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وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اللـه  ب�صم  الرئي�ص:  ال�شيد 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

بعد الرتحيب بال�صيدين الوزيرين: ال�صيد وزير الدولة، 
وزير الداخلية واجلماعات املحلية وال�صيد وزير العالقات مع 
الربملان؛ يقت�صي جدول اأعمال هذه اجلل�صة عر�ض م�صروع 
القانون املتعلق ب�صندات ووثائق ال�صفر، وبعده تقدمي التقرير 
والإدارية  القانونية  ال�صوؤون  جلنة  اأعدته  الذي  التمهيدي 
العام حول م�صروع هذا  النقا�ض  وحقوق الإن�صان، ثم فتح 
القانون؛ اإذن ومن دون اإطالة اأحيل الكلمة اإىل ال�صيد وزير 
علينا  ليعر�ض  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير  الدولة، 

م�صروع القانون املذكور، فالكلمة لكم ال�صيد الوزير.

ال�شيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية:
ب�صم اللـه واحلمد للـه وال�صالة وال�صالم على ر�صول اللـه.

ال�صيد الرئي�ض املبجل،
ال�صيدات الف�صليات،

ال�صادة الأفا�صل،
ال�صادة احل�صور،

عائلة ال�صحافةالكرمية.
والفرح  والغبطة  ال�صرور  منتهى  يف  اأنني  دائما  اأكرر 
الكرمية  الوجوه  هذه  واأمام  الرمز  القبة  هذه  حتت  بوجودي 

التي اأحرتمها واأوقرها.
�صيدي الرئي�ض،

تراأ�صه  الذي  الوزراء  جمل�ض  خالل  البداية،  من  اأبداأ 
اأعطى   ،2013 �صبتمرب   29 يف  اجلمهورية  رئي�ض  فخامة 
فخامته اأوامر �صامية للحكومة ب�صفة عامة ولوزارة الداخلية  

ب�صفة خا�صة، اأخل�صها فيما يلي:
ناجعة  تكون  اأن  الإدارة  على  »يجب  فخامته:  قال   )1
�صفافة، عمادها خدمة عمومية ع�صرية عالية اجلودة، خالية 

من اآفة البريوقراطية«.
ومنها  الدولة،  موؤ�ص�صات  جميع  عاتق  على  يقع   )2
للمجتمع  دوما  الإ�صغاء  واجب  خا�ض،  بوجه  احلكومة 
وتطوير القنوات املالئمة للحوار والت�صاور مع جميع مكوناته.

واأن  العمومي  العون  يعّول على  اأن  املواطن يف  3( حق 
يتم التعامل معه بثقة تامة.

ذات  عمومية  بخدمة  يحظى  اأن  يف  املواطن  حق   )4
كانت  ومهما  الجتماعي  و�صعه  كان  مهما  عالية  جودة 

اإقامته على الرتاب الوطني.
هذه هي التعليمات ال�صامية التي تقدم بها فخامة رئي�ض 
اجلمهورية يف اجتماع جمل�ض الوزراء يوم 29 �صبتمرب 2013.

�صيدي الرئي�ض،
�صيداتي، �صادتي،

حم�شر اجلل�شة العلنية الثانية والع�شرين
املنعقدة يوم الثالثاء 26 ربيع الأول 1435

املوافق 28 جانفي 2014

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

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

- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.  

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة التا�شعة
والدقيقة اخلم�شني �شباحا
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وزارة  قمنا يف  لها،  وتنفيذا  التعليمات  هذه  �صدور  منذ 
الوثائق  جلميع  عام  مب�صح  املحلية  واجلماعات  الداخلية 
كانت  التي  الإدارية  واملحررات  وامل�صتندات  والأوراق 
ت�صتعملها وزارة الداخلية، وبعد هذا امل�صح الدقيق وال�صامل، 
ت�صتعمل  وم�صتندات  وثائق وحمررات  هناك  اأن  لنا  ات�صح 
قانونية  ت�صريعية ول  ن�صو�ض  اأن حتكمها ل  ولكن دون 
املنطق، وهي كثرية وكثرية  العقل ول مع  تتفق ل مع  ول 
جدا؛ وبعدما تو�صلنا اإىل النتيجة بالن�صبة لهذه الوثائق قمنا 
توؤخذ  األ  امل�صوؤولني  لكل  تعليمات  اأعطينا  معناه  بقربها، 
هذه الوثائق بعني العتبار، ومن جهة اأخرى تو�صلنا اإىل اأن 
حتكمها  اإدارية  وحمررات  وم�صتندات  وثائق  كذلك  هناك 
ال�صتينيات  اإىل  ترجع  لكنها  تنظيمية،  اأو  قانونية  ن�صو�ض 
يف  تتمثل  التي  القوانني  هذه  �صّنت  وقد  وال�صبعينيات، 
يف  اأنه  علما  واحدة،  روؤية  يف  تنظيمية  مرا�صيم  اأو  اأوامر 
الروؤية  كانت   - تعرفون  وكما   - وال�صبعينيات  ال�صتينيات 
ح�صرنا  ولذلك  اآنذاك،  الواحد  احلزب  عن  منبثقة  واحدة 
كذلك هذه الوثائق وهذه امل�صتندات، التي تنظمها ن�صو�ض 
تتما�صى  تعد  ومل  الأوان  فاتها  قد  والتي  وتنظيمية  قانونية 
مع ما عرفه املجتمع، ل �صيما من الناحية ال�صيا�صية، فقمنا 
هذا  ومنها  تنظيمية،  م�صاريع  اأو  قانونية  م�صاريع  باإعداد 
امل�صروع الذي يعر�ض على �صيادتكم واملتعلق بوثائق ال�صفر، 
ومنها كذلك م�صروع قانون اآخر �صادقت عليه احلكومة وهو 
يتعلق باحلالة املدنية، حيث تناول العديد من الأمور، لكن 
اأ�صا�صها واأهمها اأن عقد امليالد �صيكون ذا �صالحية ملدة 10 
�صنوات  ثم �صنقوم باإلغاء الأمر ال�صادر �صنة 1973 واملتعلق 

بتحديد مدة �صالحية الوثائق.
تعد  ومل  تنظيمية  مرا�صيم  كذلك  حتكمها  وثائق  هناك 
ب�صدد  الآن  هو  تنظيميا  مر�صوما  اأ�صدرنا  وعليه،  �صاحلة. 
التوقيع من طرف الوزير الأول ويتعلق بتخفي�ض الوثائق من 
 13 اإىل  ال�صابق  املر�صوم  وثيقة كان من�صو�صا عليها يف   36

وثيقة ويف احلقيقة اإىل 10 وثائق فقط.
يوجد مر�صوم تنظيمي ثاين كذلك، يتعلق بق�صية اإعطاء 
املطابقة للن�صخ وهو قيد الدرا�صة وحتت توقيع الوزير الأول، 
وهذه  عمومية  �صلطة  ت�صدرها  التي  بالوثائق  يتعلق  وهو 
ال�صلطة لي�ض من حقها اأن تقوم مبطابقة هذه الن�صخ لالأ�صل، 
من  جامعة  مثال  املنطق،  ول  العقل  ل  يقبله  ل  الأمر  وهذا 
اجلامعات اأو كلية من الكليات متنح دبلوم اللي�صان�ض اأو املاج�صتري 

تقدمي  ال�صخ�ض  هذا  يريد  وعندما  ما  ل�صخ�ض  الدكتوراه  اأو 
ملف لهذه الكلية بالذات، يطلب منه ن�صخ مطابقة لالأ�صل، 
نقول اإن هذا الأمر ل يقبله ل العقل ول املنطق، فاإن كانت 
هناك بع�ض ال�صكوك حول هذه الن�صخ، فما على اجلامعة 
اأو الكلية اإل اأن تقوم بالتحقيق يف هذه الوثائق التي �صلمتها 
هي بنف�صها، اأو من قبل وزارة الداخلية اأو اجلامعة اأو وزارة 
مع  العالقات  وزارة  اأو  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
الربملان اأو اأية دائرة وزارية مثال اإذا �صلمت هذه املوؤ�ص�صات 
وثائق فلي�ض لها اأن تطلب م�صتقبال ا�صتخراج ن�صخ مطابقة 

لالأ�صل لهذه الوثائق، هذا اأول.
ثانيا، كذلك احلال بالن�صبة لل�صلطات فيما بينها اأو الدوائر 
الوزارية فيما بينها، فاإذا اأ�صدرت مثال وزارة الداخلية وثيقة 
وزارية  دائرة  لدى  املواطن  ا�صتعملها  الوثيقة  وهذه  ر�صمية، 
اأخرى مثال التعليم العايل، فال ت�صتطيع وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي اأن تطلب ن�صخا مطابقة لالأ�صل، واإذا انتابها 
�صك، فعليها اأن تت�صل بوزارة الداخلية، وهذا جتنبا لإرهاق 
املواطن، الذي لي�ض لديه اأي م�صوؤولية يف ذلك، والأ�صل 
فيه اأن يكون بريئا، واإذا كان هناك تزوير اأو حتريف، فحينها 
يكون املواطن وحده م�صوؤول،  ويف هذا ال�صاأن هناك مر�صوم 
اأ�صع  اأن  علّي  الواجب  من  كان  اإذن  التح�صري؛  مرحلة  يف 
مبنهجية،  نعمل  اأننا  وكيف  ال�صورة  يف  وال�صادة  ال�صيدات 
التنظيمية  للمرا�صيم  بالن�صبة  اأو  للقوانني  بالن�صبة  �صواء 
بخ�صو�ض هذه الوثائق التي كانت متثل عبئا كبريا ومعاناة 
واإن  مراحل  على  نعمل  ونحن  للمواطنني،  بالن�صبة  كبرية 
�صاء اللـه  �صن�صل يف امل�صتقبل القريب اإىل اأن تلزم الدولة 
اجلزائرية املواطن بحمل وثيقة واحدة وتكون كافية بالن�صبة 

له؛ لكن �صوف يتم هذا مرحليا.
عليكم  يعر�ض  �صوف  ال�صفر  بجواز  املتعلق  القانون  بعد 
بالأمور  تتعلق  اأخرى  وقوانني  املدنية  باحلالة  خا�ض  قانون 

التنظيمية.
باخت�صار هذا ما يهم ال�صيدات وال�صادة، اأما الباقي فهي 

كلها تقنيات.
ووثائق  ب�صندات  املتعلق  القانون  م�صروع  يتطابق  اأول، 
ال�صفر مع اأحكام الد�صتور، طبقا ملا ورد يف ن�ض املادة 44  من 
التنقل  »حرية  باأن  تقر  اإذ  التنقل،  بحرية  واملتعلقة  الد�صتور 
مكفولة وم�صمونة بالن�صبة لأي مواطن، ومن حق اأي مواطن 
اأن يغادر بالده واأن يعود اإىل بلده دون قيد اأو اإكراه..« هذه 
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النقطة الأوىل.
مبعنى اأننا طابقنا هذا امل�صروع مع عدة مواد من الد�صتور، 
ول�صيما املادة 44 املتعلقة بحرية تنقل املواطن اأي للمواطن 
حق التنقل دون اأي قيد اأو اإكراه داخل بلده اأو خارج بلده 
اإكراهات، فالأمرية احلالية  اأو  اأي قيود  اإىل بلده دون  ويعود 
تعود اإىل �صنة 1977، ونظرا لتاريخ �صدور هذه الوثائق فهي 

مل حترتم هذا املبداأ اجلديد الذي جاء يف الد�صتور.
ثانيا، بالن�صبة للقاعدة القانونية اأو ال�صند القانوين جلوازات 
منذ  اإجنازها  يف  بداأنا  التي  والإلكرتونية،  البيومرتية  ال�صفر 
قاعدة  اأو  �صند  اأي  هناك  يكن  فلم    ،2012 جانفي  �صهر 
جلواز  القانوين  ال�صند  فعال  يعطي   77 رقم  فالأمر  قانونية، 
القانون  هذا  ذلك  اإثر  على  جاء  لهذا  فقط،  العادي  ال�صفر 
لتج�صيد هذا ال�صند القانوين وهذه القاعدة القانونية جلواز 

ال�صفر البيومرتي.
ثالثا، التطابق مع التفاقية الدولية للطريان املدين، حيث 
اأنها   اإذ  التقاقية و�صادقت عليها؛  اجلزائر على هذه  وّقعت 
 25 حني  اإىل  العادية  ال�صفر  جوازات  �صالحية  مدة  حتدد 
نوفمرب 2015، فابتداء من هذا التاريخ ل يجوز لأي كان ويف 
اأية دولة من دول العامل اأن ي�صافر دون جواز �صفر بيومرتي 
اأو اإلكرتوين مقروء اآليا، معناه اأن جوازات ال�صفر العادية يف 

جميع دول العامل تنتهي يف 25 نوفمرب 2015.
النقطة الرابعة - �صاأخل�ض اأهم ماجاء يف هذا امل�صروع لأن 
الباقي اأمور تقنية - هي اإلغاء التحقيق للح�صول على جواز 
ال�صفر اإذ كان فيما �صبق واإىل حد ال�صاعة جتري حتقيقات من 
الناحية القانونية بالن�صبة جلواز ال�صفر ول يعطى جواز ال�صفر 
اإىل بعد املرور باإجراء حتقيق اأمني، وكان كل �صخ�ض حكم 
العمومية،  اأو حتى كان عليه دين من اخلزينة  عليه بجنحة 
ل يحق له اأن يتح�صل على جواز ال�صفر، الذي يعترب حقا 

�صخ�صيا مكفول وم�صمونا د�صتوريا.
النقطة اخلام�صة وتتمثل يف رفع �صالحية جواز ال�صفر من 
خم�ض �صنوات اإىل ع�صرة �صنوات، وهذا اأول من اأجل رفع 
الغنب واملعاناة عن املواطنني وكذلك رفع العبء عن اخلزينة 
العمومية، ولو تدركون املبالغ املالية التي كانت ت�صرف على 
هذه الوثائق، والتي و�صلت تقريبا اإىل املاليري، اأقول املاليري، 
الأوراق  واآلف  املدنية،  باحلالة  متعلقة  وثيقة   36 اأجل  من 
التي  امل�صاريف  لكل  ح�صابية  بعملية  تقوموا  اأن  وميكنكم 
تتحملها اخلزينة العمومية، وعليه حذفنا مدة 5 �صنوات حتى 

نرفع الغنب واملعاناة عن املواطن وعو�ض اأن يكون التجديد 
كل خم�ض �صنوات اأ�صبح كل 10 �صنوات، ثم رفع العبء 
التي  الباهظة  بامل�صاريف  يتعلق  فيما  العمومية  اخلزينة  عن 
تنفق على توفري هذه الأوراق وعلى هذه امل�صتندات، متا�صيا 
ترتاوح  حيث  العامل،  يف  الدميقراطية  البلدان  تعرفه  ما  مع 
مدة جواز ال�صفر حاليا ما بني 10 اإىل 20 �صنة، ولكن اأغلبية 
هذه الدول تاأخذ بـ 10 �صنوات، ومنها اأخرى تاأخذ بـ 20 

�صنة.
النقطة ال�صاد�صة، جواز ال�صفر ي�صبح حقا �صخ�صيا ل�صيقا 
بكل �صخ�صية، مهما كان �صن ال�صخ�ض فبمجرد اأن يزداد 
الطفل ي�صبح له جواز ال�صفر،  لكن هناك ا�صتثناء، بحيث 
اإنه قبل �صن 19 �صنة فاإن مدة جواز ال�صفر البيومرتي تكون 
5 �صنوات، لأن �صن الر�صد بالن�صبة للقانون املدين هي 19 
�صنة، علما اأن الكثري من الأمور تتغري يف الإن�صان من حيث 
البيئة، الطبيعة، الب�صمة، نعم فحتى الب�صمة تتغري ح�صب 
ويوجد   - ع�صرة  الثانية  �صن  من  اأقل   يف  الطبية،  التقارير 
البيئي  للتطور  نظرا   - احلقيقة  هذه  يوؤكدون  علماء  بيننا 
اإىل  �صنتني  يبلغ  الذي  للطفل  بالن�صبة  وكذلك  واجل�صدي 
�صفر  له جواز  ا�صتخرج  فاإذا  تتغري مالحمه،  �صنوات  ثالث 
يف �صن الرابعة   اأو يف ال�صهر ال�صاد�ض من ولدته، فعندما 
يبلغ من العمر 19 �صنة فاإنه يتغري متاما، وعليه وكا�صتثناء تقرر 
قبل �صن19 �صنة - وهو ال�صن املطابق للقانون املدين - اأن 
تكون مدة جواز ال�صفر 05 �صنوات - قلت - كا�صتثناء، اأما 
القاعدة العامة فهي تقر باأنه ابتداء من 19 �صنة فما فوق، فاإن 

مدة �صالحية جواز ال�صفر هي 10 �صنوات.
جواز  تاأمني  م�صاألة  وهي  جدا  مهمة  نقطة  هناك  توجد 
ال�صفر البيومرتي، فهناك ثالثون عن�صر تاأمني بالن�صبة جلواز 
�صفر،  هو  التزوير  خطر  اإن  اأقول  اأكاد  البيومرتي،  ال�صفر 
ال�صفر  بتزوير جواز  اأن نقوم  اأن يكون من امل�صتحيل  فيكاد 
البيومرتي، لأنه - وكما قلت - يوجد اأكرث من 30 عن�صر 
تاأمني على جوازات ال�صفر وهو من بني الدوافع للقيام بهذا 

امل�صروع.
قانون  مع  ال�صفر  بجواز  املتعلقة  العقوبات  تطابق  اأخريا، 
يعاقب  »اأن  على:  ين�ض  الذكر  ال�صابق  فالأمر  العقوبات، 
كل من كذا...« قلنا الآن نرتك كل ما كان يتعلق باجلانب 
اإذن              العقوبات؛  قانون  مع  يتما�صى  العقابي  اأو  اجلزائي 
- �صيداتي، �صادتي - هذه هي املحاور الكربى التي ي�صمها 
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التقنيني  اإىل  ترجع  تقنيات  فكلها  البقية  اأما  امل�صروع،  هذا 
واإىل املمتهنني للقانون، و�صاأكون يف اأمت ال�صتعداد لالإجابة 
�صكر  واألف  بطرحها،  �صتتف�صلون  التي  الأ�صئلة  كل  على 
ولل�صادة  الف�صليات  ولل�صيدات  اأخرى  مرة  الرئي�ض  لل�صيد 

الأفا�صل وكذا للح�صور وبارك اهلل فيكم.

الدولة، على تقدميه  لل�صيد وزير  الرئي�ص: �صكرا  ال�شيد 
ال�صفر  ووثائق  ب�صندات  املتعلق  القانون  مل�صروع  ال�صايف 

املعرو�ض علينا اليوم.
الكلمة الآن لل�صيد مقرر جلنة ال�صوؤون القانونية والإدارية 
التمهيدي  التقرير  م�صامعنا  على  ليقراأ  الإن�صان،  وحقوق 
الذي اأعدته اللجنة يف املو�صوع، الكلمة لكم ال�صيد املقرر.

الرحمـن  اللـه  ب�صم  املخت�شة:  اللجنة  مقرر  ال�شيد 
الرحيم وال�صالة على اأ�صرف املر�صلني.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية،
ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

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

ال�صالم عليكم.
ي�صرفني اأن اأعر�ض عليكم التقرير التمهيدي الذي اأعدته 
ملجل�ض  الإن�صان،  وحقوق  والإدارية  القانونية  ال�صوؤون  جلنة 

الأمة، حول ن�ض قانون يتعلق ب�صندات ووثائق ال�صفر.
مقدمة 

من  الإدارة،  وحتديث  العمومية  اخلدمة  حت�صني  يعد 
اأولويات خمطط عمل احلكومة من اأجل تنفيذ برنامج ال�صيد 
ال�صاملة  ال�صرتاتيجية  حتقيق  بهدف  اجلمهورية،  رئي�ض 
للمبادئ الأ�صا�صية التي يتعني اأن توؤطر العالقة بني الإدارة 
واملواطن، ول�صيما يف جمال اخلدمات العمومية التي لبد 
الع�صرية،  للمعايري  ومطابقة  وجودة  نوعية  ذات  تكون  واأن 
ومن ثم حت�صني وتب�صيط الإجراءات الإدارية وامل�صاواة بني 
اجلميع يف اخلدمة العمومية، وو�صع ت�صريع وطني يحقق هذه 
يعرفها  التي  التكنولوجية  والتطورات  ويتما�صى  الغايات 
عاملنا اليوم، وبخا�صة ما تعلق منها بجواز ال�صفر البيومرتي 

ووثائق الهوية. 
ومن اأجل ذلك كله، ياأتي ن�ض القانون املتعلق ب�صندات 

ووثائق ال�صفر، املحال من قبل ال�صيد عبد القادر بن �صالح، 
رئي�ض املجل�ض، على جلنة ال�صوؤون القانونية والإدارية وحقوق 
الإن�صان، بتاريخ 20 جانفي 2014، والذي يلغي الأمر رقم 
77 - 1، املوؤرخ يف 3 �صفر عام 1397 املوافق 23 يناير �صنة 
1977، املتعلق بوثائق و�صندات �صفر املواطنني اجلزائريني، 
الذي مل يعرف تعديال منذ ما يزيد عن ثالثني �صنة، رغم 
واإ�صالحات يف خمتلف  تطورات  من  البالد  ما ح�صل يف 

الأ�صعدة،  ل�صيما من حيث ع�صرنة الإدارة العمومية. 
هذا  ن�ض  حتقيقها  اإىل  يرمي  التي  الأهداف  اأهم  ومن 
خم�صة  على  موزعة  مادة   22 على  يحتوي  الذي  القانون 
ووثائق  ب�صندات  املتعلقة  الأحكام  مطابقة  هي  ف�صول، 
ال�صفر مع املبادئ املن�صو�ض عليها يف املواد 44 و 45 و46 
من الد�صتور، وحتيينها وتكييفها مع تو�صيات املنظمة العاملية 
وثائق  لتاأمني  جديدة  معايري  حددت  التي  املدين  للطريان 

ال�صفر. 
اجتماع  يف  الن�ض  هذا  درا�صة  يف  اللجنة  �صرعت  وقد 
اللجنة،  رئي�ض  يحي،  الرحمان  عبد  ال�صيد  برئا�صة  عقدته 
عر�ض  اإىل  فيه  ا�صتمعت   ،2014 جانفي   20 الإثنني  يوم 
قدمه ممثل احلكومة، ال�صيد الطيب بلعيز، وزير الدولة، وزير 
الداخلية واجلماعات املحلية، حول ن�ض القانون، تبع مبناق�صة 
ومالحظاتهم حول  اأ�صئلتهم  اللجنة  اأع�صاء  فيها  طرح  ثرية 
ن�ض القانون، كما ا�صتمعوا اإىل رد ممثل احلكومة على جممل 

مداخالتهم. 
 21 الثالثاء  يوم  م�صاء  اللجنة  ويف جل�صة عمل عقدتها 
اأع�صاء  فيها  و�صع  اللجنة،  رئي�ض  برئا�صة   ،2014 جانفي 
يحتوي  الذي  التقرير،  هذا  على  النهائية  اللم�صات  اللجنة 
عر�ض  القانون،  ن�ض  ت�صمنها  التي  الأحكام  مقدمة،  على 

ومناق�صة الن�ض و خال�صة. 
الأحكام التي ت�صمنها ن�ض القانون

ال�صفر،  ووثائق  ب�صندات  املتعلق  القانون  ن�ض  يحتوي 
وجتديد  وت�صليم  اإعداد  وكيفيات  �صروط  اأحكام حتدد  على 
حت�صني  على  العمل  �صاأنها  من  ال�صفر،  ووثائق  �صندات 
اخلدمة العمومية واإر�صاء جهاز ت�صريعي مالئم و�صفاف يوفر 
للمواطن خدمات املرفق العام بجودة ونوعية، وهي الأحكام 

التي ن�صتعر�صها فيما يلي:   
اأن  اخلارج  اإىل  ي�صافر  مواطن  كل  على  يجب   -  1
ال�صفر  جواز  يف  املتمثلة  ال�صفر،  �صندات  اإحدى  يحمل 
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من نوع بيومرتي اإلكرتوين و/اأو قابل للقراءة بالآلة، جواز 
�صفر دبلوما�صي وجواز �صفر امل�صلحة.

طرف  من  ت�صلم  التي  القن�صلية  املرور  رخ�صة  تعد  كما 
روؤ�صاء املراكز الدبلوما�صية والقن�صلية اجلزائرية، �صند �صفر. 

2 - م�صتخدمو الطريان املدين والبحارة ملزمون بحمل 
بالن�صبة  طيار  رخ�صة  يف  املتمثلة  ال�صفر،  وثائق  اإحدى 
مل�صتخدمي  والإنقاذ  الأمن  �صهادة  الطائرات،  لقائدي 

املالحة اجلوية التجارية ودفرت املالحة البحرية. 
دون  مواطن  لكل  مينح  فردي،  �صند  ال�صفر  جواز   -  3
يف  نهائيا  عليه  حمكوما  يكن  مل  ما  معني،  �صن  ا�صرتاط 

جناية ومل يرد له العتبار. 
�صنوات.   )10( ع�صر  ال�صفر  جواز  �صالحية  مدة   -  4

الذين  للق�صر  بالن�صبة  ال�صفر  جواز  �صالحية  مدة   -  5
يقل �صنهم عن ت�صع ع�صرة )19( �صنة، خم�ض )5( �صنوات. 
6 - ل ميكن متديد مدة �صالحية جواز ال�صفر البيومرتي 

الإلكرتوين. 
7 - اإخ�صاع دفع حقوق الطابع اإىل الأحكام الت�صريعية 

املعمول بها )قانون املالية(. 
كل  من  اأو  الوايل  قبل  من  ال�صفر  جواز  ي�صلم   -  8

موظف موؤهل يفو�صه لهذا الغر�ض. 
9 - ي�صلم جواز ال�صفر الدبلوما�صي وجواز �صفر امل�صلحة 

من قبل ال�صلطات املخت�صة لوزارة ال�صوؤون اخلارجية. 
و�صهادة  الطائرات  لقائدي  الطيار  رخ�صة  ت�صلم   -  10
من  التجارية  اجلوية  املالحة  مل�صتخدمي  والإنقاذ  الأمن 

قبل ال�صلطة املكلفة باملالحة املدنية املخت�صة. 
ال�صلطة  قبل  من  البحرية  املالحة  دفرت  ي�صلم   -  11
اخلارج،  ويف  املخت�صة،  املحلية  البحرية  للمالحة  الإدارية 

من طرف روؤ�صاء املراكز الدبلوما�صية اأو القن�صلية.  
يف  ال�صفر  ووثائق  �صندات  جتديد  �صروط  ح�صر   -  12

ثالث حالت، هي:
مدة  لنق�صاء  ال�صابقة   )6( ال�صتة  الأ�صهر  خالل 

�صالحيته، 
يف حالة التاأكد من ا�صتحالة و�صع تاأ�صريات جديدة على 

الأوراق املخ�ص�صة لهذا الغر�ض،
 عند الت�صريح بفقدان جواز ال�صفر. 

يقوم  الذي  لل�صخ�ض  جزائية  عقوبات  حتديد   -  13
وكذا  �صفر،  وثيقة  اأو  �صند  حتريف  اأو  تقليد  اأو  بتزوير 

للموظف الذي ي�صلم ولكل من ي�صاعد على ت�صليم وثيقة 
اأو �صند ال�صفر ل�صخ�ض وهو يعلم اأنه ل حق له فيها.    

عر�ض ومناق�صة ن�ض القانون
ووثائق  ب�صندات  املتعلق  القانون  ن�ض  مناق�صة  ق�صد 
ال�صفر، ا�صتمع اأع�صاء اللجنة اإىل عر�ض قدمه ممثل احلكومة 
حول الن�ض، وفتحوا معه نقا�صا طرحوا من خالله اأ�صئلتهم 
ومالحظاتهم، وفيما يلي ملخ�ض ملجريات هذا النقا�ض بدءا 
اأع�صاء  ومالحظات  باأ�صئلة  مرورا  احلكومة،  ممثل  بعر�ض 

اللجنة، وانتهاء برده عليها. 
احلكومة:  ممثل  – عر�ض   1

اأولويات  من  اأن  عر�صه  بداية  يف  احلكومة  ممثل  اأو�صح 
اجلمهورية،  رئي�ض  ال�صيد  برنامج  تنفيذ  اإطار  يف  احلكومة 
يف  الأولوية  اأن  موؤكدا  و�صفافة،  ع�صرية  اإدارة  اإىل  الو�صول 
برنامج وزارة الداخلية واجلماعات املحلية هي الق�صاء على 
البريوقراطية وتقلي�ض عدد الوثائق الإدارية واحل�صول عليها 

يف اأق�صر مدة.
كما اأو�صح اأن تقدمي ن�ض هذا القانون الهدف منه مطابقته 
كل  حق  منه،   44 املادة  يف  اأكد  الذي  الد�صتور  لأحكام 
ليتما�صى  وكذا  وخارجه،  الوطن  داخل  التنقل  يف  مواطن 
مع التفاقية الدولية للطريان املدين التي وقعت و�صادقت 
عليها اجلزائر، والتي �صددت على اأنه بعد �صهر نوفمرب �صنة 
ال�صفر  جوازات  بوا�صطة  التنقل  اإلزاميا  �صيكون   2015
الت�صريع  حتيني  اإىل  اأي�صا  يهدف  اأنه  اأكد  كما  البيومرتية، 
مع  وتكييفه  ال�صفر  ووثائق  ب�صندات  واملتعلق  به  املعمول 
اجلزائر،  تعرفها  التي  والإ�صالحات  التطورات  خمتلف 
جلواز  قانونية  قاعدة  يعطي  القانون  هذا  ن�ض  اأن  اإىل  م�صريا 
منذ  به  العمل  يف  اجلزائر  �صرعت  الذي  البيومرتي  ال�صفر 

بداية �صهر جانفي 2012. 
يف  مدد  القانون  هذا  ن�ض  اأن  احلكومة  ممثل  واأو�صح 
�صالحية جواز ال�صفر وحرره من التحقيقات الأمنية، انطالقا 
من مبداإ حق كل مواطن يف احل�صول على جواز ال�صفر.         
كما تطرق بالتف�صيل اإىل جممل الأحكام التي ت�صمنها 

الن�ض.
القانون:  ن�ض  مناق�صة   -  2

خالل املناق�صة، ثمن اأع�صاء اللجنة يف مداخالتهم هذا 
التي  لالأحكام  الكبري  ارتياحهم  عن  وعربوا  الهام  الن�ض 
ت�صمنها، من خالل الإجراءات اجلديدة التي ترمي اأ�صا�صا 
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اإىل مكافحة كل اأ�صكال البريوقراطية، ل�صيما منها املتعلقة 
بتقلي�ض عدد الوثائق ومتديد مدة �صالحية جواز ال�صفر اإىل 
اإ�صدار جواز  الأمنية عند  التحقيقات  واإلغاء  �صنوات  ع�صر 

ال�صفر البيومرتي. 
كما طرحوا عددا من الأ�صئلة واملالحظات، وهي كما يلي:
املن�صو�ض  �صفره  ب�صحب جواز  املعني  اإ�صعار  يتم  كيف 

عليه يف املادة 10؟
هل هناك اإمكانية منح رقم تعريفي وطني لكل مواطن؟
ما هي اأ�صباب بطء عملية ت�صليم جواز ال�صفر البيومرتي؟
يف  املطلوبة  الإدارية  الوثائق  عدد  تقلي�ض  اأن  ترون  األ 

ملفات م�صابقات التوظيف يخدم املرت�صح والإدارة معا؟
عدم  ب�صبب  الولدات  �صجل  ترتكب يف  كثرية  اأخطاء 

كفاءة حمرري هذه ال�صجالت. 
توظيف �صباب دون امل�صتوى املطلوب يف ال�صبابيك يف 
الإدارية  الوثائق  حترير  اإىل  اأدى  الجتماعية،  ال�صبكة  اإطار 

بعدة اأخطاء يف الأ�صماء والألقاب.
الوطنية  التعريف  بطاقة  اإ�صدار  عملية  �صي�صرع يف  متى 

الإلكرتونية؟  
جواز  ا�صتالم  مواعيد  لتحديد  اإمكانية  هناك  األي�صت 
على  للق�صاء  التنظيمية  الن�صو�ض  يف  البيومرتي  ال�صفر 

البريوقراطية؟
األ ترون �صرورة مراجعة حقوق الطابع املطلوبة ل�صت�صدار 

جواز ال�صفر لتتما�صى ومدة �صالحية هذا اجلواز؟
رد ممثل احلكومة

اأع�صاء  مداخالت  على  رده  يف  احلكومة  ممثل  تطرق 
اللجنة اإىل م�صكلة البريوقراطية التي تتطلب قبل كل �صيء 
تظافر جهود اجلميع  الذهنيات، م�صددا على وجوب  تغيري 
وجتنيد كل �صرائح املجتمع للق�صاء على البريوقراطية، كما 
اأكد �صرورة معرفة كل مواطن حلقوقه املكر�صة يف الد�صتور، 
م�صريا اإىل اأن حق املواطن يف الدخول اإىل الرتاب الوطني 
قيود،  اأو  اإكراهات  اأية  دون  د�صتوريا  م�صمون  منه  واخلروج 
وهو ما اأدى اإىل اإلغاء التحقيقات الأمنية التي كانت جترى 

يف ال�صابق.
اجلهود  اإىل  احلكومة  ممثل  تطرق  ذاته،  ال�صياق  ويف 
الداخلية واجلماعات املحلية  بها وزارة  التي قامت  الكبرية 
املدنية،  احلالة  وثائق  عدد  لتخفيف  الأخرية  الأ�صهر  يف 
والبطاقة  الوطنية  التعريف  بطاقة  مثل  الوثائق  معظم  واأن 

الرمادية ورخ�صة ال�صياقة، ت�صلم لطالبها يف نف�ض اليوم ويف 
اأن ال�صلوكات التي تر�صخت يف  اإىل  كل الوليات، م�صريا 
الأذهان ملدة 50 �صنة ل ميكن تغيريها بني ع�صية و�صحاها، 
اأن الإدارة اجلزائرية تعرف تغيريات تتجه كلها نحو  موؤكدا 

الأح�صن.
وبخ�صو�ض منح رقم تعريفي وطني لكل مواطن لإنهاء 
معاناته مع ا�صتخراج الوثائق، اأو�صح اأن الأمر �صي�صبح ممكنا 
ذلك  واأن  الوثائق،  جميع  الرقم  هذا  يعو�ض  اإذ  م�صتقبال، 

�صيتحقق عندما ميلك كل مواطن جواز �صفر بيومرتي.
البيومرتي  ال�صفر  جواز  ت�صليم  بطء  وبخ�صو�ض 
هذه  ينجز  الذي  الوطني  املركز  اأن  اأكد  الإلكرتوين، 
اجلوازات ي�صم اإطارات جزائرية مب�صتوى عال جدا، وقد مت 
اأعداد كبرية  ال�صرورية لإ�صدار  التجهيزات  تزويدهم بكل 
ت�صليم  مدة  اأن  اإىل  م�صريا  البيومرتية،  ال�صفر  جوازات  من 
اإىل  الو�صول  غاية  اإىل  بها  التكفل  �صيتم  اجلوازات  هذه 

ت�صليمه يف اأق�صر مدة ممكنة.
املركز  اإىل  احلكومة  ممثل  تطرق  ال�صياق،  نف�ض  ويف 
مواطن  اأي  �صيمكن  الذي  املدنية،  احلالة  لوثائق  الوطني 
من ا�صتخراج وثائق احلالة املدنية من اأية بلدية عرب الوطن، 
موؤكدا اأن الأخطاء التي ت�صجل اليوم يف وثائق احلالة املدنية 

�صتزول بف�صل ع�صرنة عملية ا�صتخراج الوثائق الإدارية. 
تثبيت  اأنه �صيتم  املدنية،  واأفاد بخ�صو�ض موظفي احلالة 
العاملني غري املثبتني و�صيخ�صع كل اإطارات وموظفي وزارة 
و�صيتم  الوطن وخارجه،  داخل  امل�صتمر  للتكوين  الداخلية 
اأح�صن  تكفل  ل�صمان  ال�صبابيك  يف  اأكفاء  موظفني  تعيني 
املواطنني  ل�صتقبال  قاعات  �صتخ�ص�ض  كما  باملواطنني، 
بهدف  اجلن�صني،  من  م�صاعدون  عليها  ي�صرف  وتوجيههم، 

ت�صهيل ا�صتخراج الوثائق الإدارية فور طلبها.
كل  اأن  اأكد  البيومرتية،  الوطنية  التعريف  بطاقة  وعن 
البيومرتي  ال�صفر  جواز  اإجناز  على  اليوم  من�صبة  اجلهود 
التفاقية  على  و�صادقت  وّقعت  اجلزائر  كون  الإلكرتوين، 
ال�صفر  بجوازات  ال�صفر  تلزم  التي  املدين  للطريان  الدولية 
البيومرتية الإلكرتونية ابتداء من �صهر نوفمرب �صنة 2015؛ 
اإجناز  يف  �صي�صرع  العملية  هذه  من  النتهاء  ومبجرد  وعليه، 

بطاقة التعريف الوطنية البيومرتية. 
وفيما يتعلق بحقوق الطابع، اأو�صح اأن ن�ض هذا القانون 
يرتكها  املالية، ومل  قانون  اأحكام  اإىل  الطابع  يخ�صع حقوق 
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لل�صلطة التقديرية، لأية جهة، حتى ل يتم التاأثري على هذه 
احلقوق اأوتقييدها.

وعن طريقة الإ�صعار ب�صحب جواز ال�صفر، اأو�صح اأنه مبجرد 
تقدمي طلب جواز ال�صفر البيومرتي ي�صعر �صاحبه بتاريخ �صحبه، 

ويف حالة عدم �صحبه يف اأجل �صتة )6( اأ�صهر يتم اإتالفه. 
وبخ�صو�ض كرثة عدد الوثائق الإدارية املطلوبة يف ملفات 
�صمن  يدخل  ل  الأمر  اأن  اأو�صح  التوظيف،  م�صابقات 

�صالحيات وزارة الداخلية واجلماعات املحلية.
اخلال�صة

ال�صفر،  ووثائق  ب�صندات  املتعلق  القانون  ن�ض  ياأتي 
لتكري�ض الفقرة 2 من املادة 44 من الد�صتور التي ت�صمن 
لكل مواطن احلق يف الدخول اإىل الرتاب الوطني واخلروج 
منه، وهو يهدف اإىل مواكبة التطور التكنولوجي الذي يعرفه 
التفاقية  اأحكام  ومطابقة  جهة،  من  ال�صفر،  جوازات  نظام 
الدولية للطريان املدين، من جهة اأخرى، كما ياأتي يف اإطار 
اإىل خارج  املواطنني  تنقل  وت�صهيل  العمومية  اخلدمة  ترقية 

الوطن.
وكيفيات  �صروط  حتدد  اأحكاما  الن�ض  ت�صمن  وقد 
ت�صليمها  كيفيات  وت�صبط  ال�صفر،  ووثائق  �صندات  اإعداد 
العقوبات  قانون  اإىل  اأحكام جزائية حتيل  وكذا  وجتديدها، 
ووثائق  �صندات  وحتريف  والتقليد  التزوير  جرائم  مرتكبي 

ال�صفر.      
زميالتي،  املوقر،  الأمة  جمل�ض  رئي�ض  �صيدي  ذلكم، 
زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة املحرتم، هو التقرير التمهيدي 
وحقوق  والإدارية  القانونية  ال�صوؤون  جلنة  اأعدته  الذي 
ب�صندات  يتعلق  قانون  ن�ض  حول  الأمة،  ملجل�ض  الإن�صان، 

ووثائق ال�صفر، و�صكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد مقرر اللجنة املخت�صة على 
مو�صوع  الن�ض  مب�صروع  اخلا�ض  التمهيدي  التقرير  قراءته 
اأعمال  من جدول  الثاين  اجلزء  اإىل  الآن  ننتقل  الدرا�صة؛ 
اإىل  الكلمة  واأحيل  العام،  بالنقا�ض  واخلا�ض  اجلل�صة  هذه 
اأدعو  اأن  فقط  بودي  ذلك  وقبل  لكحل،  العمري  ال�صيد 
يف  تدخالتهم  يح�صروا  اأن  املتدخلني  وال�صادة  ال�صيدات 
�صكرا  الدرا�صة؛  مو�صوع  عن  كثريا  يخرجوا  واأل  املو�صوع 

لكم، ال�صيد العمري لكحل، تف�صل.

ب�صم  الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  لكحل:  العمري  ال�شيد 
اللـه الرحمـن الرحيم وال�صالة وال�صالم على �صيدنا حممد 

النبي الكرمي.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

واجلماعات  الداخلية  وزير  الدولة،  وزير  معايل  ال�صيد 
املحلية،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،
ال�صيدات وال�صادة املرافقون ملعايل الوزراء،

ال�صيدات وال�صادة اأ�صرة الإعالم،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�ض املوقر،

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

وزير  الدولة،  وزير  معايل  لل�صيد  مو�صول  ال�صكر  بداية، 
الداخلية واجلماعات املحلية على العر�ض املقدم لنا واملتمثل 

يف م�صروع قانون يتعلق ب�صندات ووثائق ال�صفر.
على  اللجنة  واأع�صاء  رئي�ض  ال�صكر  نف�ض  اأخ�ض  كما 

التقرير الذي تاله على م�صامعنا مقررها قبل قليل.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

اأيدينا  بني  املطروح  ال�صفر  ووثائق  �صندات  مو�صوع  اإن 
املنظومة  تعزيز  �صمن  ياأتي  والت�صويت،  للمناق�صة  اليوم 
طموحات  جت�صد  اأن  �صاأنها  من  التي  اجلزائرية،  الت�صريعية 
اأفراد املجتمع يف كنف ال�صفافية والدميقراطية، التي ر�صخها 
ال�صيد  ذكرها  وقد   -  44 املادة  خا�صة  اجلزائري،  الد�صتور 
معايل الوزير - والتي تن�ض على ما يلي »يحق لكل مواطن 
موطن  بحرية  يختار  اأن  وال�صيا�صية،  املدنية  بحقوقه  يتمتع 
اإىل  الدخول  الوطني، وحق  الرتاب  يتنقل عرب  واأن  اإقامته 

الرتاب الوطني واخلروج منه م�صمون له«.
�صيدي الرئي�ض،

واأما متديد فرتة �صالحية جواز ال�صفر من خم�ض )05( 
املادة  يف  جاءت  التي  �صنوات،   )10( ع�صر  اإىل  �صنوات 
عليه  امل�صادقة  بعد  القانون،  هذا  م�صروع  من   )08( الثامنة 
طبعا، �صتقلى ارتياحا وا�صعا يف نفو�ض املواطنني اجلزائريني، 
لأن هذه املدة نراها منا�صبة واجلزائري معروف بطبعة وبعزوفه 

عن اإدارته لالأ�صف ال�صديد.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

يف  املطروحة  الإ�صكالت  بع�ض  عن  قليال   اأتكلم  رمبا 
وزير  الدولة،  وزير  ال�صيد  مبعايل  عالقة  لها  والتي  امليدان 
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�صيدي   - اأ�صت�صمحكم عذرا  املحلية  واجلماعات  الداخلية 
الرئي�ض - اأن اأ�صرت�صل قليال يف ت�صليط ال�صوء على بع�ض 
اأ�صبحت  بل  املواطنني،  بال  ت�صغل  التي  اليومية  الق�صايا 
ت�صكل هاج�صا كبريا تثقل كاهله واأم�صى ي�صكك يف اإدارته، 
الن�صغالت  هذه  لطرح  مالئمة  ال�صانحة  هذه  لأرى  واإين 
اأمام معايل وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية، 

ح�صب راأيي فاإن لها عالقة وطيدة مبا �صاأطرحه.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

العامل،  دول  من  الكثري  عرب  الأحداث  ت�صارعت  لقد 
اأهمية ا�صتخدام التكنولوجيا ونظم املعلومات يف  وتعائمت 
يف  املعلومات  اأنظمة  ا�صتخدام  يف  والتو�صع  املجالت  كافة 

اأجهزة الدول.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

ال�صيد معايل الوزير،
ال�صيدات وال�صادة الأفا�صل،

لقد تاأكد للجميع  من اأن ترقية اخلدمة العمومية وحت�صني 
وان�صغالت  بق�صايا  الفعلي  التكفل  وكذا  العام  املرفق 
املواطنني هو حاليا على راأ�ض ان�صغالت احلكومة واجهزتها 
املختلفة، وما اإدراج هذا املو�صوع يف برنامج عمل احلكومة، 
على  دليل  اإل  هذاال�صاأن،  لرعاية  وزير  تكليف  عن  ف�صال 
العمومية  اخلدمة  تراجع  لظاهرة  للت�صدي  احلكومة  �صعي 
التي بداأت ت�صكل م�صدر عدم ر�صا املواطن وانزعاجه، وهو 
وا�صفني  الدولة،  �صامني يف  م�صوؤولني  ت�صريحات  اأكدته  ما 
يتعني  واإذ  والفا�صلة،  باملري�صة  الإدارية  ال�صلوكات  بع�ض 
على  توجب  اإدارته،  يف  ال�صعب  ثقة  ا�صتعادة  على  العمل 
القانون  كنف  يف  و�صرامة  وجد  حزم  باأكرث  العمل  اجلميع 
يعود  والالمبالة، حتى  املحاباة  وجتنب  والنزاهة  وال�صفافية 
من  وجدت  التي  وظيفتها  والعمومية  الإدارية  مل�صاحلنا 
اأجلها، واإذا كان املرتفق من قبل ل يهتم اإل بح�صوله على 
اخلدمات باأي �صكل مهما كانت الإجراءات وتعقيدها اأو ما 
تتطلبها  اإ�صافية  مالية  اأعباء  اإىل  يوؤدي  قد  يرافقها من جهد 
يهم  ما  الراهن  الوقت  يف  اأ�صبح  اأنه  اإل  الإجراءات،  كرثة 
ذلك املواطن وتطلعه اإىل تب�صيط هذه الإجراءات يف ح�صوله 

على تلك اخلدمات باأقل جهد وتكلفة وعناء.
�صيدي الرئي�ض،

كثريا ما حث فخامة رئي�ض اجلمهورية، ال�صيد عبد العزيز 
اجلّيد  والتكفل  العمومية  اخلدمة  حت�صني  على  بوتفليقة، 

بان�صغالت املواطنني يف عدة منا�صبات.
كما اأن املرافق العمومية �صابقا تقدم خدماتها للمرتفقني، 
دون الهتمام مبدى ر�صاهم عن تلك اخلدمات وال�صبب يف 
اآراء  التقنيات ملعرفة  اأو  الو�صائل  اإىل عدم توفر  ذلك يرجع 

املرتفقني عن تلك اخلدمات املقدمة لهم.
واإذ يتعني العتماد على ركائز اأ�صا�صية يف حتديث اخلدمة 

العمومية، لعل اأبرزها ما يلي:
�صيدي الرئي�ض،

- وجب حت�صني ا�صتقبال املواطنني.
- تخفيف الإجراءات الإدارية وتب�صيطها.

- التكفل الفعلي واجلاد ب�صكاوى وتظلمات املواطنني.
- تعميم ا�صتعمال تكنولوجيا الإعالم والت�صال.

اإرجاع  على  العمل  يف  بال�صتمرار  التكفل  يتوجب   -
�صفة اخلدمة العامة ملرافقنا واإدارتنا ونقرتح مايلي:

- حتديد اأيام و�صاعات ال�صتقبال ون�صرها بكل الو�صائل.
- حتديد امل�صوؤول املكلف بهذه العمليات.

- تزامن اأيام ال�صتقبال ومواقيتها مع مواقيت ومواعيد 
الجتماعات لتلك الإدارات.

�صكوى  اأو  ان�صغال  اأو  تظلم  كل  على  الرد  �صرورة   -
بر�صالة كتابية ويف الآجال املعقولة.

- اإعتماد تكنولوجيات الإعالم والت�صال مع املواطنني 
والتكفل بان�صغالتهم.

املواطنني  ي�صمن متكني  مما  ال�صبابيك،  مواقيت  تغيري   -
من اللتحاق بها واحل�صول على خدماتها.

اخلدمة  مواقيت  تو�صيع  يف  الأ�صبوع  نهاية  اإ�صتغالل   -
العمومية )اجلمعة م�صاء اأو يوم ال�صبت( يف بع�ض القطاعات 
البنوك،  واملوا�صالت،  الربيد  الدائرة،  البلدية،  قبل  من 

القبا�صات.
�صيبذل  جمهودا  هناك  اأن  اللجنة  تقرير  يف  جاء  لقد 

بالن�صبة لبطاقة التعريف البيومرتية، اأقرتح ال�صيد الوزير: 
- اإعتماد رخ�صة ال�صياقة البيومرتية.
- اإعتماد �صهادة الإقامة البيومرتية.

- اإعتماد البطاقة الرمادية البيومرتية للمركبات.
اأعتقد اأن كثريا من الدول - �صيدي الوزير - قد تخل�صت 

من هذه املطويات التي مازالت بني اأيدي اجلزائريني.
النقود  ا�صتعمال  من  للتخل�ض  بالن�صبة  ال�صاأن  كذلك 
وتعوي�صها ببطاقات اإلكرتونية، متكن املواطن من اقتناء حاجاته 
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من الأ�صواق واملحالت وحمطات اخلدمات بكل �صهولة، ولنا 
منوذج بني اأيدينا - �صيدي الرئي�ض، �صيدي الوزير - هو بطاقة 

ال�صفاء املتواجدة عند كل اجلزائريني تقريبا.
وتفوي�ض  الوثائق  على  الت�صديق  و�صعية  التحكم يف   -
من  قليال  نتخل�ض  )لكي  الإدارات  لبع�ض  اخلدمة  هذه 

الطوابري املوجودة بالبلديات وامللحقات الإدارية(.
- تخفيف ملف امل�صاركة يف امل�صابقات، اأقرتح - �صيدي 

الوزير - قبل امل�صابقة:
- موؤهل علمي.

- �صهادة الإقامة.
املر�صح؟  ملف  تكملة  اأجل  من  وثائق   7 اأو   6 ملاذا   -

واإكمال بقية الوثائق بعد النجاح.
- تخفيف ملف التقاعد.

باإعداده ومبا�صرة ت�صفيته  - تكليف الإدارة امل�صتخدمة 
مع �صندوق التقاعد.

- تقلي�ض الآجال اإىل �صهرين، يف بع�ض الأحيان يودع 
املتقاعدون ملفاتهم، لكنها تبقى معلقة ملدة 6 اأ�صهر كاملة.

- تقلي�ض اآجال اإ�صدار جواز ال�صفر البيومرتي )�صهر و5 
اأيام(.

ال�صبابيك  يف  ليكونوا  الأعوان  واأطيب  اأكفاء  اإختيار   -
ويف ال�صتقبال.

باأعوان  ال�صتقبال  يف  والوقاية  الأمن  اأعوان  تعوي�ض   -
ا�صتقبال واإعالم وتوجيه.

مرقمة  �صارات  حمل  على  الإدارة  اأعوان  كل  اإلزام   -
حتمل كل معلومات العون.

مكان  والتظلمات يف  بال�صكاوى  �صجل خا�ض  و�صع   -
ي�صهل على اجلميع ا�صتغالله.

- اإلزام م�صوؤول املرفق العمومي بالطالع الدوري على 
�صجل ال�صكاوى واملالحظات والعمل به.

- اإ�صهار مواقيت العمل يف اأماكن منا�صبة.
- العمل على تعميم ا�صتخدام الأنرتنت وحث الإدارات 

.)SITE WEB( "على فتح مواقع "�صيت واب
- اإ�صهار مواقيت العمل وعناوين الإدارة واأرقام الهاتف 
الإلكرتوين  املوقع  يف  الإلكرتوين  الربيد  وكذا  والفاك�ض 

لتلك الإدارة.
اأما اإذا حتدثنا عن الغيابات من طرف الأعوان واملوظفني 
وحتى امل�صوؤولني - �صيدي الرئي�ض - والدخول بعد الوقت 

واخلروج قبل الوقت، فحدث ول حرج، وحتى الوقت الثمني 
يهدر فيما ل ير�صى، وبلدنا ينتمي - �صيدي الرئي�ض- اإىل 
جمموعة الدول النامية، ومتو�صط عمل الفرد بهذه الدول ل 
يتجاوز 27 دقيقة من �صمن ثماين )08( �صاعات يف اليوم، 

ح�صب تقرير قام به مركز درا�صات يف بريطانيا.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

الداخلية واجلماعات  وزير  الدولة،  وزير  املعايل  �صاحب 
املحلية،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،
ال�صيدات الف�صليات، ال�صادة الأفا�صل،

كيف نف�صر هذا الهوان الذي اأ�صابنا يف العمق؟ وما هي 
اأن اجلميع يتحمل  اأعتقد  اأمرا�صنا؟  نعالج بها  احللول التي 

امل�صوؤولية كل من مكان عمله.
اأروع الأمثلة والنماذج يف تقدير  لنا  هاهي بلدان تعطي 
قادما  اجلزائريني  اأحد  �صاألت  قد  كنت  واحرتامه،  الوقت 
من ماليزيا كيف هي ماليزيا؟ فكان جوابه ملخ�صا يف كلمة 
واحدة فقط: اأن املوظف اأو العامل ل ياأتي لعمله اأو وظيفته 
على ال�صاعة الثامنة )08( بل يف ال�صاعة الثامنة يبا�صر عمله 

اأو وظيفته.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

ما يعانيه متقاعدونا الذين بلغوا من الكرب عتيا اأمام بنك 
الفالحة والتنمية الريفية يف احل�صول على م�صتحقاتهم من 
التي  املقرات  هذه  اأمام  امل�صروبة  والطوابري  ال�صعبة  العملة 
موؤ�ص�صات  واحرتام  ل�صمعة  ت�صيء  �صلبية،  مظاهر  ت�صكل 
الدولة، ناهيك عن امل�صا�ض بكرامة هوؤلء املتقاعدين الذين 
الأجنبية  واملعامل  الور�صات  غياهب  يف  اأعمارهم  اأفنوا 
والأ�صغال ال�صاقة، وكثريا ما رافعت حول هذا املو�صوع يف 
لذا  ال�صاغية،  الآذان  يجد  ندائي مل  لكن  منا�صبات،  عدة 

وجب الق�صاء على هذه الظاهرة امل�صينة اأمام موؤ�ص�صاتنا.
عليه  يتوجب  اآخر  مر�ض  ويلحقه  مبر�صه  مير�ض  مري�ض 
التابع  الجتماعية  التاأمينات  وكالة  بني  واإيابا  ذهابا  التنقل 
يف  املركز  هذا  يوجد  واأحيانا  الطبية،  الرقابة  ومراكز  لها 
الطوابق العلوية، يعملون بالإعالم الآيل ولكن ل ي�صتغلون 

ال�صبكات.
تاجر اأو موظف وحتى مواطن حينما يق�صد مركز حت�صيل 
ال�صرائب، يجد اأن اخلزينة قد اأقفلت على ال�صاعة الثالثة 

اأو الثالثة والن�صف!!
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�صيدي الرئي�ض املحرتم،
باإمكانه  �صخما،  م�صروعا  هناك  اأن  اعتقادي  ح�صب 
الق�صاء على كل هذه امل�صاكل والعراقيل التي يعاين منها 
وهو:  األ  الواقع،  اأر�ض  على  ج�صد  اإن  اجلزائري،  املواطن 

اجلزائر الإلكرتونية.
اجلزائر  م�صروع  باإجناز  خمت�صون  قام  واأن  �صبق  لقد 
الإلكرتونية منذ اأكرث من ثالث �صنوات، ومازال طي الأدراج 
املخ�ص�صة  املالية  امليزانية  له  تر�صد  ومل  عنه،  يفرج  ومل 
مناق�صته على  وقد متت  مليار دولر،   400 بحوايل  واملقدرة 
م�صتوى املجل�ض القت�صادي والجتماعي »كنا�ض«، حيث 
دامت العملية �صهرين كاملني، لتنقل منها الن�صخة الرئي�صية 
امل�صادقة  انتظار  600 �صفحة، يف  واملت�صمنة  الأوىل  للوزارة 
عليه من طرف جمل�ض الوزراء والتوقيع على الغالف املايل، 
والطموح  ال�صخم  الربنامج  تطبيق هذا  ر�صميا يف  وال�صروع 
الذي يحلم به كل اجلزائريني، والذي باإمكانه ت�صغيل اأكرث 

من 400 األف من�صب �صغل.
ال�صيد الرئي�ض،

اإن هذا الربنامج - ح�صب معلوماتي- كان من املفرو�ض 
اأن ينطلق يف �صنة 2009 ومدة تنفيذه اأربع �صنوات، هاهي 

اأربع �صنوات تنق�صي وامل�صروع مل ير النور بعد.
اهلل  ورحمة  عليكم  وال�صالم  الإ�صغاء  كرم  على  �صكرا 

تعاىل وبركاته.

بودي  لكحل؛  العمري  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
احلق  اأو  النقا�ض  توجيه  مني يف  رغبة  لي�ض  اأّذكر،  اأن  فقط 
يف اأخذ الكلمة والتعبري عن الراأي، واإمنا اأقول، وكما اأ�صرت 
اإليه يف بداية اجلل�صة، بودنا اأن ين�صرف ويرتكز النقا�ض على 
اجلل�صة،  هذه  اأعمال  جدول  يف  امل�صجل  الن�ض  مو�صوع 
الكالم الذي تف�صلت به، اأنت م�صكور عليه فهو هام، ولكنه 
الإخوة  بقية  يحرجني  ل  وحتى  فبودنا،  اإطاره،  عن  خارج 
مو�صوع  هو  الذي  الن�ض  مبو�صوع  يلتزموا  اأن  الآخرين، 

الدرا�صة، �صاكرا اجلميع على التفهم.
الكلمة الآن لل�صيدة زهية بن عرو�ض.

بعد  الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  عرو�ص:  بن  زهية  ال�شيدة 
ب�صم اللـه الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف 

املر�صلني؛

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة،
املحلية،  واجلماعات  الداخلية  وزير  الدولة،  وزير  ال�صيد 

والوفد املرافق له،
ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�ض،
اأ�صرة الإعالم،

احل�صور الكرمي،
ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اللـه.

اأن   - وال�صادة  ال�صيدات  الرئي�ض،  �صيدي   - يل  يبدو 
هذا العام اجلديد لن يحمل اإل اخلري والأمان لوطننا - اإن 
�صاء اللـه - مع جتديد العهد مع ال�صتقرار والأمن والوحدة 

وامل�صاحلة الوطنية والإ�صالحات والتنمية.
اإل ورودا واآمال   »2014 ولن يكون ربيع اجلزائر »اأفريل 
اأبناء وبنات اجلزائر باإذن اللـه  وتفاوؤل وب�صائر ي�صنعها  كل 

تعاىل.
فها نحن - �صيدي الرئي�ض - ن�صتكمل من خالل حتيني 
»جواز  وبالأ�صا�ض  ال�صفر  وثائق  �صندات  ب�صاأن  ت�صريعنا 
الإ�صالحات  حزمة  ل�صتكمال  ن�صعى  نحن  ها  ال�صفر«، 
عقارب  و�صبط  اجلمهورية،  رئي�ض  فخامة  بها  بادر  التي 
ال�صاعة اجلزائرية مع توقيت التكنولوجيا احلديثة، من خالل 
واملعايري  القوانني  مع  متا�صيا  الإلكرتونية  البيومرتية  الو�صيلة 
فقط  لي�ض  ال�صفر  جواز  اأن  اعتربنا  اإذا  خا�صة  الدولية، 
وثيقة �صفر عادية بقدر ما هو متثيل للطابع الوطني، بل ورمز 
جلزائريتنا وهويتنا يف اخلارج و�صورة خمتزلة لكل مقومات 
الدولة اجلزائرية بكل اأبعادها احل�صارية والثقافية والتاريخية. 
فر�صة  اأفّوت مثل هكذا  اأن  الرئي�ض -  ول ميكن - �صيدي 
الدولة،  لوزير  والعرفان  ال�صكر  عبارات  خال�ض  تقدمي  دون 
وزير الداخلية واجلماعات املحلية وكل اإطارات الوزارة، على 
كل املجهودات والتدابري ال�صاعية خلدمة املواطن والتخفيف 
من اأعباء الإدارة والبريوقراطية، خا�صة تلك امللفات الثقيلة 

املتعلقة باحلالة املدنية، وهذا اأمر ي�صتحق الثناء والتنويه.
وها نحن اليوم نعدل ونكّيف ت�صريعنا فيما يخ�ض العمل 
فرتة  متدد  اأن  على  الإلكرتوين،  البيومرتي  ال�صفر  بجواز 

�صالحيته من 5 اإىل 10 �صنوات.
وهذا اإجراء �صيرتك - ل حمالة - الأثر الطيب لدى كل 

املواطنني واملواطنات.
العتبار  اإعادة  اإىل   - الرئي�ض  �صيدي   - ن�صعى  دمنا  وما 
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لهذه الوثيقة الهامة املتمثلة يف جواز ال�صفر، ومادمنا نحن اليوم 
ر�صمية،  وفود  �صمن  للخارج  مبهام  للقيام  مطالبني  كربملانيني 
الربملانية  وعهدتنا  مهامنا  �صمن  لنا  ي�صمح  اأن  اأمتنى  كنت 
 )Passeport de service( فح�صب، با�صتغالل جواز �صفر امل�صلحة
الالئقة  وغري  الالمقبولة  املعامالت  بع�ض  نتفادى  حتى 
ب�صمعة ومكانة الربملان اجلزائري وقد ت�صل اإىل حد الإهانة، 
القن�صليات  اأمام  �صواء  الطويلة،  الطوابري  نتجنب  وحتى 
اأن  العلم  مع  املطارات،  م�صتوى  على  اأو  التاأ�صرية  لطلب 
الإدارة يف  للموظفني يف  ومينح  موجود  امل�صلحة  �صفر  جواز 
مع  يجوز،  ل  فهذا  للربملانيني  بالن�صبة  لكن  الغرفتني،  كلتا 
الدبلوما�صي كان حقا مكت�صبا لكل  ال�صفر  اأن جواز  العلم 
وقت  يف  هذا  وكان  النواب  فيهم  مبن  اجلزائرية  الإطارات 

م�صى.
�صيدي الرئي�ض،

املحلية،  واجلماعات  الداخلية  وزير  الدولة،  وزير  ال�صيد 
العامل،  ربوع  كل  من  الربملانيني  بزمالئنا  احتكاكنا  بحكم 
اأن اجلميع، مبن فيهم زمالوؤنا يف تون�ض واملغرب  اأوؤكد لكم 
دبلوما�صي،  �صفر  جواز  امتالك  بحق  يتمتعون  وموريطانيا 

وحتى الربملانيني يف الدول الإفريقية:
اإن مل نقدر  اإننا  الرئي�ض -  واأقول - �صيدي  اأعود  وعليه 
ونحرتم اأنف�صنا لن يحرتمنا ولن يعرتف بنا الآخرون، وحان 
كممثل  اعتباره  واملنتخب  الربملاين  ي�صرتجع  اأن  الوقت 
ل�صالحية  الفعلية  املمار�صة  خالل  من  لل�صعب،  حقيقي 
الت�صريع والتقنني واملراقبة، لكن اأي�صا يف اأن يعامل كذلك 
الرئي�ض -  اأملنا كبري - �صيدي  الكلمة  باأمت معنى  كربملاين 
يف ا�صرتجاع كل موؤ�ص�صات اجلمهوية لهيبتها، وعلى راأ�صها 

هذه املوؤ�ص�صات الد�صتورية، الربملان بغرفتيه.
الوطنية  ال�صاحة  يف  يدور  ما  لكل  املتح�ص�ض  الربملان 

واملحلية.
الوطنية  الوحدة  عن  دوما  واملدافع  املت�صامن  الربملان 
وعن ا�صتقرار موؤ�ص�صات اجلمهورية، خا�صة يف هذه املرحلة 
بالذات والتي ت�صتهدف فيها منطقة عزيزة عن وطننا املفدى 
منطقة غرداية والتي يراد منها مرة اأخرى اإ�صعال نار الفتنة، 
ومتا�صك  وعي  اأمام  يائ�صة  اأخرى  حماولت  �صبقت  مثلما 

اأبناء الأمة الواحدة املوحدة واملتوحدة واحلمد للـه.
من  و�صلم  عليه  اللـه  �صلى  الكرمي  الر�صول  حّذر  وقد 
الفتنة، عندما قال: »الفتنة نائمة، الفتنة نائمة، لعن اللـه من 

اأيقظها«، �صكرا وال�صالم عليكم ورحمة اللـه.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيدة زهية بن عرو�ض؛ الكلمة 
الآن لل�صيد عبد القادر قا�صي.

الرئي�ض  �صيدي  �صكرا  قا�شي:  القادر  عبد  ال�شيد 
املحرتم؛ بعد ب�صم اللـه الرحمـن الرحيم وال�صالة وال�صالم 
على اأ�صرف املر�صلني، �صيدنا حممد وعلى اآله ومن واله اإىل 

يوم الدين؛
�صيدي الرئي�ض املحرتم،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�ض املوقر،
واجلماعات  الداخلية  وزير  الدولة،  وزير  معايل  ال�صيد 

املحلية ممثال للحكومة،
ال�صيد معايل وزير العالقات مع الربملان،

احل�صور الكرمي،
ال�صالم عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبركاته،

اأزول اأمقران فالون.
�صيدي الرئي�ض،

ومهم  مهم  الدرا�صة،  مو�صوع  الن�ض  هذا  م�صروع  اإن 
جدا، كونه يتعاطى مع كل القوانني ذات العالقة، نذكر منها 
اإليها يف التاأ�صرية وهو قانون البلدية، بحيث  والتي مل ي�صر 
الإدارية  العمليات  للقيام بكل  امل�صتخرجة  الوثائق  اإن كل 
نعم وي�صتدل  الولية  قانون  ُذكر  بالبلدية،  اأن منر  لبد علينا 
به،  وا�صتئنا�صا  ا�صتدلل  اأكرث  هو  البلدية  قانون  اأن  اإل  به، 
يذكر  مل  كذلك  الأ�صرة  قانون  ال�صكل،  حيث  من  هذا 
يحكم  الذي  الأ�صرة  قانون  التا�صرية؛  يف  اأو  الديباجة  يف 
بني  تربط  التي  الزوجية  والعالقة  الإن�صانية  العالقات 
خمتلف املواطنني، هي اأي�صا ال�صبب الرئي�صي يف ا�صتخراج 
الوثائق وهي الدللة واملرجع ل�صتخراج الوثائق؛ هذا من 
اأما من حيث امل�صمون  حيث ال�صكل -  �صيدي الرئي�ض- 
 ،1970 فرباير   17 يف  املوؤرخ   ،20-70 رقم  الأمر  اإن  اأقول 
ذكر  والذي  نعم  هنا،  ذكر  والذي  املدنية  باحلالة  واخلا�ض 
اإداري،  منطلق  لكل  الأ�صا�صية  الركيزة  يعترب  كونه  باإحلاح، 
هذا  ويف  واليوم  ذاته  القانون يف حد  هذا  اأن  نعترب  اأننا  اإل 
الوقت بالذات، اأي يف فيفري 2014، اأ�صبح هذا الأمر رقم 
70-20، الذي �صدر يف فرتة حكم الرئي�ض املرحوم هواري 
بومدين رحمة اهلل عليه وم�صت عليه مدة 44 �صنة، وبالتايل 
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فبع�ض املواد اأكل الدهر عليها و�صرب كاملادة 16 وما يليها 
م�صتوى  على  الإداريني  املوظفني  جترب  بحيث  املواد،  من 
وبالتايل  باليد،  الإدارية  الوثائق  يحرروا كل  اأن  البلديات 
مراجعة   - �صكليا  ولو  الوزير  معايل   - ال�صروري  من  بات 
لكي  الإلكرتونية  الوحدوية  للنظرة  وا�صرتجاعه  الأمر  هذا 
تعمل بها الإدارة اجلزائرية مواكبة للع�صر ومتا�صيا مع الوقت 
يف  كبو�صلة   20-70 رقم  الأمر  هذا  اأن  نعترب  لأننا  احلايل، 
املنتخبني  لكل  قيادة  ولوحة  الوثائق  كل  ا�صتخراج  اجتاه 
م�صتوى  وعلى  املحلي  امل�صتوى  على  والإداريني  املحليني 
اجلهة الو�صية لتمكينها اأي�صا من مراقبة مدى تنفيذ ومدى 

احرتام قوانني اجلمهورية فيما يخ�ض هذه العملية.
جدا،  وقدمي  قدمي  اإنه  قلت   20-70 رقم  الأمر  هذا 
للبالد،  الأ�صا�صية  الركائز  من  ركيزة  يعترب  اأنه  من  بالرغم 
باجلمهورية  املتواجدة  البلديات  عرفتها  التي  الهزات  رغم 
خالل  من  اأو  �صيا�صوية  اأو  �صيا�صية  كانت  �صواء  اجلزائرية، 
فاقد ال�صيء ل يعطيه، اإل اأن هذا الأمر ل يزال معمول به 
ي�صري بحكمة وبحنكة، ومبهنية، بحيث  املدنية  احلالة  ونظام 
مل ياأت هكذا عبثا، بل جاء الأمر اأول ليعطي �صالحيات 
لوكالء اجلمهورية للمراقبة ال�صهرية اإن مل اأقل اليومية لكل 
البلديات، جاء  م�صتوى  ال�صادرة على  الر�صمية،  املحررات 
الوزارة  من طرف  وال�صادرة  الل�صيقة  املراقبة  اإطار  اأي�صا يف 
الو�صية وكل الهياكل املمركزة للوزارة، والهياكل الالمركزية 
للوزارة اأبقت على هذا الأمر، كونه ال�صند والدافع ل�صتقرار 
البلديات، كما قلت، رغم الو�صعية التي عرفتها البلديات، 
�صواء يف احلزب الواحد اأو يف الت�صعينيات، واأعتقد اأن الكل 
التعددية  البلديات، وحاليا ويف ظل  على علم مبا جرى يف 
وكذا  الأمر  هذا  خالل  ومن  مفرطة،  تعددية  اإنها  واأقول 
القوانني الأخرى ذات العالقة، نطلب من احلكومة اجلزائرية 
الإداري عن  اجلانب  تخرج  واأل  الو�صعية  لهذه  تخطط  اأن 
اجلانب النتخابي، وحتافظ عليه من كل الت�صرفات، مبعنى 
ابتداء  املحلية  لالإدارة  الالزمة  ال�صالحيات  كل  اإعطاء 
م�صداقية  وعلى  الدولة  م�صداقية  البلدية، حفاظا على  من 
خالل  من  الدولة  وبقاء  دميومة  على  وحفاظا  احلكومة 

موؤ�ص�صاتها الأ�صا�صية.
املالحظة الثانية - ال�صيد الرئي�ض املحرتم - تتعلق بقانون 
70-20 ولديه  بالأمر رقم  الأ�صرة الذي له ارتباط ع�صوي 
الدرا�صة،  مو�صوع  الن�ض  مب�صروع  ع�صوي  ارتباط  كذلك 

بحيث اإن قانون الأ�صرة امل�صادق عليه �صنة 1984 واملعدل، 
ين�ض يف اإحدى مواده وعلى �صبيل املثال: املادة الثامنة اأين 
ثانية  يطلب من �صابط احلالة املدنية يف حالة الزواج بامراأة 
اأن ياأمر بتبليغ الزوجة الأوىل بدل من ا�صتعمالتها اليومية 
والتي اأرى باأنها تع�صفية اأو اجتهادية من هذا اأو ذاك اإل اأن 
الأمر والقاعدة القانونية تن�ض على »التبليغ« اأي يبلغ الزوجة 
الأوىل، اإذن هذه امل�صاألة وا�صحة فما معنى التبليغ؟ معناه اأن 
رئي�ض البلدية اأو �صابط احلالة املدنية يبلغ الزوجة الأوىل باأن 
لتمكينها  ثانية  بامراأة  الزواج  اأعلن  قد  زوجها  فالن  ال�صيد 

من التطليق.
اأنه رغم بقاء  املحور الثاين - �صيدي الرئي�ض املحرتم - 
احلالة املدنية يف اجلمهورية اجلزائرية على حالها كما اأن�صئت 
اأو  كما ورثت من ال�صتعمار الفرن�صي وحت�صنت من خالل 
ت�صرفات وحكمة وحنكة وحب هذا الوطن، من طرف كل 
اإطارات اجلماعات املحلية، هذه احلكمة واحلنكة واملهنية مل 

تاأت عبثا اإمنا جاءت:
من  هم  املحلية  اجلماعات  اإطارات  اأغلب  لأن   )1
الذي  ال�صعيف  والعبد  لالإدارة  الوطنية  املدر�صة  خريجي 

هو اأمامكم اأحد خريجي تلك املدر�صة.
2( اأعوان التنفيذ ابتداء من امللحق الإداري اإىل العون 
التكوين  مراكز  من  متخرجني  كانوا  ما  زمن  يف  الراقن، 
الإدارية، وكانت يل فر�صة منح بع�ض التحولت عرب مركز 

التكوين الإداري الذي كنت اأنتمي اإليه.
وباعتبار  اأي�صا  ال�صروري  من  بات  الأ�صا�ض  هذا  وعلى 
مذكور  وهذا   - ينتمون  اأنهم  اإما  البلديات  موظفي  اأن كل 
يف تقرير جلنة ال�صوؤون القانونية، واأع�صاوؤها م�صكورون على 
ذلك، واأين كنا نلتم�ض يف اإجابة معايل الوزير اأن ي�صتحدث 
تغيريات كبرية يف هذا ال�صاأن، ن�صد بيده، اإل اأننا نقول باأن 
كل هوؤلء املوظفني - اإما هم تابعون لل�صبكة الجتماعية 
اأو اأنهم تابعون لت�صغيل ال�صباب اأو اأنهم تابعون للنظام الذي 

و�صعته الدولة منذ وقت م�صى، والأمر رقم 20-70...

ال�شيد الرئي�ص: اإخت�صر رجاء..

ال�شيد عبد القادر قا�شي: نعم �صيدي الرئي�ض، نعم �صيدي 
الرئي�ض، الأمر الذي ين�ض على اأن اأوىل الأولويات اأن يكون 
املوظف مر�صما وكذا تفوي�ض �صالحية الإم�صاء ل ميكن يف 
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اأي حال من الأحوال اأن يتولها موظف اآخر مر�صم.
لهوؤلء  ل بد  اإنه  اأقول   - الرئي�ض  �صيدي   - اأخت�صر 
املوظفني اليوم اأن يدجموا ويجب اأن ير�صكلوا، كل ح�صب 
وترتبط  �صنوي،  تكويني  برنامج  اإطار  الدرا�صي، يف  م�صتواه 
الرتقية من درجة اإىل اأخرى ارتباطا ع�صويا ووثيقا بالتكوين.
جواز  اأن  الإخوة  ذكر  فقد  ال�صفر،  جواز  يخ�ض  فيما 
اأهنئ  �صنوات،   10 اإىل  جتديده  اأجل  ميتد  اجلديد  ال�صفر 
الجتاه  هذا  يف  الدولة  �صيا�صة  مع  يتما�صى  هذا  اإن  واأقول 
على  تعمل  ولكي  احلكومة،  وكذا  م�صكور  الوزير  ومعايل 
هذا  البريوقراطية  حتارب  اأن  ل بد  املواطنني  حياة  ت�صهيل 
بكامله  علما  باعتبارها  البريوقراطية  ن�صميه  الذي  »الغول« 
اأنه  اإل  العلوم،  املكتبية ككل  العلوم، علم  فهي علم ككل 
التي  امل�صلحة  اأو  الدبلوما�صية  ال�صفر  جوازات  يخ�ض  فيما 
ذكرها الزمالء، اأعيد واأكرر واأقول: يف يوم ما كان فخامة رئي�ض 
با«  يا  راأ�صك  »اإرفع  يقول  خطاباته  خالل  من  اجلمهورية 
ونحن ن�صد بيده لكي نرفع راأ�صه ونرفع راأ�صنا نحن كذلك 
يف هذه اجلزائر ال�صاخمة، اإل اأنه ومن خالل بع�ض ت�صرفات 
امل�صوؤولني، �صواء املركزيني اأو املحليني جتعلنا ن�صك يف هذا 
القول »اإرفع راأ�صك يا با« على امل�صتوى املحلي، هل يعقل  
يرى  اأن   - الرئي�ض  ال�صيد   - يقبل  وهل   - الوزير  معايل   -
ع�صو جمل�ض الأمة مبطار باري�ض ينزع منه حزامه؟ فهل هذا 
اأن  بالرغم من  بعثة  اإطار  واأمر مو�صوعي، نذهب يف  مقبول 
رئي�ض كتلتي حرمني من مثل هذه اخلرجات، لكن كانت 
يل فر�صة وقمت بزيارة عائلية منذ �صهرين اإىل مدينة  ليون 
ت�صرفت  بل  بنف�صي  اأعّرف  مل  واأنا  �صاهدت  لقد  بفرن�صا، 
عندما  �صيحدث  مبا  علم  على  لأنني  عادي  مواطن  كاأي 
مل�صايقة:  تعر�صت  اأنني  لحظته  ما  ولكن  بنف�صي،  اأعّرف 
اإذن  اإلخ،  اإنزع احلذاء وانزع ..  اإنزع ال�صروال،  اإنزع احلزام، 
ماذا كان لو قدمت نف�صي وطلب مني ذلك؟! فاإما ان اأُقتل 
اإنه مطلوب من حكومتنا اأن  اإنه لأمر غري مقبول،  اأَقتل،  اأو 
ترجع لنا هذا الكم القليل من امل�صداقية، بالرغم من اأنه مل 
يتبق يل اإل �صنتان واأرجع اإىل وليتي واحلمد للـه، اإنها نعمة 
من نعم اللـه، لكنها اجلزائر هي التي يف ال�صورة، فاإن �صافرنا 
التون�صيني يفر�ض لهم  اأو  املغاربة  اأو  املوريطانيني  اإخواننا  مع 

الب�صاط الأحمر، بينما نحن اجلزائريني منر كامل�صاكني.
بداأت  لأنني   - الرئي�ض  �صيدي   - القدر  بهذا  اأكتفي 

اأتع�صب و�صكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد القادر قا�صي؛ والكلمة 
الآن لل�صيد حممد بن طبة.

الرحيم  الرحمـن  اللـه  ب�صم  طبة:  بن  حممد  ال�شيد 
وال�صالة وال�صالم على النبي الكرمي.

�صيدي رئي�ض جمل�ض الأمة الفا�صل،
معايل وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية،

معايل وزير العالقات مع الربملان،
زميالتي، زمالئي الأفا�صل،

اأ�صرة الإعالم،
احل�صور الكرام.

دقات قلب املرء قائلة له    اإن احلياة دقائق وثواين
واحدة  دقيقة  اأقتطع  اأن   - الرئي�ض  �صيدي   - اإ�صمح يل 
لأقول اإن لنا يف غرداية رحما حق علينا اأن ن�صلها ون�صونها 
اإن  اأذى �صغريا،  كان  ولو  ي�صيبها  ملا  ونحزن  لفرحها  ونفرح 
من  احلبيب  الوطن  من  الربوع  هذه  يف  املوقدة  الفتنة  نار 
طرف ملعونني، واجب علينااأن نهب جميعا لإطفائها بكل 
اأن  ميكن  ما  واأقل  الإميان،  باأ�صعف  نكتفي  ول  ن�صتطيع  ما 
يفعله اأ�صعفنا اأن يرفع اأكفه اإىل اللـه، داعيا لهذا الربع الأمن 
باملغفرة  منهم  مات  من  يتغمد  واأن  وال�صتقرار،  والآمان 
والرحمة واأن يجرب م�صابهم ويخلفهم اللـه يف هذه امل�صيبة 

خريا.
اأرجع للمو�صوع، تلقينا بارتياح كبري م�صروع هذا القانون 
الذي اأزال كثريا من الثقل عن كاهل املواطن، الذي تنازل 
اإن  جمة،  متاعب  من  ي�صادفه  ملا  الوثيقة،  هذه  عن  اأحيانا 
اجلهة  اإىل  دفعها  اإىل  الو�صول  يف  اأو  الوثائق،  ا�صتخراج  يف 
لهذا  عليها.  للح�صول  الطويل  النتظار  يف  واأخريا  املعنية، 
ل ي�صعنا اإل اأن ن�صكر كل الذين �صاهموا يف هذا الإ�صالح 
املح�صو�ض، فكرة وتدبريا واإعدادا، وعلى راأ�صهم  معايل وزير 
الداخلية واجلماعات املحلية والطاقم النا�صط معه، وال�صكر 
�صهرت  التي  املوقرة  اللجنة  اأع�صاء  كل  اإىل  اأي�صا  مو�صول 

على اإثرائه.
�صيدي الرئي�ض،

معايل الوزير،
زميالتي، زمالئي،

بداية، اأ�صري اإىل �صهو وقع يف الوثيقة، يخ�ض املادة )02( 
ال�صند  �صفر، عند ذكر  اإىل كلمة  التعريف  »الـ«  اإ�صافة  وهو 
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»الـ«  حذف  وال�صحيح  امل�صلحة«  »ال�صفر  جواز  الثالث: 
العا�صرة  املادة  يف  املالحظة  ونف�ض  امل�صلحة«  »�صفر  فت�صبح 
»يتم الإتالف كل جواز ال�صفر« وال�صحيح »يتم اإتالف كل 

جواز �صفر« دون »الـ« التعريف.
�صيدي الرئي�ض،

جواز  �صالحية  متديد  لي�ض  القانون  هذا  يف  ما  اأجمل 
10 �صنوات، واإن كان هذا يف حد ذاته جميال،  اإىل  ال�صفر 
املواطن  نف�صية  يف  القانون  هذا  يرتكه  ما  هو  الأجمل  واإمنا 
من اإح�صا�ض بالأمن والأمان، كون املواطن بريئا بعيدا عن 
التي  القبلية  التحقيقات  تلك  التي كانت تكر�صها  ال�صبهة 

ت�صعر املواطن دائما باأنه متهم ويحتاج اإىل اإثبات براءته.
�صيدي الرئي�ض،

اأنواع من �صندات ال�صفر:  اإن الوثيقة حتدثت عن ثالثة 
اأولها جواز ال�صفر العادي وهو للجميع؛ مبا يف ذلك اأع�صاء 

الغرفتني، ممثلي ال�صعب والدولة يف اآن واحد.
�صيدي الرئي�ض،

اجلزائرية؟  للدولة  متثيال  اخلارجية  البعثات  األي�صت 
الغرفتني  رئا�صة  عن  نائبا  فيها  الوفد  رئي�ض  اأولي�ض 
ليقف يف  العايل  التمثيل  بهذا  يزج  اأن  اأيعقل  كلتيهما؟ 
مواطن ميكن اأن ي�صت�صغر فيها، بل يهان فيها اأحيانا؟ جل 
من  جترعوا  اخلارجي  التمثيل  فر�صة  لهم  اأتيحت  الذين 
األوانا من ال�صيم انحب�ض غ�صة يف حلوقهم  هذه املواقف 
وت�صّعد مرة هما وغما اإىل عقولهم لهم وت�صّرب مرة مرارة 

ح�صرة اإىل قلوبهم.
�صيدي الرئي�ض،

اإن  نقول  اأن  نريد  الأمر  هذا  مراجعة  نلتم�ض  ونحن  اإننا 
الربملاين وهو يت�صوق اإىل هذا الإجراء، ل يريد اأن يرتفع، بل 

يريد اأن يرتفع ليكون يف م�صتوى التمثيل املنوط به.
�صيدي الرئي�ض،

اإن اجلزائر وهي من هي، حني يتكلم عنها املتكلم ينظر 
اإىل القمة لأنها ل تر�صى اإل واأن تكون ثمة، وكذلك ي�صار 
اأنف�صنا  اإليها بالبنان وترفع لها الهامات، األ ي�صرنا ويحز يف 
اأن متر الوفود مرور الكرام، تلك الوفود التي ترى فينا التاريخ 
املجيد واحلا�صر ال�صاعد وامل�صتقبل الواعد، متر وت�صرب املاء 
تتلفت  ثم  ترتى  الوفود  مت�صي  وطينا؟  كدرا  ون�صربه  �صفوا 
اأحزمتهم  نزعت  قد  قدوة،  كذلك  وهم  حت�صبهم  من  لرتى 
ونعالهم، ي�صعون روؤو�صهم ويختبئون ا�صتحياء حتى ل يراهم 

اأحد؟!
�صيدي الرئي�ض،

معذرة ل نريد بهذا مغامن كثرية نحوزها، ولكن عّز علينا 
األ منكن من اأن نكون يف م�صتوى هذا الوطن الكبري والعزيز 

وهذه القيادة الرا�صدة وهذا ال�صعب الأبّي.
�صيدي الرئي�ض،

اإن اجلزائر ت�صتحق اخلري كل اخلري والعزة كل العز ول �صك 
اأن عز الربملاين من عزها، وكيف ل وهي التي مالأت الدنيا 

و�صغلت النا�ض.
�صيدي الرئي�ض،

اأختم مقولتي بثالثة اأبيات:
اأوقفت ركب الزمان طويال  اأ�صائله عن ثمود وعاد

وعن ق�صة مـجد من عــهد نوح    وهـل اإرم هي ذات العماد
فاأق�صم هذا الــزمان يـقـيـناً   وقال اجلزائر دون عـــناد 

�صكرا على ح�صن الإ�صغاء، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل 
وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد بن طبة؛ والكلمة 
الآن لل�صيد �صليمان كرومي.

ال�شيد �شليمان كرومي: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ ب�صم اهلل 
الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

�صيدي رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير  الدولة،  وزير  �صيدي 

والوفد املرافق له،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة،

اأ�صرة الإعالم،
اأيها احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم.
اأ�صكر ال�صادة اأع�صاء جلنة ال�صوؤون القانونية  يف البداية، 
والإدارية وحقوق الإن�صان، على العمل املنجز واملقدم لنا، 
اأتقدم بجزيل ال�صكر والعرتاف لل�صيد معايل  اأود اأن  كما 
ومن خالله  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير  الدولة  وزير 
القانون  م�صروع  اإعداد  يف  ي�صاهم  من  وكل  معاونيه  كل 

املتعلق ب�صندات ووثائق ال�صفر.
�صيدي الرئي�ض،

�صيدي الوزير،
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الإ�صالحات  تلك  وا�صتح�صنوا  املواطنون  ا�صتب�صر  لقد 
التي جاءت بها احلكومة يف الأ�صهر القليلة املا�صية، والتي 
اأنهكت  التي  الوثائق  جتاه حزمة  املواطن  عناء  من  خففت 
عليها،  واحل�صول  ال�صالحية  حمدودية  يف  واملتمثلة  كاهله 
اأ�صف اإىل ذلك عناء التنقل من اأجل احل�صول على �صهادة 

امليالد مثال.
�صيدي الرئي�ض،

�صيدي الوزير،
املزيد من  اإىل  نطمح  فاإننا  اجلهود،  نبارُك كل هذه  واإذ  
اأن يكون لكل مواطن جزائري رقم خا�ض به ولكل مواطن 
بطاقة تعريف وطنية بيومرتية مدتها غري حمددة، بالإ�صافة 
اإىل �صهادة ميالد ذات �صالحية ل تقل عن ع�صر �صنوات 
)10( وكذلك اإزالة امل�صادقة عن معظم الوثائق الر�صمية، 

حتى نحرر املواطن نهائيا من �صبح الوثائق.
�صيدي الرئي�ض،

�صيدي الوزير،
من  ا�صتفادة  الأقل  املواطن  هو  اجلزائري  املواطن  اإن 
منحة ال�صفر يف املنطقة اإن مل نقل يف العامل، املقدرة بـ 130 
تكفي  ول  لها  معنى  ل  اأعتربها  احلقيقة  ويف  �صنويا؛  يورو 
�صاحبها حتى بق�صاء ليلة واحدة يف اأي فندق ويف اأي دولة 
من الدول، وهذا على غرار دول اجلوار، حتى ل نقول دول 

العامل.
وكذلك ورغم كل هذه الت�صهيالت تبقى دائما تذكرة 

اخلطوط اجلوية اجلزائرية من اأغلى التذاكر يف العامل.
التي  ال�صفر  احل�صول على جواز  مدة  اإىل ذلك،  �صف 
تزيد عن 45 يوما، يف اأح�صن الأحوال، وهذا راجع اإىل عدة 

اأ�صباب منها:
- التحقيق البعدي،

جواز  با�صتخراج  خا�ض  وطني  واحد  مركز  وجود   -
ال�صفر بالعا�صمة.

ولهذا نقرتح ـ ال�صيد الوزير ـ باأن يلغى التحقيق وتفتح 
مراكز جديدة يف كل املناطق، خا�صة باجلنوب الغربي.

الكثري،  فيه  ي�صاطرين  ان�صغال  ـ  الرئي�ض  ال�صيد  ـ  يبقى 
يخ�ض  دبلوما�صي،  اأي  خا�ض،  �صفر  بجواز  املتعلق  ذلك 
النواب كغريهم من نواب العامل، حتى يكون رمزا لوظيفتهم، 
وحتى ت�صهل عليهم كثري من املعوقات )ويف احلقيقة اأن كل 

التف�صريات قد اأ�صار اإليها زمالئي بكل و�صوح(.

القانون  هذا  اأن  اإىل  ن�صري  اأن  ميكن  القول،  وخال�صة 
اإدارية ذات  ال�صتفادة من خدمات  للمواطن من  �صي�صمح 
نوعية رفيعة والق�صاء على البريوقراطية، مربزا اأهمية ت�صهيل 
البيوميرتية، حتى  ال�صفر  على جوازات  احل�صول  اإجراءات 
يت�صنى لكل مواطن ال�صتفادة من ال�صفر دون تعب اأو اإكراه.
اأوا�صر  دعم  يف  جديدة  لبنة  مبثابة  القانون  هذا  يعترب 
ظاهرة  ل�صيما  امل�صاكل،  خمتلف  ومعاجلة  الدميقراطية 
البريوقراطية وتكري�ض الإ�صالحات الإدارية خدمة للمواطن.

�صكرا على كرم الإ�صغاء.

بودي  كرومي؛  �صليمان  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
عربوا  اأنهم  اأقول  ول  رغبة  عن  عربوا  الذين  الإخوان  من 
عن طلب، اأن اأقول اإننا يف اإطار مناق�صة قانون خا�ض بجواز 
ال�صفر لكافة املواطنني، اأما وقد ا�صتمعنا لرغبة اأو طلب قدمه 
ل�صاحبها  الر�صالة  ُبلغت  لقد  هذا،  فيكفينا  الإخوة  بع�ض 

و�صوف يرد عليها يف وقتها.
الكلمة الآن لل�صيد عبا�ض بوعمامة.

ال�شيد عبا�ص بوعمامة: �صكرا �صيدي الرئي�ض.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير  الدولة،  وزير  معايل 
املوقر،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان املحرتم،
ال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر،

اأ�صرة الإعالم،
ال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل.
يف البداية ن�صكر ال�صيد وزير الدولة، وزير الداخلية على 
تقدمي ن�ض القانون املتعلق ب�صندات ووثائق ال�صفر، وال�صكر 
املجهودات  على  واأع�صائها  اللجنة  رئي�ض  لل�صيد  مو�صول 

املبذولة، كما نزكي كل ما جاء يف ن�ض هذا القانون.
اأجل  من  الدولة  تتخذها  التي  الإجراءات  كافة  اإن 
حت�صني ورفع الغنب عن املواطن والق�صاء على البريوقراطية 
اليوم من  الأحيان، هي  املواطن يف كثري من  اأتعبت  التي 
خالل هذا القانون، اإذ نرى اأن ال�صيا�صة املتخذة من طرف 
مازال  الذي  املواطن  تطلعات  تراعي  اأ�صبحت  احلكومة 

يطمح يف املزيد.
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�صيدي الوزير،
اإننا ن�صكركم جزيل ال�صكر يف تقلي�ض الوثائق املطلوبة يف 
امللفات الإدارية، اإن هذه اخلطوة ال�صجاعة من طرفكم لقيت 
ا�صتح�صانا كبريا من طرف كافة �صرائح املجتمع وهذا لي�ض 

باجلديد عليكم.
�صيدي الرئي�ض،

معايل الوزير،
احل�صا�صة،  النقاط  بع�ض  على  ترتكز  هذه  مداخلتي  اإن 
واجبنا  من  اأنه  فيه  نرى  الذي  الراهن  الو�صع  يف  خا�صة 

تو�صيح بع�ض الأمور وطرح بع�ض الن�صغالت.
الذي  الوطني  التعريف  رقم  اإجناز  الإ�صراع يف  لبد من 
يف  التزوير  على  للق�صاء  �صروري  من  اأكرث  اأ�صبح  اأنه  نرى 

�صهادة امليالد.
كما نرى اأنه حان الوقت لتغيري بطاقة التعريف الوطنية 
نالحظ  كما  عديدة،  دول  مع  باملقارنة  الزمن  جتاوزها  التي 
حت�صنا ولكنه ل يرقى اإىل املبتغى املطلوب بالن�صبة للبطاقات 
الرمادية فيما بني الوليات يف ق�صية التاأكيد التي تتم بني 

�صتة اأ�صهر و�صنة.
اأما بالن�صبة للجنوب فيما يخ�ض ال�صيارات رباعية الدفع، 
اإل برتخي�ض  ال�صيارات  البيع من طرف وكالء  فاإنه ل يتم 
اإعادة النظر يف  اأنه من ال�صروري  من وزارة الداخلية، نرى 
هذا الإجراء، كما ن�صتح�صن الطريقة التي متت من طرفكم 
بالن�صبة ملناطق اأق�صى اجلنوب، واخلا�صة باملولودين باخلارج 
كل  من  مبعوث  بتكليف  الداخلية،  وزارة  اعتمدتها  التي 
هذه الوليات اإىل العا�صمة، ل�صتخراج الوثائق و�صهادات 
امليالد بالن�صبة للمولودين باخلارج من طرف م�صلحة احلالة 

املدنية لوزارة اخلارجية.
�صيدي الرئي�ض،

معايل الوزير،
ال�صادة الزمالء،

املو�صوع  اأما  ح�صا�ض:  ملو�صوع  لأتطرق  اأ�صت�صمحكم 
الأ�صقاء  اإخواننا  بني  احلا�صل  للخالف  بالن�صبة  احل�صا�ض 
يف ولية غرداية، فرنى اأنه يكمن يف جلو�ض جميع اإخواننا 

واأعيان هذه الولية.
اأدعو كل اإخواننا املخل�صني والغيورين على  من هذا املنرب 
هذا الوطن يف غرداية، من اأجل تفويت الفر�صة على الأعداء 
اأكرث  واعني  يكونوا  اأن  يجب  كما  الوطن،  هذا  وخارج  داخل 

من اأي وقت م�صى مما يحاك �صد اجلزائر، با�صتخدامهم كورقة 
مبفردات خمتلفة طائفية ومذهبية، ومن اأجل اإعادة اإحياء م�صروع 
غربي �صهيوين قدمي يف ثوب جديد، يف اإطار برنامج ما ي�صمى 
الفر�صة  اإعطاء  عدم  اإخواننا  من  نطلب  ولهذا  العربي،  بالربيع 

لو�صائل الإعالم اخلارجية لت�صخيم هذا اخلالف بينهم.
اأما بالن�صبة لو�صائل الإعالم الوطنية، نرجو عدم انتهاج 
وامليزابي،  والعربي  واملالكي  كالإبا�صي  امل�صطلحات  بع�ض 
الواحد،  الوطن  اأبناء  بني  التفريق  عدم  اأجل  من  وهذا 
امل�صطلحات،  هذه  توظيف  نرف�ض  اجلنوب  يف  نحن  لأننا 
الوطن،   هذا  من  لأننا جزء  واجلهوية  والأقلية  كاخل�صو�صية 
نقول  فاإننا  الن�صغالت،  بع�ض  لدينا  كانت  اإذا  ولكن 
ن�صتخدم  اأننا  يعني  ل  وهذا  اجلنوب،  مناطق  خ�صو�صية 
هذه امل�صطلحات على اأ�صا�ض جهوي، واإمنا نق�صد بهذا بعد 
امل�صافات وظروف العي�ض و�صعوبة املناخ، لأننا كلنا جزائريون 
ونفتخر بهذا الوطن ولو اأننا نختلف يف بع�ض التقاليد النابعة 

من ثقافتنا وتراثنا اجلزائري.
كما اأننا نرجو من �صكان غرداية عدم زج ال�صرطة وامل�صالح 
الأمنية يف هذا اخلالف الواقع بني اإخواننا، لأن اأعوان هذا 
اجلهاز ما هم اإل من خرية  اأبناء هذا الوطن، والوظيفة التي 
هم فيها حتتم عليهم هذه املهمة، كما نرجو من املديرية العامة 
لالأمن الوطني، وعلى راأ�صها ال�صيد وزير الداخلية وال�صيد 
لبع�ض  ال�صماع  عدم  الوطني،  لالأمن  العام  املدير  اللواء 
املوؤ�ص�صة  هذه  من  باأفراد  ت�صحي  اأن  تريد  التي  الأ�صوات 
وهذا  الأحداث،  هذه  يف  جيدا  التحقيق  بعد  اإل  الأمنية، 
من اأجل اإعطاء كل ذي حق حقه ومتابعة كل املت�صببني يف 
هذه الأحداث؛ ويجب على الدولة ال�صرب بيد من حديد 

كل النتهازيني املت�صببني يف هذه الأحداث.
وكجزائري فخور بانتمائي لهذا الوطن وممثال عن اأق�صى 
املخل�صني  كل  مع  و�صنت�صدى  واقفون  اأننا  اأوؤكد  اجلنوب، 
وال�صكينة  الأمن  ا�صتتباب  على  ال�صاهرة  الأمن  واأجهزة 
على حماية  ال�صاهرة  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ض  قوات  وكذا 
احلدود، بالدفاع عن كل �صرب من تراب هذا الوطن وتفويت 
الفر�صة على كل من يحاول امل�صا�ض با�صتقرار هذا الوطن.

�صكرا على كرم الإ�صغاء وال�صالم عليكم.

الكلمة  بوعمامة؛  عبا�ض  لل�صيد  �صكر  الرئي�ص:  ال�شيد 
الآن لل�صيد حممد خثري.



19

الدورة  اخلريفية 2013         جمل�ص الأمة                      العدد: 14

املوافق 28 جانفي 2014 الثالثاء 26 ربيع الأول 1435           

الرحيم  الرحمن  اللـه  ب�صم  خثري:  حممد  ال�شيد 
وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير  الدولة،  وزير  ال�صيد 

املحرتم والوفد املرافق له،
ال�صيد وزير العالقات مع الربملان املحرتم،

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

ال�صادة احل�صور،
ال�صالم عليكم.

لقد جاء هذا القانون املتعلق ب�صندات ووثائق ال�صفر، كما 
ورد يف عر�ض الأ�صباب، ليتما�صى والتطور امل�صجل يف هذا 
املدين  للطريان  العاملية  املنظمة  لتو�صيات  وتنفيذا  امليدان، 
بهذا  ن�صيد  اأن  لبد  وهنا  البيومرتي،  ال�صفر  بجواز  بالعمل 
مدة �صالحية  التي حتدد  الثامنة  املادة  الإجراء، خا�صة يف 
�صنوات  اخلم�ض  بدل   )10( �صنوات  بع�صر  ال�صفر  جواز 

)05( املعمول بها يف القانون القدمي.
�صيدي الرئي�ض،

هذا الإجراء الذي �صيخفف من معاناة املواطن، خا�صة 
للمرة الأوىل،  ا�صتخراجه  اأو  بتجديد اجلواز  الأمر  تعلق  اإذا 
مع الذكر اأن احل�صول على جواز ال�صفر كان حلما للمواطن 
الدولة  تاأ�صريات  على  احل�صول  من  واأ�صعب  اجلزائري 

الأجنبية وحتى ال�صفر يف حد ذاته.
املجال،  هذا  يف  الإ�صالحات  دائرة  تتو�صع  اأن  ناأمل 
لت�صمل وثائق اأخرى ل تقل اأهمية عن جواز ال�صفر، كبطاقة 
لتوديع  اأخرى،  ووثائق  الرمادية  والبطاقة  الوطنية  التعريف 
حقا  الوثيقة  وت�صبح  الأبد،  اإىل  اململ  والنتظار  الطوابري 
�صريبة  اأو  حم�صوبية  اأو  و�صاطة  املواطن  يحتاج  ل  م�صروعا 

�صوداء.
ال�صيد الرئي�ض،

الداخلية،  وزير  الدولة،  وزير  معايل  تواجد  اأ�صتغل 
واجلماعات املحلية، لعله يتدخل لإنقاذ مواطنني يعانون منذ 
�صنة كاملة من م�صكل اإداري، ميكن حّله اإذا توفرت الإرادة 
والإح�صا�ض مبعاناة الآخرين، حيثـ  �صيدي الرئي�ضـ  وببلدية 
عمي مو�صى بولية غليزان التي كنت اأنا العبد ال�صعيف، 
رئي�ض جمل�صها ال�صعبي البلدي اإىل غاية 09 جانفي 2013، 
اإثر التجديد الن�صفي،  اأع�صاء جمل�ض الأمة  تاريخ تن�صيب 

ومل يتم تن�صيب رئي�ض البلدية اجلديد اإل بتاريخ 22 جانفي 
الفراغ الذي دام ثالثة ع�صر يوما، يعاين  اأمام هذا   ،2013
مواطنو بلدية عمي مو�صى، ولية غليزان اإىل غاية عر�ض هذا 
ا�صتخراج بع�ض وثائق  اإنهم ل ي�صتطيعون  التدخل، حيث 
احلالة املدنية )عقود امليالد ـ الوفاة ـ الزواج ... اإلخ(، كون 
هذه الفرتة غري مم�صاة يف ال�صجالت، لأن الو�صاية مل تفو�ض 
�صوؤون  لت�صيري  البلدي  ال�صعبي  املجل�ض  اأو ع�صوا من  عونا 
اإل  املعنية،  املديرية  اإىل  العديدة  املرا�صالت  ورغم  البلدية، 

اأنها عجزت عن اإيجاد فتوى قانونية لهذا الفراغ.
نرجو ـ معايل الوزير ـ الإ�صراع لرفع هذا الغنب واملعاناة 
ومتكني هوؤلء املواطنني من ا�صتخراج وثائقهم، واأنا على ثقة 

تامة اأنكم �صتولون هذه الق�صية كل الهتمام.
�صكرا �صيدي الرئي�ض، و�صكرا للجميع على كرم الإ�صغاء.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد خثري؛ الكلمة الآن 
لل�صيد حممد زوبريي.

لن  اأنا  الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  زوبريي:  ال�شيد حممد 
اأطيل، فجل الإخوة تدخلوا ب�صاأن هذا املو�صوع، بعد ب�صم 

اللـه الرحمن الرحيم؛
�صيدي رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية،
ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي،
اأ�صرة الإعالم،

احل�صور الكرام،
�صالم اللـه عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

تعليمات  اإجباريا  نطبق  نحن  ها  الطويل،  النتظار  بعد 
يفتح  الذي  ال�صيء  وهو   )OACI( العاملية  اجلوية  الوكالت 
احلديثة  التكنولوجيا  هذه  البريوقراطية،  دميقراطية  باب  لنا 
التي كانت مطلب اخت�صا�صيني يف الإعالم الآيل منذ �صنة 
اجلزائر يف  ولية  واإىل  الوزارة  اإىل  ن�صخة  قدموا  وقد   1999

عام 2002.
�صيدي الرئي�ض،

�صيدي الوزير،
هو  هذا  كان  فاإذا  اأكرث؟  اأو  مرتني  يولد  مولود  من  هل 
احلال، فنطلب منه �صهادة امليالد كلما يقت�صي احلال وكذلك 
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بالن�صبة للوفاة، هل منوت اأكرث من مرة حتى نطلب �صهادة 
الوفاة اأكرث من مرة؟ لهذاـ  �صيدي الوزير املحرتمـ  فاإن بطاقة 
لأنه  الوثائق،  لهذه  بالنظر  الأولويات  اأولوية  هي  التعريف 
لي�ض كل اجلزائريني ي�صافرون ولي�ض كل اجلزائريني ميلكون 

�صيارة.
واأ�صليا  �صخ�صيا  رقما  حتمل  املرقمة  التعريف  بطاقة 
وا�صرتاتيجيا ي�صتخدم لالإح�صائيات، فيه نوع الأ�صخا�ض يف 
ميزانية  لنا  وي�صهل  اجلن�ض  البطالة،  كالعلم،  البلديات  كل 
الذي  ال�صخ�ض  احتياجاتها؛ من هو هذا  البلديات ومدى 
الرقم  اأن  اإل  اجلزائري؟  القطر  م�صتوى  على  معروفا  ي�صبح 
الرقم  �صاحب  ال�صخ�ض  عن  املعلومات  كل  على  يحتوي 
-  �صيدي معايل الوزير - اإن الربط بني الوليات هو موجود، 
واملوا�صالت  الربيد  عرب  موجود  فهو  موجودا  يكن  واإن مل 

املزود بهذه التكنولوجيا.
اإلكرتونية،  بنقاط  تكون  اأن  فالبد  ال�صياقة،  رخ�صة  اأما 
فالبد  الآن،  نراه  الذي  الأمن  رجال  بع�ض  لتع�صف  تفاديا 
اأن تكون فيها بع�ض النقاط، لت�صهيل عملية نزع النقاط من 

رخ�صة ال�صياقة واإرجاعها اإلكرتونية.
�صيدي الوزير،

اأخريا، نرى باأن ملف جواز ال�صفر وملف بطاقة التعريف وملف 
رخ�صة ال�صياقة لها نف�ض الوثائق، فهل نبقي على ثالثة اأر�صيفات 
حتمل نف�ض الوثائق؟ كان من الأجدر اأن نحتفظ باأر�صيف واحد 
وبالتايل  واحد،  ملف  يف  ال�صخ�صية  املعلومات  جميع  ي�صمل 
يتقل�ض عدد الوثائق ـ كما تكلمت اأنت �صيدي الوزير، بارك اهلل 

فيك ـ اإىل اأق�صى درجة، و�صكرا على ح�صن الإ�صغاء.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد زوبريي؛ والكلمة 
الآن لل�صيد عبد املجيد منيب.

ال�شيد عبد املجيد منيب: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ ب�صم 
اهلل الرحمن الرحيم.

�صيدي الرئي�ض املحرتم،
معايل وزير الداخلية واجلماعات املحلية،

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

اأ�صرة الإعالم،
احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اللـه.
�صيدي الرئي�ض املحرتم،

خالل  من  اللجنة  على  هذا  تدخلي  خالل  من  اأثني 
حيث  حتيينه،  ال�صروري  من  بات  الذي  القانون  م�صروع 
اإنه منذ مدة طويلة مل يعرف اأي تعديل، ومتا�صيا مع التطور 
كم  وتعديل  مراجعة  علينا  لزاما  كان  للمجتمع،  املت�صارع 
احلكومة  قرارات  اأثمن  كما  القانونية،  املنظومة  من  هائل 
من  والتخفي�ض  الإدارة  بع�صرنة  التعجيل  يف  �صبت  التي 

الإجراءات والوثائق يف اإطار حماربة البريوقراطية.
�صيدي الرئي�ض،

اليوم اأمامنا ن�ض امل�صروع املتعلق ب�صندات ووثائق ال�صفر، 
وبعد ت�صفحه جند اأنه جاء لتكري�ض م�صار التخفي�ض من هذه 
الإجراءات والوثائق املطلوبة والتي �صتخفف دون �صك من 
عناء املواطنني، اإل اأنني اأ�صجل بع�ض املالحظات، ل�صيما 
فيما يتعلق مبا جاء يف املادة العا�صرة منه والتي ن�صت على 
اإعداده ومل ي�صحب  اإتالف كل جواز �صفر مت  مايلي: »يتم 
هذه  اأن  اأرى  فاإنني  اأ�صهر...«   6 اأجل  �صاحبة يف  قبل  من 

املدة غري كافية واأن ميدد ملدة �صنة كاملة.
حيث اإن بع�ض طالبي جتديد جوازات ال�صفر يقعون حتت 
طائلة القوة القاهرة، مثل املر�ض الذي يالزمهم بامل�صت�صفيات 
وبالتايل تفوق هذه املدة، اأو نتيجة اأ�صباب قاهرة حتول دون 
تاريخ الإعداد بعد �صمان  �صحب جوازات �صفرهم، ويعتد 

و�صوله اإىل �صاحبه بالإ�صعار املو�صي عليه.
�صيدي الرئي�ض،

اأي�صا وفيما جاء يف ن�ض املادة احلادية ع�صرة، فهي حتتاج 
اإىل ن�ض تنظيمي وذلك بتحديد اآجال ت�صليم رخ�صة املرور 
للمواطنني املقيمني اأو املوجودين باخلارج، اإذ جتد يف بع�ض  
جوازات  فقدوا  ممن  باخلارج،  العالقني  املواطنني  الأحيان 
على  ح�صولهم  اأجل  من  طويلة،  ملدة  وينتظرون  �صفرهم، 
تكاليف  اإنفاق  اإىل  بهم  يوؤدي  الذي  الأمر  الرخ�صة،  هذه 
مما  قدرتهم،  الأحيان  بع�ض  يف  تفوق  اإ�صافية  وم�صاريف 
يوؤدي بهم اإىل بع�ض النحرافات والنزلقات التي ل يحمد 

عقباها، خا�صة منهم ال�صباب.
اإطار تخفيف الإجراءات، بات من ال�صروري متكني  يف 
مواطنني من اخلارج من هذه الرخ�صة يف اأح�صن الآجال، 
مبا�صرة  وذلك  الوطن،  اأر�ض  اإىل  العودة  من  متكنهم  حتى 
بعد اتخاذ الإجراءات املن�صو�ض عليها يف املادة )16( من 
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هذا القانون.
وهنا ـ �صيدي الرئي�ض ـ اأثمن جمهودات احلكومة يف تقدمي 
هذا امل�صروع الذي جاء يف وقته املنا�صب لي�صِمن حق املواطن 
بتح�صني اخلدمة العمومية وتقلي�ض بع�ض الوثائق واإلغاء خا�صة، 
البريوقراطية  على  والق�صاء  الأمنية  التحقيقات  خا�صة،  اأقول 
حيث بات املواطن اليوم ي�صتطيع احل�صول على بع�ض الوثائق 

يف يومها، كما �صرح بذلك ال�صيد الوزير يف عدة منا�صبات.
ومناق�صة  لإثراء  �صهروا  الذين  اأ�صكر جميع  الأخري،  يف 
هذا امل�صروع، كما اأ�صكر اأي�صا اأع�صاء جلنة ال�صوؤون القانونية 
امل�صروع،  لهذا  التمهيدي  للتقرير  وتقدميهم  على حت�صريهم 

و�صكرا على ح�صن الإ�صغاء وال�صالم عليكم.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد املجيد منيب؛ الكلمة 
الآن لل�صيد عمار مالح.

الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�صم  بعد  مالح:  عمار  ال�شيد 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صادة الوزراء املحرتمون،

اأخواتي ، اإخواين اأع�صاء جمل�ض الأمة،
اأ�صرة الإعالم.

معايل وزير الدولة، ووزير الداخلية واجلماعات املحلية،
وهذا يف   )12( باملادة  واخلا�ض  فقط  واحد  �صوؤال  لدي 

تدخلي املوجز.
م�صكورة  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة  اإن  اأول، 
يف بعث هذا القانون اخلا�ض ب�صندات ووثائق ال�صفر، طبقا 
الدولية  التفاقية  مع  متا�صيا  وكذلك  الد�صتور  لأحكام 
للطريان املدين، لأنه بعد �صهر نوفمرب 2015، �صيكون اإلزاميا 

التنقل بوا�صطة جواز ال�صفر البيومرتي.
فوزارة الداخلية م�صكورة اأي�صا يف تخفيف عدد الوثائق 
اخلا�صة باحلالة املدنية، واملالحظ هنا اأن اأخطاء كبرية يف هذه 
الوثائق ولبد من اإزالتها، �صواء ما كتب باللغة الوطنية 

اأو باللغة الأجنبية.
وجتديد  ت�صليم  وكيفيات  �صروط  يحدد  القانون  هذا 

�صندات ووثائق ال�صفر وكذلك الأحكام اجلزائية.
جاء هذا القانون يف وقته، بعد اآخر قانون �صدر يف �صنة 

اأي حت�صني ول تعديل. ودون   1977

نف�ض  فردي وهو يف  �صفر  �صند  ال�صفر هو  اإن جواز  نعم، 
الوقت هوية وجن�صية لل�صخ�ض احلامل لهذا اجلواز.

�صوؤايل خا�ض باملادة )12( التي تن�ض على ما يلي:
ال�صلطات  قبل  من  الدبلوما�صي  ال�صفر  جواز  »ُي�صلم 

املخت�صة لوزارة ال�صوؤون اخلارجية«.
من هذه ال�صلطات املخت�صة؟

من هم املعنيون بجواز ال�صفر هذا؟
متى ي�صحب منهم؟

لدي جواز �صفر مثال مدة �صالحيته 5 �صنوات، كيف لنا 
اأن نعمل لكي متدد هذه املدة اإىل 10 �صنوات؟

اإنه موجود اأمامي جواز �صفر بيومرتي ومدته 5 �صنوات، 
امل�صكل لكي ت�صبح  الق�صية وهذا  اأن نحل هذه  لنا  كيف 

مدته 10 �صنوات؟
القانونية  ال�صلطة  الداخلية  لوزارة  اآخر، هل  �صوؤال  لدي 
على  ال�صتعمار  اأطلقها  التي  امل�صينة،  الألقاب  هذه  لإزالة 

�صعبنا اأثناء الحتالل؟
�صكرا وال�صالم عليكم ورحمة اهلل.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عمار مالح؛ الكلمة الآن 
لل�صيد ح�صني �صعيدي.

ب�صم  الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  �شعيدي:  ح�شني  ال�شيد 
اهلل واحلمد هلل وال�صالة وال�صالم على ر�صول اللـه.

�صيدي الرئي�ض،
معايل وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية،

اأخواتي، اإخواين اأع�صاء جمل�ض الأمة،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليك ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.
العمومية  اخلدمة  بتح�صني  اجلارية  الإجراءات  اإن 
على  ولكن  الكايف  بال�صكل  لي�ض  النور،   ترى  اأ�صبحت 
العموم هي يف الجتاه ال�صحيح، وبداأت تطراأ على م�صالح 
التح�صنات،  بع�ض  ال�صفر  جواز  وا�صتخراج  املدنية  احلالة 
والهدف من هذه  املطلوبة،  الوثائق  التخفيف من  ول�صيما 
املبادرة هو تعزيز وتوطيد العالقة بني الإدارة واملواطن التي 
كان  التي  واملح�صوبية  البريوقراطية  بفعل  مفقودة،  كانت 
يعاين منها املواطن، وهذا ل يعني اختفاء هذه الظاهرة لأنها 
عندهم  اأ�صبحت  والتي  املوظفني  بع�ض  بذهنيات  تلت�صق 
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مبثابة �صلوك اأو بالأحرى طريقة عمل.
وعلى �صوء هذه املعطيات، فاإن حت�صني اخلدمة العمومية 
لي�ض معناه اإ�صدار القوانني والت�صريعات فقط، بل يجب اأن 
يتما�صى مع ترقية وتاأهيل العن�صر الب�صري الذي له عالقة 

مبا�صرة مع املواطن.
وحتى نتوقف عند العن�صر الب�صري، ونق�صد هنا املوظف 
الذي يعك�ض �صورة الإدارة، الإدارة العمومية واملرفق العام 
الذي  املوظف  فهذا  عام،  ب�صكل  احلديثة  اجلزائرية  للدولة 
ننتظر منه اأن يقدم هذه اخلدمة بالنوعية واجلودة املطلوبتني، 
هل هو املوظف الذي يعمل ب�صيغة الإدماج املهني؟ اأو عقود 
وحتى  الجتماعية؟  ال�صبكة  اأعوان  اأو  الت�صغيل؟  قبل  ما 
املوظفون املر�صمون الذين مل يتلقوا اأي تكوين اأو حت�صني يف 

م�صتواهم طيلة حياتهم املهنية؟
اأ�صبح بع�ض املوظفني يرتكبون بع�ض الأخطاء الإمالئية 
بالوثائق وال�صندات يف احلالة املدنية، مما زاد من اأعباء ومعاناة 

املواطنني.
اأن  الإدارة  من  يتطلب  باملواطنني  الأح�صن  التكفل  اإن 
وحت�صني  تاأهيله  اإىل  اإ�صافة  نف�صه،  باملوظف  بدورها  تتكفل 
م�صتواه با�صتمرار، فهناك التحفيزات املالية لهذه الفئة حتى 

يوؤدوا اأعمالهم على اأكمل وجه.
اإرادة  عن  يعرب  العمومية،  اخلدمة  وزارة  ا�صتحداث  اإن 
الدولة يف ترقية وع�صرنة املوفق العام، مما يتما�صى وطموحات 
املواطن اجلزائري، وا�صتكمال ملبادرة وتو�صيات فخامة رئي�ض 
من  ال�صاملة،  ال�صيا�صية  الإ�صالحات  تنفيذ  يف  اجلمهورية 

اأجل ترقية وحماية حقوق وحرية الإن�صان واملواطن.
بني  هو  الذي  القانون  م�صروع  جاء  املنطلق،  هذا  ومن 
هذا  ليكر�ض  ال�صفر،  ووثائق  ب�صندات  واملتعلق  اأيدينا 
التوجه، بعد اأن ظل هذا القانون منذ �صنة 1977 على حاله، 
رغم التحولت والتغريات التي �صهدتها املنظومة الت�صريعية 

والتنظيمية اإن على امل�صتوى الدويل اأو املحلي.
معايل الوزير،

بالرجوع اإىل ن�ض امل�صروع املعرو�ض علينا الذي يت�صمن 
وت�صليم  اإعداد  خاللها  من  يتم  التي  والكيفيات  ال�صروط 
من  ال�صفر  جواز  اخل�صو�ض  وعلى  ال�صفر،  ووثائق  �صندات 
النوع البيومرتي اأو الإلكرتوين، معايل الوزير، واأثناء قراءتنا 
اأنه يت�صمن اأحكاما جديدة واإجراءات  لن�ض امل�صروع، جند 
اإدارية ب�صيطة، تتالءم مع مبادئ الد�صتور وتو�صيات املنظمة 

الإدارة  تعرفها  التي  والإ�صالحات  املدين  للطريان  العاملية 
العمومية.

وعليه، نالحظ اأو نذكر مالحظة ب�صيطة، وهي اأن الن�ض 
املحددة يف حالة  الزمنية  الفرتة  مواده  بع�ض  يتناول يف  مل 
اإيداعه  بعد  ال�صفر،  جواز  على  احل�صول  طلب  اأو  التجديد 

لدى امل�صلحة املعنية.
بالإ�صافة اإىل عدم ذكر و�صل الإيداع الذي يثبت اإيداع 

ملف الطالب.
معايل الوزير،

ويف الأخري، بودي اأن اأطرح على �صيادتكم هذا الن�صغال 
واملتمثل فيما يلي:

األ ترون اأنه بات من ال�صروري التفكري يف تغيري �صكل 
الوطنية، مقارنة مبا هو معمول به يف  التعريف  وحجم بطاقة 

باقي دول العامل والدول العربية على وجه اخل�صو�ض؟
�صكرا على كرم الإ�صغاء وال�صالم عليكم ورحمة اهلل.

وبه  �صعيدي؛  ح�صني  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
نكون قد ا�صتنفدنا قائمة الراغبني يف التدخل؛ وعليه، اأ�صاأل 
ال�صيد وزير الدولة هل لديه اجلاهزية للرد على الأ�صئلة التي 
طرحت، وهي عديدة، الآن اأم يف�صل تاأجيل ذلك؟ ال�صيد 

الوزير ي�صري باأنه جاهز للرد عليها، فليتف�صل م�صكورا.

ال�شيد وزير الدولة: مرة اأخرى ب�صم اللـه الرحمن الرحيم.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

ال�صيدات الف�صليات املوقرات، ال�صادة الأفا�صل املوقرون،
احل�صور الكرمي،

ال�صادة اأع�صاء الأ�صرة الإعالمية.
املالحظات  كل  وعناية  اهتمام  بكل  تابعت  كالعادة 
واملداخالت التي تف�صل بها ال�صيدات وال�صادة الأع�صاء، 
واملهم  املهم  الن�ض  هذا  واإغناء  اإثراء  يف  ت�صب  كلها  وهي 

جدا، والذي مت فهمه من طرف املتدخلة وكل املتدخلني.
اأبداأ من البداية،  اأتذكر قبل الدخول اإىل مكتب اللجنة 
قال يل الأ�صتاذ الكرمي، الدكتور ع�صو جلنة ال�صوؤون القانونية، 
تعمل  الزوجة  له،  �صديقة  عائلة  لديه  اإن  يل،  �صديق  وهو 
باإحدى من البلديات، مكلفة بالت�صديق على الوثائق، واأثناء 
جل�صة الع�صاء وبطريقة ل اإرادية اأو بعفوية كانت الزوجة ترفع 

يدها وتنزلها عدة مرات، ف�صاألها زوجها ماذا اأ�صابك؟
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فاأجابته اأنها تذكرت ما كانت تقوم به يف النهار اأي اأثناء 
تاأدية عملها ! هذه هي احلقيقة، ففي بلدية املحمدية هناك 
ع�صرة اآلف عملية ت�صديق على الوثائق يوميا، ت�صوروا اأن 
يقوم �صبعة اأ�صخا�ض فقط بذلك، وهذا قلته لكم منذ حني، 
اأي مدى تع�ص�ض البريوقراطية يف عقول وذهنيات النا�ض، 
حتى اأ�صبحت الزوجة وهي تتناول مع زوجها الع�صاء على 

املائدة ت�صرب الطاولة وهذا ما اأكده يل، اإنها احلقيقة!
اإذن، اأبداأ من البداية، الق�صية هي اأنه من ال�صعب تغيري 
الن�صو�ض  نغري  اأننا  ال�صهولة  من  والعقليات،  الذهنيات 
القانونية والتنظيمية اأو القوانني كلها ب�صفة عامة، لكن من 
من  والأ�صعب  والذهنيات،  العقليات  نغري  اأننا  ال�صعب 
البريوقراطية  تلقائيا، ولذلك فعملية  القلوب  اأن نغري  ذلك 
هي عملية اأو �صاأن املجتمع اجلزائري ككل، فالبد اأن نتعاون 
ونتكاتف ونتاآزر، من اأجل حماربة هذا الداء الذي اأ�صاب 
املجتمع اجلزائري وهذه البريوقراطية احلمقاء، اإما اأن نتغلب 

عليها اأو اأنها تاأكلنا كالغول.
ق�صية  اأو منتخبني، بل هي  لي�صت ق�صية حكومة  فهي 
املجتمع  فئات  جميع  اأدعو  املنرب  هذا  ومن  ككل،  جمتمع 
اجلزائري ومكوناته اأن يتجندوا ملحاربة هذا ال�صرطان الكبري، 
والدليل على ذلك ع�صرة اآلف وثيقة يتم الت�صديق عليها 
يف بلدية من بلديات الوطن، ولي�ض لهذه الوثائق اأية قيمة، 
يطابق  عندما  باأنه  يعرف  هل  اليد،  برفع  املكلف  فالعون 
ن�صخة من �صهادة اللي�صان�ض اأو الدكتوراه اأو اأي دبلوم علمي 
اإنه مل يرها  الن�صخة مطابقة لالأ�صل !  اأن هذه  يعرف فعال 
بتاتا، بل هو يجري عملية الت�صديق فقط، لذلك قلت لكم 
باأنه هناك بع�ض امل�صائل غري من�صو�ض عليها ل يف القوانني 
ول يف الت�صريعات ول يف التنظيمات، ل يقبلها العقل ول 
هذه  باأن  ي�صهد  باأن  كلف  فالعون  املنطق،  يف  حتى  جندها 
الوثيقة هي مطابقة لالأ�صل، فكيف له اأن ي�صهد على هذه 
الن�صخة؟ وما هي الو�صائل املتوفرة بني يديه حتى ي�صتطيع 

اأن يقول لك فعال باأن هذه الن�صخة مطابقة لالأ�صل !!
ولذلك فق�صية تغيري الذهنيات هي الأ�صعب، وبالتايل 
وكل  الدولة  موؤ�ص�صات  كل  وتكاتف  تكامل  من  لبد 
مكونات املجتمع ملحاربة هذا الداء، فهو فعال داء �صرطاين.

ثانيا، اأنا فخور جدا بكل من تدخل وثمن هذا امل�صروع؛ 
متعلقة  فالعملية  لكحل،  العمري  ال�صيد  بتدخل  ونبداأ 
بوزارة الداخلية، عندما قمنا بعملية امل�صح فهذا حمور من 

املحاور امل�صتعجلة التي تقوم بها وزارة الداخلية وهي حماربة 
البريوقراطية بجميع �صورها واأ�صكالها.

اأن  يعني  فهذا  واأ�صكالها  �صورها  بجميع  اأقول  فعندما 
�صيدي  يا  ـ  ال�صتقبالت  لأن  املواطنني،  ا�صتقبال  هناك 
الكرميـ  تتم منذ اأن اأتيت اإىل وزارة الداخلية كل يوم اإثنني، 
الوليات،  يف  اأو  الدوائر  يف  اأو  البلديات  يف  كانت  �صواء 
عليها  اأطلع  لال�صتقبالت  بالن�صبة  �صجالت خا�صة  وهناك 
اأنا �صخ�صيا ويطلع عليها كذلك املفت�صون، �صواء بالبلديات 
اأو الدوائر اأو الوليات، وهناك بع�ض امل�صوؤولني ول اأقول كم 
عددهم اأو من هم، ق�صروا واأهملوا فتم توقيفهم، فمثل هذه 
اأعمل يف �صمت،  اأنني  امل�صائل ل نعلن عنها ومن عادتي 
وليتك  مقر  اإىل  فاذهب  ذلك  من  تتاأكد  اأن  اأردت  واإن 
للقاء الوايل كل يوم اإثنني اأو للقاء روؤ�صاء الدوائر اأو روؤ�صاء 

البلديات ملتابعة م�صاألتك.
ثالثا: فيما يخ�ض الرد على ال�صكاوى بوزارة الداخلية، 
اأو كل  اإن كل طلب  اأقول:  تراأ�صتها،  اأن  واأنا م�صوؤول عنها منذ 
�صكوى حتى الر�صائل الهاتفية الق�صرية يجب الرد عليها، 
حتى ولو ات�صل بكم اأحد الأ�صخا�ض ليقول لكم ال�صالم 
فيما  ال�صالم،  بعليكم  اأجيبوه  فيكم،  اهلل  وبارك  عليكم 
حماربة  عملية  باأن  اأقول  اأن  اأردت  امل�صائل،  هذه  يخ�ض 
التفكري فيها  البريوقراطية هي عملية �صاملة وكاملة، وبداأنا 
من جميع جوانبها، وباعتباري كنت قا�صًيا فالقا�صي عندما 
يطلع على اأي ملف فاإنه يتفح�صه من اأول ورقة اإىل اآخرها 
وقبل القيام بهذه العملية در�صنا اإمكانياتنا الب�صرية، املادية، 
الأجهزة، التاأطري وكل ما يتعلق بنجاح هذه العملية، عندما 
وفرنا كل هذه الأمور اآنذاك بداأنا باإجنازها يف امليدان، واأنتم 
رمبا تتذكرون اأنني مل اأتكلم على الإطالق ملدة �صهر اأو �صهٍر 

ون�صف.
ولذلك فاأنا �صاأخت�صر الآن واأقول كل طلب وكل �صكوى 
توجه اإىل وزارة الداخلية اأو م�صالح وزارة الداخلية يتم الرد 
عليها، وكذا اأيام ال�صتقبال فهي تتم على م�صتوى الرتاب 
روؤ�صاء  البلديات،  روؤ�صاء  اإثنني من طرف  يوم  الوطني كل 
�صواء  حينه،  يف  يتم  الأوراق  وت�صليم  الولة  وكذا  الدوائر 
حينها  يف  تغرّي  اأو  تعدل  م�صبوطة  غري  اأو  م�صبوطة  كانت 
والبطاقة  العادي  ال�صفر  جواز  مراقبة  يف  احلق  اأنتم  ولكم 
الرمادية اأو بطاقة التعريف اأو رخ�صة ال�صياقة، لأن اإ�صتالم 
املدنية  باحلالة  يتعلق  فيما  اأما  فيه م�صاكل،  املوؤقت  الو�صل 
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فاإنها تتم يف حينها، اإل يف بع�ض العوا�صم الكربى كولية 
وهران مثاًل فاإن التاأخر يكون بيوم اأو يف اليوم املوايل، لأن 
الهياكل غري موجودة فوهران بها دائرة واحدة وبها 1.5 مليون 
مواطن، لذلك ا�صطررنا اأن نعمل 24 �صاعة على 24 �صاعة 
اجلزائر  الهيكلية، ويف  العوائق  بع�ض  للدائرة جراء  بالن�صبة 
ت�صكو  بلديات  هناك  احلرا�ض  ويف  ال�صيء  نف�ض  العا�صمة 
من ال�صيق وكذا بع�ض الدوائر؛ هذه هي العوائق فاإمكاننا 
الق�صاء عليها لأننا نعمل 24 �صاعة على 24 �صاعة، من اأجل 
اإنهاء العملية، ولكن مهما كانت هذه العوائق فاإن ا�صتخراج 
الوثائق  هذه  اأن  واأوؤكد  �صهرين،  اأو  �صهرا  يدوم  ل  الوثائق 
�صاعتني،  اأو  �صاعة  يف  تتم  البيومرتي،  ال�صفر  جواز  عدا  ما 
اأو وليات اجلنوب، فتوجد بها  اأما وليات اله�صاب العليا 
قمت  الوثائق  هذه  وكل  كثريون،  وموظفون  كبرية  هياكل 
بالطالع عليها بنف�صي وكذا املفت�صون، فهي تتم يف احلني، 
زرت ولية الوادي حيث اأتيحت يل فر�صة تن�صيب الولة 
التعريف  بطاقة  اأن  فوجدت  البلديات  نحو  بغتة  واجتهت 
يتح�صل عليها املواطن يف حينها، دون مبالغة، لكن رغم كل 
هذا فاأنا اأطلب دائما م�صاعدة اجلميع وكل موؤ�ص�صات الدولة 
وقد اعتربته اأمرا يخ�ض املجتمع ككل ولبد اأن نتعاون كلنا 
من اأجل الق�صاء على هذه البريوقراطية؛ وهذه البريوقراطية 
التي ع�ص�صت يف اأذهاننا منذ 50 �صنة، ي�صتحيل اأن نق�صي 
عليها يف مدة �صهر اأو �صهرين اأو حتى عام، فالبد اأن ترت�صخ 
الإدارة  اأعوان  واأذهان  عقول  ويف  اأفهامنا  ويف  عقولنا  يف 
اجلزائرية ل نعني بها اإدارة معينة بعينها بل كل الإدارات، 
فلالإدارة حالًيا مفهوم خمالف لأن ما ُر�ِصَخ يف اأذهان اإداراتنا 
وموؤ�ص�صاتنا اأن املواطن هو يف خدمة الإدارة ولي�ض العك�ض، 
ولكن احلقيقة، مهما كانت هذه الإدارة فهي م�صخرة خلدمة 
املواطن من اأ�صغر عون اإىل رئي�ض الدولة، �صواء كانت هذه 
املوؤ�ص�صة منتخبة اأو معينة، اإذن حتى نقلب هذه الذهنيات 
ونقول لأي عون يعمل بالإدارة اإنك م�صخر خلدمة املواطنني 
هذه  تغيري  اإىل  حتتاج  الفكرة  هذه  فحتى  العك�ض،  ولي�ض 
فالق�صية  لذلك،  العقليات، فالبد من وقت  الذهنية وهذه 

هي ق�صية جمتمع ككل.
العملية  اأن  فيه  ذكر  الإخوة،  اأحد  ب�صوؤال  يتعلق  فيما 
مهمة جًدا ولبد اأن حتاط بكثري من الأمور كالتكوين والهياكل 
والع�صرنة والعالقة مع املوؤ�ص�صات الأخرى واإعادة التفعيل، 
على  وحث  الداخلية،  بوزارة  قدمي  موظف  الأخ  اأن  واأظن 

التكوين  ومراكز  لالإدارة  الوطنية  املدر�صة  تاأهيل  اإعادة 
الإداري.

كل هذه الأمور اأخذت بعني العتبار قبل اأن ننطلق يف 
هذه العملية يا �صيدي، توجد حاليا ثالثة مراكز اإدارية تعمل 
وق�صنطينة  ب�صار  الأغواط،  وهران،  متواجدة بكل من  وهي 
 2014 �صنة  نهاية  يف  اإداريا  مركزا   11 اإىل  و�صن�صل  قريبا، 
و�صتنطلق املدر�صة الوطنية - اإن �صاء اللـه - يف عملها، واأنت 
كل  ويف  مناهجها  يف  النظر  اإعادة  ومتت  تعمل  باأنها  تعلم 

تراكيباتها.
ال�صبكة الجتماعية فقد  اأو حتى  باملوظفني  فيما يتعلق 
اأعمالهم،  يف  �صيثبتون  هوؤلء  اأن  مرات  عدة  يف  �صرحت 
بخط  الكتابة  عن  الأخ  قال  كما  الآن  الع�صرنة  اأما  كلهم، 
فكل  نادرة،  بلديات  يف  اإل  الآن  هذا  يبق  مل  اأقول  اليد 
العمليات جترى عن طريق اآلة الكمبيوتر، اأما ق�صية الأخطاء 
فقد تفاديناها الآن مب�صاألة ب�صيطة جًدا، فعندما ياأتي مواطن 
له  تعطى  الوثائق  من  وثيقة  ليطلب  الإدارة  اإىل  مواطنة  اأو 
ن�صخة م�صتخرجة من جهاز الكمبيوتر اأي يف احلني ويتحقق 
املواطن من �صهادة ميالده اإن وجدت بها اأخطاء اأم ل، مثال 
الطّيب بلعيز مولود بكذا، اأمه كذا واأبوه كذا، فاإن قيل للعون 
الوثيقة  له  ت�صتخرج  بالن�صخة،  اأخطاء  ل توجد  الإداري 
الر�صمية، يف انتظار فتح املركز الوطني للحالة املدنية، وهذا 
الأخري قمنا مبعاينته اأم�ض زواًل مع اخلرباء، �صواء كانوا بوزارة 
الداخلية اأو خارجها، وعلمنا اأنه يعمل بن�صبة 99.99 ٪ - مع 
اأنني ل اأحب هذه الن�صبة - اإىل غاية يوم 15 فيفري ودون 
اأي م�صكل، وقد تعهدت اأنا ومن هذه املن�صة قلت لكم اإنه 
ل  ولكي  املدنية،  احلالة  بوثائق  وطني خا�ض  مركز  �صيفتح 
اأ�صيق على نف�صي حددت ال�صهر الثاين والثالث من �صنة 
يف ال�صهر املقبل  �صنفتحه   - اللـه  �صاء  اإن   - وقلت   2014
نتفادى  اآنذاك  املقبل،  فيفري  �صهر  من   15 يف  وبالتحديد 
كل الأخطاء وي�صبح كل اجلزائريني وكل اجلزائريات اأينما 
احل�صول  باإمكانهم  الوطني  الرتاب  م�صتوى  على  تواجدوا 
على وثائق احلالة املدنية من اأية بلدية يوجدون بها، فاإن كان 
ببلدية تب�صة وهو مولود بولية مغنية ميكنه اأن ي�صتخرج من 

مكان تواجده كل ما يحتاجه من وثائق.
لي�صت  فالق�صية  تتحقق،  اأن  ويجب  بها  نلتزم  فوعودنا 

ق�صية كالم وفقط.
على  يتح�صل  فاملواطن  باخلري،  يب�صر  كبداية  مت  ما  اإذن، 
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وثائقه يف احلني وبع�ض الوثائق التي اأتى عليها الزمن، �صتطور 
و�صنقوم باإلغائها كهذه التي ذكرتها وبخ�صو�ض احلالة املدنية 
وقد تكلم عنها ال�صيد الع�صو، اأعلمكم اأن جمل�ض احلكومة 
�صادق على قانون احلالة املدنية ويت�صمن اأمورا مهمة جًدا، 
منها عقد امليالد الذي �صتمدد �صالحيته اإىل 10 �صنوات، 
كما يوجد الكثري من الأمور الأيجابية، وبها م�صاريع اأخرى 
كثرية، وفيما يتعلق بالوثائق التي حتكمها ن�صو�ض تنظيمية 
توجد عدة مرا�صيم تنفيذية وهي على و�صك التوقيع عليها، 
وثيقة   36 بخ�صو�ض  ال�صبيحة  هذه  عنه  تكلمت  ما  فمنها 
فقد حددها املر�صوم بـ 10 وثائق، اأما الوثائق الثالث فتكون 

بني الإدارات، فالأمر ل يهمنا.
يوجد اأمر مهم جًدا، فبالن�صبة ملا قاله ال�صيد، اأظن اأنني 
مل  اأنني  اأو  جيدا  تفهموين  مل  ورمبا  ذلك  عن  تكلمت 
اأو�صلها بطريقة جيدة، قلنا الوثائق التي ت�صدرها املوؤ�ص�صات 
العمومية مبعناها القانوين، فكل موؤ�ص�صة تكون تابعة للدولة 
اأو تلك التي تتكفل بها الدولة وت�صدر وثائق كوزارة التعليم 
مطابقة  ن�صخة  طلب  باًتا  منًعا  عليها  فممنوع  مثاًل  العايل 
الأ�صل، فاإن اإنتابها ال�صك ما عليها اإّل التحقق، فال يوجد 
اأية  يف  حتقيق  اإجراء  ميكن  الطب،  كلية  من  دليل  اأح�صن 
�صهادة لدكتور ما، ثم ملاذا ن�صك يف املواطنني ؟ ! يف جميع 
الإن�صان،  حترتم  التي  الدميقراطية  الدول  اأي  الآن  الدول 
توؤمن باأن الأ�صل يف الإن�صان الرباءة، فلماذا ت�صك يفَّ حتى 
اأجلب لك ن�صخة طبق الأ�صل من �صهادة اللي�صان�ض، على 
كل حال اأنا متح�صل فقط على �صهادة اللي�صان�ض ل�صهادة 
دكتوراه، وت�صك يف الن�صخة املقدمة لك اأنها غري �صحيحة، 
اأنه  الرباءة  من  تنطلق  ل  ملاذا  ؟  يّف  ت�صك  ملاذا  مزورة،  بل 
واإذا  العك�ض،  اإثبات  غاية  اإىل  ال�صهادة �صحيحة  فعاًل هذه 
ثبت العك�ض اأنت كدولة اأو موؤ�ص�صة، ما �صاأنك؟ ! ل دخل 
لك يف ذلك فاإن كان تزوير اأو حتريف اأنا امل�صوؤول، فاأنا الذي 
اأتابع ق�صائًيا واأنا الذي اأحاكم، فما دخل الإدارة اأو الدولة؟ 
من  الن�صخة  باأن  تعترب  اأن  الإدارة  على  املفرو�ض  من  كان 
ال�صهادة التي يتقدم بها ال�صخ�ض �صحيحة واإذا �صك مثال 
يف الوثائق ال�صادرة من وزارة من الوزارات مثاًل يف �صهادة 
لي�صان�ض ال�صيد الطيب بلعيز، هل ميكنك اأنت اأن ت�صل اإىل 
احلقيقة؟ احلقيقة هي اأن يتم التحقق من ال�صهادة اإن كانت 
�صحيحة اأم مزورة بالرجوع اإىل تاريخ احل�صول على �صهادة 
اللي�صان�ض، ويف دقيقة واحدة ميكنك التحقق من �صالحيتها 

اأو عدم �صالحيتها.
وعندما اأذهب اإىل البلدية بن�صخة طبَقا لالأ�صل ل�صهادة 
عليها،  الت�صديق  امل�صلحة  موظف  من  واأطلب  اللي�صان�ض 
اأو مزورة؟!  باأن �صهادتي �صحيحة  اأن يعرف فعاًل  له  كيف 
هذه  كل  ت�صدر  التي  املوؤ�ص�صة  اإذن  الأوىل،  النقطة  هذه 
اأن تطلب ن�صخة طبق الأ�صل  باًتا  الوثائق ممنوع عليها منًعا 
تقوم  اأن  اإل  عليها  فما  ال�صك  انتابها  واإذا  عليها،  امل�صادق 
حلكومة  تابعة  بينها  فيما  املوؤ�ص�صات  التحقيق،  يف  بدورها 
واحدة والدوائر الوزارية واحدة وموؤ�ص�صات الدولة واحدة، 
كوزارة  الوزارات  من  وزارة  ووجهتها  وثيقة  اأ�صدرت  فاإن 
يف  �صك  الثقافة  وزارة  انتاب  واإذا  الثقافة  وزارة  اأو  الربملان 
الوثيقة التي اأ�صدرتها وزارة الداخلية، فما عليها اإل الت�صال 
كانت  اإن  وتاريخها  الوثيقة  من  والتاأكد  الداخلية  بوزارة 
لكن  عليك،  ترد  اأن  اأوىل  وهي  اأم غري �صحيحة،  �صحيحة 
عندما ت�صل اإىل عون البلدية، كيف له اأن يعرف اإن كانت 
الوثيقة �صحيحة اأم ل، لذلك فاإننا �صنتفادى الكثري والكثري 

من املعاناة ونرفع الكثري من املعاناة والغنب عن املواطنني.
بقانون  اخلا�صة  التاأ�صريات  حول  اأخ  من  �صوؤال  ُطِرَح 
فاإن  الدميقراطية  للدول  بالن�صبة  الأ�صرة،  وقانون  البلدية 
التاأ�صرية زالت، لأنها ل ت�صدر ل يف املر�صوم ول يف القانون، 

مثاًل يف فرن�صا ي�صدر القانون دون تاأ�صرية.
الأ�صرة،  قانون  اأو  البلدية  قانون  اإدراج  فيما يخ�ض عدم 
جواز  لأن  ال�صفر،  بجواز  يتعلق  ما  كل  يف  بالولية  وبداأنا 
اأن  له  ميكن  الذي  الوايل،  اخت�صا�ض  من  هو  اأ�صال  ال�صفر 
من  الأ�صل  يف  لكنها  كان،  لأي  ال�صالحية  هذه  يفو�ض 
العام  الأمني  يفو�ض  اأن  ميكنه  اأنه  غري  الوايل،  �صالحية 
اأورئي�ض الدائرة اأو اأي �صخ�ض يراه مفيدا، لذلك ن�ص�صنا يف 
التاأ�صرية، على قانون الولية، لأنه ل يحق لروؤ�صاء البلديات 
التاأ�صريات،  م�صاألة  نعرف  اإننا  ثم  ال�صفر،  جوازات  اإ�صدار 
اأمام هذا  43 قانونا تقريبا  اأكرث من  اأ�صرفت على مترير  فلقد 

املجل�ض املوقر يف هذه الق�صية بالذات.
تثبيت الإطارات، فعال هذه العملية كانت �صاملة وكاملة، 
فعاًل  الب�صرية،  املوارد  منها  اجلوانب،  جميع  من  ودر�صناها 
توجد اإطارات وهي ل تزال تعمل داخل وزارة الداخلية ويف 
م�صتويات معينة وبكل وثائقهم ومل يثبتوا يف منا�صب عملهم 
منذ اأكرث من 4 اأو 5 �صنوات، اأو حتى 10 �صنوات، بالإ�صافة 
اإذا حت�صل اأول  اإىل �صبكة الت�صغيل هذا التاأطري ل يتم اإل 
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على حقوق ويقتنع بهذه الإ�صالحات يف ذهنه بعدما يوؤمن 
بها من خالل عمله بامليدان، ويعتربها حتديا واإل ل ميكنك 
اأن تنجح يف هذه العملية، م�صتحيل، فالق�صية تتعلق برجال 
ون�صاء يف امليدان، فاإن كان الوزير ي�صرف على 50 اأو 60 اإطارا 
الدوائر  احت�صاب  دون  بلدية   1541 اأمام  فعله  ميكنك  فما 
الب�صري  العن�صر  اإذن  الأخرى؟  واملوؤ�ص�صات  والوليات 
بتثبيت  بداأنا  ولذلك  امل�صريية،  العملية  هذه  جًدا يف  مهم 
فال بد  ال�صباب  ت�صغيل  ل�صبكة  بالن�صبة  وحتى  الإطارات 
اأن يثبتوا يف اأماكن عملهم وقد �صرحت بذلك عدة مرات 
تعطى  اأن  يجب  امل�صابقات،  املجال يف  لهم  فتح  اإن  وحتى 

لهم النقاط حتى النقطة 10 لأن لهم الأ�صبقية والأولوية.
لأن هذا الإطار املتح�صل على �صهادة اللي�صان�ض اأو �صهادة 
الدكتوراه وهو يعمل الآن ملدة 5 �صنوات اإىل 10 �صنوات يف 
متخرج جديد  مع  م�صابقة  يجتاز  ثم  ال�صباب  ت�صغيل  اإطار 
املكت�صبة  �صنوات   10 جند  اأين  �صدى؟  خربته  تذهب  هل 

من اخلربة!؟
بع�صرنة  يتعلق  فيما  بها  تكفلنا  قد  اأمور  هناك  ولذلك 
وزارة  من  انطلقت  الإدارة  ع�صرنة  قلت  وكما  الإدارة 
ومل  القطار  وانطلق  عليها،  م�صوؤول  باعتباري  الداخلية، 
 ٪ 90 ن�صبة  اأقول  ل  تقريًبا  و�صلنا  ق�صرية  مدة  وخالل  يتوقف 
اأقول 80 ٪ فكل الأمور ت�صري وفق الع�صرنة، اإن �صاء اللـه، 
وعلى مدى 4 اأو 5 اأ�صهر �صن�صل بقطار الع�صرنة، ل يوجد 

اأي اإ�صكال.
بالن�صبة لق�صية جواز ال�صفر البيومرتي واملركز املتواجد 
ببلدية احلميز ت�صاءل اأحد الأع�صاء عن اإمكانية ا�صتحداث 
اأخرى،  وليات  م�صتوى  على  عدد  باأكرب  املركز  هذا  مثل 
لأن  واحدا  مركزا  ي�صتدعي  فالأمر  جًدا  ب�صيطة  الق�صية 
اأن�صيء من اأجلها  هذا املركز عندما ينتهي من املهمة التي 
 – – اإن �صاء اهلل  وهي جواز ال�صفر البيومرتي، و�صتنتهي 
يف 31 دي�صمرب 2014، فكل اجلزائريات واجلزائريني �صوف 
حوايل  ي�صتخرج  املركز  كان  البداية  يف  عليه؛  يتح�صلون 
2000 جواز �صفر بيومرتي ثم ارتفع العدد يف غ�صون �صهرين 
اأو ثالثة اأ�صهر اإىل 4000 جواز �صفر واأ�صبح الآن ي�صتخرج 
8000 جواز �صفر يومًيا، و�صن�صل – اإن �صاء اهلل – اإىل 18000 
جواز �صفر يومًيا، وباإجراء عملية ح�صابية ب�صيطة �صننتهي من 
هذه العمليات قبل �صهر دي�صمرب 2014، واأمامنا �صنة كاملة، 
الربملان  الغرفة الأوىل  نواب  اأنكم مدعوون غًدا مع  واأعتقد 

مدعوون  الغرفتني  كلتا  من  والزميالت  الزمالء  من  فكثري 
فقط  – هذا  بكم  – مرحبا  املركز  لزيارة هذا  غًدا �صباًحا 
لت�صجيع وتقدمي ال�صكر لالإطارات التي تعمل بهذا املركز، 
فكلهم جزائريون وجزائريات لديهم م�صتوى عاٍل جًدا وهم 
متطورة،  جد  اأجهزة  ا�صتخدام  من  ومتمكنون  ي�صتعملون 
املجيء  منكم  اأراد  من  ال�صبان  هوؤلء  ت�صجيع  اأجل  فمن 

فمرحًبا به يف زيارة يوم الغد، و�صتتناولون الغداء هناك.
اأن�صاأنا مركزا احتياطيا بولية الأغواط، لدينا دولة ولديها 
توقعات كثرية، لذا قلنا لعل وع�صى – ل قدر اللـه – اإن 
مركز  لدينا  يكون  باحلميز  زلزال  حدث  اأو  حريق  ن�صب 
جاهز ومغلق بالأغواط بكل موا�صفات مركز احلميز باجلزائر 
ول يتوقف مبجرد حدوث اأي م�صيبة من امل�صائب اأو كارثة 
اأو زلزال اأو كذا، فالأمر مرتبط مبعاهدة دولية، وبالتايل قمنا 
بتقدمي طلب للح�صول على بع�ض الأجهزة من طرف بع�ض 
التي  الأجهزة  تتعطل  فلرمبا  كاحتياط،  املعنية  ال�صلطات 

ت�صتعمل حالًيا.
ح�صب  ن�صل  ل  ملاذا  وهو  جًدا  مهم  �صوؤال  ُطِرَح  لقد 
الدول الأخرى اإىل ورقة واحدة حاليا، كل من يح�صل على 
– مع  وفاته  غاية  اإىل  ميالده  يوم  من  بيومرتي  �صفر  جواز 
متنياتنا لكم بالعمر املديد – لديه رقم وطني يزداد باإزدياد 
ال�صخ�ض وتنتهي �صالحيته مبجرد وفاة ال�صخ�ض، �صن�صل 
- حتى ل يوؤول  القريب  امل�صتقبل  – يف  اللـه  �صاء  – اإن 
املواطن  وي�صبح  تتوقف  ل  اجلزائرية  الدولة  اأن   - كالمي 
اجلزائري يحمل ورقة الرقم الوطني كبقية الدول الأخرى، 

وهذا اأمر غري م�صتحيل ولي�ض بالبعيد عن عزميتنا.
اإتخذنا – اأعيد واأكرر– قرارا بالتن�صيق مع وزارة اخلارجية 
بالن�صبة للمولودين واملولودات يف اخلارج، خا�صة يف اجلنوب 
اإليزي ومن  ويف اله�صاب العليا، فعو�ض اأن ياأتوا من ولية 
على  وعالوة  العا�صمة،  اجلزائر  اإىل  غريها  اأو  جانت  ولية 
متاعب ال�صفر، وهل يعرف اجلزائر العا�صمة اأو ل يعرفها؟ 
يف  اأو  بالفندق  هل  �صيمكث؟  فاأين  مرة  لأول  ياأتي  ورمبا 
اخلارجية  وزارة  عن  يبحث  وقد  �صياأكل؟  واأين  احلمام؟ 
اإل  املواطنة  اأو  املواطن  فما على  ب�صيط جًدا،  الأمر  اإن  قلنا 
يوجد  طلبا،  ويقدم  بها  املتواجد  البلدية  مقر  اإىل  التوجه 
موظف بالولية مكلف بجمع الطلبات من كل البلديات ثم 
يحملها يف حقيبة ويتوجه اإىل وزارة اخلارجية وبالتحديد اإىل 
ثم  العقود،  بتحرير  املكلفة  العملية،  بهذه  اخلا�صة  امل�صلحة 
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يعود املوظف يف اليوم املوايل اإىل وليته ومعه العقود، ليتم 
بعدها توزيعها على املواطنني كل يف بلديته، واإن اأمكن فاإنه 
يلتحق حتى ببيوتهم، نف�ض ال�صيء ونف�ض العملية �صتجرى 
اإىل  اخلارج  يف  املقيمني  واجلزائريني  للجزائريات  بالن�صبة 
حني، لأنه بهذا ال�صجل الذي �صوف يفتح يوم 15 فيفري 
نكون قد انتهينا من هذه امل�صكلة، �صواء بالن�صبة للمولودين 
يف اخلارج اأو يف الداخل، اإنه نف�ض ال�صيء ك�صهادة ال�صوابق 
فاإنه يتوجه فقط  فاأينما يوجد اجلزائري يف اخلارج  العدلية، 
اإىل اأقرب متثيلية دبلوما�صية ليتح�صل على �صهادة ال�صوابق 
يتح�صل على  باأملانيا  اأو  باملغرب  �صواء  ُوِلد  واأينما  العدلية، 
الأمور  هذه  عادية،  جد  بطريقة  العدلية  ال�صوابق  �صهادة 
اأي  املوؤقتة،  العملية  بهذه  قمنا  ذلك  حني  اإىل  قريبا  �صتتم 
ياأتي املوظف من الوليات ليعطي الوثائق لأ�صحابها، ونف�ض 
يتوجه  بحيث  باخلارج،  املقيم  للجزائري  بالن�صبة  ال�صيء 
ال�صيد  يكلف  ثم  طلبه  يودع  دبلوما�صية،  متثيلية  اأقرب  اإىل 
القن�صل اأو القن�صل العام اأو ال�صفري موظفا حممال احلقيبة 
الدبلوما�صية لياأتي اإىل مركز احلميز من اأجل احل�صول على 

اإىل حني فتح املركز الوطني للحالة املدنية.  )S12( الـ
اأظن اأنه توجد بع�ض الأ�صئلة اخلا�صة التي طرحها ال�صيد 
قبة  حتت  فنحن  عليه  ل   ،12 املادة  بخ�صو�ض  مالح  عمار 
دبلوما�صية  بطريقة  الرئي�ض  ال�صيد  اأجاب  وقد  الدميقراطية، 
يف  عليها  اأجبت  قد  الق�صية  هذه  دبلوما�صي،  رجل  لأنه 
ال�صفر  جواز  م�صاألة  اإن  الدول،  جميع  ففي  الأوىل،  الغرفة 
الدبلوما�صي هي من اخت�صا�ض ال�صلطة التنفيذية ول تدخل 
فبالن�صبة  الد�صتور،  يف  عليها  من�صو�ض  لأنها  القوانني،  يف 
للدبلوما�صية فاإن رئي�ض اجلمهورية هو الذي ي�صطر ويتحكم 
فيها، وق�صية جواز ال�صفر الدبلوما�صي ل تدخل يف القانون 
الوجوه  وبع�ض  املوقر  الرئي�ض  ال�صيد  اأن  اأعتقد  واأذّكركم، 
يتذكرون  منهم  واحد  خذري  وال�صيد  الربملان  من  القدمية 
للعالقات  والناظم  امل�صري  الأول  الع�صوي  القانون  يف  اأنه 
بني غرفتي الربملان الأوىل والثانية اأدرجت هذه امل�صاألة فيه، 
لكن عندما مرت باملجل�ض الد�صتوري، األغيت، لأن القانون 
الع�صوي يراقب من طرف املجل�ض الد�صتوري، هذا الأخري 
الذي اأ�صدر قرارا يق�صي باأن هذه النقطة بالذات ل تدخل 
من  لأنها  الع�صوي،  القانون  يف  ول  العادي  ل  القانون  يف 
�صالحية ومن اخت�صا�ض ال�صلطة التنفيذية، وهذا معناه اأن 
ال�صيد رئي�ض اجلمهورية هو الذي يقدر وله ال�صلطة، مبقت�صى 

مر�صوم رئا�صي ي�صن كل الأحكام املتعلقة بجوازات ال�صفر، 
ملن ي�صلم ومن هو ال�صخ�ض املوؤهل للح�صول عليه، ومن هي 
ال�صلطة املانحة له، فهذه امل�صائل تعود اإىل ال�صلطة التقديرية 
هذه  يف  ف�صل  قد  والد�صتور  اجلمهورية،  رئي�ض  ل�صيادة 
التعقيب  عدم  اأو  التعقيب  �صخ�ض  لأي  يحق  ول  امل�صاألة 

على ذلك.
هذه امل�صائل متوقفة على الأحكام الد�صتورية.

هذا  ال�صفر  جواز  مينح  �صحيح  التقنية،  الناحية  من  اأما 
تقنية �صنع جواز  فيما يخ�ض  رئا�صي لكن  مر�صوم  مبوجب 
ب�صنع كل  يقوم  الذي  البيومرتي،  املركز  اإىل  فتعود  ال�صفر 
متنح  عادية  بيومرتية،  كانت  �صواء  ال�صفر،  جوازات  اأنواع 
اأو جوازات �صفر بيومرتية دبلوما�صية، لكن  لكل املواطنني 
ب�صنع  ر�صمية  ب�صفة  ويطلب  رئا�صي  مر�صوم  مبوجب  تكون 
تعليمات  على  يعتمد  واآنذاك  للوزارة  بيومرتي  �صفر  جواز 

املر�صوم من اأجل ا�صت�صدارها.
طرح ال�صيد عمار مالح املوقر كذلك �صوؤال بخ�صو�ض 
الأ�صماء امل�صينة، �صحيح كان لفرن�صا نوع من ال�صتخفاف 
تعطي  كانت  بحيث  وللجزائريني،  للجزائريات  والحتقار 
األقابا دون مبالة، احلّل يف ذلك هو تقدمي طلب من طرف 
الأخري  هذا  فيطرح  العدل،  وزير  معايل  لدى  يودع  العائلة 
الأمر على فخامة رئي�ض اجلمهورية وبالتايل ي�صدر مر�صوما 
اإطار  امل�صينة، وهذا يدخل يف  الألقاب  بتغيري هذه  يق�صي 
وفق  تكون  اأن  يجب  لكن  للمواطنني،  املمنوحة  احلقوق 
العائلة،  فرد واحد من  اأو من طرف  العائلة كلها  طلب من 
كل  بدوره  يجمع  الذي  العدل  وزير  ال�صيد  اإىل  يوجه 
الطلبات، وبالتايل يقرتح مر�صوما لفخامة رئي�ض اجلمهورية، 
تغيري  م�صاألة  الرئي�ض  ال�صيد  رف�ض  اأن  اإطالًقا  يح�صل  ومل 

الألقاب، لكن الأمر متوقف على طلب العائلة املعنية.
اأعتقد – �صيدي الرئي�ض – اأن هذه عموما هي امل�صائل 
هذا  اأع�صاء  وال�صادة  ال�صيدات  بها  تف�صل  التي  امل�صرتكة 
املجل�ض املوقر، واإذا مل اأجب على اأية نقطة من النقاط التي 
مرة  اأكمل  اأن  ا�صتعداد  على  فاأنا  تف�صيلية،  م�صائل  تتناول 

اأخرى.
وكذا  الأفا�صل  وال�صادة  الف�صليات  ال�صيدات  اأ�صكر 
ال�صيد الرئي�ض املبجل واحل�صور الكرمي، والعائلة ال�صحافية 
التي  الالئقة  غري  املنهجية  على  اأو  الإطالة  على  واأعتذر 
ا�صتعملتها معكم، األف �صكر وبارك اهلل فيكم، �صنلتقي اإن 
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�صاء اهلل، واأطلب منكم موافقتكم على م�صروع هذا القانون 
غًدا اأو بعد غٍد، وكل عام واأنتم بخري.

و�صكًرا  الدولة  وزير  لل�صيد  �صكًرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
تدخلوا  الذين  املجل�ض  هذا  اأع�صاء  وال�صادة  لل�صيدات 
وطرحوا العديد من الأ�صئلة والن�صغالت اخلا�صة والعامة؛ 
الآخر  والبع�ض  املو�صوع  �صميم  يف  يدخل  بع�صها  طبًعا 
كان خارجا عن املو�صوع، فاأما الن�صغال الذي كان خارًجا 
عن املو�صوع بالإمكان طرحه والتعبري عنه يف اإطار الأ�صئلة 
ال�صفوية، لريد عليه ال�صيد الوزير اأو غريه من ال�صادة الوزراء، 

ويف كل الأحوال لكل �صوؤال جواب له.
هذا ما اأود قوله، وال�صكر كذلك مو�صول للجنة ال�صوؤون 
القانونية والإدارية وحقوق الإن�صان واإىل كافة اأع�صائها على 

اإعدادهم التقرير التمهيدي الذي ا�صتمعنا اإليه.
املتالحقة  اجلل�صات  وبعد   – اهلل  �صاء  اإن   – غًدا 
ال�صاعة  على  �صنلتقي  الأ�صبوع  هذا  خالل  نظمناها  التي 
خمتلف  من  املوقف  نحدد  لكي  زواًل،  والن�صف  الثانية 
الن�صو�ض القانونية التي مت تقدميها، وبودي بهذه املنا�صبة اأن 
غري  وال�صادة  ال�صيدات  تبلغ  لكي   - اأول   - الإدارة  اأّذكر 
احلا�صرون  والزمالء  الزميالت  يبلغ  اأن  واأي�ًصا  احلا�صرين، 
زمالءهم الغائبني باأن جل�صة غد �صتكون خم�ص�صة لتحديد 
املوقف، وعندما اأقول حتديد املوقف اأعني �صرورة احل�صور؛ 

�صكًرا لكم جميًعا واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة عند منت�شف النهار
والدقيقة الع�شرين
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