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ضضيف الشضعب

أŸدير ألعام لهيئة أ’عتماد «أ÷Òأك» ،نور ألدين بوديسسة:
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 Èﬂمعتـ ـ ـمد كشسف شسحن ـ ـ ـ ـ ـة القمح اŸسسموم ـ ـ ـة
^  Èﬂ 120معتمد عدد غ Òكاف و’ يلّبي ألطّموحات

كشسف أŸدير ألعام للهيئة أ÷زأئرية لÓعتماد «أ÷Òأك» ،نور ألدين بوديسسة ،عن أسسÎأتيجية جديدة ”ّ تسسطÒها أبتدأءً من سسنة  ،2020تتمثّل ‘ توسسيع ›ال نشساطها بهدف موأكبة
’سسÎأتيجية وأ◊ ّسساسسة منها.
’من ألسسيادي على كل ألقطاعات ’سسيما أ إ
Óنتاج ألوطني وأ أ
ألتطورأت أ◊اصسلة ‘ أ’قتصساد ألوطني وألتحديات ألتي تفرضش ألتكيف مع أŸسستجدأت حماية ل إ

سسعاد بوعبوشش
تصسوير :عباسش تيليوة
أاوضضح اŸدير العام لـ «أا÷Òاك» ضضيف
«الشضعب» ،أانّ اإ’سضÎاتيجية الوطنية تتمثل
‘ إاع -ط -اء اأ’ه -م -ي -ة ıاب -ر ال -ت -ح -ل -ي-ل
ال -ن -اشض -ط -ة ‘ اŸي -دان ،مشضÒا إا ¤م -ن -ح
اعتماد ◊وا‹  Èﬂ 120معتمد ب Úعام
وخ- -اصض ،م- -ع وج -ود ﬂاب -ر أاخ -رى ق -ي -د
ا’عتماد من ب Úأاك Ìمن أالفي  Èﬂقابل
لÓعتماد.
وأاشض- - - -ار ب- - - -وديسض - - -ة إا ¤أان ت - - -ق - - -دË
«أا÷Òاك» ترشّضحها للمن ّ
ظمات العاŸية
للحصضول على ا’عÎاف الدو‹ لكل وثيقة
تقّدمها أاو تصضّدرها من أاي عمل أاو نشضاط
ه -ام ج -دا ،وذلك ب -ع -د حصض -ول-ه-ا ل-ل-ه-ي-ئ-ة
اأ’وروبية لÓعتماد كما ”ّ اŸضضي نحو
القياسضة ،التّحاليل ،التّفتيشض وهي قيمة
” جلبها للجزائر ،موضّضحا ‘
مضضافة ّ
السض - -ي - -اق أاّن - -ه ك - -ان ع - -ل- -ى اŸؤوسّض- -سض- -ات
ا’ق-تصض-ادي-ة اسض-ت-غÓ-ل-ها وا’سضتفادة منها
‘ تسضهيل عمليات التصضدير واŸراقبة،
خاصضة وأاّننا بلد مسضتورد.
وأاّك- -د اŸت -ح ّ-دث أاّن ا÷زائ -ر  ⁄ت -ك -ن
تعرف نظام ا’عتماد لكن انفتاحها على
اآ’خ - -ر ،ورغ - -ب- -ت- -ه- -ا ‘ دخ- -ول اأ’سض- -واق
العاŸية كشضف عجزها ونقائصضها ‘ هذا
اÛال ،ب -ح -يث أان ال -ك -ث Òم -ن اıاب -ر
ال -ن -اشض -ط -ة ك -انت غ Òم-ع-ت-م-دة ،ال-ت-وزي-ع
ا÷غرا‘ غ Òعادل وغ Òكاف و’ يلبّي
الطموحات.

القياسسة ،الّتحاليل ،الّتفتيشش واŸراقبة
›ا’ت تطوير الهيئة

‘ إاطار تطوير نشضاط الهيئة التي
منحت أاول شضهادة اعتماد با÷زائر ‘
ّ– ،2009دث بوديسضة عن التوجه نحو
اسض -تصض -دار شض -ه -ادة اŸع -اي-ن-ة ل-ل-م-ن-ت-وج
’ضضافة إا ¤شضهادة
جه للتصضدير ،با إ
اŸو ّ
مطابقة نظام ا÷ودة ،بالرغم من أاّن
’وائ- - -ل ال - -ت - -ي
ا÷زائ- - -ر ك- - -انت م- - -ن ا أ
ان- -خ -رطت ‘ ن -ظ -ام إاي -زو 1400-9001
م -ن-ذ ال-تسض-ع-ي-ن-ات ،وال-ت-ي حّ-دده-ا دفÎ
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شضروط ›ّمع سضوناطراك آانذاك من
أاجل الدخول ‘ مناقصضة واŸنافسضة،
” التوقف عند هذا ا◊د،
لكن ل أ
Óسضف ّ
و ⁄ي -ت -م م -واصض -ل -ة ال -ع -م -ل م-ا أاّدى إا¤
تأاّخرنا ‘ هذا اÛال.
” تبني
ا
ه
د
ع
ب
ه
وأاضضاف اŸتحّدث أاّن
ّ
اŸع -ي -ار ال -ع -اŸي  ،1721ال -ذي ي -ن ّ -
ظ -م
وÁن-ح ا’ع-ت-م-اد ل-ل-م-عتمدين با÷زائر،
إا ّ
’ أانّ ال ّسض -وق ا÷زائ -ري -ة غ Òم -نّ-ظ-م-ة
وغ Òم- -راق -ب -ة ،وب -ال -ت -ا‹ ب -ق -اء ب -عضض
اŸم -ارسض -ات ال -ت -ي أاضض ّ-رت ف -ي -م-ا ب-ع-د
ب-ا’ق-تصض-اد ال-وط-ن-ي ،م-ا ي-ت-طّ-ل-ب ج-ع-ل
ث- -ق- -اف- -ة ا÷ودة ت- -أاخ- -ذ م- -ك -ان -ت -ه -ا ‘
ا÷زائر.
و‘ ا÷انب الصضحي ،أاوضضح بوديسضة
ال ّضضعف الكبﬂ ‘ Òابر ا’عتماد ‘

ه -ذا اÛال ،ل -ه -ذا سض -ي -ك -ون اع -ت -م -اد
اıابر الصضحية عمومية أاو خاصضة من
أاول - -وي - -ات «أا÷Òاك» ،م- -ا يسض- -اه- -م ‘
تخفيضض تكلفة ا’سضتÒاد للمواد والعتاد
ا’سض- -تشض- -ف- -ائ -ي وأادوات الصض -ي -د’ن -ي -ة،
’م-ك-ان-ي-ات الوطنية
ال-ت-ح-ال-ي-ل ،ت-ث-م Úا إ
وا◊د من اسضتنزاف العملة الصضعبة.
وأاشضار اŸدير العام لـ «أا÷Òاك» ،إا¤
أانّ مراقبة وجودة اŸنتوجات الصضحية
وم-ط-اب-ق-ت-ه-ا ل-ل-م-ع-اي Òال-ع-اŸي-ة أاصض-بح
إالزاميا ،وبرزت هذه ال ّضضرورة أاك Ìمع
’زم -ة الصض -ح -ي -ة «ك-وف-ي-د ،»19-ال- -ت -ي
اأ
كشض -فت ال-ك-ث Òم-ن الّ-ن-ق-ائصض أاضض-ع-ف-ه-ا
مدى مطابقة الكمامة للمعاي Òوا÷ودة
’م-ن والسضÓ-م-ة ’رت-باطها
وال-ن-وع-ي-ة وا أ
الوثيق بصضحة اŸواطن.

نحو اعتماد كل ﬂابر اŸوؤسّسسسة العسسكرية

ف -ي -م -ا ت -عّ-ل-ق Ãؤوسّض-سض-ة ا÷يشض ،أاّك-د
اŸت -ح ّ-دث أاّن -ه -ا أاك Èزب -ائ -ن «اأ÷Òاك»،
بحيث ترافق الهيئة ال ّصضناعة العسضكرية
اآ’خذة ‘ التطور والتنظيم ،كاشضفا عن
ا’Œاه ن- -ح- -و اع- -ت -م -اد ك -ل ﬂاب -ر ه -ذه
اŸؤوسضسضة ،وكل ما يتعلق Ãخابر القياسضة،
التجارب والتحاليل ،التفتيشض واŸراقبة.
وأاشضار بوديسضة إا ¤اهتمام اŸؤوسّضسضة
العسضكرية باعتبارها تتّجه نحو التصضدير،
ف -ه -ي م -ه -ت ّ-م -ة ب -أان ت -ن -ال ك -ل ﬂاب -ره -ا
ا’ع -ت -م -اد م -ن أاج -ل ول -وج ه-ذا اŸسض-ع-ى
بخطى ثابتة ،ولهذا بداأت تنظّم نفسضها
على هذا اأ’سضاسض من أاجل تسضليم شضهادة
مطابقة معÎف بها ومطابقة للمواصضفات

العاŸية Ÿنتوجاتها.
وبخصضوصض الكشضف عن شضحنة اسضتÒاد
ال-ق-م-ح اŸسض-م-وم-ة ال-ق-ادم-ة م-ن ليتوانيا،
أاوضض- -ح ضض- -ي -ف «الشض -عب» أاّن -ه -ا “ت م -ن
طرف  Èﬂمعتمد من «أا÷Òاك» ،وهي
العملية اأ’و ¤من نوعها ‘ ا÷زائر ’أّنه
ع -ادة م -ا ت -ق -وم ب -ه-ذه ال-ت-ح-ال-ي-ل ﬂاب-ر
أاجنبية ،وهي قفزة نوعية.
‘ هذا السضياق ،أاشضار إا ¤أاّنه ‘ العادة
تكون هناك مراقبة قبلية أاي على ا◊دود
قبل دخول اŸنتوج إا ¤ا÷زائر من خÓل
اأخذ عينة تقنية وفقا لكمية ّﬁددة من
الشض -ح -ن -ة وب -ع-دي-ة ،ل-ي-ت-م إاع-ط-اء تصض-ري-ح
بإادخالها من عدمها ،مشضÒا إا ¤أان قطاع
ال -فÓ-ح-ة ل-دي-ه ﬂ 5اب-ر م-ع-ت-م-دة م-نها
اÿاصضة بالبيطرة وا◊بوب.

ﬁاربة ألّتقليد تبدأ من أıابر أŸعتمدة

مليار دو’ر فاتورة اسستÒاد قطع الغيار
أّك- -د أŸدي- -ر أل- -ع- -ام أŸدي- -ر أل- -ع- -ام ل -ل -ه -ي -ئ -ة
أ÷زأئ-ري-ة لÓ-ع-ت-م-اد «أ÷Òأك» ،ن-ور ألدين
ب -وديسس-ة ،أّن أ◊د م-ن ظ-اه-رة أل-ت-ق-ل-ي-د أل-ت-ي
ت-ن-خ-ر أ’ق-تصس-اد أل-وط-ن-ي مرتبط بسسد ألفرأغ
أل-تشس-ري-ع-ي ،وك-ذأ رف-ع ع-دد أıاب-ر أŸع-ت-م-دة
’ضسافة إأ ¤تكثيف عملية
Ÿرأقبة أ÷ودة ،با إ
أل-ت-ف-ت-يشش وأل-رق-اب-ة م-ع م-ن-ح صسÓ-ح-يات أكÈ
Ÿف- -تشس -ي وزأرة أل -ت -ج -ارة Ÿم -ارسس -ة نشس -اط -ه -م
’سس-وأق م-ن أج-ل أل-ت-دخ-ل وح-ج-ر
أل-ي-وم-ي ‘ أ أ
أŸنتوجات غ ÒأŸطابقة.

فتيحة كلواز
قال اŸدير العام اŸدير العام للهيئة ا÷زائرية
لÓعتماد «أا÷Òاك» ،نور الدين بوديسضة ،عند نزوله
ضضيفا على «الشضعب» ،إانّ القضضاء على ظاهرة التقليد
‘ ا÷زائ- -ر ت- -ت- -طّ- -ل- -ب إاع -ادة ال -ن -ظ -ر ‘ ال -تشض -ري -ع
ا÷زائري بسضبب الفراغ القانو Êالكب Òالذي يعرفه،
حتى تتمّكن السضلطات اŸعنية من ﬁاربتها ووضضع
حّد لها.
وأاّكد اŸتحّدث على ضضرورة اسضتحداث مؤوسّضسضات
ت -ق -وم ب -ت -ط -ب -ي -ق اŸط -اب -ق -ة اŸع -ت -م -دة م -ن ط-رف
«أا÷Òاك» على كل منتج يشضك أاّنه غ Òمطابق ،من
أاجل إاخضضاعه لتحاليل ‘  Èﬂمعتمد ﬂتصض ‘

اŸيدان ليعطي النتائج التي تفصضل ‘ كونه منتوجا
م -ق -ل -دا م -ن ع -دم -ه ،ف -م -ن-ع تسض-وي-ق-ه أاو تصض-دي-ره أاو
Óم-ك-ان-ات
اسض -تÒاده يسض -ت -دع -ي ام -ت Ó-ك ا÷زائ -ر ل -إ
ال -وط -ن -ي -ة وال -ك-ف-اءة وال-ت-خصضصض وال-ط-اق-ة ال-بشض-ري-ة
اŸناسضبة للموافقة أاو الرفضض.
‘ ذات السضياق ،كشضف بوديسضة أاّن هرم ا÷ودة ‘
ا÷زائر ما زال ‘ مرحلة التكوين ،لكن ‘ اŸقابل
تسض -ت -ط -ي -ع ا÷زائ -ر ال -ي -وم ﬁارب -ة ال -غشض ‘ ب -عضض
ال-ق-ط-اع-ات ك-اŸن-ت-ج-ات ال-فÓ-ح-ي-ة وم-واد الصض-ناعة
ال- -ت- -ح- -وي- -ل- -ي- -ة ال -ف Ó-ح -ي -ة ،و‘ ب -عضض الصض -ن -اع -ات
اŸيكانيكية ،لذلك حان اليوم أان يأاخذ ›ال قطع
الغيار مكانته الهامة ’أن ا÷زائر تسضتورد أاك Ìمن
مليار دو’ر قطع غيار.
وت- -أاسّض- -ف ضض- -ي- -ف «الشض -عب» ع -ل -ى غ -ي -اب ﬂاب -ر
ﬂت ّصضة ‘ مراقبة نوعية وجودة قطع الغيار ،خاصضة
ما تعلق با÷انب اأ’مني أ’ن اıابر غ Òكافية وغÒ
موّزعة جغرافيا ‘ ا÷زائر ،مؤوّكدا ضضرورة وضضع
إاسضÎاتيجية أاخرى ،فيجب فتح ﬂابر Ÿراقبة قطع
الغيار ‘ ﬂتلف اŸوانئ التي “لكها ا÷زائر كميناء
وهران ،جيجل ،الغزوات وسضكيكدة.
وكشضف ‘ نفسض الوقت عن وجود تنسضيق ب Úالهيئة
ا÷زائرية لÓعتماد مع ﬂابر تابعة لوزارة التجارة
ل -ب -دء ع -م -ل -ي -ة ا’ع-ت-م-اد ،ب-ح-يث سض-ي-ع-ي-د ال-ن-ظ-ر ‘

تشضريعاتها لتكون لهم صضÓحيات أاكŸ Èراقبة كل ما
يدخل ا÷زائر ع Èا◊دود ،معتÈا إاّياها غ Òكافية
أ’ن اŸواصض -ف -ات ال -ت-ق-ن-ي-ة ال-ت-ي –ّدد م-ع-اي Òق-ب-ول
اŸنتوج من عدمه ’ “لكها ا÷زائر.
وذّكر بوديسضة أاّن ا÷زائر عرفت فÎة صضعبة مع
صضندوق النقد الدو‹ ،الذي أاغلق مصضانع وطنية وكل
اıابر التي كانت “لكها ،فقد كانت “لك ا÷زائر
Óنتاج تفتح Èﬂا
تقاليد معّينة ،فلما تبني مصضنعا ل إ
ث- -م م- -رك- -زا ل- -ل- -ت -ك -وي -ن ث -م م -رك -زا Ÿع -ا÷ة اŸي -اه
اŸسضتعملة ،ومركزا للبحث ،هذا اّÛمع الذي كان
يبنى ‘ السضابق  ⁄يعد موجودا اليوم ،لذلك تتطّلب
العودة إا ¤هذا النوع من اÛمعات إامكانات واأموا’
ضضخمة ،حتى نسضتطيع أان «نراقب ما نسضتورده من
اÿارج ون -واف -ق ونشض -ج -ع صض -ن -اع -ة السض -ي -ارات ال -ت-ي
تسضتطيع أاخذ مكانتها ‘ السضوق ا÷زائرية».
ي -ت -ط ّ-ل -ب سض -د ال -ف -راغ ال -تشض -ري -ع-ي ت-دّخ-ل ج-م-ي-ع
اأ’ط -راف اŸع -ن -ي -ة ك -الصض -ن -اع -ة ،ال -ت -ج -ارة ،اŸال-ي-ة
وال -ب -حث ال -ع -ل -م -ي ال-واجب مشض-ارك-ت-ه ‘ وضض-ع ه-ذه
ال- -تشض- -ري- -ع -ات ،أ’ن الشض -خصض ال -ذي Áارسض ال -ع -م -ل
ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي بصض-ف-ة ي-وم-ي-ة يسض-ت-ط-ي-ع ت-ق-د Ëإاضض-اف-ة،
ت -ك -م -ل -ه -ا ه-ي-ئ-ة مسض-ت-ق-ل-ة وﬁاي-دة م-ث-ل «أا÷Òاك»
لتعطي تلك اأ’طراف كل ما يتعلق باŸعاي ÒالعاŸية،
خاصضة وأان ا÷زائر لديها رغبة قوية ‘ ولوج السضوق

العاŸية.
واأوضضح اŸتحدث أاّن «أا÷Òاك» قّدمت ‘ لقاء
حول ﬂطط اإ’نعاشض ا’جتماعي وا’قتصضادي شضهر
أاوت  2020خ ّ-ط-ة ع-م-ل ،وف-ق إاسضÎات-ي-ج-ي-ة ﬁددة
ل -ت -ن -م -ي-ة ج-انب ا’ع-ت-م-اد ‘ ا÷زائ-ر ،وك-ذا –دي-د
القطاعات التي “لك اأ’ولوية لتكون قاعدة التصضدير
ف -ي -ه -ا ع -ل-ى أاسض-اسض م-ع-ي-اري-ن ،اأ’ول م-راق-ب-ة ك-ل م-ا
يسض -ت -ورد ب -ك -م -ي -ة ه -ائ -ل -ة م -ن اÿارج م-ع ام-تÓ-ك-ه-ا
إامكانيات أاكŸ Èراقبة السضوق ،أاما الثا Êفمراقبة كل
ما نصضدره ،بحيث Áر كل من يرغب ‘ التصضدير على
«أا÷Òاك» لتسضلّمه شضهادة اعتماد للمخ Èأاو هيئته
اŸعتمدة.
وقال ضضيف «الشضعب» ،إان على الدولة تخصضيصض
م -ي -زان -ي -ة خ -اصض-ة لÓ-سض-ت-ث-م-ار ‘ ال-ه-ي-ك-ل ،اŸع-ايÒ
والتنظيم ،و‘ وضضع شضبكة ﬂابر منظمة ،مهيكلة
ومقنّنة ،حيث حّددت «اأ÷Òاك»  450مليون دو’ر
كميزانية ’سضتثمار الدولة ‘ كل القطاعات بغية
تغطية العجز ‘ ،اŸقابل عائداتها سضتكون ÓÃيÒ
ال -دو’رات ،ل -ذلك «ح -ان ال -وقت ل -دخ -ول اŸن -افسض-ة
الدولية ،وإان أاردنا ا’نخراط ‘ اŸنظمات العاŸية
وا÷هوية فنحن مضضطرين لÓسضتثمار ،مع ا’سضتفادة
م - -ن Œارب ال - -دول ‘ ه - -ذا اÛال ل- -رب- -ح ال- -وقت
والزمن».
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األربعاء  ١٤أافريل ٢٠٢١م الموافق لـ ٠٢رمضشان  ١٤٤٢هـ
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ضضيف الشضعب

لفريقية يتطّلب درأسضات
ألنفتاح على أل ّسضوق أ إ

ﬂابر صضيدأل لديها معاي Òأ÷ودة وألكفاءة

اŸصسّدرون ‘ ا÷ـ ـ ـزائـ ـر قلّـ ـة

مطالبون با’سستثمار ‘ ›ال اŸواد ال ّصسيد’نية

ن ألتصضدير مهنة
أوضضح أŸدير ألعام للهيئة أ÷زأئرية ل إ
لعتماد «أ÷Òأك» ،بوديسضة نور ألدين ،أ ّ
يجب أن Áارسضها أصضحابها ،وتوفر لها كل ألشضروط وأسضاليب ألعمل كي يسضمح للمنتوج أ÷زأئري
لوروب-ي-ة ،دأع-ي-ا إأ ¤إأع-ادة أل-ن-ظ-ر ‘ ه-ذه أŸه-ن-ة ،ك-م-ا كشض-ف ع-ن أسضÎأت-ي-ج-ي-ة
لسض-وأق أ أ
ب--اق--ت-ح-ام أ أ
لطرأف أŸعنية بعملية ألتصضدير.
ألتصضدير خارج أÙروقات ألتي تسضمح بتحديد كل أ أ

سسهام بوعموشسة
قال بوديسشة لدى نزوله ضشيفا على
«الششعب» ،إاّن كل من هب ودب أاصشبح
يتحّدث ‘ ›ال التصشدير الذي يتطلب
ﬂتصش Úفيه ،كما أاّنهم يقدمون تقارير
وم-ع-ل-وم-ات خ-اط-ئ-ة ال-ت-ي ت-نعكسش سشلبا
على القرارات السشياسشية بحكم غياب
اÈÿاء ،معتÈا رغبة رئيسش ا÷مهورية
‘ تصشدير ما قيمته  ٥مليار دولر من
اŸن- -ت- -وج- -ات ال -ت -ي Áك -ن تصش -دي -ره -ا
للخارج طموحا كبÒا ،لكنه تسشاءل عن
لل- -ي- -ات ،وك- -ذا
الشش- -روط اŸت- -وف- -رة وا آ
أاسش -ال -يب ال -ع -م -ل ل -ت -وف Òم -ن-اخ يسش-م-ح
لسش -واق
ل- -ل -م -ن -ت -وج ا÷زائ -ري ب -ول -وج ا أ
لجنبية.
اأ
وب-حسش-ب-ه ،ف-إاّن-ه ي-ن-ب-غ-ي ت-وف Òه-يكل
ونظام وموارد بششرية وقوان Úوأاسشاليب
عمل Áكنها تصشدير  ٥مليار دولر من
اŸن -ت -وج-ات وال-ت-ح-ك-م ‘ ال-ت-حضشÒات
لولية للتصشدير ،مششÒا إا ¤أان من يقوم
اأ
ب - -ال - -تصش - -دي- -ر ‘ ا÷زائ- -ر ق- -ل- -ي- -ل- -ون،
وي -خ -تصش -ون ‘ إان-ت-اج ال-ت-م-ور وال-زي-وت
بكميات قليلة ‘ ،ح Úأان التصشدير هو
عملية دائمة مسشتمرة منظمة ومهيكلة
‘ إاط -ار إاسشÎات -ي -ج -ي -ة ل -كشش-ف أاسش-واق
ج - -دي- -دة وغ- -زو أاسش- -واق أاخ- -رى ،وك- -ذا
التكيف مع متطلبات السشوق اÿارجية
Óسش -واق
وال- -ق -ي -ام ب -دراسش -ة مسش -ب -ق -ة ل  -أ
لوروبية ومدى إامكانية تلبية حاجياتها
اأ
من منتوجنا.
وي -رى ضش -ي -ف «الشش -عب» أاّن الن-ف-ت-اح
لفريقية يتطلب إاعداد
على السشوق ا إ
لفريقية واحتياجاتها
Óسشواق ا إ
دراسشة ل أ
م -ن السش -ل -ع ل -ت -زوي -ده -ا ب -اŸن -ت -وج -ات
ا÷زائرية لتسشويقها هناك أاين تخضشع
ل-ل-ت-ن-افسش ،م-وضش-ح-ا أاّن أاول ع-م-ل-ي-ة هو
ا◊صشول على الÎخيصش لدخول السشوق
لتأاتي عملية اŸنافسشة ‘ السشوق مع
اŸن- -ت- -وج- -ات اŸع- -روضش- -ة ل -ع -دة دول،
واŸسش -ت -ه -لك ه -و م -ن ي -خ -ت -ار اŸن-ت-وج
لج- -ود ،مششّ- -ددا ع -ل -ى ضش -رورة ت -وفÒ
اأ
ا÷انب ال- -ل- -وج- -يسش- -ت -ك -ي وال -ط -ائ -رات
وال -ب -واخ -ر ،وأان ي-ؤوّدي ال-ق-ط-اع اÿاصش
دوره ‘ ذلك.
‘ اŸق- -اب- -ل ،أاب- -رز اŸدي- -ر ال -ع -ام لـ
«أا÷Òاك» ضش- -رورة أان ت -ك -ون ع -م -ل -ي -ة
ال-تصش-دي-ر دائ-م-ة م›Èة ط-ي-ل-ة السش-ن-ة
ول -يسشت ظ -رف-ي-ة ،ف-ال-ف-راغ ال-ذي يÎك-ه
اŸت -ع -ام -ل الق -تصش -ادي يسش-ت-و‹ ع-ل-ي-ه
لخ-رون ،مضش-ي-ف-ا أاّن ع-م-ل-ي-ة ال-تصشدير
اآ
ليسشت ﬂطّطة ‘ بÓدنا ويجب على
لخرى اŸششاركة فيها ،وأاّنه
الهيئات ا أ
لع -ادة ال -ن -ظ -ر ‘ م -ه -ن-ة
ح -ان ال -وقت إ
التصشدير.
‘ هذا السشياق ،كششف بوديسشة عن
إاع -داد اسشÎات -ي -ج -ي -ة ال -تصش -دي-ر خ-ارج
اÙروقات ‘  ،٢٠١٤والتي حضشرت
مرة أاخرى ‘ جويلية  ٢٠٢٠بالتنسشيق
لخÒة
لن ه- -ذه ا أ
م- -ع وزارة ال- -ت- -ج- -ارة أ
مكلفة بالعملية ،وطالبت بإاعادة النظر
وت-ك-ي-ي-ف-ه-ا وت-ع-م-ي-م-ها أاك ،Ìمؤوّكدا أانها
Áك-ن ت-ك-ون وث-ي-ق-ة ع-م-ل ي-ع-ت-مد عليها
لط -راف اŸع -ن -ي -ة
ك- -ون- -ه- -ا –ّدد ك -ل ا أ
ب- -ع- -م- -ل- -ي- -ة ال- -تصش- -دي -ر م -ن ا÷م -ارك،
وال - - -ب - - -ن - - -وك ،مÈزا ضش - - -رورة إاع- - -داد
لمد الطويل.
اسشÎاتيجيات على ا أ
وأاوضش- - -ح أاّن ه - -ن - -اك ق - -ائ - -م - -ة م - -ن
اŸن -ت -وج -ات ح ّ-ددت ل -ل -تصش -دي -ر وه -ي
اŸن -ت -وج -ات ال -ف Ó-ح -ي -ة ،ي-ب-ق-ى ف-ق-ط
تصش-دي-ره-ا ل-ل-خ-ارج ي-ت-م بشش-روط وق-ب-ل
تسش -وي -ق ه -ذا اŸن-ت-وج ل-لسش-وق ي-جب أان
يخضشع لفحوصشات « Èﬂأا÷Òاك»،
لخ Òي -ك -ون م-ع-ت-م-دا وتسش-ل-م ل-ه
ه -ذا ا أ
ششهادة اŸطابقة لهذا اŸنتوج وششهادة
اŸنتوج أايضشا ،قائ« :Óل يوجد منتوج

أّك- - -د أŸدي- - -ر أل - -ع - -ام ل - -ل - -ه - -ي - -ئ - -ة
أ÷زأئ -ري -ة ل -لع -ت-م-اد ،ن-ور أل-دي-ن
ب- - -وديسض- - -ة ،أّن أıاب - -ر أıتصض - -ة ‘
صض -ن -اع -ة ألصض-ي-دلن-ي-ة ‘ أ÷زأئ-ر
أل ّ
تعا Êمن مشضكل ألتنظيم وألهيكلة
وع -دم خضض -وع أŸوأد أŸسض -ت -ع -م-ل-ة ‘
أل -ت -ح-ال-ي-ل إأ ¤أل-ق-ي-اسض-ة وأل-رق-اب-ة،
مشضÒأ إأ ¤أهمية توّفر ﬂابر كافية
Ÿرأق -ب -ة ن -وع -ي -ة أل -ع -نصض -ر أل -نشض -ط
وأل -ف -ع -ال أل -ذي يسض -ت -ع-م-ل ‘ إأن-ت-اج
لدوية.
أ أ

صسونيا طبة

‘ العا ⁄يتم تسشويقه دون –ليله من
طرف هيئة ﬂتصشة ،وتسشلم له ششهادة
مطابقة على مواصشفاته كل الدول تعمل
بهذه القاعدة ،لن فيه مسشائل كثÒة من
لمن الغذائي».
ا÷انب الصشحي وا أ
وأاّك -د ب -وديسش -ة أاّن ه -ي -ئ -ة «أا÷Òاك»
اّıول الوحيد ‘ ا÷زائر لتسشليم هذه
الشش- -ه- -ادة وه- -و م- -ن Áن- -ح الع- -ت- -م- -اد
ل-ل-م-خ-اب-ر ،خ-اصش-ة وزارة ال-ت-جارة لديها
ﬂاب - -ر م- -ت- -ع- -ددة ل- -ل- -فÓ- -ح- -ة وب- -ك- -ل
التخصشصشات وإا‰ا غ Òمعتمدة ،وهنا
لششكال ،مضشيفا أانه ح Úيكون
يكمن ا إ
ا Èıغ Òمعتمد ل Áكنك الوثوق
بنتيجة التحاليل التي يقوم بها ومدى
صش Ó-ح -ي -ة اŸن -ت -وج ل Ó-سش -ت -ه Ó-ك م-ن
ع- -دم- -ه ،ل -ه -ذا ي -جب أان ي -ك -ون ط -رف -ا
ﬁاي -دا ي -ق -وم ب-ع-م-ل-ي-ة ت-ق-ن-ي-ة Ãع-ايÒ
عاŸية متفق عليه.

’ Áكن تصسدير اŸنتوجات بدون
شسهادة مطابقة

‘ سش -ؤوال ح -ول م -دى وج -ود ت-نسش-ي-ق
حقيقي ب Úهيئة «أا÷Òاك» وقطاعات
وزارية ‘ ›الت معول عليها لتعزيز
صش -ادرات ا÷زائ -ر خ -ارج اÙروق-ات،
قال بوديسشة إاّن الهيئة تتعامل مع وزارة
لو ¤والصش -ن -اع-ة
ال -ت -ج -ارة ب -ال -درج -ة ا أ
لخÒة لديها
والفÓحة والصشحة ،هذه ا أ
لضشافة إا ¤قطاع
نظرة ‘ كل منتوج ،با إ
الصش- -ي -د ال -ب -ح -ري ال -ذي ل -دي -ه ط -م -وح
ال- -تصش- -دي- -ر وÁلك Èﬂا م- -رك -زي -ا ‘
ا÷زائ -ر ال -ع -اصش-م-ة ي-ق-وم ب-ت-ح-ال-ي-ل ‘
اŸن -ت -وج-ات الصش-ي-دلن-ي-ة ،وك-ذا ق-ط-اع
لسش-م-نت ل-ل-ب-ل-دان
ال -ب-ن-اء ال-ذي يصش-در ا إ
لفريقية ،مششÒا إا ¤أان وزارة الصشناعة
اإ
الصشيدلنية مؤوسشسشة ناششئة لديها طموح
التصشدير نحو اÿارج.
لول ع - - -ل - - -ى
وأاضش- - - -اف اŸسش - - -ؤوول ا أ
«أا÷Òاك» أاّن - -ه ل Áك - -ن تصش - -دي- -ر أاي
سشلعة ليسشت لديها أاي قيمة ،كما أانه ل
Áك-ن تصش-دي-ر اŸن-ت-وج-ات الصش-يدلنية
إاذا كانت غ Òخاضشعة للفحوصشات ول
“لك شش -ه -ادة م -ط -اب -ق -ة ومسش ّ-ل-م-ة م-ن
طرف هيئة معتمدة ،مÈزا أانه إاذا كانت
لدينا رغبة لتصشدير اŸنتوج نحو أاوروبا
ي -ف -رضش-ون ع-ل-ي-ن-ا شش-روط-ا ،م-ت-م-ث-ل-ة ‘
لوروبية
ضشرورة ا◊صشول على العÓمة ا أ
لوروب-ي-ة ،و‘
«سش -ي -و» ل -دخ-ول السش-وق ا أ
أام- -ري- -ك- -ا ي- -جب أان –صش -ل ع -ل -ى دفÎ
لم-ري-ك-ي
لع -ب -اء وال -ق -ان -ون ال-ت-ق-ن-ي ا أ
اأ
◊ماية منتوجهم وإاعطاء ضشمان أاكÌ
لي م-ت-ع-ام-ل
ل -ل -مسش -ت-ه-لك ،ف Ó-يسش-م-ح أ
لسشواق دون المتثال لهذه
اقتحام هذه ا أ
لمريكي يختار
الششروط ،فاŸسشتهلك ا أ
ا÷ودة ،على عكسش ا÷زائر فتكلفتنا
زه -ي -دة وه -ن -اك تسش -ه-يÓ-ت ،ع-ل-ى ح-د
قوله.
وأاّك- - -د أاّن ك- - -ل ال- - -ب- - -ل - -دان ل - -دي - -ه - -ا
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الصشÓ-ح-ي-ات ل-ف-رضش ال-ق-وان Úال-ت-ق-ن-ية
اÿاصشة بها ،وكل ششيء منظم ومهيكل
وك -ل ه -ي -ئ -ة م -راق-ب-ة ت-ؤوّك-د ع-ل-ى ج-ودة
وأام- -ان- -ة اŸن- -ت -وج ،ف -السش -وق –ك -م -ه -ا
لم -ن -ي ،مشش -ددا ع -ل -ى وج-وب
ا÷انب ا أ
الÎكيز على ثقافة ا÷ودة.
‘ اŸقابل ،كششف بوديسشة أانّ قطاع
اŸناجم تبنى نظام التفتيشش ،ما يؤوكد
مسش -ت -ق -ب  Ó-إال -زام-ي-ة الع-ت-م-اد ‘ ه-ذه
اÛالت سشواء ‘ أاخذ اŸناقصشات أاو
السشتثمار أاو التصشدير.

ق -ال اŸدي -ر ال-ع-ام ل-ل-ه-ي-ئ-ة ا÷زائ-ري-ة
لÓعتماد خÓل نزوله ضشيفا على جريدة
«الشش -عب» ،إاّن إان -ت -اج اŸواد الصش -ي -دلن-ي-ة
يتطّلب توفر اŸادة األولية التي يجب اأن
تخضشع أايضشا إا ¤مراقبة دقيقة ومعرفة
مصش-دره-ا ا◊ق-ي-ق-ي م-ع ضش-رورة ت-وف-رها
ع -ل -ى شش -ه -ادة م -ط -اب -ق -ة ل-ل-م-واد األول-ي-ة
ب-اع-ت-ب-اره-ا شش-رط-ا أاسش-اسش-ي-ا ت-ع-ت-مد عليه
ﬂتلف بلدان العا ⁄لضشمان إانتاج مواد
صش- -ي -دلن -ي -ة ذات ج -ودة ع -ال -ي -ة ت -خضش -ع
Ÿعاي Òرقابية صشارمة.
وأاششار بوديسشة إا ¤أانّ ﬂابر صشيدال
لديها جميع اإلمكانات التي “ّكنها من
ال - -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى أاسش- -اسش م- -ع- -اي Òا÷ودة
وال- -ك- -ف -اءة ،خ -اصش -ة م -ا ت -ع -ل -ق ب -األدوي -ة
ا÷نيسشة ،مضشيفا أاّن اّÛمع كان لديه
طموح كب› ‘ Òال النتاج الصشيدل،Ê
ويجب أان يسشÎجع دوره ا◊قيقي ومكانته
الرائدة ‘ الصشناعة الصشيدلنية.
وي -رى ضش -ي -ف -ن-ا أاّن الشش-رك-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
صشيدال قادرة على اŸسشاهمة ‘ تعزيز

ال-ق-درات اإلن-ت-اج-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة م-ن اŸواد
الصشيدلنية وضشمان الوفرة وا÷ودة وفق
اŸقاييسش واŸعاي Òالدولية اŸعمول بها
‘ ه- -ذا اÛال م- -ن خÓ- -ل الج- -ت -ه -اد،
وال -ع -م-ل ع-ل-ى ت-ط-ب-ي-ق ال-تشش-ري-ع ل-ت-ق-دË
منتجات اآمنة وفّعالة لفائدة اŸسشتهلك.
ودعا إا ¤السشتفادة من بنود الششراكة
مع الدول األوروبية التي تهدف ا ¤نقل
اÈÿة وال - - -ت - - -أاه - - -ي - - -ل ا ¤اŸؤوسشسش- - -ات
الصش -ي-دلن-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ‘ إاط-ار ال-تشش-ري-ع
بشش -ك -ل م -ط -اب -ق م -ع ال -ت -ج-ارة ال-ع-اŸي-ة،
منتقدا الشّشراكات التي جمعت ا÷زائر
بالعديد من الدول ‘ ﬂتلف اÛالت
ول -ك -ن  ⁄ت -ق ّ-دم ن -ت -ائ -ج لصش -ال-ح ا÷زائ-ر
وبقيت حÈا على ورق.
‘ ذات السش- -ي- -اق ،أاوضش- -ح ب- -وديسش -ة أاّن
السش-وق األوروب-ي-ة ل ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى ف-رنسش-ا
فقط ،واإ‰ا Áكن التعامل مع دول أاخرى
“لك خÈة ك - -بÒة ‘ ›ال الصش - -ن - -اع - -ة
الصشيدلنية ،من بينها أاŸانيا التي تعتÈ
م- - -رج- - -ع- - -ا ‘ إان- - -ت- - -اج األدوي- - -ة واŸواد
الصشيدلنية ،كاششفا أاّنها سشتكون السشباقة
‘ اقتناء أاول دفعة من لقاح «سشبوتنيك»
تدخل ا ¤أاوروبا.
وحسشب م- -دي- -ر ال- -ه- -ي- -ئ- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
ل Ó- -ع- -ت- -م- -اد ،ف- -إاّن ا÷زائ- -ر م- -ط- -ال- -ب- -ة
بالسشتثمار ‘ ›ال اŸواد الصشيدلنية
وشش- -ب- -ه الصش- -ي- -دلن -ي -ة ،و“وي -ل اıاب -ر
ال -ت -اب -ع -ة ل -ل -ق -ط-اع ال-ع-ام ال-ت-ي ل ت-نشش-ط
ب -اŸسش -ت -وى اŸط -ل -وب ح -ت -ى تسش-اه-م ‘
ت-ط-وي-ر الصش-ن-اع-ة الصش-ي-دلنية ،بالضشافة
ا ¤تنظيم سشوق الأدوية وإاعادة النظر ‘
ال- -تشش- -ري- -ع وت- -ن- -ظ- -ي- -م ا÷ودة وح- -م -اي -ة
اŸسشتهلك.

مطابقة أŸنتجات وأل ّسضلع أŸسضتوردة

القواعد التّقليدية أاثبتت عجزها عن حماية اŸسستهلك
ق- -ال أŸدي- -ر أل- -ع- -ام ل- -ل- -ه -ي -ئ -ة
أ÷زأئ- - - -ري- - - -ة ل- - - -لع- - - -ت- - - -م - - -اد
« أ÷Òأك» ،ن- - - - - -ور أل- - - - - -دي- - - - - -ن
ب -وديسض -ة ،أإّن ت-دع-ي-م أل-ق-درأت
أÿاصض - - -ة ب - - -اŸرأق- - -ب- - -ة و–يÚ
أل -وسض -ائ -ل أل -ت -ق -ن -ي -ة ،وت -ف-ع-ي-ل
ألتنسضيق بﬂ Úتلف ألفاعل،Ú
أمر ضضروري لكي ننجح ‘ تاأمÚ
م- -ا يسض- -ت- -ه- -ل- -ك- -ه أ÷زأئ- -ري- -ون،
م -عÎف-ا ب-اأن-ه م-ن-ظ-م-ات ح-م-اي-ة
أŸسض -ت-ه-لك ل “لك ح-ال-ي-ا ك-اف-ة
أل -وسض -ائ-ل أل-ت-ي تضض-م-ن م-رأق-ب-ة
ك -ام -ل -ة ودق -ي -ق -ة Ÿا ي -دخ-ل م-ن
منتجات وﬂتلف ألسضلع وأŸوأد
ألسض -ت -ه-لك-ي-ة ب-الصض-ورة أŸث-ل-ى
وأŸرضضية.

سسارة بوسسنة
ششّدد بوديسشة خÓل نزوله ضشيفا
على «الششعب» ،على اأن التاأكد من
م - -ط - -اب - -ق - -ة اŸن - -ت - -ج- -ات والسش- -ل- -ع
اŸسشتوردة للمعاي ÒاŸعمول بها قبل
تسشويقها يسشمح بحماية اŸسشتهلك
وقمع الغشش ،مضشيفا اأن هذا الإجراء
سشيسشاهم اأيضشا ‘ مضشاعفة جهود
اإ‚از اıاب - -ر اŸط - -اب - -ق- -ة ع- -ل- -ى
اŸسشتوى الوطني Ÿعايرة اŸنتجات
واŸواد اŸسشوقة ﬁليا للتاأكد من
اسش -ت -ج -اب -ت-ه-ا ل-ل-م-ع-اي ÒواŸق-اي-يسش
الدولية.
واأبرز اŸتحدث اأهمية اŸسشتهلك
‘ ﬁارب-ة ظ-اه-رة ال-ت-ق-ل-ي-د ،م-فيدا
باأن وعي هذا الأخ Òودرايته بجميع
ال -تشش -ري -ع -ات ال -ق -ان -ون -ي-ة وال-ت-ق-ن-ي-ة
اŸعمول بها ،سشيسشهم بقدر كب‘ Ò
مضش - - -اع - - -ف- - -ة نسشب ﬁارب- - -ة ه- - -ذه
الظاهرة ،قائ Óاإن مششكلة ا÷زائر
ت -ك -م -ن ‘ غ -ي -اب ال -ت-ك-وي-ن ال-ت-ق-ن-ي
واŸع -ل -وم -ات ،وب -ال -ت-ا‹ وجب ع-ل-ى

م-ن-ظ-م-ات ح-م-اي-ة اŸسش-ت-هلك تعزيز
ثقافة التكوين ،والÎكيز اأك Ìعلى
اŸسشائل التقنية.
واأشش - -ار اŸت- -ح- -دث اإ ¤اأّن ال- -دور
ا◊ا‹ Ÿنظمات حماية اŸسشتهلك
سشطحي ،ويقتصشر فقط على مراقبة
تاريخ الصشÓحية وتاريخ النتهاء دون
م-راق-ب-ة م-ك-ون-ات اŸنتوجات ،قائÓ
اإنّ مراقبة اŸنتجات تسشتلزم طرفا
ثالثا ﬁايدا يحّدد صشÓحية اŸنتوج
من عدمه على اأسشاسش معيار عاŸي
م-ت-ف-ق ع-ل-ي-ه م-ن م-وؤسّش -سشات معتمدة
ومعÎف بها عاŸيا.
واأوضش - - -ح «ضش - - -ي- - -ف الشش- - -عب» اأّن
اŸسش- -ت -ه -لك ا÷زائ -ري اأصش -ب -ح اأكÌ
وع -ي-ا م-ق-ارن-ة ب-السش-ن-وات اŸاضش-ي-ة،
واأك Ìدراي- -ة ب- -ال -ن -قصش اŸوج -ود ‘
اŸوؤسشسش- -ات وال- -ه- -ي- -ئ- -ات اŸك- -ل -ف -ة
باŸراقبة والتحليل والتفتيشش ،داعيا
‘ ه - -ذا الشش - -اأن ت - -ع- -زي- -ز السش- -اح- -ة
القتصشادية Ãخابر –ليل ومراقبة

النوعية وا÷ودة وششروط السشÓمة،
و“ك ÚاŸن- -ت- -ج- -ات ال- -وط -ن -ي -ة م -ن
ا◊صش- -ول ع -ل -ى شش -ه -ادة اŸط -اب -ق -ة
ومعاي Òا÷ودة.
وف -ي -م -ا ي-ت-ع-ل-ق Ãراق-ب-ة الأج-ه-زة
الإل-كÎون-ي-ة ب-ا÷زائ-ر ،ق-ال ب-وديسشة
اإن القواعد التقليدية اأثبتت عجزها
عن توف Òحماية فعالة للمسشتهلك
وموؤسشسشات الدولة ‘ هذا اÛال،
وع- -ل- -ي- -ه –ت -اج ا÷زائ -ر اإ ¤ه -ي -ئ -ة
ﬂتصش- -ة ‘ ›ال م -راق -ب -ة ج -م -ي -ع
الأجهزة اللكÎونية ،خاصشة اأجهزة
ا◊اسش- -وب اŸرت- -ب- -ط- -ة ب- -الشش- -ب- -ك- -ة
العنكبوتية .وكششف مدير عام الهيئة
ا÷زائرية لÓعتماد «اأ÷Òاك» عن
ات-ف-اق-ي-ة سش-تÈم-ه-ا ال-ه-يئة مع مكتب
دراسش -ات ف -رنسش -ي ي -خضش -ع ل-ل-ق-ان-ون
ا÷زائري ،ويششغل كفاءات جزائرية
من اأجل السشتفادة من اÈÿات ‘
›ال م- -راق- -ب- -ة اأج- -ه- -زة ا◊اسش -وب
اŸسشتوردة.

