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حم�سر اجلل�سة العلنية ال�ساد�سة

املنعقدة يوم اخلمي�ص 27 �سعبان 1435

املوافق 26 جوان 2014

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

متثيل احلكومة: 

- ال�صيد وزير الطاقة؛

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

- ال�صيد وزير ال�ص�ؤون الدينية والأوقاف؛

- ال�صيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي؛

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

- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.

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

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

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

ال�صيدة وال�صادة اأع�صاء احلك�مة،

الزميالت والزمالء اأع�صاء جمل�س الأمة،

رجال ال�صحافة،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يقت�صي جدول اأعمال هذه اجلل�صة طرح اأ�صئلة �صف�ية من 

القطاعات  ح�ل  املجل�س،  اأع�صاء  والزمالء  الزميالت  قبل 

املعنية واملمثلة من قبل وزرائها امل�ج�دين معنا، ودون اإطالة 

اأحيل الكلمة اإىل ال�صيد خالد ب�جابر وقطاع الطاقة.

ال�سيد خالد بوجابر: ب�صم اهلل وكفى، وال�صالة وال�صالم 

على النبي امل�صطفى، �صلى اهلل عليه وعلى اآله و�صحبه ومن 

اهتدى.

�صيدي الرئي�س،

�صيداتي، �صادتي معايل ال�زراء،

ال�صيدات وال�صادة زمالئي،

الإخ�ة ال�صحفي�ن،

ال�صالم عليكم.

 68 من  وامل�اد  الد�صت�ر،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 

 08 يف  امل�ؤرخ  99ـ02،  رقم  الع�ص�ي  القان�ن  من   73 اإىل 

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

بينهما  ال�ظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما،  الأمة،  وجمل�س 

اأت�صرف بطرح ال�ص�ؤال ال�صف�ي التايل على  وبني احلك�مة، 

معاليكم:

امل�صت�ى  على  الكهرباء  ت�زيع  �صبكة  تدعيم  اأجل  من 

للتيار  املتكررة  النقطاعات  ظاهرة  على  والق�صاء  ال�طني، 

ال�زارة  اعتمدت  ال�صيف،  ف�صل  يف  وخا�صة  الكهربائي، 

ال��صية م�صروعني عمالقني لبناء حمطتني لت�ليد الكهرباء، 

واحدة يف كاب جنات بقيمة 800 ملي�ن دولر، مع �صركة 

»داي�«، والأخرى يف الطارف بقيمة ملياري )02( دولر، مع 

�صركة »جرنال اإلكرتيك«.

ه�  امل�صروعني  هذين  على  ـ  ال�زير  �صيدي  ـ  واملالحظ 

التاأخر الكبري يف الإجناز، حيث وبعد �صنتني من النطالق 

مل ي�صل م�صت�ى الإجناز ول� اإىل الع�صر، وال�صبب يف ذلك 

الفرعية  ال�صركات  اإىل  بل  الأجنبي،  املتعامل  اإىل  يع�د  ل 

التابعة ل�صركة �ص�نالغاز العاجزة عن اإمتام ما اأ�صند اإليها من 

اأ�صغال، مثل �صركة )ENERGA( وكذلك �صركة الرتكيب 

.)ETTERKIB(

�ص�ؤايل اإليكم معايل ال�زير يتفرع اإىل العنا�صر التالية:

عن  عاجزة  �صركات  اإىل  الإجناز  مهام  اأ�صندت  ملاذا  ـ   1
على  اأ�صرار  من  ذلك  عن  يرتتب  ما  مع  بالعمل،  القيام 
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القت�صاد ال�طني؟

اإىل ال�صركات  اإعذارا  2 ـ ملاذا مل ت�جه �صركة �ص�نالغاز 
املعنية وتفر�س عليها غرامات مالية؟

ل�صركة  امل�صند  الطارف  م�صروع  مبلغ  و�صل  ملاذا  ـ   3
دولر،   )02( ملياري  اإىل  الأمريكية  اإلكرتيك«  »جرنال 

الذي  جنات  كاب  م�صروع  يف  الطاقة  بنف�س  حمطة  لإجناز 

ل يتعدى مبلغه 800 ملي�ن دولر؟

ويف الأخري، اأرج� من معاليكم فتح حتقيق يف امل��ص�ع، 

وال�صالم عليكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد خالد ب�جابر؛ الكلمة الآن 

لل�صيد وزير الطاقة، لتقدمي اجل�اب على ال�ص�ؤال املطروح.

ال�سيد وزير الطاقة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

�صيدي الرئي�س،

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

على  ب�جابر  خالد  الأمة  جمل�س  ع�ص�  لل�صيد  �صكرا 

يف  واحدة  الكهرباء،  لت�ليد  حمطتني  باإجناز  املتعلق  �ص�ؤاله 

الدراو�س  كدية  يف  والثانية  ب�مردا�س،  ب�لية  جنات  راأ�س 

منح  بخ�ص��س  ا�صتف�صاراته  على  وكذلك  الطارف،  ب�لية 

الفرعيتني،  لل�صركتني  والرتكيب  املدنية  الهند�صة  اأ�صغال 

 )INERGA( وهما امل�ؤ�ص�صة ال�طنية لإجناز املن�صاآت الطاق�ية

.)ETTERKIB( وم�ؤ�ص�صة الرتكيب ال�صناعية

الأمة  جمل�س  ع�ص�  ال�صيد  ان�صغالت  على  ولالإجابة 

من  جزء  اإجناز  اإ�صناد  باأن  اأفيدكم  اأن  يل  يطيب  املحرتم، 

اأ�صغال الهند�صة املدنية والرتكيب لهاتني ال�صركتني، التابعة 

اإرادتنا الق�ية يف  كلية ملجمع �ص�نالغاز، يرجع بالأ�صا�س اإىل 

امل�صاهمة يف ترقية وتعزيز و�صائل الإنتاج ال�طنية.

هاتني  خلدمات  الأجنبية  ال�صركات  قب�ل  اأن  كما 

كافية يف  ومعرفة  لهما خربة  اأن  على  دليل  له�  ال�صركتني، 

الن�صاطات التي اأوكلت لهما وتت�فران حمليا على اإمكانيات 

ما  اأح�صن  على  مبهامهما  للقيام  ي�ؤهلهما  ما  ومادية،  ب�صرية 

يرام، وبالتايل لي�صت �صركات عاجزة.

�صحيح اأن �صركة )INERGA( تلقت بع�س ال�صع�بات 

واإقامة  ال��صائل  جتنيد  يف  املتمثلة  الأوىل  املرحلة  خالل 

التدابري  اتخذت  اأنها  غري  تاأخرا،  لها  �صبب  مما  ال�ر�صة، 

بالأعمال  قامت  وقد  احلل�ل،  لإيجاد  وقتها  يف  الالزمة 

ال�صك  لأحد  ميكن  ل  وج�دة،  احرتافية  بكل  لها  امل�كلة 

فيها اأو العرتا�س عليها.

معظم  اإجناز  يف  �صاهمتا  ال�صركتني  هاتني  فاإن  للعلم 

املحطات الكهربائية التي هي الآن قيد ال�صتغالل، ل�صيما 

باأ�صغال  احلايل  ال�قت  يف  تق�م  التي   )INERGA( �صركة 

اثنتان  منها  الكهرباء  لت�ليد  حمطة   13 لـ  املدنية  الهند�صة 

)02( على و�صك النتهاء.

اإىل  اإعذار  ت�جيه  بعدم  املتعلق  �ص�ؤالكم  فيما يخ�س  اأما 

ال�صركات املعنية وفر�س غرامات عليها، يجب الت��صيح باأنه:

فاإن  ب�مردا�س،  ب�لية  جنات  راأ�س  ملحطة  بالن�صبة  ـ   1
التي  واخلدمات  الأعمال  تنفيذ  يف  التاأخر  احتمال  درا�صة 

اإطار  يف  الأ�صغال  نهاية  يف  تك�ن  ال�صركتني،  اإىل  اأ�صندت 

اإجراءات اإمتام امل�صروع.

اإ�صناد  مت  فقد  الدراو�س،  كدية  بخ�ص��س  اأما  ـ   2
امل�صيدة  ال�صركة  قبل  من  الفرعيتني  لل�صركتني  الأ�صغال 

يف  تدخلهما  ومعاينة  مراقبة  يف  احلق  لها  والتي  للم�صروع 

املحددة  الآجال  ووفق  لهما  اأوكلت  التي  الأ�صغال  حدود 

يف العقد.

بالفارق امل�ج�د يف تكلفة م�صروعي  اأما فيما يتعلق  ـ   3
هاتني  كلفة  اأن  من  فبالرغم  وراأ�س جنات،  الدراو�س  كدية 

مت  التي  املفت�حة  الدولية  للمناق�صة  نتيجة  هي  املحطتني 

على  منها  النقاط  بع�ض  تو�ضيح  ال�ضروري  فمن  اإجراوؤها، 

اخل�ص��س:

يف  اإجنازهما  يتم  امل�صروعني  اأن  اإىل  الإ�صارة  يجب   .  1
م�قعني خمتلفني، الأول بـ »راأ�س جنات« على بعد ح�ايل 

خم�صة )5( اأمتار من م�صت�ى �صطح البحر.

والثاين بـ »كدية الدراو�س« يقع على م�صافة تقارب 45 مرتا، 

اأكرب وم�صاريف يف بع�س الأحيان  مما يتطلب عمال وجهدا 

لإجناز من�صاآت �صخ مياه البحر ل�صتعمالها يف عملية التربيد.

ظروف  يف  الدراو�س  كدية  حمطة  مناق�صة  اإجراء  مت   .  2
كانت فيها �ص�ق اإجناز امل�صاريع اجلاهزة فيما يخ�س الدرا�صة، 

اإىل  التكاليف  و�صلت  بحيث  ملتهبة،  والبناء  الهند�صة 

م�صت�ى غري م�صب�ق.

اإجناز حمطة »حجرة الن�س«  اإىل حالة  وهنا جتدر الإ�صارة 

التي مت اإجنازها يف ظروف كانت جد م�اتية، فقد متيزت تلك 

الفرتة بركود الن�ضاط االقت�ضادي العاملي، مما اأدى اإىل ركود 
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ن�ضاط اال�ضتثمار يف خمتلف امل�ضاريع ال�ضناعية، وقد �ضمحت 

لنا هذه ال��صعية باحل�ص�ل، ودائما من خالل املناق�صة، على 

�صعر جد اأف�صل مقارنة مبحطة »كدية الدراو�س«.

اأ�صكركم وال�صالم عليكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد ال�زير؛ اأع�د فاأ�صاأل ال�صيد 

خالد ب�جابر هل يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لك.

م��ص�ل  ال�صكر  �صيدي؛  �صكرا  بوجابر:  خالد  ال�سيد 

عن  وت��صيحات  معل�مات  من  قدمه  ما  على  ال�زير  ملعايل 

اجله�د  لأثمن  املنا�صبة  هذه  اأغتنم  كما  القطاع،  م�صاريع 

للربامج  بالن�صبة  �ص�اء  القطاع،  م�صت�ى  على  املبذولة 

ال�صرتاتيجية اأو الربامج القطاعية التي تهدف اإىل من� وتط�ر 

املادة  هذه  على  املتنامي  للطلب  ال�صتجابة  ق�صد  القطاع، 

احلي�ية.

فمن  منق��صا،  �ص�نالغاز  جممع  جهد  دائما  يبقى  لكن 

جهة ن�صاعد ال�صركات ال�طنية باإعطائها م�صاريع، ومن جهة 

اأخرى نفر�س عليها ونعاقبها بغرامات مادية عن التاأخري يف 

�ص�ؤون  ت�صيري  تناق�صا يف  اأراه  ما  مببالغ خيالية، وهذا  الإجناز 

املجمع، فلماذا ل نفر�س على ال�صركات الأجنبية - يف دفرت 

ق�ضد  الوطنية،  �ضركاتنا  مع  االحتكاك  اإلزامية   - ال�ضروط 

ك�صب اخلربة؟ �صكرا لكم معايل ال�زير.

ال�صيد  ب�جابر؛  خالد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

ال�زير تف�صل.

التي  ال�صيا�صة  الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  الوزير:  ال�سيد 

نتبعها الي�م، هي اأن تك�ن الدرا�صات والهند�صة والرتكيب 

حملية من طرف جممع �ص�ناطراك وال�صركات ال�طنية.

هذه هي ال�صيا�صة التي نتبعها و�صكرا.

اإىل قطاع  وننتقل  ال�زير؛  لل�صيد  الرئي�ص: �صكرا  ال�سيد 

لل�صيدة  والكلمة  الجتماعي،  وال�صمان  والت�صغيل  العمل 

ل�يزة �صا�ص�ة، لطرح �ص�ؤالها ال�صف�ي.

ال�سيدة لويزة �سا�سوة: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ ب�صم اهلل 

الرحمن الرحيم.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيدة وال�صادة اأع�صاء احلك�مة،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة امل�قر،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صيدات وال�صادة احل�ص�ر،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صيدي الرئي�س،

معايل وزير العمل والت�صغيل وال�صمان الجتماعي.

اأطرح على �صيادتكم املحرتمة �ص�ؤال �صف�يا  اأن  ي�صرفني 

هذا ن�صه:

اأود يف البداية التذكري باأن املدونة العامة لالأعمال الطبية، 

وكذا القيمة النقدية املتعلقة بها قد حددت يف �صهر ج�يلية 

.1987
لتط�ر  نظرا  مراجعتها،  الالزم  من  الي�م  اأ�صبح  وقد 

يف  التكن�ل�جي  التط�ر  �صاحبت  التي  الطبية  املمار�صات 

قطاع ال�صحة، ومع ات�صاع الفج�ة بني الأ�صعار املطبقة وتلك 

التي يع��صها �صندوق ال�صمان الجتماعي، وهي يف احلقيقة 

احلقيقية  العالج  مل�صاريف  بالن�صبة  زهيدة  تبقى  تع�ي�صات 

التي اأ�صبح املري�س ل يق�ى على ت�صديدها.

يف �صنة 2005، وم�ازاة مع الف��صى التي عرفتها اأ�صعار 

اخلدمات الطبية، قامت وزارة ال�صحة ووزارة العمل وال�صمان 

الأعمال  ت�صعرية  ل��صع  وطنية  جلنة  باإن�صاء  الجتماعي 

الطبية، اإل اأنه ورغم درا�صة جمل�س احلك�مة، املنعقد بتاريخ 

25 اأفريل 2005، ملر�ص�م تنفيذي، يت�صمن كيفيات اإعداد 
املدونة العامة لالأعمال املهنية لالأطباء وال�صيادلة وجراحي 

اأي  يحرز  مل  وت�صعرياتها،  الطبيني  وامل�صاعدين  الأ�صنان، 

من  تبني  اأو  ن�صر  دون  اللجنة  ا�صتنتاجات  تزال  ول  تقدم 

اجلهات ال��صية.

ال�صحية اخلا�صة  الهياكل  اأ�صبح عدد  الزمن،  ومع مرور 

من عيادات وم�صت�صفيات خا�صة يف تزايد م�صتمر، كما وقد 

ال�صرطان  اأ�صكال الأمرا�س، مبا فيها  اأ�صبحت تتكفل بكل 

)جراحة الأورام، العالج بالأ�صعة...(.

لذا، فقد اأ�صبح من العاجل مبكان و�صع كل امليكانيزمات 

بني  امل�ج�دة  الفروقات  من  احلد  �صاأنها  من  التي  الالزمة 

بها  يتكفل  التي  والتع�ي�صات  الطبية  الأعمال  ت�صعرية 

ال�صمان الجتماعي.

تف�صل�ا، معايل ال�صيد ال�زير، بقب�ل فائق عبارات التقدير 



6

الدورة الربيعية 2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 04

اخلمي�ص 27 �سعبان 1435                                   املوافق 26 جوان 2014

والحرتام، �صكرا.

الكلمة  �صا�ص�ة؛  ل�يزة  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

وال�صمان الجتماعي،  والت�صغيل  العمل  وزير  لل�صيد  الآن 

ليتف�صل بتقدمي الرد.

الجتماعي:  وال�سمان  والت�سغيل  العمل  وزير  ال�سيد 

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

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�س املحرتم�ن،

زمالئي ال�زراء،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يطيب يل يف م�صتهل مداخلتي اأن اأت�جه بال�صكر والتقدير 

على  �صا�ص�ة  ل�يزة  الأ�صتاذة  الأمة،  جمل�س  ع�ص�  لل�صيدة 

لالأعمال  العامة  املدونة  حتديد  يخ�س  الذي  ال�ص�ؤال،  هذا 

لالأطباء وال�صيادلة وجراحي الأ�صنان وامل�صاعدين الطبيني، 

املوقر  املجل�ض  اأمام  النقاط  بع�ض  تو�ضيح  ا�ضتدعى  والذي 

واأمام الراأي العام ال�طني.

ال�صحية،  باأن هذه اخلدمات  البداية،  التذكري يف  ينبغي 

القطاعني  طرف  من  اجتماعيا  لهم  للم�ؤمن  تقدميها  يتم 

العام  القطاع  وهما:  لل�صحة  ال�طنية  للمنظ�مة  املك�نني 

الذي يعترب ركيزة هذه املنظ�مة بحكم الأ�ص�س الجتماعية 

للدولة اجلزائرية التي تكفل الطب املجاين يف هياكل ال�صحة 

العم�مية، مبا ي�صمح بتعميم ا�صتفادة امل�اطنني من اخلدمات 

مكمل  يعترب  الذي  اخلا�س  للقطاع  اإ�صافة  هذا  ال�صحية، 

ال�صن�ات  خالل  م�صتمر  وتط�ر  من�  مرحلة  يف  وه�  لالأول 

لفائدة  جمانا  املقدمة  الطبية  لالأعمال  فبالن�صبة  الأخرية، 

ال�صمان  ي�صاهم  العم�مي،  ال�صحي  القطاع  يف  امل�اطنني 

الجتماعي يف مت�يلها، وذلك من خالل م�صاهمة جزافية يف 

يحدد  والذي  امل�صت�صفيات،  اأو جزايف  امل�صت�صفيات  ميزانية 

مبلغه �صن�يا مب�جب قان�ن املالية، وقد انتقل هذا املبلغ من 

19.8 مليار دينار �صنة 1999 اإىل ح�ايل 58 مليار دينار �صنة 
.٪191 قدرها  بزيادة  اأي   ،2014

من  املقدمة  الطبية  والأعمال  للفح��صات  بالن�صبة  اأما 

رقم  القان�ن  اأن  اإىل  الإ�صارة  فتجدر  اخلا�س،  القطاع  طرف 

بالتاأمينات  املتعلق   ،1983 ي�لي�   02 يف  امل�ؤرخ  83ـ11، 
للتغطية  طريقتني  حدد  قد  واملكمل،  املتمم  الجتماعية، 

من طرف �صناديق ال�صمان الجتماعي، يتعلق الأمر اأول: 

بتع�ي�س امل�صاريف امل�صبقة من طرف امل�ؤمن لهم اجتماعيا، 

ويتم هذا التع�ي�س وفقا للت�صعريات املحددة يف املدونة العامة 

لالأعمال املهنية والأ�صعار املرجعية للتع�ي�س، ويتطلب الأمر 

مراجعة  الطبية،  بالأعمال  للتكفل  الطريقة  لهذه  بالن�صبة 

هذه املدونة والت�صعرية املرجعية للتع�ي�س املتعلقة بها.

ال�ضروط،  بع�ض  توفر  ي�ضتدعي  االإجراء،  هذا  اأن  غري 

ل�صيما تطبيق املادة 211 من القان�ن رقم 85ـ05، امل�ؤرخ يف 

املتعلق بحماية ال�صحة وترقيتها، املعدل   ،1985 اأفريل   16
تنظيمية،  ن�ص��س  مب�جب  حتديد،  على  تن�س  التي  واملتمم 

ال�اجب  الطبية  بالأعمال  املتعلقة  والأتعاب  الت�صعريات 

اأداءات  اأ�صعار  وتن�صيق  ال�صحة  مهنيي  طرف  من  تطبيقها 

ق�صد  اخلا�صة،  ال�صت�صفائية  وامل�ؤ�ص�صات  العيادات  خدمة 

اإلغاء وتقلي�س الفارق بني مبالغ الأعمال الطبية املطبقة فعليا 

من قبل مهنيي ال�صحة للقطاع اخلا�س، والت�صعرية املرجعية 

التي يتم على اأ�صا�صها التع�ي�س من طرف �صناديق ال�صمان 

الجتماعي.

اأن مبلغ تع�ي�س الأعمال الطبية، من  اإىل  جتدر الإ�صارة 

طرف �صناديق ال�صمان الجتماعي، تقدر حاليا بـ 4 ماليري 

دينار �صن�يا.

م�صاريف  بتع�ي�س  املتعلقة  الأوىل  للطريقة  بالن�صبة  هذا 

الأعمال الطبية للم�ؤمن لهم اجتماعيا.

اإعفاء  نظام  يف  فتتمثل  الثانية،  الطريقة  بخ�ص��س  اأما 

العالج،  مل�صاريف  امل�صبق  الدفع  من  اجتماعيا  لهم  امل�ؤمن 

امل�صمى بنظام الدفع من قبل الغري، وه� نظام يعفي امل�ؤمن 

لهم اجتماعيا من تقدمي م�صاريف عالجهم ملقدمي العالج، 

اأو م�صالح اخلدمات املرتبطة بالعالج التابعة للقطاع اخلا�س، 

املتعاقدة مع �صناديق ال�صمان الجتماعي، ويتم يف اإطار هذا 

التعاقد، حتديد مبلغ العالج الذي يدفعه ملهنيي ال�صحة، من 

خالل اتفاقية من�ذجية، وذلك وفقا للمادة 60 من القان�ن رقم 

83ـ11، املتعلق بالتاأمينات الجتماعية، املعدل واملتمم، ويف 
هذا الإطار، يجدر التذكري اأن �صناديق ال�صمان الجتماعي 

تاأخذ على عاتقها العديد من اخلدمات ال�صحية اأذكر منها:

- ت�صفية الدم على م�صت�ى 130 مركزا خا�صا متعاقدا.

- جراحة القلب على م�صت�ى 13 عيادة خا�صة متعاقدة.
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طرف  من  املقدمة  ال�صطناعية  والأع�صاء  الأجهزة   -

الدي�ان ال�طني )ONAF( لالأ�صخا�س املع�قني.

لفائدة  الأ�صا�صية  الطبية  والأعمال  الفح��صات   -

املتقاعدين وذوي حق�قهم، املقدمة من طرف 2800 طبيب 

متعاقد مع ال�صندوق ال�طني للتاأمينات الجتماعية للعمال 

الأجراء.

م�ؤ�ص�صة   264 طرف  من  امل�فر  ال�صحي  النقل   -

 )CNAS( خا�صة، معتمدة ومتعاقدة مع ال�صندوق ال�طني

.)CASNOS(و

ذوي  املتمدر�صني  الأطفال  لفائدة  الطبية  النظارات   -

احلق�ق، امل�ؤمن لهم اجتماعيا ذوي الدخل املحدود، وذلك 

اتفاقية  اأبرم�ا  الذين  الطبية،  للنظارات  �صانعا   337 لدى 

مع ال�صندوق ال�طني )CNAS( وقد بلغت التكلفة املالية 

 ،2013 �صنة  مليار   15.5 ح�ايل  النظام  لهذا  الإجمالية 

ي�صاف اإليها مبلغ �صن�ي يقارب 150 مليار دينار جزائري، 

ميثل كلفة الأدوية يف اإطار نظام الدفع من قبل الغري الذي 

 10200 من  اأكرث  لدى  اجتماعيا  لهم  امل�ؤمن  منه  ي�صتفيد 

�صيدلية.

ال�صيدات وال�صادة الأع�صاء،

اإعتبارا ملا �صبق ذكره، فاإننا نعمل على م�ا�صلة التح�صني 

امل�صتمر لت�صهيل احل�ص�ل على العالج من قبل امل�ؤمن لهم 

النفقات  تر�صيد  �صمان  وكذا  حق�قهم،  وذوي  اجتماعيا 

املرتبطة بهم، وذلك وفقا لربنامج احلك�مة الذي يدرج تط�ير 

الطبية  الأعمال  اإىل  وت��صيعه  الغري،  قبل  من  الدفع  نظام 

الأ�صا�صية املقدمة من طرف مهنيي ال�صحة اخل�ا�س، كاأداة 

داعمة ملجانية العالج يف القطاع العم�مي.

�صيتم جت�صيد هذا امل�صعى على املدى القريب، من خالل 

حتيني وت��صيع جهاز التعاقد مع الأطباء اخل�ا�س الذي ي�صمل 

يف املرحلة الأوىل، من بني امل�صتفيدين من هذا اجلهاز امل�ؤمن 

لهم اجتماعيا وذوي حق�قهم، امل�صابني بالأمرا�س املزمنة، 

ليتم تعميمه اإىل كافة امل�ؤمنني لهم اجتماعيا يف مرحلة ثانية.

التعاقد مع الأطباء تط�را يف كل  بالتايل �صيعرف جهاز 

ج�انبه، مبا يف ذلك حتيني قائمة الأعمال الطبية الأ�صا�صية 

املدرجة وكذا حتيني ت�صعرية تع�ي�س املطابقة عليها يف هذا 

الإطار.

ومت حتديد 03 اأهداف رئي�صية لهذا اجلهاز الهام ويتعلق 

الأمر بـ:

باملتابعة  ي�صمح  الذي  العائلة،  طبيب  مبداأ  تط�ير  ـ   1
الطبية الأمثل للم�ؤمنني وذوي احلق�ق.

اخلا�س،  القطاع  يف  العالج  ملقدمي  اللج�ء  تنظيم  ـ   2
املتعاقدين  الأطباء  بني  التن�صيق  تعزيز  ل�صيما  خالل  من 

العامني والأخ�صائيني.

3 ـ اإ�صتحداث �صراكة بني الأطباء وال�صمان الجتماعي، 
برت�صيد  املتعلق  واجلانب  العالج  ون�عية  ال�قاية  تط�ير  ق�صد 

نفقات ال�صحة.

الأعمال  ببع�س  املتعاقدين  الأطباء  تكليف  ميكن  كما 

املندرجة يف اإطار مهام ال�صحة العم�مية، مقابل دفع اأتعابهم، 

وذلك يف اإطار برامج وطنية من�صقة.

امل�صتع�صية،  الأمرا�س  عالج  وبخ�ص��س  الأخري،  يف 

ل�صيما مر�س ال�صرطان، فاإنني األفت عناية ال�صيدة �صا�ص�ة 

اإىل اأن ال�صلطات العليا للبالد قد قررت التكفل به ويك�ن 

املخ�ص�صات  اإطار  يف  وذلك  الدولة،  ميزانية  عاتق  على 

املر�ص�دة ملختلف املخططات وال�صحة العم�مية، على غرار 

املخطط ال�طني ملكافحة ال�صرطان.

يف اخلتام، اأوؤكد لكم باأن قطاعنا ل يدخر جهدا يف اإطار 

الإجراءات التنظيمية ال�صارية املفع�ل للم�صاهمة يف جتديد 

و�صبط  مبراجعة  املكلفة  امل�صرتكة،  اللجان  اأعمال  وتفعيل 

الأ�صعار  ومدونة  املهنية  لالأعمال  العامة  املدونة  وحت�صني 

حت�صني  من  حتققه  اأن  ميكن  مبا  وذلك  للتع�ي�س،  املرجعية 

وذويهم يف جمال  اجتماعيا  لهم  بامل�ؤمن  التكفل  ن�عي يف 

اخلدمات ال�صحية، غري اأن هذه العملية تبقى - كما ذكرت 

الطبية  الأعمال  اأتعاب  وت�صقيف  بتحديد  مرتبطة   - �صابقا 

املطبقة يف امليدان من قبل القطاع اخلا�س لل�صحة.

تف�صيل  اإىل  ترمي  املجال  هذا  روؤيتنا يف  فاإن  ذلك،  مع 

الأداء املتنا�صق واملتكامل بني قطاع ال�صحة العام واخلا�س، 

مع تف�صيل تطبيق نظام الدفع من قبل الغري مع هذا الأخري، 

من خالل التفاقيات التي حتدد عن طريق التنظيم.

تلكم هي - ال�صيد الرئي�س - اأهم العنا�صر لالإجابة على 

�ص�ؤال ال�صيدة ع�ص� جمل�س الأمة و�صكرا.

فاأ�صاأل  اأع�د  ال�زير؛  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

ال�صيدة �صا�ص�ة هل تريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لك.

اأ�صكر  الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  �سا�سوة:  لويزة  ال�سيدة 
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كل  اأن  ونتمنى  القيم،  اجل�اب  هذا  على  ال�زير  ال�صيد 

�صتتحقق  بها  جئتم  التي  والت��صيحات  الت�صريحات  هذه 

املر�صى  �صيح�صن من دون �صك و�صعية  قريب، وهذا  عن 

ويخفف عنهم ثقل امل�صاريف.

كثريا،  هامة  نقطة  هناك   - ال�زير  ال�صيد   - قلتم  وكما 

وبحكم مزاولتي ملهنتي يف امل�صت�صفى، وبحكم ت�اجدي هنا 

اأرى املر�صى ي�صتك�ن من  مبجل�س الأمة، يف جلنة ال�صحة، 

ما،  ن�عا  در�س  قد  الأخري  فهذا  والتدوين،  التعرفة  م�صكل 

ولكن يبقى م�صكل التعرفة مطروحا!

العي�ن،  اأمرا�س  يف  خمت�صة  طبيبة  اأنا  مثال:  اأعطيكم 

والكثري من النا�س يجرون عمليات )La Cataracte(اأي: 

)اإعتام عد�صة العني( يف عيادات القطاع اخلا�س، وقد �صّنفت 

)Le K( قّيم �صنة 1983 بـ 11 دج،  باأن  علما   ،)K100( يف

وبقي كذلك اإىل ي�منا هذا، وه� املر�س الذي يدفع املري�س 

اأن  ومعنى ذلك  140.000 دج!!  بعملية جراحية  لعالجه 

هذا املبلغ يع��س بـ 11 دج * 100 وي�صاوي: 1100 دج!!

1100 دج!اأمثلة  بـ  14 ملي�ن �صنتيم تع��س  فت�ص�روا، 

يق�م�ن  امل�صت�صفيات،  يف  املت�اجدون  املر�صى  كثرية: 

بت�صخي�صات تكميلية خارج امل�صت�صفى عند القطاع اخلا�س.

ال�صرطان،  اأو مر�صى  الأع�صاء،  بزراعة  املعني�ن  املر�صى 

يق�م�ن بت�صخي�صات خارج امل�صت�صفى.

وهنا يطرح م�صكل التع�ي�س.

اأن�صئت جلنة يف 2005 بغر�س الت�صنيف والت�صعري، وقد 

مت الت�صنيف، لكن الت�صعرية مل حتدد اإىل ي�منا هذا، اأظن اأنه 

قد حان ال�قت لدرا�صة هذا امل�صكل، اأ�صكركم.

واأ�صاأل  �صا�ص�ة؛  ل�يزة  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

قبل  عنه  املعرب  الن�صغال  عن  الرد  لديه  هل  ال�زير  ال�صيد 

قليل؟

ال�سيد الوزير: �صكرا �صيدي الرئي�س.

هذه النقطة احل�صا�صة فيما يخ�س الت�صعرية، نحن واع�ن 

و�صاعرون بها، هناك جلنة تفكر يف الأمر، وعندما تك�ن هناك 

ولكننا  اهلل  �صاء  اإن  �صنبلغكم  كذلك  واإجابات  اإيجابيات 

نعلم اأن الت�صعرية حاليا ناق�صة، �صكرا.

قطاع  اإىل  ننتقل  ال�زير؛  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

ال�ص�ؤون الدينية والأوقاف والكلمة لل�صيد ح�صني �صعيدي.

ب�صم  الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  �سعيدي:  ح�سني  ال�سيد 

اهلل واحلمد هلل وال�صالة وال�صالم على ر�ص�ل اهلل.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

معايل ال�زراء املحرتم�ن،

اأخ�اتي، اإخ�اين اأع�صاء جمل�س الأمة الأفا�صل،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

معايل ال�زير،

التايل  �صف�يا  �ص�ؤال  معاليكم  على  اأطرح  اأن  ي�صرفني 

ن�صه:

خالل كل م��صم حج، يعاين احلجاج من عدة �صع�بات 

وزارتكم  ادعاءات  رغم  وخارجه،  ال�طن  داخل  وم�صاكل 

اأن م��صم احلج مت يف ظروف ح�صنة، ولكن احلقيقة خمالفة 

لذلك يف معظم الأحيان.

معايل ال�زير،

ما تف�صريكم ملا وقع حلجاج ولية ب�صار على �صبيل املثال، 

من  احلج  م��صم  نقلهم خالل  مت  املا�صية، حيث  ال�صنة  يف 

ينتظرون يف مطار وهران  اإىل ولية وهران، وهم  ب�صار  ولية 

املقد�صة،  البقاع  اإىل  نقلهم  ليتم  �صاعة،   12 من  اأكرث  ملدة 

علما اأن اأغلبهم مر�صى و�صي�خ، منهم من يفقد متاعه قبل 

نهاية منا�صك احلج، فيع�دون عرب  اأما بعد  اإىل مكة،  ال�صفر 

مطار وهران ع��س مطار ب�صار، وهم ينتظرون ي�ما كامال قبل 

ملدة  ينتظرونها  التي  اأمتعتهم  دون  ب�صار،  ولية  اإىل  نقلهم 

اأربعة )04( اأيام اأو اأكرث واأغلبهم فقد حاجياته.

مبا�صرة  رحلة  هناك  تك�ن  ل  ملاذا  املطروح:  وال�ص�ؤال 

من ولية ب�صار اإىل البقاع املقد�صة، لتفادي تكرار مثل هاته 

املعاناة للحجاج م�صتقبال؟ و�صكرا معايل ال�زير.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد ح�صني �صعيدي؛ الكلمة 

على  للرد  والأوقاف،  الدينية  ال�ص�ؤون  وزير  لل�صيد  الآن 

ال�ص�ؤال املطروح.

الدينية والأوقاف: �صكرا �صيدي  ال�سوؤون  ال�سيد وزير 

الرئي�س؛ ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.

احلمد هلل وحده وال�صالة وال�صالم على من ل نبي بعده، 
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اأما بعد؛

الفا�صل، ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة امل�قر،

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

الأمة العامر،

ال�صيدة وال�صادة ال�زراء،

اأ�صرة الإعالم الكرمية،

ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل وبركاته.

يتعلق  �ص�ؤال  قدم  �صعيدي،  ح�صني  ال�صيد  الفا�صل،  اإن 

بت�صيري م��صم احلج، واأعطاين بذلك الفر�صة لأقدم ت��صيحات، 

تتعلق بهذا اجلانب املهم من حياة اجلزائريني الروحية.

ويتعلق ال�ص�ؤال ح�ل عدم وج�د رحلة مبا�صرة من ولية 

ب�صار اإىل البقاع املقد�صة، لرفع املعاناة عن حجاجنا امليامني 

القاطنني بهذه ال�لية.

�صيدي الكرمي،

مقا�صمتنا  على  ال�صكر  بجزيل  البداية  يف  اإليكم  اأت�جه 

اخلام�س يف  الركن  تنظيم  املن�صبة ح�ل ملف  الهتمامات 

الإ�صالم، اإذ ل يخفى على اأحد اأن عملية نقل احلجاج من 

ولية ب�صار اإىل مطار وهران، غري مقت�صرة عليهم دون غريهم، 

فجميع حجاجنا امليامني مدع�ون للتنقل من وليات ال�طن 

اإىل املطارات اخلم�صة، مطارات الإقالع،  املتباعد الأطراف 

ق�صنطينة،  مطار  وهران،  مطار  العا�صمة،  اجلزائر  مطار  وهي 

امل��صم  يف  املنتقاة  املطارات  وهي  ورڤلة،  ومطار  عنابة  مطار 

املن�صرم 1434 للهجرة امل�افق �صنة 2013 للميالد، وذلك 

اإىل  الأوىل  بالدرجة  تع�د  م��ص�عية  معايري  اأ�صا�س  على 

عاملني اثنني:

حتمل  احلجاج  لنقل  املخ�ص�صة  الطائرات  اأن  اأولهما، 

وطاقة  واحلم�لة  احلجم  حيث  من  خا�صة،  م�ا�صفات 

ال�صتيعاب.

ولذلك لبد لها من مطارات ت�صتجيب لهذه اخل�ص��صية.

حمددة  بفرتة  احلجاج  نقل  يف  التقيد  �صرورة  ثانيهما، 

اجلزائري  احلاج  اإقامة  مدة  اإن  بحيث  حمددة،  وباأعداد 

تاريخ  بني  الأقل  على  ي�ما  ثالث�ن  هي  املقد�صة  بالبقاع 

اأن  ال�صاأن،  هذا  يف  يف�تنا  ول  الع�دة؛  وتاريخ  الذهاب 

احلجاج،  لنقل  املالئمة  املطارات  حتديد  م��ص�ع  باأن  نن�ه 

ت�صرتك فيه عدة اأطراف بتن�صيق مع وزارة النقل، ومن جهة 

اأخرى، فاإن عملية الت��صعة التي يعرفها مطار جدة واملدينة 

اإجراءات  اتخاذ  على  ال�صع�دية  ال�صلطات  حّملت  املن�رة، 

وتدابري تخ�س جميع الدول، مفادها تقلي�س مطارات اإقالع 

الطائرات التي يك�ن فيها عدد الركاب يقل عن 250 حاجا 

يف كل رحلة.

وف�ضال عن ذلك، فاإن احلكومة حّملت م�ضالح اخلطوط 

تنقل  تي�صري  ت�صمن  باإجراءات  القيام  اجلزائرية  اجل�ية 

احلجاج من مطار ب�صار اإىل مطار وهران ذهابا واإيابا.

وعليه، فقد كان ول يزال ال�صغل ال�صاغل لدائرتنا ال�زارية، 

ه� التن�صيق مع جميع ال�صركاء يف تنظيم م��صم احلج، بغية 

والإجراءات  جهة،  من  ال�اقع  متطلبات  بني  ت�ازن  ن�صج 

امل�صطرة من قبل ال�صلطات ال�صع�دية واللتزامات التعاقدية 

وذلك  اأخرى،  جهة  من  باحلج  ال�صلة  ذات  الأطراف  مع 

ل�صمان اأمن و�صالمة وراحة �صي�ف الرحمن.

ويف الأخري، فاإنه بقدر ما ن�صكر ل�صيادة ح�صني �صعيدي 

اهتمامه مبلف احلج، اإل اأننا ن�صجل عليه باأن ال�زارة ت�صمن 

احلجاج  مرافقة  جمال  يف  ال�اقع،  اأر�س  على  جادة  اأعمال 

يف  اخلام�س  الفر�س  اأداء  من  ومتكينهم  واإر�صادهم  امليامني 

الإ�صالم على اأح�صن وجه ممكن.

وبذلك فهي ل ترعى عملها هذا من قبل الدعاء، واإمنا 

ه� عمل م�صني و�صاق، تق�م به وتتحمله مع �صركائها، خدمة 

للحجاج وحفاظا على �صمعة ال�طن.

�صكرا لكم وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

فاأ�صاأل  اأع�د  ال�زير؛  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

ال�صيد ح�صني �صعيدي هل يريد اأخذ الكلمة للتعقيب على             

ما ت�صمنه رد ال�صيد ال�زير؟ تف�صل.

جمل�س  رئي�س  �صيدي  �صكرا  �سعيدي:  ح�سني  ال�سيد 

وب�صفته  الت��صيح،  هذا  على  ال�زير  معايل  ن�صكر  الأمة؛ 

هذه  م�ص�ؤولية  يتحمل  ل  فه�  وجيزة  فرتة  يف  ال�زارة  ت�ىل 

املعاناة التي عانى منها م�اطن� ولية ب�صار، وهناك �صكاوى 

يف امل��صم املا�صي، من قبل حجاج، فقدوا اأمتعتهم وكانت 

معاناتهم �صديدة.

ال�صنة  يف  وقع  ما  جراء  ال�اقع،  من  جاء  ال�ص�ؤال  فهذا 

املا�صية، هذا؛ ول ننكر اأن ال�زارة قامت مبجه�دات وتق�م 

انعدام  يعني  ل  هذا  ولكن  احلجيج،  ومرافقة  مبجه�دات 

ال�صابق  يف  كانت   - ال�زير  معايل   - وللت��صيح  النقائ�س، 
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رحلة من ولية ب�صار اإىل البقاع املقد�صة اأو عدة رحالت ومت 

اإلغاوؤها.

وكانتـ  ل� انطلقتـ  �صتخفف عن �صكان املنطقة العناء، 

يقطن�ن  ب�صار  ولية  �صكان  اأن   - ال�زير  معايل   - وللعلم 

بلديات تبعد عن مقر ال�لية اأكرث من 400 كلم، فهم ياأت�ن 

اإىل مقر ال�لية يف معاناة، فما بالك بالذين يبق�ن يف ولية 

ومر�صى،  �صي�خ  وهم  وهران،  ولية  اإىل  يذهب�ن  ثم  ب�صار، 

اأثناء  عنهم  نخفف  الأقل  فعلى  املعاناة،  هذه  يتحمل�ن  ول 

الع�دة، فياأت�ن م�صح�بني باأمتعتهم.

اأن جل احلجيج مل  هناك �صكاوى يف املطارات، فح�اها 

بالك  وما  اأيام،   5 اأو   4 مدة  تاأخرت  لأنها  اأمتعتهم،  يجدوا 

      4 ملدة  وينتظرها  اأمتعته  عن  يبحث  �صيخ  اأو  مري�س  بحاج 

اأو 5 اأيام.

فلهذا نحن نطلب من ال�زارة، واأنتم على راأ�صها، واإن �صاء 

امليدان  يف  وبحكم خربتكم  دفعا جديدا  لها  �صتعط�ن  اهلل 

لكي  ه�ؤلء،  اإىل  تنظروا  اأن  اأرج�  القطاع،  من  ولك�نكم 

تتخذوا الإجراءات، مراعاة لظروف ال�صي�خ واملر�صى.

و�صكرا معايل ال�زير على الت��صيح.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد ح�صني �صعيدي؛ الكلمة 

الآن جمددا لل�صيد ال�زير، باإمكانك الرد من مكانك ال�صيد 

ال�زير.

ال�سيد الوزير: �صكرا مرة ثانية لل�صيد ح�صني، واإنني األتزم 

ال�ص�ؤون  وزارة  احلج يف  كان  اأن  منذ  احلج  م��ص�ع  بتحمل 

الدينية والأوقاف، ولكنني اأب�صره اأي�صا اأنني األزمت اللجنة 

ال�طنية املن�ص�ية حتت الدي�ان ال�طني للحج والعمرة، باأن 

تن�صىء مراكز ال�صتماع ملثل هذه الن�صغالت، و�ص�ف لن 

تكتفي وزارة ال�ص�ؤون الدينية والأوقاف بتق�مي م��صم احلج 

اإىل  ال�صتماع  اإليه  �صت�صيف  ولكنها  التقليدية،  الأطر  يف 

مثل هذه الن�صغالت.

من جهة اأخرى، يعلم اجلميع الأ�صغال القائمة الآن يف 

م�طن احلرمني ال�صريفني يف اململكة العربية ال�صع�دية والتي 

اأ�صغال  و�صتعرف  املكي،  احلرم  يف  �صخمة  اأ�صغال  تعرف 

ت��صعة  حالة  الي�م  وت�صهد  املدين،  احلرم  يف  اأي�صا  �صخمة 

كبرية يف مطار جدة ومطار املدينة املن�رة.

على  انعكا�صاتها  لها  الإكراهات  هذه  باأن  اأظن 

الختيارات ال�طنية يف جمال اختيار مطارات الإقالع، واإن 

اجلزائر انكفاأت عن تعدد املطارات، ب�صبب هذه الإكراهات 

امل��ص�عية كما تالحظ�ن.

�صتدر�س اإمكانية الع�دة اإىل هذه املطارات، مبجرد زوال 

الإكراهات، ولكن اأريد - مبا اأنني يف وزارة ال�ص�ؤون الدينية 

والأوقاف - اأن اأق�ل باأن احلج من دون  العبادات جميعا، 

ه� حج تكتنفه ال�صع�بة وامل�صقة.

واإذا كانت زوجة ر�ص�ل اهلل عليه ال�صالة وال�صالم لل 

عائ�صة ـ ر�صي اهلل تعاىل عنها ـ وهي حتج يف م�كب ر�ص�ل 

اهلل عليه ال�صالة وال�صالم، وا�صتكت اإليه امل�صقة وقال لها: 

»اإن لك من الأجر بقدر ن�صبك«، فاإن هذا ي�صلي هذا احلاج 

اجلزائري يف الحت�صاب، وي�صلينا كذلك يف حتمل امل�ص�ؤولية 

يف و�ضع كل �ضروط الراحة والطماأنينة وال�ضالمة واأداء احلج 

ال�صحيح لفائدة امل�اطن اجلزائري، �صكرا مرة ثانية.

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

قطاع التعليم العايل والبحث العلمي والكلمة لل�صيد حممد 

بن طبة.

ال�سيد حممد بن طبة: �صكرا لل�صيد الرئي�س.

�صيدي رئي�س جمل�س الأمة الفا�صل،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلك�مة الأفا�صل،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،

اأ�صرة الإعالم،

احل�ص�ر الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزير  معايل  ي�صرفني، 

اأن اأطرح على �صيادتكم هذا الإ�صكال القائم منذ �صن�ات، 

رغبة يف اإفادتنا باجل�اب الكايف والعمل على اإيجاد احلل�ل 

ال�اقعية امليدانية له.

اإن املدر�صة العليا لالأ�صاتذة بالقبة، مازالت اإىل ي�منا هذا 

الأ�صا�صي يف  التعليم  لأ�صاتذة  التخرج  �صهادات  ت�صلم  مل 

امل�اد العلمية )عل�م، ريا�صيات، فيزياء( واملتك�نني عن بعد، 

انطالقا من امل��صم 2005/2004، والذين اأكمل�ا الدرا�صة 

     + بكال�ريا  اأي  كال�صيكي  )نظام  اأوىل  كدفعة   2009 منذ 

4 �صن�ات(، وكذلك ه� احلال بالن�صبة للدفعة الثانية، بينما 
املدر�صة العليا لالأ�صاتذة بب�زريعة منحت اأ�صاتذة امل�اد الأدبية 
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ـ نف�س الدفعتني ـ �صهاداتهم، وبذلك �صّنف�ا يف الرتبة 12 

كاأ�صاتذة للتعليم املت��صط، بينما زمالوؤهم العلمي�ن ل يزال�ن 

يف املرتبة 11 كاأ�صاتذة للتعليم الأ�صا�صي.

لقد حرم هذا الزدواج من م�ؤ�ص�صتني وطنيتني تابعتني 

التي �صنف  الرتبة  العلميني من  الأ�صاتذة  العايل،  للتعليم 

امل�الية  الرتقيات  من  حرم�ا  كما  الأدبي�ن،  زمالوؤهم  فيها 

ح�صب �صن�ات اخلدمة.

للتك�ين  الأوىل  الدفعة  اأ�صاتذة  اأن  اإىل  الإ�صارة،  وجتدر 

رغبتهم  بناء على  التك�ين،  ت�صجيلهم يف هذا  بعد، مت  عن 

اأول، وعلى وع�د من وزارة الرتبية، مبنحهم �صهادات متكنهم 

من م�ا�صلة درا�صتهم العليا ثانيا.

بعد،  عن  للتك�ين  امل�الية  الدفعات  اأن  اإىل  ن�صري  كما 

ح�صب نظام )LMD( حت�صلت على �صهاداتها من جامعات 

على  حت�ص�ا  وبذبك  ل�لياتهم،  التابع  املت�ا�صل  التك�ين 

كامل حق�قهم.

معايل ال�زير، نرج� اأن جتد الدفعة الأوىل والثانية )علمي( 

حق�قهم،  من  ميكنهم  قرارا  وترى  لن�صغالهم  �صافية  اإجابة 

على غرار كافة الزمالء الذين جاوؤوا من بعدهم.

تقبل�ا، معايل ال�زير، فائق التقدير والتبجيل والحرتام، 

وال�صالم عليكم.

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

الآن لل�صيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي، فليتف�صل 

لإعطاء الردود ح�ل الأ�صئلة والن�صغالت املعرب عنها قبل 

قليل.

ال�سيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي: بعد ب�صم 

اهلل، وال�صالة وال�صالم على ر�ص�ل اهلل؛

ال�صيد الرئي�س،

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

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

احل�ص�ر الكرمي،

ال�صالم عليكم.

اأود بداية، اأن اأ�صكر ال�صيد حممد بن طبة، ع�ص� جمل�س 

العايل  التعليم  لقطاع  ي�ليه  الذي  الهتمام  على  الأمة، 

عدم  اإىل  فيه  ي�صري  الذي  �ص�ؤاله  وعلى  العلمي،  والبحث 

ت�صليم �صهادات تخرج لأ�صاتذة التعليم الأ�صا�صي يف امل�اد 

العلمية، من قبل املدر�صة العليا لالأ�صاتذة بالقبة.

باإزالة  يل  اإ�صمح�ا  �ص�ؤالكم،  على  املف�صل  الرد  وقبل 

بع�س اللب�س ال�ارد يف �ص�ؤالكم.

من  فئة  بتك�ين  الأول،  املقام  يف  يتعلق  الأمر  اإن 

التعليم  اأ�صاتذة  وهم  ال�طنية،  الرتبية  قطاع  م�صتخدمي 

املت��صط احلا�صلني على �صهادة البكال�ريا، وذلك وفق �صيغة 

تطبيقا  جاء  التك�ين  هذا  اأن  علما  اخلدمة،  اأثناء  التك�ين 

لقرار جمل�س احلك�مة، املنعقد بتاريخ 22 ج�ان 2005، ومت 

و�صع هذا التك�ين حيز التطبيق، من خالل اإبرام اتفاقية بني 

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ووزارة الرتبية ال�طنية 

ال�صابعة من  املادة  تن�س  2005، حيث  �صبتمرب   12 بتاريخ 

التفاقية املذك�رة، على اأن هذا التك�ين يت�ج مبنح اأ�صاتذة 

التعليم املت��صط احلا�صلني على �صهادة البكال�ريا، على اإثر 

املدار�س  متنحها  التي  ال�صهادة  نف�س  تك�ينهم،  فرتة  انتهاء 

العليا لالأ�صاتذة.

ويف املقام الثاين، اأود الت��صيح اأنه خالفا ملا ورد يف معر�س 

 21 �صلمت  بالقبة،  لالأ�صاتذة  العليا  املدر�صة  فاإن  �ص�ؤالكم، 

تك�ينهم  اأنه�ا  الذين  لالأ�صاتذة   103 اأ�صل  من  �صهادة 

بالن�صبة لدفعة 2009، و�صلمت 597 �صهادة من اأ�صل 874 

النهائية  املحا�صر  على  بناء  وهذا   ،2010 لدفعة  بالن�صبة 

للمداولت ال�اردة اإىل املدر�صة من مراكز جامعة التك�ين 

املت�ا�صل، ليبلغ بذلك العدد الإجمايل لل�صهادات امل�صلمة 

.977 اأ�صل  من   678
وجتدر الإ�صارة اإىل وج�د 61 �صهادة جاهزة للت�صليم، مل 

 39 وكذا  الآن ل�صتالمها،  للمدر�صة حلد  اأ�صحابها  يتقدم 

�صهادة جنح اأ�صحابها بيداغ�جيا، ولكنهم مل ي�صتكمل�ا بعد 

ملفاتهم الإدارية، وبذلك فاإن ن�صبة ال�صهادات امل�صلمة فعليا 

وتلك اجلاهزة للت�صليم عمليا هي 80٪ من هذه ال�صهادات.

اإعداد  بعد  يتم  مل  الذين  املرت�صحني  بخ�ص��س  اأما 

�صهادات تخرجهم، وعددهم 199 مرت�صحا، فاإن الأمر يع�د 

املتك�نني  بع�س  انتظام  بعدم  تتعلق  اإ�صكالت  اإىل  اأ�صا�صا 

الآخر  البع�س  ا�صتكمال  وعدم  الدرا�صي  م�صارهم  خالل 

اإعداد مذكرات  مبا يف ذلك  التعليمية،  املقررات  لعدد من 

عن  وانقطاع  ر�ص�ب  حالت  ت�صجيل  عن  ف�صال  التخرج، 

التك�ين، مما تعذر ا�صتكمال عملية التقييم واإعداد املحا�صر 

النهائية اخلا�صة بهم من قبل مراكز جامعة التك�ين املت�ا�صل 

ب�صدد  هي  املدر�صة  باأن  علما  تك�ينهم،  بها  زاول�ا  التي 
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ال�صهادات  وت�صليم  املتبقية،  امللفات  لكل  النهائية  الت�ص�ية 

للمتك�نني امل�صتحقني امل�صت�فني ملتطلبات التك�ين؛ وذلك 

بالتن�صيق مع جامعة التك�ين املت�ا�صل.

لدفعتي  امل�الية  الدفعات  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 

رغبة  على  بناء  مبا�صرة،  بها  التكفل  مت  2009ـ2010، 
نظام )LMD( من طرف جامعة  اإطار  اأنف�صهم يف  املتك�نني 

�صهاداتهم  وت�صليم  تك�ينهم  يطرح  املت�ا�صل، ول  التك�ين 

اأي اإ�صكال حلد الآن.

�صكرا على كرم الإ�صغاء وال�صالم عليكم.

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

حممد بن طبة هل يريد التعقيب على ج�اب ال�صيد ال�زير؟

الكلمة لك.

و�صكرا  الرئي�س؛  لل�صيد  �صكرا  بن طبة:  ال�سيد حممد 

ملعايل ال�زير على هذه الإجابة ال�صافية الكافية، ولكن لدي 

الأوىل  الدفعة  ت�صلم  من  اإليه  اأ�صرمت  ما  اأن  فقط،  مالحظة 

وجد  ولكن  �صحيح،  ذلك  �صهاداتهم،  »علمي«  والثانية 

البع�س من مل ي�صتلم هذه ال�صهادات، واحلقيقة عند تتبعي 

التك�ين  جامعة  يف  هي  امل�صكلة  اأن  لحظت  امللف  لهذا 

القبة،  جلامعة  النهائية  املحا�صر  تر�صل  مل  التي  املت�ا�صل 

م�ج�دة،  ال�صهادات  فعال  وجدنا  الإدارة،  مع  وبالت�ا�صل 

يبقى و�ص�ل املحا�صر النهائية من جامعة التك�ين املت�ا�صل 

اأن  ي�صتطيع�ا  مل  ولذلك  ت�صلهم،  مل  فاإنها  ورڤلة  ل�لية 

ي�صلم�ا هذه ال�صهادات لأ�صحابها.

�صيغة  اإىل  املت�ا�صل  التك�ين  جامعة  جلاأت  اأي�صا  بينما 

ت�افقية بالن�صبة للذين مل ي�صتلم�ا �صهاداتهم، فطلبت منهم 

كتابة �صهادات �صرفية اأو ما ي�صمى بت�صريح �صريف، اأنهم جلب�ا 

ونظري  ملفاتهم،  من  الأ�صلية  البكال�ريا  �صهادات  اأخذوا  اأو 

حتى  امل�صت�ى،  اإثبات  ي�صمى  ما  �صهادة  تعطيهم  اأن  ذلك 

 20 اأقدميتهم  بلغت  والذين   ،12 الت�صنيف  �صمن  ي�صنف�ا 

�صنة �صي�صنف�ن يف �صنف 15 كزمالئهم ولكن البع�س منهم 

اأتنازل عن �صهادة  اأنا ل  مل يقبل هذا الإجراء ويق�ل لك: 

اللي�صان�س مقابل �صهادة اإثبات امل�صت�ى. يف احلقيقة بالن�صبة 

للكثريين فالق�صية �صّ�يت، يبقى فقط الإ�صكال ال�حيد ه� 

املت�ا�صل  التك�ين  ت�صل من جامعة  التي مل  املحا�صر  هذه 

فقط  الثاين  والإ�صكال  �صهاداتهم،  ي�صتلم�ا  القبة حتى  اإىل 

ه� ك�ن اأتنازل عن �صهادتي واأ�صرح باأين ا�صتلمت اأو اأخذت 

ذلك  مقابل  اآخذها،  مل  واأنا  للبكال�ريا  الأ�صلية  ال�صهادة 

يعط�ين �صهادة اإثبات امل�صت�ى، هذه الإ�صكالية التي مازالت 

م�ج�دة.

على كل حال �صكرا معايل ال�زير.

ال�صيد  طبة؛  بن  حممد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

ال�زير، تف�صل.

على  طبة  بن  ال�صيد  مع  متفق�ن  نحن  الوزير:  ال�سيد 

باأن ال�صهادات قد �صلمت لأ�صحابها،  الإجابة وه� يعرتف 

ينتظرون  الذين  مرت�صحا   191 اأما  كامال،  امللف  كان  كلما 

�ص�ء  اأو  عدم  اإىل  ترجع  ل  فالق�صية  �صهاداتهم،  ا�صتالم 

العليا  واملدر�صة  املت�ا�صل  التعليم  جامعة  بني  الت�ا�صل 

لالأ�صاتذة بالقبة.

كاملة،  غري  امللفات  باأن  ذكرت  قد  اجل�اب  يف  كنت 

وهناك من �صقط يف المتحانات وهناك من مل يكمل ملفه 

الإداري، وهناك من مل يكمل مذكرة اآخر التك�ين، واأظن 

اأن هذه احلالت هي يف حالة ت�ص�ية حاليا واأنه لن يك�ن فيه 

اأي اإ�صكال.

اأما الق�صية الثانية التي ذكرتها وهي الإدماج  يف ت�صنيف 

اآخر، اأظن اأن هذه تهم وزارة الرتبية اأكرث من اأنها تهم وزارة 

التعليم العايل، و�صكرا.

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

القطاع الآخر املربمج لهذه اجلل�صة، والكلمة لل�صيدة رفيقة 

ق�صري وقطاع ال�صياحة وال�صناعة التقليدية.

ال�سيدة رفيقة ق�سري: ب�صم اهلل الرحمـن الرحيم.

ال�صيد الرئي�س،

ال�صيدة وال�صادة ال�زراء،

زميالتي، زمالئي،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم.

اإىل معايل وزيرة  اأطرح �ص�ؤال �صف�يا م�جها  اأن  ي�صرفني 

ال�صياحة، وهذا ن�صه:

اأهم  بني  من  والفندقية  ال�صياحية  اخلدمات  تعترب 
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ال�صياحة          وتعد  العامل،  عرب  ديناميكية  واأكرثها  اخلدمات 

ـ ك�صناعة جتارية ـ قطاعا اقت�صاديا جد هام، نظرا مل�صاهمته 

يف النم� القت�صادي وخلق القيمة امل�صافة.

�ص�ؤايل - معايل ال�زيرة -  متعلق با�صتعمال تكن�ل�جيات 

وخا�صة  ال�صياحي،  للمنت�ج  للرتويج  والت�صال  الإعالم 

الفندقة يف بالدنا.

وما نالحظه ه� غياب �صبه كلي لثقافة ا�صتعمال الأنرتنت 

بالفنادق  اخلا�صة  املعل�مات  لن�صر  املتعاملني،  طرف  من 

امل�ج�دة عرب ال�طن.

�صبكة  يف  جند  �صياحية،  ثقافة  لها  التي  البلدان  ويف 

م�قع  فندق  ولكل  الفنادق  ح�ل  املعطيات  كل  الأنرتنت 

اإلكرتوين وفعال، ي�فر للزب�ن كل املعل�مات ح�ل الأ�صعار، 

الغرف، وكذا املرافق امل�ج�دة: كاملطاعم وم�قف ال�صيارات، 

من  النقل  وو�صائل   )Wi-Fi( عرب  الت�صال  واإمكانيات 

واإىل املطار... اإلخ، والأهم من كل ذلك ه� اإمكانية احلجز 

الف�ري عرب الأنرتنت.

معايل ال�زيرة،

ا�صتخدام  حتفيز  اإىل  يهدف  م�صروع  لقطاعكم  هل 

بقطاع  للنه��س  هذه  والت�صال  الإعالم  تكن�ل�جيات 

ال�صياحة يف بالدنا؟

تقبل�ا مني، معايل ال�زيرة، كل الحرتام والتقدير، و�صكرا.

الكلمة  رفيقة ق�صري؛   لل�صيدة  الرئي�ص: �صكرا  ال�سيد 

الآن لل�صيدة وزيرة ال�صياحة وال�صناعة التقليدية، للرد على 

ال�ص�ؤال املطروح.

اهلل  ب�صم  التقليدية:  ال�سياحة وال�سناعة  ال�سيدة وزيرة 

الرحمـن الرحيم، وال�صالة وال�صالم على �صيدنا حممد.

�صيدي رئي�س جمل�س الأمة،

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

زميالتي، زمالئي،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

اإىل  اأتقدم  اأن  اأريد  ق�صري،  ال�صيدة  اأجيب  اأن  قبل 

اجلزائريني  من  كثريا  اأن  اإىل  بالإ�صارة  امل�قر  جمل�صكم 

يت�صاءل�ن عن �صبب تاأخر اأو عدم تط�ير قطاع ال�صياحة الذي 

مل يرق اإىل الي�م اإىل م�صت�ى تطلعات امل�اطنني، �ص�اء من 

حيث ت�فري املرافق ال�صياحية، اأو من حيث اخلدمات التي 

ت�ؤديها.

يحظ  مل  القطاع  هذا  ك�ن  يف  يكمن  ال�صبب  اأن  نرى 

التي  الإجنازات  رغم  �صابقا،  الدولة  �صيا�صة  يف  بالأول�ية 

�صّيدت يف ال�صبعينات والتي تبقى غري كافية.

ال�طنية  املاأ�صاة  اأثناء  ال�صائد  الأمني  ال��صع  اأن  كما 

10 �صن�ات، كان له تاأثري �صلبي بليغ  والذي دام اأكرث من 

على هذا القطاع.

الآن، من خالل برنامج عمل احلك�مة والتي �صت�صرف 

الرئي�س،  لفخامة  �صيا�صي  برنامج  تطبيق  على  خالله  من 

نلم�س الإرادة ال�صيا�صية لإعطاء اأهمية كبرية لهذا القطاع، 

وجعله قطاعا منتجا للرثوة ومنا�صب العمل.

ومن اأجل تنفيذ ذلك، ت�صعى وزارة ال�صياحة اإىل حتقيق 

عدة اأهداف:

ال�ضروط  بتوفري  ال�ضياحي،  اال�ضتثمار  تدعيم   -  1
الق�انني  اإطار  يف  ال�صياحي،  بالعقار  بدءا  للم�صتثمرين، 

على  لي�س  ال�صياحة  وزارة   اإن  اأق�ل  وهنا  بها،  املعم�ل 

عاتقها بناء املرافق، اإمنا فتحت املجال لال�صتثمار من طرف 

العقار  واأولها  الالزمة  ال�ضروط  نوفر  ونحن  اأوال،  اخلوا�ض 

ال�صياحي.

حرف  يف  متخ�ص�صة  م�ؤهلة،  عاملة  يد  تك�ين   -  2
ي�جد  اجلزائر  يف  والآن  للتك�ين،  معاهد  بت�فري  الفندقة، 

القطاع. هذا  يف  وطنية  ومدر�صة  للتك�ين  معهدا   11
يف  للتك�ين  عليا  مدر�صة  املقبل  �صبتمرب  يف  و�صتفتح 

الفندقة، وفق معايري دولية، م�صرية من طاقم جاء من مدر�صة 

الفندقة  يف  قمة  وتعترب  عليا  مدر�صة  اأعلى  وهي  »ل�زان« 

لتك�ين اإطارات جزائرية تعمل يف هذا القطاع.

كما �صيتم اإجناز 04 معاهد اأخرى، لي�صبح عدد امل�ؤ�ص�صات 

م�ؤهلة  عاملة  يد  لتك�ين  ال�طني،  الرتاب  عرب  م�زعة   ،16
لالرتقاء بهذا القطاع.

3 -  و�صع برنامج للرتويج والإ�صهار، من اأجل التعريف 
ال�طنية  ال�صال�نات  خالل  من  ال�صياحي،  اجلزائر  مبق�صد 

وكذلك  لل�صياحة  ال�طني  الدي�ان  طريق  عن  والدولية، 

با�صتعمال تكن�ل�جيات الإعالم والت�ا�صل اجلديثة.

خلق  اأجل  من  ال�صياحية،  للج�دة  برنامج  و�صع    -  4
بيئة اإيجابية، تتالءم مع الن�ضاط ال�ضياحي.

اإن تزايد عدد املرافق ال�صياحية يخلق من دون �صك ن�عا 
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من املناف�صة بني املتعاملني يف قطاع ال�صياحة؛ وبالتايل ت�فري 

ن�صاهده  عما  بعيدة  معق�لة،  وباأ�صعار  ج�دة  ذات  خدمات 

العر�س  بقان�ن  عمال  القطاع،  هذا  يف  املعامالت  يف  حاليا 

والطلب.

اأ�صكرها  والتي  املحرتمة،  ال�صيدة  �ص�ؤال  اإىل  نرجع 

بقطاع  اهتمامها  وعلى  ال�ص�ؤال  هذا  على  ال�صكر  جزيل 

انت�صار  مبدى  يتعلق  الذي  الن�صغال  خالل  من  ال�صياحة، 

للرتويج  والت�صال،  الإعالم  تكن�ل�جيات  ا�صتعمال  ثقافة 

لن�صر  املتعاملني،  طرف  من  اجلزائري،  ال�صياحي  للمنت�ج 

معل�مات خا�صة بالفنادق امل�ج�دة عرب ال�طن.

يف هذا ال�صاأن، اأ�صاطركم الراأي يف اأن تعميم ا�صتعمال 

حتمية  و�صيلة  اأ�صبحت  والت�صال  الإعالم  تكن�ل�جيات 

للت�صيري والرتويج، تفر�صها الع�ملة والنت�صار ال�ا�صع ل�صبكة 

الأنرتنت يف كل اأنحاء العامل.

فقد اأ�صبحت هذه ال��صيلة �صرورية، ل ميكن لأي مق�صد 

للزب�ن  الأوىل  اخلط�ة  تعترب  كما  عنها،  ال�صتغناء  �صياحي 

املرتبطة  املعل�مات  عند برجمته ل�صفره والبحث الآين عن 

باأماكن الإي�اء والأ�صعار وكل اخلدمات التي ينتظرها خالل 

مدة اإقامته.

كما اأن ال�صائح احلايل اأ�صبح ل ي�صتغني عن الأنرتنت، اإذ 

منذ و�ص�له اإىل املطار اأو الفندق، يبداأ بالبحث عن الت�صال 

الف�ري عن بعد مع حميط عمله، وكذا البحث عن الأماكن 

ال�صياحية وال�صبه �صياحية التي يحتاج اإليها اأثناء �صفره.

وفيما يتعلق ببالدنا، فاإنه ل يخفى على اجلميع اأن هناك 

تط�را ملم��صا فيما يخ�س ا�صتعمال تكن�ل�جيات الإعالم 

والت�صال يف كل املجالت. يف 1999 اأنا كنت اأمينة عامة 

يف وهران، ولكي يتح�صل النا�س على هاتف نقال كان لبد 

اأن  اأخذ رخ�صة من طرف م�ص�ؤويل ال�لية، معناه  لهم من 

الأو�صاع تغريت كثريا، اإذ اإن اأكرب الفنادق مثل الأورا�صي 

واجلزائر واملجم�عات الفندقية العاملية املت�اجدة يف بالدنا، 

الت�ص�يق  الأنرتنت يف جمالت  ت�صتعمل خدمة  اأ�صبحت 

املتعددة من حجز، اإ�صهار وربط العالقة مع الزبائن.

هي  ال�زارة  وك�ن  اجلديدة،  لال�صتثمارات  بالن�صبة  اأما 

الفندقية  امل�صاريع  ملراقبة  ال�صلطة  ولها  عليها  ت�صرف  التي 

جديد،  م�ضروع  كل  على  ت�ضرتط  فهي  عليها،  وامل�ضادقة 

ت�صميم  يف  احلديثة  والت�صال  الإعالم  و�صائل  اإدراج 

الق�اعد  م�اكبة  بغر�س  وذلك  البداية  يف  هذا  امل�صروع، 

املتطلبات  وكذا  جهة،  من  املجال  يف  بها  املعم�ل  واملعايري 

الع�صرية للزبائن من جهة اأخرى.

علما  اأحيطكم  امل�ؤ�ص�صاتية،  بالرتقية  يتعلق  فيما  اأما 

حتت  م�ؤ�ص�صة  لها  التقليدية،  وال�صناعة  ال�صياحة  وزارة  اأن 

اأداة  مبثابة  وه�  لل�صياحة،  ال�طني  الدي�ان  وه�  ال��صاية 

لتنفيذ ا�صرتاتيجية الرتقية لل�صياحة يف القطاع.

املعار�س  يف  امل�صاركة  جانب  اإىل  الدي�ان،  هذا  ينتهج 

ال�صياحية الدولية لرتقية املق�صد ال�صياحي اجلزائري، وكذا 

تنظيم تظاهرات �صياحية وطنية، على غرار ال�صال�ن الدويل 

م�قع  عرب  الإلكرتوين  للرتويج  و�صيلة  والأ�صفار،  لل�صياحة 

معل�مات  جمال  على  يحت�ي  والذي  به،  اخلا�س  ال�اب 

خا�صة بامل�اقع واملنت�جات ال�صياحية التي تزخر بها البالد 

واحلظرية  والأ�صفار  ال�صياحة  وكالت  وعناوين  ق�ائم  وكذا 

الفندقية ال�طنية.

و�صفحة  ر�صمي  م�قع  لها  ال�زارة  اأن  عن  ف�صال  هذا 

فاي�صب�ك، ل�صيما للرتويج امل�ؤ�ص�صاتي والإعالن عن خمتلف 

اأن�صطة القطاع.

عليكم  وال�صالم  الإ�صغاء،  ح�صن  على  لكم  �صكرا 

ورحمة اهلل وبركاته.

ردها  على  ال�زيرة  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

فاأ�صاأل  اأع�د  ق�صري،  رفيقة  الأخت  �ص�ؤال  على  ال�صايف، 

ال�صيدة ق�صري هل تريد التعقيب على ما جاء على ل�صان 

ال�صيدة ال�زيرة؟

�صكرا  الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  ق�سري:  رفيقة  ال�سيدة 

معايل ال�زيرة على الرد ال�ايف والقيم على ال�ص�ؤال املتعلق 

بع�صرنة قطاع ال�صياحة با�صتعمال ال��صائل احلديثة، ول� اأننا 

اأن ترقية القطاع ي�صتلزم تظافر اجله�د لعدة قطاعات،  نعلم 

منها: الثقافة والنقل والبيئة واأي�صا وزارة الداخلية واجلماعات 

املحلية؛ والأهم، كما ذكرمت يف عر�صكم،  تك�ين عاملني يف 

ال�صتقبال  ثقافة ح�صن  بغر�س  يتعلق  فيما  القطاع، خا�صة 

واحلفاظ على النظافة واأي�صا التفكري يف ت�فري اأ�صعار معق�لة.

لأن  الداخلية،  ال�صياحة  برتقية  ال�زيرة  معايل  فلنبداأ، 

امل�اطن اجلزائري له الرغبة يف الرتفيه وال�صتجمام يف بالده، 

واإنني جد متفائلة، خا�صة بعد ت�صنيف قطاع ال�صياحة من 

احلك�مة  عمل  خمطط  يف  جاء  ما  ح�صب  الأول�يات،  بني 
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املعرو�س علينا م�ؤخرا.

اأمتنى لكم كل الت�فيق معايل ال�زيرة.

ال�صيدة  ق�صري؛  رفيقة  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

ال�زيرة، تف�صلي.

وهنا  تدخلكم؛  على  �صيدتي  �صكرا  الوزيرة:  ال�سيدة 

اأريد اأن اأوؤكد اأن قطاع ال�صياحة يتطلب تدخل عدة قطاعات 

وتظافر اجله�د يف عدة جمالت، ونحن نعمل جاهدين اأول، 

املركبات  الفنادق،  اأي  ال�صياحية  املرافق  عدد  زيادة  على 

ال�صياحية، الإقامات ال�صياحية.

مل�اطنني  خا�صا  م�صروعا   382 حاليا  ال�زارة  �صجلت 

م�صتثمرين، هي قيد الإجناز عرب كل القطر ال�طني.

 ،٪50 وبع�صها   ٪80 بلغ  بع�صها  متفاوتة،  الإجناز  ن�صبة 

املهم اأن العملية م�صتمرة، هناك كذلك 258 م�صروعا على 

و�صك النطالق، متت الدرا�صة، يف انتظار ت�صلم رخ�صة البناء 

�صرير  لكي يتم انطالق امل�صاريع، مما ي�صمح بت�فري 50.000 

 )ZET( �صياحية  مناطق  لدينا  ذلك،  على  زيادة  تقريبا، 

وهي مناطق خم�ص�صة لال�صتثمار ال�صياحي، ولكن قبل اأن 

مننحها للم�صتثمرين، الدولة تتدخل لتهيئة هذه املناطق من 

خالل �صبكات املياة، التطهري، الغاز، الطرقات... اإلخ.

العملية - اإن �صاء اهلل -  �صتنطلق بالتقريب يف 13 منطقة 

م�صرفة،  ك�زارة  ونحن  مبر�ص�م،  عليها  امل�صادقة  متت  وقد 

تعلق  فاإذا  املتدخلة،  الإدارات  خمتلف  مع  الأم�ر  ن�صهل 

تعلق  واإذا  امل�صكل،  ليحل  معه  اأتعامل  اأنا  ب�ال  امل�صكل 

امل�صاريع،  لهذه  دفع  اإعطاء  ه�  املهم  معه،  اأتعامل  اأنا  ب�زير، 

وبانتهائها ـ اإن �صاء اهلل ـ على املدى املت��صط �صنة 2020، 

 100.000 اإجناز  وه�  قد حققنا طم�حنا  �صاء اهلل  اإن  نك�ن 

و�صن�صاعف   99.000 تقريبا  ي�صم  القطاع  وحاليا  �صرير، 

على  ن�ؤثر  الطريقة  وبهذه  امل�ج�دة،  ال�صتقبال  اإمكانيات 

ق�صية العر�س، حتى نخلق ـ اإن �صاء اهلل ـ ن�عا من املناف�صة، 

واملناف�صة هي احلل لكي يقدم امل�صتثمرون اجل�دة، وبالتايل 

�صيبحث  احلال  وبطبيعة  الختيار،  امل�اطن  لدى  ي�صبح 

�صيك�ن  اأنه  متاأكدة  اأنا  الطريقة  وبهذه  والثمن،  اجل�دة  عن 

ال�صتجابة  اإىل  و�صريقى  القطاع  لهذا  بالن�صبة  هناك جديد 

ملتطلبات امل�اطنني، و�صكرا.

دائما يف  نبقى  ال�زيرة؛  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

قطاع ال�صياحة وال�صناعة التقليدية، والكلمة لل�صيد حممد 

زوبريي.

ال�سيد حممد زوبريي: بعد ب�صم اهلل الرحمـن الرحيم 

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

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيدة ال�زيرة،

ال�صادة ال�زراء،

زميالتي، زمالئي،

اأ�صرة الإعالم،

احل�ص�ر الكرام،

�صالم اهلل عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ي�صرفني اأن اأطرح على معاليكم املحرتمة �ص�ؤال �صف�يا، 

هذا ن�صه:

املعدنية  واحلمامات  الأح�ا�س  بع�صرات  اجلزائر  تزخر 

»�صياحة  لـ  متينة  قاعدة  بناء  يف  عليها  يع�ل  الطبيعية، 

احلمامات املعدنية«، جتذب ال�صياح املحليني.

ويت�فر باجلزائر ما يف�ق 200 منبع للمياه احلم�ية اجل�فية، 

حتظى باإقبال كثيف على مدار اأ�صهر العام، ول يقت�صر هذا 

الإقبال على ال�صي�خ والن�ص�ة فقط، بل ميتد اإىل ال�صباب.

لكن يف ال�اقع وميدانيا، يبدو اأن هناك م�صاكل بخ�ص��س 

قدرة قطاع ال�صياحة على ا�صتغالل املخازن احلم�ية ب�صكل 

كامل، ويع�د ذلك اإىل قلة العتمادات املالية التي ر�صدتها 

معدنية  حلمامات  حمطات   7 وبا�صتثناء  للقطاع؛  الدولة 

ي�جد  البحر،  مبياه  للعالج  واحد  ومركز  وطني،  طابع  ذات 

50 حمطة ذات طابع حملي ت�صتغل بطريقة جد  ما يقارب 

تقليدية، دون جتهيزها باملرافق الالزمة.

�صيدتي ال�زيرة،

احلمامات  بقطاع  الهتمام  ال�صروري  من  اأنه  ترون  األ 

املعدنية وت��صيع نطاق ال�صياحة احلم�ية، ل�صتغاللها وجعلها 

م�صدرا خللق الرثوة بالنظر للم�ؤهالت الطبيعية العالية التي 

متتلكها البالد، وذلك لن يتحقق اإل من خالل تهيئة مرافق 

ال�صتقبال وحت�صني ن�عية اخلدمات املقدمة للزبائن؟

األ ي�صت�جب على قطاعكم العمل بجد للرفع من ن�عية 

ال�صياحة احلم�ية والتي �صتمكننا - ل حمالة - من ا�صتغالل 

م�ارد ال�صياحة كاقت�صاد؟

�صيدتي ال�زيرة،

نحن نرى اأن هناك �ضرورة ملحة الإعادة تنظيم الن�ضاط 
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ال�صياحي يف اجلزائر، مبا يكفل تط�ير الراأ�صمال ال�صياحي، 

الذي  الأمر  كربى  �صياحية  جممعات  ترقية  خالل  من 

�صي�ؤدي اإىل تفجري ث�رة �صياحية يف ال�صن�ات القليلة القادمة، 

من خالل جتهيز عدد من م�اقعها ال�صياحية والتعريف بها، 

ظلت  بعدما  العاملية،  ال�صياحة  من  ح�صتها  لأخذ  متهيدا 

مركزا �صياحيا بال �صياح.

عبارات  فائق  بقب�ل  ال�زيرة،  ال�صيدة  معايل  تف�صل�ا، 

التقدير والحرتام و�صكرا.

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

الآن لل�صيدة وزيرة ال�صياحة وال�صناعة التقليدية، فلتتف�صل 

م�صك�رة.

�صكرا  التقليدية:  وال�سناعة  ال�سياحة  وزيرة  ال�سيدة 

�صيدي الرئي�س.

اأتقدم بال�صكر اإىل ال�صيد حممد زوبريي، ع�ص� جمل�س 

الأمة، على اهتمامه بال�صياحة احلم�ية، من خالل الن�صغال 

الذي طرحه والذي يدور ح�ل تط�ير ال�صياحة احلم�ية يف 

اجلزائر، وهي من اهتمامات وزارة ال�صياحة.

وذلك  احلم�ية،  ال�صياحة  تط�ير  على  قطاعنا  لقد عمل 

ال�صياحة  جمال  يف  ال�صتثمار  وت�صجيع  دعم  خالل  من 

احلم�ية،  للمياه  ال�صتغالل  منح حق  احلم�ية، من خالل 

للخ�ا�س          تابعة  حم�ية  ملحطة  م�صروعا   15 حاليا  ي�جد 

يف ط�ر الإجناز.

 08 وع�صرنة  تاأهيل  اإعادة  اإطار  ويف  اأخرى،  جهة  من 

ل�صركة  تابعني  البحر،  مبياه  للمعاجلة  حمطات حم�ية ومركز 

 )GESTOUR( ت�صيري م�صاهمات الدولة، والفندقة وال�صياحة

12 مليار دينار من طرف  بـ  مت تخ�صي�س غالف مايل يقدر 

هذه  وع�صرنة  العتبار  لإعادة  الدولة،  م�صاهمات  جمل�س 

املحطات.

اإن هذه العملية، انطلقت يف 2013 وهي يف مرحلة اإمتام 

الكلية،  التاأهيل  اإعادة  اأ�صغال  يف  لالنطالق  الدرا�صات 

علما اأن هذه العملية �صتتكفل اأي�صا بتك�ين وتاأهيل امل�ارد 

الب�صرية يف: 

-  حمام ب�حجر، عني تيم��صنت،

- حمام ربي، �صعيدة،

- حمام ريغة، عني الدفلى،

- حمام ال�صاحلني، ب�صكرة،

- حمام الدباغ، ڤاملة،

- حمام ڤرڤ�ر، �صطيف،

- مركز املعاجلة مبياه البحر يف �صيدي فرج.

القيام  مت  احلم�ية،  الن�صاطات  وتاأطري  تنمية  اإطار  ويف 

املحطات  م�صت�ى  على  العاملني  لفائدة  تك�يني  بربنامج 

احلم�ية، م�ظفي �صبه الطبي والطبي وت�صمنت هذه العملية 

م�صت�ى  على  عامال   241 منها  ا�صتفاد  تك�ينية،  دورة   15
هذه املحطات.

يف  ال�صروع   2014 اأفريل  خالل  مت  اأخرى،  جهة  ومن 

درا�صة تخ�س حت�صني احل�صيلة احلم�ية عرب الرتاب ال�طني، 

علما اأن هذه الدرا�صة �صت�صمح باإجناز خريطة حم�ية للجزائر 

امل�ارد  على  اأكرث  التعرف  ق�صد  وذلك  م�اقعها،  بجميع 

احلم�ية احلقيقية، بغر�س و�صع الأ�ص�س الالزمة للمحافظة 

اإطار  يف  العقالين  وال�صتغالل  الطبيعي  الإرث  هذا  على 

ال�صتثمارات احلم�ية.

وفيما يخ�س امل�صاريع الالمركزية منذ 2005، ا�صتفادت 

22 ولية من درا�صات التهيئة للم�صاريع احلم�ية، التي من 
�صاأنها اإعداد املناخ الالزم لال�صتثمار والظروف الالزمة لهذا 

الغر�س.

وقد خ�ص�صت هذه العملية، مبلغا اإجماليا يقدر بـ 1160 

ملي�ن دينار جزائري.

درا�صة  ت�صجيل  مت  العملية،  هذه  يف  امل�ا�صلة  وق�صد 

 27 عرب  م�زعني  الأول�ية،  ذات  حم�يا  منبعا   50 وتهيئة 

ولية، وذلك ق�صد تهيئتها ل�صتقبال م�صاريع �صياحية ذات 

طابع حم�ي، وقد ُخ�ص�س لتلك العملية التي �صتنطلق يف 

جزائري. دينار  مليار   11.5 بـ  يقدر  مبلغ   2015
مع  بال�صراكة  و�صع  القطاع  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر  كما 

الحتاد الأوروبي ا�صرتاتيجية لتط�ير هذا املنت�ج ال�صياحي، 

ع�صرية  ق�اعد  و�صع  من  ميكن  املعامل  وا�صح  اإطارا  متثل 

اإطار  يف  تنميته  ق�ضد  احلموي،  الن�ضاط  لهيكلة  وعلمية 

اأداة حقيقية للتنمية الجتماعية  مندرج وم�صتدام، وجعله 

والقت�صادية.

اإن هذه الدرا�صة �صمحت لنا بت�صميم خمطط عمل على 

املدى الق�صري واملت��صط والبعيد، من بني اأهدافه:

1 - حت�ضي�ض كل املتعاملني يف الن�ضاط احلموي، للمحافظة 
على الرثوة احلم�ية وا�صتعمال اأمثل لهذه الرثوة.
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2 - تنظيم املهن واحلرف على م�صت�ى املحطات احلم�ية 
حت�صني  ق�صد  الب�صرية،  امل�ارد  وتاأهيل  بتك�ين  والتكفل 

م�صت�ى تقدمي اخلدمات.

احلموية  ال�ضياحة  على  احلموي  الن�ضاط  فتح   -  3
للموارد  اال�ضتغالل  توزيع  �ضروط  و�ضع  مع  الرتفيهية، 

واملنتجات  احلم�ي  للطلب  املخ�ص�صة  املنتجات  بني  احلم�ية 

املخ�ص�صة للرتفيه.

الع�صرية،  والأ�صاليب  النماذج  و�صع  على  العمل   -  4
ق�صد ال�صتغالل الأمثل للمحطات احلم�ية.

احلم�ية  ال�صياحة  جمال  يف  امل�صريين  تك�ين   -  5
الرتفيهية.

بالن�ضاط احلموي  6 -  تفعيل ا�ضرتاتيجية ات�ضال خا�ضة 
واعتماد عملية ات�صال فاعلة جتاه امل�صتثمرين.

وكل هذه الأعمال تنتظر نتائج الدرا�صات التي انطلقنا 

فيها، حتى يك�ن العمل م�ؤ�ص�صا مفيدا للجميع.

مني  ولكم  ال�صياحة،  بقطاع  اهتمامكم  على  اأ�صكركم 

جزيل ال�صكر مع كل احرتامي وتقديري.

فاأ�صال  اأع�د  ال�زيرة؛  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

به  اأتت  ما  على  تعقيب  لديه  هل  زوبريي  حممد  ال�صيد 

ال�صيدة ال�زيرة؟

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

لنا معايل ال�زيرة، اإل اأن نثمن ما تق�له، اأريد الإ�صارة اإىل اأننا 

ل منلك بعد ثقافة احلمامات، فال نلجاأ اإليها اإل عندما نكرب 

ومن�صي بالع�صي.

قلت اأريد الإ�صارة اإىل ظاهرة راأيتها يف ب�صكرة، واأنا اأجت�ل يف 

ب�صكرة، جاءتني فكرة اأن اأدخل للحمام، لذا اأود اأنتم ك�زراء 

وكل ال�زراء عندما تذهب�ن لأماكن، ل تعلم�ا الأ�صخا�س، 

اأنا �صخ�صيا ل�صت مري�صا ورغم ذلك  لأنك عندما تذهب.. 

مل اأ�صتطع اأن اأدخل يف ح��س املاء، لأن الذي ي�صقط داخله 

اأخرى  واأم�ر  بالع�صي  بهم  ي�ؤتى  نا�صا  راأيت  عليه،  يق�صي 

اأن  ميكن  حني  يف   ،
2
30م بح�ايل  غرفة  يف  احل��س  وو�صع 

يك�ن ثالثة اأح�ا�س من ن�ع »جاك�زي« على الأر�س، زيادة 

على بالط االأر�ضية )DALLE DE SOL( املنزلق، فما اإن تطاأ 

قدما �صخ�س ما الأر�صية ينزلق!!

ه� فعال حمام رائع، م�صاحة كبرية ميكن اأن ي�صم فنادق، 

مرة  لأول  متده�رة؛  احلالية  و�صعيته  ولكن  كثرية،  واأم�ر 

قلت  �صنة   50 �صن  يف  واأنا  ب�صكرة،  اإىل  اأذهب  حياتي  يف 

نق�م  اأن  ال��صعية ولبد  اأ�صتغرب هذه  لأول مرة، ولكنني 

باأ�صياء للجزائر، على كل حال، حتى يثمن امل�اطن اأعمالنا، 

فعندما مير ال�زير الفالين اأو الرئي�س الفالين يرتك ب�صماته 

حتى لالأجيال القادمة، وبني ق��صني، اإذا ي�صمح يل ال�صيد 

الأم�ر  اأن  جند  لل�زراء  �ص�ؤال  نطرح  مرة  كل  يف  الرئي�س، 

ال�صركات،  عن  تكلمنا  اأن  منذ  الرئي�س  �صيدي  كماهي؛ 

بقيت كذلك، وهي يف تده�ر، فالبارحة مررت على �صركة 

العني  تتحملها  ل  اأ�صياء  ف�جدت  احلرا�س  يف  »ال�صامباك« 

من اأفعال النا�س.

تكتب  التي  املحالت  وعن  العربية  اللغة  عن  تكلمنا 

ال�زير  مع  مدة  منذ  عنها  وتكلمنا  والإنكليزية،  بالفرن�صية 

العا�صمة،  اجلزائر  يف  حمل  اأي  اإىل  معا  لنذهب  الأول، 

واأ�صت�صمحك  �صائدتني  والإنكليزية  الفرن�صية  مازالت 

ال�صيدة ال�زيرة، و�صكرا.

نتطرق  قد  اآخر،  م��ص�ع  هذا  �صكرا؛  الرئي�ص:  ال�سيد 

اإليه خارج هذه القاعة، الكلمة لل�صيدة ال�زيرة اإن كان لديها 

ما ت�صيفه على ما قالته ردا على �ص�ؤال الأخ زوبريي.

ال�سيدة الوزيرة: �صكرا �صيدي الرئي�س، ودائما ا�صتجابة 

احلم�ية  ال�صياحة  هذه  اأن  اأخرى  مرة  اأوؤكد  زوبريي،  لالأخ 

هي ن�ع من اأن�اع ال�صياحة، والقطاع يدرك اأهميتها، والدليل 

على ذلك حتى قبل جميئي لهذا القطاع، وجدت التكفل 

به، لكن قبل اأن ننطلق يف اأي �صيء لبد من درا�صة، هذا 

بالن�صبة للم�اقع اجلديدة.

فقد  للدولة،  والتابعة  املت�اجدة  للمحطات  بالن�صبة  اأما 

اأجل  من  مهمة،  مبالغ  خ�ص�صت  الدولة  باأن  اأخربتك 

التكفل باإعادة تهيئة هذه املحطات، وحاليا هي قيد الدرا�صة 

وحتى تتكفل بها بطريقة - كما قلت - علمية حفاظا على 

وفق  تك�ن  حتى  يق�صدونها،  الذين  النا�س  و�صالمة  �صحة 

املعايري الدولية، وهذه املحطات لي�صت مت�اجدة يف اجلزائر 

فقط بل يف دول اأخرى.

هذه  ن�صرتجع  وحتى  م�صتمرة،  فالعملية  واأطمئنك 

املحطات وت�ؤدي خدمات يف امل�صت�ى املطل�ب.

بالن�صبة ملا ه� جديد هناك ا�صتثمارات جديدة، اأوؤكد اأن 
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هناك 15 ا�صتثمارا جديدا قيد الإجناز، وفيما يخ�س املحطات 

الأخرى اأو امل�اقع الأخرى فالدرا�صة قائمة، هذا الن�صغال 

له  يعطي  اجلزائري  امل�اطن  اأن  نعرف  ونحن  به،  �صيتكفل 

اأهمية كبرية، وقيمة كبرية؛ واإن �صاء اهلل يف ال�صن�ات املقبلة 

�ص�ف ن�صتجيب لهذا الن�صغال اأكرث و�صكرا جزيال.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيدة ال�زيرة؛ وال�صكر م��ص�ل 

مرة  لأول  جاوؤونا  واأغلبهم  اإلينا  اأت�ا  الذين  ال�زراء  لكل 

ب�صفتهم اجلديدة، واأنتهز هذه ال�صانحة لأجدد لهم التهنئة، 

واأ�صكرهم على احلر�س على الرد باقتدار على الأ�صئلة التي 

مت طرحها يف هذه اجلل�صة.

على  الأمة  جمل�س  اأع�صاء  وال�صادة  ال�صيدة  اأ�صكر 

اجلل�صة،  م��ص�ع  كانت  التي  ال�صف�ية  الأ�صئلة  طرحهم 

وال�صكر م��ص�ل لكل احلا�صرين معنا واإىل اأ�صرة الإعالم.

اأن  ومبا  جل�صتنا،  اأ�صغال  من  انتهينا  قد  نك�ن  وبذلك 

رم�صانا  للجميع  اأمتنى  الأب�اب  على  املعظم  رم�صان  �صهر 

كرميا و�صياما مقب�ل، وتقبل اهلل منا ومنكم �صالح الأعمال، 

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته؛ واجلل�صة مرف�عة.

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

والدقيقة الثالثني �سباحا
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