�صيد الوزير،

تكلمتم عن م�صت�صفى »م�صللطفى با�صا« و»بارين«، لكن 

هذين امل�صت�صللفيني يتمركزان يف العا�صللمة، نتمنى اأن جند 

يف ورڤلة وق�صنطينة، رد الفعل ال�صريع ويف كل امل�صت�صفيات 

اجلزائرية، الأن املواطن املوجود يف بجاية يعاين، وقلت �صلليئا 

جميا عن االإعام، نعم البد من الرتويج - ال�صيد الوزير - 

البد  يف كل القطاعات الوزارية اأن نن�صللر االأ�صياء االإيجابية 

التي تقومون بها.

ماهو دور التلفزة الوطنية؟ �صلليدي الوزير، ما تقولونه هنا 

جيللد، ونحن على املبا�صللر، البد اأن نن�صللر اخلللرب اأو نوؤكد، 

ال�صللعب ال يفهللم، ال اأقللول ال يفهللم ولكنهللم يغلطونلله،                

ما قلته عن امل�صت�صللفى اجلامعي لبجاية، فعا اجلميع يقول 

اإن امل�صروع األغي، اأنا اأو�صل لكم ان�صغاالت املواطن.

اأ�صللكركم واأمتنللى لكللم التوفيللق - ال�صلليد الوزير - 

و�صللكرا.
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ال�سيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صيد �صللالح دراجي؛ اأظن اأن 

تعقيب ال�صيد �صللالح دراجي ي�صب يف اجتاه ال�صيد الوزير، 

ولكن مع ذلك ال�صلليد الوزير يريد اإعطاء بع�س االإ�صافات، 

الكلمة لكم.

ال�سيد الوزير: �صللكرا؛ يجب اأن نعرف كيف ن�صللتعمل 

بع�س امل�صطلحات.

اأنللا ملللا اأخذت مثللاال عن »بللارين وم�صللطفى«، فهذه 

كعينللة واأنا اأقول باأن االإ�صللاح اليوم يف قطاع ال�صللحة 

 
ّ

م�للس كل الوطن، اأقول كل الوطن،التوجد والية ت�صللري

وحدها، كل والية لديها طاقم يتابعها، والواليات �صللواء 

كانللت بجايللة اأو غريهللا فواليللة بجايللة مثا موؤ�صللراتها 

مفتوحة االآن، كيف كانت وكيف اأ�صبحت؟ لقد تغرّيت 

كثللريا، بدءا بالللدواء، واللقاحللات، كذلك اال�صللتثمار 

كيللف كان وكيللف اأ�صللبح؟ كل املعطيللات تتغللري، وملا 

اأتكلللم عللن اجلزائر، اأنللا مل اأتكلم عن جزائر »م�صللطفى 

وبللارين« فقط، ولكللن نتكلم عن رويبللة، والثنية، اأتكلم 

عن بللاب الواد وبوزريعللة، اأتكلم عن زرالللدة، ووهران، 

اأتكلللم عن تلم�صللان، فاملوؤ�صللرات مفتوحللة، نحن نعرف 

نق�ط ال�ص��عف، االآن يف اخلريطة ال�ص��حية على م�صتوى 

الوط��ن نع��رف اأين توج��د نق�ط ال�ص��عف ولي���ض عيب� 

ذكرها وامل�صللاكل املوجودة االآن هي م�صللاكل الت�صلليري.

نحللن بداأنا من القاعدة و�صنوا�صللل، ودائما مقرتحاتكم 

واالن�صغاالت التي تعك�س وتعرب عن ان�صغاالت املواطنني، 

اأها و�صها بها، وجميعا نبني اجلزائر، بارك اهلل فيكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليد الوزير؛ بذلك نكون قد 

ا�صللتنفدنا قائمة امل�صللجلني اأو الذين كانوا مربجمني لطرح 

اأ�صللئلتهم يف هذه اجلل�صة، فن�صكر ال�صللادة اأع�صاء احلكومة 

وال�صيدة وال�صادة اأع�صاء جمل�س االأمة.

�صن�صتاأنف اأ�صغالنا - اإن �صاء اهلل - يوم االإثنني 10 نوفمرب 

2014، على ال�صاعة التا�صعة والن�صف �صباحا و�صتخ�ص�س 
لعر�س ومناق�صة م�صروع قانون املالية ل�صنة 2015.

�صكرا جميعا؛ واجلل�صة مرفوعة.

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

والدقيقة اخلم�سني �سباحا
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