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ــص: ب�صم الل�ه الرحم���ن الرحيم وال�صالة  ــد الرئي� ال�شي

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

بعد الرتحيب والتهنئة لل�صيدة وال�صادة اأع�صاء احلكومة، 

على جتديد ثقة فخامة الرئي�س فيهم وتهنئة اجلدد منهم لتويل 

ه��ذه امل�صوؤولية؛ يقت�صي جدول اأعم��ال هذه اجلل�صة، طرح 

ع��دد من الأ�صئل��ة ال�صفوية التي �صيقدمه��ا ال�صادة اأع�صاء 

املجل���س و�صماع ردود ال�صادة ال��وزراء، م�صوؤويل القطاعات 

ذات العالقة باملو�صوع.

ومن دون اإطالة، اأحيل الكلمة اإىل ال�صيد �صالح دراجي، 

ليط��رح �صوؤال��ه ال�صفوي املتعل��ق بقطاع التهيئ��ة العمرانية 

وال�صياحة وال�صناعة التقليدية، الكلمة لك.

ــي: ب�ص��م اهلل الرحم���ن الرحي��م  ــح دراج ــد �شال ال�شي

وال�صالة وال�صالم على �صيدنا حممد.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

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

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س املوقر،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

اأول وقب��ل كل �ص��يء، اأود اأن اأهنئ الوزراء اجلدد الذين 

و�ص��ع فيهم فخام��ة رئي�س اجلمهورية الثق��ة وكذلك الذين 

ُجددت فيهم الثقة، اأمتنى لكم التوفيق خلدمة هذا الوطن.

�ص��وؤال �صفوي ملع��ايل وزير ال�صياحة، ولق��د طرحت هذا 

ال�صوؤال يف احلقيقة منذ ثالثة اأ�صهر.

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

من القانون الع�صوي رقم 99�02، املوؤرخ يف 8 مار�س 1999، 

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

وعملهم��ا، وكذا العالقات الوظيفي��ة بينهما وبني احلكومة، 

ي�صرفني اأن نطرح على �صيادتكم املحرتمة �صوؤال �صفويا هذا 

ن�صه:

�صيدي الرئي�س،

معايل الوزير،

يتفق العامل باأ�صره اأن اجلزائر تتوفر على اإمكانيات �صياحية 

هائلة، بالإ�صافة اإىل تنوع الت�صاري�س من  ال�صريط ال�صاحلي 

املمتد عل��ى 1640كلم اإىل ال�صال�ص��ل اجلبلية اخلالبة، اإىل 

ال�صحراء ال�صا�صعة التي متتد على طول يتجاوز 2000 كلم، 

وم��ا تزخر به كل منطقة من مع��امل �صياحية متنوعة، �صنف 

 حم�شر اجلل�شة العلنية الثانية ع�شرة

املنعقدة يوم اخلمي�ص  16 �شعبان 1436

املوافق 4 جوان 2015 

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

متثيل احلكومة:

- ال�صيد وزير التهيئة العمرانية وال�صياحة وال�صناعة التقليدية؛  

- ال�صيد وزير النقل؛  

- ال�صيد وزير العمل والت�صغيل وال�صمان الجتماعي؛  

- ال�صيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية وال�صياحة وال�صناعة التقليدية؛ مكلفة بال�صناعة التقليدية؛  

-  ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.  

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة العا�شرة 

والدقيقة اخلام�شة �شباحا



4

الدورة الربيعية 2015          جمل�ص الأمة                   العدد: 09

اخلمي�ص  16 �شعبان  1436                                                               املوافق 4 جوان  2015

معظمها �صمن الرتاث الثقايف العاملي.

التاري��خ ي�صهد اأي�ص��ا اأن بالدنا تتوفر عل��ى تراث عريق، 

ا�صتطاع اأن يتعدى الأحقاب املتعاقبة، كالكهوف والأ�صرحة 

والر�ص��وم على ال�صخر، كما تتوفر بالدن��ا على اآثار اإ�صالمية 

عريقة التي تتمثل يف امل�صاج��د والأبراج والقالع والق�صور 

والزوايا الت��ي تتميز بطابع معماري فني ممي��ز، وهذه الكنوز 

غري م�صتغلة جتاريا.

اإن ع��دم الهتمام بهذا القطاع املهم، جعل م�صاهمة هذا 

القط��اع يف التنمية القت�صادي��ة الوطنية غري ذي اأهمية، من 

حيث الإيرادات املالية مقارنة بدول اجلوار. اإن ح�صة اجلزائر 

من �صوق ال�صياحة �صئيل��ة و�صئيلة جدا، وهذا يعود اأ�صا�صا 

اإىل عدم وجود روؤية م�صتقبلية وكذا العجز الكبري يف هياكل 

ال�صتقب��ال الت��ي ل تتوف��ر اإل على ح��وايل 90000 �صرير 

و80٪ منها غري م�صنفة.

�صيدي الرئي�س،

- نتف��ق جميعا باأن بالدنا قارة �صياحية بامتياز ذات اأربعة 

ف�ص��ول، لكنها لالأ�صف بال �صياح تقريبا. معايل الوزير كيف 

تف�صرون ال�صيا�صة املنتهجة من طرف قطاعكم اإىل يومنا هذا 

واملعتمدة على »طرد« ال�صياح من بالدنا ب�صكل غري مبا�صر، 

علما اأن 4/3 من ال�صياح مغرتبون؟

- األ ت��رون اأن م�ص��اكل البريوقراطي��ة والإهم��ال اأح��د 

العوامل الرئي�صية يف غياب �صيا�صة �صياحية وا�صحة املعامل؟

- اإىل مت��ى �صيتم ا�صتمرار خيار عزلة هذا القطاع وتوجيه 

املط��ارات واملوان��ئ الوطني��ة نح��و خدم��ة العب��ور لل�صياح 

الأجان��ب للجزائر واحلو�س املتو�صط؟ علما اأن ن�صيب الزائر 

م��ن ال�صياحة ل يتجاوز 1٪ من ال�صياحة العاملية وموقعها هو 

املرتب��ة 147 عامليا من جمم��وع 174 دولة؛ جند دول اجلوار 

مثال ترتيبها اأح�صن من ترتيب بالدنا.

علما اأن اجلزائر �صّيع��ت اأكرث من 20 مليار دولر ب�صبب 

العراقيل البريوقراطية وعدم وجود الثقافة ال�صياحية، غياب 

الحرتافية، الإهمال وامل�ص��اكل التي يواجهها امل�صتثمرون، 

لدي مثال حي وهو نزل »تيزيري« ببجاية الذي يعاين حاليا 

من م�صاكل، كما نعلم اأن هذه ال�صلوكات قد اأثارت غ�صب 

فخامة الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة.

معايل الوزير، من امل�صوؤول عن هذه الو�صعية املوؤملة؟

- نظ��را مل��ا ت�صهده ال�ص��وق العاملية من تده��ور يف اأ�صعار 

النف��ط وكل النعكا�ص��ات الت��ي تنعك���س عل��ى التنمية 

الوطنية، ماه��ي ال�صرتاتيجية والإج��راءات امللمو�صة التي 

�صتتخذونها للق�صاء على البريوقراطية التي تعترب ثقال وعبئا 

كب��ريا على القت�صاد الوطني وعل��ى امل�صتثمرين والنهو�س 

بهذا القطاع؟

كذلك، مباذا قام قطاعكم، فيما يخ�س الهتمام بالإ�صهار 

والرتوي��ج والت�صوي��ق ال�صياحي��ني جلل��ب الزبائ��ن الذين                

ل يزال��ون يحملون نظرة غ��ري وا�صحة ويف معظ��م الأحيان 

�صيئة عن بالدنا والإمكانيات التي تزخر بها؟

�صيدي الرئي�س،

�صيدي الوزير،

ه��ل �صاهدمت احل�ص��ة التلفزيوني��ة »Thalassa« التي بثت 

�صريطا عن روعة بالدنا؟

هل يعقل اأن تكون هذه القناة التلفزيونية الأجنبية �صابقة 

للرتويج بجمال �صواطئنا وبالدنا؟

تف�صلوا، معايل الوزير، بقبول فائق التقدير و�صكرا.

ــص: �صكرا لل�صيد �صال��ح دراجي؛ الكلمة  ــد الرئي� ال�شي

الآن لل�صي��د وزي��ر التهيئ��ة العمرانية وال�صياح��ة وال�صناعة 

التقليدية، للرد على ال�صوؤال.

ــة وال�شناعة  ــة وال�شياح ــة العمراني ــر التهيئ ــد وزي ال�شي

ــة: ب�ص��م اهلل الرحمن الرحيم وال�ص��الة وال�صالم  التقليدي

على ر�صول  اهلل.

�صيدي الفا�صل، رئي�س هذا املجل�س املوقر، جمل�س الأمة،

ال�صي��دات الف�صليات وال�ص��ادة الأفا�ص��ل، اأع�صاء هذا 

املجل�س املوقر،

اأختي الفا�صلة، اإخواين الأفا�صل معايل الوزراء،

ال�صالم عليكم.

اأول، اأ�صك��ر الأخ الفا�ص��ل على هذا ال�ص��وؤال، بل على 

الأ�صئل��ة الوجيه��ة الهامة واملرك��زة، وكذلك الت��ي حتملنا 

م�صوؤولي��ات ويف نف�س الوقت تدعو اإىل �صرورة التكفل بهذا 

القطاع الهام واحليوي.

بداية، اليوم ويف اإطار الوزارة اجلديدة التي اأ�صرف عليها، 

وزارة التهيئة العمرانية وال�صياحة وال�صناعة التقليدية، اأول، 

ت�صمية هذه الوزارة اجلدي��دة لها دللة قوية للتكفل،  �صواء 

على م�صت��وى البعد ال�صيا�صي اأو البع��د القطاعي اأو البعد 

الف�صائي اأو البعد القت�صادي على اأن هناك دللة وموؤ�صرات 
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قوي��ة � اإن �ص��اء اهلل � �صينطل��ق من خاللها قط��اع ال�صياحة 

وال�صناع��ة التقليدية بكل قوة ب��اإذن اهلل، واأنتم تعلمون باأن 

قط��اع تهيئة الإقلي��م وهو القطاع الذي ن�ص��رف عليه اليوم، 

هو الذي يخط��ط وي�صت�صرف وي�صع الربام��ج بالتن�صيق مع 

21 قطاعا وزاريا لتحديد الف�صاءات ال�صناعية والف�صاءات 
ال�صياحي��ة والف�ص��اءات العمرانية وكيفي��ة توا�صل التنمية 

املحلي��ة والوطنية وكيفي��ة التكامل م��ع كل جهات الوطن 

وكيفية التن�صيق بني التق�صيم الإداري واحلركية القت�صادية 

والجتماعي��ة للمجتمع، كل هذا عل��ى عاتقنا اليوم، �صواء 

عل��ى م�صت��وى التخطي��ط اأو عل��ى م�صت��وى ال�صت�صراف 

امل�صتقبل��ي اأو على م�صتوى متابعة الربامج القطاعية يف اإطار 

التن�صيق مع 21 قطاعا وزاريا.

الأهمي��ة الثانية، والأخ الفا�ص��ل م�صكور فعال، اليوم اإننا 

اأم��ام حتمية ومن ال�صرورة اأننا نتوجه اإىل بناء اقت�صاد خارج 

املحروق��ات واأن ي�صاهم هذا القطاع مثال بن�صبة  اأكرب اأف�صل 

واأح�ص��ن يف الناجت الداخل��ي الع��ام واأن ي�صاهم كذلك يف 

ا�صتحداث منا�صب �صغل وكذلك يف ا�صتحداث الرثوة.

ويف ه��ذا الإط��ار، فمهمتن��ا كذل��ك هو توجي��ه املخطط 

الوطني لتهيئة الإقليم والذي �صن�صرع يف تقييمه عن قريب 

اإن �صاء اهلل، يعني تقييم املخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومن 

خ��الل التقييم �صيت��م ت�صحيح وا�صت��دراك بع�س التخلف      

اأو العج��ز وتوجيه املخط��ط الوطني لتهيئ��ة الإقليم اجلديد 

وكل القطاع��ات املعنية، اإىل �ص��رورة النتقال يف امل�صتقبل 

� اإن �ص��اء اهلل � من قطاع��ات ت�صتهلك امليزانية اإىل قطاعات 

تنتج الرثوة، ه��ذا اأمر مهم وتوجه جدي��د، �صنتوجه اإليه اإن 

�صاء اهلل، يف اإطار التخطي��ط ويف اإطار ال�صت�صراف ويف اإطار 

الربامج.

الأمر الثاين كذلك � كما تف�صلتم � فقد حبا اهلل �صبحانه 

عزوجل اجلزائر طبيعة رائعة، وكنوزا � كما و�صفتم � �صياحية 

واقت�صادي��ة، تدخ��ل يف احلركي��ة الجتماعي��ة والتنموية؛ 

وبالتايل فاإن مهمتنا تتمثل يف كيفية حتويل هذه املادة اخلام، 

�ص��واء على م�صت��وى التخطي��ط اأو ال�صت�ص��راف اأو توجيه 

الربامج، اأي يف كيفية حتويلها من مادة خام وكنوز جامدة اإىل 

منتوج اقت�صادي، منتوج �صناعي، منتوج �صياحي يدر على 

البلد مداخيل وثروة خ��ارج املحروقات وي�صاهم يف التنمية 

الوطنية وي�صاهم يف الرفع من الناجت الداخلي العام، هذه هي 

مهمتنا وهذه هي �صيا�صتنا.

مل��ا نتكلم يف اإطار تهيئة الإقلي��م على ال�صياحة وال�صناعة 

التقليدية، اأول، اأخي اأنتم حمقون يف امل�صتقبل � اإن �صاء اهلل � 

وهذا برناجمنا واأولويتن��ا اجلديدة والتي �صنقدمها يف �صكل 

خمط��ط جديد وبرنامج وال��ذي ل ميكن اأن ي�صنع قطيعة مع 

الإيجابيات واإمن��ا ي�صع قطيعة مع العج��ز وال�صلبيات، فكل        

م��ا هو اإيجابي وكل ما بني باإيجابية �صنوا�صله ونحافظ عليه، 

وكل ما ه��و عجز ن�صتدركه ونح�صنه ونوجه��ه اإىل الأف�صل، 

ففي هذا الإطار ومن خالل هذا الربنامج:

وال�صناعة  ال�صياحة  اليوم عن  نتكلم  1( ذكرمت، عندم��ا 
التقليدية كقطاع، يجب اأول، ويف اإطار التخطيط، والت�صميم 

ويف اإطار الربامج والإجناز، تو�صيع نظرتنا و:

� تو�صي��ع ف�ص��اء ال�صياح��ة وال�صناعة التقليدي��ة، تو�صيع 

الف�صاء اجلغرايف.

� نعم��ل عل��ى تكام��ل الف�ص��اءات م��ا ب��ني ال�صياح��ة 

والف�صاءات القطاعية الأخرى، لأن ال�صياحة حتتاج اإىل كل 

القطاعات، فيجب ا�صتحداث التكامل ما بني قطاع ال�صياحة 

وال�صناعة التقليدية والف�صاءات القطاعية الأخرى.

� نعمل كذلك � اإن �صاء اهلل � على تنويع املنتوج ال�صياحي 

ومنت��وج ال�صناع��ة التقليدية، هذه ثالث��ة اأ�ص�س يف املخطط 

اجلديد الذي �صنعر�صه يف امل�صتقبل اإن �صاء اهلل.

�صف اإىل ذلك، ملا نتكلم عن تو�صيع الف�صاء، هناك الكثري 

م��ن الكنوز � كما ذكرمت � معروفة ومت اإح�صاوؤها ولكن لزال 

العديد من الكنوز الطبيعية والف�ص��اءات ال�صياحية الرائعة 

ملا يت��م اإح�صاوؤها اأو � على الأقل � تثمينها، اإذن �صنعمل يف 

امل�صتقب��ل � اإن �ص��اء اهلل � ع��رب كل الإقليم على تثمني كل 

اخلريات الطبيعية وكل ما ه��و مادة ميكن حتويلها اإىل منتوج 

اقت�صادي باإذن اهلل.

�ص��ف اإىل ذل��ك، ودائما يف ه��ذا الإطار، مل��ا نتكلم عن 

ال�صياحة ذكرمت يف هذا الإطار:

فيما يخ���س هذا الباب، نتكلم عن ال�صياحة بنظرة اأو�صع 

واأ�صمل، ه��ذا من  جهة، ونتكلم عن ال�صياحة يف اإطار تنوع 

املنت��وج وتكام��ل املنتوجات ال�صياحية عل��ى �صبيل املثال، 

مرك��ب اأو موقع حموي، نراه يف ف�ص��اء ال�صياحة وال�صناعة 

التقليدية ل يجب اأن نراه كاخت�صا�س حمدود اأو �صيق، بل 

كف�صاء اأو�صع، يعن��ي ميكن يف حميط ذلك املركب اجلهوي 

هناك - بالقرب منه - ف�صاء اأثري، فيذهب هوؤلء النا�س اإىل 

املركب احلموي ول يذهبون اإىل الف�صاء الأثري.
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وجند اأحيانا قريبا من املركب احلموي مناطق جبلية رائعة 

لل�صياحة اجلبلية ويف هذا الإطار ميكن اأن تكون خمططات يف 

امل�صتقبل القريب اإن �صاء اهلل، لعدة م�صاريع ولدينا � اإن �صاء 

اهلل � مقرتحات �صواء يف القطاع العام اأو القطاع اخلا�س.

كذلك التقاطع ما بني ال�صياحة والريا�صة، التقاطع ما بني 

ال�صياح��ة وال�صحة، التقاطع ما بني النزهة والرتفيه والغابات 

ومن خالل هذا التنوع ياأتي الرتكيز على التقاطع الإيجابي 

ال��ذي ي�صيف للمنت��وج ال�صياح��ي قيمة م�صاف��ة اإيجابية 

لالقت�صاد الوطني.

�صف اإىل ذل��ك، قلت يف امل�صتقبل � اإن �صاء اهلل � �صنعد 

يف برناجمنا، يف اإطار كل ف�صاء �صياحي معنّي، ف�صاء حمويا، 

ف�ص��اء اأثريا، ف�ص��اء تاريخيا، ف�ص��اء �صاحليا، ف�ص��اء جبليا، 

ف�صاء �صحراويا، لكل هذه الف�صاءات برنامج مع الف�صاءات 

ال�صياحية الأخرى املحيطة بها، حتى نتمكن من خالل هذا 

التنوع اأنن��ا نرفع املداخيل، وح�صب تنوع العر�س لالأح�صن 

والأف�ص��ل باإذن اهلل. �صف اإىل كل هذا، نحن انطلقنا ب�صعار 

هام ج��دا ال�صياح��ة الداخلية � واأنت قد ذك��رت ال�صياحة 

الداخلية � واأن العائلة اجلزائرية واجلزائريني يعني يرغبون يف 

زيارة مناط��ق من بالدهم من خالل ال�صياحة الداخلية وقد 

رفعنا ال�صعار هذه املرة، لك��ي نثمن ونرقي ونعطي حتفيزات 

قوي��ة � اإن �صاء اهلل � لل�صياحة الداخلية، حتت �صعار، »اإعرف 

بالدك اأول«، »اإعرف بالدك اأول« لأننا وكوزير جديد للقطاع، 

قمت بتقيي��م اأويل، فوجدت اأن كتلة هام��ة  من اجلزائريني 

واجلزائريات ت�صافر يف العط��ل، يف ال�صيف، اإىل دول اجلوار 

اأو اإىل دول اأخ��رى وت�ص��رف العمل��ة ال�صعب��ة يف اخلارج، 

فقلنا ل��و نتكفل بهذه الكتلة الهامة جدا، من خالل حت�صني 

املراف��ق وحت�صني ال�صتقبال ومن خ��الل ت�صهيل ال�صتثمار 

ورفع م�صتوى اخلدم��ات ومن خالل حت�صني اجلانب الأمني 

والوقائ��ي، وفتح ف�ص��اءات عائلي��ة والتكف��ل بالعائلة بكل 

اأفرادها وبتنوعها، فيمكن اأن ن�صتقطب كتلة كبرية ت�صافر اإىل 

اخلارج وت�صرف العملة ال�صعبة يف اخلارج حتى تزور بالدها 

وت�صرف تلك الكتلة النقدية يف بالدها من خالل معرفتها، 

والغري��ب يف الأمر، واأن��ا �صخ�صيا قد �صاأل��ت عدة عائالت 

مل ت��زر الب��الد، والكثري منه��ا ل يعرف مناط��ق يف البالد، 

وال�صب��ب هو نق�س املراف��ق اأحيانا ونق���س الت�صويق اأحيانا 

اأخ��رى � كما تكلم��ت � واأحيانا نق�س الإ�صه��ار والتعريف 

بالبلد ونق�س التثم��ني للف�صاء ال�صياحي واملورد ال�صياحي، 

كل هذا كان عقب��ة، اإذن �صمن اأولوياتنا وواجب علينا فيما 

يخ�س ال�صياح��ة الداخلية للوطن، اأننا بطبيعة احلال يف هذا 

الإط��ار، نرفع �صعار »اإع��رف بالدك اأول« م��ن خالل حتفيز 

ال�صياح��ة الداخلية وترقية ما يجب م��ن خدمات، وكذلك 

يف اإطار ال�صياحة الداخلية واخلارجية ل نن�صى اجلالية، نريد 

اأن تنخرط اجلالية يف ديناميكية ال�سياحة الداخلية ويف نف�س 

الوقت ال�صياحة اخلارجية، من خالل التن�صيق مع القطاعات 

الأخرى باإذن اهلل.

اأم��ا ال�صياحة اخلارجية فتقييمي الأويل لهذا امللف، ياأتينا 

ال�صياح من اخلارج وما نحتاجه هو اأن يدخلوا وُيدخلوا معهم 

العملة ال�صعبة وهذا من م�صوؤوليتنا ومن عملنا ومن برناجمنا 

ومن اأولوياتنا، هذه ال�صياحة اخلارجية التي تاأتينا من اخلارج 

والتي جتل��ب معها العملة ال�صعبة، بالنظ��ر اإىل موقع اجلزائر 

وقربها من حميط البحر الأبي�س واملحيط الإقليمي والدويل، 

ن��رى اأنه فع��ال للجزائر خريات كبرية، ه��ذا من جهة، لكن 

يف اإط��ار التناف�صي��ة، يج��ب اأن نكون علميني ونك��ون اأي�صا 

عمليني، يف اإطار التناف�صية الدولية ويف اإطار تناف�صية املنطقة 

ويف اإط��ار التناف�صي��ة الإقليمي��ة ونقول اإن لدين��ا مناطق يف 

ال�صح��راء يجب اأن نعطيها الأولوية، لأنها منطقة ل تناف�صها 

اأي��ة منطق��ة يف املحي��ط اأو يف الإقليم؛ وبالت��ايل فهي وجهة 

لالأجان��ب الذين يجلب��ون معهم العملة ال�صعب��ة، اإذن فيما 

يخ�س ال�صياحة �صرنك��ز � اإن �صاء اهلل � على اجلنوب وعلى 

ال�صحراء، من خالل اإعط��اء كل الت�صهيالت والتحفيزات 

لال�صتثمار العمومي اأو اخلا�س و�صننطلق عن قريب يف عدة 

م�صاري��ع يف اجلنوب واجلنوب الكب��ري � باإذن اهلل � من اأجل 

ا�صتقطاب هذه ال�صياحة اخلارجية، يف اإطار التن�صيق من كل 

القطاعات الأخرى، معي اأخي وزير النقل مثال اأو الوزارات 

الأخرى، من اأجل �صناعة ف�ص��اءات و�صناعة ج�صور تاأخذ 

بع��ني العتبار الدخول واخلروج اإىل ه��ذه املنطقة ال�صا�صعة 

واجلميل��ة واخلالبة، حتى يكون اإنت��اج العملة ال�صعبة هناك 

يف هذا الإطار.

لق��د تكلم��ت كذل��ك ع��ن الآلي��ات وامليكانيزم��ات 

والت�صهيالت، ل نن�صى اأن��ه فيما يخ�س اجلنوب واله�صاب 

العلي��ا واجلنوب الكبري هناك ت�صهي��الت كبرية لال�صتثمار، 

حي��ث جن��د اأن العقار ال�صياح��ي ُيعطى � ميكنن��ي اأن اأقول 

بالدين��ار الرم��زي � كت�صجي��ع لإجن��از املراف��ق وكت�صجي��ع 

لال�صتثمار.
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2 � هن��اك توجيه��ات وا�صح��ة و�صارمة ل��كل ال�صادة 
امل�صوؤول��ني ع��ن اجلماعات املحلي��ة، يعني ال��ولة يف هذه 

الوليات، ب�ص��رورة تقلي�س وتخفي�س كل م��ا من �صاأنه اأن 

يعرقل ال�صتثمار، وخا�صة البعد البريوقراطي الذي حتدثت 

عن��ه، وكذلك يف اإطار عملي الآن وبالتن�صيق مع اأخي وزير 

املالي��ة، نعمل على �ص��رورة جت�صيد ل مركزي��ة ال�صتثمار، 

يف اإط��ار التموي��ل البنكي، والوزارة � كم��ا تعلمون � لديها 

اتفاقي��ة مع عدة بنوك وطنية، وذهبن��ا اإىل اأبعد من ذلك مع 

ال�صي��د وزير املالية، من اأجل جت�صي��د الالمركزية، يعني اأن 

تك��ون املرافقة البنكي��ة حملية، حتى ن�صتطي��ع، من حيث 

اجلان��ب الإداري وعلى م�صت��وى ال��ولة اأو الهيئات التي 

تتابع ال�صتثم��ار ماليا، اإنزال املرافق��ة املالية اإىل امل�صتوى 

املحل��ي، وهذا  ما يحف��ز وي�صجع ذلك، وقلت ل يجب اأن 

ننظ��ر لل�صياحة يف امل�صتقب��ل على اأنها فن��دق، فال�صياحة 

لي�ص��ت بالفندق، ل تق��ل يل اأجلب الأجانب من اخلارج 

اإىل ال�صح��راء من اأجل الفندق فق��ط، ل! ال�صياحة � كما 

قلت � يجب اأن ننظر اإليها مبنظور اأ�صمل واأو�صع واأكرب، معي 

اأختي الفا�صلة، معايل الوزي��رة املنتدبة لل�صناعة التقليدية، 

لديها ف�ص��اء هام جدا وه��و ال�صناعة التقليدي��ة، والأخت 

الفا�صل��ة تتكلم فيما بعد عنه من حيث املنتوجات الرائعة، 

اجلميلة، فهي كنوز فعال ولكن نظرا لنق�س الت�صويق ونق�س 

الإ�صه��ار ونق�س الدعم ونق�س املرافقة، فهذا املنتوج املحلي 

ل يربز اأحيانا ول ي�صوق ول يباع كما يجب، ميكن اأن نقول 

لقد بذل��ت جمهودات كب��رية من اأجل ذل��ك، ولكنها ل 

تكفي، يجب اأن نرفع من م�صت��وى الت�صويق ملوادنا املتعلقة 

بال�صناعة التقليدية باملرافقة وعر�س ال�صناعة التقليدية عرب 

كل الف�ص��اءات ولي�س من خالل املنا�صبات فقط، اإ�صمحوا 

يل، وه��ذا الربنامج اجلديد الذي �صينطل��ق على اأ�صا�س اأن 

ف�ص��اءات الت�صوي��ق وتثمني ال�صناعة التقليدي��ة ُتعطى لها 

ال�صتدامة ول تبقى مو�صمي��ة اأو منا�صبتية، ويف هذا الإطار 

ميك��ن القول اإن قطاع ال�صناع��ة التقليدية اليوم ل نوليه اأي 

اهتم��ام، اإل اأنه قطاع هام وهام ج��دا، اإن على م�صتوى رفع 

جاذبية ال�صتثم��ار اخلارجي اأو الداخل��ي اأو على م�صتوى 

امل�صاهمة يف القت�صاد الوطني.

اليوم قطاع ال�صناعة التقليدية يوظف 700.000 من�صب 

�صغ��ل يف ال�صناعة التقليدية، وبالتايل �صنعم��ل � اإن �صاء اهلل � 

عل��ى رفع ه��ذه الن�صب��ة اإىل 1 مليون يف ال�صن��وات القليلة 

القريبة، كاآفاق م�صتقبلية باإذن اهلل.

�ص��ف اإىل ذلك، قلت باأن ال�صياحة يف ال�صاحل اأو يف اأية 

منطقة من الوط��ن، يف اله�صاب العليا، يف اجلنوب، لي�صت 

فندقا ولي�صت دارا لل�صب��اب ولي�صت حمطة �صغرية، يجب 

اأن يكون لل�صياحة برنامج وا�ص��ع يتوزع على املنطقة، �صف 

اإىل ذلك، ملا نفكر يف ال�صياحة الداخلية اأو اخلارجية نفكر يف 

العائلة برتكيباتها ونفكر يف الإن�صان امل�صن ونفكر يف الأبوين 

ونفك��ر يف الأطفال ونفكر اإن كان يف العائلة معوق؛ وبالتايل 

فالعائل��ة ملا تذهب اإىل مركب اأو اأي موقع �صياحي، يجب اأن 

جتد كل الأمور الت��ي جتذبهم وكل الأمور التي يجدون من 

خاللها رفاهيتهم.

يف اإط��ار ال�صتثمار كذل��ك � الأخ الفا�صل � ويف جمال 

الفندق��ة، اليوم لدينا فع��ال 99000 �صري��ر، امل�صاريع التي 

ه��ي قيد الإجناز هي 936 م�صروعا جتلب لنا 120000 �صرير 

جديد.

التاأط��ري املايل اخلا�س بهم ه��و 400 مليار دينار جزائري، 

ويف ه��ذا الإط��ار، ف��اإن 936 م�صروع��ا �صتوفر لن��ا 50000 

من�ص��ب �صغل جديد، ك��ي ل نن�صى فقط، لقد زرت بع�س 

املحط��ات وكمواطن وكوزير يف قطاعات �صابقة، نحن نعرف 

الفندق��ة وال�صياحة قلت اإننا يج��ب اأن ننتقل، حقيقة نحن 

نحت��اج اإىل اأكرب عدد م��ن الأ�صرة، لأن الطلب كبري وهو يف 

تزايد، لكنني قلت اأي�صا يف هذا الإطار اإنه ل ميكن اأن نقي�س 

م�صتوى الفندقة مب�صتوى عدد الأ�صرة، ولكن يجب اأن نقي�س 

م�صت��وى الفندقة مب�صت��وى اخلدمات، وعلي��ه اأنا معك فقد 

قمن��ا بتح�صري م�صروع للت�صنيف واإع��ادة الت�صنيف، �صواء 

عل��ى م�صتوى الفنادق اأو املطاعم اأو املركبات اأو الف�صاءات 

ال�صياحية وحتى الأ�صخا�س � بطبيعة احلال � لبد اأن يكون 

لديهم م�صتوى معني ولديهم اآليات الرتقية وذلك للرفع من 

م�صتوى اخلدمات، اأم��ا الأ�صخا�س الذين جند لديهم خلال 

يف اخلدمات، فينزل م�صتوى ت�صنيفهم، حتى نعمل كما يف 

اخلارج، هذا بكل و�صوح.

�صف اإىل ذلك ال�صياحة اليوم ت�صاهم فعال بن�صبة 2٪ يف 

اجلزائر من الناجت الداخلي اخلام، ولكن � كما قلت � اجلزائر 

ق��ارة واجلزائر بخرياتها وبكنوزها يف اإطار ال�صياحة ال�صاحلية 

وال�صياحة اجلبلية وال�صياحة ال�صحراوية، وال�صياحة احلموية 

ويف اإط��ار رب��ط ال�صياح��ة بالريا�ص��ة وال�صح��ة وال�صياحة 

الروحي��ة والديني��ة لأننا ق��د اأهملناها، ويف اإط��ار ال�صياحة 
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الروحي��ة والدينية، جن��د دول يف البعد القت�ص��ادي، اإذ اإن 

ه��ذه ال�صياحة تق��وي القت�صاد الوطن��ي ويف نف�س الوقت 

تدع��م ا�صتقرار واأمن واقت�صاد تلك الدول، اإذا عرفنا بذكاء 

كيفي��ة تاأطري هذا الف�صاء يف اإطار التن�صيق � بطبيعة احلال � 

مع املعنيني، بهذا الإطار.

�صف اإىل ذلك، ال�صياحة الثقافية، ال�صياحة الأثرية وكل 

هذا يجب اأن يكون فيه تكامل حمكم باإذن اهلل.

فيم��ا يخ�س ال�صياح��ة احلموية، اليوم لدين��ا 205 موقع 

حموي، ل ن�صتغ��ل منها �صوى 51 موقعا حمويا، وامل�صتغلة 

الي��وم هي اأحيانا على �صكل حمام��ات ولي�صت بف�صاءات 

حموي��ة اأو مركبات، هذا عل��ى م�صتوى احلجم، ناهيك عن 

م�صتوى اخلدمات فهي اأحيانا متدنية جدا؛ وعليه، يجب اأن 

ننتق��ل اإىل تثمني 205 من الف�صاءات احلموية � اإن �صاء اهلل � 

وم��ن خالل تاأطري كل هذا، ل نن�ص��ى كذلك تهيئة منطقة 

التو�صع ال�صياحي واملوزعة على كل ربوع الوطن، ال�صمال، 

اله�ص��اب العليا واجلنوب، لدين��ا هنا كذلك اأكرث من 200 

ف�ص��اء اأو موق��ع �صياحي ووفقا لالإح�ص��اء هناك 288 ف�صاء 

�صياحي��ا، العقار متوفر اليوم، وهو يفوق 53000 هكتار، اأي 

اأكرث من 53000 هكت��ار تنتظر اليوم ال�صتثمار والنطالقة 

م��ن خالل ه��ذه املواقع ال�صياحي��ة اأو التو�صي��ع ال�صياحي 

ح�صب الربنامج.

واأخ��ريا ولكي اأخت��م اأقول، اأول، و�صعن��ا ترتيبات على 

امل�صت��وى املركزي، من خ��الل اإعادة هيكل��ة القطاع ومن 

خالل اإعط��اء بعد كب��ري للمديري��ة الوطنية ملتابع��ة برامج 

ال�صتثمار لكي تكون لدينا متابعة وطنية.

ثانيا، لق��د ح�صرنا اآلي��ة التن�صيق بيننا وب��ني اجلماعات 

املحلية.

ثالث��ا، لدين��ا برنام��ج خا���س بكيفي��ة تخفي��ف اجلانب 

البريوقراطي.

رابعا، لدينا عمل يف اإطار التكامل مع القطاعات وخا�صة 

فيما يخ�س اجلانب الإداري واجلانب املايل.

�صكرا لكم وبارك اهلل فيكم.

ــد الرئي�ص: بارك اهلل فيك؛ ال�صي��د �صالح دراجي  ال�شي

يريد اأخذ الكلمة للتعقيب.

ال�شيد �شالح دراجي: �صكرا �صيدي الرئي�س.

�صك��را �صيدي الوزي��ر؛ اأعتذر � ال�صي��د الرئي�س � عندما 

اأط��رح ال�صوؤال ث��م تتبعه عدة اأ�صئل��ة، لدينا نحن يف منطقة 

القبائ��ل مثل يقول »يل ي�ص��رب ن�صيبتو ي�صربها كما ينبغي 

حت��ى تفنى« اإذن هذه الغرية على البالد جعلتنا هكذا، فال 

ميكننا طرح �صوؤال على وزير اأو ا�صتدعاوؤه بالنظر لاللتزامات 

املرتبط بها، فكان علي طرح عدد من الأ�صئلة جملة واحدة 

حت��ى تعذر نف�صي، هذه هي غايتي � �صيدي الوزير، �صيدي 

الرئي�س � ما جعلني اأطرح عدة اأ�صئلة بدل عن �صوؤال واحد 

وخا�ص��ة بحكم اإقامتي يف منطقة �صاحلية خالبة واأغار على 

هذه املنطقة وعلى اجلزائر هذا هو املق�صود.

اأول، اأ�صكر ال�صيد الوزير على الإجابة واهلل واهلل يا �صيدي 

الوزي��ر اأنا جد منهجي، عقالين وبراغماتي اأوؤمن بامللمو�س، 

خطابكم هذا، اإ�صمح يل ل اأخ�صك اأنت فقط، هذا اخلطاب 

ن�صمع��ه منذ �صنة 1962 واأنا خمت�س يف اخلطاب واأعرف 

ما هو، لكن عندما نرى الواقع اإنها كارثة! اأعطيك مثال: دور 

مديري ال�صياحة، اإ�صمح يل اإنهم فعال يف �صياحة!! واأعطيك 

مثال واقعيا واأ�صتغل الفر�صة لأوجهه لل�صيدة الوزيرة، لأقول 

كي��ف نغلق فندقا يف مطلع ليلة افتت��اح مهرجان ببجاية، اإنه 

فن��دق تيزيري املتميز، ه��ذا ال�صخ���س مهاجر، باع كل 

ما لدي��ه بفرن�صا وقام ببناء فندق ببجاي��ة، وذنبه الوحيد اأنه 

قام برتكيب اأجهزة كام��ريات املراقبة! اأظن اأنه لغلق فندق 

هكذا على الأقل اإن��ذاره للمرة الثانية، اأطلب منك �صيدي 

الوزي��ر � ب�صفتي ع�صو جمل�س الأمة � اأن تفتح حتقيقا ب�صاأن 

هذه الق�صي��ة، فكيف ملدير ال�صياح��ة اأن يغلق نزل كهذا؟ 

علم��ا اأن بجايةالفنادق بها مملوءة على مدار ال�صنة وحتى يف 

ف�ص��ل ال�صتاء، بالنظر لقلتها باعتبارها منطقة جتلب ال�صياح، 

هذا من جهة.

اإذن � �صي��دي الوزير � نرى تناق�ص��ا بني اخلطاب والواقع 

امللمو�س، واأظن اأنه اآن الأوان لإعادة تغيري ال�صريط اجلزائري، 

كنت جد متاأ�صف، موؤخرا يف بجاية، �صيدي الوزير، �صيدي 

الرئي�س، مت بث ح�صة خا�صة بال�صريط ال�صاحلي اجلزائري، 

وخالل البث وقع �صجار ب��ني اإثنني، فالأول يقول باأنه يبلغ 

كارثة! هذه  كلم   1300 يقول  والثاين  كلم   1200
كي��ف لنا األ نعرف كم يبلغ ال�صريط ال�صاحلي اجلزائري 

م��ن كلم؟! األ ميك��ن لنا اأن نب��ث فوا�ص��ل اإ�صهارية على 

قنواتنا حت�صي بال�صبط طول ال�صريط ال�صاحلي، اإذن اأبلغكم 

ب��اأن �صريطن��ا ال�صاحلي اجلزائ��ري يبل��غ 1640كلم، وهذه 
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مفخ��رة! كيف لنا األ نفتخر بذلك!؟ ه��ذا من مهام وزارة 

ال�صياحة ولي�س وزارة اأخرى؛ عندما تتكلم وتقول � �صيدي 

الوزي��ر � باأن م�صاألة العقار يف ال�صحراء ويف مناطق اله�صاب 

العلي��ا ل م�ص��كل فيها، اأترون باأن الذي يري��د اأن ي�صتثمر 

ل ي�صتطي��ع!؟ اأن��ا اأ�صدقائ��ي وعائلتي كله��ا بفرن�صا وكلها 

ت�صتثم��ر، لكن كل من يريد ال�صتثم��ار يف قطاع ال�صياحة، 

يج��د باأن �صراء قطعة الأر�س ببالدنا يفوق قيمة ال�صتثمار، 

هذه كارثة! وحتى البنوك ل يوجد لدينا بنوك، اإ�صمحوا يل 

ل اأقولها من اأجل القدح ولكن كيف تعطيني 12 �صنة، يف 

حني الدول املجاورة 24 �صنة من اأجل التعوي�س؟ 12 �صنة 

ل ميكن��ه خاللها اأن يح�صل على م��ا اأنفق، �صف اإىل ذلك 

� �صيدي الرئي���س � يظهر يل اأنه توجد م�صاألة جديدة يجب 

تفعيلها وهي الدبلوما�صية القت�صادية، اإ�صمحوا يل لكن ما 

هو دور �صفرائنا وقنا�صلتنا؟ ماذا يفعلون؟ هل ينقلون جمال 

بلدن��ا؟ يظه��ر يل، وقد �صاه��دت، ولدي بع���س الأ�صدقاء 

يعمل��ون ببع�س ال�صفارات الأجنبي��ة، بحكم تخ�ص�صي يف 

اللغة الإجنليزي��ة، يعملون كل ما بو�صعه��م لي�صّوقوا ما يباع 

وحت��ى ما ل يباع يف بالده��م، باعتبارهم قنا�صل اأو �صفراء، 

�ص��ف اإىل ذلك، �صي��دي الرئي�س، الأمر ال��ذي �صدمني، 

فرح��ت و�صدمت يف نف���س الوقت عندما راأي��ت »تال�صا« 

يعن��ي البالد الت��ي ا�صتعمرتن��ا 130 �صنة، ج��اء الفرن�صي 

يفتخ��ر باجلزائ��ر لأنه مازال يف ذهنه »اجلزائ��ر فرن�صية« نحن 

مل ندعهم يوؤمنون بهذه الفكرة بالرغم من اإميانهم بها، كيف 

ننتظر من قناة فرن�صية اأن تتكلم عن اجلزائر، اأنا فرحت واأظن 

اأنكم كلك��م متفقون معي، لكن مل ن��ر ل وزارة ال�صياحة 

ول وزارة الثقاف��ة بادرت بذلك! كيف يوؤمن اأبناوؤنا باجلزائر 

وخرياتها وحما�صنه��ا اإن مل نقنعهم نحن مبا متلك بالدنا من 

كن��وز!؟ اإذن اإ�صمح يل، �صي��دي الوزي��ر، اأرى باأنه لديك 

اإرادة وحما���س، لك��ن هذا  ل يكف��ي، نعطيك اأجل �صنة 

واملو�صم ال�صيفي قد انتهى، نتمنى اأن نرى خطابك � اإن �صاء 

اهلل � جم�ص��دا يف الواقع وهذا ما يتمناه كل جزائري حمرتم، 

يح��ب نف�صه وكذا وطنه، كم اأت��اأمل عندما اأ�صافر اإىل اخلارج  

اأو نرى ما يبث يف التلفزة يا للمهزلة! اإذن نتمنى � اإن �صاء اهلل �  

اأن يت��م جت�صيد هذا اخلطاب �صي��دي � الوزير � الذي �صمعناه 

من��ذ 1962، نتمنى جت�صيده يف الواق��ع ونن�صى اأزمة البرتول 

ونتخذ الجتاه املنا�صب، لنعي�س بال�صياحة وبالفالحة باإذن اهلل 

وننتظ��ر النتائج امللمو�صة، نريد امللمو�س، عندما ندخل فندقا، 

جن��ده مطابقا للمعايري الدولية، و�صك��را �صيدي الوزير و�صكرا 

�صيدي الرئي�س.

ــص: �صك��را لل�صيد �صال��ح دراجي؛ بودي  ــد الرئي� ال�شي

اأن اأذكر مب�صم��ون التعليمة التي اأ�صدره��ا مكتب املجل�س 

واملتعلقة بتنظيم طرح الأ�صئلة، �صدرت التعليمة �صنة 2011 

وح��ددت مدة ال�صوؤال ب��� 4 دقائق ومدة الرد يف حدود 15 

دقيق��ة ومدة التعقيب ب��� 3 دقائق، نحب��ذ اأن يكون التقيد 

مب�صمون هذه التعليمة م�صتقبال.

وال�ص��وؤال حمدد يف التعليمة، بحيث يكون �صوؤال واحدا 

فقط ولي�س عدة اأ�صئلة؛ ال�صيد الوزير الكلمة لكم.

ــد الوزير: �صك��را وبارك اهلل فيك �صي��دي الرئي�س  ال�شي

على هذه املالحظة الهامة جدا، فعال نحن نتفق كل التفاق 

معكم، ب��ودي فقط اأن اأقول ل ميكن كذل��ك يف اإطار طرح 

ال�صوؤال اأن ُيطلب عر�س برنامج قطاع يف �صوؤال، ل ميكن 

اأن نتكل��م ع��ن �صيا�صة قطاع يف جمال مع��ني يف اإطار طرح 

الأخ يحتوي على  الذي طرحه  ال�صوؤال  �ص��وؤال، لأن   20
امل�صتقبل  يف  العملية  هذه  تنظيم  فاإن  وبالتايل  �صوؤال؛   20

باأ�صلوب مبا�صر يكون اأح�صن واأليق.

لقد تكل��م الأخ الفا�صل عن اخلط��اب، خطابنا نابع من 

الواقع ومن التقييم وكل ما قلناه نحن م�صوؤولون عنه.

اأم��ر ثاين، ل ميكننا اأن نق��ع يف الدمياغوجية ونقدم اأحيانا 

بع���س الأمثل��ة التي مل جت�صد بع��د، يج��ب اأن نتكلم عن 

الأمثلة التي ج�صدت، �صبحان اهلل، حقيقة، مرت ب�صعة اأيام 

من��ذ اأن توليت هذا القط��اع، لكننا و�صعنا اقرتاحات فعلية 

ونحن م�صوؤولون عنها.

ثاني��ا، لقد قمت بزيارة لعدة ولي��ات، فال ميكن اأن ننكر 

ونقول ل يوجد �ص��يء! اأنا وزير جديد وكل من �صبقني مل 

 
ّ
يفع��ل �صيئا! ل، هذه الثقافة يج��ب اأن تنعدم وكل وزير مر

بفرتة معينة وظروف معينة وح�صب الو�صائل املتوفرة. ما كان 

موج��ودا و�ُصرع في��ه ن�صتكمله نحن وم��ا كان ناق�صا نحاول 

ا�صتدراكه، ولكن ل ميكننا اأن ن�صب املا�صي، اأو قال، الذي 

ن��ا �صاأ�صوي الأمور، ل! ه��ذه الثقافة  �صبقن��ي هلكها واأ

ل  توجد لدينا، لكي نكون وا�صحني.

ثالث��ا، كذلك قل��ت لقد قمت بزيارة لع��دة وليات وقد 

و�صعت موؤخ��را حجر الأ�صا�س يف ڤامل��ة، يف حمام الدباغ، 
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ملركب �صياحي رائع، ف�صال عن عدة مركبات جديدة اأجنزت 

ومركب��ات هي فع��ال م�صتقبلية، يف اإطار اخلط��اب الذي اأنا 

ب�صدده كنت يف �صطيف وبعد ه��ذا اللقاء �صاأتوجه مبا�صرة 

اإىل ولية البليدة، توجد م�صاريع واحلمد هلل اإن على م�صتوى 

ال�صادة الولة اأو الوزارات انطلقت وهي تظهر نتائج اإيجابية، 

يف �صطي��ف وبال�صب��ط الربج��ني املتواجدي��ن بقلب مدينة 

�صطي��ف، 15 �صنة مل يكتمل البناء، اأما اليوم فاأ�صبحا اأكرب 

واأ�صخم مركب مول على م�صت��وى الرتاب الوطني، �صيء 

رائع وم�ص��رف! وبجانبهما يف �صطيف دائم��ا، فندق ثالث 

جن��وم وخدماته نف���س خدمات فندق خم���س جنوم، توجد 

اأم��ور اإيجابية ول ميك��ن اأن ن�صتعمل لغ��ة التيئي�س ونكران 

الإجنازات و�صطب كل ما هو جميل يف البلد، توجد نقائ�س 

منذ ال�صتق��الل � اأنا معك � متى منح لل�صياحة مكانتها!؟ 

اهلل غال��ب، كان اقت�صاد اجلزائ��ر يف كل الربامج مبنيا على 

املحروقات والي��وم قلت اإنه يوجد حت��ول جديد من خالل 

تهيئ��ة الإقليم، اأننا نوجه كل املخططات يف 21 قطاعا وزاريا 

اإىل بن��اء اقت�ص��اد خارج املحروقات، ي��ا �صبحان اهلل! توجد 

اأمور اإيجابية جم�صدة واأخرى ل!

تكلم��ت اأنت ع��ن مدي��ر ال�صياحة يف بجاي��ة، ل يوجد 

م�ص��كل، اليوم اخلمي�س، الأحد املقبل �صتنزل جلنة حتقيق، 

نح��ن عمليون ول يوجد اأي م�ص��كل و�صنتابع الق�صية ومن 

لدي��ه حق ياأخذه ومن لي�س لديه حق واهلل لن ياأخذه، هذا 

لكي نكون وا�صحني، دون مزية ل مني ول منك!

�صف اإىل ذلك، تكلمت ع��ن ال�صريط ال�صاحلي، يجب 

اأن تفه��م بخ�صو���س هذه النقط��ة، اأنا كنت وزي��را لل�صيد 

البح��ري واأ�صدرت مر�صوما عن ط��ول ال�صريط ال�صاحلي: 

اإىل �صرق الوطن ن�صل اإىل 52000 ميل ولي�س اإىل 12000 

ميل ويف الغ��رب ن�صل اإىل 32000 ميل، ه��ذا املر�صوم اأنا 

ال��ذي وقعته عندما كنت وزي��را لل�صيد البحري واأنا اأعرف 

املو�ص��وع جيدا، ف�صريطنا ل ي�ص��ل اإىل 1200، بل هو اأكرب 

بكث��ري واأهم من ذلك، فاأن��ا ل اأرى ال�صريط ال�صاحلي، بل 

نرى الف�صاء البحري الذي هو عندنا اأبعد من املياه الدولية، 

بحي��ث تنتهي املي��اه الدولية يف 12000 مي��ل نوتيك، اأما 

مياهن��ا فتفوق اأكرث من 12000 مي��ل، يف ال�صرق 52000 

مي��ل ويف الغ��رب 32000 ميل، اإذن نح��ن نعي جيدا هذا 

امللف ول�صنا نتكلم هك��ذا بع�صوائية، فلما نتكلم عن العقار 

ال�صياحي؛ العقار يف اجلزائر معروف!

لي�س فقط العقار ال�صياحي! هل عقار البناء �صهل والعقار 

ال�صناعي �صهل؟ هل العقار عندنا �صهل؟ لي�س بال�صهل!

واحلم��د هلل برام��ج فخام��ة رئي���س اجلمهوري��ة حت��ارب 

البريوقراطية وحتارب العرقلة ويوجد الكثري من الت�صهيالت، 

و�صمعت��م اأنه حتى الوزير الأول يف كل زياراته ينبه اأو يّذكر 

ب�ص��رورة التقلي�س م��ن البريوقراطية، لت�صهي��ل اإجراءات 

العق��ار، �صواء اأكان عق��ارا للبناء اأو عق��ارا �صناعيا اأو عقارا 

�صياحي��ا... اإلخ، وقل��ت اأعطيت اأهمية ملديري��ة ال�صتثمار 

بالوزارة لكي تويل عناية لتاأطري هذه امل�صاريع مركزيا واملتابعة 

ميداني��ا مع ال�صادة الولة يف اإط��ار ل مركزية املرافقة املالية، 

وا�صم��ح يل، عندما تق��ول يل باأن العق��ار يف اجلنوب اأو يف 

اله�صاب العليا موجود ول م�صكل يف ذلك، اأقول، ل! كان 

لدين��ا م�صكل حتى يف اجلنوب بخ�صو�س عقار البناء وممثلو 

ولي��ات اجلنوب حا�ص��رون معنا، لكن احلم��د هلل قرارات 

فخامة رئي���س اجلمهورية اتخذت وطبقته��ا احلكومة بتوفري 

الت�صهيالت.

م��ن يري��د اأن ي�صتثم��ر يف اإط��ار ال�صياح��ة، فيما يخ�س 

العق��ار ال�صياحي يف اجلنوب ويف اله�ص��اب العليا فبالدينار 

الرم��زي، ويف ال�صم��ال � اهلل غالب � ل ميك��ن اأن ي�صتقر 1 

ملي��ون م�صتثم��ر يف ال�صمال فقط، ال�صم��ال مكتظ وتتعذر 

في��ه احلرك��ة، و�صيا�صة تهيئ��ة الإقليم وطنية، ه��ي اأن نوزع 

ال�صتثمار ونوزع القت�صاد ح�صب الف�صاءات وهذه مهمتنا 

كوزارة تهيئة الإقليم اأو التهيئة العمرانية.

�صكرا لكم وبارك اهلل فيكم.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير.

اإ�سمح��وا يل اأن اأ�سع النقاط عل��ى احلروف، فيما يخ�س 

الإجراءات التي يجب اأن تتب��ع يف طرح الأ�صئلة ال�صفوية، 

نتيج��ة الغمو���س ال��ذي كان يت�صمنه النظ��ام الداخلي 

اإ�صدار تعليمة حتدد بدقة كيفية طرح  اإرتاأينا  �صن��ة 2011، 

الأ�صئلة ال�صفوي��ة، وقلنا باأن ال�صوؤال يك��ون �صوؤال واحدا، 

وحددن��ا اأي�ص��ا م��دة رد الوزير وم��دة التعقي��ب وكل هذه 

الأم��ور مكر�صة يف التعليمة، ت�صاهلنا مع بع�س الأ�صئلة ومع 

بع���س الإخوان؛ ولكن يب��دو اأن هذه التعليم��ة مل توؤخذ 

بع��ني العتبار، ل من قبل ال�ص��ادة اأع�صاء املجل�س ول من 

قبل ال�صادة اأع�صاء احلكومة، بودنا العودة اإىل م�صمون هذه 

التعليم��ة، وكذلك فاإن  التعليم��ة مل تت�صمن اأمرا، وبودي 
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اأن اأ�ص��ري اإليه، وهو اأنه م�صتقب��ال ويف التعقيب يجب انتقاء 

املف��ردات انتق��اءا جيدا، حت��ى ل جنرح �صع��ور هذه اجلهة         

اأو تلك.

ه��ذه مالحظ��ات وددت التذك��ري به��ا لك��ي ل تتكرر 

م�صتقبال.

�صكرا لل�صي��د الوزير و�صكرا لل�صيد �صالح دراجي؛ الآن 

الكلمة لل�صيد حممد الطيب الع�صكري وقطاع النقل.

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

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�صيد الفا�صل، رئي�س جمل�س الأمة،

ال�صيدة الفا�صلة، ال�صادة الأفا�صل معايل الوزراء،

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

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

اأيها اجلمع الكرمي،

اأ�صع��دمت �صباح��ا وال�ص��الم عليك��م ورحم��ة اهلل تعاىل 

وبركاته.

�ص��وؤايل موج��ه اإىل مع��ايل وزي��ر النق��ل ويتعل��ق الأمر 

مب�صروعني بولية عنابة:

الأول: يتعلق بتاأخر اإنهاء اإجناز مطار عنابة اجلديد،

والثاين: التاأخر يف انطالق م�صروع الرتامواي بعنابة.

اإجناز م�صروع املطار اجلديد بعنابة والتي  اأ�صغ��ال  اإن   )1
انطلق��ت منذ �صنوات ب�صركة م�صري��ة،  ما زالت � لالأ�صف � 

متوقف��ة وه��ذا منذ وق��ت طويل؛ اإن ه��ذه البني��ة التحتية 

الجتماعي��ة والقت�صادية بق��درة 700.000 م�صافر �صنويا، 

قابل��ة  للتو�صي��ع اإىل 1 مليون م�صافر �صنوي��ا، كان املفرو�س 

اأن تد�ص��ن نهاية الن�صف الأول من عام 2011، لكن قيودا 

تقنية ومالية مل ت�صمح بذلك.

ووفق��ا للمعلوم��ات الت��ي حت�صلن��ا عليها، ف��اإن امل�صمم 

اجلزائ��ري و�صريك��ه الإيط��ايل ق��د اأهمال ع��ددا كبريا من 

النقاط، جميع املواطنني من عنابة، الطارف، ڤاملة، �سكيكدة 

و�صوق اأهرا�س، اأعربوا عن خيبة اأملهم من التاأجيل املتجدد 

با�صتمرار لتاريخ التد�صني.

�صيدي الوزير،

هل ميكن اأن نع��رف و�صعية وتاريخ تد�صني هذا امل�صروع 

الهام وال�صروري لولية عنابة والوليات املجاورة؟

2( امل�ص��روع الآخر ال��ذي �صال عنه الكثري من احلرب، 

والأ�صغال ب��ه مل تنطلق بعد، هو »ترام��واي« عنابة، بحيث 

ن�صجل تاأخريات متكررة واخلالف يف الآراء.

ه��ل تخطيط م�ص��ار »الرتامواي« �صعب له��ذه الدرجة؟ 

فمن��ذ 13 �صنة وم�صروع »ترامواي« عنابة يتعطل من درا�صة 

اإىل اأخ��رى، ب�صبب م�ص��اكل ذات طابع تقني، � خ�صو�صا � 

الختالف يف وجهات النظر املتعلقة بامل�صار الذي يجب اأن 

يتخذه »الرتامواي«، اأن مير »الرتامواي« اأو لن مير على �صاحة 

الثورة، يبدو �صاغال رئي�صيا يف هذا امل�صروع!

ولك��ن مل يتم تقدمي اأي تف�صري مقنع من اأية جهة كانت، 

�ص��واء م��ن املوؤيدي��ن اأو م��ن املعار�صني يف ه��ذا املو�صوع، 

وهك��ذا، يبدو اأن حتقي��ق امل�صروع مع حماي��ة �صاحة الثورة 

م�صتحيل دون نهب مدخل املدينة.

�صيدي الوزير،

هل ميك��ن اإلقاء ال�صوء على القرار الذي اتخذ، اأو الذي 

يتعني اتخاذه لبدء اأ�صغال هذا امل�صروع؟

تقبلوا مني، �صيدي معايل الوزي��ر، فائق عبارات التقدير 

والحرتام و�صكرا.

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

الكلمة الآن لل�صيد وزير النقل.

ال�شيد وزير النقل: ب�ص��م اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة الفا�صل،

ال�صيدات الف�صلي��ات وال�صادة الأفا�صل اأع�صاء جمل�س 

الأمة املوقر،

ال�صيدات وال�صادة، زميالتي، زمالئي اأع�صاء احلكومة،

احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يف البداي��ة، اأ�صك��ر الأخ ع�ص��و جمل�س الأم��ة، ال�صيد 

حممد الطيب الع�صكري، على هذا ال�صوؤال الوجيه والذي 

تط��رق من خالل��ه اإىل م�صروعني هامني وهم��ا: مطار عنابة 

والرتامواي.

اأول، بالن�صب��ة ملط��ار عناب��ة، فاإن الدرا�ص��ة التي تكفلت 

به��ا امل�صالح املحلية لولي��ة عنابة، متت بداي��ة �صنة 2006 

وانطلق��ت الأ�صغال نهاية نف�س ال�صنة، حيث عرف امل�صروع 

تاأخرا كبريا ولأ�صباب كثرية.
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ويف الوق��ت احلايل، تعرف الأ�صغال وترية مر�صية، حيث  

بلغ��ت ن�صبته��ا 85٪، عل��ى اأن يتم ا�صتالمه خ��الل �صهر 

�صبتم��رب 2015، ليدخل حيز اخلدمة قبل نهاية هذه ال�صنة، 

�ص��اأزور ولية عنابة بعد اأ�صبوع اأو بعد 10 اأيام واملو�صوع هو 

تن�صيط الأ�صغال.

بالن�صبة لرتامواي عنابة، يعترب هذا امل�صروع �صمن امل�صاريع 

الت��ي اأقرتها احلكومة على م�صتوى املدن الكربى؛ ويف هذا 

الإطار فق��د متت درا�صة ه��ذا امل�صروع بتاري��خ 09�2013، 

بتحدي��د م�صاره ال��ذي يربط مدين��ة عنابة بالب��وين، على 

ط��ول 22 كلم، مرورا باأهم التجمع��ات ال�صكانية واحل�صرية 

للمدين��ة، توجد 34 حمط��ة، 6 اأقطاب تب��ادل بوا�صطة 56 

عرب��ة، بطاقة ا�صتيعاب يومية، تقدر بحوايل 8300 م�صافر يف 

ال�صاعة.

وبناء على احتجاج املجتم��ع املدين على مرور خط هذا 

امل�ص��روع على �صاح��ة الثورة و�ص��ارع 1 نوفمرب والطلب من 

ال�صلطات الولئي��ة واملحلية تعديل هذا امل�ص��ار، يتم حاليا 

اإع��داد بع���س الفرديات يف هذا ال�ص��دد، يف انتظار تقدميها 

يف اإط��ار حتقي��ق )Commodo-incommodo( لكي نكون 

متيقن��ني ب��اأن امل�ص��ار �صحيح؛ توج��د تعليم��ة �صارمة من 

احلكومة وه��ي خا�صة بامل�صاريع التي اأجلت، �صادقت على 

الدرا�ص��ات و�صننظر فيه��ا يف وقت اآخر، اأن��ا وددت لو اأجنز 

الآن، لكن هناك اأمور تنظر فيها احلكومة و�صنعلمكم لحقا 

بنتائجها.

وبخ�صو���س مطار عنابة الذي يو�صف حاليا مبكان لرتبية 

الدواجن، اأنا من عنابة واأعي ما اأقول، كنا نود دائما اأن يفتح 

هذا املطار، لك��ن موا�صفاته احلالية هي غري مطابقة للتنظيم 

ال��دويل )OMCI( �صوف يتم تد�صينه وهو غري مطابق حاليا 

للتنظي��م الدويل، فهو غري مطابق للقانون الذي متت درا�صته 

الأ�صب��وع املا�صي، وفيما يتعلق بامل�صع��د والعمال والتنقل 

و�صعود الطائ��رة، والأر�صية وما ي�صب��ه ذلك �صوف ن�صجل 

تو�صعت��ه ونفتحه الآن و�صيكون اأح�صن من املطار احلايل ويف 

نف�س الوقت نحن ندر�س تو�صعته لكي جنعله مطابقا للقوانني 

الدولية، و�صكرا.

ــص: �صك��را لل�صيد الوزي��ر؛ ال�صيد حممد  ــد الرئي� ال�شي

الطيب الع�صكري، تف�صل.

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

اأ�صكر معايل الوزير على ه��ذه املعلومات وعلى �صراحته 

جت��اه هذين امل�صروعني، وكما تف�ص��ل معايل الوزير وقال هو 

من منطقة عناب��ة ويعرفها جيدا، فكل �ص��كان مدينة عنابة 

ينتظرون اإمتام م�صروع هذا املطار منذ �صنني.

عنابة كم��ا يعرفها اجلمي��ع هي منطق��ة �صياحية وواجهة 

ال�صياح��ة هو املطار، ميكن اأن نق��ول باأنه لي�س لدينا مطار يف 

عناب��ة؛ وكان اأملنا متعلقا باملط��ار اجلديد حاليا، اأن يفتح يف 

�صه��ر �صبتمرب، �صن�صجل ذلك، ما اأطلب��ه اأنا �صخ�صيا ملعايل 

الوزير اأن يتابع �صخ�صيا هذين امل�صروعني.

النقط��ة الثانية، فيما يخ�س م�ص��روع الرتامواي، اأظن اأنه 

هناك �ص��وؤال جوهريا حول ممر اأو م�صار الرتامواي عرب و�صط 

املدينة اأو عرب �صاحة الثورة؛ ولكن قلتها واأكررها لكافة �صكان 

عناب��ة، يجب اتخاذ القرار! مير اأو ل مي��ر على �صاحة الثورة، 

فق��ط لالنطالق يف امل�ص��روع، اإذا كانت عناب��ة من الأوائل 

الت��ي كان لها احلظ يف ت�صجيل م�ص��روع الرتامواي، وعنابة 

هي مدينة م�صطحة وي�صلح فيها اإجناز الرتامواي اأح�صن من 

املدن الأخرى، فه��ذا راأيي ال�صخ�ص��ي، فالرتامواي الذي 

ل مي��ر بو�صط املدين��ة لي�س بالرتامواي بل ه��و جمرد مطار! 

فالرتام��واي � كما هو معروف � يعطي منظ��را جماليا وهذا 

�ص��يء جميل جدا من الناحي��ة ال�صياحية، ف�صال عن نقل 

امل�صافري��ن اإىل غري ذلك، اأ�صكركم عل��ى �صراحة جوابكم 

جتاه هذي��ن امل�صروعني، اأقول فقط واأطلب منكم مرة اأخرى 

اأن ت�صه��روا �صخ�صيا على هذي��ن امل�صروعني الهامني لكل 

مواطني عنابة والوليات املجاورة، �صكرا مرة اأخرى.

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

الكلمة لل�صيد الوزير.

ال�شيد وزير النقل: وهو كذلك.

الإ�صكال هو اأن ال�صلط��ات املحلية واملجتمع املدين كانا 

متفق��ني على األ مير على �صاحة الث��ورة، فهذا ال�صارع لديه 

قيمة تاريخية وعاطفية؛ ومن اأجل ذلك اأنا اأوافق هذا الراأي.

فامل�صكل �صوف يطرح بطريقة اأخرى وهو اأن هذا امل�صروع 

ل ميكننا اأن ننجزه الآن، فهو موؤجل ككل امل�صاريع التي مل 

تنطل��ق بعد واخلطاأ يرجع لل�صلطة املحلية التي اعرت�صت يف 

بداية الأ�صغال و�صكرا.
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ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ نبقى دائما يف قطاع 

النقل والكلمة لل�صيد جمال قيقان.

ــال قيقان: �صكرا �صي��دي الرئي�س؛ ب�صم اهلل  ــد جم ال�شي

الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على نبيه الكرمي.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيدة وال�صادة اأع�صاء احلكومة،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صوؤايل ال�صفوي موجه اأي�ص��ا اإىل معايل وزير النقل وهذا 

ن�صه:

اإن الإ�صراب املفاجىء ال��ذي يدخل فيه م�صيفو اجلوية 

اجلزائري��ة من حني لآخر دون اإ�صعار م�صبق، ي�صبب فو�صى 

عارم��ة مبطار ه��واري بومدي��ن ال��دويل، مم��ا اأدى اإىل تاأخر 

الرح��الت ملختل��ف الوجهات الدولية اأو حت��ى الداخلية، 

و�صّب��ب ه��ذا تذمرا وقلق��ا على وج��وه امل�صافري��ن ومعاناة 

�صدي��دة، خا�صة عن��د ال�صغ��ار وامل�صنني؛ وعن��د اجتماع 

النقابات امل�صتقلة مع اإدارة اجلوية اجلزائرية، يتم التفاق يف 

الأخري بينهما وال�صتجابة ملطالب العمال.

معايل الوزير،

ملاذا ل تناق�س مطالب العم��ال مع الإدارة قبل الدخول 

يف الإ�ص��راب اإن كانت هناك نية ال�صتجابة ملطالبهم، حتى 

جننب خطوطنا اجلوية الوق��وع يف فو�صى ونحمي امل�صافرين 

من حجم املعاناة الناجمة عن التاأخر وطول النتظار؟

تقبل��وا من��ي � مع��ايل الوزي��ر � اأ�صمى عب��ارات التقدير 

والحرتام و�صكرا.

ــص: �صك��را لل�صيد جمال قيق��ان؛ الكلمة  ــد الرئي� ال�شي

لل�صيد وزير النقل.

ال�شيد وزير النقل: 

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة الفا�صل،

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

ال�صيدات وال�صادة زميالتي وزمالئي اأع�صاء احلكومة،

احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم.

اأ�صكر الأخ ع�ص��و جمل�س الأمة، ال�صي��د جمال قيقان، 

عل��ى �صوؤال��ه والذي تط��رق م��ن خالل��ه اإىل الإ�صرابات 

املفاجئة ودون �سابق اإ�سعار لعمال اخلطوط اجلوية اجلزائرية، 

وما ترتب عن ذلك م��ن فو�صى يف املطار وتاأخر الرحالت، 

وهو م��ا ينعك�س �صلبا عل��ى امل�صافري��ن، خ�صو�صا امل�صنني 

والأطفال ال�صغار. 

يف البداي��ة، كلنا على عل��م بالنقائ�س التي تعرفها �صركة 

اخلط��وط اجلوية اجلزائرية والتي �سبق يل ذكرها يف الأ�سبوع 

املا�صي، مبنا�صبة تقدميي م�صروع قانون الطريان املدين ومنها:

� نوعية اخلدمات البعيدة عن املعايري الدولية.

� عدم انتظام حركة الطريان واملعروفة بالتاأخر والإلغاء، مما 

اأثر �صلبا على �صمعة الأ�صطول.

� ال�صطرابات الجتماعية املتعددة التي توؤثر على جناعة 

�سيا�سة اخلطوط اجلوية اجلزائرية.

اإن القان��ون رقم 92�09، واملتعل��ق بالوقاية من التزاعات 

اجلماعي��ة وممار�صة ح��ق الإ�صراب يف ف�صل��ه الثاين، املادة 

)38( واملتعلق��ة بتحديد ممار�صة ح��ق الإ�صراب، ن�س على 

�صرورة �صمان القدر الأدنى امل�صمون من اخلدمة يف جميع 

الأن�صط��ة، حيث اأحال نف�س القان��ون يف مادته )39( القدر 

الأدنى م��ن اخلدمة يف هذه امليادين اإىل التفاقية اجلماعية، 

ناهي��ك عن �صرورة ا�صتيف��اء كل املراحل املتعلقة بالت�صوية 

الودي��ة، حتكيم الآجال القانوني��ة الواجب احرتامها يف هذا 

ال�ص��اأن. غري اأن املالحظ يف الواقع، ع��دم احرتام كل هذه 

املبادىء يف هذه املراحل.

ورغ��م اأن القان��ون ي�صنف رف�س العام��ل واملعني القيام 

بالقدر الأدنى من اخلدمة املفرو�صة عليه خطاأ مهنيا ج�صيما، 

اإل اأن ه��ذه الظاهرة ال�صلبية لزال��ت متار�س يف العديد من 

موؤ�ص�صاتن��ا، اأم��ا بخ�صو���س اقرتاحك��م القا�ص��ي مبناق�صة 

الإدارة ملطال��ب العمال قبل دخوله��م يف اإ�صراب، حلماية 

امل�صافرين واملعان��اة وجتنب طول النتظار، فاإن ذلك متكفل 

به يف التفاقية اجلماعية التي ت�صجل على م�صتوى مفت�صية 

العمل واملحكمة؛ ولالأ�صف فاإن العديد من الحتجاجات 

ل تاأخ��ذ ذلك بعني العتبار، م��ن جهة اأخرى ميكنني اأن 

اأوؤك��د لكم � �صيدت��ي الف�صليات، �صادت��ي الأفا�صل � اأننا 

حاولنا جاهدين، من خالل م�صروع القانون املتعلق بالطريان 

املدين، التكفل مبا يعانيه امل�صافر، �صمن ق�صم خا�س يتعلق 

بحق��وق ركاب النق��ل اجلوي، بحي��ث �صي�صتفي��دون من 
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التكف��ل والتعوي�س وكل م�صاع��دة تتنا�صب مع الأ�صرار 

الناجم��ة ع��ن ه��ذه الو�صعيات، زي��ادة على م��ا خ�ص�صه 

للم�صافرين امل�صنني وذوي الحتياجات اخلا�صة.

ويف اخلتام، فقد اأ�صدرت كل التعليمات لالإدارة اجلوية 

اجلديدة للخطوط اجلوية اجلزائرية، لإعطاء الأولوية للحوار 

م��ع كافة ال�ص��ركاء الجتماعيني، وهو م��ا مت التجاوب معه 

باإلغ��اء الإ�صع��ار بالإ�ص��راب ال��ذي كان مربجم��ا اجلمعة 

املا�صي��ة وق��د مت اإلغاوؤه، بع��د التحاور الذي ج��رى ما بني 

الإدارة والعمال و�صكرا.

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

جمال قيقان هل يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لك.

ال�شيد جمال قيقان: �صكرا �صيدي الرئي�س.

ن�صك��ر مع��ايل الوزير على رده على �ص��وؤايل هذا؛ وفعال 

�صب��ق لنا خالل الأ�صبوع املن�ص��رم، اأثناء مناق�صتنا مل�صروع 

قان��ون الط��ريان املدين اأن تط��رق الإخ��وة املتدخلون، اإىل 

جمي��ع النقائ�س، لكنن��ي قد ركزت يف �ص��وؤايل هذا على 

ظاه��رة الإ�صراب، معايل الوزير، لب��د من احلد من ظاهرة 

الإ�صراب ه��ذه وتكرارها املفاجىء من ح��ني لآخر، اأثناء 

اجتماع النقاب��ات اأو ممثلي العمال م��ع الإدارة، ولبد من 

الف�ص��ل، ياأتون مبطالبهم، ف��اإذا كان الطلب م�صروعا خذوه 

و)مربوك عليكم( اأما اإذا كان الطلب غري م�صروع اأ�صارحهم 

ول ن��رتك له��م فر�صة خالل �صت��ة اأ�صهر اأو ع��ام؛ وبالتايل 

ننق�س ه��ذا التفاق ويعود الإ�ص��راب ليتكرر من جديد، 

اإذن نعطي لكل ذي حق حقه، وناأمل اأن نق�صي على ظاهرة 

الإ�ص��راب لأنها توؤثر على خطوطنا اجلوية ونرجع الثقة بني 

الزبون، امل�سافر، وب��ني اخلطوط اجلوية اجلزائرية، فرنجع لها 

هيبته��ا كبقية اخلط��وط الدولية الأخرى و�سك��را مرة ثانية 

معايل الوزير.

ال�شيد الرئي�ص: الكلمة لكم ال�صيد الوزير.

ال�شيد وزير النقل: �صكرا �صيدي الرئي�س.

لقد اأ�صدرن��ا تعليمات لالإدارة اجلدي��دة ونحن متفقون 

معكم على اأ�صلوب ال�صرتاك لنجتنب هذه الظاهرة، نحن 

متوافقون معكم، و�صكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �صك��را لل�صيد الوزير؛ ننتقل اإىل قطاع 

العم��ل والت�صغيل وال�صمان الجتماع��ي والكلمة لل�صيد 

ح�صني �صعيدي.

ال�شيد ح�شني �شعيدي: �صكرا �صيدي الرئي�س الفا�صل؛ 

ب�صم اهلل واحلمد هلل وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.

ال�صادة الوزراء،

اأخواتي، اإخواين اأع�صاء جمل�س الأمة،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�ص��وؤال �صف��وي موج��ه ملع��ايل وزي��ر العم��ل وال�صمان 

الجتماعي.

طبق��ا لأحكام امل��ادة 134 من الد�صت��ور، واملادتني 68 

و71 م��ن القان��ون الع�صوي رق��م 99�02، امل��وؤرخ يف 08 

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

وجمل�س الأم��ة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية بينهما 

وبني احلكومة، ي�صرفني معايل الوزير اأن اأطرح على معاليكم 

�صوؤال �صفويا التايل ن�صه:

يعرف �صوق العمل اجلزائري عزوف اليد العاملة املحلية 

يف بع���س القطاع��ات، منه��ا: قط��اع الأ�صغ��ال العمومية 

والفالح��ة وكذا بع���س احلرف وي�صهد تراجع��ا يف ن�صاطه، 

ب�صب��ب غي��اب اليد العامل��ة املحلية، مما ترت��ب عنه تعطل 

وتاأخ��ر يف اإجناز كثري من امل�صاريع، خا�ص��ة يف جمال البناء 

ونف���س ال�ص��يء ينطبق على قط��اع الفالحة ال��ذي تكبد 

اأ�صحاب امل�صتثم��رات الفالحية خ�صائر نتيجة قلة وعزوف 

اليد العاملة املحلية.

وعلى �صوء هذه املعطيات معايل الوزير، ال�صوؤال املطروح:

اأمل تفك��ر وزارتكم يف اإعادة النظ��ر يف القوانني املنظمة 

لهذا املجال، ول�صيما قان��ون الت�صغيل رقم 31�10، الذي 

يلزم ت�صغيل الأجان��ب ذوي تاأهيل ي�صاوي � على الأقل � 

م�صتوى تقني )املادة 3 منه(؟

معايل الوزير،

اإىل ح��ني تعديل القان��ون، اإن كان يتطل��ب وقتا كبريا، 

ينا�ص��د هوؤلء املقاولون واأ�صحاب املوؤ�ص�صات وامل�صتثمرات 

من��ح تراخي�س ا�صتثنائي��ة للعمل ل�صتق��دام اليد العاملة 

الأجنبي��ة، حتى يكون عملهم وفق��ا للقانون مع مرا�صلة 
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� بدورك��م � مديري��ات الت�صغي��ل، لتب�صي��ط الإج��راءات 

الإدارية لهوؤلء الطالبني لليد العاملة.

تقبلوا من��ي فائق التقدي��ر والحرتام وال�ص��الم عليكم 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد �صعيدي ح�صني؛ والكلمة 

لل�صيد وزير العمل والت�صغيل وال�صمان الجتماعي.

ــل وال�شمان الجتماعي:  ــد وزير العمل والت�شغي ال�شي

�صك��را �صيدي الرئي�س؛ ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

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

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ي�ص��رين يف البداي��ة اأن اأتوج��ه اإليكم، �صي��ادة الرئي�س، 

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

حتياتي وتقديري، لأرد على ال�صوؤال ال�صفوي الذي تقدم به 

ع�صو جمل�س الأمة املحرتم، ال�صيد �صعيدي ح�صني، والذي 

يتناول ان�صغال يتعلق باإعادة النظر يف القوانني املنظمة لليد 

العامل��ة الأجنبية، مب��ا يتما�صى واحتياج��ات �صوق العمل 

الوطنية وذل��ك مبنح تراخي���س ا�صتثنائي��ة ل�صتقدام اليد 

العاملة الأجنبية، ق�صد ت�صغيلهم يف القطاعات التي ت�صهد 

عزوف��ا لليد العاملة املحلية، مع ت�صهيل الإجراءات الإدارية 

لذلك.

اأول وقبل كل �صيء، اأود اأن اأّذكر باأن اأحكام املادة 3 من 

القان��ون رقم 81�10، امل��وؤرخ يف 11 يوليو 1981، واملتعلق 

ب�سروط ت�سغيل العم��ال الأجانب، تن�س على اأنه مينع منعا 

بات��ا على كل هيئ��ة �صاحبة عمل اأن ت�صغ��ل � ولو ب�صفة 

موؤقت��ة � عمال اأجانب ل يتمتعون مب�صت��وى تاأهيل ي�صاوي 

على الأقل م�صتوى تقني، غري اأن نف�س اأحكام هذه املادة يف 

الفقرة الثانية منها تن�س على اإمكانية منح رخ�س ا�صتثنائية 

يف ه��ذا ال�صاأن، بناء على تقرير معلل للهيئة �صاحبة العمل 

وذلك يف حالة ما تعذر اإيجاد يد عاملة حملية يف تخ�ص�صات 

مطلوب��ة؛ ويف هذا ال�صدد مت الرتخي���س ا�صتثنائيا لت�صغيل 

م�صتوى  اأقل من  تاأهيل  م�صتوى  له  اأجنبيا  31315 عامال 
تقني، موزعني ح�سب قطاعات الن�ساط كالتايل:

� قطاع البناء والأ�صغال العمومية والري 28276 اأجنبيا.

� قطاع ال�صناعة 2267 اأجنبيا.

� قطاع اخلدمات 731 اأجنبيا.

� قطاع الفالحة 11 اأجنبيا.

وجتدر الإ�صارة اإىل اأنه م��ع التغيريات التي �صهدها �صوق 

العم��ل، اأم�صى من ال�صروري اإع��ادة �صياغة بع�س اأحكام 

هذا القانون الت��ي اأ�صبحت ل تتما�صى وم�صتجدات �صوق 

العم��ل الوطنية والربام��ج الوطنية للتنمي��ة، وبالفعل قمنا 

باإع��ادة �صياغة اأحكام جديدة يف اإطار م�صروع قانون العمل 

اجلديد وذلك باإ�صافة بع�س الأحكام لتح�صني تاأطري وت�صيري 

الي��د العاملة الأجنبية و�صد النقائ�س، مع �صمان حتقيق قدر 

اأك��رب من الت�ص��اق م��ع الت�صريعات التي ت�ص��ري الأجانب 

وتكييفها مع املعايري الدولية التي تخ�س العمال الأجانب.

وي��راد من ذلك، �صمان التطبي��ق الأمثل ملنظومة ت�صيري 

تدفق��ات العمالة الأجنبي��ة، مبا ي�صاير التنمي��ة الوطنية من 

خالل حتدي��د احتياجاتها ح�صب متطلب��ات �صوق العمل، 

وف�ص��ال عن ذل��ك ونظرا لعدم قدرة �ص��وق العمل الوطنية 

لال�صتجابة كما وكيفا لحتياج��ات القطاعات القت�صادية 

ونظ��را لع��زوف اليد العامل��ة املحلية عن العم��ل يف بع�س 

قطاع��ات الن�س��اط، وخا�س��ة تلك الت��ي تطرقت��م اإليها يف 

�صوؤالك��م، األ وهي قطاع الأ�صغ��ال العمومية والبناء والري 

والقط��اع الفالحي، قمنا باإ�صدار تعليم��ات لإ�صفاء املرونة 

يف ت�صغي��ل العمال��ة الأجنبية التي ل تتوف��ر على م�صتوى 

تاأهي��ل ي�صاوي على الأقل م�صتوى تقني، حيث ركزنا على 

ال�صتثناء اأكرث منه من املبداأ املتمثل يف املوافقة على ت�صغيل 

هذه الفئة، تفاديا لتعطي��ل وتاأخر اإجناز امل�صاريع التي ت�صهد 

نق�ص��ا يف اليد العاملة الوطنية، ومن ب��ني الإجراءات اأي�صا 

اإل��زام ال�صركات التي تطلب الي��د العاملة الأجنبية تكوين 

الي��د العاملة الوطني��ة يف التخ�ص�صات الت��ي تعرف عجزا 

يف �صوق العمل لنقل الكف��اءات وتكوين وتاأهيل ال�صباب 

لالندماج يف املحيط القت�صادي.

وقناعة باأهمية التقيي��م وتو�صيع اآليات امل�صاركة والت�صاور 

م��ع كل املتدخلني يف جمال الت�صغيل واأخذا بعني العتبار 

التح��ولت الت��ي يعرفها �ص��وق العمل والتحدي��ات التي 

�صيك��ون علينا رفعه��ا يف ال�صنوات املقبلة، مت اإب��رام اتفاقية 

ب��ني وزارة العمل والت�صغيل وال�صم��ان الجتماعي ووزارة 

التكوي��ن والتعلي��م املهني��ني، بتاري��خ 25 فيف��ري 2009، 

واملت�صمنة تنظي��م وت�صيري الدورات التكويني��ة والتمهينية 
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لفائدة ال�صباب املدم��ج والذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 16 

و20 �صن��ة، وذلك ق�صد حت�صني مه��ارات ال�صباب بالعمل، 

ولق��د مت متديد ه��ذه التفاقي��ة يف 2014 مل��دة 5 �صنوات، 

نظ��را للنتائج الإيجابية الت��ي حققتها يف تكييف خمرجات 

التكوي��ن والتعلي��م املهنيني م��ن متطلبات �ص��وق العمل، 

وذل��ك بالرتكي��ز على �س��رورة مراجعة اأمن��اط التكوين، مبا 

يتما�صى واحتياج��ات املوؤ�ص�ص��ات القت�صادية، اإىل جانب 

مواجه��ة العجز ال��ذي ت�صكو منه املهن الت��ي تعرف عزوفا 

لليد العاملة الوطنية.

ال�صيدات وال�صادة،

يف اإط��ار متابع��ة تطور ت�صغي��ل العم��ال الأجانب، جتدر 

الإ�ص��ارة اإىل اأن املديريات الولئية للت�صغيل قامت اإىل غاية 

31 دي�صمرب 2014 باإح�صاء 62976 عامال اأجنبيا، متح�صال 
على �صن��د عمل، من بينهم 51717 عام��ال اأجنبيا ي�صغل 

يف قط��اع البن��اء والأ�صغال العمومية وال��ري، اأي ما يعادل 

2.12٪ من اليد العاملة الأجنبية الإجمالية و8387 عامال 
اأجنبي��ا يف قطاع ال�صناعة، اأي ما يع��ادل 13.32٪ و2835 

عام��ال اأجنبيا يف قطاع اخلدمات، اأي ما يعادل 4.50٪ و37 

عامال اأجنبيا يف القطاع الفالحي، اأي ما يعادل 0.06٪ من 

اليد العاملة الأجنبي��ة الإجمالية، مع العلم اأن اليد العاملة 

الأجنبية حاليا ل متث��ل �صوى 0.87٪ من العدد الإجمايل 

للعم��ال امل�صتغلني الأجراء وه��ي م�صغلة ب�صكل موؤقت يف 

اإجناز الربامج الوطنية للتنمية.

ويف خت��ام كلمت��ي، اأوؤك��د لك��م، ال�صي��دات وال�صادة 

الأفا�ص��ل، اأن احلكوم��ة واعية باأهمي��ة ال�صتثمار يف املورد 

الب�ص��ري، كاأحد مقومات التنمية القت�صادية ال�صاملة، كما 

اأن الرتكيز على النهو�س بالي��د العاملة الوطنية، باإ�صراكهم 

يف الربام��ج التنموية م��ن اأهم امل�صلمات الت��ي تدفع عجلة 

القت�صاد بالجتاه ال�صحيح، دومنا العتماد على اليد العاملة 

الأجنبية ب�صكل قطعي، من خالل العمل على ترقية اآليات 

اإدم��اج ال�صباب ب�صكل تدريج��ي يف منا�صب العمل التي 

ت�صتغل فيها اليد العاملة الأجنبية وخ�صو�صا الوظائف التي 

تعرف عجزا يف �صوق العمل و�صكرا.

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

ح�صني �صعيدي هل يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لك تف�صل.

ــي �شعيدي: �صكرا لل�صي��د رئي�س املجل�س  ال�شيد ح�شن

الفا�صل.

اأ�صك��ر بدوري معايل الوزير على رده الذي تقدم به على 

ال�ص��وؤال املطروح عليه، يف احلقيقة من خالل ال�صتماع لرد 

ال�صيد الوزير، للوزير قناع��ة باأن اجلزائر هي بحاجة اإىل هذه 

اليد العاملة وباأن القانون ل يواكب الو�صع ال�صائد.

فالقان��ون رقم 81�10، مر عليه اأكرث من 30 �صنة، رغم اأنه 

م��ن القوانني املرنة ولي�س مث��ل القوانني التي متتاز بالدميومة 

مثل الد�صتور؛ ورغم ذلك فقد ُعدل 10 مرات، مقارنة بهذا 

القان��ون الذي يتاأثر بالو�صع القت�ص��ادي وال�صيا�صي الذي 

تعي�صه البالد، فهو �صريع التغري بالنظر للو�صعية القت�صادية 

ومتا�صيا مع العوملة، وبالرغم من اأن القانون الأ�صلي هو قانون 

خا���س، فقان��ون العمل قد تغري ب��دوره، اإل اأن هذا القانون 

مل يتغري، لأن الطابع ال�صيا�صي يغلب عليه والدولة مازالت 

تفكر تفك��ري الت�صي��ري ال�صرتاكي وفقا للمر�ص��وم رقم 71 

78، فهي  والقان��ون الأ�صا�صي العام للعمال والقان��ون رقم 

لت��زال تفكر ه��ذا التفك��ري ولهذا الأم��ر ل ميكنها اأن 

تنفتح وتلبي حاجيات ال�ص��وق يف هذا املجال، رغم املعاناة 

ورغ��م امل�صاري��ع ال�صخمة ورغم خمط��ط العمل الذي كان 

�صببه بالدرج��ة الأوىل هو اليد العامل��ة املوؤهلة، وخا�صة يف 

بع���س امله��ن، وكان بودنا اأن تق��وم وزارة العم��ل بدرا�صة 

�صو�صيولوجية يف هذا املجال، فهن��اك بع�س املهن ل يتاأقلم 

مع ثقاف��ة اجلزائريني فال ميكن للجزائ��ري اأن ين�صط فيها اأو 

يواكبه��ا، بحكم خ�صو�صياته وتركيبته التي ل تتالءم معها، 

ومقارنة ببع�س العم��ال الأجانب الذين ي�صتغلون ويعملون 

ب��كل املهن ويف كل املجالت، اأم��ا اجلزائري فال يعمل، مما 

اأث��ر حتى على تكلفة اخلدمة، مثال �صانع اخلزف فاإنه يطلب 

يف 1 م��رت قيمة تفوق تلك التي ينتجه��ا املنتج، مما اأدى اإىل 

ارتف��اع ن�صبة ثمن الكلفة، ولو فتحنا املجال يف بع�س املهن، 

كباقي الدول، التي واجهتها �صعوبات يف هذا املجال، دول 

عربية ودول اأوروبية مل جتد اأي م�صكل، لأن ال�صيا�صة �صيء 

والقت�صاد �صيء اآخر، فاإن فكرنا اقت�صاديا فهذا �صيء اآخر؛ 

ومن خالل ردك فهمت ب��اأن الدولة ت�صجع ولكنها مرتددة 

يف الوق��ت الذي تكون في��ه امل�صاريع انته��ت اأو تعطلت، 

فالرغب��ة واملوؤه��الت ونف�صي��ة املواطن تلع��ب دورا يف هذا 

املج��ال؛ طالب ع��ايل يف الأ�صغال، يلتح��ق ب�صوق العمل 

ول يجد بناًء وينتظر الدولة لتكّون املواطن اجلزائري وحتفزه 
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ليبني منزله، فبالنظر اإىل بع�س الدول املجاورة يجد املواطن 

ب�صهول��ة العامل، ويطلب منه اإج��راءات ب�صيطة، لأن هناك 

تبع��ات ميكن اأن تنجر عنها ح��وادث مميتة اأو خطرية، فعلى 

الأقل هذا الطال��ب ل يتلقى م�صاكل وتكون الأمور �صهلة، 

فاإن احت��اج اإىل بناء، يتخذ الإج��راءات وخالل 24 �صاعة 

يبا�صر عمله؛ ول ننتظر اإىل غاية تكوين املواطنني؟! هذا من 

جانب.

 املج��ال الث��اين، اإن كل التقاري��ر توؤك��د ب��اأن اأ�صحاب 

امل�صاري��ع والإح�صاء الذي قدمه الدي��وان، اأن اليد العاملة 

ت�صهد �صعفا وعدم قدرتها على م�صايرة �صوق العمل وذلك 

ح�صب الإح�صائيات الت��ي ن�صرت، فمعظم املوؤ�ص�صات جتد 

�صعوبة يف توظيف اليد العاملة لعدم توفرها يف �صوق العمل 

املحل��ي، 48٪ م��ن املوؤ�ص�صات العمومية تع��اين و38٪ من 

املوؤ�ص�صات اخلا�صة تعاين كذلك ول اأدري ملاذا؟! وال�صوؤال 

املطروح هو كيف تنطلق امل�صاريع؟ وكيف ت�صجل امل�صاريع؟ 

وكلنا على علم بالق�صية، فوزير الفالحة يوؤكد مرارا وتكرارا 

باأن �صبب قلة املنتوج و�صبب نق�س املحا�صيل يعود اإىل ندرة 

الي��د العاملة وفيما يخ���س جمال الأ�صغ��ال العمومية فاإن 

�صبب تاأخر الإجن��ازات وامل�صاكن وامل�صاري��ع يعود اإىل ندرة 

الي��د العامل��ة والدولة تنتظر تكوين املواط��ن، فهذا اأمر غري 

معقول! يجب اأن ن�صاير الو�صع واإن اأردنا اأن نقوم بقفزة نوعية 

يف ه��ذا املجال، فالبد اأن نعّدل القانون ول ن�صع ال�صتثناء، 

اأي تعديل القانون رق��م 81�10، ونب�صط الإجراءات ونفتح 

املجالت وعلى اإثرها تنج��ز امل�صاريع اقت�صاديا ولي�س �صيء 

اآخر؛ و�صكرا معايل الوزير وال�صالم عليكم.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد ح�صني �صعيدي؛ والكلمة 

لل�صيد الوزير.

ال�شيد الوزير: �صكرا لل�صيد الع�صو املحرتم.

اأظن اأن كل ما قلته نتف��ق عليه ويف نف�س امل�صتوى، لأننا 

ل ن�صتطيع اأن نغرّي دون تغيري القانون وقانون العمل اجلديد 

هو على طاولة امل�صاورات بني ال�صركاء الجتماعيني وعندما 

ت�صادق��ون عليه، اأي الربملان بغرفتيه، ي�صبح �صاري املفعول، 

اإثره��ا نلم���س تغريات يف ه��ذا ال�صاأن ويف انتظ��ار كل هذا 

توج��د بع�س ال�صتثناءات التي ح�صلت عليها اليد العاملة 

الأجنبي��ة، والدليل على هذا اأن��ه يوجد يف اجلزائر 31315 

اأجنبي��ا يعمل��ون دون اأن تتوف��ر فيهم ال�س��روط وبالأخ�س 

م�صت��وى تقني موؤك��د؛ ويجب األ نن�صى ب��اأن اجلزائر تهتم 

باأبنائها قبل اأن تهتم بالأجانب، ويجب على �صبابنا النا�صىء 

اأن يتك��ّون، وهذا التكوين اأقرت��ه اتفاقية مربمة ما بني وزارة 

التكوين املهني ووزارة العمل، لكي نح�صن تكوين ال�صباب 

يف الخت�صا�ص��ات التي يحتاجه��ا القت�صاد وهذه العملية 

اأعطت ثمارها حاليا والدليل على هذا اأنه توجد بع�س املهن 

ملا يتكّون فيها بع�س ال�صباب يتح�صلون على من�صب �صغل 

مبا�صرة، فيجب اأن ن�صجع هذا املجال ونّوجه �صبابنا نحو هذا 

الجتاه؛ وبالتايل يرقى اقت�صادنا اإىل الأمام من جهة ونحارب 

البطالة من جهة اأخرى و�صكرا.

ــد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزي��ر؛ وننتقل الآن اإىل  ال�شي

قطاع ال�صناعة التقليدية والكلمة لل�صيد عبا�س بوعمامة.

ال�شيد عبا�ص بوعمامة: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ ب�صم اهلل 

الرحمن الرحيم.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيدة وال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ي�صرفني اأن اأطرح �صوؤايل ال�صفوي وهذا ن�صه:

اإن ال�صناع��ة التقليدي��ة تعد من اأه��م القطاعات يف عدة 

دول، اإذ يع��ول عليه��ا يف بناء اقت�ص��اد تقليدي، من خالل 

اخرتاق الأ�صواق العاملية يف هذا املجال، بحيث اإن ال�صناعة 

التقليدي��ة واحل��رف بالن�صب��ة للجزائر تعترب ج��زءا هاما من 

الثقاف��ة املادية لرتاثنا ال�صعبي، لهذا من الواجب علينا بذل 

املزي��د من اجلهد والهتمام بهذه ال��رثوة، ملا توفره ال�صناعة 

التقليدي��ة واحلرف من م��ردود اإ�صايف لالقت�ص��اد الوطني، 

كما ت�صاهم يف توفري عدد هائل من منا�صب ال�صغل لكونها 

تعتمد على املواد املحلية.

ال�صوؤال املطروح:

� ما هي ال�صرتاتيجية التي تتخذها دائرتكم الوزارية من 

اأجل تطوير هذا القطاع؟

� مل��اذا ل يتم ا�صتغ��الل ف�صاءات العر���س والبيع التي 
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مت اإن�صاوؤه��ا لتك��ون مفتوحة ط��ول ال�صن��ة ول تفتح اإل يف 

املنا�صبات مثلما هو حا�صل يف ولية اإليزي؟

� م��ا هو الدع��م والت�صجيع ال��ذي تقدمه ال��وزارة لهذه 

ال�صريحة من حرفيني و�صناع تقليديني؟

تقبل��وا مني، مع��ايل الوزي��رة، فائق التقدي��ر والحرتام 

و�صكرا.

ــد الرئي�ص: �صكرا لل�صي��د عبا�س بوعمامة؛ الكلمة  ال�شي

الآن لل�صي��دة الوزي��رة املنتدبة ل��دى ال�صيد وزي��ر التهيئة 

العمرانية وال�صياحة وال�صناع��ة التقليدية، مكلفة بال�صناعة 

التقليدية، للرد على م�صمون ال�صوؤال.

ــة العمرانية  ــدى وزير التهيئ ــدة الوزيرة املنتدبة ل ال�شي

ــة  بال�شناع ــة  مكلف ــة،  التقليدي ــة  وال�شناع ــة  وال�شياح

ــة: ب�ص��م اهلل الرحمن الرحي��م وال�صالة وال�صالم  التقليدي

على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املوقر،

ال�صيد معايل الوزير،

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

اأ�صرة الإعالم،

ح�صورنا الكرام،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ن�صك��ر ع�صو جمل�س الأمة، ال�صي��د عبا�س بوعمامة على 

�صوؤال��ه القّيم، حول قط��اع ال�صناعة التقليدي��ة الذي اأتاح 

لنا م��ن خالله فر�ص��ة �صانحة، لتقدمي عر���س خمت�صر عن 

ا�صرتاتيجية دائرتنا الوزارية، من اأجل تطوير هذا القطاع.

قبل ال�ص��روع يف الرد على ال�صوؤال ال��ذي يحتوي على 

ثالث نق��اط، اأ�ست�سمحكم يف دمج الرد على النقطة الأوىل 

املتعلقة با�صرتاتيجية القطاع م��ع النقطة الثالثة التي تخ�س 

الدعم والت�صجيع املق��دم حلرفيني، نظرا لرتباطهما ببع�س، 

ثم اأجيب عن النقطة الثانية املتعلقة بف�صاء العر�س والبيع.

ب��ادىء ذي ب��دء، لبد اأن ن�ص��ري اإىل اأن قط��اع ال�صناعة 

التقليدي��ة قد حظ��ي باهتمام متوا�صل م��ن قبل ال�صلطات 

العمومي��ة وقد جت�صدت ه��ذه الإرادة ال�صيا�صي��ة القوية يف 

اإعداد خمطط وطني من اأجل تنمية م�صتدامة اآفاق 2010.

كما اأنن��ا اليوم ب�صدد تطبيق برنام��ج عمل اآفاق 2020، 

د 
ّ
ال��ذي يه��دف اإىل توفري ال�س��روط ال�سرورية لتط��ور مطر

وم�صتدام لقطاع ال�صناعة التقليدية.

ينطلق هذا الربنامج من روؤية تعترب ال�صناعة التقليدية من 

مراك��ز ا�صرتاتيجية النمو وال�صغ��ل وت�صاهم يف رفع رهانات 

عدي��دة كمحاربة البطال��ة وتقلي�س الإق�ص��اء الجتماعي، 

بالإ�صافة اإىل تثبيت ال�صاكنة باملناطق الريفية وحت�صني نوعية 

التكوين عن طريق التمهني.

يعمل ه��ذا الربنامج على تطوير القدرة التناف�صية للقطاع 

وقدرته على اإنتاج املوارد واإن�صاء منا�صب ال�صغل وامل�صاهمة 

يف الندماج القت�صادي وتثمني الإمكانيات املحلية.

تتجلى الروؤية املو�صوعة يف ثالثة اأهداف طموحة:

جديد. حريف  ن�ساط   220000 اإن�صاء   �  1
�صغل. من�صب   960000 م�صتوى  اإىل  الو�صول   �  2

 534 اإنتاج قطاعي خام يف حدود  � حتقي��ق م�صتوى   3
مليار دينار جزائري.

وقد ر�صم هذا املخطط �صبعة اأهداف، تتمثل يف:

� ترقية الت�صغيل،

� تطوير الإنتاج،

� تلبي��ة حاجي��ات املجتمع من ال�صل��ع وحتقيق الندماج 

القت�صادي،

� ا�صتغالل املوارد املحلية،

واملنا�ص��ب  الأن�صط��ة  املقاولتي��ة ل�صتدام��ة  تنمي��ة   �

امل�صتحدثة،

� تنمي��ة ت�صدي��ر منتجات ال�صناع��ة التقليدي��ة، لتنويع 

ال�صادرات خارج املحروقات،

� بالإ�صافة اإىل احلفاظ على ال�صناعة املهددة بالزوال.

يق�صم ه��ذا الربنامج الف��رتة التي يغطيه��ا اإىل مرحلتني 

اأ�صا�صيتني، لكل مرحلة اإجراءاتها وهي كالآتي:

اأول: مرحلة تعزيز النمو املعيارية )2012�2017(: تهدف 

هذه املرحلة الفرعية اإىل تعزيز اجلهود املبا�صر بها، من خالل 

دع��م التنمية القت�صادية املحلي��ة، املوجهة ا�صرتاتيجيا نحو 

اأداة الإنتاج واإدماج ن�صاطات ال�صناعة التقليدية واحلرف يف 

الن�صيج القت�صادي املحلي، ويتعلق الأمر خ�صو�صا مبا يلي:

� حتدي��د م�صادر امل��واد الأولي��ة وتنظيم دوائ��ر التموين 

وتعميم �سروط نوعية املنتجات.

� احل��ث عل��ى البحث اخلارج��ي عن الأ�ص��واق وتنمية 

ف�صاءات الت�صويق.

� ترقية وتثم��ني املهارات عن طري��ق التمهني والتكوين 



19

الدورة الربيعية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 09

اخلمي�ص  16 �شعبان  1436                                                             املوافق  4 جوان  2015

وحت�صني م�صتوى احلرفيني.

� مرافق��ة ودعم وتنظي��م هيكلة اجلمعي��ات والتجمعات 

املهنية لل�صناعة التقليدية.

� تعمي��م املعلوم��ات املتعلق��ة بنتائج الدرا�ص��ات التقنية 

واملعيارية.

ثاني��ا: مرحل��ة املهني��ة )2017�2020(: يف هذه املرحلة 

ُي�صرع يف عملية التقييم النهائية لديناميكية التنمية املتوقعة 

وحت�صري من��اخ اأعمال م�صج��ع لبلوغ م�صتوي��ات عالية من 

املهني��ة والتناف�صي��ة، متكن م��ن اأخذ ح�ص���س يف ال�صوق 

الت�صديري��ة، لرتجم��ة املجهودات املبذول��ة يف اإطار املرافقة 

ومن جهة اأخرى متكني الهيئات املنتخبة املمثلة يف احلرفيني 

عل��ى م�ستوى الغرف من لعب دوره��ا الريا�سي املنوط بها 

واملتمث��ل يف ت�صجي��ع ودفع ديناميكي��ة تنموية حملية لكل 

املهنيني.

يحتاج حتقيق اأهداف قطاع ال�صناعة التقليدية اإىل اآليات 

واأدوات تنفي��ذ، ق�ص��د التطبيق ال�ص��ارم للتدابري املقرتحة 

والت�صدي للعوائق الداخلية واخلارجية.

كل ذلك منوط بتوف��ر موؤ�س�سات و�سيطة قوية وجمموعة 

م��ن الأدوات الآلي��ة املرتبطة بط��رق التدخ��ل، اأي برامج 

التنمية املحلي��ة والعمل الجتماع��ي واأدوات قيادة تنفيذ 

املخطط كاأنظمة املعلومات والر�صد واتخاذ القرار.

اأهم ه��ذه الآليات: تعزيز وتطوير وظائف الو�صاطة وترقية 

اأنظمة الإنت��اج املحلي وبن��اء نظام معلوماتي ق��وي واإن�صاء 

اأقطاب امتياز يف جمال ال�صناعة التقليدية.

اإن نظ��رة �صريعة يف �صجل الإجن��ازات التي �صجلها قطاع 

ال�صناع��ة التقليدية، تكف��ي لالإملام بقدر حج��م املكا�صب 

وتربهن برهانا �صاطعا على اجلهود املعتربة التي مت بذلها.

لقد حقق قطاع ال�صناعة التقليدية واحلرف يف ال�صنوات 

الأخ��رية تطورا ومن��وا ملحوظني؛ وذلك بالنظ��ر اإىل الدعم 

الذي تقدم��ه الدولة وكذا الإ�صالح��ات التي با�صرت بها 

احلكومة، وفقا لربنامج فخامة رئي�س اجلمهورية.

بالفع��ل، لقد متك��ن قط��اع ال�صناعة التقليدي��ة من رفع 

الإن�صاء ال�صنوي لالأن�صطة، من 20000 ن�ساط حريف خالل 

�صن��ة 2010 اإىل 51000 ن�س��اط حريف خ��الل �سنة 2013 

واأخريا 65000 ن�ساط حريف خالل �سنة 2014.

لق��د �صمح��ت التدابري املتخذة من الو�ص��ول اإىل حتقيق 

خم��زون اأن�صط��ة يقدر ب��� 287000 ن�ساط ح��ريف يف نهاية 

الديناميكية بدورها على عدد  انعك�صت هذه  2014، وقد 
منا�ص��ب ال�صغ��ل، حي��ث ارتف��ع املخزون م��ن 352000 

من�ص��ب �صغ��ل نهاي��ة 2010 اإىل 744000 من�صب �صغل 

نهاية 2014.

تنعك�س هذه الديناميكي��ة املت�صاعدة يف اإن�صاء الأن�صطة 

ومنا�ص��ب ال�صغل ب�ص��كل مبا�صر يف الق��درات الإنتاجية 

للقط��اع؛ حي��ث ت�ص��ري التقدي��رات اإىل اأن الإنت��اج اخلام 

لل�صناعات التقليدي��ة قد بلغ 218 مليار دينار جزائري �صنة 

اأي  63 مليار دينار جزائري،  2013، بعدما كان ل يتجاوز 
مبع��دل منو 22٪ �صنويا، هذا ما يوؤكد النتعا�س الكبري الذي 

اأ�صبح ي�صجله يف امليدان القت�صادي.

من خالل املنهجية املتبعة وامل�صطرة يف ا�صرتاتيجية تطوير 

القط��اع، مت العمل على اإعادة هيكلة احلرفيني وتنظيمهم يف 

�صكل جتمعات مهنية وفقا لنظام الإنتاج املحلي.

يبل��غ عدد اأنظم��ة الإنتاج املحلي حالي��ا 20 نظاما، ت�صم 

اأك��رث م��ن 900 حريف منخ��رط؛ و�سمحت خ��الل �سنتي 

)2013�2014( ب�ص��راء جماعي للم��واد الأولية، بقيمة 6 

ماليني دين��ار جزائري، مبا يق��ارب 400 �صفقة جماعية، مبا 

يعادل 190 مليون دينار جزائري.

ويف جمال تطوير مه��ارات الت�صيري، متت مرافقة احلرفيني 

وتعزي��ز قدراته��م يف اإن�صاء الأن�صطة، بلغ ع��دد امل�صتفيدين 

من التكوين يف جم��ال اإحداث وت�صي��ري املوؤ�ص�صات، وفق 

منهجي��ة »اأن�صىء وح�ص��ن ت�صيري موؤ�ص�صت��ك املعتمدة من 

طرف املكتب الدويل لل�صغل« 19400 حريف.

كما بلغ مبلغ الدعم املبا�صر خالل �صنتي )2013�2014( 

اأكرث من 791 مليون دينار جزائري لفائدة 2441 حرفيا.

كما قدر عدد املعار�س وال�صالونات املنظمة بحوايل 130 

تظاه��رة مب�صاركة اأزيد من 800 ح��ريف ق�صد ترويج وت�صويق 

املنتوج.

كم��ا مكنت امل��وارد الت��ي ر�صدتها الدول��ة للقطاع من 

بن��اء وتنفيذ برامج تن�صيط هي��اكل ال�صناعة التقليدية التي 

مت اإجنازها يف اإطار املخطط��ات ال�صتثمارية العمومية، حيث 

ا�صتف��ادت برام��ج عمل هي��اكل ال�صناع��ة التقليدية التي 

دخل��ت حيز التنفيذ خالل الف��رتة )2012�2014( والتي 

بل��غ عدده��ا 44 هي��كال من 216 ملي��ون دين��ار جزائري، 

عل��ى اأن ي�صل عدد الهياكل املربجم��ة 140 هيكال مرحلة 

ال�صتغالل خالل ال�صنوات القليلة القادمة.
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ال�صي��د ع�صو جمل���س الأمة املح��رتم، اأم��ا فيما يخ�س 

ا�صتغ��الل هي��اكل ال�صناع��ة التقليدية، مبا فيه��ا الهيكلني 

املوجودين بولية اإليزي، فاإننا نحيطكم علما مبا يلي:

� اإن هي��اكل ال�صناعة التقليدية واملتمثلة يف دار ال�صناعة 

التقليدي��ة: مرك��ز ال�صراء ومرك��ز ال�صناع��ة التقليدية، يتم 

ت�صيريها م��ن قبل غ��رف ال�صناعة التقليدي��ة واحلرف، يف 

�ص��كل الرتقي��ة والتن�صيط القت�ص��ادي والتكوين وحت�صني 

امل�صتوى والتمهني.

وتطبيقا لأحكام املر�صوم التنفيذي رقم 97�100، املوؤرخ 

يف 29 مار���س 1997، ال��ذي يحدد تنظيم غ��رف ال�صناعة 

التقليدية واحلرف املعدل واملتمم، يتم متويل هياكل ال�صناعة 

التقليدي��ة يف اإطار طبيعة اخلدم��ة العمومية التي متنح �صنويا 

لغرف ال�صناعة التقليدية واحلرف.

اأما بخ�صو�س ف�ص��اءات العر�س والبيع والتي مل ترد يف 

املادة )5( من املر�صوم التنفيذي املذكور اأعاله، فقد �صرعنا 

يف حتويلها اإىل مراكز ال�صناعة التقليدية ل�صببني:

1 � متك��ني ه��ذه الهياكل من ال�صتف��ادة العاجلة من 
متويل التن�صيط، يف اإطار تبعات اخلدمة العمومية.

2 � اإمكانية توزيع حمالت الهياكل على احلرفيني، ق�صد 
�صمان ال�صتغالل الدائم والتواجد امل�صتمر للحرفيني.

اأم��ا فيما يخ�س ف�ص��اءي العر�س والبي��ع لولية اإليزي، 

الأول ببلدية اإليزي والث��اين ببلدية جانت، فاإننا ن�صري اإىل 

ما يل��ي: قام ال�صيد ال��وايل بتحويل ف�ص��اء العر�س والبيع 

باإلي��زي اإىل مرك��ز ال�صناع��ة التقليدية خ��الل �صهر مار�س 

2015 بطلب من م�صاحلنا، ومت توزيع ت�صعة )09( حمالت 
عل��ى احلرفيني وه��ي م�صتغلة حالي��ا، م��ع تخ�صي�س قاعة 

للعر�س الدائم والتكوين وخ�ص�س حمالن للوكالة الوطنية 

لتحويل الذهب واملعادن الثمينة الأخرى.

اأم��ا بالن�صبة لف�ص��اء العر�س والبيع بجان��ت، فاإن عملية 

الإنتاج للهياكل م�صندة اإىل مديرية التنمية ال�صناعية وترقية 

ال�صتثمار.

مل يت��م ا�صتكم��ال الأ�صغ��ال اخلا�ص��ة بالرب��ط ب�صبكة 

الكهرباء اإل مع مطلع ال�صنة اجلارية، اأي جانفي 2015، كما 

با�صرت مديرية ال�صياح��ة وال�صناعة التقليدية لولية اإليزي 

اإج��راءات حتويل هذا الهيكل من مديرية التنمية ال�صناعية 

وترقية ال�صتثمار وكذا اإج��راءات تغيري ت�صمية الف�صاء اإىل 

مركز ال�صناعة التقليدية، مع اإ�صناد ت�صيري الهيكل اإىل غرفة 

ال�صناعة التقليدية واحلرف باإليزي.

وجتدر الإ�ص��ارة اإىل اأن ه��ذا الهيكل ق��د تعر�س ل�صرقة 

بع���س الأبواب والنواف��ذ، واأثناء الزيارة الت��ي قمنا بها اإىل 

الولي��ة اأعطينا توجيهات عل��ى �صرورة ت�صدي��د احلرا�صة، 

كم��ا وع��د ال�صيد ال��وايل بتخ�صي�س غالف م��ايل لت�صوية 

الو�صعية؛ وقد قام��ت مديرية ال�صياحة وال�صناعة التقليدية 

لولية اإليزي باإعداد التقديرات ملا مت �صرقته و�صيتم التكفل 

بالو�صعية، بعد اإ�صناد ت�صيري الهيكل اإىل الغرفة و�صكرا على 

ح�صن الإ�صغاء.

ــص: �صكرا لل�صي��دة الوزيرة، اأع��ود فاأ�صاأل  ــد الرئي� ال�شي

ال�صيد عبا�س بوعمامة هل يريد اأخذ  الكلمة؟ الكلمة لك.

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

اأ�صك��ر ال�صي��دة الوزيرة على هذا ال��رد القّيم، كما نثمن 

كل املجه��ودات التي تبذلها من اأج��ل تطوير واإنعا�س هذا 

القطاع، واإن اهتمام الدولة بالن�صبة لهذا القطاع هو وا�صح، 

م��ن خالل اإن�ص��اء وزارة تويل اهتماما كب��ريا لهذا القطاع، 

خا�ص��ة واأن هذا القطاع عل��ى راأ�صه ال�صي��دة الوزيرة التي 

اأع��رف اأنها تنحدر من عائلة �صياحية و�صناعة تقليدية وهذه 

الأمور ل تخفى عليها و�صكرا.

ــص: �صك��را لل�صيد عبا���س بوعمامة؛ اأظن  ــد الرئي� ال�شي

باأن ال�صيد بوعمام��ة مقتنع مبا قدمته ال�صيدة الوزيرة ف�صكرا 

لهم��ا؛ وبذلك نكون قد ا�صتنفدنا �صم��اع الأ�صئلة ال�صفوية 

الت��ي طرحت، ن�صك��ر ال�صادة الوزراء الذي��ن ح�صروا معنا 

للرد عليه��ا وكذلك ال�صيدات وال�ص��ادة الذين �صاركوا يف 

تق��دمي الأ�صئلة وتن�صي��ط هذه اجلل�صة، �صك��را لكم جميعا 

واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة احلادية ع�شرة

والدقيقة اخلم�شني �شباًحا
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ــص:  ب�صم اهلل الرحم��ن الرحيم، وال�صالة  ــد الرئي� ال�شي

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

بعد الرتحيب بال�صيد الوزير وم�صاعديه؛ يقت�صي جدول 

اأعم��ال هذه اجلل�صة عر�س ومناق�صة م�صروع القانون املتعلق 

بحماية الطفل، وقبل ذلك نهنئ ال�صيد الوزير جمددا على 

تقل��ده م�صوؤولي��ة وزارة العالقات مع الربمل��ان، فمرحبا بك 

واإليك الكلمة لعر�س م�صروع القانون، نيابة عن ال�صيد وزير 

العدل، حافظ الأختام.

ــن ال�شيد  ــان )نيابة ع ــات مع الربمل ــر العالق ــد وزي ال�شي

ــر العدل، حافظ الأختام(:  ب�صم اهلل الرحمن الرحيم،  وزي

وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

�صيدي رئي�س جمل�س الأمة املوقر،

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

اأ�صرة الإعالم،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ي�صرفن��ي اأن اأعر�س عليكم ن���س القانون املتعلق بحماية 

الطفل، الذي حظ��ي مب�صادقة الغرفة الأوىل للربملان والذي 

ين��درج يف اإط��ار تطبيق برنام��ج فخامة رئي���س اجلمهورية، 

املتعلق بتعزيز وتدعيم املنظومة القانونية للطفل.

وياأت��ي ليعزز املكا�ص��ب املحققة يف ه��ذا املجال، خالل 

ال�صن��وات الأخ��رية، ل�صيم��ا تعديل قان��ون العقوبات يف 

اأحكامه املتعلقة بحماية الطفل وت�صديد العقوبات يف بع�س 

اجلرائ��م املرتكبة �صدهم وهو �ص��دور القانون املتعلق باإن�صاء 

�صندوق النفقة الذي يوفر احلماية املادية واملعنوية لالأطفال 

املحرومني.

اإن اجلزائ��ر ومنذ ا�صرتجاعها لل�صيادة الوطنية اأدرجت يف 

قانونها الداخلي العديد من املبادئ والأحكام التي ت�صمن 

للطفل حماية قانونية خا�صة، بالنظر للمكانة التي يحتلها يف 

حتديد م�صتقب��ل وا�صتمرارية كل ح�صارة والتي جعلت منه 

عن�صرا اأ�صا�صيا يف تقري��ر ال�صيا�صات الجتماعية والثقافية، 

وقد جتل��ى اهتم��ام بالدنا بالطف��ل من خ��الل الكثري من 

الت�صريع��ات التي اعرتفت له بالعدي��د من احلقوق ووفرت 

له احلماية يف جميع مناح��ي حياته، غري اأن هذه الن�صو�س 

التي تع��ود يف اأغلبها اإىل �صن��وات ال�صبعينيات، واإن كانت 

قد مكنت من التكفل بالطفل خالل حقبة زمنية هامة، اإّل 

اأن تطور املجتمع ترتب عنه احتياجات جديدة للطفل واأبرز 

العديد من الثغرات يف الت�صريع الوطني الذي اأثبت الواقع 

العملي �ص��رورة مراجعته وتكييفه م��ع الآليات الدولية يف 

ه��ذا املجال، ول�صيما مع التفاقيات الدولية حلقوق الطفل 

التي اعتمدتها اجلمعي��ة العامة لالأمم املتحدة يف 20 نوفمرب 

.1992 دي�صمرب   19 يف  بالدنا  عليها  و�صادقت   1989
ين��درج ن�س ه��ذا القانون يف ه��ذا املج��ال ويهدف اإىل 

و�ص��ع قواعد واآليات خا�صة لتدعي��م حماية الطفل، تنبثق 

من مب��ادئ وثقافة جمتمعنا ومن التفاقي��ات الدولية التي 

حم�شر اجلل�شة العلنية الثالثة ع�شرة

املنعقدة يوم الأحد27 �شعبان 1436

املوافق 14 جوان 2015 )�شباحا(

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

متثيل احلكومة:

-  ال�صيد وزير العالقات مع الربملان، نيابة عن ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام.  

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة العا�شرة  �شباحا



22

الدورة الربيعية 2015          جمل�ص الأمة                   العدد: 09

الأحد  27 �شعبان  1436                                                            املوافق 14 جوان  2015

�صادقت عليها بالدنا وجتد اأ�صا�صها اأي�صا يف اأحكام الد�صتور، 

وبخا�صة املادتني 63 و65 منه، يعني التي توؤكد على حماية 

الطفل وعلى جمازاة الآباء على القيام بواجب تربية اأبنائهم 

ورعايتهم؛ وهو ثمرة عمل عدة �صنوات �صاركت يف اإعداده 

ع��دة قطاعات، ل�صيما العدالة وال�صوؤون الدينية والت�صامن 

الوطني والثقافة والداخلي��ة واخلارجية وال�صحة وكذا عدة 

خ��رباء يف جمال الطفول��ة، ويهدف اإىل و�ص��ع اإطار قانوين 

�صام��ل حلماي��ة الطف��ل، يجمع ب��ني احلماي��ة الجتماعية 

واحلماي��ة الق�صائي��ة لالأطفال واإىل ت�صهي��ل عمل الهيئات 

املخت�ص��ة بالطفول��ة وو�صع قنوات لتن�صي��ق عملها و�صمان 

فعاليتها وجناعتها يف امليدان.

ويت�صم��ن ن���س ه��ذا القان��ون ع��دة مب��ادئ، توؤ�ص���س 

ل�صرتاتيجية جديدة حلماي��ة الطفل، واأهمها اعتبار الأ�صرة 

املحي��ط الطبيعي واملالئم لنمو الطف��ل ورعايته، حيث يقع 

عل��ى عاتق الوالدين م�صوؤولية حماية الطفل وتاأمني ظروف 

املعي�ص��ة الالزمة لنم��وه ول ميكن ف�صله ع��ن اأ�صرته اإّل اإذا 

ا�صتدع��ت م�صلحت��ه الف�صل��ى ذل��ك ووفق��ا لالإجراءات 

والكيفيات املحددة يف القانون.

وتقدم الدولة امل�صاعدة املادية الالزمة ل�صمان حق الطفل 

يف احلماية والرعاية، كما ت�صاهم يف ذلك اجلماعات املحلية، 

وخا�صة بالن�صبة لالأ�صر اله�صة.

وم��ن املب��ادئ الأ�صا�صية ال��واردة اأي�صا يف ه��ذا الن�س، 

تكري���س مبداأ امل�صلح��ة الف�صلى للطف��ل، باعتبارها الغاية 

الوحيدة امل�صتهدفة عن��د اتخاذ كل تدبري ق�صائي اأو اإداري 

ب�صاأنه والذي ياأخذ بعني العتبار، بتقديرها، ل�صيما جن�س 

الطف��ل و�صنه و�صحته واحتياجاته املعنوية والعاطفية وحتى 

املادية والبدنية.

وتكري���س اأي�ص��ا مب��داأ اإ�ص��راك الطفل واأ�صرت��ه يف كل 

الإجراءات والتدابري والأحكام والق��رارات املتخذة ب�صاأنه 

وتكري�س حقه يف التعبري عن اآرائه بحرية، وفقا ل�صنه ودرجة 

ن�صجه يف اإطار احرتام القانون والنظام العام والآداب العامة 

وحقوق الغري.

ومين��ع ن�س ه��ذا القانون حت��ت طائلة املتابع��ات اجلزائية 

ا�صتعم��ال الطف��ل يف وم�ص��ات اإ�صهارية واأف��الم اأو �صور 

اأو ت�صجي��الت، مهم��ا كان �صكله��ا، اإل برتخي�س من ممثله 

ال�صرع��ي وخارج  فرتات التمدر���س، وذلك بهدف حماية 

الطفل ومن��ع ا�صتغالله عرب و�صائل الإعالم و�صمان حماية 

حياته اخلا�صة.

وي�صع هذا الن�س على عاتق الدولة واجب حماية الطفل 

م��ن كاف��ة اأ�صكال ال�ص��رر اأو الإهم��ال اأو العنف اأو �صوء 

و املعنوية  �ص��اءة البدنية اأ و الإ و ال�صتغالل اأ املعامل��ة اأ

و اجلن�صية، والتي تتخذ من اأجل ذلك كل التدابري املنا�صبة  اأ

لوقايته وتوفري ال�سروط الالزمة لنموه ورعايته واحلفاظ على 

حيات��ه وحماية حقوقه يف حالة الطارئ والكوارث واحلروب 

والنزاعات امل�صلحة، كم��ا ي�صع على عاتقها ال�صهر على األ 

ت�ص��ر املعلومة التي توجه للطف��ل بتوازنه البدين والفكري، 

وذلك مهما كانت و�صيلة الإعالم امل�صتعملة: مرئية، �صمعية 

اأو غريها.

ومن املب��ادئ املكر�صة اأي�صا يف ن�س ه��ذا القانون، جعل 

حماي��ة الطفل م�صوؤولي��ة اجلميع، بحيث ي�ص��ع واجبا عاما 

على جميع فئات املجتم��ع وهيئاته، يت�صمن �صرورة اإخطار 

الأطف��ال املوجودي��ن يف خطر، م��ع �صمان حماي��ة خا�صة 

للقائم��ني بالإخطار، ت�صمن �صرية هويتهم وعدم اإف�صائها اإّل 

مبوافقته��م، وذل��ك من اأجل جتنيد كل طاق��ات املجتمع يف 

حماية الطفل ورعايته.

ويت�صمن ن�س هذا القانون اأحكاما خا�صة حلماية الأطفال 

�صحايا العتداءات اجلن�صي��ة والأطفال املخطوفني، وين�س 

على الت�صجيل ال�صمع��ي � الب�صري ل�صماع الطفل �صحية 

العت��داءات اجلن�صية، لتجنب تذكريه باملاأ�صاة التي عا�صها 

يف كل م��رة ويتم �صماعه فيها م��ع اإمكانية ح�صور اأخ�صائي 

نف�صاين خالل �صماع الطفل.

ويعط��ي هذا الن�س لوكيل اجلمهوري��ة اإمكانية اأن يطلب 

م��ن اأي عن��وان اأو ل�صان اأو �صن��د اإعالمي ن�ص��ر اإ�صعارات 

اأو اأو�ص��اف اأو �ص��ور تخ�س طفال مت اختطاف��ه، ق�صد تلقي 

معلوم��ات اأو �صهادات م��ن �صاأنها امل�صاع��دة يف اإيجاد هذا 

الطفل حيا اأو يف التحريات اأو الأبحاث اجلارية.

ويت�صم��ن ن�س هذا القانون ع��دة اأحكام جديدة تكر�س 

لأول م��رة يف بالدنا، �ص��واء تعلق الأم��ر بالأطفال يف خطر 

اأو بالأطف��ال اجلانح��ني وهم��ا الفئت��ان اللتان يه��دف اإىل 

حمايتهم��ا واإن كان بالن�صبة ملحاكمة الأطفال اجلانحني، قد 

مت الحتف��اظ باأغلبية الإجراءات الق�صائية املن�صو�س عليها 

يف قانون الإج��راءات اجلزائية التي مت نقلها اإىل هذا الن�س، 

مع التعزيز باأحكام جديدة ت�صم��ن اإعادة اإدماج هذه الفئة 

من الأطفال.
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ويت�صمن ن�س هذا القان��ون 150 مادة مق�صمة على �صتة 

اأبواب تتمحور:

- الأحكام العامة: وتت�صمن املبادئ املكر�صة يف الآليات 

الدولي��ة حلقوق الطفل والت��ي اأهمه��ا اإدراج لأول مرة يف 

بالدن��ا تعريفا للطفل باأنه كل �صخ���س مل يبلغ �صن الثامنة 

ع�ص��رة كاملة، وتبني بذل��ك التعري��ف املن�صو�س عليه يف 

اتفاقي��ة حقوق الطف��ل التي تعد املرجعي��ة الدولية يف هذا 

املج��ال ومت التفري��ق بني خمتل��ف فئات العم��ر بخ�صو�س 

اإجراءات احلماية واجلزاءات املطبقة ح�صب �صن الطفل.

- الن���س على متتع الطفل � دون اأي متييز يرجع اإىل اللون 

اأو اجلن���س اأو اللغة اأو ال��راأي اأو العجز اأو غريها من اأ�صكال 

التميي��ز � بجميع احلقوق التي تن�س عليه��ا اتفاقية حقوق 

الطفل وغريها من التفاقيات الدولية ذات ال�صلة، امل�صادق 

عليها وتلك املن�صو�س عليه��ا يف الت�صريع الوطني، ل�صيما 

احلق يف احلياة ويف اجلن�صية ويف الأ�صرة ويف الرعاية ال�صحية 

ويف الإ�صم وامل�صاواة والرتبية والتعليم والثقافة والرتقية ويف 

احرتام حياته اخلا�صة.

- الن���س عل��ى حماية خا�ص��ة بالطفل املع��اق والطفل 

املوه��وب، ويتعلق املح��ور الثاين املن�صو���س عليه يف ن�س 

ه��ذا القانون بحماية الأطفال يف خط��ر والذي ي�صمن لهم 

احلق يف حماية اجتماعي��ة وحماية ق�صائية ويعطي الأولوية 

للحماي��ة الجتماعية، نظ��را لطابعها الوقائ��ي وهي حماية 

جدي��دة غري من�صو�س عليه��ا يف الت�صريع ال�صاري املفعول، 

لذل��ك حددت لها اأحكام وقواع��د واآليات خا�صة ويق�صد 

بالطف��ل يف خطر الطفل ال��ذي تكون �صحته اأو اأخالقه 

اأو تربيت��ه اأو اأمن��ه يف خط��ر اأو عر�ص��ة له، وتك��ون ظروفه 

نهم��ا اأن يعر�ص��اه اإىل اخلطر  املعي�صي��ة اأو �صلوكه م��ن �صاأ

و يك��ون يف بيئ��ة تعر�س  و امل�ص��ر مب�صتقبل��ه اأ املحتم��ل اأ

�صالمته البدنية اأو النف�صية اأو الرتبوية للخطر.

فاحلماي��ة الجتماعية تبحث يف الأ�صباب التي اأدت اإىل 

وج��ود الطفل يف خط��ر وت�صع احللول املنا�صب��ة لرفع اخلطر 

عنه.

- وم��ن بني امل�صتجدات املن�صو�س عليها يف هذا املجال، 

اق��رتاح اإن�صاء هيئة وطني��ة حلماية وترقية حق��وق الطفولة، 

حت��دث لدى الوزير الأول، يرتاأ�صه��ا املفو�س الوطني الذي 

يت��م تعيينه مبوج��ب مر�صوم رئا�صي، من ب��ني ال�صخ�صيات 

الوطنية ذات اخلربة واملعروفة بالهتمام بالطفولة.

واإن اإن�ص��اء هذه الهيئ��ة راجع اإىل عدة اعتب��ارات، اأولها 

وجوب خلق هيئة وطنية تتوىل احلماية الجتماعية لالأطفال، 

عل��ى غرار ماهو معمول ب��ه لدى العديد م��ن الدول التي 

تع��د �صباقة يف هذا املجال، ت�صد الفراغ املوجود حاليا؛ اإذن 

�صوف تلعب هذه الهيئ��ة دور املن�صق بني جميع املتدخلني 

يف جمال احلماية الجتماعية للطفل.

كما ي��ربز ذلك يف التكف��ل باملالحظ��ات التي وجهت 

للجزائر م��ن قبل جلنة حقوق الطفل ل��الأمم املتحدة وذلك 

عند درا�صة تقارير اجلزائر حول تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، 

حيث اأعربت هذه اللجنة عن اأ�صفها، لعدم وجود هيئة رقابة 

م�صتقل��ة تتلقى وتدر�س ال�ص��كاوى الفردية املتعلقة بانتهاك 

حقوق الطفل.

ويح��دد ن�س ه��ذا القانون كيفية عم��ل املفو�س الوطني 

الذي ميكن اأن يتلقى اإخطارات حول انتهاك حقوق الطفل 

من اأي طفل اأو من ممثله ال�صرعي اأو من اأي �صخ�س طبيعي 

اأو معن��وي؛ ويحوله��ا اإىل م�صالح الو�ص��ط املفتوح املخت�صة 

اإقليميا واملتمثلة يف م�صالح املالحظة والرتبية، التابعة لوزارة 

الت�صام��ن الوطن��ي للتحقيق فيه��ا، طبقا للكيفي��ات التي 

يحددها ن�س هذا القانون.

ويقوم بتحويل الإخطارات التي حتتمل الو�صف اجلزائي 

اإىل وزير العدل، حافظ الأخت��ام، من اأجل املتابعة اجلزائية 

املحتملة.

ويتوىل املفو�س الوطني حلماية الطفولة مهمة ترقية حقوق 

الطف��ل، من خ��الل، ل�صيما و�ص��ع برامج وطني��ة وحملية 

حلماي��ة وترقي��ة حقوق��ه، بالتن�صيق مع خمتل��ف الإدارات 

واملوؤ�ص�ص��ات والهيئ��ات العمومي��ة والأ�صخا���س املكلفني 

برعاية الطفولة، وتقييمها الدوري، ومتابعة الأعمال املبا�صرة 

ميداني��ا يف جم��ال حماي��ة الطفل والتن�صي��ق بني خمتلف 

املتدخلني، وترقية م�صاركة هيئات املجتمع املدين يف متابعة 

وترقية حقوق الطفل.

وي�صاه��م املفو���س الوطن��ي يف اإع��داد التقاري��ر املتعلقة 

بحقوق الطفل التي تعر�صه��ا الدولة على الهيئات الدولية 

واجلهوية املخت�ص��ة، ويعد تقريرا �صنويا حول و�صعية حقوق 

الطفل ومدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، يرفعه اإىل فخامة 

رئي�س اجلمهورية ويتم ن�صره وتعميمه.

وتت��وىل م�صالح املالحظ��ة والرتبية يف الو�ص��ط املفتوح، 

التابع��ة ل��وزارة الت�صام��ن الوطني التي اأثبت��ت جناعتها يف 
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امليدان، احلماي��ة الجتماعية للطفل على امل�صتوى املحلي، 

بالتن�صي��ق م��ع خمتل��ف الهيئ��ات واملوؤ�ص�ص��ات العمومية 

والأ�صخا���س املكلف��ني برعاي��ة الطفولة والت��ي �صوف يتم 

تدعيمها بالو�صائل الب�صرية واملادية الالزمة للقيام مبهامها.

وق�ص��د متك��ني ه��ذه امل�صالح م��ن ح�ص��ن اأداء مهامها، 

مت الن���س على �ص��رورة اأن ت�صكل م��ن موظفني خمت�صني، 

ل�صيما مربني وم�صاعدين اجتماعيني واأخ�صائيني نف�صانيني 

واأخ�صائيني اجتماعيني وحقوقيني.

وتتدخل هذه امل�صال��ح يف كل احلالت التي يكون فيها 

الطفل يف خطر، وتنتقل عند ال�صرورة فورا اإىل مكان تواجد 

الطفل، وتتاأكد من الوجود الفعلي حلالة اخلطر، ل�صيما من 

خ��الل الأبحاث الجتماعية، من اأجل الو�صول اإىل حتديد 

و�صعية الطفل وو�صع التدابري املنا�صبة له؛ ويجوز لها يف هذا 

الإطار اأن تطلب تدخل النيابة اأو قا�صي  الأحداث عند القت�صاء.

ويلزم ن���س هذا القان��ون م�صالح الو�صط املفت��وح باإبقاء 

الطفل يف اأ�صرته، مع اقرتاح التدابري املنا�صبة التي من �صاأنها 

اإبعاد اخلطر عنه، وميكنها تلقائيا اأو بناء على طلب من الطفل 

اأو ممثله ال�صرع��ي مراجعة التدبري املتفق عليه جزئيا اأو كليا، 

غ��ري اأنه يجب عل��ى م�صالح الو�صط املفت��وح اإخطار قا�صي 

الأح��داث يف حالة عدم تو�صله��ا اإىل اأي تدبري اأو يف حالة 

ف�ص��ل التدبري املتفق علي��ه اأو اإذا كان م��ن امل�صتحيل اإبقاء 

الطف��ل داخل اأ�صرته، كاأن تكون ه��ذه الأخرية هي م�صدر 

اخلطر الذي يوجد فيه الطفل، لتنتهي بذلك مرحلة احلماية 

الجتماعية وتفتح املجال اأمام احلماية الق�صائية لالأطفال يف 

خطر والتي ت�صتند اإىل قا�ص��ي الأحداث الذي يعد قا�صيا 

متخ�ص�صا يف �صوؤون الأطفال، ويتم اإخطار قا�صي الأحداث 

من قب��ل الطف��ل اأو ممثل��ه ال�صرع��ي اأو وكي��ل اجلمهورية                  

اأو ال��وايل اأو رئي���س املجل�س ال�صعبي البل��دي مكان اإقامة 

الطف��ل اأو اجلمعيات اأو الهيئات العمومي��ة املهتمة ب�صوؤون 

الطفولة.

ويح��دد هذا الن���س الإج��راءات املطبقة عل��ى احلماية 

الق�صائية لالأطفال يف خطر، حي��ث يقوم قا�صي الأحداث 

ب�صم��اع الطفل وممثل��ه ال�صرعي بدرا�ص��ة �صخ�صية الطفل، 

ل�صيم��ا بوا�صطة البح��ث الجتماعي والفحو���س الطبية 

والعقلية والنف�صية ومراقبة �صلوكه وتلقي املعلومات والتقارير 

املتعلقة بو�صعية الطفل وك��ذا ت�صريحات اأي �صخ�س يرى 

فائ��دة من �صماعه ول��ه اأن ي�صتعني بذل��ك بوا�صطة م�صالح 

الو�صط املفتوح.

يتخذ قا�صي الأحداث اأحد التدابري الآتية: اإبقاء الطفل 

يف اأ�صرت��ه اأو ت�صليمه لوالده اأو لوالدته الذي ل ميار�س حق 

احل�صان��ة عليه، ما مل تك��ن قد �صقطت بحك��م اأو ت�صليمه 

اإىل اأح��د اأقربائه اأو اإىل �صخ�س اأو اإىل عائلة جديرين بالثقة، 

كما ميكنه تكليف م�صال��ح الو�صط املفتوح مبالحظة الطفل 

يف و�صط��ه الأ�ص��ري اأو املدر�صي اأو املهن��ي، ويتخذ قا�صي 

الأح��داث تداب��ري ل ميكن اأن تتج��اوز مدته��ا تاريخ بلوغ 

الطف��ل �صن 18 �صنة كاملة وميكنه تعديل التدبري الذي اأمر 

ب��ه اأو العدول عنه، بناء على طل��ب الطفل اأو ممثله ال�صرعي    

اأو وكيل اجلمهورية اأو من تلقاء نف�صه.

وميكن لقا�صي الأحداث عن��د ال�صرورة اأن ميدد احلماية 

اإىل غاي��ة  �صنة، بناء على طلب م��ن �ُصِلَم اإليه الطفل اأو من 

قبل املعني اأو من تلقاء نف�صه ويحدد ن�س هذا القانون كيفية 

ال�صتفادة من هذا التمدي��د وكيفية اإنهائه قبل هذا ال�صن، 

اإذ ميكن لل�صخ�س املعن��ي باحلماية اأن يطلب اإنهاءها، مبجرد 

اأن ي�صبح قادرا على التكفل بنف�صه.

واله��دف م��ن وراء ه��ذا التمديد هو عدم رف��ع احلماية 

ب�صورة اآلية، اإذ قد تكون لها نتائج وخيمة على نف�صية املعني 

ال��ذي قد يج��د نف�صه يف ال�صارع، ول�صيم��ا اإذا تعلق الأمر 

بالفتيات، فه��ذا التمديد ينبع من دواف��ع اإن�صانية قبل كل 

�ص��يء، متليه��ا تعاليم دينن��ا وتقاليد �صعبنا و�ص��رورة مد يد 

امل�صاعدة ملن هم يف حاجة اإليها.

ال�صيد الرئي�س املوقر،

ال�صيدات وال�صادة املحرتمون،

يتعلق املحور الثالث املن�صو�س عليه يف ن�س هذا القانون، 

بحماية الأطفال اجلانحني، ويقرتح يف هذا الإطار اإجراءات 

قانوني��ة مرنة، خالل جميع مراح��ل املتابعة ومبادئ جديدة 

تكر���س لأول م��رة يف الت�صري��ع الوطن��ي وتظه��ر احلماية 

الق�صائية على اخل�صو�س يف:

- تكري�س مبداأ ع��دم امل�صوؤولية اجلزائية لالأطفال الذين 

يقل �صنهم عن 10 �صنوات، متا�صيا مع مامت تكري�صه يف قانون 

العقوب��ات �صن��ة 2016، على اأن يتحم��ل املمثل ال�صرعي 

للطفل امل�صوؤولية املدنية عن ال�صرر الذي حلق بالغري.

- و�ص��ع قواعد خا�صة للتوقيف للنظ��ر بالن�صبة لالأطفال 

اجلانح��ني، تن�س ل�صيما على اأن��ه ل ميكن اأن يكون حمل 

توقيف للنظر، الطفل الذي يقل �صنه عن ثالث ع�صرة �صنة 
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)13( امل�صتب��ه يف ارتكابه اأو حماول��ة ارتكابه جرمية وحتديد 

مدته ب� 24 �صاعة، ول يتم اإل يف اجلنح التي ت�صكل اإخالل 

ظاهرا بالنظام العام وتلك التي يكون احلد الأق�صى للعقوبة 

املقررة فيها يفوق 5 �صنوات حب�صا ويف اجلنايات.

ويح��دد ن�س هذا القانون احلق��وق وال�صمانات املمنوحة 

للطفل خالل توقيفه للنظر، ل�صيما اإلزامية الفح�س الطبي 

قبل وبعد التوقيف للنظ��ر واإمكانية طلب ذلك خالل مدة 

التوقيف للنظر واإلزامي��ة متكني الطفل من الت�صال باأ�صرته 

ومبحامي��ه وتلق��ي زياراتهما ل��ه، ووجوب اأن يت��م التوقيف 

للنظ��ر يف اأماكن لئق��ة، تراعي كرام��ة وخ�صو�صية الطفل 

واحتياجات��ه، واأن تك��ون م�صتقل��ة ع��ن تل��ك املخ�ص�ص��ة 

للبالغ��ني، وتكري���س اإلزامية م�صاعدة الطف��ل مبحامي اأثناء 

التوقيف للنظر.

- كم��ا تظهر احلماي��ة الق�صائية يف و�ص��ع قواعد خا�صة 

باحلب�س املوؤقت لالأطفال اجلانحني، تن�س ل�صيما على عدم 

اإمكانية و�صع الطفل رهن احلب�س املوؤقت اإّل ا�صتثناء، حيث 

ل ميكن و�صع الطفل الذي يقل �صنه عن ثالث ع�صرة �صنة 

ره��ن احلب�س املوؤقت، ويراعى يف حتديد مدة احلب�س املوؤقت 

�صن الطفل وخطورة اجلرمية املرتكبة من قبله.

- ومن امل�صتجدات اخلا�صة باجلهات الق�صائية لالأحداث، 

الن�س على اأن يختار ق�صاة الأحداث من بني الق�صاة الذين 

له��م رتبة نائ��ب رئي�س حمكمة، على الأق��ل، والن�س على 

تو�صيع اخت�صا���س ق�صم الأحداث ليف�ص��ل يف املخالفات 

التي يرتكبها الطفل.

- وجت��در الإ�ص��ارة اإىل اأن ن�س هذا القان��ون يقرتح لأول 

م��رة يف بالدنا، اإن�صاء اآلية جدي��دة لف�س اخل�صومة يف املادة 

اجلزائية، ويتعلق الأمر بالو�صاطة التي تتم بني الطفل اجلانح 

واملت�ص��رر م��ن خمالف��ة اأو جنح��ة والتي تت��م بطلب من 

الطف��ل اأو ممثله ال�صرعي اأو حماميه اأو تلقائيا من قبل وكيل 

اجلمهورية، ويقوم بها وكيل اجلمهورية بنف�صه اأو يكلف بذلك 

اأحد م�ساعدي��ه اأو اأحد �سباط ال�سرطة الق�سائية، ويت�سمن 

حم�صر الو�صاط��ة تعوي�س ال�صحية وحتديد اللتزامات التي 

تق��ع على الطفل، حتت �صمان ممثل��ه ال�صرعي والذي يلزمه 

تنفيذ اللتزام اأو اأكرث يف الأجل املحدد يف التفاق، ل�صيما 

اإجراء املراقب��ة الطبية اأو اخل�صوع للعالج اأو متابعة الدرا�صة 

اأو التكوي��ن املتخ�ص���س اأو تنفي��ذ حم�ص��ر الو�صاطة ينهي 

املتابع��ة اجلزائية؛ ويف حالة عدم تنفي��ذ التزامات الو�صاطة 

يبادر وكيل اجلمهورية بتحريك الدعوى العمومية.

- وم��ن امل�صتج��دات الواردة يف ن�س ه��ذا القانون، فيما 

يتعلق بتنفي��ذ اأحكام ق�صاء الأح��داث، الن�س على اإلغاء 

بقوة القانون من �صحيفة ال�صوابق الق�صائية العقوبات التي 

نفذت على الطف��ل اجلانح، وكذا التدابري املتخذة يف �صاأنه، 

مبجرد بلوغه �صن 18 �صنة.

اإن ه��ذه الإجراءات اجلديدة من �صاأنها فتح اآفاق جديدة 

اأمام الأطفال الذي��ن ارتكبوا جرائم اأثناء طفولتهم وت�صمح 

باإدماجه��م داخل املجتمع، من خالل حمو كل اأثر للجرائم 

التي ارتكبوها.

ال�صيد الرئي�س املوقر،

ال�صيدات وال�صادة املحرتمون،

يح��دد املح��ور الراب��ع اآلي��ات حماي��ة الطفول��ة داخل 

مراك��ز متخ�ص�صة، �صواء تل��ك التابعة ل��وزارة الت�صامن 

الوطن��ي اأو لوزارة العدل، وذلك ع��ن طريق حتديد الإطار 

الع��ام لكيفي��ة عمل ه��ذه املراك��ز وجعلها اأك��رث ا�صتجابة 

خل�صو�صي��ات الطفل وجن�صه و�صنه، ويحدد املحور اخلام�س 

الأح��كام اجلزائي��ة املرتتبة عن خمالفة اأح��كام هذا الن�س 

وذلك بتجرمي عدة اأفعال مت�س بحقوق الأطفال اأو من �صاأنها 

اأن تعرق��ل مه��ام القائمني على حمايتهم وم��ن بينها عرقلة 

مهام املفو���س الوطني وم�صالح الو�ص��ط املفتوح والك�صف 

عن هوية القائم بالإخطار ون�صر اأو بث ما يدخل يف جل�صات 

اجله��ات الق�صائي��ة لالأح��داث وال�صتغ��الل القت�صادي 

للطفل وا�صتغالله عرب و�صائ��ل الت�صال يف امل�صائل املنافية 

لالآداب العامة والنظام العام.

ويحي��ل ه��ذا الن�س عل��ى الت�صري��ع ال�ص��اري املفعول، 

ل�صيم��ا على قانون العقوبات، فيم��ا يتعلق مبعاقبة مرتكبي 

اجلرائ��م الأخرى الواقعة على الطف��ل، ل�صيما ال�صتغالل 

اجلن�صي للطفل وا�صتعماله يف البغاء ويف الأعمال الإباحية 

والإجتار به والت�صول به اأو تعر�صه للت�صول واختطافه.

ويت�صمن ن�س هذا القانون يف حم��وره ال�صاد�س، املتعلق 

بالأح��كام اخلتامية النتقالية، الن���س على ا�صتحداث يوم 

وطن��ي للطف��ل ويقرتح اأن يك��ون يوم �صدور ه��ذا القانون 

وعل��ى ا�صتفادة املفو���س الوطني حلماي��ة الطفولة وموظفي 

م�سال��ح الو�سط املفتوح من تعوي�سات خا�سة، حتدد �سروط 

وكيفي��ات منحها عن طري��ق التنظيم وعلى اإلغ��اء اأحكام 

القانون املخالفة له.
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ال�صيد الرئي�س املوقر، ال�صيدات وال�صادة املحرتمون،

ليفوتن��ي يف الأخ��ري اأن اأ�صك��ر اأع�صاء جلن��ة ال�صوؤون 

القانوني��ة والإداري��ة وحق��وق الإن�صان، عل��ى التقرير املعد 

من قبله��م، ذلكم هو حمتوى هذا الن���س املت�صمن حماية 

الطفول��ة، اأ�صكرك��م على ك��رم الإ�صغاء وال�ص��الم عليكم 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير على عر�صه م�صروع 

القانون مو�صوع اجلل�صة؛ اأحيل الكلمة الآن اإىل ال�صيد مقرر 

جلنة ال�صوؤون القانونية والإدارية وحقوق الإن�صان، ليقراأ على 

م�صامعنا التقرير التمهيدي الذي اأعدته اللجنة يف املو�صوع.

ــد مقرر اللجنة املخت�شة: �صك��را �صيدي الرئي�س؛  ال�شي

ب�صم اهلل الرحم��ن الرحيم وال�صالة وال�ص��الم على �صيدنا 

حممد وعلى اآله.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان، ممثل احلكومة،

زميالتي، زمالئي، اأع�صاء املجل�س،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ي�صرفني اأن اأعر�س عل��ى جمل�صنا املوقر م�صمون التقرير 

التمهي��دي الذي اأعدته جلن��ة ال�صوؤون القانوني��ة والإدارية 

وحق��وق الإن�صان، ملجل�س الأمة، حول ن�س القانون املتعلق 

بحماية الطفل.

املقدمة

لقد ن�صت الد�صاتري اجلزائري��ة املتعاقبة، بدءا من د�صتور 

احلقوق  اأهم  1996، على  �صنة  د�صتور  اإىل  و�صول   ،1963
الت��ي تكفل للطف��ل كرامت��ه وحقوقه، فاأقرت ل��ه حقه يف 

الرتبية والتعلي��م والرعاية ال�صحية املجانيتني وتوفري ظروف 

املعي�صة الالزمة لنموه.

كم��ا ت�صمنت الت�صريعات اجلزائري��ة العديد من املبادئ 

والأح��كام التي ت�صم��ن للطفل حماية قانوني��ة خا�صة يف 

جمي��ع جوانب حياته، على غرار قان��ون احلالة املدنية الذي 

ن���س عل��ى حق الطفل يف الإ�ص��م  واأقر له حماي��ة قانونية، 

وقان��ون اجلن�صية الذي ن�س على اأحكام تتعلق بحق الطفل 

يف التمت��ع باجلن�صية، وقانوين ال�صح��ة والعمل اللذين اأقرا 

للطف��ل حقوقا حتم��ي �صحته م��ن كافة الأخط��ار وتوفر له 

احلماي��ة التي حتول دون ا�صتغالل ج�ص��ده الغ�س، كما اأقر 

قانون الأ�صرة حماية خا�صة للطفل، فكفل حقه يف الن�صب، 

واحل�صانة، والنفقة، واملرياث، والو�صية، والهبة، ونظم م�صاألة 

الولية والو�صاية والكفالة.

كم��ا تناولت جمموع��ة من القوانني الأخ��رى امل�صوؤولية 

اجلزائية للطفل، منها على اخل�صو�س: الأمر رقم 66 � 155، 

املوؤرخ يف 8 يونيو �صن��ة 1966، املت�صمن قانون الإجراءات 

اجلزائي��ة؛ والأمر رق��م 66 � 156 ، امل��وؤرخ يف 8 يونيو �صنة 

والأمر  واملتمم؛  املعدل  العقوبات،  قانون  املت�صمن   ،1966
رق��م 72 � 03، امل��وؤرخ يف 10 جانفي �صن��ة 1972، املتعلق 

بحماي��ة الطفول��ة واملراهق��ة؛ والأمر رق��م 75 � 64، املوؤرخ 

يف 26 �صبتم��رب �صنة 1975، املت�صم��ن اإحداث املوؤ�ص�صات 

وامل�صالح املكلفة بحماية الطفولة واملراهقة.

ويف نف�س ال�صياق، �صادقت اجلزائر على التفاقية الدولية 

حلقوق الطف��ل التي اعتمدتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

يف 20 نوفم��رب �صنة 1989، وعل��ى الربوتوكول الختياري 

امللحق باتفاقية حقوق الطفل ب�صاأن بيع الأطفال وا�صتغاللهم 

يف البغاء ويف املواد الإباحية.

وتتويج��ا لتلك الت�صريع��ات الهام��ة، كان لبد من �صن 

قانون خا���س بالطفل، يحدد قواعد واآلي��ات حمايته، وهي 

الت��ي ت�صمنها ن���س القانون املتعلق بحماي��ة الطفل، الذي 

اأحال��ه ال�صيد عبد القادر بن �صال��ح، رئي�س جمل�س الأمة، 

على جلن��ة ال�صوؤون القانوني��ة والإدارية وحق��وق الإن�صان، 

بتاري��خ 27 م��اي 2015، وال��ذي يحتوي عل��ى 150 مادة 

موزع��ة على �صتة اأبواب، تن�س على قواع��د واآليات قانونية 

حلماية وترقية الطفل.

وق��د �صرع��ت اللجن��ة يف درا�ص��ة ومناق�صة ه��ذا الن�س 

والفل�صف��ة التي انطل��ق منها والأحكام الت��ي ت�صمنها، يف 

اجتم��اع عقدته برئا�صة ال�صيد خمتار زروايل، رئي�س اللجنة، 

ي��وم الأربع��اء 3 ج��وان 2015، ا�صتمعت في��ه اإىل عر�س 

مف�ص��ل حول ن���س القان��ون، قدمه ممثل احلكوم��ة، ال�صيد 

طي��ب لوح، وزير العدل، حافظ الأختام، وفتحت نقا�صا ثريا 

مع��ه، طرحت من خالله جملة م��ن الأ�صئلة والن�صغالت 

واملالحظ��ات الهامة، فا�صتمع اإليه��ا ممثل احلكومة ورد على 

جمملها.

ويف الإط��ار نف�صه، عق��دت اللجنة جل�ص��ة عمل مبكتبها 

م�صاء الي��وم نف�صه، برئا�صة رئي�س اللجن��ة، و�صعت خاللها 
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مل�صاتها الأخرية على هذا التقرير التمهيدي، الذي عناوينه 

الرئي�صي��ة: مقدم��ة، فح��وى الن���س، مناق�ص��ة الن�س على 

م�صتوى اللجنة وخال�صة.

فحوى الن�س

يحت��وي ن���س القان��ون املتعل��ق بحماي��ة الطف��ل على 

ع��دة اأحكام تكر�س حق��وق الطفل، وه��ي الأحكام التي 

ن�صتعر�صها فيما يلي:

- به��دف حماية وترقية حق��وق الطفل، مت اإحداث هيئة 

وطنية حلماية وترقي��ة الطفولة، يراأ�صها مفو�س وطني حلماية 

الطفول��ة، يعني مبوجب مر�صوم رئا�صي من بني ال�صخ�صيات 

الوطني��ة ذات اخلربة، واملعروفة باهتمامه��ا بالطفولة، مهمته 

ترقية حقوق الطفل.

- ق�صد متابعة و�صعية الأطفال يف خطر وم�صاعدة  اأ�صرهم 

عل��ى امل�صتوى املحل��ي، مت اإن�صاء م�صال��ح الو�صط املفتوح، 

مهمتها ت��ويل احلماية الجتماعية لالأطف��ال على امل�صتوى 

املحلي، وتت�صكل من موظفني خمت�صني ومربني وم�صاعدين 

اجتماعيني واأخ�صائيني نف�صانيني واجتماعيني وحقوقيني.

- من اأجل حماية الأطفال �صحايا بع�س اجلرائم، اأ�صبح 

بالإم��كان اإجراء الت�صجيل ال�صمع��ي الب�صري، لال�صتماع 

للطفل �صحية العت��داءات اجلن�صية، كم��ا اأ�صبح باإمكان 

وكي��ل اجلمهورية املخت�س اأن يطلب من اأي عنوان اأو ل�صان 

اأو �صن��د اإعالمي ن�ص��ر اإ�صعارات و/اأو اأو�ص��اف و/اأو �صور 

تخ�س طفال مت اختطاف��ه، ق�صد تلقي معلومات اأو �صهادات 

كفيلة بامل�صاعدة يف الأبحاث والتحريات اجلارية.

- تكري�ص��ا للحماي��ة الق�صائي��ة لفئ��ة الطفول��ة اجلانحة، 

ُو�صع��ت اإج��راءات مرن��ة خالل جمي��ع مراح��ل املتابعة، 

ت�صم��ن للطف��ل اجلانح احلق يف اإ�صراك��ه يف جميع مايتخذ 

ب�صاأنه واإبداء راأيه، ومتنح الأولوية لإبقائه يف و�صطه العائلي 

اأو ت�صليم��ه ل�صخ�س اأو عائلة جديري��ن بالثقة، اأو و�صعه يف 

مراكز اإيواء مالئمة ومتخ�ص�صة يف جمال حماية الطفولة.

- تكري�س مبداإ عدم امل�صوؤولية اجلزائية للطفل الذي يقل 

عمره عن ع�صر )10( �صنوات.

- جت�صيدا للحماية الق�صائية الفعلية للطفل اجلانح، اأ�صبح 

اإلزاميا متثيله مبحام اأثن��اء التوقيف للنظر واملتابعة والتحقيق 

واملحاكمة، ومت و�صع قواعد خا�صة بالتوقيف للنظر واحلب�س 

املوؤقت.

- لإيجاد �صب��ل جديدة لف�س النزاعات، ُو�صعت اآليات 

للو�صاط��ة يف اجلنح واملخالفات ب��ني الطفل اجلانح واملت�صرر 

من خمالفة اأو جنحة.

- بغر���س حماية الطفل وحتقيقا مل�صلحته الف�صلى، تلغى 

� بق��وة القان��ون، من �صحيفة ال�صواب��ق العدلية � العقوبات 

التي نفذت على الطفل اجلانح وكذا التدابري املتخذة ب�صاأنه 

مبجرد بلوغه ثماين ع�صرة )18( �صنة.

- لإعادة اإدماج الأطفال اجتماعيا، مت حتديد الإطار العام 

لكيفية عمل املراكز وامل�صالح املتخ�ص�صة يف حماية الطفولة 

وجعلها اأكرث ا�صتجابة خل�صو�صيات الطفل وجن�صه و�صنه.

- حفاظا على ح�صن �صري مه��ام املفو�س الوطني حلماية 

الطفول��ة وم�صالح الو�صط املفت��وح، يعاقب كل فعل يعرقل 

عملهما.

- حفاظ��ا عل��ى �صري��ة املعلوم��ات املتح�ص��ل عليها من 

الأ�صخا�س املقيدين بال�صر املهني، يعاقب كل اإف�صاء عمدي 

له��ذه املعلومات، وكذا كل ن�صر جلل�صات اجلهات الق�صائية 

لالأح��داث اأو ملخ�س ع��ن املرافعات والأوام��ر والأحكام 

والقرارات ال�صادرة عنها.

- حماية للحياة اخلا�صة للطفل، يعاقب كل فعل مي�س بها 

وكل فعل يهدف اإىل ا�صتغالل الطفل.

- اإ�صتح��داث يوم وطني للطفل، يكون تاريخ �صدور هذا 

القانون يوما له.

- اإلغاء جميع الأحكام املخالفة لهذا القانون.

مناق�صة الن�س على م�صتوى اللجنة

بع��د تقدمي ممث��ل احلكومة لن�س القان��ون املتعلق بحماية 

الطف��ل، خ�صته اللجن��ة بنقا�س ثري وم�ص��وؤول، تطرق فيه 

اأع�ساوؤه��ا اإىل الكثري من النقاط، وطرحوا بخ�سو�سها جملة 

من الأ�صئلة والن�صغالت واملالحظات، وا�صتمعوا اإىل ردود 

ممثل احلكومة عليها، وهو ما نتطرق اإليه فيمايلي:

  1 �� عر�س ممثل احلكومة:

خالل تقدميه ن�س القانون املتعلق بحماية الطفل، اأو�صح 

ممثل احلكومة اأنه يندرج يف اإطار تطبيق برنامج ال�صيد فخامة 

رئي�س اجلمهورية، الذي يهدف اإىل تدعيم املنظومة القانونية 

للطف��ل وتعزيز املكا�صب املحقق��ة يف ال�صنوات الأخرية يف 

ه��ذا املجال، ول�صيما تعديل وتتميم قانون العقوبات الذي 

مت موؤخ��را، وبخا�صة يف �صق��ه املتعلق بحماي��ة الق�صر، كما 

اأو�ص��ح اأن الن�س ياأت��ي ا�صتكمال للقانون املتعل��ق باإن�صاء 

�صن��دوق النفقة، وهذا بهدف توفري احلماية املادية واملعنوية 
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لالأطفال املحرومني.

واعترب ممث��ل احلكومة هذا الن�س ثم��رة جهود ا�صتمرت 

ع��دة �صن��وات، موؤكدا م�صارك��ة عدة قطاع��ات وخرباء يف 

اإع��داده، كما ق��دم تفا�صيل وافية ملختل��ف الأحكام التي 

ت�صمنها الن�س، م�ص��ريا اإىل اأنها م�صتمدة من مبادئ وثقافة 

جمتمعن��ا ومن اأحكام الد�صت��ور والتفاقيات الدولية التي 

�صادق��ت عليها اجلزائر، والتي ترم��ي اإىل و�صع اإطار قانوين 

�صام��ل حلماي��ة الطف��ل، يجمع ب��ني احلماي��ة الجتماعية 

واحلماية الق�صائية لالأطفال يف خطر والأطفال اجلانحني.

القانون: ن�س  مناق�صة   ��  2
لق��د ثمن اأع�صاء اللجنة بقوة ن�س ه��ذا القانون واأ�صادوا 

بكل الإ�صالحات التي يعرفها قطاع العدالة، وخ�صوا اأحكام 

الن���س مبناق�صة م�صتفي�صة لم�صت حقيق��ة اأو�صاع الطفل، 

يف ظل التغري احلا�صل يف جمتمعنا، وحر�س الأع�صاء على 

ا�صتق��راء اأحكام الن�س اجلديد بتمعن، موؤكدين ا�صتجابتها 

لحتياجات الطفل وتوافقها مع قيم جمتمعنا، وهذا كله من 

خالل الأ�صئلة والن�صغالت واملالحظات الآتية:

- األي���س من ال�صروري جتنيد و�صائ��ل الإعالم املختلفة، 

ل�ص��رح الأح��كام الت��ي ت�صمنه��ا ه��ذا الن���س واأبع��اده 

ال�صرتاتيجية، لتنوير الراأي العام الوطني حوله وتفنيد كل 

ال�صائعات واملغالطات التي تروج �صده؟

- األ ت��رون اأن العقوب��ات املن�صو���س عليه��ا يف الباب 

اخلام���س من الن���س لي�صت ردعي��ة ولتتنا�ص��ب والفعل 

املرتكب �صد الطفل؟

- يالحظ اأن ن���س القانون مل يتطرق اإىل بع�س ال�صرائح 

م��ن الأطفال الذي��ن يعانون من ظروف معين��ة، كالأطفال 

امل�صابني بالتوحد واملهملني.

- يالحظ اأن هذا الن�س ليفرق بني مايتعر�س له الطفل 

داخل اأ�صرته وبني مايتعر�س له خارجها.

- البع���س يق��ول اإن ه��ذا الن���س ي�صجع عل��ى عقوق 

الوالدين؛ اإىل اأي مدى ميكن اعتبار ذلك خاطئا؟

- مل��اذا ل ت�صتعمل تقنية الت�صجي��ل ال�صمعي الب�صري 

لتوثيق اجلل�صة؟

- األ يوؤدي تكليف اأي �صخ�س موؤهل لإجراء الت�صجيل 

ال�صمعي الب�صري املن�صو�س عليه يف املادة 46، اإىل اإمكانية 

اإف�صاء �صرية التحقيق؟

- هل �صتعم��د وزارة العدل اإىل تنظي��م دورات تكوينية 

لفائدة الق�صاة واملحامني املتخ�ص�صني يف ق�صاء الأحداث؟

احلكومة: ممثل  رد   �  3
بداي��ة، اأكد ممثل احلكوم��ة اأن الت�صري��ع املتعلق بحماية 

الطف��ل موجود منذ �صن��وات ال�صبعينيات، م�صددا على اأن 

الأح��كام التي ت�صمنه��ا ن�س هذا القان��ون املتعلق بحماية 

الطفل ن�ص��ت عليها اأغلب ت�صريع��ات دول العامل، مبا فيها 

ال��دول العربية والإ�صالمية، واأن ه��ذه الأحكام تقوم على 

مبداأي��ن اثنني هما: اأن امل��كان الطبيعي للطفل هو الأ�صرة، 

واأن تراعى امل�صلحة الف�صلى للطفل يف كل اإجراء يتخذ يف 

حقه.

وخ��الل رده على مداخالت اأع�صاء اللجنة، اأو�صح ممثل 

احلكومة باخت�صار مايلي:

اأول: بخ�صو���س جتنيد و�صائل الإع��الم املختلفة ل�صرح 

الأحكام التي ت�صمنها الن�س واأبع��اده ال�صرتاتيجية، اأكد 

اأهمية ا�صتعمال و�صائل الإعالم لإبراز كل املكت�صبات التي 

حققتها الدول��ة اجلزائرية، �صواء تعل��ق الأمر مبجال حقوق 

الطفل اأو جمالت اأخرى.

ثانيا: وعن ال�صوؤال املتعلق بالعقوبات املن�صو�س عليها يف 

الباب اخلام�س، اأو�صح اأن العقوبات املن�صو�س عليها يف هذا 

الباب تخ�س بع�س اجلرائ��م فقط، اأما اجلرائم الأخرى فقد 

ن�س عليها قانون العقوب��ات واأقر لها عقوبات م�صددة، على 

غرار جرمية الختطاف التي قد ت�صل عقوبتها اإىل الإعدام.

ثالث��ا: وحول ماي��راه البع�س م��ن اأن الن�س ي�صجع على 

عق��وق الوالدين ومدى �صحة ذل��ك، اأو�صح ممثل احلكومة 

اأن الأح��كام التي ت�صمنها ن�س هذا القان��ون ن�صت عليها 

القوان��ني ال�صارية املفع��ول، م�صريا يف ه��ذا ال�صياق اإىل اأن 

القا�ص��ي يراعي م�صلحة الطفل يف اتخ��اذ اأي تدبري ب�صاأنه، 

واأن التدب��ري املتعل��ق بت�صلي��م الطفل اإىل �صخ���س اأو عائلة 

جديري��ن بالثقة، ل يتخذه القا�ص��ي اإل يف حالة ال�صرورة، 

كا�صتغ��الل الطفل م��ن طرف والدي��ه يف الدع��ارة اأو بيع 

املخدرات.

واأك��د ممث��ل احلكوم��ة يف هذا الإط��ار، اأن��ه لأول مرة مت 

اإلزام الدولة بتقدمي م�صاع��دة مادية لالأ�صر الفقرية واله�صة، 

واإمكاني��ة اإ�صهام اجلماعات املحلي��ة يف ذلك، ل�صمان حق 

الطف��ل يف احلماي��ة والرعاية، مو�صح��ا اأن املفو�س الوطني 

حلماي��ة الطفولة يتابع ميدانيا الأعمال املتعلقة مبجال حماية 

الطفل والتن�صيق بني خمتلف املتدخلني.
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رابع��ا: وبخ�صو�س اإمكاني��ة ا�صتعمال تقني��ة الت�صجيل 

ال�صمع��ي الب�ص��ري لتوثي��ق اجلل�ص��ة، اأو�ص��ح اأن التقنية 

مربجمة يف اإطار ع�صرنة العدالة ل�صتعمالها م�صتقبال، وهي 

اآلي��ة �صيوؤدي العمل بها اإىل تخفي��ف ال�صغط عن الهيئات 

الق�صائية.

خام�صا: اأما بالن�صبة لإمكاني��ة اإف�صاء �صرية التحقيق من 

ال�صخ���س املوؤهل لإج��راء الت�صجيل ال�صمع��ي الب�صري، 

املن�صو�س علي��ه يف املادة 46، فاأو�ص��ح اأن ال�صخ�س الذي 

يكل��ف باإجراء الت�صجي��ل ال�صمعي الب�ص��ري ملزم ب�صرية 

التحقيق، واأن اخل��روج عن هذا املبداإ �صيعر�س �صاحبه اإىل 

عقوبات جزائية.

�صاد�صا: وبخ�صو�س تنظيم دورات تكوينية لفائدة الق�صاة 

واملحام��ني املتخ�ص�ص��ني يف ق�ص��اء الأحداث، اأك��د اأنهم 

يخ�صعون للتكوين ب�صفة م�صتمرة على غرار كل الق�صاة.

اخلال�صة

بعد الدرا�ص��ة الأولية التي قامت به��ا اللجنة لن�س هذا 

القان��ون، ميك��ن القول اإن��ه يعد اإحدى ثم��ار الإ�صالحات 

الت��ي عرفها قطاع العدالة، لتدعيم املنظومة القانونية للطفل 

وجت�صيد احلماية الفعلية له من الأخطار التي تتهدده.

فالن�س ي�صكل اإطارا قانونيا جديدا يكر�س حقوق الطفل، 

مبا ت�صمن��ه من اأحكام ترمي اإىل اإر�ص��اء جملة من القواعد 

والآلي��ات الكفيلة بحماي��ة الطفل وترقي��ة حقوقه، وحتديد 

اإج��راءات احلماية الجتماعية والق�صائية لالأطفال يف حالة 

خط��ر، وتكري���س احلماية الق�صائي��ة لفئة الطفول��ة اجلانحة 

وحتديد اآليات حماية الطفل داخل املراكز املتخ�ص�صة.

ذلكم، �صي��دي رئي�س جمل�س الأم��ة املحرتم، زميالتي، 

زمالئ��ي اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر، ه��و التقرير التمهيدي 

ال��ذي اأعدت��ه جلن��ة ال�ص��وؤون القانونية والإداري��ة وحقوق 

الإن�صان، ملجل�س الأمة، حول ن���س القانون املتعلق بحماية 

الطفل، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته؛ و�صكرا.

 

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد مقرر اللجنة املخت�صة على 

قراءته التقرير التمهيدي التي اأعدته اللجنة يف املو�صوع؛ اأما 

الآن وق��د ا�صتمعنا اإىل كلمة ال�صيد الوزير التي من خاللها 

قدم م�ص��روع القانون املتعلق بحماية الطفل وا�صتمعنا اأي�صا 

اإىل التقرير الذي اأعدته اللجنة يف املو�صوع، ننتقل الآن اإىل 

النقا�س العام وامل�صجل الأول يف القائمة هو ال�صيد العمري لكحل.

ال�شيد العمري لكحل: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ ب�صم اهلل 

الرحمن الرحي��م وال�صالة وال�صالم عل��ى اأ�صرف الأنبياء 

واملر�صلني.

الف�صليات والأفا�صل،

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيد معايل وزير العالقات مع الربملان،

ال�صيدات وال�صادة املرافقون ملعايل الوزير،

ال�صيدات وال�صادة اأ�صرة الإعالم،

الزميالت والزمالء اأع�صاء املجل�س املوقر،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأول، ال�صك��ر مو�صول ملعايل وزي��ر العالقات مع الربملان 

ال��ذي ناب عن مع��ايل وزير العدل، حاف��ظ الأختام، ممثل 

احلكوم��ة، عل��ى العر���س املق��دم ح��ول م�ص��روع الطفل 

والذي يعترب م��ن اأخطر ومن اأ�صيك امللفات املطروحة على 

الإط��الق، كما اأ�صكر ال�صيد رئي�س جلن��ة ال�صوؤون القانونية 

والإداري��ة وحقوق الإن�صان واأع�صاءه��ا، على التقرير الذي 

ا�صتمعنا اإليه من طرف مقررها.

ال�صيد الرئي�س املحرتم،

الأطف��ال نعمة من نعم اهلل تعاىل، وهبها لالإن�صان يف هذه 

احلياة وه��م زينة احلياة الدنيا وزهرته��ا، يخففون عن اآبائهم 

متاعب احلياة وهمومها، وق��د قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز 

»امل��ال والبن��ون زينة احلي��اة الدنيا...« كما اأنه��م اأمانة عند 

الوالدين، كلفهم اهلل بحفظه��ا وبرعايتها واأو�صاهم برتبيتهم 

تربية �صاحلة يف دينهم ودنياهم.

واملجتم��ع كله م�صوؤول ع��ن تربية الأطف��ال دون اإق�صاء 

اأح��د، فاإن اأح�صنا تربية هذه الفئ��ة كان م�صتقبلنا زاهرا واإن 

اأ�صاأنا تربيتهم فعلى الدنيا ال�صالم.

ومن اأهم ه��ذه الرتبية احل�صن الدافئ، القبالت، القرب 

اجل�ص��دي، التعليم والرتبي��ة، تكوين ال�صخ�صي��ة ال�صليمة 

للطف��ل، ق��ال اهلل تعاىل »والذي��ن يقولون ربن��ا هب لنا من 

اأزواجنا وذرياتنا قرة اأعني واجعلنا للمتقني اإماما«.

ال�صيد الرئي�س املحرتم،

خري بناء، بناء الأبناء، وهم فلذات اأكبادنا واأمانة يف اأعناق 

الآباء ومن الأمانات التي ليجوز خيانتها.

فرتبية الأطفال ه��ي عملية تعزيز ودعم العاطفة وال�صعور 

والتن�صئ��ة اجل�صدية ال�صليمة لدى الطف��ل، اإذ تعترب الوراثة 

واملحي��ط والبيئة من جمل��ة العوامل الأ�صا�صي��ة املوؤثرة يف 
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ت�صكيل �صخ�صي��ة الإن�صان وبنيته الفكرية والروحية، ولعل 

م��ن اأبرز العوامل املوؤثرة على تربي��ة الطفل العائلة يف املقام 

الأول، فهي اأول عامل اجتماعي يواجه الطفل واأفراد الأ�صرة 

هم مراآة لكل طفل لكي ي��رى نف�صه، والأ�صرة بالتاأكيد لها 

دور كبري يف التن�صئ��ة الجتماعية، ولكنها لي�صت الوحيدة 

يف اأداء ه��ذا ال��دور، فهن��اك احل�صان��ة واملدر�ص��ة وو�صائل 

الإع��الم واملوؤ�ص�صات املختلفة، الت��ي اأخذت هذه الوظيفة 

من الأ�صرة، لذلك تعددت العوامل التي كان لها دور كبري 

يف التن�صئة الجتماعية.

الدي��ن: يوؤثر الدي��ن ب�صورة كب��رية يف عملي��ة التن�صئة 

الجتماعي��ة، وذلك ب�صبب اختالف الأديان والطباع التي 

تنب��ع من كل دي��ن،  لذلك يحر�س الإ�ص��الم على تن�صئة 

اأفراده بالقراآن وال�صنة والقدوة ال�صاحلة ل�صلف الأمة.

العالق��ات الأ�صري��ة: توؤثر العالق��ات الأ�صرية يف عملية 

التن�صئ��ة الجتماعية، حيث اأن ال�صعادة الزوجية توؤدي اإىل 

متا�صك الأ�صرة، مما يخلق جوا ي�صاعد على منو الطفل بطريقة 

متكاملة، كما ل نن�صى مداعبة الأطفال واللعب معهم؛ ولنا 

اأ�صوة يف قول عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل تعاىل عنه: »لعب 

ول��دك �صبعا واأدبه �صبعا و�صاحب��ه �صبعا ثم اترك حبله على 

الغارب«.

دون اأن نن�صى امل�صاواة والعدل يف الإنفاق والرتبية وقول 

ر�ص��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: »فاتق��وا اهلل واعدلوا بني 

اأولدكم«.

املوؤ�ص�صات التعليمية: وتتمثل يف دور احل�صانة واملدار�س 

واجلامعات ومراكز التاأهيل املختلفة، فاملدر�صة كالعائلة اأي�صا 

هي عامل مهم على �صعيد تربية الأطفال والأحداث، على 

ال�صعي��د اجل�صدي والروحي، وتتك��ون البيئة املدر�صية من 

عنا�ص��ر خمتلفة، من املعلم اإىل املدي��ر اإىل الناظر وامل�صوؤول 

الرتبوي واملوظفني والأ�صدقاء والزمالء يف ال�صف.

فاملعل��م وب�صبب نفوذه املعنوي، يق��دم القدوة والنموذج 

للتالمي��ذ م��ن خ��الل �صلوكيات��ه وحت��ى الألف��اظ التي 

ي�صتخدمها املعلم اأثناء قيامه بوظيفته التعليمية.

الرف��اق والأ�صدقاء: حي��ث اإن الأ�صدقاء م��ن املدر�صة 

واجلامع��ة اأو النادي اأو اجلريان وجماع��ات الفكر والعقيدة 

ودور العب��ادة مثل امل�صاجد، فاإن الأج��واء الدينية واملعنوية 

احلاكم��ة على دور العب��ادة، لها تاأثري كب��ري يف غر�س النواة 

الأوىل للتوجهات الإميانية والدينية يف نفو�س الأطفال.

ثقافة املجتمع: حيث اإنه كلم��ا كان املجتمع اأكرث هدوءا 

وا�صتق��رارا ولديه الكفاية القت�صادي��ة، اأ�صهم ذلك ب�صكل 

اإيجاب��ي يف التن�صئة الجتماعية، وكلم��ا اكتنفته الفو�صى 

وع��دم ال�صتقرار ال�صيا�صي والقت�ص��ادي كان العك�س هو 

ال�صحيح.

و�صائ��ل الإع��الم: ل ميكن اإغف��ال � �صي��دي الرئي�س � 

اأو جتاه��ل التطور ال��ذي حدث يف و�صائ��ل الإعالم، مبا يف 

ذل��ك الأنرتنت، وميتلك جيل اليوم م��ن الأطفال مهارات 

متقدمة جدا يف ا�صتخدام تلك الأجهزة بدرجة تفوق الآباء 

والأمه��ات، غري اأن الدرا�صات احلديث��ة، �صواء يف الغرب 

اأو يف الع��امل العربي، توؤكد على خطورة تلك الو�صائل على 

الأطفال الذين يتعر�صون من خالله اإىل العنف واإىل خماطر 

ال�صتغ��الل اجلن�صي وم�صاهدة امل��واد الإباحية عرب �صبكة 

الأنرتن��ت، اإنها مدر�ص��ة جديدة، مدر�ص��ة و�صائل الإعالم 

احلديث��ة يتعلمون فيها، من دون رقاب��ة اأو اإر�صاد، اأ�صياء توؤثر 

على ت�صكيل �صخ�صياته��م و�صلوكياتهم يف امل�صتقبل، فهل 

ميك��ن اأن يكون لالإعالم عندن��ا دور يف حماية الأطفال من 

تلك املخاطر التي توؤثر على �صخ�صية الطفل وتكوينه؟ هذا 

ه��و ال�صوؤال املطروح �صيدي الرئي�س، يف هذه املرحلة �صوف 

حتدد اأف��كاره واجتاهاته و�صلوكيات��ه يف امل�صتقبل، اإنها ق�صية 

�صائكة، حريت العلماء واخل��رباء؛ وقد اهتمت دول العامل 

يف امل��ادة الثالثة من التفاقية الدولي��ة التي �صادقت عليها 

دول العامل،  ماعدا الوليات املتحدة الأمريكية وال�صومال، 

بالتزام الدول الأطراف باتخاذ التدابري الت�صريعية والإدارية 

ل�صمان حماي��ة الطفل من كافة اأ�ص��كال العنف اأو ال�صرر 

اأو الإ�ص��اءة البدنية واإ�صاءة ال�صتغالل، مبا يف ذلك الإ�صاءة 

اجلن�صية، ويو�صح الربوتوك��ول  الختياري لتفاقية حقوق 

الطفل، ب�صاأن بيع الأطفال يف البغاء ويف املواد الإباحية، ويف 

مادته الثالثة يلزم الربوتوكول الختياري الدول الأع�صاء اأن 

يحدد قانونها اجلنائي اجلرائم �صد الطفل ومن اأهمها، اإنتاج 

وتوزيع ون�ص��ر وت�صوير وعر�س وبيع وحي��ازة املواد الإباحية 

التي تتعلق بالطفل.

�ص��وؤايل ملعايل الوزير � �صيدي الرئي���س � فاأين موقع بلدنا 

من هذه التفاقية الدولية؟!

خط��ر الأنرتنت على الأطفال: ال�صي��د الرئي�س املحرتم، 

تو�ص��ح بع�س الدرا�ص��ات الغربي��ة، اأن 44 % من الأطفال 

على �صبك��ة الأنرتنت ي�صاهدون عم��دا املواقع التي حتمل 
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امل��واد الإباحي��ة، و66 % من الأطفال الذي��ن ي�صتخدمون 

الأنرتن��ت تفر���س عليهم م�صاه��دة هذه امل��واد، كما ت�صري 

بع���س الدرا�صات اأن يف املا�صي كان��ت امل�صكلة هي كيفية 

احل�صول عل��ى املعلومة، ثم حتولت امل�صكلة اإىل القدرة على 

متابعة املعلوم��ة، اأما الآن فنحن يف مرحلة احلاجة اإىل جتنب 

املعلومة، عل��ى اأننا ل ميكن اأن ننعزل ع��ن الثقافة  واحلياة، 

واإمن��ا نحتاج اإىل الإمكاني��ات لإجراء فل��رتة للر�صائل التي 

تنزل علينا كل يوم دون ا�صتئذان.

ال�صيد الرئي�س املحرتم،

امل�صكل��ة اأن الأطفال يظن��ون اأن كل ما ين�صر يف الإعالم 

حقيق��ة، خا�صة مع تراج��ع دور الأ�صرة الت��ي ترتك الطفل 

لوحده اأم��ام مدر�صة الإعالم لتكوي��ن �صخ�صيته، فالطفل 

يخلط بني احلقيقة واخليال ويظن اأن كل ال�صخ�صيات التي 

يراها اأمام��ه هي �صخ�صيات مثالية، رغ��م ت�صرفاتها العنيفة 

ويبداأ يف تقليدها وهنا ياأت��ي � �صيدي الرئي�س � دور الأ�صرة 

بالدرجة الأوىل يف تربية  وتكوين �صخ�صية الطفل � �صيدي 

الرئي���س � لدي ر�صال��ة اأرى اأنها مهم��ة اإذا �صمحت يل اأن 

اأتلوها على م�صامعكم، وه��ي ر�صالة من اأم اأمريكية موجهة 

اإىل اأطفال دول العامل...

ــد الرئي�ص: ال�صيد العمري، ن��ود اأن تلتزم مب�صمون  ال�شي

القان��ون املقدم للنقا���س، اإن كان يف الإمكان، هذه الر�صالة 

�صيمكن منها ال�صيد الوزير وتن�صر يف جريدة جمل�س الأمة، 

ليطلع عليها ال�صيدات وال�صادة الأع�صاء، وتوفريا للوقت نود 

اأن تدخل مبا�صرة يف النقا�س.

ال�شيد العمري لكحل: حا�صر �صيدي الرئي�س.

اآخر حم��ور رمبا، �صي��دي الرئي���س، هوعمال��ة الأطفال: 

يتزام��ن درا�صة هذا امللف ال�صائك من طرف جمل�صنا املوقر 

� �صيدي الرئي�س � ودول الع��امل حتيي اليوم العاملي حلماية 

الطف��ل، وتفي��د الدرا�صات اأن هناك اأك��رث من  168 مليون 

طفل  عرب دول الع��امل، ميار�صون اأعمال ميار�صها الكبار ورمبا 

اأعم��ال �صاقة، وقد ترتك ظاهرة ت�صغيل الأطفال اآثارا �صلبية 

تنعك���س على املجتمع ب�صكل ع��ام وعلى الأطفال ب�صكل 

خا���س وت�صخريهم يف اأعمال غري موؤهل��ني ج�صديا ونف�صيا 

للقي��ام بها، علم��ا اأن العديد م��ن التفاقي��ات الدولية قد 

جرمت بدوره��ا ال�صتغالل القت�ص��ادي لالأطفال، و منها 

تع��رتف الدول الأط��راف بحق الأطف��ال يف حمايتهم من 

ال�صتغالل القت�صادي ومن اأداء اأي عمل يرجح اأن يكون 

م�ص��را اأو ميثل اإعاقة اأو يكون �ص��ارا ب�صحة الطفل اأو بنموه 

الب��دين اأو العقلي اأو الروح��ي اأو الجتماعي، والدرا�صات 

على م�صتوى بالدنا ح�صب م��ا بثته و�صائل الإعالم موؤخرا 

� �صي��دي الرئي�س � اأن1 % من الأطفال يف بالدنا ي�صتغلون 

يف �صتى القطاعات.

�صيدي الرئي�س،

�ص��وؤايل لل�صيد الوزير، هل ه��ذا الرقم هو من �صمن اليد 

العاملة املوؤهلة اأو من ن�صبة الأطفال الذين تقل اأعمارهم عن  

18 �صنة اأو من ن�صبة الت�صرب املدر�صي؟ ويف كل احلالت 
� ح�ص��ب راأيي � فاإن بالدنا ق��د نا�صلت على هذا ال�صعيد، 

م��ن اأجل مكافحة ت�صغيل الأطفال وقف��زت قفزة نوعية يف 

هذا املجال.

�صيدي الرئي�س املحرتم،

ال�صيد معايل الوزير الفا�صل،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء هذا املجل�س املوقر،

كانت هذه ه��ي مداخلتي املتوا�صع��ة، م�صاهمة مني يف 

اإثراء ه��ذا امللف، اأ�صكرك��م على كرم الإ�صغ��اء وال�صالم 

عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته، و�صكرا.

ــد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد العمري لكحل؛ والكلمة  ال�شي

الآن لل�صيد عبد القادر قا�صي.

ال�شيد عبد القادر قا�شي: �صكرا �صيدي الرئي�س.

يف احلقيقة، زميلنا العمري مل يدع لنا ماكنا نود اأن نقوله، 

حتى اعتقدت اأنني داخل م�صجد.

على كل حال، بعد ب�ص��م اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 

وال�ص��الم على اأ�ص��رف املر�صلني، �صيدنا حمم��د وعلى اآله 

و�صحبه ومن واله اإىل يوم الدين؛

ال�صيد الرئي�س،

معايل الوزير،

ال�صادة الإطارات املرافقون لل�صيد الوزير احلا�صر،

واإط��ارات ال�صيد وزي��ر العدل، حاف��ظ الأختام، الغائب 

اليوم،
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زميالتي، زمالئي،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم، اآزول فالون.

واهلل � يا�صي��دي الرئي�س � لق��د اأمّل ال�صيد العمري اإملاما 

�صامال بكل �ص��يء ومل يرتك يل ما اأ�صيفه، اللهم اإّل بع�س 

املعطيات �صاأ�صيفها لكي اأتفادى التكرار واخت�صارا للوقت.

اأنا اأقول اإن الطفل هو كائن حي، على غرار كل الكائنات 

ويتطل��ب م��ن املجتم��ع ومن الدول��ة وم��ن احلكومة وكل 

الفاعل��ني الجتماعي��ني العتناء به، يف حقيق��ة الأمر، اإذا 

كنا ميدانيا نقول باأن فخام��ة رئي�س اجلمهورية، ومن خالل 

برناجمه الأول ل�صنة 1999 اإىل اآخر برنامج انتخبنا عليه، مينح 

من خالل فقرات كب��رية، العناية بالأ�صرة وبالنتيجة الطفل 

وم��ا على احلكومة القائمة اإل تنفيذ ماجاء يف هذا الربنامج، 

وبالتاأكيد ذكرت اللجن��ة � ون�صكرها باملنا�صبة على ماقامت 

به � اأن��ه موجود يف برنامج ال�صيد رئي���س اجلمهورية، اإل اأنه 

يف الواق��ع.. اأق��ول يف اجلانب النظري هن��اك تر�صانة قوانني 

وجمموع��ة من القوانني التي اأن�صئت ابتداء من �صنة 1966 

اإىل غاي��ة ان�صمام اجلزائر اإىل الأمم املتح��دة، يف اإطار حماية 

الطفل اإىل غريها من املعاهدات الدولية التي ان�صمت اإليها 

اجلزائ��ر التي تن�س عل��ى �صرورة اح��رتام الطفل واحرتام 

حق��وق الإن�ص��ان، اإل اأن��ه ميدانيا � �صي��دي الرئي�س � نرى 

متاما ماوج��د يف قوانني اجلمهورية، وح�صب روؤيتي، كان من 

الأجدر اأن يقدم م�صروع القانون من طرف الوزارة الو�صية، 

األ وه��ي وزارة ال�ص��وؤون الجتماعية ولي���س وزارة العدل 

وه��ذا حفاظا على الطفل اأ�صا�صا من اجلانب الجتماعي ثم 

نعرج على اجلانب اجلزائ��ي، اعتقادي قد يكون خاطئا وقد 

يك��ون �صائبا، لحظنا � �صي��دي الرئي�س � اأن وزارة ال�صوؤون 

الجتماعي��ة � وهذا لي���س من باب النق��د ولكن من باب 

الت�صوي��ب والتوجي��ه � موؤخرا مايقارب �صن��ة اأو اأقل يوجد 

انحدار فيما يخ�س ت�صيري ملف ال�صوؤون الجتماعية وت�صيري 

مل��ف الطفل، وكن��ا عرفنا اأي�ص��ا اأن ال�صابقني ق��د و�صعوا 

ا�صرتاتيجية للمواط��ن الب�صيط والفاعل ال�صيا�صي والفاعل 

الجتماعي والربمل��ان، حتى يعرف اجلميع الهدف املن�صود 

اأو املق�ص��ود من خ��الل الربنامج، اليوم من�ص��ي يف الظالم، 

لي���س لدينا برنامج خا�س بالطف��ل وبرنامج خا�س بال�صوؤون 

الجتماعية.

واأ�صت�صمحك��م لو كنت دائما قا�صيا جت��اه اإخواننا، لكنها 

احلقيق��ة التي يج��ب اأن تقال والت��ي يج��ب اأن نفّعلها يف 

املنا�صبات القادمة.

نعم، لقد اأتي بهذا القانون خدمة للطفل، والوزارة والوزير 

وكل الإط��ارات الذي��ن و�صعوا لن��ا هذا الإط��ار القانوين 

م�صك��ورون عل��ى ذلك، لكن يبق��ى اأنه ميداني��ا مل ن�صل 

ول�صنا نعمل ول�صن��ا قائمني كما ينبغي؛ وبالتايل فما عليهم 

اإل تطبي��ق برنامج فخامة رئي���س اجلمهورية، لتدخل الأمور 

يف ن�صابه��ا، خا�صة يف وجود )garde feu( من طرف الوزراء 

ال�صابقني.

م��ن ب��ني املالحظ��ات الت��ي اأردت اأن اأبديه��ا، اإ�صافة 

اإىل ماقال��ه  الزمي��ل، اأنه لحظنا يف امل��دة الأخرية وال�صيد 

الرئي�س يك��ون قد �صاهدها �صخ�صيا عرب القنوات اجلزائرية، 

هن��اك اأطفال يعانون من اأمرا�س ج��د م�صتع�صية ويوجهون 

ن��داءات لالإغاثة عرب هذه القن��وات، اجلمعيات الفاعلة يف 

ه��ذا الوطن لديها دور ولكنه لي���س اأ�صا�صيا، بالرغم من اأننا 

نع��رف اأنه��م يتقا�صون م��ن امليزانيات الت��ي �صادقنا عليها 

�صابقا و�صيتقا�صونها من امليزانيات  امل�صتقبلية ولكنها تتبخر 

يف عامها الأول وهي اأموال باهظة.

اليوم اأ�صبحت ال�صرورة ملحة للتكفل بالطفل، فبالإ�صافة 

اإىل الأ�ص��رة واجلمعية، هناك م�صوؤولية قائمة ولبد اأن تكون 

من طرف احلكومة ومن طرف الدولة.   

قلت اأمرا�س مزمنة وم�صتع�صي��ة، لول اإح�صان املواطنني 

الذين تكفل��وا بهم، كاأننا نرى ح�صة تب��ث عن احليوانات، 

واإ�صمحوا يل اأيه��ا الزمالء، يف حني هناك دول اأخرى تبث 

ح�ص�س عن احليوانات لكنها حمرتمة، اإذ تعتني بها الدولة 

وحتافظ عليها، اأما نح��ن، فاأقول اإن رئي�س اجلمهورية والوزير 

الأول وكل الطاق��م احلكومي قائ��م ولكن توجد ثغرة وهذا 

راجع اإىل عدم وجود ا�صرتاتيجي��ة وليوجد تدابري، بحيث 

منذ �صنة لنرى روؤية وا�صحة.

اإلتقي��ت �  �صيدي الرئي���س � بعائلة تعاين من مر�س وهو 

»مر���س القم��ر« ومل اأكن اأ�صمع به اأبدا فل��م اأ�صدق، حتى 

�صاأل��ت هذا ال�صب��اح الربوفي�ص��ور �صا�صوة وقل��ت لها هل 

يوجد ماي�صمى مبر�س القمر؟ ه��ذه العائلة موجودة ويوجد 

الع�ص��رات من الأطف��ال يعانون من ه��ذا املر�س يف اجلزائر 

وكل ال��وزارات غ��ري متكفلة بهذا الداء، وه��ذا مااأدى اإىل 

اغ��رتاب هذه العائلة وه��ي الآن يف و�صعي��ة �صعبة، لأنني 
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اأعرفه��ا وذلك ب�صبب ابنها، فاإىل مت��ى تبقى وزارة ال�صوؤون 

الجتماعية يف و�صعية املتفرج؟!

ه��ذا على �صبيل املث��ال، �صيدي الرئي���س، اأجده مظهرا 

للواقع وتوجد اأمثلة اأخرى بالع�صرات.

فيم��ا يخ�س اجلان��ب القان��وين البحت، تكل��م م�صروع 

الن���س � واأحاول اأن اأخت�صر � ع��ن اإن�صاء هيئة وطنية لدى 

الوزير الأول؛ �صي��دي الرئي�س، بيني وبينك، اأمازال الوزير 

الأول اإىل يومن��ا هذا ي�صرف عل��ى هيئة وطنية؟! يعني كل 

امل�ص��اكل التي يعانيها ن�صيف له الإ�صراف على هيئة وطنية 

خا�صة بالطفل! توجد وزارة مكلفة بهذا، يجب اأن حت�ص�صوا 

هذه الوزارة وتتحمل امل�صوؤولية.

الوزي��ر الأول يع��ني م�صت�صاره التقني ليق��وم مبتابعة هذا 

امللف وي�صرف عليه، والإ�صكالية تبقى قائمة! نريد اأن نكون 

ميدانيني ورادعني وهادفني، للوزي��ر الأول م�صاكل داخلية 

واأخرى خارجي��ة وال�صراعات وم�ص��اكل احلروب، فكيف 

نكلفه مبل��ف من املفرو�س اأن يكون اأ�صا�ص��ا تابعا للوزارة؟! 

ملاذا نتجه هذا الجت��اه ول نكون حينها ناجعني حتى نتعب 

الوزي��ر الأول وهو اأ�صال وجد للتعب، لكن ل يكون ناجعا، 

نكلفه بهذا وبال�صمعي الب�صري وبكذا وبكذا! لنقول له يف 

الأخري اإنك تعمل جيدا.

القرتاح��ات التي وددت اأن اأقدمه��ا بالرغم من الوقت 

الذي داهمني..

اأول: تفعي��ل � اإ�صمح يل �صيدي الرئي�س � طاقات الطفل 

بالرغ��م من وجوده��ا بكرثة، نفعلها ونحرتمه��ا ونرتكه حرا، 

حرا طليقا ونحن نقوم بتاأطريه عرب املدار�س والأ�صر وبوا�صطة 

املجتم��ع وندعه يلع��ب يف هذا الإطار ول ن�صي��ق عليه، اإمنا 

نراقبه عل��ى املحرمات الدينية واملحرم��ات الدنيوية، منها: 

الأنرتنت الذي اأ�صب��ح معطى للجميع ويف متناول اجلميع، 

يجب اأن جن��د �صيغة مع الأ�صخا�س القائمني، بالإ�صافة اإىل 

م�صوؤولية الأ�صرة ولك��ن تبقى الدولة وتبقى احلكومة دائما 

هي م�صوؤولة مدنيا على ت�صرف الأطفال.

لأبن��اء  واملدر�ص��ي  والجتماع��ي  الإداري  التكف��ل 

الإرهابيني، ه��وؤلء هم �صحايا ت�صرف اآبائهم الذين اعتربوا 

اأنف�صه��م، يف يوم ما، رج��ال لتخريب بالدهم، لكن  الطفل 

يبقى بريئ��ا حتى تثب��ت اإدانته ك�صخ�س نا�ص��ج؛ وبالتايل 

كان م��ن الأوىل اأن نتكفل فعال بهذا املل��ف على ال�صعيد 

الجتماعي وعلى ال�صعيد الإداري وعلى ال�صعيد القانوين 

وعلى جميع الأ�صعدة.

يف الأخري، �صيدي الرئي�س، اأق��رتح اإن�صاء قنوات خا�صة 

بالع��دد الكايف ل نحددها ب��� 2 اأو 3، اإن اقت�صى الأمر 20، 

لك��ي متكن الأطفال من املتابعة، اإنه��ا طريقة للتحكم فيهم 

نحو ه��دف اجتماعي مثايل، �صكرا �صي��دي الرئي�س وبارك 

اهلل فيك.

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

الآن لل�صيد خمتار �صي يو�صف.

ــف: �صكرا �صي��دي الرئي�س؛  ــي يو�ش ــد خمتار �ش ال�شي

ب�ص��م اهلل الرحمن الرحيم وال�ص��الة وال�صالم على اأ�صرف 

املر�صلني.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيد معايل وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي، اأع�صاء جمل�س الأمة،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يف البداي��ة، اأ�صك��ر طاقم وزارة الع��دل على املجهودات 

املبذول��ة يف اإعداد م�صروع القان��ون املتعلق بحماية الطفل، 

كم��ا اأ�صك��ر اللجنة القانوني��ة والإدارية وحق��وق الإن�صان، 

لعر�صها التقرير التمهيدي حول هذا الن�س.

ال�صيد الرئي�س،

عرف��ت اجلزائر العدي��د من الت�صريع��ات املتعلقة بحماية 

الطف��ل، �ص��واء بالن�صبة لقان��ون الأ�ص��رة اأو حماية ال�صحة 

وترقيته��ا اأو القان��ون التوجيه��ي للرتبي��ة الوطني��ة، قان��ون 

الإج��راءات اجلزائي��ة وقان��ون العقوب��ات، دون اأن نن�ص��ى 

التفاقي��ات املتعلقة بحقوق الطف��ل وحقوق الأطفال ذوي 

الإعاقة وعدة برتوكولت دولية.

كم��ا جاءت م��واد الد�صتور � ح�صب اآخ��ر تعديل له يف 

نوفمرب  2008 )34، 35، 53، 54، 58 و59( تن�س على:

- �صمان الدولة عدم انتهاك حرمة الإن�صان.

- يعاق��ب القانون على املخالف��ات املرتكبة �صد احلقوق 

واحلريات.

- احلق يف التعليم م�صمون.

- الرعاية ال�صحية.



34

الدورة الربيعية 2015          جمل�ص الأمة                   العدد: 09

الأحد  27 �شعبان  1436                                                            املوافق 14 جوان  2015

- حتظى الأ�صرة بحماية الدولة واملجتمع.

- ظروف معي�صة املواطنني الذين مل يبلغوا �صن العمل.

- الإ�صالح��ات التي اأقره��ا ال�صيد رئي���س اجلمهورية، 

خا�صة قانون اإ�ص��الح العدالة، من اأجل و�صع قواعد كفيلة 

بحماية الطفل وترقيته و�صمان حقوقه.

- حق الطفل يف اللعب والريا�صة والرعاية الرتفيهية.

ال�صيد الرئي�س،

اإن ه��ذه القواع��د اجلديدة التي ج��اءت يف ن�س القانون 

اجلدي��د، نتيج��ة للتح��ولت الجتماعي��ة والقت�صادية يف 

بلدن��ا، والت��ي قف��زت اأ�صواطا معت��ربة، وجاء ه��ذا القانون 

للحر���س على حماي��ة الطفل، ولهذا ت�ص��كل املواد الع�صر 

الأوىل من هذا القانون، الباب ال�صروري اخلا�س بالأحكام 

العام��ة وهو الباب الذي يحدد قواعد واآليات حماية الطفل 

واحرتام ال�صوابط واللتزامات الواردة يف امل�صروع، قد اأكد 

عليه��ا رئي�س اجلمهوري��ة، اأي على اأهمي��ة رعاية الطفل يف 

عدة منا�صب��ات والتي نادى فيها بتلبية احتياجات الطفولة، 

باعتباره��ا الو�صيلة املثل��ى لتحقيق التنمي��ة الب�صرية، واأكد 

على اأن يكون لالأطفال مكان ال�صدارة يف املخطط التنموي، 

ونا�صد كذلك كافة الأفراد والهيئات الر�صمية والأهلية على 

تركي��ز جهودهم على رعاية الطفول��ة، وحدد لتحقيق ذلك 

ع��دة نقاط تتفق مع وثيقة حقوق الطفل التي حددتها الأمم 

املتحدة.

ال�صيد الرئي�س املحرتم،

ال�صيد الوزير،

لب��د اأن اأق��ول، رغم كل ه��ذا، فاإن الكث��ري مل ينجز يف 

جم��ال حقوق الطف��ل يف بالدن��ا، رغ��م الإرادة ال�صيا�صية 

الداعمة للطفول��ة، من اأجل ت�صكيل بيئ��ة خ�صبة واأ�صا�س 

جيد لتطبيق التفاقية الدولية حلقوق وحماية الطفل.

وله��ذا � �صيدي الرئي���س � يجب على الدول��ة اأن تقدم 

للطفل خري ماعندها وعلى اخل�صو�س مايلي:

- يجب اأن يكون الطفل يف و�صع ميكّنه من النمو ب�صكل 

عادي من الناحية املادية والروحية.

- الطفل اجلائع يجب اأن يطعم، والطفل املري�س يجب اأن 

يعالج، والطفل املتخلف يجب اأن ي�صجع، والطفل املنحرف 

يج��ب اأن يعاد للطري��ق ال�صحيح واليتي��م  واملهجور يجب 

اإيواوؤهما واإنقاذهما.

- يجب اأن يكون الطفل اأول من يتلّقى العون يف اأوقات 

ال�صّدة.

- يجب اأن يكون الطفل يف و�صع ميّكنه من ك�صب عي�صه 

واأن ُيحمى من كل ا�صتغالل.

- واأخريا، يجب اأن يرّبى الطفل يف جّو يجعله يح�س باأنه 

يف اأح�ص��ن �صفاته، يف خدمة اإخوته وم�صاهما يف نفع وتطوير 

ورقي جمتمعه.

اإذن، ح��ان الوقت ملراجعة قانون العقوب��ات اجلديد بعد 

مرور قرابة 4 اأ�صهر من امل�صادقة عليه بالغرفة ال�صفلى ولكن 

ميدانيا � كما اأ�ص��ار زميلي قا�صي � فاإن بع�س القطاعات مل 

تلعب دوره��ا املن�صود وهذا لعدم و�صعها الو�صائل والتدابري 

الالزمة لرعاية الطفولة ومن بينها:

- ال�صحة،

- الت�صامن الوطني،

- الرتبية الوطنية،

- ال�صبيبة والريا�صة.

اإذن، يج��ب على ه��ذه القطاعات التن�صي��ق الدائم فيما 

بينه��ا وتوف��ري كل التداب��ري، حتى يحمى الطف��ل من كل 

الآفات الجتماعية وامل�صاكل التي يتخبط فيها.

�صيدي الرئي�س،

يف جمال ال�صحة: � عدم وجود التلقيحات على م�صتوى 

العيادات وال�صيدليات.

 � يج��ب توف��ري املراكز النف�صي��ة البيداغوجي��ة عرب كل 

الوليات.

� �ص��رورة اإجناز مراكز خمت�صة ملر�ص��ى التوحد والتكفل 

به��م واإدماجه��م يف املجتم��ع، اأو اإجبارية ا�صتقب��ال اأطفال 

التوحد يف املدار�س.

� نق�س كذلك حدائق الت�صلية بكل الوليات، ل توجد 

حدائق الت�صلية اإل يف العا�صمة.

� �صوء الرعاية ال�صحية، ووفيات الأطفال دون 5 �صنوات 

باجلزائ��ر، ه��ذه تبق��ى النقطة ال�ص��وداء يف جم��ال ال�صحة 

بت�صجيل � يف هذه ال�صنة � خالل 5 اأ�صهر اأكرث من 16.000 

وف��اة، مت اإح�صاوؤهم لدى �صغ��ار مل يبلغوا ال�صنة الأوىل من 

احلي��اة، وهذا ح�صب الدرا�ص��ة الإح�صائية املنجزة من قبل 

اليون�صي��ف، بالتن�صيق مع وزارة ال�صح��ة، ويرجع ذلك اإىل 

�صعف الطفل وع��دم قدرته على  ك�صب م�صتلزمات حياته 

اليومي��ة واإن كثريا من الأطف��ال يتعر�صون اإىل �صوء الرعاية 
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ال�صحية داخل الأ�صرة، فاأ�صبح لزاما على امل�صرع اأن يتدخل 

لتوف��ري احلماية القانوني��ة الواجبة لالأطف��ال الذين يكونون 

يف اأم���س احلاجة اإىل الوقاية والتطعي��م والنظام الغذائي يف 

جميع الطبقات الجتماعية املختلفة.

ويف النهاي��ة، اأمتنى اأن يتعزز هذا امل�صع��ى املتعلق بقانون 

حماي��ة الطفل، من خ��الل مراجع��ة قانون الأ�ص��رة وفتح 

النقا�س ح��ول مو�صوع قان��ون العقوبات اجلدي��د جلعلهما 

ي�ص��اركان م�صارك��ة اأجنع يف تعميق حماي��ة الطفولة ومتكني 

الأ�ص��رة من م�صاهمة اأو�صع، لأنه��ا هي املدر�صة الأوىل التي 

يتعلم فيها الطف��ل املبادئ وال�صلوك، وناأم��ل اأن يطبق هذا 

القانون ب��كل حذافريه وو�صع اآليات رقابي��ة قوية، وو�صائل 

لزمة رغم التق�صف.

تلكم، �صيدي الرئي���س املحرتم، ال�صيد الوزير، زميالتي، 

زمالئ��ي، بع���س املالحظ��ات الت��ي اأردت اأن اأع��رب عنها، 

واأكتفي بهذا القدر، كما اأ�صكر اجلميع على ح�صن الإ�صغاء، 

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، و�صكرا.

ــص: �صك��را لل�صي��د خمتار �ص��ي يو�صف؛  ــد الرئي� ال�شي

الكلمة الآن لل�صيد حممد بن طبة.

ــد حممد بن طبة: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ ب�صم اهلل  ال�شي

الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على النبي الكرمي.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة الفا�صل،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان املحرتم،

زميالتي، زمالئي، اأع�صاء جمل�س الأمة،

اأ�صرة الإعالم،

احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

اإن الت�صريع��ات اجلزائرية كفلت للطف��ل حماية وا�صعة 

ل ينكره��ا ذو عينني ولكننا كنا دائما ن�صبو اإىل ت�صريع اأكرث 

عمقا، حت��دد من خالله قواعد واآليات احلماية لهذا الطفل، 

يف ه��ذا القان��ون الذي ب��ني اأيدين��ا، ليكم��ل الت�صريعات 

ال�صابقة ويكون � ل اأق��ول اإ�صافة اإيجابية اأو تعزيزا ملكا�صب 

�صابق��ة فح�صب � واإمنا جاء فتحا جديدا، ا�صتطاع اأن يالم�س 

بعمق اأو�صاع الطفل طول وعر�صا واأن يقارب حتى اجلوانب 

النف�صي��ة وليهمل حتى تلك اجلوانب التي تعترب يف بع�س 

الأحيان هام�صية.

حقيقة، اإننا اأمام ن�س يفر�س علينا تثمينه بقوة، ملا لم�س 

يف اأنف�صنا من تطلعات نراها متج�صدة فيه ولكونه اأي�صا يلبي 

اأ�صواقا طاملا اأذكتها فينا ن�صو�س من �صريعتنا احلكيمة وروائع 

اأدبية وفنية من تراثنا العربي.

من دعائه �صل��ى اهلل عليه و�صلم »الله��م كالءة ككالءة 

الولي��د« اأي حفظا خا�صا كبريا وا�صع��ا، ويف هذا اإ�صارة اإىل 

ه��ذه الأم��ة، اأم تعتني بالطف��ل اعتناء خا�ص��ا وت�صمن له 

احلياة الكرمية يف غذائه وتربيته واأمنه وكل مايحفظ له احلياة 

املثالية.

ولبيان هذه املكان��ة اأي�صا يقول عليه ال�صالة وال�صالم يف 

�ص��اأن الأولد: »اإنكم لتبخلون واإنك��م لتجبنون واإنكم ملن 

ريح��ان اهلل« يقول هذا بيانا للمكان��ة العزيزة التي  قد تقعد 

بالإن�صان عن اأداء الواجب من اأجل رعاية اأطفاله.

فكي��ف اإذن يت�صور اأن يهمل ه��ذا الطفل واإن وقع ذلك 

فح��ق اأن تن��زل كل العقوب��ات املت�صورة على ه��ذا الذي 

ليوؤدي الأمانة التي اأودعها اهلل عنده.

اإن �صريعتنا كفلت للطفل ح�صن اأمه الدافئ يتغذى لبنا 

وحنان��ا، فيمتلئ حمبة ومودة ورحم��ة، واأي معتد على هذا 

الو�صع الطبيعي توعده اهلل مبا جاء على ل�صان نبيه �صلى اهلل 

علي��ه و�صلم حني قال »من فرق ب��ني والدة وولدها فرق اهلل 

بينه وبني اأحبته يوم القيامة«.

اإن ه��ذا الن�س الذي بني اأيدينا اليوم، راعى هذه الأبعاد 

الت��ي ترقى اإليها ه��ذه الن�صو�س ال�صرعية الت��ي �صردناها، 

واحلقيق��ة اأن مادة واحدة فقط يف الن�س املعرو�س هي التي 

يف النف���س منه��ا �صيء، وهي اجلملة الت��ي جاءت يف املادة 

)43( التي تتكلم ع��ن الأوامر املن�صو�س عليها يف املادتني 

)40 و41( وتقول: »لتكون ه��ذه الأوامر قابلة لأي طريق 

من طرق الطع��ن« كيف لوهي ت�صريع ب�صري ميكن اأن يقع 

يف اخلطاأ رغم كل �صيء؟

ختام��ا، اأي لوعة تعانيها الإن�صاني��ة اأ�صد من لوعتها وهي 

ت��رى � �صي��دي الرئي�س � الذري��ة ال�صعيفة هم��ال، ليكاد 

يلتف��ت اإليه��ا واإن فعلت فم��ن باب النافلة الت��ي ميكن اأن 

ي�صتغنى عنها.

فرح��م اهلل ب�صارة اخلوري )الأخط��ل ال�صغري( يف رائعته 

»ع�س اأن��ت« وهو ي�صف �ص��دة لوعته يوم الف��راق، ليجد 

مثيال لها اإل ه��ذه الأم وهي حتاول اأن ت�صرتد وليدها الذي 

يوؤخذ منها قهرا فيقول:
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ماقلب اأمك اإن تفارقها ومل تبلغ اأ�صدك     

فهوت عليك ب�صدرها يوم الفراق لت�صرتدك

باأ�صد من خفقان قلبي يوم قيل خفرت عهدك.

�صكرا لكم على ح�صن الإ�صغاء وال�صالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته.

ــد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حمم��د بن طبة؛ الكلمة  ال�شي

الآن لل�صيد عبد القادر �صنيني.

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

اهلل الرحمن الرحيم.

�صيدي الرئي�س املحرتم،

معايل الوزير،

زميالتي، زمالئي،

رجال ال�صحافة،

ال�صالم عليكم.

�صيدي الرئي�س،

نحن نثمن ماجاء به هذا القانون، بعدما �صادقنا على قانون 

م�صاعدة املراأة احلا�صنة، فخامة رئي�س اجلمهورية ينظر اليوم 

اإىل فئة اأخرى ه�صة، ي�صعى اإىل ترقيتها »اأطفال اجلزائر«.

ال�صتثمار الب�صري اأ�صبح �صمان الغد، الغد القت�صادي، 

الجتماع��ي وال�صيا�صي جلميع الدول، فاجليل ال�صليم يرفع 

� لحمالة � حتديات الع�ص��ر يف بيئة توؤطرها القيم والقوانني 

و»من لقيم له ماآله الزوال«.

�صيدي الرئي�س،

اإذا نظرن��ا اإىل م�صطلح اليون�صيف، فهو يفوق بكثري ماجاء 

ب��ه هذا الن�س، واأبناء اجلزائر بعيدون كل البعد � واحلمد هلل � 

عن بع�س الأخطار الناجتة عن احل��روب والأمرا�س املعدية 

مثل »SIDA«، وقت��ل البنات، نتيجة تف�صي��ل الذكور عند 

الآب��اء، العمالة اخلطرية لالأطفال، املتاجرة اجلن�صية والزواج 

املبكر وهذا قليل جدا، الأرقام العاملية خميفة حقا.

- اأكرث من 20 مليون فتاة فقدن يف اآ�صيا حلد الآن.

- مايفوق 20 % من الن�صاء و5 % من الرجال من �صكان 

العامل عانوا من اإ�صاءة جن�صية اأثناء الطفولة.

- 90 % م��ن الآب��اء يعتربون ب��اأن العقوب��ات اجل�صدية 

تعك�س الهتمام الكايف لرتبية الأطفال.

- 70 % من القتلى نتيجة النزاعات امل�صلحة هم اأطفال ون�صاء.
- ماليني املواليد مل ت�صجل �صنويا، والزواج املبكر اأ�صبح 

عائقا يجر الكثري من الدول اإىل الفقر والتخلف، اأما الأطفال 

يف نزاع مع القانون وهم كثريون، نتيجة ال�صتغالل اجلن�صي 

واملتاجرة بهم.

�صيدي الرئي�س،

اأطف��ال اجلزائر لي�ص��وا يف مناأى من بع���س اأنواع العنف 

والإ�صاءة لذا يجب علينا اإيجاد بيئة حامية لالأطفال، يف ظل 

لتي  اأجن��دة 2063 يف مرحلته��ا الأوىل )2013 � 2023( ا

 30 ل��دول واحلكومات يف  ا ء  �ص��ا وؤ �ص��ادق عليه��ا ر

31 /2015/01 باأدي���س اأباب��ا، وانتخبت اجلزائر، تقديرا  و

لدورها الب��ارز يف حماية الطفل، ووق��ف على ذلك ال�صيد 

كا�صوزا اأثن��اء زيارته الأخرية للجزائر يوم   28 ماي 2015، 

وانتخبت اجلزائ��ر لاللتحاق ب� 11ع�ص��وا لو�صع �صيا�صات 

فعال��ة لدول القارة الإفريقي��ة، وال�صهر على تطبيق القوانني 

وتوفري الإمكانيات الالزمة ولميكن حتقيق الأهداف الإمنائية 

لالألفي��ة اإن مل يتم معاجلة اأوجه الف�صل يف حماية الأطفال، 

وم��ن هنا ي��ربز دور الدول��ة يف خلق مناخ �صلي��م لالأطفال 

ب�صمان التمدر�س، معاجلة جميع اأنواع العنف ال�صادرة ممن 

لهم احتكاك مبا�صر مع الأطفال، الرعاية ال�صحية، مكافحة 

الفق��ر والت�ص��دي للتميي��ز امل��ادي؛ وغري بعي���د � �صيدي 

 La pupille de La( الرئ�ي���س � كان اأيت�ام اأبن�اء املجاهدي�ن

nation( يتقا�صون 50 دج �صهريا ل�صّد حاجاتهم!!
ومن ينكر دور الأ�ص��رة اخللية احلامية للنا�صئة يف التوازن 

النف�ص��ي والعاطفي، احلري�ص��ة على ال�صالم��ة البدنية، األ 

ترون � �صيدي الوزي��ر � اأن اخللية اأ�صبحت مهددة باملادتني 

)15( و)32( اللت��ني تن�صان على تلقي الإخطار من الطفل 

�صفاه��ة واحلب���س والغرام��ة املالي��ة يف حالة ع��دم ت�صديد 

م�صاري��ف الكفالة؛ وكلنا يعلم اأن هوؤلء الأطفال ينحدرون 

من عائالت فقرية، فهل نحن بحاجة ل�صتن�صاخ مايطبق يف 

الغرب؟

�صيدي الوزير،

نحن عل��ى دراية اأن املجتمع املدين يلع��ب دورا اأ�صا�صيا 

وفع��ال، مل��اذا ل ي�صتب��دل الو�ص��ط املفت��وح امل��ادة )21( 

بجمعيات اإقليمية كم�صاعدة مادية من طرف الدولة؟

ويف الأخ��ري، بالأم�س �صادقنا على حماي��ة املراأة املطلقة 

من قهر الزمان واليوم ن�صّوب اأنظارنا اإىل الطفل.
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�صيدي الرئي�س،

لنا تقاليد ودينن��ا احلنيف يو�صينا بقرة العني، نتمنى من 

رجال التنفيذ األ يكونوا اأكرث دميقراطية من الغري يف تطبيق 

هذا الن�س، و�صكرا لكم.

ال�شيد الرئي�ص: �صك��را لل�صيد عبد القادر �صنيني؛ الآن 

اأحيل الكلمة اإىل ال�صيد مو�صى متدارتازة.

ال�شيد مو�شى متدارتازة: �صكرا �صيدي الرئي�س.

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان والوفد املرافق له،

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

اأ�صرة الإعالم،

�صالم اهلل عليكم،

اأزول فالون.

اأ�صب��ح م��ن ال�ص��روري ن�ص��ر الوع��ي بحق��وق الطفل 

والتعري��ف ب��ه و�صمان حقوق��ه بتوفري الرعاي��ة الالزمة له، 

وهذا ل�صمان الن�صاأة ال�صحية له من كافة النواحي، يف اإطار 

احلرية والكرامة الإن�صانية وكذا امل�صاهمة يف حمايته من كل 

الأخط��ار والإهمال وكل اأنواع العن��ف الناجمة من الأزمة 

الأخالقية التي تهدد كيان الن�صي��ج الجتماعي وان�صجام 

املجتمع اجلزائ��ري ويف نف�س الوقت �صمان حقوق الأطفال 

بني اأوليائهم ومن يقوم برعايتهم وذوي ال�صلطة عليهم.

ال�صيد الرئي�س،

ال�صيد الوزير،

يه��دف اأ�صا�صا م�صروع القانون املط��روح علينا للمناق�صة، 

حتديد قواعد واآليات حماي��ة الطفل وكذا الرفع من الوعي 

ومعاجلة حالت العنف التي يتعر�س لها الطفل واحلد منها، 

وبعد درا�صة م�صروع القانون، مت رفع املالحظات الآتية:

- امل�ص��روع مت اإع��داده من ط��رف وزارة العدل، مما جعل 

الطاب��ع اجلزائي يطغى عليه، وبالتايل نت�صاءل اأين دور اجلهة 

الو�صية، األ وهي وزارة الت�صام��ن الوطني والأ�صرة وق�صايا 

املراأة املعنية بهذا املو�صوع؟

- ملاذا قامت وزارة العدل باإعداد م�صروع خا�س بالطفولة 

ومل تق��م مبجرد تعدي��ل لقانون العقوبات حت��ت باب رعاية 

الطفول��ة، كما حدث م��ع �صندوق النفق��ة اأو قانون العنف 

�صد امل��راأة اأو عقوبة الإعدام �صد خمتطف��ي الق�صر، وكذا 

التخفي�س من امل�صوؤولية اجلزائية اإىل ع�صر �صنوات؟

- اإن حقوق الطفل لتعني حرية التعبري فقط، وبالرجوع 

اإىل اأحكام املادة الثامن��ة من امل�صروع التي تن�س على حق 

الطفل يف التعبري، فهل يكمن م�صكل الطفل فقط يف حرية 

التعب��ري؟ فاأي��ن حقوق الطف��ل؟ بل يف ن�س ه��ذا امل�صروع 

اأرجعت حقوق الطفل اإىل التفاقيات الدولية.

- مل��اذا مل ي��درج يف ن�س امل�ص��روع دور اجلمعيات التي 

تن�صط يف جمال حماية الطفولة وحتديد حقوقها وواجباتها؟

�صيدي الرئي�س،

ال�صيد الوزير،

نت�ص��اءل عن حم��ل اإن�صاء هيئ��ة وطنية، مكلف��ة بحماية 

وترقي��ة الطفل التي ت�صرف عليها ال��وزارة الأوىل، وباملقابل 

مت تعيني مفو�س وطني معني من طرف رئي�س اجلمهورية؟

ال�صوؤال ماعم��ل هذا الأخري؟ وماه��و دوره؟ هل للهيئة 

�صلطة اتخاذ القرار  اأم هي جمرد هيئة ا�صت�صارية فقط؟

اأمن املعقول � ال�صيد الرئي�س، ال�صيد الوزير� اإدراج الرقابة 

الق�صائية على اأطفال ق�ص��ر؟ فهذا الإجراء ي�صع الطفل يف 

حرج و�صغط كبريين.

وفيما يخ�س مراكز الطفولة، بات من ال�صروري التفتي�س 

املفاج��ئ لتل��ك املراكز وو�ص��ع و�صائل ات�ص��ال مبا�صرة مع 

الو�صيط القانوين اأو ال�صيد وكيل اجلمهورية.

ال�صيد الرئي�س،

ال�صيد الوزير،

ويف اخلتام، نعترب اأن حماية الطفولة حتتاج اإىل تنظيم حوار 

وطني وعري���س، مع م�صاركة الأح��زاب ال�صيا�صية، احلركة 

اجلمعوية والأخ�صائيني يف املج��ال، لتفادي اأخذ القرارات 

الظرفية، لأن حماية الطفولة جزء ل يتجزاأ من حماية العائلة 

اجلزائرية ككل.

نالح��ظ اأن م�ص��روع القانون خم�ص���س ا�صتثنائيا للطابع 

اجلزائ��ي اأو العقابي، وجتاهل الطاب��ع الرتبوي والجتماعي 

والب�صيكولوجي، اإن حمتوى م�صروع هذا القانون ل يتطابق 

مع عنوانه »حماية الطفولة«.

نعت��رب اأن حماي��ة الطفول��ة يج��ب اأن تك��ون �صم��ن 

ا�صرتاتيجي��ة �صامل��ة للتنمي��ة الب�صري��ة؛ ويف ه��ذا الإطار 

نقرتح حماك��م خا�صة ملعاجلة ق�صايا الق�ص��ر واإيجاد بديل 

لالإقام��ة حتت الرقاب��ة الق�صائي��ة للطفل باحلري��ة واملراقبة 

و�صكرا، تامنرث.
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ــد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد مو�ص��ى متدارتازة؛ اأحيل  ال�شي

الكلمة الآن اإىل ال�صيد حممد الطيب الع�صكري.

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

ب�صم  اهلل الرحمن الرحيم.

ال�صيد الفا�صل، رئي�س جمل�س الأمة،

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

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

اجلمع الكرمي،

طابت جل�صتكم وال�صالم عليكم.

ميك��ن اعتبار م�صروع قانون ب�ص��اأن حماية الطفل انت�صارا 

كب��ريا للطفول��ة اجلزائرية وميك��ن اأن يقطع خط��وة تاريخية 

لتعزيز والدفاع عن حقوق الطفل يف اجلزائر.

هذا امل�صروع القان��وين ب�صاأن حماية الأطفال يحث بدقة 

عل��ى الطفل الذي هو يف خطر وين�س على حقه يف احلماية 

الق�صائية، كما ين�س على اإن�ص��اء هيئة وطنية حلماية وتعزيز 

الطفول��ة، وبالتايل ف�صوف ميالأ الف��راغ القانوين املوجود يف 

القانون اجلزائري يف جمال حماية الطفل ب�صكل عام، وهذا 

يعت��رب بداية جيدة لو�صع طريقة عم��ل حلماية الطفل، فهذا 

القان��ون �صي�صاع��د على رف��ع الت�صريعات املتعلق��ة بحماية 

الطف��ل، على م�صت��وى الت�صريعات املعم��ول بها يف جميع 

اأنحاء العامل، مع مراعاة ثقافة املجتمع اجلزائري.

فالبد من ت�صليط ال�صوء على الدور الذي يجب اأن يلعبه 

املجتمع امل��دين واجلهاز الق�صائي للدول��ة، لتب�صيط مفهوم 

القانون م��ن جهة، وتطبيق اأحكامه، م��ن جهة اأخرى، بعد 

اعتماده.

للتذك��ري، »اإعالن جني��ف« ل�صن��ة 1924، ب�صاأن حقوق 

الطف��ل، و»اإعالن حقوق الطف��ل« يف عام 1959 اعتمد مع 

�صع��ار »الإن�صانية يجب اأن تعطي للطف��ل اأف�صل ما لديها«، 

ويف ي��وم 20 نوفمرب 1989، اعتم��دت اجلمعية العامة لالأمم 

املتح��دة بالإجماع على »التفاقي��ة الدولية حلقوق الطفل« 

وتطبيق هذا الن�س ميثل هدفا م�صرتكا للب�صرية جمعاء.

ف��رتة الطفولة هي مرحلة من خاللها يكون الإن�صان اأكرث 

عر�صة للخطر، لأن��ه مل يتم انتهاء منوه من الناحية اجل�صدية 

والعقلي��ة؛ وبالتايل يج��ب اأن تكون للطف��ل رعاية وحماية 

خا�صة.

مب��داأ امل�صلحة العلي��ا للطفل مرتبط مع �ص��رورة حماية 

الأطفال؛ وهذا املبداأ تنبثق منه قاعدتان هامتان:

اأول، من ال�ص��روري اأن توؤخذ جميع الق��رارات املتعلقة 

بالأطفال ل�صالح الطفل وحده ل�صمان �صالمته.

ثانيا، نحن يف حاجة اإىل اأن ت�صمن كل القرارات وجميع 

الأعمال حقوق الطفل بال�صرورة.

ويهدف مبداأ امل�صلحة العليا للطفل تعزيز و�صمان رفاهية 

و�صالمة جميع الأطفال يف عدة جوانب:

- اجلان��ب اجل�صدي: �صم��ان ال�صحة اجلي��دة والتنمية 

ال�صليمة للطفل،

- اجلانب الفكري: اإعطاء الطفل الفر�صة لتطويره فكريا،

- اجلان��ب الجتماع��ي: �صم��ان الفر�صة لنم��و الطفل 

اجتماعيا وروحيا.

ولذلك فمن ال�صروري اإن�صاء »اإطار حلماية الأطفال«:

- يج��ب �صمان حماي��ة الأطفال اأول م��ن قبل الأولياء 

واملجتمع املحيط بهم، ومن ثم من قبل الدولة.

- اخل�صائ���س الفردية لكل طفل كالعمر، اجلن�س، احلالة 

ال�صحي��ة، وجود اأو عدم وجود اإعاق��ة، وجود اأو عدم وجود 

الوالدين، املحي��ط، وغريها ت�صاعد عل��ى حتديد احتياجاته 

لتحقيق رفاهية الطفل.

ال�ص��وؤال ال��ذي يطرح نف�صه، م��ا ه��و دور الدولة حلماية 

الطفولة؟

ل�صمان الرفاهية وامل�صلحة العليا للطفل، فاإنه على الدولة 

اإقامة نظام حلماي��ة الطفل، ي�صمل النظ��ام الفعال القوانني 

وال�صيا�صات والإجراءات واملمار�صات ملنع واملكافحة الفعالة 

�ص��د امل�صاكل املختلفة، من �ص��وء املعاملة والعنف والتمييز 

التي ميكن اأن مت�س رفاهية الأطفال.

لإن�ص��اء نظام فع��ال حلماية الطفل، يجب عل��ى الدولة، 

كخط��وة اأوىل، اأن تق��وم بالت�صدي��ق على املعاي��ري الدولية 

الأ�صا�صي��ة حلماية حق��وق الطفل واإدراجه��ا يف ت�صريعاتها، 

كم��ا يجب اأن توفر الدعم لكافة الأطفال وتقدم لهم حلول 

مر�صية م�صتدامة.

ومن جهة اأخرى، فاإن الدول��ة ملزمة مبحاربة »املمار�صات 

العرفي��ة« الت��ي تدفع وت�صج��ع التمييز و�ص��وء املعاملة �صد 

الأطفال.

ال�ص��وؤال الث��اين الذي يط��رح نف�صه، ماه��و دور الأولياء 

واملجتمع حلماية الطفل؟
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يج��ب اأن يك��ون لالأولي��اء واملجتمع املوؤه��الت واملعرفة 

والداف��ع لتوفري احلماية الفعالة لالأطفال، وحتديد والرد على 

احلالت املحتملة من التمييز والإهمال اأو �صوء املعاملة.

احلماية الفعالة لالأطفال ه��و اأمر �صروري لرفاهيتهم لأنه 

ونظ��را ل�صعفهم، فهم اأك��رث عر�صة ملختل��ف امل�صاكل، من 

الإ�صاءة وال�صتغالل والتمييز والعنف.

لذا يج��ب خلق ف�ص��اءات تتمثل مهمته��ا يف ا�صتقبال 

وحماي��ة وتربي��ة ال�صب��اب الذين هم يف خط��ر، هذا �صوف 

ي�صاع��د على توف��ري اإطار م�صتق��ر تربوي وحام، مم��ا ي�صاعد 

على احلفاظ على العالق��ات الأخوية، مع احرتام تاريخهم 

الأ�صري، لي�صبحوا بعد ذلك م�صتقلني وم�صوؤولني، قادرين 

على اإيجاد مكان لهم يف املجتمع.

ح�صب املقيا�س العاملي لل�صعادة � هذه درا�صة مهمة جدا � 

يج��د الأطفال اجلزائريون اأنف�صهم يف املركز املريح الرابع، يف 

درا�صة دولية عن رفاهية ور�صا الأطفال من 15 دولة، موزعة 

على اأربع ق��ارات، وفقا لدرا�صة »اأطف��ال العامل« ن�صرت يف 

�صهر مايو 2015 من املوؤ�ص�صة الأملانية »يعقوب«.

و�ص��ارك اأكرث م��ن 53000 طفل، ت��رتاوح اأعمارهم بني 

8 � 12 �صن��ة، يف ه��ذه الدرا�صة، عملت موؤ�ص�صة »اأطفال 
العامل« على عينة من 3676 طفال جزائريا، ويوجه ت�صنيف 

»ال�صع��ادة« و«الرفاهي��ة« ح�ص��ب ع��دد من املعاي��ري، مبا يف 

ذلك: احلالة، والعالقات الأ�صري��ة، والظروف القت�صادية، 

وامله��ارات الجتماعي��ة، والتعلي��م ومعرفة اأو ع��دم معرفة 

حقوق الطفل.

الدر�س احلقيق��ي من هذه الدرا�صة للجزائر، هو مالحظة 

اأن املوؤ�ص�ص��ة الأ�صرية ل تزال مركزية يف حماية الطفل ولها 

دور وقائي للغاية لالأطفال، هذا واحد من املعايري يو�صح اأن 

اجلزائ��ر هي يف اإحدى املراك��ز الأوىل من بني 15 بلدا التي 

تغطيها الدرا�صة.

ح�ص��ب الدرا�ص��ة دائم��ا، اأكرث من 75 % م��ن الأطفال 

اجلزائريني، ي�صعرون بالأمن متاما يف منزلهم، واأعلنت 64 % 

من احلالت التي متت درا�صتها اأن الوالدين ي�صتمعون لهم 

وياأخذون بعني العتبار م�صاحلهم.

ي�صري التقرير اأن الأطفال يف اجلزائري، مقارنة مع الأطفال 

يف البلدان الأخرى يق�صون معظم وقتهم يف اللعب والتعلم 

مع الأ�صرة.

ولكن � لالأ�صف � لي�س كل �صيء مريحا يف اجلزائر! هذه 

الدرا�صة الت��ي تبني اأهمية موؤ�ص�صة الأ�صرة اجلزائرية، تعطي 

مرتب��ة جيدة فيما يخ�س �صع��ادة الأطفال اجلزائريني، يبقى 

اأن نتذك��ر اأن الأطفال اجلزائريني ه��م اأي�صا �صحايا العنف، 

وه��ذا ح�صب الأرقام الأخرية ال�ص��ادرة عن املديرية العامة 

لالأمن الوطني خالل الثالثي الأول من 2015.

اأك��رث من 1280 طف��ال �صحايا العنف املتع��دد الأوجه، 

خ��الل الثالثي الأول م��ن عام 2015، هن��اك 756 طفال 

تعر�صوا للتعذيب ج�صديا، و372 اآخرين تعر�صوا لالعتداء 

اجلن�ص��ي، و20 طفال مت اختطافه��م، يف حني قتل 6 اآخرون 

نتيجة العت��داء بال�صرب، ح�صب الإح�ص��اءات ال�صادرة 

عن املديرية العامة لالأمن الوطني.

كما مت العتداء بالعنف على 6151 طفال يف عام 2014، 

وفق��ا للم�صدر نف�ص��ه و3533 منهم عانوا م��ن �صوء املعاملة 

اجل�صدية، مبا يف ذلك العتداء اجلن�صي على 1663 طفال.

وك�صفت اأي�صا املديرية العام��ة لالأمن الوطني اأن 1365 

طفال �صارك��وا يف الق�صاي��ا اجلنائية يف الثالث��ي الأول من         

عام 2015.

هن��اك حاليا مايقارب 400 طف��ل يف ال�صجون يف جميع 

اأنحاء الب��الد؛ وبالتايل، فاإن هناك �ص��وؤال يتحدانا كلنا هل 

نعرف كيف نحمي اأطفالنا؟ ومكانة الأولياء ل تزال يف قلب 

هذا القلق، منهم من هو حا�صر للغاية، ومنهم من هو غائب 

متاما اأو بتاتا. عندما يدخل نظام حماية الطفل حيز التنفيذ، 

فاإن��ه من امل�صتح�صن يف وقت لح��ق اأن نقوم باإجراء تقييم 

حقيق��ي على م�صت��وى كافة الرتاب الوطن��ي، هذا التقييم 

�صي�صلط ال�ص��وء على ال�صعوبات الت��ي �صتطرح يف تطبيق 

هذا القانون، ولكن اأي�ص��ا التقدم الإيجابي الذي �صيندرج 

من��ه. وقد يك�صف هذا التقييم اأنه لي�س القانون الذي يعيق 

العمل ولكن تطبيقه وتف�صريه الذي �صيتم اإجراوؤه.

هذا التقييم، الذي يج��ب اأن يكون مو�صوعيا، �صي�صمح 

با�صتخال�س الدرو���س وحتديد الطرق لتح�صني نظام حماية 

الطفولة، مع تو�صيح الأهداف.

ق��د يكون م��ن امل�صتح�صن اأن ي�صب��ق اأي اإ�صالح تقييم 

حقيق��ي، اإل اأن التقييم وحده لي���س كافيا، بل يجب اأي�صا 

اتخاذ الوقت الالزم للتفكري يف املو�صوع.

الإ�صالح ولو كان �صروريا، ل ميكن اأن يكون نهاية يف حد 

ذات��ه، وهو كذلك بالن�صبة للقان��ون، وكل هذا يبقى م�صاألة 
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تطبي��ق واإرادة، لتنفيذ ذلك وفهم القان��ون وتبنيه من قبل 

كل فرد من اأفراد املجتمع، مما �صيوؤدي اإىل حتقيق نتائج فعالة.

اأكتفي بهذا القدر، �صيدي الرئي�س، اأ�صكركم على ح�صن 

الإ�صغ��اء واملتابع��ة، وال�ص��الم عليك��م ورحم��ة اهلل تعاىل 

وبركاته.

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

املتدخل الأخري هو ال�صيد عمار مالح الكلمة لك.. نعم!! 

ل علي��ه، لقد جاءنا على �صكل ا�صتعج��ال باأنك ترغب يف 

التدخ��ل يف ه��ذه اجلل�صة، وم��ادام خي��ارك اأن تتدخل يف 

جل�صة الزوال، فاأهال و�صهال.

الآن اأ�صاأل ال�صيد الوزير هل يرغب يف الرد؟ الكلمة لك.

ال�شيد الوزير: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ ب�صم اهلل الرحمن 

الرحيم.

ال�صيد الرئي�س املحرتم،

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

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

لق��د تتبع��ت باهتمام كب��ري مداخالت ال�ص��ادة اأع�صاء 

جمل���س الأمة، ح��ول ن�س ه��ذا القانون املت�صم��ن حماية 

الطفل الت��ي تعرب عن الهتمام الكبري ال��ذي يولونه لهذه 

الفئة احل�صا�صة يف املجتمع.

اإ�صمح��وا يل قب��ل الإجاب��ة عل��ى خمتل��ف الأ�صئل��ة 

والن�صغ��الت املعرب عنها، اأن اأ�ص��ري اإىل الإطار العام الذي 

جاء فيه ن�س هذا القانون ومرجعيته ومبادئه الأ�صا�صية التي 

يق��وم عليها، حيث ياأتي على اإثر املعاين��ة امليدانية للت�صريع 

ال�ص��اري املفعول الذي يعود اإىل ال�صبعينيات، اأي منذ اأكرث 

من 40 �صنة م��ن املمار�صة يف ق�صاء الأحداث، مت اكت�صاب 

من خاللها جتربة كبرية من طرف الق�صاء اجلزائري.

اإن ه��ذا الن���س يثم��ن ه��ذه التجربة ويق��رتح تدعيمها 

باأح��كام جدي��دة، اأثبتت جناعته��ا على امل�صت��وى الدويل 

وه��ي خال�صة عمل اأك��رب اخلرباء يف هذا املج��ال، ل�صيما 

وزارة الت�صام��ن الوطني وال�صحة وال�صوؤون الدينية والعمل 

والداخلي��ة وال�صباب، الثقافة والت�صال وال�صوؤون اخلارجية 

والعالقات مع الربملان وفعاليات املجتمع املدين وخرباء من 

خمتل��ف الخت�صا�ص��ات ذات العالقة بالطف��ل وا�صتغرق 

اإعداده عدة �صنوات.

ياأت��ي هذا الن���س ليحدد املنظومة القانوني��ة للطفل، فهو 

يكمل احلماية املن�صو�س عليها يف القوانني ال�صارية املفعول 

ونخ���س بالذكر على �صبيل املث��ال ل احل�صر، قانون الرتبية 

الوطني��ة وقانون حماي��ة ال�صحة وترقيتها وقان��ون العقوبات 

والقانون املتعلق برتقية الأ�صخا���س املعوقني وقانون العمل 

والن�صو���س الت��ي تتعل��ق بالت�صامن الوطن��ي، لذلك فهو         

ل يعيد الن�س على م�صامني هذه الن�صو�س.

واإن املرجعية الأولي��ة لن�س هذا القانون هي مبادئ وقيم 

ديننا احلني��ف وتقاليد جمتمعنا واأعرا�صه والد�صتور، عالوة 

عل��ى التفاقيات امل�ص��ادق عليها من قب��ل بالدنا، ل�صيما 

اتفاقية حقوق الطفل التي �صادقت عليها بالدنا بت�صريحات 

تف�صريية تراعي خ�صو�صيات املجتمع اجلزائري.

بخ�صو���س تاأث��ري و�صائل الإعالم والأنرتن��ت على تربية 

الطف��ل، اإن التعدي��ل املدخ��ل على قان��ون العقوبات �صنة 

الق�صر  اختطاف  ج��رم  بذلك، حيث  تكفل  ق��د   ،2014
وبيع الأطف��ال وا�صتغالل الق�صر يف امل��واد الإباحية و�صدد 

العقوبات املقررة على حتري�س الق�صر على الف�صق والدعارة، 

لذلك فاإن هذا الن�س يحيل يف اأحكامه اجلزائية على قانون 

العقوبات، فيما يتعلق بهذه اجلرائم؛ ومينع ن�س هذا القانون، 

حت��ت طائلة املتابعات اجلزائية، ا�صتعمال الطفل يف وم�صات 

اإ�صهاري��ة اأو اأفالم اأو �صور اأو ت�صجيالت، مهما كان �صكلها، 

اإل برتخي���س من ممثله ال�صرعي وخ��ارج فرتات التمدر�س 

وذل��ك بهدف حماية الطف��ل ومنع ا�صتغالل��ه عرب و�صائل 

الإعالم املختلفة و�صمان حماية حياته اخلا�صة، وي�صع على 

عاتق الدولة واجب ال�صهر على األ ت�صر املعلومة التي توجه 

للطفل بتوازنه البدين والفك��ري وذلك مهما كانت و�صيلة 

الإعالم امل�صتعملة مرئية، �صمعية اأو غريها.

ب�صاأن املبادرة بن�س هذا القانون، مت اقرتاحه من قبل وزارة 

الع��دل بتكليف من احلكومة، لأنه متعل��ق بفئتي الطفولة، 

اللت��ني تعرفان �صعوبة يف التكيي��ف الجتماعي وهما: فئة 

الطفول��ة يف خط��ر والطفول��ة اجلانحة واللتان ن���س القانون 

ب�صاأنهما عل��ى اإجراءات خا�صة ومرنة، تكفل حماية وا�صعة 

لهما، �صواء اأكانت حماية اجتماعية اأو ق�صائية.

اإن ن�س هذا القانون يوؤ�ص�س ل�صرتاتيجية جديدة للتعامل 

م��ع الأطف��ال يف بالدن��ا، تلزم جمي��ع القطاع��ات الوزارية 

واجلمعي��ات لتج�صيد ه��ذه ال�صرتاتيجية يف حماية الطفل 
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كل يف جمال اخت�صا�صه.

تتحرك ه��ذه الآلي��ات احلمائية، كلما وج��د الطفل  يف 

خط��ر، وعلى �صبيل املث��ال ل احل�صر، ف��اإن الطفل املري�س 

ال��ذي يح��رم من حق��ه يف املتابع��ة ال�صحية، يل��زم جميع 

م�صالح الدولة وعلى راأ�صها وزارة ال�صحة التكفل به وتقدمي 

امل�صاعدة ال�صحية الالزمة له.

اأ�صباب و�صع هيئة املفو���س الوطني لدى الوزير الأول: 

اإن املعاين��ة امليداني��ة اأب��رزت وج��ود العديد م��ن الهياكل 

واملوؤ�ص�صات والهيئات التي تتدخل وتن�صط يف جمال حماية 

الطفل، غري اأنه ليوجد هيكل ين�صق جميع هذه املجهودات 

ويقيمها ويقرتح مايجب اإدخاله عليها من تعديالت، لذلك 

يق��رتح هذا الن���س اإن�صاء هيئة املفو���س الوطني الذي من 

اأه��م �صالحياته، و�صع برامج وطني��ة وحملية حلماية وترقية 

حقوق الطفل، بالتن�صيق مع خمتلف الإدارات واملوؤ�ص�صات 

والهيئ��ات العمومية والأ�صخا�س املكلف��ني برعاية الطفولة 

وتقييمه��ا ال��دوري ومتابعة الأعم��ال املبا�ص��رة ميدانيا يف 

جمال حماي��ة الطف��ل والتن�صيق بني خمتل��ف املتدخلني 

والقي��ام بكل عمل للتوعية والإع��الم والت�صال؛ وبالتايل 

فاإن ال�صالحيات املخولة لهذه الفئة، تقت�صي األ يكون تابعا 

لأية وزارة، لأنه يتعام��ل مع جميع الإدارات وطنيا وحمليا، 

لذلك يقرتح الن�س و�صعه لدى الوزير الأول.

فيما يتعلق باحلماية ال�صحية للطفل، تعد ال�صحة الإجنابية 

وحماي��ة الأموم��ة والطفولة من الأولوي��ة الوطنية يف جمال 

ال�صح��ة وال�صكان؛ وقد مت اإدراجها �صم��ن اأهداف �صيا�صة 

ال�صحة العمومية يف قانون حماية الطفل وترقيته، الذي يعود 

اإىل �صنة 1985 وعرف عدة تعديالت والتي تتم، ل�صيما من 

خالل ا�صتفادة الأ�صرة من احلماية ال�صحية، حماية الأمومة 

والطفول��ة واإفادتهما بجمي��ع التدابري الطبي��ة والجتماعية 

والإداري��ة، الت��ي ت�صتهدف على اخل�صو���س حماية �صحة 

الأم، بتوف��ري اأح�صن الظروف الطبية والجتماعية لها، قبل 

احلم��ل وخالله وبع��ده، وحتقيق اأف�صل الظ��روف ال�صحية 

ل�صحة الطف��ل ومنوه وامل�صاعدة الطبي��ة الجتماعية القبلية 

والبعدية.

بخ�صو�س عدم قابلية الأوامر املن�صو�س عليها يف املادتني 

)40 و41( م��ن هذا الن�س للطعن، اإن الأوامر التي يتخذها 

قا�ص��ي الأح��داث، مبوج��ب املادت��ني )40 و41( من ن�س 

هذا القانون، ه��ي تدابري حمائية يتخذها قا�صي الأحداث، 

وامر  طف��ال املوجودي��ن يف خطر وهي اأ بخ�صو���س الأ

ل تكت�ص��ي حجية الأمر املق�صي فيه، لذلك فهي غري قابلة 

لأي طري��ق من ط��رق الطعن، لكنها اأوام��ر قابلة للمراجعة 

يف اأي وق��ت من قبل قا�صي الأحداث تلقائيا اأو بطلب من 

وكيل اجلمهورية اأو بطلب م��ن الطفل اأو من ممثله ال�صرعي 

)اأنظر اأحكام املادة )45( من هذا الن�س(.

ملاذا عدم ت�صمني ن�س هذا القانون جميع حقوق الطفل؟ 

اإن حق��وق الطفل يف بالدنا من�صو�س عليها يف عدة قوانني، 

وليوج��د اأي مربر لإع��ادة ذكر جميع ه��ذه احلقوق، جتنبا 

للتك��رار يف الت�صري��ع الوطني، لذلك ين���س هذا الن�س يف 

الفقرة الأوىل من امل��ادة )3( على مايلي: »يتمتع كل طفل 

دون متيي��ز يرج��ع اإىل الل��ون اأو اجلن�س اأو اللغ��ة اأو الراأي 

اأو العج��ز اأو غريها من اأ�صكال التمييز بجميع احلقوق التي 

تن�س عليه��ا اتفاقية حقوق الطفل وغريه��ا من التفاقيات 

الدولي��ة ذات ال�صلة امل�صادق عليها وتلك املن�صو�س عليها 

يف الت�صري��ع الوطني، ل�صيما احلق يف احلياة ويف الإ�صم ويف 

اجلن�س ويف الأ�ص��رة ويف الرعاية ال�صحية وامل�صاواة والرتبية 

والتعليم والثقافة والرتفيه ويف احرتام حياته اخلا�صة«، فهذه 

امل��ادة تت�صمن جميع احلقوق املن�صو���س عليها يف الت�صريع 

الوطن��ي والتفاقيات الدولية التي �صادقت عليها بالدنا يف 

هذا املجال.

احلماي��ة الجتماعية للطفل مل تظهر جليا يف هذا الن�س 

الذي يت�صم��ن يف اأغلبه اأحكاما ق�صائية وعقابية، اإن الإطار 

ال�ص��اري املفعول املتعلق بحماية الأطفال، ين�س حاليا على 

اإج��راءات ق�صائية حلماية الأطف��ال املوجودين يف خطر 

اأو الأطفال اجلانحني، يف حني يقرتح هذا الن�س ا�صتحداث 

حماية اجتماعية للطف��ل املوجود يف خطر، ق�صد اإبعاد هذه 

الفئة من الأطفال عن املحاكم وعن الإجراءات الق�صائية.

وتهدف هذه احلماية اإىل مرافق��ة الأ�صرة يف تربية ورعاية 

الطف��ل ورفع اخلط��ر عنه، بالتن�صي��ق مع الهيئ��ات املكلفة 

باحلماي��ة الجتماعي��ة وامل�صوؤولني املحلي��ني، وي�صتفيد من 

احلماي��ة الجتماعي��ة الأطفال الذين تك��ون �صحتهم 

و اأمنه��م يف خط��ر اأو عر�صة  اأو اأخالقه��م اأو تربيته��م اأ

ل��ه اأو تك��ون ظروفهم املعي�صية اأو �صلوكهم م��ن �صاأنهما اأن 

يعر�صاه للخط��ر املحتمل اأو امل�صر مب�صتقبله اأو يكون يف بيئة 

تعر�س �صالمت��ه البدنية اأو النف�صية اأو الرتبوية للخطر، وتتم 

هذه احلماية من قبل املفو�س الوطني على امل�صتوى الوطني 
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وم�صال��ح الو�صط املفتوح، التابعة ل��وزارة الت�صامن الوطني 

عل��ى امل�صتوى املحلي التي اأثبت��ت جناعتها ميدانيا، لذلك 

يقرتح تزويدها بالو�صائل املادية والب�صرية ال�صرورية ل�صريها؛ 

واأن ه��ذه امل�صال��ح تعم��ل بالتن�صيق مع املفو���س الوطني 

وتقدم له تقارير عن عملها.

ويح��دد ه��ذا الن���س كيفي��ات تدخ��ل ه��ذه الهيئات 

والق��رارات التي ميكن اتخاذها ويحي��ل يف بع�س اأحكامها 

عل��ى التنظيم، واإن الأحكام ال��واردة يف هذا الن�س جاءت 

�صاملة وكاملة، وحتدد بدقة الإج��راءات حلماية الأطفال يف 

خط��ر، اأما احلماية الق�صائي��ة فاإنها تتعلق بالأطفال يف خطر، 

الذي��ن مل تنج��ح معهم احلماي��ة الجتماعي��ة، وبالأطفال 

اجلانحني.

ويف اخلت��ام، اأجدد �صك��ري وامتناين لكاف��ة ال�صيدات 

وال�ص��ادة، ولك��م ال�صيد رئي�س جمل�س الأم��ة املوقر، على 

ما اأبديتموه من اهتم��ام وعناية بهذا الن�س، الذي �صيكون 

� ل حمال��ة � لبنة من لبنات منظومتن��ا القانونية، تدعم فئة 

ح�صا�صة من املجتمع، لطاملا اأولها فخامة الرئي�س، املجاهد، 

عب��د العزي��ز بوتفليقة، العناي��ة والرعاي��ة الالزمتني، �صكرا 

جزيال وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ــص: �صكرا لل�صيد الوزي��ر، نبادلك ال�صعور  ــد الرئي� ال�شي

ذاته، والحرتام والتقدير ومتني التوفيق.

بذلك نك��ون قد اأنهينا اأ�صغال جل�صة هذا ال�صباح، وبعد 

ظهر الي��وم  �صن�صتم��ع اإىل العر�س ال��ذي �صيقدمه ال�صيد 

الوزير ح��ول ثالثة م�صاريع قوانني خا�صة بالأو�صمة، اأو�صمة 

متقاعدي اجلي�س الوطني ال�صعبي.

�صك��را مل��ن �صارك يف النقا���س، و�صكرا للجن��ة املخت�صة 

واأع�صائها و�صكرا لل�صيد الوزير على اإثرائهم النقا�س يف هذه 

اجلل�صة واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف الدقيقة اخلام�شة

بعد منت�شف النهار
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