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وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  الرئي�ص:  ال�شيد 

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

جمل�س  يف  احلكومة  اأع�صاء  وال�صادة  بال�صيدات  نرحب 

لالأ�صئلة  خم�ص�صة  هي  اليوم  جل�صة  تعلمون  وكما  الأمة، 

ال�صفوية، قطاعات وزارية عديدة معنية باملو�صوع، ومن دون 

اإطالة اأحيل الكلمة اإىل ال�صيد خالد بوجابر، ليطرح �صوؤاله 

ال�صفوي املتعلق بقطاع الطاقة.

ال�شيد خالد بوجابر: ب�صم اهلل وكفى وال�صالة وال�صالم 

يوم  اإىل  دائمني  عليه  اهلل  �صلوات  امل�صطفى،  النبي  على 

الدين.

ال�صيد الرئي�س،

ال�صادة معايل الوزراء،

زمالئي،

الإخوة ال�صحفيون،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل.

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

من القانون الع�صوي رقم 99ـ02، املوؤرخ يف 08 مار�س 1999، 

الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صعبي الوطني وجمل�س الأمة، 

احلكومة،  وبني  بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما، 

اأت�صرف ـ معايل الوزير ـ بطرح ال�صوؤال ال�صفوي التايل على 

معاليكم:

قامت الوزارة الو�صية باعتماد م�صروع جديد لزيادة طاقة 

مركب متييع الغاز ب�صكيكدة، غري اأن اإجناز هذا امل�صروع مل 

بتفكيك  الوقت  نف�س  يف  وقامت  اليوم،  هذا  حد  اإىل  يتم 

على  ويدر  عادية  ب�صفة  يعمل  كان  الذي  القدمي  املركب 

الأمر  �صنويا،  دولر  مليون   200 بـ  تقدر  مداخيل  الدولة 

الذي حرم القت�صاد الوطني من تلك املداخيل.

لتعبئة  مركز  باإجناز  قام  م�صتثمر  هناك  الثاين:  ال�صوؤال 

تب�صة،  ولية  الونزة،  دائرة  يف  الطبيعي  الغاز  قارورات 

وامل�صروع مكتمل 100٪ ولديه وعد من �صركة نفطال ولديه 

رخ�شة ممار�شة الن�شاط من وزارة الطاقة ووزارة البيئة، لكن 

نفطال رف�صت اإعطاءه املادة الأولية بحجة واجب توفره على 

قارورات خا�صة وكذلك بحجة اأنه مناف�س لنفطال، مع العلم 

ويعملون  الوطن  م�صتوى  على  تعبئة  م�صروع   13 هناك  اأن 

بقارورات نفطال.

�صوؤايل معايل الوزير هو:

ـ ملاذا قام جممع �صوناطراك بتفكيك املركب القدمي، قبل 

اإن�صاء اجلديد وجعل الغاز يتبخر يف الهواء؟

املقدر            ال�صخم  املبلغ  هذا  ت�صييع  عن  امل�صوؤول  من  ـ 

بـ 200 مليون دولر من خزينة الدولة؟ ومن امل�صوؤول عن 

هدر املال العام؟

حم�رش اجلل�سة العلنية اخلام�سة والع�رشين

املنعقدة يوم اخلمي�س 24 ربيع الأول 1436

املوافق 15 جانفي 2015 

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

متثيل احلكومة: 

الطاقة؛ وزير  ال�صيد  ـ 

املراأة؛ وق�صايا  والأ�صرة  الوطني  الت�صامن  وزيرة  ال�صيدة  ـ 

التقليدية؛  وال�صناعة  ال�صياحة  وزيرة  ال�صيدة  ـ 

الربملان. العالقات مع  وزير   ال�صيد  ـ 

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة  العا�شرة

والدقيقة العا�شرة �شباحا
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ـ ملاذا مل يتم متوين امل�صتثمر باملادة الأولية؟

ـ وكذلك ملاذا مل يعمم قانون نفطال على جميع املراكز 

اخلا�صة فيما يخ�س قارورات الغاز؟

تقبلوا مني ـ معايل الوزير ـ كل التقدير والحرتام.

 

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد خالد بوجابر؛ الكلمة الآن 

لل�صيد وزير الطاقة.

ال�شيد وزير الطاقة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

�صيدي الرئي�س،

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

�صكرا لل�صيد ع�صو جمل�س الأمة املحرتم، خالد بوجابر، 

ا�صتف�صاراته  على  وكذلك  القطاع  مب�صاريع  اهتمامه  على 

بخ�صو�س مركب متييع الغاز ب�صكيكدة وعن م�صكل تزويد 

باملادة  الغاز  لتعبئة قارورات  م�صتثمر خا�س �صاحب مركز، 

الأولية من قبل �صركة نفطال.

الأمة  جمل�س  ع�صو  ال�صيد  ان�صغالت  على  ولالإجابة 

املحرتم، يطيب يل اأن اأفيدكم باملعلومات التالية:

جانفي   19 يف  وقع  الذي  الأليم  احلادث  اأعقاب  يف 

تدمرت  ب�صكيكدة،  الطبيعي  الغاز  متييع  مبركب   ،2004
ثالث وحدات من بني ال�صت املتواجدة باملركز، وبعد هذا 

زيادة  ب�صرعة، مع  املركب  بناء  اإعادة  تقرر  املاأ�صاوي  احلادث 

طاقة اإنتاجه.

وعليه، مت تفكيك الوحدات املت�صررة جراء الكارثة والتي 

تاأكد باأنه ل ميكن ا�صرتجاعها، ل�صتبدالها بوحدات �صخمة 

الغاز  من  ال�صنة  يف  طن  مليون   4.5 اإىل  ت�صل  اأكرب  وبطاقة 

الطبيعي املميع.

للمركب والتي  الثالث الأخرى  للوحدات  بالن�صبة  اأما 

مل تتعر�س للتلف، فقد مت الحتفاظ بها ومل يتم توقيفها عن 

الإنتاج.

مت  امل�صروع  باأن  اأعلمكم  اأن  ي�صعدين  اخل�صو�س،  وبهذا 

اإنتاج هذا املركب مع  ت�صغيله يف مار�س 2013، وقد و�صل 

الغاز  من  م3  مليون   13 حوايل  اإىل   2014 دي�صمرب  نهاية 

الطبيعي املميع.

بالن�صبة مل�صاألة عدم تزويد امل�صتثمر باملادة الأولية من غاز 

البوتان وو�صع حتت ت�صرفه قارورات الغاز لتعبئتها على غرار 

الأمر  هذا  باأن  هنا  التو�صيح  يجب  الآخرين؛  امل�صتثمرين 

التي  التنظيمية  الإجراءات  احرتام  اإىل  بالأ�صا�س  راجع 

للقيود  وكذلك  البرتولية  املواد  وتوزيع  تخزين  ن�شاط  حتكم 

الداخلية ل�صركة نفطال.

بتاريخ  97ـ435،  رقم  التنفيذي  املر�صوم  فبموجب 

البرتولية  املواد  تخزين  تنظيم  املت�صمن   ،1997/11/17
وتوزيعها، يجب على امل�صتثمر التزود بقارورات الغاز اخلا�صة 

به.

تن�س   ،8 الفقرة  التنفيذي،  املر�صوم  من  اخلام�صة  فاملادة 

�شراحة على �شرط وجود لدى امل�شتثمر كمية من قارورات 

غاز البرتول امل�صال وم�صاحة لتخزينها.

لالإ�صارة، فاإن عملية تزويد املتعاملني بقارورات الغاز من 

الزمن،  يف  حمدودة  انتقالية،  �صيغة  هي  نفطال  �صركة  قبل 

تبنتها ال�صركة يف مرحلة معينة.

وعليه، فعلى املعني بالأمر اأن يقتني قارورات تعبئة خا�صة 

به، طبقا للتنظيم ال�صاري املفعول، ثم الت�صال ب�صركة نفطال 

لإيجاد حلول تر�صي اجلميع، اأ�صكركم وال�صالم عليكم.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد وزير الطاقة؛ اأ�صاأل ال�صيد 

خالد بوجابر هل يريد اأخذ الكلمة جمددا؟ الكلمة لك.

ال�شيد خالد بوجابر: �صكرا �صيدي الرئي�س.

ن�صكر معايل وزير الطاقة على اإجابته الوا�صحة التي اأفادنا 

ال�صوؤال،  مبو�صوع  تتعلق  ومعطيات  مبعلومات  خاللها  من 

التي تخ�س  امل�صاريع  بخ�صو�س  املقدمة  التو�صيحات  وكذا 

القطاع، �صكرا لكم وال�صالم عليكم.

اأن  اأعتقد  بوجابر؛  خالد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

القتناع حا�صل ونبقى دائما يف قطاع الطاقة والكلمة لل�صيد 

عبد القادر �صنيني.

ال�شيد عبد القادر �شنيني: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ ب�صم 

اهلل الرحمن الرحيم.

�صيدي الرئي�س املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي،

رجال ال�صحافة،
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ال�صالم عليكم.

�صيدي الوزير،

اأن ال�صنوات  جاء يف مذكرة عر�س قانون املالية 2015، 

من  امل�صتقة  املواد  واردات  يف  زيادة  �صهدت  املا�صية 

املحروقات، لتبلغ 1.5 مليار دولر يف ال�صدا�صي الأول ل�صنة 

ل�صنة  الفرتة  لنف�س  دولر  مليار   2.840 بـ  مقارنة   2014
والزيوت. البنزين  ل�صترياد   2013

اأع�صاء  والزمالء،  الزميالت  تدخالت  يف  جاء  كما 

2015، ويف ظل  ميزانية  النقا�س حول  اأثناء  الأمة،  جمل�س 

وطنية  ومداخيل  املتدهورة  العاملية  القت�صادية  املوؤ�صرات 

متدنية بعد انخفا�س اأ�صعار البرتول، احلر�س والتاأكيد على  

الجتاه نحو اقت�صاد مبني على ال�صناعة وال�صناعة التحويلية 

للمحروقات.

�صوؤايل هو كالتايل:

لإجناز  ت�صعى  م�صاحلكم  ـ  الوزير  �صيدي  ـ  هل  ـ   1
م�صانع لتكرير البرتول عرب الوطن؟

وتلوث  ترمى،  امل�صتعملة  الزيوت  من  كبرية  كمية  ـ   2
البيئة، ملاذا ل ت�صعى �صركة نفطال اإىل ر�صكلة هاته الزيوت 

امل�صتعملة ل�صتعمالها جمددا؟

لكم مني، فائق ال�صكر والحرتام وال�صالم عليكم.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد القادر �صنيني؛ الكلمة 

الآن لل�صيد وزير الطاقة.

ال�شيد وزير الطاقة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

�صيدي الرئي�س،

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

القادر  عبد  املحرتم،  الأمة  جمل�س  ع�صو  لل�صيد  �صكرا 

البرتول  لتكرير  م�صايف  باإجناز  املتعلق  �صوؤاله  على  �صنيني، 

وبجمع واإعادة تكرير الزيوت امل�صتعملة.

الأمة  جمل�س  ع�صو  ال�صيد  ان�صغالت  عن  ولالإجابة 

املتزايد  للطلب  نظرا  باأنه،  اأعلمكم  اأن  يل  يطيب  املحرتم، 

على املواد البرتولية يف ال�صوق الوطنية، �صطر القطاع برناجما 

طموحا يهدف بالأ�صا�س اإىل تاأهيل وع�صرنة امل�صايف القائمة 

املنتوجات  نوعية  وحت�صني  الإنتاجية  قدراتها  من  والرفع 

البرتولية لتتما�صى مع املوا�صفات الدولية، كما يقوم القطاع 

الدرا�صات  بت�صميم  املتعلقة  التقنية  العرو�س  بتقييم  حاليا 

للم�صايف اجلديدة التي ينوي اإجنازها يف امل�صتقبل القريب.

لالإ�صارة، فاإننا ب�صدد اإجراء درا�صة لإجناز م�صروع م�صفاة 

بولية اإليزي.

وبا�صتالم هذه امل�صاريع، ت�صبح القدرات الوطنية لتكرير 

على  الوطنية  ال�صوق  احتياجات  كل  لتلبية  كافية  البرتول 

كما  العاملية،  الأ�صواق  يف  الفائ�س  وت�صدير  �صنة   30 مدى 

�صي�صمح هذا الربنامج بالرفع من قدرات تخزين الوقود وغاز 

البرتول امل�شال، مما ميكننا من تاأمني حاجيات ال�شوق الوطنية 

من هذه املواد.

املحرتم،  الأمة  جمل�س  ع�صو  ال�صيد  لن�صغال  بالن�صبة 

املتعلق بحماية البيئة من التلوث، ي�صعدين اأن اأخربكم    باأن 

القانون املتعلق باملحروقات، املعدل واملتمم، قد كر�س مبداأ 

بحيث  املحروقات،  جمال  يف  البيئة  حماية  قواعد  احرتام 

اأ�صند اإىل �صلطة �صبط املحروقات التي اأن�صئت مبوجب هذا 

التاأثري  درا�صات  على  واملوافقة  الراأي  اإبداء  مهمة  القانون، 

على البيئة اخلا�شة باأي ن�شاط متعلق باملحروقات.

وبالتايل، فاإن �صلطة �صبط املحروقات تتابع درا�صة التاأثري 

املرتبطة  البيئية،  املخاطر  وت�صيري  الوقائية  والتدابري  البيئي 

حرق  وعن  والتفريغ  الزيوت  باإزالة  املتعلقة  بالن�صاطات 

الغازات اأو ت�صريبها يف الهواء.

تكرير  واإعادة  بجمع  املتعلق  ان�صغالكم  بخ�صو�س  اأما 

الزيوت امل�شتعملة، جتدر الإ�شارة اإىل اأن ممار�شة هذا الن�شاط 

 ،1996 عام  منذ  فيه  ال�صتثمار  يرغب  من  لكل  مفتوح 

ي�صاهم  البيئة،  على  للحفاظ  منه  و�صعيا  القطاع،  اأن  غري 

وت�صويق  با�صرتجاع  التكفل  يف  نفطال،  �صركة  خالل  من 

 ،1984 عام  منذ  امل�صتعملة  الزيوت  من  كبرية  كميات 

وتقدر الكمية امل�صرتجعة بحوايل 18 األف طن �صنويا.

يف  كبرية  جهودا  نفطال  بذلت  امل�صتوى،  هذا  ولبلوغ 

خا�صة  الالزمة،  الو�صائل  على  للح�صول  ال�صتثمار  جمال 

املوارد  وتدريب  وتعبئة  ال�صرتجاع  ومرافق  ال�صاحنات، 

الب�صرية ال�صرورية.

وحدة  اإجناز  اإمكانية  حاليا  تدر�س  نفطال  فاإن  لالإ�صارة، 

ملعاجلة الزيوت امل�صتعملة، ويف انتظار ذلك، يتم حاليا ت�صدير 

الزيوت امل�صتعملة اإىل اخلارج.

اأ�صكركم وال�صالم عليكم.
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ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأعود فاأ�صاأل ال�صيد 

عبد القادر �صنيني هل يريد التعقيب؟ الكلمة لك.

ال�شيد عبد القادر �شنيني: �صكرا �صيدي الرئي�س.

اأ�صكر مرة اأخرى معايل الوزير على هذا التو�صيح التام 

ـ  الوزير  معايل  ـ  فقط  ال�صتف�صار  اأريد  ولكن  احلقيقة،  يف 

ذكرمت اأن هناك م�صنعا �صيقام يف نواحي اإليزي.

هل امل�صفاة املوجودة يف عني اأمنا�س هي يف اخلدمة؟ لأننا 

اأمنا�س واإليزي  اأنه بني عني  باأن هناك م�صفاة واأظن  �صمعنا 

هناك م�صافة قليلة ـ معايل الوزير ـ هذا من جهة.

ماليري  اأن  امل�صانع،  لهذه  بالن�صبة  كذلك  نرى  ولكن 

اأن تتدخلوا للتحكم  ب، ونطلب من �صيادتكم 
ّ
اللرتات تهر

املحطات،  م�صتوى  على  ت�صعوا حدا  واأن  التهريب  هذا  يف 

لبد اأن يكون لديكم و�صائل متكنكم من التحكم يف عملية 

التهريب.

�صركة  تطلب  لو  اأمتنى  الوزير،  معايل  للزيوت،  بالن�صبة 

نفطال من جميع حمطات الت�صحيم وغ�صل ال�صيارات جمع 

الزيوت امل�صتعملة واإعطاءهم زيوتا جديدة، مقابل 10 لرتات 

زيوتا م�صتعملة، نعطي لهم لرتا واحدا مكافاأة، واأ�صكركم مرة 

اأخرى وال�صالم عليكم.

�صنيني؛  القادر  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

بودي فقط اأن اأقول اإن امل�صمون لي�س تعقيبا، هو يف احلقيقة 

باأن  اأظن  واأنا  �صنيني،  ال�صيد  قدمه  قد  اآخر  جديد  �صوؤال 

هذا الن�صغال �صوف يطرحه كذلك ال�صيد بوعمامة، ولهذا 

فالرد يكون على اجلزء الثاين من مداخلة ال�صيد عبد القادر 

�صنيني.

اأما فيما يخ�س امل�صفاة، ف�صوف ياأتي �صوؤال اآخر ليطرح 

اأمامنا، وميكنكم الرد عليه وعلى ال�صوؤال تف�صل.

ال�شيد وزير الطاقة: �صكرا �صيدي الرئي�س و�صكرا لل�صيد 

�صنيني على �صوؤاله اجلديد.

فيما يخ�س امل�صفاة �صاأتكلم عنها لحقا، اأما فيما يخ�س 

اجلديدة،  نفطال  ملحطات  اأوامر  اأعطيت  الوقود،  تهريب 

خا�صة يف الطريق ال�صريع �صرقـ  غرب األ تكون يف املحطات 

 )GPLC( فقط  ولكن  واملازوت  البنزين  حمطات  احلدودية 

لكي نخفف رمبا من ظاهرة التهريب.

فيما يخ�س الزيوت ـ كما ذكرت ـ نفطال جتمع الزيوت 

كبرية،  تكرير  حمطة  اإن�صاء  انتظار  يف  وت�صدرها،  امل�صتعملة 

تعالج هذه الزيوت و�صكرا �صيدي الرئي�س.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ نبقى دائما يف قطاع 

الطاقة والكلمة لل�صيد خل�صر �صيدي عثمان نيابة عن ال�صيد 

عبا�س بوعمامة.

عبا�ص  ال�شيد  عن  )نيابة  عثمان  �شيدي  خل�شر  ال�شيد 

بوعمامة(: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 

وبه ن�صتعني وال�صالة وال�صالم على نبينا الكرمي.

�صيدي رئي�س جمل�س الأمة الفا�صل،

ال�صيد معايل وزير العالقات مع الربملان،

ال�صيدات الوزيرات املحرتمات،

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

اأ�صرة الإعالم،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صوؤال �صفوي موجه لل�صيد وزير الطاقة، �صاأ�صرده نيابة عن 

ال�صيد عبا�س بوعمامة.

معايل الوزير،

يعتمد  الذي  الأ�صا�صي  املورد  البرتولية  الرثوة  تعترب 

الهتمام  الدولة  واجب  ومن  الوطني،  القت�صاد  عليه 

بال�صتثمارات املنجزة، وباخل�صو�س املن�صاآت البرتولية، ومن 

بينها م�صفاة للبرتول ببلدية عني اأمنا�س ولية اإليزي والتي 

مت  ثم  فقط،  �صنة  ملدة  وا�صتغلت  الثمانينيات  يف  اإجنازها  مت 

توقيفها لأ�صباب جنهلها.

نظرا  ا�صتغاللها،  اإمكانية  يوؤكدون  املخت�صني  اأن  غري 

لأهمية هذه امل�صفاة وملا لها من مردود على القت�صاد املحلي 

بطلبات  تقدموا  حمليني  م�صتثمرين  هناك  واأن  والوطني، 

ل�صتغاللها واإعادة ت�صغيلها من جديد.

ال�صوؤال املطروح:

معايل الوزير،

من  ا�صتغاللها  وعدم  امل�صفاة؟  هذه  توقيف  مت  ملاذا 

اإطار  يف  منحها  بالإمكان  وهل  �صوناطراك؟  موؤ�ص�صة  طرف 

ال�صتثمار، مل�صتثمرين خوا�س؟ 

التقدير  فائق  ـ  الطاقة  وزير  معايل  ال�صيد  ـ  منا  تقبلوا 
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والحرتام وال�صالم عليكم.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد خل�صر �صيدي عثمان الذي 

قراأ م�صمون ال�صوؤال املوجه من قبل ال�صيد عبا�س بوعمامة؛ 

هذا  م�صمون  على  للرد  الطاقة  وزير  ال�صيد  لكم  والكلمة 

ال�صوؤال.

ال�شيد وزير الطاقة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

�صيدي الرئي�س،

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

عبا�س  املحرتم،  الأمة  جمل�س  ع�صو  لل�صيد  �صكرا 

البرتول  م�صفاة  با�صتغالل  املتعلق  �صوؤاله  على  بوعمامة، 

ببلدية عني اأمنا�س، ولية اإليزي.

الأمة  جمل�س  ع�صو  ال�صيد  ان�صغالت  عن  ولالإجابة 

املحرتم، يجب التذكري باأن هذه امل�صفاة مت ت�صغيلها يف عام 

ت�صغيلها  وا�صتمر  ال�صنة،  يف  طن   300000 بطاقة   1980
لفرتات متقطعة حتى �صهر ماي 1986. غري اأنه خالل هذه 

كبرية  ت�صققات  اإىل  اأدت  للرتبة  حركة  ت�صجيل  مت  الفرتة، 

تخزين  ومركز  امل�صفاة  من�صاآت  م�صتوى  وعلى  املباين،  يف 

الوقود.

وعليه، تقرر غلق م�صفاة عني اأمنا�س لدوافع تقنية وبيئية 

يف �صنة 1988، وبالتايل ل ميكن اإعادة فتحها لأ�صباب تتعلق 

بال�صالمة والأمن.

لتكرير  م�صاف  عدة  اإجناز  القطاع  برمج  فقد  لالإ�صارة 

اإليزي، ويف هذا  منها واحدة على م�صتوى ولية  البرتول، 

عني  م�صفاة  نقل  اإمكانية  �صوناطراك  حاليا  تدر�س  الإطار 

اأر�صيتها  اأخرى  منطقة  اإىل  وحداتها  من  بع�س  اأو  اأمنا�س 

اأكرث ا�صتقرارا.

وفيما يتعلق بتزويد املنطقة بالوقود، فاإن املوؤ�ص�صة الوطنية 

البنزين  حمطات  تزويد  �صمان  على  جاهدة  تعمل  نفطال 

للولية، كما اأنها على ا�صتعداد لتعزيز من�صاآتها.

القطاع  باأن  اأعلمكم  اأن  ي�صعدين  اخل�صو�س،  وبهذا 

�صطر برناجما وا�صعا للرفع ولتطوير قدرات تخزين املنتجات 

البرتولية على ال�صعيد الوطني، بهدف �صمان ا�صتقاللية يف 

ال�صتهالك ملدة 30 يوما بحلول عام 2020.

اأ�صكركم وال�صالم عليكم.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأعود فاأ�صاأل ال�صيد 

خل�صر �صيدي عثمان هل يريد التعقيب؟ الكلمة لك.

الرئي�س،  �صيدي  �صكرا  عثمان:  �شيدي  خل�شر  ال�شيد 

ون�صكر كذلك ال�صيد معايل الوزير على هذه الإجابة، غري 

لال�صتثمار  احلاجة  اأم�س  الآن يف  هي  اجلزائر  اإن  نقول  اأننا 

ال�صيد  يعرف  وكما  وال�صرتاتيجي،  املهم  املجال  هذا  يف 

واجلميع  بالأيام  ُيعد  الوقود  من  املخزون  باأن  الوزير  معايل 

يعلم بذلك.

البنزين  ل�صترياد  مرات  عدة  يف  جلاأت  قد  الدولة  واإن 

وقد فاقت الفاتورة يف بع�س الأحيان 3 ماليري دولر.

هذه  يف  بها  تقوم  التي  الدولة  جمهودات  ن�صكر  كما 

ال�صنوات الأخرية واإجناز امل�صايف على امل�صتوى الوطني وقد 

متنينا اأن تنجز هذه امل�صفاة يف اأقرب الآجال.

بخ�صو�صها  طرحنا  التي  التجهيزات  اأن  كذلك  ومتنينا 

ال�صوؤال اأن يتم حتويلها يف وقتها.

فبف�صل  ب�صراحة،  ونقولها  الوزير،  معايل  ال�صيد  ون�صكر 

جمهودات الوزارة وبف�صل برنامج فخامة رئي�س اجلمهورية، 

بينها  ومن  الوطني  امل�صتوى  على  تنجز  م�صاف  نرى  اليوم 

م�صفاة ب�صكرة.

اأ�صكركم، ال�صيد معايل الوزير، �صكرا �صيدي الرئي�س.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �صكرا؛ ال�صيد وزير الطاقة لي�س 

لديه ما ي�صيفه على ما قاله قبل قليل.

الآن ننتقل اإىل قطاع الت�صامن الوطني والأ�صرة وق�صايا 

املراأة، والكلمة لل�صيدة رفيقة ق�صري لطرح �صوؤالها ال�صفوي.

ال�شيدة رفيقة ق�شري: 

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة،

ال�صيدات وال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم.

ال�صيد الوزيرة،

ي�صرفني اأن اأطرح على معاليكم ال�صوؤال ال�صفوي التايل 

ن�صه:
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امل�صاعدة  لتقدمي  هامة  اإمكانيات  �صنويا  الدولة  جتند 

للفئات املعوزة.

اأول: ما هي الآليات التي ت�صمح ب�صبط عدد املعوزين 

يف بالدنا؟

ثانيا: اأين و�صلت بالدنا فيما يتعلق مبحاربة الفقر؟

قطاعكم  بني  وم�صتمر  فعال  تن�صيق  يوجد  هل  ثالثا: 

واحلركة اجلمعوية التي تن�صط يف املجال الت�صامني؟

والتقدير،  الحرتام  كل  الوزيرة،  معايل  مني،  تقبلو 

و�صكرا.

الكلمة  ق�صري؛  رفيقة  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

الآن لل�صيدة وزيرة الت�صامن الوطني والأ�صرة وق�صايا املراأة.

ال�شيدة وزيرة الت�شامن الوطني والأ�شرة وق�شايا املراأة: 

�صيدي الرئي�س،

ال�صيدة وال�صيد الوزيران،

ال�شعب  ممثلو  الأمة،  اأع�شاء جمل�س  وال�شادة  ال�شيدات 

اجلزائري،

احلكومة  يف  كوزيرة  اأت�صرف  الرئي�س،  �صيدي  اأول، 

اأ�صئلة  على  لالإجابة  اأمامكم  مرة  لأول  اأمثل  اأن  اجلزائرية 

وان�شغالت ممثلي الأمة يف هذا املكان املوقر، والذي يحمل 

معاين كثرية بالن�صبة لل�صعب اجلزائري وا�صتقالله.

ال�صيدات وال�صادة،

بالفئات  اهتمامها  على  ق�صري  رفيقة  الأ�صتاذة  اأ�صكر 

املعوزة والتي متثل بالن�صبة لل�صلطات العمومية حمور التزام 

من  امل�صتمدة  ال�صاملة،  الجتماعية  �صيا�صاتها  عرب  وطني 

برنامج فخامة رئي�س اجلمهورية الذي يحر�س على اأن تبقى 

ميكنها  ول  بامتياز،  اجتماعية  دولة  دوما  اجلزائرية  الدولة 

جتاه  م�صوؤولياتها  عن  تتخلى  اأن  الأحوال  من  حال  اأي  يف 

الفئات اله�صة.

وق�صايا  والأ�صرة  الوطني  الت�صامن  قطاع  وعليه، يعكف 

الرامية  الت�صامنية،  الربامج  من  العديد  جت�صيد  على  املراأة 

امل�صن والطفل  اإىل حماية وترقية الأ�صرة واملراأة وال�صخ�س 

واملراهق والأ�صخا�س املعوقني، وتقدمي كل الدعم وامل�صاعدة 

املعي�صية،  ظروفها  لتح�صني  املحرومة،  الجتماعية  للفئات 

الفقر  ملحاربة  م�صرتكة،  قطاعية  وطنية  ا�صرتاتيجية  اإطار  يف 

والتهمي�س والإق�صاء.

با�صتمرار ميزانية معتربة  الدولة  ال�صدد تخ�ص�س  وبهذا 

لقطاعنا الوزاري، وبالن�صبة ل�صنة 2015 فاإنها تقدر بـ 131 

ت�صامنية  بربامج  التدخل  اأن  ذلك  جزائري،  دينار  مليار 

منها:  القنوات  خمتلف  عرب  ولية   48 مي�س  وتنموية 

ال�صندوق اخلا�س للت�صامن الوطني والذي يعترب اأداة هامة 

امل�صتوى  على  والت�صامني  الجتماعي  العمل  لتكري�س 

املحلي، ل�صيما منذ اعتماد �صيغة الالمركزية يف ت�صيريه، 

تلبية احتياجات  والفعالية يف  املرونة  اإدخال  بغر�س  وذلك 

املواطنني املتواجدين يف و�صع �صعب يف الوقت املطلوب.

 )ADS( الجتماعية  التنمية  وكالة  اأن  بالذكر  واجلدير 

والوكالة الوطنية لت�صيري القر�س امل�صغر )ANJEM( هاتان 

التابعتان لقطاعنا الوزاري، قد لعبتا دورا فعال يف  الآليتان 

م�صار التنمية املحلية وكذا يف الإدماج الجتماعي واملهني 

م�صغرة  موؤ�ص�صات  خللق  فر�صا  باإعطائهم  البطال،  لل�صباب 

والولوج اإىل عامل املقاولة.

البيت من خلق  واملاكثة يف  الريفية  للمراأة  كما �صمحتا 

الفقر  دائرة  من  اخلروج  من  متكنها  للدخل،  مدرة  اأن�صطة 

والعزلة.

اأ�صفرت  قد   )ADS( الجتماعية  التنمية  وكالة  فربنامج 

عن جت�صيد 2666 م�صروعا تنمويا يف املناطق املعزولة، بقيمة 

مالية تقدر بـ 7.3 مليار دينار جزائري اإىل غاية �صنة 2014، 

باملاء ال�صالح  التزويد  وتخ�س على �صبيل املثال: جمالت 

اجلوارية،  ال�صحة  املياه،  �صرف  قنوات  الكهرباء،  لل�صرب، 

حت�صني ظروف التمدر�س، التكوين، تهيئة ور�صات الإدماج 

املهني.

للتنمية  م�صروعا   1372 جت�صيد  على  عزمها  اإىل  اإ�صافة 

اجلماعية بعنوان �صنة 2015، وخ�ص�س لهذا الغر�س غالف 

مايل قدره 5 مليار دينار جزائري.

امل�صغر،  القر�س  لت�صيري  الوطنية  بالوكالة  يتعلق  وفيما 

ن�صاطا   675280  ،2014 اإىل   2004 منذ  ا�صتحدثت  فقد 

مما  جزائري،  دينار  مليار   37.18 قدرها  مالية  بقيمة  م�صغرا 

متويل  اإىل  وتتطلع  �صغل،  10129.20 من�صب  بخلق  �صمح 

120700 م�صروع م�صغر، مقابل 15.7 مليار دينار جزائري 
بعنوان 2015، �صيتوىل قطاعنا الوزاري يف امل�صتقبل القريب 

ـ اإن �صاء اهلل ـ ت�صيري ال�صندوق اخلا�س لدفع النفقة لفائدة 

الأمهات املطلقات احلا�صنات لالأطفال، يف حالة عدم قيام 

اأولدهم، وذلك  اإزاء  واجبهم  باأداء  اآخر،  اأو  ل�صبب  الآباء، 
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التنفيذ  حيز  بو�صع  املتعلقة  الإجراءات  ا�صتكمال  بعد 

القانون ذي ال�صلة.

قطاعنا  فاإن  بالدنا،  املعوزين يف  عدد  �صبط  كيفية  وعن 

الجتماعي  الن�شاط  مديريات  على  يعتمد  الوزاري 

املجال�س  م�صالح  مع  وبالتن�صيق  للوليات،  والت�صامني 

باإعداد وحتيني  البلدية ووزارة الداخلية التي تقوم  ال�صعبية 

املراجعة  نظام  باعتماد  وذلك  باملحرومني،  خا�صة  بطاقية 

تقدمها  التي  املالية  املنح  من  امل�صتفيدة  للقوائم  ال�صنوية 

م�صاحلنا للفئات املعوزة واملعوقة والتي نحر�س على اإجرائها 

ب�صفة منتظمة، بغر�س توجيه اإعانات الدولة اإىل م�صتحقيها 

والتحكم يف املال العام.

الفاعلني  خمتلف  مع  اجلهود  تكاتف  وبخ�صو�س 

الجتماعيني، فاإن احلركة اجلمعوية ت�صكل �صريكا فعال يف 

الإن�صانية وكذا يف م�صاريع  وامل�صاعدات  الن�صاطات  جت�صيد 

التنمية الجتماعية التي ت�صتهدف بالدرجة الأوىل املناطق 

هاته  على  يعّول  بحيث  املعوزة،  ال�صكانية  والفئات  الفقرية 

واملحرومة،  املعوزة  الفئات  ا�صتهداف  يف  اأي�صا  اجلمعيات 

ل�صيما املتواجدة يف املناطق النائية واملعزولة.

وعندما توليت هذا املن�صب، اأكدت اأن الدولة، وخا�صة 

�صريكني  مع  بقوة  نعمل  �صوف  الوطني،  الت�صامن  قطاع 

األ  الوطن،  مناطق  كل  بها  نرى  التي  واأعيننا  اآذاننا  هما 

وهي احلركة اجلمعوية والإعالم، لأن قطاعنا حمتاج جلهود 

لالإعالم،  والأمة،  ال�صعب  ملمثلي  للمنتخبني،  اجلميع، 

التكفل      على  ي�صاعدونا  حتى  للنخبة،  اجلمعوية،  للحركة 

اأو ت�صطري ال�صيا�صة الناجحة للتكفل باملعوزين.

ل ن�صتطيع اأن نقوم بكل �صيء مبفردنا، اأنا اأوؤمن بالعمل 

اجلماعي، اأثق باحلركة اجلمعوية وباملجتمع املدين، وخا�صة 

يف العمل الت�صامني لأنه بالت�صامن مع كل هوؤلء الفاعلني 

�صوف ن�صتطيع اأن نقدم اخلدمة الناجعة ملن يحتاجونها.

طابع  ذات  حملية  جمعية   2040 مع  قطاعنا  ويتعامل 

اجتماعي واإن�صاين، تتوزع عرب كامل الرتاب الوطني، كما 

الوزاري،  قطاعنا  طرف  من  مالية  اإعانات  من  ت�صتفيد  اأنها 

لتج�صيد براجمها يف جمال العمل الجتماعي والت�صامني 

دينار  مليون   357812 بـ   2014 �صنة  بعنوان  وقدرت 

من  والتوجيه  املرافقة  من  ا�صتفادتها  اإىل  اإ�صافة  جزائري، 

طرف م�صاحلنا الالمركزية ومن الدورات يف التكوين، واأنا 

اأويل اهتماما قويا بالن�صبة للتكوين ومرافقة اجلمعيات التي 

تعمل وتن�صط يف املجال الجتماعي.

وقررنا موؤخرا اأن الوزارة �صوف تعمل بقوة مع اجلمعيات 

النا�صطة يف العمل الإن�صاين ولكن اجلمعيات النا�صطة فعال 

واملتواجدة فعال يف اأو�شاط املجتمع ولي�شت اجلمعيات التي 

ل تن�صط؛ ولهذا طلبت يف الجتماع الأخري مع اجلمعيات 

واأكدت  ولية،   14 من  اأكرث  وهي  زرتها،  ولية  كل  يف 

للحركة اجلمعوية، اأن اجلمعيات التي لديها ن�صاطات وبرامج 

اأن تقدمها للوزارة و�صوف نرافقها يف ذلك  واأفكار ت�صتطيع 

بحاجة لأن  نحن  ـ  قليل  قبل  قلت  ـ كما  لأننا  ون�صاعدها، 

نقدم  حتى  البع�س  بع�صنا  ن�صاعد  واأن  اأخرى  نظرة  ننظر 

اخلدمة الناجعة للمواطنني املحتاجني.

وقد اأعطيت الأولوية لتمويل اجلمعيات امل�صرية للمراكز 

املتعلقة بالفئات اله�صة، املتواجدة يف و�صع �صعب ولذوي 

الحتياجات اخلا�صة وللم�صاريع التنموية املحلية يف املناطق 

املعزولة.

الأمة  جمل�س  اأع�صاء  ال�صادة  واأ�صكر  �صيدتي  اأ�صكركم 

تعاىل  اهلل  ورحمة  عليكم  وال�صالم  اإ�صغائكم  ح�صن  على 

وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيدة الوزيرة؛ وقد اأتيت هيئتنا 

التهنئة  لك  جندد  فبدورنا  للقطاع،  كممثلة  الأوىل،  للمرة 

ونتمنى لك التوفيق يف تاأدية املهمة.

اأعود فاأ�صاأل ال�صيدة رفيقة ق�صري هل لديها ما تعلق به 

الكلمة  الوزيرة؟  ال�صيدة  به  اأتت  الذي  الرد  على م�صمون 

لك.

ال�شيدة رفيقة ق�شري: �صكرا �صيدي الرئي�س.

الت�صريحات  هذه  كل  على  الوزيرة  معايل  اأ�صكركم 

والإي�صاحات واملعطيات التي تعك�س دور الدولة وجهدها 

فيما يتعلق بالفئات املحرومة واملعوزة، واأمتنى لكم التوفيق 

معايل الوزيرة يف هذه املهام النبيلة.

املعوزين،  عدد  �صبط  يخ�س  فيما  فقط  ت�صاوؤل  لدي 

الآن يجري حديث وجدل حول دعم  ملاذا؟ لأنه  اأت�صاءل 

الدولة جتاه الفئات املحرومة، فلماذا ي�صتفيد من هذا الدعم 

الغني والفقري؟ وملاذا مل تخ�ص�س بطاقة خا�صة باملعوزين؟ 

مبا اأن هذا احلكم يتوجه باخل�صو�س للمعوزين.

الآن هذا الإ�صكال مطروح وميكن ب�صبط هذا العدد... 
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اإلخ، اأن نتوجه لهذا الطريق، معايل الوزيرة، و�صكرا.

الكلمة  ق�صري؛  رفيقة  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

الآن لل�صيدة الوزيرة.

ال�شيدة الوزيرة: ال�صيدة ق�صري، فعال طرحت اإ�صكالية، 

وبالفعل عندما توليت هذا املن�صب اأول ما قلته اإنه اإذا كنا 

نعمل جميعا من اأجل تر�صيد املال العام والنفقة والإنفاق 

وبرامج  برناجما  فعال  ن�صطر  اأن  اأردنا  واإذا  املعوزين،  على 

ناجعة جتاه املعوزين واملحتاجني واملعوقني والن�صاء املعنفات، 

فالبد علينا يف اأول الأمر اأننا نحني كل البطاقية، لي�س فقط 

البطاقية اخلا�صة باملعوزين ـ ال�صيدة ق�صري ـ ولكن كذلك 

بطاقية املعوقني، لأنني اأقولها �صراحة، كع�صو يف احلكومة، 

يقدم  ودب  هب  من  اأنه  لنا،  قدمت  حتقيقات  يف  وجدنا 

�صهادة فقط ويقول اأنا معوز وي�صتفيد من الإعانات التي ـ يف 

احلقيقة ـ كان لبد اأن تكون لفئات اأخرى.

الن�شاط  مدراء  بتكليف  اأ�شهر  عدة  منذ  قمنا  ولهذا 

ب�صدد  هم  للوزارة،  التابعني  ولية،   48 يف  الجتماعي 

النتهاء من حتيني بطاقية املناطق الفقرية، لأن هناك يف اجلزائر 

مناطق فقرية جدا، وهنا ن�صاعف عملنا باجتاه هاته املناطق، 

وحتيني بطاقات كل ولية بالن�صبة للمعوزين، حتى ن�صتطيع 

ومرافقني  وقائمني  حا�صرين  نكون  اأن  عادلني،  نكون  اأن 

فعال، كدولة مراقبة فعال للمال العام ولحتياجات مواطنيها 

فقط  لي�س  �صنكمل  اأننا  اأكدت  فقد  ولهذا  املحتاجني،  من 

ـ  ق�صري  ال�صيدة  ـ  عام  كل  يف  بهذا  �صنقوم  بل  للتحيني 

وباخل�صو�س  نعرفهم،  ول  اآخرون  اأنا�س  يظهر  اأن  لأنه ميكن 

لتح�صري العملية الت�صامنية يف �صهر رم�صان املقبل ـ اإن �صاء 

اأن ن�صطر الربنامج  اهلل ـ و�صوف ت�صاعدنا هاته القوائم على 

الكامل، الرثي، الناجح بالن�صبة لهوؤلء املواطنني.

اأ�صكرك ثانية، ال�صيدة ق�صري، لأنك اأعطيت لنا  الفر�صة 

اأن جناوب ونعطي نظرة لربنامج قطاعنا الذي اأوؤكد واأقول من 

خاللكم اإن قطاع الت�صامن لي�س بقطاع تقدمي امل�صاعدات، 

نحن ن�صاعد وهذا واجب الدولة ورئي�س اجلمهورية يوؤكد اأن 

بامتياز ولن نحول عن م�صاعدة  الدولة اجلزائرية اجتماعية 

عندنا  املداخلة،  يف  �صبق  كما  كذلك،  ولكن  املواطنني، 

ت�صاعدان  الوكالتان  هاتان   )ADS(و  )ANJEM( وكالتان 

املعوزين ولكن �صنحثهم ون�صاعدهم ونرافقهم حتى يخرجوا 

ودائرة  الإنتاج  دائرة  اأخرى وهي  دائرة  اإىل  الفقر  دائرة  من 

دول  يف  لأنه  امل�صاعدة،  قطاع  من  يخرجوا  حتى  العمل 

هوؤلء  ي�صاعد  الإن�صاين  والعمل  الت�صامن  فاإن  اأخرى 

الكرامة يف  ب�صيط مينحهم  اأو عمل  للخروج مبهمة  املعوزين 

العي�س، �صكرا �صيدتي.

دائما يف  نبقى  الوزيرة؛  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

وال�صوؤال  املراأة،  وق�صايا  والأ�صرة  الوطني  الت�صامن  قطاع 

املوايل لل�صيد حممد زوبريي، يقراأه نيابة عنه ال�صيد حممد 

ماين، الكلمة لك ال�صيد حممد ماين.

ال�شيد حممد ماين )نيابة عن ال�شيد حممد زوبريي(: 

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيدات وال�صيد الوزراء والوفد املرافق لهم،

زميالتي، زمالئي،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

 68 واملادتني  الد�صتور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 

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

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

بينهما  الوظيفية  العالقات  الأمة، وعملهما، وكذا  وجمل�س 

وبني احلكومة، �صوؤايل موجه لل�صيدة وزيرة الت�صامن الوطني 

والأ�صرة وق�صايا املراأة، اأت�صرف باإلقائه نيابة عن ال�صيد حممد 

زوبريي، هذا ن�صه:

 520000 حوايل  الجتماعية  ال�صبكة  �صمن  يوجد 

عقود  لإنهاء  الأوان  واآن  ال�صباب،  ت�صغيل  اإطار  يف  عامل 

العمل اخلا�صة بهم.

فما م�صري هوؤلء؟

عبارات  فائق  بقبول  الوزيرة،  ال�صيدة  معايل  تف�صلي، 

التقدير والحرتام.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد ماين؛ الكلمة الآن 

لل�صيدة وزيرة الت�صامن الوطني والأ�صرة وق�صايا املراأة لرتد 

على م�صمون ال�صوؤال.
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ال�شيدة وزيرة الت�شامن الوطني والأ�شرة وق�شايا املراأة: 

�صيدي الرئي�س،

ال�صيدة وال�صيد الوزيران،

ال�شيدات وال�شادة ممثلو الأمة،

ال�صالم عليكم ثانية.

زوبريي  حممد  عن  ناب  الذي  الع�صو  ال�صيد  اأ�صكر 

على اهتمامه  بان�صغالت ال�صباب يف جمال احل�صول على 

كل  ي�صغل  بات  جوهري  مو�صوع  وهو  الدائمة،  الوظائف 

ال�صيا�صات الوطنية والدولية على حد �صواء.

وعليه، فاإن ال�صيا�صة الوطنية اجلزائرية يف جمال ت�صغيل 

تتكامل  الوزارية  الدوائر  خمتلف  ت�صريها  والتي  ال�صباب، 

الجتماعي  بالإدماج  يتعلق  واحد،  لغر�س  بينها،  فيما 

واملهني لل�صباب.

يف  دائمة  عمل  منا�صب  يف  التوظيف  يتم  حني  ففي 

البطالة  لمت�صا�س  واخلا�صة  العامة  والإدارات  املوؤ�ص�صات 

يف اأو�شاط ال�شباب، فاإن بع�س الرتاتيب تهدف اإىل توجيه 

ال�صباب البطال نحو خلق ن�صاطات حرة.

وبخ�صو�س عقود الت�صغيل يف اأجهزة الإدماج الجتماعي 

ترتيب م�صاعدة  مبثابة  الوزاري، فيعترب  الذي ي�صريه قطاعنا 

اجتماعية يف �صيغة ظرفية، يهدف اإىل توفري منا�صب عمل 

موؤقتة ت�صمح للم�صتفيدين منها من اكت�صاب خربة يف جمال 

اإيجادهم  عند  التوظيف  يف  حظهم  حت�صني  ق�صد  عملهم، 

ملنا�صب عمل دائمة اأو لكت�صاب خربة ت�صاعدهم يف اإطالق 

اإطار الرتاتيب املختلفة التي  م�صاريعهم اخلا�صة، املمولة يف 

توفرها الدولة مثل:    )ANSEJ(، )ANJEM( ... اإلخ.

 )ADS( ويف هذا الإطار، فاإن وكالة التنمية الجتماعية

تدخل يف جمال حت�صني القابلية للت�صغيل لفائدة امل�صتفيدين 

من   ،)DAIS( الجتماعي  الإدماج  ن�صاطات  جهاز  من 

خالل تنظيم دورات للتكوين املهني، ت�صمح لهم باكت�صاب 

توؤهلهم  كما  �شغرية،  ن�شاطات  ممار�شة  من  متكنهم  خربة 

لال�صتفادة من ترتيب القر�س امل�صّغر الذي ت�صريه الوكالة 

خللق  وهذا   )ANJEM( امل�صغر  القر�س  لت�صيري  الوطنية 

ن�صاطات حرة.

ولهذا الغر�س، وعندما ُن�صبت على م�صتوى هذه الوزارة، 

طلبت من ممثلني على م�شتوى )ANJEM( يف عدة  وليات اأن 

يكون التوا�صل ول ينقطع مع وكالة الت�صغيل، حتى ن�صتطيع 

ي�صتفيدون  ل  الذين  ال�صباب  لبع�س  املعلومات  نعطي  اأن 

تكتمل  عندما  ال�صباب،  ت�صغيل  اإطار  يف  املنحة،  هاته  من 

املدة القانونية املر�صدة، نعطي لهم املعلومات ليتوجهوا اإلينا 

هي  اإلينا  وبالن�صبة  القرو�س،  لهم  مننح  كي   )ANJEM( كـ 

مهم،  جد  وهذا  ال�صغرية،  للمهن  بالن�صبة  �صغرية  قرو�س 

ا�صتغلوا  الذين  ال�صباب  اأن  اأمريكا  يف  موؤخرا  درا�صة  هناك 

القرو�س ال�صغرية للمهن ال�صغرية كان لهم �صدى كبري يف 

الدول املتقدمة وامت�صت العملية بطالة كبرية.

لكي  بهم  لالت�صال  الق�صوى  الأهمية  اأعطينا  ولهذا 

يعطوا لهم املعلومات ويوؤكدوا لهم اأن )ANJEM( ت�صتطيع 

مليون   1 اإىل  ت�صل  �صغرية  بقرو�س  بهم  التكفل  موا�صلة 

اإذا كانت    ن�صاعدهم خللق مهن �صغرية، خا�صة  دج، حتى 

لديهم حرفة، حتى ي�صتطيعوا اأن يعملوا اأو يدخلوا يف عامل 

برنامج  هو  وهذا  الآن  الدولة  �صيا�صة  هي  وهذه  ال�صغل، 

ـ  الربنامج  عليكم   
ّ
مر وقد  ـ  يوؤكد  الذي  الرئي�س،  ال�صيد 

كل  بل  الت�صامن،  قطاع  فقط  لي�س  القطاعات  كل  يف  اأنه 

املواطن  ن�صجع  اأن  لبد  اخت�صا�صه،  ح�صب  يعمل  قطاع 

اجلزائري وال�صباب اجلزائري اأن يع�صق ويحب العمل وهذا 

امل�صاعدة  قطاع  من  نخرج  حتى  نعمل  اأن  لبد  مهم،  جد 

يخرجوا  حتى  الفكرة،  هذه  تبني  على  ال�صباب  ون�صجع 

بحرفة ويعملوا يف امليدان؛ وحتى اإذا كان ال�صاب يف �صبكة 

ت�صغيل ال�صباب فاإنه ي�صتطيع اأن يخرج منها بو�صائل اأخرى 

تقدمها الدولة )ANSEJ(، )ANJEM(... اإلخ، حتى يكون 

له عمل دائم، اإن �صاء اهلل.

جهوده  يف  م�صتمر  الوطني  الت�صامن  فقطاع  وبالتايل، 

اإطالق  يف  الراغبني  ال�صباب  ودعم  ت�صجيع  اإىل  الرامية 

م�صاريع خا�صة بهم، يف اإطار الرتاتيب التي ت�صريها الوكالة 

الوطنية لت�صيري القر�س امل�صغر ووكالة التنمية الجتماعية، 

بقدرات  تر�صى  ل  عمل  �صيغة  يف  ال�صتمرار  من  بدل 

يتم ح�صر  اأنه مل  زيادة على  واإمكانات وطموحات �صبابنا، 

الفئة العمرية لال�صتفادة من ذات الرتاتيب.

موؤ�ص�صات  خللق  لل�صباب  فر�س  منح  فاإن  وبالتايل، 

النف�س  على  العتماد  مفاهيم  على  اأ�صا�صا  يرتكز  م�صغرة، 

واملبادرة الذاتية وروح املقاولة وكذا لتحفيزهم واإ�صراكهم يف 

م�شار التنمية ال�شاملة؛ مما ي�شاعدهم يف الندماج الجتماعي 

ويف حماربة البطالة والفقر يف املناطق احل�صرية والريفية، من 

خالل خلق فر�س عمل لت�صغيل اأفراد اآخرين.

اأ�صكركم على ح�صن الإ�صغاء وال�صالم عليكم.
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ال�صيد  اأ�صاأل  الوزيرة؛  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

حممد ماين، هل يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لك.

�صكرا  الرئي�س،  �صيدي  �صكرا  ماين:  حممد  ال�شيد 

لل�صيدة الوزيرة.

بودي  اأنني  غري  وافيا،  الوزيرة  ال�صيدة  كان جواب  لقد 

اأنه لي�س جميع منت�صبي  اأقدم بع�س املالحظات، وهي  اأن 

ال�صبكة الجتماعية ـ �صيدتي الوزيرة ـ متوجهني اإىل اإن�صاء 

املوؤ�ص�صات ال�صغرية، يف اإطار الآليات املخ�ص�صة من طرف 

من�صبه،  يف  التثبيت  اإىل  يطمح  اأغلبهم  اأن  كون  وزارتكم، 

عدة  يف  احلكومة  وعدت  وقد  به،  موعودين  كانوا  ما  وهذا 

ما  عقود  اأمناطها:  مبختلف  العقود  اأ�صحاب  بتثبيت  مرات  

قبل الت�صغيل وعقود ال�صباب الجتماعية وغريها.

فال�صوؤال مل يكن موجها فقط للمهتمني، فهناك من كان 

يبني اآمال كبرية على التثبيت يف من�صبه، فكل ما مت �صرده 

اإطار  الدولة، يف  تبذلها  كبرية  طرفكم، هي جمهودات  من 

الق�صاء على البطالة، ويف اإطار الهتمام بفئة ال�صباب.

بالعمال  خا�س  هو  ـ  الوزيرة  �صيدتي  ـ  ال�صوؤال  ولكن 

املوؤقتني يف ال�صبكة الجتماعية وم�صري تر�صيمهم من عدمه 

و�صكرا.

الكلمة  ماين؛  حممد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

لل�صيدة الوزيرة.

يوم  يف  اأقل  مل  اأنا  الع�صو،  �صيدي  الوزيرة:  ال�شيدة 

والت�صغيل  العمل  وزارة  الت�صامن هي  وزارة  اأن  الأيام  من 

الوطني  الت�صامن  وزارة  هي  بل  الجتماعي،  وال�صمان 

والأ�صرة وق�صايا املراأة، ولبد اأن نعرف اأن �صيا�صة التثبيت 

هي �صيا�صة الدولة كحكومة يف كل القطاعات، نحن ن�صمن 

هذا الت�صغيل اأو هاته املنحة لهوؤلء ال�صباب واأكرث من هذا.

الوزارة، لي�س منذ قدومي، حتى اأكون نزيهة وبكل نزاهة 

اأن  ن�صتطيع  �صنوات،  عدة  منذ  اأعد  برنامج  لديها  فكرية، 

نرافق ال�صباب الذين يدخلون يف هذا النظام، اإذا اأرادوا اأن 

يقوموا بعمل �صغري ولي�س موؤ�ص�صات كبرية.

دينار  مبليون  القر�س  اأن  وبينت   )ANJEM( منثل  نحن 

دون فوائد على الأكرث، وا�صتطعنا.. وقد اأعطيت منذ قليل 

لل�صيدة ق�صري اأرقاما مده�صة ـ �صيدي ـ ويجب اأن تذهبوا 

�صباب  بها  يقوم  �صغرية  مهن  و�صرتون،  اجلزائر  ربوع  اإىل 

هاته  داخل  كانوا  العميقة،  اجلزائر  ويف  الريف،  يف  ون�صاء 

ال�صبكة وا�صتطاعوا بعد ذلك الدخول يف دائرة اأخرى مع 

فعملوا  �صغرية،  حرفة  يزاولوا  اأن  وا�صتطاعوا   )ANJEM(

وجنحوا وهم حاليا ينتجون يف بلدهم.

يجب اأن نخرج من هذا ـ وا�صمحوا يل اإن كنت اأحتدث 

بهذه ال�صراحة ـ نتوقف عن اإقحام دائما الوظيف العمومي 

الأمر  البطالني،  من  اأكرب عدد  ميت�س  اأن  عليه  يجب  الذي 

لي�س كذلك! الدول املتقدمة تقدمت ولكن لي�س الوظيف 

القطاع  واإمنا  ـ  �صيدي  ـ  البطالة  امت�س  الذي  العمومي 

التجاري وقطاعات اأخرى، اخلوا�س، املهن ال�صغرية.

دون  ـ  كنت  املن�صب  هذا  اعتليت  حني  اأنا  �صدقوين، 

عقدة ـ اأقوم مبقارنة مع غرينا، يف كل مرة اأطلع على ما ينجز 

يف البلدان الأخرى والعظيمة، ونحن بلد عظيم ون�صتطيع اأن 

ن�صل اإىل ما تو�صلوا اإليه.

لأنهم  اإليه  و�صل  ما  اإىل  و�صل  اقت�صادهم  �صدقوين، 

�صجعوا املهن ال�صغرية، �صجعوا القت�صاد املتنوع، القت�صاد 

الذي يجب علينا اأن نقوم به ما بو�صعنا يف قطاعي.

اهلل  �صاء  اإن  فقط،  هكذا  يخرج  لن  ال�صباب  هذا  اإن 

عمل  لديه  يكون  حتى  ون�صاعده،  نرافقه  اأن  �صنحاول 

�صعيدا يف  ويكون  وحياته  كرامته  له  يحفظ  ومدخول  دائم 

هو  المت�صا�س  ان�صغال  ان�صغالنا،  هو  هذا  اجلزائر،  بلده 

ال�صيد  برنامج  من خالل  به  و�صنقوم  الدولة ككل  �صيا�صة 

رئي�س اجلمهورية اإن �صاء اهلل، ولكن لبد لنا من وقت مع 

امليكانيزمات اجلديدة التي هي يف كل القطاعات.

ال�صيدة وزيرة ال�صياحة متواجدة هنا، هي الأخرى قطاعها 

ال�صناعة  لكن  با�صمها،  اأحتدث  ل  واأنا  البطالة،  �صيمت�س 

كل  ي�صتطيع  كثرية،  اأخرى  وقطاعات  مهم  قطاع  التقليدية 

قطاع يف جماله اأن يعمل حتى نخرج �صبابنا ـ اإن �صاء اهلل ـ 

من م�صاكله، و�صنبني �صويا اجلزائر، �صكرا �صيدي.

ال�شيد الرئي�ص: بارك اهلل فيك، �صكرا لل�صيدة الوزيرة؛ 

ننتقل الآن اإىل قطاع ال�صياحة وال�صناعة التقليدية والكلمة 

لل�صيد حممد الطيب الع�صكري.

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



13

الدورة اخلريفية 2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 15

اخلمي�ص 24 ربيع الأول 1436                                   املوافق 15 جانفي 2015

الرئي�س؛ ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�صيد الفا�صل رئي�س جمل�س الأمة،

وال�صناعة  ال�صياحة  وزيرة  معايل  الفا�صلة  ال�صيدة 

التقليدية،

ال�صيدة الفا�صلة معايل وزيرة الت�صامن الوطني والأ�صرة 

وق�صايا املراأة،

ال�صيد الفا�صل معايل وزير العالقات مع الربملان،

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

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء الأ�صرة الإعالمية والت�صالية،

اأيها اجلمع الكرمي،

ال�صالم عليكم.

ال�صياحة  وزيرة  معايل  على  اأطرحه  �صفوي  �صوؤال 

الفنادق             بت�صنيف  الأمر  ويتعلق  التقليدية،  وال�صناعة 

اأو املوؤ�ص�صات الفندقية، هذا هو ن�صه:

ال�صياحة هي اأي�صا م�صاألة نوعية وجودة الهياكل الفندقية، 

وزارة  وقامت   ،2012 عام  ال�صياحة  تطوير  خمطط  اأن�صىء 

اأ�صرفت  فندقا،   50 ت�صنيف  بعملية  خالله،  من  ال�صياحة، 

عليها جلنة متكونة من متخ�ش�شني وممثلني ومديرين يف قطاع 

ال�صياحة واأي�صا من خرباء فرن�صيني وبلجيكيني واأع�صاء من 

مظمة ال�صياحة العاملية؛ وظهرت فقط �صبع موؤ�ص�صات التي 

تلقت 5 جنوم.

وا�صتندت هذه اللجنة على عدة معايري وهي: الو�صول 

الهاتف،  اأجهزة  امل�صاعد،  امل�صاحة،  الفندق،  منطقة  اإىل 

الأنرتنت، وخا�صة نوعية اخلدمة، هذه العملية التي اأجريت 

اخلدمات  حت�صني  اإىل  تهدف  ال�صياحة،  وزارة  قبل  من 

الزبائن،  ل�صالح  لل�صياحة  نوعية  خطة  وتنفيذ  ال�صياحية 

وتعزيز زيارة اجلزائر.

وكان الهدف من هذا النهج هو ع�صرنة ت�صيري الفنادق 

ال�صياحية والهياكل الفندقية، وكانت مالحظة الوزير يف تلك 

الفرتة وا�صحة: رداءة اخلدمات يف الفنادق تبقى ال�صعف 

الكبري للقطاع، ع�صرنة املعدات واأي�صا اخلدمة هي �صرورية، 

الدويل،  امل�صتوى  لها  اجلزائرية  الفنادق  من  فقط   ٪10
ال�صتقبال  خدمات  لتح�صني  م�صتعجال  الأمر  كان  لذلك 

والإقامة، لتكون يف تناغم مع املوؤ�ص�صات الأجنبية الكبرية، 

وبعد هذا الت�صنيف الأويل اأعلن وزير ال�صياحة ال�صابق اأن 

هذا الت�صنيف ل يعترب �صيئا نهائيا، لأنه اإذا مل يتم احرتام 

املعايري التي حددت يف ت�صيري ال�صياحة، ميكن اإعادة النظر 

يف هذا الرتتيب يف اأي وقت.

اأ�صئلتي هي كما يلي:

للفنادق  اأخرى  بت�صنيفات  قطاعكم  قام  هل  اأول، 

واملطاعم واملراكز للعطل ال�صيفية والقرى ال�صياحية؟

القطاع  من  الفنادق  كل  ت�صنيف  عملية  هل  ثانيا، 

العمومي واخلا�س متوا�صلة؟ اأم مت التخلي عنها؟ ما م�صري 

الفنادق غري امل�صنفة؟

ثالثا واأخريا، اأين و�صل تطبيق خريطة التكوين املنتهجة 

من قبل احلكومة، لتح�صني التكوين يف قطاع ال�صياحة؟

تقبلوا مني، �صيدتي معايل الوزيرة، فائق عبارات التقدير 

والحرتام و�صكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد الطيب الع�صكري؛ 

وال�صناعة  ال�صياحة  وزيرة  ال�صيدة  اإىل  الآن  الكلمة  اأحيل 

التقليدية، للرد على م�صمون ال�صوؤال.

اهلل  ب�صم  التقليدية:  ال�شياحة وال�شناعة  ال�شيدة وزيرة 

الرحمن الرحيم.

�صيدي رئي�س جمل�س الأمة،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�س املوقر،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

بداية، اأ�صكر ع�صو جمل�س الأمة، ال�صيد حممد الطيب 

الع�صكري، على اهتمامه بقطاع ال�صياحة الذي يت�صاءل عن 

عملية ت�صنيف املوؤ�ص�صات الفندقية وال�صياحية والتكوين؛ 

احلظرية  اأن  الإ�صارة  جتدر  الت�صنيف،  عملية  يخ�س  فيما 

الفندقية الوطنية تتكون من 1185 موؤ�ص�صة فندقية، تختلف 

اإقامة  اإىل  نزل طريق  اإىل  نوعها وطبيعتها من فندق  ح�صب 

ح�صب  هذا  ال�صياحية،  املن�صاآت  من  غريها  اإىل  �صياحية، 

املر�صوم التنفيذي رقم 2000ـ46، املوؤرخ يف 1 مار�س 2000 

الذي يعرف باملوؤ�ص�صات الفندقية ويحدد تنظيمها وت�صيريها 

وكيفية ا�صتغاللها.

تزال متوا�صلة عرب كل  الت�صنيف ل  فاإن عملية  وعليه، 

خدمات  تقدم  التي  املوؤ�ص�صات  كل  وت�صمل  الوطن  ربوع 

اإليه  امل�صار  املر�صوم  يف  ورد  ما  ح�صب  وفندقية،  �صياحية 

اأعاله.

�صهر  غاية  اإىل  اإ�صدار  ـ  مت  اأنه  ن�صري  ال�صياق،  هذا  ويف 
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�صبتمرب 2014 ـ 664 قرار ت�صنيف، ي�صمل 248 فندقا بني 

5 جنوم،  اإىل  اأي من جنمة واحدة  اإىل جنمة واحدة،  5 جنوم 
جنمة،  دون  درجة  من  فندقا  و156  فندقا   248 ت�صنيف  مت 

والباقي متكون من فنادق م�صنفة يف درجة هياكل اأخرى 

معدة للفندقة وهياكل لال�صتقبال من �صنف واحد، كما هو 

من�صو�س عليه يف التنظيم املعمول به.

وبالن�صبة لالإقامات ال�صياحية، فقد مت ت�صنيف 5 اإقامات 

من جنمتني اإىل جنمة واحدة.

الت�صنيف  عملية  �صملت كذلك  �صبق،  ما  على  عالوة 

وفقا  للفندقة،  معدة  اأخرى  هياكل  درجة  من  فندقا   196
باأن  للقول  كله  هذا  09ـ227،  رقم  التنفيذي  للمر�صوم 

عملية الت�صنيف هي من �صالحيات الإدارة التابعة لوزارة 

ال�صياحة، وفقا لتنظيم موجود ومعمول به.

تقنيا  املرافق ملا تدخل حيز ال�صتغالل تقدم ملفا  هذه 

من  املرافق  بت�صنيف  مكلفة  هي  التي  ال�صياحة  وزارة  اإىل 

5، قلت، الوزارة تتكفل بت�صنيف املرافق ح�صب النجوم: 
5، 4، 3 و2، وهناك جلنة وزارية تقنية تتكفل بدرا�صة هذه 

امللفات.

متلك  التي  الفنادق  بت�صنيف  تتكفل  هناك جلنة ولئية 

جنمة واحدة واأقل وهناك فئة ل تدخل يف اأي ت�صنيف.

فندقية قدمية ل تدخل يف  مرافق  الفئة مكونة من  هذه 

ت�صمى  اأنها  تقرر  ا�صتغاللها  اأجل  من  ولكن  �صنف،  اأي 

خارج الت�صنيف ولكن حتى هذه الت�صمية هي يف حد ذاتها 

ت�صنيف.

م�صتمرة،  عملية  هذه  الت�صنيف  وعملية  اأفهمتني؟ 

الت�صنيف فتلك عملية جيدة، ولكن  فالذين حت�صلوا على 

الذين مل يتح�صلوا عليه ياأتون ليطلبوه من الإدارة.

كما اأنه يوجد عملية التفتي�س املرحلية، حيث اإن الدولة  

احلق  لديها  ـ  �صنفت  التي  ال�صياحة  وزارة  خالل  من  ـ 

الت�صنيف  هذا  اأن  من  لتتاأكد  املرافق،  هذه  زيارة  لإعادة 

ممار�شة  حيث  من  اأو  التجهيزات  حيث  من  �شواء  حمرتم، 

ن�صاطات ال�صياحة على م�صتوى هذه الهياكل.

املوؤكد اأن هذه العملية مل تنقطع ولن تنقطع، لأنها تابعة 

ل�صالحيات وزارة ال�صياحة وهي تعمل با�صتمرار.

والذين  للمراقبة،  يخ�صعون  الت�صنيف  على  احلا�صلون 

اإجنازات جديدة،  فيه  اأن  اأن تعرف  مل يتح�صلوا، لأنه لبد 

وكلما  وغريها  �صياحية  وقرى  واإقامات  فنادق  �صينجزون 

من  طلبا  يقدمون  ال�صتغالل،  حيز  املن�صاآت  هذه  دخلت 

اأجل  ت�صنيفها، لأن الت�صنيف ل يتح�صلون عليه يف البداية، 

ولكن ملا يدخل الإجناز حيز ال�صتغالل، وهي عملية تقنية 

وتنظيمية والعمل �صاري بها.

الت�صنيف،  اأن عملية  تربهن  الإح�صائيات  اإن هذه  قلنا 

اأو ال�صياحية التابعة  �صواء تعلق الأمر باملوؤ�ص�صات الفندقية 

للقطاع العام اأو اخلا�س متوا�صلة، لأنها ت�صاهم يف الرفع من 

ولكن  الزبون،  منها  ي�صكو  ليزال  التي  النوعية  م�صتوى 

الت�صنيف وحده غري كاف، لبد من احرتافية النا�س الذين 

يعملون يف هذا املجال ال�صياحي.

ومن اأجل ذلك، فاإن الدولة تعمل على تدعيم موؤ�ص�صات 

التكوين لالرتقاء بهذا القطاع لو�صع اأح�صن.

فيما يتعلق ب�صوؤالكم اخلا�س مب�صري الفنادق غري امل�صنفة، 

على  بالفندقة  املتعلق  ـ  لك  قلت  كما  ـ  القانون  ن�س  فقد 

تلك  حتى  م�صنف،  جميعها  اأن  مبعنى  ت�صنيفها،  اإجبارية 

.)Hors catégorie( التي ل تدخل يف اأي �صنف ن�صميها

اإن مفهوم فنادق غري م�صنفة ل يوجد له قانون، بل يتعلق 

الأمر مبوؤ�ص�صات دون جنمة، وهي مدرجة يف �صنف املرافق 

التي تبت يف ت�صنيفها اللجان الولئية، كما مت الإ�صارة اأعاله 

ولها معايري خا�صة بها.

لدائرتنا  التقنية  املرافقة  عملية  اأن  اإىل  ن�صري  الأخري،  يف 

الوزارية، من طرف املنظمة العاملية لل�صياحة، لإعداد برنامج 

باجلزائر، ح�صب  وال�صياحية  الفندقية  املوؤ�ص�صات  لت�صنيف 

تقنيات ع�صرية ووفق معايري معمول بها دوليا.

التكوين،  تنفيذ خريطة  املتعلق مبدى  لل�صوؤال  وبالن�صبة 

عمليات  عدة  اإجناز  اليوم  حد  اإىل  مت  اأنه  اإىل  الإ�صارة  جتدر 

يف هذا املجال، نذكر من اأهمها وبهدف التعرف بدقة على 

عر�س التكوين املتوفر، قامت دائرتنا الوزارية باإعداد مدونة 

ال�صياحة  جمال  يف  املتخ�ص�صة  التكوينية  املوؤ�ص�صات  لكل 

والفندقة، �صواء تعلق الأمر بقطاع التكوين املهني اأو التابع 

للقطاع اخلا�س والعام، لأن موؤ�ص�صات التكوين البع�س منها 

تابع لقطاع التكوين املهني اأي وزارة التكوين املهني، وعدد 

منها تابع لوزارة ال�صياحة؛ ولكن كل هذه املوؤ�ص�صات تكّون 

يف جمال الفندقة وال�صياحة.

4 موؤ�ص�صات تكوينية متخ�ص�صة  اإجناز  اأنه مت برجمة  كما 

وق�صنطينة  تيمو�صنت  وعني  وهران،  من:  بكل  جديدة 

واأدرار.



15

الدورة اخلريفية 2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 15

اخلمي�ص 24 ربيع الأول 1436                                   املوافق 15 جانفي 2015

لل�صياحة  العليا  الوطنية  املدر�صة  نقل  اإىل  بالإ�صافة 

م�صتقبال من فندق الأورا�صي اإىل مقرها اجلديد بولية تيبازة، 

قدرتها  م�شاعفة  من  �شيمكن  مما  الإجناز،  عملية  اإمتام  بعد 

البيداغوجية، دون اأن نن�صى النطالق يف العمل باملدر�صة 

العليا اجلديدة للفندقة  والإطعام بعني البنيان، زيادة على 

ت�صجيل اإجناز 4 معاهد اأخرى متخ�ص�صة يف ال�صياحة، تابعة 

املوؤ�ص�صات  لي�صبح عدد  املهنيني،  والتعليم  التكوين  لوزارة 

املتخ�ص�صة يف التكوين ال�صياحي 20 موؤ�ص�صة، موزعة عرب 

القطر الوطني يف 2020.

لوزارة  تابعة   4 متخ�ص�صة:  موؤ�ص�صة   12 عندنا  حاليا 

ال�صياحة و8 معاهد تابعة للتكوين املهني.

ولكن فيه 8 موؤ�ص�صات مربجمة لالإجناز: 4 تابعة لل�صياحة 

و4 تابعة للتكوين املهني، لي�صبح العدد يف 2020 اإن �صاء 

اهلل، 20 موؤ�ص�صة متخ�ص�صة يف التكوين لل�صياحة عرب القطر 

الع�صرية  املدر�صة  على  زيادة  معترب،  العدد  وهذا  الوطني، 

طاقم  من  وم�شرية  دولية  تكوين  اأمناط  ح�شب  ُت�شريرّ  والتي 

جاءنا من »لوزان« من املدر�صة ال�صياحية، وهي تعترب اأعلى 

اأبوابها  م�صتوى للتكوين يف امل�صتوى العاملي والتي فتحت 

تكون  اإطارات  ـ  اهلل  �صاء  اإن  ـ  و�صتكون   2014 اأكتوبر  يف 

عندها نوعية جيدة لتطوير هذا القطاع.

تكوينية  فروع  اإن�صاء  على  اخلريطة  هذه  كذلك  تن�س 

�صياحي،  مر�صد  فرع  اإدخال  مت  ال�صاأن،  هذا  ويف  جديدة 

اأدخلنا  موؤخرا  �صياحي، لكن  ملر�صد  تكوين  لدينا  مل يكن 

هذا التخ�ص�س لأنه ملا يكون فيه زّوار، لبد اأن ت�صرح لهم 

�صامي  تقني  م�صتوى  لديه  يكون  واملتخ�ص�س  وتوؤطرهم، 

واإدخال  ببو�صعادة  وال�صياحة  للفندقة  الوطني  باملعهد 

التكوين عن طريق التمهني مبعهد تيزي وزو.

املر�صد  تكوين  اأي  اأدخال،  اجلديدان  النمطان  هذان 

التمهني           طريق  عن  للتكوين  املجال  وفتح  بو�صعادة  يف 

يف  مقيما  يكون  ل  �صاب  معناها   )l’apprentissage(

للح�صول  باملعهد  ويت�صل  املوؤ�ص�صة، يكون يعمل يف فندق 

على تكوين نظري لب�صعة اأيام من الأ�صبوع، حتى نو�صع من 

عدد ال�صباب املكّونني.

خالل  من  التكوينية،  املنظومة  بع�صرنة  يتعلق  فيما  اأما 

ت�صيري  اإ�صناد  اأن  اإىل  ن�صري  اخلارجي،  حميطها  على  التفتح 

تاأطري مدر�صة عني البنيان ـ وقد حتدثت عنها ـ اإىل �صريك 

من »�صوي�صرا«، �صف اإىل ذلك النطالق يف عملية تكوين 

مثل:  الدويل  التعاون  اإطار  يف  واخلارج  باجلزائر  املكّونني 

فرن�صا ـ تون�س ـ الحتاد الأروبي.

تكوين  اإىل  امل�صتوى  رفع  اأجل  ن�صعى كذلك من  اإذن، 

تعمل  حتى  التكوينية،  الربامج  ع�صرنة  واإىل  املكّونني 

موؤ�ص�صاتنا بنف�س النمط املعمول به يف دول اأخرى.

وزارة  مع  املربم  التوقيع  اإىل  ن�صري  اأخرى،  جهة  ومن 

بني  للتن�صيق  اتفاق  على  املهنيني،  والتعليم  التكوين 

التي  التفاقية  يف  ال�صياحة  قطاع  يندمج   كما  الوزارتني، 

وخمتلف  املهنيني  والتكوين  التعليم  وزارة  بني  اإبرامها  مت 

التن�صيق  اإطار  املهني، يف  بالتكوين  ال�صلة  القطاعات ذات 

الوا�صع بينها يف هذا املجال.

للتكوين  بالغة  اأهمية  نويل  اأننا  لكم  اأوؤكد  الأخري،  ويف 

للنهو�س  اأ�شا�شي  �شرط  لأنه  اأولوياتنا،  �شمن  واأدرجناه 

هذا  يف  العامل  عرب  يجري  ما  ملواكبة  ببالدنا،  بال�صياحة 

القطاع، �صكرا على الإ�صغاء وال�صالم عليكم.

فاأ�صاأل  اأعود  الوزيرة؛  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

الكلمة؟  اأخذ  يريد  هل  الع�صكري  الطيب  حممد  ال�صيد 

الكلمة لك.

ال�شيد حممد الطيب الع�شكري: �صكرا �صيدي الرئي�س.

اأ�صكر معايل الوزيرة على كل هذه املعلومات والتي من 

ت�صنيف  عملية  باأن  وارتياحي،  اطمئناين  اأ�صجل  خاللها 

الفنادق م�صتمرة ول تعطي النطباع باأننا تخلينا عنها، هذا 

الذي �صعرنا به من خالل امليدان.

جلنة  لنا  تكن  مل  ملاذا  �صوؤال:  اأو  فقط  اإ�صافية  مالحظة 

خمت�صة، تابعة لقطاعكم، تخدم با�صتمرار ملراقبة املوؤ�ص�صات 

نقول  ل  )Michelin( حتى  مثل  مفاجئة  وبطريقة  الفندقية 

�صيئا اآخر؟ وذلك لتعزيز و�صعية فندق اأو للتقلي�س مثال من 

النجوم التي حت�صلت عليها املوؤ�ص�صة الفندقية وهذا ح�صب 

نتائج املراقبة، وكذلك لتفادي ـ وهذا ما نالحظه يف امليدان ـ 

قلت لتفادي اإعطاء الفر�صة لأ�صحاب املوؤ�ص�صات الفندقية 

النجوم  من  عدد  بو�صع  ملوؤ�ص�صاتهم  اأو  لأنف�صهم  لل�صماح 

بطريقة غري معتمدة.

ملكية  تكون  اأن  يجب  الفندق  اأمام  املتواجدة  الالفتة 

للوزارة وهناك قرار وزاري يحدد هذا.

اأننا نرى بع�س الفنادق تعطي لأنف�صها عددا من  اأظن، 
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قطاعكم!  من  وزاري  قرار  دون  ومن  مراقبة  دون  النجوم 

و�صكرا مرة اأخرى ووفقكم اهلل يف مهامكم.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد الطيب الع�صكري؛ 

ال�صيدة الوزيرة تف�صلي.

به  تقدمت  الذي  لل�صرح  اإذن، تكملة  الوزيرة:  ال�شيدة 

قطاع  الدولة،  من �صالحيات  النجوم  اإعطاء  اأن  لك  اأوؤكد 

ـ  قلت  اأن  �صبق  كما  ـ  تقنية  جلنة  وهناك  ال�صياحة،  وزارة 

على م�صتوى وزارة ال�صياحة تدر�س امللفات وتعطي النجوم 

من 2 اإىل 5،  ودون ذلك، هناك جلنة على م�صتوى مديرية 

هوؤلء  ترتيب  يتم  وملا  الوليات،  م�صتوى  على  ال�صياحة، 

اإعطاء النجمة، ي�صدر قرار وزاري للجنة الوزارية  اأو  النا�س 

وقرار ولئي على م�صتوى الولية.

اإذن، هوؤلء النا�س اإذا و�صعوا جنوما ومل ميروا على اللجنة، 

للمراقبة،  نرجع  قانونية، هذا من جهة؛  فهم يف و�صعية غري 

املراقبة ل حتتاج اإىل جلنة لأن وزارة ال�صياحة متلك مفت�صني 

املركزية  الإدارة  م�صتوى  على  �صواء  مراقبون،  هم  الذين 

مديريات  متثيلياتنا،  خالل  من  املحلي،  امل�صتوى  على  اأو 

�صمن  يدخل  وهذا  الوليات،  م�صتوى  على  ال�صياحة 

احلال  وبطبيعة  للفنادق  املفاجئة  الزيارة  اأي  �صالحياتهم 

تتعلق بكل اجلوانب التي مت�س ن�شاط ذلك املرفق، �شواء من 

حيث الرتتيب اإذا راأوا لفتة غري قانونيةـ  بطبيعة احلالـ  لبد 

اأن يتخذوا الإجراءات وكذلك ت�صيري الفندق يف حد ذاته 

من كل اجلوانب، حتى يتالءم الت�صيري مع النجمة التي من 

املفرو�س اأن يكون وفقا لها، وهنا اأقول كذلك اإن يف اجلزائر 

من  فنادق  هي  التي  جنوم   5 لـ  اإل  نحتاج  ل  اجلزائر  وغري 

املفرو�س اأن تكون اخلدمات فيها ممتازة، من حيث املرافق، 

ثم  املوؤ�ص�صات،  املوجودة داخل هذه  التجهيزات  اخلدمات 

كلما نق�صت جنمة تكون النوعية اأقل، اإذن نحن نعمل على 

اأن تكون كل املرافق ال�صياحية التي منلكها م�صنفة، ل�صيما 

وديناميكية  كبرية  حركية  يعرف  الآن  ال�صياحة  قطاع  اأن 

والإجراءات  القرارات  اء 
ّ
جر ال�صتثمار،  حيث  من  كبرية 

القطاع،  هذا  يف  ال�صتثمار  لتحفيز  الدولة،  اتخذتها  التي 

وكل هذه املرافق التي هي اأكرث من 400 م�صروع هي قيد 

ما  وفق  ت�صنيفها  من  لبد  ال�صتغالل  تدخل  وملا  الإجناز 

ين�س عليه التنظيم املعمول به و�صكرا.

دائما يف  نبقى  الوزيرة؛  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

عبد  لل�صيد  والكلمة  التقليدية  وال�صناعة  ال�صياحة  قطاع 

املجيد بوزريبة.

ال�شيد عبد املجيد بوزريبة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم.

ي�صرفني اأن اأطرح على ال�صيدة وزيرة ال�صياحة وال�صناعة 

التقليدية ال�صوؤال ال�صفوي التايل ن�صه:

يزخر  120 كلم،  بـ  يقدر  لولية جيجل �صريط �صاحلي 

مبواقع �شياحية وموؤهالت طبيعية عدة، مما جعل الولية كل 

النظري من  منقطع  بتوافد  وامل�صطافني،  لل�صواح  قبلة  �صائفة 

الإيواء  هياكل  يف  كبري  عجز  يقابله  الوطن،  ربوع  خمتلف 

وخمتلف املرافق ال�شرورية، مما يخلق �شعوبة كبرية يف ت�شيري 

التظاهرة.

منطقة   )19( ع�صرة  ت�صع  على  تتوفر  الولية  اأن  علما 

 ،232/88 رقم  املر�صوم  مبوجب  اأن�صئت  �صياحي،  تو�صع 

ترتبع يف جمملها على م�صاحة 4232 هكتارا، كما اأن اهتمام 

امللفات  فعدد  م�صتمر،  تزايد  يف  القطاع  بهذا  امل�صتثمرين 

املودعة لدى اجلهة املخت�صة بالولية زاد عن 100 ملف.

ال�صالفة  واملحفزة،  الإيجابية  العوامل  توفر  من  وبالرغم 

الذكر، اإل اأن الإقالع بهذا القطاع ظل متعرثا.

�صيدتي الوزيرة،

على  اأو  ال�صياحي  التو�صع  مناطق  تهيئة  تنطلق  فمتى 

الأقل تهيئة البع�س منها وحتريك عجلة ال�صتثمار يف هذا 

املجال احليوي؟

والحرتام،  التقدير  فائق  الوزيرة،  معايل  مني،  تقبلوا 

�صكرا.

بوزريبة؛  املجيد  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

الكلمة الآن لل�صيدة الوزيرة. 

اإذن،  التقليدية:  وال�شناعة  ال�شياحة  الوزيرة  ال�شيدة 
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حتية وتقدير وال�صكر اجلزيل على اهتمامكم بال�صياحة، من 

تهيئة  انطالق  عملية  ان�صغال حول  بطرح  تف�صلكم  خالل 

مناطق التو�صع ال�صياحي وحتريك عجلة ال�صتثمار يف هذا 

املجال على م�صتوى ولية جيجل اجلميلة ال�صياحية بامتياز.

بالفعل تزخر ولية جيجل مبواقع �صياحية وموؤهالت هامة 

ت�صتقطب عددا معتربا من ال�صياح، كما اأنها تتوفر على 19 

التنفيذي  املر�صوم  مبوجب  اأن�صئت  �صياحي،  تو�صع  منطقة 

جمملها  يف  وترتبع   ،1988 نوفمرب   5 يف  املوؤرخ   ،88 رقم 

على م�صاحة تقدر بـ 4232 هكتارا، و�صعيا منا لدفع احلركة 

الوزارية  دائرتنا  م�صالح  قامت  الولية،  لهذه  ال�صياحية 

بت�صجيل عملية اإعداد خمططات التهيئة ال�صياحية لبع�س 

ال�صياحة  ملديرية  ر�صد  ال�صياحي، حيث مت  التو�صع  مناطق 

وال�صناعة التقليدية لولية جيجل غالف مايل يقدر بـ 25 

التهيئة  ملخططات  درا�صات   5 لإجناز  جزائري  دينار  مليون 

والتي هي يف مرحلتها الأخرية.

ويتعلق الأمر بكل من منطقة تا�صو�صت، دار الواد، بني 

كافة  لإدماج  ت�صعى  والتي  وبليدة،  العافية  راأ�س  بولعيد، 

�صمن  املناطق  هذه  داخل  تقع  التي  ال�صياحية  امل�صاريع 

رقم  القانون  يف  عليها  املن�صو�س  ال�صياحية  التهيئة  خمطط 

التو�صع  مبناطق  واملتعلق   ،2003 فيفري   17 املوؤرخ يف   ،03
ال�صياحي.

مع العلم اأنه مت امل�صادقة على خمطط تهيئة منطقة التو�صع 

ال�صياحي »العوانة« مبوجب املر�صوم التنفيذي رقم 13ـ127، 

يقدر  مايل  غالف  ر�صد  كما   ،2013 اأفريل   06 يف  املوؤرخ 

انطلقت  التي  التهيئة  لعملية  جزائري  دينار  مليار   1 بـ 

مناق�صتها وفتحت الأظرفة �صهر دي�صمرب 2014 وحاليا يتم 

تقييم العرو�س على اأن يكون النطالق الفعلي لالأ�صغال يف 

غ�صون �صهر فيفري.

اإذن، التهيئة �صتنطلق عن قريب يف منطقة العوانة، وتعترب 

العملية، وهي موجهة لال�صتثمار  اأول منطقة �صتعرف هذه 

ال�صياحي يف ولية جيجل من �صمن 19 منطقة �صياحية.

املهيء  ال�صياحي  العقاري  الوعاء  هذا  و�صع  يتم  �صوف 

حتت ت�صرف امل�صتثمرين كمرحلة اأوىل، يف انتظار امل�صادقة 

طور  يف  هي  التي  ال�صياحية  التهيئة  خمططات  باقي  على 

فور  تهيئتها  اأ�صغال  يف  النطالق  يتم  اأن  على  الدرا�صة، 

ا�صتكمال هذه الدرا�صات.

درا�صة  اإجراء  �صياحية، لبد من  مناطق  ملا يكون عندنا 

لتهيئة هذه املناطق، يف جيجل عندنا 6 قيد الدرا�صة واحدة 

من  لبد  الدرا�صة  من  ننتهي  ملا  العوانة،  هي  منها  انتهينا 

لكل  ال�صياحية  التهيئة  مبخطط  ي�صمى  ما  على  امل�صادقة 

منطقة والذي يعترب اآلية للتعمري ال�صياحي.

ل ن�صتطيع ا�صتغالل هذه املناطق دون توفري هذه الآلية 

التي هي �شرط اأ�شا�شي للح�شول على رخ�شة البناء.

اإذن، هذا الو�صع متوفر على م�صتوى العوانة، وملا ن�صادق 

على خمطط التهيئة ال�صياحية، فالدولة تتكفل بعملية تهيئة 

هذه املناطق )مناطق التو�صع ال�صياحي ZET( فنوفر �صبكة 

املياه، والتطهري والكهرباء والغاز وفتح الطرقات.

اإذن، فيما يخ�س العوانة �صتنطلق بها الأ�صغال عن قريب 

الوايل من خالل جلنة م�صاعدة  فاإن  وباملوازاة  �صاء اهلل،  اإن 

ال�صتثمار )CALPIREF( يوزع هذه الأرا�صي على النا�س 

ولديهم  �صياحية  مرافق  اإجناز  طلبوا  الذين  امل�صتثمرين، 

القدرة على اإجناز هذه املرافق على م�صتوى هذه املنطقة.

وجتدر الإ�صارة اإىل اأنه مت ت�صجيل درا�صة 4 مناطق تو�صع 

بازول،  الڤنار،  العزيز،  عبد  �صيدي  منطقة  تخ�س  �صياحي، 

وعبيد علي، ونحن على ات�صال مب�صالح وزارة الفالحة من 

بهذه  املوجودة  الفالحية  الأرا�صي  م�صاحة  حتديد  اأجل 

الأخرية، لأخذها بعني العتبار قبل النطالق يف الدرا�صة.

ون�صري يف الأخري، اإىل اأن 8 مناطق تو�صع �صياحي �صيتم 

اقرتاحها من �صمن 19 اقرتاح لالإلغاء، كونها مت ا�صتغاللها 

اأولد بونار، كازينو، عدوان علي،  من طرف التعمري: وهي 

بوبالطن، تازة، الوجلة، اأفتي�س وبني قايد التي عرفت انت�صارا 

امل�شاحات  تقلي�س  اإىل  اأدى  مما  العمراين،  للن�شيج  مكثفا 

لهذه  ال�صياحي  الطابع  وفقدان  ال�صياحية  للتنمية  القابلة 

املناطق.

يف 1988 مت اإح�صاء 205 مناطق �صياحية على م�صتوى 

القطر الوطني، من �صمنها 19 بالن�صبة جليجل، ولكن من 

�صاحلة  لأر�س  الولة  احتاج  كلما  هذا،  يومنا  اإىل   1988
لإجناز  ا�صتعملوها  للمدن  جماورة  تكون  ملا  وخا�صة  للبناء، 

�صكنات اأو مرافق عمومية.

الآن نحن مطالبون بتحيني هذه القائمة وتطهريها، لأن 

هذه الأرا�صي �صغلوها وبالتايل فولية جيجل بقي لديها 11 

اإح�صاء  فيه  �صيكون  اأنه  يعني  ل  هذا  ولكن  تقريبا  منطقة 

يف  والإ�صراع  املناطق،  هذه  اإىل  ت�صم  حتى  اأخرى  ملناطق 

ا�صتغاللها بعد النتهاء من اإجراءات الدرا�صة وامل�صادقة وما 



18

الدورة اخلريفية 2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 15

اخلمي�ص 24 ربيع الأول 1436                                   املوافق 15 جانفي 2015

اأطولها وما اأعقدها و�صكرا.

فاأ�صاأل  اأعود  الوزيرة؛  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

الكلمة  الكلمة؟  اأخذ  يريد  بوزريبة هل  ال�صيد عبد املجيد 

لك.

ال�شيد عبد املجيد بوزريبة: �صكرا �صيدي الرئي�س.

اأ�صكر معايل الوزيرة على هذه التو�صيحات والإ�صاءات، 

فقط األتم�س من ال�صيدة معايل الوزيرة عناية ومرافقة اإ�صافية 

للقطاع بالولية، فهو بحاجة اإىل ذلك و�صكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا، اأظن باأن ال�صيدة الوزيرة تزكي ما 

قلته و�صوف تويل القطاع يف الولية العناية التي ت�صتحقها.

التقليدية،  وال�صناعة  ال�صياحة  قطاع  يف  دائما  نبقى 

والكلمة لل�صيد عبا�س بوعمامة.

ال�شيد عبا�ص بوعمامة: �صكرا لل�صيد الرئي�س.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،

ال�صادة احل�صور،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

التايل  �صفويا  �صوؤال  معاليكم  على  اأطرح  اأن  ي�صرفني 

ن�صه:

معايل الوزيرة،

بع�س  اقت�صاد  يف  الرئي�صية  الرثوة  تعترب  ال�صياحة  اإن 

الدول، ومن واجب الدولة اجلزائرية الهتمام بهذا القطاع 

اهتماما كبريا، بحيث اإن هناك م�صاريع معطلة منذ �صنوات، 

مثل مناطق التو�صع ال�صياحي مبدينة جانت.

ال�صوؤال املطروح:

طرف  من  اتخاذها  مت  التي  الإجراءات  هي  ما  ـ   1
دائرتكم الوزارية لنطالق هذه امل�صاريع التي هي  م�صجلة 

منذ �صنوات؟

النهو�س  اإعادة  اأجل  املتخذة من  ال�صيا�صة  ـ وما هي   2
اجلوار؟  دول  تعرفها  التي  الأحداث  القطاع، يف ظل  بهذا 

وملاذا ل يتم ت�صجيع ال�صياحة الداخلية؟

تقبلوا مني فائق التقدير والحرتام، و�صكرا.

الكلمة  بوعمامة؛  لل�صيد عبا�س  الرئي�ص: �صكرا  ال�شيد 

لل�صيدة الوزيرة. 

�صكرا  التقليدية:  وال�شناعة  ال�شياحة  وزيرة  ال�شيدة 

بطرح  تف�صلتم  حيث  �صوؤاله؛  على  بوعمامة  عبا�س  لل�صيد 

وال�صياحة  ال�صتثمار  م�صاريع  حول  يتمحوران  �صوؤالني، 

املتخذة، من اأجل النهو�س بالقطاع.

طليعة  يف  مدرج  ال�صتثمار  دعم  اأن  لكم  اأوؤكد  بداية، 

هياكل  توفري  اأن  قناعة  لأننا على  الوزارية،  دائرتنا  اأولويات 

يعد  العاملية،  املوا�صفات  مع  ومتطابق  كايف   بعدد  الإيواء 

نقطة انطالق لكل ديناميكية �صياحية، حقيقية ودائمة.

املتخذة  بالإجراءات  اخلا�س  الأول  �صوؤالكم  على  وردا 

ي�صرفني  �صنوات،  منذ  امل�صجلة  امل�صاريع  يف  لالنطالق 

داخل  املعطلة  ال�صياحية  امل�صاريع  انطالق  اأن  اأعلمكم  اأن 

خمططات  يف  باإدماجها  مرتبط  ال�صياحي،  التو�صع  مناطق 

التهيئة ال�صياحية اخلا�صة بهذه املناطق، بهدف ال�صتغالل 

العقالين للعقار ال�صياحي.

مبدينة  ال�صياحي  التو�صع  منطقة  اأن  علما،  نفيدكم  كما 

املر�صوم  مبقت�صى  تهيئتها،  امل�صادقة على خمطط  مت  جانت، 

التنفيذي رقم 13ـ128، املوؤرخ يف 06 اأفريل 2013، يت�صمن 

لبع�س مناطق  ال�صياحية،  التهيئة  امل�صادقة على خمططات 

التو�صع واملواقع ال�صياحية.

ال�صياحية  منطقتها  لأن  حمظوظة،  جانت  فمنطقة  اإذن، 

حت�صلت على امل�صادقة على خمططها، من �صمن 15 منطقة 

حتوز على خمطط، م�صادق عليه على م�صتوى القطر الوطني.

 100 8600 هكتار، منها  بـ  تقدر م�صاحة منطقة جانت 

يقدر  الغر�س مبلغ  لهذا  للتهيئة، وقد خ�ص�س  قابلة  هكتار 

بـ 380 مليونا، من اأجل اأ�صغال تهيئتها وو�صعها يف متناول 

ل�صتقطاب  املنطقة  لهذه  خ�ص�صت  كما  امل�صتثمرين، 

ال�صتثمار املوحد عرب الإعالن عن مناق�صة وطنية ودولية، 

لإبداء الهتمام يوم 31 دي�صمرب 2014.

منطقة جانت الآن ما دام  عندها خمطط م�صادق عليه؛ 

فماذا يجب علينا اأن نعمل؟

مليون   380 مبلغ  لها  فالدولة خ�ص�صت  وعليه،  تهيئتها 

بهذا  للقيام  مقاول  اختيار  من  لبد  ذلك  اأجل  ومن  دج، 

العمل.
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هذه  تهيئة  يف  �صنبداأ  ـ  اهلل  �صاء  اإن  ـ  قريب  عن  اإذن 

اأجرينا مناق�صة وطنية ودولية  واأكرث من ذلك فقد  املنطقة، 

جللب اهتمام امل�صتثمرين، ومنطقة جانت بودنا اأن يكون فيها 

م�صتثمر واحد عنده قدرة كبرية؛ اإذا كانت هذه املناق�صة قد 

انطلقت يف 31 دي�صمرب 2014 فاإنه جاري العمل بها واإذا ما 

تو�صلنا اإىل اختيار م�صتثمر، فاللهم بارك، واإل �صنطلب من 

ال�صيد الوايل، اإذا كانت فيه طلبات لال�صتثمار اأن ي�صتجيب 

لطلبات النا�س الذين تقدموا اإليه، من خالل اللجنة الولئية 

لدعم ال�صتثمار.

اإنطالقا مما �شبق، فاإن مرافقة امل�شتثمرين وحاملي امل�شاريع، 

منذ ن�صاأة فكرة امل�صروع اإىل غاية جت�صيده على اأر�س امليدان، 

يبقى ال�صغل ال�صاغل مل�صاحلنا املركزية واملحلية.

اجلاري  العام  خالل  الوزارة  م�صالح  قامت  وللتذكري، 

خارج  �صحراوي،  طابع  ذات  �صياحية،  م�صاريع   4 باعتماد 

على  �صياحية  اإقامة  املنطقة:  يف  ال�صياحي  التو�صع  منطقة 

م�صتوى مدينة جانت، فندق باإليزي، قرية �صياحية، وخميم 

تقدر  بتكلفة  خوا�س  م�صتثمرين  لفائدة  احلوا�س،  بربج 

�صريرا،   422 قدرها  ا�صتيعاب  وبطاقة  جزائري  دينار  مبليار 

مما �شيخلق 136 من�صب �صغل مبا�صر و�صيتم النطالق يف 

جت�صيدها فور ح�صولها على رخ�صة البناء من طرف م�صالح 

الولية املعنية.

اإذن، زيادة عن ذلك فاإن املنطقة بها 4 م�صاريع، �صودق 

البناء  رخ�صة  انتظار  ب�صدد  وهي  الوزارة،  طرف  من  عليها 

من امل�صالح املحلية، لتنطلق يف الإجناز واإن �صاء اهلل �صتدعم 

القطاع ال�صياحي يف منطقة جانت.

اأما فيما يخ�س ال�صوؤال الثاين، املتعلق بال�صيا�صة املتبعة 

من اأجل النهو�س بالقطاع، يف ظل الأحداث التي تعرفها 

فاإن  الداخلية،  ال�صيا�صة  ت�صجيع  عدم  و�صبب  اجلوار  دول 

تفر�صها  حتمية  تعترب  وتطويرها،  بالدنا  يف  ال�صياحة  تنمية 

والطبيعي  واحل�صاري  الثقايف  الر�صيد  لتثمني  طموحاتنا 

الرثي الذي تزخر به بالدنا وكذا تطلعاتنا اإىل بناء اقت�صاد 

حيوي متنوع، منتج للرثوة ولليد العاملة، لأن قطاع ال�صياحة 

برهن على جناعته يف اقت�صاديات العامل.

ل يوجد �صبب لكي ل يكون احلال كذلك يف اجلزائر، 

ولكن لبد من توفري الظروف املالئمة لالنطالق يف تنمية 

هذا القطاع احليوي، وهذا ما فعلته اجلزائر منذ ا�صتقاللنا، 

ولكن ل نن�صى اأن اجلانب الأمني يلعب دورا كبريا يف تنمية 

ال�صياحة، ونحن ع�صنا مرحلة جد �صعبة والتي اأثرت �صلبيا 

وجمدت ـ تقريبا ـ هذا القطاع.

تنموية  �صيا�صة  الدولة  و�صعت  بل  ن�صت�صلم،  مل  ولكن 

ال�صيا�صة،  هذه  تنفيذ  ب�صدد  ونحن  القطاع،  بهذا  للنهو�س 

يف اإطار برنامج فخامة رئي�س اجلمهورية.

ال�صياحية  للتهيئة  التوجيهي  الوطني  املخطط  جاء  لقد 

ال�صياحية  لل�صيا�صة  املرجعي  ال�صرتاتيجي  الإطار  لي�صكل 

نظرتها  مبوجبه  اجلزائرية  الدولة  حددت  والتي  بالدنا  يف 

التنموية ال�صياحية عرب مراحل حمددة على املدى الق�صري، 

املتو�صط والبعيد.

يف 2008 قامت احلكومة اجلزائرية بامل�صادقة على ما ي�صمى 

باملخطط الوطني لتنمية ال�صياحة.

وهذا املخطط يف حد ذاته ر�صم ال�صيا�صة الوطنية لتنمية 

ال�صياحة يف اجلزائر؛ ونحن نعمل وفق خطة منظمة ولي�صت 

التي  املناطق  عرب  ال�صياحة  تنمية  اأ�صا�س  على  ع�صوائية، 

العزمية  اأن  اأي   ،1988 يف  حتيينها  ومت   1966 يف  حددت 

والإرادة للتنمية ال�صياحية كانتا دائما موجودتني يف ال�صيا�صة 

القت�صادية لوطننا، لكن الظروف التي ع�صناها حالت دون 

ذلك.

ولكن، نوؤكد على العزمية القوية للدولة اجلزائرية للنهو�س 

املدى  على  ثقيل  ا�صتثمار  فيه  وال�صتثمار  القطاع؛  بهذا 

املتو�صط والبعيد، حتى ملا  نعمل ل نرى التغيري يف حينه، 

وجهدا  ومتابعة  ومثابرة  وقتا  دائما  يتطلب  بناء،  عمل  لأنه 

واإميانا وتفاوؤل كذلك.

للرثوات  اخلالق  القطاع  هذا  اأولت  الدولة  فاإن  وعليه، 

ومنا�شب ال�شغل، اأهمية بالغة، لتحريك الن�شاط اخلدماتي 

برمته، وذلك بتوفري الآليات ال�صرورية لت�صجيع ال�صتثمار 

لتكوين  الالزمة  املادية  الإمكانيات  وتخ�صي�س  ال�صياحي، 

وترقية   ال�صياحي  العر�س  جودة  و�صمان  الب�صرية،  املوارد 

مق�صد اجلزائر.

من  مبا�صرة  بطريقة  ال�صياحة  قطاع  و�صي�صتفيد  هذا، 

رئي�س   فخامة  به  بادر  الذي  والإمنائي،  التنموي  الربنامج 

تعزيز  النقل،  �صبكة  ع�صرنة  جمال  يف  ل�صيما  اجلمهورية، 

باملاء  ال�صكان  تزويد  م�صكل  معاجلة  القاعدية،  الهياكل 

وكذا  والغاز،  الكهرباء  �صبكة  وتدعيم  وتو�صيع  ال�صروب، 

ع�صرنة �صبكة تكنولوجية الإعالم والت�صال.

تطوير  يف  مبا�صرة  ب�صفة  ت�صاهم  العوامل،  هذه  وكل 
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وتدخل  تعاونا  يتطلب  ال�صياحة  تطوير  اأن  اأي  ال�صياحة، 

قطاعات اأخرى؛ وكل ال�صيا�صات املنتهجة من طرف فخامة 

على  اإيجابية  جد  ونتائج  �صدى  لها  كان  اجلمهورية  رئي�س 

ال�صياحة.

التي  التدابري  اإىل خمتلف  اأي�صا  الإ�صارة  يفوتنا  ل  كما 

الن�شاط  يف  ال�شتثمار  ت�شجيع  بغر�س  الدولة  اتخذتها 

التي  الفوائد  ن�صب  يف  التخفي�صات  غرار  على  ال�صياحي، 

التي  واملزايا   ،2009 ل�صنة  التكميلي  املالية  قانون  بها  جاء 

اأتى بها قانون املالية التكميلي ل�صنة 2011، الذي اخت�س 

باإجراءات ال�صتفادة من العقار، اخلا�صة بوليات اله�صاب 

البنوك  متويل  وكذا  الرمزي،  بالدينار  واجلنوب،  العليا 

لال�صتثمارات ال�صياحية ورفع العراقيل الإدارية.

ولت�صجيع ال�صتثمار، و�صعت الدولة اإجراءات  حتفيزية 

و2011   2009 �صنتي  يف  تقرر  حيث  مالية،  ـ  خا�صة  ـ 

مبقدار  للم�صتثمرين  تعطى  التي  القرو�س  ن�صبة  تخفي�س 

وكذلك  للجنوب،  بالن�صبة  و4  لل�صمال،  بالن�صبة   3.5
اإعفاء امل�صتثمرين من ال�صريبة اجلمركية عندما ي�صتوردون 

التجهيزات ملرافقهم ال�صياحية.

كذلك الثمن الذي يدفعه امل�صتثمر مقابل حق المتياز، 

كل   .2015 املالية  قانون  يف  بالنق�صان  فيه  النظر  اإعادة  مت 

هذه الإجراءات تهدف اإىل تدعيم ال�صتثمارات، وبالفعل 

منذ 2011 عرف القطاع ديناميكية كبرية ون�صاطا كبريا، اإذ 

�صادقنا واعتمدنا اأكرث من 800 م�صروع، منها اأكرث من 400 

 54000 اأكرث من  اأن تخلق  م�صروع قيد الإجناز، من �صاأنها 

الآن  من  املتو�صط  املدى  يف  هذا  �صرير،  و25000  �صرير 

بقطاع  ينه�س  اأن  �صاأنه  من  كله  وهذا  )2019ـ2020(  اإىل 

يعرف عجزا كبريا يف  ال�صياحة حاليا  قطاع  ال�صياحة، لأن 

مرافق ال�صتقبال.

ـ عندها  فيها  ا�صتغلت  اأن  ـ �صبق  بلدية، مقر ولية  جتد 

فندقان ل اأكرث، وهما ملك ل�صخ�س واحد، فندقان!

يف  �صاحلية  وهي  كاف!  غري  هذا  ولية!  مقر  بلدية، 

النا�س  فهوؤلء  وحده،  دام  وما  كاف!  غري  هذا  ال�صمال، 

رداءة  يفر�صون  وهم  قليل  عددهم  املرافق  ي�صريون  الذين 

اخلدمات وبدعم ال�صتثمار وخلق مرافق عديدة من �صاأنها 

اأخرى،  جهة  من  وتناف�صية  جهة  من  ديناميكية  تخلق  اأن 

ويف التناف�صية البقاء لالأ�صلح يف كل جمال وباخل�صو�س يف 

العالقة بني النوعية والثمن، هنا البقاء لالأ�صلح.

التي  الإجراءات  هذه  كل  اإن  قلت  ذلك،  على  زيادة 

من  به  نقوم  نحن  الذي  املجهود  وكذلك  الدولة  اتخذتها 

اأجل تكوين يد عاملة متخ�ص�صة، لأن العمل يف فندق هو 

عمل للمحرتفني، ل ن�صتطيع اأن ناأتي باأي اأحد ون�صغله، هذا 

يقدموا  لكي  تكّونوا  حرفة،  عندهم  لنا�س  ُخ�ص�س  العمل 

خدمات يف امل�صتوى املطلوب.

اجلزائر  يف  ال�صياحة  بقطاع  النهو�س  برنامج  حتقيق  اإن 

وو�صعه حيز التنفيذ، يقوم اأ�صا�صا على املحاور التالية:

ـ دعم ال�صتثمار ومرافقة اأ�صحاب امل�صاريع.

ـ ترقية وتعميم النوعية وجودة اخلدمات.

ـ ع�صرنة املنظومة التكوينية.

بالفعل  يتعلق  فيما  خ�صو�صا  الحرتافية،  فر�س  ـ 

الت�صايل والرتويجي.

ونكّون، لكن هذا غري كاف،  ندعم ال�صتثمارات  اإذن، 

لبد اأن نرّوج لل�صياحة، وللوجهات ال�صياحية اجلزائرية.

اإن الوجهة ال�صحراوية، مثل »طا�صيلي ناجر« موجود اإل 

يف اجلزائر، ل جنده يف جهة اأخرى وي�صتقطب كثريا الزوار 

الأجانب.

اجلزائرية،  ال�صياحية  بالوجهات  التعريف  اأجل  ومن 

عندنا الديوان الوطني لل�صياحة، ومن �صالحياته التعريف 

ال�صالونات  اأهم  يف  ي�صارك  هو  ذلك  ولأجل  والرتويج، 

ف باجلزائر ومبا متتلك 
ّ
الدولية املخ�ص�صة لل�صياحة، حتى نعر

من وجهات �صياحية رائعة اجلمال.

�صخرتها  التي  والت�صهيالت  التحفيزات  هذه  وبف�صل 

الدولة، من خالل وزارة ال�صياحة وال�صناعة التقليدية، فاإن 

عدد ال�صتثمارات يف جمال ال�صياحة �صهد تطورا ملحوظا، 

م�صروعا   817 ـ  لكم  قلت  كما  ـ  امل�صاريع  بلغت  حيث 

معتمدا، منها 813 م�صروعا وطنيا، وهناك 4 �صراكة ما بني 

ال�صعودية،  العربية:  الدول  خا�صة  والأجانب،  اجلزائريني 

الأردن، الإمارات.

اأما فيما يتعلق بامل�صاريع التي هي يف طور الإجناز، فعددها 

هناك  الن�شاط:  طبيعة  ح�شب  موزعة  م�شروعا،   394 يبلغ 

احل�صري، ال�صاحلي، الريفي وال�صحراوي.

الإجناز  طور  يف  هي  التي  ال�صتثمارات  هذه  و�صتوفر 

والتي عددها 394 م�صروعا ـ قلنا ـ 54626 �صريرا و25265 

من�صب �صغل خالل اخلما�صي )2015ـ2019(.

اإن تنمية ال�صياحة باجلزائر خيار ل رجعة فيه، لأن اقت�صاد 
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بالدنا ل ميكن اأن يزدهر على هام�س تطوير ال�صياحة العاملية 

هامة وجد  واجتماعية  اقت�صادية  انعكا�صات  تخلفه من  وما 

اإيجابية.

واإذا كانت التنمية ال�صياحية ال�صتقبالية اإحدى اأولويات 

اخلطة املعتمدة للنهو�س بال�صياحة، فقد لقي تطوير ال�صياحة 

انعكا�صات  من  لها  ملا  بالنظر  منا،  كبريا  اهتماما  الداخلية 

يف  ودورها  املحلي،  امل�صتوى  على  واقت�صادية  اجتماعية 

حتقيق احلركية القت�صادية، التجارية واملحلية.

كانت  مهما  اإجنازها،  ب�صدد  نحن  التي  الإجنازات  هذه 

جزائريا،  اأو  اأجنبيا  كان  �صواء  لل�صائح  موجهة  فهي  جنمتها 

فالذي يدفع الثمن مرحبا به، وهذا لي�س اإق�صاء لل�صياحة، 

جزائريون،  هم  هنا؟  املتواجدون  ال�صياح  هم  من  والآن 

وطنيون ومرحبا بهم.

جتاوزت  املا�صي،  ال�صطياف  مو�صم  يف  اإنه  لك  واأقول 

الرتددات على املناطق ال�صياحية 100 مليون �صائ اأو م�صطاف 

يعطينا  مما  �شواطئنا،  واحدة  مرة  ولو  زاروا  اأنا�س  وهم  جزائري 

والذي  القطاع،  هذا  يف  املوجود  الطلب  حجم  عن  نظرة 

وبالتايل  ال�صتقبال؛  مرافق  حيث  من  ال�صتجابة  يجد  ل 

فنحن مطالبون بالقيام بجهد �صخم من حيث ال�صتثمار فيه، 

ولدينا كل الوعي بهذا ال�صاأن، فالقطاع يتطلب عمال ون�صاطا، 

وهنا الدعوة مفتوحة للم�صتثمرين.

عطلته،  ق�صاء  املواطن يف  ال�صتجابة حلق  اإىل  بالإ�صافة 

ازدهار  يف  وت�شاهم  املحلي،  للن�شاط  اأكرب  حيوية  متنح  فهي 

اأوا�صر  وتوطيد  لل�صياح،  امل�صتقبلة  الأهايل  وترقية  الأقاليم، 

ثقافة  ون�صر  الواحد،  ال�صعب  اأبناء  بني  والأخوة  املحبة 

الت�صامح والت�صامن الوطني.

فح�صب  القت�صادي  البعد  فيها  لي�س  ال�صياحة  حقيقة، 

اأبناء  بني  ما  والتعارف  وال�صيا�صي  الجتماعي  البعد  بل 

ومن  للغرب،  فيذهبون  ال�صرق  من  ياأتون  الواحد،  الوطن 

الغرب لل�صرق ومن ال�صمال اإىل اجلنوب؛ ويف هذا املو�صم 

األي�س  اجلنوب،  اإىل  ال�صمال  من  النا�س  من  كثري  ذهب 

كذلك؟ خا�صة يف جانت!

مو�صم  يف  �صواطئنا  على  للمواطنني  املتزايد  الإقبال  اإن 

خالل  املتنوعة،  ال�صياحية  املنتوجات  على  اأو  ال�صطياف 

قبل  من  خ�صو�صا  املدر�صية،  والعطل  الأ�صبوع  اآخر  عطلة 

العائالت اجلزائرية وال�صباب، خلري دليل على ارتفاع الطلب 

الداخلي.

اإنطالقا من قناعتنا اأن بناء وجهة �صياحية مرهون اإىل حد 

اأ�صبحت  التي  الداخلية  لل�صياحة  قوي  دفع   باإعطاء  كبري 

بعث  اإعادة  اإىل  الهادفة  ا�صرتاتيجيتنا  ركائز  اإحدى  ت�صكل 

الوجهة اجلزائرية.

اإر�صاء دعائم �صياحية تعتمد ب�صكل  يعمل قطاعنا على 

كبري على املواطن ال�صائح، نذكر من بينها:

ـ ت�صجيع ال�صتثمار املو�صمي يف املخيمات ذات اجلودة، 

لتلبية الطلب الداخلي يف مو�صم ال�صطياف،

نوع فندق �صقق،  الفنادق، من  ت�صجيع ال�صتثمار يف  ـ 

اجلزائريني  امل�صطافني  طرف  من  جدا  مطلوب  النوع  هذا 

والذي يبقى النوع املف�صل لدى العائالت اجلزائرية،

لل�صياح  قبلة  يبقى  الذي  احلموية  ال�صياحة  تطوير  ـ 

املحليني والعائالت اجلزائرية، على مدار ال�صنة،

ـ ويف ذات ال�صياق، نقوم حاليا بدعم ال�صتثمار بهدف 

ت�صهيل اإجناز حمطات ومركبات حموية من الطراز الع�صري،

ـ اإطالق عملية ع�صرنة املحطات احلموية التابعة للقطاع 

العام، بهدف مالءمتها مع املعايري الدولية،

موؤهلة  جديدة،  مناطق  لتحديد  درا�صات  اإطالق  ـ 

ل�صتقطاب ال�صياحة احلموية،

ـ اإبرام اتفاقيات بني وكالت ال�شياحة والأ�شفار وممثلي 

تهدف  الوطنية،  املوؤ�ص�صات  لأكرب  الجتماعية  اخلدمات 

كوجهة  اجلنوب  اختيار  من  املواطنني  ومتكني  ت�صهيل  اإىل 

التي  احلركية  هذه  ت�صمح  كما  عطلهم،  لق�صاء  �صياحية 

ال�صياحيني  واملتعاملني  الأ�صفار  لوكالت  القطاع  بها  بادر 

باجلنوب مبوا�صلة ن�صاطاتهم رغم ما يحدث يف دول اجلوار.

الفاعلني  لكل  اجلهود  وتظافر  الوا�صع  التجنيد  ويبقى 

والهيئات ذات ال�صلة لرفع التحدي، ق�صد تطوير ال�صياحة 

الداخلية ومتكني املواطن، وعلى اخل�صو�س، �صريحة ال�صباب 

ور�صيده  والتاريخي  الثقايف  وطنه  ثراء  على  التعرف  من 

لتمكينه من  القطاع،  بهذا  للنهو�س  وكلنا عزمية  الطبيعي؛ 

اللتحاق بركب الدول الرائدة و�صكرا.

عبا�س  ال�صيد  الوزيرة؛  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

الذي  الرد  م�صمون  على  به  تعلق  ما  عندك  هل  بوعمامة، 

جاءت به ال�صيدة الوزيرة؟ الكلمة لك.

ال�شيد عبا�ص بوعمامة: �صكرا �صيدي الرئي�س.
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ظل                  يف  ولكن  مقنعا،  كان  الوزيرة  ال�صيدة  رد  واهلل 

نتفاجاأ!  �صراحة،  بكل  لك  اأقول  الواقع،  اأر�س  يف  نراه  ما 

بلعبا�س،  ولية  يف  م�صتثمر  فيه  اليوم  املثال:  �صبيل  على 

اإجناز فندق بحوايل 40 مليارا منذ �صنة  ا�صتثمر يف م�صروع 

وهو ينتظر �صهادة املطابقة لكي مينحها له ال�صيد الوايل. اأقول 

لك بكل �صراحة اإن ما قلته اأنت، جميعه ح�صن، ولكن ملا 

نرى هذه الأمور يف اأر�س الواقع فهي ـ كي نكون �صرحاء ـ 

لأن هذا القطاع ح�صا�س ومهم!

�صف اإىل ذلك، �صكان ولية مترنا�صت كانوا قد طرحوا 

منطقة  حتويل  مت  اأنه  مفاده  اإياه،  اأبلغك  لكي  ان�صغال  يل 

التو�صع ال�صياحي يف ولية مترنا�صت بالقرب من مطار ولية 

وامل�صتثمرون  ال�صياحية  الوكالت  واأ�صحاب  مترنا�صت، 

من  ال�صياحي  التو�صع  منطقة  لأن  مترنا�صت،  يف  م�صتاوؤون 

ب�صبب  املطار  من  بالقرب  متواجدة  تكون  األ  املفرو�س 

�صجيج الطائرات، وكانوا يف�صلون اأن يتم تخ�صي�س منطقة 

اأخرى اأو تبقى يف نف�س املكان، رغم اأن املكان الذي كانت 

فيه اأف�صل، وعليه فقد تفاجوؤوا ملا اطلعوا على قرار الوايل اأنه 

مت حتويل املكان، ل يعلمون ملاذا؟

�صف اإىل ذلك، فيما يخ�س مناطق التو�صع ال�صياحي، 

منطقة،   205 فيه  كانت  باأنه  ردكم  يف  قلتم  ردكم،  خالل 

خم�ص�صة للتو�صع ال�صياحي ثم بعد ذلك مت تقلي�صها.

خالل  من  طرح  الذي  الن�صغال  هو  هذا  اأن  ترون  األ 

القطاع؟  بهذا  الكبري  الهتمام  يجب  اإنه  وقلت  �صوؤايل، 

فهذا   400 اأو   300 وجدناها  ثم   205 قلت  اإذا  اليوم  لأن 

جيد! لكن اأن يتقل�س العدد فهذا يجعلنا ـ بكل �صراحة ـ  

نتخوف على هذا القطاع، لأننا نرى اأنه قطاع امل�صتقبل، ول 

يخفى عليكم اأن هناك دول تعي�س من ال�صياحة، هناك عدة 

دول نعم! وملاذا نحن ل ن�صتطيع اأن نكون كذلك؟! و�صكرا 

لل�صيدة الوزيرة و�صكرا �صيدي الرئي�س.

الكلمة  بوعمامة؛  لل�صيد عبا�س  الرئي�ص: �صكرا  ال�شيد 

لل�صيدة الوزيرة.

ال�شيدة الوزيرة: �صكرا �صيدي الرئي�س.

فيما يتعلق بهذا امل�صتثمر يف �صيدي بلعبا�س، نطلب منه 

اأن يوجه لنا �صكاية.

اأن  لك  واأوؤكد  �صكاية،  اأية  ت�صلني  مل  �صخ�صيا  اأنا 

كل  على  يتح�صل  اأن  فالبد  م�صروعه،  ينهي  ملا  امل�صتثمر 

الرخ�س ال�صرورية ل�صتغالل من�صاأته، فاإذا مل يح�صل على 

اأو حتفظات، ولبد  اإ�صكال  هناك  اأن  معناه  املطابقة،  �صهادة 

خمطط،  ملف  قدم  اأنه  مبا  التحفظات،  هذه  يرفع  اأنه  عليه 

فالبد من احرتامه، ل�شيما اأن هذه املن�شاآت تخ�شع ل�شروط 

تقنية، لأنها ت�صتقبل النا�س ولبد من مراعاة اجلانب الأمني 

هكذا  ولي�س  اإ�صكال  فيه  اأن  اأظن  املبنى،  لهذا  وال�صحي 

فقط!

اإذن، اأطلب منه اأنه يوجه لنا �صكوى، حتى ندر�صها واإذا 

اإن  و�صن�صاعده  �صنتدخل  التعطيل  لهذا  اأي مربر  يكن  مل 

�صاء اهلل، لأنه لي�س ل�صالح قطاعي اأن يتوقف هذا امل�صروع، 

هذا من جهة.

فيما يتعلق باملنطقة ال�صياحية يف مترنا�صت، حقيقة كانت 

هناك منطقة اأوىل ومت حتديد منطقة ثانية قرب املطار، ولكن 

هذه املنطقة الثانية اإىل يومنا هذا ما هي اإل اقرتاح.

الوايل، ومعا  ال�صيد  اإىل  اإرفعوه  ان�صغال،  اإذا فيه  كذلك 

ندر�س اإمكانية الإبقاء على املنطقة الأوىل، ما دامت املنطقة 

الثانية ل تتجاوب مع ما هو منتظر منها، واإن �صاء اهلل يكون 

الف�صل يف هذا الن�صغال.

اأما بالن�صبة لعدد املناطق ال�صياحية والتي قلنا هي على 

م�صتوى القطر الوطني ـ نظريا ـ 205، مت اختيارها وحتديدها، 

اأمر  وفق  حتديدها  مت  املناطق  هذه  باأن  قلت  قد  كنت  لكن 

�صدر يف 1966، وقلت اإن هذا يربهن على اأن الدولة كان 

مل  املناطق  هذه  ولكن  ال�صياحة،  تطوير  ان�صغالتها  �صمن 

هذه  تنظم  قوانني  هناك  لي�صت  مثال  ما،  لأ�صباب  ت�صتغل 

املناطق وزيادة على ذلك الع�صرية ال�صوداء التي ع�صناها... 

اإلخ.

اأخرى  لأغرا�س  املناطق  هذه  بع�س  ا�صتغالل  فتم 

اأو م�صغول من طرف  كتو�صيع املدن، والبع�س منها حمتل 

الفالحة، علما اأنه اإذا كانت هذه الأرا�صي الفالحية ذات 

نوعيةجيدة، ف�صيحتفظ بها للفالحة، لأننا كذلك يف حاجة 

كبرية اإىل تطوير الفالحة.

فهذه 205 �صيتم مراجعتها من جديد حتى نحذف ما ل 

يتوفر فيه ال�شروط ون�شيف اختيار مناطق اأخرى، وهذا لي�س 

مبعنى  ت�شححه،  فالدولة  بهذا  قامت  الدولة  دام  ما  ممنوعا، 

حتيني امل�صاريع، وهذا ل يعني اأنه لي�صت هناك مناطق لتطوير 

ال�صياحة، وكما قلنا تطوير ال�صياحة يتم على املدى البعيد، 
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مثل املخطط الوطني لتطوير ال�صياحة الذي مت و�صعه على 

كالبناء  وقتا،  يتطلب  ال�صتثمار  فعل  لأن   ،2030 مدى 

يتطلب وقتا ولي�س اليوم نقرر وغدا املنطقة كلها تتغري!

منذ  اجلزائرية  الدولة  تتبعها  التي  ال�صيا�صة  هي  وهذه 

يف  لال�صتثمار  كبرية  ديناميكية  انطلقت  حيث   ،2011
م�صادق  م�صروع   800 من  اأكرث  حاليا  ن�صجل  اإذ  القطاع، 

ذلك  على  وترتب  امليدان،  يف  فعلية  انطالقة  و400  عليه 

لل�صناعة  اأو  لل�صياحة  بالن�صبة  �صواء  �صغل،  منا�صب  خلق 

 1.200.000 من  اأكرث  قطاعنا  يوظف  حيث  التقليدية، 

ن�صمة، علما اأن الأعداد ت�صاعفت منذ 2008 اإىل يومنا هذا، 

وهذا يدل على جناعة ال�صيا�صة املر�صومة من طرف احلكومة 

و�صكرا  اجلمهورية  رئي�س  فخامة  لربنامج  تطبيقا  اجلزائرية، 

�صيدي الرئي�س.

يف  ولنظريتها  الوزيرة،  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

احلكومة ولل�صيد الوزير، الذين اأجابوا يف هذه اجلل�صة على 

الأ�صئلة ال�صفوية التي مت طرحها من قبل ال�صيدات وال�صادة 

اأع�صاء املجل�س.

للجميع اأقول �صكرا واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف منت�شف النهار

والدقيقة اخلام�شة ع�شرة
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وال�صالة  الرحيم  الرحمـن  اهلل  ب�صم  الرئي�ص:  ال�شيد 

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

وم�صاعديهم؛  احلكومة  اأع�صاء  بال�صادة  الرتحيب  بعد 

اأ�صئلة  اإىل  ال�صتماع  اجلل�صة  هذه  اأعمال  جدول  يقت�صي 

الوزراء  ال�صادة  وردود  ال�صفوية،  الأمة  جمل�س  اأع�صاء 

املكلفني بالقطاعات املعنية عليها.

ح�صني  ال�صيد  اإىل  الكلمة  اأحيل  اإطالة،  دون  ومن 

�صعيدي، و�صوؤاله ال�صفوي املتعلق بالأ�صغال العمومية.

ب�صم  الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  �شعيدي:  ح�شني  ال�شيد 

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

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة،

ال�صادة الوزراء،

اأخواتي، اإخواين اأع�صاء جمل�س الأمة،

ال�صادة احل�صور،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اإىل ال�صيد معايل وزير الأ�صغال العمومية:

 68 واملادتني  الد�صتور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 

 08 يف  املوؤرخ   ،02-99 رقم  الع�صوي  القانون  من  و71 

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

بينهما  الوظيفية  العالقات  الأمة، وعملهما، وكذا  وجمل�س 

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

التايل ن�صه:

معايل الوزير،

�صهر  بداية  يف  ال�صاورة  ومنطقة  ب�صار  ولية  عا�صت 

ت�شبب يف عدة  مما  لالأمطار،  كثيفا  ت�شاقطا   ،2014 دي�صمرب 

دوائر  عدة  عزل  اإىل  اأدى  الولية،  م�صتوى  على  في�صانات 

وبلديات بكاملها لعدة اأيام.

واأدت هذه الفي�صانات والأمطار لقطع الطرقات الوطنية 

اإن�صاوؤها  مت  ما  منها  ج�صور،  عدة  واإتالف  وانهيار  والبلدية 

حديثا.

ومن جراء هذه الفي�صانات ظهر قطاع الأ�صغال العمومية 

على م�صتوى الولية يف و�صعية �صيئة للغاية، مل يقاوم تلك 

عدم  ب�شبب  املواطنني،  و�شعية  على  �شلبا  اأثر  مما  الظروف، 

كلف  مما  والطرقات،  اجل�شور  لهاته  العمل  مقايي�س  احرتام 

خ�صائر باهظة على ح�صاب ميزانية الدولة اأثناء الت�صاقطات 

الأخرية.

معايل الوزير،

كيف كان تقييمكم لقطاع الأ�صغال العمومية اأثناء تلك 

الفي�صانات على م�صتوى ولية ب�صار؟

طبقا  وطرقات،  ج�صور  واإجناز  لإن�صاء  الوقت  يحن  اأمل 

م�صتقبال  اخل�صائر  نتجنب  حتى  دوليا،  املعروفة  للمقايي�س 

عند حدوث مثل هذه الظروف؟

حم�رش اجلل�سة العلنية ال�ساد�سة والع�رشين

املنعقدة يوم اخلمي�س 8 ربيع الثاين 1436

املوافق 29 جانفي 2015 

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

متثيل احلكومة: 

- ال�صيد وزير الأ�صغال العمومية؛

- ال�صيد وزير ال�صكن والعمران واملدينة؛

- ال�صيد وزير الريا�صة.

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة  العا�شرة

والدقيقة اخلام�شة ع�شرة �شباحا
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تقبلوا مني فائق التقدير والحرتام و�صكرا.

الآن  الكلمة  �صعيدي؛  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

لل�صيد وزير الأ�صغال العمومية، للرد على ال�صوؤال.

اهلل  ب�صم  �صكرا؛  العمومية:  الأ�شغال  وزير  ال�شيد 

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

�صيدي الرئي�س املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة الأع�صاء،

اإخواين الوزراء،

اأيها احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اهتمامه  وعلى  الت�صاوؤلت  على  الأخ  ن�صكر  اأول، 

بالقطاع، وهذا يزيدنا فخرا وقوة لالطالع على كل امل�صاكل 

الأ�صغال  قطاع  ميدان  يخ�س  فيما  الوطني،  الرتاب  عرب 

العمومية.

مرة،  لأول  لي�س  ب�صار،  نواحي  م�صت  التي  الفي�صانات 

ولكن اأول نقول: احلمد هلل وال�صكر هلل اأن يف هذه املرة مل 

يكن فيها �صياع لأ�صخا�س.

اأبناءنا،  قبلها �صيعنا من جرائها  التي كانت  الفي�صانات 

الأ�صغال  الدرا�صات، كانت  فيما يخ�س  اأنه  احلقيقة  ولكن 

التي انطلقت دون درا�صة، مل ناأخذ من درو�س املا�صي.

يف  القطاع  عن  وامل�صوؤولون  املهند�صون  خرج  املرة  هذه 

املعنيني  امل�صوؤولني  كل  بح�صور  واأي�صا  للميدان  الوزارة 

بالأمر، وعلى راأ�صهم ال�صيد وايل ولية ب�صار، كان فيه اطالع 

على كل ما جرى، وهذا بات�صال معي �صخ�صيا، فوجدنا اأن 

اأودية كثرية مبا فيها وادي ب�صار، وادي زلفانة، وادي ال�صاورة، 

وادي ڤري واأي�صا وادي النامو�س تكبدت خ�صائر كبرية.

الفي�صانات  بعد  الوقت،  ذلك  يف  درا�صة،  فيه  كانت 

واأ�صفرت عما يقارب 4 ماليري دج، اطلعنا على الأمور، فيه 

درا�صات لكن قبل اأن نتكلم عن الإجناز الذي �صننطلق فيه، 

واحدا  �صخ�صيا،  اأعرفها  واأنا  الأودية،  عن  درا�صات  هناك 

بواحد، ولكن هناك درا�صة �صننطلق فيها لكي ننهي نهائيا 

اأنا  اأقدر عليها ل  املوىل ل  قوة  اأن  ولو  الفيا�صانات  م�صاكل 

ول غريي!

الطريق  الوطنية،  الطرقات  اطلعنا على  اجلانب،  يف هذا 

الوطني رقم 6، رقم 6ب، رقم 50، رقم 110، واأي�صا الطرقات 

الولئية وهي الطريق الولئي رقم 3، الطريق الولئي رقم 4، 

الطريق   ،11 رقم  الولئي  الطريق   ،9 رقم  الولئي  الطريق 

13، كلها مت�صررة  رقم  الولئي  والطريق   ،12 رقم  الولئي 

من الفي�صانات التي على اإثرها اتخذنا اإجراءات، وخ�ص�صنا 

اأموال بعد الدرا�صة وموافقة معايل الوزير الأول التي تقدر 

بـ 3.922 دج، وفيما يخ�س الطرق الوطنية 3.128 ماليري 

دج.

فيما يخ�س الطرق الولئية 214 مليون دج، وفيما يخ�س 

املخ�ص�صة  الأموال  هذه  دج.  مليون   580 البلدية  الطرق 

والأ�صغال �صتنطلق يف اأقرب وقت، ولكن كل هذا باملتابعة 

متاما  تنهي  اأو  �صتنق�س   - اهلل  �صاء  اإن   - التي  والدرا�صة 

امل�صاكل التي تعاين منها ولية ب�صار؛ وبهذه املنا�صبة اأقول 

لكم ل يوجد �صيء يخيفني اأكرث من الفي�صانات، وخا�صة 

اأين ع�صت في�صانات باب الوادي وقد اأخذنا الدرو�س من 

ال�صابق و�صكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأعود فاأ�صاأل ال�صيد 

ح�صني �صعيدي هل يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لك.

ال�شيد ح�شني �شعيدي: �صكرا �صيدي الرئي�س.

�صوؤايل، ولكن  الرد بخ�صو�س  الوزير على  اأ�صكر معايل 

اأموال  بتخ�صي�س  تبخل  مل  الدولة  اأن  اجلميع،  يعلم  كما 

يكمن  اأين  ولكن  املالية،  والأغلفة  اجل�صور  اأو  للطرقات 

للولية  الأموال  ت�صل  عندما  اأنه  نعتقد  امل�صكل  امل�صكل؟ 

فاإن التاأطري يف الولية من مدراء وم�صوؤويل الولية ل يعملون 

ح�صب املعايري، قبل 2008 حدثت في�صانات يف ولية ب�صار، 

الدولة تكفلت - حقيقة - ولالأمانة فقد اأعطت كل الو�صائل 

الإجنازات  وتنجز  تنه�س  لكي  للولية  الإمكانيات  وكل 

مرت  التي  الظروف  تلك  م�صتقبال  تقاوم  حتى  والهياكل 

عليها، ولكن لالأ�صف وقعت نف�س الغلطة.

الدرا�صات لي�صت يف امل�صتوى، املقاولت لي�صت يف امل�صتوى، 

الإجناز كذلك لي�س يف امل�صتوى، وهذا ما �صبب اأو اأظهر القطاع 

اأ�صواإ حالته، لأن القطاع حني يعمل ح�صب املعايري ويكون  يف 

يف امل�صتوى يعطي الوجه احلقيقي للبلد، لأنه يعترب من الهياكل 

للغاية،  �صيئة  و�صعية  ظهر يف  لالأ�صف  ولكن  للولية،  القاعدية 

 
ٌ
ج�صر  - يفهمونها  العوام   - الناحية  اجل�صور يف  بع�س  وهناك 

يف وادي كبري ينجز على طريقة القنوات، نعرف اأن الأودية 
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�صلبة  واأ�صياء  باأدوات  متتلئ  ال�صحراء  يف  اأو  الولية  يف 

كالأ�صجار، فمن الطبيعي اأن تغلق تلك القنوات.

فالوادي حني ليجد طريقه، يتخذ جوانب ذلك اجل�صر 

ويجري املاء من هناك، هذه مالحظة ب�صيطة، نبني ج�صورا 

حديدية  )�صناديق   )Gabionnage( نن�صئ  ول  باملاليني 

ون�شتطيع  نحميها  كي  احلجارة(  اأو  بالرمل  مملوءة  تكون 

التحكم يف الوادي.

نبني اجل�صر باأمتار كبرية ول نحميه من اجلوانب.

جوانبها  تاآكلت  معلقة،  فوجدناها  ج�صور  على  اإطلعنا 

ب�صبب الوادي، فال ي�صتفاد منها.

لنحمي  ب�صيطة  وباأموال  ب�صيطة  بتقنية  نقوم  اأن  وعو�س 

ذلك اجل�صر، نخ�صر اأموال دون فائدة، الإجناز ل يحتاج اإىل 

تقنية كبرية، اأو اإىل فهم كبري، ول يحتاج اإىل درا�صة كبرية.

يف  متخ�ص�س  اأغلبهم  املهند�صني  اأن  اأظن  اأنا 

يف  مهند�صني  اإىل  حتتاج  العملية  وهذه  الهند�صةاملدنية، 

العمومية، الذين على علم بعلم الأودية وقنوات  الأ�صغال 

الأودية، وقوتها واجتاهاتها، حتى تبقى اجل�صور ثابتة ومتينة.

�صنة             وكل  اأودية  يف  اأجنزت  التي  الطرقات  وكذلك 

بها،  الأ�صغال  وتعاد  فيف�صدها،  الوادي  يجرفها  �صنتني  اأو 

مثال طريق ك�صي�صو بالعبادلة )4كلم( تتواجد على وادي، 

وترميم 1كلم  يقدر مبليار وكل عامني نخ�صر 4 ماليري، ملاذا 

هذا التبذير؟

اأين هي الدرا�صة؟ اأين هو الإجناز؟ اأين هم املهند�صون؟ 

على  يعلقون  ب�صطاء  مواطنون  يفهمون؟!  األ  املدراء؟  اأين 

هذه الأمور بكل جدارة ولكن مهند�صا اأو مديرا ل ي�صتطيع 

اأن يكت�صف ذلك!

اأنا اأظن اأنه يجب اأن تكون فيه اإعادة نظر، معايل الوزير، 

على  اجلمهورية  رئي�س  فخامة  ون�صكر  الدولة  نقدر  ونحن 

والدليل  مرة،  كل  يف  باجلنوب  اخلا�صة  وعنايته  اهتمامه 

اأنه يف املوؤمتر الأخري اأعطى اأهمية واأولوية كبرية  على ذلك 

على  م�صاريعها  تتابع  اأنه  اإل  الوزارة  على  وما  للجنوب، 

الوزير  معايل  و�صكرا  الولئي،  وامل�صتوى  املحلي  امل�صتوى 

وال�صالم عليكم.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد ح�صني �صعيدي؛ الكلمة 

لل�صيد الوزير.

ال�شيد الوزير: �صكرا؛ يف احلقيقة كنت قد قلت اإننا مل 

ناأخذ درو�صا من املا�صي ومل تكن كافية.

زيادة على ذلك، هناك اأمور مل نطلع عليها يف ب�صار ولكن 

بقيت  التي  اإيڤلي  على ج�صور  اطلعت  الأخرية  الزيارة  يف 

معزولة لدخول اإليها ول خروج منها.

اخلم�صة  الأودية  الدرا�صات،  يف  ن�صيناها  التي  اجل�صور 

التي تفي�س يف كل �صنة لي�صت بها ج�صور.

اتخذنا كل الحتياطات  اإننا  اجلانب،  قلنا يف هذا  نحن 

الكافية يف الدرا�صات لكي نقل�س ما بو�صعنا اأن نقل�صه يف 

كل النقاط ال�شوداء، ولكن هناك �شيء، فالقوة الإلهية التي 

كنت قد تكلمت عنها، ل اأقدر عليها ل اأنا ول غريي.

فيما يخ�س الفي�صانات اأو الزلزل، هذه قوة اإلهية، نعم 

ناأخذ الحتياطات، فكل ما ذكرته اأنت فيه حقائق، ولبد اأن 

ناأخذها بعني العتبار، واإن �صاء اهلل يف اأقرب وقت �صتكون 

احللول موجودة و�صكرا.

يف  دائما  ونبقى  الوزير؛  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

الذي  داود  ب�صري  ال�صيد  اإىل  الكلمة  واأحيل  القطاع  نف�س 

م�صمون  لقراءة  بدعيدة  بوزيد  ال�صيد  زميله  عن  ينوب 

ال�صوؤال.

ال�شيد ب�شري داود )نيابة عن ال�شيد بوزيد بدعيدة(:

�صكرا لل�صيد الرئي�س.

ال�صادة اأع�صاء احلكومة،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

الع�صوي،  والقانون  الد�صتور  لأحكام  طبقا  ي�صرفني، 

ونيابة عن زميلي، ع�صو جمل�س الأمة، ال�صيد بوزيد بدعيدة، 

بال�صوؤال  العمومية  الأ�صغال  وزير  ال�صيد  اإىل  اأتوجه  اأن 

ال�صفوي التايل ن�صه:

باتنة  بني  الرابط   ،75 رقم  الوطني  الطريق  �صطر  اإن   -

على   ،2009 �صنة  ازدواجيته  اأ�صغال  انطلقت  و�صطيف، 

م�صافة 60 كلم خا�صة بولية باتنة.

- الأ�صغال مل تكتمل به بعد، رغم م�صي اأكرث من 05 

�صنوات على بداية الأ�صغال.

- نوعية الأ�شغال رديئة جدا، مما ت�شبب يف اهرتاء الطريق 
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قبل ا�صتغاللها.

توفر  رغم  الإجناز  ورداءة  التعطيل  هذا  اأ�صباب  ماهي 

الإمكانيات املالية لذلك؟

لقد اأعطى ال�صيد الوزير الأول اإ�صارة النطالق يف جت�صيد 

م�صروع ربط ولية باتنة بالطريق ال�صيار �صرق - غرب على 

منذ  كانت  الأ�صغال  يف  النطالق  اإ�صارة  62كلم،  م�صافة 

يتعد  مل  الأمر   - ويالالأ�صف   - لكن  اأ�صهر،  ثمانية  حوايل 

بروتوكول اإ�صارة النطالق وانتهى الأمر، مبا�صرة بعد مغادرة 

الوزير الأول.

هذا  اأهمية  رغم  الأ�صغال  مبا�صرة  عدم  اأ�صباب  ماهي 

ويربطها  ال�صرقية  الوليات  معظم  يخ�س  الذي  املدخل 

بالوليات اجلنوبية ال�صرقية؟

�صكرا على كرم الإ�صغاء.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد ب�صري داود؛ الكلمة لل�صيد 

وزير الأ�صغال العمومية.

اأخرى؛  مرة  �صكرا  العمومية:  الأ�شغال  وزير  ال�شيد 

ال�صالم عليكم.

فيما يخ�س الأ�صئلة، اأ�صكر الأخ الع�صو على ت�صاوؤلته، 

الطريق  من  كلم   92 يهم  والذي  الأول  بال�صوؤال  واأبداأ 

الوطني رقم 75.

ولية  يف  كلم   30 هناك   ،75 رقم  الطريق  يخ�س  فيما 

باتنة، و62 كلم يف ولية �صطيف.

30كلم انتهت بها الأ�صغال، ومل يبق منها  فيما يخ�س 

�صوى 12كلم وهذه اأوقفتها الثلوج والأمطار، ولكن نهايتها 

�صوف تكون - اإن �صاء اهلل - قبل 15 من ال�صهر املقبل.

اإ�صمنتي  فا�صل  هناك  متوا�صلة،  هي  30كلم،  اأ�صغال 

القليل  اإل  يبق  ومل  الإجناز  يف  هو  نيو جريزي،  هو  والذي 

وت�صبح الطريق عملية يف اأقرب وقت.

اأجنز وهو  الطريق  فاإن  باتنة،  فيما يخ�س  زيادة على هذا 

قيد ال�صتعمال ولكن من ال�صعب اأن ننجز طريقا ون�صتعمله 

وبجانبه طريق جديد يف الإجناز.

لهذا اأقول اإنه من جهة 30 كلم ل توجد م�صاكل، اأما فيما 

يخ�س 62كلم، التي تخ�س ولية �صطيف هناك 4 �صركات 

ال�صركات  بع�س  باأكمله،  بامل�صروع  تكفلت  التي  وطنية 

كانت عندها م�صاكل، وقد مت حل  كل امل�صاكل فيما يخ�س 

ال�صركات املتخ�ص�صة يف هذا امل�صروع.

ويف الوقت احلايل، هناك �صركة و�صلت اإىل 74٪، و�صركة 

اإ�صراب  يف  وكانت   ٪57 اإىل  و�صلت  »اآلرتوا«  اأخرى، 

�صركة  هناك  احلايل،  الوقت  ويف  جدا،   وكثريا  كثريا  دام 

و�صلت اإىل 74٪، وكنا قد قل�صنا من برناجمها عرب الرتاب 

الوطني، لأنها تعمل عرب الرتاب الوطني، واأنق�صنا لها لكي 

تقوم بواجبها يف امل�صاريع التي اأ�صندت اإليها، كان فيه اإجناز           

ل باأ�س به وبلغ 50٪ وهو الآن يف حدود 57٪ واآخر الآجال 

التي حددت لها ل يتجاوز 15 اأفريل لهذه ال�صنة.

لنا  وخلقت  نعرفها  كلنا  »�صوناطرو«  �صركة  يخ�س  فيما 

م�صاكل كثرية، ولكن يف الوقت احلايل هناك اإجناز ل باأ�س 

40٪ واإن �صاء اهلل يف  الوترية حت�صنت، الأ�صغال بلغت  به، 

ال�صركة  اأما  الطريق،  هذا  لنا  �صي�صلم  املحدد  الوقت  نف�س 

الرابعة فهي )BTR ، Sud Est de Batna( فقد بلغت اأ�صغالها 

لإنهاء  املوعد  يف  تكون  وقت  اأقرب  يف  اهلل  �صاء  واإن   ٪65
امل�صروع يف 15 اأفريل 2015.

الذي  الطريق  يف  واملتمثل  الثاين  ال�صوؤال  يخ�س  فيما 

اأننا  يعلم  كلنا  �صرق-غرب،  ال�صيار  الطريق  مع  باتنة  يربط 

وهناك  درا�صات  من  لبد  هذا  مثل  م�صروع  يف  ننطلق  ملا 

لإقامة  مواقع  اأي�صا  واأن�صاأت  امليدان  يف  انطلقت  �صركات 

العمال )Base vie(؛ �صق الطريق اأجنز على م�صافة 19 كلم 

الأول،  الوزير  معايل  زيارة  بعد  وذلك  احلايل،  الوقت  يف 

�صحيح كانت قد توقفت ال�صركات لعدم وجود درا�صات، 

ل اأقول مل تكن هناك درا�صات، بل كانت درا�صات وكانت 

م�صروع  بدرا�صة  تتبع  اأن  كان لبد  ولكن   )PS )PDـ  هناك 

التنفيذ يف هذا النطاق، عندنا �صركات ثالث كلها جزائرية، 

منها �صركة وطنية و�صركتان خا�صتان، ويف الوقت احلايل مت 

هناك  اأن  تعلمون  وكلكم  1كلم،  اإل  يبق  ومل  الطريق  فتح 

اأرا�صي للخوا�س وهناك م�صاكل مطروحة يف امليدان، لكن 

نطمئن اجلميع باأن هذا الطريق �صينجز يف الوقت املطلوب.

حمول  نحو  وميتد  تغري،  فقد  الثاين  ال�صطر  يخ�س  فيما 

العلمة، ولكن غرّينا وجهته و�صينتهي يف �صلغوم العيد.

وهذه  الدرا�صات  جميع  نعيد  اأن  الالزم  من  كان 

نخ�ص�س  اأن  لنا  وبقي  موجودة  املوافقة  انتهت،  الدرا�صات 

ال�صركات التي تنطلق يف امل�صروع واإن �صاء اهلل �صتنطلق فيه 

يف اأقرب وقت و�صكرا.
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اإذا  ب�صري  ال�صيد  الوزير؛  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

كنت تريد التعقيب، الكلمة لك.

واإن  حتى  الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  داود:  ب�شري  ال�شيد 

بع�س  لدي  فاإن  ال�صوؤال،  طرح  زميلي يف  عن  اأنوب  كنت 

املالحظات من طرفه هو �صخ�صيا، �صاحب ال�صوؤال، واأي�صا 

بع�س  اأعطي  جتعلني  اجلواب،  وطبيعة  ال�صوؤال  طبيعة 

القطاعات  كل  م�صاريعنا يف  باإجناز  تتعلق  التي  املالحظات 

ولي�س يف قطاع الأ�صغال العمومية، مثل ما جاء يف مداخلة 

زميلي من ب�صار.

عيوبا  تعرف  م�صاريعنا   - ال�صديد  لالأ�صف   - لزالت 

كبرية جدا يف الإجناز.

ولكن  الإجناز  مقاولت  يف  نق�س  احلال  بطبيعة  هناك 

امل�صوؤولية تتحملها اأي�صا اأجهزة الرقابة، من مكاتب درا�صات 

ول  الإجناز  نراقب  ل  الأحيان  من  كثري  يف  ب�صرية،  وموارد 

التاأطري  يف  لنق�س  اإما  املعايري،  وفق  الإجناز  على  نحافظ 

الب�صري اأوـ  اأحياناـ  لتواطوؤ بع�س اأعوان الرقابة مع مقاولت 

الإجناز.

قد  ا�صتثناء،  دون  قطاعاتنا،  كل  يف  عامة  مالحظة  هذه 

يخ�س  فيما  الوزير  معايل  ـ جواب  الرئي�س  ال�صيد  ـ  يكون 

لأنه  اأول  جدا،  مقنعا  غرب  ـ  �صرق  ال�صيار  الطريق  ربط 

منطقة  اأن  جميعا  نختلف  ل  لكن  كثري،  وقت  لدينا  لي�س 

فيها عدد  اليوم منطقة كبرية،  لها  املجاورة  والوليات  باتنة 

�شكان كبري، حركة املرور كبرية جدا، مما يدعواإىل القول اإن 

ازدواجية الطريق الأول اأخذت وقتا كثريا، 5 �صنوات وهذا 

الإجناز       وراأيته،  الطريق  هذا  م�صيت يف  �صخ�صيا  واأنا  كثري! 

ـ �صيدي الرئي�س ـ فيه عيوب الآن، يعني قبل اأن ن�صتعمله، 

وحتى الأحوال اجلوية تف�صد ـ اأحيانا ـ الأ�صغال التي قمنا 

بها، مما يتطلب عناية اأكرث وحتكما اأكرث يف الدرا�شة ويف الإجناز 

ويف الرقابة ويف احرتام اآجال الإجناز، ورمبا هذا ما جعل الأخ 

بطلب  يكلفني  بدعيدة،  بوزيد  ال�صيد  الأمة،  ع�صو جمل�س 

معايل الوزير مبتابعة خا�صة لهذا امل�صروع، وحتى واإن تعلق 

وطبيعة  �صنوات   5 مدة  لأنه  الإجناز،  يف  حتقيق  بفتح  الأمر 

الأ�صغال التي اأجنزت، ت�صع عالمة ا�صتفهام كبرية يف مدى 

التحكم يف اإجناز هذا ال�صطر الهام، و�صكرا �صيدي الرئي�س.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد ب�صري داود؛ ال�صيد الوزير 

تف�صل.

اأنا  املالحظات،  يخ�س  فيما  �صكرا؛  الوزير:  ال�شيد 

اأوافقك الراأي فيما يخ�س مكاتب الدرا�صات واأي�صا الرقابة.

الدرا�صات  مكاتب  يخ�س  فيما  لي�س  نق�س،  هناك  كان 

الدرا�صات  مكاتب  من  حتى  ولكن  فح�صب،  اجلزائرية 

الأجنبية.

يف الوقت احلايل، كل امل�صاريع، تتابع من طرف الوزارة، 

طلبت من جميع الولة متابعة امل�صاريع التي عندهم وطلبت 

من مدراء الوليات كذلك اأن يتابعوا امل�صاريع.

�صرق- ال�صيار  للطريق  تابعة  كانت  التي  امل�صاريع  كل 

الوقت  يف  بينما  الولئيون،  املدراء  يتابعها  يكن  مل  غرب 

احلايل اإذا وجد م�صكل ما يف الطريق، فالذي �صيدفع الثمن 

هو مدير الأ�صغال العمومية.

الوزارة،  امل�صاريع من جهة  لتتابع كل  اأن�صاأنا فروعا  لهذا 

للولية  الأ�صغال  مديرية  من جهة  واأي�صا  الولية  من جهة 

املعنية.

لهذا نقول اإن هذا امل�صكل انتهينا منه، بقي لنا اأن نتابع 

امل�صاكل التابعة لل�صركات، ول�صيما ال�صركات الوطنية، فما 

يعطلنا كثريا يف امل�صاريع هو ال�صركات الوطنية، واإننا ب�صدد 

حل م�صاكلها واحدة بواحدة، ونتابعها واحدة بواحدة ونقوم 

حتى بالعمل املنوط بها.

وكل  الوطني،  الرتاب  هناك حت�صن عرب  باأن  نقول  لهذا 

عليه،  م�صكورون  واأنتم  العتبار،  بعني  اأخذناه  به  جئتم  ما 

و�صنعمل ما با�صتطاعتنا وال�صالم عليكم.

اإىل  الآن  ننتقل  الوزير؛  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

قطاع ال�صكن والعمران واملدينة، والكلمة لل�صيد عبد الكرمي 

�صليماين.

ال�شيد عبد الكرمي �شليماين: ب�صم اهلل الرحمـن الرحيم 

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

�صيدي الرئي�س،

ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
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 68 واملادتني  الد�صتور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 

 08 يف  املوؤرخ   ،02-99 رقم  الع�صوي  القانون  من  و71 

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

بينهما  الوظيفية  العالقات  الأمة، وعملهما، وكذا  وجمل�س 

�صيدي  ـ  معاليكم  على  اأطرح  اأن  ي�صرفني  احلكومة،  وبني 

الوزير ـ �صوؤال �صفويا التايل ن�صه:

معايل الوزير،

اإعادة  يف  م�صبوقة  غري  حركة  العا�صمة  اجلزائر  تعرف 

لربنامج  تطبيقا  وذلك  لئقة  �صكنات  يف  مواطنيها  اإ�صكان 

ويعرف  اله�س؛  ال�صكن  الق�صاء على  اجلمهورية يف  رئي�س 

ولية  منها  جماورة،  وليات  اإىل  امتدادا  الرتحيل  هذا 

يف  املنا�صب  العقار  توفر  عدم  اإىل  راجع  وهذا  بومردا�س، 

اجلزائر العا�صمة.

ويف هذا امل�صمون، يقوم ديوان الرتقية والت�صيري العقاري 

)OPGI( لبلدية الدار البي�صاء، ببناء حوايل 1600 م�صكن 
يف بلدية �صي م�صطفى، دائرة ي�صر، ولية بومردا�س، و�صيكون 

توزيعها عن قريب.

ال�صوؤال هو:

فهل للبلدية اأو الدائرة املج�صد على ترابها هذا امل�صروع 

ح�صة فيه؟

واإذا كان لها ذلك، فكم هو عدد ال�صكنات؟

تقبلوا مني فائق التقدير والحرتام.

�صليماين؛  الكرمي  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

والكلمة الآن لل�صيد وزير ال�صكن والعمران واملدينة.

اهلل  ب�صم  واملدينة:  والعمران  ال�شكن  وزير  ال�شيد 

الرحمـن الرحيم.

�صيدي الرئي�س املوقر،

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

الأ�صرة الإعالمية،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

الأمة يف حمله،  ع�صو جمل�س  الأخ  ت�صاوؤل  احلقيقة  يف 

بومردا�س        يف  للعقار  بالن�صبة  ب�صيط  �صرح  اإىل  رمبا  ويحتاج 

اأو يف تيبازة اأو يف البليدة، ونظرا لكرثة اإجناز ال�صكن يف كل 

املنطقة وتعدد الطلب جعلنا نعترب الوليات الأربع: العا�صمة 

تيبازة، البليدة وبومردا�س اأنها ت�صكل وعاء عقاريا واحدا.

وجرت العادة اأنه كلما ج�صدنا م�صروعا �صكنيا يف ولية 

من الوليات، مثلما كان الأمر يف البليدة بالن�صبة لالأربعاء، 

ولية  م�صروع  فيها  ج�صد  التي  البلدية  لحتياجات  ونظرا 

اأخرى، جرى العرف - والأمور لي�صت مقننة ولكنها ب�صفة 

عرفية - اأن نرتك دائما ن�صبة مئوية لل�صكان املحليني للبلدية 

التي كانت هي الوعاء العقاري لهذا امل�صروع.

عدد  ح�صب  و٪30   ٪20 مابني  ترتاوح  املئوية  الن�صبة 

ال�صكنات واأهمية عدد ال�صكنات.

اإذا اأخذنا �صكنات البليدة، كانت تقدر تقريبا بـ 4500 

بن�صبة  كان  للبليدة  خ�ص�س  ما  معدل  الأربعاء،  يف  �صكن 

30٪، لأن الطلب كان يف الأربعاء التي هي بدورها تعاين 
اأطمئن  ولذا  الق�صديري؛  وال�صكن  اله�س  ال�صكن  من 

الولة  بني  عليه  متعارف  حاليا  عرفا  فيه  اأن  الع�صو  الأخ 

وعلى م�صتوى وزارة ال�صكن اأننا كلما ا�صتحوذنا على جزء 

من الوعاء العقاري لولية ما لتلبية حاجيات �صكان ولية 

 يف 
ّ

اأخرى، جرت العادة اأننا نرتك ن�صبة مئوية، وي�صعب علي

الن�صبة املئوية  بالعدد حتديدا، ولكن  الت�صريح  هذه اجلل�صة 

موجودة وترتاوح مابني 20٪ اإىل 30٪ و�صكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأعود لل�صيد عبد 

الكرمي �صليماين هل من اأ�صئلة؟ الكلمة لك.

الرئي�س،  �صيدي  �صكرا  �شليماين:  الكرمي  عبد  ال�شيد 

و�صكرا �صيدي الوزير على هذه الإجابة.

�صيدي الوزير،

بذل جمهودات جبارة،  من  الدولة  تقوم  ما  نثمن  نحن 

على  لل�صكن  بالن�صبة  اجلمهورية،  رئي�س  برنامج  لتج�صيد 

به  تقوم  ما  خا�صة  وب�صفة  عامة،  ب�صفة  هذا  الواقع،  اأر�س 

�صكنات  يف  العا�صمة  مواطني  اإ�صكان  اإعادة  يف  احلكومة 

لئقة.

اإل اأنني ـ �صيدي الوزيرـ ح�صبما �صمعت من ردكم اأن 

اأن هذه  اأرى  فاإنني   ،٪30 اإىل   ٪20 املئوية هي من  الن�صبة 

الن�صبة غري كافية.

ل اأ�صتطيع اأن اأقول غري كافية واأ�صكت  �صيدي الوزير، 

هو  اأول  ال�صوؤال،  هذا  طرح  على  وحفزين  دفعني  ما  لأن 

كثرية،  م�صاريع  يحمل  الذي  اجلمهورية،  رئي�س  برنامج 

وكذلك ت�صاوؤلت املواطنني يف هذه الولية، وب�صفة اأخ�س 
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مواطني دائرة ي�صر، يف ت�صاوؤلهم  اأين نحن من هذا الربنامج؟

معايل الوزير،

لتنبيه �صغري، يف ردكم تكلمت عن ولية  اأنبه  اأن  اأريد 

البليدة وعن ولية تيبازة وولية بومردا�س كذلك.

ح�صب ظني، اأنا ل اأ�صتطيع اأن اأ�صنف ولية بومردا�س مع 

الوليات ـ  ـ مع احرتاماتي لكل هذه  البليدة وتيبازة  وليتي 

فما اأريد قوله هو اأن ولية بومردا�س مازالت منكوبة من الزلزال 

املا�صي، �صيدي الوزير، ومازال اأكرث من 10 اآلف اأ�صرة ت�صكن 

�صاليهات !

�صيدي الوزير،

مازال النا�س ي�صكنون الأحوا�س !

�صيدي الوزير،

مازال النا�س ي�صكنون يف اأحياء العهد ال�صتعماري، يف 

هذه الدائرة ! دائرة ي�صر.

وجلميع  لكم  احرتاماتي  ومع  ـ  لكم  اأقول  جعلني  مما 

احل�صور ـ اإن 20٪ اأو 30٪ غري كافية. ال�صيء الذي نطلبه 

بومردا�س  اأن  هو  واحد  ل�صبب  الن�صبة  هذه  رفع  هو  اليوم 

مازالت حمرومة، وبودنا اأن ن�صمد اجلراح ب�صفة نهائية وذلك 

برفع هاته الن�صبة.

اأريد اأن اأو�صح اأمرا اآخر ـ �صيدي الوزير ـ خارج عن هذا 

ولكن لن اأتعمق فيه.

بودي يوم الرتحيل األ نرى اأنا�صا يبكون بدموع الفرحة 

للدموع،  امل�صيلة  القنابل  بدموع  يبكون  اآخرين  واأنا�صا 

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

�صليماين؛  الكرمي  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

الكلمة لل�صيد الوزير.

ال�شيد الوزير: �صكرا �صيدي الرئي�س.

اأ�صت�صمح الأخ، فاأنا ل اأ�صاركه يف الت�صاوؤم، لأن بومردا�س 

تتمتع بعناية خا�صة من طرف الدولة، وليت الأرقام املتعلقة 

بولية بومردا�س معي؛ تكلمت  عن ال�صاليهات! ما اأجنزناه 

يف بومردا�س بعد الزلزال ل يح�صى لقد اأم�صيت �صخ�صيا 

12000  �صكن، �صلمت  بـ  يتعلق  قرارا  اأ�صهر   8 اأو   7 منذ 

لولية بومردا�س لتعوي�س ال�صاليهات.

برنامج بومردا�س على حدة وبرنامج العا�صمة على حدة، 

برناجمها  عندها  ولية   كل  مربجمة،  بومردا�س  واأحوا�س 

فيها  مبا  الق�صديري،  والبناء  اله�س  البناء  على  للق�صاء 

اأو.. لو كانت امل�صافة  اأو البليدة  الأحوا�س، �صواء العا�صمة 

والدار  م�صطفى  �صي  بني  50كلم  ولكن  400كلم،  مثال 

البي�صاء، هي م�صافة ل ت�صعرك اأنك خرجت من العا�صمة 

ودخلت بومردا�س.

اإذن، التقارب اجلغرايف للوليات الأربع، جعلنا نعترب اأن 

الوعاء العقاري واحد، واأطمئن الأخ املحرتم اأن بومردا�س 

هي ال�صغل ال�صاغل لرئي�س اجلمهورية اأو احلكومة اأو وزارة 

ال�صكن.

للماأ�صاة  نظرا  �صُتلبى،  بومردا�س،  طلبات  كانت  ومهما 

عندي          بعد  فيما  فلتتف�صل  �صمحت  واإذا  عا�صتها،  التي 

اأو اأبعث لك بر�صالة فيها كل برنامج بومردا�س.

�صجلت  وقد    12000 هي  املتبقية  ال�صاليهات  اآخر 

اأو 8 اأ�صهر تقريبا واأنا �صخ�صيا من اأم�صيت  العملية منذ 7 

القرار، و�صكرا.

دائما           ونبقى  الوزير؛  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

يف قطاع ال�صكن وال�صوؤال لل�صيد عمار طيب.

اهلل  ب�صم  الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  طيب:  عمار  ال�شيد 

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

�صيدي الرئي�س،

معايل ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صوؤايل ال�صفوي موجه اإىل معايل وزير ال�صكن والعمران 

واملدينة.

على الرغم من اجلهود التي بذلتها الدولة للق�صاء على 

اأن  علما  متزايدة،  لزالت  الطلبات  اأن  اإل  ال�صكن،  اأزمة 

ال�صيغة اجلديدة يف اإطار برنامج »عدل«، ك�صفت عن قدرة 

الدولة على الق�صاء على هذه الأزمة، خا�صة يف ظل العتماد 

املتكررة؛  لال�صتفادات  حد  لو�صع  الوطنية،  البطاقية  على 

ويف هذا الإطار كان باإمكان رفع العراقيل عن ت�صوية و�صعية 

التنازلت  طريق  منها عن  ال�صتفادة  التي متت  ال�صكنات 

املتكررة اأن تق�صي عددا كبريا من احلا�صلني على ال�صكنات 

بهذه الطريقة؛ وبالتايل التقليل من الطلبات املتزايدة على 

ال�صكن، علما اأن دواوين الرتقية والت�صيري العقاري �صبق لها 
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واأن فتحت عملية الت�صوية يف فرتة �صابقة مقابل دفع مبالغ 

اأن هذه  مالية، مما �شمح لها بتح�شني و�شعيتها املالية، علما 

للبيع  �صورة  ت�صكل  احلايل  الوقت  اأ�صبحت يف  التنازلت 

املخفي.

لت�صوية  اتخاذها  الوزارة  ترى  التي  الإجراءات  هي  فما 

و�صعية ال�صكنات امل�صغولة عن طريق التنازل، خا�صة واأنها 

اأ�صبحت تثري نزاعات خطرية نظرا لتعدد املتنازلني؟ �صكرا 

لكم.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عمار طيب؛ الكلمة الآن 

لل�صيد وزير لل�صكن والعمران واملدينة.

اهلل  ب�صم  واملدينة:  والعمران  ال�شكن  وزير  ال�شيد 

الرحمـن الرحيم.

�صكرا لل�صيد الع�صو املوقر؛

الذي  القرتاح  اأو  طرحه  الذي  ال�صوؤال  احلقيقة  يف 

اقرتحه هو مو�صوع ال�صاعة، يف كل املحافل، و�صبق اأن طرح 

يف املجل�س ال�صعبي الوطني الأ�صبوع املا�صي نف�س ال�صوؤال، 

بني  للحوار  منا�صبة  فيه  كانت  كلما  يطرح  ال�صوؤال  ونف�س 

ال�صحافة واملنتخبني املحليني.

امل�صكل ب�صيط من جهة ومعقد من جهة اأخرى.

طياتها  يف  حتمل  الق�صية  ت�صوية،  ق�صية  لي�صت  الق�صية 

اأمورا اأخالقية.

الإن�صان الذي ي�صتفيد من �صكن اجتماعي لأنه معوز، 

نطرح  وتنازل عنه، هنا  ي�صكنه  وقدم ملفا يربهن عوزه ومل 

اأ�صئلة؟!

لن  الأمور  هاته  البطاقية،  اإن�صاء  قبل  كانت  الأمور  هاته 

تكون م�صتقبال، فامل�صتفيد مرة ل ميكنه اأن ياأخذ مرة ثانية، 

وراأيتم اآثار البطاقية، بالن�صبة لنا�س - مع الأ�صف - ونتاأ�صف 

اليوم اأن فيه نا�صا، رغم اإرادة الدولة وجتنيد املنتخبني املحليني 

وغريهم حلل هذه الأزمة مازال هناك من ميلك »فيال« من  3 

طوابق وي�صجل نف�صه كمعوز وحمتاج ل�صكن اجتماعي!!

اأو من  الت�صوية  اأجل  بها من  ن�صمح  لو  الت�صرفات  هذه 

اأجل املال رمبا ت�صبح �صابقة!

الدولة  فيه  ت�صلح  ياأتي  وقت  ياأتي  و�صوف  بع  قال: 

ال�صوؤون؛ املهم اأن املو�صوع �صائك، والعدد كبري، لو اأعطيك 

العدد املوجود حاليا ل�صكنات م�صغولة من غري اأول م�صتفيد 

منها، نعترب اأنه بن�صبة 20٪، والعملية تعرقل بيع ال�صكنات، 

لأننا و�صعناها للبيع، هناك 171 األف �صكن اجتماعي من 

ل�صاكنيها  للبيع  مطروحة   2004 جانفي  غاية  اإىل   1983
اأول  هو  لي�س  ال�صاكن  اأن  يبدو  ولكن  رمزية،  وباأ�صعار 

م�صتفيد، اأنا اأعطيت تعليمات باأمر من ال�صيد الوزير الأول، 

تعليمات جلميع الدواوين حتى يقوموا بحملة رقابة »عمارة 

اآخر  ل�صخ�س  بيته  �صلم  من  م�صكنه؟  ي�صغل  من  بعمارة«، 

ل�صبب اأو لآخر؟

ولي�س  �صريح  اأنا  تعرفوين،  اأنتم  قو�صا،  نفتح  لو  لأنه 

ويقول  املوثق  اإىل  يذهب  الذي  الإن�صان  اأخفيه،  ما  لدي  

�صي�صتحوذ  اأدفع  واإذا مل  مليون   100 بـ  لفالن  مدين  اإنني 

على املنزل، هذه الأمور ل توثق، لأنك اإذا اأردت اأن ترهن 

منزلك فيجب اأن يكون ملكا لك، هذا املنزل ملك للدولة 

دليل  لديك  لي�س  ك�صخ�س،  اأنت  ترهنه  اأن  ت�صتطيع  ول 

على ملكيته، الأمور معقدة، نحن نعمل، واإن �صاء اهلل نتمم 

الإح�صاء ونحدد العدد الذي و�صلنا اإليه واحلالت املوجودة 

الذي  الإن�صان  ت�صلح،  اأن  قابلة  احلالت  بع�س  تكون  ورمبا 

غادر رمبا البالد اأو ذهب اإىل الريف ورجع للفالحة و�صلمها 

لبنه اأو �صلمها لأخيه فهذه احلالت فيها نظر.

اأخرى تدر�س من طرف احلكومة ويكون  هناك حالت 

الأجهزة  اأو  ال�صكن  وزير  قرار  ولي�س  للحكومة  فيها  القرار 

التابعة لوزارة ال�صكن.

اأن  وهو  البطاقية  اأوجدوها يف  التي  الثغرة  اإىل  بالإ�صافة 

ال�صيد ال�صاكن ا�صرتى بطريقة غري قانونية واليوم هو م�صجل 

�صيعنا  يعني  الجتماعي،  لل�صكن  موؤهل  كاإن�صان  عندنا 

املنزل، وال�صيد لي�س �صمن البطاقية! وبالتايل نحن ب�صدد 

اإيجاد حل لهذه احلالت، قلت لك اإن املو�صوع �صائك »فيه 

وعليه«.

املهم - اإن �صاء اهلل - �صنجد حال واأعتقد اأنه من الآن اإىل 

نهاية هذا الثالثي وبداية الثالثي الثاين ل�صنة 2015، نكون 

قد ف�صلنا يف املو�صوع و�صكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأعود فاأ�صاأل ال�صيد 

عمار طيب هل يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لك.

ال�صكر  الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  طيب:  عمار  ال�شيد 

واأمتنى  الإجابة  على  ال�صكن  وزير  ملعايل  كذلك  مو�صول 
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ال�صكنات  اإجناز  يف  الإ�صراع  الوزير  ال�صيد  من  كذلك 

وكذلك الإ�صراع يف ال�صيغة القدمية، اجلديدة، وهي توزيع 

تتوفر على وعاء  التي  الداخلية  املناطق  الأر�صية يف  القطع 

عقاري، وذلك للتخفيف من هذه الأزمة، و�صكرا.

نف�س  ي�صاطرك  الوزير  ال�صيد  اأن  اأظن  الرئي�ص:   ال�شيد 

الأمل، ونبقى يف قطاع ال�صكن والعمران، والكلمة لل�صيد 

القادر  عبد  ال�صيد  زميله  عن  ينوب  الذي  خثري،  حممد 

زروقي.

القادر  عبد  ال�شيد  عن  )نيابة  خثري  حممد  ال�شيد 

وال�صالم  وال�صالة  الرحيم  الرحمـن  اهلل  ب�صم  زروقي(: 

على ر�صول اهلل.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صادة الوزراء،

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

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�صكن  ال�صيد معايل وزير  اإىل  املو�صوع: �صوؤال �صفوي 

عبد  الأ�صتاذ  زميلي،  عن  نيابة  �صاأقروؤه  واملدينة،  والعمران 

القادر زروقي.

 68 واملادتني  الد�صتور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 

 08 يف  املوؤرخ   ،02-99 رقم  الع�صوي  القانون  من  و71 

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

بينهما  الوظيفية  العالقات  الأمة، وعملهما، وكذا  وجمل�س 

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

التايل ن�صه:

اإن الدولة تبذل ق�صارى جهدها وت�صرف اأموال كبرية يف 

اإطار ال�صكن، خلدمة املواطن وت�صخري حياة رغيدة له، حتت 

لواء برنامج فخامة رئي�س اجلمهورية، فربنامج يلي برناجما يف 

هذا املجال، من اأجل حل اأزمة ال�صكن، ومن بني اأنواع هذه 

 )AADL( ال�صكن  لتطوير  الوطنية  الوكالة  برنامج  ال�صيغ: 

يفوق 630000  �صكن  مق�صمة اإىل ق�صمني: الأول بـ 230 

األف والثاين 400 األف ل�صنة 2015، توزع من طرف وكالة 

واحدة، ت�صم 52 بني ولية والدوائر الإدارية املنتدبة، بحيث 

تقوم هذه الوكالة بتوزيع 630000 لال�صتفادة على م�صتوى 

فهناك  الجتماعي،  ال�صكن  مع  باملقارنة  اجلزائري،  القطر 

بكل  والإجناز  للتكفل  العقاري  والت�صيري  للرتقية  ديوانا   52
العمليات اخلا�صة بال�صكن الجتماعي.

�صيدي الوزير،

وكالت  تن�صب  اأو  تربمج  ل  ملاذا  املطروح:  ال�صوؤال 

الوليات،  جميع  يف  ال�صكن  من  النوع  لهذا  متخ�ص�صة 

الأقل  على  اأو  ال�صكنات،  من  النوع  هذا  بتوزيع  للتكفل 

ومتابعة  التوزيع  عملية  يف  اجليد  للت�صيري  جهوية  وكالت 

امل�صاريع؟

تقبلوا منا اأ�صمى عبارات التقدير والحرتام و�صكرا.

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

لل�صيد وزير ال�صكن والعمران واملدينة لكي يقدم رده على 

ال�صوؤال.

ال�شيد الوزير: ب�صم اهلل الرحمـن الرحيم.

جاء  ال�صوؤال  اأو  الت�صاوؤل  لكون  ب�صيطا،  يكون  اجلواب 

رمبا متاأخرا قليال، لأن هناك مر�صوما يحدد التنظيم اجلديد 

للوكالة الوطنية لتطوير ال�صكن.

ثم  األف،   22 برنامج   2002  ،2001 يف  انطلق  حقيقة 

تو�صع اإىل 55 األف وتوقف.

اإ�صايف                        بربنامج   2012 يف  الربنامج  انطالق  اأعيد 

لـ 230 األف، والتي هي يف طور الإجناز، واليوم نظرا للطلب 

الطلبات  )2013( عدد  »عدل«  ال�صكن  طالبي  وبالأخ�س 

بلغ     ال�صكن  لطالبي  املادية  الإمكانيات  ناحية  من  املقبولة 

ما يقارب 420 األف على م�صتوى الرتاب الوطني. بالطبع ملا 

نح�صب ـ كما تف�صلت به ـ 230 األف + 400 األف ـ تقريبا 

ـ التي ت�صجل يف اخلما�صي احلايل، ت�صبح موؤ�ص�صة »عدل« 

املتو�صط،  الأبي�س  البحر  م�صتوى  على  املرقني  اأكرب  من 

موؤ�ص�صة  اأكرب  هو  رمبا  يكون  املتحدة  الوليات  ا�صتثنينا  اإذا 

لل�صكن.

»ل يكلف اهلل نف�صا اإل و�صعها«، »ربنا ل حتملنا ما لطاقة 

انتظار  اأ�صهر، يف   9 اأو   8 لنا به« وعلى هذا الأ�صا�س، فمنذ 

اخلما�صي الآتي لن�صجل ما هو اإ�صايف ويلبي كل الطلبات 

احلكومة  رئي�س  ال�صيد  عليه  ووافق  قرارا  اتخذنا  املطروحة، 

اجلريدة  يف  ون�صر  واأم�صي  امل�صتويات  خمتلف  عرب  ومر 

الر�صمية موؤخرا.

لوكالة  العامة  للمديرية   باإ�صافة  يكون  اجلديد  التنظيم 
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وتتمتع  جهويني  مدراء   4 اإ�صافية  مدريات  اأربع  »عدل« 

بال�صتقاللية التامة، منها التي تتكفل باملالية ومنها بالإجناز..

اإلخ.

بعد  ـ  اإن�صاء  اإىل  ـ  فنطمع  اجلهوي،  امل�صتوى  على  اأما 

�صهر اأو �صهرين ـ ما يقارب 7 مديريات جهوية با�صتقالليتها 

كذلك.

يكون  كيف  القانونية  الناحية  من  اليوم  ندر�س  نحن 

العامة  للمديرية  التزاما  فيه  لأن  بالأخ�س،  املايل  التعامل 

وهي التي تتعامل مع اخلزينة ومع ال�صندوق الوطني لل�صكن 

غ امل�صوؤولية يف هذا امليدان، 
ّ
ومع البنوك، ل ن�صتطيع اأن نفر

املديرية العامة ت�صرف على املال، اأما الإجناز وا�صتالم امللفات 

وت�صليم املفاتيح اإىل اآخره فتكون جهوية.

كثافة  ح�صب  تكون  اجلهوية  املديرية  اأن  اإىل  بالإ�صافة 

الربامج، حتى ل نتعر�س - يف الظرف احلايل - اإىل �صائقة 

مالية وم�صاريف ل نقدر عليها، مديرية جهوية مثال للعا�صمة، 

اأكيد لبد من مديريتني جهويتني: �صرق وغرب، وكذلك 

عنابة  يف  اثنتان  ورمبا  اجلزائري  ال�صرق  يف  جهوية  مديرية 

للجنوب،  وبالن�صبة  كذلك  الغرب  يف  ومديرية  وق�صنطينة 

للجنوب  بالن�صبة  فورڤلة  تنظيمنا،  يف  طبيعيا  �صيئا  اأ�صبح 

بالتقريب  هذا  الغربي،  للجنوب  بالن�صبة  وب�صار  ال�صرقي 

توزيع امل�صوؤوليات على خمتلف امل�صتويات.

 20 اأن ت�صع م�صوؤول جهويا يف منطقة بربنامج  ل ميكن 

فيها كثافة  التي تكون  الربامج  يفيد،  فهذا ل  األف �صكن، 

اإىل م�صوؤويل امل�صاريع،  تكون فيها مديرية جهوية، بالإ�صافة 

يحا�صب على م�صروعه من البداية اإىل النهاية وتنتهي مهمة 

املدير اجلهوي با�صتالم ال�صطر الثاين وت�صليم العقود... اإلخ.

على  امل�صوؤوليات  وتوزيع  تامة  هيكلة  اإعادة  هناك  اإذن، 

�صعرنا  فقد  وحقيقة  وجيه،  و�صوؤالك  امل�صتويات،  خمتلف 

وكالة »عدل« ل ميكنها  فاإن  احلال  بقينا على هذه  اإذا  باأننا 

اأن تتطور يف هذا امليدان، اأمتنى اأن اأكون اإن �صاء اهلل اأقنعتك 

باجلواب و�صكرا.

لل�صيد  الكلمة  الوزير؛  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

حممد خثري.

و�صكرا  الرئي�س  �صيدي  �صكرا  خثري:  حممد  ال�شيد 

ملعايل الوزير؛ لي�س تعقيبا ولكن اأود فقط اأن اأتوجه بال�صكر 

لل�صيد الوزير على ال�صروحات املقدمة، �صواء اليوم يف هذه 

اجلل�صة اأو البارحة، حيث كان ال�صيد الوزير �صيفا يف القناة 

وافية  �صروحات  -فعال-  وكانت  احل�صة  وتابعنا  الوطنية 

احل�صة  فخالل  وبالتايل  م�صكور؛  فهو  اجلزائري،  للمواطن 

ذكر معايل الوزير حتديا ل�صنة 2015 بالقول ال�صريح: اإنه اإىل 

2015، لن يبقى مواطن جزائري �صاكن  31 دي�صمرب  غاية 

يف بيت ق�صديري؛ هذا ت�صريح معايل الوزير، وفعال هذا حتد 

كبري، واإذا و�صلنا اإىل هذه النتيجة فهو جناح كبري للحكومة، 

جناح كبري للدولة اجلزائرية، جناح كبري لربنامج فخامة رئي�س 

اجلمهورية، �صكرا �صيدي الرئي�س.

ال�صيد  اإ�صافة  لديك  باأنه  اأظن  �صكرا؛  الرئي�ص:  ال�شيد 

الوزير؟ الكلمة لك.

ال�صعور  على  اأ�صكره  الإ�صافة،  قبل  الوزير:  ال�شيد 

الطيب، وعلى كل حال هو التزام احلكومة حتت رئا�صة ال�صيد 

الوزير الأول عبد املالك �صالل، فيه التزامان، اإما نفي بهما 

اأو نهلك دونهما، كما يقال، اأول: األ يبقى بيت ق�صديري 

واحد يف اجلزائر - اإن �صاء اهلل - يف نهاية 2015، و�صمحنا 

لأنف�صنا اأن متتد املهلة رمبا اإىل الثالثي الأول ل�صنة 2016، 

نظرا للتقلبات اجلوية مثلما راأيتم، اأعتقد اأن اأول ولية لبد 

اأن تق�صي على البيت الق�صديري هي ولية العا�صمة والتي 

كانت اأ�صعب ولية يف هذا املجال، يف الدرجة الثانية تاأتي 

ولية وهران التي عندها خليط من البناء الق�صديري والبناء 

اله�س، لأن ما يدخل يف خانة البناء اله�س هو البناء القدمي، 

وهو موروث اأبا عن جد وبالأخ�س يف اله�صاب العليا، نحن 

طلبهم  ح�صب   - اهلل  �صاء  اإن   - الو�صعية  هذه  مع  نتعامل 

ونعيد  احلي  نهدم  معهم  التفاهم  يتم  وملا  القبول،  وح�صب 

بناءه ونعو�صهم مبا ينبغي وهكذا مت�صي الأمور.

البع�س يقول لك هذه اأر�س اأجدادي ولن اأتخلى عنها، 

�شاعدوين يف الرتميم، هنا ن�شاعده، �شرط اأن ال�شكن حني 

يرمم ي�صبح متالئما  مع املحيط العمراين املتواجد به و�صكرا.

اإىل  الآن  ننتقل  الوزير؛  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

بقطاع  املتعلق  اجلل�صة،  هذه  يف  املربمج  الأخري  ال�صوؤال 

الريا�صة، والكلمة لل�صيد �صالح دراجي.
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ال�شيد �شالح دراجي:

�صيدي الرئي�س املحرتم،

ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،

احل�صور الكرمي،

اأ�صرة ال�صحافة،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

 68 واملادتني  الد�صتور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 

و71 من القانون الع�صوي رقم 99-02، املوؤرخ يف 8 مار�س 

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

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

�صوؤال �صفويا هذا ن�صه:

املجتمع  حياة  يف  يتجزاأ  ل  جزءا  الريا�صة  قطاع  يعترب 

جتنيد  من  املتمكن  الوحيد  القطاع  يعّد  الذي  اجلزائري، 

دون  بناوؤه  ميكن  ل  جمتمع،  م�صروع  حول  ال�صابة  الفئات 

تربية الن�صاأة علميا وريا�صيا.

الريا�صة،  ملمار�صة  ال�صرورية  املرافق  توفري  فاإن  وبالتايل 

يعّد مطلبا اأ�صا�صيا ود�صتوريا، بغية انتقاء الكفاءات التي قد 

متثل اجلزائر اأح�صن متثيل يف املحافل الدولية، اإثر التظاهرات 

اإبعاد  باإمكانها  املرافق  هذه  توفري  فاإن  وكذلك  الريا�صية، 

 
ّ
ت�صر اأعمال  من  ذلك  �صابه  وما  املخدرات،  عن  ال�صباب 

ب�صحته و�صحة املجتمع على العموم.

التو�صيات  وكل  اجلزائرية،  الدولة  اأن  الإ�صارة  جتدر 

والتعليمات املتكررة لفخامة الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة، 

ر�صدت اأموال باهظة يف ت�صييد وترميم املرافق الريا�صية، 

يف  غائب  �صبه  املجهود  هذا  يعّد  ال�صديد  لالأ�صف  لكن 

اأر�س الواقع، لأن عدم اجلدية يف متابعة امل�صاريع، وغياب 

الدرا�صات الفنية الالزمة وكذا النظرة امل�صتقبلية للقطاع، 

معتربة،  تاأخرات  ت�صجيل  اإىل  امل�صاريع  هذه  بكل  اأدت 

معينة،  مناطق  يف  امل�صاريع  بع�س  جدوى  عدم  واأي�صا 

اأن ي�صتفيد منها  اأموال هائلة، دون  اإىل �صرف  اأدى ذلك 

ال�صباب.

فيما يخ�س ولية بجاية، التي تعّد قطبا ريا�صيا بامتياز، 

العدو  القدم،  كرة  الطائرة،  الكرة  الريا�صات،  خمتلف  يف 

الريفي، املالكمة اإىل غري ذلك.

هذه الولية التي يفوق عدد �صكانها مليون ن�صمة والتي 

تتكون من 52 بلدية و19 دائرة.

لهذه  الريا�صية  للمرافق  كليا  انعداما  امليدان،  يف  جند 

الفرق التي تن�صط يف الأق�صام الوطنية الأوىل.

اأما فيما يخ�س املرافق اجلوارية، ميكن اأن نقول باأنها غائبة 

متاما يف جمتمع الدوائر والبلديات، التي تاأمل بناء مالعب 

هذه  احت�صان  اأجل  من  لل�صباب  ودور  وم�صابح  جوارية، 

الطاقات على جميع الأ�صعدة.

�صيدي الوزير، 

القدم  لكرة  فريقا   73 وجود  رغم  اأنه  تف�صرون  كيف 

 )MOB-JSMB( فريقان يف الرابطة الوطنية املحرتفة الأوىل(

اإل  الريا�صات،  م�صتلة ملختلف  تعترب  التي  الولية  يف هذه 

اأنها مل ت�صتفد اإل من 3 مالعب؟

بجاية،  ولية  �صكان  ي�صتفد  مل  ال�صباحة،  جمال  يف   -

اأوملبي  اإل من م�صبح  120 كلم من ال�صواطئ،  رغم وجود 

واحد بـ 25 مرتا، وم�صبحني جواريني، ماهو جوابكم لهذه 

الو�صعية �صيدي الوزير؟

كنا نتمنى اأن ت�صتفيد الدوائر - على الأقل - من ملعب 

وم�صبح وقاعة حمرتمة متعددة الريا�صات.

كذلك �صيدي الوزير،

- ملاذا األغي م�صروع اإن�صاء معهد الريا�صة البدنية لولية 

بجاية؟

- ملاذا مل ي�صتفد قطاع ال�صباب والريا�صة لولية بجاية 

اأن  علما  املعنية،  للمديرية  حمرتم  مقر  بناء  م�صروع  من 

الأر�صية موجودة؟

هذا فيما يخ�س ولية بجاية، اأما على امل�صتوى الوطني 

حد  اإىل  ـ  وجود  عدم  اأن  جميعا  نتفق  ـ  الوزير  �صيدي  ـ 

ال�صاعة ـ مالعب لكرة القدم ذات املعايري الدولية، هو من 

اأبرز �صلبيات كرة القدم اجلزائرية، )�صلبيات القطاع الذي 

ت�صرفون عليه( وكما تعترب ال�صبب الرئي�صي لإبعاد اجلزائر 

وحرمانها من املناف�صات القارية والإقليمية وهذا منذ زمن 

بعيد.

�صيدي الوزير، 

كيف تف�صرون ف�صل قطاعكم يف هذا امليدان، بعد اأكرث 

من 50 �صنة من ال�صتقالل؟

خا�صة اأن الفريق الوطني لكرة القدم قد برهن للعامل، 

اأم�س  واأول  املونديال  اإبان  تفوقه  وبراعة،  وقوة  ذكاء  بكل 

اأي�صا قد اأجنز نتائج جد اإيجابية كما هو احلال اأي�صا لبع�س 
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الوطن  �صرفوا هذا  الذين  املحرتفة كوفاق �صطيف  الفرق 

العزيز؟

واأول اأم�س اأي�صا قد اأجنز نتائج جد اإيجابية؛ واأخريا، اأرجو 

منكم ـ �صيدي الوزير ـ اأن ت�صغوا ملطالب وليتنا املجاهدة، 

مهد موؤمتر ال�صومام الذي اأر�صى قواعد اجلزائر امل�صتقلة.

اهلل  ورحمة  عليكم  وال�صالم  الإ�صغاء،  حل�صن  �صكرا 

تعاىل وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد �صالح دراجي؛ بودي اأن 

اأقول فقط باأن ال�صوؤال عادة يكون �صوؤال واحدا، واأنا اأ�صتمع 

اإىل ال�صيد �صالح دراجي، لحظت اأن هناك ما ل يقل عن 

الوزير. لل�صيد  الكلمة  اأ�صئلة،   7

ال�شيد وزير الريا�شة: �صكرا �صيدي الرئي�س.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة،

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

ال�صيد الوزير،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء ال�صحافة الوطنية،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

تف�صل الأ�صتاذ، الدكتور �صالح دراجي، ع�صو جمل�س 

الريا�صة واملرافق،  تتعلق بقطاع  اأ�صئلة �صفوية  الأمة، بطرح 

ل�صيما على م�صتوى ولية بجاية.

وتطرق يف حمتواه اإىل عدم وجود مالعب لكرة القدم، 

ذات املعايري الدولية على امل�صتوى الوطني، لذا ي�صعدين 

اأن اأقدم ل�صيادتكم التو�صيحات التالية:

خا�صة  عناية  اإيالء  مت  قد  اأنه  اأعلمكم  اأن  ي�صرفني 

ال�صيد عبد  بتو�صيات وتعليمات فخامة رئي�س اجلمهورية، 

قطاعنا  اإن  الريا�صة، حيث  بقطاع  املتعلقة  بوتفليقة،  العزيز 

بجاية،  ولية  م�صتوى  على  م�صروعا   177 �صجل  الوزاري 

خالل الربامج اخلما�صية الثالثة من 2000 اإىل 2014، مت 

توزيعها عرب خمتلف اأنواع املن�صاآت، لفائدة عدة اخت�صا�صات 

ريا�صية: كرة القدم، الريا�صات اجلماعية، ال�صباحة، األعاب 

القوى، املالكمة وغريها، ومن اأهمها نذكر: اأر�صيتني لكرة 

القدم، متواجدتني يف تيمزرت وتيزي نربير، م�صبحا بـ 25 

25 مرتا يف كل  بـ  م�صابح   3 الق�صر،  متواجدا مبدينة  مرتا 

الريا�صات،  متعددة  قاعات   3 وبجاية،   اأميزور  اآقبو،  من 

اأوزلڤن  متواجدة يف  مقعد   1000 ت�صم  واحدة  بينها  من 

واإثنتان تت�صعان لـ 500 مقعد يف كل من تي�صي ودرڤينة؛ 

والثانية يف  بجاية  الأوىل يف  قاعات متخ�ص�صة يف اجلمباز، 

بلدية تيبان.

ملعب األعاب قوى متواجد مبدينة �صوق الإثنني وهو من 

اأكرب املالعب على امل�صتوى الوطني.

كما مت و�صع الع�صب ال�صطناعي يف 7 مالعب بلدية، 

و٪15  امل�صاريع،  80٪ من هذه  اأكرث من  ا�صتالم  حيث مت 

ت�صجيلها يف  مت  والتي  الباقية   ٪5 اأما  الإجناز،  طور  منها يف 

�صنة 2014، ف�صيتم انطالق الأ�صغال بها قريبا اإن �صاء اهلل.

مت  )2015ـ2019(  اخلما�صي  الربنامج  �صمن  اأنه  كما 

اقرتاح 90 م�صروعا، يتمثل يف اإجناز مرافق ريا�صية جديدة 

بهذه الولية.

وباإ�صارتكم يف �صوؤالكم اإىل املرافق اجلوارية، يجدر الذكر 

اأنه يف اإطار الربنامج امل�صطر، ا�صتفادت الولية من 89 ملعبا 

الولية،  م�صتوى  منها على   81 ا�صتالم  مت  ريا�صيا جواريا، 

اأما املالعب الثمانية الأخرى فهي يف طور الإجناز، و�صت�صلم 

خالل ال�صنة اجلارية اإن �صاء اهلل.

فيما يخ�س ا�صتف�صاركم عن عدم ا�صتفادة ولية بجاية 

�صوى من 3 مالعب كرة قدم؛ ي�صرفني اأن اأحيطكم علما 

املدينة  لهذه  الوزاري  يوليها قطاعنا  التي  نظرا لالأهمية  اأنه 

على  ال�صهر  مت  ريا�صي،  قطب  حقا  هي  والتي  الريا�صية، 

 30 بـ  تقدر  ا�صتيعاب  طاقة  ذي  قدم  كرة  ملعب  ت�صجيل 

الدولية كما  اإجنازه وفقا للمعايري  األف مقعد مغطى، �صيتم 

القدم،  لكرة  اأر�صيات  و3  مالعب   10 ت�صجيل  اقرتاح  مت 

تعزيز  على  �شيعمل  مما  املقبل،  اخلما�شي  الربنامج  اإطار  يف 

حظرية املن�صاآت الريا�صية املوجودة.

م�صتوى  على  امل�صابح  بنق�س  املتعلق  �صوؤالكم  عن  اأما 

 4 ي�صم  ال�صاري  الربنامج  اأن  �صيادتكم  اأعلم  بجاية،  ولية 

الأ�صغال  انتهت  الثاين  الق�صر،  مدينة  يف  الأول  م�صابح: 

به يف 2013 وهو متواجد باآقبو، الثالث يف طور الإجناز وهو 

ف�صيتم  خراطة،  يف  املتواجد  الرابع  اأما  باأميزور،  متواجد 

النطالق فيه قريبا اإن �صاء اهلل.

اخلما�صي  الربنامج  اإطار  يف  اأنه  اإىل  الإ�صارة  جتدر  كما 

 50 بـ  م�صبحا   12 اإجناز  ت�صجيل  اقرتحنا  )2015ـ2019( 

مرتا على م�صتوى مقر الولية، و11 م�صبحا بـ 25 مرتا على 

الدوائر املوجودة على م�صتوى ولية بجاية.

بينما فيما يخ�س م�صاألة اإلغاء م�صروع اإجناز معهد الريا�صة 
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فاإنني  ـ   بطرحها  تف�صلتم  التي  ـ  بجاية  بولية  البدنية 

باأن هذا امل�صروع مل يلغ، حيث مت النطالق يف  اأطمئنكم 

الدرا�صة من اأجل اإجناز مركز الرتبية البدنية والريا�صية على 

على  املركزي  القطاعي  الربنامج  اإطار  يف  الولية،  م�صتوى 

�صكل م�صابقة للهند�صة املعمارية، لكنها اأ�صفرت عن عدم 

عن  اأعلن  لهذا  الربنامج،  ترخي�س  جتاوز  ب�صبب  جدوى، 

م�صابقة ثانية وافتتحت العرو�س التقنية وطلب من مكاتب 

الدرا�صة التي مت اختيارها البدء يف الدرا�صات الهند�صية.

قطاع  ا�صتفادة  عدم  اإ�صكالية  طرحتم  الن�س،  ذات  يف 

الريا�صة لولية بجاية من م�صروع بناء مقر للمديرية املعنية، 

ل�صنة  اجلديد  الربنامج  اإطار  يف  اأنه  علمكم  اإىل  اأنهي  لذا 

2015، مت التكفل بالدرا�صة ومتابعة اإجناز م�صروع مقر لهذه 
املديرية بكل املوا�صفات التقنية.

وفيما يتعلق بان�صغالكم القا�صي مبدى توفر مالعب لكرة 

اأفيدكم  الوطني  امل�صتوى  الدولية على  املعايري  القدم ذات 

اإ�صافة اإىل مالعب كرة القدم املوجودة م�صبقا، مت  اأنه  علما 

�صنة  بني  ما  الدولية  املعايري  ذات  كبريا  ملعبا   11 ت�صجيل 

اإىل  األف   30 من  ا�صتيعابها  طاقة  ترتاوح  و2014،   2003
50 األف مقعد، وهي متر على املراحل التنفيذية التالية: 4 
مالعب يف طور الإجناز وهي: ملعب براقي، الدويرة، وهران 

وتيزي وزو، و�صيتم ا�صتالمهماـ  اإن �صاء اهللـ  يف �صنة 2016.

ق�صنطينة  ولية  من  كل  يف  الدرا�صة  طور  يف  ملعبان 

و�صطيف، 4 مالعب يف مرحلة اإجراء انطالق درا�صتها يف 

وباتنة، وملعب يف  ال�صلف  بجاية،  كل من ولية م�صتغامن، 

مرحلة اختيار الأر�صية بولية تلم�صان.

 5 ملعب  تاأهيل  اإعادة  حاليا  يتم  اأنه  الذكر  يجدر  كما 

لكرة  الدولية  الحتادية  ملعايري  وفقا  حتيينه  وكذا  جويلية 

القدم، مثلما هو احلال بالن�صبة مللعب عنابة الذي �صي�صتفيد 

هو الآخر من نف�س العملية، ابتداء من �صهر ماي 2015.

عدة  احت�صنت  اجلزائر  اأن  اأذكركم  اأن  يفوتني  ل  كما 

تظاهرات ريا�صية ودولية وقارية، نذكر منها:

- األعاب البحر الأبي�س املتو�صط �صنة 1975.

- الألعاب الإفريقية �صنة 1978.

- كاأ�س اإفريقيا  لالأمم لكرة القدم �صنة 1990.

- الألعاب الريا�صية العربية �صنة 2004.

وكذا الألعاب الإفريقية �صنة 2007.

ببع�س  اخلا�صة  املناف�صات  كل  عن  النظر  بغ�س 

 ،2014 جانفي  اليد يف  لكرة  اإفريقيا  كبطولة  الريا�صات، 

املناف�صات  اجلمباز؛ وكل  فيما يخ�س  الإفريقية  البطولت 

جرت يف ظروف جيدة.

اأيام،   3 منذ  �صعيدة  يف  وكنت  املالعب،  يخ�س  فيما 

ويف  م�صتغامن،  يف  لدينا  متفرج،  األف   25 لـ  ملعب  عندنا 

كل الوليات مالعب؛ لكنها تتطلب تاأهيال جديدا ويجب 

األ نهملها، لكي ل نقول ـ اليوم ـ اإنه لي�س لدينا من�صاآت 

ريا�صية، فهذا غلط وغلط!

هذه  نهيء  لكي  باهظة  اأموال  كثرية،  اأموال  من  لبد 

الأ�صياء املوجودة، واليوم الأر�صية موجودة وهناك جهد واإن 

وزارة  مع  �صنحاول  املقبل،  اخلما�صي  الربنامج  يف  اهلل  �صاء 

من�صاآت  اإىل  ن�صل  حتى  الالزمة  الإمكانيات  توفري  املالية 

ريا�صية كاملة على م�صتوى كل دائرة.

التقدير  فائق  ـ  �صيدي  ـ  مني  تقبلوا  الأخري،  ويف 

بقطاع  الدائم  اهتمامكم   على  اأ�صكركم  كما  والحرتام، 

عليكم  وال�صالم  خطاكم   و�صدد  اهلل  وفقكم  الريا�صة، 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد وزير الريا�صة؛ اأعود فاأ�صاأل 

ال�صيد �صالح دراجي، هل يريد التعقيب؟ الكلمة لك.

الرئي�س؛ و�صكرا  ال�شيد �شالح دراجي: �صكرا �صيدي 

�صيدي الوزير على هذه التو�صيحات؛ لكن �صيدي الوزير، 

لكن  م�صاريع،  هناك  يل  تقول  امللمو�س،  يريد  ال�صعب 

يليق بهذا  50 �صنة بعد ال�صتقالل ل منلك ملعبا  تاأخرنا، 

يبقى  اأن  لبد  امللعب  هذا  نرقع،  مازلنا  بل  ال�صتقالل، 

كرمز، اإ�صمه 5 جويلية، ل نعيد بناءه اإطالقا.

فيما يخ�س بجاية ـ �صيدي الوزير ـ ل بد اأن نفهم اأمرا، 

بجاية 70٪ منها منطقة جبلية وفيها مليون ن�صمة، ويف امليدان 

كل ما تقولونه ـ �صيدي الوزير ـ لي�س حقيقيا، ل اأقول لي�س 

حقيقيا ولكنه يف طريق الإجناز، منذ �صنوات ال�صباب �صائع، 

�صباب القرى واملدا�صر!!

ال�صواطئ،  اأجمل  منلك  كلم،   1200 بـ  �صاحال  منلك 

وهذه مفخرة للوطن، لكن الذي ي�صكن بعيدا عن ال�صاطئ 

من  نف�صه؟!  يقتل  هل  يفعل؟  ماذا  كلم   80 اأو  70كلم  بـ 

حقه اأن يتعلم ال�صباحة، هذا اإذن م�صكل حقيقي!

حني تقولونـ  �صيدي الوزيرـ  موجود، موجود، لكن هذا 
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ل يعني احتياجات عدد �صكان مدينة بجاية.

ملعب  هناك  ناديان،  عندنا  املالعب،  عن  تكلمنا  اإذا 

حرب  ت�صن  الفرق،  ميدانه  يف  اللعب  اأجل  من  تت�صاجر 

لتقام مباراة هناك!!

ما اأود قولهـ  يا �صيدي الوزيرـ  ليت هذه املن�صاآت اأجنزت 

من قبل! وقت البحبوحة املالية، الآن حاليا هناك انخناق 

وهناك بع�س امل�صاكل.

هائج،               وهو  البحر  و�صط  باأنف�صنا  نرمي  اأن  ميكننا  ل 

ل ميكننا اأن ننجز هاته امل�صاريع الكربى.

كل  تنجز  اأن  نف�صه،  يحرتم  جزائري  مواطن  كل  اأمنية 

الإمكانيات  مع  ومقارنة  �صدق  بكل  لكن  املن�صاآت،  هاته 

التي متلكها الدولة، كان باإمكاننا اأن يكون لدينا اأح�صن من 

هذا.

ذكاء  من  منلكه  ما  ميلكون  ل  املجاورة  البلدان  يف 

ملاذا                 منا،  اأح�صن  هياكل  ميلكون  ولكنهم  واإمكانيات، 

ل ننظم تظاهرة كهذه؟! نحن بلد قارة، ول ن�صتطيع احت�صان 

تظاهرات ريا�صية!

تود  ـ  لذكرها  بحاجة  ل�صت  اآ�صف  ـ  جمهرية  بلدان 

الرت�صح! ملاذا ل ميكننا فعل ذلك؟ ملاذا؟ لأنه كما اأ�صرت 

ـ �صيدي الوزير ـ ل منلك املن�صاآت، اأين هي املن�صاآت كي 

هناك  اأنف�صنا،  نخدع  اأن  يجب  ل  معايري  هناك  ت�صتقبل؟ 

هياكل عاملية، اأنظر ما حدث يف كاأ�س اإفريقيا، لبد اأن يكون 

اأنتقد لكنها  اأنا ل�صت  بنا،  اأدنى �صيء حتى يعرتف  عندنا 

خيبة! ونحن منلك فئة من ال�صباب، البارحة من الذي مل 

تهتز نف�صه فرحا، كنا جميعا فخورين، لكن بالن�صبة للهياكل، 

�صواء كانت فرقا وطنية اأو حمرتفة، تنتقل اإىل تون�س لتقوم 

برتب�س، هناك، فا�صمحوا يل اأنا ل اأتقبل هذا، لأن التكلفة 

باهظة! حتى ولو كان هناك راع، فهذا الراعي كان عليه اأن 

يذهب حيث يجب الذهاب، لو كنا منلك املن�صاآت املنا�صبة 

ملا جلاأنا اإىل دبي اأو املغرب، دون ذكر البلدان، يجب اأن نقوم 

بهذا هنا عندنا ونفوز على كل امل�صتويات.

ـ            اهلل  �صاء  اإن  ـ  اإذن  تتفاعل،  املنظومة  كل  لأن  نفوز 

ما تبقى لبد من اإجنازه.

اأنا  يف بجاية ل�صنا نرى هذه املن�صاآت تخرج من النفق، 

من تلك املنطقة واأريد اأن اأنقل الن�صغالت التي اأعي�صها 

ويعي�صها �صكان املنطقة، فلنعمل حقيقة من اأجل اأن ينجز 

زلزال            حدث  اإذا  احلياة،  مدى  ـ  الوزير  �صيدي  ـ  ملعب 

ـ ل قدر اهلل ـ من�صاآت مثل هذه ل تنجزها كل 5 اأو 10 

�صنوات.

امللعب مدى احلياة ويكون ح�صب املعايري ويكون مفخرة 

للبالد و�صكرا.

الكلمة  دراجي؛  �صالح  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 

لل�صيد الوزير.

ال�شيد الوزير: �صكرا؛ اأنا اأريد اأن اأتكلم بلغة امللمو�س، 

الأرقام ر�صمية وامللمو�س هو اأن ولية بجاية ا�صتفادت من 

اليوم  ـ  اأنا    ٪15 وم�صتعملة،  م�صلمة   ٪80 م�صروعا،   177
ح�صب تقديري اأرى اأن ولية بجاية من اأح�صن الوليات، 

اأجنزت وهي عملية  80٪ منها  الربنامج، قلت،  فيما يخ�س 

من 177 م�صروعا.

هناك 5٪ مل تنطلق و�صتنطلق هذه ال�صنة وهي م�صجلة 

انطالق  يخ�س  فيما  بجاية  نعترب ولية  وبالتايل   ،2014 يف 

امل�صاريع يف حالة جيدة.

فيما يخ�س امل�صاريع الكربى، اأنا عندما زرت ولية بجاية 

منذ �صنة، مفخرة عندما راأيت ملعب األعاب القوى ب�صوق 

الإثنني، لن جتده يف اأي بلد جماور، جتده يف بع�س البلدان 

املتقدمة، ي�صع لـ 2400 مقعد، يحتوي على جميع املرافق 

لتنظيم اأكرب املناف�صات.

اأنه كانت  فيما يخ�س امل�صابح، نعم، فامل�صكل يف بجاية 

لدينا روؤية اأخرى يف الربامج اخلما�صية التي م�صت، الوليات 

وهذه  م�صابح،  يلزمها  ل  ال�صاحلي  ال�صريط  على  الواقعة 

250 م�صبحا على امل�صتوى  غلطة! هناك برنامج لأكرث من 

فال  حمددة،  ولكنها  نعم،  موجودة،  الإمكانيات  الوطني، 

 200 من  اأكرث  اخلما�صية  الربامج  �صمن  اأجنز  اأن  اأ�صتطيع 

م�صروع يف ولية واحدة، لبد اأن نبني درجة بدرجة.

اأجنزت  م�صابح   4 فيها  اليوم  بجاية،  ولية  يخ�س  فيما 

اأو هي يف طريق الإجناز، م�صبح واحد انتهت به الأ�صغال، 

والأخرى �صتكون جاهزة ـ اإن �صاء اهلل ـ احتمال كبري يف 

الثالثي الأول من ال�صنة، ولكن هناك م�صروع بـ 15 م�صبحا، 

لأن فيما يخ�س بع�س الوليات الواقعة على �صاطئ البحر، 

اأننا نذهب  روؤية ح�صنة  الربنامج وهي  روؤية يف  كانت لدينا 

اإىل اله�صاب العليا واإىل اجلنوب.

ترميمه،  اإعادة  5 جويلية، تعطلنا يف  فيما يخ�س ملعب 
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للملعب  �صامال  ترميما  بداأنا  واليوم  �صنة،   40 مدة حتمله 

ال�صعب  فمن  تقنيات  يتطلب  لأنه  كبرية،  وباإمكانيات 

ترميم ملعب، كان هناك اقرتاح من طرف مكتب درا�صي 

كي نهدم امللعب، ولكن مع ال�صيد وزير البناء اأخذنا قرارا 

بعدم تهدميه لأنه رمز، واليوم نحن نتحكم يف العملية، لأنه 

طويال،  وقتا  اأخذت  امل�صاريع  اإن  يقال  الأحيان  بع�س  يف 

لقد كان عندنا احلل الأول وهو اأننا نقدم امل�صروع بكامله، 

اأو نق�صم امل�صروع ونتحكم فيه، امل�صروع اإذا جهز يف اأقرب 

وقت، ف�صيكلفنا 600 مليون اأورو.

فاأخذنا قرارا اآخر، ملدة �صهرين در�صنا امل�صروع مع وزير 

ال�صكن، فاأخذنا قرارا اآخر، نف�س ال�صيء، ولكن نحن من 

احتمال  مراحل،  اإىل  امل�صروع  وق�صمنا  الوقت  يف  يتحكم 

كبري اأن امل�صروع باأكمله �صيكلفنا 155 مليون اأورو،  اأنظروا 

اإىل ذلك الفرق!

ثالث  امللعب يف  وبني  امل�صروع  قدم  اأخرى،  بلدان  يف 

الكلفة،  اأ�صعاف   3 امللعب  يكلفنا  اأن  اأردنا  اإذا  �صنوات، 

فلناأت بالأموال ونرتك ال�صركات تعمل عملها ولكن لدينا 

اإجراءات نعمل بها لكي نتحكم يف هذه امل�صاريع.

ميكن  يف ال�صنوات الأخرية، انطلقنا يف م�صاريع كبرية، 

عندما نتكلم عن البلدان اأحتدى كل �صخ�س، اأنا على علم 

مبا يوجد يف البلدان الأخرى.

والريا�صة،  ال�صباب  قطاع  يف  املن�صاآت  يخ�س  فيما 

واأخ�س بالذكر قطاع ال�صباب والريا�صة، لدينا عالقات مع 

وزراء بلدان عربية اأو اأوروبية وعندما نتكلم معهم يكذبوننا، 

وعندما نقدم الأموال التي خ�ص�صناها وامل�صاريع التي هي 

يف الإجناز يكذبوننا.

اليوم هناك ور�صة كبرية نعم! تعطلنا نعم! ولكن لدينا 

من   ٪80 نقول  عندما   - هلل  احلمد   - اليوم  مكا�صب! 

كيف  هو  اليوم  فامل�صكل  بجاية،  يف  �صلمت  امل�صاريع 

ن�صتغلها من طرف املجتمع املدين؟ كيف اأن ذلك امللعب 

املتواجد ب�صوق الإثنني يكون فيه قطب ريا�صي مع املجتمع 

املجتمع  على  لبد  فريقا،  نكّون  اأن  ن�صتطيع  ل  املدين؟ 

املدين اأن يكّون فرقا.

ب�صفة عامة نقول فيما يخ�س امل�صاريع، هناك بلدان من 

11 ملعبا، املهم  لـ  العامل تنجز م�صاريع  اأجل تنظيم كاأ�س 

مناف�صة  تنظيم  لي�س  اأ�صا�صي  ماهو  مرارا،  قلتها  واأنا  عندنا، 

دولية، حتى يقال اإننا منول! الأ�صا�س هو اإجناز هياكل ح�صب 

املعايري مع ح�صن ت�صيريها.

التي  واملالعب  امللفات  على  مطلع  اأين  لكم  اأوؤكد  اأنا 

 30 الدولية؛ ومن الآن حتى  املعايري  تنجزها وهي ح�صب 

40 �صنة القادمة تكون دائما يف امل�صتوى، تتطلب وقتا،  اأو 

تتطلب تقنيات، تتطلب �صروطا.

مع  جويلية   5 ملعب  ترميم  يخ�س  فيما  اأنه  لكم  اأوؤكد 

م�صتوى:  اأعلى  على  م�صرتكة  جلنة  اأن�صاأنا  البناء،  وزارة 

مديرة عامة على م�صتوى وزارة ال�صكن، مدير على م�صتوى 

وزارتنا، جتتمع - على الأقل - كل اأ�صبوع حتى تتابع هاته 

امل�صاريع، لأنها تتطلب اإمكانيات وتقنيات .

هل اأقول لك كل �صيء على ما يرام، ل! هناك نقائ�س 

ولكن نبني درجة بدرجة.

اأتكلم عن ولية بجاية، من امل�صتحيل اأن ن�صجل ملعبا 

القطب  هذا  يف  نتائج  ن�صجل  مل  اإذا  القوى،  لألعاب  اآخر 

ال�صتعمال  اإىل  ن�صل  فعندنا  كامال،  وا�صتعمال  الريا�صي 

عن  يبعد  هنا  م�صبحا  نبني  اليوم  املن�صاآت..  لهذه  التام 

البلدية بـ 20 كلم ثم يقال لك ملاذا ل يوجد م�صبح؟ بودي 

اأن  اأفكر  ثم  اليوم  14 �صاعة يف  اأو   12 امل�صبح،  اأ�صتغل  اأن 

اأبني م�صبحا اآخر، لهذا فروؤيتنا اليوم فيما يخ�س املن�صاآت 

الأقطاب  ح�صب  الوطنية،  اخلريطة  ح�صب  هي  الريا�صية 

الريا�صية.

فالو�صعية  قطاعي،  عن  اأدافع  اأن  بودي  عامة  وب�صفة 

لي�صت مزرية، فيما يخ�س املن�صاآت الريا�صية، �صدقوين، اأنا 

ل اأتكلم عن البلد الذي يوجد فيه بع�س املدن وكل �صيء 

مكثف فيها، نحن منلك قارة وعندنا من�صاآت ريا�صية على 

م�صتوى كل الوطن.

املالعب  جنعل  لن  القوى،  األعاب  مالعب  عن  تكلمنا 

م�صمارا لألعاب القوى، بل مالعب خا�صة باألعاب القوى 

بع�صب طبيعي، خم�ص�صة لألعاب القوى فقط ولي�س لكرة 

القدم، عندنا يف برج بوعريريج، يف �صطيف وعندنا م�صروع 

يف خمي�س مليانة وم�صروع يف مترنا�صت، هذه كلها مكا�صب.

يكن  مل  اأنه  اأظن  التاأخر؟  تفادي  باإمكاننا  كان  هل 

با�صتطاعتنا تفاديه، لأنه كان لدينا برنامج جد مهم، م�صروع 

ناق�صا،  كان  والريا�صة،  ال�صباب  قطاع  وكبري جدا يف  كبري 

واأ�صكركم على هذه  للم�صتقبل،  متفائلني  نكون  اأن  ولبد 

هذه  عن  اأعرب  اأن  خاللها  من  يل  �صمحت  التي  الفر�صة 

امل�صاريع الكربى على م�صتوى قطاع الريا�صة، و�صكرا.
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الوزراء  ولل�صادة  الوزير  لل�صيد  الرئي�ص: �صكرا  ال�شيد 

هذه  يف  طرحت  التي  الأ�صئلة  خمتلف  على  ردوا  الذين 

اجلل�صة ولكل من ح�صر و�صارك يف هذه اجلل�صة.

بالن�صبة لربجمة اجلل�صات اإليكم بع�س املعطيات اخلا�صة 

بها:

ت�صجيل  �صيتم  للقانون،  وطبقا  احلكومة  من  بطلب 

م�صروع القانون املتعلق بالوقاية من تبيي�س الأموال ومتويل 

بالنظر  الأمة،  جمل�س  يف  للدرا�صة  ومكافحتهما  الإرهاب 

 17 قبل  القانون  هذا  على  بامل�صادقة  مطالبة  اجلزائر  لكون 

اأن  احلكومة  طلبت  ال�صتعجايل،  للطابع  وبالنظر  فيفري، 

ي�صجل وتتم امل�صادقة عليه يف هذه الدورة.

يف  القانون،  على  �صباحا  الت�صويت  فبعد   - ولهذا 

املجل�س ال�صعبي الوطني - �صتجتمع اللجنة املخت�صة يوم 

ال�صبت وت�صرع يف درا�صته يوم الأحد؛ �صكرا لكم جميعا 

واجلل�صة مرفوعة.

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

والدقيقة اخلم�شني �شباحا
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