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وال�صالة  الرحيم،  الرحمـن  اهلل  ب�صم  الرئي�ص:  ال�سيد 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

املرافق  والوفد  احلكومة  ممثلي  بال�صيدين  الرتحيب  بعد 
لهما من وزارتي الدفاع الوطني والتهيئة العمرانية والبيئة؛

ومناق�صة  عر�ض  اجلل�صة،  هذه  اأعمال  جدول  يقت�صي 
م�صروع القانون املتعلق باخلدمة الوطنية ويليه عر�ض ومناق�صة 

م�صروع القانون املتعلق باملوارد البيولوجية.         
ومن دون اإطالة، اأحيل الكلمة اإىل ال�صيد وزير العالقات 
مع الربملان، ممثل احلكومة نيابة عن ال�صيد نائب وزير الدفاع 
ليعر�ض  ال�صعبي،  الوطني  اجلي�ض  اأركان  رئي�ض  الوطني، 
علينا  م�صروع القانون املتعلق باخلدمة الوطنية، الكلمة لكم  

ال�صيد الوزير.             

ال�سيد  عن  )نيابة  الربملان  مع  العالقات  وزير  ال�سيد 
اأركان اجلي�ص الوطني  نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�ص 
الرحمـن  اهلل  ب�صم  الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  ال�سعبي(: 

الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.
�صيدي الرئي�ض املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة الأفا�صل،
اأيها احل�صور الكرمي،

�صالم اهلل على اجلميع.
ال�صيد  عن  نيابة  �صيادتكم،  اأمام  اأعر�ض  اأن  ي�صرفني 

الفريق اأحمد ڤايد �صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�ض 
اأركان اجلي�ض الوطني ال�صعبي، ن�ض القانون املتعلق باخلدمة 
الوطنية الذي حظي مبوافقة نواب املجل�ض ال�صعبي الوطني، 
مالحظاتهم  رغم  الذين  اجلاري،  ال�صهر  من  التا�صع  يف 
الهامة، �صوتوا على امل�صروع، كما جاءت به احلكومة، اإذ مل 

مت�صه تعديالت جوهرية اإل بع�ض الت�صحيحات اللغوية.
واأغتنم هذه املنا�صبة، لتقدمي كل ال�صكر لنواب املجل�ض 
ال�صكر  بجزيل  اأتقدم  اأن  يفوتني  ل  كما  الوطني،  ال�صعبي 
وخا�صة  املوقر،  ملجل�صكم  الوطني  الدفاع  جلنة  لأع�صاء 
مل�صته  الذي  الدعم  كل  على  الواد،  حممد  ال�صيد  رئي�صها 

يوم عر�صي للن�ض، بتاريخ 14 جويلية الفارط.
ال�صيد الرئي�ض،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة،
تعترب اخلدمة الوطنية التي اأن�صئت بالأمر 68-82، املوؤرخ 
يف 16 اأفريل 1968، اأحد الإجراءات الكربى املتخذة من 

طرف اجلزائر امل�صتقلة وجتربة رائدة لبالدنا.
وقد تاأكد هذا الطابع الريادي، من خالل ما ورد يف ميثاق 

اخلدمة الوطنية، حيث عّرفها كما يلي:
اأن  يجب  اأ�صلي،   واأ�صلوب  جديد  نظام  الوطنية  اخلدمة 
ي�صمح بتحريك عملية اآلية �صاملة للتنمية والتطور على ال�صعيد 

الع�صكري، القت�صادي، الثقايف، الجتماعي وال�صيا�صي معا.
كان  الذي  ال�صرتاتيجي  املفهوم  هو  هنا،  املق�صود  اإن 

حم�سر اجلل�سة العلنية الثامنة
املنعقدة يوم الإثنني 23 رم�سان 1435

املوافق 21 جويلية 2014

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

متثيل احلكومة:
-  ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،  نيابة عن ال�صيد نائب وزير الدفاع الوطني،  رئي�ض اأركان اجلي�ض الوطني   

ال�صعبي؛
- ال�صيدة وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة.   

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة احلادية ع�سرة والدقيقة العا�سرة �سباحا
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فيه  اأخذ  والذي  البالد،  بناء  يف  اأ�صا�صيا  عن�صرا  �صي�صكل 
مفهوم الدفاع الوطني معناه الوا�صع.

بهذا العنوان، �صكلت اخلدمة الوطنية زيادة على مهمة 
التنمية، يف  ر�صيدا جوهريا يف جمهودات  الوطني،  الدفاع 
جميع امليادين التي بادرت  بها بالدنا، من خالل م�صاهمتها 
ذات  والقت�صادية  الجتماعية  امل�صاريع  خمتلف  اإجناز  يف 

الأهمية الوطنية.
اأجل  الب�صرية من  للطاقات  اأف�صل  بتوزيع  كما �صمحت 
اجليد  التاأطري  اإىل  اإ�صافة  املحرومة،  املناطق  العزلة عن  فك 
للقطاعات الجتماعية والرتبوية، خا�صة على م�صتوى بع�ض 

وليات اله�صاب العليا واجلنوب الكبري.
كما كان عليها اأي�صا امل�صاهمة يف متتني اللحمة الجتماعية 
والوطنية، من خالل التقريب بني مواطني خمتلف جهات 

الوطن.
�صيدي الرئي�ض،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة،
ال�صعبي  الوطني  اجلي�ض  وفر  التجربة  هذه  مدى  وعلى 
تكوينا مهنيا خا�صا يف ا�صتعمال الأ�صلحة لآلف من ال�صبان 
عنه،  والدفاع  الوطني  الرتاب  ل�صالمة  �صمانا  املدعوين، 
وامل�صاهمة ب�صورة فعالة يف تنمية البالد؛ غري اأن هذا الإطار 
مقت�صيات  تلبية  من  ميكن  مل  الوطنية،  للخدمة  القانوين 
املوؤرخ   ،103-74 رقم  الأمر  اإ�صدار  تطلب  مما  الفرتة،  تلك 
يف 15 نوفمرب 1974، املت�صمن قانون اخلدمة الوطنية، وعلى 
اأجل  من  �صبابنا،  تعبئة  متت  القانوين،  الإطار  هذا  اأ�صا�ض 
امل�صاهمة يف مهام الت�صييد الوطني، باإجناز امل�صاريع الكربى 
املثال  �صبيل  على  منها  نذكر  الوطنية،  بامل�صلحة  املت�صلة 
وال�صد  الإفريقية  الوحدة  طريق  اخل�صو�ض،  �صبيل  وعلى 
وبعد  ال�صرتاكية.  القرى  وبناء  الأرا�صي  وتهيئة  الأخ�صر 
ال�صرتاتيجي  املفهوم  هذا  تكري�ض  مت  التجربة،  من  �صنتني 
 82 املادة  يف  جاء  1976، حيث  نوفمرب   24 د�صتور  �صمن 
الثورة  اأداة  باعتباره  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ض  »ي�صاهم  منه: 
وابتداء من  اأنه  البالد وت�صييد ال�صرتاكية«؛ غري  تنمية  يف 
�صنة 1989، اأعادت املادة 24 من د�صتور 1989 حتديد مهمة 
اجلي�ض الوطني ال�صعبي لت�صبح: »احلفاظ على ال�صتقالل 
و�صالمة  وحدة  وعن  ال�صيادةالوطنية  عن  الدفاع  الوطني، 
الرتاب الوطني بالإ�صافة اإىل حماية جماليها الربي واجلوي 
مت  ذلك،  على  عالوة  البحرية«.  اأمالكها  مناطق  وخمتلف 

�صهرا،   18 اإىل  �صهرا   24 من  الوطنية  اخلدمة  مدة  تقلي�ض 
مبوجب القانون رقم 89-19، املوؤرخ يف 12 دي�صمرب 1989، 

املت�صمن تخفي�ض مدة اخلدمة الوطنية.
�صيدي الرئي�ض،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة،
اإبتداء من هذه الفرتة، بداأت املوؤ�صرات املتعلقة مبختلف 
عمليات اخلدمة الوطنية تدل على عزوف ال�صباب املعنيني 
والذي جت�صد يف الن�صب العالية من المتناع، هذه الظاهرة 
املو�صومة مبخاوف ونفور غري مربرين، مل مت�ض تاأدية الواجبات 
فح�صب، بل تدفع اأي�صا باملواطنني لعدم التقدم اإىل هيئات 
تربر  التي  الوثائق  �صحب  اأجل  من  الوطنية،  اخلدمة 
 40 بعد  امل�صتقاة  الدرو�ض  �صمحت  وقد  جتاهها،  و�صعيتهم 
التي عرفت تطورات على  الوطنية  �صنة من تطبيق اخلدمة 
اجلوانب  بع�ض  تعديل  وكذلك  هيئاتها،  تكييف  م�صتوى 
املتعلقة بالإطار التنظيمي، لكن دون مراجعة القانون الذي 
يحكمها، نظرا لعدم تالوؤمه لمع الإطار الد�صتوري احلايل 
ول مع التحولت الجتماعية، القت�صادية وال�صيا�صية التي 

عرفتها بالدنا.
لتكيف  املتبع  املنهج  فاإن  العتبارات،  هذه  �صوء  على 
الوطني  اجلي�ض  مهمة  اإطار  يف  يدخل  الوطنية،  اخلدمة 
ال�صعبي، املوجهة نحو احلفاظ على ال�صتقالل الوطني، طبقا 
للفقرة 02 من املادة 25 لد�صتور 1996 وواجب املواطن يف 
امل�صاركة يف الدفاع عن الوطن، طبقا للفقرة 02 من املادة 62 

من الد�صتور.
�صيدي الرئي�ض،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة،
نحن اليوم اأمام جمل�صكم املوقر، بغر�ض عر�ض ومناق�صة 
اإطار  يف  واأهدافه  م�صاعيه  تندرج  الذي  القانون،  هذا  ن�ض 
التي  والجتماعية  والقت�صادية  الد�صتورية  التحولت 
تعرفها بالدنا، كما يندرج يف اإطار تر�صيخ مبداأ دولة القانون 
ويطمح اأن يكون املراآة التي تعك�ض التحولت التي يعرفها 
اخلدمة  تكييف  �صمنها  ومن  ال�صعبي،  الوطني  اجلي�ض 
الوطنية مع وظائفه املوجهة للحفاظ على و�صائل وطرق اأداء 

املهام املنوطة به وتطويرها.
�صيدي الرئي�ض،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة،
اإن اأهم الأهداف التي جاء بها هذا الن�ض هي:
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التي  الإ�صارات  كل  من  الوطنية  اخلدمة  تنقيح   -  1
تدل على م�صاهمتها يف ن�صاطات التنمية القت�صادية، وهذا 
املواطنني،  وتكوين  تعبئة  على  ن�صاطها  تركيز  اإعادة  لأجل 

بغر�ض تلبية احتياجات الدفاع الوطني بالدرجة الأوىل.
الوطنية،  اخلدمة  بتنفيذ  املكلفة  للهيئات  ال�صماح   -  2
املواطنني  كل  جتاه  واإن�صاف،  مو�صوعية  بكل  بالعمل 

امللزمني بهذا الواجب.
3 - القت�صار على الأحكام الكفيلة بال�صماح للتكيف 
اأن  علما  القانون،  هذا  بتنفيذ  املتعلقة  التطورات  كل  مع 
باجلانب  تتعلق  املفعول  ال�صاري  القانون  اأحكام  ثلث 
املكلفة  الهيئات  و�صالحيات  تنظيم  وتخ�ض  الإجرائي، 

باخلدمة الوطنية.
تلكم هي - �صيدي الرئي�ض الفا�صل، ال�صيدات وال�صادة 

اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر- مربرات واأهداف هذا الن�ض.
وال�صالم  انتباهكم،  وح�صن  متابعتكم  على  اأ�صكركم 

عليكم.

اأحيل  الآن،  الوزير؛  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
على  ليقراأ  الوطني،  الدفاع  جلنة  مقرر  ال�صيد  اإىل  الكلمة 
م�صامعنا التقرير التمهيدي الذي اأعدته اللجنة يف املو�صوع.

ال�سيد مقرر اللجنة املخت�سة: ب�صم اهلل الرحمـن الرحيم 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد  رئي�ض  جمل�ض  الأمة  املحرتم ،
ال�صيد وز ير  العالقات  مع  الربملان  املحرتم،

ال�صادة  اإطارات  وزارة  الدفاع  الوطني ،
زميالتي،  زمالئي  اأع�صاء  جمل�ض  الأمة  املوقر،

ال�صيدات  وال�صادة  احل�صور،
ال�صالم  عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

بعر�ض  الأمة،  ملجل�ض  الوطني،  الدفاع  جلنة  تت�صّرف 
املتعلق  القانون  ن�ض  اأعدته حول  الذي  التمهيدي  تقريرها 
باخلدمة الوطنية، املحال عليها من قبل رئي�ض جمل�ض الأمة، 
ال�صيد عبد القادر بن �صالح، بتاريخ 10 جويلية 2014 حتت 

رقم 14/27.
وبناء على ذلك، وبدعوة من رئي�صها ال�صيد حممد الواد، 
�صرعت اللجنة يف درا�صة وحتليل م�صمون الأحكام الواردة يف 
ن�ض القانون املحال عليها، فا�صتمعت يوم 14 جويلية 2014 

اإىل عر�ض قدمُه ممثل احلكومة، وزير العالقات مع الربملان، 
الوطني،  الدفاع  وزير  نائب  عن  نيابة  ماحي،  خليل  ال�صيد 
قايد  اأحمد  الفريق  ال�صعبي،  الوطني  اجلي�ض  اأركان  رئي�ض 
الوطنية، حيث  باخلدمة  املتعلق  القانون  ن�ض  �صالح، حول 
املتوخاة  والأهداف  اجلديد،  الن�ض  اأهمية  اإىل  فيه  تطرق 
والتعديالت  بها  جاء  التي  الأحكام  خمتلف  مربزا  منه، 
وان�صغالت  اأ�صئلة  اإىل  بدوره  وا�صتمع  عليه،  اأدخلت  التي 
ومالحظات ال�صادة اأع�صاء اللجنة واأجاب عليها وقدم مزيدا 

من ال�صروحات والتو�صيحات ب�صاأنها.
تقدمي ن�ض القانون

تعترب اخلدمة الوطنية اإحدى الإجراءات الكربى املتخذة 
املوؤرخ يف   ،82 –  68 رقم  الأمر  من طرف اجلزائر مبوجب 
16 اأفريل 1968، املت�صمن �صن اخلدمة الوطنية، واتخذت 
بناء  يف  ال�صباب  باإ�صهام  خالله  من  ُي�صمح  جديد  كنظام 
والقت�صادية  الجتماعية  امل�صاريع  خمتلف  واإجناز  الوطن، 

ذات الأهمية الوطنية والتي بادرت بها البالد اآنذاك.
كما �صمح اأي�صا بفك العزلة على املناطق املحرومة وكذا 
خلق جمال للتعارف والتوا�صل بني مواطني جميع جهات 
الجتماعية  الروابط  متتني  يف  �صاهم  الذي  الأمر  الوطن، 

والوطنية، فيما بينهم.
اأن الإطار القانوين للخدمة الوطنية مل يتمكن من  غري 
رقم  الأمر  اإ�صدار  تطلب  مما  الفرتة،  تلك  مقت�صيات  تلبية 
1974، املت�صمن قانون  15 نوفمرب  – 103، املوؤرخ يف   74
اخلدمة الوطنية، من اأجل اإدخال الت�صحيحات الالزمة التي 
تتطلبها تلك املرحلة، وو�صع تنظيم لت�صيري اجلي�ض الوطني 
ال�صعبي، لتمكينه من القيام مبهامه لت�صييد الوطن وتنميته.

ولقد حددت مدة اخلدمة الوطنية مبوجب الأمر املذكور 
اأعاله ب�صنتني.

اجلي�ض  مهمة  حتديد  واأعاد   1989 د�صتور  جاء  بعدها 
الوطني ال�صعبي، يف املادة 24 منه، وانح�صرت يف احلفاظ على 
ال�صتقالل الوطني، الدفاع عن ال�صيادة الوطنية والدفاع عن 
وحدة و�صالمة الرتاب الوطني، بالإ�صافة اإىل حماية جماليها 

الربي واجلوي وخمتلف مناطق اأمالكها البحرية.
 24 من  الوطنية  اخلدمة  مدة  تخفي�ض  متَّ  لذلك،  ونظرا 
�صهرا اإىل 18 �صهرا، طبقا لن�ض القانون رقم 89-19، املوؤرخ 
القانونية  املدة  تخفي�ض  املت�صمن   ،1989 دي�صمرب   12 يف 
امل�صجلني  تعداد  تخفي�ض  اأي�صا  مت  كما  الوطنية،  للخدمة 
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للتجنيد �صنويا، الأمر الذي اجنر عنه تزايد حالت التنازع 
لأداء  بتاأهيلهم  معرتف  مواطنني  جتنيد  عدم  يف  املتمثلة 

اخلدمة الوطنية.
اإبتداء من هذه الفرتة، ونظرا اإىل امل�صتجدات والظروف 
والقت�صادية  الد�صتورية  والتحولت  بالدنا  عرفتها  التي 
والجتماعية، وكذا متا�صيا مع املهام اجلديدة للجي�ض الوطني 
ال�صعبي )ال�صالف ذكرها(، اأ�صبح الإطار القانوين املعمول 
ا�صتوجب  الذي  الأمر  التغريات،  هذه  مع  يتما�صى  ل  به 
و�صع اإطار قانوين جديد يعالج تنظيم اخلدمة الوطنية و�صريها 

وعالقة املواطن بها.
الوطنية  باخلدمة  املتعلق  القانون  ن�ض  جاء  وعليه، 
اجلي�ض  احرتافية  م�صعى  اإطار  يف  مادة(   77 )املت�صمن 
الوطني ال�صعبي، وال�صتجابة للتطلعات املعرب عنها من قبل 

ال�صباب املعني باخلدمة الوطنية.
تنظيمية جديدة،  اإجراءات  على  القانون  ن�ض  وا�صتمل 
املفهوم اجلديد  امل�صتمدة من  الوطنية،  حتدد مبادئ اخلدمة 
لدور اجلي�ض وتوؤكد على الطابع الإجباري للخدمة الوطنية 

وتاأديتها بال�صكل الع�صكري الوحيد.
التحفيزية  التدابري  من  جملة  القانون  ن�ض  ت�صمن  كما 

املتمثلة يف:
- تخفي�ض مدة اخلدمة الوطنية من 18 �صهرا اإىل 12 �صهرا.
- تقدمي منحة �صهرية ملجندي اخلدمة الوطنية ح�صب الرتبة.
- تعوي�ض م�صاريف النقل عند النتقاء الطبي والتجنيد.
- اإ�صتفادة املواطن الذي اأدى اإلتزامات اخلدمة الوطنية 
اجلي�ض  �صفوف  التجنيد يف  لعقد  الرت�صح  الأولوية يف  من 

الوطني ال�صعبي.
- اإعتبار مدة اخلدمة الوطنية فرتة خربة مهنية من اأجل 

التوظيف.
- اإعادة اإدماج املواطن املوؤدي للخدمة يف من�صب عمله 
املتوفرة،  املنا�صب  حدود  خارج  كان  ولو  حتى  الأ�صلي، 

وا�صتفادته من كل احلقوق املكت�صبة وقت جتنيده.
يف  والتاأجيل  التجنيد  اإرجاء  من  ال�صباب  اإ�صتفادة   -

حالت حددها القانون.
- اإعفاء املواطنني الذين كانت لهم حالة اجتماعية تعيق 

تاأديتهم للخدمة الوطنية.
مناق�صة الن�ض على م�صتوى اللجنة

ق�صد احل�صول على املزيد من التو�صيحات ب�صاأن خمتلف 

اللجنة  ا�صتمعت  القانون،  ن�ض  ت�صمنها  التي  التدابري 
مع  العالقات  وزير  احلكومة،  ممثل  ال�صيد  قّدمه  عر�ض  اإىل 
من  جملة  باملنا�صبة  عليه  اللجنة  اأع�صاء  وطرح  الربملان، 

الأ�صئلة والن�صغالت.
ال�صيد  نّوه  اللجنة،  اأع�صاء  اأ�صئلة  على  رّده  معر�ض  ويف 
التقني،  وطابعه  القانوين  الن�ض  اأهمية  على  احلكومة  ممثل 
بن  ال�صالح  حممد  اللواء  ال�صيد  اإىل  الكلمة  اأحال  بعدها 
بي�صة، مدير اخلدمة الوطنية، لالإجابة عن الأ�صئلة  املطروحة 

والتي تلخ�صت فيما يلي:
اأو�صح  الوطنية،  اخلدمة  ع�صكريي  تكوين  بخ�صو�ض   -
مّدته  ع�صكريا حم�ض، حتدد  تكوينا  هناك  اأن  اللواء  ال�صيد 
وم�صمونه بقرار من  وزير الدفاع الوطني، وعالوة على ذلك 
ح�صب  مكّيفة،  تكوينات  من  ال�صتفادة  للمجندين  ميكن 

تخ�ص�صاتهم واأماكن حتويلهم.
- وب�صاأن جتنيد املواطنني مزدوجي اجلن�صية، اأ�صار ال�صيد 
مثل  الدول،  بع�ض  مع  مربمة  اتفاقية  هناك  اأن  اإىل  اللواء 
فرن�صا، والتي تن�ض على ترك اخليار اإىل املعنيني بالأمر للقيام 

باخلدمة الوطنية، اإما باجلزائر اأو بفرن�صا.
اخلدمة  ع�صكريو  يق�صيها  التي  باملدة  يتعلق  وفيما   -
املدنية ب�صبب  اأو  الع�صكرية  العقابية  املوؤ�ص�صات  الوطنية يف 
اأنه ل يعتد بها يف ح�صاب مدة  اللواء  اأكد ال�صيد  اإدانتهم، 

اخلدمة الوطنية املوؤداة.
اإجبارية  تعترب  التي  الطبي  النتقاء  اإجراءات  وب�صاأن   -
اأو�صح  املطلوبة،  الآجال  يف  ا�صتدعاوؤه  مّت  مواطن  كل  على 
موعده  عن  الأخري  هذا  تخلف  حالة  يف  اأنه  اللواء  ال�صيد 
دون تقدمي املربرات الاّلزمة، يفقد تلقائيا حقوقه ويتّم جتنيده 

اإجباريا وحتويل ملّفه اإىل اللجنة املخت�صة للبّث فيه.
فيما يخ�ّض �صّحة الوثائق الطبية التي يعر�صها املواطنون 
لطلب الإعفاء، اأو�صح ال�صيد اللواء اأن ملّف املعنيني يحال 
على اأع�صاء اللجنة الطبية املخت�صة للبت يف و�صعيتهم، ويف 
الع�صكري  امل�صت�صفى  اإىل  توجيههم  يتم  ذلك،  تعّذر  حالة 

للف�صل يف ملفاتهم.
- بالن�صبة ملنح التاأجيل ب�صبب الدرا�صة اأو التكوين، اأكد 
ال�صّيد اللواء اأن هيئة اخلدمة الوطنية املخت�صة تتبع اإجراءات 
حينها  امللف،  يف  املقّدمة  الوثائق  �صّحة  من  للتحقق  تقنية 

متنح التاأجيل للمواطنني املطالبني به.
يفقد  املقدمة،  ال�صهادات  يف  تزوير  ثبوت  حالة  ويف   -



7

الدورة الربيعية 2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 06

7الإثنني 23 رم�سان 1435                        املوافق 21 جويلية 2014

املعنيون بالأمر حقوقهم يف التاأجيل. وللعلم، فاإن الوزارات 
والطلبة  واملرتب�صني  التالميذ  قوائم  �صنويا  تر�صل  الو�صية 
املركزية  للهيئة  ال�صهادات،  على  احلائزين  وكذا  امل�صجلني 

للخدمة الوطنية لوزارة الدفاع الوطني.
الوطنية  باخلدمة  املعنيني  املواطنني  رف�ض  وب�صاأن   -
اللتحاق  باأمر  املرافق  ال�صتدعاء،  اأمر  با�صتالم  الإفادة 
بوحدة جتنيدهم، اأو�صح ال�صيد اللواء اأنه يف هذه احلالة يعترب 
وترفع  للقانون  وفقا  عا�صيا،  �صاحبه  ويعد  قانونا  ُمبلًغا  الأمر 
ة،  املخت�صّ الوطنية  اخلدمة  هيئة  طرف  من  �صكوى  �صدهم 

اأمام املحكمة الع�صكرية املخت�صة اإقليميا.
الوطنية،  اخلدمة  ع�صكريي  ت�صنيف  يخ�ض  وفيما   -
ح�صب  يكون  املعتمد  الت�صنيف  اأن  اللواء  ال�صيد  اأو�صح 

ال�صهادة التعليمية املقدمة يف امللف وهي كالآتي:
- طلبة رجال �صف اخلدمة الوطنية،
- طلبة �صباط �صف اخلدمة الوطنية،

- طلبة �صباط اخلدمة الوطنية،
- وبالن�صبة لإنهاء خدمة ع�صكريي اخلدمة الوطنية ب�صفة 
اأو�صح  الوطنية،  للخدمة  القانونية  املدة  اأدائهم  بعد  نهائية، 
ب�صفة  اإدماجهم  اإعادة  طلب  لهوؤلء  يحق  اأنه  اللواء  ال�صيد 
فورية بقوة القانون يف من�صب عملهم الأ�صلي اأو يف من�صب 

معادل، حتى ولو كان خارج حدود املنا�صب املتوفرة. 
تعداد  يف  الفائ�ض  بخ�صو�ض  اللواء  ال�صيد  اأو�صح   -
اأن �صعة املجندين فعليا حتّدد �صنويا من  امل�صجلني للتجنيد 
طرف جممل مكونات اجلي�ض الوطني ال�صعبي واملقدرة حاليا 
بـ 50.000 مدعو من �صف ال�صن املح�صى، يتّم اختيارهم 
وفق اآليات حمّددة ت�صبط كيفية انتقاء مورد اخلدمة الوطنية، 
اإعفاء  ويتم  ال�صعبي،  الوطني  اجلي�ض  احتياجات  ح�صب 

املواطنني املوؤهلني غري املجندين.
ويف الأخري، اأ�صار ال�صّيد اللواء اأن ن�ض هذا القانون جاء 
املعنيني  ال�صباب  حلث  الت�صجيعية  التدابري  من  بالعديد 
باخلدمة  الوطنية على تلبية النداء الوطني، ومن بينها رفع 
العالوة ال�صهرية واعتبار مدة اخلدمة الوطنية كخدمة فعلية 

يف ح�صاب التقاعد.
اخلال�صة

من خالل درا�صتها للن�ض واملناق�صة الوافية التي دارت 
اإعادة  �صرورة  اإىل  ا�صتجابة  اأنه  اإىل  اللجنة  َخُل�صت  حوله، 
الوطني  اجلي�ض  مهام  وفق  الوطنية،  اخلدمة  مفهوم  تكييف 

ال�صعبي، طبقا للتحولت وامل�صتجدات التي عرفتها بالدنا، 
جديدة  باأحكام  الوطنية  باخلدمة  املتعلق  القانون  ن�ض  جاء 
الوطنية  اخلدمة  تنظيم  يف  جديد  ت�صور  جت�صيد  اإىل  تهدف 
واعتبار  وجي�صه،  ال�صعب  بني  الربط  يف  اأهميتها  ومدى 

تاأديتها واجبا و�صرفا ينبغي العتزاز به.
يف  الواردة  التحفيزية  الإجراءات  اللجنة  تثمن  بذلك، 
ن�ض القانون هذا، والتي من �صاأنها ا�صتقطاب ال�صباب لأداء 
املخف�صة  املدة  اخل�صو�ض  وجه  وعلى  الوطني،  الواجب 
للخدمة الوطنية، التي اعتربت كافية لالطالع على التكوين 

النظري والتطبيقي الع�صكري.
ذلكم، �صيدي الرئي�ض، ال�صيدات وال�صادة الأع�صاء، هو 
الوطني حول  الدفاع  جلنة  اأعدته  الذي  التمهيدي  التقرير 
عليكم  املعرو�ض  الوطنية،  باخلدمة  املتعلق  القانون  ن�ض 

للمناق�صة، و�صكرا. 

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد مقرر اللجنة املخت�صة على 
قراءته التقرير التمهيدي، الذي اأعدته يف املو�صوع، وال�صكر 
التقرير،  هذا  اإعداد  يف  لإ�صهامهم  اأع�صائها  لكافة  مو�صول 
والآن ننتقل للنقا�ض العام واملتدخل الأول هو ال�صيد �صالح 

دراجي، تف�صل.

ال�سيد �سالح دراجي: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ ب�صم اهلل 
الرحمن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم 
تبعهم  ومن  واملر�صلني  النبيني  خري  حممد،  �صيدنا  على 

باإح�صان اإىل يوم الدين.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان املحرتم،
ال�صادة اإطارات وزارة الدفاع الوطني،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر،
ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

اأ�صرة الإعالم،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

نظرا لكون اجلزائر اأكرب بلد عربي، ونظرا لكونها اأكرب بلد 
اإفريقي،  بلد  اأكرب  لكونها  ونظرا  املتو�صط،  البحر  حو�ض  يف 
ال�صعبي  الوطني  جي�صنا  وباعتبار  قارة،  بلدا  لكونها  ونظرا 
والأكرث  واملتينة  القوية  اجليو�ض  بني  من  امل�صلحة  وقواتنا 
الهتمام  خالل  من  متاما  يت�صح  وهذا  امليدان،  يف  خربة 



8

الدورة الربيعية 2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 06

الإثنني 23 رم�سان 1435                        املوافق 21 جويلية 2014

الأيام ل�صت�صارة  الكربى هذه  الدول  توليها  التي  والعناية 
قواتنا وموؤ�ص�صاتنا الع�صكرية، حول كيفية مكافحة الإرهاب، 
املنظمة  اجلرمية  ومكافحة  الفعالة،  املكافحة  تلك  خا�صة 

وتهريب الب�صائع واملخدرات.
دون جدال، نتفق اليوم جميعا اأن من بني املهام الأوىل 

والنبيلة جلي�صنا العتيد هو:
والدفاع  لبالدنا  الكامل  ال�صتقالل  على  احلفاظ   -  1

عن �صيادتنا الوطنية وال�صالمة الرتابية.
وخمتلف  واجلوي  الربي  جمالنا  حماية  كذلك   -  2

مناطق اأمالكنا البحرية.
عالوة على كل هذه املهام النبيلة واملنوطة بجي�صنا، فاإنه 
قد �صاهم ولزال ي�صاهم بكل جدية وفعالية يف اإجناز خمتلف 
وال�صيادة  الأهمية  ذات  والقت�صادية  الجتماعية  امل�صاريع 
الإفريقية  الوحدة  طريق  اإجناز  يف  احلال  هو  مثلما  الوطنية، 
وال�صد الأخ�صر وتهيئة الأرا�صي والطرق وفك العزلة عن 
املناطق النائية والتدخل ال�صريع لإنقاذ الأرواح واملمتلكات 

اأثناء الكوارث الطبيعية.
لكن اليوم، نظرا للتحولت ال�صريعة واملتطلبات العاملية يف 
كل املجالت، فالبد ومن ال�صروري الإ�صراع لع�صرنة جي�صنا، 
اللوجي�صتيكي،  والعتاد  التكوين  نوعية  يخ�ض  فيما  �صواء 
هذا  يف  واأجنع  اأقوى  نكون  اأن  باإمكاننا  جدا،  ممكن  وهذا 

املجال.
�صحيح اأن املبادرات والإجراءات امل�صوؤولة التي اتخذت 
الع�صكري،  بال�صكل  وتاأديتها  الوطنية  اخلدمة  لتخفي�ض 
ب�صفة ع�صكرية وم�صتمرة ملدة 12 �صهرا لكل املواطنني عند 
بلوغهم �صن 19 �صنة �صيء جد اإيجابي؛ واأعتربها �صخ�صيا 
خطوة لع�صرنة املنظومة الع�صكرية، لكن هذا غري كاف، اإذن 
اأن تتوافق وعظمة اجلزائر  ع�صرنة منظومتنا الع�صكرية لبد 

وكربه كبلد قارة.
عندي بع�ض الت�صاوؤلت:

1 -  براأيكم - ال�صيد الرئي�ض املحرتم، ال�صيد الوزير -  
ملاذا اأ�صبحت ن�صبة �صبابنا الع�صاة والقابلة للتجنيد، امل�صجلة 
ح�صب  طبعا  وهذا  عن�صر،   160000 من  اأكرث  هذا  ليومنا 
عمليات  عن  المتناع  لظاهرة  اأ�صرمت  كما  اإح�صائياتكم؟ 
الإح�صاء والفح�ض الطبي وذلك رغم و�صع مكاتب جديدة 

للخدمة الوطنية على م�صتوى كل ولية؟
ماهي  والعقوبة،  الردع  �صيا�صة  عن  النظر  بغ�ض    -  2

جتاه  �صتتخذونها  اأو  اتخذمتوها  التي  والتدابري  الإجراءات 
هذا ال�صلوك؟

جلعل  اآليات  واإيجاد  ا�صرتاتيجية  يف  فكرمت  هل   -  3
اإيجابية  وكخربة  الوطن،  خلدمة  اإرادة  الوطنية  اخلدمة  اأداء 
اإىل  بالإ�صافة  وهذا  خا�صة،  اإ�صافية  تكوينية  كفرتة  اأو 
التدريب والتكوين يف ا�صتعمال الأ�صلحة الذي يعترب جد 

�صروري لكل ال�صبان املجندين؟
ح�صب راأيي، لبد من اإعادة النظر يف كيفية ت�صويغ كل 
لذا  الع�صكرية،  موؤ�ص�صاتنا  من طرف  تتخذ  التي  املبادرات 
اأقرتح اأن نتجه يف املدى القريب اإىل احرتافية كاملة جلي�صنا.
اخلدمة  تكون  اأن  يف  نفكر  اأن  باخل�صو�ض  اأقرتح  كما 
الوطنية ملدة 06 اأ�صهر فقط لكل �صاب جزائري حت�صل على 

�صهادة البكالوريا + �صهادة جامعية.
هذا ل يعني التمييز ال�صلبي بني املواطنني، اأي مواطن 
على  بل  الثانية،  الدرجة  من  ومواطن  الأوىل  الدرجة  من 

العك�ض هذا متييز اإيجابي.
هذا التمييز - دون �صك - يتما�صى متاما ول يتنافى مع 
ديننا احلنيف، حيث جند يف �صورة الزمر، يقول اهلل تعاىل بعد 
يعلمون  الذين  ي�صتوي  هل   « الرحيم:  الرحمـن  اهلل  ب�صم 
اهلل  �صدق  اللباب«  اأولو  يتذكر  اإمنا  يعلمون  ل  والذين 

العظيم.
كذلك جند يف �صور ة املجادلة، يف نف�ض ال�صياق، يقول 
اهلل تعاىل بعد ب�صم اهلل الرحمـن الرحيم: »يرفع اهلل الذين 
تعملون  مبا  واهلل  درجات  العلم  اأوتوا  والذين  منكم  اآمنوا 

خبري« �صدق اهلل العظيم.
�صيكون  الواقع،  اأر�ض  ما ج�صد يف  حالة  القرار يف  هذا 
فاأكرث  اأكرث  بالنجاح  باأبنائنا  للدفع  حقيقيا  حافزا  كذلك 
والت�صرب  الف�صل  تقلي�ض  وكذا  الدرا�صي  م�صوارهم  يف 

املدر�صي.
كما ميكننا تقلي�ض العبء عن خزينة الدولة، نظرا للمبالغ 
والتكوين  التعليم  ل�صلك  �صنويا  املخ�ص�صة  ال�صخمة  املالية 

يف كل اأطواره.
اإىل  الرجوع  ال�صروري  اأنه من  ويبدو يل  هذا من جهة، 
اجلانب املدين للخدمة الوطنية، لتكملة النق�ض يف التاأطري 

لبع�ض امليادين كالطب والتعليم.
اأ�صري، ح�صب راأيي، اإىل  اأن  اأود  اأنا - �صيدي الرئي�ض - 
اأمن  رجل  اأو  ع�صكريا  نرى  اأن  يجب  ل  وهو:   األ  �صيء 



9

الدورة الربيعية 2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 06

الإثنني 23 رم�سان 1435                        املوافق 21 جويلية 2014

جزائري بج�صم �صعيف اأو قامة ق�صرية.
اأود اأن اأرى كل رجال الأمن بكرب اجلزائر، ونحن منلك 

�صبانا ذوي قامات معتربة.
�صكرا لكم على ح�صن الإ�صغاء وال�صالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته.
نطلب من اهلل عز وجل اأن يوفقنا جميعا يف خدمة هذا 

الوطن العزيز.

الكلمة  دراجي؛  �صالح  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيد حممد نوا�صر.

ال�سيد حممد نوا�سر: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ ب�صم اهلل 
الرحمـن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف خلق اهلل.

ال�صيد الفا�صل، رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

ال�صادة اإطارات وزارة الدفاع الوطني،
زميالتي، زمالئي،

اأ�صرة الإعالم،
اجلمع الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته، وحتية رم�صانية.
املحا�صرة  غزة  يف  ال�صهداء  اأرواح  على  اأترحم  اأول، 
ون�صتنكر املذبحة �صد هوؤلء العزل، ومذبحة حي ال�صجاعية 
همهم؛  وفرج  وان�صرهم  ثبتهم  اللهم  دليل.  خري  بالأم�ض 

اأرجع اإىل املو�صوع.
املتواجدين  خا�صة  قواتنا،  كل  نحيي  املنرب،  هذا  ومن 
على احلدود وال�صاهرين على راحتنا وحمايتنا من املرتب�صني 
�صهر  ونحن يف  طبيعية جدا،  والعاملني يف ظروف  بالوطن، 
رم�صان املعظم ويف درجة حرارة قد تفوق يف بع�ض الأحيان 

الأبطال. لهوؤلء  حتية  فاألف  مئوية،  درجة   50
هي  الوطنية،  اخلدمة  تعريف  يف  املقدمة،  يف  جاء  كما 
اإذن نظام واأ�صلوب اأ�صلي، يجب اأن ي�صمح بتحريك عملية 
الع�صكري،  ال�صعيد  على  والتطور،  للتنمية  �صاملة  اآلية 

القت�صادي، الثقايف، الجتماعي وال�صيا�صي معا.
اإن اخلدمة الوطنية اأثبتت، وعلى مدى �صنني، اأنها دائما 
الوطن  عن  الدفاع  خالل  من  واملواطن،  الوطن  خدمة  يف 
وحمايته والدفع بالتنمية والقت�صاد، وخري دليل على ذلك 
- مثلما اأ�صار اإليه زميلي الأخ دراجي - اإجناز طريق الوحدة 

ولية  بني  الرابط  املا�صي،  القرن  �صبعينيات  يف  الإفريقية 
غرداية و�صول اإىل عا�صمة الأهڤار، مترنا�صت، وعلى م�صافة 
تزيد عن 1000كلم، وبالتايل فك العزلة، وامل�صروع ال�صخم 
امل�صاعدة  يد  تقدمي  من  هوؤلء  به  يقوم  وما  الأخ�صر،  لل�صد 
للمواطنني يف ولية اأق�صى اجلنوب، خا�صة التكفل ال�صحي، 
هذه كاأمثلة ب�صيطة والأمثلة كثرية ل ي�صمح املجال لذكرها.
وعلى �صوء ذلك، نثمن هذا الن�ض الذي يقدم بو�صوح 
واجبات وحقوق املواطنني والعالقات بني الإدارة واملواطنني 

واملبادئ الكبرية لتنظيم و�صري اخلدمة الوطنية.
اخلدمة  مدة  تخفي�ض  هو  الن�ض،  هذا  به  جاء  ما  واأهم 
الوطنية من 18 �صهرا اإىل 12 �صهرا، وهذا ما ي�صجع جميع 
بهذا  اللتحاق  اإىل  �صنة،   19 البالغني  املوؤهلني،  املواطنني 

الواجب الوطني املقد�ض.
اأود اأن اأقدم مالحظة اأراها مهمة، وهي اأن جمندي اخلدمة 
التي  التكوينية  بالوحدات  الرتب�صات  اأمتوا  الذين  الوطنية 
مهنية،  �صهادات  لهم  متنح  اأن  يجب  مهنيا،  تكوينا  ت�صمن 
ومعرتف  املهني  التكوين  مراكز  متنحها  التي  لتلك  معادلة 
منها يف حياته، حياة  ال�صتفادة  املجند  ي�صتطيع  بها؛ حتى 

ما بعد اأداء اخلدمة الوطنية.
جاء يف املادة 22: »ميكن للمواطن اأثناء النتقاء الطبي، 
اإيداع ملف ق�صد طلب الإعفاء اأو اإرجاء التجنيد اأو التاأجيل 

ل�صبب الدرا�صة اأو التكوين«.
الدرا�صة  اأي  ال�صببني،  هذين  اإىل  اإ�صافة،  وجب 
والتكوين، �صبب ثالث وهو احلالة الجتماعية، هذا ما اأردت 
الإ�صغاء  كرم  على  �صكرا  هذه،  مداخلتي  اإليه يف  الإ�صارة 
والنتباه،  عيد مبارك �صعيد م�صبقا لل�صعب اجلزائري والأمة 
الإ�صالمية، وكل عام واجلزائر باألف خري، وال�صالم عليكم 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

والكلمة  نوا�صر؛  حممد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيد الطاهر كليل.

ال�سيد الطاهر كليل:  �صكرا لل�صيد الرئي�ض؛ بعد ب�صم اهلل 
الرحمـن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛

�صيدي رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيد وزير العالقات مع الربملان املحرتم،

ال�صادة اإطارات وزارة الدفاع الوطني،
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ال�صيدات وال�صادة، زميالتي وزمالئي، اأع�صاء جمل�ض الأمة،
ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

اأ�صرة الإعالم،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اإن مناق�صة قانون اخلدمة الوطنية يف ظل الظروف الراهنة، 
والقت�صادية  الجتماعية  التحولت  �صميم  يف  يدخل 
للبالد، والتحديات الأمنية اخلارجية التي تتطلب منا جميعا 
الإ�صهام يف مهمة الدفاع الوطني وتاأمني ا�صرتاتيجية الأمن 

القومي.
القوات  لإ�صناد  �صرورية،  ال�صعبية  التعبئة  فاإن  وعليه، 
النظامية، املتمثلة يف اجلي�ض الوطني ال�صعبي، ل�صمان �صالمة 

الرتاب الوطني والدفاع عنه.
اإن جيلنا لزال يعترب اخلدمة الوطنية واجبا و�صرفا وكذلك 
مدر�صة للت�صحية والوطنية، ولعلنا نتذكر الإجنازات وامل�صاريع 
التي قام بها �صباب اخلدمة الوطنية يف ال�صبعينيات، خالل 
الوطن،  اأبناء  بني  التالحم  و�صور  والت�صييد،   البناء  مرحلة 

اأثناء الكوارث والزلزل.
من الوا�صح اأن القانون اأبقى على املبادئ العامة لت�صيري 
وتنظيم اخلدمة الوطنية، التي اأثبتت جناعتها بف�صل ان�صباط 

واحرتافية موؤ�ص�صة اجلي�ض.
وتتلخ�ض مالحظتي، �صيدي الرئي�ض، فيما يلي:

مقبولة  �صهرا   12 الوطنية  للخدمة  القانونية  املدة  اإن   -  1
تكون  اأن  على  اأدائها،  ال�صباب يف  برتغيب  وكفيلة  ومعقولة 
الباقية  اأ�صهر، واملدة   06 مق�صمة بني تكوين ع�صكري مدة 
املجند،  تخ�ص�ض  ح�صب  مهني،  واإدماج  تكوين  اإعادة 
جمندون  يكون  اأن  املحتمل  من  لأنه  قاعدي،  تكوين  اأو 

ل ميلكون اأي تاأهيل مهني اأو حريف.
الوطنية،  اخلدمة  على  ال�صباب  اإقبال  عدم  اإن   -  2
والإعفاءات  العفو  تدابري  يف  الأوىل  بالدرجة  يتلخ�ض 
العفو يف كل  ترقب  ال�صباب ظاهرة  ولد لدى  مما  املتتالية،  
املنا�صبات النتخابية، من خالل اإدراج بع�ض الأحزاب يف 

براجمها اإلغاء اأو تقلي�ض اخلدمة الوطنية.
غري اأن التحفيزات اجلديدة، من حيث املنحة وال�صمانات 
بخ�صو�ض اإعادة اإدماجهم يف منا�صب عملهم، واعتبار مدة 
اخلدمة الوطنية الفعلية يف ح�صاب الأقدمية للخدمة املطلوبة 
للرتقية والتقاعد، �صت�صاهم - ل حمالة - يف الإقبال املتزايد 
على اأداء اخلدمة الوطنية، وبال �صك �صت�صاعد يف امت�صا�ض 

تخفيف  جانب  اإىل  املدر�صي  الت�صرب  من  واحلد  البطالة 
الأعباء عن العائالت وال�صبان.

ومن هذا املنرب، اأنّوه بكل التدابري والت�صهيالت الواردة 
يف هذا القانون، والتي تعك�ض ب�صدق اهتمام احلكومة بفئة 
اجلمهورية،  رئي�ض  ال�صيد  للتزامات  وجت�صيدها  ال�صباب، 
ال�صعب  باأغلبية  عنه  املعرب  النتخابي  الربنامج  بتطبيق 

اجلزائري يف 17 اأفريل 2014.
الوطنية ميكن ال�صتفادة منه يف  اإن واجب اخلدمة   - 3
جوانب اأخرى، تخ�ض امل�صاهمة يف التنمية الوطنية وامل�صاريع 
ال�صرتاتيجية الكربى، من خالل جتنيد الكفاءات، للقيام 

مبهام مدنية حتت م�صوؤولية الإدارة الع�صكرية.
متلك  التي  الكفاءات  لبع�ض  التجنيد  يف  املراعاة   -  4
اأو طبيعة  لها مهامها  ت�صمح  اإذ ل  وتقنية،  موؤهالت  علمية 
الأطباء،  مثال:  الأ�صلي،  تخ�ص�صها  عن  النقطاع  عملها 
املخابر  على  امل�صرفون  املخت�صون يف جمالتهم،  اجلراحون، 
اإلخ، حيث يجب  العلمية، الأ�صاتذة اجلامعيون، الق�صاة... 
اأمكن  واإن  تخ�ص�صاتها،  مع  تتالءم  اأماكن  اإىل  توجيهها 
يف  اأو  موؤ�ص�صاتها  يف  املجنية  املدنية  اخلدمة  من  ا�صتفادتها 
الوليات التي تعاين نق�صا يف هذا الإطار، ل�صيما وليات 

اجلنوب واله�صاب العليا.
5 - املادة 24 مل حتدد بدقة اأ�صباب منح الإعفاء، واكتفت 
 27 املادة  عك�ض  على  بالهتمام،  جديرة  اجتماعية  بحالة 

املتعلقة باإرجاء التجنيد، واملادة 28 ب�صاأن منح التاأجيل.
وكان  اأكرث،  تو�صيحات  ت�صتدعي   )24( املادة  هذه  اإن 
ال�صابقة،  واملعاينات  التجارب  من  ال�صتفادة  الأجدر  من 
لكافل  بالن�صبة  �صابقا،  احلال  هو  كما  الفئة،  هذه  لتحديد 

العائلة اأو ابن ال�صهيد.
اأ�صكركم على ح�صن الإ�صغاء وال�صالم عليكم ورحمة 

اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الطاهر كليل؛ الكلمة الآن 
لل�صيد حممد لزهر �صحري.

الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  �سحري:  لزهر  حممد  ال�سيد 
اأ�صرف  وال�صالم على  الرحيم وال�صالة  الرحمـن  ب�صم اهلل 

املر�صلني، رم�صان كرمي ورحم اهلل �صهداء غزة.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،
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ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،
ح�صرة اللواء، ممثل وزارة الدفاع الوطني،

زميالتي، زمالئي الأفا�صل،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
ال�صيد الرئي�ض،

كبرية  عناية  اأخذ  طاملا  قانون،  م�صروع  اأمام  اليوم  نقف 
واهتماما مميزا من فخامة رئي�ض اجلمهورية، ال�صيد عبد العزيز 
بوتفليقة، ومتابعة دقيقة من �صبابنا، داخل الوطن وخارجه، 
قانون اخلدمة الوطنية الذي كان من اأبرز التزامات مر�صحنا 
اخلدمة  اأداء  مدة  لتقلي�ض  وهذا   ،2014 اأفريل  لرئا�صيات 

الع�صكرية اإىل اثني ع�صر )12( �صهرا.
فئة  على  اإيجابي  انعكا�ض  من  له  ملا  نثمنه،  اإلتزام 
عن  والدفاع  الوطني  ال�صتقالل  حلماية  املجند،  �صبابنا 
الرتابية واجلوية  وحدة �صيادتنا احلدودية، وحماية جمالتنا 

والبحرية.
م�صروع هذا القانون، بدايته كانت بفتح مكاتب اخلدمة 
هذا  لتقريب  وهذا  الوليات،  كل  م�صتوى  على  الوطنية 
والطالع  لال�صتف�صار  �صبابنا،  من  الع�صكري  الهيكل 
على كل ما هو مرتبط بواجب اخلدمة الوطنية، من مرحلة 
الإح�صاء اإىل الك�صف الطبي، اإىل اأداء الواجب الوطني وما 

ينجر عنه من حقوق وواجبات.
ال�صيد الرئي�ض،

ت�صاوؤلتنا  من  للكثري  املت�صمن  امل�صروع  هذا  اأمام 
واهتماماتنا، جند اأنف�صنا جمربين على الـتاأكيد على ما يلي:
واجبه  اأدى  الذي  لل�صباب  التوظيف  اأولوية  اإعطاء   -

الع�صكري.
�صنة  طيلة  املتو�صط  امل�صتوى  ذوي  �صبابنا  تكوين    -
احلياة  لالإدماج يف  توؤهله  ب�صهادة  للتخرج  الوطنية،  اخلدمة 

املهنية، بعد اأدائه لفرتة اخلدمة.
وهذا  املجندين،  لهوؤلء  ال�صهرية  املنحة  من  الرفع   -

ح�صب الرتب.
اجلي�ض  ب�صفوف  لاللتحاق  �صبابنا  وت�صجيع  حتفيز   -

الوطني ال�صعبي، مبا�صرة بعد انق�صاء فرتة اخلدمة الوطنية.
الرتقية  �صلم  يف  كاأقدمية  الوطنية  اخلدمة  �صنة  اعتبار   -

والتقاعد.
- اإعطاء عناية خا�صة ل�صبابنا من اجلالية املقيمة باخلارج 

اأو الطلبة الدار�صني خارج حدودنا، وهذا لتمكينهم من اأداء 
الواجب الوطني.

ال�صيد الرئي�ض،
مع  الوطنية،  اخلدمة  قانون  مل�صروع  قراءتي  هي  تلكم، 
التي  وامل�صجعة  املحفزة  املبادرات  بكل  وعرفاين  تقديري 
عبد  ال�صيد  اجلمهورية،  رئي�ض  فخامة  مرارا  اإليها  ذهب 
مرا�صيم  باإ�صداره  الأخرية،  ال�صنوات  طيلة  بوتفليقة  العزيز 
و�صعياتهم  خالل  من  ال�صباب،  اأبنائنا  من   لآلف  اإعفاء 

الجتماعية على وجه اخل�صو�ض.
�صادتي، على كرم  �صيداتي،  الرئي�ض،  ال�صيد  اأ�صكركم، 

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

�صحري؛  لزهر  حممد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الكلمة الآن لل�صيد ملني �صريط.

ال�سيد ملني �سريط: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ بعد اأعوذ باهلل 
من ال�صيطان الرجيم، ب�صم اهلل الرحمـن الرحيم وال�صالة 

وال�صالم على ر�صول اهلل الكرمي؛
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،
ح�صرة اللواء، مدير اخلدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني 

والوفد املرافق له،
زميالتي الف�صليات، زمالئي الأفا�صل،

الإخوة اأ�صرة الإعالم،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته، و�صح رم�صانكم.
اأ�صاطر زمالئي الذين ذّكرونا مبا يحدث يف غزة، واأقا�صم 
�صهداء  اأرواح  ونرتحم على  ونتاأ�صف  امل�صاعر،  الزميل هذه 
هذه املجزرة، وندعو اهلل �صبحانه وتعاىل اأن يكون يف عونهم 

ويرحمهم ويتغمدهم بوا�صع رحمته.
�صيدي الرئي�ض،

قانون اخلدمة الوطنية يف احلقيقة من القوانني الهامة جدا 
من  ولي�ض  وجوهري  جدا  اأ�صا�صي  قانون  فهو  املجتمع،  يف 

القوانني العادية.
الوطنية  اخلدمة  يعتربون  والباحثون  الجتماع  علماء 
والتي  وت�صنع،  الأمة  فيها  ت�صهر  التي  احلقيقية  البوتقة 
خمتلف  بني  والتوا�صل  الأجيال  بني  التوا�صل  عن  تعرب 
فهذا  وبالتايل  ومناطقه،  فئاته  خمتلف  وبني  الوطن  �صرائح 
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اأداء  عملية  ينظم  ل  فهو  عادي،  قانون  لي�ض جمرد  القانون 
مهمة، بقدر ما ينظم - يف احلقيقة - هذا الدمج والمتزاج 
الجتماعي الذي يحدث يف الأمة، وي�صمح لها باأن تكون 
متواجدة وم�صتمرة عرب الزمن، وينمي يف الأجيال املتعاقبة 
روح الت�صحية من اأجل الوطن، روح الواجب نحو الوطن، 
وبالتايل جند اأن اخلدمة الوطنية من املو�صوعات التي حتمل 
ونعي�صها  ك�صباب  كلنا  ع�صناها  جدا،  كبرية  ومثال  قيما 
اليوم دائما، واخلدمة الوطنية بالن�صبة اإلينا م�صاألة نحيا معها 
ك�صباب ونحيا معها كاآباء واأمهات من خالل اأبنائنا، وبالتايل 
لذلك  كمواطنني،  با�صتمرار  املو�صوع  هذا  نعي�ض  فنحن 
عنه  األحظ  ولكن  جدا،  هاما  مو�صوعا  القانون  هنا  اأعترب 
اللواء  لل�صيد  اأوجهها  وال�صتف�صارات،  املالحظات  بع�ض 
اإىل  حتتاج  النقاط  بع�ض  وجدت  لأنني  له،  املرافق  والوفد 

بع�ض التو�صيح:
بطريقة  اإعداده  مت  القانون  هذا  اإن  اأقول  احلقيقة،  يف 
اإعدادها  الوزارة يف  اأن  البداية  ن�صهد منذ  اأن  جيدة، يجب 
لهذا القانون، قامت باإعداده بطريقة فنية وتقنية موفقة جدا، 
ل�صك اأن لها جتربة �صابقة، لأن قوانني اخلدمة  الوطنية منذ 
وجدت �صنة 1968 وهي تعد يف اإطار وزارةالدفاع الوطني.

بدرا�صة  يت�صرف  اجلزائري  الربملان  مرة  لأول  ونقول 
التاأجيل  عدا حالت  ما  الوطنية،  باخلدمة  يتعلق  مو�صوع، 

التي عرفت يف قانون 1989، مثلما جاء يف التقرير.
اإىل  املطاف  نهاية  يف  توؤدي  قراءته  لكن  جيد،  القانون 
ال�صعور بنوع من الأ�صف اأو التاأ�صف، على اأننا نفارق عهدا 

من عهود اخلدمة الوطنية وندخل عهدا جديدا.
1968، مثلما جاء يف  الوطنية، عندما بداأت يف  اخلدمة 
التقرير، كانت تعرب عن حتد كبري رفعته الدولة اجلزائرية يف 

.1968
ال�صباب  من  الآلف  مبئات  اجلزائرية  الدولة  تتكفل  اأن 
وتقوم بتكوينهم وتربيتهم وتعليمهم وتدريبهم لي�ض بامل�صاألة 

ال�صهلة، ولي�صت متاحة لكل الدول.
اجلزائر ا�صتطاعت اأن توؤدي هذه املهمة الكبرية وال�صخمة 
منذ 1968؛ واحلقيقة اأن هذا الإجناز  �صخم، لبد اأن نحيي 
اإن  ونقول  جدا،  ال�صخم  الإجناز  هذا  على  ودولتنا  بالدنا 
هذه اخلدمة الوطنية كانت مدر�صة كبرية جدا، ومثلما قال 
الزمالء فقد عربت عن وجودها يف كثري من امليادين، ومن 
خالل بنائها وم�صاركتها يف بناء الوطن، وبالتايل فما اأتاأ�صف 

عنه، هو �صعوري باأن هذا القانون قد يوؤدي اإىل جتريد اخلدمة 
الوطنية من هذه املعاين وهذه املثل.

ح�صرة  اإىل  اأوجهه  �صوؤال  وهذا  فيه،  اأرى  القانون  هذ 
نحو  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ض  توجه  هل  وهو:  اللواء، 
الحرتافية ي�صتلزم ويحتم بال�صرورة اأن اخلدمة الوطنية تفقد 
ولالأمة  للوطن  �صرورية  كخدمة  اأو  وطني  كواجب  قيمتها 

وللمجتمع؟
املواد  اأن  الذي يدل على ذلك  الدليل على ذلك؟  ما 
املادة  02، من  الفقرة  القانون، خا�صة  هذا  التي جاءت يف 
الأوىل، تن�ض على ما يلي: »تخ�ص�ض اخلدمة الوطنية لتلبية 
الوطنية  اأن اخلدمة  اأي  ال�صعبي«  الوطني  حاجيات اجلي�ض 
اأ�صبحت مرهونة وهدفها وغايتها هو تقدمي فقط ما يحتاجه 

اجلي�ض الوطني ال�صعبي من اأفراد �صروريني للجي�ض.
كواجب  ربطها  يجب  الوطنية  اخلدمة  اأن  راأيي،  ويف 
وطني، نحو الأمة ونحو الدولة واملجتمع ككل، ولي�ض فقط 

جمرد اأداء خدمة يف اإطار اجلي�ض الوطني ال�صعبي.
الدفاع  مفهوم  اأو  الوطنية  اخلدمة  مفهوم  اأن  األحظ 
الوطني يف هذا القانون، مل يعد - على ما اأعتقد - معمول 
اأنها  على  الوطن  عن  الدفاع  مهمة  القانون  هذا  وي�صور  به، 
احلقيقة  ويف  فقط،  ال�صعبي  الوطني  باجلي�ض  منوطة  مهمة 
اإ�صراف  الأمة، حتت  نظمه جمل�ض  ملتقى  اأن ح�صرنا  �صبق 
دار  امللتقى  هذا  دورتني،  يف  لطر�ض،  احلميد  عبد  املرحوم 
هذا  يف  �صارك  وقد  الوطني،  الدفاع  مفهوم  فكرة  حول 
امللتقى اإطارات �صامية من اجلي�ض الوطني ال�صعبي، اإطارات 
علمية، وح�صرت �صخ�صيا هذا امللتقى و�صاركت فيه، اأين مت 
التو�صل اإىل اأن الدفاع الوطني لي�ض مق�صورا على اجلهات 
العامل  اأنحاء  الآن يف كل  الوطني  الدفاع  فقط،  الع�صكرية 
الع�صكرية  القوات  الع�صكرية،  القوات  وجتاوز حدود  تو�صع 
هي العن�صر الأ�صا�صي يف الدفاع الوطني، هي العقل املدبر، 

املوجه، املدير للدفاع الوطني.
الوطني،  الدفاع  حرية  راأ�ض  هي  الع�صكرية  القوات 
الوطني،  للدفاع  الفقري  العمود  هي  الع�صكرية  القوات 
يعني  الوطني  الدفاع  الوطني،  الدفاع  كل  لي�صت  ولكنها 
املجتمع بكل فئاته، هناك هيئات نظامية وطنية مثل ال�صرطة، 
معنية  وكلها  نظامية  هيئات  هي  اجلمارك  املدنية،  احلماية 
العلمي  البحث  الوطني، كذلك اجلامعات، مراكز  بالدفاع 
كل ما يخدم الدفاع عن الأمة فهو ي�صكل لبنة يف الدفاع 
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فهي  جدا  جيدة  طرق  �صبكة  عندنا  تكون  عندما  الوطني، 
تخدم  جدا  جيدة  الكهرباء  �صبكة  الوطني،  الدفاع  تخدم 
الدفاع الوطني، زراعة ناجحة تخدم الدفاع الوطني، �صناعة 

ناجحة تخدم الدفاع الوطني.
القوات  يف  ح�صره  جمرد  من  اأو�صع  الوطني  فالدفاع 
ذكرتها،  والتي  نظمت  التي  امللتقيات  اإن  واأقول  امل�صلحة، 
اإطارات  حتى  اأن  مبعنى  املفهوم،  هذا  على  باإجماع  انتهت 
الدفاع  اأن  على  موافقني  كانوا  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ض 

الوطني يت�صع اإىل اأكرث من القوات امل�صلحة.
جمرد  فقط  هي  الوطنية  اخلدمة  اإن  نقول  عندما  اإذن، 
فهي  ال�صعبي،  الوطني  اجلي�ض  حاجيات  لتلبية  تخ�ص�ض 
ت�صّيق - اإن �صح التعبري - من مهمة اخلدمة الوطنية كخدمة 

للوطن ككل، هذا من جهة.
يقول:  الذي  الوطنية  اخلدمة  تعريف  اأخرى،  جهة  من 
»اخلدمة الوطنية هي م�صاركة املواطنني يف الدفاع الوطني«. 
هل هذا التعريف يبقى مقبول، اإذا قلنا اإن الدفاع الوطني 
يف  املواطنني  كل  اأن  اأظن  اأنا  امل�صلحة؟  القوات  من  اأو�صع 
خدمة الدفاع الوطني، كل املواطنني دون ا�صتثناء، ولذلك 
فتعريف اخلدمة الوطنية على اأنها هي م�صاركة املواطنني يف 
الدفاع الوطني، يعني اأن كل املواطنني - من وجهة نظري -  
هم يف حالة خدمة للوطن، وبالتايل اأعتقد اأن هذا التعريف 

ل اأراه مالئما.
اإن  والقول  الطريقة  بهذه  الوطنية  اخلدمة  تعريف  اإن 
الدفاع الوطني، يف املادة 02، يق�صد به تاأدية املهام املخولة 
للجي�ض الوطني ال�صعبي، مبوجب الد�صتور فقط، هذا يعني 
مهمة اجلي�ض، ولكن اخلدمة الوطنية اأو الدفاع الوطني اأو�صع 
مما يذكره الد�صتور، هذا اإن �صح التعبري بالن�صبة للمفهوم من 

اجلانب الفل�صفي والعقائدي.
تو�صيح هذه  اللواء  واأرجو من ح�صرة  هذه مالحظاتي، 

امل�صاألة اأكرث.
اأبداأ  وتقني،  فني  طابع  ذات  اأخرى،  مالحظات  عندي 

باملادتني 7 و8، تن�ض املادة 7 على:
اخلدمة  جتاه  القانونية  و�صعيته  يربر  مل  مواطن  »كل 
اأو اخلا�ض،  العام  اأن يوظف يف القطاع  الوطنية، ل ميكنه 

اأو اأن يزاول مهنة حرة اأو ن�صاطا حرا«.
اأتفق متاما مع هذه املادة، واأراها مادة �صليمة وجيدة،  اأنا 
لكن اخللل يف راأيي يظهر عندما نقراأ املادة 8 وهي كما يلي:

م�صوؤولية  من�صب  اأو  وظيفة  ل�صغل  مدعو  مواطن  »كل 
مهمة  ليتوىل  اأو  لها  التابعة  والهيئات  الدولة  موؤ�ص�صات  يف 
اخلدمة  التزامات  من  متحررا  يكون  اأن  يجب  انتخابية، 
املواطنني،  من  معينا  �صنفا  تعني  املادة  هذه  اإذن  الوطنية«. 
وهي كل مواطن مدعو ل�صغل وظيفة اأو من�صب م�صوؤولية يف 
موؤ�ص�صات الدولة والهيئات التابعة لها، ملاذا الذين ي�صغلون 

هذه  املنا�صب هم املعنيون؟ ملاذا هوؤلء فقط؟
القطاع  يف  واأ�صا�صية  هامة  منا�صب  ي�صغلون  الذين  ملاذا 
اخلا�ض، لي�صوا معنيني هم اأي�صا بهذا امل�صكل؟ اأيوجد هناك 

متييز بني القطاع العام والقطاع اخلا�ض؟
اأنا اأظن اأن من مل يوؤد واجب اخلدمة الوطنية، ل يجب 
اأن يتحمل اأية م�صوؤولية يف اأي قطاع كان، مبا يف ذلك القطاع  
هناك  ليربايل،  اقت�صاد  اإطار  يف  الآن  نحن  لأننا  اخلا�ض، 
قطاع خا�ض يتعاظم ويتزايد ويكرب وهناك موؤ�ص�صات خا�صة 
اأ�صبحت اإمرباطوريات اقت�صادية وهي يف احلقيقة قوة مالية، 
يحتلون  اخلا�صة  املوؤ�ص�صات  هذه  ميلكون  الذين  وبالتايل 
ويف  اخلا�صة  املوؤ�ص�صات  يف  املجتمع،  يف  جدا  قوية  مراكز 
القطاع اخلا�ض ومع ذلك ل يطالهم القانون، ملاذا ل يطالهم؟ 
ملاذا �صيادة القانون ل متتد اإىل هوؤلء؟  ملاذا جنرم فقط الذين 

يتوجهون  اإىل القطاع العام؟ اأنا اأ�صاأل، ما هو الهدف؟
ما هو ال�صبب؟ يف راأيي اأن هذا امل�صكل قد يوؤدي فيما 
اإن كنت  التق�صري،  لهذا  ال�صيا�صي  البعد  من  نوع  اإىل  بعد 
على �صواب، اأما اإن كنت خمطئا، واإن �صاء اهلل اأكون خمطئا، 
لأنني مل اأفهم جيدا هذا التمييز، هذا بالن�صبة للنقطة الأوىل.
هذا القانون فيه بع�ض النقاط التي اأراها قد ت�صكل منافذ 

للتهرب من اخلدمة الوطنية.
على  تن�ض  التي  القانون  هذا  يف  حالت  ثالث  اأذكر 
يف  املن�صيون  املواطنون  ي�صجل  »ل   :15 املادة  منها  ذلك 
الإح�صاء  ال�صابقة يف جداول  لل�صنوات  الإح�صاء  جداول 
فيما  مبعنى  الن�صيان«  معاينة  بعد  واإح�صاوؤه  اجلاري  لل�صف 
بعد يوؤدونها، ولكن اإىل كم �صنة ح�صرة اللواء؟ اإىل كم �صنة 
ال�صيد الوزير؟ هذا الن�صيان اإىل كم �صنة يطول؟ نحن راأينا 
يعني  الطريقة،  بهذه  الوطنية  اخلدمة  من  التهرب  مت  كيف 
حتى جتاوزوا �صن 30 �صنة وانتظروا احل�صول على الإعفاء، 
اأجد  �صنة،   30 بعد  تاأتي  التي   الإعفاء  قوانني  طريق  عن 
اأن هذه املادة فيها تكري�ض لهذا التهرب الذي عرفناه عرب 
التاريخ وا�صتمرار له، يف حني من املفرو�ض اأن هذا القانون 
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وحتى  موجودة  تبقى  ل  حتى  املنافذ،  هذه  على  يق�صي 
ل نعي�ض يف ظاهرة غري مقبولة، وهي التهرب من اأداء اخلدمة 

الوطنية.
احلالة الثانية: تخ�ض املادة 17: »يعفى من احل�صور اإىل 
لالنتقاء  اخل�صوع  ق�صد  املخت�صة،  الوطنية  اخلدمة  هيئات 
ونهائي  ع�صال  مر�ض  اأو  بعجز  امل�صابون  املواطنون  الطبي، 

ومثبت بتقريرين طبيني اأحدهما من القطاع العام«.
التقريرين،  هذين  يقدم  اأن  واحد  اأي  باإمكان  اأقول  اأنا 
للرقابة  يذهب  ول  تقريرين  يقدم  يعني  �صديد،  باخت�صار 

الطبية.
نحن نرى اأن هذه الإمكانية متاحة والتهرب عن طريق 
�صناعة الوثيقة الطبية ممكن، وبالتايل نحن نظن باأن ال�صيء 
الذي اأثبت جناعته، هو التقرير الطبي الذي ت�صعه امل�صالح 
هي  اجلميع،  بها  مر  التي  الوطنية  للخدمة  التابعة  الطبية 
مبن  ت�صرح  اأن  �صاأنها  ومن  ونزيهة  �صريحة  تكون  التي  فقط 
ي�صلح ومن ل ي�صلح، اأما اأن يقدم ال�صاب ملفني ويعفى من 
احل�صور، فاإن امل�صكل يكمن يف اإعفائه من احل�صور، ويكفي 

اأن يقدم ملفني، وهذه ممكنة!
القاهرة  القوة  حالت  »ماعدا   :19 املادة  يخ�ض  فيما 
فاإن  املذكورتني،  املادتني  يف  عليها  املن�صو�ض  واحلالت 
لالنتقاء  باحل�صور  لالأمر  ي�صتجيبون  ل  الذين  املواطنني 

الطبي يعلنون موؤهلني تلقائيا«.
القاهرة، هذه احلالت  القوة  ق�صية حالت  امل�صكل هو 
التي  القاهرة  القوة  حالت  ماهي  الآراء،  فيها  تختلف 
قوة  اأي  يخرتع  اأن  ي�صتطيع  فالإن�صان  الإن�صان؟  يعتمدها 
قاهرة، هل هي زلزال؟ هل هي في�صانات؟ هل هي حريق؟ 

احتجاز؟ هذه كلها اأ�صياء موؤقتة ومرحلية ومتر وتنتهي.
وبالتايل فاإذا جتاوزت حالة القوة القاهرة، فمن املفرو�ض 

اأنه ل يكون هناك مانع من اأجل احل�صور.
هذا بالن�صبة لبع�ض الثغرات التي راأيتها، رمبا هي مق�صودة 
وعندها مربراتها، على كل حال، ولذلك اأنا اأطرحها ك�صوؤال 

فقط.
هناك نقطة اأخرى، وهي �صوؤال طرحه زميل �صالف ورد 
اأنه متهيد  اأكرر  اأنا  القانون، هو متهيد جيد،  التمهيد لهذا  يف 
جاء مبعلومات ممتازة جدا نحو اخلدمة الوطنية، وذكر بع�ض 
املعطيات الرقمية، اأنا اأذكر هذا الرقم، اإذن حوايل 350000 
 350000 حوايل  �صنويا،  الوطنية  باخلدمة  معني  طالب 

اأنا مل   ،50000 اإىل حوايل  حتتاج  الوطنية  واخلدمة  طالب، 
اأفهم جيدا، ح�صرة اللواء، اإذا كان اأخذنا 50000 �صنويا اأين 

يذهب 300.000 الآخرون؟ 
مل اأفهم الق�صد، ناأخذ منهم حوايل 14 ٪، هذه نقطة غري 

وا�صحة بالن�صبة يل واأطرحها ك�صوؤال.
هناك �صوؤال اآخر اأريد اأن اأطرحه، فيما يتعلق باخلدمة يف 

اخلارج، اخلدمة الوطنية يف اخلارج، يظهر اأن فرن�صا فقط...

ال�سيد الرئي�ص: دكتور، اأوجز وكن مبا�صرا، تف�صل.

ال�سيد ملني �سريط: نعم، �صوؤال حول حالة اخلدمة الوطنية 
يف اخلارج، �صوؤايل هل هي موجودة فعال وجدية؟ وهل هذه 
املوجودين يف  اجلزائريني  تقرب  اخلارج  الوطنية يف  اخلدمة 
اخلارج من اأر�ض الوطن اأم ت�صاهم يف اإبعادهم اأكرث؟ وملاذا 
يف  الوطنية  اخلدمة  حول  القانون  هذا  يف  مادة  توجد  ل 
اخلارج؟ هذا هو �صوؤايل، معايل الوزير، ال�صيد ح�صرة اللواء، 
ورحمة  عليكم  وال�صالم  ال�صتماع  ح�صن  على  واأ�صكركم 

اهلل واأعتذر، ال�صيد الرئي�ض املحرتم، عن الإطالة و�صكرا.

من�صة  بني  فرق  هناك  مالحظة،  لدي  الرئي�ص:  ال�سيد 
املجل�ض ومن�صة اجلامعة.

ال�سيد ملني �سريط: نعم �صيدي الرئي�ض، نحاول اأن نوفق 
بني الإثنني اإن �صاء اهلل.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد ملني �صريط؛ لقد ا�صتفدنا 
كثريا من مداخلتك والكلمة الآن لل�صيد حممد ماين.

ال�سيد حممد ماين: �صكرا لل�صيد الرئي�ض.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمةاملحرتم،

ال�صيدات وال�صادة، اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر،
ال�صادة الوزراء،

ال�صادة احل�صور،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
مداخلتي، �صيدي الرئي�ض، �صتكون جد موجزة، واأبداأها 
القانونية  اللجنة  به  تقوم  الذي  الكبري  بالعمل  بالتنويه 
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والتح�صري  الإعداد  يف  الوطني،  الدفاع  بوزارة  املخت�صة 
حيث  احل�صا�ض،  القطاع  بهذا  اخلا�صة  القانونية  للن�صو�ض 
قانون  ثاين  الت�صريعية،  العهدة  هذه  وخالل  اليوم،  نناق�ض 
واليوم  الع�صكرية،  املعا�صات  قانون  بعد  الفئة،  هذه  يخ�ض 

قانون اخلدمة الوطنية.
مدة  بعد  والإثراء،  للتعديل  تعر�ض  القوانني  هذه  كون 
طويلة، تنم عن بعد النظر لدى القائمني على القطاع، خالل 
حت�صري م�صاريع هذه القوانني، وهذا عك�ض قطاعات اأخرى، 

يتم تعديل قوانينها مرتني، خالل عهدة ت�صريعية واحدة.
لفخامة  ال�صكر  بالتقدم بجزيل  الفر�صة،  اأنتهز هذه  كما 
الأعلى  القائد  الوطني،  الدفاع  وزير  اجلمهورية،  رئي�ض 
للقوات امل�صلحة، على اإجراءات  العفو فيما يخ�ض اخلدمة 
الوطنية لفئة كبرية من ال�صباب، كان هذا الأمر ميثل هاج�صا 
ما بعد  لدرا�صات  املبا�صرين  ال�صباب  خا�صة  حياتها،  يف 
اأنني  غري  �صنة،   30 �صنهم  تعدى  الذين  وكذا  التدرج، 
األتم�ض، ونحن نناق�ض هذا القانون،  الذي اأعتربه لبنة كبرية 
اإليه،  لالنت�صاب  ال�صباب  يتناف�ض  احرتايف،  جي�ض  بناء  يف 
�صواء ب�صفة موؤقتة اأو �صفة دائمة، وهنا الأمر يتعلق ب�صرورة 
رقم  القانون  �صواء  القدمي،  القانون  خملفات  جميع  ت�صفية 
�صقطت  من  باإفادة   ،19-89 رقم  القانون  وكذا   ،03-74
النتقاء  اأو  للت�صجيل  التقدم  يف  تهاونهم  جراء  حقوقهم 
اأن تكون ال�صرامة يف تطبيق  الطبي، من عفو �صامل، على 
حيث  به،  العمل  وبداية  عليه  امل�صادقة  بعد  القانون،  هذا 
والهامة،  الكبرية  الإجراءات  كانت هذه  لو  اأنه  متيقن  اأين 
املطروحة اليوم يف هذا القانون، ملا كان هناك متخلفون عن 
للخدمة  اعتبار  اإعادة  اإجرائي  خا�صة  والنتقاء،  الت�صجيل 
الوطنية فرتة خدمة مهنية، من اأجل التوظيف، وكذا اإجراء 
يف  الوطنية  للخدمة  املوؤدي  ال�صباب،  اإدماج  اإعادة  اإجبارية 

من�صب عمله يف جميع احلالت.
اإنني من هذا املنرب، اأرفع هذا اللتما�ض اإىل ال�صيد وزير 
ق�صد  امل�صلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  الوطني،  الدفاع 
متكني هذه الفئة من هذا العفو، لنفتح �صفحة جديدة، دون 
اآلف  عليه  يعلق  الذي  اللتما�ض  هذا  �صابقة،  خملفات 

ال�صباب اآمال، ق�صد اإكمال حياتهم دون خوف.
كما جتدر الإ�صارة اإىل اأمر اآخر، وال�صيد اللواء، مدير اخلدمة 
ا�صتقبال  قاعات  توفري  �صرورة  وهو  معنا،  موجود  الوطنية 
وموظفي ا�صتقبال، من بني الع�صكريني و�صبه الع�صكريني، 

الذين ميلكون اخلربة والتجربة يف الت�صال مع الآخر، خا�صة 
واأن الفئة املعنية هي فئة ال�صباب املراهق، يتطلب التعامل 
لطالبها،  الالزمة  التو�صيحات  تقدمي  و�صرورة  بالليونة،  معه 
ولي�ض الكتفاء باإجابات ل تغني ول ت�صمن من جوع، وهذا 

لي�ض يف كل املراكز، ولكنه لوحظ يف بع�ض املراكز.
يف الأخري، نثمن الإجراءات التحفيزية الواردة يف ن�ض 
املرابطني  اأبنائنا،  جلميع  كرمي  رم�صان  متمنني  القانون،  هذا 
على احلدود واجلبال، لننعم نحن بالأمن وال�صتقرار، وفقنا 
كرم  على  �صكرا  والعباد،  للبالد  اخلري  فيه  ملا  جميعا  اهلل 

الإ�صغاء.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد ماين؛ الكلمة الآن 
لل�صيدمو�صى متدرتازة.

بعد  الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  متدرتازة:  مو�سى  ال�سيد 
ب�صم اهلل الرحمـن الرحيم؛

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة،
ال�صيد وزير العالقات مع الربملان، ممثل احلكومة،

اإطارات وزارة الدفاع الوطني،
ال�صيدات وال�صادة، اأع�صاء جمل�ض الأمة،

اأ�صرة الإعالم،
�صالم اهلل عليكم، اأزول فالون.

ومرا�صيم،  قوانني  عدة  �صدرت  اجلزائر،  ا�صتقالل  بعد 
الوطنية،  اخلدمة  قانون  ومنها  الوطن،  هذا  اأجل خدمة  من 
املوؤرخ يف 16 اأفريل 1968، والذي يعد من اأهم الركائز لبناء 
دولة حديثة  ومتينة، وكان وراء اإ�صدار هذا القانون اأ�صباب 

واأهداف منها:
اجلزائري. ال�صعب  فئات  بني  التالحم  حتقيق   -  1

وحتقيق  بناء  يف  الوطنية  اخلدمة  �صبان  م�صاهمة   -  2
التنمية.

�صيدي الرئي�ض،
الدفاع  �صيا�صة  من  اأ�صا�صي  عن�صر  الوطنية،  اخلدمة 
الوطني، التي من اأهدافها الدفاع عن �صالمة الرتاب الوطني 

وحماية ال�صيادة الوطنية.
اأمنية، يدمج  اخلدمة الوطنية، ت�صاهم يف تاأ�صي�ض عقيدة 
ال�صعيد  على  للبالد،  واخلارجية  الداخلية  ال�صيا�صة  فيها 

القت�صادي الدبلوما�صي والع�صكري.
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كانت  التي  ال�صعبية  باملقاومات  زاخر  بالدنا  تاريخ  اإن 
تولد وتظهر، كلما كان الوطن يف خطر.

اإن نظام الدفاع الوطني ي�صتوجب اأن تكون عالقة وطيدة 
اجلي�ض  بني  وطيدة  عالقة  من  لبد  وال�صعب،  اجلي�ض  بني 
اخلدمة  هي  العالقة  هذه  على  الأجدر  والدليل  وال�صعب، 

الوطنية.
يف ظل ذلك، فاإن اجلي�ض الوطني من بني اأولوياته ومهامه 
الأ�صا�صية، الدفاع عن الرتاب الوطني، بالإ�صافة اإىل ذلك 

فهو يف خدمة الأمة ككل، يف اإطار ال�صرعية الد�صتورية.
�صيدي الرئي�ض،

ال�صيد ممثل احلكومة،
يف ظل هذه املبادئ، نعترب اأن اخلدمة الوطنية هي همزة 
العن�صران  وهما  والع�صكري،  ال�صعبي  الدفاع  بني  و�صل 

املكونان لنظام الدفاع الوطني.
اجليو�ض  تعرفها  التي  الكبرية  التحولت  ظل  ويف 
احلديثة  التكنولوجية  الثورة  مواكبة  جي�صنا  على  الأخرى، 

والتقنيات الع�صكرية الع�صرية.
�صيدي الرئي�ض،

للنقا�ض،  علينا  املعرو�ض  للقانون  املعمقة،  القراءة  بعد 
املالحظات  ببع�ض  اأديل  اأن  بودي  الوطنية،  اخلدمة  حول 

التي تخ�ض بع�ض املواد منها:
املادة 4: »توؤدي اخلدمة الوطنية بال�صكل الع�صكري يف هياكل 
وهو  األ  الآخر  النمط  يدرج  مل  ملاذا  ال�صعبي«  الوطني  اجلي�ض 
)le service civil(؟  الفرن�صية  باللغة  املدنية  الوطنية  اخلدمة 
على  احلفاظ  مع  �صهرا،   15 بـ  نظرنا  يف  �صيحدد  والذي 
املتمدر�ض واجلامعي، وكذلك  لل�صباب  النف�صي  ال�صتقرار 
�صمان ا�صتقرار الإطارات الكربى، يف داخل وخارج البالد.
اأمام  عائقا  الوطنية  اخلدمة  من  جعل  ملاذا   :7 املادة 
التوظيف، وخا�صة ال�صباب احلامل لل�صهادات؛ من الأجنح 
كل  توظيف  يف  يكمن  الذي  القدمي  النموذج  اإىل  العودة 
جزائري موؤهل لذلك، يتم ا�صتدعاوؤه لتاأدية واجبه الوطني، 
والعودة بعد اإنهائه اإىل مكان عمله، كما كان معمول به يف 

ال�صابق.
للجنود  ال�صرية  �صهادة ح�صن  ت�صلم  ملاذا مل   :57 املادة 
الذين تعر�صوا لعقوبات تاأديبية، تفوق مدتها 8 اأيام توقيف؟ 
يوما،   16 التوقيف  تكون مدة  اأن  املجال،  اقرتاحنا يف هذا 

خا�صة اإذا قام هوؤلء باأعمال بطولية خالل جتنيدهم.

املادة 66: ملاذا مل حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة، منذ 
اإ�صدار هذا القانون، عو�ض انتظار قرار وزير الدفاع الوطني؟

�صيدي الرئي�ض،
ال�صيد ممثل احلكومة،

حتديث اخلدمة الوطنية، يدخل يف اإطار احتياجات بالدنا 
اإىل حتديث قدراتها الع�صكرية.

اإذا مل يول اجلي�ض  اأهدافها  اإن اخلدمة الوطنية ل حتقق 
امل�صتويات  كل  وعلى  الب�صري،  لتكوينه  خا�صة  اأهمية 
ويف  لالأفراد  والدوري  الدائم  التكوين  ومراعاة  التدريجية، 
النهاية نقرتح اأن يغرّي مفهوم اخلدمة الوطنية، بحيث ي�صبح 
فرتة  يف  املجند  ال�صباب  ا�صتعمال  تطوير  هو  منها  الغر�ض 
ياأخذ  عقالين،  تكويني  برنامج  با�صتحداث  وهذا  جتنيده، 
ال�صباب،  كل  وقدرات  اجلي�ض  احتياجات  العتبار  بعني 

وهذا عند دخوله اإىل الثكنة.
ال�صيد الرئي�ض،

ي�صتوجب على اجلي�ض اأي�صا اأن يقوم بتمارين ومناورات 
دورية، من �صاأنها اأن ت�صع الأفراد دائما على اأهبة ال�صتعداد 
لأي طارئ كان، هذا اأول، وثانيا يكون بعيدا عن ا�صتعرا�ض 
نف�صه  له  ت�صول  من  كل  ردع  �صاأنه  من  ولكن  الع�صالت، 
التفكري يف زعزعة ا�صتقرار البالد او التعدي على ال�صيادة 

والرتاب الوطني.
واأن  الع�صكرية،  قدراتهم  حتديث  اإىل  اأولدنا  يحتاج 
يف  التنويع   - الق�صري  املدى  على   - لهم  اجلي�ض  ي�صمن 
اقتناء ال�صالح، دون اأن ي�صنى اأن ي�صع هدفا لنف�صه، األ وهو 
تطوير ال�صناعة الع�صكرية الوطنية، وهذا يف اإطار اإمكانياتنا 

القت�صادية.
�صكرا على ح�صن الإ�صغاء، ثنمريث.

بالنظر  متدرتازة؛  مو�صى  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
لعدد الأ�صئلة والن�صغالت التي مت التعبري عنها، رمبا  يحتاج 
هو  بل  مب�صاعديه؟  لال�صتعانة  الوقت  لبع�ض  الوزير  ال�صيد 

جاهز، فالكلمة لكم ال�صيد الوزير.

ال�سيد الوزير: �صكرا لل�صيد الرئي�ض؛ ب�صم اهلل الرحمـن 
الرحيم  وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.

ال�صيد الرئي�ض املحرتم،
ال�صيدات وال�صادة، اأع�صاء جمل�ض الأمة الأفا�صل،
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اأنوه  اأن  البداية  يف  اإ�صمحوا يل  الرد،  يف  اأ�صرع  اأن  قبل 
بهذا  اهتمامكم  عن  خاللها  من  عربمت  التي  بتدخالتكم 
الن�ض وبهذه املوؤ�ص�صة التي لها مكانتها يف املجتمع اجلزائري، 

على تثمينكم ودعمكم ملا جاء فيه من اأحكام جديدة.
�صيدي الرئي�ض،

مهمة  مع  الوطنية  اخلدمة  تكييف  باأن  ن�صري  اأن  لبد 
الأوىل، لأن اجلي�ض  بالدرجة  ال�صعبي هذا  الوطني  اجلي�ض 
ي�صتحق  الوطني،  التحرير  جي�ض  �صليل  ال�صعبي،  الوطني 
وتلعب  لعبت  التي  املوؤ�ص�صة  هذه  الأمة،  من  التقدير  كل 
قوانني  واحرتام  الد�صتور،  اأحكام  اإطار  يف  اأ�صا�صيا،  دورا 
اجلمهورية، يف احلفاظ على ال�صتقالل الوطني والدفاع عن 

ال�صيادة الوطنية وعن وحدة و�صالمة الرتاب الوطني.
حقيقة، لقد فر�صت التحّولت الجتماعية والقت�صادية 
وال�صيا�صية للبالد، اإعادة النظر يف تنظيم اخلدمة الوطنية، من 
خالل مراجعة القانون ال�صاري املفعول، وذلك بعد مرور 40 
�صنة من املمار�صة والتجربة، ونظرا للو�صع الدويل والإقليمي 
الذي نعاي�صه اليوم، املتميز بكرثة التكتالت و�صراع امل�صالح 
واخلارجية،  الداخلية  جبهاتها  تدعيم  اإىل  الدول  وا�صتباق 
احلروب  حالة  لأن  يجري حولها،  عما  مبناأى  لي�ض  فاجلزائر 
ال�صتعداد  ي�صتوجب  الذي  ال�صيء  الدول،  على  تفر�ض 
لذلك م�صبقا، وتكوين وحدات اجلي�ض الع�صكري ولي�صت 

حادثة تيڤنتورين عنا ببعيد.
�صيدي الرئي�ض،

التي  والنغ�صالت  الأ�صئلة  كل  على  اأرد  اأن  �صاأحاول 
واأبداأ  الأمة؛  جمل�ض  اأع�صاء  وال�صيدات،  ال�صادة  طرحها 

تدريجيا وح�صب طرحها.
األفت  الوطنية،  اخلدمة  مدة  يف  النظر  لإعادة  بالن�صبة 
هذا  باأن  الأمة،  جمل�ض  اأع�صاء  وال�صادة،  ال�صيدات  عناية 
مديرية  قيام  وبعد  لالآراء،  و�صرب  درا�صة  بعد  جاء  القرار 
بن  ال�صالح  حممد  اللواء  يرتاأ�صها  والتي  الوطنية  اخلدمة 
بي�صة بوزارة الدفاع الوطني بكل ال�صت�صارات الالزمة مع 
كل الأطراف املعنية، من �صباب واأكادميني وباحثني، حيث 
حر�صت على اأن تكون املدة كافية لتلقي املحتوى التكويني 
املوافق لكل الرتب، ملاذا ل 14 �صهرا، اأو 18 �صهرا، اإن خري 
الأمور اأو�صطها، من 24 �صهرا اإىل 12 �صهرا، هذا خري دليل، 

ل اإفراط ول تفريط.
بخ�صو�ض ظاهرة عزوف ال�صباب عن اأداء واجب اخلدمة 

وبعد  القانون،  هذا  من  الأ�صا�صي  الهدف  فاإن  الوطنية، 
الدرا�صات التي قامت بها وزارة الدفاع الوطني، هو مواجهة 
هذه الظاهرة بالذات وحماولة احلد منها قدر الإمكان، وعلى 
اجلهات الأخرى، كل يف جمال اخت�صا�صه، اتخاذ التدابري 
الالزمة التي يرونها منا�صبة للعمل على غر�ض الروح الوطنية 
اأداء واجب  �صاأنها حت�صي�صهم على  والتي من  ال�صباب؛  يف 

اخلدمة الوطنية.
اجلي�ض  احرتافية  يخ�ض  الذي  ال�صوؤال  يخ�ض  فيما 
يتعار�ض  ل  الوطنية  اخلدمة  اعتماد  فاإن  ال�صعبي،  الوطني 
من  العديد  يف  به  معمول  النظام  فهذا  التوجه،  هذا  مع 
البلدان الأجنبية والدول، اأين تعترب اخلدمة الوطنية خيارا 
نوعا  تخلق  قد  البحتة  الحرتافية  لأن  ا�صرتاتيجيا،  مبدئيا 
ولهذا  والأمة،  اجلي�ض  بني  الرابطة  العالقة  القطيعة يف  من 
فاخلدمة الوطنية تعترب ال�صمان للمحافظة على هذه الرابطة 

ال�صرورية للتالحم الجتماعي.
فيما يخ�ض التحفيزات، هذا اجلانب املتعلق بالتحفيزات، 
رفع  واملتمثلة يف  من حتفيزات  القانون  به  عما جاء  فف�صال 
التقاعد،  يف  اخلدمة  مدة  واحت�صاب  معتربة،  بن�صبة  املنحة 
الوطني  اجلي�ض  ب�صفوف  لاللتحاق  الأولوية  واإعطاء 
ال�صعبي، فاإنها تبقى خا�صعة للمراجعة وقابلة للرتقية لفائدة 
ال�صباب، مبا يتنا�صب مع تاأطري طاقاتنا ال�صبانية التي تتمتع 

بها اجلزائر.
بهذا  يتعلق  فيما  الإدماج،  اإعادة  حول  اآخر  �صوؤال 
جمرب  العمل،  �صاحب  اأي  املعنية،  الهيئات  فاإن  املو�صوع، 
باإعادة  باإلزامه  �صراحة  ين�ض  الذي  للقانون  المتثال  على 
وهذا  الوطنية،  اخلدمة  واجب  اأدى  الذي  املواطن  اإدماج 

ما ين�ض عليه القانون.
متكفل  الجتماعية  احلالت  فاإن   ،22 للمادة  بالن�صبة 

بها، مبوجب اأحكام املادة 27 من نف�ض القانون.
ع�صكرية  �صهادة  هي  ال�صهادة  اإن  لل�صهادة،  بالن�صبة 
الع�صكرية،  الآلت  با�صتعمال  اخلا�صة  ول�صيما  حم�صة، 
فلهذا تبقى �صهادة ع�صكرية، اأما بالن�صبة لل�صهادات العامة، 

فهي مفتوحة لت�صليمها للمعني الذي يطلبها.
لكن  �صامال،  اأ�صبح  الوطني  الدفاع  مفهوم  اأن  �صحيح 
من  الوطني،  الدفاع  يف  املواطن  واجب  ينظم  القانون  هذا 
يف  الع�صكري،  بال�صكل  الوطنية،  للخدمة  اأدائه  خالل 

�صفوف اجلي�ض الوطني ال�صعبي.
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املادة 07: يجدر التذكري اأن اأحكام هذه املادة، مل ت�صرتط 
على ال�صباب طالبي العمل، تقدمي وثيقة الأداء اأو الإعفاء 
من اخلدمة الوطنية، واإمنا ا�صرتطت تربير و�صعيتهم القانونية 
اإزاءها، ك�صهادة الإح�صاء املح�ض، بطاقة التاأجيل اأو الإرجاء 
اأو و�صل اإيداع ملف الإعفاء، اأي مل يطلب للمعني اأي مربر 
واإمنا هذه ال�صهادة هي �صهادة اأنه معفى من اخلدمة الوطنية.

القانون، هناك جملة تن�ض  17 يف نف�ض  بالن�صبة للمادة 
املانع«،  مبعاينة  حم�صرا  الوطني  الدرك  »ويعد  مايلي:  على 
وب�صفة  متاما  العاجزين  املواطنني  بحالة  الأمر  يتعلق  وهنا 
نهائية عن احل�صور واأداء الفح�ض الطبي النتقائي، اأي هذه 

احلالة الق�صوى.
على  باأنه  نذكر  اأن  لبد  ال�صتقبال،  لهياكل  بالن�صبة 
م�صتوى كل الوليات، هناك مكاتب اخلدمة الوطنية، والتي 
جميع  على  والرد  املواطنني  ا�صتقبال  ح�صن  على  ت�صهر 

ان�صغالتهم.
الت�صاوؤلت  على  الرد  يف  وفقت  اأنني  اأظن  النهاية،  يف 
فيه  كان  اليوم  باأن   واأقول  طرحتموها،  التي  والن�صغالت 
1.04000�صاب  ت�صويه و�صعية  ل�صبابنا، وهو  نافع  خرب جد 
وهذا  نهائيا،  و�صعيتهم  �صويت  اأقول،  الوطنية،  اخلدمة  جتاه 
غاية  واإىل  �صنة   30 عمره  يتجاوز  ل  الذي  ال�صباب  مي�ض 

.2011
يف الأخري، اأمتنى اأن اأكون قد وفقت يف الإجابة و�صكرا 
نلتقي  لن  والذين  فطوركم،  و�صح  كرمي،  رم�صان  للجميع، 

بهم، اأقول لهم عيد مبارك اإن �صاء اهلل.

على  رده  على  الوزير  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
وبذلك  املجل�ض؛  اأع�صاء  وال�صادة  ال�صيدات  ان�صغالت 

نكون قد انتهينا من درا�صة امللف الأول يف هذه اجلل�صة.
اأو امللف الثاين يف جدول  اإىل البند الثاين  ننتقل الآن 
اأعمال جل�صتنا هذه، واخلا�ض مب�صروع القانون املتعلق باملوارد 
ممثلة  ال�صيدة  اإىل  الكلمة  اأحيل  اإطالة،  ودون  البيولوجية، 
احلكومة، وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة، لتقدمي م�صروع هذا 

القانون املذكور، فلتتف�صل م�صكورة.

اهلل  ب�صم  والبيئة:  العمرانية  التهيئة  وزيرة  ال�سيدة 
الرحمـن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

ال�صيدات وال�صادة، اأع�صاء جمل�ض الأمة،
ال�صيد رئي�ض جلنة الفالحة والتنمية الريفية،

ال�صيدات وال�صادة، اأع�صاء جلنة الفالحة والتنمية الريفية،
ال�صيد املقرر،

ال�صالم عليكم ورم�صان كرمي.
املوؤ�ص�صة  هذه  اأمام  اأتقدم  اأن  البداية،  يف  ي�صرفني 
التف�صيلية  املعطيات  بع�ض  لأب�صط  املوقرة،  الت�صريعية 
مدى  اأعلم  التي  البيولوجية،  باملوارد  يتعلق  قانون  مل�صروع 
البيئية  والرهانات  البيولوجي  للتنوع  توليها  التي  الأهمية 

والقت�صادية.
خالل  من  لحظت  قد   - الرئي�ض  �صيدي   - اإنني 
اهتماما  اأبدوا  امل�صاركني  كل  اأن  الجتماعات  خمتلف 
متزايدا للم�صائل التي يعاجلها هذا الن�ض، الذي طاملا انتظره 
اإدارات،  �صواء  �صياغته،  يف  �صاهموا  الذين  الفاعلني  كل 

جمموعات علمية، جمعيات... اإلخ.
�صيدي الرئي�ض،

ال�صيدات وال�صادة،
التنوع  حلماية  اجلديدة  النظرة  عليكم  اأعر�ض  اأن  اأود 
البيولوجي، املحتواة يف م�صمون هذا الن�ض، الذي ياأتي 12 
�صنة بعد القانون الإطار حلماية البيئة والتنمية وامل�صتدامة، 
والقانون املتعلق بحماية ال�صاحل وتثمينه، والقانون املتعلق 
امل�صاحات  ت�صيري  وقانون   ،2004 �صنة  اجلبلية  باملناطق 
املتعلق  والقانون   ،2007 �صنة  وتثمينها  وحمايتها  اخل�صراء 
ذات  القوانني  من  وغريها   ،2011 �صنة  املحمية  باملجالت 
للتنوع  مفهومنا  اأن  يوؤكد  الذي  ال�صيء  باملو�صوع،  ال�صلة 

البيولوجي هو يف تطور وثراء م�صتمر.
ال�صيدات وال�صادة،

على  الرتكيز  يكفي  ل  اأنه  اليوم،  التجربة  بينت  لقد 
لهذه  الأ�صا�صي  الدافع  لأن  املميزة،  واملجالت  الأ�صناف 
املحافظة  يجب  التي  البيئية  الأنظمة  هو  اجلديدة،  املقاربة 

عليها بفاعلية.
تراثنا  فاإن  املبذولة،  املجهودات  كل  عن  النظر  فبغ�ض 

الطبيعي ليزال يف تدهور.
ال�صيدات وال�صادة،

تت�صكل النباتات يف اجلزائر من عدة اأ�صناف ذات منفعة 
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يف  م�صتعمل  فقط   ٪ 1 منها  �صنف،   16000 اقت�صادية، 
اقت�صادنا 3139 ف�صيلة نباتية، ربع هذا الإرث النباتي لديه 
فوائد عالجية، اأو ميكن ا�صتعماله يف �صناعة امل�صتح�صرات 
التجميلية، كما نح�صي 4963 ف�صيلة حيوانية، 949 ف�صيلة 
مهددة بالنقرا�ض، من بينها 550 ف�صيلة نباتية و399 ف�صيلة 

حيوانية.
اإن هذه املوارد البيولوجية متثل جزءا من تراثنا املعي�صي 
النباتات  والقت�صادي،كون  والثقايف  الجتماعي  واحلي، 
الأزل م�صدرا  املثال، �صكلت منذ  �صبيل  املزرعة على  غري 
وما�صيته،  لالإن�صان  بالن�صبة  وعالجيا  وطاقويا  وعلفيا  غذائيا 
علما اأنه يف �صل�صلة الكائنات احلية، كل املكونات يف تداخل 
العديدة،  باخلدمات  متعلقة  اأمثلة  ذكر عدة  وتكامل، ميكن 
للفالحة  البيئية،  الأنظمة  لنا هذه  تقدمها  التي  والأ�صا�صية 
لتطهري  ال�صاحل،  وحماية  املناخ  لتنظيم  الرتبة،  وجتديد 
الهواء واملاء، للتلقيح ال�صروري لعدة فواكه وخ�صر، لالأدوية 
التي تاأتينا اأول من الطبيعة، فمن دون ال�صف�صاف الأبي�ض 

وملكة احلقول، ل ميكن �صناعة الأ�صبريين.
ال�صيء  البيولوجي،  بالتنوع  تتعلق  اخلدمات  هذه  كل 

الذي ل يخفى عليكم.
فالتنوع البيولوجي يقدم لنا الكثري من اخلدمات، ويزودنا 
الأولية  واملواد  والأوك�صيجني  كالأكل  لها،  لبديل  مبنافع 
والبرتول، الذي هو مفخرة اجلزائر والذي هو نتيجة لرتاكم 
وحتلل الكائنات احلية وبع�ض الأ�صناف كاحل�صرات والطيور 
لولها ل نقر�ض  والتي  النباتات  تلقيح  توؤّمن  التي  والنحل 
الكثري من الفواكه واخل�صر؛ كما ت�صاهم هذه اخلدمات يف 
تطهري املياه والوقاية من الفي�صانات، دون اأن نن�صى اخلدمات 

الثقافية.
القدرة  هو  البيولوجي  التنوع  البيولوجيون،  يقول  وكما 
لتطورنا يف امل�صتقبل، ولكن تدهوره املتزايد، ب�صبب ن�صاطات 

الإن�صان، يتطلب منا كل النتباه.
ال�صيدات وال�صادة،

تناق�ض، ب�صبب  البيولوجية هي الآن يف  املوارد  اإن هذه 
تبذير املكت�صفني، وذلك لتح�صينها يف بلدان اأخرى.

خمزونها  من  كبريا  جزءا  اأفنت  ال�صمال  بلدان  اإن 
البيولوجي، وتطمع الآن يف الحتياطات الكربى والرثية يف 

بلدان اجلنوب، وهنا يكمن التناق�ض.
بينما 90 ٪ من املوارد الطبيعية موجودة يف بلدان اجلنوب، 

98 ٪ من م�صتحقات  الرباءة على هذه املوارد، هي  ولكن 
يف �صورة ال�صركات ال�صيدلنية، الغذائية والتجميلية لدول 
ال�صمال، ويف معظم الأحيان يكون هذا احل�صول على املوارد 
دون مقابل مايل اأو تكنولوجي للبلدان املمونة، بينما جتني 
الدول امل�صنعة اأرباحا تقدر مباليني الدولرات، مثال التجارة 
العاملية للنباتات الطبيعية ت�صكل لوحدها �صوقا بـ 40 مليار 

دولر.
طرف  من  ترخي�ض  دون  جتري  التي  العمليات  هذه 
ال�صكان  ل�صالح  تعوي�ض  نظام  ودون  الوطنية،  ال�صلطات 

املحليني، ت�صكل اأ�صا�صا حتويالت للرثوة.
حمل  اأي�صا  هي  بلدنا،  يف  والعطرية  الطبية  النباتات  اإن 
التغذية  و�صركات  ال�صيدلنية  املخابر  طرف  من  طمع 
فائدة  اأي  التجميلية، وذلك دون  الفالحية وامل�صتح�صرات 
تعود على القت�صاد الوطني، حيث حتّول وُتثمن ثم ُت�صوق 

اإلينا بالعملة ال�صعبة.
ال�صيدات وال�صادة،

جزائريني  خرباء  ح�صب  مواردنا،  على  احل�صول  يتم 
وخمتلف هياكل البحث، حتت غطاء البحث العلمي، حيث 
لدرا�صة  وباحثينا،  لطالبنا  وترب�صات  درا�صية  منح  تعر�ض 
واجل�صيمات  العطرية  اأو  الطبية  للنباتات  اجليني  الإرث 
والنباتات  جنوبنا  يف  ال�صاخنة  املياه  كبكترييا  املجهرية 
املقاومة للجفاف وامللوحة، غري اأن البلد ل ي�صتفيد من هذه 
البعثات، �صوى ما ي�صتفيد منه الباحث من ت�صجيل اإ�صمه 
يف  عليها  للح�صول  لل�صهادة  ا�صتعماله  اأو  علمية  ن�صرية  يف 

م�صاره التعليمي.
زيادة على ذلك، فاإن ال�صياح عند عودتهم اإىل بلدانهم، 
ياأخذون عينات من النباتات والأتربة، لدرا�صتها يف خمابر 

ما وراء احلدود.
القت�صادي،  النمو  تعطيل  اإىل  يوؤدي  التحرك  عدم  اإن 
و�صيغ الإرث البيولوجي، وتعطيل منافع اأنظمتنا الإيكولوجية، 
هذه الأخرية املقدمة جمانا من طرف الطبيعة والتي ت�صمن 
واآفاق  الغذائي  والأمن  املاء  الهواء،  نوعية   - - ل �صيما  لنا 

لالكت�صافات الطبية.
ولهذا، ي�صكل م�صروع القانون املقدم لكم كاأداة للتدخل 
والتح�صي�ض والإقناع، وكذا جتنيد كل �صرائح املجتمع، حول 

هذا الرتاث الهائل، املتمثل يف التنوع البيولوجي.
اإن احلفاظ املميز على هذا الر�صيد البيولوجي ال�صتثنائي 
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منط  من  ال�صتفادة  لتعجيل  فر�صة  هو  اجلزائر،  يف  املوجود 
اإيكولوجي واجتماعي جديد، ومنه يجب تقدير  اقت�صادي 

هذا التنوع البيولوجي واملعارف املرتبطة به.
تلكم هي جممل التحديات التي �صي�صمح م�صروع هذا 
فعالية، خدمة  باأكرث  يرفعها  لبلدنا  اليوم  لكم  املقدم  الن�ض 

مل�صلحة اجلميع.
للتنوع  بالن�صبة  كبرية  اأهمية  البيولوجية  للموارد  اإن 
القت�صادي والجتماعي لالإن�صانية جمعاء، فهناك اعرتاف 
البيولوجي يعد ميزة عاملية،  التنوع  باأن  يتزايد �صيئا ف�صيئا، 
ذات قيمة كبرية جدا بالن�صبة لالأجيال احلالية وامل�صتقبلية.

اإذن، التنوع البيولوجي لي�ض م�صاألة وطنية فقط، فبت�صديق 
اإىل  تهدف  التي  البيولوجي،  التنوع  اتفاقية  على  الدول 
املحافظة وال�صتعمال امل�صتدام للتنوع البيولوجي والتقا�صم 
العادل واملن�صف للمنافع الناجتة عن ا�صتغاللها؛ قد التزمت 
احلكومات مب�صوؤولياتها حلماية الأنواع املتعددة وبعث التنمية 
التي ت�صتخدم املوارد البيولوجية بطريقة م�صتدامة، واتفقت 
على العرتاف ب�صيادة كل اأمة بخ�صو�ض املوارد البيولوجية 

املوجودة على اإقليمها.
يونيو   06 اإن اجلزائر قد �صادقت على هذه التفاقية يف 
1995، والتزمت بذلك مب�صوؤولية حماية خمتلف الف�صائل 
املواد  التي تعتمد على  التنمية  النباتية واحليوانية، وتدعيم 
التزاماتها،   ا�صتمرارية  ويف  م�صتدامة.  بطريقة  البيولوجية 
اأم�صت اجلزائر يف 02 فرباير 2011 على بروتوكول »ناغويا«، 
واملن�صف  العادل  والتقا�صم  اجلينية  املوارد  على  للح�صول 
اإعطاء  اإىل  يهدف  الذي  ا�صتخدامها،  عن  النا�صئة  للمنافع 
عليه  ترتكز  الذي  املقابلة،  نظام  ل�صياغة  القانوين  الإطار 
لالأ�صف  لكن  الوطني،  للت�صريع  البيولوجي  التنوع  اتفاقية 
اأرثنا  على  للمحافظة  قانوين  اإطار  اأي  يوجد  ليومنا هذا، ل 

الوطني، نباتات، حيوانات، ج�صيمات جمهرية.
اإعداد  يف  للجزائر،  بالن�صبة  ال�صتعجال  �صفة  تتمثل 
واملعارف  البيولوجية  املوارد  على  احل�صول  قواعد  وتطبيق 
للتقا�صم   املالئمة،  امليكانزمات  وترقية  وتنظيم  بها،  املرتبطة 
املوارد  ا�صتعمال  عن  الناجتة  للمنافع  واملن�صف  العادل 

البيولوجية.
ال�صيدات وال�صادة،

الإ�صكالية،  هذه  على  اإجابة  القانون  هذا  م�صروع  يعترب 
حيث يهدف اإىل الق�صاء على هذه املمار�صة غري ال�صرعية، 

ويتعلق الأمر يف نف�ض الوقت باجتناب القر�صنة البيولوجية، 
املوارد  على  للح�صول  �صارمة  رقابة  و�صع  طريق  عن 

البيولوجية، وتنظيم احلفظ العقالين للموارد وتثمينها.
يتمحور م�صروع هذا القانون اأ�صا�صا حول ثالثة ف�صول:

املوارد  على  احل�صول  �صروط  الأول،  الف�صل  يحدد 
هيئة  اإن�صاء  طريق  عن  امل�صتعملني  والتزامات  البيولوجية 
احل�صول  طلب  كل  بفح�ض  تكلف  ت�صاورية،  علمية  وطنية 
والتداول ونقل وتثمني املوارد البيولوجية واملعارف املرتبطة 
بها. ومبوجب م�صروع هذا القانون، متنح رخ�صة احل�صول على 
املوارد البيولوجية، اإما من اأجل ال�صتك�صاف اأو جلمع اأو اأخذ 
املعايري  مراعاة  مع  جتاري،  لهدف  اأو  علمية  لأغرا�ض  عينة 

الإيكولوجية والقت�صادية وخطر القر�صنة البيولوجية.
يعالج الف�صل الثاين، ت�صيري وتثمني املوارد البيولوجية يف 
كل �صل�صلة ال�صتعمال، ويحث على تطبيق مبادئ املوافقة 
امل�صبقة، والتقا�صم العادل واملن�صف للمنافع والفوائد الناجتة 

عن ا�صتعمال املوارد البيولوجية واملعارف املرتبطة بها.
يوؤ�ص�ض  وتثمينها،  البيولوجية  املوارد  ولت�صيري  بالفعل 
للموارد  عمومي  �صجل  القانون،  هذا  م�صروع  مبوجب 
على  احل�صول  رخ�ض  طلبات  كل  فيه  تقّيد  البيولوجية، 
املوارد  حول  معلومات  قاعدة  وتوؤ�ص�ض  البيولوجية،  املوارد 

البيولوجية واملعارف املرتبطة بها، هذا من جهة.
التقا�صم  القانون  اأخرى، يوجب م�صروع هذا  ومن جهة 
املوارد  ا�صتعمال  عن  الناجتة  للمنافع  واملن�صف  العادل 
البيولوجية واملعارف املرتبطة بها، كونها تعترب حقا فكريا من 
نوع خا�ض، وكذلك دفع حق التحول للح�صول على املوارد 

البيولوجية.
الثالث، على احرتام اللتزامات، وحتديد  الف�صل  يركز 
حالة  يف  املمكنة  العقوبات  قائمة  و�صبط  الرقابة،  نقاط 
الإخالل بهذه اللتزامات، وي�صع ويحدد الأحكام اجلزائية 
الطالب  يحرتم  مل  اإذا  وبالأخ�ض  خمالفة،  لكل  املنا�صبة 

�صروط رخ�صة احل�صول على املوارد البيولوجية.
�صيدي الرئي�ض،

�صيداتي، �صادتي،
ترحابا من طرف  لقي  الذي  الن�ض،  هذا  م�صروع  يعترب 
نعطي  فيه  احلايل،  الوقت  يف  جدا  �صروريا  الفاعلني،  كل 
دفع  خالل  من  البيولوجي،  التنوع  حلماية  حديثة  �صورة 
جديد لإعادة تاأهيله، بتعميم معرفته وخلق اأدوات جديدة، 
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م�صروع  ن�ض  وهدف  طموح  هو  هذا  ومالئمة،  مفيدة  فعالة 
هذا القانون، واأبقى م�صغية لكل ت�صاوؤلتكم.

وال�صالم  اإ�صغائكم،  ال�صكر، على كرم  اأ�صكركم جزيل 
عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

نحيل  الآن  الوزيرة؛  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الريفية،  والتنمية  الفالحة   جلنة  مقرر  ال�صيد  اإىل  الكلمة 
اللجنة  اأعدته  الذي  التمهيدي  التقرير  ليقراأ على م�صامعنا 

يف املو�صوع.

جمل�ض  رئي�ض  ال�صيد  املخت�سة:  اللجنة  مقرر  ال�سيد 
الأمة املحرتم،

ال�صيدة وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة، ممثلة احلكومة،
ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم.
التمهيدي  التقرير  م�صامعكم  على  اأعر�ض  اأن  ي�صرفني 
اأعدته جلنة الفالحة والتنمية الريفية، ملجل�ض الأمة،  الذي 

حول ن�ض القانون املتعلق باملوارد البيولوجية.
املقدمة

بالن�صبة  �صواء  كبرية،  اأهمية  البيولوجية  املوارد  تكت�صي 
بالن�صبة  اأو  للدول،  والجتماعية  القت�صادية  للتنمية 
الأجيال  على  الأهمية  هذه  تقت�صر  برمتها، ول  لالإن�صانية 

احلالية  فح�صب، بل تتعداها اإىل الأجيال امل�صتقبلية اأي�صا.
وال�صركات  الدول  اهتمام  يكن  مل  املنظور،  هذا  ومن 
يف  البيولوجية  املوارد  عن  بالبحث  اجلن�صيات  املتعددة 
بلدان اأخرى من قبيل الرفاهية العلمية؛ واإمنا كان لأهميتها 
جمالت  يف  ا�صتغاللها  اأجل  من  اإليها  املتزايدة  واحلاجة 
ت�صتحوذ  التي  الدول  تلك  بني  من  واجلزائر  كثرية،  حيوية 
جمال  يف  اجلن�صيات،  املتعددة  ال�صركات  اهتمام  على 
البحث عن املوارد البيولوجية، وما يوؤكد هذا هو ا�صتغالل 
لنقل عينات من  ال�صياح يف بالدنا،  ال�صركات وجود  تلك 
النباتات والأتربة لدرا�صتها يف اخلارج وا�صتغالل املعلومات 
البحث عن جينات  وكذا  بلدانهم،  ل�صالح  عليها  املح�صل 
جديدة مقاومة يف الإرث اجليني للف�صائل الربية التي تتعلق 

بالنباتات املزروعة اأو غري املزروعة.

اأي  اأن تلك ال�صركات ل متلك  واجلدير بالذكر هنا، هو 
بالبحث عن  ال�صلطات الوطنية، للقيام  ترخي�ض من طرف 
تلك املوارد، وهو ما يعد من الناحية القانونية حتويال للرثوة، 
املوراد  تلك  ت�صوق  ال�صركات،  اأي  اأنها،  على  عالوة  هذا 
ال�صيدلنية  املنتجات  �صناعة  يف  ل�صتخدامها  بلدانها،  اإىل 
من  وغريها  لالأمرا�ض  املقاومة  وال�صاللت  والتجميلية 
منتجات التغذية، ويدر عليها مداخيل مبليارات الدولرات،  
ول تتقا�صم مع بالدنا اأية فائدة مادية اأو حتويل للتكنولوجيا 
من جراء ذلك، رغم اأنها حت�صل عليها دون مقابل، وهذا كله 
يحدث يف ظل غياب ت�صريع ي�صبط جممل هذه العمليات 
قانون  م�صروع  لتقدمي  كافية  كانت  اأ�صباب  وهي  ويحكمها، 

يتعلق باملوارد البيولوجية. 
باملوارد  املتعلق  القانون  ن�ض  فاإن  املنطلقات،  هذه  ومن 
متا�صيا  ياأتي  الأمة،  جمل�ض  على  اأحيل  الذي  البيولوجية، 
مع التفاقيات التي �صادقت عليها اجلزائر والتي اأ�صبحت 
مبوجب ذلك جزءا من القانون اجلزائري؛ كما ياأتي ليكمل  
فرتات  يف  �صدرت  �صلة  ذات  اأخرى  وطنية  قوانني  وليعزز 

�صابقة. 
رئي�ض جمل�ض  القادر بن �صالح،  ال�صيد عبد  اأحال  وقد 
اأربع وع�صرين )24(  الن�ض الذي يحتوي على  الأمة، هذا 
الأمة،  ملجل�ض  الريفية،  والتنمية  الفالحة  جلنة  على  مادة، 
تقرير  واإعداد  درا�صته  ق�صد   ،2014 جويلية   10 بتاريخ 

متهيدي حوله.
ولهذا الغر�ض، عقدت اللجنة اجتماعا مبقر املجل�ض �صباح 
يوم الثالثاء 15 جويلية 2014، برئا�صة ال�صيد عبد الرحمن 
ال�صيدة  احلكومة،  ممثلة  ح�صرته  اللجنة،  رئي�ض  زدام،  عياد 
وال�صيد  والبيئة،  العمرانية  التهيئة  وزيرة  بوجمعة،  دليلة 
خالله  قدمت  الربملان،  مع  العالقات  وزير  ماحي،  خليل 
ممثلة احلكومة عر�صا لن�ض القانون، كما طرح الأع�صاء من 
والن�صغالت  الأ�صئلة  من  العديد  املناق�صة  خالل  جانبهم 

واملالحظات حول جممل ما ورد يف الن�ض.
وقد خ�صت ممثلة احلكومة جممل ما طرح من ا�صتف�صارات 

ومالحظات بالأجوبة والتو�صيحات الالزمة.
جل�صة  اللجنة  عقدت  مبا�صرة،  الجتماع  هذا  وعقب 
جممل  فيها  تدار�صت  اللجنة،  رئي�ض  برئا�صة  مبكتبها  عمل 
م�صتكملة  وتو�صيحات،  ردود  من  احلكومة  ممثلة  ما قدمته 
اللم�صات  وو�صع  التمهيدي  التقرير  هذا  اإعداد  بذلك 
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الأبعاد  مقدمة،  على  التقرير  هذا  ويحتوي  عليه،  الأخرية 
املختلفة للن�ض، عر�ض ممثلة احلكومة لن�ض القانون ومناق�صته 

وخال�صة.
الأبعاد املختلفة للن�ض

اإكت�صب ن�ض القانون املتعلق باملوارد البيولوجية، اأهميته 
البيولوجية  من املو�صوع الذي تناوله واأطر له، وهي املوارد 
التي مل حتظ مبا ت�صتحقه من اهتمام منذ فرتة طويلة؛ واحلق 
اأن ن�ض هذا القانون وانطالقا مما ورد يف عر�ض الأ�صباب وما 
ت�صكله اأبعاده املختلفة من اأهمية، يف�صر ذلك الهتمام الذي 
يحظى به من لدن الدول واحلكومات وال�صركات املتعددة 
اجلن�صيات، التي تعمل جاهدة وبكل الطرق والو�صائل من 

اأجل احل�صول عليها. 
ويرتكز هذا الن�ض على اأبعاد خمتلفة نتطرق اإليها باإيجاز 

فيما يلي:    
القانوين: البعد   - 1

املوا�صيع  للن�ض، من خالل  القانوين  البعد  ميكن ر�صد 
التي تناولتها التفاقيات الدولية التي �صادقت عليها اجلزائر 
يف هذا املجال، ل �صيما التفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي، 
املوقع عليها يف »ريو ديجانريو« يف 5 يونيو �صنة 1992، امل�صادق 
 7 املوؤرخ يف   ،163-95 رقم  الرئا�صي  املر�صوم  مبوجب  عليها 
حمرم عام 1416 املوافق 6 يونيو �صنة 1995، والتي تهدف 
امل�صتدمي  البيولوجي وال�صتعمال  التنوع  املحافظة على  اإىل 
له والتقا�صم العادل واملن�صف للمنافع الناجتة عن ا�صتغالله، 
التنمية  ودعم  الف�صائل  خمتلف  بحماية  اجلزائر  وتلتزم 
التي تعتمد على املوارد البيولوجية بطريقة م�صتدمية، وكذا 
التفاقيات الدولية ذات ال�صلة التي �صادقت عليها اجلزائر، 

والقوانني اجلزائرية ذات العالقة.
وقد اأكد القانون الدويل حق الدول يف ا�صتغالل مواردها 
البيئية  �صيا�صتها  مع  يتوافق  مبا  عليها،  و�صيادتها  البيولوجية 
وم�صوؤوليتها على حفظ التنوع البيولوجي لديها وال�صتخدام 
امل�صتدام ملواردها البيولوجية، وهذا يتقاطع مع ما ن�صت عليه 

الكثري من التفاقيات واملنظمات الدولية ذات ال�صلة.
ويت�صح البعد القانوين له اأي�صا فيما جاءت به املادة الأوىل 
»حتديد  اإىل  يهدف  اأنه  على  ن�صت  والتي  الن�ض،  هذا  من 
كيفيات احل�صول على املوارد البيولوجية وحفظها و�صيانتها 
وتداولها ونقلها وتثمينها والتقا�صم العادل واملن�صف للمنافع 
وهو  بها«،  املرتبطة  املعارف  وكذا  ا�صتعمالها  عن  الناجتة 

النباتية  مواردنا  من  الوطني  الإرث  على  املحافظة  ما يعني 
والبحث  فيها  والتحكم  املجهرية،  واجل�صيمات  واحليوانية 
عنها و�صبط تعامل امل�صتغلني لها، وو�صع حد للقر�صنة التي 

تتعر�ض لها هذه املوارد.      
الإيكولوجي: البعد   - 2

التنوع  على  احلفاظ  يف  الكبرية  اأهميته  البعد  لهذا 
البيولوجي، ذلك اأن اأي تدهور للو�صع الإيكولوجي ي�صاحبه 
بال�صرورة تدهور للموارد البيولوجية، والعك�ض �صحيح اأي�صا، 
الأرا�صي  ا�صتخدام  تغيري  النوع،  بحفظ  الهتمام   فعدم 
الفو�صويني،  وال�صيد  الرعي  املفرط،  ا�صتغاللها  وتدهورها، 
الرتبة  اإجنراف  الت�صحر،  الغابات،  حرائق  الأ�صجار،  قطع 
وتغري  تلوث  ال�صارة،  الغازات  انت�صار  اجلبلية،  املناطق  يف 
ال�صناعية  النفايات  اإلقاء  ب�صبب  ال�صواحل  تلوث  املناخ، 
والكيميائية يف املياه العذبة واملاحلة معا، هي عوامل تف�صي 
كلها اإىل نتيجة واحدة هي التدهور الإيكولوجي، وانقرا�ض 
اأنواع  و�صيادة  والطيور  احليوانات  من  النادرة  الأنواع  بع�ض 
اأخرى ل ت�صكل غذاء لالإن�صان، وانقرا�ض بع�ض النباتات 

والأ�صجار النادرة.
ويف هذا ال�صدد، ن�صري اإىل اأن 4963 ف�صيلة نباتية، منها 
550 ف�صيلة مهددة بتلك املخاطر، منها على �صبيل املثال، 
نبتة ال�صيح، �صجرة اللوز الرببري بتندوف، �صجرة ال�صنوبر 
ونخيل   - قلتها  على   - بجرجرة  الوطني  املنتزه  الأ�صود يف 

التمور التي تتميز بها ولية ب�صكرة. 
  اأما الأنواع احليوانية، فمن بني 4963 ف�صيلة  املذكورة 
مثل  بالنقرا�ض،  مهددة  حيوانية  ف�صيلة   399 يوجد  اآنفا، 
خروف منطقة اأولد جالل، بع�ض الغزلن والطيور النادرة، 
كما اأن الرثوة البحرية وال�صمكية بجميع اأنواعها هي الأخرى 
مهددة بفعل املواد ال�صامة التي تلقى يف البحار واملحيطات.

القت�صادي:    البعد   - 3
اأكد عر�ض اأ�صباب م�صروع القانون اأهمية املوارد البيولوجية 
يف املجال القت�صادي، من خالل عدد الأ�صناف املوجودة 
ي�صتغل  نباتي، مل  �صنف    16000 بـ  واملقدرة  اجلزائر،  يف 
وا�صح  ب�صكل  تبني  ن�صبة  وهي   ،٪ 1 �صوى  اقت�صاديا  منها 
ال�صتغالل ال�صعيف جدا لهذا املورد الهام، وعدم ال�صتفادة 
منها ماديا، هذا اإىل جانب الأخطار التي اأ�صرنا  اإليها والتي 
هذا  والنقرا�ض،  بال�صياع  والبحرية   الربية  الرثوة  تهدد 
اجلن�صيات  املتعددة  ال�صركات  منها  جتني  الذي  الوقت  يف 
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اأرباحا كثرية جدا. 
الجتماعي: البعد   - 4

والنباتات  البيولوجية  للموارد  البعد الجتماعي    يربز 
وقيمتها  العاملية  مبيزتها  العرتاف  تزايد  يف  املزروعة  غري 
بالن�صبة لالأجيال احلا�صرة وامل�صتقبلية؛ فهي  الكبرية جدا 
والثقايف،  املعا�ض واحلي، الجتماعي  تراثنا  متثل جزءا من 
يف  بارزة  مكانة  حتتل  جعلتها  بها  املتعلقة  املحلية  فاملعرفة 
الرتاث ال�صعبي على امل�صتوى املحلي والعاملي، اإذ �صكلت 
وعلفا  لالإن�صان  وغذاء  وعالجيا  طاقويا  م�صدرا  الأزل  منذ 

لرثوته احليوانية. 
الطبي: البعد   - 5

وطنيا  كبرية  اأهمية  اجلزائر  يف  النباتات  بع�ض  ت�صكل 
عالجا  املزدوج،  وا�صتعمالها  الطبية  خل�صائ�صها  ودوليا، 
لبع�ض الأمرا�ض، من ناحية، وغذاء للما�صية التي اكت�صبت 
الوطن،  حدود  تعدت  بتناولها  كبرية  و�صهرة  غذائية  قيمة 
من ناحية ثانية، هذا اإىل جانب نباتات اأخرى حتظى باهتمام 
للم�صتح�صرات  املنتجة  الأجنبية  ال�صيدلنية  املخابر 
التجميلية، ويوجد من تلك النباتات اأنواع كثرية يف اجلزائر 
يربو على3139  ف�صيلة نباتية، ربع هذا العدد تقريبا يحمل 

خ�صائ�ض عالجية وجتميلية.
عر�ض ن�ض القانون ومناق�صته

باملوارد  املتعلق  القانون  ن�ض  ومناق�صة  عر�ض  متثل  لقد 
البيولوجية، يف تقدمي ممثلة احلكومة ن�ض القانون والأحكام 
يرمي  التي  والأهداف  ت�صمنها  التي  الت�صريعية  والتدابري 
ومالحظاتهم  اأ�صئلتهم  اللجنة  اأع�صاء  وطرح  حتقيقها،  اإىل 
وان�صغالتهم، ومن ثّم رد ممثلة احلكومة على جممل النقاط 

التي طرحت. 
العر�ض  يف  جاء  ما  اإىل  باخت�صار  يلي  فيما  و�صنتطرق 

واملناق�صة:
احلكومة: نظر  وجهة  من  1– الن�ض 

احلكومة  ممثلة  اأو�صحت  القانون،  لن�ض  تقدميها  خالل 
البيولوجية من  املوارد  اأهمية  والتف�صيل  ال�صرح  بكثري من 
�صدور  بعد  جاء  الن�ض  اأن  واأو�صحت  النواحي،  جميع 
اأنه وبعد  اإىل  اأ�صارت  ال�صلة، كما  القوانني ذات  حزمة من 
اتفاقية  على   ،1995 �صنة  يونيو   6 بتاريخ  اجلزائر  م�صادقة 
وال�صتعمال  املحافظة  هدفها  التي  البيولوجي  التنوع 
امل�صتدام لهذا التنوع، كان من الالزم املبادرة باإطار قانوين 

للمحافظة على الإرث البيولوجي الوطني واملعارف املرتبطة 
به لتفادي القر�صنة البيولوجية، من خالل  الرقابة ال�صارمة 
على عملية احل�صول عليها ونقلها، واملحافظة عليها وتثمني 
بع�ض العنا�صر عن طريق البحث والتنمية، وتنظيم وترقية 
الآليات املالئمة للتق�صيم العادل واملن�صف للمنافع الناجتة 
امل�صروعة  املمار�صة غري  الق�صاء على  ا�صتعمالها، وكذا  عن 
للموارد  وطنية  هيئة  اإن�صاء  خالل  من  املجال،   هذا  يف 
اأو لتداول  البيولوجية، مهمتها فح�ض كل طلب للح�صول 
احل�صول  �صروط  وحتديد  املوارد،  هذه  تثمني  اأو  لنقل  اأو 
عليها والتزام امل�صتعملني لها بتلك ال�صروط، و�صن عقوبات 

للمخلني بالتزاماتهم. 
النقا�ض:  خالل  اأثريت  التي  2– النقاط 

اإىل  مداخالتهم  خالل  اللجنة  اأع�صاء  ال�صادة  تطرق 
الأحكام التي ت�صمنها الن�ض وكذا املوا�صيع ذات العالقة، 

من خالل الأ�صئلة والن�صغالت واملالحظات الآتية:
- بالنظر اإىل الأهمية التي تكت�صيها املوارد البيولوجية، 

األ ترون اأن تقدمي هذا الن�ض جاء متاأخرا وملاذا؟
البيولوجية  املوارد  اأ�صباب عدم ال�صتثمار يف  - ما هي 
املتوفرة يف بالدنا، على كرثتها، وهل هناك م�صاريع لال�صتثمار 

فيها م�صتقبال؟
- هل هناك خريطة حتدد املناطق اجلغرافية احلا�صنة لهذه 

املوارد من حيث الكم والنوع؟
يف  وطنية  وكفاءات  خربات  على  بالدنا  تتوفر  هل   -

جمال البحث عن املوارد البيولوجية؟ 
- هل تتوفر بالدنا على خمابر متخ�ص�صة لفح�ض اأنواع 

النباتات واجلينات اأو حتديد النوع؟
- هل هناك اأنواع من املوارد البيولوجية م�صتهدفة اأكرث 
املتعددة  ال�صركات  لفائدة  املهربني  طرف  من  غريها  من 

اجلن�صيات؟
والتنمية  الفالحة  بوزارة  عالقة  الن�ض  لهذا  األي�ض   -

الريفية؟  
مداخالت  احلكومة  ممثلة  به  خ�صت  الذي  الرد   - 3

اأع�صاء اللجنة: 
اأو�صحت ممثلة احلكومة خالل ردها على اأ�صئلة ال�صادة 

اأع�صاء اللجنة ما يلي: 
القانون،  هذا  م�صرع  تقدمي  يف  التاأخر  يخ�ض  فيما   -
اإىل  الوزارة  قدمته  م�صروع  اأول  اأن  ممثلة احلكومة  اأو�صحت 
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امل�صادقة  ومتت   ،2004 �صنة  خالل  كان  احلكومة  جمل�ض 
املجل�ض  مكتب  لدى  اإيداعه  ومت  الوزراء،  جمل�ض  يف  عليه 
ال�صعبي الوطني ورف�ض من قبل نواب املجل�ض، فتم �صحبه 
من طرف احلكومة، ومت اإيداعه مرة اأخرى من طرف الوزارة 
ورف�ض  للحكومة  العامة  الأمانة  لدى   2007 �صنة  الو�صية 

اأي�صا.
عليه يف جمل�ض  وامل�صادقة  تقدميه  مت  ال�صنة  هذه  ويف   -
املجل�ض  نواب  طرف  من  عليه  الت�صويت  ثّم  ومن  الوزراء، 
ال�صعبي الوطني، وينتظر م�صادقة اأع�صاء جمل�ض الأمة عليه.
البيولوجية،  املوارد  يف  ال�صتثمار  عدم  وبخ�صو�ض   -
اأو�صحت ممثلة احلكومة اأن مرد ذلك عدم وجود اإطار قانوين 
ي�صبط ويحكم عملية ال�صتثمار، موؤكدة يف هذا ال�صياق اأن 
هذا الفراغ ف�صح املجال للقر�صنة واملمار�صات غري امل�صروعة، 

والتي �صي�صع �صدور هذا القانون حدا لها.   
للموارد  جغرافية  خريطة  هناك  كانت  اإذا  ما  وحول   -
اأن  اإىل  م�صرية  وجودها،  احلكومة،  ممثلة  اأكدت  البيولوجية، 
تعاونا م�صرتكا بني خرباء جزائريني واأجانب يف هذا املجال، 
هذه  حلماية  �صاملة  وطنية  ا�صرتاتيجية  و�صعت  اجلزائر  واأن 

املوارد من كل ما يتهددها.
يف  جزائرية  وخربات  كفاءات  هناك  كانت  اإذا  وعما   -
جمال املوارد البيولوجية، اأكدت ممثلة احلكومة اأن اجلامعات 
املجال،  هذا  يف  واأخ�صائيني  دكاترة  �صنويا  تخرج  اجلزائرية 
غري اأن هذا ل يكفي وحده، بل يتعني اأن ي�صاحبه تكوين 

وتاأهيل اأي�صا.
لفح�ض  متخ�ص�صة  خمابر  هناك  كانت  اإذا  ما  وب�صاأن   -
اأنه  احلكومة  ممثلة  اأو�صحت  واجلينات،   النباتات  اأنواع 
وما  يحكمها،  قانوين  اإطار  غياب  عنها يف  احلديث  لميكن 
هو موجود الآن ينح�صر يف خمابر اجلامعات وبنوك املعطيات 
واأ�صارت  تطورا م�صتمرا،  تعرف  والتي  البيولوجية،  للموارد 
يف هذا ال�صدد اإىل اأن و�صع الهياكل والأجهزة الالزمة لهذه 

العملية �صيتم غداة �صدور القانون.
- اأما بالن�صبة لالأنواع امل�صتهدفة من النباتات واحليوانات 
النادرة، من قبل املهربني، فاأو�صحت اأنها تتمثل على �صبيل 

املثال يف نبتة ال�صيح، الغزال، الأيل، احلبار وغريها.
- وحول ما اإذا كان �صدور هذا القانون �صريفع من ن�صبة 
ال�صتفادة من هذه املوارد اقت�صاديا، اأم العك�ض، اأكدت ممثلة 
احلكومة اأنه �صيعمل على رفعها ل حمالة، ف�صدوره �صي�صمح 

بعملية ا�صتغاللها يف القت�صاد الوطني، من جهة، وتقا�صم 
املنافع املادية وحتويل التكنولوجيا يف ال�صراكة مع الأجانب، 

من جهة اأخرى.
والت�صاور مع  التن�صيق  ا�صتف�صار حول  - ويف ردها على 
هيئات اأخرى، اأو�صحت ممثلة احلكومة  اأن »الهيئة الوطنية 
للموارد البيولوجية« ل تعمل لوحدها، فهي تتكون من ممثلني 
العاملني يف  واخلرباء  املعنية  والهيئات  الوزارية  الدوائر  عن 
املوارد البيولوجية، وت�صكيلتها و�صالحياتها و�صريها و�صروط 

وكيفيات تعيني اخلرباء يحدد عن طريق التنظيم.
الفالحة  بوزارة  الن�ض عالقة  اإذا كان لهذا  ما  - وحول 
والتنمية الريفية، اأو�صحت ممثلة احلكومة ا�صرتاك الوزارتني 

يف تقدمي امل�صروع.
- ويف الأخري، اأعربت ممثلة احلكومة عن عزم الدولة على 
حماية الرثوة البيولوجية يف كل اأنحاء الوطن من كل اأنواع 
القر�صنة التي تتهددها، وو�صع رقابة �صارمة للح�صول عليها 
منها  وال�صتفادة  لها  العقالين  ال�صتغالل  على  والعمل 
ل�صالح التنمية امل�صتدامة؛ وهذا يف اإطار املحافظة اأي�صا على 
الإرث الوطني يف هذا املجال، موؤكدة اأن عدم التحرك يوؤدي 
اإىل تعطيل منافع اأنظمتنا الإيكولوجية التي متنحها الطبيعة. 

اخلال�صة
ونحن ننهي درا�صتنا الأولية لن�ض القانون املتعلق باملوارد 
والأ�صباب  املو�صوع  اأهمية  على  التعرف  وبعد  البيولوجية، 
نخل�ض  اإىل حتقيقها،  يرمي  التي  والأهداف  لتقدميه  املوجبة 
ع�صويا  ارتباطا  يرتبط  البيولوجية  املوارد  مو�صوع  اأن  اإىل 
جدا،  وثريا  متنوعا  نظاما  اجلزائرفيها  متتلك  التي  بالبيئة 
وغاباتها  وجبالها  ب�صواحلها  لها،  ال�صا�صعة  امل�صاحة  حتت�صنه 
ال�صتغالل  بال�صرورة  يتعني  ما  وهو  و�صحرائها،  و�صهوبها 
التنمية  يف  منها  وال�صتفادة  لها  احلا�صنة  للموارد  الأمثل 
ال�صاملة يف بعدها الوطني، من جهة، واملحافظة عليها كونها 
العاملي  بعدها  يف  كوكبنا  على  احلياة  مكونات  من  جزء 

الإن�صاين، من جهة اأخرى. 
وتنظيم  تقنني  خالل  من  الجتاه،  بهذا  يدفع  والن�ض 
كيفيات ا�صتغالل ونقل املوارد البيولوجية واملحافظة عليها 
بدرا�صة  تكلف  البيولوجية،  للموارد  وطنية  هيئة  واإن�صاء 
بتلك  واللتزام  ذلك  �صروط  وحتديد  عليها  احل�صول  طلب 
والفوائد  للمنافع  واملن�صف  العادل  والتق�صيم  ال�صروط، 

الناجتة عن ا�صتعمالها واملعارف املرتبطة بها.
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املوارد  حماية  عملية  باأن  القول  من  لبد  الأخري،  يف 
اأو�صع  عملية  هو  بل  ذاته،  حد  يف  غاية  لي�ض  البيولوجية 
م�صتدامة  تنمية  مفهوم  بكثري، تدخل يف �صميم  من ذلك 
لتتعلق بالأجيال احلالية فح�صب واإمنا تتعداه اإىل الأجيال 

امل�صتقبلية.
زميالتي،  املحرتم،  الأمة  جمل�ض  رئي�ض  �صيدي  ذلكم، 
التمهيدي  التقرير  هو  املوقر،  الأمة  جمل�ض  اأع�صاء  زمالئي 
اأعدته جلنة الفالحة والتنمية الريفية، ملجل�ض الأمة،  الذي 
حول ن�ض القانون املتعلق باملوارد البيولوجية، و�صكرا على 

الإ�صغاء.

املخت�صة؛  اللجنة  مقرر  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
ال�صيد  هو  الأول  وامل�صجل  العام  النقا�ض  اإىل  ننتقل  والآن 

خمتار �صي يو�صف.

ال�سيد خمتار �سي يو�سف: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيدة وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة،

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

اأ�صرة الإعالم،
ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
ال�صيد الرئي�ض،

املتعلق  القانون  واأعزز ما جاء يف ن�ض  اأثمن  البداية،  يف 
والتنمية  الفالحة  جلنة  ن�صكر  كما  البيولوجية،  باملوارد 
هذا  ن�ض  حول  التمهيدي  التقرير  عر�ض  على  الريفية، 
اإىل  تقريرا كامال ومف�صال ولقد تطرقت  اإذ قدمت  القانون، 
بع�ض املحاور الأ�صا�صية العميقة، كما طرحت الن�صغالت 
داعي  ول  اللجنة،  داخل  املناق�صات  خالل  ال�صرورية 

لتكرارها، لكن لدي بع�ض املالحظات والتو�صيات.
�صيدي الرئي�ض،

اإن بالدنا غنية جدا باأع�صابها الطبيعية املتنوعة، ملا حتتله 
قارية،  بحرية،  متنوعة:  ومناخات  وا�صعة  م�صاحات  من 
�صحراوية، ول �صك اأن لهذه املناخات والرتبة من اأثر بالغ، 
على  اأي�صا  ولكن  النباتي،  التنوع  كرثة  على  فقط  لي�ض 

اأثبتت  كما  اخلا�صة،  املميزات  واإعطائها  النباتات  تكريب 
الدرا�صات اجلديدة اأن للجزائر ما ل يقل عن 3500 نوع من 
يعود  ما  املناخات احلارة، ومنها  اإىل  يعود  ما  النباتات، منها 

اإىل املناخات املعتدلة.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

النباتية تكت�صي قيمة اقت�صادية ل ميكن  اإن هذه الرثوة 
اإهمالها اأو ال�صتغناء عنها، اإذ يف ذلك خ�صارة عظيمة، بل 

يجب املحافظة عليها وتنميتها، وتقييمها.
امل�صتنبطة  الفعالة،  الطبيعية،  واملنتجات  النباتات  هذه 
منها، تلعب دورا فعال يف جمال الطب ال�صعبي والتداوي 
الأجيال  متار�صها  والتي  القدمي  الزمن  منذ  بالأع�صاب 
�صنة  الع�صرين  العامل حديثا، وخا�صة يف  اجته  املتعاقبة،وقد 
الأخرية، اإىل العودة اإىلالطبيعة وا�صتخدام النباتات الطبية 
املنتجة  الدول  اأهم  ومن  الأمرا�ض،  من  العديد  عالج  يف 
فرن�صا،  اأملانيا،  املتحدة،  الوليات  الطبية  النباتات  لأدوية 
الأ�صكال  من  العديد  وهناك  و�صوي�صرا،  هولندا  اإيطاليا، 
ال�صيدلنية لهذه املنتجات، كما اأن العالج بالنباتات الطبية 

اأ�صبح ظاهرة عامة يف جميع ال�صيدليات يف تلك البلدان.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

به  تتميز  اأنواعها  وبع�ض  الطبية  النباتات  اأنواع  كرثة  اإن 
بالدنا وحدها، ول توجد يف اأي مكان اآخر يف العامل، كما 
من  العديد  واأقلمة  زراعة  على  ي�صاعد  اجلزائري  املناخ  اأن 
فاجلزائر  ولذلك  والتجميلية،  والعطرية،  الطبية  النباتات 
متلك ثروة متنوعة من الأع�صاب الطبية، وهي ثروة اقت�صادية 
فوق الأر�ض، اإذا ا�صتخدمت ال�صتخدام الأمثل اقت�صاديا.

ومع كل هذا، فاإن التحكم يف اإنتاج البذور وال�صتقاللية 
�صاأن  �صاأن ذلك  املجال ت�صمنان فعال ال�صتقالل،  يف هذا 
بدورها  املرتبطة  والبيولوجية،  الغذائية  املواد  يف  التحكم 

بالتحكم يف املردود الزراعي.
اإن عدم التحكم يف البذور، يوؤدي - ل حمالة - اإىل فقدان 
ثروة وراثية ل تقدر بثمن، وذلك من خالل انقرا�ض اأنواع 
البذور الربية على املدى الق�صري؛ وعليه، يتعني التفكري يف 
اإقامة من�صاآت للمحافظة على هذه النباتات والبذور، �صمانا 

لبقاء هذه الرثوة النباتية الطبيعية.
املوروثات  بنوك  اإن�صاء  اأن  ل�صك  املجال،  هذا  ويف 
�صروري، فمن يتوىل امتالك هذه البنوك ي�صمن ال�صتقالل 
لكم  اأقدم  ال�صدد  هذا  ويف  الذاتي  الكتفاء  اأو  الغذائي 
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بع�ض التو�صيات:
علمية  كوادر  البحوث،  ومراكز  باجلامعات  اإن�صاء،   - 1
والتجميلية،  والعطرية  الطبية  النباتات  جمال  يف  خمت�صة 
هذه  تزال  ل  اإذ  بالدنا،  يف  اليوم  يح�صل  ما  عك�ض 

اجلامعات بعيدة كل البعد عن متطلبات �صناعة الدواء.
النباتات. ل�صتخدام  البحوث  ميزانيات  دعم   - 2

الطبية،  النباتات  جمال  يف  ال�صتثمار  جمال  فتح   - 3
اإنتاجا وت�صنيعا وت�صويقا.

النباتية  الرثوة  ومراقبة  والبذور  الغرائ�ض  اإنتاج   - 4
ومكافحة الأع�صاب ال�صارة واحل�صرات املتلفة للمحا�صيل.

الرتبة. وحمو�صة  الأمالح  �صعود  معاجلة   - 5
6 - تكثيف املجهودات للحفاظ على الرثوات احليوانية 

والنباتية املهددة.
منها  ال�صلبة  للنفايات  ومنظم  عقالين  ت�صيري   - 7

وال�صائلة.
8 - دعم الوقاية من حرائق الغابات وحماية امل�صاحات 

امل�صجرة، لتجنب تدهورها واإتالفها.
نوعية  لإنتاج  وتوعيتهم،  املزارعني  اإر�صاد  واأخريا،   - 9
ممتازة من املحا�صيل العاملية اخلالية من املبيدات والأ�صمدة 
الكيماوية والآفات، تتما�صى مع متطلبات الأ�صواق العاملية.

�صيدي الرئي�ض املحرتم،
تلكم، هي بع�ض املالحظات التي اأردت اأن اأعرب عنها، 
الإ�صغاء،  واأ�صكر اجلميع على ح�صن  القدر،  بهذا  واأكتفي 

رم�صانكم كرمي، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يو�صف؛  �صي  خمتار  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الكلمة الآن لل�صيد حممد زكرياء.

ال�سيد حممد زكرياء: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ ب�صم اهلل 
الرحمـن الرحيم وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
معايل ال�صيدة وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة،

معايل ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة،

اأ�صرة الإعالم،
ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

تقبل اهلل منا �صيامنا و�صائر اأعمالنا ال�صاحلة.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
اإن التنوع البيولوجي من �صاأنه اأن يكفل لالإن�صان وجوده 
التي  املن�صجمة  النوامي�ض  ح�صب  احلياة،  يف  وا�صتمراريته 
�صخرها اهلل تبارك وتعاىل له، لينعم بتوازن بيئي و�صليم، وفق 
اأعوذ باهلل من ال�صيطان  متطلباته املختلفة، وهو القائل، بعد 
الرجيم: »والأر�ض مددناها واألقينا فيها روا�صي واأنبتنا فيها 

من كل �صيء موزون«، �صدق اهلل العظيم.
بالغة،  اأهمية  يكت�صي  هذا  القانون  م�صروع  جعل  مما 
اليوم، نظرا لقيمته  واحلكومة م�صكورة على تقدميه وعر�صه 
بالدنا،  يف  الطبيعة  اإليه  اآلت  ملا  ونظرا  جهة،  من  وفوائده 
معي�صتنا  يهدد  الذي  اخلطري،  البيولوجي  التدهور  ب�صبب 
اأن  علما  القادمة،  الأجيال  وحياة  القت�صادية  وم�صاحلنا 
على  للح�صول  �صمانة،  للب�صرية  يوفر  البيولوجي  التنوع 
اإمدادات متوا�صلة من التغذية على مر الع�صور، ذلك لأن 
توجد  املناخية  للظروف  املالئمة  اجلينية  املوارد  اأن  املوؤكد 
حوايل  على  يحتوي  الوطني  اجليني  والرتاث  اجلزائر،  يف 
الأخرى  البيولوجية  واجل�صيمات  النباتات  من  نوع   4000
اأر�صا وبحرا ونهرا، مما يجعلها حمل اأطماع كبرية من طرف 
ال�صركات الأجنبية املخت�صة؛ وعليه، فاإنه يرتتب عن ذلك 
�صرورة، بل اإلزامية وحتمية املحافظة على خمتلف الف�صائل 
مما  القادمة  ولالأجيال  لنا  وطنيا  واإرثا  ثمينا  كنزا  تعترب  التي 
البيولوجي  للتنوع  الوطنية  ال�صرتاتيجية  تطوير  يتطلب 
فيما  والنقرا�ض، خا�صة  والندثار  للتدهور  تفاديا  وتنميته، 
يتعلق باملحافظة على الأرا�صي الرطبة واملحميات الوطنية، 

نظرا ملا حتتويه من خمزون بيولوجي واإيكولوجي معترب.
ول يتاأتى ذلك اإل بتعزيز الأدوات القانونية حلماية هذا 
من  و�صحبها  البيئية  للقر�صنة  والت�صدي  احليوي،  الر�صيد 
الأطماع الأجنبية النا�صطة يف امليدان، مما يقت�صي دمج قيم 
التخطيط  عملية  احلكومة يف  �صيا�صة  البيولوجي يف  التنوع 

وبرجمة امل�صاريع املختلفة.
�صيدي الرئي�ض،
ال�صيدة الوزيرة،

اإننا نرحب ون�صتب�صر خريا باإن�صاء الهيئة الوطنية للموارد 
ملختلف  ال�صتجابة  عاتقها  على  تقع  التي  البيولوجية 
اأقدم  املو�صوع،  لهذا  واإثراء  ال�صلة؛  ذات  الن�صغالت 

املقرتحات الآتية لذلك:
تزخر  التي  البيولوجية  املوارد  وحتويل  تنقل  تنظيم   - 1
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بها البالد، وهي معتربة، منها: متور ب�صكرة وطولڤة وخروف 
والأركان  تندوف  ملنطقة  الرببري  واللوز  جالل  اأولد 

وخمتلف اأنواع النخيل والطيور وغري ذلك.
2 - العمل على تر�صيد التعامل الإن�صاين مع  الطبيعة، 
بالقيام بالتوعية يف خمتلف امل�صتويات، خا�صة يف املدار�ض، 
و�صائل  وجتنيد  امل�صاجد  ويف  الأوىل،  ال�صنوات  من  ابتداء 
اإعالم خمتلفة يف هذه الق�صية، وت�صجيع اإن�صاء قناة خا�صة يف 
املو�صوع، وبكل ما يتعلق بالبيئة ونظافة املحيط، وكذا اأهمية 
باملوارد  خا�ض  وطني  يوم  واإقامة  النفايات،  ور�صكلة  جمع 
ا�صتطالعية  ميدانية،  رحالت  تنظيم  وكذلك  البيولوجية 

وتوجيهية وحت�صي�صية يف هذا ال�صاأن.
لأحوا�ض  والع�صوائي  املفرط  ال�صتغالل  تفادي    - 3
الأ�صماك وتدمري حظائر املرجان والرعي الفو�صوي والإفراط 
خا�صة،  اجلنوب  واحات  يف  اجلوفية  املياه  ا�صتعمال  يف 

للحد من ملوحة الرتبة وا�صطراب توازنها الإيكولوجي.
4 -  اإن�صاء بنك للجينات للحفاظ على الرتاث اجليني 
املوؤلفات  وا�صتغالل  واجل�صيمات،  واحليواين  النباتي 

والتجارب املح�صل عليها عرب الأزمان.
5 - ت�صجيع البحوث اخلا�صة املتعلقة باملهارات التقليدية 
ل�صتغاللها،  والفالحي  وال�صيدلين  الطبي  امليدان  يف 

خا�صة املحلية منها، والتي تراكمت منذ قرون وهي معتربة.
6 - م�صاعدة ومرافقة املواطنني على اإحياء هذه املهارات 

املحلية، للحفاظ على الو�صط الطبيعي.
موروثها  وعلى  النخيل  ل�صيانة  اأهمية خا�صة  اإعطاء   - 7

اجليني الرثي الذي يتعر�ض الآن لالندثار والتال�صي.
واحل�صول  ال�صتغالل  ب�صروط  املتعلق  املحور  ويف   - 8
عقالين  ت�صنيف  �صمان  ينبغي  البيولوجية،  املوارد  على 
من  والغاية  وتواجدها  وح�صا�صيتها  اأهميتها  ح�صب  لها، 
التجارية  وقيمتها  مادة  ا�صرتاتيجية كل  ا�صتعمالها، ح�صب 
بالن�صبة  خا�صة  م�صددة،  لرقابة  وتخ�صع  البلد،  يف  ووفرتها 

للموارد الآيلة لالنقرا�ض والزوال.
يف  العلمي  والبحث  للتكوين  بالغة  اأهمية  اإعطاء    - 9
�صبق  التي  الوطنية  الكفاءات  ا�صتغالل  مع  امليدان،  هذا 
واملخابر  ال�صركات  يف  التخ�ص�ض  هذا  مع  التعامل  لها 

الأجنبية.
املوارد  مع  بالتعامل  اخلا�ض  باملحور  يتعلق  فيما  اأخريا، 
ت�صبط  �صوف  اأنها  ل�صك  التي  املنافع  وتقا�صم  البيولوجية 

عن طريق التنظيم اأو عن طريق القانون، فاإننا نو�صي باإن�صاء 
هيئة خا�صة تعني مبراقبة ما يتداول الآن يف الأ�صواق، من 
مواد ت�صتغل يف العالج التقليدي، لتفادي الأ�صرار الناجتة 
عنها  تنتج  قد  التي  لالأخطار  تفاديا  ا�صتعمالها،  �صوء  عن 
لالإقبال  نظرا  معتربا،  ت�صاعديا  منحى  حاليا  تاأخذ  والتي 
للتحايل  ت�صدر  اأن  ميكن  التي  الثغرات  ثم  عليها،  املتزايد 

على القانون، نظرا لتعقيدات هذا القطاع.
التي  البالغة  بالأهمية  القانون  هذا  يحظى  اأن  اأمتنى 
ي�صتحق، حفاظا على �صالمة احلياة يف بالدنا واملحافظة على 
م�صاحلها، وهذا ما ل�صمته من خالل المتعا�ض وال�صرخة 
اإطارات  وكذا  م�صكورة،  الوزيرة،  كلمة  يف  جاءت  التي 
هذا  ل�صتخراج  قدموها  التي  املجهودات  على  الوزارة، 

امل�صروع، �صكرا وال�صالم عليكم.

الكلمة  زكرياء؛  حممد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيد حممد ماين.

اهلل  ب�صم  الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  ماين:  حممد  ال�سيد 
الرحمـن الرحيم.

ال�صيدرئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر،

ال�صادة الوزراء،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
مداخلتي  اأبداأ  اأن   - الرئي�ض  �صيدي   - يل  اإ�صمحوا 
الكبرية  وال�صجاعة  اجلبار  بالعمل  بالتنويه  هاته،  الق�صرية 
والبيئة،  العمرانية  التهيئة  وزيرة  بوجمعة،  دليلة  لل�صيدة 
القانون  هذا  م�صروع  طرح  اإعادة  عاتقها  على  حملت  التي 
املتعلق باملوارد البيولوجية، الذي مت رف�صه من طرف نواب 
2004 و2007، ليتم  ال�صعب، يف منا�صبتني اثنتني، �صنتي 
تنقيحه وعر�صه على الربملان للمرة الثالثة، ونال من خالله 
ثقة الغرفة الأوىل، ليعر�ض اليوم اأمامنا، واإن دل ذلك على 
و�صع  على  الوزيرة  ال�صيدة  حر�ض  على  يدل  فاإمنا  �صيء، 
اآلية قانوينة، متكنها من العمل بكل راحة، حلماية خمتلف 
على  التكالب  ظل  يف  للدولة،  اململوكة  الطبيعية  الرثوات 
كل ما هو ملك للدولة، من طرف خمتلف الأ�صخا�ض، غري 
مبالني بخطورة تلك الت�صرفات على ثروات الأمة اجلزائرية، 
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اإذا بقيت الأمور كما هي، والعرتاف كذلك بالديناميكية 
منذ  العمرانية،  والتهيئة  البيئة  وزارة  تعرفها  التي  الكبرية 
املوؤ�صف  اأن  غري  القطاع،  هذا  ت�صيري  الوزيرة  ال�صيدة  تويل 
حقا هو عدم مواكبة الهيئات الالمركزية اأو الهيئات املحلية 
الطموحات،  هذه  جت�صيد  يف  عائقا  اأ�صبح  مما  الوترية،  لهاته 
وهنا اأعطي مثال حيا من ولية البويرة، حيث خالل زيارة 
ال�صيدة الوزيرة للولية، والوقوف على م�صروع �صاب يف اإطار 
القارورات  )ANSEJ( خا�ض بر�صكلة  ال�صباب  دعم ت�صغيل 
والدعم  مدننا،  �صورة  ت�صوه  اأ�صبحت  التي  البال�صيتيكة، 
اأن  اإل  وزارتها،  واإطارات  �صخ�صيا  املقدم من طرفها  الكبري 
موظفا ب�صيطا، وهو مدير موؤ�ص�صة ت�صيري املفارغ بالولية، اأبقى 
م�صروعا مثل هذا متوقفا يراوح مكانه، �صاربا عر�ض احلائط 
امل�صاعدة  يد  بتقدمي  اخلا�صة  والقرارات  التعليمات  كل 
لل�صباب امل�صتفيدين من م�صاعدات الدولة املختلفة الأمناط.

ال�صيد الوزيرة،
الإرادة  اأو  الإدارة  ولي�ض يف  القوانني  لي�ض يف  امل�صكل 
الرقابة  يف  يكمن  ذلك  كل  من  الأهم  لكن  ال�صيا�صية، 
ال�صيا�صة  واملتابعة والردع لكل من ت�صول له نف�صه خمالفة 
العامة املتبعة، مهما كانت تربيراته، والأمر ل ينطبق هنا على 
خمتلفة،  وبوليات  كثرية  حالت  فهناك  فقط،  احلالة  هذه 

ولذلك تنتظركم جهود كبرية، يجب بذلها.
�صيدي الرئي�ض،

اجلزائري،  ال�صعب  لكل  هي  الطبيعية  الرثوات  اإن 
وحمايتها وتطويرها لي�ض حكرا على وزارة بعينها اأو �صخ�ض 
الكامل  دعمنا  عن  نعرب  موقعنا،  من  ونحن  مبفرده، 
لالإجراءات املتخذة يف هذا املجال، من طرف الوزراة املعنية، 
متمنني التوفيق وال�صداد لل�صيدة الوزيرة يف مهامها النبيلة.

�صكرا لكم على كرم الإ�صغاء، و�صح فطوركم.

بذلك  ماين؛  حممد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
نكون قد ا�صتكملنا قائمة امل�صجلني للتدخل، ن�صاأل ال�صيدة 
الوزيرة هل هي جاهزة للرد على الأ�صئلة والن�صغالت التي 

مت التعبري عنها؟
اأرى اأنك جاهزة، تف�صلي.

ال�سيدة الوزيرة: �صيدي رئي�ض جمل�ض الأمة،
ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة،
والتو�صيات  القيمة  التدخالت  هذه  كثريا  ت�صعدين 
ب�صدق عن مدى حر�صكم وغريتكم  تعرب  والتي  املتميزة، 

على هذا الإرث الوطني، واملتمثل يف املوارد البيولوجية.
اإن هذا الهتمام من جانبكم ليعد مبعث فخر واعتزاز، 
نثمنه ون�صكركم عليه، ويعد كذلك حافزا لنا، للم�صي قدما 
اإىل  �صن�صعى  الذي  القادمة،  الأجيال  اإرث  على  للحفاظ 

ا�صتغالله ب�صفة عقالنية ورا�صدة وم�صتدامة.
النوعية  م�صاهمتكم  على  ال�صكر  جزيل  اأ�صكركم 
البعد  ذي  القانون  لهذا  اإثراء   - �صك  دون   - تعترب  التي 

ال�صرتاتيجي.
ال�صيدات وال�صادة،

م�صاريع  بعدة  اجلزائر  بادرت   2000 �صنة  من  ابتداء 
من  املت�صدامة،  والتنمية  البيئة  ا�صتثمارية يف جمال حماية 
على  وللمحافظة  للمواطن  املعي�صي  الإطار  حت�صني  اأجل 

ثرواتنا الطبيعية.
للبيئة  الوطنية  اإعداد ال�صرتاتيجية  ال�صدد، مت  ويف هذا 
والتنمية  للبيئة  الوطني  العمل  خمطط  عنها  جنم  التي 
عمل  خمططات  اإىل  اأدى  بدوره  والذي  امل�صتدامة، 
مو�صوعاتية، موجهة حلماية ال�صاحل واملحافظة على التنوع 
البيولوجي والرتبية البيئية وحت�صني وت�صيري النفايات.. اإلخ.

لتلك  كاإ�صافة  الن�ض  هذا  م�صروع  اأتى  لهذا،  تكملة 
املجهودات املبذولة من طرف الدولة، ونحن اليوم متم�صكون 
من  وحمايتها  البيولوجية  املوارد  كل  تاأهيل  اإعادة  ب�صرورة 
النقرا�ض و�صحبها من مطامع ال�صركات الكربى لتحويلها. 
اأمامكم،  املقدم  الن�ض  م�صروع هذا  يهدف  الغر�ض،  ولهذا 

للحفاظ على املخزون البيولوجي بكل تنوعه يف بالدنا.
اأما فيما يخ�ض �صوؤالكم - �صيدي الع�صو - فيما يخ�ض 
�صنة  الوزارة  اأن  علما  اأحيطكم  الوطنية،  ال�صرتاتيجية 
2000، اأجنزت ا�صرتاتيجية وطنية للتنوع البيولوجي، حيث 

مت اإح�صاء وجرد كل الأ�صناف النباتية واحليوانية.
كما اأحيطكم علما، اأنه يف هذا الإطار، اأ�صركنا عدة خرباء 
اأوؤكد  اأن  ا�صمحوا يل  وهنا  ال�صعب،  من خمتلف  وعلميني 
البحث  و�صيثمن  القانون  هذا  التنفيذ  حيز  و�صع  اأنه  على 

العلمي يف اجلزائر.
وتنظيم  القانون  بعمق هذا  املتعلقة  لالأ�صئلة  بالن�صبة  اأما 
احل�صول على املوارد البيولوجية، اإ�صمحوا يل اأن اأو�صح اأن 
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�صفة ال�صتعجال الآن بالن�صبة للجزائر، هي يف اإعداد وتطبيق 
املرتبطة  واملعارف  البيولوجية  املوارد  على  احل�صول  قواعد 
العادل  للتقا�صم  املالئمة  امليكانزمات  وترقية  وتنظيم  بها، 
البيولوجية،  املوارد  ا�صتعمال  الناجتة عن  للمنافع  واملن�صف 
وكذا تفادي القر�صنة البيولوجية التي ل ت�صتثني اأي �صنف 
يوؤدي ا�صتغالله اإىل فائدة مادية، وذلك بو�صع مراقبة �صارمة 
املوارد اجلينية  نقل  البيولوجية وكذا  املوارد  للح�صول على 
وتثمني  العقالنية  املحافظة  وتنظيم  جهة،  من  اجلزائر  من 
بع�ض العنا�صر عن طريق البحث والتنمية من جهة اأخرى.

اإىل  القانون - �صيداتي، �صادتي - يهدف  فم�صروع هذا 
الق�صاء على هذه املمار�صة غري ال�صرعية، ومبوجبه يتم اإن�صاء 
هيئة وطنية للموارد  البيولوجية، وهي املكلفة بفح�ض كل 
البيولوجية.  املوارد  وتثمني  ونقل  والتداول  احل�صول  طلب 
هذه الهيئة هي التي تدر�ض طلبات احل�صول وهي متكونة 
من جمموعة ت�صاورية من خمتلف الدوائر الوزارية وجمموعة 

علمية متكونة من علميني يف جمال املوارد البيولوجية.
فيمايتعلق بال�صوؤال الذي يخ�ض بنوك اجلينات، فالدولة 
اأعطت اأهمية كربى للتنوع البيولوجي واملوارد البيولوجية.

اإن�صاء  م�صروع  اأطلقت  الفالحة  وزارة  الغر�ض،  ولهذا 
بالفالحة، وهو يف  لها �صلة  التي  بنك للجينات لالأ�صناف 

طور الإجناز.
كما اأطلقت الوزارة املكلفة بالبيئة كذلك م�صروع اإن�صاء 
وهذا  بالنقرا�ض،  ومهدد  بري  هو  ما  لكل  للجينات  بنك 
البيولوجية  للموارد  الوطني  املركز  ي�صريه  �صوف  البنك 
تهيئة  وزارة  و�صاية  حتت  وهو   ،2002 �صنة  اأ�ص�ض  الذي 
الإقليم والبيئة، كما جتدر الإ�صارة اإىل اأن هناك ات�صالت مع 
بع�ض بنوك اجلينات الأوروبية، اأين توجد بع�ض الأ�صناف 
احليوانية والنباتية اجلزائرية، وهي م�صتعدة لإعادة ن�صخة لنا 

من جينات هذه الأ�صناف.
زد على ذلك، دعمت وزارتنا الباحثني يف اإجناز بحوثهم 
مع  نتعامل  ونحن   ،2010 �صنة  منذ  وهذا  امليدان  هذا  يف 
وزارة البحث العلمي يف ميدان احلفاظ والبحث عن املوارد 

البيولوجية.
اأظن اأنني اأجبت على اأ�صئلتكم.

لأن  جدا،  مهم  م�صروع  هو  امل�صروع،  هذا  اخلتام،  يف 
املوارد  بحماية  كبري  حد  اإىل  مرتبط  البالد  م�صتقبل 
م�صتدامة،  ب�صفة  وا�صتغاللها  اجلينية  واملوارد  البيولوجية 

البيولوجية  املوارد  هذه  تثمني  على  القدرة  ميلك  من  واإن 
وحمايتها وتطويرها، له احلظ الأوفر للتغلب  على التخلف 
والفقر من جهة، واحلفاظ على اإرث الأجيال امل�صتقبلية من 

جهة اأخرى.
اأردنا  واإذا  املوارد،  هذه  يف  التحكم  بالدنا  اأرادت  اإذن، 
حيز  و�صع  الإ�صراع يف  يجب  املوارد،  هذه  على  نحافظ  اأن 
التنفيذ هذا اجلهاز الذي �صي�صمح بتقوية املوؤ�ص�صات وتثمني 

مواردنا.
�صكرا جزيال و�صح فطوركم.

لها  ومتنياتنا  الوزيرة،  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
اإعدادها  على  املخت�صة  للجنة  مو�صول  وال�صكر  بالتوفيق، 
نن�صى  اأن  دون  اإليه،  ا�صتمعنا  الذي  التمهيدي  التقرير 

امل�صاركني يف النقا�ض.
بذلك نكون قد اأنهينا جدول اأعمال هذه اجلل�صة.

ظهرا،  الواحدة  ال�صاعة  على  للقاء  مدعوون  نحن  غدا، 
اأقول الواحدة، لتحديد املوقف من م�صاريع الن�صو�ض التي 

كانت مو�صوع درا�صتنا خالل اليومني املا�صيني.
للجميع اأقول �صكرا؛ واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة الواحدة 
والدقيقة اخلام�سة واخلم�سني زوال
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