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حم�سر اجلل�سة العلنية الرابعة

املنعقدة يوم اخلمي�ص 30 ذو القعدة 1435

املوافق 25 �سبتمرب 2014

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

متثيل احلكومة: 

- ال�صيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية؛

- ال�صيد وزير الأ�صغال العمومية؛

- ال�صيد وزير ال�صكن والعمران واملدينة؛

- ال�صيد وزير ال�صحة وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات؛

- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة  العا�سرة 

والدقية اخلام�سة ع�سرة �سباحا

وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  الرئي�ص:  ال�سيد 

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

يقت�صي  وم�صاعديهم؛  الوزراء  بال�صادة  الرتحيب  بعد 

التي  ال�صفوية  الأ�صئلة  �صماع  اجلل�صة،  هذه  اأعمال  جدول 

الوزراء  ال�صادة  وردود  الأع�صاء  الزمالء  قبل  من  �صتطرح 

عليها.

ومن دون اإطالة، نبداأ بقطاع الداخلية واجلماعات املحلية 

و�صاحب ال�صوؤال ال�صفوي، ال�صيد بوزيد بدعيدة، فليتف�صل.

ال�سيد بوزيد بدعيدة: ب�صم اهلل وال�صالة وال�صالم على 

اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد الرئي�س املحرتم،

ال�صادة معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س املوقر،

اأ�صرة الإعالم،

�صوؤال �صفوي موجه اإىل ال�صيد وزير الداخلية واجلماعات 

املحلية:

من  و71   68 واملادتني  الد�صتور،  من   134 للمادة  طبقا 

القانون الع�صوي رقم 99 ـ 02، املوؤرخ يف 08 مار�س 1999، 

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

احلكومة،  وبني  بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما، 

اأن  ي�صرفني  الأمة،  ملجل�س  الداخلي  النظام  76 من  واملادة 

اأتوجه اإىل �صيادتكم املحرتمة بال�صوؤال ال�صفوي التايل:

ال�صابقة،  احلكومة  على  �صوؤال  طرحت  واأن  �صبق  لقد 

حول مو�صوع مواطنني حت�صلوا على رخ�س ا�صترياد �صالح 

�صيد من اخلارج بعد حتقيقات اأمنية ثالثية، كما كان معمول 

به �صابقا وحت�صلوا على هذه الرخ�س طبقا للقانون، وفعال مت 

هذا  �صالحهم  حجز  ومت   ،2002/2000 �صنوات  يف  ذلك 

بتعليمة اإدارية، ومل يتم تعوي�صهم اأو ا�صرتجاع �صالحهم اإىل 

على  املو�صوع  هذا  اإجراءات يف  اأي  تتخذ  ومل  هذا،  يومنا 

م�صتوى املديرية العامة للجمارك اجلزائرية التي حجزت هذه 

الأ�صلحة.

واأعلمكم، معايل وزير الدولة وزير الداخلية واجلماعات 

املحلية، اأن عدد هوؤلء يتجاوز 2500 مواطن على امل�صتوى 

الوطني.

�صكرا وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الكلمة  بدعيدة؛  بوزيد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

الآن لل�صيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية، 

لريد على ال�صوؤال املطروح.
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ال�سيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية:      

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

�صيدي الرئي�س املوقر، الفا�صل،

هذا  اأع�صاء  الأفا�صل،  ال�صادة  الف�صليات،  ال�صيدات 

املجل�س املوقر،

ال�صيدات وال�صادة اأ�صرة ال�صحافة،

ال�صادة احل�صور،

بالتعازي  اأبداأ  اأن  اأعتذر لكم ولل�صيدات وال�صادة، على 

قامت  التي  ال�صنعاء  اإثر اجلرمية  ال�صوؤال،  الإجابة على  قبل 

كانت  فرن�صية،  اإرهابية جمرمة يف حق �صحية  بها جمموعة 

�صيفا على اجلزائر.

الفرن�صية  الرعية  اغتيال  نباأ  تلقينا  وحزن،  اأ�صى  وبكل 

والوح�صي  الب�صع  اجلبان،  الغتيال  البارحة؛ هذا  املختطفة 

مت  ولقد  الدماء،  �صفاكة  املجرمة،  الإرهابية  اجلماعة  اقرتفته 

هذا الغتيال، اغتيال املختطف، دون ادخار اأي جهد، وبعد 

جتنيد كل ما كان يجب جتنيده من و�صائل، من طرف ال�صلطة 

العمومية، منذ الوهلة الأوىل لعملية الختطاف.

واملنا�صبة  املنرب،  هذا  ومن   ال�صعبة  الظروف  هذه  ويف 

الأليمة، وكما جاء يف بيان احلكومة اجلزائرية اأم�س، ل ي�صعني 

اإل اأن اأجدد تعازي احلكومة اجلزائرية اخلال�صة لأفراد عائلة 

ت�صامننا  عن  معربين  الفرن�صية،  وللحكومة  واأقاربه  ال�صحية 

املحنة  هذه  يف  لهم  وموا�صاتنا  لآلمهم  وم�صاطرتنا  الكامل 

اأخرى،  ومرات  اأخرى  مرة  املنرب،  هذا  من  ونوؤكد  الأليمة، 

على عزمنا واإ�صرارنا واإرادتنا ال�صارمة على موا�صلة مكافحة 

الإرهاب بجميع اأ�صكاله و�صوره وقلع جذوره دون هوادة..

ال�سيد الرئي�ص: اإذا �صمحتم ال�صيد الوزير ..

ال�سيد وزير الدولة: تف�صل �صيدي الرئي�س.

ال�سيد الرئي�ص: بودي اأن اأ�صتغل بدوري هذه املنا�صبة، 

لكي نعرب عن كبري اأ�صفنا للحادث الذي تعر�صت له الرعية 

�صيفا  كانت  رعية  ارتكبت يف حق  التي  واجلرمية  الفرن�صية 

على بالدنا.

ونعرب عن التعاطف والت�صامن مع عائلة ال�صحية ونقول 

لهم باأن هذه اجلرمية لن متر هكذا؛ واأن الدولة اجلزائرية �صوف 

اأن  بودي  وجدوا؛  اأينما  املجرمني  معاقبة  اأجل  من  تعمل 

اأقول اأي�صا باأنه يف الوقت الذي كنا نعتقد فيه اأننا انتهينا من 

هذا احللم املزعج، واإذا بجماعات اإرهابية، جمرمة تقوم بعمل 

�صادق  وزو،  تيزي  ولية  يف  وقع  الذي  ذلك  مثل  �صنيع، 

التعازي للعائلة ولزمالئنا الربملانيني الفرن�صيني.

بودي اأن اأقول اأي�صا باأن هذه اجلرمية لن توؤثر على توجه 

الدولة، بل واأقول لي�س فقط الدولة، بل الدول املحبة لالأمن 

اأجل  من  يتحرك،  كله  العامل  اأن  نالحظ  لأننا  وال�صتقرار، 

التنديد مبثل هذه اجلرائم وب�صرورة معاقبة مرتكبيها، اجلهود 

العاملية تتظافر من اأجل و�صع حد للجرمية اأينما وقعت.

اأكرث يف بالدنا لكي ل تتكرر مثل هذه  اأن نتجند  واجبنا 

املواطنون  يتعاون  اأن  ونتمنى  واملجرمة،  الدنيئة  العمليات 

واملواطنات للحوؤُول دون تكرار مثل هذه اجلرمية، لأن الق�صية 

املواطنني،  كل  يعني  البالد  يف  والأمن  اجلميع،  ق�صية  هي 

فقط  لي�س  املواطنني،  كافة  يعني  اأمر  هو  وال�صتقرار  الأمن 

قوات الأمن وقوات اجلي�س الوطني ال�صعبي، واإذا كنا جنحنا 

اأبعد احلدود  اإىل  الإرهاب  تقليل وتقزمي ظاهرة  املا�صي يف  يف 

يزداد  اأن  كبري يف  اأملنا  واملواطنات،  املواطنني  تعاون  فبف�صل 

الأمن  ما بني م�صالح  والتكاتف  التعاون  ويتم  الوعي ويقوى 

وقوات جي�صنا الوطني ال�صعبي وال�صلطات املعنية، لعدم تكرار 

مثل هذه احلوادث؛ �صكرا لكم، الكلمة لكم ال�صيد الوزير.

على  اجلواب  نبداأ يف  اإذن  �صكرا؛  الدولة:  وزير  ال�سيد 

ال�صوؤال  البنادق، وهو  با�صترياد  ال�صوؤال الأول، فيما يتعلق 

ودون  بدعيدة،  بوزيد  املوقر،  الع�صو  ال�صيد  طرحه  الذي 

للحكومة  وجه  قد  كان  الطلب  هذا  امللف،  يف  الدخول 

ال�صابقة، ولكن هي حكومة واحدة مهما تغريت وتعاقبت، 

ولذلك نحن ورثنا هذا ال�صوؤال وهو �صوؤال يف حمله.

وكما  املحرتم،  الع�صو  ال�صيد  ب�صيطة جدا،  عنه  الإجابة 

مرحلة  معينة،  مرحلة  اأو  مبراحل  مرت  اجلزائر  اأن  تعرفون 

الت�صعينيات وما يليها، فكان على الدولة اجلزائرية مبقت�صى 

الو�صائل،  اأو م�صادرة هذه  اأو حجز  اأن تقوم بتجميد  الأمن 

املواطنني  كل  بحوزة  كانت  التي  البنادق  حجز  نقول 

واملواطنات، نظرا للتدابري الأمنية ونظرا كذلك لتجنب بع�س 

الأعمال فيما يتعلق بحاملي اأو حائزي هذه البنادق، ثم اإن 

هذه  حجز  تتطلب  كانت  اآنذاك  الوطني  الأمن  مقت�صيات 

البنادق التي عند كل املواطنني واملواطنات، ومت ذلك طبعا 

يف اإطار القانون، وطبقا لالأمر رقم 97، ثم اإن هناك مرا�صيم 
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تطبيقية لهذا الأمر، توؤهل ال�صيد وزير الداخلية حلجز هذه 

البنادق، وكذلك توؤهله اأن ي�صرتجعها اأو ي�صلمها مرة اأخرى، 

ح�صب تطور مقت�صيات الأمن.

الذي يهم الآن، �صيدي املحرتم، اأنه بعد ا�صتتباب الأمن 

بداأنا  البالد، واحلمد هلل،  الأمن يف  وا�صتقرار  العام  والنظام 

الآن يف ا�صرتداد هذه البنادق.

البنادق هي نوعان ح�صب �صوؤالك: البنادق العادية التي 

البنادق  املخت�صة، هذه  الأمن  م�صالح  كانت حمجوزة عند 

احلكومة،  يف  متت  لقاءات  عدة  بعد  ا�صرتجاعها،  يف  بداأنا 

ت�صاورات بني ال�صلطات املخت�صة ذات ال�صلة بالأمن؛ وهذه 

احلكومة،  م�صتوى  على  واملتعاقبة  املتكررة  الجتماعات 

فيفري  اأعتقد يف  الأول،  الوزير  ال�صيد  من  بتعليمة  توجت 

الت�صليم. مراحل  حددنا  التعليمة  هذه  ومبقت�صى   ،2014
بالن�صبة لبنادق الت�صعينيات وما بعدها تقريبا ا�صرتجعناها 

و�صلمت تقريبا لكل املواطنني واملواطنات، كانت هناك جلنة 

النتيجة  املهم  الأمن،  من  خمت�صة  الولية  م�صتوى  على 

اإ�صكالية،  بع�س  البنادق، هناك فقط  تقريبا كل  ا�صرتجعنا 

البنادق التي عرثنا عليها ل حتمل اأرقاما، كان هذا الإ�صكال 

البنادق  من  كثريا  اأن  وهو  مطروح  اآخر  واإ�صكال  مطروحا 

يف  احلل  وجدنا  وبالتايل  التخزين،  يف  واأهملت  انك�صرت 

فقد  اأرقاما،  حتمل  ل  التي  البنادق  اأما  املواطنني،  تعوي�س 

مت اتفاق مع وزارة الدفاع الوطني، على اأ�صا�س اإعطاء اأرقام 

�صت�صلم  العملية  هذه  من  النتهاء  بعد  ثم  البنادق،  لهذه 

للمواطنني، طبعا اإعادة اإرجاع البنادق للمواطنني لي�س ب�صفة 

مطلقة، املقت�صيات العامة تقت�صي اإجراء بحث ملن ترجع اإليه 

هذه البنادق، لأن الق�صية مرتبطة ـ كما تعرف ـ بالأمن.

م�صتوى  على  املحجوزة  البنادق  هو  الأ�صا�صي  �صوؤالك 

اجلمارك، هذه كانت كذلك مبقت�صى تعليمة من ال�صيد وزير 

الداخلية، يف اإطار �صالحياته يف 2002.

وا�صتتباب  الأمن  ا�صرتجاع  بعد  ـ  قلت  كما  ـ  الآن 

الأمن، قمنا كذلك با�صرتاتيجية اأو خطة اأخرى ل�صرتجاع 

هذه البنادق، اأو رفع هذه البنادق من اجلمارك، باأن تر�صل 

املخت�صة  الهيئات  اإىل  البنادق  هذه  مالك  اأ�صماء  اجلمارك 

هذه  حتيل  ثم  والتحقيقات،  بالتحريات  تقوم  التي  بالأمن، 

الولية  م�صتوى  على  الأمن  جلنة  اإىل  تطهريها  بعد  القوائم 

اللجنة تقوم كذلك مبا عليها  الوايل، ثم هذه  التي يرتاأ�صها 

النهائية،  القائمة  وتر�صل  بالأمن  يتعلق  فيما  واجب  من 

البنادق  هذه  اأجل جمركة  من  اجلمارك  اإىل  تطهريها،  بعد 

وت�صليمها.

هذه العملية التي تهمك الآن، عملية اجلمركة، و�صلت 

�صخ�س  كل  ت�صتدعى،  والنا�س  الآن يف تنفيذها اإىل %50 

اأكرث،  تطول  لن  العملية  اأن  واأعتقد  بندقيته،  ياأخذ  يدفع 

عن  النتائج  �صدور  بعد  طبعا  باأ�صره،  امل�صكل  حل  و�صيتم 

التحريات والتحقيقات، �صرتجع ـ اإن �صاء اهلل ـ بكاملها اإىل 

اأ�صحابها، �صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد وزير الدولة؛ اأ�صاأل ال�صيد 

بوزيد بدعيدة هل عنده تعقيب على جواب ال�صيد الوزير؟

ال�سيد بوزيد بدعيدة: اأ�صكر ال�صيد معايل وزير الدولة، وزير 

الداخلية واجلماعات املحلية، على هذا الرد الذي كان تقريبا 

منذ  اأ�صلحتهم  ا�صرتداد  ينتظرون  الذين  املواطنني  �صالح  يف 

مدة طويلة، وخا�صة اأنهم حت�صلوا على رخ�س قانونية من طرف 

اأجهزة الدولة ل�صرتداد هذا ال�صالح اأو �صالح ال�صيد، واحلمد 

ينتظرون  الذين  املواطنون  يكون  اهلل  �صاء  واإن  اطلعنا  اأننا  هلل 

كذلك اطلعوا و�صمعوا ـ ال�صيد معايل الوزير ـ اأن العملية حيز 

ال�صالح  دائما  اأق�صد  واأنا  التنفيذ وهي الآن يف حوايل %50، 

اأن عدده  الرخ�س، علما  ا�صترياده من اخلارج بهذه  الذي مت 

اأن ال�صالح الذي مت ت�صليمه على امل�صتوى  لي�س كبريا، كما 

م�صتمرة،  ال�صرتداد  فاإن عملية  ال�صوداء،  املرحلة  الوطني يف 

الداخلية  وزارة  خا�صة  الدولة،  اأجهزة  �صلطات  ن�صكر  ونحن 

ال�صالح  هذا  ل�صرتداد  به  تقوم  الذي  اجلبار  العمل  على 

للمواطنني، ولكن العملية ما زالت قائمة فيما يخ�س ال�صالح 

معايل  قال  كما  ـ  الآن  وهي  اخلارج،  من  ا�صترياده  مت  الذي 

يتحقق  اأن  ننتظر  اهلل  �صاء  واإن  الوزير ـ بن�صبة حوايل %50، 

عليكم  وال�صالم  و�صكرا  الآجال،  اأقرب  يف  املواطنني  طلب 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�صيد  لدى  موجودة  القناعة  اأن  اأظن  الرئي�ص:  ال�سيد 

اإىل  ننتقل  ي�صيفه،  ما  الوزير  لل�صيد  يكن  مل  فاإذا  بوزيد، 

ال�صوؤال املوايل.

لل�صيد  الآن  والكلمة  الداخلية  قطاع  يف  دائما  ونبقى 

جمال قيقان.
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اهلل  ب�صم  الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  قيقان:  جمال  ال�سيد 

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

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

معايل ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صوؤايل ال�صفوي موجه اإىل ال�صيد وزير الدولة، وزير الداخلية 

واجلماعات املحلية، هذا ال�صوؤال له مدة طويلة، منذ �صهر اأفريل، 

و�صبق ل�صيادتكم ـ معايل الوزير ـ اأن تطرقتم اإىل م�صمونه، اأثناء 

مناق�صتنا مل�صروع قانون احلالة املدنية، لكن ل حرج يف التطرق 

اإليه من جديد وهذا ن�صه:

وزارية،  دوائر  عدة  طرف  من  موؤخرا،  احلديث  كرث  لقد 

مو�صوع  عن  احلديث  وكذا  العمومية  اخلدمة  حت�صني  حول 

يف  الأخطاء  كابو�س  مع  املواطنني  معاناة  اإنهاء  وهو  هام، 

احلالة  اأعوان  فيها  يت�صبب  التي  الإدارية  الوثائق  خمتلف 

املدنية.

فجرة قلم، معايل الوزير، جتر الكثري منهم لأروقة املحاكم 

من اأجل ت�صحيحها.

وبعد �صنة من النتهاء من رقمنة �صجالت احلالة املدنية، 

ل تزال املتاعب نف�صها.

معايل الوزير،

ما هي الإجراءات والتو�صيات املوجهة لأعوان م�صلحة 

احلالة املدنية، للرتكيز اأكرث اأثناء عملية الت�صجيل، ق�صد احلد 

فيها  يت�صبب  التي  الهفوات  نتيجة  املواطنني،  متاعب  من 

هوؤلء الأعوان؟

والحرتام،  التقدير  فائق  ـ  الوزير  معايل  ـ  مني  تقبلوا 

و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد جمال قيقان؛ الكلمة الآن 

لل�صيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية.

ال�سيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية:

 مرة اأخرى، ال�صالم على اجلميع.

ال�صيد  ذكاء  �صبقني  فقد  ال�صوؤال،  بهذا  يتعلق  فيما 

ال�صوؤال طرح يف مدة زمنية معينة، كانت   الع�صو، لأن هذا 

ل زالت هناك اأعباء وم�صاكل على املواطنني، وكان من حقه 

اأن يقوم مب�صاءلة احلكومة فيما يتعلق بهذه الأمور.

لكن الآن مبتابعة اجلميع، فيما يتعلق مبا هو جار يف وزارة 

اأ�صا�س  على  للتو�صيح،  فر�صة  هذه  اأخرى  مرة  الداخلية، 

اأوامر �صارمة يف  رئي�س اجلمهورية  اأعطانا فخامة  اأن  منذ  اأنه 

�صبتمرب 2013، قمنا ـ اأول ـ بر�صم خطة فيما يتعلق باملرافق 

للولة  اأمرا  اأول  فاأعطينا  الداخلية،  لوزارة  التابعة  العمومية 

وروؤ�صاء الدوائر والبلديات با�صتقبال املواطنني يوميا، وكذلك 

الإ�صغاء اإىل هموم وم�صاكل املواطنني وحماولة حلها.

ـ اأعطينا لهم كذلك اأوامر �صارمة لت�صليم الوثائق موؤقتا يف 

حينها، وا�صتقبال املواطنني باحرتام وتوقري يف قاعات معينة.

ومبقت�صاه  املدنية،  للحالة  الوطني  املركز  اإن�صاء  ومت  ـ 

اأ�صبحت ت�صلم �صهادة امليالد رقم 12 على م�صتوى جميع 

ال�صفر  جواز  يخ�س  فيما  كذلك  احلني،  ويف  البلديات 

البيومرتي، حذفنا التحقيق الإداري ورفعنا مدة ال�صالحية 

اإىل 10 �صنوات، كما رفعنا مدة �صالحية �صهادة امليالد من 

�صنة واحدة اإىل 10 �صنوات.

كانت  التي   )S12( ـ فيما يخ�س كذلك �صهادة امليالد

الآن  املواطن  اأ�صبح  املواطنني،  على  كبريا  عبئا  ت�صكل 

يح�صل عليها يف اأي بلدية من البلديات ويف احلني.

ـ كذلك الأمر بالن�صبة اإىل ا�صتخراج عقد الوفاة وعقود 

اأي بلدية من الرتاب الوطني ودون عناء  الزواج وذلك يف 

ويف وقت وجيز.

م�صتوى  على  الآن  ت�صتخرج  كذلك  الرمادية  البطاقة  ـ 

على دائرة من دوائر اجلمهورية اجلزائرية ويف حينها.

والإ�صالحات          التعديالت  هذه  �صل�صلة  نتابع  ولزلنا 

التعريفي  الرقم  اإحداث  اإىل  ن�صل  اأن  اإىل  ـ  قلت  كما  ـ 

من  ويتحرر  الوثائق  كل  عن  املواطن  يغني  الذي  الوطني 

كل هذه البريوقراطية وكما قلت، اأعتقد هنا اأننا بداأنا ملف 

الوطنية وهو جاهز متاما، والبارحة فقط قمنا  التعريف  بطاقة 

باللم�صة الأخرية مع املوؤ�ص�صات املخت�صة وحتى العاملية منها، 

والآن ن�صتطيع اأن نبداأ يف عملية البطاقة الوطنية البيومرتية 

ولكن قبل ذلك عزمنا اأن ننتهي من عملية جوازات ال�صفر 

البيومرتية، لأنها تتعلق باتفاقية دولية، وهناك مدة حمددة يف 

التفاقية، اآخرها 17 نوفمرب 2015، لكن �صننتهي من عملية 

عملية  يف  مبا�صرة  لن�صرع  املدة  هذه  قبل  ال�صفر  جوازات 

البطاقة الوطنية البيومرتية.

الآن ناأتي اإىل الأخطاء، حمل ال�صوؤال. 
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الأخطاء يف احلالة املدنية، هناك نوعان:

اأخطاء  اكت�صفنا  املركز  يف  بداأنا  حني  هو  الأول:  النوع 

يف الرقن، وهذه امل�صائل قمنا بت�صحيحها يف احلني، عندما 

 1541 م�صتوى  على  املدنية  احلالت  كل  بتجميع  قمنا 

نحن  قمنا  الأخطاء  هذه  اأخطاء،  اكت�صفنا  وملحقة  بلدية 

بت�صحيحها يف احلني.

ال�صجالت  يف  املوجودة  الأخطاء  وهي  اأخرى،  اأخطاء 

الأ�صلية للحالة املدنية الأ�صلية، وهذه �صعبة نوعا ما، يف هذا 

للعمل مبا�صرة مع  العدل  باتفاق مع وزارة  اخل�صو�س قمنا 

البلديات، هذه الأخرية تر�صل تلقائيا ودون ح�صور املواطن، 

املعنية،  الق�صائية  اجلهات  اإىل  فينقلون  البلدية،  اأع�صاء من 

وبهذه املنا�صبة اأقدم كل �صكري للجماعات الق�صائية، لأننا 

مل نتلق منها اإل الت�صهيل وامل�صاعدة يف هذا ال�صاأن والعملية 

م�صتمرة.

ت�صحيح  جمال  يف  حتقق  ماذا  املح�صو�س؟  هو  ما  الآن 

الأخطاء؟

�صيا�صتي،  هي  هذه  بالإح�صائيات،  اإل  اأتكلم  ل  فاأنا 

اأن  ومنذ  الآيل  الوطني  املركز  هذا  تركيب  منذ  الآن  حلد 

بداأ ي�صتغل قمنا با�صتخراج احلالت املدنية وذلك بح�صور 

املواطن، لكي يتبني الأمر.

املواطنني  من طرف  ن�صخة  مليون   20 ا�صتخراج  مت  اإذن، 

الذين تقدموا للمركز الوطني الآيل ل�صتخراج �صهادة امليالد 

ن�صخة   4025739 كذلك  ا�صتخراج  ومت   ،12 برقم  املعروفة 

 164585 ا�صتخراج  مت   ،)S12( اخلا�صة  امليالد  �صهادة  من 

ومت  اأوت،  يف  اأخريا  كان  وهذا  الوفاة،  عقود  من  ن�صخة 

الزواج.  عقود  من  ن�صخة   1048168 كذلك  ا�صتخراج 

 20 اإىل  بالإ�صافة  بكاملها  امل�صتخرجة  الوثائق  هذه  جمموع 

مليون، ن�صبة اخلطاأ يف املجموع العام هي 1.07، اأما يف بداية 

املهم  العملية، اأي منذ �صهرين اأو ثالثة اأ�صهر، فكانت %6، 

�صبق  كما  الوترية،  هذه  ح�صب  اإذن،   1.07 الآن  اأ�صبحت 

 ،%1 �صوى  يبق  مل  يل،  هام�صا  اأترك  اإنني  لكم،  قلت  اأن 

على  نق�صي  �صوف  وبف�صلكم  اجلميع  وبف�صل  اهلل  وبحول 

الأخطاء بكاملها يف نهاية دي�صمرب 2015 اإن �صاء اهلل.

يف  �صتكون  املدنية  احلالة  �صجالت  لأن  اآنذاك،  ملاذا 

التخزين وكل النا�س �صيطلبونها، اآنذاك �صنق�صي على هذه 

الأخطاء ب�صفة نهائية، اأي يف اآخر دي�صمرب 2014، اإن �صاء 

اهلل، و�صوف نبداأ يف اأمور اأخرى.

التي  الأخطاء  اأن  �صاع  فقط،  للتذكري  واحدة  ق�صية 

ارتكبت يف �صجالت احلالة املدنية كان م�صدرها ومرجعها 

خطاأ،  هذا  اأبدا!  ل!  ال�صباب،  ت�صغيل  �صبكة  يف  ال�صباب 

الإطالق،  على  يرتكبوها  مل  بتهمة  ُرُموا  ال�صباب  فهوؤلء 

كان فيه اإ�صكال، حني نرجع اإىل املا�صي، ناأخذ امل�صكل من 

اجلزائر  يف  املدنية  احلالة  باأن  تعرفون  اأنتم  واأ�صوله،  جذوره 

 1882 اأثناء ال�صتعمار، واإن مل تخني الذاكرة يف  اأن�صئت 

كانت اأول عملية، ثم تطورت بعدها بالتدريج.

�صجالت احلالة املدنية يف اأ�صلها كتبت باللغة الفرن�صية، 

الفرن�صية،  العربية بل  للغة  الكل كنا نعرف هذا، ل وجود 

بالفرن�صية،  »بلعيز«  اللقب  ُكتب  املدنية  احلالة  بداية  مع 

وبعد ال�صتقالل وا�صرتجاع ال�صيادة الوطنية، كان لبد اأن 

ن�صرتجع احلالة املدنية، لأن احلالة املدنية ثقافة وذمة وتاريخ 

للبالد وهي مهمة جدا، فكان لبد من تعريب احلالة املدنية 

بالتدريج، فتم اإ�صدار قانون يف ذلك الوقت وهو الأمر رقم 

باللغة  املدنية  احلالة  �صجالت  نكتب  بداأنا  وحينئذ   ،70
يف  اخلطاأ  وقع  العربية،  اللغة  اإىل  النقل  اأثناء  لكن  العربية، 

كتابة الأ�صماء والألقاب، اأنا �صخ�صيا لقبي »بلعيز« بع�صهم 

وبع�صهم  »بالعيز«،  الألف  ي�صيف  وبع�صهم  بالياء،  يكتبه 

يحذف الياء »بلعز«. 

�صمعنا عن طريق كذا، اأن هوؤلء ال�صباب هم امل�صوؤولون 

من  ب�صيطا  جزءا  يتحملون  قد  ل!  اأقول  الأخطاء،  عن 

امل�صوؤولية، لأن الق�صية تكمن يف النقل من اللغة الفرن�صية 

ي�صيف  من  منهم  »ح�صن«  اإ�صم  مثال  العربية،  اللغة  اإىل 

الألف فيكتب »ح�صان«.

الأخطاء،  هذه  على  ـ  اهلل  �صاء  اإن  ـ  الآن  �صنق�صي 

اإمنا  اإن �صاء اهلل ـ لأن الآلة ل ترتكب اأخطاء،  وم�صتقبال ـ 

م�صائل  اإىل  ونذهب  اأخطاء،   يرتكب  الذي  هو  الإن�صان 

اأخرى؛ �صكرا جزيال على هذا ال�صوؤال.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد وزير الدولة؛ اأعود فاأ�صاأل 

ال�صيد جمال قيقان هل لديه ما ي�صيفه؟

اإجابته  على  الوزير  معايل  ن�صكر  قيقان:  جمال  ال�سيد 

عن م�صمون هذا ال�صوؤال، كما اأ�صكر دائرتكم الوزارية على 

خا�صة  املواطنني،  �صدور  اأثلجت  التي  اجلريئة  الإجراءات 

اإخراج املواطن من خطاأ هو غري م�صوؤول عنه.
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اأن تعم هذه الإجراءات جميع  متنياتي ـ معايل الوزير ـ 

من  للتخفيف  وهذا  العمومية،  باخلدمة  اخلا�صة  القطاعات 

نهائية  ب�صورة  البريوقراطية  على  والق�صاء  املواطنني  معاناة 

و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: اإذن؛ ال�صيد جمال قيقان مقتنع مب�صمون 

الرد.

ال�صوؤالني  على  رده  على  الدولة  وزير  ال�صيد  اأ�صكر 

املربجمني للجل�صة.

ننتقل الآن اإىل قطاع الأ�صغال العمومية والكلمة لل�صيد 

حممد ماين، نيابة عن ال�صيد حممد نوا�صر.

ال�سيد حممد ماين )نيابة عن ال�سيد حممد نوا�سر(:

�صكرا �صيدي الرئي�س؛ ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

واجلماعات  الداخلية  وزير  الدولة،  وزير  معايل  ال�صيد 

املحلية،

ال�صيد وزير الأ�صغال العمومية،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي، 

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

 68 واملادتني  الد�صتور،  من   134 للمادة  لأحكام  طبقا 

 08 يف  املوؤرخ   ،02 ـ   99 رقم  الع�صوي  القانون  من  و71 

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

بينهما  الوظيفية  العالقات  الأمة، وعملهما، وكذا  وجمل�س 

ملجل�س  الداخلي  النظام  من   76 واملادة  احلكومة،  وبني 

ال�صفوي  ال�صوؤال  معاليكم  على  اأطرح  اأن  ي�صرفني  الأمة، 

التايل ن�صه:

تعترب دائرة تني زواتني يف اأق�صى اجلنوب لولية مترنا�صت، 

على احلدود اجلزائرية املالية، على م�صافة اأكرث من 400 كلم، 

الوحيدة على امل�صتوى الوطني غري املربوطة بطريق معبدة.

ورغم اأن م�صروع الطريق قد اأعطي اإ�صارة انطالقه العام 

املا�صي، اأي بداية 2013، اإل اأنه بقي يراوح مكانه، مع معاناة 

امل�صالك  يعانون من هذه  الذين  املر�صى  املواطنني، خا�صة 

الوعرة املوؤدية اإىل املدينة املذكورة اأعاله.

�صيدي الوزير املحرتم،

ولي�س  الفعلية  النطالقة  امل�صروع  هذا  ي�صهد  متى 

الإدارية، مع طول النتظار والتغيري امل�صتمر للمقاولت دون 

جدوى؟ �صكرا لكم على كرم الإ�صغاء.

اأدعو  لل�صيد حممد ماين؛ الآن  ال�سيد الرئي�ص: �صكرا 

ال�صيد الوزير لأخذ الكلمة والرد على ال�صوؤال الذي طرح 

قبل قليل؟

اهلل  ب�صم  �صكرا؛  العمومية:  الأ�سغال  وزير  ال�سيد 

الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد الفا�صل، رئي�س جمل�س الأمة،

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

اإخواين الوزراء،

اأيها احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأول، ن�صكر الأخ ال�صيد حممد نوا�صر على ال�صوؤال وعلى 

الهتمام، ول�صيما يف ال�صحراء، ونوؤكد اأن امل�صروع كان قد 

2013، ل ننكر هذا  2011 والنطالقة كانت يف  �صجل يف 

واأوافقه يف م�صاألة تعطيل امل�صروع اأول فيما يخ�س انطالقه، 

367 كلم، هذا فيما  160 كلم من  امل�صروع مي�س  فاإن  وثانيا 

يخ�س امل�صروع عامة.

لقد ق�صم امل�صروع اإىل م�صروعني اثنني، 80 كلم/80كلم، 

فيما يخ�س 80 كلم التي كانت مع ال�صركة الوطنية »�صوناترو« 

فقد انطلقت يف امل�صروع، ولكن هناك م�صاكل تعرفها هذه 

ال�صركة يف الوقت احلايل، ومنها م�صاكل تخ�س العمال.

امل�صاريع  كل  على  اطلعنا  بعدما  قرار،  فيه  كان  لهذا 

امل�صاريع  من  الكثري  وكان  ال�صحراء،  يف  ول�صيما  املعطلة، 

معطال ب�صبب امل�صاكل التي تتخبط فيها ال�صركات، ول�صيما 

ال�صركات الوطنية مثل »�صوناترو« و»األرتو«.

ال�صركتني، علما  اأبرمت مع هذه  التي  ال�صفقات  األغينا 

اأن »األرتو« عندها م�صاكل يف مطار اإليزي، يف عني اأمينا�س، 

وانطلقتا  اأخرى مع �صركتني خا�صتني،  اإم�صاء �صفقات  ومت 

يف امليدان، هذا فيما يخ�س امل�صروع الأول.

فيما يخ�س امل�صروع الثاين الذي هو 80 كلم هناك �صركة 

قليلة  ن�صبة  وهي   ،%15 خا�صة، تقدم الأ�صغال و�صل اإىل 

الوحيد  وال�صبب  تعطل،  امل�صروع  انطالق  اأن  علما  جدا، 
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م�صافة  اجتياز  ويجب  املياه  نق�س  هو  ال�صركة  اأعطته  الذي 

80 كلم جللب املياه؛ ولكن عندما اأم�صينا العقد معها، مل 
يكن هذ� �ل�شرط مطروحا، �أي �أن ناأتي نحن باملاء، بل هي 

الثالث،  ال�صركات  كلمت  قد  وكنت  بذلك  تتكفل  التي 

و�صوف  160 كلم،  مب�صروع  تقوم  �صركات خا�صة   03 وهي 

على  واأنا  مترنا�صت،  ولية  ـ  اهلل  �صاء  اإن  ـ  العيد  بعد  اأزور 

اأمورنا  ن�صلح  كي  مترنا�صت  ولية  وايل  ال�صيد  مع  ات�صال 

ـ  اهلل  �صاء  اإن  ـ  وقت  اأقرب  يف  جماريها  اإىل  املياه  وترجع 

كل  واأ�صكر  ال�صوؤال،  طرح  الذي  الأخ  اأخرى  مرة  واأ�صكر 

الأع�صاء على اهتمامهم باأمور مثل هذه لتنبيهنا، ولو اأنني 

اهلل  �صاء  واإن  املعطلة،  امل�صاريع  كل  على  اطلعت  قد  كنت 

انطالقة جديدة وبكل جدارة وكل  اأقرب وقت �صرتى  يف 

م�صوؤولية و�صكرا.

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

حممد ماين هل يريد التعقيب على ما جاء به ال�صيد الوزير؟

ال�سيد حممد ماين: �صكرا لل�صيد الرئي�س.

اأتقدم بال�صكر اإىل ال�صيد معايل وزير الأ�صغال العمومية 

على التو�صيحات املقدمة، فيما يخ�س هذا ال�صوؤال املطروح 

من طرف زميلي حممد نوا�صر.

جميع  على  ينطبق  والذي  وحيدا  طلبا  اأطلب  اأن  بقي 

معايل  لأن  ذاتها،  حد  يف  مترنا�صت  ولي�س  الوطن  وليات 

الوزير ذكر بع�س التف�صريات التي تقدمها املقاولت لتربير 

تاأخرها يف اإجناز امل�صاريع، وهذا لي�س يف مترنا�صت فقط.

اأنتهز هذه الفر�صة ال�صانحة، لأذكره حتى بالتاأخر املوجود 

على م�صتوى بع�س امل�صاريع املنطلقة يف وليات اأخرى، على 

�صبيل املثال ل احل�صر: الطريق ال�صيار اأو اجلزء الرابط بني 

ـ معايل  الكبرية  ال�صرامة  نطلب  العا�صمة،  البويرة واجلزائر 

الوزير ـ من طرفكم مع هذه املقاولت التي يف كل مرة تاأتي 

بتربير�ت لي�شت مقنعة، مثل تربيرها بنق�ص �ملياه وهو �شرط 

غري موجود يف دفرت �ل�شروط ـ معايل �لوزير ـ و�شكر� لكم 

على كرم الإ�صغاء.

ال�صيد  ماين؛  حممد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

الوزير هل لديك رد؟ واإن كان مو�صوع التعقيب هو عبارة 

عن �صوؤال جديد، ولكن، اأعتقد، وبالنظر لتكرار مثل هذه 

الو�صعيات، اأن لديكم الإجابة الكافية واملقنعة.

على  الع�صو  لالأخ  اأخرى  مرة  �صكرا  الوزير:  ال�سيد 

اهتمامه بالقطاع وكل القطاع معني بهذا الأمر، ولكن كان 

فيه �صوؤال اآخر، ويظهر يل اأن الأ�صئلة التي ميكن اأن نتطرق 

اإليها كثرية، ولكن اأقول لقد اطلعنا على كل امل�صاكل وكل 

التعطيالت، مبا فيها الأخ�صرية، واتخذنا كل الإجراءات يف 

هذا ال�صاأن واإن �صاء اهلل �صيكون فيه تغيري جذري ـ اإن �صاء 

اهلل ـ و�صكرا.

اإىل  الآن  ننتقل  الوزير؛  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

حممد  لل�صيد  والكلمة  واملدينة  والعمران  ال�صكن  قطاع 

زوبريي.

بعد  الرئي�س؛  لل�صيد  �صكرا  زوبريي:  حممد  ال�سيد 

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

املر�صلني.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيد معايل وزير ال�صكن والعمران واملدينة،

ال�صادة الوزراء،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي،

ال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�صيد معايل الوزير، 

�صفويا  �صوؤال  املحرتمة  اأطرح على معاليكم  اأن  ي�صرفني 

هذا ن�صه:

باإجنازها  تكفلت  التي  ال�صكنية  امل�صاريع  بع�س  عرفت 

الوكالة الوطنية لتح�صني وتطوير ال�صكن »عدل« تاأخرا كبريا، 

لأ�صباب متعلقة بعجز املوؤ�ص�صات امل�صرفة على اإجنازها.

التي بذلتها وكالة »عدل«  الرغم من املجهودات  وعلى 

اأنها مل حترتم بع�س  اإل  بالعا�صمة،  ال�صكن  اأزمة  للحد من 

تت�صمن،  والتي  امل�صتفيدين  عقود  يف  عنها  املعلن  البنود 

يف جمملها، ت�صليم ال�صكن جاهزا بكل املرافق ال�صرورية، 

كقرب املدار�س، ووجود امل�صاحات اخل�صراء اخلا�صة للّعب 

وغريها.
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معايل �صيدي الوزير،

كيف تف�صرون هذه الو�صعية؟

وماذا باإمكانكم القيام به من اإجراءات يف هذا ال�صدد، 

للتخفيف من العبء عن هذا املواطن؟

معايل الوزير،

ال�صكن  �صيغة  ال�صتغناء عن  مت  اأنه  علمنا  اإىل  بلغ  لقد 

املواطنني  م�صري  ما  ترى  فيا   ،)LSP( الجتماعي  العمومي 

 )155000 عددها  بلغ  )والذي  ملفاتهم  اأودعوا  الذين 

منذ  وذلك  ال�صيغة،  هذه  اإطار  يف  �صكن  على  للح�صول 

2001؟
�إ�شقاط  دون  �مللفات،  هذه  مع  �لتعامل  �شيتم  وكيف 

اأقدميتهم املكت�صبة، مع مراعاة اأنه مت ت�صييع الفر�صة عليهم، 

الأخرى  ال�صيغ  �صمن  �صكن  على  احل�صول  لت�صجيل 

البلدية               رئي�س  اإعالمهم، �صواء من  تعرفها بالدنا دون  التي 

اأو الوايل؟

�صيدي الوزير،

لقد تقرر اإجناز م�صاريع وحدات �صكنية يف عدة وليات، فهل 

مت التفكري بجدية يف تهيئة طرقات الأحياء اجلديدة واإي�صالها 

ب�صبكات املاء والغاز والكهرباء قبل ت�صليمها؟ وهل من املمكن 

تزويد هذا الكم الهائل من ال�صكنات باملاء والكهرباء، خا�صة 

يف ف�صل ال�صيف، حيث يتزايد الطلب عليها؟

ال�صيد الوزير،

هذا ال�صوؤال بني قو�صني، فاإذا �صئتم اأجبتم عليه اأو ل!

 ،)FNPOS( �صكن   200 توزيع  تاأخر  تف�صرون  كيف 

املناطق  تقريبا، ومتواجدة مثال يف  �صنوات   10 جاهزة منذ 

التالية: �صعيد حمدين، برج الكيفان، الدار البي�صاء، عني 

النعجة، و400 �صكن يف البليدة، بوينان وموزاية... اإلخ.

التقدير،  عبارات  فائق  بقبول  الوزير،  معايل  تف�صلوا، 

�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد زوبريي؛ والكلمة 

الآن لل�صيد وزير ال�صكن والعمران واملدينة.

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

الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

�صيدي رئي�س جمل�س الأمة املوقر،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�س املوقر،

زمالئي املحرتمون،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�صيد املحرتم، حممد زوبريي على طرح  اأ�صكر  بداية، 

اأنه ينور ويجيب على  اأقل ما نقول عنه  هذا ال�صوؤال الذي 

ت�صاوؤلت، لي�صت موجودة يف هذا املجل�س املوقر فقط ولكن 

حتى يف ال�صارع لدى املواطنني.

اإذن، ال�صوؤال ينق�صم اإىل �صطرين اأو ثالثة.

فيما يخ�س  اتخاذها،  الواجب  الإجراءات  ما هي  اأول، 

تاأخر بع�س امل�صاريع ال�صكنية التي اأوكل اإجنازها اإىل الوكالة 

الوطنية لتح�صني ال�صكن وتطويره، وكذا ت�صليمها دون اإجناز 

املرافق ال�صرورية لها؟

املودعة  الطلبات  مع  التعامل  كيفية  الثاين:  ال�صطر 

الجتماعي  »ال�صكن  �صيغة  من  �صكن  على  للح�صول 

�لت�شاهمي«، دون �إ�شقاط حق �لأقدمية، بعد �أن مت �لتخلي 

عن هاته ال�صيغة.

واإي�صالها  ال�صكنية اجلديدة  تهيئة الأحياء  واأخريا،  ثالثا 

بالطرق وال�صبكات املختلفة.

فيما يخ�س اجلانب الأول من ال�صوؤال، املتعلق ب�صكنات 

برجمت              ال�صكنات  هذه  الوراء،  اإىل  نرجع  رمبا  »عدل«، 

بداية  وكان  اجلمهورية،  رئي�س  فخامة  طرف  من   2001 يف 

احلل لأزمة ال�صكن بالن�صبة للطبقة الو�صطى بالأخ�س.

 55.000 اإىل  ارتفع  ثم   ،22.000 الربنامج كان مبجموع 

»عدل«  موؤ�ص�صة  وهي  اآنذاك  جديدة  موؤ�ص�صة  اإىل  واأوكل 

 2002 2001 ـ  التي مهمتها حت�صني ال�صكن، فانطلقت يف 

وكانت النطالقة باإرادة قوية ولكن بو�صائل قليلة.

ل نرجع اإىل املا�صي، لكن اأقول فقط اإنه اآنذاك بالن�صبة 

ولو  ننطلق  كي  لنا  ي�صمح  عقار  اأي  ن�صتلم  مل  للعا�صمة، 

بـ 3000 �صكن وحتى العقار الذي ا�صتلمناه كان يتطلب 

خدمات ... اإلخ.

املهم، انطلقت امل�صاريع، وهذه �صهادة هلل، لقد اأمر فخامة 

نتجاوز  كي  ال�صعيف  العبد  ال�صكن،  وزير  اآنذاك  الرئي�س 

لها  اأ�صبحت  ال�صيغة  لأن   ،165000 اإىل  ون�صل   55000
جاذبية قوية بالن�صبة للطبقة الو�صطى، وبالتايل الت�صجيالت 

 ،2003 يف  العملية  توقفت  الأ�صف،  مع  ولكن،  تراكمت، 

لقد حاولوا اأن يتم الإجناز بال�صرعة واجلهد املطلوب... اإلخ. 

وا�صتلمناها  انتهت  اأنها  احلمد هلل  فقط،  واحدة  كلمة  اأقول 
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يف 2012.

غري  �صكن   10000 بقي  و2002،   2001 برنامج  ومن 

منجز، الآن ا�صتلمناها كلها مل يبق لنا اأي �صكن غري منجز، 

رمبا راأيتم اآخرها متت قبل النتخابات يف بوروبة وبا�س جراح 

واملنظر اجلميل... اإلخ.

�صيء  واأقل  حقيقة  املفرو�س  من  كان  حال،  كل  على 

على  اآنذاك،  الوعود  ح�صب  اخل�صراء  امل�صاحات  توفري  هو 

اأ�صا�س اأنها تكون اأحياء متكاملة، لكنها مل تكن كذلك رمبا 

لأ�صباب اأنا مل اأع�صها ول اأعلق عليها.

بعدها جاءت تعليمة �صارمة من فخامة الرئي�س متنع منعا 

باتا اأي متعامل يف قطاع ال�صكن اأن يوا�صل يف بناء الأحياء 

املرقدية، وهذا منذ 2011 ـ 2012.

نحن  العملية  هذه  جديدة،  عملية  يف  انطلقنا  وبالتايل 

اهلل«  عبد  »�صيدي  مثال  ناأخذ  الو�صائل،  كل  لها  ن�صّخر 

الري�س،  فيها يف وهران، ذراع  انطلقنا  التي  الأحياء  وبع�س 

وعنابة... اإلخ، اليوم هذه الأحياء ن�صتلمها بكل مرافقها.

اأول، الواجب على الدولة توفري الأمن والتعليم وال�صحة، 

اخلا�س،  للقطاع  بابا  فتحنا  كما  ال�صروريات،  من  فهذه 

رغبته  يبدي  ملن  املقبل  ال�صهر  رمبا يف  اإعالنا  نن�صر  و�صوف 

مرافق  اأو  فندقا،  يبني  كاأن  الأحياء،  ال�صتثمار يف هذه  يف 

ترفيهية لل�صباب مثل قاعة الألعاب، مكتبة... اإلخ، نرحب 

عن  بالتنازل  المتياز  حق  لهم  ونعطي  رحب  ب�صدر  بهم 

الإن�صان  يعي�س  فيها ال�صتثمار لكي  �صيتم  التي  الأرا�صي 

يف حي يتوفر على جميع املرافق ال�صرورية كالطب، الأمن، 

والرتفيه اإن �صاء اهلل. 

اإذن انطلقنا يف ذلك وميكنكم اأن تراقبوا العملية ب�صفتكم 

ممثلي ال�صعب.

باأحياء  متعلقة  لي�صت  امل�صكلة  لأن  الأحياء..  بقية  اأما 

ال�صكن  اأحياء  بع�س  حتى  لكن  فح�صب،  »عدل« 

منجلي«  »علي  كارثة  ذلك  على  دليل  وخري  الجتماعي، 

حتى  العدد،  يزداد  مرة  كل  ويف  امل�صاريع  تراكمت  حيث 

اأ�صبح 250000 �صاكن تقريبا، يف حي ل هو بلدية، ول هي 

دائرة، حي تابع للخروب، من ناحية عدد ال�صكان اأكرب من 

اخلروب، وبقي هكذا على حاله.

»علي  يف  وقعت  التي  الأخطاء  نتدارك  نحن  وعليه، 

يف  بني  جامعي  حي  اأجمل  جامعي،  حي  هناك  منجلي« 

اجلزائر، موجود اليوم يف »علي منجلي« ود�صنه الوزير الأول 

يوم رافقته يف زيارة اإىل هناك.

هناك مرافق اأخرى، نحاول اإ�صافتها حتى ي�صبح حيا متكامال 

لي�س فقط لل�صكن والنوم وما يتبعه من انحرافات... اإلخ.

اإذن، هذه الإجابة فيما يخ�س املرافق.

فيما يخ�س )LSP( اأنت تت�صاءل ملاذا األغي )LSP(؟ ورمبا 

الذين كانوا م�صجلني يف )LSP(، ي�صيعون  بع�س الإخوان 

حقوقهم.

 2011 �صنة  يف   ،)LSP( عن  م�صوؤول  ل�صت  اأنا  اأقول: 

ت�صاهميا،  اجتماعيا  �صكنا  كان   )LPA( اإىل  حتول   )LSP(

اأ�صبح �صكنا ترقويا مدعما.

وا�صلنا امل�صرية، وهذان امل�صروعان )LSP( و)LPA( جاءا 

على اأ�صا�س تعوي�س )AADL( ولكن مل ي�صتطيعا تعوي�س 

)AADL( لعدة اأ�صباب:

مبني   )LSP( لأن  القلب،  من  ب�صراحة  �صاأتكلم  ـ   1
على مقاول، مواطن وقوائم. 

املقاولون الذين اأخذوا )LSP( نادرا ما يكونون اأ�صحاب 

متو�صطة                  مقاولت  اأ�صحاب  فاأغلبهم  كبرية،  مقاولت 

اإلخ،  عمارات...  لبناء  اإمكانيات  ميلكون  ول  �صغرية  اأو 

الأمل،  فقد  من  وهناك  بالأ�صخا�س  الأمد  طال  وبالتايل 

ال�صكن  كوزارة  ونحن  ال�صكنية،  الرتكيبة  ذلك  اإىل  �صف 

لل�صندوق  فنعطيها  القوائم،  قبول  يف  تتمثل  م�صاركتنا 

 70 �صواء  حقه،  مواطن  لكل  يعطي  كي  لل�صكن  الوطني 

مليونا اأو 45 اأو غريها.

اأما ال�صيغتان الأخريان فهما عبارة عن �صيغة بني املقاول 

للمقاول،  ت�صل  ل  القوائم  الأحيان  بع�س  يف  واملكتتب 

مل  اإذا  املرقي،  اأو  املقاول  اأن  اأ�صا�س  على  ين�س  واملر�صوم 

تاأته القوائم ملدة 03 اأ�صهر، فمن حقه اأن يّعد قائمة بنف�صه، 

وبالتايل ي�صبح هو الذي يختار من ي�صكن ومن ل ي�صكن، 

وامل�صتفيد بالطبع هم الأقارب واأفراد العائلة، يعني �صراحة 

ُيعتمد  ل  الأ�صل  يف   )LPA(و  )LSP( اأقول  مايلة«  »ركبة 

 )AADL( اإىل  رجعنا  الأ�صل،  اإىل  رجعنا  وعليه،  عليهما؛ 

ناحية  من  �صواء  �صيء،  كل  على  ن�صرف  نحن  لأننا  ملاذا؟ 

التمويل اأو من ناحية الرقابة اأو من ناحية اختيار الأر�صية، 

الأ�صا�س  هذا  وعلى  القوية؛  ال�صركات  نختار  ننجز  ولكي 

الأول،  الوزير  �صيادة  اأن  واأعتقد  امل�صروع،  انطالق  اإعادة  مت 

مرة  لأول  �صرح  املنرب  هذا  يف  �صالل،  املالك  عبد  ال�صيد 

برجوع )AADL( بـ 230000 �صكن، واأعددنا هذه القائمة 
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يف  حال  كل  وعلى  اليوم  عليها  نعتمد  ونحن  الق�صرية 

برنامج 230000، انطلق ما يقرب 105000 �صكن، بالن�صبة 

للوليات املتو�صطة من ناحية عدد ال�صكنات ناأخذ غليزان، 

فيها  ت�صارك  مل  �صكيكدة،  ورمبا  مع�صكر  الدفلى،  عني 

املقاولت الكربى، قمنا موؤخرا بن�صر يف اجلريدة املقاولت 

اجلزائرية التي نتعامل معهما ر�صميا، والتي لها حجم اأكرث 

من املتو�صط، يعني التي يف ا�صتطاعتها اإجناز 400 �صكن فما 

فوق، اتفقنا معها كلها ونحن نتعامل معهما بالرتا�صي، وعلى 

اأغلب هذه  ـ كي تكون  اإن �صاء اهلل  ـ  هذا الأ�صا�س نطمح 

امل�صاريع قد انطلقت يف �صهر دي�صمرب يف الوليات الداخلية.

العدد،  كان  واإن   )LPA(و  )LSP( بقايا  ا�صتلمنا  اإذن، 

القبيل،  هذا  من  نزاع  فيها  لي�س  ولية  يوجد  ول  كبريا، 

ابتداء من العا�صمة، راأيتم، يف درارية يف كل �صهر، جتمعا، 

خارج درارية نف�س ال�صيء، يف عني تيمو�صنت ال�صيد الذي 

اإ�صبانيا وترك  اأوكلت له بناءات )LSP( هرب بالأموال اإىل 

النا�س على حالهم.. فا�صطررنا اأن جند �صيغة اأخرى، واليوم  

هذه التجربة جعلتنا اأكرث يقظة.

مغلقا                         كان  الذي  الباب  فتحنا  للمرقني  بالن�صبة 

اأو م�صدودا، اأنا �صخ�صيا، اأم�صيت ما يقارب 3000 موافقة، 

الور�صة  يتخلى عن  الذي  فالإن�صان  و�صعنا حدودا،  ولكن 

التي هي يف احلقيقة تعامل خا�س مع خا�س، تعتربه الدولة 

لأن  املواطن،  عن  دفاعا  وعليه،  وال�صتقرار؛  بالأمن  م�صا 

املواطن يف بع�س الأحيان ل حول له ول قوة اأمام اأمور مثل 

مل  التي  امل�صاريع  بع�س  نتمم  اأن  عاتقنا  على  اأخذنا  هذه، 

اإىل  مبا�صرة  وحولناها  الأر�صية،  م�صتوى  على  بعد  تنطلق 

»عدل«، القائمة كما هي حولناها اإىل »عدل« لأن املقايي�س 

لبد  اأنه  علمتنا  التي  التجربة  لهذه  بالن�صبة  قلت  تت�صابه؛ 

اأ�صبحنا اليوم نعطي للمرقي املوافقة،  اأن ناأخذ احتياطات، 

�صندوق  اإىل  يذهب  بل  الوزارة،  من  ي�صتلمها  ل  لكن 

حتى  املوافقة  مينحه  ل  الأخري  وهذا  ل�صتالمها،  ال�صمان 

وغدا                    املرقني،  �صجل  يف  نف�صه  ي�صجل  ثم  بالتاأمني،  يقوم 

الوفاة         ب�صبب  امل�صروع  اإجناز  ي�صتطع  مل  اإن  ـ  اهلل  قدر  ل  ـ 

اأو الإفال�س، فاإن �صندوق ال�صمان هو الذي يكمل العملية، 

بالن�صبة لهوؤلء املرقني الذين اأخذوا )LSP( و)LPA( دون 

�صمان،  اأي  لديهم  لي�س   %70 اأكرث من  فاإن  اأخطىء،  اأن 

اأن ن�صل  نريد  اأن نحافظ على �صعرة معاوية، ل  اإننا نحاول 

اإىل ما و�صلت اإليه عني متو�صنت، ووليات اأخرى، ولو اأننا 

ف�صلنا فيها، �صناأخذ على عاتقنا امل�صوؤولية لكن ذلك املقاول 

وزارة  معلومات  يف  املوجودة  ال�صوداء  القائمة  يف  �صيدخل 

ال�صكن التي اأن�صاأناها وبالتايل لن ي�صتغل مع القطاع العام 

نهائيا ل يف ال�صكن ول يف التعليم ول يف اأمور اأخرى.

ل؟  اأم  اأقنعتك  اإذا  اأعلم  ل  اإجابتي،  عامة  ب�صفة  هذه 

و�صكرا.

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

حممد زوبريي هل له تعقيب؟

ن�صكر  الرئي�س،  لل�صيد  �صكرا  زوبريي:  حممد  ال�سيد 

معايل الوزيرعلى الإجابة، ونتمنى ـ اإن �صاء اهلل ـ اأن يكون 

الآن  وهي  اجتماعية  �صكنات  زرنا  ولقد  اأ�صرع،  التنفيذ 

اهلل  وبارك  عونكم،  يف  يكون  واهلل  املواطن،  ح�صب  راقية، 

فيك ال�صيد الرئي�س.

باأن  ـ  ال�صبيحة  هذه  ـ  اأرى  اأنا  �صكرا،  الرئي�ص:  ال�سيد 

ال�صادة الوزراء موفقون يف الرد على الأ�صئلة، لأن التعقيبات 

معدومة، ف�صكرا لل�صيد حممد زوبريي و�صكرا لل�صيد الوزير.

واإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة  قطاع  اإىل  الآن  ننتقل 

امل�صت�صفيات، و�صوؤال ال�صيد عبد الرحمان يحيى.

ال�سيد عبد الرحمان يحيى: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 

وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س املوقر،

الأ�صرة الإعالمية،

ال�صادة ال�صيوف،

ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يف احلقيقة، هذا ال�صوؤال ُطِرَح يف العام املا�صي، اأواخر، 

نوفمرب، يف ظل ظروف �صعبة بالن�صبة للمواطن، ولكن الآن 

هناك حت�صن على امل�صتوى املحلي، ولهذا ي�صرفني اأن اأطرح 

امل�صت�صفيات،  ال�صيد وزير ال�صحة وال�صكان واإ�صالح  على 

ال�صوؤال ال�صفوي التايل ن�صه:

يعاين قطاع ال�صحة يف ولية جيجل من نق�س كبري يف 

الأخ�صائيني، ل�صيما يف طب الأطفال وطب الن�صاء والطب 

ال�صرعي، حيث يتم حتويل الن�صاء احلوامل اإىل م�صت�صفيات 

للولدة  منها  واحلرجة  اخلطرية  احلالت  خا�صة  ق�صنطينة، 



13

الدورة اخلريفية 2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 03

اخلمي�ص 30 ذو القعدة 1435                                   املوافق 25 �سبتمرب 2014

هناك، ليبداأ ف�صل اآخر من متاعبهن.

اأ�صف اإىل ذلك تدين اخلدمات ال�صحية يف م�صت�صفيات 

الولية، بحكم اهرتائها وقدمها مثل م�صت�صفى الطاهري الذي 

 ،1984 �صنة  بناء جاهز )Préfabriqué( منذ  هو عبارة عن 

انتهت مدة جاهزيته و�صالحياته منذ مدة؛ كما اأن م�صروع 

م�صت�صفى جيجل الولئي اجلديد )280 �صريرا( مل ينطلق 

لهذا  املر�صودة  والأموال  الأر�صية  القطعة  توفر  رغم  بعد، 

امل�صروع.

ويف دائرة امليلية ا�صتحوذت البلدية على هيكل امل�صت�صفى 

القدمي وحّولته اإىل م�صالح تقنية تابعة لها؛ وحتى امل�صت�صفى 

اجلديد م�صت�صفى »منتوري ب�صري« مل يعد كافيا وقادرا على 

عدد  لرتفاع  نظرا  ال�صحية،  اخلدمات  على  الطلب  تلبية 

ال�صكان )اأكرث من 300.000 ن�صمة(.

معايل الوزير،

اإن �صكان الولية يطالبون بالتعجيل والإ�صراع يف تزويد 

م�صت�صفيات الولية بالأطباء الأخ�صائيني، ل�صيما يف طب 

اأقرب  واملعاناة عنهم يف  الغنب  ورفع  الن�صاء  الأطفال وطب 

وقت ممكن.

جميع  خروج  )بعد  الإداري  احلي  حتويل  ويقرتحون 

بالولية  الوزارية  للقطاعات  اخلارجية  امل�صالح  مقرات 

متخ�ص�س  م�صت�صفى  اإىل  جديدة(  مقرات  من  وا�صتفادتها 

يف طب الأطفال اأو طب الن�صاء.

القدمي  امل�صت�صفى  هيكل  با�صرتجاع  اأي�صا  يطالبون  كما 

للخدمة  واإدخاله  وترميمه  البلدية  امليلية من م�صالح  مبدينة 

من جديد، تعزيزا لقطاع ال�صحة ولفائدة ال�صكان باملنطقة.

�صوؤال اأخري،

ما هي م�صاريعكم بالن�صبة لهذه الولية؟

تقبلوا، ال�صيد الوزير، فائق التقدير والحرتام، و�صكرا.

يحيى؛  الرحمان  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

واإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة  وزير  لل�صيد  الآن  الكلمة 

�صمعناه  الذي  ال�صوؤال  م�صمون  على  للرد  امل�صت�صفيات، 

قبل قليل.

ال�سيد وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات: 

�صيدي رئي�س جمل�س الأمة املوقر،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء هذا املجل�س الأفا�صل،

اأيها ال�صادة احل�صور،

زميلي الذي بقي معي يف القاعة، ال�صيد وزير العالقات 

مع الربملان.

اأن  البداية  يف  اأود  ال�صفوي،  ال�صوؤال  هذا  على  جوابا 

اأ�صكر الأخ الع�صو على �صوؤاله هذا.

ويف �لبد�ية، �أريد �أن �أّذكر بالنقاط �لتي مت �لتطرق �إليها 

يف هذا ال�صوؤال.

اأول: النق�س يف التاأطري الطبي، يف تخ�ص�س طب الأطفال 

وطب الن�صاء والتوليد خ�صو�صا.

ثانيا: حالة م�صت�صفى الطاهري الذي هو من نوع البناء اجلاهز.

ثالثا: اإقرتاح حتويل احلي الإداري اإىل م�صت�صفى متخ�ص�س 

الن�صاء، بعد خروج جميع مقرات  اأو طب  يف طب الأطفال 

امل�صالح اخلارجية للقطاعات الوزارية للولية، وا�صتفادتها من 

مقرات جديدة.

رابعا: املطالبة با�صرتجاع هيكل امل�صت�صفى القدمي بامليلية 

من م�صالح البلدية وترميمه وت�صغيله من جديد.

واأخريا، معرفة امل�صاريع املربجمة لفائدة ولية جيجل.

ردا على ان�صغالتكم، اأخربكم:

اأول، اأن وزارة ال�صحة حتر�س على التوزيع املنتظم للتاأطري 

احلاجيات  لتلبية  الوطن،  وليات  على  املتخ�ص�س  الطبي 

املعرب عنها، وهنا اأريد اأن اأفتح قو�صا، يف هذه ال�صنة كان عندنا 

حوايل 2200 طبيب متخ�ص�س الذين تخرجوا، فيما يخ�س 

عملية توزيعهم، اأنا اتخذت قرارا وقلت ذلك حتى يف قاعة 

املجل�س ال�صعبي الوطني، باأنه ل ميكن لالأطباء املتخ�ص�صني 

اأن يبقوا يف ال�صمال، وقلنا لبد اأن نغطي اجلنوب واله�صاب 

�صاأعطيكم  حني  بعد  ما،  حد  اإىل  جنحت  العملية  العليا، 

اإىل  الذين وجهناهم  املتخ�ص�صني  الأطباء  العدد، مثال من 

ولية جيجل كان العدد الذي التحق هو 18 من اأ�صل 38 

من�صبا وهذه العملية نراها متنا�صبة على امل�صتوى الوطني، 

فهناك قرارات نحن ب�صدد اتخاذها على امل�صتوى املركزي، 

من اأجل حل هذه املع�صلة، حتى ل اأقول اإرغام هوؤلء على 

حتر�س  الوزارة  فاإن  ان�صغالتكم،  على  وردا  واجبهم،  اأداء 

على التوزيع املنتظم للتاأطري الطبي املتخ�ص�س على وليات 

الوطن، لتلبية احلاجيات املتوفرة لدى الوزارة، تلبية للطلب 

وحتقيقا ل�صحة مواطنينا يف هذه الوليات.

من  موؤخرا  ا�صتفادت  فاإنها  جيجل،  ولية  يخ�س  وفيما 

تعيني 38 ممار�صا متخ�ص�صا، التحق اإىل حد الآن 18 منهم 
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يف  اثنني  متخ�ص�صني  العدد  هذا  وي�صم  عملهم،  مبنا�صب 

طب الن�صاء والتوليد ومتخ�ص�صا واحدا يف جراحة الأطفال، 

و�صيتم تدعيم الولية باملمار�صني املتخ�ص�صني مبنا�صبة تخرج 

الدفعات القادمة.

هنا اأريد اأن اأفتح قو�صا واحلمد هلل يف هذا املجل�س املوقر، 

هناك اأ�صاتذة معنا يف الطب يعرفون هذا جيدا.

َ كثريا  بالن�صبة ل�صوؤال الع�صو، قال باأن ال�صيدات َيتنَْعنبنْ

هناك؛  خمت�صني  لي�صوا  الأطباء  لأن  الولدة،  حالة  عند 

يف  �صوؤال:  اأ�صاأل  اأنا  لكن  ق�صنطينة،  اإىل  تتوجهن  وبالتايل 

جيجل هناك خوا�س وهناك اأطباء خمت�صون يف طب الن�صاء.

على  اأقطابا  ين�صئا  اأن  من حقهما  والوايل  ال�صحة  مدير 

م�صتوى امل�صت�صفيات، من حقهما فعل ذلك.

العملية  لأن  اأي�صا،  مطروحة  كانت  التي  امل�صاكل  ومن 

متكاملة مع بع�صها البع�س، اأن ال�صتعجالت يف ق�صنطينة 

مليلة،  عني  البواقي،  اأم  ميلة،  من  نا�صا  ت�صتقبل  كانت 

اجلهة ال�صرقية من ق�صنطينة يعني زيغود يو�صف وجزء من 

�صكيكدة، كل هذه الوليات  تق�صد ا�صتعجالت ق�صنطينة، 

احلل كان ب�صيطا وهو اأننا فتحنا ال�صتعجالت املوجودة يف 

على  بعملهم،  يقوموا  اأن  الأطباء  على  وفر�صنا  املدن،  هذه 

للقانون،  طبقا  بها  يقوموا  اأن  يجب  التي  باملناوبة،  الأقل 

فالقانون وا�صح يف هذا ال�صاأن.

النقطة الأخرى، هي اأنه اإن تعذر، توفري اأطباء خمت�صني 

يف احلني، فمن حق امل�صوؤولني املحليني اأن يكّلموا الأطباء 

اخلوا�س املوجودين،  ليقوموا بواجبهم.

اآخر  اإىل هذا، كان لبد من جمهود  ن�صل  اأن  اإىل حني 

على  لنخفف  املع�صلة  حل  كيفية  درا�صة  يف  يتمثل  وهذا 

على  الأطباء  توزيع  من  لبد  كان  ذلك  ولأجل  ق�صنطينة، 

اجلهات الأخرى وهذا ما حدث اليوم، مثال ال�صتعجالت 

الأ�صاتذة  وب�صهادة  ر�صمية  وبتقارير  ق�صنطينة  م�صت�صفى  يف 

نق�صا  هناك  اإن  يقولون  هناك،  املوجودين  امل�صالح  وروؤ�صاء 

على  كان  الذي  ال�صغط  يف   %60 اإىل   %50 بحوايل 

ق�صنطينة.

النقطة الأخرى وهي كثري مهمة، كان امل�صكل املطروح 

قبل اليوم يف كل من جيجل وميلة واأم البواقي و�صكيكدة 

اأنها كانت تق�صد ق�صنطينة، ولكن لي�س فقط يف طب الن�صاء 

والتوليد، بل يف كل الخت�صا�صات.

اأنا اأظن اأن اليوم ملا رجعت الأمور اإىل احلالة العادية، وكل 

طبيب التحق مبن�صبه بداأت الأمور تتح�صن، وموؤ�صرات اأخذ 

مر�صانا بعني العتبار بداأنا نلم�صها يف امليدان.

فيما يتعلق مب�صت�صفى الطاهري، فقد خ�صع هذا امل�صت�صفى 

اإىل خربة اأجنزها مكتب درا�صات اأجنبي يف 2006.

وقد مت ترميم البناية وفق اخلربة املنجزة، كما تعتزم وزارة 

اأن  اأريد  وهنا  اجلاهز،  البناء  م�صت�صفيات  معاينة كل  ال�صحة 

برنامج  �صمن  لأنها  الأحداث،  �صاأ�صتبق  ورمبا  قو�صا  اأفتح 

2015ـ  2019، بهذه املنا�صبة اأعلمكم اأن هناك ا�صرتاتيجية مت 
و�صعها على م�صتوى الوزارة، لدينا 42 م�صت�صفى اأجنز بالبناء 

نظرا  للخدمات،  ي�صتجيب  يعد  مل  منها  كبري  عدد  اجلاهز، 

لنتهاء مدة �صالحيته وجاهزيته؛ وبالتايل فح�صب الرتتيب، 

هناك موؤ�ص�صات بديلة ومنها ما يخ�صع لإعادة العتبار وهناك 

مرافقة  فيه  وتكون  عملها  توا�صل  فقط  بها،  لباأ�س  التي 

مل�صرييها، هذه العملية تدخل يف برنامج 2015 ـ 2019 ولن 

اجلامعية  امل�صت�صفيات  حتى  ولكن  فقط  املوؤ�ص�صات  تخ�س 

والتي عددها 14، �صتعرف ما ي�صمى باإعادة التاأهيل، لأنه من 

الأويل، وجدنا  التقييم  به ح�صب  قمنا  الذي  العمل  خالل 

اأنه يف مدة 4 اإىل 5 �صنوات من اإعادة العتبار لالإمكانيات 

املوؤ�ص�صات، قلت  تهيئة هذه  نعيد  التي ن�صخها حتى  املادية 

4 �صنوات قد �صخخنا  اأو   3 اأنف�صنا يف كل مرة، بعد  وجدنا 

نبني  اأن  دون  جامعي جديد،  م�صت�صفى  بناء  ميكنه  ما  قيمة 

فعال م�صت�صفى جديدا!

مثال م�صت�صفى م�صطفى با�صا، بارين، باب الوادي، بني 

م�صو�س كلهما تدخل يف هذه ال�صرتاتيجية اجلديدة، من 

اإعادة العتبار لها واإعادة هيكلتها حتى يكون عندنا  اأجل 

جت�صيده  ب�صدد  نحن  ما  اإىل  اإ�صافة  جامعية،  موؤ�ص�صات 

ال�صت�صفائية  املوؤ�ص�صات  يف  واملتمثل  الواقع  اأر�س  على 

منها   )5( والتي خم�صة  الرئي�س  فخامة  رها 
ّ
قر التي  الت�صع 

العا�صمة،  للجزائر  بالن�صبة  تعرفون  النطالق،  اأبواب  على 

فالأر�صية مت اختيارها وهي موجودة بجانب الطريق ال�صريع 

تلم�صان  وكذلك،  وزو  تيزي  من  انتهينا  كما  با�صطاوايل، 

وق�صنطينة، ال�صركات ومكاتب الدرا�صات عاينت الأر�صية 

وقريبا جدا �صننطلق يف جت�صيدها.

الذي  بلعبا�س  �صيدي  1 يف   + 9  + 14 اأن  معنى هذا، 

كان يف بداية الأمر م�صت�صفى بـ 240 �صريرا جامعيا حولناه 

التغطية  باأن  اأظن  اأنا   ،10 ف�صارت  الت�صعة،  اإىل  واأ�صفناه 

�صتكون جيدة، املدة الزمنية التي ت�صتغرقها العملية ميكن اأن 
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تكون من 03 اإىل 04 �صنوات على اأبعد تقدير، اإ�صافة اإىل 

هذا، فاإن ال�صيء اجلديد هو الت�صيري الثنائي الدويل الذي 

اأعلى فيما يخ�س عمليات  اإىل م�صتوى  يرافقنا لكي ن�صل 

الت�صيري، واأقول الت�صيري، ملاذا؟

لأن من خالل تدقيق املحا�صبة )Audit( الذي قمنا به 

عندما تولينا اأمور هذا القطاع، و�صلنا يف مدة �صهر ون�صف، 

باإمكانيات الوزارة وباإطاراتها اإىل اإيجاد م�صكلني اأ�صا�صيني، 

هو  الثاين  وامل�صكل  تنظيمي  م�صكل  هو  الأول  امل�صكل 

م�صكل الت�صيري، فلما نتكلم عن هذين امل�صكلني، وجند حال 

حتل،  �صوف  ال�صحة  قطاع  م�صاكل  من   %90 فاإن  لهما، 

يبقى بعد ذلك جانب التكوين واجلانب الأخالقي.

امل�صتوى  يف  هم  ال�صحة  ومهنيي  اإطاراتنا  باأن  اأعتقد 

يف  اقرتحتم  اأنكم  كما  اجلديدة،  النظرة  هذه  يف  ملرافقتنا 

متخ�ص�س  م�صت�صفى  اإىل  الإداري  احلي  حتويل  �صوؤالكم 

مقرات  بعد خروج جميع  الن�صاء،  الأطفال وطب  يف طب 

وا�صتفادتها  بالولية  الوزارية  للقطاعات  اخلارجية  امل�صالح 

الهند�صة  اأن  اأعلمكم  اأن  اإ�صمحوا يل  مقرات جديدة،  من 

ميكن  ول  خا�س،  طابع  ذات  هي  للم�صت�صفيات  املعمارية 

اأن متاثل الهند�صة املعمول بها يف ت�صييد موؤ�ص�صات اإدارية؛ 

وان�صغالكم املتعلق ب�صحة الأم والطفل توليه الدولة اهتماما 

مبركز  الكائنة  الولدة،  م�صحة  خ�صعت  فقد  لذا  خا�صا، 

وا�صعة، ل�صتغاللها  تهيئة  واإعادة  تاأهيل  اإىل عملية  الولية 

وحتويلها اإىل مركب الأمومة والطفل وجتاوزت ن�صبة الأ�صغال 

بها %80.

 وفيما يخ�س ا�صرتجاع الهيكل القدمي بامليلية، اأحيطكم 

ا�صتعمل  ال�صتعمارية،  للحقبة  يعود  الهيكل  هذا  اأن  علما 

تاريخ   ،1988 غاية  اإىل  ال�صبعينيات  بداية  يف  كم�صت�صفى 

ب�صعة  اخلدمة،  ب�صري«  »منتوري  اجلديد  امل�صت�صفى  دخول 

وهو  املنطقة،  احتياجات  حاليا  يغطي  والذي  �صريرا   240
ممار�صا   27 يوؤطره  وحدة  و23  م�صلحة   11 على  يتوفر 

يفوق  ل  الأ�صرة  �صغل  ون�صبة  عاما  ممار�صا  و52  متخ�ص�صا 

مت  قد  الدائرة  هذه  يف  القطاع  فاإن  ذلك  اإىل  اإ�صافة   ،%60
مبعرفة  يتعلق  وفيما  اخلدمات،  متعددتي  بعيادتني  تدعيمه 

اأن الولية  اأعلمكم  امل�صاريع املربجمة لفائدة ولية جيجل، 

ا�صتفادت ـ على الأقل ـ من 10 م�صاريع يف اإطار الربنامج 

�صريرا   240 اإجناز  م�صروع  مثل   ،2014 ـ   2010 اخلما�صي 

اأتكلم بلغة ال�صراحة ولغة  اأن  مبدينة جيجل، وحقيقة لبد 

الطارح  الأخ  اأو  للزميل  اأقول  لكي  قو�صا  واأفتح  امليدان 

مربجمة  زيارة  عندنا  القادم  الأ�صبوع  يف  باأنه  ال�صوؤال  لهذا 

لولية جيجل، علما اأن ولية جيجل هي من الوليات التي 

عانت كثريا لي�س فقط يف قطاع ال�صحة ولكن يف قطاعات 

قنوات  اإحدى  يف  �صاهدت  قد  كنت  اأ�صبوع  ومنذ  كثرية، 

التلفزيون عيادة يف مكان مهجور ويف و�صع كارثي وكنا على 

اأن يظهر على �صا�صة  الفيلم وقبل  علم بو�صعها قبل ت�صوير 

اإعادة العتبار  التلفزيون، فر�صدنا مبلغا ماليا، ونحن ب�صدد 

التي  املوؤ�ص�صات  باقي  �صاأن  ذلك  �صاأنها يف  املوؤ�ص�صة،  لهذه 

عرفت بع�س التدهور ـ  ول اأقول الن�صيانـ  وبع�س التذبذب 

يف اأدائها لواجبها، نظرا للظروف التي يعرفها العام واخلا�س 

والتي مرت بها هذه الولية، ولكن اأعيد واأوؤكد باأن موؤ�صرات 

قطاع ال�صحة اأو تنمية قطاع ال�صحة اليوم هي جد اإيجابية، 

ما علينا اإل اأن ن�صمر ونوا�صل عملنا.

واإجناز  قريبا  �صينطلق  �صريرا   240 لـ  م�صروع  هناك 

م�صت�صفيني بـ 60 �صريرا باملن�صورة وبلغيموز، اأود واأرجو اأن 

اأكون قد ا�صتوفيت الإجابة، �صكرا لكم.

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

عبد الرحمان يحيى هل يريد اأخذ الكلمة؟ تف�صل.

ال�سيد عبد الرحمان يحيى: �صكرا �صيدي الرئي�س.

هذه  على  الوزير  معايل  اأي�صا  اأ�صكر  اأن  بودي  اأنا 

التو�صيحات واهتمامه بقطاع ال�صحة يف هذه الولية وباقي 

الدولة  اهتمامات  من  هي  احلال  بطبيعة  وال�صحة  الوطن؛ 

واأحد املبادىء الأ�صا�صية لرعاية الأمة.

املثال يقول: »اإن ال�صحة هي تاج فوق روؤو�س الأ�صحاء 

اأن  واأكيد  للدولة،  جمهودات  هناك  املر�صى«  اإل  يراه  ل 

املواطن على م�صتوى الولية وعلى م�صتوى الوطن يالحظ 

كل هذه املجهودات املبذولة يف هذا القطاع، ونثمن خا�صة 

قرار فخامة رئي�س اجلمهورية لإن�صاء مراكز املعاجلة بالأ�صعة 

الكيميائية على م�صتوى هذه الولية ووليات الوطن، وهذا 

من اأجل تخفيف املعاناة عن املواطنني.

فيكم  اهلل  وبارك  هذا،  على  الوزير  معايل  ال�صيد  ن�صكر 

و�صكرا.
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يحيى،  الرحمان  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

اأعتقد باأنك كفيت ووفيت.

فاإذن، ن�صكر ال�صادة الأع�صاء الذين تقدموا بطرح هذه 

الأ�صئلة ال�صفوية، وال�صادة الوزراء الذين اأعطوا ردودا فيما 

يخ�س قطاعاتهم.

اجلل�صة؛  اأعمال هذه  ا�صتنفدنا جدول  قد  نكون  بذلك 

�صكرا لكم واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة احلادية ع�سرة 

والدقيقة الأربعني �سباًحا
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وال�صالة  الرحيم  الرحمـن  اهلل  ب�صم  الرئي�ص:  ال�سيد 

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

اأع�صاء  بال�صيدات وال�صادة  اأرحب  اأن  البداية  بودي يف 

التذكري  ولكن  متاأخرة  تهنئة  وهي  وم�صاعديهم،  احلكومة 

عام  فكل  مفيدا،  دائما  يبقى  ال�صعيدة  والأ�صياء  بالتهنئة 

واأنتم بخري.

يقت�صي جدول اأعمال هذه اجلل�صة، طرح اأ�صئلة �صفوية 

حول قطاعات خمتلفة، ودون اإطالة نحيل الكلمة اإىل ال�صيد 

بقطاع  واملتعلق  الأول  ال�صفوي  �صوؤاله  لطرح  مالح،  عمار 

النقل.

الرحيم،  الرحمـن  اهلل  ب�صم  بعد  مالح:  عمار  ال�سيد 

وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صادة الوزراء املحرتمون، وال�صادة املرافقون لهم،

اأخواتي، اإخواين اأع�صاء جمل�س الأمة،

اأ�صرة الإعالم،

احل�صور الكرمي،

جميعا حتية خال�صة و�صالم اهلل عليكم.

اإليكم �صوؤايل ال�صفوي الذي طرح يف ال�صابق، لكن مع 

الأ�صف كانت وعود وقرارات مل تر النور واأ�صبحت يف خرب 

كان.

ال�صابق  الوزير  ال�صيد  بح�صور  ميدانيتان،  زيارتان 

وال�صلطات املحلية لولية باتنة، لكن مع مرور ال�صنوات مل 

يتحقق اأي �صيء.

اإليكم ال�صوؤال ال�صفوي:

يف 15 نوفمرب 2011، اأثناء الأ�صئلة ال�صفوية، طرحنا عدة 

ق�صايا لل�صيد وزير النقل ال�صابق وكان الرد بالإيجاب، لكن 

يف �صنة 2012 تراجع متاما عن وعوده ومل ينجز اأي �صيء مما 

وعد به وحتى الآن �صنة 2014.

تلك هي الق�صايا التي طرحت:

جامعة  يربط  احلديدية،  لل�صكة  ثاين  خط  اإجناز    -  1
باتنة بالقطب اجلامعي ف�صدي�س الذي �صي�صم اأكرث من 22 

األف طالب، خا�صة اأن النقل باحلافالت بات غري جمدي، 

الربي،  النقل  م�صكل  وكذلك  للطلبة  الهائل  للعدد  نظرا 

وف�صدي�س،  باتنة  اأجنزتا يف  قد  القطار  اأن حمطتي  ونعلمكم 

لكن دون اإجناز اخلط الثاين املتفق عليه.

ويف جولة تفقدية �صابقة لولية باتنة، كانت لنف�س الوزير 

املوافقة اأمام ال�صلطات الولئية.

- املطار: طالبنا بال�صتقاللية الإدارية واملالية لهذا املطار.

حم�سر اجلل�سة العلنية اخلام�سة

املنعقدة يوم اخلمي�ص 14 ذو احلجة 1435

املوافق 9 اأكتوبر 2014

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

متثيل احلكومة: 

- ال�صيد وزير النقل؛

- ال�صيد وزير التجارة؛

- ال�صيد وزير ال�صحة وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات؛

- ال�صيدة وزيرة الربيد وتكنولوجيات الإعالم والت�صال؛

- ال�صيدة وزيرة ال�صياحة وال�صناعة التقليدية؛

- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة  العا�سرة 

والدقيقة العا�سرة �سباحا
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لقد اأجنز يف ال�صبعينيات، على اأ�صا�س اأن يلبي احتياجات 

اأخرى  جهة  ومن  ولية،  من  اأكرث  ملواطني  اجلوي  النقل 

ليخفف ال�صغط عن مطار ق�صنطينة.

املقد�صة،  الأرا�صي  اإىل  الرحالت  األغيت   ،2010 منذ 

كما تقل�س عدد الرحالت من العا�صمة اإىل باتنة، مما ي�صطر 

امل�صافرين واملعتمرين واحلجاج للتوجه اإىل مطار ق�صنطينة.

املطار  جتهيز  يتم  مل  الآن  حد  اإىل  اأخرى،  جهة  من 

ي�صمح  الذي   )I.L.S( مثل  الالزمة  الإلكرتونية  باملعدات 

بهبوط �لطائرة �أثناء �ل�شباب.

هذه الق�صايا طرحت �صنة 2011 وكانت وعود لالإجناز، 

لكن كل �صيء اأ�صبح يف خرب كان.

فهل لنا اأن ناأمل يف امل�صتقبل اأن تتحقق هذه الإجنازات 

التي هي يف فائدة الطلبة اجلامعيني وكذلك مواطني ولية 

باتنة والوليات املجاورة؟

و�صكرا وال�صالم عليكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عمار ماّلح؛الكلمة الآن 

لل�صيد وزير النقل للرد على ال�صوؤال.

الرحيم  الرحمـن  اهلل  ب�صم  �صكرا؛  النقل:  ال�سيد وزير 

وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.

ال�صيد الفا�صل رئي�س جمل�س الأمة املوقر،

ال�صيدات وال�صادة الأفا�صل،

زمالئي اأع�صاء هذا املجل�س املوقر،

اأخواتي الف�صليات، اإخواين الأفا�صل اأع�صاء احلكومة،

ال�صالم عليكم.

ال�صيد عمار مالح، الأخ املجاهد وع�صو جمل�س  اأ�صكر 

الأمة على �صوؤاله الوجيه؛ وال�صوؤال فعال مهم فيما يخ�س 

باتنة، �صواء الن�صغال الذي طرحه يف ال�صطر الأول واخلا�س 

بنقل الطلبة عرب خط ال�صكة احلديدية، اأو الن�صغال الثاين 

الذي يخ�س مطار باتنة.

اأول، هناك عناية خا�صة اأعطيت اليوم، من خالل برنامج 

فخامة رئي�س اجلمهورية، ومن خالل برنامج احلكومة، ومن 

خالل املخطط الذي قدمه اأمامكم الوزير الأول، هناك فعال 

تدعيم خا�ص لكل �أمناط �لنقل بكل �أنو�عه و�أ�شكاله.

فاحلمد  املثال،  �صبيل  على  الأول  ال�صطر  يخ�س  فيما 

فالإ�صكال  الأ�صبوع،  هذا  الأخرية  زيارتنا  خالل  من  هلل 

الذي كان يف ال�صابق، الدولة دولة، تتغري املنا�صب، يتغري 

لتنفيذ  م�صتمرة  والدولة  ت�صتمر  الدولة  لكن  امل�صوؤولون، 

برناجمها من خالل ما اأقره فخامة رئي�س اجلمهورية وخمطط 

احلكومة.

ومن خالل زيارتنا الأخرية هذا الثالثاء اإىل باتنة، اتخذنا 

القرار يف عني املكان نهائيا وهو اأن م�صكل نقل الطلبة اليوم 

كما  انتهى،  ـ  اهلل  �صاء  اإن  ـ  باتنة  مدينة  نحو  ف�صدي�س  من 

ت�صم  النقل تكوين جلنة م�صرتكة  وزارة  قررنا على م�صتوى 

واللم�صات  الإجراءات  كل  اتخاذ  اأجل  من  املعنيني،  كل 

الأخرية لالنتهاء نهائيا من هذا امل�صكل، لأنه فعال م�صكل 

قلب  من  يوميا  ينتقلون  الطلبة  اآلف  اإن  بحيث  حقيقي، 

املدينة اإىل اجلامعة، ف�صال عن الكتظاظ واإ�صكالية حوادث 

املرور، يعني فعال م�صاكل كبرية؛ وبالتايل اتخذنا القرار يف 

عني املكان مبا يلي:

�صننطلق  ـ  اهلل  �صاء  اإن  ـ  العاجل  القريب  يف    -  1
لنقل  باتنة  قلب  اإىل  ف�صدي�س  اجلامعة  من  يومية  رحلة  يف 

من  يوميا،  طالب  األف   11 بحوايل  يقدر  مبعدل  الطلبة، 

عميد  ممثل  دعونا  الإطار  هذا  ويف  منتظمة،  رحالت  خالل 

كما  ـ  لأنه  الأمور،  نرتب  حتى  معنا  ليح�صر  باتنة  جامعة 

تعلمون ـ مير عرب باتنة 12 رحلة يف �ليوم عرب خطوط �ل�شكة 

اأو نقل امل�صافرين؛ وعليه،  احلديدية، �صواء يف نقل الب�صائع 

امل�صتحدث،  القطار  هذا  خالل  من  الأمر  نرتب  اأن  يجب 

املوجودة  الرحالت  بينه وبني  تعار�س  حتى ل يكون هناك 

اليوم مابني باتنة وب�صكرة وق�صنطينة.

اإذن، امل�صكل بالن�صبة لنا انتهى نهائيا و�صن�صرع يف القريب 

لهذا  الأول  ال�صطر  يخ�س  فيما  هذا  تنفيذه،  يف  العاجل 

ال�صوؤال.

فيما يخ�س املطار، �صاأجيب على جزء من �صوؤالكم، لأن 

�صاأجيب  الهتمام،  نف�س  يف  اآخر  لع�صو  اآخر  �صوؤال  هناك 

على جزء منه.

رحلة   16 به  اليوم  باتنة  مطار  املطار:  يخ�س  فيما  قلت 

اأ�صبوعيا، 08 منها دولية و08 داخلية، وقد اأعطينا تعليمات 

ب�شرورة تدعيم هذه �خلطوط، خا�شة �خلطوط �جلوية �جلز�ئرية 

وخطوط �لطا�شيلي؛ و�شت�شرع ـ �إن �شاء �هلل ـ �خلطوط �جلوية 

عن  العا�صمة  اإىل  باتنة  من  رحلتني  اإ�صافة  يف  للطا�صيلي 

قريب، يف نهاية اأكتوبر وبداية نوفمرب ـ اإن �صاء اهلل ـ �صت�صرع 

يف �إ�شافة خطوط جديدة �إىل باتنة.
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جويلية  يف  ال�صائفة،  هاته  خالل  اأننا  كذلك  نن�صى  ل 

2014، فتحنا اخلط اجلوي مبا�صرة ما بني باتنة وتركيا، من 
خالل �خلطوط �لرتكية، ل نن�شى �أن هناك كذلك خطوطا 

للجوية اجلزائرية نحو عدة مدن فرن�صية، خا�صة منها باري�س 

وليون ومر�صيليا.

�ليوم  تقوم  فرن�شية  جوية  خطوط  �شركة  كذلك  هناك 

حركية  فيه  اإذن،  باري�س،  اإىل  باتنة  من  الرحالت  ببع�س 

وفيه عمل جدي، وكل ماهو موجود يف امليدان يدعم، اأول 

من خالل قدراتنا الوطنية، وهذا يدخل يف برنامج خمطط 

وزارة النقل، مبعنى اأن نعطي الأولوية، والدعم اأول ل�صركاتنا 

بني  باتفاق  يق�صي  وطني  خمطط  هناك  ولذلك  الوطنية 

الوزارة والطا�صيلي للطريان، يدعم مطار باتنة وعدة مطارات 

د�خليا، وهناك خمطط كذلك لدعم - �إن �شاء �هلل - �خلطوط 

جديدة  طائرة   16 اقتناء  بعد  وخا�صة  اجلزائرية،  اجلوية 

ومع  �أ�شطولها  كرب  فمع  �جلز�ئرية،  �جلوية  للخطوط  مربجمة 

الرتاب  نغطي  اأن  ن�صتطيع  للطريان، �صوف  الطا�صيلي  تطور 

�لأخرى  �خلطوط  �إىل  ننفتح  ثم  �خلارج،  �إىل  ومنه  �لوطني 

الوطنية  ال�صوق  اأو  الداخلية  الوطنية  ال�صوق  ت�صبح  حتى 

نحو اخلارج  ف�صاء واأولوية لل�صركات اجلزائرية الوطنية.

اأخرى  اأمور  يف  الفا�صل  الأخ  تكلم  وقد  مبداأ؛  هذا 

اأقول، خالل هذه  باتنة، للتذكري فقط  كذلك تخ�س مطار 

ال�صنة مت حلد الآن تنظيم 258 رحلة دولية، من مطار باتنة، 

بوا�صطة طائرات من نوع »بوينغ«.

مت كذلك تنظيم 596 رحلة د�خلية، من خالل �خلطوط 

�جلوية �جلز�ئرية �أو خطوط �أخرى وهاته �لرحالت �لد�خلية 

.)ATR( بوا�صطة »بوينغ« و

هناك  اأن  اأمامكم  املبينة  الأرقام  هاته  خالل  من  يتبني 

حركية يف هذا املجال.

احلج،  تنظيم  الآن  يخ�س  فيما  هذا،  كل  اإىل  اإ�صافة 

العربية  ال�صقيقة  الدولة  مع  التن�صيق  اإطار  يف  اأنه  تعلمون 

ال�صعودية، مت اختيار 05 مطارات عرب الرتاب الوطني، نظرا 

مطار  تو�صيع  مب�صاألة  واملتعلق  الآن  حلد  املوجود  لالإ�صكال 

اأن يكون تنظيم الرحالت بال�صراكة مع  جدة، مما ا�صتدعى 

اجلزائر وهذا بطلب من العربية ال�صعودية، من خالل اختيار 

05 مطارات كربى بالتن�صيق بني البلدين، ولذلك اختريت 
يتم  ريثما  الطريقة،  بهاته  احلج  ويبقى  كربى  مطارات   5

ا�صتغالل مطار جّدة اجلديد بعد التو�صعة.

اإذن، اإ�صكالية احلج وتنظيم رحالت احلج من كل مطارات 

اجلزائر اليوم غري ممكن، لأن هذا الأمر ل يخ�س اجلزائر وحدها. 

الرحالت من كل مطار،  لو كان كذلك لوجدنا احلل ووفرنا 

لكن امل�صكل على م�صتوى مطار جّدة، وهذا ما تّطلب اأن تنظم 

الرحالت نحو جدة من خالل 05 مطارات فقط، وهذا يف اإطار 

التن�صيق مابني اجلزائر والعربية ال�صعودية ال�صقيقة.

�لهبوط  وت�شهيل  و�ملتابعة  �ملر�قبة  نظام  يخ�ص  فيما  �أما 

وهو   )ILS( بنظام  ماي�صمى  اأو  للطائرات  الآيل  والإقالع 

نظام ع�صري، عندنا م�صروع وطني ومت دفعه اإىل الأمام، هذا 

جنهز  �صوف  مطارا،   20 �صيخ�س   - اهلل  �صاء  اإن   - امل�صروع 

خالل 2015، 20 مطارا على م�صتوى الرتاب الوطني بهذا 

.)ILS( النظام اجلديد

الوطنية  املوؤ�ص�صة  خالل  من  متت  ال�صفقة  هلل  احلمد 

للمالحة اجلوية، انتهينا من كل الإجراءات، متت ال�صفقات 

واليوم هي ب�صدد اإبرام العقود و�صتنتهي هذه املرحلة خالل 

بداية  مع  التجهيزات  اقتناء  و�صيتم  اأكتوبر هذا،  �صهر  نهاية 

�صوف  وبالتايل  مطارا،   20 م�صتوى  على  لرتكيبها   2015
ن�صهر ـ اإن �صاء اهلل ـ حتى تكون كل مطاراتنا جمهزة بهاته 

الأنظمة الع�صرية ولن يكون اأي م�صكل اإن �صاء اهلل.

تعلمون   كما  اليوم  اجلوي  املجال  فاإن  الإطار،  هذا  ويف 

اإىل  ودفعه  تنظيمه  اأجل  من  ـ  اهلل  �صاء  اإن  ـ  نعمل  نحن 

الأح�صن.

وتلبية  الوطنية  الداخلية  احلاجيات  تلبية  بغية  اأول، 

احلاجيات الوطنية نحو اخلارج، مع دعم املوؤ�ص�صات الوطنية 

اإطار  يف  ا�صتدراكه،  ميكن  ما  وا�صتدراك  اخللل  وت�صحيح 

الذي  اجلوي  الف�صاء  تطوير  اإطار  ويف  الدولة  ا�صتمرارية 

يحتاج فعال اإىل دفع قوي.

�صكرا لالأخ الفا�صل وبارك اهلل فيكم.

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

ال�صيد عمار مالح هل يريد اأخذ الكلمة للتعقيب؟

جواب  على  تعليق  عندي  لي�س  مالح:  عمار  ال�سيد 

حا�صرا  كنت  امليدانية،  زيارته  اأثناء  لأنني  الوزير،  معايل 

واطلعت على كل القرارات التي اتخذها يف ولية باتنة.

تلك  تطبق  اأن   - اهلل  �صاء  اإن   - واأطلبه  اأمتناه  ما  كل 

تطبق،  اأقول  باتنة،  ولية  يف  هناك  اتخذها  التي  القرارات 
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هذا ما اأطلبه، و�صكرا معايل الوزير.

اأن         اأظن  مالح؛  عمار  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

ما يطلبه ال�صيد مالح هو اأخذ �صمانة اإ�صافية، كون امل�صاريع 

�صوف تنفذ يف اآجالها؛ اإليك الكلمة ال�صيد الوزير للرد على 

التعقيب.

ال�سيد الوزير: �صنقف على قدم و�صاق باإذن اهلل وننفذ 

ما قررناه بعني املكان وبح�صور اجلميع اإن �صاء اهلل؛ والتنفيذ 

وزارة  يف  اليوم  ر�صمية  جل�صة  خالل  من  اليوم،  من  بداأ 

تنفيذ  يف  والنطالق  الإجراءات  اتخاذ  اأجل  من  النقل، 

الوعود التي وعدنا بها ملا كنا يف ولية باتنة، وبارك اهلل فيكم 

مرة اأخرى.

يف  دائما  نبقى  الوزير؛  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

�صوؤاله  لطرح  بدعيدة،  بوزيد  لل�صيد  والكلمة  النقل  قطاع 

حول نف�س القطاع.

الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  بدعيدة:  بوزيد  ال�سيد 

وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد الرئي�س املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س املوقر،

الأ�صرة الإعالمية،

احلا�صرون معنا،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

من  و71   68 واملادتني  الد�صتور،  من   134 للمادة  طبقا 

القانون الع�صوي رقم 99-02، املوؤرخ يف 08 مار�س 1999، 

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

احلكومة،  وبني  بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما، 

واملادة 76 من النظام الداخلي ملجل�س الأمة.

ي�صرفني اأن اأتوجه اإىل �صيادة وزير النقل املحرتم بال�صوؤال 

ال�صفوي التايل:

طبعا �صبقني زميلي يف �صوؤال حول نف�س املو�صوع، ولكن 

�صوؤايل متعلق بجانب الت�صيري؛ فيما يخ�س جميع املطارات 

على امل�صتوى الوطني.

الإدارية  التبعية  من  الداخلية  املدن  مطارات  تعاين 

خمتلفة  جوانب  يف  وهذا  اإن�صائها؛  منذ  اجلهوية  للمطارات 

البريوقراطي  الت�صيري  جانب  وخا�صة  الت�صيري،  ناحية  من 

اإمكانيات  من  متطلب  هو  ما  لها  يوفر  ول  نالحظه،  الذي 

مالية لت�صيري هذه املطارات، وكذلك جانب مهم جدا وهو 

جانب برجمة الرحالت الذي حتدث عليه ال�صيد الوزير يف 

الداخل اأو اخلارج.

والت�صيري يف مطارات معينة وجهوية،  املبادرة  اأن متركز  اإل 

جعل من هذه املطارات الداخلية �صبه م�صلولة كذلك هو حال 

جميع املطارات على امل�صتوى الوطني.

وترك  املطارات  هذه  ت�صيري  لمركزية  اإجراء  يتخذ  ل  ملاذا 

املبادرة مل�صرييها واإعطاوؤها ا�صتقاللية ذاتية؟ �صكرا معايل الوزير.

الكلمة  بدعيدة؛  بوزيد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

الآن لل�صيد وزير النقل.

هذا  على  الفا�صل  لالأخ  �صكرا  النقل:  وزير  ال�سيد 

ال�صوؤال والذي يهم ـ يف احلقيقة ـ مطار باتنة وكل مطارات 

الوطن.

الذي  �صوؤاله  بوزيد على  الأخ  اأخرى  مرة  اأ�صكر  بداية، 

طرحه وعلى الهتمام والن�صغال الذي اأبداه.

اأول، ملا نتكلم نعطي بع�س الأرقام، لكي تكون ال�صورة 

اأواخر  اأمام اجلميع، مثال خالل هذه ال�صنة وقبلها  وا�صحة 

م�صافر عن  األف   72 نقل  مت  باتنة  ولية  الفارطة، يف  ال�صنة 

ال�صكة احلديدية  م�صافر عن طريق  األف  و330  اجلو  طريق 

و60 مليون م�صافر عن طريق الرب.

اليوم  حركية  هناك  اأن  يتبني  الأرقام  حجم  خالل  من 

 - فعال   - هناك  اأن  على  دليل  احلركية  وهذه  الوطن،  يف 

حركية اقت�صادية، تنموية، فحركة امل�صافرين دليل على اأمن 

وا�صتقرار اجلزائر واحلمد هلل رب العاملني.

املر�صوم  �صدر  لقد  املوؤ�ص�صات،  م�صتوى  على  كذلك 

املطارات،  تنظيم  خالله  من  ومت   1987 ل�صنة  التنفيذي 

ويق�صي باإحداث موؤ�ص�صات بهدف عملية الإ�صراف، لي�س 

اإ�صراف موؤ�ص�صات جهوية ذات طابع  اأقول  عملية الت�صيري، 

�صناعي )EPIC(، فموؤ�ص�صة مطارات وهران لالإ�صراف ت�صم 

بالغرب  مطارا   11 على  لالإ�صراف  موؤ�ص�صة  مطارا، هي   11
اجلزائري.

مطارا   17 ت�صم  فهي  العا�صمة  مطارات  موؤ�ص�صات  اأما 
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العليا  اله�صاب  ال�صمال،  الو�صط،  مبعنى  بالو�صط،  وجلها 

 07 فت�صم  ق�صنطينة  مطارات  موؤ�ص�صة  بينما  واجلنوب، 

مطارات على م�صتوى �صرق الوطن.

ن�صاأتها كان - كما  املوؤ�ص�صات منذ  اإذن، الهدف من هذه 

هاته  بني  فيما  والتن�صيق  الإ�صراف   اأجل  من    - تعلمون 

والتن�صيقية  القت�صادية  منها  اأ�صباب:  لعدة  وذلك  املطارات 

والإ�صراف.

ولقد تطرقنا يف وزارة النقل من خالل اجلل�صات الكربى 

للنقل يف دي�صمرب 2013 اإىل هاته النقطة وتناولنا بعمق كل 

ما يخ�س تطور البلد وتطور املطارات وتطور احلاجيات وهذا  

ما يتطلب منا - بالفعل - يف امل�صتقبل اأن نعيد النظر يف عملية 

الرتتيب، لي�س فقط املوؤ�ص�صات امل�صرفة على املطارات، بل 

ترتيب اأول: املن�صاآت، املن�صاآت املطارية، ترتيب ف�صاء املطار 

وترتيب الف�صاء اجلوي، مبا فيه ف�صاء املالحة اجلوية، يف اإطار 

اأن نحدث - اإن �صاء اهلل - تكامال وتنا�صقا فيما بني كل هاته 

املطارات، ولإعطاء املزيد من ال�صتقاللية التامة، لأن اليوم 

على م�صتوى كل مطار هناك مدير وهو يتمتع بال�صتقاللية 

يف الت�صيري الإداري وت�صيري املن�صاآت وكذلك له احلق يف اأن 

يقرتح اأو اأن يرفع الن�صغالت.

املوؤ�ص�صة اجلهوية تقوم بعملية التن�صيق والإ�صراف، لكن 

امل�صوؤول يف كل مطار هو مدير املطار.

جل�شات  بتنظيم  �لفارط،  �ل�شهر  خالل  قمنا  لقد 

ووجهنا تعليمات خا�صة بوقاية وتاأمني املطارات وا�صتدعينا 

الهيئات  وكل  الوطني  الرتاب  عرب  املطارات  مدراء  كل 

ملدير  اأن  الإطار  هذا  يف  نربهن  حتى  املعنية؛  واملوؤ�ص�صات 

املطار ال�صالحيات التامة، �صواء فيما يخ�س البعد الوقائي 

من  وال�صت�صراف  ال�صتغالل  اأو  الت�صيريي،  اأو  الأمني 

خالل اإبداء املقرتحات.

اإذن، هذا امل�صروع، م�صروع الإ�صالح فيما يخ�س تنظيم 

الف�صاء اجلوي اأو املجال اجلوي، اأو النقل اجلوي هو حمل 

من  النور  �صريى   - اهلل  �صاء  اإن   - وامل�صروع  لدينا،  عناية 

خالل حتيينه �صنة 2015 باإذن اهلل، باإعادة النظر يف املر�صوم 

التنفيذي ل�صنة 1987 اأو با�صتحداث...

الإ�صكال اليوم لي�س متعلقا مبوؤ�ص�صات جهوية ت�صرف على 

مطارات، لي�س فقط هذا، اإمنا هناك كذلك �صرورة اأن يكون 

التكامل والتن�صيق حمكما فيما بني موؤ�ص�صة املطار كموؤ�ص�صة 

ومديرية �ملطار، ومع كل متعامل مع �ملطار، كاخلطوط �جلوية 

مع  املطار،  ف�صاء  يف  املتدخلني  كل  مع  غريها،  اأو  اجلزائرية 

امل�صوؤولني على املالحة اجلوية.

كل هذا يتم يف اإطار حتيني ن�صو�س اأخرى، حتى نفر�س 

- اأول - التوازن يف ال�صالحيات وال�صتقاللية يف الت�صيري 

وكذلك الفعالية يف ت�صيري مطاراتنا، خا�صة اأننا نرتقب - اإن 

�صاء اهلل - اأن تتطور مطاراتنا اأكرث فاأكرث.

اليوم على  اأن نعلمها جيدا،  لكن هناك معطيات، لبد 

م�شتوى رحالتنا �لد�خلية، �أنتم تطلبون �ملزيد من �خلطوط، 

الرحالت  فكل  اأكرث.  ذلك  و�صندعم  واجبنا  من  وهذا 

�صبيل  على  الآن،  الدولة حلد  طرف  من  مدعمة  الداخلية 

املدفوع  التذكرة  �صعر  باتنة(  ـ  )العا�صمة  اخلط  املثال: 

ثمنها 6000دج لكن ثمنها احلقيقي هو 10.000دج، لأن 

تذكرة،  كل  ذلك  على  وق�س  الدولة  دعم  هي  4000دج  
نقل  فكل  وبالتايل  حقائق  هذه  وا�صحني،  نكون  حتى 

اآخر،  �صن�صبح يف جمال  الدولة،  دعم  عنه  نرفع  لو  داخلي 

وبالتايل فهذه احلقائق لبد اأن نعرفها.

امتالء  فمعدل  الداخلية،  الرحالت  ذلك،  اإىل  �صف 

باتنة  على  ينطبق  املعدل  وهذا  وطني،  معدل  هو  الطائرات 

70% فقط من معدل  اإذن طائرة تنقل  ويقدر بـ 70% فقط، 

م�صافر!  كل  لتذكرة  الدولة  دعم  يتم  ذلك  ومع  امتالئها، 

القت�صادي  اجلانب  اإىل  امل�صتقل  يف  ننظر  اأن  لبد  وبالتايل 

البعد  لهذا  نتطرق  اأن  ولبد  لل�صركات،  التجاري  واجلانب 

القت�صادي حتى يكون هناك جتان�س مابني البعد القت�صادي 

هاته  نعرف  اأن  لبد  الإطار  هذا  ويف  الجتماعي،  والبعد 

احلقائق.

�صف اإىل كل هذا، اليوم نحن نعمل يف اإطار هذا املخطط 

وتطوير  �جلز�ئرية  �جلوية  �خلطوط  تطوير  �أجل  من  �لوطني، 

�جلوية  �خلطوط  مابني  �لتكامل  لفر�ص  �لطا�شيلي،  خطوط 

�لنقل  م�شتوى  على  �شو�ء  �لطا�شيلي،  وخطوط  �جلز�ئرية 

الداخلي اأو النقل نحو اخلارج، يف اإطار البعد القت�صادي، 

والجتماعي ال�صيادي ولرفع م�صتوى اخلدمات، اإذن الأخ 

الفا�صل، ال�صيد بوزيد، ن�صتطيع اأن نقول اإنه لدينا 36 مطارا 

اليوم، هي مفتوحة على م�صتوى املالحة اجلوية، 16 مطارا 

بهاته  معنية  وكلها  وطنيا،  م�صنفة  مطارا  و20  دوليا  م�صنفة 

الإ�صالحات، ومنها اإعادة النظر يف جتديد امل�صوؤوليات بدقة، 

حتى توؤدي هذه املطارات الوظيفة القت�صادية والجتماعية 

يتطلب  وهذا  اخلدمات،  م�صتوى  رفع  مع  النقل،  ووظيفة 
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جمهود اجلميع وتكاتف اجلميع واإعانة اجلميع، واأنتم معنيون 

كذلك من خالل دفع هذا امللف نحو الآفاق الرحبة باإذن 

اهلل.

�صكرا لكم مرة اأخرى وبارك اهلل فيكم.

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

بدعيدة هل يريد التعقيب على ما جاء يف رد ال�صيد الوزير؟

ال�سيد بوزيد بدعيدة: �صكرا لل�صيد الرئي�س.

املايل  ال�صتقالل  حول  يتمحور  طرحته  الذي  ال�صوؤال 

لهذه املطارات ويدخل يف اإطار تنفيذ ما جاء يف خمطط عمل 

احلكومة، اأي اتخاذ اإجراءات �صريعة لت�صيري ل مركزية القرار 

يف الت�صيري، كما جاء �صمن خمطط احلكومة، وترك املبادرة 

ال�صغرية  املطارات  هذه  واإحلاق  التبعية  عن  البتعاد  مع 

باملطارات الكبرية.

�صهولة  لتمكني  املجال  تف�صح  املادية  ال�صتقاللية  هذه 

اجلهوية  املوؤ�ص�صات  هذه  لأن  امللحقة،  املطارات  هذه  ت�صيري 

اأ�صبحت غري قادرة ول توفر اأدنى احتياجات ومتطلبات هذه 

املطارات، خا�صة من ناحية الرتميم وحتى من ناحية النظافة 

باتنة، خالل  املا�صي يف مطار  العام  مثال:  اأعطي  والتربيد، 

نطرح  وحني  الهوائية،  املكيفات  تعمل  مل  ال�صيف،  مو�صم 

�صنتني  اأو  �صنة  منذ  اأر�صلت  الطلبية  باأن  لنا  يقال  امل�صكل 

�صراء  ي�صرف على  الذي  املطار اجلهوي  وهي على م�صتوى 

الحتياجات والت�صيري.

طبعا، نثمن ما جاء يف خمطط عمل احلكومة من ل مركزية 

لهذه  الت�صيري  �صالحية  واإعطاء  املراقبة  ت�صديد  مع  القرار، 

اأجل  املراقبة، من  ت�صديد  مع  قلت  وكما  ال�صغرية  املطارات 

م�صتوى  يف  تكون  اأن  �صيء  واأقل  احتياجاتها  جميع  توفري 

متطلبات املجتمع، كاملجتمعات املتطورة، لكن هناك مطارات 

الآن، اأقولها �صراحة، لي�صت يف م�صتوى ا�صتقبال حتى الوفود 

للماء..،    لوجود  رديئة،  هيئتها  منعدمة،  فالنظافة  الأجنبية، 

ل ندخل يف التفا�صيل، ولكن هي يف م�صتوى رديء، رديء 

جدا، اأقل �صيء اأننا ن�صري مع التطور احلا�صل يف العامل.

ليجب اأن تبقى املطارات عبارة عن مرائب! وا�صمحوا يل 

على هذا التعبري لبد اأن نعطي لهذه املطارات ال�صتقاللية 

ونحا�صبها ونراقبها، حتى تتمكن من توفري ما ميكن توفريه 

املطارات،  هاته  م�صتوى  على  ت�صافر  التي  النا�س  جلميع 

و�صكرا �صيدي الرئي�س.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد بوزيد بدعيدة؛ الآن اأعود 

فاأعطي الكلمة لل�صيد الوزير، لريد على التعقيب.

نكون  حتى  الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  الوزير:  ال�سيد 

�صتح�ّصن  التي  ال�صتقاللية  ق�صية  لي�صت  وا�صحني، 

اأن  م�صوؤول يجب  يكون  ملا  م�صوؤول  الأو�صاع  100%، كل 

مطار  مدير  كل  املالأ:  اأمام  اليوم  اأقولها  الت�صرف،  يح�صن 

م�صوؤول عن مطاره، تقول يل: املاء، النظافة، اأقول: املدير هو 

امل�صوؤول واإذا مل يكن الأمر كذلك فليذهب! بكل و�صوح.

اأما  الإ�صراف،  بعملية  تقوم  اجلهوية  الهيئات  اإن  قلت 

رفع  ويف  ت�صيريه  متاما يف  م�صتقل  مطار  مدير  فكل  الت�صيري 

الن�صغالت وكذلك يف طرح املقرتحات، بكل و�صوح.

ثانيا: �صحيح اإننا نعرف م�صتوى اخلدمات على م�صتوى 

وهناك  متت  اإجراءات  هناك  لكن  معروف،  هذا  مطاراتنا، 

مطارات جديدة اأجنزت وهناك خدمات حت�صنت، فلماذا هذا 

التعميم غري املقبول؟!

قلت  به،  متكفل  بوزيد  ال�صيد  طرحه  �صيء  كل  ثالثا: 

هناك تكفل تام يف اإطار الهيكلة اجلديدة واملقرتح اجلديد؛ 

وملا ياأتيكم الربنامج - اإن �صاء اهلل - دعموه.

�صف اإىل ذلك، نحن كذلك لبد اأن نعرف حقيقة ماذا 

نريد؟ اأنريد خدمات يف امل�صتوى، يف حني ن�صافر جمانا؟!

وبالتايل  لل�صركات؛  القت�صادية  احلرية  نفتح  اإذن، 

التذكرة غدا لن تكون بـ 6000دج من اجلزائر اإىل باتنة؛ اإذا 

اأردنا اأن نرفع م�صتوى اخلدمات، فلرنفع م�صتوى الت�صعرية، 

البعد  يف  كبري  توازن  هناك  م�صايرة،  مت�صاهلة  الدولة  لأن 

التجاري والقت�صادي لل�صركة وهناك كذلك م�صايرة للبعد 

هذا  من  نخرج  اأن  لبد  كذلك  نحن  لكن  الجتماعي، 

تدريجيا ون�صارح بع�صنا البع�س.

لكن  وكذا،  كذا  توفر  عدم  ي�صكون  النا�س  �صحيح، 

كل   ،%40 بـ  مدعمة  التذكرة  اإن  يقول  من  منهم  القليل 

متى  اإىل  هذه  والدولة  الدولة،  طرف  من  مدعمة  تذكرة 

اإذا طبقت الإ�صالحات، فال  تبقى بهذا النمط؟! وبالتايل 

بد اأن تكون اإ�صالحات عميقة، اأنا معك فيما يتعلق باإ�صالح 

امل�صوؤوليات ويف تدقيق الت�صيري، التدقيق املايل، الت�صيريي، 

كف�صاء  املطار  فتحنا  اإذا  الوقت  نف�س  يف  لكن  معك،  اأنا 
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البداية  ومن  اأرباحا،  يحقق  اأن  فالبد  جتاري،  اقت�صادي، 

قلت: ملاذا مت جمعها كهيئات، لأن عدد املطارات ل ي�صجل 

ربحا، وبالتايل التوازن املايل ياأتي من املديرية اجلهوية لعدم 

اإذا  لبد،  اإذن،  املطار؟  مداخيل  هي  اأين  مداخيل،  وجود 

اأردنا اأن ت�صري الأمور اإىل الأمام، اأن ن�صارح بع�صنا البع�س 

ومن�صي ملا هو اأ�صلح واأنفع للبالد، لكن باحلقائق الوا�صحة.

اأن  ال�صابقة لبد  الهيئات  اإن  اأنا معك 100% يف قولك 

تتغري وتنظم وحت�ّصن؛ ول يعني ذلك اأن اإعطاء ال�صتقاللية 

مطار  وكمثال  امل�صاكل؛  �صيحل  مطار  لأي  بن�صبة %100 

العا�صمة، م�صتقل 100% ومازال من حني اإىل اآخر عر�صة 

امل�صتوى  يف  لي�صت  اخلدمات  وبع�س  امل�صاكل،  لبع�س 

الوحيد  هو  املطلوب، مطار العا�صمة فعال م�صتقل %100، 

املبتغى  اإىل  و�صلت  اخلدمات  هل  لكن   %100 امل�صتقل 

لزالت  امل�صاكل  من  كثري  بعد!  ت�صل  مل  ل،  املطلوب؟ 

املتداخلني  كل  فيها  ي�صرتك  العملية  هذه  وبالتايل  قائمة، 

وكل املعنيني يف ف�صاء املطار وكذلك نحن كم�صوؤولني على 

كل امل�صتويات، لبد اأن نتكلم لغة ال�صراحة والتي �صتنفع 

املوجود  عن  نخرب  �صواء،  حد  على  والوطن،  املواطن  غدا 

وعن غري املوجود، بكل و�صوح.

الأخ،  اأخرى  مرة  واأ�صكر  به  متكفل  الن�صغال  اإذن، 

امللف  هذا  تقدمي  خالل  من  ـ  اهلل  �صاء  اإن  ـ  و�صنلتقي 

الإ�صالحي لف�صاء املطار وبارك اهلل فيكم مرة اأخرى.

اإىل  الآن  ننتقل  الوزير؛  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

قطاع التجارة والكلمة لل�صيد حممود زيدان.

ال�سيد حممود زيدان: ب�صم اهلل وال�صالة وال�صالم على 

ر�صول اهلل.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صادة معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صوؤال �صفوي ملعايل وزير التجارة.

 68 واملادتني  الد�صتور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 

 08 يف  املوؤرخ   ،02-99 رقم  الع�صوي  القانون  من  و71 

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

بينهما  الوظيفية  العالقات  الأمة، وعملهما، وكذا  وجمل�س 

وبني احلكومة، اأتقدم بال�صوؤال الآتي ن�صه:

لقد تزايدت حالت الت�صمم الغذائي يف اأغلب وليات 

منتهية  مواد  نقل  يف  الكثري  لتحايل  نتيجة  وهذا  اجلنوب، 

اأغلب املواد  باأن  نقلها يف ظروف �صيئة، علما  اأو  ال�صالحية 

الغذائية تنقل برا على م�صافات ت�صل حتى اإىل 2000 كلم، 

دون �أن ير�عي �ملوزعون و�لناقلون �ل�شروط �خلا�شة بحفظها 

من التلف.

معايل الوزير،

حتى اليوم مثال تنقل امل�صروبات الغازية يف �صاحنات، 

ل تراعي اأدنى متطلبات حفظ ال�صحة العامة، ففي الكثري 

من الأحيان تتعر�س لأ�صعة ال�صم�س ولأيام طويلة.

معايل الوزير،

الوزارة،  طرف  من  �صارمة  واإجراءات  قرارات  من  هل 

املنتجات  و�صالحية  اجلودة  مراقبة  يف  الت�صديد  ق�صد 

�ملو�د  هذه  �إي�شال  ق�شد  للناقلني،  �شروط  وو�شع  �لغذ�ئية 

للزبون يف �صالمة تامة؟

تقبلوا معايل الوزير، فائق التقدير والحرتام و�صكرا.

الكلمة  زيدان؛  حممود  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

الآن لل�صيد وزير التجارة، للرد  على ال�صوؤال.

ال�سيد وزير التجارة:

�صيدي الرئي�س،

زميالتي، زمالئي، اأع�صاء احلكومة،

�صيداتي، �صادتي اأع�صاء جمل�س الأمة،

ال�صالم عليكم و�صح عيدكم.

يف البداية، ال�صكر لل�صيد حممود زيدان على �صوؤاله الهام، 

حول الإجراءات املتخذة من طرف وزارة التجارة، ملراقبة املواد 

الغذائية احل�صا�صة و�صريعة التلف، خا�صة يف وليات اجلنوب.

�صيدي الكرمي،

تهدف  التجارة،  بقطاع  املتعلقة  القانونية  املنظومة  اإن 

من  ل�صيما  امل�صتهلك،  واأمن  �صحة  حماية  اإىل  بالأ�صا�س 

الغ�س،  وقمع  امل�صتهلك  بحماية  املتعلق  القانون  خالل 

املر�صوم  اأهمها:  من  تنظيمية  ن�صو�س  عدة  اإىل  بالإ�صافة 

عملية  عند  �ملطلوبة  �ل�شحية  بال�شروط  �ملتعلق  �لتنفيذي 

عر�س الأغذية للم�صتهلك.
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امل�صتوى  على  الرقابة  م�صالح  �صجلت  ال�صياق،  هذا  يف 

الوطني، خالل ال�صدا�صي الأول من �صنة 2014؛ ويف اإطار 

تدخل،   17000 عن  يفوق  ما  الغذائية،  الأخطار  تقلي�س 

نتج عنها حترير قرابة 20000 حم�صر ق�صائي �صد املخالفني، 

ال�صاحلة  الغذائية غري  املواد  500 طن من  اأكرث من  وحجز 

لال�صتهالك وغلق 894 حمال جتاريا.

ويف الفرتة من جانفي اإىل �صبتمرب 2014، مت ت�صجيل 77 

حالة ت�صمم غذائي جماعي على امل�صتوى الوطني، من بينها 

اإقامة  مبنا�صبة  حدثت  واأغلبها  اجلنوب  منطقة  يف  حالة   17
الأحياء  ومطاعم  املدر�صية  املطاعم  ويف  العائلية  الأعرا�س 

رم�صان  و�صهر  ال�صيف  فرتتي  خالل  خا�صة  اجلامعية، 

اأغلب حالت  اأن  اإىل  لدينا  املتوفرة  النتائج  وت�صري  الكرمي، 

احل�صا�صة  املنتوجات  ب�صبب  كانت  الغذائية  الت�صممات 

وم�صتقاتها،  اللحوم  وم�صتقاته،  كاحلليب  التلف:  و�صريعة 

احللويات واملثلجات.

اأما حالة الت�صمم الناجتة عن امل�صروبات مبختلف اأنواعها، 

فتكاد تكون منعدمة.

التي   2014 ل�صنة  ال�صيف  فرتة  خالل  فاإنه  لالإ�صارة، 

�صادفت �صهر رم�صان، قامت وزارة التجارة بت�صطري برنامج 

عمل خا�س، يرتكز على تكثيف الرقابة على املواد الغذائية 

و�صريعة  احل�صا�صة  املنتوجات  خا�صة  ال�صتهالك،  وا�صعة 

التربيد  �صل�صلة  باحرتام  التجار  اإلزام  والعمل على  التلف، 

ومنع عر�س الأغذية على الأر�صفة اأو تركها عر�صة للعوامل 

اأثناء  الغذائية  املواد  ومراقبة  والغبار؛  كال�صم�س  الطبيعية: 

نقلها، خا�صة يف مداخل املدن.

اإ�صافة اإىل ذلك، اأطلقت وزارة التجارة حملة حت�صي�صية 

امل�صتهلكني  توعية  اأجل  من  الغذائية،  املخاطر  حول 

واملتعاملني القت�صاديني، وهذا بالتن�صيق مع جمعية حماية 

امل�صتهلك واجلمعيات املهنية.

ويف اإطار حماربة ظاهرة عر�س املنتوجات اأمام املحالت 

وامل�صالح  الولة  ال�صادة  اإىل  تعليمات  وجهنا  التجارية، 

التجار  مع  ب�صرامة  للتعامل  التجارة،  لوزارة  اخلارجية 

�ملخالفني ل�شروط عر�ص �ملنتوجات وحفظها.

مع  اجتماعي  خالل  ذلك،  على  �صخ�صيا  اأكدت  وقد 

م�صوؤويل امل�صالح اخلارجية لوزارة التجارة املنعقد بتاريخ 16 

�شبتمرب �لفارط بالعا�شمة.

�أما فيما يخ�ص �شروط نقل �ملنتوجات �إىل مناطق �جلنوب، 

فقد اتخذنا عدة تدابري يف اإطار �صندوق تعوي�س م�صاريف 

نقل  ظروف  حت�صني  اإىل  تهدف  اجلنوب،  لوليات  النقل 

اإطار  يف  املعتمدين،  الناقلني  التزام  خالل  من  املنتوجات، 

هذا ال�صندوق، باتفاقية النقل املم�صاة مع مديرية التجارة، 

حيث تهدف هذه التفاقية اإىل عدة اأهداف، من اأهمها:

- �إحرت�م �ل�شروط �ل�شحية لنقل �لب�شائع.

حالة  لتفادي  اجلنوب،  ملناطق  م�صتمر  متوين  �صمان   -

الندرة.

- التعامل بالفاتورة.

فاإننا  اجلهاز،  اأداء هذا  وبهدف حت�صني  اأخرى،  من جهة 

املالية  بالعتمادات  ال�صندوق  هذا  تزويد  اإىل  دوما  ن�صعى 

اإطار قوانني املالية املختلفة، حيث ا�صتفاد �صنة  الالزمة، يف 

مت  املبلغ  ونف�س  دينار،  ماليري   06 يفوق  مبلغ  من   2014
ت�صجيله يف م�صروع قانون املالية ل�صنة 2015، وهذا للتكفل 

بجزء من الديون ال�صابقة للناقلني وحت�صني اأداء هذا اجلهاز.

مع ذلك، فاإن حت�صني الثقافة ال�صتهالكية يف جمتمعنا، 

تبقى من اأولوياتنا الأ�صا�صية، حيث نطالب دائما باملزيد من 

الوعي لدى امل�صتهلك اجلزائري، ب�صرورة اقتناء م�صتلزماته 

الغذائية من اأماكن لئقة وحفظها بطرق �صحية و�صليمة، مع 

التاأكد من �صالمة املواد الغذائية قبل ا�صتهالكها. 

�صكرا على كرم الإ�صغاء وال�صالم عليكم.

لل�صيد  اأعود  الوزير؛  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

حممود زيدان واأ�صاأله هل يريد اأخذ الكلمة للتعقيب؟

ال�سيد حممود زيدان: �صكرا �صيدي الرئي�س.

اأ�صكر ال�صيد الوزير على هذا الرد، لكن الرجاء - ال�صيد 

�مل�شروبات  لنقل  خا�شة  ب�شروط،  �لناقلني  �إلز�م   - �لوزير 

الغازية التي متر عرب الطرقات، وخا�صة اإىل اجلنوب اجلزائري 

تتخذوا  اأن  منكم  الرجاء  لئقة،  غري  ظروف  يف  متر  والتي 

الإجراءات الالزمة من خالل وزارتكم، لأنها تفتقد لأدنى 

�شروط حفظ �ل�شحة �أثناء �لنقل، �شكر� �شيدي �لرئي�ص.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممود زيدان؛ اأظن باأن 

ال�صيد  تف�صل  هذا؛  على  اأكد  قد  رده،  يف  الوزير  ال�صيد 

الوزير.
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امل�صكل  �صمحت،  اإذا  الرئي�س،  �صيدي  الوزير:  ال�سيد 

معروف فيما يخ�س نقل املواد اإىل اجلنوب، فبع�س الناقلني 

ل يحرتمون �صل�صلة التربيد، ونعرف اأنه يف بع�س الأحيان، 

مير  اأن  بعد  الطريق  يف  مترنا�صت،  اإىل  اجلزائر  من  ينتقل  ملا 

على حاجز ال�صرطة اأو الدرك الوطني، يطفئ جهاز التربيد، 

وكل  تتابعهم،  دائما  الأمنية  امل�صالح  ولكن  معروفة،  هذه 

اجلزائري،  القانون  ح�صب  �صيعاقبون،  للقانون  املخالفني 

�صكرا �صيدي الرئي�س.

اإىل  الآن  ننتقل  الوزير؛  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

والكلمة  امل�صت�صفيات،  واإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة  قطاع 

لل�صيد عبد القادر �صنيني.

ال�سيد عبد القادر �سنيني: ب�صم اهلل الرحمـن الرحيم.

�صيدي الرئي�س املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي،

رجال ال�صحافة،

ال�صالم عليكم.

�صوؤال �صفوي اإىل معايل وزير ال�صحة وال�صكان واإ�صالح 

امل�صت�صفيات، التايل ن�صه:

عديدة،  فريو�صية  اأمرا�صا  املا�صية  ال�صنوات  �صهدت 

ا�صتطاع العامل اأن يتغلب عليها بالوقاية واإح�صار اللقاح يف 

فريو�صات  بظهور  تتميز  ال�صنة  هذه  لكن  املنا�صب،  الوقت 

الأعرا�س  تكون  ما  غالبا  و»اإيبول«،  »كورونا«  مثل  جديدة 

النزيف  مثل  اخلارجية  الأعرا�س  من  اأخطر  الداخلية 

املر�س.  من  متقدمة  حالة  يف  اأننا  على  يدل  مما  الداخلي، 

العادية وحدها غري جمدية،  الوقاية  فاإن  اللقاح،  ويف غياب 

فالوقاية اأ�صبحت �صاملة، وم�صاحلكم امل�صوؤول الوحيد على 

البلدان  اإىل  التوجه  بعدم  والن�صح  مراعاتها، كغلق احلدود 

امل�صابة وفح�س حجاجنا امليامني، بعد عودتهم يف املطارات.

لهذه  للت�صدي  طرفكم  من  املتخذة  الإجراءات  ماهي 

اأبواب مو�صم ال�صتاء، الف�صل املف�صل  الأوبئة، ونحن على 

لنت�صار الأمرا�س؟

لكم مني، فائق ال�صكر والمتنان، وال�صالم عليكم.

�صنيني؛  القادر  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

واإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة  وزير  لل�صيد  الآن  والكلمة 

امل�صت�صفيات، فليتف�صل.

ال�سيد وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات:

�صيدي الرئي�س،

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

ال�صادة الزمالء،

الأ�صدقاء يف ال�صحافة،

وبركاته،  تعاىل  اهلل  ورحمة  عليكم  ال�صالم  جميعكم، 

وعيدكم مبارك و�صعيد.

اأما عن ال�صوؤال الذي تقدم به ال�صيد عبد القادر �صنيني، 

ع�صو جمل�س الأمة، يف البداية اأود اأن اأقدم له �صكري على 

امل�صتجدة  للفريو�صات  الت�صدي  ومب�صاألة  بال�صحة  اهتمامه 

و�صوؤالكم  و»اإيبول«،  »كورونا«  العامل كفريو�س  واملنبعثة يف 

الوزارية،  دائرتنا  طرف  من  املتخذة  بالإجراءات  يتعلق 

مو�صم  اأبواب  على  ونحن  الأوبئة،  هذه  لأخطار  للت�صدي 

ال�صتاء.

معتادة  الوزارية  دائرتي  اأن  اأخربكم  �صوؤالكم،  على  ردا 

على التكفل مبثل هذه الأو�صاع، حيث اإنه يف �صنة 2006، 

على �صبيل املثال، وملواجهة التهديد ذي املدى الدويل الذي 

ال�صرورية،  التدابري  اتخذت  الطيور«  »اإنفلونزا  وباء  �صكله 

متثلت يف اإقامة منظومة الرت�صد والإنذار على م�صتوى كل 

باحلدود،  ال�صحية  املراقبة  مراكز  وكذا  ال�صحية  املوؤ�ص�صات 

�ملتو�جدة يف �ملطار�ت و�ملو�نئ ونقاط �لعبور �لربية.

تن�صيطها  يتم   ،2006 منذ  امل�صتغلة  املنظومة  هذه  اإن 

وتكييفها عند ظهور اأي تهديد، كما هو احلال �صنة 2009، من 

  )H1 N1( اآنذاك يف فريو�س املتمثل  للتهديد  الت�صدي  اأجل 

�صببها  للعدوى،  حالت  ظهور  خالل  اأو  اخلنازير«،  »اإنفلونزا 

فريو�س »كورونا« اجلديد �صنة 2013؛ واأخريا الإنذار ملواجهة 

تهديد احلمى النزفية لفريو�س »اإيبول«.

وتت�صمن هذه املنظومة التدابري الآتية:

1 -  ن�صر - على جميع مهنيي ال�صحة - كل املعلومات 
احلالة،  وحتديد  انتقالها  طريقة  ل�صيما  بالأمرا�س،  املتعلقة 

وفقا للمعايري العيادية والوبائية.

على  والإنذار  الرت�صد  منظومة  تن�صيط  اإعادة   -  2
م�صتوى الهياكل ال�صحية والتي تتمثل فيما ياأتي:

خمزون  واإقامة  الفردية  احلماية  و�صائل  توفر  �صمان   -
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اأمني.

اإن التواجد امل�صبق للمخزون الأمني من و�صائل احلماية 

فعال منذ دي�صمرب 2012، بالنظر اإىل التهديدات ال�صابقة.

- �شمان توفر و�شائل �أخذ �لعينات و�أو�شاط �ل�شتنبات 

اخلا�صة بها.

املخ�ص�صة  ال�صت�صفائية  الأ�صرة  اإعداد  على  ال�صهر   -

لذلك، على م�صتوى الهياكل ال�صحية.

مراكز  م�صتوى  على  والإنذار  الرت�صد  منظومة   -  3
واملوانئ  املطارات  يف  املتواجدة  باحلدود،  ال�صحية  املراقبة 

ونقاط �لعبور �لربية.

القطاعات. مابني  التن�صيق  تدعيم   -  4
تهديد  ملواجهة  اأقيمت  التي  املنظومة  خ�صعت  ولقد 

اأوت  �صهر  يف  للتدعيم  »اإيبول«  لفريو�س  النزفية  احلمى 

باحلدود، كما مت  ال�صحية  املراقبة  مراكز  2014، خ�س كل 
تدعيم املنظومة يف 30 �صبتمرب 2014 على م�صتوى املوانئ 

املجالت  يف  الدولية  الت�صالت  تت�صمن  التي  اجلزائرية 

البحرية التجارية ونقل امل�صافرين واملحروقات.

واأغتنم هذه الفر�صة، للتطرق للمنظومة التي متت اإقامتها، 

املو�صمية،  باأنفلونزا  املرتبطة  امل�صاعفات  اأخطار  من  للوقاية 

تن�صيط  باإعادة  �صنة  كل  تقوم  الوزارية  دائرتي  اإن  حيث 

منظومة حملة التلقيح �صد الأنفلونزا املو�صمية، والتي تبداأ 

هذه ال�صنة يف 15 اأكتوبر، وتتمثل هذه املنظومة فيما ياأتي:

- �صمان توفر اللقاحات على م�صتوى الهياكل ال�صحية 

وال�صيدليات.

-  اإعالم املواطنني وحت�صي�صهم ب�صاأن فوائد التلقيح.

به  ين�صح  املو�صمية،  لالأنفلونزا  امل�صاد  التلقيح  اإن   -

واملذكورة  الأولوية  لها  التي  امل�صتهدفة،  ال�صكانية  للفئات 

اأدناه، وذلك طبقا لتو�صيات جلنة اخلرباء املكلفة بالأنفلونزا:

- الأ�صخا�س البالغني من العمر 65 �صنة واأكرث.

- الأ�صخا�س البالغني والأطفال امل�صابني مبر�س مزمن.

- الن�صاء احلوامل.

- م�صتخدمي ال�صحة.

- احلجاج.

ف�صل  حلول  اإىل  �صوؤالكم  يف  تطرقتم  اأنكم  وباعتبار 

ال�صتاء، اأذكركم اأن نزول الأمطار ب�صكل غري عادي، ي�صكل 

حدوث  خطر  ذلك  يف  لأن  املواطنني،  �صحة  على  خطرا 

اأمرا�س م�صتجدة، متنقلة عن طريق املياه، قد ت�صبب اأوبئة؛ 

وللوقاية من الأخطار ال�صحية املرتبطة بهذه الأمرا�س، اأي 

القطاعية  اللجان  فاإن  املياه،  طريق  عن  املتنقلة  الأمرا�س 

الولئية امل�صرتكة ملكافحة الأمرا�س املتنقلة عن طريق املياه، 

اأعادت تن�صيط منظومات الرت�صد واملتمثلة يف:

ال�صابق. وباء يف  فيها  التي حدث  الأماكن  1 - مراقبة 
املعاجلة  اأجل  املياه، من  م�صالح  مع  العمل  تدعيم   -  2

واملراقبة الكيميائية للمياه.

حالة  وامل�صتهلكات، يف  الأدوية  توفري  على  ال�صهر   -  3
حدوث وباء.

4 - اإعالم وحت�صي�س املواطنني ب�صاأن القواعد الأ�صا�صية 
املتعلقة بحفظ ال�صحة الفردية واجلماعية.

وبهذه املنا�صبة ومادام قد بداأ منذ البارحة و�صول اأفواج 

حجاجنا امليامني من البقاع املقد�صة، وتنفيذا لأوامر الوزير 

وحدات  املطارات  كل  ت�صرف  حتت  بو�صع  قمنا  الأول، 

مع  ال�صرورية،  الأدوية  وكل  الآلت  بكل  م�صحوبة  طبية 

مبا�صرة  القادمني  �صواء  احلجاج،  وكل  املعنية  امل�صالح  كل 

بلدان  طريق  عن  الوكالت،  طريق  عن  حتى  اأو  للجزائر 

اأخرى، �صيتم فح�صهم ونتمنى لهم عودة ميمونة، واأريد اأن 

اأوؤكد مرة اأخرى اأن وفيات حجاجنا يف هذه ال�صنة - احلمد 

هلل - عددها قليل جدا، مقارنة بعدد احلجاج واأريد اأن اأوؤكد 

اأن هذه الوفيات مل يكن ال�صبب فيها اأحد هذه الفريو�صات، 

اأجلهم  وحان  عادية،  اأمرا�س  بل  غريه،  اأو  »كورونا«  �صواء 

وتوفوا رحمهم اهلل.

اأمتنى بهذا اأنني قد اأجبت وبارك اهلل فيكم.

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

عبد القادر �صنيني هل يريد اأخذ الكلمة للتعقيب؟

ال�سيد عبد القادر �سنيني: �صكرا لل�صيد الرئي�س.

ن�صكر، على كل حال، معايل الوزير، ولكن ال�صيء الذي 

لحظته اأنكم ركزمت فقط على فريو�س »كورونا«، فالإجراءات 

التي اتخذت على م�صتوى املطارات وعلى م�صتوى املوانئ، 

مل تكن �صوى للوقاية من فريو�س »كورونا« ولكن الأخطر اأن 

الطبيعة - معايل الوزير - اأعطت لنا بع�س املعامل.

هاته املعامل ت�صري اإىل اأن كل فريو�س ياأتي من اآ�صيا اإل 

م�صدره  فريو�س  هو  »كورونا«  مثل  األيف،  حيوان  و�صببه 

الإبل، اأي احلا�صن للفريو�س هو اجلمل، و)H1 N1( م�صدره 
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اخلنزير، اأما اأنفلونزا الطيور فم�صدره الدواجن، ولكن اخلطر 

ياأتينا  ما  كل  علمي،  �صرح  يف  دمنا  وما   - الوزير  معايل   -

من اإفريقيا اإل وي�صكل خطرا، هناك فريو�صان اثنان، فريو�س 

»ال�صيدا« املوجود فقط يف القرد وفريو�س »اإيبول« املوجود يف 

الطيور غري الأليفة، علما اأن القرد لي�س حيوانا األيفا.

»اإيبول«  فريو�س  حتمل  التي  الأليفة  غري  الطيور  ومن 

جند الببغاء، اخلفافي�س، ولذا فمن باب الن�صيحة، بودي اأن 

تنظروا نظرة �صاملة جادة، خا�صة اأن الأبواب مفتوحة لهذين 

»ال�صيدا«          �صواء  اإفريقيا،  من  الآتيني  الثنني  الفريو�صني 

اأو »الإيبول« ويتم ذلك بفح�س دقيق ويف اأبواب الدخول 

التي هي عني ڤزام وبرج باجي خمتار، هذا بني قو�صني، لأن 

تكون  اأن  اأمتنى  ولذا  هذين،  من  اأكرث  احلقيقة  الأبواب يف 

باجي  وبرج  ڤزام،  عني  م�صتوى  على  فرق  املكان  عني  يف 

خمتار، للفح�س الدقيق، لأن هناك تدفقا كبريا للهجرة غري 

واعلموا  الفريو�س،  يدخل  املهاجرين،  وبدخول  ال�صرعية، 

لقاحا  ـ  ظني  ح�صب  ـ  يجدوا  لن  اأنهم  ـ  الوزير  ال�صيد  ـ 

اأظن،  ل  اللقاح  ولكن  »لإيبول«  اأدوية  جند  فلرمبا  »لإيبول« 

كما حدث لفريو�س »ال�صيدا« واأنتم تعلمون اأنه خطري، ملاذا 

خطري؟ لأن فريو�س »اإيبول« ل تظهر اأعرا�صه كاحلمى، اإل 

بعد اأعرا�س داخلية تكون قد فتكت بالإن�صان، لأن انفجار 

احلالت  اإىل  باملري�س  توؤدي  الكريات،  وانفجار  ال�صرايني، 

احلرجة من املر�س؛ ولذا اأمتنى اأن تعطوا لهذا الوباء اأولوية 

الأولويات، لأن فريو�س »كورونا« فريو�س معد كالفريو�صات 

ميوتون  �صخ�س  مليون  ون�صف  عنها،  �صمعنا  التي  الأخرية 

�صنويا، ل مفر منه، ومبا اأن هذا الفريو�س الآتي خطري، نتمنى 

اأن تاأخذوا كل الحتياطات ملنع انتقاله وانت�صاره، وال�صالم 

عليكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد القادر �صنيني؛ اأحيل 

الكلمة مرة اأخرى اإىل  ال�صيد الوزير، للرد على التعقيب.

ال�سيد الوزير: �صكرا على هذا التعقيب؛ اأريد اأن اأوؤكد 

ولكن  »كورونا«،  فريو�س  على  جوابي  يف  اأركز  مل  اأنني 

اأطمئنك باأن كل العامل ي�صهد هذه الظاهرة، وفيه جمهودات 

جبارة عاملية، من اأجل اإيجاد دواء اأو لقاح لتوقيف هذا الداء 

اأو املر�س.

كل  احلدودية،  املراكز  كل  اجلزائر،  يف  م�صتوانا  على 

اأو قد  باإفريقيا  املطارات وكل املوانئ، �صواء التي لها عالقة 

اجلزائر،  اإىل  اأوروبا لكي تدخل  متر على  اأو  اأفريقيا  متر على 

كلها حمل فح�س، مثال فيما يخ�س حجاجنا، كما ذكرت 

قبل حني، كل املطارات على م�صتوى الوطن اتخذت نف�س 

الحتياطات يف كل مراكز العبور، ولكن ملا تتكلم ـ مثال ـ 

على حالة »ال�صيدا«، فحامل فريو�س »ال�صيدا« لبد له من 

حتاليل معروفة.

ال�صرعية نحو اجلزائر، قمنا مبحاولة  فيما يخ�س الهجرة غري 

اأخذ بع�س العينات للمهاجرين الأفارقة، ووجدنا �صعوبة، لأنهم 

كانوا يرف�صون ذلك، لكن تفاجاأنا بوجود عدد منهم ـ وهذا مل 

يعد �صرا ـ لأنني �صرحت به لالإعالميني، ولل�صحافة وقلت اإنهم 

»ال�صيدا« وهذا لي�س �صرا بل  األ وهو فريو�س  يحملون فريو�صا 

اجلزائرية  احلكومة  نحن يف  احليطة،  هو  الآن  فاملطلوب  معروفا، 

عندنا موؤ�ص�صات، التعليمات التي اأعطيت، والزيارات التي قمنا 

ا�صتعداد  على  اأننا  على  دليل  ال�صت�صفائية،  للموؤ�ص�صات  بها 

نتعامل مع هوؤلء  تام، واإن وجدت حالة - لقدر اهلل - كيف 

العاملية  املنظمة  وتعليمات  توجيهات  �صننفذ  بالطبع  امل�صابني؟ 

لل�صحة.

للجميع،  حت�صي�صية  عملية  من  لبد  اأخرى،  جهة  ومن 

لكن ماذا ميكن اأن اأقول عن »اإيبول«؟

اأقول ح�صب املعلومات العلمية املتوفرة لدينا باأن »اإيبول« 

موجود تاريخيا منذ حوايل 20 �صنة قبل اليوم، وهو معروف، 

لكن يف املدة الأخرية اأ�صبح مابني قو�صني وباء، لأنه يفتك 

بالأرواح، وعليه، لبد من الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية، نحن 

م�صتعدون ملنع انتقاله بكل اطمئنان وتفاوؤل وراحة نوعا ما.

اإ�صافة اإىل كل الإمكانيات املادية املتوفرة، نعلم اأن هذا 

املر�س ل يعي�س اإل يف املناطق ال�صتوائية، لي�صت له حظوظ 

ليعي�س يف اجلزائر هذه نقطة اأوىل.

اجلزائريون مع هذه  اأو  اجلزائري  ال�صعب  الثانية،  النقطة 

و�صحافة  اأطباء  من  به  مانقوم  مع  التح�صي�صية،  احلمالت  

من  لبد  دائما  اأنه  يف  للمواطنني  حت�صي�س  هناك  ووزارة، 

احلالة،  هذه  بظهور  املري�س  �صعر  وكلما  واحليطة،  النظافة 

يذهب مبا�صرة اإىل ال�صتعجالت، وبالتايل على كل اإن�صان 

الآن  اإىل حد  هلل  واحلمد  حت�صي�س،  هناك  بواجبه،  يقوم  اأن 

لي�صت لدينا اأي حالة من هذا املر�س، �صواء كانوا جزائريني 

اأو غري جزائريني.

كان هذا هو اجلواب، لي�س هناك حل ثاين، عملنا كل   
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ما يف و�صعنا واأكرث مما جاء يف التو�صيات.

املطارات،  يف   )Tapis( جهاز  جتد  تذهب،  اأينما  الآن 

�صيارات  الأ�صرة،  الأدوية،  جتد  الوباء،  وجود  عن  يك�صف 

هذا              غري  موجودة،  املطلوبة  الأولية  الأدوية  الإ�صعاف، 

ل يوجد حل اآخر، لو كان هناك لقاح اأو دواء لكنا اأتينا به.

يبقى اأخريا، الن�صيحة التي اأن�صح بها اجلميع هي الوقاية، 

ثم الوقاية، ثم الوقاية بارك اهلل فيك.

املق�صود  اأن  اأظن  الوزير؛  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

هو ا�صتمرار موا�صلة اليقظة ومن طرف اجلميع.

الإعالم  وتكنولوجيات  الربيد  قطاع  اإىل  الآن  ننتقل 

عن  نيابة  عرو�س،  بن  زهية  لل�صيدة  والكلمة  والت�صال، 

زميلها ال�صيد عبد القادر بن �صامل.

القادر  عبد  ال�سيد  عن  )نيابة  عرو�ص  بن  زهية  ال�سيدة 

بن �سامل(: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ بعد ب�صم اهلل الرحمـن 

الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛

�صيدي رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�صنا املوقر،

اأ�صرة الإعالم،

م�صاهدينا الكرام يف كل مكان، ال�صالم عليكم ورحمة 

اهلل تعاىل وبركاته وكل عام ونحن واأنتم باألف خري و�صحة 

وعافية، بعيداـ  اإن �صاء اهلل، معايل الوزيرـ  عن كل الأمرا�س 

والفريو�صات، اآمني يارب العاملني.

ي�صرفني اأن اأطرح على معاليكم، وهذا نيابة عن زميلي 

ال�صيدة  اإىل  �صفويا  �صوؤال  �صامل،  بن  القادر  عبد  ال�صيد 

والت�صال،  الإعالم  وتكنولوجيات  الربيد  وزيرة  املحرتمة، 

ال�صيدة زهرة دردوري، هذا ن�صه:

�صيدتي،

الإعالم  تكنولوجيات  حت�صني  اإىل  وزارتكم  ت�صعى 

لالإجنازات  م�صايرة  وكذا  اأول  للمواطن  خدمة  والت�صال، 

نه�صة يف  الأخرية  الفرتة  اجلزائر يف  �صهدت  ولقد  العاملية، 

نرى  نقائ�س  هناك  اأن  غري  الت�صايل،  احليوي،  املجال  هذا 

حتديدا  واملتعلقة  باجلنوب،  خا�صة  تداركها،  الواجب  من 

مع  ب�صار  ولية  اإىل حدود  و�صلت  التي  الب�صرية  بالألياف 

حدود ولية النعامة ثم توقفت.

وعليه، نلتم�س من الوزارة، م�صكورة، تو�صيع الربط مابني ولية 

النعامة وولية ب�صار، لتاأمني مكاملات اجلنوب الغربي الكبري.

والحرتام  التقدير  عبارات  فائق   - الوزير  معايل   - تقبلوا 

و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيدة زهية بن عرو�س؛ الكلمة 

الآن لل�صيدة وزير الربيد وتكنولوجيات الإعالم والت�صال.

ال�سيدة وزيرة الربيد وتكنولوجيات الإعالم والت�سال: 

�صكرا �صيدي الرئي�س؛ ب�صم اهلل الرحمـن الرحيم.

�صيدي الرئي�س،

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

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة،

ال�صيدات وال�صادة من الأ�صرة الإعالمية،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وعيد مبارك للجميع.

�صامل  بن  القادر  عبد  ال�صيد  اأ�صكر  اأن  البداية  يف  اأود 

و�صائل  حول  �صوؤاله  على  عرو�س،  بن  زهية  ال�صيدة  وممثله 

الت�صالت باجلنوب، خا�صة فيما يتعلق بالألياف الب�صرية 

وتو�صيعها للربط بني ولية النعامة وولية ب�صار.

وقبل الإجابة، اإ�صمحوا يل يف البداية التذكري يف عجالة 

�صبكات  توفري  اأجل  من  اجلزائر،  تبذلها  التي  باملجهودات 

ات�صال متطورة عرب كل مناطق البالد، دون ا�صتثناء، ق�صد 

تلبية احلاجيات املتزايدة يف هذا املجال، �صواء لدى املواطن 

اأو املوؤ�ص�صات اأو الإدارات، وذلك من خالل ال�صتثمارات 

التي خ�ص�صتها الدولة لإجناز من�صاآت اأ�صا�صية، تعتمد على 

فخامة  برنامج  خالل  من  وهذا  احلديثة،  التكنولوجيات 

رئي�س اجلمهورية.

لت�صالت  التوا�صل  �صبكة  حتتوي  ال�صدد،  هذا  ففي 

الب�صرية.  الألياف  من  كلم   60000 حوايل  على  اجلزائر 

واأكرث من 35000كلم من و�صالت هرتزية رقمية؛ وتدعيما 

ا�صرتاتيجية وطنية  تنفيذ  ال�صابقة، يجري  املجهودات  لكل 

للتدفق ال�صريع والفائق ال�صريع ترمي اإىل:

املناطق  من  املزيد  لتغطية  ال�صبكات  تكثيف    -  1
املعزولة.

اإدخال  طريق  عن  الت�صال  جتهيزات  ع�صرنة   -  2
التكنولوجيات احلديثة.

الفئات:  لكل  العالية  بال�صرعة  الأنرتنت  تطوير   -  3
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من  ال�صتفادة  وت�صهيل  والإدارات،  واملوؤ�ص�صات  املواطن 

اخلدمات الع�صرية علىاخلط.

اأما بالن�صبة لولية النعامة وولية ب�صار، مو�صوع ال�صوؤال، 

فهما مو�صولتان ب�صبكة الت�صال الوطني بوا�صطة و�صالت 

ترا�صل، تربط ب�صار ب�صمال البالد وهي وهران مرورا بالنعامة.

الأوىل، باألياف ب�صرية اأجنزت يف 2001، ومت رفع قدرتها 

من 10 جيڤابيت يف الثانية اإىل 20 جيڤابيت يف الثانية، يف 

اأفريل 2014، يعني هي موجودة الآن.

 10 وقدرتها   ،2010 يف  اأجنز  هوائي  بكابل  الثانية،  واأما 

جيڤابيت يف الثانية.

ارتفاعا  ت�صجل  التي  لتلبية احلاجيات  اأخرى،  من جهة 

تو�صيع  املقرر  الأنرتنت، من  اأو  الهاتف  �صواء يف  با�صتمرار، 

عمود الأنرتنت الفقري )Backbone( ملنطقة اجلنوب الغربي 

من الوطن، لرفع قدرتها اإىل 150 جيڤابيت يف الثانية، وذلك 

يف الف�صل الأول من 2015، وميكن اأن نرفع هذه القدرة اإىل 

الثانية. يف  جيڤابيت   400
ويف اإطار ع�صرنة وتو�صيع ال�صبكة وتاأمني الت�صالت 

برنامج  �صمن  م�صروعني  ت�صجيل  مت  ب�صار،  منطقة  يف 

حيث  الب�صرية،  الألياف  كوابل  ون�صر   2015 ـ   2014
�صيتم اإجناز:

اأول: و�صلة �صعيدة - ب�صار، مرورا بالنعامة، على م�صافة 

املحلية،  ال�صلطات  بها  تتكفل  كلم،   200 منها  كلم،   500
فيما يتعلق باأ�صغال الهند�صة املدنية، بتمويل من ال�صندوق 

اخلا�س بتنمية القت�صاد ملناطق اله�صاب العليا.

�صت�صمح هذه الو�صلة بتح�صني التكفل بالت�صالت يف 

املعزولة  املنطقة  ربط  �صت�صهل  الغربي، كما  اجلنوب  منطقة 

بالوليات املعنية، علما اأن اأ�صغال خا�صة مب�صافة 2000كلم 

�صتنطلق يف �صهر نوفمرب القادم.

ثانيا: و�صلة تاغيت - لبي�س �صيدي ال�صيخ، على م�صافة 

حلقة  عرب  الت�صال،  وتاأمني  البي�س  ولية  لربط  كلم،   24
وم�صرية  ال�صيخ  �صيدي  ولبي�س  وتاغيت  ب�صار  بني  متتد 

والنعامة، وهذا يف الثالثي الأول من 2015؛ فبف�صل كل 

هذه الإجنازات �صيتم تاأمني الت�صالت يف منطقة اجلنوب 

الغربي من الوطن اأي تندوف، اأدرار وب�صار.

اآملة  لكم،  تقدميها  ارتاأيت  التي  املعلومات  بع�س  تلكم 

اأنكم قد وجدمت اإجابة وافية عن ان�صغالكم، �صكرا وال�صالم 

عليكم.

فاأ�صاأل  اأعود  الوزيرة؛  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

ال�صيدة زهية بن عرو�س هل لديها تعقيب على ما اأتت به 

ال�صيدة الوزيرة؟

ال�سيدة زهية بن عرو�ص: �صكرا �صيدي الرئي�س.

يف احلقيقة اأريد اأن اأتوجه بال�صكر والتحية ملعايل الوزيرة 

تكنولوجيات  قطاع  عمال  لكل  خاللكم  ومن  �صخ�صيا، 

الإعالم والت�صال، لكل الوزارة، على املجهودات املبذولة، 

لي�س فقط على م�صتوى ولية ب�صار، كما حتدثنا لأنها مو�صوع 

�صوؤال زميلي عبد القادر بن �صامل، واإمنا على م�صتوى كل 

ترابنا الوطني.

من  فهمته  وما  حّملني  الوزيرة،  ال�صيدة  فقط،  لالأمانة 

َلت به م�صكورة،  �صوؤال زميلي و�صاأدعم الكالم الذي تف�صّ

وذكرت   )MSN(و  )Le Débit( نوعية  حت�صني  ان�صغال  اأن 

وجه  على  ب�صار،  ولية  �صملتها  التي  الإجنازات  من خالل 

ال�صنوات  يف  الأخرية،  املرحلة  يف  موؤخرا  اأنه  اخل�صو�س، 

الأخرية، مت فتح 06 مكاتب بريدية، وفيما يخ�س الأنرتنت 

بف�صل  العبارة  تعلمت  املراكز املدجمة - وقد  اأو   )MSN(و

يتم  وحتى   )MSN( هي  املدجمة  فاملراكز   - ال�صوؤال  هذا 

ت�صهيل التوا�صل للزبائن، مت ربط الأنرتنت والهاتف، خا�صة 

كما قلنا يف اجلنوب الكبري.

تف�صلت اأي�صا و�صرحت - ال�صيدة الوزيرة - ربط ولية 

النعامة مع املنطقة ال�صمالية لب�صار، ول ت�صتفيد هذه الناحية 

فقط ولكن اأي�صا اأدرار وتندوف، وهذا يعني اأننا دائما ننجز، 

واجلزائر تنجز، ولكن املواطن اجلزائري دائما يريد املزيد لأنه 

يف   - اهلل  �صاء  اإن   - �صنجدها  اهلل  �صاء  واإن  النوعية  يحب 

قطاع الربيد وتكنولوجيات الت�صال  ويف كل القطاعات: 

الذين  املواطنني  ان�صغالت  من  وهي  ال�صحة..  التجارة، 

نحن هنا من اأجل خدمتهم، اأ�صكركم مرة اأخرى.

اأمتنى لكم كل النجاح - ال�صيدة الوزيرة - وكل ال�صادة 

بنجاح  لأنه  اجلزائرية،  احلكومة  وكل  الوزراء  وال�صيدات 

اأول  اجلزائر  وتنجح  جميعا  �صننجح  الوزارية  القطاعات 

واأخريا، �صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيدة زهية بن عرو�س؛ اأظن اأن 

ال�صيدة زهية مقتنعة، ولكن ال�صيدة الوزيرة اإذا كانت تريد 

اإن �صئت،  اإ�صافة على ما قالته ال�صيدة زهية، فلك الكلمة 
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تف�صلي.

املجهود  عن  اأتكلم  اأن  اأريد  �صكرا؛  الوزيرة:  ال�سيدة 

املبذول يف ولية ب�صار، الذي من خالله متكنا من ربط ب�صار 

بالنعامة وكل مناطق اجلنوب، وهي مهمة جد مهمة، ملا لها 

من خ�صو�صية بالن�صبة اإلينا.

بلدية مرتبطة   12 اإجنازات،  النعامة، هناك عدة  يف ولية 

بالألياف الب�صرية ويف ولية ب�صار هناك 19، 12 يف 12 معناها 

يف   19 هناك  ب�صار  ولية  يف  مربوطة،  النعامة  يف  بلدية  كل 

21 مربوطة بالألياف الب�صرية و2 �صتكون مربوطة بالرتددات 
الهرتزية، لأنها مناطق معزولة، اإن �صاء اهلل �صيتم ربط كل 21 

اأي�صا مناطق بها 1000 ن�صمة، يف  منطقة يف 2015، وهناك 

وتبقى  الب�صرية  بالألياف  مربوطة  تقريبا  منطقة   13 النعامة 

و2015.  2014 بني  اهلل  �صاء  اإن  �صتتم  التي   39
يف ولية ب�صار، هناك 20 منطقة مربوطة حاليا بالألياف 

الب�صرية وتبقى 24 �صمن برنامج 2014 ـ 2015.

اإن �صاء اهلل من الآن اإىل غاية 2015، كل املناطق التي 

فيها 2000 ن�صمة، �صتكون مربوطة بالألياف الب�صرية.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيدة الوزيرة؛ ننتقل الآن اإىل 

لل�صيد جمال  والكلمة  التقليدية  وال�صناعة  ال�صياحة  قطاع 

قيقان.

اهلل  ب�صم  الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  قيقان:  ال�سيد جمال 

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

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صوؤايل ال�صفوي موجه اإىل معايل وزيرة ال�صياحة وال�صناعة 

التقليدية وهذا ن�صه:

بالن�صبة  والدائمة  احليوية  املوارد  اأحد  ال�صياحة  تعترب 

والهتمام  العتناء  ال�صروري  من  لذا  الوطني،  لالقت�صاد 

وتطوير هذا القطاع احل�صا�س، ومع هذا كله، �صيدي الرئي�س، 

حتديات  تواجه  اجلزائرية  ال�صياحة  لتزال  الوزيرة،  معايل 

متعددة، من بينها نق�س التاأهيل والتاأطري والتكوين ونوعية 

املرتفعة،  والأ�صعار  العر�س  اإىل جانب حمدودية  اخلدمات، 

ي�صتلزم  ما  وهذا  ال�صيف،  ف�صل  يف  خ�صو�صا  ذلك  ويربز 

اإمتام امل�صاريع ال�صتثمارية للق�صاء على العجز امللحوظ.

معايل الوزيرة،

1 -  اإىل اأين و�صلت اتفاقيات ال�صراكة يف املجال ال�صياحي 
حت�صني  اأجل  من  وهذا  الأجنبية،  ال�صياحية  املجموعات  مع 

اخلدمة التي تعترب هي احللقة الأ�صعف يف هذا القطاع؟

2 - ماهي اإجراءات الوزارة على م�صتوى ال�صتثمارات 
املربجمة، �صواء املتوقفة اأو غري املنطلقة، وهذا ب�صبب بع�س 

العقبات الإدارية اأو ب�صبب العقار والتمويل املايل؟

تقبلوا، معايل الوزيرة، اأ�صمى عبارات الحرتام والتقدير 

و�صكرا.

الكلمة  قيقان؛  جمال  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

الآن لل�صيدة وزيرة ال�صياحة وال�صناعة التقليدية، للرد على 

ال�صوؤال.

اهلل  ب�صم  التقليدية:  وال�سناعة  ال�سياحة  ال�سيدة وزيرة 

الرحمـن الرحيم.

�صيدي رئي�س جمل�س الأمة،

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

ال�صيدة وال�صادة الوزراء،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

املبارك،  الأ�صحى  بعيد  الحتفال  ومبنا�صبة  البداية،  يف 

اأتقدم اإليكم باأحر التهاين واأطيب التمنيات، راجية من اهلل 

اأن يعيد عليكم هذا العيد واأنتم على اأح�صن حال، واجلزائر 

تنعم بالرقي والزدهار.

كما اأنني اأتوجه اإليكم بالتحية والتقدير وال�صكر اجلزيل 

على اهتمامكم بقطاع ال�صياحة، حيث تقدم الأخ، جمال 

املجموعات  مع  ال�صراكة  اتفاقيات  حول  بان�صغال  قيقان، 

بخ�صو�س  الوزارة  اإجراءات  وكذا  العاملية،  ال�صياحية 

ال�صتثمارات ال�صياحية املربجمة، املتوقفة اأو غري املنطلقة.

جمموعات  مع  ال�صراكة  حول  ا�صتف�صاركم  بخ�صو�س 

ال�صياحة العاملية، اأنهي اإىل علمكم اأن هذه العملية تندرج 

�صمن برنامج عمل قطاعنا، على غرار ما تعمل به خمتلف 

ال�صياحي  العر�س  ال�صياحية، وذلك ق�صد حت�صني  املقا�صد 
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الوطني، من خالل ال�صتفادة من جتارب هذه املجموعات 

يف جمالت جودة �خلدمات، �أمناط �لت�شيري �لع�شرية، وتاأهيل 

املوارد الب�صرية، ف�صال عن امل�صعى الرامي اإىل ال�صتفادة من 

�صمعة هذه املجموعات و�صبكاتها الت�صويقية العاملية.

العمومية  ال�صياحية  املوؤ�ص�صات  با�صرت  ال�صدد،  يف هذا 

واخلا�صة، بدعم من الو�صاية، بتفعيل هذه ال�صراكة، اإذ ن�صجل 

قيام قرابة 21 موؤ�ص�صة فندقية بالتعاقد مع جمموعات فندقية 

 )Starwood( عاملية غنية عن التعريف، على غرار جمموعة

التي تت�صمن فنادق )Sheraton(، جمموعة )Accord( التي 

جمموعة   ،)Ibis(و  )Sofitel( ،)Mercure( فنادق  تت�صمن 

 Golden( جمموعة   ،)Hilton( جمموعة   ،)Marriott(
 ،)Meridien( جمموعة   ،)Vendome( جمموعة   ،)Tulip
مر�صح  العدد  وهذا  الإ�صبانية،   )Barcelo( جمموعة  واأخريا 

لالرتفاع.

املتخذة  الإجراءات  ا�صتف�صاركم، حول  فيما يخ�س  اأما 

من طرف الوزارة، لدفع ال�صتثمارات املعطلة، فتتمثل فيما 

يلي:

ال�صياحة  وزارة  بني  اإطار  اتفاقية  باإبرام  الوزارة  قامت 

وال�صناعة التقليدية واأربعة بنوك تابعة للقطاع العام: القر�س 

 ،)BDL(  بنك التنمية املحلية ،)CPA( ال�صعبي اجلزائري

ال�صندوق   ،)BADR( الريفية  والتنمية  الفالحة  بنك 

�لوطني للتوفري و�لحتياط )CNEP(، اإ�صافة اإىل املوؤ�ص�صتني 

القرو�س  �صمان  و�صندوق  لال�صتثمار  اجلزائر  املاليتني، 

من  والهدف  )FGAR(؛  واملتو�صطة  ال�صغرية  للموؤ�ص�صات 

امل�صتثمرين  ت�صرف  و�صع حتت  هو  التفاقيات  هذه  اإبرام  

تدعيمهم،  وكذا  م�صاريعهم  لتج�صيد  �صرورية،  متويالت 

ب�صمان متويل التجهيزات اخلا�صة مبرحلة ال�صتغالل.

جاء   ،2009 ل�صنة  التكميلي  املالية  قانون  اأن  علما 

 %3 بـ  الفوائد  ن�صبة  بتخفي�س  تتعلق  مالية  بامتيازات 

و%4.5  ال�صمال  يف  املتواجدة  ال�صياحية  للم�صاريع 

للم�صاريع ال�صياحية املتواجدة  يف اجلنوب، ح�صبما جاء يف 

املادتني 79 و80 من هذا القانون.

الوزارة مب�صاورات مع موؤ�ص�صات  بادرت  ف�صال عن ذلك، 

م�صرفية؛ ومت توقيع اتفاقية اإطار يف هذا ال�صاأن، مع بنوك القطاع 

اخلا�س، الهدف منها ت�صهيل عملية احل�صول على القرو�س 

بنك  منها  نذكر  عليها،  والرد  امللفات  درا�صة  يف  والإ�صراع 

     ،)Trust bank( اجلزائر،  خليج  بنك  ال�صالم،  بنك  الربكة، 

.)Société générale( و

اأما فيما يتعلق بالعقار ال�صياحي، فقد متت امل�صادقة على 

ال�صياحي،  للتو�صع  15 منطقة  بـ  تتعلق  التهيئة،  خمططات 

ال�صياحية  للتهيئة  ولئيا  خمططا   20 اإعداد  من  والنتهاء 

)Stat(، هذه املخططات تهدف اإىل حتديد برنامج ال�صتثمار 
بح�صولهم  امل�صتثمرين،  متناول  يف  وجعلها  املناطق  لهذه 

على العقار عن طريق حق المتياز، بعد تهيئة تلك املناطق.

لإبداء  ودولية  وطنية  دعوة  عن  الإعالن  موؤخرا  مت  كما 

اقتناء  ق�صد  ال�صياحي،  للتو�صع  مناطق   5 بـ  الهتمام 

م�صاريع  واإجناز  ال�صياحي  ال�صتثمار  الراغبني يف  املتعاملني 

�صياحية موحدة، حتت �صكل مركبات �صياحية وتخ�س هذه 

املناطق:

- منطقة جانت، ولية اإليزي،

- منطقة مايني�س، ولية ال�صلف،

- منطقة اأڤريون، ولية بجاية،

- منطقة كاب اإيفي، ولية م�صتغامن،

- واخلليج الغربي ل�صطايبي، بولية عنابة.

طرف  من  عليها  امل�صادق  امل�صاريع  عدد  فاإن  وللتذكري، 

�صتوفر      والتي  م�صروعا   817 بـ  تقدر  هذا  يومنا  اإىل  الوزارة 

ما يقارب 99684 �صريرا.

وحاليا اجلزائر يتوفر لديها 99000 �صرير، هذا من �صاأنه 

اأنه ي�صاعف طاقة الإيواء، ومن 817 م�صروعا، 392 يف طور 

الإجناز، والتي �صتوفر بدورها 54549 �صريرا، هذه املجموعة 

املتكونة من 30 م�صروعا التي هي قيد الإجناز، �صيتم النتهاء 

من اإجنازها والتي �صتوفر بدورها 2713 �صريرا.

والهدف  ال�صياحي،  لال�صتثمار  دليل  اإعداد  مت  اأنه  كما 

منه هو اإعالم امل�صتثمرين، حاملي امل�صاريع بكل الإجراءات 

اخلا�صة بتج�صيد م�صاريعهم.

الإدارة  طرف  من  امل�صتثمرين،  مبرافقة  نقوم  اأننا  كما 

بت�صهيل  التقليدية،  وال�صناعة  ال�صياحة  ومديريات  املركزية 

الوكالة  امتيازات  على  للح�صول  الإدارية،  الإجراءات 

الوطنية لتطوير ال�صتثمار، رخ�صة البناء والتمويل.

اإن  اأقول  ال�صوؤالني،  هذين  على  الرد  اأختم  اأن  وقبل 

يف  العر�س  قلة  هو  ال�صياحة،  قطاع  يف   01 رقم  الن�صغال 

احلال  وبطبيعة  فادحا،  عجزا  ن�صجل  اإذ  ال�صتقبال،  مرافق 

تنجز  التي  الدولة هي  لي�صت  ال�صياحة،  قطاع  يخ�س  فيما 

اخلا�س  للقطاع  لل�صماح  الظروف،  تهيئ  ولكنها  مبا�صرة 
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باإجناز  �صياحية،  م�صاريع  اإجناز  يف  الراغبني  وللم�صتثمرين 

م�صاريعهم، والآن ن�صجل ديناميكية كبرية يف الطلب لإجناز 

عملوا  الذين  املرقني،  طرف  من  وخا�صة  �صياحية،  م�صاريع 

يف قطاع ال�صكن، وحت�صلوا على اأموال كبرية، وهم ي�صعون 

اإيجابي،  ال�صيء جد  وهذا  ال�صياحة،  قطاع  ل�صتثمارها يف 

يتعلق  فيما  التفاوؤل  على  ويحملنا  العمل  على  ي�صجعنا 

مب�صتقبل هذا القطاع.

من جهة اأخرى، الدولة وفرت مدر�صتني عليني للتكوين، 

وكذلك 10 معاهد، 08 منها تابعة لقطاع التكوين املهني، 

للتكوين يف كل املهن واحلرف الفندقية.

مت  للفندقة،  عليا  مدر�صة  عندنا  املدر�صتني،  بني  ومن 

اإجنازها موؤخرا و�صتفتح اأبوابها يف نوفبمر 2014 وم�صرّية من 

يتم  والذي  ال�صوي�صرية  لوزان  طرف طاقم جاء من مدر�صة 

التي  ال�صهادة  وحتى  الدولية،  املعايري  وفق  فيها  التكوين 

متنحها املدر�صة للطلبة تكون يف امل�صتوى الدويل.

وهذا �صعيا من الدولة اجلزائرية لالرتقاء باخلدمات على 

م�صتوى هذا القطاع.

زيادة على ت�صجيع - كما قلنا - ال�صراكة مع جمموعات 

دولية معروفة على امل�صتوى العاملي، لت�صيري الفنادق ولي�س 

اخلا�س  القطاع  حتى  ولكن  للدولة،  التابعة  الفنادق  فقط 

ي�صتعمل هذه الطريقة، لت�صيري من�صاآته، بحثا عن اجلودة يف 

اخلدمات ال�صياحية؛ واأنا متاأكدة اأنه بزيادة العر�س �صنخلق 

القطاع؛  هذا  يف  تعمل  التي  النا�س  بني  املناف�صة  من  نوعا 

�صيوؤثر  ومما  اخلدمات،  نوعية  حت�صني  على  حتملهم  واملناف�صة 

على الأ�صعار املتعامل بها حاليا والتي ي�صتكي منها الزبائن.

علما اأن قانون العر�س والطلب هو قانون دويل ويتحكم 

يف كل العمليات التجارية، لأن قطاع ال�صياحة هو بالدرجة 

طابع  عندها  اخلدمات  وهذه  خدمات،  ينتج  قطاع  الأوىل 

العر�س  ي�صبح  ملا  اأنه  متيقنة  واأنا  وجتاري؛  اقت�صادي  وبعد 

تاأثري  فيه  يكون  هنا  الطلب،  يفوق  ل،  ومل  الطلب،  يوازي 

اإيجابي، �صواء على اجلودة اأو على ال�صعر.

�صكرا على الإ�صغاء وال�صالم عليكم.

فاأ�صال  اأعود  الوزيرة؛  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

ال�صيد جمال قيقان هل يريد اأخذ الكلمة للتعقيب؟ الكلمة 

لك.

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

واإجابتها  التو�صيحات  هذه  على  الوزيرة  معايل  ن�صكر 

ملعايل  جدا  ق�صري  تعقيب  يل  لكن  �صوؤايل،  عن  املف�صلة 

الوزيرة.

ال�صياحية يف بالدنا  املوؤهالت  اأن كل  كما يعلم اجلميع 

احلمد  ال�صاحلية،  اأو  ال�صحراوية  ال�صياحة  �صواء  موجودة، 

1200كلم،                         حوايل  على  ميتد  �صاحلي  �صريط  عندنا  هلل 

اأو ال�صياحة احلموية، احلمامات املعدنية، املوجودة يف خمتلف 

ربوع الوطن، اإل اأن الإ�صكال هو اأنه رغم هذا التعدد الكلي، 

امل�صتوى املطلوب،   اإىل  ال�صياحة يف بالدنا مل ت�صل  اأن  اإل 

وهنا لبد من تطبيق القانون بحذافريه، وال�صبب راجع اإىل 

�صببني هما: نوعية اخلدمات والتاأطري.

لبد اأن نغري ذهنية العامل اجلزائري جتاه الزبون، كذلك 

ب�صعر  فندقا  مثال  نالحظ  ال�صياحية،  املركبات  على  الرقابة 

مرتفع جدا، اأعني �صعر الغرفة، ول يلبي اخلدمات ال�صرورية 

للزبون، اإذن، الرقابة ال�صارمة على هذه الفنادق، حتى نرتقي 

وبالتايل  عامليا،  املطلوب  امل�صتوى  اإىل  اجلزائرية  بال�صياحة 

ن�صاهم مبردود وفري ن�صيفه اإىل البرتول و�صكرا معايل الوزيرة، 

�صكرا معايل الرئي�س.

الكلمة  قيقان؛  جمال  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

الآن لل�صيدة الوزيرة للرد على التعقيب.

�صياحية  مناطق  لها  اجلزائر  بالفعل،  الوزيرة:  ال�سيدة 

طبيعية، اأول متنوعة وجميلة جدا، اإل اأن هذا اجلانب غري 

كاف.

الإيواء،    هو  يطلبه  الذي  الأول  ال�صيء  �صائح،  ياأتي  ملا 

فال بد من توفريه.

نطلع على  لو  اأن هناك عجزا كبريا،  واأكرر  اأنا قلت  الآن 

اأرقام الدول الأوروبية الناجحة يف جمال ال�صياحة، ونقارنها 

معنا وحتى مع جرياننا، لي�س هناك وجه للمقارنة، عندنا تاأخر 

كبري، لبد من ا�صتدراكه والدولة ت�صعى اإىل ت�صهيل الأمور، 

مبرافقة امل�صتثمرين وتوفري العقار، حتى يكون اإجناز امل�صاريع 

اأن  ميكن  ل  الوقت  نف�س  يف  وقلنا  الدولية،  املعايري  ح�صب 

املجهود  هذا  نرافق  حيث  اخلدمات،  نوعية  جانب  نتجاهل 

يتطلب  قطاع  لأنه  القطاع،  هذا  يف  يعملون  اأعوان  بتكوين 

يعمل         اأن  ي�صتطيع  ياأتي  من  كل  لي�س  حمرتفني،  تدخل 
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يف هذا القطاع.

ومن اأجل ذلك، وفرت الدولة - كما قلت - 10 معاهد 

ومدر�صتني وطنيتني؛ ومن الآن اإىل غاية 2020 -  اإن �صاء 

 20 تقريبا  يعني  اأخرى،  معاهد   08 عندنا  �صيكون   - اهلل 

الوطني،  القطر  على  موزعة  الفندقة،  يف  للتكوين  موؤ�ص�صة 

اأظن اأن هذا العدد كاف، زيادة على التعامل مع املجموعات 

الدولية لت�صيري اأهم الفنادق، حتى ن�صتفيد من خربتها ومن 

و�صكرا  الأح�صن،  اإىل  مبوؤ�ص�صاتنا  ونرتقي  ت�صيريها،  طريقة 

�صيدي الرئي�س.

اأع�صاء  وال�صادة  لل�صيدات  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

التي  ال�صفوية  الأ�صئلة  كافة  على  ردوا  الذين   احلكومة، 

اأثروا  الذين  املجل�س  لأع�صاء  مو�صول  ال�صكر  طرحت، 

طرحوها،  التي  ال�صفوية  الأ�صئلة  خالل  من  القاعة،  نقا�س 

�صكرا للجميع، واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة احلادية ع�سرة 

والدقيقة اخلام�سة واخلم�سني �سباحا
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