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حم�سر اجلل�سة العلنية الرابعة
املنعقدة يوم اخلمي�ص 29 حمرم 1437

املوافق 12 نوفمرب 2015

الرئا�سة: ال�سيدة زهية بن عرو�س، نائب رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة:
- ال�سيد وزير الداخلية واجلماعات املحلية؛  

- ال�سيد وزير التجارة؛   
- ال�سيد وزير ال�سكن والعمران واملدينة؛   

- ال�سيدة وزيرة الرتبية الوطنية؛   
- ال�سيد وزير ال�سباب والريا�سة؛   

- ال�سيد وزير العالقات مع الربملان.   
  

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة العا�سرة
والدقيقة اخلام�سة �سباحا

الرحيم،  الرحمـن  اهلل  ب�سم  اجلل�سة:  رئي�سة  ال�سيدة 
وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني؛ اجلل�سة مفتوحة.

وم�ساعديهم  الوزراء  وال�سادة  بال�سيدة  الرتحيب  بعد 
جدول  يقت�سي  املبا�سر؛  على  اللحظة  يتابعنا  من  وكل 
ال�سفوية، تقدم  اأعمال هذه اجلل�سة طرح عدد من الأ�سئلة 
وزارية  قطاعات  بق�سايا  وتتعلق  الأمة،  جمل�س  اأع�ساء  بها 

خمتلفة وال�ستماع اإىل اأجوبة اأع�ساء احلكومة عليها.
اإذن، وعمال باأحكام املادة 134 من الد�ستور واملواد من 
68 اإىل 71 من القانون الع�سوي رقم 99-02،الذي يحدد 
وعملهما،  الأمة،  الوطني وجمل�س  ال�سعبي  املجل�س  تنظيم 
 76 واملادة  بينهما وبني احلكومة،  الوظيفية  العالقات  وكذا 
من النظام الداخلي ملجل�س الأمة، ن�سرع يف ال�ستماع اإىل 

الأ�سئلة ال�سفوية املربجمة وكذا الردود عليها.
ليطرح  دراجي،  �سالح  ال�سيد  اإىل  الكلمة  اأحيل  بداية، 
واجلماعات  الداخلية  وزير  ال�سيد  على  ال�سفوي  �سوؤاله 

املحلية، فليتف�سل م�سكورا.

الرحيم،  الرحمـن  اهلل  ب�سم  دراجي:  �سالح  ال�سيد 
وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد خري النبيني واملر�سلني 

ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين.
ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة،

ال�سيدة الوزيرة،
ال�سادة الوزراء،

اإطارات الدولة املرافقة،
زميالتي، زمالئي الأفا�سل،

اأ�سرة الإعالم،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
معايل وزير الداخلية واجلماعات املحلية،

املو�سوع: �سوؤال �سفوي.
طبقا لأحكام املادة 134 من الد�ستور، واملادتني 68 و71 
من القانون الع�سوي رقم 99-02، املوؤرخ يف مار�س 1999، 
الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�سعبي الوطني وجمل�س الأمة، 

وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة.
�سيدي الوزير،

عبد  الأول،  الوزير  خطاب  ومتعن  باهتمام  تابعت  لقد 
املالك �سالل، الذي األقاه اأمام ولة اجلمهورية، يوم ال�سبت 
29 اأوت 2015، اأين اأعطىتعليمات �سارمة لإنعا�س التنمية 
اأجل ا�ستقرار وازدهار  وخلق الرثوة ومنا�سب ال�سغل، من 
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الوطن.
كما تابعت كذلك تدخالتكم عرب القنوات التلفزيونية 
اأثناء خرجاتكم امليدانية، ومن خالل هذا اخلطاب املوجه، 
الدفع  اأجل  من  طرفكم،  من  طيبة  نية  ون�ستخل�س  نالحظ 

بعجلة التنمية الوطنية.
�سيدي الوزير،

نعلم اأن كل ولية من وليات الوطن تتكون من عدد من 
البلديات، لكن لالأ�سف - ال�سديد - لحظنا اأن التعددية 
متحزبة  �سكلية  كانت  املنتخبة  ال�سعبية  املجال�س  داخل 
العلمي  امل�ستوى  لنعدام  نظرا  املواطنني،  مب�سلحة  وم�سرة 
الق�سايا  طرح  يف  الوعي  وقلة  املتخ�س�س  التكوين  وانعدام 
احلقيقي  والبعد  الهدف  يجهلون  هوؤلء  ومعظم  وحلها، 

لوظيفة اجلماعات املحلية.
حقيقة، فالعرو�سية والرداءة حتل حمل الذكاء والكفاءة 
هم  والولئية،  البلدية  املجال�س  روؤ�ساء  من  فكثري  واخلربة، 
اأ�سخا�س ل عالقة لهم بالت�سيري، فمنهم من ل يجيد حتى 

القراءة والكتابة ول جدول ال�سرب.
�سيدي الرئي�س، 

�سيدي الوزير،
الدولة،  املواطنني وحتطم م�سداقية  ت�سيع م�سالح  هكذا 
العلمية  وال�سهادات  بالذكاء  نوؤمن  ل  لأننا  اإل  ل�سيء  ل 
التي هي يف  والتخ�س�س والتجربة يف امليدان، هذه املعايري 
احلقيقة اأ�سا�س نظام احلكم الرا�سد واحلوكمة يف كل البلدان 

املتقدمة.
اإطار  يف  نابعة  والولئية  البلدية  املحلية  اجلماعات  اإن 
بالقانونني      معّرفة  الد�ستور  من  و16   15 املادتني  اأحكام 
بحيث   ،1990 اأفريل   07 يف  املوؤرخني   ،09-90  ،08-90
اإدارة  يف  املواطن  وم�ساركة  املحلي  للتنظيم  الو�سيلتان  هما 
ي�سمى  وما  املنتخبة،  املحلية  ال�سعبية  املجال�س  عرب  �سوؤونه 

اليوم بالدميقراطية الت�ساركية.
�سيدي الوزير،

اأن  ب�سبب  ماليا،  عجزا  تعي�س  املحلية  اجلماعات  معظم 
تقوية  ح�ساب  على  باملدفوعات  اإل  ليهتمون  م�سوؤوليها 
حل  عن  عاجزة  املجال�س  هذه  معظم  اأن  كما  الإيرادات، 
م�ساكل املواطنني، لأن منتخبيها ل يقومون باأي درا�سة ول 

جرد ل لالإمكانيات ول لالحتياجات.
�سراعات   - الوزير  �سيدي   - جمال�سنا  تعي�س  كما 

اإلزامية  بني  مييزون  ل  منتخبيها  لأن  رهيبة،  وان�سدادات 
متثيلهم للدولة قبل فر�س روؤية حزبهم على واقع املوؤ�س�سات 
اإىل �سحب الثقة يف كثري  اأدى  والأ�سخا�س، ال�سيء الذي 

من روؤ�ساء املجال�س البلدية والولئية، وهذه حقيقة!
�سيدي الوزير،

املحلية،  التنمية  نحو  املحلية  اجلماعات  ت�سري  كيف 
وموؤ�س�ساتها عر�سة للتالعب وال�ستفزاز والنهب والالمبالة، 
مت  الوطن،  عرب  بلدية  رئي�س   68 حوايل  اليوم  جند  حتى 
متابعتهم ق�سائيا، بعد تورطهم يف ق�سايا م�سبوهة، منها تبديد 
اإىل  بالإ�سافة  وهمية،  وم�ساريع  �سفقات  واإبرام  العام  املال 

الر�ساوي.
�سيدي الوزير،

البلدية  ت�ساهم يف جعل  نظرة  اإيجاد  العمل على  يجب 
ولتقدمي  والتعاون  املواهب  لإبراز  حمليا  اإطارا  والولية 
مهما  الوطني  البعد  ذات  اجلماعية  اأو  الفردية  املبادرات 
كانت التوجهات ال�سيا�سية للمنتخب، لأن الهدف هو تقدمي 
اخلدمات للمواطن يف اأح�سن و�سعية، مبا يتما�سى وال�سيا�سة 

العامة للحكومة وح�سب الواقع املحلي.
�سيدي الوزير،

األ ترون اأنه قد حان الوقت وحان الأوان لإعادة النظر يف 
مقايي�س الرت�سح لكل املجال�س املنتخبة؟ وهذا ل ل�سيء اإل 
لأجل تفعيل دور هذه املجال�س، باعتبارها اإحدى واجهات 
الدولة، ناهيك اأن العن�سر الب�سري هو حجر الزاوية يف بناء 

احل�سارات، �سكرا.

دراجي؛  �سالح  لل�سيد  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�سة  ال�سيدة 
املحلية،  واجلماعات  الداخلية  وزير  لل�سيد  الآن  الكلمة 

لتقدمي الرد على ال�سوؤال، فليتف�سل م�سكورا.

اهلل  ب�سم  املحلية:  واجلماعات  الداخلية  وزير  ال�سيد 
الرحمـن الرحيم وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة الفا�سلة،
ال�سيدات الف�سليات، ال�سادة الأفا�سل، اأع�ساء جمل�س 

الأمة، 
ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء اأ�سرة الإعالم، 

ال�سيد �سالح دراجي، 
على  بال�سكر  لكم  واأتقدم  خال�سة،  حتية  اأول  اأحييكم 
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املجال�س  دور  تفعيل  اإىل  يدعو  الذي  الهام  ال�سوؤال  هذا 
ال�سعبية املنتخبة، من اأجل ترقية كافة الأن�سطة التي ت�سطلع 
مقايي�س  النظر يف  اإعادة  من خالل  املحلية،  اجلماعات  بها 

الرت�سح.
ولكن قبل ذلك، بودي اأن اأعود اإىل ال�سوؤال، لأنه تفّرع 
اإذا  لأننا  املو�سوع،  اأعطيناه من خا�سية يف  مما  اأكرب  واأ�سبح 
اأ�سا�سية  حماور  عدة  اإىل  تطرق  دراجي  �سالح  ال�سيد  كان 
مرتبطة بالتنمية املحلية ب�سفة عامة، ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإىل 
هذا اللقاء الهام الذي جمع احلكومة بالولة والذي تطرق 
اإىل العديد من النقاط والتي من خاللها و�سعت احلكومة، 
هدفها  طريق،  وخارطة  ا�سرتاتيجية  الولة،  مع  بالتن�سيق 
النقاط وهاته املحاور من  الرد والتكفل بهاته  الأ�سا�سي هو 
واأن�سنة العالقة  الب�سري،  من منطلق حت�سني  املورد  منطلق 
واملواطن،  عامة  ب�سفة  والإدارة  العمومية  ال�سلطات  بني 
التنمية  بواقع  اأ�سا�سا  مرتبطة  عديدة  اأخرى  نقاط  وكذلك 
اأتقيد  اأن  يل  ا�سمحوا  ولكن  اليوم،  اجلزائر  تعي�سه  الذي 

بالإجابة على املو�سوع الذي تطرقتم اإليه بطريقة ر�سمية.
مع  خ�سو�سا  املحلية،  اجلماعات  �سوؤون  ت�سيري  اإن 
متطلبات  وكذا  الدولة  ر�سمتها  التي  اجلديدة  التحديات 
حتريك م�ساريع التنمية وتو�سيع جمالت ال�ستثمار املحلي 
وو�سع بدائل اقت�سادية جديدة من اأجل خلق الرثوة وتنويع 
م�سادر الدخل للبلدية، تعد اإحدى اأهم التحديات املطروحة 

اأمام املجال�س ال�سعبية البلدية اليوم.
اإن الغاية التي ن�سعى اإليها، هي اإذن الرتقاء باجلماعات 
اإىل  الدولة  من  املايل  الدعم  تنتظر  التي  تلك  من  املحلية، 
جماعات حملية خالقة، تخلق الرثوة وتوفر منا�سب �سغل 
وتقدم  التحديات  اأكرب  بني  من  ونعتربه  البطال،  لل�سباب 
خدمات ذات نوعية للمواطنني، ومن البديهي اأن العتماد 
على املعرفة واخلربة والتكوين يف خمتلف املجالت، �سيكون 

دافعا قويا لرفع تلك التحديات.
باملجال�س  اخلا�سة  املفعول  ال�سارية  الإجراءات  اإن 
بقانون  ي�سمى  قانون،  على  بناء  اتخاذها  مت  قد  املنتخبة 
بعد  بغرفتيه،  الربملان  عليه  �سادق  والذي  النتخابات، 
مناق�سات م�ستفي�سة وجادة تناولت كافة اجلوانب؛ و�سمن 
ترتيبات  عدة  العمومية  ال�سلطات  اأدرجت  ال�سياق،  هذا 
للعن�سر  وت�سجيع  املرت�سحني  بت�سبيب  ب�سفة خا�سة  تتعلق 
تعرفها  التي  التحولت  مع  التجاوب  منها  الغاية  الن�سوي، 

الإدارة ومواكبة التنمية الجتماعية والقت�سادية، ول�سك 
التمثيلية  الدميقراطية  �سنرتك  امل�سعى،  هذا  خالل  من  اأننا 

تاأخذ جمراها الطبيعي نحو الأف�سل.
املرت�سح  اختيار  يف  دورها  ال�سيا�سية  لالأحزاب  اأن  كما 
املهمة،  هاته  لتاأدية  الالزمة  املوؤهالت  فيه  تلتم�س  الذي 

ب�سفته حقا منحه لها قانون النتخابات.
النقائ�س  بع�س  مالحظة  ميكننا  اأخرى،  جهة  من 
املجال�س  بع�س  م�ستوى  على  الت�سيري  يف  والختاللت 
الداخلية  وزارة  اعتمدت  ذلك  ولتدارك  املنتخبة؛  املحلية 
ل�سالح  ومتعددة  تكوينية عديدة  برامج  املحلية  واجلماعات 
امل�سريين  باعتبارهم  البلدية،  ال�سعبية  املجال�س  روؤ�ساء 
الأولني للبلدية، ق�سد حت�سيل الكفاءات وحت�سني قدراتهم 
يف الت�سيري والعمل، كما �سملت هذه الدورة التكوينية كل 
الفاعلني يف احلياة املحلية، ل�سيما املفت�سني، مدراء الإدراة، 
املجال�س  روؤ�ساء  مرافقة  ق�سد  للبلديات،  العامني  والأمناء 

ال�سعبية البلدية يف املهام التي ي�سطلعون بها.
وبهذا ال�سدد وعلى غرار ال�سنوات املا�سية، نظمت وزارة 
الداخلية واجلماعات املحلية، ابتداء من 16 نوفمرب 2014، 
دورات تكوينية دامت 5 اأيام لفائدة روؤ�ساء املجال�س ال�سعبية 
البلدية يف جمال الت�سيري املحلي، وقد �سملت عدة جوانب 
ال�سفقات  املحلية،  املالية  البلدية  وت�سيري  بتنظيم  تتعلق 

العمومية، ت�سيري املوارد الب�سرية واملنازعات... اإلخ.
وقد مت تنظيمها على ثالث دورات، على م�ستوى املدر�سة 
م�ستخدمي  لتكوين  الوطنية  املراكز  وكذا  لالإدارة،  الوطنية 
اجلماعات املحلية وحت�سني م�ستوياتهم املنت�سرة عرب وليات 

الوطن.
ونوؤكد يف اخلتام، على حر�س ال�سلطات العمومية على 
حت�سني الت�سيري املحلي، من خالل دمج  كافة الفاعلني يف 
وبلوغ  املردودية  حت�سني  اأجل  من  حملية،  تنموية  حركية 

الأهداف امل�سطرة.
ورحمة  عليكم  وال�سالم  الإ�سغاء،  كرم  على  اأ�سكركم 

اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة: �سكرا لل�سيد الوزير؛ اأ�ساأل الآن 
ال�سيد �سالح دراجي هل يريد التعقيب على جواب ال�سيد 

الوزير؟ تف�سل.
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ال�سيد �سالح دراجي: �سكرا �سيدتي.
ال�سوؤال؛  عن  اإجابته  �سراحة  على  الوزير  ال�سيد  اأ�سكر 
اإننا  بالدنا،  يف  وقع  ما  نعلم  نحن   - الوزير  �سيدي   - لكن 
يف نوع من الأزمة ونحن فعال يف اأزمة، واأنا معك اأن هوؤلء 
�سيدي  لكن  النتخابات،  قانون  ح�سب  انتخبوا  امل�سريين 
مراجعته،  من  لبد  قراآنا،  لي�س  النتخابات  قانون  الوزير، 
والعن�سر  والبالد؛  الوطن  احتياجات  ح�سب  النظر  اإعادة 

الب�سري هو الأهم.
اأنا ل اأ�ستطيع اأن اأفهم - �سيدي الوزير - �سخ�س اأمي يف 
ت�سخ  والدولة  للميزانية،  ويخطط  امليزانية  يفقه يف  بلدية ل 
 - الوزير  �سيدي   - يل  اإ�سمح  العمومية،  اخلزينة  يف  اأموال 
هذا كفر وهذا كفر �سد الوطن، جرمية �سد بالدنا، اأنا اأتكلم 

لأنني غيور على وطني، هذا غري معقول!
ت�سخ  �سخمة  اأموال   - الوزير  �سيدي   - تكّون  اجلامعة 
لبناء اجلامعات، لبناء معاهد الت�سيري وحني ترى الواقع..! 
خطابكم جيد جدا، اأنا خمت�س يف اخلطاب - �سيدي الوزير - 
لكن الواقع لي�س ما نحن ن�ساهده، م�ستحيل وهاته الأدمغة!! 
اأن  نرى  نحن  تبعه،  وما  الأنرتنت  مع  نخفيه  ما  لدينا  لي�س 
»ل�سيليكون  يذهب  اجلزائري  والذكاء  اجلزائري  الطالب 
فايل« )silicon valley( من الذي ي�سرّي الأمريكيني؟ طبعا 
هم اأمريكيون من اأ�سل جزائري، هوؤلء لبد اأن ن�سجعهم، 

الطلبة ال�سبيبة، التكوين، الكفاءة، املوؤهلني.
يجب  ل  اجلزائرية؟  اجلامعة  من  املتخرجني  عدد  كم 
والعن�سر  العلمي  ال�سيا�سي على اجلانب  اأن يطغى اجلانب 
الب�سري ذي الكفاءة من املفرو�س هوؤلء هم الذين ي�سريون 

البالد.
حار�س مدر�سة - �سيدي الوزير - يبقى حار�س مدر�سة ول 
ميكن اأن ي�سبح رئي�س بلدية، هناك اأمي وحيد �سرّي هذه الأمة 
اأمورا مثل  األ وهو الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، لكن نرى 
هذه - �سيدي الوزير - اأنا اأدعو واأتوجه اإليكم كوزير داخلية، 

لإعادة النظر يف قانون النتخابات، يجب تقدمي ما هو جيد.
تتفوق  حتى  لعبيه  اأف�سل  اإىل  بحاجة  الوطني  الفريق 
العن�سر  وعندنا   - الوزير  �سيدي   - روؤيتي  هذه  اجلزائر، 
اأح�سن  لدينا  جامعات،  عندنا  كفاءات،  عندنا  الب�سري، 
يف  منا،  اأح�سن  لي�سوا  والإنكليزيون  الأمريكيون  العنا�سر، 

وطننا فقط و�سع الغطاء علينا، وهذا غري طبيعي!
يف  العنا�سر  اأح�سن  نرى  اأن   - اهلل  �ساء  اإن   - نتمنى 

النتخابات القادمة، التي متثل القاعدة اأح�سن متثيل ومتثل 
البلد، لأن الأمر يتعلق بتمثيل اجلزائر، فاجلزائر لي�ست قرية 
�سكرا  الأعلى،  اإىل  ترتقي  اأن  لبد  القرية  يف  وحتى  نعم، 

�سيدي الوزير.

دراجي؛  �سالح  لل�سيد  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�سة  ال�سيدة 
الرد على هذا  اأردمت  اإن  الوزير،  ال�سيد  الكلمة لكم جمددا 

التعقيب.

اأعتربه  اأنا  اأمرا  اأو�سح  اأن  فقط  بودي  الوزير:  ال�سيد 
كل  على  كم�سوؤولني  علينا  يجب  التي  ال�سورة  اأ�سا�سيا، 
امل�ستويات، �سواء على م�ستوى املوؤ�س�سات املنتخبة اأو على 
م�ستوى املوؤ�س�سات الإدارية، يف كل امل�ستويات، هو اأن هذه 
هناك  باأن  يوؤكد  الواقع  امليدان،  لي�ست حقيقية يف  ال�سورة 
طاقات ب�سرية خالقة وبن�سبة كبرية من منتخبني موجودين 
م�ستوى  وعلى  البلدية  ال�سعبية  املجال�س  م�ستوى  على 
نقول  اآخر  �سيئا  نقول  ل  حتى  الولئية،  ال�سعبية  املجل�س 

بن�سبة كبرية جدا.
هاته  نرى  جتعلنا  التي  هي  ال�ستثنائية  احلالت  لي�ست 
م�ستوى  غري  يف  باأنها  الد�ستورية  املنتخبة  املوؤ�س�سات 
طموحات املواطن اجلزائري، يف خمتلف مناطق البالد، هذا 

من جهة.
ورفع  التكوين  عن  وقلت  تكلمت  اأخرى،  جهة  من 
امل�ستوى، واأنا كنت يف دائرة وزارية تتكفل بالتكوين والتعليم 
املهنيني، واأن القيم العاملية اليوم تتكلم عن التكوين مدى 

احلياة، معناه باأن التكوين يومي.
اإىل  طريقها  يف  هي  الثقافة؟  هاته  نر�سخ  كيف  الآن 
الفردية  الإرادة  منطلق  من  امليدان  يف  احلقيقي  التج�سيد 
عليها  تكلمت  اأن  و�سبق  ال�سيا�سية  الهيئات  اإرادة  وكذلك 
هذه  ترافق  اأن  كذلك  عليها  ال�سيا�سية  الأحزاب  وحتى 
موؤ�س�سات  عندنا  اليوم  املوؤ�س�سات؛  هذه  وجود  يف  الإرادة 
تكوينية على م�ستوى الرتاب الوطني، فما الذي مينعنا حتى 
املوؤ�س�سات  هاته  مع  �سيا�سة  كاأحزاب  �سراكة  عندنا  تكون 
املوؤ�س�سات  وهاته  التكوينية  املوؤ�س�سات  هاته  ومع  الرتبوية 
اجلامعية؟ ل�سيء مينعنا، اإذن رفع امل�ستوى التكويني ل اأقول 
متكامل   باإرادتنا كمجتمع  ومرتبط  اأيدينا  بني  هو  ال�سيا�سي 
يف توجه واحد، جنعل منه املورد الب�سري الذي هو الإن�سان 
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وهو الرثوة احلقيقية.
اأخرى  اأمور حقيقية  مع  نخلطها  اأن  يجب  ثالثة ل  نقطة 
حقيقة  هي  املجال�س،  بع�س  م�ستوى  على  التفاهم  عدم 
موجودة، ولكنها ل متثل الواقع املعي�س على م�ستوى الرتاب 

الوطني.
نحن نعمل يف اإطار هذا العمل لكي جنعل هذا الت�سالح 
وهاته امل�ساحلة بالدرجة الأوىل بني املنتخبني على امل�ستوى 

املحلي.
هناك بع�س النا�س الذين يجعلون الأمور ال�سخ�سية يف 
قلب اأولوياتهم، ولكن يجب على هاته احلالت القليلة جدا، 
املوجودة على م�ستوى الرتاب الوطني اأن ترقى اإىل جت�سيد 

طموحات املواطنني.
ولكن يف الأخري، اأوؤكد باأن اإرادة احلكومة هي اأن جتعل 
هاته  كل  قلب  يف  الأ�سا�سية  النقطة  التكوين  ق�سية  من 

الربامج التي نعمل على جت�سيدها ميدانيا، و�سكرا.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة: �سكرا لل�سيد الوزير واأنا اأ�ساطركم 
نحن  بالفعل  لكن  اأتدخل،  اأنني  حقي  من  ولي�س  الراأي، 
وباإيجابياتها،  باأخطائها  والدميقراطية  الدميقراطية؛  نبني 
واأي�سا  البع�س،  بع�سنا  جتارب  من  ن�ستفيد  اأن  بد  فال 
كمنتخبني وكاإدارة وكاأحزاب وكطبقة �سيا�سية، كلنا يف اجتاه 
واحد وهو امل�سلحة العليا للوطن ونبني دميقراطية حقة، كما 
قال ال�سيد دراجي، من خالل امل�ساركة الت�ساهمية، ونحن 
طبعا يف هذا الطريق �سائرون اإن �ساء اهلل، بف�سل جمهودات 
واأي�سا  ت�سريعي  وجهاز  تنفيذي  جهاز  �سلطات،  اجلميع: 

جمتمع مدين.
نبقى دائما مع قطاعكم، ال�سيد وزير الداخلية واجلماعات 
�سوؤاله  ليطرح  �سعيد،  لل�سيد جمال  الآن  والكلمة  املحلية، 

ال�سفوي، فليتف�سل م�سكورا.

ال�سيد جمال �سعيد: ب�سم  اهلل وال�سالة وال�سالم على 
ر�سول اهلل.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة املحرتمة،
معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي،
اأ�سرة الإعالم،

اهلل  ورحمة  عليكم  ال�سالم  الإ�سالم،  حتية  لكم  اأزف 

تعاىل وبركاته.
ال�سيد معايل وزير الداخلية واجلماعات املحلية،

�سوؤال �سفوي:
 68 واملادتني  الد�ستور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 
 08 يف  املوؤرخ   ،02-99 رقم  الع�سوي  القانون  من  و71 
مار�س 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�سعبي الوطني 
بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما،  الأمة،  وجمل�س 
وبني احلكومة، ي�سرفني اأن اأطرح على معاليكم �سوؤال �سفويا 

التايل ن�سه:
بكرثة  متواجدة  اأ�سبحت  البناء  قبل  الطالق  اإن ظاهرة 
يف املحاكم اجلزائرية، حيث ت�سري الإح�سائيات اإىل اأزيد من 
11000 حالة طالق قبل البناء باجلزائر، رغم خطورة الظاهرة 
الن�ساء  تتحمله  الأكرب  اخلطر  اأن  اإل  املجتمع،  ن�سيج  على 
والق�سائية،  الجتماعية  التبعات  اعتياد  على  املطلقات 
فكلمة »مطلقة« التي ت�سجل يف عقد امليالد تالزمها طوال 
الآخر  الزوج  امل�ستقبل مع  الفتاة يف  وت�سوه و�سعية  حياتها 
الذي �سيطرح عليها �سوؤال هي بريئة منه، ملاذا طلقك الزوج 

الأول قبل الدخول بك؟
رفعا لهذا احلرج، ندعو من خاللكم املخت�سني يف القانون 
اإىل الجتهاد لإيجاد �سيغة قانونية لإزالة كلمة »مطلقة« من 

�سهادة ميالد الفتاة التي طلقت قبل الدخول بها.
الظريف  الزواج  اإىل حماربة ظاهرة  اآخر، ندعو  من جانب 
با�سم  ال�سكن  ت�سجيل  خالل  من  �سكن،  على  للح�سول 

الزوج والزوجة معا.
تقبلوا مني فائق التقدير والحرتام، ال�سيد معايل الوزير، 

و�سكرا .

�سعيد؛  جمال  لل�سيد  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�سة   ال�سيدة 
لتقدمي  املحلية،  واجلماعات  الداخلية  وزير  لل�سيد  والكلمة 

اجلواب على ال�سوؤال املطروح، تف�سلوا �سيدي الوزير.

�سكرا  املحلية:  واجلماعات  الداخلية  وزير  ال�سيد 
لل�سيدة رئي�سة اجلل�سة؛ ب�سم اهلل الرحمـن الرحيم.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة املحرتمة،
ال�سيدات الف�سليات، ال�سادة الأفا�سل،

ال�سيد جمال �سعيد،
منطلق  من  الإجابة،  هذه  لكم  اأقدم  اأن  قبل  بودي 
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لكم  اأوؤكد  الق�سية،  هذه  يخ�س  فيما  بها  املعمول  القوانني 
الداخلية  وزارة  م�ستوى  على  اليوم  موجود  فوج عمل  باأن 
واجلماعات املحلية، للتكفل باجلوانب التقنية )لتنحية هذه 

.)s12 النقطة من �سهادة امليالد
�سوف نقدم لكم - اإن �ساء اهلل - هذا الإجراء يف الأيام 
القادمة اإن �ساء اهلل، لأنها نقطة تقنية نحن نعمل هذا الإجراء 
يف الأيام القادمة اإن �ساء اهلل، لأنها نقطة تقنية نحن نعمل 

على التكفل بها.
اإنني واإذ اأ�ساطركم القول باأن ظاهرة الطالق قبل البناء 
العالقة  هذه  ت�سطدم  حيث  جمتمعنا،  يف  انت�سرت  قد 
الف�سل،  ماآلها  ال�سعوبات، وقد يكون  بالعديد من  الزوجية 
ل �سيما بعد مرور مدة من اإن�سائها، نتيجة اختالفات جوهرية 
اأو تق�سري بالتزام ال�سروط املتفق عليها قبل الزواج ويكون 
الطالق هو احلل، وقد اأحل اهلل الطالق وجعل منه خمرجا 
نعلم  كما  ولكنه  والرتا�سي،  التفاهم  من  يتمكن  مل  ملن 
املدنية  احلالة  امل�سرع اجلزائري  اأّطر  وقد  اأبغ�س احلالل  فاإنه 
املوؤرخ   ،08-14 رقم  القانون  اأحكام  مبوجب  لالأ�سخا�س، 
 ،20-70 رقم  لالأمر  واملتمم  املعدل   ،2014-08-09 يف 
الت�سجيل  القواعد  ينظم  الذي   ،1970 فيفري   19 املوافق 
الهام�سية،  البيانات  مبا يف ذلك  املدنية،  يف �سجالت احلالة 
رقم  القانون  اأحكام  مبوجب  ال�سخ�سية،  الأحوال  اأّطر  كما 
84-11، املوؤرخ يف 9 يونيو 1984، املت�سمن قانون الأ�سرة، 
املعدل واملتمم، الذي يحدد �سروط الزواج واأركانه وانحالل 
باأن  القول  ميكن  الأحكام،  هذه  وبتحليل  واأنواعه؛  الزواج 
جميع  وا�ستوفى  قانونا  املوؤهلة  ال�سلطات  اأمام  مت  زواج  اأي 
الأ�سرة  قانون  يف  املف�سلة  الزواج  اأركان  واحرتم  ال�سروط 
ال�سالف الذكر ومت ت�سجيله  يف �سجل احلالة املدنية، يعترب 
الطالق     هذا  واأن  بالطالق،  اإل  �سرعيا ل ميكن حله  زواجا 

ل ميكن اإثباته اإل بحكم ق�سائي.
كما حدد قانون احلالة املدنية كيفيات ت�سجيل حالت 
الزواج والطالق على هام�س عقود �سجالت احلالة املدنية، 
وحفاظا  املراأة،  وحق  الرجل  حق  الأزواج،  مل�سالح  �سمانا 
على النظام العام وحماية الأن�ساب، ومبا اأن اأي زواج يعترب 
�سحيحا مبجرد ت�سجيل عقد الزواج وفق ال�سروط القانونية 
فاإن م�ساألة  اإل بحكم ق�سائي،  بها؛ ول ميكن حله  املعمول 
الدخول اأو عدمه هو اأمر �سخ�سي، يتم بالتوافق بني الزوجني 

ول يوؤثر باأي حال على �سحة الزواج.

كما اأن �سابط احلالة املدنية لي�ست من �سالحياته معرفة 
بالن�سبة  الزواج  اأم ل، لأن  ا�ستهلك  الزواج قد  اإذا كان  ما 
املدنية؛  احلالة  �سجالت  يف  ت�سجيله  تاريخ  من  يبداأ  اإليه 
الطالق  اأن يغفل ت�سجيل حكم  قانونا  له  وبالتايل ل يجوز 
على هام�س عقود �سجالت احلالة املدنية بالن�سبة لكل من 
الزوج والزوجة املعنيني، �سواء مت الدخول بالزوجة فعال اأم 

مل يتم.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن م�ساألة الت�سجيل هذه قد تناولتها 
املادة 66 من قانون احلالة املدنية ال�سالف الذكر، التي ن�ست 
�سراحة على اأنه ينبغي على �سابط احلالة املدنية الذي يحرر 
املدنية،  احلالة  �سجالت  يف  اإليه  ي�سري  اأن  ي�سجله  اأو  العقد 

املوجودة لديه خالل 3 اأيام.
املثبتة  الق�سائية  اأن الأحكام  اأي�سا على  التاأكيد  ويجدر 
هذا  باأن  احلكم  منطوق  يف  تو�سح  الدخول،  قبل  للطالق 
الأزواج،  حقوق  على  حفاظا  البناء،  قبل  مت  قد  الطالق 
تن�س  التي  الأ�سرة،  قانون  من   16 املادة  مع  متا�سيا  وذلك 
اأو بوفاة  اأن الزوجة ت�ستحق ال�سداق كامال بالدخول  على 
اأن  اأي  الدخول،  قبل  الطالق  عند  ن�سفه  وت�ستحق  الزوج 
اإل  ال�سداق  من  ت�ستحق  ل  الدخول  قبل  املطلقة  املراأة 
ن�سفه، كما ل ت�ستفيد من الإرث ول تطبق عليها مدة العدة 
61 من قانون الأ�سرة؛  58 اإىل  املحددة �سرعا يف املواد من 
لكن اأوؤكد يف الأخري، مرة اأخرى، باأن هذا الإجراء تقني، 
وثائق  يف  الع�سرنة  ومرافقة  التكفل  على  العمل  اإطار  ويف 
احلالة املدنية يف كثري من احلالت، فال نحتاج اأن نظهر هذه 
على   - اهلل  �ساء  اإن   - والعمل   )s12( وثيقة  يف  احلالت 
للتكفل مبثل هذه احلالت، �سكرا  اإيجابيا،   الرد  اأن يكون 

وال�سالم عليكم.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة: �سكرا لكم ال�سيد الوزير؛ اأ�سال 
جواب  على  التعقيب  يريد  هل  �سعيد  جمال  ال�سيد  الآن 

ال�سيد الوزير؟ تف�سلوا.

اأ�سكر معاليكم على العناية بهذا  ال�سيد جمال �سعيد: 
يف  بها  قام  التي  القطاع  اإجنازات  نثمن  وكذلك  املو�سوع، 
تخفيف  املواطن،  من  الإدارة  تقريب  ومنها  وجيز،  ظرف 
على  املواطن  حت�سل  �سرعة  الإدارية،  امللفات  من  الوثائق 
جواز ال�سفر البيومرتي وتو�سيع �سالحيته اإىل 10 �سنوات، 
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حتويل ا�ستخراج الوثائق الهامة من الدائرة اإىل البلدية، كما 
نريد اأي�سا، ولو�سع حد لظاهرة الطالق قبل الدخول التي 
اأن  البنات،  تف�ست يف جمتمعنا واجنرت عنها ويالت على 
يتم عقد الزواج اأياما قبل العر�س، اأي يكون مرافقا برخ�سة 
بالعرو�س  والدخول  املدة  نقل�س  اإذ  العر�س،  اإقامة  الإقامة، 
ي�سجل طالقا يف  الوجيزة ل  املدة  ف�سخ عقد يف هذه  واأي 

�سهادة الزدياد.
من جهة اأخرى، برزت للوجود ظاهرة الطالق ال�سوري، 
بال�سكن الالئق،  التي يعتمدها الأزواج للظفر  وهي احليلة 
حيث تدرج ورقة طالق �سوري، اأي على الورق، يف ملف 
من  الزوجان  يتمكن  احليلة  وبهذه  ال�سكن  من  ال�ستفادة 
ال�ستفادة من �سكنني يف الوقت الذي يحرم منه الآخرون.
ال�سكن  ي�سجل  اأن  نقرتح  الظاهرة،  هذه  من  وللحد 
الجتماعي با�سم الزوجني، ويف حالة تاأكد الطالق، ي�سجل 
ال�سكن با�سم حا�سن الأولد فقط، وما �سجع هذه الظاهرة 
هو اأن القانون ل يعاقب على النوايا، فالطالق بهذه احلالة يقع 
بطريقة قانونية وي�سجل يف احلالة املدنية لعقوبة عليه، حتى 
ولو كان نوعا من الن�سب والحتيال، لذا يجب على الإدارة 
حماربة هذه الظاهرة التي زاد انت�سارها بعد اإطالق م�ساريع 
الدولة،  وبذلك على  الأمة  يتحايل على  »عدل« وكل من 
تاأويلها، هذه موجهة لالنتهازيني،  هناك مقولة واأطلب عدم 

اأقول »با�س حتكم ثعلب يليق تكون حيلي عليه«.
خريا«  بالن�ساء  »ا�ستو�سوا  ال�سريف:  النبوي  واحلديث 

و�سكرا.

جمال  ال�سيد  فيك  اهلل  بارك  اجلل�سة:  رئي�سة  ال�سيدة 
الداخلية،  وزير  ال�سيد  بجواب  اقتنعتم  اأنكم  واأرى  �سعيد؛ 

واحلكمة تقول »احليلة يف ترك احليل«، �سكرا.
ننتقل الآن اإىل قطاع التجارة، والكلمة لل�سيد عبد القادر 
التجارة،  وزير  ال�سيد  على  ال�سفوي  �سوؤاله  لطرح  �سنيني، 

فليتف�سل.

ال�سيد عبد القادر �سنيني: �سكرا لل�سيدة رئي�سة اجلل�سة.
معايل الوزيرة،

ال�سادة الوزراء،
زميالتي، زمالئي،

رجال ال�سحافة،

ال�سالم عليكم.
املو�سوع: �سوؤال �سفوي اإىل معايل وزير التجارة.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة،
ال�سوؤال قدم منذ اأ�سهر، هناك بع�س العبارات ت�سري اإىل 

الزميل ال�سابق، �ساأحاول كيف  اأ�سلحها.
معايل الوزير،

مار�س  و31   30 يومي  عقدت  م�ساحلكم  اإ�سراف  حتت 
ح�سرها  والذي  اخلارجية،  التجارة  حول  الوطنية  الندوة 
اأ�سروا على تخفي�س  الذين  املتعاملني القت�ساديني  جميع 
الواردات من ال�سلع وت�سجيع ال�سادرات خارج املحروقات، 
لرتجمة �سيا�سة اخلروج من الأزمة التي اأ�سبحت تهددنا بعد 
اأ�سعار املحروقات؛ من خاللها ومت و�سع ا�سرتاتيجية  انهيار 

وطنية وخريطة طريق لإي�سال بالدنا اإىل بر الأمان.
�سوؤايل هو كالتايل:

حيز  يف  هي  التي  املتخذة  الإجراءات  ماهي   -  1
التنفيذ؟

املوازية؟ التجارة  ملكافحة  ا�سرتاتيجية  هناك  وهل   -  2
لكم مني، �سيادة الوزير، فائق ال�سكر والمتنان.

القادر  عبد  للزميل  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�سة  ال�سيدة 
اإىل  الكلمة  اأحيل  اأن  وقبل  ال�سوؤال؛  طرحه  على  �سنيني 
بلعايب، لتقدمي اجلواب، بودي  ال�سيد بختي  التجارة،  وزير 
لكونكم  الوزير،  ال�سيد  بكم،  الرتحيب  واأجدد  اأرحب  اأن 
ب�سفتكم  معاونيكم،  مع  املوقر،  مرة جمل�سنا  تدخلون لأول 
ع�سوا يف احلكومة، مع متنياتنا لكم بالتوفيق يف اأداء مهامكم 
على راأ�س قطاع التجارة، الذي تعرفونه جيدا، واأنتم عائدون 

اإليه.
الكلمة لكم ال�سيد وزير التجارة، فتف�سلوا م�سكورين.

ال�سيد وزير التجارة:
ال�سيدة املحرتمة، رئي�سة اجلل�سة،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة الأفا�سل،
احل�سور الكرمي،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
القادر  عبد  ال�سيد  الأمة،  جمل�س  ع�سو  اأ�سكر  بداية، 
�سنيني على �سوؤاله الهام، الذي اأتاح يل الفر�سة للتطرق اإىل 
مو�سوعني هامني بالن�سبة لقطاع التجارة، وهما تاأطري التجارة 
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اخلارجية وحماربة التجارة غري ال�سرعية.
�سيدي ع�سو جمل�س الأمة، 

فيما يتعلق بنتائج الندوة الوطنية حول التجارة اخلارجية 
املنعقدة يومي 30 و31 مار�س 2015، جتدر الإ�سارة اإىل اأن 
اقت�سادية، متيزت برتاجع  انعقدت يف ظل ظروف  الندوة  هذه 
حم�سو�س يف العائدات املالية للجزائر املرتتبة - كما تعرفون - 
عن انهيار اأ�سعار املحروقات يف ال�سوق العاملية، وقد �سكل 
التي  الأطراف  خمتلف  بني  النقا�س  جوهر  الن�سغال  هذا 
اأجمع كل امل�ساركني على  الندوة، حيث  �ساركت يف هذه 
عن  تعرب  املعامل  وا�سحة  جديدة  �سيا�سة  و�سع  �سرورة 
للتنمية  �ساملة  ا�سرتاتيجية  اإطار  يف  اجلميع،  ان�سغالت 

القت�سادية.
ويعترب ملف تقلي�س فاتورة ال�سترياد والعمل على رفع 
حجم �سادراتنا، اإحدى اأهم ركائز هذه ال�سرتاتيجية التي 
تعمل وزارة التجارة على بلورتها، متا�سيا مع التو�سيات التي 

انبثقت عن هذه الندوة.
وزارة  طرف  من  املتخذة  الإجراءات  يخ�س  فيما  اأما 
ق�سمني:  اإىل  فتنق�سم  اخلارجية،  التجارة  لتاأطري  التجارة 
وهي  بال�سادرات  متعلقة  واأخرى  بالواردات  خا�سة  تدابري 

على �سبيل الذكر ل احل�سر كما يلي:
التجارة   وزارة  قامت  الواردات:  �سبط  جمال  يف  اأول، 
من  الواردات  وتاأطري  تر�سيد  ق�سد  اإجراءات،  عدة  باتخاذ 

اأهمها:
رقم  الأمر  ويتمم  يعدل  ت�سريعي،  بن�س  املبادرة   -  1
بالقواعد  املتعلق   ،2003 يوليو   19 يف  املوؤرخ   ،04-03
وت�سديرها،  الب�سائع  ا�سترياد  عمليات  على  املطبقة  العامة 
توفري  ق�سد  وهذا  الر�سمية،  اجلريدة  موؤخرا يف  الذي �سدر 
�سبط  من  لتمكينها  العمومية،  لل�سلطات  القانوين  الإطار 
ال�سلع، وذلك عن طريق رخ�س ال�سترياد  ا�سترياد  جمال 
وكذا  الواردات  تر�سيد  بهدف  املنتوجات،  بع�س  وت�سدير 
متطلبات  تلبي  التي  الوطني  الإنتاج  فروع  بع�س  حماية 

ال�سوق الوطنية من حيث الكمية والنوعية املطلوبة.
ال�سترياد  لعمليات  الدقيقة  واملتابعة  الرقابة  تعزيز   -  2
حد  و�سع  بهدف  القت�ساديون،  املتعاملون  بها  يقوم  التي 

للممار�سات غري النزيهة.
3 - احلد من عمليات ال�سترياد لبع�س املواد الكمالية.
ثانيا، فيما يتعلق بت�سجيع ال�سادرات خارج املحروقات: 

لل�سندوق  �سنوية  ميزانية  تخ�س�س  التجارة  وزارة  فاإن 
الأعباء  ببع�س  للتكفل  وذلك  ال�سادرات،  بدعم  اخلا�س 
كتكاليف  امل�سدرين  لفائدة  الت�سدير  بعمليات  املرتبطة 
م�ساريف  وكذا  اخلارجية  الأ�سواق  ودرا�سة  الدويل  النقل 
اأخرى،  جهة  من  باخلارج.  الدولية  املعار�س  يف  امل�ساركة 
التجارة  غرف  دور  بلورة  على  حاليا  من�سب  العمل  فاإن 
القت�ساديني  املتعاملني  لتح�سي�س  الوطن،  عرب  وال�سناعة 
ب�سرورة حت�سني منتوجاتهم كما ونوعا، لال�ستجابة ملتطلبات 
الأ�سواق العاملية، هذا دون اأن نن�سى الدور الهام الذي تقوم 
به الوكالة الوطنية لرتقية التجارة اخلارجية يف مرافقة ودعم 
امل�سدرين اجلزائريني من خالل اإن�ساء »دار امل�سدر« للتكفل 
تاأطري  وكذا  امل�سدرين  واهتمامات  بان�سغالت  الأمثل 
خمتلف  يف  اجلزائريني  القت�ساديني  املتعاملني  م�ساركات 
املعلومات  بكل  وتزويدهم  باخلارج  القت�سادية  التظاهرات 

والإح�سائيات املتعلقة بتقلبات الأ�سواق اخلارجية.
ت�سريعية  تدابري  عدة  اإدراج  مت  فقد  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
وان�سغالت  لتو�سيات  ا�ستجابة  التجارة،  وزارة  من  مببادرة 
املتعاملني القت�ساديني، خا�سة فيما يتعلق برفع مدة اإعادة 
توطني العائدات املرتتبة عن الت�سدير اإىل 180 يوما، عو�سا 
عن 120 يوما املعمول بها �سابقا، ورفع كذلك ن�سبة ا�ستفادة 
 ٪10 عن  عو�سا   ٪20 اإىل  الت�سدير  عائدات  من  امل�سدر 

�سابقا.
عدة  الثالثية،  اإطار  يف  اجلزائرية،  احلكومة  اتخذت  فقد 
العمل  اأرباب  جمعيات  مع  بالتن�سيق  حتفيزية  اإجراءات 
من  امل�سدرة،  املوؤ�س�سات  لدعم  الجتماعيني  وال�سركاء 

اأهمها:
- التحفيز اجلبائي، ويتمثل يف الإعفاء من الر�سم على 
الن�ساط املهني فيما يتعلق برقم الأعمال املنجز من عمليات 

الت�سدير.
- الإعفاء عن ال�سريبة على اأرباح ال�سركات.

- الإعفاء من دفع الر�سم على القيمة امل�سافة.
مبقر  ال�سلع  جمركة  ومنها:  اجلمركية  التحفيزات   -

امل�سدر.
ي�سمح  الت�سدير  بعملية  خا�س  اأخ�سر  رواق  و�سع    -

بالت�سريح بال�سلع دون مراقبة.
.)Dromback( اإعادة العمل بالنظام اجلمركي املعروف بـ -
اأما فيما يخ�س ال�سطر الثاين من �سوؤالكم، ال�سيد ع�سو 
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جمل�س الأمة املحرتم، املتعلق بالتجارة غري ال�سرعية، فاإننا يف 
وزارة التجارة، نعترب حماربتها اأولوية من اأولوياتنا الأ�سا�سية، 
كل  طرف  من  فعلية  م�ساهمة  بال�سرورة  ت�ستدعي  التي 
الآثار  من  التقليل  بهدف  الظاهرة،  بهذه  املعنية  القطاعات 
والبيئة  الوطني  القت�ساد  على  الظاهرة  لهذه  ال�سلبية 
الق�ساء  بغية  الق�سري،  املدى  املواطنني على  واأمن  وال�سحة 

عليها نهائيا يف املديني املتو�سط والبعيد.
خالل  العمومية،  ال�سلطات  فاإن  اجلميع،  يعلم  كما 
بها يف  بذلت جمهودات لباأ�س  الفارطة،  القليلة  ال�سنوات 
�سبيل الق�ساء على الأ�سواق الفو�سوية، املتواجدة يف بع�س 
فيها،  املتدخلني  لفائدة  بدائل  توفري  العمومية، مع  الأماكن 

خا�سة من فئة ال�سباب، تفاديا لإعادة ظهورها اأو تناميها.
الأ�سواق غري  املتدخلني يف هذه  اإدماج  اإعادة  اإطار  ويف 
ال�سرعية، مت برجمة اإجناز 767 �سوقا جواريا،  مت ا�ستالم 594 
�سوقا منها، وتوزيع مربعاتها على خمتلف التجار الذين كانوا 

ين�سطون يف الأ�سواق املوازية.
و�سع  مت  قد  اأنه  اإىل  الإ�سارة   جتدر  ذلك،  مع  وباملوازاة 
48 ولية، بهدف  291 �سوقا مغطاة عرب  اآخر لإجناز  برنامج 

امت�سا�س املزيد من الأ�سواق الفو�سوية.
الأغلفة  تقييم  اإعادة  متت  العراقيل،  لبع�س  وبالنظر 
من  ح�ستها  اإجناز  من  العاجزة  البلديات  لتمكني  املالية، 
هذه الأ�سواق ومت حتويل مبالغها اإىل كافة الوليات، حيث 

�ستنطلق اأ�سغال اإجناز هذه الأ�سواق عن قريب.
هي  الفو�سوية  الأ�سواق  حماربة  اأن  هنا،  التذكري  ويجدر 
عملية م�سرتكة بني كل القطاعات املعنية، خا�سة بني وزارتي 
الداخلية واجلماعات املحلية والتجارة، كما اأن عملية امت�سا�س 
والتي  الوطنية  القت�سادية  بالقدرات  مرهون  املوازية  ال�سوق 
ل�سيما  القطاعات،  كل  يف  �سغل  منا�سب  خلق  �ساأنها  من 
الأ�سغال  الفالحة،  قطاع  غرار  على  منها  ال�سرتاتيجية 

العمومية، البناء، ال�سياحة وال�سناعة التقليدية.
اأما بلغة الأرقام، فاإن الإح�سائيات املتعلقة بجهود الدولة 
امل�ستوى  املوازية على  الأ�سواق  الكبري لمت�سا�س  و�سعيها 

الوطني اإىل غاية نهاية �سهر �سبتمرب 2015 فهي كالتايل:
مت  �سوقا،   1368 املح�ساة  الفو�سوية  الأ�سواق  عدد   -

الق�ساء على 945 منها، اأي ما ميثل ن�سبة ٪69.
حوايل  اإدماجهم  اإعادة  مت  الذين  املتدخلني  عدد   -
20000 من بني 45000 متدخل مت اإح�ساوؤهم على م�ستوى 

الأ�سواق الفو�سوية، اأي ما يعادل ن�سبة ٪43.
اإقامة  لت�سجيع  املبذولة  املجهودات  اإىل  بالإ�سافة  هذا 
ال�سخمة  واملتاجر  التجارية  والف�ساءات  التجارية  املراكز 
واملتاجر الكربى، ويعد دخول الن�س القانوين املنظم لهذه 
ب�سبط  �سي�سمح  الذي  الأمر  التنفيذ،  حّيز  الف�ساءات 
ال�سوق و�سمان التموين وتقدمي خدمات مطابقة ملا تقت�سيه 

قواعد �سحة واأمن امل�ستهلك.
جمل�س  ع�سو  ال�سيد  �سوؤالكم،  على  اإجابتنا  هي  تلكم 
بان�سغالتكم،  اأحطنا  قد  نكون  اأن  نتمنى  املحرتم،  الأمة 
التجارة  اخلارجية وحماربة  التجارة  تاأطري  مبو�سوعي  املتعلقة 

غري ال�سرعية.
عادة ل اأتقيد بالن�س كتابيا، لكن يف هذه املرحلة ميكن 
اأن يفهم من كالمنا بع�س النزلقات، ل نريدها، فاأردت اأن 
اأحرتز واأتقيد كتابيا بالن�س، واإذا كانت هناك �سرورة ملحة 
لإ�سافة بع�س العنا�سر على الإجابة الكتابية التي قدمتها، 

فاأنا موجود لهذا الغر�س، �سكرا على ح�سن ال�ستماع.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة: �سكرا لكم ال�سيد الوزير؛ فعال 
ال�سيد  مع  احلني  عليه يف  �سنتعرف  تعقيب،  هناك  كان  اإن 

عبد القادر �سنيني، تف�سلوا ال�سيد عبد القادر.

ال�سيد عبد القادر �سنيني: �سكرا لل�سيدة رئي�سة اجلل�سة؛ 
�سكرا معايل الوزير على التو�سيحات التي يف احلقيقة كانت 
كافية، خا�سة وقد قررمت تعزيز الرقابة وكذلك يف وجود ن�س 
اهتمامكم  على  ويدل  مفرح  هذا  الدخول،  حّيز  ت�سريعي 

الكبري بهذا القطاع.
ولكن - معايل الوزير - الأمور اليوم التي نراها والأ�سياء 
الناحية  من  اأول  م�سرة  هي  ال�سوق  يف  حقيقة  املوجودة 
اإىل  بالدنا  اأحيانا وغري لئقة ول حتتاج  قاتلة  ال�سحية وهي 

هذه الأ�سياء.
ال�سعبة،  والعملة  الأموال  لتهريب  اأبوابا  فتحنا  وبهذا 
وخا�سة هذه الأيام التي خلفت نزيفا لأموال الدولة، كلنا 
نت�ساءل عنها؟ ونتمنى اأنكم �ستتخذون اإجراءات �سارمة يف 
اأن تكون مادية،  للرقابة، قبل  بالن�سبة  هذا املجال، وخا�سة 
لأننا ملا ناأتي باإنتاج م�سر، فاإننا اأول ندفع عملة �سعبة ل�سفاء 
ولذا  طائلة  مبالغ  خاللها  من  نخ�سر  اأدوية  هناك  املري�س، 

نطلب من �سيادتكم اأن تقفوا على هذا الباب.
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معايل الوزير،
2014 كانت  اأنه يف  اأحد،  اأي  اأح�سن من  تعلمون  اأنتم 
دولر،  مليون   14 اإىل  و�سلت  قد   )Chips( من  الواردات 
هل �سناعة هذا املنتوج حتتاج اإىل م�سانع كربى واإىل اأموال 

�سخمة؟!
اأمتنى من �سيادتكم اإجراء ات�سال  اأقول ل، ل! ولذا  اأنا 
احلاجيات  ماهي  لتحديد  ال�سناعة،  وزارة  وبني  بينكم 
اإطار  يف  خا�سة  موؤ�س�سات،  خلق  اأجل  من  ال�سغرية، 
)ANSEJ( نحن ن�سجع �سبابنا ونفتح لهم الطريق، بدل اأن 

نعطيهم اأموال طائلة ل فائدة منها.
معايل   - بالن�سبة  اأما  اخلارجية،  التجارة  ناحية  من  هذا 
حتت  لي�ست  اأنها  تعلمون  اأنتم  املوازية،  للتجارة   - الوزير 
م�سوؤولية  حتت  هي  بل  التجارة،  لوزارة  املبا�سرة  امل�سوؤولية 
فو�سى  تعي�س  و�سوارعها  اأزقتها  اأ�سبحت   التي  البلديات 

عارمة.
اأ�سبحت الأر�سفة مملوءة باملزابل والطاولت وال�سيارات 
راجال      ال�سري  واأ�سبح  ال�سوارع  بها  وتكتظ  بال�سلع  حمملة 

اأو بال�سيارات �سعبا.
امل�سوؤولية هذه لي�ست يف احلقيقة م�سوؤوليتكم، ولكن مبا 
التجار،  لهوؤلء  التجاري  ال�سجل  كوزارة  اأنتم  منحتم  اأنكم 
ال�سريبة  من  بالإعفاء  لهم  �سمحت  املالية  وزارة  وكذلك 
ملدة 3 �سنوات، فاأنا اأرى اأن لكم حق التدخل وحق الرقابة 
ناحية  لتنظيم هذه الأ�سواق، لأنها تعود للجزائر باخلري من 

اجلباية وكذلك لإعطاء اجلمال احلقيقي لبالدنا و�سكرا.

القادر  عبد  ال�سيد  لكم  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�سة  ال�سيدة 
�سنيني؛ الكلمة لكم جمددا ال�سيد الوزير، هذه املرة - اأظن - 
دون التقيد بالورقة، لأن هناك ان�سغال اآخر، جديدا طرحه 

ال�سيد  �سنيني.

ال�سيد الوزير: �سكرا؛ اأنا حاليا يف ف�ساء موؤ�س�ساتي واأظن 
ب�سفتي وزيرا للتجارة ل اأ�سدر اإعالنات غري �سرعية، الف�ساء 

التجاري ب�سفة عامة فيه الآن �سراع بني الطالح وال�سالح.
تعلو  اأ�سبحت  التجاري كلمة »طالح«  الف�ساء  وغالبا يف 
على كلمة »�سالح«، اأنا ل اأجّرم التجارة ول اأجّرم امل�ستوردين 
يف  ال�سائد  التموين  لنقطاع  حدا  و�سعنا  بف�سلهم  اإطالقا، 
وقت م�سى والذي كان مي�س حتى املواد الأ�سا�سية، وع�سنا 

اجلزائريون  وجد  كيف  التموين،  يف  النقطاع  وقت  اآنذاك 
ي�سرتي  اجلزائري  كان  الظاهرة،  لهذه  للت�سدي  الطريقة 
�سيارة ويف�سل اأن يكون ال�سندوق اخللفي لل�سيارة ذا �سعة 
كبرية لكي ي�سرتي ال�سلع بكمية كبرية بهدف الحتياط، 
خرجنا من هذا امل�سكل، اأنا تكلمت عن ت�سخيم الفواتري، 
فهمت غلطا من حيث احلجم، مل اأكن  اأت�سور اأن الن�سبة 
التي حتدثت عنها ُت�سرب يف برنامج ال�سترياد الكامل، يف 
هو  ال�سترياد  برنامج  من   ٪50 اأن  نعرف  كلنا  اأننا  حني 
اإن  اأبدا  اأقل  مل  العمومية،  املوؤ�س�سات  ا�سترياد  برنامج 
الآن  الفواتري،  ت�سخيم  يف  ت�ساهم  العمومية  املوؤ�س�سات 
مثال يف ال�سدا�سي الأول، اأوقفنا يف احلدود ما ل يقل عن 
30000 طن من املواد امل�ستوردة، هذا التوقيف مل يتم على 
ب�سرية،  مراقبة  اأ�سا�س  على  مت  بل  خمربية،  حتاليل  اأ�سا�س 
ت�سوبها عيوب خطرية  املواد  اأن  تبني  فقد  الب�سرية  باملراقبة 
فاأوقفناها؛  امل�ستهلكني،  �سحة  على  خطرا  اأحيانا  وت�سكل 
اأفرت�س ح�سن النية عند  اأنا  وقلت - كزوير للتجارة- طبعا 
امل�ستوردين، فهناك م�ستوردون يقومون بعملهم كما ينبغي.

اأنت حني ترى �سخ�سا ي�ستورد �سلعا انتهت �سالحيتها 
قبل اأن ت�سل اإىل ال�سوق، بحكم نظام )CRE-LOX(، �سبق 
اأن قلت اأنا ل�ست �سد اأي �سخ�س، لكنني كوزير للتجارة، 
ولكنها  موجودة  ال�سلعة  كبريا،  ان�سغال  يل  ي�سكل  فهذا 
فا�سدة وياأتي امل�ستورد يقول لك هي بالفعل فا�سدة، لكن 

املمون هو الذي خدعنّي!!
على  فر�سناه  الذي  النظام  بحكم  املال،  قب�س  املمون 
اأنف�سنا، هذه هي النتيجة، وغالبا طريقة الدفع هذه موجودة 
الباهظ  النظام  هذا  البائع،  فر�سها  فر�سها؟  من  ولكن 
املفرو�س من الطرف اجلزائري اأي مفرو�س على نف�سه، لهذا 
منه،  نخرج  اأن  لبد  الدفع  نظام  من  النمط  هذا  عن  قلت 
الذين خدعوا  ال�سادقني،  امل�ستوردين  لتمكني  الأقل  على 
من طرف املمون، تكون لهم اإمكانية ا�سرتجاع مالهم لأنهم 

الآن ل ي�ستطيعون ا�سرتجاعه، هذه ظاهرة.
األ  ال�سوق  تنظيم  يف  كبريا  �سعفا  جتعل  اأخرى  ظاهرة 

وهي الهياكل التجارية. 
بالفعل الهياكل التجارية ناق�سة يف اجلزائر، خا�سة مثال 

بالن�سبة للخ�سر والفواكه.
م�ساريع   10 تقريبا  عندنا  اجلملة،  اأ�سواق  يخ�س  فيما 
لأ�سواق اجلملة لباأ�س بها، و�سعت يف كل الرتاب الوطني 
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ال�سنة  خالل  منها  ثالثة  �سن�ستلم  الإجناز،  طور  يف  وهي 
القادمة.

بع�س  هناك  العمل،  يف  �ست�ساعدنا  اأكيد  الهياكل  هذه 
املواد  اأن  ال�ساعة، مثال لحظتم  الو�سائل مل ت�ستعمل حلد 
الدولية،  الأ�سواق  يف  �سعرها  ينخف�س  حني  امل�ستوردة 
و�سائل  اأن  معناه  حالها،  على  تبقى  الداخلية  فالأ�سعار 
الرقابة التي ن�ستعملها مل ت�سل بعد اإىل حد معني ميكن من 
رقابة هوؤلء امل�ستوردين الذين حني ترتفع الأ�سعار يطالبون 
برفعها، لكن حني تنخف�س ل توؤثر على الأ�سعار الداخلية، 
حتى و�سائل الدولة وو�سائل وزارة التجارة حلد ال�ساعة تبدو 
اأن  الذي يجب  العمل  بحجم  قارناها   ما  اإذا  ناق�سة  اأحيانا 
تقوم به، واأحيانا اأخرى تنق�س بع�س الكفاءات، لأن مراقبة 
الأ�سعار الداخلية واآثارها ل منلك بخ�سو�سها قدرات رقابة 
ومتابعة، من اأجل الو�سول اإىل نتيجة اأح�سن، من الناحية 
اأن  ووجدت  القوانني،  تفح�ست  اأنا  ذلك،  ميكن  القانونية 
التاجر الذي ل يرجع الأ�سعار وفق الأ�سواق الداخلية يعترب 

قانونيا اأنه مرتكب جنحة.
�سوى  موجودة،  تكن  مل  املا�سي  يف  املراقبة  و�سائل 
هناك  تكون  حني  احلالية  املرحلة  يف  احلار�س،  الدولة  هيبة 
هذه  مبا�سرة،  للخ�سوع  يتعر�س   5/2 مراقبة،  عمليات   5
الو�سعية مل تكن موجودة يف املا�سي، معناه اأن التجار الذين 
يتعر�سون لهذا، اأعتقد اأنها ن�سبة عالية، مبعنى اأن اخلوف من 

الدولة احلار�س انخف�س.
كل هذه الأمور، يجب اأن نعمل على اإعادتها، لأن الرقابة 
ماهي اإل و�سيلة لكي يعرف النا�س اأنهم يخ�سعون للرقابة، 
اإذن اخلوف من احلار�س اأكرث من الرقابة يف حد ذاتها، لأن 
كل  ويف  الف�ساءات  كل  با�ستمرار يف  لتتم  املراقبة  عملية 
ا�ستعداد  على  ونحن  الرتبية،  عامل  يدخل  وهنا  الأوقات، 
من اأجل التوعية، حتى واإن مل نراقب كل �سيء فالإرجاع 
عادة اخلوف من احلار�س، وهذا عمل تقوم به كل م�سالح 

املراقبة يف كل الدول.
ظاهرة الأ�سواق املوازية، ظاهرة و�سلت اإىل درجة كبرية، 
ففي القطاع اجلاري و�سل اإخفاء رقم املبيعات اإىل م�ستوى 
عال؛ يف بع�س احلالت ملاذا ن�سرع ون�سع معايري لل�سرائب، 
لأن  ال�سيئة؟  النوايا  ذوي  التجار  عليها  يتح�سل  حني  يف 
املعيار بالن�سبة لل�سرائب هو فر�س للتح�سيل على اخلوا�س، 
عندما       عليه؟  يتح�سل  فمن  التح�سيل  يكون  ل  وحينما 

امل�ساربني،  طرف  من  �سيوؤخذ  اخلزينة  عليه  تتح�سل  ل 
الدولة؟!  تاأخذه  ول  امل�ساربون  ياأخذه  كيف  يقال  واأحيانا 
من الأح�سن اأن يكون هناك اإعفاء، على الأقل النا�س لن 
تعاين من النعكا�سات، وبالتايل معاجلة الأو�ساع ت�ستدعي 

وقتا وت�ستدعي اأي�سا و�سائل.
والرفع  الو�سائل  م�ستوى  من  الرفع  على  نعمل  نحن 
خا�سة من م�ستوى اأداءاتنا تقنيا، ل بد اأن نتحكم يف هذه 

امل�ساكل.
مثال موؤخرا يف ولية جيجل كان ال�سغل ال�ساغل للوايل 
هو حماربة الن�ساطات املوازية، لأنها و�سلت اإىل درجة اأ�سبح 
غري  اأم  موجودة  الدولة  هل  يطرح:  كدولة  الدولة  كيان 

موجودة؟
�سرورة  هي  ما  بقدر  املوازية،  ال�سوق  حماربة  اإذن، 
اقت�سادية، فاإن التحكم يف هذه الظاهرة والق�ساء عليها يثبت 
اأكرث من اأي �سيء اآخر وجود الدولة كدولة تفر�س مراقبة 
قاعدة قانونية على كل النا�س، ول�سيما يف الف�ساء التجاري.
وزارة  بني  كبري  تن�سيق  هناك  العمل،  �سنوا�سل  نحن 
ن�سع  اأن  اأجل  من  املالية،  ووزارة  التجارة  ووزارة  الداخلية 
حدا لهذه الظاهرة وعلى الأقل يف املرحلة القادمة التقلي�س 

منها وحتديد تو�سعها يف جمالت اأخرى.
الأموال،  لروؤو�س  ال�سرعي  غري  التحويل  عن  تكلمت 
املعنية  والإدارات  اليقظة  م�ستوى  من  رفع  اإجراء   هناك 
هي اجلمارك، البنوك، وزارة التجارة وهناك ربط فيما بينها، 
مراقبة  ي�ستدعي  ل  التحويالت  هاته  اكت�ساف  اأحيانا  لأن 
 )Bonusiers( سديدة، خا�سة ملا يتعلق الأمر بتحويل املواد�
املواد   م�ست  الظاهرة  هذه  لأن  معروفة،  قيمتها  والتي 
التطرق  بهدف  لي�س  املو�سوع،  هذا  واإثارة   )Bonusiers(
اإىل حالة من ال�سطراب، اأنا اآثرت هذا املو�سوع لأنه واقع 
اإن  قلت  ملا  خطاأ  وفهمت  واقع،  بل  خاطئ،  بت�سريح  لي�س 

الن�سبة هي 30٪ واأعدت تو�سيحها.
هذا،  مثل  مو�سوع  عن  �سوؤال  يطرحون  حينما  النا�س 
اأطبق  اأن   - التفكري  معايري  ح�سب   - اأتوقع  ل  كال�سحفي 
لحظت  لكن  م�ستبعد،  هذا  الربنامج،  كل  على  الن�سبة 
اأن التعليقات املتتابعة كانت عامة، مع التفكري اأن املق�سود 
اأحيانا  تفكريي  طريقه  اأن  ميكن  اأنه  مبعنى  الربنامج،  به كل 
خمتلفة عن الخرين ومل اأكن اأتوقع اأن هاته الن�سبة كانت 
الظاهرة موجودة ومنت  لكن  الربنامج،  �ستطبق على جميع 
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الأوىل  املرحلة  يف  اأنا  كنت  حينما  حتى  موجودة  وكانت 
اأجل  من  املمنوحة  القيمة  فر�سنا  حني  التجارة،  وزير  مع 

الت�سدي لهذه الظاهرة.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة: �سيدي الوزير، الر�سالة و�سلت، 
كل  على  وال�سافية،  الوافية  الإجابة  هذه  على  واأ�سكرك 
املناخ  تطهري  عن  للحديث  يقال،  كما  بقية،  للحديث 

التجاري يف اجلزائر، مرة اأخرى �سكرا لكم.
والكلمة  واملدينة  والعمران  ال�سكن  قطاع  اإىل  الآن  منر 
ال�سفوي  �سوؤاله  بطرح  فليتف�سل  بدعيدة،  بوزيد  لل�سيد 

م�سكورا.

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

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة املحرتمة،
ال�سيدة وال�سادة معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�ساء املجل�س املوقر،
ال�سادة ال�سيوف.

من   71  ،68 واملادتني  الد�ستور،  من   134 للمادة  طبقا 
القانون الع�سوي رقم 99-02، املوؤرخ يف 08 مار�س 1999، 
الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�سعبي الوطني وجمل�س الأمة، 
احلكومة،  وبني  بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما، 
واملادة 76 من النظام الداخلي ملجل�س الأمة،  ي�سرفني اأن 
ال�سفوي  بال�سوؤال  ال�سكن  وزير  معايل  �سيادة   اإىل  اأتوجه 

التايل:
يف اإطار ال�سيا�سة املتبعة من طرف احلكومة اجلزائرية، من 
اأجل تدعيم احلظرية ال�سكنية للجزائر ومواجهة هذه الأزمة 
بع�س  ا�ستفاد  ال�ستقالل،  منذ  البالد  منها  تعاين  التي 
يف  اجلزائريني،  كزمالئهم  ت�سهيالت  من  الأجانب  املرقني 
اإطار اإجناز ال�سكن الرتقوي وباأ�سعار باهظة، مت ت�سديدها من 
طرف اأ�سحابها على ثالث مراحل، يف الوقت الذي مت فيه 

حتديد مدة الإجناز.
اأخلفوا  الأجانب  املرقني  هوؤلء  فاإن  لالأ�سف،  لكن 
باأكرث من �سنتني، رغم  وعودهم ومنهم من جتاوز هذه املدة 
لأ�سحابها  املفاتيح  بت�سليم  الأمر  بادئ  يف  املقدمة  الوعود 
يف الوقت املحدد واملتفق عليه، خا�سة على م�ستوى ولية 

اجلزائر العا�سمة.

ال�سوؤال: هل هناك م�سالح تراقب هوؤلء املرقني الأجانب 
نتائج  ماهي  واملراقبة  املتابعة  هذه  وجدت  واإن  ل؟  اأم 
من  ا�ستفادوا  الذين  هوؤلء  ال�سكوت عن  وملاذا  حتقيقاتها؟ 
ال�سماح  ال�سكن وبيعه مببالغ خيالية، مع  لبناء  الدولة  دعم 
اأ�سحاب  وتركوا  ال�سعبة  بالعملة  مئوية  ن�سبة  بتحويل  لهم 
يومنا هذا؟  اإىل  ا�ستالم �سكناتهم  ينتظرون  ال�سكنات  هذه 

�سكرا معايل الوزير.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة: �سكرا لكم ال�سيد بوزيد بدعيدة؛ 
للرد  واملدينة،  والعمران  ال�سكن  وزير  ال�سيد  لكم  الكلمة 

على هذا ال�سوؤال ال�سفوي، فلتتف�سلوا م�سكورين.

اهلل  ب�سم  واملدينة:  والعمران  ال�سكن  وزير  ال�سيد 
الرحمـن الرحيم وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة،
ال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة،

ال�سيدات وال�سادة من اأ�سرة الإعالم،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

بدعيدة،  بوزيد  ال�سيد  املحرتم،  الع�سو  �سوؤال  على  ردا 
ي�سرفني يف البداية اأن اأو�سح باأن م�سطلح املرقي الأجنبي 
مرقون  عندنا  لي�س  قانونيا  الرتقية،  قانون  يف  موجود  غري 
اأجانب، فيه بع�س الرتقيات يقوم بها الأجانب، لكن يف اإطار 
ت�سرف على  الذي  الرتقية  قانون  اإطار  ولي�س يف  ال�ستثمار 

تطبيقه وزارة ال�سكن والعمران واملدينة.
العقارية  الرتقية  قطاع  متّيز  اأن  وبعد  ذلك،  على  عالوة 
بالفو�سى التي كان يعرفها، والتي نعي�س روا�سبها اإىل اليوم من 
م�ساكل واحتجاجات متكررة للمواطنني وحتى بالن�سبة للمرقني 
الوطنيني اجلزائريني، )LPA، LSP( ترقية حرة،... اإلخ، �سدر هذا 
منذ  القانون الذي �سحح الو�سعية متاما وقد �سدر يف 2011؛ 
للمرقني  اعتماد   5500 يقارب  ما  يوجد  اليوم،  اإىل   2011
القانون ل  واحد، لأن  اأجنبي  ملرقي  اعتماد  ول  اجلزائريني 
ين�س على املرقي الأجنبي، ومن ال�سروط الأ�سا�سية للقانون 
احلايل، اأن يكون املرقي جزائري اجلن�سية ول مينع اأن ي�سغل 
اأر�س على  49-51، ك�سراء  اإطار ال�ستثمار  اأجنبيا يف  معه 
نادرة  ولكنها  ممكنة  فهذه  بالرتقية،  ويقومون  اخلوا�س  اأحد 

و�ساذة ول يقا�س عليها.
كانت هناك جلان على م�ستوى الوليات، على م�ستوى 
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الرتقية  اإطار  يف  ولي�س  ال�ستثمار  اإطار  يف   )CALPIREF(
هناك  تكون  ملا  تتدخل  اأن  ميكنها  ال�سكن  ووزارة  العقارية، 
�سكوك حول نوعية ال�سكن اأو خطر بالن�سبة لل�سكن اأو عدم 
اأي  املدينة،  اأو  للمنطقة  العمراين  القانون  مقايي�س  احرتام 
لي�س من حقه اأن يبني اأكرث من 05 طوابق اأو 04 اأو 07... 
اإلخ، هنا تتدخل م�ساحلنا؛ اأما يف لب املو�سوع،  ال�ستثمار، 
اأو الرتقية.. فهذا لي�س من �سالحيتنا، ولكن اإذا كان هناك 
وا�سح  ملف  هناك  الربملان،  ت�سرف  حتت  فنحن  طارئ  اأي 
يج�سد هذه الأمور، نحن حتت ت�سرفك ال�سيد بوزيد �سكرا.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة: �سكرا لكم ال�سيد الوزير؛ اأ�ساأل 
التعقيب على جواب  يريد  بدعيدة هل  بوزيد  ال�سيد  الآن 

ال�سيد الوزير؟ تف�سلوا.

اجلل�سة؛  رئي�سة  لل�سيدة  �سكرا  بدعيدة:  بوزيد  ال�سيد 
اأ�سكر ال�سيد معايل الوزير على الرد وتو�سيح الأمر من اأنه 
لي�س هناك مرقون اأجانب، طبعا لأن هناك بع�س امل�ستثمرين 
فعال  موجودون  هم  »مرقني«  ن�سميهم  والذين  الأجانب 

وين�سطون.
هذه  ت�سليم  احرتام  عدم  �سبب  نعرف  اأن  اأردنا  نحن 
ال�سكنات يف الآجال املحددة من الناحية القانونية؟ هذا هو 
اللجنة  نطلع على  اأن  نود  املوؤ�س�سات وكذلك  م�سكل هذه 
وكذلك  ال�سكنات  لهذه  التقني  اجلانب  ملتابعة  التقنية 
ال�سروط  دفرت  يحتويه  وما  ال�سروط  دفرت  على  الطالع 
لهوؤلء امل�ستثمرين اأو املرقني، هذا هو الإ�سكال الذي اأردت 
لأنه  واحلكومة،  الدولة  اأجهزة  م�ستوى  على  عليه  اأطلع  اأن 
يف  موجود  ماهو  ومتابعة  الآجال  وخا�سة  جدا  مهم  جانب 
اأقول  ول   - امل�ستثمرين  بع�س  لأن  املحدد،  ال�سروط  دفرت 

املرقني - يف اإطار ال�سكن يتالعبون بهذا اجلانب.
ال�سيد معايل وزير ال�سكن الذي  اأ�سكر  يف هذا الإطار، 
يبذل جمهودات جبارة وكبرية على م�ستوى قطاعه، و�سكرا 
له على التو�سيحات املقدمة، �سكرا �سيدتي رئي�سة اجلل�سة.

بوزيد  ال�سيد  لكم  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�سة  ال�سيدة 
بدعيدة؛ الكلمة لكم جمددا ال�سيد الوزير، للرد على هذا 

التعقيب، �سكرا.

ال�سيد الوزير: �سكرا لل�سيدة رئي�سة اجلل�سة.
لي�س  واحدة،  لغة  نتكلم  اأننا   - بوزيد  ال�سيد   - اأعتقد 
املواطن  مي�س  ما  كل  غريه..،  ول  التفكري  يف  فرق  هناك 
والوطن نتجند له �سوا�سية مع بع�س، ولكن عدم ال�ستالم 
العقد  باأن  فقط  اأذكركم  اإلخ،   والإجراءات..  الوقت  يف 
�سريعة املتعاقدين، ملا يكون فيه عقد بني املواطن وهو خا�س 
الفي�سل  فاإن  خا�س  كذلك  هو  الذي  امل�ستثمر  اأو  واملرقي 
بينهم هي املحكمة، ل يوجب حل اآخر، وهذا هو امل�سكل 
الذي تعاين منه ع�سرات الآلف من �سكنات )LSP( التي 
اأخذها مرقون وكلفوا باإجناز برنامج  )LSP( ومنذ 10 �سنوات 
يومنا  اإىل  الحتجاجات  ولكن  امل�ستحقات  املواطنون  دفع 

هذا م�ستمرة لأنهم مل ي�ستلموا ال�سكنات.
فقط لكي ننور اجلل�سة اإليكم معلومة، لقد اتخذنا قرارا اأنه 
يف اآخر نوفمرب، رغم اأننا طرف ي�سرف على القطاع ولي�س 
�ستكون  نوفمرب  اآخر  اإىل  هنا  فمن  بنف�سها،  العملية  على 
بالن�سبة لكل  �ساملة، مدققة  تامة،  الو�سعية  اأيدينا  بني 
ور�سة: )LSP و LPA( وماهي امل�ساريع التي مل تنطلق منذ 5 
�سنوات؟ وماهي التي انطلقت وتوقفت ملدة 20 اأو 25 �سنة؟ 
ماهي التي و�سلت اإىل 90 ٪ 80 ٪؟ وما ي�ستلزمها لإنهاء الور�سة.. 
و�سندر�سها  قرارنا  �سنتخذ  حينها  مقال،  مقام  ولكل  اإلخ، 
ولو  اآخر،  م�سروعا  ي�سبه  م�سروع  ل  لأنه  مب�سروع،  م�سروعا 
تتابعون الأحداث الوطنية موؤخرا، فقد اأ�سرفت اأنا �سخ�سيا 
على اجلل�سة مع اأكرث موؤ�س�سة ترقوية هي )BATIGEC( وفيها 
وهي  التزامات  هناك  وكانت  وامل�سوؤولني،  التقنيني  مع كل 
اأننا نحل هذه املع�سلة، لأنها مع�سلة حقيقية بالن�سبة ملواطني 
 2000 يقارب  ما  فيها  لأن  درارية،  وبالأخ�س يف  العا�سمة 
اأن مدة الإجناز جتاوزت  �سكن ول �سكن واحد �سلم، علما 

اأكرث  من 3 �سنوات!!
اأعتقد - اإن �ساء اهلل - نحن فيما يخ�سنا؛ بالن�سبة ملا التزم 
به الولة والتزم به روؤ�ساء الدوائر وال�سادة روؤ�ساء البلديات، 
فالدولة اجلزائرية تتحمله، رغم اأننا ل�سنا طرفا مبا�سرا ولكن 

نتحمل با�سم الدولة.
قنوات  فهناك  ي�ستثمر،  لكي  ياأتي  الذي  الإن�سان  اأما 

اأخرى تتكفل به و�سكرا.

الوزير؛  ال�سيد  لكم  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�سة  ال�سيدة 
يعرف  والعمران  ال�سكن  قطاع  اأن  ن�سهد  اجلميع  باعرتاف 
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طبعا ن�ساطا وحيوية كبرية جدا، نتمنى التوفيق لكل الطاقم 
احلكومي ولوزارة ال�سكن على وجه اخل�سو�س.

نبقى دائما مع قطاع ال�سكن والكلمة الآن لل�سيد بلقا�سم 
قارة، فليتف�سل بطرح �سوؤاله ال�سفوي، تف�سلوا �سيدي.

ال�سيد بلقا�سم قارة: ب�سم اهلل الرحمـن الرحيم.
ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة،

معايل ال�سيد وزير ال�سكن والعمران واملدينة،
زميالتي، زمالئي،

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

طبقا لأحكام املادة 134 من الد�ستور، واملادتني 68 و71 
من القانون الع�سوي رقم 99-02، املوؤرخ يف 8 مار�س 1999، 
الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�سعبي الوطني وجمل�س الأمة، 
احلكومة،  وبني  بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما، 
التايل  ال�سفوي  ال�سوؤال  معاليكم  على  اأطرح  اأن  ي�سرفني 

ن�سه:
ال�سيد الوزير،

يعترب ديوان الرتقية والت�سيري العقاري اأحد اأهم املوؤ�س�سات 
هو  املالحظ  لكن  ال�سكن،  وت�سيري  باإجناز  املكلفة  العمومية 
ال�سكنية  للمجمعات  التاأهيل  واإعادة  ال�سيانة  دور  غياب 
اخلا�سعة مل�سوؤولية الديوان، بل و�سل الأمر ببع�س الأحياء 
اأ�سبحت يف و�سع كارثي ي�سّوه املنظر اجلمايل للعمران  اأن 
وي�سكل خطرا على �ساكنيه، يف غياب تام مل�سالح ال�سيانة 

التابعة للديوان.
وال�سوؤال، ماهي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها 

لي�سطلع الديوان مبهامه املنوطة به يف هذا اخل�سو�س؟
وتف�سلوا بقبول فائق التقدير والحرتام.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة: �سكرا لل�سيد بلقا�سم قارة؛ الكلمة 
لل�سيد وزير ال�سكن والعمران واملدينة، لتقدمي اجلواب على 

هذا ال�سوؤال ال�سفوي املطروح، تف�سلوا معايل الوزير.

ال�سيد وزير ال�سكن والعمران واملدينة:
ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة،
ال�سيد قارة الفا�سل،

�سوؤال  هو  وجيها،  لي�س  اإنه  لك  اأقول  ل  ال�سوؤال، 
التي  للم�ساريع  بالن�سبة  بالأخ�س  هو،  هذا  والو�سع  وجيه، 
امللكية  اأن  وهي  فقط  مالحظة  عندي   ،1984 قبل  اأجنزت 
لي�ست للدواوين بل امللكية للدولة، الدواوين لديها جمرد 
والرتميمات  الإيجار  جني  يف  الت�سيري،  يف  �سالحيات 
فيه  نحن  الذي  الو�سع  الكهرباء..  يخ�س  فيما  ال�سغرية 
اليوم، عندنا م�سكل مع البناء العمراين القدمي، حتى ل اأقول 
للعا�سمة  الفخمة  ال�سخمة،  ال�سوارع  بع�س  فيه  مبا  اله�س، 
اأو وهران، هناك كذلك  اأو عنابة  اأو �سكيكدة  اأو ق�سنطينة، 
اإرادة الدولة ل�سيانة املمتلكات القدمية للدولة، هذا ما نحن 
تت�سوروه،  اأن  ميكن  ل  املايل  احلجم  ولكن  عليه،  عاكفون 
ت�سعها خالل  اأن  الدولة  ا�ستطاعة  لي�س يف  ميزانية  يتطلب 
�سنة اأو �سنتني اأو ثالث �سنوات ملا يكون فيه اإ�سعار باخلطر 
يف عمارة من العمارات، تتدخل الدولة مبا�سرة عن طريق 
اخلزينة وعن طريق احلكومة وعن طريق وزارة ال�سكن، حتى 

نحاول اأن نرفع اخلطر عن املواطنني.
اليوم نحن نرمم بو�سائل تتطلب تقنيات عالية جدا، ول 

نخفي ذلك عن بع�سنا البع�س.
اأغلب املوؤ�س�سات التي دخلت اليوم يف ترميم ال�سكنات 
ا�ستفدنا  اإلخ،  اإيطاليا، فرن�سا..  اإ�سبانيا،  اأجنبية:  القدمية هي 
من جتربتهم والتكوين، لأننا يف ال�سفقات التي من�سيها معهم 
لأن  اجلزائريني،  املهند�سني  تكوين  عليهم  ون�سرتط  نفر�س 
اليوم لي�س من ال�سهل ترميم عمارة م�سكونة، دون اإخالئها 
قائم؛  الرتميم  يعي�سون حياتهم يف حني  فهم  ال�سكان،  من 
بالن�سبة  كذلك  اخلطر؛  من  العمارة  هذه  نخرج  وبالتايل 
قدميا،  اأجنزت   التي  الأحياء  بع�س  هناك  املحيط،  لت�سويه 
حقيقة اأ�سبحت اليوم مع املحيط اجلديد ومع كثافة ال�سكنات 
التي تبنى كالعمارات العليا، ورغم اأنها بناء الدولة ولي�ست 
قدمية جدا ولكنها تبدو كاأنها بوؤرة خارج الن�سيج العمراين، 
لذلك نحن نت�سدى لهذا يف اإطار براجمنا املخ�س�سة لإعادة 
اأموال طائلة  تتطلب  املحيط وهي  اإ�سالح  اإعادة  اأو  الرتميم 

جدا.
كذلك ولكي ل نحمل الدواوين مال طاقة لهم به، حلد 
كراوؤها  اجلديدة  العمارات  يعني  جدا،  هزيل  الكراء  الآن 
ليتجاوز 1500 دينار، ناهيك عن العمارات القدمية الذي 
املداخيل؟  بهذه  ترمم  ترمم؟ كيف  ماذا  300 دينار،  بـ  يقدر 
اأ�سبح بع�س الدواوين عاجزا عن ت�سديد رواتب املوظفني، 
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النظر يف  لها احلق يف  موؤ�س�سة  اأمامكم  اليوم..  الكراء  لأن 
امليزانية وكراء ال�سكنات )OPGI( اليوم ل ت�سل اإىل 40 ٪.
دفع  ن�سبة  موؤجر،  �سكن   1.10.000 يقارب  ما  عندنا 
والإ�سالح  الرتميم  يكون  فكيف   ٪ 40 تتجاوز  ل  الكراء 
اإذن امل�سكل الذي طرحه  والتجديد يف غياب مدفوعات؟ 
اأ�سا�سية،  الدولة  خزينة  حقيقي،  م�سكل  هو  قارة  ال�سيد 
بغ�س النظر عن الدواوين، لأنها لي�س لها دخل، فقمنا بهذه 
العملية وهي بيع هذه املمتلكات بالأخ�س التي اأجنزت قبل 
 )OPGI( 2004، مما ي�سمح لنا برتميم ما تبقى على عاتق
وما �سيباع للمواطن، فيه اإجراءات اأخرى قانونية، كتكوين 

نقابة للعمارة وغريها، لأنها ت�سبح ملكية خا�سة.
تبقى امللكية امل�سرتكة يف عمارة نحن من يقوم بها؛ هذا 
هو اجلواب، ال�سيد قارة، ل اأدري اإذا.. اأقنعتك اأم ل؟ ولكن 

هذا هو واقعنا، �سكرا.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة: �سكرا لكم ال�سيد الوزير؛ اأ�ساأل 
جواب  على  التعقيب  يريد  هل  قارة  بلقا�سم  ال�سيد  الآن 

ال�سيد الوزير؟ تف�سلوا.

ال�سيد بلقا�سم قارة: �سكرا لل�سيدة رئي�سة اجلل�سة؛ كما 
على  واملدينة  والعمران  ال�سكن  وزير  ال�سيد  معايل  اأ�سكر 
عنا�سر الإجابة التي جاء بها يف معر�س رده على ال�سوؤال، 
واإن كانت الغاية من طرحه هو لفت انتباه الو�ساية لظاهرة 
الدواوين  حظرية  تعي�سه  اأ�سبحت  الذي  والفراغ  الت�سيب 
العقارية من جهة املتابعة وال�سيانة، مما اأّثر �سلبا على املحيط 
اإيجاد  يف  التفكري  ويجعل  ال�سكان  على  وكذا  العمراين 
حلول وابتكار بدائل اأكرث من �سرورة ملحة، كما كان ال�ساأن 
واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  عرب  ال�سباب  متكني  لفكرة 
الرتقية  دواوين  ي�سمح حلظرية  مما  »عدل«  اأحياء  �سيانة  من 
الثقة  ا�ستعادة وجهها احلقيقي ومن  العقاري من  والت�سيري 

يف اإعطاء وجه م�سرف ملدننا ب�سكل عام و�سكرا.

قارة؛  بلقا�سم  لل�سيد  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�سة  ال�سيدة 
الكلمة لكم جمددا ال�سيد الوزير اإن كان هناك تعقيب.

ال�سيد الوزير: لي�س بتعقيب ولكن رمبا هو اإمتام ملا قلته، ملا 
نقارن )OPGI( بـ »عدل« فاملقارنة غري جمدية، لأن »عدل« 

�سبه جتارية، كل �سكان اأحياء »عدل« ي�سددون اأعباء ال�سكن 
والتي تقدر بـ 2000دج �سهريا.

�ساكن، فهي   55000 ملا جنمعها من  �سهريا،  2000 دج 
�سبانية  موؤ�س�سات  مع  �سفقات  بعقد  ت�سمح  اأموال  ت�ساوي 
امل�ساحات  الورود،  لغر�س  لل�سيانة،  اأخرى  وموؤ�س�سات 

اخل�سراء... اإلخ.
لأنهم  يحتجوا  اأن  حقهم  فمن  احتجوا  اإذا  املواطنون 
اإذا  غدا  اإذن  ال�سكن  �سعر  عن  زيادة   دج   2000 يدفعون 

طرح م�سكل يف »عدل« فنحن امل�سوؤولون عنه و�سكرا.

الوزير،  ال�سيد  فيكم  اهلل  بارك  اجلل�سة:  رئي�سة  ال�سيدة 
�سكرا مرة اأخرى؛ ومن قطاع ال�سكن نتحول الآن اإىل قطاع 
ليطرح  بودراجي،  م�سعود  لل�سيد  والكلمة  الوطنية  الرتبية 

�سوؤاله ال�سفوي، فليتف�سل م�سكورا.

الرحيم  الرحمـن  اهلل  ب�سم  بودراجي:  م�سعود  ال�سيد 
وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة املحرتمة،
ال�سيدة وزيرة الرتبية الوطنية املحرتمة،

ال�سادة الوزراء،
ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة،

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

طبقا لأحكام املادة 134 من الد�ستور، واملادتني 68 و71 
من القانون الع�سوي رقم 99-02، املوؤرخ يف 8 مار�س 1999، 
الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�سعبي الوطني وجمل�س الأمة، 
احلكومة،  وبني  بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما، 
ي�سرفني اأن اأطرح على معايل وزيرة الرتبية الوطنية ال�سوؤال 

الآتي ن�سه:
ولية  ال�سهبونية،  دائرة  بوعي�س،  بلدية  �سكان  يعاين 
الإكمايل،  بالطور  اخلا�سة  الرتبوية  املرافق  قلة  من  املدية، 
عدد  يفوق  واحدة  اإكمالية  البلدية  بهذه  يوجد  بحيث 
تالميذها 800 تلميذ، فهي تعاين من اكتظاظ كبري داخل 
اأق�سام دورية مع العلم اأن عدد �سكان هذه  الأق�سام، بها 8 
ابتدائية  مدر�سة   15 وبها  ن�سمة،   18.000 يفوق  البلدية 

يتوجه تالميذها الناجحون اإىل اإكمالية واحدة.
الثانوي،  الطور  يف  الدرا�سة  يزاولون  التالميذ  اأن  كما 
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بلديتهم  مقر  عن  تبعد  التي  ال�سهبونية  بلدية  اإىل  يتنقلون 
كلم. بـ 3 

معايل الوزيرة،
نظرا للنق�س الفادح يف املوؤ�س�سات الرتبوية بهذه البلدية، 
نطلب من �سيادتكم ت�سجيل اإكمالية وثانوية، للق�ساء على 
اجلمهورية  رئي�س  فخامة  باأن  علما  الرتبوي،  امل�سكل  هذا 
املوؤ�س�سات  هذه  مثل  لإجناز  برناجمه  الأولوية يف  اأعطى  قد 

لله�ساب العليا و�سكرا.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة: �سكرا لل�سيد م�سعود بودراجي؛ 
لتقدمي اجلواب  الوطنية،   الرتبية  لل�سيدة وزير  الكلمة الآن 

على هذا ال�سوؤال، تف�سلي �سيدتي م�سكورة.

ال�سيدة وزيرة الرتبية الوطنية:
ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء املجل�س،
�سباح اخلري، اأزول فالون.

بودراجي،  م�سعود  ال�سيد  الأمة،  جمل�س  لع�سو  �سكرا 
الرتبوية  الهياكل  نق�س  م�ساألة  فيه  يثري  الذي  �سوؤاله  على 
يف  خا�سة  املدية،  ولية  ال�سهبونية،  دائرة  بوعي�س،  ببلدية 

الطور املتو�سط.
للرد على �سوؤالكم، �سيدي املحرتم، اأقول بالفعل يوجد 
بالبلديات املعنية 15 مدر�سة ابتدائية، وقد يبدو هذا العدد 
معتربا، ل تكفي متو�سطة واحدة ل�ستيعاب تالميذها، لكن 
ما يجب اأن ن�سري اإليه، هو اأن اأغلب هذه املدار�س ريفية ذات 
 1412 جمتمعة  بها  التالميذ  عدد  يبلغ  حيث  قليل،  عدد 
تلميذا،   816 ت�سم  بالبلدية  املوجودة  املتو�سطة  اإن  تلميذا. 
مبعدل 34 تلميذا يف الفوج الرتبوي الواحد، لذلك ل ميكن 
املعايري  ح�سب  الكتظاظ  من  تعاين  املتو�سطة  اإن  القول 
امل�ستعملة اليوم، ولكن نتفق معكم اأنه يجب حت�سني الأمور، 
احللول  بع�س  خالل  من  بان�سغالكم  بالتكفل  قمنا  لذلك 

تتمثل فيما يلي:
الأق�سام  عدد  لي�سبح  تو�سعة  اأق�سام   4 اإ�ستالم   -  1

املتنقلة 4 بدل من 8.
2 -  ت�سجيل �سنة 2016 متو�سطة جديدة، هذا وينبغي 
املتو�سط  التعليم  �سهادات  يف  التالميذ  نتائج  اأن  التذكري 
من  بالرغم  جيدة  وتعترب   ٪ 60.71 بـ  قدرت   2015 دورة 

خ�سو�سية املنطقة.
اأما على م�ستوى التعليم الثانوي، فقد مت اقرتاح ت�سجيل 
تالميذ  اأن  علما  الأولويات.  �سمن  وو�سعها  ببلدية  ثانوية 
البلدية يبلغ عددهم 350 تلميذا متكفال بهم بالدرا�سة يف 
الداخلي،  النظام  يف  بال�سهبونية  مهمل  بني  فار�س  ثانوية 
البكالوريا،  امتحانات   يف  الوطني  املعدل  فاقت  ونتائجها 
حيث قدرت ن�سبة جناح الثانوية يف �سهادة البكالوريا 55.05.
للجميع،  التعليم  �سمان  هو  بالأم�س  هدفنا  كان  اإذا 
النوعي  التعليم  �سمان  هو  الهدف  يكون  اأن  يجب  اليوم 
وحت�سني ظروف التمدر�س، لذلك فاإن التوجه احلايل يتمثل 
بع�س  النظر يف  باإعادة  للرتبية،  العمومية  يف حت�سني اخلدمة 

املعايري امل�ستعملة اليوم و�سكرا.

الوزيرة؛  ال�سيدة  لك  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�سة  ال�سيدة 
اأ�ساأل الآن ال�سيد م�سعود بودراجي هل يريد التعقيب على 

جواب ال�سيدة الوزيرة؟ تف�سل م�سكورا.

تعقيب  لدي  لي�س  �سكرا،  بودراجي:  م�سعود  ال�سيد 
اأكدت من خالله  والذي  به  تف�سلت  الذي  حول اجلواب 
عدد  يف  امل�سجل  النق�س  معاجلة  على  احلكومة  حر�س 
اإل  هذا  ياأتي  ول  الوطني،  امل�ستوى  على  الرتبوية  املرافق 
بتظافر جهود اجلميع  ولي�س قطاع الرتبية فقط، وننوه بهذه 
املنا�سبة باملجهودات الكبرية التي تبذلها الدولة، من اأجل 
بان�سغالت الأ�سرة  اأبنائنا والتكفل   حت�سني ظروف متدر�س 

الرتبوية يف كل جوانبها.
ونقابات  الوزارة  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  واأثمن 
احل�سن  ال�سري  ت�سمن  اأن  النتائج  هذه  �ساأن  فمن  القطاع، 

والعادي للمنظومة الرتبوية.
نحن على يقني اأن الربامج التي و�سعها القطاع يف اإطار نظرته 
ال�ست�سرافية �ستكلل بالنجاح و�ستمكن - على الأقل - يف املدى 
املتو�سط من توفري املرافق الرتبوية ال�سرورية و�ستق�سي على 
ظاهرة الكتظاظ التي تثار يف كل بداية عام درا�سي و�سكرا.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة: �سكرا لل�سيد م�سعود بودراجي؛ 
�سوتي  اأ�سم  واأنا   - الوزيرة  ال�سيدة   - متفقون  نحن  اإذن 
ل�سوت الزميل، واأثني على جمهوداتكم يف قطاع ح�سا�س 

مثل الرتبية الوطنية، لبناء الأجيال القادمة اإن �ساء اهلل.
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اإن �ساء اهلل - بهذا احلر�س وهذه ال�سجاعة يف  دمتم - 
ال�سيدة   - الوطنية  الرتبية  قطاع  مع  ونبقى  مهامكم،  تاأدية 
الوزيرة - والكلمة لل�سيد عبا�س بوعمامة، فليتف�سل بطرح 

�سوؤاله ال�سفوي م�سكورا.

ال�سيد عبا�ص بوعمامة: �سكرا؛ ب�سم اهلل الرحمـن الرحيم.
ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة،

ال�سيدة الوزيرة،
زميالتي، زمالئي، اأع�ساء جمل�س الأمة،

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

الوطنية،  الرتبية  وزيرة  معايل  على  اأطرح  اأن  ي�سرفني 
ال�سوؤال ال�سفوي التايل ن�سه:

معايل الوزيرة،
خا�سة  التنمية،  يف  كبرية  جمهودات  بذلت  الدولة  اإن 
يف قطاع الرتبية، من خالل اإجناز عدة هياكل تربوية يف كل 
وليات الوطن وحتى املناطق النائية، ولكن يف كل دخول 
كما  مدار�س،  عدة  يف  الكتظاظ  بواقع  ن�سطدم  مدر�سي 
بالن�سبة  التحويالت  يطرح يف كل دخول مدر�سي م�سكل 
لالأ�ساتذة واملعلمني وكذا النقل املدر�سي بالن�سبة للتالميذ.

ال�سوؤال املطروح؛ معايل الوزيرة،
اأجل  الوزارة، من  1 - ماهي الإجراءات التي اتخذتها 

حل م�سكل الكتظاظ يف املدار�س؟
يف  الأ�ساتذة  حتويالت  اإجراء  اتخاذ  يتم  ل  ملاذا   -  2

نهاية ال�سنة؟
املدر�سي؟ بالنقل  الرتبية  وزارة  تتكفل  ل  ملاذا   -  3
تقبلوا مني فائق عبارات التقدير والحرتام، �سكرا.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة: �سكرا  لل�سيد عبا�س بوعمامة؛ 
كانت هذه الن�سغالت والت�ساوؤلت موجهة لل�سيدة وزيرة 
اجلواب  لتقدمي  الوزيرة  ال�سيدة  فلتتف�سل  الوطنية،  الرتبية 

على هذا ال�سوؤال م�سكورة.

ال�سيدة وزيرة الرتبية الوطنية:
ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة،

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

بداية، اأ�سكر ع�سو جمل�س الأمة، ال�سيد عبا�س بوعمامة، 
ل بها والتي تتعلق: على الت�ساوؤلت التي تف�سّ

اأول، مب�ساألة الكتظاظ.
ثانيا، احلركة التنقلية لالأ�ساتذة.

ثالثا، النقل املدر�سي.
كما تالحظون الأمر يتعلق بثالثة اأ�سئلة م�ستقلة ولي�س 
ب�سوؤال واحد، اأرجو اأن اأمتكن من الإجابة عليها جميعا يف 

الوقت املحدد.
اأول، فيما يخ�س الكتظاظ، تعترب هذه امل�ساألة ان�سغال 
بالن�سبة للقطاع الذي ا�ستفاد من برنامج هام خالل املخطط 
بتحقيق  ت�سمح  العوامل مل  بع�س  الأخري، لكن  اخلما�سي 
التي  الرئي�سة  الأ�سباب  بني  ومن  امل�سطرة،  الأهداف  كل 
ت�سببت يف ظهور بع�س جوانب الكتظاظ، نذكر على �سبيل 
املثال: حمدودية و�سائل الإجناز، ونق�س اليد العاملة وكذلك 

الوعاء  العقاري.
من  الكثري  منها  ا�ستفاد  التي  الرتحيل  عملية  وثانيا، 

العائالت اجلزائرية.
ثالثا، النمو الدميغرايف وارتفاع ن�سبة املواليد، خا�سة منذ 
عرف  الكتظاظ  اإن  القول  ميكن  ذلك  ومع  2000؛  �سنة 
الت�سامن  اإطار  يف  تقرر  اأن  بعد  ال�سنة،  هذه  ن�سبيا  تراجعا 
احلكومي، حتديد الأولويات يف جمال اإجناز الهياكل الرتبوية، 
خا�سة يف املناطق التي ت�سهد �سغطا كبريا، اإىل جانب جملة 
اأق�سام  وفتح  الأمر  ملعاجلة  اتخاذها  مت  التي  الإجراءات  من 
لتخفيف  الرتبوية،  املوؤ�س�سات  من  كبري  عدد  يف  تو�سعة 
املدار�س  املدر�سية يف بع�س  فيها ومراجعة اخلريطة  ال�سغط 
البتدائية، باللجوء اإىل نظام الدوامني وفتح بع�س امللحقات 

باملتو�سطات والثانويات يف موؤ�س�سات جماورة.
وتقدر ن�سبة الأفواج التي تعاين من الكتظاظ بـ 5.36 ٪ 

يف البتدائي، و 6.71 ٪ يف املتو�سط، و3 ٪ يف الثانوي.
ببع�س  اأ�سا�سا  يتعلق  الأمر  اإن  الوطني،  امل�ستوى  على 
املناطق التي عرفت تاأخرا يف اإجناز امل�ساريع املدر�سية اأو تلك 
من  اإليها  الرتحيل  مت  جديدة  �سكنية  اأحياء  عرفت  التي 

املناطق الأخرى.
فيما يخ�س ال�سوؤال الثاين، فيما يخ�س احلركة التنقلية 
اأن تتم هذه احلركة قبل �سهر  اإن املعمول به هو  لالأ�ساتذة، 
جويلية، لتمكني كل املوظفني املعنيني من املقررات تعيينهم 

قبل الدخول املدر�سي.



املوافق 12 نوفمرب 202015 اخلمي�ص 29 حمرم 1437          

الدورة اخلريفية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 03

احلالت  بع�س  معاجلة  ا�ستثنائية  ب�سورة  يتم  اأنه  غري 
القليلة جدا مع بداية الدخول املدر�سي.

وزارة  بتكفل  واملتعلق  الثالث،  ال�سوؤال  يخ�س  فيما 
بهذا  وا�سح  القانون  اإن  املدر�سي:  بالنقل  الوطنية  الرتبية 
ال�ساأن، حيث تن�س املادة 122 من قانون البلدية، على اأن 
�سمان  على  ال�سهر  ق�سد  الإجراءات،  كافة  تتخذ  البلدية 

توفري و�سائل النقل للتالميذ والتاأكد من ذلك.
حظرية  تدعيم  يف  الوطني  الت�سامن  وزارة  ت�ساهم  كما 
النقل  و�سائل  تقل  اأين  النائية،  املناطق  املدر�سي يف  النقل 
�سنوية  ميزانية  الدولة  تر�سد  ذلك  اأجل  ومن  العمومي، 
مع  بالتعاون  الوطنية  الرتبية  وزارة  اإ�سراف  للبلديات، حتت 
حتتاج  التي  املناطق  حتديد  اأجل  من  املعنيتني،  الوزارتني 
من  امل�ستفيدين  التالميذ  اإح�ساء  مع  املدر�سي،  النقل  اإىل 

العملية.
م�سرتك،  ان�سغال  هو  املدر�سي  بالنقل  التكفل  اإن 
الطلبات  لتلبية  كبرية  جهودا  تبذل  املعنية  والقطاعات 
امل�سجلة، حيث ت�سم حظرية النقل املدر�سي 6392 حافلة، 
اجلهود،  هذه  موا�سلة  ال�سروري  من  اإنه  نقول  ذلك  ومع 
لتح�سني ظروف التمدر�س، لذلك مت تن�سيب جلنة م�سرتكة 

مع القطاعات املعنية و�سكرا.

الوزيرة؛  ال�سيدة  لك  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�سة  ال�سيدة 
التعقيب على  يريد  بوعمامة هل  ال�سيد عبا�س  اأ�ساأل الآن 

ما جاء يف جواب ال�سيدة الوزيرة؟ تف�سلوا.

اجلل�سة؛  رئي�سة  لل�سيدة  �سكرا  ال�سيد عبا�ص بوعمامة: 
�سكرا لل�سيدة الوزيرة على هذا الرد، ولكن بودي اأن اأو�سح 
بع�س الأمور، خا�سة بالن�سبة حلركة تنقل الأ�ساتذة، لأن يف 
رد  ال�سيدة الوزيرة - كانت تقول - اإن هناك حالت قليلة 
تتم يف بداية ال�سنة، رمبا يف العا�سمة ميكن ذلك! ولكن يف 
وليات اأق�سى اجلنوب ل، هذا غلط! حتى نكون �سرحاء 
يف املو�سوع، لأن التحويالت تتم يف بداية ال�سنة واأ�سيف 
لك اأنه فيه تالميذ حلد الآن ل يتلقون درو�سهم يف اللغات 
عمر  برج  بلدية  من  كل  يف  الفرن�سية،  خا�سة  الأجنبية، 
املثال  �سبيل  على  بلديات  وعدة  الدبداب  وبلدية  ادري�س 
يف ولية اإليزي، �سف اإىل ذلك الوليات الأخرى لأق�سى 
اأن  اجلنوب، يبقى امل�سكل دائما مطروحا يف كل �سنة وهو 

يف بداية ال�سنة تتم التحويالت، حوايل �سهرين اأو ثالثة ل 
بتحويالت  املتعلقة  الأمور  هذه  جراء  من  التالميذ  يدر�س 
الأ�ساتذة، اأنتم تعرفون اأن مناطق اأق�سى اجلنوب تعاين من 
لعدة  راجع  وهذا  ذلك،  تعرفون  الأ�ساتذة،  ا�ستقرار  ق�سية 
ق�سية  مثل  بالأ�ساتذة  الجتماعي  التكفل  منها:  عوامل 
م�سجال  برناجما  فيه  لأن  م�سكل،  اأهم  تعترب  التي  ال�سكن 
يف ولية اإليزي لـ 200 �سكن منذ حوايل �سنة 2008 ومل 

ينطلق حتى اليوم.
م�ساريع وزارة الرتبية ما ميكن قوله بالن�سبة لهذا املو�سوع 
الرتبية،  وزارة  م�ساريع  حول  امل�سوؤولية  نحملك  ل  اأننا  هو 
لأننا نعرف اأن هذه امل�ساريع يج�سدها قطاع اآخر، ولكن هذا 
غلط، لأن القطاع الذي ي�سرف على جت�سيد م�ساريع الرتبية، 
اأن هناك م�ساريع تنجز ولكن املدار�س ل تنجز،  نرى دائما 
التالميذ  يتحمله  ذنبا  لي�س  الإجناز، وهذا  موؤ�س�سات  بحجة 
اأبناوؤنا يف هذه املناطق، هذه حجة مرفو�سة ول نقبلها، حتى 

نكون وا�سحني يف هذا املو�سوع، هذه نقطة.
م�سكل  يطرح  مرة  كل  يف  اأخرى،  لنقطة  بالن�سبة 
يكون  اأن  نتمنى  نحن  لالأ�ساتذة،  العليا  املدر�سة  الأ�ساتذة، 
اأنتم  اجلنوب،  اأق�سى  ملناطق  بالن�سبة  خا�سة  اتفاقية،  فيه 
تعرفون اأن مناطق اأق�سى اجلنوب لي�س الوليات بالتحديد 
تاأتون ب�سخ�س  اأنه حني  اأنتم تعرفون  ولكن املناطق النائية، 
ي�ستطيع،  ل  اآفرام  اأو  تيمجرت  يف  يعي�س  كي  حيدرة  من 
كذلك  ق�سنطينة،  من  ب�سخ�س  تاأتون  اأو  م�ستحيل!  هذا 
م�ستحيل! هذا ما يجعلنا نقول اإنه لبد اأن ت�سجعوا �سباب 
هذه املناطق، الذين يحوزون على �سهادة البكالوريا، ملا ياأتون 
للت�سجيل يف املدر�سة العليا لالأ�ساتذة، في�سرتط عليهم 12 
و13 كمعدل! امل�سكل لي�س هنا، امل�سكل هو اأنه تعطى له 
اإلينا،  بالن�سبة  م�سكل  هذا  واحدة،  �سنة  يعيد  اأن  الفر�سة 
نحن نتمنى اأن يكون التاأطري يف هذه املناطق، مادام احلكومة 
تعني  التنفيذية  الهيئة  اأن  وهي  نقبلها،  بخ�سو�سية ل  تقوم 
من كامل هذه الوليات، هذه نقطة خارج املو�سوع ولكن 
اأ�سري اإليها، فال�سيء الذي ل نقبله ونرف�سه تفر�سونه علينا، 
واملعلمني  الأ�ساتذة  كتاأطري  نحن  به  نطالب  الذي  وال�سيء 
ل توافقون عليه؛ نحن مل نفهم هذه الطريقة؟! ياترى هل 
اجلنوب  اأق�سى  ومناطق  اجلنوب  هذا  يف  اأبناوؤنا  التالميذ 
- عن ق�سد اأو عن غري ق�سد - ل يتعلمون اللغة الفرن�سية؟ 
ال�ساد�سة ولكن هذا  ال�سنة  اإعفاوؤهم يف  يتم  اأنه  ملاذا؟ رغم 



21

الدورة اخلريفية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 03

املوافق 12 نوفمرب 2015 اخلمي�ص 29 حمرم 1437          

يف  القاعدة،  هي  ال�ساد�سة  ال�سنة  لأن  مرفو�س،  الإعفاء 
ال�سنة ال�ساد�سة تعفونهم ويف البكالوريا تكون الفرن�سية نقطة 

حم�سوبة!
اأقول لكم بكل �سراحة، هذا  نفهمها!  الطريقة مل  هذه 
يجعلنا نطلب منكم اأن جتدوا طريقة وت�سخ�سوا القطاع، لأن 
الرتتيب  ذيل  وهي يف  �سنة   20 اأو   15 منذ  الوليات  هذه 
هل  ا�ستفهام؟  عالمة  نطرح  يجعلنا  ما  هذا  عام،   كل  يف 
للبحث  بدرا�سة  وقمتم  املناطق؟  هذه  القطاع يف  �سخ�ستم 
امل�ستوى - اهلل غالب -  اأبناوؤنا �سعيفي  اإذا كان  ال�سبب؟  عن 
التاأطري  م�ستوى  يف  امل�سكل  كان  اإذا  ولكن  الأمر،  نتقبل 
وم�ستوى الربامج الرتبوية، فبودنا اأن تعاجلوا هذه امل�ساكل، 
مادامت الدولة تتكفل ب�ساأن الرتبية، نحن ل نقول اإنها مل 
تبذل جمهودات، الدولة بذلت جمهودات و�سجلت م�ساريع 
�سخمة حتى يف املناطق النائية، ولكن مبراعاة خ�سو�سيات 

املناطق و�سكرا �سيدتي.

لل�سيد  ال�سحة، �سكرا  يعطيك  ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة: 
لل�سيدة  و�سل  تفا�سيله  بكل  الن�سغال  بوعمامة؛  عبا�س 
الوزيرة التي نطلب منها - اإن اأرادت - التعقيب على هذا 

الن�سغال وعلى هذا الت�ساوؤل، تف�سلي ال�سيدة الوزيرة.

ال�سيدة الوزيرة: �سكرا على هذا التدخل، واأ�ستطيع اأن 
اأقول باأن م�ساألة التمدر�س وم�ساألة حت�سني هذه الظروف هو 
ان�سغال دائم لدى وزارة الرتبية الوطنية، يف �سهر اأوت قمنا 
مبلتقى جرى فيه بحث دقيق، حاولنا مع بع�س مدراء الرتبية، 
الإجراءات  بع�س  ناأخذ  اأن  اجلنوب،  وليات  يف  خا�سة 
وكل  الوليات  هذه  يف  الإطارات  كل  وم�ساهمة  م�ساركة 
وم�سروع  املوؤ�س�سة  مب�سروع  ي�سمى  مبا  خرج  تربية،  مدير 

الولية.
لنق�س  التي كانت تعترب كحل  اإن م�ساألة الإعفاء  ثانيا، 
بل  فقط،  الفرن�سية  يف  لي�س  اللغات،  بع�س  يف  التمدر�س 
الأخرى، خا�سة  الأجنبية  اللغات  تطبق كذلك يف  كانت 
يف الثانوي، اأنا غري مقتنعة بهذا احلل، ومن اأجل هذا  قمنا 
�سنة  كل  يف  ترون  واأنتم  اأ�ساتذة،  لتوظيف  مكثف  مبجهود 
قطاع الرتبية الوطنية يوظف مابني 15000 و20000 اأ�ستاذ، 
اأن  وهو  تطرح  التي  امل�ساكل  بع�س  نرى  امليدان  يف  ولكن 
ال�سدد  هذا  ويف  مبنا�سبهم،  يلتحقون  ل  املوطفني  بع�س 

ا�ستثنائية  ال�سنة ب�سفة  قانون و�سيتم تطبيقه وهذه  �سي�سدر 
يف  املجال  فتحنا  العمومي،  الوظيف  وم�ساعدة  ومب�ساركة 
من�سب  لديه  يكون  الذي  فال�سخ�س  التوظيف،  م�سابقة 
درا�سة  الرتبية من خالل  ملدير  احلق  نعطي  به،  يلتحق  ول 
امللفات اأن ينتقل اإىل الثاين والثالث، هذا مل يكن موجودا، 
حاليا الأمور ت�سري بهذه الطريقة، ثانيا، فيما يخ�س الظروف، 
اأن  نكت�سف  البلديات  بع�س  يف  التقينا  كلما  نعرفها،  نحن 
الظروف �سعبة جدا، ولكن اإذا اأخذنا ال�سكنات يف اإليزي 
هناك برنامج يف 2008، 115 �سكنا، ويف 2011، 80 �سكنا 
وهذه ال�سكنات وزعت ولكن ل يزال الفراغ موجودا، مبا اأن 
عدد الأ�ساتذة يزداد بكرثة وهذا يدفعنا اإىل التفكري يف طرق 

اأخرى للتدري�س.
عرب  نلقي حما�سرة  باملدر�سة  الأ�ستاذ   يلتحق  عندما ل 
ال�سا�سة اأو الفيديو )La vision conférence( لدينا بع�س 
الإمكانيات التي ن�ستطيع اأن نعتمد عليها، لي�س كحل مطلق 
اأن ي�ساعدنا لكي ل يبقى التالميذ  باإمكانه  ولكن هو حل 

دون اأ�ستاذ.
اأما الت�سجيل يف املدار�س العليا لالأ�ساتذة، نحن نعلم اأن 
العدد قليل جدا والقوانني موجودة يف هذا ال�ساأن وتخ�س 
اأن هناك طلبا  واإننا على علم الآن  البالد،  كل جزائري يف 
�سي�سبح  وبالتايل  العليا؛  املدار�س  لدخول هذه  كبريا جدا 
معدل الت�سجيل ما بني 14 و15 تقريبا وهذا لفائدة القطاع، 
ولكن بالتن�سيق مع وزارة التعليم العايل، فاإن عدد املدار�س 

العليا �سريتفع حتى ي�ستجيب للرغبات املوجودة.
واأقول واأعيد اإن امل�سكل املطروح اأو بع�س النقائ�س لي�س 
فقط يف اجلنوب ولكن حتى بع�س املناطق النائية يف ال�سمال 
تعاين من م�ساكل، هذا هو الواقع، ل نتحكم يف كل املعايري، 
البع�س منهم مرتبط بتجنيد وا�ستعداد بع�س املوظفني الذين 
يرغبون يف احل�سول على من�سب، ولكن على ما يبدو اأنهم 
اأن يكون  اإىل من�سب �سغل لأنهم يريدون  لي�سوا حمتاجني 
اإذا مل  اإذن  اآخر،  اأن لهم مدخول  لهم الختيار، هذا يعني 
يلتحقوا مبنا�سبهم فمن املحتمل اأن يكون لهم مدخول من 
فهذه  معك  واحلق  اإليه،  بحاجة  لي�سوا  اإذن  اأخرى،  جهة 
الو�سعية تتكرر، رغم اأن هذا العام حت�سري الدخول املدر�سي 
املدر�سي  الدخول  اأن  واأعاهدكم  جويلية،  �سهر  يف  كان 
يخ�س  فيما  اأكرث  وحتكم  بان�سباط  �سيكون   2017-2016

توزيع الأ�ساتذة والدخول يكون اأح�سن من هذه ال�سنة.
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على  الوزيرة؛  لل�سيدة  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�سة  ال�سيدة 
الغر�س،  لهذا  والكتابية وجدت  ال�سفوية  الأ�سئلة  فاإن  كل 
ل�ستدراك العجز ونقاط ال�سعف املوجودة هنا، ونوا�سل مع 
قطاع الرتبية الوطنية التي حتظى بالهتمام وبح�سة الأ�سد يف 
جل�ستنا اليوم، والكلمة لل�سيد ح�سني �سعيدي، فليتف�سل 

بطرح �سوؤاله ال�سفوي م�سكورا.

ال�سيد ح�سني �سعيدي:
ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة املحرتمة،

ال�سيدة وال�سادة  الوزراء،
اإخواين اأع�ساء جمل�س الأمة،

اأ�سرة الإعالم،
ال�سادة احل�سور،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
 68 واملادتني  الد�ستور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 
 08 يف  املوؤرخ   ،02-99 رقم  الع�سوي  القانون  من  و71 
مار�س 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�سعبي الوطني 
بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما،  الأمة،  وجمل�س 
وبني احلكومة، ي�سرفني اأن اأطرح على معاليكم �سوؤال �سفويا 

التايل ن�سه:
معايل الوزيرة،

املتو�سطة،  وحتى  البتدائية  املدار�س  بع�س  ت�سهد 
ا�ستنفارا  الأخرية،  الآونة  يف  الوطن  وليات  من  بالعديد 
كبريا لدى اأولياء التالميذ اأمام املوؤ�س�سات الرتبوية، ب�سبب 
املتكررة على  تخوفاتهم من خمتلف اجلرائم كالعتداءات 
بالإ�سافة  الدرا�سة،  اإىل  اأو توجههم  اأثناء تواجدهم  اأبنائهم، 
وترويج  كال�سرقة  انت�سرت  التي  ال�سلوكيات  بع�س  اإىل 
املخدرات وبع�س املظاهر التي تخل بالآداب وانت�سار الغرباء 
اإىل  بالإ�سافة  الرتبوية،  املوؤ�س�سات  مقرات  اأمام  واملنحرفني 
وجود �سيارات غريبة مركونة اأمام تلك املدار�س، مما زاد من 
هلع وقلق الأولياء من هذه الظواهر التي اأ�سبحت يف تزايد 

م�ستمر وب�سكل خميف.
معايل الوزيرة،

على �سوء هذه املعطيات، يكون ال�سوؤال التايل:
- ماهي الإجراءات والتدابري الواجب اتخاذها للحد من 

هذه الظاهرة؟
- هل قامت وزارتكم بالإ�سراف والتن�سيق مع اجلهات 

ذات ال�سلة، لتوفري الأمن وال�سالمة لهوؤلء التالميذ؟
وهم  اأبنائهم  م�سري  على  بالأمان  الأولياء  ي�سعر  متى   -

متواجدون بتلك املوؤ�س�سات التعليمية؟
لكم مني فائق التقدير والحرتام و�سكرا.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة: �سكرا لل�سيد ح�سني �سعيدي؛ 
الكلمة لكم ال�سيدة وزيرة الرتبية الوطنية، لتقدمي الرد على 

هذا ال�سوؤال املطروح، فتف�سلي م�سكورة.

ال�سيدة وزيرة الرتبية الوطنية: 
ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة،

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

اأ�سكر ع�سو جمل�س الأمة، ال�سيد ح�سني �سعيدي على 
�سوؤاله الوجيه.

فعال، اأ�سبحت ظاهرة العنف والالاأمن ان�سغال حقيقيا، 
الرتبية  قطاع  م�ستوى  على  واإننا  اجلهود؛  تظافر  يتطلب  مما 
عازمون على القيام بكل ما ميكن ملعاجلة هذه الظاهرة، لأن 
اأي حالة من هذا النوع هي حالة غري عادية وغري مقبولة ول 

ميكن ال�سكوت عنها.
جميع  حقوق  حماية  تربوية،  كموؤ�س�سة  واجبنا،  من 
اأع�ساء اجلماعة الرتبوية، بداية من التلميذ الذي هو �سبب 
وجودنا. هناك اإجماع اليوم حول �سرورة اأن تكون املدر�سة 
ف�ساء حمميا ويحمي يف ذات الوقت، لذلك �سيكون �سعار 
نوفمرب   14 ال�سبت  غد  بعد  �سينظم  الذي  الدرا�سي  اليوم 
نتائج  تقدمي  فيه  و�سيتم  بالقبة،  الريا�سيات  بثانوية   2015
اأولياء  وجمعيات  نقابات،  وزارة،  امل�سرتكة:  الأفواج  عمل 
التالميذ، من اأجل مدر�سة �سامنة للحماية والإدماج، ذات 
اليوم  هذا  يف  ي�سارك  و�سوف  العنف،  عن  ومبناأى  جودة 
الدرا�سي كل الفاعلني، اإطارات الرتبية، نقابات، جمعيات 
عن  وممثلون  املعنية،  القطاعات  عن  ممثلون  التالميذ،  اأولياء 

اأجهزة الأمن.
اإن هذا اليوم الدرا�سي هو مبادرة اأخرى، تاأتي لت�ساف 
اإىل كل املبادرات التي اتخذها القطاع �سابقا، لقرتاح خطة 
عمل تت�سمن اإجراءات ميكن تنفيذها على املدى الق�سري، 
كل  ل�ستقبال  مفتوحة  الأبواب  وتبقى  والبعيد،  املتو�سط 

القرتاحات التي ت�ساهم يف معاجلة الظاهرة.
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اأمام  ت�سجل  التي  والعتداءات  لالآفات  بالن�سبة 
حاليا  الوطنية  الرتبية  وزارة  تعمل  التعليمية،  املوؤ�س�سات 
حميطها  يف  �سّجل  التي  املوؤ�س�سات  قائمة  �سبط  على 
لتكثيف  املعنية،  للم�سالح  تبليغها  ق�سد  عنف،  عمليات 

الدوريات بجوارها.
يف هذا املجال، يندرج تدخل الوزارة، يف اإطار م�ساعدة 
املجاور  املحيط  يف  الأمن  توفري  على  املعنية،  امل�سالح 
للموؤ�س�سات املدر�سية التي ت�سهد عملية عنف واعتداءات 

متكررة.
داخل  ت�سجل  التي  املظاهر  بع�س  يخ�س  فيما  اأما 
املوؤ�س�سات املدر�سية، فالتكفل بها يتم عن طريق ت�سخي�س 

الوقاية والتح�سي�س واملتابعة.
اأ�سباب  يحدد  الذي  للو�سعية  الدقيق  الت�سخي�س  اإن 
من  الظاهرة  مبعرفة  لنا  ي�سمح  بها،  املعنية  والفئات  الظاهرة 
وحتقيقات  درا�سات  �سوء  على  ذلك  ويكون  جوانبها،  كل 
وملتقيات والأيام الدرا�سية التي تقوم بها الوزارة، مب�ساركة 
التي  الكثرية  التوا�سل  قنوات  خالل  ومن  الفاعلني  كل 
املواطنني،  ت�سرف  حتت  الوطنية  الرتبية  وزارة  و�سعتها 
التوا�سل  �سبكات  على  و�سفحاتنا  الإلكرتوين  كموقعنا 
الجتماعي، وبريدنا الإلكرتوين »اأمانة« ي�سمح للمواطنني 
جنيب  ونحن  ان�سغالتهم،  واإي�سال  مبا�سرة  معنا  بالتوا�سل 
ب�سكل م�ستمر عليها جميعا، هذا اإىل جانب اخلط الأخ�سر 
75-10 الذي و�سعته الوزارة حتت ت�سرف املواطنني، بدءا 

من اأفريل 2014.
�سكاوى  واإيداع  تبليغ  ب�سرورة  والتح�سي�س  التوعية  اإن 
بالآداب  تخل  التي  واملظاهر  والآفات  النحرافات  عن 
الت�سرفات  هذه  مثل  على  ال�سكوت  واإن  مهم،  اأمر  العامة 
احلد من  دورا كبريا يف  الوقاية  تلعب  انت�سارا، كما  يزيدها 
ظاهرة العنف، حيث يجب التاأكيد على معاجلة اخلالفات 
عن طريق الو�ساطة واحلوار؛ ويف هذا املجال �ستعتمد الوزارة 
على التكوين، حيث �ستقوم بتكوين كافة موظفي القطاع 
الإ�سغاء  وكيفية  النزاعات  وت�سيري  الو�ساطة  جمال  يف 

لالآخر، اإىل جانب �سل�سلة من التدابري، تتمثل اأ�سا�سا يف:
- التعاون والت�سال مع الأولياء وخمتلف املتعاملني الرتبويني.
يف  الأعوان  وخمتلف  احلرا�س  توظيف  ملف  فتح   -
املوؤ�س�سات الرتبوية، خا�سة يف املدار�س البتدائية، بالتن�سيق 

مع وزارة الداخلية واجلماعات املحلية.

الرتبوية  املنظومة  اأخالقيات  ميثاق  على  التوقيع   -
اأفراد  كل  وواجبات  يحدد حقوق  الذي  القطاع  وا�ستقرار 

اجلماعة الرتبوية.
- حت�سني الن�سو�س التنظيمية املتعلقة مبختلف املجال�س 
املوجودة يف املوؤ�س�سات التعليمية، خا�سة جمال�س التاأديب، 

للقيام بدورها يف مواجهة الظاهرة.
التي  امل�سرتكة  اللجنة  �ستقدمه  ما  انتظار  يف  هذا  كل 
اإىل  الإ�سارة  مع  القادم،  ال�سبت  يوم  مقرتحاتها  �ستعر�س 
�سحية  كان  ملن  النف�سية،  واملرافقة  املتابعة  �سمان  �سرورة 
اعتداء اأو اأعمال عنف، مهما كان �سكلها، ويكون ذلك من 

خالل:
املدر�سي  والإر�ساد  التوجيه  م�ست�سار  دور  تفعيل   -

واملهني ووحدات الك�سف واملتابعة.
الرتبويني  وامل�سرفني  الرتبية  م�ساعدي  اأداء  ترقية   -
وم�ست�ساري الرتبية، بتكوينهم يف جمال التكفل النف�سي، 

ملن كان �سحية عمل عنف اأو اعتداء.
به  القيام  ميكن  ما  اأهم  اإن  بالقول،  مداخلتي  واأختم 
ملعاجلة ظاهرة العنف، هو الت�سدي لكل اخلطابات التي جتد 

مربرات له وترافع من اأجله، و�سكرا.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة: �سكرا لل�سيدة الوزيرة؛ وبعيدا 
اأ�ساأل  واأنواعها،  اأ�سكالها  بكل  العنف  وظاهرة  العنف  عن 
جواب  على  التعقيب  يريد  هل  �سعيدي  ح�سني  ال�سيد 

ال�سيدة الوزيرة؟ تف�سلوا.

رئي�سة  لل�سيدة  �سكرا  �سعيدي:  ح�سني  ال�سيد 
اجلل�سة؛ ن�سكر بدورنا ال�سيدة الوزيرة على هذا الرد الوايف 
دائرتكم  تبذلها  التي  املجهودات  ن�سك يف  وامل�ستويف، ول 
يف جمال الرتبية الوطنية، و�سوؤايل كان يتمحور حول بع�س 
ال�سلوكات والظواهر خارج مقرات املوؤ�س�سة التي نالحظها 
من حني لآخر، لأن العنف داخل الو�سط التعليمي وخارج 
لأننا  عليه،  اأركز  اأن  بودي  كان  ما  وهذا  املوؤ�س�سة،  مقرات 

نحن نتكلم كاأولياء.
مقرات  على  والظواهر  ال�سلوكيات  بع�س  نالحظ 
التعليمية  املوؤ�س�سات  اأن  واحلقيقة  التعليمية،  املوؤ�س�سات 
خطاأ!  وهذا  الأحيان  بع�س  يف  الأمر  يعنيها  ل  كاأنه 
املوؤ�س�سات التعليمية يهمها الأمر ويهمها الأفعال التي تقع 



املوافق 12 نوفمرب 242015 اخلمي�ص 29 حمرم 1437          

الدورة اخلريفية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 03

املوؤ�س�سات، لأن الأولياء  اأو حتى خارج  املوؤ�س�سات  داخل 
حماية  يف  فهم  وللتعليم،  للدرا�سة  اأولدهم  يوجهون  حني 
حوادث  على  التاأمينات  قانون  لأن  التعليمية،  املوؤ�س�سات 
العمل يح�سب �ساعة قبل العمل و�ساعة بعد العمل، طبقا 
للقانون املعمول به، فلهذا بودنا اأن تطور املوؤ�س�سات التعليمية 
التدابري  اتخاذك  على  م�سكورة  واأنت  وتدابريها  ن�ساطها 
اأن  اأردنا  لكن  تنفيذ،  حمل  امل�ستقبل  يف  �ستكون  والتي 
يكون لهذه املوؤ�س�سات التعليمية مبادرة ويكون لديها تدابري 
التكوين  ق�سية  ذكرت  مثال  التعليمية،  املوؤ�س�سات  خارج 
وتوظيف احلرا�س، هذا مهم جدا، لأنني اأتاأ�سف حني اأرى 
مثال حار�س ابتدائية يخبئ اأقرا�سا مهلو�سة داخل الق�سم يف 
فيها  موؤ�س�سة  تفعل حني ترى  ماذا  باباك«  »يرحم  م�ستغامن، 
اأيحر�س  الوالد؟  هذا  ماحيلة  الأ�سخا�س؟  من  النوع  هذا 
اإبنه داخل موؤ�س�سة؟ ما العمل عندما ت�سمع مبعلم يتحر�س 
بتمليذتني يف الطور التح�سريي!؟ »يرحم باباك« ماذا يفعل 
خارج  اأم  داخل  يحر�سون؟  ومن  وكيف  الأولياء؟  هوؤلء 
الق�سم؟ ولذلك، كما ذكرت - �سيدتي - طريقة التكوين 
والتوظيف لبد اأن تكون لها معايري �سارمة، لأننا ل نتعامل 
مع ب�سائع اإمنا نتعامل مع تالميذ مع ق�سر،  يف ماأمن عن هذه 
الأ�سياء، فلهذا يجب اأن يكون اجلهد م�ساعفا 10 مرات لأن 
امل�ساألة ح�سا�سة؟ تلقينا �سكاوي وا�ستف�سارات وتو�سيحات 
لخارج  اأبنائهم،  على  ياأمنون  ل  اأ�سبحوا  اإذ  الأولياء،  من 
ال�سروري  من  بات  وبالتايل  املوؤ�س�سة؛  داخل  ول  املوؤ�س�سة 

اتخاذ اإجراءات ا�ستعجالية ملعاجلة هذا ال�سرر.
املناطق  بع�س  يف  هنا  الأمن،  م�ساكل  اإىل  بالإ�سافة 
النائية، الأولياء اأوقفوا اأبناءهم عن الدرا�سة، لنعدام الأمن، 
يف  يخرج  التلميذ  ال�ستاء،  اأوقات  يف  اأنه  عنكم  يخفى  ول 
الليل ويعود يف الليل، من هو الويل الذي ي�سمح لبنته اأن 
نائية ول يوجد نقل مدر�سي!؟  للدرا�سة يف مناطق  تذهب 

من جراء ذلك، نحن والأولياء نعاين يف هذا املجال.
يف جمال اآخر، ملاذا ل ت�سع املوؤ�س�سات اأجهزة كامريات 
للتقليل  فيه،  امل�ستبه  تراقب  الأقل  على  موؤ�س�ساتها،  اأمام 
اأنت م�سكورة على هذا  من هذه الظاهرة، وعلى كل حال 
املجهود، ونتمنى اأن توؤخذ اقرتاحاتنا بعني العتبار و�سكرا.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة: �سكرا لل�سيد ح�سني �سعيدي؛ 
الكلمة جمددا لكم ال�سيدة الوزيرة، للرد على هذا التعقيب 

الكبري جدا.
ال�سيدة الوزيرة: �سكرا على تدخلك؛ولكن ملا تكلمت 
عن العنف خارج املدر�سة، اأنت تعلم اأنه لي�س حتت م�سوؤولية 

املدر�سة، بل م�سوؤولية اجلميع، يعني كل القطاعات.
اأنا ركزت على ما يهمنا لكي ل نتهرب من امل�سوؤولية، ملا 
نتكلم عن العنف كل واحد يرمي الكرة لالآخر، اأنا اأقول اإذا 
اتخذ كل قطاع على عاتقه امل�سوؤولية والإجراءات الالزمة، 

ن�ستطيع اأن ن�سل اإىل جو ومناخ اآمن.
فيما يخ�س داخل املدر�سة، واقرتحت اأجهزة كامريات، 
لهما  قلت  ن�سبتهما  اللذين  العمل  فوجي  مع  تكلمت  وملا 
قدما لنا الإجراءات التي تكون واقعية، اأعددنا قائمة، اأغلقنا 
على اأنف�سنا يف مكتب، و�سناأخذ بهذه القائمة، ولكن هذه 
عندها  وكذلك  القطاع  اإمكانيات  مع  ارتباط  لها  الأمور 
ارتباط مع الأخالقيات التي لبد لكل واحد منا اأن يلتزم 
فالبعد الأخالقي يلعب دورا كبريا جدا نحتاجه الآن  بها، 

يف القطاع.
لدينا حماولت يف اإطار بع�س القوانني املوجودة، ولكن 
يف امليدان هي تطرح م�سكال  اليوم اأكرث من اأي وقت اآخر، 
الو�سعية،  هذه  مدركون  واعون،  فالنا�س  املزيد،  اإىل  نحتاج 
كل  حاليا  ولكن  كذلك  الأمر  يكن  مل  املا�سي  يف  لعله 
واحد يحر�س على ابنه ويحر�سه بنف�سه، وهذا يبني باأننا قمنا 
بقفزة نوعية، ولبد اأن نحافظ عليها حتى يكون قطاع الرتبية 
بالرتياح،  ي�سعر  اإبنه  ال�سخ�س  ير�سل  وحني  اأمان  م�سدر 
وهذا يحتاج نوعا من ال�ستقرار، لأن عدم ال�ستقرار يولد 

اخللط يف حتمل امل�سوؤولية وبالتايل انزلق بع�س الأمور.
وملا تكلمت عن عملية التوظيف وتكلمت عن احلار�س، 
فهذا الأخري يتم توظيفه من طرف وزارة الداخلية علما اأن 
الرتبوي؛  الو�سط  يف  جدا  كبريا  دورا  يلعب  املن�سب  هذا 
وبالتايل يجب اأن يلتزم باأخالقيات املهنة ويت�سف باأخالق 
من  كبريا  عددا  ت�سم  كبرية  مدر�سة  يحر�س  فهو  عالية، 
التالميذ، ولكن بهذه الأخالقية وهذا ال�ستعداد ي�ستطيع 
ال�سخ�س  وحتى  يدخل،  مل  ومن  دخل  من  يعرف  اأن 
امل�سبوه اأمام املدر�سة، امل�سكوك يف �سلوكه،  اأي اأن احلار�س 
متفقون  نحن  ال�سدد  هذا  ويف  اأبنائنا،  حماية  يف  ي�سارك 
يف  تعي�سونه  كلكم  كبريا  �سغطا  هناك  اإن  قلت  وكما  متاما، 
كل  نكافح  اأن  عامة،  ب�سفة  بد،  فال  الوطنية،  الرتبية  قطاع 
اخلطابات وكل املمار�سات التي تعتمد على العنف داخل 
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املنزل وداخل العائلة، فلما نربر هذه الو�سيلة كحل ملطلب ما 
اأو كحل للنزاعات، فهذا يوؤدي اإىل ا�ستعمالها بكل �سهولة 
بالن�سبة للتلميذ يف ال�سن املبكر، اإذن يجب علينا جميعا اأن 
وملا  العنف،  تربر  التي  واملمار�سات  اخلطابات  هاته  نحارب 
قمت بتن�سيب اللجنتني، هذا ل يعني، ح�سب علمي، اأن 
اأن  بالعك�س، علما  املا�سي، بل  اأكرث من  اأ�سبحت  الظاهرة 
حالة واحدة هي غري مقبولة بتاتا، ولكن ال�سحافة هي التي 
�سخمت الق�سية، غري اأنني اأعترب ذلك �سيئا اإيجابيا، مبا اأن 

هذا اجليل كل واحد منا ياأخذ م�سوؤوليته، و�سكرا.

وعلى  الوزيرة؛  لل�سيدة  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�سة  ال�سيدة 
ذكر امل�سوؤولية والبعد الرتبوي والأخالقي الذي ناديت به 
والذي هو طبعا اأ�سا�س كل بناء �سحيح؛ وبعيدا عن ظاهرة 
العنف بكل اأ�سكاله داخل املدر�سة، يف ال�سارع، يف املحيط 

ككل، حميطنا الجتماعي.
وهو  الرتبية  قطاع  من  قريب  وهو  اآخر  قطاع  اإىل  ننتقل 
والريا�سة،  ال�سباب  قطاع  وهو  األ  احليوية،  القطاعات  من 
بطرح  فليتف�سل  لكحل،  العمري  لل�سيد  الآن  والكلمة 

�سوؤاله ال�سفوي م�سكورا.

اجلل�سة،  رئي�سة  لل�سيدة  �سكرا  لكحل:  العمري  ال�سيد 
الرحيم  الرحمـن  اهلل  ب�سم  الأمة؛  جمل�س  رئي�س  نائب 

وال�سالة وال�سالم على نبيه الكرمي.
ال�سيد معايل وزير ال�سباب والريا�سة،
ال�سيدة معايل وزيرة الرتبية الوطنية،

ال�سيدات وال�سادة اأ�سرة الإعالم،
ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة املوقر،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
ال�سيد معايل وزير ال�سباب والريا�سة،

طبقا لأحكام املادة 134 من الد�ستور، واملادتني 68 و71 
مار�س   08 يف  املوؤرخ   ،02-99 رقم  الع�سوي  القانون  من 
الوطني  ال�سعبي  املجل�س  تنظيم  يحدد  الذي   ،1999 �سنة 
بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما،  الأمة،  وجمل�س 
ال�سوؤال  معاليكم  على  اأطرح  اأن  ي�سرفني  احلكومة،  وبني 

ال�سفوي التايل ن�سه:
ال�سيد الوزير،

ال�سيدات وال�سادة احل�سور،

من امل�سلمات اأن الريا�سة اأ�سبحت �سغل اأغلب �سكان 
املعمورة، خا�سة كرة القدم، اللعبة الأكرث �سعبية.

ملعب  من  ا�ستفادت  �سطيف  ولية  اإن  الإطار،  هذا  ويف 
قد  كان   ،2007 �سنة  يف  متفرج   50000 ي�سع  القدم  لكرة 
تف�سل به فخامة رئي�س اجلمهورية، ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة، 

عند زيارته لهذه الولية يف نف�س ال�سنة املذكورة اأعاله.
هذه الهدية جاءت من طرف فخامته، عندما اأحرز نادي 

وفاق �سطيف الكاأ�س العربية لالأندية البطلة.
ال�سيد الوزير،

غري اأن هذا امللعب مل ير النور بعد، لأ�سباب جنهلها.
معايل وزير ال�سباب والريا�سة املحرتم،

هل يعقل اأن هدية القا�سي الأول للبالد، ممثلة يف فخامة 
رئي�س اجلمهورية، تبقى تراوح مكانها ملدة تزيد عن ثماين 

)8( �سنوات؟
فمتى يج�سد هذا امل�سروع على اأر�س الواقع الذي هو حلم 

كل الريا�سيني و�سكان الولية املتتبعني لل�ساأن الريا�سي؟
والتقدير  ال�سكر  فائق  مني   - الوزير  معايل   - تقبلوا 

والحرتام، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة: وعليكم ال�سالم، �سكرا لل�سيد 
العمري لكحل؛ الكلمة الآن لل�سيد وزير ال�سباب والريا�سة 
املوقر  جمل�سنا  يدخل  الآخر  هو  علي،  ولد  الهادي  ال�سيد 
على  ليجيب  والريا�سة،  لل�سباب  وزيرا  ب�سفته  مرة،  لأول 
لكحل،  العمري  زميلنا  من طرف  املقدم  ال�سفوي  ال�سوؤال 
له منا كل الرتحاب، مقرونا بالتهنئة على تعيينه ع�سوا يف 
راأ�س  بالنجاح والتوفيق يف مهامه على  له  احلكومة ومتنياتنا 
وزارة ال�سباب والريا�سة، تف�سلوا ال�سيد الوزير، الكلمة لكم.

اهلل  ب�سم  بعد  �سكرا؛  والريا�سة:  ال�سباب  وزير  ال�سيد 
الرحمـن الرحيم وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني؛

�سيدتي رئي�سة اجلل�سة املحرتمة،
�سيدتي و�سادتي اأع�ساء املجل�س املحرتمون،

جمل�س  ع�سو  لكحل،  العمري  لل�سيد  ب�سكري  اأتقدم 
كما  والريا�سة،  ال�سباب  لقطاع  اهتماما  اأوىل  الذي  الأمة، 
اأرد على �سوؤاله املتعلق مبلعب كرة القدم ذي  اأن  ي�سعدين 
�سعة 50000 مقعد، الذي ا�ستفادت منه ولية �سطيف �سنة 
 200 بـ  فندق  على  يحتوي  للتدريب،  مالعب   3  ،2007
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ميدان  مقعد،   400 بـ  مدرج  مقعد،   400 بـ  مطعم  �سرير، 
للتدريب فيما يخ�س األعاب القوى وموقف لل�سيارات، فهو 

مركب ريا�سي.
يف البداية، اأحيطكم علما اأنه قد مت ت�سجيل هذا امل�سروع 
جوان  يف  املعلنة  املناق�سة  وعقب   ،2007 �سبتمرب  �سهر  يف 
2008، مت تعيني مكتب للدرا�سة، من اأجل امل�ساعدة التقنية. 
يف �سهر جانفي 2010، مت اإر�سال دفرت ال�سروط الأوىل ب�سيغة 
العمومية  لل�سفقات  الوطنية  اللجنة  اإىل  والإجناز  الدرا�سة 

التي دعت  اإىل ف�سل اجلزئني اإىل عمليتني منف�سلتني.
بقانون  املتعلق  اجلديد،  املر�سوم  على  امل�سادقة  وبعد 
ال�سفقات العمومية، مت اإعادة برجمة كل الإجراء بتاريخ الفاحت 
2011، فتمت املوافقة على دفرت ال�سروط اجلديد،  دي�سمرب 
درا�سة ومتابعة، ومت بعد ذلك الإعالن عن مناق�ستني كانتا 

بتاريخ 19 فيفري 2014، وقد اأ�سفرتا عن عدم اجلدوى.
اإجراء �سفقة  اأعلنت ولية �سطيف عن  ملا �سبق،  نتيجة 
بالرتا�سي الب�سيط، اأ�سفرت بعد عدة مفاو�سات على منحها 
 )COSIDER Construction( اجلزائري  املجمع  اإىل 
و�سا�سري بناء )SASIR constrction( وبتاريخ 16 جويلية 
عقد  على  احلكومة  اجتماع  خالل  املوافقة  متت    2014
ال�سفقة بالرتا�سي، كما متت امل�سادقة خالل جمل�س الوزراء 
املنعقد يف 26 اأوت 2014 على الرتخي�س ملديرية ال�سباب 
لعقد  امل�سروع  �ساحب  ب�سفتها  �سطيف  لولية  والريا�سة 
الإ�سباين  اجلزائري  املجمع  مع  الب�سيط  بالرتا�سي  �سفقة 

»كو�سيدار بناء« و »�سا�سري بناء«.
كما اأنه بتاريخ 22 دي�سمرب 2014 مّر م�سروع هذه ال�سفقة 
على اللجنة الوطنية لل�سفقات العمومية، على �سكل عقد 
برنامج، ومت تاأجيله نظرا لأنه قد مت تقدمي امل�سروع على �سكل 
دج  مليار   20 بقيمة  الأوىل  مرحلتني،  على  واإجناز  درا�سة 
عدم  اإىل  راجع  وهذا  دج،  مليار   9 مببلغ  �سرطية،  والثانية 

ترخي�س الربنامج، اإذن ق�سم قابل للتغيري وق�سم �سرطي.
الإجراء  على  الوزاري  قطاعنا  اعتمد  الإطار،  هذا  ويف 
الذي يقرتح القيام باإجناز هذا امل�سروع على مرحلتني: املرحلة 
الأوىل تت�سمن القيام بتعديل ترخي�س الربنامج املتوفر، من 
اأجل التكفل فقط بوحدة امللعب التي متثل املن�ساأة الرئي�سية 
به، يف  والتكفل  تاأجيله  يتم  امل�سروع  باقي  بينما  للم�سروع، 
اإطار اإعادة التقييم الثانية، وقد مر هذا امل�سروع جمددا على 
لأن  تاأجيله،  اأي�سا  ومت  العمومية  لل�سفقات  الوطنية  اللجنة 

حتفظا  يبقى  الآن  حد  اإىل  املمنوح  وغري  املطلوب  التعديل 
معلقا، لأن الغالف املايل مل يعد يكفي.

التنمية  برامج  لتقييم  املخ�س�سة  الجتماعات  وخالل 
القيام  مت  والريا�سة،  ال�سباب  بقطاعنا،  اخلا�سة  ال�سارية، 
باإح�ساء كل العمليات التي مل تعرف انطالقا فعليا، مبا يف 
ذلك اإعادة التقييم، ومن خالل ذلك �سيتم ترتيب امل�ساريع 

ح�سب الأولوية.
متت  التي  الو�ساطات  �سوء  وعلى  ال�سياق،  هذا  ويف 
الناجمة عن  بامليزانية،  املتعلقة  العراقيل  مواجهة  اأجل  من 
انخفا�س املوارد املالية للبالد، مت جتميد وتاأجيل هذا امل�سروع 

على غرار م�ساريع التجهيزات التي مل يتم ال�سروع فيها.
التقدير  فائق  الع�سو،  ال�سيد  مني،  تقبلوا  الأخري،  ويف 
بقطاع  الدائم  اهتمامكم  على  اأ�سكركم  كما  والحرتام، 
رئي�سة  �سيدتي  الفر�سة،  هذه  واأنتهز  والريا�سة؛  ال�سباب 
املحرتم،  الأمة  اأع�ساء جمل�س  وال�سادة  ال�سيدات  اجلل�سة، 
الوزير  املجاهد،  املرحوم،  لعائلة  اخلال�سة  التعازي  لأقدم 
ال�سابق لل�سبيبة والريا�سة والذي كان رئي�س اللجنة الأوملبية 
اجلزائرية وكان رئي�س الفيدرالية اجلزائرية لكرة القدم، ال�سيد 

بقة عبد النور، اهلل يرحمه ويو�سع عليه.
م�سروع  اأجل  من  دج  مليار   15 عندنا  ملخ�سة،  وب�سفة 
اإذن  دج،  مليار   29 اأعطى  املناق�سة  عن  والإعالن  �سطيف 

هناك فارق بـ 15 مليار دج.
فيما يخ�سنا، بادرنا بامل�سروع بالق�سمني الثابت واملتغري، 
تاأتي  والبقية  فقط  امللعب  املركزي،  بالق�سم  للتكفل  وذلك 
فيما بعد، فطالبنا بزيادة تقدر بـ 5 ماليري دج، تكملة لـ 20 
مليار دج لإجناز امللعب، لأن تكلفة الق�سم املركزي يقدر 

التقييم. اإعادة  انتظار  يف  فهو  اإذن  دج،  مليار  بـ 20 
ل�سطيف،  الأوملبي  واملركب  امللعب،  و�سعية  هي  تلك 

يعطيكم ال�سحة، ثامنريث.

وبهذه  الوزير؛  لل�سيد  ثامنريث  اجلل�سة:  رئي�سة  ال�سيدة 
ال�سابق،  والريا�سة  ال�سباب  وزير  فقدان  الأليمة،  املنا�سبة 
ال�سيد بقة، تعازينا القلبية با�سم رئي�س جمل�س الأمة وبا�سم 
اإنا هلل واإنا  كل اأع�ساء جمل�س الأمة املوقرين لعائلة الفقيد، 

اإليه راجعون.
يريد  كان  اإن  لكحل  العمري  ال�سيد  اإىل  الكلمة  واأعيد 

التعقيب على ما تف�سل به ال�سيد وزير ال�سباب والريا�سة.
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اجلل�سة؛  رئي�سة  لل�سيدة  �سكرا  العمري لكحل:  ال�سيد 
هذه  على  والريا�سة  ال�سباب  وزير  لل�سيد  اأي�سا  و�سكرا 
اأ�سري  اأن  بودي  الوزير،  ال�سيد  لكن   امل�ستفي�سة،  الإجابة 
اأو حديثا  اإن مل تكن حكمة  الأثر،  لبع�س الأمور، ورد يف 
هدية  وهذه  تهدى"،  ول  ترد  ل  الهدية  "اأن  �سريفا،  نبويا 

فخامة رئي�س اجلمهورية، القا�سي الأول يف البالد.
كيف ميكن لنا اأو ن�ست�سيغ  اأن هذه الهدية تبقى ملدة تزيد 

عن 8 �سنوات، كما �سبق يف �سوؤايل؟! هذا جانب.
اجلانب الثاين، ال�سيد الوزير، اأثبتت التجارب يف امليدان 
اأ�سبحت  ا�سطناعيا،  املع�سو�سبة  املالعب  اأن  الريا�سي، 
لتتما�سى وتطور الريا�سة ب�سفة عامة، وخا�سة كرة القدم، 
ناهيك عن الإ�سابات والإعاقات التي يتعر�س لها الالعبون.
نادي وفاق �سطيف قد حت�سل على هذه  اإن فريق  ثانيا، 
الكاأ�س، كاأ�س الأبطال للنوادي البطلة، على م�ستوى اإفريقيا 
وكاأ�س ال�سوبر، وهو الآن مر�سح باأن يدخل ل�سباق اأو مغامرة 
اأخرى يف هذا املجال، جاءت هذه امل�ساركة اأو هذه الإجنازات 
نتيجة - ال�سيد الوزير - اإرادة الالعبني فقط والهيئة املديرة، 
والأن�سار  امل�سجعني  وكذا  الإدارية،  والهيئة  التقنية  الهيئة 

لهذا الفريق.
امليدان  يف  حتققت  املكا�سب  هذه  الوزير،  ال�سيد  اإذن، 
و�سرفوا الكرة اجلزائرية يف املحافل الإقليمية والدولية، وكما 
ل يخفى عليكم اأن وفاق �سطيف يف النوادي العاملية حت�سل 

على املرتبة اخلام�سة يف املغرب ال�سقيق.
ال�سيد الوزير،

 - بع�س  اأقول  ول   - بع�س  تكفي يف غياب  الإرادة ل  هذه 
املالعب  وخا�سة  الريا�سية،  واملن�ساآت  الهياكل  جل  اإمنا 

املع�سو�سبة بالع�سب الطبيعي.
ال�سيد الوزير،

كما   - ردك  فقط، جاء يف  ال�سورة  لنا  تو�سح  اأن  بودي 
فهمت - اأن امل�سروع موؤجل.

اإذا كان موؤجال ملدة اأخرى اأو فرتة اأخرى، فهذا ما ن�سمئز 
له، ال�سيد الوزير، واإن كان �سينطلق عن قريب، فهذا يفرحنا 
ويفرح جميع الريا�سيني و�سكان الولية ب�سفة عامة و�سكرا.

العمري  ال�سيد  لك  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�سة  ال�سيدة 
لكحل؛ نرتك الرد والإجابة لل�سيد وزير ال�سباب والريا�سة 

على هذا التعقيب، تف�سل ال�سيد الوزير.

امل�سروع  واإمنا  تعقيب  لدي  لي�س  �سكرا،  الوزير:  ال�سيد 
 15 بـ  عملية  عندنا  يلغ،  ومل  اأجل  ال�سوؤال  مو�سوع  بذاته 
اإىل  نحتاج  مقعد،   50000 بـ  امللعب  ولإجناز  دج،  مليار 
ونحن  5 ماليري دج،  بـ  التقييم  اإعادة  مليار دج، طلبنا   20
نعمل من اأجل احل�سول على هذا الغالف، مما �سي�سمح لنا 
بالنطالق يف اإجناز امللعب، اأما الهياكل امللحقة به ف�سنتكفل 
بها لحقا، وهذا تاأكيد من وزارة ال�سباب والريا�سة، ونحن 
امللعب  لهذا  احلل  لإيجاد  الأول،  الوزير  ال�سيد  مع  نعمل 
والذي ميثل تعهدا من طرف فخامة رئي�س اجلمهورية؛ نحن 
هنا لتنفيذ وتطبيق هذه التعهدات التي هي اأي�سا تعهداتنا.

فالو�سعية  الطبيعي،  والع�سب  املالعب  يخ�س  فيما 
ال�سطناعي،  بالع�سب  هي  مالعبنا  كافة  وتقريبا  موجودة، 
وهي تطرح م�سكال بالن�سبة لتطور الريا�سة، مبا فيها كرة القدم، 
عن  ناجتة  اجلروح  معظم  الالعبني،  ل�سحة  م�سكال  ويطرح 
نحن  معايري ل حترتم،  هناك  امللعب،  لأر�سية  الرديئة  النوعية 
نعمل لن�سل اإىل م�سعى على م�ستوى وزارة ال�سباب والريا�سة 
على  وهذا  حمددة،  تقنية  بخ�سو�سيات  �سروط  دفرت  وو�سع 

م�ستوى جميع الرتاب الوطني، يعطيك ال�سحة، �سكرا.

ال�سيدة رئي�سة اجلل�سة: �سكرا لل�سيد الوزير؛ على كل 
�سواء  الريا�سية،  امل�ساريع  كل  باإجناز  الفائدة  تعم  اأن  نتمنى 
يف ولية �سطيف اأم عرب كل وليات الوطن، اإثباتا للريا�سة 
اجلزائرية ب�سفة عامة، ولكرة القدم، الريا�سة الأكرث �سعبية 

يف العامل ب�سفة خا�سة.
على كل �سكرا للجميع، وبهذا نكون، ال�سيدات وال�سادة، 
اإىل  بال�ستماع  هذه،  جل�ستنا  اأعمال  جدول  ا�ستنفدنا  قد 

الأ�سئلة ال�سفوية املربجمة واإىل الإجابات عليها.
اأ�سكر الزمالء الذين عربوا ونقلوا جملة من الن�سغالت 
عرب اآلية الأ�سئلة ال�سفوية، ال�سكر مو�سول اأي�سا لكل اأع�ساء 
الإجابات  قدموا  الذين  الوزراء  وال�سادة  ال�سيدة  احلكومة، 
على الن�سغالت والق�سايا املعرب عنها يف هذه القاعة، مرة 

اأخرى �سكرا للجميع واجلل�سة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة عند منت�سف النهار والدقيقة اخلم�سني
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الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 
وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني؛ اجلل�سة مفتوحة.

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

وال�ستماع اإىل اأجوبة ع�سوي احلكومة عليها.
اإذن، عمال باأحكام املادة 134 من الد�ستور، واملواد من 
68 اإىل 71 من القانون الع�سوي رقم 99ـ02، الذي يحدد 
وعملهما،  الأمة،  الوطني وجمل�س  ال�سعبي  املجل�س  تنظيم 
 76 واملادة  بينهما وبني احلكومة،  الوظيفية  العالقات  وكذا 
من النظام الداخلي ملجل�س الأمة، ن�سرع يف ال�ستماع اإىل 

الأ�سئلة ال�سفوية املربجمة وكذا اإىل الردود عليها.
بداية، اأحيل الكلمة اإىل ال�سيد م�سعود بودراجي، ليطرح 
�سوؤاله ال�سفوي على ال�سيد وزير املالية، فليتف�سل م�سكورا.

الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم  بودراجي:  م�سعود  ال�سيد 
وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني.

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

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة،
ال�سادة احل�سور،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
 68 من  واملواد  الد�ستور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 
 08 يف  املوؤرخ  99ـ02،  رقم  الع�سوي  القانون  من   71 اإىل 
مار�س 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�سعبي الوطني 
بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما،  الأمة،  وجمل�س 
ال�سوؤال  معاليكم  على  اأطرح  اأن  ي�سرفني  احلكومة،  وبني 

الآتي ن�سه:
معايل الوزير،

اأمالكه  يف  يت�سرف  اأن  جمتمعنا  يف  املواطن  تعّود  لقد 
التي  املعامالت  جميع  عليها  ويجري  اخلا�سة،  العقارية 
اإ�سكال،  اأو  قيد  دون  املوثقني،  م�ستوى  ه على  وتخ�سّ تهّمه 
خا�سة عندما يتعلق الأمر بالهبة، يف الإطار العائلي بالن�سبة 

لالأرا�سي التي هي بحوزتها وت�سرف فيها اأ�سالفه.
به  تقوم  الذي  العقاري  التنظيم  اإطار  يف  اأنه  غري 
الدولة،  لأمالك  العامة  املديرية  م�ستوى  على  م�ساحلكم، 
�سدرت موؤخرا تعليمة حتمل الرقم 42/70/2014، موؤرخة 
الفالحية،  الأرا�سي  ب�سيوع  تتعلق   ،2014/04/21 يف 
�سلبا  اأثر  مما  املعامالت،  منع مثل هذه  اإنه مبوجبها مت  حيث 
على العديد من م�سالح املواطنني، على وجد اخل�سو�س، يف 
اأ�سبحت وثيقة  اإطار ال�ستفادة من ال�سكن الريفي، حيث 
امللكية اإجبارية، اأو يف اإطار ال�ستغالل العائلي عند التق�سيم 

حم�سر اجلل�سة العلنية اخلام�سة
املنعقدة يوم اخلمي�ص 14 �سفر 1437

املوافق 26 نوفمرب 2015 
الرئا�سة: ال�سيد احلاج العايب، نائب رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة:
- ال�سيد وزير املالية؛  

- ال�سيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي؛   
- ال�سيد وزير العالقات مع الربملان.  

 
اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة العا�سرة

والدقيقة العا�سرة �سباًحا
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احلالت  بع�س  ت�سوية  اإطار  يف  حتى  اأو  العائلة،  اأفراد  بني 
الفالحي  العقار  مبوجب  ال�سلة  ذات  العائلية  النزاعات  اأو 

اخلا�س.
املواطن،  على  يتحتم  رمبا  املع�سلة،  لهذه  حل  ولإيجاد 
اإجراء  مثل  اأخرى  معامالت  اإىل  اللجوء  الب�سيط،  خا�سة 
اخلربة، والتي تتطلب مبلغا ماليا ل ي�ستطيع حتمله يف معظم 
الأحيان، ودون الإنقا�س من اجلهد املبذول من اأجل تنظيم 
هذا النوع من العقار، اإل اأن  التعليمة يف حد ذاتها مل تراع 

ما يلي:
ـ عدم حتديد املناطق التي ل يجب امل�سا�س بها.

ـ عدم حتديد امل�ساحة املرجعية بدقة.
)من  الأوىل  الدرجة  من  خا�سة  الهبة،  مراعاتها  عدم  ـ 

الأب لبنه(.
ـ عدم مراعاتها حق امللكية ال�سابقة.

وعلى هذا الأ�سا�س، يكون �سوؤايل كما يلي:
اأرا�سي  على  ال�سروط  هذه  فر�س  من  الغر�س  هو  ما  ـ 

اخلوا�س يف ال�سيوع؟
ـ وهل ميكن ا�ستثناء الهبات يف الإطار العائلي اأقل من 

الدرجة الأوىل؟
ـ وهل ميكن اإعفاء املواطن من ال�سروط الإدارية اأو  الأعباء 
لي�ستطيع  والتي  املعامالت  هذه  مثل  يف  الإ�سافية  املالية 

حتملها، مثل اإجباره على اللجوء اإىل اخلربة وغريها؟
اجلزائر  يف  الب�سيط  الريفي  املواطن  عند  يقال  فكما 
العميقة، كيف ي�سعب علي اأن اأهب اإبني اأو اإبنتي اأو اأخي 
اأو اأختي قطعة اأر�س يف ممتلكات عائلتهم واأجدادهم لي�سّيد 

عليها بيتا يوؤويهم؟
التقدير والحرتام  الوزير ـ عبارات  تقبلوا مني ـ معايل 

و�سكرا.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �سكرا لل�سيد م�سعود بودراجي؛ 
والكلمة لل�سيد وزير املالية، فليتف�سل م�سكورا.

وال�سالة  هلل  واحلمد  اهلل  ب�سم  املالية:  وزير  ال�سيد 
وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل.

و�ساأكون  معكم  اأين  الرئي�س،  �سيدي  جدا،  �سعيد  اأنا 
معكم يف جل�سة طويلة.

ال�سيد املحرتم رئي�س اجلل�سة،
ال�سيدات وال�سادة الأع�ساء الأفا�سل،

ال�سادة احل�سور،
ال�سالم عليكم.

ت�سمن �سوؤال ع�سو جمل�س الأمة، ال�سيد م�سعود بودراجي 
املحرتم، ال�ستف�سار عموما عن مدى قابلية تطبيق التعليمة 
واملتعلقة  اأفريل،   21 يف  العقاري  احلفظ  مل�سالح  املوجهة 
بالت�سرف يف احلقوق امل�ساعة على الأرا�سي الفالحية؛ هذه 
التعليمة هي تعليمة ذات طابع حتفظي وطابع موؤقت، ملاذا؟ 
لحظت  العقاري  واحلفظ  العمومية  الأمالك  م�سالح  لأن 
ملخ�س�سات  الفالحية  الأرا�سي  جتزئة  �سنوات  ب�سع  منذ 
بع�س  من  جزًءا  حولت  م2(   300 ـ  م2   200( �سغرية 
البلديات اإىل جممعات �سكنية على اأرا�سي فالحية، فاحلق 
اأرا�سي  ويف  اأرا�سيه  يف  يت�سرف  اأن  وللمواطنة  للمواطن 
احرتاما  لكن  فيها،  ملكية  له  التي  الأرا�سي  ويف  الأجداد 
لطبيعة الأر�سية، فيه م�سعى اإداري يجب اأن منر عليه لنبني 
ولنجزاأ الأرا�سي الفالحية، حفاظا على الأرا�سي الفالحية، 
ل اأريد اأن اأتكلم على بع�س البلديات ولكن 50 كلم من 
امل�سعى،  تطورت يف هذا  اأرا�سي فالحية  بها  توجد  اجلزائر 
اأرا�سي فالحية اإىل  فجزاأت التجزئات �سغرية وحتولت من 
قبل  بعد،  فيما  للت�سوية  البنايات  فظهرت  �سخمة،  بنايات 
ت�سوية لحقة، واأتت من جديد مل�سالح وزير املالية لت�سوى، 

بعد اأن اأُِكَل جزٌء من الأرا�سي الفالحية.
البناء  يراد  عندما  اإداري،  م�سعى  فيه  للقانون  فاحرتاما 
يحرتم؛  اأن  لبد  امل�سعى  هذا  لكن  فالحية،  اأرا�سي  على 
وبالتايل فلقد تبني اأن الغر�س من بع�س املعامالت، ل نقول 
كلها، بل بع�س املعامالت من طرف املالك اخلوا�س، يتمثل 
بالكبرية،  ولي�ست  متو�سطة  �سغرية،  تخ�سي�سات  اإن�ساء  يف 
فعندما يخ�س�س يف اأر�س فالحية 200 م2 لي�س من اأجل 
ا�ستغاللها يف الفالحة، بل لغر�س اآخر، اأما عندما تخ�س�س 
يف  تخ�س�س  ملا  اآخر،  �سيء  فهذا  2000م2  اأو  1000م2 
القليعة اأرا�س - واأقولها علنا - بـ 200م2 اأو 300م2 للبناء 
بعقود  تكري�سها  ثم  عقارية،  بوا�سطة وكالت  وذلك عموما 

توثيقية!
يف  تتواجد  الطرق  بهذه  تباع  التي  امل�ساعة  احلقوق  اإن 
واقع احلال �سمن م�ساحات حمددة، يتم ا�ستعمالها كاأوعية 
ومن  قانونية  غري  فهي  م�ساحلي،  لحظتها  بنايات،  لت�سييد 
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دون رخ�سة جتزئة ول رخ�سة بناء؛ وبالتايل فال يخفى على 
اأمالك  كاإدارة  الأحيان،  بع�س  املمار�سات يف  اأن هذه  اأحد 
ت�سبب  اأنها  عامة،  ب�سفة  العمومية  الأمالك  مراقبة  واإدارة 
وللممار�سة  الفالحي  لالإنتاج  الفالحي،  للقطاع  اأ�سرارا 
املفيدة  الفالحية  امل�ساحات  تقليل  حيث  من  الفالحية، 
للبالد على قلتها وانت�سار البنايات ب�سفة غري قانونية، ونحن 
مما  الت�سوية،  طريق  يف  الآن  الأ�سياء  مئات  لدينا  البلد  يف 

ي�ستدعي اإيجاد حلول قانونية مالئمة.
باملجموعة  الأحيان  من  كثري  يف  امل�سرة  الو�سعية  اإن 
الوطنية، ا�ستدعت اإ�سدار مذكرة يف 21 اأفريل 2014، من 
طرف م�سالح وزارة املالية كاإجراء موؤقت مرة ثانية وحتفظي، 
لتجميد �سهر العقود املتعلقة باملعامالت التي ذكرتها لكم، 
وذلك ب�سفة وقائية وموؤقتة، يف انتظار و�سع جهاز مالئم من 
طرف م�ساحلي، بالتعاون مع وزارة الفالحة ووزارة الداخلية 

وبالتن�سيق بينهما.
اأنا اأريد اأن يخرج �سيء ـ اإن �ساء اهلل ـ غري هذا، ب�سفة 
فاأنتم تالحظون ـ �سيدي  تاأطري هذه العمليات،  عامة ميكن 
الإجراء  هذا  اأن  ـ  الأمة  جمل�س  اأع�ساء  ال�سادة  الرئي�س، 
حلماية  التدابري  باأخذ  العمومية  لل�سلطات  وي�سمح  موؤقت، 
الأول،  الطراز  من  الأحيان  من  كثري  يف  فالحية  اأرا�سي 
هنا  وعدا  واأقطع  الأ�سخا�س،  مبلكية  مي�س  ل  هذا  ولكن 
اأمامكم، اأننا �سنمر من هذه التعليمة الوقائية املوؤقتة اإىل مقرر 
م�سرتك بني وزارة الداخلية ووزارة الفالحة خ�سو�سا لنقي:

الفالحية. الأرا�سي   )1
2( ملكية الأ�سخا�س وجنعل فيها معايري ل ميكن لأحد 

اأن مي�سها.
اخلا�سة  للملكيات  وحماية  الأرا�سي  هذه  حماية   )3
نحمي  اأن  حقنا  من  ولكن  امللكيات  هذه  يف  طعنا  ولي�س 
اإىل  ملتوية  بطرق  تدخل  ول  الفالحية  الأرا�سي  جميعا 
بامل�ساربة  الوطن  م�ستوى  على  ي�سمى  وما  نحن  ن�سميه  ما 

العقارية.
اإذن وحماية لهذه الأ�سياء، ول اأظن اأن هوؤلء الأ�سخا�س 
اأو ال�سخ�سيات التي ذكرمتوها من هذا ال�سنف، ولكن هذا 
و�سعية  من  القادمة  الأ�سهر  يف  و�سنمر  جميعا،  لنا  حماية 
موؤقتة اإىل و�سعية مقننة و�سكرا لكم �سيدي رئي�س اجلل�سة.

اأن  فاتني  الوزير؛  لل�سيد  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

جمل�س  هيئتنا،  يدخل  الذي  املالية  وزير  بال�سيد  اأرحب 
بكم  ومرحبا  اأهال  احلكومة،  يف  كع�سو  مرة  لأول  الأمة، 
بالتوفيق  لكم  متنياتنا  مع  الأمة،  جمل�س  يف  الوزير  ال�سيد 
يف مهامكم و�سنلتقي بكم عن قريب، لنناق�س قانون املالية 

ل�سنة 2016، �سكرا، فاأهال و�سهال.
الكلمة الآن لل�سيد م�سعود بودراجي جمددا للتعقيب، 

فليتف�سل.

ال�سيد م�سعود بودراجي: اأ�سكر ال�سيد الوزير على هذه 
التو�سيحات التي قد تزيل الكثري من الغمو�س.

�سيدي الوزير، الأمر الذي تركني اأطرح هذا املو�سوع هو 
كرثة الق�سايا املطروحة على م�ستوى الق�ساء والتي مل جتد  
طريقها، لأجل التعليمة ال�سادرة عن مديرية اأمالك الدولة 
التي ذكرتها يف �سوؤايل، واملالحظ اأن هذه التعليمة يختلف 

تطبيقها من حمافظ عقاري اإىل اآخر ومن ق�سية اإىل اأخرى.
�سيدي الوزير، اأرى اأنه اإذا و�سعنا تدابري واإجراءات فعالة 
الوقت  من  الكثري  �ستوفر  ال�سيوع،  لق�سايا  حلول  لإيجاد 

واجلهد للمواطنني من جهة، وللق�ساء من جهة اأخرى.
ال�سيوع  مو�سوع  العقارات  م�سكل  حل  عدم  اأن  كما 
العقارات،  لهذه  للمالكني  امللكية  عقود  ت�سوية  وعدم 
�ستمكن هوؤلء من ال�ستفادة من كافة و�سائل دعم الدولة 
ملكيتهم  اإثبات  اإمكانية  عدم  ب�سبب  وهذا  للمواطنني، 

لفقدانهم عقود امللكية و�سكرا.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �سكرا لل�سيد م�سعود بودراجي؛ 
والكلمة جمددا لل�سيد الوزير للرد على التعقيب، تف�سل.

ال�سيد الوزير: �سكرا �سيدي رئي�س اجلل�سة.
اأنا اأريد اأن اأوؤكد لل�سيد م�سعود بودراجي املحرتم، اأنني 
من�سغل بهذه الق�سية، لأننا ل نريد اأن نثقل كاهل الق�ساء 
اأول ول نريد اأن منر بكثري من الأ�سياء ذات الطابع املوؤقت، 
التي  الأولويات  من  امل�ساألة  هذه  باأن  هنا  القول  ميكن  وما 
من  للكثري  متفهمني  املواطنني  لأن  نو�سحها،  اأن  يجب 
الو�سعيات لكن يف الكثري من الأحيان الو�سعيات املوؤقتة 
ت�سبح طويلة، فهذا قانون ذو طابع موؤقت و�سينتقل اإىل قانون 
اأن  اأنه لبد لنا  فاأنا مع ال�سيد م�سعود بودراجي على  دائم، 
منر اإىل تلك املرحلة واأعده باأننا يف الأ�سهر القادمة �سنتحول 
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اإىل و�سعية اأو�سح، ولكن يف حمتواها لبد اأن نتفهم ما هي 
اأرا�سي هي  املحافظة على جتزئة  املطروحة؟ هي  الإ�سكالية 

من الطراز الأول ـ كما قلت ـ لفالحتنا و�سكرا.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �سكرا لل�سيد الوزير؛ ونبقى دائما 
�سوؤاله  ليطرح  مالح،  عمار  لل�سيد  والكلمة  املالية  قطاع  يف 

ال�سفوي، فليتف�سل م�سكورا.

الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم  بعد  مالح:  عمار  ال�سيد 
وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني؛

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

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

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

بالنظر اإىل التطور الذي تعرفه خمتلف القطاعات بولية 
على  العمومية  ال�سلطات  موافقة  ا�ستدعى  والذي  باتنة، 
التنمية  وترية  اقت�ستها  التي  امل�ساريع  من  عدد  ت�سجيل 

بالولية، وهو ما ا�ستب�سر به �سكان الولية.
رغم  بعد،  تنطلق  مل  امل�ساريع  هذه  اأن  لحظنا  اأننا  غري 

موافقة اجلهات املركزية عليها منذ اأكرث من ثالث �سنوات.
ملثل  املخ�س�سة  املالية  الأغلفة  عن  معاليكم  اأ�ساأل  لذا 

هذه امل�ساريع، واأخ�س بالذكر:
ـ امل�ست�سفى اجلامعي اجلديد.

ـ خط ال�سكة احلديدية الرابط بني مدينة باتنة والقطب 
اجلامعي 2 بف�سدي�س، اليوم اأ�سبحت اجلامعة الأوىل بباتنة 

)1( واجلامعة الثانية ف�سدي�س )2(.
ـ الرتامواي اخلا�س مبدينة باتنة، لفك الزدحام املروري 

الذي تعرفه املدينة.
باتنة  مدينتي  بني  الرابط  لله�ساب  ال�سيار  الطريق  ـ 

وخن�سلة على م�سافة 102 كلم.

ـ امللعب اجلديد ملدينة باتنة.
التقدير  عبارات  اأ�سمى  بقبول  الوزير،  معايل  تف�سلوا، 

والحرتام، و�سكرا.

مالح؛  عمار  لل�سيد  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

والكلمة الآن لل�سيد وزير املالية، فليتف�سل م�سكورا.

ال�سيد وزير املالية: �سكرا �سيدي رئي�س اجلل�سة.
�سيدي رئي�س اجلل�سة،

ال�سيدات وال�سادة مرة ثانية،
من  مالح،  عمار  ال�سيد  الكرمي،  الأخ  من  �سوؤال  جاء 
هي  باتنة،  ولية  هي  كلها،  قلوبنا  على  طيبة  تاريخية  ولية 
مثل الوليات الأخرى، لكنها ولية لها ثقلها التاريخي، عن 

الأغلفة املالية املخ�س�سة لبع�س امل�ساريع.
واأقول اأول: اإن لولية باتنة ر�سيدا كبريا لرخ�س الربامج 
و2014   2010 خالل  اأنها  اأظن  القرو�س،  لرخ�س  وحتى 
لكن  كمخ�س�سات  دج  مليار   149 عن  تزيد   2015 اأو 
مواطن  اأو  الدفع  مواطن  وبني  املخ�س�سات  بني  فرق  هناك 
ال�ستثمار، نحن يف مرحلة �ساأتكلم عنها معكم بعد اأيام، اإذ 
حددت كثري من امل�ساريع ح�سب طبيعتها وح�سب املعايري 
اأح�سن  اأيام  لتاأتي  األغيت بل جمدت،  اأقول  جمدت، ول 
من هذه الأيام، اإن �ساء اهلل، ونرجع  اإليها من جديد، لأن 
يجعلنا  الذي  اخلط  هذا  يف  من�سي  م�ستمرة  التنمية  وترية 
عليه،  نحن  مما  اأخطر  تكون  اأن  ميكن  لأيام،  ماليا  نتحفظ 
�سواء  اأح�سن،  الأيام  تكون  اأن  وندعو  اهلل  نحمد  ولكن 
ملوارد اآتية من البرتول، ونحن لدينا ما ل يدعو للت�ساوؤم يف 
هذا املجال، اأو اأموال جنمعها من هذا الوطن ولدينا اأموال، 
لكن يوؤ�سفني اأن اأقول باأن هذه امل�ساريع يف جملتها هي من 
امل�ساريع التي جمدت اأيها الأخ الكرمي، ال�سيد العزيز، عمار 
اإجناز مركز ا�ست�سفائي جامعي، هو م�سروع  مالح، فم�سروع 
برخ�سة برنامج 10 ماليري، لكنه جمد وقرار التجميد لي�س 
من.. فهو قرار حكومي ت�سرتك فيه الوزارة الو�سية والولية 
التجميد،  قرار  التجميد وكان  املالية، فكان مو�سوع  ووزارة 

اإذن امل�سروع ُجّمَد ومل يلغ و�سرنجع اإليه اإن �ساء اهلل.
ـ كذلك م�سروع خط ال�سكة احلديدية الذي يربط مدينة 
باتنة بالقطب اجلامعي )2( لف�سدي�س، يف احلقيقة هنا ميكن 
اأن نرجع اإليه وقد طلبت من وزارة النقل ـ لأن امللف التقني 
اأن  النقل  وزارة  من  فطلبت  تقني،  فامل�سكل  ـ  يكتمل  مل 
اإن  اإليه،  التقنية لكننا �سوف نرجع  الناحية  تف�سل فيه من 

�ساء اهلل، لأنه مل يجمد ماليا.
ـ م�سروع اإجناز الرتامواي مثل الكثري من الوليات، كانت 
ال�سلطات  وقامت  دج،  مليار   47 بـ  تقدر  الربنامج  رخ�سة 
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العمومية بتجميده كباقي امل�ساريع التي مت�س وليات اأخرى 
عزيزة علينا كذلك، لكون اأن الدرا�سات مل يتم ا�ستكمالها 
اإىل اليوم، فعندما تتم الدرا�سات ونكون يف جو غري الذي 

نحن فيه، ميكن اأن نرجع اإليه كذلك.
العليا  باله�ساب  اخلا�س  الجتنابي  الطريق  م�سروع  ـ 
والرابط بني خن�سلة وباتنة على امتداد 102 كلم، كان من 
املفرو�س النطالق يف هذا امل�سروع ومتويله عن طريق اإعادة 
يتم  والتي مل  الو�سط  من ح�سة  وباقتطاع  القرو�س  هيكلة 
الهيكلة  اإعادة  تتم  مل  كما   ،2014 �سنة  نهاية  اإىل  اإطالقها 
مت  كذلك  الو�سط  حل�سة  املوجهة  املوارد  كون  اليوم،  حتى 
جتميدها؛ وبالتايل فما كان بالإمكان اأن نقتطعه من الو�سط، 
اإن  ـ  اإليه  و�سرنجع  كذلك  التجميد  مرحلة  يف  نحن  اإذن 
بالن�سبة  �ساء اهلل ـ لأنه من بني الأولويات، وكذلك احلال 
لإجناز م�سروع جديد، مت تبليغه �سنة 2014 برخ�سة 13 مليار 
دج، لكن امل�سروع مثل م�ساريع اأخرى يف وليات اأخرى، 
تعرفون املعيار، اأننا نبتدىء من الأ�سياء ذات ال�سعة وذات 
الوزن الجتماعي، فال من�س املدار�س ول من�س امل�ست�سفيات 
فامل�سروع  ـ  اأخرى  مب�ست�سفيات  املحيطة  امل�ست�سفيات غري  ـ 
مدونة  يف  اأولويات  لدينا  توجد  لكم  قلت  وكما  ُجِمَد 
الأولويات،  ح�سب  م�سنفة  هي  جمدت  فالتي  الربامج، 
غاية  واإىل  الثالثة؛  ثم  الثانية  ثم  الأوىل  امل�سنفة  فهناك 
ي�سر  كان  كلما  تدريجيا  اإليها  وال�ساد�سة،و�سرنجع  اخلام�سة 
مع  متيقن  لأنني  �سياأتي،  املايل  والي�سر  اهلل،  �ساء  اإن  مايل 
�ساأعبىء موارد جديدة وطنية  ـ  �ساء اهلل  اإن  ـ  اأنني  اجلميع 
واملوارد املتواجدة كبرية وكبرية وكبرية، �سكرا لكم �سيدي 

رئي�س اجلل�سة.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �سكرا لل�سيد الوزير؛ اأ�ساأل ال�سيد 
عمار مالح هل يريد التعقيب؟

ال�سيد عمار مالح: نعم.
طريق  اأن  علمكم  يف  ليكن  املحرتم،  الوزير  ال�سيد 
ال�سكة احلديدية بني اجلامعتني، كانت املوافقة عليه بح�سور 
بالن�سبة  وكذلك   ،2011 �سنة  منذ  الوزير  وبح�سور  الوايل 
ال�سيد  تدخلكم،  من  فهمناه  ما  فاإن  ولهذا   ،)CHU( لـ 
الوزير املحرتم، اأن كل امل�ساريع جمدت ول م�سروع �سينجز 

م�ستقبال، و�سكرا.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �سكرا لل�سيد عمار مالح؛ اأحيل 
الكلمة الآن اإىل ال�سيد وزير املالية لريد على التعقيب.

ال�سيد الوزير: �سكرا �سيدي رئي�س اجلل�سة.
الأخ الكرمي، ال�سيد عمار مالح، مل اأقل كل امل�ساريع، بل 
قلت اإن هذا اخلط املتعلق بال�سكة احلديدية به م�ساألة تقنية، 
اأعدكم باأننا �سنجتازها اإن �ساء اهلل، لأنها لي�ست من امل�ساريع 
املجمدة �سكال وفعال، لكن امل�ساريع الأخرى، اأو بالأحرى 

ال�سوؤال كان يخ�س العديد من امل�ساريع، هي م�ستمرة.
ُطرَح علّي �سوؤال به خم�سة اأجزاء، فبع�سها هو موجود، 
لكن امل�ساريع الأخرى مل اأتكلم عنها وهي يف حمفظة ولية 
باتنة، منها ما هو �ساري يف الإجناز وبوترية جّيدة، ومن بني 
امل�ساريع التي نعطيها اأهمية هو هذا اخلط الذي مل يجمد، 
فامللف التقني لبد اأن ينتهي مع وزارة النقل و�سكرا لكم 

�سيدي رئي�س اجلل�سة.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: منر الآن اإىل قطاع التعليم العايل 
والبحث العلمي، والكلمة لل�سيد عبا�س بوعمامة، فليتف�سل 

م�سكورا.

اجلل�سة؛  رئي�س  �سيدي  �سكرا  بوعمامة:  عبا�ص  ال�سيد 
بعد ب�سم اهلل الرحمن الرحيم؛

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

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

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

ي�سرفني اأن اأطرح على معايل وزير التعليم العايل والبحث 
العلمي ال�سوؤال ال�سفوي التايل ن�سه:

معايل الوزير،
لقد بذلت الدولة اجلزائرية، بف�سل �سيا�سة ال�سيد رئي�س 
اجلمهورية، جمهودات كبرية يف قطاع التعليم العايل، وهذا 
وليات  كل  يف  جامعية  ومراكز  جامعات  اإجناز  خالل  من 

الوطن، خا�سة اجلنوبية منه.
معايل الوزير، 

ال�سوؤال املطروح:
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لولية  اجلامعي  املركز  وا�ستالم  ا�ستكمال  يتم  متى   )1
اإليزي الذي هو يف طور الإجناز منذ �سنة 2006؟

واأو�سح اأن هذا ال�سوؤال قد طرح يف �سنة 2014 ومل يتم 
الرد عليه، لأنه يف ذلك الوقت مت فتح املركز اجلامعي لإليزي 
بالثانوية - هناك - فتم ا�ستغاللها للتدري�س، وهذا امل�سكل 

مل يعد مطروحا.
2( ما هي التخ�س�سات التي تنويها الوزارة لهذا املركز 

اجلامعي؟
تقبلوا مني فائق عبارات التقدير والحرتام و�سكرا.

بوعمامة؛  عبا�س  لل�سيد  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزير  لل�سيد  الآن  الكلمة 

لتقدمي الرد على ال�سوؤال، فليتف�سل م�سكورا.

�سكرا  العلمي:  والبحث  العايل  التعليم  وزير  ال�سيد 
�سيدي رئي�س اجلل�سة؛ ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�سالة 
يوم  اإىل  و�سحبه  اآله  وعلى  املر�سلني  اأ�سرف  على  وال�سالم 

الدين.
ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة الأفا�سل،
ال�سيد معايل وزير العالقات مع الربملان،

ال�سفوي،  ال�سوؤال  طارح  الأمة  جمل�س  ع�سو  ال�سيد 
ال�سيد عبا�س بوعمامة،

ال�سيدات وال�سادة، ممثلو و�سائل الإعالم املختلفة،
�سالم اهلل عليكم جميعا وبعد؛

اإ�سمحوا يل يف البداية اأن اأ�سكر ال�سيد عبا�س بوعمامة، 
على اهتمامه بقطاع التعليم العايل والبحث العلمي وعلى 
ا�ستكمال  يف  التقدم  مدى  عن  فيه  ي�ستف�سر  الذي  �سوؤاله 
الهيكلي  ال�سعيد  على  �سواء  باإليزي،  اجلامعي  املركز  اإجناز 
اأو على ال�سعيد البيداغوجي، وبهذا اخل�سو�س اأود التذكري 
باأن العمليات ال�ستثمارية ذات ال�سلة باإجناز املركز اجلامعي 
اخلما�سيني  الربناجمني  بعنوان  فعال  ت�سجيلها  مت  املذكور، 
التوايل،  على  و)2010ـ2014(  )2005ـ2009(  للفرتتني 
وق�سد جت�سيد العمليات ال�ستثمارية امل�سار اإليها على اأر�س 
واإجناز  لدرا�سة  اأوىل  عملية  ت�سجيل   2006 �سنة  مت  الواقع، 
الأر�سية  اختيار  وبعد  بيداغوجي،  مقعد   1000 وجتهيز 
امل�سروع  واجه  والتقنية،  املعمارية  الدرا�سات  من  والنتهاء 

عددا من ال�سعوبات، متثلت على وجه اخل�سو�س يف عدم 
باإجناز  التكفل  باإمكانها  الولية،  يف  اإجناز  و�سائل  وجود 
م�ساريع كربى بهذا احلجم، اإذ توالت اإجراءات املناق�سات 
من  بالإجناز  املخولة  امل�سالح  تتمكن  ومل  املجدية،  غري 
2011، حيث مت  اإل يف �سنة  النطالق الفعلي يف امل�سروع 

اختيار موؤ�س�سات الإجناز املنا�سبة.
لقد مت ا�ستالم ال�سطر الأول من الربنامج امل�سطر، يتمثل 
يف 500 مقعد بيداغوجي، مما �سمح بافتتاح املركز اجلامعي 

مع مطلع ال�سنة اجلامعية املا�سية )2014ـ2015(.
مع  بيداغوجي  مقعد   200 قوامه  ثان  �سطر  ا�ستالم  ومت 
مطلع ال�سنة اجلامعية احلالية )2015ـ2016(، علما اأن ن�سبة 
 300 بـ  واملقدر  الربنامج  من  املتبقي  ال�سطر  اأ�سغال  تقدم 
غ�سون  يف  ا�ستالمه  ويتوقع   ٪60 بلغت  بيداغوجي  مقعد 

�سهر اأفريل من �سنة 2016، اأي بعد اأ�سهر قليلة.
�سنة  مت  فقد  اجلامعية،  اخلدمات  مرافق  جمال  ويف 
جامعية  واإقامة  وجتهيز  واإجناز  درا�سة  عملية  ت�سجيل   2007
ب�سعة 500 �سرير مع املرافق ال�سرورية امللحقة، ومل تتمكن 
�سنة  اإل يف  فعليا  اإجنازها  اأ�سغال  بعث  من  املخولة  امل�سالح 
هذه  من  �سريرا   125 �سعته  اأول  جناح  ا�ستالم  مت   ،2011
ا�ستالم جناح  املن�سرمة، كما مت  اجلامعية  ال�سنة  الإقامة يف 
ثان قوامه 125 �سريرا مع بداية ال�سنة اجلامعية احلالية، فيما 
بلغت ن�سبة تقدم اأ�سغال ال�سطر املتبقي، 60٪، على اأن يتم 
ا�ستالم الإقامة كاملة يف غ�سون �سهر اأفريل من �سنة 2016.
اخلما�سي  الربنامج  اإطار  يف  مت  اأنه  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
1000 مقعد  )2010ـ2014( ت�سجيل عملية درا�سة واإجناز 
مرافق  تو�سيع  م�سروع  �سمن  تندرج  اإ�سايف،  بيداغوجي 
النتهاء  مت  حيث  ا�ستقباله،  قدرات  وتعزيز  اجلامعي  املركز 
والتقنية ومت اختيار موؤ�س�سة  املعمارية  الدرا�سات  تنفيذ  من 
اإطار التدابري املتخذة من قبل احلكومة  اأنه ويف  اإل  الإجناز، 
يف جمال تر�سيد النفقات مت جتميد انطالق الإجناز اإىل وقت 
لحق، ويف ال�سياق ذاته مت ت�سجيل عملية درا�سة واإجناز اإقامة 
ن�سبة تقدم الأ�سغال  تبلغ  500 �سرير،  ثانية �سعتها  جامعية 

فيها حاليا  60 ٪ .
واملتعلق  �سوؤالكم  من  الثاين  ال�سق  بخ�سو�س  اأما 
املركز  ي�سمنها  التي  وبالتخ�س�سات  البيداغوجي  باجلانب 
حاليا واآفاق تطوير خريطة التكوين به لت�ستجيب ملتطلبات 
لإليزي،  اجلامعي  املركز  نظام  باأن  التذكري  فيجدر  املحيط، 
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املوؤرخ  12ـ303،  رقم  التنفيذي  املر�سوم  مبوجب  املكر�س 
يت�سمن   ،2012 اأوت   4 واملوافق   1433 رم�سان   16 يف 

معهدين:
ـ معهدا للعلوم القت�سادية والتجارية وعلوم الت�سيري.

ـ ومعهدا ثانيا للغة العربية واآدابها.
اأ�سلفنا ـ  لقد كانت النطالقة الفعلية لهذا املركز ـ كما 
خالل املو�سم اجلامعي )2014ـ2015( ل�سمان التكوين يف 
الت�سيري، حيث  العلوم القت�سادية والتجارية وعلوم  ميدان 
جامعة  وتكفلت  طالبا،   270 امل�سجلني  الطلبة  عدد  بلغ 
التخ�س�سات  وتاأطري  املركز  مبرافقة  بورڤلة  مرباح  قا�سدي 
اخلا�سة  التاأطري  قدرات  تعزيز  مع  بالتوازي  به،  املفتوحة 

باملركز، من خالل توظيف �سبعة اأ�ساتذة جدد.
الفريق  فاإن  باملركز،  التكوين  خريطة  تطوير  وبخ�سو�س 
جاهدا  يعمل  املركز  م�ستوى  على  والبيداغوجي  الإداري 
على �سمان انطالق التكوين يف املعهد الثاين، اأي يف ميدان 
اللغة العربية واآدابها، وذلك خالل املو�سم اجلامعي القادم 
)2016ـ2017( مبا ي�سهم يف تلبية رغبات حاملي �سهادات 

البكالوريا يف ال�سعب الأدبية املنا�سبة.
كما تطمح اإدارة املركز على املدى الق�سري، وبالت�ساور مع 
التكوين،  تعزيز عرو�س  اإىل  امل�ستعملة،  القطاعات  خمتلف 
كالقت�ساد  املنطقة،  وطبيعة  تتما�سى  تخ�س�سات  بفتح 
عن  ف�سال  الطاقة،  واقت�ساديات  والفندقي  ال�سياحي 
واإدارة  واملحا�سبة  املالية  جمالت  يف  اأخرى  تخ�س�سات 

الأعمال.
اإدارة  فاإن  املتو�سط،  املدى  على  الآفاق  بخ�سو�س  اأما 
العلمية  التخ�س�سات  بع�س  على  النفتاح  تنوي  املركز 
املركز،  هيكلة  اإعادة  خالل  من  وذلك  والتكنولوجية، 

با�ستحداث معاهد جديدة يف ميدان العلوم والتكنولوجيا.
على  يقع  اأنه  اإىل  الإ�سارة  من  لبد  ال�سياق،  هذا  ويف 
عاتق املركز اجلامعي لإليزي العمل اإىل توفري كل ال�سروط 
مبا  التاأطري،  متطلبات  مقدمتها  ويف  والعلمية  البيداغوجية 
امل�سطرة؛  الآفاق  ح�سب  التكوين  خريطة  اإثراء  من  ميكن 
ويف هذا الإطار، �سرتافق الوزارة هذه املجهودات من خالل 
تخ�سي�س املوارد املالية، لدعم قدرات التاأطري وتعزيز الو�سائل 

البيداغوجية والتعليمية والتجهيزات العلمية واملخربية.
ختاما، اأود اأن اأ�سري اأي�سا اإىل اأن املركز اجلامعي لإليزي 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  لفائدة  �سكني  برنامج  من  ا�ستفاد 

مت  حيث  �سكنية،  ح�س�س  ثالث  �سكل  يف  والتاأطري 
وظيفيا،  �سكنا   20 من  اأوىل  ح�سة  ت�سجيل   2008 �سنة 
بع�س  ا�ستكمال  انتظار  يف  اإجنازها،  من  النتهاء  جرى 
توزيعها  يف  ال�سروع  قبل  ال�سرورية  الإدارية  الإجراءات 
على م�ستحقيها، كما مت �سنتي )2010ـ2011( على التوايل 
قوام كل  اإ�سافيتني،  �سكنيتني  اإجناز ح�ستني  النطالق يف 
منهما 20 �سكنا، حيث بلغت ن�سبة الإجناز 80٪ يف الأوىل 
�سغريا  قو�سا  هنا  اأفتح  اأن  يل  وا�سمحوا  الثانية؛  يف  و70 ٪ 
يف  البكالوريا  �سهادة  يف  الناجحني  الطلبة  عدد  باأن  لأقول 
ويف  فقط،  طالبا   27 كان  املا�سية  ال�سنة  يف  اإليزي  ولية 
هذه ال�سنة 45 طالبا؛ وبذلك بلغ املجموع 72 طالبا، فاملركز 
اجلامعي مفتوح لـ 72 طالبا، وقد اأجنزنا اإىل حد الآن 1000 
راأينا  ولهذا  ال�سكنات،  من  وجمموعة  �سرير  و500  مقعد 
تر�سيد  يف  العقالنية  الناحية  ومن  املنطقية  الناحية  من  اأنه 
اإ�سايف،  مقعد   2000 اأي  الثاين  ال�سطر  جنمد  اأن  النفقات 
لأننا ل نحتاجه اإل بعد 15 �سنة اأو 20 �سنة، فاإن كانت وترية 
عدد الناجحني نف�سها، وبعملية ح�سابية، راأينا اأنه من الأفيد 
العا�سمة من  اإىل  70 طالبا  لنا واأقل تكلفة لو جلبنا هوؤلء 
نبني مركزا جامعيا يحتاج  اأن  متابعة درا�ستهم، على  اأجل 
اإىل �سيانة واإىل مرافق وخمابر واإىل عدد كبري من الأ�ساتذة 
واإىل كل ما يلحق باإجناز جامعة، ومع ذلك فنحن م�ستمرون 
يف اإجناز هذا املركز اجلامعي، لأنه لن يكون خم�س�سا لأبناء 
اإن  تخ�س�سات،  هناك  تكون  �سوف  وحدهم،  اإليزي  ولية 
نهدف  ما  الوليات، وهذا  باقي  الطلبة من  �ساء اهلل، جتلب 
اإليه، لأننا لحظنا اأنه من حق ال�سيدات وال�سادة الأع�ساء 
اأن يغاروا على وليتهم، اأي الولية التي ينتمون اإليها، وكل 
واحد منهم يحب اخلري لوليته، وهذا �سيء طبيعي ومنطقي 
ومقبول من جميع النواحي، ولكن من الناحية العقالنية، 
اأننا عندما نن�سىء جامعة يف كل ولية، بنف�س التخ�س�سات 
ونكررها، فهذا لن يعود علينا بالفائدة من الناحية العلمية، 
الإمكانيات  وت�ستت  توزع  اأو  انفجار  يف  �سيت�سبب  لأنه 
الب�سرية اأول، فبدل اأن جنمع الأ�ساتذة املتخ�س�سني يف املركز 
املراكز  عرب  ونوزعهم  اأ�ساتذة   10 لدينا  �سيكون  اجلامعي، 
اجلامعية ولن تكون لديهم فائدة مثلما لو كانوا جمتمعني يف 

مركز جامعي واحد.
اجلامعة  خالل  من  ـ  اهلل  �ساء  اإن  ـ  �سن�سعى  ولهذا 
اأن  اإليزي،  للوجود يف  والتي ظهرت  �ستن�ساأ  التي  اجلديدة 
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نعود اإىل الدور احلقيقي للجامعة وهي اأن ت�سمن التوا�سل 
الجتماعي بني اأبناء الوطن، من خالل اإن�ساء تخ�س�سات 
اأعطيكم  توجد يف جامعات جماورة،  اجلامعات ل  هذه  يف 
مثال عن العا�سمة والبليدة والعفرون وتيبازة وبومردا�س، بها 
الطب وكذلك  بها كلية  فالبليدة مثال  التخ�س�سات،  نف�س 
يف اجلزائر ويف تيزي وزو، فهذا اأمر غري منطقي وغري مفيد، 
معينة  جلامعة  وجنندها  الطاقات  كل  نكر�س  اأن  الإفادة 

والطاقات الأخرى ن�سعها يف جامعات اأخرى وهكذا.
فمن خاللكم اأدعو اإىل م�ساعدتنا ـ اإن �ساء اهلل ـ يف هذا 
امل�سعى واأنا ل اأمانع من اأن اأفتح جامعات اأخرى، حتى يف 
املدينة الواحدة ميكن اأن يكون عندنا 3 اأو 4 اأو 5 جامعات 
ذات  اجلامعات  هذه  تكون  اأن  ب�سرط  ولكن  ل؟!  ومل 
توجه وذات تخ�س�س، حتى ت�سع منطقيا على اجلهة، على 
و�سكرا  فقط،  بالولية  خا�سة  ولي�ست  جهوية  تكون  الأقل 

على اإ�سغائكم.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �سكرا لل�سيد الوزير؛ اأ�ساأل ال�سيد 
الوزير؟  ال�سيد  رد  على  التعقيب  يريد  بوعمامة هل  عبا�س 

تف�سل.

ال�سيد عبا�ص بوعمامة: �سكرا لل�سيد رئي�س اجلل�سة.
 ن�سكر ال�سيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي على 
هذا  بخ�سو�س  ب�سراحة  لكم  نقول  ونحن  القّيم،  الرد  هذا 
القطاع، الآن فقط اطماأننا عليه، ملا التحقتم �سيادة الوزير به، 
هذا  ولكن  بالقطاع،  كافية  دراية  ولك  قدرات  متلك  لأنك 
يخ�س  �سوؤال  طرحت  ملا  الأمور،  بع�س  نو�سح  اأننا  مينع  ل 
التخ�س�سات من خالل ردكم اأو�سحت النقطة التي كنت 
اأبناء  اإن املركز اجلامعي ل يخ�س  اأ�ستف�سر عنها، فقد قلت 
الولية فقط، اأنا معك، هذا ما اأرف�سه ول اأقبل به، لأن �سباب 
البكالوريا،  �سهادة  لمتحانات  اجتيازهم  بعد  اإليزي  ولية 
اأو عنابة ليكملوا ويتابعوا  اإىل ولية وهران  اأن ينتقلوا  اأمتنى 
الدرا�سات العليا هناك، واأمتنى كذلك اأن يلتحق طلبة ولية 
مت  اإن  لأنه  نحن،  نراه  ما  هذا  اإليزي،  بجامعة  وغريها  عنابة 
اأبناء  فقط  يخ�س  اإنه  ويقال  ولية  لكل  مركز جامعي  اإجناز 
املنطقة، فهذا اأمر مرفو�س بالن�سبة لنا، وباتفاق اجلميع، لأنه 
من خالل ما جاء يف ردكم اأو�سحتم ذلك، وهذا ما ن�سعى 

من اأجله.

يبقى فقط م�ساألة املركز اجلامعي لولية اإليزي، فالأ�ساتذة 
هناك ي�ستكون من ق�سية جتهيزات �سكناتهم، فهم يتمنون اأن 
يفّعل املن�سور رقم 395، لكي ي�ستفيدوا من التجهيزات يف 

ال�سكنات املمنوحة لهم باإليزي هذا بخ�سو�س الأ�ساتذة.
اأما بالن�سبة ملديرية اخلدمات اجلامعية، مل نفهم الطريقة 
املتبعة حاليا، فمرة ت�سرّيها مترنا�ست مدة �سهرين ومرة اأخرى 
ت�سرّيها ورڤلة ملدة 4 اأ�سهر، ولو اأنه عندما كنا تابعني لولية 
ورڤلة نقول لكم ب�سراحة اأن ال�سيد مدير اخلدمات اجلامعية 
بورڤلة، هو م�سكور على ما بذله من جمهودات، رغم نق�س 
اإليزي اإىل ورڤلة  الإمكانيات وبعد امل�سافة، لأن امل�سافة من 
اإىل ت�سيري مترنا�ست ومدير اخلدمات  1000 كلم ثم رجعنا 
اجلامعية بها مقيم بالعا�سمة وي�سرّي مركز مترنا�ست بالهاتف، 
اأن  نتمنى  وكنا  كهذه،  واأمور  لها  نتاأ�سف  الت�سرفات  فهذه 
املركز  اأن  دام  ما  اجلامعية،  للخدمات  مديريات  لنا  تن�ساأ 
وحتى  جامعية  مديريات  اإن�ساء  نطلب  م�ستغل،  اجلامعي 

لنبقى دائما عبئا على وليات اأخرى.
داخل  احلرا�سة  اأعوان  توظيف  اإن  للتوظيف،  بالن�سبة 
املركز اجلامعي بولية اإليزي اليوم يوجد )06( �ستة اأعوان، 
هذا  هل  ترى  هل  يا  حرا�سة،  دون  من  اجلامعية  والإقامة 
معقول؟! اإذا كان باملركز اجلامعي 60 طالبا اأو 50 طالبا! اأنا 
الذي  اإليزي من  بالن�سبة ملركز  اأقولها لكم وبكل �سراحة، 
اليوم؟  اإىل   2006 �سنة  منذ  ح�سل  الذي  التاأخر  يتحمل 
اأنت  وكذا..  الربامج  جتميد  �سيا�سة  ظل  يف  دائما  واليوم 
اإ�سكال،  دائما  بها  للجامعة  اخلارجية  الإحاطة  اأن  تعرف 
اإنها م�ساكل لزلنا نعاين منها، ولكن اإن راأيتم اأنه ل ميكن 
نحن   ،2014 �سنة  يف  ي�ستعمل  اأن  اجلامعي  املركز  لهذا 
يقال  كاأن  ال�سيا�سة،  يف  طلبتنا  ي�ستغل  اأن  م�ستعدين  غري 
بع�س  اأرادت  فاإن  �سيا�سية!  لظروف  اجلامعي  املركز  نفتح 
جامعيا  مركزا  اإفتح  تقول  �سورتها،  تلمع  اأن  ال�سخ�سيات 
العا�سمة،  اأو حتى يف  ورڤلة  تعليمهم يف  يزاولوا  اأن  نتمنى 
 2014 �سنة  منذ  مطروحا  ال�سوؤال  يبقى  لكن  املانع!؟  ما 
واأ�سرفتم  امل�سوؤولية  اأنتم  تقلدمت  حتى  اأي  هذا!  يومنا  اإىل 
فهذا  م�سكور،  واأنت  امل�ساألة  على  بالرد  قمتم  الوزارة  على 
اإىل  بتاتا، زد  نقبله  اأقولها بكل �سراحة، ونحن ل  مرفو�س، 
املعلومات  فح�سب  ورڤلة،  بجامعة  املطروح  الإ�سكال  ذلك 
التي بحوزتنا وبحكم العالقة الكبرية التي تربطنا بالولية، 
الإ�سرابات  ي�ستكون  طلبة  لدينا  دائما،  اأزورها  وباعتباري 
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جامعة  عميد  وال�سيد  كاملة،  الدرا�سية  ال�سنة  مدار  على 
فاأ�سبح كل  وزارة خارجية،  اإىل  اجلامعة  الذي حّول  ورڤلة 
الأ�ساتذة ي�سافرون اإىل اخلارج ذهابا واإيابا، الدرا�سة منعدمة، 
كبرية،  م�ساكل  هذه  الأ�ساتذة..  ونق�س  م�سربون،  الطلبة 
اأقولها لكم بكل �سراحة، يجب اأن تراعى كل هذه امل�سائل.
وبالتايل نتمنى من ال�سيد الوزير اأن يقوم بزيارة اإىل هذه 
الولية، فاملركز اجلامعي لإليزي ويف الفرتة التي كان فيها 
ال�سيد حراوبية وزيرا للتعليم العايل والبحث العلمي، وهو 
اأربع مرات،  اأو  املركز ثالث  زار هذا  م�سكور �سراحة، فقد 
الأ�سغال، هذا  به  تتقدم  اأن  فكان يحاول ويحر�س على 
ما ميكن اأن نذكره يف غيابه، ولكن الأ�سخا�س الذين تقلدوا 
هذا  بخ�سو�س  تطور  اأي  نر  مل  ـ  �سراحة  ـ  بعده  املن�سب 
فاإن  م�سرتكة،  امل�سوؤولية  تكون  اأن  نتمنى  فنحن  املركز، 
هذا  اأخي  يا  امل�ساريع،  بتجميد  التق�سف  �سيا�سة  تقررت 
التخلف والنق�س يف و�سائل اإجناز امل�ساريع، كنا دائما ننادي 
بتطوير املنطقة ونتمنى اأن تنظروا بهذا املنظور، يعني املناطق 
التي تخلفت فيها التنمية اإذ لديهم خ�سو�سية، فهذا 
ـ  �سراحة  ـ  ردكم  على  الوزير  ال�سيد  ون�سكرك  نطلبه،  ما 

الذي كان ردا قيما وبارك اهلل فيك و�سكرا.

بوعمامة؛  عبا�س  لل�سيد  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 
الكلمة جمددا لل�سيد الوزير للرد على التعقيب.

ال�سيد الوزير: �سكرا لل�سيد رئي�س اجلل�سة.
يف احلقيقة ل يوجد لدي رد مبعنى الكلمة، لكن اأردت 

تقدمي بع�س التو�سيحات فقط.
الأمة،  جمل�س  ع�سو  ال�سيد  ان�سغالت  كل  اأتفهم  اأنا 

ال�سيد عبا�س بوعمامة، واأ�ساطره الراأي يف الكثري مما قال.
اأبناء  يبقى  اأن  املعقول  غري  فمن  معه،  متفق  اأنا  اأول، 
غري  هذا  ميوتوا؛  اأن  اإىل  ُولدوا  يوم  من  املنطقة  يف  املنطقة 
مقبول ل اإن�سانيا ول حتى بالن�سبة لتفتح �سخ�سية الإن�سان، 
فاإنه يحتاج اإىل اأن يحتك، ونحن بلدنا ـ واحلمد هلل ـ �سبه 
اإخوانه اجلزائريني يف مناطق  يتعرف على  اأن  ي�ستطيع  قارة 
اإليزي  باأبناء  ياأتي  اأن  لنا  اأ�سهل  اإنه  قلت  ولهذا  اأخرى؛ 
كانت  اجلزائر  جامعة  راأ�س  على  كنت  ملا  اأنا  اجلزائر،  اإىل 
على  ناأخذهم  كنا  الولية  طلبة  فكل  ح�ستي،  من  اإليزي 
فيما  اأو  مل�ساعدتهم  �سواء  كان،  مهما  اجلزائر،  جامعة  عاتق 

يخ�س التحاقهم بتخ�س�سات اأخرى غري موجودة يف جامعة 
اجلزائر، كنا نرافقهم، اأمر عادي وطبيعي جدا، ومن حقهم 
كغريهم من اأبناء هذا الوطن، ويف احلقيقة اأنا �ساأ�سعى ـ اإن 
�ساء اهلل ـ مل�ساعدتهم وبف�سل اهلل اأن اأ�سل اإىل نظام توجيه 
للطلبة، �سي�سمح باأن يذهب الطالب لي�سجل فيما يريد ويف 
التخ�س�س الذي يريد، دون اأي عرقلة واأي�سا اجلامعة التي 
يريد اأن ي�سجل فيها دون اأي توجيه، من حق اأي طالب اأن 
�سن�سعى  ما  هذا  جامعة،  اأية  ويف  تخ�س�س  اأي  يف  ي�سجل 
اإليه ـ اإن �ساء اهلل ـ ووقتها ل تكون لدى الطالب حجة يف 
اأن يعاتبنا نحن كوزارة اأو كاإدارة، لأنه ـ وكما تعرفون ـ من 
الذي  التخ�س�س  ي�سجل  الذي  الطالب  الرتبوية،  الناحية 
اأما عندما  50٪ من النجاح،  يرغب فيه ي�سمن ـ نوعا ما ـ 
اأن  اإىل  اإداري  بقرار  وتوجهه  معينا  تخ�س�سا  عليه  تفر�س 
مرغما  يدر�س  ف�سوف  ذاك  اأو  التخ�س�س  هذا  يف  ي�سجل 
"فوق قلبه" وبالتايل عوامل الر�سوب تكون متوفرة يف هذه 

احلالة.
اإننا نحاول اأن ن�سعى ـ اإن �ساء اهلل ـ لي�س يف هذه ال�سنة 
ولكن يف ال�سنوات القريبة القادمة اإىل اأن ن�سع نظام توجيه 
ي�سمح للطلبة اجلزائريني باأن ي�سجلوا يف اأي تخ�س�س يريدون 
ويف اأية جامعة يريدون، وهذا هو املثايل، لو ن�ستطيع اأن ن�سل 
اإليه مب�ساعدة اجلميع طبعا، مع اتخاذ اإجراءات من الناحية 
البيداغوجية ومن ناحية التكفل بالإقامات، وبهذه الطريقة 
�سن�سمن لكل الطلبة يف كل الوليات دون ا�ستثناء اأن يقع 
اأخرى،  جامعة  اإىل  جامعة  من  املزج  وهذا  التوا�سل  هذا 
وبذلك ن�ستغل اإمكانياتنا، لأن عملية التوجيه، اإذا لحظتم 
هذه ال�سنة من حيث العدد، يف املطلق لدينا املقاعد ولكن 
جند اكتظاظا يف جامعة معينة وبجنبها جامعة فارغة وذلك 
ب�سبب هذا التوجيه، بينما لو ت�سمح للطلبة اأن يتجهوا اإىل 
كل اجلامعات مبح�س اإرادتهم، �سوف ن�ستغل كل اإمكانياتنا 
املادية والب�سرية وخا�سة مادة الهياكل والقاعات والإقامات 

اجلامعية بطريقة اأكرث عقالنية، هذا بالن�سبة للنقطة الأوىل.
بالن�سبة للنقطة الثانية، اأ�سار ال�سيد ع�سو جمل�س الأمة 
جتهيزات  من  ال�ستفادة  يف  الأ�ساتذة  م�ساعدة  م�ساألة  اإىل 
ال�سكنات، يف احلقيقة هذا املو�سوع مل يطرح علّي من قبل، 
ولكنني �ساأرى من الناحية القانونية اإذا كانت توجد اإمكانية 

لذلك.
لديك احلق يف اأن املركز اجلامعي يف البداية كما نفعل 
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املوافق 26 نوفمرب 2015 اخلمي�ص 14 �سفر 1437          

اأخرى  جامعة  ترافقها  بدايتها،  دائما يف  اجلامعات  مع كل 
اأو مركز اآخر، مثال جامعة باتنة )2( ترافقها اجلامعة الأوىل 
واإدارتها فهي حتتاج  ت�ستقر وت�سع هياكلها  ملدة �سنة، حتى 
اليوم  من  ت�ستطيع  ل  لأنها  الإجراءات،  من  جمموعة  اإىل 
دائما  حتتاج  فهي  اجلديدة،  الوليات  مثل  ت�سرّي  اأن  الأول 
من  اأقل  اأو  �سنة  فبعد  واإداريا،  ماليا  عام،  ملدة  مرافقة  اإىل 
اجلامعي،  للمركز  بالن�سبة  كذلك  اجلامعة؛  ت�ستقل  �سنة 
ورڤلة  �سواء  جامعة،  ترافقه  لكي  البداية  يف  م�سطرين  كنا 
اأو مترنا�ست، لكن اأظن اأنه قد اآن الأوان لكي ي�ستقل مبعنى 
يكون  واأن  بال�سرف  اآمرا  يكون  واأن  مدير  ويرتاأ�سه  الكلمة 
مديران،  هناك  يكون  لن  رمبا  مدير،  اجلامعية  لالإقامة  اأي�سا 
واليا  ت�سع  اأن  مثال  ميكنك  فال  واحدة،  اإقامة  لدينا  لأنه 
املكان،  نف�س  اآن واحد ويف  بلدية يف  ورئي�س  دائرة  ورئي�س 
يجب اأن يكون هناك تر�سيد، ميكن اأن يكون يف البداية مدير 
اإقامة تابع لأقرب نقطة اإليه، اأي اإىل اأقرب مديرية خدمات 
اجتماعية اإليه، يف انتظار اإعادة النظر ب�سفة عامة يف الديوان 

الوطني للخدمات اجلامعية.
فيما يخ�س الق�سية اجلانبية التي اأ�سار اإليها ال�سيد ع�سو 
جمل�س الأمة، هي لي�س لها عالقة بال�سوؤال ولكنها خا�سة 
اجلامعية  اخلدمات  ومدير  مترنا�ست  ق�سية  اإنها  بالقطاع، 
اأ�ساطرك الراأي ولذلك فال�سيد  الذي يقيم يف اجلزائر، فاأنا 
�ستتخذ  الإجراءات  من  جمموعة  وهناك  موقف،  هو  الآن 
�سد هوؤلء املديرين الذين يقيمون يف ولية وي�سرفون على 
م�سالح بولية اأخرى عن طريق الفاك�س وعن بعد، �سحيح 
ومنطقيا لبد اأن يكون املدير مقيما، خا�سة اأن هناك ق�سايا 
كثرية واأحيانا حتتاج اإىل تدخل واإىل اإجراءات واإىل ح�سور 
فعلي خا�سة يف الولية، فهو لي�س بالأمر الب�سيط، قلت فهذا 
العدالة،  مع  اأخرى  ق�سايا  له  اأن  خا�سة  موقف،  ال�سخ�س 
مديرية  على  مكانه  ي�سرف  جديد  �سخ�س  �سيعني  ولهذا 
اخلدمات اجلامعية بتمرنا�ست يف الأيام القليلة القادمة اإن 
�ساء اهلل، وملا ين�سب املدير اجلديد ملركز اإليزي قريبا وعندما 
بدوره  يوظف  اأن  وقتها  ي�ستطيع  ال�سالحيات  كل  له  متنح 
اأعوان الأمن، �سواء على م�ستوى اجلامعة اأو على م�ستوى 

الإقامة اجلامعية.
هذا ب�سفة عامة، فاأنا اأ�ساطرك الراأي يف كل ما طرحت، 

يبدو اأننا متفقان مائة باملائة، و�سكرا.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �سكرا لل�سيد الوزير.
هذه  جل�ستنا  اأعمال  جدول  ا�ستنفدنا  قد  نكون  بهذا 
الإجابات  واإىل  املربجمة  ال�سفوية  الأ�سئلة  اإىل  بال�ستماع 
من  جملة  ونقلوا  عربوا  الذين  الزمالء  اأ�سكر  عليها، 
مو�سول  وال�سكر  ال�سفوية،  الأ�سئلة  اآلية  عرب  الن�سغالت 
على  الإجابات  قدما  اللذين  الوزيرين  لل�سيدين  اأي�سا 

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

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة احلادية ع�سرة
والدقيقة اخلام�سة �سباًحا
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�سامل بن  القادر  عبد  ال�سيد   -  1
ع�سو جمل�ص الأمة

اإىل ال�سيد وزير العمل والت�سغيل وال�سمان الإجتماعي
 68 واملادتني  الد�ستور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 
 08 يف  املوؤرخ   ،02-99 رقم  الع�سوي  القانون  من  و71 
مار�س 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�سعبي الوطني 
وجمل�س الأمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية بينهما 
وبني احلكومة، اإ�سمحوا يل ـ معايل الوزير ـ اأن اأوجه اإليكم 

ال�سوؤال الكتابي الآتي ن�سه:
معايل الوزير،

�سنوات  احت�ساب  عن  طويلة  فرتة  ومنذ  احلديث  كرث 
طرحت  وقد  التقاعد  منحة  يف  الفعلية  الوطنية  اخلدمة 
ال�سندوق  م�ستوى  على  اإن  مرة،  من  اأكرث  الإ�سكالية 
الوطني للتقاعد، اأو على م�ستوى احلكومة، وبعد مّد وجزر، 
اأفرج عن تعليمة، يف اأواخر 2014، تقّر بهذا املك�سب، فهال 

ـ ال�سيد الوزير ـ  اأفدمتونا بتفا�سيل هذا الإجراء؟
تقبلوا، معايل الوزير، فائق التقدير والإحرتام.

             اجلزائر، يف 28 اأكتوبر 2015

      عبد القادر بن �سامل
       ع�سو جمل�ص الأمة

جواب ال�سيد الوزير:
ال�سيد الع�سو املحرتم،

اأعاله،  باملو�سوع  عنه  املنوه  الكتابي  ال�سوؤال  على  ردا 
ي�سرفني اأن اأقدم لكم التو�سيحات التالية:

على  يقوم  للتقاعد  الوطني  النظام  اأن  التذكري،  يجدر 
العمال  م�ساهمة  خالل  من  الأجيال،  بني  الت�سامن  مبداإ 
رواتبهم لكي  ُتقطع من  با�سرتاكات  املهنية  طيلة م�سريتهم 
الأ�سل  لأّن  املتقاعدين،  ومنح  معا�سات  لدفع  ُت�ستخدم 
ا�سرتاكات  دفع  على  يقوم  التقاعد  ال�ستفادة من حق  يف 

على  واحلفاظ  التقاعد  نظام  ل�ستمرار  �سمانا  حمددة  ملدة 
الالحقة  الأجيال  لفائدة  لل�سندوق  املالية  التوازنات 
نفقات  اإطار  يف  العمومية  اخلزينة  م�ساهمة  اإىل  بالإ�سافة 
الت�ساهمية  غري  املزايا  دفع  يف  املتمثلة  الوطني،  الت�سامن 
والتثمينات  ال�سغرية  للمعا�سات  التكميلي  كالفارق 

ال�ستثنائية لفائدة املتقاعدين.
12، املوؤرخ يف  83 ـ  يف هذا ال�سدد يحدد القانون رقم 
من  ال�ستفادة  �سروط  بالتقاعد،  واملتعلق   ،1983 يوليو   2

معا�س التقاعد للنظام العام والتي تتمثل يف:
- ا�ستيفاء �سرط بلوغ �سن 60 �سنة على الأقل للعامل 
مع اإمكانية ا�ستفادة املراأة العاملة من تخفي�س هذا ال�سن اإىل 

منها. بطلب  �سنة   55
- �سرط مدة العمل الُدنيا املحددة بـ 15 �سنة على الأقل 
مع احت�ساب �سنوات اخلدمة الوطنية كفرتات مماثلة لفرتات 

العمل بعنوان التقاعد.
غري اأن نف�س القانون املعدل مبوجب الأمر رقم 97 ـ 13، 
الن�سبي  التقاعد  اأ�س�س  الذي   ،1997 ماي   31 يف  املوؤرخ 
والتقاعد دون �سرط ال�سن كاإجراءين ا�ستثنائيني، حدد كل 
الفرتات التي ُتعتمد وحتت�سب يف اعتماد هذين النوعني من 
التقاعد دون اإدراج �سنوات اخلدمة الوطنية، حيث ل يطبق 

اإل بطلب من العامل قبل بلوغه �سن ال�ستني.
ال�ستثنائي  الإجراء  هذا  اأن  الع�سو،  ال�سيد  واأذكركم، 
منت�سف  خالل  العمومية  ال�سلطات  قبل  من  اعتمد 
تطبيق  عن  املرتتبة  ال�سلبية  الآثار  ملواجهة  الت�سعينيات 
برنامج التعديل الهيكلي بالتفاق مع �سندوق النقد الدويل 
والذي اأدى اإىل غلق اأكرث من 1000 موؤ�س�سة وت�سريح اأكرث 

من 400 األف عامل.
بدون  تف�سر،  اأن  ميكن  ال�سابقة  العتبارات  فاإن  وعليه، 
 ،13 ـ   97 رقم  الأمر  من   2 املادة  يف  امل�سّرع  جلوء  �سك، 
ـ   83 رقم  القانون  يتمم  الذي   ،1997 مايو   31 يف  املوؤرخ 
تخفيف  العتبار  بعني  الأخذ  اإىل  بالتقاعد،  املتعلق   ،12
حدة التاأثري املايل لهذه الإجراءات على �سناديق التقاعد 

ملحق
اأ�سئلة كتابية
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حالة  يف  الوطنية  اخلدمة  فرتة  احت�ساب  عدم  خالل  من 
التقاعد الن�سبي والتقاعد دون �سرط ال�سن، كجهاز خا�س 

بال�ستفادة من التقاعد قبل �سن ال�ستني.
وعلى اأي حال، فاإّن التكفل باحت�ساب �سنوات اخلدمة 
الوطنية، ينبغي اأن ينظر اإليه يف اإطار م�سعى �سامل يهدف 
على  الإبقاء  اإطار  يف  للتقاعد  الوطني  النظام  تكييف  اإىل 
الحتفاظ  للعمال  ي�سمن  والتوزيع،  الت�سامن  مبداأي 
بحقوقهم مبا فيها احلق يف احلماية الجتماعية وحق العامل 
الوطنية يف ح�ساب  اخلدمة  فرتة  اعتماد  ال�ستفادة من  يف 
معا�س التقاعد امل�سفاة عند بلوغه 60 �سنة القانونية واحلفاظ 

على التوازنات املالية لل�سندوق.
ال�سندوق  عن  �سدرت  التي  التعليمة  بخ�سو�س  اأما 
ـ  الع�سو  ال�سيد  ـ  فاأعلمكم   ،2014 �سنة  للتقاعد  الوطني 
اأنه ورد خطاأ من ناحية تطابقها مع الت�سريع ال�ساري املفعول 
ومّت ا�ستدراك هذا الأمر من طرف وزارة العمل والت�سغيل 
التعليمة  هذه  ب�سحب  قامت  التي  الجتماعي  وال�سمان 

قبل ال�سروع يف تطبيقها.
التقدير  عبارات  اأ�سمى  بقبول  الع�سو،  ال�سيد  تف�سلوا، 

والحرتام.
        اجلزائر، يف 31 دي�سمرب 2015

         حممد الغازي
                         وزير العمل والت�سغيل
وال�سمان الجتماعي     

بوزيد بدعيدة ال�سيد   -  2
ع�سو جمل�ص الأمة

اإىل ال�سيد وزير ال�سناعة واملناجم
 68 واملادتني  الد�ستور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 
 08 يف  املوؤرخ   ،02/99 رقم  الع�سوي  القانون  من  و71 
مار�س 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�سعبي الوطني 
وجمل�س الأمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية بينهما 
وبني احلكومة، واملادة 76 من النظام الداخلي ملجل�س الأمة.
نظرا للر�سالة الواردة اإلينا من طرف ممثلي عمال م�سنع 
باتنة التابع ملجمع �سيدال واخلا�س ب�سناعة الأدوية، بحيث 
يعانون منذ �سنة 2011 اإىل يومنا هذا من موؤامرة حتاك من 
اأجل غلق امل�سنع، وفعال مت توقيف هذا امل�سنع عن الإنتاج 

مفتعلة  ق�سية  ب�سبب  للمجمع،  العام  املديرية  طرف  من 
اأجنزت  الوحدة  هذه  اأن  رغم  العامة،  املديرية  وبريوقراطية 
الو�سائل ل�سناعة مادة  باأحدث  باأموال �سخمة ومت جتهيزها 
وجود  مالحظة  مع  ال�سوق  يف  الندرة  ذات  »الغلي�سريين« 

خمزون كبري يف املادة الأولية على م�ستوى هذه الوحدة.
منذ  تاأ�سي�سها  مت  الوحدة  هذه  اأن  انتباهكم  نلفت  كما 

�سنة 1999 لت�ساهم يف التقلي�س من واردات الأدوية.
ا�ستغالل  اإىل  حاجة  يف  ونحن  الآن  هذا  يحدث  ملاذا 
البالد  اأن  وخا�سة  املوجودة،  والهياكل  الإمكانيات  جميع 
فاتورة  تقلي�س  مّنا  يتطّلب  مما  حادة،  اقت�سادية  اأزمة  تواجه 
ال�سترياد والعتماد على املنتوج الوطني الذي ل ي�ساهم 
من   ٪ 40 اأو   ٪ 35 بـ  �سوى  الوطنية  ال�سوق  تغطية  يف 
الحتياجات يف املواد الطبّية والأدوية التي تكّلف الدولة 

فاتورة غالية بالعملة ال�سعبة؟
اأطلب من �سيادتكم فتح حتقيق يف الأمر لالإطالع على 

الو�سعية احلقيقية لهذه املوؤ�س�سة.

        اجلزائر، يف 24 نوفمرب 2015

       بوزيد بدعيدة
ع�سو جمل�ص الأمة     

املرفقات: تقرير الفرع النقابي للموؤ�س�سة.

الحتاد العام للعمال اجلزائريني،
الحتاد املحلي للعمال بباتنة،

الفرع النقابي م�سنع باتنة،
جممع �سيدال،

اإىل معايل وزير ال�سناعة واملناجم
املو�سوع: حول و�سعية م�سنع �سيدال باتنة

ال�سيد الوزير املحرتم،
اإىل  نتقدم  باتنة  �سيدال  م�سنع  واإطارات  عمال  نحن 
�سيادتكم املحرتمة بهذه الر�سالة والتي نود من خاللها لفت 
�سيدال،  م�سنع  �سد  حتاك  التي  للموؤامرة  �سيادتكم  انتباه 
بحجج  الإنتاج  توقيفه عن  مت  الذي  الأدوية  ل�سناعة  باتنة، 
جميع  و�سع  مت  بعدما  للغلق  فعال  تعر�س  والذي  واهية، 
العمال حتت ت�سرف وحدة التوزيع لل�سرق يف انتظار حتويلهم 
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نهائيا وغلق امل�سنع.
يومنا هذا ونحن متوقفون  اإىل   2011 حيث منذ جوان 
عن الإنتاج بقرار �سادر عن املديرية العامة للمجمع ب�سبب 
الأطراف  بع�س  من  الوقت  ذلك  اأثريت يف  مفتعلة  ق�سية 
اأن املنتوج غري مطابق للمعايري العلمية وهذا  التي روجت 
املخرب  اأ�سدره  الذي  بالبيع  املوافقة  على  ح�سولنا  رغم 

الوطني ملراقبة املواد ال�سيدلنية.
من جهة ثانية، ق�سد تعطيل الإنتاج مرة ثانية قامت هذه 
الأطراف باإبالغ امل�سالح املعنية التابعة للولية باأننا ن�ستعمل 
مادة الغلي�سريول، التي تعد ح�سبهم مادة خطرية ت�ستعمل 
يف �سنع املتفجرات، مع اأن هذه املادة تباع ب�سفة عادية لدى 
كل ال�سيادلة، مع ذلك مت اإر�سال جلنة متكونة من خمتلف 
اأ�سالك الأمن ملعاينة املكان الذي تو�سع فيه هذه املادة ومت 
خا�س  م�ستودع  اإجناز  بينها  من  الحرتازات  بع�س  و�سع 

ومبوا�سفات معينة.
مبرا�سلة  قمنا  املطلوبة  باملوا�سفات  امل�ستودع  اإجناز  بعد 
املديرية العامة لإعادة عملية الإنتاج جمددا، خا�سة واأن املادة 
الأولية متوفرة منذ �سنة 2012 والتي تقدر بحوايل ن�سف 
مليار �سنتيم مع ت�سجيل ندرة كبرية ملنتوج الغلي�سريين يف 
لعلمكم  ملطلبنا،  ي�ستجاب  هذا مل  يومنا  اإىل  لكن  ال�سوق 
هاما  جزءا  �سيدال  جممع  على  �سيعت  املوؤامرة  هذه  اأن 
قوية من طرف بع�س  مما �سمح بظهور مناف�سة  ال�سوق،  من 
مكانتهم  ليعززوا  الفر�سة  هذه  ا�ستغلوا  الذين  اخلوا�س 

ويرتبعوا على �سوق املبيعات دون اأي منازع.
ال�سيد الوزير املحرتم،

 2007 �سنة  يف  ال�سابقة  العامة  املديرية  بادرت  حيث 
تقومي وجتديد  بطرح م�سروع متكامل على احلكومة لإعادة 
خمتلف الوحدات التابعة ملجمع �سيدال ومتت املوافقة على 
هذا امل�سروع الذي �سادقت عليه احلكومة يف ذلك الوقت 
وخ�س�ست له مبلغا معتربا من العملة ال�سعبة قدر بحوايل 
العملية كما  يف هذه  باتنة  م�سنع  واأدرج  يورو  مليون   21
تفاجاأنا  لكننا  الفرتة،  تلك  العام يف  املدير  ال�سيد  لنا  اأكده 
يف  كافية  غري  اأ�سبحت  املالية  املخ�س�سات  هذه  باأن  اليوم 
املتكررة  الوعود  رغم  باتنة،  م�سروع  لبعث  احلايل  الوقت 
التي قدمت لنا من طرف املديرية العامة احلالية باأن امل�سروع 

اجلديد �سينطلق يف بداية �سنة 2014.
املالية  املخ�س�سات  اأين هي  نت�ساءل  اأن  اليوم  لنا  يحق 

التي خ�س�ست مل�سنع باتنة؟ وملاذا مل تاأخذ بعني العتبار 
تتمحور  كانت  والتي  �سابقا  قدمت  التي  القرتاحات  كل 
 6 ال�سوق  ثمنها يف  التي ل يتعدى  املاكينات  حول جتديد 
ماليري �سنتيم يف ذلك الوقت؟ مع اإدخال بع�س الرتميمات 
الب�سيطة وغري املكلفة على م�ستوى الور�سات حيث كانت 
هذه القرتاحاتـ  لو اأخذت بعني العتبارـ  �ست�سمح بخلق 
اأكرث من 200 من�سب �سغل جديدة وترفع رقم الأعمال اإىل 
ا�ستغاللها م�ستقبال يف  �سنتيم وميكن  مليار   130 اأكرث من 

تطوير امل�سنع تدريجيا؟
احلقائق  ببع�س  التذكري  الواجب  من  اأنه  نرى  حيث 
امللزمة، من بينها اأن �سلطات ولية باتنة التي بادرت ببيع هذا 
املقر ملجمع �سيدال يف �سنة 1999 مببلغ رمزي قدر يف ذلك 
اتفاقية  على  بناء  جاء  جزائري،  دينار  مليون   90 بـ  الوقت 
ملجمع  العامل  املدير  والرئي�س  الولية  �سلطات  بني  اأبرمت 
�سيدال يف ذلك الوقت، بح�سور معايل وزير ال�سناعة اأثناء 
مرا�سيم التد�سني التي متت يف اأفريل 2002، يلتزم مبوجبه 
جممع �سيدال بت�سغيل اأكرث من 200 عامل على مرحلتني، 
والتنمية  ال�ستثمار  دعم  يف  العملية  هذه  ت�ساهم  حيث 

املحلية وامل�ساهمة يف حتريك عجلة القت�ساد الوطني.
اأجل  لتق�سي احلقائق من  اإيفاد جلنة  معاليكم  نطلب من 
الذي  اجلماعي  التحويل  قرار  جتميد  مع  امل�سوؤوليات  حتديد 
ت�سرفكم  حتت  ونحن   ،2015/11/19 بتاريخ  اإ�سداره  مت 
الالزمة  واملعلومات  البيانات  بكافة  معاليكم  موافاة  اأجل  من 
التي من �ساأنها اأن ت�ساعدكم يف الإملام مب�سروعية م�سعانا هذا، 
واإننا على يقني تام باأنكم �ستولون الأهمية والعناية الالزمتني 
والوقوف اإىل جانبنا من خالل ال�سعي، من اأجل اإعادة الن�ساط 

لهذا امل�سنع الهام واحليوي الذي يعد مك�سبا حقيقيا.
يف الأخري، تقبلوا منا، معايل وزير الطاقة املحرتم، اأ�سمى 

عبارات التقدير. 
      الأمني العام للفرع النقابي

بولنوار حممد     

املرفقات:مرا�سلة حتويل العمال،
ن�سخة من عقد البيع.

جواب ال�سيد الوزير:
الأمة،  جمل�س  ع�سو  �سيدي  يل،  اإ�سمحوا  البداية،  يف 
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اأن اأ�سكركم على �سوؤالكم، وا�سمحوا يل اأن اأحيطكم علما 
بعنا�سر الإجابة التالية:

مو�سوع  هي  والتي  بباتنة  �سيدال  بوحدة  يتعلق  فيما 
ال�سوؤال، يجب اأول تقدمي التو�سيح التايل: وهو اأنها لي�ست 
وحدة اإنتاج باملعنى ال�سحيح للم�سطلح، واإمنا ور�سة اأن�ساأها 
واأحلقت   )BIOTIC( بيوتيك  ال�سابق  الفرع  م   2003 يف 
الطبية  التحميالت  مب�سنع احلرا�س، وكانت موجهة لإنتاج 

.)SUPPOSITOIRES(
اإن الأ�سباب التي اأدت اإىل اإيقاف هذه الور�سة لي�ست 
مرتبطة  تقنية  اعتبارات  اإىل  تعود  واإمنا  مبوؤامرة،  عالقة  لها 

باملهنة من جهة وباجلانب ال�سرتاتيجي من جهة اأخرى.
فاإننا  باملهنة،   املرتبطة  التقنية  بالعتبارات  يتعلق  وفيما 

اأحيطكم علما باملعلومات التالية:
- حمالت الإنتاج ل تلبي املتطلبات التنظيمية لإنتاج 
املوؤرخة   ،57 القرارات رقم  ال�سيدلنية ل�سيما  املنتوجات 
اجليدة  املمار�سات  لقواعد  املحددة   ،1995/07/23 يف 
لت�سنيع الأدوية وتعبئتها وتخزينها ومراقبة جودتها، والقرار 
املكمل   ،1996/02/21 يف  املوؤرخ   ،)MSP/013( رقم 
لت�سنيع  اجليدة  املمار�سات  لقواعد  املحدد   57 رقم  للقرار 

ال�سوائل والكرميات واملراهم.
- التجهيزات قدمية ومل تعد منا�سبة لإنتاج املنتوجات 

ال�سيدلنية.
- غياب من�ساآت اإنتاج املاء ال�سيدلين، اإذ جتدر الإ�سارة 
اإىل اأن هذا الأخري يتم يف م�سنع ق�سنطينة ويخزن لفرتات 
طويلة على م�ستوى الور�سة، وهو ما يوؤدي اإىل خطر التلوث.

- التكييف وهو متطلب �سيدلين غائب متاما.
- عدم وجود خمرب ملراقبة اجلودة، وهو يف ذاته متطلب 
تنظيمي يلزم كل وحدة بالتزود مبثل هذا املخرب، وهو ما جعل 
املنتوجات تتم على م�ستوى خمابر ق�سنطينة  عملية حتليل 

واجلزائر العا�سمة.
وفيما يخ�س العتبارات ال�سرتاتيجية، فاإنها تقوم على 
ي�سمح  ل  الذي  الأمر  اأعاله،  اإليه  امل�سار  التقني،  العجز 

للور�سة ب�سمان �سناعة ذات جودة مر�سية.
كذلك فاإن �سعف الأداء القت�سادي للور�سة وّلد فروقا 
هامة بني اإجنازات الإنتاج واملبيعات، واأدى اإىل خمزون من 
املنتجات منتهية ال�سالحية؛  الأمر الذي مل ي�سمن ربحية  

الن�ساط.

�سيدال  ملجمع  العامة  املديرية  قررت  ال�سدد،  هذا  ويف 
توجيه  يف  وبداأت  الور�سة،  م�ستوى  على  الإنتاج  اإيقاف 
العمال تدريجيا اإىل وحدة التوزيع التابعة للمجمع املتواجدة 
ال�سغل  منا�سب  من جهة  ي�سمن  ما  وهو  املوقع،  نف�س  يف 
اإزعاج للعمال بخ�سو�س بعد موقع العمل  اأي  ول ي�سبب 

اجلديد الذي عّينوا فيه مقارنة بالور�سة من جهة اأخرى.
ولالإ�سارة، وحتى هذا اليوم، فاإن عدد العمال يف موقع 
منهم  اإثنان  عامال،   )15( ع�سر  خم�سة  يتجاوز  ل  الور�سة 
حتتوي  كما  طويلة،  مدة  منذ  العمل  عن  متوقفان   )02(

الور�سة على تقنيني اثنني )02( فقط يف الإنتاج.
مادة  فهي   )GLYCEROL( بالغلي�سريول  يتعلق  وفيما 
اإليه  ي�سري  الذي  التحميالت،  ت�سنيع  يف  تدخل  اأولية 
اإىل خطورتها  انتابهكم  نلفت  اأن  نود  النقابي،  الق�سم  بريد 
لكونها �سريعة اللتهاب، واإىل اأن معاجلته واإجراءات احلفظ 
لت�سريح  وتخ�سع  خا�سة  وقائية  تدابري  تتطلب  بها  اخلا�سة 
تدخل  فاإن  وعليه  واملناجم؛  ال�سناعة  وزارة  تقدمه  خا�س 
جلنة الأمن لولية باتنة اأمر مربر للتحقق من �سروط تخزين 

هذا املنتج.
وعليه اأمتنى - �سيدي ع�سو جمل�س الأمة - اأن اأكون قد 
الدولة  اأن  لكم  اأوؤكد  وهنا  �سوؤالكم،  فحوى  على  اأجبتكم 
حاليا  ت�سجل  وهي  ال�سترياد  فاتورة  تقلي�س   على  عازمة 
العديد من امل�ساريع ال�ستثمارية يف جمال ت�سنيع الأدوية 
من خمتلف الأنواع وخا�سة تلك التي تكلف خزينة الدولة 

م�ساريف معتربة كاأدوية الأمرا�س املزمنة وال�سرطان.
وهنا، فاإن وزارة ال�سناعة واملناجم تقدم كل الت�سهيالت 
ال�سرورية وترافق امل�ستثمرين يف هذا امل�سعى الذي �سيعود 

بقيمة م�سافة و�سي�ساهم يف خلق منا�سب ال�سغل املوؤهلة.
بخ�سو�س  م�ستوفية  اإجابة  اأعطيتكم  قد  اأكون  اأن  اأملي 
العمومية  ال�سلطات  حر�س  جمددا  لكم  واأوؤكد  �سوؤالكم، 
على بذل كل اجلهود من اأجل دعم املنتوج الوطني؛  مع 

حتياتي اخلال�سة.

     اجلزائر، يف 23 دي�سمرب 2015

            عبد ال�سالم بو�سوارب
              وزير ال�سناعة واملناجم
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ع�سو جمل�ص الأمة
اإىل ال�سيد وزير املالية

 68 واملادتني  الد�ستور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 
 08 يف  املوؤرخ   ،02-99 رقم  الع�سوي  القانون  من  و71 
مار�س 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�سعبي الوطني 
وجمل�س الأمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية بينهما 
ال�سوؤال  معاليكم  على   اأطرح  اأن  ي�سرفني  احلكومة،  وبني 

الكتابي التايل ن�سه:
معايل الوزير،

يعد ال�سكن الرتقوي املدعم �سيغة جديدة ا�ستحدثت 
منذ �سنة 2010، وقد عرف هذا النوع من ال�سكنات طلبا 
اأهمها  جديدة  تدابري  رافقته  املجتمع،  طرف  من  معتربا 
ال�سكن الرتقوي املدعم من  التنازل عن  تقلي�س مدة منع 
10 �سنوات اإىل 05 �سنوات، كما ورد يف املادة 58 من قانون 
الفئة  يخ�س  مل  الإجراء  هذا  اأن  اإل   ،2012 ل�سنة  املالية 
�سدور  قبل  ال�سكنات  من  النوع  هذا  على  حت�سلت  التي 
اأ�سبحت  وبالتايل  يعمم عليها؛  اأعاله ومل  املذكور  القانون 
مرور  بعد  ال�سكن  يف  الت�سرف  حق  لها  فئة  فئتان:  هناك 
ع�سر �سنوات من تاريخ اإعداد عقود التنازل ل�ساحلهم، وفئة 
ثانية لها حق الت�سرف يف ال�سكن بعد مرور خم�س �سنوات 

من تاريخ اإعداد عقود التنازل ل�ساحلهم.
�سيدي الوزير،

نرجو من معاليكم تعميم ماورد يف املادة 58 من قانون 
عقود  على  حت�سلت  التي  الفئة  على   2012 ل�سنة  املالية 

ا�ستفادة قبل �سدور هذا القانون.
تقبلوا منا، معايل الوزير، فائق التقدير والحرتام.

         اجلزائر، يف 30 نوفمرب 2015

عبد القادر كمون     
ع�سو جمل�ص الأمة     

جواب ال�سيد الوزير:
لقد تف�سلتم م�سكورين بتوجيه �سوؤالكم الكتابي، الذي 
املادة  اأحكام  تطبيق  تو�سيع  اإمكانية  عن  فيه  ت�ستف�سرون 
58 من قانون املالية التكميلي ل�سنة 2012، واملتعلقة مبدة 

التنازل عن ال�سكنات املدعمة من طرف الدولة.
اإجابة على ذلك، اأوّد اأن اأنهي اإىل علمكم باأن ال�سكنات 
�سيغة  حتمل  ما  منها  والتي  الدولة  اإعانة  من  امل�ستفيدة 
ال�سكن الجتماعي الت�ساهمي، التي اأ�سبحت ُت�سّمى فيما 
بعد بال�سكن الرتقوي املدّعم، كانت مبوجب املادة 57 من 
قانون املالية ل�سنة 2008 غري قابلة للتنازل ملدة ع�سر )10( 

�سنوات.
مّت   ،2012 ل�سنة  املالية  قانون  من   58 املادة  ومبوجب 
تقلي�س مدة عدم قابلية التنازل عن هذه الفئة من ال�سكنات 
اأي�سا  اإىل خم�س )05( �سنوات، وهو التدبري الذي يخ�س 

ال�سكنات التي مّت التنازل عنها قبل �سدور هذا التعديل.
وبناء على ذلك، يتم احت�ساب مدة عدم قابلية التنازل، 
بالن�سبة لهذا النوع من ال�سكنات، من تاريخ اإم�ساء العقد 
تاريخ  ومن  الإجناز،  بعد  البيع  اأي  العادي،  للبيع  بالن�سبة 
اإعداد حم�سر دخول حّيز ال�ستغالل )حم�سر اإثبات حيازة 
امللكية وت�سليم البناية(، بالن�سبة لل�سكنات اخلا�سعة ل�سيغة 

البيع على الت�ساميم.
للم�سالح اخلارجية لإدارة  امل�ساألة  مّت تو�سيح هذه  ولقد 

اأمالك الدولة واحلفظ العقاري مبوجب مذكرة عامة.
مما �سبق، يتبنّي اأن ان�سغالكم متكفل به، بحيث اأ�سبح 
يف  الت�سرف  بخ�سو�سها  كاتبتمونا  التي  الفئة  باإمكان 

�سكناتها.
املحرتم،  الأمة  ال�سيد ع�سو جمل�س  تقبلوا،  يف الأخري، 

فائق عبارات الحرتام والتقدير. 

      اجلزائر، يف 22 دي�سمرب 2015

           عبد الرحمان بن خالفة
        وزير املالية
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