
تختتم دورة اخلريف 2012 .. بعد دورة هامة، جرى خاللها 
االصالحات  قوانينن  أهمية  يعكس  ومميز  ثري  برملاني  نقاش 
تخوض  بأن  لبالدنا  املجال  وتفسح  عليها  املصادقة  متت  التي 

االستحقاقات القادمة في فضاء تنافسي دميقراطي.
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يف يوم برملاين مبجل�س االأمة، 

خمت�شون يوؤكدون على:

الطاقات املتجددة..البديل 
وحتدياته التكنولوجية

افتتاحـــــــــــــــــــــــية

اجلل�سات
الإ�صالحات: من امل�صاورات ال�صيا�صية.. اإىل التكري�س القانوين

اأع�شاء جمل�س االأمة يناق�شون وي�شادقون:

..على م�صروع قانون اجلمعيات.. و على م�صروع قانون الإعالم

بعد نقا�س  يعك�س اأهمية امللف:

اأع�صاء جمل�س الأمة ي�صادقون على ن�س القانون الع�صوي 
املحّدد لكيفيات تو�صيع متثيل املراأة يف املجال�س املنتخبة

قانون املالية 2012

االأع�شاء وروؤ�شاء الكتل الربملانية: 

• التنمية املحلية .. وحت�صني معي�صة املواطن.. اليوم قبل الغد!  

تدخالت روؤ�شاء املجموعات الربملانية

ال�صباب  ت�صغيل  دعم  �صيغ  والت�صهيالت..وابتكار  احلوافز  موا�صلة  • �صرورة   
•العالقة بني الإدارة واملواطن اأ�صا�س لإر�صاء الثقة ..وم�صتوى اخلدمة العمومية معيار لها!  

•الوطنية.. باعث لروح املبادرة والتنمية تتطلب منظومة ت�صريعية وموارد ب�صرية منا�صبة  

جل�شات ا�شتماع

الأ�سئلة ال�سفوية 

يف يوم برملاين خمت�شون يوؤكدون:

املواطنة ل تختزل يف بطاقة التعريف لكنها هوية وانتماء..

بني الربملـــــــــــــــــــان واملجتمع املدين

اجماع على �صرورة تقوية الهيئات ال�صيا�صية لإر�صاء دعائم الدميقراطية الت�صاركية

يف يوم برملاين باملجل�س ال�شعبي الوطني

�صرورة و�صع قوانني ردعية من اأجل مكافحة العنف املمار�س �صد الن�صاء

يف يوم برملاين

حقوقيون يطالبون بقانون تف�صيلي ب�صاأن احل�صانة الربملانية

20
22
26

منذ 04 جانفي 1998..
الذكرى 14 لتاأ�صي�س جمل�س الأمة

اخلريف  دورة  اختتام  يف  املجل�س  رئي�س  كلمة  من  مقطع  اإىل  املجلة  عادت  الذكرى  هذه  مبنا�صبة 

وروؤية  الد�صتورية  الهيئة  هذه  حققته  ما  مع  ووقفة   .. للتجربة  تقييما  يت�صمن   ..2007 ل�صنة 

اإ�صت�صرافية ملهامها ودورها.

»... مجلس األمة أنشئ حًقا في ظرف تاريخي وسياسي مميز. لكنه أنشئ أيًضا في إطار منظور 
طموح لدعم ولتكريس التوجه الدميقراطي الرامي إلى إقامة منظومة مؤسساتية تعددية متطورة... وهو 
من هذه الزاوية كان فضاًء للنقاش وملواجهة الرأي بالرأي اآلخر وهو لذلك أيًضا أثبت جدوى الوجود 
ووفر لألداء البرملاني املصداقية وللبناء املؤسساتي الصالبة والنجاعة... من جهة ثانية فإن قيام الغرفة العليا 

للبرملان اجلزائري أعطت ملضمون النصوص التشريعية كل اجلدية والرصانة املطلوبة...

...أعضاء مجلس األمة من جهتهم ومن خالل أدائهم لعبوا دورهم كامال فلم يبالغوا في استخدام 
الصالحيات التي خولهم إياها الدستور ولم يستعملوا حق الرفض من أجل الرفض... شعوًرا منهم 
بتبعات هذا املوقف... وهم باستمرار كانوا يرجحون املصلحة العليا للبالد على كل االعتبارات 
األخرى... وفي كافة مواقفهم كانوا يفضلون لفت االنتباه ملا يجب فعله وفي كل مرة كانوا 

يطالبون عبر التوصيات باستدراك النقص املسجل في النصوص احملالة عليهم...

تعد  لم  الفترة(  هذه  )بعد كل  املؤسساتية  التعددية  أن  مفادها  حقيقة  العشر( أكدت  السنوات   (
مجرد جتربة، بل هي أكدت أن مجلس األمة أضحى حقيقة متجذرة يتوجب ترسيخها وحتسني أدائها 
وتوسيع مجاالت عملها مبا يخدم املمارسة الدميقراطية ويوفر العمل اجليد لألداء التشريعي والبرملاني... 
] ...... [  آن األوان لتقييم جهد الهيئة وجدواه... لكي يحكم القانون األساسي للبالد في 
الوضع  ومتطلبات  املرحلة...  وظروف  يتماشى  مبا  األحكام  حتوير  شأنه  من  مبا  مهمتها  وفي  دورها 
مهام  في ظل وضوح  االنسجام  من  ومزيد  من االستقرار  مزيد  إلى  فيه  والتي حتتاج  البالد  تعرفه  الذي 
وصالحيات املؤسسات، والفاعلني في إطاره... ومبا يحقق التكامل والتضامن ما بني املؤسسات ومبا 

يحقق االستقرار واالستمرارية لعمل مؤسسات اجلمهورية«.
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ي�صدر هذا العدد )49( قبيل اختتام دورة اخلريف ل�سنة 2011 

2012 .. ويت�سمن  التي ا�ستمرت مدتها اإىل بداية فيفري 

متابعة للن�ساطات الربملانية خا�سة الت�سريعية منها .. حيث 

اأن الدورة متيزت مبناق�سة قوانني الإ�سالحات وامل�سادقة 

عليها يف اأجواء طبعها على ال�ساحة الوطنية نقا�ش �سيا�سي 

اهتمام  وا�ستقطب  القوانني  تلك  م�سامني  حول  متحور 

النخبة  واأو�ساط  الإعالم  وو�سائل  ال�سيا�سية  الأحزاب 

املا�سية  ال�سائفة  امتداد  فعلى  والفكرية....   الثقافية 

بالتنوع  اّت�سمت  فكرية  وجتاذبات  �سيا�سية  نقا�سات  جرت 

توافق  عن  ك�سفت   .. والطروحات  الروؤى  يف  والختالف 

الأدوات  باأجنع  والتغيري  الإ�سالحات  �سرورة  باجتاه  عام 

يتاح  التي  القانونية  ال�سيا�سية  الأدوات  اأي   .. املالئمة 

عربها لبالدنا جت�سيد التطلعات اإىل ترقية م�ستوى املمار�سة 

ال�سيا�سية املعربة عن حياة دميقراطية حقيقية قائمة على 

الأ�س�ش املتعارف عليها .. واملعايري ال�سارية يف الدميقراطيات 

احلديثة ..

جمل�ش  اأع�ساء  ناق�سها  التي  القوانني  جمموعة  كانت  ولقد 

ركائز  هذه  اخلريف  دورة  خالل  عليها  و�سادقوا  الأمة 

اأ�سا�سية يف م�سار اإر�ساء القواعد القانونية وتكري�ش الإطار 

الت�سريعي الذي يفتح اأمام الطبقة ال�سيا�سية املجال لإبراز 

وقيا�ش  التناف�سي  الف�ساء  خارطة  على  وموقعها  مكانتها 

النتخابي  الوعاء  امتداداتها يف  ابتكار  كفاءتها يف  درجة 

.. وهذا اأمر تتيحه وت�سجع عليه ال�سمانات القوية التي 

 .. الأحزاب  قانونا  منها  ل�سيما  القوانني  ن�سو�ش  اأقرتها 

والنتخابات .. 

قانون  اإىل  بالإ�سافة  القانونني  حمتوى هذين  اأن  معلوم 

النتخابية  العهدة  مع  التنايف  حالت  وقانون   .. الإعالم 

.. وقانون تو�سيع متثيل املراأة يف املجال�ش املنتخبة اإمنا هي 

نتاج لإ�سالحات �سيا�سية �ساملة وعميقة اأعلن عنها رئي�ش 

اجلمهورية يف 15 اأفريل 2011 و كانت قد متيزت يف مرحلة 

حول  امل�ساورات  هيئة  اأجرتها  �سيا�سية  مب�ساورات  اأوىل 

الإ�سالحات ال�سيا�سية برئا�سة رئي�ش جمل�ش الأمة ال�سيد عبد 

املجتمع  ال�سيا�سية وفعاليات  الأحزاب  �سالح مع  القادر بن 

الفارط  جوان  �سهر  طيلة  الوطنية  وال�سخ�سيات  املدين 

اجراء  مهمة  اجلمهورية  رئي�ش  لها  اأوكل  هيئة  وهي   ..

الأفكار والروؤى،  �سكلت يف حم�سلتها ر�سيًدا من  م�ساورات 

القوانني  يف  املت�ّسمَنة  القانونية  التوجهات  منه  ا�سُتقيت 

البالد  د�ستور  مبراجعة  متبوًعا  امل�سعى  هذا  و�سيكون   ..

 .. القادم  الربيع  خالل  الت�سريعية  النتخابات  اإجراء  بعد 

هامة  �سيا�سية  ا�ستحقاقات  خ�سم  يف  بالدنا  ي�سع  ما  وهو 

يف  الوطني  ال�سيادي  اخليار  و�سوح  بكل  ترتجم  وم�سريية 

اإجراء اإ�سالحات جادة وذات م�سداقية وعاك�سة لطموحات 

وتطلعات ال�سعب اجلزائري.

التحرير

افتتاحية
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يوم  وصادقوا  األمة  مجلس  أعضاء  ناقش 
باألغلبية    ،2011 ديسمبر   22 اخلميس 
على مشروع القانون العضوي املتعلق باألحزاب 
السياسية، في جلسة علنية ترأسها السيد عبد 
وزير  بحضور  املجلس  رئيس  صالح  بن  القادر 
السيد دحو ولد  الداخلية، واجلماعات احمللية 

قابلية.
حاضرون   78( بنعم  عضوا   122 صوت  وقد 
عن  واحد  عضو  وامتنع  بالوكالة(   45 و 

التصويت.

واجلماعات  الداخلية  وزير  اأو�ضح 
�أمام  للم�رشوع  عر�ضه  م�ضتهل  يف  املحلية، 
�أع�ضاء جمل�ص �لأمة، �أن ن�ص �لقانون �لع�ضوي 

لتو�ضيح  جاء  مادة،   85 على  يحتوي  و�لذي 

وكذ�  بدقة،  �ل�ضيا�ضي  �حلزب  ومهام  �أهد�ف 

�إن�ضائه  وكيفيات  �رشوط  يل  بالتف�ص  حتديد 

وو�ضعية هيئاته وهياكله.

و�أكد �ل�ضيد دحو ولد قابلية �أن �أحكام �مل�رشوع 

من  جمموعات  ثالث  على  �أ�ضا�ضا  ترتكز 

�ضيا�ضي.  حزب  لإن�ضاء  �لأ�ضا�ضية  �ملتطلبات 

وعدم  �لد�ضتوري  �لنظام  �حرت�م  �أولها 

ما  بكل  للدولة  �جلمهوري  بالطابع  �مل�ضا�ص 

�أي  ينجر عنه، وثانيها �للتز�م بعدم تاأ�ضي�ص 

لقيم  خمالفة  ن�ضاطات  ميار�ص  �ضيا�ضي  حزب 

و�لهوية  �لإ�ضالم   ،1954 نوفمرب  �أول  ثورة 

�أو  لغوية  �أو  دينية  �أ�ض�ص  على  �أو  �لوطنية 

عرقية �أو بح�ضب �جلن�ص �أو ممار�ضات طائفية 

و�لأهد�ف  �ملبادئ  تبني  وثالثها  �أو متييزية، 

�حلزب  تنظيم  يف  �لدميقر�طية  و�لقو�عد 

�ل�ضيا�ضي و�ضريه ون�ضاطاته، وتطبيقها يف ظل 

و�جلماعية،  �لفردية  �لعامة  �حلريات  �حرت�م 

و�حرت�م ممار�ضة �لتعددية �ل�ضيا�ضية و�نتخاب 

�مل�ضوؤوليات  على  و�لتد�ول  �لقيادية  �لهيئات 

ونبذ �لعنف.

�لد�خلية  وز�رة  عن  �لأول  �مل�ضوؤول  و�رشح 

�لتي  �لأحكام  �أهم  �ملحلية  و�جلماعات 

ت�ضمنها �لن�ص و�ملتمثلة يف منع كل �ضخ�ص 

�إىل  �أف�ضى  �لذي  �لدين،  ��ضتغالل  عن  م�ضوؤول 

�ضيا�ضي  حزب  تاأ�ضي�ص  من  �لوطنية،  �ملاأ�ضاة 

�أو �مل�ضاركة يف تاأ�ضي�ضه �أو يف هيئاته �مل�ضرية، 

يف  �ضارك  من  كل  على  �ملنع  هذ�  ين�ضحب  كما 

مب�ضوؤولية  �لعرت�ف  ويرف�ص  �إرهابية،  �أعمال 

يف �مل�ضاركة يف ت�ضور و�نتهاج وتنفيذ �ضيا�ضة 

وموؤ�ض�ضات  �لأمة  �ضد  و�لتخريب  للعنف  تدعو 

�لدولة.

ي�ضعى  �مل�رشوع  �أن  قابلية  ولد  �ل�ضيد دحو  وقال 

وتثبيت  ممار�ضتها  وتهذيب  �ل�ضيا�ضة  ترقية  �إىل 

�جلز�ئري،  للمجتمع  �لأ�ضا�ضية  و�ملقومات  �لقيم 

وتكري�ص   ،1954 نوفمرب  �أول  ثورة  قيم  ل�ضيما 

�لفعل �لدميقر�طي وترقية �حلقوق �ل�ضيا�ضية للمر�أة 

ين�ص على  �لت�ضامح. كما  وقيم  �لإن�ضان  وحقوق 

�ختيار �ملنا�ضلني لقادتهم يف حزب �ضيا�ضي يتم 

يف �إطار �ضفاف، بو��ضطة �أجهزة منتخبة دميقر�طيا، 

عقد  ترخي�ص  بقر�ر  يعتد  ول  وحمليا.  مركزيا 

يوميتني  يف  �إ�ضهاره  بعد  �إل  �لتاأ�ضي�ضي  �ملوؤمتر 

�أن  ي�ضرتط  كما  �لأقل.  على  وطنيتني  �إعالميتني 

يت�ضمن ملف �لت�رشيح بالتاأ�ضي�ص، تعهد� يوقعه 

ع�ضو�ن موؤ�ض�ضان على �لأقل عن كل ولية منبثقة 

عن ربع )1/4( وليات �لوطن على �لأقل.

�لد�خلية  وزير  �أكد  �لعتماد،  طلب  وعن 

يلزم  �لقانون  ن�ص  �أن  �ملحلية،  و�جلماعات 

لعقد  �ملو�لية  يوما  �لثالثني  �إيد�عه يف غ�ضون 

�إيد�ع.  و�ضل  ت�ضليم  مقابل  �لتاأ�ضي�ضي،  �ملوؤمتر 

كما يلزم �لن�ص �حلزب �ل�ضيا�ضي �أن ي�ضمن هيئة 

مد�ولته وهيئته �لتنفيذية عدد� من �لن�ضاء، كما 

�لأع�ضاء  �لن�ضاء �ضمن  ن�ضبة ممثلة من  ي�ضرتط 

�ملوؤ�ض�ضني للحزب.

�أما عن مدة منح �أو رف�ص �لعتماد، فقد �أو�ضح 

�أنها تتحدد ب�ضتني يوما، ويعترب �ضكوت  �لوزير 

�لإد�رة بعد �نق�ضاء �ملدة مبثابة �عتماد للحزب 

�لتعليل،  يلزم  �لرف�ص  حالة  ويف  �ل�ضيا�ضي، 

وميكن �لطعن �أمام جمل�ص �لدولة.

�لهيبات  قيمة  �أن  قابلية  ولد  �ل�ضيد  و�أ�ضار 

طرف  من  تقدم  �لتي  و�لتربعات  و�لو�ضايا 

 )300( �أن تتجاوز  �أ�ضخا�ص طبيعيني ل ميكن 

هبة  لكل  �مل�ضمون  �لأدنى  �لوطني  �لأجر  مرة 

يف �ل�ضنة �لو�حدة.

عقب ذلك، ُف�ِضَح �ملجال لأع�ضاء �ملجل�ص للتعبري 

عن �ن�ضغالتهم وطرح ��ضتف�ضار�تهم ب�ضاأن �لن�ص؛ 

وتكفل �ل�ضيد ممثل �حلكومة بالرد عليها.

 ،12 �ملادة  من  �خلام�ضة  �لفقرة  فبخ�ضو�ص 

�ل�ضيا�ضية  �لأحز�ب  �قرت�ح  على  ن�ضها  وعدم 

مرت�ضحني للرئا�ضيات، رد �ل�ضيد ممثل �حلكومة 

�أن عدم �لن�ص عليها ل يعني �ملنع، و�أن جمرد 

�لقرت�ح للرت�ضح لالنتخابات �لرئا�ضية ل يكفي، 

بل ل بد من تقدمي �ملرت�ضح 60 �ألف توقيع طبقا 

لقانون �لنتخابات.

من امل�ضاورات ال�ضيا�ضيــــــــة.. اإىل التكري�س القانوين الإ�صالحات: 

اأع�صاء املجل�س ي�صادقون على قوانني الإ�صالحات.. ويتطلعون بتفاوؤل اإىل ال�صتحقاقات املقبلة

تكري�س الفعل الدميقراطي.. وترقية احلقوق ال�ضيا�ضية للمراأة

حتت �صقف
النظام الد�صتوري  

و
الطابع اجلمهوري

ترمي اإلصالحات التي أعلنها رئيس اجلمهورية 
االستجابة  إلى  أشهر  ثمانية  حوالي  قبل 
وأحزابا  مواطنني  اجلزائريني  النشغاالت 
املشروعة  الطموحات  مع  تتجاوب  وجمعيات 
للتغيير من أجل جزائر جديدة يساهم في بنائها 

كافة الفاعلني السياسيني واملجتمع املدني .
وانطالقا من هذا فهي تعد منعطفا حاسما في 
في  الدميقراطية  املمارسة  و  السياسية  احلياة 

اجلزائر .

ذلك أنه من شأن مجموعة القوانني التي طرحت 
حتدث   أن  واملصادقة،  للمناقشة  البرملان  على 
مثلما  السياسي،  العمل  في  عميقة  تغييرات 
اللذان  واالنتخابات  األحزاب  قانونا  يعكسه 
اجلزائر  في  الدميقراطي  املسار  أكثر  يعززان 
العملية  على  الشفافية  من  املزيد  ويضفيان 
االنتخابية وهو ما طالبت به األحزاب السياسية 
سلسلة  في  إليه  التطرق  ومت  املدني  واملجتمع 
املشاورات السياسية التي أشرف عليها، -بتكليف 
بن  القادر  عبد  السيد  اجلمهورية-  رئيس  من 

صالح رئيس مجلس األمة في الصائفة املاضية.
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ما  كان  �إذ�  وما   ،56 باملادة  يتعلق  وفيما 
هبة  كل  جتاوز  �إمكانية  عدم  من  عليه  ن�ضت 

�لأجر  مرة   )300( ثالثمائة  �لو�حدة  �ل�ضنة  يف 

فقط،  �لهبات  يخ�ص  �مل�ضمون  �لأدنى  �لوطني 

�أو�ضح �أنه ي�ضمل �أي�ضا �لو�ضايا و�لتربعات.

�جلز�ئرية  �جلن�ضية  �لن�ص  ��ضرت�ط  وب�ضاأن 

�أ�ضار  للحزب،  �ملوؤ�ض�ضني  �لأع�ضاء  يف  �لأ�ضلية 

�لنتخابات  قانون  �أن  قابلية  ولد  دحو  �ل�ضيد 

ي�ضرتط يف �ملرت�ضح لال�ضتحقاقات �لنتخابية، 

�ملكت�ضبة  �أو  �لأ�ضلية  �جلز�ئرية  �جلن�ضية 

�جلز�ئرية  �جلن�ضية  يحمل  �ضنو�ت  ثماين  منذ 

يوؤدي  ل  �أخرى  جن�ضية  �كت�ضاب  و�أن  جز�ئريا، 

يف كل �حلالت �إىل �إلغاء �جلن�ضية �جلز�ئرية، ول 

متنع من �كت�ضابها من ممار�ضة حقوقه �ملدنية 

و�ل�ضيا�ضية.

�ملحلية  و�جلماعات  �لد�خلية  وزير  و�أو�ضح 

�لأحز�ب  بتمويل  �ملتعلق  �لن�ضغال  بخ�ضو�ص 

م�ضموح  �لتجارية  غري  �ملد�خيل  �أن  �ل�ضيا�ضية، 

�لن�ص  هذ�  �أن  �إىل  م�ضري�  �لدول،  كل  يف  بها 

�إعانات  �لدولة  فيها  تقدم  �لتي  �حلالت  حدد 

�ملقاعد  تكون ح�ضب عدد  و�لتي  للحزب،  مالية 

�ملح�ضل عليها يف �لربملان وعدد منتخبيه يف 

�ملجال�ص.

�أن �لقانون ترك �حلرية  و�أ�ضاف ذ�ت �ملتحدث 

كيفية  عن  قادته  ملحا�ضبة  �حلزب  ملنا�ضلي 

وتقدمي  موؤمتر،  كل  عقد  بعد  �لأمو�ل  �رشف 

عليه  وم�ضادقا  معلال  للحزب،  �ملايل  �لتقرير 

�حلزب  منا�ضلي  و�أن  مايل،  حمافظ  طرف  من 

�لوز�رة  يزكيه، ويف هكذ� حالة متنحه  هم من 

ذلك  وبخالف  مو�فقتها،  بالد�خلية  �ملكلفة 

ميكن تقدمي �ضكاوي يف �ملو�ضوع، م�ضدد� على 

�لدولة  مع  يكون  �ملحا�ضبة  جمل�ص  تعامل  �أن 

�إل يف ق�ضايا �رشف  ل مع �لأحز�ب، ول ينظر 

�ملال �لعام من طرف �أجهزة �لدولة.

و�أكد وزير �لد�خلية و�جلماعات �ملحلية �أن هذ� 

�لأحز�ب  يف  م�ضاركتها  لتكري�ص  جاء  �لن�ص 

�لذي  �لع�ضوي  �لقانون  �أن  حني  يف  �ل�ضيا�ضية، 

يحدد كيفيات تو�ضيع متثيل �ملر�أة يف �ملجال�ص 

يف  م�ضاركتها  ن�ضب  حدد  �لذي  هو  �ملنتخبة 

�ملجال�ص �ملنتخبة.

�أما عن �ل�ضتف�ضار عن �ضبب جتريد �ملنتخب من 

عهدته �لنتخابية يف حالة حل حزبه �ل�ضيا�ضي، 

فاأقر �مل�ضوؤول �لأول عن وز�رة �لد�خلية �أن حل 

�حلزب ق�ضائيا يكون يف حالة خرقه للقانون، 

�لنتخابية  عهدتهم  من  منتخبيه  جتريد  �أما 

�حلزب  و�أطروحات  �أفكار  نف�ص  لتبنيهم  فيكون 

للحزب  �لد�خلية  �لنز�عات  عن  و�أما  حل.  �لذي 

�لد�خلي  �لنظام  عليه  ين�ص  ما  وفق  فتحل 

�إىل  �للجوء  يتم  �لن�ضد�د  حالة  ويف  للحزب، 

�لعد�لة للف�ضل يف �لق�ضية.

تعهد  جديدة،  �ضيا�ضية  �أحز�ب  لتاأ�ضي�ص  ت�ضهيال 

�إد�رته  �أن  �ملحلية  و�جلماعات  �لد�خلية  وزير 

�أق�رش مما هو حمدد يف ن�ص  قد ت�ضتغرق وقتا 

لل�رشوط  �مللف  ��ضتيفاء  حالة  يف  �لقانون 

�لقانونية �ملطلوبة.

�ملال  �أ�ضحاب  بهيمنة  �ملتعلق  �لن�ضغال  وعن 

ممثل  �ل�ضيد  �أو�ضح  �ل�ضيا�ضية،  �لأحز�ب  على 

�لقانون  �أحكام  �ضمن  يندرج  �أنه  �حلكومة 

�ملتعلق بالوقاية من �لف�ضاد ومكافحته.

بالإ�ضارة  رده  قابلية  ولد  دحو  �ل�ضيد  و�ختتم 

�لأحد  �نعقد يوم  �لذي  �لوزر�ء  �إىل بيان جمل�ص 

رئي�ص  �ل�ضيد  �أن  موؤكد�   ،2011 دي�ضمرب   18
�جلمهورية عرب عن �غتباطه لكون �لنتخابات 

تعددية  كنف  يف  �ضتجرى  �ملقبلة  �لت�رشيعية 

�ضتعزز  �ضيا�ضية  طبقة  مب�ضاركة  م�ضبوقة،  غري 

�لتي  وبالت�ضهيالت  جديدة،  �ضيا�ضية  باأحز�ب 

�أقرها �لقانون ل�ضالح �ملر�ضحني �لأحر�ر.

لالإ�ضارة فقد مت �لت�ضويت على م�رشوع �لقانون 

2011، من قبل نو�ب �ملجل�ص  6 دي�ضمرب  يوم 

�لوطني  �ملجل�ص  نو�ب  وقدم  �لوطني.  �ل�ضعبي 

165 �قرت�ح تعديل خالل مناق�ضة هذ�  �ل�ضعبي 

على  موزعة  مادة   89 ت�ضمن  �لذي  �مل�رشوع 

�ل�ضيا�ضية  بالأحز�ب  متعلقة  عناوين  �ضبعة 

وظروف ومنط �إن�ضائها و تنظيمها و �ضريها.

 اأ�صا�س الإ�صالحات  .. بناء الثقة 
بني املواطن واملوؤ�ص�صات 

قانون النتخابات 

جاء مشروع قانون االنتخابات بآليات جديدة 
تلزم اإلدارة باحلياد في العملية االنتخابية مع 
إسناد العملية للجنة مكونة من قضاة وهو ما 

سيمكن من إضفاء الشرعية والطابع القانوني 
للعملية االنتخابية الذي يعطيها النزاهة من 
خالل وضع آليات للرقابة وإقحام األحزاب فيها.

وقد صادق أعضاء املجلس يوم 24 نوفمبر 
املتعلق  القانون العضوي  2011 على نص 
بنظام االنتخابات، برئاسة السيد عبد القادر 

بن صالح، رئيس مجلس األمة وحضور السيدين 
وزير الداخلية واجلماعات احمللية، ووزير 

العدل، حافظ األختام.

الواجب النتخابي

دحو  �ملحلية  و�جلماعات  �لد�خلية  وزير  تطرق 

ولد قابلية خالل عر�ضه لن�ص �لقانون �ملتعلق 

�لتي  �لأحكام  �أهمية  �إىل  �لنتخابات،  بنظام 

�ضلب  يف  �ملو�طن  و�ضعت  و�لتي  عليها  ن�ص 

عالقته  تدعيم  �أجل  من  �ملقررة  �لإ�ضالحات 

بالدولة و�إقامة عالقة جو�رية �أ�ضا�ضها �لحرت�م 

نف�ص  يف  موؤكد�  و�ملو�طن،  �لدولة  بني  و�لثقة 

�ل�ضياق �أن هذ� �لن�ص يرمي �إىل متكني �ملو�طن 

من تاأدية و�جبه �لنتخابي بكل حرية وثقة. 

جديدة  �أحكام  على  �جلديد  �لقانون  ن�ص  وقد 

تتمثل فيما يلي:

- تو�ضيع ت�ضكيلة �للجنة �لإد�رية �لنتخابية

على  و�لطعون  �لعرت��ضات  �آجال  تقلي�ص   -

�لت�ضجيل و�ل�ضطب

�لعمليات  كل  يف  �ضفافة  �ضناديق  ��ضرت�ط   -

�لنتخابية

- ��ضتبد�ل �لتوقيع على قائمة  �لتوقيعات بو�ضع 

ب�ضمة �ل�ضبابة �لي�رشى بحرب ل ميحى

- �ل�ضماح لكل ناخب ��ضتحال عليه تقدمي بطاقة 

كان  �إذ�  �لت�ضويت  يف  حقه  ميار�ص  �أن  �لناخب 

م�ضجال يف �لقائمة �لنتخابية.

بها  يقوم  طرد  عملية  كل  عن  حم�رش  حترير   -

يخل  �ضخ�ص  �أي  �ضد  �لت�ضويت  مكتب  رئي�ص 

هذ�  و�إحلاق  �لت�ضويت  لعملية  �لعادي  بال�ضري 

�ملح�رش مبح�رش �لفرز

�ل�ضعبي  - تكري�ص مبد�أ �نتخاب رئي�ص �ملجل�ص 

�لأغلبية  على  حت�ضلت  �لتي  �لقائمة  من  �لبلدي 

�ملطلقة للمقاعد.

من  �لأمة  جمل�ص  يف  �لرت�ضح  �ضن  تخفي�ص   -

يوم  كاملة  وثالثني  خم�ص  �إىل  �ضنة  �أربعني 

�لقرت�ع

للرت�ضح  �ملطلوبة  �لتوقيعات  عدد  تخفي�ص   -

للرئا�ضيات من 75.000 �إىل 60.000 توقيع.

- تعيني قا�ص رئي�ضا للجنة �لنتخابية �لبلدية.

�للجنة  ت�ضكيلة  يف  ق�ضاة  ثالثة  تعيني   -

�لنتخابية �لولئية.

- ت�ضكيل جلنة وطنية لالإ�رش�ف على �لنتخابات 

رئي�ص  يعينهم  ق�ضاة  من  ح�رشيا  تتكون 

�جلمهورية.

�لنتخابات،  ملر�قبة  وطنية  جلنة  ت�ضكيل   -

�مل�ضاركة  �ل�ضيا�ضية  �لأحز�ب  ممثلي  من  تتمثل 

�لأحر�ر  �ملرت�ضحني  وممثلي  �لنتخابات  يف 

و�أمانة د�ئمة تتكون من �لكفاء�ت �لوطنية. 

�حلملة  و�ختتام  �فتتاح  فرتة  تغيري   -

�لنتخابية

- عقوبات يف حق م�ضرتيي �لذمم و�ملزورين.

ال�صفافية وامل�صداقية .. رهان حتت املجهر

�أع�ضاء  و��ضتف�ضار�ت  لإن�ضغالت  �ل�ضتماع  بعد 

�ملحلية  و�جلماعات  �لد�خلية  وزير  رد  �ملجل�ص 

على جل �ملد�خالت بتقدمي �ملزيد من �ل�رشوحات 

ت�ضمنها  �لتي  �لأحكام  حول  و�لتو�ضيحات 

�لن�ص.

فب�ضاأن تنظيم �لعملية �لنتخابية �أو�ضح �لوزير 

�أنها من �خت�ضا�ص �لهيئة �لتنفيذية و�أن دورها 

مكر�ص يف �لد�ضتور، وعليه فالإد�رة هي �مل�ضوؤولة 

�لنتخابية من خالل  �لعملية  �ضري  �لوحيدة عن 

ت�ضخرها  �لتي  و�لو�ضائل  و�لتنظيمات  �لقو�نني 

لتحقيق �نتخابات �ضفافة وذ�ت م�ضد�قية.

اأداء الواجب النتخابي مقرون ب�صرط احلرية نحو ممار�صة �صيا�صية مبعايري الدميقراطية احلقة 

وزير الداخلية يعر�س قوانني الإ�ضالحات

 »..النتخابات الت�صريعية املقبلة �صتجرى يف كنف تعدديـــة غري م�صبوقة، مب�صاركة طبقة �صيا�صية �صتعزز باأحزاب �صيا�صية جديدة..«

رئي�س اجلمهورية:
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وحول �ضالحيات �للجنينت �ملن�ضبتني ح�ضب 
�أو�ضح  �لنتخابية،  �لعملية  ملر�قبة  �لقانون 

�لنتخابات  على  لالإ�رش�ف  �لوطنية  �للجنة  �أن 

رئي�ص  يعينهم  ق�ضاة  من  ح�رشيا  تت�ضكل 

م�ضد�قية  �لنتخابية  �لعملية  ملنح  �جلمهورية 

�لنتخابات  ملر�قبة  �لوطنية  �للجنة  �أما  �أكرب، 

فيتم تعيني �أع�ضائها مبوجب �رشوط �ضتحدد يف 

مر�ضوم قيد �لإعد�د ولهذه �للجنة  �ضلطة تعيني 

مر�قبني على م�ضتوى �لولية و�لبلدية.

�لذي  �لقرت�ع  بنمط  �ملتعلق  �لن�ضغال  عن  �أما 

يعتمد قائمة �لرت�ضيحات �ملغلقة وما لهذ� �لنمط 

�أكد  �ملفتوحة،  �لقائمة  عك�ص  على  �ضلبيات  من 

�لوزير �أن لكل قائمة �إيجابياتها و�ضلبياتها و�أن 

منط �لقائمة �ملغلقة �قرتح من خمتلف �لأحز�ب 

�ل�ضيا�ضية على هيئة �مل�ضاور�ت �ل�ضيا�ضية.

و�لتجاوز�ت  �ملتنقلة  �ل�ضناديق  �إلغاء  وحول 

�لد�خلية  وزير  �أعلن  ب�ضببها،  حت�ضل  قد  �لتي 

و�جلماعات �ملحلية �أن عددها ل ميكن �إلغاوؤها 

ملا يت�ضبب فيه ذلك من حرمان فئة من �لناخبني 

من حقهم �لنتخابي. موؤكد� يف نف�ص �ل�ضياق �أن 

موؤ�ض�ضة وطنية تتكفل باإجناز 56 �ألف �ضندوق 

يف  بها  �لبلديات  تزويد  �ضيتم  �ضفاف  �قرت�ع 

�ملرحلة �لأوىل على �أن يتم تزويدها بـ 56 �ألف 

�ضندوق �آخر يف �ملرحلة �لثانية.

ورد� عن �لت�ضاوؤلت �لتي �أثريت عن عدد مقاعد 

�لوطني  �ل�ضعبي  �ملجل�ص  يف  �لوليات  بع�ص 

�أن عدد  �أكد �لوزير  مقارنة مب�ضاحتها �ل�ضا�ضعة 

�ملقاعد لكل ولية يحكمه �لقانون و�ضيتم خالل 

�لنتخابات �ملقبلة �أخذ بعني �لعتبار �لإح�ضاء 

�ل�ضكاين �لذي مت �ضنة 2010.

�جلن�ضية  مزدوجي  منح  �رشورة  عن  وجميبا 

�جلن�ضية  قانون  �أن  �لوزير  �أكد  �لنتخاب،  من 

يتمتع  جز�ئري  كل  �أن  على  ين�ص  �جلز�ئري 

يف  �حلق  له  �لأ�ضلية  �جلز�ئرية  باجلن�ضية 

�لنتخاب و�لرت�ضح.

 اللجنة تو�صي بال�صراع يف اإ�صدار الن�صو�س

�ل�ضتف�ضار�ت  حول  �لوزير  لرد  �لإ�ضتماع  بعد 

جلنة  �جتمعت  �لأع�ضاء  قبل  من  طرحت  �لتي 

�لإن�ضان  وحقوق  و�لإد�رية  �لقانونية  �ل�ضوؤون 

تقرير�  و�أعدت  خمتاري  لزهر  �ل�ضيد  برئا�ضة 

تكميليا حمل جملة من �لتو�ضيات وهي :

�لتنظيمية  �لن�ضو�ص  �إ�ضد�ر  يف  �لإ�رش�ع   -

�ملتعلقة بن�ص هذ� �لقانون.

ذوي  من  �لت�ضويت  مكاتب  روؤ�ضاء  �ختيار   -

�لكفاء�ت و�خلربة لتاأطري مكاتب �لت�ضويت

- �لقيام بحملة توعية و��ضعة عن طريق و�ضائل 

جاء  �لتي  �ل�ضمانات  ل�رشح  �ملختلفة،  �لإعالم 

بها هذ� �لن�ص للو�ضول �إىل �قتناع �ملو�طن باأن 

ت�ضويته �ضيتم بكل نز�هة و�ضفافية.

- تطهري �لقو�ئم �لنتخابية بعناية ودقة

- �رشورة مر�جعة �لأمر رقم 0-97 8 �ملوؤرخ 

يف 27 �ضو�ل عام 1417 �ملو�فق 6 مار�ص �ضنة 

وعدد  �لنتخابية  �لدو�ئر  يحدد  �لذي   1997
�ملقاعد �ملطلوب �ضغلها يف �نتخاب �لربملان .

اأما فيما يتعلق بحالت �لتنايف فقد �ضادق 
بعد  �لقانون  هذ�  ن�ص  على  �ملجل�ص  �أع�ضاء 

قدم  �أن  بعد   .2011 نوفمرب   22 يوم  مناق�ضته 

ن�ص  عن  عر�ضا  �لأختام  حافظ  �لعدل  وزير 

�لتنايف  حالت  يحدد  �لذي  �لع�ضوي  �لقانون 

مع �لعهدة �لربملانية، و�لذي �أكد �أنه يهدف �إىل 

��ضتكمال �لن�ضو�ص �لقانونية �ملتعلقة بال�ضلطة 

�لد�ضتور، كما  �ملن�ضو�ص عليها يف  �لت�رشيعية 

وجت�ضيد  �لربملان  دور  تعزيز  �إطار  يف  يندرج 

�أ�ضكال  جميع  ورفع  �ل�ضلطات  بني  �لف�ضل  مبد�أ 

��ضتقالليتهم  ل�ضمان  �أع�ضائه  عن  �لتبعية 

وتفرغهم �لكلي للممار�ضة مهامهم �لربملانية.

الوظائف التي تتنافى 
مع الع�صوية يف الربملان

يحدد  �لذي  �لع�ضوي  �لقانون  ن�ص  ت�ضمن  وقد 

حالت �لتنايف مع �لعهدة �لربملانية 16 مادة،  

�لتنايف  مفهوم  �لثانية  مادته  يف  حدد  وقد 

�لع�ضوية يف �لربملان وعهدة  وهو �جلمع بني  

�أو  �ملهام  وبني  بينهما  �أو  �أخرى  �نتخابية 

�لوظائف �أو �لأن�ضطة �ملحددة يف مو�ده وهي:

- وظيفة ع�ضو يف �حلكومة 

- �لع�ضوية يف �ملجل�ص �لد�ضتوري

�ضعبي  جمل�ص  يف  �أخرى  �نتخابية  عهدة   -

منتخب

و�لإد�ر�ت  �لهيئات  يف  من�ضب  �أو  وظيفة   -

و�ملوؤ�ض�ضات  �لإقليمية  و�جلماعات  �لعمومية 

وهياكلها  �أجهزتها  يف  �لع�ضوية  �أو  �لعمومية 

�لجتماعية،

�أو  �رشكة  �أو  موؤ�ض�ضة  يف  من�ضب  �أو  وظيفة   -

�أو  �أو حريف  �أو �ضناعي  �أو مايل  جتمع جتاري 

فالحي

- ممار�ضة ن�ضاط جتاري

- مهنة حرة 

- مهنة �لق�ضاء

- وظيفة �أو من�ضب لدى دولة �أجنبية �أو منظمة 

دولية حكومة �أو غري حكومية 

�لحرت�فية  �لريا�ضية  �لأندية  رئا�ضة   -

و�لحتاد�ت �ملهنية.

 يف حني ل تتنافى �لعهدة �لربملانية مع :

�أو  علمية  لأغر��ص  موؤقتة  ن�ضاطات  - ممار�ضة 

ثقافية �أو �إن�ضانية �أو �رشفية،

- مهمة موؤقتة ل�ضالح �لدولة ل تتجاوز �ضنة

�لعايل  �لتعليم  يف  حما�رش  �أو  �أ�ضتاذ  مهام   -

و�لبحث �لعلمي

- مهام �أ�ضتاذ يف �لطب لدى موؤ�ض�ضات �ل�ضحة 

�لعمومية. 

يوما   30 متنح  فاإنه  �لتنايف  حالة  ثبتت  و�إذ� 

�أو  �لربملانية  عهدته  بني  لالختيار  للع�ضو 

�ل�ضتقالة، يف حني يفقد ع�ضو �لربملان مبجرد 

�ملجل�ص  يف  �نتخابه  �أو  �حلكومة  يف  تعيينه 

�لد�ضتوري تلقائيا �ضفة �لع�ضوية يف �لربملان .

ع�ضو  ��ضتخالف  �آجال  �إ�ضكالية  على  ورد� 

من  ل�ضبب  مقعده   �ضغور  حالة  يف  �لربملان 

 112 �أن �ملادة  �لوزير  �أكد  �لقانونية،  �لأ�ضباب 

من �لد�ضتور ن�ضت على �رشوط ��ضتخالف �لنائب 

�أو ع�ضو جمل�ص �لأمة مبوجب قانون ع�ضوي. 

وب�ضاأن حتديد �لوظائف و�ملهن �لتي تتنافى مع 

�لع�ضوية يف �لربملان �أو�ضح �لوزير �أن كل دولة 

حرة يف �ختيار ما ينا�ضبها لعمل برملانها،  �أن 

هذ� �لن�ص هو ح�ضيلة جمع مو�د قانونية كانت 

مبعرثة يف قو�نني ذ�ت �ضلة بحالت �لتنايف.

فيها  يبدي  �لتي  �حلالت  حول  �ضوؤ�ل  عن  ورد� 

حالة  يف  �أنه  �أو�ضح  ر�أيه،  �لد�ضتوري  �ملجل�ص 

�لع�ضو  يود  �لربملان  لع�ضو  �لع�ضوية  ثبوت 

�ملعنية  �لغرفة  مكتب  لدى  ت�رشيحا  �ملعني 

ويف  �أجهزتها،  لتن�ضيب  يوما  �لثالثني  خالل 

�لع�ضو  �ملكتب  يبلغ  �لتنايف  �إثبات  حالة 

�لربملانية  عهدته  بني  لالختيار  بذلك  �ملعني 

�ملكتب  تو�ضل  عدم  حالة  ويف  و�ل�ضتقالة، 

�إخطار  يتم  �لتنايف من عدمه  تقرير وجود  �إىل 

يكون  و�لذي  ر�أيه  لتقدمي  �لد�ضتوري  �ملجل�ص 

على �ضبيل �ل�ضت�ضارة.

 6 �ملو�د  يف  حددت  �لتي  �لآجال  وبخ�ضو�ص 

يف  عدلت  قد  �أنها  �لوزير  �أو�ضح  فقد   9 و   7 و 

 30 �إىل  يوم   15 من  �لوطني  �ل�ضعبي  �ملجل�ص 

لختيار  وكذ�  �لت�رشيح  لالإيد�ع  بالن�ضبة  يوما 

�لع�ضو بني عهدته �لربملانية و�ل�ضتقالة.

  
تو�صيات اللجنة

�ن�ضغالت  على  �لوزير  لرد  �ل�ضتماع  بعد 

�لقانونية  �ل�ضوؤون  جلنة  �جتمعت  �لأع�ضاء، 

تقرير�  و�أعدت  �لإن�ضان  وحقوق  و�لإد�رية 

�لأحكام  �أهمية  على  خالله  من  �أكدت  تكميليا 

حالت  حتديد  وكذ�  �لن�ص،  ت�ضمنها  �لتي 

�لتنايف �لتي �ضت�ضاهم يف حت�ضني �أد�ء �لربملان 

�ملو�طنني  نفو�ص  يف  �لثقة  من  �ملزيد  وبعث 

جتاه ممثليهم.

�لقانون  بتقدمي  �لتعجيل  ب�رشورة  �أو�ضت  كم 

�لع�ضوي �لذي يحدد �رشوط ��ضتخالف �لنائب �أو 

ع�ضو جمل�ص �لأمة يف حالة �ضغور مقعده.

 

حالت التنايف مع العهدة الربملانيةاللجنة تو�صي بال�صراع يف اإ�صدارن�صو�س قانون النتخابات 
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جل�شاتجل�شات

 22 اخلميس  يوم  األمة  مجلس  أعضاء  صادق 
ديسمبر 2011، باإلجماع على مشروع القانون 
علنية  جلسة  في  باجلمعيات  املتعلق  العضوي 
رئيس  صالح  بن  القادر  عبد  السيد  ترأسها 
واجلماعات  الداخلية  وزير  بحضور  املجلس 

احمللية السيد دحو ولد قابلية.

وزير  �ل�ضيد  �حلكومة،  ممثل  �لبد�ية،  يف  قـّدم 

�لد�خلية و�جلماعات �ملحلية، عر�ضا مف�ضال عن 

م�ضمون و�أحكام ن�ص هذ� �لقانون، و�لتي تن�ص 

و�إخ�ضاع  �جلمعية  تعريف  يف  �لتدقيق  على 

�جلمعيات ذ�ت �لطابع �لديني �إىل نظام خا�ص. 

�لبلدية  للجمعيات  �لتاأ�ضي�ضي  �لت�رشيح  و�إيد�ع 

�لبلدي،  �ل�ضعبي  �ملجل�ص  م�ضتوى  على  يكون 

مع و�ضع نظام جديد يخ�ص تاأ�ضي�ص �جلمعية، 

و�ضل  وت�ضليم  تاأ�ضي�ضي  ت�رشيح  �إىل  ويخ�ضع 

�لت�ضجيل.

�لقانون  �أن  قابلية  ولد  دحو  �ل�ضيد  �أو�ضح  كما 

وو�جبات  حقوق  بتحديد  �ضي�ضمح  �جلديد 

�جلمعيات ب�ضكل �أدق و�أ�ضمل مع و�ضع �إجر�ء�ت 

يف  �جلمعيات  �نخر�ط  �إمكانية  تخ�ص  جديدة 

�جلمعيات �لأجنبية ومنع �جلمعيات من ��ضتالم 

�أمو�ل ترد �إليها من تنظيمات �أجنبية ومنظمات 

عن  �لناجتة  تلك  عد�  ما  �أجنبية،  حكومية  غري 

ويخ�ضع  قانونا،  �ملوؤ�ض�ضة  �لتعاون  عالقات 

لل�ضلطات  �مل�ضبقة  �ملر�فقة  �إىل  �لتمويل  هذ� 

�ملخت�ضة. وي�ضرتط ��ضتطالع ر�أي �لوزير �ملكلف 

بال�ضوؤون �خلارجية، ووزير �لقطاع �ملعني، قبل 

منح �لوزير �ملكلف بال�ضوؤون �لد�خلية �لعتماد 

للجمعيات �لأجنبية.

ويف ذ�ت �ل�ضياق، �أكد وزير �لد�خلية و�جلماعات 

من  �لعتماد  �ضحب  �أو  تعليق  �أن  �ملحلية 

ن�ضاطات  متار�ص  �لتي  �لأجنبية  �جلمعيات 

�أخرى غري تلك �لتي ت�ضمنها قانونها �لأ�ضا�ضي 

�لد�خلية  �ل�ضوؤون  �أو تتدخل ب�ضفة �رشيحة يف 

�ضاأنه  من  بن�ضاط  تقوم  �أن  �أو  �مل�ضيف،  للبلد 

�أن يخل بال�ضيادة �لوطنية، بالنظام �لتاأ�ضي�ضي 

�لرت�ب  �ضالمة  �أو  �لوطنية  بالوحدة  �لقائم، 

�لوطني، بالنظام �لعام و�لآد�ب �لعامة وبالقيم 

�حل�ضارية لل�ضعب �جلز�ئري.

و�رشح ذ�ت �ملتدخل �أن منح �لإعانات �لعمومية 

للجمعية �ضيتم �إخ�ضاعها �إىل �إعد�د عقد برنامج 

يتالءم مع �لأهد�ف �مل�ضطرة من طرف �جلمعية 

ومطابق لقو�عد �ل�ضالح �لعام.

�ل�ضيدة  و�ن�ضغالت  �أ�ضئلة  على  رده  ولدى 

�ل�ضيد ممثل �حلكومة  �أو�ضح  �لأع�ضاء،  و�ل�ضادة 

 1005 �إىل  و�ضل  �لوطنية  �جلمعيات  عدد  �أن 

جمعية �إىل غاية تاريخ 25 �أوت 2011، وهي 

عدد  و�ضل  بينما  خمتلفة،  ميادين  يف  تن�ضط 

جمالت  يف  تن�ضط  �لتي  �ملحلية  �جلمعيات 

�أن  �إىل  م�ضري�  �ألف جمعية،   90 متنوعة حو�يل 

�لعا�ضمة  باجلز�ئر  �ضجل  للجمعيات  عدد  �أكرب 

و�لذي و�ضل �إىل حو�يل 44 �ألف جمعية، بينما 

�ضجل �أقل عدد للجمعيات يف ولية عنابة �لتي 

يفوق عدد �جلمعيات فيها 2000 جمعية.

وفيما يتعلق بال�ضتف�ضار حول �ملادة 7، و�إيد�ع 

لدى  �لبلدية  �جلمعيات  بتاأ�ضي�ص  �لت�رشيح 

�ملجل�ص �ل�ضعبي �لبلدي، يف �لوقت �لذي يعد فيه 

هذ� �ملجل�ص هيئة للمد�ولة فقط، �أكد �ل�ضيد ممثل 

�حلكومة �أن للبلدية هيئتان هما، هيئة �ملد�ولة 

و�لهيئة  �لبلدي  �ل�ضعبي  �ملجل�ص  يف  �ملتمثلة 

�لتنفيذية، م�ضيفا �أن �لبلدية هي �متد�د لأجهزة 

متكنها  كبرية  ب�ضالحيات  وتتمتع   ، �لدولة 

�أن  �ل�ضاأن  هذ�  يف  وو�أو�ضح  �لدولة،  متثيل  من 

�إيد�ع ملف تاأ�ضي�ص �جلمعية �لبلدية يكون على 

و�ضل  ت�ضليم  يتم  بينما  �لبلدية،  �إد�رة  م�ضتوى 

�ل�ضعبي  �ملجل�ص  رئي�ص  طرف  من  �لت�ضجيل 

من   9 �ملادة  لأحكام  طبقا  وهذ�  فقط،  �لبلدي 

ن�ص هذ� �لقانون.

على  �ملالية  �لرقابة  ب�ضاأن  �ملتدخل  ذ�ت  و�أكد 

عما  يختلف  ل  �لأمر  �أن  �جلمعية،  ح�ضابات 

�ملتعلق  �لع�ضوي  �لقانون  يف  به  معمول  هو 

�حلق  �لن�ص  هذ�  منح  �إذ  �ل�ضيا�ضية،  بالأحز�ب 

�رشف  كيفية  رقابة  يف  �جلمعيات  ملنخرطي 

تنح�رش  بينما  لالأمو�ل،  جمعياتهم  م�ضريي 

رقابة �لدولة للجمعيات يف حالة منحها �إعانات 

�ل�رشوط،  دفرت  �أ�ضا�ص  على  تكون  �لتي  مالية، 

وح�ضيلة  عملها  لربنامج  �جلمعية  وتقدمي 

ن�ضاطاتها. و�أ�ضاف �أن تقدمي �لإعانات ل يكون 

من طرف �لوز�رة �ملكلفة بالد�خلية فقط، و�إمنا 

عالقة  لها  �أخرى  وز�رية  قطاعات  طرف  من 

مبجال ن�ضاط �جلمعية.

ملزمة  �جلمعيات  �أن  قابلية  ولد  �ل�ضيد  و�أو�ضح 

باإيد�ع ملف جديد لت�ضبح جمعيات وطنية. و�أن 

دور �جلمعيات يختلف عن دور �حلزب �ل�ضيا�ضي 

�حلزب  برنامج  تبني  حق  لها  لي�ص  كونها 

�ل�ضيا�ضي �أو تاأييد �أفكاره، فهي تن�ضط يف ميد�ن 

�ملجتمع �ملدين.

»�ملجال  معنى  حول  �ل�ضتف�ضار  على  ورد� 

كان  �إذ�  وما   ،2 �ملادة  يف  �ملذكور  ملهني« 

هذ�  �أن  �أو�ضح  �لنقابية،  �حلقوق  به  يق�ضد 

لرتقية  تن�ضط  �لتي  باجلمعيات  خا�ص  �ملجال 

�لنقابية،  له باحلقوق  مهنة حمددة، ول عالقة 

م�ضري� �إىل �أن �لتنظيم �لنقابي يخ�ضع �إىل قانون 

خا�ص به.

�أما فيما يتعلق بالت�ضاوؤل حول �آجال بدء �رشيان 

مدة �لثالثة �لأ�ضهر �ملن�ضو�ص عليها يف �ملادة 

10 )�لفقرة �لأوىل(، �أو�ضح �أن �رشيانها يبد�أ من 
تاريخ تبليغ قر�ر رف�ص ت�ضليم و�ضل �لت�ضجيل.

و�ضع  ب�رشورة  �ملتعلق  �لن�ضغال  وبخ�ضو�ص 

يخ�ص  �لأمر  �أن  �أكد  �لهبات،  منح  تقيد  �رشوط 

األمة  مجلس  أعضاء  صادق 
اخلميس 22 ديسمبر 2011، 
باألغلبية على مشروع القانون 
في  باإلعالم  املتعلق  العضوي 
السيد  ترأسها  علنية  جلسة 
رئيس  صالح،  بن  القادر  عبد 
املجلس، وحضور وزير االتصال 

السيد ناصر مهل.

�ل�ضيد  �حلكومة،  ممثل  قّدم 

�ضامال  �لت�ضال، عر�ضا  وزير 

�لو�ردة يف ن�ص  �لأحكام  عن 

�لقانون �لتي حدد من خاللها 

حتكم  �لتي  و�ملبادئ  �لقو�عد 

�لإعالم،  يف  �حلق  ممار�ضة 

وتقدمي تعاريف �أكرث و�ضوحا 

�إن�ضاء  ل�رشوط  بالن�ضبة 

�ضحف و�أجهزة �لإعالم، وكذ� 

�ملتعلقة  للمعايري  بالن�ضبة 

وت�ضليم  �ل�ضحفي،  مبهنة 

لل�ضحافة،  �لوطنية  �لبطاقة 

�ملعنوية،  �حلقوق  وحماية 

و�لجتماعية لل�ضحفيني.

�جلديد  �لقانون  �أن  و�أو�ضح 

�لن�ضاط  فتح  على  ين�ص 

لال�ضتثمار  �لب�رشي  �ل�ضمعي 

�ضلطتي  �إن�ضاء  مع  �خلا�ص، 

و�حدة  م�ضتقلتني،  �ضبط 

و�أخرى  �ملكتوبة،  لل�ضحافة 

وحتديد  �لب�رشي،  لل�ضمعي 

�ملهنة،  و�أخالقيات  �آد�ب 

و�إن�ضاء جمل�ص �أعلى لذلك.

وقال �لوزير �أن �لقانون يكر�ص 

�لت�ضحيح  وحق  �لرد  حق 

�لدولة  دعم  على  ين�ص  كما 

�مل�ضتوى  ورفع  لل�ضحافة 

�ملهني لل�ضحافيني عن طريق 

�لتكوين. 

�أع�ضاء  تدخل  ذلك،  عقب 

ن�ص  مناق�ضة  يف  �ملجل�ص 

بالتعبري  �لقانون  هذ� 

وطرح  �ن�ضغالتهم،  عن 

تكّفل  ب�ضاأنه؛  ��ضتف�ضار�تهم 

بالرد  �حلكومة  ممثل  �ل�ضيد 

عليها.

ففيما يخ�ص �لت�ضاوؤل �ملتعلق 

�خلا�ضة  �لقو�نني  باإعد�د 

�لب�رشي،  �ل�ضمعي  بالإ�ضهار 

�لآر�ء،  ب�ضرب  �خلا�ص  وكذ� 

�لوزير، ممثل �حلكومة،  �أجاب 

و�ضيتم  �لعد�د،  قيد  هي  �إمنا 

�ملعنيني،  كل  ��ضت�ضارة 

و�لفاعلني،  و�ملخت�ضني، 

�إىل  للو�ضول  ميد�نه،  يف  كل 

�ضيغة مقبولة لدى �جلميع.

حول  �لت�ضاوؤل  ب�ضاأن  �أما 

�أنها  �أكد  �ملهنة،  �أخالقيات 

�لن�ص،  هذ�  بها �ضمن  متكفل 

�ملجال�ص  كل  �إحد�ث  و�ضيتم 

ذ�ت �ل�ضلة يف �لقريب �لعاجل 

و�أكد  �ملعنيني.  كل  باإ�رش�ك 

لتقدمي كل  م�ضتعدة  �لدولة  �أن 

�لدعم �ملادي و�ملايل لإجناح 

�لعملية.

�لتلفزة  و�ضعية  وبخ�ضو�ص 

�أ�ضار ممثل �حلكومة  �لوطنية، 

ب�رشورة  قناعة  هناك  �أن 

تغيري  خالل  من  �إ�ضالحها 

م�ضتوى  وحت�ضني  �لذهنيات 

هذ�  يف  معلنا،  �لعاملني. 

�ل�ضياق، �أنه �ضي�رشع بد�ية من 

�ضنة 2012 يف �إبر�م �تفاقيات 

ووز�رة  �لت�ضال،  وز�رة  بني 

�ملهنيني،  و�لتعليم  �لتكوين 

يف  للتكوين  مدر�ضة  لفتح 

جمال �لإ�ضاءة و�لديكور، وكذ� 

تفعيل �ضندوق دعم �ل�ضحافة 

لفائدة  وتخ�ضي�ضه  �ملكتوبة، 

�لتكوين بالدرجة �لأوىل.

ولو�ضول  �ل�ضحفي �إىل م�ضدر 

لبد  �أنه  �لوزير  ذكر  �ملعلومة 

�لعمل  �حرت�فية  تكري�ص  من 

بني  ثقة  وبناء  �ل�ضحفي، 

م�ضدر  و�جلهة  �ل�ضحفي، 

�ملعلومة.

�أن  �ملتحدث  ذ�ت  وو�ضح 

ن�ص  �للتان  �ل�ضبط  �ضلطتي 

لتحال  �لقانون جاءتا  عليهما 

حمل �ملجل�ص �لأعلى لالإعالم 

مبوجب  �إلغاوؤه  مت  �لذي 

�ملر�ضوم �لت�رشيعي رقم -93

�ل�ضابط  �لذي كان ميثل   ،13
�لإعالمية.  للمهنة  �لقانوين 

�ل�ضبط  �ضلطتي  �أن  م�ضيفا 

باإ�ضد�ر  �ملكلفة  �جلهة  هي 

�لبطاقة �لوطنية لل�ضحفي.

يف  �لنقابي  �لن�ضاط  وب�ضاأن 

�ل�ضيد  �أفاد  �لإعالم،  جمال 

�لأمر  هذ�  �أن  �حلكومة  ممثل 

�لأوىل  بالدرجة  يخ�ص 

�لعاملني يف �لقطاع ول دخل 

للو�ضاية فيه.

نو�ب  �أن  �إىل  �لإ�ضارة  وجتدر 

�لوطني  �ل�ضعبي  �ملجل�ص 

بالأغلبية  �ضوتو�  قد  كانو� 

على م�رشوع هذ� �لقانون يوم 

.2011 14 دي�ضمرب 

..على م�صروع قانون اجلمعيات

اأع�صاء جمل�س الأمة يناق�صون وي�صادقون:

.. و على م�صروع قانون الإعالم

للجمعية،  �لهبة  مانح  ي�ضعها  �لتي  �ل�رشوط 

و�ضالمة  باأمن  �ل�رشوط  هذه  مت�ص  �أل  �رشيطة 

�لبالد و��ضتقر�رها.

�لد�خلية  بال�ضوؤون  �ملق�ضود  �أن  و�أو�ضح 

�ل�ضوؤون  هو   ،39 �ملادة  يف  عليها  �ملن�ضو�ص 

و�ل�ضيادة  �لعام  بالنظام  مت�ص  �لتي  �ل�ضيا�ضية 

�ملخت�ضة  بال�ضلطات  �ملق�ضود  و�أن  �لوطنية. 

للجمعيات  �مل�ضبقة  مو�فقتها  متنح  �لتي 

�جلمعيات  مع  �لتعاون  لإقامة  �جلز�ئرية 

حكومية،  غري  دولية  ومنظمات  �لأجنبية 

�ل�ضلطة  هي   ،23 �ملادة  يف  عليها  �ملن�ضو�ص 

�لتي متنح �لعتماد.

�أما عن �ضبب و�ضع قانون خا�ص باجلمعيات 

�أنه كان بناء على طلب من وزير  �لدينية، فرد 

�لأوقاف و�ل�ضوؤون �لدينية، �لذي �أو�ضح �أن �أنو�ع 

هذه �جلمعيات كبري جد� ول ميكن ح�رشها يف 

بها،  خا�ضا  نظاما  تتطلب  فهي  �لن�ص،  هذ� 

م�ضري� �إىل �أن �أملر نف�ضه ينطبق على �جلمعيات 

�لريا�ضية و�لطالبية.

�جلز�ئرية  �جلمعيات  �أن  �لوزير  و�ختتم 

�ملوجودة باخلارج تخ�ضع لقانون �لدولة �لتي 

تاأ�ض�ضت بها �جلمعية.

على  بالأغلبية  �لت�ضويت  مت  فقد  لالإ�ضارة 

 ،2011 13دي�ضمرب  يوم  هذ�  �لقانون  م�رشوع 

من قبل نو�ب �ملجل�ص �ل�ضعبي �لوطني. و�دخل 

نو�ب �لغرفة �ل�ضفلى للربملان 92 تعديال على 

م�رشوع هذ� �لقانون.

اآفاق جديدة لف�صاءات ال�صمعي الب�صري



�ملر�أة غمار �حلياة �ل�ضيا�ضية، وهي �لتي �أثبتت 

قدرتها يف �أ�ضعب و�أعقد �ملهن و�أحلك �لظروف، 

و�لجتماعية  �لثقافية  �لإكر�هات  �أن  موؤكد� 

تعزف  جعلها  من  هي  �ملر�أة  منها  تعاين  �لتي 

�لوقت  يف  �ل�ضيا�ضية،  �حلياة  يف  �مل�ضاركة  عن 

�لرجل  عن  وكفاءتها  قدرتها  فيه  تقل  ل  �لذي 

�ل�ضيا�ضي، م�ضتدل بنجاحها  �لعمل  يف ممار�ضة 

�لكبري يف ت�ضيري �ملجال�ص �لق�ضائية و�ملحاكم، 

و�ملد��رش  �لقرى  يف  منها  �ملوجودة  تلك  حتى 

�لنائية، م�ضيفا �أنه مل يعرت�ص �أحد يوما تعيني 

�رشورة  على  و�ضدد  �ملنا�ضب،  هذه  يف  �مر�أة 

رفع كل �لكر�هات و�ل�ضغوطات �لتي تعرت�ص 

وتوفري  �ل�ضيا�ضية،  م�ضاركتها  يف  �ملر�أة  طريق 

مهامها  بني  للتوفيق  لها  �ملنا�ضب  �ملناخ 

�لعائلية ومهامها �ل�ضيا�ضية.

مهمة  �أوىل  خطوة  يعد  �لن�ص  هذ�  �أن  �أكد  كما 

للز�م �لأحز�ب على �لتقيد بالن�ضب �ملحددة فيه، 

�مل�رشوع  يف  �قرتحت  �حلكومة  �أن  �إىل  م�ضري� 

من  ن�ضبة  بتحديد  �إلز�مها  بالأحز�ب  �ملتعلق 

�لن�ضاء ممثلة يف �لهياكل �لقيادية للحزب، بهدف 

فالعديد  �لقر�ر،  �تخاذ  مر�كز  �إىل  �ملر�أة  و�ضول 

�أنظمتها  يف  �أحز�بها  فر�ضت  �لتي  �لدول  من 

يف  ممثلة  �لن�ضاء  من  ن�ضبة  تعيني  �لد�خلية 

�ملر�أة  بهدف و�ضول  للحزب،  �لقيادية  �لهياكل 

�إىل مر�كز �تخاذ �لقر�ر، م�ضري� �إىل �أن �لعديد من 

�لدول �لتي فر�ضت �أحز�بها يف �أنظمتها �لد�خلية 

�لقيادية،  �لهياكل  يف  �لن�ضاء  من  ن�ضبة  تعيني 

�إىل  �ملر�أة  �إيجابية وو�ضلت فيها  نتائج  حققت 

�ملر�تب �لعليا يف �لدولة.

و�أ�ضار �ل�ضيد ممثل �حلكومة �أن ن�ص هذ� �لقانون 

�إىل  �لو�ضول  غاية  �إىل  وهذ�  مرحلي،  �لع�ضوي 

تكافوؤ �لفر�ص بني �جلن�ضني و�إىل ن�ضبة م�ضاركة 

عالية من �لن�ضاء يف �ملجال�ص �ملنتخبة.

�لأول  �مل�ضوؤول  قال   7 �ملادة  تو�ضيح  وب�ضاأن 

ت�ضجيعات  متنح  �لدولة  �أن  �لعدل  قطاع  على 

مر�ضحاته  عدد  بح�ضب  �ل�ضيا�ضية،  لالأحز�ب 

�لبلدية  �ل�ضعبية  �ملجال�ص  يف  �ملنتخبات 

تطبيق  كيفيات  و�أحالت  و�لربملان،  و�لولئية 

هذه �ملادة على �لتنظيم.

وحول �لن�ضغال �ملتعلق بعدم حتديد مدة تطبيق 

�أنه  �حلكومة  ممثل  �ل�ضيد  ك�ضف  �لقانون،  هذ� 

موؤقت ول ميكن تقييد مدة تطبيقه بزمن معني، 

منه  �ملرجوة  �لغاية  بتحقيق  متعلق  �لأمر  لأن 

وهي �مل�ضاو�ة بني �ملر�أة و�لرجل يف �ملجال�ص 

�ملنتخبة.

 %  20 بن�ضبة  �ملتعلق  �لن�ضغال  وبخ�ضو�ص 

�لتي ن�ضت عليها �ملادة 2 و�لتي قد حترم �ملر�أة 

يف  �لوطني  �ل�ضعبي  �ملجل�ص  يف  �مل�ضاركة  من 

14 ولية، وبني �ل�ضيد ممثل �حلكومة �أن جمل�ص 
�ملجل�ص  عليه  �لذي �ضوت  �لن�ص  يناق�ص  �لأمة 

على  تعديالت  �أدخلت  �لذي  �لوطني،  �ل�ضعبي 

�مل�رشوع �لذي قدمته، موؤكد� �أن كل موؤ�ض�ضة من 

�ل�ضالحيات  �إطار  يف  تعمل  �لدولة  موؤ�ض�ضات 

و�ملجل�ص  وقانونيا،  د�ضتوريا  لها  �ملخولة 

من  ير�ه  ما  �إدخال  يف  �ضيد  �لوطني  �ل�ضعبي 

تعديالت.

يف  �ملتبع  �لنتخابي  �لنمط  �إىل  �أ�ضار  وقد 

يتح�ضل  �أن  �إطاره  ي�ضتحيل يف  و�لذي  �جلز�ئر، 

�أي حزب من �لأحز�ب �ل�ضيا�ضية خالل �ملناف�ضة 

�لدو�ئر  يف  مقعد  من  �أكرث  على  �لنتخابية 

 4 بـ  فيها  �ملقاعد  عدد  حدد  �لتي  �لنتخابية 

يف  % �ملحددة   20 ن�ضبة  �أن  مو�ضحا  مقاعد، 

�ملادة 2 ت�ضكل قاعدة �آمرة، وتبقى �لأحز�ب حرة 

يف �إعد�د قو�ئمها �لنتخابية ولها �أن تخ�ض�ص 

مقعد� للمر�أة من بني 4 مقاعد.

�حلكومة  ممثل  �ل�ضيد  �عترب   5 �ملادة  عن  �أما 

�ملادة  لأحكام  �ملخالفة  �لرت�ضيحات  قو�ئم  �أن 

متنح  بل  مبا�رشة  ترف�ص  ل  �لن�ص،  هذ�  من   2
لالأحز�ب فر�ضة لت�ضحيحها يف مدة ل تتجاوز 

�ل�ضهر �لذي ي�ضبق تاريخ �لقرت�ع.

عليه  ن�ضت  �لذي  �ل�ضتخالف  وبخ�ضو�ص 

�أنه يكون من نف�ص  �أقر ذ�ت �ملتحدث   7 �ملادة 

�جلن�ص، من �أجل �حلفاظ على نف�ص ن�ضبة �لن�ضاء 

�ملنتخبات يف �ملجال�ص �ملنتخبة.

�أكد   ،8 �لذي ن�ضت عليه �ملادة  �لتقرير  وب�ضاأن 

�أن �حلكومة تقدم بعد كل ��ضتحقاق عر�ص حال 

�مليد�ن،  يف  �لقانون  هذ�  وجناح  تطبيق  مدى 

�ملر�أة  مو�ضوع  �حلكومة  لطرح  فر�ضة  وهي 

للمناق�ضة مع �لربملان.

ويف مد�خلتها �أمام �أع�ضاء جمل�ص �لأمة خالل 

�ملتعلق  �لع�ضوي  �لقانون  م�رشوع  مناق�ضة 

�ملنتخبة،  �ملجال�ص  يف  �ملر�أة  متثيل  بتو�ضيع 

ع�ضو  بيطاط،  ظريف  زهرة  �ل�ضيدة  دعت 

عبد  �ل�ضيد  �جلمهورية  رئي�ص  �لأمة،  جمل�ص 

جل�شات
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علنية،  جلسة  في  األمة،  مجلس  اعضاء  صادق 
برئاسة   ،2011 نوفمبر   24 اخلميس  يوم 
السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس األمة، 
األختام،  حافظ  العدل،  وزير  السيد  وحضور 
العضوي  القانون  نص  على  احلكومة  ممثل 
احملّدد لكيفيات توسيع متثيل املرأة في املجالس 

املنتخبة.

�لإجر�ء�ت  ��ضتيفاء  بعد  �مل�ضادقة  ومتت 

�لقانونية �ملتعلقة بالعملية من تقدمي �لتقارير 

�لتكميلية للجان �ملخت�ضة حول هذه �لن�ضو�ص 

وتوّفر �لن�ضاب �ملطلوب.

�لأمة  �ع�ضاء جمل�ص  �لعام طرح  �لنقا�ص  خالل 

جمموعة من �لن�ضغالت و�لت�ضاوؤلت على �ل�ضيد 

ممثل �حلكومة حول جممل �لأحكام �لتي ت�ضمنها 

ن�ص هذ� �لقانون �لع�ضوي، فاأجاب عنها وقدم 

�ملزيد من �ل�رشح و�لتو�ضيح ب�ضاأنها.

الواقع ل يعك�س املبداأ الد�صتوري يف امل�صاواة

هذ�  م�رشوع  و�ضع  بدو�عي  يتعلق  ففيما 

�ل�ضيد ممثل �حلكومة  �أو�ضح  �لع�ضوي،  �لقانون 

ن�ضت  �جلز�ئرية  و�لقو�نني  �لد�ضاتري  كل  �أن 

�حلقوق  يف  و�ملر�أة  �لرجل  بني  �مل�ضاو�ة  على 

و�لو�جبات، غري �أن �لو�قع ل يعك�ص هذه �مل�ضاو�ة 

يف �حلياة �ل�ضيا�ضية، وخري دليل على هذ� �لو�قع 

هو عدد �لن�ضاء �لالئي يرت�أ�ضن �ملجال�ص �لبلدية، 

بلدي ل  �ضعبي  رئي�ص جمل�ص   1541 فمن بني 

�أية �مر�أة  يوجد �ضوى ثالث ن�ضاء، كما ل توجد 

يف من�ضب رئي�ص للمجل�ص �ل�ضعبي �لولئي، وكذ� 

�حلال بالن�ضبة للتمثيل �لن�ضوي د�خل �لربملان، 

فمن بني 389 نائب باملجل�ص �ل�ضعبي �لوطني، 

�لأمة  �مر�أة، ويف جمل�ص  ل توجد �ضوى ثالثني 

ومن بني 136 ع�ضو�، ل توجد �ضوى �ضبع ن�ضاء 

معينات �ضمن �لثلث �لرئا�ضي، ول�ضن منتخبات.

�أن  �إىل  �لعدل  وزير  �أ�ضار  �ملقارنة  �ضبيل  وعلى 

ل�ضنة  �لتاأ�ضي�ضي  �ملجل�ص  يف  �ملنتخبات  عدد 

على  وتاأ�ضف  ن�ضاء،  ب10  يقدر  كان   1962
�ضنة عن  �لن�ضبة بعد مرور خم�ضني  تر�جع هذه 

�ل�ضتقالل، و�أ�ضبحت �مل�ضاركة �ل�ضيا�ضية للمر�أة 

�جلز�ئرية �ضعيفة جد�، مو�ضحا �أن ن�ضبة �لن�ضاء 

% وتتجاوز   30 بـ  يقدر  �لتنفيذية  �ل�ضلطة  يف 

هذه �لن�ضبة يف بع�ص �لقطاعات ن�ضبة 60 %.

و�أكد �أن هذه �لو�ضعية �ملوؤ�ضفة مل�ضاركة �ملر�أة 

�لدولة  �لتز�م  �إىل  �أدت  �ملنتخبة،  �ملجال�ص  يف 

بالعمل على ترقية �حلقوق �ل�ضيا�ضية من خالل 

 ،2008 ل�ضنة  �لد�ضتوري  �لتعديل  يف  �لن�ص 

حظوظ  تو�ضيع  على  منه،  مكرر   31 �ملادة  يف 

متثيلها يف �ملجال�ص �ملنتخبة.

�حل�ض�ص  نظام  �حلكومة  ممثل  �ل�ضيد  و�رشح 

�لذي ن�ص عليه هذ� �لقانون، م�ضري� �إىل �أن 87 

دولة يف �لعامل تطبق هذ� �لنظام، و�ضجلت هذه 

�مل�ضاركة  ن�ضبة  و�رتفاع  �إيجابية  نتائج  �لدول 

�ل�ضيا�ضية للمر�أة فيها، وترت�وح �لن�ضبة �ملائوية 

يف هذه �لدول بني 20 % و50 % �إل �أن معظم 

�لدول تعمل بن�ضبة 30 % وهي �لن�ضبة �لتي �أخذ 

بها هذ� �لن�ص متا�ضيا مع �لدول �لتي تاأخذ يف 

قو�نينها بنظام �حل�ض�ص �لذي ميكن �ملر�أة من 

�أن توؤثر يف �تخاذ �لقر�ر �ل�ضيا�ضي.

عر�ضه  يف  �حلكومة  ممثل  �ل�ضيد  عدد  لقد 

�ملنا�ضب �لهامة �لتي تقلدتها �ملر�أة �جلز�ئرية، 

وجنحت فيها بجد�رة و�أثنى عليها، م�ضري� على 

�ضبيل �ملثال �إىل �أن �جلز�ئر هي �لدولة �لوحيدة 

يف �لعامل �لتي ترت�أ�ص فيها �ملر�أة جمل�ص �لدولة، 

خو�ص  با�ضتحالة   يقولون  �لذين  من  متعجبا 

اأع�صاء جمل�س الأمة ي�صادقون على ن�س القانون الع�صوي املحّدد لكيفيات تو�صيع متثيل املراأة يف املجال�س املنتخبة

بعد نقا�س  يعك�س اأهمية امللف:

َفْلرتفع الكراهات عن املراأة.. وْلُتف�صح لها القوائم!!
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با�ضتعمال �ضالحياته  للتدخل  �لعزيز بوتفليقة 

�لع�ضوي  �لقانون  م�رشوع  لإنقاذ  �لد�ضتورية 

�ملجال�ص  يف  �ملر�أة  متثيل  بتو�ضيع  �ملتعلق 

�ملنتخبة، و�لذي قالت �إنه �غت�ضب و�خرتق على 

�أدخل  عندما  �لوطني  �ل�ضعبي  �ملجل�ص  م�ضتوى 

�لإ�ضالحات  مع  تتنافى  تعديالت  �لنو�ب  عليه 

�لتي �أعلن عنها رئي�ص �جلمهورية. 

�ل�ضعبي  �ملجل�ص  باأن  ظريف  �ل�ضيدة  و�أو�ضحت 

جرد م�رشوع �لقانون من طبيعته كما جاءت به 

�حلكومة و�لذي كان ين�ص على منح �ملر�أة ن�ضبة 

دون  �ملنتخبة  �ملجال�ص  كل  يف  باملائة   30
�ختالف  من  بالرغم  �لوليات  وبكل  ��ضتثناء 

جمل�ص  بني  �ختالف  �أي  يحدد  ومل  �ملناطق 

وجمل�ص �أو ولية و�أخرى.

على  �أدخلت  �لتي  �لتعديالت  �ملتحدثة  و�تهمت 

وكذ�  وللو�قع  للد�ضتور  خرقا  باأنها  �مل�رشوع 

�ملر�أة  جناح  ن�ضب  تبني  �لتي  �لر�ضمية  لالأرقام 

م�ضتدلة  ميادين  عدة  يف  �لرجل  على  وتفوقها 

على قولها هذ� بالن�ضب �ملتفاوتة للنجاحات يف 

�ضهادة �لبكالوريا �لتي بلغت ن�ضبة 65 باملائة 

جناحهم  ن�ضبة  تتعد  مل  �لذين  بالذكور  مقارنة 

.  2010 35 باملائة يف �ضنة 
�لنو�ب  بها  برر  �لتي  �حلجة  يخ�ص  فيما  �أما 

يف  �ملر�أة  متثيل  ن�ضبة  تقلي�ص  �قرتحو�  �لذين 

�لكثافة  ذ�ت  �لبلديات  يف  �ملنتخبة  �ملجال�ص 

�ل�ضكانية �لقليلة و�ملتمثلة يف قلة كفاءة �لن�ضاء 

فاأكدت �ل�ضيدة ظريف �أن �لأرقام �لر�ضمية توؤكد 

ونف�ص  �ملناطق.  بهذه  ن�ضوية  كفاء�ت  وجود 

بتخفي�ص  ح�ضبها  يتحجج  ملن  بالن�ضبة  �ل�ضيء 

حمافظة،  لأنها  �ملناطق  ببع�ص  �لن�ضبة  هذه 

حيث قالت باأن �ملناطق �ملحافظة لي�ص لها �أي 

عقد يف �أن تعتلي �ملر�أة منا�ضب نبيلة وم�رشفة 

و�لدليل على ذلك وجود ن�ضاء يف �لق�ضاء.

�لتي  باملائة   33 ن�ضبة  باأن  �عتربت  كما 

ميكن  ن�ضبة  �أدنى  متثل  �مل�رشوع  ت�ضمنها 

�عتمادها �إذ� �أردنا �أن يدخل �ملجتمع �جلز�ئري 

يف ديناميكية تكر�ص مبد�أ �مل�ضاو�ة �ملكر�ص يف 

كل د�ضاتري �جلمهورية.

ن�ضبة  �لأمة بتوحيد  �أع�ضاء جمل�ص  كما طالبت 

متثيل �ملر�أة بنف�ص �حل�ضة يف جميع �ملجال�ص 

�ملنتخبة ويف جميع مناطق �لوطن.

�لأمة،  جمل�ص  ع�ضو  �لطيب،  ليلى  �ل�ضيدة  �أما 

فت�ضاءلت عن �ضبب �ختالف ن�ضبة متثيل �ملر�أة 

�أخرى  �إىل  منطقة  من  �ملنتخبة  �ملجال�ص  يف 

هذه  توحيد  مقرتحة  �مل�رشوع،  ن�ص  ح�ضب 

�لن�ضبة لت�ضمل جميع �ملجال�ص �ملنتخبة عرب كل 

مناطق �لوطن.  

عرو�ص،  بن  زهية  �ل�ضيدة  �عتربت  جهتها،  من 

يف  �ملر�أة  تو�جد  باأن  �لأمة،  جمل�ص  ع�ضو 

�ملجال�ص �ملنتخبة بعد 50 �ضنة من �ل�ضتقالل 

�لذي  �لريادي  للدور  بالنظر  حمت�ضما  يز�ل  ل 

لعبته يف خمتلف �ملجالت. 

�لأحز�ب  بع�ص  على  �ملتحدثة  حتفظت  كما 

�ل�ضيا�ضية �لتي تتحجج بالقول باأن هناك عزوفا 

من �لن�ضاء عن �لنخر�ط يف �لأحز�ب و�مل�ضاركة 

يف �حلياة �ل�ضيا�ضية.

و�عتربت �ل�ضيدة بن عرو�ص �أن �لن�ضبة �لتي جاء 

بها �مل�رشوع هي نقطة بد�ية فقط حيث تتوقع 

�ل�ضنو�ت  باملائة يف   50 �لن�ضبة  تفوق هذه  �أن 

�لقليلة �لقادمة.

�لأمة  جمل�ص  �أع�ضاء  معظم  رحب  حني  يف 

مبناق�ضة  �خلا�ضة  �جلل�ضة  يف  تدخلو�  �لذين 

م�رشوع �لقانون بالرفع من ن�ضبة متثيل �ملر�أة 

فر�ضة  ذلك  معتربين  �ملنتخبة  �ملجال�ص  يف 

كديكور  �ملر�أة  ��ضتعمال  ظاهرة  على  للق�ضاء 

مو�ضحني  �لنتخابية،  �حلمالت  لتن�ضيط 

�لرجال  �ضد  متيز�  لي�ص  �حل�ض�ص  نظام  �أن 

�ملر�أة  جتربة  لأن  �لفر�ص  بتكافوؤ  ي�ضمح  بل 

بع�ص  �أن  غري  �ل�ضيا�ضية.  �حلياة  يف  �رشورية 

�لأع�ضاء طالبو� بتو�ضيحات بخ�ضو�ص �عتماد 

للمر�أة يف �خلارج، معتربين  50 باملائة  ن�ضبة 

�لن�ضبة كبرية نوعا ما بالن�ضبة لبع�ص  �أن هذه 

�ملقاعد.  من  كبري  عدد  لها  لي�ص  �لتي  �ملناطق 

حيث دعو� ملر�جعة هذه �لن�ضبة �لتي قد تتجاوز 

�إذ� كانت هذه �ملقاعد مر�ضحة  �إل  عدد �ملقاعد 

لالرتفاع.

بهذه  �ملر�أة  متثيل  تو�ضيع  يف  �ملرتددون  �أما 

فربرو�  �لأمة  جمل�ص  �أع�ضاء  من  �ملجال�ص 

رف�ضهم بعدم قدرة �ملر�أة على �لعمل �ل�ضيا�ضي 

يف بع�ص �حلالت �لتي تتطلب �لبقاء ملدة طويلة 

�لعمل، وغيابها عن �ملجال�ص �ملنتخبة يف  يف 

املالية عطالت �لأمومة. قانون  تقدمي  فرصة  األمة  مجلس  أعضاء  عادة  يغتنم 
بالتنمية  املتعلقة  والقضايا  االنشغاالت  من  العديد  لنقل 
احمللية.. واجلهد التنموي الوطني.. وتعد هذه املناسبة فرصة 
من  العديد  وفي  واالقتصادية  االجتماعية  االحتياجات  البراز 
القطاعات.. وهو ما يؤدي إلى تسجيل عدد  كبير من املتدخلني 
في جلسات املناقشة العامة الذي يتعذر معه اإلشارة إليها كلها.. 
غير أن رؤساء املجموعات البرملانية يعبرون في تدخالتهم عن 
مجمل تلك اآلراء.. وهو ما يدعونا إلى نشرها كاملة باعتبارها 

محصلة لآلراء ووجهات النظر.

يف العدد القادم.. ملف حول: املراأة يف الربملان.. 
هل الكوتا ان�صاف 
اأم اجحــــاف..؟!

تو�صيات اللجنة

تو�ضي اللجنة بـ:

الربملانيات  بدور  املراأة  توعية  �ضرورة   -

والبلدية،  الولئية  املجال�س  يف  واملنتخبات 

باأهمية م�ضاركتها ال�ضيا�ضية، 

وندوات  تدريبية  دورات  تنظيم  �ضرورة   -

ل�ضرح  املختلفة  العالم  و�ضائل  وا�ضتخدام 

لت�ضجيعها  القانون  ن�س  بها  جاء  التي  الأحكام 

على امل�ضاهمة يف احلياة ال�ضيا�ضية.
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ال�صياقات.. واملوؤ�صرات

خالل  جودي  كرمي  �ل�ضيد  �ملالية  وزير  تطرق 

�إىل   2012 ل�ضنة  �ملالية  قانون  لن�ص  تقدميه 

فيهما  مت  �للذين  و�لد�خلي  �خلارجي  �ل�ضياق 

�إعد�د قانون �ملالية، ولأهم موؤ�رش�ت �لتو�زنات 

كما  �لقانون.  لهذ�  و�ملالية  �لكلية  �لقت�ضادية 

��ضتعر�ص �جلو�نب �مليز�نية و�لت�رشيعية لتنفيذ 

�ملرحلة �لثالثة لإجناز �ملخطط �خلما�ضي �لثاين 

. )2010-2014(

2012 فيما يخ�ص  ون�ص قانون �ملالية ل�ضنة 

�مليز�نية  �إير�د�ت  �أن  �إىل  �مليز�نية  جو�نب 

و�ملقدرة بـ 3455.6 مليار دج ناجمة عن :

عائد�ت �جلباية �لبرتولية �لتي تقدر بـ 1561.6 

مليار دج .

عائد�ت �جلباية �لعادية �لتي تقدر بـ 1894.0 

مليار دج 

مليار   7428.7 ف�ضتبلغ  �مليز�نية  نفقات  �أما 

دج  مليار   4608.3 مبلغ  منها  خ�ض�ص  دج، 

للت�ضيري و 2820.4 مليار دج للتجهيز.

�لتي  �لت�رشيعية  �لأحكام  متحورت  حني  يف 

ت�ضمنها ن�ص قانون �ملالية ل�ضنة 2012 حول 

�لتي  �لثالثية  �أ�ضغال  عن  �ملنبثقة  �لإجر�ء�ت 

وبع�ص  جهة،  2011من  ماي   28 يف  عقدت 

�لإجر�ء�ت ذ�ت �لطابع �لقت�ضادي و�لجتماعي 

من جهة �أخرى .

�أع�ضاء �ملجل�ص و�لذي  كانت لل�ضيد�ت و�ل�ضادة 

عددهم 35 وكذ� روؤ�ضاء �ملجموعات �لربملانية 

خالل �جلل�ضات �ملخ�ض�ضة ملناق�ضة ن�ص قانون 

�لأحكام  حول  تدخالت   2012 ل�ضنة  �ملالية 

�لقانون  �لتي ن�ص عليها  و�لتد�بري و�لإجر�ء�ت 

و�ملالية  �لقت�ضادية  �لق�ضايا  من  �لعديد  وكذ� 

وكانت  و�لوطنية،  منها  �ملحلية  و�لجتماعية 

للوزير فر�ضة �لرد على جممل �لتدخالت وتقدمي 

تو�ضيحات ب�ضاأنها .

لالأزمة  �ملحتمل  �لتاأثري  يخ�ص  ففيما 

�لقت�ضادية �لعاملية على مو�رد �مليز�نية بفعل 

�نخفا�ص �أ�ضعار �ملحروقات �أو�ضح وزير �ملالية 

�أ�ضا�ضية  عنا�رش  ثالثة  ثمة  �أنه  جودي  كرمي 

يتعني �أخذها بعني �لعتبار ويتعلق �لأمر بـ :

- �إعادة ت�ضكيل �دخار عمومي مهم

- �إعادة ت�ضكيل �حتياطي �ل�رشف 

- ��ضتمر�ر �ضيا�ضة �لتمويل �لد�خلي لالقت�ضاد.

وهي عنا�رش من �ضاأنها �مل�ضاهمة يف مو�جهة 

�لتد�عيات �ملحتملة لركود �لقت�ضاد �لعاملي .

وعن �جلباية �لعادية �أكد �أنها ت�ضاهم يف متويل 

�لرتفاع  �أما  �لت�ضيري،  ميز�نية  من   %  41
�مللحوظ لنفقات �لت�ضيري فريجع �إىل تطور ثالثة 

موظفي  رو�تب  وهي   %  90 بن�ضبة  عنا�رش 

�لجتماعية  و�لتحويالت  �لعمومية،  �لوظيفة 

ت�ضيري  عن  �لناجمة  �لتكاليف  وكذ�  �لهامة 

�لهياكل �لقاعدية �مل�ضتلمة حديثا.

و�أو�ضح خالل رده ب�ضاأن �عتماد ميز�نية �لدولة 

على مو�رد �ملحروقات، �أن �حلكومة قد �تخذت 

��ضتقر�ر  على  عملت  و�إجر�ء�ت  تد�بري  عدة 

وتطوير  و�ملايل  �لكلي  �لقت�ضاد  عنا�رش 

�لهياكل �لقاعدية وتخفيف �ل�ضغط �جلبائي على 

�ملوؤ�ض�ضة  حميط  حت�ضني  �أجل  من  �ملوؤ�ض�ضات، 

�ملن�ضئة للرثوة ومنا�ضب �لعمل.

�أما فيما يخ�ص رفع قيمة �لعملة �لوطنية ، فقد 

�أكد �لوزير �أن ذلك �ضي�ضجع �لو�رد�ت �لتي تبلغ 

�أن  �ل�ضياق  نف�ص  يف  موؤكد�  مرتفعة،  م�ضتويات 

�أعلى  �ضهدت  �ملبا�رشة  �لأجنبية  �ل�ضتثمار�ت 

نوفمبر   16 يوم  األمة  مجلس  أعضاء  صادق 
 2012 لسنة  املالية  قانون  نص  على   2011
السيد  املجلس  رئيس  ترأسها  عامة  جلسة  خالل 
املالية  وزير  بحضور  صالح  بن  القادر  عبد 
البرملان محمود  مع  العالقات  ووزير  كرمي جودي 

خوذري.

ن�ضبة تدفق تقدر بـ 16 % �ضنويا خالل �لفرتة 

�أعلى ن�ضبة يف منطقة  2010. وهي   - 2005
�ضمال �إفريقيا .

�أو�ضح  �لعمومية  �لنفقات  على  �لرقابة  وب�ضاأن 

�أنه قد �تخذت عدة تد�بري ق�ضد �ضمان �ل�ضفافية 

منها  ل�ضيما  �لعمومية  �ملو�رد  ��ضتعمال  يف 

�إدر�جها  �إخ�ضاع م�ضاريع �لتجهيز �لكربى قبل 

يف مدونة �ل�ضتثمار�ت �لعمومية، وكذ� تو�ضيع 

جمال رقابة �ملفت�ضية �لعامة للمالية للكيانات 

وتعزيز  �خلزينة،  من  م�ضاهمات  تتلقى  �لتي 

رقابة جمل�ص �ملحا�ضبة.

وزير  فاأو�ضح  �لجتماعية  �لتحويالت  وعن 

�حلاجيات  من  للعديد  ت�ضتجيب  �أنها  �ملالية 

و�ملو�د  �ل�ضكن  كدعم  للمو�طن  �لجتماعية 

�لأ�ضا�ضية كاحلليب و�لقمح وغريها، حيث ر�ضد 

وهي  دج  مليار   1704 مبلغ   2012 �ضنة  لها 

متثل 23،7 % من �مليز�نية �لعامة للدولة .

وقد �أكد �لوزير بخ�ضو�ص �لتنازل عن �ل�ضكنات 

�لجتماعية �لرتقوية �أنه ل يكون �إل بعد خم�ص 

�ضنو�ت من تاريخ توقيع حم�رش �لمتالك.

وطرح  �لوزير  لعر�ص  �ل�ضتماع  بعد 

و��ضتف�ضار�تهم  لإن�ضغالتهم  �لأع�ضاء 

جلنة  �أعدت  �لوزير،  قبل  من  عليها  و�لرد 

برئا�ضة  و�ملالية  �لقت�ضادية  �ل�ضوؤون 

�ل�ضيد قادة بن عودة  تقرير� تكميليا قدمت 

فيه �للجنة جملة من �لتو�ضيات وهي:

- �لتج�ضيد �مليد�ين للم�ضاريع �لكربى �ملعلن 

عنها حديثا من طرف �ل�ضيد وزير �ل�ضناعة 

يف منطقة » بالرة« بولية جيجل

تيارت  ولية  م�ضفاة  م�رشوع  جت�ضيد   -

�ملعلن عنه من طرف �لوزير �لأول

�ملن�ضب  �لعمل  فوج  تكفل  �رشورة   -

موؤخر� لتثمني معا�ضات �لتقاعد مبعا�ضات 

�ملجاهدين

بني  �لر�بط  �ل�ضطر  �إجناز  يف  �لإ�رش�ع   -

�ل�ضيار  �لطريق  من  و�لطارف  ق�ضنطينة 

�رشق – غرب

�لطرق  �إجناز  برجمة  يف  �لإ�رش�ع   -

�ل�ضيار  �لطريق  تربط  �لتي  �جلانبية 

بجاية،   ( �لكربى  �لتجارية  باملو�نئ 

جيجل ...�إلخ(

بالن�ضغالت  �حلكومة  تكفل  �رشورة   -

�أثناء  �ملجل�ص  �أع�ضاء  طرحها  �لتي 

�ملناق�ضة �لعامة لن�ص �لقانون. 

التنمية املحلية .. وحت�صـــني معي�صة املواطن.. اليوم قبل الغد!             

تو�صيات اللجنة

االأع�شاء وروؤ�شاء الكتل الربملانية: 

وزير املالية يعر�س ن�س القانون

حتويالت معتربة 

لال�ضتجابة للحاجيات 

الجتماعية



االأ�شئلة ال�شفويةاالأ�شئلة ال�شفوية

                         

جل�شات جل�شات

قانون  م�رشوع  ت�ضمنها  �لتي  �ملعطيات  �إن 

�ملالية للعام 2012 �أبرزت جملة من �لإجر�ء�ت 

�لتنموية  �لرب�مج  تدعيم  �لهدف منها   ، �ملكملة 

وترية  رفع  �ضاأنها  من  �لتي  �لقطاعات  لكل 

�لتنمية ، ويتجلى ذلك يف �ملحاور �لتالية :

�لتد�بري  نثمن  �لوطني  �لتحرير  جبهة  يف  �إننا 

ل�ضنة  �ملالية  قانون  بها  جاء  �لتي  �لت�ضامنية 

 ،  74 و   73 �ملادة  ن�ص  م�ص  و�لذي   2012
و�ملرتبطتان با�ضتحد�ث ر�ضوم على رقم �أعمال 

بني  تق�ضم   ، باملائة   1 �إىل  �لهاتف  متعاملي 

�لوطني  �ل�رشطان و�ل�ضندوق  �ضندوق مكافحة 

�لأمر  كذلك   ، و�لآد�ب  �لقانون  وتطوير  لتنمية 

باملائة   5 بن�ضبة  �لإ�ضايف  للر�ضم  بالن�ضبة 

ناجته  يخ�ض�ص  �لكحول  على  �ملرور  ر�ضم  من 

حل�ضاب �ضندوق مكافحة �ل�رشطان، وهي مو�رد 

�ملو�رد  �ضت�ضاهم جمتمعة وغريها من  �إ�ضافية 

�ملالية يف تنفيذ برنامج �ل�ضندوقني.

كما �أن �قرت�ح �إلغاء �جلباية �ملطبقة على �لقمح 

�ضعره عن  �نخفا�ص  �مل�ضتورد يف حال  �ل�ضلب 

وتخفي�ص   ، �ملحلية  �ل�ضوق  يف  �ملطبق  �ل�ضعر 

�حلقوق �جلمركية من 30 باملائة �إىل 5 باملائة 

على حليب �لأطفال �لطبي �خلا�ص وكذ� خف�ص 

�خلبازين  على  �ملفرو�ضة  �جلز�فية  �ل�رشيبة 

، كلها  �لن�ضاطات �مللوثة  و�إلغاء �ل�رشيبة على 

�ل�رش�ئية  �لقدرة  تدعيم  �ضاأنها  من  �إجر�ء�ت 

لبع�ص فئات �ملجتمع.

�ملنتهجة  �خلطة  �ل�ضياق  نف�ص  يف  نبارك  كما 

و�لت�ضهيالت �ملقدمة لل�ضباب �جلز�ئري من �أجل 

وهنا  �لوطني،  �لقت�ضاد  تخدم  م�ضاريع  �إقامة 

ندعو �إىل تركيز �لدعم على �مل�ضاريع ذ�ت �ل�ضلة 

�لقطاعات  باقي  من  �أكرث  �ل�ضناعة  بقطاع 

و�لتقلي�ص  �ملحلي  �لإنتاج  لتنويع  كحل   ،

خا�ضة   ، �ضغل  منا�ضب  وخلق  �ل�ضتري�د  من 

باملناطق �لنائية.

�إننا يف جبهة �لتحرير نثمن �لإجر�ء�ت �لتحفيزية 

�لعمومي  �ل�ضتثمار�ت  لربنامج  �مل�ضجعة 

للخما�ضي �حلايل ، ونرى �أن رفع نفقات �لت�ضيري 

�ل�رش�ئية  �لقدرة  حت�ضني  يف  �لدولة  �إر�دة  يوؤكد 

�لبنى  م�ضاريع  جت�ضيد  مر�فقة  وكذ�  للمو�طن 

�لتحتية و�ل�ضتثمار�ت ، بالإ�ضافة �إىل �لهتمام 

بالتنمية �لب�رشية ، وهو بالو�قع تطبيقا لتعهد�ت 

رئي�ص �جلمهورية بتح�ضني �أو�ضاع �ملو�طنني.

عي لتحقيق هذ� ي�ضتوجب عملية �إ�ضالح 
ّ
�إن �ل�ض

جمال  تو�ضيع  �ضاأنه  من  عميق  ومايل  م�رشيف 

عملية  ومر�قبة  و��ضتثمارها  �لأمو�ل  حركة 

�رشفها وكذ� تر�ضيد �لنفقات �لعمومية.

بالإفر�ج  �لتعجيل  �إىل  ندعو  �ل�ضياق  نف�ص  ويف 

عن م�رشوع قانون �ضبط �مليز�نية �لذي �ضيفعل 

ويعترب  �لعام  �ملال  على  �لربملانية  �لرقابة 

�ل�ضيا�ضية  �لإ�ضالحات  م�ضار  يف  هامة  حلقة 

�لتي باإمكانها تر�ضيخ �لدميقر�طية.

�لعاك�ضة  �ملوؤ�رش�ت  �أهم  من  �ل�ضكن  قطاع  �إن 

ل�ضورة �لتنمية لأي بلد كان، وما من �ضك يف �أن 

�ل�ضكن  قطاع  يف  �ملقرتحة  و�لتد�بري  �مل�ضاريع 

و�لتهيئة �لعمر�نية يف بلدنا يجعل هذ� �لقطاع 

مو�طنينا،  وطموحات  تطلعات  م�ضتوى  يف 

ويعزز �جلهود �جلبارة �لتي بذلت خالل �لرب�مج 

حدة  من  �لتقليل  من  متكنت  و�لتي   ، �ل�ضابقة 

�أزمة �ل�ضكن.

�ملتح�ضل  �ل�ضكنات  عن  �لتنازل  عدم  وقر�ر 

�لجتماعية  �ل�ضكنات  جهاز  �إطار  يف  عليها 

�لدولة  من  كبري  بدعم  حتظى  �لتي  �لت�ضاهمية 

لهو �أد�ة من �أدو�ت مكافحة �مل�ضاربة �لعقارية 

�ل�ضكنية  للوحد�ت  عادل  لتوزيع  و�أ�ضلوب   ،

مبختلف �أنو�عها.

لقد حظي هذ� �لقطاع باهتمام كبري من �لدولة، 

و�لآليات  �لرب�مج  من  هائل  بزخم  خ�ص  حيث 

�لتي تهدف �إىل توفري �أكرب قد ممكن من منا�ضب 

�لوطنية  )�لوكالة  خمتلفة  �إطار�ت  يف  �ل�ضغل 

لدعم ت�ضغيل �ل�ضباب، �لوكالة �لوطنية للت�ضغيل ، 

�لوكالة �لوطنية لت�ضيري �لقرو�ص �مل�ضغرة ...( ، 

وهذ� دليل على مدى �لعناية �لتي توليها �لدولة 

للتكفل ب�ضبابنا.
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العيفة م�صعود، املجموعة الربملانية 

حلزب جبهة التحرير الوطني

ويف �ضياق حديثنا عن �ل�ضغل و�لت�ضغيل، نرى �أن 

قر�ر منع ��ضتري�د �ملالب�ص و�لأحذية �مل�ضتعملة 

يف  �ل�ضغل  منا�ضب  على  للحفاظ  م�ضعى  هو 

م�ضانع �لن�ضيج �لوطنية و�لتي خ�ض�ضت �لدولة 

لدعمها ما ُيقارب 60 مليار دينار، وهو �إجر�ء 

يف  �ملحلي  �لإنتاج  وجودة  بنوعية  �ضريفع 

جمال �لن�ضيج.

�لدعم  �أن  �لوطني  �لتحرير  جبهة  يف  نرى  �إننا 

�لفالحة،  لقطاع  يكون  �أن  لبد  �لأكرب  و�لدعم 

يف  �خلارجية  �لتبعية  من  للخروج  �حلل  فهو 

نفقات  �لتخفي�ص من  وبالتايل  �لتغذية،  جمال 

�ل�ضتري�د، كما �أنه �لبديل حلل م�ضكلة �لبطالة.

�لريفية،  �ملناطق  �لفالحية يف  �مل�ضاريع  فدعم 

من �ضاأنه حت�ضني م�ضتوى معي�ضة �أهايل �ملناطق 

�لنائية.

�ل�ضخمة  �ملجهود�ت  ننكر  ل  �ل�ضدد،  هذ�  ويف 

للفالحني  تدعيم  من  �لقطاع  هذ�  يف  �ملبذولة 

باملال و�لعتاد وت�ضهيالت �إد�رية وم�ضح للديون. 

لكننا نذكر ب�رشورة :

�ملناطق  عرب  و�مل�ضالك  �لطرقات  فتح   -

�لريفية.

و�لطاقة  بالكهرباء  �لريفية  �ملناطق  تزويد   -

�ل�ضم�ضية.

�لريفية  �ملناطق  من  �لعامة  �ملر�فق  تقريب   -

�لآهلة بال�ضكان.

و�لإنتاج  �لبحث  �أ�ضاليب  جتديد  و  ع�رشنة   -

�لفالحي.

�ل�ضيد  �لوطني لتطوير  �ل�ضندوق  �إن قر�ر تكفل 

وتربية �لأحياء �ملائية بالنفقات �ملتعلقة بدعم 

�لبيولوجي  �لإغالق  فرتة  خالل  �ل�ضيادين، 

على  للعمل  �إ�ضايف  �إجر�ء  يعترب  �لإجباري 

�لدفع بوترية �لتنمية يف هذ� �لقطاع و�لهتمام 

وتلبية حاجيات مو�طنينا من  توفري  ب�رشورة 

على  �ضاحلنا  بها  يزخر  �لتي  �ل�ضمكية  �لرثوة 

طول 1200 كلم.

 –  2004 �خلما�ضية  �لرب�مج  ت�ضمنت  لقد 

كربى  م�ضاريع   2014  –  2010 و   2009
متعلقة بقطاع �لنقل، كاإجناز �لطرقات �لتي تعد 

كالطريق  �لقت�ضاد  حلركة  �لرئي�ضي  �ل�رشيان 

عظيما  مك�ضبا  يعد  �لذي  غرب   – �رشق  �ل�ضيار 

بن�ضبة  �مل�ضاهمة  �ضاأنه  من  �ضخما  و�إجناز� 

�لقت�ضادية،  �لتنمية  وترية  رفع  يف  كبرية 

�لتي  �حلديدية  �ل�ضكك  �ضبكات  حتديث  وكذلك 

�لوطني  تعمل على ربط خمتلف مناطق �لرت�ب 

�ل�ضا�ضع �مل�ضاحة.

و�إننا يف جبهة �لتحرير �لوطني نحيي �لإجناز�ت 

�ملد�ضنة �أخري� من قبل فخامة رئي�ص �جلمهورية 

وميرتو  �لعا�ضمة  كرت�موي  �لقطاع  هذ�  يف 

ر�قيا  ح�ضاريا  �إجناز�  �ضكال  �للذ�ن  �جلز�ئر، 

�لعا�ضمة،  �ضيعمل على فك خنقة �لزدحام يف 

وندعو �إىل تعميم مثل هذه �لجناز�ت يف �ملدن 

�لكربى لوطننا.

قر�ر  نبارك  �لوطني  �لتحرير  جبهة  يف  �إننا 

�إحد�ث �ضندوق دعم �أجهزة �ل�ضحافة �ملكتوبة 

و�لذي  و�للكرتونية  �لب�رشي   – و�ل�ضمعي 

بامل�ضاريف  �لقانون  ن�ص  بح�ضب  �ضيتكفل 

م�ضتوى  وحت�ضني  �لتكوين  بن�ضاطات  �ملتعلقة 

�ل�ضحافيني و�ملتدخلني يف مهام �لت�ضال.

�ل�ضحفي  �لأد�ء  ترقية  �ضي�ضاهم يف  �إجر�ء  وهو 

�لعمومية  �خلدمة  مبد�أ  ي�ضمن  مبا  باجلز�ئر 

و�حلق يف �لإعالم و�لذي ميثل �لقاعدة �ل�ضلبة 

لالإ�ضالحات �ل�ضيا�ضية و�إعطاء دفع لهذ� �لقطاع 

�ل�ضرت�تيجي.

�إننا نتابع باهتمام كبري �لتغري�ت �حلا�ضلة يف 

و�ل�ضعي  �لعمل  ون�ضاند  �لعربية  �لبلد�ن  بع�ص 

لإيجاد �حللول �ل�ضلمية �ملر�فقة للتغيري �لهادف 

لإر�ضاء �أ�ض�ص �لدميقر�طية وذلك بالحتكام �إىل 

�ل�رشعية �لدولية.

- �ضيدي رئي�ص جمل�ص �لأمة �ملحرتم ،

- �ل�ضيد�ت ، �ل�ضادة �حل�ضور ،

�جلمهورية،  رئي�ص  فخامة  برنامج  تنفيذ  �إن 

م�ضبوط وفق �إ�ضرت�تيجية حمكمة وتخطيط عايل 

�لهمة م�ضتوف لكل �لتو�زنات �لقت�ضادية، �آخذ� 

�لتي  و�لتحولت  �لتغري�ت  كل  �لعتبار  بعني 

ي�ضهدها �لعامل و�ملتمثل يف �لأزمة �لقت�ضادية 

جهود  ت�ضافر  ي�ضتوجب  حتد  وهو  �لعاملية، 

�لت�ضيري  ��ضتعمال  من  لبد  هنا  ومن  �جلميع. 

�لعقالين و�ل�ضليم يف �ملو�رد �لعمومية وحماربة 

�لتبذير.

و�إننا نوؤكد على حر�ضنا على �أن تنجح �حلكومة 

يف تنفيذ وتطبيق م�ضمون قانون �ملالية �حلايل 

لأن جناحها هو �أي�ضا جناح لنا كربملانيني ... 

بل هو جناح �لوطن.

جندد  �لوطني  �لتحرير  جبهة  حزب  يف  نحن 

 ، 2012 تزكيتنا مل�رشوع قانون �ملالية ل�ضنة 

وبر�مج  �آفاق  من  يحويه  ملا  �أمامنا  �ملو�ضوع 

كل  يف  ومزدهر  متطور  باقت�ضاد  تب�رش  و�عدة 

�ملجالت.

ل�ضهد�ئنا  و�خللود  �ملجد  �جلز�ئر...  وعا�ضت 

�لأبر�ر ... 
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خف�س ال�صرائب ..وتدعيم القدرة ال�صرائية

�صرورة موا�صلة احلوافز والت�صهيالت..وابتكار �صيغ دعم ت�صغيل ال�صباب

21 2021 2021

ت�ضمنت الربامج اخلما�ضية 2004 – 2009 و 2010 – 2014 م�ضاريع كربى متعلقة بقطاع النقل، 

كاإجناز الطرقات التي تعد ال�ضريان الرئي�ضي حلركة القت�ضاد كالطريق ال�ضيار �ضرق – غرب 
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�ل�رشوري  من  �أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذ� 

�لوطني  �لقت�ضاد  �ضجله  ما  على  نقف  �أن 

�ملديونية  ت�ضديد  منها  �إيجابية  موؤ�رش�ت  من 

�رشف  �حتياطي  على  و�لتوفر  �خلارجية 

�ضاأنها  من  موؤ�رش�ت  وهي  د�خلي،  و�دخار 

تر�ضيده  يجب  �لذي  �لعمومي  �لإنفاق  �ضمان 

ظل  يف  وخا�ضة  �مل�ضتطاع  قدر  ومر�قبته 

�لأو�ضاع �لعاملية �خلطرية، مع �رشورة توجيه 

كاملو�د  ن�ضتوردها  �لتي  �ملو�د  يف  �ل�ضتثمار 

�لإمكانات  ظل  يف  وخا�ضة  و�لأدوية  �لغذ�ئية 

�ملتوفرة لدينا.  

�قت�ضادي  عاملي  ظرف  يف  �لقانون  هذ�  جاء 

باآخر  �أو  ب�ضكل  يوؤثر  و�ضوف  وخطري  متذبذب 

على �لأمن و�ل�ضتقر�ر �لعامليني ل�ضيما يف ظل 

�لأ�ضو�ق  �لأولية يف  �ملو�د  �أ�ضعار  ��ضتقر�ر  عدم 

�لعاملية، حيث تبني �أن م�ضاألة �لديون �ل�ضيادية 

على  �ضلبا  �أثرت  �لأمريكية  �ملتحدة  للوليات 

توجهات �لأ�ضو�ق �ملالية �لدولية، وكذلك �لأزمة 

�خلانقة �لتي تعي�ضها منطقة �لأورو و�لتي �ضوف 

توؤثر ل حمالة على �قت�ضاديات �لدول �لأخرى، 

فقد عززت هذه �ملخاوف من تباطوؤ �لقت�ضاد 

�لقت�ضاد  موؤ�رش�ت  �ضعف  ب�ضبب  �لعاملي 

�ملالية  �لأمريكي و�ملخاوف �ملرتبطة باحلالة 

�ملتعلقة  �لأورو  منطقة  دول  يف  ت�ضود  �لتي 

�أن  دون  �لعمومية،  �لديون  مب�ضتوى  �أ�ضا�ضا 

تهدد  �لتي  �لبطالة  ن�ضبة  �رتفاع  نتجاهل 

�ضلبا على  توؤثر  وبالتايل  �ل�ضتهالك،  ��ضتئناف 

ن�ضبة  و�رتفاع  و�ل�ضتثمار،  �لإنتاج  �نتعا�ص 

�لأولية  �ملو�د  �أ�ضو�ق  ��ضطر�ب  وكذ�  �لت�ضخم 

يف  م�ضتقبال  مب�ضتوياتها  �لتنبوؤ  ي�ضعب  �لتي 

و�لكو�رث  �مل�ضتقرة  غري  �لأمنية  �لأو�ضاع  ظل 

�لعامل  مناطق  من  �لعديد  م�ضت  �لتي  �لطبيعية 

كالفي�ضانات و�لزلزل و�ل�ضطر�بات �ل�ضيا�ضية 

�ضلبا  توؤثر  �أن  ميكن  �لتي  �لعو�مل  من  وغريها 

على تطور �لقت�ضاد �لعاملي، وبالرغم من عدم 

تاأثر �قت�ضادنا حلد �لآن بتلك �لأزمات لكن لي�ص 

معنى هذ� �أننا يف مناأى عن ذلك ب�ضبب �نعكا�ضه 

على �لنمو �لعاملي و�أ�ضعار �لبرتول �لذي نعتمد 

عليه ب�ضكل كبري يف �قت�ضادنا �لوطني وهذ� ما 

يتطلب منا �لتعامل �لعقالين مع هذه �لأو�ضاع 

مع  �ملتز�يدة  لتعامالتنا  بنا  �ملحيطة  �خلطرية 

�لدول ول�ضيما مع �أوروبا، و�لتفكري ب�ضكل جدي 

�ملحروقات  قطاع  باقت�ضادنا خارج  للنهو�ص 

يف ظل ما تزخر به بالدنا من �إمكانات لذلك.

�أن  �لقول  ميكن  �لد�خلي،  �مل�ضتوى  على  �أما 

�لبرتول  �أ�ضعار  �ضهدتها  �لتي  �لكبرية  �لزياد�ت 

�حلالية  و�ل�ضنة  �ملا�ضية  �لقليلة  �ل�ضنو�ت  يف 

�ملحروقات  ت�ضدير  �إير�د�ت  �رتفاع  �إىل  �أدت 

مليار   64.6 حو�يل  �إىل  �رتفاعها  يتوقع  �لتي 

منتجات  �رتفعت  كما   2012 �ضنة  يف  دولر 

�جلباية �لبرتولية �إىل 2820 مليار دج يف �ضنة 

 ،  2009 ب�ضنة  % مقارنة    21 بن�ضبة   2010

مليار   147 من  �ل�رشف  �حتياط  بذلك  و�رتفع 

دولر �ضنة 2009 �إىل 162 مليار دولر نهاية 

�ضنة 2010 وهي موؤ�رش�ت �إيجابية.

جاء قانون �ملالية ل�ضنة 2012 بنف�ص �لتوجه 

لقانون �ملالية �لأويل ل�ضنة 2011، فقد مت �لإبقاء 

على بع�ص �ملوؤ�رش�ت يف تاأطريه و�ملتمثلة على 

�ملرجعي  �ل�ضعر  على  �لإبقاء  يف  �خل�ضو�ص 

�جلبائي للبرتول عند 37 دولر� ومعدل �رشف 

عند 74 د ج للدولر �لو�حد. وبذلك فاإن �لإبقاء 

�لبرتول  لربميل  �جلبائي  �ملرجعي  �ل�ضعر  على 

وهذ�  للوقاية،  �لأف�ضلية  �أعطى  قد  �ل�ضكل  بهذ� 

ميكن قبوله يف ظل عجز �لقطاعات �ملختلفة يف 

��ضتثمار تلك �لأمو�ل يف �حلالت �لتي ميكن �أن 

يرتفع هذ� �ل�ضعر �ملرجعي لربميل �لبرتول.

 وكما �ضبقت �لإ�ضارة، فقد �أظهر �لقانون معدل 

�جلز�ئري  بالدينار  �لأمريكي  �لدولر  �رشف 

يظهر  ومل  للدولر،  ج  د   74 حدود  يف  وتوقعه 

معدل �رشف بقية �لعمالت خا�ضة �ليورو �لتي 

�لقت�ضادية  �ملالية  �ملعامالت  معظم  بها  تتم 

��ضتقر�ر  عدم  ظل  ويف  وعليه  �جلز�ئر،  يف 

�رشورة  نرى  فاإننا  �لعاملية،  �ملالية  �لأ�ضو�ق 

بها  نتعامل  �لتي  �لأجنبية  �لعمالت  تنوع 

�لرتكيز على عملة و�حدة بالن�ضبة لعملية  دون 

��ضتثمار �لفو�ئ�ص �لبرتولية يف �لبنوك �لأجنبية 

�لدولية حتى جننب �قت�ضادنا �لهز�ت �لتي ميكن 

�أن تلحق بهذه �لعملة �أو تلك.

و�جلز�ئر  �لقانون  هذ�  �ملوقر  جمل�ضنا  يناق�ص 

�لقطاعات  جميع  م�ضت  عميقة  حتولت  تعي�ص 

خالل  من  و�لجتماعية  و�لثقافية  �لقت�ضادية 

 2010/2014 �خلما�ضي  �ملخطط  به  جاء  ما 

من ��ضتثمار�ت �ضخمة لأجل تنمية �ضاملة، ويف 

ذ�ت �لوقت مع بد�ية جت�ضيد دعوة فخامة رئي�ص 

ت�ضمنها  �ضاملة  �إ�ضالحات  لإجر�ء  �جلمهورية 

 ،2011 �أبريل   15 يوم  لالأمة  �ملوجه  خطابه 

يوم  �لوزر�ء  جمل�ص  �جتماع  عن  متخ�ص  وما 

�لثنني �ملو�فق لـ 02 مايو 2011، و�لذي �أكد 

و�ملر�عية  �لعميقة  �ل�ضيا�ضية  �لإ�ضالحات  على 

�لوطنية  �لهوية  وثو�بت  �لأ�ضا�ضية  للمبادئ 

�ملن�ضو�ص عليها يف �لد�ضتور، وموؤكد� على جملة 

�لجتماعية  �لآفات  حماربة  مثل  �لنقاط  من 

�لعمومية،  باملمتلكات  و�مل�ضا�ص  و�لف�ضاد 

و�ملو�طنني  �لإد�رة  بني  �لعالقة  وحت�ضني 

�لعتبار  و�إعادة  �لبريوقر�طية  على  و�لق�ضاء 

�ملحلية  �جلماعات  وحت�ضني  �لعمومية  للخدمة 

وترقية دور �ملجال�ص �ملحلية �ملنتخبة.

يعي�ضه  �ليومية ملا  متابعتنا  وبهذ� ومن خالل 

ومن  عميقة  حتولت  من  �جلز�ئري  �ملجتمع 

خالل ما يعي�ضه �لعامل من تقلبات فاإننا نثمن 

عاليا دعوة فخامة رئي�ص �جلمهورية وجت�ضيده 

لهذه �لإ�ضالحات من خالل �لن�ضو�ص �ملقدمة 

�ل�رشكاء  يتحمل  �أن  على  ونوؤكد  للربملان 

�ل�ضيا�ضيون و�لنو�ب م�ضوؤولياتهم لإجناحها.

نناق�ص �ليوم هذ� �لقانون يف �لوقت �لذي بد�أ فيه 

�لربملان مناق�ضة م�ضاريع �لقو�نني �لتي وعد بها 

فخامة رئي�ص �جلمهورية بالن�ضبة لالإ�ضالحات 

�ل�ضالف ذكرها و�لتي متخ�ضت عن �ل�ضت�ضار�ت 

وهي  عليها،  �أ�رشفتم  �لتي  �لو��ضعة  �ل�ضيا�ضية 

قانون �لنتخابات وحالت �لتنايف مع �لعهدة 

�ل�ضيا�ضية  �حلياة  يف  �ملر�أة  وم�ضاركة  �لنيابية 

�جلمعيات  وقانون  �ل�ضيا�ضية  �لأحز�ب  وقانون 

�ضهدت  وقد  �لإعالم،  وقانون  �لولية  وقانون 

�لوطني  �ل�ضعبي  باملجل�ص  �ملد�ولت  قاعة 

مناق�ضات حادة يف كل من قانون �لنتخابات 

وم�ضاركة �ملر�أة يف �حلياة �ل�ضيا�ضية يف �نتظار 

تلك  قيل عن  ومهما  �لأخرى،  �لقو�نني  مناق�ضة 

�لتعددية  عن  ب�ضدق  عربت  فاإنها  �ملناق�ضات 

�ل�ضيا�ضية  �حلياة  متيز  �لتي  �لر�أي  وحرية 

�أخرى  �نتظار تدعيمها بت�ضكيالت  باجلز�ئر يف 

يف �مل�ضتقبل �لقريب بعد م�ضادقة �لربملان عن 

�لقانون �ملقدم لهذ� �لغر�ص،  

�أملني �أن ت�ضل �جلز�ئر �إىل �لأهد�ف �لتي و�ضعت 

خاللها  من  �أكد  و�لتي  �لقو�نني  هذه  لأجلها 

فخامة رئي�ص �جلمهورية على �إجر�ء �إ�ضالحات 

�ضيا�ضية عميقة وفقا للمبادئ �لأ�ضا�ضية وثو�بت 

�لد�ضتور،  �لوطنية �ملن�ضو�ص عليها يف  �لهوية 

جمتمعنا  يف  �لدميقر�طية  لتعميق  وذلك 

�لناه�ص.

�ملخطط  من  �لثالثة  �ل�ضنة  �أبو�ب  على  ونحن 

2014 وما خ�ض�ص له من  ـ   2010 �خلما�ضي 

نثمن  دولر،  مليار   280 فاقت  �ضخمة  �أمو�ل 

للنهو�ص  �لدولة  تبذلها  �لتي  عاليا �ملجهود�ت 

من  هذ�  ويتجلى  للوطن  �ل�ضاملة  بالتنمية 

�ملنت�رشة  �لكربى  و�لور�ضات  �مل�ضاريع  خالل 

مت�ص  �لتي  �لقطاعات  جميع  ويف  �لوطن  عرب 

�حلياة �ليومية للمو�طن، ولنا �أن نذكر بالأعد�د 

�لهائلة ملوؤ�ض�ضات �لرتبية و�لتكوين و�جلامعات 

و�لطرقات  و�ل�ضدود  و�ملطار�ت  و�مل�ضت�ضفيات 

و�ل�ضكنات وو�ضائل �لنقل �ملختلفة وغريها من 

�ملعي�ضية  �لظروف  من  ح�ضنت  �لتي  �ملنجز�ت 

من  �ملزيد  لروؤية  تو�قا  يبقى  �لذي  للمو�طن 

نحو  حياته  لتتح�ضن  �لتنموية  �مل�ضاريع  هذه 

هذه  بع�ص  �ضهدته  ما  مالحظة  مع  �أف�ضل،  غد 

�مل�ضاريع من تاأخر و�ضوء يف �لإجناز كان نتيجة 

للف�ضاد �ملتف�ضي و�لر�ضوة علينا جميعا حماربته 

قي  �ملت�ضببني  حما�ضبة  �إىل  �حلكومة  ودعوة 

ذلك.

العالقة بني الإدارة واملواطن اأ�صا�س لإر�صاء الثقة ..وم�صتوى اخلدمة العمومـــــــــــــــــية معيار لها!

قري�صي عبد الكرمي، املجموعة 

الربملانية للثلث الرئا�سي

الإبقاء على ال�ضعر املرجعي 

البرتول  لربميل  اجلبائي 

اأعطى  قد  ال�ضكل  بهذا 

الأف�ضلية للوقاية
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�لقانون  قدر  �ل�ضابقة،  �ملوؤ�رش�ت  من  �نطالقا 

مليار   3455.6 بـ:  �مليز�نية  �إير�د�ت  �حلايل 

دج وهي ناجمة عن عائد�ت �جلباية �لبرتولية 

�ملقدرة بـ: 1561.6 مليار دج، وعائد�ت �جلباية 

وهي  دج  مليار   1894.0 بـ:  �ملقدرة  �لعادية 

بقانون  % مقارنة   13.5 بن�ضبة  زيادة  ت�ضكل 

نفقات  �أما   ،2011 ل�ضنة  �لتكميلي  �ملالية 

�مليز�نية ل�ضنة 2012 ف�ضتبلغ  7428،7 مليار 

و�لتي  للت�ضيري  دج  مليار    4608،3 منها  دج، 

دج  مليار   2820،4 و   %  7،4 بن�ضبة  �رتفعت 

للتجهيز، وقد عرفت هذه �لنفقات تر�جعا بن�ضبة 

�ملالية  قانون  يف  �مل�ضجلة  تلك  % عن   10.2
�لتكميلي ل�ضنة 2011، وهذ� يعود �إىل �نخفا�ص 

و�رتفاع   %  29.2 بـ  �لدفع  �عتماد�ت  ن�ضبة 

�أدى هذ�  % ، وقد   7.4 �لت�ضيري بن�ضبة  ميز�نية 

�لنفقات  بني  �خللل  ب�ضبب  مايل  عجز  بروز  �إىل 

و�لإير�د�ت علينا مر�عاة ذلك يف �مل�ضتقبل.

ل �ضك �أننا ل حظنا �لزيادة �لكبرية يف ميز�نية 

�لت�ضيري، وبالرغم مما قيل حولها �إل �أنها خطوة 

هامة و�رشورية للتكفل بالإجر�ء�ت �ملتخذة من 

قبل جمل�ص �لوزر�ء و�لثالثية �لأخرية من �لناحية 

�ملالية، وخا�ضة �لزياد�ت يف �لأجور وخمتلف 

�لأنظمة �لتعوي�ضية مبختلف �لقطاعات، ونحن 

نثمن  �لرئا�ضي  للثلث  �لربملانية  �ملجموعة  يف 

هذه �لإجر�ء�ت �إل �أنه يجب �لعمل على �حلد من 

حالة  يف  وخا�ضة  م�ضتقبال  �ل�ضلبية  تاأثري�تها 

�آليات  بو�ضع  وذلك  ت�ضخيمها  �أو  �لأ�ضعار  رفع 

كما  للمو�طن.  �ل�رش�ئية  �لقدرة  على  للحفاظ 

�لأ�ضا�ضية، وتنظيم  نثمن مو��ضلة تدعيم �ملو�د 

�لت�ضغيل  �أجهزة  وخمتلف  �ملوؤ�ض�ضاتي،  �لقطاع 

�ل�ضغل  منا�ضب  توفري  على  و�لعمل  �ملتوفرة، 

وفقا لتعهد�ت �لدولة يف هذ� �ملجال، 

بان�ضغالت  بالتكفل  وعمال  �لإطار  نف�ص  ويف 

�ملو�طنني، وهو ما يجب �لتنويه به حمل ن�ص 

�لقانون �حلايل برجمة �إجناز 100000 م�ضكن 

من  وغريها  ثانوية   150 و  عمومي  �إيجاري 

�ملو�طن،  حياة  مت�ص  �لتي  �لتنموية  �لعمليات 

لكل  �ملحكم  �ل�ضتغالل  �رشورة  على  موؤكدين 

�لكثرية  �خلرقات  �إىل  منبهني  �لجناز�ت  هذه 

و�ملتعمدة يف توزيع �ل�ضكنات.

هذ�  يف  �ملتخذة  �لإجر�ء�ت  خمتلف  نثمن  كما 

�جلبائي،  �ل�ضغط  تخفي�ص  وخا�ضة  �لقانون 

و�رشورة �إيجاد �آلية لالإقالل من �لتهرب و�لغ�ص 

وتعزيز  �لإجر�ء�ت  تب�ضيط  وكذلك  �ل�رشيبي، 

بال�رشيبة  للمكلفني  �ملمنوحة  �ل�ضمانات 

�لقت�ضادي  �لطابع  ذ�ت  �لتد�بري  وخمتلف 

��ضتري�د  منع  بالذكر  ونخ�ص  و�لجتماعي 

�ملوؤ�ض�ضات  دفع  �رشورة  مع  �لرثة  �ملالب�ص 

وتغطية  �لإنتاج  �إىل  و�خلا�ضة  �لعامة  �لوطنية 

للمو�طن،  �ل�رش�ئية  �لقدرة  مر�عاة  مع  �لطلب 

�ل�رشطان  مكافحة  �ضندوق  متويل  و�إقر�ر 

وغريها ل�ضيما تلك �ملدعمة للمو�د �لأ�ضا�ضية...

�إلخ...

ومما جتدر �لإ�ضارة �إليه، و�لذي يعك�ص ما قلناه 

خلو  �ملو�طن  بان�ضغالت  �لهتمام  من  �ضابقا 

�لقانون من �أي زياد�ت يف �ل�رش�ئب �أو �لر�ضوم 

وهو تعبري �آخر من �حلكومة للتخفيف مما يثقل 

�لأ�رشة  وحاجات  حاجاته  ل�ضد  �ملو�طن  كاهل 

�لتي يعولها، ول يفوتنا يف هذ� �ل�ضاأن �أن ننبه 

�لآونة  هذه  يف  �ملو�طن  توؤرقان  نقطتني  على 

وهما �لنق�ص �لكبري يف �ل�ضيولة �لنقدية وتدهور 

يف  �آملني  دج،   200 لـ  �لقدمية  �لنقدية  �لورقة 

�إيجاد �حللول �ملنا�ضبة لذلك. 

�أع�ضاء  نحن  ننوه  �ضبق،  ما  كل  من  �نطالقا 

بكل  �لرئا�ضي  للثلث  �لربملانية  �ملجموعة 

هذ�  يف  �حلكومة  قبل  من  �ملتخذة  �لإجر�ء�ت 

�ملو�طن  و�لتي كانت وفقا لن�ضغالت  �لقانون 

و�ل�ضتقر�ر،  و�لأمن  �لكرمية  للحياة  �لتو�ق 

موؤكدين على �رشورة �لتح�ضري ملا بعد �لبرتول، 

ول�ضيما يف ظل �لأو�ضاع غري �مل�ضتقرة جهويا 

توجيه  على  �لعمل  هذ�  منا  ويقت�ضي  وعامليا، 

مع  للرثوة  �خلالقة  للقطاعات  �ملالية  �ملو�رد 

�لجتماعية  �جلو�نب  مر�عاة  على  �حلر�ص 

ملجتمعنا �لناه�ص.

ويقوم هذ� �لتوجه على نقطتني �أ�ضا�ضيتني وهما 

تخفي�ص فاتورة �ل�ضتري�د، و�لعمل على �لت�ضدير 

�لأ�ضا�ضية  �لركائز  ظل  يف  �ملحروقات،  خارج 

لقت�ضاد �جلز�ئر متمثلة يف �ل�ضناعة و�لفالحة 

و�ل�ضياحة، ثم �لعن�رش �لب�رشي، �أي بناء �لإن�ضان 

�ملكلف بالنهو�ص لهذه �لقطاعات.

 حيث �أن �ل�ضناعة هي �لهيكل و�لبناء �لأ�ضا�ضي 

�لقطاع  هذ�  يحظى  �أن  يجب  لذ�  �قت�ضاد،  لأي 

�ملو�رد  له  تخ�ض�ص  و�أن  كبري،  باهتمام 

�ملدى  على  �لكافية  �ملالية  و�لعتماد�ت 

عن  تطويره  على  و�لعمل  و�لطويل  �ملتو�ضط 

�جلزئي  �لندماج  �ضيا�ضات  �أو  �لتو�أمة  طريق 

�لدول  يف  و�ملوؤ�ض�ضات  �ل�رشكات  مع  �لكلي  �أو 

�لظروف  نف�ص  لها  و�لتي  و�حلليفة  �ل�ضديقة 

وغريها.  وماليزيا...  و�لهند  و�إير�ن  تركيا  مثل 

جميع  على  �ل�ضناعية  �ل�ضتثمار�ت  وزيادة 

�ل�ضناعات  على  �لرتكيز  يكون  قد  �لأ�ضعدة، 

�ل�ضغرية و�ملتو�ضطة، لكن لبد من �مل�ضي قدما 

وذلك  �ملجال  هذ�  �لكبرية يف  �ل�ضتثمار�ت  يف 

هذ�  يف  �ل�ضديقة  �لدول  مع  �ل�رش�كة  خالل  من 

�ملجال ) �ضناعة وتركيب �ل�ضيار�ت و�ملركبات 

تخفي�ص  هذ�  ...(ويتطلب  �ل�ضناعية  و�لآلت 

تكاليف �ل�ضتثمار وذلك بتح�ضني للبنى �لتحتية 

�لزدو�ج  و�إلغاء  �ل�رشيبية  �لأعباء  تقلي�ص  و 

�ل�رشيبي.

بالدرجة  يهدف  فاإنه  بالفالحة  �لهتمام  �أما 

هدف  وهو  �لغذ�ئي  �لأمن  بلوغ  �إىل  �لأوىل 

لتوفري  م�ضدر  �أنه  كما  بلد.  لأي  ��ضرت�تيجي 

بهذ�  �لهتمام  ز�د  كلما  حيث  �ضغل،  منا�ضب 

وكذ�  به،  �لعاملني  عدد  ت�ضاعف  كلما  �لقطاع 

فاتورة  تقلي�ص  خالل  من  �ضعبة  عملة  توفري 

�ملنتجات  ت�ضدير  طريق  عن  �أو  �لغذ�ء  ��ضتري�د 

يجب  �ل�ضالفة  �لأهد�ف  ولبلوغ  �لفالحية، 

متلكها  �لتي  �لفالحية  �لأر��ضي  تنظيم  �إ�ضالح 

�ملايل  �لدعم  ��ضتمر�ر  مع  و��ضتغاللها،  �لدولة 

م�ضرتكة  بنوك  �إن�ضاء  و  للقطاع،  و�ل�رشيبي 

و�حلليفة.  �ل�ضديقة  �لدول  بع�ص  مع  للفالحة 

على  �ل�ضطو  تكر�ر  �إىل  �لإطار  هذ�  يف  وننبه 

بنايات  �إىل  وحتويلها  �لفالحية  �لأر��ضي 

�ملعمول  �لن�ضو�ص  مع  معار�ضتها  بالرغم من 

بها، ل�ضيما �أن عملية ��ضت�ضالح �لأر��ضي تكلف 

�أمو�ل طائلة مبردود �أقل(.  

فيتمثل  بديل  �قت�ضاد  لبناء  �لثالث  �جلانب  �أما 

باعتبارها  �ل�ضياحة  بقطاع  �لهتمام  يف 

�ضناعة متميزة بل هي من �أكرب �ل�ضناعات يف 

�لعامل، وهي ن�ضاط مركب ت�ضتفيد منه �لعديد من 

�لدول تون�ص، م�رش،تركيا...، فهل ميكن �أن نكون 

كذلك؟ ملا ل وبالدنا تتميز مبختلف �خل�ضائ�ص 

�لتي جتعل منها بلد� �ضياحيا بامتياز) �ضو�طئ 

بطول 1200 كلم، وجبال كثرية ومنت�رشة �ضمال 

وجنوبا، ومناطق �ضياحية تاريخية ودينية من 

و�أتباعها  مريدوها  لها  لطرق  وزو�يا  م�ضاجد 

لال�ضتجمام،  وحمامات  و�لعامل،  �إفريقيا  عرب 

�ل�ضا�ضعة  �مل�ضاحات  خالل  من  متنوع  ومناخ 

�ضمال وجنوبا و�رشقا وغربا.

بعدة  يرتبط  متكامل  ن�ضاط  �ل�ضياحة  �إن 

�لنقل  على  كبري  �يجابي  تاأثري  له  قطاعات 

�لتقليدية  �ل�ضناعة  وتطوير  �ملختلفة  باأ�ضكاله 

�لقطاع  بهذ�  وللنهو�ص  و�ملطاعم...،  و�لفنادق 

�حل�ضا�ص يجب  �ملحافظة على �لأمن و�ل�ضتقر�ر 

وتوفري مناخ ��ضتثماري يف �ل�ضياحة و ت�ضجيع 

�لقطاع �خلا�ص وكذ� �لقيام بالت�ضويق �ل�ضياحي 

�ل�رشوري د�خل �لوطن وخارجه.

�لب�رشي،  �لعن�رش  بتكوين  يتعلق  فيما  �أما 

يف  جبارة  جهود�  بذلت  �لدولة  �أن  �لقول  ميكن 

�ضو�ء  �لهياكل  �جناز  يف  ول�ضيما  �ملجال  هذ� 

�جلامعات،  �أو  �لتكوين  موؤ�ض�ضات  �أو  �ملد�ر�ص 

�أنف�ضنا بحاجة لوقفة متاأنية  ويف �ملقابل جند 

لتقييم عملية �لتكوين من حيث �لنوعية بالنظر 

لنوعية خمرجات �لعملية �لتكوينية �لتي لها ما 

لها وعليها ما عليها. 

�أع�ضاء  نحن  نعتقد  �آخر�،  ولي�ص  �لأخري  ويف 

هذه  �أن  �لرئا�ضي  للثلث  �لربملانية  �ملجموعة 

�ملالحظات ل تنق�ص من قيمة هذ� �لقانون، كما 

�أننا على يقني �أن �جلز�ئر بف�ضل جهود �خلريين 

من �أبنائها قادرة على �لنهو�ص بنف�ضها وبلوغ 

خري  فيه  ملا  و�إياكم  �هلل  وفقنا  �ملتقدم  �لركب 

�لبالد و�لعباد. »وقل �عملو� ف�ضريى �هلل عملكم 

ور�ضوله و�ملوؤمنون«   �ضدق �هلل �لعظيم

ماذا بعد البرتول؟ ..اإذا مل يتوجه ال�صتثمار للفالحة وال�صناعة وال�صياحة!

ال�ضياحة 
اليوم..

�ضناعة لها 
مقوماتها 

وحمرتفيها

ال�ضناعة 
اأ�ضا�س يف بنية 
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جل�شات جل�شات

�ل�رشيبية  �لإعفاء�ت  وتو�ضيع  تخفي�ص 

ذ�ت  �مل�ضاريع  على  و�جلمركية  و�جلبائية 

على  �لعمل  ومنا�ضب  للرثوة  �ملنتج  �ل�ضتثمار 

ح�ضاب �إير�د�ت �مليز�نية بل �أكرث من ذلك، تكفل 

�خلزينة بدفع تلك �لفو�رق هي �إجر�ء�ت �ضجاعة 

ولكنها مكلفة.

ومنها كذلك،  تو�ضيع �لمتياز�ت �جلبائية لفائدة 

�مل�ضاريع �ل�ضتثمارية �لتي ح�ضلت م�ضبقا على 

�لمتياز بقر�ر من جمل�ص �لوزر�ء.

- �إعفاء �لمتياز�ت �ملت�ضمنة لالأ�ضول �لعقارية 

من دفع حقوق �لت�ضجيل ور�ضم �ل�ضهار �لعقاري 

ومن دفع �ضعر �مللكية.

- تخ�ضي�ص مبلغ  2849،8 مليار د.ج لنفقات 

�ل�ضتثمار،

- مو��ضلة دعم �ملو�د ذ�ت �ل�ضتهالك �لو��ضع،

ويثمنها   �ملو�طن  يلم�ضها  �لإجر�ء�ت   هذه  كل 

ويقدر �ملجهود �لذي بذلته �حلكومة يف �إي�ضال 

هذه �ملو�رد له مبا�رشة.

 �إننا يف  �ملجموعة �لربملانية للتجمع �لوطني 

�لدميقر�طي �إذ� كنا نثمن كل ما جاء يف قانون 

علينا  يحتم  �لو�جب  �ملقابل،  يف  فاإننا  �ملالية 

�أن ننبه �ىل ما يلي:

�لبرتولية  �جلباية  م�ضدرها  �لأمو�ل  هذه  �أن 

وهي ثروة غري متجددة و�أن م�ضوؤولية �حلكومة 

�لأجيال  حقوق  يف  مليا  �لتفكري  عليها  حتتم 

�لالحقة.

�لأمو�ل  هذه  ��ضتعمال  عقلنة  فاإن  وبالتايل 

للرثوة  و�ملنتجة  �حلقيقية  �لوجهة  وتوجيهها 

و�لربملان،  للحكومة  تاريخية  م�ضوؤولية  هي 

قدر  �أن  هو  �لتاريخية  بامل�ضوؤولية  و�ملق�ضود 

تناق�ص  �أن  وبرملاناتها  �جلز�ئرية  �حلكومات 

نوفمرب  �ضهر  يف  �ملالية  قو�نني  على  وت�ضادق 

�لتي �ضقط  �لأبد بالثورة  �ملرتبط تاريخيا و�إىل 

فيها �ضهد�ء �لأمة وهو �ضهر منبه وملزم ومذكر.

�خلطر  لهذ�  نف�ضه  �حلكومة  ممثل  نبه  ولقد 

باأن   « �لتقدمي  مذكرة  يف  جاء  عندما  �لو��ضح 

�ل�ضنو�ت  خالل  �مل�ضجلة  �لت�ضيري  نفقات  تو�ضع 

�لتو�زنات  قابلية  عدم  عامل  ي�ضكل  �لأخرية 

�لناجمة  �ملتغرية  للمو�رد  �خلا�ضعة  �مليز�نية 

�لإ�ضارة  عن ناجت �جلباية �لبرتولية، كما جتدر 

باملو�رد  �جلارية  �لنفقات  تغطية  يتم  لن  باأنه 

غري �لبرتولية �إل بن�ضبة 41 % يف �ضنة 2012 

مقابل 60 % يف �ضنة 2009«.

يف  �لت�ضيري  ميز�نية  �أن  نرى  فاإننا  وبالتايل 

�ملالية من غري  �ملو�رد  �لتهام كل  �إىل  طريقها 

�لبرتولية بل �أخطر من ذلك فهي �ضوف ت�ضتغرق 

يف �ل�ضنو�ت �لثالث �ملقبلة خا�ضة بعد �لنتهاء 

من �إجناز �لربنامج �خلما�ضي 2010 /2014. 

خا�ضة  �لبرتولية،  �جلباية  حتى  ت�ضتغرق  قلت 

�إذ� كان �ضعر �لربميل �حلقيقي قد ي�ضل �إىل 37 

دولر وبعملية مقارنة ب�ضيطة �إذ� كانت �إير�د�ت 

د.ج  مليار   3455،6 حو�يل  يف  بقت  �مليز�نية 

ونفقات �لت�ضيري هي حاليا 2820،4 مليار د.ج 

وهي ل حمالة ذ�هبت �إىل �لزيادة بانتهاء �ضنة 

2014 هذ� �إذ� مت �عتماد ن�ضبة �لزيادة 7،4 % 
�لتي تعرفها نفقات �لت�ضيري �ضنويا.

حتتاج  �لتجهيز  م�ضاريع  كل  ت�ضليم  �أن  كما 

�لتي  �مل�ضاريع  �أن  كما  لت�ضيريها  ميز�نية  �إىل 

بعد  حمالة،  ل  حتتاج  �ل�ضتغالل  يف  دخلت 

و�ل�ضيانة  �لرتميم  عملية  �إىل  �ضنو�ت  خم�ضة 

و�أعددها على �ضبيل �ملثال ع�رش�ت �لآلف من 

�لأحياء  و�لثانويات،  و�ملتو�ضطات  �لبتد�ئيات 

�جلامعية و�جلامعات و�لآلف من �لكيلومرت�ت 

من �لطرق... �لخ. هذه منجز�ت عظيمة و�ضخمة 

ملك  لأنها  ون�ضونها  ن�ضريها  �أن  �لأعظم  ولكن 

ح�ضاب  على  �أجنزت  وهي  �لقادمة  لالأجيال 

جمهود�ت جيل فيه من �أح�ضن يف ت�ضيريه لهذه 

�لأمو�ل  وفيه من �أ�ضاء، وفيهم من ظلم.

 

�لوطني  للتجمع  �لربملانية  �ملجموعة  يف  �إننا 

�لدميقر�طي �إذ� نذكر بهذه �حلقائق فاإنه �لو�جب 

�جلز�ئر  قدر  كان  �إذ�  �أنه  كما  ذلك،  علينا  يحتم 

ت�ضدير  على  �أ�ضا�ضا  مرتكزة  عائدتها  تبقى  �أن 

�لبرتول و�لغاز فليكن وهي نعمة لكن �خلطر هو 

�لغذ�ئية  �ملتز�يدة  �ملو�رد   ��ضتري�د  عملية  يف 

خا�ضة و�ل�ضيدلية وبع�ص �ل�ضلع ذ�ت �ل�رشورة 

و�لتي ميكن حتقيق �لكتفاء �لذ�تي فيها.

وهنا ندعو �إىل �لرتكيز على:

قاعدة  لإن�ضاء  �ملهيكلة   �مل�ضاريع  �إجناز   -  

�ضناعية،

- �لتوجه نحو قطاع �لفالحة وتاأطريه وهيكلته، 

ب�ضناعة مكملة،

- �ل�ضتثمار يف �لطاقة �ملتجددة باجلنوب،

�جلنوب  من  �ملاء  جلب  م�رشوع  �إمتام   -

�لفالحية  �لأر��ضي  لتو�ضيع  �له�ضاب  �إىل 

و��ضت�ضالحها،

�حلديدية،  �ل�ضكك  �ضبكة  �متام  يف  �لإ�رش�ع   -

ومدها �إىل �جلنوب،

�إن�ضجام قرو�ص �لبنوك مع �لو�قع �جلز�ئري   -

�أحكام  على  تعتمد  �ضبابيك  باعتماد  وذلك 

�ل�رشيعة �لإ�ضالمية،

خ�ضو�ضيات  ح�ضب  م�ضاريع  �إجناز  ت�ضجيع   -

�جلنوب.

 

�إن �لعتماد على �لر�أ�ص �ملال �خلا�ص هو حتمية 

ل مفر منها ويجب �لق�ضاء على بع�ص �لذهنات 

من  �خلا�ص  �ملال  �لر�أ�ص  �إخر�ج  حتاول  و�لتي 

وطني  عمومي  هو  ما  و�أن  �لقت�ضاد  �ضريورة 

وغريه له توجهات ذ�تية.

�ملجال  وفتح  �خلا�ص  �ل�ضتثمار  تاأطري  �إن 

�أمامه وحت�ضي�ضه باأن �لأمة بحاجة �إليه هو �أمر 

كايف لبعث �لوطنية لديه ورفع كل �لقيود �أمامه 

خا�ضة �لإجر�ء�ت �لإد�رية �لعقيمة.

للتجمع  �لربملانية  �ملجموعة  يف  نقف  وهنا 

تنخر  �أمام ظاهرة خطرية  �لدميقر�طي  �لوطني 

يف ج�ضد �لأمة وهي �لبريوقر�طية، هذ� �ملر�ص 

كل  يف  �ملو�طن  منه  يعاين  و�أ�ضبح  عم  �لذي 

�ملدنية،  �حلالة  �ضبابيك  من  �بتد�ء  �لأماكن، 

من  �أمو�له  ت�ضليمه  رف�ص  �إىل  �لربيد  م�ضالح 

�إىل  وغريها،  �ل�ضيولة  توفر  عدم  بحجة  �لبنك 

ولقد  طويلة.  �أجال  تاأخذ  �لتي  �مللفات  در��ضة 

يقدر  �خلزينة  �أمو�ل  ت�رشب  �أن  �لبع�ص  قدر 

بحو�يل 10 �إىل 15 % �ضنويا. �أقول ت�رشب ول 

�أقول تبديد �أو �ختال�ص. هذ� �لت�رشب هو نتيجة 

�لأمر  �لجناز  و�أجال  �لدر��ضات  يف  للتماطل 

الوطنية  نضج  بعد  جاءت  هي  نوفمبر  ثورة  إن 
لدى املواطن اجلزائري بل استيقاظ الوطنية ألن 

اجلزائري وطني بالفطرة.
نوفمبر  أول  بيان  من  نقتبس  عندما  ولعلنا 
1954 هذه الفقرات »... إن حركتنا قد وضعت 
التافهة  االعتبارات  كل  فوق  الوطنية  املصلحة 
ولذلك  والسمعة  األشخاص   لقضية  واملغلوطة 
ونتيح  االستعمار،  ضد  فقط،  موجهة،  فهي 
الفرصة جلميع املواطنني اجلزائريني من جميع 
الطبقات االجتماعية وجميع األحزاب واحلركات 
التحريري دون  الكفاح  إلى  اجلزائرية أن تنظم 

أدنى اعتبار آخر...«

م�ضاألة  هي  �لوطنية  �أن  و��ضحة  دللت  هذه 

جمهود  �أو  طاقة  لأي  �إق�ضاء  ل  و�أنه  �جلميع 

فكري يف عملية �لتحرير، و�لتحرير كان للعباد 

وهذه  �لكفر.  من  �لتحرير  وخا�ضة  و�لبالد 

لوحدها كافية وت�ضتحق كل �لت�ضحيات �آنذ�ك.

�إن �لوطنية �لتي �رت�ضاها لنا جيل �لثورة  من 

�ضهد�ء وجماهدين �أطال �هلل يف �أعمارهم هي �أن 

لدى جيل  �أو  ل تكون حمتجزة يف فرتة معينة 

بعينه �أو يف �ملنا�ضبات، بل هي �لوطنية �لباعثة 

�أجيال  يف  و�ملتجددة  و�لعمل  �ملبادرة  لروح 

�لتجمع  يرت�ضيها  �لتي  �لوطنية  �إن  �جلز�ئر. 

تلك  هي  غريه  قبل  لنف�ضه  �لدميقر�طي  �لوطني 

�لدولة  بناء  عملية  �إبان  �جلز�ئر  عاي�ضتها  �لتي 

رجليه  على  م�ضيا  ينتقل  �ملعلم  كان  عندما 

وتنقل  وطنه  �أبناء  لتعليم  طويلة  مل�ضافات 

�لتلميذ م�ضيا مل�ضافات مماثلة لتلقي �لعلم، و�أن 

يتنقل  �ضاكن �لريف �إىل �مل�ضت�ضفى بدون تدمر، 

وغريها من �لأمثلة، وكان  �ملو�طن �ضابر� على 

دولته لأنه مقتنع باأن عملية �لبناء تتطلب وقتا. 

و�أن �لقائمني باذلني جمهود� جبار�، �إل �أن تلك 

بالرغم  �لزمن  هذ�  يف  وركدت  فرتت  �لوطنية 

من �أن �ملو�طن يعلم بعني �ليقني باأن �مل�ضاريع 

م�ضجلة بل �أكرث من ذلك، يرى �أنها تنجز �أمامه، 

وعليه فاإن �لدولة جنحت �إىل حد كبري يف �جناز 

�ملر�فق بل تقريبها من �ملو�طن.

 

�إذ ن�ضجل �أن �حلكومة حتت رئا�ضة �ل�ضيد معايل 

حد  �إىل  جنحت  قد  �أويحي،  �أحمد  �لأول،  �لوزير 

كبري يف �إجناز هذ� �لقانون بالرغم من �لظروف 

و�لتحر�ضات  و�ل�ضغوطات  و�خلارجية  �لد�خلية 

�ل�ضعب  �أمو�ل  ��ضتنز�ف  �إىل  و�لهادفة  �ملعرقلة 

وتوجيهها غري �لوجهة �لتي يرت�ضيها �ملو�طن.

حيث نرى �أن �حلكومة يف هذه �لظروف حتتاج منا 

وقفة و�حدة فيها �بتد�ء �لنقد �لبناء و�مل�ضاعدة 

و�لتي  �لد�خلية  �لظروف  �إن  �لهادفة.  �لهادية 

مت�ضارعة  و�حتياجاته  �ملو�طن  طلبات  فيها 

م�رشوعة  كانت  و�إن  �حتجاجات   من  متز�يدة 

�لتي  �ت�ضم باملز�يدة  �أن بع�ضها  �إل  يف بع�ضها 

فيها م�رشة للمو�طن قبل غريه. كما �أن �لظروف 

�لإقليمي  حميطنا  يف  يحدث  مما  �خلارجية 

وحميطنا �لعربي فيه �ضعط بل حتر�ضات تهدف 

عنها  و�لت�ضوي�ص  �جلز�ئرية  �لدولة  �إرباك  �إىل 

فائ�ضة  �أمو�ل  �جلز�ئر منتلك  لفي  و�أننا  خا�ضة 

ير�د لها �أن ل توجه يف �لتنمية �حلقيقية و�لتي 

ين�ضدها �ملو�طن خا�ضة حتقيق �لإكتفاء �لذ�تي. 

ولعل �لتهريب �حلا�ضل يف �حلدود لبع�ص �ملو�د 

�لأمة.  لقدرو�ت  ومق�ضود  منظم  ��ضتنز�ف  هو 

كما �أن قر�ر �جلز�ئر بدفع �لديون �مل�ضبقة، على 

�لرغم من حكمته �إل �أنه لن ومل ين�ضى للجز�ئر. 

لأنها بب�ضاطة وبعظمة �أر�دت �أن ترفع �لقيد على 

قر�رها �لقت�ضادي و�ل�ضيا�ضي.

 

�لثالث  �لركائز  �أحد  هو  �ملالية  قانون  �إن 

�إىل جانب �ملنظومة  �لتنمية وتنفيذها  لتحقيق 

�لكفاأة  �لب�رشية  و�ملو�رد  �ملنا�ضبة  �لت�رشيعية 

باإجر�ء�ت  �ملالية  قانون  �إحاطة  ولعل  �لنزيهة 

ذ�ت طابع ت�رشيعي حر�ضا على �ضمانات حتقيق 

�حلكومة  بها  تعهدت  و�لتي  �ملن�ضودة  �لأهد�ف 

لتفنيد برنامج �ل�ضيد رئي�ص �جلمهورية �ملتمثل 

يف �لربنامج �خلما�ضي 2010 /2014.

هذ� �لربنامج �لذي يهدف �إىل �لتكفل بان�ضغالت 

حرمانا  �لأكرب  �ملناطق  يف  خا�ضة  �ملو�طنني 

لتقريب �لتنمية من �ملو�طن.

�إن �لتنمية �لتي يهدف هذ� �لقانون �إىل حتقيقها 

للطبقة  �أكرث  حماية  �إىل  تتجه  تنمية  هي 

يق�ضي  حتى  وتو�ضيعها  �ملتو�ضطة  �لجتماعية 

على �لفو�رق بني طبقات �ملجتمع.

�لد�خلي  �لناجت  من    % 13 تخ�ضي�ص  ولعل: 

يظهر  �جتاه  هو  �لجتماعية  للتحولت  �خلام 

�حلكومة باأنها متجهة نحو تو�ضيع و�ملحافظة 

على �لطبقة  �لجتماعية �له�ضة يف �ملجتمع.

الربملانية  املجموعة  بلعبا�س،  بلعبا�س 

للتجمع الوطني الدميقراطي

الوطنية.. باعث لروح املبادرة والتنمية تتطلب منظومة ت�صريعية وموارد ب�صرية منــــــا�صبة
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اإمتام م�ضروع جلب املاء 

من اجلنوب اإىل اله�ضاب 

لتو�ضيع الأرا�ضي الفالحية 

وا�ضت�ضالحها
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جل�شات ا�شتماع

             

جل�شات

�لذي يدفع �حلكومة �إىل �إعادة �لتقييم.

�أن�ضارها  بل  �أن ظاهرة �لبريوقر�طية لها  كما 

م�ضالح  ح�ضاب  على  منها  ي�ضرتزق  من  هناك 

�لأمة و�لتي يجب حماربتها بدون هو�دة وذلك 

حمدد  وقت  يف  ملف  �أي  در��ضة  �آجال  بتحديد 

بقوة  �مللف  يعتمد  �لأجل  ذلك  �نق�ضاء  وبعد 

�لرقابة  م�ضالح  بتكثيف  نطلب  وهنا  �لقانون، 

جمل�ص  رقابة  وتفعيل  �لد�خلية،   �لإد�رية 

�لإد�رية ك�ضمانة حقيقية  �ملحا�ضبة و�ملحاكم 

وحيادية.

 

�إن �لركيزة �لثانية و�لتي تتحقق بها �لتنمية هي 

�ضمن  ومن  �ملنحى،  هذ�  ويف  �لب�رشي  �لإطار 

�حللول �ملقرتحة نثمن يف �ملجموعة �لربملانية 

�ل�ضيد  تعليمات  �لدميقر�طي  �لوطني  للتجمع 

رئي�ص �جلمهورية بتو�ضيع �ضالحيات �ملنتخبني 

�ملحليني وموؤ�ض�ضة �لبلدية و�لتي توجت موؤخر� 

مب�ضادقة جمل�ضنا �ملوقر على قانون �لبلدية.

لأن من �ضاأن ذلك �أن يدفع �ملو�طن على �مل�ضتوى 

يحتاجها  �لتي  �مل�ضاريع  يف  يفكر  �أن  �ملحلي 

فعال وي�ضهر على متابعة ومر�قبة �جنازها يف 

�أجالها.

من  يعزز  �لبلدية  قانون  �ضدور  من  وبالرغم 

�لإ�ضالح  ذلك  �أن  �إل  �ملنتخبني،  �ضالحيات 

يبقى غري ذي فائدة بدون و�ضائل مادية ومالية 

من  برناجمه  على  �ضوت  �لذي  �ملو�طن  متكن 

تنفيذه وهذ� �لأمر �لذي يحتم على �حلكومة �إىل 

�رشورة �إ�ضالح مالية �لبلدية.

هذ� �لإ�ضالح �ملايل �ملق�ضود منه متكني �لبلدية 

من �إير�د�ت د�ئمة جتعلها  مبناأى  عن ميز�نية 

�لدولة.

 �أما �لركيزة �لثالثة و�ملتمثلة يف �لنظام �لقانوين 

و�لذي هو يعرف بالإطار �لت�رشيعي �لذي يهيء 

�ملناخ �لعام لتنفيذ برنامج قانون �ملالية من 

و�لذي  و�خلو��ص  و�ملنتخبني  �لإطار�ت  طرف 

فيه  يكون  �أن  �لقانوين،  �لنظام  هذ�  �أي  يجب 

و�ل�ضمانات  �لتنفيذ  يف  و�ل�رشعة  �لت�ضهيالت 

�لقانونية للم�ضري و�آليات �لرقابة �لفعالة خا�ضة 

�لقبلية �مل�ضبقة منها.

قانون  مر�جعة  فاإن  �لأ�ضا�ص،  هذ�  وعلى 

�رشورة  من  �أكرث  �أ�ضبح  �لعمومية  �ل�ضفقات 

يف  �لدولة  م�ضاريع  لإجناز  مرونة  �أكرث  وجعله 

�أح�ضن �لظروف، خا�ضة تقلي�ص من �ضالحيات 

ل  لأن  �لعمومية،  لل�ضفقات  �لوطنية  �للجنة 

هناك  تكون  �أن  تقت�ضي  �حلقيقية  مركزية 

ذلك  �أن ل مينع  �إد�رية حقيقية على  ��ضتقاللية 

�لدولة  �إطار�ت  حماية  �لد�ئمة،  �لرقابة  وجود 

تلك  تقدم  حتى  �ضمانات  �أكرث  و�إعطائهم 

بدون  �لدولة  مليز�نية  �لتنفيذ  على  �لإطار�ت 

وتلك  �لظلم.  طائلة  حتت  وقوعها  من  خوف 

�ل�ضمانات �ملق�ضود منها، وبالرغم من تعديل 

قانون مكافحة �لف�ضاد، فهي غري كافية لتعزيز 

بدون  لأن  �مل�ضري،  لدى  �لرب�ءة  قرينة  �ضمانة 

نقتل  فاإننا  يحميه  �إطار  بوجود  �مل�ضري  �ضعور 

لديه روح �ملبادرة حتى و�إن كان �لق�ضد منها 

حتقيق �مل�ضلحة �لعامة، �أي �أنه �أن ل يقدم على 

�لأعمال �لتي حتقق �مل�ضلحة �لعامة خوف يف 

�لوقوع حتت طائلة �لعقاب.

�لقبلية  �لرقابة  تعزيز  �رشورة  نرى  وكذلك 

و�إخ�ضاع  �مل�ضرية،  �لهيئات  لدى  و�مل�ضبقة 

لتحيني  �لتكوين  و�إعادة  لر�ضكلة  �لإطار�ت 

معلوماتهم �ضو�ء كان ذلك لتكوين يف �لدخل �أو 

�خلارج.

 كما ندعو �إىل تعزيز �ضمانات �ملتابعة �لق�ضائية 

و�أن  �ل�ضتثناء  هو  �لحتياطي  �حلب�ص  بجعل 

�إقر�ره ل يرتبط بالنيابة �لعامة بل نرى �إعادة 

�لنظر يف مهام قا�ضي �لتحقيق وتعزيز �لتحقيق 

بت�ضكيلة من �ملحلفني، �أي ممثلي �ملو�طنني.

للتجمع  �لربملانية  �ملجموعة  يف  نرى  �إننا 

تو�ضلت  قد  �حلكومة  �إن  �لدميقر�طي  �لوطني 

لهذ� �لقانون وهو �أق�ضى ما ميكن �أن ت�ضل �إليه 

�أي حكومة يف �لظروف �ملالية �حلالية و�ملحيط 

�لد�خلي و�خلارجي.

�أمر ل  �لدولة  �لجتماعي ووحدة  �ل�ضلم  �أن  كما 

نقا�ص فيها وعليه فاحلكومة مطالبة مبو��ضلة 

تعزيز  �أن  نرى  بل  �لعتبارين،  لهاتني  �لإنفاق 

على  ملقاة  كبرية  م�ضوؤولية  �لجتماعي  �ل�ضلم 

للتجمع  �لربملانية  �ملجموعة  وتفهم  �حلكومة، 

�لوطني �لدميقر�طي لذلك �أمر� حمتوما بل و�جبا 

لدى  �لقانون  هذ�  �أهد�ف  �رشح  علينا  يحتم 

�ملو�طنني وحثهم على �مل�ضاعدة و�لتفهم.

�ضلميا  �ملطالبة  �ملو�طنني  حق  من  �أن  كما 

ن�ضجل  �أن  كما  و�خلدمات،  �ملر�فق  بتوفري 

بتح�ضني  للحكومة  �ملو�طن  مطالبة  بارتياح 

باأنها  للحكومة  كذلك  يح�ضب  �أمر  هو  �خلدمات 

بالتح�ضني  �ملطالبة  لأن  �لجناز  يف  جنحت 

يكون �لأمر  موجود �ضو�ء تعلق �لأمر باملر�فق 

�أو �خلدمات؟

 

�أطو�ره  بجميع  �لتعليم  مر�فق  �إجناز  �إن 

�مليد�ن،  يف  مالحظ  �أمر  هي  �ل�ضحة  ومر�فق 

�لتعليم و�خلدمات �جلامعية  �لنوعية يف  �أن  �إل 

�إ�ضايف  جهد  بذل  �إىل  يحتاج  �أمر  هو  و�ل�ضحة 

�لربملانية  �ملجموعة  يف  �أننا  من  وبالرغم 

�ضعوبة  نتفهم  �لدميقر�طي  �لوطني  للتجمع 

�لأمر، و�أنه يحتاج �إىل وقت لأن قدر�ت �جلامعة 

يف �لتكوين جتاوزتها عمليات �لجناز.

�إل �أننا نرى �رشورة �إيجاد بد�ئل �أخرى كما �أن 

�له�ضاب  لالإطار�ت يف   �ملخ�ض�ضة  �لتحفيز�ت 

تعلق  �ضو�ء  �لعليا و�جلنوب خا�ضة غري كافية، 

�لأمر بالرو�تب �أو �ل�ضكن �أو �لنقل.

�بتد�ئي،  باأطو�ره  �لتعليم  نوعية  فاإن  و�أخري� 

�أولياء  كل  يقلق  م�ضكل  هو  وجامعي،  ثانوي 

�أن  �حلكومة  على  يتحتم  ملف  وهو  �لتالميذ 

تفتحه.

كما �أن مقارنة ما �أجنز يف �جلز�ئر ويف جميع 

مع  مقارنة  هو  �جلو�ر  دول  مع  �لقطاعات 

�لفارغ، لأن مما �أجنز هنا يعادل ما �أجنز يف كل 

دول �جلو�ر جمتمعة، و�لأرقام موجودة ملن �أر�د 

�أن يطلع.

�أجنز  مبا  �لعتز�ز  منا  تقت�ضي  و�لوطنية 

�لتحفيز  �أجل  ومن  باإن�ضاف  لكن  نقارن  و�أن 

و�ملناف�ضة ل غري.
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ترقية املوارد الب�صرية ركيزة اأ�صا�صية لأية تنمية

اخلارجية
و�لتعاون  �خلارجية  �ل�ضوؤون  جلنة  من  بدعوة 

�لدويل و�جلالية �جلز�ئرية يف �خلارج  قدم وزير 

�إطار جل�ضات  �ل�ضيد مر�د مدل�ضي يف  �خلارجية 

 2011 دي�ضمرب   4 �لأحد  يوم  م�ضاء  �ل�ضتماع 

�لدبلوما�ضية  �أر�ء  من  جو�نب  حول  عر�ضا 

على  �جلارية  �لتحولت  ظل  يف  �جلز�ئرية 

�أكد يف هذ�  �ل�ضاحتني �لعربية و�لإقليمية حيث 

تبنتها  �لتي  �مل�ضوؤولة  �ملو�قف  على  �ل�ضدد 

�لتي ظلت حتكم  مبادئها  مع  �ن�ضجاما  �جلز�ئر 

وهي  عقود  مدى  على  �جلز�ئرية  �لدبلوما�ضية 

عدم  على  و�حلر�ص  �لعادلة  �لق�ضايا  منا�رشة 

و�حرت�م  للدول  �لد�خلية  �ل�ضوؤون  يف  �لتدخل 

و�لختيار�ت  �مل�ضري  تقرير  يف  �ل�ضعوب  �إر�دة 

�لتي تتبناها.

ويف معر�ص حديثه عن �لعالقات على م�ضتوى 

�إىل  �لوزير  �ل�ضيد  �أ�ضار   ، �لعربي  �ملغرب  دول 

كانت  �لتي  و�لقت�ضادية  �ل�ضيا�ضية  �لظروف 

نحو  �ملغاربي  �لحتاد  دفع  �أجل  من  عائقا 

�آفاق �أو�ضع ، �إل �أن �لتطور�ت �لتي حتققت خالل 

�أمام  �ملجال  تف�ضح  بد�أت  �لأخرية  �ل�ضنو�ت 

�نطالقة جديدة للعمل �ملغاربي .

وزير �ل�ضوؤون �خلارجية وفيما يخ�ص �لتطور�ت 

�لتي عرفتها تون�ص وليبيا وم�رش و�ضوريا ، فّند 

كل �لدعاء�ت �لتي حاولت �إعطاء �لنطباع بعدم 

لالأحد�ث  �لر�ضمي  �جلز�ئري  �ملوقف  م�ضايرة 

�ملو�قف  يف  �لكامل  �لن�ضجام  على  موؤكد� 

يف  �لتدرج  �ضيا�ضة  من  �تخذت  �لتي  �جلز�ئرية 

تبني �ملو�قف مبا ير�عي م�ضلحة �جلز�ئر �لعليا 

�مل�ضتوى  على  �إن  �لإ�ضرت�تيجية  وم�ضاحلها 

�لإقليمي �أو على �مل�ضتوى �لعربي م�ضري� يف هذ� 

�ملجال �إىل تنامي �لتعاون مبا يوؤ�ض�ص لعالقات 

ظل  يف  �ضعوبنا  لطموحات  ت�ضتجيب  �أخوية 

�لتفهم �ليجابي ملو�قفنا معلنا يف هذ� �ل�ضدد 

عن زيارة م�ضوؤولني ليبيني لبالدنا.

�خلارجية   �ل�ضوؤون  وزير  �ضدد  �أخرى  جهة  من 

على �رشورة �لنظر بعني و�قعية وبروؤية حقيقية 

ل  مبا  �لأزمات  عالج  على  تعمل  �لتي  للحلول 

�لفادحة  �خل�ضائر  �إىل  �ل�ضعوب  م�ضالح  يعر�ص 

تتبناه  �لذي  �ملوقف  هو  وذلك  وب�رشيا  ماديا 

�جلز�ئر.

�إبر�هيم  �ل�ضيد  �خلارجية  �ل�ضوؤون  جلنة   رئي�ص 

�لإطار  �لوزير  �ل�ضيد  عر�ص  قبل  حدد  بوحلية 

�إىل  لال�ضتماع  �ملخ�ض�ضة  �جلل�ضة  لهذه  �لعام 

�لعر�ص  هذ�  �أهمية  �أبرز  حيث  �خلارجية،  وزير 

يف �لظروف �لإقليمية و�لدولية �حلالية، معترب� 

�لنقا�ص  خالل  من   - تتيح  �ملنا�ضبة   هذه  �أن 

�إ�ضاء�ت ملحة حول بع�ص �لن�ضغالت  �لعام- 

�لدبلوما�ضية  بتعاطي  �ملتعلقة  و�لت�ضاوؤلت 

�جلز�ئرية مع �لأحد�ث و�مل�ضتجد�ت يف �ملنطقة 

و�لعامل.
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للمجل�ص  �لد�ئمة  �للجان  ن�ضاطات  �إطار  يف 

ومتابعتها للق�ضايا �ملرتبطة ببع�ص �لقطاعات 

�لوز�رية، نظمت جلنة �لفالحة و�لتنمية �لريفية 

�أكتوبر   10 �لثنني  يوم  �ضباح  باملجل�ص، 

�لفالحة  وزير  �ل�ضّيد  �إىل  ��ضتماع  جل�ضة   2011
�لفالحي  �لقطاع  و�قع  حول  �لريفية  و�لتنمية 

و�آفاقه �مل�ضتقبلية.

رئي�ص  م�ضعود،  بودر�جي  �ل�ضّيد  تر�أ�ضها  �جلل�ضة 

�للجنة وح�رشها �ل�ضّيد وزير �لعالقات و�أع�ضاء  

من �ملجل�ص.

�لفالحة  وزير  �ل�ضّيد  مد�خلة  تركزت  وقد 

قطعها  �لتي  �مل�ضرية  حول  �لريفية  و�لتنمية 

�لأخرية،  �لفرت�ت  خالل  �لفالحي  �لقطاع 

و�جلهود �لتي تبذلها �لدولة و�لر�مية �إىل تطبيق 

يف  �لإنتاج  وتنمية  �لفالحي  �لتجديد  �ضيا�ضة 

�لريفية،  �لأقاليم  وترقية  وحت�ضينه،  �لقطاع 

وحتقيق �لأمن �لغذ�ئي، وذلك مبا يجعل �لفالحة 

�لبالد. يف  �لقت�ضادي  للنمو  �حلقيقي   �ملحرك 

عامة  مناق�ضة  �لوزير،  �ل�ضّيد  تدخل  �أعقب  وقد 

�لت�ضاوؤلت  من  �ملجل�ص جملة  �أع�ضاء من  طرح 

وتوفري  �لفالحة  و�ضعية  حول  و�لن�ضغالت 

�ملنتوج �لفالحي وبع�ص �لق�ضايا �لأخرى �لتي 

تهم �ملو�طن.

و�ل�ضبيبة  و�لإعالم  �لثقافة  جلنة  نظمت  كما 

 2011 نوفمرب   13 �لأحد  يوم  م�ضاء  و�ل�ضياحة، 

حول  �لثقافة،  وزيرة  �ل�ضّيدة  �إىل  ��ضتماع  جل�ضة 

عمار  �ل�ضّيد  تر�أ�ضها  �جلل�ضة  �لثقافة.  قطاع  و�قع 

�أع�ضاء من  �للجنة وح�رشها  حد م�ضعود، رئي�ص 

�ملجل�ص.

حول  �لثقافة  وزيرة  �ل�ضّيدة  مد�خلة  تركزت  وقد 

�إىل  م�ضرية  ببالدنا،  �لثقافية  �ملنظومة  و�قع 

جميع  ت�ضيري  وحدها  تتوىل  ل  �لثقافة  وز�رة  �أن 

�أخرى  قطاعات  هناك  بل  �لثقافية،  �ملر�فق 

�لتابعة  تلك  مثل  �ملر�فق،  بع�ص  على  ت�رشف 

للجماعات �ملحلية. وللخروج من �لو�ضعية �لتي 

تتو�جد فيها هذه �ملر�فق، تقرتح �ل�ضيدة �لوزيرة، 

�أو  �لثقافة،  بوز�رة  �لقريب  �لأمد  �إحلاقها يف  �إما 

لت�ضيري  م�ضرتكة  لو�ضاية  تابعة  موؤ�ض�ضات  �إن�ضاء 

�لقانون  تعديل  خالل  من  وذلك  �ملر�فق،  هذه 

كما  �لعمومية.  باملوؤ�ض�ضة  �ملتعلق   88/01 رقم 

�ملخطط  �إىل  باإ�ضهاب  �لوزيرة  �ل�ضيدة  تطرقت 

�لد�ئم حلفظ �لقطاع �ملحفوظ لق�ضبة �جلز�ئر.

مناق�ضة  �لوزيرة،  �ل�ضّيدة  تدخل  �أعقب  وقد 

ت�ضاوؤلت  �ملجل�ص،  من  �أع�ضاء  طرح  عامة 

و�ضبل  �لقطاع  بو�ضعية  تتعلق  و�ن�ضغالت 

ترقيته وتدعيمه،ل�ضيما ما تعلق منها باجلانب 

�لوزيرة  �ل�ضيدة  وتكفلت  و�لقانوين.  �لت�رشيعي 

بالإجابة على تلك �لن�ضغالت.

الثقافة

الفالحة

زيارة املعامل الأثرية لق�صبة مدينة اجلزائر

عمار  ال�صيد  برئا�صة  الأمة،  جمل�س  اأع�صاء  من  وفد  قام 
وال�صبيبة  والإعالم  الثقافة  جلنة  رئي�س  م�صعود،  حد 
بزيارة  نوفمرب2011   27 الأحد  يوم  وال�صياحة، 
مدينة  بق�صبة  املتواجدة  الأثرية  املعامل  اإىل  ميدانية 
لت�صيري  الوطني  للديوان  العام  املدير  رفقة  اجلزائر، 
لوزارة  التابع  املحمية،  الثقافية  املمتلكات  وا�صتغالل 

الثقافة ، وخرباء من الديوان.

عمليات  على  املكان،  عني  يف  بالإطالع،  �صمحت  الزيارة 
اأثرية،  مواقع  عدة  ت�صهدها  التي  وال�صيانة  الرتميم 
و�صراديب  كامل�صجد واحلّمام  الداي وملحقاته  مثل ق�صر 
ال�صالح والذخرية، وكذلك م�صجد �صيدي رم�صان، وجامع 
من  ومكنت  عزيزة،  ودار  با�صا  ح�صن  وق�صر  كت�صاوة، 
املواقع  هذه  ل�صيانة  الدولة  تبذلها  التي  اجلهود  معاينة 
تعرت�س  التي  وال�صعوبات  الهامة،  الأثرية  واملعامل 

اخلرباء واملخت�صني يف هذا املجال.
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 جلسة يوم اخلميس 13 أكتوبر 2011 برئاسة 
السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس األّمة 

وحضور وزير العالقات مع البرملان. 

عا�صمة احلماديني .. تنوع الرتاث الثقايف 
واآليات التكفل به

در�جي،  �ضالح  �ل�ضيد  طرح  �جلل�ضة  هذه  يف 

�لتاريخية  �ضوؤ�ل حول و�ضعية �ملعامل و�لآثار 

بها  لالعتناء  �لوز�رة  برنامج  وعن  لبجاية 

وترميمها؟ 

�أنه  �أكدت  �لثقافة  وزيرة  تومي  خليدة  �ل�ضيدة 

بعد �لزيارة �لتي قامت بها لولية بجاية �ضنة 

�لثقايف  �لرت�ث  و�قع  على  و�لوقوف   2004
بخ�ضو�ص  �ملالحظات  من  جملة  ��ضتخل�ضت 

�لوز�رة  �ضعت  وعليه  �آنذ�ك  �ل�ضائدة  �لو�ضعية 

ت�ضور�ت  و�ضع  خالل  من  �لنقائ�ص  لتد�رك 

�حلماية  �أجل  من  �ضو�ء  به  �لقيام  يتعني  ملا 

�أو  �لثقافية  وللممتلكات  للرت�ث  �لقانونية 

�لأثرية  �ملو�قع  وتثمني  �لرتميم  م�ضتوى  على 

و�ضع  �أن  �إىل  و�أ�ضارت  �لتاريخية،  و�ملعامل 

�خلطط و�لرب�مج يتوقف على ما ي�ضخرلها من 

طاقات  توفر  وعلى  ومادية  مالية  �إمكانيات 

�لإجناز �ملوؤهلة .

بجاية  لولية  �أولوياتها  �لوز�رة  حددت  وقد 

عرب �ملخطط �لرئي�ضي للمو�قع �لأثرية و�ملعامل 

خالل   )  2025  -  2010  ( ل�ضنة  �لتاريخية 

هذه �ملدة بـ:

�لقانونية  باحلماية  �ملتعلق  �ملحور  يف 

للمو�قع و�ملعامل �لأثرية بولية بجاية فقد مت 

منذ  �إ�ضالمية  مو�قع  منها  موقع   12 ت�ضنيف 

�لثقافية  �ملمتلكات  قائمة  �ضمن   2007 �ضنة 

�لوطنية �مل�ضنفة �أو من قائمة �جلرد �لإ�ضايف 

�لوطنية  �لتاريخية  و�ملعامل  �لأثرية  للمو�قع 

لريتفع عدد �ملمتلكات �ملحمية يف �لولية �إىل 

21 موقع.
�أما فيما يخ�ص �ملحور �ملت�ضل بالرتميم فقد 

�لرئي�ضي  �ملخطط  بتنفيذ  بجاية  ولية  حظيت 

للمو�قع �لأثرية و�لتاريخية )2010 - 2025( 

�لإجناز  قيد   4 منها  ترميم  م�ضاريع  بت�ضع 

ويتعلق �لأمر بامل�ضاريع �لتالية:

- �إعد�د در��ضة بغر�ص ترميم برج مو�ضى

- ترميم ق�ضبة بجاية

�إعد�د در��ضة بغر�ص ترميم وجتهيز �رشيح   -

�ل�ضيخ �حلد�د وملحق �ل�رشيح ببلدية �ل�ضدوق

حماية  خمطط  و�ضع  بغر�ص  در��ضة  �إعد�د   -

�لرت�ث بغالف مايل قدره 15 مليون دينار.

مو�قع  بحماية  �ملت�ضلة  للجهود  ومو��ضلة 

 7 ت�ضجيل  �قرت�ح  �ضيتم  بجاية  ولية  ومعامل 

م�ضاريع جديدة يف �لربنامج �خلما�ضي) 2010  

- 2014 ( يتعلق �لأمر بـ:

 - �إعد�د در��ضة بغر�ص ترميم بئر �ضامل

 - ترميم برج مو�ضى

 - �إعد�د در��ضة وترميم خميم �لزيانيني

 - �إعد�د در��ضة وترميم ج�رش توجه

 - �إعد�د در��ضة وترميم �رشيح ر�ضوم �آقبو

 - �إعد�د در��ضة وترميم �ملوقع �لروماين 

ببجاية  �أثري  متحف  و�إجناز  در��ضة  �إعد�د   -  

�إىل جانب متحف برج مو�ضى.

وفيما يتعلق مبو�ضوع حتويل برج مو�ضى �إىل 

متحف جهوي �أكدت �لوزيرة �أن هذ� �ملو�ضوع 

خا�ضة  �لوز�رة  �هتمامات  �ضمن  مدرجا  كان 

�ملتحفية  للمنظومة  �جلديد  �لت�ضور  مع 

�ضدور  بعد  موؤخر�  و�ضعها  مت  �لتي  باجلز�ئر 

�لقانون  �ملت�ضمن  �جلديد  �لتنفيذي  �ملر�ضوم 

�ملر�ضوم  لهذ�  وتطبيقا  للمتاحف،  �لأ�ضا�ضي 

�أجل  من  �إحالة  �أمر  �لبلدية  من  �لوز�رة  طلبت 

�إمتام عملية �لتحويل.

مفتوحة  متاحف   .. وال�صويقة   .. الق�صبة 
.. وكنوز تزيد قيمتها بالتقادم

�ملادي  �لرت�ث  بو�ضعية  تتعلق  ��ضتف�ضار�ت 

�ملتخذة  و�لإجر�ء�ت  بالدنا  يف  �مل�ضنف 

�ملالية  �لأغلفة  وكذ�  عليه  و�حلفاظ  حلمايته 

�لـله  عبد  �ل�ضيد  بها  تقدم  ؟  للقطاع  �ملر�ضودة 

بن �لتومي، ع�ضو جمل�ص �لأمة .

�إىل  �أ�ضارت  �ل�ضيدة خليدة تومي  �لثقافة  وزيرة 

�أن �أول م�ضعى با�رشت فيه وز�رة �لثقافة خالل 

�لع�رشية �ملا�ضية هو و�ضع �آليات تنفيذ قانون 

من  �لثقايف  �لرت�ث  بحماية  �ملتعلق   98/04
و�إعادة  �لتطبيقية،  �لن�ضو�ص  �إ�ضد�ر  خالل 

�ملت�ضل  �ملوؤ�ض�ضاتي  �لإطار  وتنظيم  هيكلة 

بالرت�ث �لثقايف وخلق موؤ�ض�ضات فاعلة بغر�ص 

�لتكفل مبختلف �جلو�نب �ملت�ضلة بالرت�ث.

كل  تنفيذ  يف  �لبد�ية  منذ  �ل�رشوع  مت  وقد 

�لتد�بري �ملت�ضلة باحلماية �لقانونية على غر�ر 

�إعادة ت�ضكيل �للجنة �لوطنية و�للجان �لولئية 

 1999 �ضنة  منذ  وموقع  معلم   400 لت�ضنيف 

وخلق 13 قطع حمفوظة وحماية �ملو�قع �لأثرية 

باملعايري  مت�ضلة  قانونية  �ضو�بط  وو�ضع 

و�ملقايي�ص �لدقيقة و�ل�رشوط �ل�ضارمة �ملت�ضلة 

بالرتميم.كما �رشعت يف �إعد�د وتنفيذ �لعديد من 

�لدر��ضات �ملت�ضلة بو�ضع �ملخططات �ملت�ضلة 

وخمططات  �ملحفوظة  �لقطاعات  بحماية 

و�ملمتلكات  و�ملعامل  �لأثرية  للمو�قع  �حلماية 

�مل�ضنفة يف بر�مج �حلفظ و�لرتميم و�لتهيئة .

للح�ضول  �لثقافة  وز�رة  م�ضاعي  توجهت  كما 

خمتلف  �إطار  يف  لذلك  �لأولية  �لتمويالت  على 

بر�مج �لتجهيز �ملدرجة يف قو�نني �ملالية ويف 

�لعليا  �له�ضاب  غر�ر  على  �ل�ضتثنائية  �لرب�مج 

عا�ضمة  �جلز�ئر  وتظاهرتي  �جلنوب  وبرنامج 

عا�ضمة  وتلم�ضان   2007 �لعربية  �لثقافة 

�لثقافة �لإ�ضالمية 2011.

م�ضرية �إىل �أن برناجما متكامال حلماية �لرت�ث 

�ل�ضا�ضع قد  �لوطني  �لرت�ب  �متد�د  �لثقايف على 

حدد يف �إطار �ملخطط �لرئي�ضي �لقطاعي لتهيئة 

�لرئي�ضي  �ملخطط  �إطار  ويف  �لأثرية  �ملو�قع 

للهياكل �لثقافية يف �آفاق 2025.

ترميم  بغر�ص  �ملعد  �لربنامج  وبخ�ضو�ص 

ق�ضبة �جلز�ئر، �أ�ضارت �لوزيرة �أن ق�ضبة �جلز�ئر 

م�ضنفة �ضمن قائمة �لرت�ث �لثقايف �لعاملي منذ 

�ضنة 1992 وقد �ختريت لكي تكون �أول �لقطع 

�ملحفوظة باجلز�ئر، و�أنها عرفت تكفال ميد�نيا 

�لد�ئم  �ملخطط  يف  حمدد  هو  كما  ومرحليا 

للحفاظ و�لإ�ضالح �لذي �ضي�ضدر لحقا.  موؤكدة 

خالل  �لأولية  �لرتميمات  �أن  �ل�ضياق  نف�ص  يف 

�إطار تنفيذ �ملخطط  �ل�ضنو�ت �ملقبلة يف  خم�ص 

�لد�ئم حلفظ ق�ضبة �جلز�ئر �ضي�رشع يف تنفيذها 

يف �ملرحلة �لأوىل لتطبيق �ملخطط �لد�ئم و�لذي 

�ضيخ�ص يف �ملرحلة �لأوىل �لبنايات �لتي ت�ضكل 

�لنو�ة �لرئي�ضية للق�ضبة .

  وعن حماية �ضويقة ق�ضنطينة فقد �أعلنت وزيرة 

�ضمن  �ضيدخل  بال�ضويقة  �لتكفل  �أن  �لثقافة 

�لقطع  �إطار  يف  �ملعد  و�لإ�ضالح  �حلفظ  خمطط 

�أن�ضاأت مبوجب  �ملحفوظ ملدينة ق�ضنطينة �لتي 

نف�ص  يف  م�ضرية   .2005 �ضنة  تنفيذي  مر�ضوم 

للتنفيذ  قابل  �ضي�ضبح  �ملخطط  هذ�  �أن  �ل�ضياق 

فور �عتماده من قبل �ملجل�ص �ل�ضعبي �لولئي،  

�ل�ضويقة  فيها  مبا  �لعتيقة  �ملدينة  و�ضتحظى 

بتكفل �ضامل يعيد لها �عتبارها ومكانتها .

�لإمكانيات  من  بالرغم  �أنه  �لأخري  يف  موؤكدة 

�ملدة  يف  للرت�ث  �لدولة  �ضخرتها  �لتي  �ملالية 

�لأخرية تبقى �حلاجة �إىل �لتمويل �ملعترب نظر� 

ملا تزخر به بالدنا من تر�ث �ضا�ضع عرب كامل 

�لرت�ب �لوطني .
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وكالت للبيوتكنولوجيا.. 

وعلوم احلياة يف الأفق

ع�ضو  ق�رشي،  رفيقة  �ل�ضيدة  �ضوؤ�ل  عن  رد� 

�لعايل  �لتعليم  وز�رة  تقييم  حول  �لأمة  جمل�ص 

 -  2010 �جلامعية  لل�ضنة  �لعلمي  و�لبحث 

للتح�ضري  �ملتخذة  �لإجر�ء�ت  وعن   ،2011
للمو�ضم �جلامعي 2011 -  2012 فيما يخ�ص 

�لتاأطري و�ملن�ضاآت �جلديدة؟

�لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وزير  �أو�ضح   

ر�ضيد حر�وبية �أن �لتوتر�ت �لتي عرفتها بع�ص 

�لثاين  �ل�ضد��ضي  بد�ية  �لعمومية مع  �ملوؤ�ض�ضات 

من �ل�ضنة �جلامعية �ملن�رشمة قد متكن �لقطاع 

من  و�لت�ضاور  �حلو�ر  �أ�ضلوب  �نتهاج  خالل  من 

�لتكفل بكامل �لن�ضغالت وذلك من خالل تنظيم 

ندوة وطنية  بتاريخ 27 مار�ص 2011 �ضارك 

�جلامعية  �ملوؤ�ض�ضات  مدر�ء  جانب  �إىل  فيها 

�جلامعية  �لأ�رشة  مكونات  خمتلف  عن  ممثلون 

�لتي  تو�ضيات  عدة  �لندوة  هذه  عن  �نبثق  وقد 

�لإجر�ء�ت  من  جملة  �إىل  ذلك  بعد  حتويلها  مت 

معاجلة  �ضاأنها  من  �لتي  �لعملية  و�لقر�ر�ت 

�إطار  يف  لها  و�ل�ضتجابة  �ملطروحة  �ملطالب 

بيد�غوجي وعلمي.

مت  فقد  �لبيد�غوجي  �لإ�ضتدر�ك  يخ�ص  وفيما   

يف   )2011  -  2010( �جلامعية  �ل�ضنة  متديد 

�ضهر  نهاية  �إىل  �جلامعية  �ملوؤ�ض�ضات  من  عدد 

�لتعليمة  �لرب�مج  ��ضتكمال  ق�ضد  وذلك  جويلية 

�ملقررة .

للدخول  �ملتخذة  �لإجر�ء�ت  يخ�ص  فيما  �أما   

�جلماعي �حلايل) 2011 - 2012 ( ففي جمال 

�لتاأطري فقد مت �ضخ 5670 من�ضب مايل جديد 

توظيف  خالل  من  �لبيد�غوجي  �لتاأطري  لدعم 

�جلديدة  �ملن�ضاآت  وعن  جدد.  جامعيني  �أ�ضاتذة 

حت�ضري� للدخول �جلامعي فقد مت ��ضتالم 127 

كربى  قاعات  و10  جديد  فيزيائي  مقعد  �ألف 

للمحا�رش�ت و 6 مكتبات مركزية وهو ما يرفع 

يف  �لإجمايل  �لبيد�غوجي  �ل�ضتقبال  قدر�ت 

�ألف .وعن   400 �أزيد من مليون و  �لقطاع  �إىل 

�أن �لقطاع   �لوزير  �أعلن  �لهياكل �خلدماتية فقد 

مطاعم   6 و  جديد  �رشير  �ألف   85 ��ضتلم  قد 

مركزية .

وعن �لبحث �لعلمي �أو�ضح وزير �لتعليم �لعايل 

و�لبحث �لعلمي �أنه بعد تن�ضيط �ملجل�ص �لوطني 

جتديد  خالل  من  و�لتقني  �لعلمي  للبحث 

لتقييم  �لوطني  �ملجل�ص  وتن�ضيب  ت�ضكيلته 

�لتكنولوجي  و�لتطوير  �لعلمي  �لبحث  بر�مج 

�ملوؤ�ض�ضاتي  �ل�رشح  بناء  ��ضتكمال  �ضيتم 

وكالت   4 باإحد�ث  للبحث  �لوطنية  للمنظومة 

جديدة يف �لبيوتكنولوجيا و�لإن�ضانية بالبليدة 

�لعلوم  ويف  ببجاية  و�حلياة  �لطبيعة  وعلوم 

و�لتكنولوجيا باجلز�ئر.

ال�صهادة  بعد   .. الت�صغيل  عن  الباحثون 
اجلامعية !!

�لعايل  �لتعليم  ت�ضغيل خريجي  �إ�ضكالية  كانت   

يف عدد من �لتخ�ض�ضات ؟ �ن�ضغال حمله �ل�ضيد 

حممد فخار، ع�ضو جمل�ص �لأمة .

وب�ضاأنه �أكد وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي 

�لقت�ضادي  حميطها  يف  �جلامعة  �إدماج  �أن 

على  فتحها  و�ضمان  �لوطني  و�لجتماعي 

�أهد�ف  من  رئي�ضيا  هدفا   يعد  �لدويل  �ملحيط 

من  جملة  منه  تتفرع  و�لذي  �لعايل  �لتعليم 

�لأهد�ف �لإجر�ئية �لهامة منها:

حت�ضني نوعية �لتعليم مبا ي�ضهم يف رفع �لكفاءة 

�ملعرفية و�ملهارتية خلرجي �لتعليم �لعايل.

وتنويعها  �لعايل  �لتكوين  خريطة  تطوير 

�لقت�ضادي  �ملحيط  ملتطلبات  ي�ضتجيب  مبا 

يف  �حلا�ضلة  �لتطور�ت  وي�ضاير  و�لجتماعي 

�ملجالت �ملعرفية �لعلمية و�لتقنية.

وزيادة  اجلامعات  خريجي  ت�صغيل  تعزيز 
فر�س اإدماجهم املهني 

�لقطاع  تبنى  فقد  �لأهد�ف  هذه  ولبلوغ 

�لتكوين  عرو�ص  ت�ضميم  يف  ت�ضاركية  مقاربة 

�لقطاعات  �إ�رش�ك ممثلي  يتم  و�عتمادها، حيث 

�للجنة  �أ�ضغال  يف  و�لجتماعية  �لقت�ضادية 

�ضالحية  لها  يعود  �لتي  للتاأهيل  �لوطنية 

�ملقرتحة  �لتكوين  عرو�ص  تاأهيل  يف  �لف�ضل 

بعد تقييمها و�إبد�ء �لر�أي فيها.

كل  تت�ضمن  مدونة  باإعد�د  �لقطاع  بادر  كما    

�لفروع و �لتخ�ض�ضات �لتي ت�ضمنها موؤ�ض�ضات 

مبا  �لوطني،  �مل�ضتوى  على  �لعايل  �لتعليم 

و�لتكنولوجيات  �لتغذية  تخ�ض�ضات  ذلك  يف 

ت�رشف  حتت  وو�ضعها  �لغذ�ئية  �لفالحية 

�أجل  من  �لعمومية  للوظيفة  �لعامة  �ملديرية 

�عتمادها ل�ضغل �لوظائف �ملختلفة يف �لهيئات 

يحكمها  �لتي  �لعمومية  و�ملوؤ�ض�ضات  و�لإد�ر�ت 

�لقانون �لأ�ضا�ضي �لعام للوظيفة �لعمومية.

م�ضيفا �أن هذه �ملدونة �لتي يتم حتيينها �ضنويا 

�لأخرى  �لن�ضاط  قطاعات  خمتلف  �إىل  تر�ضل 

كل  يف  �لعايل  �لتكوين  خريطة  على  لإطالعها 

�مل�ضلمة  �ل�ضهاد�ت  وكذ�  و�لتخ�ض�ضات  �لفروع 

من قبل �ملوؤ�ض�ضات �جلامعية. 

اجلامعي  التاأطري  يف  النق�س  تدارك  وجوب 
النوعي بعد �صغوط الكم !!

  رد� عن �ضوؤ�ل �ل�ضيد كمال بلخري، ع�ضو جمل�ص 

�لأمة حول قدر�ت �لتاأطري �لنوعي ومدى كفاية 

�ملر�فق �لبيد�غوجية و�خلدماتية يف �لقطاع؟ 

�أو�ضح �ل�ضيد وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي 

�أنه بخ�ضو�ص �لتاأطري فقد و�ضل تعد�د �لأ�ضاتذة 

�حلايل  �جلامعي  �لدخول  مطلع  مع  �لباحثني 

باحث  �أ�ضتاذ   41343 بلغ   )2012  -  2011(

�لعلمية و�لدرجات  �لرتب  موزعني على خمتلف 

�لأكادميية وهو ما يجعل معدل �لتاأطري �لوطني 

م�ضتمر� عند ن�ضبة �أ�ضتاذ و�حد لكل 29 طالب.

تعد�د  بلغ  فقد  �لنوعي  �لتاأطري  �ضعيد  وعلى 

�لأ�ضاتذة من ذوي �مل�ضف �لعايل �لذين يحملون 

رتبة �أ�ضتاذ �لتعليم �لعايل ورتبة �أ�ضتاذ حما�رش 

ما  و�إذ�  باحث  �أ�ضتاذ   804 بـ   ) �أ  �ل�ضنف)  من 

�أ�ضفنا �إىل هذ� �لعدد فئة �لأ�ضاتذة �لباحثني �لذي 

يحملون رتبة �أ�ضتاذ حما�رش من �ضنف )ب ( ممن 

 2922 �لبالغ عددهم  �لدكتوره  يحملون درجة 

�لبيد�غوجي  �لتاأطري  تعد�د  فاإن  باحث  �أ�ضتاذ 

باحث  �أ�ضتاذ   10971 نحو  �إىل  يرتفع  �لنوعي 

هيئة  �إجمايل  من   %  26،53 ن�ضبته  ما  �أي  

�مل�ضجل  �لتح�ضن  �لرغم من هذ�  �لتدري�ص.وعلى 

يف معدلت �لتاأطري �لبيد�غوجي كما ونوعا فما 

ز�لت بع�ص �لتخ�ض�ضات تعاين من نق�ص ن�ضبي 

يف �لتاأطري �لنوعي مثل �لإعالم �لآيل، �للغات ..

�لقطاع  �عتمد  فقد  �مل�ضجل  �لعجز  هذ�  ولتد�رك 

ح�ضب �لوزير جملة من �لإجر�ء�ت لدعم وتاأطري 

وتفعيل خمطط لتكوين �ملكونيني من خالل :

 - تفعيل �لدر��ضات ما بعد �لتدرج على م�ضتوى 

�ملاج�ضتري و�لدكتورة،

يف  للتكوين  �ل�ضنو�ت  متعددة  بر�مج  تنفيذ   -

�خلارج عن طريق تخ�ضي�ص 420 منحة �ضنويا 

لفائدة �لأ�ضاتذة �مل�ضاعدين �لذي هم يف مرحلة 

�إنهاء �أطروحتهم وتخ�ضي�ص 100 منحة �ضنويا 

لتح�ضري  �لتدرج  يف  �ملتفوقني  �لطلبة  لفائدة 

دكتورة.

- تنفيذ برنامج �لعطل �لعلمية لفائدة �لأ�ضاتذة 

ق�ضد  )�أ(  �ضنف  من  �ملحا�رشين  و�لأ�ضاتذة 

وتقنيات  �أ�ضاليب  و�كت�ضاب  �ملعارف  حت�ضني 

جديدة لدى جامعات وخمابر �أجنبية.

- م�ضاعفة منح �لتكوين يف �خلارج لفائدة كل 

�أع�ضاء هيئة �لتدري�ص .

- تفعيل وظيفة �لأ�ضتاذ �مل�ضارك من �أجل دعم 

قدر�ت �لتاأطري �لكفاء�ت رفيعة �مل�ضتوى �ملنتمية 

�إىل �لقطاعات �لقت�ضادية و�لجتماعية.

- ت�ضجيع �لأ�ضاتذة �ملدعوين غري �ملقيمني من 

�جلامعات  تربط  �لتي  �لإتفاقيات  تفعيل  خالل 

تعزيز  ق�ضد  �لأجنبية  بنظري�تها  �جلز�ئرية 

�لتاأطري �لنوعي.

�لدكتورة  للطالب  �لأ�ضا�ضي  �لقانون  �إ�ضد�ر   -

من  عدد  بالتاأطري  �لفئة  لهذه  �ضي�ضمح  �لذي 

�لأن�ضطة �لبيد�غوجية مما �ضيعزز قدر�ت �لتاأطري 

�لنوعي  �لتاأطري  ودعم  �أوىل  مرحلة  يف  �لكمي 

مبدر�ضني ذوي كفاءة وخربة يف مرحلة لحقة.

  �أما فيما يخ�ص �لهياكل �لبيد�غوجية �أو �ملر�فق 

�خلدماتية فاأو�ضح �لوزير �أن قدر�ت �ل�ضتقبال 

يف �لقطاع ما فتاأت تتو�ضع من �ضنة �إىل �أخرى 

�لتي  �مل�ضبوق  غري  �ل�ضتثمار  برنامج  بف�ضل 

��ضتفاد منه �لقطاع يف �ل�ضنو�ت �لع�رش �لأخرية، 

حيث ��ضتلم �لقطاع مع مطلع �لدخول �جلامعي 

�حلايل �إىل 127 �ألف مقعد فيزيائي جديد و10 

قاعات كربى للمحا�رش�ت و 6 مكتبات مركزية 

يف  للقطاع  �لإجمالية  �لقدر�ت  يرفع  ما  وهو 

مقعد  مليون  من  �أكرث  �إىل  �لبيد�غوجي  �ملجال 

�رشير  �ألف   85 �لقطاع  ��ضتلم  كما  بيد�غوجي 

جديد و6 مطاعم مدر�ضية .
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وال�صتجابة  الوطني  العجز  تدارك  موا�صلة 
لتطلعات ال�صكان

بر�مج  خمتلف  توزيع  يف  �ملعتمدة  �ملقايي�ص   

�ل�ضكن و�لتهيئة �لعمر�نية على خمتلف وليات 

ر�ضيد  �ل�ضيد  طرحه  �ضوؤ�ل  ت�ضمنها  �لوطن؟ 

ع�ضا�ص، ع�ضو جمل�ص �لأمة .

�أن  و�لعمر�ن  �ل�ضكن  وزير  �أو�ضح  عنه  ورد� 

�خلطوط �لعري�ضة �ملتجهة لإعد�د بر�مج �ل�ضكن 

تخ�ضي�ضها  مت  �لتي  �لعمر�نية  �لتهيئة  وبر�مج 

 2010( �لربنامج �خلما�ضي  �إطار  للوليات يف 

رئي�ص  لتعليمات  طبقا  كانت   )-2014
�حلكومة كل يف  �أع�ضاء  �جلمهورية حيث كلف 

قطاعه بالنطالق يف حت�ضري م�رشوع �ملخطط 

�أ�ضدر  كما  �ملذكورة  للفرتة  للتنمية  �خلما�ضي 

�لأهد�ف  فيها  حدد  �حلكومة  لأع�ضاء  تعليمة 

�ملخطط  �إعد�د  يف  مر�عاتها  يتعني  �لتي 

�ملذكور، وكانت هذه �لتعليمة ن�ضت يف �ملقام 

�لأول على �أن يتم �حلر�ص يف برنامج �خلما�ضي 

�ملقبل على ما يلي:

و�ل�ضتجابة  �لوطني  �لعجز  تد�رك  مو��ضلة   -

للتطلعات �ل�ضكان

�لجتماعية  حاجات  تخطيط  عمليات  �ضبط   -

�لقت�ضادية و�لرتبوية و�لثقافية على �مل�ضتوى 

�ملحلي.

تتطلبها  �لتي  �لأ�ضا�ضية  �ملن�ضاآت  �إجناز   -

�لتنمية �لوطنية.

كل  يف  �لعمومي  �ملرفق  قدر�ت  تطوير   -

�مليادين

- تعبئة �لتدخالت �ملطلوبة من �لدولة من �أجل 

مر�فقة �لتنمية �لقت�ضادية.

كما ن�ضت نف�ص �لتعليمة على �رشورة �أل تغفل 

�لربنامج  �إعد�د  لدى  �لهامة  �لعو�مل  بع�ص 

للدر��ضات  �لأمثل  �لإجناز  طريق  عن  �خلما�ضي 

�خلا�ضة بامل�ضاريع �ملقرتحة.ون�ضت كذلك على 

م�رشوع  ت�ضور  يف  �لعرب  ��ضتخال�ص  �رشورة 

 2014  -  2010 للتنمية  �خلما�ضي  �لربنامج 

من ت�ضيري �لربنامج �خلما�ضي �ملن�رشم، و�لذي 

ل  �ملالية  �ملو�رد  �أن  ت�ضريه،  خالل  من  تبني 

يجب  �لذي  �لوزير  ح�ضب  �لوحيد  �لعامل  تعني 

�لتحكم فيه، بل ينبغي عدم �إغفال م�ضائل �أخرى 

مثل و�ضائل �لإجناز، قدر�ت �لدر��ضات �مل�ضبقة، 

متابعة �لور�ضات، توفري �لأوعية �لعقارية....

�إ�ضد�ر  مت  فقد  �لتعليمة  هذه  �إىل  وبالإ�ضافة 

تعليمة حول نف�ص �ملو�ضوع موجهة �إىل �ل�ضادة 

قائمة  ب�ضبط  جهتهم  من  كلفو�  �لذين  �لولة 

�حلاجات �لتي ينبغي تلبيتها �ضو�ء على م�ضتوى 

�مل�ضادقة  متت  و�لتي  �لولية  �أو  �لبلديات 

عليه  �مل�ضادق  �لربنامج  ي�ضمل  بحيث  عليها 

�أن  حني  يف  �ضكنية  وحدة  �ألف  و200  مليون 

�لحتياجات �ملقدمة من طرف �لوليات قدرت 

بـ مليون و115 �ألف وحدة �ضكنية.

علما �أن �لربنامج �لإجمايل لل�ضكن يحتوي على 

مليوين وحدة �ضكنية و�لتي �أ�ضيفت �إليها ح�ضة 

ت�ضمل  �جلمهورية  رئي�ص  من  بقر�ر  �إ�ضافية 

450 �ألف وحدة �ضكنية وبذلك �أ�ضبح �لربنامج 
على  يحتوي   )  2010-2014( �خلما�ضي 

مليونني و 450 �ألف وحدة �ضكنية .

ال�صكن الإيجاري العمومي ل يباع و ل يوؤجر

�ل�ضيد جمال قيقان، ع�ضو جمل�ص  ت�ضاءل  حول 

عن  للتنازل  �ضيغة  وجود  �إمكانية  عن  �لأمة 

و�لعمر�ن  �ل�ضكن  وزير  �أكد  �لجتماعي؟  �ل�ضكن 

به  يق�ضد  و�لذي  �لعمومي  �لإيجاري  �ل�ضكن  �أن 

�جلماعات  �أو  �لدولة  طرف  من  �ملمول  �ل�ضكن 

�ملحلية و�ملوجه لالأ�ضخا�ص �لذي مت ت�ضنيفهم 

�ضمن �لفئات �ملعوزة و�ملحرومة �لتي ل متلك 

�ضكنا �أو تقطن يف �ضكنات غري لئقة �أو ل تتوفر 

على �أدنى �رشوط �لنظافة، كما مت ��ضتعمال هذه 

�ل�ضيغة من �أجل �ضد حاجيات حملية ناجتة عن 

ظروف ��ضتثنائية �أو ذ�ت منفعة موؤكدة.

هذ�  من  �ل�ضتفادة  �رشوط  يخ�ص  فيما  �أما 

�ل�ضكن فاإن �ملادة �لثالثة من �ملر�ضوم �لتنفيذي 

08/142 �ملوؤرخ يف 11 ماي 2008 �ملحددة 
تن�ص  �لإيجاري  �لعمومي  �ل�ضكن  منح  لقو�عد 

على �أنه ل ميكن ل�ضخ�ص �أن يطلب منحة �ضكن 

ملكية  ذ�  عقار�  ميلك  كان  �إذ�  �إيجاري  عمومي 

��ضتفاد  �أو  للبناء  �أر�ص  قطعة  ميلك  �أو  تامة 

�جتماعي  �ضكن  �أو  �إيجاري  عمومي  �ضكن  من 

�أو �ضكن مت �قتناءه يف  �أو �ضكن ريفي  ت�ضاهمي 

�إطار �لبيع بالإيجار �أو ��ضتفاد من �إعانة �لدولة 

يف  م�ضيفا   . ريفي  �ضكن  تهيئة  �أو  �ضكن  لبناء 

نف�ص �ل�ضياق �أن هذه �ل�رشوط تعني كذلك زوج 

طالب �ل�ضكن .

موؤكد� �أن مقايي�ص دقيقة حددها نف�ص �ملر�ضوم 

�لعمومي  �ل�ضكن  مينح  حيث   34 مادته  يف 

يتح�ضل  �لتي  �لنقاط  جمموع  ح�ضب  �لإيجاري 

عليها طالب �ل�ضكن و�لذي ياأخذ بعني �لعتبار 

�ملعايري �ملرتبطة بها ومنها:

- م�ضتوى مد�خيل �ل�ضاكن وزوجته

- ظروف �ل�ضكن

- �لو�ضعية �لعائلية و�لجتماعية 

- �أقدمية �لطلب.

ح�ضب  يت�ضح  �ملطلوبة  �ل�رشوط  �أ�ضا�ص  وعلى 

�أنه ل ميكن لأي م�ضتفيد من هذ� �ل�ضكن  �لوزير 

وميثل  قانونيا  وممنوع  �آخر  �ضخ�ص  �إىل  بيعه 

خمالفة يعاقب عليها، كونه ل ميكن لأي كان 

�أن يبيع �أو ياأجر ملك لي�ص له.

التكفل باحلجاج .. ومتابعتهم �صحيا

ع�ضو  �ضنيني،  �لقادر  عبد  �ل�ضيد  �ضوؤ�ل  وعن   

�لأخ�ضائيني  وجود  حول  �لأمة  جمل�ص 

�لبقاع  يف  �لطبية  �لبعثة  �ضمن  �لنف�ضانيني 

�ل�ضحة  وزير  �أكد  �حلج؟  مو�ضم  خالل  �ملقد�ضة 

ولد  جمال  �مل�ضت�ضفيات  و�إ�ضالح  و�ل�ضكان 

جلان  هناك  �أ�ضبحت  �ضنتني  منذ  �أنه  عبا�ص 

و�لتي  �لوطن  وليات  كل  م�ضتوى  على  طبية 

يقومون  و�أخ�ضائيني  عامني  �أطباء  من  تتكون 

�ضمح  �لذي  �لأمر  وهو  �حلج  مر�ضحي  بفح�ص 

خالل هذه �ل�ضنة من رف�ص 100 مرت�ضح للحج 

بعد �لفح�ص، مو�ضحا �أنه من بني  800 ع�ضو 

�أطباء  منهم   120 للحج  �لر�ضمية  �لبعثة  �ضمن 

وممر�ضني و 3 �أخ�ضائيني يف علم �لنف�ص.

مو�ضم  خالل  �لطبية  �لبعثة  هذه  قامت  وقد   

و�أما  49190 فح�ص  بـ   2010 �ملا�ضي  �حلج 

مت  وقد   ، 14175حالة  فعاجلو�  �ملمر�ضني 

�ملكرمة  مبكة  للم�ضت�ضفيات  حاج   143 �إدخال 

موؤكد�  �لطبية،  �لرقابة  حتت  حاج   560 وكان 

جد�  قليلة  �لأرقام  هذه  �أن  �ل�ضياق  نف�ص  يف 

تقوم  �لذي  و�مل�ضبق  �ملبكر  للفح�ص  ور�جعة 

به هذه �للجان �لطبية عرب �لوليات قبل توجه 

�حلجاج للقيام بفري�ضة �حلج.

خالل  هناك  �ملكت�ضفة  �لأمر��ص  �أن  م�ضيفا    

وثانيا  �لتنف�ضي  �جلهاز  �أمر��ص  �أغلبيتها  �حلج 

�أما  �ملعدة  �أمر��ص  وثالثها  و�حلنجرة  �لأنف 

ر�بعها �أمر��ص �ل�رش�يني و�لقلب، يف حني تبقى 

خالل  تتعدى  مل  حيث  قليلة  �لعقلية  �لأمر��ص 

ي�ضكل  ل  �لرقم  وهذ�   %   0،3 �ملا�ضية  �ل�ضنة 

خطورة على �لبعثة.

اأجنز ما اأجنز .. ولكن هل يفي باحلاجة ! ؟

و�لتي  �جللفة  بولية  �ل�ضحية  �خلريطة  حول 

�أ�ضبحت ل تلبي حاجيات �ل�ضكان ؟ ت�ضاءل �ل�ضيد 

بلعبا�ص بلعبا�ص، ع�ضو جمل�ص �لأمة. و�أكد وزير 

�ل�ضحة و�ل�ضكان و�إ�ضالح �مل�ضت�ضفيات يف �ضياق 

�ملا�ضية  �لع�رشية  خالل  قامت  �لدولة  �أن  رده 

مبجهود�ت جبارة  فيما يخ�ص �ملن�ضاآت �لطبية 

عرب كامل �لرت�ب �لوطني و�أن هدف �لوز�رة هو 

�لتو�زن �جلهوي وتلبية حاجيات �ملو�طنني عرب 

وليات �لوطن.

�لوزير  ذكر  فقد  �جللفة  ولية  يخ�ص  فيما  �أما 

�إ�ضت�ضفائية  موؤ�ض�ضات   4 بولية  �إجناز  مت  �أنه 

باملوؤ�ض�ضات  يتعلق  وفيما  �رشير،   912 بقدرة 

متخ�ض�ص  م�ضت�ضفى  فهنالك  �ملتخ�ض�ضة 

ملر�ص  خا�ص  وم�ضت�ضفى  و�لطفولة  بالأمومة 

�جلو�رية  �ل�ضحة  وعن  �رشير   80 بـ  �لعيون 

فهناك 5 م�ضت�ضفيات ي�رشفون على 37 عياد�ت 

فيما  �أما  �رشير   274 ت�ضم  �لعالجات  متعددة 

فتوجد  �جلر�حية  �لطبية  �ل�ضتعجالت  يخ�ص 

99 قاعة للعالج وهذ� ما يجعل  بولية �جللفة 

جمموع �لأ�رشة بولية �جللفة ت�ضل �إىل 1980 

�رشير، ولأن هذ� �لرقم لي�ص كافيا ح�ضب �لوزير 

�ملخطط  خالل  بالولية  �لوز�رة  برجمت  فقد 

بـ  م�ضت�ضفى   )2014  -  2010( �خلما�ضي 

 120 بـ  بالإدري�ضية  وم�ضت�ضفى  �رشير   140
و�أخر  �رشير   60 بـ  بالربين  وم�ضت�ضفى  �رشير 

و�ضارة،  وعني  �ل�ضيوخ  د�رج  يف  �لتعد�د  بنف�ص 

مركزين  و  جديدة  عياد�ت   8 �إجناز  �ضيتم  كما 

و4  �ملخدر�ت  ملحاربة  ومركز  �لدم  لت�ضفية 

م�ضالح لال�ضتعجالت �لطبية �جلر�حية وملحقة 

ملعهد با�ضتور.
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تثمني النفايات احلديدية والغري 
احلديدية وا�صتغاللها حمليا..

ت�ضاوؤلت  عن  �إجابته  خ�ضم  يف 

ع�ضو  م�ضعود،  حد  عمار  �ل�ضيد 

��ضتف�رش  �لذي  �لأمة،  جمل�ص 

قبل  من  �ملتخذة  �لإجر�ء�ت  حول 

�لنفايات  ت�ضدير  ملنع  �حلكومة 

�ملحققة  و�لنتائج  �حلديدية، 

�أ�ضحاب  منع  و�أ�ضباب  ذلك،  يف 

�مل�ضبكات من ت�ضدير �ملنتوج نحو 

�خلارج، ومعرفة �ضبل تدعيم هوؤلء، 

�مل�ضرية  و�لقو�نني  للتنظيم،  وفقا 

ل  حتى  �لن�ضاط  من  �لنوع  لهذ� 

عمالهم  ويحال  ن�ضاطهم،  يتعطل 

�ل�ضناعة  وزير  �أكد  �لبطالة،  على 

و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية  و�ملوؤ�ض�ضات 

�ل�ضيد حممد بن  �ل�ضتثمار،  وترقية 

على  �لربملان  م�ضادقة  �أن  مر�دي 

قانون �ملالية 2010، ومن ثم على 

مادته �لثالثة و�لأربعني �لتي مينع 

مبوجبها ت�ضدير �لنفايات �حلديدية 

و�لغري �حلديدية �إىل �خلارج، مل يكن 

��ضتغالل  بد�فع  كان  بل  جز�فيا، 

ت�ضكل  كونها  حمليا،  �لرثوة  هذه 

مادة خام ذ�ت قيمة عالية، ومورد� 

�جلز�ئرية،  لل�ضناعة  مهما  وطنيا 

يف  لها  جتد  �أن  �أوجب  �لذي  �لأمر، 

�ل�ضوق  يف  مكانا  �لأول  �ملقام 

�ملحلية.

�مل�ضوؤول  �أكد  �ل�ضياق،  ذ�ت  ويف 

وترقية  �ل�ضناعة  �لأول على قطاع 

�ل�ضتثمار، �أن �أهمية جمع �لنفايات 

يف  خ�ضو�ضا  تتجلى  �حلديدية 

�حدى  �لنفايات متثل  �أن هذه  كون 

ت�ضتعملها  �لتي  �لأولية  �ملو�د  �أهم 

مو�د  �إىل  لتحويلها  �لفالذ  م�ضانع 

�ضكل  يف  �ضو�ء  م�ضنعة  ن�ضف 

�ضفائح �أو كريات.

هذ�  �أن  �ل�ضدد،  هذ�  يف  م�ضيفا، 

�لن�ضاط �حليوي، يف �جلز�ئر، تتكفل 

للقطاع  تابعة  موؤ�ض�ضات  ثالث  به 

ب�رشق  متو�جدة  و�حدة  �لعام، 

و�لثالثة  بالو�ضط  و�لثانية  �لبالد 

�ل�ضرتجاع  طاقة  وتقدر  بغربه، 

بحو�يل  �لثالث  �ملوؤ�ض�ضات  لهذه 

بلغ  فيما  �ل�ضنة،  يف  طن  100�ألف 
حجم �لنفايات بني 2006 و2010 

باأكرث من 500 �ألف طن.

موقع  يف  �جلز�ئر  تكون  ل  وحتى 

�لأقل،  على  للنفايات  �مل�ضتورد 

�ل�ضيد  ذكر  �ملتو�ضط،  �ملدى  على 

�لدولة  جمل�ص  �أن  مر�دي  بن  حممد 

ماي  دورة  يف  له  �جتماع  يف 

�إ�ضكالية  بدر��ضة  قام   ،2011
مبر�فقة  و�أو�ضى  �لنفايات،  ت�ضدير 

�ملوؤ�ض�ضات �لعمومية �ملكلفة بجمع 

بقر�ص  وتدعيمها  �لنفايات،  هذه 

دينار  ماليري  �أربع  بقيمة  بنكي 

جز�ئري، زودها به جمل�ص م�ضاهمة 

ن�ضاط  على  �لبقاء  �أجل  من  �لدولة 

��ضرتجاع �لنفايات �حلديدية و�لغري 

�حلديدية مع تخزينيها خالل فرتة 

حيز  دخول  �نتظار  يف  �ضنتني 

�لنتاج م�ضانع جديدة يف كل من 

بومرد��ص ووهر�ن.

..البيئة التحتية هي التي جتعل 
حظا  اأكرث  ال�صمال  مناطق  من 

لال�صتثمار من اجلنوب 

�ل�ضناعة  وزير  �عرتف  بينما 

و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية  و�ملوؤ�ض�ضات 

�ل�ضيد حممد بن  �ل�ضتثمار،  وترقية 

�ل�ضيد  �ضوؤ�ل  على  رده  يف  مر�دي 

جمل�ص  ع�ضو  بلعبا�ص،  بلعبا�ص 

حتد  �لتي  �لبريوقر�طية  عن  �لأمة، 

�لتحفيزية  �لإجر�ء�ت  فعالية  من 

لوليات  �لدولة  و�ضعتها  �لتي 

�أن  بال�ضتثمار،  �خلا�ضة  �جلنوب 

�له�ضاب  ومنطقة  �ل�ضمال  منطقة 

من  �أهم  بن�ضبة  ح�ضيتا  �لعليا 

خالف  على  �ل�ضتثمار  م�ضاريع 

منطقة �جلنوب.

منطقة  �أن  �لوزير  �ل�ضيد  و��ضار 

�له�ضاب �لعليا ��ضتطاعت منذ �ضنة 

يقارب  ما  ��ضتقطاب  من   2000
�ألف و�ضبع مائة م�رشوع معلنا عنه 

على م�ضتوى �لوكالة 

مببلغ  �ل�ضتثمار  لرتقية  �لوطنية 

و�ضبعني  خم�ص  �إىل  ي�ضل  �إجمايل 

خم�ص  وّفر  جز�ئري،  دينار  مليار 

بينما  �ضغل،  من�ضب  �ألف  ع�رشة 

�ضجلت  فقد  �لكبري  �جلنوب  منطقة 

�ل�ضتثمار�ت  حيث  من  �أقل  ن�ضبة 

م�رشوع  وخم�ضني  �ضبع  يف  متثلت 

فقط بقيمة خم�ضة ع�رش مليار دينار 

لتوفر ما يقارب �ألف من�ضب �ضغل.

قطاع  عن  �لأول  �مل�ضوؤول  و�أرجع 

�ل�ضغرية  و�ملوؤ�ض�ضات  �ل�ضناعة 

�ل�ضتثمار،  وترقية  و�ملتو�ضطة 

للتباين  �ملو�ضوعية  �لأ�ضباب 

�مل�ضاريع  فر�ص  يف  �ملناطق  بني 

�ل�ضتثمار �إىل توفر منطقة �ل�ضمال 

لال�ضتثمار  �ملالئم  �ملحيط  على 

�لبيئة  توفر  يف  �أ�ضا�ص  �ملتمثل 

�لتحتية، كالطرقات، و�ملو�نئ، مع 

تو�فد �ليد �لعاملة �ملوؤهلة، �إ�ضافة 

�ل�ضتثمار  ن�ضاطات  توفر  �إىل 

�ملناطق  عك�ص  على  �ل�ضمال  يف 

�لأخرى.

�أن  �ل�ضياق،  ذ�ت  يف  موؤكد�، 

لتحفيز  �جلهود  تذخر  مل  �حلكومة 

�جلنوب  ل�ضالح  �ل�ضتثمار�ت 

بتوفري  خ�ضو�ضا  �لعليا  و�له�ضاب 

وكذ�  �لالزمني،  و�لعقار  �لتمويل، 

وتاأهيل  تطوير  �إن�ضاء  ت�ضهيالت 

م�ضتثمرين  وتاأمني  �ملوؤ�ض�ضات، 

على قطاع �لأر��ضي بحق �لمتياز 

ب�ضفة  �لأعباء  دفرت  �أ�ضا�ص  على 

�أن  �إذ  �إجبارية  و�إتاوة  �لرت��ضي 

يف  �جتماعه  يف  �لوزر�ء  جمل�ص 

�ضعر  بتخفي�ص  �أقر   2011 فرب�ير 

بن�ضبة  �لإيجارية  �لأتاوي  هذه 

�ل�ضتثمار  فرتة  �أثناء  باملائة   90
وهي حمددة لثالث �ضنو�ت وبن�ضبة 

�إنطالق  مرحلة  يف  مائة  خم�ضني 

لفرتة  �ملحدد  �ل�ضتثماري  �لن�ضاط 

ثالث �ضنو�ت.

فقد  �جلنوب،  لوليات  بالن�ضبة  �أما 

�لأتاوي  �أن  �ملجيب،  ذ�ت  �أ�ضاف 

�لإيجارية �ضتكون بالدينار �لرمزي 

للمرت �ملكعب ملدة ع�رش �ضنو�ت على 

�أن يدفع بعدها خم�ضني باملائة من 

�أمالك  قبل  من  �ملحددة  قيمتها 

�لدولة. كما تقوم �خلزينة �لعمومية 

قر�ص  خط  �ملناطق  لهذه  بو�ضع 

مليار  مائة  بقيمة  �ملدى  طويل 

للتجديد حتت  دينار جز�ئري قابل 

ت�رشف �لبنوك �لعمومية لتمكينها 

حتتاج  �لتي  �مل�ضاريع  متويل  من 

تقرر  �إىل فرتة طويلة كما  ن�ضجها 

يف  �ل�ضخ�ضية  �مل�ضاهمة  تخفي�ص 

�إطار متويل �ل�ضتثمار خف�ضت من 

باملائة  و�حد  �إىل  باملائة  خم�ضة 

بالن�ضبة لال�ضتثمار�ت �لتي تتعدى 

خم�ص مليون دينار جز�ئري و�ثنان 

باملائة بالن�ضبة لال�ضتثمار�ت �لتي 

ت�ضل ع�رش ماليني دينار.

كما مت بعد ذلك رفع �حلد �لأق�ضى 

�لفو�ئد  ن�ضبة  عن  للتخفي�ص 

باملائة  ثمانني  �لبنكية  �لقرو�ص 

وت�ضعني  وخم�ص  �ل�ضمال  يف 

و�له�ضاب  �جلنوب  يف  باملائة 

�لعليا بالن�ضبة للن�ضاطات �ملتعلقة 

و�لري  �لعمومية  و�لأ�ضغال  بالبناء 

و�ل�ضناعات �لتحويلية.

�أ�ضار  �ضبكاتها،  تو�ضيع  و�ضمن 

لتطوير  �لوطنية  �لوكالة  �أن  �لوزير 

�لأ�ضهر  يف  �ضتفتح  �ل�ضتثمار 

ل  وحيد  �ضباك  �لقادمة  �لقليلة 

وليات  كل  م�ضتوى  على  مركزي 

�لإجمايل  �لعدد  �ليوم  ليبلغ  �لوطن 

�ضت و�أربعني �ضباك ومل يبقى �ضوى 

�للذ�ن  وت�ضم�ضيلت  غرد�ية  �ضباكا 

دي�ضمرب  �ضهر  بهما  �لعمل  �ضينطلق 

لأ�ضحاب  ي�ضمح  مبا   2011
�مل�ضاريع �ل�ضتفادة من �لت�ضهيالت 

يف �لإجر�ء�ت.

ويف ذ�ت �ل�ضياق، قال �ل�ضيد حممد 

�أطلقت  �لوكالة  �أن  مر�دي  بن 

على  خدمة  �ل�ضهر  هذ�  من  بد�ية 

م�ضتوى  على  �لنرتنيت  �ضبكة 

خلدمة  موجهة  �للكرتوين  �ملوقع 

�مل�ضتثمرين. 

�رتباطا  مرتبط  �ل�ضتثمار  ولأن 

وتهيئة  �لتحتية،  بالبنية  وثيقا 

�ل�رشورية  �ملر�فق  وتوفري  �لقليم 

كطرق  �لقت�ضادي  للن�ضاط 

�لت�ضال بجميع �أ�ضكالها، من طرق 

و�لطاقة،  �حلديدية،  لل�ضكك  وخط 

و�لال�ضلكية،  �ل�ضلكية  و�لت�ضالت 

من  �لكثري  توفري  مت  فقد  و�ملاء، 

�ملناطق  لهذه  �لحتياجات  هذه 

�لنعا�ص  برنامج دعم  �نطالق  منذ 

يف  �ليوم  بد�أ  و�لتي  �لقت�ضادي 

جمع ثماره �لأوىل.

العمل  �صينطلق  قريب  ..عن 
مب�صنع ال�صمنت باأم البواقي

طماأن �ل�ضيد حممد بن مر�دي، وزير 

�ل�ضغرية  و�ملوؤ�ض�ضات  �ل�ضناعة 

�ل�ضتثمار،  وترقية  و�ملتو�ضطة 

ر�ضيد  �ل�ضيد  �لأمة،  جمل�ص  ع�ضو 

�ل�ضمنت  �لعمل مب�ضنع  �أن  ع�ضا�ص 

بولية �أم �لبو�قي �لذي �ضهد ركود� 

�لفرن�ضية،  لفرج  ل�رشكة  بيعه  منذ 

�ضينطلق عن قريب.

وذكر �مل�ضوؤول �لأول عن �ل�ضناعة 

م�ضنع  �أن  �ل�ضتثمار  وترقية 

لبلدية  �لبو�قي  باأم  �ل�ضمنت 

فرع  �إىل  �لبد�ية،  يف  �آل،  �ضيقو�ص 

 ،2007 �ضنة  �أور��ضكوم  �رشكة 

قبل  من  �متياز  قر�ص  مبوجب 

�لوكالة �لوطنية لتطوير �ل�ضتثمار. 

طن  مليونني  �مل�ضنع  طاقة  وتبلغ 

�ل�ضتثمار  مبلغ  قدر  بينما  �ضنويا، 

يورو،  و�ضتني  وخم�ص  مائة  ثالث 

�أور��ضكوم على ثالث  وقد فاز فرع 

من  له  منحت  منجمية  �ضند�ت 

للممتلكات  �لوطنية  �لوكالة  قبل 

�ملنجمية.

�أن  مر�دي  بن  �ل�ضيد حممد  وو�ضح 

ملجمع   �ل�ضمنت  ن�ضاط  �أ�ضهم  كل 

�لرت�ب  على  �ملتو�جدة  �أور��ضكوم 

يف  بيعت  �لعامل  ويف  �لوطني 

لفرج  ملجمع   2008 دي�ضمرب 

�مل�ضاريع  ذلك  يف  مبا  �لفرن�ضي، 

كم�ضنع  بها  �لعمل  ينطلق  مل  �لتي 

�أن هذه  �لبو�قي. غري  �ل�ضمنت باأم 

�لو�ضعية �جلديدة فر�ضت �جر�ء�ت 

�لثالث  �ملنجمية  �ل�ضند�ت  �ضحب 

من قبل �لوكالة �لوطنية للممتلكات 

عمال  لفرج  جممع  عن  �ملنجمية 

باأحكام مو�د قانون �ملناجم، �لتي 

�ل�ضند�ت  حتويل  مبوجبها  مينع 

دون �إذن م�ضبق.

�لوزير  قال  �لو�ضعية،  هذه  و�أمام 

�أن جممع لفرج تقرب من م�ضالح 

وترقية  لل�ضناعة  �لوز�رية  �لدو�ئر 

فما  �مل�ضكلة  هذه  حلل  �ل�ضتثمار 

�رش�كة  �قرت�ح  �إل  هوؤلء  من  كان 

ل�ضالح  وخم�ضني  و�حد  بن�ضبة 

و�ضيتوج  �جلز�ئرية،  �ل�ضلطات 

�لقريب  يف  �مليد�ن  يف  �لقبول 

�لعاجل.

لرتقية  �لوطني  �لقر�ص  ..�ضندوق 

ناجعة  �آلية  �ل�ضتثمار  وتدعيم 

لإن�ضاء �أو تو�ضيع �ملوؤ�ض�ضة �ل�ضغرية 

�أو �ملتو�ضطة

�هلل  عبد  �ل�ضيد  ��ضتف�ضار  عن  �أما 

حول  �لأمة  جمل�ص  ع�ضو  �لتومي، 

�لقر�ص  �ضندوق  م�ضاهمات 

علنية  جلسة  األمة  مجلس  عقد 
نوفمبر   10 اخلميس  يوم 
عبد  السيد  برئاسة   ،2011
املجلس،  رئيس  صالح،  بن  القادر 
املكلف  الوزير  السيد  وحضور 
السيد  البرملان،  مع  بالعالقات 
من  عدد  لطرح  خذري  محمود 
األسئلة الشفوية من قبل أعضاء 
مجلس األمة حول قطاع الصناعة 
واملتوسطة  الصغيرة  واملؤسسات 
وترقية االستثمار، وقطاع العمل 

والتشغيل والضمان االجتماعي.
فكانت لوزير الصناعة واملؤسسات 
وترقية  واملتوسطة  الصغيرة 
بن  محمد  السيد  االستثمار، 
أربع  عن  اإلجابة  فرصة  مرادي، 
السادة  من  لكل  استفسارات 
مسعود،  حد  عمار  األعضاء: 
وبلعباس بلعباس، ورشيد عساس، 

وعبد الله بن التومي.
في حني توجه كل من السادة:عبد 
زيدان،  ومحمود  قريشي،  الكرمي 
وعبد القادر زروقي، بطرح أسئلة 
والتشغيل  العمل  وزير  على 
السيد  االجتماعي،  والضمان 
النحو  على  وذلك  لوح،  الطيب 

التالي:

وزير ال�شناعة واملوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة وترقية اال�شتثمار:
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�أكد وزير �لعمل و�لت�ضغيل و�ل�ضمان �لجتماعي، 

ع�ضو  ��ضتف�ضار�ت  على  رد�  لوح  �لطيب  �ل�ضيد 

عن  قري�ضي  �لكرمي  عبد  �ل�ضيد  �لأمة،  جمل�ص 

حقيقة �لعمالة �لأجنبية ببالدنا، وقلقه يف �ن 

�أن  للمو�طنني،  �ملتاحة  �ملنا�ضب  عدد  تقل�ص 

تكري�ص  على  جاهدة  تعمل  �جلز�ئرية  �ل�ضلطات 

ذلك  ولأجل  �جلز�ئرية،  للعمالة  �لأولوية  مبد�أ 

و�ضعت �لعديد من �ل�رشوط و�لإجر�ء�ت �ملت�ضلة 

برت�خي�ص �لعمل للعمال �لأجانب، وذلك يف �إطار 

�تخاذ �إجر�ء�ت �ضبط �ضوق �لعمل وتنظيمه.

�مل�رشح  �لأجنبية  �لعمالة  �أن  �لوزير  و�أ�ضاف 

لها بالعمل يف �لوطن ت�ضتويف �لحتياج �لفعلي 

لل�رشكات �لأجنبية �ضو�ء خلرب�تها �أو �لتخ�ض�ص 

�لنادر �لذي ل يتوفر يف �ضوق �لعمل �لوطنية.

�لعمالة  �أن تخ�ض�ص  �ل�ضياق،  ذ�ت  م�ضيفا، يف 

كقطاع  هامة  قطاعات  يخ�ص  �لأجنبية 

�لتي  تلك  �أو  �لبرتولية  و�ل�ضتك�ضافات  �حلفر، 

بع�ص  �أو  �لعمومية  �لأ�ضغال  �أو  �لغاز  تخ�ص 

�لتخ�ض�ضات �ل�ضناعية ب�رشط �أن تقوم �لكو�در 

لإحاللهم  جز�ئريني  عمال  بتدريب  �لأجنبية 

حمل �لعمال �لأجانب مبجرد �كت�ضابهم �خلرب�ت 

و�ملوؤهالت �ملطلوبة.

�ل�رشكات  حلقيقة  �لرقمية  �ملعطيات  عن  و�أما 

�ل�ضيد  تقدم  �لبالد،  يف  وعمالتها  �لأجنبية 

عدد  و�ضل  �لتالية:  باملعطيات  لوح  �لطيب 

�إىل  �لوطن  يف  تن�ضط  �لتي  �لأجنبية  �ل�رشكات 

من   %  72.40 �إجمايل  وت�ضغل  �رشكة   954
�لأجنبية،  �لعمالة  من   % و2.85  �جلز�ئرين 

قطاع  يف  تن�ضط  �لعمالة  من   %  53.54 و�أن 

�لأ�ضغال �لعمومية و�لبناء و�لري بينما 42 % 

منها يعمل يف قطاع �ل�ضناعة يف حني 3.30 

% يف قطاع �خلدمات.
�أما تاأهل �لعمالة �لأجنبية، فقد و�ضح �مل�ضوؤول 

�أن  �لجتماعي،  �ل�ضمان  قطاع  على  �لأول 

 34.69 بن�ضبة  �لتحكم  �أعو�ن  من  معظمهم 

ويعمل   .%  36.51 بن�ضبة  تنفيذ  و�أعو�ن   %
مقابل  يف  �ضيني  عامل   21962 �جلز�ئر  يف 

من  عامل  و11029  م�رشي  عامل   4078
وتركية  وهندية  فيلبينية  خمتلفة  جن�ضيات 

و�ضورية.

و�أما عن �لتجاوز�ت �مل�ضجلة يف توظيف �لعمالة 

�لعمل  �أو�ضح وزير  �لغري م�رشح لها،  �لأجنبية 

حم�رش  وثمانني  و�ضبع  �ألف  �أربعة  هناك  �أن 

خمالف. مناديا، يف هذ� �ل�ضدد، �إىل ت�ضافر كل 

�جلهات �ملعنية ملحاربة هذه �لتجاوز�ت.

..�صندوق �صمان القرو�س دفع لال�صتثمار

لرتقية �لت�ضغيل وتفعيل خمطط �لعمل وحماربة 

�ضنة  �حلكومة  عليه  �ضادقت  �لذي  �لبطالة 

و�ل�ضمان  و�لت�ضغيل  �لعمل  وزير  ذكر   ،2008
�ضوؤ�ل  على  رد�  لوح،  �لطيب  �ل�ضيد  �لجتماعي، 

�أن  �لأمة،  جمل�ص  ع�ضو  زيد�ن،  حممود  �ل�ضيد 

ت�ضجيع  ق�ضد  �أن�ضاأ  رو�ص  �ل  �ضمان  �ضندوق 

�لبنوك ملنح �لقرو�ص لل�ضباب وتبديد خماوفهم 

�لكافية  �ل�ضمانات  توفري  على  قدرتهم  لعدم 

للقر�ص �ملمنوح لهم، ودفعهم �إىل �ل�ضتثمار.

هو  �لقرو�ص  �ضمان  �ضندوق  �أن  �لوزير  و�أ�ضار 

على  �لتي  لل�ضمانات  �إ�ضايف  �ضمان  مبثابة 

وتقييم  �ل�ضتثمار  وتدعيم  لرتقية  �لوطني 

وزير  �أو�ضح  فقد  حققها،  �لتي  �لنتائج 

و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية  و�ملوؤ�ض�ضات  �ل�ضناعة 

مر�دي،  بن  حممد  �ل�ضيد  �ل�ضتثمار،  وترقية 

للموؤ�ض�ضات  �لقرو�ص  �ضمان  �ضندوق  �أن 

مر�ضوم  مبوجب  �أن�ضاأ  و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية 

11 دي�ضمرب 2000 وتطبيقا لأحكام �لقانون 
و�ملتو�ضطة،  �ل�ضغرية  للموؤ�ض�ضات  �لتوجيهي 

وز�رة  و�ضاية  حتت  عمومية  موؤ�ض�ضة  وهو 

و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية  و�ملوؤ�ض�ضات  �ل�ضناعة 

بال�ضخ�ضية  ويتمتع  �ل�ضتثمار،  وترقية 

من  �لأ�ضا�ضي  و�لهدف  و�ملالية،  �ملعنوية 

�أو  بت�ضهيل  ناجعة  �آلية  يكون  �أن  هو  �إن�ضائه 

تو�ضعة �ملوؤ�ض�ضة �ل�ضغرية �أو �ملتو�ضطة.

ويعد من �لآليات �لعديدة �لتي �أوجبتها �لدولة 

�ملوؤ�ض�ضات  لتطوير  �ملالئم  �ملناخ  لتوفري 

�ل�ضغرية و�ملتو�ضطة باعتبارها �أكرث عر�ضة 

لغياب  ن�ضاأتها  عند  خا�ضة  لل�ضعوبات 

�ل�ضيولة  توفري  من  متكنها  �لتي  �ل�ضمانات 

�لالزمة.

بد�أ  بال�ضندوق  �لعمل  �أن  �لوزير  و�أ�ضاف 

دينار  مبليار  مقدر  مايل  مببلغ   2005 منذ 

�لتي  �ل�ضمانات  منح  خالله  من  ويهدف 

ت�ضرتطها �لبنوك للموؤ�ض�ضات �لتي تفتقر �إليها، 

و�مل�ضاعدة  �مل�ضاعد�ت  تقدمي  ت�ضتهدف  كما 

�لتقنية و�ل�ضتثمار حلامل �مل�ضاريع من �أجل 

�لعتاد  لتجديد  �أو  �ملوؤ�ض�ضات  وتو�ضيع  خلق 

و�لأجهزة �أو �مل�ضاهمة يف ر�أ�ص �ملال.

غاية  �إىل  �ل�ضندوق  م�ضاهمات  بلغت  وقد 

 13 يعادل  مبا  م�رشوع   530 �إىل    2011
�ضغل،  من�ضب  �ألف   27 وخلق  دينار،  مليار 

منها 252 م�رشوع لإن�ضاء موؤ�ض�ضات �ضغرية 

 272 و  دينار،  مليار   4.5 بقيمة  ومتو�ضطة 

ماليري   8 مبعدل  بتو�ضعتها  يتعلق  م�رشوع 

دينار.

للم�ضاريع  �جلغر�يف  �لتوزيع  ناحية  من 

�لوزير  و�ضح  �ل�ضندوق،  قبل  من  �مل�ضمونة 

�أن 53 باملائة من �مل�ضاريع �مل�ضمونة توجد 

يف منطقة و�ضط �لبالد ب 280 م�رشوع متثل 

6.4 مليار دينار، وخلق 14 �ألف من�ضب �ضغل، 
تليها منطقة �ل�رشق بحو�يل 27 باملائة من 

�مل�ضمونة ب142 م�رشوع  �مل�ضاريع  جممل 

�آلف   7 وخلق  دينار،  مليار   3.6 وقيمة 

بن�ضبة  �لغرب  منطقة  وتليها  �ضغل،  من�ضب 

2.4 مليار  17 باملائة و89 م�رشوع بقيمة 
دينار وخلق حو�يل 6 �آلف من�ضب �ضغل ويف 

باملائة من   4 بقيمة  �جلنوب  �لأخري منطقة 

م�رشوع   19 �أي  �مل�ضمونة  �مل�ضاريع  جممل 

 950 خلق  مع  دينار  مليون   500 بقيمة 

من�ضب �ضغل.

وزير العمل والت�شغيل وال�شمان االجتماعي:

تكري�س مبداأ الأولوية للعمالة اجلزائرية 

لر�أ�ص  �ملوؤ�ض�ضة تقدميها للبنوك ق�ضد توفريها 

مال لإنطالق �لأ�ضغال. 

بلغ حني  �ل�ضندوق  مال  ر�أ�ص  �أن  �لوزير  وذكر 

مليار   1.5 ماليري،  ثالث  به  �لأ�ضغال  �نطالق 

وخم�ص  �لعمومية  �خلزينة  من  حم�ضل  منها 

ت�ضغيل  لدعم  �لوطنية  �لوكالة  مائة مليون من 

�ملنخرطة  �خلم�ضة  �لبنوك  ومليار من  �ل�ضباب، 

�إىل  �لدولة  م�ضاهمة  لرتتفع  �ل�ضندوق،  يف 

�أربعني مليار مبوجب قانون  ع�رشين مليار ثم 

�ملالية �لتكميلي ل�ضنة 2009.

وقال �مل�ضوؤول �لأول على قطاع �لعمل و�لت�ضغيل 

على  بناء�  يتدخل  �لقرو�ص  �ضمان  �ضندوق  �أن 

طلب من �لبنوك لتغطية تعوي�ص يف حدود 70 %  

عند  للت�ضديد،  �لباقية  �مل�ضتحقة  �لأ�ضول  من 

تاريخ �لت�رشيح بعدم قدرة �ملوؤ�ض�ضة �مل�ضغرة 

على �لت�ضديد، ويف هذ� �لإطار، بلغ عدد �مللفات 

�ل�ضندوق  قام  و�لتي  �لبنوك  قبل  من  �ملقدمة 

مببلغ  ملف   3781 هذ�  يومنا  �إىل  بتغطيتها 

3.1 مليار دينار.
�ل�ضيد  �أو�ضح  �إجناز�ت �ل�ضندوق، فقد  و�أما عن 

�أن معدل �ملوؤ�ض�ضات �مل�ضغرة قبل  �لطيب لوح 

رفع قيمة ر�أ�ص مال �ل�ضندوق و�ضل �إىل ثماين 

�إىل  لي�ضل   2008 �ضنة  م�ضغرة  موؤ�ض�ضة  �ألف 

2848 موؤ�ض�ضة م�ضغرة �ضنة 2009 و21767 
موؤ�ض�ضة �ضنة 2011 وفرت �أكرث من �ثنى ع�رشة 

�ألف من�ضب عمل.

..حتيني التفاقيات واعتبار الفئات اخلا�صة 
موؤمن لها اجتماعيا 

و�ل�ضمان  و�لت�ضغيل  �لعمل  وزير  �أو�ضح 

�ضوؤ�ل  على  رد�  لوح،  �لطيب  �ل�ضيد  �لجتماعي، 

�لأمة  جمل�ص  ع�ضو  زروقي،  �لقادر  عبد  �ل�ضيد 

و�لغري  �ملعوزين  فئة  معانات  يخ�ص  فيما 

�أن  مزمنة،  �أمر��ص  من  يعانون  �لذين  موؤمنني 

�ل�ضندوق �ل�ضمان �لجتماعي ومبوجب �لقانون 

مكلف باملوؤمن لهم �جتماعيا ل غري، �أما �لغري 

�لتكفل  �إجتماعيا وذوي حقوقهم فاإن  موؤمنني 

�ل�ضحي بهذه �لفئة يتم وفقا لأحكام �ملر�ضوم 

�لتنفيذي 12/01 �ملوؤرخ يف 21 يناير 2001  

�لذي يحدد كيفية �حل�ضول على �لعالج لفائدة 

وت�ضتفيد  �إجتماعيا.  موؤمنني  �لغري  �ملحرومني 

م�ضتوى  على  �لعالج  جمانية  من  �لفئة  هذه 

من  وي�ضتفيدون  لل�ضحة  �لعمومية  �ملوؤ�ض�ضات 

من  �ملحددة  �ل�رشوط  ح�ضب  باملجان  �لأدوية 

قبل وز�رة �لت�ضامن �لوطني.

وز�رة  �أن  �ل�ضياق،  هذ�  يف  �لوزير،  �أ�ضار  فقد 

مع  �تفاقية  �أبرمت  و�لأ�رشة  �لوطني  �لت�ضامن 

�ل�ضندوق �لوطني للتاأمينات �لجتماعية تن�ص 

دو�ء  �ضبعني  لتوزيع  �لأخري  هذ�  تدخل  على 

�ملعوزين،  لفائدة  �ملزمنة  لالأمر��ص  �أ�ضا�ضي 

�لتابعة  �ل�ضيدليات  م�ضتوى  على  وذلك 

�لوطني  و�ل�ضندوق  �لعمومية  للموؤ�ض�ضات 

عددها  يبلغ  �لذي  �لجتماعية  للتاأمينات 

وتقع  �لقطر  وليات  كل  عرب   951 �لجمايل 

ميز�نية  عاتق  على  �لأدوية  هذه  م�ضاريف 

�لوز�رة �ملكلفة بالت�ضامن �لوطني.

وبلغ عدد �مل�ضتفدين من بطاقة جمانية �لأدوية 

من فئة �ملعوزين �لغري موؤمنني �ضنة 2011 �إىل 

�ثنان وخم�ضني �ألف و�ضبع مائة و�أربعني.

�لجتماعي  و�ل�ضمان  �لعمل  وز�رة  وت�ضعى 

على ل�ضان م�ضوؤولها �لأول �إىل حتيني �لتفاقية 

�لربملان  عليه  �ضادق  �لذي  �لقانون  مبوجب 

�لتاأمينات  مبوجبه  عدل  و�لذي  موؤخر� 

�لفئات  باإ�ضافة  �ضمح  و�لذي  �لجتماعية 

�خلا�ضة.
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 24 يوم   علنية   جلسة  األمة   مجلس  عقد 
بن  القادر  السيد عبد  برئاسة   ،2011 نوفمبر 
خصصت  علنية   جلسة  املجلس  رئيس  صالح، 
على  املجلس  ألعضاء  الشفوية  األسئلة  لطرح 

عدد من أعضاء احلكومة.

املوانئ اجلافة لتخفيف ال�صغط 

�لتومي، ع�ضو  �هلل بن  �ل�ضيد عبد  �ضوؤ�ل  رد� عن 

�لرت�ب  عرب  �جلافة  �ملو�نئ  حول  �لأمة  جمل�ص 

�أنه  جودي  كرمي  �ملالية  وزير  �أو�ضح  �لوطني. 

مو�نئ   6 �لوطني  �لإقليم  م�ضتوى  على  يوجد 

جافة موزعة على 3 مديريات جهوية للجمارك، 

ب�ضكيكدة.  و�آخر  بوهر�ن  وو�حد  بالعا�ضمة   4
موؤقت  م�ضتودع  هو  �جلاف  �مليناء  �أن  م�ضيفا 

�لبحرية،  للمو�نئ  �متد�د�  وهو  �مليناء  خارج 

67 من قانون �جلمارك وتتبع  وحتكمه �ملادة 

�لبحرية  �ملو�نئ  على  �ملطبقة  �ل�رشوط  نف�ص 

�لب�ضائع،  على  �جلمركية  �ملر�قبة  يخ�ص  فيما 

�ضلطة  قبل  من  فقط  يكون  �إن�ضائها  �أن  كما 

�مليناء.

�أما فيما يخ�ص �ملر�قبة �جلمركية لهذه �ملو�نئ 

�جلافة فهي نف�ص �ل�رشوط �ملطبقة على �ملو�نئ 

نحو  �لب�ضائع  هذه  حتويل  ويتم  �لبحرية، 

حاويات  ويف  جمركية  مبر�فقة  �ملناطق  هذه 

خم�ض�ضة .

�إنقا�ص  �أجل  من  �جلافة  �ملو�نئ  �إن�ضاء  ويتم 

مبا  �لبحرية  باملو�نئ  �ملتو�جدة  �لب�ضائع 

�لتجارية  �لعملية  لظروف  �أح�ضن  توفري  ي�ضمح 

لها، م�ضيفا �أن هذه �ملو�نئ ل بد �أن يكون بها 

مر�قبة جمركية و�أن حتتوي على �ضكانري وعتاد 

�لوزن ونظام مر�قبة �ملرئية وكذ� جمهز بنظام 

بنظام  وربطها  و�لت�ضالت  �لآيل  �لإعالم 

لها  ويكون  للجمارك  �لآيل  و�لت�ضيري  �لإعالم 

�ضياج بعلو 3 �أمتار على �لأقل،

 وبخ�ضو�ص �حلركة �لتجارية و�لقت�ضادية لهذه 

حتويلها  مت  �لتي  �حلاويات  عدد  فاإن  �ملو�نئ، 

ومعاجلتها على م�ضتوى �ملو�نئ �جلافة خالل �ضنة 

ـ 11223 حاوية يف �لعا�ضمة وهو  2010 قدر ب
ما ميثل 55،37 % من جمموع �حلاويات �لتي مت 

�إنز�لها على م�ضتوى ميناء �جلز�ئر، و بـ 24375 

من   %  33،87 ميثل  ما  وهو  بوهر�ن  حاوية 

جمموع �حلاويات �لتي مت �إنز�لها على م�ضتوى 

ب�ضكيكدة  حاوية   17939 وبـ  وهر�ن،  ميناء 

وهو ما ميثل 35،06 % من جمموع �حلاويات 

�لتي مت �إنز�لها مبيناء �ضكيكدة .

�ملو�نئ  �أن  �لوزير  ح�ضب  �لأرقام  هذه  وتبني 

�جلافة ت�ضاهم يف تخفيف عن �ملو�نئ �لبحرية 

معاجلة  عند  �لتكاليف  تخفيف  يف  ي�ضمح  مما 

�لب�ضائع �مل�ضتوردة.

 دور املفت�صية العامة للمالية 

وحول ت�ضاءل �ل�ضيد لزهاري بوزيد، ع�ضو جمل�ص 

خالل  للمالية  �لعامة  �ملفت�ضية  دور  عن  �لأمة 

كرمي  �ل�ضيد  �ملالية  وزير  �أو�ضح  2011؟  �ضنة 

�لعامة  �ملفت�ضية  مر�قبة  �إطار  يف  �أنه  جودي 

 36 بـ  بعمليات  �لأخرية  هذه  قامت  للمالية 

عملية تقييم من �ضنة 2010-2009 م�ضت عدة 

�أهم  وقد متثلت   . �قت�ضادية  موؤ�ض�ضات عمومية 

�ملعاينات من خالل  4 جو�نب وهي ت�ضخي�ص 

تقييم  �ل�ضتثمار�ت،  ت�ضيري  �ملوؤ�ض�ضات،  وظيف 

ت�ضيري خمزون وموؤونات، حقوق وديون.

�ملوؤ�ض�ضات  وظيف  ت�ضخي�ص  يخ�ص  فيما 

�لعمومية فقد لوحظ ح�ضب �لوزير �أن هناك:

هيكل غري مدرو�ص ويف بع�ص �لأحيان منا�ضب 

غري  عاملة  يد  جتميع  جانب  �إىل  لها.  لزوم  ل 

مبا�رشة يف قطاع �لإنتاج يف بع�ص �ملوؤ�ض�ضات 

باأكرث من 60  % من �لتعد�د مما ل ي�ضمح يف 

تطور �ملوؤ�ض�ضات ب�ضفة فعلية.

خالل  �ملوؤ�ض�ضات  لقدر�ت  �ل�ضيئ  �ل�ضتعمال 

فرت�ت طويلة مما �أدى �إىل بلوغ م�ضتويات �إنتاج 

و�لقدر�ت  �مل�ضطرة  بالأهد�ف  مقارنة  �ضعيف 

�ملتاحة.

نق�ص كبري يف ن�ضاطات �لبحث و�لتطوير

عدم توفر بع�ص �ملوؤ�ض�ضات على �أي �إجر�ء ي�ضمح 

لها باإبر�م �ضفقات يف �ضفافية مع �حرت�م قو�عد 

ح�ضن �لت�ضيري

بع�ص  يف  �لد�خلية  �لرقابة  نظام  �ضعف 

�ملوؤ�ض�ضات �لعمومية.

ت�ضيري �ل�ضتثمار: بع�ص �ملوؤ�ض�ضات �لعمومية ل 

تتوفر على �إ�ضرت�تيجية لتطوير �ضيا�ضة �ل�ضتثمار 

�ل�ضتثمار�ت،  بع�ص  تقدمي  يف  �لدقة  وعدم 

من  �لإنتاج  عتاد  �رش�ء  حالة  مالحظة  مت  كما 

د�خلية  �أجهزة  �ملربمة يف غياب  �لعقود  خالل 

للرقابة.

بع�ص  يف  لوحظ  �ملخزون:  متويل  ت�ضيري   

عن  ناجت  معترب  خمزون  �لعمومية  �ملوؤ�ض�ضات 

حالت  عدة  ت�ضجيل  كما  �لتموين.  ت�ضيري  �ضوء 

عدم �حرت�م �لقانون �لد�خلي للم�ضرتيات خالل 

�إبر�م عقود �ل�رش�ء وتنفيذها.

حقوق وديون:  حيث متت مالحظة مايلي:

حت�ضيل �ضعيف للديون

كرثة �لديون لبع�ص �ملوؤ�ض�ضات

�أن �ملفت�ضية �لعامة �ضتو��ضل  موؤكد� يف �لأخري 

يف هذ� �ملجال بنف�ص �جلدية و�ل�رش�مة.

اإجراءات وتدابري للدفع بوترية ال�صتثمار

 رد� عن ��ضتف�ضار�ت �ل�ضيد حممد لزهر �ضحري، 

و�لإجر�ء�ت  �لتد�بري  حول  �لأمة  جمل�ص  ع�ضو 

�لتي �تخذتها �لدولة و ما مدى �لفائدة و�أثرها  

حجم  وعن  ؟  �لقت�ضادي  �جلانب  يف  خا�ضة 

�لنز�عات �لو�قعة بني �لبنوك و�مل�ضتثمرين ؟ 

�أكد وزير �ملالية كرمي جودي �أن �لدولة �تخذت 

حتفيزية  تد�بري  عدة  �لأخرية  �ل�ضنو�ت  يف 

ل�ضالح �ل�ضتثمار �ملنتج و�خلدمات �لتي تتعلق 

يف  �مل�رشيف  و�لتمويل  �جلبائي  باجلانب 

�ل�ضتثمار وتتمثل هذه �لإجر�ء�ت فيما يلي:

�أن�ضطة  ��ضتفادت  �جلبائي:  �ل�ضغط  تخفيفف 

جديدة حمدثة يف �إطار �لوكالة �لوطنية لتطوير 

ت�ضغيل  لدعم  �لوطنية  و�لوكالة  �ل�ضتثمار 

�ل�ضباب و�لوكالة �لوطنية للتاأمني على �لبطالة 

�مل�ضغر  �لقر�ص  لت�ضيري  �لوطنية  �لوكالة  وكذ� 

من �أنظمة جبائية خا�ضة. كما م�ضت هذه �ملز�يا 

و�لإير�د�ت  �لأرباح  على  �ل�رشيبة  �جلبائية 

�ملهنية و�لر�ضم على رقم �لأعمال، وقد �ضمحت 

�لإجمايل  �حلجم  يف  بزيادة  �لت�ضهيالت  هذه 

�لنمو  معدل  يف  رفع  �إىل  �أدى  �لذي  لال�ضتثمار 

خارج �ملحروقات.

�إجر�ء�ت دعم م�رشيف لال�ضتثمار : وقد مت ذلك 

عن طريق تخفي�ص �لفو�ئد �ملطبقة على �لقرو�ص 

يف  �لأولوية  ذ�ت  و�ملناطق  �لقطاعات  ل�ضالح 

نظر �لتنمية �ل�ضاملة، حيث ��ضتفادت كل قرو�ص 

�ل�ضتثمار �لتي يحدد �ضعر �لفائدة بـ 5،5 % من 

تخفي�ص يعادل  2 % �نطالقا من هذه �ل�ضنة،

من  �لقرو�ص  �ضمان  منظومة  ��ضتفادت   -

جمموع �إجر�ء�ت كافلة بتو�ضيع تغطية �ملخاطر 

وت�ضجيع �لبنوك لرفع م�ضتوى �لبنوك. 

وتنويع  تو�ضيع  �إىل  تهدف  باإجر�ء�ت  �لقيام   -

�لقرو�ص �لتمويل للتكفل باحتياجات �ملوؤ�ض�ضات 

�ل�ضغرية و�ملتو�ضطة وت�ضجيع عمليات �لإيجار 

وعمليات ر�أ�ضمال �ل�ضتثماري..

 48 بـ  يقدر  ولئي  �ضندوق   48 �إن�ضاء   -

�ل�ضغرية  �ملوؤ�ض�ضات  �إىل  موجهة  دينار  مليار 

و�ملتو�ضطة،

- �إمكانية �لتحمل �ل�ضندوق �لوطني لال�ضتثمار 

�ل�ضغرية  موؤ�ض�ضة  ر�أ�ضمال  يف  م�ضاركة 

و�ملتو�ضطة،

- تعزيز �لقدر�ت �لفنية وحت�ضني تقدمي عرو�ص 

�لتمويل لفائدة موؤ�ض�ضات ،

- معاجلة دين �ملوؤ�ض�ضات �لعمومية و�خلا�ضة، 

تعزيز ر�أ�ضمال �لبنوك.

و�لبنوك:  �ملوؤ�ض�ضات  بني  �لنز�عات  م�ضتوى 

�لقرو�ص  حمافظ  منو  ح�ضب  تطور�  تعرف 

معاجلتها  وتتم  �ضنويا،   %  13 تتجاوز  �لذي 

�لإجر�ء�ت  لت�ضوية  �لأولوية  تعطي  باإجر�ء�ت 

�لق�ضائية،  �لهيئات  �إىل  �للجوء  قبل  �لتجارية 

ويقدر حجم �لديون �لغري �مل�ضددة بـ 24 % من 

حجم �لقرو�ص بالن�ضبة للبنوك �لعمومية وهي 

مرتفعة عند �لبنوك �خلا�ضة.
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النف�صية  واأهميتها  اخل�صراء  امل�صاحات 
واجلمالية يف حياة الإن�صان 

 حول �لإجر�ء�ت �لتي و�ضعتها �لوز�رة يف جمال 

طرحه  و�لذي  ؟  و�ملحيط  �لبيئة  على  �حلفاظ 

�ل�ضيد كمال بوناح، ع�ضو جمل�ص �لأمة على وزير 

�لتهيئة �لعمر�نية و�لبيئة. �أكد هذ� �لأخري �أنه قد 

بت�ضيري  �ملتعلق  �لقانون  على  �مل�ضادقة  متت 

من  وتنميتها  وحمايتها  �خل�رش�ء  �مل�ضاحات 

�لأمة  وجمل�ص  �لوطني  �ل�ضعبي  �ملجل�ص  طرف 

حت�ضني  على  منهما  حر�ضا   2007 �ضنة  يف 

�لإطار �ملعي�ضي للمو�طن نظر� للفو�ئد �جلمالية 

و�ل�ضحية �لتي متنحها تلك �لأو�ضاط.

�لقانون  هذ�  على  �مل�ضادقة  بعد  �أنه  مو�ضحا 

�أ�ضا�ضية  عمليات  ثالث  ببعث  �حلكومة  قامت 

وهي :

للم�ضاحات  وطني  وت�ضنيف  جرد  عملية 

يلي:  ما  �جلرد  عملية  �أظهرت  وقد  �خل�رش�ء: 

 1852 للمدن،  جماورة  وطنية  حظرية   57
  779   ، متخ�ض�ضة  حد�ئق  عامة،147  حد�ئق 

 635  ، ح�ضارية  غابة   31 جماعية،  حد�ئق 

�ضفوف م�ضجرة يف مناطق عمر�نية، �أما عملية 

�لت�ضنيف فقد �أكد �لوزير �أن �لعملية جارية من 

قبل �ل�ضلطات �ملحلية  وتهدف �أ�ضا�ضا �إىل و�ضع 

يتم  ل  حتى  �لع�ضو�ئي  �لعمر�ين  للتو�ضع  حد 

�لت�رشف بهذه �مل�ضاحات �خل�رش�ء �إل يف حالة 

�لتنازل  عدم  �أ�ضبح  كما  وتنميتها،  حمايتها 

عنها �ليوم مك�ضبا من مكا�ضب �ملجتمع.

�مل�ضاحات  وتنمية  ت�ضيري  خمططات  �إعد�د 

�لت�ضيري  خمططات  �إعد�د  عملية  �خل�رش�ء: 

حيز  �لآن  هي  �خل�رش�ء  �مل�ضاحات  وتنمية 

ولغر�ص  جيدة  ظروف  يف  وجتري  �لإعد�د 

ت�ضهيل عملية �إعد�د هذه �ملخططات قامت وز�رة 

�لبيئة وتهيئة �لعمر�ن باإر�ضال خمطط منوذجي 

مل�ضاعدة �ل�ضلطات �ملحلية لتح�ضري �ملخططات 

ح�ضب �لقو�عد و�ملقايي�ص �ملعمول بها.

على  جديدة:  خ�رش�ء  ف�ضاء�ت  بعث  عملية 

وزير  مب�ضاعدة  برمج  فقط  �لولئي  �ل�ضعيد 

مببادرة  �حلايل  �خلما�ضي  �ملخطط  يف  �ملالية 

من �حلكومة �إجناز خمطط �أخ�رش على م�ضتوى 

�إن�ضاء حديقة ح�ضارية مبقر  كل ولية يت�ضمن 

ح�ضارية  حديقة   17 �إجناز  جانب  �لولية،�إىل 

بد�ية من هذه �ل�ضنة كما �ضيتم �إىل جانب ذلك:

�ل�ضمار  لو�د  �لع�ضو�ئية  �ملفرغة  ��ضتبد�ل 

بالعا�ضمة باإن�ضاء حديقة ح�ضارية على �متد�د 

200 هكتار
�إن�ضاء دنيا بارك مب�ضاحة 220 قنطار

�إن�ضاء 3 حد�ئق ح�ضارية كربى بكل من عنابة، 

وهر�ن وق�ضنطينة

�إعادة تاأهيل حديقة لندن �لرت�ثية بب�ضكرة 

�لبنايات  �أماكن  يف  خ�رش�ء  م�ضاحات  �إن�ضاء 

�ملهدمة

�إن�ضاء م�ضاحات خ�رش�ء يف �ملناطق �لعمر�نية 

�جلديدة

مو��ضلة عملية �ملوجة �خل�رش�ء يف �إطار �لتنوع 

�لبيولوجي وهي حملة تربوية موجهة لتالميذ 

�ملد�ر�ص عرب �لقطر �لوطني.

ومبوجب هذ� �لعمل ) �جلرد، �لت�ضنيف و�حلماية( 

�أكد �لوزير �أن �مل�ضاحات �خل�رش�ء �ضت�ضبح يف 

ماأمن من �لعبث و�لإهمال.

و�صل  اأين  اإىل  اجلديدة  املنيعة  مدينة 
اإجنازها؟؟

�ل�ضيد  و�لبيئة  �لعمر�نية  �لتهيئة  وزير  �أو�ضح 

�رشيف رحماين رد� عن �ضوؤ�ل �ل�ضيد عبد �لقادر 

�أن  �ملنيعة؟   مدينة  �إن�ضاء  تاأخر  حول  �ضنيني، 

�ملخطط �لوطني لتهيئة �لإقليم ن�ص على �إن�ضاء 

و�خلدمات  للن�ضاط  مر�كز  ت�ضكل  جديدة  مدن 

وتعيد  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  دفع  على  �لقادرة 

�له�ضاب  يف  �لتنمية  وتبعث  لالإقليم  �لتو�زن 

�إن�ضاء  على  �ملخطط  ين�ص  و�جلنوب،كما  �لعليا 

: �أحزمة من �ملدن �جلديدة وهي   3
 حز�م حول �حلو��رش �لكربى ) �جلز�ئر، وهر�ن، 

ق�ضنطينة( لمت�ضا�ص فائ�ضها �ل�ضكاين 

حز�م يف �له�ضاب �لعليا لتو�زن �لإقليم

حز�م يف �جلنوب �أين برجمت مدينة �ملنيعة 

�إن�ضاء  مت  فقد  �جلنوب  حز�م  يخ�ص  فيما  �أما 

جديد  مر�ضوم  مبوجب  �ملنيعة  �جلديدة  �ملدينة 

تنفيذي يف 28 نوفمرب 2007 وتتمثل �لوظائف 

وظائف  يف  �جلديدة  �ملدينة  لهاته  �لأ�ضا�ضية 

ي�ضمى  ما  و�إنتاج  ثقافية  �ضياحية،  �قت�ضادية، 

بالطاقات �ملتجددة ) �لطاقة �ل�ضم�ضية(.

لإجناز  �جلارية  �مليد�نية  �لعمليات  �أن  م�ضيفا 

مدينة �ملنيعة متر عرب 8 مر�حل :

�إن�ضاء موؤ�ض�ضة لت�ضيري هذه �ملدينة وهي موؤ�ض�ضة 

مكلفة  جتاري  �ضناعي  طابع  ذ�ت  عمومية 

بت�ضيري هذه �ملدينة

لوعائها   1/500 بـ  طبوغر�يف  م�ضح  مت 

�لعقاري 

�جلديدة  �ملدينة  ملحيط  �لرتبة  در��ضة  بعث  مت 

و�ملنطقة �ملحمية.

�ملدينة  ملحيط   تقنية   جيو  در��ضة  �إجناز 

و�ملنطقة �ملحمية يف �ضنة 2011

و�لتي  �لتهيئة،  للمخطط  نهائية  در��ضة  �إقامة 

عرفت تعرث خارج عن نطاق �لوز�رة .

�ملوؤ�ض�ضة  مقر  در��ضة  ببعث  �لوز�رة  قامت 

�ملدينة �جلديدة .

در��ضة تهيئة بحرية مدينة �ملنيعة 

للمنطقة  �لأر�ص  تهيئة  لالأعمال  ميد�ين  �إجناز 

و�لتي متتد على م�ضاحة 350 هكتار.

بعر�ص   2008 �أكتوبر  يف  �لوز�رة  قامت  كما 

�أعمال  �إجناز  در��ضة  �أجل  من  �ل�رشوط  دفرت 

تهيئة �أر��ضي �ملدينة و�إن�ضاء �ل�ضبكات ) �لطرق، 

وبعد  �ملو��ضالت..(  �لكهرباء،  �ملياه،  �رشف 

�ضبتمرب  يف  �لتحفظ  مع  تاأ�ضرية  على  �حل�ضول 

2009 مت تعديل دفرت �ل�رشوط من �أجل مطابقته 
لدى  و�إيد�عه  لل�ضفقات  �جلديد  �لقانون  مع 

�للجنة �لوطنية لل�ضفقات مرة ثانية يف 2010 

�لنهاية  �للجنة،ويف  طرف  من  رف�ضه  مت  وقد 

�إيد�ع دفرت �رشوط جديد مرة ثالثة يت�ضمن  مت 

�إجناز �أعمال �لتهيئة ولقد �ضادقت عليه �للجنة 

وعلى   .2011 نوفمرب  يف  لل�ضفقات  �لوطنية 

�أ�ضا�ص هذه �مل�ضادقة بادرت �لوز�رة بالإعالن 

�لفاعل  لختيار  �لعرو�ص  منتظرة  مز�يدة  عن 

�لأر��ضي  وتهيئة  �ل�ضبكات  هذه  �ضينجز  �لذي 

ملدينة �ملنيعة.

حول ت�ضاءل  �ل�ضيد جمال قيقان، ع�ضو جمل�ص 

�لأمة عن �لتد�بري و�لإجر�ء�ت �ملتخذة من قبل 

وز�رة �لرتبية �لوطنية للحد من ظاهرة �لعنف 

�ملدر�ضي ؟ �أو�ضح وزير �لرتبية �لوطنية �أبو بكر 

بن بوزيد �أن ظاهرة �لعنف �ملدر�ضي �أ�ضبحت 

ظاهرة �جتماعية بالنظر �إىل �هتمام �ل�ضلطات 

�لعمومية و�ملجتمع �ملدين و�ملنظمات �لدولية 

بها،  �لتكفل  �رشورة  على  كلها  تلح  و�لتي 

�جتماعية  موؤ�ض�ضة  هي  �ملدر�ضة  و�أن  خا�ضة 

�لذي  للمجتمع  �لأخرى  �ملكونات  مع  تتفاعل 

�لتي  �لجتماعية  �لآفات  ببع�ص  �ضلبا  تاأثر 

ذلك  يف  �ضاهمت  و�لتي  كيانه  يف  �نت�رشت 

جمموعة من �ملتغري�ت �لجتماعية و�ل�ضيا�ضية 

و�لقت�ضادية وحتى �لثقافية.

منذ  �لوز�رة  قامت  فقد  �لو�ضعية  هذه  و�أمام 

�لعاملية  �ملنظمة  مع  بالتن�ضيق   2003 �ضنة 

من  عينة  تناولت  در��ضة  باإعد�د  للطفولة 

وليات   5 على  �ملوزعة  �لرتبوية  �ملوؤ�ض�ضات 

�إعد�د  ثم  ومن  للظاهرة  مدققة  معرفة  ق�ضد 

تلك  �أ�ضفرت  وقد  ملعاجلتها،  ميد�ين  برنامج 

�لدر��ضة على م�ضتخل�ضات و�لتي كانت �أهم ما 

جاء فيها:

د�خل  �ليومية  �لأحد�ث  ي�ضمل  �مل�ضجل  �لعنف 

�لغري  �ل�ضلوكات  ومردها  �لفناء  ويف  �لق�ضم 

�لقو�نني و�لتي يقابلها  �ملهذبة وعدم �حرت�م 

عقاب بدين من طرف �ملدر�ضني لفر�ص �لنظام 

و�لتمكن من مو��ضلة عملهم.

�لعنف يف مفهوم �لتالميذ يتمثل فيما ي�ضلطه 

و�إذلل  و�ضتم  �رشب  من  �ملوؤطرون  عليهم 

و�ضخرية و�لتع�ضف يف ��ضتعمال �ل�ضلطة.

مرتبطة  عندهم  �لعنف  فنظرة  �ملدر�ضون  �أما 

للتالميذ  �ل�ضيئ  و�ل�ضلوك  �لأق�ضام  باكتظاظ 

وخ�ضو�ضا منهم �لعنا�رش �مل�ضو�ضة.

هذه  وقائع  بتتبع  تقوم  �لوز�رة  �أن  موؤكد� 

خالل  من  �لتعليمية  �ملوؤ�ض�ضات  عرب  �لظاهرة 

�إىل   2000 �ضنة  منذ  للو�ضعية  �ضامل  م�ضح 

�لآن و�ن �لتحليل للمعطيات �مل�ضجلة من خالل 

�لإد�رة �ملحلية و�لبيانات �لو�ردة من �ملديرية 

�لعامة لالأمن �لوطني و�لدرك �لوطني بينت �أن 

تتعدى  ل  �إذ  �إح�ضائيا  حمدودة  �لظاهرة  هذه 

يف معظم �حلالت و�ل�ضنو�ت ن�ضبة 1% .

�ملدر�ضي  �لو�ضط  يف  �لعنف  ظاهرة  وملعاجلة 

�لوز�رة بالتن�ضيق مع �لأطر�ف �ملعنية  ت�ضعى 

�إىل جت�ضيد خطة وطنية للتكفل بظاهرة �لعنف 

و�لآفات يف �لو�ضط �ملدر�ضي عرب :

- تطهري �لقانون من خالل �لقانون �لتوجيهي 

تقر  20 منه  �ملادة  �أن  �لوطنية حيث  للرتبية 

وكل  مدر�ضيهم  �حرت�م  �رشورة  �لتالميذ  على 

�أع�ضاء �جلماعة �لرتبوية، و�أن �ملادة 21 من 

�أ�ضكال  وكل  �جل�ضدي  �لعقاب  متنع  �لقانون 

�لعنف من �أي طرف كان وهي بذلك تهدف �إىل 

حماية م�ضالح كل ع�ضو يف �جلماعة �لرتبوية 

وتدعيم عالقات �لتعاون و�لت�ضامن.

- �لرتبية على �ملو�طنة وترقية �حل�ص �ملدين 

�لتعليمية  و�ملحتويات  بر�مج  خالل  من 

كالرتبية �لبدنية و�لإ�ضالمية وحقوق �لإن�ضان 

وحقوق �لطفل.
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�لريفية ر�ضيد  �لفالحة و�لتنمية  �أو�ضح وزير 

بلعبا�ص  �ل�ضيد  �ضوؤ�ل  عن  رد�  عي�ضى  بن 

بلعبا�ص، ع�ضو جمل�ص �لأمة حول �لإجر�ء�ت 

للمناطق  �حليو�ين  �لإنتاج  لفائدة  �ملتخذة 

�ل�ضهبية؟ �أن �حلكومة قررت رفع توفري مادة 

بـاألف  و�لإبقاء على دعمها  للمو�لني  �ل�ضعري 

كميات  بلغت  وقد  �لو�حد،  للقنطار  دينار 

ووحد�ت  �لتعاونيات  عرب  �ملوزعة  �ل�ضعري 

تغذية �لأنعام مليون قنطار يف �ل�ضهر وحتى 

�إىل  �أكتوبر  �ضهر  من  هي  �لن�ضبة  بقيت  �لآن 

�أفريل، وبالتايل فاإن �حلكومة تقدم دعم لهذه 

�ملادة ما يقارب مليار دج �ضنويا.

م�ضيفا يف نف�ص �ل�ضياق �أن �حلكومة و�ضعت 

يف �إطار مكافحة �لت�ضحر وللحفاظ وحت�ضني 

�أو  �أو �ضحر�وية  �ضهبية  كانت  �ضو�ء  �ملر�عي 

تقارب  �أنو�ع  عدة  من  م�ضاريع  عدة  جبلية 

قيمتها �ل�ضنوية 50 مليار دينار ج وتتج�ضد 

هذه �لعمليات يف: و�ضع حمميات، حفر �آبار، 

�إجناز م�ضالك ريفية ، �لت�ضجري �لرعوي، نقاط 

�ملاء، �لتكفل �ل�ضحي باملا�ضية.

وذلك  �ملدر�ضيني  و�لر�ضوب  �لت�رشب  حماربة   -

من خالل حت�ضني ظروف �لتمدر�ص .

- �إ�رش�ك �لأولياء يف �حلياة �ملدر�ضية .

�لتدعيم و�لتاأطري �لوقائي د�خل �ملد�ر�ص بالعمل 

على خلق منا�ضب لتوظيف �ملر�ضدين �لرتبويني 

لتكثيف من معاجلة �لنف�ضية وخاليا �ل�ضتماع.

مع  بالتن�ضيق  وحت�ضي�ضية  �إعالمية  �أيام  تنظيم 

�لقطاعات �ملعنية.

تنظيم م�ضابقات بني �ملوؤ�ض�ضات �لرتبوية حول 

مو��ضيع ذ�ت �ل�ضلة وتدعيم وتو�ضيع �لن�ضاطات 

�مل�ضتوى  على  و�لريا�ضية  و�لفنية  �لثقافية 

�لوطني.

�ملدر�ضي  �لعنف  ق�ضية  �أن  �لأخري  يف  موؤكد� 

حدود  تتعدى  بالأ�ضا�ص  �جتماعية  ق�ضية  هي 

و�لقت�ضادي  �لجتماعي  �لو�ضع  و�أن  �ملدر�ضة، 

تتطلب  فمعاجلتها  مت  ومن  تعقيدها،  يف  يزيد 

م�ضاهمة كل �لأطر�ف �ملعنية.

ع�ضو  بودر�جي،  م�ضعود  �ل�ضيد  �ضوؤ�ل  عن  رد� 

من  �لأ�ضاتذة  بع�ص  حرمان  حول  �لأمة  جمل�ص 

وزير  �أكد  ؟  �بتد�ئية  مدر�ضة  مدير  �إىل  ترقية 

بحرمان  يتعلق  ل  �لأمر  �أن  �لوطنية  �لرتبية 

يف  ��ضتفادو�  �أنهم  بدليل  �لرتقية  من  معلمني 

رتبة  �إىل  م�ضاعد  رتبة  من  �لرتقية  من  �ل�ضابق 

و�ملن�ضب  �لوظيفة  وهي  �بتد�ئية  مدر�ضة  معلم 

�لذي ل ين�ضب فيه �إل �أ�ضتاذ �ملدر�ضة �لبتد�ئية 

�لتخرج من  �للي�ضان�ص و�ضهادة  �ضهادة  له  �لذي 

�ملدر�ضة �لعليا لالأ�ضاتذة. و�أن �لوز�رة قد �أعطت 

هاته �لرتقية نظر� للتجربة و�خلربة و�لأقدمية.

15 �ضنة �ملطلوب  بـ  �لأقدمية  �أن �رشط  م�ضيفا 

مل  �لذي  �لبتد�ئية  �ملدر�ضة  �ملعلمني  من 

معلم   122733 عددهم  و�لذي  هوؤلء  مي�ص 

��ضتثنائي  �إجر�ء  وهو  �لوطني  �مل�ضتوى  على 

 1 من  �بتد�ء  �ضنو�ت   5 ملدة  �نتقالية  ب�ضفة 

 154 �ملادة  عليه  ن�ضت  كما   2008 جانفي 

�أكتوبر   11 يف  �ملوؤرخ  �لتنفيذي  �ملر�ضوم  من 

للموظفني  �لأ�ضا�ضي  �لقانون  �ملت�ضمن   2008
�أن  �لتابعني لأ�ضالك قطاع �لرتبية، ول �ضك يف 

بعد  �ضري�نه  مدة  �ضتنتهي  �لذي  �ملوؤقت  �لإجر�ء 

�ضنة يعد م�ضاعدة وتقدير� للخربة هوؤلء ، ولكن 

ذلك  بعد  عليه  يعتمد  �لذي  �لأ�ضا�ضي  �ملعيار 

�لأكادميي  �ملوؤهل  على  �ضيقت�رش  �لرتقية  يف 

 3  + بكالوريا   ( �أي  �خلدمة  �ضنو�ت  على  زيادة 

�ضنو�ت لالبتد�ئي، بكالوريا4+ �ضنو�ت لإكمايل، 

بكالوريا 5+ للثانوي( وخرجي �ملد�ر�ص �لعليا 

لالأ�ضاتذة كما هو معمول به يف بلد�ن �لعامل.  

موؤكد� يف �لأخري �أن �لأحكام �ملتعلقة بالرتقية 

م�ضتوى  من  رفع  مبد�أ  �إطار  يف  �ضياغتها  متت 

�ملوؤهالت �لتي ت�ضمح باللتحاق مبختلف �لرتب 

و�ملنا�ضب �لعليا .وذلك طبقا ملا تبنته �لوز�رة 

يف �إطار عملية �لإ�ضالح.

حول و�ضعية �لأ�ضاتذة يف �ملهجر ؟ �لذي طرحه 

�ل�ضيد حممد زكرياء، ع�ضو جمل�ص �لأمة.

�أو�ضح وزير �لرتبية �لوطنية  �أن و�ضع �لتنظيم 

باأبناء  �لتكفل  يخ�ص  فيما  �ملفعول  �ل�ضري 

�لعربية  �للغة  يخ�ص  فيما  �ملهجر  يف  جاليتنا 

مبر�حل  مرت  قد  فرن�ضا  يف  �لوطنية  و�لثقافة 

�إىل  �لنتد�ب  �إلغاء  بعد   1996 �ضنة  منذ  و�أنه 

فرن�ضا ومت تعوي�ضه بتوظيف مدر�ضني من بني 

ويتمتعون  عادية  ب�ضفة  �ملقيمني  �جلز�ئريني 

عموما  وهم  بفرن�ضا،  �جتماعية  بو�ضعية 

معلمون �ضابقون �أو طلبة تتوفر فيهم �ملوؤهالت 

تعاقدي  �أ�ضا�ضا  على  وذلك  �ملطلوب  و�مل�ضتوى 

حمدود �ملدة.

يف  جديدة  حمتويات  �إدخال  مت  �أنه  م�ضيفا 

�لوطني  بعدها  لتعزيز  �لتعليمية  �لرب�مج 

هوؤلء  بني  �ل�ضلة  لربط  �لثقافية  ومقوماتها 

�لتالميذ  عدد  و�أن  �لأ�ضلي،  ووطنهم  �لأطفال 

�مل�ضتفيدين من هذ� �لتعليم بفرن�ضا بلغ 26781 

تلميذ موزعني على 850 مدر�ضة فرن�ضية و 90 

جمعية يوؤطرهم 141 معلم يف خمتلف مناطق 

فرن�ضا.

كما مت فتح �ملدر�ضة �لدولية �جلز�ئرية بباري�ص 

�لدر��ضية  �ل�ضنة  منذ  �أبو�بها  فتحت  و�لتي 

�لتعليمية  2003-2002 حيث ت�ضمل �ملر�حل 
�لثالثة) �لبتد�ئي، متو�ضط، ثانوي( وتطبق فيها 

�لرب�مج �لر�ضمية �جلز�ئرية ويرفرف فيها �لعلم 

�لوطني.

وعن �لآفاق �مل�ضتقبلية فاأو�ضح �لوزير �أنه �ضيتم 

قبل  من  حتديده  يتم  جديد  ن�ص  �أحكام  و�ضع 

وز�رة �لرتبية �لوطنية و�رشكائها ووز�رة �ملالية 

للحالة  وفقا  وذلك  �خلارجية  �ل�ضوؤون  ووز�رة 

قانون  من   15 �ملادة  يف  عليها  �ملن�ضو�ص 

�لتوجيهي لقطاع �لرتبية لهوؤلء �لأ�ضاتذة.  

كما مت يف �لآونة �لأخرية حتيني كل �لدر��ضات 

�لتي تهم هذه �ملناطق وحددت �لوز�رة 1176 

على  �لوز�رة  �ضتعمل  �ل�ضهوب  يف  رعوية  وحدة 

كما  �ملدى،  وطويل  متو�ضط  �إطار  يف  تطويرها 

�ضيتم تطوير �لهند�ضة �لرعوية لكي تر�فق �لوز�رة 

�لفاعلني ميد�نيا للعمل باأكرث عقالنية وتكامل 

لتج�ضيد هذه �لعمليات يف �إطار هيكلي.

خمازن  دخلت  �لتي  �حلقيقة  �لكميات  حول 

�لإنتاج  حل�ضاب  �ملعتمد  و�ملقيا�ص  �حلبوب 

ر�ضيد  �ل�ضيد  طرحه  �لذي  ؟   للحبوب  �لإجمايل 

. �أكد وزير �لفالحة  ع�ضا�ص، ع�ضو جمل�ص �لأمة 

و�لتنمية �لريفية �أن عملية �حل�ضاد لهذه �ل�ضنة 

قدر بـ 42 مليون قنطار �أما خالل �ضنتي 2010 

و2009 �ملا�ضيتني فقدرت بـ 54 و61 مليون 

�ملردودية  �أن  مو�ضحا  �لتو�يل،  على  قنطار 

عرفت حت�ضنا ملحوظا خالل �لع�رشية �لأخرية .

تبد�أ  فالعملية  �لإنتاج  تقييم  طريقة  عن  �أما 

�أكتوبر  �ضهر  و�لبذر يف  بد�ية عملية �حلرث  من 

معاهد   6 و  �لإطار�ت  من  �لعديد  فيها  ي�ضارك 

تقنية و 48 تعاونية �حلبوب و�لبقول �جلافة ، 

�ملديريات و�لغرف �لفالحية للولية وكذلك عدة 

من  بالفرع  عالقة  لهم  �قت�ضاديني  متعاملني 

م�ضوقني للمو�د �لكيماوية و�لآلت و�لتجهيز�ت 

يف  �ملعتمدة  �لطريقة  نف�ص  وهي  �لفالحية 

�أغلب دول �لعامل ومن طرف �ملنظمات �لدولية 

�ملخت�ضة.

�لتحفيزية �ملقدمة من طرف  وتبعا لالإجر�ء�ت 

�ضيا�ضة  يف  �إيجابي  �أثر  لها  كانت  �لتي  �لدولة 

�لإنتاج و�لتخزين خالل �ل�ضنو�ت �لأخرية وهي 

يف حت�ضن م�ضتمر، م�ضيفا يف نف�ص �ل�ضياق �إىل 

�أن �لدولة ��ضتوردت خالل هذه �ل�ضنة ما قيمته 2 

مليار دولر ونتوقع �أن ترتفع �لفاتورة يف نهاية 

�ل�ضنة �إىل حدود مليارين و 500 مليون دولر، 

�لأ�ضعار  �رتفاع  �إىل  ر�جع  �لزيادة  هذه  و�ضبب 

�نخفا�ضا  عرفت  �أن  بعد  �لدويل  �مل�ضتوى  على 

يف 2009 و 2010 مقارنة بـ 2008 وعادت 

 50 2011 بن�ضبة  من جديد و�رتفعت يف �ضنة 

% للقمح �ل�ضلب و 35 % للقمح �للني و 5 % 
وذلك رغم �لوفرة يف �لإنتاج.

ع�ضو  قا�ضي،  �لقادر  عبد  �ل�ضيد  �ضوؤ�ل  عن  رد� 

و�إعادة  �لفالحي  �لإنتاج  حول  �لأمة  جمل�ص 

�أكد  �ملتوقفة؟  �لفالحية  للتعاونيات  �لعتبار 

وزير �لفالحة و�لتنمية �لريفية على �ل�ضيد وزير 

�لفالحة و�لتنمية �لريفية �أن �لوز�رة منذ �ضنتني 

ويف �إطار حتقيق برنامج �إعادة تاأهيل �ملن�ضاآت 

غري  �أو  �ل�ضتغالل  قليلة  و�لريفية  �لفالحية 

�مل�ضتغلة عن طريق �إ�ضد�ر عدة تعليمات للولة 

و�إعادة  �ملن�ضاآت  هذه  و��ضرتجاع  �إعادة  ق�ضد 

تاأهيلها.

وكان ذلك عرب �لقيام �أول بعملية �جلرد وبعدها 

�لولة  من  �لوز�رة  ثانية  مرحلة  يف  طالبت 

��ضتعمال �لقو�نني �جلديدة )دفرت �رشوط( لإعادة 

��ضتغاللها. 

ت�ضيري  بق�ضايا  تتعلق  �لتي  �لت�ضاوؤلت  حول 

مر�كز �لتكوين وكذ� ق�ضايا �لتجهيز بها؟  �لتي 

طرحها �ل�ضيد �ل�ضايب بن �ضعيد�ن، ع�ضو جمل�ص 

�لأمة. �أو�ضح وزير �لتكوين و�لتعليم �ملهنيني �أن 

قطاع �لتكوين �ملهني على غر�ر قطاع �لرتبية 

يف  جميعهم  �نطلقو�  �لعايل  و�لتعليم  �لوطنية 

 ،2004 �لدر��ضية  �ل�ضنة  �لإ�ضالحات مع مطلع 

الفالحة والتنمية الريـــــــــفية
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من �صدي بالبويرة ..وبجاية : املياه ملناطق 
يف برج بوعريريج

جمل�ص  ع�ضو  د�ود،  ب�ضري  �ل�ضيد  حول �ضوؤ�ل 

�لإ�ضتعجالية حلل م�ضكل  �لإجر�ء�ت  �لأمة عن 

بربج  بلديات  بعدة  �ل�رشوب  �ملاء  نق�ص 

بوعريريج، وعن �نطالق �لرب�مج �مل�ضطرة حلل 

هذ� �مل�ضكل بطريقة نهائية؟ 

�أن  �ضالل  �مللك  عبد  �ملائية  �ملو�رد  وزير  �أكد 

تقع  �لتي  وزمرة  جعفرة،  �ملن�ضورة،  دو�ئر 

برج  لولية  و�ل�ضمالية  �لغربية  �جلهة  يف 

ن�ضمة  �ألف   50 بها  تعي�ص  و�لتي  بوعريريج 

�أن  كما  �ل�ضطحية،  �ملياه  ندرة  من  تعاين 

�لآبار �ملنجزة فيها ل�ضتغالل �ملياه  من�ضوب 

�جلوفية �ضعيف ول يكفي لتغطية �حتياجات 

�لو�ضعية بادر  �ملو�طنني بها. وملو�جهة تلك 

قطاع وز�رة �ملو�رد �ملائية بت�ضجيل عمليتني 

�ملياه  لتحويل  كبريين  م�رشوعني  لإجناز 

�آفاق  �إىل  �ملنطقة  �ضكان  �حتياجات  لتغطية 

��ضتكملت  �للذ�ن  �مل�رشوعان  ويتمثل   ،2040
در��ضتهما �ملف�ضلة يف:

بولية  تزديت  �ضد  من  �ملياه  جر  م�رشوع   

من  مكعب  مرت  �ألف   86 يوفر  �لذي  �لبويرة 

بلديات منها   10 لفائدة �ضكان  �لعذبة  �ملياه 

5 بربج بوعريريج و�لتي �ضتنطلق �لأ�ضغال به 
خالل �ل�ضد��ضي �لأول ل�ضنة 2012.

�ضد ت�ضجفت من ولية  م�رشوع جر �ملياه من 

�ل�ضمالية  �ملنطقة  حاجيات  لتغطية  بجاية 

لولية بربوعريريج و�ضيوفر هذ� �مل�رشوع 60 

لل�رشب  �ل�ضاحلة  �ملياه  من  مكعب  مرت  �ألف 

�ضطيف،  وليات  بلديات  �ضكان  بني  توزع 

بجاية وبرج بورعريريج.

24 �ضهر  �إجناز �مل�رشوعني �ضتدوم  ولأن مدة 

بالتن�ضيق  �ملائية  �ملو�رد  وز�رة  با�رشت  فقد 

كبري  عدد  تنفيذ  يف  �ملحلية  �ل�ضلطات  مع 

ظروف  لتح�ضني  �لإ�ضتعجالية  �لعمليات  من 

برج  بدو�ئر  لل�رشب  �ل�ضاحلة  باملياه  �لتزويد 

بوعريريج ، فف�ضال على تدعيم منظومة �لتزود 

بال�ضهاريج �ملياه �ل�ضاحلة لل�رشب يتم حاليا 

جت�ضيد �مل�ضاريع �لتالية:

�ل�ضاحلة  باملياه  �لتزود  لتدعيم  نقل  �إجناز 

لل�رشب عرب م�ضتوى بلدية �ملن�ضورة

تخ�ضي�ص غالف مايل يقدر بـ 75 مليون دج 

ل�ضنة  �لالمركزي  �لقطاعي  برنامج  بعنو�ن 

على  �إ�ضافيني  نقبني  وجتهيز  لإجناز   2010
م�ضتوى د�ئرة �ملن�ضورة.

مليون   90 مقد�ره  مايل  غالف  تخ�ضي�ص 

�لالمركزي  �لقطاعي  �لربنامج  بعنو�ن  دج 

�أ�ضغال  �لثاين من  �ل�ضطر  2012 لإجناز  ل�ضنة 

�ل�ضبكة �لعمومية للتزود باملياه  �إعادة تهيئة 

�ل�ضاحلة لل�رشب على م�ضتوى ولية زمورة.

التقا�صي .. وترجمة الوثائق

�ملرتتبة  �لباهظة  و�لتكاليف  �لأعباء   حول 

خالل  �لعربية  �للغة  �إىل  �لوثائق  ترجمة  عن 

�ل�ضيد  �إليها  �أ�ضار  �لتي  �لق�ضائية  �ملحاكمات 

م�ضعود بودر�جي، ع�ضو جمل�ص �لأمة يف �ضوؤ�له 

�أو�ضح هذ� �لأخري  لوزير �لعدل، حافظ �لأختام. 

وثائقهم  تقدمي  �ملتقا�ضني  بع�ص  �إلز�مية  �أن 

باللغة �لعربية جاء يف قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 

و�أن  �لربملان،  عليه  �ضادق  �لتي  و�لإد�رية 

�ملادة �لثامنة منه تقر ب�رشورة ترجمة �لوثائق 

�لر�ضمية  �للغة  �لعربية  �للغة  بغري  �ملكتوبة 

من  �مل�ضتفيد  هو  لي�ص  �لقا�ضي  و�أن  للدولة، 

ترجمة �ملو�د �ملدنية و�لإد�رية هو �ملدعي ول 

بد له �أن يظهر �لبينة وهي �أور�ق ر�ضمية مكتوبة 

بني  �ضيقارن  �لقا�ضي  �أن  ذلك  �لعربية،  باللغة 

هذه �لوثائق لي�ضل �إىل تطبيق �لقانون، مو�ضحا 

�أن هذه �لوثائق �لتي يجب ترجمتها هي وثائق 

�لثبوتية �أو �ملنتجة يف �لدعوى وحت�ضم �لنز�ع.

فيها  �لتنازل  مت  �لتي  حالت  يخ�ص  فيما  �أما 

�أن  �لوزير  فاأكد  �لتكاليف  لكرثة  �لدعاوي  عن 

هناك م�ضاعدة ق�ضائية للمعوزين من بد�ية رفع 

�لدعوى �إىل �ضدور �حلكم و�أن �أعبائها تتحملها 

خزينة �لدولة.

�لعدل  وزير  �أعلن  فقد  �ملرتجمني  ق�ضية  وعن 

�لدفعة  و�أن  كايف  عددهم  �أن  �لأختام  حافظ 

يف  موؤكد�  مرتجم.   500 عددهم  و�ضل  �لأخرية 

�للغة  ت�ضتعمل  �لدولة  موؤ�ض�ضات  كل  �أن  �لأخري 

قطاع  غر�ر  على  وثائقها  يف  �لعربية  �لر�ضمية 

�لعد�لة .

..احلل بالو�صاطة وقانون جديد للو�صطاء

ع�ضو  �لتومي،  بن  �هلل  عبد  �ل�ضيد  عن �ضوؤ�ل  رد� 

جمل�ص �لأمة و�ملتعلق بعدد �لو�ضطاء �لق�ضائيني 

�ملعتمدين على �مل�ضتوى �لوطني وهل توزيعهم 

حافظ  �لعدل  وزير  �حلاجة؟�أكد  يلبي  �جلغر�يف 

تكن  مل  �لبديلة  �لطرق  �أن  بلعيز  �لطيب  �لأختام 

موجودة �إل يف �لقانون �جلديد ومنها �لو�ضاطة 

در��ضة  بعد  �لنظر  وجهات  تقريب  حتاول  �لتي 

اخلميس  يوم  جلسة 
 2011 ديسمبر   08
عبد  السيد  برئاسة 
نائب  بوحارة،  الرزاق 
األّمة  مجلس  رئيس 
وزير  السيد  وحضور 
العالقات مع البرملان. 

�لوزر�ء  جمل�ص  لتو�ضيات  تطبيقا  وذلك 

�لوز�رة  و�أن   .2002 �أفريل   30 بـ  �ملنعقد 

جمال  يف  �لتكوين  قطاع  باإ�ضالح  بد�أت 

و�رشورة  �لتخ�ض�ضات  يف  �أي  �ملحتوى 

�لحتياجات  مع  �لتخ�ض�ضات  هذه  مو�فقة 

�ملعرب عنها من طرف �ل�ضوق �لوطنية. و�أنه 

يف  �إ�ضالحات  و�ضع  مت   2009 �ضنة  خالل 

�لأول  حمورين  عرب  �ملهني  �لتكوين  �إطار 

�لبيد�غوجية  �لإ�ضالحات  مبو��ضلة  يتعلق 

و�ملهنية و�لثاين باإ�ضالح �لإد�رة.

�أما بخ�ضو�ص م�ضكل �لت�ضيري ووجود �آمنني 

�أكد  بال�رشف يف ت�ضيري مر�كز �لتكوين فقد 

�لوزير �أن هناك �أكرث من 100 موؤ�ض�ضة على 

�مل�ضتوى �لوطني من �ضمن 1165 موؤ�ض�ضة 

ر�جع  ذلك  و�أن  بال�رشف.  �آمنون  ي�ضريها 

 2004 �ضنة  �تخذته  �لذي  �لوز�رة  لقر�ر 

و�ملتمثل يف تعيني مدر�ء �ملر�كز و�ملعاهد 

قطاع  يف  به  معمول  هو  ما  مثل  �لتكوين 

�لرتبية، حيث �أنه على �ملرت�ضح ملن�ضب مدير 

مركز �أو معهد متوين مهني يقت�ضي �أن يكون 

ذو خربة ل تقل عن 8 �ضنو�ت حلاملي �ضهادة 

حلامل  �ضنة   12 و  �ضنو�ت   5  + �لبكالوريا 

4 �ضنو�ت. وبعد �لنجاح  �ضهادة بكالوريا + 

برتب�ص  �لقيام  �لناجح  على  �لمتحان  يف 

بال�رشف  كاآمر  تعيينه  ليتم  �أ�ضهر   6 ملدة 

وهي فرتة لجتياز مرحلة �لختبار �مليد�ين 

تن�ضاأ  �ملهني  �لتموين  مر�كز  �أن  مو�ضحا 

بقانون من �أجل �أن تكون له ميز�نية .  

جمال  يف  �إ�ضالحات  �إجر�ء  ميكن  ل  و�أنه 

مل  �إذ�  �ملهني  �لتكوين  قطاع  يف  �لتكوين 

تر�فقه �إ�ضالحات يف �ملجال �لإد�ري .

فاأو�ضح  �لأغو�ط  ولية  بخ�ضو�ص  �أما 

�لوزير �أنه بعد تقاعد �ملدير �لولئي للتكوين 

لفرتة  �رشف  �أمني  تن�ضيب  مت  بالولية 

�لقانونية  �لإجر�ء�ت  ��ضتكمال  حني  �إىل 

ل�ضتخالف مدير جديد .

وفيما يخ�ص �لتجهيز�ت فاأو�ضح �لوزير �أن 

يرت�أ�ضه  �جتماع  بعقد  �ضنويا  تقوم  �لولية 

�ملهني  �لتكوين  مدير  ويح�رشه  �لو�يل 

�لذي  وهم  �لتنفيذية  �لإد�ر�ت  وحت�رشه 

�قرت�حها  يتم  �لتي  �لتخ�ض�ضات  يقررون 

و�لتي ترفع للوز�رة بعد �ملو�فقة عليها لتقوم 

هذه �لأخرية باقتناء �لتجهيز�ت �لالزمة.

 98 من  ��ضتفادت  قد  �لأغو�ط  ولية  و�أن 

جتهيز و�أن بها 16 موؤ�ض�ضة تكوينية ، و�أنها 

��ضتفادت خالل �ملخطط �خلما�ضي 2010  - 

2014 من خم�ص معاهد �أخرى متخ�ض�ضة .

�مل�ضكل  �ملتنازعة وحماولة حل  �لأطر�ف  ملف 

حل  من  �لو�ضيط  هذ�  تو�ضل  و�إذ�  ودية،  ب�ضفة 

يوقعه  حم�رش  فيحرر  �لطرفني  بني  �مل�ضكل 

�جلل�ضة  لرئي�ص  �ملح�رش  هذ�  يعطى  �لطرفان 

�حلل  �أي  �لإجر�ء  وهذ�  نهائي  حكم  وي�ضبح 

�أي يف وقت  �أ�ضهر   3 بالو�ضاطة ل تتعدى مدته 

ق�ضري بالنظر للمحاكمة. و�أن �لو�ضطاء فعددهم 

�لهيئات  كافة  على  موزعني  و�ضيط   2195
�لق�ضائية و�جلهات �لق�ضائية. 

�أنه  �أما عن تقييم عمل هوؤلء فقد �رشح �لوزير 

ل ميكن تقدمي تقييم مو�ضوعي نزيه حول هذه 

�ل�ضنتني، لكن  �لتجرية حلد�ثتها فهي ل تتعدى 

يف �ملقابل فاإنه منذ بد�ية تطبيق هذه �لطريقة 

  3567 حل  مت   2010 �ضنة  من  بد�ية  �لبديلة 

ق�ضية قبل �أ�ضحابها هذه �لو�ضاطة .

معلنا يف �لأخري عن قانون جديد للو�ضطاء يف 

�ليومية  �مل�ضاكل  بع�ص  حلل  �جلز�ئية  �ملو�د 

�لتي ل مت�ص بالنظام �لعام.

د
و

د�
ري 

خ
بل



االأ�شئلة ال�شفوية

50

             

51

الن�شاط اخلارجي

نحو اإجناز داري التلفزيون والإذاعة

�لإعالم  و�ضائل  خلدمات  �لوز�رة  تقييم  عن 

و�لإجر�ء�ت  و�مل�ضموعة،  �ملرئية  �لوطنية 

�ملتخذة لرفع من م�ضتوى �لقنو�ت �لتلفزيونية؟ 

جمل�ص  ع�ضو  فخار،  حممد  �ل�ضيد  طرحه  �لذي 

�لأمة على �ل�ضيد وزير �لت�ضال.

باأنها  �ملكتوبة  �لإعالم  و�ضائل  �أن  �لوزير  �أكد 

خدماتها  حت�ضني  وباإمكانها  للتجديد  بحاجة 

فيما  �أما  لذلك،  �لالزمة  �لتطور  و�ضائل  مبنحها 

�أن  �لوزير  �أو�ضح  �لب�رشي  بال�ضمعي  يتعلق 

�لظروف  يف  تتمثل  �ليوم  �ملطروحة  �مل�ضاكل 

�جلديدة �لتي ت�ضودها �ملناف�ضة، م�ضيفا يف نف�ص 

و�ضعف  �جلز�ئرية  �لتلفزة  م�ضتوى  �أن  �ل�ضياق 

ن�ضبة �مل�ضاهدين ر�جع ل�ضيا�ضات �لقدمية، و�أنه 

�لتي  قر�ر�ت  وكذ�  �جلديدة  �لقو�نني  �ضوء  على 

�لتي  �لت�ضهيالت  وكذ�  �جلمهورية  رئي�ص  �أقرها 

�لتلفزيون  �ضتجعل  بها  �لقيام  �حلكومة  تنوي 

و�رشورية  جدية  �إ�ضالحات  يعرف  �جلز�ئري 

�جلز�ئري. بالتلفزيون  �مل�ضاهد  ثقة  لإعادة 

�أننا  �لت�ضال  وزير  �أكد  �لهدف  هذ�  ولبلوغ 

�جلز�ئري  ولعبقرية  �ملتطورة  للو�ضائل  بحاجة 

و�إبد�عه و�إىل عقلية جديدة يف �لت�ضيري.

وبالرغم من ذلك فهناك حقائق هامة �أعلن وزير 

�لت�ضال �أنه يجب �لإ�ضارة �إىل بع�ضها وهي:

�لتلفزيونية  �لقنو�ت  حمدودية  من  �لنتقال   -

و�لإذ�عية �إىل عدد مقبول منها،

طريق  عن  �لتدفق  �إىل  �حلماية  من  �لنتقال   -

�لأقمار �ل�ضناعية .

�ضجلت  فقد  �لوطنية  بالإذ�عة  يتعلق  فيما  �أما 

يجب  بها  ي�ضتهان  ل  نتائج  �لوزير  ح�ضب 

تتعر�ص  مل  �لإذ�عة  و�ن  خا�ضة  تعزيزها، 

لنتقاد�ت مماثلة كالتلفزيون، و�أن هدف تطوير 

�لرت�ب  تغطية  ل�ضمان  لي�ص  �لوطنية  �لإذ�عة 

�لوطني بل كذلك زيادة �حلجم �ل�ضاعي �ليومي 

و�قرت�ح بر�مج �ضبكات بر�جمية ثرية ومتنوعة.

�ل�رشورية  �لقاعدية  بالهياكل  يتعلق  فيما  �أما 

لالإذ�عة و�لتلفزيون فتتمثل يف:

- م�رشوع �إجناز د�ر �لتلفزيون 

- م�رشوع �إجناز د�ر �لإذ�عة

- ��ضتفادة �أغلب �لإذ�عات من مقر�ت جديدة

�لإذ�عية  �لتغطية  �أن  �لأخري  يف  موؤكد� 

وتدعيم  �لوطني  �لرت�ب  لكل  و�لتلفزيونية 

�خلدمة �لعمومية و�لبحث عن جناعة موؤ�ض�ضات 

�أهد�ف �لوز�رة  �ل�ضمعي �لب�رشي تبقى من بني 

�لتقنية  �لو�ضائل  ع�رشنة  جانب  �إىل  �لرئي�ضية، 

وت�ضيري �ملو�رد �لب�رشية وقو�عد �لت�ضيري وحتيني 

�لأهد�ف  حتقيق  بغر�ص  �لقانونية  �لن�ضو�ص 

�مل�ضطرة.

للمعلومات  حتيني   .. القت�صادي  الإح�صاء 
واجلداول

رد� عن �ضوؤ�ل �ل�ضيد �ل�ضيد لزهاري بوزيد، ع�ضو 

جمل�ص �لأمة لكاتب �لدولة لدى وزير �ل�ضت�رش�ف 

حول  بالإح�ضائيات،  مكلف  و�لإح�ضائيات، 

�لأخري  �لقت�ضادي  �لإح�ضاء  من  �لهدف 

و�لنتائج �لتي نتجدت عنه؟

�أو�ضح �لوزير�ل�ضيد علي بوكر�مي �أن �لهدف من 

�لإح�ضاء �لقت�ضادي وهو حت�ضني �لعالقة بني 

�لإد�رة و�ملتعامل �لقت�ضادي وجعلها يف خدمة 

�لقت�ضاد �لوطني وحت�ضني �لقدرة �لتناف�ضية يف 

بيئة عاملية تتميز مبناف�ضة �رش�ضة .

�ملعلومات  حتيني  هو  �لأ�ضا�ضي  �لهدف  �أما 

و�لو�قع  �لقت�ضادية  �لبيانات  وكل  و�جلد�ول 

�لقت�ضادي �لوطني، خا�ضة و�أن �لعامل يف تغري 

م�ضتمر فعلى �لديو�ن �لوطني لالإح�ضاء �لتاأقلم 

�جلديدة  �لت�ضانيف  ومع  �ملعطيات  هذه  مع 

وحتيني �ملعلومات �لقت�ضادية.

وعن نتائج هذ� �لتحقيق فتتمثل يف :

- متكني �لإد�رة من عملية �لإ�ضغاء و�ل�ضتماع 

للمتعاملني �لقت�ضاديني 

- تعزيز م�ضالح �لإح�ضاء للموؤ�ض�ضات

- �إيجاد رقم تعريفي م�ضرتك.

 م�ضيفا يف نف�ص �ل�ضياق �أن �لإح�ضاء هو �حلجر 

�لإد�رة  على  و�أنه  قوي،  �قت�ضاد  لأي  �لأ�ضا�ضي 

�لوطني  لالقت�ضاد  حقيقة  ذ�كرة  لها  تكون  �أن 

وذلك للم�ضلحة �لعامة.

�ملتعامل  �ضيجعل  �لطويل  �ملدى  على  و�أنه 

�ملد�خيل  مببالغ  تلقائيا  ي�رشح  �لقت�ضادي 

بناء  يف  للم�ضاهمة  �جلباية  تلقائيا  ويدفع 

�ضيحتاج  و�أنه  �لعامة،  و�ملنفعة  �ملجتمع 

�ملتعامل  وكذ�  �لإد�رة  من  كل  ملجهود�ت 

للو�ضول �إىل تغيري �لذهنيات. 
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الدورة العادية اخلام�صة للربملان الإفريقي

�ضارك �ل�ضيد�ن م�ضطفى بن بادة، ع�ضو 

جمل�ص �لأمة ورئي�ص جلنة �لنقل، �لإت�ضال، 

�لطاقة و�لعلوم وتكنولوجيا بالربملان 

�لإفريقي و�أحمد حنوفة،ع�ضو جمل�ص �لأمة 

وع�ضو �لربملان �لإفريقي، يف �أ�ضغال �لدورة 

�لعادية �خلام�ضة للربملان �لإفريقي �ملنعقد 

مبقر �لربملان �لإفريقي بجنوب �إفريقيا خالل 

�لفرتة �ملمتدة من 3 �إىل 14 �أكتوبر 2001.

وقد عرفت �لدورة �إىل جانب �إجتماع �للجان 

�لد�ئمة للربملان عدة �إجتماعات �أخرى منها:

�لإجتماع �مل�ضرتك ملكتب �لربملان ومكاتب 

�للجان

ور�ضة عمل م�ضرتكة للتخطيط لـ�ضنة  2012 

بني مكتب �لربملن ومكاتب �للجان

توجيه وت�ضمية �لأع�ضاء �جلدد �لذين �ضيوؤدون 

�لق�ضم .

اإجتماع اللجنة ال�صيا�صية لالأمن

وحقوق الإن�صان التابعة للجمعية 
الربملانية لالإحتاد من اأجل املتو�صط

�ضارك ع�ضو� جمل�ص �لأمة �ل�ضيدلن حمند 

�آكلي بن يون�ص وبوعالم در�م�ضيني يف 

�إجتماع �للجنة �ل�ضيا�ضية لالأمن وحقوق 

�لإن�ضان �لتابعة للجمعية �لربملانية لالإحتاد 

من �أجل �ملتو�ضط، �ملنعقد مبقر �لربملان 

�لأوروبي بربوك�ضل ) بلجيكا( يوم 6 �أكتوبر 

.2011
وقد تد�ر�ص �أع�ضاء �للجنة عدة مو��ضيع 

منها:

-�مل�ضادقة على حم�رش �إجتماع بر�ضلونة 1 

جويلية 2011

�أي �رش�كة متو�ضطية لالإ�ضتجابة لل�ضياق 

�جلديد للتحولت �لدميقر�طية يف �ملت�ضط؟

-�لو�ضع يف �ل�رشق �لأو�ضط بعد �جلمعية 

�لأخرية لالأممم �ملتحدة

�ضوريا- �أية �إ�ضرت�تيجية للمعار�ضة؟ تبادل 

وجهات �لنظر

ليبيا- �لآفاق بعد �ضقوط �لقذ�يف؟ تبادل 

وجهات �لنظر.

للجمعية  اخلريفية  الإجتماعات 
يف  والتعاون  الأمن  ملنظمة  الربملانية 

اأوروبا

غرفتي  عن  م�ضرتك  برملاين  وفد  �ضارك 

�لربملان) جمل�ص �لأمة و�ملجل�ص �ل�ضعبي 

�لإجتماعات  فعاليات  يف  �لوطني( 

ملنظمة  �لربملانية  للجمعية  �خلريفية 

�لأمن و�لتعاون يف �أوروبا خالل �لفرتة 

�ملمتدة من 7 �إىل 10 �أكتوبر 2011.

وقد تكون �لوفد من �ل�ضادة:

رئي�ص  نائب  بوحارة،  �لرز�ق  -عبد 

جمل�ص �لأمة ورئي�ص �لوفد

-عرو�ضي �ضعيد، ع�ضو جمل�ص �لأمة

باملجل�ص  نائب  بوحمروق،  -حفيظ 

�ل�ضعبي �لوطني

�إ�ضافة  �لإجتماعات  برنامج  �ضمل  وقد 

ندورة  �لد�ئمة  �للجنة  �إجتماع  �إىل 

يف  �لتنمية   « مو�ضوع  حول  برملانية 

جنوب �رشق �أوروبا: �لتحديات، �لأهد�ف 

ملو�ضوع  خا�ضا  و�إجتماعا  و�لأفاق«، 

حل  يف  و�لتعاون  �لأمن  منظمة  »دور 

�لنو�عات، حالة �لكار�باخ« .

�خلريفية  �لإجتماعات  �إختتمت  وقد 

و�لتعاون  �لأمن  ملنظمة  �لربملانية 

�لربملاين  �ملنتدى  باإنعقاد  �أوروبا  يف 

 « مو�ضوع  تناول  و�لذي  �ملتو�ضطي 

خلق  �أمنا:  �أكرث  منطقة  �ملتو�ضط  جعل 

منطقة حرية ، �أمن وعد�لة« .

موؤمتر ال�صتثمارات البينية العربية 
وم�صاكل ت�صوية منازعاتها

�ضارك �ل�ضيد بوم�ضالت �لتهامي ع�ضو 

جمل�ص �لأمة وع�ضو �لعربي �لنتقايل 

يف  موؤمتر �ل�ضتثمار�ت �لبينية �لعربية 

وم�ضاكل ت�ضوية منازعاتها، �لو�قع 

و�قرت�ح �حللول، خالل �لفرتة �ملمتدة 

من 10 �إىل 12 �أكتوبر 2011 مبقر 

جامعة �لدول �لعربية �لقاهرة.

منتدى من اأجل م�صتقبل الدميقراطية للعام 
2011

�ضارك �ل�ضيد خمتاري لزهر، رئي�ص جلنة �ل�ضوؤون 

�لقانونية و�لإد�رية وحقوق �لإن�ضان مبجل�ص 

�لأمة ، يف فعاليات منتدى » من �أجل م�ضتقبل 

�لدميقر�طية للعلم 2011، و�ملنظم من طرف 

جمل�ص �أوروبا يومي 13 و14 �أكتوبر 2011 

مبدينة ليما�ضول �لقرب�ضية.

كما تناول �مل�ضاركون خالل هذ� �ملنتدى مو�ضوع 

» �لعالقة �لوطيدة �ملرت�بطة بني �لدميقر�طية 

و�لتما�ضك �لجتماعي.

الجتماع الثاين لروؤ�صاء الربملانات الإفريقية

�ضارك �ل�ضيد عبد �لقادر زحايل، نائب رئي�ص 

جمل�ص �لأمة يف �لجتماع �لثاين لروؤ�ضاء 

�لربملانات �لإفريقية �ملنعقد بجنوب �إفريقيا 

يومي 17و 18 �أكتوبر 2011.

وقد مت خالل هذ� �لجتماع �لنظر يف تقرقر �لأد�ء 

�ملت�ضل مبر�جعة بروتوكول �إن�ضاء �لربملان 

�لإفريقي و�مل�ضادقة على قر�ر�ت �لإحتاد 

�لإفريقي، �لتي ترتكز على �مليثاق �لإفريقي 

للدميقر�طية و�لنتخاب و�حلكم �لر��ضد.

وح�رش هذ� �ملوؤمتر �لعديد من روؤ�ضاء �لربملانات 

�لإفريقية  ورئي�ص جمهورية غانا �لأ�ضبق �ل�ضيد 

جريي رو�لينجز �ملبعوث �ل�ضامي لرئي�ص مفو�ضية 

�لإحتاد �لإفريقي يف �ل�ضومال ورئي�ص �ملوؤمتر.

الدورة 125 للجمعية الربملانية 
لالإحتاد الربملاين الدويل

�ضارك وفد برملاين م�ضرتك  عن غرفتي 

�لربملان �جلز�ئري ) جمل�ص �لأمة 

و�ملجل�ص �ل�ضعبي �لوطني( يف �أ�ضغال 

�لدورة 125 للجمعية �لربملانية لالإحتاد 

�لربملاين �لدويل �ملنعقد خالل �لفرتة 

�ملمتدة من 16 �إىل 19 �أكتوبر 2011 

ببرين ) �ضوي�رش�( .

وقد تكون �لوفد من �ل�ضيد�ت و�ل�ضادة :

عبد �لقادر بن �ضالح، رئي�ص جنل�ص �لأمة 

ورئي�ص �لوفد

زهرة ظريف بيطاط، نائب رئي�ص جمل�ص 

�لأمة ونائب رئي�ص �للجنة �لتنفيذية 

لالإحتاد �لربملاين �لدويل

بلعبا�ص بلعبا�ص، رئي�ص �ملجموعة 

�لربملانية للتجمع �لوطني �لدميقر�طي 

مبجل�ص �لأمة

بن حليمة بوطويقة، نائب باملجل�ص 

�ل�ضعبي �لوطني

عبد �لقادر �رش�ر، نائب باملجل�ص 

�ل�ضعبي �لوطني

زهية بن عرو�ص، ع�ضو جمل�ص �لأمة 

و�لع�ضو �لإ�ضايف باجلنة �خلا�ضة 

بق�ضايا �ل�رشق �لأو�ضط بالإحتاد 

�لربملاين �لدويل

�ضالح در�جي، ع�ضو جمل�ص �لأمة 

حفناوي عمر�ين، �لأمني �لعام ملجل�ص 

�لأمة ورئي�ص جمعية �لأمناء �لعامني 

للربملانات .

وقد ناق�ص �مل�ضاركون �إىل جانب �لبند 

�لإ�ضتعجايل �ملو��ضيع �لتالية:

-تعزيز وتكري�ص �حلكم �لر��ضد كو�ضيلة 

لتوطيد �ل�ضلم و�لأمن: ��ضتخال�ص 

�لدرو�ص من �لأحد�ث �لتي وقعت موؤخر� 

يف �ل�رشق �لأو�ضط و�ضمال �إفريقيا

-�إعادة توزيع �ل�ضلطة ولي�ص �لرثوة 

فقط، ومن يحدد �لأجندة �لدولية؟

-�حل�ضول على �ل�ضحة باعتبارها حقا 

�أ�ضا�ضيا : دور �لربملانات يف مو�جهة 

�لتحديات �لرئي�ضية ك�ضمان �ضحة 

�لن�ضاء و�لأطفال.

كما ناق�ص �حل�ضور مو��ضيع �أخرى من 

بينها:

-�إ�ضالح �لأ�ضو�ق �ملالية

-�حلق يف �لتنمية.

احلياة  نوعية  ترقية  الثقافة،  جلنة  اجتماع 
باجلمعية  املدنية  املجتمعات  بني  والتبادلت 

الربملانية لالإحتاد من اأجل املتو�صط
�ضارك �ل�ضيد قري�ضي عبد �لكرمي، ع�ضو جمل�ص �لأمة 

�حلياة  نوعية  ترقية  �لثقافة،  جلنة  �جتماع  يف 

باجلمعية  �ملدنية  �ملجتمعات  بني  و�لتبادلت 

يوم  �ملنعقد  �ملتو�ضط  �أجل  من  لالإحتاد  �لربملانية 

2011 بربوك�ضل ) بلجيكا( �أكتوبر   11
وقد ناق�ص �مل�ضاركون �ملو��ضيع �لتالية:

�ملتو�ضط  منطقة  ل�ضباب  بالن�ضبة  و�لروؤى  -�لآفاق 

�ليوم

-�لهجرة و�لتوظيف يف �ملنطقة �لأورو- متو�ضطية

�لتعددية،  �لتغذية،  للقيم:  �ملتو�ضطي  -�مليثاق 

�لثقافة و�لعالقات �ملتبادلة بني �لثقافات.
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الن�شاط اخلارجي الن�شاط اخلارجي

اجلل�صة الربملانية لالأمم املتحدة للعام 2011

�ضارك �ل�ضيد بوم�ضالت �لتهامي، ع�ضو جمل�ص �لأمة 

وع�ضو يف �لربملان �لعربي وممثال له يف �جلل�ضة 

�لربملانية لالأمم �ملتحدة للعام 2011 و�لتي كانت 

حتت عنو�ن » تعزيز �مل�ضاءلة �ل�ضيا�ضية من �أجل عامل 

�أكرث �ضالما و�زدهار� وذلك يومي 28و29 نوفمرب 

2011 مبقر منظمة �لأمم �ملتحدة بنيويورك ) �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية(.

وقد تناول �لربملانيون بالدر��ضة و�لنقا�ص عدة 

مو��ضيع منها:

- دور �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف تعزيز 

�مل�ضاءلة �لعاملية

- م�ضاركة �ل�ضباب يف �لعملية �لدميقر�طية: �لتحديات 

و�لفر�ص.

الجتماع الثامن للجنة الطاقة والبيئة واملياه 
التابعة للجمعية الربملانية لالإحتاد من اأجل املتو�صط

�ضارك �ل�ضيد حممد ب�ضايح، ع�ضو جمل�ص �لأمة ونائب 

رئي�ص جلنة �لطاقة و�لبيئة و�ملياه �لتابعة للجمعية 

�لربملانية لالإحتاد من �أجل �ملتو�ضط، يف �جتماعها 

�لثامن و�ملنعقد يومي 5 و6 دي�ضمرب 2001 بفيينا) 

�لنم�ضا(.

وقد تد�ر�ص �مل�ضاركون عدة مو��ضيع تتعلق بالأو�ضاع 

يف �ملنطقة �ملتو�ضطية وهي:

- حماية �لبيئة، و�لتزود باملياه و�لطاقة كتحديات 

كبرية �أمام �ملدن

- قدر�ت �لكتلة �لإحيائية يف بلد�ن �ملتو�ضط

الجتماع الربملاين بني الربملانني الأوروبي 
والإفريقي

�ضارك �ل�ضيد م�ضطفى بودينة، ع�ضو جمل�ص �لأمة 

ورئي�ص �للجنة �لد�ئمة للنقل و�ل�ضناعة و�لت�ضالت 

و�لطاقة و�لعلوم و�لتكنولوجيا بالربملان �لإفريقي، 

يف �لجتماع �لربملاين بني �لربملانني �لأوروبي 

و�لإفريقي خالل �لفرتة �ملمتدة من 5 �إىل 9 دي�ضمرب 

2011 بربوك�ضل  )بلجيكا( .
وقد تد�ر�ص �مل�ضاركون بالدر��ضة �لق�ضايا �لتي تهم 

�لربملانني، وتعزيز �لتعاون و�ل�رش�كة بينهما.

الدورة العادية الثانية للربملان العربي للعام 
2011

�ضارك �ل�ضيد�ن بوم�ضالت �لتهامي و�ضعدي حمة علي، 

ع�ضو� جمل�ص �لأمة وع�ضو� �لربملان �لعربي، يف 

�إجتماعات �لدورة �لعادية �لثانية للربملان �لعربي 

للعام 2011 �ملنعقدة مبقر �جلامعة �لعربية �لقاهرة 

) م�رش( خالل �لفرتة �ملمتدة من 17 �إىل 20 دي�ضمرب 

.2011

حمادثات بني الوفد الربملاين اجلزائري ووفد الربملان الأوروبي

جرت م�ضاء يوم �لأربعاء 02 نوفمرب 

حمادثات  �ملجل�ص،  مبقـر   ،2011
برملانيا  وفد�  جمعت  برملانية 

غرفتي  من  نو�ب  ي�ضم  جز�ئريا 

م�ضعود  �ل�ضيد  بقيادة   �لربملان 

�ملجل�ص  رئي�ص  نائب   ، �ضيهوب 

جمموعة  وع�ضو  �لوطني  �ل�ضعبي 

�لربملان   : �لربملانية  �ل�ضد�قة 

�لأوروبي،  �لربملان   – �جلز�ئري 

�ملتعّدد  �لأوروبي  �لربملان  مع وفد 

�لألو�ن �ل�ضيا�ضية.

حول  �ملحادثات  هذه  متحورت 

�جلز�ئرية  �لربملانية  �لعالقات 

و�لرتقاء  دعمها  و�ضبل  �لأوروبية 

بها �إىل م�ضتويات �أف�ضل خا�ضة و�أن 

�جلز�ئر بلد �رشيك لالحتاد �لأوروبي 

جمال  يف  خا�ضة  جمالت  عدة  يف 

و�لتجاري  �لقت�ضادي  �لتعاون 

مع  �ل�ضيا�ضي  و�حلو�ر  و�لت�ضاور 

من  �نطالقا  �لأوروبية  �ملجموعة 

حميط  يف  �ل�ضرت�تيجي  موقعها 

ما  وهو  �ملتو�ضط  �لأبي�ص  �لبحر 

ل�ضتقر�ر  مهما  �رشيكا  منها  يجعل 

�لبحر  حميط  يف  و�لأمن  �ل�ضلم 

�لأبي�ص �ملتو�ضط، كما �أن هذ� �للقاء 

برنامج  ل�ضتعر��ص  فر�ضة  كان 

�لإ�ضالحات �ل�ضاملة �لتي تقوم بها 

�جلز�ئر و�لتي ترتجمها جمموعة من 

حاليا  هي  �لتي  �لأ�ضا�ضية  �لقو�نني 

قيد �لدر��ضة و�ملناق�ضة على م�ضتوى 

�لربملان �جلز�ئري.

دورة تدريبية لعمل اللجان الربملانية 
وحتدياتها

�ضارك �ل�ضيد �أحمد حيد�ر، ع�ضو جمل�ص 

�لأمة يف دورة تدريبية بعنو�ن« عمل 

�للجان �لربملانية و حتدياتها » و�ملنظمة 

من طرف جمل�ص �لنو�ب �للبناين 

بالتعاون مع �لإحتاد �لربملاين �لعربي 

وموؤ�ض�ضة »وي�ضت من�ضرت« للدميقر�طية 

يومي 23 و 24 نوفمرب 2011 ببريوت 

) لبنان(

وقد ت�ضمن جدول �أعمال هذه �لدورة 

�لتدريبية مايلي:

-دور �للجان يف بريطانيا

-��ضتخال�ص �أف�ضل �لأطر لتفعيل دور 

�للجان يف جممل �لربملانات �مل�ضاركة.

الدورة 59 للجنة التنفيذية لالإحتاد 
الربملاين الإفريقي

�ضارك وفد عن جمل�ص �لأمة يتكون من 

�ل�ضيدة ق�رشي رفيقة، ع�ضو جمل�ص 

�لأمة وع�ضو �للجنة �لتنفيذية لالإحتاد 

�لربملاين �لإفريقي و�ل�ضيد �إبر�هيم 

لعرو�ضي، ع�ضو جمل�ص �لأمة وع�ضو 

�للجنة �لتنفيذية لالإحتاد �لربملاين 

�لإفريقي، يف �أ�ضغال �لدورة 59 للجنة 

�لتنفيذية لالإحتاد �لربملاين �لإفريقي  

يومي 27 و28 نوفمرب 2011 باخلرطوم 

) �ل�ضود�ن.

وقد تناول �مل�ضاركون عدة بنود يف 

برنامج �للجنة �لتنفيذية لالإحتاد منها:

در��ضة تنفيذ قر�ر�ت وتو�ضيات �ملوؤمتر

در��ضة و�إقر�ر م�رشوع مو�زنة عام 

.2012
وبرنامج عمل موؤمتر �لإحتاد و�ملتمثلة 

يف :

- دور �ملوؤ�ض�ضات �لربملانية يف تعزيز 

�لتعاون و�لت�ضامن بني �لبلد�ن �لإفريقية، 

من �أجل تدعيم �لأمن، �ل�ضتقر�ر، و�زدهار 

�ل�ضعوب.

- م�ضاركة �ل�ضعوب ول �ضيما �ل�ضباب يف 

�لتنمية �لوطنية من �أجل �حلد من �لفقر 

و�إنهاء �لإق�ضاء وتعزيز �لعد�لة.

وفد عن جمل�س الأمة يف رحلة درا�صية 
بالعا�صمة الرنويجية 

رحلة  يف  �لأمة  جمل�ص  عن  وفد  �ضارك 

�أو�ضلو(   ( �لرنويجية  بالعا�ضمة  در��ضية 

 16 �إىل   10 من  �ملمتدة  �لفرتة  خالل 

نوفمرب 2011.

تكون �لوفد من �ل�ضيدة و�ل�ضادة:

لويزة �ضا�ضوة، ع�ضو جمل�ص �لأمة

مكي مولي، ع�ضو جمل�ص �لأمة

�ضماعيلي ملبارك، ع�ضو جمل�ص �لأمة

زر�ويل خمتار، ع�ضو جمل�ص �لأمة

�إطار  للعلم فاإن هذه �لدر��ضة تندرج يف 

برنامج  و  �لتعاون بني �جلز�ئر  برنامج 

�لأمم �ملتحدة للتنمية .

اجتماع جلنة ال�صوؤون القت�صادية 
واملالية وال�صوؤون الجتماعية 

والرتبية

التابعة للجمعية الربملانية لالإحتاد من 
اأجل املتو�صط

�ضارك ع�ضو� جمل�ص �لأمة وع�ضو جلنة 

�ل�ضوؤون �لقت�ضادية و�ملالية و�ل�ضوؤون 

�لجتماعية و�لرتبية �لتابعة للجمعية 

�لربملانية لالإحتاد من �أجل �ملتو�ضط  

�ل�ضيد�ن بوزيدي عمار وخ�رشة بر�همة 

جلول يف �جتماع �للجنة �لذكورة 

�ملنعقدة يومي 19 و20 �أكتوبر 2011 

باأنتاليا ) تركيا(.

ناق�ص �مل�ضاركون خاللها مو��ضيع 

حول:

-خلق �إطار تعاون يف �مل�ضائل �ملالية 

من �أجل �لتنمية يف �ملنطقة �ملتو�ضطية

-م�ضائل �لالمركزية، �لقت�ضاد 

و�لن�ضجام �لجتماعي.

وفد برملاين جزائري مالحظ 
لالإنتخابات التاأ�صي�صية التون�صية.

بدعوة من �جلمعية �لربملانية ملنظمة 

�لأمن و�لتعاون يف �أوروبا �ضارك وفد 

برملاين من غرفتي �لربملان )جمل�ص 

�لأمة و �ملجل�ص �ل�ضعبي �لوطني( 

�ضمن وفد برملاين دويل مالحظني 

لالإنتخابات �لتاأ�ضي�ضية �لتون�ضية 

�ملنعقدة يوم 23 �أكتوبر 2011 .

وقد ت�ضكل �لوفد من �ل�ضادة:

-�إبر�همي بوحلية، رئي�ص جلنة �ل�ضوؤون 

�خلارجية و�لتعاون �لدويل و�جلالية 

�جلز�ئرية باخلارج مبجل�ص �لأمة ، 

رئي�ص �لوفد

-�آدم قبي، ع�ضو جمل�ص �لأمة

-�أحمد بلعاليا، ع�ضو جمل�ص �لأمة

-حممد زكريا، ع�ضو جمل�ص �لأمة

-�ضعيد بوحجة، نائب باملجل�ص �ل�ضعبي 

�لوطني

-حممد حممودي، نائب باملجل�ص 

�ل�ضعبي �لوطني

-ر�بح بوخامت، نائب باملجل�ص �ل�ضعبي 

�لوطني

-عون �هلل عبد �حلميد، نائب باملجل�ص 

�ل�ضعبي �لوطني.

الدورة ال�صاد�صة للجمعية الربملانية 
للبحر الأبي�س املتو�صط

�ضارك وفد عن جمل�ص �لأمة يتكون من 

�ل�ضيدة و�ل�ضادة:

فوزية بن بادي�ص، ع�ضو جمل�ص �لأمة

م�ضعود �لعيفة، ع�ضو جمل�ص �لأمة

�ضليمان كرومي، ع�ضو جمل�ص �لأمة 

يف �أ�ضغال �لدورة �ل�ضاد�ضة للجمعية 

�لربملانية للبحر �لأبي�ص �ملتو�ضط 

�ملنعقدة يوم 29 �أكتوبر 2011 مبدينة 

بالريمو ) �إيطاليا(

�إىل جانب �مل�ضادقة على قر�ر�ت 

�للجان �لد�ئمة �لثالث �لتي تناول 

�ملو��ضيع �لتالية:

-�لأو�ضاع يف �ل�رشق �لأو�ضط

-�جلرمية �ملنظمة و�لإرهاب

-�لبيئة و�لتغري�ت �ملناخية

-�لطاقات و�مل�ضائل ذ�ت �ل�ضلة

-�ملياه و�لتجارة �خلارجية

-�مل�ضاو�ة بني �جلن�ضني، �لهجرة 

وحو�ر �لثقافات و�أديان.

ناق�ص �مل�ضاركون �لأو�ضاع �ل�ضيا�ضية 

على �ل�ضاحة �لعربية.
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ا�شتقباالتا�شتقباالت

�صفري تون�س باجلزائر
�ل�ضيد حممد جنيب  2011، مبقـر �ملجل�ص،  30 نوفمرب  �لأربعاء  يـوم  و��ضتقبـل 

ح�ضانة، �ضفري تون�ص باجلز�ئر. 

ترقيتها -  على  �لبلدين  �ملتميزة وحر�ص  �لثنائية  �لعالقات  �للقاء  تناول  وقد 

�لتاريخية  �لعالقات  بحكم  �ملتوفرة  �حلو�فز  ��ضتثمار  خالل  من   - با�ضتمر�ر 

و�لبعد �لإن�ضاين و�لجتماعي �لذي مييز �لرو�بط �لأخوية بني �ل�ضعبني �ل�ضقيقني. 

تون�ص -  �لعام  يف  للو�ضع  فري 
ّ
�ل�ض بعد عر�ص  �لأمة -  رئي�ص جمل�ص  وقد عرّب 

عن �لرتياح �لعميق ملا حتقق يف هذ� �لبلد �ل�ضقيق �جلار مربًز� �أهمية مو��ضلة 

�لتعاون وتكثيفه حتقيقا للم�ضلحة �مل�ضرتكة كما مت باملنا�ضبة تبادل وجهات 

�لنظر حول ق�ضايا تخ�ص �ل�ضتقر�ر يف �ملنطقة.

�لطيب،  خرية  ليلى  �ل�ضيدة   ،2011 دي�ضمـرب   06 �لثالثـاء  يـوم  ��ضتقـبـلت 

و�ل�ضوؤون  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  و�لتعليم  و�لتكوين  �لرتبية  جلنة  رئي�ضة 

�ل�ضيد فر�نك �جنل، ع�ضو بالربملان  �لدينية ملجل�ص �لأمة، مبقـر �ملجل�ص، 

�لأوروبي عن دوقية لوك�ضمبورغ. حيث متحورت �ملقابلة حول �لعالقات 

تدعيمها  �ضبل  بحث  ومت  �لأوروبي  و�لربملان  �جلز�ئر  بني  �لربملانية 

وتطويرها خدمة جلهود �لتنمية و�لأمن و�ل�ضلم.

وقد كانت للربملاين �لأوروبي فر�ضة �طلع من خالل عر�ص لأع�ضاء جمل�ص 

�لأمة عن تطور �لأو�ضاع يف �جلز�ئر ومت �لرتكيز خا�ضة عن �لإ�ضالحات 

ن�ضو�ضها  حاليا  �جلز�ئري  �لربملان  يناق�ص  و�لتي  باجلز�ئر  �جلارية 

�لأ�ضا�ضية.

رئي�س حركة النه�صة التون�صية
��ضتقبـل �ل�ضيد عبد �لقـادر بن �ضالح، رئي�ص جمل�ص �لأمة، يـوم �ل�ضبت 

�لتون�ضية،  �لنه�ضة  حركة  رئي�ص  �ملجل�ص،  مبقر   ،2011 نوفمرب   19
�ل�ضيد ر��ضد �لغنو�ضي.

خالل هذ� �للقاء، مت ��ضتعر��ص �لعالقات �جلز�ئرية �لتون�ضية على �ضوء 

�لتطور�ت �لأخرية �لتي تعرفها �ملنطقة وخا�ضة يف تون�ص. كما مت بحث 

�لعمل  �رشورة  على  �لتاأكيد  مت   حيث  �لثنائية  �لعالقات  تدعيم  �ضبل 

على �لرتقاء بها �إىل م�ضتوى �أف�ضل خدمة مل�ضالح �لبلدين و�ل�ضعبني 

وتاريخ  جغر�فية  يف  �لر��ضخة  �لأخوة  لعالقات  تكري�ضا  �ل�ضقيقني 

�لبلدين.

و��ضتقبـل يـوم �لأربعاء 02 نوفمرب 

عن  وفد�  �ملجل�ص،  مبقـر   ،2011
�ل�ضيد  يقوده  �لأوروبي  �لربملان 

رئي�ص  بانزيري،  �أنطونيو  بيـار 

بلد�ن  مع  �لعالقات  مفو�ضية 

�ملغرب  و�حتاد  �لعربي  �ملغرب 

�لعربي بالربملان �لأوروبي.

��ضتعر��ص  مت  �للقاء،  هذ�  خالل 

�جلز�ئرية  �لربملانية  �لعالقات 

�لأوروبية �لتي تعرف يف �ل�ضنو�ت 

حم�ضو�ضا  وتقدما  تطور�  �لأخرية 

�ل�رش�كة  �تفاق  �إطار  يف  خا�ضة 

�للقاء  هذ�  �جلز�ئرية.  �لأوروبية 

جمل�ص  رئي�ص  لل�ضيد  فر�ضة  كان 

�لأمة قّدم فيها عر�ضا �ضامال لتطور 

�لأو�ضاع يف �جلز�ئر مربز� ور�ضات 

و�لقت�ضادي  �ل�ضيا�ضي  �لإ�ضالح 

عن  معرجا  �جلز�ئر  تخو�ضه  �لذي 

�لإ�ضالحات �لتي �أعلن عنها رئي�ص 

تخ�ص  و�لتي  موؤخر�  �جلمهورية 

وهيئات  موؤ�ض�ضات  وتطوير  تنظيم 

�ملوؤ�ض�ضات  دولة  وتدعم  �لدولة 

و�لقانون وهي حمل نقا�ص ودر��ضة 

�لربملان  م�ضتوى  على  حاليا 

�جلز�ئري موؤكد� �أن �جلز�ئر تو��ضل 

طموحة  �ضيا�ضية  �إ�ضالحات  نهج 

�لت�ضاور  �إطار  يف  وعميقة  �ضاملة 

و�حلو�ر بعد عودة �لأمن و�ل�ضتقر�ر 

للبالد. 

من جهة �أخرى، مت �لتاأكيد على �أن 

و�لت�ضال  �حلو�ر  تقاليد  تر�ضيخ 

�لأوروبي  و�لربملان  �جلز�ئر  بني 

�ضوف  ع�رش  �حلادية  دورته  يف 

�لعالقات �حلكومية  يدعم برملانيا 

�لقائمة بني دول �لحتاد �لأوروبي 

�جلز�ئر  و�أن  خا�ضة  و�جلز�ئر 

�قت�ضادية  عالقات  تربطها 

وجتارية هامة مع �لدول �لأوروبية 

ف�ضال  خا�ضة  و�ملتو�ضطية  عامة 

عن �أنها �لبو�بة �لرئي�ضية من خالل 

حو�ص �لبحر �لأبي�ص �ملتو�ضط مع 

�لقارة �لإفريقية. 

وفد عن الربملان الأوروبي

رئي�س اجلمعية الربملانية للمجل�س الأوروبي

رئي�ص  �لأمة،  جمل�ص  مبقـر    ،2011 نوفمرب   13 �لأحد  يوم  و��ضتقبل 

كافيزوكلي.  موفليت  �ل�ضيد   �لأوروبي  للمجل�ص  �لربملانية  �جلمعية 

�للقاء تناول �لعالقات �جلز�ئرية مع �ملجموعة �لأوروبية وبحث �ضبل 

تدعيمها و�لرتقاء بها �إىل م�ضتويات �أف�ضل. وقد مت �لتطرق �إىل �ملكانة 

يربط  ج�رش�  تعد  حيث   ، �ملتو�ضطي  �لف�ضاء  يف  للجز�ئر  �لإ�ضرت�تيجية 

�لبلد�ن �لأوروبية بالعامل �لعربي �لإ�ضالمي وبو�بة حيوية على �إفريقيا 

�جلز�ئر  بني  �ل�ضيا�ضي  �حلو�ر  وترقية  �لتعاون  �أهمية  تربز  هنا  ومن 

و�ملجموعة �لأوروبية خا�ضة يف هذه �ملرحلة �لتي تعرف فيها �جلز�ئر 

حتولت كبرية �ضيا�ضية و�قت�ضادية.

املدير العام للمنظمة الإ�صالمية للرتبية والعلوم والثقافة

و��ضتقبـل يـوم �لثنني 19 دي�ضمرب 2011، مبقـر �ملجل�ص، �لدكتور عبد �لعزيز بن 

عثمان �لتويجري، �ملدير �لعام للمنظمة �لإ�ضالمية للرتبية و�لعلوم و�لثقافة.

 خالل هذ� �للقاء مت �لتعر�ص �إىل �أهمية دورة �جلز�ئر هذه خا�ضة و�أن �جلز�ئر 

�أهمية دور  �إبر�ز  حتت�ضن تظاهرة تلم�ضان عا�ضمة �لثقافة �لإ�ضالمية. وقد مت 

�ملنظمة �لإ�ضالمية للرتبية و�لعلوم و�لثقافة يف �لدفاع عن �لهوية �حل�ضارية 

لالأمة �لإ�ضالمية ل�ضيما يف مو�جهة حماولت �مل�ضا�ص باملقد�ضات �لإ�ضالمية 

و�لت�ضدي ملحاولت �مل�ضا�ص باملعامل �لإ�ضالمية يف فل�ضطني �ملحتلة. كما مت 

�لتطرق �إىل دور �ملنظمة يف �إر�ضاء قو�عد �ل�ضلم و�لأمن و�لتنمية خدمة ل�ضعوب 

�ملعمورة. 

�صفري الوليات املتحدة الأمريكية باجلزائر

�ضفري  �ون�ضري،  �ص.  �نري  �ل�ضيد   ،2011 دي�ضمرب   14 �لأربعاء  يـوم  ��ضتقبـل  و 

�لثنائية  �لعالقات  �للقاء  تناول  وقد  باجلز�ئر.  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 

و�أهمية تطويرها  وتو�ضيعها لت�ضمل �ملجالت �لقت�ضادية ف�ضاًل عن �لتعاون 

�لقائم يف جمايل مكافحة �لإرهاب و�ملحروقات. كما مت �لتطرق �إىل �لإ�ضالحات 

�جلارية يف �جلز�ئر و�لأهمية �لتي تكت�ضيها �لقو�نني �ملعرو�ضة على �لربملان 

يف تكري�ص �ملمار�ضة �لدميقر�طية. ويف �ضياق �لتعاون �لربملاين، جرى �لتاأكيد 

على �رشورة �لتو��ضل و�حلو�ر و�لعمل من �أجل تبادل �لزيار�ت بني برملانيي 

�لبلدين.

ا�شتقباالت الرئي�س

ا�شتقباالت روؤ�شاء اللجان 
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�فتتح �ل�ضيد كمال بوناح، نائب رئي�ص �ملجل�ص 

بالرتحيب  حديثه  م�ضتهال  �جلل�ضة  �أ�ضغال 

ملو�ضوع  �لتعر�ص  �أهمية  و�إبر�ز  باحلا�رشين، 

�لطاقات �ملتجددة باجلز�ئر. ليلقي على م�ضامع 

�ضالح،  بن  �لقادر  عبد  �ل�ضيد  كلمة  �حلا�رشين 

رئي�ص �ملجل�ص، حول �للقاء.

بالتعريف  عر�ضه  �ملجل�ص  رئي�ص  ��ضتهل 

بالطاقات �ملتجددة و�ضبل �لو�ضول �إليها، ليذكر 

باليابان،  كيوتو  موؤمتر  باتفاقية  �حلا�رشين 

�ملوقعة يوم 11 دي�ضمرب 1997، من قبل مائة 

بتخفيظ  تق�ضي  و�لتي  دولة،  و�أربعني  وو�حد 

�إنتاج ثاين �أك�ضيد �لكربون يف �لأعو�م �لقادمة، 

�لرئي�ضية لتغري �ملناخ  �لتهديد�ت  وذلك لتجنب 

�لأحفوري  �لوقود  و��ضتنفاذ  �لتلوث،  ب�ضبب 

�ملخاطر  �إىل  بالإ�ضافة  وغاز،  برتول  من 

�لجتماعية، و�ل�ضيا�ضية لهذ� �لنوع من �لوقود، 

وكذلك �لطاقات �لنووية.

من  �أكرث  هناك  �أن  �ل�ضياق،  ذ�ت  يف  مذكر�، 

خم�ص و�ضتني دولة تخطط �ليوم لال�ضتثمار يف 

�لطاقات �ملتجددة، وهي تعمل حاليا على و�ضع 

�ل�ضيا�ضات �لالزمة لتطوير وت�ضجيع �ملجال.

و�أكد رئي�ص �ملجل�ص �أن �أهمية �لطاقات �ملتجددة 

تكمن يف �أنها نعمة من �هلل على �لب�رشية و�أنها 

على عك�ص �لطاقات �لأخرى �مل�ضتنفذة، ل تقلل 

من فر�ص �لأجيال �لقادمة.

�لقادر بن �ضالح على  �ل�ضيد عبد  �أعرب  ولذلك، 

�رشورة  على  نائبه  بوناح،  كمال  �ل�ضيد  ل�ضان 

و�ملر�فقة  �ل�ضيا�ضية  �لإر�دة  بني  �لتو�فق 

�لطاقة،  هذه  لن�رش  �ل�ضعبية  وحتى  �لقانونية 

خا�ضة و�أن �ل�ضلطات �لعليا ببالدنا وعلى ر�أ�ضها 

�جلمهورية،  رئي�ص  بوتفليقة،  �لعزيز  عبد  �ل�ضيد 

حري�ص كل �حلر�ص على �إيالء �لعناية �لالزمة 

�لقطاع  على  �لقائمني  ويحث  �ملو�ضوع،  لهذ� 

على وجوب و�ضع �ضيا�ضات وطنية و�إ�ضرت�تيجية 

�لتكوين  وتطوير  �ملتجددة،  �لطاقات  لرتكيب 

�لأمام، وتثمني  �إىل  �لتطبيقية  بالأبحاث  ودفع 

نتائجها و�إجناز �ملن�ضاآت �لنموذجية فيها.

ولإعطاء �لتقدم بالطاقات �ملتجددة دفعا قويا، 

�أكد رئي�ص �ملجل�ص �أن �لدولة ر�ضدت �لعتماد�ت 

�ل�رش�كة  تعزيز  مع  لذلك،  �لالزمة  �ملالية 

�لعمومني  �ل�رشكاء  مع  �ملجال  حول  و�لتعاون 

و�خلو��ص و�لأجانب لفائدة �أجيال �مل�ضتقبل.

ليف�ضح �ملجال بعدها لل�ضيد كرمي عباوي، ع�ضو 

عر�ص  وتقدمي  �للقاء  لتن�ضيط  �لأمة،  جمل�ص 

موجز عن �ملحا�رش�ت �مللقات من قبل �ل�ضادة 

�لطاقة  بوز�رة  �لعام  �ملدير  در�جي،  بادي�ص 

و�ملناجم، ومعيوف بلهامل �ملدير �لعام ملركز 

تطوير �لطاقات �ملتجددة بوز�رة �لتعليم �لعايل 

بنف�ص  باحث  مهماه  وبوزيان  �لعلمي  و�لبحث 

�لعام  �ملدير  �لعزيز،  عبد  وبوحمرة  �ملركز، 

ل�رشكة رويبة لالإنارة، وكينان دو�جي جياليل، 

ب�رشكة  �لوطني  �لندماج  لتطوير  �لعام  �ملدير 

�ضونلغاز.

بوز�رة  �لعام  �ملدير  در�جي،  بادي�ص  �ل�ضيد  �أكد 

مميزة  �ضنة   2011 �ضنة  �أن  و�ملناجم،  �لطاقة 

وذلك لأن �جلز�ئر �ضادقت خاللها على �لربنامج 

�ملتجددة  �لطاقات  لتطوير  �لطموح  �لوطني 

�لذي ر�ضد له مبلغ �ضتون مليار دينار جز�ئري 

باملائة  �أربعون   2030 �آفاق  يف  لالإنتاج 

�لطاقات  من  �لكهرباء  من  �جلز�ئر  حاجة  من 

�ملتجددة.

مذكر�، يف �ضياق نف�ضه، �أن جناح هذ� �لربنامج 

�لتمكن  وهي:  �أ�ضا�ضية  متطلبات  بثالث  مرتبط 

من �لتكنولوجيات �حلديثة �لتي تخ�ص �لطاقات 

�لالزمة  �لب�رشية  �ملو�رد  وتوفري  �ملتجددة 

لت�ضرييها، �لت�رشيع مبا يخدم �لقطاع، وم�ضاركة 

كل �لفاعلني يف �مليد�ن.

مبركز  باحث  مهماه،  بوزيان  �ل�ضيد  ليوؤكد 

تطوير �لطاقات �ملتجددة بوز�رة �لتعليم �لعايل 

�جلز�ئر  �أن  على  جهته،  من  �لعلمي،  و�لبحث 

و�لدويل  �لإقليمي  وو�ضعها  حاجاتها  بحكم 

و�لتز�ماته،  قدر�ته  يف  موثوق  طاقوي  كممون 

مدعوة للتنبه و�لتح�ضري للتحولت �لكبرية �لتي 

�لطاقوي و�إل فبقاء  �لعامل يف �ملجال  ي�ضهدها 

�عتمادها على �لنموذج �لطاقوي �لقدمي �ضيخلق 

و�لطلب  �لعر�ص  بني  �لتو�زن  يف  �إ�ضكالية  لها 

وحلاجة  �لد�خلية  �ل�ضوق  منو  ملتطلبات  تبعا 

�لت�ضدير بغية متويل �لقت�ضاد �لوطني.

لي�ضتعر�ص �ملحا�رش بعدها �آليات تعزيز خيار 

�أهم  على  بالعمل  بدء�  �ملتجددة،  �لطاقات 

�لق�ضايا �لو�جب تبنيها كتح�ضني كفاءة �لطاقة 

مرت�بطة  �ضيا�ضات  و�ضبط  ��ضتهالكها،  وتر�ضيد 

�ملتجددة  �لطاقات  ��ضتخد�م  لن�رش  ومن�ضجمة 

�ل�ضتهالك  جو�نب  جميع  تغطية  تتوخى 

لأعمال  منظمة  ت�رشيعات  و�عتماد  �لطاقوي، 

��ضتخد�م  تو�ضيع جمال  بر�مج  لتنفيذ  وم�ضجعة 

ت�ضتفيد يف حمتوياتها من  �لطاقات �ملتجددة، 

قامت  وت�رشيعات  وقو�نني  �ضيا�ضات  مناذج 

على  و�لنامية  �ملتقدمة  �لدول  من  �لعديد  بها 

��ضتخد�م �لطاقات  حد �ضو�ء، بهدف زيادة ن�رش 

على  �خلا�ص  �لقطاع  وت�ضجيع  �ملتجددة، 

يف يوم برملاين مبجل�س االأمة، خمت�شون يوؤكدون على:

الطاقات املتجددة..البديل وحتدياته التكنولوجية

نظم مجلس األمة يوم األربعاء 07 ديسمبر 2011، يوما دراسيا حول الطاقات املتجددة باجلزائر، ترأسه 
السيد كمال بوناح، نائب رئيس مجلس األمة، ونشطه السيد كرمي عباوي، عضو مجلس األمة، وحضره 
الصلة  ذات  ومؤسسات  قطاعات،  عدة  من  ومختصني  وخبراء،  وأساتذة،  بغرفتيه،  البرملان  من  أعضاء 

بالطاقات املستدامة واملتجددة باجلزائر.

ي
ج

ر�
د

ص 
�
ي
د

ا
ب

ه
ا
م

ه
م

ن 
ا
ي
ز
و
ب

�صرورة التوافق بني الإرادة  ال�صيا�صية واملرافقة القانونية وحتى ال�صعبية لن�صر الطاقات املتجددة
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�ل�ضتثمار يف هذ� �ملجال.

�لتي  �لإجر�ء�ت  جملة  �ملتدخل  ذ�ت  عدد  كما 

�ضوق  �إن�ضاء  يف  بفعالية  ت�ضاهم  �أن  باإمكانها 

�آليات  �ملتجدد، وخلق  للطاقات  وطنية ناجحة 

�مل�ضرتكة  �ملكا�ضب  منظومة  �إطار  يف  عملها 

�لتي تعتمد على ح�ضول كافة �لأطر�ف �ملرتبطة 

يف  �ل�ضتثمار  جر�ء  منافع  على  �ل�ضوق  بعمل 

م�رشوعات مرتبطة بهذه �لطاقة �ملتجددة.

دو�جي جياليل،  كينان  �ل�ضيد  من جهته و�ضح 

ب�رشكة  �لوطني  �لندماج  لتطوير  �لعام  �ملدير 

�ضونلغاز، �إلز�مية �لعمل �ليوم على �إيجاد بد�ئل 

حتى  و�لبرتول  �لغاز  على  �ملعتمدة  للطاقات 

�ملدى  على  لقت�ضادنا  م�ضتد�مة  تنمية  ن�ضمن 

�لبعيد.

م�ضري� يف ذ�ت �ل�ضياق �أن �لطاقات �ملتجددة ل 

تنتج �إل %2  من حاجيات بالدنا من �لكهرباء. 

�لطاقات  على  �عتماد  عدم  �ضبب  ويرجع 

�ملتجددة �ليوم �إىل �لتكلفة �لباه�ضة لهذ� �لنوع 

من �لطاقات على خالف �لطاقات �لقدمية.

و�أكد �ل�ضيد كينان دو�جي جياليل على �رشورة 

لكونهما  و�لغاز  �لبرتول  على  �لعتماد  عدم 

ثرو�ت �آيلة للزو�ل، من جهة، و�أن تكلفة �لطاقات 

للتطور�ت  تبعا  د�ئم  �نخفا�ص  يف  �ملتجددة 

�لتي ت�ضهدها �لتقدم يف �لتكنولوجيات �حلديثة، 

من جهة �أخرى، هذ� �إىل جانب �حلاجة �ليوم �إىل 

�رشورة  على  �ضدد  كما  �لبيئة.  على  �ملحافظة 

من  �جلز�ئر  بها  تزخر  �لتي  �لقدر�ت  تثمني 

تطوير  ميد�ن  يف  �أبدعو�  �لذي  وباحثني  طلبة 

و��ضتغالل �لطاقات �ملتجددة.

�لعام  �ملدير  �لعزيز،  عبد  بوحمرة  �ل�ضيد  �أما 

ل�رشكة رويبة لالإنارة، فقد تعر�ص يف تدخله �إىل 

جتربة �رشكته يف ��ضتغالل �لطاقات �ملتجددة.

�رشكة  م�رشوع  �أن  حديثه  م�ضتهل  يف  مو�ضحا 

رويبة لالإنارة يرتبع على م�ضاحة �أربع هكتار�ت 

�ل�ضنة،  يف  ميقاو�ت   140 يقارب  ما  وتنتج 

وتعمل دون �نقطاع ب�ضو�عد خم�ص مائة عامل.

�أن  لالإنارة،  رويبة  ل�رشكة  �لعام  �ملدير  وقال 

�جلامعة  مب�ضاعدة  با�ضتمر�ر  ت�ضعى  �ل�رشكة 

و�لباحثني يف تطوير قدر�تها و�إنتاجها.

�ملدير  بلهامل،  معيوف  �ل�ضيد  �أو�ضح  بينما 

بوز�رة  �ملتجددة  �لطاقات  تطوير  ملركز  �لعام 

�ملجل�ص  �أن  �لعلمي،  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم 

�ضادق   ،2011 فرب�ير   3 يف  �ملنعقد  �لوز�ري 

على �لربنامج �لوطني �لطموح لتطوير �لطاقات 

جمموعة  بتطبيقه  كلفت  و�لذي  �ملتجددة 

�ضونلغاز وذلك على مدى ثالث مر�حل: �ملرحلة 

خاللها  ويتم  و2015   2011 بني  ما  �لأوىل 

�إر�ضاء �لقو�عد �لأ�ضا�ضية لتنفيذ �لربنامج �لوطني 

وتكوين �لإطار�ت �لالزمة ت�ضييد ودعم وتطوير 

ما  �ملتو�ضط  �ملدى  وعلى  �مليد�ن  يف  �لبحث 

بني 2016 و2020 بن�رش �لربنامج، وكمرحلة 

بالن�رش  2016 و2030، خا�ضة  ثالثة ما بني 

على م�ضتوى �لو��ضع للطاقات �ملتجددة لت�ضبح 

�جلز�ئر منتجة ل%40 من حاجاتها �لكهربائية 

من �لطاقات �ملتجددة.

وعلى �ثر هذه �لتدخالت، �أثار �حلا�رشون جملة 

من �لق�ضايا حول �لطاقات �ملتجددة باجلز�ئر، 

لال�ضتخد�م  �ملنا�ضبة  بالتكنولوجية  تعلقت 

�ملو�د  �ضناعة  وكذ�  فيها،  �لتحكم  ومدى 

�لطاقات  ��ضتعمال  بتعميم  �لكفيلة  و�لو�ضائل 

و�ضبط  �لكهرو�ضوئية،  �خلاليا  مثل  �ملتجددة، 

�ضيا�ضات لرت�ضيد �ل�ضتهالك يف �لطاقة، و�عتماد 

تنظيم  �إىل  �لو�ضول  �ضاأنها  من  ت�رشيعات 

بر�مج  تنفيذ  على  وت�ضجع  �لقطاع،  لهذ�  حمكم 

�ملتجددة. �لطاقات  ��ضتخد�م  جمال  تو�ضيع 

على  بالإجابة  �ملحا�رشون  �ل�ضادة  تكفل  وقد 

�أثارها  �لتي  و�لت�ضاوؤلت  �لن�ضغالت  خمتلف 

�حلا�رشون.

االإطار القانوين

اإن تطوير الطاقات املتجددة موؤطر مبجموعة من الن�صو�س القانونية:

القانون رقم 99-09 موؤرخ يف 28 جويلية 1999 املتعلق بالتحكم يف الطاقة

القانون رقم 02-01 موؤرخ يف 5 فيفري 2002، املتعلق بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز 
الطبيعي عرب الأنابيب

2004، املتعلق برتقية الطاقات املتجددة يف اإطار  14 اأوت  04-09 موؤرخ يف  القانون رقم 
التنمية امل�صتدامة
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متابعات متابعات

هي:  �أمناط  ثالثة  خالل  من  و�لتنمية،  �لبيئة، 

نظام حيوي للمو�رد، ونظام �قت�ضادي، ونظام 

على  �لقدرة  �لأول  �لنظام  ويعني  �جتماعي، 

�لبيولوجية  �لنتاجية  �لتغري�ت  مع  �لتكيف 

للمو�رد �لقت�ضادية بطريقة منظمة. �أما �لنظام 

�لجتماعية  �لعد�لة  توفري  فيعني  �لجتماعي، 

�لنظام  و�أخري�  �ملجتمع.  فئات  جلميع 

معادلة  حتقيق  على  �لقدرة  يعني  �لقت�ضادي، 

لتحقيق  و�لنتاج  �ل�ضتهالك  بني  �لتو�زن 

�لتح�ضن  �إىل  تهدف  �لتي  �ملن�ضودة  �لتنمية 

على  و�لق�ضاء  �حلياة،  منط  نوعية  يف  �مل�ضتمر 

�لفقر �ملدقع د�خل �ملجتمع، و�مل�ضاركة �لعادلة 

يف حتقيق مكا�ضب للجميع، وحت�ضني �ملنتوجية، 

م�ضتحدثة،  و��ضتهالكية  �إنتاجية  �أمناط  وتبني 

و�لن�ضباط يف �لأ�ضاليب و�ل�ضلوكيات �حلياتية 

للمجتمع.

�لع�رشيتني  خالل  �أن  خوذري  �ل�ضيد  و�عرتف 

�ملا�ضيتني، دخلت �جلز�ئر مرحلة جديدة، برزت 

�لتنمية  عملية  تعرت�ص  �أ�ضا�ضية  م�ضاكل  فيها 

و�لغذ�ء،  �ملياه  �أزمة  يف  وتتمثل  �مل�ضتد�مة، 

�لدميغر�يف،  �لنمو  و�رتفاع  �لأمنية،  و�لأزمة 

�أ�ضعار بع�ص  و�نهيار  م�ضتوى �خلدمات،  وتدين 

ظهور  ثم  �خلارجية  و�ملديونية  �لأولية،  �ملو�د 

بع�ص مظاهر �لف�ضاد.

�ملكلف  �لأول  �مل�ضوؤول  �أ�ضاد  �ل�ضدد  هذ�  ويف 

�ملبذولة  باجلهود  �لربملان،  مع  بالعالقات 

من  و�حلد  �خلارجية،  �ملديونية  على  للق�ضاء 

�أن  على  موؤكد�  �لأمنية،  و�لأزمة  �ملياه  �أزمة 

�مل�ضاكل  تخفيف  �أجل  من  قائمة  �لعزمية 

�لتنمية  ��ضرت�تيجيات  خالل  من  ف�ضيئا،  �ضيئا 

�مل�ضتد�مة  �لتنمية  جعل  �إىل  و�لتوجه  �لوطنية، 

�لر�ضيد  �ل�ضتغالل  �إىل  يهدف  يوميا،  �ضلوكا 

�لطبيعية، و�لنمو �لقت�ضادي �ملتو�زن  للمو�رد 

لالأجيال �حلا�رشة و�ملقبلة، و�نتهاج �ضيا�ضات 

�إحد�ث  لتفادي  �لبيئي  �لبعد  تكر�ص  تنموية 

جملة  خالل  من  �لطبيعية  بالتو�زنات  �ختالل 

من �لتد�بري.

�لدكتور �حمند برقوق، مدير مركز  �أعرب  بينما 

قلقه  عن  و�لأمنية،   �لإ�ضرت�تيجية  �لبحوث 

ب�ضاأن و�ضع �جلز�ئر يف �ل�ضنف �لثاين من حيث 

�ل�ضفافية، لكنه قال باأن هناك جمهود�ت تبذل 

مدى  عن  مت�ضائال  �مل�ضاريع،  ترقية  جمال  يف 

�لتي  �لتنمية  �أولويات  حتقيق  يف  �لنظام  قدرة 

ترتبط بتطلعات ومطالب �ملو�طنني.

بها  تقوم  �لتي  �لإ�ضالحات  فاإن  تقديره  ويف 

�لذي  �خلما�ضي  �ملخطط  جانب  �إىل  �لدولة 

يت�ضمن  دولر   مليار   286 �لدولة  له  ر�ضدت 

بع�ص �رشوط جناح �ملو�طنة من �ضمن �لت�ضعة 

بينها  من  ذ�ته،  �مل�ضدر  �أح�ضاها  �لتي  �رشوط 

�إ�رش�ك �ملو�طن ب�ضكل مبا�رش، وغري مبا�رش يف 

�لتنمية، و�مل�ضاو�ة يف منح �لفر�ص، و�أي�ضا بناء 

�لتعددية  تعددية حزبية فعلية غري مبنية على 

40 يف �ملائة من �ملخطط  �لرقمية، قائال باأن 

�خلما�ضي موجه ل�ضمان �حلقوق �لجتماعية.

ووجه �ل�ضيد �حممد برقوق، �نتقاد�ت ملا و�ضفه 

بتق�ضري �لأحز�ب �ل�ضيا�ضية وجمعيات �ملجتمع 

�أ�ضا�ص  تعترب  �لتي  �ملو�طنة  ترقية  يف  �ملدين 

�لأحز�ب  �أن هذه  �إىل  م�ضري�  �مل�ضتد�مة.  �لتنمية 

�لتح�ضي�ص  يف  دورها  �أهملت  و�جلمعيات 

باملو�طنة �لأمر �لذي جعل �جلز�ئر حتتل مرتبة 

يف  دوليا   125 �ملرتبة  يف  برتتيبها  متاأخرة 

هذ� �ملجال. 

ويف هذ� �ل�ضياق، طالب مبنع حتزب �جلمعيات، 

جلعلها  �ل�ضيا�ضية  لالأحز�ب  تبعيتها  و�إلغاء 

�لهدف  عن  حتول  ل  حتى  با�ضتقاللية  تتمتع 

مبمار�ضة  تن�ضغل  ول  �أجله،  من  �أن�ضئت  �لذي 

�ل�ضيا�ضة، وتهمل �لدور �جلمعوي �لذي يجب �أن 

تقوم به، كون �ملو�طنة تتطلب �رشوطا لتحقيقها 

ميكن  فال  �ل�ضتقاللية،  �ل�رشوط  هذه  بني  ومن 

حتقيقها يف ظل �خل�ضوع و�لتبعية وكذ� ممار�ضة 

�لريعية،  و�لرتباطات  و�ملحاباة  �ملح�ضوبية 

وممار�ضة �لتهمي�ص.

ويف هذ� �ل�ضدد، �أكد �ل�ضيد برقوق �أن هذه �لأ�ضباب 

�لتي تهم�ص وتق�ضي بع�ص �أفر�د �ملجتمع ت�رش 

�لثقة،  وعدم  بالإحباط  وت�ضيبهم  باملو�طنة، 

وز�رة  بها  قامت  �لتي  �لدر��ضة  بنتائج  م�ضتدل 

�لأ�ضخا�ص  من  عينة  على  و�لريا�ضة  �ل�ضبيبة 

خم�ص  حو�يل  �أن  تبني  حيث  و�ضعهم،  ملعرفة 

عدم  �أكدو�  �لدر��ضة  خالل  �مل�ضتجوبني  باملائة 

ثقتهم يف تكفل �حلكومة بان�ضغالتهم، وخم�ص 

م�ضتقبل  ل  باأن  يرون  منهم  باملائة  وخم�ضون 

�أبدو�  باملائة  خم�ص  وحو�يل  باجلز�ئر،  لهم 

رغبتهم يف �لهجرة ومغادرة �جلز�ئر.

�ملتحدث  خاللها  من  دق  �لتي  �ملنا�ضبة  وهي 

ناقو�ص �خلطر ودعا لالإ�رش�ع يف �إيجاد �حللول 

تخدم  ل  �لتي  �لظو�هر  هذه  ملعاجلة  �لعاجلة 

�أن  �لدر��ضات يجب  �أن مثل هذه  �لبلد، مو�ضحا 

توؤخذ بعني �لعتبار من طرف �مل�ضوؤولني خالل 

ملعاجلة  و�لدر��ضات  لال�ضرت�تيجيات  و�ضعهم 

�مل�ضاكل �لتي يعاين منها �ملجتمع.

�لبحوث  مركز  با�ضم  �ملتحدث  و�قرتح 

�لنقاط  بع�ص  مر�عاة  و�لأمنية  �ل�ضرت�تيجية 

تعلق  ما  خا�ضة  �ملو�طنة  لرتقية  �لأولوية 

�لت�ضاركي،  �ل�ضيا�ضي  �لفعل  تكري�ص  ب�رشورة 

�لن�صء  لرتبية  �لوطنية  �لدميقر�طية  و�لتن�ضئة 

على �أ�ض�ص �ضحيحة حترتم �ملباديء �لقومية. 

يف حني قال �لدكتور عمر �ضدوق باأن �ملو�طنة 

ح�ضب  يختلف  فهو  منطي،  مفهوم  لديها  لي�ص 

يف  موؤكد�  و�لجتماعية،  �لثقافية  �لبيئة 

�مل�ضاهمة  تعني  �ملو�طنة  �إن  �ل�ضياق،  ذ�ت 

و�مل�ضاركة، يف حني �أن �لوطنية تعني �لنتماء 

ولغة  ثقافة  و�إىل  �ملعامل،  حمدودة  دولة  �إىل 

وعاد�ت معينة، قائال باأنه كلما متتع �ملو�طن 

�أد�ء  على  وعمل  حتم�ص  كلما  �لكاملة  بحقوقه 

�لتو�زن  �ضمان  �إىل  يوؤدي  مما  و�جباته،  كل 

و�ل�ضتقر�ر.

اتفق باحثون وأكادميون يوم االثنني 24 أكتوبر 
املواطنة،  حول  برملاني  يوم  خالل   ،2011
والتنمية املستدامة، من  تنظيم وزارة العالقات 
مع البرملان وبرئاسة السيد محمود خضري، الوزير 
املكلف بالعالقات مع البرملان، بأن املواطنة تعني 
السياسية،  احلياة  في  املواطن  إشراك  باألساس 
إشراكه  عن  فضال  واالقتصادية،  واالجتماعية، 
في حتقيق التنمية من خالل القطاعات املختلفة 
تصنيف  وانتقدوا  إطارها.  في  ينشط  التي 
يتعلق  ما  في  عامليا   125 املرتبة  في  اجلزائر 
مبستوى مؤشرات اجلودة الدميقراطية، مؤكدين 
أن الواقع يعكس خالف ذلك خاصة وأن اجلزائر 

متكنت من بناء أسس الدميقراطية.

متكني  تعني  �ملو�طنة  باأن  �مل�ضاركون  وقال 

�إىل  و�ل�ضيا�ضية،  �لجتماعية،  حقوقه  من  �لفرد 

�لآخرين،  وبني  بينه  �مل�ضاو�ة  �ضمان  جانب 

و�ملنافع،  �لرثو�ت،  توزيع  يف  �لعد�لة  وحتقيق 

فقط  توؤدي  ل  للمو�طنة؟  �لتمكني  باأن  موؤكدين 

�إىل  �ملادية،  �لناحية  من  باملو�طن  �لرقي  �إىل 

ت�ضمن  بل  �ل�ضيا�ضي،  �ل�ضتقر�ر  حتقيق  جانب 

�أي�ضا �حل�ضانة �لن�ضقية للدولة. 

�لربملان،  �لوزير �ملكلف بالعالقات مع  ��ضتهل 

�ل�ضيد حممود خوذري، تدخله �أن مفهوم �ملو�طنة 

يت�ضع �أكرث لي�ضمل �لتعلق بالوطن، و�لنتماء �إىل 

ولغته،  و�حل�ضاري،  و�لتاريخي،  �لديني،  تر�ثه 

وعاد�ته.

و�أكد �ل�ضيد خوذري �أن �لتمتع باملو�طنة يرتتب 

ترتكز  و�لو�جبات،  �حلقوق،  من  جمموعة  عنه 

على �أربع قيم حمورية هي: �مل�ضاو�ة، و�حلرية، 

و�مل�ضاركة، و�مل�ضوؤولية �لجتماعية. لكن مدلول 

�ملو�طنة يتقاطع مع �ملو�طنة �لتي تفيد �نتماء 

�لإن�ضان �إىل دولة معينة، يحمل جن�ضيتها ويدين 

بالولء لها.

من  �لعديد  يف  �مل�ضاركة  بقيمة  يتعلق  ففيما 

بقوة  تربز  �أنها  �ملتدخل  ذ�ت  �أفاد  �حلقوق، 

كما  و�لإ�رش�ب،  �لتظاهر،  يف  �حلق  خالل  من 

ين�ص عليه �لقانون، وحق �لنتخاب، وتاأ�ضي�ص 

�لنخر�ط  �أو  و�جلمعيات،  �ل�ضيا�ضية،  �لأحز�ب 

فيها، �أو �لرت�ضح يف �لنتخابات.

يف  �لجتماعية  �مل�ضوؤولية  �لوزير،  وخل�ص 

جمموعة من �لو�جبات ح�رشها يف و�جب دفع 

للوطن،  �لع�ضكرية  �خلدمة  وتاأدية  �ل�رش�ئب، 

و�حرت�م �لقانون، وحرية �لآخرين.

�أن  �ملقام،  هذ�  �لقول، يف  �إىل  وخل�ص خوذري 

جميع هذه �حلقوق و�لو�جبات كر�ضها �لد�ضتور 

مدلول  و�أن  منه،  �مل�ضتمد  و�لقو�نني  �جلز�ئري، 

�ملو�طنة يتقاطع مع �لوطنية. 

ر�هن  �مل�ضتد�مة  بالتنمية  �ملتعلق  �ل�ضق  ويف 

�لتو�فق،  حتقيق  على  فيها  خوذري  �لوزير 

و�لتكامل بني �لبيئة، و�لتنمية، عرب تبني نظام 

و�جتماعي،  �قت�ضادي،  ونظام  للمو�رد،  حيوي 

�ملتغري�ت  مع  �لتكيف  على  �لقدرة  خالل  من 

�لقت�ضادية،  للمو�رد  �لبيولوجية  �لإنتاجية 

�لجتماعية  �لعد�لة  وتكري�ص  منظمة،  بطريقة 

�لنجاح  �إىل  بالإ�ضافة،  �ملجتمع،  فئات  جلميع 

يف �لتحكم يف معادلة �لتو�زن بني �ل�ضتهالك، 

و�لإنتاج، لتحقيق �لتنمية �ملن�ضودة �لتي تهدف 

�حلياة،  منط  نوعية  يف  �مل�ضتمر  �لتح�ضن  �إىل 

يف  �لعادلة  و�مل�ضاركة  �لفقر،  على  و�لق�ضاء 

حتقيق �ملكا�ضب للجميع مع حت�ضني �ملنتوجية، 

وتبني �أمناط ��ضتهالكية م�ضتحدثة، و�لن�ضباط 

يف �ل�ضلوكيات. 

ويرى وزير �لعالقات مع �لربملان �أن �ملو�طنة 

ين�ضدها �جلز�ئريون، ل تختزل يف بطاقة  �لتي 

�لر�ضد  �ضن  بلوغ  �أو  �ل�ضفر،  جو�ز  �أو  �لتعريف، 

يجب  بل  �لنتخابات،  يف  للم�ضاركة  �لقانوين 

و�لعتز�ز  �لوطن،  على  �لغرية  يف  جت�ضد  �أن 

خمتلف  يف  �لفعالة  و�مل�ضاركة  �إليه،  بالنتماء 

و�لوطنية،  �ملحلية،  و�لأن�ضطة  �ملجالت، 

خا�ضة يف ما ير�ضخ �لهوية �جلز�ئرية مبختلف 

رو�فدها، و�أبعادها يف وجد�ن �ملو�طن، وكل ما 

ير�ضخ حب �لوطن، و�لتم�ضك مبقد�ضاته، وتعزيز 

�لت�ضامح،  قيم  تقوية  ويف  خدمته،  يف  �لرغبة 

ت�ضكل  �لتي  �لجتماعي  و�لتكافل  و�لتعاون، 

�لدعامة �لأ�ضا�ضية للنهو�ص بامل�رشوع �لتنموي 

للمجتمع �جلز�ئري.

على  �لرتبية  �ن  على  �ملتدخل،  ذ�ت  وذكر 

�لتو�زن  �ملو�طنة يعول عليها كثري� يف حتقيق 

�أجل  من  وعاملي،  حملي،  هو  ما  كل  بني 

�أ�ضفرت  وما  �لعوملة،  �آثار  وطاأة  من  �لتخفيف 

�لثقافات �ملحلية،  للحدود بني  �نهيار  عنه من 

�لهوية  على  �ملحافظة  �إطار  يف  و�لعاملية 

ي�ضمن  ب�ضكل  �لثقافية  و�خل�ضو�ضية  �لوطنية، 

�لنتماء �لذ�تي، و�حل�ضاري للمو�طن. 

على  ليقف  �لفر�ضة  خوذري  �لوزير  و�غتنم 

�أنها  ذكر  �لتي  �لدول  من  �لعديد  ��ضرت�جتيات 

حتقيق  �إىل  تطمح  �قت�ضادية  �ضيا�ضات  تتبنى 

�لنمو، و�لتنمية، و�لقفز عن طريق ذلك �إىل �ضقف 

عايل من �لتنمية �مل�ضتد�مة. 

وقد �أفاد �لوزير، فيما يتعلق بالتنمية �مل�ضتد�مة، 

�أنه ميكن �لقول �أنها هي �لتنمية �ملتو�زية �لتي 

�أف�ضل  �أن�ضطة �ملجتمع، باعتماد  ت�ضمل خمتلف 

للمو�رد  �لأمثل  �ل�ضتثمار  لتحقيق  �لو�ضائل 

�لتنموية،  �لعمليات  يف  و�لب�رشية،  �ملادية، 

و�عتماد مبادئ �لعد�لة يف �لنتاج، و�ل�ضتهالك، 

جلميع  �لرفاهية  لتحقيق  �لعو�ئد،  توزيع  وعند 

�فر�د �ملجتمع، دون �حلاق �أ�رش�ر بالطبيعة �أو 

مب�ضالح �لأجيال �لقادمة.

�لتنمية  �أن  �لربملان  مع  �لعالقات  وزير  و��ضار 

بني  و�لتكامل  �لتو�فق  �إىل  تهدف  �مل�ضتد�مة 

يف يوم برملاين

خمت�شون يوؤكدون:
املواطنة ل تختزل يف بطاقـــة التعريف لكنها هوية وانتماء..
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جت�ضيد  يف  �جلز�ئر  �رشوع  ظل  يف  خ�ضو�ضا 

��ضالحات على خمتلف �لأ�ضعدة  لتدعيم دولة 

�حلق و�لقانون وتقوية موؤ�ض�ضاتها مبا ي�ضتجيب 

لتطلعات �ل�ضعب.

�ل�ضعبي  �ملجل�ص  رئي�ص  نائب  �أكد  جهته  ومن 

�زدهار،  �أن  بود�ود  �ليمني  عبد  �ل�ضيد  �لوطني، 

وتطور �ملجتمع �ملدين موؤ�رش على تطور وفعالية 

تقوية  �أهمية  على  م�ضدد�  �ل�ضيا�ضية  �ملوؤ�ض�ضات 

�لرو�بط بني �ل�ضاحة �ل�ضيا�ضية و�ملجتمع �ضعيا 

ف�ضاء  وخلق  �لت�ضاركية  �لدميقر�طية  لتحقيق 

للت�ضاور ي�ضارك فيه �ملو�طن ب�ضفة مبا�رشة.

حول  �مل�ضاور�ت  �أن  بود�ود  �ل�ضيد  و�أ�ضاف 

�ل�ضغاء  مت  �لتي  �ل�ضيا�ضية  �ل�ضالحات 

�ضمحت  �ملدين  �ملجتمع  ممثلي  لبع�ص  خاللها 

بعر�ص �ل�ضعوبات و�لعر�قيل �لتي تعرت�ضه يف 

�مليد�ن.

للعالقات  �لعام  �ملدير  �عترب  جهته  من 

�ل�ضوؤون  بوز�رة  �لدويل  و�لتعاون  �لقت�ضادية 

�أن  �رشيف،  بن  �لأمني  حممد  �ل�ضيد  �خلارجية، 

�ملجتمع �ملدين �رتقى يف �ل�ضنو�ت �لأخرية �ىل 

قالت  كما  �أ�ضبح  بحيث  م�ضبوق  غري  م�ضتوى 

و�إر�ضاء  �لدميقر�طية  تر�ضيخ  يف  فعال  �رشيكا 

دولة �لقانون ومبادئ �لدميقر�طية �لت�ضاركية.

 و�أ�ضاف �أن تنظيم هذ� �ليوم �لدر��ضي من قبل 

�جلز�ئر  يف  �لوعي  تز�يد  على  يدل  �لربملان 

�لدميقر�طية،  دعائم  لإر�ضاء  �حلو�ر  ب�رشورة 

م�ضتقبلية  �آفاقا  ير�ضم  �أن  �للقاء  �ضان هذ�  ومن 

�لربملان  بني  �لعالقات  تر�ضيخ  �أجل  من 

و�ملجتمع �ملدين.

�ملتحدة  �لأمم  برنامج  ممثل  �أكد  ناحيته  ومن 

�لإمنائي باجلز�ئر، �ل�ضيد ممادو مباي، �أن هدف 

�لدمج  هو  �للقاء  هذ�  عقد  دعم  ور�ء  من  هيئته 

�ل�ضيا�ضية  �ل�ضلطة  ميلكون  �لذين  بني  و�لتكامل 

يعملون  لكونهم  �ملدين  �ملجتمع  يف  و�لن�ضطاء 

جميعا لتحقيق �مل�ضلحة �لعامة.

�ليوم  �ل�ضيد مباي �مل�ضاركني يف هذ�  كما دعا 

�لدر��ضي �ىل �لرتكيز على فئة �ل�ضباب �لذي يعد 

�جلزء �لهام و�لرئي�ضي يف �ملجتمع، وميثل مركز 

جتديده، وديناميته و�أمله.

و�أكدت �لأ�ضتاذة بكلية �حلقوق بجامعة �جلز�ئر، 

�لنقائ�ص �لتي  �أنه رغم  �ل�ضيدة فتيحة بن عبو، 

ل تز�ل ت�ضوب �لدميقر�طية �لتمثيلية يف �جلز�ئر 

جمربة  �أنها  �إل  �ل�ضيا�ضية  �لأنظمة  تغري  ب�ضبب 

د�ئمة  حلول  لتقدمي  �حلو�ر  �بو�ب  فتح  على 

للم�ضاكل �ل�ضا�ضية �لتي تهز �ملجتمع.

�لن�ضو�ص  بعنو�ن  حما�رشتها  يف  و�أ�ضافت   

وتفاعلهما  و�لربملان  �ملدين  للمجتمع  �ملنظمة 

�أنه يجب �لتفكري يف كيفية �لتقريب بني �ملو�طن 

�إل  يتاأتى  ل  ذلك  �أن  موؤكدة  �لدولة  وموؤ�ض�ضات 

بني  �ل�ضيا�ضي  و�لت�ضاور  �لنقا�ص،  جمال  بفتح 

�لطرفني.

�إتاحة  �رشورة  �ىل  �ل�ضياق  هذ�  يف  ودعت   

�أفكارهم  عن  للتعبري  �ملجتمع  ملمثلي  �لفر�ص 

لل�ضلطة  بحرية  �ملو�طنني  تطلعات  ونقل 

�لعمومية منتقدة يف �لوقت ذ�ته �لقانون �مل�ضري 

للجمعيات �لذي يقوم على �رشط �حل�ضول على 

�لت�رشيح �مل�ضبق ويكبح �حلركة  �جلمعوية.

�ل�ضيد  �لوطني،  �ل�ضعبي  باملجل�ص  �لنائب  �أما   

ح�ضني خلدون، فاأكد يف حما�رشة حول مفهوم 

�لقانون  وم�رشوع  �لت�ضاركية  �لدميقر�طية 

�لقو�نني يف  م�ضاريع  �أغلب  �أن  �جلمعيات  حول 

�لربملان  لفتقار  �حلكومة  عن  �ضادرة  �جلز�ئر 

�ملو�طن  من  �أكرث  بتقريبه  �لكفيلة  لالمكانيات 

وبالتايل �قرت�حه للقو�نني.

ل�ضنة  �جلمعيات  قانون  �أن  خلدون  �ل�ضيد  وذكر 

1990 �ضمح بتاأ�ضي�ص عدة جمعيات ن�ضيطة يف 
�مليد�ن لكنها ل متتلك �لمكانيات �لتي متكنها 

ذ�ته  �لوقت  يف  م�ضري�  و�لنجاح  �ل�ضتمر�ر  من 

و�لأختام  �ملقر�ت  متتلك  طفيلية  جمعيات  �ىل 

لكنها ل تن�ضط �إل يف �ملنا�ضبات

جمال  يف  بالدها  لتجربة  عر�ضها  ولدى 

وزير  نائب  �أكدت  �لجتماعية،  �ل�ضالحات 

جنوب  جلمهورية  و�لتكوين  �لعايل  �لتعليم 

�إفريقيا، �ل�ضيدة خميز هلينقيوي، يف حما�رشة 

�ملدين  �ملجتمع  قدرة  و  تاأثري  بلماذ�  عنونتها 

�ل�ضيا�ضي  �لبناء  يف  هامني  عن�رشين  يعترب�ن 

بالدها  �أن  للبلد�ن،  و�لجتماعي  و�لقت�ضادي 

من  حتررها  �أعقبت  �لتي  �مل�ضاكل  على  تغلبت 

نظام �لأبرتايد يف 1994 بو�ضع د�ضتور تقدمي 

�لطبقات  لكافة  �حلماية  �ضمان  على  ن�ص 

�ملحرومة وتثمني دور �ل�ضباب يف �لتنمية.

عليها  ن�ص  �لتي  �ل�ضباب  جلنة  �أن  و�أ�ضافت 

�أحدثت ثورة حقيقية يف �ملجتمع  �لد�ضتور  هذ� 

خطة  على  �عتمدت  لأنها  �إفريقي  �جلنوب 

�ل�ضباب  قدر�ت  رفع  على  �رتكزت  �قت�ضادية 

ومنحهم قرو�ضا مالية.    

مع  وبالتعاون  بغرفتيه  اجلزائري  البرملان   نظم 
يوم  باجلزائر،  املتحدة  لألمم  اإلمنائي  البرنامج 
الثالثاء 29 نوفمبر 2011 بإقامة امليثاق يوما 
دراسيا حول موضوع تعزيز الروابط بني البرملان 

واملجتمع املدني / مشاركة الشباب.
الدراسي  اليوم  هذا  أشغال  في  شارك  وقد 
مختلف  من  وطنية  جمعية  املائة  يناهز  ما 
برملانيني  إلى  باإلضافة  والنشاطات،  االهتمامات 
وخبراء جزائريني وأجانب، فضال عن ممثلني من 

عّدة دوائر وزارية وهيئات جزائرية.
في  انعقد،  الذي  الدراسي  اليوم  هذا  وكان 
انخرطت  التي  السياسية  اإلصالحات  سياق 
حول  واملناقشة  للتفكير  منتدى  اجلزائر،  فيها 
السبل الكفيلة بتوسيع وتثمني وإدامة الروابط 
أطرافه  مبختلف  املدني  واملجتمع  البرملان  بني 
إشراك  مسألة  بحث  األخص  وعلى  الفاعلة، 
أخذا  وذلك  الروابط،  هذه  تقوية  في  الشباب 

بعني االعتبار التجربة العاملية في هذا امليدان.
وناقش املشاركون في هذا اليوم الدراسي السبل 
البرملان  بني  الروابط  تثمني  و  بتوسيع  الكفيلة 
في  والبحث  أطرافه  مبختلف  املدني  املجتمع  و 
الروابط  هذه  تقوية  في  الشباب  إشراك  مسألة 

والتعرف على التجارب العاملية في هذا امليدان.
باملناسبة  عرضها  مت  التي  احملاضرات  وركزت 
واملجتمع  البرملان  بني  التفاعل  أهمية  على 
التنمية االجتماعية  أجل دفع عجلة  املدني من 

واالقتصادية.
حول  محاضرة  عرض  مت  السياق  هذا  وفي 
ومشروع  التشاركية  الدميقراطية  مفهموم 
القانون حول اجلمعيات وأخرى بعنوان ملاذا تأثير 

وقدرة املجتمع املدني يعتبران عنصرين هامني 
واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  البناء  في 
للبلدان. كما ركزت محاضرة أخرى على النصوص 
املنظمة للمجتمع املدني والبرملان والتفاعل فيما 

بينها.

كمال  �ل�ضيد  �لأمة،  جمل�ص  رئي�ص  نائب  �أكد 

و�لقت�ضادي  �لجتماعي  �لزدهار  �أن  بوناح، 

�رشطان �رشوريان لتطور �ملجتمع م�ضدد� على 

و�ملجتمع  �ملنتخبني  بني  �لتفاعل  �رشورة 

�ملدين ب�ضفة عامة وبينهم و بني �ل�ضباب على 

وجه �خل�ضو�ص

و�أو�ضح نائب رئي�ص جمل�ص �لأمة باأن �لنفتاح 

من  يطرح  �أخرى  بلد�ن  وخرب�ت  جتارب  على 

خاللها �لر�أي و�لر�أي �لآخر يكت�ضي �أهمية بالغة 

و�لظروف  �لوطنية  �ملعطيات  ظل  يف  للجز�ئر 

�ملنتخبني  بني  �لتعاون  باأن  موؤكد�  �لإقليمية، 

و�ملجتمع �ملدين و�ضيلة لدعم �لن�ضاط �لربملاين.

�لربملان  ��ضتعد�د  �لأمة  جمل�ص  ممثل  و�بدى 

باأن  مذكر�  �ملو�طنني،  لن�ضغالت  لال�ضتماع 

�أ�ضا�ضا  يتمثل  عاتقه  على  يقع  �لذي  �لدور 

�لنقا�ص  طريق  عن  �حللول  �أف�ضل  تقدمي  يف 

�لدميقر�طي وبقوة �لقانون.

ياأخذ  �أن  يتعني  �أنه  بوناح  �ل�ضيد  �عترب  كما 

�لر�ضمية  �لهيئات  �ضمن  �ل�ضيا�ضي  �لنقا�ص 

ب�ضكل جدي متطلبات وتطلعات  �لعتبار  بعني 

�لتي تعد ثروة  �ل�ضباب  �ملو�طنني وخا�ضة فئة 

�ملجتمع وم�ضتقبله.

ميكنه  �ملدين  �ملجتمع  �أن  �ملتحدث  و�أ�ضاف 

�إيجاد  حمكمة  ب�ضفة  منظما  يكون  عندما 

�حللول ملتطلبات �ملرحلة ومن ثمة ي�ضاعد على 

حتقيق �ل�ضتقر�ر و�لوثبة �لجتماعية و�لثقافية 

و�لقت�ضادية �ملن�ضودة.

�أن تنظيم هذ� �للقاء   و�أ�ضار يف هذ� �ل�ضدد �ىل 

مميزة  وخارجية  د�خلية  معطيات  مع  يتز�من 

يف يوم برملاين حول  تعزيز الروابط 

بني الربملـــــــــــــــــــان واملجتمع املدين
اجماع على �صرورة تقوية الهيــــئات ال�صيا�صية لإر�صاء دعائم الدميقراطية الت�صاركية
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�لعنف  مكافحة  �ن  �ملنتدبة  �لوزيرة  و�عتربت 

وخمزية  موؤ�ضفة  ظاهرة  يبقى  �لذي  �ملر�أة  �ضد 

جميع  د�عية  �جلهود  جميع  تظافر  ت�ضتدعي 

�لتي  �لعنف  �أنو�ع  �لتبليغ عن كافة  �إىل  �لن�ضاء 

يتعر�ضن �ليها.

جربال،  دليلة  �ل�ضيدة  �نتقدت  �ل�ضدد،  هذ�  يف 

خمت�ضة �جتماعية وم�ضوؤولة على م�ضتوى �ضبكة 

و�ضع  و��ضتقبال  ��ضتماع  مركز  وهو  و�ضيلة، 

يف  للعنف،  يتعر�ضن  �لالئي  �لن�ضاء  خدمة  يف 

�لت�ضامح من �ملجتمع  ��ضمته بع�ص  تدخلها ما 

جتاه �عمال �لعنف �لذي تتعر�ص له �لن�ضاء. 

و��ضارت �ل�ضيدة جربال �ىل �ن 60 % من �لعنف 

و  خا�ص  ف�ضاء  يف  يحدث  �لن�ضاء  يطال  �لذي 

هناك  �ن  �كدت  كما  مر�قب.  غري  فهو  بالتايل 

فر�غا قانونيا فيما يخ�ص حماية �ملر�ة م�ضيفة 

�ن �لعنف �لذي تتعر�ص له �لن�ضاء ي�ضكل عائقا 

مينعهن من �حل�ضول على حقوقهن و �ل�ضعي �ىل 

�لتحرر. 

�رشورة  عن  يتكلمون  �لعديد  �ن  تقول  وتابعت 

تغيري �لعقليات لكن ذلك ل ميكن �ن يحدث �ل 

بتوفر قو�نني �ضارمة.

ويف مد�خلة حول �ل�ضكالية �لجتماعية للعنف 

جتاه �لن�ضاء، �كدت �ل�ضيدة ميموين معت�ضم خ�رشة، 

�لنرثوبولوجيا  يف  وباحثة  نف�ضانية  �خ�ضائية 

�لنرثوبولوجيا  يف  �لبحث  مبركز  �لجتماعية 

�لعنف بني  �لجتماعية و�لثقافية بوهر�ن، بان 

�لزو�ج ي�ضكل �كرث �نو�ع �لعنف �نت�ضار�.

كما ��ضارت �ىل حتقيق �جنزه موؤخر� مركز �لبحث 

يف �لنرثوبولوجيا �لجتماعية و�لثقافية �ضمل 

�ظهرت نتائجه  ��رشة يف وهر�ن، حيث   2000
تعر�ضن  �لالئي  �لن�ضاء  من  فقط   %  15 بان 

للعنف قد جتر�ن على تقدمي �ضكوى �ما �لباقي 

�خرى  �و��ضكال  �لطالق  خ�ضية  بذلك  يقمن  فلم 

من �لعنف �جل�ضدي.

و��ضافت ذ�ت �لباحثة �ن �لظروف �لجتماعية 

�ل�ضعبة كانت ور�ء �لعنف �ضد �لن�ضاء.

�ل�ضكنات،  و�ضيق  �لبطالة،  �ن  تقول  وتابعت 

حدة  من  تزيد  عو�مل  ت�ضكل  و�لعزوبية 

�لمر��ص،  �ىل  �ل�ضدد  ذ�ت  يف  م�ضرية  �لظاهرة 

و�ل�ضطر�بات �لنف�ضية �لتي تعاين منها �لن�ضاء 

�ضحايا �لعنف.

م�ضتوى  على  حو�ر  �ر�ضاء  �ن  �و�ضحت  كما 

�لزو�ج من �ضانه �عادة ��ضالح �لو�ضاع �لكرث 

�حرت�م  ب�رشورة  �لتح�ضي�ص  �ن  م�ضيفة  تعقيد� 

�ملر�ة يجب �ن يبد� من �ل�رشة ثم �ملدر�ضة.

�ما ممثل وز�رة �ل�ضوؤون �خلارجية �ل�ضيد �ضعيدي 

يف  �ملدين  �ملجتمع  با�رش�ك  �و�ضى  فقد  �حمد، 

هذ�  �ن  مبا  �لن�ضاء  �ضد  �لعنف  مكافحة  م�ضار 

�لخري علي در�ية تامة بهذه �ل�ضكالية .

غري  منظمات  �عدتها  تقارير  �يل  ��ضارة  ويف 

�هتمامها على  تركز  �جنبية غالبا ما  حكومية 

يف  �ملر�ة  حقوق  حماية  جمال  يف  �لنقائ�ص 

�جلز�ئر دعا �جلمعيات �لوطنية للم�ضاركة ب�ضكل 

�كرب يف �لعمال �ملتعلقة مبكافحة �لعنف �لذي 

يطال �لن�ضاء.

�لإجر�ء�ت  �ملنا�ضبة،  ذ�ت  يف  و��ضتعر�ص، 

يف  �جلز�ئر  �لتز�مات  جت�ضيد  �جل  من  �ملتخذة 

جمال مكافحة �لعنف �ضد �ملر�أة .

�جلز�ئري  �ملر�ضد  رئي�ضة  دعت  جانبها،  ومن 

للمر�أة �ل�ضيدة جعفري جادي �ضائعة �إىل �لتحرك 

و�لعمل �أكرث بالتعاون مع جميع �جلهات حتى ل 

تبقى ظاهرة �لعنف �ضد �ملر�أة من �لطابوهات.

�لإح�ضائيات  �أن  �ملحا�رشة  ذ�ت  و�أو�ضحت 

�ملقدمة من طرف م�ضالح �لأمن و�لدرك �لوطني 

حول هذه �لظاهرة خميفة.

�أن  �ضائعة  �ل�ضيدة  �أو�ضحت  �ل�ضدد  هذ�  ويف 

�لوطني  لالأمن  �لعامة  �ملديرية  �إح�ضائيات 

�ضد  عنف  حالة   7032 ت�ضجيل  عن  تك�ضف 

تفيد  �لوطني  �لدرك  �إح�ضائيات  بينما  �ملر�أة 

��ضهر  �لت�ضعة  خالل  حالة  بوجود5600 

�لفارطة.

�جلز�ئرية  �ملر�أة  بان  �ملر�ضد  رئي�ضة  وذكرت 

تتعر�ص للعنف ب�ضتى �أنو�عه يوميا، ويف �ضمت، 

�جل�ضدي  و�لعنف  �لطالق  من  خوفها  �ن  غري 

و�لتز�مها بالتقاليد و�لأعر�ف �لتي تربت عليها 

�لذي  �ل�رشب  �لإبالغ عن  �ىل عدم  يدفعها  مما 

تتعر�ص له �ضو�ء من طرف زوجها �و و�لدها �أو 

�خو�نها وحتى من طرف �أبنائها �حيانا.

�ضن قو�نني ردعية ت�ضع  �ىل  ودعت باملنا�ضبة 

حد� ملثل هذه �لظاهرة و�لتي من �ضاأنها �حلفاظ 

 64 بان  مربزة  �جلز�ئرية  �ل�رشة  متا�ضك  على 

خطري  �ملر�ة  �ضد  �لعنف  حالت  من  باملائة 

ممار�ضي  قائمة  يت�ضدر  �لزوج  وبان  للغاية، 

هذ� �لعنف بن�ضبة 4.29  باملائة يليها �لإخوة 

بن�ضبة 6 باملائة، ثم �لب بن�ضبة 1. 2 باملائة، 

و�خلطيب بن�ضبة 2 باملائة.

�لعنف  �أن  �لخري،  يف  جعفري،  �ل�ضيدة  و�أكدت 

خطورة  �أكرث  و�لب�ضيكولوجي  و�للفظي  �جلن�ضي 

بحقوق  �لتوعية  �ىل  د�عية  �جل�ضدي  �لعنف  من 

وو�جبات �ملر�ة و�لرجوع �ىل ما دعا �ليه �لدين 

�ل�ضالمي �حلنيف.

وخل�ص �مل�ضاركون، يف هذ� �ليوم، على �رشورة 

�لعنف  مكافحة  �جل  من  ردعية  قو�نني  و�ضع 

�إىل  منهم  �لعديد  ودعا  �لن�ضاء.  �ضد  �ملمار�ص 

تتبع  م�ضددة  وجز�ئية  قانونية  �أحكام  �إر�ضاء 

�ملر�أة  حماية  �ضمان  �جل  من  �ضارم  بتطبيق 

�ضحية �لعنف.

نوفمرب   25 بيوم  �لحتفال  �أدرج  فقد  للتذكري 

 ،1981 عام  منذ  �لعنف  �ضد  يوما  بو�ضفه 

�لوح�ضي  �لغتيال  من  �لتاريخ  هذ�  ��ضتمد  وقد 

�للو�تي  مري�بال  �لثالثة  لالأخو�ت   1960 عام 

�جلمهورية  يف  �لنا�ضطات  �ل�ضيا�ضيات  من  كن 

�لدومينيكية.

�ل�ضيد عبد  �لوطني،  �ل�ضعبي  �كد رئي�ص �ملجل�ص 

�لعزيز زياري، يف كلمة له خالل فعاليات هذ� 

�ألقاها نيابة عنه نائب رئي�ص  �لربملاين،  �ليوم 

�ضيهوب،  م�ضعود  �ل�ضيد  �لوطن  �ل�ضعبي  �ملجل�ص 

بالت�رشيع  �لتز�مه  يوؤكد  �جلز�ئري  �لربملان  �أن 

وخا�ضة  �ملر�أة  بحماية  �ملتعلق  �لدويل 

و�لتي  �جلز�ئر  عليها  �ضادقت  �لتي  �لتفاقيات 

ت�ضاهم يف حت�ضني �أو�ضاع �ملر�أة .

هذ�  �جلز�ئر  �لتز�م  �أن  زياري  �ل�ضيد  و�أو�ضح 

ياأتي �ن�ضجاما مع بنود �لتفاقية �لتي �ضادقت 

على  �لدولة  �أن�ضاأت  و�لتي   1996 �ضنة  عليها 

�إثرها جمل�ضا وطنيا للمر�أة �ضنة 1997، ومركز� 

�ضحايا  �لن�ضاء  ل�ضتقبال   2000 �ضنة  وطنيا 

�لعنف.

�ي�ضا  �ضادقت  �جلز�ئر  �ن  زياري  �ل�ضيد  وذكر 

بالأ�ضخا�ص  �لجتار  منع  بروتوكول  على 

لتفاقية  �ملكمل  و�لأطفال  بالن�ضاء  وبخا�ضة 

�ملنظمة  �جلرمية  ملكافحة  �ملتحدة  �لأمم 

و�لتفاقية �ملتعلقة باحلقوق �ل�ضيا�ضية للمر�أة.

با�رشت  �جلز�ئر  �ن  �ملجل�ص  رئي�ص  و�أبرز 

�بتد�ء   1999 منذ  عميقة  �ضيا�ضية  �إ�ضالحات 

من تاأ�ضي�ص رئي�ص �جلمهورية �ل�ضيد عبد �لعزيز 

�ملكلفة  �لوطنية  �للجان  من  جلملة  بوتفليقة 

�لعد�لة  ونظام  �لدولة  ومهام  هياكل  باإ�ضالح 

بالتعديل  �لرتبوية وغريها... مرور�  و�ملنظومة 

�لإر�دة  ج�ضد  و�لذي   2008 ل�ضنة  �لد�ضتوري 

�ل�ضيا�ضية لرئي�ص �جلمهورية يف ترقية �حلقوق 

�ل�ضيا�ضية للمر�أة.

�ل�ضيد زياري على �ن �لربملان �جلز�ئري  و�ضدد 

مل يدخر �أي جهد يف �ملبادرة بكل ما من �ضاأنه 

تكري�ص �مل�ضاو�ة بني �جلن�ضني وتعزيزها �إ�ضافة 

�إىل حر�ضه �لد�ئم على ترقية �ملر�أة وحت�ضينها 

و�ل�ضطهاد  و�لعنف  �لتمييز  �أ�ضكال  كل  �ضد 

على  دخيلة  �ملر�أة  �ضد  �لعنف  ظاهرة  باعتبار 

قيمنا �حل�ضارية وثقافتنا �لأ�ضلية.

وباعتباره ع�ضو� يف �لحتاد �لربملاين �لدويل، 

قد  �جلز�ئري  �لربملان  بان  زياري  �ل�ضيد  قال 

�عتمد �لقر�ر �ل�ضادر عن هذه �لهيئة �ضنة 2006 

�ملتعلق باتخاذ تد�بري ملمو�ضة ملكافحة �لعنف 

�ضد �ملر�أة موؤكد� يف ذ�ت �ل�ضياق بان �لربملان 

يدعم هذ� �لتوجه بكل �لو�ضائل �لقانونية ويعمل 

جانب  �إىل  �ل�ضامية  �لأهد�ف  هذه  حتقيق  على 

�لهيئات �ملخولة قانونا.

�ملر�أة  �ضد  �لعنف  ظاهرة  مكافحة  باأن  و�أكد 

تقت�ضي ت�ضافر جهود كل �لهيئات و�لقطاعات 

باأهمية  �لتح�ضي�ص  يف  �لإ�ضهام  ميكنها  �لتي 

و�ضد  عامة  ب�ضورة  �لعنف  ظاهرة  مو�جهة 

�ملر�أة ب�ضورة خا�ضة.

�لف�ضاء  باأن  �لقول  �إىل  زياري  �ل�ضيد  وخل�ص 

�لتي  �لق�ضايا  على  منفتحا  �ضيبقى  �لربملاين 

�ضانه  من  ما  لكل  و  ملو�طنينا،  �ن�ضغال  ت�ضكل 

فيها  مبا  وحمايتها  �لإن�ضان  بحقوق  �لرتقاء 

�لعنف،  �أ�ضكال  كل  �ملر�أة وحمايتها من  حقوق 

�لربملانني   ��ضتعد�د  �لوقت، عن  ذ�ت  معرب�، يف 

�لد�ئم لدعم كل جهود �لرتقاء بحقوق �ملر�أة. 

�ملكلفة  �ملنتدبة  �لوزيرة  ذكرت  جهتها  ومن 

نو�رة  �ضعدية  �ل�ضيدة  �ملر�أة،  وق�ضايا  بالأ�رشة 

جمال  يف  �ملنتهجة  �لوطنية  بال�ضيا�ضة  جعفر، 

ومبختلف  �ملر�أة  �ضد  �لعنف  ظاهرة  مكافحة 

حماية  بخ�ضو�ص  �مل�ضطرة  �لوطنية  �لرب�مج 

�ملر�أة من �لعنف ب�ضتى �أنو�عه و�لإ�ضرت�تيجيات 

و�لإعالمية  �لعملية  �لوطنية  و�ملخططات 

�ملو�ضوعة للت�ضدي للظاهرة.

�ضد  �لعنف  ظاهرة  �أن  �إىل  باملنا�ضبة  و�أ�ضارت 

وتعاين  عاملية  ظاهرة  منها  �لوقاية  و  �لن�ضاء 

حتى  �ملعمورة  يف  �ملجتمعات  جميع  منها 

�ملتقدمة منها.

و�أ�ضافت �نه بالرغم من �جلهود �ملبذولة للحد 

من �نت�ضار �لعنف �ضد �ملر�أة يف �جلز�ئر و�لتي 

�ل�ضنتني  خالل  �نخفا�ص  ت�ضجيل  عن  �أ�ضفرت 

�لو�ضعية  �أن  �إل  �لظاهرة،  هذه  يف  �لأخريتني 

من  �ملزيد  بذل  وتتطلب  كارثية  ز�لت  ما 

و�لتح�ضي�ص  �لتوعية،  خالل  من  خا�ضة  �جلهود 

�ملجتمع  على  للظاهرة  �ل�ضلبية  بالتد�عيات 

ككل.

�صرورة و�صع قوانني ردعية من اأجل مكافحة العنف املمار�س �صد الن�صاء

يف يوم برملاين باملجل�س ال�شعبي الوطني

تكملة ألنشطته في مجال اإلسهام 
بصفة فعالة في مناقشة القضايا 
التي تهم املجتمع، افتتح البرملان 
يوم  غرفتيه  مبشاركة  اجلزائري 
 ،2011 ديسمبر   8 اخلميس 
القضاء  حول  برملاني  يوم  أشغال 

على العنف ضد املرأة. 
ويندرج تنظيم هذا اللقاء أحياءا 
لليوم الدولي للقضاء على العنف 
ضد املرأة والذي يصادف يوم 25 
دعت  وقد  سنة.  كل  من  نوفمبر 
املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية 
التي حددت هذا التاريخ البلدان 
املنظمات  وسائر  بها  األعضاء 
احلكومية  وغير  احلكومية 
الوعي  زيادة  بهدف  احيائه  إلى 
السلبية  وانعكاساتها  بالظاهرة 

على املجتمع.
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متابعات

الدراسية  واأليام  الندوات  اطار  في 
وزارة  تنظيمها  على  دأبت  التي 
اشعاع  أجل  من  البرملان،  مع  العالقات 
الفكر القانوني البرملاني والدستوري، 
ديسمبر   12 يوم  الوزارة  نظمت 
موضوع  حول  برملانيا  يوم   ،2011
أصولها  من حيث  البرملانية  احلصانة 
وتطورها وممارساتها، وذلك مبشاركة 
قطاعات  لعدة  وممثلني  خبراء 

وزارية.

�لربملان،  مع  �لعالقات  وزير  �أكد 

�ل�ضيد حممود خذري، خالل �فتتاحه 

مو�ضوع  �أن  �لدر��ضي  �ليوم  لأ�ضغال 

يكت�ضي  �لربملانية   �حل�ضانة 

من  كثري�  ويطرح  جد�،  بالغة  �همية 

تعميق  و�ىل  نقا�ص  �ىل  ويحتاج  �لت�ضاوؤلت، 

�لتفكري حوله مركز� على �رشورة �لعمل على �ضد 

�لنقائ�ص يف �لن�ضو�ص وحتيينها . 

و�عرتف �ل�ضيد حممود خذري �أن �أول ما يالحظ 

مو�ضوع  بخ�ضو�ص  �جلز�ئري  �لت�رشيع  على 

�لقانونية  �لحكام  قلة  �لربملانية،  �حل�ضانة 

�لو�ردة يف  �أحكام  عد�  ما  باملو�ضوع  �ملتعلقة 

�لد�ضتور وت�ضم �ملو�د 109  و110 و111، وكذ� 

�لنظامني  يف  �لو�ردة  �حل�ضانة  رفع  �جر�ء�ت 

�لد�خليني للغرفتني �لربملانيتني.

مو�د  �أن  �ملقام،  ذ�ت  يف  �لوزير،  و��ضاف 

�أحكام  نف�ضها  هي  تكون  تكاد  �حلايل  �لد�ضتور 

 1976 137 و138  و139 من د�ضتور  �ملو�د 

موجه  ��ضرت�كي  نظام  من  �جلز�ئر  �نتقال  رغم 

�ىل نظام مفتوح قو�مه �لتعددية.

و�أ�ضار �ل�ضيد خذري �إىل �أن �مل�ضكل �لأكرث �إثارة 

لالنتباه هو �أن هذه �لن�ضو�ص مل تطبق �أبد� يف 

ظل د�ضاتري 1976  �أو 1989 �أو 1996، مربز�، 

يف ذ�ت �ل�ضياق، �أنه ل توجد �أحكام �أو �جتهاد�ت 

ق�ضائية بهذ� �خل�ضو�ص بل ل توجد �أية دعاوى 

ق�ضائية �ضو�ء كانت جز�ئية �أو مدنية �أو �د�رية 

�أو غريها.

و�أو�ضح �أن �حل�ضانة �لربملانية كمبد�أ د�ضتوري 

�أجمعت عليه خمتلف د�ضاتري �لعامل على �لرغم 

و�لقانونية  �ل�ضيا�ضية  نظمها  �ختالف  من 

خمتلف  بني  �لوظيفية  �لعالقات  وطبيعة 

�ل�ضلطات و�لجهزة �لقائمة فيها.

وبعد �أن ذكر بالإ�ضالحات �لكربى �لتى �ضهدتها 

�لبالد  �أن  �أو�ضح  �ملجالت  �جلز�ئر يف خمتلف 

عرفت وتعرف �ليوم حتولت عميقة نحو تر�ضيخ 

كنف  يف  �لت�ضاركية  و�لدميقر�طية  �لعد�لة  قيم 

�ل�ضتقر�ر و�لمن.

وحول مفهوم و�أهد�ف �حل�ضانة �لربملانية يف 

و�نت�ضار  تطور  �أن  �ىل  خذري  �ل�ضيد  �أكد  �لعامل، 

�مل�ضاو�ة  ومبد�أ  �لن�ضان  حقوق  حريات  ثقافة 

�أن يكون  �أ�ضفر عن رف�ص �جلميع  باخل�ضو�ص  

ع�ضو �لربملان �ضخ�ضا فوق �لقانون، يقيه نظام 

�حل�ضانة من �ملتابعة و�لعقاب ب�ضفة فعلية.

�لبلد�ن  من  �لكثري  �ن  �ل�ضياق،  ذ�ت  يف  م�ضري�، 

على  عملت  �لغربية  �لبلد�ن  وخا�ضة  �لعامل  يف 

�ملتعلقة  �لقانونية  �لن�ضو�ص  وتعديل  تكييف 

باحل�ضانة �لربملانية ب�ضكل د�ئم وم�ضتمر �ضو�ء 

كانت ن�ضو�ضا د�ضتورية �أو غريها مو�كبة بذ�لك 

خمتلف �لتغري�ت  �حلا�ضلة يف �ملجتمع.

و�لتحيني  �لتكييف  هذ�  بفعل  �أنه  �لوزير  و�برز 

وب�ضفة  حاليا  �لأمر  �نتهى  للن�ضو�ص  �لد�ئم 

يف  برملانية  ح�ضانة  على  �لإبقاء  �إىل  عامة 

�لربملانية  �حل�ضانة  تعد  مل  �ذ  معانيها،  �أب�ضط 

و�ملخالفات  �جلنايات  من  �لربملانيني  حتمي 

وجود  حالة  يف  �ضيما  ل  بها،  �ملتلب�ص  و�جلنح 

�أحكام ق�ضائية نهائية.

�لتحقيقات  �أن  �إىل  �أ�ضار  �ل�ضدد  هذ�  ويف 

�حلاجة  دون  �لربملانيني  مع  ممكنة  �لبتد�ئية 

كما   �لربملانية،  غرفتهم  من  م�ضبق  �إذن  �إىل 

�لغرف  طرف  من  �لربملانية  �حل�ضانة  رفع  �أن 

ل  و�أنه  وعادية  د�رجة  عملية  �أ�ضبح  نف�ضها 

بالربملانيني  تتعلق  ق�ضايا  من  �ملحاكم  تخلو 

يف �لعديد من �أنحاء �لعامل.

�ل�ضورى  ملجل�ص  �لعام  �لأمني  �أ�ضار  جهته،  من 

مقدم،  �ضعيد  �ل�ضيد  �لعربي،  �ملغرب  لحتاد 

�ملتعلقة  �لقانونية  �ملو�د  �أن  له  مد�خلة  يف 

باحل�ضانة �لربملانية )111-110-109( من 

كان  بينما  منف�ضلة  جاءت  �جلز�ئري  �لد�ضتور 

دعا  �ل�ضاأن  تكون مرت�بطة. ويف هذ�  �أن  ينبغي 

�ل�ضيد مقدم �مل�رشع �جلز�ئري �إىل �إعادة �ضياغة 

هذه �ملو�د عن طريق خلق ج�ضور �لرت�بط بينها.

�حل�ضانة  ملعنى  تو�ضيحه  ولدى 

�أنها  �مل�ضوؤول  نف�ص  �أبرز  �لربملانية 

�لربملانيني  لفائدة  د�ضتوري  �متياز 

بو�جباتهم  قيامهم  �أثناء  لهم  يتيح 

�لتعبري  �أو  �لر�أي  حرية  �لربملانية 

م�ضوؤولية  �أية  عليها  ترتتب  �أن  دون 

�أو مدنية. ومن هذ� �ملنظور  جنائية 

فان �حل�ضانة �لربملانية هي �ضمانة 

لع�ضو  و��ضتثنائية  قانونية  وحماية 

�لربملان.

�أن �حل�ضانة  و�أو�ضح ذ�ت �ملحا�رش 

مو�ضوعية  نوعان  �لربملانية 

عدم  يف  �لأوىل  تتمثل  و�جر�ئية، 

عن  �لربملان  �أع�ضاء  م�ضوؤولية 

�لأقو�ل و�لآر�ء �لتى ت�ضدر عنهم �أثناء 

�حل�ضانة  �أما  �لنيابية.  لوظائفهم  ممار�ضتهم 

�لجر�ئية فال يجوز مبوجبها �تخاذ �أية �جر�ء�ت 

غري  يف  �لربملان  �أع�ضاء  من  �أي  �ضد  جنائية 

حالة �لتلب�ص باجلرمية �ل بعد �ذن من �ملجل�ص 

�لتابع له �لع�ضو، وذلك برفع �حل�ضان عنه.

بجنحة  �لربملان  �أع�ضاء  �أحد  تلب�ص  حالة  ويف 

�أو جناية فان �ملادة  111 من �لد�ضتور �أجازت 

توقيف هذ� �لع�ضو و��ضرتطت يف �ملقابل �خطار 

مكتب �ملجل�ص �ملعني فور� مع منح هذ� �لأخري 

حق طلب �يقاف �ملتابعة و�طالق �رش�حه.

�ل  �لربملان  ع�ضو  متابعة   110 �ملادة  ومتنع 

�لذي  �ملجل�ص  باذن من  �أو  منه  بتنازل �رشيح 

ينتمي �ليه، علما �أنه ل ميكن رفع �حل�ضانة منه 

�ل باأغلبية �أع�ضاء �لربملان.

جامعة  من  �رشيط  �لأمني  �لأ�ضتاذ  �أكد  بينما 

تدخله  خالل  من  بق�ضنطينة  �لقادر  عبد  �لمري 

�أن م�ضاألة �حل�ضانة �لربملانية ل ز�لت تفتقر �ىل 

ن�ضو�ص ت�رشيعية مف�ضلة  ودقيقة.

على  �ضغط  �أي  ممار�ضة  ميكن  ل  �أنه  و�أبرز 

�لربملاين من طرف �أية جهة كانت �ضو�ء �أجهزة 

�لدولة �أو جهات خا�ضة كاجلمعيات �أو�للوبيات 

�لتاأثري  �ىل  ت�ضعى  �لتي  �جلهات  من  غريها  �أو 

غري �مل�رشوع على �لربملاين.

م�ضوؤولية  عدم  �ضبب  �ن  �رشيط  �ل�ضيد  و�أو�ضح 

�لع�ضو �لربملاين و��ضحة لنه  ل يقوم مبهامه 

عن  نيابة  بل  لنف�ضه  و  �ل�ضخ�ضية  مل�ضلحته 

�ل�ضعب، هذ� من جهة، ومن جهة �أخرى فالعمال 

�لنيابية حتمل طبيعة ت�رشيعية بحيث ل يفرت�ص 

يتحمل  �أن  يعقل  ل  لذلك  و  مبدئيا  �خلطاأ  فيها 

ع�ضو �لربملان �مل�ضوؤولية.

يف يوم برملاين

حقوقيون يطالبون بقانون تف�صيلي ب�صاأن احل�صانة الربملانية
�ملغربي  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  �أحرز 

جمل�ص  �نتخابات  يف  �لأوىل  �ملرتبة 

وذلك  مقاعد   107 على  بح�ضوله  �لنو�ب 

�لتي  للت�رشيعيات  �لنهائية  �لنتائج  وفق 

 .2011 نوفمرب   25 �جلمعة  يوم  جرت 

�ملغربية  �لد�خلية  لوز�رة  بيان  و�أو�ضح 

ملجموع  �لنهائي  �لتوزيع  ح�ضب  �أنه 

�لنو�ب  جمل�ص  منها  يتاألف  �لتي  �ملقاعد 

ح�ضل  فقد   ، مقعد�   395 عددها  و�لبالغ 

حزب �لعد�لة و�لتنمية على �ملرتبة �لأوىل 

بـ 107 مقاعد ، وجاء يف �ملرتبة �لثانية 

�حلكومة  قاد  �لذي  �ل�ضتقالل  حزب 

و�حتل  مقعد�   60 على  �ل�ضابقة بح�ضوله 

�لوطني  �لتجمع  حزب  �لثالثة  �ملرتبة 

�حتل  فيما  مقعد�   52 بـ  بفوزه  لالأحر�ر 

حزب �لأ�ضالة و�ملعا�رشة �ملرتبة �لر�بعة 

بنيله 47 مقعد�.

للقو�ت  �ل�ضرت�كي  �لحتاد  حزب  وح�ضل 

�ل�ضعبية ح�ضب �لنتائج �لنهائية لالقرت�ع 

على 39 مقعد� وفاز حزب �حلركة �ل�ضعبية 

�لد�ضتوري  �لحتاد  وحزب  مقعد�   32 بـ 

�لتقدم  حزب  وح�ضل  مقعد�.   23 على 

بقية  �أما  مقعد�.   18 على  و�ل�ضرت�كية 

ح�ضتها  تر�وحت  فقد  �ل�ضغرية  �لأحز�ب 

من �ملقاعد من و�حد �إىل �أربعة مقاعد. 

�لنتخابات  هذه  يف  حزبا   31 و�ضارك 

�أبقى فيها �لقانون �جلديد على منط  �لتي 

عتبة  حتديد  مع  �لقو�ئم  ح�ضب  �لقرت�ع 

مقعد  على  �حل�ضول  �أجل  من  باملائة   6
جمموعه  ما  �لناخبني  عدد  ويبلغ  و�حد. 

ناخب.   435 و  �ألف   475 و  مليون   13
 %  45،40 �إىل  �مل�ضاركة  ن�ضبة  وو�ضلت 

على �مل�ضتوى �لوطني �أي بارتفاع  بن�ضبة  

8،40 % مقارنة بالنتخابات �لت�رشيعية 
لـ 2007 �لتي بلغت ن�ضبة �مل�ضاركة فيها 

 .%  37
�لنتخابات  تاريخ  ت�ضبيق  مت  وقد 

يف  �إجر�وؤها  مزمع  كان  �لتي  �لت�رشيعية 

�لد�ضتور  �عتماد  نتيجة   2012 خريف 

�ملن�رشم  جويلية  من  �لفاحت  يف  �جلديد 

على  ل�ضيما  تعديالت  �أدرج  و�لذي 

يكون  �أن  تقرر  بحيث  �ل�ضيا�ضي  �مل�ضتوى 

�لفائز  للحزب  ينتمي  �حلكومة  رئي�ص 

�لقانون  وجاء  �لت�رشيعية.  بالنتخابات 

�مل�ضبوقة  غري  �ملظاهر�ت  بعد  �جلديد 

�لتي  فيفري«   20 »حركة  نظمتها  �لتي 

�ضهدتها  �لتي  �لثور�ت  �إطار  يف  برزت 

بع�ص �لبلد�ن �لعربية للمطالبة بتغيري�ت 

�لربملان  يتكون  باملغرب.  دميقر�طية 

�لنو�ب  غرفة  وهما  غرفتني  من  �ملغربي 

وغرفة �مل�ضت�ضارين. 

�حلزب   ، �ملوحدة«  »رو�ضيا  حزب  ح�ضل 

�لوزر�ء  رئي�ص  بقيادة  رو�ضيا  يف  �حلاكم 

فالدميري بوتني على ن�ضبة 49،68 % من 

�لربملانية  �لنتخابات  ليت�ضدر  �لأ�ضو�ت 

 04 يوم  جرت  �لتي  �لدوما(  )جمل�ص 

�أظهرت  ح�ضبما  وذلك   ،  2011 دي�ضمرب 

�أكرث  فرز  بعد  �لر�ضمية  �لإح�ضاء�ت  �آخر 

من 50 باملائة من �لأ�ضو�ت وفقا للجنة 

�حلزب  وجاء  �ملركزية.  �لنتخابات 

�ل�ضيوعي يف �ملرتبة �لثانية حيث ح�ضل 

�لأ�ضو�ت  من   %  19،70 ن�ضبة  على 

وح�ضل �حلزب �لدميقر�طي �لليرب�يل على 

رو�ضيا  حزب  ح�ضل  فيما   %  12،18
وح�ضلت   .%  12،91 على  �لعادلة 

وهي  �لأخرى  �ل�ضغرية  �لثالثة  �لأحز�ب 

حزب »يابلوكو« وحزب »وطنيو رو�ضيا« 

وحزب »بر�فويه ديلو« على �أقل من 3 % 

من �لأ�ضو�ت. ووفقا لقانون �لنتخابات 

من   %   7 بـ  يفوز  �لذي  �حلزب  فاإن 

�لنو�ب  جمل�ص  دخول  ي�ضتطيع  �لأ�ضو�ت 

�لرو�ضي.

و�لتعاون  �لأمن  منظمة  بيان  �ضّجل  و 

�لنتخابات  نتائج  �إعالن  بعد  �لأوروبية 

ب�ضكل  منظمة  كانت  »�لنتخابات  �أن 

ب�ضكل  تدهورت  �لعملية  �أن  �إل  جيد 

�ضهد  �لذي  �لأ�ضو�ت  فرز  خالل  ملحوظ 

مع  خ�ضو�ضا  للعملية  كثرية  �نتهاكات 

ل�ضناديق  ح�ضو  بح�ضول  جدية  �إ�ضار�ت 

»�أن  �ملنظمة  بيان  وقال  �لقرت�ع«.. 

�ل�ضيا�ضية كانت حمدودة وغري  �ملناف�ضة 

من�ضفة خالل �حلملة �لنتخابية« م�ضرية 

�إىل »عدم ��ضتقاللية �ل�ضلطات �لنتخابية 

�ملنظمة  و�أبرزت   . �لإعالم«  وو�ضائل 

�جلو�نب  هذه  »رغم  �أنه  �أخرى  جهة  من 

حقهم  مار�ضو�  �لناخبني  �أن  �إل  �لناق�ضة 

يف �لتعبري عن ر�أيهم«.

حزب العدالة 
والتنمية يفوز 
باأغلبية املقاعد 
يف النتخابات 

الت�صريعية

احلزب احلاكم 
يف رو�صيا يت�صدر 

النتخابات 
الربملانية واملنظمة 
الأوروبية للتعاون 
والأمن ت�صكك يف 
نزاهة النتخابات
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املدار الربملاين

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  طالب 

ب�رشورة  دويك  عزيز  �لدكتور  �لفل�ضطيني 

عن  �لفل�ضطيني  �ملفاو�ص  يرت�جع  باأن 

خيار �ملفاو�ضات �لتي و�ضفها �ضانعوها 

�لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  مع  عبثية  باأنها 

باأن  ‘’�خلرب’’  لـيومية  دويك  و�أ�ضاف   ،

�إ�رش�ئيل ل حترتم ول تقدر �أي �تفاقية ما 

�ملفاو�ضات،  خيار  عن  �لعودة  ي�ضتوجب 

نفعا. جتدي  لن  �ملفاو�ضات  هذه   و�أن 

قر�ر�ت  عقب  دويك  ت�رشيحات  جاءت 

بوؤرة  �إقامة  �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل 

حلم  بيت  حمافظة  يف  جديدة  ��ضتيطانية 

�جتماع  من  �أيام  قبل  �لغربية  �ل�ضفة  يف 

�ل�ضالم  لعملية  �لدولية  �لرباعية  �للجنة 

عودة  �إمكانية  لبحث  �لأو�ضط  �ل�رشق  يف 

�لإ�رش�ئيلي. �لحتالل  مع   �ملفاو�ضات 

�أن  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  و�أو�ضح 

باب  ج�رش  بهدم  �لحتالل  ممار�ضات 

قو�نني  �إ�ضد�ر  يف  و�ل�ضتمر�ر  �ملغاربة، 

مينع  قانون  م�رشوع  و�آخرها  عن�رشية 

�مل�ضاجد  يف  �ل�ضوت  مكرب�ت  عرب  �لآذ�ن 

بالقد�ص �ملحتلة ود�خل �لأر��ضي �ملحتلة 

��ضتمر�ر  �ضياق  ياأتي يف  �إمنا   1984 عام 

�إ�رش�ئيل يف تهويد كل ما هو �إ�ضالمي وعربي 

 باملدينة �ملقد�ضة وباقي �ملناطق �ملحتلة.

ت�ضابق  �إ�رش�ئيل  �أن  �إىل  دويك  و�أ�ضار 

�لو�قع  �لأمر  لفر�ص  �ضيا�ضتها  يف  �لزمن 

�لعربية  �لأمة  تن�ضج  �أن  قبل  �لأر�ص  على 

�لعربي للدفاع  �لربيع  وتنه�ص من ثور�ت 

عن مقد�ضاتها و�لوقوف �إىل جانب �إخو�نها 

يف فل�ضطني. و�عترب �أن هذه �خلطو�ت تك�ضف 

�لحتالل،  لهذ�  �لقبيح  �لوجه  �أخرى  مرة 

�أر�ضه  يف  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب  حلق  وتنكره 

 ومقد�ضاته، منوها باأن �لحتالل يكره �حلق. 

و�أكد �مل�ضوؤول �لفل�ضطيني على �أن �مل�ضاحلة 

حلماية  �ل�ضمان  هي  �لفل�ضطينية  �لوطنية 

�لفل�ضطيني ومقد�ضاته، معترب�  �ل�ضعب  حق 

�لإ�رش�ئيلي  �لعبث  هذ�  لكل  �ملخرج  �إياها 

مبقدر�ت �لفل�ضطينيني، وقال �إن �مل�ضاحلة 

فل�ضطيني ل  �لوطنية فري�ضة وطنية وقدر 

�أن كل من  �إىل  م�ضري�  �لنزلق عنه،  ميكن 

خمطئا.  �مل�ضاحلة  عن  �لبتعاد  يحاول 

من  �مل�ضاحلة  باأن  تاأكيده  �لدويك  وجدد 

�لعامل  �أمام  �لفل�ضطينيني  تقوي  �أن  �ضاأنها 

يف مطالبتهم بحقوقهم، م�ضري� �إىل �أن �لظلم 

و�أن  لبد  �لفل�ضطيني    �ل�ضعب  على  �لو�قع 

�لعربية  بالثور�ت  بد�أت  ونهايته  ينتهي، 

ونتائج �لنتخابات �لتي جرت يف عدد من 

�لدول �لعربية �لتي تعرب عن حرية وكر�مة 

�ل�ضعوب �لعربية.

�لنتخابية  �ملركزية  �للجنة  و�أعلنت 

�لو�ضط  ي�ضار  �ئتالف  فوز  كرو�تيا  يف 

�لت�رشيعية  �لنتخابات  يف  �ملعار�ص 

�لتي �ضهدتها �لبالد يوم �لأحد 4 دي�ضمرب. 

�أعلن عنها  �لتي  �لر�ضمية  �لنتائج  وبح�ضب 

فقد �أيدت �أغلبية �لناخبني �ئتالف �لأحز�ب 

�ل�ضرت�كي– �حلزب  بقيادة  �ملعار�ضة 

ثالثة  ي�ضم  و�لذي  �لكرو�تي  �لدميقر�طي 

�أحز�ب ي�ضارية �أخرى ، حيث نال �لئتالف 

 %  40 )حو�يل  �لربملان  يف  مقعد�   76
�ئتالف  زعيم  يتوىل  وبذلك  �ملقاعد(.  من 

�لنائب  ميالنوفيت�ص  زور�ن  �لي�ضار  قوى 

يف �لربملان �حلايل من�ضب رئي�ص �لوزر�ء. 

وح�ضل �حلزب �حلاكم )�لحتاد �لدميقر�طي 

كل  نال  بينما  مقعد�،   46 على  �لكرو�تي( 

�لدميقر�طي  �لعمال  و«�لحتاد  حزب  من 

ل�ضالفونيا وبار�نيا« على 5 مقاعد.

�لرئي�ضي  �ل�ضبب  ويرجع مر�قبون حمليون 

�لنتخابات  يف  �حلاكم  �حلزب  لف�ضل 

�لظروف  و�ضط  �حلكومة  �أد�ء  �ضوء  �إىل 

ف�ضائح  �إىل  �إ�ضافة  �ل�ضعبة،  �لقت�ضادية 

�أع�ضاء  فيها  تورط  �لتي  �لعديدة  �لف�ضاد 

�لكرو�تي  �لربملان  ويتكون  �حلزب.  يف 

من جمل�ص و�حد، ل يقل عدد �أع�ضائه عن 

ملدة  ينتخبون   160 على  يزيد  ول   100
�أربع �ضنو�ت بالقرت�ع �ل�رشي �ملبا�رش.
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ليوبليانا  �لعا�ضمة  بلدية  رئي�ص  حزب  �أحدث 

و�ضط  تيار  من  يانكوفيت�ص  زور�ن  �ملليونري 

�لي�ضار مفاجاأة كربى بفوزه  ، يوم 04 دي�ضمرب 

�ملبكرة  �لت�رشيعية  �لنتخابات  يف   ،  2011
يف �ضلوفينيا ، �لدولة �ليوغو�ضالفية �ل�ضابقة ، 

�لع�ضو يف �لحتاد �لأوروبي، �إثر فرز �أكرث من 

خم�ضني يف �ملائة من �لأ�ضو�ت. وح�ضد حزب 

»�ضلوفينيا �لإيجابية« �لذي �أ�ض�ضه يانكوفيت�ص 

�لنتخابات  لهذه  خ�ضي�ضا  �ضهرين  قبل 

على  متقدما   ، �لأ�ضو�ت  من   %  29،22
�حلزب �لدميقر�طي �ل�ضلوفيني )و�ضط �ليمني( 

برئا�ضة رئي�ص �لوزر�ء �لأ�ضبق يانيز يان�ضا 

% ، �لذي كان �لأوفر حظا للفوز   25،9 بـ 

رئي�ص  وح�ضل  �لنتخابية.  �حلملة  طو�ل 

بوروت  �لدميقر�طي  �ل�ضرت�كي  �لوزر�ء 

يف  بحكومته  �لإطاحة  متت  �لذي   ، باهور 

20 �ضبتمرب �ملا�ضي ، على 10،25 % من 
�لأ�ضو�ت ، مما ي�ضكل �نهيار� كبري� بالن�ضبة 

�إىل �لنتيجة �لتي حققها عام 2008 و�لتي 

بلغت 30،5 %. 

عن  �لإعالن  �إثر  يانكوفيت�ص  زور�ن  وقال 

�ل�ضلوفينيني  �أن  تظهر  »�لنتائج  �أن  فوزه 

�لآن  يريدون  �إنهم  خمتلفة..  دولة  يريدون 

»لقد  و�أ�ضاف  وفاعلة«.  دميقر�طية  دولة 

�ضوتو� من �أجل �ضلوفينيا جديدة مت�ضامنة 

و�جتماعية ت�ضلك طريق �لنجاح«.

هذه  يف  �ضخ�ص  مليون   1،6 و�ضارك 

و�حد  يوم  يف  جرت  �لتي  �لنتخابات 

�ضلوفينيا  �أعلنت  �أن  منذ  �ل�ضابعة  وهي 

 .1991 يوغ�ضالفيا يف عام  �نف�ضالها عن 

وتناف�ص 17 حزبا �ضيا�ضيا وحزبان ميثالن 

 90 على  و�لإيطالية  �ملجرية  �لأقليتني 

�ل�ضلوفينية.  �لوطنية  �جلمعية  يف  مقعد� 

وكان �لرئي�ص د�نيلو تورك حل �لربملان يف 

21 �أكتوبر بعدما �أطاح ت�ضويت على �لثقة 
يف �لربملان بحكومة بوروت باهور يف 20 

لأزمة منطقة  �أحدث �ضحية  ، وهو  �ضبتمرب 

يف  �للوم  عليه  �ألقي  و�لذي  �ملالية  �ليورو 

و�حتمال  �لبالد  يف  �لبطالة  معدل  �رتفاع 

خف�ص �لت�ضنيف �لئتماين ل�ضلوفينيا.

ُي�ضار �إىل �أن زور�ن يانكوفيت�ص )58 عاما( 

وهو من �أب �رشبي و�أم �ضلوفينية يعترب من 

 2006 عام  وفاز  �ضلوفينيا  مو�طني  �أثرى 

برئا�ضة بلدية �لعا�ضمة �أين يحظى ب�ضعبية 

�أطلقها  �لتي  �لتطوير  لأعمال  نظر�  كبرية 

يف ليوبليانا ، بينها ع�رشنة و�ضائل �لنقل 

�لعام وبناء �آلف �ل�ضقق �ل�ضكنية.
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