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ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: ب�سم اهلل وال�سالة وال�سالم على 
ر�سول اهلل.

اجلل�سة  وبركاته؛  تعاىل  اهلل  ورحمة  عليكم  ال�سالم 
مفتوحة.

ي�سعدين اأن اأرحب باأع�ساء احلكومة وم�ساعديهم، كما 
اأرحب بالطاقم الإعالمي واحل�سور.

اأعمالنا يف هذه اجلل�سة، طرح عدد من  يقت�سي جدول 
الأ�سئلة ال�سفوية من طرف اأع�ساء جمل�س الأمة على اأع�ساء 
من احلكومة، ويف البداية اأحيل الكلمة اإىل ال�سيد م�سعود 
الداخلية  قطاع  حول  ال�سفوي  �سوؤاله  لطرح  بودراجي، 

واجلماعات املحلية، فليتف�سل م�سكورا.

الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم  بودراجي:  م�شعود  ال�شيد 
وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني.

ال�سيد رئي�س اجلل�سة،
ال�سادة الوزراء،

ال�سادة الأع�ساء،

اأ�سرة الإعالم،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

املو�سوع: �سوؤال �سفوي.
 68 واملادتني  الد�ستور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 
 08 يف  املوؤرخ   ،02 – 99 رقم  الع�سوي  القانون  من  و71 
مار�س 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�سعبي الوطني 
بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما،  الأمة،  وجمل�س 
ال�سوؤال  معاليكم  على  ح  اأطر  اأن  ي�سرفني  احلكومة،  وبني 

الآتي:
ال�سنيغل،  العذاورة،  �ساللة  بلدية  من  كل  كانت  لقد 
عي�سى  �سيدي  لبلدية  اإداريا  تابعة  الق�سري  وعني  تفراوت 
التق�سيم  بعد  اأنه  اإل  اخلم�سينيات،  منذ  املدية  ولولية 
املوؤرخ   ،69-74 رقم  الأمر  مبوجب   ،1974 ل�سنة  الإداري 
يف 02 جويلية 1974، اأ�سبحت بلدية �سيدي عي�سى تابعة 
�ساللة  بلديات  اأما  امل�سيلة،  لولية  وانتخابيا  وق�سائيا  اإداريا 
تابعة  فبقيت  الق�سري،  وعني  تفراوت  ال�سنيغل،  العذاورة، 

اإداريا وانتخابيا وق�سائيا لولية املدية.

 حم�شر اجلل�شة العلنية العا�شرة
املنعقدة يوم اخلمي�ص 24 حمرم 1435

املوافق 28 نوفمرب 2013 

الرئا�شة: ال�سيد حمود �سايد، نائب رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة:
  - ال�سيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية؛

  - ال�سيد وزير ال�سكن والعمران واملدينة؛
  - ال�سيد وزير الت�سال؛

  - ال�سيد وزير الطاقة واملناجم؛
  - ال�سيد وزير العالقات مع الربملان.

 
اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة العا�شرة

والدقيقة العا�شرة �شباحا
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املدنية  احلالة  �سجالت  حولت  التق�سيم  هذا  واإثر 
للبلديات املذكورة اإىل بلدية �سيدي عي�سى، ولية امل�سيلة، 
)وليتهم  املدية  ولية  م�ستوى  على  الثانية  الن�سخ  وبقيت 
بلدية  مواطني  تنقل  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  اإداريا،  الأ�سلية 
�ساللة العذاورة، ولية املدية وغريها من البلديات، اإىل بلدية 
)وثائق  وثائقهم  ل�ستخراج  امل�سيلة،  ولية  عي�سى،  �سيدي 
وال�سوابق  )اجلن�سية  الق�سائية  الوثائق  اأما  املدنية(  احلالة 
العدلية( فت�ستخرج من جمل�س ق�ساء املدية؛ و بالتايل فاإن 
املواطنني املعنيني بهذه الإجراءات يواجهون م�ساكل اإدارية.
لبلدية  املدنية  احلالة  �سجالت  اإعادة  الأجدر  من  وكان 
بلديتهم  اإىل  املعنية  البلديات  من  وغريها  العذاورة  �ساللة 
وليتهم  مبقر  املوجودة  ال�سجالت  ن�سخ  مع  موازاة  احلالية، 

)املدية(.
الوليات  بع�س  يف  طرح  الإ�سكال  نف�س  فاإن  وللعلم، 
منها ولية عنابة، �سكيكدة، جيجل، ق�سنطينة و�سوى ذلك، 
بو�سع �سجالت احلالة املدنية على م�ستوى بلديات الإقامة.

م�سالح  تراها  التي  الإجراءات  ماهي  املطروح:  ال�سوؤال 
هذا  لإ�سالح  منا�سبة  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة 
الو�سع ورفع الغنب على املواطنني، ومتكينهم من ا�ستخراج 
الإدارة  تقريب  اإطار  احلالية، وذلك يف  بلديتهم  وثائقهم يف 

من املواطن؟ و�سكرا.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا لل�سيد م�سعود بودراجي؛ 
الكلمة الآن لل�سيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات 

املحلية للرد على ال�سوؤال، فليتف�سل م�سكورا.

ال�شيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية: 
ب�سم اهلل واحلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل.

ال�سيد رئي�س اجلل�سة الفا�سل،
ال�سيدات الف�سليات، ال�سادة الأفا�سل،

مرة  لتواجدي  وال�سرور،  ال�سعادة  منتهى  يف  اأنا  اأول، 
اأخرى اأمام كثري من الوجوه التي اأعرفها والتي اأكن لها الود 
والحرتام والتوقري، واأنا جد م�سرور كذلك مبنا�سبة الرد على 
هذا  من  التاأجيل   طلبت  اأنني  على  واأعتذر  الأ�سئلة،  هذه 
املجل�س املوقر لـ 3 مرات، وكانت لظروف قاهرة وقاهرة جدا.
والنقطة الثانية التي اأريد اأن اأو�سحها، وهي اأن هذه الأ�سئلة 
ـ نوعا ما ـ قدمية، طرحت يف جوان اأو ماي من ال�سنة اجلارية.

لك  اأقول  ـ  م�سعود  ال�سيد  الكرمي،  ال�سيد  ـ  باخت�سار  و 
اإن اأق�سى حد �سيكون ال�سهر الثاين اأو الثالث من �سنة 2014، 
يف  كان  واأينما  تواجد  اأينما  اجلزائري  اأو  اجلزائرية  اآنذاك 
الرتاب الوطني، �سيح�سل على وثائق احلالة املدنية يف اأقرب 
بلدية له، بغ�س النظر عن البلدية التي ولد فيها، اأكرر، اإن 
ال�سنة  من  الثالث  اأو  الثاين  ال�سهر  �سيكون  وقت  اأق�سى 
كامل  على  اجلزائرية  اأو  اجلزائري  �سيح�سل  حيث  املقبلة، 
فيها،  يكون  بلدية  اأقرب  يف  املدنية  باحلالة  املتعلقة  وثائقه 
اأقرب  على منوال �سهادة ال�سوابق العدلية، التي ت�سلم يف 

حمكمة، بغ�س النظر عن الولية التي ولد فيها.
ما اأقوله هو اإن هناك اأكرث من 06 وليات بداأ بها العمل، 
واأق�سى  الوقت  لنف�سي  واأعطي  رجوليا  التزاما  األتزم  لكن 
الثالث،  اأو  الثاين  ال�سهر  يف  ـ  اهلل  �ساء  اإن  ـ  �سيكون  حد 
وثائق  كامل  على  احل�سول  باإمكانه  املواطن  ي�سبح  اآنذاك 

احلالة املدنية يف اأقرب بلدية.
النقطة الثالثة اأن نف�س العملية �ستطبق، كذلك بالن�سبة 
لإخواننا واأخواتنا املقيمني يف اخلارج، �سرنبط هذه ال�سبكة 
مع اخلارج، على غرار ما قمنا به مع وزارة اخلارجية بالن�سبة 
تواجدوا  اأينما  اخلارج،  يف  املقيمني  واملواطنات  للمواطنني 
العدلية  ال�سوابق  �سحيفة  على  يح�سلوا  اأن  ي�ستطيعون 

الق�سائية يف اأقرب قن�سلية لهم.
هذه النقطة تندرج يف ورقة عمل، تبنتها وزارة الداخلية 
لالأوامر  وتنفيذا  تطبيقا  كذلك  وتندرج  �سهرين،  منذ 
للحكومة  اأ�سداها  الذي  اجلمهورية  رئي�س  لفخامة  ال�سامية 
يف الجتماع الأخري ملجل�س الوزراء، حيث اأعطى تعليمات 
بتقدمي  ملزمة  تكون  اأن  على  للحكومة  بالن�سبة  �سارمة 
خدمات عمومية ذات نوعية وجودة، ووجوب الو�سول اإىل 
املواطنني  وتخدم  للمواطنني  م�سخرة  ناجعة،  �سفافة  اإدارة 
تكون خالية  واأعمالها  وبكل حياد،  نزاهة  بكل  واملواطنات 
من اأي بريوقراطية، وكذلك وجوب الإ�سغاء اإىل املواطنني 
واملواطنات، وترقية احلوار والت�ساور والتوا�سل مع املواطنني 
واملواطنات، ومن حق املواطن اأن ي�ستقبل من كافة الإدارات، 

بدءا بالبلدية حتى احلكومة.
ـ لأنهم يعربون  وال�سيدات  ال�سادة  اأذكر  املنا�سبة،  بهذه 
عن اإرادة ال�سعب ـ اأول باأن وزارة الداخلية بداأت يف تنفيذ 
فاأ�سبحت  امليدان،  يف  اجلمهورية  رئي�س  فخامة  تعليمات 
امليدان، ال�ستقبالت  امل�سائل ملمو�سة، حم�سو�سة يف  هذه 
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الدوائر  اإىل  البلديات  من  اأ�سبوعيا،  واإجبارية  وجوبية  الآن 
املواطنني  با�ستقبال  يقومون  اأنف�سهم  والولة  الوليات،  اإىل 
وهناك  منظمة،  ال�ستقبالت  وهذه  اأ�سبوعيا،  واملواطنات 
هذه  مبراقبة  تقوم  الداخلية،  م�ستوى  على  عامة  مفت�سية 
ال�ستقبالت والنتائج التي مت التو�سل اإليها من خالل هذه 

ال�ستقبالت.
ثانيا، قمنا باإعطاء تعليمات وهي منفذة يف امليدان، على 
اأن كل �سكوى مهما كانت طبيعتها وكل مرا�سلة يقوم بها 
عليها،  بالرد  تقوم  اأن  الإدارة  على  وواجب  لبد  املواطن، 
وبداأت هذه الأمور تنفذ اأو تطبق يف امليدان، واأول موؤ�س�سة 
قامت بها هي وزارة الداخلية، وهذا حق مكر�س يف قوانني 
اجلمهورية، وبالتحديد وبالدقة يف املادة 11 من قانون 2006، 
حيث توجب هذه املادة على ال�سلطة العمومية اأن تقوم بالرد 

على �سكاوى املواطنني. 
هناك اأي�سا ت�سليم الوثائق وامل�ستندات والأوراق الإدارية 
اإىل املواطنني واملواطنات، وهذه كذلك من النقاط التي األح 
املواطنة  اأو  املواطن  اأن  رئي�س اجلمهورية، على  عليها فخامة 
من حقه اأن يح�سل على الوثيقة التي تهمه يف احلني، واأوؤكد 
اإذا مل  اأقل 100 ٪، اإن املواطنني واملواطنات الآن يف  لكم 
على  احلني  يف  يح�سلون  والبلديات  الدوائر  ويف  الوليات 
الوثائق وهم واقفون ، وعاينت هذه امل�سائل بنف�سي يف كثري 
من الوليات التي ت�سرفت بتن�سيب ولتها، كان ا�ستخراج 
جواز  منها:  واأذكر  كبريا  وقتا  تتطلب  كانت  التي  الوثائق 
ال�سفر والبطاقة الرمادية وبطاقة التعريف الوطنية، كل هذه 
الوثائق التي كانت تتطلب وقتا ل�ستخراجها، ت�سلم الآن يف 

احلني، اإ�سافة اإىل عقود الزدياد واحلالة املدنية.
اأقدم  لكي  فر�سة  يل  �ستكون  الوثائق،  لهذه  بالن�سبة 
قانونا عن طريق ال�ستعجال، يوؤدي اإىل اإلغاء القوانني التي 
اأجرينا  عندما  لأننا   ،1977 �سنة  ال�ساأن،  هذا  يف  �سدرت 
م�سحا لهذه الوثائق وجدنا اأن كثريا من الوثائق وامل�ستندات 
املطلوبة للمواطنني ل�سند لها، ل�سند تنظيمي ول ت�سريعي 

ول حتى م�سروع وزاري.
اأما امل�سائل الأخرى التي حتكمها ن�سو�س قانونية اأو تنظيمية، 
�سن�سطر اإىل املجيء اإىل الربملان من اأجل اإما اإلغائها اأو حتيينها 
اإن �ساء اهلل،  اأو تكييفها، وهو ما �سنفعله عن قريب معكم، 
من اأجل تنقية وتطهري كل ما يتعلق بهذه الوثائق، واإن �ساء 
اللـه �سنعمل معا اإىل اأن ي�سبح املواطن اجلزائري يحمل معه 

فقط رقما وطنيا وبطاقة التعريف الوطنية، تعفيه من كل هذه 
الأمور اإن �ساء اللـه.

اإذن �سيدي الكرمي، رمبا كنت م�سدر خري، ونب�سر  املواطنني 
الثالث  اأو  الثاين  ال�سهر  من  ابتداء  باأنهم  ـ  بوا�سطتك  ـ 
كانوا  واأينما  تواجدوا  اأينما  �سيح�سلون  املقبلة،  ال�سنة  من 
على الوثائق املتعلقة باحلالة املدنية، لي�س فقط عقد امليالد، 
وبالن�سبة لهذه النقطة، فقد ا�ستكملنا املركز الوطني الذي 
�سميناه ال�سجل الوطني للحالة املدنية على م�ستوى اجلزائر 
العا�سمة، والآن، قبل اأربعة اأيام بالتحديد، قمنا بربط  1541 
بلدية وفروعها، مع هذا املركز الوطني وبداأ يعمل، اليوم هناك 
وليتان بداأتا تعمالن بهذا، لكن �سيعمم هذا الأمر ـ اإن �ساء 
اللـهـ  خالل  ال�سهر الثاين اأو الثالث من �سنة 2014 كاأق�سى 

حد األزمنا به اأنف�سنا، وبتوفيق من اللـه ومب�ساعدتكم.
اإذن هذا هو اجلواب، ل نحتاج ل�سجالت مدنية يف هذه 

البلدية اأو يف غريها، �سكرا.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا لل�سيد الوزير؛ اأ�ساأل ال�سيد 
م�سعود بودراجي هل يريد التعقيب؟

ال�شيد م�شعود بودراجي: �سكرا لكم معايل وزير الدولة.
لي�س لدي تعقيب حول اجلواب الذي تف�سلتم به والذي 
الإجراءات  ت�سيري  على  احلكومة  من خالله حر�س  اأكدمت 
منه، ل�سيما  الإدارة  وتقريب  املواطن  ل�سالح  الإدارية 
ما تعلق با�ستخراج الوثائق الر�سمية التي ت�سكل هاج�سا له.
تبذلها  التي  الكبرية  باملجهودات  املنا�سبة،  بهذه  اأنوه، 
القائمني  وتاأهيل  العمومية  اأجل حت�سني اخلدمة  الدولة من 
عليها واأثمن ا�ستحداث وزارة منتدبة لدى الوزارة الأوىل، 
مكلفة باإ�سالح اخلدمة العمومية، فهو اإجراء حكيم من �ساأنه 
اإحداث طفرة نوعية يف جمال ح�سا�س كهذا، تتفرع الأهمية 
احليوية اإىل كافة القطاعات التنموية، ومي�س مبا�سرة م�سالح 
املواطن ويوؤثر �سلبا اأو اإيجابيا على عالقة الثقة التي تربط 

ما بينه وبني الإدارة.
�سيدي وزير الدولة، 

عندي طلب اآخر من طرف مواطني، دائرة �سيدي عي�سى 
التي تبعد عن مقر ولية امل�سيلة بـ 100 كلم، وتبعد عن مقر 
�سور   لدائرة  بلدية  ن�سف  وهي  كلم،   100 بـ  البويرة  ولية 
مقر  وتبعد عن  البلدية،  و�سط  الآخر يف  والن�سف  الغزلن 
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 170 بـ  اجللفة  ولية  عن  وتبعد  كلم،   150 بـ  املدية  ولية 
م�ساكل  من  يعانون  عي�سى  �سيدي  دائرة  �سكان  اإن  كلم، 
عوي�سة، نظرا لبعد هذه الوليات املذكورة ويطالبون بولية، 

و�سكرا.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا لل�سيد م�سعود بودراجي؛ 
الكلمة الآن لل�سيد وزير  الدولة جمددا، للرد على التعقيب.

ال�سكر  كل  ال�سكر  اأخرى،  مرة  الدولة:  وزير  ال�شيد 
لل�سيد الع�سو املوقر، املحرتم، ونحن نعرف اأنه اإن�سان حكيم، 

عاقل، متزن وهو مك�سب لهذا املجل�س.
اأنا �سرحت يف كثري من املرات على الأقل با�سمي كوزير 
وجوبا  تواجدت  اأينما  العامة  امل�سلحة  نتبع  اأننا  للداخلية، 
وعدما، اإذا راأينا اأن امل�سلحة العامة تقت�سي اأننا نقوم باإن�ساء 

كذا، نن�سئ كذا.
العامة  امل�سلحة  اأن  على  قناعتنا  يف  وتو�سلنا  ارتاأينا  اإذا 
للمواطنني  م�سخرين  اأنف�سنا  نعترب  لأننا  بكذا،  تقم  مل 
بخدمة  نقوم  اأننا  الأ�سا�سية  واجباتنا  ومن  واملواطنات، 
املواطن، ونحن موجودون لأجله وب�سببه، ولهذا فاإن فل�سفة 
اإذا  �سيء،  كل  قبل  امل�سلحة  ترعى  اأنها  الداخلية  وزارة 
اقت�ست امل�سلحة العامة خدمة املواطنني، واملوؤ�س�سات كلها 
للمواطنني  م�سخرة  وهي  املواطنني،  خدمة  اأجل  من  قائمة 
هي  العامة  فامل�سلحة  املواطنني،  خدمة  اأجل  من  ووجدت 

التي تتحكم فينا، �سكرا.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا ملعايل وزير الدولة؛ نبقى يف 
نف�س القطاع والكلمة  الآن لل�سيد حممد زوبريي، فليتف�سل 

م�سكورا.

الرحمن  اهلل  ب�سم  بعد  �سكرا؛  ال�شيد حممد زوبريي: 
الرحيم وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني؛

ال�سيد رئي�س اجلل�سة،
ال�سيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية،

ال�سادة الوزراء املحرتمون وم�ساعدوهم،
ال�سيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي اأع�ساء جمل�س الأمة،

اأ�سرة الإعالم،
ال�سيدات وال�سادة احل�سور،

�سالم اهلل عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
 68 واملادتني  الد�ستور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 
 08 يف  املوؤرخ   ،02 –  99 رقم  الع�سوي  القانون  من  و71 
مار�س 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�سعبي الوطني 
بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما،  الأمة،  وجمل�س 

وبني احلكومة، اأتقدم بال�سوؤال الآتي ن�سه:
�سيدي رئي�س اجلل�سة،

معايل الوزير،
لغة  وهي  العربية،  اللغة  اأهمية  اجلميع  على  ليخفى 
وقد  املجيد،  كتابه  يف  الكربى  اهلل  ومعجزة  الكرمي  القراآن 
�سعوب  وا�ستعربت  العامل،  اإىل  الإ�سالم  العرب  حمل 
لغتها  فرتكت  بالإ�سالم،  اإفريقيا  و�سمال  اآ�سيا  الأر�س، 
الأوىل واأ�سرت على لغة القراآن ـ اإ�سمحوا يل معايل الوزير 
اأن اأعتذر على قدم ال�سوؤال هذا ـ وجميعنا يعرف حر�سكم 

واهتمامكم الكبري بقدا�سة لغة القراآن والأجداد.
التي حتملها  الالفتات  يخ�س  ـ  الوزير  ال�سيد  ـ  و�سوؤايل 
يف  وخا�سة  الوطني،  الرتاب  عرب  التجارية  املحالت  بع�س 
ولية اجلزائر والتي تكتب باللغة الفرن�سية والإجنليزية، دون 
العربية وهي لغة الدولة الر�سمية، الأمر الذي يخالف املادة 
رقم 03 من الد�ستور، وكذا القانون رقم 91 – 05، املوؤرخ 
يف 30 جمادى الثانية عام 1411 املوافق 16 يناير 1991، 
تفر�س  التي  منه،  و26   25  ،24  ،20  ،05 املواد  ل�سيما 
على كل التجار اأو امل�ستثمرين الأجانب، اأن تكون لفتات 

حمالتهم مكتوبة باللغة العربية.
معايل الوزير،

األ ترون اأنه لبد من التدخل لت�سحيح هذا الو�سع، كي 
ل تاأخذ الأمور بعدا اأكرب مماهو عليه؟

تقبلوا ـ �سيدي الوزير ـ فائق التقدير والحرتام.

زوبريي؛  حممد  لل�سيد  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
الكلمة الآن لل�سيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات 

املحلية، فليتف�سل م�سكورا.

ال�شيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية:
مرة اأخرى، ب�سم اهلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل.
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�سكرا لل�سيد حممد زوبريي على هذا ال�سوؤال.
اأحبها كما حتبها،  واأنا  العربية  اللغة  اأ�ساطرك حب  اأول، 
رمبا اأع�سقها اأكرث مما تع�سقها اأنت، طبعا، من حق اأي �سعب 
اأن يفتخر اأو يعتز بلغته، ل�سيما ال�سعب اجلزائري وال�سعوب 
الأخرى، بلغة اأو بلغاته، نحن يجب اأن نفتخر كذلك باللغة 
اأنا يف نظري ينبغي  العربية واللغة الأمازيغية كذلك، لكن 
تكري�س اللغة العربية ميدانيا يف املوؤ�س�سات الكبرية للدولة 

التي تعمل با�سم ال�سعب اأو ل�سالح ال�سعب.
يقوم  اجلزائري  الربملان  اأن  نت�سور  ل  الربملان،  يف  مثال 
ب�سن  ويقوم  العربية  اللغة  غري  بلغة  واملرافعات  باملداولة 
القوانني بلغة غري اللغة العربية، لأنه يعرب عن اإرادة ال�سعب 
كم�سّرع، ولذلك غري مقبول اأن يعمل وي�ستغل بلغة غري لغته 
العربية، وهذا ماهو موجود وما يتم يف الربملان بغرفتيه واحلمد 
اأكرب موؤ�س�سات الدولة التي ت�سرع با�سم ال�سعب  هلل، وهذه 

اجلزائري بلغته العربية، تطبيقا للمادة 03 من الد�ستور.
ال�سلطة  هي  والكبرية  املهمة  كذلك  الأخرى  املوؤ�س�سة 
العربية،  باللغة  وقراراتها  اأحكامها  ت�سدر  التي  الق�سائية 
ال�سعب  با�سم  ت�سدر  والقرارات  الأحكام  كل  لأن  ملاذا؟ 
عن  والقرارات  الأحكام  هذه  تعرب  اأن  ولبد  اجلزائري، 
العربية،  باللغة  الأحكام  ت�سدر هذه  واأن  اجلزائرية  ال�سيادة 
كذلك اأكرب موؤ�س�سات الدولة تعمل وت�ستغل باللغة العربية، 
بدءا برئا�سة اجلمهورية حتى احلكومة، حتى الوزراء، وكل 

املوؤ�س�سات العمومية فاإن كل اأعمالها تتم باللغة العربية.
الكربى  �سواء  الدولة  موؤ�س�سات  كل  للـه  احلمد  الآن 
اأو املوؤ�س�سات العمومية تعمل باللغة العربية وحتى التوثيق 
مبعناه الوا�سع، التوثيق مهم بالن�سبة لأختام الدولة التي تتم 

كلها باللغة العربية.
باللغة  يتعلق  فيما  اجلزائر  يف  م�سكل  هناك  لي�س  اإذن 
العربية، كل امل�سائل املهمة التي مت�س ال�سيادة الوطنية ت�سدر 
باللغة العربية، فالربملان ي�سّرع بالعربية، الأحكام والقرارات 
من  الدولة  موؤ�س�سات  بالعربية،  تتم  الق�سائية  ال�سلطة  يف 
باللغة  قراراتها  ت�سدر  موؤ�س�سة  اأدنى  اإىل  اجلمهورية  رئا�سة 
التعليم  عن  اأتكلم  ول  م�سكل،  هناك  لي�س  اإذن،  العربية، 

وغريه.
يكون  اأن  ولبد  اأننا جمتمع  ـ كذلك  نظري  ـ يف  يبقى 
يف  تعي�س  ل  اجلزائر  العامل،  على  نتفتح  مفتوحا،  املجتمع 
جزيرة مهجورة، والآن اأحببنا اأم كرهنا، لبد اأن ندفع اأبناءنا 

اأكرث  اأ�سبحت  ـ عدة لغات لأنها  ـ على الأقل  يتعلموا  اأن 
من �سرورة.

حاليا ي�ستحيل على الطلبة اجلزائريني وحتى الإطارات 
ال�سغرى اأنها تكتفي بلغة اأو حتى لغتني، اللغة العربية هي 
حت�سيل حا�سل، لكن لبد اأن نعمل على اأن يتحكم اأبناوؤنا 
يف امل�ستقبل يف اأكرث من لغة، ل�سيما اللغات التي فر�ست 

حاليا نف�سها يف العامل.
واأنتم  ـ  الأمور  كل  يف  حا�سرة  اأ�سبحت  الإجنليزية  اللغة 
كلها  احلديثة،  والتكنولوجيات  الع�سرنة  ـ  مني  اأكرث  تعرفون 
اأ�سبحت ت�ستغل باللغة الإجنليزية واأكرث من هذا فهي لغة عاملية 
ون�سجعهم  اأبناءنا  ندفع  اأن  لبد  ولذلك  نف�سها،  فر�ست  وقد 
اللغة  راأ�سها  وعلى  العامل  هيمنة يف  الأكرث  اللغات  تعلم  على 
الإجنليزية، واللغة الإجنليزية مل ت�سبح �سرورية الآن فقط، بل 
 )C’est une langue utile( :اأ�سبحت كما نقول بالفرن�سية
اأن  لبد  معك،  اأنا  ولذلك  للمعامالت،  بالن�سبة  �سرورية 
نفتخر ونعتز بلغتينا العربية والأمازيغية، واحلمد هلل بالن�سبة 
للعربية و�سلت اإىل ما و�سلت اإليه، وكل املوؤ�س�سات جميعها  
اأن  مينعنا  ل  هذا  ولكن  هلل،  واحلمد  العربية  باللغة  تعمل 
نكون جمتمعا متفتحا، لأن اجلزائر  ـ كما قلت ـ ل تعي�س يف 
جزيرة مهجورة ولبد اأن يتعلم اأبناوؤنا ـ على الأخ�س ـ اأكرث 
من لغة، ل�سيما اللغات املنت�سرة يف العامل بدءا بالإجنليزية 

والإ�سبانية... اإلخ.
ق�سية املحالت، نعم، كان قانون 91، ثم املر�سوم الت�سريعي 
ال�سروط،  تتوفر  القانون حتى  هذا  تطبيق  الذي عطل   ،74 لـ 
لكن هناك مر�سوم 81 الذي ي�سمح باإ�سافة ا�ستعمال اللغات 
اللغة العربية فيما يتعلق ببع�س امل�سائل املت�سلة  اإىل  الأجنبية 
وهذا  ال�سياحة،  ووكالت  واملقاهي  كاملطاعم  بال�سياحة: 
ياأتي  عندما  غريه  اأو  الإجنليزي  ال�سائح  لل�سياحة.  ت�سجيعا 
باللغة  واملطاعم  الجتاهات  على  تدل  التي  امل�سائل  ويجد 
اجلزائر  يفيد  فهذا  والعربية  الإ�سبانية  واللغة  الإجنليزية  
عالقة  لها  لي�س  وهذه  ال�سياحة،  على  ي�سجع  وبالتايل 
العربية  لغات،  بعدة   الجتاهات  اأكتب  حني  بال�سيادة، 
والفرن�سية والإجنليزية والإ�سبانية هذا يفيدنا، كذلك املطاعم 
الكربى والفنادق الفخمة باللغة الإجنليزية هذا يفيدنا وهذا 
لبد منه لت�سجيع ال�سياحة يف اجلزائر، ال�سند يف ذلك ـ كما 
قلت لك ـ مر�سوم 81 الذي اأتى بعد هذه القوانني والذي 
اإىل  بالإ�سافة  الأجنبية  الأخرى  اللغات  با�ستعمال  ي�سمح 
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اللغة العربية، واأعتقد اأن هذا مطبق يف جميع الدول العربية، 
وحتى يف مكة املكرمة،  اأنا مل اأزرها حلد الآن ـ لالأ�سف ـ 
حتى يف مكة املكرمة كل الجتاهات مكتوبة باللغة العربية 
واللغات الأخرى، ومن بينها الإجنليزية، لذلك هذا اجلانب 
ـ بالن�سبة للوحات على املحالت التجارية ـ يتعلق بت�سجيع 
بال�سيادة  له  عالقة  ول  اآخر  �سيء  اأي  من  اأكرث  ال�سياحة 
الوطنية، ال�سيادة الوطنية ـ كما قلت ـ تتمثل يف الربملان، يف 
ال�سلطة الق�سائية، يف ال�سلطة التنفيذية، هذه املوؤ�س�سات هي 
التي تعرب عن اإرادة ال�سعب ومن واجبها اأن ت�سدر قراراتها 

باللغة العربية الر�سمية لوحدها، �سكرا.

اأ�ساأل  ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا ملعايل وزير الدولة؛ 
ال�سيد حممد زوبريي هل يريد التعقيب؟

اجلل�سة؛  رئي�س  لل�سيد  �سكرا  زوبريي:  حممد  ال�شيد 
�سورا  اأخذت  لكنني  الوزير،  معايل  رد  على  لنا  تعقيب  ل 
حلوايل 70 حمال تنعدم فيه اللغة العربية، جازي وما اأدراك 
ما جازي، مكتوب على حمالته بالإجنليزية ويف و�سطها اللغة 
العربية، لبد اأن تكون العربية هي الأوىل وتكون الإجنليزية 
رمبا  اأول،  العربية  اللغة  ن�سع  ال�سينية حتتها،  اأو  الفرن�سية  اأو 
مل اأف�ّسر جيدا، ال�سور موجودة هنا �ساأ�سلمها لل�سيد الوزير، 
اأ�سكره على الهتمام الذي اأوله للم�ساألة، واأمتنى ـ اإن �ساء 
اهلل ـ اأن تبقى يف دائرة الهتمام، لأننا يف ال�سوارع الكربى 
العربية  اللغة  لن�سع  العربية،  اللغة  لنرى  العا�سمة  يف  هنا 
ون�سيف اإليها اأي لغة كانت، لبد اأن تكون العا�سمة مكانا 
�سياحيا، الكثري يريد اأن ياأتي اإىل العا�سمة ونتكلم معهم باأّي 
لغة يريدون اإن �ساء اللـه، �سكرا لل�سيد الوزير؛ �سكرا لل�سيد 

رئي�س اجلل�سة.

زوبريي؛  حممد  لل�سيد  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
الكلمة جمددا لل�سيد وزير الدولة.

املوقر؛  لل�سيد  �سكرا  اأخرى،  مرة  الدولة:  وزير  ال�شيد 
يل  ي�سلم  اأن  منه  واأرجو  ال�سيد  به  تقدم  مبا  اإ�سهادا  �ساآخذ 

الوثيقة.

دائما  الدولة؛  وزير  لل�سيد  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 

يف نف�س القطاع والكلمة الآن لل�سيد جمال قيقان، فليتف�سل 
م�سكورا.

الرحيم،  الرحمن  اللـه  ب�سم  قيقان:  جمال  ال�شيد 
وال�سالة وال�سالم على نبيه الكرمي.

ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،
ال�سادة معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�ساء املجل�س،
اأ�سرة الإعالم. 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
اأتقدم لكم بتهاين اخلال�سة  ـ  الوزير  ـ معايل  البداية  يف 
هذه  على  موؤخرا  �سخ�سكم  يف  و�سعت  التي  الثقة  على 
وعن  بتحملها   قبلتم  التي  الثقيلة  امل�سوؤولية  وعن  الوزارة 
يف  خا�سة  تطبيقها،  يف  �سرعتم  التي  ال�سجاعة  الإجراءات 
والتوفيق من  النجاح  متمنيا لكم  العمومية،  جمال اخلدمة 
اأجل خدمة الوطن واملواطن؛ �سوؤايل ال�سفوي ـ معايل الوزير ـ 

هذا ن�سه:
املنتخبني  بع�س  م�ستوى  على  امللحوظ  لل�سعف  نظرا 
املحليني يف جمال البلدية، خا�سة الروؤ�ساء منهم، من حيث 
ت�سيري نفقات الدولة وال�سفقات العموميةـ  معايل الوزيرـ  األ 
تفكرون يف برجمة اأيام تكوينية من طرف خمت�سني لفائدة 
ق�سائية  متابعات  يف  هوؤلء  لتورط  تفاديا  وهذا  املنتخبني، 
حيث  ال�سابقة؟  العهدات  يف  حدث  كما  مالية،  وف�سائح 
ت�سيري  �سوء  ق�سايا  يف  املحاكم،  اأمام  منهم  كبري  عدد  مثل 
هي  ـ  الوزير  معايل  ـ  البلدية  ولأن  عمومية،  اأموال  وتبديد 
املراآة العاك�سة لهيبة الدولة يف الت�سيري وال�سفافية  والعدالة 
الجتماعية وتطبيق القانون اأمام املواطن، لذا لبد اأن يكون 
رئي�س البلدية ذا كفاءة عالية من اأجل ت�سيري �سوؤون البلدية 

ب�سورة جيدة.
تقبلوا منيـ  معايل الوزيرـ  فائق التقدير والحرتام، و�سكرا.

قيقان؛  جمال  لل�سيد  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
الكلمة الآن لل�سيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات 

املحلية، فليتف�سل م�سكورا.

ال�شيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية:
ال�سيد  واأ�سكر  اهلل،  ال�سالم عليكم ورحمة  اأخرى،  مرة 
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�سوؤال  ال�سوؤال، لأنه  اأول على  �سكرا جزيال  قيقان،  جمال 
مهم واأ�سا�سي،  وثانيا على الكلمة الطيبة التي فاه بها نحونا، 

واأنا كما اأنا �ساأبقى دائما يف خدمة بلدي.
للتكوين  بالن�سبة  اأ�سا�سيا  مهما  �سوؤال  طرحت  فعال 
واأعترب التكوين اأ�سا�سيا اأينما كنت وحتى اأثناء امل�سوؤوليات 
التكوين على جميع  اأقدم  توليتها �سابقا، كنت دائما  التي 
الأولويات، عندما توليت وزارة الداخلية، اأول ما فكرت فيه 

هو التكوين.
حاليا هناك فرق خمت�سة ت�سم بع�س اخلرباء، من اأجل 
بالربامج  خا�س   ،2014 �سنة  طيلة  تكويني  برنامج  ت�سطري 
الأع�ساء  على  فقط  يقت�سر  ل  والتكوين  واملواد،  واملناهج 
املنتخبني مبن فيهم روؤ�ساء البلديات، اإمنا ي�سمل كل موؤطري 
وزارة الداخلية، بدءا من اأي منتخب يف البلدية اإىل الأمني 
 2014 قبل  التكوين  يف  و�سنبداأ  الداخلية،  لوزارة  العام 
بالأمناء العامني للبلديات ، ثم املدراء على م�ستوى الوليات 
وهكذا دواليك، وندخل يف تكوين روؤ�ساء املجال�س البلدية 
منظما  التكوين  هذا  ويكون   ،2014 من  ابتداء  والأعوان 
هياكل  با�سرتجاع  ذلك  مع  باملوازاة  وقمنا  ومناهج،  بربامج 
مراكز   04 هناك  حاليا  الإداري،  التكوين  ومراكز  التكوين 
�ستبداأ العمل يف الأ�سهر املقبلة، اأعتقد: وهران، ب�سار، ورقلة 
على  اإداري  تكوين  مركز   14 �سن�سرتجع  لكن  وق�سنطينة، 
م�ستوى الرتاب الوطني، �ستقوم هذه املراكز بتكوين التاأطري 

املتو�سط للوليات.
العليا  املدر�سة  ـ   تعرفون  كما  ـ  كذلك  ا�سرتجعنا  وقد 
لالإدارة، التكوين يكون م�ستمرا ودائما وممنهجا ومن طرف 
الآن  التكوين  اإن  كذلك  اأقول  اأن  اأريد  ثم  اأخ�سائيني، 
بالن�سبة لالأع�ساء املنتخبني، على راأ�سهم الروؤ�ساء، �سواء يف 

املجال�س ال�سعبية الولئية اأو البلديات لي�س اختياريا. 
على  للبلديات،  اجلديد  القانون  من   39 املادة  تن�س 
فلم  وامل�ستمر،  الدائم  بالتكوين  املنتخبني  اإلزام  وجوب 
وجوبية  اإلزامية  م�ساألة  اأ�سبح  بل  اختيار  ق�سية  اإذن  ي�سبح 
على كل ع�سو، لأن هذه البلديات هي مرافق عمومية قبل 
كل �سيء، ولذلك فاإن من يتوىل هذه املرافق العمومية لبد 

اأن يكون قادرا مقتدرا لت�سيريها واإدارتها.
نقطة ثانية، �سيكون التكوين يف الداخل ويف اخلارج، اأنا 
اأت�ساءل الآن: ما املانع مثال اأن ينتقل وايل اجلزائر العا�سمة 
اإىل زميله وايل باري�س اأو مر�سيليا اأو بلجيكا اأو اإجنلرتا ويرى 

كيف قاموا بحل م�ساكلهم يف ق�سية النقل، النظافة...؟ كيف 
اأو �سهرا، وكذلك  تتم ت�سوية اأمورهم؟ ويبقى هناك 15 يوما 
بلدية  رئي�س  العا�سمة،  اجلزائر  بلدية  لرئي�س  بالن�سبة  الأمر 
وهران، ما املانع اأن هوؤلء النا�س ينتقلون اإىل اخلارج ويعاينون 
يف عني املكان مع زمالئهم، كيف قاموا بحل م�ساكلهم يف 
هذه البلدان؟ اإذا مل ياأت بـ 100 ٪، �سوف ياأتي بـ 30 ٪ 
اأو 10 ٪، الولة، روؤ�ساء البلديات، روؤ�ساء املجال�س ال�سعبية، 
العدل،  بوزارة  كتجربة  ال�سرر؟  هو  اأين  الإطارات،  كل 
جتول كل الق�ساة يف جميع اأنحاء العامل للتكوين، والنتائج 
معتربة، القا�سي ال�سابق لي�س هو القا�سي الآن، ما املانع اأن 
الوايل ينتقل اإىل بوردو اأو بلجيكا اأو اإ�سبانيا لريى كيف حل 

النا�س م�ساكلهم.
حلل  زمالئه  اإىل  ينتقل  العا�سمة  اجلزائر  بلدية  رئي�س 
�سنفعل؟  ماذا  اأنف�سنا،  على  منغلقني  كّنا  اإذا  م�ساكله، 
بلدية  رئي�س  مع  رمبا لحظتموها  اأول خطوة  كانت  ولذلك 
باري�س، وناق�سنا معه هذه املوا�سيع، وبالتحديد ولية اجلزائر 
واإغناء  اإثراء  اأ�سا�س  على  التفاقيات  ومتت  باري�س  مع 
اإىل  اجلزائر  من  اإطارات  تنتقل  لكي  واتفقنا  التفاقيات، 
باري�س ومن باري�س اإىل اجلزائر العا�سمة، وهكذا �سنفعل 
ـ تقريبا ـ مع جميع ولياتهم، وكذلك مع بلدان اأخرى قريبة 
منا، خا�سة التي لديها تقريبا نف�س النمط مع هذه الوليات.
يتعلق  فيما  التكوين،  هياكل  ا�سرتجعنا  كذلك  قلت 
بالبلديات، نعم روؤ�ساء البلديات �سي�ستفيدون من التكوين 
حول بلدياتهم يف اأقرب وقت ممكن ـ اإن �ساء اهلل ـ �سنقوم 
بتكوينهم و�سوف ناأتي مبخت�سني لتلقينهم كيفية ت�سيري هذه 
التجهيز،  وميزانية  الت�سيري  ميزانية  مابني  ليفرق  البلديات، 

ا�ستقبال املواطن، وثائق احلالة املدنية، هذه �سرورية.
ذكرت يف �سوؤالك عدم الكفاءة واملقدرة هي التي اأدت 
اإىل كذا وكذا، عدم الكفاءة واملقدرة بالن�سبة للمنتخب لي�س 
الإدارة هي امل�سوؤولة عن ذلك اإمنا الأمر يعود لالأحزاب ـ مع 
احرتاماتي لالأحزابـ  هي التي تختار هوؤلء النا�س، وهوؤلء 
النا�س منتخبون، لي�س لدينا احلق يف اختيار هذا اأو ذاك، 
ل يوجد يف القانون مثل هذا الإجراء، فالأحزاب هي التي 
تتحمل م�سوؤوليتها يف امل�ستقبل على اأن تختار رجال ون�ساء 
املهمة  املوؤ�س�سات  هذه  لت�سيري  اأكفاء  ومقتدرات  قادرات 
م�ستقبال  الداخلية  وزارة  نحن يف  به  نقوم  ما  واملهمة جدا، 
يحتاج اإىل كفاءة كي ن�ستطيع اأن من�سي مع بع�س واإل 
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ل ميكننا حتقيق النتائج.
اأكرث من هذا، يرى الكثري يف بع�س امل�سائل اأن ال�سلطة 
اأن  حقها  من  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة  معناها 
تراقب رئي�س املجل�س ال�سعبي الولئي باعتباره ميثل الدولة، 
له  ولكن  نعم،  منتخب،  البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
وظيفة اأخرى و�سفة اأخرى هو اأنه ميثل الدولة على م�ستوى 
البلدية ويقوم باأعمال تابعة للدولة، ومن ثم فاإن الدولة من 

حقها اأن تقوم مبراقبته وحما�سبته.
اإذن، بالن�سبة لعدم الكفاءةـ  اإذا �سمحتمـ  التي اأدت اإىل 
متابعة الكثري من ال�سادة وال�سيدات الذين كانوا اأع�ساء يف 
2009، مل  ـ   2007 الفرتة الأخرية  البلديات، يف  جمال�س 
بلدية، متت  رئي�س   1541 اإىل ذلك، فمن بني  راجعة  تكن 
متابعة 87 رئي�س بلدية من 1541 ول ي�سكل هذا اأكرث من 

للـه! احلمد   ،٪ 3
اأخالقية  فهي  الدولة  اأموال  بتبديد  املتعلقة  امل�ساألة  اأما، 
الكفاءة  اإىل  ترجع  مما  اأكرث  والرتبية،  لالأخالق  مرجعها 
ومرة  طلبت،  ما  لبيت  قد  اأكون  بهذا  اأعتقد  وال�ستحقاق، 
اأمام  للمثول  مرات  عدة  تاأخرت  لأنني  لك  اأعتذر  اأخرى 
هذا املجل�س املوقر واأمام هوؤلء ال�سيدات وال�سادة الأفا�سل، 
كان يل ظروف قاهرةـ  كما تعلمونـ  واإن �ساء اهلل �سنعمل مع 
بع�س كما كنا يف ال�سابق، األف �سكر للجميع وا�سمحوا يل 
اإن كنت قد اأطلت عليكم، ال�سيد رئي�س اجلل�سة، �سيداتي، 

�سادتي، و�سكرا.

اأ�ساأل  ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا ملعايل وزير الدولة؛ 
ال�سيد جمال قيقان هل يريد التعقيب؟

ال�شيد جمال قيقان: �سكرا لل�سيد رئي�س اجلل�سة؛ و�سكرا 
ملعايل الوزير على هذا الرد؛ هنا اأريد اأن اأ�سري اإىل الهدف من 
اخلطاإ،  يف  يقعون  الذين  منتخبينا  حماية  وهو  ال�سوؤال  هذا 

لكن املتعمدين فالقانون هنا ياأخذ جمراه ول يحميهم.
معايل الوزير،

الدولة  اأ�سكر  اأن  ال�سانحة  الفر�سة  هذه  يف  اأي�سا  اأود 
اجلزائرية على اهتماماتها باملنتخب املحلي، خا�سة من حيث 
املنتخب  كان  بعدما  املادي، حيث  ال�سهري،  مرتبه  حت�سني 
املحلي، رئي�س البلدية يتقا�سى مبلغا زهيدا جدا ل يتعدى 
17 األف دينار جزائري، الآن اأ�سبح يتقا�سى مرتبا حمرتما، 

وهذا اإن دل على �سيء اإمنا يدل على ف�سح املجال للمنتخب 
املحلي، حتى يقوم بواجبه على اأح�سن ما يرام.

اأي�سا ـ معايل الوزير ـ اإذا �سمحت، لقد طلب مني كثري 
من روؤ�ساء البلديات اأن اأبلغكم عن ان�سغال مهم جدا، �سبق 
واأن تطرق اإليه ـ خالل الأيام القليلة املا�سية، اأثناء مناق�ستنا 
املايل،  باملراقب  خا�س  وهو  الزمالء  اأحد  ـ  املالية  لقانون 
املالية، هذا  ووزارة  الداخلية  وزارة   التن�سيق بني  هنا  اأرجو 
املراقب املايل اأ�سبح مبثابة عائق يف �سري ال�سفقات العمومية 
املايل  املراقب  لكون  واإمنا  الرقابة،  من حيث  لي�س  للبلدية، 
له اأكرث من 10 بلديات، ولنفر�س اأن لكل بلدية 20 اأو 25 
 4 له  تكون  اأن  اأرجو  طويلة،  املدة  هنا  فاأ�سبحت  عملية، 
ال�سفقات  هذه  مت�سي  لكي  ـ  الأقل  على  ـ  بلديات   5 اأو 
الوزير  معايل  ن�سكر  اأخرى،  مرة  �سريعة،  بوترية  العمومية، 

على رده املف�سل، و�سكرا.

قيقان؛  جمال  لل�سيد  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
الكلمة من جديد ملعايل وزير الدولة.

املوقر،  لل�سيد  اأخرى  مرة  �سكرا  الدولة:  وزير  ال�شيد 
ال�سوؤال  لأن  خا�سة  ال�سوؤال  على  و�سكرا  جمال؛  ال�سيد 

كان هاما جدا.
املالحظة  هذه  �سجلت  لقد  املايل،  للمراقب  بالن�سبة 
متاأكدا  املالية، كن  وزير  ال�سيد  مع  املو�سوع  و�ساأناق�س هذا 

-اإن �ساء اهلل - و�سكرا.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا ملعايل وزير الدولة؛ ننتقل 
لل�سيد  والكلمة  واملدينة  والعمران  ال�سكن  قطاع  اإىل  الآن 

حممد زكرياء، فليتف�سل.

ال�شيد حممد زكرياء: �سكرا �سيدي رئي�س اجلل�سة؛ ب�سم 
اهلل الرحمن الرحيم وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل.

ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،
معايل ال�سادة الوزراء ورفقاوؤهم،

زميالتي، زمالئي اأع�ساء جمل�س الأمة الأفا�سل،
اأ�سرة الإعالم،

احل�سور الكرمي،
ال�سالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
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�سوؤايل موجه اإىل معايل وزير ال�سكن والعمران واملدينة.
طبقا لأحكام املادة 134 من الد�ستور، ول �سيما املادتني 
68 و71 من القانون الع�سوي رقم 99 – 02، املوؤرخ يف 08 
مار�س 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�سعبي الوطني، 
بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما،  الأمة،  وجمل�س 
الآتي  ال�سفوي  ال�سوؤال  اأطرح  اأن  ي�سرفني  احلكومة،  وبني 
اأن  علما  واملدينة،  والعمران  ال�سكن  وزير  معايل  اإىل  ن�سه 
يف  معاجلتها  متت  قد  ال�سوؤال  هذا  يف  املطروحة  الإ�سكالية 

القانون املايل الذي �سادقنا عليه بالأم�س.
القانون  على  �سنوات  ـ خم�س  الوزير  ال�سيد  ـ  الآن  متر 
مطابقتها  بهدف  البناءات  بت�سوية  املتعلق  ـ 15،   08 رقم 
واإمتام اإجنازها والتي تنتهي اآجالها القانونية يف اأواخر جويلية 

املن�سرم.
اأهمية لإعطاء ال�سورة امل�سرقة  العملية تكت�سي  اإن هذه 
الثقايف  وتراثها  جمالها  على  واحلفاظ  بالدنا  يف  للعمران 
ت�سيري  يف  والتحكم  العمراين  الن�سيج  تدهور  من  واحلد 
وهي  املكتملة،  للبنايات غري  وو�سع حد  العمراين  الف�ساء 
اأنها  اإل  لها،  والتهليل  بالتنويه  جديرة  النظرية  الناحية  من 
التحقيق  اأنها �سعبة  فاإننا نرى  لتعقيداتها وح�سا�سيتها  نظرا 

على اأر�س الواقع.
القانون مل يحظ  اأن هذا  فاإننا نالحظ  اأخرى،  من جهة 
من  وحتى  املواطنني  طرف  من  ي�ستحقه  الذي  بالهتمام 
الإدارة العمومية، حت�سي�سا ومتابعة وتوفريا لل�سروط ال�سرورية 
لتطبيقه وذلك لأ�سباب مو�سوعية ومعقولة خا�سة ما تعلق 

باملادة 16 منه.
وقد تبني اأن تطبيق هذا القانون ي�سطدم بالواقع املعي�سي 
والو�سعية املعقدة للعمران يف البالد، نظرا لبع�س العوامل 
والأو�ساع  اأول،  بالبريوقراطية  العالقة  ذات  املو�سوعية 
التجزئات  وتعطيل  البالد،  عرفتها  التي  ثانيا،  الأمنية 
ال�سكنية وم�سكل العقار وم�سح الأرا�سي وخمططات �سغل 

الأرا�سي وغري ذلك.
معايل الوزير،

ماهو موقف الوزارة اإزاء هذا املو�سوع؟ ماهي الإجراءات 
والتدابري املعقولة التي �سوف تتخذ م�ستقبال لتفعيله؟ علما 

اأن عددا معتربا من ال�سكنات معني بهذا القانون.
اجلل�سة،  رئي�س  �سيدي  و�سكرا  الوزير،  �سيدي  �سكرا 

وال�سالم عليكم. 

زكرياء؛  حممد  لل�سيد  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
واملدينة،  والعمران  ال�سكن  وزير  لل�سيد  الآن  الكلمة 

فليتف�سل م�سكورا.

ال�شيد وزير ال�شكن والعمران واملدينة: 
ال�سيد رئي�س اجلل�سة،

ال�سيدات وال�سادة الأع�ساء املحرتمون،
ال�سيد الع�سو،

اأعتقد  ال�سفوي،  ال�سوؤال  يف احلقيقة، اجلواب على هذا 
ت�سويات  وقعت  لأنه  الإجابة،  من  �سطرا  ال�سوؤال  يف  اأن 
اأخرى  اأو�ساع  لكن  الأو�ساع،  لبع�س  بالن�سبة  عديدة 
املعنية  الهيئة  اأو  املعني  ال�سخ�س  وعلى  علينا  ا�ستع�ست 

ت�سوية و�سعيتهم.
نرجع للتمديد، لقد اأجبتم على هذا وارتاأينا اأنه �سروري 
اأخرى،  �سنوات   3 بـ  القانون  هذا  مندد  اأن  ال�سرورة  ومن 

ليبقى �ساري املفعول حتى  2016 اإن �ساء اهلل.
ا�ستعمال  عدم  رمبا  نتائج،  هناك  العملية  الناحية  من 
الو�سائل الإعالمية وتقدمي احلو�سلة اأمام و�سائل الإعالم.. 
مثال  الأو�ساع،  لت�سوية  بالن�سبة  بها  لباأ�س  حو�سلة  هناك 
نحن نرى حاليا 469527 حالة اأو ملفا طرح اأمام البلديات 
كلهم  لأنهم  الدولة،  اأمالك  فيه  مبا  العمران  وزارة  هيئة  ثم 
مهتمون بت�سوية الأو�ساع، اإىل حد الآن فيه ما يقارب 5514 
جتهيزا لأن الأمر  يهم كذلك جتهيزات الدولة ويهم الرتقية 
ت�سوية  متت  عاما  مرفقا   5514 فيه  اإذن  للبنايات،  العمومية 
اأو�ساعها وفيه ما يقارب 327477 حالة خا�سة تهم البيوت 

وال�سكنات... اإلخ.
املوؤ�سر الثاين، هو اأن املواطنني لحظوا موؤخرا اأن  بع�س 
الهيئات املرقية بداأت ت�سلم لهم وثائق امللكية اأمام املوثقني 
للدواوين  بالن�سبة  كانت  والأولوية  �سويت  و�سعيتهم  لأن 
تقوم  لكي  القانون  لها  ي�سمح  التي  للهيئات  وبالن�سبة 

بالرتقية.
الرتقية اآنذاك مل تكن ب�سفة فو�سوية، لكن بقرار اإداري، 
ديوان الرتقية والت�سيري العقاري ملا يريد اأن يقوم بعمل متنح 
اإلخ،  البلدية...  ومداولة  الوايل  من  بقرار  اأر�س  قطعة  له 
ولكن مل يتم فيها ت�سليم الأر�س من طرف اأمالك الدولة، 

هذه ب�سدد الت�سوية حاليا.
امل�سكل املطروح هو ال�سكنات التي ت�سّوه املنظر، يعني 
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املواطن ملا ينتهي من الطابق الأر�سي، يفتح دكاكني ويقوم 
بكرائها على اأ�سا�س اأن يتم البناء بثمن الكراء، نحن جمندون 
يف امليدان، ولكن لي�س وزارة ال�سكن وحدها، وزارة ال�سكن 
املرور على  بعد  البناء  فتمنح رخ�سة  املطاف،  اآخر  تاأتي يف 
الهيئات املنتخبة وعلى كذا.. ويف بع�س الأحيان حتى بعد 
الدولة  اأمالك  ت�سمح  لو مل  الدولة، لأنه  اأمالك  املرور على 
مبلكية الأر�س ل ميكن اأن ميلكها املواطن، اإذن الأمور معقدة 
واأنتم اأدرى مني باأمور العقار وت�سليم العقار فهي فعال معقدة 
جدا، نحن نعمل يف هذا ال�ساأن، واأعتقد اأننا ـ اإن �ساء اهلل ـ 
بعد هذه ال�سنوات الثالث من التمديد ننتهي من امل�سكل.
بع�س  يف  هناك  مثال  ت�سويتها،  ميكن  ل  التي  احلالت 
وخطرا  عليه  خطرا  ت�سكل  قنوات  فوق  بنى  من  الوليات 
على البيئة، هوؤلء ميكننا ت�سوية و�سعيتهم،  هناك من اأغلق 

طرقا، هناك وهناك وهناك...
هذه الأمور ترجع اإىل ال�سلطة املحلية لأخذ القرار الالزم 
ورمبا ي�سل حتى للهدم، هذه ب�سفة عامة اإجابتي، ول اأريد 
اأن اأدخل يف التفا�سيل القانونية، لأنني اأعددت جوابا طويال 
ال�سحف  عرب  للتح�سي�س  بحملة  قمنا  نحن  ولكن  جدا، 
وعرب التلفزيون، ل�سنا را�سني كل الر�سى عن النتائج التي 
تو�سلنا اإليها، لأنها تتعلق مبواطنني وكل مواطن عنده حالته 
اخلا�سة، نتمنى ـ اإن �ساء اهلل ـ  اأن بعد هذا التمديد الأمور 

ت�سيري باأكرث �سرعة.
الأمر الذي جنزم عليه هو اأن القطاع العام اأ�سلح اأو�ساعه 

بن�سبة 95 ٪ ، لقد �سوينا اأو�ساعنا و�سكرا.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا ملعايل الوزير؛ اأ�ساأل ال�سيد 
حممد زكرياء هل يريد التعقيب؟

اجلل�سة،  رئي�س  �سيدي  �سكرا  زكرياء:  حممد  ال�شيد 
اأ�سكر معايل الوزير على الإجابة على عنا�سر هذا ال�سوؤال 
ال�سفوي الذي �سوف يلقى بالتاأكيد جوابه ترحيبا وا�سعا من 

طرف املعنيني باإمتام ومطابقة هذا القانون رقم 15-08.
اإذا  خا�سة  �سنوات،   3 اإىل  الفرتة  هذه  متديد  اأن  اأعترب 
للتعامل  للمواطنني  وجتنيد  وا�سعة  بتوعية  مرفوقة  كانت 
من   16 باملادة  تعلق  ما  خا�سة  الإجراء،  هذا  مع  باإيجابية 
التي  للت�سهيالت  بالن�سبة  وكذلك  ـ  قلنا  كما  ـ  القانون 
ـ  احلقيقة  ـ يف  الداخلية  وزارة  وكذا  ال�سكن  وزارة  قدمتها 

كانت مفيدة بعد املر�سوم التنفيذي رقم 09-154، وكذلك 
الإجراءات الأخرية التي متت لت�سهيل العملية �سوف يكون 

لها تاأثري بالتاأكيد على هذه الو�سعية.
كما اأرى اأن تطبيق هذا القانون يجب اأن يكون ـ معايل 
�سروري  هذا  لأن  مراحل  وعلى  وحكمة  مبرونة  ـ  الوزير 
لنجاح العملية، خا�سة واأنها كما اأ�سرمت معقدة ومعقدة جدا.
مع متنياتي اأن يجعل حد للبناءات الفو�سوية م�ستقبال، 
التي ت�سوه مدننا وقرانا، و�سكرا مرة اأخرى وال�سالم عليكم 

ورحمة اهلل.

زكرياء؛  حممد  لل�سيد  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
والكلمة جمددا ملعايل الوزير للرد على التعقيب.

ال�شيد الوزير: اأ�سكر ال�سيد الع�سو على التفاوؤل الذي 
ختم به تدخله، واأنا متفائل مثله، اإن �ساء اهلل.

الأو�ساع تتح�سن بعد 03 �سنوات من التمديد، ولكي 
ل تتجدد مثل هاته الأمور، لبد اأن تتجند ال�سلطة املحلية 
وملا اأقول ال�سلطة املحلية فهي تنطلق من املنتخبني املحليني 
للبلديات اإىل الولية، مرورا مب�سالح العمران والتعمري... اإلخ، 
اأو�سلتنا  التي  للحالة  نرجع  ل  كي  �سنتجند  اهلل  �ساء  واإن 
اإليها ـ يف احلقيقة ـ الظروف التي عا�ستها البالد، اأنتم اأدرى 
نكن  مل  اأكرث،  اأو  تقريبا  �سنة   15 م�سى  وقت  يف  اأنه  مني 
منتبهني لهاته الأمور، كانت الدولة مهتمة باأمور اأخرى، رمبا 
من حيث الأمن.. اإلخ، اليوم ما ميكن اأن نعد به جمل�سكم 
الإذاعة  يف  حت�سي�سية  اأخرى  بحملة  �سنقوم  اأننا  املحرتم، 
يف  لأنها  و�سعيتهم  النا�س  ي�سلح  كي  واجلرائد  والتلفزيون 
تطبيق  ناحية  من  الدولة  �سالح  يف  هي  �سحيح  �ساحلهم، 
القانون، ولكن يف �سالح املواطن، وعليه لبد اأن يفهم اأنه اإن 
مل ي�سلح و�سعيته اليوم �سي�سعب عليه الأمر من بعد ذلك 
رخ�سة  ميلك  ول  ثابتة،  غري  ملكيته  لأن  املرياث  يف  حتى 
يقال:  كما  يعي�س  في�سبح  ثابتة  غري  امللكية  اأن  ومبا  البناء 

)Clandestin( ل هو ول..
بالإ�سافة اإىل الت�سهيالت، رمبا حتى الإدارة حاليا ت�سببت 
نوعا ما يف اأمور، لأن هناك مواطنا طرح ملف رخ�سة البناء 
منذ �سنتني اأو �سنتني ون�سف ومل يتلق اإجابة، �سع النا�س 
اأمام الأمر الواقع! اليوم ـ مثلما قلت ـ الت�سهيالت موجودة، 
العمران  لقانون  التامة  املراجعة  انتظار  وزاري يف  قرار  هناك 
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يتح�سل على  اإذا مل  البناء،  ت�سلم رخ�سة  �سهرين  يف مدة 
الوزارة  تتخذها  اإجراءات  هناك  اإيجابا  ول  ل�سلبا  الإجابة 
مبا�سرة، نحن نرا�سله على اأ�سا�س اأن عنده رخ�سة لكي يبداأ 
عملية البناء يقدمها مل�سلحة اأمالك الدولة اأو غريها، بالن�سبة 
كذلك ل�سهادة املطابقة وق�سية الواجهة، كذلك اأعطينا مهلة 
15 يوما، يف بع�س الأحيان، الت�سدد املحلي هو الذي يجعل 
ذلك  اأن  علما  القانون،  يخرق  الأحيان  بع�س  يف  املواطن 
من �سروريات �سهادة املطابقة، وماذا تعني؟ عندي خمطط 
واجهة اآتي للمعاينة، مثلما فعلت يف ت�ساميم رخ�سة البناء، 
اإذا طبقت هذه الأمور، خالل يومني اأو ثالثة اأيام تتح�سل 

على �سهادة املطابقة.
يفتح دكاكني  ثم  واجهة  اأعد خمطط  الذي  املواطن  اأما 
وم�ستودعات لي�ست هناك مطابقة ول ي�ستطيع اأن يتح�سل 
على �سهادة املطابقة، نقول له اإغلق، يقول لك ل! اأين هي 
ال�سلطة؟.. اإلخ، الأمور معقدة ول نعممها، فال هي ا�ستثناء 
ول هي معممة، كل ولية وكل بلدية ح�سب ت�سرفها. اأمتنى 
ن�سلح  لنا كي  ي�سمح   15-08 رقم  القانون  اأن  اهلل  �ساء  اإن 

اأو�ساع الأغلبية، وبعد 3 �سنوات �سرنى احلو�سلة و�سكرا.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا ملعايل الوزير؛ نبقى يف نف�س 
القطاع والكلمة الآن لل�سيد �سليمان كرومي، فليتف�سل.

ال�شيد �شليمان كرومي: �سكرا �سيدي رئي�س اجلل�سة؛ 
اأ�سرف  على  وال�سالم  وال�سالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم 

املر�سلني.
ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،

ال�سيد وزير ال�سكن والعمران واملدينة،
ال�سيد وزير العالقات مع الربملان،

ال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة املوقر،
اأ�سرة الإعالم،

ال�سادة احل�سور،
ال�سالم عليكم.

لوزارة  اآنذاك،  موجها  كان  هذا  �سوؤايل  احلقيقة  يف  اأنا   
البيئة ولكن احلكومة تغريت، ولكن ل باأ�س.

والعمران  ال�سكن  وزير  معايل  ال�سيد  اإىل  موجه  �سوؤايل 
واملدينة.

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

مار�س   08 يف  املوؤرخ   ،02-99 رقم  الع�سوي  القانون  من 
الوطني،  ال�سعبي  املجل�س  تنظيم  يحّدد  الذي   ،1999
بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما،  الأمة،  وجمل�س 

وبني احلكومة؛ اأتقدم بال�سوؤال التايل:
اأعلنت احلكومة عن اإجناز م�ساريع مدن جديدة يف العديد 
و�سخرت  اإلخ،  اللـه..  عبد  �سيدي  كبوقزول،  املناطق  من 
لذلك اإمكانيات مالية وتقنية معتربة، غري اأن هذه امل�ساريع 

مل تتحقق حلد الآن على اأر�س الواقع.
و�سوؤايل ملعاليكم هو: ما هو حجم الغالف املايل الذي 
مت �سرفه حلد الآن على هذه امل�ساريع؟ وماهي العوامل التي 

�سببت هذا التاأخري؟ و�سكرا.

كرومي؛  �سليمان  لل�سيد  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
للرد  واملدينة  والعمران  ال�سكن  وزير  لل�سيد  الآن  والكلمة 

على ال�سوؤال.

اللـه  ب�سم  واملدينة:  والعمران  ال�شكن  وزير  ال�شيد 
الرحمـن الرحيم.

�سيدي رئي�س اجلل�سة،
ال�سيدات وال�سادة الأع�ساء املحرتمون،

كان بودي - ال�سيد كرومي - اأن يطرح علي ال�سوؤال بعد 
ونرى  املدن،  ن�ستلم حقيقة  اأن  بعد  يعني  اأو ثالثة،  �سهرين 
ما لها وما عليها، ولكن - اإ�سمح يل - جوابي �سيكون نوعا 
تقريبا  اأ�سبوع  كل  ويف  ال�ستالم،  مرحلة  يف  لأننا  عاما،  ما 
لدي اجتماع يف مدينة من املدن: �سيدي عبد اهلل، بوينان، 
بوقزول واملنيعة، هذه هي املدن الأربع، الفل�سفة العامة لهذه 
مناذج  اأن تكون  والعام  املدن اجلديدة معروفة لدى اخلا�س 
يف العمران وما نتمناه من تقدم ورقي ملدننا لتكون منوذجا 
اأن  يقتدى به، ولذا اختريت �سيدي عبد اهلل وبوينان، غري 
الو�سع احلايل مل يكتمل، اأنتم تعلمون اأن ا�ستالم الأرا�سي 
من  اأكرث  منها  يكتمل،  مل  الآن  حلد  اللـه  عبد  �سيدي  يف 
هناك اأرا�سي مل تعو�س، مل تدخل يف حميط  مازال   ،٪ 70
املدينة، املخططات الكربى لهذه املدن ل زالت يف الدرا�سة، 
واأنا �سخ�سيا طلبت مراجعتها متاما لكي تتما�سى معها، لأن 
ت�سهيالت  ولكن  انزلقات  اأقول  مدننا وقعت ل  بع�س  يف 
�سمحت يف بع�س الأحيان باأن ت�سبح ن�سف املدينة منطقة 
ذات ن�ساط، بينما هي م�سخرة لغري ذلك، الن�ساط لبد اأن 
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يكون ولكن لي�س بذلك احلجم.
للعا�سمة هي  الأقرب  التي هي  اهلل  �سيدي عبد  مدينة 
رمبا فر�سة �سانحة لربنامج )عدل( وبرنامج ال�سكن الرتقوي 
العمومي الذي ي�سمح لنا كي نن�سئ مدنا بهذا ال�سكل، مدن 
فيها كل ما ي�سمح للمواطن اأن يعي�س ب�سفة حتى »متقوقعة« 
وتوؤثر يف حميطها: ت�سلية، ثقافة، بحث علمي... اإلخ، كذلك 
املرافق العمومية كلها وثائق البلدية، البنك، الربيد، ت�سلية 
الذي  الكبري  املخطط  هو  هذا  اإلخ،  الريا�سة...  ال�سباب، 
نحن ب�سدد مراجعته كي ل ت�سبح  الأرا�سي اأرا�سي ترقية 
عقارية اأو ن�ساط جتاري فقط؛ ل ميكنني اأن اأقول لك حجم 
الغالف املايل اإىل يومنا هذا لأنني اأتابع احل�سيلة، كما اأنتظر 
وزارة  اإىل  عليها  ت�سرف  كانت  التي  الوزارة  من  ا�ستالمها 
ال�سكن، ليزال الت�سليم الر�سمي من طرف وزارة املالية مل 
اأنا موافق لو  ال�سيد كرومي  يتم، ونحن ب�سدد الإعداد له، 
علي  اإطرح  الآن،  من  �سهرين  بعد  ال�سوؤال  بطرح  تكرمت 
ال�سوؤال و�ساآتي بكل فرح و�سرور و�ساأعطيك كل التفا�سيل 

حول املدن و�سكرا...

ال�شيدة زهرة قراب: )كالم غري وا�سح بخ�سو�س البناء 
فوق الأرا�سي الفالحية...(.

ال�شيد الوزير: اإذا �سمحت يل بالرد على مالحظتها.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: تف�سل.

فالحة  هناك  نحرتمها،  نحن  �سكرا؛  الوزير:  ال�شيد 
وفالحة، من ناحية الأرا�سي الفالحية ممنوع علينا منعا باتا، 
بل هو حمرم علينا ولي�س ممنوعا فقط، اأننا من�س الأ�سجار، اأو 
املحيط  اأرا�سي احلبوب داخل  اأما  امل�سقية،  الأرا�سي  من�س 
العمراين للعا�سمة فاأعتقد اأن هذه جتاوزتها الأحداث، هذه 
الطبيعي  التو�سع  يف  تدخل  للحبوب  املخ�س�سة  الأرا�سي 
اآتيكم ب�سور  اأن  للمدن، ومردوديتها �سئيلة جدا، واأ�ستطيع 
 ،)EAE) ،)EAL) اإطار  لكل الأرا�سي التي ا�ستلمناها يف 
كلها كانت بورا، لي�س فيها اإّل ال�سوك، ل حرث فيها ول زرع 

ولل�سرورة اأحكام، و�سكرا.

يريد  هل  الوزير؛  ملعايل  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 

ال�سيد كرومي التعقيب على جواب ال�سيد الوزير؟

ال�شيد �شليمان كرومي: يف احلقيقة، اأ�سكر معايل الوزير 
�سنلتقي  احلقيقة  ويف  به،  ماجاء  كل  وعلى  ال�سراحة  على 

معه يف فر�س اأخرى، وبدون اإطالة، �سكرا �سيدي الوزير.

اأخذ  الوزير  يريد  هل  �سكرا؛  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
الكلمة من جديد؟

ال�شيد الوزير: ل، و�سكرا.

قطاع  اإىل  الآن  ننتقل  �سكرا؛  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
الت�سال والكلمة لل�سيد بوزيد بدعيدة، فليتف�سل.

الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم  بدعيدة:  بوزيد  ال�شيد 
وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني.

ال�سيد رئي�س اجلل�سة،
ال�سادة معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�ساء املجل�س املوقر،
ممثلو الأ�سرة الإعالمية،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�سوؤال �سفوي موجه ملعايل وزير الت�سال.
منه  وخا�سة  الد�ستور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 
املادتني 68 و71 من القانون الع�سوي رقم 99-02، املوؤرخ 
ال�سعبي  املجل�س  تنظيم  يحّدد  الذي   1999 مار�س   08 يف 
الوطني، وجمل�س الأمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية 
معاليكم  على  اأطرح  اأن  ي�سرفني  احلكومة؛  وبني  بينهما 

ال�سوؤال التايل:
اإن الإذاعات املحلية اأو الولئية، وهي اليوم تغطي تقريبا 
اإعالم  يف  كبري  بقدر  �ساهمت  قد  الوطن،  وليات  جميع 
اجتماعية،  تغيريات  من  حوله  يجري  مبا  اجلزائري  املواطن 

اقت�سادية و�سيا�سية وزادت يف ح�ّسه املدين والوطني.
�سوؤايل لل�سيد معايل الوزير،

با�سم  ر�سمية  ناطقة  اإىل  اليوم  حتولت  الإذاعات  هذه  اإن 
ال�سلطات املحلية الولئية، واأ�سبح املواطن ل ي�سمع منها �سوى 
واأن  يرام  ما  ت�سري على  الولية  الأمور على م�ستوى  اأن كل 
امل�ساريع يف وقتها واأن ال�سغل متوفر، واأن ال�سلطات الولئية 
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ت�سهر على  توفري الرفاهية املطلوبة للمواطنني، غري اأن احلقيقة 
والواقع عك�س ذلك، وهذا ما �ساهم يف تعكري الأجواء بني 
على  �ساخطني  املواطنني  وجعل  واملواطن  العمومية  الإدارة 
هذه املعلومات غري احلقيقية التي تعلن من طرف ال�سلطات 
ال�سباب  اأمام  فتحها  ميكن  فهل  الإذاعات،  هذه  طريق  عن 
التهمي�س  عن  والتحدث  احلقائق  لقول  الوليات  ومواطني 
واحلقرة؟ وكذلك عن البريوقراطية وتعطيل امل�ساريع وف�سح 

ادعاءات بع�س امل�سوؤولني على م�ستوى الوليات؟
تقبلوا ـ معايل الوزير ـ فائق الحرتام والتقدير.

بدعيدة؛  بوزيد  لل�سيد  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
والكلمة الآن لل�سيد وزير الت�سال، فليتف�سل م�سكورا.

ال�شيد وزير الت�شال:
ال�سيد رئي�س اجلل�سة،

ال�سادة الوزراء،
ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة املحرتمون،

ال�سيد بوزيد بدعيدة، ع�سو  جمل�س الأمة.
�سيدي رئي�س اجلل�سة،

اأن  اأود  اإيل،  املوجه  ال�سفوي  ال�سوؤال  الإجابة على  قبل 
بال�سكر اجلزيل على  املوقر  اأع�ساء املجل�س  اإىل كافة  اأتوجه 
العناية التي تولونها لقطاع الإعالم وحر�سكم الدائم على 
لتح�سني  وهذا  املختلفة،  الإعالمية  اأجهزتنا  بعمل  الرتقاء 
اأدائها يف ال�ستجابة لن�سغالت وتطلعات املواطنني، خا�سة 

ما تعلق منها بق�سايا التنمية امل�ستدامة.
�سيداتي، �سادتي،

من  املحلية،  الإذاعية  املحطات  وبخا�سة  الإذاعات  اإن 
اأكرث الأجهزة الإعالمية تاأثريا يف املجتمع، فهي يف احلقيقة 
و�سيلة للم�ساركة يف تفاعل الت�سال الجتماعي من خالل 
معاجلتها للم�سائل الجتماعية: كالتعليم وال�سحة وال�سغل 
على  احلفاظ  عملية  يف  اأ�سا�سية  اأداة  اأنها  كما  وال�سكن، 
منطقة  لكل  وال�سياحية  واحل�سارية  الثقافية  اخل�سو�سيات 

من مناطق وطننا ال�سا�سع.
�سيداتي، �سادتي،

ل يفوتني هنا اأن اأتطرق اإىل الدور الأ�سا�سي واملحوري 
والتثقيف  التوعية  املحلية يف عملية  الإذاعات  تلعبه  الذي 
املناطق  يف  خا�سة  وامل�ستدامة،  ال�ساملة  والتنمية  والرتفيه 

لل�سلطات  اإ�سماع �سوتهم  اإىل  �سكانها  التي يحتاج  النائية، 
بحق  تعد  الإذاعة  فاإن  وبالتايل  عنهم،  العزلة  لفك  املحلية 

همزة و�سل و�سريك دون منازع بني املواطن والإدارة.
اأعود اإىل �سوؤال ال�سيد بوزيد بدعيدة،  امل�سكور، والذي 
با�سم  ناطق  اإىل  حتولت  قد  املحلية  الإذاعات  اأن  يعترب 

ال�سلطات املحلية!
�سيدي،

هل تعترب مرافقة �سحفيي الإذاعة لوايل الولية واملدراء 
امل�ساريع  بع�س  لتفقد  امليدانية،  خرجاتهم  يف  التنفيذيني 
القطاعية ونقل بع�س الأرقام على اأفواههم عمال غري مهني 

وت�سرتا على امل�سوؤولني املحليني؟
�سيداتي، �سادتي،

اإن دور الإذاعة يكمن يف نقل الراأي والراأي الآخر، وهنا 
باأن ال�سبكات الرباجمية لكل الإذاعات  لبد من التذكري 
ا�ست�سافة  فيها  يتم  تفاعلية،  ح�س�س  على  حتتوي  املحلية 
امل�سوؤولني املحليني لالإجابة عن الن�سغالت التي يطرحها 
وت�ست�سيف  املبا�سر  على  تبث  برامج  وهناك  امل�ستمعون، 
املدراء  اأحد  اأو  عنه  ينوب  من  اأو  للولية  الأول  امل�سوؤول 
اجلمعيات  اأع�ساء  اأو  املحليني،  املنتخبني  اأو  التنفيذيني، 
الفاعلة، وي�سارك فيها ممثلو املجتمع املدين واحلركة اجلمعوية 
بامل�ساكل  عالقة  له  ما  كل  بالنقا�س  وتتناول  وال�سبانية 
وال�سكن  كالبطالة  املواطنون:  منها  يعاين  التي  وال�سعاب 

وال�سحة والتعليم والنقل.
املحلية  لالإذاعات  الرباجمية  ال�سبكة  ت�ستمل  كما 
من  بلدية  كل  يف  املحلية  التنمية  بواقع  تعنى  برامج  على 
بلديات الولية، ويتم فيها اإعطاء الكلمة ل�سكان البلديات، 
للتعبري عن ان�سغالتهم وهمومهم، يتم نقلها اإىل امل�سوؤولني 

واملنتخبني املحليني.
الرباجمية  ال�سبكات  كل  يف  جند  اأننا  اإىل  اأي�سا  واأ�سري 
اليومية  بالن�سغالت  تعنى  ف�ساءات  املحلية  لالإذاعات 
اإيجاد  لل�سباب وتتطرق للم�ساكل التي يعاين منها وكيفية 

احللول املنا�سبة.
�سيدي،

هذا هو ـ كما قلت يف البداية ـ دور الإذاعات املحلية، 
كهمزة و�سل بني الإدارة، املواطن، املنتخب،  �سكرا �سيدي.
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يرغب  الوزير؛ هل  ملعايل  �سكرا  ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: 
ال�سيد بوزيد بدعيدة  يف التعقيب؟

اجلل�سة؛  رئي�س  �سيدي  �سكرا  بدعيدة:  بوزيد  ال�شيد 
واأ�سكر ال�سيد وزير الت�سال على هذه الإجابة امل�ستفي�سة، 
واأنا اأي�سا اأوؤكد على اأن الإذاعات املحلية اجلهوية تعترب همزة 
و�سل بني املواطن وال�سلطات، �سواء على امل�ستوى املحلي 

اأو على امل�ستوى الوطني.
هذه  يف  وفورية  ملمو�سة  تدابري  اإقرار  علينا  يجب  كما 
قد   ال�سوؤال  هذا  اأن  الوزير  معايل  ال�سيد  واأعلم  املرحلة، 
يعني  املا�سي،  ماي  �سهر  منذ  الت�سال  لوزير  موجها  كان 
اأ�سهر، لكن يجب تر�سيم بدقة  اأكرث من �سبعة  منذ حوايل 
املقدمة من طرف هذه  العمومية  اأمناط اخلدمة  اآليات تغيري 
الإذاعات، واإ�سفاء طابع النوعية عليها وحتريرها من الو�ساية، 
وجعلها يف خدمة املواطن وامل�ساهمة يف ا�سرتاتيجية حت�سني 
احلالية،  احلكومة  اأولويات  تت�سدر  التي  العمومية  اخلدمة 
والتكفل  املعقدة،  الإدارية  الإجراءات  حتقيق  يف  وت�ساهم 
تعيق  التي  ان�سغالتهم  وتبليغ  املواطنني  ب�سكاوي  الفعلي 
با�ستحداث  املنا�سبة  بهذه  كذلك  وننوه  املواطن؛  خدمة 
العمومية،  اخلدمة  باإ�سالح  مكلفة  جديدة،  وزارية  حقيبة 
نية  وجود  عن  يعرب  الذي  الأخري  احلكومي  التعديل  يف 
حقيقية لل�سلطات، يف حتديد اخلدمة العمومية وتغيري اأمناط 
للمواطن، خا�سة  اليومية  احلياة  لت�سهيل  و�سريها،  تنظيمها 
من  منتظر  وماهو  الإعالمية،  التعددية  على  مقبلون  ونحن 
هذه القنوات والإذاعات العمومية هو اإر�ساء املواطن ونقل 

الوقائع واحلقائق كما هي يف امليدان.
تعاىل  اهلل  ورحمة  عليكم  وال�سالم  الوزير،  ملعايل  �سكرا 

وبركاته.

بدعيدة؛  بوزيد  لل�سيد  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
الكلمة جمددا ملعايل الوزير للرد على التعقيب.

اآخر،  تعليق  لدي  ليوجد  احلقيقة،  يف  الوزير:  ال�شيد 
وحقيقة  كبري،  دور  اجلهوية  لالإذاعات  باأنه  قلت  وكما  فقط 
الإفريقية  القارة  م�ستوى  على  الوحيد  البلد  ـ  رمبا  ـ  نحن 
وحتى  ل نقارن اأنف�سنا مع بلدان اأخرى، الذي يتوفر على 
48 اإذاعة حملية تعمل يف القطاع العمومي اأو يف اإطار اخلدمة 

العمومية، وهذا اأمر جد اإيجابي بالن�سبة للجزائر.
ونحن  تقريبا  �سنة   18 ومنذ  اأنه  جند  البث  يخ�س  فيما 
ن�ساء  لكل  العمل  ظروف  حت�سني  اأجل  من  اأول  نعمل، 
ورجال ال�سحافة باخل�سو�س على م�ستوى الإذاعات املحلية 
وكذلك حتديث و�سائل البث، وكما تعلمون تظهر يف كل عام 
تكنولوجيات جديدة، واحلمد هلل نحن يف القطاع ويف ميدان 
البث الإعالمي حققنا خطوات جد اإيجابية يف اإطار ع�سرنة 
اأ�ساطرك الراأي، اأخي العزيز، واأنا  اأنا  هذه التجهيزات، اإذن 
مع دعم الإذاعات املحلية كخدمة عمومية، ولهذه الأخرية 
�سروط، الإذاعة والتلفزيون لي�سا بجريدة، اإذ اأن لكل و�سيلة 
يف  ونحن  ذلك،  على  �سن�سهر  اإذن  خ�سو�سياتها.  اإعالمية 
ال�ستماع اإىل مالحظات النواب واملواطنني، لتح�سني اأداء 
هذه الإذاعات التي جندهاـ  حقيقةـ  اأقرب اإىل املواطنني، واأنا 
اأ�سافر واأمر من  اأتتبع كثريا الإذاعة، فعندما  اإذ  واحد منهم 
مدينة اإىل اأخرى، األتقط واأ�ستمع باهتمام اإىل برامج خا�سة 
باملنطقة تطرح ان�سغالت املواطنني القاطنني فيها، ولهذا نعرب 
عن فخرنا ملا تو�سلنا اإليه يف البالد من تغطية على امل�ستوى 

اجلهوي واملحلي.
اأ�سكرك مرة اأخرى اأخي العزيز، واأ�سكر كل ال�سيدات 
وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة على �سهرهم وعلى حر�سهم 
اخلدمة  وباخل�سو�س  الإعالمي،  العمل  لرتقية  الدائم 
اإطار  والتلفزيون يف  الإذاعة  من  توؤديها كل  التي  العمومية 

امل�سلحة العامة، و�سكرا.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا ملعايل الوزير؛ ننتقل الآن 
بلخري،  كمال  لل�سيد  والكلمة  واملناجم  الطاقة  قطاع  اإىل 

فليتف�سل م�سكورا.

ال�شيد كمال بلخري: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�سالة 
و ال�سالم على اأ�سرف املر�سلني.

�سيدي رئي�س اجلل�سة املحرتم،
معايل الوزراء املحرتمون،

زميالتي، زمالئي الأفا�سل،
اأ�سرة الإعالم،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
�سوؤايل ال�سفوي موجه اإىل معايل وزير الطاقة واملناجم.

 68 واملادتني  الد�ستور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 
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 08 يف  املوؤرخ   ،02–99 رقم  الع�سوي  القانون  من  و71 
مار�س 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�سعبي الوطني 
بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما،  الأمة،  وجمل�س 
وزير  ال�سيد  اأطر ح على معايل  اأن  ي�سرفني  وبني احلكومة، 

الطاقة واملناجم ال�سوؤال ال�سفوي الآتي ن�سه:
ال�سيد الوزير،

من  ب�سكيكدة  املتواجد  البال�ستيكية  املواد  مركب  يعد 
وحداته  بع�س  بالذكر  واأخ�س  اإفريقيا،  يف  املركبات  اأكرب 
للبال�ستيك  اأولية  )Ethylène( وهي مادة  كوحدة الإيثيلني 
الوحدة  هذه  تقوم  حيث  طائلة،  باأموال  جتديدها  مت  التي 
)Ethane( وكذلك  الإيتان  غاز  من  كبرية  كمية  با�ستيعاب 
الوحدات  اأي�سا  ومنها  بالإيثيلني  »بوليماد«  �سركة  تزويد 
حتى  ومتول  املقطرة  واملياه  امل�سخة  املياه  اأي  الأولية، 
ال�سركات املجاورة باملياه، مثل �سركة التكرير للبرتول وهذه 
الوحدة التي مت جتديدها كذلك باأموال طائلة، كما مت اأي�سا 
طائلة  باأموال   )Chlore/Soude( �سود  الكلور  وحدة  جتديد 
اأخرى مثل وحدة  100 ٪، وكذلك وحدات  وهي ت�ستغل 
البوليتان، وعلى �سبيل الذكر مت �سراء مولد كهربائي يقدر 

مدينة باأكملها. اإنارة  ي�ستطيع  حيث  يورو،  مليون  بـ 6 
ال�سركات  اأكرب  تناف�س  اأن  ا�ستطاعت  ب�سركة  كيف 
العاملية وهي قادرة على العطاء اأكرث، ل�سيما بعد جتديد 90 ٪ 
من وحداتها اأن ت�سدر ب�ساأنها قرارات �ساعقة بالتوقف دون 

خربة اأو حتى جلنة معاينة لذلك؟
ولالإ�سارة، فاإن �سركة كورية »DAILIM« اأقرت يف تقريرها 

باأن هذا املركب ي�ستطيع العطاء اأكرث مما هو عليه الآن.
ال�سوؤال املطروح:

كيف ملثل �سركة وطنية كبرية باإمكاناتها وقادرة على املد 
والعطاء اأكرث، باأن تنزل عليها قرارات بالتوقف غري م�سوؤولة، 

اأي دون خربة اأو جلنة معاينة؟
تقبلوا مني، معايل الوزير، فائق عبارات التقدير والحرتام، 

و�سكرا.

بلخري؛  كمال  لل�سيد  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
والكلمة الآن ملعايل وزير الطاقة واملناجم، فليتف�سل.

ال�شيد وزير الطاقة واملناجم: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 
وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني.

ال�سيد رئي�س اجلل�سة،
ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة  الأفا�سل،

على  بلخري؛  كمال  الأمة،  جمل�س  ع�سو  لل�سيد  �سكرا 
املتواجد  البال�ستيكية  املواد  مركب  مب�سري  املتعلق  �سوؤاله 

ب�سكيكدة.
لإنتاج   1978 يف  املركب  هذا  ت�سغيل  مت  تعلمون،  كما 
تنتج  التي  الإيثيلني،  مادة  من  ال�سنة  يف  طن  األف   120
الوقت  ذلك  يف  بالفعل  وكان  الأ�سا�سية،  البرتوكيماويات 
مل  لكنه  اإفريقا،  يف  للبرتوكيماويات  املركبات  اأكرب  من 
يعد كذلك الآن ـ مع الأ�سف ال�سديد ـ بعد 35 �سنة من 

ال�ستغالل.
اليوم وحدة الإيثيلني هي متوقفة منذ �سهر مار�س 2010، 
نتيجة وقوع حادث يف املن�ساآت، تبلغ يف الوقت احلا�سر قدرة 
 10 بالتقريب  يعني  مليون طن  العامل  الإنتاج يف  وحدات 

مرات قدرة مركب �سكيكدة.
اأن  �سحيح  املركب،  تاأهيل  اإعادة  ملو�سوع  بالن�سبة 
ال�سريك الأجنبي اأبدى يف بداية الأمر راأيا موؤيدا، غري اأنه 
للموقع يف �سيف  له  زيارة  اآخر  اأكد يف  بحيث  موقفه،  غرّي 
على �سرورة اإزالة الوحدة القائمة كلية وا�ستخدام   ،2013
الأر�سية لإجناز م�سروع جديد للبرتوكيماويات يف �سكيكدة 
بحجم عاملي، وهذا لتجنب التاأثريات الوخيمة من الناحية 

القت�سادية والأمنية والبيئية.
لالإ�سارة، تبني الإح�سائيات مدى اخل�سارة امل�سجلة من 
قبل ال�سركة، خا�سة بالن�سبة لوحدة اإنتاج الإيثيلني التي مل 

ت�سل ن�سبة قدراته ال�ستخدامية اإىل 40 ٪ .
املقطرة،  املياه  اإنتاج  يف  امل�ستخدمة  للمعدات  بالن�سبة 
قرار  فاإن  الكلور�سود،  وحدة  وجتديد  الكهربائي،  كاملولد 
�سرع يف  التي  الدرا�سات  نتائج  �سيتخذ، على �سوء  اإزالتها 

اإعدادها موؤخرا، يف اإطار امل�سروع اجلديد.
فيما يتعلق باأداء وحدة الكلور �سود، فتبني الإح�سائيات 
لهذه  املركبة  للقدرة  املنخف�س  ال�ستخدام  معدل  بو�سوح 

الوحدة الذي مل يتجاوز 30 ٪.
 )PEBD( كما اأن وحدة البويل اإيثيلني منخف�س الكثافة
املتوقفة منذ عام 2006، لأ�سباب اقت�سادية ولأمن الأمالك 
املنخف�سة  لطاقتها  نظرا  ا�سرتجاعها،  ميكن  ل  والأ�سخا�س، 
)48 األف طن يف ال�سنة( وحلالة التقادم الكبرية التي حلقت 

بها.
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تثمني  على  جمربة  �سوناطراك  فاإن  اأخرى،  جهة  من 
خم�سة )05( ماليني طن يف ال�سنة من مادة النفط املنتجة 
يف �سكيكدة، من خالل اإجناز مركب جديد للبرتوكيماويات 

من احلجم العاملي، بكفاءة عالية وبقيمة م�سافة اأكرب للبلد.
املنتجات  خمتلف  اإنتاج  اإجمايل  �سجل  فقد  لالإ�سارة، 

خالل الفرتة مابني 2000 ـ 2012 ما يفوق 37 ٪.
وعليه، فالنتائج املالية ملركب املواد البال�ستيكية ب�سكيكدة، 
الناحية  فمن  ال�سنني،  لع�سرات  م�ستمر  عجز  يف  هي 
القت�سادية، ارتفعت ب�سكل ملحوظ تكاليف الإنتاج، ب�سبب 
ازدياد تكاليف ال�سيانة التي اأ�سبحت حمال كبريا ل يطاق، 
وا�سترياد   ،2010 مار�س  الإيثيلني يف  وحدة  توقف  اأن  كما 
امل�سجل  العجز  �ساعف  الوحدات،  ل�سيانة  الإيثيلني  مادة 

واأثر �سلبا على هوام�س التكاليف املتغرية.
�سيدي رئي�س اجلل�سة،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة الأفا�سل،
تعتزم �سوناطراك اإجناز مركب كبري للبرتوكيماويات بكل 
الذي  احلايل  للمركب  بديال  �سيكون  العاملية،  املوا�سفات 

تقرر اإغالقه نهائيا وتهدميه لالأ�سباب التي ذكرتها �سابقا.
خالل مرحلة اإجناز امل�سروع اجلديد، التي �ستدوم من 4 
مبا�سر  عمل  من�سب  األف  اإىل 5 �سنوات، �سيتم توفري 20 
ال�ستغالل،  مرحلة  خالل  اآخر  من�سب  اآلف   4 وحوايل 
دون احت�ساب الوظائف غري املبا�سرة الناجمة عن الن�ساطات 

الالحقة.
و ينتظر من هذا امل�سروع ال�سخم الذي يعد من امل�ساريع 
ال�سناعة  نوعية يف جمال  قفزة  اأن يحدث  العامل  املهمة يف 
البرتوكيماوية يف اجلزائر،  كما �سيمّكن امل�سروع من ت�سنيع 
يف  ت�ستعمل  التي  تلك  غرار  على  بالدنا،  ت�ستوردها  مواد 
ال�سبغة،  اأو  ال�سيدلنية  املنتجات  وبع�س  الورق  �سناعة 
امل�ستويني  على  اإيجابية  انعكا�سات  له  �سيكون  بحيث 

القت�سادي والجتماعي.
بالن�سبة لعمال مركب املواد البال�ستيكية احلايل، ف�سيتم 
توزيعهم على وحدات �سوناطراك و�سوف حتفظ لكل عامل 

مكا�سبه وحقوقه، اأ�سكركم وال�سالم عليكم.

يرغب  الوزير؛ هل  ملعايل  �سكرا  ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: 
ال�سيد كمال بلخري يف التعقيب؟

اجلل�سة؛  رئي�س  �سيدي  �سكرا  بلخري:  كمال  ال�شيد 
و�سكرا ملعايل الوزير على الإجابة الوا�سحة، وهذا ال�سوؤال 
كان من اأجل النقابة، اأظن اأنهم قد را�سلوك، لهذا ال�سوؤال، 
اإي�ساله  لقد تدخلت الآن بهذا ال�سوؤال ال�سفوي من اأجل 
بع�سا،  بع�سهم  النا�س  يغالط  ل  ولكي  العمال  م�سامع  اإىل 
وترا�سل  تكتب  النقابة  لأن  املو�سوع،  جيدا  يفهموا  ولكي 
هذا  �سوؤايل  ووجهت  تدخلت  فقد  اأنا  اأما  معني،  ب�سكل 
الآن  يتابعونني  العمال  اأن  واأعتقد  الوزير  ال�سيد  اإىل معايل 
وي�ستمعون لالإجابة، نتمنى التوفيق لهذا املعمل الكبري ـ اإن 
�ساء اهلل ـ الذي �سوف يوفر 20.000 من�سب عمل والذي 
�سيعمل على احلد من ن�سبة البطالة، كما نتمنى لكم النجاح 

يف مهامكم، و�سكرا.

ملعايل  جمددا  الكلمة  �سكرا؛  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
الوزير، بل اأظنه قد اكتفى مبا قاله قبل قليل؛ اإذن نبقى يف 
نف�س القطاع، واأحيل الكلمة الآن اإىل ال�سيد حممود زيدان، 

نيابة عن زميله ال�سيد جمال قيقان، فليتف�سل.

ال�شيد حممود زيدان (نيابة عن ال�شيد جمال قيقان(:
ب�سم اهلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اللـه.

ال�سيد رئي�س اجلل�سة،
ال�سادة الوزراء،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة،
اأ�سرة الإعالم وال�سحافة،

احل�سور الكرمي،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

الطاقة  وزير  معايل  ال�سيد  اإىل  موجه  �سفوي  �سوؤال 
واملناجم.

 68 واملادتني  الد�ستور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 
 08 يف  املوؤرخ   ،02 – 99 رقم  الع�سوي  القانون  من  و71 
مار�س 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�سعبي الوطني، 
بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما،  الأمة،  وجمل�س 

وبني احلكومة، اأتقدم بال�سوؤال الآتي ن�سه:
م�ستمر،  تزايد  يف  اجلزائر  يف  الطاقة  ا�ستهالك  ن�سبة  اإن 
وهذا راجع اإىل اأ�سباب عدة منها: النمو القت�سادي الذي 
الدميغرايف  النمو  وكذلك  احلايل  الوقت  يف  بالدنا  تعرفه 

ال�سريع.
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حيث ك�سف بع�س اخلرباء، اأن ن�سبة ا�ستهالك الطاقة يف 
اجلزائر قد ت�سل اإىل حوايل 36 األف ميغاواط �سنة 2030، 

بدل من 12 األف ميغاواط يف الوقت الراهن.
ونظرا لهذه الأ�سباب والعوامل، يتحتم علينا التفكري يف 
اآليات علمية جديدة لقت�ساد الطاقة وتر�سيد ال�ستهالك، مع 
حتمية التوجه نحو الطاقة املتجددة حلماية الرثوات الطبيعية.

معايل الوزير،
من  امل�سطرة،  احلكومية  والربامج  الإجراءات  هي  ما 
اأجل و�سع قاعدة علمية وتكنولوجية متينة، لتطوير ميدان 
الطاقة املتجددة بكل م�سادرها، وهذا من اأجل تنويع م�سادر 
اإىل  بالإ�سافة  ال�ستخراج،  تكاليف  من  والتقليل  الإنتاج 

دورها امل�ستقبلي كعن�سر اأ�سا�سي يف حماية البيئة؟
تقبلوا – معايل الوزير – فائق الحرتام والتقدير، و�سكرا.

زيدان؛  حممود  لل�سيد  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
والكلمة الآن ملعايل وزير الطاقة واملناجم، فليتف�سل م�سكورا.

ال�شيد وزير الطاقة واملناجم: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 
وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني.

�سيدي رئي�س اجلل�سة،
ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة الأفا�سل.

بن�ساطات  اهتمامه  على  قيقان  جمال  لل�سيد  �سكرا 
القطاع وعلى �سوؤاله املتعلق بالربامج احلكومية امل�سطرة من 

اأجل و�سع ا�سرتاتيجية لتطوير الطاقات املتجددة.
الأمة  جمل�س  ع�سو  ال�سيد  ان�سغالت  عن  ولالإجابة 
باإطالق  با�سرت  اجلزائر  باأن  اأخربكم  اأن  ي�سعدين  املحرتم، 
برنامج طموح، لتطوير الطاقات املتجددة والفعالية الطاقوية 
واأخربكم   ،2011 فيفري  يف  احلكومة  عليه  �سادقت  الذي 
حمطة   20 حوايل  اإجناز  على  اتفقنا  قد  �سباحا،  اليوم  باأننا 
للطاقة ال�سم�سية يف البالد قبل �سيف 2014، وت�ستند روؤية 
تثمني  حول  تتمحور  ا�سرتاتيجية،  على  اجلزائرية  احلكومة 
املوارد التي ل تن�سب، مثل املوارد ال�سم�سية وا�ستعمالها، 

لتوزيع م�سادر الطاقة وهذا لإعداد جزائر الغد.
اإىل  املتجددة،  الطاقات  لتطوير  الوطني  الربنامج  يهدف 
 10 ـ  رمبا  ـ  منها   ،2030 باآفاق  ميغاواط  األف   22 تركيب 
اآلف ميغاواط موجهة للت�سدير، اإذا توفرت الظروف لذلك 

يف الأ�سواق الأوروبية.

 60 اإجناز  اإىل   ،2020 يهدف الربنامج من الآن اإىل غاية 
حمطة �سم�سية، وكما قلت لك من الآن واإىل غاية �سيف 
2014 �سيتم اإجناز 20 حمطة للطاقة ال�سم�سية، لدينا واحدة 
يف حا�سي الرمل اأجنزت �سنة 2011 وهي مزدوجة بني الغاز 
واأجنزت كذلك حمطة �سغرية  ال�سم�سية،  الطبيعي والطاقة 
يف ولية غرداية، هذا كله يجعلنا نرى جميع التكنولوجيات 
يف ميدان الطاقة ال�سم�سية ويهدف الربنامجـ  كما قلتـ  من 
�سم�سية  60 حمطة  اإجناز حوايل  اإىل   2020 غاية  واإىل  الآن 
كهرو�سوئية و�سم�سية حرارية ومزارع لطاقة الرياح وحمطات 

خمتلطة.
يف  حمطة  اإجناز  طريق  يف  نحن  الرياح  طاقة  يخ�س  فيما 
اأدرار بـ 10 مقاواط، رمبا �ستنتهي الأ�سغال بها قبل اآخر هذه 

ال�سنة.
املتزايد  الوطنية  ال�سوق  بتلبية احتياجات  كما �سي�سمح 
من الكهرباء وباحلفاظ على مواردنا من املحروقات وبتوفري 
غري  اأو  مبا�سر  �سغل  من�سب   100.000 من  اأكرث  حوايل 
الربنامج  هذا  تنفيذ  اأن  العلم  مع  2030؛  غاية  اإىل  مبا�سر 
ال�سراكة وكذا  اإىل  بالإ�سافة  للدولة،  فعالة  م�ساركة  يتطلب 

التحفيزات اجلبائية.
ـ  لذلك  �سروري  اأمر  وهو  ـ  الربنامج  هذا  وي�ساحب 

خمطط لرت�سيد ا�ستهالك الطاقة.
�سيدي رئي�س اجلل�سة،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة الأفا�سل،
اأود اأن اأوؤكد باأن تنفيذ الربنامج الوطني للطاقات املتجددة 
ا�ستخدام  اإىل  اأ�سا�سا  يهدف  الطاقة،  ا�ستعمال  وتر�سيد 
و�سائل الإجناز الوطنية، بدءا من هند�سة امل�ساريع اإىل ت�سنيع 
من  قدر  اأق�سى  بهدف حتقيق  بال�ستغالل،  مرورا  املعدات 
امل�ساركة  على  اأي�سا  يعتمد  اأنه  كما  ال�سناعي،  التكامل 

الن�سيطة لو�سائل البحث العلمي الوطنية.
كهرو  �سم�سية  حمطات  اإجناز  باأن  التذكري،  يجب  كما 
خزينة  من  �سخمة  مبالغ  يتطلب   ، فولتايك  ـ  فوتو  �سوئية 
الدولة، نظرا لتكلفته الباهظة، ولعلمكم فاإن الطاقة ال�سم�سية 
ل تتاأتى جمانا، بل هي مكلفة جدا، فلكل 01 ميغاواط من 
ماليني   5 اإىل   2.5 مابني  تكلفته  تقدر  ال�سم�سية  الطاقة 
و800.000   600.000 مابني  يبلغ  بينما  للميغاواط،  دولر 
التوليد  ملحطات  بالن�سبة  مركبة  ميغاواط   1 لكل  دولر 
4 مرات  اأو  الكال�سيكية، معناه، يجب اأن ننفق اأكرث من 3 
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ما اأنفق يف املحطات الكال�سيكية، خا�سة ملا ن�ستعمل الطاقة 
ال�سم�سية؛ �سكرا وال�سالم عليكم.

ال�سيد  الوزير؛  ملعايل  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
حممود زيدان، هل لديكم تعقيب؟

ال�شيد حممود زيدان (نيابة عن ال�شيد جمال قيقان(:
على  الوزير  معايل  ن�سكر  اجلل�سة؛  رئي�س  �سيدي  �سكرا 
ال�سيد  ـ  فيه  ومما ل�سك  الن�سغال،  هذا  على  املف�سل  رده 
معايل الوزير ـ اأن لكم خربة وحنكة يف هذا املجال، جتعلكم 
الآفاق  اإىل  والو�سول  املرجوة  الأهداف  جميع  حتققون 
الع�سب  لأنها هي  الطاقة،  امل�ستقبلية يف جمال  والتطلعات 
وكما  منه،  ال�سناعي  خا�سة  الوطني،  لالقت�ساد  املحرك 
تعلمون ـ معايل الوزير ـ اأن جميع ال�سراعات يف العامل اأو 
اأغلبها هو من اأجل ال�ستحواذ على الطاقة، فبالدنا ـ �سيدي 
عنا�سر  جميع  على  حتتوي  ـ  اجلل�سة  رئي�س  �سيدي  الوزير، 
الطاقة، فلنعمل على حتقيق جميع الأهداف امل�سطرة، حتى 
نق�سي على العجز امللحوظ، وهذا بف�سل اللجوء اإىل الطاقة 

املتجددة، و�سكرا.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا لل�سيد حممود زيدان؛ هل 
يريد ال�سيد الوزير اأخذ الكلمة للرد على التعقيب؟

ال�شيد الوزير: �سكرا لل�سيد رئي�س اجلل�سة؛ يف امل�ستقبل، 
ومن اأجل تغطية احتياجات الطاقة يف البالد يجب اأن جنند 
جميع م�سادر الطاقة، ومنها: املحروقات ورمبا الفحم كذلك 
وكل  لذلك،  اأنف�سنا  حت�سري  ب�سدد  فنحن  النووية  والطاقة 
هذه الطاقات املتجددة هي من بني م�سادر الطاقة امل�سطرة 
حاليا والتي نحن ن�ستغل بها يف هذا امليدان و�سكرا �سيدي 

رئي�س اجلل�سة.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا ملعايل الوزير؛ وبهذا نكون 
قد و�سلنا اإىل نهاية اأ�سغالنا يف هذه اجلل�سة، �سكرا للجميع 

وبارك اهلل فيكم، واجلل�سة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة عند منت�شف النهار متاما
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الرحيم  الرحمـن  اهلل  ب�سم  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني؛ اجلل�سة مفتوحة.

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
وم�ساعديهم؛  احلكومة  اأع�ساء  بال�سادة  الرتحيب  بعد 
يقت�سي جدول اأعمال جل�ستنا هذه، طرح عدد من الأ�سئلة 
بقطاعات  تتعلق  الأمة،  جمل�س  اأع�ساء  بها  تقدم  ال�سفوية 
وزارية خمتلفة، وال�ستماع اإىل اأجوبة اأع�ساء احلكومة عليها.
اإذن، عمال باأحكام املادة 134 من الد�ستور، واملواد 68، 
69، 70 و71 من القانون الع�سوي رقم 99-02، الذي يحدد 
تنظيم املجل�س ال�سعبي الوطني، وجمل�س الأمة، وعملهما، 
 76 واملادة  بينهما وبني احلكومة،  الوظيفية  العالقات  وكذا 
من النظام الداخلي ملجل�س الأمة، ن�سرع يف ال�ستماع اإىل 
الردود عليها من طرف  ال�سفوية املربجمة وكذلك  الأ�سئلة 

اأع�ساء احلكومة.
لطرح  قيقان،  جمال  ال�سيد  اإىل  الكلمة  اأحيل  بداية، 

�سوؤاله ال�سفوي املتعلق بقطاع العدالة، فليتف�سل م�سكورا.

الرحيم   الرحمـن  اللـه  ب�سم  قيقان:  جمال  ال�شيد 
وال�سالة وال�سالم على نبيه الكرمي.

ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،
ال�سادة معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�ساء املجل�س،
اأ�سرة الإعالم،

ال�سالم عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.
العدل،  وزير  معايل  ال�سيد  اإىل  موجه  ال�سفوي  �سوؤايل 

حافظ الأختام.
جانفي  يف  حرر  جدا،  قدمي  ال�سوؤال  هذا  فاإن  ولالإ�سارة 
يف  املوجودة  فالأرقام  وبالتايل  �سنة،  عليه  مرت  اأي   2012
هذا ال�سوؤال خا�سة ب�سنة 2012، واتخذت يف م�سمون هذا 
ال�سوؤال عدة اإجراءات خا�سة بقانون العقوبات وقد نوق�ست 
يف املجل�س ال�سعبي الوطني يف الأ�سبوع املا�سي، ومع ذلك 

�ساأتطرق اإىل ال�سوؤال وهذا ن�سه:
حميطه،  داخل  الأمان  يعي�س  اجلزائري  الطفل  يعد  مل 
يجدوا  مل  الذين  لالأولياء  كابو�س  اإىل  حتول  واملدر�سة  فال�سارع 
�سوى ا�سطحاب فلذات اأكبدهم اإىل اأي مكان يذهبون اإليه، غري 
اأن املجرمني ينتهزون اأية فر�سة تتاح لهم ل�سطياد براءة الأطفال.
ماأ�ساوية  حوادث   2012 �سنة  بالدنا  �سهدت  حيث 
 15 الأمن  م�سالح  ف�سجلت  الأطفال،  اختطاف  حلالت 

حم�شر اجلل�شة العلنية احلادية ع�شرة
املنعقدة يوم الإثنني 05 �شفر 1435

املوافق 09 دي�شمرب 2013

الرئا�شة:  ال�سيد حممد نوا�سر، نائب رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة:
- ال�سيد وزير العدل، حافظ الأختام؛  

- ال�سيد وزير التنمية ال�سناعية وترقية ال�ستثمار؛  
- ال�سيد وزير الرتبية الوطنية.  

 
اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة التا�شعة
والدقيقة اخلام�شة واخلم�شني �شباحا
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اأعمارهم ما بني �سنتني  حالة اختطاف �سهريا لأطفال تبلغ 
بني  ما  خمتطف  طفل   500 من  واأكرث  �سنوات،   10 اإىل 
2010 - 2012 اأغلبهم تعر�سوا لالعتداء اجلن�سي اأو القتل 

اأو �سرقة الأع�ساء.
معايل الوزير،

األ تفكرون يف اعتماد قانون حماية الطفل، مع العلم اأن 
�سنة  منذ  طاولة احلكومة  القانون موجود على  م�سروع هذا 

2005؟
وهل من اإجراءات ردعية �سد هوؤلء املجرمني: كحكم 
الإعدام مثال حتى نتخل�س من هذا الكابو�س املروع ومن 

هاته الظاهرة الغريبة على املجتمع اجلزائري؟
والحرتام  التقدير  فائق   - الوزير  معايل   - مني  تقبلوا 

و�سكرا.

قيقان؛  جمال  لل�سيد  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
الكلمة لل�سيد وزير العدل، حافظ الأختام لتقدمي اجلواب، 

فليتف�سل م�سكورا.

ال�شيد وزير العدل، حافظ الأختام: ب�سم اللـه الرحمن 
الرحيم وال�سالة وال�سالم على ر�سوله الكرمي.

ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،
ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة املحرتمون،

اأ�سرة الإعالم،
اإ�سمحوا يل يف البداية اأن اأتوجه بال�سكر اجلزيل لل�سيد 
والذي  هذا  �سوؤاله  الأمة على  قيقان، ع�سو جمل�س  جمال 
بالفعل يعك�س ان�سغال كل املجتمع، باعتبار اأن الأمر يتعلق 
يهدد  بالفعل  هو  يهددهم  خطر  اأي  واأن  اأكبادنا  بفلذات 

ا�ستقرار الأ�سر ويخلق لديها الإح�سا�س بانعدام الأمن.
على  العتـداء  اأن  لكـم  اأوؤكـد  الراأي،  اأ�ساطركم  واإذ 
طفـل واحد من اأبنائنا باأية �سورة كانت اأو �سكل كان، هو 
فعل �ساذ ومقيت ت�ستنكره ال�سمائر وتبغ�سه النفو�س وحترمه 

ال�سرائع ويجرمه القانون.
قانونية  اأحكام  على  تتوفر  الوطنية  الت�سريعية  واملنظومة 
ملواجهة هذه الظاهرة، وق�سد التحكم فيها اأكرث، فاإنها الآن 

اأي - املنظومة الوطنية الت�سريعية - حمل تعديل.
ويف  املجال  هذا  يف  الت�سريعية  املنظومة  لهذه  وتدعيما 
املجال على  فاإن اجلزائر �سادقت يف هذا  اأخرى؛  جمالت 

وامليثاق   ،1989 ل�سنة  الطفل  حلقوق  الدولية  التفاقية 
مع  ومتا�سيا   ،1990 ل�سنة  ورفاهيته  الطفل  الإفريقي حلقوق 
ذلك مت اإعداد م�سروع قانون حلماية الطفل هو حاليا حمل 
م�ساورات مو�سعة وتفكري معمق، تنفيذا لتوجيهات فخامة 
ال�سيد رئي�س اجلمهورية الذي يويل اهتماما بالغا لهذه الفئة 
عدة  يف  اأكد  قد   - تعلمون  وكما   - حيث  جمتمعنا،  من 
منا�سبات على �سرورة توفري كل ال�سروط التي تفتح الآفاق 
�سياغة  واإن  عبقريتهم،  لتفتق  املالئم  اجلو  وتخلق  لأبنائنا 
النتهاء  و�سك  على  هي  الطفل،  حماية  قانون  م�سروع 
على م�ستوى وزارة العدل، مع كل ال�سركاء الذين يهمهم 

املو�سوع، ومن اأهم حماور م�سروع هذا القانون:
- تكفل الدولة بحماية الطفل من كافة اأ�سكال ال�سرر 
اأو الإهمال اأو العنف اأو �سوء املعاملة اأو ال�ستغالل اأو الإ�ساءة 

املعنوية البدنية اأو اجلن�سية.
- من املحاور اأي�سا التي �سيت�سمنها م�سروع هذا القانون، 
الطفل  حلماية  املوؤ�س�ساتي  الإطار  تعزيز  الطفل،  حماية  اأي 
اجتماعيا واقت�ساديا، خا�سة على امل�ستوى املحلي، اإذ يتطرق 
القانون اإىل بع�س اجلوانب املتعلقة بالهيئات على امل�ستوى 

املحلي حلماية الطفل.
خمتلف  ر�سد  تتوىل  للطفولة،  وطنية  هيئة  اإحداث   -
النتهاكات حلقوق الطفل وحتديد طرق معاجلتها والت�سدي 

لها.
- و�سع اإطار قانوين موحد حلماية الطفل ق�سائيا، ول�سيما 

الطفولة املعر�سة خلطر معنوي والأطفال �سحايا اجلرمية.
ب�سدد  الآن  الذي نحن  القانون وطبعا  فل�سفة هذا  ومن 
حت�سريه علىم�ستوى وزارة العدل - وكما اأ�سرت - فاإنه كان 
م�سروعا �سابقا والآن نحن ب�سدد اإعادة �سياغته، فل�سفته هي 
حماية  بالوقاية،   يتعلق  ما  وكل  اأكرث  الوقاية  على  الرتكيز 

للطفولة والطفل.
املتعلق  �سوؤالكم،  من  الثاين  ال�سق  بخ�سو�س  اأما 
اجلرمية،  هذه  مرتكبي  �سد  املتخذة  الردعية  بالإجراءات 
ال�سيد ع�سو جمل�س  اأ�سرمت  اأنه - وكما  اإىل  فتجدر الإ�سارة 
اأيام  منذ خم�سة  اأنه  املقدمة  يف  ذلك  اإىل   - املحرتم  الأمة 
اأمام  العقوبات  قانون  يعدل  قانون  م�سروع  عر�س  مت  فقط، 
الن�سغال  بهذا  التكفل  بغر�س  الوطني،  ال�سعبي  املجل�س 

وتعزيز احلماية القانونية للطفل، ل�سيما من خالل:
- جترمي اختطاف الأطفال وت�سديد العقوبة �سد مرتكبي 
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هذه اجلرمية،
- جترمي بيع الأطفال،

- جترمي ا�ستغالل الأطفال يف املواد الإباحية،
- مراجعة الأحكام املتعلقة بجرمية هتك العر�س،

- جترمي العالقة اجلن�سية بني الكفيل واملكفول واعتبارها 
من الفواح�س،

- جترمي الت�سول بالأطفال اأو تعري�سهم للت�سول.
مع  املتما�سية  القانونية  الرت�سانة  هذه  توفر  من  وبالرغم 
املعايري الدولية وحتيينها تدريجيا، فاإن معاجلة ظاهرة الإجرام 
حتتاج  خا�س،  بوجه  الق�سر  على  والعتداءات  عام  بوجه 
اإىل اإجراءات - كما اأ�سرت منذ البداية - وقائية تقع على 
الفاعلة يف املجتمع، وتظافر اجلهود  م�سوؤولية كل الأطراف 
لدى  واملواطنة  الأمن  ثقافة  ون�سر  الهدف  هذا  لتحقيق 
تربويا،  �سواء  واملوؤ�س�سات  امل�ستويات  كافة  وعلى  املجتمع 

ثقافيا اأو دينيا.
ظاهرة  ملواجهة  الآليات  اأحد  هو  اجلزائي  القانون  اإن 
الإجرام، ومعروف اأن القانون اجلزائي يعالج النتيجة، فما هو 
مطروح - طبعا - هو ت�سديد العقوبات، لكن الظاهرة حتتاج 
النتيجة،  اأكرث، ولي�س فقط معاجلة  الوقائية  اإىل الإجراءات 
وبالتايل فما ي�سل اإىل الق�ساء هو نتيجة، والإطار الذي يتم 
على  يرتكز  ل  الطفل،  بحماية  اخلا�س  القانون  حت�سري  فيه 
هذه املعاجلة التي هي �سرورية واأ�سا�سية ولكن على  الوقاية 

اأي�سا.
اهلل  وبارك  الإ�سغاء  كرم  على  جزيال  �سكرا  اأ�سكركم 

فيكم، �سكرا جزيال.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا لل�سيد الوزير؛ اأ�ساأل ال�سيد 
جمال قيقان هل يريد التعقيب على جواب ال�سيد الوزير؟

ال�شيد جمال قيقان: �سكرا.
ن�سكر معايل الوزير على رده املف�سل واملتعلق مب�سمون 

هذا ال�سوؤال، لدي تعقيب ب�سيط فقط.
معايل الوزير،

كما اأ�سرمت، الإجراءات الردعية لي�ست وحدها كافية بل 
ابتداء  التوعوية،  الإجراءات  منها  اأخرى  اإجراءات  اتخاذ 
الإعالم، وكذلك  وو�سائل  امل�سجد،  املدر�سة،  الأ�سرة،  من 
واملجرمني  املنحرفني  هوؤلء  اجتماعية، لأن جل  اإجراءات 

ينحدرون من اأحياء فقرية جدا كالأحياء الق�سديرية، وهم 
الدولة  جمهودات  نثمن  فنحن  عمل  دون  ومن  بطالون 
البنايات  ومن  ال�سغل  منا�سب  الهائل من  العدد  لتوفريها 

اأو ال�سكنات الالئقة، حتى نخفف من تاأثري هذه الظاهرة.
كذلك نتكلم عن اآفة اأخرى خطرية وهي اآفة املخدرات، 
ال�سباب،  هذا  انحراف  يف  املت�سبب  وهي  القاتل،  ال�سم 
فالدولة تعمل بال هوادة، فنحييها واأ�ستغل  مكاين من هذا 
املجل�س املوقر لأتقدم بتحياتي لكل اجلهات الأمنية، فهي 
واإمنا  بالكيلوغرامات  لي�س  معتربة  كميات  اأ�سبوعيا  حتجز 
بالقناطري، وخا�سة من اجلهة الغربية، هذه الآفة اخلطرية هي 
�سكرا  ثانية،  ومرة  ال�سباب،  هذا  انحراف  يف  ت�ساهم  التي 

معايل الوزير على ردكم على هذا ال�سوؤال.

قيقان؛  جمال  لل�سيد  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
الكلمة لكم جمددا معايل الوزير اإن اأردمت اأخذ الكلمة.

اأريد  اأنا  اجلل�سة؛  رئي�س  �سيدي  �سكرا  الوزير:  ال�شيد 
فقط اأن اأوؤكد �سيئا بهذه املنا�سبة، وما اأ�سار اإلية ال�سيد ع�سو 

جمل�س الأمة املحرتم.
رئي�س  فخامة  برنامج  اإطار  الدولة، يف  ل�سيا�سة  فبالن�سبة 

اجلمهورية:
ما ركزت عليه الدولة خالل كل هذه ال�سنوات، يف اإطار 
الجتماعي،  البعد  هو  اجلمهورية  رئي�س  فخامة  برنامج 
واأنا كنت  الجتماعي،  اجلانب  مامت يف  ننكر  اأن  ميكن  ول 

على راأ�س قطاع يهتم باجلانب الجتماعي.
تعلمون - واأنتم ناق�ستم قوانني املالية ل�سنوات و�سنوات - 
ما خ�س�سناه للجانب الجتماعي �سواء فيما يخ�س ميدان 
اجتماعية،  اأخرى  ميادين  اأو  الت�سغيل  ميدان  اأو  ال�سكن 
واإذا �سمحتم �سيادة رئي�س اجلل�سة �ساأتطرق اإىل ذلك ب�سيء 
قبل  من  اتخذت  �سيا�سة  نتيجة  ذلك  كان  التف�سيل؛  من 
اجلمهورية،  رئي�س  فخامة  برنامج  اإطار  يف  وخا�سة  الدولة، 
عندما دفعنا ديوننا امل�سبقة اخلارجية، معناه الإكراهات التي 
كانت تفر�س على الدولة بالن�سبة للجانب الجتماعي قد 
اأزيلت، واأ�سبحت اجلزائر حرة يف اتخاذ قرارها، وبالتايل كان 

للجانب الجتماعي اأهمية كربى.
جانب  فاإىل  باملخدرات؛  املتعلقة  وهي  الثانية  امل�ساألة 
الإجراءات الردعية واملوجودة يف الرت�سانة القانونية الوطنية، 
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لبد اأي�سا - كما اأ�سرت - اأن تكون التعبئة بالن�سبة لكافة 
الأطراف الفاعلة يف املجتمع ولكافة املوؤ�س�سات ملواجهة هذه 

الظاهرة.
العدل  وزراء  جمل�س  م�ستوى  وعلى  الأخرية،  املدة  يف 
العرب الذي انعقد ب�سنعاء موؤخرا، اقرتحنا يف هذا املجال 
مامن �ساأنه الق�ساء على هذه الآفة اخلطرية يف منبعها، لأننا 
الكميات  اأو  والعدد  املخدرات،  من  كبريا  م�سكال  نعاين 
وهي   - الأمن  م�سالح  قبل  من  الآن  حتجز  التي  الكبرية 
م�سكورة - تدل على اأن هذه الظاهرة اأ�سبحت مت�س بال�سحة 
العامة للوطن،  وبالتايل فاإن م�ساألة مواجهتها الآن  تقت�سي 
ظاهرة  اأي  الظاهرة،  هذه  ملواجهة  اأكرث  تن�سيق  يكون  اأن 
املخدرات، اجلانب الردعي نعم موجود، لكن اأي�سا من لبد 
�سنوات  يف  ع�سناه  قد  مثال  واأعطيك  املجتمع،  توعية  من 
م�ست - واأنا على املبا�سر وحتى اأعطي جتربتي - كنا عندما 
بحوزته  كانت  ولو  املخدرات  اإطار  يف  جمرم  على  نحكم 
اأفراد عائلة املجرم  كمية �سغرية، فاملجتمع يبتعد حتى عن 
اأخالقيا، وبالتايل فهذه الظاهرة - واأنا اأوافقك - خطرية جدا 
والرت�سانة القانونية موجودة والعقوبات �سارمة ت�سدر يف حق 
مرتكبي هذه اجلرائم اخلطرية جدا، واإن �ساء اهلل �سن�ستمر يف 
مواجهة هذه الظاهرة اخلطرية بالن�سبة للمخدرات والتي لها 

اأثر على ارتكاب جرائم - كما اأ�سرت - و�سكرا جزيال.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا لل�سيد الوزير؛ نبقى دائما 
مع قطاع العدالة والكلمة لل�سيد م�سعود بودراجي، فليتف�سل 

م�سكورا بطرح �سوؤاله ال�سفوي.

اللـه الرحمـن الرحيم  ال�شيد م�شعود بودراجي: ب�سم 
وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني.

ال�سيد رئي�س اجلل�سة،
ال�سادة الوزراء،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة،
ال�سادة اأ�سرة الإعالم،

ال�سالم عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.
العدل،  وزير  معايل  ال�سيد  اإىل  موجه  ال�سفوي  ال�سوؤال 

حافظ الأختام.
 68 واملادتني  الد�ستور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 
 08 يف  املوؤرخ   ،02-99 رقم  الع�سوي  القانون  من  و71 

مار�س 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�سعبي الوطني 
وجمل�س الأمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية بينهما، 
وزير  ال�سّيد  معايل  على  اأطرح  اأن  ي�سرفني  احلكومة،  وبني 

العدل، حافظ الأختام ال�سوؤال ال�سفوي الآتي ن�سه:
ال�سّيد الوزير،

بتطبيق  تتعلق  مواطنني،  من  �سكاوى  عدة  تلقينا  لقد 
قانون  من  و78   72 املادتني  يف  الواردة  الأحكام  بع�س 

الأ�سرة، ل�سيما ما تعلق منها باآثار الطالق.
ب�ساأن  الوارد  ان�سبت حول تطبيق احلكم  ال�سكاوى  اإن 
عليه  تعذر  واإن  املطلقة،  للزوجة  بتوفري م�سكن  الزوج  اإلزام 
ذلك، فيلزم بدفع بدل الإيجار، بغ�س النظر عن كون فك 

الرابطة الزوجية مت بطالق من الزوج اأو عن طريق اخللع.
ففي الكثري من الأحيان، جند اأن للزوجة املطلقة م�سكنا 
خا�سا بها اأو تقيم عند اأهلها، وفقا لأعراف وتقاليد جمتمعنا، 
للزوجة،  التكاليف  يدفع جميع  الزوج  اأن  جند  ذلك  ورغم 

رغم عدم ا�ستغاللها للم�سكن املوفر من قبله.
ال�سيد الوزير،

من الثابت، قانونا و�سرعا، اأن نفقة الأولد مبا فيها ال�سكن 
تقع على عاتق الزوج، ولكن يف حالة ما اإذا كانت الزوجة 
مقيمة يف ملكها اأو يف بيت اأهلها، وترف�س الإقامة يف البيت 

الذي يوفره الزوج، فهل يحق لها قب�س بدل الإيجار؟
�سيدي الوزير،

احلالت  مراعاة  دون  بحذافريه  القانون  تطبيق  اإن 
الزوج،  حق  يف  �سبب  بال  اإجحافا  نظرنا  يف  يعد  املذكورة، 
نف�سها  التي خلعت  الزوجة  اإذا كانت  ما  �سيما يف حالة  ل 
بيت  يف  تقيم  اأو  بها  خا�س  م�سكن  لديها  بالزوج،  اإ�سرارا 

اأهلها.
�سيدي الوزير،

ال�سوؤال املطروح: ماهي الإجراءات التي ميكن اتخاذها 
ملعاجلة هذا الإ�سكال؟

التقدير  عبارات  فائق  الوزير،  معايل  مني،  تقبلوا 
والحرتام، و�سكرا.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا لل�سيد م�سعود بودراجي؛ 
فليتف�سل  الأختام،  حافظ  العدل،  وزير  لل�سيد  الكلمة 

م�سكورا لتقدمي الإجابة.
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ال�شيد وزير العدل، حافظ الأختام: �سكرا لل�سيد رئي�س 
اجلل�سة.

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة،
اأ�سرة الإعالم،

ع�سو  بودراجي،  م�سعود  ال�سيد  اأ�سكر  اأن  اأريد  بداية، 
بع�س  بتطبيق  املتعلق  �سوؤاله  على  املحرتم،  الأمة  جمل�س 
الأ�سرة،  قانون  من  و78   72 املادتني  يف  الواردة  الأحكام 
بتوفري  الزوج  واإلزام  الطالق  باآثار  منها  تعلق  ما  �سيما  ول 
بدفع  فيلزم  ذلك  عليه  تعذر  واإن  املطلقة،  للزوجة  م�سكن 
بدل الإيجار، بغ�س النظر عن طريقة فك الرابطة الزوجية، 

�سواء بطالق من الزوج اأو عن طريق اخللع.
اأذكر  اأن  �سوؤالكم، لبد  اإىل الإجابة على  التطرق  وقبل 
القانون  م�سادر  من  م�سدر  هي  الإ�سالمية  ال�سريعة  باأن 
قانون  باأحكام  يتعلق  ما  خا�سة  الت�سريع،  بعد  اجلزائري 
الأ�سرة والذي ي�ستمد جميع  اأحكامه منها، باعتباره القانون 
الذي ينظم العالقة الأ�سرية بني الأبوين واأولدهما، ويحدد 
يتعلق  فيما  منهما، خا�سة  واحد  لكل  والواجبات  احلقوق 
بالطالق والآثار املرتتبة عنه كاحل�سانة والنفقة اللتني ن�ست 
عليهما اأحكام املادة 72 من قانون الأ�سرة كما يلي: »يجب 
على الأب اأن يوفر ملمار�سة احل�سانة �سكنا مالئما للحا�سنة، 
واإن تعّذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار وتبقى احلا�سنة يف 
بيت الزوجية، حتى تنفيذ  الأب للحكم الق�سائي املتعلق 

بال�سكن« هذا هو الن�س.
كما اأن املادة 78 من قانون الأ�سرة تن�س على ما يلي:

»ت�سمل النفقة الغذاء والك�سوة والعالج وال�سكن اأو اأجرته 
هذه  طبعا  والعادة«.  العرف  يف  ال�سروريات  من  يعترب  وما 
قاعدة موجودة لها م�سادرها ولها قواعدها ولها طبعا جمال 
ال�سكن  كان  وملا  �سرعية؛  لقاعدة  مكر�سة  وهي  تكري�سها 
جزءا من النفقة الواجبة للطفل على والده، فاإن هذا احلق 
يبقى م�ستحقا له حتى يف حالة فك الرابطة الزوجية، بغ�س 
اأو تطليقا  النظر عن الطريقة التي مت بها، �سواء كان خلعا 
اأو طالقا، ول ميكن باأي حال من الأحوال اأن ت�سقط حقوق 
اأن  الطفل ل �سيما حقه يف ال�سكن نتيجة لذلك،  باعتبار 
ال�سكن هو حق للمح�سون ولي�س للحا�سنة، اإذ اإن املطلقة 
غري احلا�سنة ل يق�سى لها بال�سكن مهما كانت و�سعيتها، 
الأمة؟  ال�سيد ع�سو جمل�س  اإن كنت وا�سحا  اأدري  ل�ست 
معنى ذلك اأن هذا احلق هو خا�س باحلا�سنة ولي�س الزوجة، 

طريق  عن  الزوجية  الع�سمة  فك  مت  اأو  الزوجة  طلقت  فاإذا 
اخللع، ومل تعط لها احل�سانة، فلي�س لها حق يف بدل الإيجار، 
زوجة  كانت  �سواء  واحلا�سنة،  بالأطفال  مرتبط  احلق  فهذا 
وبالتايل  اآخر،  ل�سخ�س  اأو  للجدة  تعطى  قد  زوجة،  غري  اأو 
فالقانون يف هذا املجال وا�سح جدا، ول يفوتني التنويه اإىل 
اأن النفقة تعد من النظام العام التي ل يجوز التنازل عنها 
نفقة  عن  تتنازل  اأن  للحا�سنة  ميكن  فال  فيها،  امل�ساحلة  اأو 
والدهم،  عن  الأبناء  نفقة  ت�سقط  اأن  لميكن  كما  اأولدها، 
حتى ولو كانت الأم مي�سورة احلال، كما جاء يف ال�سوؤال،  
فالنفقة واجبة على الأب، ول ميكن اأي�سا اأن يتحلل الأب 
من التزامه بتوفري �سكن لأبنائه بحجة امتالك الأم مل�سكن 
اأنه ا�ستثناء ت�سقط النفقة  اأنها تعي�س يف بيت اأهلها، غري  اأو 

عن الأب يف حالتني:
وفقا لأحكام املادتني 75 و76 من قانون الأ�سرة، وهما: 
كان  اأو  مال؛  لولده  كان  اأو  عاجزا  الأب  كان  اإذا  ما  حالة 
عاجزا وكانت الأم قادرة على الإنفاق على الولد اأو الأولد، 
كما  النفقة،  ت�سقط  اأن  ميكن  التي  ال�ستثناءات  هي  هذه 

اأ�سرت اإىل تعريفها يف البداية مبا فيها طبعا بدل الإيجار.
يقع  ال�سكن  يف  املح�سونني  الأبناء  حق  فاإن  وعليه، 
على عاتق الأب �سرعا وقانونا، كما ورد يف ال�سوؤال، واأن 
القا�سي ملزم بتطبيق القانون يف هذه امل�ساألة، ولي�س له اأن 
بتوفري  التزامه  اأو اخللع من  الزوج يف حالة الطالق  يعفي 
م�سكن لأبنائه املح�سونني، حتى ولو كانت الأم احلا�سنة 
من  العلة  لأن  اأهلها،  مع  تقيم  اأو  بها  خا�سا  م�سكنا  متلك 
الن�س - كما يعرف ذلك املخت�سون يف القانون - واحلكمة 
من الن�س هي اأن النفقة �سرعت للمح�سون وبدل الإيجار 
للحا�سنة، �سواء كانت زوجة مطلقة اأو غريها  ممن ت�سند لهم 
اأنت  املحرتم،  الأمة  جمل�س  ع�سو  ال�سيد  بالطبع  احل�سانة، 
الق�ساء فهي  ا�ستقاللية  توطيد  نعمل على  باأننا  تعلم جيدا 

ال�سامنة للحريات وحقوق اجلميع.
واإننا �سنوا�سل تدعيم هذه ال�ستقاللية بقوة ونوفر لها كل 
الظروف �سواء من الناحية الت�سريعية اأو يف جمال التكوين، 
ويف ظل هذه ال�ستقاللية، فاإن الق�ساة يف تطبيقهم لهاتني 
املادتني املذكورتني مو�سوع �سوؤالكم، ل يخ�سعون لرقابة اأية 
جهة كانت، فيما عدا رقابة اجلهة الق�سائية الأعلى، مبنا�سبة 
طعن من طرق الطعن القانونية، واإن �سلطة تف�سري اأو حتديد 
ال�ساري  القانون  مواد  من  مادة  لأية  الق�ساة  تطبيق  كيفية 
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�سواء  كانت،  اأي جهة  رقابة  اأو  لتوجيه  يخ�سع  ل  املفعول، 
ي�ستقر  مبا  الدولة  اأو جمل�س   - قلت  كما   - العليا  املحكمة 
اأو يتوفر عليه اجتهاد كل منهما وكل يف جمال اخت�سا�سه، 
�سواء كان الخت�سا�س راجعا اإىل جمل�س الدولة يف الأمور 
الإدارية اأو املحكمة العليا يف جمال الق�ساء العادي؛ وبالتايل 
فهذه القاعدة معروفة يف القانون باأن التف�سري يف املواد يخ�سع 

لهاتني اجلهتني الق�سائيتني الد�ستوريتني املعروفتني.
باملنا�سبة هناك حالة لها عالقة بهذا ال�سوؤال وقد ف�سلت 
فيها املحكمة العليا وغرفة الأحوال ال�سخ�سية منذ �سنوات 
-كما  الإيجار  ببدل  الأب  واألزم  �سدر  حكم  وهو  م�ست، 
فاأيده، فطعن  اأمام املجل�س  اأ�سرت - وطعن يف هذا احلكم 
واحلكم   - الطعن  ووجه  العليا،  املحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه 
وبالتايل  عاملة  املطلقة  الزوجة  اأن  اأ�س�س على  قد   - من�سور 
لها دخل، ومنه ل يجوز اأن نحكم على الأب باإلزامه ببدل 
الإيجار لأنها تعمل، فرف�س هذا الطعن نتيجة الأ�سباب التي 
ال�سخ�سية،  العليا، غرفة الأحوال  واأقرت املحكمة  ذكرتها، 
اأن هذا حق للحا�سنة وواجب على الأب، حتى لو كانت 

الأم مي�سورة احلال وتعمل.
املواد وتطبيقها يخ�سع  تف�سري  فاإن  وكما قلت - طبعا - 
لرقابة اجلهة الأعلى وهي املحكمة العليا، ويف املواد الإدارية 

هو جمل�س الدولة، �سكرا جزيال.

ال�سيد  اأ�ساأل  الوزير؛  لل�سيد  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
م�سعود بودراجي هل يريد التعقيب على ما جاء به ال�سيد الوزير؟

ال�شيد م�شعود بودراجي: �سكرا �سيدي رئي�س اجلل�سة.
اإجابته  على  الأختام  حافظ  العدل،  وزير  معايل  اأ�سكر 
الوافية وال�سافية والذي اأبدى ارتياحا لكونه وا�سحا يف هذه 

امل�ساألة.
�سيدي الوزير،

اأظن اأنه يجدر باجلهة املخت�سة اإعادة النظر يف املادتني 72 
و78 لأنهما اأحلقتا �سررا كبريا، وهذا هو املالحظ  وما نراه يف 
امليدان باعتبارنا نوابا وحتقيقا لالإن�ساف والعدل بني الأزواج، 
خا�سة بعد فك الرابطة الزوجية، نتمنى اأن يتم اإعادة النظر 
املتقا�سني  حقوق  يخدم  مبا  الق�سايا  هذه  مثل  ومراجعة 
جميعا على حد �سواء يف جمال الأحوال ال�سخ�سية، �سكرا 

معايل الوزير و�سكرا �سيدي رئي�س اجلل�سة.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا لل�سيد م�سعود بودراجي؛ 
الكلمة لكم جمددا معايل الوزير اإن اأردمت الرد على تعقيب 

ع�سو جمل�س الأمة.

ال�شيد الوزير: لي�س لدي رد على التعقيب؛ لكني فقط 
اأريد اأن اأ�سري واأرجو اأن ي�ساهم اجلميع يف ذلك، لدينا اإرادة 
�سطره  الذي  الربنامج  اإطار  يف  كذلك  الدولة  ولدى  قوية 
العدالة  اإ�سالح  جلنة  من  انطالقا  اجلمهورية،  رئي�س  فخامة 
تو�سيات   - طبعا   - اللجنة  هذه  قدمت  فيما   ،1999 �سنة 
واقرتاحات، لدينا اإرادة قوية لنجعل من الق�ساء �سلطة قوية، 
حتمي حقوق الأفراد واجلماعات وت�سمن احلريات الفردية 
فاإن  القانون  فاإنه عندما يكر�س حق يف  واجلماعية، وبالتايل 
اأ�سرت -  الق�ساة ملزمون بتطبيقه والرقابة عليه هي - كما 
اإذن تكري�س هذه القاعدة وزرع  خمولة للجهات الق�سائية، 
هذه الثقافة هي التي نعمل من اأجلها وبقوة، وبالتايل لبد 

من م�ساهمة اجلميع يف ذلك.
الق�سائية  ال�سلطة  وبتقوية  القاعدة  هذه  بتكري�س  اإننا 
وا�ستقالل هذه ال�سلطة، فاإن القانون يطبق بحذافريه وبقوة، 
واإقراره لهذا  قانون الأ�سرة  اأي  القانون  وبالتايل فوجود هذا 
احلق �سراحة ل�سالح الزوجة املطلقة بالن�سبة لبدل الإيجار 
لالأولد  اأ�سال  هو  فاحلق  تكون حا�سنة،  عندما  ال�سكن  اأو 
ما  اأو  الزوجة  لي�س  فيه  الأ�سل  وللحا�سنة،  املح�سونني 
الطالق،  اأثناء  والزوجة  الزوج  بني  العدل  وهو  اإليه  اأ�سرمت 
وهو  املح�سونني  الأولد  ورعاية  بالأولد  خا�س  حق  هذا 
خا�س باحلا�سنة التي ت�سرف على هوؤلء الأولد، هذا الأمر 
مكر�س �سرعا فهو موجود يف قواعد ال�سريعة الإ�سالمية ويف 
قانون الأ�سرة والقانون الو�سعي الذي يطبق، فهو وا�سح كل 
الو�سوح وبالتايل فتعديله واخلروج عليه، نقولها بكل و�سوح 
اأمر �سعب  اإطالقا، فهو  األتزم بذلك  الآن �سعب، حتى ل 
جدا و�سيكون خمالفا لبع�س املبادئ املتعارف عليها، �سواء 
الطفل،  حقوق  عن  نتكلم  كنا  قليل  ومنذ  قانونا،  اأو  �سرعا 
اأن  لبد  وحقوقه  الطفل  حماية  ي�سمن  ما  فكل  وبالتايل 
يكر�س يف جميع القوانني ويف منظومتنا الت�سريعية الوطنية 
باأ�سرها، كنت اأتكلم عن م�سروع حماية الطفل يف جمال اآخر 
ويف قانون العقوبات وتعديل العقوبات حلماية الطفل، الكل 
فمراجعة  وبالتايل  الطفل،  هذا  حماية  يف  ي�سب  اأن  يجب 

هذه املواد واإزالة هذا احلق غري وارد حاليا، و�سكرا جزيال.
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العدل،  وزير  ال�سيد  لكم  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
حافظ الأختام؛ والآن ننتقل اإىل قطاع وزاري اآخر األ وهو 
لل�سيد  والكلمة  ال�ستثمار،  وترقية  ال�سناعية  التنمية  قطاع 

حممد زوبريي، فليتف�سل م�سكورا.

اجلل�سة؛  رئي�س  �سيدي  �سكرا  زوبريي:  حممد  ال�شيد 
على  وال�سالم  وال�سالة  الرحيم  الرحمـن  اللـه  ب�سم  بعد 

اأ�سرف املر�سلني؛
ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،

ال�سغرية  واملوؤ�س�سات  ال�سناعة  وزير  معايل  ال�سيد 
واملتو�سطة وترقية ال�ستثمار،

ال�سادة الوزراء املحرتمون وم�ساعدوهم،
ممثل ال�سيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي اأع�ساء جمل�س الأمة،
اأ�سرة الإعالم،

ال�سادة احل�سور،
ال�سالم عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.

طبقا لأحكام املادة 134 من الد�ستور، واملادتني 68 و71 
من القانون الع�سوي رقم 99-02، املوؤرخ يف 08 مار�س �سنة 
1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�سعبي الوطني وجمل�س 
وبني  بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما،  الأمة، 
على  اأطرح  اأن   - الوزير  معايل  ال�سيد   - ي�سرفني  احلكومة، 
مت  التي  املوؤ�س�سات  بو�سعية  يتعلق  �سفويا  �سوؤال  �سيادتكم 
 ،)sonic) ت�سفيتها وغلقها يف عدد من بلديات ولية اجلزائر
املنتدبة  املقاطعة  م�ستوى  على  كثرية  والأمثلة  )الريا�س(، 
للحرا�س فقط، وغريها وقد تكون مثيالتها يف وليات اأخرى 
بقرارات اإدارية، وذلك منذ اأكرث من 10 �سنوات تقريبا، وهي 

�ساغرة اإىل يومنا هذا ومل ت�ستغل من طرف الدولة.
معايل الوزير،

هذه  ل�سرتجاع  درا�سة  هناك  هل  املطروح  ال�سوؤال 
املوؤ�س�سات املغلقة وا�ستغاللها جمددا؟ 

األ ترون اأنه لبد من التدخل لت�سحيح هذه الأو�ساع؟ 
اأو بالأحرى ما هو م�سريها يف امل�ستقبل؟

تقبلوا، ال�سيد معايل الوزير، فائق التقدير والحرتام، و�سكرا.

زوبريي؛  حممد  لل�سيد  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
الكلمة الآن لل�سيد وزير التنمية ال�سناعية وترقية ال�ستثمار 

لتقدمي اجلواب، فليتف�سل م�سكورا.

ال�شيد وزير التنمية ال�شناعية وترقية ال�شتثمار: �سكرا.
ال�سيد رئي�س اجلل�سة،

�سيداتي، �سادتي اأع�ساء جمل�س الأمة،
الأ�سرة الإعالمية،

ال�سالم عليكم.
على  زوبريي  حممد  ال�سيد  اإىل  مو�سول  ال�سكر  بداية، 
املوؤ�س�سات  مو�سوع  اإىل  يتطرق  والذي  الوجيه  �سوؤاله 
وباقي  اجلزائر  ولية  م�ستوى  على  املغلقة  القت�سادية 

الوليات.
القطاع  نظرة وجيزة عن  لكم  اأقدم  اأن  اأريد  البداية،  يف 
العمومي التجاري املتكون من 860 موؤ�س�سة تخ�س الإنتاج 
العمومي اإىل غاية نهاية �سنة 2012 برقم اأرباح يقدر بـ 790 

مليار دينار، ومنا�سب عمل تقدر بـ 278000 عامل.
ن�سرّيها  والتي  ال�سناعي  للقطاع  التابعة  املوؤ�س�سات  اإن 
حاليا، ي�سل عددها اإىل 345 موؤ�س�سة من كل ال�سعب: 18 
موؤ�س�سة لت�سيري امل�ساهمات والتي حققت يف �سنة 2012، رقم 
اأعمال يقدر بـ 295 مليار دينار بقيمة م�سافة تقدر بـ 125 
من�سب عمل   92000 بـ  تقدر  ومنا�سب عمل  دينار  مليار 

اإىل غاية نهاية 2012.
الن�سيج  بناء  مرحلة  وبا�ستثناء  باأنه  التذكري  اأود  كذلك 
فاإن  الثمانينات،  وبداية  ال�سبعينات  خالل  ال�سناعي 
اإ�سافية  ا�ستثمارات  من  ي�ستفد  مل  القت�سادي  القطاع 
انفتاح  مرحلة  وخالل  والتنمية،  لالإنعا�س  ا�ستثمارات  ول 
ال�سوق، فاإن املوؤ�س�سات الوطنية عانت من خلل يف الهياكل، 
ل�سياع ح�س�سها يف ال�سوق، ب�سبب املناف�سة ال�سر�سة التي 
كما  ا�ستريادها،  مت  التي  املنتوجات  ب�سبب  لها  تعر�ست 
�سنة  اإىل   1995 �سنة  من  العمومية  ال�سلطات  اعتمدت 
ولكت�ساب  للتمويل  كو�سيلة  اخلو�س�سة  �سيا�سة   ،2001
هذه  اأن  غري  املوؤ�س�سات،  لهذه  ديناميكية  واإعطاء  اخلربة 
ال�سيا�سة مل ت�سفر عن كل النتائج املتوخاة، رغم جناح عدة 

عمليات مع م�ستثمرين وطنيني واأجانب.
لذلك، ويف اإطار غياب ال�ستثمارات من جهة، واملناف�سة 
تدهور  من  املوؤ�س�سات  اأغلبية  عانت  اأخرى،  جهة  من 
منها؛  البع�س  غلق  حد  اإىل  اأحيانا  اأدت  والتي  و�سعيتها 
وبداية من �سنة 2009 قررت ال�سلطات العمومية اأن تطبق 
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�سيا�سة اإنعا�س القطاعني العمومي واخلا�س.
ويف هذا الإطار، منحت للموؤ�س�سات ال�سناعية ت�سهيالت 
من طرف الدولة، من اأجل منحها امليزانية الالزمة لتمويل 
مليار   800 بـ  تقدر  مالية  بقيمة  وال�ستثمار  التطهري  برامج 
لتاأهيلها  املوؤ�س�سات  دعم  اأجل  من  �سندوق  وو�سع  دينار، 

بقيمة مالية تقارب 400 مليار دينار.
اإن اأموال هذا ال�سندوق مت تخ�سي�سها للموؤ�س�سات التي 
باإجناز  اأو  قدراتها  بتحديث  �سواء  حقيقية،  قدرات  متتلك 

م�ساريع اأخرى عن طريق ال�سريك الأجنبي اأو دونه.
وحاليا، فاإن املوؤ�س�سات العمومية للقطاع تعرف حتولت 
كثرية وذلك باعتبار اأن هناك عدة مناق�سات قد مت الإعالن 
عنها  الإعالن  �سيتم  واأخرى  العتاد  اقتناء  اأجل  من  عنها 
لها  �ستكون  الإجراءات  هذه  العتبارات،  لهذه  قريبا؛ 
تاأثريات ميكن مل�سها على اأر�س الواقع على املدى الق�سري، 

ومن املنتظر الو�سول اإىل النتائج التالية، ول�سيما يف:
- املجال ال�سيدلين لإنتاج الأن�سولني وغريها.

- رفع قيمة اإنتاج الإ�سمنت الذي �سريتفع اإىل 20 مليون 
طن.

مركب  تطوير  طريق  عن  وال�سلب  احلديد  اإنتاج  رفع   -
احلجار واإجناز املركب اجلديد ببالرة.

الإنتاج  و�سائل  بتحديث  امليكانيك  �سناعة  تطوير   -
مع  بال�سراكة  وغريها  واملحركات  كاجلرارات  الفالحي 

موؤ�س�سات ذات خربة عاملية.
- �سناعة ال�سيارات بانطالق م�ساريع جديدة، ولأول مرة 

�سنع �سيارة خا�سة مع ال�سريك »رونو«.
- تطوير �سناعة الن�سيج.

- جت�سيد ال�سراكة يف العديد من املجالت.
يف  تدرج  مل  والتي  املغلقة  املوؤ�س�سات  يخ�س  فيما  اأما 
املنتهجة،  ال�سيا�سة  اإطار  يف  والإنعا�س  ال�ستثمار  برنامج 

اأعلمكم باأنه مت اإح�ساء نوعني وهما:
القت�سادية  املوؤ�س�سات  تخ�س  التي  الأ�سول   )1

العمومية،
الدولة. اأمالك  مديرية  تخ�س  التي  الأ�سول   )2

فيما يخ�س الأ�سول التي تخ�س املوؤ�س�سات القت�سادية 
مع  �سواء  وذلك  لل�سراكة  طلب  اإطالق  مت  فاإنه  العمومية، 

ال�سريك الوطني اأو الأجنبي.
اأما فيما يخ�س الأ�سول التابعة لأمالك الدولة، فاإننا نعتزم 

بخ�سو�سها  جارية  والت�سالت  التوجه،  نف�س  يف  اإدراجها 
بالتعاون مع وزارة الداخلية واملالية.

وعليه، فاإن ال�ستثمار املنتج �سيكون يف القطاعات املربحة 
واملنتجة للرثوات وامل�ستحدثة ملنا�سب ال�سغل التي ت�سكل 
املوؤ�س�سات،  العديد من  ن�ساط  اإعادة بعث  اأجل  فر�سة من 
عن طريق اإنعا�س ن�ساطها واإطالق م�ساريع ا�ستثمارية جديدة 

اأخرى.
وذلك  لل�سراكة،  اآخر  اإطالق طلب  مت  اأخرى،  من جهة 
خمتلف  من  وامل�ساريع،  لالأفكار  اأح�سن  اقتناء  اأجل  من 
املتعاملني ملرافقتهم يف اإجنازها والتي �ست�سمح بالو�سول اإىل 

خلق م�ساريع باأفكار مبتكرة وخلق منا�سب �سغل.
على اأمل اأن اأكون قداأعطيتكم نظرة وافية عن املو�سوع، 
بهذه  التكفل  على  �ساهرة  م�ساحلنا  باأن  لكم  اأوؤكد  اأن  اأود 
وتنمية  بعث  واإعادة  العراقيل  رفع  اأجل  من  الن�سغالت، 
الن�سيج ال�سناعي وتوفري منا�سب ال�سغل، و�سكرا لكم على 

ح�سن الإ�سغاء واملتابعة.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا لل�سيد الوزير؛ اأ�ساأل ال�سيد 
ال�سيد  به  جاء  ما  على  التعقيب  يريد  هل  زوبريي  حممد 

الوزير من جواب؟

ال�شيد حممد زوبريي: �سكرا �سيدي رئي�س اجلل�سة.
ن�سكره  الوزير؛  لنا على ما جاء يف رد معايل  تعقيب  ل 
على اهتمامه، لدي فقط بع�س الأمور، اأعتقد اأنني مل اأفهمه 
باحلرا�س  )الريا�س(  موؤ�س�سة  اآنفا،  قلت  كما  مثال  جيدا، 
اأما  ن�سرتجعها،  اأن  ميكننا  ل  5000م،  وم�ساحتها  مهدمة 
جممع (SONIC( فجزء منه ي�ستغل لتجميع اأو لإنتاج التبغ، 
وب�سببه بع�س املواطنني يعانون وقدموا �سهادات طبية، �سبق 
اأن تكلمت مع ال�سيد الوزير ال�سابق �سريف رحماين وكنا 
على و�سك التفاق معهم على م�ساألة ترحيل م�سنع التبغ 
منذ  واملغلقة  �سابقا   )SONIC) موؤ�س�سة  مكان  املوجود 
�سنوات وكذلك بخ�سو�س معمل الآجر باحلرا�س مل   10
بالوزير  نلتقي  اأن  نتمنى  مدر�سة،  لبناء  مكانا  حتى  يجدوا 
اأجل  من  التفاهم  اإىل  ليتو�سلوا  الولة  وكذا  بالأمر  املعني 
ا�ستغالل هذه القطعة الأر�سية  واملتوفرة منذ 10 �سنوات، 
مل  وهي  فقط؛  باحلرا�س  76447م2  م�ساحتها  تبلغ  والتي 
ت�ستغل ولرمبا لل�سيد الوزير تخطيط اآخر اأو مننحها للبلديات 
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والوليات لت�ستغلها يف بناء مدار�س اأو عيادات طبية، كما هو 
احلال بالن�سبة لبلدية واد ال�سمار التي اأرادت بناء �سكنات، 

لكنها مل جتد الوعاء العقاري لذلك.
�سيدي الوزير،

بودنا اأن يوؤخذ هذا امل�سكل الكبري الذي يخ�س العقار 
بعني العتبار والهتمام واملتابعة، كما ن�سكرك �سيدي الوزير 

على هذا الهتمام.

زوبريي؛  حممد  لل�سيد  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
الكلمة جمددا لل�سيد الوزير اإن اأراد الرد على التعقيب؟

ال�شيد الوزير: لي�س برد على التعقيب، بل هو تو�سيح 
ال�سناعي  بالعقار  علم  على  اجلزائريني  كل  فقط،  ب�سيط 
الذي يعترب عائقا وحاجزا لال�ستثمارات، لقد قمنا بتن�سيب 
فوج عمل منذ 15 يوما وبعد اأ�سبوع �سنتلقى النتائج لنحاول 
الوطن  وليات  كل  يف   - حقيقة   - لدينا  امل�سكلة،  معاجلة 
التي  ال�سركات  كان حمل  الذي  ال�سناعي  العقار  م�سكل 
مت حلها، وفيما يخ�س )الريا�س( وهي من ال�سركات التابعة 
لوزارة الفالحة، اأظن اأن لهم برناجما �سطر لإعادة النظر يف 

هذه ال�سركة.
اأما فيما يخ�س العقار ال�سناعي وباعتباري وزيرا لل�سناعة 
فمهمتي وهديف هو البقاء يف املجال ال�سناعي، حقيقة، رمبا 
لدينا م�ساكل فيما يخ�س - ال�سيد بابا اأحمد - الدرا�سة اأي 
تتمثل يف  مهمتي  ولكن  امل�ست�سفيات،  وبناء  املدار�س  بناء 
ال�سناعي،  املجال  يف  ا�ستغالله  اأجل  من  العقار  ا�سرتجاع 

و�سكرا.

الآن  منر  الوزير؛  لل�سيد  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
باركي،  عائ�سة  لل�سيدة  والكلمة  الوطنية  الرتبية  قطاع  اإىل 

فلتتف�سل م�سكورة بطرح �سوؤالها ال�سفوي.

ال�شيدة عائ�شة باركي: ب�سم اللـه الرحمـن الرحيم.
�سيدي رئي�س اجلل�سة املحرتم،

معايل الوزراء،
ال�سيدات وال�سادة زمالئي اأع�ساء جمل�س الأمة،

اأ�سرة الإعالم،
ال�سالم عليكم و�سباح اخلري.

�سوؤايل موجه اإىل معايل ال�سيد وزير الرتبية الوطنية.
بطرح  اأمامكم  اأتقدم  اأن  عظيم  �سرف  الوزير، يل  معايل 
اأ�سئلة حول ق�سية هامة واملتمثل يف اآفة اجتماعية األ وهي 
الأوطان  جميع  تهدد  اآفة  الأمية  اأن  جميعا  نعرف  الأمية 
املبذولة  اجلهود  كل  وتنخر  املجتمعات  اأو�ساط  يف  وت�سري 
وجتر جميع الدول اإىل الوراء، ما مل نكافحها ونحاربها بكل 

الو�سائل امل�سخرة.
فاجلزائر التي تويل اهتماما كبريا لهذه الق�سية، وهذا من 
خالل تبنيها برامج متعددة منذ ا�سرتجاع ال�سيادة الوطنية، 
واآخر ما تبنته يف اإطار ع�سرية حمو الأمية لالأمم املتحدة هي 
التي  الكبار«  وتعليم  الأمية  ملحو  الوطنية  »ال�سرتاتيجية 

اعتمدتها احلكومة بتاريخ 23 جانفي 2007.
ال�سيا�سية  بالإرادة  اأن هذه ال�سرتاتيجية جاءت  للعلم، 
القوية لفخامة رئي�س اجلمهورية، ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة 
فاأعطى  ل�سعبه،  كبريا  اهتماما  يويل  الذي  اللـه،  حفظه 
وت�سمح  متكنهم  ثانية  فر�سة  واملواطنات  املواطنني  لكافة 
لهم من التعلم والتثقيف، ليندجموا يف احلياة الجتماعية 
 53 اأكرث من  ال�سرتاتيجية  لهذه  �سخر  ولقد  والقت�سادية، 

مليار دينار لتنفيذها ميدانيا.
معايل الوزير،

هذه  عن  واخلا�س  العام  لدى  احلديث  كرث  لقد 
ت�سيريها،  كيفية  وعن  املعتربة،  وامليزانية  ال�سرتاتيجية 

ول�سيما التكفل باملعلم وكتاب حمو الأمية.
الوطنية،  العملية  هذه  الفاعلني يف  كل  م�سوؤولية  فما   -
ثالثة  رئا�سته  على  تداول  الذي  الوطني  الديوان  ول�سيما 

مدراء منذ �سنة 2007؟
 )Les outils d’évaluation( التقييم  اأدوات  - ماهي 
التي �سخرت لهذه ال�سرتاتيجية التي من املفرو�س اأن ننجز 
 )Un rapport de mi-parcours( تقريرا مرحليا حولها
مثلنا مثل كل الدول التي تبنت ع�سرية حمو الأمية 2005-
2015، واإ�سراك جميع الفاعلني، ول�سيما اجلمعيات التي 

برهنت بالفعل عن وجودها؟
تقبلوا - ال�سيد معايل الوزير - فائق الحرتام والتقدير، 

و�سكرا.

باركي؛  عائ�سة  لل�سيدة  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
على  اجلواب  لتقدمي  الوطنية،  الرتبية  وزير  لل�سيد  الكلمة 
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ال�سوؤال، فليتف�سل م�سكورا.

الرحمـن  اللـه  ب�سم  الوطنية:  الرتبية  وزير  ال�شيد 
الرحيم.

ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،
ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء املجل�س املوقر،

ال�سالم عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.
قبل كل �سيء، اأود اأن اأ�سكر ع�سو جمل�س الأمة ال�سيدة 
عائ�سة باركي، على اأ�سئلتها التي تنم عن اهتمام املعنية مبحو 
الأمية وتعليم الكبار، كيف ل؟! ولل�سيدة باركي باع يف هذا 
اإطار جمعية  به يف  تقوم  الذي  الن�ساط  املجال، من خالل 

»اإقراأ« فلها منا كل الدعم والت�سجيع.
حمو  ل�سرتاتيجية  املر�سودة  امليزانية  يخ�س  فيما  اأول، 
متول  ل  ال�سرتاتيجية  اأن  هو  نعلمه  اأن  ينبغي  ما  الأمية، 
حتدد  ت�سيريها  ميزانية  اإن  بل  خا�س،  �سندوق  طريق  عن 
بذلك  وهي  العام،  القطاع  ميزانيات  كباقي  �سنويا  وتعتمد 
ت�سرف وفق ال�سوابط املالية القانونية، �ساأنها يف ذلك �ساأن 
كل ميزانيات النفقات العمومية لأجهزة الدولة؛ هذا وجتدر 
ممنوحة  ميزانية  لي�س  دينار  مليار   53 مبلغ  اأن  اإىل  الإ�سارة 
النفقات  لإجمايل  تقديري  ت�سقيف  هي  اإمنا  ال�سفة،  بهذه 
الأمية يف اجلزائر على مدار  الدولة ملحو  بها  التي رخ�ست 
اإطار ال�سرتاتيجية  2016، يف  اإىل   2007 10 �سنوات، من 
الوطنية لفخامة رئي�س اجلمهورية، وبالرجوع اإىل واقع احلال، 
الأمية،  ملحو  الوطنية  لال�سرتاتيجية  الفعلية  النفقات  تقدر 
منذ تن�سيبها �سنة 2007 اإىل غاية 2012 اأي بعد تنفيذ �ست 
ميزانيات مالية �سنوية متتالية 12.09 مليار دينار،  وهو مبلغ 
يقل عن ربع املبلغ امل�سقف مبجمل النفقات املتوقعة، ومن 
الرواتب،   لت�سديد  دينار  مليار   11.51 خ�س�س  املبلغ  هذا 
ونقلها  وطبعها  كتب  لإجناز  والباقي  اأي ما ن�سبته 95.20 ٪ 
الإعالم  وعمليات  الأمية  حمو  مدر�سي  وتكوين  وتوزيعها 
ملكافاأة  وجوائز  التعليمية  الو�سائل  واقتناء  والتح�سي�س 

الدار�سني املتفوقني يف اإطار حمو الأمية.
ولقد كان ن�سيب اجلمعيات من ذات املبلغ 5.18 مليار 
دينار بن�سبة 42.82 ٪ فيما بلغت ن�سبة نفقات الدار�سني عن 
الدار�سني  كلفة  وبلغت   ٪ 17.28 النظامية  الهيئات  طريق 

الأحرار 40 ٪.
تنفيذ  يف  املتدخلني  م�سوؤولية  يخ�س  فيما  ثانيا، 

ال�سرتاتيجية الوطنية ملحو الأمية، وبخا�سة الديوان الوطني 
ملحو الأمية وتعليم الكبار؛ لالإجابة على هذا ال�سوؤال اأقول 
التي �سادق عليها  اإن ا�سرتاتيجية حمو الأمية  امل�ستهل  يف 
ا�سرتاتيجية  هي   ،2007 جانفي   23 يف  احلكومة  جمل�س 
القطاعات  وتدخل كل  اجلميع  تظافر جهود  تتطلب  وطنية 
املعنية، مب�ساهمة احلركة اجلمعوية التي لها دور بارز يف هذا 

املجال.
وملا كان الأمر كذلك، فكل الفاعلني من هيئات نظامية 
وجمعيات ممثلون يف جمل�س التوجيه للديوان الوطني ملحو 
املالية  احل�سابات  على  ي�سادق  الذي  الكبار  وتعليم  الأمية 
والتقارير التقييمية وبرامج العمل امل�ستقبلية، ولقد حددت 
املوؤرخ   ،489-97 رقم  التنفيذي  املر�سوم  من  الرابعة  املادة 
يف 20 دي�سمرب 1997 بالتف�سيل مهام الديوان الوطني ملحو 
الأمية وتعليم الكبار يف جمال حمو الأمية؛ وب�سكل مقت�سب 
الربامج واملناهج  اأ�سا�سا على توفري  الديوان يعمل  اإن  اأقول 
مبحو  املتعلقة  التعليمية  والو�سائل  الكتب  من  والنماذج 
الأمية وتعليم الكبار و�سبط مقايي�سها، كما يتكفل بتكوين 
مع  بالتن�سيق  الكبار،  وتعليم  الأمية  مبحو  مكلفني  معلمني 

الهيئات واملوؤ�س�سات واجلمعيات املعنية.
الدرا�سات  جميع  وي�سجع  ينجز  ذلك،  جانب  اإىل  وهو 
وحموها،  الأمية  بظاهرة  املتعلقة  وامليدانية  والتقنية  العلمية 
جمال  يف  اجلمعوي  الن�ساط  ودعم  مب�ساعدة  يقوم  اأنه  كما 

حمو الأمية وتعليم الكبار.
ملحو  الوطنية  ال�سرتاتيجية  تقييم  يخ�س  فيما  ثالثا، 
وباآليات  بانتظام  ال�سرتاتيجية  وتقومي  تقييم  يتم  الأمية: 
بني  ومن  نف�سها،  ال�سرتاتيجية  يف  عليها  من�سو�س  دورية 
الأن�سطة التقييمية والتقوميية هذه، ميكن اأن نذكر على �سبيل 

الذكر ل احل�سر:
بلدان  مع  والتقومي  املقارنة  ق�سد  التواأمة  عمليات   )1
من  لال�ستفادة  الأمية،  حمو  جمال  يف  الأوروبي  الحتاد 
اإطار عقد ال�سراكة بني اجلزائر والحتاد الأوروبي  جتاربها يف 

وقد قطعت العملية �سوطا كبريا وهي و�سيكة التج�سيد.
2( تنظيم ندوات وطنية وملتقيات جهوية واإقليمية واأيام 
درا�سية مو�سوعاتية، على نحو الور�سة الدولية اجلهوية التي 
مت تنظيمها من  21 اإىل 24 اأكتوبر 2013 باجلزائر العا�سمة، 
جتارب  من  لال�ستفادة  »الإي�سي�سكو«  منظمة  مع  بالتن�سيق 
املنظم  الوطني  وامللتقى  الأمية  حمو  اإطار  يف  اجلوار،  دول 
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2013، حيث مت تخ�سي�س ور�سة من  نهاية �سهر جوان  يف 
7 �سنوات  ور�ساته لتقييم ال�سرتاتيجية ب�سكل �سامل بعد 
العمل  ولقد كلل  مب�ساركة خمت�سني وخرباء،  التنفيذ،  من 
بتقرير �سامل ودقيق، نحن ما�سون يف تنفيذه ب�سكل مهني 

وفعال.
ول يخفى عليكم اأن معاجلة م�ساألة الأمية تتوفر على حّيز 
غرار  على  اجلزائر،  تقدمها  التي  الوطنية  التقارير  يف  معترب 
الدول الأخرى للمنظمات الدولية، يف اإطار تنفيذ اأهداف 

الرتبية للجميع واأهداف الألفية للتنمية.
ينظم  مرة  كل  يف  اأنه  مداخلتي  ختام  يف  واأ�سري  هذا، 
فيها ملتقى اأو تظاهرة تعنى مبحو الأمية، اإل ووجهت دعوة 
اإمياننا  من  انطالقا  اأ�سغالها،  للم�ساركة يف  الفاعلني  اإىل كل 

الرا�سخ اأن ق�سية حمو الأمية هي ق�سية اجلميع.
اأرجو اأن تكون هذه التو�سيحات قد �سلطت ال�سوء على 

بع�س اجلوانب التي كانت عام�سة لديكم، و�سكرا.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا لل�سيد الوزير؛ اأ�ساأل ال�سيدة 
عائ�سة باركي هل تريد التعقيب على جواب ال�سيد الوزير؟

كل  على  الوزير  معايل  �سكرا  باركي:  عائ�شة  ال�شيدة 
هذه التو�سيحات املتعلقة بال�سرتاتيجية الوطنية ملحو الأمية 
وتعليم الكبار، اأعتقد اأنها �ستفيد جميع املعنيني - اإن �ساء 

اللـه -  ول �سيما ال�سركاء املتمثلني يف املجتمع املدين.
كما األح على معاليكم اإقرار يوم وطني للتعليم للجميع، 
حتى  الأمية،  ملحو  العاملي  واليوم  العربي  اليوم  غرار  على 
بانتظام وبراجمنا يف ميدان حمو  ن�ساطاتنا  لنا تقييم  يت�سنى 
بتقدمي  مطالبة  الدول  كل   - الوزير  معايل   - للعلم  الأمية، 
تقرير حول التعليم للجميع يف �سهر جوان 2014، لذا نرجو 
كل  اإ�سراك  مع  التقرير  هذا  اإجناز  يف  اإ�سراكنا  معاليكم  من 

الفاعلني، كما تف�سلتم الآن.
يف الأخري اأمتنى فقط - معايل الوزير - واأنا األح على هذا، 
اأن يحق للجزائر املكان املرموق بها يف عام 2015، نظرا لكل 
الت�سحيات ولكل املجهودات املبذولة يف ميدان حمو الأمية 

ونحن فخورون بهذا، و�سكرا.

باركي؛  عائ�سة  لل�سيدة  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
والكلمة اإليكم جمددا ال�سيد الوزير اإن اأردمت اأخذ الكلمة؟

ال�شيد الوزير: �سكرا؛ ما اأريد اأن اأ�سيفه، هو اأن املر�سد 
حاليا يعمل بالتن�سيق مع جمعية »اإقراأ« وهي من اجلمعيات 
ن�سبنا  �سنة  قرابة  امليدان ونحن حاليا ومنذ  الرائدة يف هذا 
�سيدعمه  اهلل  �ساء  واإن  املر�سد  راأ�س  على  جديدا  مديرا 
ويعطيه نف�سا جديدا ونتمنى اأن ي�سب هذا املجهود يف خانة 

واحدة وهي حمو الأمية اإن �ساء اللـه، و�سكرا.

مع  دائما  الوزير؛  لل�سيد  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
�سعيدي،  ح�سني  لل�سيد  والكلمة  الوطنية  الرتبية  قطاع 

فليتف�سل بطرح �سوؤاله ال�سفوي م�سكورا.

ال�شيد ح�شني �شعيدي: �سكرا �سيدي رئي�س اجلل�سة.
ال�سيد رئي�س اجلل�سة،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة،
اأ�سرة الإعالم،

ال�سالم عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.
معايل وزير الرتبية الوطنية،

التايل  �سفويا  �سوؤال  معاليكم  على  اأطرح  اأن  ي�سرفني 
ن�سه:

معايل الوزير،
الرتبية  وزارة  مع  بالتن�سيق  العايل  التعليم  وزارة  اأن  جند 
الوطنية، تعمل على مكافاأة جنباء البكالوريا بتنظيم رحالت 
البديلة،  املكافاآت  بع�س  عن  تتكتم  لكنها  اخلارج،  نحو 

ونق�سد بها هنا ما يتعلق مبنح الدرا�سة يف اخلارج.
جزائري  األف   66 نحو  اأنه  الأخرية،  املعلومات  ح�سب 
يتابعون درا�ستهم بفرن�سا، معظمهم من اأبناء الإطارات العليا 
املعدلت  اأ�سحاب  العاديني،  املواطنني  اأبناء  بينما  للبالد، 
العليا واملتفوقني والنجباء، متنح لهم رحلة �سيفية نحو ماليزيا 

اأو تركيا فقط.
معايل الوزير،

ماهي املقايي�س والآليات التي تعتمد لدى وزارتكم يف 
منح هوؤلء املتفوقني والنجباء منحا للدرا�سة نحو اخلارج؟

علما اأنه قدر عدد املتفوقني لهذه الدورة اأي دورة 2013 
بحوايل 60 متفوقا ومتفوقة، و�سجل اأعلى معدل بـ 18.45 

بتقييم ممتاز، وهي ن�سبة �سئيلة مقارنة بال�سنوات املا�سية.
و�سكرا معايل الوزير.
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�سعيدي؛  لل�سيد ح�سني  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
على  اجلواب  لتقدمي  الوطنية،  الرتبية  وزير  لل�سيد  الكلمة 

ال�سوؤال ال�سفوي، فليتف�سل م�سكورا.

الرحمـن  اللـه  ب�سم  الوطنية:  الرتبية  وزير  ال�شيد 
الرحيم.

ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،
ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء املجل�س املوقر،

حتية جمددة، وبعد؛
اأ�سكر ع�سو جمل�س الأمة ال�سيد ح�سني �سعيدي على 
يف  الدرا�سية  باملنح  واملتعلق  بطرحه  تف�سل  الذي  ال�سوؤال 
البكالوريا،  �سهادة  يف  الأوائل  للمتفوقني  بالن�سبة  اخلارج 
بتقدمي تو�سيحات  لنا  ي�سمح  اأهمية ولأنه  للمو�سوع من  ملا 
حول هذه امل�ساألة ورفع الغمو�س عنها حتى يكون التالميذ 

واأولياوؤهم على بينة من اأمرهم.
اأن يعلم ال�سيد ع�سو جمل�س الأمة  يف امل�ستهل، ينبغي 
املحرتم، اأن م�ساألة املنح الدرا�سية باخلارج هي من اخت�سا�س 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، ومع ذلك فال باأ�س اأن 

اأقدم بع�س التو�سيحات بهذا اخل�سو�س.
للمتفوقني  بالن�سبة  اخلارج  يف  الدرا�سة  منح  توقيف  اإن 
يف البكالوريا، كان بقرار من فخامة رئي�س اجلمهورية، ال�سيد 
عبد العزيز بوتفليقة، وكان ذلك خالل حفل التكرمي الذي 
اأقامه على �سرف املتفوقني يف البكالوريا، دورة جوان 2008.
اأملع  على  احلفاظ  اإىل  اجلمهورية  رئي�س  قرار  ويهدف 
ال�سباب يف اأر�س الوطن وو�سع حد لهجرة الأدمغة املتفاقمة 
جل  لأن  ذلك  الوطني،  لالقت�ساد  الكثري  كلفت  التي 
الطلبة الذين ا�ستفادوا من منح درا�سية يف م�ستوى التدرج 
درا�ستهم  ا�ستكمال  بعد  اجلزائر  اإىل  يعودوا  مل  باخلارج، 
كانت  اجلزائر  اأن  املقام  هذا  يف  ن�سري  اأن  وينبغي  اجلامعية، 
املتفوقني،  لفائدة  التكوين  هذا  مثل  متنح  �سابقة  مرحلة  يف 
لأن كثريا من التخ�س�سات مل تكن تقدم للطلبة، اأما الآن 
جل  يف  للتكوين  فر�سا  للطلبة  متنح  اجلزائر  للـه،  فاحلمد 
التخ�س�سات حتى الدقيقة منها، ومع ذلك ينبغي اأن يعلم 
اأبناوؤنا اأن التكوين الإقليمي يف اخلارج ل يزال متوفرا، لكنه 
التدرج،  بعد  ما  م�ستوى  العليا يف  الدرا�سات  على  يقت�سر 

وفقا ل�سوابط حمددة يف التنظيم ال�ساري املفعول.
اإن ما توفره الدولة اجلزائرية لأبنائها يف جمال التعليم 

غاية  اإىل  التعليم  اإلزامية  ت�سمن  فهي  جاحد،  اإل  ل ينكره 
جميع  يف  جمانيته  وت�سمن   ،)16( ع�سرة  ال�ساد�سة  �سن 
املوؤ�س�سات  )يف  منها  اجلامعية  حتى  التعليمية  امل�ستويات 
و�سائل  كافة  تقدم  اأي�سا  وهي  بالطبع(  العمومية  التعليمية 
هذا  يف  والإجراءات  الفر�س،  تكافوؤ  ملبداإ  حتقيقا  الدعم، 
املجال عديدة ل يت�سع املقام ل�سردها جميعا، اأما اأن تر�سل 
بع�س الأ�سر مي�سورة احلال اأبناءها اإىل اخلارج ق�سد الدرا�سة، 
فهو اأمر لي�س لوزارة الرتبية الوطنية دخل فيه ول ميكنها منعه 
فهو متوفر على خيارات هذه الأ�سر ال�سخ�سية واإمكانياتها 
املادية؛ ولكن، هذا ل يعني اأننا ل مننح اأف�سل فر�س النجاح 
للمتفوقني، بل العك�س متاما، حيث اأن�ساأت الدولة مدار�س 
حت�سريية حت�سر لأقطاب التميز يف موؤ�س�سات التعليم العايل 
من  بالدنا  تتمكن  حتى  التالميذ،  اأملع  ل�ستقطاب  وذلك 
تكوين نخبة من الإطارات، تتوىل ت�سيري موؤ�س�سات البالد، 

لتكون خري خلف خلري �سلف.
فالهدف منها هو مكافاأة  اإىل اخلارج،  الرحالت  اأما عن 
بعد  النف�س،  عن  الرتويح  من  ومتكينهم  التالميذ  �سفوة 
اجلهود التي بذلوها طوال ال�سنة الدرا�سية وت�سجيعهم اأي�سا 
على بذل املزيد من اجلهد يف م�سارهم الدرا�سي امل�ستقبلي، 
ومع ذلك فاإن التفكري جار لإيجاد �سيغ بديلة ملكافاأة جنباء 

البكالوريا عدا الرحالت نحو اخلارج.
ويف الأخري، اأرجو اأن تكون اإجابتي لل�سيد ع�سو جمل�س 
الأمة قد اأوفت بالغر�س املطلوب، وال�سالم عليكم ورحمة 

اللـه تعاىل وبركاته.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا لل�سيد الوزير؛ اأ�ساأل ال�سيد 
ال�سيد  به  التعقيب على ما جاء  يريد  ح�سني �سعيدي هل 

الوزير.

ال�شيد ح�شني �شعيدي: �سكرا �سيدي الرئي�س.
واإننا  املو�سوع،  هذا  اإي�ساح  على  الوزير  معايل  �سكرا 
لي�س لنا �سك يف اأن وزارتكم تبذل جمهودا كبريا يف هذا 
هو  ال�سوؤال  هذا  طرح  من  احلكمة  لكن  احل�سا�س،  القطاع 
حر�سنا على املحافظة على هذه النخبة وعلى هوؤلء النجباء 
وهم  الأمة  م�ستقبل  هم  لأنهم  بهم،  والعتناء  ومرافقتهم 
الأمة  هذه  وباإ�سالح  بالتنمية  النهو�س  ي�ستطيعون  الذين 
و�سكرا  املجهودات،  هذه  على  وزارتكم  ون�سكر  اإل،  لي�س 
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معايل الوزير.

�سعيدي؛  لل�سيد ح�سني  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
الكلمة اإليكم جمددا ال�سيد الوزير.

ملا  اإ�سافة  اجلل�سة؛  رئي�س  لل�سيد  �سكرا   الوزير:  ال�شيد 
تقدمت به، حتى على م�ستوى وزارة التعليم العايل والبحث 
التدرج  بعد  فيما  اإل  املنح  العلمي فهي حاليا ل متنح هذه 
ويف التخ�س�سات التي ل توجد على امل�ستوى الوطني فقط.
تخ�س�سات  هناك  العايل،  التعليم  وزارة  م�ستوى  وعلى 
والإخوة  اجلامعات،  الوطن ويف  غري موجودة على م�ستوى 
احلا�سرون معنا كثري منهم من قطاع التعليم العايل ويعرفون 
اأن امل�سابقات جد �سارمة لإعطاء الفر�سة للطالب للدرا�سة 

يف اخلارج، و�سكرا.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا لكم ال�سيد الوزير؛ وبهذا 
نكون قد ا�ستنفدنا جدول اأعمال جل�ستنا هذه، بال�ستماع 
�سكرا  عنها،  الإجابات  واإىل  املربجمة  ال�سفوية  الأ�سئلة  اإىل 
لل�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة الذين عربوا ونقلوا 
اآلية الأ�سئلة ال�سفوية، وال�سكر  جملة من الن�سغالت عرب 
الإجابات  قدموا  الذين  الوزراء  ال�سادة  اإىل  اأي�سا  مو�سول 
�سكرا  القاعة؛  يف  عنها  املعرب  والق�سايا  الن�سغالت  على 

للجميع، واجلل�سة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة احلادية ع�شرة
والدقيقة اخلام�شة والع�شرين �شباحا
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