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وال�صالة  الرحيم  الرحمـن  اهلل  ب�صم  الرئي�ص:  ال�سيد 

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

احلكومة؛  اأع�صاء  وال�صادة  بال�صيدات  الرتحيب  بعد 

يقت�صي جدول اأعمال هذه اجلل�صة، طرح عدد من الأ�صئلة 

ال�صفوية من طرف  اأع�صاء املجل�س على م�صوؤويل القطاعات 

الوزارية املختلفة؛ ومن دون اإطالة اأحيل الكلمة اإىل ال�صيد 

جمال قيقان وقطاع ال�صوؤون الدينية والأوقاف.

اهلل  ب�صم  الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  قيقان:  جمال  ال�سيد 

الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على نبيه الكرمي.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�صوؤون  وزير  ال�صيد  معايل  اإىل  موجه  ال�صفوي  �صوؤايل 

الدينية والأوقاف، هذا ن�صه:

معايل الوزير،

بالنابل، ويف زمن �صار  نحن يف زمن اختلط فيه احلابل 

كل  يف  للنا�س  يفتي  حلية  وله  قمي�صا  يرتدي  من  كل  فيه 

الرئي�س،  �صيدي  فالفتوى  منها،  ال�صرعية  خا�صة  الأمور، 

اإح�صار  ال�صهل، فهي عبارة عن  بالأمر  لي�س  الوزير،  معايل 

حكم من اأحكام اهلل عز وجل.

و�صنة  اهلل  بكتاب  عاملا  يكون  اأن  مفتيا  يكون  وعلى من 

نبيه، م�صداقا لقوله �صلى اهلل عليه و�صلم »اإن اهلل ل يقب�س 

العلم انتزاعا ينتزعه من �صدور العباد، ولكن يقب�س العلم 

روؤ�صاء  النا�س  اتخذ  عاملا  يبق  اإذ مل  حتى  العلماء،  بقب�س 

جهال فاأفتوا بغري علم ف�صلوا واأ�صلوا«.

معايل الوزير،

اإنه ما كان حمرما بالأم�س اأ�صبح حالل اليوم والعك�س 

عن  الطالق  للجدل كجواز  مثرية  فتاوي  فظهرت  �صحيح، 

طريق »SMS« واإباحة دم اجلزائريني زمن اأمراء اجليا، وكذا 

فكرثت  كثرية،  والأمثلة  للحكام  املوؤيدين  العلماء  قتل 

الفتاوي وغاب املفتي احلقيقي.

معايل الوزير،

دار  اإن�صاء  يف  تفكرون  األ  ذكره،  �صبق  ما  لكل  نظرا 

لالإفتاء، لأن اجلزائر فعال بحاجة لهذه الدار، حيث تغريت 

عامل  يف  اليوم  نعي�س  ونحن  خا�صة  املفاهيم،  من  الكثري 

حم�سر اجلل�سة العلنية اخلام�سة 

املنعقدة يوم اخلمي�ص 04 �سعبان 1434
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الرئا�سة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة: 

- ال�صيد وزير ال�صوؤون الدينية والأوقاف؛
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التكنولوجيا، مع ظهور الكثري من امل�صايخ عرب »الفاي�صبوك« 

اأو »تويرت« اأو بع�س الف�صائيات.

الدين  وعلماء  م�صايخ  اإىل  اإ�صافة  الدار  هذه  ت�صم  واأن 

حمامني واأطباء اأخ�صائيني، لأن الق�صايا ت�صعبت وبات واجبا 

�لأخذ مب�شورة �جلميع، �شرط �أن يكون للفتوى مرجعية دينية؟

تقبلوا - معايل الوزير - فائق التقدير والحرتام و�صكرا.

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

وزير ال�صوؤون الدينية والأوقاف، فليتف�صل م�صكورا.

ال�سيد وزير ال�سوؤون الدينية والأوقاف: ب�صم اهلل الرحمن 

الرحيم وال�صالة وال�صالم على �صيدنا حممد النبي الكرمي 

وعلى اآله واأ�صحابه والتابعني.

ح�صرة الفا�صل، ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

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

ال�صادة احلا�صرون،

اأ�صرة الإعالم.

ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته وبعد؛ 

فاإين اأتوجه بال�صكر اجلزيل اإىل ح�صرة ع�صو جمل�س الأمة، 

ب�صوؤاله هذا  الفر�صة  لنا  اأعطى  الذي  قيقان،  ال�صيد جمال 

لنو�صح هذا املو�صوع، واأ�صكره على اهتمامه بهذا املو�صوع 

و�صاأوافيكم بالرد على ال�صوؤال الذي تف�صلتم بطرحه.

ح�صرة ال�صيد الع�صو املحرتم، اإن املقدمة التي مهدمت لها 

التي خل�س  النتيجة  تتنا�صب مع  ال�صفوي، ل  �صوؤالكم  يف 

الذي  الن�صغال  فاإن  اأخرى  وبعبارة  ال�صوؤال،  ذلك  اإليها 

اجلزائري  املجتمع  يعني  ل  هذا  �صوؤالك  طرح  اإىل  دفعك 

بال�صرورة ول موؤ�ص�صات الدولة اجلزائرية، ولكن قبل ذلك 

فاإنني اأدعوكم اإىل نظرة اأكرث تفاوؤل اأو على الأقل اإىل نظرة 

اأكرث مو�صوعية، فاحلابل ل يختلط بالنابل اإل حيث تغيب 

املري�س دواءه عند  يقتني  تغّيب، فال  اأو  املوؤهلة  املوؤ�ص�صات 

باعة اخل�صر وعند امل�صعوذين اإل حني ل توجد �صيدليات، 

واأولئك الذين يطلقون فتاوى مثرية للجدل كجواز الطالق 

زمن  اجلزائريني،  دم  واإباحة  الق�صرية  الر�صائل  طريق  عن 

على  للحكام،  املوؤيدين  العلماء  قتل  وكذا  اجليا،  اأمراء 

منف�صلة                      �صخ�صيات  هم  املحرتم،  الع�صو  ال�صيد  تعبري  حد 

عن موؤ�ص�صات الفتوى يف البلد الذي ين�صطون فيه واأتباعهم 

يفتخرون  وهم جميعا  موازية،  هيئات  اإىل  ينتمون  اأي�صا  هم 

قولهم  اأن  ويفتون  الدولة  موؤ�ص�صات  عن  م�صتقلون  باأنهم 

�جلز�ئر،  على  ت�أثري  لهوؤلء  ولي�س  له�،  �ملو�زي  �لن�ش�ط  يف 

�أول مبرجعية دينية وطنية ��شتقر عليه�  لأن �جلز�ئر حم�شنة 

املجتمع اجلزائري منذ الفتح الإ�صالمي، ولأنها حم�صنة ثانيا 

�لفتوى، نعم، هن�ك منظم للفتوى ق�ئم على موؤ�ش�شة  مبنظم 

الدينية  ال�صوؤون  تدعم مديرية  التي  املوؤ�ص�صة  امل�صجد وهي 

والأوقاف يف كل ولية من وليات الوطن والتي ت�صم جملة 

مما ت�صم من جمال�س: ت�صم املجل�س العلمي الذي يجتمع 

فيه نخبة من �لأئمة و�أ�ش�تذة �جل�معة مبختلف تخ�ش�ش�تهم 

وامل�صايخ ومنت�صبي الرتبية والتعليم.

هذه املجال�س العلمية املنتظمة يف اإطار موؤ�ص�صة امل�صجد 

الدينية  ال�صوؤون  بوزارة  مركزيا  متثيال  لها  اأ�ص�صنا  والتي 

التمثيل  هذا  تركت  اللحظة  هذه  يف  والآن  والأوقاف، 

امل�صغرة،  والقرو�س  الربا  مو�صوع  لدرا�صة  املركزي جمتمعا 

الآن هم جمتمعون، واأمتنى اأن يخرجوا بفتوى موحدة يرجع 

اإليها املتعاملون، �صواء من املقرت�صني ال�صباب اأو من البنوك    

التي توفر لهم هذه القرو�س.

قلت هذه املجال�س التي اأ�ص�صنا لها متثيال مركزيا بوزارة 

على  الفتاوى  باإ�صدار  ت�صطلع  والأوقاف،  الدينية  ال�صوؤون 

�لولئية  �مل�ش�جد  موؤ�ش�شة  مبقر  مد�وم�ته�  يف  �ل�ش�عة  مد�ر 

عن  الكتابية  الإجابة  وعرب  الإلكرتوين  الوزارة  موقع  ويف 

لها  اأن  كما  واملعنوية،  الطبيعية  ال�صخ�صيات  ت�صاوؤلت 

وكذا  املحلية  الإذاعية  املحطات  كافة  يف  معروفا  تواجدا 

الإذاعة الوطنية و�صبكة الربامج التلفزيونية.

هذا واإن الإمام املعني وهو من�صب نوعي يتوله املقتدرون 

امل�صاجد  املهمة يف  بهذه  اأي�صا  ي�صطلع  الأئمة،  من  الأكفاء 

الرئي�صية يف وليات الوطن.

ح�صنت           التي  هي  للفتوى  املوؤ�ص�صة  ال�صبكة  هذه  اإن 

الع�صو  ح�صرة  املخاوف،  من  جمتمعنا  حت�صن  زالت  وما 

اأن  ذلك  واحلركية،  بالأ�صالة  تت�صم  �صبكة  وهي  املحرتم، 

اجتماعات وطنية دورية تعقد للقائمني على �صوؤون الإفتاء 

يف املجال�س العلمية الولئية، وهي اجتماعات مو�صعة لالأئمة 

املفتني والكفاءات اجلامعية وامل�صايخ والنا�صطني يف و�صائل 

الإعالم لتدار�س الق�صايا ذات الهتمام الوطني والتداول 

املحلي  الطابع  ذات  الفتاوى  وتخريج  تاأ�صيل  يف  والتعاون 

موحد  راأي  اإ�صدار  يف  �صعوبة  الولئية  املجال�س  جتد  التي 

فيها.
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جممع  منظم  اإىل  يكون  ما  اأقرب  هو  املنظام  هذا  اإن 

التعاون  منظمة  يف  يوجد  ما  غرار  على  متخ�ص�س،  فقهي 

الإ�صالمي اأو الأزهر ال�صريف اأو هيئة كبار العلماء، ولي�صمه 

الأخ الع�صو بعد ذلك اإن �صاء دار الإفتاء اأو جمل�صا وطنيا 

لالإفتاء اأو جممعا فقهيا وطنيا، لأنه ل م�صاحة يف ال�صطالح             

�صد  وموؤمنا  وفعال  وقائما  موجودا  عليه  امل�صطلح  دام  ما 

ويف  املغر�س،  وال�صتغالل  والتطرف  والنحرافات  املحن 

كل الأحوال فاإنني اأطمئن ح�صرة الع�صو وكذلك ال�صادة 

الدينية  ال�صوؤون  وزارة  باأن  الف�صالء،  الأمة  جمل�س  اأع�صاء 

و�لأوق�ف قد ق�مت مب�أ�ش�شة �لفتوى يف �جلز�ئر وب�أن م�شمى 

املوؤ�ص�صة  اأن تكون عنوانا على هذه  التي ميكن  الهيئة  هذه 

هذا  انتظار جت�صيد  ويف  ر�صميا،  الوزارية  دائرتنا  اقرتحته  قد 

ونواب  الفكر  واأرباب  الراأي  قادة  من  املنتظر  فاإن  امل�صعى 

اجلزائر             اأبناء  م�صاحلة  يف  جميعا  ي�صاهموا  اأن  هو  الأمة 

للن�ش�ط  �لهد�مة  �لآث�ر  من  يح�شنوهم  و�أن  موؤ�ش�ش�تهم  مع 

املوازي الذي يريد اأن ينخر املجتمع ويهدم اأ�ص�س الدولة.

احت�صان  على  بفطرته،  املتدين  اجلزائري،  ال�صعب  داأب 

وهي  ذلك،  يف  اأفراده  ويت�صابق  امل�صاجد  لبناء  م�صاريع 

ترافقهم                     العظيم،  امل�صلم  ال�صعب  لهذا  وحت�صب  حتمد  �صفة 

يف ذلك وزارة ال�صوؤون الدينية والأوقاف، من خالل و�صع 

كل الآليات والتدابري القانونية لبناء امل�صاجد، ابتداء بت�صجيع 

الأرا�صي  تخ�صي�س  اإىل  املواطنني  لدى  اخلري  فعل  اإدارة 

والت�صهيالت الإدارية وتنظيم رخ�س جمع الأموال املوجهة 

ويكفي   دورية،  واإعانات  مالية  اعتمادات  وتخ�صي�س  للبناء 

اأن نعرف اأنه منذ بداية هذه ال�صنة 2013، مت فتح 83 م�صجدا 

�صارت جاهزة لتكون جامعة للنا�س يف �صالة اجلمعة.

امتداد  على  امل�صاجد  مئات  بناء  بني  املقارنة  ت�صح  فال 

وبناء  منها  �صنويا  الع�صرات  وفتح  العظيم  الوطن  هذا  رقعة 

هذه  مثل  بناء  اأن  يعلم  الع�صو  ال�صيد  اأن  يفرت�س  كني�صة، 

الدينية  ال�صعائر  ممار�صة  ينظم  قانون  اإطار  يتم يف  املوؤ�ص�صات 

يف هذا البلد.

هذا ما اأ�صتطيع اأن اأقدمه يف املو�صوع، واأ�صكر مرة اأخرى 

ح�صرة ع�صو جمل�س الأمة املحرتم على متكيني من تقدمي 

هذا التو�صيح.

اأ�صكركم وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

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

على  ما جاء  على  تعقيبا  ي�صيفه  ما  لديه  قيقان هل  جمال 

ل�صان ال�صيد الوزير؟

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

معايل الوزير على رده، يل تعقيب.

بالن�صبة ملقدمة ال�صوؤال »اختلط احلابل بالنابل« هذا على 

الدول الإ�صالمية ككل، وهناك فعال اإفتاءات غريبة، اأ�صياء 

الطاغوت،  اجلهاد،  مثال:  اجلزائري،  باملجتمع  حلت  غريبة 

ال�صباب اجلزائري ذي  امللب�س هذه كلها فتوى، �صار  حتى 

جرى     ما  ولحظنا  يفتون  الأميني  حتى  املحدود  امل�صتوى 

يف الع�صرية ال�صوداء.

اإذن هذا بالن�صبة للفتوى غري ال�صرعية يف جمتمعنا والتي 

القتل،  من  اأ�صد  اجلميع  يعلم  كما  والفتنة  الفتنة،  ت�صبب 

والفتنة نائمة لعن اهلل من اأيقظها.

لذا - معايل الوزير - للتو�صيح فقط، بالن�صبة للم�صاجد 

والزوايا تعترب هي املرجعية لل�صعب اجلزائري امل�صلم وبال�صبط 

التطرف  عن  بعيدين  كفوؤة  اإطارات  يكونوا  اأن  لبد  الأئمة 

لأن  للمواطنني،  الر�صمية  املرجعية  هم  لأنهم  وال�صعوذة، 

والتقاليد،  العادات  على  زال حمافظا  اجلزائري ل  املجتمع 

امل�صاكل  من  الكثري  وحلل  »باجلماعة«  ي�صمى  ما  زال  ل 

وبالتايل     الإمام،  لهذا  نرجع  الأ�صرية  وخا�صة  الجتماعية 

هو يكون احلل الو�صيط.

اأكفاء  اأئمة  يكونوا  اأن  امل�صاجد  يف  الأئمة  على  لذا 

معتدلني بعيدين عن كل الطرق الأخرى، و�صكرا �صيدي 

الرئي�س، �صكرا معايل الوزير.

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

لل�صيد الوزير جمددا.

ال�سيد الوزير: �صكرا؛ ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.

املحرتم،             الفا�صل،  الع�صو  ح�صرة  قاله  ما  اأن  اأعتقد 

اإىل  اأ�صري  اأن  فقط  اأردت  بينما  املو�صوع،  هذا  تلخي�س  يف 

اأنني �صئلت عدة مرات عن بع�س املواطنني الذين يلجوؤون 

اإىل بع�س هذه الفتاوى، �صواء عند الأ�صخا�س املوجودين 

عرب البالد، عرب الوطن وهم لي�صوا من ذوي الخت�صا�س 

ول اأئمة، اأو يلجوؤون اإىل فتاوى اأو يطلبون فتاوى كما يقال 

ح�صب الطلب.
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الديني  موقفهم  ت�صحيح  يريدون  كانوا  اإن  لهوؤلء  نقول 

كل  يف  امل�صجد  موؤ�ص�صات  يف  موجودة  امل�صوؤولة  فالفتوى 

وهذه  الدينية،  ال�صوؤون  وزارة  يف  كذلك  وموجودة  ولية 

موؤ�ص�صات امل�صجد يعني امل�صجد العلمي اأو امل�صجد العلمي 

م�صتعدون  فيها  الأئمة  الدينية  ال�صوؤون  وزارة  يف  املو�صع 

لتحمل م�صوؤولية الفتاوى التي ي�صدرونها، اأما املواطن الذي 

له  تعطى  اأن  يريد  وهو  الفتوى  هذه  تعجبه  اأو ل  يرغب  ل 

اأن  يريد  لأنه  دينه،  يف  املت�صرف  فهو  طلبه  ح�صب  فتوى 

ذمته  يربئ  اأن  ي�صتطيع  ل  والإن�صان  اهلل  اأمام  ذمته  يربيء 

تكون  اأن  ينبغي  واإمنا  هو،  يريدها  التي  الفتوى  با�صت�صدار 

الفتوى �صادرة - كما قال الع�صو املحرتم - من اإمام اأو من 

يفتون وحدهم  العلماء ل  اأن هوؤلء  عامل ذي كفاءة، علما 

خرباء  اإىل  يلجوؤون  واإمنا  اإمكانيتهم  تتجاوز  التي  الأمور  يف 

يف القت�صاد مثال اأو يف الطب اإىل غري ذلك، والدليل على 

هذا - كما قلت - اإنني الآن كنت قد فتحت جل�صة بحث 

يف مو�صوع القرو�س التي ي�صتفيد منها ال�صباب، واإن �صاء 

الوزارة  م�صتوى  على  العلمي  املجل�س  فيها  �صي�صدر  اهلل 

الدين  يف  وعلماء  القت�صاد  يف  علماء  من  يتاألف  الذي 

اجلامعة  يف  الأ�صاتذة  وكذلك  والأئمة  الوزارة،  من  والفقه 

فتوى و�صيعطون لنا الراأي الديني وال�صرعي املنا�صب لهذا 

املو�صوع اإن �صاء اهلل، و�صنعلنه ونن�صره يف و�صائل الإعالم، 

حتى يطمئن ال�صباب العامل بهذه القرو�س التي ي�صتفيدون 

منها يف خدمة اأنف�صهم ويف خدمة اقت�صادنا الوطني، �صكرا 

وال�صالم عليكم.

قد  نكون  بذلك  الوزير؛  ملعايل  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

انتهينا من �صماع ال�صوؤال ورد ال�صيد الوزير، �صاكرين لهما 

املبادرة، ننتقل الآن اإىل قطاع النقل والكلمة لل�صيد حممد 

الطيب الع�صكري لطرح �صوؤاله ال�صفوي.

اهلل  ب�صم  �صكرا؛  الع�سكري:  الطيب  حممد  ال�سيد 

الرحمن الرحيم.

ال�صيد الفا�صل، رئي�س جمل�س الأمة،

ال�صيدات وال�صادة الأفا�صل، معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

عليكم  وال�صالم  جل�صتكم  طابت  الكرمي  اجلمع  اأيها 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صوؤايل موجه اإىل معايل وزير النقل حول م�صروع امليثاق 

الإفريقي للنقل البحري.

وتنمية  ت�صهيل  يف  جدا  مهم  البحري  النقل  دور  اإن 

ومن  العامل،  من  الأخرى  واملناطق  اإفريقيا  بني  التجارة 

اإذن - تنفيذ �صيا�صة فعالة للنقل البحري من  ال�صروري - 

اأجل تعزيز هذه التجارة فيما بني البلدان الإفريقية.

الدول  يف  ال�صلع  لتبادل  البحرية  املرور  حركة  حاليا، 

الإفريقية منخف�صة جدا يعني ما بني الدول الإفريقية وعادة، 

ودول  »امل�صتوردة«  الإفريقية  البلدان  بني  تتم  املرور  حركة 

القارات الأخرى »امل�صدرة«.

7.6% فقط من هذه احلركة تتم بني البلدان الإفريقية، 
اأن بع�س الدول الأفريقية  - من  اأن يالحظ  ولكن ينبغي 

اأفريقيا  لبلدان خارج  مماثلة  اإمكانيات  لديها  اجلزائر -  بينها 

حيث  من  اإفريقيا  مع  البحري  النقل  حركة  ت�صمن  التي 

م�صر،  اإفريقيا،  جنوب  وهي  التجاري  التبادل  يف  الفوائد 

الكامريون، نيجرييا، اجلزائر وكينيا.

 بالن�صبة مل�صتقبل حركة النقل البحري يف اإفريقيا، ينبغي 

يجب  الغر�س  ولهذا  الوطنية،  الأولويات  اإىل  ي�صتند  اأن 

الرتكيز على امليثاق الإفريقي للنقل البحري.

م�صروع امليثاق الإفريقي للنقل البحري يهدف اإىل تعزيز 

البحري  النقل  جمالت  يف  الأطراف  الدول  بني  التعاون 

واملالحة عرب الطرق املائية الداخلية وخدمات املوانىء، كما 

يهدف اإىل تعزيز التعاون بني الدول الأطراف، وبينها وبني 

املنظمات الدولية والإقليمية.

مرحلة  يف  حاليا  هو  البحري  للنقل  الإفريقي  امليثاق 

اأع�صاء  دولة   )11( اإحدى ع�صرة  الآن  اإىل حد  الت�صديق. 

مل  زالت  ما  واجلزائر  امليثاق  على  وقّعت  الإفريقي  الحتاد 

توقع على امليثاق، وحلد الآن ول دولة �صدقت على امليثاق.

معايل الوزير، �صوؤايل:

فيما  للجزائر  احلالية  الو�صعية  يف  التطلع  باإمكاننا  هل 

للنقل  الإفريقي  امليثاق  على  والت�صديق  التوقيع  يخ�س 

البحري؟ وملاذا ما زالت اجلزائر مل توقع على امليثاق بالرغم 

من اأن لها فوائد من الناحية التجارية؟ و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد الطيب الع�صكري؛ 

الكلمة الآن لل�صيد وزير النقل.
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ال�سيد وزير النقل: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.

الأمة،  جمل�س  لع�صو  و�صكرا  الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا 

ال�صيد الع�صكري.

يل  ك�ن  �ملطروح:  �ل�شوؤ�ل  على  نق�ط   4 يف  �صاأجيب 

الإفريقي  الحتاد  ملوؤمتر  الثانية  الدورة  اأتراأ�س  اأن  ال�صرف 

12 و16  بالنقل البحري يف »دوربان« بني  للوزراء املكلفني 

اأكتوبر 2009، وكان م�صروع امليثاق اآنذاك مفتوحا للنقا�س 

اأتراأ�س  اأن  15 �صنة لكن كتب اهلل  والتوقيع وامل�صادقة منذ 

هذا الجتماع ملدة يومني وو�صلنا اإىل توافق بني كل وزراء 

النقل املكلفني بالنقل البحري يف اإفريقيا ومت التفاق على 

هذا امليثاق، هذه املرحلة الأوىل.

الحتاد  ملوؤمتر  الثالثة  الدورة  اجتماع  ويف  الثانية  املرحلة 

الإفريقي لوزراء النقل الأفارقة يف اأنغول بني 21 و25 نوفمرب 

2011، حينها مت اعتماد خطة خا�صة للتوقيع وامل�صادقة من 
اأكرب عدد من الدول الإفريقية وحددت لذلك الفرتة ما بني 

2012 و2015.
13 جويلية  املا�صية  ال�صنة  اإىل غاية  الثالثة وهي  املرحلة 

2012 مت التوقيع من قبل 39 دولة من بني 53، لكن يف هذه 
14 من بني  اإل من قبل  الت�صديق  الرابعة، مل يتم  املرحلة 

15، اإذن اإذا اكتمل العدد 15 معناه اأن امليثاق ي�صبح �صاري 
الرابعة  املرحلة  هي  وهذه   ،15 الدولة  بقيت  اإذن  املفعول، 

والأخرية بالن�صبة لنا.

فعلى م�صتوى وزارة النقل، لقد مت الإعداد اأو النتهاء من 

وزارة  واأخطرت  بالت�صديق  املتعلقة  الإجراءات  كل  اإعداد 

ال�صوؤون اخلارجية لت�صتكمل باقي الإجراءات التي هي من 

ذلك  معنى  للت�صديق،  بالتح�صري  يتعلق  فيما  �صالحياتها 

�أنن� �لآن يف �آخر �ملرحلة �لر�بعة للت�شديق، مب� �أنن� �نتهين� من 

يكتمل  بالت�صديق، حينئذ  املتعلقة  الإجراءات  اإعداد كل 

15 وت�صبح الوثيقة.. معناه نحن الرقم الرابح )15(  العدد 

له عالقة  يتم ذلك عما قريب، لأن  اأن  نتمنى  �صاء اهلل  اإن 

على  بالت�صديق  املكلفة  الإفريقية  اللجنة  داخل  باإجراءات 

هذا امليثاق.

�صكرا �صيدي الع�صو و�صكرا �صيدي الرئي�س.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأعود فاأطرح ال�صوؤال 

على ال�صيد حممد الطيب الع�صكري هل يريد طلب املزيد من 

املعلومات اأو التعقيب على ما جاء على ل�صان ال�صيد الوزير؟

رئي�س  لل�صيد  �صكرا  الع�سكري:  الطيب  ال�سيد حممد 

الناحية  من  اإ�صافة  ولكن  تعقيب  يل  لي�س  الأمة؛  جمل�س 

طرف  من  حتفظات  هناك  اأن  اأظن  كنت  فقط،  الإعالمية 

�أو رمب� فيه قر�ءة نقدية ولكن  �جلز�ئر حول حمتوى �مليث�ق، 

للنقل  الدائمة  اللجنة  م�صتوى  على  امل�صروع  درا�صة  بعد 

والطاقة والتكنولوجيا والعلوم يف الربملان الإفريقي، راأينا اأن 

اجلزائر رابحة يف كل امليادين باإم�صاء هذا امليثاق.

حان  والقت�صاد  التجارة  لتطوير  اإنه  اأقول  اأن  فقط  اأريد 

الأوان وحان الوقت اأن تتجه اجلزائر اإىل اإفريقيا، و�صكرا.

على  رد  لديك  هل  الوزير،  ال�صيد  الرئي�ص:  ال�سيد 

التعقيب؟

ال�سيد الوزير: ال�صيء الذي قاله ال�صيد الع�صكري هام 

جدا.

اأول، ل ميكن اأن اأتراأ�س اجتماعا واأ�صمح بوجود مال يوافق 

وكان  تراأ�صت  باأنني  البداية  يف  قلت  لهذا  اجلزائر،  م�صالح 

يل الف�صل باأنني اأخرج هذا امل�صروع من عنق الزجاجة يف 

2009، ول ميكن �أن �أ�شرف على �لنق��س و�أقبل مب� ليخدم 
م�صالح اجلزائر، وفعال دام النقا�س مدة يومني كاملني، فيه 

خ�صو�صية،  م�صالح  لها  اإفريقيا  يف  ولغوية  جغرافية  مناطق 

النقل  باأهمية  يتعلق  فيما  توافق  اإىل  للو�صول  وفقنا  لكن 

البحري، �صحيح اأنه يطرح اإ�صكال كبريا، يا ترى هل النقل 

البحري هو الذي �صيطور القت�صاد اأم اقت�صاد الدول هو الذي 

النقل البحري �صرورة تتبع لتطور القت�صاد؟  �صيجعل من 

قد يكون الثنان وهذه ق�صية البي�صة والدجاجة، فليكونا معا 

اإن �صاء اهلل، �صكرا �صيدي الرئي�س.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ ال�صيد الطيب وهو يطرح 

ال�صوؤال واأنتم تردون عليه، فاحرتت من اأمري، هل اأن الربملاين 

املنتمي اإىل الربملان الإفريقي هو الذي يتكلم اأو الربملاين الذي 

ينتمي اإىل الربملان اجلزائري هو الذي يطرح ال�صوؤال؟ ولكن 

الع�صكري طرح املو�صوع  ال�صيد  اأن  اأظن  يف كل احلالت، 

ينري  حتى  »ميدراند«  يف  يكون  عندما  احلجة  يجد  لكي 

به  تقوم  مب�  �لإفريقي  �لربمل�ن  يف  �لربمل�نيني  زمالءه  ويّعرف 

اجلزائر يف املو�صوع، �صكرا لكم.
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بن  حممد  لل�صيد  والكلمة  النقل  قطاع  يف  دائما  نبقى 

طبة، نيابة عن زميله ال�صيد عبد القادر بن �صامل.

ال�سيد حممد بن طبة )نيابة عن ال�سيد عبد القادر بن 

�سامل(: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على 

النبي الكرمي.

�صيدي رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة املحرتمون،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ال�صوؤال موجه اإىل وزير النقل، هذا ن�صه:

اأن الدولة اجلزائرية قد عملت كل    ل يختلف اثنان يف 

و�إن�ش�ء  �لنقل  مبج�لت  ترقى  �أن  �أجل  من  و�شعه�  يف  م� 

هذا  يف  املتطورة   الدول  م�صار  يف  ت�صحى  حتى  الطرقات 

امليدان.

وقد كان للجنوب ح�صته التي ل يجب التغا�صي عنها، 

وب�صار،  وهران  بني  الرابط  احلديدية  ال�صكة  خط  اآخرها 

والذي يقدم خدمات كثرية ل�صالح �صكان اجلنوب الغربي.

اجلنوب  بها  �صيحظى  التي  امل�صتقبلية  الربامج  هي  فما 

وزيادة              للقطارات،  حت�صني  من  وهل  املذكور؟  املجال  يف 

يف ال�صرعة لقطار ب�صار - وهران؟

التقدير  عبارات  فائق  الوزير،  �صيدي  منا،  تقبلوا 

والحرتام.

الكلمة  بن طبة؛  لل�صيد حممد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

الآن لل�صيد وزير النقل، فليتف�صل م�صكورا.

ال�سيد وزير النقل: الإجابة على هذا ال�صوؤال، حاولت 

اأن اأخل�صها يف 10 نق�ط، فيه� م� هو طويل وفيه� م� هو ق�شري.

اأول، بالن�صبة للنقطة الأوىل وهي امل�صاريع التي مت اإجنازها 

يف اجلنوب، هما خطان يربطان بني ال�صمال واجلنوب، �صاأبداأ 

بوهران وهو اخلط الذي ينطلق من مدينة وهران اإىل مدينة 

ب�صار على م�صافة 700 كلم، وباخل�صو�س من جنوب �صيدي 

اإىل ب�صار، وهو اخلط الذي بداأت الأ�صغال فيه يف  بلعبا�س 

بداية 2000، وكانت ال�صكوك حتوم حوله   يف القدرة على 

�إجن�زه، لكن كتب �هلل مب�ش�عدة �جلميع، و�لدولة ر�شدت كل 

الأموال ال�صرورية لإجنازه فاأجنزناه، اأذكر اأن م�صوؤولني كبارا 

يف البلد كلما األتقوين، �صاألوين، متى خط ب�صار؟ ملا ذكرت 

لهم اأنه �صيتم يف اآخر 2010، قال، اأ�صحيح؟ اإذن ال�صكوك 

موجودة  ال�صكة  الآن  ولكن  امل�صروع،  هذا  حول  كانت 

امل�صتقبل  نكهربه يف  اأن  يبقى  الدولية احلديثة،  وباملقايي�س 

بحول اهلل.

اخلط الثاين وهو الذي يربط يف احلقيقة جزءا من ال�صمال 

�ل�شرقي، �أحتدث عن �خلطوط �جلديدة، وهي �أبو�ب �جلنوب 

والذي يبداأ من تب�صة ويعود اإىل مليلة والغرزي ثم ينزل اإىل 

عني توتة ومير على بريكة، ثم اإىل م�صيلة ثم يربط ال�صمال 

مرورا بالربج اإىل غاية العا�صمة.

لكن اجلديد فيه، هو الربج، امل�صيلة، عني توتة ثم الغرزي، 

عني مليلة، اأم البواقي، عني البي�صاء و�صيدي يحيى، لريبطه 

باخلط القدمي الذي يربط �صيدي يحيى بتب�صة هذا اأي�صا مت 

ا�صتكماله ومت ا�صتغالله.

�لر�بط  �خلط  ب�خل�شو�س  هي  حتديثه�  مت  �لتي  �خلطوط 

بالتحديد بني ق�صنطينة وباتنة وعني توتة ثم ب�صكرة وتڤرت، 

هذا اأي�صا مت حتديثه وهو قيد ال�صتغالل يوميا.

ب�لن�شبة للخطوط �لتي هي قيد �لإجن�ز يف �جلنوب، طبع� 

ح��شي   - تڤرت  خط  وهي:  �أ�ش��شية  خطوط  ثالثة  هن�ك 

م�شعود و�خلط �لر�بط بني �جللفة و�لأغو�ط و�خلط �لر�بط بني 

الوزير الأول،  �صيادة  اليوم  الذي �صيزوره  والبي�س،  م�صرية 

الت�صليح  ميدان  يف  �صهور  قبل  فيه  بداأت  الأ�صغال  لأن 

هذه  البي�س،  جهة  ومن  م�صرية  جهة  من  قائمة  والأ�صغال 

 - اجللفة  كلم،   151 م�شعود  ح��شي   - تڤرت  �خلطوط، 

�لأغو�ط 110 كلم وم�صرية - البي�س 130 كلم.

بالن�صبة للم�صاريع قيد الدرا�صة، طولها 2762كلم، 2000 

يف �جلنوب، �أحتدث فقط عن �مل�ش�ريع يف �جلنوب، رد� على 

ال�صوؤال الذي تقدم به ع�صو جمل�س الأمة، ال�صيد بن �صامل، 

فيه 2762 كلم، �أذكره� للت�ريخ لكي ت�شجل وهي: �لأغو�ط 

- غرداية،  غرداية - ورڤلة، ورڤلة - حا�صي م�صعود، لتلتقي 

باخلط الذي ينجز حاليا بني حا�صي م�صعود وتڤرت، املنيعة 

- تيميمون،  تيميمون - اأدرار، اأدرار - ب�صار مرورا بالعبادلة، 

اأو بني عبا�س والعبادلة، ثم �صطيل - الوادي وجبل العنق 

- الوادي، حتى تربطه باخلط املنجمي املوجود حاليا، الذي 

العنق والذي هو م�صتغل والذي  اإىل غاية  ينزل من عنابة 

تتم ازدواجيته لأن ت�صجيله مت يف قانون املالية 2013، ثم خط 
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الوادي بتڤرت، حتى ن�صتطيع اأن تفك العزلة عن الوادي، 

ال�صكة احلديدية بني  مربوطة بخط  الوادي كانت  اأن  علما 

�صطيل والوادي.

هذه كلها ت�صكل حوايل 2762 كلم والدرا�صة قائمة.

�ش�أذكر جزء� من �لعمل �مل�شجد يف �لنه�ية عندم� �أحتدث  

عما نتج عن زيارة ال�صيد الوزير الأول قبل ب�صعة اأ�صهر يف 

مدينة ب�صار والتي لها عالقة مع ال�صكة احلديدية يف اجلنوب.

�صاعة   14 بـ  بداأنا  وهران،  ب�صار -  قطار  ل�صرعة  بالن�صبة 

والآن نحن يف 09 �صاعات ون�صف تقريبا، لكن لنا اإكراهات 

ليال  يربط  واحدا  قطارا  هناك  لأن  مو�صوعية،  كبرية جدا، 

ب�صار بوهران ووهران ب�صار، ي�صل اأحدهما �صباحا اإىل وهران 

واحد ويجب  قطار  وهو  ب�صار،  اإىل  الوقت  نف�س  والآخر يف 

النعامة  �صكان  ومطالب  ب�صار  �صكان  مطالب  بني  يوفق  اأن 

عندما  لأنه  اخل�صو�س،  وجه  على  وم�صرية  ال�صفراء  وعني 

ينطلق من ب�ش�ر على �ل�ش�عة �لث�منة �أو �لت��شعة ليال، مب� �أنه 

حمدد بـ 9 �صاعات فاإنه ي�صل يف وقت معني ولكنه ي�صل 

كذلك يف وقت معني اإىل عني ال�صفراء والنعامة وم�صرية، 

ال�صفراء وم�صرية يقرتحون وقتا يتالءم معهم،  �صكان عني 

حتى ل تكون منت�صف الليل اأو الواحدة ليال بل يف�صلون 

اأن يكون قريبا من  ال�صباح اأو يف بداية الليل، هذا ما نحاول 

اإىل ب�صار �صباحا باكرا،  التوفيق فيه حتى ل ي�صل امل�صافر 

وتعرفون اإمكانيات الإيواء وحتى الإمكانيات القت�صادية، 

اإىل  الثالثة �صباحا  اأو  الثانية  ال�صاعة  فالإن�صان  ي�صل على 

وهران ويحتاج اإىل الإيواء واملبيت واإىل غري ذلك.

نحاول اأن نوفق بني ركوب �صكان عني ال�صفراء والنعامة 

حتى  ب�صار  يف  الركاب  كذلك  ي�صاعد  وقت  يف  والبي�س 

ي�صلوا جميعا يف وقت ال�صاد�صة �صباحا تقريبا معناها �صباحا 

اإىل مدينة وهران، هذا ونحن ن�صغل قطارا واحدا.

�ملرحلة  هذه  رمب�  نتج�وز  حتى  �مل�شتقبل  عن  �ش�أحتدث 

قطارات  باإقحام  املواطنني  تطلعات  م�صتوى  اإىل  ننزل  لكي 

اأخرى لها عالقة بالربنامج التنموي للمنطقة، فال�صرعة - كما 

ذكرت - مربوطة مبط�لب م�ش�فري ب�ش�ر و�مل�ش�فرين من و�صط 

الطريق.

احلديدية  لل�صكة  التنموي  بالربنامج  ي�صمى  ملا  بالن�صبة 

من  اأكرث  لذلك  و�صخرت  احلكومة  عليه  �صادقت  والذي 

من  معها  وما  للقطارات  فقط  بالن�صبة  دينار  مليار   120
قاطرات، والآن الذين يطلعون على ال�صحف اليومية، ل�صيما 

املطروحة  ال�صفقات  عدد  يالحظون  وال�صعب«  »املجاهد 

الدفع  ذاتي  قطارا   17 اقتناء  اأول  القطارات،  هذه  لقتناء 

قطارات  الآن  عندنا  الطويلة،  للم�صافات  لكن  »ديازال« 

ذاتية الدفع لكن للم�صافات املتو�صطة: ك�صطيف - اجلزائر 

وبجاية - اجلزائر ومغنية - تلم�صان - بلعبا�س ووهران فهي 

م�صافة متو�صطة حتى وهران - العا�صمة هي تقريبا م�صافات 

متو�صطة لأن القطار ذاتي الدفع الذي ينطلق من وهران ل ي�صل 

اإىل العا�صمة لكنه ي�صل اإىل ال�صلف ويعود، وكذلك بالن�صبة 

ي�صل    فهو  ال�صلف  اإىل  العا�صمة  من  ينطلق  الذي  للقطار 

اإىل ال�صلف ثم يعود.

القطارات  امل�صافات، لكن  القطارات متو�صطة  اإذن، هذه 

الدفع  للمناق�صة هي قطارات ذاتية  التي هي الآن مطروحة 

»ديازال« للم�صافات الطويلة التي �صتلبي من �صمن ما تلبيه 

اإىل  ب�صار  من  ثم  ق�صنطينة  اإىل  تڤرت  من  اأول  الرابط  اخلط 

�لتي �ش�أذكره� فيم� بعد،  �نتظ�ر �خلطوط �لأخرى  وهر�ن يف 

لأن بع�صها �صيكون م�صجال يف قانون املالية التكميلي لالإجناز.

اإذن فيه 17 قطارا ذاتي الدفع »اأوتوراي ديازال« واملناق�صة 

موجودة يف ال�صحف.

قد  البعيدة  للم�صافات  اأي�صا  كهربائيا،  قطارا   20 ثانيا، 

ن�شتغله يف �شو�حي �لع��شمة، لأنن� رمب� بعد �شنتني �أو �أقل 

من ذلك �صن�صتلم اخلط الرابط بني وادي عي�صي وتيزي وزو 

والعا�صمة، حينئذ ت�صبح وادي عي�صي وتيزي وزو وكاأنهما 

ال�صكة  ب�صبكات  مربوطة  وتكون  العا�صمة  �صواحي  يف 

ذاتي  قطارا   17 اإذن  نعرفها حاليا،  التي  املكهربة  احلديدية 

الطويلة،  للم�صافات  كهربائيا  قطارا  و20  »ديازال«  الدفع 

عربة   30 اقتناء  ثم  »ديازال«،  ن�صميها  قاطرة   30 اقتناء  ثم 

املراقد  عربات  ن�صتعمل  الآن  البعيدة،   للم�صافات  مراقد 

بني وهران وب�صار، ولكن نود اأن نعطيها م�صحة متطورة اأكرث 

نوع  فيه  الآن  اأخرى،  مناطق  اإىل  ونو�صعها  موجود،  هو  مما 

من عربات املراقد بني العا�صمة وعنابة لكن ل يوجد بني 

اإىل وهران، لكن ل يوجد  العا�صمة ووهران، فيه من ب�صار 

من تڤرت اإىل عنابة ق�صنطينة.

اإذن، فهذه املناق�صة هي مطروحة لقتناء 30 عربة  مراقد 

لهذا الغر�س، ثم اقتناء 20 قاطرة كهربائية، ثم اقتناء  380 

عربة لنقل الفو�صفات.

الآن بالن�صبة لـ 380 عربة لنقل الفو�صفات يف �صرق اجلزائر، 

النقل،  لقطاع  التابعة  »فريوفيال«  �صركة  بت�صنيعها  �صتقوم 
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التي تعاقدت مع ال�صركة الوطنية للنقل بال�صكة احلديدية 

يف   - اهلل  �صاء  اإن   - الت�صنيع  يبداأ  و�صوف  متت  وال�صفقة 

ال�صنة املقبلة، حتى نلبي حاجيات نقل الفو�صفات يف هذه 

»فريوفيال«  م�صنع  م�صتوى  على  جزائري  بت�صنيع  املنطقة 

مبدينة عن�بة.

هامتان  عمليتان  فيه  اأي�صا  القطارات  لتحديث  بالن�صبة 

جدا، اأولهما ال�صركة الوطنية للنقل بال�صكة احلديدية 202 

عربة نقل امل�صافرين، وهذه عربات قدمية مت حلد الآن حتديث 

بني  وما  والعا�صمة،  وهران  بني  ما  ت�صتغل  والتي  منها   37
وهران وق�صنطينة وهي حديثة جدا.

اإذن، �صنو�صع ذلك اإىل 202 عربة نقل امل�صافرين يف اإطار 

هذه العملية الكربى لـ 120 مليار دينار التي ا�صتفادت منها 

ال�صكة احلديدية من قبل ال�صلطات العمومية يف البالد.

وفيه كذلك �صيانة جممل القطارات التي عددها 213  

وهي ت�صتغل حاليا، فتالحظون اأن فيه اقتناء عتاد ال�صكك 

احلديث وفيه حتديث عتاد ال�صكك القدمي، لأن العملية هي 

عملية كاملة بالن�صبة لهذا اجلانب.

ال�صالمة  واأجهزة  اأجهزة الت�صال  التا�صعة وهي  النقطة 

على ال�صكة احلديدية، بتحديث ال�صكة احلديدية يف اجلزائر 

وهران  م�صتوى  على  تن�صيبه  مت  وقد   )GSM( بنموذج 

وب�صار، انتهينا كذلك من تن�صيبه بني تب�صة والغرزي لكن 

نحن يف التجارب الأوىل وكذلك بني الربج، م�صيلة وعني 

 )GSMRAIL(و  )GSMR( هناك   )GSM( ومثل  توتة 

فيه ممر خا�س بذبذبات ال�صكة احلديدية يف هذا املجال التي 

اجلانب  يعطي  ما  وهذا  بعد،  عن  فيها  ويتحكم  تركيبها  مت 

التحديثي لل�صكة احلديدية يف اجلزائر.

ثانيا، )GMTMS( وهي اأجهزة تتحكم اأو ت�صاعد على 

اإطار  القطارات، لأننا الآن �صننتقل يف  ال�صالمة يف  �صمان 

و160  120 كلم  بـ  اأ�صا�صا  �صرعة  اإىل  العام  التحديث  هذا 

كلم يف ال�صاعة، اجلنوب كله تقريبا 120 كلم يف ال�صاعة.

يف ال�صمال 160 كلم/�صا اإل ما قد �صبق حتديثه فال ميكن 

كلم/�صا   160 اأو  كلم/�صا   140 يبقى يف  الآن  ا�صتدراكه، 

بال�صكة  النقل  �صبكة  على  املقاطع  من  جدا  قليل  وعدد 

كلم،  و220  كلم   160 �صيكون  الأهم  لكن  احلديدية، 

كلم،   220 �جلنوب  يف  �أنن�  مب�  للجنوب  ب�لن�شبة  �شيم�  ل 

وللتحكم يف اجلانب الأمني لبد من اأجهزة ي�صخرها التطور 

التكنولوجي يف العامل اأو ما ن�صميه )GTRMS( وهو نظام 

ت�صغيل مربمج للقطار، فاإن جتاوز الربجمة املتوقعة وال�صرعة 

- لأن حتى ال�صرعة مربجمة يف املقاطع - فاإن القطار ي�صبح 

يجري  اأي�صا  هذه  العك�س،  ولي�س  القطار  قائد  يف  يتحكم 

الآن التعاقد ب�صاأنها.

اإىل  الأول  الوزير  لل�صيد  الأخرية  بالزيارة  يتعلق  فيما 

مدينة ب�صار اأين مت الإعالن عن بع�س القرارات، ما هو ثابت 

التكميلي  املالية  قانون  الآن - لأنني و�صلني م�صروع  حلد 

وغرد�ية  �لأغو�ط  بني  �لر�بط  �خلط  �أن  هو   -  2013 ل�صنة 

وورڤلة قد ر�صدت له الأموال لإجنازه، قلت منذ قليل باأن 

لأن  �لبخ�ري،  وق�شر  بوغزول  �أذكر  مل  و�جللفة  �لأغو�ط 

هاتني املنطقتني موجودتان يف اله�صاب العليا ومل اأذكرهما، 

اجللفة  وهو  اجلنوب  يف  املوجود  اجلانب  فقط  ذكرت 

�مل�لية   ق�نون  يف  �لو�رد  �جلنوب  �أ�شتكمل  �لآن  و�لأغو�ط، 

التكميلي ح�صب ما هو ثابت اإىل غاية الأم�س، وهو اأن اخلط 

�لر�بط بني �لأغو�ط - غرد�ية وغرد�ية - ورڤلة �شجل لالإجن�ز 

يف قانون املالية التكميلي 2013.

ن�صجل                 اأن  على  احلكومة  يف  زمالءنا  نقنع  اأن  اأملنا 

ما تتم درا�صته حاليا وذكرته قبل وهو الرابط بني ب�صار واأدرار 

ولو اأن جزءا منه يكون التعاقد ب�صاأنه ب�صفة اأكيدة، ويبقى 

ا�صتكماله فيما بعد حتى ن�صل اإىل اأدرار.

كذلك بالن�صبة ملا ذكرت، �صطيل الوادي وتڤرت، املهم 

و�شنعمل  وورڤلة،  غرد�ية  �لأغو�ط،  هو  �لآن  �لث�بت  �أن 

على اإقناع غرينا به ولو جزئيا بالن�صبة لب�صار، اأدرار و�صطيل 

قد  نكون  حتى  ذلك  يف  نوفق  اأن  نتمنى  وتڤرت،  الوادي 

تنمية،  وو�صائل  تنقل  و�صائل  اجلنوب  واأقمنا يف  ا�صتكملنا 

�صجلنا  اأننا  وهو  جدا  هامة  نقطة  اأذكر  مل  مالحظة،  لدي 

قانون  يف  مدرجة  ولكنها  بعد  فيها  ننطلق  ومل   - للدرا�صة 

وب�صار،  تندوف  ومترنا�صت،  التكميلي - عني �صالح  املالية 

الآن يف م�صروع قانون املالية التكميلي، الذي قدم يل بالأم�س، 

اقرتحنا عني �صالح، مترنا�صت، ب�صار، وتندوف، ملاذا؟

اأ�صبحت  الآن  الأ�صخا�س  تنقل  حركة  لأن  اأول، 

ال�صفر  فاإن  كلم/�صا،   220 ب�صرعة  القطار  كان  واإذا  كثيفة، 

يكون مريحا ويف ظروف مريحة نظرا لتوفر اأجهزة التكييف 

املناطق  ولأن  بالتدريج،  ذلك  يثبت  واأ�صبح  ذلك،  وغري 

ومب�ش�در  كبرية  مبع�دن  �لآن  تزخر  �أ�شبحت  ذكرته�  �لتي 

عن  يذكر  اإذ  باملعادن  الأمر  تعلق  �صواء  كبرية،  اإنتاج 

وغنية جدا وحتتاج                                    املعادن كثرية جدا  اأن  منطقة مترنا�صت 
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به  نقوم  اأن  نود  مثلما  يوميا،  يكون  يكاد  م�صتمر  نقل  اإىل 

على م�صتوى وزارة املناجم بالن�صبة لغار جبيالت وما ميكن                          

اأو كليا ولكن  اأو ي�صنع جزءه حمليا  ال�صمال  اإىل  ينقل  اأن 

يجب اأن ينقل اإىل ال�صمال اإما عن طريق ا�صتكمال التحويل 

ذلك  يف  مب�  خ�رجه  �أو  �لوطن  د�خل  ت�شويقية  لأ�شب�ب  �أو 

للبرتول،  بالن�صبة  كبرية  اإنتاج  منطقة  الآن  هي  التي  اأدرار 

حينئذ  للفالحة،  بالن�صبة  وكذلك  كبريا  مركبا  فيها  لأن 

تنمية  �شروط  ب�شم�ن  يتعلق  فيم�  �لدعوة  لبين�  قد  نكون 

هذه املناطق، اأذكر فقط الآن اأننا من وهران اإىل ب�صار ننقل 

نو�صل  ولكي  القمح  وننقل  املحروقات  وننقل  الأ�صخا�س 

الإ�صمنت اإىل اجلنوب اأو منه اإىل ال�صمال، لبد من و�صائل 

الذي  الكبري  امل�صروع  اإطار هذا  تدخل يف  اقت�صادية،  نقل 

بداأ الآن يعرف التج�صيد، لقد جتاوزنا ما كنا نذكره يف بداية 

الآن  هي  بل  للتنمية،  كم�صاريع  احلايل  اخلما�صي  املخطط 

م�صاريع تنجز على امل�صتوى املحلي وعلى م�صتوى الوطن، 

مب� فيه �جلنوب �جلز�ئري، �شكر� لكم.

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

حممد بن طبة هل لديه تعقيب؟ 

ال�سيد حممد بن طبة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، ل ميكن 

الأفق  يف  الطموحات  و  �صينجز  وما  اأجنز  ما  نثمن  اأن  اإل 

القريب والبعيد، �صكرا لكم معايل الوزير وال�صالم عليكم.

الذي  طبة؛  بن  حممد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

ن�شكره  �لوزير،  �ل�شيد  ل�ش�ن  على  ج�ء  مب�  ويقتنع  يكتفي 

ون�صكر ال�صيد الوزير على رده ال�صايف حول ال�صوؤال الذي 

طرح اأمامنا، الآن ننتقل اإىل قطاع الت�صامن الوطني والأ�صرة 

والكلمة لل�صيد ب�صري داود و�صوؤاله ال�صفوي حول القطاع.

اهلل  ب�صم  الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  داود:  ب�سري  ال�سيد 

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

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة الفا�صل،

ال�صيدات وال�صادة معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

الوطني  الت�صامن  وزيرة  معايل  على  اأطرح  اأن  ي�صرفني 

والأ�صرة وق�صايا املراأة، ال�صوؤال ال�صفوي التايل ن�صه:

�صكن   100 ح�صة  تخ�صي�س  مت   2005.02.24 بتاريخ 

ل�شح�ي� �لإره�ب بولية برج بوعريريج، مببلغ �إجم�يل يقدر   

بـ 100 مليون دين�ر جز�ئري، �أي مببلغ 1 مليون دينار جزائري 

ومت  الواحد،  للم�صكن  والإجناز  الدرا�صة  تكاليف  لتغطية 

اإدراج هذه العملية على عاتق ح�صاب خا�س ت�صريه وزارة 

الت�صامن الوطني والأ�صرة.

بتخ�صي�س  املحلية  ال�صلطات  قامت  الإطار،  هذا  ويف 

مواقع        عدة  على  ق�صم  الذي  للم�صروع  العقارية  الأوعية 

يف عدة بلديات بالولية.

هذا  لكن  بامل�صروع،  اخلا�صة  الدرا�صة  اإعداد  اأي�صا  ومت 

ي�صرع يف  اليوم ومل  اإىل غاية  امل�صروع مل يعرف النطالقة 

اإجنازه رغم مرور ثماين �صنوات كاملة على ت�صجيله والإعالن 

عليه، ب�صبب اأن املبلغ املخ�ص�س ل يغطي التكلفة احلقيقية 

2005 بحوايل مليون واأربعة  لالإجناز التي كانت تقدر �صنة 

مائة األف دينار جزائري، وهو ما يعني عجزا يف حدود 400 

�ألف دين�ر جز�ئري يف �مل�شكن �لو�حد �أو مبجموع 40 مليون 

دينار جزائري، لكن اأمام التاأخر الكبري الذي عرفه امل�صروع 

يرتفع اليوم العجز اإىل اأكرث من اأربع مرات،  كون تكلفة اإجناز 

�شقة من ثالث غرف تكلف ح�لي� حو�يل مليونني و�شتم�ئة 

التهيئة،  تكاليف  احت�صاب  دون  جزائري  دينار  األف 

األف دينار  اإىل مليون و�صتمائة  يرتفع  العجز  وهو ما يجعل 

جز�ئري يف �مل�شكن �لو�حد �أو مبجموع �حتي�ج يقدر بـ 160 

مليون دينار جزائري.

ال�صيدة معايل الوزيرة،

الذي  بامل�صروع  التكفل  يف  الكبري  التاأخر  هذا  ملاذا   -

يتطلب اليوم اإجنازه اإعادة التقييم بن�صبة 160 باملائة للمبلغ 

الأ�صلي وقد يرتفع م�صتقبال اإىل اأكرث من ذلك؟

- ما م�صري هذا امل�صروع؟ وما هي الإجراءات الواجب 

اتخاذها لإعادة بعثه؟

- ما هي الطبيعة القانونية للم�صروع؟ وكيف يتم ت�صيريه؟

تقبلوا مني، ال�صيدة معايل الوزيرة، فائق عبارات التقدير 

والحرتام.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد ب�صري داود؛ الكلمة الآن 

جوابها  لتقدمي  والأ�صرة،  الوطني  الت�صامن  وزيرة  لل�صيدة 
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حول ال�صوؤال املطروح.

ال�سيدة وزيرة الت�سامن الوطني والأ�سرة: �صكرا.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�س،

اأ�صرة الإعالم،

بعد ب�صم اهلل الرحمن الرحيم؛ بودي اأن اأقدم �صكري 

اهتمامه  على  داود  ب�صري  ال�صيد  الأمة،  جمل�س  ع�صو  اإىل 

الن�صغالت  وهذه  الإرهاب،  �صحايا  عائالت  بان�صغالت 

هي ان�صغالت وزارة الت�صامن وان�صغالت الدولة اجلزائرية 

ثالثة  احلقيقة  يف  هو  الذي  ال�صوؤال  على  فاجلواب  ككل، 

اأ�صئلة يف �صوؤال واحد يكون كالتايل:

�لتف�قية  مبوجب  �لوطني  �لت�ش�من  قط�ع  خ�ش�س   -  1
املربمة مع الوليات املعنية يف تاريخ 09 جانفي 2005 اإعانة 

مالية تقدر بـ 1050 مليون دينار جزائري لفائدة 10 وليات، 

تب�صة، برج بوعريريج،  الدفلى، ميلة، �صعيدة،  األوهي عني 

مع�صكر، خن�صلة، تيارت، ق�صنطينة وغليزان، وخ�ص�س هذا 

املبلغ لإجناز 1050 �صكنا لفائدة عائالت �صحايا الإرهاب، 

على  الإعانات  هذه   - التفاقية  هذه  يف   - حتديد  مت  وقد 

بحيث  ال�صكنية،  للوحدة  جزائري  دينار  مليون  اأ�صا�س 

�صكنية  وحدة   100 مب�شروع  �لولي�ت  هذه  كل  ��شتف�دت 

با�صتثناء ولية واحدة - األ وهي ولية عني الدفلى - التي 

حت�صلت على م�صروع 150 وحدة �صكنية.

ومن خالل تقييم هذه العملية، وهي ل زالت حاليا يف حيز 

التنفيذ، لحظنا اأن ولية واحدة فقط اأجنزت عدد ال�صكنات 

املربجمة يف حدود الإعانة املالية املخ�ص�صة لها األ وهي ولية 

جزئية  ب�صفة  ال�صكني  الربنامج  اأجنزت  وليات  و05  غليزان 

وهي: عني الدفلى، �صعيدة، تب�صة، مع�صكر وخن�صلة، ووليتان 

ميلة،  ولية  وهما:  النطالق  طور  يف  بهما  امل�صروع  اثنتان،  

وولية تيارت، ووليتان مل تنطلق فيهما الأ�صغال األ وهما: 

برج بوعريريج - كما ذكرت يف ال�صوؤال - وق�صنطينة.

بالن�صبة لولية برج بوعريريج على وجه اخل�صو�س فقد 

ا�صتفادت هذه الولية كالوليات الأخرى - ما عدا ولية 

دينار  مليون   100 قدرها  مالية  اإعانة  من   - الدفلى  عني 

جزائري لإجناز 100 �صكن لفائدة عائالت �صحايا الإرهاب، 

مع الإ�صارة اأن الأعمال مل تنطلق اإىل يومنا هذا.

التكفل  الكبري يف  التاأخر  ا�صتف�صاركم عن  وبخ�صو�س 

بع�س  وجود  اإىل  علما  اأفيدكم  تقييمه،  واإعادة  بامل�صروع 

وقتها،  يف  امل�صاريع  هذه  اإجناز  دون  حالت  التي  العراقيل 

وهي تختلف بطبيعة احلال من ولية اإىل ولية، فمنها التي 

بالإعالن  منها  والبع�س  العقاري،  بالوعاء  تتعلق  اأو  تعاين 

املالية،  الإعانة  كفاية  عدم  اأو  املثمرة،  غري  املناق�صات  عن 

واأركز على عدم كفاية الإعانة املالية املخ�ص�صة للم�صروع، 

وذلك يف غياب موارد مالية اأخرى لدعم قدرات متويل هذا 

امل�صروع.

املالية  املبالغ  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر  الإطار،  هذا  ويف 

املخ�ص�صة لهذه امل�صاريع املوزعة على هذه الوليات الع�صر قد 

مت اقتطاعها ب�صفة ا�صتثنائية من ال�صندوق اخلا�س للت�صامن 

اإجناز ال�صكنات -  اأن هذه العملية - يعني  الوطني، وكون 

غري واردة يف قائمة النفقات التي تقع على عاتق ال�صندوق 

الوطني للت�صامن الوطني، كما هو من�صو�س عليه يف قرار 

وزاري م�صرتك موؤرخ يف 14 اأفريل 2008 الذي يحدد قائمة 

اإيرادات ونفقات هذا ال�صندوق - اأركز على ذلك - فهي 

كانت عملية ا�صتثنائية باإرادة �صيا�صية اآنذاك يف 2005 حتى 

ي�صاهم قطاع الت�صامن يف اإجناز ال�صكنات ل�صحايا الإرهاب، 

وبع�س الوليات التي اأ�صرعت مل تكن لديها م�صاكل �صواء 

يف العقار اأو يف غريه،  بل وا�صلت امل�صروع، والوليات التي 

تعطلت بطبيعة احلال تعرف حاليا م�صكلة.

مالية  اإعانات  تخ�صي�س  اإعادة  فاإن  ذلك،  على  زيادة 

اإ�صافية لهذه امل�صاريع من ال�صندوق، �صيوؤثر بطبيعة احلال 

واملتعددة  الكبرية  احتياجاته  تلبية  يف  قدراته  على  �صلبا 

الأ�صخا�س  لفائدة  املوجهة  الوطني  الت�صامن  لتمويل 

املعوزين، الأ�صخا�س املعوقني وخمتلف ال�صرائح الجتماعية 

�له�شة وكذ� ملج�بهة �حل�لت �ل�شتعج�لية �لتي قد حتدث 

من جر�ء �لكو�رث �لطبيعية وبطبيعة �حل�ل �ملنكوبني، هذ� 

كان ت�صاوؤل.

الت�صاوؤل الثاين، هو حول م�صري هذه امل�صاريع والإجراءات 

الواجب اتخاذها لإعادة بعثها.

اأنهي لكرمي علمكم اأنه على غرار ما مت العمل به يف وليات 

اأخرى، فاإن �صاحب امل�صروع الذي هو الوايل حاليا، يتمتع 

للم�صروع،  اإ�صافيا  متويال  يجد  لكي  ال�صالحيات   بكامل 

ق�صد جت�صيده اأو عند القت�صاء تقلي�س  الربنامج يف حدود 

املايل  الغالف  حدود  يف   يعني  املقدمة،  املالية  الإعانات 

ال�صكنية لكي  الوحدات  ينق�س   اأن  ي�صتطيع  الذي عنده 
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يبقى دائما يف اإطار هذه الإعانة.

ترتبط  التي  ال�صكنات  لهذه  القانونية  الطبيعة  وب�صاأن 

�أ�ش��ش� مب�ش�در �لتمويل وكذ� كيفية �قتن�ء �لوع�ء �لعق�ري، 

امل�صروع  ا�صتكمال  عند  املو�صوع  يف  الف�صل  �صيتم  فاإنه 

لكل  و�صامل  موحد  اإجراء  اتخاذ  ق�صد  وذلك  باأكمله، 

امل�صتفيدين، اأ�صكركم على ح�صن الإ�صغاء.

اأعود  الآن  الوزيرة؛  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

فاأ�صاأل ال�صيد ب�صري داود هل لديك تعقيب حول املو�صوع؟

ال�سيد ب�سري داود: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ �صكرا لل�صيدة 

الدولة  التزام  اأ�صك يف  اأنا ل  الإجابة.  الوزيرة على  معايل 

ووزارتكم بالتكفل بامل�صاكل الجتماعية ل�صحايا الإرهاب، 

ومل  �صنوات   8 اإىل  تعود  الق�صية  املحرتمة،  �صيدتي  لكن 

ينجز هذا امل�صروع، واإذا انتظرنا  م�صاهمة اجلماعات املحلية، 

فالأمر وا�صح اأي�صا وهو اأن هذه الأعباء ل ميكن  اأن تتحملها 

اجلماعات املحلية على م�صتوى املجال�س الولئية اأو املجال�س 

�لبلدية، مب� �أن هن�ك - و�أن� كنت منتخب� يف �ملجل�س �ل�شعبي 

املجل�س  ميزانية  اإىل  ت�صاف  اأي�صا  كثرية  اأعباء   - الولئي 

ال�صعبي الولئي من تربية وتعليم و�صحة، وتتكفل ميزانية 

اأعباء القطاعات الوزارية، اليوم يبدو يل  الولية بكثري من 

اأن الوقت قد حان لإيجاد حل نهائي على م�صتوى احلكومة 

لهذه  الق�صية، هذا من جهة.

من جهة ثانية، لبد من الإ�صارة اإىل اأنه مت حرمان كثري 

ال�صكن  من  ال�صتفادة  من  الإرهاب  �صحايا  عائالت  من 

الجتماعي الإيجاري، بحكم اأنهم ينتظرون ح�صة خم�ص�صة 

مل تنطلق منذ 8 �صنوات.

كان بالأحرى - ال�صيد معايل الوزيرة - اأن تاأخذ احلكومة 

وزارة  من  مبا�صرة  ح�صة  القطاعات  كباقي  عاتقها  على 

ال�صكن ل�صحايا الإرهاب مثلما هو موجود يف قطاع التعليم 

العايل والبحث العلمي، وقطاع الرتبية، كان الأوىل اأن تقوم 

بهذا، حتى الطبيعة القانونية تكون وا�صحة يف امل�صروع منذ 

البداية.

هي  هل  التفا�صيل،  هذه  مثل  يهمهم  ل  الآن  املواطنون 

م�صاهمة من قطاع الت�صامن؟ هل هي عملية مبا�صرة كلها 

ينتظرون  اإن �صحايا الإرهاب كلهم  الت�صامن؟  على عاتق 

–  هذا امل�صروع منذ 8 �صنوات  الوزيرة  معايل  – ال�صيدة 

اأن  اأ�صبح وا�صحا، يجب على احلكومة  اأن الأمر  ويبدو يل 

تاأخذ م�صوؤوليتها يف اإمتام هذا امل�صروع الذي ل يتعلق بولية 

برج بوعريريج فح�صب، بل تعرف كثري من الوليات توقفا 

نهائيا عن الإجناز، �صكرا لل�صيدة معايل الوزيرة.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد ب�صري داود؛ اأعود فاأطلب 

من ال�صيدة الوزيرة اأن تاأخذ الكلمة اإن كان لديها ماترد به 

على التعقيب.

ال�سيدة الوزيرة: اأ�صكر ال�صيد الع�صو املحرتم؛ حقيقة، 

كل  مت�س  ول  ا�صتثنائية  عملية  كانت  اأنها  واأعيد  اأقول  اأنا 

الوليات،  اأنها مل مت�س كل  نرى  وبالتايل  الإرهاب  �صحايا 

�صحايا  كل  لمي�س  ال�صكنات  وعدد  فقط  وليات   10 اإمنا 

الإرهاب يف الولية، وبالتايل فاإن الربنامج الذي مل ي�صرع 

مو�صوع  �صيكون  املعنية  الوليات  يف  ي�صتكمل  مل  اأو  فيه 

درا�صة حالة بحالة و�صكرا.

الآن  ننتقل  الوزيرة،  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

اإىل قطاع التكوين والتعليم املهنيني والكلمة لل�صيد كمال 

بلخري.

ال�سيد كمال بلخري: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

معايل الوزراء املحرتمون،

زميالتي، زمالئي الأفا�صل،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

والتعليم  التكوين  وزير  معايل  اإىل  ال�صفوي  �صوؤايل 

املهنيني.

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

تنظيم  يحدد  الذي   ،02  –  99 رقم  الع�صوي  القانون  من 

وكذا  وعملهما،  الأمة،  وجمل�س  الوطني  ال�صعبي  املجل�س 

يل،  اإ�صمحوا  احلكومة،  وبني  بينهما  الوظيفية   العالقات 

معايل الوزير، اأن اأطرح عليكم ال�صوؤال ال�صفوي الآتي:

فتح  خالل  من  الوزارة  م�صاهمة  معرفة  ميكن  هل 

البطالة، خا�صة يف املناطق  تخ�ص�صات جديدة لمت�صا�س 
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وامل�صاهمة  العمل  ب�صوق  التخ�ص�صات  النائية وعالقة هذه 

يف القت�صاد الوطني؟

هل من روؤية جديدة لقطاعكم؟

تقبلوا مني – معايل الوزير – فائق الحرتام والتقدير، 

و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد كمال بلخري؛ الآن اأحيل 

لتقدمي  املهنيني،  والتعليم  التكوين  وزير  ال�صيد  اإىل  الكلمة 

الرد على ال�صوؤال املطروح.

بعد  �صكرا؛  املهنيني:  والتعليم  التكوين  وزير  ال�سيد 

ب�صم اهلل وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل؛

�صيدي الرئي�س،

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

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم.

�صوؤالكم  على  اأ�صكركم  الأمة،  جمل�س  ع�صو  �صيدي 

ويف  احلكومة  �صيا�صة  �صميم  يف  يندرج  والذي  الوجيه 

خمطط عملها يف جانبه اخلا�س بالتكوين و التعليم املهنيني.

بالفعل، يوؤكد برنامج عمل احلكومة على �صرورة املالءمة 

الوطني  القت�صاد  واحتياجات  املفتوحة  التكوينات  مابني 

الكربى  ال�صرتاتيجية  امل�صاريع  مرافقة  يف  البالد  وتنمية 

للدولة يف جمال تاأهيل املوارد الب�صرية.

ال�صيد ع�صو جمل�س الأمة، اأ�صاطر اهتمامكم حول دور 

قطاع التكوين والتعليم املهنيني يف ت�صهيل ت�صغيل ال�صباب 

تخ�ص�صات  برجمة  يكون بني  الذي  الرابط  وكذلك حول 

التكوين املهني و�صوق العمل.

والتناف�س  ال�صباب  مت�س  التي  البطالة  ن�صبة  اإىل  فبالنظر 

احلاد على ال�صغل، يظل التكوين املهني من بني الو�صائل 

الأجنع ملكافحة هذه الظاهرة، حيث اإن ال�صاب املوؤهل واحلائز 

واحل�صول  للتوظيف  اأكرب  بفر�س  يتمتع  مهنية  كفاءة  على 

على من�صب �صغل.

املهنيني  والتعليم  التكوين  قطاع  ي�صهر  الغر�س،  لهذا 

الوطني  القت�صاد  احتياجات  مع  تكويناته  تكييف  على 

ومتطلبات �صوق ال�صغل وذلك بتوجيه ا�صرتاتيجية تنقله من 

نظام تكوين مبني على العر�س اإىل نظام مبني على الطلب، 

عالوة على اآليات ال�صراكة املو�صوعة على امل�صتوى الوطني 

واملحلي )املجل�س الوطني لل�صراكة وجلان ال�صراكة الولئية( 

تلقينا من خمتلف القطاعات الوزارية قائمة الحتياجات 

من اليد العاملة املوؤهلة، بالن�صبة للربنامج اخلما�صي 2010 – 

التنموية وامل�صاريع  اإجناز الربامج  2014، وهذا ملرافقتهم يف 
ال�صتثمارية املقررة يف املخططات القطاعية.

والتن�صيق  الت�صاور  عملية  �صمحت  ال�صاأن،  هذا  ففي 

ال�صعب  مدونة  اإثراء  من  القطاعات،  خمتلف  مع  املتخذة 

مت  التي  املهنيني  والتعليم  التكوين  لقطاع  والتخ�ص�صات 

اإعدادها اأواخر 2012 التي حتتوي اليوم على 422 تخ�ص�صا 

تخ�ص�صات  نعتربها  والتي  جديدا  تخ�ص�صا   54 فيه�  مب� 

القت�صادية ل�صيما  التنمية  �صت�صفي حركية جديدة على 

املتجددة،  الطاقات  البيئة،  وال�صبط،  الآلية  ميادين  يف 

الت�صال، ال�صناعة البرتولية، املناجم واملقالع... اإلخ.

املدى  ق�صري  التكوين  يف  تخ�ص�صات  اإدراج  مت  كما 

املوجهة للذين لديهم م�صتوى درا�صي حمدود. 

ا�صتجابة  مرة  لأول  اإدراجها  مت  التخ�ص�صات  هذه  وكل 

وهي  القت�صاديون،  الفاعلون  عنها  عرب  التي  للحاجيات 

التخ�ص�صات التي حتتاج اإىل يد عاملة موؤهلة وتقنيني باأعداد 

كبرية، وبالتايل ت�صهل الت�صغيل.

القت�صاديني  الفاعلني  مع  الت�صاور  هذا  �صمح  كما 

بالرتكيز، ب�صفة خا�صة، على احلرف التي �صجل فيها نق�س 

اإليها  العمل  �صوق  بروز حاجة  مع  املوؤهلة،  العاملة  اليد  يف 

ملهن  بالن�صبة  كذلك  والأمر  العمومية،  والأ�صغال  كالبناء 

الفالحة والن�صاطات املت�صلة بها والتي متثل فر�صة لتثمني 

التكوين يف هذه ال�صعبة وخلق اأفق جديد لالإدماج املهني، 

الغذائية  ال�صناعة  بتطوير  ال�صلة  ذات  املهن  جانب  اإىل 

والإن�صاءات املعدنية وامليكانيكية.

وكذلك الأمر بالن�صبة للحرف التقليدية املهددة بالزوال 

والتي نحن متاأكدون اأن اإعادة اإحيائها �صتمثل اإجابة حقيقية 

يف حماربة البطالة.

امل�صتوى  على  برجمتها  متت  التخ�ص�صات  هذه  كل 

املحلي، على اأ�صا�س اخل�صو�صيات والحتياجات من التاأهيل 

لكل ولية، �صمن خمططات التكوين امل�صادق عليها من طرف 

اللجنة الولئية التي يرتاأ�صها الوايل.

كما �صمح هذا العمل الت�صاوري املحلي باإبرام اتفاقيات 

مع موؤ�ص�صات اقت�صادية و�صناعية التي مل متكّنا فقط من �صمان 

تكوين حمدد، بل تعداه الأمر اإىل التفاق على ت�صغيل ال�صباب 
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على اإثر نهاية تكوينهم.

املوؤرخة       ،01 رقم  للتعليمة  وتطبيقا  اأخرى،  جهة  ومن 

يف 11 مار�س 2013، لل�صيد الوزير الأول، واملتعلقة  بت�صيري 

الت�صغيل يف وليات اجلنوب، ُطلب من مديريات التكوين 

طريق  عن  جديدة  تخ�ص�صات  تطور  اأن  للوليات  املهني 

املوجودة يف حميطهم، فمثال تلك  املوؤ�ص�صات  التمهني مع 

التي تن�صط فيها ال�صركات البرتولية، برجمت تخ�ص�صات 

ال�صناعة  الأنابيب،  كتلحيم  البرتولية  بال�صناعة  �صلة  لها 

املعدنية، مراقبة التلحيم، تقني يف الآبار...اإلخ.

حول  الأول  الوزير  تعليمة  اأي  الإطار،  هذا  يف  مت  كما 

امل�صاهمة  �صرورة  على  التاأكيد  اجلنوب؛  يف  الت�صغيل 

من  ال�صباب  متكن  التي  اجلديدة  الإجراءات  و�صع  يف 

خالل  من  وذلك  فالحية،  م�صتثمرات  من  ال�صتفادة 

قطاع  طرف  من  املحددة  التخ�ص�صات  التكوين يف  برجمة 

املوا�صي،  تربية  النحل،  كرتبية  الريفية،  والتنمية  الفالحة 

وت�صيري  اإن�صاء  احليواين،  الإنتاج  املثمرة،  الأ�صجار  زراعة 

امل�صتثمرات الفالحية.

الأول،  الوزير  ال�صيد  تعليمة  تطبيق  جمال  يف  ودائما 

�للتح�ق  ب�شروط  تتعلق  ترخي�شية  �إجر�ء�ت  �تخ�ذ  مت 

بالتكوين والتكفل املادي باملتمهنني الذين يتم ا�صتقبالهم 

على م�صتوى املوؤ�ص�صات القت�صادية. 

ال�صيد ع�صو جمل�س الأمة،

بالن�صبة لل�صطر الثاين من �صوؤالكم: 

تتمحور الروؤية اجلديدة لقطاع التكوين والتعليم املهنيني 

اأ�صا�صا حول:

1 - حت�صني نوعية التكوين امللقن وتلبية حاجيات ال�صوق 
الوطنية من التاأهيالت املهنية، بغية ت�صهيل الندماج املهني 

لل�صباب.

2 - ترقية �صورة قطاع التكوين والتعليم املهنيني بتكثيف 
جتاه  والتح�صي�صية  الإعالمية  احلمالت  عرب  الت�صال 

ال�صباب واأوليائهم.

3 - ت�صحيح اخللل الوارد يف نظام التوجيه، بغية التكفل 
الأح�صن بال�صباب وم�صاعدتهم على اختيار وبناء م�صاريعهم 

�ملهنية مبر�فقتهم قبل و�أثن�ء وبعد �لتكوين، وكذ� م�ش�عدتهم 

اخلا�صة،  املهنية  الن�صاطات  اإن�صاء  اأو  املهني  الإدماج  على 

ت�صغيل  دعم  كوكالة  الأجهزة  خمتلف  من  وال�صتفادة 

على  للتاأمني  الوطني  ال�صندوق   ،)ANSEJ( ال�صباب 

البطالة )CNAC(...اإلخ.

4 - تطوير التكوين الأويل التاأهيلي لفرتة ق�صرية، ق�صد 
ال�صباب،  قبل  من  امل�صغرة  املوؤ�ص�صات  اإن�صاء  فر�س  تعزيز 

وال�صتجابة ال�صريعة حلاجيات املوؤ�ص�صات القت�صادية.

طريق  عن  التكوين  وفر�س  اإمكانيات  من  الرفع   -  5
التمهني باإ�صراك جميع املتدخلني، ل�صيما من خالل اإعادة 

تن�صيط اللجان الولئية لل�صراكة واللجان البلدية للتمهني.

6 - توطيد عالقات ال�صراكة مع املتعاملني القت�صاديني 
املحليني من اأجل: 

- تكييف عرو�س التكوين مع الحتياجات املحلية من 

اليد العاملة املوؤهلة، 

- زيادة عدد منا�صب التمهني، 

- تطوير الرتب�صات التطبيقية يف الو�صط املهني.

اخلا�صة،  الفئات  ل�صالح  التكوين  عمليات  تطوير   -  7
ل�صيما ل�صالح املعاقني وامل�صجونني.

اأع�صاء  وال�صادة  ال�صيدات  الرئي�س،  – ال�صيد  تلكم هي 

اأهم   - املحرتم  الأمة  جمل�س  ع�صو  ال�صيد  الأمة،  جمل�س 

�ملعطي�ت �ملتعلقة مب�ش�همة قط�ع �لتكوين و�لتعليم �ملهنيني 

قطاع  تبناها  التي  اجلديدة  والروؤية  البطالة،  امت�صا�س  يف 

التكوين والتعليم املهنيني للم�صاهمة يف التنمية القت�صادية، 

اهلل  ورحمة  عليكم  وال�صالم  الإ�صغاء،  على  واأ�صكركم 

وبركاته.

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

كمال بلخري هل لديه ما ي�صيفه اأو ما يعلق عليه؟

ال�سيد كمال بلخري: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ يف احلقيقة 

على  الوزير  معايل  اأ�صكر  اأن  اإل  تعقيب،  اأي  يل  يكن  مل 

نتمنى  كما  املفيدة،  ال�صروحات  وعلى  القيمة  الأجوبة 

لقطاعكم النجاح، و�صكرا معايل الوزير.

اأن  اأظن  بلخري؛  كمال  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

ماجاء  م�صمون  من  القناعة  لديه  توفرت  قد  كمال  ال�صيد 

اإىل  الآن  ننتقل  املهنيني،  والتعليم  التكوين  وزير  ال�صيد  به 

واملتعلق  اجلل�صة،  لهذه  املربمج  الأخري  ال�صفوي  ال�صوؤال 

بقطاع البيئة والكلمة لل�صيد �صليمان كرومي.
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الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  كرومي:  �سليمان  ال�سيد 

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

املر�صلني.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صادة اأع�صاء احلكومة،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم.

ال�صوؤال موجه اإىل معايل ال�صيدة  كاتبة الدولة لدى وزير 

التهيئة العمرانية والبيئة واملدينة، مكلفة بالبيئة.

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

تنظيم  يحدد  الذي   ،02  –  99 رقم  الع�صوي  القانون  من 

وكذا  وعملهما،  الأمة،  وجمل�س  الوطني  ال�صعبي  املجل�س 

العالقات الوظيفية بينهما و بني احلكومة، ي�صرفني اأن اأطرح 

على معاليكم ال�صوؤال ال�صفوي التايل ن�صه:

هل فكرت وزارتكم يف تخ�صي�س غالف مايل بالتعاون 

للتخل�س  واملناجم  الطاقة  وزارة  اأخرى، خا�صة  وزارات  مع 

من  اأكرث  اإىل  يعود  الذي  احلجري  الفحم  اأكوام  بقايا  من 

ولية  �جلديد يف  وب�ش�ر  �لقن�د�شة  بلدية  مبحيط  قرن  ن�شف 

هذه  فوق  اأ�صحت  ال�صكانية  املحيطات  باأن  علما  ب�صار، 

الأكوام التي ل يزال اأثرها خطريا على �صحة املواطن؟

حميطا  عاجلت  قد  واملناجم  الطاقة  وزارة  فاإن  للعلم، 

ترفيهية  وو�صائل  ملعبا  فوقه  اأقامت  بحيث  النوع،  هذا  من 

لالأطفال بعد تغطيته بالإ�صمنت املركز، لكن املعاجلة كانت 

جزئية.

هل من م�صروع لإيقاف هذه الكارثة البيئية؟ و�صكرا.

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

العمرانية  التهيئة  وزير  لدى  الدولة  كاتبة  لل�صيدة  الآن 

والبيئة واملدينة، مكلفة بالبيئة، لتقدمي اجلواب على ال�صوؤال 

الذي �صمعتموه قبل قليل.

العمرانية  التهيئة  وزير  لدى  الدولة  كاتبة  ال�سيدة 

والبيئة واملدينة، مكلفة بالبيئة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 

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

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة،

�صيدي الوزير،

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

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأود يف البداية اأن اأ�صكر الع�صو املحرتم، ال�صيد �صليمان 

�صحة  على  وحر�صه  البيئة  بحماية  اهتمامه  على  كرومي، 

املواطنني، وذلك من خالل الن�صغال الذي تف�صل بطرحه، 

واملتعلق اأ�صا�صا بالنفايات املنجمية املتواجدة على م�صتوى 

مدينتي ب�صار والقناد�صة، فعال، هذه النفايات املنجمية  هي 

اأثناء  املدينتني  كلتا  يف  الفحم  مناجم  ا�صتغالل  عن  ناجتة 

46 موقعا،  الفرتة ال�صتعمارية وهي منت�صرة على م�صتوى 

حديقة  اإىل  وحتويله  واحد  موقع  تهيئة  بالفعل  مت  حيث 

 
2
وف�صاءات الت�صلية والراحة، على م�صاحة تقدر بـ 6113 م

من طرف جممعي �صوناطراك و�صونلغاز، بغالف مايل يقدر 

بـ 800 مليون دينار جزائري.

جرد  يف  متمثلة  وهي  درا�صة  حمل  املواقع  بقية  كانت 

البحث يف اجليولوجيا  املواقع من قبل ديوان  �صامل لتلك 

واملناجم، ونتج عن هذه الدرا�صة مايلي:

- 22 موقع� مب�ش�حة �إجم�لية تقدر بـ 42.5 هكتارا، ذات 

 من النفايات، 
3
حجم يبلغ 1.12 مليون م

70.5 هكتارا، ذات حجم  بـ  24 موقع� مب�ش�حة تقدر   -

، ونتج عن هذه الدرا�صة ت�صجيل ثالثة 
3
يبلغ 1.45 مليون م

حلول ممكنة:

1( اإحاطة اأكوام الفحم احلجري )حب�صه اأو ح�صره(.
2( نقل اأكوام الفحم احلجري خارج املنطقة احل�صرية.

وم�صاحات  حدائق  اإىل  وحتويلها  املواقع  هذه  تهيئة   )3
خ�صراء اأو من�صاآت اأخرى.

بني  التن�صيق  مت  النفايات،  هذه  وحجم  لأهمية  نظرا 

املالية  الناحية  من  العملية  لتقييم  والبيئة،  املناجم  قطاعي 

الأكرث  املواقع  اأولوية  ح�صب  تدخلي  برنامج  حت�صري  وكذا 

تاأثريا على البيئة، وفق نتائج الدرا�صة املذكورة �صابقا، ملعاجلة 

هذه املواقع، والعمل م�صتمر مع التقنيني.

اهتمامكم  على  �صكري  لكم  اأجدد  الأخري،  ويف 

مب�ش�ئل �لبيئة، و�أعرب لكم عن ��شتعد�دي �لد�ئم للرد على 

ا�صتف�صاراتكم، و�صكرا لكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيدة الوزيرة؛ ال�صيد �صليمان 
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كرومي، هل لديكم ما ت�صيفونه للتعقيب؟

ال�سيد �سليمان كرومي: �صكرا �صيدي الرئي�س وال�صكر 

مو�صول اإىل ال�صيدة كاتبة الدولة لدى وزير التهيئة العمرانية 

والبيئة واملدينة، املكلفة بالبيئة؛ على كل املعطيات املقدمة 

وكذا الإجابة، نرى اأنها كافية و�صكرا.

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

نكون  وبذلك  ال�صوؤال،  �صاحب  اأقنع  قد  الوزيرة  ال�صيدة 

قد اأنهينا جدول اأعمال جل�صتنا هذه التي خ�ص�صت لطرح 

الأ�صئلة ال�صفوية على م�صوؤويل خمتلف القطاعات الوزارية، 

للجميع اأتوجه بال�صكر، واجلل�صة مرفوعة.

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

والدقيقة الثالثني �سباحا 
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