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حم�سر اجلل�سة العلنية الرابعة
املنعقدة يوم الثالثاء 19 جمادى الأوىل 1436

املوافق 10 مار�ص 2015

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

متثيل احلكومة:
-  ال�صيد وزير ال�صيد البحري واملوارد ال�صيدّية؛  

- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.   
  

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة التا�سعة
 والدقيقة اخلم�سني �سباحا

ال�س��يد الرئي���ص: ب�صللم اهلل الرحمن الرحيم وال�صللالة 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

بعد الرتحيب بال�صيدين الوزيرين وم�صاعديهما؛ يقت�صي 
قانون  م�صروع  ومناق�صة  عر�س  اجلل�صة  هذه  اأعمال  جدول 
يعدل ويتمم القانون رقم 01-11، املوؤرخ يف 11 ربيع الثاين 
بال�صيد  املتعلق   ،2001 �صنة  يوليو   3 املوافق   ،1422 عام 

البحري وتربية املائيات.
ال�صيد  وزير  ال�صيد  اإىل  الكلمة  اأحيل  اإطالة،  دون  ومن 
القانون  م�صروع  علينا  ليعر�س  ال�صيدية،  واملوارد  البحري 

املذكور.

ال�س��يد وزير ال�س��يد البح��ري واملوارد ال�س��يدية: بعد 
ب�صللم اهلل الرحملن الرحيم وال�صللالة وال�صالم على اأ�صرف 

املر�صلني؛
ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة،

ال�صيد رئي�س جلنة الفالحة والتنمية الريفية،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة،

احل�صور الكرمي.
ق�صد  اليوم،  اأمامكم  اأعر�س  اأن  وي�صرفني  يل  يطيب 
املناق�صة وامل�صادقة، ن�س القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 
املوؤرخ يف 3 يوليو 2001، واملتعلق بال�صيد البحري   ،11-01
وتربية املائيات، والذي مت عر�صه ودرا�صته وامل�صادقة عليه من 

طرف املجل�س ال�صعبي الوطني بتاريخ 27 جانفي 2015.
ال�صادة  من طرف  املو�صوع  هذا  ومناق�صة  عر�س  مت  كما 
اأع�صاء جلنة الفالحة والتنمية الريفية مبجل�صكم املوقر بتاريخ 

.2015 مار�س   03
اجلزيل  بال�صكر  خاللكم  من  اأتوجه  املنا�صبة،  وبهذه 
والتنمية  الفالحة  جلنة  اأع�صاء  وال�صادة  الرئي�س  لل�صيد 
اأ�صغال  �صاد  الذي  وال�صريح  الرثي  النقا�س  على  الريفية 

اجلل�صة املخ�ص�صة لدرا�صة م�صروع القانون.
ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة،
التي  الديناميكية  �صمن  القانون  هذا  تعديل  يندرج 
اإن�صائه  منذ  املائيات  وتربية  البحري  ال�صيد  قطاع  يعرفها 
�صنة 2000، من طرف فخامة رئي�س اجلمهورية، والذي من 
�صاأنه التكفل والتفاعل مع امل�صتجدات والتطورات امل�صجلة 
املائيات؛  وتربية  البحري  ال�صيد  لتنمية  املنتظرة  والآفاق 
خالل  القطاع  اكت�صبها  التي  التجارب  �صوء  على  وذلك 

ال�صنوات ال�صابقة.
تنمية  برنامج  ملرافقة  اأي�صا  امل�صروع  هذا  ياأتي  كما 
برنامج  عن  املنبثقة  املائيات،  وتربية  البحري  ال�صيد  �ُصعب 
واملج�صدة يف خطة عمل احلكومة  رئي�س اجلمهورية  فخامة 
للخما�صي املقبل، امل�صادق عليها من طرف جمل�صكم املوقر 

يف �صهر جوان 2014.
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اإن تعديل هذا القانون يرتكز خ�صو�صا على ما يلي:
- اإ�صتئناف ن�صاطات �صيد املرجان ب�صفة عقالنية.

م�صوؤول  ا�صتغالل  اأجل  من  جديدة  اآليات  اإدراج   -
وعقالين للموارد البيولوجية.

- الردع على اأ�صا�س الرفع من درجة خطورة املخالفات 
وت�صديد العقوبات املرتبطة بال�صيد البحري غري امل�صروع.

ومن اأجل جت�صيد ذلك، يف اإطار اأحكام قانونية مالئمة مت 
اإدراج املبادئ التالية:

- تثمني املرجان على امل�صتوى الوطني من خالل حظر 
ت�صديره خاما و�صبه م�صنع.

�صريورة عملية حتويله وجتارته خاما  اأثناء  املرجان  تتبع   -
و�صبه م�صنع.

ب�صيد  املت�صلة  املخالفات  خطورة  درجة  من  الرفع   -
املرجان وت�صويقه مع ت�صديد العقوبات.

�صفن  لأن�صطة  بعد  عن  واملتابعة  الر�صد  جهاز  تعزيز   -
�صيد املرجان، معلم حتديد املوقع اجلغرايف.

القانون  هذا  م�صروع  يف  اأدرجت  املبادئ  لهذه  وحتقيقا 
اآليات جديدة تتمثل فيما يلي:

- خمططات تهيئة م�صايد الأ�صماك وت�صيريها.
البحري،  ال�صيد  مهنيي  قبل  من  الت�صاركي  الت�صيري   -

وتربية املائيات يف عملية �صياغة وتنفيذ �صيا�صة القطاع.
- نظام املراقبة عن بعد ل�صفن ال�صيد، من خالل اإن�صاء 

نظام حتديد املوقع اجلغرايف.
- تهيئة وت�صيري مناطق ن�صاطات تربية املائيات.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة،
ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

التعديالت  اأهم  تتمثل  ذكره،  �صبق  ما  �صوء  وعلى 
املدرجة والتي م�صت حوايل 60 مادة فيما يلي:

بال�صيد  خا�صة  جديدة  وتعاريف  مفاهيم  اإدراج   -
احلريف،  ال�صيد  لرتقية  الر�صو  �صواطئ  امل�صوؤول،  البحري 

املرجان امل�صنع.
اجلانب الثاين يخ�س:

خالل  من  ال�صيدية،  املوارد  ا�صتغالل  ركائز  تدعيم   -
اأجل حت�صني  اأ�صماك وجمع املعطيات، من  تاأ�صي�س م�صايد 

املعارف العلمية.
- املراقبة بالتن�صيق مع ال�صلطات املعنية، من اأجل ال�صهر 
البيولوجية  باملوارد  ال�صيد  �صفن  ن�صاطات  مت�س  األ  على 

واأو�صاطها.
- م�صاركة مهنيي القطاع يف عمليات �صياغة ال�صيا�صات 

املرتبطة بال�صيد البحري وتربية املائيات.
يف  املنفذة  العمليات  بلتكري�س  يتعلق  الثالث  اجلانب 
قانونية جديدة كمرجعية  اآليات  اإدراج  امليدان، من خالل 
م�صايد  تهيئة  خمططات  و�صع  وخا�صة  العمليات،  لهذه 

الأ�صماك وت�صيريها.
- تهيئة مناطق ن�صاطات تربية املائيات وت�صيريها.

- مراقبة ال�صفن.
- تثمني امل�صايد اخلا�صة برتقية ال�صيد احلريف.

امل�صتدام  والت�صيري  الرتحال  الكثرية  الأ�صماك  �صيد   -
للمرجان.

لتعزيز  جديدة  اأحكام  باإ�صافة  متعلق  الرابع  اجلانب 
�صروط  واحرتام  الرثوة  للمحافظة على  العقوبات،  وت�صديد 
املائيات  وتربية  البحري  ال�صيد  ن�صاطات  ممار�صات خمتلف 
عن طريق: تر�صيخ  مبداأ التدرج يف حتديد العقوبات ح�صب 

نوع اجلرائم )جنايات، جنح، خمالفات(.
- الأخذ بعني العتبار املمار�صات والتجربة امليدانية يف 

حتديد العقوبات ح�صب درجات اخلطورة.
-الرفع من درجات العقوبات، وذلك مب�صاعفة الغرامات 

املالية اخلا�صة باملخالفات.
- اإ�صافة عقوبات خا�صة باملخالفات املتعلقة بعدم احرتام 

املمار�صات خا�صة �صيد املرجان.
اإ�صمحوا يل اأن اأنتهز هذه املنا�صبة لأذّكر ببع�س الأعمال 
التي بادرنا بها يف امليدان، من اأجل حت�صري ومرافقة جت�صيد 

الأحكام القانونية اجلديدة.
ففي جمال اإعادة فتح ا�صتغالل املرجان، مت اإن�صاء �صعبة 
جديدة يف جمال التكوين يف الغو�س املحرتف ل�صتغالل 
موؤ�ص�صات   3 م�صتوى  على  البحرية  البيولوجية  املوارد 
تكوينية، حتت و�صاية وزارة ال�صيد البحري واملوارد ال�صيدية، 
وذلك بداية مبدر�صة التكوين التقني لل�صيد البحري وتربية 
املائيات بالقالة، والتي جهزت ماديا وب�صريا وبيداغوجيا يف 
التكوين  2014، ق�صد النطالق يف  اأكتوبر  املجال يف  هذا 
يف هذه ال�صعبة، كما مت التكفل باإدماج الغوا�صني القدماء، 
املحرتف  الغو�س  يف  التكوين  بني  ج�صر  اإن�صاء  من خالل 
والغو�س الريا�صي، وذلك باعتماد مكت�صبات اخلربة املهنية.
حت�صني  مت  البحري،  ال�صيد  �صعب  تنمية  جمال  يف  اأما 
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معرفتنا حول حالة خمزون املوارد ال�صيدية الوطنية وتثمينها، 
لتقييم  ال�صنة،  علميتني يف  بحملتني  القيام  بوا�صطة  وذلك 
الرثوة ال�صمكية ال�صطحية والقاعية، وو�صع مر�صد اقت�صادي 
اإىل  بالإ�صافة  املائيات،  وتربية  البحري  لل�صيد  واجتماعي 
النطالق يف اإجناز خمططات تهيئة امل�صايد اجلزائرية وعددها 

ال�صاحلية. الوليات  م�صتوى  على   14
واآلية  للت�صويق  القاعدية  الهياكل  تعزيز  �صيتم  كما 
املائيات،  وتربية  البحري  ال�صيد  ملنتوجات  الإنزال  مراقبة 
لت�صويق  باملوانئ،  جديدة  م�صمكة   30 اإجناز  برنامج  بتنفيذ 
موؤ�ص�صة  ت�صيريها من طرف  يتم  التي  ال�صيدية،  املنتوجات 
ت�صيري املوانئ، وفقا لالتفاقية املوقعة موؤخرا مع وزارة النقل.

اإ�صافة اإىل ا�صتالم وت�صغيل املخرب الوطني ملراقبة وحتليل 
منتوجات ال�صيد البحري وتربية املائيات ونظافة  الأو�صاط 

والذي �صنعمل على تو�صيع ن�صاطاته يف اخلما�صي املقبل.
برنامج  اإعادة  مت  املائيات،  تربية  �صعب  تنمية  جمال  يف 
وا�صع لتنمية تربية املائيات يف البحر وتربية املائيات القارية 
اأجل  واأجانب، من  وطنيني  بدعم من خرباء  وال�صحراوية، 
مرافقتها من خالل  �صيتم  التي  الهامة  ال�صعبة  مرافقة هذه 
البحري  ال�صيد  ل�صعب  املنتج  لال�صتثمار  اجلديد  النظام 
وتربية املائيات، مب�صاعدة اأجهزة الدعم املوجودة، من خالل 
والجتماعية  التقنية  القطاع:  خ�صو�صيات  مع  تكييفها 
الدعم من خالل  توجيه  اإعادة  اإىل  بالإ�صافة  والقت�صادية، 
وكذا  املائيات  وتربية  البحري  لل�صيد  الوطني  ال�صندوق 
اإىل  بالإ�صافة   )2014 املالية  )قانون  املمركز  غري  ت�صيريه 
و�صع نظام متكامل، ق�صد ت�صهيل الإجراءات اخلا�صة مبنح 
المتياز واحل�صول على التمويل والدعم التقني للم�صاريع 

املختلفة.
خا�س  جديد  نظام  و�صع  موؤخرا  مت  ذلك،  اإىل  اإ�صافة 
وفيات  تغطية  ي�صمل  املائيات،  تربية  جمال  يف  بالتاأمني 

اأ�صناف الأ�صماك.
اأما يف جمال احلماية الجتماعية ملهنيي ال�صيد البحري، 
والقت�صادية  الجتماعية  الظروف  وتعزيز  حت�صني  وق�صد 
للمهنيني، باعتبارهم العن�صر الأ�صا�صي يف هذا القطاع، متت 
يتكفل  الجتماعية،  باحلماية  خا�س  نظام  على  امل�صادقة 
اإىل  2013(؛  )مر�صوم  لل�صيادين  املهنية  الفئات  مبختلف 
جانب تكوين مرا�صلني اجتماعيني وتن�صيبهم على م�صتوى 
مرافقة  لت�صهيل  العمل،  وزارة  مع  بالتن�صيق  املوانئ  كل 

املهنيني يف عملية ال�صرتاك يف ال�صمان الجتماعي.
م�صتوى  على  العمل  لطب  مقرات  عدة  تهيئة  مت  كما 
املوانئ للوليات التالية: عنابة، بجاية، بومردا�س كمثال، يف 
اإطار التفاقية املوقعة مع م�صالح وزارة ال�صحة اخلا�صة بطب 
العمل، كما اأولينا اأي�صا اهتماما خا�صا بتن�صيط تنظيم املهنة، 
من خالل مرافقة اإن�صاء اجلمعيات املهنية، بحيث مت تكري�س 
التنفيذي  املر�صوم  ت�صمنها  التي  للتعديالت  وفقا  ذلك 
لل�صيد  الوطنية  بالغرفة  املتعلق   ،2014 يف  واملتمم  املعدل 

البحري وتربية املائيات.
اإ�صافة اإىل هذا، ومن اأجل التعرف على جمتمع البحارة 
اقت�صادي  مب�صح   2013 �صنة  خالل  قمنا  وان�صغالتهم، 
واجتماعي، حيث تبني لنا من خالل عدة معطيات جوهرية، 

يتمثل اأهمها فيما يلي:
- متو�صط العمر للبحارة يقدر بل 40 �صنة، عددهم حوايل 

اأكرث من 45000 األف.
- املنحدرون من عائالت ال�صيادين 63 ٪.

و23 ٪  املتو�صط  امل�صتوى   ٪ 47 الدرا�صي:  امل�صتوى   -
امل�صتوى الثانوي، يعني 70 ٪ هم حتت امل�صتوى الثانوي.

- التكوين يف ال�صيد البحري خ�س 90 ٪ منهم، ولكن 
هذا التكوين خا�صة عن طريق اآليات التكوين املهني، يعني 

الآليات اخلا�صة ولي�س اآليات التكوين الكال�صيكي.
هوؤلء  ملعي�صة  اأ�صا�صي  م�صدر  هو  البحري  ال�صيد 
البحري  ال�صيد  ن�صاط  يعترب  اإذ   ،٪ 90 حوايل  املهنيني، 
امل�صدر الأ�صا�صي ملعي�صتهم واأكرث من 60 ٪ منهم مل يكن 

لهم ن�صاط اآخر قبل ممار�صة مهنة ال�صيد.
يعني 60 ٪ من املهنيني املوجودين الآن، مل يكن لديهم 

�صغل اأو ن�صاط اآخر يف جمالت اأخرى.
عن  عربوا   ٪ 65 من  اأكرث  والآفاق:  للتطلعات  بالن�صبة 
رغبتهم يف موا�صلة ممار�صة ن�صاط ال�صيد البحري ونيتهم يف 

امتالك �صفن ال�صيد.
ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�س،
امل�صاهمة  املائيات  وتربية  البحري  ال�صيد  قطاع  باإمكان 
املنتج،  الوطني  لالقت�صاد  املنتظر  الظهور  يف  فعالة  وب�صفة 
ق�صد املحافظة على 80000 من�صب �صغل املوجودة حاليا، 
ب�صفة  �صيادين  اأكانوا  �صواء  املتدخلني،  كل  نح�صب  ملا 
الن�صاطات؛  مع هذه  اأخرى عندها �صلة  �صرائح  اأم  مبا�صرة 
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يف  جديد  �صغل  من�صب    40000 من  اأكرث  وا�صتحداث 
امل�صتقبل، كما اأنه كفيل بامل�صاهمة بتح�صني الأمن الغذائي 
اإياه فخامة رئي�س  اأعطاه  للبالد، وذلك بف�صل الدفع الذي 

اجلمهورية منذ اإن�صائه.
وعليه، فاإن اجلهد املبذول من اأجل حتيني ودعم و�صائل 
ال�صغل  منا�صب  على  واملحافظة  ال�صبط  وكذا  الإنتاج 
اأكرب،  بوترية  يتوا�صل  �صوف  جديدة  اأخرى  وا�صتحداث 
وتربية  بحري  �صيد  من  الوطني  الإنتاج  م�صاعفة  بهدف 
احلر�س  مع   ،2020 اآفاق  يف  طن   200000 اإىل  املائيات 
يف  ال�صيدية،  املوارد  على  املحافظة  على  الوقت  ذات  يف 
املعايري  اإىل جانب احرتام  والعقالين  امل�صوؤول  ال�صيد  اإطار 

البيئية؛ وبالتايل املحافظة على القدرة ال�صرائية للمواطن.
ال�صيد  بن�صاطات  اخلا�س  القانوين  الإطار  تكييف  اإن 
البحري وتربية املائيات، �صي�صهل و�صع حيز التنفيذ برنامج 
اأ�صا�صية،  اآثار  عنه  يرتتب  �صوف  الذي   )2019  -  2015(
القانون بحد ذاته يكر�س عن  2020، لأن  اآفاق  منتظرة يف 
�صتاأتي  مرا�صيم،    8 اأو   7 من  اأكرث  وهناك  مرا�صيم  طريق 

لتو�صح تنفيذ خمتلف هذه الآليات التي تكلمنا عنها.
فيما يخ�س الأهداف:

البحري  ال�صيد  ملنتوجات  احلايل  الإنتاج  م�صاعفة   -
حوايل  الإنتاج  اليوم  200000 طن؛  اإىل  املائيات  وتربية 
120000  طن، �صن�صل اإىل 200000  طن يف اآفاق 2020، 
خا�صة با�صتعمال م�صدر تربية املائيات واملحافظة على الرثوة 

ال�صمكية من جهة ال�صيد.
- اإ�صتحداث اأزيد من 40000  من�صب �صغل منتج يف 
اإىل  �صت�صاف  التي  املائيات،  وتربية  البحري  ال�صيد  ميدان 

الدائمة. احلالية  �صغل  من�صب    80000
- بلوغ رقم اأعمال بالن�صبة ل�صعب ال�صيد البحري وتربية 
املائيات يناهز 110 مليار دج، ويف الوقت احلايل يقدر بحوايل 

دج. مليار   50
- مرافقة اإجناز اأكرث من 5000 م�صروع ا�صتثماري خا�س 

يف خمتلف �صعب ال�صيد البحري وتربية املائيات.
برتبية  خا�س  ا�صتثماري  م�صروع   600 اإجناز  مرافقة   -
م�صروعا   190 منها  العذبة،  واملياه  البحر  مياه  يف  املائيات 
لرتبية املائيات البحرية و400 م�صروع لرتبية املائيات القارية 

وال�صحراوية.

لتطوير  م�صروعا   38 وا�صتالم  وتو�صيع  تهيئة  اإجناز   -
الهياكل املينائية، منها 11 �صاطئ ر�صو خا�س بال�صيد احلريف.
- و�صع حيز التنفيذ 45 هيكال قاعديا لتنزيل منتوجات 

ال�صيد البحري وتربية املائيات وت�صويقها باجلملة.
وا�صتغالل  لتهيئة  وطني  خمطط  التنفيذ  حيز  و�صع   -

املرجان.
- اأخريا، اإجناز اأجهزة تكاثر املوارد ال�صيدية يف البحر.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة،
ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

اإىل  اأدت  التي  واجلوهرية  الأ�صا�صية  العنا�صر  هي  تلكم 
يوليو   3 يف  املوؤرخ   ،11-01 رقم  القانون  وتتميم  تعديل 
والتي  املائيات،  وتربية  البحري  بال�صيد  واملتعلق   ،2001
من �صاأنها تعزيز التاأطري الت�صريعي والتنظيمي للقطاع، ق�صد 
مواكبة وترية النمو، من اأجل جت�صيد امل�صاريع التي يت�صمنها 

الربنامج اخلما�صي )2015 - 2019(.
اأ�صكركم على كرم الإ�صغاء وال�صالم عليكم ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير على عر�صه امل�صروع 
املذكور.

الفالحة  جلنة  مقرر  ال�صيد  اإىل  الكلمة  اأحيل  الآن، 
التمهيدي  التقرير  م�صامعنا  على  ليقراأ  الريفية،  والتنمية 

الذي اأعدته اللجنة يف املو�صوع.

رئي�س  لل�صيد  �صكرا  املخت�سة:  اللجنة  مقرر  ال�سيد 
جمل�س الأمة املحرتم؛ ب�صم اهلل الرحملن الرحيم وال�صالة 

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.
ال�صيد وزير ال�صيد البحري واملوارد ال�صيدية،

ال�صيد  وزير العالقات مع الربملان،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر،

اأ�صرة الإعالم،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

الذي  التمهيدي  التقرير  عليكم  اأعر�س  اأن  ي�صرفني 
الأمة، حول  الريفية، ملجل�س  والتنمية  الفالحة  اأعّدته جلنة 
يف  املوؤرخ    ،11-01 رقم  القانون  ويتمم  يعدل  قانون  ن�س 
3  يوليو �صنة 2001،  املوافق   1422 الثاين عام  ربيع     11

واملتعلق  بال�صيد البحري وتربية  املائيات.
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املقدمة
كبرية  اأهمية  بالدنا  يف  البحري  ال�صيد  قطاع  ي�صكل 
بالن�صبة لالقت�صاد الوطني، وهو ما جعل الدولة تعمل على 
الإنتاج  طرق  تنظيم  واإعادة  وحتديثه  واإنعا�صه  قدراته  تطوير 
العمومية  ال�صتثمارات  خالل  من  وتثمينه،  وتنميته  فيه 
هذا  اإجناح  اأن  اإل  لها،  الدائمني  والدعم  واملرافقة  واخلا�صة 
احلقيقي  الإدماج  بينها:  من  كثرية  اآليات  يتطلب  امل�صعى 
والتنمية  الوطني  القت�صاد  يف  البحري  ال�صيد  لقت�صاد 
على  للحفاظ  الالزمة  القانونية  الآليات  وو�صع  امل�صتدامة، 
املوارد ال�صيدية املتجددة وا�صتغاللها بطريقة ت�صمن دميومتها 
وتنميتها، ومن بينها املرجان الذي يحتل مكانة متميزة بني 

تلك املوارد، وذلك  لقيمته العالية يف ال�صوق الدولية. 
من  املرجانية  الرثوة  حماية  وق�صد  املنطلق،  هذا  ومن 
املرخ�س لهم والذين �صاعفوا من  ال�صيادين غري  ممار�صات 
العالية،  لقيمته  اأموال  من  عليهم  يدره  ملا  �صيده  عمليات 
اإيقافها  مت  التي  املرجان  ا�صتغالل  رخ�س  منح  اأجل  ومن 
ت�صريعي  اإطار  و�صع  من  كان لبد  الزمن،  من  طويلة  لفرتة 
وتنظيمي مالئم للحفاظ على ن�صاط �صيد املرجان و�صمان 
يف   الإطار  هذا  ويتمثل  وتثمينه،  م�صتدمية  ب�صفة  ا�صتغالله 
تقدمي ن�س قانون يعدل ويتمم القانون  رقم 01-11، املوؤرخ 
يف 11 ربيع الثاين عام 1422 املوافق 3 يوليو �صنة 2001، 

واملتعلق بال�صيد البحري وتربية املائيات. 
والتنمية  الفالحة  جلنة  على  الن�س  هذا  اأحيل  وقد 
الريفية، ملجل�س الأمة، من قبل ال�صيد عبد القادر بن �صالح، 
اأجل  من  جانفي2015،   28 بتاريخ   الأمة،  جمل�س  رئي�س 

درا�صته ومناق�صته واإعداد  تقرير متهيدي حوله.
املجل�س  مبقر  اجتماعا  اللجنة  عقدت  املذكور،  وللغر�س 
م�صعود  ال�صيد  برئا�صة   2015 مار�س   3 الثالثاء  يوم  �صباح 
بودراجي، رئي�س اللجنة، وبدعوة منه، ح�صره ممثل احلكومة، 
واملوارد  البحري  ال�صيد  وزير  فروخي،  اأحمد  �صيد  ال�صيد 
ال�صيدية، الذي قدم عر�صا حول الن�س تطرق فيه بالتف�صيل 
اإىل اأ�صباب تقدمي الن�س واأهدافه،  و من جانبهم تطرق اأع�صاء 
اللجنة خالل النقا�س اإىل عدد من النقاط املتعلقة باملو�صوع 

وا�صتمعوا اإىل ردود ممثل احلكومة على م�صامينها.
ويف اأعقاب هذا الجتماع، عقدت اللجنة جل�صة عمل 
مبكتبها برئا�صة رئي�س اللجنة، تدار�صت فيها جممل ما قدمه 
ممثل احلكومة من ردود وتو�صيحات بخ�صو�س النقاط التي 

هذا  على  الأخرية  اللم�صات  وو�صعت  الأع�صاء  طرحها 
التقرير التمهيدي الذي يحتوي على: مقدمة، عر�س ن�س 

القانون ومناق�صته وخال�صة.
عر�س ن�س القانون ومناق�صته

اأن ممثل احلكومة قدم عر�صا  اإىل  املقدمة،  اأ�صرنا يف  لقد 
النقا�س  اأع�صاوؤها خالل  وطرح  اللجنة،  اأمام  القانون  لن�س 
الت�صريعية  والتدابري  الأحكام  حول  الأ�صئلة  من  العديد 
التي ت�صمنها والأهداف التي يرمي اإىل حتقيقها، كما اأجاب 
ممثل احلكومة عليها؛ و�صنتناول فيما يلي باخت�صار جمريات 

هذا النقا�س:
عر�س ممثل احلكومة لن�س القانون

احلكومة  ممثل  ا�صتعر�س  القانون،  ن�س  تقدميه  قبل 
من  الكثري  وقدم  البحري  ال�صيد  قطاع  و�صع  بالتف�صيل 
م�صتمرا،  تطورا  ي�صهد  اأنه  اإىل  م�صريا  به،  املتعلقة  املعطيات 
واأكد يف مداخلته اأهمية هذا القطاع وقدرته على امل�صاهمة 
يف تعزيز القت�صاد الوطني املنتج، للمحافظة على منا�صب 
ال�صغل من جهة، وا�صتحداث اأخرى كفيلة بتح�صني الأمن 

الغذائي للجزائر، من جهة اأخرى.
امل�صادق  احلكومة  عمل  خطة  اإطار  ويف  اأنه  اأكد  كما 
عليها يف �صهر جوان من �صنة 2014، فاإن اجلهد املبذول من 
واملحافظة  ال�صبط  وكذا  الإنتاج،  و�صائل  ودعم  اأجل حتيني 
�صوف  جديدة،  اأخرى  وا�صتحداث  ال�صغل  منا�صب  على 
من  الوطني  الإنتاج  م�صاعفة  بهدف  اأكرب،  بوترية  يتوا�صل 
ال�صيد البحري وتربية املائيات واحلر�س يف الوقت ذاته على 
املحافظة على املوارد ال�صيدية، وعلى احرتام املعايري البيئية 

وعلى القدرة ال�صرائية للمواطن.
واأ�صار اإىل اأن التحليل الذي اأجنز حول ال�صيا�صة التنموية 
حتديد  �صرورة  بنّي  املائيات،  وتربية  البحري  ال�صيد  لقطاع 
الأولويات وترتيبها ح�صب م�صعى ا�صت�صرايف اإىل اآفاق �صنة 
ورقة  اإجناز  اإىل  واأدى  ت�صاركية،  مقاربة  على  مبني   ،2030
املتعلق  اخلما�صي)2019-2015(  للربنامج  جديدة  طريق 

بالقطاع.
رقم11-01،  القانون  تعديل  اأن  احلكومة  ممثل  اأكد  كما 
البحري  بال�صيد  واملتعلق  �صنة2001،  يوليو   3 يف  املوؤرخ 
هذا  اأحكام  وتكييف  تعزيز  منه  الهدف  املائيات،  وتربية 
والآفاق  امل�صجلة  والتطورات  التجارب  �صوء  يف  القانون 
املنتظرة لتنمية القطاع، م�صريا اإىل اأن تلك التعديالت متثلت 



املوافق 10 مار�ص 82015 الثالثاء 19 جمادى الأوىل 1436         

الدورة الربيعية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 03

اأ�صا�صا فيما يلي: 
وتعاريف جديدة:  مفاهيم   -  1

- ال�صيد البحري امل�صوؤول،
- �صواطئ الر�صو لرتقية ال�صيد التقليدي، 

 - املرجان امل�صنع.
ال�صيدية: املوارد  ا�صتغالل  ركائز   -  2

- ال�صيد امل�صوؤول،
اأجل  من  املعطيات  وجمع  اأ�صماك،  م�صايد  تاأ�صي�س   -

حت�صني املعارف العلمية،
- املراقبة بالتن�صيق مع ال�صلطات املعنية، من اأجل ال�صهر 
البيولوجية  باملوارد  ال�صيد  �صفن  ن�صاطات  مت�س  األ  على 

واأو�صاطها، 
ال�صيا�صات  �صياغة  عملية  القطاع يف  مهنيي  م�صاركة   -

املرتبطة بال�صيد البحري وتربية املائيات.
- اآليات قانونية جديدة لتكري�س العمليات املنفذة يف   3

امليدان:
- و�صع حمطات تهيئة م�صايد الأ�صماك وت�صيريها،

- تهيئة مناطق ن�صاطات تربية املائيات وت�صيريها،
نظام  و�صع  خالل  من  بعد  عن  ال�صيد  �صفن  مراقبة   -

لتحديد املوقع اجلغرايف،
- تثمني امل�صائد اخلا�صة)ترقية ال�صيد التقليدي، �صيد 

الأ�صماك كثرية الرتحال، الت�صيري امل�صتدام للمرجان(.
4 - اأحكام جديدة لتعزيز وت�صديد العقوبات للمحافظة 

على الرثوة:
نوع  العقوبات ح�صب  التدرج يف حتديد  تر�صيخ مبداإ   -

املخالفة )خمالفة، جنحة، جناية(،
- الأخذ بعني العتبار املمار�صات والتجربة امليدانية يف 

حتديد العقوبات ح�صب درجة اخلطورة،
- الرفع من درجة العقوبات )م�صاعفة الغرامات املالية( 

اخلا�صة باملخالفات، 
بعدم  املتعلقة  للمخالفات  خا�صة  عقوبات  اإ�صافة   -

احرتام �صروط ممار�صة �صيد املرجان. 
 ،11-01 رقم  القانون  تعديل  اأن  احلكومة  ممثل  واأو�صح 
�صي�صهل و�صع حيز التنفيذ “برنامج اجلزائر لل�صيد البحري” 
الذي �صوف يرتتب عنه جملة من النتائج الأ�صا�صية، اأهمها: 
1 - م�صاعفة الإنتاج احلايل اإىل مائتي األف )200.000( 

طن يف اآفاق �صنة 2020،

2 - اإ�صتحداث اأزيد من اأربعني األف)40.000( من�صب 
�صغل منتج يف ميدان ال�صيد البحري وتربية املائيات، والتي 
�صت�صاف اإىل �صبعني األف  )70.000( من�صب �صغل دائم 

حاليا،
البحري  ال�صيد  ل�ُصعب  بالن�صبة  اأعمال  رقم  بلوغ   -  3
وتربية املائيات يناهز مائة وع�صرة )110( ماليري دج )حاليا 

دج(، مليار   46
4 - مرافقة اإجناز حوايل خم�صة اآلف)5.000( م�صروع 
ا�صتثماري خا�س يف خمتلف �ُصعب ال�صيد البحري وتربية 

املائيات،
يف  املائيات  تربية  يف  م�صروع  �صتمائة)600(  اإجناز   -  5
م�صروعا يف  وت�صعون)190(  مائة  العذبة،  واملياه  البحر  مياه 
تربية املائيات البحرية، واأربعمائة وع�صرة)410( م�صاريع يف 

تربية املائيات القارية وال�صحراوية،
وثالثني)38(  ثمانية  وا�صتالم  وتو�صيع  تهيئة  اإجناز،   -  6

هيكال مينائيا منها اأحد ع�صر )11( �صاطئا للر�صو.
هيكال  واأربعني)45(  خم�صة  التنفيذ  حيز  و�صع   -  7
املائيات  وتربية  البحري  ال�صيد  منتجات  لتنزيل  قاعديا 

وت�صويقها باجلملة،
8 - اإجناز وو�صع حيز التنفيذ  اأربعة ع�صر )14( خمططا 
وع�صرين  وت�صعة  ال�صاحلية،  الوليات  يف  امل�صايد  لتهيئة 

)29( موقعا لن�صاطات تربية املائيات،
9 - و�صع حيز التنفيذ خمططا وطنيا لتهيئة وا�صتغالل 

املرجان.
بال�صرح  النقاط  هذه  كل  احلكومة  ممثل  تناول  وقد 
قانونية  مرجعيات  البحري  لل�صيد  اأن  موؤكدا  والتو�صيح، 
الواقع  مع  يتما�صى  القطاع،   هذا  يف  التنمية  لتطوير  مهمة 
وتطوير  امل�صوؤول  كال�صيد  جديدة،  مقاربات  وي�صت�صرف 
تربية املائيات واإعادة تاأهيل ال�صيد احلريف، مع فتح جمالت 
مناطق  تهيئة  خالل  من  ال�صمكية،  الرثوة  على  للمحافظة 
ال�صيد با�صتغالل ال�صدود، كما ي�صتمل  على عقوبات بحق 
املخالفني، وتاأطري تقنيات ال�صيد، منها ال�صتغالل العقالين 

للموارد ال�صيدية وكذا اإدماج خمتلف املهن ال�صيدية.
وخالل تطرقه اإىل بع�س امل�صطلحات، اأو�صح اأن م�صطلح 
املائيات كون الإن�صان هو من  الإنتاج يرتبط ح�صريا برتبية 
يقوم باإنتاجها، اأما بالن�صبة لل�صيد البحري فالإن�صان و�صيلة 

لقن�س هذا املنتوج فقط.
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اأجنزته  واجتماعيا  اقت�صاديا  وطنيا  م�صحا  اأن  اأو�صح  كما 
فئات  ملختلف  متثيلية  عينة  �صمل   2013 �صنة  يف  الوزارة 
البحري،  ال�صيد  موانئ  جمموع  على  موزعني  البحارة، 
اأظهر اأن اأكرث من 60 ٪  منهم مل يكن لهم ن�صاط اآخر قبل 
الدخول اإىل ميدان ال�صيد البحري واأن 90 ٪ منهم  ميار�صون 

ن�صاط ال�صيد البحري فقط.
كما اأ�صار اإىل الكثري من النقاط، منها، اأن �صيد الأ�صماك 
ع�صر  خم�صة  مابني  تراوح  اخلم�صينيات،  �صنوات  خالل 
األف طن بعد  اإىل مائة  األف طن �صنويا، وتطور  اإىل ع�صرين 
ال�صتقالل، واأكد �صرورة املحافظة على املخزون الوطني من 
املوارد ال�صيدية باملوازاة مع تطوير تربية املائيات كهام�س مهم 

للموارد ال�صيدية.
اأن  اأو�صح  اخلما�صي،  الربنامج  وحول  اآخر،  جانب  من   
عليه،  هو  عما  الإنتاج  م�صاعفة  هو  منه  الأ�صا�صي  الهدف 
لي�صل اإىل مائتي األف طن �صنويا، منها قرابة مائة وع�صرين 
العر�س  قلة  الق�صاء على  واأن  املائيات،  تربية  األف طن من 

مرهون مب�صاعفة الإنتاج يف جمال تربية املائيات.
اأن  اإىل  اأ�صار  املرخ�س،  غري  ال�صيد  مو�صوع  وحول 
بطريقة  ال�صيد  ميار�صون  اآلف �صياد �صغري  اأكرث من ع�صرة 
فو�صوية، واأكد هنا ت�صجيل ثغرات كثرية يف القانون ال�صاري 
التي  الرمزية  العقوبات  منها  �صدها،  من  كان لبد  املفعول 
ال�صيادين  بع�س  �صجعت  والتي  للمخالفات  مقررة  كانت 
تطلب  مما  املرخ�س،  غري  ال�صيد  وممار�صة  ارتكابها  على 
الناحية  من  �صيما  ول  وت�صديدها،  العقوبات  تلك  مراجعة 
تتطلب  البحر  يف  امل�صافات  �ص�صاعة  اأن  اإىل  م�صريا  املالية، 
ا�صتخدام اأجهزة حديثة ملراقبة ال�صفن عن بعد وهو ما �صيتم 

يف هذا ال�صاأن.
اأحكام القانون رقم11-01،  اإلغاء بع�س  اأنه مت   واأو�صح 

لعدم ان�صجامها مع الواقع اجلديد الذي يعرفه القطاع. 
النقاط التي اأثريت خالل النقا�س

وردود ممثل احلكومة عليها
اأ - النقاط التي اأثارها اأع�صاء اللجنة:

مب�صمون  املتعلقة  الأ�صئلة  من  عددا  اللجنة  اأع�صاء  اأثار 
الن�س وبع�س املوا�صيع ذات العالقة، متحورت حول ما يلي:    
اأ�صعار  ارتفاع  من  للحد  املتخذة  الإجراءات  هي  ما   -

ال�صمك حاليا؟ 
تلقوا  فهل  املهنة،  هذه  توارثوا  ال�صيادين  من  الكثري   -

تكوينا يف معاهد ال�صيد املتخ�ص�صة؟ 
الأ�صماك،  من  نوع حمدد  على  ال�صترياد  يرتكز  - هل 

وهل هي بحرية اأم من تربية املائيات؟
- هل تتطلب تربية املائيات اإمكانيات كبرية  وما مدى 

تدخل الدولة يف ذلك؟
ب ل ردود ممثل احلكومة: 

ممثل  تطرق  اللجنة،  اأع�صاء  اأ�صئلة  على  رده  معر�س  يف 
املوا�صيع  بتلك  املرتبطة  اجلوانب  من  الكثري  اإىل  احلكومة 
و�صاق الكثري من الأمثلة على واقع ال�صيد البحري؛ وفيما 

يلي باخت�صار ردود ممثل احلكومة:  
تذبذب  اأن  اأو�صح  ال�صمك،  اأ�صعار  ارتفاع  بخ�صو�س 
منظومة الأ�صعار يكمن يف عدم التوازن بني العر�س والطلب، 
كما يرتبط بتو�صع الطلب على هذه املادة اإىل مناطق اأخرى 
مناطق  على  مقت�صرا  عليها  الطلب  يعد  ومل  الوطن،  يف 
بعينها، كما اأن ا�صتهالك هذه املادة يف ال�صنوات املا�صية مل 
اإىل عدة عوامل  واأوعز ذلك  الوقت احلا�صر،  نف�صه يف  يعد 
منها تغري الكثافة ال�صكانية وتغري منط ال�صتهالك الذي له 
عالقة اأي�صا بثقافة ال�صتهالك وذهنية امل�صتهلك يف احلفاظ 
على التوازن بني العر�س والطلب والذي يلعب دورا هاما يف 
تذبذب الأ�صعار، موؤكدا بهذا اخل�صو�س اأن الو�صاية ت�صعى 
من جهتها من اأجل اإعادة هذا التوازن، وتطمح اإىل اأن تكون 
هذه املادة يف متناول اجلميع وبخا�صة ذوي الدخل املحدود. 
الكثري من  اإىل  احلكومة  ممثل  اأ�صار  نف�صه،  املو�صوع  ويف 
العوامل التي توؤثر �صلبا على عملية الأ�صعار وتتحكم فيها، 
من بينها، تنظيم الت�صويق والتحكم فيه، لعدم ف�صح الباب 

اأمام املتدخلني الآخرين يف هذا املجال.       
من  �صيكون  التوازن  اإعادة  اأن  اأكد  نف�صه،  ال�صياق  ويف 
مرتبطة  جديدة  جمالت  يف  �صغل  منا�صب  فتح  خالل 
عالقة  لها  التي  وال�صناعات  املائيات  برتبية  خا�س  ب�صكل 
األف  ثالثني)30(  ين�صئ  اأن  يتوقع  الذي   الن�صاط،  بهذا 

من�صب �صغل.
ممثل  اأو�صح  ال�صيادين،  تكوين  م�صاألة  يخ�س  فيما 
احلكومة اأن 90 ٪ من املهنيني امل�صجلني حت�صلوا على نظام 
خا�س ولي�س كال�صيكيا يف ال�صيد البحري وتربية املائيات، 
كما �صدد على �صرورة تخ�صي�س جهد كبري لتكوين املهنيني 
مربزا  القطاع،  لتطوير  جديدة  وتقنيات  جتارب  لكت�صاب 
للقدرات  كبرية  اأهمية   يويل  احلايل  اخلما�صي  املخطط  اأن 
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الوطنية وكذا ت�صجيعها على التكوين.
اأو�صح  الأ�صماك،  من  امل�صتوردة  الأنواع  م�صاألة  وحول 
خ�صو�صية  العتبار  بعني  الأخذ  يجب  اأنه  احلكومة  ممثل 
امل�صتهلك فهي من يتحكم يف م�صاألة ال�صترياد والت�صدير، 
واأ�صار بهذا اخل�صو�س اإىل اأن ن�صبة ال�صمك امل�صتورد ت�صل 
اإىل  60 ٪  من ال�صمك املحول، و30 ٪ من ال�صمك املجمد، 

الطازج. ال�صمك  من  و10 ٪ 
وبخ�صو�س ما اإذا كانت تربية املائيات تتطلب اإمكانيات 
كبرية ومدى تدخل الدولة يف ذلك، اأو�صح ممثل احلكومة 
اأن هناك عدة اأ�صناف من تربية املائيات، فقد كانت تربيتها 
الأحوا�س  يف  اأي�صا  تتم  كما  البحر،  يف  الأقفا�س  يف  تتم 
املعايري  بع�س  حتديد  مت  اأنه  اإىل  م�صريا  امل�صتثمرات،  يف 
ل�صتعمالها لتفادي ال�صلبيات وال�صتفادة من الإيجابيات، 
يف  ال�صحراوية  املدن  بع�س  يف  التجارب  ببع�س  القيام  ومت 

هذا املجال.
من جانب اآخر، اأكد ممثل احلكومة وجود تعاون مع دول 
اأجنبية  لال�صتفادة من خرباتها يف هذا املجال، ول �صيما واأن 
تربية املائيات يف البحر هي الأكرث انت�صارا يف العامل، مو�صحا 
اأن )160( مائة و�صتني مليون طن من املنتوج العاملي معظم 

م�صدره تربية املائيات.
املائيات خالل  الوزارة لرتبية  �صطرته  الذي  اأما الربنامج 
اخلما�صي املقبل، فيهدف اإىل بلوغ م�صتوى )200(  مائتي 
بتجنيد  وذلك  الأ�صماك،  اأ�صناف  األف طن،  من خمتلف 
كل املهنيني املرتبطني بالإنتاج ب�صفة مبا�صرة، م�صريا اإىل اأن 
العمل يف هذا املجال يرتبط باملهن الأخرى اأي�صا كالت�صنيع 

وال�صيانة واإنتاج الثلج والت�صويق...اإلخ.
اخلال�صة

التقرير  بهذا  الن�س  لهذا  الأولية  درا�صتنا  ننهي  ونحن 
تقع يف �صدارتها  النقاط،  ن�صتخل�س جملة من  التمهيدي، 
الأحكام والتدابري الت�صريعية الهامة املتمثلة يف حظر ت�صدير 
حتويله  عمليات  م�صار  تتبع  م�صنع،  و�صبه  خاما  املرجان 
ب�صيده  املت�صلة  املخالفات  خطورة  درجة  رفع  به،  والجتار 
وت�صويقه، تعزيز جهاز الر�صد واملتابعة عن بعد لأن�صطة �صفن 
�صيد املرجان، ومكافحة ال�صيد غري امل�صروع للرثوة البحرية، 
يف  العالية  بقيمته  املتميز  الأحمر  املرجان  منها  ول�صيما 
ال�صوق الدولية، وكذا تثمينه على امل�صتوى الوطني، وكذا 
تنمية اأن�صطة ال�صيد البحري وتربية املائيات يف بالدنا يف اإطار 

ال�صيدية  مواردنا  على  احلفاظ  ثم  امل�صوؤول،  ال�صيد  مبادئ 
وعلى البيئة البحرية.

زميالتي،  املحرتم،  الأمة  جمل�س  رئي�س  �صيدي  ذلكم، 
التمهيدي  التقرير  هو  املوقر،  الأمة  جمل�س  اأع�صاء  زمالئي 
اأعدته جلنة الفالحة والتنمية الريفية، ملجل�س الأمة،  الذي 
حول ن�س قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-11، املوؤرخ  
يف 11 ربيع  الثاين عام 1422 املوافق 3 يوليو �صنة 2001، 

واملتعلق  بال�صيد البحري وتربية  املائيات، و�صكرا.

املخت�صة،  اللجنة  مقرر  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
على قراءته التقرير الذي اأعدته اللجنة يف املو�صوع.

العمري  لل�صيد  العام، والكلمة  النقا�س  اإىل  ننتقل  الآن 
لكحل، امل�صجل الأول يف قائمة املتدخلني.

ب�صم  الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  لكحل:  العمري  ال�سيد 
اهلل الرحملن الرحيم و�صّل اللهم و�صلم على �صيدنا حممد، 

النبي الكرمي.
الف�صليات، الأفا�صل،

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،
ال�صيد معايل وزير ال�صيد البحري واملوارد ال�صيدية،

ال�صيدات وال�صيد املرافقون ملعايل الوزير،
ال�صيدات وال�صادة اأ�صرة الإعالم،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س املوقر،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�صيد  وزير  ملعايل  اجلزيل  بال�صكر  اأتوجه  البداية،  يف 
البحري واملوارد ال�صيدية، على العر�س املقدم لنا واخلا�س 
مب�صروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-11، املوؤرخ يف 
11 ربيع الثاين عام 1422 املوافق لل 3 يوليو ل�صنة 2001، 

واملتعلق بال�صيد البحري وتربية املائيات.
كما اأ�صكر رئي�س واأع�صاء جلنة الفالحة والتنمية الريفية 

على التقرير التمهيدي  الذي ا�صتمعنا اإليه قبل قليل.
ال�صيد الرئي�س املحرتم،

بجبالها  �صا�صعة  واأرا�صي  خالبة  بطبيعة  اهلل  حبانا  لقد 
كلم،   1200 طوله  يفوق  جميل  �صاحلي  و�صريط  وغاباتها، 
يختلف يف مكوناته من �صرق اجلزائر اإىل غربها، مميز عن غريه 
ومن  اأ�صكاله،  يف  ومتنوع  املتو�صط  البحر  �صاحل  دول  من 
دون �صك اأن هذا ال�صريط ال�صاحلي ل يخلو من �صتى اأنواع 
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الأ�صماك التي نحن ب�صدد مناق�صة هذا املو�صوع الهام.
ال�صيد الرئي�س املحرتم،

تنق�صم مداخلتي هذه املتوا�صعة اإىل ق�صمني:
عن  ليقل  ما  هناك  اأن  اإىل  امل�صادر  بع�س  ت�صري  اأول، 
456 موقعا �صاحلا لرتبية املائيات ويتعلق الأمر مبزارع بحرية 
داخل بع�صها يف مرحلة الإنتاج الفعلي، واأن املخطط يقوم 
على ا�صتغالل كل نقاط املياه البحرية والعذبة، لبعث مزارع 
الوديان  بتوظيف  امل�صتثمرون  ويهتم  ال�صاحلية،  املناطق  يف 
املائية  ال�صقي وامل�صطحات  اأحوا�س  وال�صبخات، ف�صال عن 
من  متعددة  اأنواع  ا�صتزراع  يف  وال�صطناعية  الطبيعية 
ال�صيدي  القطاع  نا�صطي  ت�صجيع  يجري  كما  الأ�صماك، 
املواقع، بح�صب خ�صو�صية كل منطقة  على ا�صتغالل هذه 
من اأجل �صمان فعالية العملية وتربية اأ�صماك يكرث الطلب 
بينها  من  وال�صحية  الغذائية  بفائدتها  وتتميز  حمليا،  عليها 

بلح البحر واجلمربي.
ال�صيد الرئي�س املحرتم،

ال�صيد  عملية  هي  املهام  اأ�صعب  اأن  على  اجلميع  يتفق 
تظل  املائيات  تربية  اأن  اخلرباء  بع�س  ي�صري  وكما  البحري، 
على  كلّي  ب�صكل  تعتمد  لأنها  التعقيد،  غاية  يف  عملية 
ا�صتقرار الأو�صاع اجلوية، وحينما تتوفر هذه الظروف تكون 

النتائج اإيجابية.
فقد متكن م�صتثمر يف عني طاية من اإنتاج 10 اأطنان من 
ال�صدفيات و5 اأطنان من املحار يف عامه الأول، ما يوؤ�صر اإىل 
قابلية هذه الرثوة احليوانية اإىل تفجري ثورة �صيدية �صخمة يف 
البالد، ل�صيما بعد جناح ا�صتزراع اأحوا�س مائية يف 3 مناطق 

خمتلفة وبروز تربية املحاريات باأنواعها يف م�صاريع لفتة.
ال�صيد الرئي�س املحرتم،

يجب اأن تعطى الأهمية البالغة لرتبية املائيات، باعتبارها 
العالية،  الغذائية  القيمة  ذات  احليوية  للربوتينات  م�صدرا 
اإ�صافة اإىل حماية وتدعيم املخزون ال�صيدي الطبيعي وخلق 
فر�س عمل يف جمالت مبتكرة، عالوة على تنمية املناطق 
غرار  على  واحلرمان،  الفقر  دائرة  من  واإخراجها  املنعزلة 
مناطق اجلنوب، حيث بالإمكان اإنتاج الآلف من الأطنان 

دوريا، من اأ�صماك املياه العذبة املتكيفة مع املناطق اجلافة.
كما اأن الأ�صماك م�صدر ومورد مهم للربوتينات، بل قد 
تتميز عن اللحوم مبا حتتويه من كميات �صخمة من الف�صفور 
للمغذيات  قيما  م�صدرا  ومتثل  فيتامينات؛  من  حتتويه  ومبا 

الدقيقة واملعادن والأحما�س الدهنية ال�صرورية يف الوجبات 
الغذائية يف كثري من البلدان؛ وتفيد التقديرات باأن الأ�صماك 

ت�صاهم مبقدار 180 �صعرة حرارية للفرد يوميا.
ال�صيد الرئي�س املحرتم،

البحري  ال�صيد  قطاع  وزير  معايل  كلمة  يف  جاء  لقد 
 40000 200000 طن وا�صتحداث  اإنتاج  توقع  قليل،  قبل 
الأرقام  هذه  اأن  2020، غري  �صنة  �صغل يف حدود  من�صب 
املبذولة  املجهودات  بلغت  فمهما  البعد،  كل  بعيدة  تبقى 
يف هذا امليدان لن ن�صل لالأهداف التي نطمح اإليها، حيث 
يتجاوز  القطاع عندنا ل  ال�صغل يف هذا  منا�صب  جند عدد 
 5.2 ال�صمك هو  الفرد اجلزائري من  واأن ن�صيب   ،80000
منظمة  طرف  من  املحدد  امل�صتوى  واأن  �صنويا،  كيلوغرام 
للفرد  �صنويا  كيلوغرام   10 بلغ   )FAO( والزراعة  الأغذية 
الذي  ال�صردين  اأ�صعار  ارتفاع  نف�صر  كيف  واإل   ، الواحد 
و�صل اإىل اأكرث من 500 دج للكيلوغرام يف حدود معلوماتي.

�صيدي الرئي�س املحرتم،
فاإن   )FAO( والزراعة  الأغذية  منظمة  ت�صنيف  ح�صب 
ال�صني ال�صعبية تاأتي يف مقدمة دول العامل، باأكرث من 27 
كيلوغرام للفرد �صنويا، وتاأتي بعدها الهند، ثم البنغالدا�س، 
الأخرية، وجند  املراتب  فتاأتي يف  اجلزائر  اأما  ماميار،  دولة  ثم 
جمهورية م�صر العربية حتتل املرتبة الأوىل على م�صتوى قارة 

اإفريقيا.
ال�صيد الرئي�س املحرتم،

وعائداتها من  �صنويا،  مليون طن   1 تنتج  املغرب  جارتنا 
ال�صيد البحري ناهزت 850 مليون دولر اأمريكي، وهو ميثل 
58 ٪ من اإجمايل �صادرات املغرب من املنتوجات الغذائية، 
مليون  توظيف  يف  البلد  هذا  يف  البحري  ال�صيد  وي�صاهم 
مغربي وتوفري قيمة 200000 طن �صنويا من الأ�صماك الطرية 
لل�صوق الداخلي، بيد اأن معدل ا�صتهالك الفرد لالأ�صماك 

ل يزال عند حد 6.7 كيلوغرام �صنويا.
�صيدي الرئي�س املحرتم،

اأديل  اأن  وددت  واملت�صابك،  املعقد  القطاع  لهذا  نظرا 
ببع�س القرتاحات:

1 - ال�صتخدام الأمثل للم�صادر الطبيعية للمياه الداخلية:
البحر الأبي�س املتو�صط، ال�صدود واملواقع ال�صطناعية.

2 - اإن�صاء املرابي ال�صمكية املتطورة واملزارع النموذجية، 
يف  ال�صمكي  لال�صتزراع  جديدة  مناطق  وا�صتحداث 
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دائمة  م�صادر  بها  والتي  للزراعة  ال�صاحلة  غري  الأرا�صي 
للمياه وال�صرف.

الأ�صماك  من  الأنواع  اأف�صل  باختيار  الهتمام    -  3
الطرق  اتباع  على  والعمل  ال�صمكي،  لال�صتزراع  املالئمة 
اجلديدة للتكنولوجيا احليوية لإنتاج �صاللت من الأ�صماك 
غرام   200 من  النمو  زيادة  اإمكانية  بهدف  الإنتاج،  عالية 
الغذائية  والبدائل  العالئق  اأن�صب  وحتديد  غرام،   500 اإىل 

املتوازنة لتوفري العنا�صر الالزمة لنمو الأ�صماك.
4 -  املحافظة على الرثوة ال�صمكية املتاحة من الأخطار 
الأمر  الالزمة،  ال�صحية  ال�صروط  اتباع  عدم  عن  الناجمة 
هذا  باإنتاجيتها،  والأ�صرار  الأمرا�س  اإىل  يوؤدي  الذي 
على  بالرقابة  العامة  ال�صحة  على    احلفاظ  اإىل  بالإ�صافة 
الأوبئة  انت�صار  من  والوقاية  للمقاومة  ومنتجاتها،  الأ�صماك 
من  بالعدوى  واحليوان  الإن�صان  ت�صيب  قد  التي  املختلفة 

الأ�صماك.
خطة  وو�صع  التقليدي،  ال�صيد  لأ�صاليب  وداعا    -  5
املتقدمة،  التكنولوجيا  وا�صتخدام  الأ�صاليب  يف  للتحديث 

و�صول لزيادة الإنتاج من الأ�صماك.
ال�صيد الرئي�س املحرتم،

قدما  الأكرث  الع�صوية  املواد  اأحد  هو  املرجان   -  2
 20 املرجان  ظل  حيث  احللي،  �صناعة  يف  لال�صتعمال 
متلك  وبالدنا  الثمينة،  الكرمية  الأحجار  من  ي�صنف  قرنا 
الأحمر،  بالذهب  املر�صوفة  الرثوة  هذه  من  هائال  ر�صيدا 
علما اأن اجلزائر ظلت املنتج الأول للمرجان الأحمر  بحو�س 
املتو�صط، وقد ذكره �صبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز مرتني يف 
�صورة الرحملن حيث قال: »يخرج منهما اللوؤلوؤ واملرجان« 

)الآية: 22(.
الياقوت  »كاأنهن   )58 )الآية:  ال�صورة  نف�س  يف  وجاء 

واملرجان«.
�صيدي الرئي�س املحرتم،

ودولية  وطنية  ع�صابات  هناك  اأن  امل�صادر،  بع�س  تفيدنا 
وقد  املرجانية،  ال�صعب  وتهريب  �صيد  جمال  يف  تعمل 
الأحمر  املرجان  من  طنا   54 يفوق  ما  على  يدها  و�صعت 
عملية  توقيف  معتربين  املا�صية،  �صنة   14 والأ�صود، خالل 
ال�صيد ال�صرعي للمرجان، منذ �صنة 2000، قد ت�صجع على 
املمتدة  املرجانية،  للرثوة  ي  الدويل  التهريب  ظاهرة  تنامي 
يربر  ما  وهو  بالطارف،  القالة  غاية  اإىل  بجاية  �صواحل  من 

وتون�صية  فرن�صية  ع�صابات  هناك  اأن  عليه،  املتزايد  الطلب 
ا�صتنزاف  على  حملية  ع�صابات  بتدريب  قاموا  واأجانب،   
ال�صعاب املرجانية وتهريبها نحو اخلارج باجتاه اإيطاليا وحتى 

الوليات املتحدة الأمريكية.
وبارتفاع الأ�صعار لهذا املورد الهام، �صجع املهربني، رغم 
تدمري  من  للحد  الأمنية،  الإجراءات  وجتديد  �صيده  حظر 
واأن  خا�صة  البيئي،  التوازن  تهدد  التي  احليوانية  الرثوة 
املهربني ي�صتخدمون اآلة »كركارة« التي جتتثه من الأعماق، 
توتر  يف  ا�صتثمروا  املهربني  اأن  امل�صادر  بع�س  تفيد  كما 
الأو�صاع الأمنية بتون�س لتهريب املرجان، خا�صة واأن تون�س 
حجزت  حيث  الأوروبية،  للدول  الرئي�صية  البوابة  تعترب 
القنطارين،  قرابة  ال�صنة  بداية  منذ  الوطني  الدرك  م�صالح 
كما �صادرت عدة بدلت غط�س وقوارب ومولدات كهربائية 
توقيف عدد كبري من  ف�صلت يف  فيما  الأك�صجني،  وقوارير 
املادية  لإمكانياتهم  ال�صواحل  حر�س  تطوير  رغم  املهربني، 
نحو  يفرون  ما  غالبا  ملطاردتهم، لكن  املروحيات  وا�صتغالل 
تون�س، م�صتغلني الظالم الدام�س، لأنهم ينفذون عملياتهم 
يف �صاعات متاأخرة من الليل. ومن هنا بات من ال�صروري 
و�صع حد لل�صيد الع�صوائي للمرجان وتنامي ظاهرة التهريب 
بعد ارتفاع اأ�صعاره، علما اأن املرجان - �صيدي الرئي�س - ينمو 
املنظومة  لأن  واحدة،  كاملة  �صنة  خالل  فقط  ب�صنتيمرتين 
البيئية يواجهها خطر النقرا�س واأن الرثوة ال�صمكية بالقالة 
املرجانية  ال�صعب  من  املكت�صب  اخلا�س  مبذاقها  واملعروفة 
ي�صتلزم  اأنه  كما  التهريب،  عمليات  تتوقف  اإذا مل  �صتندثر 
اإعادة النظر يف مراقبة �صواحلنا وحدودنا الربية باأكرث �صرامة، 
على  قادرة  وجمركية  اأمنية  كفاءات  بو�صع  الرقابة  وجتديد 
وتفكيك جماعات  اللوج�صتيكي  الدعم  �صبكات  اخرتاق 

امل�صالح الكربى.
�صيدي الرئي�س املحرتم،

املتاأمل يف الف�صل الثاين من هذا امل�صروع واملتمثل يف 
اأق�صى عقوبة  اأن  العقوبات املطبقة على �صيد املرجان، جند 
بتدمري هذه  املهرب  قام  اإذا  �صنوات، يف حال   5 تتجاوز  ل 

الرثوة.
�صيدي الرئي�س،

اأرى اأن هذه العقوبة قليلة وقليلة جدا.
اأ�صكركم على كرم الإ�صغاء وال�صالم عليكم ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته.
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ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد العمري لكحل؛ الكلمة 
الآن لل�صيد �صالح دراجي.

ال�سيد �سالح دراجي: �صكرا �صيدي الرئي�س.
ال�صيد الرئي�س املحرتم،

ال�صادة الوزراء املحرتمون،
الوفد املرافق لهم،
زميالتي، زمالئي،

احل�صور الكرمي،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

قبل كل �صيء، اأود اأن اأبداأ تدخلي مبا يف ثقافتنا وديننا 
احلنيف:

ودقة  تقديره  وح�صن  اخلالق  بحكمة  »البحار«  تنطق 
م�صاحة  من   ٪ 71 متثل  البحار  فهذه  الأر�س،  يف  النظام 
وبالتايل  املياه،  دورة  ا�صتمرار  ت�صمن  بذلك  وهي  الأر�س، 
وتعاىل  �صبحانه  اهلل  و�صرب  الكوكب.  هذا  على  احلياة 
املثل بالبحر يف الت�صاع والكرثة: »قل لو كان البحر مدادا 
لكلمات ربي لنفد البحر قبل اأن تنفد كلمات ربي ولو جئنا 
وافرا يف  البحر  ن�صيب  وكان   )109 )الكهف:  مددا«  مبثله 
الإعجاز الكوين يف القراآن الكرمي، حيث يقول اهلل تعاىل: 
والنهار  الليل  واختالف  والأر�س  ال�صموات  خلق  يف  »اإن 
اهلل  اأنزل  وما  النا�س  ينفع  مبا  البحر  يف  جتري  التي  والفلك 
فيها  وبث  موتها  بعد  الأر�س  به  فاأحيا  ماء  ال�صماء من  من 
من كل دابة وت�صريف الرياح وال�صحاب امل�صخر بني ال�صماء 

والأر�س لآيات لقوم يعقلون« )البقرة: 164(.
لقد �صخر اهلل �صبحانه وتعاىل البحار لالإن�صان واأودع بها 
من النعم ما ل يح�صى، فقال �صبحانه وتعاىل: »وهو الذي 
منه  وت�صتخرجوا  طريا  حلما  منه  لتاأكلوا  البحر  لكم  �صخر 
فيه ولتبتغوا من ف�صله  الفلك مواخر  تلب�صونها وترى  حلية 
منها  »يخرج  ويقول:   ،)14 )النحل:  ت�صكرون«  ولعلكم 
اللوؤلوؤ واملرجان« )الرحملن: 22( ويف هاتني الآيتني اإظهار 
اإحدىالرثوات  ال�صمكية  الرثوة  حيث  البحر،  فوائد  ملدى 
الطبيعية التي عرفها الإن�صان منذ وجوده وا�صتغلها باأدواته 
ت�صتخدم  التي  العمالقة  ال�صفن  اإىل  و�صول  البدائية، 
باإنتاج  حيواناتها  بع�س  وتقوم  اليوم؛  البحري  ال�صيد  يف 
واحللي  اخل�صبية  ال�صناعات  يف  ت�صتخدم  التي  الأ�صداف 

واأدوات الزينة مثل اللوؤلوؤ اإىل غري ذلك... هذه كمقدمة.

الدولة اجلزائرية  اأن  الرئي�س -  من دون �صك - �صيدي 
 - البحري  ال�صيد  قطاع  وي�صكل  ق�صوى،  اأهمية  اأعطت 
كما ذكر �صابقا - يف بالدنا اأهمية كبرية بالن�صبة لالقت�صاد 
الوطني، وخا�صة ملا نرى الدعم الذي تقوم به الدولة يف هذا 
البحر  يف  بلد  اأكرب  اجلزائر  تعترب  ل�صواطئها  ونظرا  القطاع، 
املتو�صط فيما يخ�س ال�صواطئ، كنا نتكلم على 1200 كلم 
اأنه  عندنا  اأعتقد  يغارون  1500 كلم، دع اجلريان  اأقول  اأنا 
من  كلم   1500 لدينا  اأنه  امل�صتغرب  وال�صيء  كلم،   1500
ال�صواطئ وال�صردين - كما قال زميلي منذ قليل -  بل 500 

دج، ليته كان كذلك! لقد بلغ �صعره 700 دج!
ال�صواطئ!؟  من  كلم   1500 تدعم؟!  الدولة  نت�صاءل، 
�صمكي  هو  بجاية،  اأنا يف  بها،  لباأ�س  بكمية  توفر  لو  حبذا 
املف�صل، اأحب ال�صردين امل�صوي، من منا ل يحبه م�صويا! 

ليته توفر، ل باأ�س!
اأم�س حتدثت عن وحم الن�صاء اللواتي يردن اأكل فاكهة 
الكرز وهناك اأخريات تردن اأكل ال�صردين، وتذهب للبحث 

عنه، حتى بل 1000 دج، هذا غري معقول! �صيدي الوزير.
ال�صمك  اإن  نقول  اإيجاد حل، كنا  هناك خلل لبد من 
غذاء الفقراء، الآن حتى الطبقة املتو�صطة ل ميكنها �صراوؤه، 
الأ�صناف  عن  اأحتدث  ول  )700دج(،  الثمن  باهظ  اإنه 

الأخرى لالأ�صماك التي و�صلت اأرقاما قيا�صية: 
(Crevette royale, Merlan, Espadon, Rouget, Mérou, 
Chien de mer, Gros yeux...) 
و�صعت  الدولة  الو�صائل،  منلك  نحلم!  اأن  ميكننا 
يوجد  ل  ملاذا  يعمل،  اأن  يريد  وال�صباب  واإمكانات  اأدوات 
ال�صردين؟! �صنتحدث عن ال�صردين فقط، بغ�س النظر عن 

الأ�صماك الأخرى.
اإذن - ال�صيد الوزير - ح�صب الأرقام التي عندي، �صنة 
2014 ا�صتوردنا 500000 دولر من ال�صمك بكل اأنواعه، 

يف حني عندنا �صاطئ بل 1500 كلم، اإذن هناك تناق�س!
لو كان يل الأمر، �صيدي، ل�صتغللت هاته العملة ال�صعبة 

يف تكوين ال�صباب وا�صترياد بواخر اإىل غري ذلك...
�صيدي الوزير، عندي بع�س الأ�صئلة:

حول  حتقيق  فتح  عن  موؤخرا  قطاعكم  اأعلن    -  1
ال�صردين،  خا�صة  ال�صمك  اأ�صعار  يف  الفاح�س  الرتفاع 
عملية  من  بدءا  التوزيع،  �صل�صلة  يف  النظر  اإعادة  وكذا 
اإىل  املادة  و�صول  غاية  اإىل  املوانئ،  م�صتوى  على  ال�صيد 
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امل�صتهلك، ماهي نتائج هذا التحقيق؟
2 - ماهي الإجراءات امللمو�صة التي اتخذمتوها اأو �صتتخذونها 
خمتلف  �صبط  وكذا   كليا  اخللل  مكامن  على  للق�صاء 
ومراقبة  ال�صمك  �صعر  ت�صكيل  يف  تتدخل  التي  العوامل 
ال�صيادين وم�صتغلي بواخر ال�صيد وحت�صني ظروف عملهم، 

وكذا ن�صاط املوانئ ومدى خ�صوعها للرقابة؟
3 -  نعرف جميعا - �صيدي الوزير - اأن هناك وليات 
اأعطيت  التي  والأرقام  �صيء جميل  وهذا  لل�صيد  منوذجية 
خا�صة  ال�صمك،  اأ�صعار  اأن  اإل  م�صجعة  اأرقام  البداية  يف 
ال�صردين، تعرف ارتفاعا فاح�صا منذ �صنوات، لي�صت ظرفية 

وال�صعر ياأبى النخفا�س..
�صيدي الوزير،

اأ�صعار  لكن  انخف�صت،  ثم  ارتفعت  البطاطا  اأ�صعار 
توؤد الإ�صالحات اجلارية على  ال�صردين بقيت مرتفعة ومل 
القطاع، مبا يف ذلك اإن�صاء امل�صمكات ال�صطناعية اإىل الوفرة 

وخف�س الأ�صعار؟
�صيدي الوزير،

 30000 توفري  �صيتم  اأنه  املجاهد،  فوروم  يف  �صرحتم 
هذا  قطاعكم، خالل  مبا�صر يف  وغري  مبا�صر  من�صب عمل 
اخلما�صي، لي�صل اإىل 100000 من�صب، وهذا �صيء اإيجابي 
وجميل وم�صجع، لكن هل ال�صرتاتيجية التي انتهجتموها 

�صتوفر ال�صمك، ومتى يكون ذلك؟
�صيدي الوزير،

ال�صيادون ي�صتكون من نق�س الإمكانيات واملوارد املائية، 
ما �صحة هذه الت�صريحات؟ علما اأن هذا القطاع مدعم من 

طرف الدولة.
الرتفاع  نتفهم  اأن  - ل ميكن  الوزير  �صيدي   - �صراحة 
اأنواع ال�صمك، فهل هناك بارونات تتحكم  الفاح�س وندرة 

يف هذه احلرفة فيما يخ�س البيع والت�صويق؟
ن�صكركم على ح�صن الإ�صغاء، وال�صالم عليكم ورحمة 

اهلل تعاىل وبركاته.

الكلمة  دراجي؛  �صالح  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيدة زهية بن عرو�س.

بعد  الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  عرو�ص:  بن  زهية  ال�سيدة 
اأ�صرف  وال�صالم على  الرحيم وال�صالة  الرحملن  ب�صم اهلل 

املر�صلني؛
ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة،

ال�صيد وزير ال�صيد البحري واملوارد ال�صيدية، والإطارات 
املرافقة له،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،
زميالتي، زمالئي، اأع�صاء جمل�صنا املوقر،

اأ�صرة الإعالم،
احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل.
�صيدي الرئي�س،

وتربية  البحري  بال�صيد  املتعلق  القانون  عن  احلديث 
املائيات، قد يبدو لأول وهلة اأن املو�صوع يت�صل بوفرة ونوعية 
البحار  ال�صمك وكنوز  اأنواع  التي ل حت�صى من  الرثوات  
اأن  اأو  امل�صتهلك،  مائدة  اإىل  و�صولها  وكيفية  واملحيطات 
ذلك  اإىل  وما  الغ�س،  وقمع  امل�صتهلك  حماية  تهم  امل�صاألة 
من الأمور التي تعنى بتح�صني �صروط ال�صيد وال�صيادين، 
قانون،  هكذا  مثل  من  اأ�صا�صا  واملق�صود  امل�صمون  لكن 
م�صاألة  اإنها  ال�صيد،  ك�صباك  ومت�صابك  البحار  عمق  عميق 
اإن   - بر  لري�صو على  الوطني،  البحري  ال�صيد  قطاع  تنظيم 
الناجح  ال�صتثمار  و�صروط  مناخ  توفري  مع   - التعبري  �صح 
والناجع، بل وحماية القطاع من �صما�صرة البحار والبحارين 
وطغيان وا�صتغالل املتخ�ص�صني، املتفنني يف ال�صتغالل غري 
املنظم، بل والفو�صوي لرثوتنا البحرية واملائية التي هي جزء 
ل يتجزاأ من الأمالك الوطنية، بل و�صيادتنا الرتابية اأو بعبارة 

اأ�صح �صيادة مياهنا الإقليمية.
احلقيقة التي اأ�صجلها - �صيدي الرئي�س، �صيدي الوزير - 
اأن هذا القانون الذي جاء ليعدل ويتمم قانون 2011، يحمل 
جملة من التدابري والإجراءات التي ترمي اإىل حماية وترقية 
ن�صاط ال�صيد البحري لبالدنا، باعتباره موردا ل ي�صتهان به 
يف التنمية امل�صتدامة من جهة، واأحد عوامل حماية البيئة 

وتطويرها من جهة اأخرى.
حتديد  البحري،  ال�صيد  قطاع  يعزز  ما  جملة  ومن 
القطاع،  هذا  يف  والعاملني  للمتعاملني  التقنية  املوا�صفات 
اخلطرية  العديدة  للتجاوزات  وحدود  �صوابط  و�صع  وكذا 
ال�صرعية  غري  املتاجرة  وبخا�صة  ال�صمكية،  ثروتنا  حق  يف 
وال�صتغالل الوح�صي ملادة املرجان، هذا املورد - اأي مادة 
 - الأ�صف  مع   - تعر�س  الذي  والثمني  احلي  املرجان -  
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ل�صنوات طويلة ول يزال ل�صما�صرة جتار املرجان عرب �صريطنا 
ال�صاحلي املمتد كما نعرف جميعا على طول 1200 كيلومرت 

و14 ولية �صاحلية.
�صيدي الرئي�س،

�صحيح اأن القانون املعرو�س علينا يف �صكله اجلديد ي�صدد 
ويحمل  الالم�صوؤولة  املمار�صات  هذه  مثل  على  العقوبة 
اإجراءات عقابية وردعية جتاه كل خمالف للقوانني اجلزائرية، 

منها - طبعا - ال�صلطة املكلفة بال�صيد البحري.
احلب�س  اإىل  املالية  الغرامة  من  العقوبات  هذه  وترتاوح 
يل  يبدو  لكن  ونثمنه!  جدا  جميل  �صيء  وهذا  النافذ 
- ال�صيد الوزير - اأن القطاع وحتى من خالل هاته التدابري 
الوطنيني  املخالفني  على  اخلناق  ت�صديد  وحماولة  اجلديدة 
من  املزيد  اإىل  يحتاج  القطاع  اإن  قلت  والأجانب،  منهم 
عن  هنا  واحلديث  احلكومة،  قبل  من  واملرافقة  الهتمام 
التفتي�س واملراقبة من طرف عون اأو اأعوان يعاينون، يحررون 
املحا�صر عند ارتكاب املخالفة، ولنقل اجلرمية، قد ل يكفي 
و�صط املناف�صة ال�صر�صة و�صبكات املتاجرة املافياوية يف عر�س 

البحر و�صط املياه الإقليمية الوطنية.
كيف   - الوزير  الل�صيد   - يحرّيين  اللذي  وال�صلوؤال 
الرقابة الالزمة،  يفر�صوا  اأن  اأعوان  اأو حتى جمموعة  لعلون 
اأمام ال�صتهالك  اأو الر�صد عن بعد،  حتى الرقابة عن بعد 
الالحمدود لالنتهاكات الالحمدودة والالمتناهية، وبخا�صة 
ال�صامة وحتى  واملواد  الكيميائية  املواد  ا�صتغالل  يف جمال 
ما  قليال  بيولوجية،  كوارث  يف  تت�صبب  التي  املتفجرات، 

يك�صف عنها.
ال�صيد الوزير، لقد ورد يف ن�س هذا القانون عبارة ال�صيد 
 - اعتقادي  يف   - اأثر  ل  لكن  الرتفيهي،  وال�صيد  العلمي 
للم�صتوى التكنولوجي، خا�صة التكنولوجيا احلديثة، الذي 
ول  اجلزائر،  يف  عندنا  البحري  ال�صيد  قطاع  اإليه  تو�صل 
للرثوة  بالن�صبة  التاأمني،  اأقول  التاأمني،  م�صاألة  عن  حديث 
بالن�صبة  اأو  وامللوثني  للتلوث  �صحية  تذهب  التي  البحرية 
هنا  ون�صمع  ن�صهد  ما  كثريا  وعائالتهم،  اأنف�صهم  لل�صيادين 
وهناك اأن جمموعة من ال�صيادين تاهت يف عر�س البحار ول 
وجود لأثرهم، فماذا عن التاأمني وخا�صة لهوؤلء ال�صيادين؟
مثلما   - التكوين  لربامج  و�صريحة  وا�صحة  اإ�صارة  ول 
بال�صيادين،  اخلا�س  والتاأهيل   - قبل  من  زمالئي  تف�صل 
�صواء منهم املحرتفون اأو الهواة، لأن ما نعرفه اأن هناك فرقا 

ار - ال�صيد الوزير - فهناك  بني مهنة البّحار، حتدثتم عن البحَّ
مهنة البّحار ومهنة ال�صياد وهناك فرق بينهما.

من  ال�صيد،  بحرفة  لاللتحاق  ال�صباب  ن�صجع  ل  ملاذا 
اإىل  )ANSEJ(وما  مثل  ال�صباب،  ت�صغيل  اآليات  خالل 
النقل  مثل  لخت�صا�صات  يذهبون  كلهم  لأنهم  ذلك، 
ال�صيادين ومهارتهم، خا�صة  اإىل  اأي�صا  الربي ولكن نحتاج 
يف هاته الآليات اخلا�صة بت�صغيل ال�صباب، علما اأن ال�صيد 
عموما  اجلزائريني  عند  العا�صمي،  باملفهوم  »ال�صيادة«  و 
احلرف  اإحدى  زالت  ول  كانت  خ�صو�صا،  والعا�صميني 
القيمة  اأو  ال�صتهالك  م�صتوى  على  اإن  والثمينة،  املميزة 
كلنا  فاليوم  ال�صحية،  تغذيتنا  يف  نحتاجها  التي  الغذائية 
بالأرقام  الغذائية،  التغذية  والقيمة  عندنا نق�س من حيث 
با�صتهالكها،  ين�صح  فالطبيب   )OMEGA3( يخ�س  فيما 
والربوتينات  الفيتامينات  وهاته  الغذائية  القيمة  هاته  لأن 
واأي�صا  ال�صمكية،  الرثوة  ويف  ال�صمك  يف  خا�صة  جندها 
ال�صيد   - حتدثتم  قد  وجتديدها،  الرثوة  خلق  م�صتوى  على 
الوزير - عن جتديد الرثوة، ملا ن�صطاد فيه جتديد لهذه الرثوة 
وتتكاثر اأي�صا وتنمو يف البحار واملحيطات؛ وبالتايل ملا تتجدد 
اأكرث من الطلب وهذا  الرثوة، ويكرث ال�صيد يكون العر�س 
يخلق منا�صب �صغل ميكن اأن تفتحها يف وجه العاطلني عن 
العمل، وما متثله منا�صب ال�صغل هذه وهاته الرثوة من قيمة 

م�صافة بالن�صبة لقت�صادنا الوطني.
كما اأن ن�س القانون مل يذكر - يف اعتقادي - ولو باإ�صارة 
خفيفة ال�صيد يف املياه العذبة، �صواء يف الوديان اأو حتى يف 

ال�صدود.
ناحية امل�صيلة، كان هناك �صد  اأذكر ملا كنا �صغارا يف  اأنا 
والنا�س ي�صطادون ال�صمك يف املياه العذبة ومل نعط قيمة 
هاته  يف  وال�صيد  العذبة  للمياه  بالن�صبة   - اعتقادي  يف   -
الوديان، علما اأنها هي اأي�صا مق�صودة من طرف الهواة والنا�س 
يقبلون كثريا على مثل هذا ال�صيد وهي هواية وترفيه، ولكن 
اأي�صا يف القت�صاد الوطني  اأي�صا قيمة، لكي ندجمها  لديها 

وحتى القت�صاد املحلي، مل ل!؟
الن�صاط  اإدراج - كما قلت - مثل هذا  بالإمكان  وكان 
ال�صيد  ن�صاط  �صمن  اجلزائريني،  من  الكثري  يتعاطاه  الذي 
يف  خ�صنا  لأننا  املائيات،  تربية  جمال  و�صمن  الرتفيهي 
اجلزائر - �صيدي الوزير - جتربة رائدة وهي الأحوا�س التي 
ا�صتغلت يف مناطق الوليات الداخلية، �صيء جميل! ول 
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ملا  الأحيان  من  كثري  ففي  ثقافة،  الأ�صماك  اأكل  اأن  نن�صى 
لي�صت  اجلنوب  يف  وخا�صة  الداخلية  املناطق  اإىل  نذهب 
لها نف�س القيمة مثل مناطق ال�صريط ال�صاحلي، يعني كل 
اجلزائر،  باأنواعها يف عمق  واللحوم  اللحم  ثقافة  ثقافة،  هذه 
هذه درا�صة من الناحية ال�صو�صيولوجية، واأقول اإنه لبد اأن 
ال�صيد   - ل�صنا  اأو  اليوم  مما هو عليه  اأكرث  املجال  نقحم هذا 
الوزير - يف رحلة البحث يف ظل تقلبات ال�صوق البرتولية 
يف  املنتج؟  لال�صتثمار  اأخرى  بدائل  عن  الأ�صود  والذهب 
اأو الذهب الأزرق وكل ما ياأتي من  اأن الرثوة املائية،  حني 
البحر، هذا الذهب الأزرق هو اأمامنا على مد الب�صر، ينتظر 
فقط ال�صتغالل والتكاثر وحتقيق �صعادة العني قبل �صعادة 
والأمن  بل  اجلزائريني،  تخدم  عوامل  كلها  وهي  الذات، 

الغذائي الوطني الذي هو جزء من �صيادتنا الوطنية.
اأمتنى لكم - ال�صيد الوزير - ولكل اإطاراتكم كل التوفيق 
عليكم  وال�صالم  �صكرا  اأعمالكم،  يف  وال�صداد  والفالح 

ورحمة اهلل.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيدة زهية بن عرو�س؛ الكلمة 
الآن لل�صيد حممد لزهر �صحري.

الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  �سحري:  لزهر  حممد  ال�سيد 
ب�صم اهلل الرحملن الرحيم  وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف 

املر�صلني.
ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صادة الوزراء املحرتمون وم�صاعدوهم،
زميالتي، زمالئي الأفا�صل،

اأ�صرة الإعالم،
احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
املجهود  على  املخت�صة  للجنة  بال�صكر  اأتوجه  بداية، 
املبذول والتقرير املقدم، كما اأ�صكر احلكومة على طرح هذا 

القانون للنقا�س ولو اأنه جاء متاأخرا نوعا ما.
وي�صد  النقائ�س  ليعالج  جاء   - اعتقادي  يف   - القانون 
الختاللت التي ظهرت يف القانون الأ�صلي حمل التعديل 
رقم 01-11، املوؤرخ يف 3 جويلية 2001، والتي ظهرت عند 
العقوبات املقررة مع املخالفات  التطبيق، مثل عدم مطابقة 
املرخ�س،  وغري  الع�صوائي  بال�صيد  تعلق  ما  �صواء  املرتكبة، 

خا�صة بالن�صبة لل�صفن الأجنبية والدليل على ذلك ما ورد 
من جهة،  التعديل  القانون حمل  من  و93   92 املادتني  يف 
وت�صدير  ال�صيد  لتنظيم  جاء  الن�س  اأن  اأخرى  جهة  ومن 
املرجان، هذه الرثوة الهائلة والتي مل نعرف كيف ن�صتغلها 
ونحافظ عليها ب�صفة جيدة وجنعلها م�صدرا للدخل، خا�صة 

بالعملة ال�صعبة.
�صيدي الرئي�س،

عند  تطراأ  نقطة  اإىل  الإ�صارة  اأردت  الن�س،  مناق�صة  قبل 
درا�صة القوانني وهي ورود كلمة راأي جمل�س الدولة، لكن 
مناق�صة  قبل  اإلينا  ي�صّلم  ل  الن�س  حول  الراأي  مرة  ككل 
الن�صو�س، رغم اأهميتها عند درا�صة القوانني؛ لقد اطلعت 
على الن�س الأ�صلي وعلى الن�س املعدل، فوجدت اأن هناك 
لكن  جديدة،  الثاين،  يف  مادة  و19  الأول  يف  مادة   105
الغريب اأن الن�س الأول فيه 53 مادة اأحيلت على التنظيم 
والثاين فيه 17 اإحالة من جمموع 52، على التنظيم اأي�صا، 
اأي اأن ن�صف القانون حمال على التنظيم، وهذا �صيء غري 
منطقي وغري مقبول! لأن كرثة الإحالت تفرغ الن�س من 
حمتواه وتوؤثر على م�صداقية الربملان، لأنه ي�صادق على قانون 

ن�صف مواده حمالة على التنظيم.
املتعلقة  التنظيمية  املرا�صيم  هل  اأ�صاأل:  اأن  بودي  كما 
القانون  اأن  مبا  ل؟  اأم  �صدرت  قد  الأ�صلي  الأول  بالن�س 

�صاغها �صنة 2001.
املادة 91 مكرر وردت فيها كلمة »م�صافنة« ماذا يق�صد بها 

واأعتقد اأنها حتتاج اإىل تو�صيح  اأكرث؟
منت  على  التلف  �صريعة  املحجوزة  املنتوجات  م�صري  ما 
املحجوزة  املعدات  الأجنبية؟ وهل  ال�صفن  ال�صفن، خا�صة 
بال�صفن الأجنبية تباع يف املزاد العلني؟ وهل يحق لالأجانب 

القيام بعملية ال�صراء؟
�صيدي الرئي�س،

بع�س  اأن  اليومية  اجلرائد  اإحدى  يف  موؤخرا  قراأت  لقد 
ممثلي ال�صيادين ا�صتكوا للوزير يف اإحدى خرجاته للوليات 
ال�صمان   )CNAS( �صندوق  يف  ال�صرتاك  ازدواجية  من 
من  بتمكينهم  وطلبوا   )CASNOS( و�صندوق  الجتماعي 
الإ�صكال  هذا  فهل  فقط،  واحد  �صندوق  يف  ال�صرتاك 

مطروح معايل الوزير؟
�صيدي الرئي�س،

املائيات  وتربية  البحري  ال�صيد  قطاع  اأولت  الدولة  اإن 
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الأ�صماك  وتوفري  القطاع  تطوير  اأجل  من  خا�صة،  عناية 
اأن  غري  لل�صباب،  دائمة  �صغل  منا�صب  وخلق  للمواطنني 
املالحظ اأنه رغم هذه الإمكانيات املخ�ص�صة، اإل اأن �صوق 
ال�صمك ي�صهد ارتفاعا كبريا من يوم اإىل يوم، فاأين ال�صبب 

واأين اخللل؟
اأعتقد  القرتاحات،  من  مبجموعة  اأتقدم  الأخري،  ويف 
به  وتوؤدي  وتطور عمله  القطاع  تدعم  قد  راأيي -  - ح�صب 

للوفرة يف املنتوج البحري:
اإىل  يوؤدي  مما  لل�صيادين،  جبائية  امتيازات  منح   -  1

تقليل تكلفة الإنتاج، وبالتايل انخفا�س الأ�صعار.
2 - تكثيف عملية اإنتاج الأ�صماك عن طريق ال�صتزراع 

يف املياه العذبة والأحوا�س والبحر.
كل  يجمع  البحري،  لل�صيد  وطني  مر�صد  اإن�صاء   -  3
ال�صيادين،  الوزراء،  البحري:  ال�صيد  قطاع  يف  املتعاملني 

�صناع ال�صفن، احلرفيني، وكل من له عالقة بالقطاع.
تربية  يف  الرائدة  الدول  مع  ال�صراكة  تكثيف   -  4
عن  البحري،  بال�صيد  املتعلقة،  الأدوات  واإنتاج  الأ�صماك 

طريق فتح ال�صتثمار كالفيتنام، وال�صني.
البحري. ال�صيد  لقطاع  ال�صنوية  امليزانية  رفع   -  5

يف  تخ�ص�صات  وفتح  ال�صيادين  وتاأهيل  ر�صكلة   -  6
املائيات  وتربية  ال�صيد  لتعليم  املهني  التكوين  مراكز 

لل�صباب واإعادة بعث قطاع التعليب لالأ�صماك.
للتبليغ  اأخ�صر،  هاتفي  خط  فتح  اأو  و�صع  واأخريا،   -  7
قبل  من  خا�صة  املرخ�س،  وغري  الع�صوائي  ال�صيد  عن 

ال�صفن الأجنبية.
وال�صالم عليكم ورحمة اهلل  �صكرا على كرم الإ�صغاء، 

تعاىل وبركاته.

�صحري؛  لزهر  حممد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الكلمة الآن لل�صيد حممد زكرياء.

ال�سيد حممد زكرياء: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ ب�صم اهلل 
الرحملن الرحيم وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.

ال�صيد الرئي�س املحرتم،
معايل ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي الأع�صاء الكرام،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته، وبعد؛
ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

تعترب  املائيات،  وتربية  البحري  ال�صيد  اأن�صطة  تنمية  اإن 
من القطاعات ال�صرتاتيجية التي على الدولة اأن تويل لها 
ثروة  من  البالد  به  تزخر  ملا  نظرا  ت�صتحقها،  التي  الأهمية 
اإل  منه  ي�صتغل  نوعا، ل   150 يفوق  وتنوع �صمكي  معتربة 

ع�صرة اأنواع تقديرا ول جند تف�صريا لهذا.
اإىل  القطاع  باحلكومة وم�صوؤويل  اأن هذا ما حدا  فوا�صح 
تقدمي هذا امل�صروع الهام وعر�صه على الربملان، م�صكورة، يف 
اإطار القانون رقم 01-11، املعدل واملتمم، الذي نحن ب�صدد 

مناق�صته.
اإل اأنه من املوؤ�صف اأن ن�صجل بع�س التجاوزات اخلطرية 
نهب  وبخا�صة  املائيات،  وتربية  البحري  ال�صيد  متيز  التي 
يتحكم وب�صفة غري  الأحمر من طرف من  وت�صديراملرجان 

قانونية يف هذه الرثوة الهائلة.
فاإن  بالقطاع،  واملهتمني  ال�صيادين  بع�س  قول  وح�صب 
للطرق  يخ�صع  ل  ال�صمكي  التح�صيل  من  كبريا  جزءا 
الذي يعترب م�صدر قوة  ال�صردين  اإن  اإذ  امل�صروعة،  القانونية 
يف  خا�صة  اأحيانا،  غيابه  مع  املحظوظني،  املواطنني  اآلف 
اجلنوب وحرمان الكثري منهم، رغم اأهميته الغذائية، باعتبار 
وفيتامينات،  واأمالح  كالربوتيني  هامة،  مواد  من  يحتويه  ما 
املوانئ  يف  يباع  اجل�صم  لنمو  ال�صروري  )د(  فيتامني  مثال 
بل 120 دج وجنده يف الأ�صواق بل 500 دج، كما اأ�صار اإليه 
املوانئ  يف  واليقظة  الرقابة  ونق�س  التواطوؤ  ب�صبب  الزمالء، 
خا�صة ليال وب�صفة م�صتمرة، اإذ اإن اجلزء الكبري من الإنتاج 

ال�صمكي يهّرب ليال والباقي هو الذي يقدم للت�صويق.
اإىل  الرامي  امل�صروع  هذا  يف  جاء  ما  نثمن  فاإننا  وعليه، 
تن�صيط ال�صيد البحري وتربية املائيات واإدراج مفهوم ال�صيد 
امل�صوؤول -كما جاء يف هذا القانون - يف الثقافة ال�صيدية، مع 
التقيد بالقوانني والأعراف ذات ال�صلة، منها عدم ا�صتعمال 
باملو�صوع  العارفني  اأن  اإل  ال�صمكية،  بالرثوة  ت�صّر  اأدوات 
ت�صتعمل،  ومتطورة  حديثة  اأخرى  طرقا  هناك  اإن  يقولون 
بر�صلونة  ملعاهدة  طبقا  دوليا،  حمرمة  وهي  الديناميت،  غري 
التي اأم�صت عليها اجلزائر، لذا ينبغي النتباه لها ور�صدها 

ومعاقبة فاعليها.
�صيدي الرئي�س،

بحوايل  اإل  عندنا  الإنتاج  تدين  �صبب  هو  ما  نت�صاءل 
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بتون�س  الإنتاج  اأن  اإل  واقع!  هذا  �صنويا؟  طن   100000
طن،  و500  مليون   1 املغرب  ويف  طن   500000 بلغ  مثال 
اجلزائري  للمواطن  ال�صمكية  املوارد  ا�صتهالك  ومعدل 
ليتعدى كيلوغراما واحدا لل�صخ�س يف ال�صنة، كما نت�صاءل 
كيف ميكن للوزارة املعنية تفعيل هذه الرت�صانة من القوانني 
الردعية، علما اأن القانون ال�صابق اأو القوانني ال�صابقة قد مت 
جتاهلها، من طرف بع�س من يتحكم يف هذه الرثوة خا�صة 

املرجان الأحمر؟
اخلا�س  يعرف  العالية،  القيمة  ذات  الهائلة  الرثوة  هذه 
والعام، اأنها تنهب وت�صدر اإىل اإيطاليا واأمريكا عرب تون�س رغم 
املراقبة واملجهودات التي اتخذتها الدولة حلمايتها واحلد من 

ا�صتنزافها.
�صيدي الرئي�س،

اإن اجلزائر بحاجة ما�صة اإىل هذه الرثوة  ال�صمكية الهامة 
يف الظروف التي ت�صتقبلنا، لتنويع موارد الت�صدير من جهة، 
وتلبية حاجيات املواطنني ال�صرورية، من جهة اأخرى، نظرا 
للقيمة الغذائية لكنوز البحر واعتبارها من النعم التي حبانا 
منه  لتاأكلوا  البحر  �صخر  الذي  »وهو  القائل:  وهو  اإياها  اهلل 
الفلك  وترى  تلب�صونها  حلية  منه  وت�صتخرجوا  طريا  حلما 

مواخر فيه  ولتبتغوا من ف�صله ولعلكم ت�صكرون«.
امليدان  يف  ف�صله«  من  »ولتبتغوا  الآية:  هذه  وتف�صر 

ال�صحي والتجاري.
اإننا نرحب ون�صتب�صر خريا لهتمام الدولة بهذه الرثوة التي 
من �صاأنها اأن تلبي احتياجات البالد ونقدم املقرتحات الآتية:
1 - اإن و�صائل الردع وحدها - ولو �صددت - ل تكفي، 
وتكوينا  اإنتاجا  منا�صبة  �صيدية  بثقافة  م�صحوبة  تكن  ما مل 
كذلك،  واملواطنني  لل�صيادين  واإر�صادا  وا�صتثمارا  منا�صبا 

بتنظيم ندوات اإر�صادية وتوعية م�صتمرة وحت�صي�س.
اإعفاء  املفيد  من  اأنه  اأرى  فاإين  ال�صدد،  هذا  ويف    -  2
النظر  واإعادة  اجلمركية،  الر�صوم  من  البالعيط  ا�صترياد 
ت�صجيعا   ،)TVA( امل�صافة  القيمة  على  الر�صم  ق�صية  يف 
اإطار  يف  حديثة،  وتقنيات  املهارات  اكت�صاب  وكذا  للحرفة 
يوفر  مما  القطاع،  هذا  لتطوير  الأجنبية،  الدول  مع  ال�صراكة 

اآلف منا�صب ال�صغل.
3 -  تخفيف ال�صغط ال�صريبي عن ال�صيادين واملتعاملني 
ال�صغار يف القطاع، ومل لم�صح ديون هوؤلء ال�صيادين، على 
البيولوجية  الراحة  ال�صغار وتعوي�صهم عند  الفالحني  غرار 

اأوت،  �صهر  اإىل  ماي  �صهر  �صهر  من  تدوم  التي  لالأ�صماك 
وال�صتفادة من التاأمينات الجتماعية.

4 - كما اأعتقد اأن التعامل مع ثروة املرجان، وما اأدراك 
متابعة،  واإجراءات  قوانني  له  تفرد  اأن  ينبغي  املرجان،  ما 
اأي  الإرهاب،  ملحاربة  اتخذت  التي  من  �صرامة  تقل  ل 
نعم، اإرهابا اقت�صاديا بامتياز، ذلك لأنه يحقق اأرباحا خيالية، 
ينبغي العتناء بها ل�صالح الأجيال ب�صفة خا�صة، وهو من 

مالذاتنا يف ال�صنوات العجاف.
5 -  ل �صك اأن ت�صجيع الدولة، لرتبية املائيات يف املياه 
املياه  الإنتاج يف  اأحيانا  يعو�س  اأن  �صاأنه  من  والذي  العذبة 
اجلنوب،  يف  خا�صة  والتو�صيع،  بالرتحيب  جلدير  املاحلة، 
على غرار التجربة الرائدة والناجحة املعروفة بحا�صي لكحل 

بولية غرداية، بغية ا�صتفادة مواطني اجلنوب من فوائدها.
6 - اإيجاد مقاربة مالئمة لرتبية هذا النوع من الأ�صماك، 
يف اإطار ا�صرتاتيجية م�صتدامة ل�صالح القت�صاد الوطني، مع 
والبيولوجية  البيئية  واملعايري  البيئي  الو�صط  على  املحافظة 
كرم  على  �صكرا  امل�صتقبل؛  يف  واعدة  ثروة  تعترب  التي 

الإ�صغاء وال�صالم عليكم.

الكلمة  زكرياء؛  حممد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيد عبد القادر قا�صي.

ال�سيد عبد القادر قا�سي: �صكرا لل�صيد الرئي�س املحرتم؛ 
بعد ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف 
املر�صلني، �صيدنا حممد وعلى اآله و�صحبه ومن واله اإىل يوم 

الدين؛
ال�صيد الرئي�س املحرتم،

معايل الوزير،
الزميالت والزمالء،

احل�صور الكرمي،
ال�صالم عليكم، اأزول فالون.

ل كانت الأخت زهية  الرئي�س  ال�صيد  ل  يف حقيقة الأمر 
واأعطوا  قبلي  وزكرياء تدخلوا  العمري  والأخ  والأخ �صالح 

كل ما كنت بودي اأن اأتدخل ب�صاأنه.
اإذن، مداخلتي �صاأخت�صرها اإىل اأق�صى حد.

�صيدي الرئي�س،
اإىل هذا املكان املحرتم، يف ال�صبيحة على  قبل جميئي 
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ال�صاعة ال�صاد�صة والن�صف �صباحا، ا�صرتيت اليوم 01 كيلو 
من ال�صردين بل 600 دج، ويبعد م�صكني عن ميناء زموري 
بل 30 كم، اإذن اليوم ال�صردين العادي بل 600 دج، 60 األف 

�صنتيم!!
يف  الإخوة  يقول  وماذا  �صطيف  يف  الإخوة  يقول  ماذا 
باتنة وماذا يقول الإخوة يف تندوف وماذا يقول الإخوة يف 

اله�صاب العليا بكاملها؟
ل  يقال  كما  ل  الأمة  جمل�س  ع�صو  كان  اإذا  املبلغ،  هذا 
يتقا�صى اأجرا مرتفعا، فما بالك باملوظف ال�صعيف والعامل 
 120 بل  كيلوغرام   2 الأقل  على  ي�صرتي  الذي  ال�صعيف، 
األف �صنتيم، )1200 دج( لعائلة متكونة من 5 اأو 6 اأفراد، 
نهاية  غاية  اإىل  الأ�صرة  حاجيات  يلبي  اأن  ي�صتطيع  هل 

ال�صهر؟ !
اأن  هو  فيه،  اأتدخل  اأن  بوّدي  كنت  الذي  املو�صوع  اأما 
لوزارة  تابعة  القريب  بالأم�س  كانت  اأن�صئت،  التي  الوزارة 
الفالحة، وبالتايل فهي وزارة م�صتقلة وا�صتفادت من امليزانية 

التي �صادقنا عليها يف الوقت القريب.
اإذن، فهي جمربة اليوم كي تنفذ �صيا�صة رئي�س اجلمهورية، 
ب�صفة  القطاع  هذا  ينمي  اأنه  احلكومة  برنامج  وكما جاء يف 

عاجلة، وخالل هذا اخلما�صي.
ما نراه اليوم ل ال�صيد الرئي�س ل اأن الوزارة املعنية بالرغم 
من كل املجهودات ل وهذا اأعرتف به ، اإل اأنه ل توجد خطة 
لرتقية  واملتو�صط  الق�صري  املدى  على  وا�صرتاتيجية  وا�صحة 

القطاع.
على هذا الأ�صا�س، نقرتح ل  بالإ�صافة لالقرتاحات التي 

تقدم بها الإخوة لل بع�س املالحظات:
القطاع  بت�صيري  املكلفني  امل�صتخدمني  يخ�س  فيما   )1
على م�صتوى البحار، فهم بالتاأكيد ي�صكلون عددا غري كاف 
ول ميكن مراقبة كل هذه امل�صاحة ال�صا�صعة التي وهبنا اإياها 
اهلل تعاىل والتي ا�صتفادت منها اجلزائر، وقد ذكرها الزميل 
ميكنهم  ل  املوظفون  هوؤلء  ال�صاحل(  من  كيلومرت   1500(
اإن  نقول  نتكلم خفية  ونعلم ذلك جيدا، وحني  يراقبوا  اأن 
�صمكنا يباع يف البحار، ويباع بالعملة ال�صعبة يف البحار ول 
يخرج من البحار للمواطن؛ املواطنون يقولون هذا، ال�صعب 
ب�صفة علنية؛  فلنقلها  اإذن  نقولها خفية،  اأي�صا  يقولها ونحن 
بالرقابة  القائمني  الأ�صخا�س  تعزيز عدد  بد من  وبالتايل ل 
ال�صيد  ل  الدرا�صة  مو�صوع  هو  الذي  القانون  هذا  م�صروع 

الرئي�س ل بالرغم من اأنه ل نوعا ما ل متاأخر ولكنه يف وقته.
القانون  تعدل  املواد  من   ٪ 60 اأن  اأ�صا�س  على  جاء 
تن�س  مادة   40 التعديالت،  من   ٪ 60 بني  من  ال�صابق، 

على العقوبة.
هذا يعني اأن القطاع يف خطورة وو�صعيته خطرية جدا، 
لأن 40 مادة من جمموع 60 مادة تن�س على املعاقبة 

اأو العقاب.
يف  ولالإخوة،   وللحكومة  لك  اأقرتح  الوزير،  معايل   )2
الوليات  كل  متثلون  ل  واأنتم  املمثلة،  غري  الوليات  بع�س 
اجلزائرية، نعم ولية مترنا�صت، ولية البويرة التي اأقطن فيها 
احلافز خللق  �صتكون  تن�صئ مديرية  لو  لكن  بحر،  يوجد  ل 

اأ�صخا�س يف هذا امليدان.
اآخرين. موظفني  تكوين   )3

وبالتايل  املائيات،  تربية  طريق  عن  القطاع  ترقية   )4
على  مديريات  نخلق  اأن  والأكيد  ال�صروري  من  اأنه  اأرى 

م�صتوى الوليات.
نعم، �صيكون تداخل يف بع�س القوانني و�صيكون التعرث 
الدولة  لأن  للم�صتقبل،  �صروري  اأمر  ولكنه  البداية  يف 

اجلزائرية تعمل على اأ�صا�س امل�صتقبل.
فما  دج؛   600 بلل  ال�صردين  لل  الرئي�س  ال�صيد  لل  اليوم 

بالك بال�صمك الآخر؟ !
املواطن  متناول  يف  يكون  اأن  املفرو�س  من  ال�صمك 
العادي ويف متناول كل ال�صكان، على غرار جرياننا واإخواننا 
يف الغرب ويف ال�صرق، املغرب يناف�س اأوروبا ويطالب بكمية 

فائ�صة، اأين نحن بالن�صبة لهوؤلء؟ واأين اخللل؟
هل لأننا مل نن�صئ مثل هاته الوزارات يف الوقت املنا�صب، 

اأم اأن هناك و�صعية ل ن�صتطيع اأن ن�صرح بها يف العلن؟
واأق�صد  ل  الوزير  ال�صيد  ل  القاعدية  الهياكل  فيما يخ�س 
هذه  الو�صائل،  هذه  ت�صتقبل  التي  والف�صاءات  املوانئ 
الهياكل، بالرغم من املجهودات التي ذكرتها، اأنها تو�صعت 
نوعا ما، هناك اأ�صغال ترميم، لكن رغم هذا تبقى غري كافية 
وحتت الن�صبة املرجوة، وملاذا؟ لأن يف الآونة الأخرية برنامج 
وحدات  لإن�صاء  ال�صباب  �صجع  اجلمهورية،  رئي�س  فخامة 

ل�صيد ال�صمك.
اأن تر�صو  هذه الوحدات، القوارب ال�صغرية ل ت�صتطيع 
يف هذه امل�صاحات املخ�ص�صة، نظر لعدد ال�صباب امل�صتفيدين 

يف اإطار التدابري التي و�صعتها الدولة حيز التنفيذ.
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لل�صباب  م�صاحات  وتخ�صي�س  التفكري  يجب  اإذن، 
وخلق م�صاحات اأخرى لل�صفن الكبرية، اأو لأعايل البحار، 

.)La haute mer( اأو مبا ي�صمى
فيما يخ�س امل�صتخدمني ل ال�صيد الوزير ل لبد من اإجراء 
حتقيقات، هذه موجودة لكنها ل نقولها ل حتقيقات �صطحية، 
بينما يجب فتح حتقيق ل�صالح م�صتخدمي املالحة ول�صالح 
الق�صائية،  ال�صبطية  ب�صلطة  وتزويدهم  املراقبة؛  م�صتخدمي 
لراأي  خا�صعة  حما�صرهم  تبقى  ولكن  موجودة  اأنها  رغم 
ل؟  ومل  اأولية،  حتقيقات  فتح  يجب  اإذن  امل�صالح،  بع�س 
لأننا نالحظ ل �صيدي الرئي�س ل يف املدة الأخرية وقبل املدة 
الأخرية، اأن البحر الأبي�س املتو�صط و�صواطئنا تلفظ اأطنانا 
ب�صّباح،  يتعلق  ل  الأمر  املخدرات،  من  الأطنان  مئات  اأو 
العملية  هذه  املخدرات،  من  بقنطار  �صياأتي  من  هو  فلي�س 
تتم عرب ال�صفن وهي �صفن �صيد، وهكذا لن ت�صبح مهمة 
وزارتكم �صهلة بال وزارة الدفاع، وهنا نحن على علم وعندنا 
اإذن  باملتاجرة،  يقومون  ال�صيادين  اأن  تفيد  املعلومات  بع�س 
اأمر  وهذا  املالحة،  مل�صتخدمي  اأولية  حتقيقات  فتح  يجب 

�صهل.
اأ�صكركم  الرئي�س،  �صيدي  اأقوله،  اأن  اأود  كنت  ما  هذا 

على �صعة �صدركم وبارك اهلل فيكم.

وبه  قا�صي؛  القادر  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
نكون قد ا�صتنفدنا قائمة امل�صجلني واأ�صاأل ال�صيد الوزير هل 

لديه اجلاهزية للرد الآن اأم مننحه بع�س الوقت..  الآن؟
اإذن الكلمة لكم ال�صيد الوزير.

�صكرا  ال�سيدية:  واملوارد  البحري  ال�سيد  وزير  ال�سيد 
لل�صيد الرئي�س؛ �صكرا لكل املتدخلني على اأ�صئلتهم وعلى 
كل  على  الوقت  نف�س  ويف  للقطاع  يولونها  التي  العناية 
القرتاحات التي تف�صلوا بها، �صواء اأكانت متعلقة مبا�صرة 
متعلقة  كانت  اأو  عليه  طراأت  التي  والتعديالت  بالقانون 

ب�صيا�صة القطاع ب�صفة عامة.
اإ�صمحوا يل ل ال�صيد الرئي�س ل اأن اأكون يف ردي تلقائيا 
بع�س الأحيان، لأن الرد كتبته مبا�صرة وبطريقة غري منتظمة 

م�صبقا، للرد على كل الأ�صئلة والقرتاحات.
لل�صيدات  التدخالت  بع�س  على  عامة  ب�صفة  �صاأرد 
وال�صادة الأع�صاء ويف نف�س الوقت ي�صتفيد اجلميع ل رمبا ل 

من الأمور التي نعرفها ب�صفة اأدق يف القطاع، وهذا طبيعي، 
24 �صاعة  24 �صاعة على  لأن ال�صخ�س الذي ميار�س مهنة 
يف قطاع ما، رمبا عنده معلومات اأكرث من املراقبني اأو الذين 

يتابعون القطاع ب�صفة غري مبا�صرة.
اأريد اأن اأرجع لبع�س امل�صائل التي اأظنها هامة، يف الأول 
منذ  العمل  من  لل  رمبا  لل  النابع  ال�صخ�صي،  تقييمي   لدي 
اأكرث من �صنتني ون�صف يف هذا القطاع، وا�صتماعي للكثري 
من مهنيي القطاع وحتى يف اخلرجات امليدانية واخلرجات 
اأكانوا يف  �صواء  بالكثري من اخلرباء،  والتقائي  الر�صمية  غري 

اجلامعات اأو خرباء يعملون يف خمتلف علوم البحار.
اأول، اأنا على يقني - والأمر هام - واأردت اأن تكونوا على 
ر�صمية  ب�صفة  واإن�صاء  برنامج  هناك  يكن  لو مل  بذلك  علم 
لزالت هذه   ،2000 �صنة  املجال يف  وزارة يف هذا  ومبا�صرة 

املهن اليوم وذلك لعدة اأ�صباب:
زوال هذه املهن، كان رمبا �صيحدث لو مل يكن فيه هذا 
الدفع �صمن برنامج رئي�س اجلمهورية، لأن هذه املهن �صعبة 
بالن�صبة  جذابة  غري  مهن  هي  الوقت  نف�س  ويف  املمار�صة 
يقطنون  الذين  منهم،  البع�س  اإل  اجلزائريني  من  للكثري 
الذي  التحقيق  يف  راأيتم  الأحيان  من  كثري  ويف  ال�صاحل، 
قمنا به وهو اأول حتقيق اأعد منذ ال�صتقالل حول هذه املهنة، 
الكثري منهم لي�صوا خريجي اجلامعات، الطالب املتخرج من 
اجلامعة حلمه لي�س اأن يكون بحارا يف »تن�س« بل هو كما هو 
قطاعات  اإىل  يذهبوا  اأن  هو  ال�صبان، طموحهم  حال جميع 
لبد  اأنه  اأظن  لهذا  اأخرى،  واأعمال  اخلدمات  اإىل  اأخرى، 
والقانون   ،2001 يف  ا�صتحدث  القانون  لأن  نقيم...  حني 
ال�صيا�صي  الطموح  ونف�س  اجلهد  بنف�س  جاء  قد  كان  هذا 
الذي كان يف ذلك الوقت، لكن القانون يف 2001 مل يكن 
�صتتطور  وكيف  القطاع  �صي�صيد  كيف  يت�صور  اأن  ي�صتطيع 

املوؤ�صرات يف امليدان.
نقيم،  اأي�صا لكي  فر�صة  فهو  التعديل،  بهذا  اأتينا  عندما 
هل هذا الطموح �صيا�صي اأو هذا الدافع �صيا�صي؟ ويف نف�س 
الوقت كل الأ�صياء التي اأتى بها القانون جاءت باأثر اإيجابي 
ن�صاط  موجودا،   كان  اقت�صادي  ن�صاط  على  اأو  قطاع  على 
ال�صيد كان موجودا منذ قرون يف الكثري من ربوع الوطن، 

ثم نختار الزاوية، كما اختار البع�س منكم زاويته.
اأحتدث عن الأ�صعار، عندنا موؤ�صر واحد هو الذي يقيم كل 
الأعمال وكل ما نقوم به يف القطاع؛ واملهند�صون يعلمون اأن 
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هناك جينات مدمرة اأو ما ي�صمى )Terminateur( وال�صيد 
بركات يعرفه، معناه املوؤ�صر القاتل، ل ندخل يف التفا�صيل 
ول ندخل يف الطموح ول نتدخل يف هوؤلء،  ول نريد معرفة 

من هم؟ وما هي �صعوباتهم؟ ومن اأين اأتوا؟
يذهب  حني  الأخ  ال�صعر،  هو  املطاف  اآخر  يف  يهمنا  ما 
ماذا  دج،   300 بل  ي�صرتيه  ال�صباح،  يف  ال�صردين  لي�صرتي 
جرى من قبل؟ ل اأحد يهتم باجلانب الب�صري ول بجانب 
تطوير وتنمية هذه املناطق ول باجلانب البيئي كيف اأن هذه 
الرثوة املتجددة ا�صتطعنا اأن جنددها واملخزون املوجود على 
طاقة  لأنها  موجودا؟  لزال  هل  اجلزائري  ال�صاحل  طول 
ب�صفة  ا�صتغلت  واإذا  ن�صتغلها  املتجددة  الوطن  طاقات  من 
طن   130000 ن�صتخرج  اأن  ن�صتطيع  عام  كل  عقالنية، 
وهي  موجودة  اأخرى  طبيعية  موارد  ن�صتعمل  اأن  ون�صتطيع 
املياه العذبة واملاحلة منها اأو املياه غري امل�صتعملة اأو املياه التي 

ت�صتعمل اأي�صا يف الفالحة.
اأن  اأظن  لأنني  القاتل،  املوؤ�صر  اأو�صع من  ل  رمبا  ل  منطقنا 
القطاع اليوم عنده اآثاره الجتماعية وعنده اآثار اأخرى يجب 
اأن ناأخذها يف احل�صبان، لأننا اإذا اأتينا اإل من زاوية فاأظن اأن 
بع�س  بعد يف  فيما  و�صاأدخل  البداية،  الأمور حم�صومة من 
التفا�صيل، لكن اأردت اأن اأذكر باأن تقييمي كوزير م�صرف 
على القطاع، قناعتي اليوم اأنه لو مل يكن فيه هذه القرارات 
التي اتخذناها واأنتم اأي�صا �صادقتم عليها يف خمتلف قوانني 
بّحار ول قبطان، لأن هذه  اليوم ل  املالية، لن يكون عندنا 
املهن �صعبة وغري جذابة، ما الذي حول 25000 اأو 20000 
45000 مهني؟  �صنة  مهني قبل �صنة 2000 ي�صبح بعد 15 

يعني العدد ت�صاعف.
ما الذي جعل الأغلبية ال�صاحقة لل 20000 مهني قبل 
 45000 60 �صنة واليوم  اأو   50 2000 معدل عمرهم  �صنة 
يخيط،  الذي  عن  اأتكلم  ل  ال�صيد،  ميار�صون  ممن  مهني 
والذي ي�صوق، لأن الت�صويق فيه نف�س املعايري، قلت معدل 
العمر هو 40 �صنة، يعني جددنا هذه املهن، ويف نف�س الوقت 
�صببنا هذه املهن، واأنا اأعرف قطاعات اأخرى رمبا هو العك�س، 
لديها  اليوم  ت�صبيب مهنييها، لأنها  تعرف �صعوبة يف  اليوم 
اأن نحافظ  ال�صباب، لهذا فمنطقيا يجب  �صعوبة يف جذب 
على هذه املكا�صب، حتى لو هي يف الأخري مل تر�س عن 
ملنظومة  و�صاآتي  ال�صعر،  القاتل،  املوؤ�صر  اأو  النهائي  املوؤ�صر 
فهمته،  ما  لأعطيكم  فر�صة  اأنها  اأظن  اليوم  لأن  الأ�صعار، 

م�صبق،  راأي  اأي  عندي  يكن  مل  القطاع  اإىل  اأتيت  فحني 
ا�صتمعت ملا يجري يف امليدان وحاولت اأن اأفرز، لأن الكثري 
من املتدخلني، البع�س منهم يعرفون القطاع والبع�س منهم 
بنوا منطقهم حول قال يل، قال عن، عن، عن، حتى »عن« 
التي  الأفكار  من  الكثري  هناك  اأتت؟ !  اأين  من  نعرفها  ل 
تتداول، مثال، اجلزائر عندها اأطول �صاحل يف البحر املتو�صط، 
اأنا اأي�صا كنت اأظنها كذلك ولكن يف يوم ما قلت �صاأذهب 
هو  كم  الأرقام وجدت  على  اطلعت  الأرقام، وحني  لأرى 
انده�صت !  بدوري  اأنا  وتون�س؟  واإيطاليا  ليبيا  �صاحل  طول 
الأبي�س  البحر  م�صتوى  على  �صاحل  اأطول  لمنلك  اإننا 
املتو�صط، ولكن كل املراقبني والكثري من النا�س يف املجتمع 

مثلي يظنون اأننا منلك اأكرب �صاحل.
البداية  القطاع يف  اإىل  اأتيت  ثم كانت لدى فكرة حني 
مع  تكلمت  حني  الطول،  يف  تكمن  امل�صكلة  اأن  ظننت 
اجلماعة املخت�صة وح�صبت اأنه كلما كانت امل�صافة اأطول كلما 
كانت جيدة، هذا هو املنطق، ثم فهمت من هوؤلء اأ�صحاب 
علوم البحار والعلماء املتخ�ص�صني يف هذا املجال اأن الق�صية 
لي�صت يف طول الأ�صياء واإمنا هي اأمور اأخرى معقدة مرتبطة 
مرتبطة  بخ�صو�صياته،  مرتبطة  املتو�صط،  الأبي�س  بالبحر 
املجالت،  من  بالكثري  ومرتبطة  الطبيعية  الظواهر  ببع�س 
الذي  اخلطاأ  ورمبا  ومعروفة  مدرو�صة  الأ�صياء  هذه  واليوم 
يقع فيه العلميون اأنهم ل ي�صهرون كل الأ�صياء التي نعرفها 
اليوم يف هذه املجالت وبالتايل تبقى بع�س الأفكار اخلا�صة 

تتداول عند النا�س.
بتعديالت  قمنا  عندما  الأهداف:  يخ�س  فيما 
كل   ،2012 منذ  جاهزة  كانت  احلقيقة  يف  القانون  حول 
التعديالت كانت قد اأعدت، ولكن اخرتنا املنطق واأنا من 
�صنة  مدة  انتظرمت  ملاذا  �صاألني  النا�س  من  فالبع�س  اخرتته، 
تاأتوا  لكي  املدة  هذه  كل  بقيتم  كيف  بتعديالت؟  لتاأتوا 
اإل  تعديال  اأجري  فال  املنهج،  هذا  اخرتت  اأنا  بتعديالت؟ 
اإذا اقتنعت يف ذات الوقت اأن هذا التعديل اجلديد �صياأتي 

بجديد يف امليدان.
اأعدمت  لو  ل  الآن  وحتى  القانون يف حد ذاته يف 2001 
وله  الالزم  بال�صت�صراف  يتميز  لزال  ل  مواده  كل  قراءة 
الإن�صان  يكون  اأن  يجب  ن�صو�صه،  ح�صب  ع�صري،  بعد 
القانونية  للمقارنة  بالن�صبة  �صبقوه، وحتى  الذين  من�صفا مع 
املوجودة يف البحر الأبي�س املتو�صط، لأن هناك درا�صة تقوم 
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بها املنظمات اجلهوية، تذكر اأن القانون اجلزائري فيما يخ�س 
اإذا  الالزم  بامل�صتوى  ميتاز  املائيات،  وتربية  البحري  ال�صيد 
ما قورن بالقوانني الأخرى، ماذا كان ينق�صنا؟ كان ينق�صنا 
امليدان،  يف  تنفيذية  لآليات  املرجعيات  الآليات،  بع�س 
فيجب  كافية،  لي�صت  وقال هي  املوانئ  نق�س  ذكر  اأحدكم 
مراجع  من  لنا  لبد  ولكن  "الر�صو"،  مواقع  اإن�صاء  علينا 

قانونية وباملرجع القانوين تكون عندنا اآلية تنفيذية.
كذلك فيما يخ�س تربية املائيات، يجب اأن نهيئ مناطق 
كي ي�صتطيع امل�صتثمرون العمل باطمئنان يف هذه املناطق، 
الآليات  هذه  كل  لذلك،  مرجعية  اآلية  من  لنا  لبد  اإذن 
ميدانية،  منذ عامني، كتجربة  امليدان  و�صعناها يف  اجلديدة 
افرتا�صية،  ب�صفة  بها  ناأتي  ل  القانون  يف  بها  ناأتي  حني 
مرجعية،  عندنا  تكون  اأن  نحاول  افرتا�صيا،  اإطارا  لنخلق 
غدا يف الربنامج اخلما�صي كل هذه الأعمال التي نقوم بها 
�صتتحقق، تكلمنا عن تهيئة امل�صايد، الدرا�صة انطلقت منذ 
عام ون�صف وهي يف امليدان، عندما تنتهي الدرا�صة، ي�صبح 
بعني  اآخذها  اأن  اأ�صتطيع  الدرا�صة  وبنهاية  املرجع،  عندي 
اأريد  لهذا كنت  امليدان،  وتفر�س يف  قانونية  كاآلية  العتبار 

اأن اأنوه بهذا اجلانب.
فيما يخ�س املقارنة، رمبا البع�س قال اإن الأهداف ناق�صة 

وعندنا قدرات اأح�صن، فلماذا ذهبتم اإىل هذه الأهداف؟
رئي�س  ال�صيد  برنامج  وهو  اأ�صا�صي  مرجع  عندي  اأنا 
اجلمهورية، من هذا اجلانب هو مرجع اأ�صا�صي، ثم اأرى ماهي 
جهة،  من  املهنيني  املتدخلني:  خمتلف  قدرات  الواقع  يف 
الهيئات التي ت�صرف على ت�صيري املوانئ اأو املواقع الأخرى، 
اخلربة التي منلكها، املنظومة التكوينية وقد حاولنا اأن تكون 
عندنا روؤية واأ�صبحت الروؤية موجودة، قمنا باإعداد عمل على 
مدى 2030، وهناك برنامج خما�صي حمدد بكل تفا�صيله، 
املحلي  امل�صتوى  على  واأي�صا  جهوية  ندوات  يف  وناق�صناه 
باحثني  اأكانوا  �صواء  املتدخلني،  كل  مع  اأ�صهر   8 فرتة  يف 
الكل  الواقع،  من  قريبا  �صيئا  نبني  اأن  وحاولنا  مهنيني،  اأو 
عنده اأحالم، كل واحد لديه طموح، كل واحد لديه روؤية 
ثم  الأهداف،   خمتلف  اأو  املوا�صيع  خمتلف  حول  خا�صة 
هناك واقعنا،  الواقع موجود، م�صتوانا وم�صتوى تنظيم هذه 
املهن، م�صتوى املرافق،  م�صتوى تنظيم �صبكة الت�صويق، هذا 
�صيا�صة  نبني  معه، وحني  يتما�صى  األ  ميكنه  اأحد  ول  واقع 
هذا  وفق  مبنية  تكون  اأن  نحاول  فاإننا  اأهدافا  اأو  برناجما  اأو 

اآخر وميكن  اآخر ويقول لكم قول  ياأتي �صخ�س  رمبا  الواقع، 
اأن تكون له اأهداف اأخرى وطموحات اأخرى، لكل �صخ�س 
املهنيني  مع  به  قمت  الذي  الربنامج  هو  ومرجعي  مراجعه، 
امل�صاريع  التي خ�صناها يف  التجربة  املتعاملني وح�صب  ومع 
ال�صابقة وحتى يف تربية املائيات ل كما ذكر مت ل والبع�س مل 
ينجح، ملاذا مل ينجحوا؟ ما هي الأخطاء التي ارتكبناها؟ ما 
هي رمبا الأ�صياء التي تنق�صنا؟ ما هي الأ�صياء التي ليتقبلها 
اليوم ل امل�صتهلك ول نظام الت�صويق؟ ونبني اأ�صياء ت�صاير 
الواقع الذي  نعي�صه وتدريجيا نواكب هذا الواقع ونحاول اأننا 

نغري ونح�صن الأمور ب�صفة م�صتمرة.
عندما ناأخذ الأرقام، يف بع�س الأحيان جند �صعوبة كبرية 
اأخرى،  يف بع�س الأحيان  بلدان  النا�س مع  يقارن  عندما 
ل تقارن اإل رقما واحدا ول ترى الأرقام الأخرى ول تنظر 
اإىل املعطيات الأخرى، مبعنى، حني تبحث فاإنك ل ترى اإل 
الرقم الذي هو �صند للفكرة اأو �صند للتقييم امل�صبق اأو �صند 
للتقييم الذي تقوم به، وبالتايل فاإذا اأردنا اأن نقارن لبد اأن 
نقارن البلدان التي لها نف�س القدرات وهي موجودة يف نف�س 

الرقعة اجلغرافية.
اأنه يطل  نن�صى  لنا، لكن  بلد جار  نقارن مع  عادة، نحن 
على املحيط الأطلنطي وحينما ترى الأرقام جتد اأن 90 ٪ من 
هذا الإنتاج يف املحيط الأطلنطي ولي�س يف البحر الأبي�س 
اأن  جتد  ال�صغل،  يخ�س  فيما  الأرقام  ترى  وملا  املتو�صط، 
فعندما  ولهذا  الأخرى،  اجلهة  يف  موجودون  منهم  الكثري 
الأخرى،مثال  املعطيات  مع  يقارن  اأن  الإن�صان يجب  يقارن 
اإ�صبانيا ي�صتهلك الفرد الواحد 32 كليو غرام من ال�صمك 
كيف؟ هم 32 كيلو غرام ونحن 1 كيلو غرام ل لي�س هذا! 
اإرفع الرقم قليال، �صحيح نحن يف الأ�صفل ولكننا ل�صنا يف 
لل ويف بع�س الأحيان  اأحدكم  لل على حد قول  احل�صي�س 
يجب اأن نقارن ما بني �صكان ال�صاحل، وعندنا حتقيق حول 
هذا، ف�صكان ال�صواحل  قيمة ال�صتهالك للفرد الواحد هي 
يف حدود 10 كيلو غرام، اأما �صكان اجلهة الداخلية فهي اأقل 
هذا  اأخذنا  و  رجعنا  اإذا  ولكن  اأ�صباب،  لعدة  راجع  وذلك 
املثال؛ نبحث من اأين جاءت 32 كيلو غرام؟ جتد ثلثني من 

ال�صترياد وثلثا من اإنتاج ال�صاحل.
خمتلف  م�صتوى  على  للكل  يطرح  الذي  ال�صوؤال 
املتدخلني، ما هو النمط الدائم اليوم والذي ميكننا كحكومة 
من جهة، وكاأع�صاء من جهة اأخرى وكجانب �صيا�صي وكل 
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عندنا  متويله؟  وميكن  دميومة  له  وتكون  نتبعه  اأن  اجلوانب 
اختياران اليوم ولهذا فهدف الإنتاج هام.

لدينا  رمبا  بال�صعر،  مرتبطة  الأ�صياء  كل  اأن  نعلم  نحن 
اأكرث  واآخر  اأ�صا�صي  عامل  اأ�صا�صيان:  عامالن  اأو  موؤ�صران 

�صبابية.
مرتبطا  ويبقى  مرتبط  اليوم  لالأ�صعار  الأ�صا�صي  العامل 
بالتوازن بني العر�س والطلب، �صواء ب�صفة �صاملة اأو ح�صب 

خمتلف الظروف يف العام، هذا من جهة.
يبقى املرجع الذي نتخذه وهو مرجع اأ�صا�صي، اأتتخذه يف 
�صهر جانفي اأو �صهر فيفري، اأو �صهر مار�س اأو �صهر جويلية؟ 
نعتمده  الذي  ال�صيد  ومنط  ال�صردين  اإنتاج  اأن  نعلم  نحن 
وطبقا للتنظيم فاإنه يبداأ من �صهر جوان حتى �صهر اأكتوبر، 
هذه هي الفرتة، حتى بيولوجيا ل جتده يف �صهر مار�س ول 
جتده يف �صهر فيفري، كيف ميكن اأن يكون ال�صعر متنا�صبا 

اليوم مع القدرة ال�صرائية؟
ولكن النمط ال�صتهالكي ل يتوقف، اأنتم حني تذهبون 
للمطعم وكل هوؤلء النا�س الذين عندهم رمبا قدرة �صرائية 
ل يتوقفون عن ال�صراء ول يعلمون �صيئا عن هذه الفرتات، 
�صواء اأكان متوفرا اأو غري متوفر، حني تتكلم مع الأ�صخا�س 
ن�صتهلك  كنا  اأننا  تف�صريين:  جند  معرفتنا  وح�صب  الكبار 
ال�صردين طوال ال�صنة ولكن عندما تدقق مع النا�س الكبار، 

جتد اأننا مل نكن ن�صتهلك ال�صردين طيلة ال�صنة.
كنا ن�صتهلكه يف فرتاته، ولكن اليوم  النمط ال�صتهالكي 

تغري، اأ�صبحنا ن�صتهلك منتوجات خارجة عن الف�صل.
يف املا�صي يقول لك بعد الفول، اجللبانة، ولكن النمط 
ال�صتهالكي تغري، الفرق يف ال�صيد وهذا ما اأردت اأن اأفهمه 

لكم هو اأننا ل ننتج بل ن�صطاد.
هناك فرق كبري بني الفالحة اأو الزراعة وال�صيد، الأوىل 
)ال�صيد(  احلالة  هذه  ويف  الزرع،  يف  اأنت  وتتحكم  تنتج 
لزراعة ول �صيء اآخر، بل تذهب لت�صطاد،  فاإذا كان هناك 

تاأخذ واإذا مل يكن ل تاأخذ.
اأو عدمها وهي مرتبطة  الوفرة  ت�صاهم يف  وهناك عوامل 
مبمار�صة ال�صيد، وحاولنا اأن نقل�س من املمار�صات امل�صيئة، 
ولكن هناك اأي�صا الظروف الطبيعية التي جتعل - يف بع�س 

الأحيان - املنتوج غري موجود.
البلدان  تعمل  كيف  يل  تقولوا  اأن  ت�صتطيعون  هل 
الأخرى؟ هل هذه الندرة مرتبطة بنا فقط، هل دعا �صخ�س 

ما علينا؟ ! ماذا تفعل البلدان الأخرى؟
الطازج متوفرا،  املنتوج  فيها  التي ل يكون  الفرتات  يف 
ياأتون به من قارات لها هذا املنتوج، ويف الكثري من الأحيان 
لديها   كمثال  اأوروبا  اليوم  كالتايل:  ال�صتهالكي  منطهم 
60 ٪ من ا�صتهالك ال�صمك  املحول، اأما ال�صمك الطازج 

فيمثل 10 ٪ من املنظومة العامة ل�صتهالك ال�صمك.
اجلاهزة  القطع  وت�صتهلك   )Fundus( ت�صتهلك  النا�س 
النا�س  هوؤلء  من  والكثري  حمولة،  منتوجات  وت�صتهلك 
ال�صمك  با�صتهالك  لهم  ي�صمح  ل  املعي�صي  م�صتواهم 

الطازج.
هذه وقائع، نتقبلها اأول نتقبلها، فكل �صخ�س هو حر يف 
اأردت احلفاظ  الذي  ال�صيء  الوقائع،  اإىل هذه  النظر  كيفية 
عليه هو اأن اأحافظ على العباد واأحافظ على الرثوة املتجددة 
اأما  املوجودة  الإيجابية  والبيئية  الجتماعية  الآثار  وعلى 
الباقي فحدث ول حرج، واإذا مل نحافظ على هذا النمط 
ل  رمبا  ل  اأننا  اأظن  املتجددة،  الطاقة  هذه  ل�صتغالل  اليوم 

نقل�س من الأ�صياء التي كانت يف ال�صنوات املا�صية.
قمنا  ملاذا  الثاين،  العامل  اأو  الت�صويق  نظام  فيما يخ�س 
بتحقيق؟ هناك مقولة م�صهورة "زاد الطني بلة "وهذا مازاد 
الطني بلة، عندما يكون عندك نظام ت�صويق وهو بدوره غري 
منظم يف خمتلف مراحله، �صواء اأكانت مرحلة الإنزال 
اأو الت�صويق بالتجزئة، كل هذا النظام  اأو الت�صويق باجلملة 
مر اليوم يف التحقيق، اأتريد النتيجة الأخرية حتى ل ندخل 
مع  التقينا  والبارحة  اأ�صياء  ثالثة  هناك  التفا�صيل؟  يف كل 
تنفيذ  مرحلة  يف  نبداأ  لكي  الوزارة  م�صتوى  على  الوكالء 
الربنامج العملي يف امليدان، بعد الدرا�صة التي قمنا بها يف 
وهي اأن ال�صمك الذي  جديدة  اأ�صياء  هناك  اأول   ،2013
يقطع  اليوم  اأ�صبح  معينة،  مناطق  اإل يف  ي�صتهلك  ل  كان 
م�صافة 300، 400، 500كلم لأن هناك تربيدا، ن�صاطا يجعل 
املناطق  من  كثري  واإىل  وب�صار  تندوف  اإىل  ي�صل  ال�صمك 
العميقة، ولكنه لي�س ب�صفة منتظمة على مدار ال�صنة، واملهم 
اأن فيه هذا الن�صاط اجلديد، وهذا ما يجعل ال�صعر املرجعي 
كل  الوقت  نف�س  ويف  باملواقع  مرهونا  ولي�س  انخفا�س،  يف 
زموري  يف  ينزل  والذي  نقال  هاتفا  ميلكون  التجار  هوؤلء 
ويف  الآخرون،  اأنزل  ما  يعلم  اآخر  موقع  اأي  اأو  تن�س  يف  اأو 
فالباخرة  الباخرة،  رجوع  وقت  حتى  يعلم  الأحيان  بع�س 
بع�س  يف  ل  الإنزال  حتى  ال�صيد  منطقة  من  ترجع  حني 
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الأحيان ل ت�صتغرق �صاعتني اأو ثالث �صاعات من املالحة، 
خالل هذه الفرتة يعلم عدد ال�صناديق الآتية،  وكم اأدخل 
تناق�صا يف نف�س الوقت، فمن جهة  هذا وذاك، يعني هناك 
اأخرى ل  ومن جهة  املتدخلني،  ملختلف  قوي  تنظيم  هناك 
توجد �صفافية ومناف�صة ويف املوؤ�صرات القاعدية حتى يكون 
اأتكلم  ل  القت�صادية،  املوؤ�صرات  مع  تتجاوب  اأ�صعار  فيه 
عن م�صتواهم، �صواء اأكانوا يف متناول امل�صتهلك اأو يف غري 

متناول امل�صتهلك.
يقام  ال�صتثمار  قطاع  اأن  اأردنا  فلو  هامة،  الق�صية  هذه 
ال�صلة  فاإن  ال�صعبة  يف  تبتعد  فعندما  املنتجني،  طرف  من 
ما بني املتعامل والقطاع تندثر اأو القيمة يف حتديد الأ�صعار 
تذهب لآخر تاجر جتزئة يف 50 ٪ اأو 60 ٪ وبالتايل ل ي�صبح 
ا�صتثمارا يف القطاع، وتذهب ل رمبا ل اإىل اأ�صياء اأخرى وهذا 
تتكلم  "ال�صردينة"  لك:  يقول  بالعامية  عاما  موؤ�صرا  اأظنه 
وتقلول:  لي�صرتيها  جاء  من  مع  ال�صوق  اإىل  ت�صل  حني 
الذي  اأن  معناه  نك�صيه"  �صرتين  ويل  نعريه  عراين  "يل 
�صرتين  الذي  لكن  معي،  يربح  ل  البحر  من  اأخرجني 
وو�صع اجلليد علي اأك�صوه، اأو "مانهدر�س على من �صواين" 
لهذا قدمنا يف الربنامج اخلما�صي القادم... لكن فيه منطق 
اأردت الرتكيز عليه، وهو اأننا ل نت�صارع مع املتدخلني، لأن 
الكثري منهم يريد اأن يعمل يف ال�صفافية، يريد تنظيم الإنزال 
ويف نف�س الوقت يقوم بالت�صويق مبعايري، لكن مل يجدوا 
ل رمبا ل الإطار املنا�صب الذي يتما�صى معهم، لهذا انطلقنا 
يف العمل معهم، البع�س منهم، يعانون ثقل ال�صوق فنحاول 
بالردع  ناأتي  اأن  الت�صويق، ل يجب  تنظيم هذا  دجمهم يف 
فقط، لهذا يف الكثري من الأحيان ل اأريد الأحكام امل�صبقة 
والتي تاأتي من منطلق اأن الذي ل اأعرفه ول اأفهمه اأعطي 
اأجتنب  الأحيان  من  الكثري  مافيا" اأنا يف  "بارون،  �صفة  له 
هاته الكلمات، لأنني اأنطلق من منطلق اقت�صادي، ال�صيء 
الذي ل اأفهمه اأحاول فهمه، ال�صخ�س الذي لي�س يل �صلة 
ال�صفة  اأ�صع  ثم  اأفهم  اأن  يجب  معه،  واأتكلم  اأذهب  معه 
املنا�صبة، ل اأ�صعها يف البداية، لو نرى من ناحية املمار�صات 
امليدانية، فاإن الت�صويق عنده اأي�صا ممار�صاته وهي موجودة؛ 
والوكالء يف الكثري من الأحيان عندهم �صلة عائلية مع ربان 
ال�صفن ويقومون اأي�صا باأعمال مرتبطة باحلماية الجتماعية، 
بّحار  ثمنها،  يدفع  الذي  فهو  �صبكة  �صيع  �صخ�س  مثال 
ميدانية  اأ�صياء   هناك  ماليا،  مبلغا  له  يعطي  الزواج  ب�صدد 

اإيجابية لي�س فقط ال�صلبية !
م�صالح  هناك  لأن  تتكلم،  النا�س  اأن  الطبيعي  من 
التي  امل�صافة  القيمة  اأن  يعلم  �صخ�س  كل  لأن  اقت�صادية، 
ولكن  بعده،  اأو  قبله  هو  من  ح�صاب  على  تكون  ياأخذها 
ونحاول  الكل  اإىل  ن�صتمع  اأن  يجب  قطاع  اأو  كوزارة  نحن 
اأن نبني واقعا مو�صوعيا وذلك لي�س بالأمر ال�صهل، ل�صت 
اأدري اإن كان البع�س منكم يح�صر اللقاءات التي ننظمها، 
الطبيعي  من  وهذا  ذاك،  يتهم  وهذا  ذاك  عن  يتكلم  هذا 
لأنه يعلم اأن القيمة التي ياأخذها هي تلك التي اأخذها من 
الواقع  اأن  واأظن  املختلفة  املهن  زميله، هذه هي طبيعة هاته 
وما ن�صبو لتحقيقه، هو اأننا نحني اأ�صياء مو�صوعية وجن�صدها 

مع الآخرين.
فيما يخ�س حماية البيئة، اأظن اأنه جانب هام، ي�صتدعي 
واملوارد  البحري  ال�صيد  وزارة  الآليات،  الكثريمن  اليوم 
مهام  ومن  القانون،  عليه  ن�س  كما  مهام  لديها  ال�صيدية، 
يوليها  اأن  يجب  التي  والعناية  املوارد  هذه  حماية  القطاع 
يجب  اآليات  بوا�صطة  الطبيعية  املوارد  هذه  لتكاثر  القطاع 
هذه  م�صتعملي  مع  ال�صلة  تربط  واآليات  تطبيقية  تكون  اأن 
القانون  يف  اأن  اأظن  لهذا  اأي�صا،  مو�صوعية  واآليات  املناطق 
مرجعيات خا�صة وحتى فيما يخ�س املفاهيم اإذ نتحدث عن 
ال�صيد امل�صوؤول اأو الأ�صياء التي تاأتي يف هذا املنظور، وكذا 
الكثري  لأن  املهنيني،  عاتق  على  تقع  التي  امل�صوؤولية  عن 

منكم طرح اإ�صكالية الرقابة.
الرقابة اليوم تتطلب تكلفة، واأنتم تعلمون اأن املوارد التي 
اأن  الأحيان  من  الكثري  يف  ميكنها  ل  منها  واملالية  بحوزتنا 
تغطي كل تكلفة الرقابة ومبختلف اأنواعها، لأنه عندما يكون 
عندك 9 ماليني هكتار من البحار، هذه هي منطقة ال�صيد 
 32 املخ�ص�صة وهي موجودة يف بع�س الأحيان على عمق 
ال�صرقية  املناطق  يف  مرتا  كيلو   50 حوايل  يعني  ميال، 
يدخل  هذا  تراقب؟ !  اأن  ميكن  كيف  وبالتايل  الغربية،  اأو 
من هنا وذاك يخرج من هناك ! ولكي تراقب لبد اأول من 
اأن ت�صتعمل التقنيات املبا�صرة  تقنيات حديثة، ل ت�صتطيع 
فقط، فهذه بحد ذاتها موجودة يف املوانئ، حني تخرج يقال 
لك تعال هنا! اأين تذهب؟ من اأين اأتيت؟ عندك الآليات 
من  رقابة  هناك  تدخل  وحني  املطلوبة،  الوثائق  اأو  املطلوبة 
بها  يقوم  كثرية  اأعمال  اأن  علما  ال�صواحل،  حرا�س  طرف 
اليوم حرا�س ال�صواحل ل نتكلم عنها لأنها تدخل يف اإطار 
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عملهم حلماية الرتاب الوطني وحماية احلدود البحرية اأي�صا، 
واأظن اأن كل عملية يقومون بها ل يفرقون خاللها بني �صفينة 
كبرية اأو �صغرية، املهم اأن يعرفوا ملاذا هي موجودة يف ذلك 
ا�صتخدمت؟ من  وفيم  املوقع  تاأخرت يف ذلك  وملاذا  املوقع 
ميلكونها  التي  املتطورة  بالإمكانيات  اأدرى  اجلانب، هم  هذا 

لتطوير هذه الرقابة.
وهي  للتموقع  اجلغرافية  الرقابة  هناك  اأخرى،  جهة  من 
تعزز،  هذه  مرجعا،  لها  و�صعنا  والتي  القانون  يف  مذكورة 
لأننا ملا نحاول اأن يكون عندنا منط عقالين للمحافظة على 
العقوبات فقط،  يتاأتى ذلك عن طريق  ال�صمكية ل  الرثوة 
بل عن طريق التنظيم، والآليات املختلفة واأي�صا عن طريق 
اأول  هو  املهني  لأن  وحتفيزهم،  وتكوينهم  املهنيني  حت�صي�س 
القدرات  كل  فلديه  املنطق،  بهذا  يكن  مل  واإذا  مراقب، 
لكي يخفي الكثري من املمار�صات، ملاذا تكلمنا عن ال�صيد 
امل�صوؤول وتنظيم املهنة وت�صجيع اجلمعيات من هذا اجلانب، 
فاملجتمع املدين يلعب دورا يف الرقابة الوقائية؛ اإذ اإن النا�س 
ل ميجدون املهنيني الذين ي�صتعملون طرقا غري �صرعية، فجاء 
القانون كاحتياط ويف نف�س الوقت كو�صيلة وقائية للتحذير، 
فحني ترتكب هذه املخالفة اأو اجلنحة فاإن الق�صاء �صيحكم 
عليك؛ وبالتايل �صيخاف الكثري من النا�س الذين يرغبون 
امل�صكل  يحل  اأن  ميكن  ل  هذا  لكن  املمار�صات،  هذه  يف 
ب�صفة نهائية، لهذا اأظن اأن هذه املفاهيم اجلديدة يجب اأن 

تكر�س يف امليدان.
فيما يخ�س )ANSEJ( و)CNAC( اأود يف هذا ال�صدد اأن 

اأعطي بع�س الأرقام.
يف امل�صاريع ال�صابقة ويف الأعوام املا�صية كان فيه اأكرث من 
1700 م�صروع نفذت يف هذا املجال، والأغلبية منها موجهة 
لل�صباب، والأغلبية منها كذلك موجهة لبناء �صفن �صغرية، 
واأظن اأنه من اأح�صن الربامج ورمبا اأح�صن من برنامج الوزارة 
تربطه  التي  ال�صلة  حيث  ومن  احلجم  حيث  من  ال�صابق، 
بهاته املهن وباأبناء ال�صيادين، ومن حيث اأي�صا اأنه متوقع يف 
الكثري من الوليات و�صن�صجع يف الربنامج اخلما�صي القادم 
نريد  امليكانزمات، نحن  كل هذا، عن طريق اللتزام بهذه 
اأن ننتهج نف�س الطريق ونفتح املجالت ل رمبا ل ب�صفة اأو�صع، 
العمل  مع  القطاع،  خ�صو�صيات  العتبار  بعني  اآخذين 
بهذه امليكانزمات املختلفة مبختلف اأحجامها ولكن نوجهها 
اخلدمات  كال�صناعة،  الرثوة  هذه  لتعزز  تاأتي  لن�صاطات 

الإنتاج، الثلج، ال�صيانة والت�صويق .
لدينا طموح كبري يف امل�صتقبل، ل يكون عندنا حمالت 
على م�صتوى التجزئة مادام يباع باأغلى ثمن، كيف اأ�صرتي 
منتوجا باأغلى ثمن يف ورق جريدة ويف طريق مظلم، فلن�صجع 
النا�س على فتح دكاكني وحمالت واأدوات نظيفة، وحتى لو 
املنتوج كزميلنا من  ياأكل هذا  اأن  وا�صتهى �صخ�س  حدث 
بجاية، في�صرتيه يف ظروف �صحية، لعله ي�صرتيه ويبكي ولكن 
ي�صرتيه وهو مطمئن من الناحية ال�صحية، يف بع�س املناطق 
امل�صامك  يف  ال�صتثمار  ال�صبان  اأو  امل�صتثمرين   بع�س  بداأ 
تعرفونها، حتى  اأنتم  البلدان،  بع�س  وهناك  بالتجزئة،  للبيع 
ت�صرتيه  بل  طازجا،  ال�صمك  اأبدا  ت�صرتي  ل  امل�صرق،  يف 
مطبوخا، تختار ال�صنف الذي تريده ويح�صره لك ثم تاأخذه 
وت�صتهلكه ب�صفة مبا�صرة، اأظن اأن كل هذه الأ�صياء يجب اأن 

نطمح نحن كذلك اإليها، لكي نح�صن الأمور.
بنتيجة،  تاأت  مل  بها  قمنا  التي  التحقيقات  اأن  اأظن  ل 

اأحدكم ذكر اأن التحقيقات �صطحية.
التحقيقات التي قمنا بها كانت ذات اأهداف، والآن 
اأنه   ،2013 يف  معرفته  اأردنا  ما  اأول  تعميقا،  تتطلب  هي 
قبل اأن تبني �صيا�صة اأو تبني نظرة، فمن الطبيعي اأن ترى 
عندك  مرافقتهم،  تود  الذين  هوؤلء  ما هي خ�صو�صيات 
وتاأتي  دونهم  تبني  اأنك  وهي  الأوىل  املقاربة  مقاربتان: 
باأفكار م�صبقة اأو تبني افرتا�صيا، دخلوا اأهال و�صهال، مل 
اأكان  �صواء  املنطق،  هذا  دخلوا" ح�صب  ل  "اهلل  يدخلوا 

ذلك يف الإنتاج، اأم يف الت�صويق اأم يف كل املراحل .
املهني،  هو  وهذا  بقرار  ذلك  فعل  ن�صتطيع  نحن  قال 
كمثل ميناء اأفالطون،  هذا هو امليناء املثايل، هذا هو املهني 
القالب  املثايل، فمن دخل يف هذا  امل�صوق  املثايل، هذا هو 

اأهال و�صهال ومن مل يدخل �صيبقى على الهام�س.
الواقع ولكي تفعل هذا، لبد  نبني مع  اأن  نحن حاولنا 
م�صتواهم  هو  ما  اأتوا؟  اأين  من  النا�س  هوؤلء  نعرف  اأن 
التعليمي؟ ما هي طموحاتهم؟ ما هي مواردهم؟ هل لديهم 
التي  هي  دميغرافية  ال�صو�صيو  اجلوانب  هذه  كل  عائالت؟ 
تبني لنا، يف خمتلف املراحل، من هم هوؤلء النا�س الذين 
ولكن  �صامل  �صيا�صي  طموح  هناك  نرافقهم؟  اأن  نحاول 
فهاته  الفردي؛  وطموحهم  ال�صامل  طموحنا  نتبادل  اإذا مل 
ال�صيا�صة لميكنها اأن تبنى وتتحقق يف امليدان، ولهذا، فمن 
جهة لاأظن اأننا اكتفينا بال�صطحيات، ولكن من جهة اأخرى 



املوافق 10 مار�ص 262015 الثالثاء 19 جمادى الأوىل 1436         

الدورة الربيعية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 03

ككل قطاع ا�صتغلت فيه، عندما تقوم بالتحاليل وتبحث يف 
اأنه لزال  كل هذه الأ�صياء، ففي الكثري من الأحيان، جتد 
هام�س املعرفة موجودا، لزالت هناك اأمور ت�صتدعي التدقيق 

وبالتايل ميكنها اأن حت�صن ال�صيا�صات.
�صيدي الرئي�س،

اأ�صكر كل ال�صيدات وال�صادة على التدخالت وعلى كل 
املقرتحات اجليدة  واأ�صكركم مرة اأخرى لنوعية النقا�س يف 

هذه اجلل�صة، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

احلكومة؛  ممثل  الوزير،  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
بذلك نكون قد اأنهينا اأ�صغالنا املربجمة يف هذه اجلل�صة.

القانون  م�صروع  من  املوقف  لنحدد  نلتقي  �صوف  غدا 
املتعلق بت�صوية امليزانية ل�صنة 2012، وم�صروع هذا القانون 

املتعلق بال�صيد البحري وتربية املائيات.
اأن  اإىل  النتباه  لفت  اجلل�صة،  اأرفع  اأن  قبل  فقط  بودي 
فاملطلوب  زوال،  الثانية  ال�صاعة  على  �صتكون  الغد  جل�صة 
الغد  باأن جل�صة  يبلغوا زمالءهم  واأن  الإخوان احل�صور  من 

�صتكون جل�صة ت�صويت وبالتايل الن�صاب فيها مطلوب.
�صكرا لكم جميعا واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف منت�سف النهار 
والدقيقة اخلام�سة ع�سرة
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