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ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 

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

يقت�صي  وم�صاعديهم؛  الوزراء  بال�صادة  الرتحيب  بعد 

جدول اأعمال هذه اجلل�صة طرح عدد من الأ�صئلة ال�صفوية، 

وزارية  بقاطاعات  تتعلق  الأمة،  جمل�س  اأع�صاء  بها  تقدم 

خمتلفة وال�صتماع اإىل اأجوبة اأع�صاء احلكومة عليها.

واملواد من  الد�صتور  134 من  املادة  باأحكام  اإذن، عمال 

68 اإىل 71 من القانون الع�صوي رقم 99ـ02، الذي يحدد 
وعملهما،  الأمة،  وجمل�س  الوطني  ال�صعبي  املجل�س  تنظيم 

 76 واملادة  احلكومة  وبني  بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا 

من النظام الداخلي ملجل�س الأمة، ن�صرع يف ال�صتماع اإىل 

الأ�صئلة ال�صفوية املربجمة وكذا الردود عليها.

بداية، اأحيل الكلمة اإىل ال�صيد ح�صني �صعيدي ليطرح 

وال�صمان  والت�صغيل  العمل  بقطاع  املتعلق  ال�صفوي  �صوؤاله 

الجتماعي، فليتف�صل م�صكورا.

اجلل�صة؛  رئي�س  لل�صيد  �صكرا  �شعيدي:  ح�شني  ال�شيد 

ب�صم اهلل واحلمد هلل وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.

 68 واملادتني  الد�صتور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 

 08 يف  املوؤرخ  99ـ02،  رقم  الع�صوي  القانون  من  و71 

مار�س 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صعبي الوطني 

بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما،  الأمة،  وجمل�س 

وبني احلكومة، ي�صرفني اأن اأطرح على معاليكم �صوؤال �صفويا 

التايل ن�صه:

معايل الوزير،

بهم  اجليد  والتكفل  للمواطنني  ال�صحية  العناية  اإن 

من  تبقى  الظروف،  وحت�صني  العالج  تكاليف  وتخفيف 

اأولويات الدولة واأحد حماور برنامج فخامة رئي�س اجلمهورية.

لكن بع�س املواطنني، ول�صيما مر�صى الق�صور الكلوي، 

م�صاكل  عدة  من  يعانون  اخلا�صة،  العيادات  م�صتوى  على 

منها:

ـ تقلي�س عدد �صاعات الغ�صيل )اأي الت�صفية( من اأربع 

)04( �صاعات اإىل ثالث )03( �صاعات خالل احل�صة.

ـ انعدام الفح�س الطبي والعناية الطبية لهوؤلء املر�صى؛ 

وبع�س العيادات ل تتوفر على طاقم طبي موؤهل، مما ت�صبب 

يف ارتفاع عدد الوفيات على م�صتوى بع�س العيادات التي 

تتجاهل ال�صروط واملقايي�ص التي يتطلبها هذا االخت�صا�ص.

ـ فيما يخ�س النقل على م�صتوى تلك العيادات، هنالك 

اكتظاظ لهوؤلء املر�صى اأثناء نقلهم، ومعظم العيادات ل تتوفر 

موا�صفات  عن  ناهيك  ال�صيارات،  من  الكايف  العدد  على 

تلك ال�صيارات التي يتطلبها نقل مثل هوؤلء املر�صى.

معايل الوزير،

ال�صوؤال املطروح:

ـ ما هي الآليات التي متكن م�صالح ال�صمان الجتماعي 

من  وتتهرب  تتجاهل  التي  العيادات  تلك  مراقبة  من 

التزاماتها؟

املخلة  العيادات  املتخذة يف حق  الإجراءات  هي  وما  ـ 

بالتزاماتها؟

حم�شر اجلل�شة العلنية التا�شعة ع�شرة

املنعقدة يوم اخلمي�ص 25 �شفر 1436

املوافق 18 �شبتمرب 2014

الرئا�سة: ال�سيد جمال قيقان، نائب رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة: 

- ال�سيد وزير العمل والت�سغيل وال�سمان الجتماعي؛

- ال�سيد وزير التجارة؛

- ال�سيد وزير  املوارد املائية.

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة  العا�شرة �شباحا
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ـ وهل هنالك اآليات لدى م�صالح ال�صمان الجتماعي، 

لالت�صال باملر�صى اأو القيام بالزيارات امليدانية اأثناء الت�صفية، 

للوقوف على مدى احرتام اأ�صحاب هذه العيادات اخلا�صة 

لدفرت ال�صروط؟ و�صكرا معايل الوزير.

�صعيدي؛  ح�صني  لل�صيد  �صكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 

وال�صمان  والت�صغيل  العمل  وزير  لل�صيد  الآن  الكلمة 

الجتماعي للرد على ال�صوؤال، فليتف�صل م�صكورا.

ال�شيد وزير العمل والت�شغيل وال�شمان الجتماعي:

�صكرا �صيدي رئي�س اجلل�صة؛ ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 

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

ال�صيد رئي�س اجلل�صة املحرتم،

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

ع�صو  �صعيدي،  ح�صني  ال�صيد  اأ�صكر  اأن  اأود  بداية، 

ال�صحية  بالعناية  املتعلق  �صوؤاله  على  املوقر،  جمل�صكم 

بالق�صور الكلوي ونوعية العالج املقدم  باملواطنني امل�صابني 

عنا�صر  اأهم  عليكم  لأعر�س  الفر�صة  يل  يتيح  الذي  لهم، 

هذا امللف، يف اجلانب املتعلق بالتفاقية املربمة بني هيئات 

ال�صمان الجتماعي ومراكز ت�صفية الدم اخلا�صة وكذا اآفاق 

هذه التفاقية.

بني  اتفاقيات  اإبرام  يف  ال�صروع  مت  اأنه  التذكري  يجدر 

اخلا�صة  الدم  ت�صفية  ومراكز  ال�صمان الجتماعي  �صناديق 

ق�صد  الت�صعينيات،  نهاية  من  ابتداء  املطابقة،  اجلوارية، 

امل�صابني  حقوقهم،  وذوي  اجتماعيا  لهم  للموؤمن  ال�صماح 

من  الدفع  نظام  من  بال�صتفادة  املزمن  الكلوي  بالق�صور 

الدم؛ وهذا تدعيما للخدمات  الغري يف جمال ت�صفية  قبل 

ال�صحية املماثلة، املقدمة جمانا من قبل املوؤ�ص�صات العمومية 

لل�صحة؛ وي�صتفيد  حاليا من مزايا هاته التفاقيات حوايل 

50٪ من العدد الإجمايل للمر�صى اخلا�صعني لت�صفية الدم، 
اأي ما يقارب 8000 مري�س على م�صتوى 129 مركز ت�صفية 

الع�صرية  تطويرات يف  التفاقيات  هذه  وعرفت  متعاقد،  دم 

مراكز  عاتق  على  التزامات  عدة  باإدخال  �صمحت  الأخرية 

ت�صفية الدم، ل�صمان نوعية العالج للموؤمن لهم اجتماعيا؛ 

ونذكر منها �صرورة وجود طبيب خمت�س يف اأمرا�س الكلى 

الأ�صا�صية  بالأدوية  والتكفل  املتعاقد،  املركز  م�صتوى  على 

وكذا  الكلوي،  املر�س  عن  الناجم  الدم،  فقر  لعالج 

يف  البيكاربونات  م�صحوق   ملخزون  الإجباري  ال�صتعمال 

الأنواع  من  بدل  والأجنح،  به  املعرتف  الدم  ت�صفية  عملية 

الأخرى من املواد التي كانت ت�صتعمل �صابقا.

اخلا�صة  الدم  ت�صفية  مراكز  كل  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 

واملتعاقدة، هي حائزة على ترخي�س فتح املركز، م�صلمة من 

كل  توفريها  بعد  ال�صحة،  لوزارة  املخت�صة  امل�صالح  طرف 

التنظيمية  الن�صو�ص  يف  عليها  املن�صو�ص  واملعايري  ال�صروط 

اخلا�صة بها.

اأما بخ�صو�س مراقبة مطابقة �صري هذه املراكز، فهي ممار�صة 

من قبل امل�صالح املخت�صة، التابعة لوزارة ال�صحة على اأ�صا�س 

معايري تنظيمية للمر�صوم التنفيذي رقم 07ـ321، املوؤرخ يف 

02 اأكتوبر 2007، املت�صمن تنظيم املوؤ�ص�صات ال�صت�صفائية 
اخلا�صة و�صريها، والقرار الوزاري املوؤرخ يف 25 فرباير 1995، 

املعدل واملتمم، الذي يحدد املعايري التقنية وال�صحية، وكذا 

�صروط �صري وا�صتغالل مراكز ت�صفية الدم اخلا�صة.

مراكز  رقابة  الجتماعي  ال�صمان  �صناديق  متار�س  كما 

التفاقية  تطبيق  مطابقة  حيث  من  اخلا�صة،  الدم  ت�صفية 

املربمة معها والتاأكد من نوعية التكفل باملوؤمن لهم اجتماعيا.

اإم�صاء  قبل  املراقبة  عملية  اإجراء  يتم  الإطار  هذا  ويف 

التفاقية وخالل تطبيقها على م�صتوى الوكالت  املحلية، 

اأطباء  من  مكونة  لل�صندوق،  تابعة  فرق  طرف  من  وذلك 

امل�صت�صارون  الأطباء  ويقوم  اإداريني؛  واأعوان  م�صت�صارين 

معاينة،  تقارير  واإعداد  املتعاقدة  للمراكز  فجائية  بزيارات 

لرفعها، ويف  املعني  املركز  اإعداد  يتم  نقائ�س  وعند مالحظة 

ف�صخ  اإىل  ت�صل  قد  عقوبات  تطبيق  ميكن  ال�صتمرار  حالة 

توجد  كما  وّديا،  حلها  مت  حالت  عدة  اأن  علما  التفاقية، 

لغر�س  منازلهم،  يف  اجتماعيا  لهم  املوؤمن  زيارات  عملية 

التعرف على ان�صغالتهم.

وختاما، اأعلم جمل�صكم املوقر على م�صادقة احلكومة على 

م�صروع مر�صوم تنفيذي، يحدد التفاقية النموذجية املربمة 

بني هيئات ال�صمان الجتماعي ومراكز ت�صفية الدم اخلا�صة 

ين�س ـ ل�صيما ـ على:

1 ـ التزام مراكز ت�صفية الدم، طبقا للمعايري واملعطيات 
اأخالقيات  قواعد  احرتام  جمال  يف  والدولية،  العلمية 

الطب، وتاأهيل امل�صتخدمني والتجهيزات ومواد ال�صتهالك، 

والأدوية الواجب توفريها للمري�س، واحرتام العالج اخلا�س 

لكل  بالن�صبة  اإجنازها  الواجب  والفحو�صات  الدم،  بت�صفية 
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على  ال�صهر  ذلك  يف  مبا  اخلا�صة،  املتابعة  اإطار  يف  مري�س 

اتخاذ التدابري ال�صرورية، بالت�صال مع املوؤ�ص�صات العمومية 

زرع  عملية  من  املوؤهلني  املر�صى  ا�صتفادة  ق�صد  لل�صحة، 

الكلى.

املمار�صة من طرف هيئات  مبراقبة  املتعلقة  الأحكام  ـ   2
ال�صمان الجتماعي، يف اإطار التفاقية.

تلكم هي عنا�صر الإجابة و�صكرا.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأ�صاأل ال�صيد 

ال�صيد  جواب  على  التعقيب  يريد  هل  �صعيدي  ح�صني 

الوزير؟ تف�صل.

ال�شيد ح�شني �شعيدي: �صكرا معايل الوزير على الإجابة 

بيان  لي�س  ـ  الوزير  ـ معايل  ال�صوؤال  الغر�س من  الوا�صحة، 

املر�صى،  من  الفئة  هذه  جتاه  املجال  هذا  يف  الدولة  تق�صري 

فالدولة وفرت كل الو�صائل واأعطت كل الإمكانيات لهذه 

الفئة، للتكفل بهم �صحيا وبعناية، ح�صب املقايي�س التي هي 

موجودة يف دفرت ال�صروط.

الفئة  هذه  باأن  ـ  الوزير  معايل  ال�صيد  ـ  عليك  يخفى  ل 

وت�صجل  الكلوي،  بالق�صور  مري�س    15000 بحوايل  تقدر 

امل�صالح ال�صت�صفائية يف كل �صنة 2000 حالة ق�صور كلوي، 

فهي  ـ   البع�س  يت�صورها  كما  ـ  �صغرية  لي�صت  الفئة  هذه 

تعاين واأغلبها �صيوخ وعجزة، وهم ل ي�صتطيعون اأن يدافعوا 

عن اأنف�صهم، يف حالة تق�صري تلك العيادات اخلا�صة، واأقول 

البع�س منها، حتى نكون مو�صوعيني، لي�س جميع العيادات، 

ولكن البع�س منها، خا�صة يف �صهر رم�صان اإذ تقل�س عدد 

�صاعات الت�صفية من 4 �صاعات اإىل 3 �صاعات، وهذا يوؤدي 

التي  بالبيكاربونات  وخا�صة  العالج،  تقلي�س  اإىل  بهوؤلء 

العيادات  وهذه  الت�صفية،  عملية  يف  الفئة  هذه  بها  تعالج 

�صاعات،   3 عو�س  �صاعات   4 باحت�صاب  الفواتري  ت�صخم 

اأنها حني ت�صرف الأموال  الدولة  نريد من  ويف هذا املجال 

واأعطت كل  املجال،  هذا  تق�صر يف  الدولة مل  لأن  تتبعها، 

ولكن  املجال،  بهذا  تتكفل  حتى  والآليات،  الإمكانيات 

بع�س العيادات تتحايل على �صندوق ال�صمان الجتماعي، 

وخا�صة يف ت�صخيم الفواتري، وبودنا من اأجل امل�صلحة العامة 

اأن تكون املراقبة الدائمة، لأنه ل يخفى عليكم اأن مثل هذه 

العيادات مل يوؤ�ص�صها اأهل الخت�صا�س، بل هناك من يبيع 

اأو اأي تاجر ميكنه اأن ين�صىء عيادة ويتح�صل على  الزيتون 

العتماد، وغر�صه هو جتاري ولي�س م�صاعدة املر�صى اأو �صيئا 

اآخر، فهو يتحايل ح�صة واحدة تقدر ب�صاعة وتكلف 1400 

دج، تخيل ذلك يف كل عيادة، فيها تقريبا 80 مري�صا وتكون 

الفاتورة بـ 20 مليون، ياأخذها دون مقابل عن كل يوم من 

الدولة.

فلهذا اآن الأوان لكي نراقب هذه العيادات ون�صهر على 

اأم ل؟  �صحيحة  بطريقة  مر�صانا  اإىل  تذهب  هل  اإمكانياتنا، 

و�صكرا معايل الوزير.

�صعيدي؛  ح�صني  لل�صيد  �صكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 

الكلمة جمددا لل�صيد الوزير للرد على هذا التعقيب.

ال�شيد الوزير: اأ�صكر ال�صيد الع�صو املحرتم على اهتمامه 

بهذه الق�صية، وكن على يقني اأن م�صالح الوزارة، خ�صو�صا 

�صندوق ال�صمان الجتماعي، ل تبخل باأي جمهود، والدليل 

اأنها تقوم بالتفتي�صات  الفجائية لهاته العيادات،  على ذلك 

وعندما تالحظ اأن هناك خلال اأو عدم احرتام التفاقية تكون 

كان  واإذا  اأح�صن،  هي  بالتي  يخاطبونهم  اإما  اإجراءات،  فيه 

اأما  هناك اتفاق، واأنا ذكرتها يف التقرير، تكون احللول ودية، 

اإذا كان فيه تراجع من طرف هوؤلء اأرباب العيادات، �صيكون 

الذي  اهتمامك  بخ�صو�س  وذكرناهم  معهم،  العقد  ف�صخ 

الجتماعي،  ال�صمان  مل�صوؤويل  بلغته  وقد  قدمته  قد  كنت 

حتى يكثفوا الزيارات و�صكرا.

قطاع  اإىل  الآن  ننتقل  �صكرا؛  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 

�صوؤاله  ليطرح  دراجي  �صالح  لل�صيد  والكلمة  التجارة 

ال�صفوي، فليتف�صل م�صكورا.

ال�شيد �شالح دراجي: بعد ب�صم اهلل وال�صالة وال�صالم 

على �صيدنا حممد ر�صول اهلل؛

ال�صيد رئي�س اجلل�صة،

ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،

احل�صور الكرمي،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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�صيدي الوزير،

 68 واملادتني  الد�صتور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 

 08 يف  املوؤرخ  99ـ02،  رقم  الع�صوي  القانون  من  و71 

مار�س 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صعبي الوطني 

بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما،  الأمة،  وجمل�س 

املحرتمة  �صيادتكم  على  اأطرح  اأن  ي�صرفني  احلكومة،  وبني 

ن�س ال�صوؤال ال�صفوي الآتي:

معايل الوزير املحرتم،

املواطنني،  حياة  يف  بالغة  اأهمية  التجارة  قطاع  يكت�صي 

لذا فعلى الدولة تكري�س كل القوانني وتطبيقها الفعلي يف 

امل�صتهلك على  الأ�صواق وحماية  تنظيم  اأجل  امليدان، من 

وجه اخل�صو�س.

�صيدي الوزير،

رغم الإمكانيات التي و�صعتها الدولة لتطوير هذا القطاع 

احل�صا�س، نالحظ يوميا خروقات يف تنظيم الأ�صواق، وذلك 

واطمئنان  راحة  جتاه  بها  املعمول  القوانني  احرتام  بعدم 

يف  فاإنه  امل�صتهلك،  حماية  قانون  �صدور  ورغم  امل�صتهلك 

امليدان نالحظ غياب ال�صرامة يف تطبيق القانون والتعليمات 

التجارية  واملحالت  النوعية  مراقبة  يف  فادح  نق�س  وكذا 

مبختلف اأنواعها.

�صيدي الوزير،

1 ـ كيف تف�صرون وجود مطاعم، ل�صيما على م�صتوى 
�صروط  اأدنى  احرتام  دون  غرب،  �صرق  ال�صيار،  الطريق 

كيفية  وكذلك  لئقة،  مياه  دورات  غياب  يف  النظافة، 

اإعداد وتقدمي الوجبات للم�صافرين؟

�صيدي الوزير،

وغلق  فتح  مواقيت  واحرتام  تقنني  يف  فكرمت  هل  ـ   2
املواطن  يتمكن  لكي  الأ�صبوع،  طوال  التجارية  املحالت 

من اقتناء حاجياته يف اأي وقت يف اليوم؟

�صيدي الوزير،

با�صترياد  التجار  لبع�س  ال�صماح  يتم  متى  اإىل  ـ   3
املايونيز،  مثل:  للم�صتهلك  ال�صروريات  من  تعد  ل  ب�صائع 

والزيتون،  والب�صل  الأ�صنان  اأعواد  الكربيت،  الكيوي، 

بحيث يعد ا�صترياد هذه املواد نزيفا للعملة ال�صعبة.

لكم مني، �صيدي الوزير، كامل المتنان، و�صكرا.

دراجي؛  �صالح  لل�صيد  �صكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 

ال�صوؤال،  هذا  على  للرد  التجارة  وزير  لل�صيد  الآن  والكلمة 

فليتف�صل م�صكورا.

ال�شيد وزير التجارة: �صكرا �صيدي رئي�س اجلل�صة.

�صيداتي، �صادتي اأع�صاء جمل�س الأمة،

ال�صالم عليكم.

بداية، ال�صكر لل�صيد �صالح دراجي، ع�صو جمل�س الأمة 

اليوم  الفر�صة  يل  اأتاح  الذي  الهام  �صوؤاله  على  املحرتم، 

وزارة  طرف  من  املتخذة  الإجراءات  بع�س  عن  للحديث 

ال�صوق  وتنظيم  الغ�س  وقمع  الرقابة  جمالت  يف  التجارة، 

وكذا تاأطري التجارة اخلارجية.

�صيدي،

بالرقابة  املتعلق  �صوؤالكم،  من  الأول  بال�صق  يتعلق  فيما 

ال�صيار، جتدر  الطريق  م�صتوى  على  املتواجدة  املطاعم  على 

االإ�صارة اإىل اأن ن�صاط االإطعام الكامل يعترب ن�صاطا مقننا.

ويتوجب توفري ال�صروط الالزمة باملحل، قبل ال�صروع يف 

تواجد دورات  بينها  واالأمن، ومن  النظافة  ل�صمان  الن�صاط 

مياه لئقة ومتطابقة للموا�صفات وتوفري اأماكن نظيفة لإعداد 

الوجبات مع جتهيزات مالئمة.

بالن�صبة للمطاعم داخل املحطات، الواقعة على م�صتوى 

الطريق ال�صيار، فهي حديثة الن�صاأة وهي تابعة ملوؤ�ص�صة ت�صيري 

املحطة التي تقوم بتاأجريها.

ويقع على عاتق امل�صتاأجر م�صوؤولية توفري ال�صروط الالزمة، 

من اأجل احل�صول على رخ�صة ملمار�صة الن�صاط، من حيث 

امل�صاحة والتجهيزات واملعدات الالزمة وكذا �صروط االأمن.

على  املياه  دورات  مثل  املرافق،  باقي  ت�صيري  يقع  بينما 

عاتق موؤ�ص�صة ت�صيري املحطة.

وجبات  بيع  يف  ال�صيار  الطريق  ل�صتغالل  بالن�صبة  اأما 

ب�صيطة للم�صافرين، من طرف بع�س التجار غري ال�صرعيني، 

وزارية  قطاعات  م�صالح  مع  التن�صيق  تتطلب  مراقبتهم  فاإن 

اأخرى: التجارة، الأمن الوطني، والدرك الوطني.

ويف هذا الإطار، فاإن وزارة التجارة ب�صدد توجيه تعليمة 

عربها  مير  التي  الوليات  م�صتوى  على  مديرياتها،  كل  اإىل 

برامج  القانونية يف  املطاعم  اإدراج  اأجل  ال�صيار، من  الطريق 

ملحاربة  املعنية،  الوزارية  القطاعات  مع  والتن�صيق  الرقابة 

املطاعم غري ال�صرعية،  وهذا للحد من م�صكل نق�س النظافة 

وجتنيب امل�صتهلك اأي خماطر.
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يف  دوما  التجارة  لوزارة  الرقابة  م�صالح  تبقى  ذلك،  مع 

امليدان، ملراقبة اأن�صطة الإطعام، حيث �صجلت يف اإطار مراقبة 

قطاع الإطعام، خالل مو�صم الإ�صطياف فقط ل�صنة 2014، 

 2800 اأكرث من  نتج عنها حترير  14.500 تدخل،  ما يفوق 

املواد  من  طن   2.8 وحجز  املخالفني  �صد  ق�صائي  حم�صر 

الغذائية غري �صاحلة لال�صتهالك وغلق 134 حمال جتاريا.

مواقيت  تقنني  اإمكانية  حول  �صوؤالكم  يخ�س  فيما  اأما 

فتح وغلق املحالت التجارية طوال الأ�صبوع، فطبقا لأحكام 

املتعلق   ،2004 اأوت   14 يف  املوؤرخ  04ـ08،  رقم  القانون 

بقانون  واملتمم،  املعدل  التجارية،  االأن�صطة  ممار�صة  ب�صروط 

رقم 06ـ13، املوؤرخ يف 23 يوليو 2013، ل�صيما املادة 22 

منه، فقد مت ا�صتحداث نظام املداومة لتنظيم وتاأطري فرتات 

التوقف عن ممار�صة الأن�صطة التجارية اأثناء العطل ال�صنوية 

الأ�صبوعية وخالل الأعياد الر�صمية لبع�س اأن�صطة الإنتاج، 

التوزيع واخلدمات، بهدف �صمان التموين املنتظم لل�صكان 

باملنتوجات واخلدمات ذات ال�صتهالك الوا�صع.

غلق  مواقيت  فاإن  ال�صنة،  اأيام  �صائر  يخ�س  فيما  اأما 

وفتح املحالت التجارية تخ�صع ملبداإ حرية ممار�صة التجارة، 

وذلك  املداومة،  بنظام  تعمل  التي  ال�صيدليات  با�صتثناء 

طبقا لتعليمات وزارة ال�صحة.

وبخ�صو�س �صوؤالكم الأخري حول ا�صترياد بع�س الب�صائع 

التي ل تعترب ـ ح�صب تقديركم ـ من ال�صروريات، فتجدر 

الإ�صارة هنا اإىل اأنه من املبادىء الأ�صا�صية للتجارة اخلارجية، 

التجارة،  حرية  مبداأ  هو  اجلزائر،  فيها  مبا  العامل  دول  لكل 

املنظومة  اأي دولة يف  نخالفه ول تخالفه  اأن  الذي ل ميكن 

فاإن املواد النهائية املوجهة  التجارية الدولية، لكن باملقابل، 

بالن�صبة  الكماليات  من  اعتبارها  ميكن  والتي  لال�صتهالك 

للم�صتهلك، فهي غري معنية بالتخفي�صات اجلمركية اأو اأي 

للن�صبة  ال�صترياد  عند  تخ�صع  حيث  اأخرى،  ت�صهيالت 

هذا  اأن  كما  اجلمركية،  والر�صوم  احلقوق  من  الق�صوى 

النوع من املنتوجات مت تاأطريه واإخ�صاعه اإىل متابعة �صارمة 

التبادل  اتفاقية  �صمن  التف�صيلي،  النظام  اإطار  يف  ودقيقة، 

ال�صلبية  القائمة  يف  مدرجة  فهي  وبالتايل  للجزائر؛  احلر 

اإطار  يف  اجلمركية،  الإعفاءات  من  ت�صتفيد  التي  للمواد 

احلر،  التجاري  للتبادل  العربية  للمنطقة  التجارية  التفاقية 

و�صكرا على كرم الإ�صغاء.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأ�صاأل ال�صيد 

�صالح دراجي هل يريد التعقيب على جواب الوزير؟

ال�شيد �شالح دراجي: �صكرا �صيدي رئي�س اجلل�صة.

اأ�صكر ال�صيد الوزير على الإجابة الوافية؛ اأنا على يقني  

ـ �صيدي الوزير ـ اأن قطاعكم لي�س �صهال، لأن هناك عادات 

والتاجر  امل�صتهلك  وحتى  القطاع  هذا  م�صتوى  على  �صيئة 

لهما عادات �صيئة.

غري  الواقع  لكن  �صحيح،  ـ  الوزير  �صيدي  ـ  تقولونه  ما 

هذا، ذكرت لكم حالة مطعم �صراحة، من عادتي اأن اأ�صافر 

بال�صيارة من العا�صمة اإىل بجاية وقبل اأن اأطرح هذا ال�صوؤال 

مل اأرد اأن اأجامل يف طرح ال�صوؤال.

غالبا ما اأتوقف عند هذا املطعم، واهلل العظيم، اإذا دخلت 

دورة املياه، �صيدي الوزير، ومن كان ي�صتكي من احل�صا�صية، 

لبد فورا من اإح�صار رجال احلماية املدنية!! هذا يحدث يف 

الطريق ال�صيار، هذا اأمر فظيع! املواطن ي�صعر بذلك، وطلبت 

من البائع اأن يعد يل ملجة فرف�س، قال يل لي�س لدي الوقت!

هذا واقع واأمر غري طبيعي؛ لو نقارن هذا مع دول اأخرى 

يف العامل؟! اأنت وزير يف بداية م�صوارك، �صافرت عرب اأنحاء 

مثل  نكون  اأن  علينا  لبد  هناك،  يحدث  ما  وتفهم  العامل 

الدول املجاورة اأو على الأقل دول البحر الأبي�س املتو�صط.

اأردت قوله هو تقنني مواقيت فتح وغلق املحالت،  وما 

اأن  عليه  يجب  التاجر  اأن  يبدويل  العامل،  اأنحاء  جميع  يف 

حمل  عند  باكرا  خبزا  اأ�صرتي  اأن  اأردت  اإذا  عقدا،  مي�صي 

وكان مغلقا، لي�س لديه احلق اأن يفعل ذلك!

ل�صراء  واأذهب  والن�صف  الثامنة  ال�صاعة  على  اأنه�س 

اأذهب  معقول!  لي�س  مغلقا،  املحل  فاأجد  احللوى  بع�س 

عند احلالق نف�س ال�صيء، هذه لي�س جتارة حرة! التاجر يف 

ماذا عن  لكن  مقننة  ال�صيدليات هي  نعم  املواطن،  خدمة 

حمله  يكون  اأن  عليه  يجب  التاجر  فرن�صا،  يف  التجار  بقية 

مفتوحا من ال�صاعة الثامنة �صباحا اإىل ال�صاعة الثامنة ليال، 

اإذا اأراد اأن يتنقل اإىل مكان ما فهناك من ي�صتخلفه.

اإذن، هذه الأمور لبد لها من القوانني ويجب تطبيقها يف 

امليدان، هذه حقيقة نعي�صها كل يوم.

التي حتدثت عنها منذ قليل،  املنتجات  اأما فيما يخ�س 

اأولوية  ذات  لي�صت  منتجات  جلب  يريد  من  اأن  يل  يبدو 

للمواطن، فما عليه اإل اأن ياأتي مبا يريد بالعملة ال�صعبة يف 
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الدولة، جللب  باللجوء خلزينة  لي�س  ولكن  املوازية،  ال�صوق 

نا�س ت�صم�صيلت وتيارت واحلرو�س  الب�صل، فماذا �صيفعل 

بالن�صبة  ال�صيء  ونف�س  والثوم؟  الب�صل  بزراعة  املخت�صني 

للزيتون، اأنا عندما اأ�صرتي حاجياتي يف ال�صوق، اأ�صرتي ما 

هو وطني وعلى اأ�صا�س مبداأ.

الزيتون، فقلت له  راأيت نوعا من  اأنني  وحدث يل يوما 

هل هذا منتوج جزائري اأم ل؟ فقام بوزنه وو�صعه يف كي�س، 

ثم قال يل اإنه لي�س منتوجا جزائريا، فلم اأرد اأخذه.

بخلق  حملي  هو  ما  ن�صتهلك  لكي  طريقة  خلق  يجب 

بطاقة وفاء مثال لكل من ي�صرتي مقدار 5 كيلو من منتوج 

ما، وال�صاد�س يكون دون مقابل.

حني  ـ  الوزير  �صيدي  ـ  الب�صائع  لعر�س  بالن�صبة  اأي�صا 

اأذهب ل�صراء البطاطا التي و�صلت اإىل 100 دج، يجب باأن 

تكون العقوبة الق�صوى مع لهوؤلء التجار، فعندما اأ�صرتي 4 

كيلو من البطاطا، اأجد نف�صي قد ا�صرتيت كيلوغرامني من 

 100 مقابل  الرتاب  من  كيلوغرامني  ثمن  دفعت  الرتاب، 

دج، هذا اأمر غري طبيعي! وحتى من جانب النظافة فهي غري 

نظيفة! وهوؤلء التجار طغوا...

هذا لي�س بالأمر ال�صهل، �صحيح اأن هناك جهودا تبذل 

من طرف م�صاحلكم، لكن يجب اأن تكون جهود اأكرث من 

هذا.

يجب اأن نكون »دون قلب« مع هوؤلء التجار، غري ال�صرفاء 

مع اأنف�صهم اأول ثم مع املواطنني، �صكرا �صيدي الوزير.

دراجي؛  �صالح  لل�صيد  �صكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 

الكلمة جمددا لل�صيد الوزير للرد على هذا التعقيب.

ال�شيد الوزير: كلمتان فقط �صيدي رئي�س اجلل�صة.

فيما يخ�سـ  ال�صيد دراجيـ  ق�صية دورات املياه، لي�صت 

يف طريق بجاية فقط اأو يف املطعم الذي ترتاده، عندنا م�صكل 

وطني فيما يخ�س دورات املياه، وهذا معروف، اأينما تذهب 

يف املطارات، يف املحطات، يف كل املطاعم، حتى يف اجلزائر 

العا�صمة، م�صكل النظافة م�صكل وطني، م�صكل حت�صي�س 

حتى  بل  التجار،  فقط  ولي�س  التجار  وحت�صي�س  املواطن 

الفنادق، واملوؤ�ص�صات واملطارات، هذه ق�صية حت�صي�س وتربية 

وطنية اأي�صا.

عندما  لأننا  التجارة،  الكالم عن حرية  يخ�س  فيما  اأما 

نتكلم عن التجار ن�صتهدف دائما اخلباز، طبعا اخلباز عنده 

مواقيت الفتح والغلق، وكذلك احلالق ولكن وزارة التجارة 

ل دخل لها فهذه من �صالحيات اجلماعات املحلية.

النقا�س  هذا  اخلارجية،  التجارة  ق�صية  يخ�س  فيما  اأما 

عميق ورمبا هونقا�س �صبه �صيا�صي، اإذا رجعنا اإىل ال�صنوات 

التي م�صت وكانت هناك جلنة يف وزارة التجارة حتدد املواد 

التي يجب اأن ي�صتهلكها اجلزائري واملواد التي ل يجب اأن 

ي�صتهلكها.

حني تكلمتم عن »املايونيز« وعن »الزيت«، رمبا اجلزائريون 

بل  فقط،  هنا  تتوقف  لن  الق�صية  ولكن  معك،  يتفقون 

�صنذهب اإىل اأمور اأخرى، واأنا قلتها عدة مرات، اأحتداك اأن 

تقول ل�صاب اأو �صابة جزائرية يف 2014، لبد اأن ترتدي هاته 

املالب�س ولي�س تلك، يجب اأن مت�صي هكذا وتاأكل هذا! لقد 

القت�صاد  يتكيف  اأن  لبد  مرحلة جديدة،  الآن يف  دخلنا 

وهذا  اجلزائري،  ال�صعب  ومطالب  احتياجات  مع  الوطني 

القت�صاد  باإنعا�س  ولكن  اخلارجية،  التجارة  بغلق  لي�س 

نتمناه،  الوطني وهذا ما  ننع�س القت�صاد  اأن  الوطني، لبد 

لبد اأن يكون منو القت�صاد الوطني قويا حتى يكون الإنتاج 

الوطني قويا.

اإجابة  نعطي  اأن  يجب  ل  اجلواب،  هو  هذا  يل  بالن�صبة 

اإدارية مل�صكل اقت�صادي و�صكرا.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �صكرا لل�صيد الوزير؛ نبقى دائما 

مع قطاع التجارة والكلمة لل�صيد حممود زيدان الذي ينوب 

عني يف قراءة �صوؤايل ال�صفوي، فليتف�صل م�صكورا.

ال�شيد حممود زيدان )نيابة عن ال�شيد جمال قيقان(:

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

ال�صيد رئي�س اجلل�صة املحرتم،

ال�صادة الوزراء،

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

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صوؤال �صفوي لل�صيد وزير التجارة:

 68 واملادتني  الد�صتور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 

 08 يف  املوؤرخ  99ـ02،  رقم  الع�صوي  القانون  من  و71 

مار�س 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صعبي الوطني 
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بينهما  الوظيفية  العالقات  الأمة، وعملهما، وكذا  وجمل�س 

وبني احلكومة، اأتقدم بال�صوؤال الآتي ن�صه:

اإن �صبح ارتفاع اأ�صعار اخل�صر والفواكه مازال يوؤرق كاهل 

الأ�صرة اجلزائرية، خا�صة الطبقة ذات الدخل املحدود وحتى 

الأ�صواق عرب خمتلف  املتو�صطة، وهذا الرتفاع عرفته كل 

وليات الوطن منذ حلول ال�صنة اجلارية، وبهذا تزداد معاناة 

املواطن اجلزائري.

معايل الوزير،

�صبط  ق�صد  التجارة،  وزارة  بها  تقوم  اإجراءات  من  هل 

ال�صوق وتنظيمه و�صط م�صاربة التجار وت�صقيفهم لالأ�صعار، 

حيث فاقت ن�صبة الزيادة يف بع�س املواد ٪100.

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

زيدان؛  حممود  لل�صيد  �صكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 

ال�صوؤال،  على  للرد  التجارة  وزير  لل�صيد  الآن  الكلمة 

فليتف�صل م�صكورا.

ال�شيد وزير التجارة: �صكرا �صيدي رئي�س اجلل�صة.

مرة اأخرى، ال�صالم عليكم.

التابعة  الرقابة  م�صالح  اأن  اإىل  البداية  يف  الإ�صارة  جتدر 

املمار�صات  حماربة  على  با�صتمرار  ت�صهر  التجارة،  لوزارة 

التجارية غري النزيهة، على م�صتوى خمتلف اأ�صواق اجلملة 

طرف  من  القانونية  الن�صو�س  احرتام  ل�صمان  والتجزئة، 

اأ�صكال  خمتلف  حماربة  وكذا  القت�صاديني،  املتعاملني 

املتعاملني، ل�صيما عند  بع�س  اإليها  يلجاأ  قد  التي  امل�صاربة 

واملنتوجات  بال�صلع  ال�صوق  متوين  يف  ا�صطرابات  حدوث 

الأ�صا�صية.

ويف هذا ال�صياق، �صجلت م�صالح الرقابة خالل 10 اأ�صهر 

الأوىل من ال�صنة احلالية، اأكرث من 50005 تدخل يف جمال 

اأكرث  معاينة  خاللها  مت  ال�صرعية،  غري  املمار�صات  حماربة 

118000  حم�صر  يقارب  ما  وحترير  129000 خمالفة  من 

ر�صمي للمتابعة الق�صائية �صد املخالفني، مع الك�صف عن 

واقرتاح  دينار  مليار   44 من  باأكرث  يقدر  اأعمال خمفي  رقم 

الغلق الإداري لأكرث من 9900 حمل جتاري.

�صوق  �صهدتها  التي  ال�صطرابات  بخ�صو�س  اأما 

املنتوجات الفالحية الطازجة موؤخرا، ل�صيما بالن�صبة ملادة 

البطاطا، فرتجع اإىل عدة اأ�صباب من اأهمها:

الفالحية يف غري مو�صم جنيها،  املنتوجات  بيع معظم  ـ 

اأي مو�صم اخلريف الذي ي�صهد قلة يف الإنتاج، مما يوؤدي اإىل 

ارتفاع الأ�صعار.

ـ نق�س يف اإنتاج مادة البطاطا لهذه ال�صنة، مقارنة بال�صنة 

املا�صية، مما اأدى اإىل �صعف يف الكمية املخزنة لتغطية فرتة 

التالحم )�صبتمرب ـ نوفمرب(.

ـ اختالل التوازن بني العر�س والطلب.

ـ م�صاربة وج�صع بع�س التجار النتهازيني.

ـ ظاهرة ال�صوق املوازية املوجودة خارج نطاق رقابة اأعوان 

وزارة التجارة.

ويف مواجهة هذه الو�صعية، اتخذت وزارة التجارة، بداية 

من تاريخ 05 نوفمرب 2014، جملة من التدابري ال�صتثنائية 

تن�صيب  يف  اأ�صا�صا  تتمثل  ال�صوق،  ا�صتقرار  على  للحفاظ 

والولئي،  اجلهوي  املركزي،  امل�صتوى  على  لليقظة  خاليا 

تكثيف  وكذا  ال�صوق  لتطورات  اليومية  باملتابعة  تتكفل 

للخ�صر  والتجزئة  اجلملة  واأ�صواق  التربيد  غرف  مراقبة 

والفواكه.

الإجراءات  هذه  اتخاذ  من  بداية  �صجلنا،  حيث 

تفتي�ص  الفارط،  نوفمرب  �صهر  نهاية  غاية  اإىل  اال�صتعجالية 

2260 غرفة تربيد بهدف مراقبة عمليات تخزين  اأكرث من 

تبني  حيث  البطاطا،  مادة  ل�صيما  الفالحية،  املنتوجات 

�صبط  نظام  اإطار  يف  تدخل  املخزنة  املنتوجات  اأغلب  اأن 

 ،)SYRPALAC( ال�صتهالك  وا�صعة  الفالحية  املنتوجات 

اأ�صواق  9400 تدخل على م�صتوى  مع ت�صجيل ما يقارب 

اجلملة، �صمحت بالك�صف عن حوايل 300 خمالفة، وكذا 

قرابة 38000 تدخل على م�صتوى اأ�صواق التجزئة، اأ�صفرت 

مرتكبيها  متابعة  متت  خمالفة   1400 من  اأكرث  معاينة  عن 

ق�صائيا.

اتخذتها  التي  العادية  للتدابري والإجراءات  بالن�صبة  اأما 

اإطار برنامج عملها العادي ملحاربة ظاهرة  وزارة التجارة، يف 

امل�صاربة و�صبط ال�صوق الوطنية، فنذكر من اأهمها ما يلي:

ـ العمل على توفري هياكل جتارية مالئمة ل�صتيعاب   1
اأكرب قدر ممكن من املواد، تتكفل باإجنازها املوؤ�ص�صة العمومية 

اأ�صواق اجلملة )MAGROS(، التي و�صعت  لإجناز وت�صيري 

 8 اإجناز  يت�صمن   ،2016 �صنة  اآفاق  غاية  اإىل  ميتد  برناجما 

وليات:  من  كل  تخ�س  والفواكه،  للخ�صر  جملة  اأ�صواق 

ميلة  ورڤلة،  اجللفة،  ڤاملة،  �صطيف،  مع�صكر،  الدفلى،  عني 
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وب�صكرة، من �صاأنها خلق من 20000 اإىل 24000 من�صب 

�صغل دائم.

خالل  من  الرقابة،  جلهاز  الب�صرية  املوارد  تعزيز  ـ   2
2010ـ2014،  اخلما�صي  خالل  مايل  من�صب   7000 فتح 

ل�صمان اأح�صن تغطية وتاأطري لل�صوق الوطنية.

مبراقبة  تقوم  فالحة(  ـ  )جتارة  م�صرتكة  جلنة  اإن�صاء  ـ   3
بعملية  يتعلق  فيما  فعالية  اأكرث  اأجل  من  التربيد،  غرف 

توزيع املخزون.

املركزي،  امل�صتوى  على  ت�صاورية  لقاءات  تنظيم  ـ   4
والحتاد  التجارة  وزارة  اإطارات  بني  واملحلي  اجلهوي 

بعملية  القيام  ق�صد  اجلزائريني،  واحلرفيني  للتجار  العام 

�صرورة  حول  اجلملة،  جتار  ووكالء  التجار  وحت�صي�س  توعية 

املنتظم  وغري  الع�صوائي  التخزين  وحماربة  الأ�صعار  احرتام 

للمنتوجات الفالحية.

ويف اخلتام، يجدر التاأكيد باأن م�صالح وزارة التجارة على 

كل م�صتوياتها، وبالتن�صيق مع كل اجلهات الفاعلة يف جمال 

�صبط  �صبيل  يف  جهدها  ق�صارى  تبذل  التجاري،  الن�صاط 

ال�صوق وحماربة كل الظواهر واملمار�صات ال�صلبية التي توؤثر 

�صلبا على اأدائه، �صكرا على ح�صن الإ�صغاء.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأ�صاأل ال�صيد 

حممود زيدان هل لديه تعقيب على جواب ال�صيد الوزير؟

ال�شيد حممود زيدان: �صكرا لل�صيد رئي�س اجلل�صة.

لدي  ال�صوؤال؛  هذا  على  رده  على  الوزير  معايل  ن�صكر 

من  لبد  اأنه  هو  ـ  اجلل�صة  رئي�س  �صيدي  ـ  ب�صيط  تعقيب 

الغذائية  للمواد  الفاح�س  الرتفاع  من  امل�صتهلك  حماية 

الأ�صعار  �صبط  على  والعمل  الوا�صع،  ال�صتهالك  ذات 

ومراقبة التجار، للمحافظة على ال�صعر املنطقي لل�صوق، لكي 

نخفف من معاناة املواطن واملحافظة على القدرة ال�صرائية.

�صكرا �صيدي رئي�س اجلل�صة.

زيدان؛  حممود  لل�صيد  �صكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 

الكلمة جمددا لل�صيد الوزير.

ق�صية  على  متفقا  ل�صت  �صراحة  بكل  الوزير:  ال�شيد 

الرتفاع الوح�صي لأ�صعار املواد الأ�صا�صية.

نحن من البلدان العاملية ـ رمبا ـ الوحيدة التي تدعم هذه 

الأ�صعار.

الدولة  طرف  من  مدعمة  الأ�صا�صية  املواد  اأ�صعار  كل 

اجلزائرية، واأنتم قد جاءكم قانون املالية، ولحظتم الأموال 

حماية  اأجل  من  الدولة،  ميزانية  تدفعها  التي  ال�صخمة 

امل�صتهلك واملواطن اجلزائري.

�صيدي رئي�س اجلل�صة، 

هناك اأمر اآخر، لبد اأي�صا اأن نتفق باأننا يف نظام اقت�صاد 

بقانون  حتدد  فيه  الأ�صعار  ال�صوق،  اقت�صاد  ونظام  ال�صوق، 

العر�س والطلب.

اأكرث من الطلب فاإن الأ�صعار تنخف�س  اإذا كان العر�س 

لقت�صاد  الأ�صا�صية  القاعدة  هي  هذه  �صحيح؛  والعك�س 

اإىل  ـ  الأول  يف  قلت  كما  ـ  نرجع  اأننا  لبد  اإذن  ال�صوق، 

احلل وهو يف القت�صاد الوطني، يف جناعة القت�صاد الوطني 

التحكم  يف  لي�س  واحلل  الوطني  بالقت�صاد  والنهو�س 

الإداري لالأ�صعار و�صكرا.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �صكرا لل�صيد الوزير؛ منر الآن اإىل 

قطاع اآخر وهو قطاع املوارد املائية والكلمة لل�صيد حممد بن 

طبة، فليتف�صل بطرح �صوؤاله ال�صفوي م�صكورا.

الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  طبة:  بن  حممد  ال�شيد 

وال�صالة وال�صالم على نبيه الكرمي.

 68 واملادتني  الد�صتور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 

 08 يف  املوؤرخ  99ـ02،  رقم  الع�صوي  القانون  من  و71 

مار�س 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صعبي الوطني 

بينهما  الوظيفية  العالقات  الأمة، وعملهما، وكذا  وجمل�س 

وبني احلكومة، اإ�صمحوا يل ـ معايل الوزير ـ اأن اأطرح عليكم 

ال�صوؤال ال�صفوي الآتي:

اإن قناة وادي ريغ واملمتدة على �صريط طوله يقارب 170 

كلم، بدءا من قرية »قوق« �صواحي تڤرت ولية ورڤلة ونهاية 

ب�صط ملغيغ نواحي ملغري، ولية الوادي، تعي�س و�صعا �صعبا 

جدا، يتطلب تدخال طارئا، واأثناء كتابة هذه ال�صطور بلغت 

مماي�صكل   ،4/3 اإىل  املناطق  بع�س  يف  بها  المتالء  ن�صبة 

خطرا حقيقيا على املنطقة.

معايل الوزير،

امل�صاكل التقنية التي تعانيها القناة تتطلب حلول جذرية 
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ال�صنوات  املنتهجة يف  الآنية،  احللول  تلك  وعميقة، عو�س 

املا�صية والتي ل حتل امل�صكلة اإل جزئيا ليعود الو�صع كما 

كان واأ�صعب.

معايل الوزير،

لقد وعدمت بالوقوف عليها ميدانيا، ناأمل اأن يكون ذلك 

قريبا، وما هي احللول التي ترونها للق�صاء على هذا امل�صكل 

بداأت  معاملها  حقيقية  كارثة  من  املنطقة  واإنقاذ  اخلطري 

تتج�صد؟

تقبلوا، معايل الوزير، فائق التبجيل والتقدير والحرتام.

طبة؛  بن  حممد  لل�صيد  �صكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 

ال�صوؤال  على  للرد  املائية  املوارد  وزير  لل�صيد  الآن  الكلمة 

فليتف�صل م�صكورا.

ال�سيد وزير املوارد املائية: ب�سم اهلل وال�سالة وال�سالم 

على ر�سول اهلل.

�صيدي رئي�س اجلل�صة املحرتم،

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

ال�صيدات وال�صادة ممثلو الأ�صرة الإعالمية،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

حقيقة، ال�صوؤال الذي طرح هو �صوؤال هام جدا، واأ�صكر 

الع�صو على اهتمامه بقطاع املوارد املائية، ل�صيما يف جمال 

ال�صرف و�صيانة القنوات املهيكلة يف جمال الري.

منذ  تنقلت  قد  ريغ، كنت  وادي  م�صكل  يوجد  حقيقة 

اأكرث من �صنة تقريبا اإىل املكان وذهبت من وادي �صوف اإىل 

حالة  يف  وكان  كلم،   170 من  اأكرث  اإىل  ميتد  والذي  ورقلة 

يرثى لها، اأنا اأتفق معك مائة باملائة يف هذا اجلانب.

اأنا �صخ�صيا كوزير للموارد املائية، �صاألت: هذه القناة هي 

حتت ت�صرف من؟ حتت �صلطة من؟ مل اأجد جوابا، اتخذت 

م�صوؤوليتي ملا رجعت اإىل العا�صمة واأم�صيت مقررا وكلفت 

الديوان الوطني ل�صقي الأرا�صي بت�صيري وا�صتغالل و�صيانة 

اأ�صا�س  على  كان  القرار،  هذا  اتخذت  فلما  القناة،  هذه 

هذه  العتبار  بعني  ناأخذ  ول  نتدخل  ل  كيف  اإذ  قناعة، 

تنقلت هناك حتدث  الوادي؟! وحني  رئة  مبثابة  القناة وهي 

ال�صن وقال يل كلمة لها عربة كبرية،  اإن�صان كبري يف  معي 

اإن النخيل، كما كنا نتحدث منذ  قال يل: »�صيدي الوزير 

قليل عن الق�صور الكلوي يعني اإذا كان نظام ال�صرف لي�س 

عمليا، ف�صوف تتدهور«، فاتخذت م�صوؤوليتي واأم�صيت على 

املقرر واأعطيت للديوان الوطني ل�صقي الأرا�صي اإعانة مالية 

من ال�صندوق الوطني للمياه تفوق 200 مليار �صنتيم، من 

اأجل اقتناء العتاد واإن�صاء وحدات �صغرية على طول القناة، 

لكي تتدخل دوريا، هذا من جهة، واأعطيت تعليمات على 

لأن  ورقلة،  ولية  خ�صو�صا  وورقلة،  الوادي  ولية  م�صتوى 

وهذا خطري !  القناة،  امل�صتعملة يف  املياه  فيه كذلك �صب 

اإذن، اأنا مقبل ـ اإن �صاء اهلل ـ على زيارة ولية ورقلة يف الأيام 

الر�صمي  الإعالن  واأعطي  و�صاأقف  ـ  اهلل  �صاء  اإن  ـ  املقبلة 

التي  للمالحظة  واأرجع  ريغ،  وادي  بقناة  التكفل  لبداية 

يوجد  وقيل يل ل  البداية  �صاألت يف  اأنا  البداية  قدمتها يف 

قطاعي،  �صاألت  مالكها،  دون  ملكية  فهو  بها،  مكلف  قطاع 

ال�صيء،  نف�س  الفالحة  قطاع  و�صاألت  لنا  لي�صت  فقيل يل 

التي  الرئة  هو  الوادي  هذا  بينما  ال�صيء،  نف�س  والوليات 

تتنف�س منها كل وادي ريغ.

اتخذنا الإجراءات و�صنلتقي ـ اإن �صاء اهلل ـ يف امليدان 

يف الأيام املقبلة ـ اإن �صاء اهلل ـ و�صنعمل مع بع�صنا لنطالق 

عملية ال�صيانة لهذه القناة، وقد خ�ص�صنا له ميزانية التجهيز 

كما  بها  العتناء  يتم  لكي  �صنتيم،  مليار   500 يقارب  ما 

الإرادة  وهذه  الإمكانيات  وبهذه  اهلل،  �صاء  واإن  ينبغي؛ 

�صنعطي الوجه الالئق لفائدة فالحي املنطقة و�صكرا.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �صكرا لل�صيد الوزير، اأ�صاأل ال�صيد 

حممد بن طبة هل يريد التعقيب على جواب الوزير؟

اجلل�صة؛  رئي�س  �صيدي  �صكرا  طبة:  بن  حممد  ال�شيد 

�صكرا معايل الوزير.

واهلل قد اأثلج �صدري معايل الوزير باإجابته، واأقول له اإن 

قناة وادي ريغ قد مرت بثالث مراحل:

عندها،  تقف  عندما  القناة  هذه  كانت  الأوىل،  املرحلة 

نرى املاء ونرى الرمل الذي حتت املاء، وكنا ن�صبح فيها وكنا 

ن�صطاد منها ال�صمك، فكانت هي مكانا للراحة وال�صياحة، 

بالإ�صافة اإىل  كونها تعمل، فهي رئة وادي ريغ.

مياه  فيها  ت�صب  اأ�صبحت  اإذ  الثانية،  املرحلة  جاءت 

ان�صدت  ثم  ـ  اهلل  اأكرمكم  ـ  الزبالة  فيها  وترمى  التطهري 

يعني حني كتب هذا  الأحجار،  وتراكم  القمامة  من جراء 
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ال�صوؤال، قلت بلغت اأماكن منها ثالثة اأرباع، لكن ملا ذهبت 

اإىل اأماكن اأخرى وجدتها قد فا�صت، اإذن فهي تعي�س خرابا، 

اأن  اأثلج �صدري، واأفيدكم  وجواب ال�صيد معايل الوزير قد 

هناك �صطرا رمبا ملا تذهب لن تراه ورمبا لن اأكون هناك، خا�صة 

املار ببلدي نزلة، فهذا ال�صطر اأمتنى اأن تقف عنده وهو ال�صطر 

املار بني بلدية نزلة وتب�صب�صت التابعني لدائرة تقرت، ال�صطر 

هذا �صتقف عنده و�صرتى،  واإن �صاء اهلل �صاأكون معكم يف 

امليدان.

بارك اهلل فيكم و�صكرا، وال�صالم عليكم.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �صكرا لل�صيد حممد بن طبة؛ فعال 

اإثالج ال�صدور، هذا �صيء جميل !  اإىل  من �صبح الأ�صعار 

الكلمة جمددا لل�صيد الوزير للرد على التعقيب.

فقط لكي  اأقول  اأنا  بتعقيب،  لي�س  واهلل  الوزير:  ال�شيد 

يطمئن اجلميع، اأنه يف ولية ورقلة هذه امل�صاألة اأخذت بعناية 

كبرية، واإن �صاء اهلل �صرتون يف الأ�صهر املقبلة �صنغري تدريجيا 

ينبغي،  كما  وظيفتها  توؤدي  ت�صبح  حتى  القناة،  هذه  وجه 

�صكرا.

نبقى  الوزير؛  لل�صيد  �صكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 

دائما مع قطاع املوارد املائية والكلمة لل�صيد حممد الطيب 

الع�صكري، فليتف�صل بطرح �صوؤاله ال�صفوي م�صكورا.

ال�شيد حممد الطيب الع�شكري: �صكرا �صيدي رئي�س 

اجلل�صة؛ ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�صيد الفا�صل رئي�س اجلل�صة، نائب رئي�س جمل�س الأمة،

ال�صادة معايل الوزراء الأفا�صل،

زميالتي زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،

اأع�صاء اأ�صرة الإعالم،

اأيها احل�صور الكرمي.

طابت جل�صتكم وال�صالم عليكم. 

�صوؤال �صفوي موجه اإىل وزير املوارد املائية، ويتعلق الأمر 

يف  وت�صب  املدن  و�صط  تعرب  التي  الأودية  تلوث  مبكافحة 

ال�صواطئ.

ي�صعدين اأن اأطرح عليكم �صوؤال �صفويا، هذا هو ن�صه:

اإن التلوث البحري من خالل بع�س الأودية امللوثة التي 

تعرب و�صط املدن وت�صب يف ال�صواطئ، ل يزال ميثل و�صعية 

نوعية  البيئة مع  لربط  برناجما حمددا  تتطلب  للقلق،  مثرية 

احلياة وميكننا اأن نذكر بع�س احلالت التالية:

ـ يف ولية عنابة كمية كبرية من مياه ال�صرف خمتلطة مع 

املواد الكيميائية ال�صناعية، مازالت ت�صب يف واد �صيبو�س 

يوميا، وهذا بالرغم من وجود حمطة لعالليق لت�صفية املياه 

التي تبدو غري كافية لكل الولية.

يوميا كمية  يتلقى  يزال  بجاية، ل  بولية  ال�صمام  واد  ـ 

كبرية من مياه ال�صرف غري املعاجلة.

ـ مازالت مياه واد احلرا�س حتتوي على ن�صبة مئوية من 

و�صعت  الوزارة  اأن  علما  الدولية،  املعايري  تتجاوز  الزئبق، 

نهاية �صنة 2014 كاآخر اأجل لتنظيف وادي احلرا�س نهائيا.

مياه  من  املكعبة  الأمتار  من  وهران، ماليني  ولية  ـ يف 

ال�صرف ت�صب �صنويا يف البحر. 

اأ�صئلتي حول هذا املو�صوع هي كالتايل:

ـ اإىل اأين و�صل الربنامج الوطني يف اإجناز املحطات ملعاجلة 

وتطهري املياه القذرة، لكي ل ت�صب يف الأودية وال�صواطئ 

اإل املياه املعاجلة م�صتقبال؟

نهائيا،  امللوثة  الأودية  لتنظيف  التحدي  ناأمل رفع  ـ هل 

لت�صبح اأودية ل ت�صب فيها اإل مياه الأمطار اأو املياه املعاجلة؟

تقبلوا مني، �صيدي معايل الوزير الفا�صل، فائق عبارات 

التقدير والحرتام و�صكرا.

الطيب  حممد  لل�صيد  �صكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 

على  للرد  املائية  املوارد  وزير  لل�صيد  الكلمة  الع�صكري؛ 

ال�صوؤال، فليتف�صل م�صكورا.

ب�صم اهلل وال�صالة وال�صالم  ال�شيد وزير املوارد املائية: 

على ر�صول اهلل.

�صيدي رئي�س اجلل�صة املحرتم،

زميلي يف احلكومة، وزير التجارة،

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

ال�صالم  الإعالمية،  الأ�صرة  ممثلو  وال�صادة  ال�صيدات 

عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

بداية، ال�صكر مو�صول اإىل ال�صيد الع�صو، حممد الطيب 

يف  ل�صيما  املائية،  املوارد  بقطاع  اهتمامه  على  الع�صكري 

اجلانب املتعلق بتطهري املياه امل�صتعملة.



13

الدورة اخلريفية 2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 11

اخلمي�ص 25 �شفر 1436                                   املوافق 18 دي�شمرب 2014

رئي�س  �صيدي  اأخربكم،  اإلينا،  املوجه  ال�صوؤال  على  ردا 

تطهري  اأن  املوقر،  املجل�س  اأع�صاء  �صادتي  �صيداتي  اجلل�صة، 

املياه امل�صتعملة يعد من اأولويات قطاع املوارد املائية منذ عدة 

�صنوات؛ وقد خ�ص�س لهذا الأمر عدة برامج خالل الفرتة 

املمتدة ما بني 1999 اإىل 2014، ترجمت بنتائج من حيث 

التكفل بتجميع مياه ال�صرف ومعاجلتها:

1 ـ يف جمال الربط ب�صبكات ال�صرف ال�صحي، الن�صبة 
الوطنية بلغت 89٪، بينما كانت قبل �صنة 2000، ٪72.

 للتنويه باملجهودات املبذولة يف هذا املجال، فاإن التقارير 

باتت  اجلزائر،  اأن  اإىل  اأ�صارت  املتحدة،  الأمم  لهيئة  الأخرية 

هدف  حققت  التي  القليلة،  الإفريقية  البلدان  من  اليوم 

تقلي�س عدد  اإىل  الرامية  التنمية  اأجل  ال�صابع، من  الألفية 

ال�صكان غري املو�صولني ب�صبكات وخدمات التطهري. 

ما  فاإن  ال�صحي،  ال�صرف  مياه  معاجلة  يخ�س  فيما  ـ   2
حديثة،  اأجهزة  بامتالك  لبالدنا  �صمح  ا�صتثمارات،  من  مت 

عن  �صنويا   
3
م مليون   850 مبقدار  امل�صتعملة  املياه  ملعاجلة 

 �صنويا 
3
طريق 165 حمطة تطهري بينما كان ل يتجاوز 90٪ م

يف عام 1999.

 ،2016 اآفاق  الربنامج احلايل يف  املقرر ل�صتكمال  ومن 

�صنويا عن طريق   
3
10200000 م اإىل  الرقم  يرتفع هذا  اأن 

حمطة.  285
فيما يتعلق بحماية ال�صواطئ من مياه ال�صرف ال�صحي، 

فهي كذلك من الن�صغالت الكربى لقطاع املوارد املائية، 

بحيث قمنا باإجناز برنامج ا�صتثمار كبرية، يهدف اإىل معاجلة 

مياه ال�صرف ال�صحي قبل رميها اإىل البحر، وهذا من خالل 

 49 املياه، حاليا هناك  اإجناز عدد معترب من حمطات تطهري 

حمطة من بني 165، منجزة عرب الرتاب الوطني، خم�ص�صة 

لتطهري املياه التي ت�صب يف ال�صواطئ، هذا ما �صمح باإعادة 

فتح عدد كبري من ال�صواطئ، كانت ممنوعة لل�صباحة يف كل 

من اجلزائر العا�صمة، عنابة، بجاية وهران وغريها.

العمومية،  ال�صحة  جمال  يف  بالغ  تاأثري  الإجنازات  لهذه 

لأن ت�صغيل �صبكة جتميع ومعاجلة املياه امل�صتعملة يف الو�صط 

وا�صح  تراجع  الدوام  على  �صاحبه  والريفي،  احل�صري 

لالأمرا�س املتنقلة عن طريق املياه.

وف�صال عن حت�صني جودة معي�صة املواطن، ت�صاهم اأحجام 

املياه امل�صرتجعة هذه يف تطوير الن�صاط الزراعي، مما ي�صمح 

هكتار،   100000 يقرب  مبا  املطهرة  املياه  ا�صتعمال  باإعادة 

طريق  عن  املنتجة  التطهري،  لأوحال  الفالحي  والتثمني 

هذه املحطات واملقدرة بـ 400000 طن �صنويا.

املنجزة يف خمتلف  ال�صتثمارات،  الديناميكية يف  هذه 

القوي  الدعم  نتيجة  الأخرية، هي  الع�صرية  الربامج خالل 

ملن�صاآت  التمويل  طريق  عن  باخل�صو�س  الدولة،  طرف  من 

يقدر  مايل  بغالف  ال�صحي،  ال�صرف  �صبكة  وكذا  التطهري 

برفع  �صمح  مما  هامة،  بنتائج  ترجمت  دينار،  مليار   900 بـ 

ن�صبة الربط من 7٪ اإىل 89٪، هذا املجهود يف معاجلة مياه 

ال�صرف ال�صحي وجمع املياه امل�صتعملة، �صيتم موا�صلته يف 

اإطار املخطط التنموي املقبل 2015ـ2019. الأهداف هي:

ـ رفع ن�صبة الربط الوطني ب�صبكة ال�صرف ال�صحي اإىل 

96٪ وكذلك رفع قدرة معاجلة املياه امل�صتعملة عن طريق ما 
يفوق 300 حمطة، مما ي�صمح برفع ن�صبة الت�صفية من ٪50 

حاليا اإىل 70٪ من قدرات املحطات املنجزة مع انتهاء هذا 

الربنامج.

فيما يخ�س املدن املذكورة يف ت�صاوؤل الع�صو املحرتم، اأي 

وهران، عنابة، بجاية واجلزائر، اأخربكم ب�صفة موجزة بو�صعية 

معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي وجمع املياه امل�صتعملة يف كل 

وحدة منها.

اإجناز  مت  قد  اأنه  علما  نحيطكم  وهران،  ملدينة  بالن�صبة 

امل�صتعملة، الأوىل يف مدينة وهران،  املياه  لت�صفية  حمطتني 

وهي من اأكرب املحطات املنجزة عرب الرتاب الوطني، دخلت 

يف اخلدمة يف �صهر ماي 2009، وهي موجهة لت�صفية املياه 

امل�صتعملة ل�صالح بلديات كل من وهران، بري اجلري، ال�صانية، 

الرتك  عني  مدينة  يف  والثانية  والكرمة،  ال�صحمي  �صيدي 

التي دخلت حيز الت�صغيل يف �صبتمرب 2009 وهي موجهة 

لت�صفية املياه لالأحياء التالية: كاب كالفون، فراو�صن، الدالة 

حمطات  باإجناز  �صتدعم  املجهودات  هذه  والأندل�صيات، 

اأخرى يف بلدية بطيوة والتي عرفت انطالق الأ�صغال بها؛ 

وبالن�صبة لولية بجاية، اأخربكم اأنها ا�صتفادت من 3 حمطات 

لت�صفية املياه امل�صتعملة، وهي متواجدة مبدينة بجاية، وهي: 

�صيد علي البحر، اأوقا�س و�صوق الإثنني وتوجد بها حمطتان 

يف طور الإجناز، متواجدة مبدينة اأقبو و�صيدي عي�س.

بالن�صبة ملدينة عنابة، مت ت�صغيل حمطة ت�صفية املياه مبدينة 

عنابة  مياه  لت�صفية  خم�ص�صة   ،2010 جويلية  �صهر  عنابة 

والبوين.

فيما يخ�س اجلزائر العا�صمة، توجد حاليا حمطتان خا�صة 
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باملياه التي ت�صب يف وادي احلرا�س، الأوىل برباقي، موجهة 

البحري،  برج  كذلك  اجلزائر،  يف  امل�صتعملة  املياه  لت�صفية 

عني البنيان حيث اأ�صغال التو�صيع و�صلت ن�صبة الإجناز فيها 

اإىل 75٪، والثانية برغاية، موجهة لت�صفية املياه امل�صتعملة يف 

وعني  املر�صى  الكيفان،  برج  هراوة،  الرويبة،  الرغاية،  بلدية 

طاية؛ اإ�صافة اإىل هاتني املحطتني، تتوفر اجلزائر العا�صمة على 

حمطتني اأخريني، الأوىل موجودة يف بني م�صو�س وجتمع مياه 

7 بلديات، حيث بلغت ن�صبة الإجناز يف اأ�صغال التو�صع بها 
وينتظر  الإجناز  طور  يف  وهي  بزرالدة  توجد  والثانية   ،٪40

ت�صليمها يف ال�صدا�صي الأول من �صنة 2016.

من  حمطتني  لإجناز  درا�صات  توجد  ذلك،  على  زيادة 

علي  لبابا  ال�صناعية  املناطق  عن  الناجتة  املياه  ت�صفية  اأجل 

حماية  بهدف  ال�صمار،  ووادي  واحلرا�س  ق�صنطينة  وج�صر 

وادي احلرا�س يف اإطار الربنامج اخلما�صي )2015ـ2019(؛ 

العا�صمة  يعني وهران، اجلزائر  املذكورة،  املدن  فيما يخ�س 

عنابة وبجاية، �صيتم دعمها يف معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي 

ال�صاحلية  املدن  جميع  غرار  على  امل�صتعملة  املياه  وجمع 

وتخ�س املدن التالية:

تي�صي،  كذلك  بجاية  ملحطة  تو�صيع  هناك  بجاية:  ولية 

ل�صيي�صنا  �صدوق،  اأميزور،  رفنقايت،  خراطة،  ريغ،  وادي 

واأملو.

ذراع  القنطرة،  عنابة،  ملحطة  تو�صيع  هناك  عنابة:  ولية 

الرئي�س، برحال وجماز غ�صول.

وبتليلي�س؛  قديل  تليالت،  وادي  وهران:  ولية 

انطالق  مت  الكرمة  لوادي  املياه  معاجلة  م�صتوى  ولتح�صني 

اأمريكا، با�صتعمال املعاجلة الثالثة حتى  درا�صة بالتعاون مع 

يت�صنى لنا ا�صتعمالها يف �صقي اخل�صروات، لأن املياه املطهرة 

بالتطهري  ت�صغل  اجلزائر،  يف  املحطات  كل  يف  الآن  حلد 

اأين  حمطات  عدة  يف  �صتنطلق  لكن  الثاين،  امل�صتوى  من 

�صندخل املعاجلة الثالثة، حيث بداأنا يف براقي وكذلك يف 

ما  على  متت  الدرا�صة  اأمريكا،  مع  التعاون  اإطار  يف  وهران، 

الثانية،  املعاجلة  لأن  الثالثة،  املعاجلة  اإدخال  اأجل  من  يرام 

ح�صب ما متليه املنظمة العاملية لل�صحة، ت�صتعمل يف الفالحة 

وتخ�س الأ�صجار واحلبوب فقط، بينما املعاجلة الثالثة ميكننا 

اأن ن�صتعملها يف اخل�صروات من دون م�صكل.

ولتح�صني م�صتوى معاجلة مياه حمطة الكرمة مت انطالق 

حتى  الثالثة،  املعاجلة  با�صتعمال  اأمريكا،  مع  تعاون  درا�صة 

يت�صنى لنا ا�صتعمالها يف �صقي اخل�صروات، وحميط وهران، 

 8000 من  باأكرث  اهلل  �صاء  اإن  املعاجلة   هذه  من  �صي�صتفيد 

هكتار وذلك بداية من ال�صدا�صي الثاين من ال�صنة املقبلة.

املطروحة،  ت�صاوؤلتكم  على  الإجابة  موجزة  ب�صفة  هذه 

حول الربنامج الوطني الذي مت اإجنازه اأو الذي هو يف طريق 

ال�صحي،  ال�صرف  مياه  وتطهري  معاجلة  جمال  يف  الإجناز، 

ورحمة  عليكم  وال�صالم  الإ�صغاء،  ح�صن  على  واأ�صكركم 

اهلل تعاىل وبركاته.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأ�صاأل ال�صيد 

جواب  على  التعقيب  يريد  هل  الع�صكري  الطيب  حممد 

ال�صيد الوزير؟ تف�صل.

رئي�س  �صكرا �صيدي  ال�شيد حممد الطيب الع�شكري: 

املعلومات  هذه  كل  على  الوزير  معايل  واأ�صكر  اجلل�صة؛ 

احلالية  الو�صعية  حول  �صاملة  نظرة  لنا  تعطي  التي  القيمة 

م�صتقبال،  تفاوؤل  مو�صوعية  بكل  وت�صجل  وامل�صتقبلية 

التي ذكرتها لزالت ملوثة،  اإن الأودية  اأقول  اأن  اأريد  فقط 

وباملعلومة الدقيقة ح�صب ما قدمتم لنا، فقد و�صلنا اإىل ٪50 

من تطهري املياه امل�صتعملة، وناأمل دائما املزيد، لأننا و�صلنا 

كل  طموح  وهذا  الكامل،  بال�صيء  نكتفي  اأننا  مرحلة  اإىل 

جزائري وهذا يدخل يف اإطار نوعية احلياة.

اجلزائر تبذل جمهودات كبرية جدا، نحن ن�صجع قطاعكم 

على بذل جمهودات اأكرث لرفع التحدي لأنه حتدي فعال.

ال�صمك يف وادي  وكما قال زميلي م�صبقا، كنا ن�صطاد 

�صيبو�س، ل اأذكر ال�صنة، كان ذلك يف املا�صي، الآن اأظن اأن 

الكارثة الكبرية هي املناطق ال�صناعية التي جتاور مثال ولية 

ال�صمار  ووادي  احلرا�س،  �صواحي  يف  اجلزائر  وولية  عنابة 

لنا  هل  قوله  اأريد  ما  اأخرى،  ووليات  كذلك  بجاية  ولية 

يحدث  اأنه حني  مبعنى  الثريان،  قبل  العربة  ن�صع  اأن  احلق 

نزيف، يجب اأول اإيقافه ثم معاجلة اجلرح.

املواد  ترمي  لزالت  ال�صناعية  املوؤ�ص�صات  اأن  دام  وما 

الذي  الوقت  نف�س  ال�صناعية، يف  الف�صالت  اأو  الكيميائية 

يف  هي،  كما  تبقى  الظاهرة  فاإن  التطهري،  عملية  فيه  نبا�صر 

اأن  اأن الربنامج لبد  اأظن  اأن تنق�س، ولكن  احلقيقة ميكنها 

يتم كلية؛ ومو�صوع تلوث وادي �صيبو�س الذي اأعرفه جيدا 

كال�صيكيا  مو�صوعا  اأ�صبح  العلمية،  الدرا�صة  ناحية  من 
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لالأ�صاتذة والطلبة بجامعة باجي خمتار بعنابة، هناك درا�صة 

دكتوراه،  اأو  ماج�صتري  ملذكرة  خال�صة  عن  عبارة  موؤخرا، 

منطقة  لأنها  اجلهة،  م�صتوى  على  الو�صع  بخطورة  تقول 

فالحية وال�صقي ياأتي من وادي �صيبو�س رغم تلوثه، وكذلك 

بالن�صبة للمياه اجلوفية يعني خطورة التلوث فقد مي�س تلك 

للمواطن؛  حياة  نوعية  على  خطورة  ميثل  مما  اجلوفية،  املياه 

الوزارة وهذه  املبذولة من طرف  اأثمن كل املجهودات  واأنا 

حقيقة ل ينكرها اأحد، نحن نطلب فقط اأن يج�صد الربنامج 

الوطني ميدانيا يف الآجال املحددة له.

هي   2015 اأواخر  هل   ،2015 اأواخر  عن  نتكلم  الآن 

ال�صنة التي نق�صي فيها نهائيا على ظاهرة التلوث؟ و�صكرا 

ونتمنى لكم كل التوفيق يف مهامكم النبيلة.

الطيب  حممد  لل�صيد  �صكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 

الع�صكري؛ الكلمة جمددا لل�صيد الوزير للرد على التعقيب 

فليتف�صل.

اأنا  �صكرا �صيدي رئي�س اجلل�صة؛ حقيقة  ال�شيد الوزير: 

كنت قد اأ�صرت اإىل هذا الرقم 50٪، يف البداية يظهر اأنه رقم 

غري كاف، لكن ملا ننظر اإىل ال�صوط الذي قطعته اجلزائر يف 

هذا املجال، فهو �صوط كبريا جدا ويقتدى به؛ اأنا ح�صرت 

منابر دولية ووجدت اأنه يقتدى به، لأنه قبل �صنة 2000، اإذا 

تكلمنا عن املحطات ال�صناعية يف اجلزائر كلها، كان عندنا 

ي�صتغل. ل  واأغلبها  حمطات   07
فيها التي كانت ت�صري من طرف موؤ�ص�صة املياه وفيها ما 

ل  اأغلبها  قلت  البلديات،  طرف  من  مبا�صرة  ت�صري  كانت 

ي�صتغل، مبعنى اأنه كل املياه امل�صتعملة تقريبا كان يتم �صرفها 

يف الطبيعة.

ال�صيء الذي قمنا به من تلك الفرتة اإىل اليوم اأنا اأعتربه 

خطوة جبارة قامت بها اجلزائر يف هذا املجال، وكما جاء يف 

اإن �صاء اهلل ـ وتخطيط  تدخلي فاليوم عندنا ت�صور �صليم ـ 

�صليم ولدينا خمططات رئي�صية يف جميع الوليات، و�صعنا 

الأولويات وننوي ـ اإن �صاء اهلل ـ بعد اإجناز املخطط اخلما�صي 

املقبل اأن ن�صل اإىل 70٪ من معاجلة املياه امل�صتعملة، حتى 

نحقق هدفنا املخطط له يف �صنة 2020 وهو »ال�صفو« حتى 

يخلو البحر من املياه امللوثة نهائيا، لأننا ملزمون نحن كذلك 

ـ كما تعلمون ـ باتفاقية بر�صلونة التي حتث على عدم تلوث 

البحر الأبي�س املتو�صط.

واهلل اإ�صكالية الأودية هي مع�صلة، لكن يف هذه ال�صنوات 

الأخرية، بداأت العناية بها وـ  اإن �صاء اهللـ  �صت�صهدون خالل 

امليدان،  يف  �صتربز  التي  النتائج  القليلة  القادمة  ال�صنوات 

�صيبو�س  من  اأكرث  تلوثه  م�صتوى  الذي  احلرا�س،  كوادي 

واأكرث من ال�صومام... اإلخ، لكن اإن �صاء اهلل �صنطهره نهائيا 

وي�صبح قابال للمالحة على طول 6 كيلو مرتات.

بالن�صبة للمناطق ال�صناعية، هناك عمل م�صرتك مع وزارة 

البيئة حتى نتحكم يف هذه الظاهرة، لأنها حقيقة م�صكل، 

حمطتني  هناك  اأن  نوؤكد  احلرا�س  لوادي  بالن�صبة  لكن 

�صنة  يف  �صتنطلقان  على  وبابا  ال�صمار  وادي  يف  كبريتني 

م�صادر  من  نهائيا  احلرا�س  وادي  مبعاجلة  و�صتقومان   2015
التلوث ال�صناعي، و�صكرا.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �صكرا �صيدي الوزير؛ بهذا نكون 

اإىل  بال�صتماع  هذه،  جل�صتنا  اأعمال  جدول  ا�صتنفدنا  قد 

الأ�صئلة ال�صفوية املربجمة واإىل الإجابات عليها.

ونقلوا  الذين عربوا  الأمة  اأع�صاء جمل�س  ال�صادة  اأ�صكر 

لنا جملة من الن�صغالت، عرب اآلية الأ�صئلة ال�صفوية.

قدموا  الذين  الوزراء  ال�صادة  اإىل  اأي�صا  مو�صول  ال�صكر 

الإجابات على الن�صغالت والق�صايا املعرب عنها يف القاعة؛ 

�صكرا للجميع واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة احلادية ع�شرة 

والدقيقة اخلام�شة ع�شرة �شباحا  
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