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السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية في لقاءاته الدورية مع األسرة اإلعالمية:

احلراك املبارك �أنقذ البالد من �إنهيار كلي للدولة الوطنية

 22فبراير  22 - 2019فبراير  2020سنة كاملة مرت على الحراك الشعبي
الذي انطلق عبر مختلف أنحاء الوطن ،بمشاركة جميع شرائح المجتمع
التي أعلنت وبأسلوب سلمي حضاري رفضها لوضع لم يعد مقبوال
إستمراره...

مخــــطط
عمــــــــل حكومة جراد ت�ؤدي مهامها يف مرحلة دقيقة...
الحكومة الأو�ضاع الوطنية واملحلية ..يف �صلب ان�شغاالت �أع�ضاء املجل�س

رئيس مجلس األمة بالنيابة في افتتاح جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة:

تدخالت رؤساء المجموعات البرلمانية

وقد كانت المسيرات الشعبية التي تجوب كل جمعة وثالثاء أنحاء البالد
مثاال في السلمية ،أشاد بها العالم بأسره ،وكانت اإلرادة الوطنية التي
تحلت بها قيادة الجيش الوطني الشعبي صورة أخرى من الصور العظيمة
ألداء المؤسسة العسكرية في حماية الشعب والوطن.

اليوم ،وبعد مرحلة اتسمت بالمسؤولية الوطنية العالية انتصرت إرادة
ً
،رئيسا للجمهورية يوم 12
الشعب  ،وتم انتخاب السيد عبد المجيد تبون
ديسمبر  2019وتولى مهامه رسميا يوم  19ديسمبر  ،2019وتشكيل
حكومة هي اليوم تعمل على تنفيذ مراحل البرنامج الذي تمت المصادقة
عليه من البرلمان.
ووفاء للشعب وهبته المباركة قرر السيد عبد المجيد تبون ،رئيس
ً
الجمهورية اعتبار تاريخ  22فبراير  2019يوما وطنيا لألخوة والتالحم بين
الشعب وجيشه إلرساء دعائم الديمقراطية وتخليده ليبقى أحد المحطات
التاريخية الكبرى في مسار الشعب الجزائري على مدى تاريخه الحافل بالمآثر
واالنتصارات.
وفي خضم هذه المعركة التي تخوضها البالد فلقد هاجم العالم وباء قاتل
شل الحياة االجتماعية واالقتصادية ،األمر الذي أثر بشكل غير مسبوق على
جميع سكان المعمورة ،والجزائر من البلدان والشعوب التي تأثرت بهذه
الجائحة إلى حد لم يصل إلى ما شاهدناه في دول متقدمة وذات قدرات
مالية وتكنولوجية.

ورغم الوضع اإلقتصادي الحالي فإن اإلجراءات الوقائية التي سارعت
الجزائر بها لمواجهة الوباء قد أدت إلى الحد من انتشاره ،لقد أحدث هذا
الوباء اضطرابات نفسية وهلع اجتماعي وعطل المؤسسات االقتصادية
على وجه الخصوص وعرقل عديد المشاريع وأدى إلى وضع أولويات في
اهتمامات الدولة لتحل محل أخرى كانت مقررة في مختلف الميادين
االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

جلسات :
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التي صادق عليها والمتعلقة بالقوانين التي أصبحت ضرورية لمواجهة
اآلثار التي خلفتها هذه الجائحة للحد من السلوكات غير السليمة الطائشة،
وتلك التي تستغل مثل هذه الظروف لتزرع الشكوك وتعمل على المس
بالسلم االجتماعي.

وهكذا ،فإن ولوج الشعب الجزائري لهذه المرحلة الجديدة  ...من الطبيعي
أن تبعث في المواطنين شغفا يبقى نبراسا يدفع الجميع إلى المزيد من
التضامن لبناء الجمهورية الجديدة وإلى المزيد من اليقظة لحماية الوطن
من كل األخطار المحتملة مهما كانت مصادرها.
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السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية في لقاءاته الدورية مع األسرة اإلعالمية:
السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ،خالل هذه اللقاءات مع عدد
من الصحفيين من مختلف المؤسسات العمومية والخاصة والمسموعة
والمرئية ،تم التطرق إلى عديد القضايا التي تعيشها الجزائر بعد الهبة
الشعبية التي اتسمت بالسلمية والفعالية والروح الوطنية العالية،
وانتخاب رئيس للجمهورية هو اليوم يسعى لتحقيق برنامجه االنتخابي
الذي تضمن مخططا شامال لبناء الجمهورية الجديدة.
في هذه اللقاءات التي هي جزء من برنامجه االنتخابي قدم السيد الرئيس
إجابات وافية لكل التساؤالت التي طرحها الصحفيون ،في االقتصاد
والسياسة واالجتماع ،واإلصالحات
التي سوف تطرح للنقاش الشعبي من
خالل مشروع الدستور الجديد ،باإلضافة
إلى الجهود واإلمكانيات المنجزة
لمجابهة جائحة كورونا كوفيد ،19-صحيا
 ،اقتصاديا ،اجتماعيا وتشريعيا ،وكذا
العالقات الدولية.

احلراك املبارك �أنقذ
البالد من �إنهيار كلي
للدولة الوطنية

وقد افتتح سيادته أول لقاءاته ،باستقبال
مجموعة من رجال اإلعالم الذين تطرقوا
من خالل أسئلتهم املوجهة لسيادة الرئيس
إلى عديد املواضيع السياسية واالجتماعية
واألقتصادية ،وحتى تلك املتعلقة بقطاع التعليم
واإلعالم والعدالة ،ثم اتبعت اللقاءات بالتطرق
إلى موضوع الساعة وهو جائحة كورونا كوفيد-
 19واإلمكانيات التي ُرصدت ملواجهتها ،ويف
هذا اللقاء كانت أولى األسئلة حول التعديل
الدستوري من خالل املشاورات التي أجراها
السيد رئيس اجلمهورية مع بعض الشخصيات
السياسية والوطنية ،وذلك كما يلي

كنتم قد استقبلتم سيدي الرئيس بعض
الشخصيات الوطنية و أجريتم معهم مشاورات،
هل تدخل هذه املشاورات يف إطار االصغاء
ملطالب احلراك الشعبي ؟ وهل ستتم بلورة تلك
االفكار املقدمة من طرفهم يف الدستور املزمع
تعديله؟ وكانت إجابة السيد الرئيس كما يلي:
«كنت قد وعدت يف حملتي االنتخابية باستكمال
مطالب احلراك الشعبي املبارك ،هناك مطالب
حتققت ،وهناك أخرى تتحقق آنيا ،وفيه آفاق
أخرى سياسية التزمت بتحققيها مبا فيها
تعديل الدستور والذي سيكون تعديال جذريا»
«الهدف من التعديل الدستوري املقبل هو تفادي
الوقوع يف شبح أزمات سياسية مستقبال»
«نسعى إلى االبتعاد عن احلكم الفردي
والذي سوف يجسده الدستور القادم»
وعن موعد إجراء اإلستفتاء حول التعديل
الدستوري أجاب السيد الرئيس:
« فضلنا ان تكون هناك مسودة أولية للدستور
والتي هي عبارة عن قاعدة نقاش حول مواده
حتت إشراف جلنة من اخلبراء يف املجال وهذا
تفاديا للنقاش العشوائي ،وبعدها يعرض على
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البرملان بغرفتيه إلثراء هذا النقاش وتالقح
جميع األفكار والتصويت عليه ،لنصل الى
مرحلة اإلستفتاء حول الدستوروالذي نفضل أن
يكون حتت سلطة الهيئة العليا لالنتخابات»
كما أعطى السيد الرئيس صورة محفزة للتوجه
االقتصادي للجزائر مستقبال ،ففي سؤال ألحد
الصحفيني حول الشق االقتصادي والذي كان
كاآلتي:هل تركيزكم على اجلوانب السياسية يف
ظل غياب قرارات اقتصادية هامة يعود لصعوبة
الوضع اإلقتصادي ام تريدون باإلصالح السياسي
ان يكون طريقا معبدا ألي قرارات إقتصادية ؟
يقول السيد رئيس اجلمهورية:
«باألساس السياسة تخدم اإلقتصاد وليس
العكس فاملنهج السياسي املعتمد يكون وفق
النظرة اإلقتصادية إشتراكية أو ليبيرالية»
«إعادة بناء اإلقتصاد رمبا يكون عمال شاقا فيه
قرارات استعجاليه ونحن بصدد اتخاذها وفيه
قرارات على املدى املتوسط وأخرى على املدى
البعيد وتبقى تلك االستعجالية وعلى املدى
املتوسط هي املعبدة للطريق للمدى الطويل «

اقتصادنا مبني على االستيراد هذا األخير قتل
االنتاج الوطني وكل املبادرات احلقيقية خللق
صناعات حتويلية وميكانيكية أو غيرها»
«االقتصدا من املفروض أنه يكون جالب للثروة،
وينعكس إيجابا على البالد واملواطن من حيث
الرفاه ،إذا لم يحقق هذه الغاية فهو اقتصاد
سياسي»
«اإلقتصاد الناجح يتطلب أن يكون على
أرضية صلبة هذه األخيرة هي كفاءاتنا
املوجودة على مستوى الصناعة»

«نهدف لدعم قدرات الشباب املبدع واخلالق
من خالل مؤسسات صغيرة وناشئة »start-up
«لن ننتهج التوجه السابق يف االستثمار الذي

لم يأتي بأي نتيجة ،امد يدي لكل املقاولني
الوطنيني و النزهاء من أجل بناء هذا الوطن
وسوف نوفر لهم كل اإلمكانيات والوسائل
املمكنة من أجل العمل على خلق مناصب شغل
جديدة وخلق الثروة للبالد»

«االقتصاد القوي يبنى أيضا على االستقرار
السياسي واالجتماعي واستقرار يف القوانني
املعمول بها»
وعن القدرة الشرائية للمواطن وطرق رفعها
مستقبال أجاب السيد الرئيس:
«قررنا أن يكون هناك إعفاء ضريبي لكل من
مرتبه 30الف أو أقل يف قانون املالية التكميلي
القادم»

«سنفرض نوع من الرقابة على التجار يف
تخفيض األسعار وسوف يحدث هناك نوع من
التوازن يف القدرة الشرائية»
«هناك مراجعة بخصوص احلد األدنى من
األجور»

أما ظاهرة احلرقة وطرق معاجلتها فكانت
رؤية السيد الرئيس لذلك كما يلي:
«أوال :أتالم ككل اجلزائريني حول هذه الظاهرة
ثانيا أتساءل عن سبب إقدام الشباب على
االنتحار والتي أعتبرها حالة نفسية معقدة
يصعب اإلجابة عليها فظاهرة احلرقة حينما
ترتبط دوافعها بالفقر ميكن معاجلتها أيضا

بالتذمر السياسي ميكن معاجلتها ،حينما
نالحظ وجود فئة إجتماعية كاألطباء مثال أو
موظف وزوجته املوظفة أيضا يلجأ ون للحرقة
هنا جند أنفسنا نقف أمام معضلة معقدة
وحلولها صعبة»
من جهة أخرى حظي قطاع اإلعالم بنصيب
من األسئلة املوجهة للسيد رئيس اجلمهورية يف
هذا اللقاء ،ففي سؤال حول األليات والقوانني
املتخذة بخصوص قطاع اإلعالم ركز السيد
الرئيس بإجابته على ما يلي:
«من بني إلتزاماتي يف برنامجي اإلنتخابي هي
منح احلرية املطلقة لإلعالم إال ما يتناقض
مع القوانني وكذا أخالقيات املهنة والعادات
والتقاليد للمجتمع اجلزائري ،كما أننا سنحارب
بشراسة كل أساليب التشويه واألكاذيب واألخبار
املغلوطة ،وأتعهد باحلماية اإلجتماعية لبعض
الصحفيني خصوصا أولئك الذين مرتباتهم
هزيلة وتكاد تكون حتت احلد األدنى لألجور
وال توجد لديهم تغطية إجتماعية»
وعن تصوره لإلصالحات التربوية التي
التي تتسم بالعصرنة والتحديث كانت
إجابته:
«أمنع منعا باتا إدخال اإليديولوجية يف التعليم»

«أسس التعليم اإلبتدائي هي املواطنة وعليه
فالهدف هو إخراج مواطن صالح من املدرسة«
«أما بخصوص البرنامج الدراسي فإننا نسعى

لتخفيفه»

«نهدف إلى عصرنة التعليم وتكوين
األساتذة واملعلمني ،إعادة تأطير شاملة
من اإلبتدائي إلى الثانوي وحتى التعليم
العالي»
كما أبدى السيد رئيس اجلمهورية يف ذات
السياق نبرة تذمر وألم عن املعاناة واملشقة
التي يكابدها التالميذ الذين يتواجدون مبناطق
الظل يف الوطن
«نأسف على احلالة املزرية للتالميذ يف بعض
املناطق النائية على معاناتهم ومشقتهم من
أجل الوصول للمدرسة رغم أن الدولة وفرت
اإلمكانيات(النقل املدرسي خصوصا) والذي
هوا يف األساس موجه لتلك املناطق ،وأيضا
األمر بالنسبة لإلطعام املدرسي فال يعقل
أن تقدم وجبات باردة للتالميذ ،أو يقطع
كلومترات عديدة مشيا على األقدام للوصول
إلى مدرسته»

وعن عمل العدالة ،كان السؤال األبرز املوجه
للسيد الرئيس حول إجراءات إسترجاع األموال
املنهوبة من طرف العصابة ،وهل ستواصل
العدالة مكافحتها للفساد بنفس الطريقة التي
كانت قبل االنتخابات الرئاسية الفارطة !
« فيما يخص إسترجاع األموال املنهوبة الميكننا
البت يف أي شيء ما لم نتلق الضوء األخضر من
طرف العدالة وحتديد حجم األموال املنهوبة

�ألتزم �شخ�صيا بتنفيذ كل
مطالب احلراك ال�شعبي
بداية من التعديل الد�ستوري
�إلى تعديل قانون االنتخابات
والعدالة ستواصل مكافحة الفساد بدون هوادة
وبأقصى العقوبات»

آخر شق من هذا احلوار ،كان يف السياسة
اخلارجية والتي برزت اجلزائر يف األونة
األخيرة بقوة بإدارتها للملف الليبي وعن مدى
استجابة بعض الدول الفاعلة يف هذا امللف
بخصوص إستعداد اجلزائر إحتضان قمة بني
الفرقاء الليبيني؟

«نحوز على ثقة كل الفرقاء الليبيني وكذا قبائل
اجلنوب الليبي يف إحتضان هذه القمة وهم
ينظرون إلينا كقوة حل ألزمتهم»
«اجلزائر لديها تقاليد تاريخية منذ  1962يف
الوساطة حلل األزمات بني الدول والشعوب»

ويف سؤال حول التوتر الذي تعرفه العالقات
الفرنسية اجلزائرية قال السيد الرئيس« :ال
نقبل بأي حال من األحوال التدخل يف شؤوننا
الداخلية ،إننا دولة ذات سيادة ولسنا محمية
ألي دولة ،نحن دولة حرة تبني مستقبلها».

«األجواء اآلن صافية و ال يوجد توتر ونسعى
للتعاون يف إطار االحترام املتبادل».
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السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية في لقاءاته الدورية مع األسرة اإلعالمية:
وفي لقائه هذه المرة بوسائل اإلعالم الوطنية ،تم التركيز على اجتماعه
بوالة الجمهورية ،وكذا التأكيد على أن الحراك المبارك أنقذ مشروع الدولة
الوطنية وأبقى على مؤسسات الدولة ،كما أشاد السيد الرئيس بالحراك
الشعبي واعتبره "ظاهرة صحية" وحذر من محاوالت اختراقه ،وباإلضافة إلى
قراره التاريخي بالتوقيع على مرسوم رئاسي يجعل من تاريخ يوم  22فبراير
من كل سنة يوما وطنيا تحت تسمية "اليوم الوطني لألخوة والتالحم بين
الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية".

طاقمنا الطبي من �أكف�أ
و�أح�سن �أطباء العامل

وكان السؤال األول حول اللقاء بوالة
اجلمهورية:
مبناسبة لقاء احلكومة مع والة اجلمهورية
مؤخرا،كنتم قد انتقدمت منط تسيير
اجلماعات احمللية وذكرمت يف خطابكم
باملناسبة أنها أثبتت محدوديتها ،وهو
اخلطاب الذي لم نألفه من طرف الرؤساء
السابقني ،فهل تفكرون يف االعتماد
على منط جديد خصوصا أنكم ذكرمت
التسيير الالمركزي فإلى أي حد يصل
ستكون الالمركزية يف التسيير ،وهل هي
نوع من االستقاللية؟
"توجيهاتي كانت نابعة من درايتي بخبايا األمور
 ،وأنا الذي قضيت أغلب حياتي الوظيفية يف
اجلماعات احمللية"

"فضلنا التركيز على املشاكل واملعاناة التي
يواجهها أغلب سكان مناطق الظل يف التنمية
وإيجاد حلول لها وهذا جتنبا للنزوح من تلك
املناطق نحو املدن التي تعرف ما يفوق 65
 %من نسبة السكان ما ينجر عنها رمبا بعض
اإليجابيات ولكن الكثير من السلبيات"

"من األحسن تنمية املناطق الريفية وتوفير
كل مستلزمات الضرورية للعيش على التوسع
يف املدن والذي ينهك مقدرات الدولة املالية
وحينما ال يتوقف هذا التوسع يجرنا إلى كارثة
ظهور املدن املوازية مثلما هو األمر بالنسبة يف
البرازيل مثال"
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"كنت قد اقترحت على الرئيس الشاذلي رحمه
اهلل سنة  1992على إعادة النظر كليا يف تنظيم
اجلماعات احمللية مبا يف ذلك ال مركزية
القرار"
"نسعى إلى إعادة تنظيم للجماعات
احمللية"

ويف نفس السياق ويف إطار لقاء احلكومة بالوالة
كنتم قد شجعتم سيدي الرئيس على املبادرة يف
تسيير الشأن العام ،فكيف تتصورون املالئمة
بني تشجيع إطارات الدولة املسيرين على اتخاذ
املبادرة يف التسيير مع عدم التجرمي؟

ما هي احللول التي سوف تبادر بها احلكومة
بخصوص أصحاب عقود ما قبل التشغيل
مع مراعاة النجاعة االقتصادية؟
"أنطلق من فكرة مفادها أن كل من يعمل كثيرا
يخطأ ،فاخلطأ ميكن أن ينتج عن عدم كفاءة أو
رمبا عفوي ،أو خطأ متعمد وعليه وجب التفريق
يف نوع اخلطأ الذي رمبا يكون نابع من زخم
القرارات وكثافتها وعليه تكون العقوبة إدارية،
ولكن ليس كمن يخطأ مثال يف الصفقات فهذا
متعمد وجب جترميه"

" إعادة النظر يف آليات الرقابة وكذا إعادة
هيكلة اإلدارة والنصوص القانونية"
" عقود اإلدماج هي تركة من النظام السابق،
ولكننا نلتزم بتسوية ملفاتهم وال يجب أن نتخلى
عن هاته الفئة ،ورمبا مع نهاية السنة نكون قد

حللنا هذا اإلشكال كليا"

وما هي قراءاتكم لتصاعد االحتجاجات
واالضرابات التي تشهدها البالد من
جميع القطاعات تقريبا تزامنا مع
الذكرى األولى للحراك الشعبي املبارك،
وكذا تعامل الدولة أمنيا مع احملتجني؟
ما هي رسالتك للمحتجني الذين يخرجون
كل جمعة؟
"أرى أن تسلسل هذه اإلضرابات ويف قطاعات
هامة ويف توقيت معني ليس سليما وليس بريئا،
وال أعتبر هذا ممارسة نقابية"
"أما بخصوص احلراك الشعبي املبارك فإنني
أبلغكم بأنني أمضيت رسميا على مرسوم
يقضي بجعل يوم  22فبراير من كل سنة يوما
وطنيا أسميناه اليوم الوطني لألخوة والتالحم
بني الشعب وجيشه من أجل الدميقراطية"

"احلراك املبارك أنقذ البالد من انهيار كلي
للدولة الوطنية مثلما يحدث اليوم يف بعض
الدول التي تبحث عن وساطة من أجل إنقاذ
بلدانها"

"ألتزم شخصيا بتنفيذ كل مطالب احلراك
الشعبي بداية من تعديل الدستور إلى تعديل
قانون االنتخابات"
"رسالتي إلى احملتجني يف احلراك الشعبي أنتم
أحرار يف التظاهر لكن حذاري من االختراق
فقط"

يف احملور االقتصادي للقاء كان ألحد
الصحفيني سؤال يحمل شقني أساسيني
بني طياته  ،األول هو معرفة االليات
التي ستعتمد عليها الدولة يف تخفيض
فاتورة االستيراد وظاهرة تضخيم
الفواتير من دون حرمان املواطن ،بينما
الثاني كان بخصوص أليات القضاء على
البيروقراطية التي تواجه االستثمار ؟
وكان رد السيد الرئيس كاآلتي:

اجلزائر كانت من �أوائل الدول
التي اتخذت قرارات احرتازية
على جميع امل�ستويات من �أجل
مقاومة وباء كورونا

"يف احلقيقة السؤاالن وجيهان ويعبران عن
تفكيري الشخصي ،فاملعضلة األساسية التي
حطمت اقتصاد البالد هي ظاهرة الرشوة...
زيادة لظاهرة تضخيم الفواتير"
" لو نتحكم يف ظاهرة تضخيم الفواتير سوف
نربح أزيد من  % 25من العملة الصعبة"

"بالنسبة للشق الثاني من السؤال واملتعلق
بالعراقيل التي تواجه االستثمار ففي سنة
 2001اقترحت إنشاء ما يعرف باالشباك
امل ّوحد والذي أعتبره حسب نظري مثل قاعدة
الوحدة يف املسرح وحدة املكان و وحدة الزمان،
أي أنك تدخل لنفس العمارة تقدم كل وثائقك
وتخرج منها وأنت جاهز ملباشرة عملك"
أما بخصوص هيكل االستئناف ضروري فرأس
املال بطبعه جبان فال يعقل أن يغامر ويستثمر
يف إدارة متسلطة ،وعليه وجب خلق هذا الهيكل
من أجل تقدمي التظلم ،هذا فضال عن تصوري
الشخصي الذي ال أرى طائال من االستثمار
الذي يجعلني مرتبط بالتبعية للخارج مدى

احلياة  ،وعليه وجب اجتنابه ألن ضرره أكثر
من نفعه".
وعن التعديل الدستوري املزمع إجراؤه طرح
أحد الصحفيني املشاركني سؤاال للسيد الرئيس
حول غياب تصور للجنة املكلفة بإعداد مسودة
الدستور بخصوص طبيعة نظام احلكم الذي
مييل إليه السيد الرئيس و يف الشق الثاني
للسؤال كان حول مدى رغبة السيد الرئيس يف
رئاسة املجلس األعلى للقضاء ور ّد بهذا الشأن
كما يلي:

"أوال بخصوص نظام احلكم فالنظام البرملاني
يجب أن يتوفر على أحزاب قوية ،تنظيم سياسي
قوي ،وجتربة كبيرة وراسخة يف الدميقراطية
وعليه فاجلزائر هي دولة فتية يف الدميقراطية
تخطو خطواتها األولى أحزابنا السياسية لم
تصل بعد إلى مستوى تأطير كل املجتمع"
"النظام الرئاسي ومن خالل بعض التجارب ال
يصلح وهذا من خالل انفراد الرئيس بقرارات
احلكم وتسلطه ،إذا من األحسن املزج بني
النظامني هناك من يسميه بالنظام شبه برملاني
وآخرون بالشبه رئاسي ،وعليه االختيار يرجع

للشعب وكل ما يختاره الشعب أنا معه"
يف إطار التعديل الدستوري دائما ُطرح
سؤال حول إمكانية وضع آلية يف الدستور
تساعد الشباب يف االنخراط يف العمل
السياسي ،أجاب السيد الرئيس مبا يلي:

"بالطبع الدستور اجلديد تطرق لهذا
اجلانب من خالل الرقابة الشعبية ،وكذا
الفصل بني السلطات"

واختتم اإلعالميون لقائهم بالسيد
الرئيس بسؤال يندرج يف صلب العالقات
اخلارجية وامللف الليبي حتديدا ،حيث
كان السؤال املوجه إلى السيد الرئيس
حول إمكانية إقامة حوار يجمع الفرقاء
الليبيني مثلما اقترحته اجلزائر يف ظل
تزايد االقتتال بينهم؟
"أنا متفائل بحل األزمة الليبية وهذا نظرا
لبعض املؤشرات التي من بينها الثقة الكبيرة
التي حتظى بها اجلزائر يف نظر كل الفرقاء
الليبيني  ،وكذا قبائل اجلنوب والذين هم مؤمنون
بضرورة تدخل اجلزائر يف امللف الليبي"

"املشكل ليس يف الفرقاء الليبيني بقدر ما هو
يف التواجد األجنبي يف ليبيا والذي يؤجج من
وتيرة األزمة وإطالة أمدها ،وحتى هؤالء هم
دول صديقة وشقيقة للجزائر ما يسمح لها بأن
تكون حكما نزيها يف امللف الليبي".

7

السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية في لقاءاته الدورية مع األسرة اإلعالمية:
وفي لقاءاته مع األسرة اإلعالمية
والتي تزامنت مع اجتياح العالم وباء
كورونا كوفيد 19-واالستعدادات
التي وضعت لمواجهة هذه الجائحة
في الجزائر ،باإلضافة إلى القضايا
التي تتعلق بمواصلة عملية
التنمية وتجاوز كل صعوبات المرحلة
والتراكمات السابقة تحدث السيد
الرئيس بصراحته المعهودة قائال:

السيد الرئيس :

« مثلما سبق كنا األوائل الذين أجلوا رعاياهم
ويف تركيا بالذات حيث أجلت اجلزائر ما يقارب
من  8أالف جزائري ،يوم  20/21مارس من
تركيا على منت ثالث طائرات تابعة للخطوط
اجلزائرية وثالث للخطوط التركية  ،ولكننا
تفاجئنا فيما بعد بوجود أالف العالقني هناك
مما استدعى منا وضع قائمة حتدد من جنلي
ألننا اكتشفنا أن هناك من يحوز على تذكرة
سفر منتهية الصالحية وهناك من ال يحوز على
تذكرة سفر أصال».

«بالبدء أترحم على ضحايا هذا الوباء من
أفراد اجليش األبيض (سائق سيارة االسعاف
مبستشفى بوفاريك والطبيب املعالج
مبستشفى البليدة) ،وبصفتي املسؤول األول
عن البالد فإنني أتتبع بكل اهتمام تطور األرقام
لهذا الوباء ،وكذا الوسائل املوضوعة ميدانيا
ملواجهته ،فضال عن تنظيم الصفوف انطالقا
من املستشفى وصوال لرئاسة اجلمهورية
عن طريق وزارة الصحة واللجنة الوطنية
املخصصة ملجابهة وباء كورونا».

ضرورة تقيد املواطنني بإجراءات السالمة
واحلجر الصحي والتي هي الطريقة املثلى
للقضاء على وباء كورونا.

ملتزم �شخ�صيا بدعم
ومرافقة احلرفيني
املت�ضررين من احلجر
ال�صحي

ومن جهة أخرى تساءل اإلعالميون يف
هذا احلوار عن حالة التهويل والدعاية
ا ُملمنهجة من خالل بعض وسائل االعالم
األجنبية و التشكيك يف صحة األرقام
املعلنة وإذ كانت هي السبب الرئيسي
الذي دفع بالدولة جلعل املعلومة حكرا
على وزارة الصحة فقط؟

وأضاف» أن هذا الوباء حقا مرشح للتفاقم
ولكن ليس بصفة كارثية باملقارنة مع كبريات
الدول وأن قدرات الدولة من أجل مواجهة
الوباء موجودة وجاهزة ولم تستعمل كلها .وبلغة
األرقام قال السيد الرئيس أن الدولة أنتجت
أزيد من  80ألف كمامة وقفازات وحوالي 100
مليون قناع ،هذا زيادة عن اقتناء  30ألف جهاز
اختبار كورونا من دولة الصني كما أن الدولة
أنتجت نسب معتبرة من دواء كلوروكني الذي
أثبت جناعته ،منوها بالطاقم الطبي املجند
والذي اعتبره السيد الرئيس يف معرض اجابته
أنه من أكفء وأحسن أطباء العالم  ،وزيادة على
فإن قدرات اجليش الوطني الشعبي
ما سبق ّ
لم تستغل بعد ،مشددا يف نفس السياق على

ال تنازل عن الدعم
االجتماعي باعتباره
مك�سبا من مكا�سب
الدولة
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يقول السيد الرئيس :
«هناك وكالة أنباء تابعة لدولة كبرى نشرت بأن
جهود اجلزائر يف مكافحة هذا الوباء أكبر من
جهود بعض الدول األوربية ،بينما هناك أطراف
داخلية حتاول التهويل وحتطيم املعنويات .
فضلنا أن يكون التواصل رسميا ومعروف وهذا
عبر وزارة الصحة تفاديا لهذا التهويل والذي
يصب دوما يف إطار الهجمة الشرسة على
اجلزائر منذ مدة».
وعن الراي القائل بأن الدولة تأخرت يف اتخاذ
قرارات استباقية من أجل احتواء الوباء؟ ر ّد
السيد الرئيس قائال:

«هذا الكالم غير حقيقي ويصب دوما يف خانة
التهويل والتشويه جلهود الدولة مثلما سبق
القول ،وعليه فاجلزائر كانت من أوائل الدول
التي اتخذت رزنامة قرارات احترازية من أجل
مقاومة هذا الوباء وقبل الدول األوربية حتى،
فبينما أغلقت اجلزائر املدارس واجلامعات
واملالعب كانت هناك بعض الدول الكبرى
تشهد إقامة مباريات كرة القدم والنتيجة يعرفها
اجلميع ،زيادة على هذا كنّاأول من أجلى رعاياه
باخلارج (ووهان الصينية باخلصوص) ووفرنا

لهم أفخم الفنادق من اجل فترة العزل الصحي،
كما ألغينا كل الرحالت الداخلية واخلارجية
قبل أن يشهد هذا الوباء تطورا ألرقامه.

وعن سؤال يتعلق مبدى جناعة العالج
بالكلوروكني؟ أجاب سيادة الرئيس أنه حتى
بخصوص هذا الدواء كانت اجلزائر من أوائل
الدول التي اعتمدت عليه للعالج ،ولكن لألسف
لم ننجو من حمالت التشويه والتي قادتها أبواق
إعالمية من وراء البحار رغم أن هذا املوضوع
يعرف جدال طبيا ِصرف ال عالقة له بالسياسة،
وبالرغم من كل ذلك أثبت هذا الدواء جناعته
عندنا و يف بعض الدول».
وبخصوص شكوى بعض العاملني يف قطاع
الصحة من قلة توفر وسائل احلماية ر ّد السيد
الرئيس:

«الدولة سخرت  370ملياردينار من أجل مواجهة
وباء كورونا وأضفنا لها  100مليار دوالر كما أن
هناك اقتراح من البنك الدولي لتقدمي مساعدة
بدون فوائد بقيمة  130مليون دوالر».
«وقد أمضيت على مرسوم يؤسس لعالوة
اخلطر لألطباء والسلك شبه طبي ما بني 10
أالف إلى  40ألف دينار ملدة ثالث أشهر قابلة
للتمديد إذا ما طالت مدة هذا الوباء وتبعناه
مبرسوم تنفيذي آخر لعمال النظافة وأسالك
األمن والدرك الوطني بهذا اخلصوص».

ويف سؤال عن إمكانية تطبيق حجر صحي
صارم على مستوى الوطن أجاب السيد الرئيس:
«قراراتنا تتخذ بصفة تدريجية ومنطقية يف آن
وعليه فال ينبغي أن نقيم حجرا على واليات
لم تسجل بها حاالت إصابة  ،فضال عن أن
الصعوبة يف تطبيق مثل هذا القرار تكمن يف
طريقة تسييره».
أما بخصوص الرعايا العالقني بتركيا فأجاب

�شغلي ال�شاغل خلق
منا�صب �شغل والق�ضاء
على البطالة
كما أكد السيد الرئيس التزامه الشخصي
بدعم ومرافقة احلرفيني املتضررين من احلجر
الصحي ،وكذا املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
التي قال بأن الدولة ستتكفل بكل الوسائل
املمكنة لتفادي أفالسها وهذا يف معرض إجابته
عن سؤال بخصوص إمكانية تعرض هذه
املؤسسات وأصحاب احلرف واملهن لإلفالس
من تبعات احلجر الصحي وما يقتضيه من
توقف أغلب االنشطة االقتصادية.

و يف رده عن سؤال حول شكوى سكان البليدة
بخصوص نقص يف املواد الغذائية وهل للدولة
مخزون كاف ملواجهة الندرة احملتملة يف املواد
األساسية قال السيد الرئيس:
«مخزون الدولة موجود ويكفي حتى شهر أوت
القادم وأن إنتاجنا من السميد تضاعف ثالث
مرات منوها على أن املشكل يكمن يف التخزين
الغير قانوني من طرف بعض التجار بغرض
االحتكار واملضاربة يف االسعار ،مطالبا الوالة
بالتدخل من أجل تنظيم التوزيع لهذه املواد».

العالقات اجلزائرية-
ال�صينية تاريخية
والتعاون قائم ومتميز
وعن صدمة أسعار البترول التي واجهت بداية
عهدته يجيب السيد الرئيس:

«األهم بالنسبة لنا هي أنها أزمة ظرفية وليست
أزمة هيكلية أنا متيقن من قدراتنا االقتصادية،
فقدراتنا الفالحية تنتج ما يزيد عن  25مليار
دوالر تقريبا مثل البترول ،واحتياطي الصرف ال
يزال يف مستواه» وهنا ال يجب القياس باملاضي
ألن املاضي كان فيه ما يقارب الـ  % 30تضخيم
للفواتير ..بالنسبة لي أعتبر أن اقتصادنا ربح
 % 30من قيمته مادمنا قضينا على تضخيم
الفواتير...ملاذا ال تستغل املواد النادرة التي
حتتويها اجلزائر –تعتبر الثالثة أو الرابعة
عامليا – وعليه منحت الضوء االخضر للحكومة
إلحصاء هذه املواد وحتضير دفتر شروط من
اجل استغاللها»
«نسعى من أجل خلق اقتصاد معرفة ويف هذا
املجال طلبت من وزير التعليم العالي أنني على
استعداد للترخيص لكل اجلامعات من أجل
إقامة مكاتب دراسات جتارية»

ويف سؤال حول االستراتيجية املتبعة من أجل
التنمية االقتصادية يف ظل ركود اقتصادي
عاملي ،أجاب عنه السيد الرئيس مبا يلي:

ال أعتقد بأن هناك ركود اقتصادي كلي ،حتى
ان تكهنات البنك العاملي وصندوق النقد الدولي
يتكهن بزيادة يف النمو االقتصادي اجلزائري
لسنة  2020بحوالي ، % 2أعتقد أنه من
هنا إلى نهاية السنة سوف نشهد منوا اقتصاديا
معتبرا وشغلي الشاغل هو خلق مناصب شغل
والقضاء على البطالة وهذا بحد ذاته يجعل
النمو االقتصادي يرتفع»
كما تطرق اللقاء اإلعالمي مع السيد الرئيس
إلى الدعم االجتماعي للدولة يف ظل األوضاع
االقتصادية الصعبة ليؤكد على ذلك قائال:

« أن ال تنازل عنها باعتبارها مكسبا من مكاسب
الدولة».

ويف إطار العالقات اجلزائرية الصينية خاصة
يف ظل جائحة كورونا والتي ُطرح بشأنها سؤال
حول ما ذكرته احلكومة الصينية بأنها ترد
اجلميل للسيد الرئيس عبد املجيد تبون  ،وكذا
االضافة التي يقدمها الفريق الطبي الصيني
املتواجد باجلزائر ،ليذ ّكر السيد الرئيس
مجددا يف إجابته بتلك الهجمات التي تعرضت
لها الدولة اجلزائرية خصوصا حينما َقدِ م هذا
الفريق الطبي للجزائر ونشر يف وسائل إعالمية
أنه ُحوِ ل إلى املؤسسة العسكرية ومستشفى
عني النعجة عوض املستشفيات املدنية ،وكل
هذا يصب يف خانة التهويل والتشويش على
جهود اجلزائر.

«أما بخصوص اجلميل الذي حتدثت عنه
هب ملساعدة
الصني فببساطة كنا أول من ّ
الصني حينما كانت تعرف هذه اجلائحة
بداياتها هناك» كما عرج السيد الرئيس على
تاريخ العالقات الصينية اجلزائرية و ما عرفته
من أواصر تاريخية ،ولعل املعركة الدبلوماسية
التي خاضتها اجلزائر من أجل أن تكسب الصني
مقعدا دائما مبجلس األمن خير مثال.

ويف األخير كان هناك سؤال من احد الصحفيني
حول اإلجراءات املتخذة من طرف الرئيس كباقي
رؤساء دول العالم لتفادي هذا الوباء وكان رده
«بأنه ملتزم بكل إجراءات السالمة املوصى بها ،
كما أنه ألغى مجالس الوزراء واحلكومة وعوض
بتقنية التحادث عن بعد ».video conference
وختم السيد الرئيس حواره هذا بالتشديد
على ضرورة التزام إجراءات احلجر الصحي
من طرف املواطنني واتباع إجراءات السالمة
كارتداء الكمامات والقفازات والتعقيم املستمر
لأليدي ،الذي حسبه هو الوسيلة الناجعة
للقضاء على هذا الوباء.

وعن مدى إمكانية متديد تعليق املوسم الدراسي،
أكد سيادته متديد التعليق ما لم تتغلب الدولة
على هذا الوباء.
وفيما يتصل بالتعديل الدستوري واإلصالحات
التي تعهد بها يف برنامجه االنتخابي واحتمال
وجود خطة بديلة نظرا للمتغيرات التي تشهدها
اجلزائر جراء هذا الوباء رد السيد الرئيس:

« أنه ال يوجد هناك خطة بديلة وأنه مستمر يف
االصالحات العميقة التي تعهد بها يف برنامجه
االنتخابي وكل ما يف األمر أن هذه اجلائحة
رمت بثقلها على كل املواضيع ،فنحن منهمكون
أكثر بها لكن االصالحات ماضية ».
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مخطط عمل
احلكومـــــــة
شرع أعضاء مجلس األمة في مناقشة
مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ
برنامج رئيس الجمهورية .ولهذا الغرض
خصص المجلس جلسات علنية يومي  15و16
فيفري  ، 2020برئاسة السيد صالح قوجيل،
رئيس مجلس األمة بالنيابة .وبحضور الوزير األول
السيد عبد العزيز جراد ،وطاقمه الوزاري .

وقد استُ هلت جلسة يوم السبت  15فيفري 2020
بكلمة قصيرة للسيد صالح قوجيل تالها عرض السيد
الوزير األول للمحاور الرئيسية لمخطط عمل الحكومة،
تبعتُ ه مباشرة تدخالت السيدات والسادة أعضاء مجلس
األمة حول مضمون العرض ووثيقة المخطط ،حيث عبروا
المناسبة عن العديد من االنشغاالت وطلبوا تقديم
بهذه ُ
مزيد التوضيحات حول القضايا ،ذات البعدين المحلي
والوطني ،كما أشادوا بالجوانب اإليجابية التي حملها
المخطط في محاوره الخمسة.
فخصصت
أما جلسة يوم األحد  16فيفري ُ ،2020
لسماع تدخالت رؤساء المجموعات البرلمانية
الممثلة في مجلس األمة وكذا ردود السيد
الوزير األول على تدخالت السيدات والسادة
أعضاء المجلس.

 /1كلمة رئيس مجلس األمة بالنيابة
/2عرض الوزير األول
 /3تدخالت أعضاء مجلس األمة
 / 4تدخالت رؤساء المجموعات البرلمانية
 /5رد الوزير األول
 /6الالئحة
 / 7كلمة رئيس مجلس األمة بالنيابة في اختتام
الجلسات

للتذكير فإن برنامج احلكومة تضمن خمس فصول وهي :

• من أجل جمهورية جديدة نابعة من التطلعات الشعبية
• اإلصالح املالي والتجديد اإلقتصادي
• من أجل تنمية بشرية وسياسية إجتماعية
• من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية
• تعزيز األمن والدفاع الوطنيني
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مخطط عمل الحكومة

جلسات

رئيس مجلس األمة بالنيابة
في افتتاح جلسات مناقشة
مخطط عمل الحكومة:

حكومة جراد ت�ؤدي مهامها
يف مرحلة دقيقة...

يف جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل ،رئيس مجلس
األمة بالنيابة ،قدم الوزير األول عبد العزيز جراد مشروع
عمل احلكومة أمام أعضاء مجلس األمة ،وذلك يوم السبت
 15فبراير .2020
وجاء مشروع عمل احلكومة متضمنا ما وعد به رئيس
اجلمهورية املنتخب السيد عبد املجيد تبون يف حملته
االنتخابية للنهوض باملجاالت االقتصادية واالجتماعية
والثقافية والسياسية بشيء من التفصيل والرؤيا الواقعية
القابلة للتطبيق مع توفير االمكانيات املادية والبشرية
الضرورية.
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بعدما هنأ رئيس مجلس األمة بالنيابة السيد صالح قوجيل
عبد العزيز جراد بتعيينه وزيرا أول وكذا أعضاء احلكومة
على توليهم مناصبهم ومتنى لهم النجاح يف املهام التي
ُأسندت إليهم يف هذه املرحلة الدقيقة واملصيرية.
أكد أن حكومة الوزير األول عبد العزيز جراد تؤدي مهامها يف
مرحلة مصيرية بهدف حتقيق التزامات رئيس اجلمهورية
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مخطط عمل الحكومة

جلسات

األوضاع الوطنية والمحلية ..في صلب انشغاالت أعضاء المجلس
األعضاء وبعد استماعهم لعرض الوزير األول ملخطط عمل
احلكومة ،تداولوا على منصة املجلس ليتولوا بالنقاش
والتحليل محاور البرنامج من منطلق الوصول إلى أفضل
الوسائل وأجنع اإلمكانيات من أجل تنمية شاملة تتجاوز آثار
املاضي وتنطلق نحو املستقبل بإرادة البناء احلقيقي للجزائر
اجلديدة.
وقد كان النقاش على مستوى من املسؤولية ،ومن النقد
املوضوعي والرؤيا املتفتحة قدمت صورة مميزة للعمل البرملاني
الذي يرقى إلى مستوى التحديات التي تواجهها البالد خاصة
يف هذه املرحلة السياسية واالقتصادية الدقيقة.
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أحمد بوزيان

محمد بوبطيمة

عبد الحق قازي ثاني

محمد عمارة

محمد عرباوي

أحمد خرشي

حود مويسه محمد مداني

علي بلوط

عبد المالك تاشريفت

محمد بوبكر

ناصر بن نبري

سعدية جعفر

حكيم طمراوي

مصطفى جبان

غازي جابري

حميد بوزكري

ليلى براهيمي

مليك خذيري

عبيد بيبي

عمار مالح

عبد القادر مولخلوة

فؤاد سبوتة

عبد الوهاب بن زعيم

محمد قطشة

فاتح قرواني

محمد خليفة

محمود قيساري

مولود مبارك فلوتي

العيد ماضوي

فريد بحري

عبد الحليم لطرش

لويزة شاشوة

إلياس عاشور

محمد سالمي

سليمان زيان

عبد القادر جديع

فتاح طالبي

محمد العيد بالع

محمد بن طبة

أحمد دزيري
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مخطط عمل الحكومة

جلسات

عبد الكريم قريشي

عياش جبابلية

نور الدين باألطرش

الطاهر غزيل

بوجمعة زفان

بومدين لطفي شيبان

خافي أخمادو

عبد المجيد مختار

محمد عامر

الحاج عبد القادر قرينيك

عبد الكريم مباركية

عبد القادر شنيني

خليل الزين

عبد الرحمان مدني

مختارية شنتوف

محمد راشدي

مومن الغالي

وحيد فاضل

محمد نافع يحياوي

مصطفى جغدالي

محمد الطيب العسكري

رشيد بوسحابة
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من جهته وإثر االنتهاء من النقاش الذي شمل 63
متدخال ،أثنى الوزير األول يف رده على املستوى
الرفيع للنقاش واالهتمام الذي توزع بشكل منطقي
وتنموي ،عاكسا الصورة الواقعية ملطالب وطموحات
املواطنني والرغبة يف العمل اجلاد والتعاون الذي من
شأنه حتقيق النتائج املرجوة.

محمد الواد
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تدخالت رؤساء المجموعات البرلمانية

مخطط عمل الحكومة

أما رؤساء المجموعات البرلمانية فقد تعرضوا للمشروع بشكل مفصل مع
استعراض لمجريات األزمة التي عاشتها البالد معبرين عن إكبارهم للحراك
الشعبي ،الذي َّ
خلص البالد من كابوس النظام السابق وتبعاته التي أغرقت
البالد في الفساد واالنحراف.

سيدي الرئيس
صحيح أننا نقف اليوم أمام حتديات و رهانات
أقل ما ميكن القول عنها أنها صعبة ،لكنها ليست
مستحيلة إذا صدقت النيات وخلص اجلهد
وعلى رأس هذه التحديات استعادة ثقة الشعب
يف مؤسسات دولته  ،فمتى جنحنا يف ربط
جسر الثقة بني املواطن ومؤسسات دولته تصبح
الطريق نحو التغيير سالكاً و تصبح بقية األهداف
املرسومة قابلة للتحقيق.

وفي رؤيتهم لمستقبل العمل الوطني قدموا صورة متفائلة لما يمكن أن
يحققه هذا البرنامج الطموح الذي جاء كترجمة أمينة لما وعد به رئيس الجمهورية
الجزائريين لرفع الغبن و إخراج البالد من كابوس التأخر الذي ُفرض عليها.

ال�سيد علي جرباع

رئي�س املجموعة الربملانية
التجمع الوطني
حلزب
ّ
الدميقراطي

بسم اهلل الرحمن الرحيم
السيـد رئيس مجلس األمـة الفاضل،
معــالي الوزير األول،
السيدات والسـادة أعضاء احلكومة احملترمني،
زميالتي ،زمالئي أعضـاء مجلس األمـة
احملترمني،
أسـرة اإلعـالم الهادف،
السيدات و السادة احلضور،
السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
إن اجلزائر التي كانت باألمس منارة ثورية وقبلة
األحرار يف العالم تستحق وضعا أفضل بكثير
مما هي عليه اليوم ،ألنه وببساطة تستطيع أن
تكون افضل ،ملا لها من رصيد تاريخي .واألكثر
من ذلك هذه الفرصة التاريخية التي أحدثها
احلراك الشعبي والتجاوب الذي قوبل به من
طرف السلطات العليا للبالد قيادة وجيشا.
والتي نحن اليوم نتعاطى مع أولى مخرجاته أو
باألحرى نتائجه من خالل مناقشتنا ألول مخطط
عمل احلكومة يترجم التزامات رئيس اجلمهورية
املنتخب ،ونحن على أعتاب السنة األولى للحراك
الشعبي ،فإننا يف املجموعة البرملانية للتجمع
الوطني الدميقراطي وبهذه املناسبة أوجه حتية
إكبار و تقدير لهذا الشعب العظيم الذي انطلق
ذات  22فبراير.
هذا احلراك الذي قدم للعالم درساً جديداً لم
تسبق إليه مدارس الشعوب األخرى بسلميته
املعبرة عن نضج املجتمع اجلزائري وثقافة
املواطنة العالية لديه واملشاركة النوعية لكل
فئات املجتمع املختلفة ،وقد برز فيه دور املرأة
اجلزائرية وهو ما كسر الصورة النمطية التي
اعتاد عليها اجلزائري .كما ضرب احلراك
أروع مثال يف التحام غالبية أبناء الوطن الواحد
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واصطفافهم حتت شعار موحد ،وهو القطيعة
مع ممارسات النظام السابق لبناء جزائر جديدة
تبنى على مؤسسات منتخبة دميقراطياً وشفافية
تامة و عدالة مستقلة و اعالماً حراً و مستق ً
ال،
بإرادة هذا الشعب العظيم الذي أثبت عبر التاريخ
بأنه شعب املعجزات .يعرف كيف يجابه احملن
والصعوبات مهما عظمت ويتغلب عليها .وذلك
نابعاً من وفائه و اخالصه ملبادئه الوطنية و قيمه
العريقة املستوحاة من قيم ثورة نوفمبر املجيدة
اخلالدة العظيمة عظمة رجاالتها الذين ضحوا
بالغالي والنفيس من أجل جزائر حرة مستقلة.
وعليه فالشعب اجلزائري هو أكثر الشعوب إدراكا
للحقوق و احلريات وأهميتها ملا عرفه من سلب
حلريته خالل مرحلة اإلستدمار الغاشم.
نعم سيدي الرئيس ،القاصي والداني يعرف بأن
اجلزائر مرت مبرحلة هي من احلك و أصعب
مراحلها .مرحلة دقيقة وبالغة احلساسية
وخطيرة كادت أن تعصف ببلدنا العزيز الغالي ،و
تؤدي به إلى ما ال حتمد عقباه لوال يقظة املؤسسة
العسكرية .و بهذه املناسبة و من هذا املقام احملترم
أرفع باسمي وباسم املجموعة البرملانية للتجمع
الوطني الدميقراطي حتية تقدير واحترام واكبار
ملؤسستنا العسكرية و لقيادتها الرشيدة .هذه
املؤسسة الصرح التي لم تخلف وعدها و موعدها
مع التاريخ ،فكانت ذلك احلصن املنيع والضامن
للمطالب املشروعة وصوالً إلى إجراء انتخابات
رئاسية حتت إشراف سلطة وطنية مستقلة يف
جو دميقراطي .أفرزت عن انتخاب السيد عبد
املجيد تبون رئيساً للجمهورية ،الذي سيطبق
برنامجاً مبا يكفل بناء جزائر جديدة ال مكان فيها
للممارسات القدمية ،دولة ال مكان فيها للعقليات
السابقة .جزائر التغيير كما ينشدها هذا اجليل
املؤمن بالتغيير يف ظل التعبير احلر و املسؤول.

سيدي الرئيس،
من خالل قراءتنا املتأنية ومتعننا ملخطط احلكومة
مبحاوره اخلمس فإننا يف املجموعة البرملانية
للتجمع الوطني الدميقراطي ننوه مبضمونه ونثمنه
وندعمه لكونه يعكس اإلرادة الشعبية الرامية إلى
إحداث التغيير ،التغيير اجلذري يف نظام احلكم
وحتسني احلياة اليومية للمواطن اجلزائري خاصة
ما تعلق بتوفير مناصب الشغل ولفئة الشباب على
وجه اخلصوص يحمل العديد من االيجابيات
خاصة ما يتعلق باحلكامة التي تتجلى يف مظاهر
شتى ،ابتداء من الدستور واملؤسسات والهياكل
الدستورية و القوانني مروراً باحترام مبدأ الفصل
بني السلطات وتكريس دولة احلق والقانون
فاملجتمع يعكس بشكل واضح املمارسات من قبل
القائمني بتسيير أموره .حيث أنه يعطينا منوذجاً
واضحاً عن دميقراطية الدولة امكانية وصفها
بدولة احلق و القانون ،فاملجتمع بكل مكوناته هو
املقيم األساسي ألداء مؤسسات الدولة وهو الذي
ميكن من طرح أسئلة حول أداء تلك املؤسسات.
وتعتبر اإلجابة عن تلك التساؤالت هي املرشد
األساسي أو املعيار احلقيقي يتم تقييم مؤسسات
الدولة من خالله ويكون ذلك مبراعاة عدد من
املبادئ القائمة على ضرورة احترام احلريات
الشخصية من خالل ضمان احلريات الفردية
والتشبث بالقيم اإلنسانية وهو امر جد مهم إن
ما يترتب على تكريس دولة احلق والقانون هو
توسيع محاربة الفساد وفق اتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة الفساد املعتمدة من قبل اجلمعية العامة
لألمم املتحدة املتخذة يف  31/10/2003والتي
دخلت حيز التطبيق يف  14/12/2005وخاصة
املادة  43منه يف الفصل الرابع وحتيني منظومتنا
القانونية ذات الصلة و احترامها يف هذا املجال و
مجال تسيير األفراد واجلماعات بهدف متكينهم
من العيش وفق منهج يسوده العدل اجلماعي

وحمايتهم دون النظر إلى إيديولوجيتهم وحترير
السلطة القضائية والتكريس الفعلي ملبدأ الفصل
بني السلطات للعمل مبقتضيات احلق والقانون
وحتديد مهمة و ماهية كل سلطة حتى ال تتحول
ممارسة تلك السلطة الى فوضى.
وصوال إلى احترام احلريات األساسية واجلماعية
للمواطنني وإشراك كل الفاعلني من مجتمع مدني
وجمعيات و نقابات وغيرها يف احتاذ القرار.
فمفهوم احلكامة يبرز كمظهر احلكم الصالح
إليجاد حلول ناجعة للمعضالت مبختلفها.
فاحلكامة بأبعادها الثالثة السياسي والتقني
واالقتصادي تتوافق و تطوير مفاهيم التنمية
البشرية ثم التنمية املستدامة أي االنتقال من
الرأسمال البشري إلى الرأسمال االجتماعي
وصوالً إلى التنمية البشرية من خالل البعد
الوطني املتمثل يف العدالة االجتماعية.

إن ما يرفع منسوب التفاؤل فينا بأننا نخطو يف
االجتاه الصحيح وهو وألول مرة على ما أعتقد
نناقش مخطط عمل احلكومة بتجاوب وحلد
بعيد مع متطلبات الشعب .مخطط يحاول بلورة
االلتزامات ال  54التي قطعها رئيس اجلمهورية
من أجل ترجمتها على أرض الواقع إن من
مؤشرات دخول اجلزائر عهداً جديداً هي تلك
احلركية النشطة للدبلوماسية خالل الفترة
القصيرة املاضية ن حيث استعادت فيها دورها
ومكانتها الطبيعية من خالل عمل دبلوماسيتها
على عقيدتها الثابتة واملتمثلة يف انتهاج احلوار
واحلوار وحده حلل النزاعات .وعدم التدخل يف
الشؤون الداخلية للدول ،وهو ما يجعل صوت
اجلزائر محترماً و موثوقاً به و مستمعاً إليه.
كما نثني على املوقف اجلزائري املشرف من
القضية الفلسطينية.
يف األخير بودي سيدي الرئيس أن أعرج ويف
عجالة على موضوع أثار الكثير من اجلدل  ،و هو
ظاهرة التهرب الضريبي هذه الظاهرة اخلطيرة،
بل هذا السرطان الذي ينخر جسد الدولة ،هذا
االعتداء الغير مباشر على القوانني املنظمة
للضريبة و ما ينجم عنه من أضرار على اخلزينة
العمومية واإلنفاق العام .مما يشكل اعتداء على
أموال الدولة ،مما يستوجب على السلطة البحث

عن ايجاد االطار القانوني السترجاع االموال
املستحقة وسد الطريق امام هذه الظاهرة واحلد
من األثار السلبية وذلك بـ:
• تنمية الوعي األخالقي.
• صياغة القوانني الضريبية على نحو سليم
وبطريقة محكمة بحيث ال مجال لوجود ثغرات
قانونية وحتسني التشريع الضريبي واستقراره.
• احلرص على تطبيق النظام الضريبي على نحو
عادل.
• الشفافية الضريبية أي الطريقة التي ميكن
من خاللها عرض القوانني واألنظمة والتعليمات
الضريبية على املكلفني بالضريبة مما يسمح
باإلطالع عليها عبر الوسائل والطرق املتعامل
بها.
• تطوير آليات الرقابة اجلبائية.
• تطوير اإلدارة الضريبية أي إصالح اإلدارة
الضريبية من اجلانب املادي و البشري.
ويف مجال السياحة ،لكون السياحة متثل
قطاعاً اقتصاديا يخلق ثروة بديلة أو مكملة
يف اجلباية البترولية .وجب على الفاعلني يف هذا
القطاع و على السلطات العليا يف البالد ،وضع
مخطط مكتمل األركان يتبنى يف أهدافه تطوير
التنمية السياحية مما يبدد التساؤل عن العوائق
والعراقيل التي حالت دون تطور هذا القطاع و
ايجاد احللول املمكنة.
ويف مجال العدالة ،لكي نكون بصدد عدالة
مستقلة و لتحرير السلطة القضائية
دون أن ننكر استقالليتها  -فيجب إعادة النظر
يف القانون األساسي للقضاة و معالي وزير العدل
ابن هذا القطاع يعرف جيدا ما أقصد.

إن مفهوم العدالة االجتماعية بِدالالته املتعددة
تنبع منه ثالث ( )3قضايا :هي قضية املساواة
وعدم التمييز تكافؤ الفرص ،وقضية الضمان
االجتماعي وقضية التوزيع العادل للموارد و إزالة
كل ما يؤدي إلى التهميش واإلقصاء االجتماعي
واحلرمان من بعض احلقوق و توفير فرص
متساوية و متكني األفراد من الفرص والتنافس
على قدم املساواة بتوافر قدرات معينة.
إذاً انطالقا من البعد الوطني مروراً بالبعد العاملي
وصوالً إلى البعد الزمني املتعلق مبصالح األجيال
احلالية و الالحقة مما يتطلب مشاركة املوطنني
من عدة مستويات و ذلك عبر االنتخابات العامة
ملؤسسات احلكم وعبر تفعيل دور االحزاب
السياسية وضمان حرية العمل النقابي كل هذا
وذلك ما يتضح لنا جليا يف هذا املخطط عمل
احلكومة وهو ما نثمنه.
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تدخالت رؤساء المجموعات البرلمانية

مخطط عمل الحكومة

ال�سيد الها�شمي ج ّيار

رئي�س املجموعة الربملانية
للثلث الرئا�سي

السيد الرئيس املوقر،
السيد الوزير األول احملترم،
السيدات والسادة أعضاء احلكومة األفاضل،
زميالتي زمالئي،
احلضور الكرمي،
السالم عليكم جميعا.

الشك أن ما يجمعنا اليوم له صلة مباشرة
باألزمة احلالية يف بالدنا .وهي أزمة تتعلق
باملرور من نظام منبهر يف كل مكوناته ،إلى
نظام جديد ،يتماشى والقواعد التي يريد العالم
احلالي تكريسها يف جميع امليادين ،ويعني هذا،
أن تشكيلة التفكير القدمية ،والذهنيات التي
من خاللها بنيت االستراتيجيات والسياسات
العمومية ،قد قضي عليها حتما بالزوال ،ويف
حقيقة األمر ،فهو التغيير الذي ينادي به العصر
والشعب يف آن واحد ،والذي يدل على أن منوذج
تسيير الشأن العام املعتمد يف املرحلة ما بعد
االستقالل ،أكل عليه الدهر وشرب ،ولو أن هذه
املرحلة ،لها ما لها من إيجابيات أكيد وإجنازات
جد معتبرة ،وعليها ما عليها من نقائص ،ذلك ألن
الكمال هلل وحده.
وبعد هذه املرحلة ما بعد االستقالل ،فنحن اآلن
بصدد الدخول يف مرحلة ما بعد احلراك ،حيث
الرهان اجلوهري يتمثل يف كيفية االنتقال من
الذهنيات واملقاربات املعتادة يف التفكير والنشاط،
إلى مقاربات جديدة ،تسودها املصطلحات
السائدة اليوم يف عالم السياسة ،واالقتصادية،
والتسيير ،على أساس قيم ومناذج لم نتعود عليها
من قبل ،األمر الذي يجبرنا ـ ال محالة ـ على
التكيف ،حسب ما يحدث اليوم يف بالدنا ،وما
يجري يف احمليط الدولي.
إنه عمل جبار فعال ،ال يعني احلكومة وحدها،
بل يخص جميع الفاعلني يف املجتمع ،ذلك ألنه
ال وجود حللول سحرية وال أحد بحوزته احتكار
مصلحة األمة أو حب الوطن ،أو القدرة مبفرده
على جتاوز األزمة ،بل كل طرف يحتاج ،أكثر رمبا
من أي وقت مضى ،أن يتحاور ويتعامل باحترام
وتقدير وتواضع مع غيره ،من أجل املصلحة العليا
للوطن.
وهذا ما قد بدأت إشاراته األولية تظهر يف الساحة
السياسية ،ولو أن جزءا ال يستهان به من احلراك
الشعبي ال زال مصمما على موافقه ،وهذا من
حقه ،وهو أمر طبيعي جدا يف بلد واقف ،حي
وحيوي ،يبحث عن سبيله نحو األفضل.
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سيدي الرئيس،
إن مخطط عمل احلكومة املعروض علينا بكتسي
أهمية قصوى ،ألنه مبثابة وصفة مالئمة ملا عبر
عنه احلراك الشعبي من ألم عميق يف جسد
املجتمع ،ذلك احلراك الذي تتطلب معاجلة
أسبابه اإلصغاء لدروس مسيرة اجلزائر املستقلة؛
وذلك بهدف العودة بالدولة إلى مسيرة طبيعية،
على أساس قواعد ضامنة للتعايش.
ال شك أن الطاقم احلكومي على دراية تامة بكل
هذا ،ومخططه ال ينبغي ،يف نظرنا ،أن يعتبر مبثابة
مخطط تنموي ،يحل محل البرامج القطاعية
بأهدافها الدقيقة وأغلفتها املالية احملددة ،بل
أولوية استراتيجية شاملة البد منها ،ألنها تبني
إلى أين نحن ذاهبون ،يف جميع املجاالت ،من
خالل تعميم العقالنية واملعايير وكذا نشر القيم
يف كيفية احلكم.
وبالفعل ،عند قراءته ،نالحظ يف آن واحد،
أن اإلكراهات القائمة والرهانات والتحديات
املستقبلة ،موجود يف قلب اهتمامات احلكومة،
وعليه ،فإنها مقاربة من خاللها سوف تتمكن
البالد من استدراك تقصيرها ،وكذا التوفير
لنفسها املسالك واملخارج التي تسمح لها بتجنب
الورطة يف األزمات التي تترصدها ،بسبب
الصعوبات املالية الصاعدة يف األفق ،وكذا عودة
الديناميكية الدميغرافية إلى نشاط لم تعرفه منذ
زمن طويل.
وعليه ،فإنها مقاربة منطقية ومعقولة ،ولكي تصل
إلى غاياتها ،البد أن تأخذ يف احلسبان بشجاعة،
واعتناء مصر ،ثالثة تساؤالت جد هامة ،أال
وهي:
1ـ ملاذا نزل الشعب إلى الشارع بصفة ال سابقة
لها؟
2ـ ملاذا لم تتمكن ،من ذي قبل ،املخططات
احلكومية من استباق األحداث ،ووقاية البالد من
الغطس يف أزمة خطيرة؟
3ـ ما هي العناصر التي لم نتنبه إليها سابقا يف
كيفية التسيير ،بالرغم من أنها شرط البد منه من
شروط النجاح ملخطط أي حكومة ،من احلكومات
العديدة التي عرفتها اجلزائر منذ االستقالل؟
سيدي الرئيس،
مهما كانت اآلراء املعبر عنها بعد انقضاء األمر،
بخصوص نزول الشعب إلى الشارع ،هنا وهناك،

البد من القول إن هذا احلراك الشعبي ،ال ينبغي
أن يعتبر مبثابة ال وعي ،أو نكران للجميل وكفر
بالنعمة ،اجتاه اإلجنازات العديدة املتنوعة للدولة
اجلزائرية املستقلة ،التي ال ميكن إغفالها ،على
الرغم من اخليبة بخصوص العديد من اخليارات
أو القرارات ،ولهذا ،فإن األسباب التي أدت
باجلزائريني إلى التظاهر ،واضحة جدا ،ال ينبغي
تناسيها ونحن مقبلون على الشروع يف إجناز هذا
املخطط.
هناك ،بالتأكيد ،أسباب تعود إلى تراكم اإلكراهات
واالستياء الشعبي الناجت عنه ،وقد تكون هناك
كذلك ،مناورات ومؤامرات مستغلة لهذا االستياء،
قصد التشويش والتخريب من طرف من ال يحب
اخلير للجزائر.
لكن هناك ،للتأكيد ،أسباب مباشرة وفورية
واضحة املعالم ،لها عالقة أكيدة باألزمة ،ال بد
من ذكرها بصراحة وبهدف معاجلتها بعزم وحزم
من هنا فصاعدا.
لقد نزل اجلزائريون إلى الشارع ليقولوا يف
معظمهم ،ال للجانب السلبي واملنعدم من التأثير
امليداني للخطاب السياسي املجرد أو النظري،
أرادوا أن يقولوا ال للمتاجرة باخلدمة العمومية
من طرف البعض ،أرادوا أن يقولو ال ملا يدفع
الشباب إلى الهجرة املتزايدة ،الشرعية والغير
شرعية.
أرادوا أن يقولوا ال ملركزية القرار املبالغ فيها،
ولتحويل املجالس الشعبية إلى مؤسسات ال متثل
أي دور ،أردا اجلزائريون أن يقولوا ال لالختالالت
املتكررة يف العمليات االنتخابية ،أرادوا أن يقولو
ال للبيروقراطية التي حتصر بني أيديها مفاتيح
سلطة التنفيذ ،دون القيام الكامل بواجباتها اجتاه
املواطنني ،ناهيك عن احتقار السكان البسطاء،
واملستثمرين النزهاء ،وحتى سوء االعتبار
ألعضاء الهيئات املنتخبة ،الذين أصبحوا ال قيمة
لهم لدى بعض اإلداريني املتكبرين واملتغطرسني
يف اجلهاز التنفيذي ،ويف كل احلاالت ،إنه تكبر
واعتالء واحتقار اجتاه املجتمع برمته؛ وهو غير
الئق بنبل الدولة وشهامتها وسمو قيمها .إنها
بيروقراطية خانقة لالقتصاد ،وخامدة للنمو،
ومعيقة للمبادرة يف مجاالت عديدة.

وللتذكير ،فإن السلطات العمومية قد تفطنت
لهذا املوضوع يف بداية القرن احلالي ،وكلفت
جلنة وطنية رفيعة املستوى للقيام بالعمل على
إصالحات هياكل ومهام الدولة.
وقد مت فعال إجناز تقرير معتبر يف جويلية 2001
الذي عرض على مجلس الوزراء .وكان األمر
كذلك بالنسبة لقطاع العدالة وقطاع التربية.
لكن ،وألسباب تتعلق بالتنفيذ امليداني ،لم ينجز
من التوصيات واالقتراحات الوجيهة إال القليل
القليل جدا.
وبإيجاز ،فإن اجلزائريني أرادوا بنزولهم إلى
الشارع ،أن ينددوا وسيتنجدوا من ارتباكهم
أمام الهوة الفاصلة بني احلكام واحملكومني،
وبني الوعود وحتقيقها على أرض الواقع.
أرادوا استبدال اجلمودية باملبادرة ،وإعادة
االعتبار للعمل واالستحقاق ،وكذا االعتراف
بالكفاءة واخلبرة ،وبقدرات الشباب املتخرج من
اجلامعات بشهادات عليا ،والذي يف الكثير من
األحيان ،لم تعط له أي قيمة يف منح املناصب
أو حتى يف الترقيات الداخلية .وببساطة ،أراد
اجلزائريون من إدارتهم ،وحكامهم ،أن يواكبوا،
فعال ،اإلصالحات املعلن عنها نظريا يف
اخلطابات ،والنصوص التشريعية والتنظيمية،
ويترجمونها بالتنفيذ امليداني اجلاد والفعال،
املؤدي إلى صيانة الثقة وتوطيدها باستمرار،
وهي اإلصالحات التي بادرنا يف املجموعة
البرملانية للثلث الرئاسي بتلخيصها يف وثيقة مت
نشرها يف سنة .2018

يف سبيل التغيير ،والشك أن حتقيق الغايات
املسطرة يف هذا املخطط ممكن جدا ،ألن دولتنا
ال زالت واقفة بقدراتها ،وحيويتها ،ومبا أجنزته
وتعلمته منذ االستقالل ،بالرغم من اإلكراهات
العويصة التي انتشرت يف طريقها ،ذلك ألنها
دولة فتية ،مفعمة باملوارد البشرية واملادية .إنه
أيضا إقليم واسع ،حيث فرص االستصالح
متعددة ،كما أن شعبها وإطاراتها ،تعودوا على
الشدة والصعاب بحكم التجارب املؤثرة تأثيرا
حسنا ،وبعبارة أخرى ،فإن للجزائر ما ميكنها من
إجناز هذا املخطط الواعد ،ومن رفع التحديات
العديدة التي وضعتها احلكومة على عاقتها كل
هذا صحيح ،ومريح ،ومشجع ،وغير مبالغ فيه،
إال أن واجب الصراحة والتزامنا الدائم بخدمة
الدولة ومصلحتها العليا ،الذي عبرنا عنه مرارا
يف هذه القاعة بالذات ،يجبرنا أن نذكر بأنه كان
األمر كذلك يف السابق ،ولكن املخططات التي
قدمت للبرملان ،لم تسمح بتجنب الصعوبات
واإلكراهات التي أدت بالبالد إلى األزمة احلالية،
هذا يف الوقت الذي كانت بحوزة اجلزائر ،موارد
مالية هائلة ،وعليه ،فهناك سؤال ثاني ال بد من
طرحه ،أال وهو:
ملاذا هذه النهاية املتأزمة ،املؤسفة ،لعدة
مخططات حكومية ،ناقشناها يف كل مرة
وصادقنا عليها باإلجماع ،إلى درجة أننا وصفنا
منذ مدة طويلة باملصفقني املنبطحني؛ وكأن أمر
التنفيذ وعناصره بحوزتنا؟
ـ وكيف ميكن للحكومة احلالية التي ال نشك
إطالقا يف قدراتها ونواياها ،أن تتجنب السقوط
من جديد يف نفس اإلشكال؟
ـ يف حقيقة األمر ،إذا وصلنا لهذه النتيجة،
وإذا فشلت احلكومات من ذي قبل ،يف استباق
األحداث ،بالرغم من مخططات وإجنازات أكيدة
وواعدة ،ال ميكن التنكر لها ،فال بد من االعتراف
بأنه من ضمن األسباب املختلفة ،هناك سبب
جوهري يتمثل يف االهتمام املطلق بجانب الكم
الذي سهلت املوارد املالية التكفل به ،على حساب

اجلانب النوعي ،أي مردودية املوارد البشرية،
وهو األمر الذي أدى ـ ال محالة ـ بأجهزتنا إلى
التراخي ،وإضعاف العزمية ،وإهمال عصرنة
اإلدارة ،ونسيان قواعد التسيير احملكم للشأن
العام ،وجتاهل احلكامة الذكية التي تزداد انتشارا
يف العالم ،وكذا انهيار القيام ،وغياب أخالقيات
املهنة اخلاصة بالنشاط العمومي ،إنهما نسيان
وانهيار تسببا ،مع مرور الزمن ،يف الغطس يف
الالمباالة ،والروتني ،والتهاون ،والفساد الذين
ساهموا بقوة يف تأزم الوضع ،وهذا ال ينطبق
بطبيعة احلال على جميع أجهزة الدولة أو
أغلبية أعوانها.
ويف نهاية األمر ،فإن النجاعة واملردودية يف
التطبيق ،من خالل إعادة االعتبار لعناصرهما،
كما ملسنا ذلك يف مخطط عمل احلكومة ،هي
بالفعل الكلمات األساسية التي ينبغي أن تسود
اليوم يف عملية تنفيذه ،وفيما قد ينجر عنه من
نصوص تشريعية ،وتنظيمية ،وقرارات ،وآليات
وترتيبات عملية ،األمر الذي يتطلب حتما االهتمام
بالتكوين املتواصل ألعوان الدولة واجلماعات
احمللية ،وبأساليب تعبئة الطاقات ،وبقواعد
التنظيم والتسيير العصرية ،على كل األصعدة،
داخل املؤسسات ،وبعدم تهميش الكفاءات
املبدعة واملبتكرة الذي ما فتئ يزداد حدة ،كذا
مبعاجلة األسباب التي تغذي االضطرابات
املتكررة ونزاعات العمل يف قطاعات حيوية.
أما السؤال الثالث واألخير الذي ال ميكن تالفيه،
فيتعلق بثالثة عناصر أساسية التي لم نتنبه
إليها سابقا والتي قد تساهم فعال يف جناح هذه
احلكومة ،وهو النجاح الذي نتمناه جميعا.
أ ـ العنصر األول ،يتمثل يف دروس املاضي التي
ينبغي استخالصها دون تردد ،ويف هذا املجال،
وبغض النظر عن اإلجنازات الهامة التي حتققت،
فإن التجربة تبني على وجه اخلصوص ،ودون
مبالغة ،أن احلكومات املتتالية ،ومنذ أربعة عقود،
كانت عموما ميالة إلى أن تضرب صفحا على
املاضي بصورة شبه منتظمة ،بحجة أنها حتمل

فهذا ،ما أراده ،وال زال يريدونه اجلزائريون،
سيدي الرئيس ،ال أكثر وال أقل ،وهم يصرون
أال تبقى بالدهم يف مؤخرة عالم يتحرك بقوة،
كما يشاهدون ذلك يوميا عبر مواقع الشبكة
العنكبوتية ،لقد أرادوا أيضا أن تربط الصلة
من جديد بالقيم والروح التي دفعت أثناء القرن
املاضي ،أجياال كاملة إلى االنخراط يف الكفاح
من أجل االستقالل واالنبعاث.
ويف حقيقة األمر ،لم تغب كل هذه االعتبارات
عن مسعى القيادة احلالية للبالد ،كما لم تغب
أيضا من املخطط املعروض علينا اليوم ،وهما
املسعى واملخطط اللذين يشكالن خطوة عمالقة
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ما لم يحمله السلف ،وأنها تقوم بإصالحات ،بينما
احلقيقة تبني بوضوح ،ويف الكثير من املجاالت أن
اإلصالح املعلن عنه يبقى غالبا ،حبرا على ورق،
ألنه يف حقيقة األمر ،لم يحضر بالكيفية التوافقية
املطلوبة ،ولم يترجم بصفة ناجعة على أرض
الواقع ،ناهيك عن جتميد أو إلغاء مشاريع هامة
من طرف مسؤولني جدد دون مبرر موضوعي،
وذلك فقط بحجة غير معلن عنها ،ألنها أعدت
قبل وصولهم ،ال أكثر وال أقل.
وبعبارة أخرى ،فإن مقاربة ضرب الصفح على
جتارب املاضي بصورة مطلقة ،ال جدوى لها ،ألنها
تؤدي ـ ال محالة ـ إلى ضياع الوقت وإلى التكرار
دون انقطاع للبحث عن احللول ،وكأن الصفحة
بيضاء ،وأنه لم يحدث أي شيء من قبل  .وذلك
على حساب اإلصالح احلقيقي الذي عني يف
الواقع ،تطوير املجتمع مرحلة تلو األخرى ،ضمن
مواصلة اجلهود ،دون التخلي بطبيعة احلال عن
تصحيح األخطاء.
ب ـ أما العنصر الثاني األساسي الذي أهمل يف
السابق ،فيتعلق باإلطالع ،دون عقدة ،على جتارب
الدول األجنبية املماثلة ،التي شعرت بنجاح يف بناء
نظام جديد ،وذلك قصد االستفادة منها.
ج ـ وأخيرا ،فإن العنصر األساسي الثالث الذي
أهملناه ،يتمثل يف غياب تقييم السياسات
العمومية ،وعدم االهتمام مبواضيع االستباق
واالستشراف ،وكذا غياب الشفافية الناجت عن
عدم التحكم الصارم يف اإلحصائيات ،واملعلومات
الضرورية للتخطيط ،والبرمجة واتخاذ القرارات
السليمة ،وهما من املواضيع التي مت تسجيلها
بحق يف املخطط املعروض علينا.
ومهما يكن من أمر ،فإن العناصر الثالثة السالفة
الذكر ،تطرح بوضوح ،وكما جاء فعال يف بيان
مصالح الوزارة األولى الصادر يوم  9جانفي،
إشكالية النجاعة والفعالية يف اإلدارة العمومية
بصفة خاصة ،وكذا تأثير الدور االقتصادي
واالجتماعي للدولة يف املسار التنموي بصفة
عامة.
وختاما ،فإن قيادة البالد ،وبحكم املسار املهني
الثري يف التسيير الذي مييزها ،على دراية تامة
مبا يدور داخل املؤسسات ويف محيطها ،وهي
قادرة على االستجابة ملا يشغل بال اجلزائريني،
وعلى إجناز الكثير من الورشات التي أتت بها ،يف
إطار رؤية استراتيجية مبدعة للمستقبل ،ترمي
فعال إلى بناء دولة احلق والقانون ،والتجديد
االقتصادي ،والتنمية البشرية يف مختلف جوانبها،
وإدارة متطورة ومسؤولة تخدم اجلميع دون
متييز ،وإقليم متوازن ،ومجتمع معبئ ،ومحفز،
يف بلد آمن ،ويف ظل «اجلمهورية الدميقراطية
االجتماعية» ،وقيمها التي أقر مبدأها بيان أول
نوفمبر ،والتي نتمنى أن يجدد مشروعيتها ويكرس
أركانها الدستور اجلديد.
واهلل ولي التوفيق ،والسالم عليكم.
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ارساء دولة احلق والقانون ،دولة املساواة ،دولة
تؤمن بأن ال سيد يف هذا الوطن إال الشعب.

ال�سيد بوحف�ص حوباد

رئي�س املجموعة الربملانية
حلزب جبهة التحرير الوطني

بسم اهلل الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلني
السيد رئيس مجلس األمة،
السيد الوزير األول،
السيدات والسادة أعضاء احلكومة،
زميالتي زمالئي أعضاء مجلس األمة،
أسرة اإلعالم،
السادة احلضور،
السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
السيد الوزير األول؛
لقد ِا ْرتَ َأ ْت املجموعة البرملانية حلزب جبهة
التحرير الوطني ،أن تَتَق َد َم الى ِسيَادتِكم
امل ُ َوقرة وأعضاء احلكومة األ َف ِ
اض ْل ِب َأ ْس َمى
ات ُ
ِع َبا َر ِ
الشكرِ واالح ِترِ ِام والتَقْدِ يرِ وتَ ْه ِنئَ ِت ُك ْم
من َمجل ِِسنا هذا على الثقة الغالية والشرف
امل ُ َ
وش ْح الذي َمن ََح ُكم إيَاهُ السيد رئيس
اجلمهورية عبد املجيد تبون لل ُمساهمة يف
َضميدِ ِج َرا َح اجلزائر بعد ُمر ُورِ ها ِب َأ ٍ
زمة
ت ْ
َخان ٍ
ِقة لَ ْوال ِحنْ َكة رِ َجالِها لَكا َن َمصي ُرها
الزوال.
كما ال يفوتني يف هذا املقام أن أُثَمِ ن كل
املجهودات املبذولة من طرفِ كم يف اإلس َر ِاع
ِ
ِبإعدادِ
مخطط احلكومة يف فترة وجيزة
ترجم نِي ِت ُكم اخلالصة يف إخراج
وهذا ما يُ ِ

جاء هذا املخطط بعنوان اجلزائر اجلديدة التي
آمن بها اجلميع و أمل يف حتقيقها اجلميع أراد
أن يؤسس الى جزائر جديدة باركان ثابتة يف
دستور جديد يحمي احلريات
التأسيس الى
ٍ
ويجسد مبدأ الدميقراطية يف اتخاذ القرار.

ِ
السلطات و يعمل على
دستور يؤمن بالفصل بني
تكريس احلريات وحرية الصحافة و اإلعالم.
ِ

البالد من أَز َمتِها والتِزامِ كم املطلق مع السيد
الرئيس يف تنفيذ تعهداته الـ  54التي التزم
بها أمام الشعب.

السيد الوزير األول؛
ال ينكر إال جاحد مدى تضحيات رجال أبوا إال
أن يكونوا كعربون وفاء لوطن املليون ونصف
مليون شهيد ،رجاالً صدقوا وعاهدوا فوفوا
ولم يبدلوا تبدي ً
ال رجال أثبتوا أمام العالم
بِأسره أن ال َوفا َء للوطن ال لغيرهَ ،
ضحوا
بالنفس والنفيس مِ ن أجل ان ال يَ َر ْوا اجلزائر
َراكع ًة بني األمم.
السب
رجاالً تق َبلُوا أ ْق َب َح عبارات ال َق ْد ِح و
ِ
َ
والش ِتم والتجريح .رجاالً قرروا أن يكونوا
ربان سفينة اجلزائر ليَ ْر ُسوا بها الى بَرِ األمان
َفمِ ن ُهم من َقضى نَحبَه و مِ نهم من يَنتظر.

لكل من:
واحترام
تقدير
إجالل و
َفتَحي َة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
• السيد عبد القادر بن صالح ،رئيس الدولة،
• املرحوم قايد احمد صالح ،رئيس أركان
اجليش الوطني الشعبي ونائب وزير الدفاع
الوطني.
• أعضاء السلطة الوطنية ملراقبة االنتخابات
وعلى رأسها السيد محمد شريف.
• جلنة احلوار وعلى رأسها السيد كرمي
يونس.
• إطارات ،ضباط وجنود وزارة الدفاع
الوطني.
• كل املؤسسات األمنية التي ساهمت يف تأمني
يوم االقتراع.
• سلك العدالة الذي حرص على حماية أصوات
الناخبني.
السيد الوزير األول؛
ِ
لقد َش َك َك من َش َك َك يف اجراءِ
االنتخابات
وهل َ َل َم ْن َهل َ َل يف ِإفْشالِها لكن جاء املَوعد
َ
ً
ُ
مقبوال و النتيجة سارةٌ.
ني
وهذا بفضلِ وطنية أبناء اجلزائر املُخلِص َ
َفأبَوا إال ان يُ ِ
ساهموا يف إخراج وطنِهم من
قوية الى كلُِ
األزمة التي يَ ُ
رسالة ٍ
ٍ
عيشها وبَ ْعث
ني و املُتَرب ِ
ني
ني بهذا الوطنَ ،عازِ م َ
ِص َ
امل ُ َشكِ كِ َ
أن اجلزائر ال تزال حرة مستقلة يف قرارتها،
ومصي ُرها ال يعني أحداً إال أبنائِها ال َب َر َرة.

السيد الوزير األول؛

فأفرز الصندوق فارساً من فرسان اجلزائر أال
وهو السيد عبد املجيد تبون الذي التزم َف َوفى
وأعطى شرعية احلكم يف ظل جزائر جديدة.
بح ِت اجلزائر تحَ ْ ظى بشرعية رئاسية وفق
أص َ
ْ
تَ ْر َس ٍ
انة من القوانني ُح ِض َرت لهذا الغرض
من قانون االنتخابات وقانون إنشاء السلطة
املستقلة ملراقبة االنتخابات التي حرص أعضاء
مجلس األمة وأعضاء املجلس الشعبي الوطني
على جتسيدها يف أرض الواقع بعد املناقشة
واإلثراء واملصادقة ،مما مكننا من الوصول إلى
هاته النهاية السعيدة ،فلكم منا السادة النواب
اسمى عبارات التقدير و االحترام ،وأنا ُمتَأكِ ٌد
وسيُ َس ِج ُل ل ُكم ال علي ُكم.
أن التاريخ سيُن ِْص ُف ُكم َ

السيد الوزير األول؛
ِ
داخالت
ني أن كل ُم
أعلم أنك تعلم ِعل ْ َم اليَقِ ِ
أعضاء مجلس األمة ناب ٍ
ادق و ن ٍِية
إميان
ٍ
من
ِعة
ص ٍ
َ
ِ
ٍ
خالصة ملرا َف َقتِكم يف تجَ سيد برنامج الرئيس،
فاملالحظة ال تعني االستخفاف ،والنقد ال يعني
املعارضة بل بالعكس أرى فيه تقومياً و تالحماً
وتَ َ
القي النَ َوايا ا َ
جزائر
حل َسنَة من أجل ِبنَاء
ٍ
ُ
جديدة َحل َم بها اجلميع و يسعى الى حتقيقها
ْومي
اجلميع ،فكانت كل التدخالت ت ْ
َصبُوا الى تَق ِ
بعض البرامج ِح ْرصاً من ان تكون جسداً واحداً
وطن واحد.
يف ٍ
َه َد ُفنا جميعاً أن نكون َحرِ ِ
ني على ِإنجْ َ ِاح
يص َ
برنامج الرئيس الذي آمِ َن به اجلزائريون و َو ِثقُوا
ِ
راج بَلَدِ هم من األزمة.
به يف ِإخْ ِ
إ َن تَدخُ ِ
ميانِهم امل ُ ْطل َ ْق
الت األعضاء نَابِع ٌة من ِإ َ
باجلزائر اجلديدة التي أبوا إال ان يرونها يف
ِ
األوقات.
أقرب
حلتها اجلديدة ويف
ِ

وأنا متأك ٌد أنهم َحرِ ِ
يصني أكثر من غيرهم يف
مساعدة السيد رئيس اجلمهورية عبد املجيد
تبون يف حتقيق حلم ماليني اجلزائريني.

وتأكد السيد الوزير األول أنك لن جتد يف هذا
املجلس إال الكلمة الطيبة والنية الصادقة والفعل
مجال ترونه
القائم لتقدمي املساعدة لكم يف اي
ٍ
مناسباً للرقي باجلزائر إلى مصاف الدول.
السيد الوزير األول؛

بعد تفحصنا ملخطط عمل احلكومة و الذي
التمسنا فيه النية الصادقة يف معاجلة بعض
االختالالت التي أثرت سلباً على االقتصاد
الوطني و أثقلت كاهل املواطن.

التمسنا منه أنها حكومة مصارحة ومصاحلة
ٍ
وعود كاذبة.
يف نفس الوقت وليست حكومة
لقد جاء مخطط عمل احلكومة يف كل أبوابه
متجانساً ومتناسقاً يترجم النية الصادقة يف

آملنا الوحيد وأمل كل اجلزائريني أن نحظى
ٍ
ٍ
مستقلة بعيدةٍ عن اإلمالءات وتصفية
بعدالة
احلسابات ،عدال ٌة مبدأها الوحيد احلكم
باحلق ،واحلق يعلو وال يعلى عليه ،عدال ٌة حتتكم
الى العدالة اإللهية ،عدال ٌة تَن ُ
ْصف كل املنتخبني
املحَ ليني بعيداً عن الشعبوية و على حساب
ِ
حكم
شرفِ هم و
شرف من يمُ ثلونَهم .يف اطارِ
ٍ
عادل.
ٍ

السيد الوزير األول؛

تَأك ْد أن املجموعة البرملانية حلزب جبهة
التحرير الوطني ستمنحك الثقة يف مخطط
برنامجكم ،امياناً مناَ بأن نكون طرفاً فعاالً يف
جزائر أمن بها الشهداء ،جزائ ٌر أمل أن
بناء
ٍ
يعيش حتت سقفها األحرار.
وفقكم اهلل وسدد خطاكم ملا فيه اخلير للبالد
والعبادِ
دامت اجلزائر حر ًة مستقل ًة.
املجد واخللودِ لشهدائنا األبرار.

إ َن مالحظات األعضاء جاءت إميانا منهم
باملساهمة الفعلية وابداء النية اخلالصة يف مد
يد املساعدة لكل من أراد أن يضع بصمة جديدة
لبناء جزائر الغد.
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الئحة حول مخطط عمل احلكومة
من أجل تنفيذ برنامج رئيس اجلمهورية
وبمقتضى االجراءات المعمول بها فقد جاءت المصادقة على المشروع من خالل الالئحة التي
تمت قراءتها كخاتمة لنقاش وحوار دام يومين.

إنّ أعضاء مجلس األمة،
• يتق ّدمون ،يف البداية ،بتهانيهم إلى الوزير األول ،السيد عبد
خص ُه بها رئيس اجلمهورية،
العزيز ج ّراد ،على الثقة التي َّ
السيد عبد املجيد تبون ،وتعيينه وزي ًرا أ ّول؛ والتهنئة موصولة
كذلك إلى كافة أعضاء احلكومة؛ ويتمنون للجميع كامل
التوفيق يف اإلتيان بالواجب وتأدية املهام؛

• ويُعربون عن ارتياحهم التام ملضمون مخطط عمل احلكومة
املصادق عليه من قبل مجلس الوزراء يف اجتماعه االستثنائي،
املنعقد يوم اخلميس  6فيفري 2020؛ الذي يستمد مرجعيته
من االلتزامات ،التي تع ّهد بها السيد رئيس اجلمهورية
وتض ّمنها برنامجه االنتخابي؛
ثمنون قرارات السيد رئيس اجلمهورية ،السيما تلك املتع ِلّقة
• ويُ ِ ّ
باملراجعة الشاملة للقانون السامي للبالد ،الدستور ،ووكذا
وجهها للحكومة ،خالل انعقاد مجلس
توجيهاته السامية التي ّ
الوزراء هذا ،والقاضية على اخلصوص "بضرورة االستعجال
باعتماد مراجعة عميقة ألمناط احلكامة واستنباط قواعد
جديدة إلجناح سياسات التنمية وخلق ديناميكية تفاعلية،
وذلك من خالل عدة آليات أبرزها إصالح نظام االنتخابات،
وتفعيل آليات مبتكرة لإلصالح املالي والضريبي ،وطمأنة
املتعاملني االقتصاديني األكثر تضررا من االختيارات غير
املالئمة يف مجال تسيير شؤون االقتصاد"؛
• كما يتقدمون بالتهنئة أيضا إلى السيد الوزير األول وطاقمه
الوزاري على التصويت اإليجابي الذي حظي به مخطط عمل
احلكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس اجلمهورية من قبل
زميالتنا وزمالئنا النواب ،يف املجلس الشعبي الوطني؛

• ويُع ِ ّبرون عن ارتياحهم التام ملضمون العرض الذي ق ّدمه
السيد الوزير األ ّول أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس
األمة حول املخطط الذي يتناول املقاربة االقتصادية اجلديدة
للحكومة فيما اُصط ِل َح عليه بـ "ثالوث التجديد االقتصادي"،
أساسا على ثالثة مبادئ :األمن الغذائي واالنتقال
القائم
ً
الطاقوي والتح ّول الرقمي؛

عبد املالك تاشريفت
بسم اهلل الرحمن الرحيم و الصالة و السالم على اشرف املرسلني
• بنا ًء على أحكام الـمادة ( 94الفقرة  )5من الدستور؛
• ومبقتضى أحكام الـمادة ( 50الفقرة  )2من القانون العضوي رقم  ،12-16املؤرخ يف  22ذو القعدة عام  1437املوافق
 25غشت سنة  ،2016الذي يُح ّدد تنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة ،وعملهما ،وكذا العالقات الوظيفية
بينهما وبني احلكومة؛
• وعم ً
ال بأحكام الـمادة  91من النظام الداخلي ملجلس األمة؛
• وبعد االستماع إلى العرض الذي ق ّدمه الوزير األول ،السيد عبد العزيز ج ّراد حول مخطط عمل احلكومة من أجل
تنفيذ برنامج رئيس اجلمهورية؛
• وبعد مناقشات السيدات والسادة أعضاء مجلس األمة ملضمون هذا العرض؛
• وبعد سماع تدخالت السادة رؤساء املجموعات البرملانية املُم ّثَلة يف مجلس األمة؛
• وبعد االستماع إلى الردود التي ق ّدمها السيد الوزير األول عقب هذه املناقشات؛
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نوهون بتدخالت الزميالت والزمالء أعضاء مجلس األمة
• ويُ ِ ّ
تفضل السيد الوزير األ ّول
يف مناقشة مضمون العرض الذي ّ
بتقدميه أمامهم وكذا وثيقة املخطط التي ُم ِ ّك َن منها األعضاء
سل ًفا.
إنّ أعضاء مجلس األمة،
• وع ًيا منهم بالتحديات الكبرى التي تستوجب على بالدنا
رفعها ،وعلى رأسها تأسيس جمهورية جديدة ،تستند يف
مرجعيتها إلى قيم ومبادئ ثورة الفاحت نوفمبر  1954املُظفّرة،
وتستحضر على الدوام تضحيات بناتها وأبنائها عبر مختلف
مراحل تاريخها احلافل بالبطوالت واألمجاد ،وتستلهم منه يف
دروب بناء احلاضر وتشييد املستقبل ،مبا يستجيب لتطلعات
الشعب اجلزائري املشروعة ،التي ع ّبر عنها خالل حراكه
والتحضر ،منذ  22فيفري من
املبارك واملُتم ّيز بالسلمية
ّ

السنة املُنصرمة؛

أن ذلك لن يتأتى إ ّال بتجنّد اجلميع وبالتضامن
• ووعيا منهم ّ
وتكثيف اجلهود ،والتحلي باإلخالص والتفاني يف األداء ،ك ّ ٌل
من موقعه ،لترجمة البرنامج االنتخابي الرئاسي الطموح
للسيد رئيس اجلمهورية؛
• فإ ّنهم يُعلنون انخراطهم الكامل يف هذا املسعى لبناء "عقد
جديد" يشمل كل جوانب احلكامة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية ،بهدف استرجاع ثقة الشعب يف ُح ّكامه ويف
مؤسساته ،ورسم القطيعة التي يتطلع إليها الشعب اجلزائري،
من خالل دميقراطية تشاركية وحقيقية ،أساسها التداول
على السلطة ،واحترام احلريات الفردية واجلماعية ،والعدالة
االجتماعية وترسيخ دولة احلق والقانون؛
ثمنون ً
أيضا اخليارات الوجيهة التي أتى بها مخطط عمل
• كما يُ ِ ّ
احلكومة بالنسبة للمستقبل وذلك باملراهنة على االستثمار
يف الرأسمال البشري أ ّوال وقبل ك ّل شيء وترقية التنمية
البشرية واالجتماعية ،بتحسني وتطوير املنظومة الوطنية
للتربية والتكوين والتعليم املهنيني والتعليم العالي وتثمني
البحث العلمي وعصرنة املنظومة الوطنية للصحة وتطوير
الثقافة ،وترقية املرأة وحقوق الطفل ورعاية الشباب ودعم
الرياضة والتربية البدنية يف مختلف أطوارها؛ وكذا اعتماد
معايير العمل والكفاءة والنزاهة يف تقليد مناصب املسؤولية،
وتثمني اجلهد اجلماعي يف اإلتيان بالواجب وجعله يف قلب
االنتاج وتوزيع الثروة ،وإعادة االعتبار ملناخ االستثمار وتشجيع
املبادرات وتثمني االبتكار والتم ّيز؛
ثمنون ً
أيضا التزام احلكومة ،يف مخطط عملها ،باحلفاظ
• ويُ ِ ّ
على الطابع االجتماعي للدولة ،رغم صعوبة الراهن االقتصادي
والظرف املالي ،وبرفع القدرة الشرائية للمواطن ،والتكفل
بالفئات الهشة ،وإعطاء األولوية يف االستفادة من السكن
لذوي الدخل احملدود ،ومحاربة البطالة وترقية التشغيل
واالهتمام بـ "مناطق الظل" ،التي ال تتوفر فيها اخلدمات
األساسية؛ والتركيز على التوزيع العادل واملتساوي للتنمية
على املستوى الوطني؛
• ويحثون احلكومة على بذل مزيد الوسع واستفراغ كامل
اجلهد لتوفير املوارد املالية الالزمة وتدبير مصادر جديدة
إلنعاش اخلزينة العمومية لتمويل املشاريع الواردة يف مخطط
عملها وجتسيدها وضبط رزنامة إجنازها ،ووضع اآلليات
التي تضمن مراقبة تنفيذها ،مبا يسمح للبالد بتجاوز
والتوجه إلى مرحلة القطاعات
االرتهان لعائدات احملروقات،
ّ
االقتصادية املتنوعة التي تشمل الفالحة والصناعة والسياحة
وغيرها ،ومن ث َّم تكون بالدنا يف مأمن من الهزات املالية التي
لطاملا صاحبت األزمات النفطية؛
• ويؤ ّكدون بهذا الصدد ،على ضرورة مرافقة احمليط
االقتصادي وتطهير مناخ االستثمار السيما من خالل تبني
سياسة التخطيط الوطني وهو ما سيسمح بتكييف االستهالك
وضبط الواردات وفق احلاجيات الوطنية احلقيقية؛
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• كما يحثون احلكومة على تسريع تفعيل اإلجراءات القانونية
السترجاع األموال املنهوبة واألمالك غير املشروعة واألرصدة
املتأتية من جرائم الفساد باعتماد كافة السبل املتاحة يف
تشريعنا الوطني والدولي السيما اتفاقية األمم املتحدة
املتعلقة مبكافحة الفساد التي ص ّدقت عليها اجلزائر ،وكذا
االستئناس بالتجارب الدولية يف هذا املجال.
إنّ أعضاء مجلس األمة،
• بخصوص التنظيم احمللي للبالد ،يحثون احلكومة على
مراجعة قانوني البلدية والوالية قصد مالءمتهما مع
املستجدات الوطنية وجعلهما يستجيبان ملتطلبات عصرنة
املرفق العمومي ،ومتكني بالتالي املجالس الشعبية البلدية
والوالئية من االضطالع مبهامها املوكلة لها قانو ًنا؛

• ويدعون احلكومة يف ذات الوقت إلى مواصلة اجلهد
بخصوص استحداث واليات كاملة الصالحيات يف املناطق
واجلهات التي حتوز على املعايير واملق ّومات املطلوبة قصد
حتديث وعصرنة اإلقليم ،تلبية ملطلب أعضاء مجلس األمة
يف الالئحة التي أصدروها بهذا الشأن عند التصويت على
مشروع القانون املتعلّق بالتنظيم اإلقليمي للبالد بتاريخ 5
ديسمبر  ،2019واستجابة لتطلعات وآمال مواطني مجموعة
كبيرة من َح َواضرنا يف جميع جهات اجلمهورية ،مبا يسمح
بدفع وتسريع وتيرة عجلة التنمية يف هذه املناطق حتقي ًقا
لإلنصاف االقتصادي والتساوي االجتماعي وتكافؤ الفرص
بني جميع سكان وطننا؛
إنّ أعضاء مجلس األمة،
• يف مجال السياسة اخلارجية ،يُنوهون بجهود الدولة يف
مواصلة انتهاج دبلوماسية نشطة ،حتت قيادة رئيس اجلمهورية،
السيد عبد املجيد تبون ،تكون سابقة التأثير ،وأكثر فعالية يف
املجال االقتصادي والثقايف ،ومتنح األولوية للحلول السلمية
والتفاوضية يف فض النزاعات ،يف ظل االحترام التام لسيادة
الدول وعدم التدخل يف شؤونها الداخلية ،مع إيالء عناية
خاصة لقارة إفريقيا ،ويُشيدون باملناسبة مببادرة السيد
رئيس اجلمهورية الرامية إلى إنشاء وكالة التعاون والتنمية يف
إفريقيا ،فضال عن االهتمام باجلالية اجلزائرية يف اخلارج
وإشراكها يف مسار التجديد الوطني؛

وجهون أسمى آيات التقدير
• ويف مجال الدفاع الوطني ،يُ ِ ّ
والعرفان للجيش الوطني الشعبي ،سليل جيش التحرير الوطني
بحق وجدارة ،ومختلف أسالك األمن على جهودها الـ ُمضنية
يف إطار املهام التي خ ّولها إ ّياها الدستور ،بقيادة السيد رئيس
اجلمهورية ،القائد األعلى للقوات املسلحة ،وزير الدفاع
الوطني ،يف احلفاظ على أمن األفراد واملمتلكات والـ ُمقدرات
الوطنية والسالمة الترابية ،ومواصلة محاربة فلول اإلرهاب
ومحاربة التهريب واجلرمية املنظمة العابرة للحدود وتعزيز
جوار يطبعه االضطراب بفعل
تأمني حدودنا املديدة ،يف
ٍ
ٍ
جار العمل على ح ِلّها وتسويتها يف ظل الشرعية
نزاعاتٍ ،
الدولية؛

26

مخطط عمل الحكومة
• ويدعمون احلكومة يف مواصلة جهود العصرنة وتعزيز
االحترافية وتطوير الصناعة العسكرية وتنمية قدراتها يف
مجال الدفاع السيبراني حلماية مجموع األنظمة املعلوماتية
احلساسة ومواكبة التطور
واملؤسسات والهياكل القاعدية
ّ
التكنولوجي احلاصل اليوم يف العالم خاصة يف مجال اإلعالم
واالتصال واالختراق اإللكتروني ،حتى تكون على جاهزية
دائمة ملواجهة التهديدات أ ًّيا كان نوعها وأ ًّيا كان مصدرها،
واالستمرار يف املساهمة الف ّعالة يف التكفل الطبي لصالح
املواطنني باملناطق املعزولة السيما يف الهضاب واجلنوب،
ويف ِ ّ
كل ربوع وطننا املفدى كلما دعت الضرورة إلى ذلك وهو
ديْدان أفراد جيشنا الوطني الشعبي على الدوام؛

رئي�س جمل�س الأمة بالنيابة يف اختتام جل�سات مناق�شة خمطط عمل احلكومة

كما أنّ أعضاء مجلس األمة،
• يُبدون االرتياح واالستعداد للتعاطي إيجاب ًّيا مع مسعى
احلكومة الرامي إلى حتسني العالقات الوظيفية بينها وبني
غرفتي البرملان وترقية االتصال والتواصل مع أعضائه ،وهو
ما من شأنه توطيد العالقة وترقية العمل احلكومي واألداء
حد سواء ،والتكفّل باالنشغاالت الوطنية واحمللية
البرملاني على ٍ ّ
التي ع ّبروا عنها خالل مناقشاتهم ملضمون مخطط عمل
احلكومة ،وسيشكل ذلك – بالتأكيد  -عنصرا محفزا على
التنمية وعامال مساعدا على االطالع والتكفل باحتياجات
وانشغاالت املواطنني؛
أن جناح مخطط
• وإذ يُشاطرون احلكوم َة القناعة املؤ ّكدة ّ
عمل احلكومة هذا من أجل تنفيذ برنامج رئيس اجلمهورية
مرهون بتكاتف وتضافر جهود جميع أبناء اجلزائر ،ك ّ ٌل يف
مجاله ومن موقع مسؤولياته؛ فإ ّننا على يقني من قدرة األ ّمة
اجلزائرية على جتاوز صعوبات الراهن ،بفضل اهلل تعالى أ ّوالً
ثُ َّم برصيدها الوطني يف مواجهة الصعاب وتخطي املُل َّمات
خالل تاريخها الطويل؛

• وعليه ،ندعو اجلزائريات واجلزائريني ويف طليعتهم الشباب
واألجيال اجلديدة لالستلهام من هذا الرصيد الوطني والذاكرة
اجلماعية لأل ّمة وجعل اجلزائر فوق ك ّل اعتبار ،وفا ًء لرسالة
الشهداء األبرار وتضحيات املجاهدات واملجاهدين األخيار،
دأب األولني؛
مثلما كان ُ
• ِّ
ونؤكد دعمنا ومساندتنا ملخطط عمل احلكومة من أجل
تنفيذ برنامج رئيس اجلمهورية ،السيد عبد املجيد تبون،
وندعو كا ّفة أبناء اجلزائر كا ّفة إلى التعبئة والتجنّد وراء
السيد رئيس اجلمهورية ،لإلسهام يف بناء جمهورية جديدة،
مبا يُ ِ ّ
حققُ ،مبشيئة اهلل تعالى وحسن عونه ،اخلير املأمول
للوطن واملواطن؛
• وعلى هذا ،اتفق ِ ّ
املوقعون على هذه الالئحة وأودعوها لدى
مكتب مجلس األمة وفق األحكام واإلجراءات القانونية املُشار
إليها أعاله؛ ويدعون السيدات والسادة أعضاء مجلس األمة
إلى املصادقة عليها.
َ
اعملُوا َفسيَرى هّ
اللُ َع َمل َ ُك ْم َو َر ُسولُ ُه َوالمْ ُؤْمِ نُو َن َو َستُ َر ّ ُدو َن
( َو ُقلِ ْ َ
َ َ
ِإلَىٰ َعال ِِم الْ َغيْ ِب َو َّ
الش َها َد ِة َفيُنَ ِ ّبئُ ُكم بمِ َ ا ُكنتُ ْم تَ ْع َملُونَ)

في اختتام الجلسة األخيرة لمجلس األمة ،لعرض
ومناقشة برنامج عمل حكومة الوزير األول السيد عبد
العزيز جراد ،كان لرئيس مجلس األمة بالنيابة صالح
قوجيل تدخل قصير لكنه حمل من الرموز والداللة التي
تؤكد اإلرتباط الدائم بتاريخ الثورة التحريرية المجيدة.
وقد ألقى هذه المداخلة -كما قال -بصفته مجاهدا
أيضا ،ليؤكد على التواصل الذي ال ينقطع مع تاريخ
الثورة ومسارها في تفعيل الكفاح المسلح وفي
معالجة قضايا بالداخل المستجدة على مستوى
مؤسسات الثورة وقادتها.

أكد بأن كلمة السيد رئيس الجمهورية التي أعلن
و ّ
مد يده للحراك الشعبي من أجل الجزائر هي
فيها ّ
في الحقيقة استرجاع لصورة تاريخية لها إسقاط على
الحاضر ،وهي ربط الكفاح المسلح باإلستقالل ،وفي
مرحلتنا الحاضرة ربط كل الجهود الوطنية من أجل بناء
الجمهورية الجديدة وليس كما قال مصححا ومؤكدا« :
الجزائر الجديدة ،ذلك ان الجزائر واحدة ال تتغير وفيما
يلي نص الكلمة:
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نحو محطات هامة ..بعد المصادقة علـــــــى مخطط عمل الحكومة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلني
األول،
 السيد الوزير ّ السيدات والسادة أعضاء احلكومة، األخوات واإلخوة أعضاء مجلس األمة، السيدات والسادة احلضور ؛احلمد لله والصالة والسالم على رسول الله.
مرة أخرى أشكر السيد الوزير األول على ما قام به طيلة أشغالنا وبصفة
خاصة كلمته األخيرة؛ كما أشكر املساهمة الفعلية واجلدية من طرف
أعضاء مجلس األمة ،والطروحات الصحيحة والدقيقة حول برنامج
احلكومة ،ألنه مبدئيا برنامج سياسي ال يقدم أرقاما ،وألنه يعبر عن
االلتزامات السياسية لرئيس اجلمهورية جتاه الشعب الذي انتخبه ،وصادق
على تعهدات الرئيس السياسية ويتجسد بعد ذلك اقتصاديا واجتماعيا
وثقافيا ،ويفسر في امليدان بقرارات وبقوانني ومتابعة.
صحيح أن هذه املرحلة كلها أولويات ويبقى علينا كيف نختار أولوية
األولويات؛ صحيح أن العمل أمامنا عمل جبار لكنه تاريخي في نفس
الوقت ،ونتذكر جميعا منذ سنة أين كانت اجلزائر وأين هي اليوم ،وكل
احملطات من فيفري الفارط إلى فيفري احلالي ،أسبوعا تلو أسبوع ،وشهرا
بعد شهر ،واحلراك الذي حييناه في البداية ،واجليش الوطني الشعبي الذي
حافظ وحمى احلراك وثقافته وأطروحته واملطالب املعقولة واحلقيقية التي
عبر عنها ،هذا اجليش الوطني الشعبي الذي هو سليل جيش التحرير
الوطني بحق وجدارة كما أقول دائما ،املختلف بذلك عن جيوش دول
العالم كجيش فرنسا وأمريكا ،ألننا عندما غيرنا تسمية جيش التحرير
ُب َع ْيد االستقالل ولكي نبقي على صفته وارتباطه بالتحرير أوجبنا أن يكون
مرتبطا بالوطن وبالشعب ،وقد برهن حقا في هذه املرحلة أنه كذلك.
حقا ،كانت هناك صعوبات في احملطات املنصرمة ،من العهدة اخلامسة إلى
متديد العهدة الرابعة ،إلى إلغاء االنتخابات ،وقد عشناها جميعا ،وطالب
الشعب بتطبيق املادة  7والرجوع إليه ،لكي نحترم الدستور وال نخرج عنه،
ألن مرجعيتنا هي الدستور ،واحلمد لله أجرينا االنتخابات في موعدها
وانتخبنا رئيس اجلمهورية ،والشيء اجلديد الذي نفتخر به في اجلزائر ورمبا
هو مقدر في اخلارج أكثر مما يقدر في الداخل ،أن املترشحني للرئاسيات
بعد فوز الرئيس باالنتخابات ،اعترفوا بالنتائج ،وهنأوه بفوزه ...وهذه
موجودة في بعض البلدان ولكنها سابقة في اجلزائر ،وتبشر باخلير ،وفي
مراسيم تنصيب رئيس اجلمهورية حضر املترشحون أيضا ،وهذا يشرفهم
ويشرف الشعب اجلزائري وبصفة خاصة في اخلارج.
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“

ال ميكن أن يكلف إال مبنطقة القبائل ،وأما اإلخوة اآلخرون وبحكمة ومن
أجل رسالة ُكلف رابح بيطاط باملجيء من الشرق إلى الوسط ،وأن يذهب
ديدوش مراد من الوسط إلى الشرق ،وبن مهيدي من الشرق إلى الغرب،
وهذه رسالة للوحدة الوطنية ؛ وتقرر أال تكون الثورة انتفاضة بل مسلحة،
وكان األوراس بحكم التنظيم السري غير مجند وكانت به أسلحة ال توجد
مبناطق أخرى ،بحيث ميكن الصمود باألوراس طويال ،ألن باقي املناطق ال
تتوفر على أسلحة كثيرة ،كما تقرر أن تعمم الثورة في أول نوفمبر من الغرب
إلى الشرق ومن اجلنوب إلى الشمال ولو في «علبة سردين» لتعرف فرنسا
ذلك ،وهذا ما حدث ،نوفمبر في كل قطر اجلزائر وتساءل اجلميع آنذاك:
من فجر الثورة ومن يقف وراءها؟ فليست هي احلركة الوطنية ،ولم يعلن
عن مسؤوليها ،ال أحد يعلم ،وكل واحد كان ينكر عالقته مبا يحدث،
وحقيقة ال أحد يعلم ،وكانت فرنسا حينها تقول إن من فجرها قد جاؤوا
من اخلارج ،وقالت إنهم (فالقة) وشيوعيون ،وفي  20أوت 1955
خرج الشعب إلى الشارع في منتصف النهار ،وحينها قالت فرنسا إن من
يقف وراءها جزائريون خارجون عن القانون ،ولكنهم صاروا بعد فترة
مبجيء صلح الشجعان لديغول ُيلقبون (شجعانا) !!

« ...أوجه نداء كمجاهد ،لإلخوة
الذين لم يلتحقوا بالحـــوار،
ورئيس الجمهورية مد يده للحراك
للتحاور ،فيه مبادرات وبدأ الحوار
ولكننا نوجه نداء إلخوان المنطقة
التي ذهب إليها بن بولعيد قبل
نوفمبر  ،1954كمسؤولين
سياسيين وإطارات وشخصيات
وندعوهم لاللتحاق بهذا الحوار،
فكما اتحدنا لتحرير البالد ،نتحد
اليوم لنبني ديموقراطية جديدة
ونبني دولة جديدة ،وجمهورية
جديدة ،كلنا اليد في اليد».

”

إننا متجهون نحو محطات هامة مباشرة بعد املصادقة على مخطط عمل
احلكومة ،إلى إعداد الدستور اجلديد ،والعمل فيه جا ٍر ،الذي سيمر على
البرملان ثم على الشعب ،ونحن نريد بهذا الدستور بناء الدولة اجلزائرية
اجلديدة تكون للجميع ،مبواصفاتها وكل واحد منا باجتاهاته يجد مكانه
فيها ،وقد قلت سابقا إن الدولة يجب أن تكون دار اجلميع ،وقلتها
باألمازيغية « :ذا خام أنّاغ ُأ ُك ْل» ؛ واحلكم ليس هو الدولة ،بل ينبع من
رغبة الشعب ،وقد يتغير من محطة ألخرى ولكن الدولة ال تتغير ،كما
قلنا كذلك بأن الدولة ال تزول بزوال احلكام ،يأتي حكم أزرق ...حكم
وتغير السلطة ليس
يتغير لكن الدولة تبقى قائمةّ ،
أبيض ...املهم احلكم ّ
تغير الدولة !! وهذا ما نحن ماضون إليه إن شاء الله ،يبقى في هذه
هو ّ
احملطة وبالنسبة لي أنا وأعوذ بالله من «األنا» فإنني إذا تشعبت األمور
أرجع دائما إلى التاريخ ألجد اجلواب ،فتاريخنا مليء بالتجارب ،وليس
فقط باألزمات التي كانت موجودة ،صحيح كانت أزمات وكنا قد عايشنا
التجارب عن كثب ،وأحيان أخرى عن بعد ،وفي كثير من األحيان كانت
بقرب ،ونتذكر جميعا اجلزائر قبل  1954وبعد  8ماي  ،1945ففي
اخلمسينيات من القرن املاضي تشتت احلركة الوطنية وانقسمت ،ولم
يعرف املناضلون املخلصون ما هو االجتاه ،فليبيا استقلت العام ،1951

وثورة مصر وجمال عبد الناصر في القاهرة ،وتونس واملغرب ...أما
اجلزائر فاعتقدوا أنها ماتت !! ولكن نخبة من املناضلني اجتمعت وهم
جماعة الـ ( )22وتساءلوا :ما العمل؟ وقد مت اجتماع (الستة) بعد فترة
أربعة أشهر من اجتماع مجموعة  ،22ومن الناحية التاريخية حتى لوقتنا
احلالي ماذا فعلوا خالل هذه الفترة ( 4أشهر) ،وهذا ما أردت الوصول
إليه ،ولم يكن اإلخوة معروفني سياسيا كشخصيات أو نواب ،ولكنهم
كانوا مناضلني سريني ،وقاموا بكل احملاوالت ليجدوا من يقود املجموعة،
فاختاروا مصالي احلاج الذي كان ببلجيكا ،وأرسلوا إليه مصطفى بن
بولعيد ،في جويلية  ،1954وقال له إننا شباب نحضر للثورة التي حان
حينها ،فرفض ! وحني رجع مصطفى بن بولعيد قرر اخلمسة أال يكون
للثورة زعيم ،واستغنوا عن الزعامة التي عوضوها بالعمل اجلماعي ،ولكن
ال ميكن القيام بالثورة من غير إشراك منطقة هامة في اجلزائر وهي منطقة
القبائل والبد من االتصال بكرمي بلقاسم وأوعمران اللذين كانا مع مصالي
احلاج وأقنعهما ،فالتحقا باآلخرين وانعقد اجتماع الستة ،وأود أن أضيف
بأن املهام ُقسمت و ُكلف مصطفى بن بولعيد بذلك ،وانبثق عن ذلك 05
مناطق ،وبحكم ذلك كلف بن بولعيد مبنطقة األوراس والتي ال ميكن أن
يتولى تسييرها غيره ،بسبب األسلحة والنظام السري ،كما أن كرمي بلقاسم

لقد أردت بتذكير هذا التاريخ الوصول إلى نقطة هامة وهو نداء كمجاهد
ال كرئيس مجلس ،كمجاهد عمل بقرب مع أبي الثورة مصطفى بن بولعيد،
الذي كان رجال ذا نظرة بعيدة ،يتكلم عن احلاضر واملستقبل ،ويوصي
ويشير إلى احملطات وإلى تنظيم الكفاح الذي قدر مدته بعشر سنوات،
ألن االستعمار استيطاني ولن يخرج بسهولة من اجلزائر ،والتواصي بالبقاء
على نفس املبدإ ،ومن خالل هذا الذي عشناه وسمعناه من رجال أمثال
بن بولعيد ،أوجه نداء كمجاهد ،لإلخوة الذين لم يلتحقوا باحلوار ،ورئيس
اجلمهورية مد يده للحراك للتحاور ،فيه مبادرات وبدأ احلوار ولكننا نوجه
نداء إلخوان املنطقة التي ذهب إليها بن بولعيد قبل نوفمبر ،1954
كمسؤولني سياسيني وإطارات وشخصيات وندعوهم لاللتحاق بهذا
احلوار ،فكما احتدنا لتحرير البالد ،نتحد اليوم لنبني دميوقراطية جديدة
ونبني دولة جديدة ،وجمهورية جديدة ،كلنا اليد في اليد.

هذا نداء فكرت فيه أمس فقط ،ألنني عرفت الكثير من الرفقاء
ومسؤولي هذه اجلهة مثل كرمي بلقاسم وأوعمران وعبان رمضان ،وأزوران
وعميروش ،هذا البطل الذي كنا ندعوه (زباتة اجلزائر) تشبيها له بـ (زباتة
املكسيكي)؛ فباسم كل هؤالء أوجه النداء لنوحد صفوفنا ونبني اجلزائر
جميعا في إطار دميقراطية حقيقية وفي إطار الشرعية ،واحلمد لله عندنا
رئيس شرعي ميد يده للحوار وهذا ممكن جدا ،ونتمنى اخلير للبالد...
وحتيا اجلزائر واملجد واخللود لشهدائنا األبرار،
والسالم عليكم.
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القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

 ..من �أجل �إطار م�ؤ�س�سي موحد للبحث العلمي والتكنـــــولوجي

توصيات اللجنة

صادق أعضاء مجلس األمة يوم
األربعاء  4مارس  ،2020على نص
القانون التوجيهي حول البحث
العلمي والتطوير التكنولوجي،
وذلك خالل جلسة علنية ترأسها
السيد صالح قوجيل ،رئيس
مجلس األمة بالنيابة ،وحضرها
وزير التعليم العالي والبحث
العلمي السيد شمس الدين
شيتور ،ووزيرة العالقات مع
البرلمان السيدة بسمة عزوار.

ثمنت جلنة التربية والتكوين والتعليم العالي
والبحث العلمي والشؤون الدينية التي يرأسها
السيد مصطفى جغدالي يف تقريرها التكميلي
الذي تاله عبد املالك تاشريفت التعديالت
التي جاء به مشروع القانون ،واعتبرته إطارا
تشريعيا إضافيا من شأنه املساهمة بفعالية
يف ترقية إستراتيجية ومنظومة البحث
العلمي ،وجتسيد نتائج البحث ووضعها يف
خدمة االقتصاد الوطني والتنمية املستدامة
وما أصبح يعرف اليوم باقتصاد املعرفة ،وقد
ضمنت اللجنة يف تقريرها التكيميلي بعض
التوصيات :

القانون ،وكذا لألسباب مراجعة القانون رقم
 21-15املؤرخ يف  18ربيع األول عام 1437
املوافق لـ  30ديسمبر سنة  2015واملتضمن
القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير
التكنولوجي واألهداف التي يرمي إلى حتقيقها
عبر التعديالت التي أدخلت عليه.

عرض الوزير

..إلضفاء االنسجام على بنية النظام
الوطني للبحث العلمي
تطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالل
عرضه لنص القانون خالل جلسة يوم االثنني
 2مارس  ،2020لألبعاد املختلفة ملراجعة

30

حيث أوضح أنه مت إحداث مجلس وطني
للبحث العلمي والتكنولوجيات مبوجب األحكام
الواردة يف املادتني ( )206و ( )207يف دستور
سنة  ،2016وتكليفه باملهام التي كان يضطلع
بها يف السابق املجلس الوطني للبحث العلمي
والتطوير التكنولوجي واملجلس الوطني
للتقييم ،مما استوجب حسب الوزير تعديل
عدد من األحكام الواردة يف القانون التوجيهي
للبحث العلمي والتطوير التكنوجلي ،وذلك
من أجل تكريس إطار مؤسسي واحد وموحد
يتولى إعداد السياسة الوطنية للبحث العلمي
والتكنولوجي وتقييمها.
كما أضاف الوزير يف ذات السياق أن الهدف من
التعديالت التي جاء بها املشروع تتعلق أساسا
بإعادة صياغة املواد  11و 17و 18و 29و 30من
القانون رقم  ،21-15إلضفاء االنسجام املطلوب
على بنية النظام الوطني للبحث العلمي ،وتفادي
ازدواجية األحكام القانونية املتعلقة بنفس
املوضوع.

املواد املعدلة بصياغتها اجلديدة هي :
املادة  :11تعزز محاور البحث احململة مبواضيع
البحث التي تعبر عن األهداف العلمية
واالجتماعية واالقتصادية املزمع حتقيقها
التي تعدها اللجان القطاعية الدائمة واللجان
املشتركة بني القطاعات ،كل فيما يخصها ،من
طرف الوكاالت املوضوعاتية للبحث وتدمج
يف برامج وطنية للبحث متعددة التخصصات
ومشتركة بني القطاعات لعرضها على املجلس
الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات احملدث
مبوجب املادة  206من الدستور.

املادة  :17تعد اللجان القطاعية الدائمة واللجان
املشتركة بني القطاعات والوكاالت املوضوعاتية
للبحث  ،كل فيما يخصه ،حصائل تنفيذ أنشطة
البحث التي يتم على أساسها إعداد تقرير عن
احلصيلة واآلفاق ،يقدمه الوزير املكلف بالبحث
العلمي سنويا للمجلس الوطني للبحث العلمي
والتكنولوجات وميكن نشره بعد استيفاء مراحل
التقييم على جميع الدعائم املالئمة.

املادة  :18يدلي املجلس الوطني للبحث العلمي
والتكنولوجيات برأيه سنويا يف التقرير املقدم
إليه واملتعلق بحصيلة وآفاق البحث العلمي
والتطوير التكنولوجي املنصوص عليه يف املادة
 ،17ويناقش هذا الرأي يف مجلس الوزراء.

املادة  :29يكلف املجلس الوطني للبحث العلمي
والتكنولوجيات بتقييم السياسة الوطنية
للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وخياراتها
ونتائجها وكذا إعداد آليات التقييم ومتابعة
تنفيذها.

املادة  :30يكلف املجلس الوطني للبحث العلمي
والتكنولوجيات بإبداء آراء وتوصيات حول
اخليارات الكبرى للسياسة الوطنية يف هذا
املجال ،وحتديد األولويات بني البرامج الوطنية
للبحث وتقييم تنفيذها.
استفسارات وانشغاالت أعضاء
المجلس

بعد استماعه النشغاالت واستفسارات أعضاء
املجلس بخصوص نص القانون  ،أوضح وزير
التعليم العالي والبحث العلمي خالل رده ،أن
عملية إيجاد ميكانيزمات للتواصل بني كيانات
البحث واملؤسسات االقتصادية واالجتماعية يعد
من بني أولويات القطاع ،التي يعمل بالتعاون
مع القطاعات املستقلة األخرى على تفعيلها
وجتسيدها ،وذلك باعتماد مقاربة قطاعية
مشتركة ،من شأنها تشجيع املؤسسات الكبرى
على إحداث وحدات للبحث والتطوير وكذا
توظيف باحثني للتكفل بتفعيل هذه الوحدات.

كما أكد أن القانون احلالي للبحث سيسمح

بإحداث مخابر مختلطة جتمع القدرات العلمية
املتاحة على املستوى اجلامعى ،يف مجال بحثي
معني مع نظرائهم يف املؤسسات االقتصادية
من أجل التكفل بإشكاليات ذات طابع علمي
وتكنولوجي وإيجاد حلول مبتكرة لها.

وبخصوص تساءل حول إشراك الكفاءات
العلمية اجلزائرية العاملة باخلارج يف املجهود
الوطني للبحث ،فأوضح الوزير أن القانون
احلالي يلزم كل مراكز البحث أن تدمج ضمن
مجالسها العلمية كفاءات من جاليتنا العلمية
يف اخلارج بنسبة  % 25من تركيبتها البشرية،
واملشاركة يف إجناز البرامج الوطنية للبحث
العلمي ،مؤكدا أن األمر لن يتم إال بتجنيد
وإشراك الكفاءات املقيمة يف اخلارج يف أنشطة
البحث من خالل الشبكات املوضوعاتية التي مت
إنشاؤها لهذا الغرض .منوها يف ذات السياق
إلى أنه مت تعزيز تشكيلة املجلس الوطني للبحث
العلمي والتكنولوجيات بثمانية ( )8باحثني ،يتم
اختيارهم من بني الكفاءات العلمية الوطنية
العاملة باخلارج.
أما بخصوص االقتراحات األخرى التي
تخص قطاع التعليم العالي ،فأوضح أنه
سيتم التكفل بها يف إطار تنفيذ برنامج عمل
القطاع وسيتجسد ذلك ميدانيا خالل األشهر
القادمة.

• ضرورة اإلسراع يف إصدار النصوص
التنظيمية الواردة يف مشروع القانون،

• ضرورة تشجيع وترقية االبتكار العلمي
والتقني يف الوسط اجلامعي وإدماجه يف
التنمية االجتماعية واالقتصادية للبالد،

• ضرورة اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة للتكفل
اجليد بامللكية الفكرية وبراءات االختراع،
• ضرورة إعداد إطار قانوني جيد وفعال خاص
بنشاط الباحث داخل املؤسسة اإلقتصادية،
يوفر له كل الضمانات والتحفيزات التي
تتماشى واملكانة املرموقة التي ينبغي أن
يحظى بها،
• إلزام املؤسسات املستفيدة من إجناز
استثمارات يف إطار املزايا والتحفيزات خاصة
التي تقرها الدولة  ،بدعم البحث العلمي
وتطويره.
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القانون الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظـــــــــيمه

�صرح م�ؤ�س�ساتي لتنظيم و�إعالء مكانة البحث العلــــــمي والتطوير التكنولوجي
صادق أعضاء مجلس األمة
على نص القانون الذي يحدد
مهام المجلس الوطني للبحث
والتكنولوجيات
العلمي
وتشكيلته وتنظيمه ،خالل
جلسة عامة عقدها المجلس
يوم األربعاء  4مارس ،2020
الجلسة ترأسها السيد صالح
قوجيل ،رئيس مجلس األمة
بالنيابة ،وحضرها وزير التعليم
العالي والبحث العلمي
السيد شمس الدين شيتور،
ووزيرة العالقات مع البرلمان،
السيدة بسمة عزوار.

• األولويات بني البرامج الوطنية للبحث،

• ترقية اإلبداع العلمي والتقني يف الوسط
اجلامعي وإدماجه يف التنمية االجتماعية
واالقتصادية،

• احلفاظ على القدرات العلمية والتقنية
الوطنية وتثمينها وتعزيزها،

• دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
للسياسات العمومية،
• تنسيق نشاطات البحث ما بني القطاعات،

• تقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي
والتطوير التكنولوجي وخياراتها ونتائجها وكذا
إعداد آليات التقييم ومتابعة تنفيذها.
استفسارات وانشغاالت أعضاء
المجلس

عرض الوزير

قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي،السيد
شمس الدين شيتور خالل عرضه لنص مشروع
القانون خالل جلسة عامة عقدها املجلس يوم
االثنني  2مارس  ، 2020عرضا مفصال عن
املشروع ،حيث أوضح خالله أن التوسع الكبير
الذي تعرفه الشبكة الوطنية ملؤسسات البحث
العلمي التي يبلغ قوامها حاليا نحو  1500مخبر
بحث ،و 60كيان بحث ما بني مراكز بحث
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ووحدات بحث ،تتوطن يف مختلف قطاعات
النشاط ،وكذا التزايد الالفت للقدرات العلمية
البشرية املجندة يف إطار تنفيذ برامج البحث
ونشاطاته ،والتي يبلغ تعدادها حاليا نحو
 40.000باحثا وأكثر من  5000مستخدما
لدعم البحث أدى إلى بروز احلاجة امللحة
لتطوير بنية النظام الوطني للبحث من خالل
تعزيز بناء الصرح املؤسساتي الناظم لهذا
القطاع ،والتعبير بوضوح عن إرادة السلطات
العمومية يف إعالء مكانة البحث العلمي
والتطوير التكنولوجي ،ودعم االستثمار يف
املعارف واملهارات والتطبيقات التكنولوجية
وتوظيفها يف خدمة االقتصاد وترقية املجتمع.
وأشار الوزير أنه مت تكليف املجلس الوطني
للبحث العلمي والتكنولوجبات الوارد يف صلب
مشروع القانون لإلضطالع مبهام رئيسية ،على
غرار ترقية البحث الوطني يف مجال االبتكار
التكنولوجي والعلمي ،واقتراح التدابير الكفيلة
بتنمية القدرات الوطنية يف مجال البحث
والتطوير ،وتقييم فعالية األجهزة الوطنية
املتخصصة يف تثمني النتائج لفائدة االقتصاد
واملجتمع.

املجلس الوطني للبحث العلمي
والتكنولوجيات
تشكيلته ومهامه
املجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
هو هيئة مستقلة يوضع لدى الوزير األول ،
يتمتع بالشخصية القانونية واالستقاللية املالية
واإلدارية .
يضم املجلس على خمسة وأربعون ( )45عضوا
من بينهم الرئيس  ،ويعينون من طرف رئيس
اجلمهورية  .ويوزعون كما يلي:
• اثني عشر ( )12عضوا يتم اختيارهم من بني
الشخصيات العلمية التي متثل مختلف شعب
البحث ،ذوي مؤهالت مثبتة ومؤكدة بأشغال
وإجنازات.

• اثني عشر ( )12عضوا يتم اختيارهم من بني
القدرات التقنية الذين يثبتون خبرة مؤكدة يف
مجاالت البحث والتطوير ،اإلبداع والتحويل
التكنولوجي ،تثمني نتائج البحث ،تسيير
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وإداراته
وتنظيمه.

• ثمانية ( )8أعضاء يتم اختيارهم من بني
القدرات العلمية الوطنية املقيمة باخلارج

• ستة ( )6مسيرين للمؤسسات االقتصادية
الرئيسية التي تساهم يف البحث والتطوير
• ستة ( )6إطارات من القطاع االجتماعي
واالقتصادي يتم اختيارهم حسب كفاءاتهم
ودورهم يف البحث والتطوير
• ممثل واحد( )1عن املجلس الوطني االقتصادي
واالجتماعي.
مهام املجلس :زيادة على املهام احملددة يف
املادة  207من الدستور ،يكلف املجلس بتحديد
التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي .كما يكلف بإبداء
آراء وتوصيات حول :
• اخليارات الكبرى للبحث العلمي والتطوير
التكنولوجي،
• املخطط الوطني لتطوير البحث العلمي
والتطوير التكنولوجي،

بعد االستماع النشغاالت واستفسارات أعضاء
املجلس حول نص القانون ،أوضح وزير التعليم
العالي والبحث العلمي السيد شمس الدين
شيتور ،أن املجلس الوطني للبحث العلمي
والتكنولوجيات يعد هيئة مستقلة تتمتع
بالشخصية القانونية واالستقاللية املالية
واإلدارية ،يوضع لدى الوزير األول يختص
بإبداء اآلراء ويقدم االستشارات لرئيس
اجلمهوري وللسلطات العمومية يف مجال
حتديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية
للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وضبط
أولوياتها وتقييم تنفيذها وتثمني نتائجها.
أما بخصوص تشكيلة املجلس فأكد الوزير أنه
مت اقتراح تشكيلة تعتمد حصريا على املهارة
واخلبرة ،مبا يعزز من فرص جناح أشغال
املجلس ونشاطاته ،ويضفي عليها الفعالية
والنجاعة ،حيث يتشكل من خمس وأربعني
( )45عضوا ،يتم اختيار اثني عشر ()12
عضوا منهم من بني الشخصيات العلمية ذات
املستوى املرموق واألعمال البحثية املشهودة،
واثني عشر ( )12عضوا آخر من بني الكفاءات
التقنية ذات اخلبرة املؤكدة يف مجال البحث
والتطوير واالبتكار والتثمني .مضيفا أنه
يضم أيضا ( )8باحثني يتم اختيارهم من بني
الكفاءات العلمية الوطنية العاملة باخلارج،
و( )6مسيرين ملؤسسات اقتصادية رئيسية

تساهم يف نشاطات البحث والتطوير و()6
إطارات من القطاع االقتصادي واالجتماعي
يتم اختيارهم حسب كفاءتهم يف مجال البحث
والتطوير ،وممثل واحد عن املجلس الوطني
االقتصادي واالجتماعي.

مؤكدا يف ذات السياق على ضرورة العمل
إلعادة االعتبار لألبحاث العلمية باجلامعة،
وتنظيم شؤون اجلامعة اجلزائرية على
جميع األصعدة ،وضرورة الفصل بني النظام
البيداغوجي واإلداري باجلامعة .
وردا عن سؤال حول نظام أل أم دي ،أوضح
الوزير أنه سيتم العمل على استبداله ،ولن
يتأتى ذلك إال بإعطاء ومنح قطاع التعليم
العالي مهلة لتنظيم والترتيب لذلك.

منوها يف األخير إلى ضرورة إبعاد الطالب عن
السياسة ،بعد أن أصبحت أبواب اجلامعة اليوم
تغلق ألسباب سياسية.

توصيات اللجنة

أكدت جلنة التربية والتكوين والتعليم
العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية
التي يرأسها السيد مصطفى جغدالي
يف تقريرها التكميلي الذي تاله عبد
املالك تاشريفت أن مشروع هذا القانون
يوفر إطارا تشريعيا تنظيميا موحدا
ملجال البحث العلمي يف بالدنا ،وهو ما
من شأنه التكفل اجليد واملنظم للبحث
العلمي والتكنولوجيات يف شكل مجلس
وطني ،وبإشراك كل الطاقات والكفاءات
العلمية الوطنية واملقيمة أو العاملة يف
اخلارج ،قصد االستفادة منها وتوظيفها
لفائدة التنمية واالقتصاد وتطوير البالد
وحتقيق الرفاه للشعب اجلزائري.
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القانون العضوي المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل

 ..نحو تقلي�ص �آجال معاجلة عرو�ض الت�شغيل �إلى � 5أيام
مخطط عمل احلكومة املصوت عليه حديثا
ستصل ألقل من  10باملائة.

صادق أعضاء مجلس األمة
على نص القانون المتعلق
بتنصيب العمال ومراقبة
التشغيل ،خالل جلسة
عامة عقدها يوم األربعاء
 4مارس  ،2020الجلسة
صالح
السيد
ترأسها
قوجيل ،رئيس مجلس
األمة بالنيابة ،وحضرها
ممثال عن الحكومة وزير
العمل والتشغيل والضمان
االجتماعي السيد أحمد
شوقي فؤاد عاشق
يوسف ،ووزيرة العالقات
مع البرلمان السيدة بسمة
عزوار.

وعن تساءل حول استحداث مناصب شغل لذوي
االحتياجات اخلاصة ،أوضح الوزير أن القانون
واضح جدا فيما يخص هذه الفئة وهي نسبة
 1باملائة ،وأن قطاع التشغيل والعمل والضمان
االجتماعي قد قام برفعها إلى  1.5املائة
وستصل تدريجيا إلى نسبة  3باملائة وهو يخص
كل الفئات وليس فئة خاصة .مضيفا يف ذات
السياق أنه وباالتصال مع أصحاب مؤسسات
القطاع اخلاصة ،سيتم التكفل بـ  7000معوقا
وسيتم توظيفهم بها .

وبخصوص إدماج األشخاص الذين يعملون
بطريقة غير رسمية ،أوضح الوزير أن الوزارة
الوصية كان لها جتربة يف إدماجهم ،منوها يف
ذات السياق أنه يجب على رب العمل التصريح
بالعمال الذين يعملون يف مؤسسته كونه

سيسمح لهم باحلصول على التغطية الصحية
وعلى التقاعد فيما بعد.
وعن كيفية عمل الوزارة مبناطق الظل واملناطق
النائية ،أعلن الوزير عن وجود شبابيك متنقلة
حتتوي على كل اللوازم وبها يتم حتيني بطاقة
الشفاء وإيداع ملفاتهم وكل ما تعلق باخلدمات
التي يقدمها قطاع التشغيل والعمل والضمان
االجتماعي.

مؤكدا يف األخير أن قطاع التشغيل والعمل
والضمان االجتماعي يقوم حاليا بدراسات
إستشرافية وحتقيقات حتى ال تكون هناك
انطالقة بدون نظرة شاملة ،والتي مبوجبها يتم
إعداد برنامج عمل لتثمني اإليجابيات وتصحيح
النقائص ويلغي اإلجراءات اخلاطئة.

توصيات اللجنة

والتنظيمي املتعلق بتنصيب العمال ومراقبة
التشغيل مع التطورات املسجلة على مستوى
سوق العمل ،من خالل تخفيض اإلجراءات
السارية املفعول يف مجال التوظيف والتنصيب،
مضيفا أن التعديل املدرج يف هذا املشروع يرمي
إلى تقليص آجال معاجلة عروض التشغيل من
واحد وعشرين ( )21يوما إلى خمسة ( )5أيام
كحد أقصى.

عرض الوزير

تطرق وزير العمل والتشغيل والضمان
االجتماعي ،خالل عرضه لنص مشروع قانون
يعدل ويتمم القانون رقم  10-04املؤرخ يف 13
ذي القعدة عام  1425املوافق لـ  25ديسمبر
سنة  2004واملتعلق بتنصيب العمال ومراقبة
التشغيل ،بالتفصيل إلى أسباب ودواعي
املبادرة به وإلى مختلف احملاور واألحكام التي
تضمنها.

حيث أكد الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى
وضع إجراءات ترمي إلى تكييف اإلطار القانوني
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مشيرا يف نفس السياق إلى أن عملية حتسني
وعصرنة سوق العمل تدخل ضمن مخطط العمل
الهادف إلى ترقية التشغيل ومحاربة البطالة،
الذي وضع بدوره مسألة عصرنة هيئات تسيير
سوق العمل كشرط أساسي لتحسني فعالية
نظام الوساطة ،كما أن املعاجلة اآللية لعروض
العمل ستضفي مزيدا من الشفافية.
مؤكدا يف األخير أن مصالح وزارة العمل
والتشغيل والضمان االجتماعي ستعمل على
إطالق من خالل الوكالة الوطنية للتشغيل
«خدمات عن بعد» لفائدة املستخدمني
وطالبي العمل ،قصد تقريب وحتسني اخلدمة
العمومية لفائدة املرتفقني ،والتي تنسجم مع
التعديل املدرج ضم هذا املشروع وتضفي
املزيد من املرونة والسرعة يف معاجلة عروض
العمل ومتكني املستخدمني وطالبي العمل من
االستفادة من خدمة تسمح بإعطاء دفع لوتيرة
التنمية وخلق الثروة.

نص القانون

املادة  :14يتعني على الوكالة الوطنية للتشغيل
والبلديات والهيئات اخلاصة املعتمدة ،املنصوص
عليها يف املواد  7و 8و ،9تلبية عرض التشغيل
املودع يف أجل أقصاه خمسة ( )5أيام عمل،
حتتسب من تاريخ إيداعه.
وال ميكن املستخدم أن يلجأ إلى التوظيف
املباشر قبل انقضاء األجل املذكور يف الفقرة
أعاله ،ويف حالة عدم تلبية العرض يف هذا
اآلجل ،ميكن املستخدم اللجوء إلى التوظيف
املباشر مع إعالم هذه الوكالة بذلك فورا.

يتعني على املستخدم وجوبا معاجلة كل طلبات
طالبي العمل املوجهني واملسجلني يف القوائم
االسمية املرسلة إليه من طرف هيئة التنصيب
املؤهلة وإبالغ هذه الهيئة باملال املخصص لها.
انشغاالت واستفسارات أعضاء
المجلس

خالل رده على انشغاالت واستفسارات أعضاء
املجلس أوضح الوزير أن قطاع التشغيل والعمل
والضمان االجتماعي ليس من مهامه توفير
مناصب شغل ،وإمنا يعمل على إيجاد تكامل
بني القطاعات األخرى خاصة عن طريق
الوكالة الوطنية للتشغيل  .هذه األخيرة التي

تعرف صعوبات كبيرة بسب ما يتعرض له
موظفوها.

وبخصوص معاجلة عروض التشغيل والتي كانت
من قبل محددة بـ  21يوما ،أوضح الوزير أنه
مت تقليص املدة إلى  5أيام وهي كحد أقصى،
ألنه ويف بعض احلاالت يكون الرد على طلبات
التشغيل مباشرا ويف اليوم نفسه.
وبخصوص عملية اإلدماج املهني ،فقد أكد
أن قرار اإلدماج لعقود ما ما قبل التشغيل
يخص أوال ما عدده  160.000عقدا ملا قبل
التشغيل  ،الذين عملوا ألكثر من ثمانية سنوات
وبراتب منخفض جدا وواصلو العمل به ،
وسيتم مواصلة اإلدماج ما عدده  160000هذه
األيام ثم سيتبعها إدماج  10500على أن تبقى
 100000أخرى  ،وهو مجموع  400000تقريبا
سيواصلون العمل باألماكن التي كانوا يعملون
بها سابقا أو أماكن مقربة.
أما بخصوص املؤسسات التي ال ترد وال تقدم
معلومات يف الوقت الالزم على طلبات الشغل
،فأوضح الوزير أنه سيتم إعادة النظر يف
اجلهاز كله .وذلك بواسطة مفتشية العمل.
وحول نسبة البطالة أوضح الوزير أنها وصلت
يف سنة  2019إلى  11.4باملائة ،وبتطبيق

أكدت جلنة الصحة والشؤون االجتماعية والعمل والتضامن الوطني التي يرأسها السيد
بوزيان أحمد يف تقريرها التكميلي ،الذي تاله السيد بخشي محمد على أهمية مشروع
القانون يف تدعيم مجال التشغيل وسوق العمل بآليات جديدة ستعمل على حتسني نوعية
وفعالية اخلدمات التي تقدمها ،وباألخص تقليص آجال معاجلة عروض التشغيل من
واحد وعشرون ( )21يوما إلى خمسة أيام والتي ستضفي املزيد من الشفافية لتكريس
مبدأ العدالة واإلنصاف وتكافؤ الفرص بني طالبي العمل .منوهة إلى ضرورة عصرنة
املرافق العمومية وذلك باستغالل النظام املعلوماتي «الوسيط» الذي سيعزز قدرات
القطاع يف رصد وحتليل البيانات ،كما سيعمل على تسهيل ولوج شبابنا إلى مناصب
الشغل بسرعة عن طريق ما يسمى مبقاربة الكفاءات.
كما ثمنت اللجنة املجهودات التي تبذلها الدولة لتعزيز رؤية القطاع اإلصالحية جتاه
الشباب ،ما يؤكد حرصها املتواصل للتكفل مبطالبهم املشروعة يف احلصول على منصب
شغل ،وإميانا منها أنهم أكثر قدرة وطاقة على حتقيق األهداف التنموية بطريقة مثمرة
وخالقة.
وأصت يف األخير مبا يلي:

• احلرص على تطبيق نسبة  % 3يف التشغيل املخصصة لذوي االحتياجات اخلاصة يف
عملية التشغيل،
• احلرص على احتساب عدد سنوات العمل بالنسبة لعقود ما قل التشغيل يف التقاعد،

• التحديث املستمر لتسير ملف التشغيل من أجل تعزيز نقاط القوة وتصويب النقائص
املسجلة،
• تكثيف دور الرقابة واملرافقة واإلرشاد للسهر على تطبيق تشريعات العمل،

• ضرورة وضع إستراتيجية العودة إلى تكفل الدولة بتفعيل القطاع العمومي ،وإحداث
مؤسسات اقتصادية متعددة للتكفل بعالم الشغل كضرورة استعجاليه ملحة.
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القانون المتعلق باالتصاالت الراديوية

 ..نحو حت�سني وترقية اخلدمات الراديوية
املعنوية واالستقالل املالي ،وتوضع حتت وصاية
الوزير املكلف باالتصاالت االلكترونية ،وتتكلف
الوكالة بعدة مهام حسب املادة  6من القانون.

صادق أعضاء مجلس األمة
على نص القانون المتعلق
باإلتصاالت الراديوية ،خالل
جلسة عامة عقدها يوم
األربعاء  4مارس ،2020
الجلسة ترأسها السيد
صالح قوجيل ،رئيس مجلس
األمة بالنيابة ،وحضرها
ممثال عن الحكومة السيد
إبراهيم بومزار ،وزير البريد
السلكية
واالتصاالت
ووزيرة
والالسلكية،
العالقات مع البرلمان ،
السيدة بسمة عزوار.

تخضع إقامة محطات االتصال الراديوية
واستغاللها من كل نوع حسب نص املادة  7من
نص القانون على ترخيص مسبق تعده الوكالة
الوطنية للذبذبات بعد موافقة مصالح :

• وزارة الدفاع الوطني،
• الوزارة املكلفة بالداخلية ،
• الوزارة املكلفة باملواصالت السلكية
والالسلكية.
كما نص القانون يف فصله الثامن على أحكام
جزائية من املادة  49إلى املادة .57
استفسارات وانشغاالت أعضاء
المجلس

مفصال عن مشروع القانون ،شرح فيه احملاور
الرئيسية له،حيث أوضح أنه يهدف أساس
لتأطير إقامة واستغالل واستعمال الشبكات
واملنشآت أو التجهيزات املطرفية الالسلكية
الكهربائية ،وملنح وتخصيص الذبذبات
الالسلكية الكهربائية ولضبط حاالت التشويش
وملراقبة الطيف على املستوى الوطني وذلك
متاشيا مع االتفاقيات والتوصيات والتنظيمات
الدولية.
نص القانون

يحتوي نص القانون املتعلق باالتصاالت
الراديوية على  56مادة  ،ويهدف نص القانون
حسب املادة األولى منه إلى تأطير اقتناء،
حيازة ،إقامة ،استغالل واستعمال الشبكات،
املنشآت أو التجهيزات املطرفية الالسلكية
الكهربائية.
عرض الوزير

وقد كان مجلس األمة قد عقد جلسة علنية
عامة يوم الثالثاء  3مارس  ،2020برئاسة
السيد مليك خذيري ،نائب رئيس مجلس األمة،
خُ صصت لتقدمي ومناقشة مشروع القانون
املتعلق باالتصاالت الراديوية.
وقد قدم خاللها السيد إبراهيم بومزار ،وزير
البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية ،عرضا
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ويطبق هذا القانون على كل نشاط يستعمل
طيف الذبذيات الالسلكية الكهربائية على
التراب الوطني وكذا املجال اجلوي اجلزائري،
من أجل إرسال معلومات انطالقا من اجلزائر
نحو إقليم دولة أجنبية ،واستقبال املعلومات يف
اجلزائر من إقليم دولة أجنبية طبقا إلتفاق
دولي .وعلى منت السفن أو يف طائرات تبحر
أو حتلق يف اإلقليم البحري أو املجال اجلوي
اجلزائريني ،وعلى الوسائل الساتلية املستغلة
انطالقا من اجلزائر

كما يطبق دون استثناء على كل :

* اخلدمات الالسلكية الكهربائية املعرفة يف
نظام االتصاالت الراديوية لإلحتاد الدولي
لالتصاالت،

* احملطات واألنظمة الالسلكية الكهربائية
املعرفة واملصنفة يف نظام االتصاالت الراديوية
لإلحتاد الدولي لالتصاالت.
وقد نص القانون على إنشاء الوكالة الوطنية
للذبذبات ،وهي سلطة إدارية تتمتع بالشخصية

بعد استماعه النشغاالت واستفسارات أعضاء
املجلس أوضح وزير البريد واالتصاالت
السلكية والالسلكية ،بخصوص تساءل حول
خدمات البريد ،أنه ال ميكن إنكار املجهود
املبذول يف مجال توفير وترقية خدمات البريد،
سيما وأن مؤسسة البريد بصدد تعزيز الشبكة
البريدية من خالل إجناز منشآت جديدة
لتحسني التحكم ،مشيرا إلى أنه سيتم اقتناء
حافالت مجهزة ومهيئة لضمان خدمات البريد
يف املناطق البعيدة و التي ال يتواجد بها مراكز
بريدية.
وبخصوص توفير شبكة اإلنترنيت أوضح الوزير
أنه مت تسجيل بعض النقائص يف التغطية على
مستوى بعض الواليات ،ويعود ذلك إلى صعوبة
بسط شبكات االنترنيت يف ظل املساحة
الشاسعة للوطن وإلى تكلفتها الباهظة .منوها
يف ذات السياق إلى أنه يوجد حلول ظرفية
حلل هذه املشكلة من خالل وضع ميكانيزمات
خاصة بتجهيز ساتل يؤمن االتصاالت يف حالة
حدوث احلوادث يف املناطق السوداء.

وبشأن الوكالة الوطنية للذبذبات فأوضح أنه مت
توسيع مهامها بصفة تضمن لها القيام بدورها
على أكمل وجه ،بغية ضبط حاالت التشويش
ومراقبة طيف الذبذباتي على مستوى الوطن.
وبشأن توفير شروط األمن مبراكز البريد  ،أكد
الوزير أنه هناك دورات تفتيشية مستمرة على
مراكز البريد ملراقبة جدية استعمالها الفعلي
لكاميرات املراقبة.

وبخصوص مجال التعاون والتنسيق بني قطاع
البريد واملواصالت السلكية والالسلكية
واجلامعة ،أوضح الوزير أنه يتم من خالل
معهدين هما املعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات
اإلعالم واإلتصال  INPTCاملتواجد بالعاصمة
واملعهد الوطني لإلتصاالت وتكنلوجيات اإلعالم
مقره وهران .

توصيات اللجنة

ثمنت جلنة التجهيز والتنمية احمللية التي
يترأسها السيد عامر محمد يف تقريرها
التكميلي الذي تاله السيد بوسحابة رشيد
نص املشروع ،واعتبرته إطارا تشريعيا
إضافيا من شأنه املساهمة بفاعلية يف
حتسني وترقية إدارة الترددات الراديوية
لضمان االستخدام الرشيد والعادل يف
هذا املجال والتمكن من تقدمي خدمات
اتصالية راديوية عالية اجلودة.

وأوصت يف تقريرها مايلي :

• ضرورة حتفيز وتقوية تنمية خدمات
االتصاالت الراديوية مبا فيها اإلذاعة على
مستوى اإلقليم ،مع مراقبة طيف الترددات
وتعقب احملطات الراديوية غير املرخصة،

• إدارة التراخيص التي متنح النفاذ إلى
طيف الترددات ومراقبة الشروط التقنية
والتشغيلية للمحطات الراديوية،
• ضرورة مواءمة سياسات استعمال الطيف
الكفء على املستويني الوطني والدولي
بالقدر املمكن عمليا ،مبا يف ذلك استعمال
التردد الراديوي ،وخدمات الفضاء ،و املوقع
املداري املرتبط مبدار السائل املستقر
بالنسبة إلى األرض وأي خصائص مرتبطة
بالسوائل على املدارات األخرى.
• التشديد على حماية الترددات املخصصة
خلدمات رصد األرض والتي تكتسي أهمية
محورية للتنبؤات اجلوية ومراقبة تغيير
املناخ على املدى البعيد،

• ضرورة التحكم اجليد يف االستخدام
األمثل لطيف الترددات الراديوية،
• ضرورة اإلسراع يف وضع النصوص
التنظيمية من أجل تطبيق مشروع القانون
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األس ـ ـ ـ ـ ــئلة
الشفوية �أع�ضاء جمل�س الأمة يطرحون ثمانية (� )8أ�سئلة
2020/03/05

�شفوية على �أع�ضاء يف احلكومة

أوضح وزير األشغال العمومية والنقل؛ السيد فاروق
شيالي ،أن الطريق الوطني رقم  23على مسافة 155
كلم والذي ميتد من حدود والية تيارت ويتقاطع مع
الطريق الوطني رقم  1ببلدية األغواط ،قد مت إعداد
دراسة إلجناز ازدواجيته ضمن برنامج دعم النمو االقتصادي (2010-
 )2014حسب املواصفات التقنية للطريق السيار أي الطريق السريع
ومببلغ  60مليون دينار جزائري.

ويعد هذا املشروع حسب الوزير من أولويات القطاع إذ أنه يكتسي أهمية
بالغة بالنظر حلوادث املرور املتكررة واملميتة التي يشهدها .لذلك فقد مت
اقتراح تسجيل عملية االزدواجية بصفة إستعجالية مببلغ  3ماليير دينار
جزائري ومت إقتراحة يف قانون املالية .2020

النقل عبر السكة الحديدية  ..بأبعاد اقتصادية واجتماعية
التنافسية مع باقي وسائل النقل األخرى ،معلنا
أن طول الشبكة احلديدية حاليا تقدر بـ 4200
كلم  ،وستصل باستالم املشاريع قيد اإلجناز
إلى أكثر من  6500كلم ،ووجود دراسات جارية
إجناز مشاريع خطوط جديدة يبلغ طولها 5650
كلم .
وفيما يخص أسباب اتأخر لبعض املشاريع
فأرجعها الوزير لعدة أسباب منها:

 - 1طول اآلجال اخلاص لنزع امللكية ونشر
املراسيم التنفيذية املتعلقة باملنفعة العامة

أكد وزير األشغال العمومية
والنقل؛ السيد فاروق شيالي  ،أن وزارته تولي
أهمية لهذا النوع من النقل ،باعتباره من املشاريع
الهيكلية ذات األبعاد االقتصادية واالجتماعية،
خاصة وأن هذا النوع من النقل يتناسب مع
شساعة األقاليم وبإمكانه نقل أكبر عدد من
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ازدواجية الطريق الوطني رقم
 ... 23للحد من حوادث المرور
• ردا عن سؤال السيد محمود قيساري ،عضو مجلس
األمة ،املتعلق بإجناز ازدواجية الطريق الوطني رقم
 23الرابط بني آفلو واألغواط؟

عقد مجلس األمة جلسة
علنّ ية يوم الخميس  5مارس
 ،2020برئاسة السيد صالح
قوجيل ،رئيس مجلس األمة
بالنيابةُ ،خصصت لطرح
ثمانية ( )8أسئلة شفوية
على أعضاء في الحكومة
تخص قطاعات :األشغال
العمومية ،السياحة ،الصحة
والبيئة؛ وذلك بحضور وزراء
القطاعات المعنية إلى
جانب السيدة بسمة عزوار،
وزيرة العالقات مع البرلمان؛
وكانت هذه األسئلة على
النحو اآلتي:

• ردا عن سؤال السيد
عبد الكرمي قريشي ،عضو
املتعلق
مجلس األمة،
باملشاريع املتأخرة إلجناز
السكة احلديدية وآفاق
تطويرها ببالدنا؟

األسئلة الشفوية

املسافرين وكميات كبيرة
من السلع مقارنة بباقي
وسائل النقل األخرى.
كما أنه أقل تكلفة بالنسبة
للمسافرين وأكثر مردوردية
ويساهم يف فك العزلة عن
املناطق النائية.

وبالنسبة ألفاق تطوير السكة احلديدة يف
اجلزائر ،أعلن الوزير أن برنامج االستثمارات
يف السكة احلديدية يرتكز على عدة محاور
وهي حتديث البنية التحتية  ،وإنشاء خطوط
جديدة لزيادة قدرة النقل وضمان القدرة

 - 2تأخر بعض الشركات املتحصلة على حق
االمتيازات يف استغالل األراضي والعقارات يف
حتويل شبكات الكوابل
 - 3تأخر إبرام عقود األشغال ذات الصلة
لتحويل قنوات الغاز واملياه وأسالك الكهرباء
...
 - 4صعوبة إستغالل أشغال بعض خطوط طول
السكة املستغلة املوجودة بالقرب من املشاريع
السكة اجلديدة

 - 5مراجعة بعض الدراسات التقنية بعد
االنتهاء منها بهدف تلبية طلبات السلطات
احمللية .

مطار تندوف  ..رحالت جديدة تلبية الحتياجات المسافرين
البيع واملطار فستقوم شركة اخلطوط
اجلوية اجلزائرية بتعيني املستخدمني
التجاريني على مستوى وكاالتها وفقا
حلجم النشاط التجاري وبناءا على
شروط محددة من أجل توفير خدمة
مناسبة للزبائن.

• ردا عن سؤال
السيد محمد
ساملي ،عضو
مجلس األمة،
املتعلق بوضعية
مطار تندوف ؟

أوضح وزير
األشغال العمومية والنقل؛ السيد
فاروق شيالي ،أن مطار تندوف
يتوفر على هياكل أساسية
وجتهيزات تقنية تسمح له باستقبال
طائرات من احلجم الكبير واملتوسط
وضمان حركة جوية داخلية ودولية،
علما أن شركة اخلطوط اجلوية
اجلزائرية تنظم حاليا  4رحاالت
أسبوعيا على اخلط اجلوي اجلزائر -تندوف.
ورحلتني أسبوعيتني عل اخلط اجلوي بني
وهران وتندوف ورحلة واحدة أسبوعيا على
اخلط اجلوي بني قسنطينة وتندوف ،ورحلتني
مرورا ببشار على اخلط الرابط بني اجلزائر
بشار – تندوف اجلزائر .

مضيفا أن نسبة االنطالق التي تعرفها الرحالت
اجلوية بني اجلزائر ووهران وتندوف هي حاليا
 70باملائة  ،ويف ظل محدودية إمكانيات شركة
اخلطوط اجلوية اجلزائرية سيتم إضافة

رحاالت جديدة على اخلطوط املذكورة ستصل
نسبتها إلى  90باملائة.

أما شركة الطاسيلي للطيران فتشغل رحلة
أسبوعية على اخلط اجلوي الرابط بني
اجلزائر وتندوف وذلك كل يوم السبت .معلنا
باملناسبة عن برمجة رحلة يومية أسبوعية على
خط اجلوي تندوف -نواكشط  ،وتقوم شركة
الطاسيلي حالياالتفاوض مع موريتانيا لفتحه
أسبوعيا بداية من هذه الصائفة.
أما فيما يخص عدد املستخدمني يف وكاالت

وحول أسعار التذاكر فأوضح الوزير
أن شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية
تطبق على الشبكة الداخلية أسعار
مدعمة بحيث يقدر كيلومتر الواحد
للرحاالت شمال – شمال  8.7دينار
جزائري للكيلومتر الواحد .أما
بالنسبة للرحاالت شمال – اجلنوب
فهي مقدرة بـ  7.8دينار جزائري.
كما متنح اخلطوط اجلوية اجلزائرية
مزايا بتطبيق تخفيضات بنسبة  30باملائة على
شبكتها الداخلية لفائدة املسافرين من اجلنوب
نحو الشمال دون أي قيد.
أما فيما يتعلق مبراجعة توقيت الرحالت
اجلوية إلى مطار تندوف ،أكد الوزيد أن الشركة
اخلطوط اجلوية تبذل قصارى جهودها لتلبية
احتياجات املتنقلني عبر هذا اخلط ،علما أنه
قد برمجت رحاالت انطالق من تندوف إلى
اخلطوط الدولية عبورا مبطار اجلزائر.
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األسئلة الشفوية

األسئلة الشفوية

من أجل صناعة تقليدية  ..مدرة للثروة ولمناصب الشغل
• ردا عن سؤال السيد
ناصر بن نبري ،عضو
مجلس األمة ،نياب ًة عن
زميله السيد نور الدين
باألطرش ،حول الصناعة
التقليدية وأفاق تطويرها
جلعلها دعامة إقتصادية ؟

أوضح وزير السياحة والصناعة التقليدية
والعمل العائلي؛ السيد حسان مرموري ،أن
الصناعة التقليدية هي أحد البدائل الكفيلة
لتحريك عجلة اإلقتصاد وتنويعه ،وأن النظرة
النمطية للصناعة التقليدية التي تقتصر على
اجلانب التقليدي احملظ قد تغيرت ملقاربة
جديدة جتعل من هذا النشاط أحد الروافد
اإلقتصادية واملدرة للثروة و خللق مناصب
الشغل ال سيما باملناطق النائية واملعزولة.
مضيفا أن برنامج الوزارة
لدعم هذا النشاط تأخذ
بعني االعتبار مجاالت
متعددة منها التكوين،
التأطير وتنظيم نشاطات
وحتسني األداء وتشجيع
االبتكار وترقية وتسويق
املنتجات ،وأن االستثمار
يف العنصر البشري يصب مباشرة يف قلب
مقاربة إستراتيجية للقطاع.

اخلارج سواء بأوروبا أو أمريكا أو دول اخلليج
 ،وهذا لتمكني احلرفيني من التعرف على
األسواق اخلارجية واالحتكاك مع دول األخرى
قصد الترويج والتسويق ملنتجاتهم.
منوها إلى أن التحكم يف عملية التسويق متر
حتما عبر تكوين احلرفيني يف مجال حتسني
القدرات والتحكم يف التقنيات العصرية يف أمور
التسويق والترويج واستعمال منصات إلكترونية
احلديثة يف هذا املجال.

فيما يخص فتح على مستوى كل والية متاحف
لعرض مناذج للمنتجات الصناعات التقليدية
 ،فأوضح الوزير إلى أن الفكرة قيمة وتعتبر
اقتراحا جدير بالدراسة يف إطار التنسيق
احلكومي املشترك خاصة بني وزارة الثقافة
ووزارة السياحة ..منوها يف السياق ذاته إلى أن
قطاع الصناعة التقليدية يتوفر على  81هيكل
ممثل يف دور الصناعات التقليدية والتي حتتوي
على أروقة للعرض وفضاءات لترقية منتجات
الصناعة التقليدية  ،كما تشكل هذه الواجهات
فضاءات تبرز مقومات املنتجات الصناعية
حسب خصوصية كل منطقة وتشغل ما يقارب

ألف حريف يروجون ملنتجاتهم.

أما بخصوص أسواق للمنتجات الصناعة
التقليدية أكد الوزير أن الوزارة تولي عناية
خاصة إلشكالية التسويق التي يعاني منها
احلرفيني إليجاد منافذ تسويقية بتوفير
فضاءات دائمة للحرفيني لتعريف مبنتوجاتهم
وتسويقها .واستغالل فضاءات ومساحات
عمومية لنفس الغرض وهذا مبناسبة األعياد
واملواسم السياحية .
أما على املستوى الدولي فيشارك القطاع عن
طريق احلرفيني يف عشرات التظاهرات يف

مشيرا يف ذات السياق أن الوزارة ويف مجال
التكوين استطاعت تكوين مئات احلرفيني يف
مجال الصناعة التقليدية وهذا عن طريق التمهني
 ،حيث مت يف السنوات األخيرة تكوين  5أالف
حريف يف مجال التكوين التقني بنقل املهارات
وحتسني نوعية املنتوج يف شتى التخصصات ،
كما استفاد أكثر من  600حريف من تكوين يف
كيفية إنشاء وتسيير مؤسسة حرفية  ،وتكوين
أكثر من  7أالف متمهن يف املجال التقني عن
طريق التمهني بالتنسيق مع قطاع التكوين
املهني.

وتعمل الوزارة حاليا على حتديث احلاجيات يف
املؤسسات الناشئة وهذا إلقحامها يف عملية
إنتاجية سواء لتوفير املادة األولية اخلام أو يف
التسويق.

الصناعة السياحية  ..حتمية من أجل بناء اقتصاد خارج المحروقات
• ردا عن سؤال السيد
مصطفى جغدالي،
عضو مجلس األمة،
حول التنمية السياحية
؟

أكد وزير السياحة
والصناعة التقليدية
والعمــــل العائـــــلي؛
حســــــان
السيــد
مرموري ،أن التوجه
نحو التنمية السياحية
ببالدنا ليس خيار
حتمية
هو
بل
تفرضها املستجدات
االقتصادية واالجتماعية ومتليها تطلعات بالدنا
إلى استغالل الطاقة واإلمكانيات املتوفرة بها،
وتوظيفها يف خدمة وبناء اقتصاد عصري مبني
على تنويع الصادرات خارج احملروقات .مضيفا
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استمرار معاناة مرضى السرطان لوالية
مستغانم  ..في انتظار إنجاز المركز

أن اجلزائر متلك
مؤهالت متكنها من
اإللتحاق بركب الدولة
املتطورة سياحيا.

معلنا أن مخطط
عمل احلكومة يضع
السياحة
قطاع
من بني القطاعات
املعول
احملورية
عليها خللق الثورة
واستحداث مناصب
شغل جديدة وتوفير
العملة الصعبة ،ودفع
احلركية اإلقتصادية
الوطنية ،حيث يتطرق املخطط إلى مفهوم
الصناعة السياحة ألول مرة ،ألن األمر يتعلق
بتحويل املؤهالت السياحية من مادة خام إلى
عروض سياحية ملموسة تستهدف املنافسة

اخلارجية وتلبية حاجات
املواطنني يف مجال العطل
والترفيه.

مؤكدا يف السياق ذاته أن
هذه العملية تستوجب عدة
تدابير عبر كل حلقات
السلسلة السياحية وهي:

 تدعيم احلظيرة االستقبالية ،حيث أنها مازالتتعاني من عجز كبير يف طاقة اإليواء لتلبية
حاجيات السوق ،ولهذا الغرض وملواصلة اجلهد
ولدعم املستثمرين ومرافقة حاملي املشاريع
من إجناز حوالي  2800مشروع مسجل حاليا
بطاقة استيعاب تقدر بـ  55أف سرير والتي
ستعزز يف السنوات املقبلة احلظيرة اإليوائية
الوطنية كماً ونوعاً.
 يف إطار الشراكة بني قطاع السياحةوالقطاع الشباب والرياضة فإنه باستطاعة

املتعاملني السياحيني استغالل حوالي  15ألف
سرير متوفرة لدى دور الشباب واملخيمات
خاصة للعائالت والشباب ،باإلضافة إلى فتح
االستثمار داخل األماكن الغابية إلجناز مرافق
خفيفة مكيفة مع احمليط البيئي موجهة إلى
الباحثني عن جمال الطبيعة والهدوء.

 كما أن عصرنة وإعادة تأهيل املرافقالسياحة والفندقة التابعة للقطاع العمومي
ستسمح للمواطنني من استغالل ما يقارب 27
ألف سرير مؤهلة حسب املقاييس الدولية.
 أما بالنسبة ملوسم السياحة الصحراويةفتعكف الوزارة على إجناز وتنفيذ مخطط
ترقوي إشهاري ملوسم السياحي الصحراوي
ومرافقة املتعاملني يف هذا املجال إلى جانب
تسهيل احلصول على التأشيرة ودعم الوكاالت
التي تعمل يف السياحة االستقبالية.

• ردا عن سؤال السيد
نور الدين باألطرش،
عضو مجلس األمة،
املتعلق بإجناز مشروع
مركز صحي ملعاجلة
مرضى السرطان بوالية
مستغامن؟

أكد وزير الصحة والسكان واصالح
املستشفيات ،عبد الرحمن بن بوزيد ،أن
التصدي لهذا املرض وللحد من انتشاره،
وضعت الدولة مخطط وطني ملكافحة
السرطان ضم نشاطات يف كل املجاالت
الوقاية والكشف املبكر على املرض والفحص
والعالج ،كما سخرت كل اإلمكانيات املادية
والبشرية الالزمة لتطبيقه ،واستمرارا
لهذا املخطط سيعتمد املخطط اخلماسي
 2024-2020على :
 تعزيز الوقاية ومكافة عوامل خطر اإلصابةبالسرطان

 تطوير وحتسني عملية التشخيص حتسني عروض العالج وتسهيل احلصولعلى األدوية اخلاصة بهذا املرض
 تعزيز التكوين ورفع مستوى التأهيلملستخدمي الصحة يف مجال معاجلة هذا
املرض
 تطوير البحث يف مجال معاجلة هذااملرض
وفيما يخص التكفل الصحي ملرضى
السرطان بوالية مستغامن ،فتضمنه يف

أغلب احلاالت بالنسبة
الكيميائي
للعالج
املؤسسة
واجلراحي
العمومية اإلستشفائية
مبستغامن ،حيث يبلغ
عدد املرضى الذين
مت التكفل بهم السنة
املاضية بهذه املؤسسة  998مريض من
حي العالج الكيميائي إلى جانب املؤسسة
اإلستشفائية املخصصة لألم والطفل التي
تتكفل ببعض السرطانات التي تصيب املرأة
 .أما املشكل الكبير املطروح هو العالج
باألشعة ،والذي يتم على مستوى املصالح
املتخصصة بالواليات املجاورة بكل من والية
وهران وسيدي بلعباس.
ولتدعيم الرعاية الصحية ملرضى السرطان
بوالية مستغامن على غرار الواليات الوطن،
تقوم الدائرة الوزارية بوضع برنامج لتنظيم
عالج مرضى السرطان على املستوى
الوطني خاصة فيما يتعلق العالج باألشعة،
لتقليل فترة انتظار املرضى للمواعيد
وذلك باستعمال أجنع املوارد املتوفرة وهي
الرقمنة.
أما عن أمكانية إجناز مركز ملكافحة
السرطان بوالية مستغامن فسوف يتم دراسة
هذا االقتراح يف إطار مكافحة السرطان
( )2024-2020وفقا خلريطة الصحية
خاصة بالوضعية الوبائية للسرطان التي
يعدها اخلبراء.
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األسئلة الشفوية

استالم مشروع  254سرير بوالية تقرت  ..نهاية سنة 2020
• ردا عن سؤال السيد
عبد القادر جديع ،عضو
مجلس األمة ،واملتعلق
بوضعية مشروع 254
سرير بوالية تقرت؟

أكد وزير الصحة والسكان
وإصالح املستشفيات؛
السيد عبد الرحمان بن بوزيد ،أن إنطالق
إجناز أشغال مشفى  254سرير يف  26فيفري
 ،2012بعد توجيه أمر مصلحي للشركة
الصينية املنجزة للمشروع خالل مدة قدرها
 42شهر ،إال أنه لم يتم تسليم املشروع يف
اآلجال التعاقدية نظرا لتوقف األشغال ألسباب
متعددة.

معلنا أن األشغال ستنطلق قريبا بعد احلصول
على موافقة اللجنة العمومية للصفقات العمومية
على ملحق الصفقة اخلاص بتصحيح األسعار
لتمكني من تطبيق إجراءات حتيني ومراجعة
األسعار .وقد بلغت نسبة تقدم أشغال املشروع
87باملائة  ،ومن املتوقع تسليمه خالل هذه
السنة بعد استكمال إجناز بعض األشغال بجناح

غرف العمليات اجلراحية،
إلى جانب أشغال التهيئة
لتنصيب التجهيزات الطبية
والعتاد وكذلك استكمال
شبكة التكييف.

أما عن جتهيز املستشفى
فقد خصصت له عملية
اقتناء التجهيزات الطبية
ضمن برنامج الدعم
اإلقتصادي لسنة 2015
مبلغ قدره  550مليون دينار
جزائري ،ويف إطار هذه
العملية مت منح الصفقات
احلصص
ملختلف
لتسليم
والتحضيرات
وتنصيب هذه التجهيزات
 ،والستكمال اقتناء باقي مختلف التجهيزات
مت تقدمي طلب إعادة تقييم للمبلغ املخصص
لها يف إطار مشروع قانون املالية لسنة ،2020
نظرا لكون املبلغ املخصص لهذه العملية كان
غيركاف.

مشيرا يف األخير أنه يف انتظار املشروع بصفة
نهائية فإن الرعاية الصحية املخصصة لسكان
تقرت تضمنها املؤسسة العمومية اإلستشفائية
تقرت ومؤسسة اإلستشفائية املتخصصة يف
األم والطفل اللتان ال تتعدى نسبة شغل األسرة
بهما  65باملائة.

نحو رفع العراقيل  ..لتطوير وتثمين الطاقات المتجددة

.

• ردا عن سؤال السيد
مليك خذيري ،عضو
مجلس األمة ،حول اخلطة
املعتمدة لتطوير الطاقات
املتجددة ببالدنا ؟

أكدت وزيرة البيئة
املتجددة.
والطاقات
السيدة نصيرة بن حراث،أن
الطاقات املتجددة تعتبر
مجاالت واعدة من أجل
االنتقال الطاقوي وتقليص
فاتورة الطاقوية نظرا ملا
تتوفر عليه اجلزائر من
مكونات كبيرة منها الطاقة
الشمسية والرياح والطاقة
اجلوفية احلرارية ،ومن
هذا املنطلق بادرت الوزارة ضمن مهامها تطوير
وتثمني وترقية الطاقات املتجددة خارج الشبكة،
بإرساء قواعد إستعمالها لتدارك التأخر
املسجل يف هذا املجال ،وكذا رفع كل العراقيل
التي حالت دون حتقيق األهداف املرجوة.
وتهدف هذه اإلستراتيجية الوطنية لتطوير
الطاقات املتجددة خارج الشبكة حسب الوزيرة
إلى حتقيق أهداف التنمية املستدامة واملتمثلة
يف أبعادها الثالث  :البعد اإلجتماعي ،البيئي
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واإلقتصادي ،وذلك عبر خطة عمل وهي :
 - 1معرفة اإلحتياجات القطاعات ذات األولوية،
وهي الفالحة ،املوارد املائية ،الصناعة والسكن
..
 - 2تنسيق العمل يف إطار نظرة شاملة نحو
اإلنتقال الطاقوي ،حيث مت تأسيس فوج عمل
ضم ممثلي عن وزارة الطاقة ،وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي ووزارة الطاقة من أجل
إعداد تصور واضح للخروج بورقة طريق كاملة
ومحددة لدور كل الفاعلني
 - 3يف إطار تطبيق برنامج عمل احلكومة،

فقد تكفل القطاع بتجسيد
برنامج قدره  100ميغاواط
خارج الشبكة ويف أفاق
 2030منها  500ميغاواط
يف آفاق .2024
وسيهدف هذا البرنامج
حسب الوزيرة إلى:
• مرافقة سقي  180هكتار
من اراضي الزراعية
للجنوب الكبير واملناطق
املعزولة ،
• تزويد  150ألف سكن
معزول بالطاقة
النشاطات
• تطوير
الفالحية الرعوية يف
املناطق السهبية
• العمل على حتقيق مزيج طاقوي تدريجي يف
املؤسسات الصناعية واإلدارات العمومية واإلنارة
العمومية والتجهيزات املستهلكة للطاقة.
مضيفة أن هذا البرنامج سيتم تدرجيا وعلى
جميع املستويات ،وسترافته تدابير وآليات
حتفيزية وبرامج توعية ترتكز أساسا على
ثالثة محاور وهي احملور املالي والتنظيمي
والتكويني.

رئيس مجلس األمة بالنيابة :نثمن قرار رئي�س اجلمهورية برت�سيم تاريخ  22فرباير
يوم ًا وطني ًا للأخوة والتالحم بني ال�شعب وجي�شه من �أجل الدميقراطية...
ترأس السيد صالح قوجيل ،رئيس مجلس األمة
بالنيابة ،اليوم األحد  23فبراير  2020اجتماعا
ملكتب املجلس ،موسعاً للسادة رؤساء املجموعات
البرملانية ،خُ صص لدراسة ومناقشة برنامج
أشغال مجلس األمة خالل الفترة املقبلة ،ال
سيما النشاط التشريعي والرقابي والنشاطات
ذات الصلة بترقية الثقافة البرملانية وبعض
املسائل املتعلقة بتنظيم عمل وسير أجهزة
املجلس ...وكذا انتخاب ممثل مجلس األمة يف
املجلس الدستوري...

وقد استهل السيد صالح قوجيل ،رئيس مجلس
األمة بالنيابة ،االجتماع بتثمني القرار الذي
أصدره رئيس اجلمهورية السيد عبد املجيد
تبون والقاضي بترسيم تاريخ  22فبراير يوماً
وطنياً لألخوة والتالحم بني الشعب وجيشه من
أجل الدميقراطية...
كما أشاد السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة
باجلو الدميقراطي الذي ساد مناقشة مخطط
عمل احلكومة والذي طبعته روح مسؤولية عالية
جتلت بوضوح يف مستوى ونوعية تدخالت
السيدات والسادة أعضاء املجلس ...مما
سيُفضي حتماً إلى مستويات عالية من التنسيق
والتشاور بني السلطتني التشريعية والتنفيذية
بهدف جتسيد ميداني ملخطط عمل احلكومة

من أجل تنفيذ برنامج رئيس اجلمهورية كإحدى
أولى لبنات بناء اجلزائر اجلديدة...

هذا ،وبعد دراسة األسئلة الكتابية والشفوية
املودعة لديه ،قرر املجلس إحالة ( )16سؤال
شفوي و( )8أسئلة كتابية على احلكومة
الستيفائها الشروط القانونية املطلوبة ..كما
تقرر خالل هذا االجتماع ،استئناف اجللسات
العلنية ،ابتداء من يوم اإلثنني  02مارس 2020
صباحاً بتقدمي ومناقشة مشروع قانون يعدل
القانون رقم  21-15املؤرخ يف  18ربيع األول عام
 1437املوافق  30ديسمبر سنة  ،2015واملتضمن
القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير
التكنولوجي ،على أن تًخصص اجللسة املسائية
من نفس اليوم ،لتقدمي ومناقشة مشروع قانون
يحدد مهام املجلس الوطني للبحث العلمي
والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه..
أما جلسة يوم الثالثاء  03مارس (الفترة
الصباحية) فستخصص لتقدمي ومناقشة مشروع
قانون يعدل ويتمم القانون رقم  19-04املؤرخ يف
 13ذي القعدة عام  1425املوافق  25ديسمبر
سنة  ،2004واملتعلق بتنصيب العمال ومراقبة
التشغيل ،املعدل واملتمم ،يف حني ستخصص
اجللسة املسائية من ذات اليوم الثالثاء لتقدمي
ومناقشة مشروع القانون املتعلق باالتصاالت

الراديوية ...على أن تُعرض مشاريع القوانني
األربع السابق ذكرها للمصادقة يف جلسة عامة
تُعقد بعد زوال األربعاء  04مارس ...2020
كما ّ
مت برمجة جلسة صبيحة يوم اخلميس
 05مارس  ،2020لطرح األسئلة الشفوية على
أعضاء احلكومة.
هذا ،وقد خلُص االجتماع إلى إصدار تعليمات
للمصالح املعنية باملجلس التخاذ كافة التدابير
العملية من أجل برمجة جلسة عامة تخصص
النتخاب ممثل مجلس األمة يف املجلس
الدستوري ...كما تقرر خالل هذا االجتماع
مباشرة عملية جتديد هياكل مجلس األمة
بعنوان سنة  ،2020وكذا تعيني ممثلي املجلس
يف املنظمات البرملانية اإلقليمية ،اجلهوية
والدولية ،ويف مجموعات األخوة والصداقة
البرملانية ...وتسطير برنامج عمل املجلس
املتعلق بالبعثات االستعالمية وجلسات االستماع
ألعضاء احلكومة ،والنشاطات املتعلقة بترقية
الثقافة البرملانية بالتنسيق مع اللجان الدائمة
املختصة باملجلس...
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اجتماع مكتب جمل�س الأمة بتاريخ  10مار�س 2020

اجتماع مكتب جمل�س الأمة بتاريخ  29مار�س2020

رئيس مجلس األمة بالنيابة :نترحــــــــــــــــــــــــــــــــم على أرواح المواطنات
والمواطنين ..ونتمنى الشفاء للمصابــــــــــــــــــين

ترأس السيد صالح قوجيل ،رئيس
مجلس األمة بالنيابة ،يوم الثالثاء 10
مارس  2020اجتماعا ملكتب املجلس،
خُ صص لتدارس عملية انتخاب عضو
املجلس الدستوري بعنوان مجلس األمة،
دراسة وضعية األسئلة الشفوية والكتابية
احملالة على املكتب ،وكذا إعالن حالة
شغور مقعد مبجلس األمة...
أما بخصوص انتخاب ممثل مجلس األمة
يف املجلس الدستوري ،فقد تقرر خالل هذا
االجتماع إرجاء اجللسة العامة التي كانت
مخصصة لهذا الغرض ،إلى يوم األربعاء
 18مارس  ،2020على الساعة الثانية
والنصف (14سا30د) بعد الزوال ،مع
التأكيد على ضرورة مراعاة أحكام املادتني

 183و  184من الدستور ،واملادة  108من
النظام الداخلي ملجلس األمة..
ويف ما يتعلق باألسئلة الشفوية والكتابية
املودعة لديه ،فقد ق ّرر املكتب إحالة
ثمانية ( )08أسئلة شفوية وسؤالني
( )02كتابيني على احلكومة الستيفائها
الشروط القانونية املطلوبة ..كما أعلن
مكتب املجلس املجتمع ،شغور مقعد
السيد الطيب فرحات حميدة ،عضو
مجلس األ ّمة عن الثلث الرئاسي ،بسبب
الوفاة.
هذا ،وقد سبق اجتماع املكتب ،جلسة
تشاورية للسيد رئيس املجلس بالنيابة مع
السادة رؤساء املجموعات البرملانية...

� إجتماع مكتب جمل�س الأمة بتاريخ  16مار�س 2020

السيد صالح قوجيل ،رئيس
تر ّأس ّ
مجلس األمة بالنيابة ،اليوم االثنني 16
مارس  2020اجتماعا ملكتب املجلس،
خُ ّصص لتدارس املستج ّدات والتط ّورات
التي تشهدها البالد ،جراء انتشار وباء
كورونا املستجد «كوفيد ...»19
إن مكتب مجلس األمة وإذ يُعرب عن
دعمه للقرارات والتدابير االحترازية
التي أصدرها رئيس اجلمهورية ،السيد
عبد املجيد تبون ،سعياً منه حملاصرة
وتطويق انتشار هذا الفيروس ..فإنه
يهيب باملواطنات واملواطنني إلى
ضرورة توخي احليطة واحلذر ،وجتنب
كل ما من شأنه تعريض حياتهم للخطر
 دومنا تهويل أو إرباك  ...-كما يحثّاجلميع على االلتزام والتق ّيد بقواعد
السالمة الصحية ،ويدعو للتعاون مع
اإلجراءات التي اتخذتها السلطات
العمومية يف هذا الشأن ...مبته ً
ال إلى
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املجيد تبون ،رئيس اجلمهورية،
وكذا احلكومة ،إسهاماً منها يف
التخفيف من وطأة هذه اجلائحة
القاتلة ،والتمكني بإذنه سبحانه
وتعالى جلميع األدوات التي ميكن
أن تُخرج البالد والعباد من مضائق
األزمة احلالية غير املسبوقة إلى
ب ّر العفو والعافية الربانية املرجوة
إن شاء اهلل يف ظل قيم الصبر،
االخالص ،التضامن والتكافل
االجتماعي التي ُجبل عليه شعبنا
األبي على م ّر العصور...

املولى العلي القدير أن يحفظ اجلزائر
وشعبها من كل سوء ومكروه وأن يرفع
عنها البالء والوباء واألسقام..
هذا ،وبالنظر لتداعيات هذه
اجلائحة ،فقد ق ّرر مكتب مجلس
األمة التعليق االستثنائي لنشاطه
البرملاني ،اعتباراً من اليوم االثنني 16
مارس  ،2020وحتى إشعار آخر...
وعليه ،فقد مت إرجاء اجللسة العامة
املخصصة النتخاب ممثل مجلس
األمة يف املجلس الدستوري ،والتي
كانت مقررة يوم األربعاء  18مارس
 ،2020بعد الزوال ،إلى موعد الحق،
كما تقرر إرجاء اجللسة املخصصة
لطرح األسئلة الشفوية على أعضاء
احلكومة ،املبرمجة يوم اخلميس 19
مارس  2020إلى تاريخ سيتم حتديده
بالتنسيق والتشاور مع املجلس الشعبي
الوطني واحلكومة...

إن مكتب مجلس األمة ،برئاسة
السيد صالح قوجيل ،رئيس
ّ
خضم
مجلس األمة بالنيابة ،ويف ّ
التطورات التي تعرفها اجلزائر
ج ّراء تفشي وباء فيروس كورونا
«كوفيد  ...»19وإذ يترحم على
أرواح املواطنات واملواطنني الذين
غدرت بهم هاته اجلائحة العاملية،
فاهلل تعالى يسأل أن يرحمهم وأن
يُلهم ذويهم وأهلهم جميل الصبر
والسلوان ،وأن يعايف املصابني
منهم ويعيدهم إلى أسرهم متعافني
ساملني ...فإن مكتب مجلس األمة
ينخرط كلية يف املسعى الوطني
احلالي بقيادة رئيس اجلمهورية،
السيد عبد املجيد تبون ...ويقف
مع السيد رئيس اجلمهورية يف

انحناءته وإكباره ألولئك املجاهدين
األشاوس األبطال الذين يدافعون
عن «عرضنا الصحي» وسالمتنا
اجلسدية يف مقدمة الصفوف
يف املؤسسات االستشفائية
اجلزائرية ...فالتحية كل التحية
جلميع نساء ورجال هذا القطاع
مبختلف األسالك والرتب
والوظائف ،رؤساء ومرؤوسني،
الذي يثبتون يف كل «وقت وحني»
أن مواجهة نوائب الدهر إمنا تكون
بالتعقل والتو ّكل...
إن السيدات والسادة أعضاء
املجلس ،لن يتورعوا يف بذل كل
ما باستطاعتهم من أجل مرافقة
القرارات والتدابير التي اتخذها
 -بحكمة ومسؤولية -السيد عبد

هذا ،وبعد التشاور مع السادة
رؤساء املجموعات البرملانية
املمثلة باملجلس ،واستشعاراً منه
باملسؤولية الوطنية أمام الشعب
واضطالعاً باملهام املوكلة له،
ومساهمة منه يف اجلهد الوطني
الحتواء وتطويق انتشار هذا الوباء
املميت ،فقد ق ّرر مكتب مجلس
األمة ،اليوم األحد  29مارس
 ،2020املساهمة املالية بالتنازل
عن نسبة من التعويضة البرملانية
الشهرية الصافية التي يتقاضاها
عضو املجلس ،ومعهم السيدات
والسادة اإلطارات السامية
باملجلس ،لصالح احلسابات
اجلارية التي خصصتها الدولة يف
هذا الشأن ...كما يبقى السيدات
والسادة أعضاء مجلس األمة

رهن إشارة املجموعة الوطنية يف
إطار جتميع املجهودات واملوارد
ملواجهة هذا الوباء العابر لألوطان
والقارات ...هذا الوباء الفتاك
الذي يبقى من واجبنا العمل على
مجابهته سوياً حتى ال يجرنا إلى
بيئة وأحزان القرون املظلمة يف
تاريخ البشرية ،وحتى ال يُع ّمق أكثر
مأساة الفقراء والفئات الهشة على
اخلصوص واملواطنات واملواطنني
على العموم...
السيد صالح
وجه
هذا ،وقد ّ
ّ
قوجيل ،رئيس مجلس األمة
بالنيابة ،السيدات والسادة أعضاء
مجلس األمة ،كل يف واليته وعلى
قدر استطاعته ،وذلك بالتنسيق
مع اللجان الوالئية التي مت إنشاؤها،
املكلفة بتنسيق النشاط القطاعي
للوقاية من انتشار وباء فيروس
كورونا (كوفيد –  )19ومكافحته ،ال
سيما أولئك الذين ينتمون مليدان
التطبيب والتمريض وكذا الفاعلني
واالجتماعيني
االقتصاديني
والناشطني يف جميع املجاالت ألن
ال يألوا جهداً يف سبيل الوقوف
مع إخوانهم األطباء واملمرضني
وأعوان السلك شبه الطبي ،وكال
القطاعات ذات الصلة املباشرة
مبواجهة تبعات هذا الوباء...

اجتماع مكتب جمل�س الأمة بتاريخ � 22أفريل2020

ترأس السيد صالح قوجيل ،رئيس
مجلس األمة بالنيابة ،يوم األربعاء 22
أبريل  2020اجتماعا ملكتب املجلس،
موسعاً للسادة رؤساء املجموعات
البرملانية واملراقب البرملاني ،خُ صص
لضبط اجلدول الزمني للجلسات
العلنية املخصصة لدراسة ومناقشة
مشروع القانون املتعلق بالوقاية من
التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما،
ومشروع القانون الذي يعدل ويتمم
األمر رقم  156–66املؤرخ يف  08يونيو
 1966املتضمن قانون العقوبات...
ومبقتضى نص املادة  36من القانون
العضوي رقم  12 –16املؤرخ يف 25
أوت  2016الناظم للعالقات بني
املجلس الشعبي الوطني ومجلس
األمة واحلكومة ،وبنا ًء على طلب جلنة
الشؤون القانونية واإلدارية وحقوق
اإلنسان والتنظيم احمللي وتهيئة اإلقليم
والتقسيم اإلقليمي ،باعتبارها اللجنة

املختصة ،وأخذا يف االعتبار احلالة
الصحية التي متر بها البالد جراء أزمة
كورونا ،فقد قرر مكتب املجلس األخذ
بالطلب املقدم من طرف اللجنة باعتماد
آلية التصويت مع املناقشة احملدودة..
حيث تقرر خالل هذا االجتماع،
إحالة مشروعي القانونني على جلنة
الشؤون القانونية واإلدارية وحقوق
اإلنسان والتنظيم احمللي وتهيئة اإلقليم
والتقسيم اإلقليمي ...وقد مت حتديد
تاريخ اجللسة العلنية املخصصة لتقدمي
واملصادقة على نصي القانونني يوم
اخلميس  23أبريل  ،2020باعتماد آلية
التصويت مع املناقشة احملدودة ..على
أن تستمع اللجنة القانونية ،مبناسبة
دراستها لهذين النصني القانونيني،
مساء اليوم األربعاء  22أبريل ،إلى
عرض يقدمه ممثل احلكومة ،السيد
وزير العدل ،حافظ األختام ،بخصوص
املوضوع...

اجتماع مكتب جمل�س الأمة املو�سع لر�ؤ�ساء املجموعات الربملانية واملراقب الربملاين بتاريخ  31مار�س 2020
السيد صالح قوجيل ،رئيس
ترأس ّ
ّ
مجلس األمة بالنيابة ،يوم الثالثاء
 31مارس  2020اجتماعا ملكتب
املجلس ،موسعاً لرؤساء املجموعات
البرملانية واملراقب البرملاني،
خُ صص لتبادل وجهات النظر حول
الوضع االقتصادي واالجتماعي
الذي متر به البالد ،ج ّراء انتشار
جائحة كورونا ،وتأثيرها على
االقتصاد الوطني ...واستعراض
مختلف الطرائق التي ميكن
من خاللها للمؤسسة البرملانية
املساهمة يف مواجهة تداعيات هذا
الوباء..
توجه مكتب مجلس األمة
هذا ،وقد ّ
باسم السيدات والسادة أعضاء

املجلس ،بتحية إكبار وتقدير إلى
أهالينا يف والية البليدة وكل
واليات الوطن الصابرين يف وجه
هذا الوباء العاملي ...مترحما على
شهداء الواجب الوطني من القطاع
الصحي وعلى أرواح الضحايا
الذين فقدتهم اجلزائر بسبب
هذا الوباء املميت ..معرباً عن بالغ
امتنانه ملجهودات جميع منسوبي
قطاع الصحة ،كما أشاد بالهبة
التضامنية ألبناء الشعب الواحد،
داعياً إياهم إلى ضرورة التقيد
التام بالتوجيهات والقرارات التي
أصدرها رئيس اجلمهورية ،السيد
عبد املجيد تبون ،ومعها التدابير
التي اتخذتها احلكومة ملواجهة هذه

اجلائحة العاملية بُغية تقليص مخاطر
العدوى وانتشار هذا الفيروس ،ومن
ذلك احلجر الصحي ومالزمة البيوت
ووجوب التباعد االجتماعي.
إ ّن مكتب مجلس األمة ،ومن منطلق
جتميع املجهودات واملوارد يف هذا
الظرف احلرج والدقيق الذي متر
به البالد ،وتتمة ملا أقره يوم األحد
املاضي  29مارس ،من املساهمة
املالية الطوعية للسيدات والسادة
أعضاء املجلس واإلطارات السامية
يف هذا اجلهد الوطني ...فقد مت
إقرار مباشرة اإلجراءات العملية
لتجسيد ما تقرر يف هذا الشأن...
هذا ،وقد أسدى السيد رئيس

مجلس األمة بالنيابة خالل هدا
االجتماع تعليماته إلى املصالح
اإلدارية املختصة باملجلس بالضرورة
االستعجالية واآلنية لعقلنة وترشيد
النفقات مبجلس األمة وذلك لتتواءم
وقرارات الدولة املعلن عنها بهذا
اخلصوص ،لإلسهام مبا أمكن يف
تذليل اآلثار االقتصادية واالجتماعية
التي حتيق القتصاد الوطني..
متمنياً السالمة للجميع وللمرضى
الشفاء وللغ ّمة أن تزول ،مبته ً
ال إلى
البارئ سبحانه وتعالى اللطف يف ما
جرت به املقادير  ...
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السيد صالح قوجيل :اجلزائر �ست�ساهم بفعالية يف حل الأزمـــــــة الليبية
أكد رئيس مجلس األمة بالنيابة ،السيد صالح قوجيل ،ان الجزائر ستساهم بفعالية
إليجاد حل لألزمة الليبية يكون لفائدة الشعب الليبي فقط .خالل كلمة ألقاها
بمناسبة افتتاح يوم برلماني حول موضوع "اتحاد المغرب العربي ،واقع وتحديات"
نُ ظم بالمجلس الشعبي الوطني بمناسبة االحتفال بالذكرى الـ 31لمعاهدة إنشاء
اإلتحاد يوم االثنين  17فبراير ،2020
وفيما يلي نص الكلمة:

احلمد لله والصالة والسالم على رسول الله
السيد الرئيس ،اإلخوة أعضاء املكتب ،اإلخوة واألخوات احلضور والضيوف،
مشاركتي في هذا االفتتاح للذكرى الـ  31لالحتاد املغاربي رمزية فقط.
هذا أمل طويل امتد ألجيال وأجيال ،لم يتحقق إلى حد اآلن .أظن حان الوقت ألن نقف وقفة إليجاد األسباب
التي أدت إلى عدم حتقق أمل الشعوب.
اجلزائر في عشرينيات القرن املاضي ،عندما تشكلت أول حركة وطنية لتحرير اجلزائر ،تسميتها كانت "شمال
إفريقيا" ،بالفرنسية  .l’Etoile Nord Africaineفهذا الفكر كان من البداية ،أي أن نظرتنا من
البداية لم تكن للجزائر فقط ،بل لكل شمال إفريقيا ..فحينذاك لم تكن التسمية مثلما هي اآلن املغرب العربي،
كنا نقول "شمال إفريقيا" ...عشنا معا كل النضاالت وجتاوزنا معا كل املراحل.
أظن أن الوضع التي تعيشه املنطقة والعالم بصفة خاصة ،وما يحدث في بلد شقيق من املغرب العربي وهو ليبيا،
والتدخالت اخلارجية في هذه املنطقة ..احلمد لله اجلزائر بادرت كعادتها رغم الوضع الذي نعيشه حاليا ،وقالت
كلمتها حول قضية ليبيا ،ألن ليبيا من البلدان الشقيقة التي وقفت وقفة مخلصة وثابتة منذ بداية الثورة حتى
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االستقالل .والدليل أن كل مؤمتراتنا في اخلارج خالل الثورة انعقدت في طرابلس ،باإلضافة إلى احلدود واألخوة
واجلوار ..فال ميكن للجزائر أن ال تتحمل مسؤوليتها في هذه املرحلة وقد حتملناها رغم كل شيء عشناه ،ورغم
التغيرات العميقة التي خضناها لتنظيم أنفسنا في اجلزائر.
وفي سياق هذه التغيرات ،هناك شيء واحد ال يتغير ويبقى ثابتا إلى األبد ،وهو اجلزائر وعالقاتها مع اخلارج.
فقد حافظنا منذ بداية الثورة على استقاللية القرار السياسي للجزائر مع اخلارج ..حافظنا وال نزال نحافظ عليه
اليوم وللمستقبل ،فهذا هو االستقالل احلقيقي.
نستطيع املساهمة بفعالية في إيجاد حل يكون لفائدة الشعب الليبي فقط.
على كل ،هذه الندوة مناسبة ستتطرقون فيها إلى جوانب كثيرة .توصيتي الوحيدة لكم أن تذكروا بكل صراحة
ماهي األسباب والدوافع التي لم تسمح ألمل األجيال أن يتحقق.
حتيا اجلزائر ،املجد واخللود لشهدائنا األبرار ويحيا املغرب العربي.
شكرا والسالم عليكم.
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ورئيس المجلس األعلى للدولة بليبيا

..تبادل وجهات النظر من
�أجل ا�ستعادة الأمن وال�سلم
بليبيا ال�شقيقة

  

قام رئيس المجلس األعلى
للدولة بليبيا السيد خالد عامر
المشري مرفوق بوفد رفيع
المستوى بزيارة للجزائر يومي
 10و 11مارس . 2020

رئيس مجلس األمة يشارك يف الفعاليات املخلدة للذكرى الثالثني لتأسيس
املجلس الدستوري ،يوم األحد  23فيفري .2020
حل سياسي لهذه األزمة يضمن وحدة ليبيا
والشعب الليبي ،بعيدا عن أي تدخل أجنبي،
كما أشاد رئيس املجلس األعلى بليبيا بالدور
الذي تقوم به اجلزائر يف مساعدة ليبيا على
جتاوز األوضاع الصعبة التي تعيشها ،معر ًبا
عن تقديره لدعم اجلزائر اجلارة وحرصها
على ترقية العالقات األخوية التاريخية.
رئيس مجلس األمة بالنيابة

 ..العالقات اجلزائرية الليبية تاريخية

حمادثات مبقر املجل�س
وقد استقبل الوفد الليبي مبقر مجلس االمة
يوم  11مارس  ،2020من قبل رئيس مجلس
االمة بالنيابة السيد صالح قوجيل و أعضاء
من مجلس األمة.

رئيس مجلس األمة بالنيابة يشارك يف احلفل الرسمي الذي
أقامه رئيس اجلمهورية السيد عبد املجيد تبون  ،إحياء
لليوم العاملي للمرأة  .بقصر الشعب يوم األحد  8مارس 2020
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املقابلة تأتي يف إطار تعميق املشاورات الدائمة
واملتواصلة بني اجلزائر واإلخوة الليبيني،
لتبادل وجهات النظر حول أجنع الوسائل
والسبل للتعجيل باستعادة األمن والسلم يف
ربوع هذا البلد الشقيق ،كما كانت املقابلة
فرصة الستعراض الطرفني ملستجدات الوضع
يف ليبيا وتداعياته على املنطقة.

رئيس المجلس األعـلـى للدولة بليبيا

 ..ي�شيد بدور اجلزائر ومواقفها الثابتة من
الأزمة الليبية

السيد خالد عامر املشري ،رئيس املجلس
األعـلـى للدولة بليبيا ،ع ّبَر يف مستهل املقابلة
عن تقديره وشكره للجزائر على مواقفها
األخوية الثابتة من األزمة الليبية ،مجددا ثقته
يف املجهودات التي يبذلها رئيس اجلمهورية،
السيد عبد املجيد تبون ،لتمكني الفرقاء
التوصل إلى توافق يفضي إلى إيجاد
الليبيني من
ُّ

ومن جهته ،أكد السيد صالح قوجيل رئيس
مجلس األمة بالنيابة ،أن العالقات اجلزائرية
الليبية ،تكتسي طابعا تاريخيا خاصا ومتميزا،
باعتبار أ َّن الشعب الليبي الشقيق كانت له
مواقف حتفظها ذاكرة اجلزائريني أثناء ثورة
التحرير ،ويف السنوات الصعبة التي مرت بها
اجلزائر ،وأ َّن ما تبذله اجلزائر اليوم بقيادة،
رئيس اجلمهورية السيد عبد املجيد تبون،
يأتي ضمن مساعيها احلثيثة و املخلصة،
لتمكني الشعب الليبي من تخطي الصعوبات
الراهنة باالعتماد على قدرات أبنائه دون أي
تدخل أجنبي ،يتأسس ذلك على مبدأ حرص
اجلزائر على أواصر األخوة والعالقات املتميزة
بني الشعبني الشقيقني.
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استقباالت

استقباالت

استقباالت نواب الرئيس
بتكليف من السيد صالح قوجيل ،رئيس مجلس األمة بالنيابة،استقبل السيد مليك
خذيري ،نائب رئيس مجلس األمة ،و بحضور السيد أحمد بوزيان ،رئيس جلنة
الصحة والشؤون االجتماعية والعمل والتضامن الوطني ،يوم الثالثاء  10مارس
 ،2020مبقر املجلس ،مجموعة من أساتذة الطب األفارقة املشاركني يف امللتقى
الدولي حول التكفل مبرضى الربو واحلساسية املنظم ببالدنا.
اللقاء شكـل سـانـحـة إلحاطة الـجـانـب اجلزائري بواقع التكفل الصحي يف دول
إفريقيا وخاصة مبرضى احلساسية والربو وآمالهم يف كسب التجارب واخلبرات
اجلزائرية يف هذا املجال وخاصة منها صناعة األدوية املعاجلة ملرضى احلساسية
والربو ....كمـا سمـحت املقابلـة بالتطرق إلى سبل ترقية التعاون بني اجلزائر
والبلدان اإلفريقية ،والرقي بها إلى املستويات املأمولة واملنشودة يف جميع امليادين
وخاصة قطاع الصحة.

استقباالت رؤساء اللجان

 ..وفد عن المعهد الدانماركي لحقوق اإلنسان

بتكليف من السيد صالح قوجيل ،رئيس مجلس األمة بالنيابة ،استقبل السيد
نور الدين باألطرش رئيس جلنة الشؤون القانونية واإلدارية وحقوق اإلنسان
والتنظيم احمللي وتهيئة اإلقليم والتقسيم اإلقليمي مبـجلس األمة مبعية أعضاء
عن ذات اللجنة ،يوم االثنني  02مارس  ،2020مبقر مجلس األمة ،وفد عن املعهد
الدامناركي حلقوق اإلنسان وبحضور أعضاء عن املجلس الوطني حلقوق اإلنسان
املقابلة شكلت سانحة للطرفني للحديث حول أفضل السبل لترقية التعاون يف
العديد من القضايا التي تُعنى بحقوق اإلنسان إلى جانب تبادل وجهات النظر حول
التجارب واخلبرات املتعلقة بآليات تعزيز هذه احلقوق.

استقباالت رئيس مجـلس األمـة بالنيابة

السفير الجديد لدولة فلسطين بالجزائر

كما تطرق اجلانبان الى أهمية املؤسسات التي تُعنى بحقوق اإلنسان يف كال البلدين
ودورها من أجل تكريس ترقية وحماية هذه احلقوق وذلك إلى جانب الدور املنوط
باملؤسسات املنتخبة يف هذا املجال.

رئيسة لجنة الشؤون األوروبية بالبرلمان الدنماركي

استقـبل السيد صالح قوجيل ،رئيس مجـلس األمـة بالنيابة ،يـوم اخلميس
 20فيفري  ،2020مبقر املجلس ،سعادة السيد أمني مقبول ،السفير
اجلديد لدولة فلسطني باجلزائر ،الذي أدى له زيارة مجاملة.

االقتصادي اجلديد الذي تـنـتهـجـه بالدنا فـي ظل اجلزائر اجلديدة واملبنـي على
تنويع االقتصاد وحتسني مناخ األعمـال وتنويع الصادرات و مبـا يتواءم مع آمـال
وتطلعات الشعب اجلزائري  ....كمـا سمـحت املقابلـة بالتطرق إلى سبل ترقية
التعاون بني البرملانَـيْـن اجلزائري والدمناركي ،والرقي بها إلى مستوى العالقات
خاصة عبر تبادل الوفود
السياسية والتجارية ،عن طريق تكثيف االتصال،
ّ
والزيارات ،إضافة إلى تفعيل مجموعات الصداقة البرملانية بني املؤسستني
التشريعيتني بالبلدين.

وقد مت خالل هذا اللقاء التطرق لواقع العالقات التاريخية املميزة التي
تربط البلدين الشقيقني منذ الثورة التحريرية ،كما مت استعراض تطورات
ومستجدات القضية الفلسطينية على الساحة الدولية..

يف بداية اللقاء ،جدد السيد صالح قوجيل ،التأكيد على املوقف الثابت
للشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه الوطنية املشروعة وإقامة
دولته املستقلة وعاصمتها القدس ،طبقا لقرارات مجلس األمن واملرجعيات
الدولية ذات الصلة واملبادرة العربية للسالم..
كما حيا باملناسبة نضال الشعب الفلسطيني ،حاثاً على ضرورة رص
الصف الداخلي الفلسطيني وتوحيد اجلهود ،معتبراً ذلك اللبنة األولى
التي ستعزز املوقف الفلسطيني يف مواجهة التحديات الراهنة ،ومتلي
على العدو وحلفائه سبل وطرق حل القضية مبا يضمن حقوق الشعب
الفلسطيني ...وأما يف ما يتعلق باملستجدات التي تشهدها القضية
الفلسطينية ،فقد ع ّبر السيد رئيس مجـلس األمـة بالنيابة ،عن موقف
اجلزائر الرافض وبشدة حملاولة القفز على قرارات الشرعية الدولية،
ُ
أصطلح على تسميتها «صفقة القرن» والتي تتجاوز
عبر طرح املبادرة التي
كما تنسف كلية كل املبادرات الرامية إلى احلل العادل والشامل للقضية
الفلسطينية...
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من جهته ،أشاد السفير الفلسطيني ،باملوقف اجلزائري الثابت جتاه
القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ،والذي يبقى
موقفاً داعماً ومؤيداً بدون تدخل ...هذا ،وقد اتفق الطرفان على مواصلة
التنسيق النوعي ،الداعم للقضية الفلسطينية ،يف مختلف املنابر واحملافل
البرملانية على جميع املستويات.

بتكليف من السيد صالح قوجيل ،رئيس مجلس األمة بالنيابة ،استقبل السيد
رشيد عاشور ،رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي والـجـالـيـة
اجلزائرية يف اخلارج مبـجـلـس األمة بـمعية أعـضـاء مـن ذات اللـجـنـة ،يـوم
األربـعـاء  04مـارس  ،2020السيدة  ،Eva Kjer Hansenرئيسة جلنة الشؤون
األوروبية بالبرملان الدمناركي والوفد املرافق لها.
جلسة العمل شكـلت سـانـحـة إلحاطة الـجـانـب الدمنـاركي علمـا بالـنمـوذج

الطرفان أبديا استعدا ًدا لتبادل اخلبرات فيما بني البلدين ،والعمل على مرافقة
العمل احلكومي من أجل تدعيم املبادالت على جميع املستويات واملجاالت السيما
االقتصادية ،التجارية ،االجتماعية ،الثقافية والسياحية ،وتعزيز االستثمارات.
     يف هذا السياق ،ذ ّكر الوفد الدمناركي بالدور الذي تلعبه اجلزائر يف
الدفاع عن حقوق الالجئني لدى املفوضية األممية املكلفة بهذا امللف اإلنساني،
وباملجهودات التي تبذلها يف مجال حقوق اإلنسان وكذا مبادرتها التي تبنتها
جلمع الفرقاء يف ليبيا ومالي  .....وفيمـا يخص القضية الصحراوية فقد أكد
اجلانب الدمناركي على أهمية تطبيق وتكريس القرارات األممية الصادرة حول
هذه القضية ووضعها حيز التطبيق    ....
      للعلم فقد عبر الوفد البرملاني الدمناركي يف مستهل هذه املقابلة عن كبير
تقديره للطابع السلمي واحلضاري الذي اتسم به احلراك الشعبي يف اجلزائر.
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امللف
بعد اجتياح وباء كورونا في عديد دول العالم ،وظهور عدة حاالت ببلدنا ،سارعت السلطات العليا للبالد بوضع اجراءات وتدابير للحد من انتشار هذه الجائحة

رئي�س اجلمهورية ي�صدر  8قرارات هامة للحد من �إنت�شـــــــــار وباء كورونا

تطبيقا للقرارات والتدابير االحترازية التي أصدرها رئيس
ً
وسعيا منه لمحاصرة
الجمهورية ،السيد عبد المجيد تبون،
وتطويق انتشار هذا الفيروس ،قرر مكتب المجلس يوم
االثنين  16مارس  2020خالل اجتماعه الذي ُخ ّصص لتدارس
والتطورات التي تشهدها البالد ،جراء انتشار وباء
المستجدات
ّ
ّ
كورونا المستجد "كوفيد ..."19

ترأس رئيس اجلمهورية
السيد عبد املجيد تبون يوم
 19مارس  2020مبقر رئاسة
اجلمهورية ،اجتماعا تكميليا
جللسة العمل التي انعقدت
برئاسته يوم  17مارس ،2020
وعددا من
وضمت الوزير األول،
ً
ّ
الوزراء ورؤساء املصالح األمنية
على صلة مبوضوع تفشي وباء
كورونا فيروس يف بالدنا.

يف بداية االجتماع عبر السيد الرئيس عن
ارتياحه أمام ازدياد وعي املواطنني واملواطنات
بخطورة هذا الوباء والتواصي باحلذر واليقظة،
وجدد نداءه الى املزيد من االنضباط والتقيد
بإجراءات الوقاية التي تظل العالج األجنع
الوحيد حتى اآلن يف العالم.

كما دعا مرة أخرى الى عدم الفزع واخلوف
ألن الوضع متحكم فيه ماديا وبشريا بفضل
جتند كافة قطاعات الدولة ،وحالة االستنفار
القصوى يف املؤسسات االستشفائية ،ومراكز
احلدود اجلوية والبرية والبحرية.
واستهجن رئيس اجلمهورية األصوات الناعقة
التي متتهن بإصرار غريب فن ترويج الشائعات
املغرضة واألخبار الكاذبة املدفوعة بحسابات
دنيئة حاقدة ،وحذر من مغبة التمادي يف
االنحراف بحرية التعبير خارج إطارها
القانوني ،ويف هذا الشأن أمر الدوائر الوزارية
املعنية بالتصدي يوميا حلمالت التشويه وقلب
احلقائق بنشر املعطيات العلمية كاملة عن تطور
انتشار الوباء ،وإشراك األخصائيني واخلبراء
يف حملة التوعية ،لتطمني املواطن ،وحثه على
احترام إجراءات الوقاية.
وبعد نقاش مطول شمل مقارنة انتشار وباء
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كورونا فيروس على املستوى الوطني مبا
هو جار يف بلدان أخرى وخاصة يف أوروبا،
خلص االجتماع إلى القرارات التالية للحد من
االنتشار ،وتطبيق العزل على حاالت اإلصابة
سواء كانت مشبوهة أو مؤكدة:

 .1وقف جميع وسائل النقل اجلماعي
العمومية واخلاصة داخل املدن وبني الواليات
وكذلك حركة القطارات.

 .2تسريح  % 50من املوظفني واالحتفاظ
فقط مبستخدمي املصالح احليوية الضرورية
مع االحتفاظ برواتبهم.

 .3تسريح النساء العامالت اللواتي لهن
أطفال صغار.
وسوف يتم حتديد الفئات املعنية بالتسريح يف
كلتا احلالتني يف مرسوم تنفيذي يصدر عن
الوزير األول.
 .4غلق املقاهي واملطاعم يف املدن الكبرى
بصفة مؤقتة.

وسيجري تطبيق هذه االجراءات إبتداء من
يوم األحد القادم على الساعة الواحدة صباحا
إلى غاية الرابع أفريل القادم وميكن رفعها أو
متديدها إذا اقتضت الضرورة.

 .5ضبط السوق حملاربة الندرة بتوفير
جميع املواد الغذائية الضرورية.

 .6تكليف وزارة الداخلية واجلماعات احمللية
والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع وزارتي التجارة
والفالحة والتنمية الريفية بتعقب املضاربني
واتخاذ االجراءات الالزمة ضدهم مبا فيها
تشميع مستودعاتهم ومتاجرهم ،والتشهير بهم
يف وسائل اإلعالم وتقدميهم للعدالة.
 .7تدعيم جلنة اليقظة واملتابعة احلالية
بوزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات
بلجنة علمية ملتابعة وباء الكورونا فيورس( ( oC
 ،)vid.19تشكل من كبار األطباء األخصائيني
عبر التراب الوطني حتت إشراف وزير الصحة
والسكان وإصالح املستشفيات ،وتكون مهمتها
متابعة تطور انتشار الوباء وإبالغ الرأي العام
بذلك يوميا وبانتظام .وقد عني الطبيب
األخصائي يف األوبئة األستاذ جمال فورار
املدير العام للوقاية بالوزارة ناطقا رسميا باسم
هذه اللجنة العلمية اجلديدة.

 .8تكليف وزارة املالية بتسهيل إجراءات
جمركة املواد الغذائية املستوردة ،مع تسريع
يف االجراءات املصرفية املرتبطة بها متشيا مع
احلالة االستثنائية التي تعيشها البالد.

ويف ختام االجتماع أكد رئيس اجلمهورية مرة
أخرى على روح املسؤولية التي يجب أن يتحلى
بها اجلميع فردا فردا وال سيما يف وسائل
اإلعالم ،ألن الوضع متحكم فيه وأن قدرات
البالد حتى إذا جتاوزت حاالت اإلصابة ال قدر
اهلل املستوى الثالث ،فيمكن االستعانة بإمكانات
اجليش الوطني الشعبي القادر على املساعدة
مبستشفيات ميدانية وطاقات بشرية من أطباء
واختصاصيني وسلك شبه الطبي وسيارات
اإلسعاف ...

وأضاف رئيس اجلمهورية بأن الصورة ستتضح
لنا يف األيام العشرة األولى من الشهر القادم بعد
ما تنتهي فترة احلجر الصحي التي سيخضع
لها آخر العائدين إلى الوطن من املسافرين
اجلزائريني الذين مازالوا عالقني يف بعض
املطارات األجنبية ويجري ترحيلهم تباعا.
ودعا رئيس اجلمهورية يف األخير املواطنات
واملواطنني إلى احلد من التنقل حتى داخل
أحيائهم لتجنب انتشار الوباء ،وأمر مصالح
األمن بالتشدد مع أي جتمع أو مسيرة تهدد
سالمة املواطن.

التعليق االستثنائي لنشاطه البرملاني ،اعتباراً من يوم االثنني  16مارس
 ،2020وحتى إشعار آخر.
كمااتّخذت املصالح اإلدارية على مستوى مجلس األمة إجراءات عملية
وقائية يف هذا الشأن داخل مقر املجلس ...كما تق ّرر خالل هذا
االجتماع ،تخفيض تواجد املوظفني يف املصالح اإلدارية ،دون اإلخالل
بضمان دميومة وسيرورة العمل العادي مبجلس األمة.

53

امللف
مساهمة مالية من أعضاء و إطارات سامية
باملجلس ملواجهة وباء كورونا 19
ومساهمة منه يف اجلهد الوطني الحتواء وتطويق انتشار هذا الوباء املميت ،ق ّرر
مكتب مجلس األمة ،يوم األحد  29مارس  ،2020مساهمة مالية بالتنازل عن
نسبة من التعويضة البرملانية الشهرية الصافية التي يتقاضاها عضو املجلس،
ومعهم السيدات والسادة اإلطارات السامية باملجلس ،لصالح احلسابات اجلارية
التي خصصتها الدولة يف هذا الشأن...

اقرتاحات من �أع�ضاء جمل�س الأمة
للتخفيف من جائحة كورونا كوفيد 19 -

لقد عاشت بالدنا اآلثار التي أحدثتها جائحة كورونا
التي اجتاحت العالم وأدت إلى كوارث اقتصادية
واجتماعيه وبفضل المجهودات الجبارة التي
قامت بها الدولة و القرارات التي اتخذها السيد
رئيس الجمهورية المتعلقة بالحجر الصحي ،وكذا
توفير امكانيات التصدي للوباء عبر المستشفيات
والمصالح الطبية ،أثرها الكبير في الحد من
انتشارها.

وشعورا منهم بالمسؤولية الوطنية ،تقدم عدد
من أعضاء مجلس األمة بجملة من االقتراحات
والتوصيات للسيد عبد العزيز جراد الوزير األول
للتخفيف من اآلثار االقتصادية والمالية على
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن
الحرة ،كما تقدمت لجنة التربية والتكوين والتعليم
العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية
بمقترحات للسيد وزير القطاع حول طريقة التعامل
مع االمتحانات في اآلطوار التعليمية الثالث ،وذلك
للتكيف مع الظروف الصحية التي فرضتها جائحة
كورونا.
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جلسة استماع

التطورات الناجمة عن تف�شي فريو�س كورونا
امل�ستجد والتدابري االحرتازية املتخذة من طرف
الدولة على جميع الأ�صعدة ملواجهته

نظمت هيئة التنسيق ملجلس األمة برئاسة السيد صالح قوجيل ،رئيس مجلس األمة
بالنيابة ،يوم اإلثنني  20أفريل 2020جلسة استماع لكل من وزير الصحة والسكان وإصالح
املستشفيات ،و الوزير املنتدب لدى وزير الصحة املكلف بالصناعات الصيدالنية وبحضور
السيدة بسمة عزوار وزيرة العالقات مع البرملان وذلك لإلطالع على آخر التطورات الوقائية
والعالجية التي تواجه بها البالد جائحة كورونا كوفيد  ،19 -ومختلف التدابير املتخذة من
طرف الدولة على جميع األصعدة.
و قد افتتح اجللسة السيد صالح قوجيل رئيس مجلس األمة بالنيابة ،الذي رحب بأعضاء
هيئة التنسيق ،والسادة الوزراء ،مقدما جدول األعمال الذي يتضمن مداخلة الوزيرين،
والنقاش ثم الردود على ما طرح من أسئلة واستفسارات حول املوضوع طالبا من اجلميع
الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح املتوفني جراء فيروس كورونا.
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هناك أشخاص توفوا وبعدها قمنا بالكشف
( )Post mortemوتأكدنا أنهم فعال مصابون؛
فهناك فرضية الوفاة الطبيعية ،ألن هذا الوباء
يف  100شخص مصاب 80 ،منهم ال يعانون إال
من أعراض خفيفة ،متاثل أعراض األنفلونزا
بل وبدون أعراض ( )Asymptotiqueمبعنى أن
الشخص ال يدرك بأنه مصاب ،الباقي أي 20
 %يعانون من أعراض ميكن أن تثير قلقهم ،يف
حني  % 5يكونون يف حالة حرجة و 2أو  3أو
 % 4يتوفون.

ما يُـ َعـادِ ل  % 35من ُم ْج َمل احلاالت امل ُ َس َّجلَة.
بالنسبة للحاالت املؤكدة مخبر ًّيا ،وأؤ ّكد مرة
أخرى مخبر ًّياَ ،فن َِج ٌدها ُموز ََعة عبر  47والية،
 % 72منها مت تسجيلها عبر  10واليات .

خالل اليومني ِ
األخيرين ،أحصينا  24والية لم
تسجل أية حالة جديدة بينما هناك  13والية
أخرىُ ،سجلت فيها فقط ما بني حالة واحدة
إلى ثالثة حاالت.

ينبغي اإلشارة إلى أن الفئة ال ُع ْمرِ ية التي تتراوح
ما بني  25و 60سنة سجلت لوحدها  % 53من
مجموع احلاالت و هذا يٌ ْعتبر مؤشر عن عدم
االحترام لقواعد احلجر الصحي من طرف
هذه الفئة الناشطة من املجتمع ،مما يتطلب
صرامة و توعية أكثر يف هذا املجال.

مذاخلة السيد وزير الصحة
والسكان وإصالح املستشفيات:

إنه لشرف عظيم أن أتواجد اليوم بينكم يف
مجلسكم املـوقـر مع زمـيـلي وأخـي الدكتور
بن باحمد ،الوزير املنتدب املكلف بالصناعة
الصيدالنية ،ألعرض عليكم الوضعية احلالية،
لوباء كورونا فيروس املستجد واملجهودات
الكبيرة التي بذلتها الدولة للتصدي له واحلد
من انتشاره والتقليل من أثره على احلالة
الصحية واالجتماعية واالقتصادية للمواطنني.
َح ْسب َ
صائِيات ،بَل َ َغ َع َدد احلاالت
آخر ا ِإل ْح َ
املستجد OC
امل ُ َس َّجلَة ِل َداء الكورونا فيروس
دَ
 VID-19يف اجلزائر  2534حالة م َؤ َّكدة ،منها
 367حالة وفاة 894 ،حالة تمَ َ اثلت ِ ّ
للش َفاء أِي

بالنسبة لألشخاص الذين تَفٌوق أعمارهم 60
سنة فتبقى متثل  % 30من مجموع حاالت
اإلصابة.

أما بالنسبة للوفيات البالغ عددها  367حالة،
فتجدر اإلشارة أن  53٪منها مت تسجيلها يف كل
من البليدة و العاصمة ،و أن  % 64منها تخص
فئة األشخاص الذين يفوق عمرهم  65سنة.

ً
أيضا أننا سجلنا حالة وفاة
جتدر اإلشارة
فواحدة قط يوم  17أفريل وثالث حاالت يوم 18
أفريل وهذا ما يؤكد املنحى التنازلي للوفيات
خالل هذه األيام األخيرة.

أريد تقدمي توضيحات بشأن عدد الوفيات ،ألن
هناك العديد من صرح بأن لدينا وفيات تفوق
املعدل املتعارف عليه دوليا.
حقيقة ،عدد الوفيات يساير عدد األشخاص
الذين خضعوا للكشف ( )Testولو نلجأ إلى رفع
مستوى الكشف ،سيشهد عدد الوفيات تناقصا،

وهنا أحتدث بلغة الصراحة والشفافية وأخرج
من النص.
سيدي الرئيس،

ملا بدأ هذا الوباء باالنتشار عندنا ،لم تكن
لدينا الكواشف ،باعتبار أنها موجهة للكورونا
فيروس ،ونفس الشيء بالنسبة للكمامات،
عددها كان كاف ألن هاته الكمامات التي
ترون أحمل واحدة منها وغيرها أحسن املسماة
( )FFP2كان مخزونها متواجد بكل مستشفى،
ألنها تستعمل داخل قاعات عمليات اجلراحة،
ومخزوننا كان كافيا وكنا نصنعها يف اجلزائر
وال نستوردها ،وملا حل هذا الوباء أصبح الطلب
يفوق املاليني ،مما استدعانا الستعمال كل
املخزون ،بعدها طلبنا من الصني  -باعتبارنا
نستورد منها  -التي لها قائمة طلبيات من دول
أخرى ،وهو ما دعانا لننتظر عدة أيام حتى
ميدونا بها ورمبا بعدد غير كاف وهو ما أفضى
إلى ظهور شيء من القلق.

ونفس الشيء بالنسبة للكواشف ()Les Tests
وللعلم لدينا معهد باستور ونقوم باالستكشافات
( )Explorationوغيرها ولكن خصيصا لهذا
الفيروس ال منلك ذلك ،ألنه لم يكن منتشرا
عندنا ،لذا كنا ننتظر وصول الكواشف وما
أوتي به كان موجها ملعهد باستور لوحده ،تليه
والية وهران وقسنطينة وحاليا أدرار وتندوف
وقسنطينة وعنابة وتيزي وزو ومصطفى باشا
وبني مسوس… كلهم يجرون الكشف؛ باتنة ومدن
أخرى ستستعمل هاته الكواشف يف املستقبل.
وعليه إذا كان عدد الكواشف أكثر فالنتيجة أو
العدد سيزداد ورمبا سيخاف األشخاص أكثر،
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هذا بالنسبة للوفيات.

نحن نتعامل بالشفافية التامة ،واستعملنا ذلك
بطريقة عادية وطبيعية .كل من تويف بسبب
الفيروس فهو محمي ،وكثيرة هي الدول التي لم
تكن تدرج ضمن القائمة النهائية أولئك املتوفني
خارج املستشفى ،تالحظون مثال الصني ،خاصة
يف أوبي وووهان ،عدد الوفيات كان يف البداية
 3200ث ّم ارتفع بعد  48ساعة إلى  ،4600ألنهم
أحصوا املتوفني مبنازلهم.
أنا عاينت حاالت وفيات على أن سببها هو
فيروس كوفيد  ،19بعدها تبني أنها حاالت سلبية
بعدما ظهرت نتيجة الكشف اخلاص بهم ،ألنه
حينها كنا نشتغل بالفاكس ،أما حاليا فنملك
منصة رقمية تقدم لنا املعطيات ،يف حينها ،بكل
مستشفيات اجلزائر وبدقة حول :عدد األس ّرة،
املرضى ،املرضى يف حالة االستشفاء ،املرضى
الذين غادروا ،املرضى اخلاضعني للكلوروكني
 ...إلخ.

إذن هؤالء املتوفون وقيل لنا بأنهم عانوا من
أعراض يف السابق ،حينما قمنا بالكشف
الحتمال أنهم كانوا حاملني للفيروس ،كانت
النتيجة أنهم كانوا أصحاء ( )sainsوتوفوا ألن
من بينهم البالغ  85سنة أو كان يعاني من سرطان
منتشر يف جسمه كامال ،وأنا زرت والية تيزي
وزو  -تيقزيرت حتديدا  -يف اليومني السابقني،
هناك امرأة تبلغ  85سنة توفيت ،أحصيناها
ضمن موتى كورونا ،لكن فرضية وفاتها بسبب
آخر تبقى واردة.

إذن ،عدد الوفيات البارحة هو  8وهو ما من
شأنه  -رمبا – أن يُخفض مستوى الوفيات
وال يستدعي هذا بث اخلوف ،وهذا ناجم عن
الصراحة والشفافية التي نتعامل بها بشأن هذا
املوضوع مثلما سبق لي أن ذكرت.

جهود التصدي للوباء للحد
من تأثيراته الصحية-
اإلجتماعية-االقتصادية
السيد الرئيس،

كل مجهودنا وما قمنا به هو أمر ناجت عن

املعطيات التي منلكها ،وبهذه املناسبة أسس
السيد رئيس اجلمهورية جلنة علمية  -طلب
مني تشكيلها  -واخترنا خبراء لديهم خبرة بهذا
الوباء مبعنى األمراض املعدية والوبائية ،واألشعة
كذلك باعتبار أن األشعة قد أدرجت كوسيلة
من الوسائل للكشف عن هذا املرض ،واألعضاء
يشتغلون كل يوم بالوزارة مع السيد الوزير
املنتدب ومع السيد وزير االتصال ويراجعون كل
ليلة ،ج ّل املعطيات يف العالم بأسره ما ج ّد منها
باللغتني اإلجنليزية والفرنسية ،ويأتون كلهم
مبلفات ،ويراسلونني عبر بريدي اإللكتروني،
ويراجعون كل القراءات وكل ما جرى وكل ما
ج ّد وكل ما نحتاج إليه ،حيث نقوم بتلخيص كل
ذلك ونأخذ نفس االجتاه ،فما ش ّكل نقصا ال
نعتد به ونهتم بعكسه ووجهنا أنفسنا واخترنا
بروتوكول الكلوروكني (  ( iHydroxy chloroqu
)neوهو دواء معروف منذ سنة  1945حيث كان
يداوي مرض املالريا وثمنه زهيد ومنلك منه ما
يقارب  300.000علبة ،والسيد الوزير املنتدب
حاضر معنا وميدكم بكل املعطيات واألرقام.
نقوم بتصنيع كمية منه يف اجلزائر ونستورد
كميات أخرى من اخلارج ،ومنلك الكمية التي
تكفي وبدأنا استعماله؛ ونتوفر على 500.000
حتصلنا عليها
علبة دواء()L'Azithromycine
ّ
كهبة.
وعليه ،استعملنا هذا العالج مدة  10أيام ونحن
بصدد مراجعته باعتبار أن البروتوكول يتغير،
واملعلومات املتأتية حول هذا الوباء تتغير هي
األخرى ساعة بساعة؛ يف البداية كان القول
بأنه فيروس يدخل خاليا اجلهاز التنفسي
ويشوه خاليـــــــاه ،حاليا يقال ال فهو يعبــــــــر
إلى الدم ويذهب إلى الكريات احلمــــــــــــــراء
(Encore dans l'hémoglobine.. Encore
.)dans la porphyrine

هذا عمل ج ّبار قمنا به اليوم بعدما أمضينا
سنوات وسنوات ،يف وزارة الصحة ،ولم نتمكن
من إدخال الرقمنة! وهو ما يدل على أنه يف
حاالت كهاته التي نعيشها اليوم هناك كفاءات
تعبر عن نفسها وهذا شيء جميل.
بالنسبة ملسألة الوفيات ،اآلن يف العالم من
يتوفى بصفة مؤكدة بسبب الكورونا ،معناه
دخل املستشفى وهو يعاني من أعراض املرض
ويخضع للتحاليل فهو بذلك حالة إيجابية( ( oP
 )sitifوميكن أن ميـر بقاعة اإلنعاش وأجهزة
التنفس االصطناعي respirateurs) (Lesوما
إلى ذلك كلها حاالت مؤكدة.

59

امللف
تدعيم نظام التصدي واليقظة
بخاليا املتابعة على مدى  24ساعة
وبهذا الصدد مت تدعيم نظام التصدي واليقظة
بإنشاء ثالث خاليا مركزية على مستوى الوزارة
تتوزع مهامها كاألتي:

بأن الكريات احلمراء هي
ألننا نعرف كأطباء ّ
املسؤولة عن نقل األكسجني ،ميدون اجلهاز
التنفسي باألكسجني ويطرحون الغاز الكربوني،
وهي من يغذي كل العضالت واجلسم؛ لذا
فاخللية التي حتمل األكسجني هي املشوهة؛
ألن األمر يتعلق
وهذا ما يشجعنا ويفرحنا ّ
بأعراض اجلهاز التنفسي أو خاليا الدم ،نفس
الطريقة ونفس العالج املستعمل أي الكلوركني؛
وعليه اعتمدنا هذا البروتوكول اجلديد للعالج،
حاليا أكثر من  ،4000وملا تنقلت إلى البليدة
مع السيد الوزير األول ،وتكلمت مع الزمالء،
وجدنا أن هناك زمالء قد انطلقوا يف استعمال
هذا العالج قبل أن نُعلن عنه رسميا وهذا بفضل
خبرة األطباء؛ وكل األطباء الذين حتدثنا معهم
متفقون معنا على أن الكلوروكني مناسب لعالج
هذا املرض ،والنتائج املشجعة واملرضية التي
نتحصل عليها بالطبع ناجتة عن وعي املواطنني
عن منع التجمعات ..لكن الكلوروكني تساعدنا
كثيرا ولنا قائمة كبيرة ونحن بصدد إعداد
قائمة منهجية حتى تصل إلى سلسلة جزائرية
( )Sérieسنعلن عنها يف اجلمعيات العلمية
الدولية ..سنقوم مبداخلة أو عرض عن ذلك
أي حول املضوع لدى الهيئات العلمية.
ً
مريضا يف حالة استشفاء مبصالح
من بني 231
اإلنعاش يوجد فقط  40مريضا حتت العناية

 خلية متابعة الوضعية الوبائية :بـ  27موظفابالوزارة على التوالي  10و 10و 7ولكل خلية
مهمتها .فخلية متابعة الوضعية الوبائية
واملعلومات الصحية ،تقدم لنا وضعية الدراسة
الوبائية :عدد املرضى ،مكان استشفائهم ،من
دخل املستشفى ومن غادر  ..هذه هي مهام
اخللية.

املركزة؛ وهذا  -السيد الرئيس  -أمر مهم جدا
وأركز عليه وأستسمحكم  -رغم ضيق الوقت -
ألقدم كل املعطيات وبكل شفافية.
ملا انتشر هذا الوباء وبدأ يف الصني يف أواخر
ديسمبر وبعد ذلك يف جانفي وبعدما اعتبرته
املنظمة العاملية للصحة وباء عامليا ،بدأنا عملنا
مع الشخص املصاب األول وهو الرعية اإليطالي
يف أواخر فبراير ونحن كنا نقول إنه يف الصني
وبعيد علينا ،وبعدما انتشر يف إيطاليا ولنا
عالقات مع إيطاليا وفرنسا… عندها حقيق ًة
متلكنا اخلوف ،قلنا كيف لقطاعنا الصحي مع
ضعفه مواجهة ذلك  -مقارنة بالدول املتقدمة -
وكيف لنا مع إمكانياتنا هل نستطيع مواجهة هذا
الوباء ؟ وعندما نرى بأن إيطاليا كانت صورة
تحُ ّير كثيرا فع ً
ال … فلم تستطع املستشفيات

فيها استيعاب العدد الهائل للمصابني… لقد
شاهدنا كيف كان يت ّم االستشفاء على األرض،
ويف األروقة  ..وضع كارثي بالفعل ..فضال عن
ذلك بعض األشخاص اجلزائريني وغيرهم
كانوا يتحدثون عن اجلزائر وأعطوا صورة
غير حسنة ومبالغ فيها عن الوضع الوبائي يف
اجلزائر وقالوا إ ّنه يف  15أفريل ستكون هناك
(. )!! Une Apocalypse

إن املستشفيات لن تستطيع احتواء أكثر
قالوا ّ
من  30شخصا مصابا وليس لدينا جهازا
صحيا قويا ،بالطبع أنا كوزير وزميلي الوزير
املنتدب متلكنا اخلوف ،قلت يف نفسي ماذا
ميكننا فعله؟ ألن قاعات اإلنعاش قليلة وكانت
موجهة للحاالت العادية ..كيف لنا مبواجهة
هذا الوباء املستجد ؟ ما العمل عندما يزداد
عدد األشخاص املصابني !؟
ج ّهزنا ما يقارب  6000سريرا بعدما كان
عددها بني  400و ..500وغرفة اإلنعاش هي
ماذا؟ هي سرير آلي ،جهاز للتخدير ،غازات
وكهرباء فقط وعندنا األطباء ..لكن اخلوف
متلكنا حقيق ًة.

إذن أمدكم باملعطيات احلالية ،كنا يف  97من
بعد حوالي  ،70البارحة إ ّال  40حالة حتت
العناية املركزة مبعنى ( )Intubéمبعنى املوصول
باجلهاز التنفسي أي الذين ال يستطيعون التنفس
طبيعيا إال عند طريق اإلعانة ..قلت إ ّال  40وهم
املرضى بسبب الكوفيد طبعا ،وهو أمر قليل
جدا ويبعث يف نفوسنا الرضا ونتشجع أكثر…
وننزع هاته الصورة ولكن نأخذ االحتياطات،
ونقول بأننا حاليا بإمكانياتنا ومبجهوداتنا كلنا
من شعب وسلطات ،الداخلية ،احلماية املدنية،
الصحة… مبعنى كل من ساهمفي هذا املجهود
الوطني.
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فاحلمد هلل حاليا بعد عدة أسابيع نحن يف 40
حالة ،واألرقام التي نقدمها ،قيل  2500وبعدها
ترتفع بـ  100و 200هؤالء ال يجب اعتبارهم…
ملا جنري الكشف بصفة أكبر يزداد معه الرقم..
لكن الوفيات ال تتغير ..إذا تويف  40فالعدد 40
أو  7وفيات تبقى كذلك  7وفيات.

وللعلم ليست وزارة الصحة وحدها من يقدم
األرقام ،هناك كذلك وزارة الداخلية إلى جانب
الدرك والبلدية مبعنى أن هذا الرقم ليس
فيه شكوك؛ ولدينا أمل كما نحن مطمئنني
ونريد الطمأنة بأن عدد الوفيات هو ما يهمنا
وعدد األشخاص الذين هم موصولون باجلهاز
التنفسي االصطناعي ،ألننا ندرك بأن  40أو
 % 50ميكن أن يتوفوا! فاملريض الذي يوضع
حتت جهاز التنفس االصطناعي احتمال الوفاة
لديه مرتفع.
َ
الص ِحية
وض َمان احلماية
اجهة ال َوباء
ولمِ ُ َو َ
ِّ
للمواطنني ،تمَ َّ اتخاذ إجراءات أخرى كاآلتي:
وسائل
 مباشرة َح َمالت تَّـ ْو َعوِ ية َعبْر ُمخْ تَلَف َاألوساط
اإلعالم لرفع َد َرجة ال َوعي لدى
َ
االجتماعية لحِ َ ِ ّثهم على االْل ِتزَام ب َقواعد
النظافة وتفادي ال ّتَنَقُالت َغير امل ُ ْجدِ يَة واحترام
إجراء ا َ
حلجر ِ
الصحي املنزلي؛

جـ ّد فـعـالة قـابـلـة للتـحـسـيـن ،وألول مـرة يف
وزارة الصـحـة نـمـلك الـرقـمـنـة ( ( iLa Numér
 )sationقلت لكم منلك املعطيات ونتوفر عليها
يف كل وقت ومن كل والية ومن طرف كل مدير
صحة والئي؛ وكل مستشفى يعطينا معلومات
حتى عن املخزون وهو حقل تابع الختصاص
الوزير املنتدب ،بحيث يعرف وضعية املخزون
ألنه يف البداية كنا جنهل ذلك ..فهناك بعض
األدوية تنتهي مدة صالحياتها ،وهناك من ميلك
كمية كبيرة وهناك من ال ميلك ،وأدوية أخرى
غير موجودة ،فإذا حتصلنا على هاته الرقمنة -
الناجتة عن هذا الوباء -ميكننا تعميمها للملف
الطبي للمريض للحصول على معلومات أكثر
حول االستشفاء ،عدد املرضى الذين مت قبولهم
وعدد املغادرين وما إلى ذلك.

 اخللية الثانية هي خلية متابعة حركة املرضىاألسرة.
ووفرة ّ
 اخللية الثالثة خلية متابعة وفرة مستلزماتالوقاية واحلماية والتشخيص والعالج ،تقدم لنا
وضعية املخزون والكشوف… إلخ.
كل هذه اخلاليا تشتغل  24سا على  24سا
باستعمال الرقمنة ،وأعضاؤها يقضون الليل
باملستشفى حتى أنا معهم وغذاؤهم هو كوكا
كوال !!

وبهذه املناسبة ،السيد الرئيس ،الحظت حسب
ما يتم تناقله وحسب اجلرائد وما نشاهده أ ّنه
كانت هناك بعض املشاكل؛ أنا أصرح أمامكم
ألنني يف الواجهة ،لقد رأيت حقيق ًة جزائر
أخرى !!

عدد املواطنني كأشخاص ،كجمعيات داخل
الوطن أو خارجه والذين اتصلوا بنا والذين
تقدموا بخدمات ،كل يف ميدانه ،شيء يبعث
عن الرضا كثيرا ،ويعطينا أمال كبيرا ،عندما
نخرج من هاته احلالة ميكننا استغالل كل

الرسالة اإلعالمية فيما يخُ ص
 تَ ْو ِحيدَ
َ
َ
َ
خْ
اذِ
َ
امل ُ ْع َطيات ال َوبَائية لتفادي األ بار الك بة
الباطلة التي قد تسبب حالةِ ا َ
َ
ِ
خلوِ ف
والش ِائَعات
وال َقلَقِ لدى املواطنني؛
َصة إلكترونية على مستوى دائرتِنا
 إنشاء مِ ن َّالوزارية ملتابعة َ
تط ّ ُورات الوباء وضمان توزيع
الوسائل و املُعِ َّدات َّ
الضرورية للتَّصدي لهذا
الوباء حسب املعطيات؛ نحن نستخدم مـنـصـة
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امللف
الوباء مبا فيها القطاع اخلاص الذي يؤازرنا؛
حيث هناك عدة مخابر لألشعة اتصلوا بي
ووضعوا أجهزتهم (السكانير) للكشف حتت
تصرفنا وباملجان أي دون مقابل بالرغم من
أن لديهم بالطبع التزامات ومصاريف ونفقات
وغيرها ،أكثر من  10اتصلوا بي وقالوا لنا بأن
مخابر األشعة حتت تصرفكم ويف خدمتكم.

وافية لتطلعاتهم املهنية واالجتماعية.

أما فيما يخص العالوة االستثنائية التشجيعية
ملستخدمي الصحة التي أقرها السيد الرئيس،
فإنني أحيطكم علما أننا بصدد حتضير القوائم
والنص التنظيمي لتطبيق هذا املرسوم يف أقرب
اآلجال.

كما قمنا مبا يأتي:
هاته الكفاءات  -إن شاء اهلل  -يف املنظومة
الصحية أو يف املجتمع كله ،ألن هاته الكمامات
التي نستوردها  -وقد ذهبت مع السيدة
وزيرة التكوين املهني  -مت صناعة أكثر من
 1.400.000كمامة محليا أي من طرف
اجلزائريات واجلزائريني ،خياطات يشتغلن
عبر كل الوطن وعبر قرى صغيرة ،أعرفها
شخصيا ،وداخل مراكز التكوين املهني ،الكل
يحاول تصنيع جهاز التنفس وأقنعة بالستيكية
وكل املعدات الالزمة ملواجهة هذا الوباء.
املهم شاهدنا أمورا لم نكن نظن بأننا يف اجلزائر،
وبأن
لدينا كفاءات ،وهذا يدل على التضامن
ّ
اجلزائر  -إن شاء اهلل  -بخير وملا نخرج من
هذا الوباء نركز على هاته الكفاءات ونؤسس
مجتمعا آخر ،وواق ًعا يرضي اجلميع.
وفيما يتعلق بتجنيد وتوجيه األطقم الطبية
وشبه الطبية والتقنية ،وتوفير وسائل احلماية
واإليواء والنقل ،فقد قمنا بتعبئة كافة الطاقات
البشرية التي يتوفر عليها القطاع للتصدي لهذا

 إطالق عملية تكوين عن بعد لفائدة فرقالعالج مبختلف الواليات بإشراف أعضاء
اللجنة ليستفيد من هذه العملية األطباء وشبه
الطبيني الذين يعملون مبصالح األمراض
املعدية والطب الوقائي وكل املهنيني واملجندين
يف إطار مكافحة هذا الوباء ،حيث أن وزير
االتصال ووزير التعليم العالي ممثالن مبسؤول
والرئيس املدير العام لشركة سونلغاز وغيرهم؛
كما أن عدة إطارات وعدة شركات اتصلوا بنا
ملساعدتنا يف رقمنة تسيير هذا الوباء وحاليا
على مستوى الوزارة لنا تقنية التخاطب عن بعد؛
يف كل واليات اجلزائر وكل يوم هناك تخاطب
عن بعد فيما بني زمالئنا داخل املستشفيات
عبر الوطن مع أعضاء اللجنة الصحية ،فهناك
أسئلة وأجوبة حتى يتم التفاهم حول العالج،
ويقدمون كل املعطيات إذا واجهتهم مشاكل،
وهذا أمر مهم ج ًدا ألنه يعطينا نسيجا جديدا
للقطاع الصحي؛ ويف املستقبل ملا يكون الطبيب
يف ورقلة أو يف قطاع آخر ميكن  -عبر هاته
التقنية  -طرح أسئلة والرد عليها وهو من شأنه
حتسني عمل القطاع والعالج ملرضاهم.

منحة اخلطر ال متنح إال ملن هم
يف الصفوف األولى

 توفير كافة وسائل احلماية والوقاية لفائدةوسيقدم لكم السيد الوزير
مستخدمي الصحة،
ِّ
املنتدب كل املعطيات عن املخزون وما قمنا
باستيراده أو ما حتتويه الصيدلية املركزية
للمستشفيات أو املخزون داخل املستشفيات،
وعن دواء الكلوروكني الذي سيدخل يف هذا
امليدان وبالطبع كل األسئلة حول ذلك ستوجه
إليه يف إطار مهمته.

فنادق و مؤسسات توفر اإليواء
ملستخدمي الصحة وتهاني من
رئيس اجلمهورية

 تخصيص فنادق ومؤسسات الدولة التيتتوفر فيها شروط اإليواء لصالح مستخدمي
الصحة .وبهذا الصدد أقدم شكرا خاصا
لزميلي السيد وزير السياحة وكذا السادة الوالة
على مساعدتهم لنا .هناك فنادق يف كل أنحاء
الوطن ويف البليدة مخصصة لألطباء والذين
هم بصدد القيام باملناوبة وخاصة أولئك الذين
يذهبون إلى البليدة ألن هناك حجر تام.
 إبالغ مستخدمي الصحة ،يف كل املناسبات،برسائل الشكر والتهنئة املقدمة من طرف
رئيس اجلمهورية .كلما كانت لي مناسبة أتقدم
ألشجعهم وألعلمهم بأن رئيس اجلمهورية مطلع
على الوضع ويشجعهم وكلفني ألشجعهم حتى
يدركوا بأن مجهوداتهم محل اعتبار على أعلى
مستوى ،وأنتم طلعتم على رسائل السيد رئيس
اجلمهورية والتي قال فيها بأن هناك تنظيم
جديد للقطاع وترتيبات جديدة وتقدير جديد
للقطاع الصحي فمن الواجب التصريح بذلك
حلثهم ولتشجيعهم لبذل املزيد من اجلهد.
وجتدر اإلشارة إلى أن زيارة السيد الرئيس لكل
من مستشفى بني مسوس وللصيدلية املركزية
للمستشفيات وملقر وزارة الصحة تعتبر األولى
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من نوعها ،بحيث وألول مرة ،رئيس اجلمهورية
يزور مستشفى والصيدلية املركزية ومقر وزارة
الصحة .هذا كله إمنا يدل على اعتباره وعلى
تقديره وتشجيعه للقطاع الصحي.

وقد زار ( )Le plateau techniqueواجتمع بكل
اخلبراء وتكلم معهم مباشرة ،وهو شيء جميل
جدا حينما نرى رئيس اجلمهورية يتحدث مع
الزمالء ويقدم لهم التشجيعات ويصرح لهم بكل
االهتمام الذي يوليه للصحة .هذا يشجعنا كلنا
وخاصة أنا وزمالئي يف القطاع.

لقد أعطى نفسا جديدا وكبيرا ملستخدمي
القطاع ،الذين ثمنوا عاليا هاته االلتفاتة الطيبة
والتشجيعية للسيد رئيس اجلمهورية جتاه هذا
القطاع احلساس ،وكذا قراراته الستحداث
الوكالة الوطنية لألمن الصحي.
لقد علم كلّ ُهم بذلك ،فقد أعلن عن تصحيح
مسار القطاع وتنظيمه والنظر بعمق وحتليل
دقيق للقطاع الصحي؛ حيث قال لنا بأ ّنه سيقوم
بـ ( )Une refonte totaleللقطاع الصحي؛
وصراحة هذا ما كان ينتظره القطاع ألن هذا
األخير – كما قال  -كان يتكفل بـ  10أو  15مليون
جزائري ،أما حاليا فنحن  40أو  45مليون نسمة؛
وعليه فإن الطلب قد تغير والطب كذلك؛ بل إن
طلبات األشخاص ليست هي تلك املعبر عنها
خالل  20سنة الفائتة ،فاليوم وبفضل السيما
األنترنت وتطور نظرة األشخاص إذ أصبحوا
يدركون ما يجري يف العالم من خدمات طبية،
وماهي األجهزة املستجدة ،طبعا يطالبون يف
بلدهم توفر نفس الشيء ..وهذا ما أ ّكد عليه
السيد الرئيس.

إسمحوا لي  -وأنتم نواب ومنتخبون  -ملا تكلمت
عن هاته املنحة ..سابقا كان كل الناس تستفيد
من املنح ..أنا ابن القطاع قضيت أكثر من 40
سنة يف القطاع أقول لكم بأن منحة خطر
العدوى  -مثال  -يستفيد منها اجلميع! أليس
هذا صحيحا السيدة شاشوة! الكل يستفيد منها
حتى أولئك الذين ال يتعرضون خلطر العدوى!
حتى العاملني باإلدارة! يجب علينا القضاء على
هذا ()L'unanimisme؛ حاليا ثمة عدد كبير
من األطباء طلبوا عطال! ألنهم خائفون ،كما
أن هناك بعض األقسام ليست موجهة للتكفل
بهذا الوباء.

نحن نفرق بني األقسام داخل املستشفى الواحد،
فهناك من يوكل إليه مهنة التكفل بالوباء وأخرى
ال تشتغل عاديا ..ماذا حدث!  -السيد الرئيس
 كلهم طالبوا باالستفادة من املنحة!صحيح ،هذا شيء طبيعي لكنني أهيب بروح
املسؤولية لدى املسؤولني ملنحها للذين هم فعال
معرضون للخطر مبعنى يف الصف األول قبالة
املرض واملرضى ،ألنه حقيقة ثمة هناك خطر
باعتباره أدى إلى وفاة العديد؛ وأكرر ال يستفيد
منها إال هؤالء.

اآلن جرت العادة أن يستفيد اجلميع من املنح
ويصعب كثيرا على رئيس مؤسسة أو رئيس
القسم ضبط ذلك ،لكننا قلنا لهم يجب أن
تتحلوا بالعدل ال غير! ملاذا أقول هذا؟ لست
متخوفا من ذلك الذي لم يشتغل واستفاد ولكن
خويف من الذي اشتغل واستفاد يقول بعدها إن ّها
نفس السياسة ولم نتغير ،بحيث اشتغلنا ولكن
الذين لم يشتغلوا استفادوا هم كذلك! مبعنى
يحبطون معنويات الذين اشتغلوا ومن لهم احلق
يف تلك العالوة.
قمت بتصحيح بعض املفاهيم ..وأقولها صراحة:
من اشتغل له احلق ومن لم يشتغل ال حق له ،هذا
ما يف األمر ،وسنقوم بتنظيم القطاع الصحي؛
وها هي أختي وزميلتي األستاذة شاشوة وهي
مدركة لكيفية سير القطاع وكل القطاعات
كذلك .هناك من يشتغل كثيرا وهناك من
يشتغل قليال وهناك من لم يشتغل وهناك من
يشوه وهكذا.

األمور تسير بهذه الكيفية! داخل قاعة العمليات
هناك من يجري  5عمليات وهناك من يجري
 60عملية وهناك من يجري  600عملية! ما
هي العملية اجلراحية وكيفياتها ..هناك العملية
الدقيقة ،ألن من يجري العملية يتعب ،والدم
يسيل 4 ،ساعات ويصرح لك بأنه أجرى 30
عملية يف الشهر! وهناك من يقول  600عملية..
عملية بسيطة ال شيء فيها ..
يجب علينا إعادة ترتيب القطاع الصحي
لتحديد ما املقصود بالعملية اجلراحية وما هي
اخلدمات الصحية وهذا  -السيد الرئيس -
يف كل احلاالت وبهذا فقط نتطور وإذا بقينا
بـ ( )L'unanimismeأو القول ال بأس هذا ال
يشتغل لكن يستفيد واغفر له! هنا لن نتحسن
أبدا.

ثانيا ،مسألة مراجعة القوانني األساسية
ملستخدمي الصحة وإعادة تنظيم القطاع
وإحداث ثورة صحية حقيقية ،كان لها هي
األخرى أثر ووقع جد إيجابي يف أوساط مهنيي
الصحة الذين وجدوا يف خطاب الرئيس إجابة
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امللف
بالكلوروكني وبعد انقضاء  10أيام نسمح لهم
مبغادرة املستشفى أو مركز االستشفاء.
إن باعتماد اللجنة العلمية املكلفة مبتابعة
تطورات الوباء لبروتوكول عالج جديد يقوم
على دواء الكلوروكني ،أصبحنا نحصي حاليا
 4076حالة تخضع لهذا البروتوكول ،سأنتهي
قريبا السيد الرئيس وأستسمحكم إذا كان
تدخلي طويال ألنني جئت بنص مكتوب غير
أنني أحبذ التحدث مباشرة وهو أحسن.

وبهذا اخلصوص أعربت اللجنة العلمية عن
ارتياحها بالنسبة للنتائج املتحصل عليها جراء
استعمال الكلوروكني الذي سمح برفع عدد
احلاالت التي متاثلت للشفاء يف اآلونة األخيرة
إلى  804مبعنى قرابة  1000كلهم خضعوا
للدواء وغادروا متعافني واحلمد هلل.

السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة :أحيل
الكلمة إلى السيد الوزير املنتدب الـمكلف
بالصناعة الصيدالنية.
السيد الوزير املنتدب املكلف بالصناعة
الصيدالنية:
يشرفني أن أعرض عليكم اليوم يف هذه
اجللسة ،التدابير التي اتخذتها دائرتنا الوزارية
تطبيقا لتعليمات السيد رئيس اجلمهورية
املتعلقة بضرورة وضع رواق أخضر وتوفير
كل اإلمكانيات املادية والبشرية حلماية صحة
وسالمة مواطنينا ،يف ظل تفشي الوباء العاملي
لفيروس كورونا املستجد.

أما بالنسبة للتكفل بالرعايا اجلزائريني الذين
قدموا من عدة دول؛ فهناك أطقم طبية كانت
تشتغل معهم على مستوى الفنادق وعددهم
 300من أطباء وشبه طبيني ونفسانيني.

إذا أردنا أن نكون دولة متقدمة فمن يشتغل
يُشجع وكلهم يستفيد من مرتبات مشرفة؛
ويجب أن يشمل ذلك  -كما قال السيد الرئيس
 كل القطاع الصحي ،العمال بكل أصنافهم منحيث الرواتب حتى يشتغلون بشرف ويف ظروف
عمل حسنة ..وبعدها يجب رفع املستوى ،من
يشتغل أكثر ،من يقدم مجهود أكثر ،من يخترع،
وما إلى ذلك ،فثمة شيء عادي أن تخصص له
منحة.

وهناك كواشف أخرى تأتي بعد  8أيام وهي
كواشف ( )Anti -corpsبحيث عندما يكون
شخص مصابا بالفيروس يخلق جسمه
املضادات لكن عددها ال يكون يف املستوى الذي
ميكننا اكتشافه إال بعد  8أو  10أيام وهو ما
نسميه بالكواشف السريعة وملاذا يطلق عليها
ذلك ألنه يف ظرف  15أو  20دقيقة نتحصل
على النتيجة بقطرة دم وكشف بسيط ،وال
يحتاج لوسائل كبيرة وإذا كانت لديه املضادات
احليوية نعرف إن كان حامل للفيروس أم ال!
ومنلك عددا كبيرا منها.

هذا ،وقد قمنا باالستعانة مبراكز التشخيص
والتصوير الطبي التابعة للقطاع اخلاص والذي
أبدى استعداده لتقدمي خدماته مجانا لصالح
املواطنني يف إطار التصدي لهذا الوباء علما أن
أجهزة السكانير تساعدنا يف تأكيد احلاالت.

ويف مجال تدعيم وحدات اإلنعاش والعناية
املركزة ،قمنا بتخصيص وحدات لإلنعاش
والعناية املركزة على مستوى مؤسسات الصحة
العمومية واخلاصة الستقبال املرضى املصابني
والذين يعانون مشاكل حادة يف التنفس ،وقمنا
بحجز بعض أجهزة التنفس االصطناعي
املتواجدة يف قاعات عمليات اجلراحة حتى
ندعم قاعات اإلنعاش.

ويف مجال تدعيم استراتيجية مكافحة الفيروس،
قمنا بتوسيع نقاط تشخيص الوباء من خالل
وضع حيز اخلدمة مخبرين جهويني ملحقني؛
كنا نقوم بذلك على مستوى معهد باستور فقط
وسعنا األمر إلى قسنطينة وبجاية
وبعد ذلك ّ
وتكلمت عن ذلك آنفا؛ وهناك كواشف سريعة
وأخرى ( )PCRال أدخل أكثر يف هذا املوضوع
ألنه تقني ودقيق!

واملبادرة اجلد إيجابية التي تقدم بها زميلي وزير
العمل الذي وضع حتت تصرف قطاع الصحة
كل مراكز التشخيص التي تتوفر على أجهزة
السكانير والرنني املغناطيسي ( )L’IRMعلى
مستوى مراكز صندوق الضمان االجتماعي هي
حتت تصرفنا وهذا شيء جميل جدا.

إستعمال السكانير يدخل كخطوة جديدة؛ بالنسبة
لنا كان التشخيص عن الوباء واإلعالن عن
«احلالة اإليجابية» يتم بيولوجيا مبعنى ()PCR
أين تأخذ العينة بإدخال قطن صغير داخل الفم
ونأخذ السائل ثم بعدها يأتي فحص باحلساب
فيقال عنده شحنة ( )Une chargeأو ال.

بالنسبة للعناية الصحية للحاالت املؤكدة
واملشتبه فيها ،لقد مت استشفاء  3594مريضا
مشتبه فيه أو مؤكد كل من دخل وخضع للعالج
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سيدي الرئيس ،هذا العرض املكتوب لكن إذا
كانت هناك أسئلة وانشغاالت توجه لي ولزميلي
وهذا أحسن ،سنجيب عنها مباشرة حسب
املعطيات والوسائل واإلجراءات ،نحاول الرد
بدون أي حرج ،أعطيكم احلقيقة كما نعيشها
نحن يف امليدان ،وشكرا.

 ما يفوق  25مليون كمامة ( 20مليون علىمستوى الصيدلية املركزية للمستشفيات و5
ماليني على مستوى املستشفيات) و700.000
قناعا من نوع ( )FFP2أو ( )N95وهو قناع
خاص بالذين يجرون التشخيصات أو عمليات
جراحية على مستوى ()La sphère ORL
وسنستلم يف نهاية األسبوع ( 25أفريل)
 3.500.000كمامة؛ هذا وننتظر استالم باقي
مقتنياتنا من معدات الوقاية الفردية ،أكثر من
100مليون ،يف غضون األسابيع القادمة.
كما أود أن أذ ّكر أنه وقبل ظهور الوباء ،كانت
الصناعة الصيدالنية الوطنية تغطي وبصفة
كاملة احتياجات السوق الوطنية من معدات
الوقاية الفردية ،غير أن تزايد الطلب عليها
استلزم اللجوء إلى االستيراد.

ثانيا :األدوية

كما أقدم عبارات الشكر واالمتنان لكل زمالئي
يف الطاقم احلكومي وعلى رأسهم السيد الوزير
األول على وقوفهم ودعمهم الدائم لقطاعنا.

هذا وأتقدم كذلك بأخلص التعازي لكل من
فقد قريبا أو بعيدا جراء الوباء وأمتنى الشفاء
العاجل لكل مرضانا.

إستلمت الصيدلية املركزية للمستشفيات إلى
حد اآلن:

فيما يخص الهالم ومحلول الكحول املائي
املطهر ،فإن اإلنتاج احمللي حلد اآلن يغطي
بصفة كاملة احتياجات السوق الوطنية ،حيث
ازداد عدد املنتجني احملليني لهذه املواد منذ
بداية تفشي الوباء يف بالدنا.

يف األخير ال يفوتني أن أوجه شكرا خاصا
لكل مهنيي الصحة مبختلف أصنافهم ونترحم
على األرواح الطاهرة للذين فقدناهم من عائلة
الصحة بسبب هذا الوباء والذي بلغ عددهم
 18من طبيب وممرض وسائق سيارة اإلسعاف
يف البليدة توفوا رحمهم اهلل وتقبلهم يف جنته،
رحمهم اهلل جميعا وأسأل املولى عز وجل أن
يحسبهم من الشهداء.

وشكري اخلاص أيضا أقدمه باسمنا كلنا
جليشنا الوطني الشعبي الباسل الذي أبهر
اخلاص والعام والذي استطاع يف ظرف قياسي،
أقول مجددا يف ظرف قياسي  35ساعة ذهابا
وإيا ًبا إلى الصني ونقل املعدات واملستلزمات،
شك ٌر كبي ٌر وكبي ٌر لهم ،وعلى تسخير اجليش
لطائراته وأفراده جللب املعدات واملستلزمات
الضرورية للتصدي لهذا الوباء؛ فتحية إكبار
وإجالل جليشنا الوطني الشعبي.

أوال :معدات الوقاية الفردية

تسهر الوزارة املنتدبة املكلفة بالصناعة
الصيدالنية ،بالتنسيق مع القطاعات الوزارية
املعنية ،على توفير كل مستلزمات الوقاية
واحلماية ،ووسائل الكشف والتشخيص للتصدي
واحلد من انتشار هذا الوباء باإلضافة الى توفير
األدوية للتكفل األمثل باملرضى املصابني.
إذ باشرت دائرتنا الوزارية بإعداد مرسوم
تنفيذي يتعلّق بالتدابير االستثنائية لتسهيل
متوين السوق الوطني باملواد الصيدالنية
واملستلزمات الطبية وجتهيزات الكشف يف
إطار االستجابة الوطنية جلائحة مرض فيروس
كورونا (كوفيد – .)19

بهذا الصدد ،أعرض عليكم حتديثا لوضعية
املخزون الوطني لهذه املواد واملستلزمات
التي تقوم مصاحلنا املختصة باقتنائها من
اإلنتاج الوطني ،ومن االستيراد تكملة لتغطية
االحتياجات.

باشرت مصالح الوزارة املنتدبة املكلفة بالصناعة
الصيدالنية ،وهذا فور بداية تفشي الوباء ،وبعد
أن أظهر دواء الكلوروكني نتائجه اإليجابية األولى
يف بعض البلدان األجنبية بتجميد كل املخزون
املتوفر على املستوى الوطني من منتوج محلي
ومستورد لضمان وفرته ،إذ استلمت الصيدلية
املركزية للمستشفيات ما يفوق  253.000علبة
دواء ( ،)Hydroxy chloroquineوعلبة واحدة
تكفي لعالج واحد ،مبعنى  253.000عالجا.
(من  12منتج وصلنا إلى .)32
وأود أن أنوه بأن نصف هذه الكمية مصنعة
محليا ،أكثر من  120.000من هاته العلب
نصنعها هنا يف اجلزائر بشركة اسمها ()CPCM
كائنة باألخضرية وهي شركة جزائرية وسوف
نستلم يف األسابيع املقبلة  460.000علبة من
املنتج احمللي والذي متكن من ضمان حصته من
املادة األولية املستوردة من الهند بفضل تدخل
هيئتنا الديبلوماسية.
إستلمت الصيدلية املركزية للمستشفيات كذلك ما
يفوق  500.000علبة مصنعة محليا مجملها هبة
من دواء ( )Azithromycineحيث من الضروري
أن ندرك بأن البروتوكــــــول يضمن (Hydroxy
 )chloroquineو( )Azithromycineوهاته األخيرة
مصنعة محليا ،ولدينا  5مصانع إلنتاجها ثالثة
منها منحت هبة بـ  500.000علبة.

ويجدر الذكر أن هذا الدواء مصنع محليا (من
قبل  8منتجني محليني) كما اتخذت دائرتنا
الوزارية أيضا تدابير لضمان وفرة األدوية
واملستلزمات الطبية األخرى ،التي يكثر عليها
الطلب يف هذه الظروف االستثنائية ،السيما
املواد املستعملة يف اإلنعاش والعناية املركزة ويف
هذا الصدد لدينا شركة صيدال تصنع   ugl
 cosés) (Sérumsوكذلك ()Sérums salés
والتي نحتاج إليها لالستشفاء.
وأود أن أنوه هنا أيضا أن نصف هذه الكمية
مصنعة محليا ،وسوف نستلم يف األسابيع املقبلة
 460.000علبة من املنتج احمللي الذي متكن
من ضمان حصته من املادة األولية املستوردة
من الهند بفضل تدخل هيئتنا الديبلوماسية.
ثالثا :كواشف التشخيص
إستلم معهد باستور اجلزائر حوالي 215.000
وحدة كواشف للتشخيص (  ( èKits de prél
 )vement et de dépistageباإلضافة إلى
 36.000اختبار سريع ()Tests rapides؛
ويجدر الذكر أن معهد باستور باإلضافة إلى
مصنع كواشف محلي آخر قد باشر يف إنتاج ُع َّدة
أخذ العينات محليا ()Kits de prélèvement
ويجب أن نذكر بأن ( )PCRلتشخيص فيروس
كورونا كل العالم قد بدأ يف استعمالها يف وقت
واحد ألنه لم تكن ( )Les amorcesموجودة
باعتبار أن الفيروس جديد وهذا التشخيص
يستخدم ( )ARNاخلاصة بالفيروس (Les
 ،)génomes du virusومعهد باستور كان
من األوائل مغاربيا يف إجراء هذا التشخيص،
فعندما كنا جنري  300إلى  400كانوا يف البلدان
املجاورة يجرون  10أو  20فقط ،ومنهم من لم
يبدأ يف استعماله ،واآلن ميكننا القول إ ّنه ميكن
تشخيص واملشكل
فحص
إجراء يوميا 2000
ٍ
َ
الذي كان سائدا بشأنها هو (Les Kits des
 ، )prélèvement pour transporterكانت هاته
األخيرة نادرة ،واحلمد هلل هناك معهد باستور
ومصنع محلي ( )IMDيصنعانها محليا اآلن
وهناك مصنع ( )Vitachecسيشرع إن شاء اهلل
يف األسابيع املقبلة يف صنع الكواشف السريعة
هنا يف اجلزائر بأكثر من مليون كاشف.
السيد الرئيس،

السيدات والسادة أعضاء مجلس األمة،

ختاما أود أن أتقدم بالشكر اخلالص لزميالتي
وزمالئي أعضاء احلكومة وعلى رأسهم الوزير
األول على العمل املميز الذي قاموا وال يزالون
يقومون به ،فلوال مساهمة مجمل القطاعات
الوزارية ،كل يف مجاله ،ملا متكنا من جتسيد
اإلجراءات املتخذة ،وعلى سبيل الذكر ال
احلصر:
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امللف
تدخالت أعضاء هيئة
التنسيق
السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة:

 وزارة الشؤون اخلارجية التي باشرت ،عبرممثلياتنا الديبلوماسية يف أنحاء العالم ،لضمان
حصص لبلدنا من املواد التي يكثر عليها الطلب
وتعرف ندرة يف األسواق العاملية وتدخالتهم
كانت فعالة؛

 وزارة الصناعة ووزارة التكوين املهني اللتنيباشرتا إنتاج ما نحتاجه يف ظل هاته األزمة من
محلول الكحول املائي املطهر وكذا الكمامات؛
 وزارة التجارة ووزارة الطاقة عبر تفعيلإجراءات استثنائية مؤقتة قصد تسهيل
احلصول على التراخيص الالزمة؛

واآلن نفتح مجال املناقشة ،ليس هناك قائمة
للمتدخلني ولكن سن ِ ّ
ُمكن جميع احلضور من
التعبير عن انشغاالتهم وطرح تساؤالتهم؛
ومباشرة أحيل الكلمة إلى السيدة لويزة
شاشوة.
السيدة لويزة شاشوى (نائب رئيس
مجلس األمة):
باسمكم السيد الرئيس ،نرحب بالسيد وزير
الصحة والسكان وإصالح املستشفيات ،كما
نرحب بالسيد الوزير املنتدب املكلف بالصناعة
الصيدالنية ،والسيدة احملترمة الوزيرة املكلفة
بالعالقات مع البرملان.

حتية خاصة للجيش الوطني
الشعبي الذي يسخر قواته
اجلوية لنقل طلبات القطاع
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ُسجلت  2629حالة مؤكدة موزعة على 47
والية 335 ،حالة وفاة رحمهم اهلل و 1700حالة
متاثلت للشفاء و 4969خاضعني لبروتوكول
العالج.

كل تدابير الوقاية  -كما تفضلتم السيد الوزير
 التي عمل بها كاحلجر الصحي ،حماية طاقمعمال الصحة ،التباعد االجتماعي ،إجراءات
النقاوة  ..كل هذا يبدو قد أفضى إلى التحكم
يف انتشار الوباء نوعا ما  -كما قلتم  -ونحن
مسرورون بالتحكم يف الوضعية الصحية؛ وعلى
الرغم من ذلك لدينا بعض التساؤالت السيد
الوزير.

مع عدد األقنعة  -كما صرح السيد الوزير
املنتدب -املستوردة واملنتجة محليا ،نحن
متأكدون أن حماية طاقم الصحة مضمون وهذا
بدون شك ،ودائما يف إطار ارتداء األقنعة ،ماذا
تنوي احلكومة القيام به خالل فترة احلجر
الصحي وخاصة بعد رفعه(  ( eDéconfin
)ment؟ هل نذهب إلى االلتزام أو إلزام ارتداء
األقنعة لكل املواطنني وال سيما يف أماكن العمل
ويف وسائل النقل ويف األسواق...إلخ؟ مع العلم
أن ارتداء األقنعة يعد من وسائل منع تفشي
العدوى ،مبعنى بعد رفع احلجر هل ستشجع
احلكومة أو تلزم حمل القناع يف العمل...إلخ؟

 وزارة املالية عبر تخفيف اإلجراءات اجلمركيةفيما يخص كل املواد املستعملة يف التصدي
للوباء.

كما ال يفوتني أن أوجه شكري اخلالص للجيش
الوطني الشعبي الذي سخر قواته اجلوية بوضع
جسر جوي مع جمهورية الصني الشعبية لنقل
كل طلبات القطاع وكذا الهبات التي استلمت
من أجهزة ومعدات وقائية وأدوية وكل هذا
لضمان وفرة املخزون الكايف للتكفل األمثل
بصحة مواطنينا.

أصبحت فيما بعد مركز الوباء ..ومنذ ذلك
الوقت  -قلتم السيد الوزير  -بأنكم أصبحتم
تتابعون الوضع وتقدمون العدد الكلي إلى حد
اليوم ،ولقد أعطيتم األرقام ..لقد تفضل بها
السيد الوزير وهي بحوزتي ،وكذلك بحوزتي
األرقام التي تفضل بها  -أمس  -السيد
فورار.

مرحبا بكم جميعا يف رحاب مجلس األمة
ونشكركم على تلبية الدعوة؛ كما نهنئ ونشكر
السيد وزير الصحة والسيد الوزير املنتدب
والطاقم العامل معهما يف الوزارة ،كما نشكر
ونشجع كل عمال الصحة من أساتذة وأطباء
وممرضني وإداريني يف مجال الصحة على
العمل اجلبار وكل املجهودات ملكافحة هذا
الوباء العاملي يف ميدان الصحة ،هاته األزمة
التي تعتبر خاصة وليست بسيطة والحظنا أنها
نالت من استقرار القوى العظمى يف العالم.
منذ تسجيل  -كما قال السيد الوزير  -أول حالة
كورونا يف بالدنا يف  17فبراير نتذكر جميعا
الرعية اإليطالي املصاب الذي أدخله إلى البالد
ثم تشكيل جلنة املراقبة وجهاز املراقبة واإلنذار
الذي الحظ تفشي الوباء يف والية البليدة والتي

ثانيا ،أكثر من  4076حالة مرضية يتم حاليا
عالجها بالبروتوكول  -كما تفضلتم السادة
الوزراء  )Azithromycine( -و (Hydroxy
 )chloroquineوهي دراسة جدة مهمة
بالنسبة لي وأجزم أنها ستكون أكثر أهمية
وهي دراسة مهمة ونأمل أن يتم نشرها ،نعلم
أنها قيد املالحظة ()Observationnelle
لكنني متيقنة أننا سنخرج بعناصر ثمينة
سريرية ووبائية وعالجية ،ولهذا هل بإمكانكم
إعطائنا واطالعنا ،يف هذه املرحلة ،على النتائج
األولية للحاالت التي شفيت وخاصة نسبة
انخفاض ( )la charge viraleمبعنى إعطائنا
مجرد فكرة عن النتائج األولية لهاته الدراسة.

ثالثا وأنهي ،حسب تصريح املنظمة العاملية
للصحة ( )OMSفإنه من املنتظر أن تصبح
إفريقيا املركز العاملي التالي للوباء ،فبالنسبة
للمنظمة ستكون إفريقيا املركز الوبائي املرتقب
للفيروس كوفيد 19؛ وقد حذرت املنظمة من
التفشي السريع للوباء ودقت ناقوس اخلطر
للرأي العام العاملي بتفشي هام للوباء يف 52
دولة سيطالها هذا األخير.

نقول إنها أكثر من  13.000حالة  -يف إفريقيا
 وأكثر من  2000حالة وفاة ومت اإلعالن يفاألسبوع املاضي عن زيادة قدرها نسبة  50٪من
عدد احلاالت املُبلَّغ عنها وكذا  60٪من حاالت
الوفيات ،فما هو رأيكم  -السادة الوزراء -يف
تصريح املنظمة العاملية للصحة ،وشكرا.
السيد محمد بوبطيمة (نائب رئيس
مجلس األمة):
يف احلقيقة شاكرين لكم سيدي الرئيس على
تنظيم مثل هذه اجللسة التي تأتي يف هذا
الظرف ،نعتبره ظرفا حساسا ،إذن نكون من
خالل تدخل السيد الوزير ،قد أخذنا نظرة
شاملة عن األوضاع الصحية يف البالد ،يقول ربنا
تبارك وتعالى( :واستغفروا ربكم إنه كان غفارا
يرسل السماء عليكم مدرارا وميددكم بأموال
وبنني ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا)؛
وقال النبي عليه الصالة والسالم« :ما خلق اهلل
داءا إال جعل له دواء» ويقول اإلمام سيدنا علي
كرم اهلل وجهه يف اجلنة« :من لم ميت بالسيف
مات بغيره تعددت االسباب واملوت واحد»؛ ولكن
نحن يجب أن نأخذ باألسباب ،أسباب العالج
والعمل بها.

مبا تقوم به احلكومة ،مسرورين باجلهد القائم
والذي نلمسه يوما بعد يوم وفيه حتسن يف
امليدان.
هذا يؤدي إلى اإلشارة إلى بعض النقاط لعلها
تخرج  -سيدي الوزير -عن قطاع الصحة؛
فاجلهد الذي قامت به احلكومة هو حتديد
الوقت يف بعض الواليات من السابعة إلى
السابعة أو من الثالثة إلى السابعة ،شيء جميل
لكن نالحظ كممثلني للشعب أنه يف بعض
األماكن يوجد حتى اآلن جتمعات للمواطنني
وكمثال اليوم صباحا وأنا يف طريقي إلى
املجلس رأيت مركز بريد مكتظا به حوالي
ستون شخصا أمام الباب ،إذن ملاذا ال نطبق
اإلجبارية حتى على هذه املؤسسات كما طبقت
على احلركة يف املدينة ككل ،ينبغي أن نطبق
هذا كذلك يف بعض املخابز ،يف بعض البلديات
لألسف النائية ،الشخص الذي يقدم اخلبز هو
نفسه الذي يستلم ويسلم النقود للزبائن وهذه
مدعاة لتنقل املرض وانتشار العدوى ،إذن البد
من مشاركة وزارة التجارة ووزارة الصحة وبعض
الوزارات األخرى لضبط هذه الظواهر امللفتة.

القطاع اخلاص ،ذكرمت يف التقرير سيدي
الوزير القطاع اخلاص ومساهمته ،نحن وأنا
من بني الناس التي ترى أن القطاع اخلاص
ملزم باملساهمة من أجل مصلحة البالد ،ال
ميكن القول أنه تطوع ألن هذا الظرف حساس،
وبالتالي البد من اتخاذ قرارات صارمة إلجبارية
املساهمة ولو بالقليل.

يف اخلتام لدي توصية سيدي الوزير من
سكان دائرة متليلي والية غرداية إليك ،حيث
لدينا مستشفى يف دائرة متليلي يستلزم توفير
اإلطارات ،فقد أصبح يأتون إليه جهويا من
تيميمون ،أدرار ،املنيعة ومن مختلف الواليات مبا
فيها أربع بلديات التابعة له :زلفانة ،املنصورة،
الفحل ،سبسب باإلضافة إلى البلدية األم.

يف هذا اإلطار يقول جمال الدين األفغاني
رحمه اهلل« :لن يتسع األمر إال إذا ضاق»
الشدائد تخلق احللول ،تخلق الرجال والنساء
ملواجهة الصعاب ،نحن يف هذا اإلطار البد
من اإلشارة والتنويه مبا تقوم به احلكومة من
عمل جبار ومسايرة لألحداث وبسرعة ،ملا نق ّيم
املرحلة كيف انطلقت وكيف هي عليه اآلن ،نرى
أن اجلهد جبار يستحق التنويه ،جهد يبعث
الراحة والطمأنينة يف الكثير من املواطنني ويف
الكثير من املناطق ،نحن يف احلقيقة مسرورين

هذا املستشفى يف احلقيقة به إطارات واحلمد
هلل ،أطباء أخصائيني يقدمون خدمات للمرضى
لكن املستشفى يفتقر إلى سيارات إسعاف طبية
وصحية على األقل إثنينت ( )2حيث توجد
حاالت نضطر نقلها إلى العاصمة والسيارات
املوجودة أصبحت غير صاحلة خاصة مع هذا
الظرف.

ونيابة عن املجموعة البرملانية للثلث الرئاسي،
كما أشكر بصفة خاصة وزارة الصحة ،وكل
القطاعات الوزارية األخرى ،وكذا املؤسسة
العسكرية على جتنيدهم وتعبئتهم ومساهمتهم
يف محاربة هذا الوباء ،دون أن ننسى بطبيعة
احلال ما يقوم به املجتمع املدني يف مختلف
الواليات.

ويف األخير نثمن أميا تثمني مجهودات رئيس
اجلمهورية والوزير األول على كل القرارات
املتخذة حملاربة هذا الوباء ،الذي نتمنى أن
تتغلب عليه بالدنا يف أقرب وقت ،وشكرا لك.
السيد علي جرباع (رئيس املجموعة
التجمع الوطني
البرملانية حلزب
ّ
الدميقراطي):
بداية أشكر السيدين الوزيرين على االستفاضة
يف الشرح والتوضيح ،بودي يف هذه السانحة،
باسمي وباسم املجموعة البرملانية للتجمع
الوطني الدميقراطي ،أن أرفع أنبل عبارات

السيد الهاشمي جيار (رئيس املجموعة
البرملانية للثلث الرئاسي):
يف الواقع العروض املقدمة من طرف السادة
الوزراء كانت واضحة جدا وال أضيف شيئا
على ما تفضلوا به ،أريد فقط أن أضم صوتي
لكل الذين نوهوا مبجهودات اإلطارات واألطباء
والعمال برمتهم ،على ما بذلوه من جهود،
نشكرهم جزيل الشكر ،أصالة عن نفسي
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امللف
السيد عبد الكرمي مباركية (رئيس جلنة
الشؤون االقتصادية واملالية بالنيابة):
سيدي الوزير ،لدي انشغال يخص والية برج
بوعريريج وميكن أن يكون يف جميع الواليات
وهو مشكل واحد ،سيدي الوزير لدينا يف والية
برج بوعريريج مشكل الكشوفات الطبية لهذا
املرض ،بحيث يتم إرسال حتاليل الكشف إلى
العاصمة وال تعود النتائج إ ّال بعد يومني أو
أربعة أيام وأحيانا أكثر!!
التقدير والشكر لكل مهنيي الصحة مبختلف
رتبهم من العامل البسيط إلى املسؤول األول
على القطاع ،ورساالت التهاني والتشجيع نظير
املجهودات املبذولة والتضحيات اجلسيمة
وروح املسؤولية العالية التي طبعت نشاطات
كل موظفي الصحة يف هذا الظرف العصيب
واالستثنائي واخلاص.
كما نثمن القرارات احلكيمة للسيد رئيس
اجلمهورية ،السيد عبد املجيد تبون ،بخصوص
آليات املتابعة واملواجهة املسطرة يف مكافحة
هذه اجلائحة مبا فيها توفير وتسخير كل
اإلمكانيات البشرية واملادية ،كما نقدر االلتفاتة
اإلنسانية التضامنية للسيد الرئيس بتفقده
للمؤسسات االستشفائية التي زارها بالعاصمة
دون أن أنسى أن أرفع حتية تقدير وإكبار
وإجالل إلى مؤسستنا العسكرية التي أثبتت يف
كل يوم بأنها فعال هي احلصن احلصني لهاته
األمة.

يف والية برج بوعريريج توجد مخابر حتاليل
طبية خاصة مجهزة بكل الوسائل ومستعدة
للعمل ،مثل والية باتنة ،وممكن فقط تزويدها
بالكاشف وهي تقوم بالكشوفات الطبية وهذا
من أجل تخفيف العبء على معهد باستور،
اليوم معهد باستور لديه اكتظاظ كبير ،بحيث
لدينا يف والية البرج  127اختبار طبي لم تظهر
نتيجتهم بعد!!
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قبل كل شيء أث ّمن املجهودات التي قامت بها
الدولة وعلى رأسها السيد رئيس اجلمهورية

سيدي الوزير ،هل يوجد حل لهذه املشكلة
خاصة مع توفير وسائل الوقاية؟ كما لدي
سؤال آخر كلفني به زميلي عبد الكرمي قريشي،
عضو مجلس األمة من والية ورقلة حول املراكز
االستشفائية اجلامعية بكل من ورقلة ،األغواط
وبشار وسرعة اإلجناز والضغط املوجود
باجلنوب.

أشكر إطارات القطاع الصحي على مستوى
والية البليدة ،وكل اإلطارات وعلى رأسهم
السيد والي والية البليدة ،كما يوجد كثير من
اإلطارات أصيبوا بهذا الداء وكانوا سباقني يف
امليدان.
السيد مصطفى جغدالي (رئيس جلنة
التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث
العلمي والشؤون الدينية):
من هذا املنبر نثمن املجهودات املبذولة من طرف

السيد وزير الصحة والسيد الوزير املنتدب،

سيدي الوزير ،املمرضون واألطباء لديهم مشكل
الكمامات واأللبسة الواقية ،لدينا جمعية يف برج
بوعريريج تقدم إعانات للمستشفيات ،وهذا من
أجل متكينهم من مزاولة عملهم بأمان.

كما يوجد مرضى نتائجهم إيجابية مت تسريحهم
من املستشفى مثل حالة عائلة حيث توفى األب
يف املنزل والزوجة واإلبن موجودان باملنزل!!
هذا مشكل ،كما يوجد مرضى يف بيوتهم ،نتمنى
إيجاد حل لهؤالء املرضى.

السؤال الثاني ،والية املسيلة يبلغ تعداد سكانها
مليون وثالثمئة نسمة ولو نضيف لها والية برج
بوعريريج بحوالي تسعمائة ألف نسمة ،يوجد بها
ملحقة معهد باستور ،طلبنا عدة مرات االتصال
بالسيد الوزير ولكن دون جدوى وكأن والية
املسيلة ليست من أولويات هذه الوزارة ،قمنا
باالتصال باألمني العام وطلبنا بأن يقرر ويرسل
جلنة من معهد باستور باجلزائر للترخيص
لهذه امللحقة وجتهيزها بأدوات ( )PCRالكشف
السريع ،لكن ليومنا هذا كان هناك قرار لكن
امللحقة خالية من اآلليات ووسائل الكشف.

أود يف البداية الترحيب بالسادة الوزراء ،وزير
الصحة والوزير املنتدب ،ووزيرة العالقات مع
البرملان ،باسمي وباسم كل زمالئي أشكر السيد
الوزير وكل الطواقم الطبية املنتشرة عبر القطر
على كل املجهودات اجلبارة والكبيرة التي تقوم
بها ملجابهة هذه اجلائحة وهذا الفيروس اللعني
الذي مس وأضر بكل العالم ،كذلك نغتنم هذه
الفرصة لنترحم على كل شهداء هذا الفيروس،
وأقدم تعازي القلبية لعائالتهم.

وبالنسبة للسيد الوزير املنتدب ،والية املسيلة
حتصلت على مئة كشف سريع مقابل مليون
وثالثمائة ألف ساكن.

السؤال الثالث :هناك مستشفى  240سرير
باملسيلة جمد سنة  2013ورفع عنه التجميد بعد
عدة سنوات من الطلبات املتكررة واليوم يعاني
من مشكل آخر أال وهو ضرورة تغيير املوقع
ألمور اضطرارية ،نطلب املوافقة على املوقع
اجلديد واإلسراع يف اإلجناز ،نطلب املوافقة
على إسناد املشروع للشركة الوطنية «كوسيدار»
وبالتراضي للتسريع يف وتيرة اإلجناز.

والسيد وزير الصحة والسيد الوزير املنتدب.

وعندي وثائق على هذا وهو مستعد أي هذا
املخبر للعمل دون أجر.

السؤال األول :ملاذا أبلغتم رئيس اجلمهورية بأن
الوباء سيتم التحكم فيه يف أواخر أفريل وسوف
تنتهي األزمة بتاريخ  29أفريل ،كيف وملاذا؟

بالنسبة لألطباء اخلواص ،تكلم الزمالء حول
األطباء اخلواص ،أين املنظمة الوطنية للصحة
التي لها صالحية التنظيم وليست مصالح
الشرطة التي تطلب من العيادات الوثائق
وااللتحاق مبقر الشرطة.

وكمثال على هذا يوجد مخبر للدكتور سبتي

أوال :هل هاته الكمامات سواء املصنعة محليا أو
املستوردة خاضعة للمقاييس الطبية املعروفة؟
أي مبعنى هل هناك جهة ما تعمل على مراقبة
هذا األمر؟

ثانيا :فيما يتعلق بالعيادات اخلاصة ،املالحظ،
حسب ما ورد إلينا وبكل أسف فإن تعليمات
احلكومة لم حتترم ،فقد بقيت أبواب هذه
العيادات موصدة يف وجه املواطنني والسيما
يف العاصمة وهذا لغياب املراقبة ،شكرا سيدي
الرئيس.

السيد رشيد عاشور (رئيس جلنة الشؤون
اخلارجية والتعاون الدولي واجلالية
اجلزائرية يف اخلارج):

إن شاء اهلل يكون ردكم مقبوال وهذا من أجل
تخفيض العبء (الذهاب واإلياب) خاصة مع
توقيت احلجر الصحي املفروض يف البالد.

سيدي الرئيس ،رمبا ليس من اختصاصي
املجال الصحي ولكن هناك تساؤالت تطرح من
قبل مواطنني.

أيضا ،يف ظل التدابير الالزمة الواجب مراعاتها
يف ظل هذه اجلائحة العاملية ،فإنه من الضروري
التأكيد واحلرص على اجلانب الدعائي ألوجه
الوقاية واحلرص على احترام قواعد وتدابير
احلجر الصحي من خالل استعمال أكثر
لفضاءات اإلشهار واإلعالم العمومي واخلاص،
واملتعاملني يف الهاتف النقال من خالل الرسائل
النصية القصيرة والومضات اإلشهارية.

نشكر احلكومة على املجهودات املبذولة ،شكرا
للسيد الوزير ونشكر جميع األطباء واملمرضني
على املجهودات املبذولة وشكرا.

الوقاية ،ولو كانت هذه العيادات مفتوحة فإنها
متتص الضغط على املستشفيات.

يف هذا املنبر نثمن ونزكي ،نثمن ونزكي ،لقد آن
األوان أن نسمي األمور مبسمياتها لكي ال نغلط
الرأي العام.

السيد مليك خذيري (نائب رئيس
مجلس األمة) :بسم اهلل الرحمـن الرحيم
والصالة والسالم على رسول اهلل ،شكرا سيدي
الرئيس.

لقد قدمنا إليك كوفد برملاني واستقبلتنا
مشكورا ،يف ظروف صعبة آنذاك ،مع العلم أن
مركز الوباء هو والية البليدة؛ وحتدثنا عن مركز
الكشف ،واقترحنا آنذاك معهد الكلى أين توجد
قمت مشكورا ببعث فريق
به كل األجهزة ،حيث َ
من معهد باستور إلى البليدة وحتى هذا اليوم
ال يوجد جديد بشأن مركز الكشف مع العلم أن
والية البليدة أكبر املتضررين بحوالي  200حالة
وفاة ،والكثير منهم من عائلة واحدة.

وهذا كالم األطباء واملختصني ،ولو كان مركز
الكشف شغّاالً يف األيام األولى لكانت األضرار
أقل (وعلى كل حال فاألعمار بيد اهلل) ،كما
مت االتصال باملستشفى اجلامعي بتيزي وزو
بالتنسيق مع املركز االستشفائي اجلامعي
بالبليدة من أجل وضع مركز الكشف إال أن
املشكل يتمثل يف اإلمكانيات وهذا ما نلح عليه
سيدي الوزير.
كما توجد ظاهرة العيادات الطبية املغلقة،
وعند احلديث معهم يشتكون من نقص وسائل

الدولة يف إطار املستطاع مقارنة ببعض الدول
العظمى والتي تعاني من نفس الوباء والذي لم
يوجد له دواء إلى يومنا احلالي ،ماعدا الوقاية
والتزام املواطنني بإجراءات احلجر الصحي،
ونترحم على أبناء اجلزائر وأهاليهم الذين
وافتهم املنية جراء هذا الوباء.

ونشكر رئيس اجلمهورية الستحداثه الوكالة
الوطنية لألمن الصحي ونتمنى من الهيئة العليا
لألساتذة أن تتخذ اإلجراءات الالزمة يف الوقت
املناسب وتبلغ رئيس اجلمهورية باحلقيقة لكي
يتسنى له اتخاذ اإلجراءات والقرارات الالزمة
يف الوقت املناسب.
سيدي الرئيس ،منذ مدة خمس سنوات ونحن

ويف األخير هناك مستثمرين خواص أبدوا
رغبتهم يف التبرع للمستشفى احلالي بـ 12
جهاز تنفسي اصطناعي و 4أسرة مجهزة ولكن
اجلهاز التنفسي يحتاج إلى لواحق ،نطلب من
وزير الصحة توفيرها.
يف اليوم احلالي معظم احلرفيني يقومون بصنع
الكمامات واجلال املعقم ،هل هذا كان مسموحا
به يف احلياة العادية نتيجة البيروقراطية
السابقة؟
ومن هذا املنبر نطلب من أصحاب القرار أن
تكون هذه اجلائحة نقطة انطالق لتعديل قطاع
الصحة يف جميع ربوع الوطن والسالم عليكم
ورحمته وبركاته.

يف احلقيقة ،سيدي الوزير ،ملا تفضلتم وتقدمتم
بالتقرير الوايف والكايف ،الحظنا أن هناك بعض
األرقام ال تعطينا الرقم احلقيقي للمصابني
بفيروس كورونا يف اجلزائر ،اليوم عندما
نالحظ أن هناك  2534حالة مؤكدة و4097
حالة تخضع للعالج ،أي العدد حوالي سبعة
آالف حالة ،بحساب النسبة املئوية جند أن
اجلزائر تعتبر األولى عامليا بنسبة الوفيات،
لدينا  367حالة وفاة ،هذا أمر غير طبيعي؛ لذا
وجب إعطاء األرقام احلقيقية للرأي العام.
ونشكركم على الصراحة الكبيرة بحيث تبادرون
يوميا بعمل عالي املستوى ومشكورين عليه؛
كذلك نقطة مهمة ومهمة جدا أال وهي عملية
االختبارات الطبية بحيث أن السيد الوزير
املنتدب ذكر بـ  215.000اختبار طبي متحصل
عليه ،هل الوضع الوطني متحكم فيه مئة باملئة
وإال نحن يف حالة مواكبة الفيروس وتطوره على
مستوى العالم ألخذ القرارات ،ألن بعض الدول
وصلت إلى ذروة الفيروس ونحن اليوم ليس
لدينا املنحنى احلقيقي وتطوره ،حتى األرقام
املقدمة نالحظها أنها أرقام غير ثابتة هل هي
يف تصاعد أم تنازل؟

أردنا معرفة هل وصلنا إلى ذروة الفيروس على
املستوى الوطني أم ال؟ وهي مالحظة مهمة
ومهمة جدا ،والتفكير منذ اليوم والتحضير
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امللف
السيد سليمان زيان (مقرر جلنة الشؤون
اخلارجية والتعاون الدولي واجلالية
اجلزائرية يف اخلارج):
أنا أضم صوتي وأكون كما قال السيد الرئيس
مختصرا وأطرح أسئلة مباشرة ،وإذا أمكن
أتلقى أجوبة من السيد وزير الصحة.

إلى ما بعد كورونا ،ما هي التحضيرات املتخذة
بحيث أن كثيرا من الدول قامت بإجبارية لبس
الكمامة ومنع التجمعات ،والدخول املدرسي
يجب إعطائنا فكرة لتنوير الرأي العام ،مثل
طلبة املدارس ليس لديهم فكرة عن الوضع ،هل
هناك استمرارية العام الدراسي أو ال؟

كذلك نشكر الكثير من اجلمعيات ووزارة
التضامن على صناعة الكمامات ولكن توجد
مالحظة مهمة ومهمة جدا وهي أنه الزلنا
نستعمل يف الوسائل التقليدية كآالت اخلياطة،
فكثير من الدول تستعمل ماكنات تنتج ما
بني  200و 300كمامة يف الدقيقة ،لذا وجب
إدراج  -السيد الوزير املنتدب  -استيراد
اآلالت اخلاصة بصناعة الكمامات ألنه يوجد
طلب كبير وكبير جدا على الكمامات لكي يتم
توفيرها إلى كل املواطنني.
من جهة أخرى ،الرعايا اجلزائريون املوجودون
يف اخلارج ،هناك الكثير منهم ما يزال
عالقا وينتظرون إجالءهم إلى اجلزائر لكن
هناك إجراءات طويلة تتخذ وتعتبر نوعا من
البيروقراطية ،يرجى تسريع حتويلهم وملا ال
إلى مطارات أخرى كقسنطينة ،عنابة ،وهران
حتى يتم إجالؤهم ،بحيث أن احلجر ملدة 14
يوم يكون يف مراكز أخرى يف واليات أخرى حتى
يتم إدراجهم ودخولهم إلى أرض الوطن.
مرة أخرى نشكركم سيدي الوزير ،كما نثمن
عاليا قرارات رئيس اجلمهورية بحيث اتخذ
قرارات مهمة ومهمة جدا يف مداخالته
األخيرة.

نشكر كذلك أفراد اجليش الوطني الشعبي على
الدور اجلبار الذي يقومون به ،وإن شاء اهلل
نخرج من هذه اجلائحة يف أقرب اآلجال ،وتعود
احلياة إلى طبيعتها مشكورين ،وشكرا.
السيد وحيد فاضل (نائب رئيس مجلس
األمة):
يف البداية أرحب بالسيدة والسادة الوزراء،
نشكر كذلك السيد الوزير على العرض
القيم واملفصل الذي قام به واستفدنا كثيرا
باألرقام وبالوضع الصحي احلالي ،نثمن كذلك
املجهودات املبذولة من طرف الدولة وعلى
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أوال أضم صوتي لصوت الزمالء طبعا ،ونشكر
قطاع الصحة وعلى رأسهم السيد معالي وزير
الصحة والسيد الوزير املنتدب على املجهودات
املبذولة ،وكذلك أبعث حتية خالصة لألطباء
واملمرضني وكل عمال الصحة والذين هم يف
الصفوف األمامية.

رأسها السيد رئيس اجلمهورية والتي كانت
لها نتائج إيجابية ملموسة ،كذلك نثمن الطاقم
الصحي على مستوى والية سكيكدة الذي يبذل
مجهودات جبارة للتحكم يف الوضع الصحي
وبهذه املناسبة نشكر األطباء واملمرضني
والعمال القائمني بدورهم كما ينبغي.
ْت من طرف هؤالء بطرح
ويف هذا اإلطار ُك ِلّف ُ
انشغاالتهم ،هذه االنشغاالت كنت سأطرحها
يف اجللسة التي كانت مبرمجة سابقا وأجلت
إلى جلسة اليوم فال أدري إن مت حل املشكل
الذي سأطرحه أم ال ،واملتمثل يف افتقارهم إلى
كل املعدات واملستلزمات من األلبسة الواقية
والكمامات وكل ما يخص احلماية الفردية
وهذا لتفادي العدوى لهم ولعائالتهم ،كذلك
أجهزة التنفس الصناعي مع العلم أن والية
سكيكدة غير مجهزة كما ينبغي.

وأذهب مباشرة إلى السيد الوزير ،حقيقة الدولة
بذلت مجهودات كبيرة يف توفير املستلزمات
الطبية والوقائية ،خاصة لألطباء واملمرضني
والعمال يف قطاع الصحة ،إال أن  -السيد
الوزير  -هناك نقص كبير يف هذه املستلزمات
الوقائية وخاصة الكمامات للمواطنني ،ألن
املواطن يتساءل ! الدولة تطلب منه حماية
نفسه وعندما يتجه إلى أماكن يحتاج فيها إلى
كمامات ليحمي نفسه وعائلته ،ال يجدها ،كما
أنها مفقودة يف الصيدليات ،السيد معالي الوزير
هل ميكن وضع كمية من الكمامات املستوردة يف
الصيادالت لبيعها للمواطن؟

النقطة الثانية ،نالحظ حسب اإلحصائيات
التي تبث يوميا من طرف وسائل اإلعالم بأن
هناك انخفاض يف عدد الوفيات رحمهم اهلل
وكذلك يف عدد املرضى يف قاعات اإلنعاش،
هل هذه املؤشرات تدل أننا وصلنا إلى الذروة
أو جتاوزناها ،هل هناك طريقة العتماد رفع
احلجر الصحي ومتى؟ باإلضافة إلى معرفة
مدى إمكانية فتح املدارس واجلامعات أم ال ؟

السؤال الرابع واألخير ،السيد الوزير ،األطباء
واملمرضون الذين هم اليوم يف مواجهة مباشرة
مع املرض ،أال ترون أنه من الواجب حمايتهم
وحماية عائالتهم بتعميم اإلقامات اخلاصة
لهم ألنهم ميكنهم نقل الفيروس إلى مساكنهم
كون الطبيب يف خطر كما هو معمول به يف
العالم؟ هذه اإلقامة اخلاصة بدأ تطبيقها يف
بعض الواليات ولم تعمم على الواليات الباقية،
مع العلم أن كل الواليات مسها الضر من هذا
الوباء كون الطبيب يعمل مباشرة مع املريض.
ولكم منا كل التدعيم سيدي الوزير على املجهودات
املبذولة وحتية خاصة للدولة اجلزائرية وعلى
رأسها السيد رئيس اجلمهورية،
السيد نورالدين باألطرش (رئيس جلنة
الشؤون القانونية واإلدارية وحقوق
اإلنسان والتنظيم احمللي وتهيئة اإلقليم
والتقسيم اإلقليمي):
السيد الوزير ،أوال التحية للسيد رئيس
اجلمهورية الذي يواكب الوضع احلالي يف
اجلزائر بعد تفشي وباء كورونا ومنه إليكم
وإلى كل الطاقم احلكومي وأيضا إلى اجليش
األبيض ،أطباء ،ممرضني وكل القائمني على
قطاع الصحة ،وإلى اجليش ،الدرك ،األمن،
الكشافة ،اجلمعيات واملجتمع املدني وكل
الغيورين على هذا الوطن املوجودين حاليا يف
امليدان.

فقرارات رئيس اجلمهورية من أجل النهوض
بقطاع الصحة هي قرارات صائبة وكمثال على
ذلك والية سكيكدة بها حوالي مليون وخمسون
ألف نسمة ال حتتوي على جهاز تصوير بالرنني
املغناطيسي ( )IRMيف القطاع العمومي ،حيث
أن أجهزة السكانير مت اقتناؤها من ميزانية
الوالية.
األرقام املقدمة من قبل الوزير املنتدب هي أرقام
عامة ،حبذا لو كانت مفصلة حسب الواليات،
يف حني ال ندري أهمية العدد اإلجمالي من
عدمه؛ كذلك املجهودات اجلبارة التي قامت بها
الدولة يف اقتناء املعدات واملستلزمات يف اآلونة
األخيرة ،ولكي يقوم العمال واألطباء بواجبهم
على أكمل وجه البد من إمكانيات مادية ووسائل
احلماية.

اإلعالم ووزارة الصحة وغيرهما ،هناك نوعية
من املواطن ال يلتزمون حتى مبسافة األمان،
اليوم صباحا فقط رأيت جتمعات املواطنني
(املتقاعدين) بشكل كبير أمام مركز بريدي ،وال
وجود للشرطة ،أال ترون سيدي الوزير ضرورة
إعطاء تعليمات ملرافقة املواطن يف األسواق
واملساحات واألماكن العمومية لفرض النظام؟

أظن سيدي الوزير أن هذا الوباء ابتالء من عند
اهلل عز وجل وجاء ليصحح مسارا كان خاطئا
يف حق املنظومة الصحية نتكلم عن العالم ككل
واجلزائر خاصة.

السؤال الثاني ،هناك تساؤالت حول أرقام
احلاالت املشتبه فيها ،السيد الوزير هل الفرق
بني احلاالت املؤكدة واملشتبه فيها؟ هل جترون
لهم التحاليل أو تصفون لهم العالج حتى
الشفاء؟

يف األسبوع األخير ظهرت احلاالت املشتبه بها
وحتت العالج حوالي  4000شخص واحلاالت
املؤكدة حوالي  2600شخص ،املواطن يتساءل
كيف ذلك؟
السؤال الثالث ،سيدي الوزير من ناحية الوقاية
اليوم ولألسف رغم التحسيس من طرف وسائل

هل ترون بأن لدينا اإلمكانيات الكافية للتصدي
لهذا الوباء؟ خاصة وأن احلاالت املؤكدة ترتفع
يوما بعد يوم ،تصور سيدي الوزير لو زاد هذا
الوباء يف االنتشار مع اإلمكانيات احملدودة
املتوفرة واملستشفيات املتوفرة ،هل نحن قادرين
حضرت وزارتكم
على استيعاب هذا الكم؟ ماذا ّ
ملثل هكذا حاالت جديدة من الوباء؟

بعد مطالعتي من سنوات السبعينات إلى
اليوم ،اجلزائر أنفقت حوالي  70مليارا دوالر
أي تقريبا ميزانية عدة دول إفريقية ،لكن
بالنظر إلى املنظومة الصحية فهي مريضة
ونتداول على لسانكم سيدي الوزير حني قلتم
بأن املنظومة الصحية ضعيفة بالنظر للدول
األوروبية ،فعال هي مريضة سيدي الوزير وال
تتحملون إرثا ورثتموه.
إني أرى نية خالصة ولو أنكم جئتم يف ظرف
عصيب ،أقول نية خالصة يف العمل سيدي
الوزير؛ وأمر مباشرة إلى السؤال األول:
السؤال األول :يف الظروف التي متر بها اجلزائر

أيضا هناك كذلك مستشفيات :عشعاشة،
بوقيرات ،ماسرى ،هياكل بدون روح ،ال نلوم
املدراء ،فاألمر راجع النعدام اإلمكانيات ،أمتنى
اتخاذ قرارات صارمة بهذا اخلصوص.

أخيرا سيدي الوزير ،نحن نقوم بواجبنا يف
األحياء واملدن واالتصال والتواصل ،حيث يوجد
بعض البلديات ال حتتوي على قاعات عالج
وأخرى مغلقة ،وانعدام االستعجاالت ،نتمنى
سيدي الوزير تدخلكم يف هذا األمر.

وأكثر من هذا سيدي الوزير ،أتلقى يوميا
مراسالت عبر شبكة التواصل االجتماعي من
طرف عمال الشبه طبي ،آن األوان من أجل
توظيفهم وهم مستعدون للتطوع من أجل الوطن؛
كما نرجو سيدي الوزير إيجاد حل لهذه الفئة،
السيد أحمد بوزيان (رئيس جلنة الصحة
والشؤون االجتماعية والعمل والتضامن
الوطني):
السؤال الثاني ،ملاذا ال نقوم بالتشخيص املبكر
كما هو جاري حاليا يف الدول األوروبية؟ يف
املنازل والشوارع ،سيدي الوزير ،هناك بعض
احلاالت لديها مناعة وال تظهر عليها أعراض
املرض ولو مت التشخيص املبكر ميكن عزله
وإقامته يف احلجر الصحي ،بحيث ميكن
لهذا الشخص نقل العدوى وتتفشى يف وسط
املواطنني.

سيدي الوزير ،أحببت القول بأن نية السيد
رئيس اجلمهورية بإعادة القيمة احلقيقية
للصحة؛ العمل واملجهود املبذول من طرف
اجليش األبيض يف الواجهة ومخاطرتهم من
أجلنا ،نرى مستشفيات مهترئة ،سيدي الوزير،
وأتكلم حتت رقابتكم الضيقة ،تكلمنا سابقا
حول مستشفى بعني تادلس ،تتسرب منه مياه
األمطار وحاليا يستقبل حاالت عديدة ملرضى
كورونا ،سيدي الوزير أمتنى وعلى وجه السرعة
لو يقومون بتصليح األسطح ،مهما تكلمت سيدي
الوزير لن أستطع أن أصف لكم احلالة ،فيجب
القيام بزيارة لتعاينون الوضعية.

باعتباري رئيسا للجنة الصحة مبجلس األمة،
سأكون موضوعيا بعيدا عن البراغماتية ،يقول
عز من قائل يف محكم تنزيله( :ولنبلونكم بشيء
من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس
والثمرات وبشر الصابرين) صدق اهلل العظيم.
إنطالقا من هذه اآلية الكرمية يف ثبوتها
وقطعيتها وقبل كل شيء نحمد اهلل على هذا
البالء واالبتالء بل ويزداد إمياننا أكثر بهذا
احلمد إذا كنا مؤمنني مصدقا لقوله صلى اهلل
عليه وسلم« :عجبا ألمر املؤمن! إن أمره كله
خير ،وليس ذلك ألحد إال للمؤمن ،إن أصابته
سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء
صبر فكان خيرا له».

أكثر من ذلك ،سيدي الوزير ،أمتنى رفع
التجميد عن بعض املستشفيات مثال مستشفى
تشيكي فارا ،الذي يحتوي على  500سريرا
يصلح لكل شيء إال الستقبال املرضى !! فعال
الصحة مريضة وال نحملكم املسؤولية ولكن
تكون مبادرة من اآلن فصاعدا.

كذلك مستشفى  240سرير مازالت األشغال به
قائمة وهذا بعد مرور  12سنة ولم ينجز بعد ،يف
بعض الدول يتم بناء مستشفى خالل  10أيام.
كما مت حتويل املركز االستشفائي اجلامعي إلى
مستشفى ٍ
عاد ألنه باستطاعته استقبال مرضى
كورونا.

بعد هذه الديباجة ،ومبا أننا جزء من هذا
العالم نحتاط كما يحتاط اآلخر ويف هذا الشأن
يجب أن نعترف ونقر إحقاقا للحق ،بأن بالدنا
اجلزائر ممثلة يف رئيسها وطاقمها احلكومي
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امللف
طبية بواليتي ومن ورائهم مديرية الصحة
والسلطات الوالئية وأخص بالذكر السيد الوالي
املعني حديثا والذي أبان عن قدرات هائلة يف
تسيير األزمات؛ ولقد ورد إلي اللحظة تساؤل
من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من
كوادر الوزارة يف إطار مواجهة كورونا يقولون
هل توجد حقا فرق للبحث العلمي يف هذا
اإلطار ؟
كانت سباقة يف فرض إجراءات احلجر مع أولى
مؤشرات هذا الوباء وال نخفي سرا إذا قلنا إنها
كانت أسبق يف ذلك من الدول األوروبية نفسها،
ومبجرد انتشار الفيروس كان خط الدفاع
األول ملواجهته هو اجليش األبيض ،أعني
املنظومة الصحية بكل طواقمها ومن ورائهم
جنود الظل على اختالف انتماءاتهم العسكرية
واملدنية ،الذين وإن اختفوا فإن أعمالهم ظاهرة
ال ينكرها إال جاحد ،رافعني حتية خاصة إلى
عمال النظافة.

وأود أن أذكر هنا أن ال فرق بني أعمال رفيعة
ووضيعة ألنها تصب يف رافد واحد هو حفظ
وحماية صحة املواطن باعتباره رأس املال
احلقيقي الذي تعول عليه البالد ،ألن هذا
الفيروس الذي ال يُرى ال يفرق بني بروفيسور
يف الطب وبني سائق سيارة إسعاف ،فرحمة
اهلل عليهم جميعا ونحسبهم من الشهداء وما
ذلك على اهلل بعزيز.

نخلص يف ذلك أن دولتنا لم تدخر أي جهد
بل وفوق ذلك سابقت الزمن وانتشار الفيروس
لتحمي املواطن اجلزائري أ ًّيا كان ودليلنا يف ذلك
أنها سخرت أسطولها اجلوي جللب أبنائها يف
أي بقعة كانت على هاته األرض بل والذي يبعث
على الفخر أكثر أنها استطاعت أن حتصل على
معدات طبية وبكميات هائلة ويف ظرف قياسي
ومازالت مستمرة يف تلبية حاجيات املواطن
اجلزائري ملواجهة هذا الوباء.

نقول ذلك برغم إشاعة املغرضني وأعداء الوطن،
وبرغم تثميننا لكل هذه اجلهود أرجو أن ال يفهم
من كالمنا أننا ندعو إلى التثبيط من العزائم
يف هذه الظروف احلرجة بل واهلل يشهد أننا
ندعو ألن تكون بالدنا رائدة يف مجال التكفل
الطبي مبواطنيها ليس يف إفريقيا فحسب
بل وحتى عامليا؛ نقول ذلك وبحكم احتكاكنا
مبختلف شرائح املجتمع عموما واألطقم الطبية
خصوصا يف مصالح االستعجاالت يف كثير من
الواليات أنهم يشتكون من نقص يف املعدات
اخلاصة ملواجهة وتطويق هذا الفيروس بدءا
بالكشف املبكر باعتبارهم خط الدفاع األول،
مثمنني جهودهم التي يقف دونها اإلخالص.
ومبا أني من والية تيارت أثمن من هذا املوقع
وأثني على ما تقوم به األطقم الطبية والشبه
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ويف األخير ال يسعني إال أن أذكر خصال
الشعب اجلزائري املتجذرة فيه أبا عن جد،
ومن أبرزها شيم التضامن والوقوف إلى جانب
املناطق املتضررة جراء هذا الوباء ونعني بهم
إخوتنا يف والية البليدة عمال بقول احلبيب
املصطفى« :مثل املؤمنني يف توادهم وتراحمهم
وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد ،إذا اشتكى منه
عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى»
صدق رسول اهلل.
السيد ناصر بن نبري (املراقب البرملاني):
تقوم الطواقم الطبية ومهنيي القطاع الصحي
مبجهودات جبارة ملواجهة انتشار الوباء وبهذه
املناسبة ومن هذا املنبر أوجه لكل مستخدمي
السلك الطبي ،والتمريض واألعوان حتية تقدير
وتضامن على العمل النبيل الذي يقومون به يف
هذه الظروف الصعبة ،وكذلك أوجه حتية
تقدير وعرفان للمجهودات التي قام بها اجليش
الوطني الشعبي وكل أسالك األمن وإلى كل
قطاعات الدولة وخاصة وزارة السياحة التي
حجزت مركبات سياحية للمواطنني الوافدين
من اخلارج وأنوه باملجهودات التي تقوم بها
اإلدارة احمللية وعلى رأسها السادة الوالة ورؤساء
الدوائر ورؤساء البلديات وإلى كل املجتمع املدني
واجلمعيات وخاصة عمال النظافة.

سيدي الوزير،

أوال :هل سطرت وزارة الصحة برنامجا تدريبيا
خاصا لهؤالء املستخدمني على الوقاية من
الفيروس وكيفية حماية أنفسهم وكيفية التعامل
مع املرضى بطريقة متنع انتقال العدوى إليهم
وفق البروتوكوالت وتوصيات منظمة الصحة
العاملية؟
ثانيا :يعتبر القطاع الصحي اخلاص يف
اجلزائر أحد الركائز األساسية يف املنظومة
الصحية ،نظرا لدوره كمرفق وداعم للقطاع
العام ،فما هو دوره يف مواجهة فيروس كورونا
وكيف ميكن املساعدة من أجل تخفيف الضغط
على املرفق الصحي العمومي ،خاصة بعد دعوة
وزارة الصحة عبر مديرياتها الوالئية جلميع
ممارسي الصحة اخلواص من أطباء وأطباء
أسنان من أجل استئناف نشاطهم وضمان
اخلدمة العمومية من أجل التكفل باحلاالت
االستعجالية؟
ثالثا :نتابع باهتمام الدور الكبير الذي تلعبه
السلطات العمومية من أجل توفير املستلزمات
الطبية الضرورية للتعامل مع انتشار الوباء إال
أن وتيرة عملية الكشف عن املرض مازالت
بطيئة نظرا لتحمل املخابر املرجعية عندنا
لعبء القيام بالكشف .ماذا عن استيراد وتعميم
استعمال أجهزة الكشف السريع املعتمد يف كثير
من الدول؟

رابعا :ما هو دور املؤسسات احمللية العمومية
واخلاصة يف توفير وتلبية االحتياجات الوطنية
من وسائل احلماية كالكمامات الطبية ،املآزر
ووسائل التعقيم ،وكل ما يندرج يف إطار املجهود
الوطني ملكافحة فيروس كورونا؟
خامسا :على غرار العديد من الدول التي بدأت
إجراءات تخفيف ،ماهي اخلطوات العملية
التي تنوي احلكومة اتخاذها أثناء رفع احلجر
الصحي ،لتجنب موجة ثانية للوباء؟ وهل سيتم
اعتماد الرفع التدريجي للحجر ،وكيف يتم
ذلك؟ مع مالحظة أن تطبيق احلجر اجلزئي
من الساعة الثالثة مساء إلى السابعة صباحا
يشكل ضغطا على الناس ما جعلهم يف كثير
من األحيان ال يلتزمون به ،وكلنا الحظنا حاالت
االكتظاظ يف الشوارع واألسواق واالختناق يف
املرور ،فلماذا ال يتم التخفيف من احلجر مبا
يرفع املشقة على الناس؟ وماذا عن التسهيالت
التي يجب توفيرها لبعض الشرائح يف ظل
إجراءات احلجر لتمكينهم من مزاولة نشاطهم
على غرار صغار الفالحني ونحن على أبواب
شهر رمضان العظيم ،ورمضان كرمي لكل
الشعب اجلزائري واألمة اإلسالمية.
سادسا :اعتمدت اجلزائر على بروتوكول
عالج بدواء الكلوروكني ،هل كان اعتماد هذا
البروتوكول ألنه فعال وألن الدواء متوفر محليا؟

وملاذا لم يتم اعتماد بروتوكوالت عالج أخرى
على غرار دواء إنترفيرون الذي تنتجه كوبا
والذي أعطى نتائج مشجعة يف العديد من
الدول التي طبقته مثل أوروبا وأمريكا؟
وأخيرا أطرح انشغال محلي يتعلق بنقص
سيارات اإلسعاف على مستوى مستشفى برج
منايل وشكرا.
السيد محمد بوبكر (نائب رئيس جلنة
الصحة والشؤون االجتماعية والعمل
والتضامن الوطني):
سوف أختصر يف الكالم كون موضوع الصحة
ميكن التكلم فيه كثيرا.

ذكر زميلي من مستغامن ،أشير بأنه يوجد 5
مستشفيات بوالية مستغامن يف طور اإلجناز ولم
تنته األشغال فيها بع ُد؛ وهذا راجع للظروف
التي كان قطاع الصحة يعاني منها يف ظل
املسؤولني القائمني عليه آنذاك.

فيما يخص موضوع مجانية العالج وهي نقطة
مهمة وكما ذكرت سيدي الوزير أن الشخص
غير املؤمن ولديه اإلمكانيات عليه أن يدفع.
بالنسبة لألسئلة سيدي الوزير ،هل وصل
فيروس كوفيد إلى الذروة أم ال؟ ألن أعضاء
اللجنة املسؤولة عن متابعة وضعية فيروس
كوفيد على مستوى وزارة الصحة مختلفون يف
الرأي ،هناك من يقول وصلنا إليها وهناك من
يقول أننا لم نصل بعد !

زميلي وزير الصحة ،نرى أن قطاع الصحة كان
مهمال منذ سنني على مدى تعاقب الوزراء من
قبل ،لكن اليوم حترك هذا القطاع وبقوة وهذا
ما نشجعك عليه ومن كالمك أقتبس قولك:
«لدينا كفاءات» ،نعم اجلامعة يف كل القطاعات
كونت أناسا لهم طاقة ،وبالنسبة لقطاع الصحة
مت تكوين أطباء ومختصني وأساتذة ومسؤولني
يف هذا القطاع ،لكن يف وقت سابق مت إهمالهم
وتهميشهم؛ اليوم نرى وزير الصحة ومع رئيس
اجلمهورية اتخذوا إجراءات تشرف القطاع
وتشرفهم.

نتكلم عن اجليش األبيض وإن صح التعبير
لكن أقول الطبيب صاحب املئزر األبيض حيث
ك ٌل يف عمله ،اجلندي يحارب عدوا مرئيا؛ أما
الطبيب فيحارب العديد من الفيروسات التي ال
ميكن رؤيتها ،كما حددت مسافة األمان بواحد
متر مما يجعل الطبيب يف خطر ،إذ أن رذاذ
اللعاب ميكن أن ينتقل مبجرد التنفس أو الكالم
وبالتالي تنتقل العدوى.
مبجرد انتشار فيروس كوفيد  19الحظنا أن
العديد من املستشفيات توقفت عن العمل دون
مراعاة أن هناك أمراض أخرى ال ميكن إهمالها
كمرضى السرطان ،وهذا ما نوه إليه السيد
وزير الصحة ،كما ال ننسى التذكير بالنسبة إلى
السيد الوزير املنتدب للصيدليات بوجوب توفير
مخزون كاف لألدوية الضرورية.
ويف سياق احلديث عن املستشفيات كما

كذلك أضم صوتي لصوت زميلتي األستاذة،
إللزامية وضع الكمامات بالنسبة للمواطنني،
ميكن ذلك ،مع أن السؤال يبقى مطروحا.
قدمت لنا أرقاما وقلت أن
بالنسبة للكشف
َ
حتليل( )PCRصحيح وأنه موثوق منه ومحدد.
كما صرحت سيدي الوزير بأنه يوجد 215.000
حتليل ( )PCRو 36.000كاشف سريع؛ لكن إذا
أردنا الوصول إلى رفع احلجر الذي يجب أن
يتجهز له كل الطاقم احلكومي ،الوالة ،املنتخبني،
اجلمعيات ،السكان ويجب أن يشاركوا جميعهم،
هنا يجب دراسة املوضوع بدقة ،كيف يكون رفع
احلجر الصحي ،هل سيكون والية بوالية أو
يكون محدد حسب املنطقة؟

ويف هذه احلالة نعمل بالفحوصات أو أي شيء
نستطيع التحكم فيه من خالل توصيات موجهة
للمواطنني باحترام مسافة التباعد االجتماعي
التي لم يأخذها بعني االعتبار الكثير من
املواطنني.
كما ال أنسى التكلم عن أطباء املهجر الذين
شرفوا اجلزائر.
ويف األخير أشجع قطاع الصحة ،كما نتمنى
اخلير لكل اجلزائريني وأوجه الشكر أيضا
للجيش الوطني الشعبي ،وشكرا سيدي
الرئيس.

كذلك سيدي الوزير ،تكلمنا عن العقود بحيث
ال نستطيع االستغناء عنها يف املستشفيات ألنها
حتفز العمال.

كذلك بالنسبة لألشخاص اليوم ليست لديهم
أخالق ،بحيث الذي لديه إمكانيات يستطيع
العالج عكس الذي ليست لديه فإنه ليس له
احلق يف العالج ،واليوم جند التزامات تسمح
للذي ليست له إمكانيات بالعالج.

سيدي الوزير ،هناك أخبار تقول بإيجاد اللقاح
بعد حوالي خمسة أشهر ،فهل نحن مستعدون
القتنائه بالكمية الالزمة على عكس ما جرى يف
لقاح ()H1N1؟

السيد علي بلوط (رئيس جلنة الثقافة
واإلعالم والشبيبة والسياحة):
أظن أن السيناريو الكارثي الذي تكلموا عنه بأنه
سيحدث يوم  15أفريل ،احلمد هلل استطعنا
جتنبه بحيث لم تكن هناك أي مشاكل باإلضافة
إلى أن حاالت الوفيات يف نقصان.

باختصار سيدي الرئيس ،املجهودات التي بذلتها
الدولة ،واملجهودات املبذولة يف كل والية ال أحد
ينكرها ،ومن ينكرها فهو جاحد للحق.

كذلك بالنسبة لألدوية املستعملة منها دواء( ( yH
 )droxy chloroquineودواء ()Azithromycine
مع إضافة دواء( )Sulfate de zincباإلضافة
إلى األمالح املعدنية وهذا يعتبر عالجا واعدا؛
لكن السؤال املطروح هل فيه أعراض جانبية
بالنسبة لألشخاص الذين أخذوا هذا الدواء؟
وحسب معلوماتي هناك أعراض خفيفة بحيث
نستطيع االعتماد على هذه األدوية ،فاملسؤولون
واجلزائر لديها احلظ يف اختيارها السير يف
هذا الطريق ،كذلك بالنسبة للمواد األولية
التي نستوردها من الهند البد من توطيد
عالقات متينة مع الدول للحصول عليها دون
أي مشكل.
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إلى القاعدة ملواجهة هذا الفيروس ال غبار
عليها؛ ونحن كنواب ال ننكر مجهودات الدولة
اجلزائرية.

نطلب من اهلل عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء،
كما نرجو من اهلل عز وجل حفظ األطباء
واملمرضني وعمال النظافة … إلخ.

سيدي الرئيس ،السيد الوزير ،الظروف تتغير
من والية إلى والية مثال أنا أتيت من والية
تيسمسيلت الحظت أن ظروف عمل الطواقم
الطبية تعتبر كارثية من ناحية الهياكل والوسائل،
رمبا لديكم نظرة عليها.

كذلك تطرقتم سيدي الوزير إلى إعادة الهيكلة
وإعادة النظر يف قطاع الصحة ،رمبا يعتبر
سابقا ألوانه كون الكل متجه حملاربة فيروس
كوفيد  ،19نتمنى بعد اخلروج من هذه األزمة
أخذ بعني االعتبار رفع التجميد عن مشاريع
مستشفيات  240سرير.
لدي بعض األسئلة سيدي الوزير:

السؤال األول :فيما يخص مستلزمات الوقاية
واحلماية ،رمبا األمر يختلف من والية إلى والية
كوالية تيسمسيلت التي تفتقر إلى مستلزمات
الوقاية الفردية خاصة فيما يخص بدالت
العمل.

كما نطلب من السيد الوزير أن تكون اإلجراءات
املتخذة من طرف الدولة صارمة حفاظا على
الوطن واملواطن ،ألن هذا الفيروس كشف
وضعية املنظومة الصحية لكل العالم وليس
للجزائر فقط ،أحلق الضرر لكل العالم؛ ومنه
سيدي الوزير أطرح عليكم القضايا التالية:

الشيء الذي يهم السلطات واملواطن هو ما هي
فاتورة ما بعد هذا الوباء؟ بحيث أننا حتى هذه
اللحظة ال نعلم إذا كنا قد وصلنا إلى الذروة أم
ال .وشكرا سيدي الرئيس.
السيد محمد عامر (رئيس جلنة التجهيز
والتنمية احمللية):
يف احلقيقة بعد العروض الواضحة التي قدمها
السادة الوزراء ،يف احلقيقة الصمت أحسن،
لكن من واجبنا إبداء رأينا يف املوضوع.
إن املجهودات التي تقوم بها الدولة من القمة
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نحن يف بداية هذا الوباء كنا نتابع باهتمام
اجلهود غير املسبوقة املبذولة من طرف
السلطات العمومية من أجل توفير املستلزمات
الطبية ملواجهة انتشار كوفيد  19وجعلها حتت
تصرف مختلف املؤسسات الصحية العمومية
عبر كامل التراب الوطني.

كذلك سيدي الوزير ،بالنسبة للمعدات توجد
معدات يف حاجة إلى صيانة كونها متوقفة
وأخرى حتتاج إلى قطع غيار وإلى غير ذلك؛
حبذا لو تكون مؤسسة مكلفة بالصيانة حتى
نستطيع التعرف على نقص كل والية.

ثانيا :يجب معرفة عدد أجهزة التنفس الصناعي
يف كل والية.

ثالثا :كيف تستفيد الواليات من 215.000
كشف طبي و 36.000كشف سريع ،وكيف
يتم توزيعها على  48الواليات ،حيث يف بعض
الواليات يوجد نقص؟ هل يرفع الوباء على
البليدة فقط؟ ال أريد أن أسترسل يف الكالم
لكي ال أتهم بأمور أخرى.

وبالنسبة للسيد الوزير املنتدب املكلف
بالصناعات الصيدالنية ،هناك نقص يف متويل
السوق الوطنية ،حيث هناك أدوية واسعة
االستهالك قاربت على النفاذ.

ونرجو من اهلل رفع هذا الوباء والسالم عليكم
ورحمته وبركاته.

نحن اليوم يف حالة تضامن فعلي وحقيقي من
أجل أمن واستقرار الوطن ،يجب دعم احلكومة
ومساندتها يف جميع القطاعات من أجل عودة
الثقة بني الدولة واملواطن.
كما نطالب احلكومة باإلصغاء إلينا كوننا
منتخبني من طرف الشعب وممثلني له،

السيد نور الدين بن قرطبي (رئيس جلنة
الدفاع الوطني):

كذلك نطالب ،سيدي الوزير ،بفرع معهد باستور
بالوالية ،والية خنشلة.
ال من أن هذه املعطيات تدخل يف استراتيجية
الدولة من أجل تنظيم اقتصاد البلد.

سيدي الوزير ،هناك بعض املؤسسات
االستشفائية العمومية بوالية خنشلة تعاني من
نقص يف املستلزمات خاصة األقنعة ،الكمامات
الطبية ،املآزر ،أجهزة التنفس ولواحقها ،هذه
تعتبر وسائل حماية للقطاع الصحي ،هذا
النقص يؤثر مباشرة على مجهودات الفرق
الطبية يف إطار مكافحة هذا الوباء ووقف
انتشاره يف هذه الوالية علما أن احلاالت تزداد
يوميا.

سيدي الوزير ،لدي ثقة يف قطاعكم لكن يجب
تغيير املنظومة الصحية وإعادة النظر فيها،
كون هناك دول رأسمالية ومتقدمة تضررت من
هذا الوباء ،واحلمد هلل ما يزال القطاع العام
واقف ويقوم بعمله.

من أجل هذا سيدي الوزير ،أطلب من سيادتكم
التدخل لدى مختلف املصالح من أجل توفير
هذه املستلزمات لهذه الوالية ،هذا من جهة.

ومن جهة أخرى ،اليوم اجلزائر لديها قاعدة
إنتاجية ،بحيث توجد معامل ميكنها صناعة
الكمامات واملآزر والبدالت ،كذلك ميكن تسخير
قطاع النسيج يف هذا الشأن ،من أجل حتقيق
االكتفاء الذاتي يف هذا القطاع.

أوال :يجب عليكم تدعيم املستشفيات بأجهزة
السكانير يف  48والية.

السؤال الثاني :فيما يخص دواء «هيدروكوسي
كلوروكني» حسب التصريحات فقد أثبت
جناعته ،ولكن يوجد تضارب حوله يف بعض
الدول وتصريحات اخلبراء.

يف ظروف مثل هذه ،تعمل الشركات القوية
املنتجة للدواء لتغليط الرأي العام من أجل
الربح؛ كما جند يف بعض دول الرأسمالية
والعوملة املتوحشة تتنكر للحقائق وتغلط الرأي
العام من أجل الربح السريع ،والسؤال هو إذا
مت اكتشاف دواء آخر ما موقف بالدنا بعدما
اختارت بروتوكول «هيدروكوسي كلوروكني»؟

السيد :عبيد بيبي (رئيس جلنة الفالحة
والتنمية الريفية):

من جهة أخرى ،أحيي األطباء ،املمرضني،
واألعوان  ..حتى تبقى هذه اخلدمات املقدمة
دائمة وليست ظرفية فقط ،نحن نعلم أن القطاع
مريض وللنهوض به يجب بناء قاعدة صحيحة
ترتكز على النوعية.

واملساهمة الفعالة حقيق ًة ،وكذلك نشكر جميع
النقابات واجلمعيات اخليرية واملجتمع املدني
ورجال اخلفاء ورجال املال واألعمال على
مشاركتهم.

عندما نتحدث عن األرقام التي قدمتموها
بخصوص كل هذه املستلزمات الطبية التي
تصل تبعا من دولة الصني الشقيقة بقرارات
حازمة من السيد الرئيس ووقوفكم شخصيا
عليها ،لكن يالحظ أنه يوجد كثير من األطقم
الطبية إلى حد الساعة تشتكي من نقص يف
هذه املستلزمات وهذا ما وقفت عليه شخصيا،
وهو ما يشاطرني فيه أغلبية األعضاء املتدخلني
من نقص يف هذه املستلزمات لدى الطواقم
الطبية.

وهذا يحيل اإلشارة إلى ضرورة مراجعة األرقام
املقدمة من طرف مدراء الصحة على مستوى
الوالية ،هناك خلل إما يف إيصال املساعدات أو
أن هذه املساعدات تصل باحتشام.

األمر اآلخر الذي أو ّد اإلشارة إليه ،سيدي
الوزير ،هو أن أغلب عيادات األطباء اخلواص
اآلن مغلقة ،وخاصة األخصائيني؛ إننا نحن يف
حاجة إليهم يف هذا الظرف بالذات؛ وأعتقد
أن الوضع والضرورة يقتضيان إجبار هؤالء
على تقدمي يد املساعدة لألطقم الطبية التي
تعبت كونها تعمل ليل نهار من أجل مواجهة هذا
الوباء.

ومن جهة أخرى  -كما صرح بذلك السيد
الوزير األول  -البد من الترخيص لبعض
التجار ملمارسة عملهم يف بعض القطاعات ،ألن
األمور تختلف من والية إلى أخرى ،مع احترام
اإلجراءات املعمول بها.
ويف األخير نشكر كل العاملني يف قطاع الصحة،
من الوزير إلى أبسط عامل ،ونشكر احلماية
املدنية وكذلك وزارة الدفاع على املجهودات

ليس لدي ما أضيفه على كل ما قيل من طرف
زمالئي حول هذا الوباء وكذا حول األعمال التي
قام بها كل األطباء وكل الطواقم الطبية وهم يف
اجلهة األمامية ،وأغتنم هذه الفرصة ألقدم كل
الشكر والشكر كذلك لك سيدي الوزير على
هذه األعمال ،وفقكم اهلل والسالم عليكم.
السيد فؤاد سبوتة (مقرر جلنة الشؤون
القانونية واإلدارية وحقوق اإلنسان
والتنظيم احمللي وتهيئة اإلقليم والتقسيم
اإلقليمي):
بداية الشكر للسادة الوزراء على ما يقومون به
من جهود ملواجهة هذا الوباء والشكر اخلاص
موصول إلى األطقم الطبية التي تواجه هذا
الوباء بكل حزم ،سأجتنب احلديث عن والية
جيجل ،معالي الوزير ،ألنه سبق وأن حتدثنا عن
هذه الوالية والنقائص الكبيرة املوجودة فيها،
لكن سأورد لكم بعض املالحظات املستقاة خالل
زيارتنا ملختلف املستشفيات سواء يف الوالية أو
من خالل ما قاله السادة األعضاء.

سيدي الوزير ،لدي سؤال حول بروتوكول العالج
املقدم للمرضى ،صحيح أنه أعطى نتائج جد
إيجابية بدليل شفاء الكثير من املرضى
ومغادرتها املستشفى ،هل هناك متابعة لهذه
احلاالت للتأكد من شفائها نهائيا؟
ويف األخير رمبا هذا الوباء ،سيدي الوزير ،ومن
خاللكم والطاقم احلكومي ككل يؤدي بضرورة
إلى مراجعة املنظومة الصحية بشكل كامل
وشامل ،ألن هذا الوباء أبان عن الكثير من
العيوب املوجودة يف هذه املنظومة والضرورة
تقتضي مراجعتها بشكل شامل ،وشكرا لكم.

املجد واخللود لشهدائنا األبرار ،والسالم عليكم
ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
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قدوم املصاب واحتكاكه مع الناس فيصبح حالة
مشبوه بها ويتم عالجه عن طريق الكلوروكني
كونه ال توجد لديه أعراض جانبية ،خاصة وأن
موسم احلمى املوسمية انتهى ،وهذه احلاالت
تعتبر حاالت مشبوهة وليست مؤكدة.
بالنسبة لوالية البليدة وقضية معهد الكلى،
يوجد كشف ( )PCRمازلنا ننتظر موافقة معهد
باستور عليه فقط.

السيد رئيس مجلس األمة
بالنيابة:

بالنسبة للنقابات ،فقد استقبلناها كلها
وباخلصوص نقابة األطباء اخلواص ومت
استقبال رئيس النقابة يوم اجلمعة املاضي
مع مجموعة من اخلبراء ،ويف بداية األمر مت
منحهم  140.000كمامة من أصل 740.000؛
وحاليا يتم توزيع  500كمامة أسبوعيا.

واآلن ،أحيل الكلمة م ّرة أخرى إلى السيد وزير
الصحة لتقدمي ردوده على ما ّ
مت التعبير عنه
يف القاعة من انشغاالت وتساؤالت ،الكلمة لكم
السيد الوزير.

أما بالنسبة لتاريخ نهاية أفريل وهو تاريخ نهاية
الفيروس ،هذا ما قاله السيد رئيس اجلمهورية،
فهو لديه املعطيات واخلبراء ميدونه باملعلومات
يوميا ،وأنا شخصيا تفاجأت باملعلومات التي
بحوزته ودرجة حتيينها ،خاصة وأنه طلب منا
املعطيات حالة بحالة ،وحي بحي ،ويتم دراستها
مع اخلبراء ،نحن نتفق معه وإن شاء اهلل تكون
نهاية أفريل هي نهاية للفيروس.

بعد سماع تدخالت السيدة والسادة األعضاء،
يتبينّ لنا أن اللقاء كان ضروريا لتبادل اآلراء
والسيد الوزير سيأخذ بعني االعتبار كل
هذه املالحظات واالقتراحات واالنشغاالت
والتساؤالت التي ّ
مت التعبير عنها؛ وسوف يت ّم
صياغة وإعداد تقرير حول جلسة االستماع
هذه ونوافيكم به – السيد الوزير  -حتى تتمكنوا
من مراعاة كل ما جاءت به تلك التدخالت أثناء
املمارسة اليومية ألعمال ونشاطات القطاع
الصحي.

وزير الصحة والسكان يرد
على تساؤالت األعضاء

أوال سعيد جدا مبشاركتي يف مجلس األمة،
وسجلت كل األسئلة وأنا مستعد يف أي وقت
بعد انتهاء هذا الوباء للقاء معكم لتقدمي كل
املعطيات واإلجراءات التي تتخذ ومشاركتكم يف
القرار املتخذ واالستماع إليكم كونكم ممثلني
عن الشعب ،وهذا بهدف إعطاء صورة مشرفة
للقطاع.

أحاول اآلن اإلجابة على األسئلة ،سيدي
الرئيس ،باختصار.

بعد انتهاء الوباء سنعمل ككل الدول على إنهاء
احلجر الصحي كون هذا الوباء مجهول واحتمال
عودته من جديد كما حدث يف دولة الصني وال
بد من أخذ احتياط كبير خاصة عند انخفاض
األرقام ،وهناك احتمال أن تصبح الكمامة
إلزامية للجميع.
بخصوص دواء الكلوروكني ،فيه مؤشرات
إيجابية جدا ولكن استعماله يكون حسب كل
حالة ،واحلمد هلل هناك املئات ممن خضعوا
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سيدي الرئيس ،يف أوضاع مثل هذه ويف ظل
املعطيات الدولية يجب احملافظة على الكميات
املتوفرة ونبتعد ونحارب التبذير ،ألننا ال نعلم
ماذا سيحدث غدا .أما بالنسبة ملدراء الصحة
فنحن نلبي لهم طلباتهم ونطالبهم بعدم
التبذير.

لهذا العالج وهم يف حالة جيدة ،إال نسبة قليلة
جدا وهم أصحاب األمراض املزمنة.

أما بالنسبة إلفريقيا هناك خطر كبير واجلميع
يتوقع هذا ،كون هناك دول ال تتوفر على
املستلزمات والكواشف الطبية مثلما هو موجود
لدى الدول األوربية.

بالنسبة للحد من التجمعات وعدم الوعي
والالمباالة للمواطنني ،هذه حقيقة لكن باملقابل
الكثير من املواطنني ملتزمون باإلجراءات
املفروضة.

حقيقة أن عدم الوعي والالمباالة أدى إلى
ارتفاع احلاالت املسجلة وهذا معروف ،لهذا
فإن يف الكثير من الدول مت فرض نظام احلجر
الشامل والتباعد االجتماعي بالقوة ،بالرغم من
نقص احلاالت املسجلة وهذا يف كل الدول.

بالنسبة ملستشفى متليلي (غرداية) به 31
حالة ،أما بالنسبة لسيارات اإلسعاف لدينا كل
املعطيات ،وبعد االنتهاء من هذا الوباء لدينا
خريطة وطنية دقيقة لكل املستشفيات ،وبعد
اطالعي على هاته اخلريطة الحظت أنها غير
متوازنة من حيث املستشفيات والوسائل مقارنة
بالكثافة السكانية لكل منطقة.
بالنسبة للكمامات فهي معقمة من البلد
املستوردة منه ،كما هناك أنواع عديدة من
الكمامات ،وميكن صنع الكمامات يف املنزل،
حاليا يف الواليات املتحدة األمريكية يتم توزيع
كمامتني أسبوعيا للشخص الواحد ،نعم هذا
ما أصبحت عليه أقوى دولة يف العالم ،كذلك
بالنسبة جلناح االستعجاالت يف الواليات
املتحدة يشبه نظيره يف الدول الضعيفة ألنه
يتزايد فيه يوميا عدد املرضى والطاقم الطبي
ال يستطيع معاجلتهم جمي ًعا.

بالنسبة للمعلومات واالتصاالت والدعاية احمللية
واخلاصة ،فقد دعمناها برقم االتصال األخضر
 ،3030باملطويات ،اإلعالنات ،وكذلك الرسائل
النصية يف الهاتف النقّال وعبر أمواج اإلذاعة
وهذا يوميا ،وكذلك يف القنوات التلفازية؛ كما
دعمتنا وزارة االتصال ،ونحن نتحدث يوميا
ونُق ّدم الشرح والتوعية.

بـ ( ،)PCRوهناك خبراء يف األشعة صرحوا أن
هناك يمُ كن الكشف بالسكانير عن وباء كورونا
من خالل صورة تش ّوه الرئة وهذا معمول به يف
كل الدول؛ وملا كان لدينا نقص يف الكواشف
الطبية يف بعض املناطق ،جلأنا إلى اعتماد
الكشف بصور أشعة السكانير وهي ليست نتائج
دقيقة مئة باملئة ،باإلضافة إلى البحث عن مكان

بالنسبة لفتح ملحقات معهد باستور بالواليات،
يتم دراسة هذه املسألة وفق خريطة وطنية
مستقبال.

بالنسبة للعيادات اخلاصة ،يف بداية األمر كانت
مغلقة الفتقارها إلى املستلزمات ،أما اآلن مت
تدارك األمر وعادت إلى نشاطها ،كما سيتحدث
عن ذلك الوزير املنتدب بالتفصيل يف األمر من
أجل التوضيح أكثر.
بالنسبة لوالية برج بوعريريج ،ال نستطيع توزيع
الكواشف كون توزيعها يخضع إلى خريطة
وطنية والعدد قليل ،لذا يجب علينا وضعها يف
األماكن احملددة من طرف معهد باستور.

بالنسبة إلى املستلزمات الطبية ،أؤكد لكم أن
كل القطاعات تتوفر عليها ،واملشكل يكمن يف
عملية التوزيع بالوحدة الطبية يف حد ذاتها كون
اجلميع يريد حمايته الشخصية وعائلته ،وهذا
يطرح مشكال؛ فقد مت توزيع  5ماليني كمامة
مع وجود  20مليون يف االحتياط لدى الصيدلية
أن بعض املستشفيات ال تطبق
املركزية؛ كما ّ
التعليمات من حيث طريقة خروج املرضى.
عند بداية هذا الوباء كنا نعمل بنظام الكشف
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أما بالنسبة ملستشفى  240سرير باملسيلة ،أعلم
أنه ما يزال حتت التجميد وهذا ليس موضوعنا
اليوم ،وبعد القضاء على هذه اجلائحة سوف آتي
بخريطة ونتكلم يف املوضوع وليكن يف علمكم أنه
يوجد مئات املستشفيات حتت التجميد.
بالنسبة لوالية خنشلة ،فقد طلب السيد العضو
عن الوالية بأجهزة التنفس االصطناعي ،حاليا
والية خنشلة ال توجد بها حاالت كثيرة وميكن
القضاء على الوباء فيها ،مستقبال ممكن.
بالنسبة للحاالت املصابة واحلاالت املشتبه بها،
البد من توضيح يف هذا الشأن سيدي الرئيس،
احلاالت املصابة هي احلاالت املؤكدة واحلاملة
للفيروس ،وهذا بجهاز الكشف بـ ( ،)PCRأما
احلاالت املشتبه بها فهي احلاالت التي مت
تشخيصها عن طريق السكانير وتخضع للعالج؛
كما لدينا قوائم لألشخاص املؤكدة إصابتهم
واألشخاص احملتملة إصابتهم.
بالنسبة للذروة ،ال يوجد أي شخص يف العالم
باستطاعته حتديدها ،كون احلاالت تتزايد
ثم تستقر ثم تنخفض ،ألنه يف العالم وحتى
اخلبراء ال يتكلمون عن الذروة وال ميكن
حتديدها مسبقا.

بالنسبة لصناعة الكمامات يف اجلزائر ،يوجد
 5متعاملني ولم نكن يف حاجة إليها ،ولكن مع
انتشار الوباء فقد ص ّدر متعامل  40مليون
كمامة !! ومت اتخاذ االحتياطات مع السيد
وزير املالية ملنع التصدير ،وكذلك مع السيد
وزير الداخلية للبحث عن املضاربني واملخازن
السرية ،واملشكل اليوم يتمثل يف ندرة املواد
األولية التي تدخل يف صناعة الكمامات.
بالنسبة للجزائريني املقيمني يف اخلارج ،فقد
قدموا لنا كل الدعم وكنت قد تكلمت عن العب
مشهور قام باقتناء لفائدة بلده  50مليون كمامة
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واقترح شراء أجهزة أخرى؛ وكذلك جزائريني
يف الداخل قدموا لنا هم ً
أيضا مساعدات.

بالنسبة للمطارات فإن جميعها مغلقة ،أما
بالنسبة للجزائريني املقيمني يف اخلارج فقد مت
إجالء أكثر من  11.000جزائري ،ومت وضعهم
حتت احلجر الصحي يف فنادق  4و 5جنوم،
تتحمل الدولة كامل املصاريف وهذا بتوجيهات
والتزامات من السيد رئيس اجلمهورية؛ وهذا
لم تقم به كل الدول يف العالم ،حيث يف والية
تيبازة مثال هناك أشخاص بقوا يف احلجر
الصحي ملدة شهرين كاملني ،عوض  14يوما،
وهذا من أجل سالمتهم.

بالنسبة لإلحصائيات حسب الواليات ،هي
موجودة ومفصلة من حيث عدد الكواشف
املقدمة واملستلزمات وغيرها ،حيث لدينا قوائم
تبني كل شيء باإلضافة إلى منصة إلكترونية
حتتوي على كل شيء ً
أيضا.

بالنسبة للحجر الصحي وتوقيته ،يكون ذلك
تدريجيا وحسب احلاالت املرضية لكل والية؛
وهو من صالحيات رئيس اجلمهورية الذي يقرر
بشأنه ،ونحن اليوم يف وضعية ليست بالسهلة
وحتى على مستوى العالم ،حيث هناك دول
متقدمة تعاني من هذا املشكل ونحن نستفيد
من جتاربهم حتى ال نقع يف أخطائهم ،ولم نصل
بعد إلى ما وصلوا إليه.
بالنسبة للكمامات ،بالرغم من أ ّنه ميكن صنعها
يف املنزل ومع ذلك وتطبيقا لتعليمات رئيس
اجلمهورية فإننا نستورد كل أنواع الكمامات
من أجل حمايتنا ،وميكننا مساعدة بعض الدول
اإلفريقية.
كما أعلمكم أن جميع احلاالت املؤكدة واملشتبه
بها تخضع إلى العالج وتقدم ألصحابها
األدوية.

بالنسبة للتجمعات عند مراكز البريد ويف
األسواق ،هذا خارج عن نطاقنا وهو من
اختصاص وزير الداخلية واألجهزة األمنية
وهي تقوم بعملها؛ ونحن نطلب من املواطن أن
يكون واعيا من تلقاء نفسه أحسن من تدخل
الشرطة.
فإن لديهم لباس خاص
بالنسبة حلماية األطباءّ ،
حلمايتهم يف العمل وهذا من أجل عدم نقل
املرض إلى عائالتهم.

فإن عدد املصابني ليس يف
وحسب املعطياتّ ،
تزايد كبير ولدينا كل اإلمكانيات ملواجهة الوضع،
حيث مت جتهيز وجتنيد اجلميع يف القطاع.
وفيما يخص الكشف ،فإ ّنه ال نستطيع الكشف
عن كل الشعب والسكان ،هذا مستحيل ،فال
توجد أي دولة يف العالم قامت به ،الدولة
الوحيدة يف العالم التي تقوم بـ  500.000كشف
أسبوعيا هي أملانيا؛ والشيء اإليجابي يف ك ّل
ذلك هو أنه سنتم ّكن من إنتاج الكشف محليا
بعد حوالي أسبوعني إلى ثالثة أسابيع إن شاء
اهلل.

أشخاص آخرون يتكلمون عن وصفات أخرى
كالقرنفل ونبتة الشيح ،وآخر يتحدث عن دواء
ال نعلم مصدره ولديه فريق طبي  ...إلخ؛ ونحن
اعتمدنا البروتوكول الذي أعطى نتائج ملموسة
يف امليدان.
بالنسبة لتخصيص سيارة إسعاف ملستشفى
برج منايل ،فإن املدير العام ملصنع الصومام
ملنتجات احلليب التزم بالتبرع بحوالي  15سيارة
إسعاف ،وأظن أن والية برج منايل تُع ّ ُد ضمن
هذه احلصة.

البد من توضيح شيء بخصوص العالج
واألشخاص احملتاجني للعالج يف اجلزائر،
لدينا  3أصناف يحتاجون إلى العال على النحو
اآلتي:
الصنف األول :األشخاص الذين ال ميلكون
شيئا ،هذا الصنف تتكفل به الدولة عن طريق

وزارة التضامن ووزارة الصحة.

الصنف الثاني :هم موظفون يشاركون عن
طريق االقتطاع من رواتبهم.
الصنف الثالث :األشخاص الذين لديهم
اإلمكانيات ،فيجب عليهم املشاركة يف صندوق
الضمان االجتماعي ،وهذا ما يؤدي إلى حتسني
ميزانية املستشفيات وكذا حتسني العالج
واخلدمات الصحية ،فالصحة أو العالج لكل
املواطنني وهو حق مكفول دستوريا ،حيث عند
دخول أي مريض إلى املستشفى تتكفل به الدولة
أو صندوق الضمان االجتماعي أو غيرهما،
املهم أن يكون لديه ضمان اجتماعي.
بالنسبة لوالية تيسمسيلت ،كان لديها فائض
كبير يف مخزون الكمامات يف شهر فيفري
بكمية قدرت بحوالي  740.000كمامة ،فأمرنا
بتوجيه الفائض إلى الصيدلية املركزية من

أجل توزيعه على واليات أخرى؛ ولدينا قوائم
بالتجهيزات املوجودة يف كل واليات الوطن
وتوزيعها والتصرف فيها من صالحيات وزارة
الصحة فقط.

بالنسبة للكواشف الطبية ،يتم توزيعها حسب
األولويات وحسب املناطق املتضررة أكثر.
وأنا مستعد يف حالة تنظيم لقاء آخر للحضور
والتكلم معكم ،ونحن ملتزمون بتوزيع كل
املستلزمات على جميع املستشفيات على مستوى
كامل التراب الوطني كما ننتظر ونترقب استالم
املاليني من املستلزمات.

وأخيرا سيدي الرئيس ،أظن أنني أجبت عن
جميع األسئلة وقدمت توضيحات كافية،
ونستمر ونواصل العمل مع الطواقم الطبية يف
امليدان للقضاء على هذا الوباء يف أقرب وقت
إن شاء اهلل؛ وشكرا سيدي الرئيس.

بالنسبة لوالية مستغامن ،كنت قد برمجت زيارة
لهذه الوالية ،فإ ّنه من غير املنطقي أن الوالية
بها كلية للطب وهي تفتقد ملستشفى جامعي !!
حاليا ال توجد أي دولة قامت بإنهاء احلجر
الصحي ونحن نشاهد ونتابع ذلك ،بحيث ميكن
االستفادة من جتاربهم واحلفاظ على سالمة
شعبنا.

بالنسبة لبروتوكول العالج املتبع يف اجلزائر،
فإنه يستعمل يف العديد من الدول املتقدمة رغم
أن الوزارة ُق ِ ّد َم ْت لها اقتراحات بروتوكوالت
أخرى من عدة دول منها بولونيا ،روسيا،
الصني ،كوريا وكوبا ،لكننا اخترنا البرتوكول
املطبق حاليا ألنه معروف لدينا ،علما أن هناك
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المدار البرلماني

رئيس مجلس األمة بالنيابة:

«�سنتجاوز هذه املرحلة ال�صعبة ون�ستخل�ص الدرو�س منها»
السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة :شكرا
للسيد الوزير.
نظرا لضيق الوقت نكتفي بهذا القدر من
النقاش والردود ،والسيد الوزير قد تطرق
إلى كل اجلوانب التي ع ّبرت عنها تساؤالت
وانشغاالت السيدة والسادة أعضاء هيئة
التنسيق ملجلس األمة.

وكخالصة لهذا اللقاء ،أتوجه بالشكر إلى
السيد وزير الصحة وزميله الوزير املنتدب على
تلبيتهما الدعوة وحضورهما هذا اللقاء اخلاص
حول موضوع الساعة والذي يشغل عقولنا وبالنا
جمي ًعا ،وال ننسى أن املستقبل ما يزال أمامنا.

على كل حال ،هذه جتربة مست كل دول العالم،
وقد اتخذ السيد رئيس اجلمهورية إجراءات
أولية كانت ذات أهمية بالغة يف احلالة التي
نعيشها اليوم؛ باإلضافة إلى اجتماعات املجلس
األعلى لألمن واجتماعات احلكومة حول هذا
املوضوع واملتابعة والقرارات الناجمة عنها،
حيث نالحظ من كل هذا وجود إرادة سياسية
قوية يف متابعة األوضاع عن كثب وكمثال على
هذا إجالء الرعايا اجلزائريني يف اخلارج حيث
وصل عددهم إلى  11.000شخصا مع التكفل
التام بهم عند العودة ،وهذا شيء نفتخر به.
كذلك نعتبر أن وزارة الصحة مسؤولة عن
السكان جميعا من حيث توفير وضمان الصحة
العامة لهم ،وذلك يدخل يف صميم مهامها
فهي تسمى «وزارة الصحة والسكان وإصالح
املستشفيات».
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وكما سبق لي أن قلت هناك املهم وهناك األهم،
وإن شاء اهلل سنتجاوز هذه املرحلة الصعبة
ونستخلص منها الدروس؛ كل هذا التجنيد
وروح التضامن من املواطنني واملصالح اإلدارية
وعمال الصحة الذين هم يف اخلندق األول وال
ننسى مصالح األمن واحلماية املدنية الذين لهم
عالقة مباشرة باملسألة وغيرهم؛ وهنا نشيد
ً
أيضا بدور اجليش الوطني الشعبي الذي جنده
يف كل املراحل ويف كل األوقات ،ونذكر دائما
مكانة اجليش الوطني الشعبي وهو سليل جيش
التحرير الوطني بحق وجدارة ،وهو دائما يف
املقدمة والطليعة كونه يرتبط بالشعب والوطن
ويؤدي دوره من البداية إلى النهاية ونحن فخورين
به ،وهذا ما يجعلنا نطمئن عن املستقبل الذي
أن املراحل والرزنامة
نتجه إليه ،بالرغم من ّ
التي كانت محددة من قبل فقد تأجلت إلى ما
بعد الوباء.
نثمن إعالن السيد رئيس اجلمهورية عن تأخير
اإلصالحات السياسية املنتظرة من خالل
الدستور وقانون االنتخابات وقانون األحزاب
وهذا بسبب الوضع الراهن االستثنائي جراء
األزمة الصحية العاملية نتيجة انتشار وباء
كورونا فيروس كوفيد – .19

هناك من يقول اليوم «جزائر جديدة» ،وأنا
أحبذ القول «دميقراطية جديدة»؛ فاجلزائر
تبقى هي اجلزائر ،وإنمّ ا نبني دولة للجميع بكل
أطيافها ،ويجب التفريق بني الدولة واحلكم
وما بني الدولة والسلطة ،بحيث السلطة تأتي
من االنتخابات وتتغ ّير من مرحلة إلى مرحلة

ولكن الدولة ال تتغ ّير حسب تغ ّير احلكام أو
السلطات ،فالدولة للجميع؛ وملا نصل إلى هذا
أن
املستوى فإننا نضمن مستقبل الدولة ،ذلك ّ
منبع الدولة هو أول نوفمبر ويجب أن ميتد إلى
كل األجيال.
فاحلكومة تعمل مع اخلبراء من أجل إعداد
استراتيجية مستقبلية للجزائر للعام 2034
من الناحية االقتصادية واالجتماعية ،ولدينا
اليوم مؤشرات تدل على هذا ،كما لدينا كفاءات
وخبراء باستطاعتهم العمل والتفكير يف بناء
الدولة من جميع النواحي ،بعد انتهاء الوضعية
احلالية وجتاوزها إن شاء اهلل.
مرة أخرى وبهذه املناسبة ،نتمنى النجاح لهذا
القطاع احلساس والذي هو الواجهة األمامية،
كما ندعم برنامج احلكومة الذي صادقنا عليه،
ونشجع جميع املبادرات احلسنة.
ونحن نتابع األوضاع عن كثب ويف استعداد للعمل
متى سمحت الظروف وكلّما دعت الضرورة ،كما
نحن بصدد التحضير للعمل عن بعد يف حال
وجود نصوص قانونية ذات طابع استعجالي
تستوجب إحالتها على هيئتنا ،وهذا باستعمال
نفس التقنية التي رأيناها مؤخ ًرا خالل انعقاد
مجلس الوزراء ،وقد حتدثت مع املصالح التقنية
ملجلسنا للنظر يف توفير واستعمال هذه التقنية،
بالتنسيق مع السيد وزير البريد ،قصد جتسيد
هذه العملية.
مرة أخرى ،بارك اهلل فيكم ورمضان كرمي إن
شاء اهلل ،كما نتمنى كل النجاح والتوفيق للشعب
اجلزائري.

فعاليات الدورة الـ  14للجمعية الربملانية
للبحر الأبي�ض املتو�سط ()APM

الطبعة الثانية لفعالية ُتعنى بالتدريب
والربط ال�شبكي Fem Parl MENA

شارك وفد برملاني عن مجلس األمة ،يف فعاليات
الدورة الـ  14للجمعية البرملانية للبحر األبيض
املتوسط ( ،)APMوالتي نظمتها اجلمعية بالتعاون
مع البرملان اليوناني ،وذلك يومي  20و  21فيفري
 ،2020بالعاصمة اليونانية أثينا.
تشكل الوفد البرملاني ملجلس األمة من السادة:
• محمد زكرياء ،عضو مجلس األمة،
• عبد املجيد مختار ،عضو مجلس األمة،
• محمد قطشة ،عضو مجلس األمة،
• الطاهر غزيل ،عضو مجلس األمة.
وقد ناقش املشاركون يف هذه الدورة مواضيع
متنوعة تهم منطقة املتوسط ،وذلك يف إطار
اجتماعات اللجان الدائمة للجمعية ،على غرار
التطور السياسي واألمني يف منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا والتبادالت االقتصادية والتجارية،
وكذا التعاون السياسي واألمني واالجتماعي والبيئي،
ومواجهة اإلرهاب والتغيرات املناخية ،باإلضافة إلى
نشاطات اجلمعية البرملانية للمتوسط للعام .2020
وقد مت خالل هاته الدورة مراسم انتقال رئاسة
اجلمعية البرملانية للمتوسط للفترة .2020-2021

شاركت السيدة لويزة شاشوة ،نائب رئيس مجلس
األمة ،يف الطبعة الثانية لفعالية تخص برملانيات
الشرق األوسط وشمال إفريقيا تُعنى بالتدريب
والربط الشبكي  ،FemParl MENAوالتي نظمتها
كندا بالتعاون مع منتدى الفدراليات ومركز املرأة
العربية للتكوين والبحث « كوثر»،وذلك يومي 26
و 27فيفري  ،2020بتونس (اجلمهورية التونسية).
وقد كان الهـدف من هذا املـؤمتـر هو الـتمـكـيـن
االقتصادي للنساء وحتديد العراقيل التي تواجه
املساواة بني اجلنسني ،وكيفية توفير فضاء للنقاش
وتبادل التجارب واخلبرات يف إطار برنامج يتمحور
حول العنف ضد النساء وأهداف التنمية املستدامة
والتواصل الرقمي.
تضمن جدول األعمال ،مناقشة احملاور التالية:
• النساء البرملانيات كفاعل يف التغيير ،وفقا لبنود
برنامج التنمية املستدامة السيما منها األهداف
املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ،والتمكني للنساء
ومسألة التغيرات املناخية.
• ممارسات العنف ضد النساء يف حاالت السلم
والنزاع :دور البرملانيات والنساء الرائدات ،يف الوقاية
من العنف ضد النساء بأنواعه السياسي واجلنسي
واللفظي واملعنوي.

اجتماع الدورة ال�شتوية للجمعية
الربملانية ملنظمة الأمن والتعاون يف
�أوروباAP/OSCE

االجتماع النظامي امل�شرتك للربملان
الإفريقي

شارك وفد برملاني مشترك فيما بني الغرفتني يف
اجتماع الدورة الشتوية للجمعية البرملانية ملنظمة
األمن والتعاون يف أوروبا ، AP/OSCEوذلك يومي
 20و  21فيفري  ،2020بالعاصمة النمساوية فيينا.
تكون الوفد من السادة:
• الهاشمي جيار ،رئيس املجموعة البرملانية للثلث
الرئاسي ،رئيس الوفد،
• علي بلوط ،رئيس جلنة الثقافة واإلعالم والشبيبة
والسياحة مبجلس األمة،
• سالم بن مبارك ،عضو مجلس األمة،
• محمد شنويف ،نائب باملجلس الشعبي الوطني،
• بوسيف طويل ،نائب باملجلس الشعبي الوطني.
وقد انعقدت خالل الدورة اجتماعات اللجان
الدائمة الثالث ،واللجنة العامة ملناقشة مواضيع
عدة من بينها:
• آثار التغير املناخي على األمن ودور البرملانات.
• مساهمة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف األمن
االقتصادي والبيئي.
• حل النزاعات الطويلة :أدوات وآليات منظمة األمن
والتعاون يف أوروبا.

شارك السيد حوباد بوحفص ،رئيس املجموعة
البرملانية حلزب جبهة التحرير الوطني ،عضو
البرملان اإلفريقي ،يف االجتماع النظامي املشترك
بني جلنة التجارة واجلمارك والهجرة ،وجلنة
النقل والصناعة واالتصاالت والطاقة والعلوم
والتكنولوجيا ،والذي نظم خالل الفترة املمتدة من
 02إلى  07مارس  2020بالرباط (اململكة املغربية).
وقد تضمن جدول أعمال االجتماع دراسة ومناقشة
عدة محاور منها:
 تنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية اإلفريقية:التحديات والفرص،
 تعزيز التجارة اإلفريقية البينية، االقتصاد الرقمي وتأثيره على التنمية يف الدولاإلفريقية،
 التشريعات املتعلقة بحماية البيانات ذات الطابعالشخصي يف إفريقيا.
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