
                          



                          
االحتفاء بالذكرى.. وفاء لل�شهداء*

أن  واستطاعت  والطغيان  اجلبروت  قوى  إذ هزمت   ، املظفرة  املجيدة  نوفمبر  ثورة  إن 
شكلت   ، الشعب  إرادة  وحترر  اخلوف  أسوار  وتدمر  االستعباد  قيود  حتطم 

منعرجا حاسما في مسار الكفاح من أجل احلرية وتقرير املصير.
من   ، يعّبر  وحريتنا  سيادتنا وكرامتنا  اخلمسني السترجاع  بالذكرى  احتفالنا  إن 
بني ما يعّبر عن وفائنا لألجيال املتعاقبة من شهداء املقاومة الشعبية واحلركة الوطنية 
وثورة نوفمبر األبرار الذين جادوا بأرواحهم وبأغلى ما ميلكون من أجل أن يحيا 
األبناء واألحفاد في كنف احلرية والعزة والكرامة ، وكذلك لشهيدات وشهداء 
الواجب الوطني على اختالف فئاتهم ، وفي مقدمتهم أفراد اجليش الوطني الشعبي 
عزيزة  جمهورية  وبقائها  اجلمهورية  صون  أجل  من  الدم  ضريبة  دفعوا  الذين  البواسل 

اجلانب، خالية من أسباب الفتنة والتباغض.
اعلموا أيها الضباط وضباط الصف واجلنود، أن اجلزائر صمدت في وجه البغاء بفضل اجليش الوطني الشعبي وما كان لهذا 
اجليش الباسل أن يضطلع بذلكم الدور التاريخي وتلك املهمة الصعبة لوال إخالصكم وحبكم لوطنكم 
وبالغ حتليكم بروح املسؤولية ، كل ذلك يجب أن يحدوكم على التجند من أجل الدفاع عن قيم نوفمبر وصون 

أمانة الشهداء.
إن احملافظة على االستقالل الوطني، في ظل التطورات والتحوالت االقليمية والدولية اجلارية وما تفرزه من تهديدات 
اهتماماتنا  الدفاع واألمن في صلب  ، متلي علينا جعل قضايا  للحدود  متعددة األشكال وعابرة  ومخاطر وحتديات 
وانشغاالتنا ، ذلكم هو ما أدى بي شخصيا وعلى الدوام إلى االعتناء بتطوير قواتنا املسلحة حتديثها واالرتقاء بها 
إلى درجة متكنها من أداء مهامها الدستورية على الوجه األوفى ، والقيام بواجباتها التنظيمية ، وبناء دفاع وطني 
شامل يستجيب ملقتضيات الراهن من خالل تعهد املورد البشري بعناية أكبر تكوينا وتدريبا ، وفق برامج ومناهج 

عصرية، في املقام األول ، وتطوير التجهيزات والقاعدة املادية والتقنية تطويرا مطردا ، من جهة أخرى.
إن تطوير جهاز الدفاع الوطني جلعله قادرا على حماية السيادة الوطنية وسالمة إقليمنا ، يتطلب جبهة داخلية قوية متينة 
، موحدة ومنسجمة على استعداد حلماية الوطن داخليا وخارجيا من أي تهديد من حيث أتى ، من أجل ذلك ،تشكل 
العروة الوثقى التي تربط اجليش باألمة حجر الزاوية في مهمة الدفاع الوطني ، األمر الذي يستوجب رعايتها ودعمها 
حتى يتوحد الشعب بكل مكوناته ويتخندق في خندق واحد حلماية الوطن ويسهم اجلميع في املجهود الوطني 

الذي يفرض االستمرارية والتناسق.
فالدفاع الوطني فرض عني على كل مواطن ، بل واجب مقدس ال ميكن التخلي عنه بأي مبرر كان ، ومن منطلق 
نفس الروح ، البد من تطوير ثقافة دفاع وطنية تنضوي حتت رايتها كافة قطاعات النشاط الوطنية انطالقا من أن 
الوحدة الوطنية واملشاركة اجلماعية تشكالن من حيث املبدأ ، أسيسة حماية الوطن ، تبقى املصاحلة الوطنية، 

في أسمى معانيها ، الصخرة التي ستتحطم عليها كافة األطماع الرامية إلى املساس بسيادة الوطن ووحدته.
هذا ، ومبقتضى الدفاع الوطني يجب أن نأخذ في احلسبان احمليطني اإلقليمي والدولي وإقامة عالقات تعاون عسكري 
وعملياتي على مختلف املستويات واملساهمة في كافة األعمال واملبادرات الثنائية أو املعددة األطراف الرامية إلى 

املساعدة على استتباب األمن واالستقرار محليا وإقليميا وعامليا.
ومبا أننا بصدد االحتفال بالذكرى اخلمسني السترجاع سيادتنا الوطنية ، فإني أوجه من خالل مجلة »اجليش«، 
الغراء إلى كافة الضباط وضباط الصف واجلنود بأحر عبارات التهاني حاثا إياهم على املزيد من العمل والتضحية 

على خطى جيل نوفمبر من حيث أنهم خير خلف خلير سلف.

                                                               * نص االفتتاحية التي كتبها رئيس اجلمهورية ملجلة اجليش

)يف يوم درا�سي من تنظيم 

جلنة ال�سحة مبجل�س الأمة(

يف العدد القادم: 

املنظومة ال�صحية  يف اجلزائر

كيف كانت؟..وكيف حالها؟.. وماينبــــغي 
اأن تكـــــــــــون عليه؟
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افتتاحية 

يف اخلم�صيــــــــنية

اختتام دورة الربيع 2012

يف اختتام الدورة وبعد اإجراء النتخابات  الت�صريعـية رئي�س املجل�س يوؤكد: 
الربملان ركن من اأركـــــان دولة احلــــــــق والقــــــــــــــــــــــــــانون

الأ�شئلة ال�شفوية

تاأهيل  لإعادة  جزائري  دينار  مليار   56 • تخ�صي�س 
   وع�صرنة املن�صاآت ال�صياحية على امل�صتوى الوطني

جديد �صرير  الف   80 بـ  �صتتدعم  ال�صياحة  لقطاع  الإيوائية  • الطاقة 
�صطيف لولية  املائية  املوارد  تهيئة  خمطط  لتحيني  جديدة  • درا�صة 

باجللفة  لال�صمنت  م�صنع  اجناز  م�صروع  بعث  • اإعادة 
    بقدرة 3 ماليني طن �صنويا

خرجات ا�شتطالعية

خرجات ا�صتطالعية اإىل: عني الدفلى.. البويرة.. وبجاية

الأفكار جلدل  منارة  املجل�س  الوطني:  ال�صعبي  املجل�س  • رئي�س 
التن�صيب اإىل  اإىلامل�صاركة..  التح�صريات..  • من 

من حيث التمثيل الن�سوي يف الغرفة ال�سفلى..

اجلزائر.. الأوىل عربيا والـ 26 دوليا..

واخلارج الداخل  يف  مرحبة  واأ�صداء  مقعدا..   140 من  باأكرث  • املراأة 
خارجية.. بعيون  الت�صريعية  • النتخابات 

ا�شتقبالت الرئي�س

الن�شــــــاط  اخلارجي

يوم درا�شي

                    حقوقيون وبرملانيون  تناولوا جتربة الغرفتني..
..دور الربملان حتت املجهر  ا�صت�صرافا للتعديل الد�صتوري

املدار الربملاين

امللف
املجلـ�س ال�شعــبــي الوطني:

العهدة ال�صابعة بزيادة 
عدد املقاعد ..ومتثيل 

قيا�صي للمراأة

الحتفاء بالذكرى.. وفاء لل�صهداء*

أن  واستطاعت  والطغيان  اجلبروت  قوى  إذ هزمت   ، املظفرة  املجيدة  نوفمبر  ثورة  إن 
شكلت   ، الشعب  إرادة  وحترر  اخلوف  أسوار  وتدمر  االستعباد  قيود  حتطم 

منعرجا حاسما في مسار الكفاح من أجل احلرية وتقرير املصير.
من   ، يعّبر  وحريتنا  سيادتنا وكرامتنا  اخلمسني السترجاع  بالذكرى  احتفالنا  إن 
بني ما يعّبر عن وفائنا لألجيال املتعاقبة من شهداء املقاومة الشعبية واحلركة الوطنية 
وثورة نوفمبر األبرار الذين جادوا بأرواحهم وبأغلى ما ميلكون من أجل أن يحيا 
األبناء واألحفاد في كنف احلرية والعزة والكرامة ، وكذلك لشهيدات وشهداء 
الواجب الوطني على اختالف فئاتهم ، وفي مقدمتهم أفراد اجليش الوطني الشعبي 
عزيزة  جمهورية  وبقائها  اجلمهورية  صون  أجل  من  الدم  ضريبة  دفعوا  الذين  البواسل 

اجلانب، خالية من أسباب الفتنة والتباغض.
اعلموا أيها الضباط وضباط الصف واجلنود، أن اجلزائر صمدت في وجه البغاء بفضل اجليش الوطني الشعبي وما كان لهذا 
اجليش الباسل أن يضطلع بذلكم الدور التاريخي وتلك املهمة الصعبة لوال إخالصكم وحبكم لوطنكم 
وبالغ حتليكم بروح املسؤولية ، كل ذلك يجب أن يحدوكم على التجند من أجل الدفاع عن قيم نوفمبر وصون 

أمانة الشهداء.
إن احملافظة على االستقالل الوطني، في ظل التطورات والتحوالت االقليمية والدولية اجلارية وما تفرزه من تهديدات 
اهتماماتنا  الدفاع واألمن في صلب  ، متلي علينا جعل قضايا  للحدود  متعددة األشكال وعابرة  ومخاطر وحتديات 
وانشغاالتنا ، ذلكم هو ما أدى بي شخصيا وعلى الدوام إلى االعتناء بتطوير قواتنا املسلحة حتديثها واالرتقاء بها 
إلى درجة متكنها من أداء مهامها الدستورية على الوجه األوفى ، والقيام بواجباتها التنظيمية ، وبناء دفاع وطني 
شامل يستجيب ملقتضيات الراهن من خالل تعهد املورد البشري بعناية أكبر تكوينا وتدريبا ، وفق برامج ومناهج 

عصرية، في املقام األول ، وتطوير التجهيزات والقاعدة املادية والتقنية تطويرا مطردا ، من جهة أخرى.
إن تطوير جهاز الدفاع الوطني جلعله قادرا على حماية السيادة الوطنية وسالمة إقليمنا ، يتطلب جبهة داخلية قوية متينة 
، موحدة ومنسجمة على استعداد حلماية الوطن داخليا وخارجيا من أي تهديد من حيث أتى ، من أجل ذلك ،تشكل 
العروة الوثقى التي تربط اجليش باألمة حجر الزاوية في مهمة الدفاع الوطني ، األمر الذي يستوجب رعايتها ودعمها 
حتى يتوحد الشعب بكل مكوناته ويتخندق في خندق واحد حلماية الوطن ويسهم اجلميع في املجهود الوطني 

الذي يفرض االستمرارية والتناسق.
فالدفاع الوطني فرض عني على كل مواطن ، بل واجب مقدس ال ميكن التخلي عنه بأي مبرر كان ، ومن منطلق 
نفس الروح ، البد من تطوير ثقافة دفاع وطنية تنضوي حتت رايتها كافة قطاعات النشاط الوطنية انطالقا من أن 
الوحدة الوطنية واملشاركة اجلماعية تشكالن من حيث املبدأ ، أسيسة حماية الوطن ، تبقى املصاحلة الوطنية، 

في أسمى معانيها ، الصخرة التي ستتحطم عليها كافة األطماع الرامية إلى املساس بسيادة الوطن ووحدته.
هذا ، ومبقتضى الدفاع الوطني يجب أن نأخذ في احلسبان احمليطني اإلقليمي والدولي وإقامة عالقات تعاون عسكري 
وعملياتي على مختلف املستويات واملساهمة في كافة األعمال واملبادرات الثنائية أو املعددة األطراف الرامية إلى 

املساعدة على استتباب األمن واالستقرار محليا وإقليميا وعامليا.
ومبا أننا بصدد االحتفال بالذكرى اخلمسني السترجاع سيادتنا الوطنية ، فإني أوجه من خالل مجلة »اجليش«، 
الغراء إلى كافة الضباط وضباط الصف واجلنود بأحر عبارات التهاني حاثا إياهم على املزيد من العمل والتضحية 

على خطى جيل نوفمبر من حيث أنهم خير خلف خلير سلف.

                                                               * نص االفتتاحية التي كتبها رئيس اجلمهورية ملجلة اجليش
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... »أترحم على شهداء ثورتنا املظفرة وشهداء الواجب الوطني الذين سقوا بدمائهم شجرة احلرية 
التي ننعم بها اليوم، و أتوجه بصادق الدعاء إلخواننا املجاهدين بأن مين الله عليهم بالصحة والعافية 
وطول العمر، وأن يجعلهم ذخرا ال ينضب لهذا الوطن... وأحيي جهود كل املخلصني من اجلزائريني 

على ما بذلوه من جهد مشكور لبناء دولة قوية مزدهرة متصاحلة مع نفسها.
التحية والتقدير إلطاراتنا ولعمالنا الذين بنوا اجلزائر خالل اخلمسني سنة وجعلوها ترقى إلى  املستوى 

الذي وصلت إليه.
الشكر والعرفان إلى جنودنا وقوات أمننا بكافة أسالكهم التي استطاعت أن تفشل املشروع 

اإلرهابي اخلبيث الذي سعى إلى زعزعة استقرار بالدنا...
ل اجلزائر ألن حتتل موقعها املناسب  التحية والعرفان ألعضاء الهيئة التنفيذية على ما بذلوه من جهد أهَّ

بني األمم.
واحقاًقا للحق، الواجب يقتضينا تقدمي الشكر والثناء والعرفان لفخامة رئيس اجلمهورية على جهوده 
املخلصة وحكمته الكبيرة وتوجيهاته السديدة التي جنبت البالد الوقوع في املطبات التي أرادت 
إذ  للجزائر...  قدمتموه  ما  على  شكًرا  نقول  جميًعا  ولهؤالء  فله  فيها.  الوطن  إيقاع  معروفة  جهات 
قوية  دولة  تقيم  أن  اجلزائر  استطاعت  من جهد مشكور  بذلتموه  ما  وبفضل  جميًعا  بفضلكم 

مزدهرة متصاحلة مع نفسها...
املناسبة هي أيضا مناسبة عيد الشباب، وإذ أتقدم لهم بالتهنئة، فإني أدعوهم أن يستلهموا من تاريخ 

آبائهم وأجدادهم، ما ُيِنيُر لهم دروب املستقبل الواعد...
كيفما  منا  واحد  لكل  وقفة  جميًعا،  لنا  وقفة  يكون  أن  يجب  الذكرى  بهذه  االحتفال  إن 

كانت درجة مسؤوليته، ألن يقيم الطريق الذي سلكناه واالجنازات التي حتققت لنا«.

رئيس املجلس باملناسبة
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افتتاحية

في اخلمسينية

وتعددت  تنوعت  الوطني..  لالستقالل  اخلمسني  الذكرى  اجلزائر  عاشت 
االجتهادات إلحياء خمسينية استعادة السيادة الوطنية.. وكان يوم 4 جويلية 
وستستمر  املجيد..  الوطني  احلدث  بهذا  احتفاء  املعدة  البرامج  انطالق  نقطة 

النشاطات املخلدة لرمزية اخلمسينية على مدار السنة..

اختير  الذي  الفضاء  فرج«  »سيدي  محطة  عند  باعتزاز  اجلزائريون  توقف  لقد 
إلعطاء إشارة انطالق فعاليات إحياء اخلمسينية وكان احلفل بهيجا مبهرا.. 
وعميق املغزى والداللة.. يليق -حقا- بعيد االستقالل والشباب اخلمسني.. وتابعوا 
وسيتابعون بقية االحتفاالت التي أعدتها اللجنة الوطنية.. وما يرافقها من نشاطات 
بادرت بها السلطات العمومية على مستوى الواليات أو املنظمات واجلمعيات وهذا 
بتاريخهم..  واعتزازهم  بوطنهم  واجلزائريني  اجلزائريات  تعلق  يبرز  كله 
وبثورة التحرير املجيدة، وتغلغل احلس الوطني في ضمائرهم.. وغيرتهم على 

االنتماء لهذه األرض وما تختزن من قيم حضارية ممتدة اجلذور..

نعم.. إن اإلنسان دائما في حاجة إلى أوقات تكون أشبه بالنسمات املنعشة 
العمل  بإرادة  الدمياغوجية والركاكة، واملفعم  البعيد عن  الوطني  للشعور 
وااللتزام املواطني، لترجمة خصوصية هويته الوطنية.. وتعتبر املناسبات الوطنية 
أنسب حاضن لهذه األوقات التي يغتنمها اجلزائريون -في كل مرة- الستلهام 
الطاقة الدافعة للمستقبل واالستعانة بها لتجاوز املثبطات والتغلب على مروجي 
اليأس واإلحباط.. ولقد كان عيد االستقالل هذه السنة مبثابة الوقفة اخلاصة 
عدد  وإن  الذي  البناء  الذاتي  النقد  تساؤالت  بثقة  اجلزائريون  فيها  تساءل  التي 
ويحصر  النقائص  يحصي  –أيضا-  انبرى  للمكاسب..  وابتهج  االجنازات.. 
السلبيات.. وبهذا املنطق اجلريء السوي ميكن لبالدنا أن تدشن اخلمسينية الثانية 
وتتطلع إلى املائوية القادمة التي ستحييها األجيال مبا ُيورثها اآلباء املجاهدون اليوم 

من معاني الوفاء لرسالة الشهداء .. رسالة نوفمبر اخلالدة.
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زمالئي  زميالتي  باسمكم  أرحب  أن  البداية  في  أود 
لدعوتنا  االستجابة  على  أشكرهم  وأن  الكرام  بضيوفنا 
واملشاركة في مراسيم اختتام دورة الربيع العادية مبجلس 

األمة.
املجلس  رئيس  السيد  بالتحية  أخص  أن  املناسبة  بهذه  بودي 
الذي  خليفة  ولد  العربي  محمد  الدكتور  الوطني  الشعبي 
يحضر مجلسنا ألول مرة بصفته هذه، وأن أجدد له وألعضاء 

مكتبه التهنئة والتمني بالتوفيق في تأدية مهمته النبيلة.
السيد الوزير األول والسادة أعضاء الطاقم احلكومي املرافق 

له لهم منا التقدير واالحترام، لتشريفهم باحلضور هيئتنا.
السيد الرئيس األول للمحكمة العليا وكذا السيدة رئيسة 
مجلس الدولة اللذين عودانا دائًما باملشاركة في املناسبة، لهما 
منا الشكر والتقدير، أما أسرة الصحافة الوطنية التي اعتادت 
منا الشكر  فلها هي األخرى  الدورة،  نشاطاتنا طيلة  متابعة 

والعرفان.
  تشاء الظروف أننا نختتم الدورة هذه املرة مع زمالء جدد... 
فعززوا  الوطني  الشعبي  باملجلس  التحقوا  وزميالت  زمالء 
البرملاني  األداء  سيعطون  تأكيًدا  وهم  املجلس  مبجيئهم 
البرملانية ويع  الهيئة  يعزز من مكانة  أن  نفًسا جديًدا من شأنه 

مق من املمارسة الدميقراطية فيها.
إننا نستقبل اليوم السيد رئيس املجلس الشعبي الوطني وأعضاء 
الذي  العمل  بأننا وأياهم سنواصل  ثقة وأمل  مكتبه وكلنا 

انتهجناه مع زمالئهم السابقني في نفس الهيئة.

وبنفس الروح ونفس الرغبة ونفس العزمية، نؤكد لهم أننا 
سنواصل العمل وأياهم خلدمة املصلحة العليا التي يحرص 
كل واحد منا على حتقيقها، من خالل العمل على تزويد 
للمشاكل  احللول  جتد  أن  شأنها  من  التي  بالقوانني  البالد 
اجلهد  سنواصل  ومًعا  الوطنية،  الساحة  في  املطروحة 
شرعت  التي  االصالح  نصوص  استصدار  الستكمال 

البالد في انتهاجها من مدة...
بغرفتيه  البرملان  أن  من  زمالئي،  زميالتي  لواثقون،  وإننا 
الذين  املواطنني  ثقة  مستوى  في  أيًضا  املرة  هذه  سيكون 
وتقوية  التشريع  مهمة  أداء  أجل  من  ثقتهم  منحوهم 

مكانة دولة احلق والقانون...
 املناسبة كما يقتضيه التقليد املعمول به ضمن هيئتنا مع 
بعض  إلقاء  الهيئة  من رئيس  تستوجب  نهاية كل دورة 
الكلمات بغرض تقييم حصيلة النشاط الذي قامت به 
هذه  في  عرضه  سأتولى  ما  وهو  الدورة...  خالل  الهيئة 

املناسبة...

ن�صاط برملاين متوا�صل يف جمل�س الأمة

وفي هذا اإلطار أقول أن : دورة الربيع العادية لهذه السنة 
عن  متفاوتة  أحكام  إعطاء  املرة  هذه  منا  تستوجب 
حجم عمل الدورة، وفي كل حقل من حقول النشاط 

املؤدى أثناء القترة.
وهكذا فإننا نقول في مجال العمل التشريعي أنه كان 
متواضًعا... في حني أن األداء البرملاني كان عادًيا ودور 

عضو مجلس األمة بل البرملانيني كان في مجال األداء السياسي )ذا الصلة 
باملهمة البرملانية( كان باملقابل هاًما.

بالنسبة للعمل التشريعي، وبالنظر إلى كون الدورة تزامنت مع االستحقاق 
االنتخابي ونهاية عهدة نواب املجلس الشعبي الوطني، فقد كانت احلصيلة 
اآلخر  هو  عليها كان  املصادق  النصوص  وعدد  متواضعة  فيها  التشريعية 
التي كانت حينها  املاضية  الدورة  نصوص  مع عدد  مقارنة  محدوًدا... 

هامة وكثيرة نصوصها القانونية.

الن�صراف اإىل احلملة النتخابية.. مل يجمد الن�صاط الربملاين

بالنشاط اخلاص  أو  الرقابي،  بالنشاط  تعلق  البرملاني سواء  لألداء  بالنسبة  أما 
بترقية الثقافة البرملانية أو ذلك املتعلق مبا يسمى الدبلماسية البرملانية فقد كان 

محترًما. وفي هذا املجال نذكر بأن :
اعتاد  التي  للوتيرة  وفًقا  الشفوية  لألسئلة  مجلس األمة نظم جلسات عادية 

العمل بها باملاضي...
كما هو نظم خالل الفترة عدًدا من اخلرجات امليدانية شملت العديد من 
الواليات لَْم يسبق له أن زارها، وفيها عاينت وفود اللجان املختصة واقع 
حال التنمية في هذه الواليات ووضعت خالصات رؤيتها للقضايا املطروحة 

ورفعتها للجهات املختصة.
بتنظيم  باملجلس  الدائمة  اللجان  قامت  امليدانية  اخلرجات  إلى  وباإلضافة 
تتعلق  مواضيع  وفي  الوزراء  من  العديد  مع  االستماع  جلسات  من  عدد 
بالقطاعات التابعة لها. وكانت هذه اللقاءات فرًصا مواتية مت أثناءها شرح 

وتوضيح املوقف من العديد من القضايا األساسية.
حاالت  عن  األعضاء  والسادة  السيدات  وجهها  التي  الكتابية  األسئلة 

محددة بالذات، فقد كانت هي األخرى معتبرة وقد وجدت أجوبتها وفي 
املواعيد احملددة لها قانوًنا...

حجمه  كان  فقد  البرملانية  الثقافة  وترقية  الفكري  للنشاط  بالنسبة  أما 
الفترة...  خالل  فعالياته  جرت  الذي  االنتخابي  باملوعد  يتأثر  ولم  محترًما 
وهكذا فقد نظم املجلس أياًما دراسية عديدة حول مواضيع ذات صلة 

بقضايا الساعة.
أما بالنسبة للنشاط اخلارجي أو ما يسمى بالدبلماسية البرملانية فقد تنوعت 
الشعبي  املجلس  مع  وبالتكامل  بالتنسيق  يتم  فحيًنا كان  أدائه  طريقة 
بالنظر  منفردين  األمة  مجلس  أعضاء  به  يقوم  كان  آخر  وحيًنا  الوطني 

النصراف زمالئهم في املجلس الشعبي الوطني في حملتهم االنتخابية.
املهم في األمر هو أن البرملان ومن ثم اجلزائر لم تكن غائبة عن املواعيد 
البرملانية التي جرت خالل الفترة. ومواقفها قد مت التعريف بها والدفاع عنها من 
قبل أعضاء مجلس األمة الذين شاركوا في كافة هذه االستحقاقات 
ودافعوا باقتدار عن مواقف اجلزائر فيها. وبهذا العمل يكون مجلس األمة 

قد كرس املبدأ القائل بعدم ترك موقع اجلزائر شاغًرا.
زميالتي زمالئي، لقد الحظتم وال شك أن انصراف نواب املجلس الشعبي 
الوطني في حملتهم االنتخابية لم يوقف البرملان عن العمل حيث استمر من 
امليادين...  وفي كافة  األمة  مجلس  به  يقوم  الذي كان  األداء  خالل 
النهج  ترجم خصوصية  قد  النشاط  وبذلك يكون هذا  مستمرة،  وبصفة 

البرملاني املزدوج وبنّي جدواه...
 ونحن نستعرض نشاط مجلس األمة خالل فترة انعقاد الدورة ال ميكننا 
املناسبة...  هذه  مثل  في  واملعتادة  العادية  النشاطات  تعداد  عن  التوقف 
كونها جرت في ظرف سياسي ميكن وصفه باخلاص واحلساس... ذلك 
دُه فعاًل  أن النشاط السياسي الذي عرفته الساحة الوطنية والذي كان ُيجسِّ

احلراك احلزبي...
باالنتخابات  إما   : تتعلق  كانت  التي  االنتخابية  املنافسة  إطار  وفي 
نواًبا في املجلس  َمن ُهم اآلن  التي تضمنت أسماء  بالقوائم  أو  التشريعية 
أعضاء  فيه  الذي ساهم  واحلوار  النقاش  فإن  وبالطبع  الوطني...  الشعبي 

الربملان ركن من اأركـــــان دولة احلــــــــق والقانون يف اختتام الدورة وبعد اإجراء النتخابات 
الت�صريعــــــــــــــية رئي�س املجل�س يوؤكد:

 118 املادة  باأحكام  عمال 

من  الأوىل(  )الفقرة 

من   5 واملادة  الد�ستور؛ 

99- القانون الع�سوي رقم 

تنظيم  يحّدد  الذي   ،02
الوطني  ال�سعبي  املجل�س 

وعملهما،  الأمة،  وجمل�س 

الوظيفية  العالقات  وكذا 

احلكومة؛  وبني  بينهما 

الأمة  جمل�س  اختتم 

العادية  الربيعية  دورته 

ل�سنة 2012.

الختتام  مرا�سيم  جرت 

التي  العلنية  اجلل�سة  يف 

�سبيحة  املجل�س  عقدها 

جويلية   02 الإثنني  يوم 

ال�سيد  برئا�سة   ،2012
�سالح،  بن  القادر  عبد 

وُدِعي  املجل�س؛  رئي�س 

وال�سادة:  ال�سيدات  اإليها 

ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 

الأول،  الوزير  الوطني، 

اأع�ساء  احلكومة،  اأع�ساء 

ال�سعبي  املجل�س  مكتب 

الأول  الرئي�س  الوطني، 

رئي�سة  العليا،  للمحكمة 

من  وجمع  الدولة  جمل�س 

ال�سيوف.

األقى ال�سيد عبد القادر بن 

�سالح، رئي�س املجل�س كلمة 

بعدها  وُتليت  باملنا�سبة، 

وعزف  الفاحتة،  �سورة 

واأعلن  الوطني  الن�سيد 

املجل�س،  رئي�س  ال�سيد 

دورة  اختتام  عن  ر�سميا، 

الربيع اجلارية.

اختتام دورة الربيع 2012 اختتام دورة الربيع 2012
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نشاطات               ضمن  إدراجهما  باالمكان  الشعب  نواب  وأيًضا  األمة  مجلس 
البرملانيني ولهما عالقة باحلياة البرملانية. خاصة وأن هذه احلركية جرت في 

فترة انعقاد دورة البرملان الربيعية.
من  تخللها  ما  الفترة بكل  وصفنا  ما  إذا  احلقيقة  مجانبني  لن نكون  لهذا 
نشاطات بأنها كانت استثنائية في جانبها السياسي أو آثارها في النطاق 

البرملاني...

النتخابات املحلية.. موعد اآخر مع اإرادة ال�صعب

البالد  عرفت  فقد  وذكرناه،  لنا  سبق  عما  بعيد  غير  آخر  إطار   وفي 
نشاطات هامة في مجال احلكامة وخاصة في مجال تطبيق مضمون قوانني 
اإلصالح التي صادقنا عليها في الدورة املاضية كقانون االنتخابات أو قانون 
للمرأة في املجالس  القانون اخلاص باحلصة املخصصة  أو  السياسية  األحزاب 
املنتخبة أو القانون املتعلق بتنظيم املجتمع املدني وهي كلها قوانني ساهمت 
في رسم الطريق والنهج الذي اعتمدته الدولة في إجناح االستحقاق األخير 
والذي فيه توصلت إلى جتذير املمارسة الدميقراطية وترجمة فحوى سياسة 

االصالح التي اتبعتها...
بّينت  وهي  السنة  هذه  طريق  معالم  رسمت  العادية  الربيع  دورة 
التشريعية سيكون شعبنا  فبعد إجراء عملية االنتخابات  خصوصيتها... 
على موعد إلعطاء كلمته في اختيار ممثليه على املستوى احمللي... وفي 
نفس هذه السنة وتطبيًقا ملضمون الدستور والقوانني ذات الصلة سيتم تغيير 
نصف أعضاء مجلس األمة. وهكذا لن نكون بعيدين عن احلقيقة إذا ما 
قلنا أن سنة 2012 ستكون سنة االنتخابات وسنة التغيير أيضا... التغيير 
البشري ضمن الهيئات املنتخبة... لكن انتخابات املجلس الشعبي الوطني 
وهي  وشفاف،  هادئ  مناخ  ظل  في  أتت  فهي  عنها  قلناه  ما  إلى  باإلضافة 
انتخابات جاءت لتؤكد واقًعا جديًدا تكون اجلزائر قد دخلته بعد 10 
املنافسة  وأيضا  الدميقراطية  املمارسة  فيه  واقع تأكدت  الفارط...  ماي 
الهادئة وفيه أعطى الشعب اجلزائري املثل والُقدوة في مجال التعبير عن املوقف 
املسؤول واخليار العاقل وكان من نتيجة هذا اخليار أن اجلزائر استطاعت 
أن تختار مجلًسا تعددًيا متنوع االنتماءات احلزبية، مجلس تبرز فيه بجالء 
ظاهرة التشبيب. ولعل من األمور التي تلفت االنتباه في تركيبة املجلس 
من  واحًدا  كان  الذي  النسوي  العنصر  بروز  هو  اجلديد  الوطني  الشعبي 

العالمات املميزة للتركيبة البشرية للغرفة األولى في طابعها اجلديد...

إن هذه النتيجة أعطتنا بالواقع الفرصة وقد انضمت إلى البيت البرملاني أكثر 
التهنئة  للفائزات صادق  نقدم  لكي  اجلديدات،  الزميالت  من   30 % من 
هو  بل  وحدها  اجلزائرية  للمرأة  انتصاًرا  ليست  النتيجة  هذه  أن  لهن  ونقول 

انتصار للجزائر وبنفس الوقت انتصار للمرأة أينما كانت...

الرهان لك�صب  وطنيا  امتحانا  كان  ماي..   10
  صحيح أن عدًدا من األحزاب السياسية لم يتسن لها الوصول إلى البرملان 
لكن تفسير الظاهرة يجد مبرره بالواقع في قصر مدة تأسيس هذه األحزاب، 

وفي تواضع جتربتها امليدانية في مجال خوض االنتخابات...
أننا باملقابل نالحظ أن أحزاًبا جديدة أخرى،  ومع تسجيلنا لهذه الظاهرة إال 
استطاعت أن تفرض نفسها في املجلس الشعبي الوطني اجلديد، واألمر ذاته 

نقوله عن القوائم احلرة...
احلرة  القوائم  من ضمن  والفائزين  األحزاب  هذه  نهنئ  أن  نود  املناسبة  بهذه 

ونتمنى للجميع التوفيق في مسيرتهم السياسية...
التشريعية  االنتخابات  عن  احلديث  نطاق  في  عنده  التوقف  نود  الذي  األمر 
األخيرة ونؤكد عليه ونهنىء أنفسنا به، هو القول بأننا جميًعا عشنا كما 
كاملة...  لشهور  استمر  واسًعا  سياسًيا  حراًكا  الفترة  خالل  تعلمون 
واملواقف،  الطروحات  متعدد  ثري  بنقاش  الوطنية  الساحة  نتيجته  انتعشت 
املواطني  واحلس  السياسية  الثقافة  ترقية  في  تأكيًدا  الذي ساهم  األمر 

لدى املواطن. 

الربملان مقبل على التعاطي مع ملفات م�صريية

مختلف  توقعت  وحتاليل...  قراءات  جميًعا  تابعنا  الفترة  هذه   عن 
السيناريوهات... التي حاولت التسويق ملصيٍر ُمَشّوه ُيدخل البالد في صورة 

مستنسخة عن أوضاع سائدة في بلدان أخرى...
تقوية  إلى  والتحليل  الفهم  هذا  أدى  فقد  التوقعات  هذه  عكس  وعلى 
االنتخابات  على  ثم  من  وأضفى  باملسؤولية  واإلحساس  الوطني  الشعور 
القناعة  لديهم  تتوفر  لم  الذين  أولئك  حتى  عنها  عّبر  واضحة  خصوصية 
بالفعل االنتخابي ولكنهم ونتيجة وعيهم الرفيع فقد أبعدوا بسلوكهم 

املسؤول بالدهم عن تلك التنبؤات املتشائمة والكارثية...

انتخابي ضمن  موعٍد  د  ماي لم يكن مجرَّ  10 موعد  أن  نقول  فإننا  لهذا 
املواعيد الدستورية العادية... بل هو كان امتحاًنا وطنًيا بارز املعالم 
إذا ما أدرجناه ضمن منظور السياق العام الذي جرى فيه اقليمًيا ودولًيا... 

وفي هذا وال شك رسالة تستوجب القراءة الصحيحة من قبل اجلميع...
فلقد كان على اجلزائر أن تخوض هذا الرهان وتنجح فيه وهي فعاًل جنحت 
في اجتياز ذلك احملّك احلاسم... ولم تَصُدق فيها أمنيات من َكَشُفوا 

مبكًرا عن مقارنات ومقاربات متسرعة...
...ولئن كان هذا الفوز ثابًتا وقوًيا ومدعاة لالرتياح اآلن... فإن القوى 
اجلهد  مواصلة  إلى  اليوم  مدعوة  التوجه  هذا  راية  املنضوية حتت  السياسية 
هذا  أصحاب  في  املوضوعة  الثقة  ترجمة  وإلى  النهج...  نفس  في  والعمل 
العمل  إلى  مضى  وقت  أي  من  أكثر  اليوم  تسعى  وأن  امليدان  في  التوجه 
أصبح  ما  وبني  التيارات  بني كافة  االنسجام  مناخ  يوفر  الذي  بالشكل 
يطلق عليه اليوم باألغلبية العددية ضمن املجلس الشعبي الوطني واألقلية فيه 
وصواًل إلى جتسيد املصلحة العليا السيما وأن البرملان مقبل على التعاطي مع 
ملفات هامة وحساسة... يدرك اجلميع أن التعامل مع مضامينها لن يكون 
بناء  مقتضيات  استحضار  يستوجب  هو  بل  فقط،  احلزبي  االنتماء  مبنطق 
املصيرية  القضايا  حول  الوطني  االنسجام  عوامل  حتقيق  ويستوجب  الدولة 

الكبرى...
عادة   - تفرزها  التي  احلاالت  جتاوز  بأن  نعتقد  فإننا  املنظور  هذا  ومن 
تلك  أن جتاوز  نعتقد  أفعال طبيعية...  االنتخابية وهي ردود  املواعيد   -

احلاالت واملواقف يكفل للبرملانيني مناًخا مناسًبا للعمل البرملاني احلق...

وقفة ترحم واإجالل لل�صهداء الأبرار 

يف الذكرى اخلم�صني  لالإ�صقالل الوطني

من جهتنا في مجلس األمة، فإننا جندد التأكيد أننا سنعمل ونواصل العمل 
النبيلة  لبلوغ تلك األهداف  الوطني  والتنسيق والتشاور مع املجلس الشعبي 
ونؤكد  أيضا  التنفيذية  الهيئة  مع  للعمل  االستعداد  عن  نعبر  الروح  وبنفس 
املستقبلي سننتهج  مراحل عملنا  أننا في سلوكنا وفي كافة  كذلك 

نفس النهج الذي اتبعناه من قبل.
بالذكرى  لالحتفال  يتهيأ  وشعبنا  السانحة  أنتهز  أن  أود  األخير  وفي 

اخلمسني لالستقالل لكي أتقدم باسمكم زميالتي زمالئي، بصادق 
التهاني لكم ولكافة أفراد الشعب اجلزائري وأن أمتنى لبلدنا مزيًدا من 
النجاحات وفي كافة املجاالت في كنف األمن واالستقرار وفي ظل 

أجواء الوفاق واملصاحلة الوطنية.
ولن أترك املناسبة متر دون أن أترحم على شهداء ثورتنا املظفرة وشهداء 
اليوم،  بها  ننعم  التي  احلرية  شجرة  بدمائهم  سقوا  الذين  الوطني  الواجب 
وأن أتوجه بصادق الدعاء إلخواننا املجاهدين بأن مين الله عليهم بالصحة 
والعافية وطول العمر، وأن يجعلهم ذخرا ال ينضب لهذا الوطن... وأن أحيي 
جهود كل املخلصني من اجلزائريني على ما بذلوه من جهد مشكور لبناء 

دولة قوية مزدهرة متصاحلة مع نفسها.
سنة  اخلمسني  خالل  اجلزائر  بنوا  الذين  ولعمالنا  إلطاراتنا  والتقدير  التحية 

وجعلوها ترقى إلى  املستوى الذي وصلت إليه.
التي  أسالكهم  بكافة  أمننا  وقوات  جنودنا  إلى  والعرفان  الشكر 
إلى زعزعة  سعى  الذي  اخلبيث  اإلرهابي  املشروع  تفشل  أن  استطاعت 

استقرار بالدنا...
ل اجلزائر  التحية والعرفان ألعضاء الهيئة التنفيذية على ما بذلوه من جهد أهَّ

ألن حتتل موقعها املناسب بني األمم.
لفخامة  والعرفان  والثناء  الشكر  تقدمي  يقتضينا  الواجب  للحق،  واحقاًقا 
وتوجيهاته  الكبيرة  وحكمته  املخلصة  جهوده  على  اجلمهورية  رئيس 
السديدة التي جنبت البالد الوقوع في املطبات التي أرادت جهات معروفة إيقاع 
للجزائر...  ما قدمتموه  نقول شكًرا على  فله ولهؤالء جميًعا  فيها.  الوطن 
إذ بفضلكم جميًعا وبفضل ما بذلتموه من جهد مشكور استطاعت 

اجلزائر أن تقيم دولة قوية مزدهرة متصاحلة مع نفسها...
فإني  بالتهنئة،  لهم  أتقدم  وإذ  الشباب،  عيد  مناسبة  أيضا  هي  املناسبة 
أدعوهم أن يستلهموا من تاريخ آبائهم وأجدادهم، ما ُيِنيُر لهم دروب 

املستقبل الواعد...
إن االحتفال بهذه الذكرى يجب أن يكون وقفة لنا جميًعا، وقفة لكل 
الذي  الطريق  يقيم  ألن  مسؤوليته،  درجة  كانت  كيفما  منا  واحد 

سلكناه واالجنازات التي حتققت لنا.
اجلزائر اليوم بخير وهي ستكون كذلك إن شاء الله.

والسالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

اختتام دورة الربيع 2012 اختتام دورة الربيع 2012
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ْت هذه اجلل�سة لطرح عدٍد من الأ�سئلة  �سَ ُخ�سِّ
الأمة  جمل�س  من  اأع�ساء  قبل  من  ال�سفوية 
على اأع�ساء يف احلكومة؛ وكانت هذه الأ�سئلة 

ال�سفوية على النحو التايل:

عقد جمل�س الأّمة، 

�سبيحة يوم اخلمي�س 

21 جوان 2012، 
جل�سة علنية 

برئا�سة ال�سيد 

بوزيد بدعيدة، 

نائب رئي�س املجل�س؛ 

وح�سور ال�سيد 

حممود خذري، 

وزير العالقات مع 

الربملان.

ميمون  ا�سماعيل  ال�سيد  التقليدية  وال�سناعة  ال�سياحة  وزير  اأعلن 
اأن الدولة خ�س�ست 56 مليار دينار جزائري ولي�س 50 مليار دينار 

جمل�س  ع�سو  بوزيدي  لزهر  ال�سيد  ا�ستف�سار  يف  جاء  كما  جزائري 

امل�ستوى  على  ال�سياحية  املن�ساآت  وع�رصنة  تاأهيل  لإعادة  الأمة، 

احلموية  املحطات  تاأهيل  لإعادة  ميزانية  الوطني حول تخ�سي�س 

املبلغ  هذا  من  جزائري  دينار  مليار   12 قرابة  تخ�سي�س  مت  اأنه 

لإعادة تاأهيل 8 حمطات حموية ذات بعد دويل و كذا املركز الوطني 

للمعاجلة مبياه البحر ب�سيدي فرج.

واأ�ساف اأن بقية املبلغ املتبقى واملقدر ب 44 مليار دينار وجه اإىل 

اإعادة تاأهيل و ع�رصنة بقية املن�ساآت ال�سياحية الأخرى.

 و بخ�سو�س معايري توزيع هذه املبالغ ذكر وزير ال�سياحة اأهمية 

الدرا�سات  لنتائج  طبقا  وذلك  اجنازها  الواجب  وال�سغال  املن�ساأة 

التي اأعدت لهذا الغر�س.

و تندرج عملية اعادة تاأهيل هذه املحطات احلموية يف اإطار ال�سطر 

�سمن  من  دويل  بعد  ذو  حموي  منبع   50 تخ�س  عملية  من  الأول 

جمموع 202 منبع مت اإح�ساوؤه يف اطار الدرا�سات التي با�رصت بها 

وزراة ال�سياحة من اأجل حتيني املعلومات املتعلقة بهذه املنابع.

املتعلقة  املعلومات  جتديد  عملية  اإطار  يف  الدرا�سات  هذه  وتاأتي 

بهذه املنابع الطبيعبة التي تتغري �رصعة تدفقها من فرتة اإىل اأخرى 

علما اأن اآخر الدرا�سات التي اجنزت يف هذا املجال تعود اىل بدايات 

الثمانينات.

املن�ساأت  خمتلف  تاأهيل  اإعادة  مهمة  اأن  ميمون  ال�سيد  ذكر  كما 

ال�سياحية موكلة اإىل جممع جي�ستور الذي حت�سل على قرو�س بنكية 

من جمل�س م�سهامات الدولة.

لزهاري  لل�سيد  �سفوي  �سوؤال 
وزير  لل�سيد  موجه  بوزيد، 

ال�سياحة وال�سناعة التقليدية.

القادر  عبد  لل�سيد  �سفوي  �سوؤال 
وزير  لل�سيد  موجه  �سنيني، 

ال�سياحة وال�سناعة التقليدية. 

العمري  لل�سيد  �سفوي  �سوؤال 
لكحل، موجه لل�سيد وزير املوارد 

املائية.

�سوؤال �سفوي لل�سيد بلعبا�س بلعبا�س، 
ال�سناعة  وزير  لل�سيد  موجه 
واملتو�سطة  ال�سغرية  واملوؤ�س�سات 

وترقية ال�ستثمار.
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تخ�صي�س 56 مليار دينار جزائري 
لإعادة تاأهيل وع�صرنة املن�صاآت 
ال�صياحية على امل�صتوى الوطني

الطاقة الإيوائية لقطاع ال�صياحة 
�صتتدعم بـ 80 الف �صرير جديد

وال�سناعة  ال�سياحة  وزير  اأكد 
ميمون  ا�سماعيل  ال�سيد  التقليدية 

ان الطاقة الإيوائية لقطاع ال�سياحة 

جديد  �رصير  األف   80 ب  �ستتدعم 

ا�ستثماري  700 م�رصوع  من خالل 

خا�س يف طور الإجناز. 

رده على  ال�سيد ميمون يف  واأو�سح 

�سنيني،  القادر  عبد  ال�سيد  �سوؤال 

حت�سني  حول  الأمة،  جمل�س  ع�سو 

م�ستوى  على  الفندقية  اخلدمات 

اأن  ال�سغرية  ال�سياحية  املن�ساآت 

جت�سيد هذه الربامج �سيمكن من رفع 

واملقدرة  للقطاع  الإيوائية  الطاقة 

حاليا ب95 األف �رصير.

الطاقة  اأن  ال�سياحة  وزير  واعترب 

تعك�س  ل  للقطاع  احلالية  الإيوائية 

تزخر  التي  ال�سياحية  الإمكانيات 

بها اجلزائر وهو المر الذي ي�ستدعي 

حتفيز الإ�ستثمار يف هذا املجال.

ميمون  ال�سيد  ذكر  الإطار  ذات  يف 

التي  التحفيزية  بالإجراءات 

ا�ستقطاب  اأجل  من  الدولة  توفرها 

امل�ستثمرين م�سريا اإىل منح قرو�س 

�سنة   20 اإىل  ت�سل  املدى  طويلة 

للم�ستثمرين مع فائدة على القر�س 

تقدر ب 3 باملائة بالن�سبة للم�ساريع 

املنجزة يف ال�سمال و4.5 للم�ساريع 

املنجزة يف اجلنوب.

اإطار  الإ�ستثمارات يف  وتندرج هذه 

اخلا�سة  الفندقية  احل�سرية  تطوير 

م�ستوى  من  الرفع  اأجل  من  وذلك 

تخفي�س  اإىل  يوؤدي  الذي  العر�س 

ال�سعار. 

احل�سرية  تطوير  وبخ�سو�س 

مت  اأنه  اأكد  العمومية  الفندقية 

دينار  دينار  مليار   56 تخ�سي�س 

وحدة   58 تاأهيل  لإعادة  جزائري 

ذات  حموية  حمطات   8 و  فندقية 

بعد دويل.

ويف هذا ال�ساأن اأو�سح وزير ال�سياحة 

اأن املوؤ�س�سات املعنية بعملية اإعادة 

املن�ساآت  هذه  وع�رصنة  التاأهيل 

يف  لل�رصوع  ال�رصوط  دفرت  �سحبت 

  6 ت�ستغرق  التي  الدرا�سة  عملية 

اأ�سهر.

هذه  اأن  اىل  ميمون  ال�سيد  واأ�سار 

اآجال  حتديد  من  �ستمكن  الدرا�سة 

الإجناز وذلك بعد تقييم و�سعية كل 

من�ساة �سياحية. 
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املالك  عبد  ال�سيد  املائية  املوارد  وزير  اأعلن 
حتيني  اإىل  تهدف  جديدة  درا�سة  عن  �سالل 

املخطط الولئي لتهيئة املوارد املائية ل�سطيف 

الفالحية  الأرا�سي  تزويد  اإمكانية  اإىل  م�سريا 

جلنوب الولية مبوارد جديدة لل�سقي.

واأو�سح ال�سيد �سالل خالل رده على �سوؤال �سفهي 

طرحه ال�سيد العمري لكحل، ع�سو جمل�س الأمة، 

�سطيف  ولية  جنوب  منطقة  ا�ستفادة  مدى  عن 

من  جاورها  وما  وملان  عني  بلديات  ل�سيما 

النطالق  املزمع  الكربى  التحويالت  م�رصوع 

باملياه  التزويد  ق�سد  �سطيف  منطقة  يف  به 

زيامة  و�سد  �سدين يف ولية بجاية  بربط  وذلك 

من�سورية بولية جيجل بثالث �سدود جديدة يف 

و�سد  العلمة  دائرة  و�سد  بجيجل  تك�سانة  بلدية 

على  تعمل  وزارته  اأن  �سطيف،  من  قريب  ثالث 

املخطط  حتيني  اإىل  تهدف  جديدة  درا�سة  اإعداد 

الولئي لتهيئة املوارد املائية وتت�سمن عمليات 

املائية  املوارد  وتنويع  الآبار  حلفر  جديدة 

درا�سة  مع  قدراتها  وتعزيز  لل�سقي  املوجهة 

مب�رصوع  الولية  جنوب  بلديات  ربط  اإمكانية 

التحويالت املائية الكربى للولية.

الكربى  املائية  التحويالت  م�رصوع  ي�سمح  و 

  313 قدره  املياه   من  �سنوي  حجم  بتوفري 

بلدية   26 ل�سكان  موجهة  مكعب  مرت  مليون 

بولية �سطيف من املاء ال�رصوب ف�سال عن �سقي 

على  الفالحية  الأرا�سي  من  هكتار  األف   40
يف  م�سقي  حميط  اأكرب  ليكون  الولية  م�ستوى 

البالد حيث ينتظر اأن يعطي دفعة جديدة لقطاع 

الفالحة باملنطقة.

و�سي�سل هذا امل�رصوع خم�س �سدود كربى فيما 

بينها من بينها ثالثة �سدود جديدة.

 وي�سم هذا امل�رصوع تهيئتني حيث يتم التحويل 

بجاية  بولية  ايغيالأمدة  �سد  من  انطالقا  غربا 

يتم  حني  يف  الجناز(  )قيد  مهوان  �سد  نحو 

وكذا  ايراغن  �سدود  من  انطالقا  �رصقا  التحويل 

�سد  نحو  الجناز(  )قيد  جيجل  بولية  طابلوت 

ذراع الدي�س ببلدية تا�سودة بولية �سطيف الذي 

انطلقت الأ�سغال به.

يف  امل�رصوع  بهذا  الأ�سغال  تنتهي  اأن  وينتظر 

اأكتوبر 2013 بح�سب ما اأكده الوزير الذي اعترب 

امل�رصوع واحدا من اأكرب واأهم من�ساآت الري من 

حيث اأهمية ال�ستثمارات املخ�س�سة لها والآثار 

املنتظرة منها يف تزويد املواطنني مبياه ال�رصب 

والري.

الكربى  املائية  التحويالت   اأن  الوزير  واعترب 

ل�سطيف اإىل جانب �سد بني هارون اأكرب منظومة 

موارد مائية على امل�ستوى الوطني.

ل�سيما  �سطيف  ولية  جنوب  منطقة  اأن  غري 

بلديات عني وملان لن ت�ستفيد من هذه التحويالت 

وكذا  تلعبه  الذي  الفالحي  الدور  من  بالرغم 

ل�سقي  وال�رصورية  الهامة  املائية  احلاجيات 

اأرا�سي املنطقة.

واأو�سح الوزير اأنه من امل�ستحيل تقنيا اأن ميتد 

م�رصوع التحويالت لهذه املنطقة ل�سقي اأرا�سيها 

الفالحية لكنه مل ي�ستثن مقابل ذلك اإمكانية اأن 

ت�ستفيد بلدياتها من املياه ال�ساحلة لل�رصب.

واأ�ساف اأن املخطط اجلديد يدر�س اإمكانية ربط 

املمكنة  البدائل  درا�سة  مع  باملنطقة  التحويل 

ل�سقي  اإ�سافية  مائية  موارد  لتوفري  تقنيا 

اأرا�سيها الفالحية.

ال�سغرية  واملوؤ�س�سات  ال�سناعة  وزير  اأكد 
حممد  ال�سيد  ال�ستثمار  وترقية  واملتو�سطة 

املجمع  ان  باجلزائر  اخلمي�س  اليوم  مرادي  بن 

خالل  �رصع  )جيكا(  اجلزائر  ل�سمنت  ال�سناعي 

ال�سنة اجلارية بدرا�سة تقوميية وقانونية لعادة 

باجللفة  لال�سمنت  م�سنع  اجناز  م�رصوع  بعث 

بقدرة انتاجية تقدر ب 3 ماليني طن �سنويا.

بلعبا�س  ال�سيد  �سوؤال  على  ردا  الوزير  واو�سح 

بلعبا�س، ع�سو جمل�س الأمة، حول واقع م�سنع 

اعادة  ان  اجللفة،  بولية  البل  بعني  ال�سمنت 

ار�س  قطعة  على  يقع  الذي  امل�رصوع  هذا  بعث 

ياأتي  البل  عني  ببلدية  هكتار   23 م�ساحتها 

بعد ان عرف تاخرا م�سريا اىل ان فكرة اجنازه 

الدرا�سة  انطالق  مع   1973 �سنة  اىل  تعود 

اجليوليوجية اخلا�سة به.

يعكف  جيكا  جممع  ان  مرادي  بن  ال�سيد  وقال 

امل�رصوع  لهذا  املالية  القيمة  ا�ستخال�س  على 

وحتديد القيمة املنا�سبة لن�سبة م�ساهمة كل من 

 )Asec( اآ�ساك جممع جيكا واملجمع امل�رصي 

عقد  ام�سي  الذي  امل�رصوع  هذا  يف  لال�سمنت 

اجنازه يف 2008. 

امل�رصي  املجمع  يتكفل  ان   املقرر  من  وكان 

اواخر  يف  تقدم  انه  غري  بامل�رصوع  مبفرده 

لعادة  بعر�س  ال�سناعة  وزارة  من   2010
را�سمال  من  ح�س�س  اجلزائرية  الدولة  اقتناء 

�رصكة ا�ساك لال�سمنت-جزائر.

امل�رصية  املوؤ�س�سة  عر�س  ان  الوزير  واو�سح 

هذه  تتلقاها  كانت  التي  ال�سعوبة  اىل  مرده 

املالية  القرو�س  على  احل�سول  يف  ال�رصكة 

بامتام  لها  ت�سمح  التي  اجلزائرية  البنوك  من 

ال�رصورية  التجهيزات  و�رصاء  اجلارية  ال�سغال 

لالنتاج.

كما اكد ال�سيد بن مرادي ان ال�سلطات اجلزائرية 

وافقت مبدئيا على اقتناء 49  باملائة من ا�سهم 

ال�رصكة لي�سبح امل�رصوع كله جزائريا. 

ال�سناعة  وزير  اوردها  التي  املعطيات  وح�سب 

البناء الهند�سي  فقد و�سلت ن�سبة اجناز ا�سغال 

من  الول  للخط  بالن�سبة  متقدمة  مرحلة  اىل 

85 باملائة من ال�سغال  النتاج اي ما يعادل 

وما يقارب 60 باملائة من امل�رصوع ككل.

 

قال  للم�رصوع  املالية  التكلفة  بخ�سو�س  اأما 

اىل  بالنظر  انه ل ميكن حاليا حتديدها  الوزير 

والقت�سادية  التقنية  الدرا�سات  اكتمال  عدم 

�سنة  تقييمه  مت  انه  اىل  ا�سار  انه  ال  للم�رصوع 

50 مليار دج. 2008 من طرف ا�ساك ب 
وا�ساف يف ال�سياق ذاته انه من املرتقب امتام 

ال�سنة  الثالثي الخري من  الدرا�سات خالل  هذه 

اإعادة بعث م�صروع اجناز م�صنع لال�صمنت باجللفة 
بقدرة 3 ماليني طن �صنويا

اجلارية اذا ما �سارت المور ب�سورة طبيعية.

 وي�سار اىل ان م�رصوع م�سنع ال�سمنت باجللفة 

ينتج  ان  البداية  يف  املقرر  من  كان  -والذي 

ا�ستحداث  500.000 طن �سنويا- �سيمكن من 
البناء و750  �سغل يف مرحلة  2.500 من�سب 

من�سب يف مرحلة بداية ت�سغيل امل�سنع.

اإنتاج ال�صمنت باجلزائر �صي�صل 
اإىل 30 مليون طن �صنويا يف اآفاق 2020 

و  ل�سغرية  واملوؤ�س�سات  ال�سناعة  وزير  اأفاد 
بن  جممد  ال�سيد  ال�ستثمار  وترقية  املتو�سطة 

�سي�سل  اجلزائر  يف  ال�سمنت  انتاج  ان  مرادي 

ال�سنة  مليون طن يف   30 اىل   2020 اآفاق  يف 

بف�سل اطالق برامج ا�ستثمارية عمومية كبرية 

بقيمة 140 مليار دج.

واأو�سح الوزير ان رفع م�ستوى انتاج ال�سمنت 

 2020 افق  يف  طن  مليون   30 اىل  للجزائر 

الداخلي  الطلب  كل  تغطية  �ساأنه  من  �سيكون 

وت�سدير الفائ�س املقدر ب3 ماليني طن.

حاليا  ال�سمنت  من  الوطني  النتاج  يقدر  و 

بنحو 18 مليون طن �سنويا بينما ي�سل الطلب 

اىل حوايل 20 مليون طن مما يتطلب ا�سترياد 2 

مليون طن  ح�سب تو�سيحات الوزير.

انه مت ت�سطري برامج  ال�سدد اىل  وا�سار يف هذا 

)نحو  دج  مليار   140 بحجم  ا�ستثمارية كبرية 

ال�سمنت  م�سانع  انتاج  لرفع  دولر(  مليار   2
العمومية الـ 12. 

منها  لال�سمنت  م�سنعا   15 باجلزئر  يوجد  و 

12 تابعة للقطاع العمومي و3 ملجمع لفارج 
جديدة  م�ساريع  اربعة  اىل  بال�سافة  الفرن�سي 

م�رصوعني  و  اخلا�س  للقطاع  تابعة  اثنان 

عموميني يف كل من ب�سار وغليزان. 

يذكر اأن املجمع ال�سناعي ل�سمنت اجلزائر جيكا 

ل�رصكة  خلفا   2009 نوفمرب  يف  ان�ساوؤه  مت  قد 

يف  الإ�سمنت  لإنتاج  الدولة  م�ساهمات  ت�سيري 

اإطار تطبيق الإ�سرتاتيجية ال�سناعية اجلديدة.

جيكا  جممع  �سيوجه  ال�سمنت  على  وعالوة 

ن�ساطه اي�سا نحو انتاج مواد البالط واخلر�سانة 

اجلاهزة لال�ستعمال.

ويبلغ عدد م�سانع ال�سمنت التابعة لهذا املجمع 

12 م�سنعا وهي احلجر-ال�سود )عنابة(، وعني 
)ق�سنطينة(،  بوزيان  وحامة  )�سطيف(،  الكبرية 

الغزلن  و�سور  )باتنة(،  توتة  وعني  وتب�سة 

)البويرة(، ومفتاح )البليدة(، واجلزائر العا�سمة 

)راي�س حميدو(، وزهانة )مع�سكر(، وبني �ساف 

)عني متو�سنت(، و�سعيدة واولد �سلي )ال�سلف(.

درا�صة جديدة لتحيني خمطط تهيئة 
املوارد املائية لولية �صطيف

الأ�شئلة ال�شفوية الأ�شئلة ال�شفوية
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كما قام وفد من جمل�س الأمة يقوده ال�سيد جلول 

القانونية  ال�سوؤون  خ�رصة براهمة، رئي�س جلنة 

بزيارة   ، باملجل�س  الإن�سان  وحقوق  والإدارية 

عمل ا�ستطالعية بولية البويرة ، وذلك من 18 

على  لالإطالع  وذلك   ،  2012 جوان   20 اإىل 

مدى تقدم و�سري عملية ت�سليم الوثائق الدارية 

كجواز ال�سفر البيومرتي والبطاقة الرمادية وكذا 

الوقوف على ظروف عمل موؤ�س�سة اإعاد الرتبية 

والتاأهيل واأحوال املحبو�سني.

وقد تكون الوفد من ال�سادة:

ال�سوؤون  جلنة  رئي�س  براهمة،  خ�رصة  جلول   -

رئي�س  الن�سان،  وحقوق  والدارية  القانونية 

الوفد

- اأحمد بلعالية، مقرر اللجنة

- حممد فخار، ع�سو جمل�س الأمة

- حممد عديل، ع�سو جمل�س الأمة

- لزهر خمتاري، ع�سو جمل�س الأمة

- ر�سيد بو�سحابة، م�ست�سار بالديوان

- كرمي عينو�س، ملحق بالت�رصيفات

باإقامة  املحلية  ال�سلطات  مع  الوفد  لقاء  بعد 

بزيارة  الأول  اليوم  خالل  الوفد  قام  الن�سيم، 

تفقد  فر�سة  لهم  كانت  اأين  البويرة  بلدية  مقر 

الأر�سية  ومعاينة  املدنية  احلالة  م�سلحة 

 12 رقم  امليالد  �سهادة  ل�ستخراج  املخ�س�سة 

التقنية و�سهادة امليالد رقم  املوؤمن والأر�سية 

12 العادية.

ق�سد  البويرة  دائرة  مقر  اإىل  الوفد  ليتحول 

معاينة م�سلحة ا�ستخراج جواز ال�سفر البيومرتي 

الاللكرتوين.

ليختتم الوفد برنامج ن�ساط يومه الأول، بزيارة 

لتفقد  العامة،  وال�سوؤون  التنظيم  مديرية  مقر 

با�ستخراج  املتعلقة  التقنية  الأر�سية  ومعاينة 

�سهادة امليالد رقم 12 املوؤمنة لفائدة اجلالية 

يف  واملقيمة  اجلزائر  يف  املولودة  اجلزائرية 

اإىل  بال�سافة  الأنرتنات.  �سبكة  عرب  اخلارج 

نفقد ومعاينة الأر�سية التقنية اخلا�سة برقمنة 

�سجالت احلالة املدنية.

الوفد  توجه  الزيارة  من  الثاين  اليوم  يف  اأما 

اأم�سدالة لزيارة م�رصوع تو�سيع  نحو مقر بلدية 

م�سلحة احلالة املدنية وتفقد الأر�سية اخلا�سة 

املوؤمنة   12 رقم  امليالد  �سهادة  با�ستخراج 

و�سهادة امليالد رقم 12 العادية.

م�سلحة  اأم�سدالة  دائرة  مبقر  الوفد  وتفقد 

اللكرتوين.  البيومرتي  ال�سفر  جواز  ا�ستخراج 

لال�رصاف  ب�سام  عني  دائرة  مقر  نحو  ليتوجه 

على النطالق الر�سمي لعملية ا�ستخراج البطاقة 

الرمادية يف اإطار ل مركزية العملية عرب دوائر 

الولية.

ويف اليوم الثالث من الزيارة كان للوفد فر�سة 

زيارة املوؤ�س�سة العقابية بالبويرة.

املجتمع  نبض  مبهام حتسس  االضطالع  قصد 
مدى  على  والوقوف  االنشغاالت  واستطالع 
تقدم مشاريع التنمية احمللية، قام وفد من جلنة 
الشؤون القانونية واإلدارية وحقوق اإلنسان، 
الثقافة  وجلنة  الريفية،  والتنمية  الفالحة  وجلنة 
باملجلس  والسياحة،  والشبيبة  واالعالم 
والية  من  كل  إلى  استطالعية  بخرجات 
بجاية  ووالية  ووالية،  البويرة،  الدفلى  عني 

للوقوف على:
.. مدى تقدم و�صري عملية ت�صليم الوثائق الدارية بولية البويرة .. و�صعية زراعة البطاطا والأ�صجار املثمرة وتربية الأبقار بولية عني الدفلى

اأع�ساء  من  يتكون  الأمة  جمل�س  من  وفد  قام 

جلنة الفالحة والتنمية الريفية، بزيارة ميدانية 

اأربع  الدفلى  دامت  عني  لولية  ا�ستطالعية 

)04( اأيام ابتداء من 11 اإىل 14 جوان 2012، 

زراعة  و�سعية  على  ميدانيا  لالإطالع  وذلك 

البطاطا والأ�سجار املثمرة وتربية الأبقار، وكذا 

التح�سريات اخلا�سة مبو�سم احل�ساد.

تكون الوفد من ال�سادة:

والتنمية  الفالحة  جلنة  رئي�س  بلخري،  كمال   -

الريفية، رئي�س الوفد

- علي العقعاق، ع�سو جمل�س الأمة

- عبد القادر بن �سامل، ع�سو جمل�س الأمة

- امبارك ا�سماعيلي، ع�سو جمل�س الأمة

- ر�سيد بو�سحابة، م�ست�سار بالديوان

- اأمني بلوين، ملحق بالت�رصيفات

الوفد،  زار  البطاطا  زراعة  فيما يخ�س و�سعية 

م�ستثمرات  اأربع  الزيارة،  من  الأول  اليوم  يف 

لكل من بلدية العبادية والعطاف وعني الدفلى 

وجندل.

لتفقد  الزيارة  من  الثاين  اليوم  برمج  بينما 

وم�ستلة  املثمرة  الأ�سجار  زراعة  و�سعية 

اخل�رصوات يف كل من بلدية جليدة وعني الدفلى 

واخلمي�س والروينة.

فر�سة   2012 جوان   13 يوم  للوفد  وكان 

الوقوف على واقع تربية الأبقار املنتجة للحليب 

يف كل من م�ستثمرة وملبنة بوزكريني واملزرعة 

النموذجية ب�سامي اجلياليل وم�ستثمرة خا�سة 

بوعابد لرتبية املاعز بال�سافة اإىل تفقد واقع 

النتاج بوحدة ملبنة عريب.

والأخري  الرابع  اليوم  يف  زيارته  الوفد  واختتم 

بلدية  من  كل  يف  احلبوب  زراعة  و�سع  بتفقد 

العبادية، والعامرة، وبورا�سد، واخلمي�س.

خرجات ا�صتطالعية اإىل: عني الدفلى.. البويرة.. وبجاية

خرجات ا�شتطالعية خرجات ا�شتطالعية
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خرجات ا�شتطالعية

             

املجلــــــــــ�س 

ال�شعــــــبــي 

الوطـــــــني:

والعالم  الثقافة  جلنة  لوفد  كان  حني  يف 

الأماكن  زيارة  فر�سة  وال�سياحة  وال�سبيبة 

يف  بجاية  بولية  التاريخية  والآثار  ال�سياحية 

وذلك   ،2012 جوان   27 اإىل   25 من  الفرتة 

الثقافية،  املن�ساآت  عمل  ظروف  معاينة  ق�سد 

هي  والتي  منها  املنجزة  الريا�سية  والهياكل 

يف طور الإجناز.

وتكون الوفد من ال�سادة:

- �سعيد �سعيدي، رئي�س جلنة الثقافة والعالم 

وال�سبيبة وال�سياحة، رئي�س الوفد

- عبد القادر قا�سي، نائب رئي�س اللجنة

- الربيع حوي�سي، مقرر اللجنة

- ال�سايب بن �سعيدان، ع�سو جمل�س الأمة

- العمري لكحل، ع�سو جمل�س الأمة

- ر�سيد بو�سحابة، م�ست�سار بالديوان

ملحق  عي�سى،  �سيدي  بن  اللطيف  عبد   -

بالت�رصيفات

الزيارة  من  الأول  يومه  يف  للوفد  فكان 

ال�ستطالعية فر�سة الإطالع على معر�س حول 

الن�ساطات وال�ستثمار ال�سياحي، املعد مبنا�سبة 

اجلامعي  القطب  يف  لل�سياحة  الوطني  اليوم 

»اأبوداو«، واحل�سور باملنا�سبة، عر�س املرحلة 

التوجيهي  باملخطط  اخلا�سة  للدرا�سة  الأوىل 

للتهيئة ال�سياحية لولية بجاية.

بجاية  مدينة  اأعايل  نحو  الوفد  توجه  بعدها 

البحر،  له فر�سة زيارة كل من باب  اأين كانت 

ومتحف  مو�سى،  برج  ومتحف  والق�سبة، 

املواقع  وزيارة  لقوراية،  الوطنية  احل�سرية 

»�سوماري«  ال�سباب  وبيت  للح�سرية  ال�سياحية 

املغاربية«.  »الوحدة  ملعب  و�سعية  وتفقد 

الوحدة  بتفقد خميم  الأول  اليوم  زيارة  لتختتم 

ال�سحراوية اجلزائرية.

ليوم  الزيارة واملوافق  الثاين من  اليوم  اأما يف 

الثالثاء 26 جوان 2012، فقد توجه الوفد اإىل 

بلدية درقينة ق�سد الوقوف على و�سعية مركب 

زيارة  ثم  ال�سباب  وبيت  اجلواري،  الريا�سي 

�ساللة كفريدة.

خميم  لزيارة  ملبو  بلدية  اإىل  الوفد  حتول  ثم 

القوى  وملعب  ال�سباب  بني  زيارة  ثم  ال�سباب، 

تهيئة  م�رصوع  وزيارة  الثنني.  �سوق  لبلدية 

»ق�رص الأمرية« كبيت �سباب ببلدية اأوقا�س.

ببلدية  املاء  متحف  الوفد  زار  اليوم،  ذات  ويف 

ميناء  لزيارة  بجاية  بلدية  اإىل  ليتحول  توجة، 

ال�سيد البحري والرتفيه ب«تالة ايلف« وزيارة 

دار الثقافة ومن�ساآت ت�سهيل العبور البحري.

.. ظروف عمل املن�صاآت الثقافية 
والهياكل الريا�صية املنجزة 

ويف طور الإجناز بولية بجاية
 

العهدة ال�صابعة بزيادة 
عدد املقاعد ..ومتثيل 

قيا�صي للمراأة

امللف

خرجات ا�شتطالعية
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امللف

رئي�س  اأعلن  الد�ستور،  من   113 للمادة  وطبقا 

ال�سابعة،  الت�رصيعية  العهدة  افتتاح  اجلل�سة عن 

�سورة  بتالوة  ر�سميا  اأ�سغالها  انطلقت  التي 

الفاحتة، وعزف الن�سيد الوطني. ويف كلمته اأ�ساد 

رئي�س اجلل�سة باأهمية املجل�س ال�سعبي الوطني 

الواجهة  تعك�س  د�ستورية  موؤ�س�سة  باعتباره 

ليف�سح  البالد،  يف  ال�سيا�سية  للحياة  التعددية 

املجال بعد ذلك ملناداة النواب باأ�سمائهم ح�سب 

من�سو�س  هو  كما  الد�ستوري  املجل�س  اإعالن 

عليه يف املادة )02( من النظام الداخلي.

اأعلن رئي�س اجلل�سة  وبعد النتهاء من املناداة، 

ع�رصين  من  الع�سوية  اإثبات  جلنة  ت�سكيل  عن 

املمثلة  الت�سكيالت  على  موزعني  ع�سوا   )20(

يف املجل�س ح�سب متثيلها الن�سبي. وقد �سادق 

اللجنة  اأع�ساء  الأيدي على قائمة  النواب برفع 

ثم متت دعوتهم من طرف الرئي�س لل�رصوع يف 

عملهم بعد رفع اأ�سغال اجلل�سة ال�سباحية .

وقد انطلقت اأ�سغال جل�سة ما بعد الظهر بتالوة 

الع�سوية من طرف مقررها  اإثبات  تقرير جلنة 

�سادق النواب عليه بالإجماع.

املدرجة يف جدول  الثانية  النقطة  وبخ�سو�س 

اجلديد  الرئي�س  بانتخاب  واملتعلقة  الأعمال 

للمجل�س ال�سعبي الوطني، فقد ر�ّسح نواب حزب 

حمّمد  الدكتور  ا�سم  الوطني  التحرير  جبهة 

العربي ولد خليفة لتويل املن�سب، وزكى نواب 

نف�س  بدورهم  الدميقراطي  الوطني  التجمع 

تلقائية  ب�سورة  حائزا  جعله  ما  وهو  املر�سح 

على اأغلبية الأ�سوات. 

ال�سعبي  للمجل�س  جديدا  رئي�سا  انتخابه  وفور 

كلمة  خليفة  ولد  العربي  الدكتور  األقى  الوطني 

باأداء  ووعد  ثقتهم  على  النواب  فيها  �سكر 

تعرفها  التي  الإ�سالحات  م�سار  يعّزز  برملاين 

اخل�سو�س  وجه  على  كلمته  يف  وقال  اجلزائر 

التي تنتظر اجلزائر تقت�سي من  الرهانات  باأن 

اجلميع التعاون مبو�سوعية والتعامل باأ�ساليب 

مكا�سب  على  احلفاظ  اأجل  من  ح�سارية 

الدميقراطية باحلوار البناء ويف اإطار ما تن�س 

عليه القوانني .

الدميقراطية تكفل التعبري 
عن الراأي الآخر

اخل�رصاء  اجلزائر  تكتل  نواب  قاطع  لالإ�سارة 

حزب  يف  نظراوؤهم  وتبعهم  الت�سويت،  جل�سة 

المتناع  الأفافا�س  نواب  ف�سل  بينما  العمال، 

طريقة  على  احتجاجا  الت�سويت،  عن  كلية 

النواب  تن�سيب  جل�سة  حتولت  فقد  النتخاب. 

بنتائج  والتنديد  لالحتجاج  ف�ساء  اإىل  اجلدد 

النائب  فاجاأ  اأن  بعد  الت�رصيعية،  النتخابات 

لعور، احل�سور فور  الأخ�رص نعمان  التكتل  عن 

النتهاء من مناداة النواب، بخرق �سمت القاعة 

للتزوير«،  »ل  عليها  كتب  حمراء  لفتة  رافعا 

بدورهم  الذين رفعوا  التكتل  نواب  باقي  وتبعه 

الوزير  با�ستثناء  القاعة،  وغادروا  لفتات 

ال�سابق لالأ�سغال العمومية عمار غول، الذي لزم 

مكانه راف�سا الإدلء باأي ت�رصيح. 

ملف العدد

ا�صتحقاقات ماي 2012.. منوذج ر�صني 
يف جمال دعم امل�صار الدميقراطي..

بداية العهدة الت�صريعية ال�صابعة

التشريعية  العهدة  افتتحت 
ماي   26 السبت  يوم  السابعة 
علنية  جلسة  في   ،2012
العربي  الدكتور  ترأسها 
جبهة  حزب  عن  خليفة،  ولد 
التحرير الوطني، بصفته أكبر 
النائب  مبساعدة  سنا  النواب 
حسني معلوم، عن حزب جبهة 
آسيا  والنائبة  الوطني،  التحرير 
قائمة األحرار  كنانة، عن 
باعتبارهما أصغر  – الوحدة 

نائبني في هذه العهدة.

رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني: املجل�س منارة جلدل الأفكار

ة 
ّ
ا�سي

ّ
اتكم ال�سي

ّ
»..اإننا على يقني اأّنه مهما اختلفت مرجعي

فاإّن هدفكم واحد وهو خدمة ال�سعب اجلزائري والدفاع 

عن م�ساحله وحتقيق تطلعه يف دولة قوّية واآمنة.

فالرهانات التي تنتظر اجلزائر يف عاملنا املعا�سر تـقـت�سي 

ة 
ّ
مّنا جميعا يف هذه الهيئة املوقرة التعاون مبو�سوعي

والتعامل باأ�ساليب ح�سارية من اأجل احلفاظ على مكا�سب 

الدميقراطية باحلوار البناء ويف اإطار ما تـن�س عليه 

القوانني، كما اأّنـه لبّد من احلر�س على اإبقاء هذه 

ة منارة جلدل الأفكار وتقدمي املقرتحات 
ّ
املوؤ�س�سة التـ�سريعي

مبا ينفع النا�س ويخدم ال�سالح العام..«

من كـلـمـة ال�سيد الدكتور حممد العربي ولد خليفة 

مبنا�سبة انتخابه رئي�سا للمجل�س ال�سعبي الوطني 

ف
ملل

ا
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من  ولد خليفة  العربي  الدكتور حممد  ينحدر 

منطقة جرجرة العريقة وهو �سليل عائلة اأزرو 

قالل م�سقط راأ�سه يف العام 1939

كانت بدايته باحل�سول على �سهادة البكالوريا 

يف العلوم بدرجة »جّيد« ثم �سهادة لي�سان�س 

م�رص  من  الجتماعية  والعلوم  الفل�سفة  يف 

يف العام 1963 بدرجة »جّيد جّدا«، ليح�سل 

يف  دكتوراه  درجة  على  اأعوام  ت�سعة  بعد 

اخت�سا�س علم النف�س الجتماعي من جامعة 

اجلزائر بدرجة »جّيد جّدا«.وحت�سل فيما بعد 

على ديبلوم يف مناهج البحث الجتماعي من 

جامعة لندن يف 1974.

له الكثري من الإ�سهامات وُيتقن احلديث بثالث 

لغات اإىل جانب الأمازيغية، وهي الإنكليزية 

والفرن�سية و الفار�سية بدرجة اأقل.

وُيعرف عن الدكتور ولد خليفة غزارة موؤلفاته 

والدرا�سات  املن�سورات  بني  ترتاوح  التي 

واللغة  الفكر  بق�سايا  ُتعنى  التي  والكتابات 

والتاريخ، له 18 كتابا حتّدث فيها عن ثورة 

وق�سايا  واجلامعة  املدر�سة  وعن  التحرير 

�سني 
ّ
املوؤ�س الأع�ساء  من  كان  كما  التنمية، 

لحتاد الكتاب اجلزائريني.

وكتب كذلك عن الكولونيالية واجلزائر، مثلما 

ق�سايا  من  وغريها  الل�سانيات  يف  خا�س 

الأمة. 

الثقافية  لل�سوؤون  م�ست�سارا  تعيينه  مّت 

والجتماعية يف حزب جبهة التحرير الوطني 

التاريخ   1979 العام  حتى   1965 من 

الدائمة لذات  الأمانة  الذي �سغل فيه ع�سوية 

احلزب.

توىل زمام اأمور وزارة الثقافة بني 1980 اإىل 

1982، ثم وزيرا للتعليم الثانوي والتقني من 
ولج  واحد  بعام  1984، وبعدها  اإىل   1982
�سفريا  تعيينه  مّت  عندما  الدبلوما�سي  العمل 

1988 لينتقل  للجزائر يف اليمن حتى العام 

لدى  للجزائر  �سفري  من�سب  يف  طهران  اإىل 

اإيران ملدة ثالثة اأعوام.

اليامني  الأ�سبق  الرئي�س  طرف  من  كلف  ثم 

اجلزائري  املجمع  عام  اأمني  مبن�سب  زروال 

للغة العربية.

رئي�س  بوتفليقة،  العزيز  عبد  ال�سيد  عّينه 

اجلمهورية، منذ �سهر جوان من العام 2001 

الثقافية  الهيئات  اأهم  اإحدى  راأ�س  على 

ويتعلق  اجلمهورية  رئا�سة  مل�سالح  التابعة 

اإىل  العربية  للغة  الأعلى  باملجل�س  الأمر 

حني تعيينه ع�سو باملجل�س ال�سعبي الوطني 

مدينة  عن  الوطني  التحرير  جبهة  حزب  عن 

لينتخب   .2012 ماي  يف  العا�سمة  اجلزائر 

جل�سة  يف  الوطني  ال�سعبي  للمجل�س  رئي�سا 

ماي   26 ال�سبت  يوم  املجل�س  عقدها  علنية 

.2012

احلكومة  عملت  فقد 

كل  تقدمي  على 

لإجراء  ال�سمانات 

انتخابات حرة ونزيهة 

عملية  جرت  حيث 

حتت  والفرز  القرتاع 

املبا�رصة   املراقبة 

فى  املر�سحني  ملمثلى 

الت�سويت  مكاتب  كل 

الهيئات  وتكفلت 

للمراقبة  الوطنية 

بـالتاأكد  واملتابعة 

قانون  مراعاة  من 

النتخابات.

كما كان لالأحزاب والقوائم امل�ستقلة امل�ساركة 

حق ممار�سة التق�سى واملراقبة فى كل مرحلة 

من مراحل لقرتاع.

كما وجهت احلكومة اجلزائرية دعوة اىل اأكرث 

500 مالحظ دوىل من الحتاد الأوروبى  من 

والحتاد الإفريقى واجلامعة العربية ومنظمة 

التعاون الإ�سالمى والأمم املتحدة اإ�سافة اإىل 

وفدين من منظمتني غري حكوميتني اأمريكيتني 

هما »كارتر« و«اإن.دى. اأى« .  متتعوا »بكامل 

و�سيلة  باأى  الوطن  اأرجاء  عرب  التنقل«  حرية 

لأداء  الت�سهيالت«  لهم »كل  كانت كما منحت 

املهمة التى كلفوا بها وزودوا باملعلومات التى 

يحتاجونها والإجابة عن كامل ا�ستف�ساراتهم. 

جديدة  ملرحلة  مهياأة  الت�صريعية  الأر�صية 
من املمار�صة الدميقراطية

وتعزيز  الدميقراطي  امل�سار  تعميق  اأجل  من 

متكني  خالل  من  والقانون  احلق  دولة  دعائم 

والعتداد  التمتع  من  املنتخبة  الهيئات 

املواطنني  ومتكني  فيها  نق�س  ل  مب�رصوعية 

واملواطنات من امل�ساهمة على اأو�سع ما تكون 

امل�ساهمة يف اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها 

م�ستقبلهم وم�ستقبل اأبنائهم، مت ا�سدار ن�سو�س 

بالنظام  املتعلقة  القوانني  �سملت  ت�رصيعية 

والتنظيمات  ال�سيا�سية  والأحزاب  النتخابي 

اجلمعوية ومتثيل املراأة يف املجال�س املنتخبة 

وحالت التنايف مع العهدة الربملانية.. تهيئة 

مرحلة  يف  بالدخول  ت�سمح  ت�رصيعية  اأر�سية 

جديدة من املمار�سة الدميقراطية. 

البالد  لتزويد  جاءت  هذه  القوانني  حزمة  اإن 

�ساأنها  من  من�سجمة  قانونية  مبنظومة 

الن�ساط  لأوجه  الأداء  حت�سني  يف  امل�ساهمة 

جمال  يف  جديدة  اآليات  اأدخلت  املختلفة 

الرقابة على العمل النتخابي الذي من �ساأنه 

اأن يوفر الأجواء املنا�سبة لإجراء ال�ستحقاقات 

النزيه  ال�سيا�سي  التناف�س  اأجواء  يف  املقبلة 

ويقوي م�سداقية العملية النتخابية ويعطيها 

�سفة ال�سفافية.

بالأحزاب  اخلا�س  الع�سوي  فالقانون 

ن�ساط  جمال  وينظم  لي�سبط  اأتى  ال�سيا�سية 

الت�سكيالت ال�سيا�سية القدمية التكوين واجلديدة  

الن�ساأة ويتيح اأمامها الفر�س للتعبري عن الراأي 

والدفاع عن املوقف والربنامج اخلا�س بهذه 

الت�سكيلة اأو تلك..

ليكر�س  فجاء  اجلديد  النتخابات  قانون  اأما 

وو�سوح  �رصامة  بكل  وال�سفافية  احلياد 

وذلك من خالل و�سعه لعدة اإجراءات واأحكام 

على  اأهداف  عدة  حتقيق  اإىل  ترمي  قانونية 

خمتلف الأ�سعدة

على �سعيد احلياد :

العملية  يف  للمتدخلني  امل�سوؤولية  حتميل 

من  التي  الأعمال  كل  معاقبة  و  النتخابية 

�سانها اأن مت�س بقانونية امل�سار الإنتخابي،

على �سعيد ال�سفافية : 

يف  ال�سمانات  من  للعديد  التنفيذ  حيز  و�سع 

�سفافية  ل�سمان  الو�سائل  و  الإجراءات  جمال 

العمليات و احرتام اختيارات املواطنني .

اأما القانون الع�سوي اخلا�س بكيفيات تو�سيع 

املنتخبة   املجال�س  يف  املراأة  متثيل  حظوظ 

ليعرتف بحق مكر�س يف  اأتى من جهته  فاإنه 

اخلا�سة  الكيفيات  ليو�سح  جاء  كما  الد�ستور 

توؤدي  لكي  للمراة  الفر�سة  ويتيح  بتطبيقه 

دورها يف العمل ال�سيا�سي كامال..

العهدة  مع  التنايف  بحالت  املتعلق  القانون 

مكانة  من  ليعزز  جاء  الآخر  هو  الربملانية 

لعهدته  بالتفرغ  املنتخب  ويلزم  الربملان 

الربملانية والدفاع عن م�سالح املواطنني..

ومتثلت الن�سو�س القانونية والتنظيمية فيما 

يلي: 

من التح�صريات.. اإىلامل�صاركة.. اإىل التن�صيب

ولد خليفة.. 
�صابع رئي�س للمجل�س 

ال�صعبي الوطني 

خليفة  ولد  العربي  محمد   يعد 
تتولى  التي  السابعة  الشخصية 
منذ  الوطني،  الشعبي  املجلس  رئاسة 
اجلزائر  في  تشريعية  انتخابات  أول 
رابح  1977 بعد كل من  جرت عام 
وعبد  بلخادم  العزيز  وعبد  بيطاط 
القادر بن صالح، وكرمي يونس وعمار 

سعداني وعبد العزيز زياري.
كانت االنتخابات 

التشريعية ليوم 10 
ماي 2012، استحقاقا 

مصيريا فتح الباب 
الستكمال بناء الدولة 

اجلزائرية بعد مرور 
خمسني سنة على 
استرجاع سيادتها 

لتصبح دولة تسودها 
احلكامة الفضلى 

واملواطنة والعدالة.

امللف

ف
ملل

ا
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امللف

املجموع الدوائر       عدد      عدد    عدد  الأماكن 

املالعب       العمومية القاعات   الإنتخابية  

 37   00  05 اأدرار  30  

113   14 ال�سلف  50  49 

68   13 الأغواط  46  9 

86   23 اأم البواقي  38  25 

155   37 باتنة  95  23 

342 بجاية  67  55  220  

83 ب�سكرة  49  24  10  

64 ب�سار  43  15  06  

   79 البليدة  27  22  30  

131 البويرة  75  35  21  

   37 تامنغ�ست  19  02  16  

   38 تب�سة  37  00  01  

82 تلم�سان  71  06  05  

192 تيارت  50  64  78  

299 تيزي وزو  53  38  208  

89 اجلزائر  77  12  00  

114 اجللفة  62  27  25  

90 جيجل  43  28  19  

122 �سطيف  73  34  15  

72 �سعيدة  48  23  01  

110 �سكيكدة  46  17  47  

159 �س. بلعبا�س  37  51  71  

46 عنابة  29  14  03  

91 قاملة  45  22  24  

46 ق�سنطينة  33  05  08  

املجموع الدوائر      عدد          عدد        عدد  الأماكن 

العمومية املالعب   القاعات   الإنتخابية  

124 املدية  64  48  12  

68 م�ستغامن  50  15  03  

114 م�سيلة  60  26  28  

86 مع�سكر  68  17  01  

54 ورقلة  33  12  09  

112 وهران  38  56  18  

53 البي�س  32  14  07  

22 اإيليزي  12  04  06  

124   40   38   46 ب. بوعريرج 

61   02   18 بومردا�س  41  

72   21   19 الطارف  32  

11   01   04 تندوف  06  

56   03   16 تي�سم�سيلت  37  

71   06   02 الوادي  63 

28   00   05 خن�سلة  23  

89   10   21 �سوق اأهرا�س 58  

58   04   09 تيبازة  45  

95   21   25 ميلة  49  

111   23   33 عني الدفلى  55  

40   12   08 النعامة  20  

35   01   04 ع. تيمو�سنت  30  

38   00   07 غرداية  31  

 75   05   34 غليزان  36  

 4.342     1.128   1.040 املجموع  2.174  

لإجراء  حمكم  وتنظيم  جيد  اإعداد 
النتخابات يف ظروف ح�صنة..

الوطن م�سوؤولية  الدارية يف  الهيئات  حتملت 

ما  كل  يف  تاما  حيادا  اعوانها  حياد  �سمان 

التام  التعاون  تاأكد  كما  بالنتخابات.  تعلق 

الوطنية ملراقبة  الهيئات  لالدارة املحلية مع 

النتخابات وال�رصاف عليها ومع املالحظني 

الدوليني يف كنف احرتام القانون..

فالإدارة مل ت�سبح اليوم، املتدخل الوحيد يف 

الهياكل  فمهام  النتخابية.  العمليات  قيادة 

وهي  بو�سوح  القانون  حددها  قد  الإدارية 

العمليات  ومرافقة  تاأطري  يف  اأ�سا�سا  تتمثل 

ال�سهر  مع  احل�سن  �سريها  ل�سمان  النتخابية 

النظم  و  للقوانني  ال�سارم  الحرتام  على 

املعول بها.

الإدارية  الهياكل  من  منتظر  كان  وكما 

حتلوا  فقد  النتخابية  العمليات  وموؤطري 

جميعا :

اليقظة وال�سعي  • بروح امل�سوؤولية من خالل 
الدائمني للعمل يف اإطار القانون ،

خالل  من  واحلياد  ال�سفافية  قواعد  • احرتام 
كل  يف  والإن�ساف  النزاهة  روح  مراعاة 

وقت،

املتدخلني  خمتلف  مع  الفعال  التعاون   •
اأحزاب �سيا�سية ، مرت�سحني و�سلطات ق�سائية 

من اأجل �سمان �سري عادي لالنتخابات،

التطبيق  خالل  من  واللتزام  الن�سباط   •
الدقيق للقانون والقانون وحده .

فكان التنظيم الإداري على النحو التايل:

التاأطري 

التوزيع الإجمايل ملوؤطري الإنتخابات

مراكز الت�سويت  600 57

مكاتب الت�سويت   338 303

مكاتب الت�س ويت املتنقلة  953 1

اللجان الإنتخابية البلدية  6194

اللجان الإنتخابية البلدية  147

404 167 املجموع 

موؤرخ   24   -   12 رقــم  تنفيذي  • مر�سوم 
يف 30 �سفر عام 1433 املوافق 24 يناير 

الت�رصيح  با�ستمارة  يتعلق   ،2012 �سنة 

ال�سعبي  املجل�س  اأع�ساء  لنتخاب  بالرت�سح 

الوطني  

25  موؤرخ   - 12 • مر�سوم تنفيذي رقــم   
 24 املوافق   1433 عام  �سفر   30 يف 

با�سـتمـارة  يـتعلـق   ،2012 �سنة  يناير 

ل�سالـح  الفرديـة  التوقيعـات  اكتـتــاب 

قوائـم املرت�سحـني الأحـرار لنتـخاب اأع�ساء 

املجل�س ال�سعبي الوطني  

• مر�سوم تنفيذي رقــم  12 - 26  موؤرخ يف 
30 �سفر عام 1433 املوافق 24 يناير �سنة 
الرت�سيحات  قوائم  باإيداع  يتعلق    ،2012

لنتخاب اأع�ساء املجل�س ال�سعبي الوطني  

خ يف 
ّ
• مر�سوم رئا�سي رقم 12  -  67 موؤر

 10 املوافــق   1433 عام  الأول  ربيع   17
فرباير �سنة 2012، يت�سّمن ا�ستدعاء الهيئـة 

املجلـ�س  اأع�ساء  لنتخـاب  النتخابية 

ال�سعبـي الوطنـي  

موؤرخ   68  -  12 رقــم  رئا�سي  مر�سوم   •
املوافـق   1433 عام  الأول  ربيع   18 يف 

و�سري  تنظيم  يحدد   ،2012 �سنة  فرباير   11
اللجنة الوطنية لالإ�رصاف على النتخابات  

• مر�سوم رئا�سي رقــم 12 - 69 موؤرخ يف 
 11 املوافـق   1433 عام  الأول  ربيع   18
اأع�ساء  2012، يت�سمـــن تعيني  فرباير �سنة 

النتخابات  على  لالإ�رصاف  الوطنية  اللجنة 

الت�رصيعية ل�سنة 2012  

ربيع   20 يف  خ 
ّ
موؤر  01  -  12 رقم  اأمر   •

فرباير   13 املوافق    1433 عام  الأول 

وعدد  النتخابية  الدوائر  يحدد  �سنة2012، 

انتخابات  يف  �سغلها  املطلوب  املقاعد 

الربملان  

خ 
ّ
موؤر  178  -  12 رقم  تنفيذي  مر�سوم   •

املوافق   1433 عام  الأوىل  19 جمادى  يف 

اأداء  كيفيات  يحدد   ،2012 �سنة  اأبريل   11
اليمني من طرف اأع�ساء مكاتب الت�سويت  

خ يف 
ّ
• مر�سوم تنفيذي رقم 12 - 179 موؤر

 11 1433 املوافق  19 جمادى الأوىل عام 
اأبريل �سنة 2012، يحدد قواعد تنظيم مركز 

ومكتب الت�سويت و�سريهما  

خ 
ّ
موؤر  180  -  12 رقم   تنفيذي  • مر�سوم 

املوافق   1433 عام  الأوىل  19 جمادى  يف 

اأوراق  ن�س  يـحدد   ،2012 �سنة  اأبريل   11
اأع�سـاء  لنتخاب  ت�ستعمــل  التـي  الت�سويت 

مايـو   10 ليـوم  الوطنـي  ال�سعبــي  املجلـــ�س 

�سنة 2012 ومميزاتها التقنية

عام  الأوىل  جمادى   29 يف  خ 
ّ
موؤر قرار   •

1433 املوافق 21 اأبريل �سنة 2012، يعدل 
عام  الأوىل  جمادى   20 يف  خ 

ّ
املوؤر القرار 

2012 الذي  اأبريل �سنة   12 1433 املوافق 
يحّدد املمّيزات الّتقنّية لأوراق الّت�سويت التي 

ال�ّسعبي  املجل�س  اأع�ساء  لنتخاب  ت�ستعمل 

الوطني  

موؤرخ   01   -   12 رقم  ع�سوي  قانون   •
يف 18 �سفر عام 1433 املوافق 12 يناير 

�سنة 2012، يتعلق بنظام النتخابات  

خ 
ّ
موؤر  02   -   12 رقم  ع�سوي  قانون   •

يف 18 �سفر عام 1433 املوافق 12 يناير 

مع  التنايف  حالت  يحدد   ،2012 �سنة 

العهدة الربملانية  

خ يف 
ّ
• قانون ع�سوي   رقم 12 - 03 موؤر

يناير   12 املوافق   1433 عام    �سفر   18
2012،   يحدد كيفيات تو�سيع حظوظ  �سنة 

متثيل املراأة يف   املجال�س املنتخبة  

يف  موؤرخ   04  -  12 رقم  ع�سوي  • قانون 
يناير   12 املوافق   1433 عام  �سفر   18

�سنة 2012 ، يتعلق بالأحزاب ال�سيا�سية  

املرافق العمومية املخ�ص�صة للحملة الإنتخابية 
رقام

ت باأل
طيا

ل املع
ك

ة
وثيق
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امللف

توزيع مكاتب التصويت حسب النوع

استدعاء هيئة الناخبني:
الأ�سهر  الهيئة النتخابية مبقت�سى مر�سوم رئا�سي يف غ�سون  ا�ستدعيت 

 10 اجلمعة  يوم  اأي  النتخابات،  اإجراء  تاريخ  �سبقت  التي   )3( الثالثة 

فرباير 2012.

اأما املراجعة ال�ستثنائية للقوائم النتخابية فقد امتدت على مدى ع�رصة 

)10( اأيام اأي :

.2012 12 فرباير  • بداية العملية: الثالثاء 
.2012 21 فرباير  • اختتام العملية: اخلمي�س 

اأما العرتا�سات فقد متت على النحو التايل:

لدى  املواطنني  �سطب  اأو  بت�سجيل  املتعلقة  العرتا�سات  اإيداع  فرتة   •
فرباير   26 الأحد  يوم  اأي  اأيام،   )5( خم�سة  النتخابية:  الإدارية  اللجان 

اأجل. 2012 كاآخر 
ثالثة  النتخابية:  الإدارية  اللجان  قبل  من  العرتا�سات  درا�سة  فرتة   •

)3( اأيام، اأي يوم الأربعاء 29 فرباير 2012 كاآخر اأجل. 

واأما الطعون الق�سائية فقد متت على النحو التايل:

املحكمة  لدى  املواطنني  �سطب  اأو  بت�سجيل  املتعلقة  الطعون  اإيداع  فرتة 

املخت�سة اإقليميا: خم�سة )5( اأيام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ.

اأيام   )8( ثمانية  اأجل  يف  الطعن  ت�سجيل  ميكن  التبليغ،  عدم  حالة  • يف 
كاملة ابتداء من تاريخ العرتا�س.

 )5( خم�سة  اإقليميا:  املخت�سة  املحكمة  قبل  من  الطعون  درا�سة  فرتة   •
اأيام كاملة.

فجاء التوزيع كما يلي:

توزيع الهيئة االنتخابية

فترة إيداع قوائم املترشحني

انتهى اأجل اإيداع قوائم املرت�سحني قبل خم�سة واأربعني )45( يوما كاملة 

من تاريخ القرتاع، اأي يوم الثنني 26 مار�س 2012.

دراسة قوائم املترشحني والطعون
تعليال  بقرار معلل  اأو قائمة مرت�سحني  اأي مرت�سح  اأن يكون رف�س  يجب 

قانونيا.

اأيام   )10( البطالن خالل ع�رصة  القرار حتت طائلة  هذا  يبلغ  اأن  • يجب 
كاملة ابتداء من تاريخ اإيداع الت�رصيح بالرت�سح.

املخت�سة  الإدارية  املحكمة  اأمام  للطعن  قابال  الرف�س  قرار  يكون   •
يوم  اأي  الرف�س،  تبليغ  تاريخ  من  ابتداء  اأيام   )3( ثالثة  خالل  اإقليميا 

الثالثاء 10 اأبريل 2012.

ابتداء  كاملة  اأيام   )5( خم�سة  خالل  بحكم  الطعن  يف  املحكمة  • تف�سل 
من تاريخ ت�سجيل الطعن.

واإىل  املعنية  الأطراف  اإىل  �سدوره  وفور  تلقائيا  املتخذ،  احلكم  يبلغ   •
الوايل ق�سد تنفيذه.

اأ�سكال الطعن. • يكون هذا احلكم غري قابل لأي �سكل من 
• يف حالة رف�س تر�سيحات ب�سدد قائمة ما، فاإنه ميكن تقدمي تر�سيحات 

جديدة يف اأجل ل يتجاوز ال�سهر ال�سابق لتاريخ القرتاع.

فكان اإلغاء الرت�سح وقوائم الرت�سيح على النحو التايل:

إلغاء قوائم الترشيح 
عدد عدد الطعون   عدد الطعون   عدد الطعون  

الإلغاءات املقدمة    املقبولة   املرفو�سة  

39   39   03   36

إلغاء الترشح
عدد عدد الطعون   عدد الطعون   عدد الطعون  

الإلغاءات املقدمة    املقبولة   املرفو�سة  

742   706   211  495

رقام
ت باأل

طيا
ل املع

ك
ة

وثيق

وجاء توزيع قوائم املترشحني كما يلي:

عدد  عدد   التحالف   الأحرار   الأحزاب   املقاعد   الدوائر  

املر�صحني القوائم   ال�صيا�صية     الإنتخابية   

288 اأدرار  5  32  3  1  36  

672 ال�سلف  13  39  2  1  42  

378 الأغواط  6  38  3  1  42  

506 اأم البواقي  8  40  5  1  46  

680 باتنة  14  37  2  1  40  

630 بجاية  12  38  3  1  42  

552 ب�سكرة  9  39  6  1  46  

304 ب�سار  5  33  4  1  38  

640 البليدة  13  37  2  1  40  

612 البويرة  9  38  12  1  51  

256 تامنغ�ست  5  30  1  1  32  

 484 تب�سة  8  37  6  1  44  

705 تلم�سان  12  40  6  1  47  

 560 تيارت  11  39   1  40  

576 تيزي وزو  15  29  2  1  32  

1440   36  1 اجلزائر  37  35   

765 اجللفة  14  40  4  1  45  

484 جيجل  8  37  6  1  44  

858   39  1 �سطيف  19  38   

352 �سعيدة  5  38  5  1  44  

602 �سكيكدة  11  38  4  1  43  

473 �س. بلعبا�س  8  39  3  1  43  

484 عنابة  8  38  5  1  44  

414 قاملة  6  37  8  1  46  

 585 ق�سنطينة  12  38   1  39  

700 املدية  11  39  10  1  50  

528   44   1  4  39 م�ستغامن  9  

عدد  عدد   التحالف   الأحرار   الأحزاب   املقاعد   الدوائر  

املر�صحني القوائم   ال�صيا�صية     الإنتخابية   

840 م�سيلة  12  40  15  1  56  

507 مع�سكر  10  38   1  39  

400 ورقلة  7  39   1  40  

903 وهران  18  36  6  1  43  

264 البي�س  5  30  2  1  33  

280 اإليزي  5  34   1  35  

495 ب بوعريرج  8  37  7  1  45  

507 بومردا�س  10  36  2  1  39  

240 الطارف  5  28  1  1  30  

248 تندوف  5  30   1  31  

304   38  1 تي�سم�سيلت  5  37   

418 الوادي  8  36  1  1  38  

400 خن�سلة  5  39  10  1  50  

306 �سوق اأهرا�س  6  31  2  1  34  

 350 تيبازة  7  32  2  1  35  

507 ميلة  10  37  1  1  39  

650 عني الدفلى  10  39  10  1  50  

 360 النعامة  5  36  8  1  45  

304 ع  تيمو�سنت  5  33  4  1  38  

 312   39  6 غرداية  5  33    

533 غليزان  10  39  1  1  41  

 92 باري�س  2  22   1  23  

72 مر�سيليا  2  16  1  1  18  

28 تون�س  2  5  1  1  7  

68 وا�سنطن  2  17    17  

املجموع  462  1802  618  50  2038  91624



لعملية  احل�سن  وال�سري  ال�سفافية  ول�سمان 

القرتاع يوم 10 ماي 2012، قدمت جمموعة 

الوطنية  اللجنة  باإحداث  بدءا  ال�سمانات  من 

ح�رصيا  تت�سكل  النتخابات  على  لالإ�رصاف 

واللجنة  اجلمهورية،  رئي�س  عينهم  ق�ساة  من 

الوطنية ملراقبة النتخابات التي كلفت بال�سهر 

والتنظيمي  القانوين  التنفيذ  حيز  و�سع  على 

املعمول به الذي يحكم النتخابات. 

يف:  متثلت  فقد  القانونية  ال�سمانات  عن  اأما 

مراقبة القوائم النتخابية ومراقبة قائمة اأع�ساء 

ومراقبة  القرتاع،  و�رصية  النتخاب  مكاتب 

عمليات الت�سويت والفرز مع حياد اأعوان الإدارة 

وت�سليط عقوبات اجلزائية عن كل جتاوز..

جليا  انعك�ست  فقد  ال�سيا�سية  ال�سمانات  واأما 

على  وحر�سه  اجلمهورية  رئي�س  خطابات  يف 

برملانا   2012 ماي   10 ا�ستحقاقات  تفرز  اأن 

ملوا�سلة  تاأهيال  اأح�سن  تعدديا  دميقراطيا 

مهمته الت�رصيعية يف تكييف وتطوير املنظومة 

الن�س  تعديل  مهمة  وخا�سة  للبالد  القانونية 

الد�ستور وذلك مبا يتالءم  اأي  الأ�سمى  القانوين 

ال�سالحات  وتقدم  املجتمع  حتولت  مع 

املت�سارعة..  التنمية  ومتطلبات  ال�سيا�سية 

الوطنية  اللجنة  ا�ستحداث  يف  عمليا  وانعك�س 

لالإ�رصاف على النتخابات  ودعوة املالحظون 

الدوليون ملتابعة النتخابات، وحتميل الهيئات 

حيادا  اأعوانها  حياد  �سمان  م�سوؤولية  الإدارية 

تاما، يف كل ما يتعلق بالنتخابات. كما يتعيـن 

عليها التاأكد من التعاون التام لالإدارة الـمحلية 

و  النتخابات  لـمراقبة  الوطنية  الهيئات  مع 

الدولييـن،  الـمالحظيـن  مع  و  عليها،  الإ�رصاف 

الكامل  احلر�س  مع  القانون.  احرتام  كنف  يف 

الدولة من طرف  اإمكانيات  ا�ستعمال  منع  على 

امل�سوؤولني  املرت�سحني. 

فتمثلت ال�سمانات املقدمة يف:

العمليات  ال�سفافية وم�سداقية  1 - �سمانات 
النتخابية

اآليات الإ�سراف واملراقبة

اللجنة الوطنية لالإ�سراف على النتخاب 

على  لالإ�رصاف  الوطنية  اللجنة  اأحدثت 

يعينهم  تت�سكل ح�رصيا من ق�ساة  النتخابات 

رئي�س اجلمهورية و يتم تن�سيبها مبنا�سبة كل 

اقرتاع 

من املهام املخولة لها: 

- الإ�رصاف على تنفيذ اأحكام القانون الع�سوي 

املتعلق بنظام النتخابات

و  م�سداقية  مي�س  جتاوز  كل  يف  الن�رص   -

�سفافية العملية النتخابية 

- الن�رص يف كل خرق لأحكام القانون الع�سوي 

املتعلق بنظام النتخابات

- الن�رص يف الق�سايا التي حتيلها عليها اللجنة 

الوطنية ملراقبة النتخابات

اللجنة الوطنية ملراقبة   - 2
النتخابات

تكلف بال�سهر على و�سع حيز التنفيذ القانوين و 

التنظيمي املعمول به  الذي يحكم النتخابات 

الأحزاب  ممثلي  من  اللجنة  هذه  تت�سكل 

ال�سيا�سية امل�ساركة يف النتخابات و كذا ممثلي 

املرت�سحني الأحرار

ينتخب رئي�س اللجنة ونوابه خالل جمعية عامة 

تن�سم لهذا الغر�س. 

ال�صمانات القانونية

النتخابية: القوائم  مراقبة   -  1
يف  ومراجعتها  النتخابية  القوائم  اإعداد  يتم 

انتخابية يرتاأ�سها  كل بلدية حتت مراقبة جلنة 

قا�س.

ميكن كل ناخب الطالع على القائمة النتخابية 

التي تعنيه.

كما ميكن ممثلو الأحزاب ال�سيا�سية امل�ساركة يف 

املفو�سون  الأحرار،  واملرت�سحون  النتخابات 

قانونا، الطالع على القائمة النتخابية البلدية 

و احل�سول على ن�سخة منها. 

القائمة  يف  ا�سمه  يجد  ل  مواطن  لكل  ميكن 

القا�سي  اإىل  احتجاجا  يقدم  اأن  النتخابية 

رئي�س اللجنة النتخابية.

ميكن كل مواطن م�سجل يف القائمة النتخابية 

اأن يطالب كتابيا ب�سطب �سخ�س م�سجل ب�سفة 

غري قانونية اأو ت�سجيل �سخ�س مت ن�سيانه.

طعنا  اإيداع  ميكنه  ال�ستجابة،  عدم  حالة  ويف 

ق�سائيا لدى اجلهة الق�سائية املخت�سة.

مكاتب  اأع�ساء  قائمة  مراقبة   -  2
النتخاب:

النتخاب  مكاتب  اأع�ساء  قائمة  اإل�ساق  مت 

وم�ساعديهم مبقرات الوليات و البلديات. و�سيتم 

اإل�ساقها يف مكاتب القرتاع يوم النتخاب.

كما ت�سلم هذه القائمة يف ذات الوقت اإىل ممثلي 

يف  امل�ساركة  قدموا   الذين  ال�سيا�سية  الأحزاب 

النتخاب  ممثلي واملرت�سحني الأحرار.

الدائمني  اأع�ساء  قائمة  على  العرتا�س  ميكن 

طعن  واإيداع  اقرتاع  مكتب  لكل  وامل�ساعدين 

ق�سائي بخ�سو�سها.

اأع�ساء مكاتب  اإدخال تعديل على قائمة  ميكن 

القرتاع يف حالة قبول العرتا�س.

القرتاع: �سرية   -  3
القرتاع عام و مبا�سر و �سري.

ال�رصطة  ب�سلطة  القرتاع  مكتب  رئي�س  ويتمتع 

ال�سدد،  بهذا  باإمكانه،  و  القرتاع  مكتب  داخل 

ال�سري  يعرقل  �سخ�س  اأي  املكتب  من  يطرد  اأن 

العادي لعمليات القرتاع.

�سخ�س  كل  على  القرتاع  قاعة  دخول  مُينع 

اأعوان  با�ستثناء  اأو خفيا،  يحمل �سالحا ظاهرا 

القوة العمومية املجندين قانونا.

من  العديد  اأو  مبعزل  اقرتاع  مكتب  كل  يزّود 

معازل القرتاع.

ينبغي اأن ت�سمن معازل القرتاع �رصية القرتاع 

العمليات  حتجب  اأن  يجب  ل  لكن  ناخب،  لكل 

النتخابية على اجلمهور.

الت�سويت  عمليات  مراقبة   -  4
والفرز:

ومكاتب  مبراكز  املرت�سحني  ممثلي  ح�سور 

القرتاع:

قانونا  موؤهل  ممثل  انتداب  مرت�سح  كل  ميكن 

2829

             

امللف

كل  م�ستوى  على  الت�سويت  عمليات  حل�سور 

مكتب من مكاتب القرتاع.

عملية الفرز:

اإختتام القرتاع و تتم  الفرز فور  تنطلق عملية 

كما يلي:

- يتم اإجناز عملية الفرز بدون انقطاع اإىل غاية 

النتهاء من الفرز متاما.

-تكون عملية الفرز اأمام اجلمهور و تتم مبكتب 

القرتاع وتنجز من قبل مراجعي فرز الأ�سوات 

الذين يتم اختيارهم من بني الناخبني امل�سجلني 

يف القائمة النتخابية.

ت�سليم، ب�سفة تلقائية، لن�سخة طبق 
الأ�سل ملح�سر الفرز:

مكتب  رئي�س  ي�سلم  الفرز،  حم�رص  اإعداد  وفور 

اإىل  املح�رص  لهذا  الأ�سل  طبق  ن�سخة  القرتاع 

كل واحد من ممثلي املرت�سحني املوؤهلني قانونا 

وذلك قبل مغادرة مكتب القرتاع.

كما يتم ت�سليم ن�سخة طبق الأ�سل ملح�رص الفرز 

النتخابات  ملراقبة  البلدية  اللجنة  من�سق  اإىل 

الرئا�سية.

حياد اأعوان الإدارة 

م�سوؤولية  النتخابية حتت  ال�ست�سارات  -تنظم 

اللتزام  اأعوانها  على  ينبغي  التي  الإدارة 

باحلياد التام 

الأع�ساء  و  الت�سويت  مكاتب  اأع�ساء  -يوؤدي 

العلي  باهلل  اق�سم  الأتي”  اليمني  ال�سافيون  

وحياد  اإخال�س  بكل  مبهامي  اأقوم  اأن  العظيم 

بال�سهر على �سمان نزاهة العملية النتخابية«

اجلزائية: العقوبات   -  5
ع�رصين  و  �سبعة  النتخابات  قانون  خ�س�س 

)27( مادة للعقوبات اجلزائية التي يتعر�س لها 

كل الأ�سخا�س الذين يعرقلون ال�سري العادي لكل 

مراحل امل�سار النتخابي.

وعلى �سبيل املثال، يعاقب باحلب�س ملدة ترتاوح 

بني �سنة )1( واحدة اإىل ثالث )3( �سنوات كل

اأنها فر�سة حقيقية تتاح  للمرت�سحني ليربهنوا 

على قدرتهم على تعبئة املواطنني حول برامج 

و قد �سغل ال�سيد حممد تقية  العديد من الوظائف 

ال�سامية يف �سلك الق�ساء منها على اخل�سو�س 

نائب عام لدى املحكمة العليا و رئي�س املحكمة 

العليا.

ال�صمانات ال�صيا�صية

مبناسبة  اجلمهورية  رئيس  خطاب  من  مقاطع 
اإلعالن عن موعد االنتخابات التشريعية لسنة 

2012

9 فرباير2012
�سفافية  ل�سمان  الرتتيبات  كافة  تُّخذت 

اأُ »لقد 

النتخابات، و �ستجري عملية القرتاع و الفرز 

الـمر�سحيـن،  لـممثلي  الـمبا�رصة  الـمراقبة  حتت 

يف جميع مكاتب الت�سويت. و �ستتكفل الهيئات 

من  التاأكد  على  الـمتابعة  و  للـمراقبة  الوطنية 

مراعاة قانون النتخابات.

 

الـم�ساركة،  الـم�ستقلة  القوائم  و  لالأحزاب  كما 

حق ممار�سة التق�سي و الـمراقبة، يف كل مرحلة 

من مراحل القرتاع. و �ست�سهر هي الأخرى على 

ت�سكيلها  خالل  من  النتخابي،  الـم�سار  �سالمة 

التي  النتخابات،  لـمراقبة  الـم�ستقلة  للجنة 

كل  عن  بعيدا  القانون،  بقوة  مهامها  �ستوؤدي 

و�ساية اأو تدخل، و هي م�سوؤولة يف �سبط احلملة 

الإن�ساف  �سمان  على  و  الر�سمية  النتخابية 

فيها بيـن الـمرت�سحيـن.«

ا�ستحداث اللجنة الوطنية لالإ�سراف 
على النتخابات  

الع�سوي  القانون  لأحكام  اأي�سا،  »وتـنفيذا 

جلنة  �ستتوىل  النتخابي،  بالنظام  الـمتعلق 

متاألفة ح�رصيا من ق�ساة، مهمة الإ�رصاف على 

الإقرتاع،  م�سار  �سائر  يف  والنظر  النتخابات، 

اإعالن  غاية  اإىل  الرت�سيحات  اإيداع  بداية  من 

اللجنة  الد�ستوري.  الـمجل�س  قبل  من  النتائج 

هذه خمولــة، عــن طريــق الإخطــار اأو مببادرة 

لحرتام  �سمانا  نافذة،  قرارات  لتخاذ  منها، 

القانون، مــن طرف الأحزاب الـمتـناف�سة و من 

طرف الهيئات الـمكلفة بتـنظيم النتخابات«.

املالحظون الدوليون

»لقد قررنا دعوة مالحظيـن دولييـن لـمتابـعـة 

احلكومة  قامت  قد  و  القادمة.  النتخــابـات 

الدولية،  الـمنظمات  من  لعدد  الدعوة  بتوجيه 

التي ننت�سب اإليها بالع�سوية اأو ال�رصاكة، لإر�سال 

توجيه  تــم  كــمــا  اجلزائــر.  اإلــى  مالحظيـــها 

الدعوة لنف�س الغر�س اإىل بع�س الـمنظمات غري 

احلكومية«.

م�سوؤولية الهيئات الإدارية 

»تتحمــل الهيـئات الإداريـة، يف الوطن، م�سوؤولية 

�سمان حياد اأعوانها حيادا تاما، يف كل ما يتعلق 

بالنتخابات. كما يتعيـن عليها التاأكد من التعاون 

التام لالإدارة الـمحلية مع الهيئات الوطنية لـمراقبة 

النتخابات و الإ�رصاف عليها، و مع الـمالحظيـن 

الدولييـن، يف كنف احرتام القانون.«

منع ا�ستعمال اإمكانيات الدولة من 
طرف امل�سوؤولني  املرت�سحني  

اأو  احلكومة،  يف  ع�سو  اأو  م�سوؤول  كل  »وعلى 

موظــف �ســام، اأو اإطار م�سرّي يف موؤ�س�سة عمومية، 

يرت�سح لالنتخابات الت�رصيعية الـمقبلة، اأن يلتزم 

اأثناء  الدولة  و�سائل  ا�ستعمال  عن  بالمتـناع 

القيام باأية زيارة عمل  حملته النتخابية وعن 

اإىل الولية التي يرت�سح فيها.«

عدد املالحظني الدوليني 

يتابعون  الذين  الدوليني  املالحظني  عدد 
مالحظ   500 يقارب  التشريعية  االنتخابات 

موزعني كاآلتي:  
• فريق مالحظو هيئة األمم املتحدة يتكون من 

07 أعضاء.  
174 مالحظ. الوحدة اإلفريقية  • منظمة 

132 مالحظ. العربية  • جامعة الدول 
18 مالحظون. التعاون اإلسالمي  • منظمة 

164 مالحظ.  • اإلحتاد األوروبي 
مالحظني   08 الدميقراطي  الوطني  املعهد   •

)منظمة غير حكومية(.
غير  )منظمة  مالحظني   02 كارتر  مركز   •

حكومية(. 

قوة ال�صمانات.. اأ�صقطت الذرائع

رقام
ت باأل

طيا
ل املع

ك
ة

وثيق
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وبعد الف�سل يف الطعون املرفوعة..

الثانية  الفقرة   163 املادة  اأحكام  على  بناًءا 

الد�ستوري  املجل�س  تخـّول  التي  الد�ستور  من 

هر على �سحة عـمليات النتخابات 
ّ
�سالحية ال�س

الت�رصيعـية. ومبقت�سى القانون الع�سوي املتعلق 

منه،   166 املادة  النتخابات،ل�سيما  بنظام 

ومبقت�سى القانون الع�سوي الذي ُيحدِّد كيفيات 

املجال�س  يف  املراأة  متثيل  حظوظ  تو�سيع  

لقواعد  املحّدد  النظام  ومبقت�سى  املنتَخبة، 

اإعالن  اإىل  وبالنظر  الد�ستوري،  املجل�س  عمل 

انتخاب  نتائج  املت�سمن  الد�ستوري  املجل�س 

 15 بتاريخ   الوطني  ال�سعـبي  املجل�س  اأع�ساء 

مايو 2012.

وف�سال يف الطعـون املرفوعة من املرت�سحني اأو 

منهم  بتفوي�س  اأو  بذواتهم  ال�سيا�سية  الأحزاب 

وفـقا للقانون، وبعـد  درا�ستها والتحقـيق فيها، 

 24 و   23 و   22 اأيام  قــانونا،  املداولة  وبعـد 

ر ما 
ّ
. فاإن املجل�س الد�ستوري قـر  2012 مايو 

يـاأتي :

طعـنا  قبول47  عـدم  الشكل:  حيث  من   : اأول 

لعـدم ا�ستيفائها ال�رصوط القانونية امُلحدَّدة يف 

النتخابات،  املتعـلق بنظام  العـ�سوي  القانون 

املجل�س  عـمل  لقواعـد  املحـدِّد  والنظام 

الد�ستوري،

ثانيا : من حيث املوضوع:

التاأ�سي�س  لعـدم  مو�سوعا  طعنا   107 رف�س 

وانعـدام ما ي�سندها، 

واحد  طعن  منها  طعـنا،   13 بقبول  الت�رصيح 

تبـّيـن  بعدما  وذلك  النتيجة،  على  تاأثري  دون 

تطبيق  ا�ستوجب  مما  اأ�سا�س  اإىل  ت�ستند  اأنها  له 

ما  تـن�ّس على  التي   166 املادة  2 من  الفقرة 

يلي : » يف�سل املجل�س الد�ستوري بعـد انق�ساء 

واإذا  اأيام،  ثالثة  خالل  الطعـن  يف  الأجل  هذا 

تبـنّي اأن الطعـن ي�ستـند اإىل اأ�سا�س، فاإنه ميكنه 

النتخاب  باإلغاء  اإما  معـلـال  قرارا  ي�سدر  اأن 

املتنازع فيه اأو باإعادة �سياغة حم�رص النتائج 

امُلَعـد واإعالن املرت�سح املنتخب قانونا » .

املو�سوع  هذا  يف  املتَخذة  القرارات  واأ�سفرت 

املرت�سحني  باإعالن  املقاعد  توزيع  اإعادة  عن 

الفائزين، وذلك يف الدوائر النتخابية التالية:

الدائرة النتخابية  ال�سلف 

الدائرة النتخابية  البليدة 

الدائرة النتخابية  البوير

الدائرة النتخابية  تب�سة

الدائرة النتخابية  اجللفة

الدائرة النتخابية  عنابة 

الدائرة النتخابية   قاملة

الدائرة النتخابية  ق�سنطينة

الدائرة النتخابية  م�ستغامن

الدائرة النتخابية  برج بوعريريج

الدائرة النتخابية  بومردا�س

الدائرة النتخابية  ميلة

املجل�س  اإعـالن  تعـديل  مت  ذلك  اثر  وعلى 

 2012 مايو   15 بتاريخ  ادر  ال�سّ الد�ستوري 

على �سوء هذه القرارات.

جاءت النتائج الرسمية كالتالي..
والنهائية  الر�سمية  النتائج  تفا�سيل  متثلت 

يوم  الوطني  ال�سعبي  املجل�س  اأع�ساء  لنتخاب 

الطعون  خمتلف  درا�سة  وبعد   2012 ماي   10
من قبل املجل�س الد�ستوري كالتايل:

اأّول: اإّن نتائج انتخاب اأع�ساء املجل�س ال�سعبي 

الثانية  جمادى   18 يوم  جرى  الذي  الوطني، 

عام 1433 املوافق 10 مايو �سنة 2012، هي 

كالآتي:

ـلـون:     21.645.841 الناخـبون الـم�سجَّ

وِّتـون:    9.339.026 الـناخبون الـُمـ�سَ

نـ�سبـة الـمـ�ساركـة:  43.14  % 

ـر عنها:    7.634.979 الأ�سواُت امُلَعـبَّ

الأ�سـواُت امُلـلـغـاة:   1.704.047

الأ�سوات  عـدد  ح�سب  الفائزة،  القوائم  ومتثلت 

واملقاعد التي ح�سلت عليها، على النحو الآتـي: 

قوائم  حزب جبهة التحرير الوطني:
ل عليها :  1.324.363 عدد الأ�سوات امُلح�سَّ

ل عليها:  208 ح�سَّ
ُ
عدد املقاعد املـ

قوائم حزب التجّمع الوطني الدميقراطي:
ل عليها:  524.057 عدد الأ�سوات امُلح�سَّ

ل عـليها:  68 عدد املقاعد امُلح�سَّ

قوائم تكتــل اجلزائر اخلضراء:
ل عليها:  475.049 عدد الأ�سوات امُلح�سَّ

ل عليها:  49 عدد املقاعد امُلح�سَّ

قوائم جبهة القـوى االشتراكية:
ل عليها:  188.275 عدد الأ�سوات امُلح�سَّ

ل عليها :  27 عدد املقاعد امُلح�سَّ

قوائم حـزب العـمال:
ل عليها :  283.585 عدد الأ�سوات امُلح�سَّ

ل عليها :  24 عدد املقاعد امُلح�سَّ

قوائم األحـــرار:
ل عليها :  671.190 عدد الأ�سوات امُلح�سَّ

ل عليها :  18 عدد املقاعد امُلح�سَّ

قوائم اجلبهة الوطنية اجلزائرية:
ل عليها:  198.544 عدد الأ�سوات امُلح�سَّ

ل عليها :    09 عدد املقاعد امُلح�سَّ

قوائم جبهـة الـعـدالة والتنمية:
ل عليها:  232.676 عدد الأ�سوات امُلح�سَّ

ل عليها :    08 عدد املقاعد امُلح�سَّ

قوائم احلركة الشعـبية اجلـزائرية :
ل عليها:  165.600  عدد الأ�سوات امُلح�سَّ

ل عليها  :  07 عدد املقاعـد امُلح�سَّ

قوائم حـزب الفجـر اجلـديـد:

ل عليها:  132.492 عدد الأ�سوات امُلح�سَّ

ل عليها :  05 عدد املقاعد امُلح�سَّ

قوائم جبهـة الـتـغـيـير:
ل عليها:   173.981 عدد الأ�سوات امُلح�سَّ

ل عليها :   04  عدد املقاعـد امُلح�سَّ

قوائم احلزب الوطني للتضامن والتـنمية:
ل عليها:  114.372 عدد الأ�سوات امُلح�سَّ

ل عليها:   04   عدد املقاعـد امُلح�سَّ

قوائم حـزب عـهـد 54:
ل عليها:  120.201 عدد الأ�سوات امُلح�سَّ

ل عليها :   03   عدد املقاعـد امُلح�سَّ

قوائم حزب التحالف الوطني اجلمهوري :
ل عليها :   109.331 عدد الأ�سوات امُلح�سَّ

ل عليها :   03 عدد املقاعـد امُلح�سَّ

قوائم اجلبهة الوطنية للعـدالة االجتماعية:
ل عليها:   140.223 عدد الأ�سوات امُلح�سَّ

ل عليها :   03   عدد املقاعـد امُلح�سَّ

قوائم احتاد القوى الدميقراطية واالجتماعية:
ل عليها :     114.481 عدد الأ�سوات امُلح�سَّ

ل عليها :  03 عدد املقاعـد امُلح�سَّ

ـع اجلـزائري: قوائم التجـمُّ
ل عليها :    117.549 عدد الأ�سوات امُلح�سَّ

ل عليها :  02 عدد املقاعـد امُلح�سَّ

قوائم احلركـة الوطنـية لألمـل:
ل عليها:    119.253 عدد الأ�سوات امُلح�سَّ

ل عليها :       02 عدد املقاعـد امُلح�سَّ

قوائم جـبهـة املستـقـبل :
ل عليها :    174.708 عدد الأ�سوات امُلح�سَّ

ل عليها  :        02 عدد املقاعد امُلح�سَّ

قوائم حـزب الكـرامـة:
ل عليها:    129.427 عدد الأ�سوات امُلح�سَّ

ل عليها :       02 عدد املقاعـد امُلح�سَّ

قوائم حزب النور اجلزائري: 
ل عليها:   48.943 عدد الأ�سوات امُلح�سَّ

ل عليها :       02 عدد املقاعد امُلح�سَّ

 

ع الوطني اجلمهـوري: قوائم التجمُّ
ل عليها:   114.651 عدد الأ�سوات امُلح�سَّ

ل عليها :     02 عدد املقاعـد امُلح�سَّ

قوائم حـزب الـشـباب:
ل عليها :   102.663 عدد الأ�سوات امُلح�سَّ

ل عليها :      02 عدد املقاعـد امُلح�سَّ

قوائم اجلبهة الوطنية الدميقراطية: 
ل عليها:  101.643   عدد الأ�سوات امُلح�سَّ

ل عليها :  01  عدد املقاعد امُلح�سَّ

قوائم  حركـة املواطنني األحـرار:
ل عليها:    115.631 عدد الأ�سوات امُلح�سَّ

ل عليها  :     01 عدد املقاعـد امُلح�سَّ

قوائم حزب التجديد اجلزائري: 
ل عليها:   111.218 عدد الأ�سوات امُلح�سَّ

ل عليها:       01   عدد املقاعد امُلح�سَّ

قوائم اجلبهة الوطنية لألحرار من أجل الوئام: 
ل عليها:  107.833 عدد الأ�سوات امُلح�سَّ

ل عليها :  01 عدد املقاعد امُلح�سَّ

قوائم حـركـة االنـفـتاح: 
ل عليها :   116.384 عدد الأ�سوات امُلح�سَّ

ل عليها  :  01  عدد املقاعـد امُلح�سَّ
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نتائج االقتراع حســب الدوائر االنتخابية

الناخبون املسجلون               الناخبون املصوتون         األصوات املعبر عنها الدائرة   رمز  
العدد     النسبة النسبة   العدد   االنتخابية    الوالية   

88.20% 1  اأدرار  190346  123282  64.77%  108735  
79.74%   216025   41.07%   270911   659603 2  ال�سلف  
85.63%   118103   61.17%   137925   225466 3  الأغواط  
86.49%   146813   44.73%   169736   379503 اأم البواقي     4
88.64%   201017   38.62%   226790   587243 5  باتنة  
89.28%   112208   25.13%   125687   500153 6  بجاية  
83.65%   165809   48.87%   198223   405592 7  ب�سكرة  
78.46%   87742   58.59%   111830   190869 8  ب�سار  
73.47%   198649   40.68%   270390   664698 9  البليدة  
82.50%   135767   34.08%   164559   482897 10  البويرة  
84.55%   56552   59.02%   66888   113325 11  تامنغ�ست  
88.03%   186110   51.08%   211405   413868 12  تب�سة  
79.90%   245552   48.45%   307337   634311 13  تلم�سان  
82.21%   227722   54.00%   276998   512995 14  تيارت  
89.21%   115518   19.96%   129497   648854 15  تيزي وزو  
78.90%   442058   30.94%   560265   1811081 16  اجلزائر  
84.10%   166655   41.61%   198164   476281 17  اجللفة  
82.03%   138678   43.42%   169067   389404 18  جيجل  
78.48%   320684   46.47%   408637   879390 19  �سطيف  
82.71%   91910   49.22%   111117   225736 20  �سعيدة  
79.82%   218324   48.77%   273511   560875 21  �سكيكدة  
77.28%   182471   53.56%   236107   440795 22  �سيدي بلعبا�س  
75.42%   162965   50.40%   216071   428677 23  عنابة  
85.10%   175857   58.39%   206658   353947 24  قاملة  
75.25%   169370   39.23%   225066   573763 25  ق�سنطينة  
78.19%   185758   45.62%   237579   520746 26  املدية  
80.62%   169341   47.54%   210061   441832 27  م�ستغامن  
88.34%   246093   50.34%   278574   553380 28  امل�سيلة  
79.71%   197690   49.56%   247991   500374 29  مع�سكر  
86.89%   104807   45.52%   120622   264977 30  ورقلة  
74.39%   331122   44.30%   445127   1004732 31  وهران  
84.94%   86230   60.96%   101514   166527 32  البي�س  
85.48%   19423   59.63%   22722   38105 33  اليزي  
87.01%   169928   51.49%   195306   379311 34  برج بو عريريج  
77.19%   120678   34.20%   156335   457154 35  بومردا�س  
83.36%   139722   60.22%   167613   278333 36  الطارف  
85.57%   47971   83.65%   56063   67019 37  تندوف  
81.97%   68692   50.43%   83800   166167 38  تي�سم�سيلت  

عدد األصوات احملصل عليها من قبل القوائم على املستوى الوطني وفي اخلارج

النسبة عدد األصوات احملصل عليها   األحزاب السياسية والقوائم احلرة  
حزب جبهة التحرير الوطني  1.324.363    17.35  %

احرار  671.190   8.79  %

التجمع الوطني الدميقراطي  524.057  6.86 %

تكتل اجلزائر اخل�رصاء  475.049  6.22 %

حزب العمال  283.585  3.71 %

جبهة العدالة والتنمية  232.676  3.05 %

اجلبهة الوطنية اجلزائرية  198.544  2.60 %

جبهة القوى ال�سرتاكية  188.275  2.47 %

جبهة امل�ستقبل  174.708  2.29 %

جبهة التغيري  173.981  2.28 %

احلركة ال�سعبية اجلزائرية  165.600  2.17 %

اجلبهة الوطنية للعدالة الجتماعية  140.223  1.84 %

اجلبهة الوطنية للحريات  137.213  1.80 %

حزب الفجر اجلديد  132.492  1.74 %

حزب الكرامة  129.427  1.70 %

عهد 54  120.201  1.57 %

احلركة الوطنية لالأمل  119.253  1.56 %

التجمع اجلزائري  117.549  1.54 %

حركة النفتاح  116.384  1.52 %

حركة املواطنني الأحرار  115.631  1.51 %

التجمع الوطني اجلمهوري  114.651  1.50 %

احتاد القوى الدميقراطية والجتماعية  114.481  1.50 %

احلزب الوطني للت�سامن والتنمية  114.372  1.50 %

حركة الوفاق الوطني  113.643  1.49 %

جبهة اجلزائر اجلديدة  111408  1.46 %

حزب التجديد اجلزائري  111.218  1.46 %

التحالف الوطني اجلمهوري  109.331  1.43 %

اجلبهة الوطنية لالأحرار من اأجل الوئام  107.833  1.41 %

حزب ال�سباب  102.663  1.34 %

اجلبهة الوطنية الدميقراطية  101643  1.33 %

حركة الوطنيني الأحرار  97842  1.28 %

جيل جديد  95295  1.25 %

احلزب اجلمهوري التقدمي  92157  1.21 %

احلركة الوطنية من اأجل الطبيعة والنمو  91722  1.20 %

حزب العدل والبيان  91481  1.20 %

حركة ال�سبيبة والدميقراطية  91004  1.19 %

حزب احلرية والعدالة  82933  1.09 %

احلزب الوطني احلر  82148  1.08 %

جبهة احلكم الرا�سد  71382  0.93 %

احلزب الوطني اجلزائري  68047  0.89 %

حزب ال�سباب الدميقراطي  65797  0.86 %

حزب النور اجلزائري  48.943  0.64 %

حزب العمال ال�سرتاكي  14584  0.19 %

املجموع  7634979  100.00 %
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كيفية توزيع املقاعد على الن�صاء املرت�صحات 

للن�ساء  املقاعد  لتخ�سي�س  التقنية  الكيفيات 

الفائزة  املرت�سحني  قوائم  �سمن  املرت�سحات 

 10 ليوم  الت�رصيعية  النتخابات  يف  مبقاعد 

ماي 2012

القانون  يف  املحّددة  الن�سب  تنفيذ  اإطار  يف 

يناير   12 يف  املوؤرخ   12-03 رقم  الع�سوي 

�سنة 2012 الذي يحّدد كيفيات تو�سيع حظوظ 

متثيل املراأة يف املجال�س املنتخبة، يتم تطبيق 

املقاعد  عدد  لتحديد  اأ�سا�سيتني   )2( قاعدتني 

الواجب تخ�سي�سها للن�ساء املرت�سحات.

تتمثل القاعدة الأوىل يف حتديد املقاعد العائدة 

للن�ساء املرت�سحات على اأ�سا�س ن�سب )30 % و 

%( التي حّددها نف�س   50 % و   40 % و   35
املعنية  النتخابية  للدائرة  الع�سوي  القانون 

كل  عليها  حت�سلت  التي  املقاعد  عدد  وح�سب 

قائمة من قوائم املرت�سحني.

نتيجة  تطبيق  يف  الثانية  القاعدة  وتتمثل 

التي حت�سلت عليها قائمة  �رصب عدد املقاعد 

الدائرة  يف  املحّددة  بالن�سبة  املرت�سحني 

الأعلى  الكامل  اإىل  حمّولة  املعنية،  النتخابية 

ملا اجلزء الع�رصي يفوق 5.

ويف حالة ح�سول قائمة مرت�سحني على مقعد 

)1( واحد فقط، مينح هذا املقعد تلقائيا للمراأة 

املرت�سحة اإذا كانت هي املرّتبة كراأ�س القائمة.

الدوائر النتخابية من 5 اإىل 13 مقاعد

لن�سبة  م�ساويا  املنتخبات  الن�ساء  عدد  يكون 

بها  فازت  التي  املقاعد  عدد  ح�سب   30%
القائمة.

عدد الن�ساء = x 0،30 عدد املقاعد التي فازت 

بها القائمة.

العدد الأدنى ناجت  عدد املقاعد  
من املقاعد  العملية    التي حت�صلت  

املمنوحة للن�صاء احل�صابية  عليها القائمة   

)يف حالة عدم ترتيب   0  0،3  1
             املراأة كراأ�س القائمة(

1   0،6   2
1   0،9   3
1   1،2   4
1   1،5   5
2   1،8   6
2   2،1   7
2   2،4   8
3   2،7   9
3   3   10
3   3،3   11
4   3،6   12
4   3،9   13

الدوائر النتخابية من 14 اإىل 31 مقاعد

لن�سبة  م�ساويا  املنتخبات  الن�ساء  عدد  يكون 

بها  فازت  التي  املقاعد  عدد  ح�سب   35%
القائمة.

عدد الن�ساء = x 0.35 عدد املقاعد التي فازت 

بها القائمة.

القائمة ناجت  التي حت�سلت عليها  املقاعد  عدد 

املقاعد  من  الأدنى  العدد  احل�سابية  العملية 

املمنوحة للن�ساء

العدد الأدنى ناجت  عدد املقاعد  
من املقاعد  العملية    التي حت�صلت  

املمنوحة للن�صاء احل�صابية  عليها القائمة   
ترتيب  عدم  حالة  )يف 

 0   0،35 القائمة(1   كراأ�س  املراأة               

1   0،7   2
1   1،05   3
1   1،4   4
2   1،75   5
2   2،1   6
2   2،45   7
3   2،8   8
3   3،15   9
3   3،5   10
4   3،85   11
4   4،2   12
5   4،55   13
5   4،9   14
5   5،25   15
6   5،6   16
6   5،95   17
6   6،3   18
7   6،65   19

90.14%   105849   42.18%   117422   278397 39  الوادي  
93.37%   111514   56.02%   119433   213202 40  خن�سلة  
83.22%   124648   49.94%   149784   299916 41  �سوق اهرا�س  
74.21%   147222   49.96%   198383   397088 42  تيبازة  
85.30%   178290   44.91%   209004   465421 43  ميلة  
79.92%   151094   42.50%   189060   444810 44  عني الدفلى  
81.72%   55170   55.16%   67509   122382 45  النعامة  
78.16%   119809   57.95%   153291   264514 46  عني متو�سنت  
90.91%   91548   51.38%   100705   195982 47  غرداية  
82.64%   142658   44.78%   172616   385440 48  غليزان  

اجلالية 

الوطنية 

باخلارج

91.82% املنطقة 1 )باري�س(  491237  61575  12.53%  56536  

90.57% املنطقة 2 )مر�سيليا(  312682  45646  14.60%  41341  

88.25% املنطقة 3 )تون�س(  60587  18620  30.73%  16433  

85.31% املنطقة 4 )وا�سنطن(  125854  16550  13.15%  14118  

املجموع   21645841  9339026  43.14%  7634979        81.75% 

من حيث التمثيل الن�سوي يف الغرفة ال�سفلى..

اجلزائر.. الأوىل عربيا والـ 26 دوليا..
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الدوائر النتخابية من 32 مقاعد فما فوق

يكون عدد الن�ساء املنتخبات م�ساويا لن�سبة 40 

القائمة.  بها  فازت  التي  املقاعد  عدد  % ح�سب 
التي فازت  x عدد املقاعد   0.40 الن�ساء =  عدد 

بها القائمة.

العدد الأدنى ناجت  عدد املقاعد  
من املقاعد  العملية    التي حت�صلت  

احل�صابية           املمنوحة للن�صاء عليها القائمة   

0   0،4   1
1   0،8   2
1   1،2   3
2   1،6   4
2   2   5
2   2،4   6
2   2،8   7
3   3،2   8
4   3،6   9
4   4   10
4   4،4   11
5   4،8   12
5   5،2   13
6   5،6   14
6   6   15
6   6،4   16
7   6،8   17
7   7،2   18
8   7،6   19
8   8   20
8   8،4   21
9   8،8   22
9   9،2   23
10   9،6   24
10   10   25
10   10،4   26
11   10،8   27
11   11،2   28
12   11،6   29
12   12   30
12   12،4   31
13   12،8   32
13   13،2   33
14   13،6   34
14   14   35
14   14،4   36
15   14،8   37

متثيل اجلالية اجلزائرية يف اخلارج :  

اأربعة مناطق 

مقعدين لكل منطقة 
يكون عدد الن�ساء املنتخبات م�ساويا لن�سبة  50 

%  ح�سب عدد املقاعد التي فازت بها القائمة.
عدد الن�ساء = x 05.0 عدد املقاعد التي فازت 

بها القائمة.

العدد الأدنى ناجت  عدد املقاعد  
من املقاعد  العملية    التي حت�صلت  

املمنوحة للن�صاء احل�صابية  عليها القائمة   

0    0،5   1
1   1    2

كيف يتم عد األصوات التي حتصلت عليها 
كل قائمة من قوائم املترشحني ؟

من  الت�سويت  اأوراق  الفارزين  اأحد  ي�سحب 

اآخر ليقراأها ب�سوت  املظاريف و يقدمها لفارز 

مرتفع.

يقوم فارزين اثنني )2( بت�سجيل عدد الأ�سوات 

قوائم  من  قائمة  كل  عليها  حت�سل  التي 

ت�سمية  قبالة  النقاط  املرت�سحني على ورقة عد 

قائمة املرت�سحني.

و ي�سجل عدد الأ�سوات كالآتي : 

عمود واحد  )1( = �صوت واحد )1( .

عالمة ال�رضب )X(  = �صوتني )2( .

ل تعترب الأوراق امللغاة اأ�سواتا معرب عنها اأثناء 

الفرز.

 و تعترب اأوراقا باطلة :

من  الورقة  اأو  الورقة  من  املجرد  الظرف   -  1
دون الظرف،

اأوراق يف ظرف واحد، 2 - عدة 
اأية مالحظة  التي حتمل  الورقة  اأو  الظرف   - 3

اأو الأوراق امل�سوهة اأو املمزقة،

اأو جزئيا، 4 - الأوراق امل�سطوبة كليا 
اأو املظاريف غري النظامية. 5 - الأوراق 

مكتب  رئي�س  اإىل  ذلك  بعد  الفارزون  ي�سلم 

الت�سويت، اأوراق عد النقاط مم�سية من طرفهم 

اأو  التي �سك يف �سحتها  الت�سويت  اأوراق  و كذا 

نازع يف �سحتها ناخبون.

التمثيل الن�صوي للعهدة الت�صريعية ال�صابعة:

اسم املترشحة الفائزة االنتماء احلزبي   عدد املقاعد   رمز الوالية  الدائرة االنتخابية  
قلوم مولتي  1  ادرار  1  حزب جبهة التحرير الوطني  
عبيب الزهرة 5  حزب جبهة التحرير الوطني   2  ال�سلف  
عبد ال�سادق �سليمة تكتل اجلزائر اخل�رصاء       

بن خمطار فتيحة التجمع الوطني اجلمهوري      

حمامة جمعية التجمع الوطني الدميقراطي      

حمو جبارة حورية حزب العمال      

حوا�سنية فاطمة الزهراء  حزب جبهة التحرير الوطني    1 3  الأغواط  
خالف باية ن�سيمة 2  حزب جبهة التحرير الوطني   4  ام البواقي  
عمراين �سورية     

بن العربي نبيلة  6  حزب جبهة التحرير الوطني   5  باتنة  
بن ق�سيمة ا�سمهان     

تغلي�سية فاطمة     

ب�ساطة م�سعودة التاأ�سيل      

م�سيباح جناة التجمع الوطني الدميقراطي      

خليفي نوارة  اجلبهة الوطنية اجلزائرية      

اإ�سالمن �سعيدة 4  جبهة القوى ال�سرتاكية   6  بجاية  
جنان باية     

بابو�س دليلة حزب جبهة التحرير الوطني      

واقني زينة  التجمع الوطني الدميقراطي      

طلحة هدى 3  التجمع الوطني الدميقراطي   7  ب�سكرة  
بلة �سمية القائمة احلرة نور ال�سباب      

بليوز �سليمة  حزب جبهة التحرير الوطني      

فو�سيل مليكة  1  حزب جبهة التحرير الوطني   8  ب�سار  
الدالية غنية 5  حزب جبهة التحرير الوطني   9  البليدة  
رابحي عقيلة     

بودي�س ن�سرية حزب العمال      

اقرديزن مرمي الرمز الأ�سيل      

م�سايلي ميينة  اجلبهة الوطنية اجلزائرية      

بوداود نورة حزب جبهة التحرير الوطني     3 10  البويرة 
مو�سلي فتيحة التجمع الوطني الدميقراطي      

طيان كرمية  جبهة القوى ال�سرتاكية      

توهامي ام اخلري  حزب جبهة التحرير الوطني     1 11  تامنغ�ست  
ح�سي�سي عقيلة حزب جبهة التحرير الوطني     3 12  تب�سة  
بودينة الويزة  التجمع الوطني الدميقراطي      

عبيد �سمرية  تكتل اجلزائر اخل�رصاء     

حامدي حفيظة حزب جبهة التحرير الوطني     4 13  تلم�سان 
جبلي �سهرزاد     

قدو�س ن�سرية     

بلخوخة نوال ليلى  التجمع الوطني الدميقراطي      

حلج قدور م�سعودة حزب جبهة التحرير الوطني     3 14  تيارت  
كوراك فاطمة     

حمودي ن�سرية      

عجلوط نبيلة جبهة القوى ال�سرتاكية     5 15  تيزي وزو  
زعموم متيلة     

مفتايل ميينة حزب جبهة التحرير الوطني      

عريف اوريدة التجمع الوطني الدميقراطي      

حزب العمال  بودران نادية    
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ماجر نعيمة تكتل اجلزائر اخل�رصاء     15 اجلزائر     16
مزازة �سمرية     

بوجملني فاطمة     

بلقا�سمي كرمية     

بن توري �سهرزاد     

بقادة اإ�سماء حزب جبهة التحرير الوطني      

ابراهيم بوناب �سعيدة     

بن تركي ام ال�سعد     

كركو�س �سمرية     

حنون لويزة حزب العمال      

بوبغلة نادية     

بن ب�سة رحيمة     

حميوت نورة جبهة القوى ال�سرتاكية      

تياتي حياة     

بن �سحنون فوزية  التجمع الوطني الدميقراطي      

�سويحة زينب 5  التجمع الوطني الدميقراطي  اجللفة     17
برمان �سعاد     

بن �ساعد اإلهام حزب جبهة التحرير الوطني      

بن حدو فاطمة الزهراء     

خالدي خرية  تكتل اجلزائر اخل�رصاء      

النمر رحيمة احتاد القوى الدميقراطية الجتماعية     3 جيجل     18
بونار فاطمة الزهراء     

بوحمامة فايزة  حزب جبهة التحرير الوطني      

حنا�سي نادية حزب جبهة التحرير الوطني     7 19  �سطيف  
جغولة �سعيدة     

خليف نرميان     

نوري زهية تكتل اجلزائر اخل�رصاء      

بن عبيد ي�سمينة     

بو�ساحة �سمرية التجمع الوطني اجلمهوري      

عريبي ن�سيمة  التحالف الوطني اجلمهوري      

بوروي�س فاطمة زهرة ن�سرية  حزب جبهة التحرير الوطني     1 �سعيدة     20
عرقوب نبيلة حزب جبهة التحرير الوطني     3 �سكيكدة     21
بلعطوي وهرية التجمع الوطني الدميقراطي      

بولع�سب نورة  حزب العمال      

كرليفي خرية حزب جبهة التحرير الوطني     2 �سيدي بلعبا�س     22
بن زناتي خرية      

عمارة �سعاد حزب جبهة التحرير الوطني     3 عنابة     23
بن جدو نادية حزب العمال      

بيازة نبيلة  احلركة ال�سعبية اجلزائرية      

عروال ليلى حزب جبهة التحرير الوطني     2 قاملة     24
بوفلفل ن�سرية  التجمع الوطني الدميقراطي      

بهلول حبيبة حزب جبهة التحرير الوطني     4 ق�سنطينة     25
لوجرتني نادية التجمع الوطني الدميقراطي      

دراجي مرمي جبهة العدالة والتنمية      

بن جدو ن�سيمة حزب العمال      

حمرو�س وجدان  حزب جبهة القوى ال�سرتاكية      

بن تلم�ساين جويدة حزب جبهة التحرير الوطني     4 املدية     26
فرقاين �سومية التجمع اجلزائري      

تكتل اجلزائر اخل�رصاء  بن عياد جميلة    

زايدي وهيبة حزب ال�سباب      

حميو�س فاطمة حزب جبهة التحرير الوطني     3 م�ستغامن     27
م�سكيني فتيحة التجمع الوطني الدميقراطي      

درار خرية  حزب العمال      

غويني فياليل تكتل اجلزائر اخل�رصاء     5 م�سيلة     28
غر�س اللـه نورة     

م�سرت �سعاد حزب جبهة التحرير الوطني      

بن عزي فريدة التجمع الوطني الدميقراطي      

مقران اإ�سمهان  جبهة التغيري      

بعطو�س حكيمة حزب جبهة التحرير الوطني     3 مع�سكر     29
بوحجر كرمية احلركة ال�سعبية اجلزائرية      

�سايف زوبيدة  التجمع الوطني الدميقراطي      

  --   --   0 ورقلة     30
�سغري فاطمة حزب جبهة التحرير الوطني     6 وهران     31
مكي زوجة دلوي زوليخة     

دروة زوجة بلحول اأمال     

�سجاعة زوجة داين عائ�سة     

عياد زوجة املع�سكري رتيبة التجمع الوطني الدميقراطي      

�سعبان �سورية  حزب العمال      

 --   --   0 البي�س     32
اأبا جميلة  1  حزب جبهة التحرير الوطني   اإيليزي     33
فر�سي�س نعيمة حزب جبهة التحرير الوطني     3 برج بوعريرج     34
الرو�سان حيزية الوحدة      

فاطمي �سبرية  جبهة القوى ال�سرتاكية      

خمرف �سليحة 3  التجمع الوطني الدميقراطي   بومردا�س     35
عثماين �سليمة حزب جبهة التحرير الوطني      

احدادان نادية  جبهة القوى ال�سرتاكية      

مروجي نعيمة  حزب جبهة التحرير الوطني     1 الطارف     36
ر�سيد احلورية  حزب جبهة التحرير الوطني     1 تندوف     37
بورزاب فاطمة الزهراء التجمع الوطني الدميقراطي     2 38  تي�سم�سيلت 
ي�سكور خديجة  حزب جبهة التحرير الوطني      

عموري املولودة تكتل اجلزائر اخل�رصاء     3 الوادي     39
     حمياتي فاطمة الزهرة

ال�سغري املولودة خالدي حف�سة     

�ساملي نورة   حزب جبهة التحرير الوطني      

كنانة ا�سية 2  الوحدة  خن�سلة    40
بوزيدي لبنى  حزب النور اجلزائري      

بوخري�س يا�سمينة حزب جبهة التحرير الوطني     2 �سوق اهرا�س      41
بو�ساحة عبلة  حزب الكرامة      

بوجمعي فايزة  حزب جبهة التحرير الوطني     1 تيبازة     42
لبي�س نورة 2  التجمع الوطني الدميقراطي   ميلة     43
بوغرارة اأمال  حزب جبهة التحرير الوطني      

بونعجة خرية حزب جبهة التحرير الوطني     3 عني الدفلى     44
خبيزي نديرة اجلبهة الوطنية اجلزائرية      

احمد زواوي وجرية  احلزب الوطني للت�سامن والتنمية      

عوي�سات فتيحة  حزب جبهة التحرير الوطني     1 النعامة    45
طا�سي فاطمة  حزب جبهة التحرير الوطني     1 عني تيمو�سنت     46

  --   --   0 غرداية     47
�رصيف ميينة حزب جبهة التحرير الوطني     4 غيليزان     48
مكي �سعدية     

بو�سيبة الزهرة تكتل اجلزائر اخل�رصاء      

عبد ال�سدوق جمعية  احلركة ال�سعبية اجلزائرية      

املجموع   146    
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ثّمن االحتاد األوروبي وممثلو املجالس االقتصادية 
واالجتماعية لدول حوض املتوسط احلصة التي 
حتصلت عليها املرأة في املجلس الشعبي الوطني 
واصفني  األخير،  ماي  العاشر  انتخابات  بعد 
باملؤشر  نيابيا  مقعدا   146 على  املرأة  حصول 
ترقية  في  اجلزائر  رغبة  يؤكد  الذي  االيجابي 
دور املرأة وإشراكها في صنع القرار، داعني باقي 
أن  إلى  املستوى  هذا  إلى  تصل  لم  التي  الدول 
في  املرأة  متثيل  لتوسيع  اجلزائر  حذو  حتذو 

املجالس املنتخبة ومراكز صنع القرار.

الحتاد  �سفرية  بيزا  لورا  ال�سيدة  جددت  فقد 

الحتاد  بارتياح  التذكري  باجلزائر  الأوروبي 

التي  الأخرية  الت�رصيعية  النتخابات  لنتائج 

على  باحل�سول  الن�ساء  من  كبري  لعدد  �سمحت 

بف�سل  للربملان،  ال�سفلى  الغرفة  يف  مقاعد 

القانون الع�سوي املتعلق بتو�سيع متثيل املراأة 

ال�سنة  الذي �سدر مطلع  املنتخبة  املجال�س  يف 

اليجابية  باملبادرة  و�سفته  والذي  اجلارية، 

حق  وتكري�س  الدميقراطية  تعزيز  اإىل  الرامية 

امل�ساواة بني املراأة والرجل.

ويف ذات ال�سياق؛ اأكد ال�سيد ماركو�س بينا رئي�س 

ال�سباين يف  والجتماعي  القت�سادي  املجل�س 

الأوروـ  اللقاء  هام�س  على  لل�سحافة  ت�رصيح 

الأوروبي  الحتاد  بربنامج  اخلا�س  متو�سطي 

واحلوار  بـ’’املراأة  اخلا�س   4’‘ ‘’تر�سماد 

الت�رصيعية  النتخابات  نتائج  اأن  الجتماعي’’ 

اجلزائرية جد ايجابية.

ال�سعب  اأغلبية  اأن  ال�سباين  امل�سوؤول  واأ�ساف 

الأوروبي مل تدرك يف البداية حقيقة هذا النجاح 

تراث  والدميقراطية  امل�ساواة  باأن  منهم  ظنا 

اأوروبي فقط، ليتفاجاأوا مبا و�سلت اإليه اجلزائر 

التي  املكانة  املراأة  ومنح  �سيا�سي  ن�سج  من 

تت�سمنه  الذي  امل�ساواة  حلق  تكري�سا  بها  تليق 

الد�ساتري الدميقراطية.

من جهة اأخرى، ثمن ممثلو املجال�س القت�سادية 

والجتماعية لدولتي تون�س والأردن امل�ساركون 

ما  واإ�سبانيا  اجلزائر  جانب  اإىل  اللقاء  هذا  يف 

التي  النتخابات  هذه  يف  اجلزائر  اإليه  و�سلت 

اأنها  الن�سوي، موؤكدين  التمثيل  �سمحت بتو�سيع 

نتيجة ممتازة لي�ست موجودة يف كل الدول مبا 

فيها الدول املتقدمة التي تتغنى بالدميقراطية. 

ويف هذا ال�سياق عرب هوؤلء عن رغبتهم يف اأن 

العربية  الدول  باقي  يف  اجلزائر  مبادرة  تعمم 

التهمي�س  الن�ساء يعانني من  التي ل تزال فيها 

يف املجال ال�سيا�سي من خالل عدم ال�سماح لهن 

بالرت�سح وامل�ساركة يف النتخابات. 

املدير  القادر،  عبد  نزار  الأ�ستاذ  اأو�سح  كما 

اأن  الإن�سان  حلقوق  جنيف  ملعهد  التنفيذي 

نتائج النتخابات الت�رصيعية الأخرية باجلزائر 

مدى  وبينت  م�رّصفة،  فيها  املراأة  وح�سة 

يف  اجلزائر  اجتازتها  التي  اخلطوات  اإيجابية 

هذا املجال.
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املرأة في املجلس الشعبي الوطني منذ 1962 إلى يومنا:
نسبة مجموع  مجموع  الفترة   
التمثيل   التمثيل أعضاء   الزمنية 
النسوي    البرملان    

 %   5.10   10   196   1962
 %   1.45   2   138   1964
 %  3.66   10   273   1982  - 1977
 %  1.75   5   285   1987  - 1982
 %  2.36   7   296   1992  - 1987
 %  10   6   60   1994  - 1992
 %  6.25   12   192   1997  -  1994
 %  5.26   15   285   2002  - 1997
 %  6.68   26   389   2007  - 2002
 %  7.97   31   389   2012  - 2007
 %  31.60   146   462   2018  - 2012

التمثيل النسوي في البرملان اجلزائري.. منوذج يحتذى به..
 Parline يت�سح من معطيات هذا اجلدول ومقارنة مع القاعدة البيانية

لغاية 31 ماي 2012 القفزة النوعية التي �سجلها التمثيل الن�سوي على 

التمثيل  ثم  ال�سابعة ومن  الوطني خالل عهدته  ال�سعبي  املجل�س  م�ستوى 

دوليا   122 املرتبة  يف  اجلزائر  كانت  اأن  فبعد  الغرفتني..  م�ستوى  على 

اأ�سبحت تت�سدر املرتبة الأوىل على امل�ستوى العربي واملغربي واملرتبة 

الـ 26 دوليا لت�سبق يف ترتيبها كل من اململكة املتحدة واإيطاليا وفرن�سا 

والوليات املتحدة الأمريكية.

املرأة في البرملان اجلزائري  )املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة(
نسبة مجموع  مجموع  الفترة   
التمثيل   التمثيل أعضاء   الزمنية 
النسوي    البرملان    

 %  5.10   10   196  1962
 %  1.45   2   138   1964
 %  3.66   10   273   1982  - 1977
 %  1.75   5   285   1987  - 1982
 %  2.36   7   296   1992  - 1987
 %  10   6   60   1994  - 1992
 %  6.25   12   192   1997  - 1994
 %  5.26   15   285   1998  - 1997
 %  7.23   31   429   2001  - 1998
 %  3.75   20   533   2004  - 2001
 %  5.63   30   533   2007  - 2004
 %  6.75   36   533   2010  - 2007
 %  7.24   38   525   2012 2010 - جانفي 
%   25.58  153   598   2012 -2012 جوان   01

املراأة باأكرث من 140 مقعدا.. واأ�صداء مرحبة يف الداخل واخلارج
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امللف

املالحظني  بعثات  روؤ�ساء  ت�رصيحات  اأجمعت 

الدوليني اأن انتخابات 10 ملي 2012، جرت 

يف اأجواء ح�سنة ويف ظل احلرية والدميقراطية 

واأنها ات�سمت بـال�سفافية وامل�سداقية والإعداد 

والتنظيم املنا�سبني.

�سال  �سيو  اأغنا  خو�سي  اأ�ساد  ال�سدد  هذا  ويف 

فرانكا رئي�س بعثة مالحظي الحتاد الوروبي 

العملية  �سري  ميزت  التي  احل�سنة  بالظروف 

الإنتخابية.

بـالتنظيم  الأوروبي  الإحتاد  بعثة  ونوهت 

جو  يف  جرت  التي  الإقرتاع  لعملية  املحكم 

ي�سوده الهدوء عموما، غري اأن البعثة اأبدت املها 

يف ا�سافة اجراءات اأخرى تتعلق بال�سفافية. 

الحتاد  مراقبي  بعثة  رئي�س  اأثنى  جهته،  من 

الفريقي ال�سيد جواكيم األربتو �سي�سانو، الرئي�س 

ال�سابق جلمهورية املوزمبيق على الأجواء التي 

وا�سفا  الت�رصيعية  النتخابات  �سري  ميزت 

والهادئة  باحل�سنة  فيها  جرت  التي  الجواء 

عموما. بعثة مالحظي الإحتاد الإفريقي �سجلت 

بخ�سو�س  املالحظات  بع�س  الأخرى  هي 

 - ح�سبها   - متت  التي  الإنتخابية  العملية 

بالإمكانيات  بدءا  ونزيهة  حرة  اأجواء  ظل  يف 

على  الت�سويت  مكاتب  جميع  عرب  املوفرة 

م�ستوى وليات الوطن.

 2012 ماي  ل�سهر  الت�رصيعية  النتخابات  تغطية  متيزت 

العاملية،  واملرئية  املكتوبة  الإعالم  لو�سائل  اأكرب  بح�سور 

�سي«  بي  »بي  وقناة  »رويرتز«  الأنباء  وكالة  غرار  على 

من  اأزيد  �سارك  فقد  و»احلرة«.  »العربية«  وقناة  الربيطانية 

230 �سحفيا اأجنبيا من اأجل ذلك. ومن بني هوؤلء يوجد 36 
اأوفدت  فيما  الأجنبية،  املكتوبة  ال�سحافة  مُيثلون  �سحفيا 

من  معتربا  عددا  وب�رصية  �سمعية  اإعالمية  موؤ�س�سات  عدة 

ال�سحفيني، يبلغ عددهم 197 �سحفيا.

وكانت ال�سحافة الوطنية التي تويل اهتماما لتغطية جميع 

من  �سحفي   500 بنحو  ممثلة  النتخابية  العملية  مراحل 

خمتلف العناوين ال�سحفية.

ا�ستقبال  اأخرى، �رصع املركز الدويل لل�سحافة يف  من جهة 

بتغطية  املكلفني  والأجنبية  الوطنية  ال�سحافة  ممثلي 

ت�رصيعيات 10 ماي مبوقعه على م�ستوى فندق الأورا�سي اإىل 

غاية 14 من �سهر ماي اجلاري على مدار �ساعات اليوم.

ال�سحفيني  عمل  لت�سهيل  املنا�سبة  الظروف  توفري  وبغية 

متناولهم  يف  واملادية  الب�رصية  الإمكانيات  كل  و�سع  مت 

لتمكينهم من القيام بتغطية اإعالمية مو�سوعية، حيث و�سع 

ال�سحافة  ممثلي  ت�رصف  حتت  اآيل  اإعالم  جهاز   40 املركز 

مو�سول  حممول  اآيل  اإعالم  جهاز   50 جانب  اإىل  املكتوبة 

ب�سبكة النرتنت فائقة ال�رصعة لتمكني ال�سحفيني من اإر�سال 

اأق�سام  اإىل  �رصيعة  ب�سفة  معها  املرفقة  وال�سور  مقالتهم 

التحرير ملختلف ال�سحف واملواقع التي ي�ستغلون بها.

»ويفي«  ل�سلكيا  الأنرتنت  ب�سبكة  الربط  املركز  وفر  كما 

يف  مقالتهم  باإر�سال  املطالبني  ال�سحافيني  عمل  لت�سهيل 

واملحمولة  الثابتة  الهواتف  اإىل  بالإ�سافة  املنا�سب  الوقت 

وجهاز الفاك�س وو�سائل اأخرى �ستو�سع يف متناول و�سائل 

الإعالم باأنواعها.

املبا�رصة  فبثت مرا�سالتها  الب�رصية  ال�سمعية  ال�سحافة  اأما 

على الهواء من فندق الأورا�سي، حيث متت تهيئة موقع خا�س 

ن�سب  لبث  عمالقة  �سا�سة   15 املركز  ووفر  الغر�س،  لهذا 

م�سالح  تعلنها  التي  النتائج  وكذا  القرتاع  يوم  امل�ساركة 

وزارة الداخلية واجلماعات املحلية على مدار اليوم.

اإعالن  بعد  مبا�رصة  اجلزائر،  على  التهاين  توالت 

ت�رصيعيات2012،  نتائج  عن  الداخلية  وزارة 

اجلزائر  بنجاح  الإ�سادة  اإىل  �سّباقة  فرن�سا  وكانت 

توالت  و  ال�سيا�سي  المتحان  عليه  اأطلقت  ما  يف 

التي  والعربية  الأوروبية  الدول  عديد  من  التهاين 

اأثنت على �سري النتخابات واعتربتها خطوة مهمة 

يف طريق حتقيق الإ�سالحات اجلذرية.

ال�سيد  اأعرب  اجلزائرية،  الأنباء  لوكالة  حديث  يف 

الأمريكي  الدولة  كاتب  نائب  ماك�سوال،  رميوند 

الوليات  اأن  العربي،  املغرب  ملنطقة  امل�ساعد 

باجلزائر  الت�رصيعية  بالنتخابات  ت�سيد  املتحدة 

التي كللت بالنجاح. وقال ال�سيد ماك�سوال اأنه يود 

ليهنئ  كلينتون  هيالري  ال�سيدة  راأي  ي�ساطر  اأن 

ال�سعب اجلزائري على النتخابات الت�رصيعية التي 

كللت بالنجاح ومكنته من التعبري عن راأيه.

ن�سبة  زيادة  بخ�سو�س  ماك�سوال،  ال�سيد  وذكر 

اأن  الوطني،  ال�سعبي  باملجل�س  املراأة  متثيل 

الوليات املتحدة تعرب عن ارتياحها لهذا التقدم 

الذي حققته اجلزائر.

اأن  الرو�سية،  اخلارجية  وزارة  اأكدت  جانبها  من 

من  املبدئي  مو�سكو  موقف  على  مبني  تقييمها 

التغيريات ال�سيا�سية-الجتماعية العميقة اجلارية 

اإفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�رصق  منطقة  يف 

اجلزائريني  اأن  من  واثقة  رو�سيا  اأن  مو�سحة 

�ساأنهم �ساأن غريهم من �سعوب املنطقة قادرون 

على تقرير م�سريهم باأنف�سهم بعيدا عن اأي تدخل 

خارجي، وذلك من خالل التعاطي مع امل�ساكل 

حتقيقا  والإجماع،  الوطني  احلوار  عرب  القائمة 

و�سعيا  اجلزائري  املجتمع  فئات  كافة  مل�سالح 

والقت�سادية  الجتماعية  التنمية  حتقيق  اإىل 

امل�ستقرة للدولة �سمن الأطر الدميقراطية.

من جهته، �رصح ميخائيل مارغيلوف، املبعوث 

اإفريقيا  دول  اإىل  الرو�سي  للرئي�س  اخلا�س 

هي  اجلزائر  لنتخابات  الرئي�سية  النتيجة  باأن 

حيث  النقالبية،  للنزعة  اجلزائريني  رف�س 

تقريبا  الوحيدة  الطريق  النقالبات تعترب  باتت 

لل�رصاع ال�سيا�سي يف املنطقة يف اأعقاب الربيع 

العربي. 

ال�سلطات  هناأت  بدورها  الإ�سبانية  احلكومة 

اجلزائرية، على ح�سن �سري النتخابات الربملانية 

التي �سهدتها اجلزائر اخلمي�س املا�سي، معتربة 

ال�سعبي املرتفع مقارنة بانتخابات  الإقبال  اأن 

�سابقة يدل على عزم ال�سعب اجلزائري وحكومته 

على تعزيز عملية النفتاح الدميقراطي. و�سددت 

وجود  اأن  على  بيان  يف  الإ�سبانية،  اخلارجية 

الحتاد  من  وافدة  النتخابات  ملراقبة  بعثة 

البالد،  تاريخ  يف  الأوىل  للمرة  الأوروبي 

العملية  �سفافية  ل�سمان  اأ�سا�سيا  عامال  يعد 

النتخابية ودقة نتائجها.

من جانبها عربت وزيرة الدولة لدى وزير ال�سوؤون 

ردا  اأبلونكزي،  ديان  ال�سيدة  الكندي،  اخلارجية 

على �سوؤال �سفوي للنائب ال�سيد بارم جيل الذي 

تقييم  حول  الكندية  النواب  غرفة  اإعالم  طلب 

النتخابات  و�سري  لنتائج  الكندية  احلكومة 

بلدها  ارتياح  عن  اجلزائر،  يف  الت�رصيعية 

للظروف التي جرت فيها النتخابات الت�رصيعية 

لـ10 ماي باجلزائر. واأ�سادت امل�سوؤولة الكندية 

املجل�س  �سمن  الن�ساء  متثيل  ن�سبة  بـارتفاع 

ال�سعبي الوطني.

ويف ذات ال�سياق، اأ�سارت ال�سيدة اأبلونكزي، اإىل 

قدمها  التي  باملعلومات  �سعيد  جد  بلدها  اأن 

باأن  يبدو  اأنه  مفادها  والتي  الأحرار  املقررون 

يتم  مل  واأنه  و�سفافة  حرة  كانت  النتخابات 

ت�سجيل اأي عنف.

من جهتها، اأعربت �سلوفينيا عن ارتياحها لل�سري 

ال�سلمي واملنظم لالنتخابات الت�رصيعية يوم 10 

ال�سوؤون  لوزارة  بيان  واأ�سار  اجلزائر.  يف  ماي 

تعرب  �سلوفينيا  اأن  اإىل  ال�سلوفينية،  اخلارجية 

عن ارتياحها لل�سري ال�سلمي واملنظم لالنتخابات 

مرة  لأول  ح�رصها  التي  اجلزائر  يف  الت�رصيعية 

يف التاريخ مالحظون دوليون يعتربون �سمانا 

وهناأت  ونتائجه.  النتخابي  امل�سار  ل�سفافية 

الذي  الهدوء  على  اجلزائرية  احلكومة  �سلوفينيا 

ميز �سري النتخابات الربملانية التي متثل مرحلة 

البلد.  يف  الدميقراطي  التغيري  طريق  يف  هامة 

ال�سلوفينية  اخلارجية  ال�سوؤون  وزارة  اأكدت  كما 

بال�سنوات  مقارنة  الأعلى  امل�ساركة  ن�سبة  اأن 

اجلزائريني  ومت�سك  التزام  اأظهرت  قد  ال�سابقة 

اأ�سادت  كما  وامل�سوؤولية.  ال�سفافية  مببادئ 

�سلوفينيا خا�سة بتمثيل الن�ساء يف الربملان.

وعربيا رحبت قطر، بالنتخابات الت�رصيعية يف 

القطرية،  اخلارجية  با�سم  ناطق  وقال  اجلزائر. 

على  مهمة  خطوة  ت�سكل  النتخابات  هذه  اإن 

اجلزائر.  يف  الدميقراطية  العملية  اإثراء  طريق 

واأ�ساد الناطق بالأجواء التي جرت فيها العملية 

النتخابية وما ات�سمت به من نزاهة و�سفافية. 

وعربت تون�س عن كثري من الرتياح بعد جناح 

جرت  حيث  اجلزائر،  يف  الت�رصيعية  النتخابات 

الهدوء  من  جو  يف  الرئا�سة-  بيان  -ح�سب 

الكبري مما كذب كل التوقعات املت�سائمة. وهّناأت 

ال�سعب والقيادة اجلزائريني مبنا�سبة جناح هذه 

ال�ستحقاقات م�سيفة باأنها على يقني تام باأن 

املجل�س اجلديد �سيعمل على تعميق التقارب بني 

ال�سعبني ال�سقيقني.

من جهتها هّناأت اجلامعة العربية، يف بيان لها 

اجلزائر  العربي،  نبيل  ال�سيد  العام  الأمني  با�سم 

الهام  الإجناز  هذا  على  و�سعبا  وحكومة  رئي�سا 

اجلزائر  م�سرية  يف  هامة  خطوة  �سجل  الذي 

ال�سعب  طموحات  حتقق  التي  الإ�سالحات  نحو 

اجلزائري.

الإعالم الوطني والدويل يويل اهتماما جلميع مراحل العملية النتخابية..

اأزيد من 800 �صحفيا اأجنبيا ووطنيا ي�صاهمون يف التغطية`

ردود ما بعد النتخابات.. اإ�سادة بالنجاح وتهاين..

املالحظون الأوربيون ي�صيدون بظروف تنظيم النتخابات الت�صريعية

النتخابات الت�صريعية 
بعيون خارجية..

رقام
ت باأل

طيا
ل املع

ك
ة

وثيق



45 44444545

نافذة برملانية

% 30.90
ن�سبة الن�ساء امل�ساركات يف ا�ستحقاقات 2012، 

واملتمثل يف 7700 مرت�سحة )امراأة( من جمموع 

مرت�سح  و17216  ومرت�سحة.  مرت�سح   24916
)رجل(  

ا�شتقبالت

146
متثيل املراأة يف انتخابات 2012

1
اجلزائر  بها  حتظى  التي  املرتبة  هي 

 ،2012 ماي  ا�ستحقاقات  منذ 

بينات  لقاعدة  وفقا  وعربيا  مغاربيا 

يف  حتيينها  مت  التي   PARLINE
.2012 31 مار�س 

25
حتتلها  التي  العاملية  املرتبة  هي 

الن�سوي  التمثيل  حيث  من  اجلزائر 

لقاعدة  ال�سفلى وفقا  للغرفة  بالن�سبة 

مت  التي   PARLINE بينات 

حتيينها يف 31 مار�س 2012 .

153
الربملان  يف  الن�سوي  التمثيل  جمموع 

والثانية  الأوىل  الغرفة  بني  اجلزائري 

 598 2012. وذلك من جمموع  لعام 

برملاين

% 43.14
الت�رصيعية  النتخابات  يف  امل�ساركة  ن�سبة 

لـ10 ماي 2012

208
قبل  من  عليها  املح�سل  املقاعد  عدد 

يف  الوطني  التحرير  جبهة  حزب 

ا�ستحقاقات 2012

7
التي  )ال�سابعة(  الت�رصيعية  العهدة  هي 

 ،2012 ماي   26 ال�سبت  يوم  افتتحت 

التي  )ال�سابعة(  ال�سخ�سية  يعد  كما 

الوطني  ال�سعبي  تتوىل رئا�سة املجل�س 

حممد  الدكتور  �سخ�س  يف  واملتمثلة 

العربي ولد خليفة.

503
عدد املالحظني الدولني الذين تابعوا النتخابات 

الت�رصيعية موزعني كالآتي:  

- فريق مالحظو هيئة الأمم املتحدة يتكون من 

07 مالحظ  
- منظمة الوحدة الإفريقية 174 مالحظ.

- جامعة الدول العربية 132 مالحظ.

- منظمة التعاون الإ�سالمي 18 مالحظون.

- الإحتاد الأوروبي 164 مالحظ. 

مالحظني   08 الدميقراطي  الوطني  املعهد   -

)منظمة غري حكومية(.

غري  )منظمة  مالحظني   02 كارتر  مركز   -

حكومية(. 

بن  القـادر  عبد  ال�سيد  ا�ستقبـل 

 ، الأمة  جمل�س  رئي�س   ، �سالح 

يـوم الأربعاء 20 ماي 2102 

- M ال�سي  ، املجل�س  مبقـر  د، 

 ILLEMOCAIG elehc
، �سفري اإيطاليا باجلزائر.

تناول اللقاء العالقات املتميزة 

املجالني  يف  والتنوع  بالرثاء 

القت�سادي والثقايف.. والتاأكيد 

التعاون من خالل  على تطوير 

البلدين  يف  املتاحة  الفر�س 

بتبادل  ت�سمح  فر�س  وهي 

للبلدين  واأن  خا�سة  املنافع 

عالقات  من  عريق  ر�سيد 

عديدة  ميادين  يف  التعاون 

للعالقات  التطرق  مت  كما   ..

تعزيز  يف  ودورها  الربملانية 

العالقات بني البلدين.

ا�شتقبالت الرئي�س

يـوم   ، الأمة  جمل�س  رئي�س   ، �سالح  بن  القـادر  عبد  ال�سيد  ا�ستقبـل 

، �سفري جمهورية كوريا  2102 ، مبقـر املجل�س  71 ماي  اخلمي�س 

اأّدى له زيارة جماملة  الذي    ، MIK NOOH gnohC ال�سيد 

بعد تعيينه يف اجلزائر ، مت خاللها التطرق ملجالت التعاون القائم 

العالقات  لرتقية  املتاحة  والفر�س  المكانيات  و  البلدين  بني 

والو�سول بها اإىل �رصاكة اقت�سادية وا�سعة خا�سة واأن اجلزائر ت�سهد 

حركية تنموية ومتثل �سوقا ا�ستثماريا هاما مفتوًحا على اخلربات 

والتكنولوجيا املتطورة الكورية.. كما مت تناول العالقات الربملانية 

اجليدة و�رصورة العمل على موا�سلة التعاون بني برملانيي البلدين 

خدمة مل�سالح ال�سعبني ال�سديقني. 

بن  القـادر  عبد  ال�سيد  ا�ستقبـل 

 ، الأمة  جمل�س  رئي�س   ، �سالح 

يـوم الثالثاء 50 جوان 2102 

- D ال�سيد  ، املجل�س  مبقـر   ، 

 AGNOLOPA  reid
والريا�سة  ال�سباب  وزير   ،

�سّلم  حيث  البنني  جلمهورية 

لرئي�س  موّجهة  خطية  ر�سالة 

العزيز  عبد  ال�سيد  اجلمهورية 

دعوته  تت�سمن  بوتفليقة 

تظاهرة  افتتاح  حفل  حل�سور 

لألعاب  الإفريقية  البطولة 

يف  �ستجري  التي  القوى 

يوم  من  ابتداء  البنني  عا�سمة 

62 جوان احلايل وهي البطولة 
املئوية  الذكرى  ت�سادف  التي 

الدولية  الحتادية  مليالد 

لألعاب القوى.

مرفوقا  كان  البنيني  املبعوث 

ووزير  البنيني  النقل  بوزير 

امل�ست�سارة  وكذا  التنمية 

جمهورية  لرئي�س  اخلا�سة 

البنني وح�رص هذه املقابلة عن 

عبد  ال�سيد   ، اجلزائري  اجلانب 

املنتدب  الوزير  م�ساهل  القادر 

لل�سوؤون املغاربية والإفريقية.

الأمة،  جمل�س  رئي�س  �سالح،  بن  القـادر  عبد  ال�سيد  ا�ستقبـل 

حممد  ال�سيد  املجل�س،  مبقـر   ،2102 جوان   60 الأربعاء  يـوم 

الإ�سالمية  اجلمهورية  رئي�س  نائب  الديني،  تاج  مري  ر�سا 

جناد،  اأحمدي  الإيراين  للرئي�س  اخلا�س  املبعوث  الإيرانية، 

اجلمهورية  لرئي�س  موّجهة  الأخري  هذا  من  ر�سالة  �سّلمه  حيث 

عدم  دول  قّمة  يف  للم�ساركة  لدعوته  بوتفليقة،  العزيز  عبد  ال�سيد 

القادم.  �سبتمرب  �سهر  يف  طهران  يف  عقدها  املزمع   النحياز 

كما كان هذا اللقاء فر�سة مّت خاللها ا�ستعرا�س العالقات الثنائية 

اجلزائرية الإيرانية و�سبل دعمها وتطويرها ودفعها اإىل م�ستويات 

اأف�سل. كما مت التطرق اإىل عدد من الق�سايا الإقليمية والدولية ذات 

الهتمام امل�سرتك

�صفري اإيطاليا

�صفري جمهورية 
كوريا

املبعوث اخلا�س 
جلمهورية البنني

املبعوث اخلا�س 
للرئي�س الإيراين 

اأحمدي جناد

2O12 اأرقام ذات دللة عن النتخابات الت�رشيعية لـ 10 ماي
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الن�شاط اخلارجي

الن�شــــــاط 

اخلارجي

اإعداد : م�شلحة العالقات اخلاريجية

اإعداد : م�شلحة العالقات اخلاريجية

اأ�صغال الدورة ال�صتني للجنة التنفيذية 
لالحتاد الربملاين الإفريقي 

�سارك وفد عن جمل�س الأمة يف اأ�سغال الدورة ال�ستني 

للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الإفريقي املقرر 

بالعا�سمة   2102 ماي  و03   92 يومي  عقدها 

الإثيوبية باأدي�س بابا.

تكون الوفد الربملاين من:

- ال�سيد رفيقة ق�رصي، ع�سو جمل�س الأمة وع�سو 

اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الإفريقي

- ال�سيد اإبراهيم لعرو�سي، ع�سو جمل�س الأمة، وع�سو 

اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الإفريقي

من  جمموعة  الندوة  يف  امل�ساركون  وناق�س 

املوا�سيع متثلت يف:

- طلبات الع�سوية

- مدى تنفيذ قرارات املوؤمتر ال�سابق

- درا�سة واإقرار احل�ساب املايل ل�سنة 1102

- تاريخ ومكان عقد املوؤمتر لالحتاد ال53 والدورة 

الـ16 للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الإفريقي

الندوة الربملانية الإفريقية حول اأهداف 
الألفية للتنمية 

يف  الأمة  جمل�س  عن  جزائري  برملاين  وفد  �سارك 

اأهداف  حول  الإفريقية  الربملانية  الندوة  فعاليات 

 5102 بعد  ملا  التنمية  واأجندة  للتنمية  الألفية 

وذلك بالعا�سمة الأثيوبية اأدي�س بابا يف الفرتة ما 

بني 22 و42 ماي 2102.

وت�سكل وفد جمل�س الأمة من ال�سادة:

- حممود زيدان، نائب رئي�س جمل�س الأمة ورئي�س 

الوفد

- �سنيني عبد القادر، ع�سو جمل�س الأمة

قادة بن عودة، ع�سو جمل�س الأمة

العديد من املوا�سيع من  ناق�س احل�سور الربملاين 

بينها:

- الدولة كاإطار للحكامة واأهداف الألفية للتنمية: 

دور الربملانات

- اقت�ساديات اإفريقيا، الآفاق والتحديات من اأجل 

بلوغ اأهداف الألفية للتنمية: دور الربملانات

- الإ�رصاع يف حتقيق اأهداف الألفية للتنمية

للتنمية:  الألفية  اأهداف  حتقيق  يف  امل�سوؤوليات   -

دور الربملانات

التنمية  وامل�ستجدة:  املطروحة  امل�سائل   -

امل�ستدمية، ت�سحيح الفوارق، امل�ساواة بني اجلن�سني 

وحقوق الإن�سان

الأهداف  5102: ما هي  التنمية ملا بعد  اأجندة   -

الواجب حتقيقها بعد اأهداف الألفية للتنمية

بني  فيما  بالتن�سيق  نظمت  الندوة  فاإن  لالإ�سارة 

باأثيوبيا  املتحدة  لالأمم  الدائم  املقيم  املكتب 

والحتاد الربملاين الدويل

اجتماعات جلان الربملان 
الإفريقي 

jح�سريا لجتماعات الدورة 
العادية  للربملان الإفريقي، 

�سارك ال�سيد احمد حنوفة، رئي�س 

املجموعة الربملانية حلزب 

جبهة التحرير الوطني مبجل�س 

الأمة، وع�سو الربملان الإفريقي، 

يف اجتماعات جلان الربملان 

الإفريقي، وذلك يف الفرتة من 5 

اإىل 9 مار�س 2102 مبيدراند 

)جنوب اإفريقيا(.

اأ�صغال الدورة ال�صابعة 
للفرتة الت�صريعية الثانية 

للربملان الإفريقي 

وفد برملاين من جمل�س الأمة، 

�سارك  هو الآخر يف اأ�سغال 

الدورة ال�سابعة للفرتة الت�رصيعية 

الثانية للربملان الإفريقي، وذلك 

من 12 اإىل 13 ماي 2102 

مبيدران )جنوب اإفريقيا(

تكون الوفد الربملاين من 

ال�سيدين:

- اأحمد حنوفة، رئي�س املجموعة 

الربملانية حلزب جبهة التحرير 

الوطني مبجل�س الأمة، ع�سو 

الربملان الإفريقي

- حممد الطيب لع�سكري، ع�سو 

جمل�س الأمة، ع�سو الربملان 

الإفريقي

وت�سمن جدول اأعمال هذه الدورة 

عدة بنود منها:

- انتخاب رئي�س للربملان 

الإفريقي

- انتخاب مكتب الربملان 

الإفريقي، ومكاتب اللجان الدائمة

- انتخاب املجموعات اجلهوية 

وجمموعة الن�ساء الربملانيات

لالإ�سارة، �سارك الوفد الربملاين 

باملوازاة مع دورة الربملان 

الإفريقي يف اأ�سغال قمة 

الربملانيني الأفارقة حول 

ال�ستات، وذلك يومي 22 و32 

ماي 2102.

اجتماعات املرحلة الثالثة 
للدورة العادية للعام 

الربملانية  للجمعية   2012
ملجل�س اأوربا

�سارك وفد عن جمل�س الأمة 

يف اجتماعات املرحلة 

الثالثة للدورة العادية للعام 

2012 للجمعية الربملانية 
ملجل�س اأوربا، وذلك يف 

الفرتة من 25 اإىل 29 

جوان 2012 ب�سرتا�سبورغ 

)فرن�سا(.

ت�سكل وفد جمل�س الأمة من 

ال�سادة:

= ر�سيد بوغربال، ع�سو 

جمل�س الأمة، رئي�س الوفد

= طلو�سي خمي�سي، ع�سو 

جمل�س الأمة

ت�سمن جدول الأعمال بنودا 

عديدة منها انتخاب ثمانية 

ق�ساة يف املحكمة الأوربية 

حلقوق الن�سان، ودرا�سة 

تداعيات الأزمة املالية 

والقت�سادية يف اأوربا، 

وخماطر اإجراءات التق�سف، 

وكذا مناق�سة عامة حول 

الو�سع ال�سيا�سي يف تون�س 

خالل املرحلة النتقالية، 

حيث من املنتظر م�ساركة 

رئي�س املجل�س التاأ�سي�سي 

التون�سي.

لالإ�سارة �سارك الربملان 

اجلزائري يف هذه 

الجتماعات ب�سفة »مدعو«.
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يوم درا�شي يوم درا�شي

             

الد�ستوري،  القانون  يف  متخ�س�سون  ا�ساتذة  رافع 

جمل�س  بقاء  لأجل  الدرا�سي،  اليومي  هذا  خالل 

ومده  اجلزائرية،  املوؤ�س�ساتية  اخلريطة  يف  الأمة 

جهة  يكون  اأن  من  متكنه  جديدة  ب�سالحيات 

لقرتاح  املخولة  ال�سالحيات  بكامل  ت�رصيعية 

املجل�س  �ساأن  ذلك  يف  �ساأنه  قوانني،  م�ساريع 

بتوفري  الربملاين  دور  وتفعيل  الوطني،  ال�سعبي 

من�سب  با�ستحداث  ع�سوا  لكل  قانونية  م�ساعدة 

وفتح  قانوين،  م�ست�سار  برتبة  الأمة  ملمثلي  مرافق 

مكاتب لال�ستقبال عرب خمتلف الوليات.

م�سعود  القانون  يف  الأ�ستاذ  ذكر  ال�ساأن،  هذا  ويف 

�سيهوب، الذي �سبق له وان �سغل مقعد نائب باملجل�س 

له  لعهدات متوالية، خالل مداخلة  الوطني  ال�سعبي 

يف هذا اللقاء اأن الت�رصيع هو الخت�سا�س الأ�سيل 

عليها يف  املن�سو�س  ال�سعبية  فال�سيادة  للربملان، 

العملي من خالل متكن  الواقع  الد�ستور ترتجم يف 

وعلى  القوانني،  ل�سن  الت�رصيع  �سلطة  من  الربملان 

مبدئ  اإطار  يف  وهذا  القوانني  هذه  تنفيذ  احلكومة 

مبجال  تخت�س  �سلطة  فكل  ال�سلطات  بني  الف�سل 

جمدد، ول تتدخل يف جمال ال�سلطة الأخرى.

مبداأ  اأن  ال�سياق،  ذات  يف  �سيهوب،  ال�سيد  واأ�سار 

بني  بالتعاون  ي�سمح  ال�سلطات  بني  املرن  الف�سل 

الت�رصيع.  جمال  يف  والتنفيذية،  الت�رصيعية  ال�سلطة 

والربملان،  احلكومة  بني  التعاون  من  نوع  فهناك 

حق  للحكومة  متنح  الد�ستورية  املوؤ�س�سة  ان  حيث 

حق  اأي�سا  ومنحها  القوانني  اقرتاح  يف  املبادرة 

امل�ساركة بدءا باقرتاح القوانني، مرورا بامل�ساركة 

العامة وانتهاءا  اأو اجلل�سة  اللجنة  يف املناف�سة يف 

بحق التعديل �سواء يف اللجنة اأو يف اجلل�سة العامة 

ي�سبح  اأن  ميكن  ل  الذي  القانون  با�سدار  واأخريا 

نافذا اإل عندما ت�سدره ال�سلطة التنفيذية اأو ي�سدره 

رئي�س اجلمهورية.

القانون  بني  العالقة  اإىل  املحا�رص  ذات  وتعر�س 

الربملان  فيه  ي�رصع  الذي  واملجال  والتنظيم، 

تنظيمية  مبرا�سيم  الت�رصيع  يرتك  الذي  واملجال 

لل�سلطة التنفيذية وفكرة املبادرة بالقوانني.

اأما حول العالقة بني القانون والتنظيم، فقد اأو�سح 

حمفوظ  نظريا  الت�رصيع  املجال  اأن  �سيهوب  ال�سيد 

مطلقة  ال�سعبية  فال�سيادة  الربملان،  يف  للم�رصع 

كان،  جمال  اأي  يف  الت�رصيع  يف  احلق  وللربملان 

اأن د�ستور فرن�سا ل�سنة  لكن الأنظمة املقارنة تبني 

القاعدة،  بقلب  الفقهاء  �سماه  ما  اأحدث   ،1958
�سالحيات  لها  التنفيذية  ال�سلطة  اأ�سبحت  حيث 

مرا�سيم  وذلك من خالل  الت�رصيع،  اأو�سع يف جمال 

تنظيمية، وهو ما يعرف يف فقه القانون الد�ستوري 

بال�سلطة التنظيمية لالدارة، وهي موزعة بني رئي�س 

اجلمهورية والوزير الأول، يف حني اأن الربملان هو 

الذي تقيدت املجالت التي له حق الت�رصيع فيها.

املتدخل  ذات  اأ�سار  فقد  اجلزائرية  التجربة  عن  اأما 

اأن املادة 122 و123 من الد�ستور حتددا املجالت 

وخارجهما  فيها.  الت�رصيع  للربملان  يحق  التي 

)املادتان( هو من اخت�سا�س التنظيم، وهو نوعان: 

ال�سلطة التنظيمية لرئي�س اجلمهورية وذلك بالت�رصيع 

مبر�سوم رئا�سي، ما ي�سمى يف لغة القانون ال�سلطة 

لقانون  بالن�سبة  احلال  هو  كما  امل�ستقلة،  الئحية 

التنفيذية  التنظيمية  والالئحة  العمومية.  ال�سفقات 

بال�سلطة  الأخري  هذا  يتمتع  حيث  الأول،  للوزير 

التنظيمية لتنفيذ القوانني ال�سادرة عن الربملان. و 

من ثم، فمن الناحية املو�سوعية، هي ت�رصيع، ومن 

الناحية ال�سكلية ل ت�سدر عن الربملان.

وقال املحا�رص، من جهة اأخرى، اأنه اإن حدث تداخل 

بني �سالحيات الربملان واحلكومة يف فعلى املجل�س 

اأحكام املادة  اإىل  الد�ستوري الف�سل، وذلك ا�ستنادا 

الد�ستوري  للمجل�س  تخول  التي  الد�ستور  من   164
والتنظيمات  القوانني  د�ستورية  رقابة  �سالحية 

فاإذا حدث  الربملان(،  ت�رصع خارج  التي  )املرا�سيم 

هو  مو�سوع،  يف  و�رصعت  احلكومة  جتاوزت  وان 

يف الأ�سل من اخت�سا�س الربملان مبر�سوم، ميكن 

الد�ستوري  املجل�س  لدى  املر�سوم  هذا  يف  الطعن 

عدم  ب�سبب  د�ستوريته  عدم  يقرر  اأن  ي�ستطيع  الذي 

جتاوزت  التنفيذية  ال�سلطة  اأن  ويقر  الخت�سا�س 

اخت�سا�سها. كما يجوز ملجل�س الدولة اأي�سا مراقبة 

احلالت  ح�سب  الدارية  الناحية  من  امل�رصوعية 

وفيه اجتهادات.

واأقر يف ذات ال�سياق، اأنه عندما حتلل املادة 119 

ا�سكالية  الد�ستور، تطرح  و122 و125 و123 من 

الأمر  الربملان واحلكومة،  تداخل الخت�سا�س بني 

الذي يجعل جمال الربملان ك�سلطة ت�رصيعية مقيدا 

الباحة  العمودي،  بالقيد  ويق�سد  وعموديا.  اأفقيا 

الثاين  والقيد  و123.   122 املادة  خارج  واملنع 

اأين  منه   122 املادة  يف  من�سو�س  الد�ستور  يف 

املبادئ  على  املو�سوعات  بع�س  يف  احلديث  يتم 

الجراءات  لقانون  بالن�سبة  احلال  هو  كما  العامة، 

لالجراءات  العامة  املبادئ  عن  احلديث  يتم  اأين 

املدنية والدارية.

التفا�سيل  وترك  العامة  املبادئ  غطاء  فتحت 

اليومية  بامل�ستجدات  اأدرى  اأنها  بحجة  للحكومة 

اأمر مبالغ فيه لأنه يرتك �سلطة  اأنه  راأى املحا�رص 

الكتفاء  غطاء  حتت  للحكومة،  احلقيقية  الت�رصيع 

باملبادئ العامة. فبحكم جتربته واحتكاكه بنواب 

املجل�س ال�سعبي الوطني، اأكد ال�سيد �سيهوب، يف ذات 

ال�سياق، ان الكثري من الربملانيني ي�ستكون من كرثة 

اإحالة القوانني على املرا�سيم الأمر الذي يقيد تقيد 

�سلطة الربملان. 

ال�سيد  دعا  فقد  املبادرة،  بحق  يتعلق  فيما  اأما 

الد�ستور  يف  النظر  اإعادة  �رصورة  اإىل  �سيهوب 

قانون  اقرتاح  يف  املبادرة  حق  واإعطاء  املقبل 

املجل�س  اأع�ساء  غرار  على  الأمة  جمل�س  لأع�ساء 

ال�سعبي الوطني، لأنه يعتربها نقطة �سعف ينبغي 

اأن احلكومة متنح ملا حق  يعقل  لأنه ل  تعالج،  اأن 

اإحدى  اي  الخت�سا�س  و�ساحب  القوانني  اقرتاح 

غرف الربملان املتمثلة يف جمل�س الأمة ل متلك هذا 

احلق. واإن دافع ذات املتدخل على ال�سماح للحكومة 

باقرتاح قوانني كاأداة لتنفيذ برناجمها املقدم بعد 

النتخابات.

من جهة اأخرى، طرح ال�سيد �سيهوب ا�سكالية احالة 

الغرفتني  احدى  على  قوانينها  م�ساريع  احلكومة 

الق�سية  يف  النظر  يعاد  اأن  مطالبا  الأخرى،  دون 

القانون  م�رصوع  احالة  يف  للحكومة  بال�سماح 

مبا  �سواء  حد  على  الغرفتني  اإحدى  على  املقتلرح 

يخدم امل�رصوع، فم�رصوع قانون ا�سالح اجلماعات 

كان  والولية  البلدية  م�رصوع  يف  املتمثل  املحلية 

جمل�س  على  يحال  اأن  اأوىل  املتحدث  ح�سب  على 

الأمة اأول، وذلك لأن املجل�س ي�سم منتخبني حملني 

اأدرى باملو�سوع.

املحا�رص  الأ�ستاذ  راأى  التي  القرتاحات  بني  ومن 

�رصورة  القادم،  الد�ستوري  التعديل  يف  مهمة  اأنها 

جمل�س  على  املقرتح  القانون  م�رصوع  عر�س 

ليبدي  الوزراء  يعر�س على جمل�س   اأن  قبل  الدولة 

يف  والنظر  ال�سيا�سية،  املالئمة  يف  احلقيقي  راأيه 

القانون  هذا  تقدمي  يف  اأ�سابت  احلكومة  اأن  هل 

اخت�سا�س  احرتم  القانون  اأن  وهل  اأخطاأت،  اأم 

وهل  التنفيذية،  ال�سلطة  واخت�سا�س  الربملان، 

كما  التنظيم.  جماله  لي�س  فعال  القانون  جمال  اأن 

ميكن للمجل�س الدولة ابداء مالحظات حول ان�سجام 

ن�سو�س  مع  يتناق�س  ن�س  كان  فاذا  الن�سو�س 

اخرى موجودة ي�ستطيع اأن ي�سري اإىل ذلك، لكن دون 

ا�سدار تقييم �سيا�سي اأي تطبيق رقابة الخت�سا�س 

بني ال�سلطة التنفيذية والت�رصيعية.

باقرتاح  النواب  مبادرة  �سعف  ا�سكالية  وحول 

يف  �سيهوب،  ال�سيد  اأرجعها  فقد  قوانني،  ن�سو�س 

ويخ�س  تقني  الأول  �سببان:  اإىل  اجلزائرية،  احلالة 

ت�رصيعيني  كم�ساعدين  الالزمة  الو�سائل  انعدام 

ومكاتب عمل.. يف حني تتوفر احلكومة على جي�س 

اعداد  ي�ستطيعون  الذين  واملوظفني  الطارات  من 

اأحقية  اأن  حيث  عملي:  والثاين  الن�سو�س،  هذه 

بل  خا�سة  لي�ست  النواب  به  يتمتع  الذي  املبادرة 

ت�ساركهم احلكومة فيها، حيث اأن لها حق العرتا�س 

على اأي قانون يقرتحه النواب، اإن راأت انه يتعار�س 

وتنطلق  تنفذها،  اأن  تريد  التي  ال�سرتاتيجية  مع 

احالة مكتب املجل�س  انطالقا من نقطة  املعار�سة 

القانون،  م�رصوع  احلكومة  على  الوطني  ال�سعبي 

حيث ت�سمح لها مدة �سهرين للرد على املبادرة، كما 

القانون  على  تعرت�س  اأن  �سهرين  خالل  لها  ميكن 

وترف�س ت�سجيله.

ويف ذات ال�سياق، اأ�سار ذات املحا�رص، اأن للحكومة 

اأي�سا ممثلة يف وزيرها امل�ساركة يف املبادرة عن 

اأو  املخت�سة  اللجنة  مناق�سات  يف  التعديل  طريق 

خالل اجلل�سة العلنية.

يف  تعديل  على  التنفيذية  ال�سلطة  اأحقية  وحول 

واإجبار  جهة،  من  املقرتحة،  القوانني  م�ساريع 

رف�س  اأو  بالكامل  امل�سادقة  على  الأمة  جمل�س 

بالكامل لن�س م�رصوع القانون املحال عليها، من 

غري  اأمر  اأنه  �سيهوب  ال�سيد  راأى  فقد  اأخرى،  جهة 

منطقي متاما، وعلى املوؤ�س�س الد�ستوري عند تعديل 

بحق  الأمة  ملجل�س  في�سمح  يتدخل  اأن  الد�ستور 

التعديل مبنطق اأنه �ساحب الخت�سا�س ويجب اأن 

تكون له اأحقية التعديل.

الوزير  اأحقية  يف  فيكمن  للحكومة،  اآخر  وكتدخل 

الأول يف ا�ستدعاء اللجنة املت�ساوية الأع�ساء، واإل 

اأخرى  ق�سية  وهذه  الأدراج،  يف  القانون  �سيبقى 

اأي�سا  مناديا  املتدخل،  ذات  �سجلها  منطقية  غري 

لروؤ�ساء  بال�سماح  القادم  الد�ستوري  التعديل  يف 

الغرفتني بحق ا�ستدعاء اللجنة املت�ساوية الأع�ساء.

يف �سياق ذي �سلة، تطرقت اأ�ستاذة القانون فتيحة 

احلقوق  بكلية  الد�ستوري  القانون  ا�ستاذة  عبو  بن 

على  الربملان  رقابة  اآليات  اإىل  اجلزائر،  بجامعة 

املتعلقة  الإجراءات  تقييم  احلكومة من خالل  عمل 

ب�سياغة خمتلف اأنواع الأ�سئلة التي يطرحها النواب 

و كذا طرق ت�سكيل جلان التحقيق و الإ�ستجواب.

واأ�سارت اإىل دور الوزير الول يف تلقي هذه الأ�سئلة 

ح�سب  كل  احلكومة  اأع�ساء  على  توزيعها  واإعادة 

رئي�س   عمل  برنامج  عر�س  يف  ودوره  اخت�سا�سه 

ال�سيا�سة  بيان  وتقدمي  الربملان  على  اجلمهورية 

العامة.

الربملانية  الرقابة  م�سكلة  بان  �سجلت  اأنها  غري 

ال�سيا�سية،  امل�سوؤولية  غياب  اإىل  تعود  اجلزائر  يف 

املواد  وخمتلف  الد�ستور  ملواد  حتليلها  خالل  فمن 

القانونية ا�ستنتجت املحا�رصة اأن الوزير الأول يف 

اجلزائر لي�ست له �سلطة، ول وظيفة حكومية، مبعنى 

بل  م�ستقال،  لي�س  لأنه  عمل  برنامج  ميتلك  ل  اأنه 

يخ�سع ل�سلطة رئي�س اجلمهورية، وينفذ برناجمه.

الد�ستوري  النظام  اأن  ال�سياق،  ذات  يف  واأ�سافت، 

حق  اأي  ال�سيا�سية  امل�سوؤولية  يكر�س  ل  اجلزائري 

املحا�سبة والعقاب للوزراء اأو الوزير الأول كما هو 

موجود يف الدول الغربية، واأو�سحت اأن الأخري لي�س 

ال�سيا�سات  ف�سل  عند  به  ي�سحى  فداء  كب�س  �سوى 

احلكومية، رغم اأنه ل يطبق برناجمه واإمنا برنامج 

مقاربتها  وفق  الو�سع  هذا  و�سنفت  الرئي�س 

بالنحراف الد�ستوري املخيف الواجب اعادة النظر 

فيه يف امل�رصوع الد�ستوري القادم.

..دور الربملان حتت املجهر  ا�صت�صرافا للتعديل الد�صتوري

يوم  نظم  األمة،  ملجلس  الفكري  النشاط  إطار  في 
يوما  املجلس،  مبقر   ،2012 جوان   20 األربعاء 
دراسيا حول »التجربة البرملانية اجلزائرية، الواقع 
بغرفتيه،  البرملان  من  أعضاء  حضره  واآلفاق«، 
وجمع من األساتذة، واخلبراء، واملختصني من عدة 

قطاعات ومؤسسات.
األشغال التي افتتحها وأشرف عليها السيد آدم قبي، 
نائب رئيس املجلس ، مت فيها تقدمي محاضرة حول: 
البرملان واحلكومة، للدكتور  املبادرة بالتشريع بني 
عنوان:  حتت  ثانية  ومحاضرة  شيهوب،  مسعود 
للدكتورة  احلكومة«،  عمل  على  البرملان  »رقابة 
موضوع  حول  ثالثة  ومحاضرة  عبو،  بن  فتيحة 
»البرملان في الدساتير اجلزائرية«، للدكتور محمد 

بوسلطان. 

حقوقيون وبرملانيون 

تناولوا جتربة الغرفتني..
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بو�سلطان  حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  تعر�س  حني  يف 

خالل  من  اجلزائرية  الربملانية  التجربة  اإىل 

كمالحظات  و�سجل  البالد،  عرفتها  التي  الد�ساتري 

تقييمة للو�سع اأن النظام احلايل لل�سلطة الت�رصيعية، 

الدميقراطية  املتطلبات  بني  يتاأرجح  اجلزائر،  يف 

واحليطة  القانون  دولة  دعائم  اإر�ساء  يف  املتمثلة 

الدميقراطية  املحاولة  ف�سل  عن  الناجتة  ال�سيا�سية 

الأوىل يف بداية الت�سعينات.

ال�سيا�سية  احليطة  اأن  ال�سياق،  ذات  يف  م�سيفا 

الع�سوي  والقانون   ،1996 د�ستور  حمرري  جعلت 

النتخابات، ي�سعون  بنظام  املتعلق   97/07 رقم 

لتفادي  ال�سمانات  بني  من  تكون  احلواجز  بع�س 

تكرار ممار�سات تهدد ا�ستقرار البالد ووحدتها. وهي 

الد�ستوري  التعديل  مبوجب  با�ستمرار  تقت  حواجز 

الع�سوية  القوانني  ظل  يف  وكذلك   2008 لعام 

ترجمت يف  احليطة  واأن هذه  باملو�سوع.  املت�سلة 

�سكل ن�سو�س قانونية، ت�سمن عدم هيمنة ت�سكيلة 

القائمة  نظام  مثل  ال�سلطة.  على  لوحدها  �سيا�سية 

يف  الثالثية  الغرفة  اأع�ساء  ثلث  وتعيني  الن�سبية، 

الربملان من طرف رئي�س الدولة، وعدم حتديد فرتة 

اإجراء النتخابات اجلزئية وفرغات قانونية اأخرى 

لأزمات �سيا�سية.
ّ
قد ت�سكل خمرجا 

وعدد الأ�ستاذ بو�سلطان العنا�رص التي تثبت متثيل 

ال�سلطة لل�سعب يف �سبع نقاط هي:

الدميقراطية العددية النتخابية مل ت�سمن دميقراطية 

احلكم. فالهدف لي�س الدميقراطية العددية بل الغاية 

من النتخابات هو التمثيل ال�سادق مل�سالح الأمة 

والنتخابات ما هي اإل طريقة من بني طرق اأخرى. 

نذكر منها اختيار اأعيان القوم اأو املبايعة، واجلمع 

بني الطرق يعطي فعالية اأكرث للنظام.

الدميقراطية،  حتميا  يعني  ل  القانون  دولة  مفهوم 

بل الق�سد ال�سحيح منه هو اخل�سوع التام لن�سو�س 

القانون للدولة وكل اأجهزتها بغ�س النظر عن مدى 

يحظى  التي  ال�رصعية  ودرجة  القانون  هذا  عدالة 

اأو فا�سية ويكفي اأن  بها. قد تكون الدولة عن�رصية 

تخ�سع للن�سو�س القانونية لنطلق عليها ا�سم دولة 

بال�رصورة عادل ومن�سف،  لي�س  القانون  القانون. 

وعليه فدولة القانون لي�ست بال�رصورة دميقراطية.

الت�رصيعية  ال�سلطة  على  التنفيذية  ال�سلطة  تغليب 

ت�سري عليه معظم الأنظمة يف العامل، ويف مقدمتها 

هذه  على  خطر  دون  الدميقراطيات،  واأعرق  اأكرب 

العام،  للراأي  وتنويرها  ال�سحافة  حرية  الأخرية. 

ا�رصاك املجتمع املجني يف احلياة ال�سيا�سية وداخل 

الوقوف  على  ال�سلطة  ي�ساعد  ال�ست�سارية  الهياآت 

على ان�سغالت ال�سعب وتلبيتها، وهذا بدوره يحقق 

اأهداف التمثيل ال�سادق.

احلايل  الوقت  يف  متثل  التي  الئتالفية  احلكومة 

جمتمعة  ح�سلت  التي  الثالثة  ال�سيا�سية  الأحزاب 

على الأغلبية ال�ساحقة يف النتخابات املختلفة منذ 

1999، يبني اأن هناك متثيل فعلي، يف ظل ال�سلطة 
التنفيذية حل�سا�سيات الأغلبية.

التفاف هذه الأحزاب حول برنامج رئي�س اجلمهورية، 

يقوي  وال�رصي،  املبا�رص  العام  بالقرتاع  املنتخب 

اجلمهورية  رئي�س  برنامج  كان  واإن  التمثيل.  هذا 

فالدميقراطية  الأحزاب  امل�سرتك بني  العامل  ي�سكل 

يف  الناخبني  اأ�سوات  على  بالتناف�س  لها  ت�سمح 

املجالت اخلارجية عن برنامج رئي�س جلمهورية.

التعديل الد�ستوري يف 2008 كر�س هذه املمار�سة 

لكنه اأ�سهم يف خلق ان�سداد �سيا�سي ت�سعب املبادرة 

القانون  ال�سيا�سية. لكن  يف ظله وت�سعف احلريات 

جانفي   12 يف  املوؤرخ   12-01 رقم  الع�سوي 

هذا  كان  النتخابات  بنظام  واملتعلق   2012
ال�سيا�سية  القوانني  من  ب�سل�سلة  متبوعا  القانون 

الأمر  اإليها  م�ساف  املراأة  ومتثيل  الأحزاب  حول 

 2012 فرباير   13 يف  املوؤرخ   12-01 رقم 

احلزمة  هذه  النتخابية،  الدوائر  بتحديد  واملتعلق 

تهيء  اإ�سافية  ل�سمانات  متهد  الن�سو�س  من 

يقيم  د�ستوري  تعديل  لإجراء  ال�سيا�سية  الظروف 

توازنات جديدة داخل املوؤ�س�سات الد�ستورية.

يف نظام ال�سيا�سي احلايل يلعب جمل�س الأمة دوره 

كامال ما دام النظام متحكم يف عملية التداول على 

الرئا�سة، لكن اخلطورة قد متكن يف حالة وقوع تلك 

ال�سلطات الوا�سعة خارج التحكم.

املتفق  اأن  بالتذكري  القول  املتدخل،  ذات  ليختتم، 

ال�سلطة الت�رصيعية  اأن النقا�س من �ساأن  حوله هو 

اأمر تطلبته الظروف املختلفة التي مرت بها الدولة 

اجلزائرية. 

خللق  حان  قد  الوقت  اأن  ال�سياق،  ذات  يف  موؤكدا، 

الد�ستورية،  املوؤ�س�سات  داخل  التوازنات  بع�س 

ال�سعب  �سيادة  لتمثيل  الأمثل  الو�سيلة  بينها  وفيما 

الد�ستوري  التعديل  ان  مقرتحا  وجه.  اأح�سن  على 

اأن ياأخذ بعني العتبار �سمان �سيادة  املقبل عليه 

اإخ�ساع  بعدم  يتعلق  فيما  خ�سو�سا  الربملان 

النظام الداخلي للغرفتني للتعديل من طرف املجل�س 

للتعامل  توافقية  طريقة  عن  البحث  بل  الد�ستوري، 

باأوامر،  الت�رصيع  مع هذا املو�سوع، وتاأطري عملية 

اللجان  عمل  يف  احلكومة  م�ساركة  من  والتخفيف 

ومناق�سة  الوطني،  ال�سعبي  للمجل�س  املتخ�س�سة 

كما  العامة،  اجلل�سات  يف  المكان  قدر  امل�ساريع 

ميكن اأن تبتكر اجلزائر نظاما اآخر للتمثيل واختيار 

املمثلني يف جمل�س الأمة.

هذا وقد دعا الدكتور بو�سلطان اإىل �رصورة حترير 

بجعلها  الغرفتني،  بني  الأع�ساء  املت�ساوية  اللجنة 

رئي�سي  اأحد  من  بطلب  اأو  القانون  بحكم  تنعقد 

يف  ت�ساهم  جتعلها  اأخرى  طريقة  اية  اأو  الغرفتني 

حت�سني الأداء الت�رصيعي.

كما يرى املحا�رص، يف �سياق اآخر، على ان اإدخال 

املوؤ�س�سات  داخل  املعار�سة  قوة  من  كافية  درجة 

اإىل  يوؤدي  ل  ب�سكل  لكن  املختلفة،  الد�ستورية 

خمتلف  على  الأداء  من  يح�سن  �سوف  الن�سداد، 

اكرث،  م�سداقية  القانوين  الن�س  ويعطي  الأ�سعدة، 

وهي الطريقة الأمثل ل�سمان نفاذية القوانني.

      ويف هذا ال�سدد، �ساطره الراأي الأ�ستاذ م�سعود 

اأن جلوء املعار�سة اإىل املجل�س  اأكد  �سيهوب، حيث 

قانون  اأي  د�ستورية  بعدم  لإخطاره  الد�ستوري 

م�سادق عليه من طرف الربملان، يف حالة ت�سجيل 

اإجراء من �ساأنه تاأطري عملية املعار�سة،  ذلك، يعد 

مقرتحا حتديد 50 نائبا كن�ساب لتقدمي الطعن حول 

القوانني املحتمل خمالفتها للد�ستور اجلزائري.

�سمن  الإجراء  هذا  اإدراج  �رصورة  اإىل  واأ�سار        

الأقلية  حق  ل�سمان  املرتقب  الد�ستوري  التعديل 

بناء حكومة قوية بربملان قوي و مبعار�سة  وكذا 

قوية باعتبار اأن النظام الدميقراطي ي�ستوجب توفر 

طريف املعادلة املتمثلة يف اأغلبية حتكم ومعار�سة 

تك�سف ال�سلبيات.

احلا�رصون  اأثار  العام،  النقا�س  وخالل  لال�سارة، 

الربملانية  التجربة  حول  الق�سايا  من  جملة 

وتو�سيع  الغرفتني،  نظام  كمزايا  اجلزائرية، 

�سالحيات الغرفة الثانية، وعالقة الربملان بال�سلطة 

حول  املقرتحات  من  جملة  وقدمت  التنفيذية. 

تكفل  وقد  وتفعيلها.  الربملانية  املمار�سة  تر�سيخ 

الن�سغالت  خمتلف  على  بالإجابة  املحا�رصون 

والت�ساوؤلت التي اأثارها امل�ساركون. 

 10  ، الفرن�سية  الوطنية  اجلمعية  تاريخ  يف  مرة  لأول   ، متكن 

من   ، الفرن�سي  الربملان  اإىل  الدخول  اأجنبية  اأ�سول  من  نواب 

بينهم خم�سة ذوو اأ�سول جزائرية معظمهم ينتمون اإىل الي�سار 

فازوا يف اجلولة الثانية من النتخابات الت�رصيعية الأخرية.

اأ�سول  التي يدخل فيها نواب فرن�سيون من  الأوىل  املرة  وتعد 

عربية واأفريقية وحتى اآ�سيوية بعد ن�سال طويل بداأته جمعيات 

مناه�سة للعن�رصية يف الثمانينيات، واأخرى تدافع عن حقوق 

بفرن�سا  الأفارقة  التمثيلي جلمعيات  املجل�س  اأن  الإن�سان، غري 

اعترب هذا العدد غري كاف، ودعا اإىل امل�سادقة على قانون مينح 

التمثيل املتجان�س جلميع الأقليات.

ووفقا ملا ذكرته قناة فرن�سا 24 ، بعد �سدور النتائج النهائية 

اأ�سل جزائري عن  الفرن�سيون من  الت�رصيعية، فاز  لالإنتخابات 

 ، القادر عارف، مالك بوتيح  ، عبد  الإنتخابية  الدوائر  خمتلف 

خرية بوزيان ، �سهيناز خريوين ورازي حمادي من اأب جزائري 

هذا   ، الإ�سرتاكي  للحزب  جميعا  ينتمون  وهم   ، تون�سية  واأم 

واملناطق  الدوائر  يف  اجلدد  النواب  �سعبية  يف  ا�ستثمر  الأخري 

التي تر�سحوا فيها كان من ال�سعب الفوز فيها.

وياأتي هذا الإنفتاح على املنا�سلني من اأ�سول اأجنبية واإ�رصاكهم 

يف احلياة ال�سيا�سية الفرن�سية، بعد الت�سييق اخلانق الذي عرفته 

اأ�سول  من  اجلالية  راأ�سها  وعلى  الأجنبية  اجلاليات  خمتلف 

عربية م�سلمة يف فرتة حكم الرئي�س ال�سابق نيكول �ساركوزي، 

هذه ال�سيا�سة املت�سددة �ساهمت يف رحيله من ق�رص الإيليزيه، 

تر�سيح  خالل  من  الفرن�سية  ال�سيا�سية  الأحزاب  �سعت  فيما 

مواطنني من اأ�سول عربية واأفريقية خلو�س غمار النتخابات 

اإىل تنويع الرتكيبة الجتماعية والثقافية للجمعية  الت�رصيعية 

تعد  حيث  الفرن�سي،  للمجتمع  متثيال  اأكرث  جلعلها  الوطنية 

انغالقا  الأكرث  اجلمعيات  بني  من  الفرن�سية  الوطنية  اجلمعية 

نيابية يف  بعهدة  فازوا  الذين  نائبا  العامل، فمن بني577  يف 

2007، مل يكن هناك اإل نائبة واحدة، فيما ميثل الفرن�سيون من 
اأ�سول خمتلفة 12 باملائة من املجتمع الفرن�سي.

اجلمعية  اإىل  مر�سحني   10 باإدخال  وعد  الذي  الي�سار  وكان 

الوطنية الفرن�سية، واليمني الذي وعد باإدخال 15 مر�سحا.

منحت  هولند  فران�سوا  اجلديد  الوافد  الرئي�س  حكومة  اأن  يذكر 

الفرن�سية  املخرجة  هم  جزائرية،  اأ�سول  من  لوزراء  حقائب 

اجلزائرية ميينة بن قيقي التي كلفت ملف الفرنكفونية واجلالية 

لقدماء  وزير  من�سب  يف  قادر  وعارف  باخلارج،  الفرن�سية 

م�ست�سار  من�سب  ملداوي  فوزي  تويل  اإىل  اإ�سافة  املحاربني، 

الرئي�س الفرن�سي مكلفا بامل�ساواة والتعددية.

ويعترب دخول النواب الفرن�سيون من اأ�سول اأجنبية اإىل الهياكل 

اجلاليات  اأبناء  يرفعه  حتديا  الر�سمية  الفرن�سية  ال�سيا�سية 

الأجنبية التي تعي�س يف فرن�سا واأ�سبح التعامل مع ان�سغالت 

وتطلعات اجلالية حتديا تواجهه احلكومات الفرن�سية املتعاقبة 

والتيار  الأوروبي  العن�رص  �سيطرة  لإنهاء  قبل  ذي  من  اأكرث 

اليميني خ�سو�سا على هذه املوؤ�س�سات طيلة عقود من الزمن.

خم�صة نواب 
من اأ�صول 
جزائرية 
يدخلون 
الربملان 
الفرن�صي 

ع�صرات 
النيجرييني 
يقتحمون 
الربملان 
احتجاجا 
على انت�صار 
الف�صاد

اقتحم الع�رصات من ال�سباب النيجريى ، 

2012 ، مبنى الربملان  19 جوان  يوم 

الف�ساد  انت�سار  على  احتجاًجا  باأبوجا 

الربملانى  اأنباء عن تورط  وخا�سة بعد 

فاروق لوان، رئي�س جلنة ا�ستثمار اأموال 

بالربملان،  للبرتول  املخ�س�س  الدعم 

مباليني  تقدر  ر�سوة  ق�سية  فى 

رئي�س  اتيدول  فيمى  من  الدولرات 

مقابل  والغاز،  البرتول  �رصكات  اإحدى 

 تغيري ن�س تقرير للربملان عن ال�رصكة.

التى   ، املجموعة  زعيم  وقال 

»اإن  مو�سيلى  جو  الربملان  اقتحمت 

الربملان  اقتحام  قررت  جمموعته 

الف�ساد  انت�سار  على  احتجاًجا 

بكفالة«. لوان  املتهم  �سبيل   واإخالء 

من جانبه ، قال املتحدث با�سم ال�رصطة 

للوان  �سمحت  ال�سلطات  اإن  مبا،  فرنك 

بالعودة اإىل منزله على اأن يتم ا�ستكمال 

للتاأكد  قريًبا،  معه  املقررة  التحقيقات 

على  بح�سوله  اخلا�سة  الدعاءات  من 

ر�سوة.

اإىل منزله  بالعودة  للوان  ال�سماح  وجاء 

بتجميد  الربملان  قرار  من  اأيام  بعد 

ليرتاأ�س  اآخر  برملانى  وتعيني  ع�سويته 

للبرتول  املخ�س�س  الدعم  اأموال  جلنة 

نيجرييا  هزت  التى  الر�سوة،  ق�سية  بعد 

خالل الأيام املا�سية.

املخابرات  اإن  قالت،  قد  ال�رصطة  كانت 

لوان  مع  بالتحقيق  قامت  النيجريية 

والتى  الر�سوة،  ق�سية  فى  �ساعات  عدة 

العطلة  قطع  على  الربملان  اأجربت 

ومناق�ستها. لالجتماع   الربملانية 

اأدانت  النيجريية  الرئا�سة  اأن  يذكر 

الرئي�س  اإقحام  اإىل  الهادفة  املحاولت 

الف�ساد  ق�سية  فى  جوناثان  لك  جود 

وطالب  لوان،  فيها  واملتهم  الكربى، 

با�سم  الإعالمى  املتحدث  اأ�سدره  بيان 

الرئي�س روبرت اأباتى ال�سحافة وو�سائل 

الإعالم عدم الزج با�سم الرئي�س فى هذه 

تنويه  بعد  وخا�سة  اخلطرية،  الق�سية 

بع�س ال�سحف بتورط الرئي�س فيها.
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 19 يوم  الأردين  النواب  جمل�س   
ّ
اأقر

جوان 2012 م�رصوع قانون النتخاب 

مقاعد  عدد  رفع  الذي   2012 لعام 

جمل�س النواب من 120 مقعدا اإىل 140 

و  الن�سائية  للكوتا  منها   15 يخ�س�س 

للدوائر   108 و  الوطنية  للقائمة   17
املحلية يف اململكة.

اجلديد  القانون  اأن  ر�سمي  بيان  وذكر 

للقائمة  الأول   ، �سوتني  الناخب  منح 

النتخابية  للدائرة  والثاين  الوطنية 

يتم  التي  الأوىل  املرة  اأنها  اإىل  م�سريا 

فيها و�سع قائمة وطنية يخ�س�س لها 

17 مقعدا.
النتخابات  فاإن  القانون  ومبوجب 

باإ�رصاف  �ستكون  املقبلة  الربملانية 

لالإنتخابات.  م�ستقلة  هيئة  واإدارة 

البدو  دوائر  يف  املراأة  القانون  ومنح 

وعددها ثالث دوائر مقاعد �سمن الكوتا 

املخ�س�سة للمراأة يف القانون. 

وباإقرار قانون النتخاب يكون جمل�س 

الناظمة  القوانني  جميع  اأقر  النواب 

قانون  وهي  ال�سيا�سي  لالإ�سالح 

الأحزاب  وقانون  الد�ستورية  املحكمة 

لالنتخابات  امل�ستقلة  الهيئة  وقانون 

التعديالت  واأبرزها  البلديات  وقانون 

الد�ستورية.

يأتي  النوع(  هذا  من  وثيقة  )في  أسمائهم  تسجيل   على  واحلرص  األمة(  مجلس  )بأعضاء  التعريف  لعل   ...«
استجابة لرغبة مشروعة - عبر عنها العديد من الزمالء - ... وقد أريد لها بأن تكون لفتة متواضعة تقوم بها 

الهيئة لصالح هؤالء وأولئك ... 
إنه اعتراف متواضع ومستحق تؤديه الهيئة لرجال ونساء انتموا وعملوا بإخالص منها ولها وللوطن...

...ان اصدار هذا الكتاب يأتي أيضا لسد فراغ كان موجودا.. وهو يأتي خاصة حملاربة النسيان وضعف 
الذاكرة. يأتي عرفانا لكل من انتسب للهيئة في مراحلها املختلفة وعمل من أجل تزويد وإثراء منظومة اجلزائر 

التشريعية منذ قيام هذه املؤسسة البرملانية املتميزة.
إنها في الواقع األمر »بطاقة تعريف« ميكن الرجوع إليها - عند الضرورة- للتعرف وتذكر أعضاء غادروها 
أو هم )حتى اآلن( متواجدون فيها.. وهي – بنفس الوقت – ستكون.. للذين سوف يأتون إلى الهيئة مستقبال 

سجال مفتوحا لهم أيضا.
إنها وثيقة تؤرخ للهيئة وألعضائها من خالل الصورة املشخصة واملعلومة املعرفة لدور نساء ورجال باعتزاز انتموا 

وينتمون اليوم لهذه الهيئة الرفيعة املكانة..
..ليكن أداة للتواصل.. تبقي العالقة وتدمي املودة.. بني هؤالء وأولئك وبينهم وبني الهيئة التي )في يوم من األيام( 

أنتموا لها.. أو هم ال يزالون في رحابها..«
من كلمة رئيس مجلس األمة، السيد عبد القادر بن صالح
 في اإلصدار اجلديد: »دليل األعضاء 1998 - 2016«

 

اجلديدة  الدميقراطية  حزب  ت�سدر 

يف  الت�رصيعية  النتخابات  )ميني( 

 2012 جوان   17 يوم  اليونان 

من  باملائة   29،96 على  بح�سوله 

130 مقعد يف الربملان  اأي  الأ�سوات 

وذلك  الأغلبية  على  يتح�سل  اأن  دون 

الأ�سوات  من  باملائة   85 فرز  بعد 

ن�رصتها  التي  الر�سمية  النتائج  ح�سب 

وزارة الداخلية.

حزب  الثانية  املرتبة  يف  وياأتي 

بح�سوله  الراديكايل  الي�ساري  �سرييزا 

الأ�سوات  من  باملائة   26،65 على 

الربملان  مقاعد  من  مقعد   71 مع 

الثالثة  املرتبة  يف  وجاء   .300 الـ 

حزب »با�سوك« ال�سرتاكي بـ 12،46 

مقعد   33 مع  الأ�سوات  من  باملائة 

حزب  الرابعة  املرتبة  احتل  فيما   ،

اليونانيني امل�ستقلني القومي ال�سعبوي 

بـ 7،47 باملائة من الأ�سوات مع 20 

احلزب  النتائج  هذه  و�ستجعل  مقعد. 

الفائز على العمل على ت�سكيل حكومة 

ائتالفية.

وجدد وزراء مالية منطقة اليورو التي 

الأوروبي  الحتاد  دول  من   17 ت�سم 

الـ 27 يف بيانهم تاأكيد التزامهم بدعم 

هذا البلد الذي يتعني عليه تنفيذ خطة 

على  احل�سول  مقابل  كبرية  تق�سفية 

الأوروبي  الحتاد  دول  من  م�ساعدة 

و�سندوق النقد الدويل. ويبلغ اإجمايل 

والحتاد  اليورو  منطقة  م�ساعدات 

الدويل  النقد  و�سندوق  الأوروبي 

لليونان 347 مليار يورو مبا يف ذلك 

اإلغاء ديون.

يف  الفائز  اليمني  زعيم  ويوؤيد 

انطوني�س  الت�رصيعية  النتخابات 

�سامارا�س خطة التق�سف التي فر�سها 

النقد  و�سندوق  الوروبي  الحتاد 

ح�سولها  مقابل  اليونان  على  الدويل 

حلل  �سخمة  مالية  م�ساعدات  على 

اإعادة  اإىل  الدعوة  مع  ديونها  اأزمة 

�سرييزا  زعيم  خ�سمه  اأما  مناق�ستها. 

اخلطة  هذه  فيعار�س  الي�ساري 

ويطالب باإلغائها.

حزب 
الدميقراطية 
اجلديدة 
يت�صدر 
النتخابات 
الت�صريعية

الربملان يقر 
م�صروع قانون 
انتخاب جديد 
يرفع عدد مقاعد 
جمل�س النواب منها 
للكوتا الن�صائية
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اآخر اإ�سدارات املجل�س

)يف يوم درا�سي من تنظيم 

جلنة ال�سحة مبجل�س الأمة(

يف العدد القادم: 

املنظومة ال�سحية  يف اجلزائر

كيف كانت؟..وكيف حالها؟.. وماينبــــغي 
اأن تكـــــــــــون عليه؟


