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حم�شر اجلل�شة العلنية الثالثة ع�شرة
املنعقدة يوم اخلمي�ص 17 حمرم 1436

املوافق 20 نوفمرب 2014 

الرئا�شة: ال�سيد عبد القادر �سهلي، نائب رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة:
- ال�سيد وزير النقل؛  

- ال�سيد وزير الريا�سة؛  
- ال�سيد وزير العالقات مع الربملان.  

 
اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة العا�شرة 

والدقيقة اخلام�شة �شباحا

الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني؛ اجلل�سة مفتوحة.

يقت�سي  وم�ساعديهم؛  الوزراء  بال�سادة  الرتحيب  بعد 
جدول اأعمال هذه اجلل�سة، طرح عدد من الأ�سئلة ال�سفوية، 
وزارية  بقطاعات  تتعلق  الأمة،  جمل�س  اأع�ساء  بها  تقدم 

خمتلفة وال�ستماع اإىل اأجوبة اأع�ساء احلكومة عليها.
اإذن، عمال باملادة 134 من الد�ستور، واملواد من 68 اإىل 
مار�س   8 يف  املوؤرخ  99ـ02،  رقم  الع�سوي  القانون  من   71
الوطني  ال�سعبي  املجل�س  تنظيم  يحدد  الذي   ،1999
بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما،  الأمة،  وجمل�س 
وبني احلكومة، واملادة 76 من النظام الداخلي ملجل�س الأمة، 
ن�سرع يف ال�ستماع اإىل الأ�سئلة ال�سفوية املربجمة وكذا اإىل 

الردود عليها.
ليطرح  دراجي،  �سالح  ال�سيد  اإىل  الكلمة  اأحيل  بداية، 

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

ال�شيد �شالح دراجي: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�سالة 
واملر�سلني، ومن  النبيني  �سيدنا حممد، خري  وال�سالم على 

تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين.
ال�سيد الرئي�س املحرتم،

ال�سادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي،
اأ�سرة الإعالم،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
�سيدي الوزير،

طبقا لأحكام املادة 134 من الد�ستور، واملادتني  68 و71 
من القانون الع�سوي رقم 99ـ02، املوؤرخ يف 8 مار�س 1999، 
الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�سعبي الوطني وجمل�س الأمة، 
احلكومة  وبني  بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما، 
ال�سوؤال  ن�س  املحرتمة  �سيادتكم  على  اأطرح  اأن  ي�سرفني 

ال�سفوي الآتي:
معايل الوزير املحرتم،

التنمية  يف  الأ�سا�سي  ال�سريان  النقل  قطاع  يعترب 
امل�ستدامة جلميع البلدان عامة وباخل�سو�س للجزائر، وذلك 
اخلما�سية  املخططات  يف  املتمثلة  التنموية  براجمها  بف�سل 
التي خ�س�ست لها اأغلفة مالية معتربة؛ وبالتايل فاإن تنظيم 
املرافق  ت�سيري  يف  ر�سيدة  �سيا�سة  وتر�سيخ  املرور  حركة 
تر�سيد  النوعية يف  الوثبة  مبثابة  والربية هي  اجلوية  البحرية، 
اإىل  حتتاج  التي  ال�سركات  لهذه  حمكم  وتنظيم  النفقات 

ع�سرنة والتحكم يف التكنولوجيات احلديثة.
�سركة  ت�سيري  يخ�س  فيما  التحريات  و�سلت  اأين  ـ   1
جميع  يف  الوطنية  ال�سيادة  ذات  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
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�سيانة  مايل،  اإداري،  ت�سيري  من  احلوكمة؛  جمالت 
الأ�سطول وجمال التكوين؟

2 ـ هل هناك تفكري على م�ستوى قطاعكم لفتح النقل 
اجلوي للخوا�س؟

النقل  يف  اخلا�س  ال�ستثمار  تعميم  عن  ماذا  ـ   3
البحري الداخلي؟

اقتناء  جمال  يف  للوزارة  ا�سرتاتيجية  هناك  هل  ـ   4
قطارات فائقة ال�سرعة )TGV(؟

العمومية،  الطرق  ال�ساحنات يف  اكتظاظ  لتخفيف  ـ   5
احلديدية،  بال�سكك  النقل  لت�سجيع  ا�سرتاتيجية  هناك  هل 

اأي نقل ال�ساحنات على منت العربات )Ferrotage(؟
القا�سدين  الأعمال  رجال  من  الهائل  للعدد  نظرا  ـ   6
واإعادة  الرحالت  لعدد  تدعيم  هناك  هل  بجاية،  ولية 

النظر يف توقيتها؟
لكم مني، �سيدي الوزير، كامل المتنان و�سكرا.

دراجي؛  �سالح  لل�سيد  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
الكلمة الآن لل�سيد وزير النقل للرد على ال�سوؤال، فليتف�سل 

م�سكورا.

ال�شيد وزير النقل: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�سالة 
وال�سالم على ر�سول اهلل.

ال�سيد الفا�سل، رئي�س جل�سة هذا املجل�س املوقر،
هذا  اأع�ساء  الأفا�سل،  ال�سادة  الف�سليات،  ال�سيدات 

املجل�س املوقر،
اإخواين ال�سادة، معايل الوزراء،

اأيها احل�سور الكرمي،
ال�سالم عليكم.

ال�سيد  الأمة،  ع�سو جمل�س  الكرمي،  اأخي  اأ�سكر  بداية، 
�سالح دراجي، على طرحه هذا ال�سوؤال ال�سفوي والذي يف 
احلقيقة يحتوي على 5 اأو 6 اأ�سئلة �سفوية، لإعطائنا الفر�سة 
مرة اأخرى ـ اإن �ساء اهلل ـ من خالل هذا املنرب املوقر لالإدلء 

بالتو�سيحات ومبعلومات تفيد الوطن واملواطن.
اأين  اإىل:  الفا�سل،  الأخ  فيه،  تطرقتم  الأول:  ال�سوؤال 
و�سل ملف التدقيق اأو التحريات اأو التحقيق، فيما يخ�س 

�سركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية؟
كما تعلمون، لقد با�سرت وزارة النقل من خالل املفت�سية 

العامة لوزارة النقل التدقيق والتحقيق والتحريات والعمل 
من  النهائية،  الأ�سغال  م�ستوى  على  نحن  واليوم  العميق، 

اأجل النتهاء من التقرير النهائي.
من  اإجنازه  مت  فلقد  للتدقيق،  الأويل  التقرير  يخ�س  فيما 
طرف �سركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية واليوم هو على م�ستوى 
اإن �ساء اهلل ـ  ال�سيد الوزير الأول، وخالل الأيام القريبة ـ 
�سنوفد التقرير النهائي، ثم بطبيعة احلال - اإن �ساء اهلل - من 
هنا اإىل نهاية ال�سنة، فاإننا �سوف نكمل الإجراءات واإن �ساء 
اهلل ت�سادق احلكومة على التدابري وكذلك الإجراءات التي 

اقرتحناها، من خالل هذا التحقيق اأو التدقيق.
وناأمل ـ اإن �ساء اهلل ـ اأننا مع مطلع 2015، �سيكون هناك 
ـ اإن �ساء اهلل ـ تدابري جديدة واإ�سالحات عميقة واإجراءات 

هامة جدا تخ�س �سركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية.
احلال  يبقى  اأن  ميكن  ل  اإنه  اأقول،  ولزلت  قلت  وقد 
بع�س  هناك  ا�ستدراكها،  يجب  نقائ�س  هناك  حاله،  على 
الو�سائل  بع�س  وهناك  ت�سحيحها،  يجب  الختاللت 
والإجراءات يف اإطار اإعادة التاأهيل يجب كذلك جت�سيدها، 
لأنها �سركة وطنية هامة، تقدم خدمات هامة، يجب اأن تكون 

لها عناية خا�سة وهامة.
ويف هذا الإطار، فاإن التدقيق والتحريات والتحقيق م�س 
كل املحاور اخلا�سة بت�سيري وا�ستغالل �سركة اخلطوط اجلوية 
اجلزائرية، مل نرتك اأي حمور، تطرقنا اإىل اجلانب التنظيمي، 

واإىل اجلانب الهيكلي واجلانب الت�سيريي واملناجمانت.
تطرقنا كذلك اإىل جانب التاأطري والتوظيف وم�ساألة املوارد 
التن�سيق  وجمال  ال�سيانة،  جمال  اإىل  تطرقنا  كما  الب�سرية، 
وتطرقنا  اجلزائرية،  اجلوية  اخلطوط  فروع  بني  ما  الداخلي 
اأي�سا اإىل ب�سط اخلطوط اجلوية اجلزائرية عرب الرتاب الوطني 
اجلوية  اخلطوط  دخول  م�ساألة  اإىل  اإ�سافة  تفعيله،  يجب  وما 
اجلزائرية اإىل اخلطوط الطويلة عرب العامل، اإذن كل امل�سائل مت 
التدقيق فيها واتخاذ تدابري واقرتاحات هامة ب�ساأنها؛ وباإذن 
اهلل مع بداية 2015 �سيكون فاأل خري لهاته ال�سركة الهامة، 
والتي ـ كما قلت ـ ل ميكن اأن تبقى على حالها، اإذ يجب اأن 
تعرف قفزة نوعية ووثبة هامة نحو الع�سرنة ونحو التنظيم ونحو 
الأداء، �سواء على م�ستوى احرتام املواقيت اأو على م�ستوى 
اجلانب التجاري والقت�سادي اأو على م�ستوى التكافوؤ  ما بني 

تقدمي اخلدمات وثمن التذاكر اأو على م�ستوى الت�سيري.
اأن  يجب  وطني  مك�سب  هي  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
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نحافظ عليه.
اختاللت  بها  نعم،  ثغرات  عندها  نعم،  نقائ�س  عندها 
نعم، لكن ل يجب، بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، اأن ن�ساهم 

يف تك�سري مك�سب وطني، هذا نرف�سه متاما!
على  نعم،  الرتقية  على  نعم،  التح�سني  على  نعمل 
الت�سحيح نعم، وهذا ما جاء به التدقيق اأو التقرير املف�سل 

املوجود على م�ستوى الوزير الأول باإذن اهلل.
النقل  من   ٪70 تغطي  اليوم،  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
اليوم هي على م�ستوى  الوطني و٪30  الرتاب  اجلوي عرب 

الطا�سيلي.
اخلطوط  فاإن  اخلارجية،  ال�سوق  م�ستوى  على  كذلك 
ما ل  الإطار  ويناف�سها يف هذا   ٪52 تغطي  اجلزائرية  اجلوية 

يقل عن 25 �سركة اأجنبية.
وعليه، ففي �سيا�سة القطاع لدينا مقرتحات فيما يخ�س 
التي  الطا�سيلي،  و�سركة  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  �سركة 
يف  جدا  اإيجابية  موؤ�سرات  تعطي  بداأت  ـ  هلل  واحلمد  ـ 
ال�سوق  تغطي  اأول  وهي  ال�سركتني،  بني  ما  التكامل  اإطار 
الداخلية وحاجيات مواطنينا عرب كل الرتاب الوطني، �سواء 
على م�ستوى تعداد اخلطوط اأو على م�ستوى التوقيت لهاته 
اخلطوط اأو على م�ستوى التكفل اجلاد وفق املعايري الدولية 

ورفع اخلدمة لهاته اخلطوط.
تاأخذ  فاإننا نعمل لكي  كذلك على امل�ستوى اخلارجي، 
اخلطوط اجلوية اجلزائرية والطا�سيلي ق�سطا معتربا من �سوق 

اجلزائر نحو اخلارج.
مكانة  وتعزيز  للجزائر،  ال�سرتاتيجي  البعد  اإطار  ويف 
اجلزائر، واإعطاء بعد ريادي للجزائر، �سننطلق اإن �ساء اهلل يف 
اإن�ساء خطوط طويلة نحو العامل، منها: نحن ب�سدد الإعداد 
لإن�ساء على �سبيل املثال اجلزائر العا�سمة ـ نيويورك، ومبا اأن 
اجلزائر بوابة اإفريقيا وعلى اأ�سا�س اأن اجلزائر ل ميكنها اأن تدير 
العامل  ي�سهدها  التي  التحولت  اإطار  ويف  لإفريقيا،  ظهرها 
وخا�سة  اإفريقيا،  عمق  اإىل  توجهنا كذلك  اإفريقيا،  وخا�سة 
فكان  اجلزائر  مكانة  يعزز  ما  وهذا  الكربى  العوا�سم  بع�س 

لبد من التوجه اإليه كذلك.
اخلطوط  وتطوير  ع�سرنة  على  اليوم  نعمل  نحن  اإذن 
لإعطاء  اأخرى،  جهة  ومن  جهة،  من  اجلزائرية  اجلوية 
قو�سا:  نفتح  وباملنا�سبة  للطا�سيلي،  الالزم  والت�سجيع  الدفع 
الطا�سيلي هاته التي كانت �سركة فقط يف الإطار البرتويل، 

الداخلية  للخطوط  رخ�سة   2013 يف  النقل  وزارة  منحتها 
�سمح  ما  وهذا  الداخلي،  امل�ستوى  على  خطا   21 وفتحت 
لنا بتدعيم اخلطوط الداخلية نحو بع�س الوليات التي كان 
عندنا  كان  حيث  الكبري  اجلنوب  وخا�سة  الطلب،  عليها 

نق�س كبري.
رخ�سة  الطا�سيلي  منحنا  فقط   2014 جوان  ويف 
 11 فاطلقت  الدويل،  الطريان  جمال  لدخول  ال�ستغالل 
وحاجيات  حاجياتنا  ودعمت  اخلارج  نحو  جديدا  خطا 
الطا�سيلي  تدعيم  يف  و�سن�ستمر  باملهجر؛  اجلزائرية  اجلالية 

النا�سئة و�سن�سهر على ع�سرنة اخلطوط اجلوية اجلزائرية.
هذا فيما يخ�س ال�سطر الأول من �سوؤالكم.

فتح  ملف  عن  تكلمتم  الفا�سل:  الأخ  الثاين  ال�سطر 
فقط،  قو�سا  اأفتح  اأن  هنا  اأردت  للخوا�س؛  اجلوي  النقل 
التفرقة ما بني  اأو هناك م�ساألة عدم  التبا�س  اأحيانا فيه  لأنه 

م�ساألتني.
هناك م�ساألة فتح الف�ساء اجلوي مبا ي�سمى نظام ال�سماء 
املفتوح وهذه م�ساألة وحدها، وم�ساألة النقل اجلوي للخوا�س.
اجلوي  الف�ساء  فتح   )Open sky( يخ�س  فيما   -  1
بالتدقيق  امل�ساألة در�سناها  الدولية، هذه  اجلزائري للمالحة 
 Open( من طرف اخلرباء وكل املعنيني، قلنا الذهاب نحو
sky( حتمية لبد منها ويف يوم من الأيام �سيتحقق ذلك، 

لأننا ل ميكن اأن نبقى مبناأى عن النفتاح على العامل.
قوة  لدينا  لي�س  احلايل،  احلا�سر،  الوقت  يف  قلت  لكن 
 )Air Algérie( النظر يف  اإعادة  نتكلم عن  املناف�سة ونحن 

واإن�ساء الطا�سيلي.
)Open sky( الآن، فهو يف �سالح  نفتح  لو  كذلك  ـ   2
�سركات دولية اأجنبية ولي�س يف �ساحلنا، لأن ميزان القوة يف 

هذا املجال لي�س يف �ساحلنا اليوم.
اإذن �سنذهب اإىل الف�ساء املفتوح، بعدما تتوفر ال�سروط، 
اإىل  نذهب  ولن  اجلزائر،  �سالح  يف  ال�سروط  تكون  وبعدما 
كل  اجلزائر،  وتخ�سر  دولية  �سركة  لنك�سب  النفتاح  هذا 
دولة يف العامل ترى م�ساحلها وما ينفعها، ونحن كذلك من 
م�سلحتنا اأن نعرف كيف يتم حتيني هذه الأمور لكي ندافع 

عن م�ساحلنا.
فيما يخ�س الآن فتح النقل اجلوي للخوا�س، فتح النقل 
يوجد  منها ل  مفر  للخوا�س هذا كذلك حتمية ل  اجلوي 
املجال  فتح  على  مقبلون  اإننا  نقول  اأن  لبد  وهنا  اإ�سكال، 
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لال�ستثمار  فالأولوية  ذلك،  كان  واإذا  للخوا�س،  اجلوي 
الداخلية واخلارجية، من  ال�سوق  الوطني، لكي نتحكم يف 
اخلا�س،  والقطاع  العمومي  القطاع  بني  ما  التكامل  خالل 
اأي يكون النقل اجلوي جزائريا، �سواء على م�ستوى ال�سوق 

الداخلية اأو ال�سوق اخلارجية.
وعليه، فعلى م�ستوانا، م�ستوى وزارة النقل، نحن ن�سرف 
والن�سو�س  الإجراءات  واإعداد  ال�سروط  دفاتر  اإعداد  على 
التنظيمية التطبيقية، لكي نفتح املجال اجلوي للخوا�س، وملا 
م�ساألة  تعرفون  ـ  الإجراءات  ال�سروط وكل  ننتهي من كل 

كهذه ـ ن�ّسلم امللف لتقّره احلكومة.
اإذن على م�ستوى وزارة النقل نحن ب�سدد حت�سري ملف 
)Open sky( وملف فتح املجال اجلوي لال�ستثمار الوطني 
والن�سو�س؛ ول  والإجراءات  التدابري  واإعداد كل  اخلا�س 
ويتطلب  جدا  ح�سا�س  املجال  هذا  اأن  ـ  خا�سة  ـ  نن�سى 
امللف،  هذا  يخ�س  فيما  والأمن،  الوقاية  وتدابري  اإجراءات 

لأنه جد ح�سا�س وثقيل.
وتقدميهما  امللفني  هذين  حت�سري  ب�سدد  نحن  وبالتايل 
اأجل  من  امللفات  هذه  حتني  من  هي  واحلكومة  للحكومة، 

اتخاذ القرارات الالزمة.
نحن كوزارة من الآن اإىل نهاية �سنة 2014 �سنكون قد 
التنظيمية  والن�سو�س  والإجراءات  ال�سروط  دفرت  اأنهينا 
النقل للخوا�س  اأجل فتح  النقل، من  على م�ستوى وزارة 
ـ وبطبيعة احلال ـ �سوف يكون امللف على م�ستوى احلكومة 

واحلكومة �ستاأخذ القرار املنا�سب يف الوقت املنا�سب.
فلكي  احلني،  يف  يكون  لن  ذلك  اأن  واأكرر  اأقول  لكن 
ينجح اأي اأمر ويكون يف فائدة البالد ويف فائدة املواطن، لبد 
اإعدادا وافيا، وفق ال�سروط  اإعدادا كافيا،  اإعداده  اأن يكون 

املت�سمنة بطبيعة احلال. 
الأخ الفا�سل، تكلم كذلك يف ال�سوؤال الثالث عن فتح 
النقل البحري للخوا�س، وهنا نف�س ال�سيء، ما تكلمنا فيه 
البحري  النقل  على  ينطبق  للخوا�س،  اجلوي  النقل  عن 

للخوا�س.
واإىل  اإجراءات  اإىل  كذلك  يحتاج  البحري  النقل 
ال�سروط ليت�سنى  ن�سو�س وتنظيمات، حتى ي�ستويف جميع 
لنا اأن نفتحه لال�ستثمار الوطني اأول، حتى ن�سجع ال�ستثمار 
الوطني، �سواء على م�ستوى النقل البحري احل�سري اأو على 
من  امل�سافرين  نقل  م�ستوى  على  اأو  الب�سائع  نقل  م�ستوى 

خالل امل�سافات الطويلة.
هذه  النقل،  وزارة  م�ستوى  على  هو  كذلك  امللف  هذا 
دفرت  من  �ستنتهي  ال�سنة،  نهاية  اإىل  الآن  من  الأخرية، 
اخلا�سة  التنظيمية  والن�سو�س  الإجراءات  ومن  ال�سروط 
لي�س  الوطنيني،  للم�ستثمرين  البحري  النقل  جمال  بفتح 
والقرار  احلكومة  اإىل  امللف  و�سنقدم  اإ�سكال،  اأي  لدينا 

�سيكون لها يف الوقت املنا�سب باإذن اهلل.
الأخ الفا�سل، فيما يخ�س �سوؤالكم الرابع، تكلمتم عن 
م�ستوى  على  الآن  نحن  الإطار  هذا  ويف   )TGV( خطوط 
اإجناز  اإىل  و�سلنا  الوطني  الرتاب  كل  وعرب  النقل  وزارة 
حوايل 4000 كلم من خطوط ال�سكة احلديدية، وهي قيد 
ال�ستغالل، وذلك يف اإطار الع�سرنة، اإذ �ستكون هاته اخلطوط 
الإ�سارات  كذلك  وترافقها  مزدوجا  منها  وجزء  مكهربة 
نحن  واليوم  القطاع؛  بهذا  اخلا�سة  اللوج�ستية  والو�سائل 
جن�سد عرب الور�سات ما ل يقل عن 2000 كلم اإ�سافية من 
هاته اخلطوط وهي خطوط ع�سرية، خطوط �سريعة، و�ست�سرّي 
م�ستقبالـ  اإن �ساء اهللـ  وفق املقايي�س الدولية الع�سرية، وهاته 
العليا واجلنوب، يف  واله�ساب  الوطن  اخلطوط مت�س �سمال 
اإطار برنامج فخامة رئي�س اجلمهورية، وخمطط عمل احلكومة 
النقل،  لو�سائل  واملن�سف  العادل  التوزيع  اإىل  يدعو  الذي 

عرب كل الرتاب الوطني، وهذا ما يج�سد يف امليدان.
�سن�سل  اهلل،  �ساء  اإن   2016 نهاية  ومع  الآفاق  قلت يف 
يف  و�سننطلق  كلم   6000 بحوايل  تقدر  ع�سرية  �سبكة  اإىل 
م�ساريع جديدة حتى ن�سل ما بني 2020 ـ 2025 ـ ح�سب 
ال�سكة  12500 كلم من خطوط  اإىل م�ستوى  ـ  املخططات 

احلديدية.
وملا ن�سل اإىل هذا امل�ستوى، �سنكون اأول دولة يف اإفريقيا 
ومن بني الدول الأوىل يف حو�س البحر الأبي�س املتو�سط من 
حيث كثافة وع�سرنة خطوط ال�سكة احلديدية باإذن اهلل؛ ويف 
هذا الإطار، و�سوؤالكم هام جدا ووجيه، فربنامج ال�سيد رئي�س 
اجلمهورية وخمطط احلكومة وعمل الوزارة هو رفع ال�سغط 
الب�سائع  نقل  توجيه  خالل  من  الطرقات،  عن  والكتظاظ 
عرب خطوط ال�سكة احلديدية ونقل املواطنني باأح�سن نوعية 
وباأثمان جذابة حتى يتمكنوا من التنقل ب�سهولة عرب ال�سكة 
احلديدية؛ ويف هذا الإطار تعمل وزارة النقل، يف اإطار برنامج 
وخمطط عمل احلكومة اإن �ساء اهلل، لكي نوجه نقل الب�سائع 
البناء،  ومواد  الفالحية  واملواد  البرتولية  واملواد  واحلاويات، 
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كلها توجه عرب خطوط ال�سكة احلديدية، لأنه يف امل�ستقبل 
ل ميكن اأن ن�ستمر يف �سحن كل هذا التدفق الهائل لل�سلع 
�سواء  اليوم  الطرقات  عرب  النقل  الطرقات،  عرب  والب�سائع 
على م�ستوى نقل امل�سافرين اأو نقل الب�سائع، ميثل اأكرث من 
97٪ ول ميكن اأن ن�ستمر على هذا احلال! وبالتايل لبد من 
التحويل، لكن قبله لبد اأن نح�سر �سبكة ع�سرية، تكون يف 
امل�ستوى، ذات خدمات جذابة حتى نتمكن اأن نوجه ـ اإن 
فن�ستفيد  احلديدية  ال�سكة  نحو خطوط  الب�سائع  ـ  اهلل  �ساء 

اقت�ساديا واجتماعيا، يف اإطار �سيا�سة احلكومة باإذن اهلل.
اخلطوط،  هاته  مرافقة  اأجل  ومن  دائما،  الإطار  هذا  يف 
هناك برنامج ع�سرنة ت�سيري �سركة خطوط ال�سكة احلديدية 
حيث قدمت احلكومة برناجما ا�ستثماريا يقدر باأكرث من 120 
مليار دينار جزائري يف اإطار برنامج ا�ستثماري ل�سركة خطوط 
والتجهيزات  الت�سيري  لع�سرنة  وذلك  احلديدية  ال�سكة 
�ستقتني  الكبرية،  الأمور  ومن  الإطار،  هذا  ويف  واخلدمات 
خطوط ال�سكة احلديدية من خالل الربنامج، 17 قطارا من 
قاطرة   30 قطارا كهربائيا وكذلك  و20    )Autorail( نوع  
لكي تواكب اخلطوط اجلديدة الع�سرية، هناك عمل كبري عرب 
كل الرتاب الوطني من اأجل متديد اخلطوط، وجتهيز �سركة 
الت�سيري  النظر يف طريقة  اإعادة  اأجل  ال�سكة احلديدية ومن 

وكذلك للتكفل باملواطنني من خالل هاته ال�سبكات.
عن  الفا�سل  الأخ  تكلمت   ،)TGV( يخ�س  فيما  اأما 
عنها  تكلمت  التي  اخلطوط  هاته  كل  لك  اأقول   ،)TGV(
وانطلقنا فيها، فيما يخ�س نقل الب�سائع، ال�سرعة املحددة هي 
فال�سرعة  امل�سافرين  نقل  يخ�س  فيما  اأما  كلم/�ساعة،   120
220 كلم/�ساعة، هي خطوط �سريعة، ولكنها  املحددة هي 
لي�ست خطوط )TGV( لأن )TGV( اأ�سرع بكثري من ذلك.
لقد  احلال،  بطبيعة   )TGV( م�ساألة  يخ�س  فيما  اأقول 
ال�سكة  خطوط  لإجناز  امل�سرّية  الوكالة  اإىل  الأمر  اأعطينا 
امل�ستقبل،  حت�سري  اأجل  من  الدرا�سات  مببا�سرة  احلديدية 
اأجل حتيني اخلطوط ال�سريعة  ولقد انطلقت الدرا�سات من 
تعلمون  وكما   ،)TGV( نظام  م�ستوى  على  ـ  م�ستقبال  ـ 
ال�ساأن  هذا  350 كلم/�سا، ويف  ي�سري  اليوم   )TGV( فاإن 
ـ احلمد هلل ـ انطلقت الدرا�سات، وهي الآن يف امليدان، من 
اأجل اإيجاد ما هي الأروقة املنا�سبة؟ ما هي التكلفة؟ ما هي 
اإطار  العراقيل؟ ما هي الإيجابيات؟ ما هي ال�سلبيات؟ يف 

درا�سات اجلدوى ودرا�سات حتديد الأروقة.

اإذن الأ�سغال املتعلقة بـ )TGV( متكفل بها الآن، من 
خالل ملف خا�س ين�س على الدرا�سات.

تكلم الأخ الفا�سل يف �سوؤاله اخلام�س عن ت�سجيع النقل 
بال�سكة احلديدية على م�ستوى )Le ferroutage( �سيكون 
�سبكة  الآن  لأن  اجلديدة،  اخلطوط  ع�سرنة  اإطار  يف  ذلك، 
خطوط ال�سكة احلديدية القدمية، �سواء على م�ستوى اجلانب 
التاأميني ل ميكنها  اأو اجلانب  التجهيزات  اأو جانب  التقني 
النطالق  خالل  من  لكن   )ferroutage( بنظام  تقوم  اأن 
يف ع�سرنة هاته اخلطوط ـ بطبيعة احلال ـ �سن�سل اإىل م�ساألة 
�سن�سل  اإذ  البحري  يف  ال�ساأن  هو  مثلما   )ferroutage(
وكذلك  ال�ساحنات  نقل  يعني   )cabotage( اإىل  كذلك 
اإطار  يف  العتبار  بعني  ماأخوذة  امل�سائل  هاته  ال�سيارات؛ 

ع�سرنة وتلبية حاجيات النقل. 
دائما الآن فيما يخ�س النقطة الأخرية التي تطرقتم اإليها 

وهي تدعيم الرحالت وكذلك التوقيت.
يف هذا الإطار، قمنا مب�سح جغرايف لكل الرتاب الوطني 
فيما  كذلك  مب�سح  وقمنا  الداخلية  حاجياتنا  م�ستوى  على 
عندنا  اليوم  الوليات،  بع�س  من  الدولية  اخلطوط  يخ�س 
الرغبات، احلاجيات الداخلية واحلاجيات من الداخل نحو 

اخلارج لكل اخلطوط.
اجلوية  اخلطوط  بني  ما  والتن�سيق  التكامل  اإطار  ويف 
اجلزائرية وخطوط الطا�سيلي وم�ستقبال من خالل النفتاح 
كل  ـ  اهلل  باإذن  ـ  نوفر  �سوف  للخوا�س،  اجلوي  النقل  نحو 
البعد  م�ستوى  على  �سواء  واخلارجية،  الداخلية  احلاجيات 
ال�سرتاتيجي اأو على م�ستوى التكفل اجلاد باجلالية الوطنية  
باقي  نحو  اأو  اإفريقيا  نحو  اجلزائر  اأو على م�ستوى حاجيات 
القارات، ويف هذا الإطار اأقدمت اجلزائر موؤخرا ـ ولحظتم 
اجلديد  الدويل  للمطار  الأ�سا�س  حجر  و�سع  على  ـ  ذلك 
�سالل،  املالك  عبد  الأول،  الوزير  طرف  من  للعا�سمة 
لالنطالق يف املطار اجلديد للعا�سمة الذي �سي�ستوعب باإذن 
16 مليون م�سافر �سنويا يف  اهلل، مع املطار احلايل م�ستقبال، 

اآفاق 2018.
اجلديد  الأ�سطول  اقتناء  ب�سدد  اإننا  قلنا  الإطار،  يف هذا 
للخطوط اجلوية اجلزائرية، اإذ �ستقتني 16 طائرة كبرية احلجم 
جديدة، لي�سبح اأ�سطول اخلطوط اجلوية اجلزائرية اإن �ساء اهلل 
بعدد 59، كما ن�سجع الطا�سيلي اليوم الذي يتوفر اليوم على 
12 طائرة، من اأجل اأن ت�ستثمر وتو�سع اأ�سطولها للتكيف مع 
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احلاجيات الوطنية والدولية.
 فيما يخ�س هذا املطار الدويل، اجلميل فيه، اأنه لأول مرة 
من  اليوم  ينجز  فهو  العمومية،  اخلزينة  ميزانية  خارج  ينجز 
خالل عمل ت�ساهمي، ت�ساركي ما بني �سركات وبنوك، يف 
اإطار ت�سيري ومتويل ع�سري ملن�ساآت كربى، وكذلك �سيكون 

امليناء الكبري املرتقب باإذن اهلل.
التوزيع عرب  بنظام  �سيعمل  للعا�سمة  الدويل  قلت مطار 
القارات نظام )UB( لتلبية احلاجيات، وهنا اأفتح قو�سا مهما 
اإفريقيا اليوم كل دول اإفريقيا  جدا، فيما يخ�س النقل عرب 
للنقل  اإفريقية  �سركة   200 يفوق  الذي  اأ�سطولها  وبكل 
اجلوي، ل متثل اأو ل حتوز اإل على اأقل من 2.4٪ من ال�سوق 
لال�ستثمار؛  واأو�سع  وا�سعا  ف�ساء  هناك  اأن  يعني  الدولية، 
وبالتايل يجب اأن تكون اجلزائر يف املقدمة لغتنامه ولأخذ 
 )UB( ق�سط كبري منه، لذلك �سيعمل مطار العا�سمة بنظام
وكذلك  الأمر بالن�سبة لبع�س مطارات اجلنوب، منها مطار 
ورڤلة  ومطار  اأدرار  ومطار  كذلك،  نريده  الذي  مترنا�ست 
مثال، لتكون هذه املطارات مبا فيها مطار غرداية و�سيلة لتلبية 
الإفريقية  القارة  ومن  الإفريقية  القارة  نحو  النقل  حاجيات 

التوزيع نحو العامل.
ملا  نتكلم عن النقل ل نق�سد نقل امل�سافرين فح�سب، بل 
الأهم من هذا واملريح م�ستقبال هو كل العتاد والتجهيزات 
والب�سائع التي متر من خالل النقل اجلوي فهو �سوق كبري 
اليوم وحظنا فيه �سعيف، وعليه يجب اأن ن�ستدرك هذا من 
خالل املن�ساآت، وخا�سة النطالق يف جت�سيد املركز اجلديد 
للمالحة اجلوية بتمرنا�ست والذي �سيغطي الرتاب الوطني 
مع املركز املوجود بالعا�سمة، و�سيلبي حاجيات دول اجلوار 
وحاجيات الدول الإفريقية اأو الدول التي متر اإىل اإفريقيا عرب 

اجلزائر باإذن اهلل.
اإذن فيما يخ�س بجاية، تكلمت عن بجاية، اليوم عندنا 
7 رحالت مبعدل رحلة واحدة يوميا، وعندنا رحالت نحو 
برنامج  ال�سنة، هناك  نهاية  اإىل  اخلارج، وكما قلت من الآن 
والطا�سيلي  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  بني  للتكامل  جديد 
بل  بجاية،  فقط  لي�س  اخلطوط،  هاته  كل  تدعيم  اأجل  من 
فقط  لي�س  امل�ستوى،  يف  نكون  حتى  الوطن،  وليات  كل 
م�ستوى  لكن كذلك يف  اليوم،  علينا  املفرو�سة  التحديات 
تطوير النقل اجلوي اجلزائري الذي ل�سك اأنه �سيعزز املكانة 
الداخلية للمواطن و�سيعزز املكانة اخلارجية للجزائر كدولة 

رائدة بني الأمم، �سكرا لكم.

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

ال�شيد �شالح دراجي: �سكرا �سيدي الرئي�س.
ت�ساوؤلتي  على  رده  ف�ساحة  على  الوزير  ال�سيد  اأ�سكر 
عامة  ب�سورة  اجلزائريني  املواطنني  ت�ساوؤلت  كذلك  وهي 

و�سطر من �سوؤايل يعني �سكان ولية بجاية.
�سراحة، �سيدي الوزير، نحن جد متاأخرين، هذه حقيقة 
يجب اأن نقولها حتى بالن�سبة جلرياننا، جرياننا لي�س لديهم 
اجلزائر  كاإمكانيات  اإمكانيات  لهم  لي�س  كتاريخنا،  تاريخ 

.)TGV( ولكنهم ميلكون
تكون  اأن  لبد   )TGV( وق�سية   )TGV( بق�سية  اأبداأ 
مفخرة وطنية، وم�سلحة اجلزائر لي�س هناك �سك، الذي لديه 
م�سلحة  اأن  يف  �سك  يوجد  ل  يهاجر،  اأن  عليه  لبد  �سك 
اجلزائر فوق كل اعتبار، ل يوجد نقا�س حول ذلك لكن ماذا 
عن )TGV(؟ تكلمتم ـ ال�سيد الوزير ـ عن القطار ال�سريع، 
 ،)TGV( من  واأكرث  �سريع  قطار  من  اأكرث  ت�ستحق  اجلزائر 
لبد لنا من )TGV(، فاجلزائر م�ستهدفة من كل دول العامل 

حتى من الداخل!
التي  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  مثل  يكون  قد   )TGV(
هي ذات �سيادة وطنية وذات مفخرة؛ وبالتايل لبد اأن يكون 

.)TGV( لدينا
هوؤلء النا�س الذين يحاولون اأن يق�سوا علينا ل ي�ستطيعون، 
ق�سية  يخ�س  فيما  يخمدون!   )TGV( يروا  اأن  مبجرد 
بني  ما  الوزير،  ال�سيد  اإ�سمح يل  اختالف،  هناك   ،)TGV(

القطار ال�سريع و )TGV( الذي لبد اأن يكون يف احلني.
يجب اأن يتم اإجناز )TGV( ون�ستغله حتى ي�سبح مفخرة 

.)TGV( وطنية، هذا فيما يخ�س
مواطن  اأنا  ينتظر،  املواطن  الوزير،  ال�سيد  يل  اإ�سمح 
مرات  عدة  واهلل  واقفا،  واأذهب  بجاية  اإىل  القطار  و�ساآخذ 
اأمر غري طبيعي!  اأماكن �ساغرة، هذا  ذهبت واقفا ل توجد 
اآخر!  قطارا  لنا  اأ�سيفوا  مملوء،  القطار  اأن  الوزير،طاملا  �سيدي 

لإثراء قطارات �سركة النقل بال�سكك احلديدية.
على  بالأم�س  تنقلت  للطائرات،  بالن�سبة  ال�سيء  نف�س 
قبل  من  اأ�سبوعا  اأحجز  اأن  علي  يجب  كان  طائرة  منت 
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)بجاية - اجلزائر( وهناك ـ كما قلتم ال�سيد الوزير ـ رحالت 
ت�سجيع  من  لبد  اإذن  �ساغرة،  تبقى  الجتاهات  بع�س  يف 
الرابحة  فهي   اجلزائر  ذلك  تفعل  وحني  الطائرة  ا�ستعمال 

ونخفف عن اخلزينة العمومية.
كذا  يوجد  خطابك  يف  جاء  كما  ـ  اهلل  �ساء  اإن  نتمنى 
ويوجد كذا ـ اأن نرى امللمو�س ونريده يف امليدان، ما تقوله 
نقول  ـ كما  روعة  ـ جميل جدا! خطابك  الوزير  �سيدي  ـ 
بالعامية ـ لكن يف امليدان املواطن ينتظر واأنا من بني هوؤلء 
غري  اأراه  ما  وهو  والطائرة  القطار  بوا�سطة  اأتنقل  املواطنني، 

طبيعي! يجب اأن جند احلل ب�سرعة ال�سيد الوزير!
فيما يخ�س النقل البحري، هناك م�ستثمرون جزائريون 
بيع  ويريدون  اخلارج  يف  اإنهم  منهم،  الكثري  اأعرف  واأنا 
تفتحوا  اأن  يجب  ولي�ستثمروا،  لياأتوا  اخلارج  يف  عندهم  ما 
اأن  ت�ستطيع  ل  ـ  اعتقادي  ح�سب  ـ  الدولة  الأبواب،  لهم 
ترفع �سيئا ل ميكنها رفعه، �سيكون هذا تخفيفا خلزينة الدولة 

وللنقل اجلوي.
يف  جتارب  عندنا  ال�سروط،  دفرت  ت�سبط  اأن  الدولة  على 
احلياة،  هي  هذه  طبيعي،  هذا  تنجح،  مل  اجلوي،  النقل 
نتعلم من الأخطاء، ن�سبط دفرت �سروط �سارم ودور الدولة 
نخنق  اأن  يجب  ل  فقط،  وتراقب  منظم  دور  احلكومة  اأو 
املبادرات احل�سنة، النا�س الذين ميلكون الأموال هم خارج 
البالد يف كل املجالت، لبد اأن نرجع هاته الأموال، نعلم 
جميعا،  نحن  علينا  اإذن  البرتول،  اأزمة  ب�سبب  يجري  ما 
برملانيني، حكومة، دولة جميعا يجب اأن نفكر كيف نحمي 
مل  اإذا  اجلزائر  حول  تلتهب  النار  اأحد،  يحمينا  ل  اأنف�سنا، 

نحم اأنف�سنا ل يحمينا اأحد.
يبدو يل اأننا جد متاأخرين، يجب اأن نعمل �سريعا وجيدا 
وهذا لي�س �سهال، حني تكون هناك جمموعة تفكر �سنفكر 
�سويا، جميعا، كيف ميكن لنا اأن جند )TGV( يوجهنا نحو 
اأنا  اهلل،  �ساء  اإن  املغزى  هو  وهذا  ال�سحيحة  املنا�سبة  اجلهة 

اأنقل اإليك، ال�سيد الوزير، ان�سغالت �سكان بجاية.
يجب اأن تعززوا اخلط: اجلزائر ـ بجاية بالقطار فهو خط 
ممتلىء ومن الأف�سل خلق خط اآخر يف الذهاب اأو الإياب 
وخط الطائرةـ  لالأ�سف ال�سديدـ  اإذا مل ناأت م�ساء ل ن�ستطيع 

اأن ن�سافر!
ال�سباح،  يف  الأقل  على  واحدة  رحلة  تكون  اأن  نتمنى 
لبد  اجلزائر،  اإىل  بجاية  من  ياأتي  الذي  البجاوي  فاملواطن 

عليه اأن يبيت وماذا عن التكاليف؟!
�ستكون  يومني  كل  �سباحا  رحلة  هناك  كانت  اإذا  اإذن، 
وال�سالم عليكم ورحمة  يرام، ون�سكركم  ما  الأحوال على 

اهلل تعاىل وبركاته.

دراجي؛  �سالح  لل�سيد  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
الكلمة جمددا لل�سيد الوزير للرد على التعقيب، �سكرا.

متاما،  اأوافقك  اأنا  الفا�سل؛  لالأخ  �سكرا  الوزير:  ال�شيد 
لكن اأقول فقط: اإن امل�سوؤول، م�سوؤول، ويقول كالما م�سوؤول 

وموزونا، هذا يف الأول.
ثانيا، نعم لل�سرعة لكن ل للت�سرع، ل للت�سرع، قلنا نفتح 
املجال اجلوي واملجال البحري وهذه حتمية لبد منها، لكن 
اأن نفتح هكذا بطريقة ع�سوائية ومل ُنرتب اأ�سال اأمورنا، ومل 

ننظم �سوؤوننا ف�سندخل يف م�ساكل كبرية جدا.
اأ�سا�س  على  ونبنيه  نفتحه  الف�ساء،  هذا  ندخل  ملا  نريد 
املقايي�س  وفق  جاد  با�ستثمار  ننطلق  ننطلق،  وملا  �سليم، 

واملعايري الدولية.
فهو  الب�سيطة،  بامل�ساألة  لي�س  اجلوي  اأو  البحري  النقل 
نحرتمها،  اأن  لبد  دولية،  و�سوابط  ومعايري  بقوانني  ي�سبط 

هذا حتى نكون وا�سحني يف هذا الإطار.
ثالثا، اجلزائر قارة، فحاجيات بجاية، تقابلها حاجياتنا يف 
اإليزي اليوم، وكذلك حاجيات يف تندوف، ويف مترنا�ست، 
بو�سعادة،  تيارت ويف  عنابة، ويف  ويف غرداية وحاجيات يف 
حاجيات النقل يف كل اجلزائر، فاجلزائر بلد قارة، حاجياتنا 
لي�ست  اأيدينا  بني  اليوم  املوجودة  الو�سائل  لكن  كبرية، 

كثرية.
بودنا   )Air Algérie( رحالت  عن  الآن  تتكلم  حني 
متلك  كم  لكنها  بجاية،  اإىل  رحالت   3 يوميا  نربمج  اأن 
)Air Algérie( من طائرة؟! هل تربمج رحالتها اإل لبجاية 
وعنابة ووهران ثم نتوقف؟! وباقي الوطن تهمله؟ اإن اأ�سطول 
ال�سركة  هذه  الطا�سيلي،  وحتى  قليل!  اجلزائرية  اجلوية 
النا�سئة عندها 12 طائرة، فكيف توزع 12 طائرة لكي تلبي 
اخلارجية  اخلطوط  بع�س  كذلك  وتلبي  الوطنية  احلاجيات 

وتتكفل كذلك بحاجيات اجلالية؟
هذه هي الو�سائل املوجودة اليوم! ولذلك اأنا قلت اأول اإن 
احلاجيات م�سجلة ونحن اليوم وفق الو�سائل التي بني اأيدينا 



10

الدورة اخلريفية 2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 07

املوافق 20 نوفمرب 2014 اخلمي�ص 17 حمرم 1436          

ما بني طا�سيلي و)Air Algérie( ونحاول اأن نلبي ما ا�ستطعنا 
من حاجيات الوطن؛ واأوافقك فقط يف ق�سية تر�سيد تداول 
الأ�سطولني، لكن لن يكون التح�سن امللمو�س كما ينبغي، 
للخطوط  الأويل  الكامل  الأ�سطول  عندنا  يكون  بعدما  اإل 
نحو  والنفتاح  الطا�سيلي  خطوط  وتو�سيع  اجلزائرية  اجلوية 

ال�ستثمار للخوا�س ونحن نتكلم كالما م�سوؤول وملمو�سا.
بامللمو�س،  قمنا  امليدان؟  يف  امللمو�س  اأين  يل  تقول  ملا 
هذا  اأن  علما  اجلزائرية،  للجوية  طائرة   16 �سراء  برنامج 

الربنامج تعطل ملدة �سنوات!
امللمو�س؟ لقد ج�سدناه خالل هاته  اأين  حني تقول يل 
الطائرات  اقتناء  يف  وبداأنا  اأم�سيت،  العقود  وكل  ال�سنة 

خالل هاته ال�سنة.
تقول يل اأين امللمو�س؟ برنامج 27 باخرة لنقل الب�سائع 
هاته  فج�سدناه  �سنوات،  لعدة  معطال  كان  امل�سافرين  ونقل 
ال�سنة، األي�س ملمو�سا؟! واقتنينا خالل هاته ال�سنة من الآن 
املثال،  �سبيل  على  هنا  بواخر جديدة   6 دي�سمرب  نهاية  اإىل 
نقل  ولكن  كبرية  م�ساكل  فيه  لي�س  اليوم  البحري  النقل 
 ٪1 اإل حوايل  الوطنية الآن ل حتوز  نعم، �سركاتنا  الب�سائع 
فقط من نقل الب�سائع نحو اجلزائر اأو من اجلزائر اإىل اخلارج، 
1٪ فقط والباقي ت�ستحوذ عليه �سركات دولية اأخرى؛ وعليه 
27 باخرة جديدة قلنا ندخل وناأخذ حقنا فقط،  ياجماعة 

اخلري هناك بع�س امل�سائل احل�سا�سة والكبرية.
غدا حينما نفتح النقل البحري للخوا�س �سواء للب�سائع 
اأو للم�سافرين وحني نفتح اخلط اجلوي للخوا�س يف النقل 
الداخلي للطائرات اأو اخلارجي فهذه لي�ست م�ساألة ب�سيطة، 
بني  �ستان  ي�سرتي حافلة،  لكي  ترخي�سا  �سخ�سا  مننح  كاأن 
النا�س  كل  العر�س  يف  لأنه  كبرية،  فامل�سوؤولية  اخلطني، 
يفرحون، لكن ملا يحدث طارىء، ويقع امل�سكل الكارثة لن 
تقع على �سخ�س اأو طرف اأو قطاع، الكارثة تقع على الوطن 
نحن  وبالتايل  احل�سي�س؛  وت�سبح يف  اجلزائر  �سورة  فت�سوّد 
نعمل لكي تبقى �سورة اجلزائر قائمة وتتطور اإىل الأح�سن، 
كما  �سيء  بكل  نقوم  اأن  لبد  الأح�سن،  اإىل  تتطور  ولكي 

ينبغي.
ت�ساألني اأين هو امللمو�س؟ يف 2013 ملا جئنا على راأ�س 

الوزارة، منحنا ترخي�سا للطا�سيلي التي مل تكن تعمل.
 21 2013 منحناها الرتخي�س، وبعدها فتحنا  يف مار�س 
اأهذا ملمو�س  للطا�سيلي،  الوطني  الرتاب  خطا جديدا عرب 

اأم غري ملمو�س؟
يف جوان 2014 منحنا الرتخي�س للطا�سيلي ففتحت 11 

خطا دوليا وتكفلت بجزء كبري وهام من جاليتنا.
هذه  يف  البحري  للنقل  جديدة  خطوطا  كذلك  منحنا 
ال�سنة، مثال من �سكيكدة نحو اإيطاليا )جان( ومن العا�سمة 

نحو اإ�سبانيا وفرن�سا، وراأينا اأن هناك تقدما ملمو�سا.
حتتاج  اأمور  وهناك  املعقول،  وهناك  امللمو�س  هناك  اإذن، 
اإىل الوقت الالزم فنعطيها الوقت الالزم وهناك م�ساألة ـ واأنا 

معك ـ حتتاج اأن نحركها اأكرث، ونعمل لكي نحركها اأكرث.
تراكمات وذهنيات، وت�سيري  اأخرى؛  اأمور  هناك كذلك 
�سمن   )TGV( احلني  يف  لن�ستغل  يل  تقول  اأنت  قدمي... 
ال�سركة  )SNTF(؟ هذه  اأحوال  اأنت  تعرف  )SNTF( هل 
وتدعيم،  اجلزائرية،   اجلوية  من  اأكرث  اإ�سالحات  اإىل  حتتاج 

واإجراءات راديكالية، لكي ت�ستطيع اأن تقوم على قدميها.
ت�ستغل  اأن  وتريد   )SNTF( �سركة  عن  تتحدث  اأنت 
من خاللها )TGV( اأعلمك اأنه اإذا تاأخر دعم الدولة عنها 
يوما واحدا �ستغرق، وهي اأ�سال غارقة، اإذن لبد اأن ننطلق 
الدولة  دعم  اإنزع  مدعم!  �سيء  كل  الو�سعيات،  واقع  من 

و�سرتى!
)SNTF( �سركة اقت�سادية جتارية، اجلوية اجلزائرية كذلك 
لكنها  احلني،  يف  �ستغرق  الدولة  دعم  عنها  نزعنا  اإذا  الآن 
املر  ن�سرب  مر،  واقع  هناك  وبالتايل  جتارية،  اقت�سادية  �سركة 
وكذلك  الت�سحيح  يف  ن�ستمر  لكن  اأفهمت؟  عليه  ون�سرب 
عن  تكلمت  الفا�سل،  الأخ   )TGV( بـ  يتعلق  فيما  الأمر 
و�سعية  هي  ما  لك  اأقول  تعال  اجلوار،  من  الدول  بع�س 

�سركاتهم الآن.
اأو يف  الأبي�س  للبحر  فيها  التي نحن  ال�سفة  جرياننا يف 
الأبي�س  البحر  دول  �سركات  من  كثري  الأخرى،  ال�سفة 
املتو�سط التي هي يف نف�س ال�سفة، مبا فيهم جرياننا، تعرف 
اليوم م�ساكل كبرية جدا وبع�سها على حافة النهيار، نحن 
اإجنازاتنا،  ت�سويق  يف  نق�س  لدينا  اأنه  ميكن  فقط  كجزائريني 
فهم  اإجنازاتهم،  اإبراز  يعرفون  كونهم  عن  عالوة  هم،  لكن 

يعرفون حتى كيف يخففون العبء لتغطية م�ساكلهم.
ولذلك يبدو لنا كل �سيء على ما يرام، هناك �سركات 
جلرياننا اأو لغريهم هي اليوم يف و�سعية ماأ�ساوية، نعم �سركات 
اأوروبيني،  نقل  بوزراء  والتقيت  اأوروبا  اأنا جئت من  كربى، 
اجلزائر  من  وتطلب  الآن،  تنادينا  كربى  �سركات  توجد 
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وقعت يف  نقل جوية كربى  �سركات  مال  لراأ�س  الن�سمام 
م�سكلة، فهل هذا يعني اأن جاري اأح�سن مني؟ل! اجلزائر 
اليوم اأح�سن بلد يف املنطقة، وما تكرار الزيارات الدولية نحو 
للجزائر،  وحمفزة  اإيجابية  موؤ�سرات  على  دليل  اإل  اجلزائر 

لكن اهلل غالب نحن هكذا!
ملا نتكلم عن )TGV( يا اأخي الفا�سل، ل ت�ستطيع و�سع 
م�سروع جديد كلي على اخلط احلايل لبجاية، غدا ل ن�ستطيع 
   220 ب�سرعة  عنه  نتكلم  الذي  ال�سريع  بالقطار  من�سي  اأن 

كلم/�سا من امل�ستحيل..

ا�ستنفدمت  لقد  الوزير،  �سيادة  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
الوقت املخ�س�س لكم.

 ،)TGV( عن  للحديث  فقط  يل  اإ�سمح  الوزير:  ال�شيد 
م�سروعا  ب�سفته  عنه،  تكلمت  الذي   )TGV( يخ�س  فيما 
اأن ننجز رواقا جديدا،  لنا لل�سروع يف العمل  جديدا، لبد 
من  ولبد  كلم/�ساعة   350 ب�سرعة  ي�سري   )TGV( لأن 
قطارات خا�سة به وبناءات خا�سة به، واأنفاق جديدة وج�سور 
جديدة، وجتهيزات جديدة خا�سة به، اأر�سلنا لدرا�سة اإمكانية 
الإجناز، لكن اأن يكون )TGV( يف الوقت احلايل، فهو �سرب 
باإجنازه  اأن جنامل بع�سنا البع�س واأعدكم  من اخليال، ميكن 
لكن ل! فامل�سوؤول م�سوؤول، ل ميكننا يف الوقت احلايل اإجناز  
)TGV( اإىل اأن ي�ستويف كل ال�سروط، هذا هو امل�سوؤول بكل 

�سراحة، �سكرا لالأخ الفا�سل.

النقل  قطاع  مع  نبقى  �سكرا؛  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
�سوؤاله  بطرح  فليتف�سل  قيقان،  جمال  لل�سيد  والكلمة 

ال�سفوي م�سكورا.

ال�شيد جمال قيقان: �سكرا �سيدي رئي�س اجلل�سة؛ ب�سم 
اهلل الرحمن الرحيم وال�سالة وال�سالم على نبيه الكرمي.

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

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

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
�سوؤايل ال�سفوي موجه اإىل معايل وزير النقل وهو يتكون 

من �سطر واحد لي�س من عدة اأ�سئلة وهذا هو ن�سه:
اإن الدولة تويل اهتماما كبريا لقطاع الأ�سغال العمومية، 
هائال،  ماليا  لها غالفا  منها، حيث تخ�س�س  الطرق  خا�سة 
لكن هذه الأخرية ـ اأي الطرقات ـ ل تعمر كثريا يف بالدنا، 
انتهاء  من  وجيزة  فرتة  خالل  لل�سري  �ساحلة  غري  فت�سبح 
العمل  اإتقان  اإىل عدم  املواطنون هذا  ويرجع  بها،  الأ�سغال 
من طرف املوؤ�س�سات املنجزة، لكن يف نظر البع�س لي�س هذا 
هو ال�سبب الرئي�سي لتدهورها، فهناك �سبب اآخر يتمثل يف 
الب�سائع  بنقل  تقوم  التي  الكبري  احلجم  ذات  ال�ساحنات 
والآليات، ومواد البناء فوق طاقة حمولتها القانونية؛ وهذه 
ق�سري  الطرقات يف وقت  اإتالف  اإىل  توؤدي  الزائدة  احلمولة 

جدا، ل يتعدى الأ�سهر يف بع�س الأحيان.
و�سوؤايل املطروح معايل الوزير:

اأو قوانني �سارمة لأ�سحاب هاته  ـ هل من طرق ردعية 
ال�ساحنات، التي ل حترتم قانون احلمولة املرخ�س بها قانونا، 
وذلك ل�سمان �سالمة �سبكة الطرقات؛ وبالتايل التقليل من 
امل�ساريف والأعباء التي تنفقها الدولة اأو اخلزينة العمومية 

�سنويا على هذا القطاع احل�سا�س؟
التقدير  عبارات  اأ�سمى  ـ  الوزير  معايل  ـ  مني  تقبلوا 

والحرتام و�سكرا.

قيقان؛  جمال  لل�سيد  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
الكلمة الآن لل�سيد وزير النقل، للرد على ال�سوؤال، فليتف�سل 

م�سكورا.

و�سكرا  للجميع  اأخرى  مرة  �سكرا  النقل:  وزير  ال�شيد 
فعال،  جدا؛  الهام  احليوي  ال�سوؤال  هذا  على  لالأخ جمال 

ال�سوؤال وجيه وهام جدا.
للمركبات  الوطنية  احلظرية  يف  للمركبات  عدد  اأكرث 
ال�سيارات  بعدها  ياأتي  ثم  واحد  رقم  وهي  ال�ساحنات  هي 
اخلفيفة، بطبيعة احلال، فال�ساحنات اليوم متثل حلد الآن 

ما مقداره 550000 �ساحنة حتمل الب�سائع.
هذه ال�ساحنات، �سبق اأن قلت لل�سيد �سالح فيما �سبق، 
باأن �سيا�سة برنامج فخامة رئي�س اجلمهورية وخمطط احلكومة 
عن  ال�سغط  لرفع  امل�ستقبل  يف  التوجه  حتمية  على  ين�س 
�سبكة الطرقات، ومن غري املعقول اأن تبقى �سبكة الطرقات 
اأن مير جزء كبري  املرور، لبد  ثقل حركة  97٪ من  تتحمل 
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كما  ـ  احلديدية  ال�سكة  و�سبكة  احلديدية،  ال�سكة  عرب 
بنقل حمولة  تتكفل  ـ  �سبق  فيما  الأخ �سالح  مع  تكلمت 
البناء  ومواد  الفالحية  واملواد  البرتولية،  واملواد  احلاويات 
احلديدية،  ال�سكة  نحو  نوجهها  جلها  ال�سيارات،  وحتى 
�ستتج�سد  اليوم  م�ساريع  هناك  احلكومة  برنامج  يف  ولذلك 
الوطن  موانىء  كل  نربط  لكي  التج�سيد  طريق  يف  هي  اأو 
املوانىء اجلافة  اإىل  البحرية  املوانىء  بال�سكة احلديدية ومن 
اأو املحطات اللوج�ستية وتوزعها عرب الرتاب الوطني... اإلخ.
هذه  اإن  قولك  يف  جمال،  الأخ  حمق،  اأنت  فعال، 
ال�ساحنات �سرر كبري، لي�س فقط لأنها تف�سد الطريق، واإمنا 

كذلك تت�سبب يف حوادث املرور.
يف  املت�سببة  الثانية،  املرتبة  يف  تاأتي  اليوم  ال�ساحنات 
هاته  فاإن  اأخرى،  ومن جهة  من جهة،  هذا  املرور،  حوادث 
يف  وتالحظونه  بكرثة  موجود  اإ�سكال  لديها  ال�ساحنات 
بالرواق  الأحيان  من  كثري  يف  تلتزم  ل  اأنها  وهو  امليدان، 
املخ�س�س لها، وكما تعلمون فاإن العربة الثقيلة املعباأة، مت�سي 
ال�سريع، وترى واأنت  الرواق  يف رواق اليمني ول مت�سي يف 
الطريق  تغلق  �ساحنة كبرية  ال�سريع مثال  الطريق  مت�سي يف 
القانون  اأن  رغم  مقبول،  غري  وهذا  خفيفة  ب�سيارة  واأنت 

وا�سح يف هذا الإطار.
القانون،  يطبق  لكي  جميعا  نتعاون  اأن  لبد  وبالتايل 
الإ�سكال يكمن يف تطبيق القانون و�سرامة تطبيق القانون، 
واأعطيك  الزائدة،  احلمولة  هي  اإ�سكاليتها  ال�ساحنات  هاته 
اأ�سا�سي ل�ساحنة  مثال يعني احلمولة الزائدة مع كل حمور 
واملر�سوم  القانون  حدده  ما  وهذا  طنا   13 هو  حد  كاأق�سى 
وبالتفا�سيل،  بدقة   ،2004 نوفمرب   28 املوؤرخ يف  التنفيذي 
ومن  طنا   13 لي�ست  باأنها  اأحيانا  ترى  املجردة  بالعني  لكن 
امل�ستحيل اأن تكون كذلك لأنه من خالل بع�س عمليات 
التحقيق وجدنا حمولة باأكرث من 50 طن؛ وبالتايل م�ستحيل 
اأن ن�سمن �سالمة املركبة اأو �سالمة الطريق اأو �سهولة النقل، 

هذا الفعل لي�س يف �سالح اأحد!
نوفمرب   28 يف  املوؤرخ  الزائدة،  باحلمولة  املتعلق  املر�سوم 
2004 ين�س على اأن كل �ساحنة بها حمولة زائدة توقف من 
اأو الدرك الوطني، فاإن �ساحبها يعاقب  طرف اأعوان الزمن 

مبقت�سى ن�س القانون بـ 3 اإجراءات:
اأول. مبا�سرة  مالية  غرامة  ـ   1

اأ�سهر.  6 ملدة  ال�سياقة  رخ�سة  تعليق  ـ   2

املح�سر. يف  ال�ساحنة  و�سع  ـ   3
اإذن، الق�سية تتمثل يف عملية تفعيل هذا املر�سوم، على 
م�ستوانا الآن اأو على م�ستوى قطاع النقل، اأول، اإعادة النظر 
يف هذا املر�سوم باتخاذ اإجراءات اأكرث ردعية واأكرث �سرامة، 
لأن تعليق رخ�سة ال�سياقة ملدة 6 اأ�سهر، اأو و�سع ال�ساحنة يف 
املح�سر فهذا مهم، لكن ماذا عن الغرامة املقدرة بـ 4000 دج 
اأو 5000 دج؟ ل ميكن ل�ساحب �ساحنة بها �سلع مبليار دج، 
اأن يعاقب بغرامة تقدر بـ 4000 دج هذا كاأنه �سرب قهوة 
اأو كاأنه دفع ثمن فنجان قهوة؛ وبالتايل لبد من اإعادة النظر 
يف ن�س القانون، فهذا امل�سروع اجلديد هو على م�ستوى وزارة 
النقل ومن الآن اإىل نهاية ال�سنةـ  اإن �ساء اهللـ  �سننتهي من:
1 ـ اإعادة النظر يف كل الإجراءات الردعية، ول يتوقف 
لأن  املر�سوم،  تفعيل  كيفية  يف  النظر  اإعادة  اإمنا  هنا،  الأمر 
ال�سحنة  مرات  ثالث  اأو  مرتني  غدا  حتمل  التي  ال�ساحنة 
حادث  حتدث  وقد  الطريق  وتك�سر  مت�سي  لتزال  القانونية 
بكل  القانون  نطبق  اأن  لبد  عنها؟  امل�سوؤول  من  مرور، 
ب�سدد  هو  الذي  التنفيذي  املر�سوم  يف  ولذلك  �سرامته، 
اإجراءات  ـ  اهلل  باإذن  ـ  �سندخل  النقل  وزارة  يف  الإعداد 

لتفعيل تطبيق املر�سوم ولتحديد امل�سوؤوليات بدقة.
اهلل!  �سبحان  م�سوؤوليته،  �سخ�س  كل  يتحمل  اأن  لبد 

هذا من جهة.
من جهة اأخرى، كذلك فاإننا ـ كما تعلمون ـ من خالل 
الإجراءات التي اقرتحناها على احلكومة وناأمل  ـ اإن �ساء 
اإجناز  وهو  الوطني  الرتاب  عرب  بالتدريج  نطبقها  اأن  ـ  اهلل 

حمطات وزن.
�سخ�س عنده حمولة زائدة ببع�س الكيلوغرامات اأو حمولة 
مرات   3 عنده  ك�سخ�س  لي�س  واحد،  بطن  حتى  زائدة 

احلمولة املحددة قانونا.
على  و�ستكون  مقرتحاتنا،  من  هي  الوزن  حمطات  اإذن 
م�ستوى امل�سانع وعلى م�ستوى املحاجر وعلى م�ستوى كل 
�سحن  فيها  والتي  والقت�سادية  التجارية  الكربى  املحطات 
اأمر مهم جدا و�سنطبقه، مثال عندما ي�سحن  للب�سائع، هذا 
م�سنع الإ�سمنت �ساحنة بحمولة تتجاوز الوزن املحدد لها، 
ح�سب املعايري، علما اأنه يتم تقدمي وثيقة الوزن، فاإن امل�سنع 
الطاقة  فوق  ي�سحن  الذي  املحجر  وكذلك  لعقوبة  يتعر�س 

القانونية يحا�سب، هذا لكي يتحمل اجلميع م�سوؤوليته.
ثانيا، اقرتحنا يف باب الإجراءات اأن ن�ستعمل جتهيزات 
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ع�سرية يدوية معمول بها اليوم يف اخلارج، هذه التجهيزات 
تزن ال�ساحنة بجهاز يكون لدى ال�سرطي اأو الدركي فيوقف 
�سغري  بجهاز  ـ  قلت  كما  ـ  مكان  اأي  يف  ال�ساحنة  مبا�سرة 
الع�سرية  التجهيزات  هذه  احلمولة،  وي�سجل  يزن  ع�سري 
طالبنا بها يف وزارة النقل، لكي يجهز بها كل اأعوان الأمن 
والدرك الوطني، حتى يتمكنوا م�ستقبال من وزن ال�ساحنة 

يف اأي نقطة وبالتايل تثبت املخالفات.
لي�س  لكن  النقل،  وزارة  م�ستوى  على  هو  ما  هذا  اإذن، 
وزارة  يخ�س  الأمر  لأن  وحدها،  النقل  وزارة  عاتق  على 
الداخلية واجلماعات املحلية، وزارة ال�سناعة واملناجم، وزارة 
الأ�سغال العمومية، وكل م�سالح الأمن حتى يكون العمل 

متكامال.
اإن  ـ  اإعداده  القانون هو على م�ستوانا، و�سيتم  اإذن ن�س 
�ساء اهلل ـ اإىل غاية نهاية ال�سنة، �سكرا لالأخ الفا�سل ال�سيد 

جمال.

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: ن�سكر معايل الوزير على رده على 
م�سمون �سوؤايل.

يف  القرتاحات  هذه  تطبق  اأن  الوزير  معايل  فقط  اأملي 
وقت ق�سري، حتى نحافظ على �سبكة طرقنا و�سكرا.

قيقان؛  جمال  لل�سيد  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
الكلمة جمددا لل�سيد الوزير للرد على التعقيب.

اهلل  �ساء  اإن  جمال،  الأخ  يف  اهلل  بارك  الوزير:  ال�شيد 
�سن�سعى جميعا، فامل�ساألة م�ساألة ح�سارية وم�ساألة ثقافة اأمة 
وهي م�سوؤولية اجلميع، اإذا اأردنا اأن حتل امل�ساكل، لبد لنا اأن 
نتعاون من اأجل حلها باإذن اهلل وبارك اهلل فيكم مرة اأخرى.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا؛ منر الآن اإىل قطاع الريا�سة 
�سوؤاله  بطرح  فليتف�سل  �سعيدي،  ح�سني  لل�سيد  والكلمة 

ال�سفوي و�سكرا.

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

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

اأخواتي، اإخواين اأع�ساء جمل�س الأمة،
اأ�سرة الإعالم،

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

 68 واملادتني  الد�ستور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 
و71 من القانون الع�سوي رقم 99ـ02، املوؤرخ يف 08 مار�س 
1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�سعبي، وجمل�س الأمة، 
احلكومة،  وبني  بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما، 

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

لل�سباب  ومرافق �سخمة  هياكل  باإجناز  قامت  الدولة  اإن 
لل�سباب  ودور  ريا�سية  مركبات  منها  اجلزائرية،  والريا�سة 
ومالعب وم�سابح يف معظم اأرجاء الوطن، وعلى اخل�سو�س 
املناطق اجلنوبية، وبالأخ�س ولية ب�سار، وكلف ذلك ميزانية 

الدولة اأموال طائلة.
لكن �سرعان ما ي�سيبها الإهمال والإتالف، ب�سبب نق�س 
عليها،  واملحافظة  ونظافتها  ل�سيانتها  الالزمة  العاملة  اليد 
وب�سبب نق�س املنا�سب املالية وعدم اإمكانية التوظيف، على 
م�ستوى  على  واملوظفني  للعمال  الفادح  النق�س  من  الرغم 
تلك املرافق واحلاجة اإليهم، وعلى �سبيل الذكر ل احل�سر، 
يوجد  ب�سار، ل  ولية  م�ستوى  على  ال�سبانية  املرافق  بع�س 
اأدى  مما  احلرا�سة،  حتى  ول  النظافة  ول  ال�سيانة  عمال  بها 
م�ستمر،  تدهور  يف  واأ�سبحت  مظهرها  وت�سويه  اإتالفها  اإىل 
اخلزينة  ح�ساب  على  باهظة  باأموال  اإجنازها  مت  ولالأ�سف 

العمومية.
وبع�س دور  لب�سار  الريا�سي اجلديد  املركب  ي�سهده  وما 

ال�سباب على م�ستوى الولية غني عن كل تعبري.
معايل الوزير ال�سوؤال املطروح هو:

املرافق  تلك  اإجناز  يف  و�ساهمت  قامت  التي  وزارتكم 
ال�سخمة، واأنتم م�سكورون على ذلك، تعجز اليوم عن توفري 
منا�سب عمل ب�سيطة وبال�سكل الكايف، للمحافظة على هاته 

املرافق واملكا�سب ال�سبانية، و�سكرا معايل الوزير.

�سعيدي؛  لل�سيد ح�سني  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
ال�سوؤال،  على  للرد  الريا�سة،  وزير  لل�سيد  الآن  الكلمة 
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فليتف�سل م�سكورا.

ال�شيد وزير الريا�شة: �سكرا.
ال�سيد رئي�س اجلل�سة،

ال�سادة الوزراء،
ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ردا على �سوؤال ال�سيد ح�سني �سعيدي، املتعلق باملرافقة 
بتوفري  الريا�سية،  واملرافق  الهياكل  �سالمة  على  وال�سهر 
منا�سب العمل التي ت�سمح بتاأطريها، ي�سرفني اأن اأقدم لكم 

التو�سيحات التالية:
للمن�ساآت  كبريا  اهتماما  اأولت  الوزارية  دائرتنا  اإن 
الريا�سية وال�سبانية؛ وعليه، فقد مت التن�سيق مع م�سالح وزارة 
الكبري،  بجنوبنا  خا�سة  مالية  منا�سب  لتخ�سي�س  املالية، 
الوليات  بني  من  كانت  ب�سار  ولية  فاإن  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 
�سنة  بعنوان  حت�سلت  حيث  املنا�سب،  من  ا�ستفادة  الأكرث 
2014 على اأكرث من 35 من�سبا جديدا لكل من املوؤ�س�سات 
150٪ مقارنة  بـ  اأي زيادة بن�سبة تقدر  ال�سبانية والريا�سية، 
التكوين  موؤ�س�سة  متخرجي  ن�سيان  دون  املا�سية،  بال�سنة 
العايل التابع لقطاع ال�سباب والريا�سة، حيث �سيتم بعنوان 
باإطارين  للولية  البيداغوجي  التاأطري  تدعيم   2014 �سنة 

متخ�س�سني يف جمال ال�سباب.
كما جتدر الإ�سارة اإىل اأن تعداد املوظفني التابعني لقطاع 
ال�سباب والريا�سة لولية ب�سار �سنة 2014، بلغ459 موظفا 

موزعني كالتايل:
ـ 77 اإطارا يف الريا�سة، اأي بن�سبة ٪17.

ـ 114 اإطارا يف ال�سباب، اأي بن�سبة ٪25.
ـ 268 موظفا بن�سبة 58٪ تابعني لالأ�سالك امل�سرتكة.

للعلم، فاإن عدد املوظفني �سوف يعرف ارتفاعا مت�ساعدا، 
متا�سيا مع وترية ا�ستالم املن�ساآت اجلديدة.

عجزا  فيه  اأن  ووجدنا  بتقييم،  قمنا  اأننا  نعلمكم  للذكر، 
فيما يخ�س 15000 من�سب �سغل على م�ستوى الوطن.

ومع م�سالح وزارة املالية، ح�سرنا برناجما لل�سنوات الأربع 
املقبلة وهي �سنوات 2014ـ2015ـ2016 و2018، ويف كل 
�سنة يكون على الأقل 4000 من�سب �سغل، لأن امل�سكل 
ولي�ست  قارة،  اجلزائر  اأن  الوزير،  ال�سيد  قال  كما  املوجود، 
بلدا �سغريا، وم�سكل ال�سيانة مطروح، عندنا م�ساريع على 

م�ستوى كل البلديات، فاليوم من ال�سعب يف وقت ق�سري 
اأن نوؤهل 15000 من�سب �سغل، من غري املمكن يف الوقت 
احلايل، لأنه الأمر لي�س مرتبطا بوزارة الريا�سة ولكنه مرتبط 

بقانون املالية ومرتبط ب�سيا�سة احلكومة.
الريا�سي،  التاأطري  يخ�س  وفيما  موجود،  فالعجز  ولهذا 
نتمنى اأن يلعب املجتمع املدين دوره، لأنه من امل�ستحيل اأن 
يكون عندنا تاأطري ريا�سي اأو تاأطري �سباين مبوؤطرين يعملون 

طوال اليوم.
اليوم هناك برنامج لتكوين املوؤطرين تكوينا جزئيا، مبعنى: 
الإن�سان يعمل ولديه من�سب عمل، ولكنه يف اإطار الن�ساط 
امل�ستحيل  من  احلل،  هو  هذا  مكمل،  ن�ساط  له  اجلمعوي، 
يف برنامج قطاع وزارة الريا�سة اأن ندجمهم هكذا، لأن هناك 

اأكرث من 12.800 م�سروع منذ �سنة 2000.
على   ٪100 كامال  التاأطري  يكون  اأن  امل�ستحيل  من 
م�ستوى هذه املن�ساآت؛ ل اأتكلم عن ال�سيانة، فهذه لبد اأن 
تكون مبنا�سب دائمة، ولكن فيما يخ�س منا�سب الريا�سة، 
فالبد اأن يكون 80٪ من التاأطري ب�سفة جزئية. عندما اأقول 
هذا اأق�سد الريا�سي الذي له خربة ويعتزل ممار�سة الريا�سة، 
له  فنعطي  مهند�سا  يكون  اأن  وميكن  طبيبا  يكون  اأن  ميكن 
من  الأول،  امل�ستوى  على  تكوين  برنامج  وهناك  الفر�سة، 
الدرجة الأوىل والدرجة الثانية والدرجة الثالثة؛ ويف اجلواب 
املقبل لل�سوؤال الثاين ـ اإن �ساء اهلل ـ �سنعطي التو�سيحات.

اإجراءات  ترتيب  ب�سدد  قطاعنا  باأن  علما  نحيطكم  كما 
جديدة، من �ساأنها اإعطاء دعم للتاأطري البيداغوجي للمنطقة، 
من خالل ال�سروع يف و�سع �سيا�سة تكوينية جغرافية، حتد 
من نق�س الإطارات املتخ�س�سة يف جمال ال�سباب والريا�سة، 
وذلك من خالل فتح دورات خا�سة باأبناء و�سباب املنطقة.

املدار�س،  يف  دفعة  تكون  عندما  اأنه  نعرف  اليوم  نحن 
التابعة للقطاع، من ال�سعب على املتح�سلني على ال�سهادات 

اأن يتوجهوا اإىل مكان ما خ�سو�سا يف اجلنوب.
عندما نتكلم عن اجلنوب، امل�سكل لي�س يف مدينة ب�سار 
ول يف مدينة مترنا�ست، ولكن امل�سكل يف الدوائر والبلديات 

البعيدة بـ 300 و500 كلم عن عا�سمة الولية.
عليكم  وال�سالم  والحرتام،  التقدير  فائق  مني  تقبلوا 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
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ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا لل�سيد الوزير؛ اأ�ساأل ال�سيد 
ال�سيد  جواب  على  التعقيب  يريد  هل  �سعيدي  ح�سني 

الوزير؟

�سكرا  اجلل�سة؛  رئي�س  �سكرا  �شعيدي:  ح�شني  ال�شيد 
معايل الوزير على الرد.

يف احلقيقة، كان �سوؤايل وا�سحا، اأنا مل اأتطرق اإىل املوؤطرين 
على م�ستوى دار ال�سباب اأو..

اأنا اأخ�س بالذكر العمال املوجودين على م�ستوى تلك 
املرافق.

وطرحت  املركب  هذا  موؤخرا  زرت  مثال،  اأنا  اأعطيك 
�سخم،  مركب  هكتارات،   8 على  يرتبع  املركب  ال�سوؤال: 
ما �ساء اهلل، مت تد�سينه من قبل فخامة رئي�س اجلمهورية �سنة 

.2014
العمل، كم يحتاج هذا  بها يف  للمقايي�س املعمول  طبقا 
احلرا�سة،  النظافة،  ال�سيانة،  جمال  يف  عمال  اإىل  املركب 

الرت�سي�س، والتلحيم؟ 
هناك مدير ونائب مدير وحار�س وعون نظافة فقط! مركب 
ونائب  مدير  وفيه  وحار�س  نظافة  عون  فيه  ال�سخامة،  بهذه 
 8 على  ويرتبع  مركبا  ي�سري  الذي  القطاع  هو  هذا  مدير! 

هكتارات، هل هذا معقول؟!
اأم ننتظر حتى تتدهور  ماذا ننتظر لكي يكون له طاقم؟ 

و�سعيته؟
اأ�سبح هذا املركب اآفة على البيئة، تراكمات اأو�ساخ، ل 
يحتوي حتى على خزان للماء، الع�سب ل ي�سقى، اإل حني 
�سقوط املطر، واإذا كانت فرتة جفاف يبقى على حاله، وقد 
مت تغيريه بـ 5 مليارات، ملاذا هذا التبذير؟ ملاذا ل نفكر من 
اأول  نفكر  للمركب،  الأ�سا�س  ن�سع حجر  وحني  وهلة  اأول 
املدير  ال�سيانة،  يحفظ  الذي  املدير  لي�س  لأنه  الطاقم،  يف 
النظافة  الّر�سا�س وعون  ال�سيانة من مهام  يف مكتبه، لكن 
وتكون  بال�سيانة  تهتم  فرقة  هناك  تكون  والدهان،  واللحام 
اأمور ت�سعرك اأن هناك اآليات حتافظ على هذا املركب، وهذا 
املثال موجود عرب الوطن، وهناك بع�س دور ال�سباب، املدير 
فيها هو احلار�س، ويقوم باأعمال النظافة وير�سل املرا�سالت، 
اأي  ننظم  اأن  ن�ستطع  مل  اأننا  والدليل  هكذا؟!  نحن  ملاذا 
تظاهرة ل قارية ول عاملية، منلك املراكب، وامل�سابح واملالعب 
ولكنها على الورق فقط! فعليا هي غري جاهزة، ب�سبب عدم 

و�سكرا  عليها،  احلفاظ  وعدم  �سيانتها  وعدم  بها  الهتمام 
معايل الوزير.

�سعيدي؛  لل�سيد ح�سني  �سكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
الكلمة جمددا لل�سيد الوزير للرد على التعقيب، فليتف�سل.

ال�شيد الوزير: �سكرا؛ اأنا اأمتنى اأن يكون �سوؤالك وا�سحا 
فيما يخ�س هذا املركب، لأن اجلواب.. ولكن �ساأجيبك اإن 
�ساء اهلل، ل ميكن اأن اأ�سدق اأن مركبا بـ 8 هكتارات اليوم 

ومنذ �سنوات من الإجناز يتخبط يف هذا امل�سكل.
و�سبق اأن قلت فيه على م�ستوى ولية ب�سار، 268 عامال 
فيما يخ�س الأ�سالك امل�سرتكة، اليوم �ساأفتح حتقيقا لأنه من 

امل�ستحيل اأن اأ�سدق، من امل�ستحيل متاما.
ونقول  املوجودة  الريا�سية  املن�ساآت  عن  نتكلم  عندما 

لي�س عندنا كفاءة لكي ننظم تظاهرة فهذا غلط!
هناك نقائ�س وهناك اأ�سباب، خ�سو�سا الأ�سباب املحلية، 
ي�ستغل  مل  للدولة،  كبرية  اأموال  كلف  الذي  املركب  هذا 
اأنا  فلهذا  ريا�سية،  غري  اأخرى  لأ�سباب  املحلية،  الفرق  من 
املركب نعطي �سورة  نتكلم عن  �ساأفتح حتقيقا، لأننا عندما 
غري حقيقية، هناك 268 عامال وميكن اأن يكون هناك نق�س، 

لكن النق�س الكبري لي�س يف الأ�سالك امل�سرتكة.
اأن  البيداغوجي وذكرت  التاأطري  كنت قد تكلمت عن 
هناك نق�سا ولكن اأن يحدث هذا الأمر على م�ستوى ولية 
ب�سار، يف عا�سمة الولية، مع هذه املن�ساأة الكبرية يف الولية، 

ومع 268 موظفا لالأ�سالك امل�سرتكة!
يف هذه احلالة، اأنا �ساأفتح حتقيقا و�ساأجيبكـ  اإن �ساء اهلل  ـ 

يف اأقرب وقت.
فيما يخ�س التاأطري اأوؤكد مرة ثانية اأنه من امل�ستحيل اأن 
يكون لدينا اليوم تاأطري 100٪، اإذا وجدنا العجز بـ 15000، 
فمن امل�ستحيل اأن نطلب 15000 من�سب �سغل، اإنه مكلف 
مليزانية الدولة، ملن الأولوية؟ نحن اليوم بحاجة اإىل منا�سب 
�سطرنا  اأننا  اأوؤكد  فلهذا  اأخرى ح�سا�سة،  قطاعات  �سغل يف 

برناجما.
بال�سيانة،  يتعلق  فيما  الريا�سية،  املن�ساآت  يخ�س  فيما 
يف  م�سكال  هناك  اأن  اأخرى  مرة  واأوؤكد  م�سكل  هناك 

ا�ستعمال املن�ساآت الريا�سية.
ننجز  عندما  ـ  التفا�سيل  يف  اأدخل  ل  لكي  ـ  اليوم 



16

الدورة اخلريفية 2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 07

املوافق 20 نوفمرب 2014 اخلمي�ص 17 حمرم 1436          

م�سبحا، فامل�سبح ا�ستغالله جماين متاما، ومن امل�ستحيل اأن 
تتكفل الدولة بكل امل�ساريف!

الدخول،  تذاكر  تفر�س  ريا�سية،  مناف�سة  اأي  يوجد  ل 
فكلها جمانية، اإل مناف�سة كرة القدم.

كاأننا  م�سبحا،  فتحنا  فكلما  ال�سرية،  هذه  على  بقينا  فلو 
فتحنا م�سبحا يف ال�سارع، يدخله من ي�ساء ويفعل ما ي�ساء!

هذه  ا�ستغالل  يف  روؤيتنا  نغري  اأن  لبد  نحن  فلهذا، 
املن�ساآت الريا�سية، لي�س جمانا ولكن بتنظيم، وعندما تكون 
اأقول  اليوم  اأنا  اإطارها،  ن�ستغلها يف  اأن  املن�ساأة جديدة لبد 
حد  هناك  امل�ستقبل  يف  اأنه  نعرف  لأننا  الإطار..  هو  هذا 
منا�سب  لتوفري  الدولة  م�ستوى  على  جتاوزه  امل�ستحيل  من 

ال�سغل يف كل هذه املرافق.
ـ  اهلل  �ساء  اإن  ـ  وقت  اأقرب  يف  حتقيقا  �ساأفتح  ولكن 
عن  ال�سورة  هذه  اأت�سور  اأن  اأ�ستطيع  ل  لأنني  و�ساأجيبك 

هذا املركب.
انطلقنا  اأننا  ميكن  اأوافقك،  ال�سباب  دوائر  يخ�س  فيما 
العدد،  يخ�س  فيما  كربى  نقول  عندما  كربى،  م�ساريع  يف 
ولكن مل نفكر يف فتح منا�سب ال�سغل الالزمة و�سكرا على 

ال�سوؤال.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا؛ امل�ساألة تتطلب التوا�سل 
بني زميلنا وال�سيد الوزير، ملتابعة الأمور، اإن �ساء اهلل، نطلب 

التوا�سل و�سكرا.
نبقى يف قطاع الريا�سة دائما، والكلمة لل�سيد عبد القادر 

قا�سي، فليتف�سل بطرح �سوؤاله ال�سفوي م�سكورا.

اجلل�سة  رئي�س  لل�سيد  �سكرا  قا�شي:  القادر  عبد  ال�شيد 
املحرتم؛ بعد ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�سالة وال�سالم 
على اأ�سرف املر�سلني، �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه ومن 

واله اإىل يوم الدين؛
اأيتها الزميالت، اأيها الزمالء،

معايل الوزراء،
احل�سور الكرمي،
اأ�سرة الإعالم،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته،
اأزول اأمقران فالون.

ال�سيد وزير الريا�سة اإليكم هذا ال�سوؤال ال�سفوي ويتعلق 

بولية البويرة، اإل اأنه اإذا كان مي�س ولية البويرة، فاإنه مي�س 
بالتاأكيد كل وليات الوطن؛ وعليه يقول ال�سوؤال:

ال�سيد معايل الوزير،
مت موؤخرا تد�سني وت�سغيل 5 م�سابح اأوملبية اأو �سبه اأوملبية 
امل�سابح  اإدارية، هذه  دوائر   5 البويرة، موزعة على  يف ولية 
الولية،  بهذه  ال�ساكنة  والقلوب  النفو�س  لها  ارتاحت  واإن 
خا�سة منها فئة ال�سباب، اإل اأن ا�ستغاللها وت�سغيلها الفعلي 

يبقى مرهونا ببع�س اخل�سو�سيات اأذكر منها:
والأعوان  والإطارات  الإداريني  امل�سريين  غياب  ـ  اأ 

امل�سرفني على امل�سبح وال�سباحة.
احل�سن  ال�سري  من  متكنها  كافية  ميزانيات  غياب  ـ  ب 
والعادي لها ولول تدخل اجلماعات املحلية من هناك وهناك، 

لأ�سابت الكارثة هذه املوؤ�س�سات ذات الطابع الوطني.
ج ـ غياب حار�سات ال�سباحة من اجلن�س املوؤنث، ملراقبة 
الثانويات  فتيات  الريا�سية،  التمارين  خالل  ال�سّباحات 
لهن  اللواتي  املري�سات  وحتى  والبتدائيات  واملتو�سطات 

تو�سية من الأطباء.
ال�سوؤال معايل الوزير:

به  القيام  راأ�سها،  واأنتم على  الو�سية،  الوزارة  تنوي  ماذا 
لتح�سني و�سعية امل�سابح اأول بتوفري املنا�سب املالية الكافية 
لهذه  الت�سيري  ميزانيات  رفع  وكذا  وتوظيفها،  املتخ�س�سة 
باملهام  القيام  مبقدورها  لي�س  الأخرية  اأن هذه  امل�سابح كون 
الوزارة  كانت  ال�سوؤال  اإعداد  خالل  اأنه  علما  بها،  املنوطة 

ب�سدد اإعداد امليزانية اأو قانون املالية ل�سنة 2015؟
ذلكم هو �سوؤايل، معايل الوزير، زميالتي، زمالئي.

تقبلوا مني فائق التقدير والحرتام.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا لل�سيد عبد القادر قا�سي؛ 
الكلمة لل�سيد وزير الريا�سة للرد على ال�سوؤال.

ال�شيد وزير الريا�شة: �سكرا لل�سيد رئي�س اجلل�سة.
ردا على �سوؤال ال�سيد عبد القادر قا�سي، واملتعلق بو�سعية 
امل�سابح يف ولية البويرة، ومدى توفر املنا�سب املالية الكافية 

لت�سيريها، ي�سرفني اأن اأقدم لكم التو�سيحات التالية:
كبريا  اهتماما  اأولت  الوزارية  دائرتنا  باأن  علما  اأحيطكم 
ال�سخمة  ال�ستثمارات  خالل  من  وهذا  امل�ساريع،  بهذه 
من  البويرة  وولية  البويرة،  ولية  يف  خ�سو�سا  املربجمة، 
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التي  املعلومات  ح�سب  اليوم  لأن  املحظوظة،  الوليات 
طور  م�سابح يف  و3  جاهزة،  كلها  م�سابح   10 هناك  عندي: 
املرتبة  يف  ـ  اهلل  �ساء  اإن  ـ  البويرة  ولية  يجعل  مما  الإجناز، 
يف  م�سبح  يكون  اأن  وهو  �سطرناه  الذي  الربنامج  يف  الأوىل 

كل دائرة.
هذا الهدف حققناه فيما يخ�س ولية البويرة.

فيما يخ�س اخلم�سة م�سابح التي د�سنت هذه ال�سنة.
التد�سني كان يف يوم واحد، يف جويلية ـ واهلل اأعلم ـ بعد 
عيد الفطر، ولهذا ميكن اأن يكون هناك م�سكل فيما يخ�س 
الدولة،  ميزانية  يف  مربجما  يكن  مل  لأنه  والتاأطري،  امليزانية 

ميزانية 2014.
فقد ا�ستفادت ولية البويرة، فيما يخ�س التاأطري، يف �سنة 
اأي بن�سبة   2014 14 من�سبا ماليا بعنوان �سنة  2014، من 
التاأطري  تدعيم  اإىل  اإ�سافة  املا�سية،  بال�سنة  مقارنة  كبرية 
من  الريا�سة  يف  بيداغوجية  اإطارات   7 بـ  البيداغوجي 
الريا�سة  لقطاع  التابع  العايل  التكوين  موؤ�س�سات  متخرجي 

ل�سنة 2014.
مت  البيداغوجي،  للتاأطري  اأكرب  تغطية  �سمان  اأجل  ومن 
املدربني  تكوين  جمال  يف  ل�سيما  اإجراءات،  عدة  اتخاذ 
اأجل  من  اجلزئي،  التوقيت  ح�سب  العاملني  الريا�سيني 

التكفل بالعجز يف التاأطري ملختلف التخ�س�سات.
فعلى �سبيل املثال، فاإن 93 مرتب�سا على اأبواب التخرج 
ل�سنة  الأول  الثالثي  غ�سون  يف  البويرة،  لولية  بالن�سبة 

كالتايل: موزعني   ،2015
ـ 12 مرتب�سا متخ�س�سا يف كرة اليد.

ـ 68 مرتب�سا متخ�س�سا يف ال�سباحة، منهم 17 اإمراأة و3 
مرتب�سني يف اخت�سا�س الكاراتي دو.

للمدربني  التكويني  الرتب�س  ا�ستكمال  خالل  فمن 
فاإن  العاجل،  القريب  يف  �سيكون  الذي  اأعاله  املذكورين 
الهياكل الريا�سية اجلديدة �ستكون حمل تاأطري بيداغوجي 

كفيل بتغطية العجز امل�سجل.
لدينا  كان  حا�سرا،  كنت  واأنت  بالزيارة،  قمت  وعندما 
لقاء مع هوؤلء املرتب�سني، خ�سو�سا مرتب�سي ال�سباحة، وقد 
انطلقنا بربنامج ونعرف كلنا املن�ساآت املوجودة، ولكن ـ كما 
�سغل  منا�سب  نوفر  اأن  امل�ستحيل  من  ـ  ال�سابق  يف  قلت 
الريا�سية،  الخت�سا�سات  كل  يخ�س  فيما   ٪100 بن�سبة 
ولهذا قمنا  بتكوين 68 خمت�سا يف ال�سباحة، واإن �ساء اهلل 

�سيقل�س العجز بعدما ينتهي املرتب�سون من الرتب�س اإن �ساء 
اهلل.

فيما يخ�س امليزانية، عندما تكلمنا �سباحا عن املن�ساآت 
كل  لأن  قطاعنا،  م�ستوى  على  من�ساآت  اأح�سن  هي  قلت 
فيه  يكون  اأن  اأظن  ل  ولهذا  كبري،  املايل  دخلها  امل�سابح 
جيد  ت�سيري  فيه  يكون  اأن  لبد  ولكن  خا�سة،  ميزانية 
اأ�سكركم على  الريا�سية،  املن�ساآت  هذه  و�سيانة  ل�ستغالل 

ح�سن الإ�سغاء وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا لل�سيد الوزير؛ اأ�ساأل ال�سيد 
ال�سيد  جواب  على  التعقيب  يريد  هل  قا�سي  القادر  عبد 

الوزير؟

اجلل�سة  رئي�س  لل�سيد  �سكرا  قا�شي:  القادر  عبد  ال�شيد 
املحرتم.

لي�س بتعقيب واإمنا تو�سيح: اأول ولية البويرة حتوز على 
9 م�سابح ل 10 ول 16، 6 منها هي �ساغلة و 3 غري �ساغلة 
لأ�سباب خارجية من بينها اإي�سال الغاز واأمور اأخرى، ومل 
اأرد اأن اأتطرق للم�سائل التي تهم القطاع، تطرقت للم�سابح 
لأن يف يوم ما ـ ال�سيد الرئي�س ـ كنا نتوىل امل�سوؤولية على 
م�ستوى الوليات، ونا�سلنا وطالبنا اآنذاك ال�سلطات املركزية 
يرافق  الت�سجيل  كان  وبالتايل  امل�سابح؛  هذه  لت�سجيل 
تغلق  اأن  الثقل  هذا  من  لهياكل  ميكن  ل  لأنه  التكوين، 
اإداريا؟ مبعنى تفتح على  اأن ت�سرّي  اإداريا، ما معنى  اأو ت�سرّي 

ال�ساعة الثامنة وتغلق على ال�ساعة الرابعة والن�سف.
وزارة ال�سباب والريا�سة هي �سبيهة بوزارة الدفاع، يجب 
�سباب  م�ستمر،  طلب  يف  ال�سباب  لأن   24/24 ت�سري  اأن 

منق�سم اإىل اثنني، فئة الإناث وفئة الذكور وفئة الكبار.
ل يجب اأن نكون بطريقة اإدارية، هذه املالحظة الأوىل.

ثانيا، حني ند�سن مرفقا، يجب اأن يكون عمليا، حكومتنا 
واأبناوؤنا واإخواننا لي�س لدينا اأي م�سكل معهم، ولكن حني 
هذا  كان  نهائيا،  الأمر  يكون  اأن  يجب  موؤ�س�سة،  ن�ستغل 
ق�سدي ل غري، �سكرا �سيدي رئي�س اجلل�سة، �سكرا معايل 

الوزير.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا لل�سيد عبد القادر قا�سي؛ 
الكلمة جمددا لل�سيد الوزير للرد على التعقيب.
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ال�شيد الوزير: اأنا اأ�سكر ال�سيد الع�سو على هذا الهتمام 
 10 قلت  م�سبحا،   16 اأقل  اأنا مل  اأخرى،  مرة  اأوؤكد  ولكن 
م�سابح و3 م�سابح غري مغلقة، هي يف طور الإجناز واهلل اأعلم، 
�ستنطلق  الثالث  وامل�سبح  الإجناز  طور  يف  م�سبحان  هناك 

الأ�سغال به يف 2015.
اأعيد واأوؤكد ح�سب املعلومات التي بحوزتي، قمت بـ 3 
زيارات لولية البويرة، معظم امل�سابح املوجودة ت�سغل بطاقم 
اإداري وكذلك بطاقم تقني وقلت باأنه يف يوم واحد كنا قد 
د�سنا 5 م�سابح واأنا اأقول اإن هذا �سيء عظيم، 5 م�سابح يف 

ولية واحدة!
امل�سابح كانت جاهزة يف اأواخر جويلية اأو يف اليوم الثالث 
من �سهر اأوت، ونحن يف اأواخر �سنة 2014، فالبد اأن يكون 
يكون  البويرة  ولية  مديرية  وكذلك  وقت،  امل�سابح  لهذه 
لديها وقت كي تفتح منا�سب �سغل، ولكن من امل�ستحيل 
ل�سنة   2014 �سنة  يف  املربجمة  ال�سغل  منا�سب  تدرج  اأن 

.2013
نحن  اأخرى،  مرة  اأوؤكد  التقني،  التاأطري  يخ�س  فيما 
قمنا منذ اأكرث من �سنة على م�ستوى ولية البويرة بتكوين 
املدربني املوؤطرين، خ�سو�سا اأن هناك م�سابح لأكرب الوليات 
على امل�ستوى الوطني وهي ولية البويرة التي خ�س�سنا لها 
63 مكانا للرتب�س يف ال�سباحة فقط، واإن �ساء اهلل بعد مار�س 
اأو اأفريل 2015 �سينتهي الرتب�س و�سيكونون ـ اإن �ساء اهلل ـ 

يف امليدان، وال�سالم عليكم.

ا�ستنفدنا  بهذا نكون قد  ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا؛ 
جدول اأعمال جل�ستنا هذه بال�ستماع اإىل الأ�سئلة ال�سفوية 

املربجمة واإىل الإجابات عليها.
ونقلوا  الذين عربوا  الأمة  اأع�ساء جمل�س  ال�سادة  اأ�سكر 
اآلية الأ�سئلة ال�سفوية، وال�سكر  جملة من الن�سغالت عرب 
مو�سول اأي�سا اإىل ال�سيدين الوزيرين اللذين قدما الإجابات 

على الن�سغالت والق�سايا املعرب عنها يف القاعة.
�سكرا للجميع واجلل�سة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة احلادية ع�شرة
والدقيقة اخلام�شة والأربعني �شباحا
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وال�سالة  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�سم  الرئي�ص:  ال�شيد 
وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني؛ اجلل�سة مفتوحة.

احلكومة  اأع�ساء  وال�سادة  بال�سيدة  الرتحيب  بعد 
�سماع  اجلل�سة  هذه  اأعمال  جدول  يقت�سي  وم�ساعديهم؛ 
والزمالء  الزميالت  بها  �سيتقدم  التي  ال�سفوية  الأ�سئلة 
اأع�ساء املجل�س، وردود ال�سادة اأع�ساء احلكومة عليها؛ ودون 
اإطالة اأحيل الكلمة اإىل ال�سيد بوزيد بدعيدة، ليطرح �سوؤاله 

املوجه اإىل ال�سيد الوزير الأول، فليتف�سل.

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

ال�سيد الرئ�س املحرتم،
ال�سادة معايل الوزراء،
�سيدتي معايل الوزيرة،

زميالتي، زمالئي،
احل�سور الكرام،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
من   71  ،68 واملادتني  الد�ستور،  من   134 للمادة  طبقا 
القانون الع�سوي رقم 02/99، املوؤرخ يف 08 مار�س 1999، 
الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�سعبي الوطني وجمل�س الأمة، 

احلكومة،  وبني  بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما، 
اأن  ي�سرفني  الأمة،  الداخلي ملجل�س  النظام  76 من  واملادة 

اأتوجه اإىل معايل الوزير الأول بال�سوؤال ال�سفوي التايل:
اأ - حول املنحة املخ�س�سة �سنويا للجزائريني واملحددة 
بـ 130 اأورو التي مل تتغرّي منذ اأكرث من 20 �سنة، رغم اأن 
ال�سعبة  العملة  من  اجلزائر  مدخول  ربع  لديها  لي�س  دول 

ومتنح ملواطنيها اأكرث من 2000 اأورو �سنويا.
للخارج  الدولة  اإطارات  ملهمات  املخ�س�سة  املنحة  ـ  ب 
فندق  يف  الإقامة  حقوق  حتى  تكفي  ل  اأ�سبحت  التي 
�سلبا  يوؤثر  ما  وهذا  الإطارات  هوؤلء  كرامة  ويحفظ  مقبول 
لل�سيد  �سكرا  الوطن؟  خارج  اجلزائرية  الإطارات  على 

الرئي�س وال�سالم عليكم ورحمة اهلل.

الكلمة  بدعيدة؛  بوزيد  لل�سيد  �سكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
الآن لل�سيد وزير العالقات مع الربملان نيابة عن ال�سيد الوزير 

الأول.

ال�شيد  عن  )نيابة  الربملان  مع  العالقات  وزير  ال�شيد 
الرحمـن  اهلل  ب�سم  الرئي�س؛  لل�سيد  �سكرا  الوزير الأول(: 
اآله  املر�سلني وعلى  اأ�سرف  وال�سالم على  وال�سالة  الرحيم 

حم�شر اجلل�شة العلنية الرابعة ع�شرة
املنعقدة يوم اخلمي�ص 11 �شفر 1436

املوافق 4 دي�شمرب 2014

الرئا�شة: ال�سيد عبد القادر بن �سالح، رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة:
- ال�سيد وزير العالقات مع الربملان، نيابة عن ال�سيد الوزير الأول؛  

- ال�سيد وزير العدل، حافظ الأختام؛  
- ال�سيدة وزيرة الرتبية الوطنية؛  

- ال�سيد وزير الأ�سغال العمومية.  
 

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة العا�شرة 
والدقيقة اخلام�شة �شباحا
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و�سحبه اإىل يوم الدين.
ال�سيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء املجل�س املوقر الأفا�سل،
زميالتي، زمالئي اأع�ساء احلكومة،

اأ�سرة الإعالم،
اأيها احل�سور الكرمي،

ال�سالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
اأتوجه  اأن  البداية  اأود يف  الوزير الأول،  ال�سيد  نيابة عن 
بجزيل ال�سكر اإىل ال�سيد بوزيد بدعيدة ع�سو جمل�س الأمة 
املعتمد  املنحة  مببلغ  واملتعلق  ال�سفوي  �سوؤاله  طرح  على 
املخ�س�سة  املنحة  وكذا  املواطنني  لفائدة  اخلارج  اإىل  لل�سفر 

لالإطارات �سمن املهمات خارج الوطن.
املجل�س على  اأ�سكر ع�سو  اأن  اإل  ي�سعني  البداية ل  يف 
هذا الهتمام الذي يوليه لهذا املو�سوع، واإجابة عن ال�سوؤال 

ال�سفوي املطروح ميكن الإدلء بالتو�سيحات الآتية.
الن�سف  خالل  لل�سلع  التجاري  التحويل  اعتماد  بعد 
الهيكلي  الإ�سالح  برامج  اإطار  يف  الت�سعينيات  من  الثاين 
فاإن التو�سيع التدريجي لتحويل العمليات الأخرى للر�سيد 
اجلاري، مليزان املدفوعات يف نهاية الت�سعينيات مت ا�ستكماله 
مبنح ال�سرف فيها يخ�س العالج والدرا�سة يف اخلارج وكذا 

فيما يتعلق بالأ�سفار اإىل اخلارج.
وعليه، فقد اعتمدت بالدنا اأحكام املادة 08 من القانون 
التحويل  با�ستكمال  الدويل  النقد  ل�سندوق  الأ�سا�سي 

اجلاري للدينار.
تدريجية  ب�سفة  للدينار  اجلاري  التحويل  و�سع  مت  لقد 
مبراعاة تطور الو�سعية املالية اخلارجية، ل�سيما تلك املتعلقة 

مبيزان املدفوعات اخلارجية.
اإن التحويل اجلاري للدينار بالن�سبة للمعامالت الدولية 
للزيادة  بالنظر  تو�سعا  ي�سهد  واخلدمات  ال�سلع  يخ�س  فيما 
ميزانية  و�سعية  على  يوؤثر  ما  وهو  الواردات  يف  القوية 

املدفوعات اخلارجية.
اإن التح�سني امل�ستمر لو�سعية ميزان املدفوعات اخلارجية 
يف �سنة 2000 اإىل 2008 قد تاأثر بازدياد حدة الأزمة النامية 
والقت�سادية الدولية مثلما تو�سح الآثار املرتتبة عن اخلدمة 
اخلارجية ل�سنة 2009، املتمثلة يف انخفا�س �سعر النفط يف 

�سياق ارتفاع كبري للواردات.
اإن انخفا�س �سعر النفط يف 2014 وما نتج عنه من عجز 

يف ميزانية املدفوعات اخلارجية يعيق هدف تعميق التحويل 
اجلاري للدينار لفائدة الأ�سر علما اأن بنك اجلزائر يقوم حاليا 

بدرا�سة حول هذا املو�سوع.
البنك  �سيقوم  اخلارجية  املدفوعات  ميزان  لتطور  وتبعا 
اجلزائري بالتقييم الالزم واتخاذ التدابري املنا�سبة من حيث 
اخلارج  يف  بالعالج  يتعلق  فيما  ال�سرف  خم�س�سات  مبلغ 
لفائدة  اخلارج  اإىل  وال�سفر  اخلارج  يف  الدرا�سة  وم�ساريف 

الأ�سر اجلزائرية.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن اإجراء التو�سيع يف التحويل اجلاري 
ا�ستمرار  قابلية  اإىل  اأن ي�ستند  للدينار لفائدة الأ�سر ي�ستلزم 

ميزان املدفوعات اخلارجية لبالدنا على املدى املتو�سط.
بخ�سو�س مبلغ املكافاآت اليومية املعو�سة من امل�ساريف 
طرف  من  اخلارج  اإىل  موؤقتة  مهمة  اإطار  يف  تنفق  التي 
رقم   التنفيذي  املر�سوم  مبوجب  حتديدها  مت  فقد  الإطارات 
واملتمم  املعدل   ،2002 دي�سمرب   24 يف  املوؤرخ   ،466-02
جويلية   03 يف  املوؤرخ   ،217-82 رقم  التنفيذي  للمر�سوم 
التي  منه،   4 املادة  ل�سيما  املو�سوع،  بهذا  اخلا�س   1982
املالية  وزير  من  بقرار  فوريا  املبالغ  هذه  ميكن حتيني  مبوجبها 
تبعا لتطور املتغريات التي حتددت على اأ�سا�سها هذه املبالغ. 
واأخذ  الت�ساور مع احلكومة  بعد  الوزاري  القرار  اتخاذ  ويتم 

راأي حمافظ بنك اجلزائر.
للرد  بها  اإفادتكم  راأيت  التي  الإجابة  عنا�سر  تلكم هي 

على هذا الن�سغال.
اهلل  ورحمة  عليكم  وال�سالم  الإ�سغاء  كرم  على  �سكرا 

تعاىل وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �سكرا لل�سيد الوزير؛ اأعود فاأ�ساأل ال�سيد 
بوزيد بدعيدة هل يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لك.

و�سكرا  الرئي�س،  لل�سيد  �سكرا  بدعيدة:  بوزيد  ال�شيد 
لل�سيد معايل الوزير.

عند  كبرية  قيمة  لها  املنحة  هذه  الرئي�س،  ال�سيد  طبعا، 
مواطنينا خا�سة واأنتم تعرفون اأن بع�س اجلزائريني واأغلبهم 
يق�سون عطلهم ال�سنوية يف اخلارج، يعني اأكرث من مليوين 
ال�سنة،  يف  اأورو   130 بـ  اخلارج  اإىل  يخرجون  جزائري 
يلجوؤوا  اأن  عليهم  ويحتم  كثرية  م�ساكل  لهم  ي�سبب  وهذا 
من  مثال  ال�سعبة  العملة  ي�سرتون  ال�سوداء،  ال�سوق  اإىل 
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)ال�سكوار( وهذا موجود يف جميع الوليات الوطنية، وهذه 
ال�سعبة،  العملة  لبيع  املوازية  ال�سوق  اأو  الفو�سوية  ال�سوق 
حني ي�سرتونها يذهبون لدى م�سالح اجلمارك ويكونون يف 
حرج وي�ساألون من اأين لك هذا؟ عندهم 130 اأورو ولكن 
ولدان  عنده  كان  اإذا  اأولده  مع  يعي�س  كي  عليه  يتحتم 
اأو ثالثة اأو اأربعة اأو خم�سة، يتحتم عليه اللجوء اإىل ال�سوق 
ال�سوداء وي�سرتي هذه العملة ال�سعبة ليعي�س بها اأ�سبوعا 

اخلارج. يف  يق�سيها  التي  اأيام  اأو 10 
ا�ستمعت لعر�س ال�سيدمعايل وزير العالقات مع الربملان 
لكن اأنا اأرى اأن مراجعة قيمة هذه املنحة تعني الق�ساء على 
العملة  لت�سيري  اأكرث  �سفافية  وتعطي  اأول  املوازية  ال�سوق 
الوطنية والعمالت ال�سعبة، لأننا حني نرجع وناأخذ عربة من 
الدول املجاورة لنا اأو من الدول الأقل دخال من اجلزائر هي 
هناك   ،2500 اأو   2000 تتجاوز  ملواطنيها  �سنوية  منحة  متنح 
فيما  هذا  �سنويا،  اأورو   4000 متنح حتى  �سعيفة جدا  دول 

يخ�س املواطنني.
يق�سونها  التي  واملهمات  الإطارات  كذلك  يخ�س  فيما 
يف اخلارج اأقولها �سراحة: ال�سيء الذي متنحه الدولة لالإطار 
اأن ي�ستعملها  اإىل اخلارج لي�ستطيع  الذي يذهب يف مهمة 
له  ويحفظ  لئق  م�ستوى  يف  �سيء  اأقل  فندق،  يف  للنزول 
كرامته كجزائري، هذا دون اأن نتكلم عن منحة مواطن تهان 

كرامته!! واأقولها لك �سراحة.
كذلك هذا الأمر �سيق�سي على ال�سوق ال�سوداء وتكون 
العملة  العمومية وكذلك ت�سيري  �سفافية يف ت�سيري الأموال 
ال�سعبة؛ اأنا ل اأظن اإذا كان ال�سلع واخلدمات التي ي�ستفيد 
الأموال  روؤو�س  واأ�سحاب  التجار  من  معينة  منها جمموعة 
معني  مببلغ  الأموال  هذه  لتحويل  الغ�س  ي�ستعملون  الذين 
بالدينار ولكن يحول اإىل اخلارج عن طريق العملة ال�سعبة 
وهذا يت�سبب يف كثري من الغ�س على م�ستوى هذه العملة 

ال�سعبة.
املدفوعات  فيما يخ�س  الوزير  الذي ذكره معايل  العجز 
اخلارجية ل يوؤثر لأن جميع الدول يف العامل معر�سة لهذا 
العجز، اأي عجز املدفوعات؛ لي�س فقط اجلزائر املعر�سة لهذا 
العجز وهذا العجز من 2008 والنواب يطالبون مبراجعة هذه 
معر�سون  نحن  تقول  دائما  احلكومة  ولكن  املالية  القيمة 
بل  بالتخفي�س  الأمر  تراجع  مل  ولكنها  ال�سنوي،  للعجز 
بالعك�س دائما بالزيادة! اأنا �سراحة - �سيدي الرئي�س - مل 

ونقول  نتكلم  اأن  ولبد  الأول  الوزير  ال�سيد  باإجابة  اأقتنع 
ال�سراحة لل�سعب اجلزائري يف هذا املو�سوع، و�سكرا لل�سيد 

الرئي�س وال�سالم عليكم.

ال�سيد  بدعيدة؛  بوزيد  لل�سيد  �سكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
الوزير تف�سل.

ال�شيد الوزير: �سكرا؛ يف احلقيقة هذه الق�سية قد طرحت 
عدة مرات، ول�سيما على م�ستوى املجل�س ال�سعبي الوطني 
وكانت هناك عدة طروحات؛ وحمافظ البنك اجلزائري قد 
وعدنا يف عام 2011 اأن تكون فيه اإعادة النظر لهذه امل�ساألة 
باأن كل هذه  ول يخفى عليكم ال�سيد ع�سو جمل�س الأمة 
الأمور من �سالحيات حمافظ البنك اجلزائري وحده، لمن 
�سالحية وزير املالية ول من �سالحية الوزير الأول؛ بالن�سبة 
م�ستوى  على  الق�سية  هذه  وحاليا  القرار  له  ال�سفر  ملنحة 

طاولة حمافظ البنك اجلزائري للدرا�سة كما قلته �سابقا.
التي تعطى لهم عند  واملنحة  الإطارات  فيما يخ�س  اأما 
ال�سفر، فهذه كذلك لي�ست من �سالحيات حمافظ البنك 
املالية  وزير  طرف  من  �ستكون  النظر  اإعادة  واإمنا  اجلزائري 

بالقرار الذي ذكرته يف املداخلة و�سكرا لل�سيد الرئي�س.

اإىل  الآن  ننتقل  الوزير؛  لل�سيد  �سكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
قطاع العدالة والكلمة لل�سيدة لويزة �سا�سوة.

ال�شيدة لويزة �شا�شوة: �سكرا �سيدي الرئي�س؛ ب�سم اهلل 
الرحمـن الرحيم.

ال�سيد رئي�س جمل�س الأمة املوقر،
ال�سيدة وال�سادة الوزراء املحرتمون،

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

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
معايل ال�سيد وزير العدل، حافظ الأختام،

ي�سرفني اأن اأطرح على معاليكم ال�سوؤال ال�سفوي، التايل 
ن�سه:

وقانون  اجلن�سية  وقانون  الأ�سرة  قانون  تعديل  مت  لقد 
الت�سريعية  منظومتنا  يف  جتان�س  اإدخال  بهدف  العقوبات 
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على  يتاأ�س�س  موحد  مرجعي  اإطار  يف  واإدماجها  الوطنية 
تكري�س مبداأ عدم التمييز.

قانون  متكن   2005 يف  اأدخلت  التي  التعديالت  فبعد 
الأزواج وحماية  امل�ساواة بني  اإدخال مزيد من  الأ�سرة من 
اأف�سل لالأولد الق�سر ومزيد من الن�سجام العائلي، غري اأن 

هناك بع�س اجلوانب بحاجة اإىل اكتمال.
ومن بني اجلوانب التي تتطلب التفكري، م�سكلة ح�سانة 
الأطفال يف حالة الطالق، فاملادة 64 من قانون ال�سرة متنح 
احل�سانة لالأم فالأب، فاجلدة لالأم ثم لالأب.. ويف املادة 66 
املحرم  قريب  بغري  بالتزويج  احلا�سنة  »ي�سقط حق  نقراأ  منه 

وبالتنازل ما مل ي�سر مب�سلحة املح�سون«.
تفقد  والو�ساية  احل�سانة  حق  لها  التي  املطلقة  فالزوجة 
احل�سانة  وتنتقل  الزواج،  اإعادة  مبجرد  احل�سانة  يف  حقها 
بدوره  يعيد  احلالت  اأغلب  يف  الذي  الأب  اإىل  مبا�سرة 
الزواج، حيث ي�سبح الأمر رهانا بني الزوجني �سواء بال�سغط 

اأو بامل�ساومة.
اإن التوازن النف�سي للطفل بحاجة اإىل معامل ثابتة )وهي 
التي يتلقاها من اأمه منذ نعومة اأظافره( للحفاظ على نوع من 
الرقابة يف حياته، حتى ل ي�سبح جمرد لعبة توؤخذ وتو�سع 

ح�سب رغبة الوالدين.
و�سوؤايل ملعاليكم هو: هل فكرمت يف اإعادة النظر يف هذه 
املادة من قانون الأ�سرة وذلك للحفاظ على التوازن البدين 

والنف�سي للطفل؟
تقبلوا، معايل الوزير، خال�س العتبارات، و�سكرا.

الآن  الكلمة  �سا�سوة؛  لل�سيدة  �سكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
لل�سيد وزير العدل، حافظ الأختام، فليتف�سل م�سكورا.

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

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

اأ�سرة الإعالم،
اأود بداية اأن اأ�سكر جزيل ال�سكر ال�سيدة املحرتمة لويزة 
�سا�سوة، ع�سو جمل�س الأمة، على �سوؤالها هذا املتعلق باملادة 
زواج  باإ�سقاط احل�سانة عند  املتعلقة  الأ�سرة،  قانون  66 من 

الأم احلا�سنة بغري قريب.

معلوم اأن امل�سرع وحر�سا منه على حماية حقوق الطفل 
اأدرج �سمن اأحكام احل�سانة مبداأ م�سلحة الطفل املح�سون 
وعّرف احل�سانة من خالل اأحكام املادة الثانية وال�ستني، من 
قانون الأ�سرة، باأنها رعاية الولد وتعليمه والقيام برتبيته على 
متى  وخلقا  �سحة  وحفظه  حمايته  على  وال�سهر  اأبيه  دين 

توفرت هذه ال�سروط فهناك م�سلحة املح�سون.
وي�سرتط يف احلا�سن اأن يكون اأهال للقيام ب�سوؤون الطفل 
�سليما،  اإعدادا  واإعداده  رعايته  على  وم�سوؤول  املح�سون 
ليكون قادرا على العتماد على نف�سه يف امل�ستقبل وهذا ما 
ي�سكل امل�سلحة الف�سلى للطفل، فكلما كان ال�سخ�س قادرا 
على حتقيق هذه الغاية اأو هذه امل�سلحة اأ�سندت له ح�سانة 

الطفل وهو ما اأقره امل�سّرع.
من خالل املادة 64 من قانون الأ�سرة؛ ومن هذا املنطلق 
اإىل جانب  فاإن م�سلحة الطفل الف�سلى هي املعيار الوحيد 
ال�سروط الأخرى يف اإ�سناد احل�سانة هو نف�سه املعيار املعتمد 
حمرم،  قريب  بغري  احلا�سنة  الأم  زواج  عند  اإ�سقاطها  يف 
باللغة  واملحررة  القانون  نف�س  من   66 املادة  لن�س  طبقا 
العربية«  باللغة  »واملحررة  واأركز  التطبيق،  والواجبة  العربية 
والواجبة التطبيق واملعمول بها منذ �سنة 1984 ولي�س منذ 
الن�س  بخالف  الأ�سرة  قانون  �سن  تاريخ  وذلك  التعديل 
باللغة الفرن�سية الذي يكتنفه نوع من الغمو�س، وهي جمرد 

ترجمة غري ملزمة للق�ساء وللقا�سي.
وعلى هذا الأ�سا�س، فاإن امل�سرع مل يقر اإ�سقاط احل�سانة 
واإمنا  قريب حمرم  بغري  احلا�سنة  الأم  زواج  عند  اآلية  ب�سفة 
اإ�سقاط احل�سانة تقرره املحكمة  ويخ�سع لل�سلطة التقديرية 
الطفل  م�سلحة  حتقيق  مدى  فقط  يراعي  الذي  للقا�سي 
والتي  الأ�سرة،  قانون  عليها  ين�س  التي  وال�سروط  الف�سلى 
تختلف من حالة اإىل حالة، بحيث ميكنه يف جمال تطبيقه 
اجتماعيني  اأخ�سائيني  تكليف  املح�سون  م�سلحة  لقاعدة 
ومدى  واملادية  الجتماعية  الظروف  حول  بتحقيق  للقيام 
الأن�سب  الظرف  لتحديد  النف�سية  الرعاية  �سروط  حتقيق 
م�سلحة  القا�سي  يقدر  خاللها  من  والتي  الطفل،  حل�سانة 
 67 املادة  من  الأخرية  الفقرة  اإىل  بالرجوع  وحتى  الطفل؛ 
اأنه يجب يف جميع  تن�س �سراحة  الأ�سرة جندها  قانون  من 
احلالت مراعاة م�سلحة املح�سون، الفقرة وا�سحة يف قانون 
الأ�سرة، يجب مراعاة م�سلحة املح�سون يف جميع احلالت.

�سبتمرب  �سهر  اإىل   2012 �سنة  من  املمتدة  الفرتة  ففي 



23

الدورة اخلريفية 2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 07

املوافق 4 دي�شمرب 2014 اخلمي�ص 11 �شفر 1436          

2014، اأعطي اأمثلة على بع�س الأحكام التي �سدرت من 
 2692 حلوايل  نهائية  اأحكام  الق�سائية،  واملجال�س  املحاكم 

ق�سية يف هذا املو�سوع.
اأ�سقطت احل�سانة ب�سبب زواج احلا�سنة بغري قريب حمرم 
يف 1455 ق�سية فقط، بينما رف�س الق�ساء اإ�سقاط احل�سانة 
يف هذه احلالة يف 1237 ق�سية، وهو ما يدل على اأن ذلك 

لي�س اآليا واإمنا هو مرتبط دائما مب�سلحة املح�سون.
احل�سانة  اأ�سقطت  وقرارات  اأحكاما  هناك  اأن  يت�سح 
واأخرى رف�ست اإ�سقاطها، وهو الأمر الذي يوؤكد اأن فل�سفة 
قانون الأ�سرة منبثقة من مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية، قائمة 
التي  وال�سروط  غري،  ول  للطفل  الف�سلى  امل�سلحة  على 
يراعيها  التي  امل�سلحة  وهي  الأ�سرة  قانون  عليها  ين�س 
القا�سي الذي له ال�سلطة التقديرية �سواء يف اإ�سناد احل�سانة 
اأو اإ�سقاطها وهذا اإدراكا ملا للطفل من حاجة اإىل رعاية وتربية 
 - معروف  هو  كما   - اليوم  طفل  اأن  باعتبار  �سوية  وتن�سئة 
تبقى هي  م�سلحته  فاإن  الأحوال  الغد، ويف كل  هو رجل 
يف  عدمها  من  احل�سانة  لإ�سقاط  القرار  اتخاذ  يف  الفا�سل 

هذا املو�سوع.
يف  الت�سريعية  املنظومة  باأن  لأقول  الفر�سة  هذه  اأنتهز 
املراأة  حقوق  وترقية  الطفل  بحماية  واملتعلقة  املجال  هذا 
اإن هذه  والربنامج وا�سح لفخامة رئي�س اجلمهورية، بحيث 
املنظومة الت�سريعية يف كل مرة احلكومة ت�سيف لبنة جديدة 
لتحقيق هذه الأحكام، واإن م�سروع القانون حلماية الطفل 
املجال،  ال�سفلى يف هذا  الغرفة  الذي يوجد على م�ستوى 
امل�ستوى  على  الجتماعية  امل�سالح  تدعيم  على  وين�س 
املحلي وتوفري املوارد الب�سرية والإمكانات املادية لها مبا فيها 
امل�ساعدات الجتماعيات ليكون ذلك متكامال مبا يف ذلك 
ومتكني  للو�سول  املجال  هذا  يف  التحقيقات  اإىل  الو�سول 

القا�سي من مدى تقدير اأين هي م�سلحة املح�سون.
اإذن فاملنظومة الت�سريعية متكاملة يف نظرة �ساملة يف هذا 

املجال.
بالطبع التعديل اأو عدم التعديل: املبداأ والثقافة التي نريد 
اأن نزرعها هو اأنه لي�س دائما نعود يف بع�س النقاط اإىل تعديل 
القوانني واإمنا �سيكون ذلك يف بع�س ا احلالت من اخت�سا�س 
كما  الجتهادات  لإ�سدار  الدولة  وجمل�س  العليا  املحكمة 
الق�سائية  والجتهادات  الدول،  عليه يف جميع  متعارف  هو 
ال�سادرة عن املحكمة العليا اأو جمل�س الدولة بغرفها املجتمعة 

واملجال�س  للمحاكم  ملزم  كقانون  تعترب  معروف  هو  كما 
الق�سائية وتوحيد الجتهاد الق�سائي.

بالن�سبة  فل�سفتنا  هذه  العدالة،  اإ�سالح  فل�سفتنا:  هذه 
املجالت يف  الت�سريعية يف جميع  املنظومة  لإعادة تكييف 
وا�سحة  بنظرة  الأخرى  املجالت  من  وغريه  املجال  هذا 
وباآليات مكر�سة لكل الإ�سالحات التي جاءت يف برنامج 

فخامة رئي�س اجلمهورية.
وال�سادة  ال�سيدات  املحرتم،  الرئي�س  ال�سيد  اأ�سكركم، 
�سا�سوة  ال�سيدة  واأ�سكر  املحرتمني،  الأمة  جمل�س  اأع�ساء 

على �سوؤالها وعلى كرم الإ�سغاء و�سكرا جزيال.

حافظ  العدل،  وزير  لل�سيد  �سكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
التعقيب  تريد  هل  �سا�سوة  ال�سيدة  فاأ�ساأل  اأعود  الأختام؛ 

على م�سمون ال�سيد الوزير؟

ال�شيدة لويزة �شا�شوة: �سكرا �سيدي الرئي�س.
ن�سكر معايل الوزير على كل ما قدمه لنا من تف�سريات 

قيمة وكاملة.
يف احلقيقة جئنا بهذه الأ�سئلة لكي نلفت النظر اإىل هذه 
الظاهرة التي خلفت م�سكلة يف جمتمعنا، خا�سة يف املجتمع 
احلايل، الأم املطلقة التي لها حق احل�سانة ل ت�ستطيع اإعادة 
زواجها ولو كانت �سغرية يف العمر وذلك خوفا على فقدان 
احل�سانة وي�سبح الطفل عند زوجة اأبيه واأنا اأقول من اأقرب 

للطفل؟
هل هي اأمه اأم زوجة اأبيه؟  هذه اأ�سئلة تطرح.

الأمهات  هاته  من  كثريا  امل�سكل  هذا  لتفادي   -  2
يتما�سى  ل  وهذا  بالفاحتة،  عقد،  دون  يتزوجن  ال�سغريات 

مع تقاليدنا ومع ديننا.
املادة  هذه  كانت   ،2005 يف  املادة  هذه  تعديل  وقبل 
بال�سبط متنح احل�سانة بعد الأم للجدة اأم الأم، وهذا الذي 
اجلدة  املالكي...  احلنفي،  املذاهب،  كل  الدين،  يف  جاء 
تاأتي بعد الأم؛ هذا التعديل يف احلقيقة عقد الأمور عو�س 
اأن ي�سهلها، ملاذا؟ نحن معكم معايل الوزير لنقول يف جميع 
اجلانب  لهذا  يتطرقوا  اأن  الق�ساة  كل  على  يجب  احلالت 

الذي هو  يف م�سلحة املح�سون، و�سكرا.
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ال�سيد  �سا�سوة؛  لويزة  لل�سيدة  �سكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
الوزير تف�سل.

ال�شيد الوزير: �سكرا �سيدي الرئي�س؛ اأوؤكد اأنني عندما 
العربي  الطفل  حلقوق  النموذجي  الت�سريعي  الدليل  اأقراأ  
ال�سادر عن الأمانة العامة جلامعة الدول العربية، املادة 23: 
اأجنبي عن  اأن تكون خالية من زوج  »ي�سرتط يف احلا�سنة 
ذلك  خالف  املحكمة  قدرت  اإذا  اإل  بها  دخل  املح�سون 

مل�سلحة املح�سون«.
النموذجي  الت�سريعي  الدليل  يف  حتى  مكر�س  املبداأ 
للدول  العامة  الأمانة  عن  ال�سادرة  العربي  الطفل  حلقوق 

العربية.
الآن كما اأ�سرت قد يطرح الإ�سكال املتعلق كيف ميكن 
اأن ن�سل اإىل تقدير م�سلحة املح�سون؟ واقعيا �سرحت ذلك، 

فاملنظومة متكاملة.
هذه  لكل  مكمل  اآت،  الطفل  قانون  حماية  م�سروع 
الجتهاد  يبقى  احلالت  كل  ففي  وبالتايل  اجلوانب، 
غريها  ويف  النقطة  هذه  يف  غرفها  بجميع  العليا  للمحكمة 
للق�ساة  تطرح  التي  الإ�سكالت  تخ�س  التي  النقاط  من 
املجال�س  اأو  املحاكم  م�ستوى  على  والأحكام  بالقرارات 

الق�سائية و�سكرا جزيال.

حافظ  العدل،  وزير  لل�سيد  �سكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
الأختام.

اإىل قطاع الرتبية الوطنية، ويف جل�ستنا هذه  ننتقل الآن 
قطاع الرتبية يحظى بح�سة الأ�سد، فجهزي نف�سك ال�سيدة 
�ساحب  اأو  الأول  واملتدخل  الأ�سئلة؛  على  للرد  الوزيرة 

ال�سوؤال الأول هو ال�سيد عمار طيب، تف�سل.

ال�شيد عمار طيب: ب�سم اهلل الرحمـن الرحيم وال�سالة 
وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني.

�سيدي الرئي�س،
ال�سيدة وال�سادة معايل الوزراء،

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

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
�سوؤايل ال�سفوي موجه اإىل معايل وزيرة الرتبية الوطنية:

وا�سع  ب�سكل  اخل�سو�سية  الدرو�س  ظاهرة  انت�سرت  لقد 
املقبلة  امل�ستويات  يف  خا�سة  التعليم  م�ستويات  جميع  يف 
على المتحانات النهائية، الأمر الذي اأ�سبح يكلف اأولياء 
التالميذ مبالغ مالية باهظة لتغطية م�ساريف هذه الدرو�س، 
اإرهاق التالميذ نتيجة ال�ساعات الإ�سافية  اإىل  اأدى  وهو ما 
على الدرا�سة العادية واأفرغ املوؤ�س�سات الرتبوية من حمتواها، 
واأفقدها دورها الرئي�سي، والدليل على ذلك انقطاع التالميذ 
املقبلني على �سهادة البكالوريا عن الدرا�سة ملجرد ت�سلمهم 

ا�ستدعاء امتحان الباكالوريا.
ملعاجلة  الرتبية  وزارة  اتخذتها  التي  الإجراءات  فماهي 
اللجوء  ليتم  وملاذا  الأقل؟  على  تاأطريها  اأو  الظاهرة  هذه 
قنوات  عرب  النهائية  ال�سنوات  لتالميذ  درو�س  تقدمي  اإىل 
التلفزيون العمومي للتقليل من انت�سار هذه الظاهرة ومتكني 
املتو�سطة  العائالت  مادامت  الفر�س،  ت�ساوي  التالميذ من 
الدخل غري قادرة على تغطية نفقات هذه الدرو�س؟ و�سكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �سكرا لل�سيدعمار طيب؛ الكلمة الآن 
لل�سيدة وزيرة الرتبية الوطنية فلتتف�سل م�سكورة.

ال�شيدة وزيرة الرتبية الوطنية: 
ال�سيد رئي�س املجل�س،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة،
�سباح اخلري.

على  طيب،  عمار  ال�سيد  الأمة،  جمل�س  ع�سو  اأ�سكر 
ال�سوؤال الذي تف�سل بطرحه والذي يتعلق بظاهرة الدرو�س 

اخل�سو�سية.
لأنه  العناية  كامل  نوليه  اأن  ي�ستحق  مو�سوع  فعال  اإنه 
مي�س مببداأين اأ�سا�سيني هما: جمانية التعليم وتكافوؤ الفر�س؛ 
واأ�سري هنا اأن هذا املو�سوع قد طرح للدرا�سة على النقابات 
هوؤلء  يقدم  اأن  املنتظر  ومن  لدرا�سته  الأولياء  وجمعيات 

اقرتاحاتهم يف امل�ستقبل القريب.
مبقابل  الرتبوية  املوؤ�س�سة  خارج  مدر�سني  اإىل  اللجوء  اإن 
مايل لي�س ظاهرة جديدة، بل يعود اإىل زمن م�سى اأو ماي�سمى 
بالفرن�سية )Le précepteur( لكن هذا اللجوء اأخذ يت�سع 

يف القرن 20.
اإن الظاهرة معروفة عرب العامل وهي ت�سهد انت�سارا بدرجة 
الدرو�س  بني  نفرق  اأن  يجب  يل  بالن�سبة   ولكن  متفاوتة 
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اخل�سو�سية والدرو�س اخلا�سة، باعتبارهما درو�سا تقدم خارج 
املوؤ�س�سة الرتبوية مبقابل مايل.

يف  مايل  مبقابل  تقدم  درو�س  هي  اخل�سو�سية  الدرو�س 
لتلميذ  تقدم  درو�س  هي  املدر�س،  منزل  اأو  التلميذ  منزل 
واحد اأو عدد حمدود من التالميذ بني 5 اأو 6، اأما الدرو�س 
اأن  التالميذ، وهنا ينبغي  اخلا�سة فهي متنح لعدد كبري من 
اإطار منظم يخ�سع لقوانني  التي تقدم يف  الدرو�س  منيز بني 
وتلك  املفرو�سة  ال�سرائب  مانحها  يدفع  حيث  اجلمهورية، 
التي لتخ�سع للقوانني ومتار�س بطريقة غري �سرعية اأحيانا يف 
الدرو�س هو  النوع الأخري من  ظروف غري لئقة متاما؛ هذا 
تالميذ  يعني  اأ�سبح  الأمر  واأن  خا�سة  اإدانته،  يجب  الذي 
البتدائي اأي�سا ومببالغ مالية جد معتربة ترتاوح مابني 2000 

و5000 دينار حل�سة واحدة.
اإن هذه املمار�سة ت�ساهم يف فقدان ثقة املجتمع يف هوؤلء 
املدر�سني الذين لي�سوا كرثا حل�سن احلظ، كما اأنها تقلل من 
يوما،  بذلها  عن  الدولة  تتوقف  مل  التي  اجلهود  م�سداقية 
الإن�ساف  التعليم،  جمانية  وهي  ال�سامية  للمبادئ  حتقيقا 

وتكافوؤ الفر�س.
من جهة اأخرى، اأريد اأن اأوؤكد على اأن من يرجع �سبب 
الرتبوية  املنظومة  اأداء  �سعف  اإىل  الدرو�س  هذه  انت�سار 
الرتبوية  املوؤ�س�سة  حق  يف  وجمحف  خمطئ  فهو  اجلزائرية 
اجلزائرية، ذلك لأن هذه الظاهرة منت�سرة حتى يف البلدان 
التي لديها اأنظمة تربوية ناجعة مثل اليابان وجمهورية كوريا، 
كما اأن التالميذ النجباء هم اأي�سا يرتددون على هذا النوع 

من الدرو�س �سعيا منهم اإىل حتقيق المتياز.
ومهما كان الأمر، فاإن وزارة الرتبية الوطنية مل تبق مكتوفة 
الأيدي، بل اتخذت جملة من الإجراءات التح�سي�سية منها 
التي  الأخرى  الإجراءات  �سل�سلة من  انتظار  والرتبوية، يف 

�سيتم اتخاذها على املدى الق�سري واملتو�سط.
الإجراءات ال�سابقة واأن اأخذتها وزارة الرتبية الوطنية:

والأولياء  التالميذ  التح�سي�سية: حث  الإجراءات   -  1
املوؤ�س�سة  خارج  تقدم  التي  الدرو�س  تلقي  عدم  على 
واأمن  �سالمة  على  حفاظا  لئقة  غري  ف�ساءات  يف  الرتبوية 

التالميذ.
- عقد ندوات باملوؤ�س�سات التعليمية.

النف�س  على  العتماد  كيفية  اإىل  التالميذ  اإر�ساد   -
والطرق املبكرة ال�سحيحة وكيفية تنظيم الوقت.

دور  تفعيل  والبيداغوجية:  الرتبوية  الإجراءات    -  2
املفت�س فيما يخ�س املراقبة واملتابعة وتكوين املدر�س.

- تعزيز ح�س�س الدعم وال�ستدراك واملعاجلة البيداغوجية.
- تقدمي درو�س حمرو�سة جمانية داخل املوؤ�س�سة الرتبوية. 
امتحان  على  املقبلني  التالميذ  ت�سرف  حتت  و�سع   -
والتكوين، حيث  للتعليم  الوطني  الديوان  موقع  البكالوريا 
ميكنهم الطالع على حمتوى كافة املواد التعليمية وحوليات 
المتحانات خا�سة البكالوريا ويكون ذلك جمانيا لالأق�سام 

النهائية لوليات اجلنوب.
- الإجراءات التي �سيتم اتخاذها من طرف الوزارة على 

املدى الق�سري واملتو�سط:
على املدى الق�سري:

متلفزة  دعم  درو�س   ،2014 دي�سمرب  من  ابتداء  بث،   -
و�سهادة  البكالوريا  المتحانية:  الأق�سام  تالميذ  لفائدة 
التعليم املتو�سط، ويكون ذلك على القناة الوطنية اخلام�سة 
من ال�سبت اإىل الثالثاء، على اأن يتم اإعادة بث هذه الدرو�س 

على موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.
- جعل ن�ساطات ل �سيفية يف خدمة العملية التعليمية 
بحيث يتم تر�سيخ بع�س امل�سامني يف بع�س املواد كالتاريخ 

واجلغرافيا عن طريق ال�سينما وامل�سرح... اإلخ.
على املدى املتو�سط:

اأ�سا�سا  يعتمد  الذي  التقييم  نظام  يف  النظر  اإعادة   -
ال�سرتجاع، وهذا الذي يجب اإ�سالحه.

التي تراعي  البيداغوجية  - تكوين املدر�سني يف جمال 
الختالف يف قدرات ال�ستيعاب بني التالميذ.

- اإقامة النظام للو�ساية والرعاية املدر�سية بني التالميذ.
اأفراد  من  واحد  يلزم كل  الأخالقيات،  ميثاق  اإعادة   -
اجلماعة الرتبوية بالقيام بواجباتهم واللتزام ببع�س القواعد 
واملبادئ الأ�سا�سية. ويبقى على املدر�سة اأن جتند كل طاقاتها 
وجميع الفاعلني لإيجاد خيارات اأخرى لهذه الظاهرة التي 
عليها يف  الطلب الجتماعي  مادام  لالأ�سف  تنت�سر  �ستظل 

تزايد، و�سكرا لكم.

ال�شيد الرئي�ص: �سكرا لل�سيدة الوزيرة؛ الكلمة جمددا 
لل�سيد عمار طيب اإذا كان يريد اأخذها، الكلمة لك ال�سيد 

طيب.
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وال�سكر  الرئي�س  �سيدي  �سكرا  طيب:  عمار  ال�شيد 
كذلك ملعايل وزيرة الرتبية الوطنية على الإجابة.

اأمتنى من معايل الوزيرة العمل على اإيجاد احللول اجلذرية 
لهذه الظاهرة، األ وهي ظاهرة الدرو�س اخل�سو�سية، وذلك 

ب�سن قوانني ردعية واإعادة العتبار للمدر�سة اجلزائرية.
اأما فيما يخ�س ال�سق الثاين من ال�سوؤال: اأثمن ما قامت 
به وزارة الرتبية الوطنية فيما يخ�س الدرو�س التعليمية على 
القنوات التلفزيونية، واأطلب اأن تتطور هذه املبادرة اإىل اإن�ساء 
قناة تعليمية خا�سة، حتى منكن �سريحة وا�سعة من تالميذنا 

من التح�سيل العلمي و�سكرا.

الكلمة  طيب؛  عمار  لل�سيد  �سكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
لل�سيدة الوزيرة اإذا كانت تريد ذلك.

ال�شيدة الوزيرة: بقيت نقطة، �سكرا على هذا الرد.
يف اجلانب الثاين، اأنا اأثمن واأوؤكد موقفي حول ال�سيء 
نو�سله  اأن  ن�ستطيع  القرتاح  هذا  اأن  واأظن  اقرتحته  الذي 
لوزير الت�سال لقناة »املعرفة«، يف اجلانب الأول هذه ظاهرة 
الدرو�س اخلا�سة التي تنت�سر يف املجتمع تعاجلها بعدة قنوات 
كما قلت: القنوات البيداغوجية، القنوات ال�سرعية، ولكن 
ل  والذي  التقييمي  النظام  تغيري  لنا،  بالن�سبة  الأ�سا�س 
يعتمد على احلفظ والتكرار، يجب على التلميذ اأن يعتمد  
على نف�سه مبا اأن ال�سوؤال يعتمد على اجلانب التحليلي فهذا 
ال�سيء نحن يف �سبيل حتقيقه خالل هذه ال�سنة ويبقى على 

كل حال ظاهرة اجتماعية و�سكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �سكرا لل�سيدة الوزيرة؛ ونبقى دائما يف 
قطاع الرتبية الوطنية، والكلمة لل�سيد حممد زوبريي و�سوؤاله 

اخلا�س بالقطاع.

بعد  الرئي�س؛  �سيدي  �سكرا  زوبريي:  حممد  ال�شيد 
اأ�سرف  وال�سالم على  الرحيم وال�سالة  الرحمـن  ب�سم اهلل 

املر�سلني؛
ال�سيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�سيدة وال�سادة الوزراء،
زميالتي، زمالئي،

اأ�سرة الإعالم،

احل�سور الكرام،
�سالم اهلل عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

الثانويات  اإىل عدد من  بها  قمنا  التي  الزيارات  اإطار  يف 
املطلوبة؛  بال�سيانة  حتظ  مل  اأنها  لحظنا  والتكميليات، 
لإ�سفاء  ال�سرورية  التجهيزات  عديد  اإىل  تفتقر  وبالتايل 
اجلو الذي ي�ساعد م�سوؤويل هذه املوؤ�س�سات والتالميذ على 

الأداء اجليد.
ال�سيدة الوزيرة،

اأ�سطح  وخا�سة  لل�سيانة  مالية  خم�س�سات  هناك  هل 
يف  لحظناه  ما  وهذا  املياه؟  اإليها  تت�سرب  التي  املدار�س 
يف  غرق  الذي  بالعا�سمة  الثانويات  اأحد  مدير  مكتب 
عن  للت�ساوؤل  تدعونا  عينة   - الوزيرة  معايل   - وهذه  املياه، 
املخ�س�سات املالية التي توجهونها لل�سيانة والتجهيز )انعدام 
التدفئة  انعدام  وكذا  ال�سم�س،  لأ�سعة  احلاجزة  ال�ستائر 

وبع�سها الآخر(؟
من  اأكرث  اأن  لحظنا  الوزيرة،  ال�سيدة  وباملنا�سبة، 
ماهي  عام؛  ومراقب  مدير  دون  من  وتكميلية  ثانوية   300

الإجراءات التي تتخذونها ل�سد هذا النق�س؟
عبارات  فائق  بقبول  الوزيرة،  ال�سيدة  معايل  تف�سلوا، 

التقدير والحرتام، و�سكرا.

الكلمة  زوبريي؛  حممد  لل�سيد  �سكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
لل�سيدة وزيرة الرتبية الوطنية.

ال�شيدة وزيرة الرتبية الوطنية:
ال�سيد رئي�س املجل�س،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة،
حتية جمددة وبعد؛

قبل اأن اأجيب على ان�سغال ع�سو جمل�س الأمة، ال�سيد 
بقطاع  الدائم  اهتمامه  على  اأ�سكره  الذي  زوبريي،  حممد 
الرتبية الوطنية، األفت النتباه اإىل اأن الأمر يتعلق ب�سوؤالني 

ولي�س ب�سوؤال واحد.
ل�سيما  املدر�سية،  املوؤ�س�سات  ب�سيانة  الأول  يتعلق 
الثانويات والإكماليات، فيما يتعلق الثاين بالتاأطري الإداري.
امل�ساألة  هذه  اإن  املدر�سية:  املوؤ�س�سات   �سيانة    -  1
وقد  والتكوين،  احلكامة  تر�سيد  عن  احلديث  اإىل  تدفعنا 
يقول قائل مل احلديث عن احلكامة والتكوين والأمر يتعلق 
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بال�سيانة؟ اإنني اأربط مو�سع ال�سيانة بالتكوين واحلكامة لأن 
اإليه يف �سوؤالكم لو كان مكّونا  مدير الثانوية الذي ت�سريون 
باإمكانه  لكان  واحلكامة،  الت�سيري  جمال  يف  كامل  ب�سكل 
ال�ستاء خالل  املياه قبل حلول ف�سل  حل م�سكل ت�سرب 

العطلة ال�سيفية حتديدا.
تلك هي الإ�سكالية وذلك هو الرهان الذي نريد ك�سبه، 

لذلك جعلنا برنامج عملنا يقوم على 3 ركائز.
التكوين،  طريق  عن  الحرتافية  البيداغوجي،  التحوير 
وتر�سيد احلكامة، مما يعني التنظيم واملتابعة واملراقبة يف اإطار 

تطبيق القوانني.
قمنا  القطاع،  موظفي  من  الأخرى  الفئات  غرار  على 
املوؤ�س�سات  مديري  لتكوين  وطموح  وا�سع  برنامج  باإعداد 

الرتبوية.
ال�سكن خالل  وزير  ال�سيد  من  طلبنا  اأخرى،  من جهة 
نوفمرب   08 الوزارية يف  اللقاء الذي عقدناه معه مبقر دائرتنا 
مديريات  طريق  عن  موظفينا  مرافقة  يف  الإ�سهام   ،2014
كبرية  بخربة  تتمتع  التي  العمومية  والتجهيزات  ال�سكن 
امل�ستقبل  و�سن�سعى يف  املن�ساآت،  و�سيانة  الإجناز  يف جمال 
القريب اإىل تفعيل هذا التعاون ويبقى دور املفت�س، وخا�سة 
دور املفت�س الإداري، ُمهما جدا يف عملية املراقبة، هذا عن 

التكوين.
لكم  اأقول  املدر�سية،  املوؤ�س�سات  �سيانة  يخ�س  فيما  اأما 
اإن الدولة اجلزائرية وفرت اإمكانيات �سرورية لذلك وهكذا 
مت تخ�سي�س يف اإطار ميزانية التجهيز ل�سنة 2014 اأكرث من 
600 مليون دينار ل�سيانة املوؤ�س�سات التعليمية و200 مليون 

دج ل�سيانة اأجهزة التدفئة.
ثانوية  مثال  ذكر  قد  الأمة  جمل�س  ع�سو  ال�سيد  اأن  ومبا 
لإعادة  املخ�س�س  املايل  الغالف  باأن  لكم  اأقول  باجلزائر، 
بالن�سبة  بلغ  التدفئة،  اأجهزة  ذلك  مبا يف  املوؤ�س�سات،  جتهيز 
املا�سي  العام  دينار  مليون   600 بني  ما  فقط  اجلزائر  لولية 
و97 مليون دينار هذه ال�سنة، ويبقى من ال�سروري اأن يتحلى 
اجلميع باحل�س املدين، خا�سة التالميذ، فكم من موؤ�س�سة مت 
جتهيزها بالطاولت والكرا�سي اجلديدة اليوم لرنى يف الغد 

العديد منها مك�سرة؟!
من الأح�سن اأن ن�سع حتت ت�سرف املوؤ�س�سات التجهيزات 
�سليم  ب�سكل  ن�ستعملها  اأن  الأح�سن  من  ولكن  الالزمة 

ونحافظ عليها.

عدد  يرجع  الرتبية:  وم�ست�ساري  املديرين  نق�س    -  2
من  ال�ستفادة  اإىل  امل�سجلة  ال�سغور  حالت  من  كبري 
ملدير  تعليمات  اأعطينا  وقد  امل�سبق  اأو  الن�سبي  التقاعد 
هذا  من  ال�ستفادة  طلبات  تقدم  اأن  على  لل�سهر  الرتبية 
نتمكن من �سبط احتياجاتنا  التقاعد �سنة من قبل، حتى 

م�سبقا.
لفائدة  مهنية  امتحانات  بتنظيم  قمنا  الأمر  وملواجهة 
ومديري   ،2014 اأكتوبر  �سهر  وهذا  الرتبية  م�ست�ساري 

املوؤ�س�سات الرتبوية يوم 03 دي�سمرب 2014 و�سكرا.

لل�سيد  اأعود  الوزيرة؛  لل�سيدة  �سكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
حممد زوبريي لتمكينه من اأخذ الكلمة اإن كان يرغب يف 

ذلك، الكلمة لك.

ال�شيد حممد زوبريي: �سكرا �سيدي الرئي�س.
الرتبية  بقطاع  املعنيني  جميع  اإىل  اأتوجه  اأن  اأ�ستاأذنكم 
كل  عن  التخلي  اأجل  من  وذلك  والتعليم  الوطنية، 
اأجل  من  تبذل  التي  املجهودات  تعيق  التي  الت�سرفات 
التي  امل�ساكل  كل  من  وتخلي�سه  القطاع  بهذا  النهو�س 
على  اأو  البيداغوجية  الربامج  م�ستوى  على  �سواء  تواجهه 
يف  للعاملني  واملالية  الجتماعية  الأو�ساع  حت�سني  م�ستوى 

هذا القطاع على جميع امل�ستويات.
اإن الإ�سرابات على اأي م�ستوى لن حتل امل�ساكل بقدر 
واإمنا  لأبنائنا،  التعليم  م�ستوى  على  كبرية  باأ�سرار  تاأتي  ما 
هو  ال�سغوطات  كل  عن  البعيد  والهادف  امل�سوؤول  احلوار 
نتجت،  التي  امل�ساكل  لكل  احللول  كل  بالإيجاد  الكفيل 
اإما عن �سوء الت�سيري وبالتايل عن تراكمات عرب عقدين من 

الزمن.
الأ�ساتذة،  املعلمني،  من  الرئي�س،  �سيدي  معني،  الكل 
واملنتخبني  والأولياء  الإعالم  ورجال  اجلمعيات  النقابة، 
والوزارات، فليتعاون اجلميع من اأجل الرتبية والتعليم، لأن 
م�سلحة اأبنائنا رجال امل�ستقبل يف الرتبية والتعليم، و�سكرا 

�سيدي الرئي�س.

ال�شيد الرئي�ص: �سكرا لل�سيد حممد زوبريي؛ ال�سيدة الوزيرة 
هل ت�سيفني �سيئا؟ اأظن اأنه متفق واإياك واأنت اأي�سا توافقني على 
وننتقل  الوطنية،  الرتبية  دائما يف قطاع  فنبقى  تعليقه؛  م�سمون 
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اإىل ال�سوؤال املوايل والكلمة لل�سيد جمال قيقان.
اهلل  ب�سم  الرئي�س،  �سيدي  �سكرا  قيقان:  جمال  ال�شيد 

الرحمـن الرحيم وال�سالة وال�سالم على نبيه الكرمي.
ال�سيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

معايل ال�سيدة وال�سادة الوزراء،
زميالتي، زمالئي اأع�ساء املجل�س،

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

وزيرة  ال�سيدة  معايل  اإىل  موجه  اأي�سا  ال�سفوي  �سوؤايل 
الرتبية الوطنية وهذا ن�سه:

كبريا،  عنفا  بالدنا  يف  الرتبوية  املوؤ�س�سات  بع�س  ت�سهد 
حيث حتولت بع�س املدار�س اإىل حلبة لل�سراع بني التالميذ 
ومربيهم، وح�سب جمعيات اأولياء التالميذ وبع�س نقابات 
الرتبية، فهذا راجع اإىل تعليمات الوزارة الو�سية التي تن�س 

على منع العقاب اجل�سدي وحتى اللفظي.
معايل الوزيرة،

الظاهرة  هاته  جتاه  املتخذة  والإجراءات  التدابري  ماهي 
الغريبة على املدر�سة اجلزائرية والتي من خاللها نعيد فيها 
دور املدر�سة ومكانة املربي كما كانت عليه من قبل؟ وهل 
من دور فعال تقوم به الأ�سرة جتاه اأبنائها للق�ساء على هذه 

الأفعال والت�سرفات الغريبة؟
تقبلوا - معايل الوزيرة - فائق التقدير والحرتام، و�سكرا.

والكلمة  قيقان؛  جمال  لل�سيد  �سكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
لل�سيدة وزيرة الرتبية الوطنية.

ال�شيدة وزيرة الرتبية الوطنية:
ال�سيد رئي�س املجل�س،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة،
حتية جمددة وبعد؛

اأ�سكر ع�سو جمل�س الأمة ال�سيد جمال قيقان على هذا 
ال�سوؤال، ولالإجابة على �سوؤالكم اأقول: اإن حالت العنف 
امل�سجلة يف بالدنا هي موجودة اأي�سا يف دول اأخرى، وماميكن 
عنها  تقارير  ت�سلنا  التي  احلالت  اأن  هو  ال�ساأن  بهذا  قوله 
حمدودة على كل حال وتتدخل امل�سالح املعنية ملعاجلتها يف 
ومع ذلك  املعروفة،  والقانونية  الرتبوية  لالآليات  وفقا  حينها 
فاإننا نقول باأن اأية حالة من هذا النوع هي حالت غري عادية 

وغري مقبولة وتتطلب املعاجلة مهما كانت ِقَلّتها.
اإن م�ساألة العنف هي م�ساألة تتطلب تدخل اجلميع كل 

على م�ستواه.
هذه  قامت  فقد  الوطنية،  الرتبية  وزارة  يخ�س  فيما 
يف  خمت�سون  اأجراها  ودرا�سات  حتقيقات  بعدة  الأخرية 
التوجيه والإر�ساد املدر�سي ويف علم النف�س مب�ساعدة باحثني 

جامعيني.
ويف �سنة 2014 قامت باإر�سال من�سور اإىل مديري الرتبية 
الو�سط  يف  العنف  ظاهرة  ب�ساأن  ميدانية  ل�ست�سارة  اإطالقا 
املدر�سي، لتقوم بعد ذلك بتنظيم يوم درا�سي وطني حول 
املوؤ�س�سات  من  الفاعلني  من  جمموعة  مب�ساركة  الظاهرة 
الدولية والهيئات اجلامعية وغريها، ق�سد ا�ستعرا�س حو�سلة 
الدرا�سات والأبحاث التي اأجنزت يف هذا املجال، ثم اخلروج 
خمتلف  لتدخل  ا�سرتاتيجية  بو�سع  ت�سمح  �ساملة  بروؤية 
على  الوقوف  من  مكنتنا  امل�ساعي  هذه  كل  القطاعات؛ 
حقيقة الو�سع، ومن ثم التفكري يف بع�س الإجراءات ذات 
�ساأنها  من  التي  والبيداغوجي  الرتبوي،  التنظيمي  الطابع 

احلد من هذه الظاهرة بالتعاون مع كافة اجلهات املعنية.
التنظيمي: الطابع  ذات  الإجراءات   -  1

- مراجعة النظام الداخلي للموؤ�س�سات املدر�سية.
- تفعيل دور جمال�س التعليم وجمال�س الأق�سام وجمال�س 
الرتبية والت�سيري والتوجيه وجمال�س التاأديب للقيام بدورها 
التنظيمية  الن�سو�س  حتيني  مع  الظاهرة  مواجهة  جمال  يف 

املتعلقة بها.
- تن�سيط جلان الإ�سغاء على م�ستوى املوؤ�س�سات، وينبغي 
التذكري باأن الوزارة قد و�سعت حتت ت�سرف املواطنني، بداية 
من 1 اأفريل 2014 خطا اأخ�سر 1075، حتى يتمكن كل 

واحد من اإي�سال ان�سغالته.
- حت�سني ظروف متدر�س التالميذ.

- حت�سني نوعية احلياة داخل املوؤ�س�سة الرتبوية.
والفنية  والأدبية  الثقافية  لالأن�سطة  ف�ساءات  اإن�ساء   -
علمية،  نوادي  للكتابة،  وور�سات  املدر�سية   املجلة  كاإعداد 
املوؤ�س�سات  تنظيم م�سابقات مابني  ترفيهية،  تنظيم رحالت 
يدور مو�سوعها حول الظاهرة، تفعيل دور م�ست�سار الإر�ساد 
التكفل  يف  واملتابعة  الك�سف  وحدات  واملهني،  املدر�سي 

بالتالميذ الذين يالحظ عليهم القلق وال�سطراب.
املتعاملني  وخمتلف  الأولياء  مع  والت�سال  التعاون   -
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الرتبويني.
والبيداغوجي: الرتبوي  الطابع  ذات  الإجراءات    -  2

- الرتبية على املواطنة واحل�س املدين من خالل الربنامج 
وامل�سامني الرتبوية املدنية والرتبية الإ�سالمية والرتبية اخللقية 
وحقوق الإن�سان وحقوق الطفل، بحيث يكون الهدف هو 
من  �سل�سلة  وا�سرتجاع  حفظ  جمرد  ولي�س  ال�سلوك  تغيري 

الدرو�س.
- مكافحة الت�سرب والر�سوب املدر�سي.

- الدعم املدر�سي، ال�ستدراك واملعاجلة البيداغوجية.
النزاعات  ت�سيري  جمال  يف  القطاع  موظفي  تكوين   -

وكيفية الإ�سغاء اإىل التالميذ خا�سة يف فرتة املراهقة.
الرتبويني  وامل�سرفني  الرتبية  م�ساعدي  اأداء  ترقية   -
وم�ست�ساري الرتبية اأو م�ست�ساري التوجيه املدر�سي بتكوينهم 

يف جمال الو�ساطة املدر�سية والتكفل النف�سي للتالميذ.
ي�سمى  ما  اأو  الو�ساطة  جمال  يف  التالميذ  تكوين   -

بالو�ساطة من قبل النظراء اأو التلميذ الو�سيط.
هذه بع�س احللول للحد من الظاهرة، ولكم اأن تقدموا لنا 

اقرتاحاتكم يف هذا املجال.
واأختم تدخلي بقويل اإنني واثقة من تفهمكم باأن ق�سية 
العنف يف الو�سط املدر�سي  هي ق�سية اجتماعية بالأ�سا�س 
لذلك  ا�ستقرار،  اإىل  حتتاج  والتي  املدر�سة  حدود  تتعدى 
املوؤ�س�سات  من  اجلميع  جهود  تظافر  اإىل  حتتاج  امل�ساألة  فاإن 
ا�سرتاتيجية  اإىل  ن�سل  حتى  املدين،  واملجتمع  العمومية 

حقيقية للتكفل بهذه الظاهرة و�سكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �سكرا لل�سيدة الوزيرة؛ الكلمة جمددا 
لل�سيد جمال قيقان  للتعقيب، تف�سل.

ال�شيد جمال قيقان: �سكرا �سيدي الرئي�س.
وكما  هذا،  �سوؤايل  عن  ردها  على  الوزيرة  معايل  ن�سكر 
بالدنا  يف  عامة  ب�سفة  الرتبوية  املوؤ�س�سات  اأن  اجلميع  يعلم 
الرتبوية على  املوؤ�س�سات  تبنى  اأن  اأملي  قويا،  ت�سهد حراكا 
قواعد واأ�س�س متينة، حتى نعيد املدر�سة اجلزائرية اأو القطاع 
لظاهرة   - الوزيرة  معايل   - بالن�سبة  ال�سحيحة؛  ال�سكة  اإىل 
تتف�سى  ظاهرة  فهي  الرتبوية  املوؤ�س�سات  داخل  العنف 
 - �سنة   18 تفوق  ملدة  مربيا  كوين   - وال�سبب  با�ستمرار 
يف  خا�سة  لل�سنة  التالميذ  اإعادة  اإىل  املخت�سون  اأرجعه 

املرحلة الثانوية.
يف املا�سي، كان هناك ما ي�سمى مبجل�س الأ�ساتذة، يراعي 
فيه كل املالحظات اخلا�سة بالتلميذ الذي يعيد ال�سنة، فعال 
قانوين، وخا�سة يف  ب�سن  ال�سنة  اإعادة  له احلق يف  التلميذ 
األ نهمل اجلوانب الأخرى  املرحلة الثانوية، لكن هنا لبد 
ك�سلوك التلميذ ومعدله املنخف�س؛ لأن التلميذ اأو جمموعة 
التالميذ املعيدين لل�سنة يعكرون اجلو على التالميذ الذين 
الدرا�سي،  م�ستقبلهم  يف  النجاح  ويريدون  م�ستقبل  لهم 
هنا اأملي اأن يكون تن�سيق بني وزارة الرتبية الوطنية، وزارة 
التكوين املهني لكي نوجه التالميذ الذين لي�س لهم اأمل 
لالإعادة  قابال  �سنهم  كان  ولو  حتى  الدرا�سة،  موا�سلة  يف 
نوجههم اإىل التكوين ويكونون اأفرادا يخدمون جمتمعهم يف 

امل�ستقبل، و�سكرا معايل الوزيرة.

الكلمة  قيقان؛  جمال  لل�سيد  �سكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
لل�سيدة الوزيرة.

ال�شيدة الوزيرة: �سكرا على القرتاح الثاين، اأ�ستطيع اأن 
اأقول لك اإننا قمنا بلقاء مع وزير التعليم والتكوين املهني يف 
وزارة الرتبية الوطنية ومهمتنا اأننا نح�سر التوجيه املدر�سي، 
وعندك احلق ملا تقول اإن لكل تلميذ حلما واحدا فقط وهو 
اأنه يلتحق باجلامعة، ولكن دون اأن يعرف الكفاءات ب�سفة 
التعليم  من  الأوىل  ال�سنة  من  اأردنا  امليدان  هذا  ويف  كلية، 
املتو�سط بدء عملية الإر�ساد املدر�سي، ونحاول اأن ن�سخ�س 
التعليم  توجيه غري  لتقبل  نح�سره  البداية كي  كفاءاته من 
الثانوي، ولكن اأ�ستطيع اأن اأقول لك باأن هذا يدخل يف اإطار 
احللم الجتماعي يف كل عائلة جزائرية التي حتلم باجلامعة، 
ولكن ن�ستطيع اإذا اأخذنا بعني العتبار املجهودات التي لبد 
اأن نقوم بها داخل القطاع، لكن كذلك عند العائالت التي 
بتوجيه مدر�سي  يلتحقوا  اأطفالهم كي  ملتابعة  عندها طموح 

يكون غري متكافئ مع موؤهالتهم و�سكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �سكرا لل�سيدة الوزيرة؛ ونبقى دائما يف 
القطاع والكلمة لل�سيد حممد الطيب الع�سكري.

ال�شيد حممد الطيب الع�شكري: �سكرا �سيدي الرئي�س؛ 
ب�سم اهلل الرحمـن الرحيم.
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ال�سيد الفا�سل، رئي�س جمل�س الأمة،
ال�سيدة الفا�سلة،

معايل الوزراء، ال�سادة الأفا�سل،
زميالتي، زمالئي اأع�ساء جمل�س الأمة،

اأ�سرة الإعالم،
اأيها اجلمع الكرمي طابت جل�ستكم وال�سالم عليكم.

الوطنية،  اإىل معايل وزيرة الرتبية  ال�سفوي موجه  �سوؤايل 
ويتعلق الأمر باإمكانية اإ�سالح امتحان البكالوريا.

�سيدتي الوزيرة،
خيارات  عدة  حتديد  مت  باأنه  ت�سريحاتكم  اأحد  يف  قلتم 
من  العديد  ح�سر  مت  وقد  البكالوريا،  امتحان  لإ�سالح 
من  وخرباء  املعنية  اجلهات  خمتلف  قبل  من  املقرتحات 

وزارة الرتبية الوطنية.
�سوؤال جوهري:

امتحان  اإ�سالح  يخ�س  فيما  تفكريكم  و�سل  اأين 
البكالوريا؟

م�ساألة  كانت  واإذا  الرا�سبني،  للمر�سحني  بالن�سبة   -
ال�ستدراك واردة، هل خريمت اإن�ساء دورة ا�ستدراكية، اأو اللجوء 
الدرا�سية  ال�سنة  خالل  عليها  املح�سل  النتائج  معدل  اإىل 

والنتائج املح�سل عليها يف امتحان البكالوريا؟
امتحان  ملراجعة  »العتبة«  م�ساألة  يخ�س  فيما   -  2
ال�سنوات  يف  الإجراء  هذا  اإدخال  مت  قد  البكالوريا، 
بالإ�سرابات  الدرا�سية  ال�سنة  تعطيل  ب�سبب  الأخرية 
املتكررة للمعلمني، واإن هذا ال�ستثناء ل ميكن باأي حال من 

الأحوال اأن يكون قاعدة، واأنه يجب اإزالة الإجراء اإطالقا.
اقرتاح مو�سوعني  اأن  الوزيرة،  تعتقدون، معايل  األ   - 3
يعد  ومل  من�سف  غري  الأ�سا�سية  املواد  يف  لالختيار 
معينة  حالة  اأعقاب  يف  اأي�سا  الإجراء  هذا  وو�سع  �ساحلا؟ 
من  الدرا�سي  العام  تعطيل  )ب�سبب  الأخرية  ال�سنوات  يف 
وقت  لزيادة  التدري�س  لهيئة  املتكررة  الإ�سرابات  خالل 
الت�سجيل يف  اأن  لالمتحان( واأ�سبح لالأ�سف قاعدة؟ علما 
الفروع اجلامعية يعتمد فقط على النتائج املح�سل عليها يف 
امتحان البكالوريا، وعلى هذا الأ�سا�س يجب اأن يتم تقييم 

املر�سحني بنف�س املوا�سيع، وخا�سة يف املواد الأ�سا�سية.
تقبلوا مني، �سيدتي معايل الوزيرة، فائق عبارات التقدير 

والحرتام و�سكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �سكرا لل�سيد حممد الطيب الع�سكري؛ 
الكلمة لل�سيدة وزيرة الرتبية الوطنية.

ال�شيدة وزيرة الرتبية الوطنية:
ال�سيد رئي�س املجل�س،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة،
الطيب  حممد  ال�سيد  الأمة،  جمل�س  ع�سو  اأ�سكر 
ب�سرح  لنا  �سمح  الذي  ال�سوؤال  هذا  على  الع�سكري، 
تنظيم  اإعادة  اإطار  اتخاذها يف  مت  التي  اجلديدة  الإجراءات 
المتحانات الر�سمية الوطنية، وهذا يف انتظار ما �سنقوم به 
انطالقا من جانفي من تقييم مل�ستوى الثانوي يف املجتمع؛ 
و�سنقوم بتنظيم ملتقى وطني يف جويلية حول نتائج التقييم 

والقرتاحات حول هذا الطور وهو الطور الثانوي.
1 -  فيما يخ�س الت�سور اجلديد لتقييم العمل املدر�سي 

للتالميذ املقبلني على امتحان �سهادة البكالوريا.
لقد قررت وزارة الرتبية الوطنية اللجوء اإىل بطاقة تقييم 
العمل امل�ستمر للتلميذ، حيث �سيوؤخذ بعني العتبار ابتداء 
املتوا�سل  العمل  تثمني  مبداأ  احلالية  الدرا�سية  ال�سنة  من 
للنتائج  امل�ستمرة  املراقبة  خالل  من  للتلميذ  والدائم 
داخل  ان�سباطه  مراعاة  مع  ال�سنة،  طوال  عليها  املحت�سل 

الق�سم واحرتامه للمواقيت الدرا�سية.
تتم عملية التثمني لعمل التلميذ من خالل بطاقة تقييم 
العمل امل�ستمر للتلميذ التي ت�ساعد املرت�سحني الناجحني 
20/10 فما فوق،  اأي احلا�سلني على معدل  يف البكالوريا 
من حت�سني نتائجهم بهدف حت�سني �سروط التحاقهم باجلامعة 
وذلك مبنحهم فر�سة اأكرب لختيار التخ�س�س الذي يرغبون 
بالدرا�سة فيه على م�ستوى اجلامعة. اإن هذا الإجراء �سي�ساعد 
املر�سحني الذين مل ي�سعفهم احلظ يف احل�سول على معدل 
جيد يف البكالوريا �سريطة اأن يكونوا قد حت�سلوا على نتائج 

جيدة طيلة العام الدرا�سي.
ودعم  م�ساعدة  مزدوج:  هدف  اجلديد  الإجراء  ولهذا 
التالميذ الذين عملوا وبذلوا جمهودات خالل كل ال�سنة 
الدرا�سية، وحث التالميذ على موا�سلة م�سوارهم الدرا�سي 
حتى نهاية ال�سنة الدرا�سية ولي�س حتى �سهر اأفريل اأو ماي 

كما جرت عليه العادة خالل ال�سنوات الأخرية.
ثانيا: فيما يخ�س ق�سية العتبة، عتبة الدرو�س.

ن�سري بداية اأن اللجوء اإىل هذا احلل ظريف وا�ستثنائي كان 
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ملواجهة الظروف ال�ستثنائية ول ميكن لال�ستثناء اأن ي�سبح 
الرتبوية  الأ�سرة  اأفراد  كافة  باإجماع  الوزارة  فقررت  قاعدة، 
الإجراء،  بهذا  العمل  وقف  الجتماعيني  ال�سركاء  وكافة 
مطلوبة  الرتبوية  اجلماعة  اأفراد  كل  يقظة  اليقظة،  وتبقى 
للحر�س على �سرورة ا�ستدراك اأي تاأخر قد يحدث يف تقدمي 

الدرو�س لأي �سبب كان.
ثالثا: اأما بخ�سو�س املو�سوعني الختياريني يف البكالوريا، 
�سحيح اأنه اإجراء مت اتخاذه يف ظرف ا�ستثنائي كذلك ومن 
املفرو�س اأن ينتهي العمل به، ولكن حتى ل نزيد من توتر 
تربكهم  قد  تغيريات  مع  بالتكيف  نطالبهم  ول  املرت�سحني 
�سنبقي العمل بهذا الإجراء يف الوقت احلا�سر اإىل اأن نهيئ 
نف�سيا لالكتفاء مبو�سوع  واحد  اأطفالنا تدريجيا ونح�سرهم 
يت�سمن بعدين، الأول: �سبيه مباهو معمول به حاليا، والثاين 
خمتلف ل يقوم على احلفظ؛ واأختم بالقول اإننا ن�سع التلميذ 
يف �سلب اهتمامنا، فلن نتخذ اأبدا قرارا ي�سر مب�سلحته؛ اأرجو 

اأن تكون الإجابة اأوفت بالغر�س و�سكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �سكرا لل�سيدة الوزيرة؛ والكلمة لل�سيد 
حممد الطيب، الكلمة لك.

ال�شيد حممد الطيب الع�شكري: �سكرا �سيدي الرئي�س.
اأ�سكر معايل الوزيرة على هذه املعلومات ولكن بودي اأن 
اأ�سيف بع�س الأ�سياء اأو بع�س الت�ساوؤلت اجلديدة ح�سب 

اإجابتكم.
 )La fiche de synthèse( كنت اأظن اأن البطاقة التقنية
كانت موجهة اإىل فئة من املرت�سحني الرا�سبني ولي�س للتوجيه 
اجلامعي، لأن التوجيه اجلامعي يحدده من�سور وزاري يحدد 
اإذن  به،  اخلا�سة  اجلغرافية  والدوائر  البيداغوجية  ال�سروط 
ال�سيء الذي كنت اأطلبه هو فيما يخ�س وزارة الرتبية لفئة 
من التالميذ الرا�سبني اأي مبعدل يقارب الع�سرة )10( فهل 

هذا �سحيح اأم رمبا اأنا اأخطاأت يف بع�س املعلومات؟
ثاين �سيء، اأريد اأن اأ�سيفه، نريد اأن نحتفظ بهيبة امتحان 
البكالوريا، لأن امتحان البكالوريا هو هيبة وج�سر العبور اإىل 

احلياه اجلامعية.
نحتفظ  اأن  البكالوريا لبد  امتحان  وهيبة  م�ستوى  اإذن، 
بها متام الحتفاظ؛ يف ال�سنوات املا�سية حتى �سنوات نهاية 
الت�سعينيات كانت جلان املداولت يراأ�سها اأ�ساتذة جامعيون 

الذي  الإجراء  تخلينا عن هذا  فلماذا  التخلي عنها  وقد مت 
كان له ثقل ووزن اأمام الأ�ساتذة املحرتمني؟

النقطة الأخرية ول اأريد اأن اأطيل يف اإجابتي الإ�سافية، 
اختيار مو�سوعني فيه �سلبيات اأكرث منها اإجابيات، والتالميذ 
اأو ذاك،  النجباء قد يكونون مذبذبني يف الختيار بني هذا 
وقد يكون التلميذ جنيبا واختار املو�سوع الأول ورمبا اأخفق 
يف نقطة اأو نقطتني ورمبا التلميذ ذو امل�ستوى املتو�سط الذي 
اختار املو�سوع الثاين يفوز بنتيجة اأعلى، ت�سمح له بالتوجه 
اإىل فرع جامعي مل ي�سمح به للتلميذ النجيّب وذلك لأنه 

فقط اختار رمبا لأهمية المتحان والوقت بهذا..
اأنا اأعرف مثال، لأن التلميذ اأقرب اإيل من الناحية العائلية 
تلميذ، اختار مو�سوعا وذهب يف هذا املو�سوع اإىل حد بعيد، 
تذبذب بني  وقد  الأول  املو�سوع  ياأخذ  اأن  واأراد  تراجع  ثم 
النجباء يبقون يف  التالميذ  املو�سوع الأول والثاين وهوؤلء 
تذبذب يف الختيار؛ اإذن ملاذا ل نحدد مو�سوعا واحدا فقط 
اأن  جميل  ف�سيء  املواد  بع�س  يف  اأما  الأ�سا�سية،  املواد  يف 
نعطي فر�ستني رمبا ال�سوؤال اأو الأ�سئلة تختلف متاما، تلخي�س 

وحتليل ميكننا الف�سل بينهما.
الفيزياء،  الريا�سيات،  الأ�سا�سية،  املوا�سيع  يف  لكن 
اأ�سا�سية - نحدد مو�سوعا واحدا  الكيمياء - هذه موا�سيع 
فقط لكل التالميذ، وذلك �سيكون من�سفا وعادل من ناحية 
التوجيه اجلامعي و�سكرا  النتائج ومن ناحية  احل�سول على 

معايل الوزيرة.

ال�شيد الرئي�ص: �سكرا لل�سيد حممد الطيب الع�سكري؛ 
والكلمة لك �سيدتي.

على كل  التعقيبات  هذه  على  �سكرا  الوزيرة:  ال�شيدة 
حال، هذا يزيدنا لنطور ال�سوؤال ونبداأ بالثاين.

نحن  الأ�سا�سية،  املواد  يف  ولو  البكالوريا  يف  املو�سوعان 
املو�سوعني  يعتربون  والتالميذ  التالميذ  اإزعاج  ن�ساأ  مل 
الثانوي  ال�سلك  تقييم  انتظار  اإطار  يف  نحن  ملاذا؟  كفر�سة، 
الذي �سيبداأ يف جانفي، ويف انتظار نتائج هذا التقييم الذي 
اأخذنا  نحن  البكالوريا،  نتائج  العتبار  بعني  وياأخذ  يدخل 
المتحان  اأن حت�سني  مبا  ال�ستعجالية  الإجراءات  �سمينا  مبا 

اأ�سبح مطلبا قويا.
�سيء  اإدخال  ننوي  ولكننا  باملو�سوعني،  نحتفظ  قلنا 
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جديد، ملاذا؟ عندنا مو�سوع طبيعي كما يح�سل الآن بحيث 
يكون مهياأ لهذا النوع من املوا�سيع، ولكن املو�سوع الثاين 
الذي  ال�سيء  وعلى  التحليل  وعلى  الرتكيب  على  يعتمد 

نقوم به الآن يف اإطار التحوير البيداغوجي.
ثانيا، ال�سيء الأح�سن - ح�سب تعقيبكم - هو اأننا منهد 
لدينا  يكون  ملا  بالختيار؟  نقوم  كيف  لالختيار،  التالميذ 
التالميذ  ن�ستطيع و�سع  تربية، فال  وقت حمدد وهذه تعترب 
يف حالة �سغط، وكان علينا يف هذه ال�سنة اأن منهد التلميذ 
لتكون عنده كل الإمكانيات اأو كل املعايري ليقوم باختياره 

عندما تكون لديه ت�سكيلة من القرتاحات.
حقيقة، هيئة املحلفني كانوا مرتاأ�سني من طرف اجلامعة، 
واأظن اأنه كان �سيئا اإيجابيا،  مبا اأن البكالوريا يعترب ك�سهادة 
اأوىل للجامعة، ول اأ�ستطيع التعقيب على هذا التغيري لأنني 
حال  كل  وعلى  الطريقة،  هذه  القطاع  غري  ملاذا  لاأعرف 

�سنعكف على فهم هذا التغيري.
امل�ستمر  للعمل  التقييم  بطاقة  البكالوريا،  يخ�س  وفيما 
اإطار  يف  اإنقاذ  يوجد  ل  الإنقاذ،  نظام  اإطار  يف  يدخل  ل 
البطاقة �ست�سهل علينا، نحن ل ندخل يف  البكالوريا فهذه 
عملية التوجيه التي هي حتت م�سوؤولية وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي، ولكن هذه الوزارة م�سكلتها الأ�سا�سية هي 
اأن هناك عددا كبريا جدا من حاملي �سهادة البكالوريا مبعدل 
10 و10.5 ما ي�سمى باحل�سد الالمتجان�س  منخف�س مابني 

والتي مت توزيعها وتوجيهها داخل القطاع، �سعب جدا.
فقلنا داخل القطاع، كيف نخرج البكالوريا عن فكرة اأنه 
عمل  اإىل  يعود  اإنه  بل  حظا،  لي�س  البكالوريا  حظ؛  جمرد 
عائلته  مب�ساندة  التلميذ  بها  يقوم  التي  واملجهودات  م�ستمر 
جّد  »ومن  العمل  يف  للنجاح  التمهيد  من  لبد  لينجح، 

وجد«، هذه هي الفل�سفة.
على  لن�سجع  امل�ستمر  العمل  العتبار  بعني  وناأخذ 
الذي  ما  قول:  عن  التخلي  على  ون�سجع  املجهودات  هذه 
�ساأح�سل عليه من الق�سم؟ �ساأعمل ولكن يخرج يف �سهر 
داخل  الدرو�س  عن  ويتخلى  خا�سة  درو�سا  ليتابع  مار�س 
اخلا�سة،  الدرو�س  متابعة  الأف�سل  من  اأنه  ويظن  املدر�سة 
ول توجد درا�سات تبني اأن هناك ربطا وعالقة بني الدرو�س 
وهكذا  البكالوريا؛  يف  النجاح  يف  الرتفاع  ون�سبة  اخلا�سة 
اأقول باأن هذه البطاقة �ست�سهل فقط و�ستوؤخذ بعني العتبار 

عندما  تكون يف فائدة التلميذ، واأعطي مثال:

ميكن األ تكون نتائج التلميذ جيدة يف البطاقة الدرا�سية 
فهنا  نقطة جيدة،  يتح�سل على  البكالوريا  ولكن يف 
لناأخذها بعني العتبار، فنحن ناأخذ بعني العتبار البطاقة 
معدل  له  حت�سن  عندما  التلميذ،  م�سلحة  يف  تكون  ملا 

البكالوريا.
اأنا ل اأتدخل يف �سالحيات وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي ولكن على العك�س نحن ن�سهل ون�ساهم لكي يكون 
للجامعة  التوجيه  اأح�سن ويكون مرتاحا يف  التلميذ  اختيار 
ونقلل  من العدد 10، 10.1، 10.2 و�سكرا على كل حال.

ال�شيد الرئي�ص: �سكرا لل�سيدة الوزيرة؛ وننتقل الآن اإىل 
قطاع الأ�سغال العمومية والكلمة لل�سيد الأمني �سريط.

بعد  الرئي�س؛  �سيدي  �سكرا  �شريط:  الأمني  ال�شيد 
اأعوذ باهلل من ال�سيطان الرجيم ب�سم اهلل الرحمـن الرحيم 

وال�سالة وال�سالم على ر�سوله الكرمي؛
ال�سيد رئي�س جمل�س الأمة املوقر،

ال�سيدة وال�سادة الوزراء الأفا�سل،
زميالتي، زمالئي املحرتمون،

اأ�سرة الإعالم،
ال�سادة احل�سور،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
ال�سيد معايل وزير الأ�سغال العمومية،

ال�سفوي  بال�سوؤال  �سيادتكم  اأمام  اأتقدم  اأن  ي�سرفني 
العمومية  الأ�سغال  عقود  يف  امل�سوؤولية  مبو�سوع  املتعلق 

والتاأخري:
اأن  اأكتوبر  �سهر  بداية  مع  معلوم  هو  كما  اأعلن  لقد 
جمموعة كوجال )COJAAL( اليابانية تعتزم املطالبة مببلغ 
اأبرم  الذي  العقد  ف�سخ  اإ�سايف يف حالة  دولر  مليون   910
معها �سنة 2006، لإجناز ال�سطر ال�سرقي من الطريق ال�سيار 
وذلك يف مدة 40 �سهرا، ويبدو اأنها جلاأت اأو تعتزم اللجوء 
العقد  اأن  حني  يف  اخل�سو�س،  بهذا  الدويل  التحكيم  اإىل 
اإىل  به تخ�سع  املتعلقة  املنازعات  اأن  ين�س على  املربم معها 
التحكيم الوطني اجلزائري، مثلما جاء يف ت�سريح ل�سيادتكم 

يف )2014/10/06(.
الأ�سغال  عقود  من  وغريه  العقد،  هذا  كان  اإذا  حيث 
واحرتام  الإجناز  بح�سن  تتعلق  �سمانات  تت�سمن  الكربى، 
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يف  امل�سروع  ل�ساحب  احلق  تفتح  وبالتايل  الإجناز  اآجال 
العقد،  ب�سروط  الإخالل  عند  التعوي�سات  على  احل�سول 
فاإن ال�سوؤال الذي يطرح هو ملاذا مل تبادر اجلزائر باللجوء اإىل 
التحكيم من اأجل احل�سول على التعوي�سات جلرب الأ�سرار 
املرتتبة عن �سوء الإجناز وعدم احرتام الآجال؟ وهذا لي�س 
كل  عامة  ب�سفة  ولكن  كوجال،  مع  العقد  بخ�سو�س  فقط 
ال�سركات التي تبني �سوء اإجنازها للطريق ال�سيار من الغرب 
اإىل ال�سرق، اأم هل العقود املتعلقة بالطريق ال�سيار ل تت�سمن 

ال�سمانات القانونية الكافية حلماية م�سالح اجلزائر؟
�سكرا لل�سيد معايل وزير الأ�سغال العمومية املحرتم.

الكلمة  �سريط؛  الأمني  لل�سيد  �سكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
الآن لل�سيد وزير الأ�سغال العمومية، فليتف�سل م�سكورا.

اهلل  ب�سم  �سكرا،  العمومية:  الأ�شغال  وزير  ال�شيد 
الرحمـن الرحيم وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني.

�سيدي الفا�سل، رئي�س جمل�س الأمة،
ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء املجل�س املوقر،

ال�سيدة وال�سادة الوزراء،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

بالقطاع  الهتمام  على  �سريط  ال�سيد  الأخ  اأ�سكر  اأول، 
يخ�س  فيما  غرب   - �سرق  ال�سيار  الطريق  مب�سروع  واأي�سا 

ال�سطر الذي مي�س ولية ق�سنطينة واأي�سا عنابة والطارف.
فيما يخ�س ال�سوؤال، كلكم على علم اأن الطريق ال�سيار 
فيما يخ�س   ٪ 9 يتجاوز  �سيء ل  وبقي  انتهى  �سرق-غرب 
ال�سطر ال�سرقي، لهذا كانت هناك م�ساكل �سهر ماي، عندما 
اإيجاد  به هو حماولة  قمنا  ما  اأول  القطاع كان  وزارة  توليت 
حل لولية ق�سنطينة عند النفق الذي انهار، واتخذنا القرار 
بعد 15 يوما من الدرا�سة واأي�سا انطلقنا يف درا�سة اجتناب 
رابحني  يجعلنا  الذي  احلل  وهو  الأول،  احلل  هذا  النفق، 
اأنك  واأظن  الطريق،  ا�ستعمال  من  راحة  املواطن يف  واأي�سا 
يا�سيد �سريط زرت معنا ق�سنطينة هذا الأ�سبوع وراأينا تقدم 

الأ�سغال واأي�سا ما قمنا به يف امليدان.
اأنا اأثق يف ال�سركات التي وظفناها كي ننهي هذا امل�سكل 
ق�سنطينة،  يف  فقط  ولي�س  ال�سيف  قبل  ق�سنطينة  ولية  يف 
فكل عابري هذا الطريق �سوف ي�ستفيدون من هذا الطريق 
يف  امل�سكل  حلل  واأي�سا  دائما  �سيكون  الذي  الجتنابي، 

فالنفق  النفق،  عن  التخلي  ليعني  وهذا  احلايل،  الوقت 
ال�سركة  مع  ولكن  اإجنازه  يف  لي�س  عوي�سا  م�سكال  يطرح 
التي اأخذت اجلانب الق�سائي. ولو اأنه كما جاء يف �سوؤالك، 
ال�سركات  اأو  ال�سركة  مع  عندنا  الذي  العقد  يف  قانونيا 
الأجنبية الق�ساء ق�ساء اجلزائر، ولكن من حقهم اأن يدافعوا 
ندافع  اأن  نحن  حقنا  ومن  اأخرى  جهات  يف  حقوقهم  عن 
الأجنبية  ال�سركات  احلايل مع هذه  الوقت  اأموالنا. يف  عن 
التي ذكرت اأ�سماءها واأنا ل اأ�سميها، فالأموال فيما يخ�س 
يف   ٪ 65 اإىل  معها  وو�سلنا  معها  اأبرمت  التي  عقود  ثالثة 
امل�ساريف التي اأخذتها، بقي من الإجناز اأقل من 9 ٪، ولكن 
فيها م�ساكل، فهم يطالبون بالت�سديد ونحن نقول ل ن�سدد 

للغائبني!
لتكلمنا معهم وم�سينا معهم  العمل  يبا�سرون  ولو كانوا 
يف التمويل ولكنهم تخلوا عن امل�سروع، ولهذا اتخذنا قرار 
05 ماليري  له م�ساريف جديدة وهي  النفق وهذا  اجتناب 

دينار.
�سركات  وهي  اأخرى  ب�سركات  ات�سلوا  قد  اأي�سا  وهم 
التي ح�سروها للعمل معهم  ال�سفقات  اأجنبية وعندنا كل 
اإىل  يوؤدي  الذي  الطريق  يف  املتبقي  العمل  يعملون  وهم 
التقنية ولكن كان هناك  امل�سائل  اأجنزنا كل  احلدود، ونحن 

نقا�س مع احلكومة اليابانية ومع ال�سفري الياباين.
ال�سفري تغري وجاء �سفري جديد، التقى مع الرئي�س والتقيت 
معه يوم اخلمي�س املا�سي، طلب منه مهلة حتى ينظر يف هذا 
الأمر، ونحن ننتظر اأن متر هذه املهلة ونرى ما�سنتخذه من 

قرار، ولكن اأخذنا بعني العتبار كل الو�سائل.
ونحن  عندنا  اأموالنا  هلل،  احلمد  الأموال،  يخ�س  فيما 

قادرون على اإمتام م�سروعنا.
فيما يخ�س راحة املواطن وعابري هذا الطريق، �سيجدون 
راحتهم يف ال�سيف - اإن �ساء اهلل - واأنت زرت معنا امل�سروع 
املزيد من  واطلعت عليه وراأيت وترية الإجناز، وطلبنا منهم 
الدعم وهي مدعمة منذ ذلك اليوم الذي زرنا فيه امل�سروع 

و�سيكون يف املوعد باإذن اهلل يف �سهر مار�س 2015 و�سكرا.

الأمني  ال�سيد  الوزير؛  لل�سيد  �سكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
�سريط هل عندك تعقيب على اجلواب؟ الكلمة لك.
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ال�شيد الأمني �شريط: نعم، �سكرا �سيدي الرئي�س.
هذه  على  العمومية  الأ�سغال  وزير  معايل  ال�سيد  اأ�سكر 
اجتنابي  طريق  باإن�ساء  املبادرة  فاإن  واحلقيقة  التو�سيحات؛ 
وكان  جيدة،  فكرة  كانت  بق�سنطينة  املوجود  للم�سكل 
اجلارية  الأعمال  هذه  نثمن  واإذن  وا�سعا،  بها  الرتحيب 
�سوؤايل  فاإن  احلقيقة  يف  جيد؛  ب�سكل  القائمة  والأ�سغال 
نحن  نطالب  ل  ملاذا  قانونية،  طبيعة  ذا  كان  الوزير  �سيدي 

بالتعوي�سات عن الأ�سرار التي ت�سيبنا؟
هذه هي الفكرة الأ�سا�سية ونحن راأينا يف الطريق ال�سيار 
حتى املنجز منها، �سواء يف ال�سرق اأو يف الغرب، راأينا اأجزاء 
هناك  اإذن،  اإعادة  حمل  وهي  اأ�سيبت  ال�سيار  الطريق  من 

م�سكل وهو م�سكل �سوء الإجناز.
الإجناز  ح�سن  ي�سمن  العقد  اأو  القانون  اأن  فاملفرو�س 
واإذا كان هناك �سوء اإجناز املفرو�س اأن يكون هناك تعوي�س، 
ويكون احلق لل�سركات واملوؤ�س�سات اأو امل�سالح اجلزائرية اأن 
تلجاأ اإىل العدالة  اأو التحكيم للمطالبة بالتعوي�س عن هذا 

التاأخري.
هذه  حول  بتو�سيحات   - الوزير  �سيادة   - تف�سلتم  لو 
القانونية،  ال�سمانات  للعقد،  القانونية  اجلوانب  النقطة، 

و�سكرا لل�سيد الوزير.

والكلمة  �سريط؛  الأمني  لل�سيد  �سكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
لل�سيد الوزير.

ال�شيد الوزير: �سكرا؛ حقيقة اأن كل الو�سائل القانونية 
الدخول يف  اأرد  التي من�سيها ولكن مل  العقود  موجودة يف 
التفا�سيل، وقد قلت لك باأنهم �سركة ونحن دولة، وعندما 
لك  اأقول  اأن  يل  وا�سمح  الدولة  مع  نت�سرف  نت�سرف، 
العبارة ال�سعبية التي تقول: » حني تريد اأن ت�سرب الكلب، 
�سوف موله«. طلب منا الأجانب وال�سركة ول�سيما الدولة 
بني   املحاورة  كانت  ودولة،  دولة  بني  نتحاور  اأن  اليابانية 
�ساحب امل�سروع وال�سركة والآن دولة تتكلم مع دولة، ولكن 
ولكن  ال�سفقات  يف  موجودة  القانونية  الحتياطات  كل 
ال�سركات التي تعرفونها كلها وتطمع  والطمع ل يوؤدي اإىل 

نتيجة، »والذي يح�سب لروحو ي�سيطلو« و�سكرا.

يف  دائما  ونبقى  الوزير؛  لل�سيد  �سكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

القادر  عبد  لل�سيد  الكلمة  واأحيل  العمومية  الأ�سغال  اإطار 
قا�سي.

ال�شيد عبد القادر قا�شي: بعد ب�سم اهلل الرحمـن الرحيم 
وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني، �سيدنا حممد وعلى 

اآله و�سحبه ومن واله اإىل يوم الدين اأما بعد؛
ال�سيد الرئي�س املحرتم،

زميالتي زمالئي املحرتمون،
ال�سيدان الوزيران املوقران،

احل�سور الكرمي،
اأ�سرة الإعالم،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته،
اأزول فالون.
معايل الوزير،

قمتم  الإثنني،  يوم  عن  بعيدا  ولي�س  الأخرية  املدة  يف 
ال�سوؤال  مو�سوع  اأعينكم  باأم  وعاينتم  البويرة  لولية  بزيارة 

الذي �ساأطرحه اأمامكم ويكون فحواه كالتايل:
لتهيئة  التفاق  مدة  متثل  انق�ست  �سهرا  ع�سر  خم�سة 
من  ال�سيار  الطريق  من  ال�سطر   »Réhabilitation«
 x الأخ�سرية اإىل البويرة )يف ولية البويرة( طوله »32 كلم
2« ما يقارب 64 كلم، عقد اأبرم بني اإدارة الأ�سغال العمومية 
اأنه ولالأ�سف  ومقاولة خا�سة موؤهلة ومتخ�س�سة لذلك، اإل 
ال�سديد  يوم حترير هذا ال�سوؤال انتهت مدة التفاقية، و مل 

يتم التاأهيل اإل �سطر بطول 2.5كم يف اجتاه واحد.
األيمة  حوادث  عنها  اجنّرت  املدة  هذه  خالل  واأي�سا 
من  مائة  من  واأكرث  القتلى  من  الع�سرات  �سحيتها  راح 
باملاليري  تعد  التي  املادية  اخل�سائر  عن  ناهيك  املجروحني، 

للحظرية الوطنية، مما ا�ستوجب طرح ال�سوؤال التايل:
1( ماهي التدابري القانونية والتنظيمية التي تنوي دائرتكم 

الوزارية اتخاذها �سد املقاولة املتهاونة )Défaillante(؟
2( ماهي الإجراءات التي �ستتخذ لحقا للحفاظ على 

الأرواح نتيجة احلوادث يف ال�سطر املتبقي؟
املال  من  60كلم  بحوايل  واملقدر  املتبقي  ما كلفة   )3

والوقت؟
ذلكم - معايل الوزير، �سيدي الرئي�س - فحوى �سوؤايل، 

ولكم مني جزيل ال�سكر.
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ال�شيد الرئي�ص: �سكرا لل�سيد عبد القادر قا�سي؛ والكلمة 
لل�سيد وزير الأ�سغال العمومية.

�سكرا،  اأخرى  مرة  العمومية:  الأ�شغال  وزير  ال�شيد 
وعلى  الهتمام  على  قا�سي  القادر  عبد  لالأخ  وال�سكر 

الأ�سئلة املطروحة فيما يخ�س طريق الأخ�سرية.
اأول، للتذكري عندنا 280 كلم اأجنزت من طرف �سركات 
وطنية وهذا راجع اإىل �سنة 1990، حقيقة هذا ال�سطر بطول 
33 كيلومرتا مل يوكل ل�سركة واحدة، بل هناك 3 �سركات.
املجموعة         تتـــراأ�س  التـــي  الأولـــى  ال�ســركة 

.)ETRHB، ALTRO و NPS(
امل�سكل  ولكن  فقط  �سركات  م�سكل  لي�س  امل�سكل 
كان مع �سركة واحدة وهي �سركة )ALTRO( وانتهينا من 

امل�سكل ورجعت ال�سركة للميدان بقوة.
يف  امل�سكل  يكن  ومل  درا�سات  م�سكل  كان  وبعدما 
امل�سكل  ننهي  كي  بها  ناأتي  التي  احللول  ماهي  الأ�سغال: 

نهائيا؟
كانت درا�سات واأنا اأقول باأن امل�سروع انطلق �سنة 1990، 
هذه  ويف  املدة  هذه  يف  الأمور  كانت  كيف  يعرف  وكلنا 
الناحية ول تن�سى التاريخ كذلك، ال�سركات تعمل بخوف، 

كيف مت القيام بالدرا�سات؟ اهلل اأعلم.
مت القيام بها اأم ل، ول�سيما اجليولوجية والأر�سية التي 

هي من اأ�سعب ما يكون.
لهذا، ملا راأيت امللف كان لبد اأن تكون درا�سة الأر�سية 
دقيقة ودقيقة جدا ولي�س لأول مرة انتقلت اإىل البويرة بل 
كانت  فقط،  ال�سطر  لهذا  خ�س�ستهما  مّرتان  مرات،  ثالث 
هناك قرارات والقرارات التي اتخذت خالل تنقلي الأخري 
هي اإجناز اأكرث من 480 وتدا يتجاوز عمقها 20 مرتا، الأر�سية 
�سعبة جدا ولبد من اإجنازها وننجزها دون غلق الطريق، ول 
يوجد حل اآخر، ليوجد طريق جنتنب به لإبعاد ال�سيارات 
يوؤثر  اإجناز ل  ن�سع خمطط  اأن  بودنا  الطريق ولكن كان  عن 

على املواطن.
حقيقة هناك اإ�سارات غائية، الأمور مهملة مدة 15 �سهرا 

ول اأحد يعلم.
اأنا اأوافقك ولكن يجب اأن جند احللول، واحللول - واحلمد 
هلل - اأننا قد وفرنا كل ما يلزم فيما يخ�س التقنيات الكافية 
بعد الدرا�سات اجليولوجية التي مت القيام بها؛ وبعدما اطلعنا 

يوم الإثنني مع مكاتب الدرا�سات كلها وجدنا احللول التي 
تنطلق  و�سوف  امليدان  يف  الآن  وهي  عليها  املوافقة  متت 

الأ�سغال.
فيما يخ�س هذه الأوتاد، علينا اأن جنند اأكرث من 6 اآلت 
�ستدخل يف امليدان، لهذا اأقول ل يوجد 60 كلم ولكن 33 

كلم.
ال�سطر الأول فيه فعال 2.7 كلم التي انتهت بها الأ�سغال 
واحلمد هلل، وال�سطر الآخر �سي�سلم وقد انطقلنا يف �سطر اآخر.
عندنا 16 كلم التي تتطلب تقنيات �سن�ستعملها، هذا من 

جهة.
لي�س لدينا �سركات خا�سة تطرح اإ�سكال، ال�سركة التي 
ل�سكيكدة،   )ALTRO( �سركة  هي  م�سكال  تطرح  كانت 
امل�سروع،  فقط يف هذا  لي�س  اإ�سراب،  كان عندهم م�سكل 

بل يف كل امل�ساريع التي كانت متوقفة.
ولكن كان عندنا اختيار وحوار مع �سيدي ال�سعيد، فقمنا 
عمالها  وكذلك  ال�سركة  هذه  لإنقاذ  الكافية  بالإجراءات 

واأزلنا ماكانوا يعانون منه.
م�ساريعها،  انطلقت يف كل  ال�سركة  احلايل  الوقت  يف 

ول �سيما يف اإجناز 33 كلم.
وال�سيارات  نعمل  ولكننا  م�ساكل  كانت  اأقول،  لهذا 

ذاهبة وقادمة.
اأنظر مثال اإىل منطقة بو�ساوي، وكم ا�ستغرقت الأ�سغال 
توقف  ثم  تعمل  كي  ولكن  اأر�سية  م�سكل  ليوجد  بها؟ 
الأ�سغال ول تعمل من ال�ساعة الفالنية اإىل ال�ساعة الفالنية 

كل هذا فيه م�ساكل.
كي حت�سر ال�سلع املتعلقة بامل�سروع، لبد اأن يجرى ليال 
ونحن نقول لهم ل تعطلوا ال�سيارات التي مت�سي نهارا، يجب 
اأن تعمل هكذا ولكننا اأخذنا كل الحتياطات كي تنتهي 
املوؤدي  الطريق  وهناك  بجدية،  وتنتهي  وقتها  يف  الأ�سغال 
يوؤدي  الذي  الفرع  ال�سيار،  الطريق  هو  الذي  وزو  لتيزي 
اأخرى  اإجراءات  وهناك  هناك،  اإىل  �سي�سل  وزو  تيزي  اإىل  
وزو  تيزي  طريق  تنجز  التي  لل�سركة  ومنحناها  اتخذناها 
اأخرى  درا�سات  وهناك  املكان،  نف�س  بامل�سروع يف  و�سرتبط 
اإىل  املوؤدي  ال�سيار  الطريق  تنجز  التي  ال�سركات  بها  تقوم 

تيزي وزو، و�سكرا.
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ال�شيد الرئي�ص: �سكرا لل�سيد الوزير؛ اأ�ساأل ال�سيد عبد 
القادر قا�سي هل يريد اأخذ الكلمة؟ تف�سل.

ال�شيد عبد القادر قا�شي: �سكرا لل�سيد الرئي�س املحرتم.
على  الوزير  معايل  ن�سكر  الرئي�س،  �سيدي  حقيقة، 
الزيارات املتكررة التي يقوم بها لولية البويرة، وهذا دليل 
على اأنه يهتم اهتماما كبريا بالقطاع ودليل اأي�سا اأن ظروف 

القطاع ربي ي�سرت.
على هذا الأ�سا�س اأقول، مل اأرد اأن اأدخل يف التفا�سيل 

واأن ال�سركات املكلفة بالإجناز هي �سركتان.
مل  الرخام  وادي  م�ستوى  على  بالأوتاد  مكلفة  �سركة 
على  م�سوؤولني  كنا  يوم  قلنا  لأننا  عنها  احلديث  يف  اأرغب 
م�ستوى الوليات باأن املنطقة اأر�سيتها متحركة، وغري ممكن 
اإجناز الطريق، واليوم حدث ما حدث وهم مع الأوتاد، مل 
اأحتدث عن هذا باملطلق لأن �سنة 1974 كانت ولية البويرة 
تابعة لولية تيزي وزو وحدث هناك انزلق اأر�سي واجنرفت 
د�سرة بكاملها، ولكن حّولت، لهذا قبل كل �سيء لبد من 
الأ�سا�س  هذا  وعلى  ذلك؛  على  واأكدنا  نا�سجة  درا�سات 
اأكدت يوم تن�سيبي يف املجل�س املوقر و�ساألت  معايل الوزير 
ال�سابق عن تكملة امل�سروع الذي يقدر تارة بـ 18كلم وتارة 
غ�سون  ويف  جاهزة  الدرا�سة  باأن  يل  وقال  33كلم،  يقولون 
الثالثة �سهور القادمة ن�سرع يف الإجناز كان ذلك يف 2011 

ونحن قريبا يف 2015 ومل يتغري �سيء.
قلنا 62 كلم، معايل الوزير قال 33 كلم، اإذا كان مو�سوع 
ال�سفقة 33 كلم فال يزال �سطر اآخر قبل الو�سول اإىل منطلق 
امل�سروع 6 كلم، ذهابا واإيابا يف الجتاهني غري معنية بامل�سروع؛ 
اإذن، ال�سوؤال يبقى مطروحا؛ املقاولت، اأنا ل اأعرف املقاول 
الفر�سة  �سنمنح  ولكننا  املقاول  معرفة  على  جمربا  ول�ست 
جلميع ال�سركات اأن تتعدى الآجال واملطالبة بالتعوي�سات 

وهكذا �سناأخذ بعني العتبار مبداأ الت�ساوي اأمام القانون.
هذه ال�سركة اإذا تعاملنا معها عن طريق التفاق املتبادل 
الكيفية  الآجال ويف  وتنجز يف  فلتاأت  �سيء جميل،  فهذا 

الأ�سغال التي كلفت بها.
مقيدة  فهي كذلك  بال�ستئناف  اإ�سعار  طريق  عن  واإل 
�سكرا  الوزير  ملعايل  اأقول  الأ�سا�س  هذا  وعلى  باقرتاحات، 
ال�سطر  بهذا  اأكرب  اهتماما  ي�ستدعي  اأخرى ولكن هذا  مرة 
ت�ستدعي  تفا�سيل  لأعطيتك  املقام  هذا  خارج  كنا  ولو 

ت�ساوؤلت كثرية، و�سكرا �سيدي الوزير.

قا�سي؛  القادر  عبد  لل�سيد  �سكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
التفا�سيل ممكن اأن تعطيها لل�سيد الوزير مبا�سرة لحقا.

على  الرد  يريد  كان  اإن  الوزير  لل�سيد  الآن  الكلمة 
التعقيب.

عبد  لل�سيد  اأقول  اأن  اأريد  فقط  �سكرا؛  الوزير:  ال�شيد 
انطلقت يف  اأخرى  �سركة  ولكن  كلم   26 هناك  باأن  القادر 
اجلديدة  ال�سركة  طرف  من  �ستحرتم  الإجناز  ومدة  امليدان 

املوجودة يف امليدان وهي �سركة �سينية.
جمموعة  هو  الذي  الآخر  ال�سريك  يخ�س  وفيما 
ال�سركات وهي 3  وقد اأعطيتك الأ�سماء، انطلقت ووجدوا 
اأنف�سهم اأمام واقع الدرا�سات التي مل تكن كاملة واحللول 
التي كانت مقرتحة كانت على و�سك اأن ترجعنا اإىل نقطة 
درا�سات  واخرتنا  تراجعنا  هلل  واحلمد  ولكن  النطالق، 
اأخرى وعمقنا الدرا�سات و�سننطلق بالدرا�سة اجلديدة هذه 

واإن �ساء اهلل �سنكون يف املوعد و�سكرا.

لل�سيدة  و�سكرا  الوزير،  لل�سيد  �سكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة.

قد  نكون  عليها  والردود  ال�سفوية  لالأ�سئلة  ب�سماعنا 
للجميع  ف�سكرا  اليوم،  جل�سة  اأعمال  جدول  ا�ستنفدنا 

واجلل�سة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف الدقيقة العا�شرة بعد منت�شف النهار
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