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حم�سر اجلل�سة العلنية ال�سابعة

املنعقدة ي�م الأحد 22 رم�سان 1435

امل�افق 20 ج�يلية 2014

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

متثيل احلك�مة: 

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

- ال�صيد وزير التكوين والتعليم املهنيني؛

- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة احلادية ع�سرة والدقيقة العا�سرة �سباحا

ال�س��يد الرئي���ص: ب�صللم اهلل الرحمن الرحيم وال�صللالة 

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

بعد الرتحيب بال�صللادة اأع�صللاء احلكومة؛ للجميع اأقول 

�صّح رم�صانكم، ولكن ت�صاء الأقدار اأن نلتقي يف هذا ال�صهر 

املبارك، واأ�صللقاء لنا يف غزة ي�صللتقبلون م�صاء كل يوم اآلف 

القنابل التي ت�صللقط عليهم وتن�صر الرعب واملوت بني اأبناء 

هذا ال�صعب الأعزل.

اإننللا نتللاأمل ونتح�صللر، ولكللن لالأ�صللف هللذه احل�صللرة                       

ل يتقا�صمها اجلميع.

جند اأن الأ�صللرة الدولية تتابع ما يجري، بل متفرجة، بل 

جند اأن بع�صللها يعترب اأن ما تقوم به اإ�صرائيل هو عمل طبيعي 

لأنلله يعترب رد فعللل، على ماذا؟ هللل رد الفعل يكون بقتل 

الأطفال والن�صللاء وال�صلليوخ؟! اإننا نعي�س ماأ�صاة، حمنة عن 

الواقع الدويل الذي نعرفه!!

اأمام هذا الو�صللع، ل ي�صعنا ل واجلزائر عربت عن موقفها 

اأكللر من مللرة  ل اإل اأن جنللدد تنديدنا ملا تقوم به اإ�صللرائيل 

وتعاطفنا مع اأ�صقائنا، ومتنياتنا للجرحى منهم ال�صفاء، ونتمنى 

كذلك اأن ياأتي اليوم، واأمتنى اأن يكون ذلك اليوم قريبا، فيه 

ي�صللتعيد �صعب فل�صطني حقه امل�صللروع ويودع نهائيا املاآ�صي 

التي يعاين منها يوميا، دون اأن يجد املغيث اأو الداعم.

�صللكرا للجميللع، وننتقللل الآن اإىل جللدول اأعمال هذه 

اجلل�صة، وفيها نعر�س ونناق�س م�صروعي القانونني التاليني:

ل م�صللروع القانون املعدل واملتمم لالأمللر رقم 70 - 20، 

املللوؤرخ يف 13 ذو احلجة عام 1389 املوافق 19 فرباير �صللنة 

املدنية. باحلالة  املتعلق   ،1970
ل م�صللروع القانون املعدل واملتمم للقانون رقم 81 - 07، 

املللوؤرخ يف 24 �صللعبان عللام 1401 املوافق 27 يونيو �صللنة 

واملتمم. املعدل  بالتمهني،  املتعلق   ،1981
ونبللداأ اأول مب�صللروع القانون املعللدل واملتمم لالأمر  

رقللم 70 - 20، املللوؤرخ يف 13 ذو احلجللة عللام 1389 

املوافللق 19 فرباير �صللنة 1970، املتعلق باحلالة املدنية، 

ودون اإطالة اأحيل الكلمة اإىل ال�صيد وزير الدولة، وزير 

الداخلية واجلماعات املحلية، ليعر�صه علينا.

ال�س��يد وزي��ر الدول��ة، وزي��ر الداخلي��ة واجلماع��ات 

املحلية: ب�صللم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على 

ر�صول اهلل.

ال�صيد الرئي�س املوقر،

ال�صيدات الكرميات، ال�صادة الأفا�صل،

ال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته، رم�صان مبارك 

و�صعيد.

ي�صللرفني كالعللادة اأن اأح�صللر معكم اأمام هللذه الوجوه 

الطيبللة النرية لأقللدم قانونا، متت امل�صللادقة عليه الأ�صللبوع 

الفائت، اأمام الغرفة الأوىل، املجل�س الوطني ال�صللعبي، وهو 

قانون يدخللل يف حماربللة البريوقراطية التللي عقدنا العزم، 
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حكومللة ووزارة داخلية، وبناء على تعليمللات فخامة رئي�س 

اجلمهورية، اأن نق�صللي عليها نهائيا، وبالتدريج �صن�صللل اإىل 

ا�صتئ�صللال هذا الورم الذي اأ�صاب اإداراتنا، �صن�صتاأ�صله من 

جذوره اإىل اأن ن�صل ل كما قلت ل بالتدريج  اإىل حتقيق هدفنا، 

حتى ي�صللبح رقم التعريف الوطني وحده بالن�صبة للمواطن 

اجلزائري يغني عن جميع الوثائق م�صتقبال اإن �صاء اهلل، ولن 

يدوم هذا طويال، باإذن اهلل وبف�صللل اجلميع وبف�صلللكم، رمبا 

�صن�صل اإىل مبتغانا يف اأقرب وقت ويف اأقل من �صنة.

�صيدي الرئي�س،

�صيداتي، �صادتي،

بع�س القوانني التي مرت على هذا املجل�س املوقر وبع�س 

املرا�صلليم، كانت تهدف كلها اإىل التقلي�س من البريوقراطية 

ووثائللق احلالة املدنية، وبعد اأن كانت وثائق احلالة املدنية 36 

وثيقة �صارت 11 وثيقة، واأنتم تتابعون يف امليدان كيف ت�صلم 

الوثائللق واملحررات وامل�صللتندات للمواطنللني يف البلديات 

وامللحقات ويف الدوائر.

هللذا التعديل الذي اأدخلناه على القانون املتعلق باحلالة 

املدنية، ال�صادر يف عام 1970، يتعلق اأ�صا�صا، اأخل�س املحاور 

التللي جاءت فيه، اأول حمور اأ�صا�صللي هو ا�صللتحداث مركز 

وطني اآيل للحالللة املدنية، معنى ذلك اأننا جمعنا كل وثائق 

احلالة املدنية على م�صللتوى 1541 بلديللة و 3100 ملحقة، 

جمعنللا كل هذه املعلومات يف املركللز الوطني الآيل للحالة 

املدنية، والغر�س البعيد هو ل كما قلت لكم ل اأننا ن�صللل اإىل 

ع�صللرنة وزارة الداخلية واإىل مّد املواطن برقم تعريفي وطني 

يكفيلله وحده، دون بقية الوثائق؛ وبف�صللل هذا املركز الآن، 

ومنذ مدة، �صللار املواطن يح�صللل على عقد امليالد رقم 12 

)s12( ل الللذي اأحدث فتنة يف هذه البالد ل يف احلني، هذا 

اأول.

ثانيللا، يف اأي بلدية مللن البلديللات، اأي يف 1541 بلدية 

و3100 ملحقة ومندوبية، وميكن للمواطن اأن يح�صللل على 

عقللود احلالة املدنيللة يف احلني، وهو لي�س م�صللطرا اأن يذهب 

اإىل بلدية ميالده، كما كان ال�صللاأن �صللابقا، هذه امليزة الأوىل 

وهي اأن املواطن الآن ل وهذا حم�صللو�س وملمو�س يف امليدان ل 

يذهب اإىل اأقرب بلدية اإليه اأو ملحقة اإدارية اأو مندوبية، يف اأي 

بقعللة كانت من الرتاب الوطني، ليح�صللل على عقد ميالده 

بف�صل هذا  بلدية كانت، وهذا  اأي  رقم s12( 12( قلت يف 

ال�صجل الوطني الآيل للحالة املدنية.

اإبتداء من �صهر اأوت اإن �صاء اهلل، ميكننا اأن ن�صتخرج عقد 

للمواطن   املنوال ميكن  نف�س  امليللالد رقم s12( 12( وعلى 

اأو املواطنة، اأن يح�صل على عقد الزواج وعقد الوفاة كذلك 

يف اأي بلديللة من البلديات اأو اأي ملحقة اأو مندوبية، كما هو 

امليالد. عقد  اأو   )s12( ال�صاأن يف عقد امليالد، �صواء كان

كذلك بف�صل الع�صللرنة، حاليا بف�صل هذا املركز، وهذا 

ما يتم يف امليدان، فاإن اجلزائري اأو اجلزائرية يف كامل الرتاب 

الوطني ميكنه اأن يح�صللل على البطاقة الرمادية يف اأي دائرة 

من الدوائر.

كانت �صللابقا على م�صللتوى الوليات، واأ�صبحت حاليا 

على م�صللتوى الدوائر، فاأينما تواجد املواطن واملواطنة ميكن 

اأن يح�صللل على البطاقة الرمادية ل�صلليارته يف اأي دائرة من 

الدوائر املنت�صرة عرب الرتاب الوطني.

هذا املركز �صلليقوم كذلك اأو يوؤدي ر�صللالة اأخرى، بداأنا 

الآن هللذه العملية بحيث �صللرتبط كل الدوائر  القن�صلللية 

والبعثات الدبلوما�صللية يف العامل بهذا املركز، بداأنا العملية 

و�صيح�صل املواطن اجلزائري اأو املواطنة اجلزائرية، اأينما كان 

يف اأنحاء العامل، على هذه الوثائق مبا�صرة، دون اأن مير بوزارة 

اخلارجية، كما هو ال�صاأن الآن يف بالدنا.

لكللن لن يللدوم الوقت طويللال حتى نربط هللذه املراكز 

بالبعثات الدبلوما�صللية والدوائر والقن�صلية، وي�صبح املواطن 

اأو املواطنللة يف اخلارج يح�صللل على هللذه الوثائق يف اأقرب 

وقت، كما هو عليه املواطن اأو املواطنة يف اجلزائر.

كذلللك بالن�صللبة للجزائريني واجلزائريللات املولودين يف 

اخلارج الذين كانت لهم م�صللاكل كثرية يف احل�صللول على 

هذه الوثائق وهم يق�صدون حلد الآن وزارة اخلارجية ل�صتالم 

وثائقهم، �صي�صتفيدون كذلك من نف�س اخلدمة عن قريب اإن 

�صاء اهلل.

اإذن، النقطة الأوىل، هو ا�صتحداث هذا املركز، وهو مركز 

وطني اآيل للحالللة املدنية والذي �صلليوؤدي الوظائف احلالية 

وامل�صتقبلية التي خل�صتها ل�صيادتكم وح�صراتكم.

النقطللة الثانية اأو املحور الثللاين يف هذا القانون املعرو�س 

عليكم، هو اأن عقد امليالد �صللتكون �صللالحيته 10 �صنوات 

بدل �صللنة، القانون ال�صللابق يحدد �صللالحية احلالة املدنية 

حلد الآن ب�صللنة واحدة، يف هذا القانون، اأ�صبح عقد امليالد 

�صللنوات، على غرار جواز ال�صللفر، لأنه حلد الآن ل كما   10
قلت ل مدة �صالحية عقد امليالد �صنة واحدة، وهذا �صيعفي 
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املواطنللني واملواطنللات من عللدة متاعب و�صلليعفي كذلك 

اخلزينللة العمومية من املاليري التي كانت تذهب �صللدى يف 

الأوراق وامل�صتندات.

النقطللة الثانية ترتتب عنها ل طبعللا ل النقطة الثالثة، وهي 

اأننا نلغي، مبقت�صللى هذا القانون، القانون اأو الأمر ل كما كان 

كان  والذي  ي�صللمى يف ذلك الوقللت ل ال�صللادر يف 1973 

يحدد �صللالحية وثائق احلالللة املدنية ب�صللنة واحدة، وهذه 

الوثائق التي كان يحددها القانون ب�صللنة واحدة، كانت تبلغ 

36 وثيقة، وكانت يف املر�صوم ال�صادر يف عام 1972 الذي 
كان يح�صللر ويحدد هللذه الوثائق بل 36 وثيقللة، وجاء الأمر 

رقم 73، وهو القانون الذي حدد �صالحية هذه الوثائق التي 

كانت تبلغ 36 وثيقة، ب�صنة واحدة، اأي اأن املواطن م�صطر اأن 

يجدد 36 وثيقة كل �صنة.

النقطللة الرابعللة، عقللد الوفللاة، هللو الآخر كانللت مدة 

�صللالحيته حمددة ب�صللنة واحدة، وكان يدرج فيه 36 وثيقة 

املحددة مبر�صوم، الآن مبقت�صى هذا القانون عقد الوفاة ل مدة 

له، لي�س له مدة وهذا �صيء منطقي ومعقول، فالإن�صان ميوت 

موتة واحدة، ومن مات لللن يرجع للحياة، وقد كان نوعا من 

الالمنطق والالعقل اأننا نحدد عقد الوفاة ب�صنة واحدة وكل 

�صنة ناأتي بعقد وفاة جديد!!

النقطة املوالية اأو اخلام�صللة، اأننا حاولنا نطابق �صن الر�صد 

اأو الأهليللة ل كما يقال بالن�صللبة للقانونيني ل بالقانون املدين، 

الآن حددت �صللن الر�صد مبقت�صللى هذا القانون بل 19 �صنة، 

متا�صيا وتطابقا مع القانون املدين والتي كانت يف قانون احلالة 

املدنية 21 �صنة.

النقطة ال�ساد�س��ة وهي من النقاط املهمة يف هذا القانون، 

وهو مللد الأمني العام للبلديللة اأو تخويللل اأو تاأهيل الأمني 

العام للبلدية اأن يقوم ببع�س املهام، واأ�صللّطر هنا على بع�س 

املهام، بطبيعة احلال اإذا حّلت بع�س الظروف مثال، اإذا تويف  

رئي�للس املجل�س ال�صللعبي البلدي، علمللا اأن رئي�س املجل�س 

ال�صللعبي البلدي، مبقت�صي القانون هو وحده الذي يكت�صب 

�صفة �صللابط احلالة املدنية، وهو الذي يفو�س نوابه اأو بع�س 

املوظفللني يف البلديللة، لكن ل كمللا قلت ل رئي�للس املجل�س 

ال�صللعبي البلدي له وحده �صفة �صللابط احلالة املدنية، فهذا 

الذي يتمتع ب�صللفة �صابط احلالة املدنية، اإذا تويف اأو ا�صتقال 

اأو عللزل ملانع ما، ت�صللبح البلديللة يف ان�صللداد، وحتى نوابه 

الذين تلقوا تفوي�صا منه، اإذا ا�صتقال اأو تويف فاإن التفوي�صات 

التللي منحها لنوابه وبع�س املوظفني ت�صللقط بذهابه، �صللواء 

بالوفاة اأو ال�صللتقالة،  اأو اأ�صللباب اأخرى مقللررة يف القانون، 

وبذلك ن�صللبح اأمام ان�صداد على م�صللتوى البلديات، ومن 

ثللم فاإن هللذا القانون مينح بع�س املهام، فهو ل مينح ال�صللفة، 

اإمنللا مينح بع�س املهللام لالأمني العام للبلدية لتدبري وت�صلليري 

احلالة املدنية، لكن موؤقتا اأي ب�صللفة موؤقتة، اإىل حني جميء 

رئي�س جمل�س بلدي جديد، والذي �صللتكون له �صفة احلالة 

املدنيللة، وهو الذي يفو�س �صلللطته يف هللذه النقطة اإىل من 

ل القانون يف  يراه منا�صللبا، ل�صلليما بالن�صللبة لنوابه وقد ف�صّ

هذه النقطة، لأن قانون احلالة املدنية ال�صللادر يف عام 1970 

الذي نعدله ونتممه الآن، منح ل بقوة القانون ل �صللفة �صابط 

احلالة املدنية اإىل رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي واإىل نوابه، 

يعني حتى النواب لهم �س��فة �سباط ال�سرطة الق�سائية بقوة 

القانون، وهذا كان خطاأ، و�صللّوبه قانون البلدية الذي �صللدر 

يف 2011 والذي نزع هذه ال�صفة منهم واأ�صبحت منح�صرة 

فقط يف رئي�س املجل�س ال�صللعبي البلدي، وهذا هو ال�صحيح 

قانونا ملللاذا؟ لأن رئي�س املجل�س ال�صللعبي البلدي هو الذي 

يكت�صللب وحده �صللفة �صللابط احلالة املدنية و�صللفة �صابط 

ال�صللرطة الق�صللائية، ويف كلتا احلالتني يكون رئي�س املجل�س 

ال�صللعبي البلدي ميثللل الدولة، لأن احلالللة املدنية بطبيعتها 

ويف جميللع الدول وعرب القرون، هي من الأمور الهامة لأمور 

الدولة، ولذلك �صللابط احلالة املدنية يدير احلالة املدنية حتت 

مراقبة النائب العام ووكيل اجلمهورية والوايل، نف�س ال�صيء 

عندما يكت�صب رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي �صفة �صابط 

ال�صرطة الق�صائية،  يف هذه احلالة ينزع قبعة املنتخب ويلب�س 

قبعللة ممثل الدولللة، لأن رئي�للس  املجل�س ال�صللعبي البلدي           

ل كما تعلمون ل له �صللفتان: �صللفة ممثل ال�صعب و�صفة ممثل 

الدولللة على م�صللتوى البلدية، ولذلك فهو يك�صللب وحده 

�صفة �صابط احلالة املدنية، وهو الذي يفو�س نوابه اأو من يراه 

مفيدا على م�صتوى بلديته.

اإذن، منحنا هذا التفوي�س ملمار�صللة املهام ب�صللفة موؤقتة، 

ويف ظللروف معّينة وهي عندما نكون اأمام ان�صللداد يف بلدية 

من البلديات، ميار�س الأمني العام للبلدية هذه املهام ولكن 

ب�صفة موؤقتة، فلم مينحه القانون ال�صفة، اإمنا منحه بع�س املهام 

اأو ممار�صة بع�س املهام، منها اأنه يقوم باإدارة احلالة املدنية.

والنقطللة الأخرية، اأعتقد ما قبل الأخللرية، هو اأننا رفعنا 

من املدة الزمنية بالن�صللبة للت�صللريح بالوفيللات والولدات 



6

الدورة الربيعية 2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 05

الأحد 22 رم�سان 1435                                   امل�افق 20 ج�يلية 2014

بالن�صللبة لإخواننللا يف اجلنوب ت�صللهيال لهللم، لأن القانون 

ال�س��ابق ي�س��رط باأن ن�س��رح بكل وف��اة اأو ميالد يف ظرف 

24 �صاعة، وكانت هذه املدة غري كافية بالن�صبة لإخواننا يف 
اجلنللوب، ولذلك مددنا هذه املللدة، نحن اقرتحنا كحكومة 

يومللا، ابتداء مللن يوم احلدث، لكللن يف الغرفة الأوىل،   15
ال�صللادة النواب اقرتحوا 20 يوما، وكانللوا منطقيني، واتفقنا 

على اأن مندد هذه املدة بالن�صللبة للجنوب اإىل 20 يوما ولي�س 

�صاعة.  24
والنقطة الأخرية، كذلك ت�صهيال للمواطنني واملواطنات 

املقيمللني يف اخلارج، حترر وثائللق احلالة املدنيللة، كل وثائق 

احلالللة املدنية باللغة الأجنبية، مل نحللدد اأي لغة، قلنا اللغة 

الأجنبيللة، وهذا ت�صللهيال للمواطنللني واملواطنللات الذين 

يقيمون ب�صللفة دائمة يف اخلارج، لأنهم يتعاملون مع جمتمع 

خللارج جمتمعنا، كما كانت هذه النقطللة حاجزا كبريا وفقا 

لقانون احلالة املدنية ال�صابق الذي ين�س ل فيما اأعتقد ل على 

اأنلله يف املللادة 74 يجب حتللت طائلة البطللالن اأن حترر وثائق 

احلالللة املدنيللة بالعربية فقط، مما اأدى اإىل كثري من امل�صللاكل 

وامل�صاق بالن�صبة لإخواننا الذين يعي�صون يف اخلارج، ل�صيما 

يف فرن�صا.

هذا جممل ماجاء به هذا القانون املطروح واملعرو�س على 

ح�صللراتكم، و�صللنبقى يف الإ�صغاء لأ�صللئلتكم التي كانت 

دائما توؤدي ل ولزالت ل اإىل اإثراء واإغناء هذا القانون.

وقبل اأن اأختم هذه التقدمية اأو املقدمة، ال�صكر كل ال�صكر 

لل�صلليد رئي�س واأع�صللاء اللجنة القانونيللة والإدارية وحقوق 

الإن�صللان التي ناق�صنا معها هذا القانون، وكان لهم �صرب اأكرب 

من �صرب �صيدنا اأيوب، ونحن يف ال�صتماع، �صكرا.

ال�س��يد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليد وزير الدولللة؛ الكلمة 

الآن لل�صلليد مقرر جلنة ال�صللوؤون القانونية والإدارية وحقوق 

الإن�صللان، لقراءة التقرير التمهيللدي الذي اأعدته اللجنة يف 

املو�صوع.

ال�سيد مقرر اللجنة املخت�سة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 

وال�صللالة وال�صللالم على اأ�صللرف املر�صلني، �صلليدنا حممد 

وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صلليد وزير الدولة، وزير الداخليللة واجلماعات املحلية، 

ممثل احلكومة،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ي�صرفني اأن اأعر�س عليكم التقرير التمهيدي الذي اأعدته 

جلنة ال�صللوؤون القانونية والإدارية وحقوق الإن�صللان، ملجل�س 

الأمللة، حول ن�س قانللون يعدل ويتمم الأمللر رقم 70 ل 20، 

املللوؤرخ يف 13 ذو احلجة عام 1389 املوافق 19 فرباير �صللنة 

املدنية. باحلالة  املتعلق   ،1970
تعد عملية موا�صلللة حتديث اخلدمات العمومية وحت�صني 

نوعيتها من املحاور الأ�صا�صللية ملخطط عمللل احلكومة، من 

اأجل تنفيذ برنامج ال�صلليد رئي�س اجلمهورية، الذي �صللادق 

عليلله الربملللان موؤخرا، والتللي تهللدف اإىل ا�صللتعادة الثقة 

وتعزيزهللا بللني املواطللن والإدارة، يف اإطار التللزام احلكومة 

بتج�صلليد مبادئ احلكم الرا�صد، والتح�صللني الدائم لنوعية 

اخلدمللة العمومية وجتديدها واإعادة تاأهيلها، من خالل تغيري 

نوعي لأمناط تنظيم و�سري الإدارة.

ولهللذا الغر�للس مت اإدخللال جملللة مللن التعديللالت 

 ،20 ل  والتتميمللات علللى بع�س اأحللكام الأمر رقللم 70 

املوؤرخ يف 13 ذو احلجة عام 1389 املوافق 19 فرباير �صللنة 

1970، املتعلللق باحلالللة املدنية، الذي مل يعرف تعديال 
منذ ما يزيد عن اأربعني �صنة، رغم ما ح�صل يف البالد من 

تطورات واإ�صالحات يف خمتلف الأ�صعدة. 

ويحتوي ن�س القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 70 - 20، 

املحال من قبل ال�صلليد عبد القادر بن �صالح، رئي�س املجل�س، 

على جلنة ال�صللوؤون القانونية والإدارية وحقوق الإن�صان، بتاريخ 

10 جويليللة 2014، على ثالث وع�صللرين )23( مادة معدلة 
ومتممللة و�صللت)6( مواد جديللدة، تهدف كلهللا اإىل تكييف 

اأحكام الأمر رقم 70 - 20، مع ما تعرفه املنظومة القانونية ذات 

ال�صلللة من تغيريات، وكذا مع ما ت�صهده الإدارة العمومية من 

ع�صرنة وحتديث، ل�صيما يف جمال ا�صتعمال الو�صائل الرقمية 

وتعميم التكنولوجيات اجلديدة لالإعالم والت�صال. 

وق�صللد اإعداد هذا التقرير التمهيدي، �صرعت اللجنة يف 

درا�صة الن�س املحال عليها، يف اجتماع عقدته برئا�صة ال�صيد 

عبللد الرحمان يحي، رئي�س اللجنة، �صللباح يوم الإثنني 14 

جويلية 2014، ا�صتمعت فيه اإىل عر�س قدمه ممثل احلكومة، 
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ال�صيد الطيب بلعيز، وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات 

املحلية، حول ن�س القانون، تبع مبناق�صللة طرح فيها اأع�صللاء 

اللجنة اأ�صللئلتهم وقدموا مالحظاتهم، كما ا�صللتمعوا اإىل رد 

ممثل احلكومة على جممل مداخالتهم. 

ويف نف�س ال�صللياق، عقدت اللجنة جل�صة عمل مبكتبها 

م�صاء يوم الإثنني 14 جويلية 2014، برئا�صة رئي�س اللجنة، 

و�صعت فيها اللم�صات النهائية على هذا التقرير التمهيدي، 

الللذي يحتوي على مقدمة، التعديللالت والتتميمات التي 

ت�صللمنها ن�للس القانون، عر�س ومناق�صللة الن�س، خال�صللة 

وملحق يحتوي على جدول بالتعديالت والتتميمات التي 

اأدخلت على اأحكام الأمر رقم 70 - 20.

التعديالت والتتميمات التي ت�صمنها ن�س القانون

اإن�صللبت التعديللالت والتتميمات التللي اأدخلت على 

الأمللر رقم 70 - 20، على جملة من الأحكام ن�صتعر�صللها 

فيما يلي:  

لللدى وزارة الداخليللة واجلماعللات  اإ�صللتحداث،   -  1
املحليللة، �صللجل وطنللي اآيل للحالة املدنية، مو�صللول بكل 

البلديللات وملحقاتها الإدارية وكذا بالبعثات الدبلوما�صللية 

والدوائللر القن�صلللية وربطه باملوؤ�ص�صللات العمومية الأخرى 

املعنيللة، ل�صلليما امل�صللالح املركزيللة لللوزارة العللدل، وهو                    

ما �صلليمكن املواطن من احل�صللول على كافللة عقود احلالة 

املدنيللة مللن اأي بلدية مللن بلديات الوطللن، دون اأن يكون 

جمربا على التنقل اإىل بلدية مكان اإقامته. 

2 - تو�صلليع دائرة الطالع على �صللجالت عقود احلالة 
املدنية اإىل وكالء اجلمهورية وممثلي الولة، بعدما كان حكرا 

على النواب العامني ووكالئهم والولة. 

3 - متديد اأجل �صللالحية عقود امليالد اإىل ع�صللر )10( 
�صنوات، واإلغاء اأجل �صالحية �صهادة الوفاة. 

)19( �صنة، بدل  بت�صع ع�صرة  الر�صد  �صللن  4 - حتديد 
من اإحدى وع�صرين )21( �صنة، ملطابقتها مع اأحكام القانون 

املدين الذي يحددها بل 19 �صنة. 

اآجللال الت�صللريح بالللولدات والوفيللات  متديللد   -  5
للمواطنللني القاطنني باجلنوب مللن ع�صللرة )10( اأيام اإىل 

ع�صرين )20( يوما. 

املدنية يف رئي�س املجل�س  احلالة  6 - ح�صر �صفة �صابط 
ال�صعبي البلدي وحده، غري اأنه باإمكانه تفوي�س هذه ال�صفة 

اإىل نائب اأو عدة نواب اأو اإىل املندوبني اخلا�صللني اأو اإىل اأي 

موظف بلدي موؤهل.

كما ميكن لالأمني العام للبلدية ممار�صة مهام �صابط احلالة 

املدنية ب�صللفة موؤقتة، يف حالة �صغور من�صب رئي�س املجل�س 

ال�صللعبي البلدي، ب�صللبب الوفاة اأو ال�صللتقالة اأو التخلي 

عن املن�صللب اأو اأي �صللبب اآخر من�صو�س عليه يف الت�صريع 

املعمول به.   

التي ت�صللمنها الأمر  امل�صللطلحات  بع�س  مراجعة   -  7
رقم 70 - 20.

عر�س ومناق�صة ن�س القانون

قدم ممثل احلكومة عر�صا حول التعديالت والتتميمات 

التللي وردت يف ن�للس هللذا القانللون، وهي املوا�صلليع التي 

كانت حماور لأ�صئلة ومالحظات الأع�صاء خالل املناق�صة، 

وفيمللا يلي ملخ�س ملجريات هذا النقا�س، بدءا بعر�س ممثل 

احلكومة، مرورا باأ�صللئلة وان�صغالت اللجنة وانتهاء برد ممثل 

احلكومة. 

احلكومة:  ممثل  عر�س  ل   1
اأو�صللح ممثل احلكومللة اأن ن�س هذا القانللون يهدف اإىل 

اإدراج عللدد من الإجللراءات اجلديدة التللي ترمي اإىل رفع 

الغللن عللن املواطن، �صللمن ا�صللرتاتيجية وطنية لع�صللرنة 

الإدارة وحتديثها، م�صللريا اإىل اأنه �صيتم يف اأقرب وقت ممكن 

تخ�صي�س رقم تعريفي وطني لكل مواطن، يحتفظ به مدى 

احليللاة يغنيلله عن حمل الوثائللق الإداريللة، موؤكدا يف هذا 

ال�صللياق اأن كل مواطن يح�صللل على جواز �صفر بيومرتي 

�صلليملك هذا الرقم، كمللا قدم ممثل احلكومة �صللرحا وافيا 

للتعديالت والتتميمات التي ت�صمنها ن�س القانون.

القانون: ن�س  مناق�صة  ل   2
خالل املناق�صللة، ثمن اأع�صللاء اللجنللة يف مداخالتهم 

ن�للس هذا القانون وعللربوا عن ارتياحهللم الكبري لالأحكام 

التي ت�صللمنها، من خالل الإجراءات اجلديدة التي ترمي 

اأ�صا�صللا اإىل مكافحة كل اأ�صللكال البريوقراطيللة، كما نوهوا 

باملجهللودات املبذولة من طرف الدولة ب�صللفة عامة، ووزارة 

الداخلية واجلماعات املحلية ب�صفة خا�صة، لتح�صني اخلدمة 

العمومية وع�صللرنة الإدارة اجلزائرية، كما طرحوا عددا من 

الأ�صئلة والن�صغالت واملالحظات، وهي كما يلي:

� اإ�س��تثنت املادة الأوىل النواب من �س��فة �سباط احلالة 

الأمني  ممار�صة  على  ن�صت  املدنية، غري اأن املادة 2 الفقرة 5 

العللام للبلديللة مهام �صللابط احلالة املدنية يف حالة  �صللغور 
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من�صللب رئي�س املجل�س ال�صللعبي البلللدي، فما املغزى من 

هذا؟

ل يف اإطللار عمليللة الرقمنللة، لوحللظ اعتماد الإح�صللاء 

ال�صللكاين ل�صللنة 2008 يف معايري التوظيف، رغم اأن عدد 

ال�صكان ت�صاعف يف عدة بلديات، وبخا�صة يف اجلنوب.   

ل يالحظ يف العديد من البلديات، عدم ت�صجيل البيانات 

الهام�صية يف ال�صجالت الأ�صلية، كما يالحظ عدم احرتام 

تبادل البيانات الر�صمية. 

ل هللل متار�س، ب�صللفة دورية ومنتظمة، الرقابة الق�صللائية 

على �صللجالت احلالة املدنية من طللرف وكالء اجلمهورية، 

وكذا الأمر بالن�صبة للرقابة الإدارية لل�صلطة الو�صية؟ 

ل اإىل اأي مرحلة و�صلللت عمليللة منح رقم تعريفي وطني 

لكل مواطن، لإنهاء معاناته مع ا�صتخراج الأوراق والوثائق؟

ل هللل يف نية احلكومة تعميم تكنولوجية الوثائق املوؤمنة، 

غللري القابلة للتزوير علللى بطاقة التعريف الوطنية، رخ�صللة 

ال�صياقة والبطاقة الرمادية؟

ل رغللم ما اتخذ مللن اإجراءات، ما يزال املواطن ي�صللكو 

كرة الأخطاء التي ترتكب يف �صجالت احلالة املدنية وكذا 

يف حترير وثائق احلالة املدنية امل�صلمة لهم، األي�س من الأجدر 

ا�س��راط م�س��توى تعليم��ي مع��ن ملوظفي احلال��ة املدنية، 

وتنظيللم دورات تكوينية لهللم، من اأجل حت�صي�صللهم بروح 

امل�صوؤولية جتاه خطورة الأخطاء التي ترتكب يف عقود احلالة 

املدنية وما يرتتب عنها من متاعب كبرية للمواطن من اأجل 

ت�صحيحها؟

ل ما هو القانون الأ�صا�صللي الذي يحكم املوظفني الذين 

�صلليعينون يف البلديات مل�صللاعدة املواطنني على ت�صللحيح 

الأخطاء امل�صجلة يف �صللجالت احلالة املدنية والق�صاء على 

املتاعللب التي يعانون منها يف هذا املجال؟ وهل �صي�صللاعد 

هذا الإجراء عملية الت�صريع يف ت�صحيح الأ�صماء، وبخا�صة 

اأن معاجلة هذه امللفات لدى م�صالح العدالة يتم ببطء؟  

ل هل �صلليتم لحقا اإدماج موظفي احلالللة املدنية الذين 

يعملون يف اإطار عقود ما قبل الت�صغيل؟ 

ل يالحللظ اأن النتقال من الألقللاب الثالثية اإىل اللقب 

والإ�صللم، اأظهر اأ�صللماء دخيلة على املجتمع اجلزائري، فهل 

يوجد �صجل حمني بالأ�صماء الأ�صيلة؟  

احلكومة: ممثل  رد  ل   3
فيمللا يخ�س رد ممثللل احلكومة على مداخالت اأع�صللاء 

اللجنة، فاإنه اأو�صح ما يلي باخت�صار:

ل بخ�صو�س ال�صوؤال املتعلق بتفوي�س �صفة �صابط احلالة 

املدنية، اأو�صللح ممثل احلكومة اأن املادة الأوىل من الأمر رقم 

20، منحت بقوة القانون �صللفة �صللابط احلالة املدنية  ل   70
لرئي�س املجل�س ال�صللعبي البلدي ونوابه، بينما اأجازت املادة 

البلدي تفوي�س املهام التي  ال�صعبي  لرئي�س املجل�س  2 منه 
ميار�صللها ك�صللابط احلالللة املدنيللة اإىل عون بلللدي اأو اأعوان 

10، املوؤرخ يف 22 يونيو  ل  عديدين، غري اأن القانون رقم 11 

�صنة 2011، املتعلق بالبلدية، منح �صفة �صابط احلالة املدنية 

لرئي�س املجل�س ال�صللعبي البلدي وحده. ولهذا، اأدرج ن�س 

20 اأحكاما  ل  القانللون الذي يعللدل ويتمم الأمر رقللم  70 

جديدة تطابق الأحكام الواردة يف القانون املتعلق بالبلدية.

واأ�صللار ممثللل احلكومللة اإىل اأن رئي�س املجل�س ال�صللعبي 

البلدي ميثل الدولة على م�صتوى البلدية، من خالل ممار�صة 

مهام �صللابط احلالة املدنيللة، ويف نف�س الوقللت هو منتخب 

ميار�س �صلللطاته با�صللم اجلماعة الإقليمية التي ميثلها وبا�صم 

الدولللة، وقد منحه القانون �صللفتي �صللابط احلالللة املدنية 

و�صللابط ال�صللرطة الق�صللائية، وباإمكانه تفوي�س املهام التي 

ميار�صللها ك�صللابط للحالة املدنية لنائب اأو عدة نواب اأو اإىل 

املندوبني البلديني اأو اإىل املندوبني اخلا�صني واإىل اأي موظف 

بلدي موؤهل.

ل اأما بالن�صللبة لالأمني العام للبلدية، فاأكد ممثل احلكومة 

اأن ن�س هذا القانون ل مينح  لرئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي 

احلق يف تفوي�س �صفة �صابط احلالة املدنية اإىل الأمني العام 

للبلديللة، غري اأنه بهدف ا�صللتمرارية و�صللمان املرفق العام، 

ي�صللمح لالأمني العام للبلدية مبمار�صللة مهام �صللابط احلالة 

املدنية ب�صللفة موؤقتة، يف حالة �صغور من�صب رئي�س املجل�س 

ال�صعبي البلدي.

ل وحول اعتماد الإح�صللاء ال�صللكاين ل�صللنة 2008 يف 

معايري التوظيف يف اجلنوب، رغم اأن عدد ال�صكان ت�صاعف 

يف عدة بلديات، اأو�صللح ممثل احلكومة اأن املر�صللوم املتعلق 

بالإح�صائيات مل يعدل، لأنه �صيتم ب�صفة مرحلية ال�صتغناء 

عن كل وثائق احلالة املدنية، و�صللرتاجع عدة ت�صللريعات يف 

هذا ال�صاأن، لت�صاير التطورات التي تعرفها الإدارة اجلزائرية.      

ل وب�صاأن عدم ت�صجيل البيانات الهام�صية يف ال�صجالت 

الأ�صلللية وعدم احرتام تبادل البيانات الر�صللمية، اأو�صللح 

اأنه بف�صللل اخلطة التي مت ر�صللمها من طرف وزارة الداخلية 
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واجلماعللات املحليللة، �صلليتم بالتدريج الق�صللاء على هذه 

امل�صللكلة بف�صللل ال�صللجل الوطنللي الآيل للحالللة املدنية، 

خا�صللة واأن حتيني املعلومات يتم ب�صكل دائم على م�صتوى 

كل بلديللة من بلديللات الرتاب الوطني، مللن اأجل تدارك 

ت�صحيح الأخطاء، والعملية م�صللتمرة وت�صرف على نهايتها 

عند الو�صول اإىل رقمنة عقود الزواج.

ل اأما بالن�صللبة لالأخطاء الواردة يف ال�صجالت الأ�صلية، 

فاأو�صللح ممثل احلكومة اأن هناك تن�صلليقا بني وزارة الداخلية 

واجلماعات املحلية ووزارة العدل، لت�صللحيح هذه الأخطاء 

ب�صللفة تلقائية ودون اإرهاق املواطن وحتميله م�صللقة التنقل، 

موؤكدا اأن ال�صجل الوطني الآيل للحالة املدنية ميركز العقود 

ال�صحيحة فقط، وبف�صله �صلليتم الق�صاء نهائيا على م�صكل 

الأخطللاء الواردة يف عقود احلالة املدنية.ويف ال�صللياق ذاته، 

تطرق ممثل احلكومة اإىل عللدد البلديات وامللحقات التي مت 

ربطها بال�صللجل الوطني الآيل للحالللة املدنية، فاأكد اأن كل 

البلديللات مت ربطهللا بهذا ال�صللجل، اأما بالن�صللبة مللحقاتها 

الإداريللة، فقد مت ربط 2000 ملحقللة اإدارية به ومل يتبق اإل 

به قريبا.      ربطها  �صيتم  ملحقة   1000
ل اأما بالن�صبة للرقابة على �صجالت احلالة املدنية، اأو�صح 

اأنهللا تعود للق�صللاء وهي من اخت�صللا�س النللواب العامني 

ووكالء اجلمهورية.

ل وبخ�صللو�س عمليللة منللح رقللم تعريفي وطنللي لكل 

مواطللن لإنهاء معاناتلله مللع ا�صللتخراج الأوراق والوثائق، 

تطللرق ممثللل احلكومة هنللا اإىل املجهللودات الكبللرية التي 

تقوم بها الدولة اجلزائرية لع�صللرنة الإدارة وحتديثها، بهدف 

رفع الغن عن املواطن، م�صللريا اإىل تقلي�س مدة ا�صللتخراج 

عقود امليالد)s12( التي اأ�صللبحت ل تتجاوز الدقائق على 

م�صللتوى اأي بلدية من بلديات الوطن، وكذا الأمر بالن�صبة 

للبطاقة الرمادية، كما اأكد اأنه ابتداء من اأوت املقبل، �صيكون 

باإمكان املواطنني ا�صللتخراج عقود الزواج من اأي بلدية عرب 

الرتاب الوطني اأو اأي ملحقة مللن ملحقاتها الإدارية، وهذا 

بف�صل ال�صللجل الوطني الآيل للحالة املدنية، وهي العملية 

التي �صللتم�س يف وقت لحق �صللهادات الوفاة، وهي كلها 

اإجنازات ومكا�صب للدولة اجلزائرية.

ل وحللول اإدمللاج موظفي احلالللة املدنية الذيللن يعملون 

يف اإطار عقود ما قبل الت�صللغيل، اأو�صللح ممثللل احلكومة اأنه 

خ�صلل�س 13 األف من�س��ب مايل لإدماج هذه الفئة، ب�سرط 

اإخ�صاعهم للتكوين يف مراكز التكوين الإداري التي �صتفتح 

اأبوابها قريبا، كما خ�صلل�س 33 األف من�صللب مايل للتثبيت   

و46 األف من�صب مايل خ�ص�س للرتقيات.

ويف نف�س الإطار، �صللرح ممثل احلكومة اأن دائرته الوزارية 

�صطرت برناجما لتكوين اإطارات وزارة الداخلية واجلماعات 

املحلية مبن فيهم املنتخبون، وكذا اإعادة النظر ب�صللفة �صاملة 

يف الت�صيري املحلي.  

اأما عن ال�صللوؤال املتعلق ب�صللجل الأ�صماء الأ�صيلة، فرد 

ممثل احلكومة اأن ت�صللمية الولد حق �صخ�صي ل�صيق بالأب 

والأم، ب�سرط اأّل مي�ض ببع�ض املبادئ كالدين الإ�سالمي. 

ويف ختام رده، �صللدد ممثل احلكومة على �صللرورة تظافر 

جهللود جميع موؤ�ص�صللات الدولللة واملواطنللني ملحاربة كل 

اأ�صكال البريوقراطية.

اخلال�صة

جت�صيدا للتزامات الدولة املتعلقة بع�صرنة الإدارة املحلية 

وحت�صللني نوعية اخلدمات التي تقدمها للمواطنني، والق�صاء 

علللى كل اأ�صللكال البريوقراطية، ياأتي ن�للس القانون الذي 

20، املوؤرخ يف 13 ذو احلجة  ل  يعللدل ويتمم الأمر رقللم 70 

عللام 1389 املوافق 19 فرباير �صللنة 1970، املتعلق باحلالة 

املدنية، الذي متحورت مراجعته حول تعديل وتتميم بع�س 

اأحكامه، وبخا�صللة فيما يتعلق با�صللتحداث �صللجل وطني 

اآيل للحالللة املدنيللة، اإلغاء اأجل �صللالحية �صللهادة الوفاة، 

متديد اأجل �صللالحية عقللد امليالد، متديد اآجال الت�صللريح 

بالولدات والوفيات لفائدة �صكان اجلنوب، اإعادة النظر يف 

�صن الر�صللد، ف�صال عن اإعادة النظر يف بع�س امل�صطلحات، 

جلعلها من�صللجمة مللع تلك الللواردة يف القوانللني اجلديدة           

اأو تلك التي مت حتيينها. 

ذلكم، �صلليدي رئي�س جمل�س الأمللة املحرتم، زميالتي، 

زمالئي اأع�صللاء جمل�س الأمة املوقر، هللو التقرير التمهيدي 

الللذي اأعدتلله جلنللة ال�صللوؤون القانونية والإداريللة وحقوق 

الإن�صان، ملجل�س الأمة، حول ن�س قانون يعدل ويتمم الأمر 

رقللم 70 - 20، املللوؤرخ يف 13 ذو احلجة عام 1389 املوافق                

باحلالة املدنية، و�صكرا. املتعلق   ،1970 �صنة  فرباير   19

ال�س��يد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليد مقرر اللجنة املخت�صة؛ 

وال�صكر مو�صول لأع�صللائها؛ والآن ننتقل اإىل اجلزء الثاين 

يف هذه اجلل�صللة واخلا�للس بالنقا�س العام، والكلمة لل�صلليد 
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عبد القادر بن �صامل.

ال�س��يد عبد القادر بن �س��امل: �صكرا �صلليدي الرئي�س؛ 

ب�صللم اهلل الرحمن الرحيم وال�صللالة وال�صالم على اأ�صرف 

املر�صلني.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صلليد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية، 

ممثل احلكومة،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

اأع�صاء جمل�س الأمة،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

بدايللة، نرتحم على اأرواح �صللهداء غزة يف هذا ال�صللهر 

الأغللر، راجني من اهلل وحده اأن ينتقللم للمظلومني، اأطفال 

ون�صاء و�صيوخا من اأبناء فل�صطني، وتقبل اهلل �صيامكم.

ال�صيد الرئي�س،

ال�صيد الوزير،

ونحن نت�صللفح ن�س هللذا القانون املعللدل واملتمم لالأمر 

20،املللوؤرخ يف 13 ذو احلجللة 1389 املوافق 19  رقللم 70 ل 

فرباير 1970، نقر اأن املبادرة جاءت يف اأوانها، اإن مل نقل قد 

تاأخرت قليال، قيا�صللا باإمكانيات اجلزائر تكنولوجيا وب�صريا، 

لكننا �صللرعان مللا نتجاوز ذلك حني نلم�للس اختزال ذلك 

التاأخللري يف اجلهود اجلبارة التي قامت بهللا الدولة، ممثلة يف 

ال�صيد وزير القطاع الذي يتابع هذه العملية خطوة، خطوة.

وعليلله، فاإننا كاأع�صللاء وكمواطنني كذلللك، نثمن هذه 

النقلللة النوعيللة يف ع�صللرنة الإدارة اجلزائريللة وت�صللهيل 

الإجراءات اخلا�صللة، للح�صللول على اأوراق احلالة املدنية، 

باعتبار اأن ال�صللبح الأ�صود بالن�صللبة للمواطن اجلزائري هي 

تلللك الأوراق التي اأثقلللت كاهله وهو يهم با�صللتخراجها، 

وبالتايل نحللن نثمن هذه اخلطوة التي تاأتللي حتما تكميال 

خلطوات �صللبقتها، ق�صد التخفيف من معاناة املواطنني ورفع 

الغن عنهم، مبعنى ا�صتكمال ا�صرتاتيجية �صاملة، تهدف اإىل 

بناء منظومة متكاملة اجتماعية واقت�صللادية واإدارية مت�صحة 

الروؤية والأهداف، حتى ل يبقى املواطن من�صللغال يف ق�صايا 

الهام�س، وهذا متا�صيا مع التحولت الآنية.

ال�صيد الرئي�س،

ال�صيد الوزير،

ل يختلف اثنللان على اأهمية هذا اجلهد ونتائجه العملية 

امللمو�صة، لقد عرب املواطن اجلزائري عن ذلك مرارا، غري اأن 

العملية وعلى اإيجابياتها ت�صللدم اأحيانا ببريوقراطية من نوع 

اآخر، تلك هي عقلية الإن�صللان يف حللّد ذاته والذي يرف�س 

مزاجا �صرعة التكنولوجيا امل�صخرة له، كتلك التي نتحدث 

عنها اليللوم، وبدل اأن يفيد بها ذلك املواطن الواقف اأمامه، 

يظل يتماطل وكاأن احلنللني يعود به اإىل بريوقراطية الأم�س، 

فت�صل اخلم�س دقائق ن�صف �صاعة، وهكذا دواليك.

وعليه، وجب الرتكيز على الإن�صان الإداري، وذلك من 

خالل نوعيته وغر�س ثقافة تتمثل يف اإدراكه العميق للعالقة 

بني املواطن والإدارة، اإن امل�صللاألة تتعلق بالتوعية والوعي يف 

اآن، والتكويللن امل�صللتمر، وهو ماجاء به ن�للس القانون، لكن 

التكوين قللد ل يجدي وحده، اإن مل ترافقلله ثقافة مبوجبها 

يدرك الإداري اأنها اأ�صبحت جزءا من عمله اليومي.

لحظنا يف بع�س املكاتب، وهذا تاأكيد ملا �صبق ذكره، اأن 

وثائق ت�صتخرج حلظتها وبدل اأن ت�صّلم لأ�صحابها يف دقائق، 

ت�صللتجمع مع اأخرى بدعوى التوقيع مللرة واحدة، ومن هنا 

تبداأ ماأ�صللاة اأخللرى، لكن الواقع اجلديد �صلليدفع مبثل هذه 

ال�صلوكات املعزولة اإىل الزوال.

�صيدي الرئي�س،

�صيدي الوزير،

اإن هذه الإجراءات قد وجدت ا�صتح�صانا بالغا من قبل 

املواطنني وقد خففت عنهم اأعباء كثرية، بدءا بتقلي�س عدد 

الوثائللق اإىل امتداد زمن ال�صللالحية، وللحفللاظ على هذا 

املك�سب اأود الإ�سارة اإىل نقاط منها:

ل وجوب املتابعة والتوعية والتكوين حتى ت�صبح العالقة 

بني املواطن والإدارة عالقة خدمة وواجب وم�صوؤولية وثقافة، 

وميكن تدعيم ذلك عن طريق الإعالم امل�صموع واملرئي.

ل تعيللني اأكفاء لالإ�صللراف على ا�صللتخراج ومتابعة هذه 

الوثائق وال�صللتغناء عللن قليلي اخلربة، مللن قبيل موظفي 

عقود ماقبل الت�صغيل.

ل اإدماج هذه الفئة، بحيث ي�صللل بع�صللهم يف مثل هذه 

الو�صعية اإىل 10 �صنوات.

ولعل 13.000 من�صللب مايل خم�صلل�س لهللذا الغر�س 

والتي ك�صف عنها ال�صيد الوزير م�صكورا يف لقائه مع اأع�صاء 

اللجنة املوقرة، لهو اأمر يريح هذه الفئة وي�صللعرها باأن الدولة 

متابعة لن�صغالتهم.
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اأخريا، بودي اأن اأ�صللكر ال�صلليد الوزير ثم اأع�صاء اللجنة 

املوقرة على املجهودات التي قاموا بها، مناق�صة واإثراء.

�صيام وقيام مقبولن، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل 

وبركاته.

ال�س��يد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليد عبد القادر بن �صامل؛ 

والكلمة الآن لل�صيد عبد القادر قا�صي.

ال�س��يد عب��د الق��ادر قا�س��ي: �صللكرا لل�صلليد الرئي�س 

املحرتم؛ بعد ب�صللم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم 

على اأ�صرف املر�صلني، �صيدنا حممد وعلى اآله و�صحبه ومن 

واله اإىل يوم الدين؛

ال�صيد الرئي�س املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�س املوقر،

ال�صلليد وزير الدولة، وزير الداخليللة واجلماعات املحلية 

املحرتم،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان املحرتم،

احل�صور الكرمي، كل احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته،

اأزول فالون، رم�صان كرمي للجميع.

�صيدي الرئي�س املحرتم،

ونحن ب�صللدد درا�صللة ومناق�صة م�صللروع الن�س اخلا�س 

باحلالللة املدنية، دعني قبل كل �صلليء ل �صلليدي الرئي�س ل 

اأنوه باملجهودات اجلبللارة املبذولة من طرف وزارة الداخلية 

واجلماعات املحلية، يف اجتاه حت�صللني �صللورة الإدارة املحلية 

على اخل�صللو�س، واملرفق العام للدولة اجلزائرية اأو ما بذلته 

هللذه الللوزارة يف زاوية تقريب الإدارة مللن املواطن والعمل 

علللى حماربللة البريوقراطية بللكل اأ�صللكالها واأنواعها وكل 

الأعمال امل�سينة ذات الرتباط.

�صيدي الرئي�س املحرتم،

حماولللة مني يف بناء جزء من الهللرم، فاإين اأبدي بع�س 

املالحظات يف �صيغة التذكري وامل�صاهمة فقط.

وعلللى هللذا الأ�صللا�س، اأرى اأن هذا الن�س جللاء لإزالة 

تراكمللات العمللل بالأمرية التللي كنا ذكرناهللا يومها وهي 

 ،1970/02/19 20، املوؤرخ يف  الأمرية اأو الأمر رقم 70 - 

واملتعلق باحلالة املدنية.

يف القللرن 19 كان ال�صللكان باجلزائللر املحتلة من دون 

نظام للحالللة املدنية، املوجودة يف البلللدان الأوروبية، وكان 

اجلزائريون منظمني يف �صللكل قبائل، يتوىل كل رئي�س قبيلة 

التكفل بجميع الت�صللميات، وبعد مرور 52 �صنة من دخول 

الحتالل الفرن�صي يف 1830، اأدخلت ال�صلطات الفرن�صية 

نظللام احلالة املدنية يف اجلزائللر، ومل تدخلها يف جميع القطر 

اجلزائري، بل اأدخلتها يف اأماكن تواجد الأوروبيني، وبالتايل 

�صدر، �صاأخت�صر ال�صلليد الرئي�س، �صنة 1966، ن�س قانوين 

اأو اأمللر، يربط مللا بني القانون الفرن�صللي والأمر اجلزائري يف 

املناطق التي مل توؤ�ص�س فيها احلالة املدنية، وبات اجلزائريون 

يتعاملون بن�س 1966 اإىل غاية 1970.

منذ 1970 اإىل يومنا هذا نطبق منطا �صللبه فرن�صللي، �صبه 

جزائللري، وبالتللايل �صللعبت �صلليغة وكيفية كتابللة األقاب 

واأ�صماء العائالت اجلزائرية.

اليوم جتاوزنا الأمر رقم 70 - 20، ودخلنا يف رقمنة احلالة 

املدنيللة، واأقول ما وجد هذا التعديل املطروح بني اأيدينا، اإل 

حلل بع�س ال�صعوبات وامل�صاكل التي تعرقل ال�صري احل�صن 

لهذه اخلدمة العمومية.

لهللذا الغر�س ل �صلليدي الرئي�س ل اأود اأن اأطرح م�صللاألة 

ت�صلليري احلالة املدنيللة وطبيعة العالقات مابللني اإدارة احلالة 

املدنية واملواطن.

نظام احلالة املدنية: فيما يخ�ض �سباط احلالة املدنية، نود 

لهذا الغر�ض اأن نتطرق ب�سفة موجزة اإىل �سباط احلالة املدنية 

على م�صتوى البلدية فقط، دون البعثات الدبلوما�صية.

ن�س م�صللروع القانون ل �صيدي الرئي�س ل اأو خولت املادة 

من ن�س امل�صروع املو�صوع  الثانية،  واملادة  الأوىل  املادة   ،29
بني اأيدينا، �صفة ال�صبطية الق�صائية اأو �صبطية احلالة املدنية 

اإىل رئي�للس البلديللة فقط وبتفوي�للس منلله اإىل كل الأعوان 

والنللواب، بالتللايل هللذه الخت�صا�صللات اإن مل نوظفها يف 

الجتللاه ال�صللحيح فاإن كثللريا اأو 80% اأو 90% اأو اأكر من 

50% من �س��باط احلالة املدنية يرتكبون اأخطاء وغلطات، 
وبالتايل ي�صللبح من اخلطاأ الإداري اإىل خمالفة، اإىل جنحة، 

�صللون يف 
ّ
وقد ي�صللل اإىل اأكر مللن ذلك، وبالتايل فهم معر

اأي وقت للحب�س، ملاذا؟ ل�صللبب ب�صيط اأنهم تولوا امل�صوؤولية 

كروؤ�صللاء بلديات، اأو روؤ�صاء جمال�س �صللعبية بلدية، قبل اأن 

يعرفوا معنى احلالة املدنية و�صبطية احلالة املدنية.

على هذا الأ�صللا�س، �صلليدي الوزير، بات من ال�صروري 

العمل ب�صرعة على تكوينهم، واأن كل رئي�س بلدية م�صتقبال 



12

الدورة الربيعية 2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 05

الأحد 22 رم�سان 1435                                   امل�افق 20 ج�يلية 2014

قبللل اأن يبا�صللر مهاملله ل ومل ل ين�س على ذلللك يف قانون 

البلديللة ل  ياأخللذ فرتة تكوينية متخ�ص�صللة علللى الأقل يف 

احلالة املدنية، مبا اأنه يتمتع ب�صللفة �صللابط احلالة املدنية، وما 

اأدراك ما �صللابط احلالة املدنية! هو يعادل �صللابط ال�صللرطة 

الق�صللائية، على هذا الأ�صللا�س نقرتح ل  معللايل الوزير ل  اأن 

يكون م�صللتقبال هذا النمط يف البلديللات، وبالتايل يكونون 

م�صوؤولني جزائيا، اأو حتت امل�صوؤولية اجلزائية، وبالتايل نحافظ 

عليهم ونحافظ على الإدارة، اإدارة البلدية وكل املوظفني.

�صيدي الرئي�س املحرتم،

غالبا ما نالحظ اأن �س��باط احلالة املدني��ة، اإما اأن يكونوا 

دون م�صللتوى اأو م�صتوى متو�صللط اأو غري متخ�ص�صني، قد 

يكون دكتللورا وقد يكون طبيبا وقد يكون خمت�صللا يف كذا 

ولكنه لي�س خمت�صللا يف احلالة املدنية، وبالتايل ت�صعب عليه 

الأمللور؛ اأنا اخت�صا�صللي يف احلالة املدنية، ومار�صللت مدى 

حياتي العمل يف احلالة املدنية، وال�صيد املدير املركزي يعلم 

ذلك، وبالتايل �صعوبة كبرية يواجهها هوؤلء، ل يجب اأن منر 

عليها مرور الكرام.

لهذا بات من ال�صللروري اأن يكون م�صتوى �صابط احلالة 

املدني��ة �س��رطا من ال�س��روط التي لبد اأن ت��درج يف قانون 

اجلمعيللات وقانون الأحزاب، ويكون امل�صللتوى على الأقل 

م�صتوى معينا.

اأقرتح ل ال�صلليد الوزير ل اأن تعطى �صفة ال�صبطية لالأمناء 

العامني وروؤ�صللاء امل�صالح ب�صفة دائمة، لأنهم هم ال�صامنون 

للجمهورية وممثلو الدولة على م�صتوى القاعدة، ل يجب اأن 

تنظر اإليهم على اأ�صللا�س اأننا ن�صّي�س الإدارة، فالإدارة تبقى 

يف منللاأى عن ال�صيا�صللة، تابعة لوزارة الداخلية من ال�صلليد 

الوزيللر اإىل الولة، اإىل روؤ�صللاء الدوائللر اإىل الأمناء العامني، 

هذه هي الدولة اجلزائرية، وهيكلة الدولة اجلزائرية، �صاء من 

�صللاء واأبى من اأبى، لبد على الدولة اجلزائرية اأن ت�صللري يف 

هذا الإطار، لأننا مل نتمكن بعد من فر�س م�صللوؤوليتنا على 

م�صللتوى القاعدة، لذلك فاإن الإم�صاء بالتفوي�س يجب اأن 

يكون لالأمني العام ورئي�س امل�صلحة، فهم متخرجون اإما من 

املدر�صللة الوطنية لالإدارة، اأو متح�صلللون على لي�صان�س يف 

العلوم ال�صيا�صية اأو القانونية.

ال�صيد الوزير، ن�صكرك ال�صكر اجلزيل على رقمنة الإدارة 

املحليللة والبلديات ورقمنة كل وثائق احلالة املدنية، ف�صللال 

عن تو�صيع هذه ال�صبكة على امل�صتوى الوطني، اإّل اأن هناك 

نوعا ما ثغرة وجدتها يف الوثائق املوجودة عندي فيما يخ�س 

)s12( ، فاإن الإدارة املركزية اأو كل الإدارات غالبا ما تقول 

اإنها م�صللمونة،  لكن احلقيقة غري ذلك فهي غري م�صللمونة، 

لدي وثيقتان لزوجتي، واحدة ا�صتخرجتها من بلدية الإقامة 

واأخرى ا�صتخرجتها من بلدية الولدة.

اإذن، بداأ التطبيق على م�صللتوى بلدية الإقامة، لكن مل 

ناأخذ الحتياطات، اأننا عندما ن�صللتخرج )s12( من بلدية 

الولدة، تكون هناك اإ�صارة تبني اأنه مت ا�صتخراجها من بلدية 

الإقامة مثال، الوثائق عنللدي، والفرق اأن التطبيق يف بلدية 

الإقامة لي�س فوريا، يكون التطبيق ولكن بعد 3  اأو 4 اأ�صهر، 

يعني يف يوم واحد �صلم يل م�صتخرجان من �صهادة الزدياد 

)s12( يف بلدية الإقامة ويف بلدية ازدياد زوجتي، اأنا �صاهد.

معايل الوزير،

فيمللا يتعلق باإ�صللعار بيان الللزواج والوفللاة، رقمنا الآن           

اأو اأدخلنا الرقمنة يف جميع البلديات واأهملنا الوثيقة املهمة 

التي تبني اأن ال�صيد توفى اأو مازال على قيد احلياة، اأو تزوج 

اأو هو اأعزب اأو تزوج مرة ثانية، هناك ق�صيمة، ب�صيطة ت�صمى 

باإ�صعار بيان الزواج.

�صيدي الوزير،

مبا اأن اإ�صمي موجود يف غليزان واأنا مولود يف البويرة، فاإذا 

توفيللت اإثر حللادث ل ل قدر اهلل ل يف غليللزان، رئي�س بلدية 

غليللزان ي�صللجل بيان الوفاة يف ال�صللجل،  وبذلك ميكن اأن 

ي�صللتخرج بيان الوفاة يف بلديتي، اإذن ل داعي لإر�صال هاته 

الإ�صللعارات كاملعتاد عن طريق الربيللد، فياأخذه العون، ثم 

ي�صللعه جانبا وين�صاه، اإذن مبا اأننا دخلنا يف الرقمنة، فلرنقمن 

كل �صيء.

النقطة الثانية ل ال�صلليد الرئي�للس املحرتم ل هي الأحكام 

اجلماعية والأحكام املفرت�صللة مل ن�صللتطع اإدخالها يف نظام 

الإعللالم الآيل، لزلنا ن�صللتخرج ن�صللخ �صللهادات امليالد 

والأحكام با�صللتعمال خط اليد وننتظر يف طوابري ل تنتهي، 

مللازال يعي�للس اآباوؤنللا واأجدادنا الذين ولللدوا يف مرحلة مل 

ي�صللجل فيها تاريخ ميالدهم بالتحديللد، اإذن املواطن مازال 

يحتاج لهذه الإدارة وهاته الوثائق، وبالتايل لبد من اإدخالها 

يف الرقمنة.

�صيدي الرئي�س،

يف اجلانللب التنظيمي، نقول اإن هنللاك غيابا كليا لقانون 

اأ�صا�صللي خا�س، بالرغم اأنه �صللدر يف 1991 وهو املر�صللوم 
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التنفيللذي رقللم 91 ل 26، وهناك مرا�صلليم اأخللرى، اإّل اأن 

اإطارات البلديات لزالوا مهم�صني اإىل درجة...

ال�سيد الرئي�ص: اإخت�صر رجاء..

ال�سيد عبد القادر قا�سي: مل يبق يل الكثري، �صكرا بارك 

اهلل فيللك، قلت غياب ن�س قانوين خا�س مبوظفي م�صللالح 

احلالة املدنية، كفيل بتنظيم حياتهم املهنية، مما اأثر �صلبا على 

ال�صري احل�صن للم�صلحة وحتفيز الأعوان.

اإنعللدام حوافز مادية ل�صللالح الأعللوان املكلفني باحلالة 

املدنيللة، بالرغم مللن العمل واملجهود النللاجت عن العالقات 

املتوترة اليومية مع اجلمهور مبختلف فئاتهم.

احلد من التناق�صات التي كانت موجودة بني قانون احلالة 

املدنية، كن�للس ت�صللريعي، وخمتلف التعليمات واملنا�صللري 

والربقيات ذات ال�صيغة التنظيمية.

اإدماج، دون �سرط ح�س��ب املوؤهالت العملية يف الرتب 

وت�صللغيل  ال�صللبكة الجتماعيللة  املت�صللاوية، كل عمللال 

ال�صباب، املوؤقتني املنتمني ملختلف الأجهزة، جهاز امل�صاعدة 

علللى الإدماج املهني، برنامج الإدماج حلاملي ال�صللهادات، 

املتعاقدين نظللرا للتجربة واخلربة املكت�صللبتني والتي تفوق 

اأنكم  الوزير،  معايل  ن�صللكرك  وهنا  �صللنوات،  اأكر من 10 

قراأت  ولقد  األفا   13 اإدماج  اأو  األفا  عملتم على توظيف 13 

تثبيت،  وهنا  اإدماج  هنا  اأفهم  لكن مل  األفا،  يف التقرير 33 

هناك لب�س، لكن نتكلم على 13 األفا، اأنتم م�صكورون معايل 

الوزير اأنكم �صتدجمونهم، لكن تبقى اإ�صكالية اأنه من خالل 

التعليمة التي اأر�صلللتموها للللولة وتلك التي اأر�صلللتموها 

للوظيللف العمومللي، تقولون فيها »اإّل لالأعللوان املوجودين 

الآن يف اجلهللاز«، بينما كان البع�س منهم فيه، علما اأن هذا 

اجلهاز مت تق�صلليمه من قبللل الإدارة، تعمللل معهم يف اإطار 

ت�صللغيل ال�صباب اأو يف ال�صللبكة الجتماعية ثم يوقفونك، 

م�صللتخدمون كانوا معي وا�صتكوا منذ اأ�صبوع، وراأيت كيف 

يتم حتويلهم من بلدية اإىل اأخرى، هم ليزالون يف جهاز تابع 

للبلدية، من جملة ما مييزه العمل مدة 5 �صللاعات ك�صللنف 

منظفة، ول ميكنهم ال�صتفادة من هذا اجلهاز، اأي من تعليمة 

ال�صيد الوزير.

لهذا، الذين كانوا يف اجلهاز ي�صللتفيدون، والآخرون األ 

يعملون ويكونون يف نف�س الو�صعية؟

ال�صيد الرئي�س،

يف اجلانب املادي اأي�صللا هناك رداءة، وهذا مهم �صلليدي 

الرئي�للس، ال�صللجالت ن�صللتعملها مللرة، مرتللني، فتذهللب 

م�صللداقيتها ولللن تنفع ل�صلليء، بينمللا يف اإدارات اأخرى، 

ماوراء البحار، وجدت �صجالت منذ 1800، لكنها مازالت 

على حالها.

فيمللا يخ�س الدفرت العائلي، نتمنى جمع الدفاتر العائلية 

املتواجدة يف ال�س��وق، لأنها ل ت�ستويف ال�سروط املن�سو�ض 

عليها يف تعليمة وزارة الداخلية، يجب ا�صرتجاعها، ونتمنى 

اأن تدرج بع�للس املعلومات املهمة يف الدفللرت العائلي، مثل 

الزوج والزوجللة ل يوجد تاريخ ميالدهما، الأولد ل وجود 

للكتابة ال�صللابقة بالن�صللبة للجهة املخ�ص�صللة لالأولد، اإذن 

ندجمها.

على هذا الأ�صللا�س -معايل الوزير-نرى �صللرورة اإعطاء 

تعليماتكللم ال�صللامية امللزمللة لأغلفة وتغليف ال�صللجالت 

وتاأمينها.

�صللرورة حتديد مواقيت العمل، ق�صد ا�صتقبال املواطنني 

من ال�صبت اإىل اخلمي�س، دون غياب اأو عدم اكرتاث.

معايل الوزير،

تنظيللم املناوبللة، لتمكللني املواطنني من احل�صللول على 

بع�للس وثائللق احلالللة املدنيللة يف اأي وقللت، مثال رخ�صللة 

الدفللن، غالبا ما يتوفى النا�س اأيللام اجلمعة، ورئي�س الدائرة                              

ل ي�صتطيع ال�صماح بنقل اجلثة، ويبقى امليت يف امل�صت�صفى، 

اإذن، يجب اأن تكون املناوبة ح�صب امل�صتوى.

�صيدي الوزير،

كلمة اأخرية واأختم؛ يف فرن�صللا، يطلبون �صهادة النتماء 

للتقاليد اإما للجن�صللية واإما... ل�صت اأدري، نحن يف هيكل 

اجلمهوريللة اجلزائريللة، ل منلللك �صللهادة النتمللاء الديني 

والتقاليللد، وبالتايل اإّما ننتمي لهذا العامل وت�صللبح الوثيقة 

ر�صمية على غرار الدول، واإما.. ول نرتك املواطنني..

�صللكرا ل �صلليدي الرئي�س ل على ح�صن اإ�صغائكم وبارك 

اهلل فيكم.

ال�س��يد الرئي�ص:  يف احلقيقللة، تركتك تتكلم لكي اأرى 

مدى قدرتك ومقاومتك يف �صهر رم�صان، احلمد هلل، لباأ�س 

عليك، الكلمة الآن لل�صيد عبا�س بوعمامة.
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ال�سيد عبا�ص ب�عمامة: �صكرا لل�صيد الرئي�س.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية،

ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

يف البداية، اأ�صللكر ال�صلليد وزير الدولة، وزيللر الداخلية 

على تقدمي ن�س هذا القانون، وال�صكر مو�صول لل�صيد رئي�س 

اللجنة واأع�صائها على املجهودات املبذولة.

اإن كل ما اتخذ من اإجراءات من طرف وزارة الداخلية، 

من اأجل حت�صني وتطوير اخلدمة العمومية، اإل اأننا مازلنا ننتظر 

املزيد، ومن خالل ت�صللفحنا لهللذا القانون الذي نزكي كل 

ماجاء فيه، جند اأن رئي�س البلدية، وهو �صللابط احلالة املدنية، 

لي�س لديه �صللالحيات لت�صللحيح خطاأ كتابي ب�صيط، علما 

اأن الأخطاء يف وثائق احلالة املدنية على م�صللتوى البلديات، 

يت�صللبب فيها اأعوان م�صالح احلالة املدنية، مما يخلف متاعب 

كبللرية للمواطن؛ وعليه، نرى اأنه يجب اإعطاء �صللالحيات 

ت�صحيح الأخطاء الكتابية ل�صابط احلالة املدنية، اأو اإحداث 

جلنة على م�صللتوى البلدية من اأجل ذلك، دون اللجوء اإىل 

الق�صللاء، من اأجل ت�صحيح اأخطاء كتابية ب�صيطة، وهذا من 

اأجل ربح الوقت والتخفيف عن املواطن.

اأما بالن�صبة للطريقة املعتمدة من طرف العدالة يف ت�صجيل 

املن�صلليني، نرى اأن هذه الطريقة املتخذة يف اإ�صللدار اأحكام 

الت�صللجيل غري كافيللة من اأجل حماربة التزوير، خا�صللة يف 

املناطق احلدودية، اإذ نرى اأنه يجب تفعيل اللجنة التي كان 

ي�صرف عليها الولة، من اأجل ت�صجيل املن�صيني، واأن يكون 

التحقيق وطنيا ولي�س حمليا مثلما هو معمول به حاليا، فمن 

يثبت اأن ال�صللخ�س املقدم لطلب الت�صجيل غري م�صجل يف 

بلديللات اأخرى؟ ولهذا نرجو اإعطللاء الأهمية الالزمة لهذه 

احلالت، كما يجب التن�صلليق بللني وزارة الداخلية ووزارة 

العدل ملحاربة التزوير، خا�صللة يف وليات اأق�صللى اجلنوب، 

ويجب اإحداث منظومة معلوماتية لهذه احلالت، لأن كرة 

هذه احلالت ترتكنا ن�صع عالمة ا�صتفهام مثل ماهو حا�صل 

يف ولية اإيليزي اليوم، ولهذا نرجو من ال�صلليد وزير الدولة، 

وزيللر الداخلية، اإيجاد طريقة اأخرى من اأجل الق�صللاء على 

هذه الظاهرة احلا�صلة.

اأما فيما يخ�س موظفي احلالة املدنية، رغم اأنها م�صلللحة 

ح�صا�صللة، ولكن جند كل اأعوان وكتاب هذه امل�صلللحة من 

عقود ماقبل الت�صغيل اأو ال�صبكة الجتماعية، ولهذا، نطلب 

مللن وزارة الداخليللة واجلماعية املحلية توظيفهم، واإ�صللدار 

تعليمات �صللارمة متنع كل من هللو لي�س موظفا اأن يكون يف 

هذه امل�صلحة.

كمللا يجب تكوين هللذه الفئة من العاملللني، وهذا نظرا 

حل�صا�صية هذه امل�صلحة.

اأمللا فيما يخ�للس نقل الوثائللق الإدارية من العا�صللمة اإىل 

مناطق اأق�صى اجلنوب، فرنجو من ال�صيد وزير الداخلية اإ�صدار 

تعليمة جترب الوليات على عقد اتفاقيات مع فنادق بالعا�صمة، 

من اأجل اإيواء املوظفني املكلفني بهذه املهمة،   اأو اإيجاد طريقة 

من اأجل اإر�صللال هذه الوثائق لهللذه الوليات، لأنه لي�س من 

املعقول اأن موظفا يعو�س عن اأمر مبهمة بل 2000 دج، يف حني 

هذا املبلغ ل يكفي حتى لإطعام هذا املوظف يف العا�صمة.

اأما بالن�صللبة للعطل ال�صنوية بالن�صبة للموظفني ال�صامني 

يف اجلنوب، نرى اأنه لي�س من املعقول اأن تكون عطل هوؤلء 

نطلب منكم النظللر يف اإمكانية زيادة هذه  ولهذا  يومللا،   21
العطلة لت�صبح �صهرا على الأقل.

ويف الأخري، ن�صلليد باملجهودات التي يبذلها ال�صيد وزير 

الدولللة، وزيللر الداخلية، مللن اأجل مكافحللة البريوقراطية 

وتطوير احلالة املدنية وكذا حت�صني اخلدمة العمومية.

اإن هذه املجهودات الكبرية لقيت ا�صتح�صللانا كبريا من 

طللرف كل املواطنني، بعدمللا كانوا بالأم�س يللرون ما حتقق 

اليوم م�صتحيال.

و�صكرا على كرم الإ�صغاء وال�صالم عليكم ورحمة اهلل.

ال�سيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صيد عبا�س بوعمامة؛ الكلمة 

الآن لل�صيد الطاهر كليل.

ال�س��يد الطاه��ر كليل: �صللكرا �صلليدي الرئي�للس؛ بعد 

ب�صللم اهلل الرحمن الرحيم وال�صللالة وال�صالم على اأ�صرف 

املر�صلني؛ 

�صيدي رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،
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زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور الكرام،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورم�صان كرمي للجميع.

يف البدايللة، اأ�صللكر جلنللة ال�صللوؤون القانونيللة والإدارية 

وحقوق الإن�صللان، علللى اإعداد التقريللر التمهيدي والذي 

اأجاب عن اأغلبية الت�صاوؤلت، كما اأنوه باملجهودات املبذولة 

من طرف طاقم وزارة الداخلية واجلماعات املحلية، لإعداد 

امل�صروع املتعلق باحلالة املدنية.

اإن مناق�صة قانون احلالة املدنية، يندرج يف الأ�صا�س يف اإطار 

ع�صللرنة احلالة املدنية ومواكبتها للتطور التكنولوجي، الذي 

بات الو�صلليلة الوحيدة للحفاظ علللى املعطيات والبيانات، 

من خالل الرقمنة، من اأجل التحكم الأف�صل يف الت�صيري.

ولهللذا الغر�للس، جاء امل�صللروع باآليللات قانونية تعك�س 

هللذه املتغللريات، واأبرزها ربط �صللجل عقود احلالللة املدنية 

بللني مرافق وزارات الداخلية والعدل واخلارجية ب�صللبكات 

الأنرتنت، واإحداث ال�صللجل الوطني الآيل للحالة املدنية، 

وهذا لتخفيف العبء عن املواطن، يف نطاق حت�صني اخلدمة 

العمومية.

وجتدر الإ�صللارة اأن قانون احلالة املدنية ي�صللرتك يف اأغلب 

الت�صريع مع القانون املدين وقانون اجلن�صية وقانون الأ�صرة.

وعلللى هذا الأ�صللا�س كان تكييف امل�صللروع مع اأحكام 

القانون املدين فيما يخ�س حتديد �صن الر�صد بل 19 �صنة.

وعلللى العمللوم، فالقانون يت�صللم بالطابللع الإداري من 

خالل توزيع ال�صللالحيات بني خمتلف م�صللالح الوزارات 

املعنية، الداخلية، العدل، ال�صوؤون اخلارجية، كما ي�صتجيب 

اأي�صللا ملتطلبللات املواطنني مللن حيث املرونللة والواقعية يف 

اإلغاء بع�س الوثائق، مثل �صللالحية �صللهادة الوفاة وتعديل 

�صالحية عقود امليالد اإىل 10 �صنوات، ماعدا حالة حدوث 

تغيري يف احلالة املدنية لل�صخ�س املعني.

القانون لي�صللتدعي مالحظات، بقدر مايثري ت�صللاوؤلت 

بخ�صللو�س بع�س احلالت التي مل يتطرق اإليها امل�صللروع، 

مثل م�صللوؤولية الت�صللريح عن الولدات، الت�صريح بازدياد 

مولللود جمهللول الأبويللن ويجهل مللكان ولدتلله وكيفية 

ت�صللجيله يف املدة املحددة قانونا، اإذا كان تاريخ الزواج �صابقا 

عن تاريخ الولدة املعرب عنها �صللرعا والتي اأقلها 06 اأ�صللهر، 

املحكمة املخت�صة بالن�صللبة للجزائريني املقيمني باخلارج يف 

حالة انعدام و�صيلة الإثبات الأ�صلية.

على العمللوم، هناك م�صللائل مل يتطرق اإليها امل�صللروع 

ب�صللفة مبا�صللرة وتخ�س حالت الزواج والللولدات، اأقول 

الللزواج والللولدات التي ح�صلللت اأثناء املاأ�صللاة الوطنية، 

والتي حتتاج اإىل حلول فيما يخ�س اإثباتات الن�صب والزواج 

والولدة والتي متت خارج الأطر القانونية وال�صللرعية؛ وهي 

حالت حتتاج اإىل ت�صللوية قانونية، اأما بالن�صللبة للت�صاوؤلت 

التي اأجابت عليها اللجنة املخت�صة، فال داعي لتكرارها.

اأكتفللي بهذا القدر، اأ�صللكركم على ح�صللن الإ�صللغاء 

وال�صللالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته، و�صكرا �صيدي 

الرئي�س.

ال�س��يد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليد الطاهر كليل؛ الكلمة 

الآن لل�صيد كمال خليلي.

ال�سيد كمال خليلي: �صكرا لل�صيد الرئي�س.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صادة الوزراء،

اأ�صرة الإعالم،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،

اأيها احل�صور الكرمي،

ال�صللالم عليكم ورحمللة اهلل تعاىل وبركاتلله، وتقبل اهلل 

�صيام اجلميع.

يف هاته الأجواء الرم�صللانية، يعي�س ال�صعب الفل�صطيني 

حتللت نريان الق�صللف ال�صللهيوين الهمجي والللذي بلغت 

ح�صلليلته اإىل حللد الآن، اأكر من 334 �صللهيدا واأزيد من 

ال�صلليد الرئي�س ل ا�صللتفراد  ل  يوؤكد  مما  2385 جريحا، هذا 
العدو ال�صللهيوين بال�صللعب الأعزل، يف ظل �صمت عربي 

رهيب، حتللى من عبارات الإدانللة،  والتنديد، ناهيك عما 

يحاك يف الظالم لهذه البقعة املباركة.

من هنا تعظم مهمة اجلزائر جتاه الحتالل الغا�صم، وهي 

معروفللة مبواقفها التقليدية جتاه هذا ال�صللعب الفل�صللطيني، 

ويفرحنا ل ال�صيد الرئي�س ل اأن ن�صمع مواقف م�صرفة ت�صجل 

يف تاريللخ اجلزائر وتاريخ من ي�صو�صللها، رحم اهلل ال�صللهداء 

و�صفى اجلرحى.

تعترب ل ال�صيد الرئي�س ل احلالة املدنية الواجهة الأ�صا�صية، 

ومن خاللها نكت�صللف نظام �صللري البلدية، مللن اإدارة بكل 
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م�صاحلها واإدارييها ومنتخبيها وكذا العمال واملتعاملني.

اإذ ن�صللكر وزارة الداخليللة جزيل ال�صللكر، على اقرتاح 

هللذا امل�صللروع، الذي يقنن ويع�صللرن وي�صللبط �صللري نظام 

احلالللة املدنية، بدوري اأذكر يف هذا املجال اأننا �صللعرنا فعال 

باأن وزارة الداخلية، ومللن خاللها الإدارة املركزية، اهتمت 

بان�صللغالت روؤ�صاء البلديات يف كثري من امللتقيات ال�صابقة 

وهذا ما �صللعرت به اأنا �صخ�صيا، اأن الإدارة املركزية يف وزارة 

الداخلية، اأخذت فعال بكثري من الن�صغالت التي ذكرت 

يف �صللائر امللتقليات ال�صللابقة للجماعات املحلية، فال�صللكر 

اجلزيل لها.

اإل اأنلله مل ي�صللر اإىل عللون اأو كاتللب احلالللة املدنية، ويف 

هللذا املجال، مل يرتك يل اأخي قا�صللي مللا اأذكره من جانب 

التقنيللات، بحكم اأنه خمت�س يف هذا املجال، واأقت�صللر على 

الأمر ال�صللروري الذي نتقا�صمه مع كثري من الزمالء يف هذا 

ال�صاأن، وهو �صاأن الكاتب اأو عون احلالة املدنية، وهو اأمر مهم 

جدا، لأننا قبل اأن نذهب للعدالة وقبل اأن نذهب للت�صحيح 

بودنا األ يكون اخلطاأ، ويف الأ�صللل اأن اخلطاأ غري م�صموح به 

يف ال�صجالت، اأثناء الت�صجيل يف احلالة املدنية، يف �صجالت 

امليللالد اأو الزواج اأو بيللان الوفيات، اخلطاأ غري م�صللموح به، 

لذلك يتوجب علينا الهتمام اأو الكالم عن هذا العون.

وكاتللب احلالة املدنية يعترب هو الرقم الأ�صا�صللي يف بنية 

نظام احلالللة املدنية، ومعظم الت�صللحيحات يف العدالة، من 

جراء اأخطاء الت�صجيل يف �صجالت الولدة والزواج اأو بيان 

الوفيات، فهو املوظف الوحيد يف البلدية الذي يوؤدي مهمته 

8 �صللاعات على 24 �صللاعة، وغيابه يوؤثر �صلبا على ا�صتقبال 
احلالللة املدنية للمواطنني، وهذا مالحللظ جدا وغياب عون 

احلالة املدنية يوؤثر على �صللمعة احلالة املدنيللة للبلدية ومنها 

على اجلماعات املحلية.

كذلللك العون مطالللب بالتعامل الالئق مللع املواطنني، 

عللون احلالللة املدنية مطالللب بلب�للس الهنللدام الأنيق بني 

املواطنني، وف�صللال عن هذا فمهمته الأ�صا�صللية هو اأن اخلطاأ 

غري م�صللموح به اأثناء ت�صجيله لعقود امليالد اأو عقود الزواج 

اأو بيانات الوفيات.

ال�صيد الوزير،

لبد مللن اهتمام خا�للس بهذه الفئة، مللن حيث اخلط 

والكتابة ال�صحيحة لغويا، فهم معنيون بالكثري من مواد هذا 

امل�صروع الآتية وهي: 2، 6، 9، 11، 30، 43، 44، 53، 58، 

74، 77، 79، 80، 81، و85.  ،61
اإذ لبد من اإ�صللدار مواد حتدد دورهم وحتميهم كذلك، 

ولهللم احلق يف التكوين والهتمللام اخلا�س، ملا لهم من دور 

اأ�صا�صللي يف متثيل البلدية وح�صللن �صللورتها، ومن خاللها 

حت�صللني �صللورة اجلماعات املحلية، لبد من قانون اأ�صا�صللي 

خا�س بفئة اأعوان احلالة املدنية.

كذلك ل ال�صلليد الوزير ل وباأقل درجة، م�صلحة ال�صوؤون 

الجتماعيللة، اإذ ل يعقللل اأن يبقللى هذا املوظللف يجر اإىل 

املحاكللم يف كثري  مللن الأحيان، ب�صللبب اأخطائلله اأو عدم 

تكوينه، و�صكرا وبارك اهلل فيكم.

ال�س��يد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليد كمال خليلي؛ وبهذا 

نكون قد اأنهينا قائمة الراغبني يف التدخل.

الآن اأ�صاأل ال�صيد الوزير هل هو جاهز للرد على الأ�صئلة 

والن�صغالت التي مت التعبري عنها؟ الكلمة لكم ال�صيد وزير 

الدولة.

ال�س��يد وزي��ر الدول��ة، وزي��ر الداخلي��ة، واجلماعات 

املحلي��ة: مرة اأخرى، ب�صللم اهلل الرحمللن الرحيم، حتياتي 

الطيبة.

اأول، لي�صللعني اإّل اأن اأتقدم بال�صكر اجلزيل وامتناناتي 

لل�صللادة اخلم�صللة الذين تدخلوا يف هذه اجلل�صة للمناق�صة؛ 

وكانللت مناق�صللاتهم ومالحظاتهم ت�صللب يف اإثللراء واإغناء 

هذا الن�س، وكذلك اأ�صللكرهم جزيل ال�صكر على عبارات 

الت�صللجيع والتقديللر التي �صللتزيدنا وتعزز اإرادتنللا وعزميتنا 

للم�صللي قدما نحو الق�صللاء ب�صللفة نهائية على هللذا الورم 

الذي ي�صللمى البريوقراطية، والذي �صكل اأعباء كبرية على 

املواطنني، و�صللّبب مظامل كذلك للمواطنللني واملواطنات، 

لكللن اأقول لهم اإن مكافحة البريوقراطية لي�صللت اأمر وزارة 

الداخلية ول احلكومة وحدهما، مكافحة البريوقراطية التي 

ع�صع�صللت يف عقول اجلزائريني واجلزائريات منذ 60 �صنة،    

ل تقع م�صوؤولية حماربتها والق�صاء عليها  على وزارة الداخلية 

واجلماعات املحلية فقط، بل هي اأمر املجتمع ككل، لبد اأن 

نتللاآزر ونتعاون ونتكاتف لكي نحارب هذه البريوقراطية، واأنا 

متفق مع ال�صيد الذي قال اإن هناك مقاومات.

طبعللا، كل اإ�صللالح اإل ويالقللي مقاومللات، لي�س من 

ال�صللهولة اأننا نقاوم ماورثناه ومازرع وما ع�صللع�س يف عقول 
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الأعللوان وغللري الأعوان مللن بريوقراطية، وثقللوا اأننا نعاين 

يوميا يف وزارة الداخلية م�صللاكل كبرية جدا، هناك مقاومة، 

واأنتم تعرفون اأ�صللباب وم�صللببات هذه املقاومة على جميع 

امل�صللتويات، ولكننا لنا اإرادة �صلبة و�صن�صل ل اإن �صاء اهلل ل 

اإىل هدفنا يف اأقرب وقت ممكن.

النقطة الثانية، نحللن مل نرد اأن نحرق املراحل اأكر لأن 

من يريد اأن يحرق املراحل  قد يحرق؛ نحن اأردنا اأن من�صللي 

بالتدريج وبخطة مدرو�صللة، درا�صللة حمكمللة، معمقة حتى      

ل نرتكب ل رمبا ل نف�س اخلطاأ ثم نعود مرة اأخرى من البداية، 

ولذلك اأخرتنا التدرج واأعتقد اأن ما و�صلللت اإليه احلكومة، 

ل�صلليما وزارة الداخليللة حتللى الآن، مللن الق�صللاء على 

البريوقراطيللة يدعو ل على الأقل ل اإىل �صللكر اإطارات وزارة 

الداخلية واجلماعات املحلية، لأنهم ي�صتحقون ال�صكر.

كبداية، لي�س من ال�صللهولة اأننا نق�صللي على الروا�صب 

والرتاكمات البريوقراطية يف ظرف 3 اأ�صهر اأو 6 اأ�صهر، لكن 

هللذا ما حتقق فعال وبكل مو�صللوعية ونزاهة، اأنا دائما كنت 

فخورا بالنتائج التي حققناها يف وزارة الداخلية واجلماعات 

املحليللة واملتعلقة مبحاربللة البريوقراطية؛ وبهذا اخل�صللو�س 

ي�صللتحق اإطارات واأعوان الداخليللة ل ول اأقول الوزير ل كل 

ال�صكر.

 البطاقللة الرماديللة بالأم�س داخل الوليللة اأو من ولية 

لأخرى، �صواء بالن�صللبة للمواطن الب�صيط اأو حتى بالن�صبة 

لالإطارات التي كانت عندها.. كان ي�صللتحيل على املواطن 

الب�صلليط اأنه يح�صل على البطاقة الرمادية داخل الولية يف 

ظرف اأقل من 6 اأ�صللهر، اأما من ولية لأخرى، في�صللتحيل 

اأنك حت�صللل على البطاقة الرمادية يف اأقل من �صنتني، اأترك 

لكم اجلواب.

الآن املواطللن يللرى تطورا حم�صو�صللا وملمو�صللا، يوجد 

مفت�صللون ينتقلللون اإىل عني املللكان، املواطللن اأينما تواجد 

ببالده، ي�صللتطيع اأن يح�صل على هذه الورقة يف احلني وهو 

واقللف، يف اأي دائرة من الدوائر، و�صللاألت اأع�صللاء اللجنة 

املوقرين، هم حا�صرون معنا، لأنني قبل املجيء اإىل اللجنة، 

جمعت الإطارات املكلفة مبتابعة هذه امل�صللائل، وحا�صبتهم 

ح�صللابا ع�صللريا نوعا ما، وقلت لهم: هناك اأ�صللداء ت�صلني 

اأن ما نقرره على م�صللتوى الللوزارة ل يطبق فعال يف امليدان 

وبال�صرعة التي نريدها.

وملا اأتيت اإىل اللجنة املخت�صللة و�صللاألت بع�س الإخوان 

املحرتمني فيها،  فاأقروا اأنهم دفعوا البطاقة الرمادية وحت�صلللوا 

عليها يف ظرف ق�صللري جدا، وهم موجللودون هنا معي، هذا 

مك�صب كبري للجزائر!

كان املواطللن اجلزائللري اأو املواطنللة اجلزائريللة، ونحللن 

منهم، لكي يح�صللل على )s12( لبد اأن ينتقل اإىل مكان 

ميللالده ويقللف يف طابور، ويجللب اأن يتقدم على ال�صللاعة 

الرابعة �صللباحا، لكي يتح�صللل على الوثيقة يف ظرف �صهر                 

اأو �صهرين، اأما الآن فيتح�صل عليها يف اأي بلدية من 1541 

بلدية، اأو اأي ملحقة يف ظرف ق�صري جدا، هذا مك�صب.

عقد امليالد العادي )12( نف�س ال�صيء، بطاقة التعريف 

الوطنية يح�صللل عليهللا املواطللن بنف�س الطريقللة، تعرفون 

البطاقة الوطنية يف املا�صي تذهب اإىل الدائرة، والدائرة تقوم 

بالبحث ول يجب اأن نن�صللى حتقيق ال�صللرطة وتنتظر ملدة 4 

اأو 5 اأو 6 اأ�صللهر ورمبا تتلقللى عدم املوافقة دون تربير، فيبقى 

املواطن معلقا، امل�صللتندات والأوراق كلها للمواطنني، نحن 

ل نقول اإننا و�صلنا اإىل القمة، يف ظرف 6 اأ�صهر اأو عام، لكن 

علللى الأقل نعرتف باإطللارات وزارة الداخليللة واجلماعات 

املحلية وكل الوزارة مبللا قاموا به من جمهودات كبرية جدا، 

وكل هذه النقائ�س التي ذكرت، نحن على علم بها واطالع 

عليها واإن �صاء اهلل �صنقوم بت�صويبها، لكن بالتدريللج، لأننلا 

ل كما قلت ل �صيا�صتي يف الت�صيري مل مير عليها 4 اأو 5 اأ�صهر، 

يف الت�صلليري لبد اأن ت�صري الأمور ببطء، لكن لبد اأن تكون 

الدرا�صة معمقة.

اإذن ماقمنا به يعد جزءا من املحاور الكربى، لقد �صطرنا 

برناجما ا�صللتعجاليا بالن�صبة لوزارة الداخلية منذ اأن �صرفني 

فخامللة رئي�للس اجلمهورية بتويل هللذه الللوزارة، هذا حمور 

مللن املحاور الأخرى، هناك جلان تعمللل الآن، لكن حددنا 

اأولويللات، قلنا اإن اأولوية الأولويللات، اأن نرفع الغن والظلم 

عن املواطنني، وهذا من حللق املواطن، من حق املواطن اأنه 

يتعامل بهذه املعاملة، التوقري والحرتام، ومن حق املواطن 

اأنلله يح�صللل على هذه امل�صللتندات يف اأقللرب وقت وبكل 

احرتام وتوقري.

واأكللر من هللذا، �صن�صللل يف القريب اإىل اأن يح�صللل 

املواطن على هذه الوثائق يف منزله عن طريق الأنرتنت، هذه 

اخلطة اأو ال�صللرتاتيجية كانت مدرو�صة بكاملها من مدار�س 

التكوين، الإطارات، التاأطري واجلماعات املحلية.

فيما يخ�س مثال قانون احلالة املدنية، ا�صللتدعينا اإطارات 
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لها خربة طويلللة يف احلالة املدنية، والذين كانوا يف التقاعد، 

ب�صللفتهم حمرتفللني يف احلالة املدنية، منهم من ق�صللى 60 

�صللنة يف احلالة املدنيللة، فكّونوا جلنة، عملت و�صللهرت اإىل 

اأن اأعدت هذا القانون، وهللذا حتى ل نرتكب اأخطاء، لأن 

احلالة املدنية ل كما تعرفون ل حتتاج للدقة وحتتاج اإىل درا�صللة 

عميقة ومعمقة، اأقول حتى ل نرتكب اأخطاء، الق�صية الآن 

ت�صتدعي بع�س الأمور امل�صرتكة، ونبداأ بالتكوين امل�صتمر.

اأنا قلت اإننا حينما قمنا بهذه اخلطة ال�صتعجالية يف وزارة 

الداخليللة، مل نكتف فقط باملنهجيللة اأو الربنامج اأو املناهج، 

بل قمنا بدرا�صللة خطة كاملة، �صللاملة مللن جميع اجلوانب، 

منها املوارد الب�صللرية، حني نطرح ال�صللوؤال هل هناك موارد 

ب�صرية كفوؤة، مقتدرة تقوم بتطبيق هذا الربنامج يف امليدان؟ 

اأجيب على ال�صللوؤال: هناك من يقول نعم عندنا وهناك من 

80%، وهناك من يقول  اأو  يقللول ل لي�س عندنللا اإل %60 

عندنللا ولكن نحتللاج اإىل تكوين، تكوين م�صللتمر، تكوين 

قريب، كذلك بالن�صللبة للم�صللائل املالية، هل هي موجودة 

اأم غللري موجودة؟ معناه ل ندخللل للمعركة دون اأن ندر�س 

امليدان، ولذلك هذه الأمور كلها مرتبطة مع بع�صها البع�س، 

ي�صللتحيل اأننللا ننجح يف برنامللج من الربامللج اأو حمور من 

املحاور دون موارد ب�صللرية، كفوؤة، مقتللدرة ودون اعتمادات 

مالية ودون تفتي�س، ودون توعية اأو ترقية، ي�صتحيل ذلك.

ت�صللور اأنت اجلزائر، وما اأدراك ما اجلزائر، لي�صت جزيرة، 

فيهللا 1541 بلدية و 3100 ملحقة اأو مندوبية، م�صللتحيل..

ولذلك اأول حمور بالن�صللبة لنا يف وزارة الداخلية هو املوارد 

الب�صللرية، وكل مايدر�س اأو مايعمل بلله يف وزارة الداخلية، 

اإل وراءه خرباء، �صواء اإطارات من وزارة الداخلية اأو خرباء 

خمت�صللون من جميللع القطاعللات ومن اجلامعللات وحتى 

خرباء اأجانب.

نحن يف جمتمع، واإدارة �صوؤون الدولة لي�س بالأمر الهني، 

ول تتم بالعفوية، على كل حال يف نظري اأنا.

ولذلك هناك برنامج ثري، غني، برنامج تكويني بالن�صبة 

لوزارة الداخلية، نبداأ فيه ابتداء من �صللهر اأكتوبر، ل�صلليما 

يف عللام 2015، كل تاأطللري وزارة الداخلية اإل و�صيخ�صللع 

للتكوين امل�صللتمر الدائم اأو الر�صللكلة داخل وخارج البلد، 

وابتداء من اأكتوبر ا�صللرتجعنا 14 مركزا تكوينيا اإداريا وهي 

املراكز التكوينية الإدارية )CFAA( التي كانت تابعة لوزارة 

الداخلية والتي ا�صللندت لقطاعات اأخللرى واأهملت، قمنا 

با�صللرتجاعها واأعطينا تعليمات �صارمة لل�صادة الولة، �صواء 

كانللت مراكز جمهزة اأو غللري جمهزة، املهم لبللد من اإقامة 

مراكز للتكوين الإداري على م�صللتوى كل ولية، حتى ولو 

كان يف خيمة، ي�صتحيل اأننا ن�صتمر بهذه الكيفية يف التاأطري 

وم�صللتوى التاأطري وكفاءة التاأطري، على م�صللتوى ال�صلطات 

املحلية، مبن فيهم روؤ�صللاء البلديات، وقدميا كانت الإطارات 

املتو�صللطة، وهنللا الكثري من الإطللارات الذيللن كانوا ولة          

اأو روؤ�صاء دوائر وحتى وزراء، كانت مراكز التكوين الإداري 

هللي التي تقوم بتكوين الإطارات على م�صللتوى البلديات 

والدوائر والوليات.

حذفت هذه املراكز، فوجد البلد نف�صه اأمام اإطارات دون 

نوعية، ولذلك ترتبت هللذه النتائج التي ترونها يف امليدان؛ 

ولكن هناك برنامج، جئنا مبخت�صللني، ذوي م�صتوى عال يف 

املديرية العامة لت�صلليري املوارد الب�صللرية، لأن ت�صلليري املوارد 

الب�صللرية اأ�صللبحت الآن علما تقريبا واأ�صبحت من الأمور 

ال�صللعبة جدا، والآن حتى املدير العام للموارد الب�صرية هو 

من ذوي الخت�صا�صات العليا.

وق�ض على ذلك بالن�س��بة لتكوين �سباط احلالة املدنية، 

�صابط احلالة املدنية له م�صوؤولية كبرية جدا، ولذلك يخ�صع 

رئي�للس البلديللة للتكوين، �صللواء ك�صللابط للحالللة املدنية               

اأو كم�صللوؤول منتخللب من طرف ال�صللعب، وذلللك لإجناز 

وحتقيللق الربنامج الذي انتخب من اأجله اأو كممثل للدولة، 

لأنلله يقللوم باأعمال الدولللة، واأعمال الدولة م�صللائل جادة 

وجديللة، وبالتايل لبللد اأن يحظى بتكوين معتللرب، ولتلبية 

مطالللب املنتخبني الذين انتخبوه ويتمكن من حتقيق واإجناز  

برنامج اقت�صادي واجتماعي وثقايف على م�صتوى بلديته، اإذ 

ل ي�صتطيع اأن ينجز هذا الربنامج وهو ل يفقه �صيئا يف ت�صيري 

امليزانية اأو ل يفرق بني ميزانيتي التجهيز والت�صيري، ولذلك 

�صن�صب كل جمهوداتنا يف التكوين وجلميع الإطارات، مبن 

فيهم الأمني العام لوزارة الداخلية.

عقدنللا اتفاقيللات الآن مع مدار�س عليا هنللا يف اجلزائر، 

مللع املدر�صللة الوطنية لالإدارة وكذلك مللع كثري من الدول 

الأجنبية، هناك عقود التكوين يف اأوروبا، ل�صلليما فرن�صللا، 

يف املدر�صللة العليا لالإدارة يف فرن�صا، ومع كثري من املدار�س 

العليا، �صللواء داخل البللالد اأو خارجها، قمنا كذلك بكثري 

من التواأمات بالن�صللبة للبلديات والوليللات، لأنه لبد اأن 

نفتح الباب عن اأنف�صنا، اجلزائر ل تعي�س يف جزيرة مهجورة، 
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تعي�س يف و�صللط دويل وبالتايل لبد اأن يتكللون اإطاراتنا يف 

اخلللارج والداخللل حتى يتمكنوا من معرفة ما يح�صللل يف 

اخلارج.

عندما ينتقل وايل اجلزائر العا�صمة اأو وهران اأو ق�صنطينة 

اإىل زميله الوايل يف مار�صلليليا اأو باري�س اأو لندن، ويبقى 15 

اأو 20 يوما وي�صللاأله كيف مت حل م�صللكل النقل، وم�صكل 

النظافة، وم�صللكل امل�صاحات اخل�صراء؟ هذا لي�س عيبا، بل 

العك�س، فطلب العلم لي�س عيبا، اإمنا يرفع من قيمتنا وقدرتنا 

يف اأننا ن�صللعى اإىل العلم ون�صللعى كذلللك اإىل اأن نتعلم من 

غرينا، كما تعلم الغري منا يف وقت ما.

ولذلللك لي�للس يف فائدة اجلزائللر اأنها تعي�للس يف جزيرة 

مهجورة وتغلق الأبواب على نف�صها، ولذلك �صطرنا برناجما 

طموحا وبرناجما غنيا وثريا فيما يتعلق بالتكوين.

فيما يخ�س منح الأمني العام �صللفة �صابط احلالة املدنية 

ب�صللفة دائمة، نحن منحناه اإياها ب�صللفة موؤقتة وحينما تتوفر 

�س��روط معينة، مثال هناك ان�س��داد، ولكن تلقينا معار�س��ة 

�صللديدة مللن طرف الزمللالء النللواب، على اأ�صللا�س ل كما 

ف�ّصللروها ل اأننا �صللننق�س من �صللالحيات رئي�للس البلدية، 

عندما نخّول هذه ال�صللالحيات للمعنيني، ولذلك قلنا اإذا 

توفرت ال�سروط، ومعناه ال�س��غور اأو الن�سداد يف بلدية من 

البلديللات، وباعتبار اأن البلدية مرفق عللام من املرافق التي 

لبد اأن ت�صللتمر رغم كل ما يحللدث، وقلنا، يف هذه احلالة، 

ال�صلليد الأمني العام للبلدية، يقوم اأول بت�صيري واإدارة احلالة 

املدنية، نظرا خلطورتها ل كما تف�صلللتم ل حيث يكون تثبيت 

احلالة املدنية اأو موظفي احلالة املدنية دائما �صمن اخلطة.

ي�صللتحيل كذلك اأننا نقوم بكل هذه الربامج الطموحة، 

والكثللري مللن موظفللي وزارة الداخليللة، مبن فيهللم موظفو 

ال�صبكة الجتماعية، هم موظفون يف البلدية وحتى الدوائر 

وحتى الوليات.

يف اآخللر زيارتللي ل�صللطيف، اأظن يف عني وملان، �صللاألت 

موظفتللني، فاأجابت اإحداهما اأنها عملت ملدة 25 �صللنة ومل 

تثبت، والأخرى ملدة 30 �صللنة ومل تثبت هي الأخرى بعد 

يف من�صبها ، وهي الآن حمالة على التقاعد.

25 �صللنة و30 �صللنة، موظفة، مل تثبت ومل ترق، بقيت 
30 �صللنة يف من�صللبها، وهنللاك اإطارات �صللامية ومتخرجة 
مللن املدر�صللة الوطنية لالإدارة عملوا ملدة 7 �صللنوات اأو 10 

�صللنوات ومل يثبتللوا ومل يرقوا، ولذلك ل كمللا قلت لكم ل 

اخلطة لبد اأن تكون كاملة و�صللاملة، اإن �صللاء اهلل وبف�صللل 

اهلل ومبعاونللة احلكومللة واخلريين، للح�صللول على 13.000 

من�صللب بالن�صللبة لل�صللبكة الجتماعية، 33.000 من�صب 

بالن�صللبة للموظفني غري املثبتني، و46.000 بالن�صبة لتاأطري 

الإطارات املتو�صطة والعالية، الذين مل يثبتوا كذلك، مبعنى  

13.000و33.000 و46.000، قوموا الآن بعملية ح�صابية، 
اأظن اأنكم �صائمون، والكثري منكم �صيخطئ يف احل�صاب.

فيما يتعلق بال�صللجالت غري املم�صللوكة وغللري النظيفة، 

وحتى فيمللا يخ�س الدفرت العائلي، اأ�صللاألك �صلليدي عبد 

القادر قا�صي، هل كنت رئي�س بلدية اأو رئي�س جمل�س �صعبي 

ت يف البلديات 
ّ

ولئي؟ هل تعرف امليدان؟ يعني هل �صللري

اأو يف املجل�س ال�صعبي الولئي؟

ال�س��يد عب��د القادر قا�س��ي: اأنا خريج املدر�صللة الوطنية 

لالإدارة، وكنت اأمينا عاما يف البلدية.

ال�سيد وزير الدولة: بارك اهلل فيك، فاأنت تعرف القطاع 

كما ينبغي.

اأول، بالن�صبة لل�صجالت، �صتواكب الع�صرنة، فالآن كل 

الأمور مع�صرنة، اأعيد واأكرر باأن املركز الوطني الآيل للحالة 

املدنيللة قام مبركزة وجمع اأو ا�صللتجماع كل ما يتعلق بوثائق 

احلالللة املدنية على م�صللتوى 1541 بلديللة و3100 ملحقة، 

لدينا الآن 2500، و�صن�صل اإىل جمعها كلها.

 احلالة املدنيللة بهذه الطريقللة، اأي الطريقة 
ّ

عندما ت�صللري

الع�صللرية وعللن طريللق الآلللة، الآلللة ل اأول ل ل تخطللئ،                  

ول تدخل اأو بالأحرى مل ندخل اأي حالة مدنية اأو عقد من 

العقود فيه اأخطاء، لبد اأن ن�صللحح على م�صللتوى امل�صدر، 

املدير العام للع�صللرنة هو حلد الآن يف العمرة، )ربي ي�صهل 

عليه( بودي لو كان حا�صرا معنا.

يف املجل�س ال�صللعبي الوطني، اأعطللاين رقما يقارب 12 

مليونللا مللن املواطنني واملواطنللات الذين ا�صللتخرجوا عقد 

امليالد.

الآن عندمللا ي�صللتخرج املواطللن وثيقللة تقللوم الإدارة 

بالت�صحيح مبا�صرة، الإدارة ت�صحح مع الوليات، الآن، من 

اأن ن�صللحح كل الوثائق، اإل         12 مليونا ل لأننا ل ن�صللتطيع 
ما ا�صتخرج منها، فاإذا احتاج املواطن لوثيقة ما، ي�صتخرجها 

ثم ن�صححها مبا�صللرة ل قلت الآن من 12 مليونا مل يبق اإل 
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للت�صحيح. قابلة  وثائق  من  ن�صبة %1.42 

ثانيللا، عندمللا نقللوم يف اأوت مبركزة احلالللة املدنية، عقد 

الزواج، هناك ت�صللاقط مابللني احلالتني، �صن�صللحح ماتبقى 

من اأخطاء ثم وبالن�صللبة لالأخطاء املوجودة يف ال�صللجالت 

الأ�صلللية الباقية، هناك جلان م�صرتكة بني وزارتي الداخلية 

والعدل �صكلت على م�صتوى كل ولية من الوليات، هناك 

موظفون من الوليات يقومون بالعمل مع زمالئهم يف وزارة 

العدل، دون ح�صللور املواطنني، لأن حتى العري�صللة تكتب 

لوكيللل اجلمهورية من دون نفقة، طبقا ملا ن�س عليه القانون؛ 

وعليلله، كل الوليات الآن تقوم بت�صللحيح هللذه الأخطاء 

الأ�صلللية مع وزارة العدل التي تقوم ل وهي م�صكورة ل بعقد 

جل�صات خ�صي�صللا لهذه الأمور، على العموم ل ل حتا�صبونا 

اإذا تعطلنا ل يف 31 دي�صللمرب 2014، لللن يبقى اأي خطاأ يف 

احلالة املدنية،  كل الأمور �صللتدرج ومتركللز يف الآلة، والآلة 

ل ترتكللب اأخطاء ول تخطئ، الإن�صللان هللو الذي يخطئ، 

و�صبحان اهلل الذي ليخطئ.

فيما يتعلق مبن�صلليي اجلنوب، ال�صلليد طرح �صوؤال حول 

هذه الق�صية، بالن�صبة للجنوب، هناك جلنة تعمل، وا�صتقبلنا 

اإخللوة برملانيني واأفهمناهم بللاأن هناك جلنللة، وحتى اللجنة 

تت�صكل من بع�س الربملانيني، ورمبا ينوروننا فيما يتعلق بهذا 

امل�صكل الذي �صتتم ت�صويته يف اأقرب وقت ممكن.

هنللاك نقطة فيما يخ�س الت�صللريح بالأطفللال املولودين 

واملولودات من اأب واأم غري معروفني.

اأنا ل اأحب كلمللة »لقيط« نقول يف القانون الإبن املولود 

من اأب جمهللول اأو اأم جمهولة، لأن هللوؤلء الأطفال لي�س 

لهم اأي ذنب، هذه الكلمة ل تعجبني.

ح؟ طبعا هنللا القابلة اأو امل�صت�صللفى هو الذي 
ّ
مللن ي�صللر

ي�صرح بهوؤلء الأطفال لدى احلالة املدنية، وهناك اإجراءات 

وتدابري خا�صللة بالن�صللبة لهللوؤلء الأطفال الأبرياء، �صللواء 

بالن�صللبة للجن�صية اأو بالن�صللبة للحالة املدنية، هم لي�س لهم 

اأي ذنب.

فيما يتعلق ب�صللوؤال حللول اإذا ما وقعت اإ�صللكالت يف 

احلالة املدنية بالن�صللبة للخارج، من هي املحكمة املخت�صة؟ 

القانون مل يبني هذا!

املحكمة املخت�صللة هي حمكمة اجلزائر العا�صللمة، كل 

امل�صللاكل املتعلقة باحلالة املدنية التللي تقع يف اخلارج تكون 

حمكمة اجلزائر هي املخت�صللة بهذا الإ�صكال، وهذه الأمور 

مل نعدلها متاما، لأن الأمور املن�صللو�س عليها يف قانون احلالة 

املدنية ل�صللنة 1970 وجدنا اأنها ل زالللت تواكب املجتمع، 

فلللم نعدلها، اإمنا عدلنا بع�س الأمللور التي يجب اأن تواكب 

املجتمع، لكن الأمور الأخرى مل من�ص�صها.

فيمللا يخ�س الهتمللام بروؤ�صللاء البلديللات واملواطنني، 

وهنا اأ�صللكر كذلك ال�صلليد املحرتم املتدخل، واأقول اإذا مل 

نهتم ومل نعط الحرتام والتقدير لروؤ�صللاء البلديات، فلمن 

نعطيهما اإذن؟

اأول قا�صللي املدينة، هو رئي�س البلديللة، وهو ميتاز بنف�س 

ال�صللفة التي ميتاز بهللا رئي�س اجلمهورية األ وهي القا�صللي 

الأول للبالد، وهذا �صرف كبري له.

هنللاك �صخ�صلليتان لهما هذه ال�صللفة ال�صللرفية، رئي�س 

اجلمهوريللة يف اأي بلللد من البلللدان يعترب القا�صللي الأول 

للدولللة، اأما بالن�صللبة للبلديات، فال�صللخ�س الوحيد الذي 

يعتللرب القا�صللي الأول للمدينة، فهللو رئي�للس البلدية، وما 

اأدراك ما القا�صي الأول! رئي�س البلدية املنتخب من طرف 

ال�صعب، هو متّوج باإرادة ال�صعب، اإذا مل نحرتمه، مل نحرتم 

ال�صعب الذي انتخبه وفو�صه لتمثيله، ولذلك اآن الأوان اأن 

نح�صللن الحرتام والتوقري لروؤ�صاء البلديات واأن مند روؤ�صاء 

البلديات بال�صللالحيات، ليقوموا باللتزامات التي التزموا 

بها مع مواطنيهم والذين انتخبوهم، لتحقيق واإجناز الربنامج 

الذي انتخبوه.

لذلك، جاء الوقت لنهتم بهم، �صواء من حيث الحرتام 

والتوقري اأو من حيث التكوين، اأو من حيث الهتمام اأو من 

حيث البعثات اإىل اخلارج، ليتكونوا وكذلك ليعرفوا مايجري 

يف العامل يف هذا ال�صاأن.

ولذلك، فالحرتام يبداأ من احرتام املوؤ�ص�صللات، رئي�س 

البلدية لبللد اأن يحرتم ويوقر لي�س لذاته اأو ل�صخ�صلله، اإمنا 

احرتامللا للذين انتخبوه، وقلت اأكرب �صللفة اأو اأكرب �صللرف 

بالن�صللبة للمجال�للس املنتخبة هللو رئي�س املجل�س ال�صللعبي 

البلللدي الللذي يعتللرب القا�صللي الأول يف مدينته وكذلك 

رئي�للس اجلمهوريللة املنتخب الللذي يعترب القا�صللي الأول 

للبالد، لكن روؤ�صاء البلديات يف حت�صن، يف امل�صتقبل، واأنتم 

كلكللم تنتمون اإىل اأحللزاب �صيا�صللية، اإل املعينني، وحتى 

املعينون معنيون �صلليكون اإن �صاء اهلل التح�صن بالتدريج يف 

امل�صللتقبل، اإذا قمنا بعملية اإح�صائية اأو م�صح، جند اأن %70 

اأو 75% مللن روؤ�صللاء البلديات تقريبللا لديهم على الأقل 
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تكويللن، ومنهم كذلللك اجلامعي، ومنهم مللن هو يف بداية 

ال�صللنة اجلامعية ومنهم املتح�صللل على �صللهادة البكالوريا 

وكذا.. ومقارنة بالأعوام وال�صنني ال�صابقة، هناك تطور كبري 

جللدا، لكن لبد اأن ن�صللل يف يوم من الأيللام اإىل اأن يكون 

رئي�للس املجل�س ال�صللعبي البلللدي، عالوة على ال�صللهادة، 

مللن ال�صخ�صلليات ذات الللوزن الكبللري واملكانللة الكبرية، 

�صخ�صيات متتاز باحلكمة والرزانة، وتفر�س هيبتها واحرتامها 

ووقارها، خا�صة بالن�صبة للمدن الكبرية جدا، واأنتم تطالعون 

ما يح�صللل يف العامل، ومن يتوىل رئا�صة البلدية يف عوا�صم 

العللامل، وحتللى املدن الكبللرية، وهذا لفر�س هيبللة الدولة 

والرفع من قيمتها واإعطاء كذلك الحرتام والتوقري بالن�صبة 

للمنتخبن، ب�سرط، وهذا رمبا اجلديد، نحن نح�سر يف اأر�سية، 

اأقولهللا لكم اأنتم اأوىل من يجب اأن يعلم بهذه الأمور، هناك 

ميثللاق اأو عقد يربللط البلديات مع املنتخبني، اإن �صللاء اهلل 

بعد رم�صللان مبا�صرة �صنفتح حوارا على م�صتوى اجلماعات 

املحلية ورمبا حوارات جهوية وطنية اأو ما يعرف بالدميقراطية 

الت�صللاورية، جاء الوقت لكي نطبللق قانون البلدية والولية، 

قانللون البلدية ين�س يف اإحدى مواده على مايلي: »املجل�س 

البلدي قبل اجتماعه باأ�صبوع يقوم بتعليق جدول الأعمال 

بالن�صبة لالجتماع، حتى يطلع املواطنون بهذه البلدية على 

املوا�صلليع التي �صللتدر�س يف هللذا الجتماع« ثم ي�صلليف 

»لبللد اأن تكون اجلل�صللة علنيللة«، معنى ذلللك اأن املجل�س 

ال�صللعبي البلدي يناق�س هذه املو�صللوعات بح�صور املواطن 

اأو املواطنني، وي�صللتطيعون اأن يناق�صوا يف هذه املو�صوعات، 

كما ين�س قانون البلدية على اأن املواطن ي�صللتطيع اأن يقدم 

احتجاجاته واعرتا�صللاته وي�صللتطيع حتى اأن ياأخذ حم�صرا 

للمداولت.

هذه الأمور لي�صللت مطبقة يف امليدان، ال�صللعب ينتخب 

على جمل�س �صللعبي بلدي وعلى رئي�للس بلدية ويعطيه كل 

هذه التزكية، ويفو�صلله لت�صلليري اأموره و�صللوؤونه، واإذا بباب 

املجل�للس يغلللق يف وجهه، وال�صلليد رئي�س البلديللة يقول:        

ل اأ�صتقبلك!

يف الواقللع، رئي�س البلدية اأو املجل�س ال�صللعبي البلدي، 

ماهو اإّل مفو�س من قبل املواطنني واملواطنات لهذه البلدية 

ليقوم مقامهم بت�صلليري �صللوؤونهم واأمورهم، ومللن ثّم رئي�س 

البلدية مطالب وملزم بتقدمي عرو�س حال وتقدمي كل الأمور 

اإىل املواطن واملواطنة، ومن حق املواطن اأنه يّطلع على ما يتم 

يف بلديته، ومن حقه اأن يح�صر اإجتماعات املجل�س ويناق�س 

املو�صللوعات، ومن حقه اأن يقدم اعرتا�صللات ومن حقه اأن 

ت�صاركه البلدية يف قراراته، قال اأريد اأن اأ�صع م�صاحة خ�صراء 

هنا، وم�صت�صللفى اأو م�صتو�صفا هناك ومدر�صة هنالك، ونفتح 

النقا�للس يف القاعة واأقول ماراأيكم يا مواطنني، هذا ما ين�س 

عليلله فعال قانون البلدية، ولكنه غري مطبق يف امليدان، نحن 

نح�صللر اأر�صللية من اأجل هذا، من اأجل اأن ي�صللل املواطن 

اإىل اأن يحا�صب ويح�صر اجلل�صات وي�صارك يف اأموره و�صوؤونه 

ب�صللفة مبا�صرة، �صللواء املواطنون اأو جلان الأحياء، كل هذه 

الأمور التي تهم املواطنني داخل البلدية، اإل وتكون �صفاقة 

وي�صارك فيها مواطن هذه البلدية، وهذا حق د�صتوري وحق 

قانوين مقرر له، واأنتم قررمتوه يف قانون البلدية وقوانني اأخرى، 

لكن ميدانيا كما يقللال بالعربية »حدث ول حرج« ولذلك 

فكل هذه الأمور هي قيد التح�صللري، والأر�صية جاهزة قابلة 

للنقا�س والإغناء على م�صتوى ال�صلطات املحلية، بداية من 

روؤ�صاء البلديات ثم ننتقل اإىل الوليات.

يف اآخللر املطاف، �صن�صللل اإىل حترير ميثللاق اأو عقد بني 

املواطنني وروؤ�صللاء البلديللات، وفيه حتدد م�صللادر اأو قواعد 

التعامل مع املواطن وحق املواطن يف امل�صاركة يف بلديته ويف 

وليته.

اأعتقللد اأننللي قد اأجبللت ال�صللادة املوقريللن بالإجمال، 

ورم�صللان مبارك و�صللح فطوركم، و�صللنلتقي ل اإن �صاء اهلل ل 

حني ت�صللوتون علللى القانون، ومرة اأخرى �صللكرا لل�صلليد 

الرئي�س الفا�صللل املحرتم، �صكرا لكل �صلليدة ولكل �صيد 

يف هذا املجل�س املوقر ولل�صللادة ال�صحفيني، و�صح فطوركم 

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�س��يد الرئي���ص: �صللكرا لل�صلليد وزيللر الدولللة، وزير 

الداخلية واجلماعات املحلية، على رده ال�صايف على الأ�صئلة 

والن�صللغالت التي مت التعبري عنهللا؛ وبهذا نكون قد اأنهينا 

النقا�س اخلا�س بالقانون مو�صوع املناق�صة.

ننتقللل الآن اإىل امللف الثاين واخلا�س مب�صللروع القانون 

املعدل واملتمم للقانون رقم  81  - 07، املوؤرخ يف 24 �صعبان 

عام 1401 املوافق 27 يونيو �صللنة 1981، املتعلق بالتهمني، 

املعللدل واملتمم، ودون اإطالة اأحيل الكلمة اإىل ال�صلليد وزير 

التكوين والتعليم املهنيني، لعر�س م�صروع القانون املذكور، 

فالكلمة لكم ال�صيد الوزير.
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ال�س��يد وزي��ر التك�ي��ن والتعلي��م املهنيني: ب�صللم اهلل 

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

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة،

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

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء اأ�صرة الإعالم.

ي�صللرفني اأن اأعر�للس عليكللم م�صللروع قانون يت�صللمن 

تعديالت للقانون املتعلق بالتمهني، كما اأحيطكم علما باأن 

هذا الن�س متت امل�صللادقة عليه يف اجتماع احلكومة املنعقد 

يوم 30 جويليللة 2013 ويف اجتماع جمل�س الوزراء املنعقد 

يوم 30 دي�صمرب 2013.

كمللا اأخذ كذلك براأي جمل�س الدولة رقم 13 ل 2015، 

املوؤرخ يف 01 اأوت 2013.

وجتللدر الإ�صللارة اأنه متت درا�صللة م�صللروع هللذا القانون 

على م�صللتوى جلنة ال�صحة وال�صللوؤون الجتماعية والعمل 

والتكويللن املهني باملجل�س ال�صللعبي الوطني يوم 15 جوان 

.2014 جوان   24 يوم  عامة  جل�صة  ويف   ،2014
وحيللث مت الأخللذ بعللني العتبللار كل القرتاحللات 

والتو�صلليات املبداة من حيث ال�صللكل وامل�صمون، كما اأنه 

مت الت�صللويت بالإيجللاب علللى هذا الن�س مللن قبل نواب 

املجل�س ال�صللعبي الوطني يف اجلل�صللة العامللة املنعقدة يوم 

2014، وقد مت تقدمي ومناق�صة هذا الن�س على  09 جويلية 
م�صللتوى جلنة الرتبية والتكوين والتعليللم العايل  والبحث 

العلمللي وال�صللوؤون الدينية مبجل�س الأمة يللوم الثالثاء  15 

جويلية 2014، ولقد �صللعيت من خالل هذه الجتماعات 

اإىل تقدمي املحاور الكربى ملخطط برنامج احلكومة، مع حتديد 

الأهمية التي نوليه��ا لتطوير خمتلف اأمناط التكوين املهني، 

لال�صتجابة نوعا وكما لحتياجات �صوق ال�صغل بالكفاءات 

املهنية.

يج��در الذكر اأن التكوين املهن��ي ينظم حول عدة اأمناط 

للتكوين: التكوين احل�صللوري، التكوين عن بعد، التكوين 

عن طريق التمهني.

يخت�س منللط التكوين عللن طريق التمهني، بالإ�صللراك 

املت�صللاوي ل�صللريكني اثنني يف اإجناز عملية التكوين وهما: 

موؤ�ص�صللة التكويللن املهنللي ل�صللمان التكويللن النظللري 

والتكنولوجللي التكميلللي والهيئللة امل�صللتخدمة للتكوين 

والتطبيق.

يتميز منط التكوين عن طريللق التمهني بعدة امتيازات، 

يعتللرب اأقللل تكلفللة بالن�صللبة للدولللة والأكللر تكييفا مع 

احتياجات وواقع املوؤ�ص�صللة، كما اأنه يتميز بوجود من�صللب 

عمل ويتم يف و�صللط مهني حقيقللي؛ وملواجهة احتياجات 

التكوين و�صللعت ال�صلللطات العمومية جهازا ت�صللريعيا يف 

�صنة 1981 للتكوين املهني عن طريق التمهني، من خالل 

�صللدور القانللون رقللم 81 - 07، املوؤرخ يف 27 يوليو �صللنة 

املعدل واملتمم على التوايل يف  بالتمهني،  املتعلللق   ،1981
�صنة 1990 و�صنة 2000.

يعّرف التمهني ح�صب املادة 02 من القانون رقم 81 - 07 

امل�صار اإليه اأعاله كالآتي:

التمهني هو طريقة للتكوين املهني، يهدف اإىل اكت�صاب 

تاأهيل مهني اأو دويل اأثناء العمل معرتف به، ي�صمح مبمار�صة 

مهنة ما يف خمتلف قطاعات الن�س��اط القت�س��ادي املرتبطة 

باإنتاج املواد واخلدمات«.

يركز امل�صللرع من خالل هللذا التعريف علللى التكوين 

ال�صاعي  احلجم  التطبيقي الذي ميثل على الأقل 80% من 

الإجمايل للتكوين امل�صللمون عن طريق التمهني؛ وبالتايل 

تعترب املوؤ�ص�صة القت�صادية العن�صر الرئي�صي باعتبارها املكان 

الأ�صا�صي ملتابعة التكوين.

فيم��ا يخ�ض خمطط ن�س��اط القطاع امل�س��ادق عليه من 

طللرف غرفتي الربملان، يهدف العمل لل�صللنوات املقبلة اإىل 

موا�صلة الأن�صطة التي مت ال�صروع فيها، والتي تندرج يف اإطار 

الربنامج الرئا�صي وي�صمل املحاور الأ�صا�صية التالية:

-  حت�صني امل�صتوى وتاأهيل كافة امل�صتخدمني، بالأخ�س 

املكونني واملوؤطرين البيداغوجيني.

- تدعيم وتطوير نظم التوجيه.

- اإعادة تنظيم امل�صار احلايل للتعليم املهني.

- و�صع مراكز امتياز يف جمالت الفالحة، البناء، �صناعة 

ال�صلليارات، الطاقات املتجددة والتكنولوجيات املبنية على 

املعرفة.

- موا�صلة تطوير برنامج التبادلت وال�صراكة والتعاون.

- تدعيللم برامج التكوين لفائللدة خمتلف الفئات ذات 

الحتياجات اخلا�صة.

- موا�صلللة برنامج املعلوماتية والربط ب�صللبكة الأنرتنت 

ملوؤ�ص�صات القطاع.
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- موا�صلللة تطوير نظام التكوين التناوبي، باإ�صللراك اأكرب 

املوؤ�ص�صات يف م�صار التكوين.

- تدعيللم الت�صللاور وال�صللراكة مع القطللاع الجتماعي 

والقت�صللادي واحلللركات اجلمعويللة، لتكييللف عرو�للس 

التكوين مع احتياجات �صوق ال�صغل.

- فتللح �صللبكة الهند�صللة البيداغوجية نحو موؤ�ص�صللات 

البحث والقطاع القت�صادي.

وقد اأخ��ذ بعن العتبار خمطط ن�س��اط القطاع بتعليمة 

ال�صلليد الوزيللر الأول، املوؤرخة يف 17 نوفمللرب 2013، التي 

حتللث املوؤ�ص�صللات والهيئللات امل�صللتخدمة علللى المتثال 

الكامل مل�صللار هذا التكوين، مبا ي�صللمح بتلبيللة احتياجاتها 

من اليد العاملة املوؤهلة وحت�صللني ت�صغيل �صبابنا الراغبني يف 

الندماج ب�صفة �صريعة يف عامل ال�صغل.

تدعو كذلك نف�س التعليمة جمموع الدوائر الوزارية اإىل 

اغتنام فر�صللة اإبرام ال�صللفقات العمومية، مللن اأجل اإدراج 

بنللد يف عقودها مع املوؤ�ص�صللات الأجنبية، ي�صللمن التكفل 

باملمتهنللني وكللذا تكوين املكونني يف املجال الذي تن�صللط 

فيه؛ ومن ال�صروري الإ�صارة اإىل اأن منط التكوين عن طريق 

التمهني، قد حظي منذ ال�صللنوات الع�صللر الأخرية باأهمية 

خا�صة، متثلت يف الرفع املح�صو�س لتعداده، حيث ارتفع من 

171 األف �صنة 2004 اإىل اأكر من 250 األف ممتهن يف نهاية 
العدد  لي�صل  التعداد تقارب %20،  ارتفاع  ن�صللبة   ،2015
الإجمايل للمرب�س��ن امل�س��جلن يف جميع اأمناط التكوين 

لنف�س ال�صللنة اإىل اأكر من 500 األللف مرتب�س، اإل اأنه من 

ال�صللروري اإدخال تعديالت على هذا النمط من التكوين 

لتعزيز ت�صللغيل املمتهنني ونقرتح يف م�صللروع هللذا القانون 

التعديالت التالية واملتمحورة حول نقاط ثالث:

-  متديد ال�صن الأق�صى لاللتحاق بالتمهني اإىل 35 �صنة 

بالن�صبة لل�صباب من اجلن�صني.

- تثمني وظيفة معلم التمهني اأو املعلم احلريف.

- اإخ�صاع التمهني للتقييم واملراقبة التقنية والبيداغوجية 

امل�صللمونة من طرف �صلللك التفتي�للس البيداغوجي، التابع 

لالإدارة املكلفة بالتكوين املهني.

تتعلللق التعديللالت املقرتحللة باملللواد 12، 19 مكرر 1 

و27 مللن القانون رقم 81 - 07، املوؤرخ يف 27 يونيو 1981، 

املتعلللق بالتمهللني، فيمللا يخ�للس التعديللل الأول املتعلق 

بتمديد ال�صن الأق�صى اإىل غاية 35 �صنة بالن�صبة للجن�صني 

لاللتحللاق بالتمهني، يهدف التعديل املقرتح اإىل الأهداف 

التالية ل�صيما:

- تكري�س امل�صللاواة يف الفر�س لاللتحاق بالتكوين عن 

طريق التمهني بالن�صبة لل�صباب من اجلن�صني من دون متييز.

- امل�صللاهمة كذلللك يف اإعللادة الإدمللاج الجتماعللي 

واملهني لل�صباب من خالل التاأهيل.

- رفع تعداد ال�صباب يف التكوين عن طريق التمهني.

يعللزز هذا التعديل كذلك تدبللري اجتماعي، معمول به 

منذ �صدور تعديل القانون يف �صنة 1990 ل�صالح الأ�صخا�س 

املعوقني ج�صللديا، املعفيني من ال�صللن الأق�صللى للتحاق 

بالتكويللن عن طريق التمهني، ويدخل يف فئة الأ�صللخا�س 

املعوقني ج�صللديا كل من املعوقني حركيا، واملعوقني ال�صللم 

البكللم واملعوقني املكفوفني، وذلك ح�صللب ن�س املادة 01، 

املوؤرخ   ،68 ل   05 رقم  التنفيللذي  املر�صللوم  الفقرة 02 من 

يف 30 ينايللر 2005، والللذي يحللدد القانللون الأ�صا�صللي 

املهنللي  التكويللن  يف  املتخ�ص�صللة  للمراكللز  النموذجللي 

والتمهني لالأ�صخا�س املعوقني ج�صديا.

فيما يخ�س التعديل الثاين واملتعلق بتثمني وظيفة ومهام 

عامل التمهللني اأو املعلم احلللريف، يهللدف التعديل املقرتح 

اإىل تكري�س ال�صللند القانوين لتثمللني وظيفة معلم التمهني           

اأو املعلم احلريف، ول�صيما: 

-ترقيللة التكوين عللن طريللق التمهني على امل�صللتوى 

الكمي والنوعي.

- اإختيللار املكونللني مللن بني املهنيللني الأكللر  تاأهيال 

على �صللمان هللذه املهنة وحتفيزهللم وتكوينهللم يف املجال 

البيداغوجي.

يعترب التكوين التطبيقي للممتهنني امل�صللمون من قبل 

معلمللي التمهني اأو املعلمني احلرفيني الأجريين، كجهد يف 

التكوين، يف اإطار جهاز التمويل من قبل ال�صندوق  الوطني 

لتطوير التمهني والتكوين املتوا�صل.

ميكللن اقتطاع هذا اجلهد يف التكوين من ر�صللم التمهني 

املن�صللو�س عليلله يف القانللون رقم 97 ل 02، املللوؤرخ يف 31 

دي�صمرب 1997، املت�صمن قانون املالية ل�صنة 1998، املعدل 

واملتمللم للقانللون رقللم 06 ل 24، املللوؤرخ يف 26 دي�صللمرب 

2006، املت�صمن قانون املالية ل�صنة 2007 ل�صالح الهيئات 
امل�صللتخدمة املعنية واملوؤ�ص�صللات، يف حللدود مبلغ تعوي�س 

التاأطللري البيداغوجللي املدفللوع ملعلمي التمهللني اأو املعلم 
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احلريف امل�صتفيد.

فيمللا يخ�للس التعديللل املتعلق باإطللار املراقللب الدائم 

للممتهنني على امل�صتوى الوطني واملحلي، امل�صندة ل�صلك 

التفتي�للس، التابع لالإدارة املكلفللة بالتكوين املهني، يهدف 

التعديللل املقرتح ل �صلليما اإىل اإخ�صللاع التمهللني للتقييم 

واملراقبللة التقنيللة والبيداغوجية، التي �صي�صللمنها �صلللك 

التفتي�للس البيداغوجللي، التابع لللوزارة التكويللن والتعليم 

املهنيني.

تلكم هي ال�صلليدات الف�صللليات، ال�صللادة الأفا�صللل، 

اقللرتاح مللربرات، واقللرتاح تعديل بع�للس اأحللكام قانون 

التمهني، اأ�صكركم على ح�صن الإ�صغاء واملتابعة، وال�صالم 

عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�س��يد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليد الوزيللر؛ والآن اأحيل 

الكلمة اإىل ال�صلليد مقرر جلنللة الرتبية والتكويللن والتعليم 

العللايل والبحللث العلمللي وال�صللوؤون الدينية، ليقللراأ على 

م�صامعنا التقرير التمهيدي الذي اأعدته اللجنة يف املو�صوع.

ال�سيد مقرر اللجنة املخت�سة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�صيد  رئي�س  جمل�س  الأمة  املحرتم،

ال�صيد وزير التكوين والتعليم املهنيني املحرتم،

ال�صيد  وزير العالقات مع الربملان املحرتم،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

 اأ�صرة  الإعالم،

ال�صللالم عليكللم ورحمللة  اهلل تعاىل  وبركاته، رم�صللان 

مبارك للجميع.

املقدمة

تت�صرف جلنة الرتبية والتكوين والتعليم العايل والبحث 

العلمي وال�صللوؤون الدينيللة ملجل�س الأمة، بعر�للس تقريرها 

التمهيللدي الذي اأعدته حول ن�للس القانون املعدل واملتمم 

للقانللون رقللم81 - 07، املللوؤرخ يف 24 �صللعبان عام 1401 

املوافللق 27 يونيو �صللنة1981 ، املتعلللق بالتمهني، املعدل 

واملتمم، املحال عليها من قبل رئي�س جمل�س الأمة، ال�صلليد 

رقم  2014  حتت  عبد القادر بن �صالح، بتاريخ 10 جويلية 

.25/2014
وبنللاء على ذلك وبدعوة من رئي�صللها ال�صلليد �صللليمان 

كرومي، �صللرعت جلنة الرتبيللة والتكويللن والتعليم العايل 

والبحث العلمي وال�صوؤون الدينية ملجل�س الأمة، يف درا�صة 

ومناق�صللة الن�س املحللال عليها، وعقدت جل�صللة عمل يوم 

الثالثاء 08 جويلية 2014، عكفت فيها على تبادل الآراء 

والأفكار، حول الأحكام التي ت�صللمنها الن�س، وواقع قطاع 

التمهني يف الوقللت الراهن، وما اأ�صللافه الن�س اجلديد من 

تدابللري قانونية ومدى قدرتها علللى تفعيل منظومة التكوين 

والتعليم املهنيني.

وق�صللد احل�صللول على املزيد من التو�صلليحات ب�صللاأن 

حمتوى الن�س والتدابري التي ت�صللمنها، ا�صللتمعت اللجنة 

يللوم الثالثللاء 15 جويليللة  2014، اإىل عر�للس قدمه ممثل 

احلكومة، ال�صلليد نور الدين بللدوي، وزير التكوين والتعليم 

املهنيني، بح�صللور ال�صلليد خليل ماحي، وزير العالقات مع 

الربملللان، تطرق فيه اإىل اأهمية الن�س اجلديد، مربزا خمتلف 

الأحللكام التي جاء بهللا والتعديالت التللي اأدخلت عليه، 

وا�صتمع بدوره اإىل اأ�صئلة وان�صغالت ومالحظات ال�صيدات 

وال�صللادة اأع�صللاء اللجنة، واأجللاب عليها وقللدم مزيدا من 

ال�صروحات والتو�صيحات، ب�صاأن الأ�صباب والدواعي التي 

اأدت اإىل اقرتاح ن�س القانون حمل درا�صة اللجنة.

وياأتللي ن�للس هذا القانللون الللذي يحتوي علللى )05( 

مللواد، ليعدل ويتمللم ن�س القانللون رقللم 81 ل 07، املوؤرخ 

يف 24 �صللعبان عللام 1401 املوافق 27 يونيو �صللنة  1981، 

املتعلللق بالتمهني املعدل واملتمم، وقللد اأظهرت التحولت 

التي تعرفها البالد وكذا امل�صللتجدات التي ي�صللهدها عامل 

ال�صغل، اأنه يحمل العديد من النقائ�س التي جتعل اأحكامه 

ل ت�صللتجيب للتحولت والتحديات التللي يواجهها قطاع 

التكوين املهني يف بالدنا.

لهللذه الأ�صللباب، بات من ال�صللروري اإعللادة النظر يف 

املنظومة القانونية، املوؤطرة لقطاع التكوين املهني ببالدنا.

من هللذا املنطلق، جاء ن�س القانللون اجلديد يهدف اإىل 

اإعللادة تكييف منظومة التكوين املهني مع متطلبات �صللوق 

العمللل، من خللالل اإدراجلله لرتتيبات ت�صللريعية جديدة، 

ي�صللعى من ورائها لتطوير منط التكوين عن طريق التمهني، 

وحتقيق ا�صللتجابة اأف�صل لحتياجات املوؤ�ص�صة، فيما يخ�س 

املوارد الب�صرية وكذا ا�صتخدام اأمثل للمتخرجني واإدماجهم 

ح�صب رغبتهم يف عامل ال�صغل.
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مناق�صة الن�س على م�صتوى اللجنة

خالل النقا�س الذي دار بني  اأع�صاء اللجنة وال�صيد ممثل 

احلكومة، بح�صور ال�صلليد خليل ماحي، وزير العالقات مع 

الربملان، عرّب اأع�صللاء اللجنة عن اآرائهم اإزاء الن�س اجلديد، 

وطرحللوا جملللة من الأ�صللئلة والن�صللغالت واملالحظات 

حللول الأحللكام التي ت�صللمنها الن�س، كما ا�صللتمعوا اإىل 

ردود ال�صلليد ممثل احلكومة على جممل تدخالتهم، والتي 

تلخ�صت فيما يلي:

فيما يخ�س متديد ال�صللن الأق�صللى لاللتحاق بالتكوين 

عن طريق التمهني واملحدد بل 35 �صنة، اأو�صح ال�صيد الوزير 

اأن الوزارة اقرتحت يف الن�صخة الأوىل لن�س م�صروع القانون 

املتعلق بالتمهني، متديد ال�صن الأق�صى لاللتحاق بالتمهني 

من 25 �صنة اإىل 30 �صنة.

لكللن بعللد اجتمللاع جمل�للس الللوزراء املنعقللد يللوم  

2013/12/30، تقرر متديد ال�صللن الأق�صللى اإىل 35 �صنة، 
بطلب من رئي�س اجلمهورية، نظرا لرتفاع ن�صبة البطالة لدى 

فئة ال�صباب الذين يرتاوح �صنهم من 20 �صنة اإىل 30 �صنة، 

وهذا لتمكينهم من احل�صللول على تاأهيالت مهنية ت�صمن 

اإدماجهم مهنيا، اأو العمل حل�صباهم اخلا�س.

واأ�صار ال�صيد الوزير اأن ن�س القانون حر�س على ا�صتثناء 

فئة معينة من ذوي الحتياجات اخلا�صللة، وهم الأ�صخا�س 

ذوي الإعاقات اجل�سدية من �سرط حتديد ال�سن الق�سوى.

وفيما يتعلللق بامتداد التكوين على مدى احلياة، اأ�صللار 

ال�صلليد الوزيللر اأنه يتم التكفل بالتكويللن على مدى احلياة  

)ل يراعى فيه �س��رط ال�س��ن الأق�سى لاللتحاق بالتمهن( 

من خالل الأمناط الآتية: 

ل التكوين احل�صوري،

ل التكوين عن بعد،

ل التكويللن عن طريللق الأجهزة اخلا�صللة )تكوين املراأة 

املاكثة يف البيت، التكوين يف الو�صط الريفي(.

وبخ�صللو�س الإجللراءات العمليللة املتخللذة لرتقية منط 

التكوين عن طريق التمهني، اأو�صللح ال�صلليد ممثل احلكومة 

اأنه مت اتخاذ اإجراءات عديدة منها: 

ل اإعللادة النظر يف بع�س التدابري الت�صللريعية املن�صللو�س 

عليهللا يف القانللون رقم 81-07، املوؤرخ يف 24 �صللعبان عام 

27 يونيو �صللنة 1981، املتعلللق بالتمهني،  املوافللق   1401
املعدل واملتمم.

ل اإن�صللاء ال�صللندوق الوطني لرتقية التمهللني والتكوين 

.)FNAC(  املتوا�صل

ل تاأ�صللي�س تعوي�س علللى التاأطري البيداغوجي ل�صللالح 

معلمي التمهني واملعلمني احلرفيني.

ل و�صللع حيللز التنفيذ مراكز تن�صلليط التمهللني املحلي  

.)CAAL(

ل اإخ�صللاع التمهللني للتقييللم واملراقبللة البيداغوجيللة، 

امل�صللمونة من طرف �صلللك التفتي�للس البيداغوجي، التابع 

لالإدارة املكلفة بالتكوين املهني.

وعللن الإجللراءات التحفيزيللة التللي ُقدمللت للهيئات 

امل�صللتخدمة لالرتقاء بنمط التكوين املهني، اأ�صللار ال�صلليد 

الوزير اأنه مت اإعفاء هذه الأخرية من دفع الر�صم على التمهني 

با�صللتقبال املمتهنني، مع �صللمان  )1%( مقابللل تكفلهللا 

تكويللن معلمي التمهني من قبل املعاهللد اجلهوية للتكوين 

والتعليم املهنيني التابعة للقطاع.

وفيما يتعلق بالتن�صيق بني �صلك املفت�صني البيداغوجيني 

ومعلمي التمهني واملعلمني احلرفيني، اأو�صللح ال�صلليد ممثل 

احلكومة، اأن التن�صلليق بني هذه الفئات يكون طبقا ملخطط 

التكوين املن�صو�س عليه يف املر�صوم التنفيذي رقم 65-04، 

املوؤرخ يف 01 مار�س 2004، وكذا دفرت التمهني.

وب�صللاأن الإجللراءات املتخللذة حلماية املمتهن، اأو�صللح 

ال�صلليد الوزير اأن عملية التن�صلليق بني خمتلف الأ�صللالك 

ال�صللالف ذكرها، تعترب يف حد ذاتهللا حماية للممتهن اأثناء 

متابعته البيداغوجية، و�صتتوىل الن�صو�س التنظيمية اخلا�صة 

بن�س القانون حمل الدرا�صة والتي �صت�صدر لحقا التف�صيل 

يف هذا املو�صوع.

عللالوة على ذلللك، هناك �صللمانات منحها للله القانون 

رقللم  90-03، املللوؤرخ يف 10 رجللب عللام 1410 املوافق 

مبفت�صية  املتعلق  واملتمم،  املعدل   ،1990 �صللنة   فرباير   06
العمللل، والقانون رقم  88-07، املوؤرخ يف 7 جمادى الثانية 

عام 1408 املوافق 26 يناير �صللنة  1988، واملتعلق بالوقاية 

ال�صحية والأمن وطب العمل املعدل واملتمم، وكذا القانون 

رقم90-11، املوؤرخ يف 26 رم�صان عام 1410 املوافق 21 

اأفريل �صنة  1990، واملتعلق بعالقات العمل.

ويف الأخللري، اأكللد ال�صلليد الوزيللر اأن الللوزارة ب�صللدد 

التح�صري لعقد جل�صات وطنية للتمهني نهاية ال�صنة اجلارية، 

�صتخ�صلل�س لعر�س ال�صرتاتيجية اجلديدة للقطاع والهادفة 
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اإىل اإعطاء مكانة للتمهني يف ال�صرتاتيجية الوطنية للتنمية، 

يف اإطللار املخطط اخلما�صللي 2015-2019، واأ�صللار اإىل اأن 

الأبواب مفتوحة للجميع للم�صاركة والإثراء.

اخلال�صة

اإ�صتجابة ملتطلبات ال�صاحة املهنية وما تفر�صه التحولت 

القت�صللادية ال�صللتثمارية، ومتا�صلليا مع التغيريات ال�صريعة 

التي ي�صجلها جمال التكوين،

جاء ن�س القانون املعللدل واملتمم للقانون رقم  07-81، 

املللوؤرخ يف 24 �صللعبان عللام 1401 املوافق 27 يونيو �صللنة 

1981، املتعلللق بالتمهني، املعدل واملتمم، بغر�س اإ�صللالح 
وتعزيز منط التكوين عن طريللق التمهني، والتعريف باأهمية 

اللجللوء اإليه، وذلك ا�صللتجابة حلاجات �صللوق العمل، من 

خالل توظيللف حاملي ال�صللهادات واإدماجهللم مهنيا، مع 

تكري�للس مبداإ امل�صللاواة يف فر�س اللتحللاق بالتكوين عن 

طريق التمهني بالن�صللبة لل�صللباب من اجلن�صللني دون متييز، 

وتثمني وظيفتللي املعلم املكون، واملعلللم املهني، اإىل جانب 

اإن�صاء منظومة للتقومي التقني والبيداغوجي.

 ذلكم، �صلليدي رئي�س جمل�س الأمة املحرتم، زميالتي، 

زمالئي اأع�صللاء جمل�س الأمة املوقر، هللو التقرير التمهيدي 

الذي اأعدته جلنة الرتبية والتكوين والتعليم العايل والبحث 

العلمي وال�صوؤون الدينية، حول ن�س القانون املعدل واملتمم 

للقانللون رقللم 81-07، املللوؤرخ يف 24 �صللعبان عام 1401 

بالتمهني، املعدل  املتعلللق  املوافللق 27 يونيو �صللنة 1981، 

واملتمم، املعرو�س عليكم للمناق�صة، و�صكرا.  

ال�س��يد الرئي���ص: �صللكرا لل�صلليد مقرر اللجنة املخت�صة 

على قراءته التقرير التمهيدي الذي اأعدته اللجنة، وال�صكر 

مو�صللول لأع�صللائها على اإعدادهم لهذا التقرير، و�صهرهم 

علللى تقدمي امل�صللروع؛ ننتقل الآن اإىل �صللماع الراغبني يف 

التدخل.

امل�صجل الأول يف هذه القائمة هوال�صيد �صالح دراجي.

ال�س��يد �س��الح دراجي: �صكرا �صلليدي الرئي�س؛ ب�صم 

اهلل الرحملن الرحيم وال�صللالة وال�صالم على خري النبيني 

واملر�صلني، ومن تبعهم باإح�صان اإىل يوم الدين.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير التكوين والتعليم املهنيني املحرتم،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صللالم عليكللم ورحمللة اهلل تعاىل وبركاتلله، تقبل اهلل 

�صيام اجلميع.

اأول، اأود اأن اأ�صللكر ال�صلليد الوزير والطاقم الذي �صللهر 

علللى تقدمي ن�س هذا القانون، املهم جدا يف كل املجتمعات 

املتح�صللرة، األ وهو ن�س القانون املتعلللق بالتمهني، املعدل 

واملتمم.

الن�س املقللرتح مهم جدا، نظرا ملختلللف الأحكام التي 

جاء بهللا  وخمتلف  التعديالت التللي اأدخلت عليه، وهذا 

�صللروري جدا، نظرا للتحولت التي يعرفها عامل ال�صللغل 

على كل امل�صتويات.

اإذن، كمربني، بيداغوجيني، اإداريني اأو اأولياء، كلنا نتفق 

اأن كل تكوين مقرتح على اأبنائنا، لبد ومن ال�صللروري اأن 

يكللون متكيفا مع احتياجللات ومتطلبات الوطللن وحقيقة 

الو�صللعية الجتماعيللة والقت�صللادية وذا معايللري دوليللة، 

والهدف املن�صود هو توفري يد عاملة موؤهلة واإدماجها يف عامل 

ال�صغل.

�صحيح اأن الدولة اجلزائرية قد و�صعت اإمكانيات �صخمة 

جللدا لهذا القطاع احل�صللا�س، لكللن ميكننللا اأن نالحظ اأن 

الأهداف تبقى غري حمققة يف بع�س التخ�ص�صات، ل�صيما 

يف قطاع البناء وقطاع ال�صياحة.

ال�صيد الوزير،

األ تللرون اأن هناك نوعا من الف�صللل يف حتقيق الأهداف 

امل�صللطرة يف هللذا القطاع، وخا�صللة يف التخ�ص�صللات التي 

ا�س،  ذكرتها �صابقا، اأي كل ما هو متعلق بتكوين البّناء، اجل�صّ

ا�س، املر�صد ال�صياحي؟ احلّداد، الر�صّ

�صيدي الوزير،

هل فكرمت يف ا�صرتاتيجية فّعالة، لتلبية النق�س الكبري يف 

اليد العاملة يف قطاع البناء والت�صييد؟

هللل فكرمت يف كيفيللة ا�صللتقطاب اأكرب عدد مللن اأبنائنا 

وبناتنا، اأقول بناتنا مل ل؟ يف هذه التخ�ص�صات، اأنا مع فكرة 

اأن البنات اجلزائريات ميكن اأن متار�صللن مهنة الكهربائي يف 

للا�س ومل ل بّناء؟ كما هو احلال يف  ميللدان الكهرباء اأو ر�صّ

كل بلدان العامل وهذا ما �صي�صللغل بللال الذكور، يجب اأن 

يكون هناك تناف�س.
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األ ترون ل  ال�صيد الوزير ل اأنه حان الوقت ومن ال�صروري 

اإعادة النظر يف كيفية ت�صللويق  هذه التخ�ص�صات؟ من دون 

�صللك  هذا �صي�صهل حتقيق برنامج فخامة رئي�س اجلمهورية، 

املجاهد عبللد العزيللز بوتفليقة، حفظه اهلل، ذلللك الربنامج 

اخلا�س باإجناز ال�صكنات املربجمة يف اخلم�س �صنوات املقبلة.

كذلك مللاذا فعلتم لتغيللري الذهنيات، �صللواء ذهنيات 

ال�صللباب اأو الأوليللاء، لإعادة العتبار لهللذه املهن؟ يجب 

ا�س، الكهربائي، احلّداد. تطوير هذه احلرف، البّناء، الر�صّ

األ تللرون ل �صلليدي الوزير ل اأنلله لو اأعيد النظر ب�صللورة 

حقيقية ومو�صللوعية يف منح املمتهنني يف هذا التخ�صلل�س، 

لكان لدينللا اكتفاء يف اليد العاملة املوؤهلة، التي اأ�صللبحت 

اليوم نادرة يف �صوق العمل؟

اإن منحللة 500 دج اأو 1000 دج، ملتمهللن يف البنللاء           

اأو احلديد، اأظن اأنها ل ت�صمن ول تغني من جوع.

اأنا اأقرتح اأن تكون على الأقل 10000 دج لهذه الفئة. 

�صيدي الوزير،

يجللب ال�صللتثمار يف هللذا امليدان. يف زمللن قريب كنا 

نتكلم عن نللدرة بع�س املواد الغذائيللة، كالزيت واحلليب، 

واليوم بكل �صراحة، كل املجتمع يتطرق اإىل ندرة البنائني، 

�صواء كانوا مقاولني اأو وزارة ال�صكن اأو حتى اخلوا�س.

اإذا بحثت عن بّناء يف الوقت الراهن لن جتده، �صدقوين 

اأنه من ال�صللهل احل�صللول على موعد من اأجل �صكانري يف 

اأيامنا هذه اأو موعد لالأ�صللعة اأو العللالج الكيميائي، عو�س 

موعد مع بّناء، هذا غري طبيعي!

�صيدي الوزير،

من امل�صوؤول عن هذا املنطق؟

�صيدي الوزير،

تتفقون معي اأن ا�صللتقطاب وتكوين عدد كبري من هذه 

اليد العاملة، �صيوؤدي اإىل تقلي�س ن�صبة البطالة عند ال�صباب، 

وكذلك نتجنب اللجوء ل�صللترياد اليد العاملة من اخلارج، 

اآ�صلليا، اإفريقيا وحتى اأوروبا، كما هو احلال اليوم، مما �صيوؤدي 

بدفع عجلة التنمية للوطن.

ال�صيد الوزير،

اأخللريا، ما هو عدد البّنائني املكونللني من طرق قطاعكم 

يف كل �صللنة؟ وبلغللة الأرقام مللا هعو العجز الللذي تعاين 

منلله بالدنا لتلبية حاجيات ال�صللوق اجلزائرية من هذه اليد 

العاملة؟ ومتى �صنتخل�س نهائيا من اليد العاملة الأجنبية؟

�صكرا لكم وال�صللالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته، 

ونطلللب من اهلل عز وجل اأن يوفقنللا جميعا يف خدمة وطننا 

العزيز.

ال�س��يد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد �صللالح دراجي؛ الكلمة 

الآن لل�صيد العمري لكحل.

ال�س��يد العمري لكحل: �صكرا �صلليدي الرئي�س؛ ب�صم 

اهلل الرحملن الرحيم و�صل اللهم و�صلم على �صيدنا حممد، 

النبي الكرمي.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير التكوين والتعليم املهنيني الفا�صل،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأ�صرة الإعالم،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س املوقر،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته، ورم�صان كرمي 

للجميع.

يف البداية، اأتوجه بال�صللكر اجلزيللل ملعايل وزير التكوين 

والتعليللم املهنيللني، علللى العر�للس املقللدم لنللا قبل حني 

واملت�صمن م�صروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 81 ل 07، 

املللوؤرخ يف 24 �صللعبان 1401 املوافق لللل 27 يونيو 1981، 

املتعلق بالتهمني، املعدل واملتمم.

اأي�صللا ال�صكر مو�صللول لأع�صللاء اللجنة املخت�صة على 

التقرير الذي تاله علينا مقررها.

ال�صيد الرئي�س املحرتم،

ل يختلللف اثنللان يف اأن التكوين والتمهللني يعتربان من 

ال�صللتثمارات غري املاديللة، فهو جزء مهم من مهللام التاأهيل، 

نتيجللة ملكانة اليللد العاملة وتطويرها يف املوؤ�ص�صللات للرفع من 

التناف�صللية، فتكييللف نظام التعليللم مع احتياجات ال�صللوق 

وامل�صللتجدات اجلديدة �صللرورة ملحة، لأنهللا اإحدى الدعائم 

الأ�صا�صللية لتطوير القدرة التناف�صللية وتهيئة املحيط الداخلي 

واخلارجي للمناف�صة، واأن التنمية عملية اجتماعية �صاملة، من 

حيث مو�صوعها وو�صائلها، فاملجتمع ي�صهم فيه بكل موؤ�ص�صاته، 

ل�صيما موؤ�ص�صاته التعليمية والتكوينية والتجارية والإعالمية.

فالتكوين ي�صللهم يف عمليللة التنمية عن طريق تو�صلليع 

قاعدة التعليم، وتوفري فر�صللة لأكرب عدد ممكن من الراغبني 

فيه، كما يوؤدي اإىل رفع كفاءة الفرد وحت�صني م�صتواه املهني، 
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ويتطلللب ذلك تعدد اأنللواع التكوين ووجهاتلله والنظر اإليه 

على اأنه عملية م�صللتمرة ومت�صلة طوال حياة الفرد، لتزويده 

باملهارات املتجددة.

ال�صيد الرئي�س املحرتم،

معايل الوزير الفا�صل،

من خالل ما �صللبق، جند اأن قطاع التكوين املهني يحتل 

جللزءا يف معادلة التنميللة  الوطنية، غللري اأن املالحظ على 

م�صللتوى عن�صر ال�صللباب، عدم الإقبال بال�صللورة املر�صية 

علللى التكوين مبختلللف اأمناطه، بالرغم من اأنلله يعود بفائدة 

كبرية، �صللواء على امل�صللتوى الفردي اأو الجتماعي، حتى 

واإن التحللق هللوؤلء ال�صللباب مبراكللز التكوين، جند ن�صللبة 

منهللم تتخلى عللن التكوين يف منت�صللف الطريللق، وهذه 

الظاهرة تقودنا حتما اإىل طرح جملة من الت�صللاوؤلت حول 

الأ�صباب احلقيقية التي جتعل الإقبال على التكوين يرتاجع                   

اأو العزوف عنه.

فهللل يعللود ذلللك اإىل طبيعللة الإعللالم والتح�صللي�س  

املمار�س مللن طرف قطاع التكوين املهنللي حول املوؤهالت 

واملهن املتوفرة على م�صتوى املراكز؟ اأي نق�س املعلومة لدى 

ال�صباب حول عرو�س التكوين، وكذلك الآفاق امل�صتقبلية 

التللي تفتحهللا ال�صللهادة املهنية لهللذه الفئللة اأم اإىل النظرة 

الدنيويللة غري ال�صللليمة لهذا القطاع، بحيث تعترب الأ�صللرة 

التحللاق اأبنائها بالتكوين حال للف�صللل املدر�صللي، وبالتايل      

ل يوؤدي اإىل تبوء املكانة الجتماعية الالزمة.

وقد يكون هذا الرتاجع مرده اإىل طبيعة اجتاهات ال�صباب 

الذي اأ�صللبح يف�صللل ممار�صة الن�صللاطات احلرة، كون �صوق 

العمل اأ�صللبح يوظف بطريقة فو�صوية، دون مراعاة التكوين 

العلمللي والتاأهيللل املهني، وقللد يكون التخلللي، يف بع�س 

الأحيللان، اإىل عدم ر�صللا املتكونني بنوعيللة التكوين الذي 

يتلقونة يف املراكز والذي ل ي�صتجيب لرغباتهم وطموحاتهم 

املهنية، لكون الكفاءة واملهارات التي اكت�صبوها غري مطلوبة 

يف �صوق العمل.

واأمام كل هذه الإ�صكالت يتحتم علينا املبادرة لالإجابة 

عليها وتدارك النقائ�س املوجودة على م�صتوى القطاع، كون 

الدولة تنفق اأموال طائلة ل�صللالح هذا القطاع ال�صللتثماري 

الكبري.

ال�صيد الرئي�س املحرتم،

لعللل اأ�صللباب عزوف ال�صللباب عللن اللتحللاق مبراكز 

التكوين املهني يف نظري هي:

1 - قلة الوعي الجتماعي عند الأ�صر يف توجيه اأبنائها 
للح�صللول على موؤهل مهنللي، حيث ل تفكر هذه الأ�صللر 

اأ�صللال يف هذا التوجه، اإل بعد اأن ير�صللب اأبناوؤها اأو يف�صلوا 

يف اختيار وجهة يرونها �صائبة.

اإنت�صار �صوق العمل املوازي، حيث يعرف ال�صباب   -  2
املادة والربح ال�صللهل وال�صللريع، وبالتايل يللرى يف التكوين 

م�صلليعة للوقت اأمام هذه املغريات املادية، خا�صة واأنها دعم 

مبا�صر ملداخيل الأ�صر يف كثري من الأحيان.

يرى  للمجتمع، حيث  النمطية اخلاطئللة  ال�صللورة   - 3
معظللم النا�س الكبار، ومنهم ال�صللبان وحتى بع�س اأ�صللباه 

النخبللة، اأن التكوين املهني مطية للبطالة املقنعة والف�صللل 

املحتوم، وخري دليل على ذلك قولهم: ماذا فعل املتكّونون«؟ 

على �صللاكلة قولهم: »ماذا فعل املتدر�صللون«؟ خا�صة واأنهم 

يرون اأمللام اأعينهم كثريا من الناجحني مل يحرتموا اأ�صللال 

هذا امل�صللار الدرا�صي والتكويني؛ وبالتايل ي�صعب المتناع 

من وجهة النظر ال�صللحيحة، لأن ال�صللواب يف راأي العوام    

ما يرونه يف الواقع.

ال�صبانية يف  4 - نق�س دور املجتمع املدين واجلمعيات 
التح�صي�س باأهمية احل�صول على موؤهل مهني.

اإذ كيف جند الكثري من اجلمعيات ل ت�صللاهم يف عملية 

التح�س��ي�ض والتوعية، لإقبال ال�س��باب على خمتلف اأمناط 

التكوين؟

التكويللن، عن هللذا النوع  اأثنللاء فللرتة  التخلللي   - 5
من التكوين والذي بدوره يف�صللر باأ�صللباب كثرية ومتعددة 

امل�صادر، ميكن اإيجازها فيما يلي:

- عدم وجود م�صللروع مهني لدى طالبي التكوين على 

تربيللة الختيارات، ولتف�صللري ذلك اأن اأبناءهم مل ين�صللوؤوا 

على مبداإ حرية وح�صللن الختيللار الذي يرتك قراراتهم يف 

غالللب الأحيان مبنية على الأهواء وال�صللدف اأو حتى اآراء 

الآخريللن؛ وبالتايل يعجللزون عن تقرير امل�صللري والختيار 

ال�صائب ويرتاجعون عنه يف اأقرب فر�صة تتاح لهم.

- نق�س التاأطري البيداغوجي، من خالل معاينتنا لبع�س 

النمللاذج يف هللذا القطاع، ن�صللجل هناك نللدرة حقيقية يف 

التاأطري، ل�صلليما يف تخ�ص�صللات احلرف اليدويللة وانعدام 

املوؤطر املوؤهل، لذلك يتم اللجوء اإىل توظيف املهنيني ب�صفة 

موؤقتة، وهذه  الفئة ل تتوفر على تاأهيل بيداغوجي مالئم.
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ال�صيد الرئي�س املحرتم،

�صيدي الوزير الفا�صل،

وللتغلب على هذا النق�س امل�صللجل، فقللد قام القطاع 

بتطويللر 40 برناجما يف اإطار الهند�صللة البيداغوجية لتطوير 

التمهللني، وفقا للمقايي�للس العاملية، كون التجربللة الأملانية 

اأثبتللت جناعتها وحققت نتائج اإيجابيللة يف ميدان التكوين 

عللن طريق التمهللني، واأن هذه التجربة �صللمحت بتكوين 

4000 مكللون، وهي اخلطللوة التي تندرج يف اإطللار تاأهيل 
املوارد الب�صللرية، ق�صد تاأطري املرتب�صللني خريجي التكوين 

املهنللي الذين يتمتعون مبهارات بنف�س املقايي�س العاملية، اإذ 

نثمن ل ال�صلليد الرئي�س، ال�صيد الوزير ل هذه اخلطوة احل�صنة 

ونتمنى اأن تتو�صللع ب�صورة �صاملة، ق�صد الق�صاء نهائيا على 

هذا ال�صعف امل�صجل، ويكون مع نف�س البلد، مادامت اأملانيا 

رائللدة يف هذا املجال، كمللا جاء يف املادة 19 مكرر املعدلة، 

الفقرة 2، بغية ا�صللتقطاب عدد اأكرب ممكن من ال�صللباب يف 

التكوين عن طريق التمهني وتلبية حاجيات �صللوق العمل 

باليد العاملة املوؤهلة.

مللن جهة اأخرى، نثمن ما جاء يف م�صللروع هذا القانون 

املعدل واملتمم، ل �صلليما املادة 12 واملت�صللمنة رفع ال�صللن 

اإىل 35 �صللنة، هذه ال�صن ل �صك اأنها �صتمنح فر�صة اأخرى 

قد �صللاعت من طرف ال�صللخ�س الذي باإمكانه تعوي�صللها 

واحل�صول على مهنة توؤهله لولوج عامل ال�صغل الذي يعاين 

هو الآخر من نق�س كبري.

ال�صيد الرئي�س،

ال�صيد الوزير،

مللن منطلق اأن التمهني هو منط التكوين الذي ي�صللهل 

خو�للس عامل ال�صللغل ب�صللهولة، لأن معظللم مراحل فرتة 

التمهللني تتللم باملوؤ�ص�صللات القت�صللادية؛ وعليلله، ميكللن 

لالأ�صللخا�س الذين جتاوزوا �صن الثالثني �صللنة اأن يدخلوا 

اأ�صللحاب  عللامل التمهللني، ونف�للس الأمللر لالأ�صللخا�س 

الحتياجات اخلا�صللة الذي يبقى جمال التمهني بالن�صبة 

اإليهم مفتوحا، مع اإلغاء فارق ال�صن.

ال�صيد الرئي�س املحرتم،

ال�صيد معايل الوزير الفا�صل،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

من هذا املنرب، اأحيي واأثمن املبادرة التي قامت بها وزارة 

التكويللن والتعليم املهنيللني، يف اإطار اتفاقية ال�صللراكة مع 

�صللركة )TOYOTA( والتي تقت�صي تكوين ترب�صي، تقني   

يف فرع ميكانيك ال�صيارات لطالب معهد التكوين والتعليم 

املهنيللني، عرب خمتلف وليات الوطللن، تكوين تطبيقي يف 

ميكانيك ال�صلليارات، ل�صلليما ما تعلللق بالتكنولوجيات 

احلديثللة، التي بات يعتمدها ال�صللانع الأملللاين، منها تقنية  

)HYBRIDE( وتكنولوجية �صيارات البيئة على اأمل توفري 

عمالة خمت�صللة للعالمة اليابانية )TOYOTA( لزبائنها يف 

اجلزائر، وكانت موؤ�ص�صللة )TOYOTA( كّونت 52 مرتب�صا 

يف خمتلف معاهد التكوين ذات �صلة مبيكانيك ال�صيارات، 

25% منهم مت توظيفهم مبا�صرة مبختلف م�صالح ال�صيارات، 
نف�للس الكالم يقال عللن �صللركة )SAMSUNG( الكورية 

املنتجة للمواد الكهرومنزلية ملدينة �صطيف يف �صنة 2008، 

عندمللا متت ال�صللراكة بللني قطللاع التكوين املهنللي وهذه 

ال�صركة التي قامت بتوظيف طالب معاهد التكوين املهني 

مبا�صرة بعد تكوينهم، ال�صلليء الذي لقي ا�صتح�صانا كبريا 

يف جميع الأو�ساط، خا�س��ة الجتماعية منها، وقد اأ�سرفتم 

عليها ل �صلليدي الوزير ل عندما كنتم واليا على م�صتوى هذه 

الولية.

ال�صيد الرئي�س املحرتم،

ال�صيد معايل الوزير الفا�صل،

من خالل ما �صبق، ارتاأيت اأن اأديل ببع�س املالحظات 

والتو�صيات:

اأن �صللوق البناء والأ�صغال العمومية يعاين من  1 - مبا 
نق�للس فادح يف اليللد العاملة، اأرى اأنه من ال�صللروري منح 

حتفيزات لل�صبان، ق�صد ترغيبهم لاللتحاق مبراكز التكوين 

املهني، مثلما تف�صل به ال�صيد دراجي �صالح.

2 - تفعيللل مهللام اجلماعللات املحلية، للقيللام بدورها 
التنظيمي يف جمال التكوين.

3 - التن�صيق بني وزارة الرتبية ووزارة التكوين والتعليم 
املهنيني، باإ�صناد مهمة اأ�صتاذ نف�صاين، ملرافقة التالميذ منذ 

الطور البتدائي وتوجيههم بطريقة علمية وتربوية.

4 - توفللري الظللروف والإمكانات ال�صللرورية الالزمة 
ملتابعة املرتب�صني.

التن�صلليق بني كافة الأطراف، بتف�صيل املتخرجني   - 5
مللن املراكللز واملعاهد، لاللتحللاق مبنا�صللب العمل وتقدمي 

ال�صتفادة من قرو�س التدعيم.

6 - العمللل علللى تو�صلليع اتفاقيللات ال�صللراكة بللني 



30

الدورة الربيعية 2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 05

الأحد 22 رم�سان 1435                                   امل�افق 20 ج�يلية 2014

املوؤ�ص�صات ال�صناعية، لتكوين طللالب املعاهد، باكت�صاب 

املهللارات العلمية واإدماجهم �صمن هذه املوؤ�ص�صات، مثلما 

اأ�صرنا اإليه �صابقا.

للعمل على حت�صللني  املحلية  اجلمعيات  تن�صلليط   -  7
وتوعية ال�صللباب الفا�صلني يف الدرا�صللة، لاللتحاق مبراكز 

ومعاهد التكوين املهني.

�صيدي الرئي�س املحرتم،

اإن هللذا القطللاع احل�صللا�س الللذي ناأمللل اأن يكون يف 

امل�صللتوى الذي ينتظره كل واحد منا، وما دام على راأ�صلله 

رجل ا�صللمه بللدوي نللور الدين، �صللتتحقق هللذه الآمال             

ل حمالة، وباإمكانه اإزالة كل العقبات املعرت�صللة، بف�صللل 

كفاءته وحنكته وعبقريته، وقد مل�صنا فيه خ�صال كثرية عن 

قرب، وما من مهمة اأوكلت له اإل وكانت نتائجها جد ممتازة.

�صيدي الرئي�س املحرتم،

ال�صيد معايل وزير التكوين والتعليم املهنيني،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي الف�صليات، زمالئي الأفا�صل.

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

هذه هي كلمتي املتوا�صللعة، اأردت اأن اأثري بها م�صروع 

هذا القانون.

يف اخلتللام، اأ�صللكركم علللى كللرم الإ�صللغاء، وتقبل اهلل 

�صيامكم وقيامكم، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد العمري لكحل؛ الكلمة 

الآن لل�صيد الطاهر كليل.

ال�سيد الطاهر كليل: �صللكرا لل�صيد الرئي�س؛ بعد ب�صم 

اهلل الرحملللن الرحيم وال�صللالة وال�صللالم على اأ�صللرف 

املر�صلني؛

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير التكوين والتعليم املهنيني املحرتم،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يف البداية، اأتقدم بالت�صكرات اإىل جلنة الرتبية والتكوين 

والتعليللم العايل والبحث العلمي وال�صللوؤون الدينية، على 

اإعداد هذا التقرير التمهيدي، والذي اأتى ببع�س الإجابات 

الدقيقة واأي�صا بالتو�صيحات فيما يخ�س هذا القانون.

كما اأنوه باملجهللودات املبذولة من طرف اإطارات وزارة 

التكويللن والتعليللم املهنيني، لتقدمي هذا امل�صللروع املتعلق 

بالتمهني. 

يعللد القانون املتعلق بالتمهللني تكملة ملنظومة التكوين 

ب�صللفة عامللة، وي�صللتجيب حلاجيللات املوؤ�ص�صللات فيمللا 

يخ�س املوارد الب�صللرية واملالءمة بني التكوين والت�صغيل،                  

اأو الإدماج املهني.

اإن تاأهيللل اليد العاملة �صللروري للموؤ�ص�صللات الوطنية 

التي هي مدعوة للم�صللاهمة يف اإجناز م�صللاريع التنمية عرب 

الندماج يف منظومة ال�صغل.

القانللون يف عمومه، يهدف اإىل تعوي�س النق�س يف اليد 

العاملة وتو�صيعه اإىل كل الفئات العمرية، من خالل متديد 

ال�صللن اإىل 35 �صللنة وخلق اإطار تنظيمي ملعلمي التمهني 

واحلللرف، وهللذا ما ي�صللجع املهنيللني لالن�صللمام اإىل هذا 

ال�صلك.

�صيدي الرئي�س،

لقللد لحظنا جميعا اأن اجلزائر تعاين من نق�س يف اليد 

العاملة، وهذا ما اأّثر �صلللبا على وترية الإجناز يف العديد من 

امل�صاريع ول �صيما ال�صللكنية منها، حيث جلاأنا اإىل ا�صترياد 

اليد العاملة الأجنبية، ول �صلليما ال�صللينية منها يف بع�س 

املجالت، وهذا ب�صللبب عدم حتكم احلرفيللني واملمتهنني 

اجلزائريللني يف اأ�صللاليب التقنيللات اجلديللدة، ولهللذا من 

ال�صللروري اليوم تدعيم هذا النوع مللن التقومي، من اأجل 

تاأهليه يف عامل ال�صغل.

كما يجب اأي�صللا ربط القطاع باملوؤ�ص�صللات القت�صادية 

عن طريق عالقات ال�صللراكة، من اأجللل تلبية احتياجاتها، 

وامل�صللاهمة يف متويل م�صللاريع التمهني، ول�صلليما احلرف 

التقليدية واملهن التقنية، من خالل اإ�صللراك غرف التجارة 

وال�صللناعة يف تاأطري هذه املبللادرات، لدرايتها باحتياجات 

املتعاملني القت�صاديني وخربتها يف هذا النوع من التقومي.

�صيدي الرئي�س،

اإن التمهني يف حقيقة الأمر ل يرتبط بال�صن، لعتماده 

علللى املوهبة واملهللارة، ولكنلله بحاجة اإىل تقومي ع�صللري، 

يتنا�صللب مللع متطلبات الع�صللر واحتياجات املوؤ�ص�صللات 

الوطنية.
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�صيدي الرئي�س،

ال�صيد الوزير املحرتم،

اإن النهو�س  باأي قطاع وتطبيق اأي برنامج، يرتكز اأ�صا�صا 

على العامل الب�صري، ومن هنا لبد من ال�صتثمار يف هذا 

العن�صللر الذي ي�صللاهم بقوة يف حتقيق الأهداف امل�صطرة، 

بال�صللتخدام الأمثل للعن�صر الب�صللري والذي ل ياأتي اإل 

عن طريق التكوين والتمهني واإعادة التمهني.

وبهذا �صلليكون املجرى الأ�صا�صللي للنهو�س بالقت�صاد 

الوطنللي وتاأهيل املوؤ�ص�صللات القت�صللادية، برفع التحدي 

وتاأمني الكتفاء الذاتي وحت�صني اجلودة، ما ي�صمح بدخول 

الأ�صللواق العاملية ورفع ن�صبة الت�صللدير خارج املحروقات، 

خلق ثروة ومنا�صب �صغل جديدة.

�صيدي الرئي�س،

ونحن على اأبواب الن�صمام اإىل املنظمة العاملية للتجارة، 

والرهانللات التي تنتظرنا تتطلب جمهللود جميع القطاعات 

واملوؤ�ص�صات الوطنية اخلا�صة والعامة، لالن�صمام وامل�صاهمة 

يف اجلل�صللات الوطنية اخلا�صللة بالتكوين والتمهني، ملا لها 

من اأهمية.

ونقرتح اأن تكون جل�صللات ولئية تليها جل�صات جهوية 

وتتوج بجل�صات وطنية.

ال�صيد الرئي�س،

ال�صيد الوزير،

ومن هذا املنللرب، اأنّوه بكل املجهللودات والتدابري التي 

اتخللذت منذ تعيينكللم  على هللذا القطاع الهللام، باإبرام 

اتفاقيات مع عللدة قطاعات وموؤ�ص�صللات وطنية، من اأجل 

�صللراكة حقيقيللة، لتكويللن ومتهللني اليد العاملة ح�صللب 

الحتياجات.

�صيدي الرئي�س،

ال�صيد الوزير،

ينبغللي حمايللة املمتهنني مللن ا�صللتغاللهم من طرف 

امل�صللتخدم لأ�صللغال اأخرى غري التمهني الذي جاوؤوا من 

اأجللله، مثل مرافقة اأطفال املدار�س، اقتناء حاجيات املنزل، 

غ�صل �صيارات امل�صتخدم واأبنائه، تنظيف الور�صات... اإلخ.

واحلمايللة تكون عن طريق مفت�صللي القطللاع، وامتحان 

املمتهنني، بح�صور امل�صللتخدم، لتح�صي�صه اأن هناك مراقبة 

ومتابعة للممتهنني.

ويف الأخري، اأمتنى لكم التوفيق يف مهامكم.

�صكرا على ح�صن الإ�صغاء وال�صالم عليكم ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليد الطاهر كليل؛ الكلمة 

الآن لل�صيد ح�صني �صعيدي.

ال�سيد ح�سني �سعيدي: �صكرا.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير التكوين والتعليم املهنيني املحرتم،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

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

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

قبل ال�صللروع يف املداخلة، اأ�صللتاأذن �صيادتكم بتعقيب 

ب�صلليط حول م�صللروع القانون املقدم لنا، ل�صيما املادة 12 

واملادة 27 املعدلة واملتممة للقانون رقم 81 ل 07.

بخ�صو�س املادة 12 والتي تن�س على متديد ال�صن القانونية 

لاللتحاق بالتمهني، هذه املادة التي مددت اإىل 35 �صنة عو�س 

�صنة، تعترب مادة واقرتاحا تاريخيا لهذا القطاع، ملا فيه من   25
فائدة وا�صللتقطاب جمموعة كبرية من ال�صباب وا�صتدراكهم 

لدخولهم عامل التمهني، واأما املادة 27 فتخ�س املراقبة، ولبد 

لها من تدعيم بالن�صو�س، حتى تكون من�صجمة مع القوانني، 

ول �صلليما القانون رقللم 81 ل 07 والقانللون رقم 2000-01، 

لأننا الآن اأ�صبحنا نتعامل مع �صباب يف عمر 35 �صنة، عك�س 

املراهقني والأحداث، الذين حددهم القانون ال�صللابق بل 15 

�صللنة، 16 �صنة، 17 �صنة، لأن القوانني ال�صابقة تدل، وخا�صة 

فيما يخ�للس التزامات امل�صللتخدم يف حالة غيللاب املتمهن، 

يجب على امل�صتخدم اإعالم الويل ال�صرعي وكذلك بالن�صبة 

حليثيات عقد التمهني، ين�س القانون على اأن التمهني يرتبط 

مبهن، ممثال يف وليه ال�صرعي باملوؤ�ص�صة امل�صتخدمة.

يف �صللن 35 �صللنة، ل ن�صللتطيع اأن نتحللدث عن الويل 

ال�صللرعي لهذه الفئة، الويل ال�صرعي نتحدث عنه يف �صن 

17 �صللنة، فلهذا بودي، حتى يكون  16 �صنة،  15 �صللنة، 
الن�صجام يف املنظومة الت�صريعية اخلا�صة بالتكوين املهني، 

اإعادة النظر يف هذا اجلانب، لأننا اأ�صبحنا نتعامل مع �صباب 

يف �صللن 35 �صنة، ولي�س مع ق�صر يف �صن 16 �صنة، والفرق 

هنا �صا�صللع ما بني 15 �صنة و35 �صنة، فبينهما فارق بحوايل 
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20 �صنة، ولهذا يجب �صبط املنظومة الت�صريعية لهذا املجال.
وبعد هذا التعقيب، بودي اأن اأدخل  يف املداخلة فاأقول: 

اإن درا�صللة الو�صع الراهن ل�صللوق العمل يف اجلزائر، بعيدا 

عللن وظائف الدولللة والوظيفة العمومية، يعللاين من نق�س 

فادح يف اليد العاملة، ول �صيما املهن واحلرف.

اإن الغالبية ال�صللاحقة مللن املواطنني الداخلني ل�صللوق 

العمللل، مبختلف موؤهالتهم وقدراتهللم العلمية، تتم مبيزات 

العمل احلكومي، اأدى هللذا اإىل نق�س كبري يف اليد العاملة 

املنتجللة واخلالقة للروة، والتي لها عالقة مبا�صللرة بالإنتاج 

وامل�صللاهمة الإيجابيللة يف الدخل القومي، وهللذا هو جوهر 

التحدي القت�صادي.

اإن اإزالة الختالل الوا�صح بني الوظيفة واملهنة، يعد من 

بني حتديات قطاع التكوين املهني لل�صللنوات القادمة، ولذا 

بات من ال�صروري اإجراء اإ�صالح اقت�صادي، هيكلي، يوؤهل 

وميّكن اجلهاز من التكوين بالكمية والنوعية التي تتما�صللى 

وحاجيات املجتمع اإليهللا، لأجل خلق التوازن املطلوب يف 

�صللوق ال�صللغل، ول ميكن توفري هذا بالقت�صللار دائما على 

القرارات ال�صيا�صية والإجراءات الإدارية.

معايل الوزير،

اإن اليد العاملة ناق�صللة يف عدة قطاعات، منها الأ�صللغال 

العمومية والفالحة وبع�س احلرف واملهن، مما ي�صللكل حتديا 

كبريا للدولة يف جت�صيد م�صاريعها امل�صتقبلية.

اإن التكوين املهني اأ�صللبح ي�صللكل اأحد الرهانات التي 

تعتمللد عليها يف حل عدة اإ�صللكاليات، �صللواء اقت�صللادية 

كانللت اأو اجتماعية،  وهذا طبعا بتكاتللف جميع الأطراف 

واملوؤ�ص�صللات والهيئات، لأننا ب�صللدد ال�صللتثمار يف الطاقة 

الب�صرية، مما يدفعنا اإىل املزيد من العمل واجلهد، لتاأمني هذه 

ال�صللريحة من جمتمعنا، خا�صللة اإذا علمنا اأن اأعمار هوؤلء 

ال�صللباب والأحداث، ترتاوح ما بني 15 �صللنة اإىل 35 �صنة، 

وهذه اأ�صعب املراحل من حياة كل اإن�صان.

معايل الوزير،

اإن مللن بني واجبللات الدولة، حماية هللوؤلء الأحداث 

وال�صباب، بعد ف�صلهم يف املجال الدرا�صي، لتجنيبهم دخول 

عامل ال�صللغل يف �صللن مبكرة، ونق�صللد هنا عامة الأطفال،       

اأو انخراطهللم يف عامل اجلرمية والت�صللرد، لذلك ي�صللتوجب 

على جهاز التكوين املهني اإعادة النظر يف ت�صلليريه، بو�صللع 

اآليللات ومفاهيم حتفز وت�صللجع هوؤلء علللى اللتحاق بهذا 

اجلهاز مبا�صللرة، بعد انقطاعهم عن الدرا�صللة والتقرب اأكر 

منهم، خللالل تواجدهم يف املدار�س والثانويات، ول�صلليما 

الفئة التي مل حتظ بفر�س النجاح، ويكون هذا بالتن�صيق مع 

وزارة الرتبية بطبيعة احلال.

اإن التكفللل باأبنائنا ومرافقتهم وخلق ف�صللاءات تتالءم 

ورغباتهللم املهنية وكللذا حاجيللات املجتمع اإليهللا، ل يتم 

بالطرق القدمية والكال�صلليكية، يجب علللى القائمني على 

اجلهاز اخلروج لهوؤلء ولي�للس انتظارهم يف املكاتب واملراكز 

وتغيريها بطريقة الت�صويق ل�صالح اجلهاز، وهذا حتى نتمكن 

من ا�صللتقطاب اأكرب عدد من الأحداث وال�صللباب، لأجل 

تدريبهللم وتكوينهم يف اخت�صا�صللات وحللرف معينة، قبل 

دخولهم احلياة املهنية.

معايل الوزير،

بالرجوع اإىل العدد امل�صجل من م�صروع القانون املطروح 

اأمامنللا واخلا�س بنمط التكوين عللن طريق التمهني واملقدر 

باأكر من 225000 متمهن يف �صنة 2013، هذا العدد مهم 

وموؤ�صللر اإيجابي، لكن هل كل هوؤلء املتمهنني امت�صللتهم 

�صللوق العمللل، ومت اإدماجهللم يف احليللاة املهنيللة؟ وهللل 

الخت�صا�صللات التي مت تاأهيلهم فيها، فعال احتاجتها �صوق 

العمل وا�صتفادت منها ب�صكل مبا�صر؟ وهل جلهاز التكوين 

املهني الآليات والإمكانيات ملعرفة ذلك؟

ويف ذات ال�صللياق، كيف نف�صللر ل معللايل الوزير ل تلك 

الطلبللات والنللداءات ال�صللادرة عللن اأ�صللحاب  العمل،          

ول�صلليما املقاولني واحلرفيني واأ�صحاب املطاعم واملحالت 

املتخ�ص�صة والور�صللات، من ندرة اليد العاملة املوؤهلة، اأدى 

بهللم الأمر اإىل طلب ال�صلللطات بالرتخي�للس لهم من اأجل 

ا�صللتقدام يد عاملة اأجنبية، لأن اأ�صحاب العمل وامل�صاريع 

ا�صللطدموا بنق�س اليللد العاملة وندرتها يف �صللوق العمل، 

وجهللاز التكوين املهني اأّهل اأكر من 250.000 متمهن يف 

�صنة 2013 فقط؟!

ويف الأخللري، معللايل الوزير، مللع كل ما ذكرنللاه، يبقى 

التمهني للله اأهمية بالغللة من حيث اجلانللب الجتماعي، 

فهو يعمل على حماية القا�صللرين من النحراف، بعد اإنهاء 

مرحلة التعليم الدرا�صللي ل�صللبب ما، ومنح فر�صة احرتاف 

مهنة معينة، يندمج عن طريقها يف املجتمع وي�صللبح عن�صرا 

فعال ومنتجا، اإ�صللافة اإىل حمايته من ال�صللتغالل و�صللوق 

العمالة من طرف اأ�صحاب العمل.
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اأمللا مللن اجلانب القت�صللادي، يتللم تزويد املوؤ�ص�صللات 

امل�صتخدمة بعنا�صر موؤهلة ومتخ�ص�صة، بحكم اطالعها على 

طبيعة العمل يف املوؤ�ص�صات، مما ي�صمح بامل�صاهمة يف تنميتها 

ورفع اإنتاجها، خا�صللة واأن �صيا�صللة الت�صنيع احلديثة، بفعل 

التطللور التقنللي والتكنولوجي، تدفع اأ�صللحاب العمل اإىل 

التخلي عن اليد العاملة غري املوؤهلة.

�صكرا على كرم الإ�صللغاء، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد ح�صني �صعيدي؛ الكلمة 

الآن لل�صيد مو�صى متدرتازة.

ال�سي��د م��سى متدرتازة: �صللكرا �صلليدي الرئي�س؛ بعد 

ب�صم اهلل الرحملن الرحيم؛

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة،

ال�صادة الوزراء،

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

اأ�صرة الإعالم،

�صالم اهلل عليكم، اأزول فالون.

اإن م�صللاألة التاأمل والتمعن ال�صللامل يف ق�صية التكوين 

املهني والتمهني، هذا القطاع املتميز بال�صرتاتيجية امل�صتمدة 

اأ�صا�صللا من تاأثرياته على اإنتاجية العمللل ومردوديته، وكذا 

على الإنتاج بحد ذاته، عالوة على كونه قطاعا ناقال ملعارف 

واآليللات اإتقللان التكنولوجيا، يبقى يف الوقللت الراهن اأمرا 

�صللروريا وحتميا؛ لقد تبني اأن فكرة تنمية وتطوير التكوين 

التقني يف الهياكل واملن�صللاآت التقليدية الكال�صلليكية، مل 

يعللد يف مقدورهللا اأن توافللق اأو تواكب الو�صللعية اجلديدة 

وزاد ا�صللتمرار الفوارق الجتماعية وال�صعي وراء �صهادات 

التعليللم العللام ذات الدرجللات العليللا، من حللدة الطابع 

النتقائللي للدرا�صللات، كمللا اجنر عن ذلك تقييد وح�صللر 

تاأثريات التحول الدميقراطي املطلوب.

يف حللني، يجللب اأن تتم وتبنى عمليللة النتقاء املوحدة 

واملقننة واملمار�صللة علللى نظام التكوين العام، على اأ�صلل�س 

معايللري ومقايي�للس مدر�صللية بحتللة، اأي بعيللدا عن جمال 

الكفاءات واملهارات العملية.

�صيدي الرئي�س،

�صيدي الوزير،

يبللدو اأن عالقللة الرتابللط والتللالزم املوجللودة بني كل 

مللن خماطر البطالللة ونوعية التكوين املهنللي والتمهني، قد 

اأ�صللبحت بديهيللة اأكر فاأكر، مبللا اأن الرتبية ترمي اأ�صا�صللا 

اإىل حت�صللري فعللال للخو�للس يف احليللاة العملية، فللاإن بذل 

جمهللودات جدية خالل املراحللل التي ت�صللبقها، وهو اأمر 

�صللروري، وحت�صللني التكوين القاعدي العام الذي ي�صمل 

اآليتي التكيف والتنويع، �صي�صللبح بدوره اأحد الن�صغالت 

الرئي�صية التي يجب الهتمام بها.

�صيدي الرئي�س،

�صيدي الوزير،

اإن م�صاألة  التطوير وحت�صللني التكوين التقني والتمهني، 

تتمحور يف نظرنا حول اأربعة جمالت:

1 - رفع قدرات ال�صللتقبال، ق�صد تلبية وتغطية الطلب 
الجتماعللي املتزايد والت�صللدي لآفة البطالة املتف�صللية يف 

اأو�ساط ال�سباب.

التي يعرفها  التطللورات  التكوينللات مع  2 - تكييللف 
�صللوق ال�صللغل والتكنولوجيا، مما ي�صللتوجب خلق  مناهج 

وتكوينات جديدة وم�صتحدثة.

التكوين  اإطالة مدة  التاأهيالت، مع  3 - تقييم م�صتوى 
املهني والتمهني الأ�صلية.

4 - اإقامللة روابللط قوية مع املوؤ�ص�صللات، ل�صلليما واأن 
الإبداعللات والبتكارات تن�صللاأ لدى املوؤ�ص�صللات املجهزة 

باأحللدث واأجللود التجهيزات الع�صللرية والتللي تفتقر اإليها 

مراكللز ومعاهد التكويللن والتمهني يف بالدنللا، وكذا تلك 

املوؤ�ص�صللات التي حتوز طاقات التاأطري وجتمع بني خربة متينة 

واإتقللان عايل امل�صللتوى، اللذين ميكن اإ�صللهامهما يف اآليات 

تكوين ال�صباب.

�صيدي الرئي�س،

�صيدي الوزير،

ت�صللكل القطيعة مللع القطللاع الإنتاجي امل�صللكلة التي 

يعاين منها نظام التكوين والتمهني، وعليه يتعني على نظام 

التكوين والتمهني يف بالدنا الت�صللدي لهذه املع�صلللة، عن 

طريق و�س��ع منهج ومقاربة جديدة، ترتكز خطوط حماورها 

على ما يلي:

ال�صهادات،  الت�صغيل حلاملي  1 - �صرورة معرفة �صوق 
يف اإطار نظام التكوين والتمهني.

2 - عدم ا�صللتخدام التمهني ك�صبب، حتى ل نن�صي 
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ال�صباب بياأ�صه ومنعه من النتقال اإىل �صوق ال�صغل واإرهاقه، 

مبجرد حل زائف وكاذب ل يفي بالغاية.

3 - تعزيللز مبللداإ التعاون مع النظللام التعليمي الثانوي 
العام والتقني والعايل والتكوين لدى املوؤ�ص�صات.

4 - الهتمام والن�صللغال بالقطاع غري الر�صمي الذي 
ميلك موؤهالت خا�صة.

للمدار�س  وفعالية  بنجاعة  الت�صيري  5 - حت�صللني عملية 
واملراكز.

والتدابللري  الختيللارات  تقييللم  عمليللة  تعميللم   -  6
والت�صللرفات التي يقوم بها كافة املتعاملللني الجتماعيني، 

يف �صللبيل احلكم على جناعة وفعالية ال�صيا�صات، ومن اأجل 

قيا�س تاأثرياتها وانعكا�صاتها.

ال�صيد الرئي�س،

ال�صيد الوزير،

ويف الأخللري، ويف نظرنا، وب�صللبب اأهميللة قطاع التمهني 

يف بالدنللا والتكوين املهنللي، فاإن اجلل�صللات الوطنية باتت 

حتمية، لو�صللع ا�صللرتاتيجية م�صللتقبلية طويلة املدى، حلل 

م�صكل التكوين املهني والتمهني يف اجلزائر.

�صكرا على ح�صن الإ�صغاء، تنمريث.

ال�سيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صيد مو�صللى متدرتازة؛ الذي 

كان هو امل�صجل الأخري يف قائمة الراغبني يف التدخل.

اأ�صاأل ال�صيد الوزير هل هو جاهز للرد على الأ�صئلة التي 

طرحللت يف هللذه القاعللة؟ اإذا كان كذلللك فالكلمة لكم، 

تف�صلوا.

ال�سيد ال�زير: �صكرا لل�صيد الرئي�س املحرتم.

ال�صيد الرئي�س،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�س املوقر،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء اأ�صرة الإعالم،

اأول، اأود اأن اأعللرب عللن �صللعادتي و�صللروري، على هاته 

الأهميللة التي اأوليتموها لقطاع التكويللن والتعليم املهنيني 

ب�صللفة عامللة، ولنمط التكويللن عن طريق التمهني ب�صللفة 

خا�صة.

اأ�صكر ال�صلليد رئي�س اللجنة واأع�صائها، على م�صاهمتهم 

الفعالة، ومن خاللهم كل اأع�صاء املجل�س على القرتاحات 

املقدمة وعلللى الأ�صللئلة املطروحة، والتي ت�صللب جميعها 

يف اإطللار الأهمية ورفع التحدي لهذا القطاع يف ال�صللنوات 

القادمة.

ومن هذا املنطلق، ال�صيد الرئي�س، الكثري من الت�صاوؤلت 

والكثري من الن�صغالت املطروحة، تعرب اأو تدل على �صرورة 

واأهمية الرجوع والقيام بتقييم، ملا و�صل اإليه قطاع التكوين 

والتعليم املهنيللني واإىل التحديات التي تنتظرنا جميعا، من 

خالل هاته اجلل�صللات، التي ن�صللعى، على م�صللتوى وزارة 

التكوين والتعليم املهنيني، لتنظيمها قبل نهاية هذه ال�صنة.

واأعترب باأن هاته اجلل�صللات �صوف تكون الو�صيلة الأجدر 

للللرد على الكثللري من هذه الن�صللغالت وهاته الأ�صللئلة، 

بتقللدمي مقرتحات جديدة، تكون اأ�صللا�س هاتلله التحديات 

التي ننتظرها جميعا، بداية من ال�صلليدات وال�صادة اأع�صاء 

الربملان بغرفتيه، وكذلك املجتمع ب�صفة عامة.

هللذه هللي احلقيقللة وهللذا هللو الواقللع املعي�للس اليوم، 

وال�صلليدات وال�صللادة املتدخلون تطرقوا اإليلله، انطالقا من 

ق�صية الذهنيات.

مللاذا نعطي كجزائريني جميعا مللن اأهمية لهذا القطاع؟ 

ولليد العاملة املوؤهلة وللمهن مبختلف تخ�ص�صاتها؟

اأنا اأقول: ل يوجللد اأي واحد منا يعطي الأهمية الالئقة 

والالزمللة لكل ماهو مهنللي، انطالقا منا نحن كم�صللوؤولني 

على م�صللتوى كل هاته امل�صللوؤوليات، نقول لأبنائنا يف نهاية 

م�صارهم الدرا�صي، حتى ولو كان توجههم وميولهم لي�صت 

ميللول جتعلهم ينجحون يف �صللهادة البكالوريا على �صللبيل 

املثال اأو �صهادة التعليم املتو�صط، ولكن نفر�س عليهم فر�صا 

على اأنهم -اأي اأبناءنا وبناتنا -يوا�صلللون هذا امل�صار، لعلهم 

يتح�صلللون على �صللهادة البكالوريا، وحتى لو مل يتح�صلوا 

عليها.

قللال: يا اإبني، مل تنجح يف ال�صللنة الأوىل، اأعد ال�صللنة 

الثانية، مل تنجح يف ال�صنة الثالثة، اأعد ال�صنة الرابعة!!

وهكذا دواليللك، وتالحظون جميعا بللاأن الظاهرة التي 

نعي�صللها يف كل دخللول مدر�صللي اأمللام الثانويللات واأمام 

املوؤ�ص�صللات التعليميللة الرتبويللة، هي اأننا كاأوليللاء تالميذ، 

ننتظللر هللذا الرد من مدير املوؤ�ص�صللة وننتظر تلللك التعليمة 

التي تاأتينللا من وزارة الرتبية الوطنيللة، لفتح املجال لهوؤلء 

الأبناء والبنات، لعل املدير ولعل م�صللريي هاته املوؤ�ص�صات 

ي�صللمحون لهم باإعادة ال�صللنة، على ح�صللاب ما ن�صعى اإىل 
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حتقيقه من مردودية ومن طموح اأبنائنا وبناتنا.

مللع العلللم، اأن الكثري من هللوؤلء املتمدر�صللني، خالل 

متدر�صللهم، توجهاتهم يف اأغلبيتها، تكون تخ�ص�صات مهنية، 

ولكن بهذه القوة التي يفر�صللها املجتمع وتفر�صللها الأ�صرة 

ويفر�صللها الأولياء، يجد اأبناوؤنا وبناتنا اأنف�صللهم يف كثري من 

احلالت، تائهني فيما يتعلق مب�صتقبلهم؛ هذه نقطة يجب اأن 

ننظر اإليها يف هاته اجلل�صللات، التي �صوف نتطرق اإليها قبل 

نهاية هذه ال�صنة.

مللاذا نريد؟ هل هاته املعابر التي نريد اأن تكون بني قطاع 

الرتبيللة وقطاع التكويللن والتعليم املهنيني وقطللاع التعليم 

العايل؟

ماهللي الأهللداف وماهللي التحديللات التللي تنتظرنللا 

كجزائريني يف هذا القرن 21؟

هل من م�صللوؤوليتنا اأن نرتك اأكر من 500.000 �صللاب 

ممن هم اأقل من 15 �صللنة، بعيدا عن املوؤ�ص�صللات الرتبوية؟ 

وهنا اأفتح قو�صللا واأقول لل�صيدات وال�صللادة، باأن التمدر�س 

�صللروري حتى 16 �صنة، ولكن احلقيقة والواقع، هو اأن اأكر 

من مئات الآلف من اأبنائنللا وبناتنا يخرجون من املدار�س 

قبل �صللن 15 �صللنة ول ينجحون كذلك قبل �صن 15 �صنة، 

فاأين يذهب هذا الطفل؟ هذه النقطة كذلك تعترب اأ�صا�صية 

داخل جمتمعنا، يجب علينا اأن جند لها اأجوبة عملية ونتكفل 

بها؛ هناك جتارب اأخرى، لبلدان اأخرى متطورة اأكر منا، فيه 

ما ي�صمى بالأق�صللام اأو املراكز التح�صريية للتكوين املهني، 

ناأخذ املثال الفرن�صي اأو الأملاين اأو النم�صاوي، هناك اأق�صام 

حت�صللريية، ملاذا ل يكون هذا كاقرتاح من القرتاحات التي 

�صوف نتطرق اإليها يف هذه اجلل�صات الوطنية؟

من ب��ن النقاط كذلك الت��ي هي عل��ى عاتقنا جميعا 

كمجتمللع، ق�صللية التن�صلليق وق�صللية التوجيه، مللاذا نريد 

للتكوين والتعليم املهنيني؟

لأن هللذا القطاع يتكفللل بالتكوين والتعليللم املهنيني،        

ما هو التعليم املهني؟ ماذا نريد من التعليم املهني يف بالدنا؟ 

وهذه الأ�صئلة طرحت من طرف ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء 

هذا املجل�للس املوقر، قللال التعليم التقني، ورمبللا يكون من 

ال�صللروري اإيجاد هذه املعابر، بني الرتبية الوطنية والتكوين 

املهني والتعليم العللايل، لأننا يف اجلزائر نتكلم عن املنظومة 

الرتبوية واملنظومة الرتبوية يف اجلزائر فيها 03 حماور اأ�صا�صية، 

تتكامل فيما بينها وهي قطاع الرتبية الوطنية، قطاع التكوين 

والتعليم املهنيني، وقطاع التعليم العايل والبحث العلمي.

هذه املكونات الثالثة هي التي تكّون املنظومة الرتبوية.

اإذن، الكثللري مللن هللذه الأ�صللئلة التي طرحللت اليوم 

وطرحللت كذلللك يف اللجنة املوقرة، �صللوف نتطللرق اإليها 

بكل مو�صللوعية، مع اأخ�صللائيني جزائريني اأو اأجانب، لرفع 

التحديات امل�صتقبلية التنموية التي تواجهها ق�صية التكوين 

والتعليم املهنيني.

الي��وم تكلمن��ا عن منط م��ن اأمن��اط ه��ذا التكوين وهو 

التكوين عن طريق التمهن، لأن هذا القطاع يتكفل باأمناط 

كثرية ومتعددة.

هنللاك التكويللن املتوا�صللل، ال�صلليد وزير الدولللة وزير 

الداخلية، تكلم عنه منذ قليل، وهذا كذلك اأمر هام جدا.

كللم عدد املوظفني اجلزائريني الذين هم اليوم يف الإدارة 

اجلزائرية؟ كم عدد العمال الذين هم اليوم يف املوؤ�ص�صللات 

القت�صللادية؟ كم عدد هذه الأيللادي العاملة، املوجودة يف 

�صوق العمل والتي حتتاج اإىل تكوين؟

هللذا يجعلني اأقول باأننا �صللوف نرجللع اإىل هذا املجل�س 

املوقللر اأو اإىل الربملان، بتقدمي اقرتاحللات تكون كذلك ناجتة 

ل اإن �صللاء اهلل ل عن هذه اجلل�صللات الوطنيللة، ماذا نريد من 

ق�صللية التكوين املتوا�صللل؟ علمللا باأن القانللون اجلزائري، 

 اأن 
ّ

والقوانللني يف كل بلللدان العللامل، تفر�س على امل�صللري

يخ�صلل�س اإمكانيات مالية وجزءا يف ال�صنة ي�صاوي 10 اأيام، 

اأقل اأو اأكر، ل�صت مطلعا على هاته الق�صية، ولكن مفرو�س 

على العامل اأنه يتكون، وهذا غري مطبق يف اجلزائر.

اليوم نتكلم عن ال�صباب وعن هاته الفئات التي �صيكون 

على عاتقها م�صللتقبل التنمية الوطنية، لكن نتكلم كذلك 

عن مئللات الآلف من اليد العاملة واملوارد الب�صللرية التي 

يجب  اأن تتكون اليوم قبل الغد، لأن يف كل بلدان العامل، 

كل الإدارات وكل املوؤ�ص�صات تاأخذ التكوين على عاتقها، 

ه��ذا منط كذلك ي�س��اف اإىل اأمناط اأخ��رى، كالتكوين عن 

بعد، والتكوين املوجلله اإىل الفئات الريفية، وكذلك املوجه 

اإىل الفئات الن�صوية، واأي�صا املوجه لفئة مراكز اإعادة الرتبية، 

وكل هاته اأمن��اط التكوين تكمل بع�س��ها البع�ض، الهدف 

منها هو اأن التكويللن ل نهاية له، واأن يوجه اإىل كل الفئات 

ويف كل الأعمار، ل يوجد حد ول �سرط لأي جزائري يريد 

اأن يقوم بالتاأهيل اأو التكوين.

قلت، كل هللذه التحديات وكل هذه الطموحات يجب 
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اأن تواكللب هذه احلركية القت�صللادية التللي تعرفها اجلزائر 

اليوم، غري مقبول اأننا نوا�صل يف اجلزائر بال�صكل الذي نحن 

عليه، وال�صلليد فخامة رئي�س اجلمهورية، يف املجل�س الوزاري 

الأخري، حرك هذه الق�صللية قائال: اإىل اأيللن نحن ذاهبون؟ 

اأين نحن ذاهبون؟

اأتينللا باليد العاملللة الأجنبية لقطاع ال�صللكن والتعمري، 

و�صللناأتي رمبا باليد العاملللة يف قطاعات اأخرى، اأيادي عاملة 

نا يف اإداراتنا! وهذا عيللب علينا كجزائريني! 
ّ

اأجنبية ت�صللري

اإذن التحدي هو حتدي اجلميع، كل املجتمع اجلزائري، بكل 

اأطيافه، وهذا هو التحدي امل�صتقبلي الذي نريد رفعه جميعا.

اإىل متى تبقى املوؤ�ص�صات الأجنبية يف اجلزائر تعمل دون 

اأن تويل اأي اأهمية للموارد الب�صرية؟

هذه حقيقللة كذلك؛ ومن هللذا املنطلق هنللاك تعليمة 

اأوليللة، ونعتربهللا اإجللراء اأوليا �صللوف يتج�صللد من خالل 

اجلل�صات القادمة بقوانني، تفر�س على املوؤ�ص�صات الأجنبية 

اأنها ت�صاهم وت�صللارك يف تكوين اليد العاملة املوؤهلة وت�صاهم 

كذلللك يف تاأهيللل اأو يف تكوين املكونللني اجلزائريني، لأن 

التقنيللات على امل�صللتوى الللدويل وعلى امل�صللتوى العاملي 

تطللورت كثللريا، ونحن علللى امل�صللتوى الوطنللي، من بني 

امل�صللاكل الأ�صا�صللية هي تكوين املكونللني اجلزائريني، لأن 

املكونني اجلزائريني هم �صباب، خريجي اجلامعات اجلزائرية، 

لديهم معللارف نظرية، ولكن يحتاجون كثللريا اإىل املعارف 

التطبيقية واملعارف التقنية التي جتعلهم يف م�صللتويات عالية 

لإعطاء املعارف التقنية للمرتب�صني.

اإذن، كل هذه الأ�صئلة، نعتربها، نحن على م�صتوى هذا 

القطاع، حتديات م�صللتقبلية، حتديات تعيد اأو ترجع التاأهيل 

والتكويللن اإىل قلب املجتمع اجلزائري، ل ميكن لأي حتد اأن 

يرفع من دون يد عاملة موؤهلة، ل ميكن لأي م�صللروع، مهما 

كان اأو مهما كانت اأهميته، �صللواء كان م�صللروعا ا�صتثماريا 

اأو م�صللروعا يف جمللالت اأخرى اأن يتج�صللد دون يد عاملة 

موؤهلللة، اليد العاملة املوؤهلة يف هاته امل�صللتويات املتو�صللطة، 

املهند�للس الذي يتكون يف اجلامعة، اإذا مل ميلك تقنيا اأو يدا 

عاملة ب�صيطة، موؤهلة، ل ميكنه اأن يج�صد م�صروعه وبراجمه.

اإذن، من هذا املنطلق، نعمللل بتوجيهات احلكومة على 

اأن ن�صع اأو ن�صتعيد هذا القطاع حتى يكون يف قلب التنمية 

امل�صتقبلية اجلزائرية. 

وتطرق كذلك بع�س ال�صللادة اإىل ق�صية التن�صيق، نحن 

اليوم ن�صللاأل: ملاذا ال�صللباب ل يذهب للتكوين؟ لأننا نحن 

كجزائريللني، نعللرف يف ال�صللنوات املا�صللية اأو يف الأ�صللهر 

املا�صللية، حللني يذهللب �صللخ�س اإىل )ANSEJ( فتمنحلله 

مليارين )2 مليار( وهو ل ميلك اأي �صهادة، عنده �صهادة من 

مركز اأو دار من دور ال�صللباب املوجودة يف اأي مكان، لكنها 

لي�صللت مبنية على اأ�ص�س بيداغوجية اأو برنامج تكوين، قلنا 

كل هذا انتهينا منه بتعليمات من احلكومة وقلنا كذلك اإنه 

يف املراحل القادمة، ل ميكن لأي موؤ�ص�صة اقت�صادية اأو اإدارة 

اأو موؤ�ص�صة ا�صتثمارية اأن توظف �صابا اأو تفتح من�صب �صغل 

دون اأن يوجه اإىل �صاب موؤهل اأو عامل موؤهل.

من هذا املنطلق، �صللوف نعمل تدريجيا ل اإن �صللاء اهلل ل 

على اإرجاع ق�صية التاأهيل والتكوين اإىل مكانتها.

الآن فيمللا يخ�للس النمط الللذي جئنا بلله اإليكم، وهو 

منللط التكوين عن طريق التمهللني، يف احلقيقة هو لي�س منطا 

جزائريا، اإمنا هو منط اأملاين، هو نظام )DUAL( وهو جد فّعال، 

ونتائجلله ميدانية ومعروفللة على م�صللتوى كل هاته البلدان 

املتطورة، فنعمل على اأن يرت�صخ هذا النمط يف اأذهان امل�صرّي 

اجلزائري، عموميا كان اأم خا�صا.

نحن اليوم ن�صللعى لإفهام م�صللريي موؤ�ص�صاتنا العمومية 

اأو اخلا�صللة، اأن هناك منطا ي�صللمى منللط التكوين عن طريق 

التمهللني، وهذا النمط يفر�س عليكللم دون مزية منكم، اإذ 

يجب على كل موؤ�ص�صللة اأن تاأخذ على عاتقها ن�صللبة معينة 

ويحددهللا القانون، من خاللها ُتكّون ل بهذا النمط ل �صللبابا 

ي�صمن �صريورة ودميومة املوؤ�ص�صللة القت�صادية، اإذا كان كل 

موؤ�ص�صللة جزائرية تاأخذ على عاتقها �صللابا واحدا �صنويا، اأنا 

اأقول اإنه يف ال�صنوات القادمة، �صوف يرفع هذا التحدي.

وهنللاك بع�س الختاللت حتى يف هذا النمط، تكلمنا 

عنها على م�صتوى الوزارة و�صوف ن�صعى اإىل حت�صينها.

من بني هذه الختاللت، هي اأن القانون يقول باأن كل 

موؤ�ص�صة اقت�صادية ل ت�صاهم يف التكوين، تدفع ر�صما يحدد 

الدولة اجلزائرية  اأو  العمومية  اإن اخلزينة  قلنا  بللل 1%، نحن 

اأو احلكومة اجلزائرية، ل حتتاج م�صتقبال من هوؤلء امل�صريين 

اأن ي�صللاهموا اأو يدفعوا هذه الن�صللبة اأي )1%(، كي تو�صع 

يف �صللندوق التكوين املوجود على م�صتوى وزارة التكوين 

والتعليللم املهنيني، بل �صللنفر�س على هذه املوؤ�ص�صللات اأن 

تتكفل بهذه الن�صللب التللي يحددها القانللون، فيما يخ�س 

التكوين عن طريق التمهني.
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ومن هذا املنطلق، نر�صخ هاته الثقافة التي لي�صت موجودة 

 العمومي اأو امل�صرّي 
ّ

 اجلزائري، قلت امل�صللري
ّ

بقوة عند امل�صللري

اخلا�س، وهذا هو التحدي الذي نعمل على جت�صيده.

هللذا النمط جاء بنتائج ملمو�صللة، وردا على �صللوؤال من 

الأ�صئلة املطروحة، اأنا اأقول اإن اأكر من 80% من املرتب�صني 

يف هللذا النمللط، منللط التكوين عللن طريللق التمهني، هم 

موجودون اليوم يف �صوق العمل ويف منا�صب العمل وبن�صبة 

كبرية، قلت يف منا�صللب العمل التي ترب�صوا فيها، واللجنة 

ميكنهللا اأن تراقللب وترى ميدانيللا هاته املعطيللات املوجودة 

ميدانيا. 

اإذن، هذا النمط ي�صمح ل�صبابنا و�صاباتنا باأن يلجوا عامل 

ال�صغل، مبا�صرة بعد تكوينهم، هذا من جهة.

مللن جهة ثانية، ولرت�صلليخ مبداإ اأن اليللد العاملة املوؤهلة 

هي التي ت�صللهل لأبنائنا وبناتنا الولوج اإىل عامل ال�صللغل، 

اأكده ال�صللندوق  اأقللول بللاأن اأكر مللن 75%، ح�صللب ما 

الوطني لالإح�صللائيات يف عدده الأخري، اأقول باأن اأكر من 

التكوين والتعليللم املهنيني هم  75% مللن خريجي قطللاع 
اليللوم موجودون يف عامل ال�صللغل، لي�للس القطاع هو الذي 

اأعلن عن هذا الرقم، ولكن الديوان الوطني لالإح�صللائيات 

هو الللذي يوؤكد على هاته الأرقام التي ت�صللجع، وتوؤدي بنا 

اإىل فتح موؤ�ص�صللات تكوينية اأكر فاأكر، وهي موجودة على 

م�صللتوى الرتاب الوطني باأكر من 1200 موؤ�ص�صة تكوينية، 

فهي ترافق وتتقرب اأكر من �صللبابنا و�صاباتنا على امل�صتوى 

الوطني.

ال�صيد �صللالح دراجي تكلم عن ق�صية التخ�ص�صات يف 

ال�صللكن والتعمري ويف ال�صياحة، اأنا اأقول باأن فل�صفة القطاع 

احلالية وامل�صللتقبلية، اأنه لي�س امل�صللوؤول الوحيد عن ق�صية 

التاأهيل.

اأنللا اأقللول بللاأن كل م�صللروع ا�صللتثماري، مبعنى %80 

م�صللاريع  هي  اليوم  ال�صللتثمارية  امل�صللاريع  من  اأو %90 

خلوا�س، اإذا مل نر�صللخ يف اأذهان امل�صللتثمر اأو امل�صريّ ثقافة 

اليللد العاملة املوؤهلة وال�صللرتاتيجية التي يبني امل�صللتثمر 

عليها م�صللروعه، مثال كم يحتاج من يد عاملة موؤهلة، قبل 

اأن ينطلق يف م�صللروعه، وماذا يقت�صللي املجال ال�صللياحي 

على �صللبيل املثللال، فيما يخ�س اليللد العاملة يف خمتلف 

امل�صتويات، واإل فمن امل�صتحيل اأن يكون امل�صروع ناجحا، 

امل�صروع الناجح بالن�صبة اإلينا هو امل�صروع الذي يبنى اأ�صا�صا 

على اليد العاملة املوؤهلة، التي نعمل يف اإطار م�صروعنا على 

ترقيللة تكوينها، واأقللول يف هذا ال�صللدد اإن قطاع التكوين 

والتعليم املهنيني، موجود وحتت ت�صللرف كل امل�صتثمرين 

علللى امل�صللتوى  الوطنللي، واأعطينا توجيهللات وتعليمات 

يف هذا املجال، فكل م�صللروع ا�صللتثماري ينطلق جت�صيده، 

فعلى امل�صللتثمر اأن يتقرب من مديريللة التكوين والتعليم 

املهنيني، اأو مركز التكوين والتعليم املهنيني، على امل�صتوى 

املحلي، وي�صرع يف انطالق بناء املوؤ�ص�صة الفندقية، مع توفري 

املورد الب�صري يف نف�س الوقت ويف خمتلف التخ�ص�صات، 

وهذه حقيقة اأنا وجدتها يف تيزي وزو وهي م�صللجعة كثريا، 

ونتمنى للم�صللتثمرين الوطنيني اجلزائريني اأن تر�صخ ثقافة 

ال�صللتثمار يف اأذهانهم ويومياتهم، لأن امل�صتثمر اجلزائري 

يبنللي ا�صللتثماره على الأمللوال فقط، هذه هللي احلقيقة، 

جتدون م�صللتثمرا يقدم م�صروعا قد يكلف 20 مليارا اأو 30 

مليارا اأو 40 مليارا، ويودعه على م�صتوى اجلماعات املحلية 

اأو الولية، ويطلب املوافقة على م�صروعه، وحني نرى ملف 

ال�صتثمار هذا، ل جند الف�صللل الذي يحتوي على ف�صل 

املورد الب�صري اأو املوؤهالت، هذا الف�صل لبد اأن يخ�ص�س 

ا�صللتثمارهم  15% اأو 20% من  اأو  فيه امل�صللتثمرون %10 

للموارد الب�صرية، علما اأنه يف جميع اأنحاء العامل ويف جميع 

البلدان املتقدمة يفعلون ذلك، وهذا ما ن�صللعى ل  اإن �صللاء 

اهلل ل اإىل جت�صلليده يف اإطار القوانني املوجودة اليوم، �صللواء 

يف جلللان: )CALPIREF( اأو اللجللان التي تدر�س امللفات 

)ANSEJ( اأو )CNAC(... اإلخ.
ق�صللية ال�صللكن والتعمري، حقيقة هنللاك خلل موجود، 

نحن طرحنا املو�صوع على م�صتوى احلكومة وقلنا باأن عندنا 

تخ�ص�صات متثل بالن�صبة لالقت�صاد الوطني اأولوية الأولويات، 

وبالتايل ل يجب اأن نتعامل معها كالتخ�ص�صللات الأخرى، 

ومن هذا املنطلق �صللوف نقدم ل اإن �صللاء اهلل ل اقرتاحات يف 

الأيام القادمة، على �صللبيل املثال القرو�للس التي نرافق بها 

ال�صباب واملقدرة بل 12.000 دج اأو 13.000 دج اأو 14.000  

دج مننحها بالتن�صيق مع املقاول على م�صتوى الور�صة على 

�صللبيل املثال، زيادة على املنحة التي تقدم من طرف الوزارة، 

وزيللادة كذلك علللى ما يقدمه املحدث العقاري اأو �صللاحب 

الور�صللة على امل�صتوى املحلي، وفيه تفكري ل اإن �صاء اهلل ل حلل 

امل�صكل ول اأقول كل م�صاكل اليد العاملة املوؤهلة يف قطاع ال�صكن 

والتعمري، فق�صللية اليللد العاملة يف هذا القطللاع ل يتحملها فقط 
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الأحد 22 رم�سان 1435                                   امل�افق 20 ج�يلية 2014

قطللاع التكوين والتعليم املهنيني، ولكن ي�صللرتك فيها قطاعات، 

تتكامللل مع بع�صللها البع�للس، ونحن نعمل على م�صللتوى 

احلكومة لكي نخرج ل اإن �صللاء اهلل ل  بنتائج تر�صللي، ولكن 

اجلديد فيما يخ�س قطاع التكوين وعالقاته مع املوؤ�ص�صات، 

ل  ن�صبة كبرية  وهي  ل  خا�صللة الأجنبية، باأن اأكر من %80 

مللن الربامج ال�صللكنية، تنجز من طرف موؤ�ص�صللات اأجنبية 

اليوم، فر�صللنا ل بتعليمة من ال�صيد الوزير الأول ل على كل 

املوؤ�ص�صللات الأجنبيللة، اأنها تاأخذ على عاتقها ن�صللبة ما بني 

اليد العاملة،  لتاأهيل  م�صللروع،  15%، يف كل  10% حتى 
املوجودة على م�صتوى الور�صللة اأو اليد العاملة ال�صابة التي  

تدخل عامل ال�صللغل مبا�صللرة، وبداأت تعطي نتائجها، لأن 

الأجنبي ل يعطيك املهنة ب�صهولة، واملهنة بطبيعتها ل ُتعطى 

ب�صللهولة، لبد اأن توؤخذ وتوؤخذ بقوة، قوة املعرفة وقوة احلب 

الذي مينحه الإن�صان لهاته املهنة.

اأود فقللط ل يف الأخللري ل اأن اأوؤكد على الدور الذي يلعبه 

املجل�س البلدي للتمهني.

ال�صلليد وزير الدولة، وزير الداخليللة واجلماعات املحلية، 

تكلللم عن اأهميللة املجال�للس البلدية، والدور الللذي يقوم به 

رئي�س املجل�س ال�صللعبي البلدي، اأنا اأقول باأن رئي�س املجل�س 

ال�صعبي البلدي هو اأول م�صوؤول عن التمهني داخل بلديته، 

ولي�س وزير التكوين، لأن هذا الأخري ل يعرف التخ�ص�صات، 

اإن كانت فالحية اأو �صياحية اأو كانت تخ�ص�صات اأخرى على 

م�صللتوى بلدية مللن البلديات؛ وهنا القانللون يلمح اإىل ذلك 

يف اإطللار هاتلله اللجنة البلدية للتمهني، التي يرتاأ�صللها رئي�س 

املجل�س ال�صللعبي البلدي، ولكن اأقول ل  لالأ�صللف ل اإن هاته 

اللجان ن�صللبة كبرية منها ل حياة لها، ومن اأجل ذلك �صوف 

نعمللل ل اإن �صللاء اهلل ل على اإيجاد و�صللائل قانونيللة لتفعيلها 

والو�صول اإىل ما يبتغيه اجلميع.

هنللاك كذلك علللى امل�صللتوى املحلي وعلى امل�صللتوى 

الولئللي ما ي�صللمى »بلجنللة ال�صللراكة للتكويللن والتعليم 

املهنيللني« على م�صللتوى الوليللة، وهذه اللجنللة هي التي 

ت�صللع وحتدد هذه ال�صرتاتيجية على م�صتوى الولية وعلى 

امل�صللتوى املحلي، لأن كل ولية لها خ�صو�صللياتها ولديها 

اإح�صللائيات فيما يخ�س عدد املوؤ�ص�صللات القت�صللادية يف 

خمتلف التخ�ص�صللات، وهاتلله اللجنة التي يرتاأ�صللها وايل 

الولية، بالتن�صلليق مع رئي�س املجل�س ال�صعبي الولئي،لها 

دور كذلك هام واأ�صا�صللي يف م�صللتقبل التكوين والتمهني 

على امل�صتوى املحلي.

مرة اأخرى، ال�صيد الرئي�س، ال�صيدات وال�صادة احل�صور، 

اأ�صللكركم علللى الأهميللة التللي تولونهللا لق�صللية التاأهيل 

والتكوين، من خالل هذا اللقاء، نتمنى ل اإن �صللاء اهلل ل اأن 

نكون يف م�صللتوى ما تطمحون اإليه، وما يطمح اإليه املجتمع 

اجلزائري ب�صفة عامة، فيما يخ�س ق�صية التكوين والتمهني.

�صكرا لكم وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير على العر�س وعلى 

الإجابللة؛ ومتنياتنللا له بالتوفيق، خا�صللة واأنها املللرة الأوىل 

التي يتقدم فيها اإىل جمل�صللنا، ليعر�س م�صروعا من م�صاريع 

القوانني الهامة، التي �صللوف تكون لها انعكا�صللات اإيجابية 

كثرية على جمتمعنا.

اإذن، وبهذا نكون قد اأنهينا اأ�صللغال جل�صتنا لهذا اليوم، 

و�صن�صللتاأنف اأ�صللغالنا غدا - اإن �صللاء اهلل - على ال�صللاعة 

احلادية ع�صرة �صباًحا، و�صتخ�ص�س اجلل�صة لعر�س ومناق�صة 

م�صروع القانون املتعلق باخلدمة الوطنية.

�صكرا لكم؛ واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة الثانية 

والدقيقة اخلام�سة واخلم�سني زواًل
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ملحق 

20  � امل�اد كما وردت يف الأمر رقم 70 
امل�اد كما وردت يف ن�ص القان�ن الذي يعدل ويتمم الأمر        

رقم 70 - 20 

ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض  هم  املدنية  احلالة  �سباط  »اإن   :1 املادة 

البلدي ونوابه، ويف اخلارج روؤ�صاء البعثات الدبلوما�صية امل�صرفون 

على دائرة قن�صلية وروؤ�صاء املراكز القن�صلية«

رئي�ض  هم  املدنية  احلالة  �سباط  »اإن  ومتممة(  )معدلة   :1 املادة 

املجل�س ال�صعبي البلدي، ويف اخلارج روؤ�صاء البعثات الدبلوما�صية 

امل�صرفون على دائرة قن�صلية وروؤ�صاء املراكز القن�صلية«

املادة 2: »يجوز لرئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي، وحتت م�صوؤوليته، 

بالوظائف  قائمني  عديدين  اأعوان  اأو  بلدي  عون  اإىل  يفو�س  اأن 

الدائمة والبالغني على الأقل 21 �صنة، املهام التي ميار�صها ك�صابط 

وت�صجيل  والوفيات  بالولدات  الت�صريحات  لتلقي  املدنية  للحالة 

وقيد جميع العقود اأو الأحكام يف �صجالت احلالة املدنية، وكذلك 

لتحرير جميع العقود املتعلقة بالت�صريحات املذكورة اأعاله.

العام  النائب  واإىل  الوايل  اإىل  التفوي�س  املت�صمن  القرار  ير�صل 

باملجل�س الق�صائي الذي توجد يف دائرة اخت�صا�صه البلدية املعنية.

يجوز للم�صتخدمني اأو امل�صتخدمني املفو�صني بهذا ال�صكل ت�صلم 

هذه  نوع  كان  مهما  ون�صراتها  وملحقاتها  املدنية  احلالة  ن�صخ  كل 

العقود.

ميار�س املفو�س اخل�صو�صي املوجود يف البلديات مهام �صابط احلالة 

املدنية فيها.

ال�صعبي  املجل�س  لرئي�س  »ميكن  ومتممة(  )معدلة   :2 املادة 

نواب                           عدة  اأو  اأو  نائب  اإىل  يفو�س  اأن  م�صوؤوليته،  وحتت  البلدي، 

اأو  اإىل املندوبني اخلا�صني واإىل اأي موظف بلدي موؤهل، املهام التي 

ميار�صها ك�صابط احلالة املدنية لتلقي الت�صريحات بالولدة والزواج 

الأحكام يف �صجالت  اأو  العقود  وقيد جميع  وت�صجيل  والوفيات 

احلالة املدنية، وكذلك لتحرير جميع العقود املتعلقة بالت�صريحات 

املذكورة اأعاله.

العام  النائب  واإىل  الوايل  اإىل  التفوي�س  املت�صمن  القرار  ير�صل 

باملجل�س الق�صائي الذي توجد يف دائرة اخت�صا�صه البلدية املعنية.

ن�صخ  كل  ت�صليم  ال�صكل  بهذا  املفو�صني  للموظفني  ميكن 

وم�صتخرجات وبيانات احلالة املدنية مهما كان نوع هذه العقود.

لي�صلم املندوبون اخلا�صون اأو املندوبون البلديون اإل ن�صخ العقود، 

امل�صتخرجات وبيانات احلالة املدنية.

امل�اد التي عدلت ومتمت هي: 

.127  ،85  ،81  ،80  ،79  ،77  ،74  ،63  ،61  ،58  ،53  ،44  ،43  ،41  ،33  ،30  ،23  ،11  ،9  ،6  ،3  ،2  ،1
امل�اد اجلديدة: 

مكرر2، 25 مكرر3، 25 مكرر4، 25 مكرر5.  25 مكرر1،   25 مكرر،   25
امل�اد امللغاة: 

-اأحكام الأمر رقم 73 ل 51، املوؤرخ يف 4 رم�صان عام 1393 املوافق اأول اأكتوبر �صنة 1973، املت�صمن تعديل �صالحية 

وثائق احلالة املدنية.    

التقرير التمهيدي ح�ل ن�ص القان�ن املعدل واملتمم للأمر رقم 70 - 20، 

امل�ؤرخ يف 13 ذو احلجة عام 1389 امل�افق 19 فرباير �سنة 1970، املتعلق باحلالة املدنية.
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الدبلوما�صية  البعثات  روؤ�صاء  عن  ينوب  اأن  اخلارج  يف  يجوز 

اأو عن روؤ�صاء املراكز القن�صلية من  امل�صرفني على دائرة قن�صلية، 

يقوم مبهامهم �سمن ال�سروط املن�سو�ض عليها يف املادة 104«. 

ب�صبب  البلدي  ال�صعبي  املجل�س  رئي�س  من�صب  �صغور  حالة  يف 

اآخر  �صبب  بكل  اأو  املن�صب  عن  التخلي  اأو  ال�صتقالة  اأو  الوفاة 

من�صو�س عليه يف الت�صريع املعمول به، ميار�س الأمني العام للبلدية 

مهام �صابط احلالة املدنية ب�صفة موؤقتة.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

الدبلوما�صية  البعثات  روؤ�صاء  عن  ينوب  اأن  اخلارج  يف  ميكن 

امل�صرفني على دائرة قن�صلية، اأو روؤ�صاء املراكز القن�صلية، من يقوم 

مبهامهم �سمن ال�سروط املن�سو�ض عليها يف املادة 104 اأدناه«.

املادة 3: »يكلف �صابط احلالة املدنية مبا يلي:

بها، العقود  وحترير  الولدات  – م�صاهدة   1
عقود الزواج، – حترير   2

بها، العقود  وحترير  الوفيات  -م�صاهدة   3
�صجالت احلالة املدنية اأي: 4– م�صك 

- تقييد كل العقود التي يتلقاها،

- ت�صجيل بع�س العقود التي يتلقاها املوظفون العموميون الآخرون،

- ت�صجيل منطوق بع�س الأحكام،

بع�س  ت�صجيلها يف  القانون  التي يجب ح�صب  البيانات  و�صع   -

قيدها               �صبق  التي  املدنية  احلالة  عقود  هام�س  على  الأحوال 

اأو ت�صجيلها.

ا�صتعمالها  اجلاري  ال�صجالت  حفظ  على  ال�صهر   –  5
و�صجالت ال�صنوات ال�صابقة املودعة مبحفوظات البلدية والبعثات 

الدبلوما�صية واملراكز القن�صلية، وت�صليم ن�صخ اأو ملخ�صات العقود 

املدرجة يف ال�صجالت اإىل الذين لهم احلق يف طلبها.

العقود  موثقي  مع  بالق�صر  اخلا�صة  الزواج  اأذون  قبول   –  6
والق�صاة معا«.

املادة 3:)معدلة ومتممة( » يكلف �صابط احلالة املدنية مبا يلي:

1 – تلقي الت�صريحات بالولدات وحترير العقود  املتعلقة بها،
2 – حترير عقود الزواج،

3 - تلقي الت�صريحات بالوفيات وحترير العقود املتعلقة بها،
4– م�صك �صجالت احلالة املدنية اأي:

الباقي بدون تغيري

5 – بدون تغيري
6 – قبول اأذون الزواج اخلا�صة بالق�صر مع موثقي العقود«.  

ثالثة  يف  بلدية  كل  يف  املدنية  احلالة  عقود  6:»ت�صجل  املادة 

عقود  �صجل  وهي:  ن�صختني  من  �صجل  كل  ويتكون  �صجالت 

امليالد و�صجل عقود الزواج و�صجل عقود الوفيات.

ويحتوي كل �صجل على هام�س لو�صع البيانات الهام�صية«. 

املدنية يف كل  احلالة  ت�صجل عقود   « 6: )معدلة ومتممة(  املادة 

و�صجل  امليالد  عقود  �صجل  هي:  �صجالت   )3( ثالثة  يف  بلدية 

عقود الزواج و�صجل عقود الوفيات، ويعد كل �صجل من ن�صختني.

ويحتوي كل �صجل على هام�س لو�صع البيانات الهام�صية.

اإىل  ال�صجالت  بهذه  املدونة  العقود  من  رقمية  ن�صخة  تر�صل 

م�صلحة ال�صجل الوطني الآيل للحالة املدنية املذكور يف املادة 25 

مكرر اأدناه«. 

املدنية  احلالة  �صابط  قبل  من  وتقفل  ال�صجالت  9:»تختم  املادة 

يف  البلدية  مبحفوظات  منها  ن�صخة  وتودع  �صنة  كل  انتهاء  عند 

اإىل كتابة �صبط املجل�س  الن�صخة الأخرى  املوايل وتر�صل  ال�صهر 

الق�صائي مع الحتفاظ مبا ذكر يف املادة 106«

قبل  من  وتقفل  ال�صجالت  تختم   « ومتممة(  )معدلة   :9 املادة 

منها  ن�صخة  وتودع  �صنة  كل  انتهاء  عند  املدنية  احلالة  �صابط 

اإىل  الثانية  الن�صخة  وتر�صل  املوايل  ال�صهر  يف  البلدية  مبحفوظات 

مع  �صنة،  فرباير من كل   15 قبل  الق�صائي  املجل�س  �صبط  كتابة 

مراعاة اأحكام املادة 106 اأدناه«.
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املادة11: )معدلة ومتممة( » ما عدا ال�صتثناءات املن�صو�س عليها 

يف املادة 65 من هذا الأمر، ميكن لكل �صخ�س اأن يطلب من اأمناء 

�صجالت احلالة املدنية ن�صخا من العقود امل�صجلة فيها مبا يف ذلك 

الو�صيلة الإلكرتونية.

الباقي بدون تغيري«.

املادة 11: »يجوز لكل �صخ�س فيما عدا ال�صتثناءات املن�صو�س 

عليها يف املادة 65  اأن يطلب من اأمناء �صجالت احلالة املدنية ن�صخا 

من العقود امل�صجلة فيها.

الباقي بدون تغيري«.

املادة 23: )معدلة ومتممة( » يتعني على اأمناء ال�صجالت و�صع 

بعده  اأدناه  املذكورين  الأ�صخا�س  ت�صرف  حتت  ال�صجالت  هذه 

لالطالع عليها دون نقلها من مكانها:

مبراقبتها  لهم  لل�صماح  اجلمهورية  ووكالء  العامون  النواب   -

واحل�صول على كل املعلومات.

- الولة وممثلوهم لل�صماح لهم بالقيام ببع�س العمليات الإدارية.

- الإدارات التي حتدد مبوجب مر�صوم«.    

ال�صجالت  هذه  و�صع  ال�صجالت  اأمناء  على  »يتعني   :23 املادة 

حتت ت�صرف الأ�صخا�س املذكورين بعده لالطالع عليها دون نقلها 

من مكانها.

- النواب العامون ووكالوؤهم لل�صماح لهم مبراقبتها واحل�صول على 

كل املعلومات.

ببع�س  بالقيام  لهم  لل�صماح  ونوابهم  الدوائر  وروؤ�صاء  الولة   -

العمليات الإدارية.

- الإدارات التي حتدد مبوجب مر�صوم«.    

الداخلية  وزارة  لدى  »يحدث  جديدة(  )مادة  مكرر:   25 املادة 

واجلماعات املحلية �صجل وطني اآيل للحالة املدنية يرتبط بالبلديات 

وملحقاتها الإدارية وكذا البعثات الدبلوما�صية والدوائر القن�صلية.

يربط هذا ال�صجل باملوؤ�ص�صات العمومية الأخرى املعنية، ل�صيما 

امل�صالح املركزية لوزارة العدل«. 

الآيل  الوطني  ال�صجل  »ميركز  )مادة جديدة(  مكرر1:   25 املادة 

اإليها  امل�صار  العقود  كافة  رقمية  و�صيلة  بوا�صطة  املدنية،  للحالة 

والت�صجيالت                               والإغفالت  التعديالت  وكذا  اأعاله   6 املادة  يف 

اأو الت�صحيحات التي يتم تدوينها طبقا لأحكام هذا الأمر«.

املدنية  احلالة  �صابط  »ي�صلم  جديدة(  )مادة  مكرر2:   25 املادة 

والدوائر  الدبلوما�صية  والبعثات  الإدارية  وامللحقات  للبلديات 

�صمن  املدنية،  للحالة  الآيل  الوطني  بال�صجل  املرتبطة  القن�صلية 

ال�سروط املن�سو�ض عليها يف املادة 65 اأدناه، ن�صخة رقمية مطابقة 

لأ�صل العقود الرقمية املحفوظة مركزيا«. 

املادة 25 مكرر3: )مادة جديدة( »يقدم طلب ن�صخة طبق الأ�صل 

حمل  القن�صلية  الدوائر  اأو  البلديات  لدى  الرقمية  العقود  من 

الإقامة وميكن تقدميه اأي�صا لدى اأي بلدية اأو ملحقة اإدارية بلدية«.«

املدنية  احلالة  �صابط  »يكون  جديدة(  )مادة  مكرر4:   25 املادة 

للبلدية وامللحقة الإدارية البلدية والدائرة القن�صلية موؤهال لتوقيع 

ن�صخ العقود املذكورة يف املادة 25 مكرر1 اأعاله ودمغها باأختامهم«.

اأحكام  25 مكرر5: )مادة جديدة( »حتدد كيفيات تطبيق  املادة 

هذا الق�صم، عند القت�صاء عن طريق التنظيم«.
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30: )معدلة ومتممة( » يبني يف عقود احلالة املدنية ال�صنة  املادة 

وال�صهر واليوم وال�صاعة التي تلقيت فيها وكذا ا�صم ولقب و�صفة 

الذين  كل  وموطن  ومهن  واألقاب  واأ�صماء  املدنية  احلالة  �صابط 

ذكروا، كما تبني فيها تواريخ واأماكن ولدة الأب والأم املوجودة 

يف عقود امليالد والأزواج يف عقود الزواج والوفاة يف عقود الوفيات 

بعدد  يبني  العمر  فاإن  اإذا كانت جمهولة  اأما  معروفة  تكون  عندما 

ال�صنوات كما هو يف جميع الأحوال عمر امل�صرحني اأما فيما يتعلق 

الأ�صماء  اأي�صا ذكر  ر�صدهم كما ميكن  فقط �صفة  فتبني  بال�صهود 

اأ�صماء  عدة  بني  التبا�س  وقوع  خ�صى  واإذا  والكنيات  امل�صتعارة 

مرتادفة فيجب اأن ي�صبقها نعت »املدعو«.

وال�صاعة  واليوم  ال�صنة  املدنية  احلالة  عقود  يف  »يبني   :30 املادة 

املدنية  احلالة  �صابط  و�صفة  ولقب  ا�صم  وكذا  فيها  تلقيت  التي 

واأ�صماء واألقاب ومهن وحمل �صكنى كل الذين ذكروا، كما تبني 

امليالد  املوجودة يف عقود  والأم  الأب  واأماكن ولدة  تواريخ  فيها 

الوفيات عندما تكون  الزواج والوفاة يف عقود  والأزواج يف عقود 

معروفة اأما اإذا كانت جمهولة فاإن العمر يبني بعدد ال�صنوات كما 

بال�صهود  يتعلق  فيما  اأما  امل�صرحني  عمر  الأحوال  جميع  يف  هو 

اأي�صا ذكر الأ�صماء امل�صتعارة  فتبني فقط �صفة ر�صدهم كما يجوز 

والكنيات واإذا خ�صى وقوع التبا�س بني عدة اأ�صماء مرتادفة فيجب 

اأن ي�صبقها نعت »املدعو«.

يف  املذكورين  ال�صهود  على  »يجب  ومتممة(  )معدلة   :33 املادة 

�صهادات احلالة املدنية اأن يكونوا بالغني �صن 19 �صنة على الأقل 

اجلن�س  فيما يخ�س  متييز  اأو غريهم دون  الأقارب  كانوا من  �صواء 

ويتم اختيارهم من قبل الأ�صخا�س املعنيني«.

املادة 33: »يجب على ال�صهود املذكورين يف �صهادات احلالة املدنية 

اأن يكونوا بالغني 21 �صنة على الأقل �صواء كانوا من الأقارب اأو 

غريهم دون ميز فيما يخ�س اجلن�س ويختارون من قبل الأ�صخا�س 

املعنيني«.

املادة 41: )معدلة ومتممة( » ير�صل وكيل اجلمهورية فورا حكم 

رئي�س املحكمة ق�صد نقل هذه العقود يف �صجالت احلالة املدنية 

لل�صنة اجلارية وكذا على اجلداول اإىل:

الباقي  بدون تغيري«.

املادة 41: » ير�صل وكيل الدولة فورا حكم رئي�س املحكمة ق�صد 

نقل هذه العقود يف �صجالت ال�صنة املطابقة لها وجلداولها اإىل:

الباقي  بدون تغيري«. 

املادة 43: )معدلة ومتممة( »يعاد اإن�صاء عقود احلالة املدنية التي 

حربية  اأعمال  نتيجة  اأو  كارثة  بعد  الأ�صليتان  ن�صختاها  اأتلفت 

بعنا�سرها الأ�سا�سية �سمن �سروط �ستحدد مبوجب مر�سوم.

وجتري هذه الإعادة على الوجه الآتي:

1 – بال�صتناد اإىل امللخ�صات الر�صمية لهذه العقود.
ت�صريحات الأ�صخا�س املعنيني اأو �صهادات الغري  على  – بناء   2
وبناء على الوثائق املقدمة دعما لها كالدفاتر العائلية وملفات بطاقة 

التعريف الوطنية وجواز ال�صفر.

الباقي بدون تغيري«.

اأتلفت ن�صختاها  اإن�صاء عقود احلالة املدنية التي  املادة 43: » يعاد 

الأ�صليتان بعد كارثة اأو نتيجة اأعمال حربية بعنا�صرها الأ�صا�صية 

�سمن �سروط �ستحدد مبوجب مر�سوم.

وجتري هذه الإعادة على الوجه الآتي:

العقود. لهذه  الر�صمية  امللخ�صات  اإىل  – بال�صتناد   1
اأو �صهادات الغري  – بناء على ت�صريحات الأ�صخا�س املعنيني   2

وبناء على الوثائق املقدمة دعما لها كدفاتر العائلة.

الباقي بدون تغيري«.

املادة 44: )معدلة ومتممة( » تتوىل جلان حملية اإعادة اإن�صاء عقود 

احلالة املدنية.

الباقي بدون تغيري«.

املادة 44: » تتم اإعادة اإن�صاء عقود احلالة املدنية يف كل دائرة معنية 

من قبل جلنة.

الباقي بدون تغيري«.

اجلزائية،  باملتابعات  الإخالل  »دون  ومتممة(  )معدلة   :53 املادة 

يتعر�س كل من ي�صلم ن�صخة العقد دون الت�صحيحات املقررة اإىل 

العقوبات التاأديبية املن�صو�س عليها يف الت�صريع والتنظيم املعمول 

بهما«.

املادة 53: » ل يجوز اإطالقا ت�صليم ن�صخة العقد اإل مع الت�صحيحات 

املقررة حتت طائلة غرامة مالية ل ميكن اأن تتجاوز 200 دج ت�صدرها 

املحكمة التي تبت يف امل�صائل املدنية مع جميع التعوي�صات �صد 

اأمني ال�صجالت«.
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املادة 58: »اإن الت�صجيل هو العملية التي بوا�صطتها ينقل �صابط 

احلالة املدنية يف �صجالته، عقد احلالة املدنية الواردة اإليه من مكان 

اآخر غري دائرته، اأو حكما ق�صائيا يتعلق باحلالة املدنية.

الباقي بدون تغيري«.

املادة 58: )معدلة ومتممة( » الت�صجيل هو العملية التي بوا�صطتها 

الوارد  ينقل �صابط احلالة املدنية يف �صجالته، عقد احلالة املدنية 

باحلالة  يتعلق  ق�صائيا  حكما  اأو  دائرته،  غري  اآخر  مكان  من  اإليه 

املدنية.

املتعلقة  البيانات  به،  املعمول  للت�صريع  وفقا  اأي�صا،  وي�صجل 

باكت�صاب اجلن�صية اجلزائرية.

الباقي بدون تغيري«.

املادة 61: »الفقرة 1 و 2 بدون تغيري

اأما يف وليتي ال�صاورة والواحات وكذا يف البالد الأجنبية فتتم 

الولدة. ويجوز متديد  هذا  اأيام من  الع�صرة  الت�صريحات خالل 

مر�صوم  مبوجب  القن�صلية  اأو  الإدارية  الدوائر  بع�س  يف  الأجل 

يحدد اجراء و�سروط هذا التمديد.

ال�صابقة  املقاطع  يف  املحددة  الآجال  يف  الولدة  يوم  يح�صب  ل 

وعندما يكون اآخر يوم من الأجل يوم اأحد اأو يوم عطلة، ميدد هذا 

الأجل اإىل اأول يوم عمل يلي يوم العطلة«.

املادة 61: )معدلة ومتممة( »الفقرة 1 و 2 بدون تغيري

وحتدد املدة املذكورة يف الفقرة الأوىل اأعاله بع�صرين )20( يوما 

من الولدة بالن�صبة لوليات اجلنوب. 

ل يح�صب يوم الولدة يف الآجال املحددة يف الآجال املحددة يف 

الفقرات ال�صابقة وعندما ي�صادف اآخر يوم من هذه الآجال يوم 

عطلة، ميدد هذا الأجل اإىل اأول يوم عمل يلي يوم العطلة«.

واملكان  وال�صاعة  الولدة  يوم  امليالد  عقد  يف  »يبني   :63 املادة 

وجن�س الطفل والأ�صماء التي اأعطيت له واأ�صماء واألقاب واأعمار 

ومهنة وم�صكن الأب والأم وكذلك بالن�صبة للم�صرح اإن وجد مع 

مراعاة اأحكام الفقرة الأخرية من املادة 64 اأدناه«. 

الولدة  يوم  امليالد  عقد  يف  »يبني  ومتممة(  )معدلة   :63 املادة 

ال�صنة وال�صهر واليوم وال�صاعة واملكان وجن�س الطفل والأ�صماء 

التي اأعطيت له واأ�صماء واألقاب واأعمار ومهنة وم�صكن الوالدين 

الفقرة  اأحكام  مراعاة  مع  وجد  اإن  للم�صرح  بالن�صبة  وكذلك 

الأخرية من املادة 64 اأدناه.

وفق  اإ�صداره  حالة  ويف  اأدناه،   74 املادة  باأحكام  الإخالل  دون 

حدوث  وماعدا  اأعاله،   11 املادة  يف  عليها  املن�سو�ض  ال�سروط 

تغيري يف احلالة املدنية لل�صخ�س املعني، يحدد اأجل �صالحية عقد 

امليالد بع�صر )10( �صنوات «.

يثبت  اأن  الزواج  طالبي  من  واحد  كل  على  »يجب   :74 املادة 

حالته املدنية بتقدمي اإحدى الوثائق التالية:

واإما  امليالد  ل�صهادة  اإما  اأ�صهر  ثالثة  من  باأقل  موؤرخ  ملخ�س   -

لت�صجيل احلكم الفردي اأو اجلماعي املثبت للولدة.

- دفرت عائلي يتعلق بزواج �صابق.

الباقي بدون تغيري«.

طالبي  من  واحد  كل  على  »يجب  ومتممة(  )معدلة   :74 املادة 

الزواج اأن يثبت حالته املدنية بتقدمي اإحدى الوثائق التالية:

امليالد  ل�صهادة  اإما  اأ�صهر  باأقل من ثالثة )3(  موؤرخ  - م�صتخرج 

واإما لت�صجيل احلكم الفردي اأو اجلماعي املثبت للولدة.

-دفرت عائلي يتعلق بزواج �صابق.

الباقي بدون تغيري«.

»الفقرة الأوىل بدون تغيري. املادة 77: 

اأو القا�صي ال�صرعي الذي مل يطبق  يعاقب �صابط احلالة املدنية 

الجراءات املقررة يف هذا الف�صل بغرامة ل ميكن اأن تتجاوز 200 

دج مبوجب حكم �صادر عن املحكمة الناظرة يف امل�صائل املدنية«.

املادة 77: )معدلة ومتممة( »الفقرة الأوىل بدون تغيري.

املدنية                 احلالة  �صابط  يتعر�س  اجلزائية،  باملتابعات  الإخالل  دون 

هذا  يف  عليها  املن�صو�س  الإجراءات  يطبق  مل  الذي  املوثق  اأو 

الت�صريع  يف  عليها  املن�صو�س  التاأديبية  العقوبات  اإىل  الف�صل 

والتنظيم املعمول بهما«.
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املادة 79: »الفقرة الأوىل بدون تغيري.

يجب اأن يتم الت�صريح بالوفاة يف اأجل اأربعة وع�صرين �صاعة ابتداء من 

وقت الوفاة. ويجوز متديد هذا الأجل مبوجب مر�صوم بالن�صبة لوليتي 

الواحات وال�صاورة.

الباقي بدون تغيري«.

املادة 79: )معدلة ومتممة( »الفقرة الأوىل بدون تغيري.

يجب اأن يتم الت�صريح بالوفاة يف اأجل اأربع وع�صرين �صاعة ابتداء من 

وقت الوفاة. 

ويحدد هذا الأجل بالن�صبة لوليات اجلنوب بع�صرين )20( يوما.

الباقي بدون تغيري«.

املادة 80: »يبني يف عقد الوفاة ما يلي:

1-اليوم وال�صاعة ومكان الوفاة.
الباقي بدون تغيري«.

املادة 80: )معدلة ومتممة(«يبني يف عقد الوفاة ما يلي:

1-ال�صنة وال�صهر واليوم وال�صاعة ومكان الوفاة.
الباقي بدون تغيري«.

فيها  ي�صكن  كان  التي  البلدية  خارج  وفاة  حدثت  »اإذا   :81 املادة 

املتوفى فري�صل �صابط احلالة املدنية الذي حرر عقد الوفاة، يف اأقرب 

اأجل اإىل �صابط احلالة املدنية لآخر مكان اإقامة املتويف، ن�صخة من هذا 

العقد التي ت�صجل فورا يف ال�صجالت، ول تطبق هذه الأحكام على 

املدن املق�صمة اإىل دوائر عندما حتدث الوفاة يف دائرة غري الدائرة التي 

كان ي�صكن فيها املتوفى.

الباقي بدون تغيري«.

التي  البلدية  الوفاة خارج  »اإذا حدثت  ومتممة(  )معدلة   :81 املادة 

�صجلت بها ولدة املتوفى، ير�صل �صابط احلالة املدنية الذي حرر عقد 

اإىل �صابط احلالة املدنية ملكان ميالد املتويف،  اأقرب الآجال  الوفاة يف 

اإ�صعارا بالوفاة، الذي ي�صجل فورا بهام�س ال�صجالت.

الباقي بدون تغيري«.

املادة 85: »اإذا حدثت الوفاة يف ال�صجن ي�صعر رئي�س املوؤ�ص�صة على 

 81 املادة  يف  ذكر  كما  اإليها  ينتقل  الذي  املدنية  احلالة  �صابط  الفور 

اأعاله ويحرر عقد الوفاة«.

املادة 85: )معدلة ومتممة(«اإذا حدثت الوفاة يف موؤ�ص�صة عقابية، يقوم 

م�صوؤول املوؤ�ص�صة بالت�صريح بالوفاة خالل الأربع والع�صرين)24( �صاعة 

ل�صابط احلالة املدنية لبلدية املكان الذي توجد به هذه املوؤ�ص�صة«.

- ت�صتبدل عبارة »قا�س« املذكورة يف املواد 71 و 72 و73 و 75 و 76 

من الأمر رقم 70 -20 بعبارة »موثق«.

- تلغى اأحكام املادة 127 من الأمر رقم 70 -20، املذكور اأعاله.

- اأحكام الأمر رقم 73 -51 املوؤرخ يف 4 رم�صان عام 1393 املوافق 1 

اأكتوبر �صنة 1973 املت�صمن تعديل �صالحية وثائق احلالة املدنية.

الفرن�صية  باللغة  املدنية  احلالة  عقود  حترير  متابعة  »ميكن   :127 املادة 

الأمر يف  هذا  37 من  املادة  اأحكام  النظر عن  ب�صرف  انتقالية  ب�صفة 

البلديات التي �صتحدد مبوجب قرار م�صرتك من وزير العدل، حامل 

الأختام ووزير الداخلية«.

اأجنبية  بلغة  املدنية  احلالة  عقود  حترير  »ميكن  )معدلة(«   :127 املادة 

لتكون �صاحلة لال�صتعمال يف اخلارج فقط«.
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