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حم�شر اجلل�شة العلنية الثانية ع�شرة

املنعقدة يوم الإثنني 19 �شفر 1435

املوافق 23 دي�شمرب 2013

الرئا�شة: ال�سيد خل�سر �سيدي عثمان، نائب رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة: 

- ال�سيدة وزيرة الت�سامن الوطني والأ�سرة وق�سايا املراأة؛

- ال�سيد وزير التجارة؛

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

- ال�سيدة وزيرة الربيد وتكنولوجيات الإعالم والت�سال؛

- ال�سيد وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة التا�شعة 

والدقيقة اخلام�شة واخلم�شني �شباحا

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�سالة 

وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني؛ اجلل�سة مفتوحة.

بعد الرتحيب بال�سيدات وال�سادة الوزراء وم�ساعديهم؛ 

يقت�سي جدول اأعمال هذه اجلل�سة طرح عدد من الأ�سئلة 

ال�سفوي��ة، تقدم بها اأع�ساء جمل�س الأمة، تتعلق بقطاعات 

وزاري��ة خمتلف��ة وال�ستم��اع اإىل اأجوبة اأع�س��اء احلكومة 

عليها.

اإذن، عمال باأح��كام املادة 134 من الد�ستور، واملواد من 

68 اإىل 71 من القانون الع�سوي رقم 99 -02، الذي يحدد 
تنظيم املجل�س ال�سعبي الوطن��ي وجمل�س الأمة، وعملهما، 

وك��ذا العالقات الوظيفية بينهما وب��ني احلكومة، واملادة 76 

من النظام الداخل��ي ملجل�س الأمة، ن�سرع يف ال�ستماع اإىل 

الأ�سئلة ال�سفوية املربجمة وكذا الردود عليها.

بداية، اأحيل الكلمة اإىل ال�سيد حممد الطيب الع�سكري 

لط��رح �سوؤال��ه ال�سفوي، املتعل��ق بقطاع الت�سام��ن الوطني 

والأ�سرة وق�سايا املراأة، فليتف�سل م�سكورا.

   

ال�شي��د حممد الطي��ب الع�شك��ري: �سك��را؛ ب�سم اهلل 

الرحمن الرحيم.

ال�سيد رئي�س اجلل�سة،

ال�سيدات وال�سادة معايل الوزراء،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة،

ال�سي��دات وال�س��ادة ال�ساه��رون عل��ى قط��اع الإعالم 

والت�سال،

اأيها اجلمع الكرمي،

طاب��ت جل�ستك��م وال�س��الم عليكم ورحم��ة اهلل تعاىل 

وبركاته.

�سوؤايل موجه اإىل معايل وزيرة الت�سامن الوطني والأ�سرة 

وق�ساي��ا امل��راأة، ويتعلق الأمر باحلق يف الو�س��ول اإىل النقل 

واإىل بع���س املب��اين العمومية ل��ذوي الحتياجات اخلا�سة 

وهذا هو ن�سه:

�سيدتي الوزيرة، 

الأ�سخا���س ذوو الحتياج��ات اخلا�س��ة ه��م مواطنون 

جزائري��ون يتمتع��ون بحري��ة التنقل بني كل م��دن اجلزائر، 

ولك��ن مل يكن لديه��م حرية احلركة يف بلدن��ا، مثال النقل 

�سواء »العموم��ي اأو اخلا�س« ل ميكن ل��ذوي الحتياجات 

اخلا�سة الو�سول اإليه.

اإن القان��ون احل��ايل 02 -99،، امل��وؤرخ يف 8 مايو 2002 

لدي��ه العديد من النقائ�س م��ن حيث العجز وعدم التكفل 

لعديد من احل��الت؛ يف الواقع، فاإنه من ال�سروري اأن مبداأ 

عدم التمييز املن�سو�س عليه يندرج يف القانون اجلزائري.

ينبغ��ي و�س��ع قان��ون جدي��د يل��زم ال�سلط��ات املحلية 
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والبلديات على وجه اخل�سو���س، بتوفري اإمكانيات وو�سائل 

يف متناول الأ�سخا���س ذوي الحتياجات اخلا�سة للو�سول 

اإىل املباين والبنيات التحتية والنقل... يجب على امل�سوؤولني 

املحليني املنتخبني، توفري املعايري الدولية للو�سول اإىل املباين 

والأر�سفة والطرق والنقل.

�سيدتي الوزيرة،

- هل تعتقدين اأن هذا القانون 2002 ياأخذ بعني العتبار 

جميع احلالت للح�سول على امل�ساواة يف احلقوق والفر�س، 

وامل�ساركة  واملواطنة لذوي الحتياجات اخلا�سة؟

- ه��ل هناك م�س��روع تعدي��ل للقانون احل��ايل للتكفل 

بالنقائ�س؟

- ماه��ي التداب��ري املتخ��ذة لإدم��اج الأ�سخا���س ذوي 

الحتياج��ات اخلا�سة يف جمال ال�سغ��ل والتعليم واإمكانية 

الو�سول اإليها، ل�سيما يف و�سائل النقل العمومي؟

   تقبل��وا من��ي، �سيدتي مع��ايل الوزيرة، فائ��ق عبارات 

التقدير والحرتام و�سكرا.

   

   ال�شي��د رئي���ص اجلل�شة: �سكرا لل�سي��د حممد الطيب 

الع�سك��ري؛ الكلمة الآن لل�سيدة وزي��رة الت�سامن الوطني 

والأ�سرة وق�سايا املراأة، لتقدمي اجلواب، فلتتف�سل م�سكورة.

   

ال�شيدة وزيرة الت�شامن الوطني والأ�شرة وق�شايا املراأة: 

�سكرا لل�سيد رئي�س اجلل�سة.

ال�سي��دات وال�سادة الأع�س��اء، بعد ب�س��م اهلل الرحمن 

الرحيم؛

ب��ودي اأول اأن اأ�سك��ر ال�سي��د الع�سو املح��رتم، ال�سيد 

الع�سك��ري لهتمامه بهذه ال�سريحة التي هي جزء ل يتجزاأ 

م��ن املجتمع اجلزائري، ونظ��را لهذه الأهمي��ة كان التكفل 

برتقي��ة وحماي��ة الأ�سخا�س املعاق��ني من اأولوي��ات الدولة 

اجلزائري��ة وجت�سدت هذه الإرادة ال�سيا�سية يف قانون 2002، 

الذي يت�سمن حماية وترقية الأ�سخا�س املعاقني؛ وبودي اأن 

اأذك��ر اأن هذا القانون �سدر يف اجلزائ��ر يف 2002 و�سادقت 

اجلزائ��ر على التفاقي��ة املت�سمنة التفاقي��ة الدولية اخلا�سة 

برتقي��ة وحماية الأ�سخا�س املعاق��ني يف 2009، وبالتايل اإن 

دل ه��ذا على �سيء فاإمن��ا يدل عل��ى اإرادة الدولة اجلزائرية 

واهتمام الدولة اجلزائرية بهذه ال�سريحة.

اإن القان��ون اجلزائري �سدر قب��ل امل�سادقة على التفاقية 

الدولية، وبالتايل فلالإجابة على �سوؤالكم، واأعترب اأن ال�سوؤال 

فيه �سطران وفي��ه اقرتاح، ال�سطر الأول يت�سمن الإجراءات 

املتخذة يف اإط��ار القانون للتكفل باملعاقني، وثانيا جت�سيده يف 

امليدان اأو تنفيذ هذا القانون.

اأول، قانون 2002 يتكفل بكل اجلوانب، فيما يخ�س:  

الإعاقة، تعريف   .1
املبكر، الت�سخي�س   .2

املهني، والتكوين  التعليم   .3
اأن  على  مواده  من  مادة  القانون يف  ون�س  الت�سغيل   .4
الحتياجات  ل��ذوي  ال�سغل  منا�سب  من  يخ�س���س %1 

اخلا�سة.

ون���س القان��ون كذل��ك عل��ى م��ا يتعل��ق بالو�س��ول  

)L'accessibilité( فف��ي ه��ذا الإط��ار وجت�سي��دا للقان��ون، 

اتخذت وزارة الت�سامن الوطن��ي 9 مرا�سيم تنفيذية وحاليا 

يوج��د 5 مرا�سيم تنفيذية هي يف حي��ز الدرا�سة �ستقدم يف 

اأجل ق�سري جدا اإىل امل�سالح املعنية للم�سادقة عليها.

   فيم��ا يخ�س جانب التعليم والتكوين، فوزارة الت�سامن 

بل اأقول الدولة اجلزائرية لأن وزارة الت�سامن اآنذاك مل تكن 

موج��ودة  ولكن وزارة احلماية الجتماعية،  اإذن منذ 1962 

اإىل يومنا هذا اأن�سئت يف اجلزائر 201 موؤ�س�سة تتكفل بتعليم 

وتكوي��ن الأ�سخا���س ذوي الحتياج��ات اخلا�سة، املعاقني 

�سمعيا اأو ب�سريا، واليوم اأعطي فقط الأرقام لرتوا اأن الإرادة 

ال�سيا�سي��ة موج��ودة منذ 1998 اإىل يومنا ه��ذا، هناك 118 

موؤ�س�س��ة اأن�سئ��ت ل�ستقبال ه��وؤلء الأطف��ال ولتكوينهم 

وتاأطريه��م حتى يندجموا يف اأح�سن الظ��روف يف املجتمع، 

اليوم اأرقام 2013 تقول ب��اأن التحول املدر�سي لهذه ال�سنة 

- كما قلت - هن��اك 201 موؤ�س�سة ا�ستقبلت 18846 طفال 

معاق��ا مبيزانية تقدر ب� 9.87 ملي��ارا �سف اإىل ذلك، فاإن كل 

ما اأجنز يف هذه ال�سنة الأخرية، اأي من العام املا�سي اإىل هذا 

العام، اأدى اإىل ارتفاع يف ن�سبة ا�ستقبال الأطفال ب� %10.

فيم��ا يخ�س ن�سبة النجاح، ون�سبة النجاح هي دليل على 

نوعية التاأطري ونوعية التكوين.

يف ال�سن��ة اخلام�سة ابتدائي بلغ��ت ن�سبة النجاح %92، 

 %47 البكالوري��ا  ويف  يف ال�سن��ة الرابع��ة متو�س��ط %58 

وه��ذا دلي��ل على التاأط��ري وعلى جه��ود املوؤطري��ن، لأنهم 

هم يدر�سون نف�س برنامج الرتبية الوطنية، الربنامج ل يتغري، 

ولكن بو�سائ��ل خا�سة وباآليات خم�س�س��ة، وبالتايل، فمثال 
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ه��ذه ال�سن��ة مت ن�سر 5600 كتاب مدر�س��ي »بالرباي« ووزع 

على هوؤلء الأطفال.

فيما يخ�س اإعانات الت�سغيل، فاإن القانون ن�س على ن�سبة 

1% تخ�س�س لذوي الحتياجات اخلا�سة، بغية ت�سغيلهم، 
و�س��در مر�س��وم تنفيذي يح��دد كيفيات تنفيذ ه��ذه املادة 

من القان��ون، ورد يف هذه املادة �سطر خا���س مبنح الإعانات 

للموؤ�س�س��ات التي ت�سغل هذه الفئ��ة، وفيها جانب اآخر وهو 

امل�ساع��دات املالية الت��ي ميكن اأن تدفعها ه��ذه املوؤ�س�سات 

انطالقا من هذا  وبالتايل  الت��ي ل ت�ستطيع اأن ت�سغ��ل %1 

املنطلق ومن هذا الن���س، اقرتحنا اأن ندرج  يف قانون املالية 

الوطني  ال�سندوق  ندم��ج يف  لنا كي  ت�سمح  م��ادة   2014
للت�سام��ن الوطني بندا ي�سمح لنا اأن نتكفل بهذه الإعانات 

الت��ي تاأتي م��ن هذه املوؤ�س�س��ات وتتكف��ل بامل�ساهمة التي 

نقدمها للموؤ�س�سات التي تريد اأن ت�سغل ذوي الحتياجات 

اخلا�سة، ولي�ست لها الإمكانيات لتح�سني الو�سول اإليها.

اإذن، يف قان��ون املالية 2014 ويف اإطار ال�سندوق الوطني 

للت�سام��ن عندنا هذا البند الذي ي�سم��ح الآن للموؤ�س�سات 

التي ل ت�سغل باأن تدفع، اأما املوؤ�س�سات التي تريد اأن ت�سغل 

وحت�سن و�سائل الو�سول فن�ساعدها، هذه بطبيعة احلال جرت 

باتفاقية مع وزارة العم��ل لأن مفت�سي العمل جمربون على 

املراقبة يف امليدان، هل هذه املادة مطبقة اأم ل؟

فيما يخ�س الو�سول، حقيقة، القانون تكلم عن الو�سول، 

و�سدر مر�س��وم تنفيذي يف 2006، يحدد الكيفيات، ولكن 

كما تعلمون القانون دون متابعة ل جناعة فيه، ف�سدر يف 2011 

قرار وزاري م�سرتك يجمع 04 وزارات لالأخذ بعني العتبار 

وحتدي��د �شروط الو�ش��ول، �شهادة املطابقة، يعن��ي البنايات 

اجلديدة بعد 2006 التي ل حترتم قواعد الو�سول، ل ميكنها 

اأن حت�س��ل على �سهادة املطابقة، نحن الآن يف عملية التقييم 

على م�ستوى الوزارة، لأن هناك جلنة متعددة الأطراف تتابع، 

اأول، تطبي��ق ه��ذا القانون، ثانيا، تنفيذ ه��ذا القرار الوزاري 

امل�سرتك، وبودي اأن اأق��ول اإن البنايات اجلديدة بعد 2006 

حترتم نوعا ما و�سائل الو�سول، اأقول: البنايات العمومية كي 

نتفاهم جيدا.

فيم��ا يخ�س البنايات اخلا�سة فذلك �سيء اآخر، اأنا بودي 

من هذا املنرب واأ�ست�سمحكم اأن اأحيي با�سمكم الهيئات التي 

اتخذت املب��ادرة لتطبيق هذه املادة، اأتكل��م عن املوؤ�س�سات 

العمومي��ة ومنها اجلامعات التي تبادر وحت�سن املحيط، اأحيي 

كذلك بع�س البلديات التي تتابع م�ساألة الو�سول للمعاقني 

اأحييهم، ملاذا اأحييه��م؟ لأن الن�س ل يكفي، والتقييم على 

م�ست��وى ال��وزارة ل يكف��ي والتقييم على م�ست��وى الولية 

ل يكف��ي، اإن مل يتدخل كل املعنيني به��ذه الق�سية، يعني 

م�سوؤولية اجلميع، م�سوؤوليتنا متقا�سمة ممكن اأن العبء الثقيل 

يقع علينا نحن، ولكن اأنت تكلمت يف �سوؤالك عن املنتخبني 

املحليني، اإذن عليهم اأن يدر�سوا هذه الق�سية، واأحيي كذلك 

من هذا املنرب جمعيات املعاقني ونحن يف ات�سال دائم معهم، 

لأن املهم اأن ن�ستمع اإليهم حول ال�سعوبات التي يتلقونها يف 

الت�سغيل، يف التمدر�س، يف النقل.

كذلك بودي اأن اأذّكر اأن يف �سنة 2014، �سرعنا يف حتقيق 

وطن��ي فيما يخ���س تعري��ف الإعاقة وتعري��ف - باخل�سو�س 

- كل العوام��ل ال�سو�سي��و اقت�سادية الت��ي ل ت�سمح بتنفيذ                         

اأو تطبيق هذه املبادئ التي تكر�ست - كما قلت - يف القانون، 

وهي اآتية م��ن اإرادة �سيا�سية، فه��ذا التحقيق حول الإعاقة 

ال��ذي �سيقوم ب��ه )CENEAT(  يكل��ف 140 مليون دينار 

جزائري مل��دة عام، وننتظر منه اأن يعطين��ا بع�س املعلومات، 

لأن املعرف��ة اأول ه��ي التي ت�سمح لنا بتح�س��ني الأداء، واأنا 

اأجيب على �سوؤالكم، يف الوقت احلايل ونظرا لكل ما قدمته 

الآن، نحن ل نفكر يف تغيري القانون، بل اأن يطبق القانون من 

طرف املواطنني واملنتخب��ني، فهي م�سوؤولية م�سرتكة، واأقول              

- حتى اأكون �سريحة يف اجلواب -  ل�سنا نفكر الآن يف تغيري               

اأو تعديل القانون؛ �سكرا لل�سيد الع�سو.

   

ال�شي��د رئي�ص اجلل�ش��ة: �سكرا لل�سيدة الوزي��رة؛ اأ�ساأل 

ال�سي��د حممد الطي��ب الع�سكري هل يري��د التعقيب على     

ما جاءت به ال�سيدة الوزيرة؟

   

ال�شي��د حممد الطيب الع�شك��ري: �سكرا لل�سيد رئي�س 

اجلل�سة؛ لي�س يل تعقيب ولكن ا�ستكمال ملا قيل يف جواب 

ال�سيدة الوزيرة.

اأول، اأ�سكر ال�سيدة معايل الوزيرة على كل هذه املعطيات 

الت��ي كن��ت على دراية به��ا وكنا على عل��م بالن�س كامال، 

ولكن:

اأول، ال�سيء الذي نراه يف امليدان متغري متاما عن ال�سورة 

الت��ي ينبغي اأن ناأخذها م��ن الناحية النظري��ة، ولذا اأعطي 

مثالني فقط: املثال الأول هو مواطن من ذوي الحتياجات 
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اخلا�س��ة مرتب��ط بكر�سي متحرك ي�سري بحري��ة يف الر�سيف 

ويري��د اأن يقطع الطريق للذه��اب اإىل الر�سيف املقابل، فال 

ي�ستطي��ع وح��ده فع��ل ذلك، ت��رون الآن كيف ه��ي مدننا 

وبلدياتنا! ل ي�ستطيع وحده حت��ى ياأتي املح�سنون لإعطائه 

يد امل�ساعدة؛ على هذا الأ�سا�س قلت باأن البلديات لبد اأن 

تاأخ��ذ بعني العتبار هذه امل�ساألة عل��ى م�ستواها واملنتخبون 

كذلك، جلعل املمرات على جانب الر�سيف لإعانة املواطن، 

لأن��ه لب��د اأن يقطع الطريق لوح��ده دون اإعان��ة، وهذا من 

الناحية الب�سيكولوجية �سيء كبري.

ثاني��ا، ال�سيء ال��ذي دفعني كي اأطرح ه��ذا ال�سوؤال هو 

ال�سجار اللفظي الذي �سهدت��ه عندما رف�س �ساحب �سيارة 

اأج��رة، اأن يق��ّل رجال مرتبطا بكر�سي متح��رك، يعني هناك 

اإ�س��كال، �سيخ�سر الوقت، �سيخ�سر ك��ذا لإعطاء امل�ساعدة، 

وه��ذا مل اأ�ستطع حتمل��ه ولدي اقرتاح �سخ�س��ي وهو اأنه يف 

القان��ون لبد اأن يعاقب �ساحب �سي��ارة الأجرة اأو �ساحب 

احلافل��ة الذي يرف�س اأن يق��ل اإن�سانا من ذوي الحتياجات 

اخلا�س��ة، هناك نقائ�س!  والإ�سكال مط��روح على امل�ستوى 

الدويل، فبع�س الدول املتقدمة �سبقتنا كثريا يف هذا امليدان، 

ونح��ن ل يجب علين��ا اأن نقول نحن دول��ة ونتبع الآخرين، 

نح��ن دولة يف م�ستوى الدول ولبد دائم��ا اأن نقارن اأنف�سنا 

بامل�ست��وى الأعل��ى، لأن هذه فئة من املواطن��ني اجلزائريني 

-كم��ا قلتم - يج��ب اأن نعطي لها القيم��ة الكاملة من كل 

اجلوانب و�سكرا.

   

ال�شي��د رئي���ص اجلل�شة: �سك��را لل�سيد حمم��د الطيب 

الع�سك��ري؛ الكلم��ة لل�سيدة الوزي��رة اإذا اأرادت الرد على 

التعقيب، تف�سلي.

   

ال�شي��دة الوزي��رة: �سك��را؛ لي�س يل تعقيب ب��ل اأ�سكر 

ال�سيد الع�سو املحرتم وزميلي كذلك.

حقيق��ة، الإرادة ال�سيا�سية موج��ودة، القوانني موجودة، 

بق��ي علين��ا التجني��د ح��ول م�س��كل الن�س��ال واملواطنة، 

الإ�سكالية اأن ي�سعر كل مواطن بهذا امل�سكل، ويتحمل كل 

ط��رف م�سوؤوليته من �سائق ال�سي��ارة اإىل املواطن الذي كان 

يرى، اإىل ال�سرطي، يعني ل نكتفي فقط بالقوانني، القوانني 

لب��د منها ولكن لبد اأن يك��ون هناك جتنيد لكل واحد منا 

جت��اه هذه الفئ��ة التي هي جزء ل يتجزاأ م��ن اجلزائر، �سكرا 

لل�سيد الع�سو على �سوؤالكم.

   

ال�شي��د رئي�ص اجلل�شة: �سكرا؛ منر الآن اإىل قطاع التجارة 

والكلم��ة لل�سي��د جم��ال قيق��ان، فليتف�سل بط��رح �سوؤاله 

ال�سفوي م�سكورا.

   

ال�شيد جم��ال قيقان: �سكرا لل�سيد رئي�س اجلل�سة؛ ب�سم 

الل�ه الرحم�ن الرحيم وال�سالة وال�سالم على نبيه الكرمي.

ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،

ال�سيدات وال�سادة معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�ساء املجل�س،

اأ�سرة الإعالم،

ال�سالم عليكم ورحمة الل�ه تعاىل وبركاته.

�س��وؤايل ال�سفوي موج��ه اإىل ال�سيد مع��ايل وزير التجارة 

وهذا ن�سه:

تعت��رب ال�س��ادرات خارج قط��اع املحروقات اأه��م املوارد 

الأ�سا�سية لتنويع القت�ساد الوطني، ولذا حان الوقت لتقدمي 

ت�سهيالت اأكرب لت�سجيع املوؤ�س�سات امل�سدرة، حتى  يت�سنى 

له��ا التموقع ب�سورة جيدة يف الأ�س��واق اخلارجية، لأن هذا 

الن��وع من ال�س��ادرات يف بالدنا متوا�سع ج��دا ول يتعدى 

املخت�سني. بع�س  ح�سب  �سقف %2.8 

معايل الوزير، 

م��ا ه��ي التزام��ات احلكومة لدع��م ال�س��ادرات خارج 

املحروقات؟ وماهي الت�سهيالت ال�سرورية والأطر التنظيمية 

والت�شريعي��ة الواجب القيام بها حت��ى نح�شن هذا الن�شاط، 

وم��ن خالل��ه نرقي ونط��ور املنتوجات وامل��وارد اجلزائرية يف 

الأ�سواق اخلارجية؟

تقبلوا، معايل الوزير، فائق التقدير والحرتام و�سكرا.

   

ال�شي��د رئي���ص اجلل�شة: �سك��را لل�سيد جم��ال قيقان؛ 

الكلم��ة لل�سيد وزي��ر التجارة لتق��دمي اجل��واب، فليتف�سل 

م�سكورا.

   

ال�شي��د وزي��ر التجارة: ب�س��م اهلل واحلم��د هلل وال�سالة 

وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى اآله و�سحبه ومن  واله.

   ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة الأفا�سل،
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ال�سيدة الوزيرة وال�سيد الوزير،

احل�سور الكرمي،

ال�سالم عليكم جميعا ورحمة اهلل وبركاته.

يف البداي��ة، اأ�سدي واجب ال�سكر لل�سيد الع�سو جمال 

قيقان على اهتمامه بقطاع التجارة وعلى �سوؤاله الهام املتعلق 

برتقي��ة �سادرات بالدنا التي هي حمور هام وا�سرتاتيجي يف 

ال�سيا�سة القت�سادية لكل بلد، واجلزائر اأي�سا ت�سعى للعمل 

يف ه��ذا الجتاه من اأج��ل ال�ستفادة م��ن �سادراتها خارج 

املحروقات كمورد اأ�سا�سي لتمويل القت�ساد.

مل��ف ترقية ال�سادرات ودعمها كان - يف احلقيقة - من 

الأولويات ول يزال يف كل احلكومات ال�سابقة.

واجته��دت خمتل��ف احلكوم��ات يف تق��دمي الإعانات 

والتحفي��زات الق�س��وى املمكن��ة للم�سدري��ن اجلزائريني، 

ويف ه��ذا املجال، فاإن ال�سيا�س��ة املتبعة من طرف ال�سلطات 

العمومية ترتكز على 05 حماور اأ�سا�سية:

املح��ور الأول ه��و - وهذا �سيء طبيع��ي-  توفري الإطار 

القانوين والتنظيمي املالئم لرتقية ال�سادرات.

املح��ور الثاين ه��و توفري ال�ش��روط التقني��ة والتنظيمية 

املالئمة لدخول املنتجات اجلزائرية اإىل الأ�سواق اخلارجية.

املحور الثالث هو ترقية وتطوير الن�ساطات املرتبطة بدعم 

املوؤ�س�سات، ق�سد ال�ستجابة لتحديات املناف�سة يف الأ�سواق 

العاملية.

املح��ور الرابع هو تقوية وتدعيم الإطار املوؤ�س�ساتي ملتابعة 

وت�سجيع ال�سادرات.

واأخريا، اإن�س��اء وت�سيري الآليات وو�سائل الدعم املختلفة 

لفائدة املوؤ�س�سات امل�سدرة.

يف هذا الإطار وغداة حتول اجلزائر اإىل اقت�ساد ال�سوق يف 

مطل��ع الت�سعينات، �ساحب ذلك اإن�ساء عدة هيئات مكلفة 

برتقي��ة ال�سادرات خ��ارج املحروقات ومرافق��ة امل�سدرين، 

حي��ث مت يف البداي��ة يف �سن��ة 1990، من خ��الل املر�سوم 

 1990 م��اي   15 امل��وؤرخ يف   ،135-90 رق��م  التنفي��ذي 

اإن�ساء املركز الوطني ملتابع��ة الأ�سواق اخلارجية وال�سفقات 

التجاري��ة، هذه اأوىل اآلي��ة موؤ�س�ساتية كان��ت موجهة لرتقية 

ال�سادرات خارج املحروقات.

بعد ذلك، يف �سنة 1996، مت حل هذا املركز ليحل حمله 

 »PROMEX«  الدي��وان اجلزائري لرتقية التج��ارة اخلارجية

ث��م مت حل ه��ذا الدي��وان يف 2004 لتحل حمل��ه الوكالة 

الوطني��ة لرتقي��ة التج��ارة اخلارجي��ة »ALGEX« مبوج��ب 

املر�س��وم التنفيذي رقم 04-174، ه��ذه الوكالة التي توفر 

الي��وم املوافقة التقني��ة امل�ستمرة للم�سدري��ن طوال عملية 

الت�سدي��ر، بداية من درا�سة وا�ست�س��راف الأ�سواق العاملية، 

م��رورا مبختلف اإج��راءات الت�سدير اإىل غاي��ة اإمتام ال�سفقة 

وحتوي��ل الأموال، هذا اإ�سافة اإىل م�ساحبة وتاأطري املتعاملني 

القت�ساديني اجلزائريني اأثناء خمتلف املعار�س والتظاهرات 

التجاري��ة الإقليمية والدولية التي ي�ساركون فيها؛ بالإ�سافة 

اإىل ذل��ك وبغر�س تاأم��ني تعامالت امل�سدري��ن اجلزائريني 

م��ن الأخط��ار املرتتبة ع��ن معام��الت التج��ارة اخلارجية، 

فق��د مت اإن�ساء ال�سركة اجلزائري��ة لتاأمني و�سمان ال�سادرات                 

 10 يف  امل��وؤرخ  )CAGEX( مبوج��ب الأمر رق��م 06-96، 

جانفي 1996، املتعلق بتاأمني القر�س عند الت�سدير.

كم��ا ت�ساهم ال�سرك��ة اجلزائري��ة لالأ�س��واق  والت�سدير 

)SAFEX( اأي�سا بكل و�سائل الدعم اللوج�ستيكي مل�ساعدة 

امل�سدري��ن اجلزائريني اأثناء املعار�س الدولية التي ي�ساركون 

فيها، ل�سيما تلك املنظم��ة باخلارج، وذلك من اأجل الرفع 

من قيمة ال�سادرات خارج املحروقات.

م��ن جهة اأخ��رى، ويف اإط��ار تنظيم احلرك��ة اجلمعوية، 

اأن�سئت �سنة 2001 اجلمعية الوطنية للم�سدرين اجلزائريني 

» ANEXAL «  لتكون ف�ساء مكمال للهيئات التي ذكرتها 

�سابقا، لالحت��كاك والتبادل، تب��ادل الآراء بني امل�سدرين 

اجلزائري��ني، ومتثيلهم ل��دى خمتلف الهيئ��ات واملوؤ�س�سات 

العمومية.

ال�سيدات وال�سادة احل�سور،

ال�سيد ع�سو جمل�س الأمة املحرتم،

اله��دف املرجو من كل هذه الهيئ��ات املذكورة، يتمثل 

اأ�سا�س��ا يف �سم��ان دميومة التوج��ه اخلا�س مبرافق��ة وتوجيه 

امل�سدري��ن ماديا وتقنيا، بغر�س تطوي��ر وترقية اإمكانياتنا يف 

الت�سدي��ر وتذلي��ل ال�سعوبات التي قد تواج��ه هوؤلء اأثناء 

م�سار الت�سدير، هذا طبعا دون اأن نن�سى اأن عملية التكوين 

اأي�س��ا اأوليناه��ا عناي��ة لباأ�س به��ا والت��ي مت اعتمادها من 

طرف وزارة التج��ارة لفائدة املتعاملني، حول مهن الت�سدير 

والتي تق��ام على امل�ستوى املحلي، مب�سارك��ة غرف التجارة 

وال�سناعة، بهدف اإي�س��ال املعلومة التقنية واملهنية اإىل اأكرب 

ع��دد ممكن م��ن املتعامل��ني القت�ساديني، لتنمي��ة وتطوير 

اإمكانياتهم يف الت�سدير والإحاطة مبختلف اأ�ساليب وتقنيات 
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عمليات الت�سدي��ر واأي�سا لتح�سي�سهم ب�سرورة العمل على 

اأخذ مكان لهم يف الأ�سواق الدولية.

اأما فيما يخ�س تدابري دعم ومرافقة املوؤ�س�سات امل�سدرة، 

من خالل الإعانات املمنوحة، كما جاء يف �سوؤالكم، فنذكر 

يف هذا املجال اأن الدولة و�سعت اآلية للدعم املايل منذ �سنة 

ترقية ودعم  اإن�ساء �سندوق  الآلية متثلت يف  1996، ه��ذه 
ال�س��ادرات )FSPE( مبوج��ب قان��ون املالي��ة ل�سنة 1996، 

ال��ذي يقدم اليوم اإعانات مالية مبا�سرة للم�سدرين، وميكن 

اأن اأعطي��ك رقما، يف 2012 من خ��الل هذا ال�سندوق، مت 

�سرف ح��وايل 600 مليون دينار، 60 ملي��ار �سنتيم، لفائدة 

امل�سدري��ن اجلزائري��ني كاإعان��ات من ال�سلط��ات العمومية 

ملرافقة عمليات الت�سدي��ر، وبناء على اقرتاحات اجلمعيات 

املهنية، اأدخلت وزارة التجارة خالل �سنة 2009 تعديالت 

على هذا ال�سندوق، م��ن خالل تو�سيع جمال اخت�سا�سه، 

لي�سم��ل اأي�سا التكف��ل بجزء من امل�ساري��ف املتحملة من 

طرف املتعامل��ني القت�ساديني، مبنا�سب��ة عمليات الت�سدير 

الت��ي يقوم��ون بها، حي��ث اأ�سبح��ت اخت�سا�س��ات هذا 

ال�سن��دوق ت�سمل التكفل بن�ساط��ات اإ�سافية، اأذكر منها: 

م�ساريف درا�س��ة الأ�سواق اخلارجية وه��ذا اأمر مهم جدا، 

م�ساري��ف اأي�سا التكفل ولو  جزئي��ا مب�ساريف امل�ساركة يف 

املعار���س الدولية باخلارج، م�ساريف النقل الدويل، اجلزئي 

للب�سائع، امل�ساريف املتعلقة بتح�سني نوعية املنتجات املوجهة 

للت�سدي��ر وتكييفه��ا مع املعاي��ري العاملية، اإع��داد ت�سخي�س 

لعملية الت�سدير واإن�ساء خاليا ت�سدير داخلية على م�ستوى 

املوؤ�س�س��ات، طب��ع وتوزي��ع الدعائ��م الرتقوي��ة، الإ�سهارية 

للمنتجات واخلدمات املوجهة للت�سدير وا�ستعمال الو�سائل 

الع�سرية لالإع��الم والت�سال، واأخريا، و�س��ع حيز التنفيذ 

برامج التكوين املتخ�س�سة يف مهن الت�سدير.

وعلى �سعيد اآخ��ر، فاإن اتفاقيات التبادل التجاري التي 

ان�سمت اإليه��ا اجلزائر م��ع خمتلف ال�س��ركاء الإقليميني، 

ل�سيما الحت��اد الأوروب��ي واأي�سا املنطق��ة العربية واملنطقة 

الإفريقي��ة املرتقب اإن�ساوؤها، �ستفت��ح عدة جمالت للتبادل 

التج��اري، وتوفر فر�سا اأكرب للمتعامل��ني القت�ساديني، من 

اأجل ت�سدير منتجاتهم نحو اأ�سواق هذه البلدان. 

على �سوء ما�سبق، ميكنن��ا القول اإن احلكومة وعلى غرار 

ماهو معم��ول به يف الدول الأخرى، ق��د اجتهدت يف توفري 

حزم��ة من الو�سائل وقد التزمت اإىل حد بعيد يف جمال دعم 

ال�سادرات خارج املحروقات مبا كان تعمدت به يف منا�سبات، 

ل�سيم��ا الثالثيات املختلف��ة، لأن املتعامل��ني القت�ساديني 

طرحوا جملة من القرتاحات ومن الطلبات - طبعا - املتعلقة 

بهذا املحور.

الآن، يبقى اجلهد على املتعاملني القت�ساديني يف حت�سني 

ج��ودة املنت��وج واأي�سا يف حت�س��ني كمية املنت��وج، لأننا قمنا 

بدرا�سة يف 2011، حول وفرة املنتوج اأو عر�س املنتوج القابل 

للت�سدي��ر، وجدنا اأن هذا العر���س لالأ�سف حمدود، لزالت 

ال�سوق الوطنية  ولزالت ال�سوق الداخلية تطلب وت�ستهلك 

بالدرج��ة الأوىل املنتوج��ات التي تنتج حملي��ا، طبعا هذا يف 

حد ذاته �س��يء اإيجابي لأن كل ما ننتج��ه ون�ستهلكه حمليا 

ه��و تعوي�س عن الواردات وهو عبارة عن ت�سدير غري مبا�سر، 

لكن هناك اإ�سكال كبري يف العر�س املوجه للت�سدير، وبالتايل 

فم��ن ال�سروري اأن اآليتنا الإنتاجية تقوم بجهد كبري يف توفري 

الكمية الالزمة التي ميكننا اأن نوجهها للت�سدير، لأنك تعرف 

اأن ال�شادرات خارج املحروقات ت�شتوجب جملة من ال�شروط 

ومن بينها: توف��ري كميات الب�سائع امل�سدرة باحلجم املطلوب 

يف الوق��ت املطلوب بالنتظ��ام يف الت�سليم، وهذا حتدي كبري 

تواجهه كثري من املوؤ�س�سات، لأننا راأينا مبنا�سبة م�ساركة بع�س 

�سركائنا يف املعار���س باخلارج يتلقون طلبيات، لكن لالأ�سف 

م��ن ال�شعب اأن يلبوها بال�شروط الت��ي يطلبها الزبون، وهذه 

اإ�سكالية حقيقية، من ال�سروري اأننا نعمل �سويا على حلها.

طبع��ا، ل يفوتن��ي ال�سي��د الع�سو، التاأكي��د جمددا من 

ه��ذا املنرب املحرتم، عل��ى اأن ملف دعم ال�س��ادرات خارج 

املحروق��ات �سيظ��ل دوما م��ن اأولوياتن��ا يف احلكومة، هذه 

الأولوي��ة التي م��ا فتئ��ت تتج�سد من خ��الل الإجراءات 

املتخ��ذة، بالتن�سي��ق مع ال�س��ركاء الجتماعي��ني، يف اإطار 

اأ�سغال الثالثية ل�سنة 2012 التي خ�س�ست جانبا كبريا من 

اأعمالها ملو�سوع تعزي��ز الإجراءات املحفزة للرفع من حجم 

ال�س��ادرات خارج املحروقات، باعتباره��ا الرهان امل�ستقبلي 

لبلدنا، لتحرير اقت�سادنا تدريجي��ا من التبعية للمحروقات؛  

و بن��اء على التو�سيات املنبثقة م��ن ثالثية 2012، اتخذت 

احلكومة ع��دة تدابري هامة توجد الآن حي��ز التنفيذ لتعزيز 

ال�سادرات خارج املحروقات وحتفي��ز امل�سدرين، نذكر اأربع 

اإجراءات التي مت تنفيذها يف الأ�سهر املوالية لثالثية 2012:

1. اآجال ا�سرتجاع عائدات الت�سدير خارج املحروقات 
م��ن 120 يوم��ا اإىل 180 يوم��ا، لأن ه��ذا كان مطلبا ملحا 
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للم�سدري��ن الذين قال��وا باأنهم اإذا �س��دروا لبلدان بعيدة، 

رمب��ا اأجهزتها املالي��ة وامل�سرفية غري متطورة، ف��اإن ا�سرتجاع 

عائدات ال�سادرات يطول؛ وبالتايل فاإن بنك اجلزائر ي�سلط 

علينا عقوبات وغرامات قا�سي��ة يف بع�س الأحيان، رغم اأن 

اخلط��اأ لي�س من املوؤ�س�سة  اجلزائرية واإمنا من زبونها اأو النظام 

امل�س��ريف للبلد الذي نتعامل معه؛ وبالتايل رفعنا هذه الفرتة 

من 120 يوما اإىل 180 يوما.

امل�سدرة،  للموؤ�س�سات  حتفيزي  عملي  كاإجراء  اأي�سا   .2
رفعن��ا م�ستوى ا�سرتجاع ناجت الت�سدير م��ن العملة ال�سعبة 

20% ي�ستعملها امل�سدر بكل حرية، كانت  اإىل  م��ن %10 

من قبل 10% فقط من عائدات العملة ال�سعبة من �سفقة 

الت�سدي��ر تو�سع حت��ت ت�س��رف امل�ستورد فيت�س��رف فيها، 

كم��ا يحل��و له، ب��كل حرية، الي��وم فهذه الن�سب��ة ارتفعت 

اإىل 20%، ه��ذا اأي�س��ا كاإج��راء حتفيزي بطل��ب اأي�سا من 

املوؤ�س�سات امل�سدرة.

الأخ�سر على  ال��رواق  تعميم  الثالث هو  الإج��راء   .3
م�ستوى اجلمارك لفائدة امل�سدري��ن خارج املحروقات دون 

متيي��ز، املهم اأنه ي�سدر منتوجا، ف��كل الإجراءات التنظيمية 

التي تنطبق على الرواق الأخ�سر لدى اجلمارك تطبق على 

امل�سدرين اجلزائريني.

واأخريا، تخفيف اإج��راءات تعوي�س الر�سم على القيمة 

امل�ساف��ة ل�سالح امل�سدرين، من خ��الل ن�س تنظيمي، هذا 

الأمر اأي�سا كان مطروحا بحدة من طرف هوؤلء حتى حت�سن 

مالية املوؤ�س�سة ومن اأجل ذلك قامت اإدارة ال�سرائب بجهد 

لتمك��ني هذه املوؤ�س�سات امل�سدرة م��ن ا�سرتجاع التعوي�س 

.)TVA( اخلا�س بالر�سم على القيمة امل�سافة

ويف اخلتام، جتدر الإ�سارة اإىل اأن هذه املجهودات املبذولة 

تبني � مب��ا ليدع جمال لل�سك � ع��زم احلكومة وت�سميمها 

على دعم وتعزيز ال�سادرات خارج املحروقات، رغم �سعوبة 

املهم��ة، بالنظر اإىل املناف�سة ال�سر�سة التي ت�سهدها الأ�سواق 

العاملي��ة يف �ست��ى املنتج��ات، يف ظ��ل التط��ور ال�سناع��ي 

والتكنولوج��ي املتزايد، غ��ري اأن ذلك طبعا ل��ن يثنينا عن 

امل�س��ي قدما لبلوغ هدفنا املتمثل يف تنويع اقت�سادنا وحتريره 

من التبعية للمحروقات.

هذه بع�س عنا�سر الإجابة التي وددت اأن اأقدمها لل�سيد 

الع�سو، �ساكرا له مرة اأخرى اهتمامه بهذا املو�سوع احليوي 

واحل�سا���س، الذي يعنين��ا جميعا، و�ساكرا ل��ه اأي�سا اإعطاءه 

الفر�سة لتقدمي هذه املعلومات، �سكرا لكم وال�سالم عليكم.

   

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا لل�سيد الوزير؛ اأ�ساأل ال�سيد 

جمال قيقان هل يريد التعقيب على جواب ال�سيد الوزير؟

   

ال�شي��د جمال قيق��ان: �سكرا ملعايل الوزي��ر على اإجابته 

املف�سلة حول هذا ال�سوؤال الذي مي�س قطاعا هاما يعترب مبثابة 

�سري��ان احلياة، األ وهو قطاع التج��ارة بالن�سبة لبالدنا، لكن 

عن��دي تعقيب ب�سيط فق��ط معايل الوزير، وه��و اأنه اإن قمنا 

بتقدمي ت�سهي��الت وت�سجيعات لهات��ه املوؤ�س�سات امل�سّدرة، 

فيمكننا القول اإننا �سربنا ع�سفورين بحجر واحد.

الأّول، اأنه قد ك�سبنا م��وردا اإ�سافيا ي�ساف اإىل عائدات 

البرتول، وبالتايل ن�ساهم يف تنمية القت�ساد الوطني، ال�سيء 

الثاين هو اأن ه��ذه املوؤ�س�سات اإذا قمنا قّدمنا لها ت�سهيالت 

وت�سجيع��ات، فاإّنها تو�ّسع ن�ساطها - كم��ا ذكر معايل الوزير 

�سابق��ا - وبالت��ايل تخلق عددا هائال م��ن منا�سب ال�سغل، 

فنق�س��ي على �سب��ح البطالة الذي يعترب عائق��ا على كامل 

الدولة.

اأخريا، �سيدي رئي�س اجلل�سة املحرتم، اأغتنم فر�سة تواجد 

معايل الوزير معنا، وزير التجارة، لأقدم مالحظة ب�سيطة جّدا 

وهي: هذه ال�سلع املقلدة التي تاأتينا من اخلارج، خا�سة من 

الدول الآ�سيوية وبال�سبط ال�سني، حيث اأ�سبحت مكد�سة 

حية هنا  يف الأ�س��واق اجلزائرية بكرثة وب�ست��ى اأنواعها وال�سّ

هو امل�ستهلك الب�سيط، وكمثال نوعية املالب�س، الرديئة التي 

ن�سرتيها لأطفالنا، نغ�سلها مرة واحدة ثم نرميها.

ال�سيء الث��اين، الأجهزة الكهرومنزلي��ة، وخا�سة التي 

تعم��ل بالغاز وت�سببت يف قتل عدد كب��ري من اأ�سرنا، بفعل 

ب الغ��از، وهنا ن�سك��ر الإذاع��ة الوطنية الت��ي تقوم 
ّ
ت�س��ر

بالتح�سي���س، وخا�سة يف الأ�سب��وع املا�سي، من خالل يوم 

حتت �سع��ار »من اأجل �ست��اء دافئ« هذه الأجه��زة مقّلدة، 

ناهيك عن قطع غيار ال�سيارات، وال�سيارات بال�سبط، التي 

اأ�سب��ح اأبناوؤنا وفل��ذات اأكبادنا ي�ستعملونه��ا كلعبة وتزهق 

اأرواحا كثرية.

معايل الوزير،

رجاء، يجب اأن ن�سعف من ا�سترياد هذه ال�ّسلع ون�ساهم 

يف ا�سترياد ال�سلع الأ�سلي��ة لنحمي بها اقت�سادنا ومواطنينا 

واملث��ل ال�سعبي يف بالدنا يق��ول: »اأيّل عجبو رخ�سو يخلي 
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ن�سو« دائما املواطن الب�سيط الذي ل يعرف، يتجه دائما نحو 

ال�ّسعر الب�سيط.

ة ثاني��ة، معايل الوزي��ر، �سكرا �سي��دي رئي�س 
ّ
�سك��را مر

اجلل�سة.

   

ال�شي��د رئي���ص اجلل�شة: �سك��را لل�سيد جم��ال قيقان؛ 

ونعتربه �س��وؤال جديدا، هل نعطيك ال�سي��د الوزير الفر�سة 

لكي جتيب لحقا �سفويا اأو كتابيا، اأم مننحك الكلمة جمّددا 

للرد على ال�سيد جمال قيقان؟ اإذن تف�سل و�سكرا.

ال�شي��د الوزير: �سك��را لل�سيد رئي�س اجلل�س��ة؛ طبعا اأنا 

د حول 
ّ
مّتف��ق مع ال�سيد الع�سو بخ�سو���س تعقيبه على الر

ال�سوؤال املتعلق بال�سادرات خارج املحروقات.

امل�سكل يكم��ن يف دعم ال�ستثمارات بكل اأنواعها، لأّن 

ال�س��ادرات خارج املحروقات هي كمي��ات اإ�سافية، ل ميكن 

اأن ت�ستوعبها ال�سوق الداخلية اأو اأن ال�سوق الداخلية لي�ست 

بحاج��ة اإليها، وبالت��ايل �سادراتنا خ��ارج املحروقات مرتبطة 

ا  باجلهد الذي نقوم به يف جمال ال�ستثمار، هذا اأمر مهم جدًّ

فالأمران مرتبطان.

وكم��ا قلت، ال�ستثم��ارات املنتجة لها اأك��رث من فائدة، 

لأّنها تعوي�س عن الواردات وهي اأي�سا يف حالة وجود كمّية 

اإ�سافي��ة للّت�سدير، ت�ساهم يف تنويع الواردات، لأن التحدي 

عل��ى املدى البعيد ه��و اأننا ن�سّغل اآلتن��ا القت�سادية واأي�سا 

ر تدريجيا عن املحروقات، 
ّ
حاجياتنا الإجتماعية مبوارد تتحر

لأن اليوم واحلمد هلل املحروقات عندنا توّفر لنا ما بني 60 اإىل 

70 مليار دولر �سنويا، ح�سب ال�سنة، هذه الأموال ن�ستورد 
به��ا كل حاجياتنا، حاجياتنا املتعلقة بالقت�ساد، كتوفري كل 

التجهيزات واملواد الأّولية وغريها ولكن ماذا عن احلاجيات 

الغذائية وحاجيات الأدوية وغريها من احلاجيات الأخرى؟ 

اإذا مل ن��ن موارد على املدى املتو�س��ط والبعيد، خا�سة اأننا 

ن�سرتي من اخلارج بالعملة ال�سعبة، ف�سيكون الأمر خطرًيا؛ 

وبالت��ايل من ال�س��روري اأو نح��ن جمربون عل��ى بناء هذه 

القدرات تدريجيا والتي متر حتما عرب بّوابة دعم ال�ستثمار.

كذلك دعم اآلة الإنت��اج التي توّفر هذه الب�ساعة القابلة 

للتب��ادل، وبالتايل فهي قابلة جللب عمل��ة �سعبة متّكننا من 

اإدارة عجلة التنمية ب�سفة عامة يف بالدنا.

املو�س��وع الثاين الذي هو يف احلقيق��ة �سوؤال جديد، هو 

مو�سوع ه��ام اأي�سا وح�ّسا�س ول يق��ل اأهمية عن املو�سوع 

الأّول، لك��ن - ال�سي��د رئي���س اجلل�س��ة - ه��ذا يحتاج يف 

احلقيقة اإىل وقت اإ�سايف، وحتى ل نخل بنظام �سري اجلل�سة، 

اأن��ا م�ستعد لالإجابة عليه اإّما كتابيا اأو يف اإطار �سوؤال �سفوي، 

ولك��ن اأوؤكد ب��اأّن هن��اك وعيا يف ه��ذا املج��ال لل�سلطات 

العمومية، هناك جهد يبذل وقد اأتيحت يل الفر�سة يِف منابر 

اإعالمي��ة اأخرى، حيث تكلم��ت بالتف�سيل عن هذا اجلهد 

الذي يبقى غ��ري كاف واأنا مقتنع بذلك ولكن اجلهد يتعّزز 

ويتق��وى يف ال�سن��وات القادمة - اإن �س��اء اهلل - خا�سة مع 

دخول حّيز التنفيذ املخرب الوطني للتجارب الذي تكلمت 

عن��ه، �سنح�س��ن اأداءن��ا يف مراقبة مطابق��ة املنتوجات التي 

تدخل من اخلارج، �سكرا �سيدي رئي�س اجلل�سة.

   

ال�شّي��د رئي���ص اجلل�شة: �سك��را لل�سيد مع��ايل الوزير؛ 

ونرح��ب بال�سيد وزير ال�سحة ال��ذي التحق بنا توا، ومنر اإىل 

هذا القط��اع احل�سا�س، قط��اع ال�سحة وال�س��كان واإ�سالح 

امل�ست�سفي��ات والكلمة لل�سيد نور الدي��ن ديب، فليتف�سل 

بطرح �سوؤاله ال�سفوي م�سكورا.

   

حيم.
ّ
حمن الر

ّ
ال�شيد نور الّدين ديب: ب�سم اهلل الر

�سيدي رئي�س اجلل�سة، 

ال�ّسادة الوزراء وم�ساعدوهم،

زميالتي، زمالئي الأع�ساء،

اأ�سرة الإعالم، 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

   �س��وؤايل ال�ّسفوي موّج��ه اإىل ال�سّيد معايل وزير ال�سّحة 

وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات.

   طبقا لأحكام امل��ادة 134 من الد�ستور،  واملادتني 68 

و71 من ال��ق���انون ال��ع���������سوي رقم 99-02، املوؤرخ 

8 مار�س �سنة 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�سعبي 
الوطني، وجمل�س الأمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية 

بينهما وبني احلكومة.

   ي�سرفن��ي � �سي��دي مع��ايل وزي��ر ال�سح��ة وال�سكان 

واإ�س��الح امل�ست�سفيات � اأن اأتق��دم اإىل �سيادتكم املحرتمة، 

بهذا ال�سوؤال ال�سفوي وهذا ن�سه:

   لق��د قام��ت الدول��ة ببن��اء م�ست�سفى خا���س مبر�سى 

ال�سرط��ان بولي��ة عنابة وال��ذي اأطلق علي��ه مركز مكافحة 
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ال�سرط��ان )CAC( وق��د ا�ستب�س��ر امل�ساب��ون به��ذا املر�س 

اخلبي��ث، عل��ى اأم��ل اأن نخفف عنه��م معاناته��م من هذا 

املر�س، ولق��د مت ا�ستالم هذا املركز يف نهاية �سنة 2010 مع 

العلم اأن النطالقة كانت �سنة 2006 لكنه كان مثقال بكثري 

م��ن التحفظات وبعد م��رور عدة �سنوات بقي��ت حالة هذا 

املركز تراوح مكانها ومل يتم اإدخاله حّيز اخلدمة وبقي تكفل 

املر�سى امل�ساب��ني بهذا املر�س موؤجال اإىل وقت غري حمدد، 

حيث اإن امل�سلحة املخ�س�سة يف م�ست�سفى دوبان للم�سابني 

بهذا املر�س ت�سجل اكتظاظ��ا كبريا وعدم مقدرتها التكفل 

بعدد من احلالت التي يتميز بها هذا املر�س وكذلك هناك 

عدد كبري من املر�سى يتنقلون اإىل ولية ق�سنطينة الذي كان 

معط��ال اإىل مدينة البليدة ومدينة اجلزائ��ر العا�سمة ومدينة 

ورقلة لإمتام العالج خا�سة العالج بالأ�سعة.

�سوؤايل معايل الوزير املحرتم،

مت��ى �ستق��وم وزارة ال�سح��ة بال�ست��الم النهائي لهذا 

املرك��ز؟ ومتى �ست�س��رع يف جتهي��زه واإدخاله حّي��ز اخلدمة 

الفعلي��ة وا�ستقبال املر�سى والتكفل به��م، خا�سة واأن هذا 

املرك��ز �سوف يتكف��ل مبر�سى عدد من الولي��ات ال�سرقية 

القريبة من ولية عنابة؟

اأمتن��ى � مع��ايل الوزير � اأن يك��ون ردكم مع��ززا برزنامة 

م�سبوطة.

تقبلوا مني، �سيدي الوزير، فائق الحرتام والتقدير ولكم 

منا، �سيادة الوزير، كامل المتنان وال�سكر.

   

ال�شي��د رئي�ص اجلل�شة: �سكرا لل�سي��د نور الدين ديب؛ 

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

لتقدمي اجلواب على ال�سوؤال، فليتف�سل م�سكورا.

   

ال�شيد وزير ال�شحة وال�ش��كان واإ�شالح امل�شت�شفيات: 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�سيد رئي�س اجلل�سة،

ال�سيدات الف�سليات،

ال�سادة الأع�ساءالأفا�سل،

زمالئي يف احلكومة،

ال�سادة احل�سور، جميعكم،

اأيها الأ�سدقاء يف ال�سحافة، 

ال�سالم عليكم.

ال�سوؤال الذي تقدم به الأخ ال�سيد نور الدين، هو �سوؤال 

وجيه وقد �سب��ق واأن تكلمت عن هذا املو�سوع يف املجل�س 

ال�سعب��ي الوطن��ي وكذل��ك يف ع��دة منابر م��ع الأخوات 

والإخوة من ال�سحافة.

تكلمت عن املوؤ�س�س��ات ال�ست�سفائية )CAC( اخلا�سة 

به��ذا املر�س )ال�سرطان( واأعطيت تو�سيحات كافية يف هذا 

ال�س��اأن؛ وي�سعدين كثريا اأن اأقف اأمامك��م هذه ال�سبيحة، 

لأقدم تو�سيحات حول )CAC( املوجود بعنابة، ومن خالله 

رمبا تكون عندي فر�سة اأي�سا لأتكلم عن بقية )CAC( على 

م�ست��وى الوطن، وه��ذا نظرا لالأهمية الكب��رية التي توليها 

كل ال�سلطات عل��ى خمتلف امل�ستويات، من اأجل التكفل 

مبر�سانا امل�سابني بهذا املر�س بالذات.

كم��ا تعلم��ون، �سج��ل م�سروع مرك��ز مكافح��ة مر�س 

ال�سرط��ان )CAC( بعنابة وقد ع��رف تقدما كبريا يف الإجناز 

ولكنه توقف لعدة �سنوات.

ما ي�س��اع عند العام��ة ورمبا حتى عندك��م اأنتم كذلك، 

هو اأن هذا املركز في��ه �سوائب كثرية وفيه عيوب كثرية فيما 

يخ�س اإجنازه.

اخلربة التي قمنا به��ا والتي متت من قبل اأن نكون نحن 

عل��ى راأ���س هذه ال��وزارة، اأثبت��ت باأنه ل عي��ب يف البناء، 

الإ�سكال الذي كان قائما هو اإ�سكال حملي ولبد اأن نقوله 

وهو اإ�س��كال ما بني مكتب الدرا�س��ات وال�سركة الأجنبية 

املكلفة باإجناز هذا امل�سروع.

امله��م اأنه اليوم مت التو�سل اإىل ح��ل كل هذه امل�ساكل، 

والأعم��ال انطلقت من جديد، اآخره��ا يف الأ�سبوع املا�سي 

مت رب��ط قنوات ال�س��رف وال�سرك��ة الأجنبي��ة اأعطيت لها 

تعليم��ات �سارمة باأن تنتهي مم��ا تبقى من الأعمال يف نهاية 

�سهر مار�س بحول اهلل.

نحن نعرف حتى اإذا تاأخروا، حتى ولو كان هناك انزلق 

ب��� 15 يوما اأو �سه��را فنحن دائما - مقارن��ة بالعجز والتاأخر 

الذي عرفه املواطن - �سيعو�س وي�ستفيد يف هذا ال�ساأن.

النقط��ة الثاني��ة مهم��ة جدا وه��ي اأن احلكوم��ة وافقت 

واأعطت املوافقة ومت التفاق مع املمولني الإثنني وهما �سركة 

»اإلكتا« م��ن ال�سويد وكذل��ك »فاري��ون« الأمريكية، وهما 

املمولن الوحيدان عرب العامل وقد مت التفاق معهما.

اليوم م�ساء على ال�ساعة ال�ساد�سة �سيكون هناك اجتماع 

يف ال��وزارة، مع كل امل��دراء وجميع املخت�س��ني يف العالج 
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بالأ�سع��ة على امل�ست��وى الوطني لكي نتف��ق على منهجية 

عمل جدي��دة فيما يخ���س التكفل به��وؤلء املر�سى، فيما 

  )Accélérateur( يخ���س عناب��ة بالن�سبة لأجه��زة امل�س��رع

اأخذته��ا على عاتقه��ا �سركة »اإلكتا« وعقدن��ا اجتماعا معها 

وم��ن املفرو�س اأنها �ست�سرع يف ذلك ويف اأ�سرع وقت ممكن، 

حيث �ستقوم برتكيب هذا اجلهاز )Accélérateur(  والأمور 

جاهزة، يعني مل يبق الكثري، وميكن اأننا نقدم تاريخا وذلك 

اإما نهاية اأفريل اأو نهاية ماي، لكن يف جميع احلالت، ونظرا 

للتعقي��دات التي يعرفها الرتكيب والتجربة العملياتية لهاته 

الأجهزة، تعرف��وا اأنها تاأخذ على اأقل تقدير �سهرا   اأو �سهرا 

ون�سف ال�سه��ر، ثم يبداأ يعمل بالتدري��ج، وميكن اأن يكون 

ه��ذا يف نهاية ال�سدا�سي الأول بح��ول اهلل و�سيكون جاهزا 

للت�سغيل.

هناك نقطة اأخ��رى تكلمت عنها قبل اليوم، ومعنا اليوم 

الكثري م��ن الأطباء والأ�ساتذة حتى تك��ون على علم، باأن 

مر���س ال�سرطان ل يتمثل فقط يف الع��الج بالأ�سعة، نحن 

نفكر الآن يف عملية الت�سخي�س، لبد اأن نبداأ فيها، يف اجلزائر 

مثال الهتمام مبر�سى ال�سرطان فيما يخ�س ال�سيدات نحن 

متقدمون يف الت�سخي�س من حيث ال�سن، فبالن�سبة لأوروبا 

وناأخ��ذ مثال فرن�سا يب��داأ الت�سخي���س باملاموغرافيا بالن�سبة 

للم��راأة يف �س��ن 52 �سنة ، اأما الت�سخي���س عندنا ففي �سن 

40 �سن��ة، وهذا ي�سمى الت�سخي�س املبكر، وهناك العالج 
العادي وميكن اأن ي�سفي املر�سى، هناك العمليات اجلراحية 

التي تكون على م�ستوى خمتلف املوؤ�س�سات ال�ست�سفائية، 

اأينم��ا كان اجلراح جتري العملية وهن��اك اأدوية، واآخر �سيء 

ه��و العالج عن طريق الأ�سع��ة، العالج عن طريق الأ�سعة، 

لبد من توفر 39 م�سرعا اأو )Accélérateur( وهذا ل يكون 

اإل يف ح��دود 2016، 2017، يف 2016 اإذا وا�سلن��ا بوترية 

الإجناز هذه ن�ستطيع اأننا نربح بع�س الوقت، اأو التخلف الذي 

عرفته بع���س املوؤ�س�سات ال�ست�سفائية، وعلى ذكر هذا مثال 

يف هذه ال�سنة وزارة ال�سحة برجمت ت�سليم )CAC( لتيزي 

وزو، )CAC( لتلم�س��ان، )CAC( لعنابة )CAC( ل�سطيف، 

)CAC( لباتنة، و)CAC( ل�سيدي بلعبا�س اأي�سا، هناك 6.

التفاق الذي مت م��ع هذين املمولني »فاريون« »اإلكتا« مت 

ب�ش��روط اإ�شافي��ة تتمثل يف اإن�شاء �ش��ركات جزائرية، يعني 

بحق��وق جزائري��ة، وهي موج��ودة ومت الإم�س��اء معها لكي 

تك��ون يف اخلدمة الأ�سب��وع القادم -اإن �س��اء اهلل - حيث 

ا�سرتطنا التكوين، ومتديد مدة ال�سمان وكذلك قطع الغيار، 

لبد اأن تك��ون هنا، على اأ�سا�س اأنه تك��ون تغطية للمغرب 

العربي وكذلك اإفريقيا وال�سرق الأو�سط.

اأنا اأظ��ن اأن هذا اإجناز كبري حتق��ق يف هذا املجال، ونحن 

ن�سعى م��ن اأجل خدم��ة املري�س، �سواء مر�س��ى ال�سرطان      

اأو غريهم.

تبق��ى هناك نقطة مهم��ة كثريا، اأريد اأن اأنب��ه اإليها وهي 

اأن املر���س الأول القاتل يف اجلزائر لي�س بال�سرطان واإمنا هي 

اأمرا���س القلب وغريها، هذا ح�س��ب الإح�سائيات املتوفرة 

عندن��ا، و�سمن ا�سرتاتيجيتن��ا يف ت�سيري هذا القطاع، اأخذنا 

بع��ني العتبار مر�س ال�سرط��ان - واإن �ساء اهلل - يكون فيه 

اعتناء كبري بال�سحة واملري�س.

�سكرا على ح�سن الإ�سغاء، �سكرا لل�سيد رئي�س اجلل�سة 

وبارك اهلل فيكم وال�سالم عليكم.

   

ال�شي��د رئي���ص اجلل�ش��ة: �سك��را لل�سيد الوزي��ر؛ اأ�ساأل 

ال�سي��د نور الدين ديب هل يريد اأخ��ذ الكلمة اأو التعقيب 

على جواب ال�سيد الوزير؟

   

ال�شيد ن��ور الدين دي��ب: �سكرا �سي��دي رئي�س اجلل�سة، 

وال�سك��ر مو�س��ول كذل��ك اإىل ال�سي��د مع��ايل الوزير الذي 

اأ�سكره جزيل ال�سكر على ال�سرعة يف الرد على هذا ال�سوؤال، 

ون�ستطي��ع اأن نقول هي حالت قليل��ة، لأننا تعودنا اأننا عندما 

ن�سع ال�سوؤال ننتظر مدة طويلة للح�سول على اجلواب اأو قدوم 

الوزير لالإجابة على اأ�سئلتنا، واأمتنى اأن اأ�سئلة زمالئي الأع�ساء 

يف امل�ستقب��ل تنال نف�س الهتمام الذي ناله هذا ال�سوؤال من 

طرف معايل وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات.

لق��د وردت يف اإجابتكم، معايل الوزي��ر، معلومات قيمة 

ووع��ود مهمة، انتظرها امل�سابون بهذا املر�س اخلبيث انتظارا 

مليئا بالآلم والقلق وخا�شة الإحباط، حيث اإن هذا املر�ض 

اخلبي��ث، عافانا اهلل واإياكم من��ه، اأ�سبح يف تزايد م�ستمر يف 

اجلزائر، والإح�سائيات بينت اأنه يف �سنوات الت�سعينات كان 

هناك 80 م�سابا من بني 100 األف �ساكن يف اجلزائر، وحاليا 

الإح�سائي��ات تبني اأن هناك 120 م�سابا من بني 100 األف 

�ساك��ن يف اجلزائ��ر، توقعات اخل��رباء والأخ�سائيني يف هذا 

املجال تق��ول اإن يف نهاية الع�سرية الثانية لالألفية الثانية من 

الآن اإىل غاي��ة 2020، �سيكون عدد امل�سابني 300 م�ساب 
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من بني 100 األف �ساكن.

فاملعلومات الواردة م��ن الدول املجاورة تبني اأنها طبقت 

�سيا�سات فيم��ا يخ�س مر�س ال�سرطان، وحقيقة � كما قلت  

معايل الوزير � ف��اإن مر�س ال�سرطان ل يتوقف فقط باملعاجلة 

ع��ن طريق الأ�سع��ة لأنها اآخر مرحلة م��ن مراحل العالج، 

مثال فرن�سا طبقت ما يعرف باملخطط الوطني ملكافحة مر�س 

ال�سرط��ان والتكفل مبر�سى ال�سرط��ان، وح�سب املعلومات 

املتوف��رة لدين��ا، هن��ا يف اجلزائ��ر، اخل��رباء والأخ�سائي��ون 

انته��وا م��ن اإعداد هذا املخط��ط وهو � على ما اأظ��ن � اأمام 

احلكوم��ة واأمام الوزارة، وهذا املخطط ل يتطلب فقط مراكز 

للمعاجلة بالأ�سعة، بل يبداأ من الفحو�سات والت�سخي�سات 

والتحالي��ل، ث��م بعد ذل��ك تت��م املعاجلة، كذل��ك اأثبتت 

الدرا�س��ات اأن الك�سف املبكر عل��ى عدد كبري من اأمرا�س 

ال�سرطان اأعطت نتائج اإيجابي��ة ومكنت من اإ�سعاف هوؤلء 

املر�سى امل�سابني مبر�س ال�سرطان.

اإذن، اأن��ا يف راأيي � رمب��ا يكون اأملي نوعا م��ا وا�سعا � اأن 

يكون التكفل احلقيق��ي باملر�سى لأنه ي�سجل كثاين مر�س 

ي�سبب الوفيات يف اجلزائر بع��د الأمرا�س القلبية؛ علما اأن 

الإح�سائيات تبني اأن اجلزائر عندها �سنويا 40 األف م�ساب 

جديد، من ب��ني 40 األف م�ساب جدي��د، هناك 08 اآلف 

ي�ستفيدون من التكفل احلقيقي، وت�سجل كذلك 20 األف 

وفاة ب�سب هذا املر�س.

اإذن، حج��م الكارثة ن�ستطي��ع اأن ن�سفه »بالوباء« رغم اأنه 

لي�س وباء ولكن كارثته كبرية، والتكفل بهذا املر�س يتطلب 

جمهودات ل تخ�س وزارة ال�سحة فقط، بل جمهودات كل 

القائمني اأو الذين لهم عالقة بقطاع ال�سحة.

معايل الوزير،

ع��دة دول �سجل��ت نتائج ج��د اإيجابي��ة يف تطبيق هذا 

املخط��ط، اأمتنى م��ن ال��وزارة اأن يكون �سغله��ا ال�ساغل هو 

العم��ل على تفعيل ه��ذا املخطط، وجتن��ب اجلزائر م�سكال 

كبريا يف ال�سحة العمومية.

اإن�سغ��ايل هذا مبن��ي عل��ى اأ�سا�س اأن م��ن �سبقك من 

زمالئك يف هذا القطاع، قدموا وعودا كبرية يف هذا املجال، 

وخا�سة يف املج��ال ال�سيق وه��و )CAC( عنابة، لكن هذه 

الوعود منها ما حتقق، وهو قليل، ويبقى على عاتقكم � معايل 

الوزير � العمل الكث��ري، واأمتنى اأن يوفقكم اهلل يف الت�سدي 

لهذا املر�س و�سكرا.

ال�شي��د رئي�ص اجلل�ش��ة: �سكرا لل�سيد ن��ور الدين ديب 

على هذه املعلوم��ات القيمة وهذه الأرق��ام والإح�سائيات 

الت��ي قدمته��ا لنا اليوم، ونتمن��ى � اإن �س��اء اهلل � اأن ياأخذ 

ال�سي��د معايل الوزي��ر ت�ساوؤلتك وهات��ه القرتاحات بعني 

العتبار، ه��و مدعو لأجل ذلك؛ اإذن الكلمة لل�سيد معايل 

الوزير جمددا للجواب على الأخ نور الدين.

   

ال�شي��د الوزير: نعم، �سكرا لل�سي��د رئي�س اجلل�سة؛ مرة 

اأخرى اأحيي ال�سيد نور الدين.

بالن�سبة ملخط��ط مر�س ال�سرط��ان يف اجلزائر فهو جاهز، 

وق��دم اإىل فخامة الرئي���س والوزي��ر الأول والن�سخة عندنا، 

وهناك توجيهات اأعطيت لنا.

   اللجان املكلفة بتطبيق هذا املخطط مت اإن�ساوؤها، و�سنعلن 

عنها يف الأ�سبوع القادم اإن �ساء اهلل.

   فيم��ا يخ�س )CAC( عنابة اأطمئن��ك، اإذ �سنفتحه يف 

ال�سدا�سي الأول، هذا وعد مني، و�سيفتح اإن �ساء اهلل وبارك 

اهلل فيك.

النقطة الثانية التي اأردت اأن اأكلمك فيها، اأردت فقط اأن 

اأقول لك اإن اجلزائر من الدول النادرة ومن الدول القالئل 

الت��ي اأقدمت على هذا الربنام��ج، واأنت تعرف اأن هذا باأمر 

من فخامة رئي�س اجلمهورية الذي كلف الأ�ستاذ الربوفي�سور 

زيت��وين والوزير الأ�سب��ق يف قطاع ال�سح��ة، والذي نحييه 

ونهنئ��ه على اأنه اأقدم على ه��ذا العمل، رفقة عدد كبري من 

زمالئ��ه واملخت�سني وحتى بع�س اجلمعي��ات وبع�س الآراء 

التي اأخذت على الهام�س حينما كان يح�سر.

الربنامج ممتاز، قلت نحن من الدول القالئل التي �سطرت 

ه��ذا الربنامج، هناك نقطة اأخرى مهم��ة كثريا، نحن ب�سدد 

حت�سري يومي 18 و19 جانف��ي القادم � اإن �ساء اهلل � ملتقى 

دويل ح��ول �سيا�س��ة ال�سح��ة   يف اجلزائر، حي��ث �سيكون 

عندما خمت�س��ون كبار الذين �سيقدم��ون لنا خمطط فرن�سا 

لل�سرطان، املعلومات التي بحوزتي تقول اإنه ابتداء من �سهر 

مار�س القادم، �سيكون هناك خمطط ثاين )2018-2013( 

مبعنى اأننا نحن كذلك منلك خمططا.

هناك كذلك، الأ�ستاذ ال��ذي اأقدم على حت�سري خمطط 

ال�سرطان لربيطانيا والذي ا�ستدعيناه وقبل الدعوة و�سيكون 

حا�سرا معنا وكان قد ا�ستقبل من طرفنا يف الأيام املا�سية.

جترب��ة اجلزائر يف حماربة مر�س ال�سرطان هي جتربة رائدة، 
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ميكن اأن تكون هناك بع�س التذبذبات يف اأخذ املري�س بعني 

العتبار يعني يف مرحلة معينة، �ساأنها �ساأن الندرة التي كان 

يعرفها قط��اع ال�سحة يف الأدوية، واأعتق��د اأن اليوم مل يعد 

هناك م�سكل مطروح بالن�سبة لندرة الأدوية، يعني اأ�سبحت 

الن��درة هذه، ه��ي الندرة، يعني ملا نع��رف اأن يف م�ست�سفى      

اأو يف موؤ�س�س��ة ا�ست�سفائي��ة هناك دواء غ��ري موجود فمعنى 

ذل��ك: ندرة، ومعناه اأن القائم��ني على امل�ستوى املحلي هم 

الذي��ن مل يقوموا بالعم��ل ولي�س ال�سيدلي��ة املركزية، لأن 

الدواء الآن متوفر وهناك خمزون عند احلاجة ونعيد التموين 

يف كل مرة ا�ستدعت ال�سرورة ذلك هذا مهم جدا.

ممك��ن اأن كالم��ي فيه كثري م��ن التف��اوؤل، ولكن هناك 

م��ربرات لهذا التف��اوؤل، هن��اك اإمكانيات كب��رية ر�سدتها 

الدولة مل��دة عام، يعني انتقل الغالف امل��ايل من 11 مليار 

دج اإىل 35 ملي��ار دج، يف اجلزائ��ر، امل�ساب مبر�س ال�سرطان 

يعالج باآخر جزيئة موجودة عرب العامل، وهذا تنفيذا ملا يقدمه 

الأ�ساتذة واملخت�سون يف هذا الباب، يبقى الآن العدد، �سبق 

اأن قلت باأن��ه كانت هناك بع�س التذبذب��ات، مثال العطب 

الذي وقع يف ق�سنطينة، يف وهران وهنا يف اجلزائر، لكن اأظن 

ب��اأن هناك حت�سنا كبريا، اأما املواعيد التي كانت من �سنة اإىل 

�سنتني ويقال للمري�س موعدك بعد عام، ثم ملا يحني املوعد 

يفاجئونه مبوعد اآخر !!

اأعتق��د اأنه قد ق�س��ي على هذه الف��وارق، ولبد اأن نعمل 

لكي نح�سن، واأنا اأظن اأنه مع نهاية هذا ال�سدا�سي ل�سنة 2014 

�ستفتت��ح )CAC( باتن��ة و�سطيف، فه��م الآن ب�سدد تركيب 

اجلهاز، لأنه و�س��ل موؤخرا؛ وقد عززنا ق�سنطينة وعنابة، اإ�سافة 

اإىل م��ا هو موجود م��ن الأجهزة الثالث��ة امل�سّرعة يف م�سرغني 

بوهران واجلهازين اجلديدين املوجودين يف املركز ال�ست�سفائي 

اجلامعي لوهران، اأظن اأن التغطية �ستكون ل باأ�س بها واملواعيد 

�ستكون معقولة جدا، ونح��ن نتفاءل مرة اأخرى، ميكن خالل 

15 يوما على اأبعد تقدير -اإن �ساء اهلل -ابتداء من هذه املرحلة 
�سيتم التكفل بالعالج عن طريق الأ�سعة.

اأود اأن اأ�سي��ف كلمة، ما دام عندي فر�سة يف هذا املنرب، 

وبح�س��ور الكثري من الإخوان يف ال�سحافة والأع�ساء، نحن 

نفت��ح املزيد من م�سالح العالج الكيميائي، وهو اخت�سا�س 

له عالقة بعالج ال�سرطان، نحن نفتح يف كل مرة جناحا نرى 

باأن��ه منا�سب ولئق يف امل�ست�سفي��ات املوجودة اأو املخت�سة، 

فمن��ذ 10 اأيام فتحن��ا م�سلحة يف غرداي��ة وميكن يف اجللفة 

كذلك، يعني فيه نقاط لكي نخفف عن املري�ض، ول داعي 

اأن ياأت��ي ليتلقى العالج الكيميائي م��ن هذه الوليات اإىل 

اجلزائ��ر اأو اإىل )CAC( بودنا اأن يت��م العالج على امل�ستوى 

املحلي، يبقى فقط العالج عن طريق الأ�سعة و�سنقوم مبا يف 

و�سعنا اإن �ساء اهلل، وبارك اهلل فيكم.

   

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا لل�سيد معايل الوزير على هذا 

اجلواب ال�س��ايف والكايف؛ ونتمنى ل��ه كل التوفيق، والآن اإىل 

قطاع الربيد وتكنولوجيات الإعالم والت�سال، والكلمة لل�سيد 

عبد القادر �سنيني، فليتف�سل بطرح �سوؤاله ال�سفوي م�سكورا.

   

ال�شيد عبد القادر �شنيني: �سكرا �سيدي الرئي�س؛ ب�سم 

اهلل الرحمن الرحيم.

ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،

ال�سيدات وال�سادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي،

رجال ال�سحافة،

ال�سالم عليكم.

املو�س��وع: �س��وؤال �سف��وي اإىل مع��ايل وزي��رة الربي��د 

وتكنولوجيات الإعالم والت�سال.

ال�سيدة الوزيرة،

العامل يعي���س اجليل الرابع من الهاتف النقال، واجلزائر 

اآج��ال اأم عاجال �ستواكب هذا التط��ور التكنولوجي الذي 

يجر حتم��ا اإىل انت�سار الهوائيات )Antennes Relais( التي 

تبعث ذبذب��ات اإلكرتو-مغناطي�سية م�سرة ب�سحة الإن�سان، 

خا�س��ة ملا يتعلق الأمر بالأطف��ال والأعمدة امل�سعة املجاورة 

للمدار�س، �سوؤايل هو:

هل هاته الأعمدة  )Antennes Relais( تخ�سع � ال�سيدة 

الوزيرة � اإىل درا�سة اأولي��ة قبل تركيبها ون�سبها بالقرب من 

املدار�س؟ وما هو عددها عرب الوطن؟

ال��كل يعل��م اأن احلد الأق�س��ى املقب��ول للذبذبات هو 

ي��رتاوح ما ب��ني 0.2 و0.7 فولت/ م��رت )Volt/mètre( يف 

املناطق احل�سرية ويفوق 2.7 فولت/مرت يف املناطق الريفية، 

فما هو م�ستوى الذبذبات املر�سلة يف بالدنا؟

    لك��م مني، �سي��ادة الوزيرة، كام��ل المتنان وال�سكر 

وال�سالم عليكم.
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ال�شي��د رئي���ص اجلل�ش��ة: �سك��را لل�سي��د عب��د القادر 

�سنين��ي؛ الكلم��ة لل�سي��دة وزي��رة الربي��د وتكنولوجيات 

الإعالم والت�سال، لتقدمي اجلواب على ال�سوؤال، فلتتف�سل 

م�سكورة.

   

الإع��الم  وتكنولوجي��ات  الربي��د  وزي��رة  ال�شي��دة 

والت�شال: �سكرا؛ ب�سم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�سيد رئي�س اجلل�سة،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة،

ال�سيدات وال�سادة الأ�سدقاء الوزراء،

ال�سيدات وال�سادة من اأ�سرة الإعالم،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل.

اأود يف البداية اأن اأ�سكر ال�سيد عبد القادر �سنيني، على 

�سوؤاله حول مو�سوع هام، يتعلق ب�:

اأول: طريق��ة تركي��ب حمطات الهاتف النق��ال، خا�سة 

قرب املدار�س وكذلك عددها على م�ستوى الوطن، 

ثانيا: م�ستوى الذبذبات ال�سادرة عن هذه املحطات.

بالن�سب��ة لرتكي��ب حمطات الهات��ف النق��ال: اأذكر اأن 

عملي��ة اإجن��از وا�ستعم��ال املواق��ع الال�سلكي��ة الكهربائي��ة                         

اأو م��ا ي�سمى »النقط العليا«، خا�سع ملجموعة من الن�سو�س 

التنظيمي��ة، ل�سيما القرار ال��وزاري امل�سرتك، املوؤرخ يف 18 

اأفري��ل 2006، الذي ين�س على وج��وب احرتام املقايي�س 

املتعلقة بالعم��ران وتهيئة الإقليم والأم��ن وال�شروط العامة 

لال�ستعم��ال واإجن��از النق��ط العلي��ا عند تركي��ب املحطات 

الال�سلكية الكهربائية، ويتم ت�سيري هذه املحطات من طرف 

الوكالة الوطني��ة للذبذبات واللجنة الوطني��ة للنقط العليا، 

املكونة م��ن ممثلني من عدة قطاعات واملكلف��ة باإبداء الراأي 

فيما يخ�س طلبات الإجناز وا�ستعمال النقط العليا، هذا من 

جهة، ومن جهة اأخرى يتم التن�سيق مع امل�سالح املعنية على 

امل�ستوى املحلي.

وفيم��ا يخ�س اإج��راءات من��ح الرتخي���س ل�ستعمال 

واإجن��از املواقع الال�سلكي��ة الكهربائية »النق��ط العليا«، فيتم 

اإيداع الطلبات لدى الوكال��ة الوطنية للذبذبات التي تقوم 

بدرا�ستها م��ن الناحية القانونية والتقني��ة، قبل اإر�سالها اإىل 

اللجنة الوطنية املذك��ورة واإىل الولية املعنية، لإبداء الراأي 

قبل منح الرتخي�س.

وح�سب الإح�ساء الأخري الذي قامت به الوكالة الوطنية 

للذبذب��ات، ف��اإن املواقع الال�سلكية الكهربائي��ة امل�سرح بها 

م��ن طرف متعاملي الهاتف النق��ال عرب كامل الوطن، يبلغ 

عددها 16500 موقع ل �سلكي.

فيم��ا يتعل��ق مب�ست��وى الذبذب��ات ال�سادرة ع��ن هذه 

املحط��ات: ف��ال توجد حل��د الآن اإج��راءات تنظيمية حتدد 

امل�ستوي��ات امل�سموح به��ا لالإ�سعاع��ات الكهرومغناطي�سية 

ال�س��ادرة عن حمطات الهات��ف النقال، غري اأن��ه يف اأغلب 

الأحيان يتم العتماد � عرب العامل � على امل�ستويات املرجعية 

للمج��ال الكهرومغناطي�سي التي اأو�ست بها الهيئة الدولية 

للحماي��ة من الإ�سعاع غ��ري املوؤين، التابع��ة ملنظمة ال�سحة 

العاملية )OMS( يف تقريره��ا ال�سادر يف �سهر فيفري 1998 

حتت عنوان الإر�سادات الدولية للحد من التعر�س الب�سري 

للمجالت الكهرومغناطي�سي��ة للذبذبات الال�سلكية حتى 

جيقاهرتز.  300
يف احلقيقة، هي جمرد اإر�سادات لي�س لها طابع اإجباري، 

كما اأنها ل تعترب مقايي�س دولية يفر�س تطبيقها على البلدان.

ويف اخلت��ام، جت��در الإ�س��ارة اإىل اأن الوكال��ة الوطني��ة 

للذبذب��ات ب�سدد احل�سول على مع��دات مركبات جمهزة 

بو�سائ��ل لإج��راء قيا�سات دقيق��ة، و�سيتم خ��الل الف�سل 

الث��اين م��ن 2014 النط��الق يف عملية قيا���س املحطات 

القاعدي��ة للهاتف النقال املركبة عرب الوط��ن، ق�سد التاأكد 

من م�ستويات الذبذبات الكهرومغناطي�سية ال�سادرة عنها.

وباعتبار اأن امل�ساألة تتعل��ق بالوقاية ال�سحية للمواطنني، 

فاإننا �سنعمل بالتن�سيق مع وزارة ال�سحة وال�سكان واإ�سالح 

امل�ست�سفي��ات على اإعداد الن�سو���س التنظيمية الالزمة يف 

ه��ذا املج��ال، و�سكرا وال�س��الم عليكم، وا�سمح��وا يل فاأنا        

ل اأحتكم جيدا يف اللغة العربية.

   

ال�شي��د رئي�ص اجلل�ش��ة: �سكرا لل�سيدة مع��ايل الوزيرة؛ 

اأجوبتك مفهومة، الإخوة الأع�ساء باإمكانهم فهم ما تقولينه.

اأ�س��األ ال�سيد عبد الق��ادر �سنيني هل يريد اأخذ الكلمة 

للتعقيب على جواب ال�سيدة الوزيرة؟

   

ال�شيد عبد القادر �شنين��ي: �سكرا لل�سيدة الوزيرة على 

هذا ال��رد القيم، ويف احلقيقة كان وافي��ا واأ�سكرها وال�سالم 

عليكم.
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ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا لل�سيد عبد القادر �سنيني، 

نعي��د طرح ال�سوؤال على ال�سيدة الوزيرة، هل تريد التعقيب 

اأو اأخذ الكلمة من جديد؟

   

ال�شي��دة الوزيرة: �سكرا لل�سي��د رئي�س اجلل�سة؛ و�سكرا 

لل�سي��د �سنيني، اأود اأن اأعطيكم معلومات اإ�سافية، حت�سلت 

الوكال��ة الوطني��ة للذبذب��ات يف 2012 عل��ى 07 حمطات 

ثابتة، ن�سبت منذ اأفريل وجوان 2013 يف عنابة، ق�سنطينة، 

ورقلة، حا�سي م�سعود، وهران، اجلزائر وب�سار، وحت�سلت على 

04 حمطات متنقلة هي يف طريق ال�ستالم، مل ت�سل بعد 
و�ستك��ون هنا يف فيف��ري 2014، واإن �ساء اهلل �سن�ستلم 07 

حمطات مراقبة ثابتة يف فيفري 2014، عفوا هناك 11 حمطة 

ثابت��ة، و�سنتح�سل على 20 حمطة ثابتة وحمطتني متنقلتني 

للمراقبة و�سكرا.

   

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا لل�سيدة معايل الوزيرة؛ بهذا 

نكون قد ا�ستنفدنا جدول اأعم��ال جل�ستنا هذه بال�ستماع 

اإىل الأ�سئلة ال�سفوية املربجمة واإىل الإجابات عليها.

اأ�سكر ال�سادة اأع�ساء جمل���س الأمة الذين عربوا ونقلوا 

جمل��ة من الن�سغالت عرب اآلية الأ�سئل��ة ال�سفوية، ال�سكر 

مو�سول اأي�سا اإىل ال�سي��دات وال�سادة الوزراء الذين قدموا 

الإجاب��ات عن الن�سغالت والق�سايا املعرب عنها يف القاعة، 

�سكرا للجميع واجلل�سة مرفوعة.

   

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة احلادية ع�شرة

والدقيقة الثالثني �شباحا
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ال�شي��د الرئي���ص: ب�س��م اهلل الرحمن الرحي��م وال�سالة 

وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني؛ اجلل�سة مفتوحة.

بع��د الرتحي��ب بال�سي��دة وال�س��ادة اأع�س��اء احلكوم��ة 

وم�ساعديه��م؛ يقت�س��ي جدول اأعمال ه��ذه اجلل�سة �سماع 

اأ�سئلة �سفوية، تقدم به��ا زمالء لنا يف املجل�س، اإىل قطاعات 

وزاري��ة خمتلفة، وردود ال�سي��دة و ال�سادة ال��وزراء املعنيني 

به��ا، ولكن قبل اإحالة الكلم��ة اإىل اأول م�سجل اأو �ساحب 

ال�س��وؤال الأول، ب��ودي اأن اأنته��ز هذه الفر�س��ة لكي اأهنئ 

اجلمي��ع بال�سنة اجلدي��دة واأمتنى اأن تكون �سن��ة خري واأمن 

وا�ستقرار لبلدنا.

يف البداية، اأحيل الكلمة اإىل ال�سيد حممد زوبريي لطرح 

�سوؤاله ال�سف��وي على م�سوؤول قط��اع الداخلية واجلماعات 

املحلية.

   

ال�شي��د حمم��د زوب��ري: �سكرا �سي��دي الرئي�س؛ بعد 

ب�س��م اهلل الرحمن الرحيم وال�س��الة وال�سالم على اأ�سرف 

املر�سلني؛

ال�سيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�سي��د معايل وزي��ر الدولة، وزير الداخلي��ة واجلماعات 

املحلية،

ال�سيدة وال�سادة الوزراء وم�ساعدوهم،

زميالتي، زمالئي اأع�ساء جمل�س الأمة،

اأ�سرة الإعالم،

احل�سور الكرمي،

�سالم اهلل عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

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

و71 م��ن القان��ون الع�س��وي رقم 99 - 02، امل��وؤرخ يف 08 

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

وجمل�س الأمة، وعملهما، وك��ذا العالقات الوظيفية بينهما 

وب��ني احلكوم��ة، ي�سرفني اأن اأط��ر ح على معاليك��م �سوؤال 

�سفويا، هذا ن�سه:

من��ذ حوايل �سنت��ني تقريبا ب��رزت اإىل ال�سطح ظاهرة مل 

تك��ن معروف��ة يف بالدن��ا اإل يف الوق��ت الق�س��ري، وتتمثل           

يف ح��روب ال�سوارع الت��ي اأ�سبحت متّي��ز الأحياء اجلديدة 

التي يرحل اإليها ال�سكان الوافدون من مناطق خمتلفة، وقد 

تندل��ع هذه املواجه��ات اأي�سا بني املرحل��ني اجلدد اإىل هذه 

الأحياء وبني ال�سكان املوجودين يف البلديات التي اأن�سئت 

فيه��ا هذه الأحي��اء اجلديدة، وت��كاد مثل ه��ذه الأحداث 

الت��ي �سغلت ول تزال ت�سغل ال��راأي العام اجلزائري بكرثة                          

ل تع��د ول حت�سى بالنظر اإىل كرثته��ا، حيث م�ست العديد 

م��ن املناط��ق منها عل��ى �سبيل املث��ال حي املاحل��ة، ج�سر 

ق�سنطينة، براقي، الكاليتو�س، بن��ي م�سو�س، درارية، ت�سالة 

حم�شر اجلل�شة العلنية الثالثة ع�شرة

املنعقدة يوم الإثنني 04  ربيع الأول 1435

املوافق 06 جانفي 2014

الرئا�شة: ال�سيد عبد القادر بن �سالح، رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة: 

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

- ال�سيد وزير ال�سكن والعمران واملدينة؛

- ال�سيدة وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة؛

- ال�سيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي؛

- ال�سيد وزير ال�سباب والريا�سة.

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة العا�شرة �شباحا
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املرجة، ال�سبالة، بئر توتة...اإلخ.

معايل الوزير،

اإن ظاه��رة العنف هذه قد تف�س��ت اإىل درجة اأنها طالت 

حت��ى امل�ست�سفيات، حي��ث م�ست العت��داءات اجل�سدية 

واللفظية حتى الأطباء واملمر�سني، ل�سيما بالن�سبة للعاملني 

يف اأق�س��ام ال�ستعجالت والإ�سعاف، وهذا ما ن�سجل يوميا 

تقريبا وذلك يف العديد من الوليات، نذكر منها على �سبيل 

املث��ال: اجلزائر، البلي��دة، عنابة، ق�سنطي��ة، وهران، �سطيف 

وب�سكرة ...اإلخ.

معايل الوزير،

حتى ل تتطور الأم��ور اإىل اأكرث مما هي عليه اليوم وحتى  

ل تتفاق��م ظاهرة العن��ف وتنت�سر اإىل درج��ة تكلف �سريبة 

باهظ��ة م��ن الأرواح يف امل�ستقبل، وطبقا للم��واد 24، 34، 

35 و36 م��ن الد�ست��ور، ماهي الإج��راءات الأمنية التي 
ترونه��ا منا�سبة والتي ميكن مل�ساحلك��م اتخاذها ملعاجلة هذه 

امل�سكل��ة؟ األ ترون اأنه لبد من تعزيز دور ال�سرطة اجلوارية؟ 

وا�شرتاط موا�شفات معينة يف ال�شرطي وحتى عمال الأمن 

مث��ل: الطول، الق��وة البدنية واجل�سدية وذل��ك لتمكينهم 

م��ن التدخل ال�سري��ع والفع��ال ملواجهة ح��روب الع�سابة 

داخل الأحياء واأي�سا الت�سدي لالعتداءات الواقعة داخل 

امل�ست�سفيات؟

تقبل��وا � معايل الوزير � فائق التقدي��ر والحرتام و�سكرا 

لكم.

ال�شيد الرئي���ص: �سكرا لل�سيد حممد زوبريي؛ والكلمة 

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

فليتف�سل م�سكورا.

   

ال�شي��د وزي��ر الدول��ة، وزي��ر الداخلي��ة واجلماع��ات 

املحلية: ب�سم اهلل واحلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول 

اهلل.

ال�سيد الرئي�س املوقر،

اأول وقبل كل �سيء، اأقدم لكم ولأ�سرتكم الكرمية � ورمبا 

با�سم زميالتي وزمالئ��ي يف احلكومة � اأحر التعازي مبنا�سبة 

وف��اة اأخيكم � رحمه اهلل � ونتمنى لك��م ولعائلتكم الكرمية 

ال�سرب وال�سلوان ونرجو املغفرة والرحمة لأخيكم املتوفى.

   يف املقاب��ل، ومبنا�سب��ة حل��ول ال�سن��ة اجلدي��دة نرجو 

لل�سيدات الف�سلي��ات وال�سادة الأفا�س��ل واحل�سور واأ�سرة 

ال�سحافة باأ�سرها عاما �سعيدا ممل��وء بال�سحة والعافية واخلري 

وال��ربكات للكل ونتمنى اأن تكون اجلزائر دائما واقفة وقوية 

واأن يدخ��ل علين��ا هذا الع��ام بخرياته وكل م��ا يرتجاه اأي 

جزائرية وجزائري.

ال�سيد الع�سو املحرتم، حممد زوبريي طرح �سوؤال يتعلق 

بالأحي��اء ال�سكني��ة اجلديدة الت��ي تقوم الدول��ة برتحيل 

عائالت كبرية م��ن خمتلف البلدي��ات اأو الأحياء اأو حتى 

مناطق مرفوقة ب�سبابها، مم��ا يوؤدي اإىل ا�سطرابات و�سدمات 

بني ال�سباب يف هذه الأحياء.

فعال، هي ظاهرة مل تكن تخلو من هذه الأحياء الكبرية، 

و�سببه��ا اأن ال�سباب الذي ياأتي من بلدي��ات اأو من اأماكن 

اأو حت��ى م��ن قرى جم��اورة يج��د نف�سه يف حمي��ط جديد 

بالن�سبة اإليه، حميط مل يتعود عليه ومل يتاأقلم معه، مما يوؤدي 

بال�سب��اب الآتي من خمتلف الأماك��ن اإىل بع�س التوترات 

الت��ي توؤدي اإىل تطورات وتوؤدي كذل��ك اإىل بع�س ال�سجار 

وبع�س ال�سطدامات فيما بينهم.

تع��ود الأ�سباب يف راأينا اإىل اأن هوؤلء ال�سباب قد تعودوا 

عل��ى عادات معينة وتاأقلم��وا معها، ف��اإن ترحيلهم اإىل هذه 

الأحي��اء الكب��رية وتواجدهم مع �سباب اآخ��ر من خمتلف 

الأحي��اء يت�سب��ب يف وقوع نوع م��ن الت�سادم فيم��ا بينهم، 

لأنهم ل يعرفون بع�سه��م البع�س ومل يتكيفوا ومل يتاأقلموا 

م��ع الأحياء اجلديدة؛ ويعود ال�سب��ب الكبري يف ذلك اأنهم 

ل يج��دون يف هذه الأحياء الكب��رية اجلديدة مرافق خا�سة 

بال�سب��اب، ل مرافق ريا�سية ول مالعب ريا�سية ول مرافق 

ثقافية اأو ترفيهية.

�سطرت احلكومة يف منهجها ال�سيا�سي اأو العملي بالن�سبة 

لهذه الأحياء الكبرية وجوبية اإقامة هذه املرافق � يعني اأكرث 

من وج��وب � يف هذه الأحياء، خا�سة فيم��ا يتعلق باملرافق 

التي تخ�س ال�سباب كاملالع��ب الريا�سية واملرافق الثقافية 

والرتفيهية اإىل غري ذلك، ومهما كان � ح�سب احل�سيلة التي 

بيدي � فاإن ه��ذا ال�سجار وال�سطدام ب��ني هوؤلء ال�سباب 

ق��د انخف�س بن�سبة كبرية، ففي 2012 قد �سجلت 83 حالة 

وقعت بني ه��وؤلء ال�سب��اب، ويف 2013 انخف�ست اإىل 53 

لهذه  بالن�سبة  حال��ة، اأي بن�سب��ة انخفا�س تق��در ب��� %39 

احلالت.

امله��م، ماهي الإج��راءات وماهو العم��ل للحد من هذه 
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الظاهرة واإزالتها يف هذه الأحياء؟ يف نظرنا فاإن احلل الوحيد 

هو يتفرع اإىل عدة فروع:

اأول وقب��ل كل �سيء، لبد من وج��ود يف هذه الأحياء 

الكبرية مراف��ق لل�سباب، مرافق ريا�سي��ة  ومرافق ترفيهية، 

ثقافية واإىل غري ذلك.

ثانيا: لب��د اأن تكون يف هذه الأحي��اء ال�سعبية الكبرية 

مقرات لالأمن اأو لل�سرطة اأو ما يعرف بال�سرطة اجلوارية.

اإىل ح��د الآن ومنذ �سن��ة 2012 قمنا باإن�ساء 611 مركزا 

يف هذه الأحياء، وانتقلت من 611 اإىل 633 مركزا لل�سرطة 

يف هذه الأحياء.

اإذن، احل��ل الأول اأو ما يجب العمل به هو اإقامة من�ساآت 

اأو هي��اكل تتكفل بال�سباب من حيث الرتفي��ه، الثقافة اإىل 

غ��ري ذلك، ولبد من اإقامة مراكز ال�سرطة اجلوارية من اأجل 

و�سع حد لهذه التعديات وال�سجارات واإقامة الأمن بالن�سبة 

له��ذه الأحياء، كما قلت 611 مركزا و633 يف 2013، ورمبا 

�سن�ساعف عدد هذه املراكز اجلوارية، وكلما زرنا يف الوليات 

هذه الأحياء نقرر اإن�ساء اأكرث من مركز لل�سرطة فيها اأي مراكز 

ال�سرط��ة اجلوارية، ث��م لبد كذلك � وه��ذا الأمر يقع على 

ال�سلط��ة املحلي��ة � لبد من الإ�سغ��اء اإىل م�ساكل ال�سباب 

� وهو مه��م � وا�ستقباله��م والت�سنت والإ�سغ��اء مل�ساكلهم 

ومرافقتهم، وم�ساركتهم يف ت�سيري واإدارة حيهم.

ثالث��ا، لبد كذلك م��ن تاأطري هوؤلء ال�سب��اب �سواء يف 

اجلمعي��ات اأي املجتمع املدين وبالن�سب��ة لل�سلطات املحلية 

وكذلك � وهذا هو املهم بالن�سبة يل � لبد للمجتمع كذلك 

اأن يدخ��ل يف هذه املعركة لأن م�سكلة ال�سباب هي م�سكلة 

املجتم��ع ككل، وعل��ى املجتم��ع اأن يق��وم ب��دوره يف تربية 

الن�سء ويف زرع قيم الت�سام��ح وقيم املودة واملحبة والبتعاد 

عن العن��ف وممار�سته والرجوع اإىل القي��م النبيلة للمجتمع 

اجلزائري.

اإذن، ه��ذا هو امله��م وهذا مايجب اأن نق��وم به من اأجل 

التقلي��ل من هذه الظاهرة ولزوالها يجب اتباع اخلم�ض نقاط 

التي ذكرتها يف اعتقادي.

فيم��ا يتعل��ق بال�سط��ر الث��اين م��ن �سوؤالك��م واخلا�س 

بالعتداءات يف امل�ست�سفيات، ل�سيما امل�سالح ال�ستعجالية، 

هذه العتداءات التي كانت تتم، زالت الآن اأو هي يف طريق 

ال��زوال وكانت تت��م لي�س من طرف املنحرف��ني اأو ال�سباب 

املنح��رف واإمنا كانت تتم من ط��رف الأهايل الذين يرافقون 

املري���س، خا�سة ليال ويف امل�سالح ال�ستعجالية، بحيث كل 

اآت مبري�س اأو العائلة التي لديها مري�س ترى باأن مري�سها هو 

الأوىل بالعناي��ة وبالهتمام من غ��ريه، ولذلك يقع نوع من 

التوترات داخل هذه امل�سالح ال�ستعجالية، ثم وقعت فعال 

بع���س العتداءات على الأع��وان وبع�س املمر�سني داخل 

امل�ست�سفي��ات، ل�سيم��ا داخل امل�سال��ح ال�ستعجالية، وقد 

بداأت ه��ذه الظاهرة تزول اأو ه��ي يف طريقها للزوال وذلك 

بتح�س��ني اخلدمة يف هذه امل�سال��ح ال�ستعجالية وهي دائما 

يف دور حت�س��ني م�ستمر قدر ما تتح�س��ن هذه امل�سالح، واأنتم 

تتابع��ون الآن بالن�سبة ل�سيا�س��ة الوزير اجلديد، وزير ال�سحة 

ال��ذي ب��داأ يهتم بها وم��ن ب��ني اأولوياته ال�سه��ر على هذه 

امل�سال��ح وهو ي�سهر عليها �سخ�سيا وقام بعدة زيارات مباغتة 

لهذه امل�سالح، فهي تتح�سن، وبقدر ما تتح�سن بقدر ما تزول 

ظاه��رة العتداء عل��ى الأعوان واملمر�س��ني بامل�ست�سفيات، 

و�سي�س��ل ال�سيد الوزير واحلكومة اإىل اأن جتعل هذه امل�سالح 

ال�ستعجالي��ة، كم��ا يجب اأن تك��ون عليه، اآن��ذاك وحينها 

�ستنته��ي هذه الظاهرة م��ن امل�ست�سفيات؛ اأعتق��د اأنني قد 

تقدمت بالإجابة الكافية و�سكرا جزيال.

   

ال�شيد الرئي�ص: �سكرا لل�سيد وزير الدولة، وزير الداخلية 

واجلماعات املحلية؛ ب��ودي كذلك اأن اأ�سكره على ال�سعور 

ال�س��ادق الذي عرّب فيه ع��ن تعاطفه وت�سامنه م��ع العائلة، 

و�سك��ري مو�سول اإىل كل الذين وقف��وا اإىل جانبي يف هذه 

املحنة العائلية. 

الآن اأحي��ل الكلمة جم��ددا اإىل ال�سيد حممد زوبريي، 

واأ�ساأله هل يريد التعقيب على م�سمون رد ال�سيد الوزير؟

   

ال�شي��د حمم��د زوبري: لي���س لدي تعقي��ب على رد 

مع��ايل ال�سيد الوزير، اإل اأنه لدي طل��ب يتمثل يف تكثيف 

مق��رات ال�سرطة اجلوارية، لأنني �ساه��دت بع�س العائالت 

مل تخرج ملدة ثالثة اأيام من اأحياء عني املاحلة، فقد ح�سرت 

وذهبت حتى اإىل مقر الدرك الوطني، فذلك املجتمع يبحث 

عن ال�سرط��ة، وقد تعود على اإجراء املفاو�سات والتفاهم مع 

ال�سرطة، لذا نتمنى اأن تكثف مقرات ال�سرطة اجلوارية لكي 

يكون هوؤلء املواطنون يف اأمان يف بلدهم، وبالتايل هذا يخدم 

بالإيجاب جزائرنا العظمى وبارك اهلل فيك و�سكرا.
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ال�شيد الرئي�ص: �سك��را لل�سيد حممد زوبريي؛ اأظن اأن 

ال�سيد وزير الدولة قد اأجاب، ولكن تف�سل الكلمة لك.

   

ال�شي��د وزير الدول��ة: كما قلت لك يف �سنة 2012 قمنا 

باإن�س��اء 611 مركزا داخل هذه الأحي��اء، ويف �سنة 2013، 

633 مركزا، واأنا اأعتقد � اإن �ساء اهلل � اأننا �سن�سل اإىل، رمبا، 
ثالثة اأ�سعاف هذا العدد ونحن يف برنامج ا�ستعجايل بالن�سبة 

لورقة عمل وزارة الداخلي��ة، فقد اأدخلنا حمور توفري الأمن 

وال�ستقرار على عاتق الدولة طبقا للمادة 42 من الد�ستور، 

الت��ي تل��زم الدولة بتوف��ري الأم��ن للمواطن��ني كاأ�سخا�س 

وكممتلكات، وهو حمور اأ�سا�سي الآن يف ال�سيا�سة املنتهجة 

م��ن ط��رف وزارة الداخلية على م�ستوى ال��رتاب الوطني، 

فقد بداأنا - اإن �س��اء الل�ه - بتطبيق خطة الأمن للمواطنني 

واملواطن��ات ليال ونهارا واأينما تواج��دوا لكن مرحليا، ومن 

امل�سائ��ل التي توؤدي اإىل ا�ستتباب الأم��ن والنظام العام هو 

خلق ه��ذه املراكز اجلوارية، بحيث ت�سب��ح اأمام اأي مواطن 

و�سيتم هذا � اإن �ساء اهلل � مب�ساعدة اجلميع ومب�ساعدتكم اأنتم 

قبل كل �سيء و�سكرا.

   

ال�شيد الرئي�ص: �سكرا لل�سيد وزير الدولة؛ وننتقل الآن 

اإىل ال�سوؤال املوايل واملتعلق بقطاع ال�سكن والعمران واملدينة 

والكلمة لل�سيد جمال قيقان.

ال�شي��د جمال قيقان: �سكرا �سي��دي الرئي�س؛ ب�سم اهلل 

الرحمن الرحيم وال�سالة وال�سالم على نبيه الكرمي.

معايل ال�سيدة وال�سادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�ساء املجل�س،

اأ�سرة الإعالم،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�س��وؤايل ال�سف��وي موجه اإىل معايل ال�سي��د وزير ال�سكن 

والعمران واملدينة وهذا هو ن�سه:

�سيدي الوزير،

يعاين قطاع ال�سكن خا�سة منط ال�سكن الجتماعي منه 

يف ولي��ات اجلنوب تاأخ��را ملحوظا ب�سبب قل��ة املوؤ�س�سات 

املنج��زة، واأرجع املخت�سون هذا التاأخر اإىل تدين �سعر تكلفة 

اإجن��از ال�سكن، حيث تق��در كلفة اإجن��از امل�سكن الواحد يف 

مناطق  بقية  يف  بينم��ا  دج  اجلنوب بح��وايل 2.600.000 

ب�سيط  بينهما  فالف��ارق  دج  الوطن تق��در ب�: 2.400.000 

جدا، رغم امل�سافة البعيدة بني ال�سمال واأق�سى اجلنوب ومع 

ارتف��اع �سعر مواد البناء يف هاته الوليات وندرة اليد العاملة 

املخت�سة.

معايل الوزير،

األ تفك��رون يف رفع قيمة اإجناز ال�سكنات الجتماعية يف 

وليات اأق�سى اجلن��وب، حتى يت�سنى للموؤ�س�سات املنجزة 

اإجناز ه��ذا الكم من ال�سكنات يف الآجال املحددة، وبالتايل 

نق�سي على اأزمة ال�سكن يف جنوبنا الكبري؟

تقبلوا � معايل الوزير � فائق التقدير والحرتام و�سكرا.

ال�شي��د الرئي���ص: �سكرا لل�سيد جم��ال قيقان، والكلمة 

الآن لل�سيد وزير ال�سكن والعمران واملدينة، لتقدمي رده على 

ال�سوؤال املطروح قبل قليل.

   

ال�شي��د وزي��ر ال�شك��ن والعم��ران واملدين��ة: ب�س��م اهلل 

الرحمن الرحيم وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني.

�سيدي الرئي�س املحرتم،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة املحرتمون.

رمب��ا يتطلب منا اجلواب الذه��اب اإىل اأبعد من ال�سوؤال، 

بالأخ���س مل��ا يتعلق الأم��ر باجلن��وب، لأن مناطق اجلنوب 

ب�سف��ة عام��ة وتبع��ا لتعليم��ات فخام��ة رئي���س اجلمهورية 

وكمح��ور اأ�سا�س��ي ل�سيا�س��ة احلكومة احلالي��ة توجد عناية 

خا�سة باجلن��وب، ومل�ا اأق�ول خ�ا�سة اأعني �سواء يف مي�دان 

امل�س�اع��دات اأو يف ميدان العق��ار اأو يف ميادين �ستى، نرجع 

اإىل ال�سوؤال:

التاأث��ري ال�سلبي لالأ�سعار على الإجناز يف اأق�سى اجلنوب، 

الأرقام � واأ�ست�سمح ال�سيد الع�سو الفا�سل � ل تعك�س هذا 

الو�سع الذي تكلم عنه ال�سيد الع�سو.

لدين��ا ب�سف��ة اإجمالية ويف الولي��ات املعروف��ة كاأدرار، 

الأغواط، ب�شكرة، ب�ش��ار، ورقلة، مترنا�شت، اإليزي، تندوف، 

ال��وادي وغرداي��ة، توج��د جمموع��ة مربجم��ة ل�سكن��ات 

 ،353.000 اجتماعي��ة وعددها 352.854، يعني مايقارب 

منها ما مل ينطلق يف الإجناز اإىل �سهر اأكتوبر 2013 مايقارب 

يعني   ،%30 اإىل  ت�سل  اأو  ترتاوح  بن�سبة  يعني   ،135.000
الوليات،  مابني  بتف��اوت  انطلقت  قد  الربامج  م��ن   %70
ناأخ��ذ مثال ولي��ة اأدرار فه��ي حاليا من اأح�س��ن الوليات 
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فيم��ا يخ���ض الإجناز، اأم��ا ولية الأغ��واط فنج��د اأن ن�شبة 

الإجن��از بها اأعلى من املعدل الوطن��ي، وهذا ما لحظناه يف 

تنقلن��ا مع ال�سيد الوزي��ر الأول، اإذن وب�سفة عامة الإجناز يف 

اجلن��وب يواك��ب وترية الإجن��از يف ال�سمال ورمب��ا يف بع�س 

الوليات يكون اأح�سن من ال�سمال.

اأم��ا ال�سع��ر فاإنه ل يوؤث��ر لأنه ينبثق ع��ن �سفقات وعن 

مناق�س��ات، فب�سف��ة  عامة جند تقاربا يف الأ�سع��ار، ملاذا هذا 

التقارب يف الأ�سعار؟ لأن مواد البناء والإ�سمنت بالأخ�س 

مدع��م من طرف الدولة، ومعروف اأنه منذ �سنوات اأي اأكرث 

م��ن 20 �سنة الدول��ة تعو�س نقل الإ�سمن��ت مثلما تعو�س 

نقل املواد الغذائية، اإذن عندما ي�سرتي الإ�سمنت يف اإليزي 

يكون ذلك بنف���س ال�سعر الذي ي�سرتى به يف اجلزائر اأو يف 

وه��ران، فاإنه ليوؤثر على ال�سعر، بالإ�سافة اإىل ذلك اأنه كلما 

كان ال�سكن اأر�سي��ا تنق�س تكلفته، فال�سكن العلوي يكون 

اأغلى، ومن تقاليد اجلنوب فاإن اأغلب ال�سكنات الجتماعية 

املبني��ة باجلنوب �س��واء يف اأدرار اأو يف اإلي��زي كلها �سكنات 

اأر�سي��ة، ل تتطلب كف��اءات كبرية بالن�سب��ة للمقاولة التي 

تتكفل باإجنازه��ا، ولهذا جند بع���س الت�سهيالت بخ�سو�س 

الإجناز يف اجلنوب.

هناك عناي��ة خا�سة بالن�سب��ة للجنوب، وحت��ت اإ�سراف 

ال�سيد عبد املالك �سالل، فاإن احلكومة احلالية قد اأ�سدرت 

مر�سوم��ا لأول مرة ب��ه منطية مفرو�سة عل��ى اجلميع يف اإجناز 

ال�سكن��ات يف اجلنوب؛ �سكنات اأر�سي��ة وم�ساحات اأدناها 

، متا�سي��ا مع تقاليد بناء ال�سكنات يف اجلنوب، وكذا 
2
250 م

من��ط عي�سهم ولق��د وزعت اأرا�س��ي تقريبا جمان��ا ومنحت 

له��م م�ساعدات جماني��ة لكي ندخل يف منطي��ة ال�سكن يف 

اأق�س��ى اجلنوب، وحاليا فاإن ردود الأفع��ال � علما اأن ولية 

غرداي��ة حظيت بح�سة لباأ�س بها � بالن�سبة ل�سكان وليات 

اجلن�وب عل����ى م�ا اأعتقد اأنه�م را�س���ون، لك�ن امل�سكل 

املط�روح حقيقة � واأنت على حق � هي م�ساألة نق�س و�سائل 

الإجن��از باجلنوب، نحن نحاول � رمب��ا � ونفكر يف ا�ستحداث             

اأو خل��ق اإغراءات جللب املقاولت يف اأق�سى اجلنوب لكننا 

ننتظر حت��ى جن�سد هذه الإغ��راءات قانوني��ا وحتى يلتحق 

هوؤلء املقاولون اإىل اجلنوب نقوم حاليا ونحن ب�سدد النتهاء 

م��ن برنامج وك��ذا الإعالن ع��ن نتائجه وهو اإع��ادة هيكلة 

و�سائ��ل الإجناز العمومية ومنه��ا )INDJAB( وتوجد درا�سة 

حالي��ا و�ستنتهي مدته��ا يف غ�سون �سه��ر اأو �سهرين، حتى 

نخلق يف كل منطقة كاجلنوب ال�سرقي مثال ورقلة، واجلنوب 

الغرب��ي ب�سار، ويف ال�س��رق عنابة اأو ق�سنطين��ة، ويف الغرب 

وهران، �سيدي بلعبا���س اأو مع�سكر اأو تلم�سان، ويف الو�سط 

البليدة وتيب��ازة، اإذن 27 اأو 24 �سركة )INDJAB( اأردنا اأن 

نق�سمه��ا اإىل 05 �سركات عظمى وكل �سركة تتكفل مبنطقة 

من مناطقنا اأي اجلنوب ال�سرقي واجلنوب الغربي... اإلخ.

هذه اآفاق ال�سدا�سي الأول ل�سنة 2014 اإن �ساء اهلل.

اأعتق��د اأنني قد اأملمت باملو�س��وع واأجبت على ال�سوؤال، 

�سكرا.

   

ال�شي��د الرئي�ص: �سكرا لل�سي��د الوزير؛ والكلمة جمددا 

لل�سيد جمال قيقان.

   

ال�شيد جمال قيقان: �سكرا �سيدي الرئي�س.

ن�سك��ر معايل الوزي��ر على رده بخ�سو�س ه��ذا ال�سوؤال، 

لكن لدي تعقيب ب�سيط فقط.

�سيدي الوزير،

فعال توج��د بع�س العوائ��ق التي تعمل عل��ى التاأخري، 

وخا�س��ة يف املناطق والدوائر البعيدة ج��دا وبالتحديد اليد 

العامل��ة، لأن اليد العاملة املخت�سة ن��ادرة جدا واإن وجدت 

ف��اإن تكلفته��ا تكون باهظ��ة، األتم�س فقط منك��م الت�سجيع 

والت�سهي��ل للموؤ�س�سات حت��ى يت�سنى له��ا العمل اأخريا، 

�سي��دي الرئي���س، اإ�سمح يل ومن هذا املن��رب املوقر اأن اأثمن 

الق��رارات الأخرية التي اتخذته��ا احلكومة وباأمر من فخامة 

رئي�س اجلمهوري��ة مبنح ح�سة اإ�سافية  م��ن ال�سكن بنمطية 

�سواء الجتماعي  اأو الريفي لولية غرداية، ق�سد غر�س روح 

املحب��ة والتاآخ��ي والت�سامح بني جميع اأطي��اف �سكان هذه 

الولية ومن اأجل اإطفاء نار الفتنة التي اأراد املغر�سون اإعادة 

اإحيائها من جديد.

لذا األتم�س � معايل الوزير � تقدمي ت�سجيعات وت�سهيالت 

للموؤ�س�س��ات املنج��زة حتى تق��وم بدورها باإجن��از هذا الكم 

الهائل من ال�سكنات لي�س يف ولية غرداية فقط، واإمنا يف كافة 

وليات جنوبنا الكبري، يف اآجال ق�سرية ويف اأوقات حمددة، 

�سكرا مرة ثانية ملعايل الوزير و�سكرا ل�سيدي الرئي�س.

   

ال�شي��د الرئي�ص: �سك��را لل�سيد جمال قيق��ان؛ الكلمة 

جمددا لل�سيد الوزير.
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ال�شيد الوزير: �سكرا �سيدي الرئي�س.

اأ�سكر ال�سيد جم��ال قيقان، اإن م�سكل اليد العاملة هي 

م�ساأل��ة ل ميكنني اخلو�س فيها لأنها ميك��ن اأن تاأخذ  اأبعادا 

اأخرى.

لق��د ت�سدينا له��ذه امل�سكل��ة واملتمثلة يف الي��د العاملة 

املخت�س��ة بع�سرنة و�سائل الإجناز، يعن��ي التقلي�س من اليد 

العاملة لأننا نالحظ اأنه يوجد عزوف تام بالن�سبة ل�سبابنا اإزاء 

قط��اع ال�سكن والبناء، توجد متاعب وك��ذا... رمبا الع�سرنة 

جتع��ل الآل��ة ت�ستغل م��كان الإن�س��ان، يعن��ي مثال حمطة 

ل�سناع��ة الإ�سمن��ت وم�سخات الإ�سمن��ت وقوالب �سب 

الإ�سمن��ت،  املع��دين... اإلخ، جلب الي��د العاملة �سروري 

بالن�سبة لتل��ك املناطق اإذ نرى الإخ��وة ي�ستكون يف منطقة 

ال�سرق واأق�سى الغرب واأق�سى اجلنوب وكلهم يطلبون فتح 

املجال لليد العاملة... اإلخ، هذا قرار نراه حاليا... وكل دولة 

اأوىل بح��ل م�ساكلها بخ�سو�س م�سكل البطالة، اإذ يجب اأن 

نحل هذا امل�سكل يف بلدنا اأول، ثم نلجاأ اإىل التفكري يف حلها 

يف البلدان املجاورة، و�سكرا.

   

ال�شيد الرئي�ص: �سكرا لل�سي��د الوزير؛ والكلمة لل�سيدة 

رفيقة ق�سري، فلتتف�سل م�سكورة.

   

ال�شيدة رفيقة ق�شري:

ال�سيد رئي�س جمل�س الأمة،

ال�سيدة وال�سادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي،

اأ�سرة الإعالم،

ال�سالم عليكم.

ي�سرفني اأن اأطرح هذا ال�سوؤال ال�سفوي املوجه اإىل معايل 

وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة وهذا ن�سه:

و�سع��ت الدول��ة م�ساأل��ة احلف��اظ على البيئ��ة من بني 

الأولويات املدرجة يف برنامج عملها، و�سرع قطاعكم يف عدة 

عمليات منها معاجلة النفاي��ات املنزلية وذلك باإن�ساء مراكز 

الفرز القتنائي والردم التقن��ي للنفايات املنزلية، وهو جهد 

ي�ستحق كل التنويه.

وكما يعلم اجلميع، فاإن النفايات املنزلية تطرح يوميا كًما 

هائال م��ن املواد املختلفة، ب��دءا من امل��واد الع�سوية القابلة 

للتحلل اإىل امل��واد الأخرى ال�سارة للبيئة مثل البال�ستيك، 

البطاري��ات، امل�سابي��ح الكهربائي��ة القت�سادي��ة، النفايات 

الإلكرتونية، والأدوية املنتهية ال�سالحية...

حاليا، ونظ��را لعدم وجود حميط مالئم للتعامل مع هذه 

النفاي��ات، ويف غياب ثقاف��ة بيئية للمواطن، ف��اإن كل هذه 

امل��واد ال�سامة ترمى مع النفايات املنزلية القابلة للتحلل دون 

متيي��ز، وما اأريد الرتكي��ز عليه هنا هو البطاري��ات امل�ستعملة 

يف خمتل��ف الأجهزة املنزلية وك��ذا لعب الأطفال، مبختلف 

اأحجامه��ا، والتي حتتوي على معادن �سامة كالزئبق واملنغنيز 

والليثيوم والكدميوم والنيكل والزنك والر�سا�س وغريها.

ول�س��ك اأن الرمي الع�سوائي لتلك البطاريات، �سيوؤدي 

حتما اإىل تلوث الرتبة وكذا املياه اجلوفية اأثناء ردم النقابات 

اأو تلوث اله��واء اأثناء حرقها وماهو معمول به يف عدة بلدان 

هو تنظيم جمع تلك البطاريات يف اأماكن خم�س�سة لذلك، 

من اأجل اإعادة تدويرها من طرف خمت�سني.

معايل الوزيرة،

ماه��ي الإج��راءات الت��ي ميك��ن اتخاذها ملعاجل��ة هذا 

امل�سكل؟

وه��ل لديك��م ح�شيلة فيم��ا يتعل��ق بالن�ش��اط اخلا�ض 

بر�سكلة املواد امل�ستعملة؟ خا�سة بعد الإجراءات التحفيزية 

التي اتخذتها الدولة يف هذا املجال الذي له م�ستقبل واعد 

فيما يخ�س خلق منا�سب �سغل جديدة، اإىل جانب املحافظة 

على البيئة؟

تقبلوا من��ي � ال�سيد الرئي�س، مع��ايل الوزيرة، زميالتي، 

زمالئي � كل الحرتام والتقدير، و�سكرا.

   

ال�شي��د الرئي�ص: �سكرا لل�سيدة رفيق��ة ق�سري؛ الكلمة 

الآن لل�سيدة وزي��رة التهيئة العمراني��ة والبيئة، لتقدمي ردها 

على ال�سوؤال املطروح قبل قليل.

   

ال�شي��دة وزي��رة التهيئ��ة العمراني��ة والبيئ��ة: ب�سم اهلل 

الرحمن الرحيم وال�سالة وال�سالم على الر�سول الكرمي.

ال�سيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�سادة الوزراء،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

بداي��ة، اأتقدم بال�سك��ر اجلزيل لل�س��ادة اأع�ساء جمل�س 

الأمة عل��ى اهتمامهم الدائم مبجال حماي��ة البيئة والتنمية 
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امل�ستدام��ة وال�سكر مو�سول لع�سو جمل�س الأمة ، الأ�ستاذة 

رفيق��ة ق�سري الت��ي اأتاحت يل اليوم الفر�س��ة لعر�س اأهم 

اإجن��ازات قطاع ت�سي��ري النفايات من خ��الل �سوؤالها؛ وقبل 

التط��رق اإىل الإجابة مبا�سرة عل��ى الإ�سكالية املطروحة من 

قبلك��م � �سيدتي � جتدر الإ�سارة اإىل اأن هذه الأخرية تندمج 

�سمن ال�سرتاتيجية الوطنية لت�سيري النفايات.

ال�سيد الرئي�س،

ال�سيدات وال�سادة،

اإن ال�سرتاتيجي��ة الوطنية لت�سي��ري النفايات تعتمد على 

منهجي��ة الت�سيري املدم��ج والتدريجي، وف��ق خمطط وطني 

عمل��ي ي�سكل امتدادا للقانون رقم 01 - 19، املوؤرخ يف 12 

دي�سمرب 2001، واملتعلق بت�سيري النفايات ومراقبتها واإزالتها، 

كما يهدف اإىل الق�ساء على املفارغ الع�سوائية وتنظيم عملية 

اجلمع والنقل واملعاجلة كمرحل��ة اأولية يف الع�سرية الأخرية 

للتقلي�س من اآثار النفايات عل��ى ال�سحة العمومية والبيئة، 

ويف املرحلة الثانية ر�سكلة وتثمني النفايات.

ومنذ و�سع املخطط �سجلنا:

النفايات، لت�سيري  توجيهيا  خمططا   1169  )1
املادي  امل�ستوى  النفايات على  2( حتديث عملية جمع 

والب�سري،

3( اإجناز 100 مركز ردم تقني جمهز مبراكز فرز النفايات،
الوطني، امل�ستوى  على  مفرزة   42 اإجناز   )4

ع�سوائية، مفرغة   64 تاأهيل  واإعادة  غلق   )5
الهادمة، للنفايات  ومراكز  مراقبة  مفرغة   89 اإجناز   )6

التقني مبعاجلة  ال��ردم  �سيتم دعم  ال�سن��ة  7( يف ه��ذه 
جدي��دة واملتمثل��ة يف املعاجل��ة احلرارية للنفاي��ات واملزودة 

بنظام ل�سرتجاع الطاقة واحلرارة ومعاجلة الغازات املنبعثة.

واأن�سئت كذلك موؤ�س�س��ات عمومية ذات طابع �سناعي 

وجتاري، ت�سرف على ت�سيري هذه املن�ساآت.

اإنطلقنا الآن يف املرحلة الثانية وهي مرحلة نوعية، تعتمد 

عل��ى ر�سكلة وتثم��ني النفايات، خا�س��ة اأن املخزون احلايل 

يتمث��ل يف 13.5 ملي��ون ط��ن �سنوي��ا و5% فق��ط من هذا 

املخزون هي مر�سكلة.

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة،

ت�سي��ري النفايات هو حت��دي ويف نف�س الوقت هو يف تطور 

م�ستمر، واعتمادا على تدوير النفايات، مبعنى اآخر الر�سكلة 

والتي �ست�سمح لنا:

املوفر  اجلزائر  ال�سناعي اجلدي��د يف  القطاع  بتطوي��ر   .1
ملنا�سب �سغل جديدة.

بتطوير  ت�سمح  تكلفة،  اأقل  اأولية حملية  م��واد  توفري   .2
�سناعة نافعة للموؤ�س�سات اجلزائرية.

اإىل  يوؤدي  وهذا  النفايات  ردم  كمية  م��ن  التقلي�س   .3
متديد مدة ا�ستغالل مراكز الردم النقي.

فالر�سكل��ة � �سيدات��ي، �سادت��ي � حالي��ا ه��ي قل��ب 

ال�سرتاتيجي��ة اجلدي��دة لت�سيري النفاي��ات، وكل الأطراف 

املعنيني هم مدعوون للم�ساركة بفعالية، لو�سع حيز التنفيذ 

ه��ذا اجلهاز الطموح ال��ذي �سي�سمح لنا بتثم��ني ما يقارب 

�سنوي��ا 385.000 ط��ن من ال��ورق والكرت��ون، 130.000 

طن من امل��واد البال�ستيكي��ة، 100.000 طن م��ن املعادن 

95.000 طن من مواد خمتلفة  50.000 طن من الزجاج، 
درا�سة  امل�ستعملة ح�سب  البطاريات  1.800.000 طن من 
املركز اجلهوي لتفاقية "بازل"، اأي مايفوق 760.000 طن 

�سنويا ي�سم��ح با�ستغاللها كمواد اأولية لتحقيق قيمة م�سافة 

تقدر ب� 30.5 مليار دينار جزائري �سنويا.

عندما ل تر�سكل نفاياتنا تخ�سر اجلزائر 30.5 مليار دينار 

جزائري، وهنا اأرجع اإىل ان�سغالتكم �سيدتي.

فيما يخ���س  نفايات البطاريات، مت اإعط��اء اأهمية كبرية 

للنفاي��ات الكهربائي��ة والإلكرتونية، نظ��را ملكوناتها ال�سامة 

كاملنغني��ز، النيكل، الزئب��ق، الر�سا�س وغريه��ا، وهذا من 

خ��الل ت�سري��ع خا�س متعل��ق باإزالتها بتحدي��د الكيفيات 

املتعلقة باجلم��ع، وباإن�ساء وتهيئة تنظيم املفرزات املتخ�س�سة 

يف هذا النوع من النفايات.

ال�سيد الرئي�س،

ال�سادة الوزراء،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة،

من خالل املخط��ط الوطني لت�سيري النفايات نهدف اإىل 

و50% يف   2015 �سن��ة  رف��ع ن�سبة الر�سكل��ة اإىل 25% يف 

�سن��ة 2016 وم��ا بعدها، هذه الأه��داف � حقيقة � طموحة 

ولكنه��ا قابل��ة للتحقي��ق باإ�س��راك كل الفاعل��ني املعنيني: 

ال�سلط��ات العمومية، القت�س��ادون، اجلمعيات واملواطنون، 

بتغي��ري �سلوكاته��م جتاه الف��رز النتقائ��ي يف امل�سدر، حتى 

يت�سنى جت�سيد ن�ساطات الر�سكلة يف ظروف اإيكولوجية.

اإنطلق��ت هذه العملي��ة بالفعل، وحاليا الف��رز النتقائي 

بات اأكرث من قناعة، بل هو مطلب اجلميع، حيث اأ�سبح كل 
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واحد يدرك الأهمية القت�سادي��ة والبيئية لتثمني النفايات 

باعتباره��ا مواد جتاري��ة ذات قيمة اقت�سادي��ة، هذه املنهجية 

ترجم��ت على امل�ست��وى املحلي، من خالل اإعط��اء اأهمية 

خا�س��ة للفرز النتقائي باإن�ساء مف��رزات ومراكز النتقاء، مما 

ي�سمح بالتطوير التدريج��ي ل�سناعة ال�سرتجاع والر�سكلة، 

من خالل:

النفايات، جمع  حت�سني   .1
2. توحيدتعليم��ات الف��رز وه��ذا تدريجيا م��ع مرافقة 

الفاعلني،

3. ت�سكيل �سبكات لال�سرتجاع وفق فروع متخ�س�سة، 
عل��ى غرار ال��ورق والبال�ستي��ك والزجاج واملع��ادن، وهي 

يف تو�س��ع تدريج��ي نح��و اأن��واع خا�س��ة م��ن النفاي��ات، 

كالتجهي��زات الكهربائية والإلكرتوني��ة كالبطاريات بجميع 

اأنواعها والأن�سج��ة والعجالت املطاطية امل�ستعملة والعربات 

غري امل�ستعملة.

ن�سجل حالي��ا اهتماما متزاي��دا ل�ستثمار القط��اع العمومي 

والقطاع اخلا�س يف ميادين الر�سكلة، ل�سيما املوؤ�س�سات ال�سغرية 

 )ANSEJ ،ANGEM( ،واملتو�سط��ة عن طري��ق اآلي��ات التحفي��ز

...اإل��خ، ويف ه��ذا ال�س��اأن مت اإن�ساء عدة وح��دات �سناعية 

لتثمني النفايات فيما يخ�س:

1( البال�ستيك )P.E.T(:  مت اإن�ساء 06 وحدات �سناعية 
يف كل م��ن �سطيف، ميلة، تلم�سان، بريك��ة، عنابة واجلزائر 

العا�سمة.

03 وحدات �سناعية يف  اإن�ساء  2( الورق والكرتون: مت 
كل من اجلزائر العا�سمة، اجللفة ووهران.

3( الزجاج: مت اإن�ساء وحدتني �سناعيتني )02( يف كل 
من اجلزائر العا�سمة ووهران.

اإن�س��اء وحدتني �سناعيتني  4( العج��الت املطاطية: مت 
)02( يف كل من �سطيف وبرج بوعريريج.

5( بطاري��ات العربات: مت اإن�ساء 06 وحدات �سناعية يف 
كل من غرداية، ق�سنطينة، �سطيف، اجللفة، عنابة وم�ستغامن.

ولال�ستم��رار يف ه��ذه الأن�سط��ة، نحن نعم��ل على بناء 

�سراك��ة مع منظمات اأرباب العم��ل، على غرار الكنفدرالية 

اجلزائرية لأرباب العمل ومنتدى روؤ�ساء املوؤ�س�سات.

الر�سكل��ة � �سيدات��ي، �سادت��ي � اأ�سبحت متي��ز ال�سوق 

حالي��ا، ويف هذا ال�س��دد اأعطينا الأولوي��ة لتكوين املهنيني 

يف ه��ذا املج��ال، املعه��د الوطن��ي للتكنولوجي��ات البيئية 

التاب��ع لوزارتنا ي�ستجيب لهذه الن�سغالت بتقدمي اخلربات 

التقني��ة والدعائم الإعالمية املنا�سب��ة مل�سرتجعي النفايات، 

حيث يتكفل بالتكوين��ات املتخ�س�سة ذات املدى الق�سري 

املكمل��ة للتكوي��ن املهن��ي، ويف ه��ذا املج��ال مت حت�سي���س 

املنتخبني املحليني وتكوين تقنيني يف ميدان ت�سيري النفايات 

ور�سكلته��ا، وكذا حت�سني عمل �سرط��ة البيئة والعمران جتاه 

الأ�س��رار الناجمة عن النفايات؛ ويف نف���س الإطار مت اإبرام 

اتفاقي��ة مع قطاع التكوي��ن املهني مت فيه��ا اإدراج تخ�س�س 

تقني �سام��ي يف الفرز �سمن 11 موؤ�س�س��ة منوذجية ويخ�س 

القت�ساد  اخت�سا�س  تدري�س  يبا�سر  اأن  على  439 مرتب�سا 
الأخ�سر يف ال�سنة اجلارية، مع تنظيم دورات تكوينية متّوجة 

ب�سهادات.

ولإدم��اج هذا املخطط مت اإط��الق برنامج اإعالمي �سخم 

للمنتخب��ني املحليني وامل�سوؤولني من جهة، واإ�سراك املجتمع 

املدين واملواطنني يف نظافة املدن من جهة اأخرى.

ويف هذا ال�سياق، نوؤكد اأنه للجمعيات دور هام يف حت�سي�س 

املواطن��ني وخمتلف املتعامل��ني يف ت�سيري النفاي��ات، خا�سة 

يف قط��اع الفرز والر�سكلة والتثم��ني، لأن الطريق � �سيداتي، 

�سادتي � مازال طويال.

م��ن خالل هذا العر�س، اأظن � �سيدتي الفا�سلة � اأنني قد 

اأجبت عل��ى الإ�سكالية املطروحة، كم��ا ل يفوتني � �سيدتي 

الباحث��ة � اأن نحيط��ك علما اأنن��ي مبعية زميل��ي، ال�سيد وزير 

التعلي��م العايل والبحث العلمي، وه��و م�سكور، �سوف من�سي 

على اتفاقية لو�سع برنامج عمل م�سرتك بني قطاع البيئة وقطاع 

التعلي��م العايل، لتفعي��ل البحث العلم��ي يف كل املجالت 

املتعلق��ة بحماي��ة البيئة، وخا�س��ة ميدان تثم��ني وا�سرتجاع 

النفايات، لإعطائها حياة جديدة.

�سكرا لكم - �سيدات��ي، �سادتي - على ح�سن الإ�سغاء 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

   

ال�شي��د الرئي�ص: �سك��را لل�سيدة الوزيرة؛ اأع��ود فاأ�ساأل 

ال�سيدة رفيق��ة ق�سري هل لديها تعقي��ب على م�سمون رد 

ال�سيدة الوزيرة؟

   

ال�شي��دة رفيق��ة ق�شري: �سكرا ملع��ايل الوزيرة على هذا 

اجل��واب ال��وايف والرثي، وعل��ى املعلوم��ات والتو�سيحات 

املقدم��ة فيما يخ���س جمال الر�سكلة، اأمل��ي اأنه �سرنى عن 
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قري��ب تنظيم جمع البطاريات يف اأماكن عمومية كالبلديات 

اأو امل�ساح��ات الك��ربى للبيع اأو ال�سيدلي��ات، كما نرى يف 

البل��دان الأخرى، يقال اإنه ميك��ن ا�ستخراج من طن واحد 

من البطاري��ات، 600 كلغ من »الفرومنغنيز« وامل�ستعمل يف 

�سناع��ة الفولذ واأي�سا الزن��ك والزئبق، اإذن البطاريات هي 

من ب��ني الأمثلة العديدة التي ذكرمتوه��ا � ال�سيدة الوزيرة � 

كالكرتون والزجاج.. اإلخ، واأنا اأ�ساطرك الراأي عندما تقولني 

اإن للر�سكل��ة م�ستقبال واعدا وواعدا جدا يف الألفية الثالثة، 

و�سكرا، اأمتنى لكم التوفيق.

   

ال�شي��د الرئي�ص: �سكرا لل�سي��دة رفيقة ق�سري؛ ال�سيدة 

الوزيرة هل لديك ما ت�سيفينه ملا قالته ال�سيدة رفيقة ق�سري؟ 

   

ال�شي��دة الوزيرة: اأن��ا متفقة معها واأ�سكره��ا كثريا لأنها 

منحتن��ي الفر�س��ة للتكلم عن ه��ذا امليدان ال��ذي يندمج           

� بالطبع � يف ال�سيا�سة الوطنية حلماية البيئة، وخا�سة ت�سيري 

النفاي��ات، فيما يخ�س م�سكل الر�سكل��ة، تطرقنا يف الفرتة 

الأوىل لإجن��از كل املن�ساآت، مثال فيما يخ�س ال�سوؤال الذي 

طرحت��ه � �سيدتي � مل تك��ن لدينا اأماكن لو�سع هذه املواد، 

نح��ن نعتربها مواد ل نفايات، لأنه باإمكانها ت�سكيل خمزون 

كبري من املواد الأولية ل�سناعتنا.

قلت، لق��د اأجنزنا يف الف��رتة الأوىل املن�س��اآت ومفرزات 

متخ�س�سة لو�سع هذا الن��وع من النفايات ونحن يف طريقنا 

لت�سكي��ل �سبكات ل�سرتج��اع هذه النفاي��ات، وفق فروع 

متخ�س�سة، و�سكرا.

   

ال�شيد الرئي�ص: �سك��را لل�سيدة الوزيرة، و�سكرا للجهود 

الت��ي تبذلينها يف القطاع الذي تتولني م�سوؤوليته اأو رئا�سته، 

نتمنى لك التوفيق.

ننتقل الآن اإىل قطاع التعليم العايل والبحث العلمي والكلمة 

لل�سيد عبد القادر بن �سامل و�سوؤاله ال�سفوي يف املو�سوع.

ال�شي��د عبد القادر ب��ن �شامل: �سكرا �سي��دي الرئي�س؛ 

ب�س��م اهلل الرحمن الرحيم وال�س��الة وال�سالم على اأ�سرف 

املر�سلني.

ال�سيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�سادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�ساء جمل�س الأمة املحرتمون،

اأ�سرة الإعالم،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

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

و71 م��ن القان��ون الع�س��وي رقم 99 - 02، امل��وؤرخ يف 08 

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

وجمل�س الأمة، وعملهما، وك��ذا العالقات الوظيفية بينهما 

وب��ني احلكوم��ة، ي�سرفني اأن اأطر ح عل��ى معاليكم ال�سوؤال 

ال�سفوي الآتي ن�سه:

ال�سيد الوزير املحرتم،

كرث احلديث هذه الأيام ع��ن م�ساألة معادلة ال�سهادات، 

رغم اأن املو�س��وع مطروح منذ �سنوات، وقد التزمت الوزارة 

املعنية بع�س ال�سمت، رغم اأن كل معني باملو�سوع قد بعث 

مبلفه اإىل اجلهة الو�سية.

فماه��ي ا�سرتاتيجي��ة ال��وزارة حيال ه��ذا املو�سوع، مع 

اع��رتاف اجلمي��ع بح�سا�سي��ة امل�ساأل��ة، كون الأم��ر يتعلق 

مب�سداقية اجلامعة والبحث العلمي؟ �سكرا.

   

ال�شي��د الرئي�ص: �سك��را لل�سيد عبد الق��ادر بن �سامل؛ 

الكلمة الآن لل�سيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي.

   

ال�شيد وزير التعليم الع��ايل والبحث العلمي: ب�سم اهلل 

الرحمن الرحيم وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل.

ال�سيد رئي�س املجل�س املحرتم،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة الأفا�سل،

ال�سيد ع�سو جمل�س الأمة املحرتم،

ال�سالم عليكم.

اإ�سمح��وا يل يف البداية اأن اأ�سك��ر ال�سيد عبد القادر بن 

�سامل، ع�سو جمل�س الأم��ة على ان�سغاله الذي يت�ساءل فيه 

ع��ن ا�سرتاتيجي��ة وزارة التعلي��م العايل والبح��ث العلمي، 

حي��ال مو�سوع ه��ام، األ وه��و مو�سوع معادل��ة ال�سهادات 

الأجنبية بنظرياتها اجلزائرية.

و كم��ا تعلمون، ف��اإن مو�س��وع املعادلت مط��روح منذ 

�سنوات، اإل اأنه قد كرث الكالم اأو كرث احلديث عنه يف الآونة 

الأخ��رية، ويعود ه��ذا اأ�سا�سا اإىل التح��ولت العميقة التي 

م�ست اأنظم��ة التعليم العايل على ال�سعي��د الدويل، واأدت 

فيما اأدت اإليه اإىل اإخ�ساع �سريورتها لقيم ال�سوق وقواعده، 
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بحيث اأ�سبح البحث عن املوارد املالية من طرف املوؤ�س�سات 

اجلامعية الأجنبية �سرورة ملح��ة، لي�س فقط لتاأمني �سريها، 

بل اأي�سا من اأجل �سمان ا�ستمراريتها وبقائها.

لق��د تولد عن هذا التوجه بروز موؤ�س�سات للتعليم العايل 

على امل�ستوى العامل��ي،  اأ�سبح �سغلها ال�ساغل حتقيق الربح 

والك�سب ال�سري��ع على ح�ساب نوعي��ة التعليم والتكوين، 

على غرار التكوينات عن بعد املتوجة ب�سهادات ل تراعي يف 

حت�سريها املتطلب��ات الأكادميية، وكذا من خالل التكوينات 

غري الإقامي��ة امل�سمونة م��ن قبل جامع��ات اأجنبية، خارج 

بلدانه��ا الأ�سلية، بوا�سطة موؤ�س�سات غري معتمدة من طرف 

بلدان التوطني.

�سم��ن هذا ال�سياق، يقع على عاتق وزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي حماي��ة املنظومة اجلامعية اجلزائرية ومدونة 

ال�سهادات الوطنية املت�سلة بها من هذا النمط من ال�سهادات 

امل�سكوك فيها ويف م�سداقيتها العلمية وموثوقيتها الأكادميية 

وامل�سرة � ل حمالة � ب�سلم الكفاءات الب�سرية للبالد.

وبن��اء على ه��ذه املعاينة، يواج��ه قطاع التعلي��م العايل 

حتدّيني اثنني متالزمني وهما:

- اإ�سفاء ال�سرامة على اإجراءات املعاجلة من جهة؛

- ومن جهة اأخرى ال�ستجابة للطلب املتنامي لالعرتاف 

بال�سه��ادات املح�س��ل عليه��ا بطريق��ة �سرعي��ة، من طرف 

املواطن��ني اجلزائريني العائدين اإىل اأر���س الوطن وبحوزتهم 

�سهادات حت�سلوا عليها بجدارة وا�ستحقاق.

وملواجه��ة التح��دي الأول، انخ��رط القط��اع على غرار 

ماهو معمول به دولي��ا يف م�سعى اإقليمي ودويل، لالعرتاف 

بال�سهادات الأجنبية، بالن�سبة لل�سهادات املتوجة للدرا�سات 

اجلامعية يف م�ستوى التدرج، على اأ�سا�س معايري بيداغوجية 

وعلمية تراع��ي مقايي�س اجلودة والنوعية وهو امل�سعى املبني 

عل��ى اتفاقيات ثنائية بني ال��دول واأخرى متعددة الأطراف 

حت��ت اإ�سراف منظمة الأمم املتح��دة للرتبية والعلوم والثقافة 

"اليون�سكو"، والتي نذكر منها على وجه اخل�سو�س التفاقية 
اجلهوية ل��دول منطقة اآ�سي��ا والبا�سفيك ح��ول العرتاف 

ب�سه��ادة التعليم الع��ايل، التفاقي��ة اجلهوية ل��دول منطقة 

اإفريقيا حول العرتاف بالدرا�سات العليا وال�سهادات ورتب 

التعليم العايل، التفاقية اجلهوي��ة لدول منطقة اأوروبا حول 

العرتاف بالدرا�سات و�سه��ادات التعليم العايل، التفاقية 

اجلهوية  لدول املنطق��ة العربية حول العرتاف بالدرا�سات 

و�سه��ادات ورت��ب التعلي��م الع��ايل، اتفاقي��ة الع��رتاف 

بالدرا�سات و�سهادات ورتب التعليم العايل يف دول املنطقة 

العربي��ة والدول الأوروبية املحاذية للبحر املتو�سط، التفاقية 

اجلهوي��ة لدول اأمريكا الالتينية والكراييب حول العرتاف 

بالدرا�سات و�سهادات التعليم العايل.

وبخ�سو�س الدرا�سات اجلامعية العليا يف م�ستوى ما بعد 

التدرج؛ فاإنه غالًبا ما يتم اللجوء اإىل جلان علمية متخ�س�سة 

لإب��داء الراأي يف امل�سارات الدرا�سي��ة وال�سهادات املطلوب 

معادلته��ا، ل �سيما يف العلوم الطبّي��ة، ال�سيء الذي - كما 

تعلمون - يتطلب اآجاًل زمنية دنيا للبت يف الق�سية.

وملواجهة التح��دي الثاين، فاإنه عل��ى الرغم من الطلب 

املتزاي��د على املعادلت من ط��رف املواطنني احلائزين على 

�سهادات اأجنبية، وعلى الرغم م��ن اأن ال�سهادات املطلوب 

معادلتها �سادرة عن موؤ�س�سات خمتلفة وتنتمي اإىل اأكرث من 

97 بلدا، تفر�س على امل�سالح املخولة تكوين مرئيات كافية 
بخ�سو���س البع�س منها، اإل اأن القطاع قد متكن من اإ�سدار 

الأربع  ال�سنوات  معادلة خالل  �سه��ادة  اأكرث من 10.000 

املا�سية، تتنوع ح�سب اأطوار الدرا�سة اجلامعية كالتايل:

- 7300 �سهادة بكالوريا. 

- 500 �سهادة يف التدرج. 

- 900 �سهادة ما�سرت. 

- 472 �سهادة ماج�ستري. 

- 800 �سهادة دكتوراه.

- 50 �سهادة درا�سات طبية متخ�س�سة. 

وغن��ي ع��ن البيان اأن ه��ذا املجه��ود ورغ��م اأهميته هو 

يف حاج��ة اإىل تدعي��م، بغية حت�س��ني اأداء امل�سلح��ة املكلفة 

باملعادلت ورفع مردودها، ويف هذا ال�سدد قام قطاع التعليم 

ا بعدة عمليات يف هذا الجتاه 
ً
الع��ايل والبحث العاملي موؤخر

نذكر منها على �سبيل املثال ل ح�سر:

اإح��داث مديرية مكلف��ة باملعادلت يف م��كان امل�سلحة 

التي كانت موجودة.

مديري��ة مكلف��ة باملعادلت �سم��ن الهي��كل التنظيمي 

اجلديد ل��الإدارة املركزية بالوزارة، وتزويده��ا بو�سائل ب�سرية 

ومادي��ة كافي��ة، علًما اأن القط��اع يعمل دائما عل��ى ع�سرنة 

�سري ه��ذه امل�سال��ح واإ�سنادها بنظ��ام معلوم��ات فعال، كل 

ذلك يجع��ل منها ف�س��اء وطنًيا حقا لالع��رتاف باملوؤهالت 

وال�سه��ادات الأجنبي��ة، مبا يكف��ل لها الندم��اج يف املدى 
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املنظور يف املركز املغاربي للمعلومات والإعرتاف باملوؤهالت، 

وهو م��ا ي�سمى  بوكالة )M.I.R.I.K( واجل��اري تاأ�سي�سه وفق 

منوذج ال�سبكة الأروبي��ة للمعلومات والعرتاف بال�سهادات 

.)L.I.N.I.K-N.A.R.I.K( واملراكز الأوربية املت�سلة بها وهي

كما بادر القط��اع باتخاذ عدة اإجراءات لتخفيف ملفات 

طل��ب املعادل��ة والتقلي���س م��ن امل��دة الزمني��ة املخ�س�سة 

لدرا�ستها والرد عليها، ف�ساًل عن حت�سني ا�ستقبال املواطنني 

الذي��ن يرتددون على هذه امل�سلح��ة، �سمن م�سعى القطاع 

الرام��ي اإىل حت�سني اخلدمة العمومية للتعليم العايل، يف اإطار 

�سيا�س��ة ال�سلط��ات العمومية و�سيا�س��ة احلكومة، يف جمال 

حت�س��ني اخلدم��ة العمومي��ة، اأ�سكركم على ك��رم الإ�سغاء 

وال�سالم عليكم.

   

ا لل�سيد الوزي��ر؛ اأعود اإىل ال�سيد 
ً
ال�شي��د الرئي�ص: �سكر

عب��د القادر بن �سامل لأ�ساأله هل لديه تعقيب على م�سمون 

رد ال�سيد الوزير؟

ا لل�سيد الرئي�س.
ً
ال�شيد عبد القادر بن �شامل: �سكر

ب��دوري اأ�سك��ر ال�سي��د وزي��ر التعليم الع��ايل والبحث 

العلم��ي على ه��ذه املعلوم��ات القّيم��ة، واإن كان ال�سوؤال                            

يف حد ذاته يراد من خالله معرفة هذه الإجراءات اجلديدة، 

خا�س��ة ا�ستحداث مديرية ب�ساأن معادل��ة ال�سهادات، فعاًل اأن 

هذا املو�سوع قد طرح ب�سكٍل ملفت، خا�سة يف هذه ال�سنة ويف 

�سنوات �سابقة؛ طرحي له��ذا ال�سوؤال - �سيدي الوزير - جاء 

ا واإن كنت 
ً
من خالل بع���س الرتباك الذي لوح��ظ موؤخر

ل اأعت��رب هذا الرتباك �سلبًي��ا، لأن اإيجاد احلل والبحث يف 

الآلي��ات والت�س��ال باجلامعات اأمر لي���س بال�سهل، وعدم 

التعود من قبل بع�س الطلبة املتح�سلني على �سهادات عليا 

م��ن جامعات خارجي��ة، باعتبار اأن �ساح��ب احلاجة اأحيانًا 

كما يقال "�ساحب احلاجة اأعمى"، وبالتايل هذه املعلومات 

التي اأدليتم به��ا الآن رمبا �ستزيل بع�س اللب�س، ونحن اأي�ًسا 

بدورن��ا ل ننك��ر اجلهود والني��ات، كون الأم��ر يتعلق بطلبة 

جزائري��ني يرغبون يف ت�سوي��ة و�سعيتهم، لك��ن الأمر ياأتي 

اأحيانً��ا من خالل بع�س التباط��وؤ الذي وجدنا له الآن املربر 

من خالل اإجابتكم  - ال�سيد الوزير واأنت م�سكور - خا�سة 

عندم��ا ا�ستحدثت عملي��ة الإر�سال الإلك��رتوين، ال�سيء 

الذي ميكن لبع�س الطلبة اأن ياأ�سفوا عليه هو التاأخر يف الرد 

على طلباتهم من خالل الإر�سال الإلكرتوين، فهم ينتظرون 

الرد على الأقل لالطمئنان.

ياأت��ي اإ�سكال اآخ��ر وهو رمبا يحت��اج اإىل تو�سيح، خا�سة 

املعني��ني حينما يرون باأن �سهادات من نف�س تلك املتح�سل 

عليها تعادل بجامعات اأخرى وجامعات معرتف بها.

فالإ�س��كال املط��روح، ل اأدري اإن كان يتعل��ق بامل��واد 

املدرو�سة، يعني من خالل مع��ادل املواد واملو�سوعات؟ اأم 

باأم��ر اآخر؟ على كل ح��ال اأنا بدوري اأ�سك��ر ال�سيد الوزير 

على العمل اجلبار الذي يقوم به، من خالل الوزارة واجلهود 

اجلبارة التي يقوم بها كل الطاقم، باعتبار اأن اجلامعة هي وجه 

الأمة ووجه الدول��ة الفكري والعلمي، وفقكم اهلل وال�سالم 

عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ا لل�سيد عبد الق��ادر بن �سامل؛ 
ً
ال�شي��د الرئي�ص: �سك��ر

ال�سيد الوزير هل لديكم اإ�سافات؟ الكلمة لل�سيد الوزير.

   

ال�شي��د الوزي��ر: يف احلقيقة لي�ست ل��دي اإ�سافة، اأ�سكر 

فق��ط ال�سيد عبد القادر بن �سامل، على تفهمه ل�سعوبة هذه 

العملية واملتعلقة مبعادلة ال�سهادات الأجنبية مع ال�سهادات 

الوطنية، اأ�سبح الأمر �سعبا و�سعبا جًدا، خا�سة واأنتم اأ�ستاذ 

وباحث جامع��ي تعلمون ق�سية الأطروحات امل�سكوك فيها، 

التي تاأتينا من اخلارج وا�ستعمال الأنرتنت، يعني ال�سكوك 

واردة حوله��ا وتلزمن��ا اأن نحمي اجلامع��ة اجلزائرية من هذه 

امل�ساألة.

بطبيع��ة احل��ال التح�سني عل��ى م�ستوان��ا خا�سة وعلى 

م�ست��وى املعامل��ة م��ع طالب��ي املعادلة يبق��ى دائًم��ا ممكنا 

ا مرة اأخرى.
ً
و�سنوا�سل دائًما بذل املجهود املبذول، و�سكر

   

ا لل�سيد الوزي��ر؛ ننتقل اإىل قطاع 
ً
ال�شي��د الرئي�ص: �سكر

ال�سباب والريا�سة والكلمة لل�سيد حممد الطّيب الع�سكري.

   

ا؛ ب�سم اهلل 
ً
ال�شي��د حممد الطي��ب الع�شك��ري: �سك��ر

الرحمن الرحيم.

ال�سيد الفا�سل، رئي�س جمل�س الأمة، 

ال�سيدة الفا�سلة وال�سادة الأفا�سل، معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�ساء جمل�س الأمة،

اأ�سرة الإعالم، 
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اأيها اجلمع الكرمي، 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.              

�س��وؤايل موجه اإىل معايل وزير ال�سباب والريا�سة وهذا هو 

ن�سه:

اإن م�س��روع اإعادة تهيئة مركز الرتبي��ة البدنية والريا�سية 

�سابق��ا )C.R.E.P.S( الواقع يف بلدي��ة �سرايدي بولية عنابة 

لي�سب��ح مرك��ز لتدريب��ات وترب�س��ات الف��رق الوطنية من 

خمتلف الفئات مل تتقدم فيه الأ�سغال منذ فرتة طويلة على 

الرغم من الزي��ارات امليدانية لعديد من الوزراء خالل هذه 

ال�سنوات الأخرية.

ه��ذا املوقع اجلمي��ل والرائع، الواقع يف جب��ال �سرايدي 

عل��ى ارتفاع اأكرث م��ن 800 مرت على �سطح البحر، �سي�سمح 

للمنتخب��ات الوطنية والفرق املحرتفة وغريها بتح�سري بدين 

لئ��ق يف اأح�س��ن الظ��روف، ولالأ�س��ف ال�سديد ف��اإن هذا 

امل�سروع تعط��ل كثريا منذ �سنوات، ويعطي النطباع باأنه قد 

مت التخلي عنه.

يف انتظ��ار حتقيق هذا امل�سروع النبيل الذي طال انتظاره، 

ف��اإن فرق جزائرية لكرة القدم من ال��دوري الأول والثاين، 

تقوم كل �سنة بتح�سرياته��ا للمو�سم اجلديد يف بلد جماور، 

تون�س، يف جبال عني دراه��م، بالقرب من احلدود التون�سية 

اجلزائرية، يف حني اأن موقع �سرايدي يحتوي على املزيد من 

املزايا من كل اجلوانب، مقارنة مبوقع عني دراهم.

له��ذا الغر�س، نود اأن نعرف، �سيدي الوزير، اأ�سباب هذا 

التاأخري غري املفهوم، وهل ميكن اأن نتوقع حتقيق هذا امل�سروع 

اجلد مفيد على امل�ستوى الوطني يف امل�ستقبل القريب؟

تقبلوا مني، �سيدي مع��ايل الوزير، فائق عبارات التقدير 

والحرتام، و�سكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �سكرا لل�سيد حممد الطيب الع�سكري؛ 

والكلم��ة الآن لل�سي��د وزير ال�سباب والريا�س��ة، ليقدم رده 

على ال�سوؤال الذي طرح قبل قليل.

   

ال�شي��د وزي��ر ال�شب��اب والريا�ش��ة: ب�س��م اهلل الرحمن 

الرحيم وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني،

ال�سيد الرئي�س املوقر،

ال�سيدة وال�سادة اأع�ساء احلكومة،

ال�سيدة وال�سادة الأع�ساء،

ال�سيدات وال�سادة احل�سور،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيد الع�سو املحرتم،

ردا على ال�سوؤال ال�سفوي املتعلق بو�سعية م�سروع اإعادة 

العتبار للمركز اجلهوي للرتبية البدنية والريا�سية ب�سرايدي، 

بولي��ة عناب��ة، ي�سرفني اأن اأق��دم ل�سيادتك��م التو�سيحات 

التالية:

لقد مت ت�سجيل عملية اإعادة العتبار لهذا املركز اجلهوي 

�سنة 2008، بغالف م��ايل قدره 360 مليون دينار جزائري، 

وبعد ا�ستكمال كل الإجراءات الإدارية والقانونية املعمول 

به��ا، مت اإجن��از الدرا�سات التقني��ة الالزمة والت��ي �سمحت 

بالإعالن عن مناق�سة وطني��ة �سنة 2009، من اأجل اختيار 

موؤ�س�سات اإجناز هذا امل�سروع، غري اأن هذه املناق�سات اأ�سفرت 

ع��ن عدم اجلدوى، حيث اأعيد الإعالن عن مناق�سة وطنية 

ثاني��ة �سنة 2010 والتي اأ�سفرت عن منح الأ�سغال للم�سبح 

املغطى، فانطلقت الأ�سغال بتاريخ جويلية 2011 وكذا منح 

اأ�سغال تهيئة القاعة متعددة الريا�سات بتاريخ اأوت 2011؛ 

اإعادة  والأ�سغ��ال جارية حاليا مع ن�سبة تقدمها 70%، وبعد 

تقييم العملي��ة والتي بلغت قيمته��ا 1.360.0000 دج، مت 

مراجع��ة الدرا�شات وحتي��ن دفاتر ال�ش��روط والإعالن عن 

مناق�س��ة وطنية �سه��ر ماي 2013 واخلا�س��ة باأ�سغال اأخرى 

واملتمثلة يف:

- تهيئة املراقد،

- تهيئة املطعم،

- تهيئة اجلناح البيداغوجي،

- تهيئة ف�ساءات اللعب،

- والتهيئات اخلارجية.

   وعلي��ه، مت القيام بالإجراءات ال�سرورية، طبقا للقوانني 

والتنظيم��ات املعم��ول به��ا، واخت��ريت مق��اولت الإجناز 

للح�س�س املتبقية، وبعدها متت امل�سادقة ومنح التاأ�سرية على 

�سفقات هذه احل�س�س من طرف اللجنة الولئية لل�سفقات 

العمومية يف �سهر دي�سمرب املا�سي، و�ستنطلق الأ�سغال � اإن 

�س��اء اهلل � يف الأي��ام املقبلة، ونكون بذل��ك انتهينا من هذا 

امل�س��روع الذي يعد م�سروعا كب��ريا؛ واأردت اإ�سافة ما يلي: 

لقد قم��ت بزيارة للمكان يف الأ�سه��ر ال�سابقة، كانت هناك 

م�س��اكل وم�ساكل حقيقي��ة، ومن اأكربها ه��و وجود �سكان 

مقيم��ني بداخل املرك��ز، ويف فرتة ال�سن��وات ال�سوداء كان 
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مهم��ال متخلى عنه، ولكنني �س��وف اأطمئنكم، لأننا بدورنا 

مطمئنون اليوم، لكون الأ�سغال اخلا�سة باجلزء الثاين �سوف 

تنطل��ق هذه الأيام � اإن �ساء الل�ه � واأما بخ�سو�س الأ�سغال 

الأولية للم�سبح والقاعة ف�ستكون جاهزة �سنة 2014 اإن �ساء 

اهلل.

تقبل��وا مني � �سيدي الع�سو � فائ��ق التقدير والحرتام، 

وفقك��م اهلل و�سدد خطاك��م، وال�سالم عليك��م ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �سكرا لل�سيد الوزير؛ اأعود فاأ�ساأل ال�سيد 

حممد الطيب الع�سكري هل لديه تعقيب؟ الكلمة لك.

   

ال�شي��د حمم��د الطي��ب الع�شك��ري: �سك��را �سي��دي 

الرئي�س؛ اأ�سكر معايل وزير ال�سباب والريا�سة على كل هذه 

املعطي��ات التي ه��ي بحوزتنا، لأننا نتابع ه��ذا امل�سروع منذ 

تاريخ انطالقه.

الأمر املهم واملهم جدا هو بعد زيارتي منذ يومني، يعطي 

النطباع اأننا قد تخلينا عن هذا امل�سروع، لكن بعد اإجابتكم، 

نطمئن لأنه �سوف تك��ون �سرعة يف وترية الأ�سغال اأو اإعادة 

الأ�سغ��ال، اأنا ل اعترب هذا امل�سروع ولئيا، بل اأعتربه وطنيا، 

لأن ل��ه منفعة وطني��ة، ولي�س لدينا موق��ع كاملواقع املوجودة 

على م�ستوى ال��دول، وهذه فر�سة كبرية ج��دا، لأن املوقع 

رائ��ع ذو ارتفاع يوجد به جبل ي�سمل �سل�سلة اأ�سجار الفلني، 

نف�س ال�سيء ما هو موجود على م�ستوى الدول وقد �سميتها 

الهدن��ة ال�ستوية، علما اأنه يوجد ف��رق حاليا يف عني دراهم، 

وق��د ق��راأت ذلك يف اجلري��دة على م��ا اأظن اأم���س اأو اأول 

اأم���س، يعني اأود اأن يكون ه��ذا امل�سروع وطنيا ولي�س ولئيا 

واأن يعط��ى له كل العتب��ار وكل الإمكانيات لأنه �سيعطي 

الفر�سة للفرق املحرتفة، اأنا ل اأريد الدخول يف �سوؤال اإ�سايف 

حول الح��رتاف، لأنه لدي الكثري مم��ا اأود قوله بخ�سو�س 

ه��ذه امل�ساألة، فالحرتاف دون مدار�س تكوينية ودون مراكز 

ه��و اإ�سكال، ل اأري��د اخلو�س يف هذا املج��ال، ولكنني اأود 

من ال�سي��د الوزير اأن يعتن��ي �سخ�سيا به��ذا امل�سروع، لأنه 

م�سروع وطني وذو منفعة وطني��ة وهو �سي�ستعمل من طرف 

العدي��د من الفرق والنخبة الوطني��ة، لأنني ل اأراه م�سروعا 

ولئيا فقط، فاملوقع اأي موقع �سرايدي معروف بجبال اإيدوغ 

وه��و معروف جدا خا�سة بالثل��وج يف ال�ستاء، اإنه منظر رائع 

جدا، واأظن واأمتنى اأن تعطي له العناية التي ي�ستحقها فقط، 

و�سكرا جزيال ووفقكم اهلل.

ال�شيد الرئي�ص: �سكرا لل�سيد حممد الطيب الع�سكري؛ 

�سكرا على الهتمام والعناية بهذا املوقع ال�سياحي والريا�سي 

يف اآن واحد، الكلمة الآن لل�سيد الوزير للرد على التعقيب.

   

ال�شيد الوزير: �سكرا �سيدي الرئي�س.

اأن��ا اأ�سكر ال�سي��د الع�سو على هذا ال�س��وؤال وهذا يدل 

على الهتم��ام الكبري خ�سو�سا واأن ه��ذا الهتمام ي�سغل 

كل مواطن��ي منطقة عنابة، اأوؤكد لهم جم��ددا اأن الأ�سغال 

مل تتوق��ف قط بخ�سو�س هذا امل�س��روع، �ستنطلق يف الأيام 

املقبل��ة، لأن الغ��الف امل��ايل الأول واملقدر ب��� 360 مليون 

دين��ار، كان يخ�س امل�سب��ح والقاعة، فانطلق��ت الأ�سغال به 

يف �سه��ر جويلية اأو اأوت 2011 وه��ي يف طور الإجناز دائما، 

لكن كان لب��د اأن يقدم ملف اآخر من اأجل ال�ستفادة من 

غالف مايل جديد، والي��وم واحلمد هلل الغالف املايل متوفر 

واختي��ار املوؤ�س�س��ات ق��د مت يف �سهر جويلي��ة، اأي يف الأيام 

القليلة ال�سابقة، و�ستنطلق � اإن �ساء الل�ه � الأ�سغال جمددا 

هذا ال�سهر.

اإن امل�سروع مك�سب كبري للريا�سة حقيقة، وله دور وطني 

ولي�س ولئ��ي ويندرج يف اإط��ار برنامج كب��ري، يت�سمن 16 

مركزا عل��ى امل�ستوى الوطني، والي��وم اأكرث من ن�سف هذا 

الربنام��ج هو يف طور الإجناز، هن��اك مراكز جديدة اإ�سافة اإىل 

املركز القدمي كمركز عنابة هي ب�سدد التهيئة، مما �سيجعلنا يف 

امل�ستقب��ل القريب � اإن �ساء الل���ه � وعلى املدى الطويل اأن 

تك��ون بحوزتنا كل املن�ساآت من اأجل التح�سري، �سواء على 

م�ستوى الفرق الوطنية اأو على م�ستوى الأندية.

اأردت اأن اأق��ول، مب��ا اأن��ك ق��د تكلم��ت ع��ن الريا�سة 

وباخل�سو���س كرة القدم والحرتاف، ميكن��ي اأن اأوؤكد لك 

باأن��ه توجد بع�س الفرق مت حت�سريها يف اجلزائر، وخالل هذه 

الأيام فتحنا مدر�سة جهوية اأوملبية يف ب�سكرة، وكان الرتب�س 

لأول مرة للف��رق الوطنية ال�سابة وبعده��ا �سيكون الرتب�س 

لفري��ق يلعب يف الدرج��ة الأوىل، فاملن�س��اآت موجودة، هي 

لي�ست كافية ولكنها موجودة، و�سيزداد عددها يف امل�ستقبل 

اإن �س��اء اهلل؛ يوجد 16 م�سروعا، لدين��ا 03 م�ساريع �سوف 

تنج��ز بني اأواخ��ر �سنة 2014 واأوائ��ل 2015، وقد انطلقت 
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الأ�سغ��ال ب� 06 اأو 07 مراكز للف��رق الوطنية، منها مركز يف 

ولية اأم البواقي ومركز يف ولية خن�سلة ومركز يف ولية باتنة 

واآخر بولية �سيدي بلعبا���س، و�سنة 2014 �سيكون بغرداية 

مركز واآخر بتمرنا�ست و�ستنطلق بهما الأ�سغال، املهم يوجد 

القريب  امل�ستقبل  ولك��ن يف  بع�سها،  ن�سيت  من�س��اأة،   16
اإن �س��اء اهلل، �سيت��م النطالق يف م�سروع كب��ري للمن�ساآت 

الريا�سي��ة، وهذا النق�س ميكنني اأن اأق��ول باأنه كان مفهوما، 

لأن��ه ل�سنوات و�سنوات، كان��ت الدولة اجلزائرية متر بظروف 

مل ت�سم��ح لها اأن ت�سرع يف برجمة برنامج كبري؛ لكن ما بني 

2000 و2012 برمج قطاع ال�سباب والريا�سة اأكرث من 11 
م�سروع��ا خم�س�سا لل�سباب والريا�س��ة، واليوم، ب�سفة عامة 

85% م��ن ه��ذه امل�ساريع قد انطل��ق العمل بها، ويف �سنة 
و�سكرا. منها  البقية  �ستنطلق  اهلل  �ساء  اإن   2014

   

ال�شيد الرئي�ص: �سكرا لل�سيد الوزير.

ب��ودي يف نهاي��ة ه��ذه اجلل�سة، وق��د اأمتمن��ا �سماع طرح 

الأ�سئل��ة ال�سفوية والردود عليه��ا اأن اأتوجه بال�سكر لل�سيدة 

وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة الذين قدموا اأ�سئلتهم ومكنونا 

م��ن �سم��اع ردود ال�سي��دة وال�سادة ال��وزراء عما يجري يف 

قطاعاتهم.

ال�سكر كذلك مو�س��ول حل�سوركم ومل�ساركتكم يف هذه 

اجلل�سة.

�سن�ستاأنف اأ�سغ��ال جمل�سنا غدا عل��ى ال�ساعة التا�سعة 

والن�س��ف �سباح��ا، و�ستخ�س�س اجلل�سة لعر���س ومناق�سة 

م�س��روع قان��ون العقوب��ات، �سك��را لكم جميع��ا، واجلل�سة 

مرفوعة.

   

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة احلادية ع�شرة

والدقيقة الع�شرين �شباحا
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اإىل ال�شيد وزير ال�شحة وال�شكان واإ�شالح امل�شت�شفيات

طبقا للم��ادة 134 من الد�ستور، وطبق��ا للمادة 72 من 

القان��ون الع�سوي رقم 99-02، امل��وؤرخ عام 1419 املوافق  

08 مار���س 1999، الذي ينظم املجل�س ال�سعبي الوطني،  
وجمل�س الأمة، وك��ذا العالقة بينهما وبني احلكومة، وطبقا 

للنظام الداخلي:

معايل الوزير،

اإن التغطي��ة ال�سحي��ة ل��كل مواطن ح��ق وخا�سة يف 

املناط��ق املعزول��ة، ولقد قام��ت دائرتكم الوزاري��ة يف اإطار 

الربنام��ج اخلما�س��ي 2010-2014 بت�سجيل اأربع عيادات 

متعددة اخلدمات ببلدية �سلمان��ة، �سيدي بايزيد، زكار، اأم 

العظام، ه��ذه الأخرية التي مت اقرتاح اإجن��از عيادة متعددة 

اخلدمات �سمن قانون املالية ل�سنة 2012 ونحن على مقربة 

من انتهاء الربنامج اخلما�سي ومل يتم انطالق الإجناز ما عدا 

بلدية �سلمانة.

معايل الوزير،

ملاذا مل يتم برجمة بلدية �سيدي بايزيد واأم العظام وزكار 

خ��الل هذا الربنامج اخلما�سي؟ وه��ل �سيتم التكفل بهذا 

الن�سغال خالل قانون املالية ل�سنة 2014؟

تقبلوا فائق ال�سكر والحرتام.

            اجلزائر، يف 26 نوفمرب 2013

        عبد ال�شالم لبي�ص

       ع�شو جمل�ص الأمة

جواب ال�شيد الوزير:

اأ�سكرك��م عل��ى اهتمامك��م بالتغطية ال�سحي��ة بولية 

اجللف��ة، ل�سيما املناط��ق املعزولة وعل��ى �سوؤالكم املتعلق 

باأ�سباب عدم برجمة انطالق اإجناز عيادات متعددة اخلدمات 

يف كل م��ن بلديات �سيدي بايزيد واأم العظام وزكار خالل 

الربنامج اخلما�سي 2014-2010 .

وردا على �سوؤالكم، ي�سرفني اأن اأحيط �سيادتكم علما اأن 

ولية اجللفة قد حظيت بق�سط وافر من الهياكل الأ�سا�سية 

وا�ستف��ادت م��ن برنامج ا�ستثم��ار مالئم يف اإط��ار املخطط 

املثال وجود قيد  اخلما�س��ي 2010-2014 )على �سبي��ل 

الإجناز اأربع عيادات متعددة اخلدمات وم�سلحتني لت�سفية 

الدم ومدر�سة للتكوين �سبه الطبي وم�ست�سفى ل� 60 �سريرا 

ب��دار ال�سيوخ(، وجت��در الإ�س��ارة اأنه خالل زي��ارة ال�سيد 

الوزي��ر الأول للولي��ة يف دي�سم��رب 2013، ا�ستفادت هذه 

الأخرية م��ن برنامج تكميل��ي يت�سمن درا�س��ة اإجناز مركز 

ملكافح��ة ال�سرط��ان واإجن��از م�ست�سفى ب��� 240 �سريرا بعني 

و�سارة.

واإن��ه من اجلدير التو�سيح اأن التقدي��رات ال�ست�سرافية 

فيم��ا يخ���س ال�ستثم��ار تاأخ��ذ يف احل�سب��ان الق��درات 

والحتياجات الإجمالية للولية.

وفيما يخ�س العيادات املتع��ددة اخلدمات املذكورة يف 

اإر�سالك��م، فقد مت��ت برجمة اإجناز عي��ادة متعددة اخلدمات 

ب�سي��دي بايزيد يف اإطار قان��ون املالية 2014، اأما اإجناز عيادة 

متع��ددة اخلدمات يف كل م��ن زكار واأم العظام، فاإنه �سيتم 

ت�سجيلهما يف الربنامج اخلما�سي املقبل.

اأرج��و، اأنني به��ذه املعلوم��ات، اأكون ق��د اأجبت على 

�سوؤالكم وتف�سلوا بقبول فائق عبارات التقدير والحرتام.

           اجلزائر ، يف 21 جانفي 2014

     عبد املالك بو�شياف

وزير ال�شحة وال�شكان      

واإ�شالح امل�شت�شفيات     

ملحق

 اأ�شئلة كتابية
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اإىل ال�شيد وزير ال�شحة وال�شكان واإ�شالح امل�شت�شفيات

من  طبقا للم��ادة 134 من الد�ستور، وطبق��ا للمادة 72 

القان��ون الع�سوي رقم 99-02، امل��وؤرخ عام 1419 املوافق  

الوطني،  ال�سعبي  املجل�س  ينظم  الذي   ،1999 مار�س   08
وجمل�س الأمة، وك��ذا العالقة بينهما وبني احلكومة، وطبقا 

للنظام الداخلي:

معايل الوزير،

ي�سرفن��ي اأن اأرف��ع اإىل معاليك��م ان�سغال �س��كان ولية 

اجللفة بخ�سو�س فتح مركز مكافحة ل�سعات العقرب وهذا 

نظرا ل�س�ساع��ة املنطقة وامتدادها اجلغ��رايف وتطور تعدادها 

ال�س��كاين، حيث يع��اين �ساكنو هذه الولي��ة وخا�سة يف 

مناطقها من خماطر هذه الظاهرة.

تقبلوا � معايل الوزير � فائق ال�سكر والمتنان.

             اجلزائر، يف 26 نوفمرب 2013

       عبد ال�شالم لبي�ص

       ع�شو جمل�ص الأمة

جواب ال�شيد الوزير:

اأ�سكرك��م عل��ى �سوؤالك��م املتعل��ق بفتح مرك��ز خا�س 

بل�سعات العقرب بالولي��ة نظرا ل�س�ساعة املنطقة وامتدادها 

اجلغ��رايف وتطور تعدادها ال�سكاين واملعان��اة التي ميكن اأن 

يالقيها �س��كان املناطق النائية؛ وردا عل��ى ذلك، ي�سرفني 

اأن اأحي��ط �سيادتكم علما اأن ولي��ة اجللفة وعلى غرار كل 

الولي��ات املعنية بهذه الظاهرة، تطب��ق ال�سرتاتيجية التي 

اأعدتها ال��وزارة للتكفل بالأ�سخا���س امل�سابني بالل�سعات 

العقربية.

ويف ه��ذا الإط��ار، فكل العي��ادات املتع��ددة اخلدمات 

ونق��اط املداومة وقاعات العالج تتوفر عل��ى امل�شل امل�شاد 

لل�سع��ات العقربية، كما جتدر الإ�س��ارة اأن الولية ت�سم 25 

نقط��ة مداوم��ة و39 عيادة متع��ددة اخلدم��ات و102 قاعة 

عالج.

اإن هذه امل�سالح ال�سحية موزعة على كل مناطق الولية 

وه��ي قادرة على التكفل بالأ�سخا���س امل�سابني بالل�سعات 

العقربية ومواجهة هذه الظاه��رة، خا�سة يف ف�سل ال�سيف 

وهي مطالب��ة، تطبيقا للتعليمات الوزاري��ة، بتدعيم طاقمها 

الطبي و�سب��ه الطبي وتوفري و�سائل نق��ل احلالت اخلطرية 

اإىل امل�ست�سفيات لتكملة التكفل الطبي املنا�سب.

اإن ولي��ة اجللفة ا�ستف��ادت يف 2013 من 7309 جرعة 

من امل�سل امل�ساد لل�سعات العقربية وا�ستعملت منها 3824 

جرعة.

وبالنظ��ر اإىل ما �سب��ق، وك��ون الولية �سا�سع��ة فمهمة 

التكفل بالل�سع��ات العقربية تتطل��ب املنظومة املعمول بها 

حاليا والتي اأظهرت فعاليته��ا يف امليدان لأنها توفر العالج 

اجلواري.

اأرج��و اأنني، به��ذه املعلوم��ات، اأكون ق��د اأجبت على 

�سوؤالكم وتف�سلوا بقبول فائق عبارات التقدير والحرتام.

           اجلزائر ، يف 21 جانفي 2014

     عبد املالك بو�شياف

وزير ال�شحة وال�شكان      

واإ�شالح امل�شت�شفيات     

ال�شيد عبد ال�شالم لبي�ص  - 3
ع�شو جمل�ص الأمة

اإىل ال�شيد وزير ال�شحة وال�شكان واإ�شالح امل�شت�شفيات

طبقا للم��ادة 134 من الد�ستور، وطبق��ا للمادة 72 من 

القان��ون الع�سوي رق��م 99-02، املوؤرخ عام 1419 املوافق  

الوطني،  ال�سعبي  املجل�س  ينظم  الذي   ،1999 مار�س   08
وجمل���س الأمة وكذا العالقة بينهم��ا وبني احلكومة، وطبقا 

للنظام الداخلي:

معايل الوزير،

ي�سرفني اأن اأرفع اإليكم ان�سغال �سكان بلدية اجللفة والتي 

يتجاوز عدد �سكانها اأكرث م��ن 350 األف ن�سمة وم�ساحتها 

ال�سا�سع��ة واأحياوؤها ذات الكثافة ال�سكانية العالية ل يوجد 

بها �س��وى نقطتان للمداوم��ة ال�سحية، واح��دة بحي عني 

ال�سيخ واأخرى بحي عني ال�سرار.

معايل الوزير،

اأمل يح��ن الوقت لفتح نقاط اأخ��رى بهذه البلدية حتى 
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ن�سمح ل�ساكنتها بال�ستفادة من اخلدمات ال�سحية؟

تقبلوا � معايل الوزير � فائق الحرتام التقدير.

             اجلزائر، يف 26 نوفمرب 2013

        عبد ال�شالم لبي�ص

       ع�شو جمل�ص الأمة

جواب ال�شيد الوزير:

اأ�سكركم على اهتمامكم بالتغطية ال�سحية ببلدية اجللفة 

وعلى �شوؤالكم املتعلق بفتح نقاط جديدة للمداومة ال�شحية 

يف البلدية.

وردا على �سوؤالكم، ي�سرفني اأن اأحيط �سيادتكم علما اأن 

بلدية اجللف��ة ت�سم ثماين )08( عيادات متعددة اخلدمات، 

وكما تف�سلت��م بذكره ف��اإن اثنتني منها تت�سمن��ان املداومة 

الطبية، اإحداهما بعني ال�سيخ والأخرى بحي عني ال�سرار.

كم��ا اأحيطكم علما اأن البلدي��ة تتوفر على وحدة مكلفة 

بال�ستعجالت الطبية اجلراحية كائنة بحي الوئام وهي مبثابة 

نقطة مداومة اأخرى.

وبالنظ��ر اإىل كثافته��ا ال�سكاني��ة، �سيتم تدعي��م الولية 

با�ستالم، يف وقت لحق، عيادة متعددة اخلدمات جديدة.

من جهة اأخرى، ويف اإطار حت�سني التكفل بالحتياجات 

ال�سحي��ة للبلدي��ة، فقد ا�ستفادت هذه الأخ��رية من عملية 

خمطط��ة مببل��غ 3.995.000.000 دج لإجن��از م�ست�سفى ل� 

240 �سري��را وجتهي��زه وقد مت ال�سروع يف الأ�سغال يف جانفي 
2012 وبلغت ن�سبة تقدمها  50 ٪ كما مت ا�ستكمال الإعالن 
ع��ن املناق�سة من اأج��ل اقتن��اء التجهيزات، وم��ن املنتظر 

ا�ست��الم ه��ذا امل�ست�سف��ى يف دي�سم��رب 2014 وت�سغيله يف 

اأواخر ال�سدا�سي الأول ل�سنة 2015.

اأرج��و اأنن��ي، به��ذه املعلوم��ات، اأكون ق��د اأجبت على 

�سوؤالكم وتف�سلوا بقبول فائق عبارات التقدير والحرتام.

            اجلزائر ، يف 21 جانفي 2014

     عبد املالك بو�شياف

وزير ال�شحة وال�شكان      

واإ�شالح امل�شت�شفيات     

ال�شيد عبد ال�شالم لبي�ص  - 4
ع�شو جمل�ص الأمة

اإىل ال�شيد وزير ال�شحة وال�شكان واإ�شالح امل�شت�شفيات

طبق��ا للمادة 134 م��ن الد�ستور، وطبق��ا للمادة 72 من 

القان��ون الع�سوي رقم 99-02، املوؤرخ ع��ام 1419 املوافق  

الوطني  ال�سعبي  املجل�س  ينظم  ال��ذي   ،1999 مار�س   08
وجمل�س الأم��ة وكذا العالقة بينهما وب��ني احلكومة، وطبقا 

للنظام الداخلي:

معايل الوزير،

لقد عرف قطاع ال�سحة بولية اجللفة اإجناز هياكل �سحية 

متميزة وجتهيزها بو�سائل ع�سري��ة، لكن يبقى القطاع بعيدا 

ع��ن املبتغى نظرا لنق�س التاأطري الب�سري للمتخ�س�س وكذا 

اأعوان ال�سح��ة كما يبقى هاج�س ا�ستعم��ال هذه الو�سائل 

اأمرا مقلقا.

معايل الوزير،

ما ه��ي الإج��راءات العملية الت��ي �ستقوم به��ا الوزارة 

لتدعيم القطاع بالتاأط��ري الب�سري املتخ�س�س وكذا الأعوان 

املتخ�س�س��ني، وم��ا ه��ي ا�سرتاتيجيتك��م للتكف��ل اجلي��د 

با�ستغ��الل التجيهي��زات وك��ذا مرافقته��ا بع��د الرتكيب 

وال�ستغالل؟

تقبلوا فائق ال�سكر والحرتام.

           اجلزائر، يف 26 نوفمرب 2013

        عبد ال�شالم لبي�ص

       ع�شو جمل�ص الأمة

جواب ال�شيد الوزير:

اأ�سكرك��م على اهتمامكم بقطاع ال�سحة يف ولية اجللفة 

وعلى �سوؤالكم الذي من خالله ت�ستف�سرون عن الإجراءات 

العملي��ة الت��ي �ستق��وم به��ا وزارة ال�سحة لتدعي��م القطاع 

بالتاأط��ري الب�سري املتخ�س�س والأع��وان املتخ�س�سني وعن 

ا�سرتاتيجيتنا لال�ستغالل اجليد للتجهيزات.

وردا عل��ى ذل��ك، ي�سرفن��ي اأن اأوافيك��م بالتو�سيحات 

التالية:

فيما يخ�س كيفيات تدعيم قطاع ال�سحة للولية بالتاأطري 

الب�س��ري املتخ�س���س، اأع�لمك��م اأن الولي��ة �ست�ستفي��د،              
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يف اإطار تخ��رج دفعة 2013، من ت�وجيه عدد م�قدر ب� 535 

من �سبه الطبيني والأع��وان املتخ�س�سني من بينهم قابالت 

واأعوان يف التخدير والإنعا�س واخت�سا�سات اأخرى.

 ويف اإطار التدعيم املتوا�سل لالإمكانيات الب�سرية، اأحيط 

�سيادتك��م علما اأنه �سوف يتم تكوي��ن 210 م�ساعد متري�س 

يف دورت��ني: الأوىل يف جانفي والثانية يف ماي وذلك لتلبية 

حاجي��ات دوائر الولية )اجللفة، ع��ني و�سارة، البريين، حد 

ال�سح��اري، �سيدي لعج��ال، حا�سي بحب��ح، دار ال�سيوخ، 

ال�سارف، الإدري�سية، م�سعد، عني الإبل وفي�س البطمة(.

ويت��م حاليا تكوي��ن 34 طالبا يف ال�سنة الأوىل يف املعاهد 

الوطني��ة للتكوي��ن الع��ايل �سبه الطب��ي لفائ��دة الولية يف 

تخ�س�سات معينة )قابالت، م�سغلو اأجهزة الت�سوير الطبي، 

خمربيون ... اإلخ(.

كم��ا ا�ستفادت ولية اجللفة من توجيه 40 طبيبا خمت�سا 

وذلك يف اإطار اخلدمة املدنية.

وفيم��ا يخ���س ال�سرتاتيجي��ة الت��ي يعتمده��ا القطاع 

م��ن اأجل ال�ستغ��الل العق��الين للتجهي��زات و�سيانتها، 

 اأخربك��م اأن ال��وزارة قام��ت مبوج��ب املر�س��وم التنفي��ذي

رق��م 13-220 ، املوؤرخ يف 18 ج��وان 2013، باإن�ساء وكالة 

وطني��ة لت�سيري الإجن��از وجتهيز موؤ�س�س��ات ال�سحة ومن بني 

املهام التي تتكفل بها، اأذكر:

���� القيام باقتن��اء التجهيزات الطبية لفائ��دة املوؤ�س�سات 

العمومية لل�سحة وت�سليمها وتن�سيبها.

���� ال�سهر على تكوي��ن امل�ستخدم��ني امل�ستعملني لهذه 

التجهيزات.

�سمان �سيانة هذه التجهيزات على اأ�سا�س قواعد تعاقدية 

مع املوؤ�س�سات ال�سحية.

اأرج��و اأنن��ي، به��ذه املعلوم��ات، اأكون ق��د اأجبت على 

�سوؤالكم وتف�سلوا بقبول فائق عبارات التقدير والحرتام.

             اجلزائر، يف 21 جانفي 2014

     عبد املالك بو�شياف

وزير ال�شحة وال�شكان      

واإ�شالح امل�شت�شفيات     
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