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ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 

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

الوزراء  بال�صادة  اأرحب  وبداية،  للجميع،  مبارك  عيد 

وم�صاعديهم، كما اأرحب بالأخ�ص بالوزيرين اللذين ح�صرا 

معنا لأول مرة يف جمل�صنا املوقر هذا، األ وهما وزير الأ�صغال 

العمومية ووزير التعليم العايل والبحث العلمي، فهنيئا لكما 

وموفقني اإن �صاء اهلل.

يقت�صي جدول اأعمال هذه اجلل�صة طرح عدد من الأ�صئلة 

بقطاعات  تتعلق  الأمة،  جمل�ص  اأع�صاء  بها  تقدم  ال�صفوية، 

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

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

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

 76 واملادة  احلكومة  وبني  بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا 

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

الأ�صئلة ال�صفوية املربجمة وكذا الردود عليها.

بداية، اأحيل الكلمة لأول متدخل، األ وهو ال�صيد عبا�ص 

الوزير الأول،  ال�صيد  بوعمامة، ليطرح �صوؤاله ال�صفوي على 

فليتف�صل م�صكورا.

اجلل�صة؛  رئي�ص  �صيدي  �صكرا  بوعمامة:  عبا�ص  ال�سيد 

بعد ب�صم اهلل الرحمن الرحيم؛

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان، ممثل احلكومة،

ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ص الأمة،

و�صائل الإعالم،

ال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ال�صوؤال  الأول،  الوزير  معايل  على  اأطرح  اأن  ي�صرفني 

ال�صفوي التايل ن�صه:

اإن اجلنوب يعاين من تاأخر كبري من جانب التنمية ونق�ص 

يف موؤ�ص�صات الإجناز وكذا اليد العاملة، �صف اإىل ذلك املواد 

الأولية للبناء، بحيث مت ت�صجيل عدة م�صاريع ومل تنجز بعد، 

رغم هذا كله قامت احلكومة باتخاذ قرار اإلغاء الدعم بالن�صبة 

لنقل مادة الإ�صمنت بالن�صبة ملناطق اجلنوب، رغم اأن هذه 

املادة تعترب املادة الأ�صا�صية يف البناء،  بحيث ورغم الدعم 

اأن اجلنوب ل زال يعاين  اإل  الذي كانت تقدمه احلكومة، 

من نق�ص كبري يف هذه املادة.

ال�صوؤال املطروح:

على  قادر  اجلزائر«،  الإ�صمنت  »�صناعة  جممع  هل   )1

حم�سر اجلل�سة العلنية الثانية

املنعقدة يوم اخلمي�ص 17 ذو احلجة 1436

املوافق 1 اأكتوبر 2015

الرئا�سة: ال�صيد جمال قيقان، نائب رئي�ص جمل�ص الأمة.

متثيل احلكومة: 

- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان )نيابة عن ال�صيد الوزير الأول(؛

- ال�صيد وزير ال�صكن والعمران واملدينة؛

- ال�صيد وزير الداخلية واجلماعات املحلية؛

- ال�صيد وزير الأ�صغال العمومية؛

- ال�صيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي.

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة العا�سرة

والدقيقة اخلام�سة �سباًحا
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توفري الكمية الكافية من هذه املادة؟

مناطق  يف  لالإ�صمنت  جديدة  م�صانع  اإجناز  مت  هل   )2
اأق�صى اجلنوب خا�صة ومناطق اأخرى عامة؟

3( ملاذا مت اإلغاء الدعم الذي كانت تقدمه وزارة التجارة 
لنقل مادة الإ�صمنت ملناطق اجلنوب؟

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

بوعمامة؛  عبا�ص  لل�صيد  �صكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

والكلمة الآن لل�صيد وزير العالقات مع الربملان الذي ينوب 

فليتف�صل  ال�صوؤال،  على  الرد  يف  الأول  الوزير  ال�صيد  عن 

م�صكورا.

ال�سيد  عن  )نيابة  الربملان  مع  العالقات  وزير  ال�سيد 

الوزير الأول(: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم 

على اأ�صرف املر�صلني وعلى اآله و�صحبه اإىل يوم الدين.

ال�صيد رئي�ص اجلل�صة املحرتم،

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

ال�صادة زمالئي اأع�صاء احلكومة،

اأ�صرة الإعالم،

اأيها احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأتوجه  اأن  البداية  اأود يف  الأول،  الوزير  ال�صيد  نيابة عن 

جمل�ص  ع�صو  بوعمامة،  عبا�ص  ال�صيد  اإىل  ال�صكر  بجزيل 

الأمة املوقر، لطرحه �صوؤال �صفويا يتعلق بقطاع �صناعة مادة 

ال�صيدات  اإفادة  اأود  ال�صوؤال  هذا  على  وردا  الإ�صمنت، 

التالية:  بالتو�صيحات  الأمة  جمل�ص  اأع�صاء  وال�صادة 

بخ�صو�ص الطاقة الإنتاجية ملجمع �صناعة الإ�صمنت اجلزائر، 

اإىل  يف توفري الكمية الكافية ملادة الإ�صمنت، جتدر الإ�صارة 

11.5 مليون طن �صنويا، وق�صد رفع  تبلغ  اأن قدراته احلالية 

طاقاته الإنتاجية، قد ا�صتفاد املجمع من برنامج تنمية، �صرع 

يف تنفيذه �صنة 2009 وتتمثل حماوره فيما يلي:

ـ تو�صيع قدرات الإنتاج.

ـ اإجناز م�صانع اإ�صمنت جديدة.

ـ اإجناز ا�صتثمارات لرتقية و�صيانة اأجهزة م�صانع الإ�صمنت 

التي هي قيد ال�صتغالل.

الإنتاجية  القدرات  رفع  اإىل  الربنامج  هذا  يهدف  كما 

للمجمع من 11.5 مليون طن اإىل 20 مليون طن بحلول �صنة 

.2018
الوطني  الإنتاج  من   %60 ن�صبة  الكمية  هذه  ومتثل 

لالإ�صمنت.

جديدة  م�صانع  اإجناز  حول  بالت�صاوؤل  يتعلق  وفيما 

التنمية  برنامج  اإطار  باأنه يف  اإحاطتكم علما  اأود  لالإ�صمنت، 

املذكور اأعاله، مت و�صع برنامج للرفع من القدرات الإنتاجية 

لالإ�صمنت، ل�صيما على م�صتوى امل�صانع املتواجدة بال�صلف 

وعني كبرية والتي ينتظر من خالله زيادة الإنتاج لي�صل اإىل 

4 ماليني طن اإ�صافية، كما اأنه �صيتم النطالق، بعد النتهاء 
اإجناز م�صانع جديدة يف كل من  الدرا�صات، يف  من مرحلة 

وليات ب�صار بطاقة اإنتاجية تقدر بـ 1 مليون طن �صنويا، اأم 

البي�ص  �صنويا،  2 مليون طن  بـ  تقدر  اإنتاجية  بطاقة  البواقي 

بطاقة اإنتاجية تقدر بـ 1 مليون طن �صنويا.

ال�صوق  لحتياجات  كبرية  بن�صبة  التغطية  و�صتتم 

تلك  عن  ف�صال  ال�صتثمارات،  هذه  خالل  من  الوطنية 

التي مت برجمتها من طرف متعاملني اآخرين يف قطاع �صناعة 

بع�ص  املثال  �صبيل  على  الإطار  هذا  ونذكر يف  الإ�صمنت؛ 

امل�صاريع التي متت املوافقة عليها من طرف املجل�ص الوطني 

لال�صتثمارات:

ملتعامل  تابعان  ومع�صكر  امل�صيلة  بوليتي  م�صروعان  ـ 

خا�ص بطاقة اإنتاجية تقدر بـ 8 مليون طن �صنويا.

القطاع  من  ملتعاملني  تابعان  ب�صكرة  بولية  م�صروعان  ـ 

اخلا�ص بطاقة اإنتاجية تقدر بـ 6.7 مليون طن �صنويا.

 2.2 بـ  تقدر  �إنتاجية  بطاقة  �لأغو�ط  بولية  م�شروع  ـ   

مليون طن �صنويا.

2.2 مليون  بـ  اإنتاجية تقدر  اأدرار بطاقة  ـ م�صروع بولية 

طن �صنويا.

وفيما يخ�ص اإلغاء دعم تكاليف نقل الإ�صمنت اإىل مناطق 

اجلنوب، وذلك من خالل �صندوق تخ�صي�ص خا�ص، يجدر 

التو�صيح اأنه ومبوجب القرار الوزاري امل�صرتك، املوؤرخ يف 29 

يف  املوؤرخ  امل�صرتك،  الوزاري  للقرار  املعدل   ،2015 جانفي 

الإ�صمنت  على  املتزايد  للطلب  ونظرا   ،2007 دي�صمرب   3
املالية  املبالغ  اأهمية  وكذا  اجلنوب،  وليات  م�صتوى  على 

املخ�ص�صة لهذا الدعم يف اإطار �صندوق معادل تكاليف نقل 

على  يرتكز  جديد،  نظام  التنفيذ  حيز  و�صع  مت  الإ�صمنت، 

اجلزائر،  الإ�صمنت  �صناعة  مبجمع  خا�ص  داخلي  �صندوق 

10 دنانري ل�صعر كي�ص الإ�صمنت وبوزن  مزود بجهاز رفع بـ 
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كلغ.  50
اإن اللجوء اإىل هذا اجلهاز اجلديد، ي�صمح بـ:

ـ حتديد �صعر التوازن بني وليات اجلنوب وال�صمال.

ـ تغطية تكاليف النقل بوليات اجلنوب.

ـ تقلي�ص النفقات التي تقع على عاتق اخلزينة العمومية.

التنفيذ، من قبل  اأخرى هي قيد  اإىل جانب تدابري  هذا 

�جلنوب،  م�شتوى  على  بيع  نقاط  فتح  يف  وتتمثل  �ملجمع، 

الإ�صمنت  مادة  م�صتهلكي  احتياجات  تلبية  لغر�ص  وذلك 

يف هذه املناطق.

ال�صروري  من  اأنه  ارتاأيت  التي  الرد  عنا�صر  هي  تلكم 

عليكم  وال�صالم  الإ�صغاء،  كرم  على  �صكرا  بها،  موافاتكم 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأ�صاأل ال�صيد 

الوزير؟  ال�صيد  رد  على  التعقيب  يريد  هل  بوعمامة  عبا�ص 

فليتف�صل.

ال�سيد عبا�ص بوعمامة: �صكرا �صيدي رئي�ص اجلل�صة.

ظل  يف  ولكن  نتفاءل،  يجعلنا  الوزير  ال�صيد  رد  واهلل 

من  ت�صل  التي  التقارير  لأن  الواقع،  اأر�ص  على  نلم�صه  ما 

الوليات، ميكن اأن فيها مغالطة، بالنظر اإىل املعطيات املقدمة 

موؤ�ص�صات  تغطي  اأن  نتمنى  نحن  الوزير،  ال�صيد  طرف  من 

الإ�صمنت هذه كل احتياجات مناطق اجلنوب، ولكن الواقع 

يثبت عك�ص ذلك، لأنه ويف كل مرة ملا يتعطل اأي م�صنع .. 

فمثال ولية اإليزي تابع لولية باتنة اأي امل�صنع املوجود يف توتة، 

فلما يتعطل هذا امل�صنع ملدة �صهر اأو �صهرين تبقى هذه الولية 

من دون مادة الإ�صمنت، هذا ما يجعلنا .. عندما اتخذمت هذا 

القرار كنا نتمنىـ  على الأقلـ  اأن تراعوا احتياجات وليات 

م�صنع  يوجد  اإنه  يل  وتقول  تتكلم  ملا  لأنه  اجلنوب،  اأق�صى 

بولية �لأغو�ط �أو بولية ب�شكرة، �أنت تعرف باأن �مل�شافة من 

�إليزي �إىل ب�شكرة �أو �لأغو�ط، هي نف�س �مل�شافة من �إليزي 

كبرية  اآمال  نعلق  كنا  كلم،   1600 حوايل  وهي  باتنة،  اإىل 

اإ�صمنت بالن�صبة لكل من بلدية برج  اإن�صاء م�صانع  عن نية 

�صالح  بعني  املنتدبة  والولية  اإليزي،  بولية  اإدري�ص  عمر 

بولية مترنا�صت، كنا نعلق اآمال كبرية، ولكن لالأ�صف، لأنه 

اإنه  ملا كنت قد تقدمت ب�صوؤال �صفوي لوزير ال�صناعة، قال 

اأن  رغم  الأولية،  املواد  درا�صة  بحجة  امل�صانع،  هذه  اإلغاء  مت 

الرئي�ص املدير العام ال�صابق ملوؤ�ص�صة �صناعة اإ�صمنت اجلزائر، 

يوجد  اأنه  العمومية  الإعالم  لو�صائل  اإليزي، و�صرح  زار  قد 

اإدري�ص،  عمر  برج  بلدية  يف  �صنة   50 من  لأكرث  احتياطي 

اأن  �صراحة  وبكل  لك  اأقول  لأنني  له،  ناأ�صف  ما  وهذا 

الرثوات املوجودة يف اجلنوب يجب اأن ت�صتغل على الأقل، 

مناطق  لتنمية  امل�صجلة  ال�صخمة  الربامج  لهذه  وبالن�صبة 

اجلنوب، كنا نتمنى على الأقل اأن ت�صتفيد هذه املناطق من 

بخ�صو�ص  ت�صتثنون  اأي  اخلوا�ص،  بدعم  وذلك  املادة  هذه 

وبكل  لك  اأقولها  �صندوق،  اإن�صاء  اإىل  نلجاأ  اأو  القرار  هذا 

�صراحة اأنه يف اإطار ردك قلت اإنه يوجد �صندوق بخ�صو�ص 

موؤ�ص�صة اإ�صمنت اجلزائر، نحن نقول اإن �صيا�صة احتكار  دعم 

الدولة الذي تقدمه اإىل موؤ�ص�صة �صناعة الإ�صمنت، فاإن ثمن 

الكي�ص الواحد من مادة الإ�صمنت باإليزي  هو 1800 دج، 

تتعطل،  الدولة  م�صاريع  ما جعل  هذا  كلغ،   25 اأي حوايل 

واملواطن الذي اأراد اأن يبني، فعلى الأقل ن�صاهم معه لأجل 

تخفيف اأزمة ال�صكن ون�صاهم كذلك يف دعم برامج ال�صكن 

الجتماعي وغريه من الأمور، هذا ما كنا نتمناه، فلما يتخذ 

عليها  الأقل  فعلى  قرارا،  احلكومة  تتخذ  اأو  قرارا  الإن�صان 

اأق�صى  ويوجد  اجلنوب  هناك  البعيدة،  املناطق  تراعي  اأن 

اجلنوب، فاإذا كنت تعتقد اأن ولية ورڤلة هي ولية جنوبية 

التي ل تبعد عن باتنة كثريا، ل عليه، لأن امل�صافة بني ولية 

فرق كبري، ول  اإليزي  مع  500 كلم ولكن  وورڤلة هي  باتنة 

ميكنك اأن جتلب حتى من ولية اأدرار، لأن امل�صافة بينهما هي 

حوايل 1600 كلم، فهناك اأ�صخا�ص ل يفرقون بني الوليتني 

من حيث امل�صافة ويجعلون اإليزي واأدرار يف نف�ص الجتاه هذه 

نقطة.

بالن�صبة لنقطة اأخرى، هناك تعليمة �صدرت من احلكومة 

لتجميد كل امل�صاريع، كنا نتمنى لو ا�صتثنت هذه التعليمة 

مناطق اأق�صى اجلنوب، لأنه كان متاأخرا من حيث التنمية، 

وتعليمة رئي�ص اجلمهورية اأو بالأحرى كل تعليماته الأخرية 

ال�صادر  القرار  هذا  اأن  نتمنى  كنا  للجنوب،  بالتنمية  تقر 

كل  بتجميد  القا�صي  املايل،  املراقب  لدى  الآن  واملو�صوع 

امل�صاريع يف وليات اجلنوب، كنا نتمنى اأن ي�صتثني مناطق 

اأق�صى اجلنوب التي لزالت متاأخرة، وهذا نظراـ  واأقولها لك 

املناطق،  بهذه  املتواجدة  الإطارات  ل�صعف  ـ  بكل �صراحة 

الإطارات؛  لتكوين  مناطق  الأخرية  هذه  اأ�صبحت  بحيث 

ياأتي الإطار من اأجل التكوين اأو يلتحق بها الإطار الفا�صل 
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الذي ي�صتقر يف اأق�صى اجلنوب، و�صكرا.

بوعمامة؛  عبا�ص  لل�صيد  �صكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

الكلمة جمددا لل�صيد الوزير، هل من رد على تعقيب ال�صيد 

الأخ عبا�ص بوعمامة؟

ال�سيد الوزير: يبدو يل اأن الن�صغالت الواردة يف �صوؤال 

ال�صيد عبا�ص بوعمامة، ع�صو جمل�ص الأمة، وحتى الأ�صئلة 

الهام�صية الواردة يف التعقيب، قد مت التكفل بها على اأح�صن 

وجه وجاءت يف الرد كافية وملمة و�صكرا.

ونظرا  الوزير؛  ملعايل  �صكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

لرتباطات معايل وزير ال�صكن والعمران واملدينة، نبداأ بقطاع 

ال�صكن، وال�صوؤال املوجه للقطاع من طرف ال�صيد عبد القادر 

معزوز، فليتف�صل بطرح �صوؤاله ال�صفوي.

ال�سيد عبد القادر معزوز: �صكرا �صيدي رئي�ص اجلل�صة؛ 

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�صيد رئي�ص اجلل�صة املحرتم،

معايل الوزراء،

الأمة  جمل�ص  اأع�صاء  وال�صادة  ال�صيدات  اأ�صدقائي، 

املحرتمون،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم.

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

من القانون الع�صوي رقم 99ـ02، املوؤرخ يف 8 مار�ص 1999، 

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

احلكومة،  وبني  بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما، 

�صوؤال  ـ  الوزير  ال�صيد  ـ  معاليكم  على  اأطرح  اأن  ي�صرفني 

�صفويا هذا ن�صه:

للحكومة  ال�صيا�صة  الإرادة  جدية  يف  اثنان  يختلف  ل 

والتزامها من اأجل الق�صاء على م�صكل  ال�صكن، ويتجلى 

ذلك من خالل الهتمام الذي توليه للقطاع، �صمن برامج 

املواطن  لتمكني  ال�صيغ،  بتنويع  وهذا  اخلما�صية،  التنمية 

تطرحها  الذي  ال�صكن  �صيغ  تنوع  ولعل  لئق،  �صكن  من 

بالإيجار،  وبيع  وترقوية،  اجتماعية،  �صكنات  من  احلكومة 

لطاملا  م�صكل  على  الق�صاء  اإىل  تهدف  كلها  ريفي،  و�صكن 

اأّرق املواطن واحلكومة على حد �صواء.

وبالرغم من تهاوي اأ�صعار النفط، وتدين مداخيل اخلزينة 

رئي�ص  ال�صيد  فخامة  من  وبتوجيه  الدولة  اأن  اإل  العمومية، 

اجلمهورية، مل تتخل عن امل�صاريع املفتوحة لل�صكن، كما مل 

تتخل عن دعم القطاع وتوفري كل ما يلزم لإمتامها.

ال�صيد الوزير،

التي  ال�صيغ  اإحدى  هي  الرتقوي  ال�صكن  �صيغة  اإن 

ت�صتجيب  اإنها  اإذ  ال�صكن،  اأزمة  على  الق�صاء  يف  �صاهمت 

لرغبات فئة وا�صعة من املجتمع، اإل اأن ال�صتفادة من هذه 

الرتقوي  ال�صكن  خا�صة  الغمو�ص،  بع�ص  ي�صوبها  ال�صيغة 

الذي تتكفل باإجنازه دواوين الرتقية والت�صيري العقاري، ولعل 

اأكرث امل�صاكل �صيوعا يف هذه ال�صيغة، ما تطالعنا به ال�صحف 

الرتقية  ديوان  م�صتوى  على  �صجلت  التي  التجاوزات  عن 

والت�صيري العقاري لبئر مراد راي�ص بالعا�صمة، من غمو�ص يف 

طرق ال�صتفادة منه، بل والأخطر هو وجود قرارات ا�صتفادة 

 ،)Double affectation( اأ�صخا�ص  لعدة  واحد  �صكن  من 

اأروقة  اأنف�صهم يف  امل�صتفيدين يجدون  الكثري من  ما يجعل 

املحاكم ل�صرتداد حقوقهم نتيجة جتاوزات ل يد لهم فيها.

ال�صيد الوزير،

جلعل  اتخاذها،  تعتزمون  التي  الإجراءات  هي  ما 

وما  تامة؟  �صفافية  يف  تتم  الرتقوي  ال�صكن  من  ال�صتفادة 

هي اخلطوات العملية التي ميكنكم القيام بها للق�صاء على 

ممار�صات بع�ص م�صوؤويل الدواوين العقارية التي تعطي �صورة 

�صلبية عن القطاع، ما جعلها مادة د�صمة تتناولها ال�صحف، 

وهو ما يفقد املواطن ثقته يف هذا القطاع؟

وال�صالم  للجميع  و�صكرا  الوزير،  معايل  لكم  و�صكرا 

عليكم.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد عبد القادر معزوز؛ 

الكلمة لل�صيد وزير ال�صكن والعمران واملدينة، فليتف�صل.

اهلل  ب�صم  واملدينة:  والعمران  ال�سكن  وزير  ال�سيد 

الرحمن الرحيم.

�صيدي الرئي�ص،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ص الأمة،

ال�صيدات وال�صادة اأ�صرة الإعالم،

ال�صوؤال يطرح اإ�صكال اأو م�صكلة جديدة، قدمية؛ يف وقت 



7

الدورة اخلريفية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 2

اخلمي�ص 17 ذو احلجة 1436                                   املوافق  1 اأكتوبر 2015

ما مل تكن توجد اإمكانيات اأخرى غري ال�صكن الجتماعي، 

انطلقت دواودين الت�صيري العقاري يف برامج ترقوية خا�صة، 

باأموالها اخلا�صة، ودون و�صاية من اأحد، ما عدا جمل�ص اإدارة 

تلك الدواوين، مثلما يحدده املر�صوم رقم 91 الذي ين�ص 

الجتماعية  ال�صيا�صة  لتحقيق  اأداة  هي  الدواوين  اأن  على 

من  احلق  ولها  الجتماعي،  لل�صكن  اأي  ميدانيا،  للدولة 

يف  اأو  ال�صتثمار  يف   الإداري  جمل�صها  قرارات  خالل 

ا�صتعمال الأموال الفائ�صة ذاتها كيفما ترى.

تخلق  التي  هي  الندرة  ولكن  ح�صنة  النية  كانت  رمبا 

امل�صاكل يف اأي قطاع، كل هذه امل�صاريع التي انطلقت وهي 

تابعة للدواوين، ميكن اأن اأخل�صها يف 8000 اأو 9000 يف مدة 

�صنوات.  10
الطلبات  عدد  باإح�صاء  نقوم  عندما  اأي  الطلب،  بينما 

املوجودة اليوم من خالل ال�صيا�صة اجلديدة ل�صيغة الرتقوي 

العمومي، فهي ت�صل بالتقريب اإىل 50000 طلب يف ظرف 

6 اأو 7 اأ�صهر، معناه باأن الطلب يفوق بكثري وكثري العر�ص 
وباأموال  خا�صة  عملية  اأنها  واأوؤكد  الدواوين  لدى  املوجود 

خا�صة، نحن قد ت�صلنا بع�ص ال�صكاوي، فنت�صل باملفت�صية 

العامة للتحري يف ذلك ونبحث بدورنا، ففي بع�ص الأحيان 

امل�صوؤول  قرارات  بدوره عن  هذا  يرتاجع  امل�صوؤول  يتغري  ملا 

ال�صابق فهذا ممكن، ولكن هذه الأمور ل ميكننا الف�صل فيها 

بها  اأمورا  وجدنا  كنا  اإذا  اإل  اللهم  العدالة،  خالل  من  اإل 

�صبهات، فنحن بات�صال دائم مع م�صالح الأمن ومع املفت�صية 

العامة التابعة للوزارة.

احلل اليوم من خالل ت�صنيف ال�صكن ح�صب املداخيل 

والقدرات اخلا�صة بكل جزائري، بعدما كان يوجد �صنف 

ي�صمى  ما  اأو  الجتماعي  ال�صنف  يف  واملتمثل  واحد 

الأمور  اليوم  اأ�صبحت  للدواوين،  التابع  احلر  بالرتقوي 

بالتقريب يف متناول اجلميع من �صكن ريفي فما فوق، طبقة 

ال�صكن الجتماعي ثم البيع بالإيجار ثم الرتقوي العمومي 

وكلها ح�صب مداخيل الطالب.

اإذن، امل�صكل الذي طرحه ال�صيد عبد القادر معزوز، ع�صو 

جمل�ص الأمة، هو م�صكل حقيقي، ولكنه م�صكل اأغلبه نابع 

من ندرة ما يوزع، اأما اليوم فنحن متكفلون ـ تقريبا ـ بكل 

الطلبات املطروحة على ال�صاحة يف اإطار الرتقوي العمومي، 

�صكرا.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأ�صاأل ال�صيد 

عبد القادر معزوز هل يريد التعقيب على رد ال�صيد الوزير؟

ال�سيد عبد القادر معزوز: بالن�صبة للتعقيب، يف احلقيقة 

اأظن اأن املجهود املبذول من طرف وزارة ال�صكن واحلكومة 

املواطنني  بان�صغالت  التكفل  خالل  من  اجلزائرية؛ 

بخ�صو�ص ال�صكن، هو جمهود رائد ل اأحد ي�صتطيع اأن ينكر 

ما قدمته احلكومة اجلزائرية يف هذا الإطار، لكن يف بع�ص 

اإىل هذا املجهود،  الأحيان يوجد بع�ص امل�صوؤولني ي�صيوؤون 

يتحمل  م�صوؤول  من  ب�صيط  وت�صرف  جدا  كبري  جمهود 

بني  املوجودة  الثقة  يجعل  اأن  ميكن  لوحده،  م�صوؤوليته 

املواطن وحكومته تهتز نوعا ما، وطرحنا لهذا ال�صوؤال فقط 

من اأجل اأن نثمن ذلك كم�صوؤولني، لكن لنزيد يف حر�صنا 

ونتقدم اإىل الأمام لأن احلقيقة وا�صحة، تقدمنا بهذا ال�صوؤال 

فقط من اأجل م�صداقية اأكرث ومن اأجل ربط العالقة اأكرث 

لتوطيدها بني املواطن وم�صوؤوله و�صكرا، �صكرا معايل الوزير.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد عبد القادر معزوز؛ 

الوزير،  لل�صيد  ثانية  والكلمة  بالإجابة  مقتنع  اأنه  اأظن 

فليتف�صل.

ال�سيد الوزير: لي�ص لدي اأي تعقيب و�صكرا.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا؛ نبقى دائما يف نف�ص القطاع 

والكلمة لل�صيد بلقا�صم قارة، فليتف�صل بطرح ال�صوؤال.

ال�سيد بلقا�سم قارة: 

ال�صيد رئي�ص اجلل�صة املحرتم،

ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

 68 واملادتني  الد�صتور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 

و71 من القانون الع�صوي رقم 99ـ02، املوؤرخ يف 8 مار�ص 

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

ال�صوؤال  معاليكم  على  اأطرح  اأن  ي�صرفني  احلكومة،  وبني 
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ال�صفوي التايل ن�صه:

ال�صيد الوزير،

يعرف م�صروع امللحقة اجلامعية ببلدية وزرة ولية املدية 

والتابعة جلامعة يحيى فار�ص، تاأخرا كبريا يف وترية الإجناز، 

ا�صتفادة  يجعل  ما  حيث مل تتعد ن�صبة الأ�صغال بها %10، 

اجلامعي  الدخول  قبل  العلمية  املن�صاأة  هذه  من  املنطقة 

القادم اأمرا م�صتحيال، وهذا بالرغم من احلر�ص الذي توليه 

اإذا  خا�صة  اآجالها،  يف  امل�صاريع  لت�صليم  الوزارية  دائرتكم 

علمنا اأن هذا امل�صروع قد مت منحه بالرتا�صي ل�صركة تركية.

�صوؤايل، ملاذا يتم منح امل�صروع بالرتا�صي؟ وملاذا ل�صركة 

تركية بالذات؟

وتف�صلوا بقبول فائق التقدير والحرتام.

قارة؛  بلقا�صم  لل�صيد  �صكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

الكلمة جمددا لل�صيد وزير ال�صكن والعمران واملدينة للرد 

على ال�صوؤال، فليتف�صل م�صكورا.

اهلل  ب�صم  واملدينة:  والعمران  ال�سكن  وزير  ال�سيد 

الرحمن الرحيم.

الأمة  جمل�ص  ع�صو  الأخ  طرف  من  املطروح  ال�صوؤال 

املحرتم ينق�صم اإىل �صطرين: ال�صطر الأول يتعلق بالتاأخر يف 

اإجناز امللحق اجلامعي بوزرة، ولية املدية، اأما ال�صطر الثاين، 

ال�صفقة  اأعطيت  ملاذا  يت�صاءل  اأكرث خ�صو�صية، بحيث  فهو 

بالرتا�صي ل�صركة تركية؟

ف�صتكون الإجابة كذلك ح�صب �صطري ال�صوؤال، فم�صاألة 

التاأخر يف الإجناز كان ل�صببني اأ�صا�صيني: فال�صبب الأول هو 

الأر�صية التي اختريت وكانت غري �صاحلة، بحيث ا�صتدعى 

الأمر اأن تكون بخ�صو�صها درا�صات معمقة لتواجدها مبنطقة 

انزلقات.

امللحقة  موقع  يف  النظر  اإعادة  الأجدر  من  كان   )2
وهذا  عائقا،  كان  بها  احلديدية  ال�صكة  مرور  لأن  اجلامعية، 

حلماية  ال�صرورية  امل�صافة  على  ين�ص  الذي  للقانون  طبقا 

املوؤ�ص�صات وكذا حماية ال�صكة احلديدية.

3( كان هناك حتويل لقناة �صخمة للتزويد مبياه ال�صرب، 
كان طولها 1.5 كلم، اأي 1500 مرت، اأي كان من ال�صروري 

حتويلها من اأجل ا�صتغالل هذه الأر�ص لالإجناز.

ولكن  امل�صروع،  انطالق  يف  ت 
ّ
اأثر كلها  الأ�صباب  هذه 

وح�صب  املحلية  ال�صلطات  ح�صب  اليوم،  الإجناز  وترية 

امل�صالح التقنية، ت�صري بطريقة عادية ولي�صت ن�صبة الأ�صغال 

الن�صبة  اأن  املهم  مدة،  منذ  طرح  ال�صوؤال  لأن   ،%10 بها 

تقدمت اإىل %25.

اأما عن ال�صركة الرتكية فهي �صركة تعمل طبقا للقانون 

اجلزائري وبالتايل تعترب �صركة جزائرية.

امل�صغرة،  القائمة  يف  موجودة  هذه  الرتكية  ال�صركة   )4
املتواجدة يف  لل�صركات  ي�صمح  العمومية  ال�صفقات  وقانون 

وكل  ا�صت�صارية،  مبفاو�صات  تقوم  لكي  امل�صغرة  القائمة 

هذه ال�صفقات متر بال�صرورة على جمل�ص احلكومة من اأجل 

املوافقة اأو الرف�ص، فوافق.

اأخذت  فاإن الأمور قد  اأعتقد  فيما يخ�ص �صري الإجناز، 

و�صتكون   %25 الأ�صغال حاليا هي  ن�صبة  العادي،  جمراها 

اأ�صرع يف امل�صتقبل، اإن �صاء اهلل.

مثلها  للم�صاريع  املنجزة  ال�صركة  اختيار  مل�صاألة  وبالن�صبة 

بالت�صاور وهذا ما ين�ص  ال�صركات الأخرى كلها، يتم  مثل 

عليه قانون ال�صفقات العمومية، و�صكرا.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأ�صاأل ال�صيد 

بلقا�صم قارة هل يريد التعقيب على جواب ال�صيد الوزير؟ 

تف�صل.

بتاريخ  مت  لقد  الوزير،  ال�صيد  قارة:  بلقا�سم  ال�سيد 

بجامعة  اإ�صرافكم  حتت  درا�صي  يوم  عقد   2013/12/12
الدرا�صات  مكاتب  ح�صرته  املدية،  بولية  فار�ص  يحي 

العقاري،  والت�صيري  الرتقية  ودواوين  التعمري  ومديريات 

حيث مت الت�صديد على �صرورة دعم وت�صجيع الإنتاج الوطني 

والإجناز،  الدرا�صة  يف  الوطنية  الكفاءات  على  والعتماد 

كما اأنه من املفيد التذكري اأن ال�صرح اجلامعي واملتمثل يف 

جامعة يحيى فار�ص، مت اإجنازها من طرف �صركات ومكاتب 

درا�صات جزائرية ويف وقت قيا�صي، هنا ي�صبح الت�صاوؤل ملحا 

حول اللجوء ل�صركات اأجنبية، يف الوقت الذي اأثبتت فيه 

املوؤ�ص�صات الوطنية كفاءة وتناف�صية يف جودة ومدة وتكلفة 

الإجناز؛ و�صكرا.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد بلقا�صم قارة؛ الكلمة 

جمددا لل�صيد الوزير للرد على التعقيب.
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ال�سيد الوزير: لي�ص بالرد ولكنه تو�صيح فقط، بالن�صبة 

املعماري  الدرا�صي  اليوم  به، خالل  تعهدنا  الذي  لاللتزام 

كانت  ولقد  وطني،  يوم  فهو  املدية،  ولية  اأجري يف  الذي 

لل�صخ�صية  املطابق  للعمران  بالن�صبة  كنموذج  الولية  هذه 

اآخر  عر�ص  هناك  يكن  ومل  اجلزائرية،  ولالأ�صالة  اجلزائرية 

بالن�صبة  ن�صتدل  نزال  ل  فاإننا  هذا  يومنا  واإىل  هذا،  غري 

لبع�ص مكاتب الدرا�صات باملدية كنموذج، اأما فيما يخ�ص 

ا�صتهالك املواد الوطنية فهذا اأمر اآخر، واإ�صناد �صفقات اإىل 

فلل�صرورة  جزائرية،  تعترب  قانونيا  اأنها  ولو  اأجنبية  �صركات 

اأحكام.

كنا نحبذ اأن تكون الو�صائل الوطنية فقط، حتى ل ن�صطر 

ح�صب ال�صرعة املطلوبة منا يف الإجناز، اأن ن�صتعني بالو�صائل 

املوجودة، اأما م�صاألة ا�صتعمال الإنتاج الوطني بالن�صبة لإجناز 

اأنه قد جت�صد متاما ميدانيا، وحتى بالن�صبة  اأعتقد  م�صاريعنا، 

يف  ل�صتعمالها  تدخل  كانت  التي  الأولية  املواد  ل�صترياد 

ال�صكن فقد تقل�صت بن�صبة 40% يف ظرف �صدا�صي واحد، 

وحديد  اإ�صمنت  من  اليوم  املحلية  الإنتاج  مواد  اإن  اإذ 

وبالط كلها من �إنتاج جز�ئري، و�شكر�.

هذا  على  الوزير  لل�صيد  �صكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

التو�صيح؛ نبقى دائما يف نف�ص القطاع والكلمة الآن لل�صيد 

�صالح دراجي، فليتف�صل بطرح �صوؤاله ال�صفوي م�صكورا.

ال�سيد �سالح دراجي: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 

واملر�صلني، ومن  النبيني  �صيدنا حممد، خري  وال�صالم على 

تبعهم باإح�صان اإىل يوم الدين.

ال�صيد رئي�ص اجلل�صة،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة املحرتمون،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�ص املوقر،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

والعمران  ال�صكن  وزير  لل�صيد  مقدم  �صفوي  �صوؤال 

واملدينة.

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

من القانون الع�صوي رقم 99ـ02، املوؤرخ يف 8 مار�ص 1999، 

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

احلكومة،  وبني  بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما، 

�صيدي الوزير، نطرح على �صيادتكم هذا ال�صوؤال بخ�صو�ص 

الأر�صفة يف اجلزائر.

معايل الوزير،

�صحيح اأن حت�صني وجتميل املدن وتهيئة الأر�صفة وتعبيد 

واجلمايل  احل�صاري  البعد  اإعطاء  يف  ي�صاهم  الطرقات، 

للمدينة، اإن اهلل جميل ويحب اجلمال.

لالأ�صف  ـ  الأر�صفة  جتديد  عملية  فاإن  بالدنا  يف  لكن 

واجلمعيات  الأحياء  لدى  وا�صعا  جدل  خلفت  ـ  ال�صديد 

النا�صطة يف جمال البيئة، ل�صبب وهو عدم تر�صيد املال العام 

يف م�صاريع تتكرر كل عام.

هذا الأمر هو مالحظ من طرف كل مواطن جزائري.

معايل الوزير،

بهذا اخل�صو�ص، ت�صهد العا�صمة منذ اأ�صهر، اأكرب عملية 

الكربى  ال�صوارع  حتولت  حيث  الأر�صفة،  وتهيئة  لتجديد 

املرور،  حركة  اختناق  يف  اأول  ت�صببت  مفتوحة،  ور�صة  اإىل 

ومنع املواطنني من دخول املحالت التجارية التي اأجربت 

واأعمال احلفر وردم  املتطاير  الغبار  اأبوابها، جراء  على غلق 

الأر�صفة، دون التمييز بني اجلديد والقدمي منه، لقد طرحت 

هذا ال�صوؤالـ  �صيدي الوزيرـ  يف �صهر جوان، لهذا اأنا اأحتدث 

عن الغبار، والآن ميكن اأن اأحتدث عن اأ�صياء اأخرى.

هذه �لأر�شفة جتدد كل عام ببالط، ولكن �أعمال �حلفر 

التي تقوم بها كل من موؤ�ص�صات �صيال و�صونالغاز وات�صالت 

اجلزائر، ت�صاهم يف ت�صويه الأر�صفة ما يدفع روؤ�صاء البلديات 

اإعادة جتديدها مبيزانية �صخمة، وهذا تبذير كبري للمال  اإىل 

العام.

معايل الوزير،

لكن عملية جتديد الأر�صفة كل عام ل تقت�صر فقط على 

اجلزائر العا�صمة، بل هي ظاهرة وطنية تعطي �صورة لوجه من 

العام وخا�صة نحن  املال  ا�صتعمال  العقلنة يف  اأوجه غياب 

اأعمال  من  املواطنني  من  عدد  فيه  وقت حرم  اأزمة، يف  يف 

التهيئة احلقيقية التي غابت عن الكثري من املدن يف اجلزائر 

العميقة، والتي لزالت ت�صهد تاأخرا كبريا يف التهيئة، على 

غرار حرمانها من تعبيد الطرقات والإنارة العمومية.

كارثة  اجلديدة  الأر�صفة  اأن  ـ  الوزير  �صيدي  ـ  نالحظ 

�ملاء  يبقى  �ملطر  �شقوط  وعند  متجان�شة،  فهي غري  حقيقية، 

يف الر�صيف، وللتاأكد من هذا لحظوا الر�صيف املقابل يف 
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طريق املجل�ص ال�صعبي الوطني وجمل�ص الأمة، نهج زيغود 

يو�صف حيث يبدو غري �صوي اإطالقا.

معايل الوزير،

ـ ملاذا ل يوجد تخطيط وتن�صيق ودرا�صة معمقة من كل 

اجلوانب قبل ال�صروع يف اإجناز مثل هذه امل�صاريع؟

الأر�صفة  ت�صوه  اأن  �صاأنها  من  عملية حفر  اأي  لتفادي  ـ 

اجلديدة، هل فكرمت يف اإ�صدار قانون �صارم مينع اأي مواطن    

البيوت  ربط  ق�صد  احلفر،  عمليات  مبا�صرة  من  موؤ�ص�صة  اأو 

بهدف  الولية،  من  بت�صريح  اإل  غريها،  اأو  الطبيعي  بالغاز 

احلفر  عمليات  من  الطرقات  وحتى  الأر�صفة  حماية 

الع�صوائية التي �صوهت مدننا؟

كما  اأر�صفتنا  نهيء  ل  ملاذا  ـ  الوزير  �صيدي  ـ  كذلك  ـ 

حيث  العامل؟  يف  الكربى  واملدن  العوا�صم  اأر�صفة  تهيء 

وبتكلفة   )Goudron( الزفت  وهو  األ  وطني  مبنتوج  تهيء 

يف  ت�صتعمل  املدخرة  والأموال  جدا،  بكثري  اأقل  وميزانية 

م�صاريع اأخرى؟ و�صكرا.

دراجي؛  �صالح  لل�صيد  �صكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

لتقدمي  واملدينة،  والعمران  ال�صكن  وزير  لل�صيد  والكلمة 

اجلواب على ال�صوؤال، فليتف�صل م�صكورا.

اهلل  ب�صم  واملدينة:  والعمران  ال�سكن  وزير  ال�سيد 

الرحمن الرحيم.

ال�صوؤال يف احلقيقة وجيه وبالتقريب كل النا�ص يت�صاءلون 

يف  موجودة  لأنها  مع�صلة،  اأ�صميها  فاأنا  املع�صلة،  هذه  عن 

بلدياتنا وكذا مبدننا ال�صغرية والكبرية.

1( نحن نتقا�صم هذا الن�صغال متاما وعلى هذا الأ�صا�ص 
منذ 3 اأ�صهر من ا�صتالمي الوزارة، كان يوجد من�صور به 5 

تعليمات  اأعطيت  ذاته، بحيث  باملو�صوع  �صفحات، متعلق 

ون�صخة  الولة  لل�صادة  ون�صخة  املحليني  امل�صوؤولني  لكل 

طرحتموه  ما  كل  اإىل  املن�صور  تطرق  اأين  الدوائر،  لروؤ�صاء 

من م�صاكل، مثال نوعية مواد البناء والأ�صغال التي �صيتم 

توؤخذ  اأن  يجب  التي  املقايي�ص  بع�ص  هنا  واأطرح  تنفيذها، 

بعني العتبار، يف بع�ص البلديات جند ندرة بخ�صو�ص هذه 

املحيط  مو�صوع حت�صني  اأخرى  بلديات  ربطت  بينما  املواد، 

ال�صباب، ومنح موؤ�ص�صات م�صغرة ب�صيطة ي�صريها  بت�صغيل 

م       100 بـ  حمددة  م�صاحات  يف  العمل  اأجل  من  �صباب، 

اأو 150 م اأو 200 م اأي ي�صتغلون باإمكانياتهم املمنوحة لهم 

وبالكفاءات املوجودة، لأن هذه الأ�صغال تهيء مبادة الزفت، 

واأريد فقط فتح قو�ص، فمادة الزفت لي�صت مبادة وطنية بل 

مادة  وطنية،  مادة  هو  �لذي  �لبالط  عك�س  م�شتوردة،  هي 

الزفت تذوب وباعتبارنا بلد برتول »برنت« خفيف، ل ينتج 

واأغلق  املادة  الزفت وبالتايل نحن م�صطرون ل�صترياد هذه 

القو�ص.

فعملية  الزمن،  قدمي  من  موجود  هو  احلايل  امل�صكل   )2
تقت�صي  وبعدها  الر�صيف  تبليط  اأو  بالتزفيت  تنتهي  احلفر 

املوالية  املرحلة  �صونالغاز  �صركة  تكمل  اأن  ال�صرورة 

واملتمثلة يف عملية التزويد بالغاز والكهرباء، فكلتا العمليتني 

لراحة  الف�صل  يكون  الأحيان  بع�ص  ويف  �صروريتان، 

فتكون  التن�صيق  اأمور  اأما  احتياجاته،  تلبية  يعني  املواطن، 

على م�صتوى البلدية، فرخ�ص احلفر متنح من طرف البلدية، 

فهي �صبكة رخ�ص الطرق وبالن�صبة للنوعية، نحن متفقون 

متاما، وقد اقرتحنا اأو و�صعنا طريقة عمل يف كيفية الختيار، 

وحتى ال�صت�صارة تكون ح�صب قوائم ذوي املهنة اأو اخلربة.

فموؤخرا، وقبل هذا امللتقى الذي عقد مع ال�صادة مدراء 

فر�صنا  ال�صكن،  ومدراء  الوليات  م�صتوى  على  التعمري 

املقابلة  الدول  مدن  �صراحة،  ونقولها  ترب�ص  مرحلة  عليهم 

لنا يعني نحن نرى �صوارع عوا�صم دول كربى مهيئة مبادة 

الزفت، نحن متفقون معكم، فنف�ص املالحظة قدمها ال�صيد 

الوزير الأول موؤخرا بالن�صبة للجزائر العا�صمة وال�صيد وزير 

الداخلية واجلماعات املحلية اأدرى بهذا املو�صوع مني، نحن 

العذر بخ�صو�ص  نلتم�ص  التعليمات،  اأن تطبق هذه  نتمنى 

التقنيات وعدم توفر املواد... اإلخ، فمادة الإ�صمنت الزفتي 

هي الأكرث دواما وحتى ملا حتفر فاإنك ت�صتعمل اأداة خا�صة 

بذلك، فتق�صم على �صكل كعكة، ملا تنتهي يتم اإرجاع اجلزء 

�ملف�شول �إىل نف�س �ملكان، �أما �مل�شكل �ملوجود يف �لبالط �أنه 

ملون باللون الأزرق والأخ�صر.. وملا حتفر ينك�صر جزء منه، 

ولإعادة الرتكيب ل جتد تلك النوعية؛ وبالتايل اأنت م�صطر 

للرتقيع بنوعية اأخرى، وكما يقال »جاء يطبها عماها« ويبقى 

املنظر ب�صعا.

هذا  يف  الرقابة  عملية  و�صنوا�صل  معك،  متفقون  نحن 

امليدان ـ اإن �صاء اهلل ـ و�صكرا.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأ�صاأل ال�صيد 
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�صالح دراجي هل يريد التعقيب على جواب ال�صيد الوزير؟ 

فليتف�صل.

ال�صراحة  الوزير  لل�صيد  ن�صكر  دراجي:  �سالح  ال�سيد 

كاملواطن  الوزير  الجتاه،  نف�ص  يف  نفكر  فنحن  والعرتاف، 

اإنكم  قلتم  ـ  الوزير  �صيدي  ـ  �صراحة  لكن  وكاملنتخب، 

بقيت حربا على ورق،  التعليمات  تعليمات، هذه  اأ�صدرمت 

يجب اأن تراقب هوؤلء الأ�صخا�ص، لأن الحتجاجات تاأتي 

خا�صة  معك  اأتفق  ل  ـ  الوزير  �صيدي  ـ  واأنا  ال�صعب  من 

حقيقة  مزرية،  حالة  يف  يو�صف  زيغوت  �صارع  اأرى  عندما 

فعندما  وبد�صرنا،  وبعوا�صمنا  ببالدنا  نفتخر  اأن  نحب  نحن 

اأ�صافر اإىل اخلارج ثم اأعود اأبكي بدل الدمع دما!!

اأنا غيور على وطني، هناك ترى النا�ص كيف يفكرون! فال 

اأجد فرقا بني تفكري وزيرنا ووزير فرن�صا اأو اأمريكا مثال، فقط 

توجد ميكانزمات يجب اأن نتحكم فيها، فاأنا ل اأجد اأنه من 

املنطقي تثبيت الغرانيت يف اأر�صفة اجلزائر التي تكلفنا مبالغ 

اإن تك�صر  اأو كميزانية وماذا  اإنه �صعر خارق كنفقات  باهظة، 

نظيفة  العا�صمة  نرى  اأن  نحبذ  تثبيته!؟  تلي  التي  الأيام  يف 

اأين  مكروه  اأي  حدث  اأو  تك�صر  اإن  لكن  بها  نفتخر  وباهية 

الروؤية،  نف�ص  لدينا  اأن  اأرى  الغرانيت؟  نوعية هذا  نف�ص  جند 

�صانع يغ�ص يف �صنعه ووا�صعه يغ�ص اأثناء و�صعه وهلم جرا، 

ترتدي  كنت  فاإن  ال�صتاء،  ف�صل  يف  العيوب؟  تظهر  حتى 

بدلة جديدة وحذاء اأنيقا عليك اأن تذهب مبا�صرة اإىل حمل 

تنظيف املالب�ص، اإذن يجب اأن يكون هناك نوع من ال�صرامة، 

بني التعليمات والواقع الأمر يختلف، وترى ذلك على مدار 

كل  يف  تن�صيقا  اأرى  فال  بجاية  ولية  من  وباعتباري  ال�صنة 

املدن اجلزائرية، وبني وزارة الأ�صغال العمومية ووزارة ال�صكن 

ولدينا  واحدة  دولة  نحن  يل  اإ�صمحوا  واملدينة،  والعمران 

اأراه يف امليدان، ول  اأقول ما  حكومة لكن التن�صيق منعدم، 

اأبتدع �صيئا، ترى اأر�صفة مثال بها �صجريات اأو نبتات �صغرية 

ونالحظ  الوزارتني،  يخ�ص  وهذا  كرنفال،  هذا  اأن  اأعتقد 

وهذا عمل غري  �صغرية  �صجرية  وبجانبها  نخلة  و�صع  مت  اأنه 

ال�صيء جند ن�صف ر�صيف  متجان�ص وغري متنا�صق، ونف�ص 

كذا وكذا فاإذا و�صعنا مادة الزفت يعود بتكلفة اأقل ومهما 

يكن فتكلفته غري باهظة، وعندما يقع اأي اإ�صكال غدا ويف 

اأي ر�صيف كان ـ كما قلتم ـ علينا اإعادة ترميمه اأو تعديله 

يف احلني!!

اإذنـ  �صيدي الرئي�صـ  م�صاألة تر�صيد املال العام هو ق�صية 

اجلميع من وزراء، ولة، ومنتخبني حمليني وكذا منتخبني 

وطنيني، اإذن يجب اأن تكون الأمور �صارمة بع�ص ال�صيء.

واأحيانا ومن حني لآخر ل نتاأخر يف تنحية مدير تعمري اأو مدير 

�صكن، لأنه ف�صل يف هذا امليدان لتنق�ص الحتجاجات، فعندما 

امل�صوؤول  اإمتام  لعدم  نتيجة  جاءت  التنحية  اأن  املواطن  ي�صمع 

لعمله يقتنع ول يخرج اإىل ال�صارع؛ و�صكرا �صيدي الوزير.

دراجي؛  �صالح  لل�صيد  �صكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

والكلمة جمددا لل�صيد الوزير، فليتف�صل.

ال�سيد الوزير: �صكرا، لي�ص لدي رد على التعقيب.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد الوزير؛ ننتقل الآن 

اإىل قطاع اآخر، األ وهو قطاع الداخلية واجلماعات املحلية، 

ال�صفوي،  �صوؤاله  لطرح  �صنيني  القادر  لل�صيد عبد  والكلمة 

فليتف�صل م�صكورا.

ال�سيد عبد القادر �سنيني: 

ال�صيد رئي�ص اجلل�صة،

ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي،

�صيوفنا الكرام،

ال�صالم عليكم.

املو�صوع: �صوؤال �صفوي موجه اإىل معايل وزير الداخلية 

واجلماعات املحلية.

�صيدي الوزير،

بفئة  بالهتمام  اجلمهورية،  رئي�ص  م�صاعي  مع  متا�صيا 

والتي  الفئة  هذه  تخ�ص  تعليمة  اإ�صدار  مت  ال�صباب، 

فئة  اإىل  حتول  الدولة  م�صاريع  من   %20 اأن  على  تن�ص 

ال�صباب املقاول  )اأ�صحاب املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة 

واملنخرطني يف                                                         ، لكن عند احتكاكنا 

مع هذه الفئة، وجدنا اأن التعليمة غري مطبقة.

هناك مديريات ) اأ�صحاب م�صاريع( بالطبع غري موجودة 

عندهم اأ�صال هذه التعليمة، واإن كانت يف بع�ص املديريات 

موجودة فهي نادرة التطبيق.

)ANSEJ-ANDI-CNAC(      
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معايل الوزير،

فيما يخ�ص فئة اأخرى من ال�صباب املبتديء يف العمل 

باملقاولة وغري اخلا�صع اإىل )ANSEJ-ANDI-CNAC(، فهم 

اأي�صا من احل�صول على امل�صاريع، ملا وجدوه من  حمرومون 

عر�قيل وت�شديد يف دفرت �ل�شروط، مينعهم من �ل�شري قدما، 

على  يح�شلو�  لكي  �خلربة  �ل�شباب  على  ي�شرتط  فكيف 

امل�صاريع واخلربة ل تكون اإل بامل�صاريع، فهذا تناق�ص؟!

�صوؤايل هو كالتايل:

ملاذا ل تفو�صون مراقبا من طرف عمال الإدارة، يتكفل 

والهتمام  ال�صباب  حقوق  عن  للدفاع  امللف،  هذا  ويتابع 

بتعليمة فخامة رئي�ص اجلمهورية؟ و�صكرا لكم.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد عبد القادر �صنيني؛ 

الكلمة لل�صيد وزير الداخلية واجلماعات املحلية، للرد على 

ال�صوؤال، فليتف�صل م�صكورا.

اهلل  ب�صم  املحلية:  واجلماعات  الداخلية  وزير  ال�سيد 

الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.

ال�صيد رئي�ص اجلل�صة،

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

ال�صيدات الف�صليات، ال�صادة الأفا�صل،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء اأ�صرة الإعالم.

اإنني يف غاية ال�صعادة اأن اأكون بينكم اليوم، يف رحاب 

ال�صيدات  اإىل  اأتقدم  اأن  وي�صعدين  املوقر،  املجل�ص  هذا 

وال�صادة الأكارم باأخل�ص واأ�صمى عبارات التحية والتقدير، 

اهلل  اأعاده  املبارك،  الأ�صحى  عبد  مبنا�صبة  احلارة  وبتهاين 

علينا وعليكم باليمن والربكات وعلى بالدنا بالأمن والأمان 

والزدهار.

كما اأتقدم بال�صكر لل�صيد �صنيني، ع�صو جمل�ص الأمة، 

من  وا�صعة  �صريحة  يهم  الذي  ال�صوؤال  بهذا  تف�صل  الذي 

�صيغ  اإطار  يف  م�صاريعهم،  تنفيذ  اختاروا  الذين  ال�صباب 

ال�صلطات  و�صعتها  التي  املتعددة  الدعم  وطرق  خمتلفة 

العمومية حتت ت�صرفهم، على غرار الوكالة الوطنية لت�صغيل 

ال�صباب وال�صندوق الوطني للتاأمني عن البطالة.

واملتو�صطة  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  هذه  اأهمية  اأن  ول�صك 

ودورها يف دعم التنمية القت�صادية، ناجم عن قابليتها لتوفري 

البطالة  على  التدريجي  والق�صاء  جديدة  �صغل  منا�صب 

الأمر  متنوعة؛  اقت�صادية  ديناميكية  خلق  يف  وامل�صاهمة 

الذي جعل هذه املوؤ�ص�صات حتظى مبكانة بارزة �صمن خمطط 

عمل احلكومة، ل�صيما واأن التوجه احلايل للحكومة يهدف 

�صواء كانت �صغرية          املحلي،  الإجناز  موؤ�ص�صات  ت�صجيع  اإىل 

اأو متو�صطة اأو وطنية، بحيث تعمل ال�صلطات العمومية على 

�لدعم �مل�شتثمر و�لالم�شروط لها، ق�شد تنويع وتقوية جميع 

اآليات الت�صغيل التي ت�صمح بخلق الرثوة وحتقيق التنمية، 

كما تعمل على توفري الإمكانيات الالزمة، لتطوير هذا النوع 

املختلفة  الأجهزة  �صمن  اإن�صاوؤها  يتم  التي  املوؤ�ص�صات  من 

التي تف�صلتم بذكرها.

تعليمات  على  بناء  باأنه  التنويه  يجدر  ال�صدد،  هذا  ويف 

يرتاأ�صها  وطنية  جلنة  ا�صتحداث  مت  الأول،  الوزير  ال�صيد 

الأمني العام لوزارة الداخلية واجلماعات املحلية، مبعية وزارة 

الأمناء  وبح�صور  الجتماعي،  وال�صمان  والت�صغيل  العمل 

الوطنية على  اللجنة  املعنية؛ تعمل هذه  للوزارات  العامني 

ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  اإن�صاء  لت�صجيع  املنا�صب  املناخ  توفري 

واملتو�صطة ب�صكل مكثف ومتنوع، ق�صد اإن�صاء، على م�صتوى 

كل ولية جلنة، يرتاأ�صها الأمني العام للولية، بح�صور ممثلي 

وكالت دعم ال�صباب، ت�صهر على درا�صة كل امللفات التي 

ا�صتحداث  يف  الراغب  ال�صباب  طرف  من  عليها  تعر�ص 

املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة وم�صايرة ا�صتغالل طاقاتها.

ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  دعم  فاإن  املنظور،  هذا  ومن 

واملتو�صطة، ل يقت�صر على جملة املزايا اجلبائية التي ت�صتفيد 

مناخ  توفري  اإىل  ذلك  يتعدى  ولكن  اإن�صائها،  عند  منها 

مالئم لتطوير هذه املوؤ�ص�صات، ل�صيما احلديثة، املن�صاأ منها، 

با�صتحداث مرافق عمومية اأو مراكز ت�صهيل، ت�صطلع مبهمة 

ومرافقة  والتوجيه  والإعالم  التاأ�صي�ص  اإجراءات  تخفيف 

ال�صت�صارة  ميدان  يف  اخلدمات  وتقدمي  امل�صاريع  اأ�صحاب 

الدعم  هياكل  مع  بالتعاون  والتكوين،  والت�صويق  والت�صيري 

املتواجدة عرب الولية، وذلك من خالل تخ�صي�ص جزء من 

امل�صاريع العمومية لفائدتها، وهو الأمر الذي ت�صمنته املادة 

55 مكرر 1 من املر�صوم الرئا�صي رقم 12ـ23، املوؤرخ يف 18 
جانفي 2012، واملتعلق بتنظيم ال�صفقات العمومية املعدل 

واملتمم، الذي ين�ص على اإمكانية تخ�صي�ص ن�صبة 20% من 

بع�ص  بتلبية  ت�صمح  التي  احلالة  ح�صب  العام،  الطلب 

احلاجات للم�صالح املتعاقدة من قبل املوؤ�ص�صات امل�صغرة.

ويف هذا ال�صدد، تقوم م�صالح وزارة الداخلية واجلماعات 
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املحلية مبتابعة هذا امللف والوقوف على مدى تطبيق اأحكام 

هذه املادة من قبل اجلماعات املحلية وال�صعوبات املعرت�صة 

اأي  وجود  تبني  واإذا  العملية؛  لهذه  تقييم  اإجراء  وكذلك 

اأ�صحاب  ال�صباب  هوؤلء  مل�صاعدة  م�صتعدون  فاإننا  تق�صري 

اأن يتم ذلك  املوؤ�ص�صات ال�صغرية ومرافقتهم، ولكن يجب 

يف اإطار ال�صوابط التي ت�صريها ال�صفقات العمومية.

الفئة  هذه  اإىل  امل�صندة  امل�صاريع  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 

اأخرى،  اإىل  �صنة  تزايد م�صتمر من  املوؤ�ص�صات، هي يف  من 

منذ �صدور املر�صوم املذكور اأعاله، وعلى �صبيل املثال فاإن 

 2014 املالية  ال�صنة  خالل  امل�صجلة  الإح�صائيات  ح�صيلة 

على م�صتوى اجلماعات املحلية قد اأبرزت العنا�صر التالية:

يف  ال�صغرية،  للموؤ�ص�صات  املخ�ص�صة  ال�صفقات  عدد  ـ 

اإطار الوكالة الوطنية لدعم وت�صغيل ال�صباب 1874 �صفقة، 

مببلغ اإجمايل يقدر بـ 63840000 دج.

يف  ال�صغرية،  للموؤ�ص�صات  املخ�ص�صة  ال�صفقات  عدد  ـ 

�صفقة،   237 البطالة  على  للتاأمني  الوطني  ال�صندوق  اإطار 

مببلغ اإجمايل يقدر بـ 1104 مليار دينار.

يف  ال�صغرية،  للموؤ�ص�صات  املخ�ص�صة  ال�صفقات  عدد  ـ 

اإطار اأجهزة اأخرى 115 �صفقة، مببلغ اإجمايل يقدر   بـ 319 

مليون دينار جزائري.

املبلغ املخ�ص�ص ملجموع هذه ال�صفقات يقدر باأكرث من 

7809 مليار دينار، وقد مكنت كافة هذه ال�صيغ من خلق 
اأكرث من 9573 من�صب �صغل، فقط بالن�صبة للم�صاريع التي 

هي م�صجلة على عاتق اجلماعات املحلية.

ومن الوا�صح اأن عددا كبريا من املوؤ�ص�صات ال�صغرية قد 

موؤ�ص�صات  اأعباء مع  ولديها دفرت  امليدان  نف�صها يف  فر�صت 

الدولة، مبا فيها البلديات، تعمل يف جمالت خمتلفة، منها 

تهيئة  العمومية،  الإنارة  املحيط،  بنظافة  املتعلقة  املجالت 

امل�صاحات اخل�صراء والعديد من الأ�صغال الأخرى.

كما ينبغي اأن ن�صري، اأنه بالرغم من كل هذه املجهودات 

التطبيق  اأجل  من  املتوا�صلة،  امل�صاعي  لتزال  املبذولة، 

وتدعيم  تطوير  تكفل  التي  التنظيمية  لالأحكام  ال�صارم 

بتحقيق  الكفيلة  واملتو�صطة،  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  جميع 

الذي  املرافقة  عامل  ويبقى  ال�صكلية،  القت�صادية  التنمية 

على  الكفيل  هو  والتمويل  والتكوين  التوجيه  ي�صمل 

التي  العراقيل  تخطي  على  امل�صاريع  حاملي  م�صاعدة 

تعاىل  اهلل  ورحمة  عليكم  وال�صالم  لكم  ف�صكرا  تواجههم، 

وبركاته.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأ�صاأل ال�صيد 

ال�صيد  على جواب  التعقيب  يريد  �صنيني هل  القادر  عبد 

الوزير؟ فليتف�صل.

ال�سيد عبد القادر �سنيني: �صكرا �صيدي رئي�ص اجلل�صة.

يت�صمن  الذي  الرد  هذا  على  الوزير  معايل  لكم  �صكرا 

يف  ن�صك  ل  ـ  الوزير  معايل  ـ  ونحن  كثريا،  اأفادتنا  اأرقاما 

اإخال�صكم وتفانيكم.

ولكن ما نريده بالن�صبة لل�صطر الأول، بخ�صو�ص تعليمة 

فخامة رئي�ص اجلمهورية اأن تذكروا »اإن الذكرى تنفع املوؤمنني« 

تراقب  جلنة  ا�صتحداث  مت  اإنه  قلتم  عندما  وخا�صة  فقط، 

وترافق هوؤلء ال�صباب م�صتقبال، هذا بالن�صبة لل�صطر الأول، 

اأما بالن�صبة لل�صطر الثاين، معايل الوزير، وبخ�صو�ص ال�صباب 

غري املنخرطني يف  )CNAC، ENSEJ..etc( فهم يعانون من 

دفرت  لكم  �أقدم  �لعر�قيل  بني  ومن  �ل�شروط  دفرت  م�شكل 

دفرت  مكتوب  �لأوىل  �ل�شفحة  ففي  �أمامي،  موجود  �شروط 

�شروط رقم كذ� �خلا�س مبناق�شة وطنية حمدودة، وهي من 

اأن نلغي  اأو حمدودة، فلما نريد  اأن تكون مفتوحة  الواجب 

ال�صباب، نكتب كلمة »حمدودة«، اإذن ال�صباب امل�صنف يف 

التقني  امللف  طالبنا  واإذا  البداية،  من  مق�صي  فهو   2 اأو   1
امللف  مثال  فال�صباب...  مقارنة،  توجد  ل  ـ  الوزير  معايل  ـ 

التقني يف امل�صروع اأنتم تعلمون اأن هناك تنقيطا غالبا على 

100 نقطة، ونطلب من ذلك ال�صباب �صهادة تاأهيل، وخا�صة 
يف امل�صاريع ال�صغرية املحددة بـ 3 ماليني دينار يف القانون، 

رئي�ص  يقول  اجلمهورية،  لرئا�صة  الر�صمية  اجلريدة  يف  اأي 

 10 اأو الأ�صغال العمومية من  اجلمهورية، يف جمال الطرق 

ماليني دينار اأو اأقل، ن�صتطيع اأن مننحها اإىل ال�صباب، ففي 

ولكن  اأقل،  اإىل  دينار  7 ماليري  من  والري  والتعمري  البناء 

راأينا م�صاريع    بـ 3 ماليني دينار ومقاولني م�صنفني يف 4، 5، 

6 يناف�صون �صبابا مبتدئني على م�صروع ل يفوق ذلك املبلغ! 
ثانويات     اإجناز  يبا�صروا  اأن  الكبار  املقاولني  من  نتمنى  نحن 

اأو جامعات، ولي�ص اللجوء اإىل م�صروع يخ�ص �صبابا مبتدئا، 

والتنقيط هنا يكون على ع�صرة )10( فامل�صنف يف ال�صنف 

4 لديه 10 نقاط، �أما �مل�شنف يف �ل�شنف �لأول على �لأقل 
نقطتان.
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كذلك بخ�صو�ص رقم الأعمال ـ �صيدي الوزير ـ ُيطلب 

الأعمال،  رقم  التقني  الدفرت  يف  يكتب  اأن  ال�صاب  من 

كيف  كمهند�ص،  اجلامعة  من  املتخرج  املبتدىء،  فال�صاب 

ميكن اأن نطلب منه رقم اأعمال ال�صنة املا�صية، وهو ليزال 

هذه  مثل  نراع  مل  فاإن  بعد،  العمل  يبا�صر  مل  اهلل«  »ب�صم 

الأمور ي�صيع ال�صباب.

هناك م�صاألة اأخرى يتعلق بالعتاد، نطلب من هذا ال�صاب 

�صاحنة ذات حمولة اأكرب اأو ت�صاوي 7 اأطنان، هذه ال�صاحنة 

تزيد  اأن  ميكن  التي  قيمتها  تعرفون  اأنتم  ـ  الوزير  معايل  ـ 

500 مليون والرافعة ـ �صيدي الوزير ـ ثمنها يزيد عن  عن 

وكذلك  فيها  اإ�صكال  ل  اخلر�صانة  �صنتيم، خالطة  مليار   1
جهاز الهتزاز، ولكن ملا ناأتي اإىل النقطة اخلام�صة، الو�صائل 

له  ن�شرتط  مبتدئا  يز�ل  �ل�شباب ل  �لوزير،  معايل  �لب�شرية، 

مهند�صا ورئي�ص جمموعة اأو فرقة، وهذا ما اأردت اأن يراعى 

ويوؤخذ بعني العتبار، اأما ال�صطر الأول فاأعتقد اأننا متفقون 

عليه، اأ�صكركم وال�صالم عليكم.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد عبد القادر �صنيني؛ 

تف�صل  للتعقيب،  على  للرد  الوزير  لل�صيد  جمددا  الكلمة 

�صيدي الوزير.

ال�سيد الوزير: �صكرا  �صيدي رئي�ص اجلل�صة.

اأمر، لأن ال�صطر الأول من ال�صوؤال  اأردت فقط تو�صيح 

والتعليمة  اجلمهورية،  رئي�ص  فخامة  بتوجيهات  يتعلق 

يجب  التي  التنموية  الربامج  خمتلف  من  املت�صمنة %20 

اأن تخ�ص�ص لل�صباب.

على  الأخرية  هذه  وعملت  للحكومة  وجهت  التعليمة 

اأن تدرجها يف قانون ال�صفقات العمومية، فاأ�صبحت �صرورة 

حتمية لكل القطاعات للعمل بهذه التعليمة.

دائما يف ال�صطر الأول، حقيقة توجد اختاللت وعدم 

�صلطات  كانت  �صواء  اجلميع،  طرف  من  ونق�ص  معرفة، 

عندما  اأنه  ال�صروري  من  لي�ص  ال�صباب،  حتى  اأو  عمومية 

يجب  جمهودا،  يبذل  اأن  فيجب  موؤ�ص�صة  ال�صاب  يخلق 

ال�صتحقاق  وقيمة  كذا  املجهود  ليبذل  ونحفزه  نعلمه  اأن 

الكثري  اأن  هو  الإيجابي  ال�صيء  ولكن  كثرية،  والأمثلة 

والكثري من ال�صباب، لأن احل�صيلة والأرقام التي تكلمت 

اأتكلم عن  فاأنا مل  عنها مت�ص فقط قطاع اجلماعات املحلية، 

الأ�صغال  وقطاع  ال�صكن  كقطاع  متعددة،  اأخرى  قطاعات 

التي  الأرقام  باأن  اأقول  فاأنا  اأخرى،  وقطاعات  العمومية 

جندها الآن والأرقام التي ل ميكن اأن نقدمها لكم، هي تلك 

خالل  من  اأن�صئت  التي  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  من  املئات 

هذه امليكانيزمات، والتي تعمل يف اإطار التعهدات الثانوية، 

يوجد �لكثري من �ملوؤ�ش�شات مثال كنت يف �لأغو�ط وباملركز 

البيومرتي راأيت اأن ال�صوق قد تكفلت به �صركة كو�صيدار، 

ولكن داخل هذه ال�صركة يجري العمل يف اإطار التعهدات 

الثانوية مع الع�صرات من املوؤ�ص�صات ال�صغرية، مفرزة نتائج 

جد اإيجابية، هذا من جهة.

واأنا  واملحيط،  النظافة  اإطار  اأو  قطاع  اآخر، يف  ويف جمال 

واأنا  اإيجابية  جد  نتائج  جند  املحلية،  اجلماعات  عن  اأتكلم 

اأتكلم من معرفتي ومن متابعتي لهذه امل�صائل.

و�صعنا  فقد  الختاللت،  هذه  من  وانطالقا  اإذن، 

هدفها  الوطنية  فاللجنة  املراقبة  اأجل  من  امليكانزمات  هذه 

هذه  كل  بدرا�صة  ميدانيا  التكفل  هو  والأ�صا�صي  الأول 

لوزارة  عامان  اأمينان  يرتاأ�صها  التي  فاللجنة  الختاللت، 

وال�صوؤون  العمل  ووزارة  املحلية  واجلماعات  الداخلية 

التعليمة  هذه  تطبيق  مدى  تتابع  مرحليا  هي  الجتماعية 

ميدانيا؛ والنطالقة كانت من ظاهرة وقعت يف وهران من 

طرف موؤ�ص�صات متكفلة بالنظافة احتجت اأمام مقر الولية، 

ولهم  مطالبهم  عن  ال�صباب  هوؤلء  عرب  ح�صارية  وبطريقة 

احلق يف ذلك، وانطالقا من هذا مت و�صع ميكانزمات، اإذن 

الأمني  يرتاأ�صها  حملية،  ولئية  وجلان  وطنية  جلنة  توجد 

العام للولية، هدفها هو متابعة تطبيق هذه التعليمة ومتابعة          

ما يحتويه قانون ال�صفقات العمومية.

هناك  العملية؛  امليكانزمات  هذه  هو  الثاين:  ال�صطر 

تقنيات كثرية وحبذا لو تقدم ال�صيد الع�صو املحرتم بوثيقة 

احلكومة،  عمل  اإطار  يف  درا�صتها  يتم  القرتاحات  من 

فالقرتاحات الإيجابية نقدمها اإىل احلكومة ونعمل بها ـ اإن 

تطبيقها ميدانيا،  الأهمية وح�صب مدى  ـ ح�صب  �صاء اهلل 

وناأخذها بعني العتبار و�صكرا مرة ثانية.

هذا  على  الوزير  لل�صيد  �صكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

الأ�صغال  قطاع  وهو  األ  اآخر  قطاع  اإىل  منر  والآن  التعقيب؛ 

فليتف�صل  بوزريبة،  املجيد  عبد  لل�صيد  والكلمة  العمومية 

بطرح �صوؤاله ال�صفوي.
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ال�سيد عبد املجيد بوزريبة: 

ال�صيد رئي�ص اجلل�صة،

ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ص الأمة،

ال�صيدات وال�صادة ممثلو خمتلف و�صائل الإعالم،

ال�صالم عليكم.

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

وزير الأ�صغال العمومية.

يحتل منفذ م�صروع الطريق ال�صيار بني ميناء جن جن 

)ولية جيجل( ومدينة العلمة )ولية �صطيف( مرورا بولية 

ميلة على م�صافة اإجمالية تقدر بـ 110 كلم، يحتل ال�صدارة 

يف اهتمامات الراأي العام على م�صتوى الوليات الثالث، 

ورافد  اأ�صا�صي  قاعدي  كم�صروع  اآمال  من  عليه  يعلقون  ملا 

للتنمية مبختلف الأبعاد.

اإل اأن هذا الأخري يعرف بطوؤا ملحوظا يف وترية الإجناز، 

اإ�صارة النطالق من قبل الوزير الأول، ال�صيد  اإعطاء  فبعد 

ببداية  الأمر  ومنح   ،2013 اأوت  �صهر  �صالل،  املالك  عبد 

الأ�صغال )ODS( ملجمع الإجناز )اجلزائري ـ الإيطايل( �صهر 

�صهرا من جمموع   12 انق�صاء  وبعد  اأنه  اإل   ،2014 مار�ص 

36 �صهرا ـ طبعا هذه الأرقام تعود اإىل 5 اأ�صهر للوراء، لأن 
ال�صوؤال قدم قبل 5 اأ�صهر ـ فالعملية مل تتعد بعد الرتتيبات 

التي ت�صبق النطالق الفعلي، كالتعوي�صات، حتويل خمتلف 

ال�صبكات، وحتديد امل�صار... اإلخ.

�صيدي الوزير،

اأ( ما هي اأ�صباب هذا التاأخر امللحوظ؟

الإجناز  مبخطط  ملتزما  املجمع  اعتبار  ميكن  هل  ب( 

)Planning( بعد انق�صاء ما يزيد عن 30% من مدة الإجناز؟ 

و�صكرا.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد عبد املجيد بوزريبة؛ 

اجلواب  لتقدمي  العمومية،  الأ�صغال  وزير  لل�صيد  والكلمة 

على ال�صوؤال، فليتف�صل م�صكورا.

الرحمن  اهلل  ب�صم  العمومية:  الأ�سغال  وزير  ال�سيد 

الرحيم.

يف البداية، �صكرا، �صيدي رئي�ص اجلل�صة، على الكلمات 

اأمام  وقفة  اأول  ومبنا�صبة  وبدوري  �صخ�صي،  جتاه  الرتحيبية 

يف  بالنجاح  وكذلك  بال�صكر  لكم  اأتوجه  املوقر،  جمل�صكم 

املهام املقت�صمة بني جمل�صكم املوقر واحلكومة.

�صيدي الفا�صل، رئي�ص جمل�ص الأمة،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء هذا املجل�ص املوقر،

زمالئي الوزراء،

ال�صيدات وال�صادة اأ�صرة الإعالم،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ع�صو  الكرمي،  الأخ  ال�صكر  جزيل  اأ�صكر  البداية،  يف 

الهتمام  على  بوزريبة،  املجيد  عبد  ال�صيد  الأمة،  جمل�ص 

اخلا�ص  ال�صوؤال  عند  الوقوف  خالل  املتجلي،  الكبري 

ميناء  بني  الرابط  ال�صيار  للطريق  ال�صرتاتيجي  بامل�صروع 

جنجن والطريق ال�صيار �صرقـ  غرب، مروراـ  كما ذكرمتوهـ  بني 

ميلة و�صطيف على م�صافة 110 كلم، املندرج �صمن الخمطط 

التوجيهي للطرق والطريق ال�صيار )2005ـ2025(، املخطط 

الذي جاء بغية النهو�ص باملن�صاآت املنبثقة من برنامج فخامة 

رئي�ص اجلمهورية، ال�صيد عبد العزيز بوتفليقة.

التي  ال�صيارة  يدخل هذا امل�صروع �صمن �صبكة الطرق 

تربط املوانىء واملدن الكربى بالطريق ال�صيار �صرق ـ غرب، 

املوانىء  عن  ال�صغط  امل�صاريع  من  النوع  هذا  يخفف  كما 

م�صتغامن،  بجاية،  �صكيكدة،  عنابة  اجلزائر،  وهي:  املعنية 

وهران، اأرزيو، الغزوات وتن�ص، التي كلها معنية بنف�ص هذا 

امل�صروع، الطريق ال�صيار الذي يربط املوانىء بالطريق ال�صيار 

�صرق ـ غرب.

اقت�صادي  بعد  ذات  وطنية  اأهمية  يكت�صي  امل�صروع  هذا  اإن 

جنجن  مليناء  الأمثل  ال�صتغالل  يف  �صي�صاهم  اإذ  واجتماعي، 

واملنطقة ال�صناعية لبالرة وربطهما بالطريق ال�صيار �صرق ـ غرب، 

العابر  الطريق  هو  الذي   1 رقم  الوطني  بالطريق  الربط  ثم 

لل�صحراء، وحاليا امل�صروع ب�صدد تهيئته، حتى يكون الطريق 

ال�صيار من �صّفة حتى غرداية والأ�صغال متوا�صلة.

ومن ثمة، ف�صيكون لهذا امل�صروع اأبعاد جهوية واإفريقية، 

على  يتوزع  كلم،   110 بـ  واملقدر  اإجنازه  املزمع  الطريق  اإن 

اإقليم ثالث وليات بامل�صافات املف�صلة التالية:

ـ ولية جيجل 45 كلم.

ـ ولية ميلة 15 كلم.

ـ ولية �صطيف 50 كلم.

للمجمع  الهام  امل�صروع  هذا  واإجناز  درا�صة  اأوكلت  وقد 
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اجلزائري ـ الإيطايل، املتكون من �صركات خا�صة وعمومية، 

وهذا طبعا بعد القيام بالدرا�صات الأولية من قبل الإدارة، 

تطلبت  التي  التنفيذية  الدرا�صات  املجمع  هذا  با�صر  ولقد 

تعميقا للدرا�صات التقنية الأولية واجليو تقنية، وهنا جتدر بنا 

الإ�صارة اإىل اأنه مت ت�صجيل بع�ص التاأخر منذ الوهلة الأوىل 

عن  التعطيل  ثم  ومن  التنفيذية،  الدرا�صات  م�صتوى  على 

اآجال الإجناز بطبيعة احلال.

والأ�صباب هي كالتايل:

املوجود يف  امل�صروع  رواق  لتاأمني  الأمنية  املتطلبات   )1
عونا   270 يقارب  ما  جتنيد  مت  اإذ  و�صطيف،  وميلة  جيجل 

من طرف ال�صركات املعنية وبناء هياكل للحرا�صة.

اأ�صطر  م�صتوى  على  الطارئة  والتحويالت  التغريات   )2
اإىل  حتتاج  الأولية  الدرا�صات  جعل  الذي  الأمر  امل�صروع، 

حتيينها.

املعروفة. والنزلقات  املنطقة  ت�صاري�ص  �صعوبة   )3
املواطنني  تعوي�ص  ملف  وت�صوية  امللكية  نزع  عملية   )4
يف  هي  وامللفات  مواطنا   794 العملية  تعني  اإذ  املالكني، 

خمتلف  حتويل  ـ  ذكرمتوه  كما  ـ  وكذلك  الت�صوية  اإطار 

ال�صبكات.

ويف هذا الإطار، اأود اأن اأوا�صل بالقول، كل هذه العوامل 

تطلبت فعال اآجال اإ�صافية ل ولن ن�صتطيع اأن ننكرها، غري 

اأنه يجدر بنا الذكرـ  ال�صيدات وال�صادة احل�صورـ  اأن العوائق 

ال�صفقة  يف  املحددة  الآجال  على  توؤثر  ل  الذكر،  �صالفة 

بتوقيف  تلزم  التي  بالقاعدة  عمال  �صرطا(   36( للم�صروع 

اآجال الإجناز يف حالة وجود عوائق، ول تتم موا�صلة �صريانها 

اإل بعد اإزالة جميع التحفظات؛ ومع ذلك فقد مت النطالق 

الفعلي للم�صروع، بعد رفع معظم هذه العوائق املو�صوعية، 

 %14 و  الطرقات  فيما يخ�ص  لتتقدم الدرا�صة بن�صبة %44 

وي�صمح  �صريع  تقدم  يوجد  اإذن  الفنية،  للمن�صاآت  بالن�صبة 

للمقاولت اأن تنطلق يف الأ�صغال.

هذا بخ�صو�ص الدرا�صات، فهي يف تقدم، اأما فيما يخ�ص 

الأ�صغال فهي الأخرى قد تقدمت بن�صبة معتربة، بالنظر اإىل 

وفتح  الور�صات  تن�صيب  مت  وهكذا  الذكر؛  �صالفة  العوائق 

الأروقة يف ثالث جهات وفتح ثالث ور�صات، على م�صتوى 

م�صتوى  وعلى  �صطيف  ولية  م�صتوى  وعلى  ولية جيجل 

لرتفع  التحتية  البنى  اأ�صغال  اإجناز  ومبا�صرة  ميلة،  ولية 

وترية الإجناز وت�صبح مر�صية، ومع ذلك فاإننا �صاهرون على 

بتظافر جهود كل  لالأ�صغال، وذلك  املربر  التاأخر  ا�صتدراك 

املحلية،  ال�صلطات  املركزية،  الإدارة  م�صالح  من  الأطراف 

الوكالة الوطنية لإجناز الطرق واملجمع املكلف بالإجناز وكذا 

مكاتب الدرا�صات واملراقبة واملتابعة.

املرتبطة  امل�صاريع  لكل  مر�صودة  هي  القاعدة  وهذه 

بالطريق ال�صيار وامل�صاريع الكربى.

التي  والتجربة  التجربة  لهذه  وبالنظر  الإطار،  هذا  ويف 

التي  امل�صاريع  ول�صيما  م�صاريع،  عدة  يف  معروفة  كانت 

انطالقة  ل�صمان  اأنه  الذكر  يجدر  ال�صيارة،  بالطرق  تتعلق 

قررنا  املحددة،  الآجال  واحرتام  للم�صاريع  وناجعة  �صليمة 

اأن يتم اإدراج يف الأيام املقبلة ميكانزمات جديدة و�صارمة 

يف �إعد�د دفاتر �ل�شروط �خلا�شة بالدر��شات و�لإجناز، و�إلز�م 

مكاتب الدرا�صات وال�صركات بتدقيق الدرا�صات وحتيينها 

وت�صخي�ص العوائق؛ يجب اأن تعطينا الدرا�صات مبدئيا كل 

العوائق يف امليدان ول تكتفي باأن تر�صد لنا موقع الطريق، 

واملادية،  لالإجناز  بالن�صبة  الب�صرية  الو�صائل  توفري  وكذلك 

ومتويل الور�صات م�صبقا قبل انطالق الور�صات، حتى ن�صمن 

تنفيذها،  يف  املفاجاآت  ونتفادى  للم�صاريع  �صليمة  انطالقة 

النوع  املعاملة وت�صرفاتنا مع هذا  تغيري  يتطلب  الذي  الأمر 

من امل�صاريع، اأي مع ت�صيري الور�صات الكربى.

الأمة  جمل�ص  ع�صو  لل�صيد  ال�صكر  اأجدد  الأخري،  يف 

اأن  لكم  اأوؤكد  كما  املوقر،  جمل�صكم  خالل  من  املحرتم، 

باجتهاد كبري لتحقيق كل  العمومية يعمل  قطاع الأ�صغال 

الواقع  اأر�ص  يف  حتقيقها  على  والوقوف  املربجمة  امل�صاريع 

وال�صالم  الإ�صغاء  على  �صكرا  املطلوبة؛  واجلودة  بالنجاعة 

عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته، وبارك اهلل فيكم.

اأ�صاأل  الوزير؛  لل�صيد  �صكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

التعقيب على  يريد  بوزريبة هل  ال�صيد عبد املجيد  جمددا 

جواب الوزير؟

ال�صيد  اأ�صكر  البداية  يف  بوزريبة:  املجيد  عبد  ال�سيد 

امل�صروع  املقدمة، حقيقة  املطمئنة  التو�صيحات  على  الوزير 

نفقا يف  يت�صمن  اأنه  بدليل  �صعبة،  ت�صاري�ص  ويقطع  �صخم 

اإل  الأحجام،  متفاوتة  ج�صرا   13 وحوايل  كلم   2 حدود 

هذا  وحجم  �صخامة  ت�صاير  ل  حاليا  اجلارية  الأعمال  اأن 

امل�صروع، اأملي كبري اأن يحظى هذا امل�صروع بزيارة من قبل 
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وترية  يف  قويا  دفعا  �صيعطي  ذلك  لأن  قريبا،  الوزير  معايل 

الإجناز، وقد راأينا خرجات ال�صيد الوزير اإىل جهات اأخرى 

واأعطت نتائج و�صكرا.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد عبد املجيد بوزريبة؛ 

التعقيب،  هذا  على  للرد  الوزير،  لل�صيد  جمددا  الكلمة 

تف�صلوا.

ال�سيد الوزير: �صكرا �صيدي رئي�ص اجلل�صة.

فقط ولكي اأطمئن ال�صيد الفا�صل، ع�صو املجل�ص املوقر، 

ر�صدنا  القطاع،  هذا  على  تن�صيبنا  من  اأ�صهر   5 منذ  اأننا 

الربامج  هذه  ملرافقة  جديدا  تنظيما  وو�صعنا  الأهداف 

الكربى، وحددنا امل�صوؤولية، وامل�صوؤولية الأوىل هي:

ال�صيار. الطريق  ترميم  اأ�صغال  من  ننتهي  اأننا   )1
يف  بالنطالق  لنا  ت�شمح  �لتي  �ل�شروط  كل  جعل   )2
حتى  الإجناز،  طور  يف  هي  التي  الكربى  امل�صاريع  اإجناز 

م�صتوى  على  الزيارات  هذه  وبداأنا  قوية،  ب�صفة  ننطلق 

بع�ص الطرق ال�صيارة من وهران اإىل الغزوات و�صنزور اإن �صاء 

اهلل جيجل، حتى نر�صد نف�ص القرارات ونف�ص التوجيهات 

وحتى ن�صمن تعامال اآخر اأجنع لهذه امل�صاريع، واهتمامنا كبري 

كذلك بالن�صبة ل�صيانة هذه الطرقات و�صيانة هذه امل�صاريع، 

فكل ذلك ا�صتدعى و�صع ميكانزمات جديدة، منها مراجعة 

دفاتر �ل�شروط، حتى نر�شد �مل�شوؤولية �أكرث على �جلميع وكل 

من يرافقنا يف هذه امل�صاريع، وربي يكون يف العون ونلتقي يف 

امليدان اإن �صاء اهلل، بارك اهلل فيك.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد الوزير؛ منر اإىل قطاع 

اآخر، األ وهو قطاع التعليم العايل والبحث العلمي والكلمة 

�صوؤاله  بطرح  فليتف�صل  الع�صكري،  الطيب  حممد  لل�صيد 

ال�صفوي.

اهلل  ب�صم  �صكرا؛  الع�سكري:  الطيب  حممد  ال�سيد 

الرحمن الرحيم.

ال�صيد الفا�صل، رئي�ص اجلل�صة،

ال�صادة الأفا�صل، معايل الوزراء،

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

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

اأيها احل�صور الكرمي،

تعاىل  اهلل  ورحمة  عليكم  وال�صالم  جل�صتكم  طابت 

وبركاته.

والبحث  العايل  التعليم  وزير  معايل  اإىل  موجه  �صوؤايل 

طرحت  اأن  منذ  طويلة  مدة  مرت  فقد  وللتذكري،  العلمي، 

هذا ال�صوؤال، وباملنا�صبة نرحب مبعايل الوزير حل�صوره معنا يف 

اأول جل�صة له اليوم واملخ�ص�صة لالأ�صئلة ال�صفوية.

والبحث  العايل  التعليم  وزارة  قدمت   ،2012 �صنة  يف 

العلمي، ا�صرتاتيجية التعليم العايل اإىل غاية �صنة 2030، هذه 

ال�صرتاتيجية تهدف اإىل تعزيز »ال�صتقاللية البيداغوجية« 

للموؤ�ص�صات اجلامعية بتقدمي القدرة لها على حتديد اأهدافها 

يف جمال التكوين، ومتكينها من ت�صميم الربامج التكوينية 

اخلا�صة بها، وت�صجيع تقرب اجلامعة باملوؤ�ص�صة.

مركزية  اإىل  العودة  لحظنا  الأخرية،  ال�صنوات  يف 

جلان  خالل  من  التكوين،  مب�صارات  املتعلقة  املقرتحات 

املوؤ�ص�صات  لكافة   )CPND( امليادين  م�صوؤويل  ت�صم  وطنية 

البيداغوجية  اللجان  بعودة  نظن  يجعلنا  وهذا  اجلامعية، 

النظام  مع  تتناق�ص  والتي  القدمي  للنظام   )CPN( الوطنية 

الطلب  املبني على  التكوين  مبداأ  اجلديد )LMD(، حيث 

ولي�ص على العر�ص.

�صيدي  الوزير،

»ال�صتقاللية  فكرة  عن  الرتاجع  على  يدل  هذا  هل  ـ 

البيداغوجية« للموؤ�ص�صات اجلامعية؟

ـ هل ميكنكم اأن تو�صحوا لنا التوجهات والروؤية لقطاعكم 

اأهدافها  بتحديد  يتعلق  فيما  اجلامعية،  املوؤ�ص�صات  جتاه 

التكوينية وت�صميم امل�صارات البيداغوجية اخلا�صة بها؟

تقبلوا مني، �صيدي معايل الوزير، فائق عبارات التقدير 

والحرتام و�صكرا.

الطيب  حممد  لل�صيد  �صكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

العايل  التعليم  وزير  لل�صيد  الآن  والكلمة  الع�صكري؛ 

والبحث العلمي، لتقدمي اجلواب على ال�صوؤال، فليتف�صل.

�صكرا؛  العلمي:  والبحث  العايل  التعليم  وزير  ال�سيد 

اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم 

املر�صلني وعلى اآله و�صحبه اإىل يوم الدين.

ال�صيد رئي�ص اجلل�صة املحرتم،
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ال�صيد معايل وزير العالقات مع الربملان،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�ص املحرتمون،

ال�صوؤال  �صاحب  الع�صكري،  الطيب  حممد  ال�صيد 

و�صديقي وزميلي ورفيقي ملدة طويلة يف العمل اجلامعي.

اإ�صمحوا يل، واأنا اأقف لأول مرة اأمامكم، اأن اأتقدم لكم 

بال�صكر اجلزيل والتقدير الكبري، وعيد �صعيد وكل  جميعا 

عام واأنتم باألف خري.

الدكتور  الأ�صتاذ،  ال�صيد  اأ�صكر  اأن  اإ�صمحوا يل كذلك 

حممد الطيب الع�صكري، ع�صو جمل�ص الأمة، على ان�صغاله 

الذي يبدي من خالله بع�ص التخوف، بخ�صو�ص ا�صتقاللية 

املوؤ�ص�صات اجلامعية يف املجال البيداغوجي.

مليدان  الوطنية  البيداغوجية  اللجان  ا�صتحداث  بعد 

واأود   ،)CPND( بـ  الفرن�صية  باللغة  يعرف  ما  اأو  التكوين، 

باأن  اأطمئن ال�صيد ع�صو جمل�ص الأمة،  اأن  يف املقام الأول 

الأحوال  من  حال  باأي  مي�ص  ل  الهيئة  هذه  ا�صتحداث 

ال�صتقاللية البيداغوجية للموؤ�ص�صة اجلامعية التي اأ�صحت 

يطلق  اأ�صبح  الذي  النظام  تطبيق  منذ  مكر�صة  ممار�صة 

من  العايل،  التعليم  اإ�صالح  اأقر  فقد  )LMD(؛  اإ�صم  عليه 

ومنحها  اجلامعية  املوؤ�ص�صات  ا�صتقاللية  فكرة  املبداأ،  حيث 

ميادين  �صمن  التكوين،  عرو�ص  باقرتاح  املبادرة  حق 

وجمالت معرفية حمددة، مبا يتنا�صب مع قدراتها وموؤهالتها 

متطلبات  مع  يتالءم  ومبا  جهة،  من  والعلمية  البيداغوجية 

حميطها القت�صادي والجتماعي من جهة اأخرى.

وبناًء عليه، فقد بادرت �ملوؤ�ش�شات �جلامعية �إىل �لنخر�ط 

لدفرت  وفقا  التكوين،  عرو�ص  ت�صميم  ديناميكية  يف  بقوة 

�ملخت�شة من  للهيئات  وتقدميها  �مل�شاألة  لهذه  �شروط �شابط 

اأجل التقييم والتاأهيل.

يف  م�صبوق  غري  تزايد  اإىل  الديناميكية  هذه  اأدت  لقد 

عرو�ص التكوين، بحيث فاق عددها على م�صتوى الطور الأول 

وحده 3500 عر�ص تكوين وجنم عن هذه الو�صعية جملة من 

الختاللت، نذكر منها على �صبيل املثال ل احل�صر:

قدرات  مع  التكوين  عرو�ص  بع�ص  ان�صجام  عدم  ـ 

املوؤ�ص�صة اجلامعية وموؤهالتها.

مع  وم�صالكه  التكوين  عرو�ص  بع�ص  مواءمة  عدم  ـ 

احلاجيات احلقيقية للمحيط القت�صادي والجتماعي.

م�صتوى  على  مبكرا  التخ�ص�صات  اإدخال  يف  املبالغة  ـ 

طور اللي�صان�ص، مبا ينايف مبداأ التعمق، وفقا للتدرج يف اأطوار 

التكوين.

حيث  من  املتماثلة  التكوين  عرو�ص  من  عدد  وجود  ـ 

امل�صمون، دون اأن حتمل نف�ص الت�صمية.

نف�ص  حتمل  التي  التكوين  عرو�ص  من  عدد  وجود  ـ 

الت�صمية مع ت�صجيل اختالفات جوهرية مع م�صامينها.

ـ غياب مقروئية عدد معترب من عرو�ص التكوين املعتمدة 

لدى القطاعات امل�صتعملة.

الن�صجام  اإ�صفاء  وبهدف  الختاللت  هذه  وملعاجلة 

حركية  وت�صجيع  املتماثلة،  التكوين  عرو�ص  على  املطلوب 

موحد  وطني  نظام  وفق  اجلامعية،  املوؤ�ص�صات  بني  الطلبة 

مليادين  وطنية  بيداغوجية  جلان  ا�صتحداث  مت  لالأر�صدة، 

التكوين التي تتمثل مهامها على وجه اخل�صو�ص فيما يلي:

امليادين،  ح�صب  التكوين،  عرو�ص  ان�صجام  �صمان  ـ 

اجلامعية  اخلريطة  لتطور  ال�صابط  التوجيهي  للمخطط  طبقا 

يف املدى الطويل.

املن�صجم  التدرج  ي�صمن  مبا  التعليم،  �صبط حمتويات  ـ 

وطني  بنظام  وتدعيمها  البيداغوجية،  املكت�صبات  ملختلف 

لالأر�صدة من منظور ت�صهيل حركية الطلبة.

والفروع  للميادين  مدونة  اإعداد  يف  امل�صاهمة  ـ 

والتخ�ص�صات.

قاعدة معرفية م�صرتكة لكل ميدان من ميادين  ـ و�صع 

التكوين، والعمل على مطابقة عرو�ص التكوين القائمة مع 

متطلبات هذه القاعدة امل�صرتكة.

ـ تنظيم تبادل اخلربات واملهارات البيداغوجية والتعليمية 

بني املوؤ�ص�صات اجلامعية وتعميم املمار�صات احل�صنة.

ـ اإحكام التوا�صل مع املحيط القت�صادي والجتماعي، 

املهني  الطابع  ذات  تكوين  عرو�ص  ت�صميم  يف  واإ�صراكه 

وتاأطريها.

الوطنية  البيداغوجية  اللجان  باأن  التاأكيد  وبذلك ميكن 

مليادين التكوين، اإمنا جاءت لتدعيم الإطار التنظيمي الذي 

يحكم ت�صميم عرو�ص التكوين وتقييمها وتاأهيلها.

التكوين  عر�ص  تر�صيد  يف  الهيئة  هذه  اأ�صهمت  وقد 

الوطني، بحيث اأدت اإىل تقلي�ص عدد التكوينات املفتوحة 

اأكرث  بعدما كانت  340 عر�صا،  نحو  اإىل  اللي�صان�ص  يف طور 

من 3500.

ف�صال عن و�صع مرجعية قيا�صية وطنية بوحدات التعليم 

بناء عرو�ص  عند  بها  ال�صتئنا�ص  بغر�ص  امليادين،  ملختلف 



19

الدورة اخلريفية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 2

اخلمي�ص 17 ذو احلجة 1436                                   املوافق  1 اأكتوبر 2015

مرئية  منح  عن  امل�صعى  هذا  اأ�صفر  كما  اجلديدة،  التكوين 

موؤ�ص�صات  ت�صمنها  التي  والتخ�ص�صات  للفروع  اأف�صل 

العمومية  والهيئات  الإدارات  لدى  العايل  التعليم 

والقطاعات القت�صادية والجتماعية.

ندوة  تنظيم  يعتزم  القطاع  اأن  اإىل  اأ�صري  اأن  اأود  ختاما، 

وطنية، لتقييم تطبيق )LMD( قبل نهاية ال�صنة احلالية، حيث 

ينتظر اأن تقف الأ�صرة اجلامعية والعلمية وخمتلف الأطراف 

القت�صادي  املحيط  فيها  مبا  اجلامعة،  مبنتوج  ال�صلة  ذات 

تعزيزها،  بهدف  امل�صجلة،  الإيجابيات  على  والجتماعي، 

ومن  تفاديها،  ق�صد  وال�صلبيات،  النقائ�ص  على  والتعرف 

حت�صني  يكفل  مبا  مقروئيته،  وتعزيز  النظام  مرئية  حت�صني  ثم 

باأداء اجلامعة  العايل وي�صمن جودته ويرتقي  التعليم  نوعية 

اجلزائرية على م�صتوى املرجعيات القيا�صية الدولية.

الأع�صاء،  ال�صادة  ال�صيدات،  الرئي�ص،  �صيدي  ـ  تلكم 

ال�صادة ممثلو و�صائل الإعالم املختلفة ـ هي بع�ص الإجابات 

وال�صالم  الإ�صغاء  كرم  على  اأ�صكركم  �صوؤالكم؛  على 

عليكم.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأ�صاأل ال�صيد 

جواب  على  التعقيب  يريد  هل  الع�صكري  الطيب  حممد 

ال�صيد الوزير؟ تف�صل.

ال�سيد حممد الطيب الع�سكري: �صكرا؛ اأول وقبل كل 

وكل  املعلومات  هذه  كل  على  الوزير  معايل  اأ�صكر  �صيء، 

الطماأنينة، لأنني  اأعطتني  ـ  ـ حقيقة  التي  التوجهات  هذه 

للم�صارات  امللفات  درا�صة  اإعادة  من  جدا  متخوفا  كنت 

التكوينية، من خالل  جلان وطنية بيداغوجية، ونحن نعرف 

القدمي،  ال�صابق  النظام  يف  اأنه  جدا،  يعرف  الوزير  ومعايل 

اللجان الوطنية البيداغوجية، عرقلت جتديد الربامج، وكانت 

هناك بع�ص الفروع دّر�صت بربامج منذ �صنني و�صنني، لأنها 

الطريقة  هذه  اإىل  الرجوع  ولذا  دورية،  بطريقة  جتتمع  مل 

امل�صارات  عدد  لتقلي�ص  القرار،  ملركزية  كثريا،  اأخافني  قد 

اأظن  البيداغوجية املقرتحة من طرف الفرق البيداغوجية، 

اأنني اأ�صاطر الراأي يف املبالغة من طرف الفرق البيداغوجية 

اأن  يريد  خمت�ص  اأ�صتاذ  هناك  لأنه  الأ�صاتذة،  طرف  ومن 

ولكن  فيه،  خمت�ص  هو  مبا  خا�صا  بيداغوجيا  م�صارا  يخلق 

اأن  نريد  ل  مثال:  املبالغة  هذه  تعالج  خمتلفة  طرق  هناك 

نرى  ملاذا  باأكرث من م�صروعني،  اأ�صتاذ يف اخت�صا�صه  يكون 

اإ�صم اأ�صتاذ موجود يف خم�صة اأو �صتة م�صاريع من امل�صارات 

�لتكوينية؟ �إذن هذه �ل�شروط يجب �أن تو�شع، كذلك عدد 

وهم  جدا،  مهم  الأمر  هذا  العليا،  الرتب  ذوي  الأ�صاتذة 

الأ�صاتذة املوؤهلون للتدري�ص يف املحا�صرات.

�إذن، هذه �ل�شروط ميكن �أن تقل�س، بالتن�شيق مع �خلرب�ء 

ومع روؤ�صاء امليادين بالطبع، لكن ما ل ميكن اأن نلم�صه كخطاأ 

هو اأن م�صوؤول ميدان ـ مثال ـ يف ميدان العلوم والتقنيات 

التي ت�صم العديد من الفروع، فالعلوم والتقنيات تت�صمن 

ذلك،  غري  اإىل  والإلكرتونيك  املدنية  والهند�صة  امليكانيك 

فهل يعقل اأن خمت�صا يف امليكانيك يدر�ص م�صار التكوين 

يف الهند�صة املدنية! ويعطي راأيه يف امليدان؟ هذا �صوؤال اآخر، 

�صيء جميل اأن نلتفت اإىل جلان بيداغوجية جهوية للفروع 

للم�صارات  امل�صاريع  كاملة حول  الأ�صرة  ت�صم  ـ  كاقرتاح  ـ 

هناك  لأن  امليدان،  يف  امل�صوؤولني  على  ولي�ص  التكوينية 

العديد من الفروع واأظن اأنه لكل اأ�صتاذ مهمة واخت�صا�صه، 

ول يقبل العقل اأن ياأخذ قرارا فيما يخ�ص التكوين اإل يف 

اخت�صا�صه، هذا هو ما وددت قوله، واأ�صاطر راأي وزير التعليم 

العايل والبحث العلمي، بحيث توجد مبالغة كبرية، ولكن 

نحن يف بداية نظام )LMD( كانت بها حيوية وديناميكية، 

مناف�صة  املوؤ�ص�صات اجلامعية وخلقت  خلقت على م�صتوى 

الإيجابية  الأ�صياء  من  اأعتربه  فاأنا  البيداغوجية،  الفرق  يف 

 ،)LMD( نظام  تقييم  حول  الوطني  بالجتماع  واأرحب 

فرمبا مطلوب اإجراء عملية تقييم كل 4 �صنوات حتى نلتقي 

بالتوازن ال�صامل يف امل�صتوى البيداغوجي و�صكرا جزيال.

الطيب  حممد  لل�صيد  �صكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

ومتابعة  القطاع  على  التخوف  حقكم  من  الع�صكري؛ 

وم�صايرة ما يحدث يف القطاع، والكلمة جمددا لل�صيد الوزير 

للرد على التعقيب، فليتف�صل.

واأ�صكر  اجلل�صة  رئي�ص  لل�صيد  �صكرا  الوزير:  ال�سيد 

اأعرف بال�صبط  اأنا  ال�صيد حممد الطيب الع�صكري؛ فعال، 

ال�صيد حممد  اإليها �صديقي،  اأ�صار  التي  التخوفات  ما هي 

الطيب الع�صكري، وقد عا�صرت معه انطالق النظام اجلديد 

اأو ما يعرف بنظام )LMD(، وكيف كان هذا النطالق، فلم 

يكن هناك ا�صتعداد جيد له، فقد حدث اأننا كنا يف مرحلة 
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اأي   %100 النقالب  ي�صبه  ما  اإىل  وحتولنا  مركزية %100 

من الأمر اإىل نقي�صه!

اأن  هو  اليوم،  وحتى  الوقت  ذلك  يف  املالحظ  وال�صيء 

الذين يقومون بتح�صري اأو ب�صناعة اأو اإحداث الربامج لي�صوا 

متخ�ص�صني، فلي�ص ملن له �صهادة عالية احلق يف اأن يتحول اإىل 

الربامج  اأو �صناعة  الربامج  موؤ�ص�ص لربنامج معني، لأن و�صع 

التعليمية، �صواء يف التعليم الإبتدائي اأو يف الثانوي اأو يف اأي 

م�صتوى من امل�صتويات، هو تخ�ص�ص له اأهله وله اأ�صحابه، لأن 

الربنامج هو يف احلقيقة يهدف اإىل فل�صفة معينة واإىل اأهداف 

وطرق معينة، واإذا كان الأ�صتاذ الذي ي�صع هذه الربامج لي�ص 

له هذا الإملام، ف�صوف ي�صع وحدات ل معنى لها ول اأهداف 

لها، وهذا الذي حدث! بحيث وجدنا اأنف�صنا اأن كل اأ�صتاذ 

ويف كل جامعة من اجلامعات و�صع برناجما خا�صا به، بحيث 

 7000 حوايل  بلغ  قد  جمموعها  يف  اللي�صان�ص  عدد  اأ�صبح 

من  جمموعة  بباله  يخطر  اأ�صتاذ   كل  اأن  تخيلوا  لي�صان�ص، 

الوحدات، في�صعها يف لي�صان�ص على �صكل برنامج ويبعثها اإىل 

الوزارة، ومل تكن هناك هيئات حتدد اأو ت�صبط هذا العمل؛ 

من  جامعة  اأي  الربنامج يف  اأن  وهو  مهما،  �صيئا  نن�صى  ول 

اجلامعات واأي �صهادة من ال�صهادات لها طابع وطني ولي�ص 

لها طابع �صخ�صي ل�صيق ب�صخ�صية الأ�صتاذ، اإذن ما دامت 

اأن  الدولة  حق  ومن  الوزارة  حق  فمن  وطنية،  �صهادة  هي 

يكون لها نظر يف هذه ال�صهادة، لأن الذي حدث اأي�صا، اأنهم 

باجلانب  لها  عالقة  ول  لها،  معنى  ل  �صهادات  ا�صتحدثوا 

الجتماعية،  ول  القت�صادية  بالحتياجات  ول  الفكري 

هذا  واأذكر  املواد،  من  مادة  يف  متخ�ص�ص  اأ�صتاذ  لأنه  فقط 

ون�صرف  اخلارج  يف  للتكوين  طلبة  قدميا  نر�صل  كنا  عندما 

على  ليح�صل  يتخ�ص�ص  بع�صهم  فكان  املاليني،  عليهم 

ماذا؟  �صنوات، يف   10 ملدة  الدكتوراه  اأو  املاج�صتري  �صهادة 

يف  يتخ�ص�ص  اأو  الورود،  من  نوع  وهو  »الكامليا«  زراعة  يف 

تاريخ الهنود احلمر، هذه اأمور وقعت، بينما نحن اأحوج اإىل 

ال�صيد ع�صو جمل�ص الأمة تخوفه،  اأ�صاطر  واأنا  اأخرى،  اأمور 

جاءت  للميادين،  الوطنية  اللجان  هذه  باأن  اأقول  ولكن 

احلركات  جميعا  تابعتم  لعلكم  ثم  الفو�صى،  هذه  لت�صبط 

املا�صية،  ال�صنوات  يف  الطلبة  بها  قام  التي  الحتجاجية 

القطاعات  اأبدتها  التي  الن�صغالت  اأي�صا  تابعتم  ولعلكم 

اأمام  اأنف�صهم  والوزارات والوظيف العمومي، لأنهم وجدوا 

ب�صهادة  ياأتيك  معها،  يتعاملون  كيف  يفهموا  مل  �صهادات 

من جامعة اجلزائر عنوانها مثال »القانون التجاري«، و�صهادة 

العنوان  بنف�ص  تلم�صان  جامعة  اأو  عنابة  جامعة  من  اأخرى 

ولكن املحتوى يختلف متاما، فالذي �صيوظف هذا اخلريج، 

من  املتخرج  اأم  تلم�صان  جامعة  من  املتخرج  يوظف  هل 

جامعة اجلزائر اأم املتخرج من جامعة عنابة؟ علما اأن العنوان 

واحد واملحتوى يختلف، واأحيانا املحتوى واحد والعناوين 

هذه  جاءت  لذا  اخللط،  هذا  يف  فعال  فوقعنا  تختلف، 

و�صمن  امل�صار  وحتديد  الفو�صى  هذه  مللمت  التي  العملية 

حقنا كدولة اأن يكون لنا حق النظر، مادمنا مننح �صهادات 

وطنية، فهذا هو ال�صيد، واإن �صاء اهلل فالندوة املزمع تنظيمها 

الختاللت  هذه  لكل  �صتتعر�ص  ال�صنة،  هذه  نهاية  يف 

و�صتح�صيها و�صنحاول اأن نعاجلها جميعا، باإ�صراك الأ�صاتذة 

القت�صادي  املحيط  وباإ�صراك  واخلرباء  املخت�صني  وباإ�صراك 

خلريجينا  امل�صتعمل  اأن  لحظنا  لأننا  اأي�صا،  والجتماعي 

وملنتوجنا اجلامعي، هو هذا املحيط القت�صادي والجتماعي 

لهم  يكون  اأن  اأي�صا  حقهم  فمن   ،%90 اأو   %80 بحوايل 

ن�صمنها  التي  التكوين  التكوين ويف مالمح  طريقة  راأي يف 

اأو التي نوفرها يف جامعاتنا، و�صكرا.

هذا  على  الوزير  لل�صيد  �صكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

لل�صيد  القطاع، والكلمة  نف�ص  نوا�صل دائما مع  التو�صيح؛ 

عبد القادر بن �صامل، فليتف�صل بطرح �صوؤاله ال�صفوي.

رئي�ص  لل�صيد  �صكرا  �سامل:  بن  القادر  عبد  ال�سيد 

اجلل�صة؛ ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على 

اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

زمالئي اأع�صاء جمل�ص الأمة املحرتمون،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صوؤايل هذا ن�صه:

ال�صيد الوزير،

ي�صكو كثري من الأ�صاتذة والباحثني، مما اآل اإليه البحث 

اإن على  العلمي يف اجلامعات اجلزائرية يف الآونة الأخرية، 

م�صتوى  على  اأو  الآخرين،  جهود  على  ال�صطو  م�صتوى 

الرتبوية  الأهداف  تلبي  ل  اأ�صحت  التي  البحث  م�صاريع 
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لتاأ�صي�ص  فلكها،  ت�صري يف  اأن  املفرت�ص  من  التي  والعلمية، 

اإىل  اجلزائرية  اجلامعة  تهدف  الذي  اجلاد،  املعريف  الرتاكم 

امل�صتقبلية  ال�صرتاتيجيات  اإىل  الو�صول  وكذا  بلوغه، 

م�صمار  يف  الآخر  يناف�صون  وباحثني  جامعة  وا�صت�صراف 

البحث الأكادميي اخلالق.

�صمن  ـ  الوزير  ال�صيد  ـ  الن�صغال  هذا  و�صعتم  فهل 

اأولوياتكم، لإيجاد �صبل اأخرى حتفظ قد�صية البحث العلمي 

وهيبة اجلامعة، �صكرا.

بن  القادر  عبد  لل�صيد  �صكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

�صامل؛ والكلمة لل�صيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي، 

لتقدمي اجلواب على ال�صوؤال، فليتف�صل.

�صكرا  العلمي:  والبحث  العايل  التعليم  وزير  ال�سيد 

�صيدي رئي�ص اجلل�صة.

ال�صيد رئي�ص اجلل�صة املحرتم،

ال�صيد الوزير،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ص الأمة،

ال�صيدات وال�صادة ممثلو و�صائل الإعالم،

�صاحب  املحرتم  الأمة  جمل�ص  ع�صو  اأن�صى  ل  وطبعا 

ال�صوؤال، الأ�صتاذ الدكتور، عبد القادر بن �صامل.

اأود يف م�صتهل هذا الرد، اأن اأ�صكركم واأن اأ�صكر ال�صيد 

م�صاألة  فيه  يطرح  الذي  �صوؤاله  على  �صامل،  بن  القادر  عبد 

وبرامج  اأن�صطة  ووجاهة  العلمية  بال�صرقات  تتعلق  �صائكة 

اأنه  اأي  اجلزائر،  يف  التكنولوجي  والتطوير  العلمي  البحث 

اأن ال�صيد ع�صو جمل�ص  يطرح �صوؤالني متكاملني، ول�صك 

ال�صرقة  م�صطلح  �صبط  اأهمية  يف  الراأي  ي�صاطرين  الأمة، 

نتمكن جميعا من مقاربة هذه  اأو النتحال، حتى  العلمية 

الظاهرة، مقاربة مو�صوعية.

يق�صد بال�صرقة العلمية اأو النتحال، اإعادة كتابة ن�ص اأو جزء 

من ن�ص من دون ذكر امل�صادر؛ وعموما ميكن تعريف الظاهرة 

على اأنها عملية نقل اإنتاج فكري، �صواء كان علميا، اأدبيا اأو فنيا 

ملوؤلف ما، دون العرتاف له مبلكيته الفكرية بوا�صطة الإ�صارة 

البيبليوغرافية املنا�صبة واملتعارف عليها.

وعليه، فاإن مفهوم النتحال ل يقت�صر فقط على نقل مقال 

من جملة ما اأو فقرة من كتاب ما، بل يتعدى ذلك اإىل ن�صبة 

اأفكار �صخ�ص ما دون ذكره، وتعد ال�صرقة العلمية اأو النتحال 

ظاهرة عاملية، زاد من تفاقهما التو�صع الهائل للن�صر العلمي، 

مقدمتها  ويف  والرقمية،  احلديثة  الت�صال  و�صائط  بوا�صطة 

املتخ�ص�ص يف  املوقع  اأورد  فقد  اخل�صو�ص  وبهذا  الأنرتنت، 

الإح�صائيات  بع�ص  العامل  عرب  العلمية  ال�صرقات  ر�صد 

فعلى  بلد؛  من  اأكرث  يف  الظاهرة  هذه  بانت�صار  ال�صلة  ذات 

�صبيل املثال فاإنه من بني 26052 باحثا يف الوليات املتحدة 

الأمريكية، مت و�صم 1236 منهم ب�صبهة النتحال وال�صرقة، 

هذا موجود يف الوليات املتحدة الأمريكية، ومن بني 3201 

النتحال  ب�صبهة  منهم   297 و�صم  مت  اأملانيا،  يف  باحث 

 269 و�صم  مت  اليابان،  باحثا يف   4759 بني  ومن  وال�صرقة، 

اإيران، مت  1054 باحثا يف  منهم ب�صبهة النتحال، ومن بني 

و�صم 164 منهم ب�صبهة النتحال، ومن بني 185 باحثا يف 

م�صر، مت و�صم 35 منهم ب�صبهة النتحال، ومن بني 4283 

باحثا يف الهند، مت و�صم 471 منهم ب�صبهة النتحال؛ وقد 

تعمدت اأنا ذكر هذه الأرقام، حتى نقارن بينها وبني ما يوجد 

عندنا يف اجلزائر، واإذا كانت هذه الإح�صائيات ل ت�صري اإىل 

ير�صد  والذي  اأمريكا  املوجود يف  املر�صد  اجلزائر، لأن هذا 

اجلزائر  يذكر  ل  العامل،  اأنحاء  خمتلف  عرب  ال�صرقة  عملية 

اإطالقا، وكاأنها لي�صت معنية بال�صرقة، وهذا �صحيح، لأنه من 

�إىل  �ل�شرقة  ت�شل  �أن  �ملر�شد،  هذ�  �لبلد�ن يف  ذكر  �شروط 

م�صتوى معني، وحل�صن احلظ مل ن�صله بعد!

اإل  اجلزائر،  اإىل  ت�صري  ل  الإح�صائيات  هذه  كانت  واإذا 

املمار�صات ذات  اأن ذلك ل مينع من الإقرار بوجود بع�ص 

فقط يف  لي�ص  بلدنا،  ويف  جامعاتنا  الظاهرة يف  بهذه  ال�صلة 

اجلامعات بل حتى يف املوؤلفات التي ل عالقة لها باجلامعة، 

يف جمال الأدب، ولعلكم ا�صتمعتم يف ال�صائفة املا�صية اإىل 

اأديبني، كل واحد منهما اتهم  �صراع دار يف اجلرائد حول 

فقط،  باجلامعات  خا�صة  لي�صت  فالق�صية  بال�صرقة،  الثاين 

لكن ب�صفة عامة بالإنتاج العلمي والفكري.

قلت، واإذا كانت هذه الإح�صائيات ل ت�صري اإىل اجلزائر، 

اإل اأن ذلك ل مينع من الإقرار بوجود بع�ص املمار�صات ذات 

ال�صلة بهذه الظاهرة يف جامعاتنا والتي واإن بدت حمدودة 

ويف نطاق �صّيق جدا، اإل اأن الت�صخيم الإعالمي يف تغطية 

بع�ص احلالت املعزولة، اأدى اإىل تزايد احلديث عنها، خا�صة 

يف ال�صنوات الأخرية، وهذا ل يعني اأنها مل تكن موجودة 

يف ال�صتينيات وال�صبعينيات والثمانينيات، فاأنا اأذكر عندما 

حالة  هناك  كانت  ال�صبعينيات،  اجلامعة يف  طالبا يف  كنت 
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من هذه احلالت امل�صهورة يف ذلك الوقت، ولكن مل ي�صلط 

عليها الإعالم ال�صوء، فاأ�صبح الإح�صا�ص وكاأن هذه الظاهرة 

موجودة  كانت  بل  الأخرية، ل  ال�صنوات  فقط يف  وجدت 

دائما، والدليل على ذلك هو اأنها ـ الأ�صتاذ واأنا نعرف هذا، 

لأننا من نف�ص التخ�ص�ص ـ ظاهرة اإن�صانية عرفت يف القدمي 

العرب،  العلماء  وخا�صة  والباحثون،  العلماء  لها  وت�صدى 

فكتبوا فيها كتبا وموؤلفات كثرية، وحددوا م�صتويات ال�صرقة 

وت�صميتها ومتى ي�صمى الأخذ �صرقة ومتى ي�صمى انتحال 

ومتى ي�صمى ا�صتعارة اأو اإعارة، فكل هذه الأمور تعر�ص لها 

الباحثون العرب، حتى يف القرون الأوىل، ويف القرن الثاين 

القواعد  لها  وو�صعوا  وقننوها  الهجري،  الثالث  القرن  ويف 

ال�صرقات،  هذه  مثل  لتفادي  والطرق  الإ�صارات  وو�صعوا 

حتى قال اأحدهم ذات يوم، اإن الأفكار يف احلقيقة مطروحة 

يف الطريق اأو مرمية يف الطريق وا�صتعمالها هو الذي يختلف 

ـ هي ملك  عامة  ب�صفة  ـ  الفكرة  اآخر، لأن  اإىل  اإن�صان  من 

باأ�صاليب  عنها  احلديث  يف  الب�صر  يختلف  لكن  للجميع، 

خمتلفة، وعندما ناأخذ الأ�صلوب هنا يعترب �صرقة، اأما عندما 

تكون فكرة عامة اأقول » اإن اهلل جميل« فهي فكرة لي�صت 

الفكرة  هذه  عن  يعرب  اأن  واحد  كل  ي�صتطيع  لآخر،  ملكا 

باأ�صلوبه، فحددوا ـ اإذن ـ جمالت وم�صتويات ال�صرقة.

النتحال  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  اخل�صو�ص،  وبهذا 

العلمي يف اجلزائر ي�صنف كخطاأ مهني من الدرجة الرابعة، 

ت�صل عقوبته اإىل حد ت�صريح املنتحل، اأي طرده من اجلامعة، 

هذا بالن�صبة للجامعة، وهذا طبقا لأحكام املر�صوم التنفيذي 

رقم 08ـ130، املوؤرخ يف 03 ماي 2008، واملت�صمن القانون 

الأ�صا�صي لالأ�صتاذ الباحث، ويف هذا ال�صياق، فاإن القطاع 

مل يدخر جهدا يف تعبئة الهيئات ذات العالقة، ويف مقدمتها 

اللجان العلمية واملجال�ص العلمية على م�صتوى موؤ�ص�صات 

جمل�ص  وكذا  العلمي،  البحث  وهيئات  العايل  التعليم 

الأخالقيات والآداب اجلامعية وفروعه املحلية؛ وحت�صي�صها 

الوقائية منها،  التدابري  الظاهرة و�صرورة و�صع  بخطورة هذه 

مبعاجلتها  الكفيلة  الردعية  الإجراءات  اتخاذ  عن  ف�صال 

والت�صدي لها.

ولتعزيز هذا امل�صعى، فاإننا نعمل على دعم الآليات التي 

البحث،  ومراكز  اجلامعات  بني  التعاون  ت�صجيع  �صاأنها  من 

اجلامعية  والر�صائل  للمذكرات  اأف�صل  مقروئية  ي�صمن  مبا 

اإن�صاء فهر�ص  املختلفة، ل�صيما من خالل  البحث  واأعمال 

واملجاين  احلر  الولوج  لت�صجيع  اجلامعات،  م�صتوى  على 

العلمية  امل�صادر  وباقي  الأنرتنت  عرب  العلمية  لالإ�صدارات 

مقروئية  و�صمان  الأعمال  بهذه  التعريف  وكذا  الأخرى 

اأو�صع لها.

ويف هذا ال�صياق، فقد حققت اإحدى اجلامعات اجلزائرية 

 27000 بني  من  دوليا   543 واملرتبة  اإفريقيا،  الثالثة  املرتبة 

جامعة، هذا بالإ�صارة اإىل الذين ي�صفون اجلامعات اجلزائرية 

باأن  اأقول  �صحيحا،  لي�ص  فهذا  الرتتيب،  ذيل  يف  باأنها 

27000 جامعة،  هي  العامل  بالرتتيب يف  املعنية  اجلامعات 

وبع�ص جامعاتنا يوجد يف الألفني الأوىل، فهل اجلامعة التي 

توجد يف الألفني الأوىل هل ن�صفها باأنها يف ذيل الرتتيب؟! 

هذا �صوؤال مطروح. 

لت�صجيع  اجلامعات،  م�صتوى  على  فهر�ص  اإن�صاء  اإذن، 

الأنرتنت  عرب  العلمية  لالإ�صدارات  واملجاين  احلر  الولوج 

بهذه  التعريف  وكذا  الأخرى،  العلمية  امل�صادر  وباقي 

ال�صياق،  هذا  ويف  لها،  اأو�صع  مقروئية  و�صمان  الأعمال 

اإفريقيا،  الثالثة  املرتبة  اجلزائرية  اجلامعات  اإحدى  حققت 

واملرتبة 543 دوليا، يف جمال الإبداع القانوين واملوؤ�ص�صاتي، 

نتائج طيبة  بدورها  اأخرى حققت  وطنية  اأن جامعات  علما 

بالإعالن  خا�صة  بوابة  و�صع  وكذلك  ال�صعيد،  هذا  على 

اإيداعها  اإلزامية  امل�صجلة، وكذا  والأطروحات  الر�صائل  عن 

بعد مناق�صتها اأو حتى قبل مناق�صتها لدى مركز البحث يف 

الإعالم الآيل والتقني، الذي يتكفل بت�صيري هذه العملية 

الر�صائل  ملحتوى  اأكرث  مقروئية  اإ�صفاء  �صاأنها  من  التي 

اأمكن من حدة ظاهرة  والأطروحات، ومن ثم التقلي�ص ما 

كلمة  اأ�صتعمل  باأنني  العلمية، ولحظوا  وال�صرقة  النتحال 

النتحال ول اأ�صتعمل كلمة ال�صرقة، لأنها تدخل يف جمال 

الق�صاء، اأما النتحال فهو يدخل يف املجال العلمي والأدبي 

والفكري.

الوطنية  العلمية  املجالت  لعتماد  وطنية  جلنة  اإن�صاء 

والرتقاء بها اإىل م�صتوى املعايري املعمول بها دوليا، واملعتمدة 

يف جمال الن�صر حتى الفروع والتخ�ص�صات املختلفة.

لك�صف  برجميات  هناك  اأن  اإىل  الإ�صارة  من  لبد  هنا 

بالن�صو�ص  الآن  تهتم  الربجميات  هذه  ولكن  الغ�ص، 

املكتوبة  الن�صو�ص  اأما  الالتيني،  باحلرف  فقط  املكتوبة 

باللغة العربية، فلم يتم اإىل الآن التحكم فيها، علما اأن هناك 

جمموعة  فهناك  العربي،  العامل  م�صتوى  على  حماولت 
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بالقاهرة،  املوجود  امل�صرتكة  العربية  للدول  معلومات  بطاقة 

والفهر�ص الثاين املوجود يف الأردن، والذي ي�صم كل اإنتاج 

اجلامعات العربية، من خالل احتاد اجلامعات العربية، ونحن 

اأع�صاء يف هذا الحتاد، بل نحن من موؤ�ص�صي هذا الحتاد، 

التعرف  الأقل يف  على  �صي�صاعدنا  وهذا   ،1964 �صنة  منذ 

املكتوبة  اجلامعية  والر�صائل  والأطروحات  املجالت  على 

باللغة العربية، فعندما ندخلها يف ال�صبكة الوطنية، ي�صتطيع 

عندما  اللجنة،  ع�صو يف  اأي  اأو  اللجنة  اأو  امل�صرف  الأ�صتاذ 

اأن  قبل  طالب،  كل  من  نطلب  لأننا  الر�صالة،  هذه  يدخل 

اأول يف �صكل  الر�صالة،  يعطينا  اأن  املناق�صة،  ن�صلمه رخ�صة 

كتاب، وهو جمرب على اإيداعها يف �صكل قر�ص يف حا�صبة 

يف  القر�ص  باإدخال  العملية  لنا  ت�صمح  وبالتايل  اإلكرتونية، 

الأخذ  بلغ  واإذا  اآلية،  بطريقة  �صتتم  املعاجلة  وهذه  ال�صبكة، 

اإىل  وينبهنا  الأحمر  ال�صوء  ي�صتعمل  ف�صوف  معينة،  ن�صبة 

واأل   ،%5 هو  عامليا  به  امل�صموح  واملجال  ال�صرقة،  مواطن 

قانونية،  غري  بطريقة  الأخرى  امل�صادر  من  الأخذ  يتجاوز 

اأي  حق  ومن  م�صموح،  القانونية  بالطريقة  الأخذ  لأن 

كتب،  من  اأو  جمالت  من  بن�صو�ص  ي�صت�صهد  اأن  اإن�صان 

ولكن ب�شرط �أن ي�شري �إليها، و�أي�شا من حقه �أن ياأخذ �أفكار 

غريه، ولكن ب�شرط �أن ين�شبها �إىل �أ�شحابها، حتى ل يتهم 

بال�صرقة.

اإن �صاء اهلل ـ و�صوف تعمم على  ـ  فهذه العملية جارية 

�صنوات،  عدة  ومنذ  اأي�صا  عندنا  الوطن؛  جامعات  كل 

ولكن ـ لالأ�صف ال�صديد ـ لي�ص م�صتغال كما يجب، لدينا              

طريق  عن  اأو  بعد  عن  للتوثيق  الوطني  بالنظام  ي�صمى  ما 

اخلط )SNDN(، فهذا النظام كان م�صتعمال فقط من طرف 

فيه  ن�صرتك  نحن  بينما  الباحثني،  وبع�ص  الأ�صاتذة  بع�ص 

الطلبة  ي�صتفيد منه كل  اأن  املفرو�ص  اأو وزارة، ومن  كدولة 

دون ا�صتثناء، 1.5 مليون طالب من حقه اأن ي�صتفيد من هذا 

النظام، وهو جماين، يوجد به جمموعة من بنوك املعلومات 

العاملية، ومئات املاليني من املقالت والدرا�صات والكتب 

بجميع اللغات ويف كل التخ�ص�صات، بالعربية وبالإجنليزية 

�صة  وبكل لغات العامل، ويف كل التخ�ص�صات املوجودة واملَُدرَّ

عندنا، وحتى املحا�صرات م�صورة من اأكرب اجلامعات، منها: 

كله  فهذا  التخ�ص�صات،  جميع  يف  واأوك�صفورد  هارفارد 

اأول،  والأ�صاتذة،  والباحثني  الطلبة  ت�صرف  حتت  �صيو�صع 

�صيكون له فائدة على املردود وعلى التح�صيل العلمي لكل 

على  التعرف  ن�صتعمله يف  عندما  �صي�صاعدنا  واأي�صا  واحد، 

حالت الغ�ص اإذا وجدت.

هذا بالن�صبة لل�صق الأول من �صوؤال الأ�صتاذ، وبالن�صبة 

يتعلق  وفيما  العلمي،  بالبحث  واملتعلق  الثاين  لل�صق 

بالواقع  وارتباطها  البحث ومدى وجاهتها  مب�صامني م�صاريع 

الرتاكم  حتقيق  على  وقدرتها  والجتماعي  القت�صادي 

قبل  من  تعد  ما  عادة  امل�صاريع  هذه  فاإن  املطلوب،  املعريف 

طرف  من  اعتمادها  يتم  اأن  قبل  واملتخ�ص�صني،  اخلرباء 

جلان قطاعية م�صرتكة، مبراعاة الربامج الوطنية للبحث ذات 

للتنمية  �لكربى  �لأهد�ف  مع  �لوثيق  وبالرتباط  �لأولوية، 

القت�صادية والجتماعية للبالد.

من  اأنه  التذكري  يجدر  البحث  نتائج  تثمني  وبخ�صو�ص 

خالل  اإجنازه  جرى  للبحث،  وطنيا  م�صروعا   2841 بني 

الفرتة املمتدة من 2010 اإىل 2013، انتقى اخلرباء اأزيد من 

للتثمني،  قابلة  ونتائج  م�صافة  قيمة  ذي  بحث  م�صروع   300
اإمنا  املجال،  هذا  ويف  اليوم  املطروحة  الإ�صكالية  اأن  علما 

تتمثل يف �صرورة دعم وتعزيز الهياكل القادرة على التكفل 

اإىل  التكنولوجي  والتطوير  العلمي  البحث  نتائج  بتحويل 

القطاع القت�صادي، يف �صكل خربات وخدمات ومنتوجات 

وبراءات اخرتاع وا�صتثمارات مبتكرة، وهو ما ن�صعى لتداركه 

يف اإطار م�صروع القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير 

التكنولوجي، الذي يهدف من بني ما يهدف اإليه، اإىل ماأ�ص�صة 

العالقة بني اجلامعة واملوؤ�ص�صة وبني ف�صاء البحث والتطوير 

والف�صاء القت�صادي، علما اأن م�صروع القانون املذكور، قد 

متت امل�صادقة عليه يف الغرفة الثانية و�صوف يناق�ص اليوم بعد 

الغرفة  امل�صادقة عليه يف  �صاء اهلل، عفوا، قد متت  اإن  الظهر 

واليوم  احلكومة،  ممثل  املعلومة  هذه  لقد �صحح يل  الأوىل، 

يف امل�صاء اإن �صاء اهلل اأي بعد الظهر �صيناق�ص على م�صتوى 

هنا  الدينية  وال�صوؤون  والثقافة  العايل  والتعليم  الرتبية  جلنة 

يف جمل�ص الأمة، فالفرق بني القانون ال�صابق وهذا القانون 

قانون  كان  الأول  القانون  اأن  هو  �صديد،  باخت�صار  احلايل، 

توجيهي  قانون  وهذا  الزمن،  يف  حمددا  كان  فقد  برنامج، 

تعرفون  كما  ـ  لأنه  العلمي،  للبحث  مفتوحا  املجال  يرتك 

ميكن  ول  طويل،  نف�ص  اإىل  يحتاج  العلمي  البحث  فاإن  ـ 

تقلي�صه اأو حتديده مبدة زمنية معينة، فبع�ص املجالت يحتاج 

اإىل �صنوات طويلة جدا، لحظوا مثال البحث عن العالج 

لل�صرطان مازال م�صتمرا منذ ع�صرات ال�صنني، ومازالت كل 
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الدول تقوم بهذا البحث العلمي يف هذا املجال، واأي�صا هذا 

البحث. 

اإليها  اأ�صار  التي  بالذات  النقطة  هذه  على  �صرنكز  ثانيا، 

ال�صيد ع�صو جمل�ص الأمة يف �صوؤاله، وهي اأنه �صيعطي فر�صة 

اأكرب للمحيط القت�صادي والجتماعي لكي يتدخل بقوة يف 

البحث العلمي، لأننا لحظنا يف العامل اأن 80% من البحث 

وحوايل  وال�صناعية،  القت�صادية  املجالت  يتم يف  العلمي، 

متاما،  الأمر معكو�ص  يتم يف اجلامعات، عندنا  اأقل  اأو   %20
يتم  اأقل  اأو   %10 يتم يف اجلامعات وحوايل   %90 اأو   %80

يف املوؤ�ص�صات ال�صناعية والقت�صادية.

املجال  �صيفتح  العلمي  البحث  م�صروع  فاإن  ولهذا، 

املحيط  وبني  العلمي(  )البحث  اجلامعة  بني  لل�صراكة 

اإن�صاء خمابر م�صرتكة  القت�صادي والجتماعي من خالل 

باأن  الدكتوراه،  العليا يف  الدرا�صات  لطلبة  اأي�صا  و�صي�صمح 

يح�صروا �صهاداتهم يف املوؤ�ص�صة، و�صي�صمح اأي�صا لالأ�صاتذة 

لفرتة  فيها  وال�صتغال  املوؤ�ص�صات  اإىل  والذهاب  بالنتقال 

معينة، من خالل هذه امل�صاريع امل�صرتكة، واأي�صا، بالعك�ص، 

القت�صادية  املوؤ�ص�صات  اإىل  املنتمني  للخرباء  �صي�صمح 

باملجيء اإىل اجلامعات وامل�صاركة بخربتهم ومبعرفتهم. 

عنا�صر  ـ  وال�صادة  ال�صيدات  ـ  �صديد  باخت�صار  هذا 

اجلواب على ال�صوؤال الذي كان يت�صمن �صقني، اأ�صكركم 

على كرم الإ�صغاء، وال�صالم عليكم.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأ�صاأل ال�صيد 

عبد القادر بن �صامل هل يريد التعقيب على جواب الوزير؟ 

تف�صل.

ال�سيد عبد القادر بن �سامل: �صكرا �صيدي الرئي�ص.

العايل  التعليم  وزير  الدكتور،  الأ�صتاذ  اأ�صكر  بدوري  اأنا 

والبحث العلمي، على هذه الإجابة القّيمة والتي من خاللها 

اأعطانا ا�صرتاتيجية م�صتقبلية مل�صتقبل اجلامعة اجلزائرية، وهو 

ما نريده وما نلح عليه كاأ�صاتذة وكباحثني، من اأجل اأن تبقى 

اجلامعة اجلزائرية يف ال�صدارة.

نحن ل ننكر اأي�صا اأن اجلامعة اجلزائرية قد قدمت الكثري 

الكثري  قدمت  وكما  اأكرث،  ونتمنى  القت�صادي،  للمحيط 

احلقيقة  وعلمائها، يف  باحثيها  العاملي، من خالل  للمحيط 

العلوم  ح�صب  الأدبية،  اأو  الفكرية  ال�صرقات  مو�صوع 

على  مقت�صرة  ولي�صت  عاملية  ظاهرة  فعال  هي  الإن�صانية، 

اجلزائر فقط، واإمنا اأنا طرحت هذا ال�صوؤال من خالل ما طرح 

يف املدة الأخرية، وكما قال ال�صيد الوزير، كان فيها نوع من 

الت�صخيم فعال، لكن �صاأركز على نقطة معينة هنا واأختزل 

من خالل  باملو�شوع،  �أحاط  قد  �لوزير  �ل�شيد  لأن  �لباقي، 

واجلامعي  العلمي  البحث  ل�صالح  مفيدا  م�صتقبال  يراه  ما 

والفكري.

الأ�صتاذ حممد  اإليها زميلي،  اأ�صار  نقطة  اأركز فقط على 

يف  واأحتدث  الخت�صا�ص،  نقطة  وهي  الع�صكري،  الطيب 

الإن�صانية  العلوم  جانب  يف  التخ�ص�ص  عن  النقطة  هذه 

واأعطي اأمثلة.

�صيدي الوزير، 

يجب التنبيه اإىل نقطة مهمة، خا�صة يف العلوم الإن�صانية، 

وجامعة ب�صار كنموذج والكثري من اجلامعات على كل حال، 

ففيما يخ�ص التخ�ص�ص هناك بع�ص الأ�صاتذة يدر�صون مواد 

ماج�صتري  يحمل  من  هناك  مثال  بتخ�ص�صهم  لها  ل عالقة 

ودكتوراه تخ�ص�ص اأدب جاهلي، ويّدر�ص مقايي�ص الرواية، 

واأنا ل اأقلل من قيمة الأ�صتاذ، فقد يكون لديه اطالع، ولكن 

الأ�صتاذ  يجعل  لأنه  مهم،  �صيء  هو  التخ�ص�ص  اأن  اأعتقد 

بحثت  وقد  الرواية،  مثال  اأّدر�ص  فعندما  ميدانه،  يبحث يف 

فيها، �صواء يف املاج�صتري اأو يف الدكتوراه، �صيتيح يل جمال 

اأكرب للبحث يف التخ�ص�ص، اأما عندما يفر�ص علي مقيا�ص 

اآخر مثال، فاإنني اأهمل اجلانبني، هذه م�صاألة ميكن اأن تعالج 

ب�صهولة، ولي�صت �صعبة واإمنا يجب احرتام التخ�ص�ص.

نقطة اأخرى ـ �صيدي الوزير ـ فيما يخ�ص امل�صاريع، اأي 

م�صاريع البحث، فاأحيانا هذه امل�صاريع على الرغم من وجود 

امل�صائل  هذه  متر  اأحيانا  اأنه  اإل  جهوية،  وجلان  وطنية  جلنة 

بطريقة نوعا ما.. لأن الكمال هلل، فاأنا كنت اأمتنى اأنه عندما 

اأمام  عنه  يدافع  اأن  يجب  البحثي،  م�صروعه  الأ�صتاذ  يقدم 

اأختار م�صروع بحث يف كذا، مثال  جلنة حمايدة،فاأنا عندما 

يف الرواية املغاربية، لأنه اأحيانا وهذا ل ميكن اأن ننكره، يعني 

بع�ص الأ�صاتذة ويف ظرف دقائق معدودات ير�صم م�صروعا 

فكنت  الفكرية،  ال�صرقة  عملية  تدخل  وهنا  للجنة،  ويبعثه 

عنه  اأدافع  اأن  يجب  بحث،  م�صروع  اأقدم  عندما  اأنه  اأمتنى 

اأمام اللجنة، كما لو اأين اأقدم ر�صالة، حتى اأقنع اللجنة بهذا 

�صاأقدمه  ما  اللجنة  تعرف  وبالتايل  اأقدمه؛  الذي  امل�صروع 

اأتبناه ملدة �صنة             اإ�صافة فيما يخ�ص هذا البحث الذي   من 



25

الدورة اخلريفية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 2

اخلمي�ص 17 ذو احلجة 1436                                   املوافق  1 اأكتوبر 2015

اأو �صنتني؛ وبالتايل نكون قد  اأ�صهمنا جميعنا يف الرفع من 

القيمة العلمية للجامعة اجلزائرية.

هذا  لوجودك يف  مطمئنون  ونحن  الوزير،  لل�صيد  �صكرا 

نراها،  ل  قد  اأ�صياء  �صرتى  باأنك  اثنان  يختلف  ول  القطاع 

وهي يف خدمة اجلزائر واجلامعة اجلزائرية و�صكرا.

 

بن  القادر  عبد  لل�صيد  �صكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

على  الرد  اأراد  اإن  الوزير  لل�صيد  جمددا  والكلمة  �صامل؛ 

تعقيب ال�صيد عبد القادر بن �صامل، تف�صل �صيدي.

وال�صكر  اجلل�صة  رئي�ص  �صيدي  �صكرا  الوزير:  ال�سيد 

على  �صامل،  بن  القادر  عبد  الدكتور،  لل�صيد  اجلزيل 

املالحظات القّيمة، وهو فعال قد اأ�صار اإىل نقطتني اأ�صا�صيتني:

بالخت�صا�ص، متعلقة  الأوىل   )1
املرت�صح  اأو  الباحث  دفاع  باإمكانية  متعلقة  الثانية   )2

للبحث عن م�صروع بحثه.

هذا  اأو  ظاهرة  هذه  ـ  رمبا  ـ  الخت�صا�ص  يخ�ص  فيما  ـ 

مر�ص عندنا يف اجلزائر، لي�ص فقط يف التعليم العايل ولكن 

عامة،  ب�صفة  التعليمية  املنظومة  يف  ـ  ال�صديد  لالأ�صف  ـ 

بحيث لل�صرورة اأحيانا ولي�ص ق�صدا، اجلامعة جعلتنا نطلب 

الإ�صالمية،  العلوم  يدّر�ص  اأن  العربي  الأدب  اأ�صتاذ يف  من 

واأ�صتاذ يف الكيمياء يدّر�ص العلوم الرتبوية اأو الفيزياء، فهذه 

لل�صرورة وهي ظاهرة موجودة عندنا، ولكنها بداأت تتقل�ص 

�صيئا ف�صيئا، الآن هي غري موجودة يف اجلامعات الكربى، نظرا 

لوجود عدد كبري من الأ�صاتذة املتخ�ص�صني وحل�صن احلظ، 

لو اأح�صينا عدد الذين كونتهم اجلامعة منذ ال�صتقالل اإىل 

بال�صنوات  مقارنة  هلل،  واحلمد  الآلف  ع�صرات  لدينا  الآن 

الأوىل بعد ال�صتقالل، لي�ص هناك اأي جمال للمقارنة، لكن 

اأ�صبه  اأمر ب�صيط فقط، دائما  اأ�صري اإىل  اأن  اأريد  مع ذلك فاأنا 

الأ�صتاذ املخت�ص مثل الطبيب املخت�ص، فهذا الأخري قبل اأن 

ي�صبح خمت�صا كان طبيبا عاما، والطبيب العام من املفرو�ص 

اأنه قد در�ص جميع الأ�صياء العامة وعندما انتقل اإىل مرحلة 

اأخرى تخ�ص�ص، كذلك اأ�صتاذ الأدب اأو اأ�صتاذ الريا�صيات، 

العامة،  باملبادىء  عام  اإملام  له  اللي�صان�ص  م�صتوى  يف  كان 

وفيما بعد تخ�ص�ص يف نقطة �صيقة، ولكن هذا ل مينع عند 

ال�صرورة اأن ن�صتعني به، عنده معارف عامة ولي�صت دقيقة 

كالأ�صتاذ املخت�ص، ولكن لل�صرورة نحتاج اإليه، فاأنا اأعرف 

اأن هذا قد حدث يف اجلامعات الفتية ويف اجلامعات النائية.

على  اقرتحته  مبا  اأول  هذا،  على  نتغلب  اأن  ميكن  لكن 

م�صتوى الوزارة من اأننا ـ اإن �صاء اهلل ـ يف ال�صنوات القليلة 

القريبة، �صنعيد النظر يف جامعة التكوين املتوا�صل، بحيث 

واإن ا�صتمرت يف جانب التكوين املتوا�صل، ولكن �صن�صيف 

اإليها مهمة اأخرى، �صتدعم و�صتكون رافدا ملختلف اجلامعات 

داخل الوطن، لأنها �صتخت�ص اأي�صا يف القيام بالتعليم عن 

طريق اخلط اأو النقل عن بعد، ونقل املحا�صرات التي جتري 

الكربى  التخ�ص�صات  يف  الكربى،  اجلامعات  يف  اأو  هنا 

ونربطها باجلامعات؛ وكما تعرفون جامعات الوطن بها ثالثة 

اجتاهات فهناك جامعات ال�صمال وجامعات اله�صاب العليا 

التاأطري  وم�صتويات  اجلنوب  ـ وجامعات  التعبري  اإذا �صح  ـ 

ل�صالح  اأحيانا  بل  ال�صمال،  ل�صالح  دائما  لي�ص  متفاوتة، 

اجلنوب، فقد جند بع�ص املخت�صني يف اجلنوب ول جندهم يف 

ال�صمال، اإذن، هذا التكامل بني القدرات املوجودة عندنا، 

ن�صتعمل  اأن  الو�صائل احلديثة،  ا�صتعملنا هذه  اإذا  ن�صتطيع، 

بطريقة عقالنية ور�صيدة الإمكانيات الب�صرية املتوفرة عندنا، 

من  القدرات،  هذه  من  الوطن  اأبناء  كل  ي�صتفيد  وبذلك 

خالل ا�صتغالل هذه الو�صائل احلديثة، هذا بالن�صبة للنقطة 

الأوىل.

يف  فاأحيانا  البحث،  مب�صاريع  اخلا�صة،  الثانية  النقطة 

وريقات  خالل  من  تنظر  اللجنة  اأن  �صحيح،  رمبا  البحث، 

القانوين  فالن�ص  مرفو�ص،  باأنه  البحث  ب�صيطة وحتكم على 

اأو �صنناق�صه هذا امل�صاء مع ال�صادة  اجلديد الذي �صنعر�صه 

وعلى  �صرورة  على  مواده  اإحدى  يف  يلح  اللجنة،  اأع�صاء 

اإمكانية ح�صور الباحث والدفاع عن بحثه اأمام اللجنة، يعني 

هذا الن�صغال قد اأخذ بعني العتبار، لأن م�صروع القانون 

وا�صعة  ا�صت�صارة  حتت  طبعا  الربملان،  اإىل  يقدم  اأن  وقبل 

والجتماعي،  القت�صادي  وللمحيط  وللهيئات  للباحثني 

فالكمال هلل،  باأنها كاملة،  نقول  اإىل �صيغة ل  حتى تو�صلنا 

ولكن تناولت كل الن�صغالت التي كانت مطروحة ومنها 

لأ�صحاب  الإمكانية  اإعطاء  وهو  بالذات،  الن�صغال  هذا 

امل�صاريع اأن يكون لهم حق الطعن اأول، وبعد ذلك لهم اأن 

يقفوا اأمام اللجنة للدفاع عن م�صاريعهم مع التو�صيح، لأن 

يف  متخ�ص�صة  لي�صت  واللجان  ومتعددة،  خمتلفة  امل�صاريع 

كل �صيء،  ل ن�صتطيع اأن ن�صنع جلنة متخ�ص�صة يف جميع 

جمالت البحث العلمي، فهي كثرية ومتنوعة، ولرمبا لي�ص 
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هناك  اأح�صن من �صاحب البحث ميكن اأن يدافع عن بحثه، 

و�صكرا.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد الوزير؛ بهذا نكون 

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

الأ�صئلة ال�صفوية املربجمة واإىل الإجابات عنها. 

ونقلوا  عربوا  الذين  املجل�ص  اأع�صاء  الزمالء  اأ�صكر 

جملة من الن�صغالت عرب اآلية الأ�صئلة ال�صفوية، وال�صكر 

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

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

للجميع واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة عند منت�سف النهار

والدقيقة اخلام�سة ع�سرة
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ال�سيد رئي�ص اجلل�سة:  ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، وال�صالة 

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

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

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

خمتلفة  وزارية  لقطاعات  الأمة  جمل�ص  اأع�صاء  بها  تقدم 

وال�صتماع اإىل اأجوبة اأع�صاء احلكومة عليها.

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

68 اإىل 71 من القانون الع�صوي رقم 99 ـ 02، الذي يحدد 
وعملهما،  الأمة،  الوطني وجمل�ص  ال�صعبي  املجل�ص  تنظيم 

 76 واملادة  احلكومة  وبني  بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا 

من القانون الداخلي ملجل�ص الأمة، ن�صرع يف ال�صتماع اإىل 

الأ�صئلة ال�صفوية املربجمة وكذا الردود عليها.

بداية، اأحيل الكلمة اإىل ال�صيد م�صعود بودراجي، ليطرح 

�صوؤاله ال�صفوي على ال�صيد وزير ال�صوؤون الدينية والأوقاف، 

فليتف�صل م�صكورا.

الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�صم  بودراجي:  م�سعود  ال�سيد 

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

معايل وزير ال�صوؤون الدينية والأوقاف املحرتم،

ال�صادة الوزراء املحرتمون،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ص الأمة،

ال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

حجاجنا  اأرواح  على  اأترحم  اأن  اإّل  ي�صعني  ل  بداية، 

امليامني الذين وافتهم املنية بالبقاع املقد�صة �صائلني اهلل عز 

وجل اأن ي�صكنهم ف�صيح جنانه، اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

�صيدي الوزير،

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

مار�ص   08 يف  املوؤرخ   ،-02  99 رقم  الع�صوي  القانون  من 

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

وزير  ال�صيد  معايل  على  اأطرح  اأن  ي�صرفني  احلكومة،  وبني 

ال�صوؤون الدينية والأوقاف ال�صوؤال ال�صفوي الآتي ن�صه:

ال�صيد الوزير،

طرف  من  املبذولة  املجهودات  ينكر  اأن  لأحد  ميكن  ل 

اأح�صن  تقدمي  ق�صد  الدينية،  ال�صوؤون  قطاع  على  القائمني 

اخلدمات حلجاجنا امليامني.

ال�صيد الوزير،

رغم هذه املجهودات، فاإننا نعترب اأن املبلغ املحدد لأداء 

منا�صك احلج باهظ، بالنظر للنقائ�ص امل�صجلة بعد كل مو�صم 

حم�سر اجلل�سة العلنية الثالثة

املنعقدة يوم اخلمي�ص 15  حمرم 1437

املوافق 29 اأكتوبر 2015

الرئا�سة: ال�صيد عبد القادر �صهلي، نائب رئي�ص جمل�ص الأمة.

متثيل احلكومة: 

- ال�صيد وزير ال�صوؤون الدينية والأوقاف؛

- ال�صيد وزير التكوين والتعليم املهنيني؛

- ال�صيد وزير ال�صحة وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات؛

- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة العا�سرة

والدقيقة اخلام�سة ع�سرة �سباًحا
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املخ�ص�صة  الفنادق  نوعية  مثل  املتكررة،  وامل�صاكل  حج، 

يف  والكتظاظ  احلرم  عن  وبعدها  اجلزائريني  للحجاج 

الغرف، وامل�صاكل التي ت�صادفهم يف منى وعرفات... اإلخ.

ال�صيد الوزير،

اإن احلاج اجلزائري الذي يدفع مبلغ 360.000 دج مقابل 

تكاليف اأدائه منا�صك احلج، ل يجد يف الواقع ما يقابل هذا 

يدفع  التي  اأخرى  دول  بعدة  مقارنة  خدمات،  من  املبلغ 

مقابل  اجلزائري  احلاج  يدفعه  مما  اأقل  مايل  مبلغ  حجاجها 

خدمات يف امل�صتوى.

ال�صوؤال املطروح:

لتح�صني  الوزارة  �صتتخذها  التي  الإجراءات  ماهي 

تفكري يف مراجعة  املقدمة حلجاجنا؟ وهل هناك  اخلدمات 

مبلغ تكلفة احلج لل�صنوات القادمة؟ و�صكرا.

التقدير  عبارات  فائق  الوزير،  معايل  مني،  تقبلوا 

والحرتام.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد م�صعود بودراجي؛ 

فليتف�صل  والأوقاف،  الدينية  ال�صوؤون  وزير  لل�صيد  الكلمة 

م�صكورا.

اهلل  ب�صم  والأوقاف:  الدينية  ال�سوؤون  وزير  ال�سيد 

وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل، اأما بعد؛

�صيدي رئي�ص اجلل�صة،

ال�صيدات الف�صليات وال�صادة الأفا�صل اأع�صاء جمل�ص 

الأمة العامر،

زمالئي اأع�صاء احلكومة،

اأ�صرة الأعالم، 

ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته وبعد؛

ـ  ـ �صيدي  تف�صلتم  الذي  ال�صفوي  ال�صوؤال  اإجابة على 

بطرحه م�صكورين، مبوجب الإر�صال املوؤرخ يف 30 من �صهر 

اأفريل من ال�صنة اجلارية، حيث �صاألتم عن ماهية الإجراءات 

اخلدمات  حت�صني  ق�صد  الوزارية،  دائرتنا  قبل  من  املتخذة 

مراجعة  يف  تفكري  هناك  وهل  امليامني،  حلجاجنا  املقدمة 

تكلفة احلج يف هذا املو�صم.

واإنني اإذ اأتوجه لكم اأول بجزيل ال�صكر على اهتمامكم 

ال�صلة  املو�صوع وعلى مقا�صمتكم الن�صغالت ذات  بهذا 

اأت�صرف باإعطاء التو�صيحات  بت�صيري ال�صاأن الديني، فاإنني 

ُدبِّجتا  والإجابة  ال�صوؤال  من  كل  اأن  مالحظة  مع  التالية 

قبل املو�صم احلايل:

بخ�صو�ص الإجراءات املتخذة من قبل دائرتنا الوزارية، 

فقد ت�صمن خمطط عمل احلكومة، من اأجل تنفيذ برنامج 

يف  بوتفليقة،  العزيز  عبد  ال�صيد  اجلمهورية،  رئي�ص  فخامة 

جمال ال�صوؤون الدينية والأوقاف على الفقرة التالية:

»واجب حت�صني تاأطري حجاجنا امليامني وظروف التكفل 

بهم يف البقاع املقد�صة، وفق برنامج خما�صي ينتهي يف �صنة 

2019« وبذلك فاإن ورقة ا�صرتاتيجية الوزارة تقوم دعائمها 
على �صرورة توفري الظروف املالئمة لتاأدية �صيوف الرحمن 

ملنا�صكهم و�صعائرهم الدينية على اأح�صن وجه، وهو ما حملنا 

على املبادرة ب�صكل ا�صتباقي هذه ال�صنة بجملة من التدابري 

التي متت مبا�صرتها مبنا�صبة التح�صري والإعداد للمو�صم مع 

املالحظة ـ مرة ثانية ـ باأن  هذه التدابري قد طبقت يف امليدان 

واإن كنت �صاأذكرها على وجه الربنامج و�صوف ياأتي تقوميها 

مبجرد اجتماع جمل�ص وزاري م�صرتك، الذي نقّوم من خالله 

الأداء ومدى ن�صبة اإ�صابة الأهداف.

الدور  له  �صيكون  باأنه  نقدر  الذي  الربنامج  هذا  قلت 

الكبري يف تخفيف العبء عن حجاجنا امليامني اأثناء اإقامتهم 

بالبقاع املقد�صة واملتمثل يف:

ـ فيما يتعلق بالإقامة، فاإن حجاجنا جميعا �صواء كانوا 

للحج  الوطني  الديوان  مظلة  الذين هم حتت  احلجاج  من 

والعمرة اأو حجاج الوكالت ال�صياحية العمومية واخلا�صة، 

مناطق  يف  كلها  تقع  وفنادق  عمائر  كانت يف  اإقامتهم  فاإن 

قريبة من احلرمني يف كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة، 

اأي  نقل  و�صيلة  ا�صتعمال  اإىل  حينئذ  احلاج  ي�صطر  ل  اإذ 

كانت، وهي ـ اأي هذه الفنادق -قريبة جميعا، بع�صها من 

بع�ص.

لكافة  البعثة  تقدمها  التي  باخلدمات  يتعلق  فيما  ـ 

احلجاج، من رعاية �صحية وتوجيه واإر�صاد التائهني وخدمات 

خدمات  فهي  وغريها،  ديني  واإر�صاد  وفتوى  القن�صلية 

ل�صيقة باحلجاج من حيث القرب والنت�صار والتنوع، كما 

رحلة  كل  لأن  كبريا،  عناء  تتطلب  ل  منها  ال�صتفادة  اأن 

من الرحالت اجلوية اأو اأغلبها كانت موؤطرة مبرافقني يقيمون 

بنف�ص الفنادق وينقلون مع احلجاج يف امل�صاعر.

ـ العمل بنظام الإعا�صة اأو الإطعام طيلة مدة اإقامة احلاج 

وكذلك  وفنادقها  الإقامة  عمائر  �صواء يف  املقد�صة،  بالبقاع 
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بامل�صاعر، بعرفات ومنى، وقد ت�صنى للحاج التفرغ للعبادة، 

واأفيدكم  املو�صم،  هذا  جديد  وهو  اخلدمة،  هذه  مبقت�صى 

املالية  باأن الدولة اجلزائرية قد حملت على عاتقها التكلفة 

لإعا�صة كافة احلجاج، كم�صاهمة منها يف تخفي�ص التكلفة 

العامة للحج.

ـ حت�صني خدمات النقل مابني املدن: جدة، مكة املكرمة، 

املدينة املنورة بحافالت ذات نوعية اأح�صن من التي كانت 

من قبل، ومنها ماهو جديد ي�صتعمل لأول مرة ويتوفر على 

خدمات الت�صال، لت�صهيل ات�صال احلجاج بذويهم، حتى 

واإن كانوا على منت هذه احلافالت، واأي�صا حت�صني خدمات 

ومنى  عرفات  بني  اأو  املكرمة  مكة  من  امل�صاعر  اإىل  النقل 

وتدعيمها بحافالت اإ�صافية لتدارك التعطيل والنق�ص.

ـ حت�صني خدمات الإقامة بامل�صاعر عرب جتهيزات اإ�صافية 

يف اخليام وحولها والإ�صارة هنا اإىل املكيفات ال�صحراوية من 

نظافة ومياه وقوارير مياه وتفويج، مبواكبة احلجاج وتاأطريهم 

اأثناء رمي اجلمرات وغريها.

والتكوين  الت�صبيب  مع  البعثة  لطاقم  املبكر  الإعداد  ـ 

املفيد واملركز والعلمي لأدق تفا�صيل عمل البعثة.

كافة  بوا�صطة  احلجاج  نوعية  حت�صني  على  الرتكيز  ـ 

الو�صائل املتاحة عرب الدرو�ص املخ�ص�صة يف امل�صاجد واأي�صا 

عرب و�صائل الإعالم املختلفة، عمومية وخا�صة، بوقت كاف 

قبل توجه احلجاج اإىل البقاع املقد�صة.

ـ املرافقة الدائمة للحجاج من مطار الإقالع اإىل العودة 

اإىل اأر�ص الوطن، مبرافقة مر�صد ديني ومر�صدين من احلماية 

املدنية.

ـ اإ�صتحداث امل�صار الإلكرتوين الذي يعترب بوابة اإلكرتونية 

التي  التي جتمع املعطيات املرتابطة  النوافذ  ت�صم جملة من 

الإجراءات  لتنظيم  الت�صل�صلية  واخلطوات  املراحل  تخ�ص 

والتدابري اخلا�صة بعملية احلج، ومن مزاياه: ربط تاأ�صرية احلج 

بكافة اخلدمات بالبقاع املقد�صة وامل�صماة حزمة اخلدمات   اأو 

)Package(  وت�صم الإ�صكان والنقل والإعا�صة.

ـ ربح الوقت يف خمتلف الإجراءات على م�صتوى البقاع 

املقد�صة با�صتعمال الإعالم الآيل على نطاق وا�صع.

املرتتبة  املالية  امل�صتحقات  ملختلف  الإلكرتوين  الدفع  ـ 

على عملية احلج.

اجلزائر  يف  نوعها  من  الأوىل  التجربة  هذه  تقّوم  و�صوف 

بعد اجتماع املجل�ص الوزاري امل�صرتك.

هذا  احلج  تكلفة  مراجعة  بخ�صو�ص  الع�صو،  �صيدي 

التكلفة                     اأن  املعلوم  من  فاإنه  القادمة،  املوا�صم  ويف  املو�صم 

ل تقبل املراجعة بالزيادة والنق�صان، مادام اأن هناك جمموعة 

من ال�صرتاطات املالية، يتعني الإذعان لها، دون اأن يكون 

مقت�صيات  متليها  التي  فالظروف  للتدخل،  هام�ص  للدولة 

العمائر  يف  العقار  �صوق  وكذلك  العاملية  العملة  �صوق 

وخدمات امل�صاعر والنقل وغريها، ل ترتك جمال من اأجل 

التنبوؤ بتخفي�ص التكلفة اأو ارتفاعها، اإّل بعد املعاينة امليدانية 

ومعرفة �صعر ال�صوق يف ذلك الزمان.

اأف�صل  وتقدمي  الراحة  ظروف  توفري  على  منا  وحر�صا 

اخلدمات والأمن حلجاجنا امليامني، فقد تكفلت الدولة لهذه 

عن  التكلفة  لتقدر  الإعا�صة،  بخدمات  مرة  ولأول  ال�صنة 

كل حاج بـ 20 األف دينار جزائري من املال العام، يف حني 

ي�صرف املبلغ الذي يدفعه احلاج املتمثل يف 312005 دج يف 

التفا�صيل الآتية:

ـ ال�صكن مبكة املكرمة يكلف احلاج 170.981.20 دج،

ـ ال�صكن باملدينة املنورة يكلف احلاج 26.304.80  دج،

ال�صعودية  العربية  اململكة  ل�صلطات  التنازل  حقوق  ـ 

لتنظيم احلج تكلف 24752.82 دج،

احلاج  تكلف  والأفر�صة  النقل  الإ�صافية يف  اخلدمات  ـ 

دج.  14204.59
يعادل  فيما  �صعبة  عملة  ي�صتلمه  الذي  احلاج  ر�صيد  ـ 

دج،   65768 اأورو   600
ـ الإعا�صة 20.000 دج كانت على عاتق الدولة.

توزيعا  موزعة  التكلفة  باأن  تالحظون  فاإنكم  وهكذا   

وحدات  من  وحدة  كل  وعلى  فقرة  كل  على  مو�صوعيا 

تنظيم احلج؛ و�صوف لن اأفاجئكم اإذا قلت باأن تكلفة احلج 

هذه ال�صنة كانت اأخف�ص تكلفة من ال�صنوات املا�صية، لول 

�مل�شيفة  �لدولة  عملة  و�رتباط  �لدولية  �ل�شوق  �شعر  �رجتاج 

بالدولر الأمريكي.

تلكم هي �أهم �لنقاط، �شيدي �لع�شو، �شيد�تي، �شادتي  

احل�صور، التي تطبع حت�صني خدمة احلجاج هذا املو�صم، اأمال 

ح�صن  لكم  �صاكرا  �صوؤالكم،  عن  الإجابة  يف  وفقنا  قد  اأننا 

نرتحم  الذين  امليامني  احلجاج  راحة  يخدم  مبا  ان�صغالكم 

الذين  اأولئك  يتقبل  اأن  وجل  عز  املوىل  ونرجو  عليهم، 

ا�صت�صهدوا يف �صعيد منى وحتت الرافعة التي هوت يف احلرم 

املكي �صمن ال�صهداء وال�صاحلني، وال�صالم عليكم.
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ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأ�صاأل ال�صيد 

ال�صيد  جواب  على  التعقيب  يريد  هل  بودراجي  م�صعود 

الوزير؟

على  الوزير  لل�صيد  �صكرا  بودراجي:  م�سعود  ال�سيد 

عنا�صر الرد التي تف�صلتم بها، كما اأ�صكركم على املجهودات 

على  ت�صرفون  الذي  ح�صا�ص  اجلد  القطاع  لتطوير  املبذولة 

ت�صيريه، واأثمن ما تقوم به دائرتكم الوزارية من جمهودات 

الراحة  وتوفري  امليامني  حلجاجنا  اخلدمات  اأح�صن  لتقدمي 

التامة لأداء منا�صك احلج يف اأف�صل الظروف.

�صيدي الوزير،

باإجراء  اأن نقوم  باأي عمل،  اأنه بعد القيام  من املفرو�ص 

وتثمينها  الإيجابيات  على  والوقوف  العمل  لهذا  تقييم 

وح�صر النقائ�ص ملعاجلتها وتفاديها يف امل�صتقبل.

�صيدي الوزير،

ت�صاخم  امل�صجلة يف كل مو�صم حج،  النقائ�ص  من بني 

اأقرتح و�صع تدابري حمكمة للحد من  عدد التائهني وهناك 

يكونون  البعثة  من  اأع�صاء  بتكليف  وذلك  الظاهرة،  هذه 

مهمتهم  تكون  للبعثة،  مميز  ولبا�ص  وطنية  باأعالم  مزودين 

اإر�صاد حجاجنا فقط.

�صيدي الوزير،

اإذا طرحنا �صوؤال على اأي عائد من البقاع املقد�صة  اإننا 

�صواء احلاج واملعتمر، اإل ويقول لك اإنه منبهر بتنظيم بع�ص 

البعثات، ل�صيما الدول الآ�صيوية، فلماذا ل ناأخذ بتجربتهم 

يف تنظيمنا ل�صعائر احلج والعمرة؟ كما اأقرتح معاقبة الوكالة 

�ل�شياحية �ملخالفة لدفرت �ل�شروط، بحرمانها من تنظيم �حلج 

والعمرة م�صتقبال وت�صليط عقوبة مالية باهظة عليها و�صكرا.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد م�صعود بودراجي؛ 

الكلمة جمددا لل�صيد الوزير لريد على التعقيب.

�صيدي  �صكرا  الرئي�ص؛  �صيدي  �صكرا  الوزير:  ال�سيد 

الع�صو.

لتقومي  امل�صرتك  الوزاري  املجل�ص  يجتمع  �صوف  فعال، 

احلج  تنظيم  على  اأدخلناها  التي  نوعها  من  الأوىل  التجربة 

والتي اأخذت يف العتبار جملة املالحظات التي اأبديتموها 

ويف  اإقامتهم  عمارات  يف  اأخالطهم  واأنا  احلجاج  ويبديها 

�صوارع تنقالتهم ويف عرفات ومنى ويف خيمهم، ف�صال عن 

فريق التفتي�ص الذي كان يرافق البعثة هذه ال�صنة.

�صوف نح�صن هذه الأمور، من خالل التقومي املو�صوعي 

الذي  امل�صرتك  الوزاري  املجل�ص  يف  يكون  �صوف  والذي 

�صيتف�صل برئا�صته دولة الوزير الأول.

اأما عن جتارب الأمم الأخرى، فقد بادرت اجلزائر كذلك 

اإىل ال�صتفادة منها، و�صوف يزور اجلزائر وفد من وزارة احلج 

الآليات  يف  وننظر  التجارب  نتبادل  و�صوف  قريبا،  املاليزية 

لكم  قلت  الذي  اجلزائر،  يف  احلج  باأداء  فيها  نرتقي  التي 

-وقد اأعطيتموين الفر�صة م�صكورين - اأنه يف خمطط عمل 

واأنه  اجلمهورية  رئي�ص  فخامة  لتوجيهات  وتطبيقا  احلكومة 

ينبغي يف كل مرة ويف كل احلالت اأن ن�صل يف �صنة 2019 

الزعانف  تلك  من  متخل�صني  م�صاكل،  دون  من  حج  اإىل 

التي كانت تعيق تنظيم احلج، متخذين اإجراءات ت�صجيعية 

اجلهد  بذلوا  الذين  الإطارات  اأو  الأفراد  اأو  الوكالت  جتاه 

وجتاه  الوكالت  جتاه  عقابية  اإجراءات  ومتخذين  املطلوب، 

الإطارات الذين ق�صروا اأواأ�صاوؤوا اإىل كرامة احلاج اجلزائري، 

�صكرا لكم.

ال�صوؤون  قطاع  مع  نبقى  �صكرا؛  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

ليطرح  طبة،  بن  حممد  لل�صيد  والكلمة  والأوقاف  الدينية 

�صوؤاله ال�صفوي، فليتف�صل م�صكورا.

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

وال�صالة وال�صالم على النبي الكرمي.

�صيدي رئي�ص اجلل�صة، 

املرافق  والوفد  احلكومة  ممثلي  الأفا�صل،  الوزراء  معايل 

لهم،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ص الأمة الأفا�صل،

اأ�صرة الإعالم،

احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

التي  الربيئة  الطاهرة  الأرواح  تلك  على  اأترحم  بداية، 

ومابعدها،  قبلها  وما  الع�صر  الليايل  يف  بارئها  اإىل  �صعدت 

واأ�صفع بالتهنئة مبنا�صبة ال�صهر املجيد، �صهر نوفمرب، وقبل اأن 

اأطرح ال�صوؤال، اأريد اأن اأ�صري اإىل اأن ال�صوؤال طرح قبل اأمة 

من الزمن ولعل بع�ص ماجاء فيه قد �صهد اإجابات ميدانية؛  
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ومع ذلك اأقول معايل الوزير: اإ�صمحوا يل اأن اأطرح ال�صوؤال 

ال�صفوي الآتي:

توحيد  على  جادة  تعمل  الدينية  ال�صوؤون  وزارة  اإن 

يبقى  حتى  الر�صمية،  املوؤ�ص�صات  يف  خا�صة  املرجعية، 

التي  الفرقة  بعيدا عن  متما�صكا  موحدا  اجلزائري  ال�صعب 

قد تكون من اأهم اأ�صبابها اختالف املرجعيات الدينية.

املذهب  اعتماد  اإىل  الأئمة  دعوة  اجلهود  هذه  بني  ومن 

ال�صالة  اإقامة  يف  ور�ص  قراءة  واعتماد  الفتوى  يف  املالكي 

والرتاويح وحتفيظ الن�صء.

والر�صميني  الأئمة  من  الكثري  مازال  لالأ�صف  لكن 

الفتوى، بل مازال فيهم  املالكي يف  يعتمدون غري املذهب 

من يدعو العوام اإىل الالمذهبية بكل اأخطارها ومات�صببه من 

فو�صى وفرقة.

قراءة  يعتمدون  النا�ص،  يوؤمون  ممن  الكثري  فيه  ومازال 

حف�ص يف �صائر ال�صلوات.

اأما يف رم�صان فالأمر اأكرب من هذا، اإذ جند الدرو�ص التي 

ت�صبق الرتاويح يقدمها اأنا�ص ل مرجعية لهم ويتداول على 

�صالة الرتاويح اأحيانا ثالثة ل يكادون يكملون حزبا واحدا 

وبقراءة حف�ص، واإهمال لقراءة ور�ص.

اأي  اإىل  ولكن  املجال،  هذا  يف  الوزارة  جهود  نعلم  اإننا 

الفرقة  اأ�صباب  من  ال�صاحة  تطهري  يف  ما�صية  هي  مدى 

وتدعيم الوحدة الوطنية؟

وما اأ�صباب املمار�صات امل�صادة الباقية على ال�صاحة؟

والتبجيل  التقدير  -فائق  الوزير  -معايل  منا  تف�صلوا 

والحرتام.

طبة؛  بن  حممد  لل�صيد  �صكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

لتقدمي  والأوقاف،  الدينية  ال�صوؤون  وزير  لل�صيد  الكلمة 

اجلواب عن ال�صوؤال، فليتف�صل م�صكورا.

اهلل  ب�صم  والأوقاف:  الدينية  ال�سوؤون  وزير  ال�سيد 

وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل. 

ال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل وبركاته وبعد؛

فاإجابة على �صوؤالكم ال�صفوي ـ �صيدي حممد بن طبة ـ 

املوؤرخ يف  الذي تف�صلتم بطرحه م�صكورين �صمن الإر�صال 

اأن  يل  يطيب  فاإنه  اجلارية،  ال�صنة  من  مار�ص  �صهر  من   26

اأتوجه من خالل هذا املنرب املوقر اإىل ح�صرة الع�صو الفا�صل 

مع  وتفاعله  بالقطاع  اهتمامه  له  �صاكرا  التحيات  بخال�ص 

ق�صايا الأمة اجلزائرية، ل�صيما فيما يتعلق باملرجعية الدينية 

موحدا  يظل  اأن  اجلزائري  ل�صعبنا  ت�صمح  التي  الوطنية 

احلفاظ  اأهمية  ـ يف  قدمتم  ـ كما  واإنه ل جدال  متما�صكا، 

الن�صجام  لتحقيق  الوطنية،  الدينية  املرجعية  هذه  على 

الجتماعي واإر�صاء دعائم الأمن الفكري يف املجتمع، ومن 

يف  املجتمع  يغرق  ـ  الوطنية  الدينية  املرجعية  اأي  ـ  دونها 

فو�صى دينية، اأجلى مظاهرها فو�صى الفتاوى التي قد ت�صل 

اإىل احلد الذي يهدد ا�صتقرار البلد وا�صتمراره.

احليوي،  الأمر  بهذا  اهتمامه  الع�صو  ل�صيادة  نقّدر  واإذ 

اإطار  يف  والأوقاف،  الدينية  ال�صوؤون  وزارة  باأن  نطمئنه  فاإننا 

ما من  عاتقها كل  اأخذت على  قد  خمطط عمل احلكومة، 

�صاأنه احلفاظ على هذه املرجعية وتعزيز ح�صورها يف امل�صهد 

بتقدمي   2019 �صنة  فجر  يف  جهدها  ينتهي  �صوف  الديني، 

ير�صي  الذي  اجلزائر  يف  الديني  للعمل  التوجيهي  القانون 

الوقت  ويف  والوطنية،  الدينية  املرجعية  حماية  وي�صمن 

ل  بحيث  وتنظيمها،  الفتوى  ب�صبط  نقوم  فاإننا  الراهن 

يفرت�ص من خارج الن�صق الذي ارت�صيناه على امتداد قرون 

الإطار  داخل  اإل  يفتى  ول  مرجعيتنا،  و�صّكل  الزمن،  من 

يف  �صواء  الولئية،  العلمية  املجال�ص  يف  املتمثل  القانوين 

امل�صاجد اأو يف و�صائل الإعالم اأو من خالل مكاتب الفتوى 

هذه  من  ما�صّذ  واأّما  الولئية،  مديرياتنا  عرب  اأو  املركزية 

احلالت، فهي حالت معزولة ونتابعها من خالل م�صاحلنا 

بهذا  تهتم  اأخرى  م�صالح  مع  بالتن�صيق  ونتابعها  املخت�صة 

ال�صاأن احل�صا�ص لالأمن الوطني.

ثانيا، توحيد اخلطاب امل�صجدي وتر�صيده، بحيث يبقى 

عامل وحدة وتوحيد ودعامة تعزيز لهذه املرجعية، مع و�صع 

التفتي�ص  جهاز  لتقوية   واأ�صا�صا  والتاأطري  التحكم  اآليات 

الدينية  ال�صوؤون  وزارة  يف  قوته  تزداد  الذي  البيداغوجي 

والأوقاف �صنة بعد �صنة بفعل التكوين وبفعل التوظيف.

الوحدة  مظاهر  من  مظهر  هي  اجلماعية  ال�صعائر  اإن 

الأئمة يف  تكوين  فاإن منظومة  وعليه،  بلد؛  اأي  املذهبية يف 

معاهدنا التي و�صلت اإىل العدد 14 تاأخذ هذا الأمر بجد من 

خالل ال�صهر على تخريج اأئمة اأوفياء للممار�صة ال�صعائرية، 

يف اإطار املرجعية الدينية الوطنية، وهذه املعاهد التي تعززت 

اجلزائر  تاريخ  مرة يف  ولأول  فتحت  التي  الوطنية  باملدر�صة 
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لوزارة  امل�صرتكة  الو�صاية  حتت   )LMD )اإمامة  تخ�ص�ص 

والبحث  العايل  التعليم  ووزارة  والأوقاف  الدينية  ال�صوؤون 

الكرمي  القراآن  قيم  غر�ص  على  العمل  وكذلك  العلمي، 

امل�صاجد  على  وتوزيعه  ال�صريف  امل�صحف  وطبع  وحتفيظه 

وفق الرواية املعتمدة »رواية ور�ص عن نافع« وتوجيه الأئمة 

التي  الركائز  بالقراءة وفقها، من حيث هي من  بيداغوجيا 

تعزز الهوية الوطنية لبلدنا، ويبقى العمل متوا�صال و�صوف 

يك�صف امليدان عن جدية وزارة ال�صوؤون الدينية والأوقاف 

�صمن جهودها يف احلكومة ويف اإطار اجلهد الوطني حلماية 

اجلمهوري  الطابع  عن  الدفاع  وهو  الوطنية  الثوابت  وترقية 

بالتن�صيق  لها،  احل�صاري  املوروث  عن  والدفاع  للجزائر 

والت�صاور مع كل الفاعلني الجتماعيني؛ واإذ اأكرر �صكري 

لكم، �صيدي الع�صو، على ح�صن اهتمامكم، فاإنني اأدعو اهلل 

عليكم  وال�صالم  ال�صداد  التوفيق وح�صن  عز وجل ح�صن 

ورحمة اهلل وبركاته.

اأ�صاأل  الوزير؛  لل�صيد  �صكرا  اجلل�سة:   رئي�ص  ال�سيد 

ال�صيد  جواب  على  التعقيب  يريد  هل  طبة  حممد  ال�صيد 

الوزير؟

ال�سيد حممد بن طبة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، لي�ص 

لدي تعقيب اإل كلمة ب�صيطة جدا، ت�صاءل بع�ص امل�صارقة 

عن �صبب وحدة املغرب العربي، ثم بعد بحث طويل قال: 

اإن خمت�صر »خليل« على مافيه من اآراء �صعيفة، ا�صتطاع اأن 

يوحد املغرب العربي وال�صالم عليكم.

قطاع  مع  دائما  نوا�صل  �صكرا؛  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

�صعيد،  جمال  لل�صيد  والكلمة  والأوقاف  الدينية  ال�صوؤون 

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

ب�صم اهلل وال�صالة وال�صالم على  ال�سيد جمال �سعيد: 

ر�صول اهلل.

�صيدي رئي�ص اجلل�صة املحرتم، 

معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ثم  ور�صوله  اهلل  �صبيل  بيته مهاجرا يف  »ومن يخرج من 

يدركه املوت فقد وقع اأجره على اهلل وكان اهلل غفورا رحيما«.

اأعزي عائالت �صهداء منى، كما اأبارك لهم  بال�صهادة.

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

مار�ص   08 املوؤرخ يف   ،02 ـ   99 رقم  الع�صوي  القانون  من 

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

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

التايل ن�صه:

البقاع املقد�صة )احلج( مطمع فئة كبرية  اأ�صبحت زيارة 

للمرة  القرعة  يف  احلجاج  فوز  ظاهرة  واأمام  اجلزائريني  من 

الثانية والثالثة وحرمان من مل يحج يف حياته، نطلب فر�ص 

ن�صبة مرتفعة ملن �صبق له اأن ذهب اإىل احلج تقدر بـ  %40 

املجاملة  تاأ�صرية  طالبي  مينع  ل  وهذا  احلج  تكاليف  من 

و�صكرا.

�صعيد؛  جمال  لل�صيد  �صكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

والكلمة لل�صيد وزير ال�صوؤون الدينية والأوقاف، لتقدمي الرد 

على ال�صوؤال، فليتف�صل م�صكورا.

اهلل  ب�صم  والأوقاف:  الدينية  ال�سوؤون  وزير  ال�سيد 

وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل اأما بعد؛

ال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

لعلي  �صوؤال  بطرح  املحرتم،  الع�صو  �صيدي  تف�صلتم،  قد 

اأقروؤه من م�صدره، تقرتحون من خالله فر�ص زيادة تكلفة احلج 

بن�صبة 40% لكل من يرغب يف احلج للمرة الثانية اأو الثالثة، 

حتى تتاح الفر�صة اأمام جمهور املواطنني املنتظرين لأداء ركن 

احلج.

وردا على هذا ال�صتف�صار والقرتاح يف اآن واحد، اأ�صجل 

معكم �صيادة الع�صو اأن عدد املقبلني على قرعة احلج كل �صنة 

هو فعال يف ازدياد ملحوظ، وهي يف تقديرنا ظاهرة اإيجابية تنم 

فرائ�صه،  اأداء  بدينه وحر�صه على  ال�صعب  عن مت�صك هذا 

املرجو،  من  اأقل  القرعة  هذه  يف  يفوزون  من  ن�صبة  اأن  غري 

باملقارنة مع عدد امل�صجلني وذلك لأن العدد املخ�ص�ص لكل 

بلد اأو لبلدنا على الأقل والتي حتدده ال�صلطات امل�صرفة على 

وقد  ن�صمة،  األفي  لكل  واحد  حاج  بن�صبة  هو  احلج  تنظيم 
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بالنظر   %20 بن�صبة  الأخرية  الثالث  ال�صنوات  يف  تقل�ص 

اجلزائر  ن�صيب  فاأ�صبح  ال�صريفني،  تو�صعة احلرمني  لأ�صغال 

نعود  ولعلنا  جزائري،  36.000 حاج  بدل  28.800 حاج، 
حاج   36.000 عدد  اإىل  املقبل  املو�صم  اأي  ال�صنة،  هذه 

جزائري اأو اأزيد بالنظر اإىل ازدياد عدد ال�صكان.

وق�صد اإعطاء احلظ الأوفر ملن مل ي�صبق لهم احلج، وهو 

مو�صوع ان�صغالكم، فقد اأ�صدرت ال�صلطات اجلزائرية تعليمة 

متنع كل من فاز يف قرعة احلج من ت�صجيل نف�صه مرة اأخرى 

5 �صنوات، وهو نظام تعمل به عديد الدول  اإل بعد مرور  

الإ�صالمية.

واأما بخ�صو�ص فر�ص زيادة يف املبلغ املايل ملن يرغب يف 

فاإننا  نتقا�صمه معكم،  واإن كنا ل  اقرتاح،  فهو  احلج جمددا 

اإعادة النظر يف تنظيم القرعة  ناأخذ منه املغزى وهو واجب 

من  للحج  يرت�صحون  الذين  ن�صبة  يف  النظر  اإعادة  وواجب 

حيث ال�صن ولعله من حيث اجلن�ص.

ثورة  هناك  اأن  اأعدكم  لكن  الأحداث،  اأ�صتبق  ل  اأنا 

امل�صار  فبعد  �صنة،  بع�ص  �صنة  احلج  تنظيم  يف  �صندخلها 

حت�صينات  ندخل  �صوف  الإعا�صة،  نظام  وبعد  الإلكرتوين 

وبتنظيم  باخلارج  املقيمة  الوطنية  باجلالية  تتكفل  اأخرى 

الذين  لأولئك  الفر�ص  واإعطاء  بالقرعة  وبالتبكري  القرعة 

�صجلوا مرة بعد مرة ومل يفوزوا بقرعة احلج.

التي       والأوقاف  الدينية  ال�صوؤون  وزارة  اآفاق  هي  تلك 

ل اأ�صتبق ذكرها واأتركها للمقرتحات التي �صوف ت�صدر من 

لتقومي  قريبا  ينعقد  �صوف  الذي  امل�صرتك  الوزاري  املجل�ص 

والإيجابيات  والعقبات  املالحظات  ولأخذ  اجلاري  املو�صم 

لتفعليها وللو�صول اإليها يف اآفاق �صنة 2019، كما هو التزام 

الأمة،  نواب  واأمام  اجلمهورية  رئي�ص  فخامة  اأمام  احلكومة 

حلج دون م�صاكل يف هذا الأفق بالذات.

�صكرا لكم وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأ�صاأل ال�صيد 

جمال �صعيد هل يريد التعقيب على جواب ال�صيد الوزير؟

ال�سيد جمال �سعيد: �صكرا ملعايل الوزير؛ من احلديث 

النبوي ال�صريف »واأحب عباد اهلل  اإىل اهلل اأنفعهم اإىل عياله«.

من خالل تدخلي اأردت اإر�صال ر�صالة واأنا اأعرف جيدا 

معايل  ال�صيد  ـ  نقرتح  حيث  )كرمي(  قو�صني  بني  اجلزائري 

الوزير ـ تفعيل امل�صاجد ومل ل اجلمعيات لتوعية وحت�صي�ص 

النا�ص لتحفيزهم، فالتقرب من اهلل ل يعني اأن اأوؤدي فري�صة 

واحدة  حجة  فاحلج  متتالية،  حجات  اأو  �صنة  كل  احلج 

اأهل  من  ل�صت  واأنا  اهلل،  من  بك 
ّ
تقر وال�صدقات  والزكاة 

الخت�صا�ص.

تقهقر الدينار ل نح�ص به اإل يف موا�صم احلج، هل ي�صمح 

لل�صمري اجلزائري اأن ت�صرف 100.000 �صنتيم بـ 18 ريال 

على  ح�صوله  ينبغي  فال  احلج  له  �صبق  ومن  �صعودي؟ 

ال�صرف، ما يقارب 600 اأورو، كون هذه الفئة حت�صلت على 

جوازات مدبرة و�صكرا.

�صعيد؛  جمال  لل�صيد  �صكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

والكلمة جمددا لل�صيد الوزير.

ال�سيد الوزير: �صكرا ل�صيدي الرئي�ص ول�صيدي الع�صو؛ 

واأنا اأ�صتوعب من تدخلكم، هذا الواجب الذي اأخذناه على 

عاتقنا وهو تر�صيد احلج وتر�صيد املجتمع من خالل امل�صاجد 

ومن خالل و�صائل الإعالم املتاحة.

باأنه          �صدقوا  ولكن  تتغري،  اأن  ينبغي  الأمور  من  كثري 

ل يخرج يف احلج من اجلزائريني اإل ماهو يف حدود 28.800 

كان  �صواء  احلج،  لهم  املتاح  جزائري   36.000 اأو  املعقودة 

هوؤلء قد ا�صتفادوا من القرعة اأو ح�صلوا على جوازات عن 

طريق املجاملة، ففي كل احلالت، فاإن اجلزائر حتملت على 

عاتقها م�صوؤولية التكفل بال�صهم الذي اأعطي لها ولن تفكر 

يف اأن تقل�صه باأي وجه من الوجوه، فهي �صعرية من ال�صعائر 

حتى  بخري  مازالت  واجلزائر  اجلزائري  للمواطن  حق  وهو 

تتكفل ـ اإن �صاء اهلل تعاىل ـ بكل اأبنائها يف احلج ويف العمرة 

ويف كل �صوؤون حياتهم الدينية والجتماعية.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: اأود اأن اأذّكر هنا مبالحظة جاءت 

على ل�صان ع�صو احلكومة بخ�صو�ص تواريخ الأ�صئلة ال�صفوية 

التي تقدم بها اأع�صاء جمل�ص الأمة، كونها تعود اإىل الف�صل 

هذه  اأحال  قد  املجل�ص  مكتب  اإن  فاأقول  اجلاري،  الأول 

احلكومة  اأع�صاء  اأجندة  ولكن  حينها،  ال�صفوية يف  الأ�صئلة 

يوم  اأي  ـ  ال�صفوية  الأ�صئلة  انعقاد  يوم  م�صادفة  وكذلك 

اأدى  الذي  هو  والدينية  الوطنية  الأعياد  لبع�ص  ـ  اخلمي�ص 

اإىل هذا التاأخر لطرح هذه الأ�صئلة ال�صفوية يف وقتها و�صكرا.
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ننتقل الآن اإىل قطاع التكوين والتعليم املهنيني، والكلمة 

ال�صفوي  �صوؤاله  بطرح  فليتف�صل  قيقان،  جمال  لل�صيد 

م�صكورا.

ال�سيد جمال قيقان: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 

وال�صالم على نبيه الكرمي. 

�صيدي رئي�ص اجلل�صة املحرتم،

ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�ص،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم  ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صوؤايل ال�صفوي موجه اإىل ال�صيد وزير التكوين والتعليم 

املهنيني.

فعال يف  ب�صكل  ي�صاهم  املهني  التكوين  اأن  املعلوم  من 

والتجارب  القت�صادي،  التقدم  وتفعيل  الب�صرية  التنمية 

احلياة  فيها  ازدهرت  لبلدان  عدة  اأمثلة  لنا  تقدم  الب�صرية 

الجتماعية والقت�صادية ل�صعوبها، بف�صل هذا العامل الهام 

واحليوي.

من هذا املنظور، ي�صرفني -معايل الوزير - اأن اأطرح على 

معاليكم �صوؤايل ال�صفوي التايل:

ماهي املكانة التي يحتلها هذا القطاع يف بالدنا؟

هل ترى احلكومة اأن لهذا القطاع دورا هاما يف املنظومة 

الرتبوية ويف تكوين املوارد الب�صرية؟

اإيجاد  ويف  الب�صرية  املوارد  يف  القطاع  م�صاهمة  ماهي 

املت�صارع يف  النخفا�ص  ملجابهة  اجلزائري  لالقت�صاد  حلول 

اأ�صعار النفط؟

التقدير  عبارات  فائق  بقبول  الوزير،  معايل  تف�صلوا، 

والحرتام و�صكرا.

قيقان؛  جمال  لل�صيد  �صكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

والكلمة لل�صيد وزير التكوين والتعليم املهنيني، لتقدمي الرد 

على ال�صوؤال، فليتف�صل م�صكورا.

اهلل  ب�صم  املهنيني:  والتعليم  التكوين  وزير  ال�سيد 

وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل. 

ال�صيد الرئي�ص،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ص الأمة،

زمالئي الوزراء،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل.

ع�صو  قيقان،  جمال  ال�صيد  اإىل  اجلزيل  بال�صكر  اأتوجه 

وعلى  املهني  التكوين  بقطاع  اهتمامه  على  الأمة،  جمل�ص 

تف�صله بطرح هذه الأ�صئلة واإتاحة ال�صانحة يف نف�ص الوقت 

لأتطرق اإىل اأهمية ودور قطاع التكوين والتعليم املهنيني يف 

بالدنا كما جاء يف �صوؤالكم.

ا�صرتاتيجيا  قطاعا  املهنيني  والتعليم  التكوين  قطاع  يعد 

ال�صباب  وتكوين  تعليم  جهاز  حماور  اأحد  كونه  وحيويا، 

امل�صاهم يف ترقية امل�صتوى العلمي والثقايف للمواطن واأي�صا 

القت�صادية  للتنمية  الالزمة  الب�صرية  املوارد  تكوين  يف 

والجتماعية للبالد.

وهكذا يعترب هذا القطاع حلقة مف�صلية بني عامل الرتبية 

والتكوين واملجال الجتماعي والقت�صادي، ما مينحه دورا 

روح  وت�صجيع  الت�صغيل  قابلية  حت�صني  يف  واأ�صا�صيا  حموريا 

املقاولتية لدى ال�صباب، من خالل اإن�صاء موؤ�ص�صات خا�صة 

وكذلك يف تناف�صية املوؤ�ص�صات القت�صادية يف اآن واحد.

منها،  البع�ص  ذكرنا  التي  املعهودة  املهام  اإىل  وبالإ�صافة 

تقل  ل  مهمة  املهنيني  والتعليم  التكوين  لقطاع  اأوكلت 

جتديد  اإىل  يهدف  الذي  املتوا�صل،  التكوين  وهي  اأهمية 

العلمية  التطورات  مع  وتكييفهم  العمال  ومهارات  معارف 

الوقت  نف�ص  ولتمكينهم يف  مهنهم  ت�صهدها  التي  والتقنية 

من اللتحاق مبهن اأخرى من خالل التكوين التحويلي.

الب�صري  املورد  باأن  القناعة  تقا�صموننا  اأنكم  اأي�صا  اأكيد 

ي�صكل عن�صرا هاما يف اإجناح اأي �صيا�صة اقت�صادية واجتماعية 

املوؤهلة  الب�صرية  املوارد  تكوين  فاإن  ال�صبب  ولهذا  كانت، 

لطاملا كان يف �صلب اهتمام وان�صغالت ال�صلطات العمومية 

التاأهيل  مب�صتوى  والرتقاء  التكوين  �صكل  ولقد  باجلزائر، 

اأولوية خا�صة يف برنامج رئي�ص اجلمهورية ويف خمطط عمل 

�لتنمية  يف  �أ�شا�شيان  عن�شر�ن  كونهما  �حلكومة،  ون�شاط 

ال�صرتاتيجية  املهام  هذه  كل  والجتماعية،  القت�صادية 

بالن�صبة لبالدنا انعك�صت على الإمكانيات الهائلة امل�صخرة 

التي منحت لقطاع التكوين والتعليم املهني على اإثر مبا�صرة 

البنية الأ�صا�صية والرفع  عملية الإ�صالح، وذلك بغية دعم 

انتقل  بحيث  وبراجمه،  �صبكته  وتو�صيع  التكوين  طاقة  من 

عدد موؤ�ص�صات التكوين من 500 موؤ�ص�صة �صنة 1999 اإىل 
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اأكرث من 1400 موؤ�ص�صة يف هذا الدخول التكويني، وتزايد عدد 

يقارب  ما  اإىل   1999 �صنة  مرتب�ص   270.000 من  املرتب�صني 

من  الإيواء  قدرات  ارتفعت  كما  اإلخ،  مرتب�ص...   700.000
.62.000 اإىل   1999 �صنة  �صرير   29.000

هذا وقد انتقل عدد الأ�صاتذة املكونني من 9.000 اأ�صتاذ 

�صنة 1999 لي�صل اإىل اأكرث من 24.000 �صنة 2015.

اإن مكانة جهاز التكوين والتعليم املهنيني تكر�صه املبادئ 

والتكوين  التعليم  دميقراطية  حتقيق  اإىل  الرامية  الد�صتورية 

والتكفل بالحتياجات الجتماعية ملختلف �صرائح املجتمع 

ورقيهم.

على  تقت�صر  مل  العمومية  اخلدمة  حت�صني  فاإن  وبالفعل 

تنويع  كذلك  �صملت  بل  الو�صائل،  وتوفري  الهياكل  اإجناز 

كل  على  منفتحا  اأ�صبح  حيث  واأمناطه،  التكوين  م�صارات 

كل  يف  متييز،  دون  والذكور  لالإناث  ومتاحا  املجتمع  فئات 

الجتماعي  التنا�صق  يف  ي�صاهم  اأ�صبح  كما  التخ�ص�صات، 

الفئات  خمتلف  لفائدة  و�صعت  ترتيبات  خالل  من 

الجتماعية.

وتهدف هذه الرتتيبات اإىل تقريب التكوين من ال�صاكنة 

يف املناطق الريفية والنائية، ل�صيما الفتاة واملراأة الريفية، كما 

مت ا�صتحداث برامج لفائدة املراأة املاكثة بالبيت ومت كذلك 

ذات  ال�صبانية  لل�صرائح  املهني  التكوين  موؤ�ص�صات  فتح 

اخلا�صة  الحتياجات  ولذوي  املحدود  التعليمي  امل�صتوى 

كاملعاقني والنزلء يف الو�صط العقابي.

اأما بالن�صبة للتنمية القت�صادية الوطنية فيحظى التكوين 

احلايل،  العاملي  القت�صادي  ال�صياق  يف  خا�صة  باأهمية 

الب�صرية قد  املوارد  التكوين وتاأهيل  اأداء  اأن حت�صي�ص  ذلك 

وتر�صيد  واحلوكمة  الت�صيري  اإىل جانب حت�صني  اليوم  اأ�صبح 

ا�صتعمال الو�صائل ومنح اعتبار اأكرب للبحث العلمي وتطوير 

التكنولوجيات، من بني الإجراءات الأكرث جناعة لتقلي�ص 

العامل  يعي�صها  التي  وال�صعوبات  للتغريات  ال�صلبية  الآثار 

جراء تراجع مداخيل البرتول.

موؤ�ص�صات  وجود  اأهمها  عديدة  اإ�صكاليات  اأمام  فنحن 

اقت�صادية  يف حاجة اإىل يد عاملة موؤهلة من جهة، و�صرورة 

اأخرى،  جهة  من  ال�صريعة  التكنولوجية  التحولت  مواكبة 

واعتماد  التكوين  طرق  وحتيني  حتديث  منا  يتطلب  مما 

بغية  الب�صرية،  املوارد  وتنمية  تكوين  يف  املقاربات  اأف�صل  

حت�صني القدرة التناف�صية للموؤ�ص�صات القت�صادية والرتقاء 

باملنتوج الوطني، يف اإطار روؤية ا�صرتاتيجية ترتكز اأ�صا�صا على 

القت�صادي  التكوينية على حميطها  ملوؤ�ص�صاتنا  اأكرب  انفتاح 

على  وتوطيدها  ال�صراكة  تو�صيع  من خالل  والجتماعي،  

امل�صتويني الوطني واملحلي.

فاعتماد م�صعى ال�صراكة والتعاون هذا، هدفه اأي�صا �صمان 

قابلية الت�صغيل لدى فئات ال�صباب املكون وت�صهيل ولوجهم 

اأو توجههم  اإىل عامل ال�صغل بعد انتهاء م�صارهم التكويني، 

اأجهزة  من  ال�صتفادة  طريق  عن  اخلا�صة  موؤ�ص�صاتهم  خللق 

الت�صغيل املعروفة )ANSEJ( ،)CNAC( ،)ANJEM(...اإلخ.

ولتنفيذ هذه ال�صيا�صة، و�صع القطاع ا�صرتاتيجية تندرج 

برنامج  من  امل�صتمد  للحكومة،  اخلما�صي  الربنامج  اإطار  يف 

ال�صيد رئي�ص اجلمهورية، يف حموره املتعلق بالتنمية الب�صرية، 

ويت�صمن هذا الربنامج الأهداف التالية بعجالة:

ـ حتديد الحتياجات من التكوين.

ـ تدعيم ال�صراكة مع الفاعلني القت�صاديني والجتماعيني.

ـ تطوير التكوين عن طريق التمهني وتدعيم الرتب�صات 

يف الو�صط املهني.

ـ دفع ال�صركاء للم�صاهمة اأكرث يف بناء التكوين واإعداد 

الربامج واملحتويات.

ـ تفعيل نظام متويل التكوين املتوا�صل وترقيته.

 ويتم جتديد هذه الأهداف من خالل ف�صاءات واآليات، 

مت  حيث  الإطار،  والتفاقيات  ال�صراكة  جمل�ص  يف  تتمثل 

اإم�صاء ـ بتاريخ 15 �صبتمرب 2014 ـ اتفاقيات اإطار مع 22 

وزارة وهيئة واحتادات مهنية ومنظمات اأرباب العمل. 

والتعليم  التكوين  موؤ�ص�صات  تعمل  هذا،  جانب  اإىل 

املهنيني على التكفل باحلاجيات املحلية يف جمال التكوين 

ح�صب  تكوين  اتفاقيات  وتنفيذ  باإبرام  وذلك  املتوا�صل، 

القت�صادية،  واملوؤ�ص�صات  املعنية  القطاعات  ملرافقة  الطلب 

قدراتها  وتنمية  عمالها  تاأهيل  م�صتوى  من  للرفع  وذلك 

 9.000 من  اأكرث  اإم�صاء  مت  ال�صدد،  هذا  ويف  الإنتاجية؛ 

امل�صتوى  على  الأخرية  الثالث  ال�صنوات  خالل  اتفاقية 

املحلي، وتكوين حوايل 35 عامال �صنويا، ومن جهة اأخرى، 

كالرت�صي�ص،  معهودة  تخ�ص�صات  التكوين  قطاع  يوفر 

الوقت  نف�ص  يف  ويعر�ص  الإلكرتونيك...اإلخ،  امليكانيك، 

الأولوية  عن  تعرب  احتياجات  لتلبية  ت�صتجيب  تخ�ص�صات 

يف الوقت الراهن، مثل البناء والأ�صغال العمومية، الزراعة 

 17.000 اأكرث   ج 
ّ
والأغذية الزراعية، بحيث  ـ مثال ـ تخر



36

الدورة اخلريفية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 2

اخلمي�ص 15 حمرم 1437                                   املوافق  29 اأكتوبر 2015

2015( يف  ـ   2014( التكوينية  ال�صنة  ب�صهادة يف  مرتب�ص 

يف  اأخرى  وتخ�ص�صات  العمومية  والأ�صغال  البناء  ميدان 

اإطار ال�صناعة، الفندقة، ال�صياحة... اإلخ.

املهني،  التطور  مواكبة  على  كذلك  القطاع  يعمل  كما 

ت�صيري  املياه،  تطهري  مثل  جديدة  تخ�ص�صات  باإدراجه 

النفايات، الطاقات املتجددة، الت�صويق ومهن البيع، الآليات 

وال�صبط، التقنيات الرقمية، واإعادة تاأهيل البنايات القدمية 

والآثار التاريخية وغريها من املهن.

تكوين  جعل  اإىل  احلكومة  تتطلع  اآخر،  جانب  اإىل 

انخفا�ص  ملواجهة  البدائل  اإحدى  املوؤهلة  الب�صرية  املوارد 

اأدائنا على كل  اإجراءات حت�صني  البرتول، ما تعك�صه  �صعر 

امل�صتويات يف الآونة الأخرية، واأذكر على وجه اخل�صو�ص: 

وذلك  امليادين،  من  عدد  يف  للتكوين  امتياز  مراكز  اإن�صاء 

و�خلا�س،  �لعام  �لوطني  �لقت�شادي  للقطاع  فعال  بانخر�ط 

وبا�صتغالل فر�ص التعاون الدويل مع املوؤ�ص�صات الرائدة يف 

جمالت التخ�ص�ص املختلفة لتكوين يد عاملة ذات كفاءة 

عالية اجلودة.

مرجعية  مراكز  مبثابة  المتياز  مراكز  املراكز،  هذه  تعترب 

الوطن  عرب  الأخرى  للموؤ�ص�صات  بالن�صبة  القاطرة  متثل 

والتي تكّون يف نف�ص املجال، ولذا نحن ب�صدد اإن�صاء مراكز 

امتياز يف املجالت التي مت اإقرارها ذات الأولوية من طرف 

اإعادة  توجيه ال�صيا�صة القت�صادية  اإطار  احلكومة، وهذا يف 

بالذكر  واأخ�ص  البرتول،  اأ�صعار  انخفا�ص  اإثر  على  للبالد، 

جمالت ال�صناعة والفالحة وال�صياحة اأ�صا�صا.

تدريجية،  وب�صفة   تطوير،  �صيتم  املثال  �صبيل  وعلى 

بع�ص  من  بدءا  امتياز  مراكز  الفالحة   قطاع  مع  بالتن�صيق 

الوليات، كما اأننا ب�صدد اإن�صاء مراكز امتياز يف جمال البناء 

والأ�صغال العمومية مع كل من كو�صيدار، كنوف، �صنيوري 

واآخرين.

ويف جمال الكهرباء والطاقة مع موؤ�ص�صة �صنايدر لكهرباء 

اجلزائر، اإىل جانب اإن�صاء مراكز امتياز اأخرى.

�أ�شكركم  �إليها،  �لتطرق  وددت  �لتي  �لنقاط  هي  تلكم 

اأع�صاء  وال�صادة  ال�صيدات  الرئي�ص،  -�صيدي  اأخرى  مرة 

لل�صيد جمال  اأخرى  مرة  الأمة -وال�صكر مو�صول  جمل�ص 

قيقان، �صكرا.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأ�صاأل ال�صيد 

جمال قيقان هل يريد التعقيب على جواب ال�صيد الوزير؟

ال�سيد جمال قيقان: �صكرا �صيدي رئي�ص اجلل�صة وال�صكر 

التو�صيحات  هذه  على  الوزير  معايل  لل�صيد  اأي�صا  مو�صول 

التي قدمها لنا ب�صورة مف�صلة عن اآفاق التكوين املهني يف 

بالدنا.

يخ�ص  فيما  فقط،  املالحظات  بع�ص  عندي  اإ�صمح يل، 

عامل التكوين املهني يف بالدنا اأي يف اجلزائر.

معايل الوزير، 

كما يعلم اجلميع اأنه هناك �صيء يحز دائما يف اأذهان الطلبة 

وحتى اأوليائهم، حتى بع�ص فئات املجتمع، اأن كل طالب 

يتوجه اإىل التكوين ومراكز التكوين والتعليم املهنيني، فهو 

عبارة عن طالب فا�صل؛ نو�صح اأن هذا لي�ص ب�صحيح، لأن 

ولوج عامل ال�صغل واليد العاملة املوؤهلة اأ�صبحت اأكرث من 

�صرورة يف اجلزائر، خا�صة ونحن نعاين من النهيار املت�صارع 

للنفط يف بالدنا ويف بقية العامل.

لذا، لبد من التن�صيق بني وزارتي الرتبية الوطنية ووزارة 

ل�صرح  درا�صية  اأيام  وتخ�صي�ص  املهنيني،  والتعليم  التكوين 

نق�صي  اجلزائر، حتى  التكوين يف  مراكز  ودور  اأهمية  مدى 

العاملة  اليد  تعاين منه بالدنا يف  الذي  النق�ص احلاد  على 

القت�صاد  تنويع  اأ�صبح  فقد  املجالت،  جميع  يف  املوؤهلة 

الوطني اأكرث من �صرورة، خا�صة يف عامل الفالحة وال�صياحة 

وحتى ال�صناعة.

اإذن من الآن التفكري، لأن مراكز التكوين موجودة، يف 

كل دائرة مركز اأو اثنان تقريبا.

اأي�صا موجودة، يبقى فقط توجيه  البيداغوجية  الو�صائل 

التي  املوؤهلة  العاملة  اليد  على  نتح�صل  حتى  الطلبة 

توفري  ميكننا  ول  للبرتول،  البديلة  الرثوة  توفري  با�صتطاعتها 

الفالحة  خا�صة  اأخرى،  ن�صاطات  بولوج  اإل  الرثوة  هاته 

وال�صياحة وال�صناعة؛ �صكرا مرة ثانية لكم معايل الوزير.

قيقان؛  جمال  لل�صيد  �صكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

الكلمة جمددا لل�صيد الوزير للرد على التعقيب.

ال�سيد الوزير: اأ�صكر ال�صيد قيقان على هذه املالحظة؛ 

املجتمع اجلزائري ويف  باأن يف  الراأي  اأ�صاطره  وبكل و�صوح 

ويعترب  مهني  وطابع  تقني  طابع  ذا  التكوين  يعترب  بالدنا 
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م�صارا للفا�صلني.

احلقيقة غري ذلك، واحلقيقة بداأت تتغري، حتى جمتمعنا 

بداأ يغري هذه الذهنية والتي هي غري �صحيحة.

البكالوريا  حاملي  حتى  نرى  لأننا  يتغري،  بداأ  املجتمع 

يف  وما�صرت،   بلي�صان�ص  اجلامعة  من  تخرجوا  الطلبة  وحتى 

بع�ص الأحيان يرجعون اإىل التكوين املهني، حتى ياأخذوا 

يف  املفتوحة  التخ�ص�صات  اإحدى  يف  �صامي  تقني  �صهادة 

قطاع التكوين والتعليم املهني.

هذه الذهنية بداأت تتغري واحلمد هلل، الآن اجلزائر لي�صت 

متقدمة،  بلدان  يف  حتى  نرى  ونحن  العامل،  عن  منف�صلة 

وامل�صار  التقني  امل�صار  امل�صارات:  اختيار  يف  التخ�ص�صات 

املهني هو الذي يبحث عنه اأكرث التالميذ والطلبة.

اأنا اأ�صاطرك الراأي باأن م�صار التكوين املهني لي�ص م�صار 

ف�صل، واإمنا م�صار جناح، وهو امل�صار الذي مينح حلامل �صهادة 

التكوين املهني اأكرث فر�ص لالندماج يف عامل ال�صغل.

الدرا�صات التي قمنا بها اإىل حد الآن، تبني باأن خريجي 

�صهولة  اأكرث  ال�صغل  عامل  يف  اندماجهم  املهني  التكوين 

من حاملي ال�صهادات اجلامعية، ولكن نحن على م�صتوى 

وحت�صي�ص  الإعالم  جتاه  خا�صة  متوا�صل،  عملنا  احلكومة 

التح�صي�صية  اأن هذه احلمالت  واأوليائهم، ونتمنى  ال�صباب 

ي�صارك فيها كل من املجتمع املدين، املجتمع ال�صيا�صي من 

منتخبني... اإلخ، لأن التنمية الوطنية حتتاج اإىل مهن، حتتاج 

اإىل تاأهيل وكل هذه الأمور، زيادة على ت�صهيل الت�صغيل، 

وكل هذه الحتياجات من املوارد الب�صرية املوؤهلة، فاإن قطاع 

التكوين والتعليم املهنيني م�صتعد لتوفريها للتنمية الوطنية 

و�صكرا.

قطاع  اإىل  ننتقل  والآن  �صكرا؛   اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

لل�صيد  والكلمة  امل�صت�صفيات،  واإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة 

عبد القادر قا�صي، فليتف�صل بطرح �صوؤاله ال�صفوي م�صكورا.

ال�سيد عبد القادر قا�سي: �صكرا �صيدي رئي�ص اجلل�صة؛ 

على  وال�صالم  وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  بعد 

اأ�صرف املر�صلني، �صيدنا حممد وعلى اآله و�صحبه ومن واله 

اإىل يوم الدين، اأما بعد؛

�صيدي الرئي�ص املحرتم،

معايل الوزراء الأكارم،

اأيتها الزميالت، اأيها الزمالء الأفا�صل،

ال�صالم عليكم، اأزول فالون، �صباح اخلري عليكم.

�صوؤايل موجه اإىل معايل وزير ال�صحة وال�صكان واإ�صالح 

امل�صت�صفيات:

لطرح  مبا�صرة  اأتقدم  الد�صتورية،  املواد  اإىل  الولوج  دون 

ال�صوؤال.

معايل الوزير،

كل اجلزائريني ل ينكر املجهودات املبذولة من طرفكم 

منذ توليكم احلقيبة الوزارية لل�صحة، عرب اإن�صاء عدة م�صاريع 

التكفل  يف  واأهميتها  والدويل  والقاري  الوطني  وزنها  لها 

اجليد باملر�صى .

فاإنها  واحلكومة،  تبذلونها  التي  اجلهود  هذه  كل  رغم 

يف  تعاين  املر�صى  من  فئة  هناك  لأن  كافية،  غري  تبقى 

�صمت رهيب، نظرا لل�صر الذي يطالها من مر�ص يفتك 

املتعدد   الع�صبي  الت�صلب  واملتمثل يف  الإن�صان،  باأع�صاء 

)SCLEROSE EN PLAQUE(، الذي يتلف كل اخلاليا 

يوؤكدون  اأطباء  اأ�صاتذة  وهناك  اإنذار،  �صابق  الع�صبية دون 

ذلك.

فبع�ص  الطب،  يف  خمت�صا  ل�صت  اأنني  من  وبالرغم 

املر�صى اأتوين وا�صتكوا يل، واليوم اأنا و�صيط ما بني هوؤلء 

ومعايل الوزير ومن خالله للحكومة وكل القائمني على هذا 

الوطن.

يعاين من هذا املر�ص اأكرث من 20.000 �صخ�ص م�صاب، 

اأغلبهم ل يعرف اأين ميكن له التوجه للتخفيف من موؤثراته، 

ت�صعى  الع�صبية  لالأمرا�ص  ال�صت�صفائية  امل�صالح  اأن  رغم 

للتكفل بهذا املر�ص.

ال�صيد الوزير،

وطنيا  مركزا  م�صاحلكم،  تن�صئ  اأن  الوقت  يحن  اأمل 

مرجعيا لهذا املر�ص 

الرعاية  من  ال�صتفادة  من  املر�صى  يتمكن  حتى  وهذا 

الطبية املتخ�ص�صة، واملكيفة حلالتهم؟

املر�ص،  لهذا  بالن�صبة  اجلزائر  يف  املتوفر  الوحيد  الدواء 

ـ  الأخ�صائيني  ح�صب  ـ  له  الذي   )INTERFERON( وهو 

الهلو�صة،  الهذيان،  مثل  التحمل،  �صعبة  جانبية  تاأثريات 

فقدان الذاكرة، اآلم �صديدة يف اجل�صم... اإلخ، دون اأن نغفل 

�صعره على م�صتوى ال�صيدليات 90.000 دج، لكن هناك 

)Un centre national de référence
 pour malades atteints de sclérose en plaque(
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مرخ�صة  – غري  دائما  املخت�صني  – ح�صب  اأخرى  اأدوية 

من طرف وزارة ال�صحة، لها تاأثريات جانبية اأقل حدة من 

.)TIKFIDERA و GYLENIA( الدواء، مثل

هل تنوي م�صالح ال�صيدلية على م�صتوى الوزارة، الرتخي�ص 

لهذه الأدوية، اأظن اأن �صوؤايل بح�صن النية ل غري، تقبلوا ـ معايل 

الوزير، اأع�صاء احلكومة ـ فائق الحرتام والتقدير.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة:  �صكرا لل�صيد عبد القادر قا�صي؛ 

والكلمة لل�صيد وزير ال�صحة وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات 

للرد على ال�صوؤال، فيلتف�صل م�صكورا.

ال�سيد وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات: 

�صكرا �صيدي الرئي�ص.

اأيها ال�صيدات الف�صليات، اأيها ال�صادة الأفا�صل،

�صباح اخلري عليكم، ال�صالم عليكم.

على  لأجيب  اأخرى،  مرة  معكم  اأتواجد  اأن  �صعيد 

اأ�صكره  الذي  قا�صي،  القادر  عبد  ال�صيد  به  تقدم  �صوؤال 

بداية على طرحه هذا ال�صوؤال، ثم على اهتمامه بال�صحة 

الع�صبي  الت�صلب  مبر�صى  بالتكفل  املتعلق  �صوؤاله  وعلى 

.)Sclérose en plaques( املتعدد

 يف احلقيقة اإن �صوؤالكم يحتوي على �صطرين: اأما ال�صطر 

الأول فهو متعلق باإن�صاء مركز وطني مرجعي لهذا املر�ص؛ 

وهنا اأتوقف لأن اأذكر باأنه منذ مدة اأقر فخامة رئي�ص اجلمهورية 

خلق عدة اأقطاب متخ�ص�صة كال�صرطان، وهناك معهد وطني 

فيها يف  والبحث  الكلى  زرع  ومركز  وهران،  يبنى يف  الآن 

العا�صمة،  واجلزائر  ق�صنطينة  يف  للقلب  مراكز  و3  البليدة، 

والذي  تعرفونه  الذي  بن خدة،  ذراع  بدائرة   )DBK( وفيه 

ولكن  التذبذبات،  بع�ص  وعرف  املا�صي  العام  افتتاحه  مت 

و�حلمد هلل عرف �لأ�شبوع �ملا�شي �إعادة �لن�شاط ومت �لتكفل 

 123 تفوق  وهناك عمليات مربجمة  مري�صا،   19 باأكرث من 

حالة يف الأيام القليلة القادمة، �صف اإىل ذلك عدد اآخر من 

التخ�ص�صات، ومنذ �صنة تقريبا اأ�صفنا مركزا جهويا كبريا هو 

ب�صدد الكتمال يف عنابة؛ وبعدما كان عندهم م�صت�صفى  بـ 

80 �صريرا �صار اليوم بحوايل 120 �صريرا، وكل هذا املجهود 
بهدف التكفل باملواطنني اجلزائريني اأينما وجدوا.

اأقطاب  اإحداث  اإىل  تهدف  القطاع  �صيا�صة  اأن  اأخربكم 

امتياز على م�صتوى الرتاب الوطني، لتطوير عالجات ذات 

اجلزائر  واأن  خا�صة  الطبي،  البحث  وت�صجع  عايل  م�صتوى 

تتطلب  التي  املتنقلة  غري  الأمرا�ص  لبع�ص  امتدادا  تعرف 

تكفال متعدد التخ�ص�صات وطاقما تقنيا يف امل�صتوى لعالج 

الإجناز،  قيد  م�صاريع  لدينا  الإطار  هذا  ويف  الأمرا�ص،  هذه 

كما �صبق واأن تكلمت عن معهد الكلى تكلمت عن مركز 

ال�صرطان بوهران وبع�ص املراكز، ومراكز مرجعية يف اأمرا�ص 

باإن�صاء  القا�صي  اأهمية خا�صة لقرتاحكم  و�صنويل  القلب، 

معهد  اأو  املتعدد  الع�صبي  الت�صلب  ملر�صي  مرجعي  مركز 

وطني خا�ص باأمرا�ص الأع�صاب.

وللتذكري، فاإن اجلزائر لديها العديد من امل�صالح التي تتكفل 

م�صتوى  على  املتعدد  الع�صبي  الت�صلب  مبر�ص  جناعة  وبكل 

يف  الداخلي  الطب  م�صالح  اأو  الأع�صاب  اأمرا�ص  م�صالح 

م�صت�صفياتنا العمومية املعينة ومراكز ا�صت�صفائية جامعية، وهذا 

نظرا خل�صو�صية املر�ص الذي يتطلب متابعة دائمة وخا�صة.

وهذه  املنزيل  العالج  تطوير  على  الوزارة  تعتمد  كما 

جتربة نقوم بها حاليا، ونحاول اأن ت�صبح من الأعمال الآنية 

عرب  الوطن  م�صتوى  على  تكون  التي  الأوتوماتيكية  الآلية 

التنقل  اأقول  ل  تنقل،  وحدات  نخلق  يعني  م�صت�صفياتنا، 

ال�صريع ولكن ننتقل يف كل الأحيان اإىل مر�صانا.

بالبدء يف اختيار  العملية، قمنا  بداية، وحتى نقنن هذه 

واأخذ عينات من املر�صى الذين يزورون امل�صت�صفيات مرارا 

وتكرارا، ونظرا للحالة ال�صعبة لهم �صواء من الناحية املادية 

اأجل  التكفل بهم وذلك من  ال�صحية كان  الناحية  اأو من 

فخامة  توجيهات  وهذه  املر�صى،  هوؤلء  كرامة  نحفظ  اأن 

الرئي�ص، نربح من الناحية القت�صادية ونخفف من ال�صغط 

�ِصرة.
َ
على ال�صتعجالت وكذلك نربح اأ

�صبق يل واأن قلت يف هذه القاعة، باأن اجلزائر منذ 1962 

اإىل غاية ال�صنة املا�صية، كانت ل تتوفر اإل على 200 �صرير، 

فيما يخ�ص م�صلحة الإنعا�ص على امل�صتوى الوطني.

هناك خلطا يف  اأن  وجدنا  لأننا  النقطة،  هذه  اإىل  اإنتبهنا 

ال�صتعجالت، وقد مت حل هذا امل�صكل واليوم نتوفر على 

اأكرث من 1100 �صرير، والعمل مازال متوا�صال، خا�صة يف 

كل ما هو اآت وجديد.

كما تعتمد الوزارة على تطوير العالج باملنزل وبال�صحة 

التنقالت،  وجتنيبه  للمري�ص  اخلدمات  بتقريب  اجلوارية، 

خا�صة لهذه الفئة من املر�صى.
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اأما ال�صطر الثاين من �صوؤالكم واملتعلق بتوفري اأدوية اأخرى 

اللذان   )TIKFIDERA(و  )Gylenia( وهما  املر�ص  لهذا 

 )INTERFERON( من  حدة  اأقل  ثانوية  تاأثريات  لديهما 

فاإنهما حديثا الكت�صاف، هذه اأول لتعرفها، ثم اأنه مت عر�صهما 

على خرباء طبيني لتقييم فائدتهما واأمنهما بالن�صبة للمر�صى 

وكان الراأي اإيجابيا، لإدراجهما �صمن املدونة الوطنية للدواء.

 - تفتخر -واحلمد هلل  اأن  للجزائر  باأنه حق  تعرفون  اأنتم 

فخر  فيه  لأن  والرابعة،  والثالثة  الثانية  للمرة  واأكررها  قلتها 

للجزائر يف هذا الباب.

نحن البلد الوحيد الذي ل يوجد فيه تقليد يف الأدوية، 

التي تقدمها  التعليمات  التوجيهات وكل  نلتزم بكل  لأننا 

املنظمة العاملية لل�صحة.

وفيها  الأجنبية  �صواء  واملخابر،  امل�صّنعني  بع�ص  ثانيا، 

بع�ص املحلية، ترى اأن هناك بع�ص البريوقراطية نقول لي�صت 

هناك بريوقراطية، لأنه لبد من اأخذ الوقت الكايف والالزم، 

كلما تعلق الأمر بال�صحة وحياة املواطنني، ولهذا نحن منلك 

وبف�صلة  وجبار،  كبري  بعمل  يقوم  الذي   )LNCPP( خمربا 

�صنعيد الثقة لبع�ص املواطنني، ممكن بع�ص املواطنني حتى 

الآن يقوم بدعاية ل�صناعة الأدوية املحلية اأنها »مدغولة« ول 

ت�صتجيب للطلب اإىل غري ذلك.

اأقول لهم باأن هذا املخرب هو الذي كان �صببا يف �صحب 

عدد كبري من الأدوية على امل�صتوى العاملي، يف اأوروبا ويف 

فلهذا لبد  العاملية،  ال�صحة  منظمة  باعرتاف  اأمريكا، وهذا 

اأن نكف عن القول باأن هذا الدواء م�صنوع يف اجلزائر ول 

ونا�ص  اأيادي  هناك  هنا!!  من  جاء  الدواء  وهذا  ن�صتعمله 

تعمل لإيقاف هذه ال�صناعة !

اإذن، اجلواب فيما يخ�ص هذه الأدوية التي هي حديثة 

اأن  وننتظر  عليها،  املوافقة  اأعطوا  الخت�صا�صيون  الن�صاأة، 

اخلا�صة  العامة  املديرية  اإىل  املخابر  هذه  اأ�صحاب  يتقدم 

وياأخذ  امللف  يقدموا  كي  الوزارة،  م�صتوى  على  بال�صيدلة 

اإجراءه ويتم ت�صجيله، وبالتايل تكون فر�صة لت�صويقه، اأمتنى 

اأن اأكون قد اأجبت بهذا على �صوؤالكم، �صكرا لكم وال�صالم 

عليكم.

اأ�صاأل  الوزير؛  لل�صيد  �صكرا  اجلل�سة:   رئي�ص  ال�سيد 

جواب  على  التعقيب  يريد  هل  قا�صي  القادر  عبد  ال�صيد 

ال�صيد الوزير؟

ال�سيد عبد القادر قا�سي: �صيدي رئي�ص اجلل�صة، �صكرا 

اأهل  من  ل�صت  لأنني  بتعقيب  لي�ص  هو  حال؛  كل  على 

الخت�صا�ص.

الوزير،  ال�صيد  اأ�صكر  لكي  الكلمة  هذه  اأخذت  اأول 

واقتنعت باملجهودات التي تظهر يف امليدان.

ال�صحة يف  اأقولها، وو�صعية  نعم هناك جمهودات كبرية 

ع�صويا  ارتباطا  مرتبطة  لأنها  جدا،  و�صعبة  �صعبة  اجلزائر 

فخامة  وكان  املري�ص،  ومرافق  املري�ص  مع  املواطن،  مع 

رئي�ص اجلمهورية خ�ص�ص اأموال باهظة للحكومة واحلكومة 

كتون�ص  جماورة،  عربية  دول  نق�صد  اأننا  اإل  فيها،  تت�صرف 

التي يق�صدها اجلزائريون للعالج هناك.

ال�صوؤال الذي يبقى يطرح بكل اأخوة وبكل روح ريا�صية، 

اأنه لبد من املزيد من املجهود، التون�صيون هم اإخواننا لكن 

فلماذا  منهم،  بكثري  اأح�صن  علميا  اقت�صاديا،  ماليا،  نحن 

نعالج يف تون�ص؟

اإين اأتوجه لل�صيد الوزير كي يبذل جهدا اأكرث، وبالفعل 

حت�صن  هناك  الفجائية،  الزيارات  بدليل  جمهودا،  بذل  هو 

ولكن املطلوب اأكرث من هذا، اجلزائر ثقيلة بتاريخها وثقيلة 

مبا�صيها وم�صتقبلها، نحن ل ن�صتطيع اأن نعالج، واجلزائريون 

يذهبون للعالج يف الهند، تعرفت على جزائري مري�ص يف 

الأنف واحلنجرة ذهب اإىل هناك لأن التكلفة غري باهظة.

منذ اأ�صبوع كنا نتحدث عن هذا، يذهب املري�ص للعالج 

اجلزائر،  يعالج مر�صه هنا يف  اأن  ي�صتطيع  الهند، لأنه ل  يف 

فالتكلفة �صعبة لنداوي مر�صانا، يف )ORL( واأقول اإنه مهما 

ناق�صة،  دائما  تبقى  -فاإنها  الوزير  -�صيدي  كانت جهودكم 

اأ�صكركم �صيدي الرئي�ص، واأ�صكركم ال�صادة اأع�صاء احلكومة 

وبارك اهلل فيكم.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد عبد القادر قا�صي؛ 

الكلمة جمددا لل�صيد الوزير للرد على التعقيب.

ال�سيد الوزير: �صكرا.

تعقيب ال�صيد قا�صي لي�ص لديه عالقة بال�صوؤال املطروح، 

البعيدة  اأو  ال�صقيقة  الدول  لبع�ص  املواطنني  اختيار  ولكن 

بالكفاءة      عالقة  له  لي�ص  اآخر  �صيء  مبثابة  اأ�صبح  الأجنبية 

اأو كذا.

اأنا تكلمت عن الثقة التي لبد اأن ن�صرتدها، واأقول لك 
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تون�ص،  اإىل  فقط  لي�ص  يتوجه  ممن  الكثري  هناك  اإن  حقيقة 

بل غريها، واأنت تكلمت عن الهند، نا�ص تذهب اإىل الهند 

والبارحة اأو اليوم اأقراأ يف ال�صحافة اأن مواطنني يقومون بعملية 

البارحة  اأو  اليوم  قراأتها  اأخرى،  وجهات  ال�صني  يف  الزرع 

ل�صت اأذكر.

الذي حتدث  الإن�صان  ظاهرة،  اليوم  هذه  اأ�صبحت  لقد 

منلك  باأننا  لك  اأقول  اأنا  للهند،  اأذهب  اأنا  لك  وقال  معك 

م�صالح خمت�صة يف الأنف واحلنجرة معرتف بها عامليا، هناك 

م�صت�صفى م�صطفى با�صا، م�صت�صفى بني م�صو�ص، هناك يف 

عنابة ويف وهران وهي اإجنازات رائعة.

كان  الأطفال  اأطباء،  ويوجد  الأطفال،  عن  اأتكلم  واأنا 

عندهم �صن معينة يف اجلزائر، تطورت الأمور الآن اإىل درجة 

نف�ص  لهم  وجنري  �صنة   12  ،11 اإىل  ي�صل  العمر  �صار  اأنه 

العمليات التي كانت يف اأيام قليلة جدا تقام على م�صتوى 2 

اأو 3 �صنوات لي�ص اأكرث، هناك جمهود، هناك عمل، يظهر يل 

اأن ما قلته ل يتعدى ـ مع احرتامي لكل النا�ص ـ فالإن�صان 

عنده اختياره ملا يتعلق الأمر بال�صحة، كل اإن�صان يختار اأين 

منطقة  اأي  يف  العجوز  الكبرية  املراأة  تلك  ترى  ملا  يذهب، 

جبلية، يف اأي منطقة نائية، تقول لها اآخذك لأح�صن اأ�صتاذ، 

معناها  اإليه،  اأم�صي  احلي  طبيب  عندي  اأنا  ل !  لك  تقول 

اختيار وقناعة وفيه ارتياح نف�صي، تكلمت عن تون�ص، ل�صت 

اأدري هل يجب اأن اأقول هذا الكالم اأم ل؟ لكن مادمت 

تكلمت اأنت فاأنا �صاأجيبك.

اأي  يفوتهم  ل  اجلزائرية،  الكفاءات  من  نا�صا  اأعرف  اأنا 

اأي تخ�ص�ص، ول يوجد من  املنطقة مهما كان يف  اأحد يف 

يفوتنا.

الإمكانيات التي و�صعتها الدولة اجلزائرية ل يوجد اأي 

تاأخرت  اأنا  ال�صرطان،  عن  نتكلم  و�صعتها،  العامل  يف  دولة 

اليوم لأنني كنت مع جماعة »ال�صرطان«.

اجلزيئات  باآخر  يعالج  اجلزائر  يف  ال�صرطان  مري�ص  اليوم 

املعروفة عرب العامل، مهما كانت باهظة الثمن، نتكلم عن ال�صيدا، 

اجلزائر حققت اأهداف الألفية، يف �صنوات 1997ـ 1998، يف 

الوقت الذي كانت فيه اجلزائر يف اأحلك اأزمة خانقة، ا�صتطاعت 

الذي  البلد  هو  فاأين  جمانا،  املر�ص  بهذا  بامل�صابني  تتكفل  اأن 

يقدم هذا جمانا؟

ونتكلم  اأخرى،  اأمرا�ص  عن  ونتكلم  ال�صكري،  عن  نتكلم 

ـ  الرئي�ص  ال�صيد  ـ  ليتنا  املتنقلة،  وغري  املتنقلة  الأمرا�ص  عن 

املو�صوع،  اأكادميية حول  لإلقاء حما�صرة  درا�صيا  يوما  ننظم 

به  يقوم  ما  لأن  اجلزائرية،  الدولة  به  تقوم  ما  ن�صرح  حيث 

البع�ص اليوم، اإ�صمحوا يل هناك �صبكات، نحن اأي�صا نقوم 

بتحاليل يف هذا ال�صاأن.

هناك �صبكات تبعث نا�صا قال: اإذهب اإىل تون�ص عندك 

كذا، �صع اأورو كذا، ولكنكم مل تتكلموا اإطالقا عن الإن�صان 

فاقدا  في�صبح    )cataracte( العني  م�صتوى  امل�صاب على 

املخت�صة يف  �صا�صوة  والأ�صتاذة  احلالة  نعرف  ونحن  للب�صر، 

هذا املر�ص حا�صرة وت�صتطيع اأن تكلمكم عن هذه الأ�صياء.

حا�صر  بركات  ال�صعيد  والوزير  حالت،  اأعرف  اأنا 

من  �صديقنا  هو  �صخ�صا  نعرف  احلالت،  هذه  ويعرف  هنا 

غرداية، اأنا اأعرفه وهو يعرفه وهو من الأعيان، تعر�ص حلادثة 

ل ت�صرف اأبدا، هذا وقع منذ اأكرث من 5 �صنوات، الآن ماذا 

يجب اأن نقوم به؟

يكف  بحيث  حت�صي�صي،  توعوي،  بعمل  نقوم  اأن  يجب 

املواطنون عن الذهاب اإىل فالن، واإىل كذا..

لقد التقيت مبواطن منذ وقت ق�صري، وقال يل يف »اأولف« 

كذا،  اأو  لبلدية  عاما  اأمينا  باأن  ي�صاهدونني،  »اأولف«  ونا�ص 

الأطباء،  هنا  وعاجله  تدخلت  هنا،  فجاء  رجله،  يف  اأ�صيب 

اأخذوه من »اأولف« اإىل تون�ص، كي يخ�صروا عليه 260 مليونا 

ويرجعونه يف �صندوق، هو اأجله على كل حال، ولكن يبدو 

يل اأنه لو بقي يف منزله لكان اأف�صل من اأن ميوت هناك !

»اأولف«  يف  وكنت  اأ�صبوع  منذ  يل  قيل  الكالم  هذا 

واأخربوين  »اأولف«  يف  معي  حا�صرا  كان  الرئي�ص  و�صيدي 

بق�صة هذا ال�صخ�ص.

ولي�ص  »اآفلو«  تق�صد  كنت  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

»اأولف«؟

ال�سيد الوزير: نعم، »اآفلو«.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد الوزير؛ بهذا نكون 

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

الأ�صئلة ال�صفوية املربجمة والإجابات عليها.

اأ�صكر الزمالء الذين عرّبوا ونقلوا جملة من الن�صغالت 

عرب اآلية الأ�صئلة ال�صفوية، وال�صكر مو�صول اأي�صا اإىل ال�صادة 

والن�صغالت  الق�صايا  الإجابات عن  قدموا  الذين  الوزراء 
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املعرب عنها يف القاعة.

وقبل اأن نختم اأ�صغال جل�صتنا هذه، نتقدم با�صم رئا�صة 

اإىل  بالتهنئة  الأع�صاء،  والزمالء  الزميالت  وكافة  املجل�ص 

باليوم  اأيام قليلة  كافة الأ�صرة الإعالمية التي احتفت منذ 

اأكتوبر من كل �صنة،   22 ليوم  امل�صادف  لل�صحافة  الوطني 

الذكرى  والإذاعة  التلفزيون  موؤ�ص�صتا  اأحيت  وبالأم�ص، 

املوؤ�ص�صتني  هاتني  على  الوطنية  ال�صيادة  لب�صط   53 الـ 

الإعالميتني، والتهنئة مقرونة بتمنياتنا لهما مبزيد من التاألق 

ال�صمعي  العمومية يف جمال  تقدمي اخلدمة  والحرتافية يف 

الب�صري.

الفاحت  ثورة  لندلع   61 الـ  الذكرى  حلول  ومبنا�صبة 

وكفاح  ون�صال  مقاومة  توّجت  التي  املظفرة   1954 نوفمرب 

يف  واأف�صت  الغا�صم  ال�صتعمار  �صد  اجلزائري  ال�صعب 

اأنف�صنا واإياكم وكافة �صعبنا  البلد؛ نهنئ  النهاية ل�صتقالل 

الأبي بهذا الإجناز التاريخي، وندعو اإىل مزيد ال�صتخال�ص 

ال�صهداء  ر�صالة  على  للحفاظ  العرب  وا�صتلهام  للدرو�ص 

واأمانة اجلزائر، وكل عام ونحن واجلزائر بخري واأمان ورفاهية 

وازدهار.

�صكرا للجميع؛ واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة احلادية ع�سرة

والدقيقة اخلام�سة والثالثني �سباحا
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�سعيدي ال�سيد ح�سني   - 1
ع�سو جمل�ص الأمة

اإىل ال�سيد وزير املوارد املائية والبيئة

 68 واملادتني  الد�صتور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 

 08 يف  املوؤرخ   ،02/99 رقم  الع�صوي  القانون  من  و71 

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

بينهما  الوظيفية  العالقات  وجمل�ص الأمة، وعملهما، وكذا 

وبني احلكومة، ي�صرفني اأن اأوجه اإىل معاليكم �صوؤال كتابيا 

التايل ن�صه:

متتاز ولية ب�صار ب�ص�صاعة م�صاحتها وتنوع طبيعتها وثراء 

يف  كانت  الوطن،  وليات  اأعرق  بني  من  وهي  مناظرها، 

املا�صي تغطى مبجموعة من الواحات والب�صاتني والنخيل، 

الولية،  بعا�صمة  )ال�صاورة(  ب�صار  واد  تو�صط  اإىل  بالإ�صافة 

مناطقها،  ل�صحر  واملحلي  الأجنبي  ال�صائح  مق�صد  كانت 

والدافع الأول من وراء هذا الهو�ص بطبيعة اجلنوب اجلزائري 

الطبيعة  املناظر  وهي  الرملية  والكثبان  الواحات  تلك  هي 

التي ل ميكن اأن جتدها يف مدن ال�صمال اجلزائرية، وكانت 

بها اأكرث من 60 واحة.

الطبيعية  املكا�صب  تثمني  عو�ص  لالأ�صف،  اليوم  لكن 

الإهمال  تعرف  اأ�صبحت  وتطويرها،  عليها  واملحافظة 

والالمبالة من قبل م�صوؤويل هذه الولية.

اأ�صبح املواطن يعاين من عدم وجود اأي مرافق ترفيهية 

اأو م�صاحات خ�صراء اأو اأماكن الت�صلية يلجاأ اإليها مع عائلته 

�صيا�صة  وانعدام  املرافق  لهذه  املدينة  افتقار  اإن  واأطفاله. 

واإرادة جدية من قبل م�صوؤويل الولية خلق ا�صتياء وتذمرا 

ال�صلطات  ينا�صدون  واأ�صبحوا  ال�صاكنة،  لدى  كبريين 

واأخرى  والت�صلية  بالرتفيه  خا�صة  م�صاحات  لتخ�صي�ص 

للعائالت ول�صيما عند حلول مو�صم ال�صيف، واإيجاد حل 

مياه  غزتها  التي  الواد  �صفاف  على  التي  الواحات  لتلك 

ال�صرف ال�صحي وزيوت موؤ�ص�صة نفطال التي اأهلكت معظم 

النخيل، واإعادتها اإىل �صابق عهدها، حيث كانت ت�صتقطب 

العائالت وال�صياح.

معايل الوزير،

مل  لكن  موؤخرا،  ترفيهية  م�صاريع  عدة  ت�صجيل  رغم 

الت�صلية  يتم جت�صيدها وهذا ما ينطبق على م�صروع حديقة 

مليارا   17 بـ  يقدر  مبلغ  له  خ�ص�ص  الذي  بواكدة  الكائن 

لكن يف طي الن�صيان؛ اإن متاطل وتقاع�ص ال�صلطات املحلية 

التاأخر  رهينة  تبقى  التي  امل�صاريع  هذه  جت�صيد  دون  حال 

الكبري الذي يدفع ثمنه املواطن الب�صاري.

ال�صوؤال املطروح:

ماهو دور وزارتكم يف متابعة ومراقبة مثل هذه امل�صاريع 

ذات ال�صلة؟

تلك  واإنقاذ  حلماية  وزارتكم  تراها  التي  احللول  ماهي 

الواحات يف ال�صق اخلا�ص بالبيئة؟

ماهو موقفكم من انعدام امل�صاحات اخل�صراء عرب تراب 

الولية؟

تقبلوا مني، معايل الوزير، فائق والتقدير والحرتام.

اجلزائر، يف 07 جوان 2015

ح�سني �سعيدي

ع�سو جمل�ص الأمة

جواب ال�سيد الوزير:

اأود يف البداية اأن اأتقدم بخال�ص ال�صكر على اهتمامكم 

بطرحه،  تف�صلتم  الذي  ال�صوؤال  خالل  من  البيئة  بقطاع 

واملتعلق بانعدام امل�صاحات اخل�صراء عرب تراب ولية ب�صار.

اأوىل  قد  العموم  البيئة على  قطاع  اأن  اإىل علمكم  اأنهي 

اهتماما بالغا لتو�صيع امل�صاحات اخل�صراء على م�صتوى كل 

املوؤرخ   ،06 –  07 رقم  القانون  لأحكام  تطبيقا  الوليات 

اخل�صراء  امل�صاحات  بت�صيري  واملتعلق   ،2007 ماي   13 يف 

وحمايتها وتنميتها، ال�صيء الذي يكر�ص عزم الدولة على 

حت�صني الإطار املعي�صي للمواطن.

لذلك ويف اإطار تنفيذ هذا القانون، قام قطاعنا الوزاري 

ملحق

اأ�سئلة كتابية
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اإجناز حظرية ح�صرية يف كل  اإىل  برنامج هام يهدف  بو�صع 

ولإعادة  للتهيئة  درا�صة   56 اإطالق  ا�صتدعى  مما  ولية، 

دخلت   16 بينها  من  درا�صة،   32 منها  ا�صتكمل  التاأهيل، 

امل�صاريع                         لهذه  الإجمايل  املبلغ  يقدر  حيث  الإجناز  طور 

بـ 4.000.000.000.00 دج.

وردا على ان�صغالكم، يطيب يل اأن اأخربكم، ال�صيد ع�صو 

البيئة  حت�صني  عملية  اإطار  يف  باأنه  املحرتم،  الأمة  جمل�ص 

املعي�صية للمواطن، ا�صتفادت مديرية البيئة لولية ب�صار من 

عدة م�صاريع تنموية مببلغ اإجمايل قدره 1.8 مليار دينار.

من بني هذه امل�صاريع ثالث مفرغات مراقبة، مركز ردم 

النفايات املنزلية، مركز لردم النفايات الهامدة، اإعادة اعتبار 

لثالث حدائق عمومية واإجناز حديقة للت�صلية.

البيئة  مديرية  طريق  عن  الوزارة  قامت   2013 �صنة  يف 

 10 بـ  م�صاحتها  تقدر  لإجناز حظرية  درا�صة  عملية  باإطالق 

هكتارات يف بلدية ب�صار، ق�صد توفري مكان للرتفيه والت�صلية 

ل�صكان الولية.

باإبرام  ب�صار  لولية  البيئة  مديرية  قامت  ذلك  اأجل  ومن 

اأربع �صفقات يف اإطار رخ�صة الربنامج املذكور اأعاله وانطلقت 

�صكان  معار�صة  لكن  بب�صار،  احل�صرية  احلظرية  تهيئة  اأ�صغال 

املنطقة للم�صروع دفع مبديرية البيئة للبحث عن موقع جديد 

لإجناز هذا امل�صروع، مما اأدى اإىل تاأخر اإجنازه حيث تقدر ن�صبة 

الأ�صغال حاليا  42%، وتتمثل اأهم هذه الأ�صغال فيما يلي:

ـ اأ�صغال اإجناز �صياج التي ا�صتكملت كليا بتكلفة تقدر  

بـ 14.500.000.00 دج.

ـ التهيئة الداخلية واملتمثلة يف تهيئة م�صاحات خ�صراء 

الأطفال  للعب  مناطق  وكذا  للعائالت  ا�صرتاحة  ومناطق 

)اأراجيح( واملقدرة مببلغ 85.000.000.00 دج مع 4 اأ�صهر 

كمدة اإجناز تقدر ن�صبة تقدم الأ�صغال بـ %30.

ـ جتهيزات الكهرباء مببلغ 16.000.000.00 دج مع 3 اأ�صهر 

كمدة اإجناز وتقدر ن�صبة الأ�صغال بـ %10.

وال�صرف  لل�صرب  ال�صاحلة  املياه  و�صبكة  بئر  اإجناز  ـ 

 6.000.000.00 مببلغ  النباتات(  )ل�صقي  والري  ال�صحي 

دج مع 4 اأ�صهر كمدة اإجناز.

تبقى مديرية البيئة لولية ب�صار تتابع هذه العمليات اإىل 

غاية اإجنازها الكلي.

وتبقى  بان�صغالكم  املتعلقة  التو�صيحات  هي  تلكم 

التابعة لها م�صتعدة  املائية والبيئة واملوؤ�ص�صات  وزارة املوارد 

لإفادتكم مبعلومات اإ�صافية اإذا ما لزم الأمر.

تقبلوا، ال�صيد ع�صو جمل�ص الأمة، فائق التقدير والحرتام.

اجلزائر، يف 03 نوفمرب 2015

عبد الوهاب نوري

وزير املوارد املائية والبيئة

�سعيدي ال�سيد ح�سني  ـ   2
ع�سو جمل�ص الأمة

اإىل ال�سيد وزير الفالحة والتنمية الريفية وال�سيد البحري

 68 واملادتني  الد�صتور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 

 08 يف  املوؤرخ   ،02/99 رقم  الع�صوي  القانون  من  و71 

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

بينهما  الوظيفية  العالقات  وجمل�ص الأمة، وعملهما، وكذا 

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

التايل ن�صه:

طبيعية  حظائر  �صكل  على  للغابات  ب�صار  ولية  تفتقر 

من  العمراين  املحيط  لتدعيم  الغابية  الواحات  وكذا 

الذي  الأخ�صر  احلاجز  مبثابة  احلظائر  تلك  وتكون  الت�صحر 

الرمال، وهذه مهام و�صالحيات  املدينة من زحف  يحمي 

تاأخذ  مل  التي  ب�صار،  ولية  م�صتوى  على  الغابات  مديرية 

لالأ�صف، اأي مبادرة يف هذا املجال منذ ن�صاأتها.

علما اأنه كانت درا�صة منذ 2006 خا�صة مب�صروع احلظرية 

العملية  هذه  ت�صجيل  مت  قري،  تاغيت،  )تاغيقري(،  الوطنية 

بهدف حماربة الت�صحر وخلق اأحزمة خ�صراء خارج حميط 

املدينة لكنه مل ير النور حلد الآن.

اأخرى  جمالت  يف  ا�صتغالله  امل�صروع  هذا  وباإمكان 

كال�صياحة والرتفيه ل�صكان الولية.

معايل الوزير،

الدرا�صة  اأن  مبا  جديد،  من  امل�صروع  بعث  يعد  مل  ملاذا 

انتهت وهي موجودة على م�صتوى وزارتكم منذ 2006؟

والبيئة  الولية  ل�صالح  مب�صاريع  مديرياتكم  تقم  مل  ملاذا 

ب�صكل عام؟

تقبلوا مني، معايل الوزير، فائق والتقدير والحرتام.

اجلزائر، يف 06 اأكتوبر 2015

ح�سني �سعيدي

ع�سو جمل�ص الأمة
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جواب ال�سيد الوزير:

باإعادة  حتية طيبة وبعد، تبعا ل�صوؤالكم الكتابي واملتعلق 

)تاغيقري(  الوطنية  احلظرية  م�صروع  جديد  من  بعث 

تاغيت، قري، بولية ب�صار، يهدف اإىل حماربة الت�صحر وخلق 

اأوافيكم  اأن  ي�صرفني  املدينة،  اأحزمة خ�صراء خارج حميط 

بالتو�صيحات التالية:

القانون  مبوجب  اإل  يتم  ل  الوطنية  احلظائر  اإن�صاء  اإن 

املتعلق   ،2011 �صنة  فيفري   17 يف  املوؤرخ   ،-02  11 رقم 

باملجالت املحمية يف اإطار التنمية امل�صتدامة وكذا الن�صو�ص 

التطبيقية له.

باإن�صاء  ت�صمح  التي  الن�صو�ص،  هذه  �صدور  انتظار  ويف 

بالولية،  الغابات  مثل هذه املحميات، فقد قامت حمافظة 

اإجنازات على م�صتوى هذا الف�صاء )تاغيقري( الذي  بعدة 

من  نذكر  واحلظرية  هكتار   550.000 م�صاحة  على  يرتبع 

بينها:

ـ القيام باإجناز حمطات الت�صفية على م�صتوى 5 قرى التي 

ت�صملها الواحة وذلك للتقليل من تدفق املياه امل�صتعملة،

ي�صتهدف  الذي  لعوينة  واحة  اأعايل  على  �صد  بناء  ـ 

التقليل من اآثار في�صانات وادي زوز فانة من اأجل املحافظة 

على الطابع البيئي والقت�صادي للواحة،

مرافقتهم  من خالل  الواحة  ومربي  فالحي  م�صاعدة  ـ 

مب�صاريع تتمثل يف اإن�صاء حقول من الأ�صجار واإجناز م�صدات 

للرياح وكذا حفر الآبار الرعوية.

حمافظة  فاإن  الت�صحر،  مكافحة  بعملية  يتعلق  فيما  اأما 

الغابات لولية ب�صار توا�صل، اإىل يومنا هذا، بذل جمهوداتها 

باإجناز اأحزمة خ�صراء ترتبع على م�صاحة 200 هكتار والتي 

�صت�صمح بحماية 17 بلدية يف كامل تراب الولية.

وتقبلوا مني، ال�صيد ع�صو جمل�ص الأمة املحرتم، اأ�صمى 

عبارات التقدير والحرتام.

اجلزائر، يف 24 نوفمرب 2015

�سيد اأحمد فروخي

وزير الفالحة والتنمية الريفية  

وال�سيد البحري

�سعيدي ال�سيد ح�سني  ـ   3
ع�سو جمل�ص الأمة

اإىل ال�سيد وزير الداخلية واجلماعات املحلية

 68 واملادتني  الد�صتور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 

 08 يف  املوؤرخ   ،02/99 رقم  الع�صوي  القانون  من  و71 

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

بينهما  الوظيفية  العالقات  وجمل�ص الأمة، وعملهما، وكذا 

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

التايل ن�صه:

طبقا لتعليمات معايل الوزير الأول بخ�صو�ص منح قطع 

اأر�صية ملواطني ولية ب�صار خالل زيارته امليدانية للولية �صنة 

2013، وفعال �صرعت ال�صلطات الولئية بتوزيع وتخ�صي�ص 
 4200 بـ  وقدرت  امل�صتفيدين  على  بالتجزئة  اأر�صية  قطع 

البلدي  ال�صعبي  املجل�ص  ملداولة  طبقا  مدعمة  اأر�ص  قطعة 

لولية ب�صار واأ�صبحت فيما بعد اأكرث من 7000 قطعة اأر�ص 

مدعمة.

العملية عرفت عدة عراقيل وتالعبات اعرت�صت هوؤلء 

امل�صتفيدين واملواطنني على حد �صواء.

لثمن  وت�صديدهم  اإدارية  �صهادة  على  ح�صولهم 

الأر�صية  القطعة  هاته  يجدوا  مل  لكنهم  الأر�صية،  القطعة 

القطعة  رقم  على  ح�صولهم  من  الرغم  على  امليدان،  على 

اأ�صال  الورق، لكنها غري موجودة  وم�صاحتها وموقعها على 

كل  يتنقل  املواطن  اأ�صبح  حيث  العمراين،  املخطط  يف 

الدرا�صات املكلف  العقارية ومكتب  الوكالة  يوم بني مدير 

بالعملية، لكن دون جدوى حلد الآن.

هناك فئة اأخرى حت�صلت على قطع اأر�صية بالتجزئة من 

قبل الوكالة الولئية لولية ب�صار لكنها منعت من ت�صديد 

مما  للت�صديد،  املحددة  الأجل  انق�صاء  بحجة  القطعة  ثمن 

احلرمان  وهذا  امل�صتفيدين،  �صفوف  كبريا يف  ا�صتياء  خلق 

وهذا  الولئية،  ال�صلطات  قبل  من  احلل  ينتظر  املربر  غري 

الأر�صية حيث مت  القطع  بهذه  عنه تالعب  ترتب  الإجراء 

منح الأرا�صي التي مل يتمكن اأ�صحابها من ت�صديد ثمنها 

اإىل اأ�صخا�ص م�صبوهني وغري موجودين يف قوائم ال�صتفادة، 

مت منحهم اأوامر بالدفع مقابل مبالغ مالية تفوق تلك املبالغ 

املحددة.

للبناء  اأر�صية غري �صاحلة  قطع  فئة حت�صلت على  وهناك 

بحجة عدم   2013 منذ  تغيريها  اأ�صحابها من  يتمكن  ومل 
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وجود اأماكن اأخرى، ح�صب ت�صريحات مدير الوكالة.

قبل  من  وبزن�صة  تالعبات  هنالك  احلقائق  هذه  واأمام 

التي  احلالت  بع�ص  وهنالك  املخت�صة،  واللجنة  الوكالة 

مكنت من ال�صتفادة من القطع الأر�صية مع الإعانة املالية 

لزوجني معا )زوج وزوجته(، واأ�صخا�ص ل يتعدى اأعمارهم 

بها. املعمول  والقوانني  يتنافى  ما  وهذا  �صنة،   19
ومل   1994 منذ  الوكالة  م�صتوى  على  طلبات  هنالك 

يتح�صلوا على اأي قطعة اأر�ص وهم من �صاكنة الولية.

معايل الوزير،

ملاذا هذا التواطوؤ غري املربر من هوؤلء حيث جند اأن من 

بني اأع�صاء اللجنة الذين ا�صتفادوا هم وعائالتهم واأقاربهم  

يف  املحتاجني،  املواطنني  من  غريهم  دون  الأ�صماء  بنف�ص 

غياب تام مل�صالح الدولة يف مثل هاته احلالت؟

التهمي�ص  م�صتوى  على  تدل  التي  الوقائع  هذه  واأمام 

هوؤلء  قبل  من  الب�صطاء  املواطنني  مب�صالح  والالمبالة 

املعنيني على الرغم من تعليمات وتوجيهات فخامة رئي�ص 

املواطنني،  بهوؤلء  التام  بالتكفل  الأول  والوزير  اجلمهورية 

لكن الواقع غري ذلك.

معايل الوزير املحرتم،

اإيفاد  وطلبنا   2015/05/10 بتاريخ  مبرا�صلتكم  قمنا 

جلنة التحقيق دون جدوى، وعليه نطلب من معاليكم للمرة 

طرفكم  من  ال�صخ�صي  والتكفل  العاجل  التدخل  الثانية 

هوؤلء  واإن�صاف  التع�صفية  الإجراءات  هذه  لت�صحيح 

املواطنني مع اإيفاد جلنة حتقيق للوقوف على هاته اخلروقات 

غري القانونية.

تقبلوا مني فائق التقدير والحرتام.

اجلزائر، يف 11 نوفمرب 2015

ح�سني �سعيدي

ع�سو جمل�ص الأمة

جواب ال�سيد الوزير:

تف�صلتم بطرح عدة ت�صاوؤلت بخ�صو�ص القطع الأر�صية 

املخ�ص�صة ل�صالح مواطني ولية ب�صار الذين اأبدوا رغبتهم 

اأن  يف بناء �صكنات عائلية، ردا على ا�صتف�صاركم ي�صرفني 

اأوافيكم بالتو�صيحات التالية:

ال�صكن  جمال  يف  العمومي  الربنامج  جت�صيد  اإطار  يف 

بـ  واملقدر  الولية  منه  ا�صتفادت  الذي  املدعم  الريفي 

الربنامج  �صمن  م�صجلة  اأولية  كح�صة  اإعانة   10200
املتزايدة  للطلبات  وا�صتجابة   ،)2014 ـ   2010( اخلما�صي 

ملواطني الولية امل�صتفيدين من هذه الإعانات دون حيازتهم 

بداية  للولية  املحلية  ال�صلطات  با�صرت  اأر�صية،  قطع  على 

من �صنة 2011 اإىل غاية بداية 2014 باإن�صاء جتزئات على 

جتزئة   100 قدره  مبجموع  الولية  بلديات  كل  م�صتوى 

مب�صاحة اإجمالية تقدر بـ 807.03 هكتار.

الأول  الوزير  ال�صيد  زيارة  خالل  الولية  دعمت  كما 

�صهر مار�ص 2013 بح�صة اإ�صافة من اإعانات البناء الريفي 

قدرها 10.000 اإعانة لريتفع العدد الإجمايل من الإعانات 

برئا�صة  بلدية  جلان  اإثرها  على  �صكلت  اإعانة،   20200 اإىل 

قوائم  باإعداد  التي قامت  البلدية  ال�صعبية  املجال�ص  روؤ�صاء 

امل�صتفيدين واتخذت مداولت يف هذا ال�صاأن، بعد ذلك 

التي  الولئية  العقارية  الوكالة  م�صالح  اإىل  القوائم  حولت 

قطعة  تخ�صي�ص  مت�صمنة  اإدارية  �صهادات  منح  با�صرت 

الأر�ص للم�صتفيدين.

من  امل�صتفيدين  بع�ص  متكن  بعدم  يتعلق  فيما  اأما 

ثمنها  ت�صديد  من  بالرغم  الأر�صية  القطع  على  احل�صول 

وح�صولهم على �صهادات اإدارية، فاإنه ميكن التاأكيد على اأن 

كل امل�صتفيدين الذين حت�صلوا على �صهادات اإدارية �صادرة 

البيانات  كل  تت�صمن  فهي  الولئية  العقارية  الوكالة  عن 

ملخطط  طبقا  التجزئة(  وا�صم  وم�صاحتها  القطعة  )رقم 

اإلغاء  مت  الذين  الفجر  بتجزئة  حالة   54 با�صتثناء  التهيئة، 

ب�صبب احتجاجات  به،  املعمول  للتنظيم  ا�صتفادتهم، طبقا 

�صكان احلي، كون املكان الذي اأن�صئت به التجزئة خم�ص�صا 

 27 اأ�صال لتجهيزات عمومية، بحيث مت التكفل بتعوي�ص 

رف�ص  بينما  اأخرى،  مواقع  املجموعة يف  بني  من  م�صتفيدا 

الباقي التعوي�ص يف املواقع املقرتحة عليهم.

اأما عن عدم متكن فئة من امل�صتفيدين من ت�صديد ثمن 

ت�صليم  من  الت�صديد  اآجال  انق�صاء  بحجة  الأر�صية  القطع 

اأوامر بالدفع مببالغ مالية اأكرب من املبلغ املحدد وتعوي�صهم 

جتدر  فاإنه  ال�صتفادة،  بقوائم  موجودين  غري  باأ�صخا�ص 

اأفريل  منذ  للت�صديد  اإ�صافية  اآجال  عدة  منح  اإىل  الإ�صارة 

2013  اإىل غاية جويلية 2014، اإل اأنه �صجل متاطل املعنيني 
يف ال�صتجابة، مما عطل النطالق الفعلي لإجناز ال�صكنات، 
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الأمر الذي ا�صتلزم اإلغاء ال�صتفادة بناء على مداولة جمل�ص 

الوكالة العقارية املوؤرخة يف 24 جويلية 2014.

كما مت منح القطع الأر�صية التي ا�صرتجعت من املواطنني 

الذين  اآخرين  م�صتفيدين  اإىل  بالدفع  يلتزموا  مل  الذين 

ا�صتفادوا من قطع اأر�صية غري �صاحلة للبناء بحكم وجودها 

�صمن ارتفاعات الوادي وحتت �صبكة كهرباء ذات ال�صغط 

العايل وفوق خملفات الفحم احلجري، وقائمة امل�صتفيدين 

املجل�ص  وبناء على مداولة  البلدية  اللجنة  قبل  اأعدت من 

ال�صعبي البلدي.

غري  اأر�صية  قطع  على  متح�صلة  فئة  وجود  وبخ�صو�ص 

بهذه  املعنية  احلالت  عدد  اإح�صاء  مت  فقد  للبناء،  �صاحلة 

الو�صعية واملقدرة بـ 476 م�صتفيدا، بحيث مت تعوي�ص 335 

اأ�صحابها  من  ا�صرتجاعها  مت  مماثلة  اأر�صية  بقطع  منهم  حالة 

واملقدرة        املتبقية  احلالت  اأما  الثمن،  ي�صددوا  مل  الذين 

اإطار  562 قطعة ب�صار اجلديد فهي يف  141 �صمن جتزئة  بـ 

الدرا�صة والت�صوية.

الوزارية  التعليمة  اأحكام  اأنه مبوجب  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 

املتعلقة   ،2014 جويلية   07 يف  املوؤرخة   ،01 رقم  امل�صرتكة 

واجلنوب،  العليا  اله�صاب  ملناطق  العقاري  العر�ص  بتطوير 

باإجراء  العقارية  الوكالة  ال�صلطات الولئية بتكليف  بادرت 

الولئية  الدرا�صات  مكتب  مع  الب�صيط  بالرتا�صي  �صفقة 

املتعدد التقنيات، ق�صد اإعداد درا�صة لثالثة مواقع مب�صاحة 

جتزئات  لإن�صاء  ب�صار  ببلدية  هكتار   1200 من  باأكرث  تقدر 

اأ�صفرت اإىل حد اليوم عن اإمكانية اإن�صاء موقع يحتوي على 

162 هكتارا حتتوي على  قدرها  اإجمالية  مب�صاحة  27 جتزئة 
ويف  الدرا�صات،  باقي  من  النتهاء  انتظار  قطعة، يف   7050
ذات ال�صياق فاإنه يتم التحقق على م�صتوى البطاقة الوطنية 

والتي  البلدية  م�صالح  لدى  املودعة  الطلبات  من  لل�صكن 

بلغت اأكرث من 30.000 طلب ا�صتفادة من قطع اأر�صية.

وتقبلوا ـ ال�صيد الع�صو ـ فائق عبارات التقدير.

اجلزائر، يف 10 دي�صمرب 2015

نور الدين بدوي

وزير الداخلية واجلماعات املحلية
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