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جل�صات

امللف

الأ�صئلة ال�صفوية

منا،  وواحدة  واحد  لكل  وفخر  اعتزاز  مبعث  هو  الهيئة  هذه  إلى  االنتماء   ...«
لكن االنتماء هو في نفس الوقت مسؤولية يتوجب علينا حتملها ؛ ذلك أن الثقة التي 
وضعها فيكم ناخبوكم أو اجلهة التي عينتكم تقتضي منكم واجب 
املطلوبني...  والتفاني  باجلدية  وتأديتها  لها  الوفاء  على  واحلرص  إطارها...  في  العمل 
إلى  البقاء  خالل  ومن  ناخبيكم  طموحات  جتسيد  على  العمل  خالل  من  وذلك 

جانبهم وحتسس تطلعاتهم والتكفل بانشغاالتهم...
وبطبيعة احلال، فإن مثل هذه االلتزام ال يتنافى مع القناعات السياسية للواحد منكم 

واآلخر وال مع والئه أو التزامه احلزبي.«...

رئيس املجلس في احتتام دورة اخلريف العادية 2012
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 2012 اإختتم جمل�س الأمة دورته اخلريفية العادية ل�سنة 

العلنية  اجلل�سة  يف   2013 فيفري   3 الأحد  يوم  �سبيحة 

املنعقدة لهذا الغر�س، طبقا لأحكام املادة 118 من الد�ستور 

يحّدد  الذي   ،99-02 رقم  الع�سوي  القانون  من   5 واملادة 

وعملهما،  الأمة،  وجمل�س  الوطني  ال�سعبي  املجل�س  تنظيم 

وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة.

وال�سادة:  ال�سيدات  بح�سور  الختتام  مرا�سيم  جرت  وقد 

اأع�ساء  الأول،  الوزير  الوطني،  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 

الرئي�س  الوطني،  ال�سعبي  املجل�س  مكتب  اأع�ساء  احلكومة، 

الأول للمحكمة العليا، رئي�سة جمل�س الدولة، اأ�سرة الإعالم 

وجمع من ال�سيوف واملدعوين.

وقد األقى ال�سيد عبد القادر بن �سالح، رئي�س جمل�س الأمة 

كلمة بهذه املنا�سبة لُيعلَن بعد تالوة �سورة الفاحتة وعزف 

الن�سيد الوطني، عن الختتام الر�سمي للدورة.

رئي�س جمل�س الأمة يحيي احل�صم ال�صارم وال�صريع  لعملية  تيقنتورين 

ل اأمل لقوى ال�صر التي �صعت بعملها اجلبـــــــان ل�صرب ا�صتقرار البالد واقت�صادها ووحدة �صعبها
وهذا ما يدعوني إلى القول أيضا أن اختتام دورة هذه السنة كانت بالواقع 

اختتامني وليس اختتاما واحدا :
اختتام الدورة اخلريفية العادية لسنة 2012

مجلس  أعضاء  لنصف  بالنسبة   2009-2012 التشريعية  الفترة  واختتام 
وفيها  األمة...  مجلس  خصوصيات  من  واحدة  تكمن  هذا  وفي  األمة. 

يتجلى بشكل واضح مبدأ التغيير مع االستمرارية.
 

قانون املالية.. وتبعات الأزمة املالية العاملية

وعلى الصعيد التشريعي البحت، كانت نصوص الدورة عموًما مرضية...
وهكذا فقد درس مجلس األمة وصادق على قانون املالية )لسنة 2013(، 

وقانون ضبط امليزانية لسنة 2010...
أهمية  على  التأكيد  إلى  حاجة  في  لست  أني  وأضن، زميالتي زمالئي، 
املالية  البالد  سياسة  معالم  لتحديد  سنوًيا  يأتيان  كونهما  القانونني  هذين 
للمال  التسيير اجليد والشفاف  التي في إطارهما تتحدد قواعد  واالقتصادية 

العام للدولة...
وهكذا جاء قانون املالية ليكرس أيضا حماية املصالح االقتصادية واملالية 
للجزائر، وهو جاء ليحدد أوجه صرف أبوابها في ميادين االستثمار والشؤون 
االجتماعية والثقافية وغيرها لكن قانون مالية هذه السنة جاء خاصة لُيحّصن 

البالد ويحميها من تبعات األزمة املالية واالقتصادية العاملية...
أما القانون املتعلق بتسوية امليزانية فقد أتى ليعزز شفافية تسيير املال العام ويقوي 

من الدور الرقابي الَبْعِدي ألعضاء البرملان.

 ن�صاطات برملانية متوا�صلة

باإلضافة إلى هذين القانونني، ناقش مجلس األمة وصادق على قانون احملروقات 
الذي أتى ملواكبة التطور احلاصل في ميدان الطاقة وهو جاء ليحقق للبالد 
التوازن بني ما تتطلبه مقتضيات التنمية وما يحتمه واجب احلفاظ على مصادر 
املصدر  تشكل  تزال  ال  احملروقات  أن  باعتبار  القادمة،  األجيال  عيش 

األساسي لتغذية امليزانية العامة للدولة...
ترسيم  اتفاقية  املتضمن  القانون  على  األمة  مجلس  آخر، صادق  جانب  من 
إلى  باإلضافة  واالتفاقية  الشقيقة.  وتونس  اجلزائر  بني  البحرية  احلدود  معالم 
جانبها التقني والقانوني فقد أتت إلزالة احتماالت نشوب النزاعات احلدودية 
احملتملة بني البلدين الشقيقني، وهي أتت إلرساء قواعد سياسة حسن اجلوار 

وتقوية أواصر األخوة والتعاون ما بني البلدين الشقيقني...
الدورة فيها متت دراسة ومناقشة مشاريع قوانني أخرى كقانون املعاشات العسكرية.

إلى جانب العمل التشريعي، عرفت الدورة كالعادة نشاطا رقابيا متثل في 
مساءلة احلكومة في العديد من املجاالت، وقد نظم املجلس لهذه الغاية عدة 

جلسات لطرح األسئلة الشفوية.
الكتابية  األسئلة  من  عدًدا  األمة  مجلس  أعضاء  وجه  السياق  نفس  وفي 
خاصة بقطاعات وزارية مختلفة. هذا دون أن ننسى النشاطات الفكرية 
وتعميق  ترقية  إلى  ترمي  والتي  تنظيمها  التي دأب مجلس األمة على  األخرى 

الثقافة البرملانية.

اإختتام الدورة اخلريفية العادية ل�صنة 2012

ويوؤكـــــــد:

اإختتام الدورة اخلريفية العادية ل�صنة 2012

اخل�صو�صية: التجديد وال�صتمرارية

العادية.  اخلريفية  الدورة  باختتام  كالعادة  لنحتفي  اليوم  وإياكم  نلتقي 
وكما هو معروف فإن هذا اللقاء يكتسي دائًما األهمية واخلصوصية... 
كونه يعطينا باستمرار اإلمكانية جلرد احلصيلة وتقييم اجلهد، واستخالص 

الدروس من املمارسة التي مًعا أديناها خالل الدورة...
وفي هذا اإلطار بودي أن أقول أن الدورة اخلريفية العادية كانت معقولة في 

عدد نصوصها وهامة في مردودية أداءات أعضائها،
ناهيك عن كونها كانت باستحقاق الدورة التي جتسدت فيها اخلصوصية 

التنظيمية التي متيز مجلس األمة، أال وهي التجديد مع االستمرارية.
... فالدورة ومن خالل التجديد النصفي ألعضاء مجلس األمة أعطت الهيئة 
ويبقى  األعضاء  نصف  يتغير  فيه  الذي  اجلزئي  التغيير  في  املتمثلة  خاصيتها 

النصف اآلخر ملواصلة العهدة...
 

األوان �صيا�صية عززت التعددية

خالل فترة انعقاد الدورة عرفت الساحة الوطنية كما تعلمون، منافسة انتخابية 
قوية بني األحزاب السياسية وضمن الهيئة الناخبة احمللية. وخاللها كان أعضاء 
مجلس األمة فاعلني نشيطني ومؤثرين في التوجه الذي عرفته هذه االنتخابات. 
وقد أفرز ذلك احلراك وتلك املنافسة وصول أسماء جديدة متثل أحزاًبا سياسية 
السياسية مكانتها  التعددية  ألواًنا حزبية عززت من خاللها  أعطت املجلس 

ضمن الهيئة...
قدامى  بشرية جديدة... زمالء  وتركيبة  مناخ جديد  في  اليوم  نلتقي  إذن 

يساهمون  ومًعا  إطارها  في  ليعملوا  الهيئة  في رحاب  يلتقون  جدًدا  وآخرون 
بتزويد البالد بقوانني، اجلزائر هي في حاجة لها...

... لهذا وفي هذه اللحظات حتديًدا فإننا نعيش ليس فقط الدالالت السياسية 
املشاعر  من  تخلو  أجواء ال  ظل  في  ونعيش  نلتقي  ولكننا  والدستورية... 
بني زمالء  ما  وتدوم  تَُقوَم  بأن  مرشحة  جديدة  لزمالة  د  مُتَهِّ أجواء  اإلنسانية، 
وفًقا  عينوا  محددة(  )ملواصفات  وآخرون  الوطن  واليات  مختلف  من  قدموا 
ألحكام الدستور من قبل فخامة رئيس اجلمهورية... جاؤوا ليعملوا ضمن 

عائلة واحدة هي عائلة مجلس األمة.
... فاملناسبة إذن لها مدلولها اإلنساني وبالطبع ُبعدها السياسي...

 
ل كبير االرتياح  اآلن، وقد مت تنصيب أعضاء مجلس األمة، بودي أن ُأَسجِّ
لنجاح العملية االنتخابية األخيرة وأن أهنئ كل من شارك في إجناحها بودي 
وصادق  الترحاب  اجلدد كامل  والزمالء  للزميالت  باملناسبة  أوجه  أن  أيضا 
التهنئة لنجاحهم في تلك االنتخابات أو شرف تعيينهم من قبل فخامة رئيس 

اجلمهورية وللجميع أقول أهاًل وسهاًل بكم في رحاب مجلس األمة.
 

نهاية فرتة ت�صريعية

أما فيما يخص نشاط مجلس األمة، فقد جرت العادة في مثل هذه املناسبة أن 
أتولى أمامكم بعرض وتقييم أهم النشاطات التي عرفتها الهيئة. لكن 
تقييم نتيجة محصلة الدورة يحتم علي »إحقاًقا للحق« التذكير بأن هذه 
أتوا  الهيئة وآخرون جدد  احلصيلة شارك في حتقيقها زمالء قدامى غادروا 

ملواصلة املسيرة.
>>>
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النتماء اإىل الهيئة مبعث اعتزاز

التهنئة،  اجلدد،  زمالئي  زميالتي  أخرى،  مرة  لكم  أجدد  وأنا 
واآلراء  األفكار  ببعض  مبفاحتتكم  العذر  أستسمحكم 

واملالحظات حول املهمة السامية والنبيلة التي أتيتم ألجلها...
باب  من  ذلك  أفعل  فإني  بها...  مبصارحتكم  لنفسي  سمحت  ولئن 
تدركون  أو  تدركونها  أنكم  أعلم  ألني  غير...  ال  التذكير 

جلها...
زميالتي زمالئي، أعلم أنكم تدركون أن االنتماء إلى هذه الهيئة هو 
مبعث اعتزاز وفخر لكل واحد وواحدة منا، لكن االنتماء هو في نفس 
فيكم  التي وضعها  الثقة  أن  ذلك  ؛  حتملها  علينا  يتوجب  مسؤولية  الوقت 
العمل في  تقتضي منكم واجب  التي عينتكم  أو اجلهة  ناخبوكم 
إطارها... واحلرص على الوفاء لها وتأديتها باجلدية والتفاني املطلوبني... وذلك 
إلى  البقاء  خالل  ومن  ناخبيكم  طموحات  جتسيد  على  العمل  خالل  من 

جانبهم وحتسس تطلعاتهم والتكفل بانشغاالتهم...
وبطبيعة احلال، فإن مثل هذه االلتزام ال يتنافى مع القناعات السياسية للواحد 

منكم واآلخر وال مع والئه أو التزامه احلزبي.
وفي هذا السياق حتديًدا، أود أن أؤكد لكم أن الهيئة هيئة مجلس األمة 
الغايات  لبلوغ هذه  سوف تكون إلى جانبكم في كل خطوة تخطونها 
ما دام أداؤكم يتماشى مع أحكام القوانني املرعية وما دام ذلك األداء 

يخدم األهداف التي مت اختياركم على أساسها...
... والهيئة، زميالتي زمالئي، سوف تعمل في »حدود إمكانياتها« لتسهيل 
هذه املهمة... وإن الهيئة )وفي إطار القوانني املرعية( دائًما، ستدعم بالتنسيق 

جهودكم الرامية إلى ترقية األداء البرملاني...
... وباملناسبة أود كذلك أن أدعوكم إلى االندماج سريًعا ضمن الهيئة 
هيئتنا  قانون  ملضمون  وفًقا  معهم  والعمل  القدامى  بزمالئكم  واالستعانة 
األساسي ونظامها الداخلي. وأن تعملوا على تثمني التجربة املكتسبة بل أقول 

أن تعملوا على تعزيزها...

وليس إقالال من كفاءاتكم أو جتاربكم السابقة إذا ما قلت لكم 
بأنكم محظوظني كونكم )تأتون لتعزيز الهيئة( وتأتونها أيضا لتستفيدوا 

من رصيد التجربة التي حققها زمالئكم القدامى ضمن الهيئة...
فنعمل، زميالتي زمالئي، مًعا على إثراء هذا الرصيد ولنجعل جتربة الواحد 
وخدمة  للهيئة  خدمه  فيه  مبا  اآلخر  جتربة  تثري  أقول  بل  تتالقح  منكم 

البالد...
ومما ال شك فيه، أيتها الزميالت أيها الزمالء، أن االندماج الهادئ بني أفراد الهيئة 
سوف يساهم من دون شك في تعزيز الثقة فيما بيننا وضمن الهيئة وإن هذه 
الثقة هي التي ستساهم من دون شك في خلق مناخ العمل اجلاد وتساهم في 

إبراز كفاءات الواحد واآلخر وتساهم في إثبات قدراته ضمن الهيئة.
بها  تزخر  التي  والقدرات  الكفاءات  أن  في  شك،  أدنى  يخامرني   وال 
تركيبة مجلس األمة اآلن ستسهم في الرفع من مكانة هيئتنا واالرتقاء 

بها إلى مصاف الغرف العريقة املماثلة...
 

نتطلع اإىل م�صاق الغرف العريقة

الذي مت مؤخرا، تكون  النصفي اخلامس ألعضاء مجلس األمة،  بالتجديد 
الهيئة قد أطفأت شمعتها اخلامسة عشر من عمرها احلافل بالعمل والعطاء.

إنها ـ كما تالحظون ـ فترة قصيرة، لكنها كانت ثرية، لهذا فإنه يجدر بنا 
اآلن الوقوف عندها إلبداء بعض املالحظات حول محصلة أدائها...

فيه  الهيئة  إقحام  البعض  يسعى  الذي  العقيم  اجلدل  في  اخلوض  ودون   ...
ودون الدخول في إعطاء األرقام اجلزافية عن عدد النصوص املصادق عليها 
الهيئة تقوم بها فإننا نود  أو النشاطات املتنوعة التي )في كل مرة( كانت 

أن نؤكد أنه :
حلل  جاء  قد  األمة  مجلس  إنشاء  أن  من  البعض  يعتقده  ما  عكس  وعلى 
مشكلة سياسية ظرفية طارئة فإن األيام والتجربة املعاشة »)خالل الفترة(« 
بّينت محدودية هذا الطرح وقصر نظر طارحيه... ذلك أن األيام أثبتت لداِعِمي 

أدت  مفيدة  دستورية  مؤسسة  حًقا  كان  األمة  مجلس  أن  الفكرة  هذه 
دورها كامال. كما أن الدور الذي أدته خالل الفترة بنّي هو اآلخر أهمية 
وجدوى الهيئة عبر كامل مراحل وجودها وفي كافة أوجه النشاط الذي 
قامت به سواء أكان ذلك النشاط سياسًيا أو تشريعًيا، وهو ساهم في ترقية 
األداء البرملاني ووفر منبًرا برملانًيا إضافًيا للتعبير عن الرأي التعددي. وساهم 
بنفس الوقت في حتقيق التوازن املؤسساتي. وعزز من ثم االستقرار ضمن 

املؤسسات الدستورية بل أقول عزز االستقرار في البالد...
يستعمل  األمة  والبرملاني ظل مجلس  التشريعي  األداء  وفي مجال   وهكذا 
في  يراعون  أعضاؤه  وكان  مسؤولية...  وروح  رزانة  بكل  صالحياته 

كل مرة مصلحة البالد العليا قبل أي مصلحة أخرى.
وبهذا السلوك املسؤول وهذا األداء املتزن أكسب مجلس األمة املصداقية 
التي  هي  والتعقل  الرزانة  فكانت  له...  الناس  احترام  دائرة  من  ووسع 

تتحكم في كافة أعماله ونشاطاته املختلفة...
فال هو أراد لنفسه أن يكون غرفة تسجيل وال هو سعى ألن يكون آلية 

للتعطيل.
 

التكامل والتن�صيق

 ما كان ملجلس األمة أن يقوم بهذا الدور وال أن يحقق تلك النتائج... لو ال 
تظافر جهود أكثر من جهة وتوافر أكثر من عامل...

أعضاء  والسادة  السيدات  كافة  وعمل  بجهد  بداية  اإلشادة  يجب  وهنا 
الفكرية،  ومشاربهم  السياسية  أطيافهم  اختالف  على  األمة،  مجلس 
طيلة العهدات املتعاقبة )كل من موقع عمله واختصاصه( في خدمة وتطوير 

الهيئة...
وإني آلمل، زميالتي زمالئي، في أن تسير التشكيلة اجلديدة التي تكّونونها 

)في أدائها( على نفس شاكلة سابقاتها في مجال اجلهد والعطاء...
النتيجة احملققة، سيداتي سادتي، ما كان لها لتتحقق لوال التنسيق اجليد الذي 

التشريعي  الوطني في املجال  الشعبي  السنني مع املجلس  تكرس وتوسع عبر 
وفي مجال األداء البرملاني وفي نطاق عمل الدبلوماسية البرملانية.

أن  النتيجة  حتقيق  في  ساهمت  التي  اجلهات  عن  نتحدث  ونحن  ال ميكننا 
ننسى أو نتناسى الدور الكبير الذي لعبته الهيئة التنفيذية في مجال التنسيق 
والتعاون وتوفير مناخ العمل املنسجم والذي كان من نتيجته جتاوز العقبات 

التي اعترضت املسيرة طيلة الفترة.
العمل في  إلى مواصلة  الزمالء،  أيها  التي ندعو،  تلكم هي بعض األسباب 

إطارها لتعزيز التجربة وتقوية إطار العمل ضمنها...

 موقف وطني.. باأ�صداء دولية

بواسطتها  نَفذت  التي  الوحشية  طويل  لوقت  يتذكرون  اجلزائريون  سيظل 
اجلماعات اإلرهابية عمليتها الشنيعة في عني أمناس.

بالواقع مجرد عمل إرهابي إجرامي عادي  يومها لم يكن  الذي جرى  وأن 
من  عرفناها  والتي  اإلجرامية  اإلرهابية  العمليات  قائمة  إلى  رقمه  ليضاف 

قبل...
وإمنا كان مبثابة عمل حربي واسع كان يرمي إلى امتحان اجلزائر في قدراتها 
ومعرفة مدى صمودها في وجه العدوان... لكن اجلواب الصارم والسريع 

جاء من خالل تلك الوقفة الرائعة التي وقفها الشعب اجلزائري بكامله.
لقواتنا املسلحة وأسالك أمن بالدنا  الرد السريع واحلاسم  وهو جاء من خالل 
التخطيط  وفي  املواجهة  في  الكبيرة  قدراتها  فيه عن  اجلزائر  برهنت  والتي 

والتنفيذ واحلرفية العالية في ردع العدوان...
العام  الرأي  ويذكر  ليذكرنا  بالواقع  اإلجرامي  العمل  هذا  جاء  لقد   ...
العاملي مبآسي ومعاناة عشنا فصولها فترة ليست بالقصيرة، فترة عشناها لوحدنا 
وفي كثير من املرات عانينا منها بألم وصمت...  واألَمرُّ في كل ذلك 

أننا عشناها وحدنا وبتجاهل غير مفهومة غايته... لكننا صمدنا.
التي  الشر  نبدي االرتياح الندحار قوى  فإننا  تيقنتورين  واليوم وبعد عملية  

سعت بعملها اجلبان استهداف استقرار بالدنا واقتصادنا ووحدة شعبنا.
وقواتنا  بالدنا  قيادة  حول  ومواطنينا  مواطناتنا  اللتفاف  أيضا  االرتياح  ونبدي 

املسلحة...
إن هذا املوقف الوطني الرائع الذي وقفه شعبنا هو الذي زاد من احترام العالم 
لنا... وعزز مصداقية سياسة بالدنا... وزاد من االهتمام الذي أصبحت 

الدول تبديه لبالدنا وراحت تعمل على تقوية عالقاتها معنا...
وإن هذا االهتمام وهذه الرغبة في تثمني العالقات مع بالدنا جاءت بالواقع أيضا 
للمكانة والوزن الذي أصبحت حتتله بالدنا والوزن الكبير الذي يحظى به 
فخامة رئيس اجلمهورية وملا يتحلى به من حكمة وحنكة اعترف اجلميع 

له بها...
شكرا لكم على كرم اإلصغاء،

والسالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

اإختتام الدورة اخلريفية العادية ل�صنة 2012اإختتام الدورة اخلريفية العادية ل�صنة 2012 موقف وطني رائع.. واأ�صداء دوليــــــــة اإيجابية
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على اثر التجديد الن�صفي
القائمة الإ�صمية لأع�صاء جمل�س الأمة املعينني

الد�ستور،  من   3 الفقرة  و101،   78 للمادتني  طبقا 

الرئــــا�سي  الثلث  بعنوان  اجلمهورية  رئي�س  عني 

اأع�ساء جمل�س الأمة الآتية اأ�سمـــــا�ؤهم:

�سالح بن  القادر  — عبد   1
اأخاموك — حممد   2
بوغربال — ر�سيد   3

زكرياء — حممد   4
زيتوين — م�سعود   5
طبة بن  — حممد   6

قري�سي الكرمي  — عبد   7
�سامل بن  القادر  — عبد   8

�سنيني القادر  — عبد   9
�سايد 10— حمود 

بادي�س بن  — فوزية   11
يون�س بن  اآكلي  — حمند   12

ح�سن الوهاب  — عبد   13
بركات — �سعيد   14

عبا�س ولد  — جمال   15
خالدي — الهادي   16

جعفر نوارة  —  �سعدية   17
جيار — الها�سمي   18

بوزيد بن  بكر  — بو   19
قوجيل — �سالح   20
باركي — عائ�سة   21

�سهيدة بن  — حفيظة   22
الطيب )ليلى(  — خرية   23

غومة — ابراهيم   24
اأحميدة فرحات  — الطيب   25

ال�سعدي — يا�سف   26
بيطاط ظريف  — زهرة   27

بوخالفة — حممد   28
حم�سا�س اأحمد    —  29

بوحلية براهيم  — ا   30

القانون  من   11 واملادة  الد�ستور؛  من  و114   113 املادتني  باأحكام  عماًل 
الع�سوي رقـم 99 - 02، الذي يحّدد تنظيم املجل�س ال�سعبي الوطني وجمل�س 
الأمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة؛ واملواد 2، 
3 و5 من النظام الداخلي ملجل�س الأمة؛ عقد املجل�س �سبيحة يوم الأربعاء 
الأع�ساء  ع�سوية  لإثبات  �سها  خ�سّ عامة،  علنية  جل�سة   2013 جانفي   9
الن�سفي  التجديد  اإطار  يف  الأمة،  جمل�س  يف  واملعينني،  املنتخبني  اجلدد 

لعدد اأع�سائه وانتخاب رئي�س املجل�س لفرتة ت�سريعية جديدة.

ال�سيد  العملية،  ُتنظم  التي  القانونية  لالإجراءات  وفقا  اجلل�سة،  تراأ�س 
مب�ساعدة  ا،  نًّ �سِ املجل�س  اأع�ساء  اأكرب  �سنة(،   94( احميدة  فرحات  الطيب 
وقد  ا.  نًّ �سِ الأع�ساء  اأ�سغر  وهما  ماين  وحممد  بوعمامة  عبا�س  ال�سيدين 
خ�س�ست هذه اجلل�سة لعر�س اأ�سماء الأع�ساء اجلدد وت�سكيل جلنة اإثبات 

الع�سوية التي متت امل�سادقة عليها اأثناء اجلل�سة العلنية.

اإثبات الع�صوية

48 اجلدد  الـ  الأع�ساء  الع�سوية باملناداة ال�سمية على  اإثبات  اإ�ستهلت جل�سة 

الذين مت انتخابهم على م�ستوى الوليات بتاريخ 29 دي�سمرب 2012 �الأع�ساء 

2013؛ �اإثر  7 جانفي  الذين عينهم فخامة رئي�س اجلمهورية بتاريخ   30 الـ 

ذلك متت امل�سادقة على ت�سكيلة جلنة اإثبات الع�سوية يف جمل�س الأمة؛ �رفعت 

اجلل�سة لتمكني اللجنة من اإعداد تقريرها.

الع�سوية على احل�سور  اإثبات  تلى مقرر جلنة  العامة،  اجلل�سة  ا�ستئناف  �عند 

طرف  من  عليه  امل�سادقة  �متت  املو�سوع  يف  اللجنة  اأعّدته  الذي  التقرير 

ال�سيدات �ال�سادة الأع�ساء، �بهذه العملية مت تثبيت ع�سوية الأع�ساء اجلدد.

 

جل�صاتجل�صات

تن�صيب الأع�صاء اجلدد 
وانتخاب رئي�س املجل�س

رئي�س املجل�س : الهيئة ت�صت�صرف دورا حيويا يف نطـــــــــــــــاق �صيا�صة الإ�صالحات

عن �لية  اأدرار زوبـيـري عـبد القادر  
عن �لية ال�صلف مـعـزوز عبد الـقادر  
عن �لية الأغـواط عـوي�صي حمـمد  
عن �لية اأم البواقي بــزاز عـزيـز  
عن �لية باتــنة خملـويف عــمار  
عن �لية بجايـة مزيان اإبراهيم  
عن �ليةب�صكرة ُموِنيب عـبد املجيد  
عن �لية ب�صار �صعـيدي ح�صني  
عن �لية البليدة بو�صالغـم حمـمد  
عن �لية البويــرة مـانـي حممد  
عن �لية تامرنا�صت اإَِمـــاد م�صطفى  
عن �لية تب�صة بوجـابـر خــالد  
عن �لية تلم�صان ـْـنِدي عبد الرحيم   َمـ
عن �لية تيارت َكـُمون عـبد القادر  
عن �لية تيزي وزو َتـَمـَدَرْ َتــاَزة مو�صى  
عن �لية اجلـزائر زوبيـري حممد  
عن �لية اجللـفـة ـَ�س عبد ال�صالم   َلْبـي
عن �لية جيجـل بوزريـبة عبد املجيد  
عن �لية �صطيف طـِقيـ�س عبد املجيد  
عن �لية �صعـيدة امـباركي خلـ�صر  
عن �لية �صكيـكدة م�صيخ اأحــمد  
عن �لية �صيدي بلعبا�س ـَناين عـبد الغـني   الَهـ
عن �لية عـنابة ـْبلي ب�صري   �َصـ
عن �لية قـاملـة بوال�صعـري جمال  

عن �لية ق�صنطينة �َصـَرَيـط ملني  
عن �لية الــمدية قـاَرة بلـقا�صم  
عن �لية م�صتغـامن �صعـيد جـمال  
عن �لية امل�صيلة مي�صاوي حممد  
عن �لية مع�صكر ي   َمـَهـِني غـِري�صِ
عن �لية ورقـلة بوتـِخيـل يو�صف  
عن �لية وهــران كــا�صة �صعــيد  
عن �لية البّيــ�س قنيرب عـبد الـوهاب  
عن �لية اإلــيزي بوعـمامة عبا�س  
عن �لية برج بوعـريريج جعـفـر نور الدين  
عن �لية بومردا�س �صليماين عبد الكرمي  
عن �لية الــطارف طـويــل رابح  
عن �لية تـندوف مر�صلي عبد الباهي  
عن �لية تي�صم�صيلت �صَطـاح بوعـالم  
عن �لية الوادي �صعـداين حمـمد ال�صعيد  
عن �لية خنـ�صلــة ـَـِليل الطاهـر   ك
عن �لية �صوق اأهرا�س �صَية زبـيـر   ـِ طَواْف
عن �لية تيـبازة �صاْبــِني عبد الـقادر  
عن �لية مـيلة بن ال�صغـري عبد الكرمي  
عن �لية عني الـدفلى لـْزَعـْر حممـد   
عن �ليةالنعـامـة قـِنـيـَبـر الطيـّب 
عن �لية عني متو�صنت اأو�صهـلة حممد ر�صا  
عن �لية غـرداية بن يـون�س حممد  
عن �لية غـليـزان ختيـر حمـمد  

القائمة ال�صمية لأع�صاء جمل�س الأمة املنتخبني 

اأع�ساء  ن�سف  لتجديد  الناخبة  الهيئة  اجلمهورية  رئي�س  ال�سيد  ا�ستدعاء  بعد 

جمل�س الأمة املنتخبني مبوجب املر�سوم الرئا�سي رقم 12-401  �املوؤرخ يف 

14 حمرم عام 1434 املوافق 28 نوفمرب �سنة 2012، جـَرْت يوَم 15 �سَفـر 
عام 1434 املوافـق 29 دي�سمرب �سنة 2012، النتخابات اخلا�سة بالأع�ساء 

�سنة  جانفي   1 يوم  �سدر  بيان  يف  الد�ستوري  املجل�س  اأعلن  �قد  املنتخبني. 

الـنـتائَج النـهائية التالية: 2013، عن 
  عــدد الـوليات املعـنــية :  48 

ـلـون :  26.895    الناخبون املُ�سجَّ

  الناخبون املُ�سّوُتـون :  25.251 

ـِنعـُون :  1644    الناخبـون املُْمَت

 %  93،89   ن�سـبة الـم�ساركــة : 

  عـدد الأ�سوات الـملغـاة:  2376 

  عدد الأ�سواِت املَُعـرَبَّ عنها:  22.875 

  عـدد املرت�سحني الفـائزين :  48 
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كافة  إلى  بالشكر  أتوجه  أن  املناسبتية،  الكلمة  هذه  مستهل  في  أود 
على  واجلدد...  منهم  القدامى  األمة...  أعضاء مجلس  زميالتي وزمالئي 

الثقة التي »قبل قليل« شرفوني بها لتولي رئاسة مجلس األمة...
بالنسبة لزمالئي القدامى، فإني أعتبر موقفهم هذا مبثابة ثقة مجددة، أعتز بها. 
الدعم مبثابة تكليف بضرورة  أعتبر هذا  فإني  لزمالئي اجلدد،  بالنسبة  أما 

بذل جهد أكبر...
قصارى جهدي ألكون  وسأبذل  أقول شكرا جزيال...  وألولئك  لهؤالء 

في مستوى هذه الثقة.

بأنني سأعمل  اجلميع  أعُد  أني  املناسبة هو  في هذه  عليه  التأكيد  أريد  ما   
األحكام  وحتدده  الدستورية  مسؤوليتي  علي  متليه  مبا  التقُيد  على  جاهدا 

القانونية املرعية ضمن مجلس األمة...
التقدير  القدر من  بنفس  بالتعامل مع كل واحدة وواحد  أمامكم  والتزم 
اآلراء  لكافة  املستحق،  واالهتمام  املطلوبة  العناية  وسأولي  واالحترام 
الواحد منكم واآلخر... كيفما كانت  بها  يأتي  التي  النظر  ووجهات 

وجهة نظره وأين كان انتماؤه الفكري أو خياراته السياسية...
لكن قبل هذا وذلك أود، زميالتي زمالئي، أن أنتهز السانحة لكي أقدم 
العمل  شرف  ألداء  تعيينهم  أو  انتخابهم  على  التهاني  خالص  اجلدد  للزمالء 

ضمن مجلسنا املوقر...
النجاح  للجميع  التي هي من اآلن هيئتهم، وأمتنى  الهيئة  وأرحب بهم ضمن 

والتوفيق لتأدية املهمة املوكلة لنا جميعا.
بأنكم ستكونون »وال شك« في  قناعة  لعلى  وإني، زميالتي زمالئي، 
اختارتكم  التي  الناخبة  الهيئة  فيكم  وضعتها  التي  اآلمال  مستوى 

للمهمة...
كما أود أن أنتهز املناسبة أيضا لكي أؤكد للجميع عن كامل جاهزية 
رئاسة مجلس األمة والعاملني في املصالح التابعة لها ملساعدتكم على تأدية 
املتعلقة  اجلوانب  مختلف  في  نشاطاتكم  وممارسة  البرملانية  مهامكم 

بدوركم كممثلني لألمة...

بودي-واملناسبة تسمح لي بذلك- أن أعبر عن كبير االرتياح لوصول أعضاء 
بوجودهم  عززوا  أعضاء  املاضي،  ديسمبر   29 انتخابات  أفرزتهم  جدد 
الهيئة وأعطوها وجهها التعددي الذي كان منتظرا فأصبحت بذلك... ألوان 
في تركيبتها احلزبية أكثر تنوعا وأكثر تعبيرا عن واقع اخلريطة السياسية 
اجلديدة للبالد... وهو األمر الذي سيعطي من دون شك احليوية املنتظرة للهيئة 

ويجعل النقاش ضمنها أكثر ثراء وتنوعا...
رئيس  لفخامة  والشكر  العرفان      عن  أعبر  أن  أود:  اإلطار  نفس  وفي 
اجلمهورية الذي باستمرار أولى الهيئة كبير العناية والدعم وفي كل مرة 
البشرية  التركيبة  لتدعيم  عمل على تعيني كفاءات وطنية عالية املستوى 

الوافدة من بني أعضاء الهيئة الناخبة على املستوى احمللي.
نتمنى أن يكون اجلميع في  إننا إذ نقدر له هذا املوقف ونثمن خياراته فإننا 

املجل�س اليوم اأكرث 
تنوعا..  وتعبـريا عن 

م�صار موؤ�ص�صاتي و�صيا�صي 
يعزز النهج الدميقراطي.. 

ودولة القانــــــــــــون

مستوى الثقة املوضوعة فيه لتأدية املهمة ضمن الهيئة وخدمة األهداف النبيلة 
التي جاءت بها النصوص األساسية الناظمة للبالد وتلك اخلاصة مبجلس األمة. 
السياسية واالقتصادية  بلوغ األهداف  إلى  الرامية  القوانني  والسهر على دعم 

واالجتماعية والثقافية املرسومة للبالد...
ساعيا  القاعة  أركان  في  تتجوالن  وعيناي  بالذات،  اللحظة  هذه  وفي 
للتعرف على وجه هذا والتأكد من وجود ذلك، تنصرف أفكاري بنفس 
الوقت نحو زمالئي الذين انتموا إلى هيئتنا ومن أيام غادروا القاعة التي أنتم 

اآلن جالسون فيها.
أخرى عن كبير  مرة  لهم  أعبر  السانحة لكي  هذه  وإني ألغتنم   ...
عرفاني وتقديري لكل ما قاموا به من عمل وساهموا به من جهد في خدمة 

البالد وفي جعل مؤسستنا البرملانية حتظى باالحترام الذي حتوزه.
إشادة  بالواقع  وهي  عليها  التأكيد  يقتضيني  الواجب  إشادة...  ...إنها 
مستحقة بالنظر ملا قام به هؤالء وأولئك من أداء جيد وجهد مشكور طيلة 

فترة توليهم مسؤولية متثيل األمة...

بالدورس  مليئة  كانت  املاضية  السنوات  خالل  املكتسبة  التجربة  إن 
والتجارب، وهي جديرة بأن تثمن وتعمق للبلوغ بها إلى املستويات املرجوة...

فإننا واثقون من أن هيئتنا مرشحة مستقبال )مع بقية مؤسسات الدولة الدستورية( 
للعب دور أكثر حيوية في نطاق سياسة اإلصالحات التي اعتمدها فخامة 

رئيس اجلمهورية...
دور من شأنه أن يبوأ الهيئة املكانة التي هي جديرة بها... خاصة في إطار 

األداء التشريعي والبرملاني...
تأدية  وشرف  واجب  زمالئي،  زميالتي  جميعا،  لنا  سيكون  ...دور 

بكل روح مسؤولية.
مجلسنا  لرئاسة  والتقدير  بالشكر  أتوجه  أن  دون  هذه  كلماتي  أنهي  لن 
املؤقتة وملكتبها املصغر على توليهم تسيير جلستنا هذه بحنكة واقتدار 

واضحني.
هذه  جعل  على  املساعدة  على  والعرفان  الشكر  جميعا  ولكن  لكم 

اجللسة تسير سيرا عاديا بل أقول أخويا...
مرة أخرى أشكر اجلميع على الثقة التي آملّ أن أكون بعون الله وبفضلكم 

في مستواها...
علينا  يحتم  والواجب  ينتظرنا  عمل  أمامنا  فالزال  العمل...  إلى  ...واآلن 

القيام به قبل اختتام الدورة.
»وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله واملؤمنون«

صدق الله العظيم
والسالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

جل�صاتجل�صات

جتديد الثقة.. حلظة امتزاج   امل�صاعر.. والتمكني للحنكة يف ظل الرهانات الوطنية الراهنة 

اأعاد اأع�ساء جمل�س الأمة خالل اجلل�سة 
 ،2013 جانفي   9 يوم  املنعقدة  العلنية 
ال�سيد  يف  الثقة  الن�ساب  اكتمال  وبعد 
عبد القادر بن �سالح، رئي�سا للمجل�س.

وبعد انتخابه بالإجماع رئي�سا للمجل�س 
األقى كلمة باملنا�سبة :
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 16 الثالثاء  ليوم  ال�سباحية  اجلل�سة  ت  ُخ�س�سّ

الذي  العر�س  اإىل  لال�ستماع   2012 اأكتوبر 

الوزير الأّ�ل حول م�سمون خمطط  ال�سيد  قّدمه 

ال�سيد  برنامج  تنفيذ  اأجل  من  احلكومة  عمل 

رئي�س اجلمهورية.

يف م�ستهل كلمته، اأكد ال�سيد عبد الـمالك �سالل، 

الأف�سلية  مينح  العمل  خمطط  اأن  الأ�ل،  الوزير 

الـم�سطرة  الأهداف  كل  جت�سيد  م�سار  لـموا�سلة 

فخامة  برنامج  يف  الواردة  الأعمال  �يعتمد 

بوتفليقة؛  العزيز  عبد  ال�سيد  اجلمهورية،  رئي�س 

بالرتقاء  يتعلق  الأمر  باأن  اأ��سح  حيث 

باإجنازات برنامج رئي�س اجلمهورية اإىل م�ستوى 

اإىل  يهدف  الذي  العمل  خمطط  خالل  من  اأمثل 

الفعالية  من  مزيد  �اإ�سفاء  جديد  دفع  اإعطاء  

اليوم  اإنعا�س يتوفر  على عمل احلكومة، بف�سل 

على الو�سائل الكفيلة بتحقيق اأهدافه.

ا�ستكمال  اأن  على  الأ�ل،  الوزير  اأكد  كما 

ال�سيد  بها  بادر  التي  ال�سيا�سية  الإ�سالحات 

الد�ستور،  مراجعة  �ل�سيما  اجلمهورية،  رئي�س 

املحلي  القرتاع  حت�سري  جانب  اإىل  ياأتي، 

طليعة  يف   ،2012 نوفمرب   29 ليوم  املزد�ج 

امل�ساحلة  يخ�س  فيما  اأّما  الأ�لويات.  هذه 

احلكومة  اأّن  اإىل  الأّ�ل  الوزير  اأ�سار  الوطنية، 

ملتزمة با�ستكمال م�سارها من خالل ال�ستمرار، 

بكل حزم، يف مكافحة الإرهاب من اأجل تعزيز 

احلية  القوى  كل  جتنيد  بف�سل  الوطني  الأمن 

لالأمة �جعلها تتحلى بيقظة دائمة.

الأ�لوية  ذات  الأعمال  لهذه  تطرقه  �لدى 

�العاجلة الواردة يف خمطط العمل، اأ�سار ال�سيد 

الـمواطن،  اأنها ت�سب كلها يف فائدة  اإىل  �سالل 

اكت�ساب  بهدف  اليومية  بان�سغالته  �التكفل 

ثقته اأ�ًل، ذلك اأن الأمر، كما قال يتعلق بت�سالح 

التي  اإدارته  �الـمواطن مع  الد�لة  جمتمعنا مع 

خدمة  يف  باأنها  حلظة  كل  يف  تتذكر  اأن  يجب 

اإطار  حت�سني  ثم  العك�س،  �لي�س  الـمواطن 

معي�سته، ثانيا، �احلفاظ على اأمنه، ثالثا، ف�سال 

الفّعالة  لـم�ساركته  الـمحفزة  الو�سائل  عن ح�سد 

يف الـم�سار كله لت�سييد البالد.

اأما الـمحور الآخر الهام لـمخطط العمل، فيتمثل 

اأمن  ��سمان  العام  النظام  على  احلفاظ  يف 

الف�ساد  �مكافحة  �ممتلكاتهم  الأ�سخا�س 

�الآفات الجتماعية. �يف هذا الإطار، اأكد الوزير 

الق�سائي  اجلهاز  تز�يد  �سيتم  اأنه  على  الأ�ل 

�الديوان الوطني لـمكافحة الف�ساد بكل الو�سائل 

الكفيلة بتمكينهما من اأداء جيد ملهامهما، على 

قرينة  لـمبداأ  ال�سارم  الحرتام  �سمان  يتم  اأن 

الرباءة �حماية اأعوان الد�لة من كل املحا�لت 

الرامية اإىل الت�سهري بهم بغري �جه حق.

�اأ�سار من جهة اأخرى، اإىل اأن احلكومة �ستعكف 

خالل  من  الـمواطن  معي�سة  اإطار  حت�سني  على 

تعزيز كل الـمرافق العمومية التي يلجاأ اإليها، مع 

الطموح اإىل رد العتبار احلقيقي �الفّعال خلدمة 

عمومية تتميز بالنوعية �اإعادة تفعيل املرافق 

العمومية املحلية اجلوارية ذات ال�سلة باحلياة 

اأن  املتحدث،  ذات  قال  للمواطن، حيث  اليومية 

يف  الأ�ىل،  بالدرجة  تتمثل،  طاقمه  م�سوؤ�لية 

ال�سباب،  ل�سيما  الـمواطنني  بان�سغالت  التكفل 

يف  �الأمل  بلدهم  يف  الثقة  اأعطائهم  اأجل  من 

م�ستقبلهم يف جميع الـمجالت، �ب�سكل خا�س 

ميادين التكوين �الت�سغيل �ال�سكن«.

�يف ذات ال�سياق، �فيما يخ�س ال�سكن، اأكد الوزير 

ال�سكنات،  اإجناز  تكثيف  �سيتم  اأنه  على  الأ�ل 

على  الق�ساء  على  �ستعكف  احلكومة  اأن  �على 

تلبية  الجتماعي من خالل  ال�سغط  اأ�سكال  كل 

بخ�سو�س  اأما  ال�سكن.  على  للطلب  ق�سوى 

اأجهزة امل�ساعدة  الت�سغيل فاإن احلكومة �ستعزز 

�الإدماج القائمة مع اللجوء اإىل اآليات لت�سجيع 

�اأ�سار،  القت�سادية.  املجالت  يف  الت�سغيل 

الـمحققة يف  الـمكا�سب  اأن  اإىل  اأخرى،  من جهة 

عليها  الـمحافظة  �سيتم  ال�رشائية  القدرة  جمال 

عن طريق �سبط ال�سوق �دعم الأ�سعار �التحكم 

يف �سبكات التوزيع �حماربة الت�سخم.

ال�سيد  األّح  القت�سادي،  للجانب  تعر�سه  �لدى 

النهو�س  �رش�رة  على  مطول  الأ�ل  الوزير 

�منا�سب  للرث�ات  حُمِدث  �طني  باقت�ساد 

الن�ساطات  بتعزيز  تدعيمه  خالل  من  ال�سغل 

الوطني.  القت�ساد  اندماج  على  الـم�سجعة 

حميط  �حت�سني  ال�ستثمار  ترقية  على  اأكد  كما 

ال�سدد،  بهذا  قائال  الأعمال،  �مناخ  الـموؤ�س�سة 

التحلي  اإىل  ال�سيد رئي�س اجلمهورية يدعوا  باأن 

باجلراأة �ر�ح الإبداع من اأجل حتقيق اقت�ساد 

اأكرث جناعة.

�ستعمل  باخلارج،  الوطنية  اجلالية  عن  اأما 

بان�سغالت  التكفل  على  فاأكرث  اأكرث  احلكومة 

اإقامة  خالل  من  باخلارج  الـمقيمني  مواطنينا 

حيثما  اجلزائر  رعايا  بني  حقيقية  ج�سور 

الدائم  ال�سهر  على  ا  حر�سً �ذلك  �بلدهم  ُ�جد�ا 

كرامتهم  ��سون  م�ساحلهم  على  احلفاظ  على 

اأن  م�سيًفا  ممتلكاتهم.   �اأمن  اأمنهم  ��سمان 

جمهودا خا�سا �سُيبذل يف �ساأنهم عند قد�مهم 

اإىل البالد من حيث ظر�ف ال�سفر �ال�ستقبال.

اإىل  الوزير الأ�ل  ال�سيد  اأ�سار  �يف ختام كلمته، 

لتج�سيد  جهد  اأي  تّدخر  لن  التي  احلكومة  اأن 

خمطط عملها �سمن ر�ؤية ُت�سجع على التما�سك 

القت�سادية �الجتماعية  �التنمية  الجتماعي 

اجلميع،  �م�ساركة  د  جتنُّ على  تعتمد  للبالد، 

العمل على  معتمدا على كفاءات عديدة ميكنها 

ارتقاء البالد �تطويرها �ع�رشنتها اأكرث فاأكرث

اأع�ساء  ال�سيدات �ال�سادة  اأمام  ُف�ِسَح املجال  ثّم 

املجل�س ملناق�سة م�سمون �ثيقة املخطط �كذا 

العر�س الذي قّدمه ال�سيد الوزير الأّ�ل ب�ساأنه.

�توا�سل النقا�س العام على مدار اليومني حيث 

اُْخُتِتَم بتدخالت ر�ؤ�ساء املجموعات الربملانية؛ 

تدخالت  على  بالرّد  الأّ�ل  الوزير  ال�سيد  �تكفل 

اأع�ساء جمل�س الأمة يف اجلل�سة امل�سائية ليوم 

الأربعاء 17 اأكتوبر 2012.

هذا �قد �سادق اأع�ساء جمل�س الأمة على لئحة 

لتنفيذ  احلكومة  عمل  ملخطط  �م�ساندة  دعم 

ثقة  كعربون  اجلمهورية  رئي�س  ال�سيد  برنامج 

املرحلية  اخلطة  لتج�سيد  للحكومة  �تزكية 

رئي�س  فخامة  برنامج  من  �امل�ستمدة  لعملها 

اجلمهورية، ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة.

اأع�صاء جمل�س الأمة يناق�صون خمطط عمل احلكومة
 80 املادة  من  الثالثة  بالفقرة  عمال 
من  الأوىل  والفقرة  الد�ستور،  من 
رقم  الع�سوي  القانون  من   49 املادة 
99-02، الذي يحّدد تنظيم املجل�س 
الأمة،  وجمل�س  الوطني  ال�سعبي 
وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية 
ناق�س  احلكومة؛  وبني  بينهما 
عمل  خمطط  الأمة  جمل�س  اأع�ساء 
برنامج  تنفيذ  اأجل  من  احلكومة 

ال�سيد رئي�س اجلمهورية.

الأمة  جمل�س  عقد  الغر�س،  ولهذا 
يومي  علنية  جل�سات   )4( اأربع 
اأكتوبر   17 والأربعاء   16 الثالثاء 
القادر  عبد  ال�سيد  برئا�سة   2012
بن �سالح، رئي�س املجل�س، وح�سور 
الوزير  �سالل،  املالك  عبد  ال�سيد 

الأّول وطاقمه الوزاري.

الوزير الأول: اأولوية خمطط عمل احلكومة التكفل بان�صغالت املواطن  

جل�صاتجل�صات
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�سيدي الرئي�س،

حزب  لكتلة  الكلمة  هذه  بداية  يف  يل  ا�سمحوا 

اإجالل  حتية  اأرفع  اأن  الوطني  التحرير  جبهة 

الذي برهن  الأبي  ال�سعب اجلزائري  اإىل  �تقدير 

الوطني  ح�سه  مدى  على  كعادته  اأخرى  مرة 

�عزمه  القوية  �اإرادته  احل�ساري  ��عيه 

الد�لة، �موا�سلة  بناء موؤ�س�سات  ال�سادق على 

الأمن  ال�ساملة يف كنف  �التنمية  ال�سالحات، 

ملر�سحي  الثقة  منحه  خالل  من  �ال�ستقرار، 

�اأنه  ماي   10 ت�رشيعيات  يف  حزبنا  قوائم 

حملنا امل�سوؤ�لية، �اإننا يف حزب جبهة التحرير 

الوطني نقدر عظمة هذه امل�سوؤ�لية.

�نحن  هاته  جل�ستنا  تنعقد  ذاته،  ال�سياق  �يف 

�سيادتنا  ل�سرتجاع  اخلم�سني  بالذكرى  نحتفل 

ن�ستخل�س  التي  الغالية  الذكرى  هذه  الوطنية، 

منها العرب، �در��س الت�سحية من �سعبنا الذي 

افتك حريته �ا�ستقالله بت�سحيات جليلة �كفاح 

مرير عز نظريه يف التاريخ املعا�رش.

الذي  العهد  فيها  جندد  عزيزة  منا�سبة  اإنها 

قطعناه مع ال�سهداء الذين اأ�فوا بالعهد مع اهلل 

�الوفاء  العرفان  �اجب  فيها  نوؤدي  �الوطن، 

�متجيد اأبطال اجلزائر.

�سيدي الرئي�س،

طليعته  بقيادة  اجلزائري  ال�سعب  ا�ستطاع  لقد 

اأن  احلية  �قواه  املخل�سة  �اإطارته  املجاهدة 

�سعبة  �سنوات  خالل  �حتقق  التحدي  ترفع 

تعوي�سا  �الأعمال  بالجنازات  حافلة  ح�سيلة 

ملا خلفه الدمار �اخلراب يف املن�ساآت �النفو�س 

امل�ساحلة  �تكري�س  ال�ستقرار  توطيد  اأجل  من 

الوطنية.

�سيدي الرئي�س،

�اكب  الذي  الوطني  التحرير  جبهة  حزب  فاإن 

حتيني  م�ساألة  يف  ال�سباق  �كان  التطور  هذا 

الن�سو�س ذات ال�سلة مبرحلة التقدم �الزدهار 

�تر�سيخ د�لة احلق �القانون �احلكم الرا�سد.

�اإننا بالأم�س قمنا �لزلنا نقوم بتعبئة عامة، 

الدميقراطي  امل�سار  لتعزيز  مكثف  �جتنيد 

التي  النوعية  القفزة  مرحلة  مع  ليتجا�ب 

عرفتها البالد يف جميع املجالت مبا ي�ستجيب 

لتطلعات اجلماهري ال�سعبية...

القلعة  يعترب  الوطني  التحرير  جبهة  حزب  اإن 

املنيعة التي تتك�رش عليها كل الأطماع، �الدرع 

الواقي من كل املخاطر �املوؤامرات التي ت�ستهدف 

بلدنا. �ي�سعى اإىل تعميق مكا�سبه �احلفاظ عليها 

�حمايتها من كل ما يحاك �سدها.

�سيدي الرئي�س، املحرتم،

الأ�ل  الوزير  ال�سيد  تدخل  اإىل  ا�ستماعنا  لدى 

لتطبيق  احلكومة  عمل  ملخطط  �درا�ستنا 

رئي�س  فخامة  برنامج  تنفيذ  �موا�سلة 

للو�سول  امليدان  يف  �جت�سيده  اجلمهورية 

حت�سني  �اإىل  قطاع  بكل  املنوطة  الأهداف  اإىل 

�سل  يف  �هذا  عامة.  ب�سفة  العمومية  اخلدمة 

�رش�ط  �سمن  التنظيمية  التدابري  كل  توفري 

لل�سعب.  احلر  الختيار  �احرتام  ال�سفافية، 

�اعتبار النتخابات الت�رشيعية 10 ماي 2012 

ر�سالة قوية يجب اأخذها بعني العتبار يف كل 

الأعمال �الأن�سطة.

�سيدي الرئي�س،

�من  الوطني،  التحرير  جبهة  حزب  يف  اإننا 

الأزمة  املتمثلة يف  العاملية  امل�ستجدات  خالل 

املالية �ل حمالة اأن يكون لها �قع �سلبي على 

متمثال  العامل  د�ل  ك�سائر  اجلزائري  القت�ساد 

يف  عليها  املعتمد  املحر�قات  �سعر  تراجع  يف 

التي  ال�سعبة  للظر�ف  نظرا  اجلزائر،  مداخل 

العاملية، �من هنا ل  الأ�سواق  تعي�سها خمتلف 

الربنامج،  موا�سلة  على  احلكومة  تعزم  اأن  بد 

انطالقا من الواقع.

نتخل�س  ل  العاملية،  القت�سادية  الأزمة  اإن 

�ال�سليم،  العقالين  الت�سيري  بانتهاج  اإل  منها 

�الف�ساد،  التبذير  �حماربة  العمومية،  للموارد 

د�لة  اإطار  الرا�سد يف  احلكم  تر�سيخ  �ا�ستكمال 

احلق �القانون �ت�سجيع احلوار �الت�سا�ر.

اإن بناء اقت�ساد ��سوق منتج تناف�سي ل يكون 

اإل بنهو�س �تن�سيط �ت�سيري ال�ستثمار املحلي 

�الأجنبي املنتج �املتنوع.

نار  اأخمد  بكثافة  ال�سعب  م�سار  ا�ستكمال  اإن 

جديد  من  لالقالع  املنا�سب  اجلو  ��فر  الفتنة 

مبخططات تنموية �ساملة �هادفة �يتجلى ذلك 

ت�سهدها  التي  امل�ساريع  من  الهائل  العدد  يف 

البالد يف �ستى املجالت.

مثل قطاع املن�ساآت القاعدية الذي اكت�سى اأهمية 

بالغة �ما �سخر له من اإمكانيات �ما اجنز دليل 

على اهتمام الد�لة بهذا القطاع احل�سا�س لد�ره 

ال�سرتاتيجي يف تنمية البالد، �عليه يتوجب:

النطالق يف اأ�سغال الطريق ال�سيار على م�ستوى 

التجربة  اإىل  ا�ستنادا  �هذا  العليا  اله�ساب 

بتعميق  املا�سية  الأخطاء  �تفادي  ال�سابقة 

الدرا�سات

�توفري  غرب  �رشق  ال�سيار  الطريق  ا�ستكمال 

ال�رش�ط املالئمة كاملرافق ال�رش�رية.

للطرق  القاعدية  املن�ساآت  �تاأهيل  �سيانة  اإن 

يف  بالغة  اأهمية  تكت�سي  �املطارات  �املونئ 

دفع عجلة التنمية

�سيدي الرئي�س،

فيما يخ�س �سيا�سة النقل:

جميع  يف  ال�سرتاتيجي  القطاع  هذا  تدعيم  اإن 

الذي  احلديدة  بال�سكك  النقل  �خا�سة  فر�عه 

مع  �تكييفه  حتديثه  يف  كبريا  تطورا  عرف 

ال�سبكة  تو�سيع  اإطار  يف  التنمية  حاجيات 

احلديدية من خالل الزد�اجية �الكهربة..

جل�صاتجل�صات
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الت�صيريالعقالين للموارد.. وحماربة التبدير والف�صاد اأحمد حنوفة

رئي�س املجموعة الربملانية

 حلزب جبهة التحرير الوطني

املبذ�لة  املجهودات  اإىل  ن�سري  اأن  يفوتنا  ل 

ال�سياحي  �التطوير  الوطني  الن�سيج  لتعزيز 

�الجتماعي �فك العزلة..

�الربي  �اجلوي  البحري  الأ�سطول  تعزيز  اإن 

يف  �هام  حموري  د�ر  �له  احلياة  �رشيان  هو 

تكثيف احلركة يف خمتلف املجالت الإن�سانية 

�ال�سناعية �التجارية

�سيدي الرئي�س،

اإن القطاع الفالحي يعترب من الأ�لوية لأنه ميثل 

املحور الأ�سا�سي �العمود الفقري الذي تتهيكل 

حوله القطاعات القت�سادية الأخرى النتاجية 

من  الفالحي  الن�ساط  اإنعا�س  اإن  �اخلدماتية. 

الذي  �الريفي  الفالحي  التجديد  �سيا�سة  خالل 

ي�سعى اإىل �سمان الأمن الغذائي امل�ستدام للبالد، 

اأ�سبحت  التي  الغذائية  التبعية  من  �التخل�س 

ت�ستعمله  الد�ل  بع�س  اأيادي  يف  قويا  �سالحا 

لل�سغط.

يف  القطاع  هذا  عرفه  الذي  املعترب  النمو  اإن 

الأ�سجار  بغر�س  تو�سيع  من  املجالت  جميع 

املثمرة مبختلف اأنواعها اإ�سافة اإىل توفري املياه 

باإجناز �سبكة الري �بناء �سد�د مما �سجل قفزة 

حم�سول  يف  ال�سنة  هذه  �خا�سة  معتربة  منو 

يوفر  الفالحي  النتعا�س  اإن  باأنواعه.  احلبوب 

املنتوج للقطاع ال�سناعي من اأجل حتويله حتى 

ن�سمن ا�ستقرار الأ�سعار ��فرة املواد الغذائية.

�سيدي الرئي�س،

حيث  من  كبرية  قفزة  عرف  العايل  التعليم  اإن 

الكم بحيث اأ�سبح هذا التعليم يف متنا�ل اجلميع 

�متوفر بكل اجلهات �قريب من كل املواطنني، 

يجب  ل  �لكن  به،  التنويه  يجب  املجهود  �هذا 

الوقت  حان  �لقد  النوعي.  اجلانب  يهمل  اأن 

الظر�ف  توفري  خالل  من  بالنوعية  لالهتمام 

الكفء  �الإطار  الكافية  �الو�سائل  املنا�سبة 

العلمي،  البحث  جمال  يف  نوعية  نقلة  لتحقيق 

�خدمة القت�ساد الوطني بكل مكوناته.

�من هذا املنطلق ندعو م�سوؤ�ل القطاع اأن ي�سهر 

يف  املحيط  ملواكبة  اجلامعة  د�ر  تطوير  على 

جميع احتياجاته..

�سيدي الرئي�س،

ما  ال�سكن  ميدان  يف  العر�س  على  ال�سغط  اإن 

زال مت�ساعدا رغم ما يوليه املخطط من عناية 

خا�سة. �حتى ل ننكر القفزة التي عرفها القطاع 

ال�سيا�سية  الرادة  مع  بعيد  حد  اإىل  جتا�بت 

لفخامة رئي�س اجلمهورية من تخفيف حدة اأزمة 

ال�سكن بعد ت�سليم عدد هائل من ال�سكنات خالل 

ال�سنوات املا�سية �الق�ساء على اأزمة ال�سكن..

اإن احل�سول على �سكن هو اأمل كل جزائري، اإن 

ت�سجيع ال�سكن الريفي هدفه النز�ح الذي اأ�سبح 

عبئا على مدننا �من هذا الطار يجب العمل على 

اإعادة النظر يف تو�سيع املدن �حماية املالمح 

التاريخية �الثقافية �احل�سارية ملدننا..

�سيدي الرئي�س،

اإن املجهودات املبذ�لة يف قطاع ال�سحة العمومية 

املتنوعة  لجنازات  بالنظر  حت�سى  تكاد  ل 

اإن هذه الجنازات  الوطني.  الرتاب  �الهامة عرب 

من  املوؤهل  الب�رشي  بالتاأطري  مرهونة  تبقى 

�التجهيزات  �الخت�سا�سيني  العامني  الأطباء 

ال�رش�رية. اإن ال�سحة هي اأثمن ما ميلك الن�سان 

لبد من موا�سلة التكفل ال�سحي باملواطن �جعله 

من اأ�لويات املخططات �الربامج..

�يف هذا املجال ندعو:

ال�سبه  بتوفري  ال�سحية  اخلدمات  حت�سني   -

الطبيني

الأد�ية  لإنتاج  املحلي  ال�ستثمار  ت�سجيع   -

باملوا�سفات الد�لية                                                                        

حيث  من  الأد�ية  جمال  يف  الرقابة  ت�سديد   -

الرتكيب �ال�سالحية

بالقدر  بالإمكانيات  امل�ست�سفيات  تز�يد   -

الكايف

- تعزيز عملية الك�سف املبكر لبع�س الأمرا�س 

اخلطرية

- الرتكيز على الوقاية ال�سحية

�سيدي الرئي�س،

بالتزان  تت�سم  للبالد  اخلارجية  ال�سيا�سة  اإن 

الد�لية عامة، �الق�سايا املرتبطة  الق�سايا  يف 

مبحيطنا القريب خا�سة.. اإننا نثمن كل املواقف 

خالل  من  اجلزائرية  الد�لة  طرف  من  املتخذة 

اجلزائر  تعاملت  لقد  اجلزائرية.  الديبلوما�سية 

بحكمة مع ق�سايا ال�ساعة �عاجلت بع�سا منها 

�ببعد  هد�ء  بكل  بلدنا  مع  مبا�رشة  عالقة  لها 

يف  اجلزائر  مواقف  اأن  الواقع  اأظهر  �لقد  نظر. 

بع�س الأحداث كانت �سائبة رغم املالمة التي 

�جهت لنا..

اإننا نعي�س اأ��ساعا �اأحداثا تت�سم باخلطورة على 

حد�دنا �يجب معاجلتها باحلوار �الت�سا�ر مع 

ال�سلمي  احلل  تتوخى  �بحكمة  املعنية  اجلهات 

�جتنب احلل الأمني.

�سيدي الرئي�س،

ل اأحد منا با�ستطاعته اأن ينكر حجم ال�سالحات 

املنتهجة يف بالدنا كما �سبق ذكرها يف جميع 

�الت�سالت  �ال�سغل  الريا�سية  املجالت 

اإىل موا�سلة خمتلف  �الثقافية. �من هنا ندعو 

هوية  بعنا�رش  التكفل  اإىل  الرامية  اخلطوات 

ال�سالم،  الثالثة:  باأبعاده  اجلزائري  ال�سعب 

تفعيل  اإىل  ندعو  كما  �الأمازيغية  العربية 

العربية  اللغة  ا�ستعمال  تعميم  قانون  �تطبيق 

�الر�سمية  الوطنية  اللغة  تاأخذ  به حتى  �العمل 

الد�لة  د�الب  خمتلف  يف  الطبيعية  مكانتها 

�موؤ�س�ساتها.



17

             

16

اليومية للمواطن اجلزائري  »اإن املتتبع للحياة 

يف  �سهدته  الذي  التطور  �سك  د�ن  �من  يلحظ 

من  الد�لة  بذلته  ما  ب�سبب  املجالت  خمتلف 

�ال�سحة  �التعليم  ال�سكن  يف  معتربة،  جهود 

�الثقافة  �ال�سباب  �النقل  العمومية  �الأ�سغال 

�ال�سوؤ�ن الدينية.

�قد تزامن مع ذلك �سد�ر الآلف من الن�سو�س 

اأ�  ب�سكل  �ساهمت  التي  �التنظيمية  القانونية 

للمواطن  املعي�سية  الظر�ف  حت�سني  يف  باآخر 

�حرية  لالإن�سان  حقوق  من  الد�لة  اأ�لته  مبا 

من  نادى  التي  بالدعوة  توجت  �قد  للتعبري 

اإجراء  اإىل  اجلمهورية  رئي�س  فخامة  خاللها 

ا�سالحات عميقة ��ساملة بينت النية ال�سادقة 

اجلزائري  املواطن  ليعي�س  اجلزائرية  للد�لة 

حياة اجتماعية ��سيا�سية �اقت�سادية تليق به 

يف ظل جزائر قوية �اآمنة من بني النتائج الآنية 

�اعتماد  ال�سيا�سية  احلياة  يف  املراأة  م�ساركة 

جديدة  اأفاقا  �سيعطي  �هو  الأحزاب  من  الكثري 

الأمن  كنف  يف  ال�سيا�سية  حلياتنا  بالن�سبة 

ال�ستقرار.

الوراء  اإىل  العودة  من  بد  ل  الإطار،  هذا  �يف 

�ل  ما�سيها  د�ن  من  لأمة  حا�رش  ل  �لأنه 

حقبة  فبعد  حا�رشها،  غري  من  لها  م�ستقبل 

��سعه  يف  ما  بكل  امل�ستعمر  عمل  تاريخية 

على  �الق�ساء  اجلزائرية  ال�سخ�سية  لطم�س 

�على  ال�سالمي  الأمازيغي  العربي  انتمائها 

�سيادتها الوطنية طيلة 132 �سنة، نحتفل اليوم 

بكل فخر بالذكرى اخلم�سني ل�ستعادة ال�سيادة 

الوطنية �عودة اجلزائر اإىل حقيقتها التاريخية 

�احل�سارية د�ن اأن نهمل اأ� نن�سى ما عانيناه 

من ع�رشية �سوداء كانت اجلزائر قاب قو�سني اأ� 

اأدنى من انهيار حقيقي لول تفطن اخلريين من 

اإىل احلوار �النقا�س للق�ساء على  اأبناء اجلزائر 

تلك املاأ�ساة، ذلك اأن األوية اأ�لويات يف ال�سيا�سة 

اإمنا هي  العميقة،  الأمة  لرغبات  ت�ستجيب  التي 

العمل على ا�ستتباب ال�سلم املدين، �الق�ساء على 

العنف فكرا �قول �فعال ق�ساء مربما ل هوادة 

التاأكيد  الإطار ل منا�س يل من  فيه. �يف هذا 

�سميم  من  �املمتلكات  الأ�سخا�س  اأمن  باأن 

اأي  م�سوؤ�لية الد�لة، ل يجوز لها التغا�سي يف 

ظرف من الظر�ف عن امل�سا�س به.

��حدة  الوطنية  امل�ساحلة  �سيا�سة  اإن  ذلك 

ال�سعب اجلزائري ل بديل لها لأنها كفيلة بو�سع 

موؤ�س�ساتنا  �امل�سا�س ب�رشف  للعنف  نهائي  حد 

اأبدا  تن�سوا  ل  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  هنا  �اق�سد 

الأحمر  العقد  اأ�  ال�سوداء  الع�رشية  اأثناء  باأن 

جميع  مثل  �نقائ�سها  بعيوبها  املوؤ�س�سة  هذه 

املوؤ�س�سات يف اجلزائر �خارجها حافظت على 

تراب  �حدة  على  حافظت  لها،  ثمن  ل  ا�سياء 

الد�لة اجلزائرية �حافظت  اإحباط  البالد �عدم 

النظام  �على  اجلزائرية  املوؤ�س�سات  على 

اجلمهوري.

تاريخ  يف  مف�سلية  مرحلة  اليوم  نعي�س  اإننا 

يف  نوعية  لوثبة  اجلهود  ت�سافر  تتطلب  البالد 

من  قرن  ن�سف  بعد  �التجدد  التنمية  م�سرية 

ا�سرتجاع ال�سيادة الوطنية. اإنها مرحلة ح�سا�سة 

مفتوحة على اإفراز عوملة كا�سحة تدخلنا عهدا 

م�سحونا بالتحديات املعقدة التي تتطلب �رشعة 

من  �التمكن  �التعبئة  اليقظة  �زيادة  التاأقلم 

جديدا  عهدا  احلديثة،  �التكنولوجيات  العلوم 

فيها  مكان  ل  اجلارفة  التحولت  على  مفتوحا 

اإيجابية  اجلزائر  كانت  لقد  ال�سعيفة.  لل�سعوب 

ثورة  خو�سها  يف  التاريخ  حركة  مع  التفاعل 

م�ستدامة  �ساملة  تنمية  �اإجناز  كربى  حتريرية 

خالل  تعززت  اأ�سيلة  دميقراطية  �اعتماد 

اقت�سادية  اجنازات  بربنامج  الأخرية  ال�سنوات 

�سيا�سية  �اإ�سالحات  معتربة،  �اجتماعية 

د�لة  دعائم  متتني  اإىل  اأ�سا�سا  تهدف  �ا�سعة، 

احلق �القانون يف جمتمع متما�سك، تتاأ�سل فيه 

احلريات الفردية �اجلماعية �حقوق الإن�سان.

ال�سيد الرئي�س ال�سيدات �ال�سادة:

برنامج فخامة  اأ�سا�سا من  املخطط  ي�ستمد هذا 

البلد  ��سع  اإىل  �سعى  الذي  اجلمهورية  رئي�س 

حيث  حمتملة،  ا�سطربات  اأي  من  ماأمن  يف 

الوطنية  امل�ساحلة  ا�ستكمال  على  اأ�سا�سا  ركز 

الرتابط  �تعزيز  الوطنية  املاأ�ساة  اأثار  ملعاجلة 

�بني  املواطنني  بني  الثقة  �اإحالل  الجتماعي 

�رشعيتها  اكت�سبت  التي  �موؤ�س�ساتها  الد�لة 

ال�سنوات  مدار  على  ال�سعب  اختيار  بف�سل 

ي�ستدعي  التعقيد  �سديد  م�سار  �هو  املا�سية.. 

اجلميع  �ت�سافر  �املثابرة  الوقت  من  الكثري 

الو�سعية  �جتا�ز  ذلك  لبلوغ  فعالة  �ب�سورة 

التي تولدت عنها الأزمة �بلوغ جمتمع ي�سوده 

الهد�ء �الطماأنينة �يتحكم فيه القانون �حده.

ال�سيد الرئي�س ال�سيدات �ال�سادة:

ال�سيد  قبل  من  �املقدم  املخطط  هذا  ت�سفح  اإن 

ي�سعني  ل  املتاأنية  القراءة  �بعد  الأ�ل  الوزير 

اإل اأن اأنوه بالعر�س املنهجي �اإحاطته بجميع 

املواطن  مت�س  التي  تلك  �سيما  �ل  القطاعات 

به  جاء  ما  عن  ب�سدق  عرب  �قد  مبا�رش  ب�سكل 

النتخابي لفخامة رئي�س اجلمهورية  الربنامج 

�ساحقة  باأغلبية  اجلزائري  ال�سعب  زكاه  �الذي 

التزكية بالنظر  اأننا لن نحيد عن تلك  �الأكيدة 

ملا احتواه الربنامج لبناء جزائر قوية �اآمنة من 

خالل نظرة مو�سوعية طموحة مل�ستقبل البالد 

بالتنمية  الكفلني  �ال�ستقرار  الأمن  ظل  يف 

ال�ساملة التي نن�سدها.

تطور  من  بالدنا  تعي�سه  ما  ذلك  من  �يت�سح 

لفخامة  الر�سيدة  ال�سيا�سة  بف�سل  �دينامكية 

امل�ساكل  ملعاجلة  عمل  الذي  اجلمهورية  رئي�س 

اأهمها  �لعل  اجلزائري  ال�سعب  منها  كان  التي 

�ال�سيا�سية،  �القت�سادية  الأمنية  امل�ساكل 

خالل  �من  الوثيقة  هذه  خالل  من  تبني  حيث 

عن  متخ�ست  التي  النتائج  املعي�س  الواقع 

�الطفرة  الوطنية  �امل�ساحلة  الوطني  الوئام 

على  الق�ساء  خالل  من  الكبرية  القت�سادية 
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عبد الكرمي قري�سي

مقرر املجموعة الربملانية

 للثلث الرئا�شي

توطيد اأركان دولة القانون.. واإر�صـــــاء الثقة.. بني العدالة واملواطن

املديونية اخلارجية �الوفرة املالية التي يتميز 

اليومية  احلياة  ت�سهده  �ما  اقت�سادنا،  بها 

�املكانة  �حرية  ا�ستقرار  من  �ال�سيا�سية 

اجلهوي  امل�ستوى  على  اجلزائر  تلعبها  التي 

�العاملي.

الربملانية  املجموعة  �با�سم  فاإنني  �عليه 

املبذ�لة  اجلبارة  باجلهود  اأنوه  الرئا�سي  الثلث 

تنمية  لبلوغ  النهو�س  موا�سلة  اجل  من  حاليا 

مناطق  جميع  �يف  القطاعات  خمتلف  يف 

البالد �كذلك العمل على ا�ستكمال ال�سالحات 

املواطنني. تطلعات  لبلوغ  الد�ستور  �خا�سة 

ال�سيد الرئي�س ال�سيدات �ال�سادة:

عمال منا على جت�سيد الدميقراطية التي تعي�سها 

اجلزائر �املبنية على التوجه ال�سائب راأيت من 

الوزير  �سيادة  انتباه  األف  اأن  مبكان  ال�رش�رة 

النقاط ذات  اإىل بع�س  �اأع�ساء احلكومة  الأ�ل 

الأهمية يف بع�س القطاعات.

لفائدة  احلكومة  اتختها  التي  بالتدابري  ننوه 

داعيا  القت�سادي  �النمو  �ال�ستثمار  الت�سغيل 

احلكومة اإىل امل�سي قدما يف جمال ال�ستثمارات 

الكربى لتخفي�س ال�سترياد �التوجه نحو تركيب 

من  ذلك  ملا  ��سناعتها  �املركبات  ال�سيارات 

منا�سب  �توفري  ال�سترياد  تخفي�س  يف  اأهمية 

�سغل للتخفيف من البطالة.

اخلارجية  ال�سيا�سة  ت�سهده  التي  بالثبات  ننوه 

الغربية  �ال�سحراء  فل�سطني  جتاه  �سيما  �ل 

املتو�سطي  �املحيط  باإفريقيا  �الهتمام 

�العالقة مع اأ�ربا

كما ن�سيد بالد�ر الذي يقوم به اجلي�س الوطني 

��سون  ا�ستقاللنا  على  احلفاظ  يف  ال�سعبي 

حد�دنا يف ظل ما يرتب�س بنا

ننوه ب�سيا�سة الوئام الوطني �امل�ساحلة الوطنية 

الذي  الأمن  خالل  من  نتائجها  ظهرت  التي 

تعي�سه اجلزائر �ن�سيد هنا بالد�ر الذي يقوم به 

�يف  املجال،  يف  الوطني  �الدرك  الأمن  جهاز 

جمال حماربة الآفات الجتماعية �املخدرات.. 

املالئم  اجلو  لتوفري  اجلهود  م�ساعفة  راجني 

لرتبية ن�سء قادر على م�سايرة الركب �الت�سدي 

لكل ال�ستفزازات التي تواجهها اجلزائر

فاليوم،  القانون  د�لة  تعزيز  بالتوجه  ننوه 

»فاإن  اجلمهورية،  رئي�س  فخامة  يقول  كما 

اإرادتي ب�سفتي رئي�سا للجمهورية هي التو�سل 

الد�لة  هذه  �القانون  احلق  د�لة  اإر�ساء  اإىل 

القانون  ل�سلطان  الن�سياع  متام  تن�ساع  التي 

��سيادته اإرادة طاملا اأكدتها باإحلاح«

ذلك اأن العدل اأ�سا�س احلكم من هنا جاء الرتكيز 

خالل  من  القانون  د�لة  اأركان  التوطيد  على 

عالقة  بناء  ثم  �من  العدالة  ا�سالح  ا�ستكمال 

احلريات  �تعزيز  �العدالة  املواطن  بني  متينة 

العدالة  ت�سل  حتى  الإجرام  �مكافحة  الفردية 

قبل  من  لها  يكون  اأن  الواجب  الحرتام  اإىل 

املواطنني �هذا ل يتاأتى اإل عندما يقوم جهاز 

��سفافية  دقة  من  به  املنوطة  بالأد�ار  العدالة 

الف�ساد  �مكافحة  امللفات  معاجلة  يف  ��رشعة 

�يف  للمواطن،  ال�ساغل  ال�سغل  اأ�سبح  الذي 

يف  الرقابة  جهاز  با�ستحداث  ننوه  ال�سدد  هذا 

مكافحة الف�ساد مع �رش�رة اعطائه الإمكانات 

حل�سا�سية  بالنظر  بد�ره  ليقوم  الالزمة 

التي  الر�سوة  �انت�سار  ��سخامته  املو�سوع 

تنخر جمتمعنا.

نوؤكد على توعية املواطن بكل هذه املخاطر على 

حياة الد�لة �املواطن من خالل ا�ستغالل حمكم 

���سائل  كاملدر�سة  �الو�سائط  الو�سائل  جلميع 

الإعالم �غريها حتى يدرك اأن م�سوؤ�ليته كبرية 

�حدها  الد�لة  ت�ستطيع  فال  املو�سوع  جتاه 

الف�ساد  على  الق�ساء  لأن  الن�ساط  بهذا  القيام 

اقت�ساديا  مبجتمعنا  احلقيقي  النهو�س  معناه 

��سيا�سيا �ثقافيا.

الثاقبة  بالنظرة  املجال  هذا  يف  بنا  �حري 

العدالة  بني  �طيدة  لعالقة  اإر�ساء  املخطط  لهذا 

الق�سائية  الهيكلة  �ا�ستكمال  �املواطن 

الهتمام  �كذلك  باأنواعه،  الإجرام  �مكافحة 

باإعادة تربية املحبو�سني �اإدماجهم من خالل 

التوجيه  على  فيها  مبتكرة  �سيا�سية  انتهاج 

الإن�سان  �الأخالقي لأهميتها يف حياة  الديني 

اجلزائري.

ال�سيد الرئي�س ال�سيدات �ال�سادة:

العمومية  اخلدمة  اأ�ساب  الذي  التدهور  اإن 

كل  يف  الثقة  �اأفقدته  املواطن  على  �سلبا  اأثر 

بد من  التي تقدم اخلدمات �هنا ل  املوؤ�س�سات 

حت�سني  ق�سد  املخطط  هذا  به  جاء  ما  تاأييد 

املواطن  ل�سالح  �تفعيلها  العمومية  اخلدمة 
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الدميقراطية تقوم على التمثيل احلقيقي للمواطن

رفع م�صتوى الأمن الغذائي

على  موؤكدين  اليومية  معاناتها  �تخفيف 

معاقبة  على  �العمل  بها  ال�رشاع  �رش�رة 

اإىل  ن�سل  حتى  املجال  هذا  يف  املتخاذلني 

الد�لة  �موؤ�س�سات  املواطن  بني  الثقة  اإعادة 

املختلفة �بلوغ التالحم بني الد�لة �املواطن، 

العمومية  الإدارة  ع�رشنة  على  العمل  �كذا 

التي نن�سدها يف  الفاعلية  الو�سائل لبلوغ  بكل 

الق�ساء  ثم  �من  ا�ستثناء  د�ن  القطاعات  كل 

يف  املواطن  حق  �بلوغ  التخلف  مظاهر  على 

الأمن �الإعالم �ال�سفافية �احلماية �امل�سا�اة 

�الرقابة.

�يف هذا املجال �من هذا املنرب نوجه الدعوة 

اجليد  النتقاء  اإىل  ال�سيا�سية  الأحزاب  اإىل 

املر�سحني  �اإىل هوؤلء  ملر�سحيها لالنتخابات 

للقيام باأد�ارهم جتاه هذا ال�سعب �هذا الوطن 

حملية  تنمية  لبلوغ  الكثري  منهم  ينتظر  الذي 

�جتنب  اإليها  احلاجة  اأم�س  يف  نحن  ��طنية 

الوقوع يف الحباطات لعجز بع�س املنتخبني 

على القيام باأد�ارهم �فقا للقوانني التي تبقى 

املواطن  بني  العالقة  يف  الفي�سل  نظرنا  يف 

�املوؤ�س�سات، خا�سة تلك القوانني التي تتطلب 

مراجعة عميقة �دقيقة يف ظل التحولت التي 

رجال  من  الفاعلني  جميع  �مب�ساركة  تعي�سها 

�الجتماع  �ال�سيا�سة  �القت�ساد  القانون 

�الدين �لت�سطبغ مببداأ ال�سمولية.

يلعبه  اأن  يجب  الذي  الد�ر  نن�سى  اأن  د�ن 

املجتمع املدين من خالل اجلمعيات التي يجب 

اأن تعمل على جت�سيد الأهداف التي اأن�سئت من 

اأجلها �ل �سيما تاأطري �توجيه نحو الأح�سن.

ال�سيد الرئي�س ال�سيدات �ال�سادة:

لتنمية  الأبرز  الد�ر  الب�رشي  العامل  يلعب 

على  الرتكيز  جاء  هنا  �من  �م�ستدامة  �ساملة 

تثمني املوارد الب�رشية لأن الأمم ل تقا�س مبا 

لديها من موارد طبيعية بل مبا لديها من موارد 

تقوم  مبا  التنويه  يجب  �عليه  كفاأة،  ب�رشية 

�التكوين  )الرتبية  املجال  هذا  يف  الد�لة  به 

ربع  من  اأكرث  التحاق  �ما  العايل..(  �التعليم 

ذلك،  على  دليال  اإل  املوؤ�س�سات  بهذه  ال�سكان 

�بالرغم من اأهمية الأعداد الكمية اإل اأنه يجب 

التعليم  نوعية  حت�سني  �رش�رة  على  التاأكيد 

�التكوين �تر�سيدها لبلوغ اجلودة حتى تكون 

خمرجاتها مدخالت فاعلة لتنمية �ساملة، �يعد 

ب�رش�رة  املعنية  القطاعات  لإلزام  حافزا  هذا 

م�ستوى  يف  لتكون  التكوينية  اأن�سطتها  تقيم 

متينة  قواعد  اإر�ساء  �كذا  العاملي  التكوين 

للتن�سيق بني هذه القطاعات.

اإىل الوقوف على مو�سوع ح�سا�س  يدفعنا هذا 

لالأدمغة  املتزايدة  الهجرة  تلك  يف  �املتمثل 

مطالبني  �الغرب  ال�رشق  جتاه  اجلزائرية 

القيام بالدرا�سات ال�رش�رية ملعرفة  احلكومة 

الطرق  ب�ستى  �العمل  لذلك  املوؤدية  الأ�سباب 

على  �احلر�س  الهجرة  هذه  على  للق�ساء 

التي  اجلزائرية  اخلربات  تلك  من  ال�ستفادة 

تقطف ثمارها تلك الد�ل امل�ستقبلة لها.

ال�سيد الرئي�س ال�سيدات �ال�سادة:

ل �سك اأن الدميقراطيات احلديثة تقوم على ا�سا�س 

اإل  هذا  يتاأتى  للمواطنني �ل  احلقيقي  التمثيل 

من خالل بناء عالقة جت�سد التن�سيق املحكم بني 

احلكومة �الربملان �عليه ننوه باللتزام الذي 

التعا�ن  لتح�سني  نف�سها  على  احلكومة  قطعته 

البناء  احلوار  الت�رشيعية من خالل  ال�سلطة  مع 

�الت�سا�ر �ال�سغاء لن�سغالت اأع�ساء الربملان 

املواطنني  ان�سغالت  هي  تكون  اأن  يجب  التي 

فقط  الرتكيز  عدم  اإىل  احلكومة  ننبه  هنا  من 

على الأ�سئلة ال�سفوية �الكتابية بل تو�سيع الأمر 

اإىل كل ��سائل الرقابة املتاحة د�ستوريا لأننا 

التقومي  على  ي�ساعد  البناء  النقد  اأن  يقني  على 

اجليد لالأداء �قد يوجد يف النهر ما ل يوجد يف 

البحر اآملني اأن تكون مراجعة القانون الع�سوي 

املوؤرخ يف 8 اأفريل 1999 يف م�ستوى تطلعات 

اإر�ساء  يف  �املتمثلة  ��سعبا  حكومة  اجلزائر 

فخامة  اإليها  ي�سعى  التي  احلقة  الدميقراطية 

رئي�س اجلمهورية للف�سل بني ال�سلطات �لتقوم 

كل منها بد�رها املنوط بها.

ال�سيد الرئي�س ال�سيدات �ال�سادة:

جميعا �قد  هدفنا  �تقدمه  املجتمع  تطوير  اإن 

)الد�لة  اجلوانب  جميع  على  املخطط  ركز 

�سري�رة  اأن  مدركا  �املوؤ�س�سات(  �احلكومة 

الد�لة ل ميكن اأن تكون اإل من خالل التكامل 

هذا  دعم  ثم  �من  �الواجبات،  احلقوق  �تبيان 

الأزمات  ظل  يف  �خا�سة  اقت�ساديا  الرقي 

اأربع  من  اأكرث  منذ  ا�ستفحلت  التي  العاملية 

�سنوات �التي اأدت اإىل ��سع عاملي خطري اأدى 

اإىل انهيار اقت�ساديات كانت متطورة، �ظهور 

القوى  العاملي �تكالب  الغذاء  اأزمات يف توفر 

الكربى على مناطق الطاقة، �التوترات القائمة 

املتجددة،  القدمية  �املعتقدات  الأفكار  بني 

الأ�س�س  ��سع  اإىل  ما�سة  بحاجة  اأنف�سنا  جند 

حت�سني  بوا�سطة  جمتمعنا  بحماية  الكفيلة 

�رش�رياتها  �توفري  للمواطن  اليومية  احلياة 

بتعزيز املجال القت�سادي �املايل الذي ميثل 

ع�سب احلياة، موؤكدين من جهتنا على جت�سيد 

ذلك ل�ستكمال ال�سالح �جتديد القطاع املايل 

�ال�ست�رشاف  الفعال  التخطيط  على  �العتماد 

لن�ساير  �الأجنبي  املحلي  ال�ستثمار  �ت�سجيع 

يف  �سيما  �ل  العاملية  القت�سادية  الطفرة 

منا�سب  اإيجاد  على  ت�ساعد  التي  املجالت 

ال�سغل �يف اإن�ساء الرث�ة �يتطلب هذا ما يلي:

من  الإنتاج  �تنمية  ال�سناعي  املحيط  حت�سني 

خالل اإعطاء حرية امل�ستثمر يف اإمكانية التملك 

بتح�سني  �ذلك  ال�ستثمار  تكاليف  �تخفي�س 

�تقلي�س  ال�رش�رية  �املرافق  التحتية  للبنى 

ال�رشيبي،  الزد�اج  باإلغاء  ال�رشيبية  الأعباء 

�املتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  ترقية  �كذلك 

مراجعة  يف  �ال�ستمرار  تاأهيلها  خالل  من 

عن  التمويل  م�سكلة  �حل  الربامج،  هذه  �اإمتام 

م�ساريع  على  الكلي  اأ�  اجلزئي  ال�رشاف  طريق 

�كذا  املمولني،  طرف  من  املوؤ�س�سات  هذه 

املناطق  جميع  يف  ذلك  ت�سجيع  يف  ال�ستمرار 

�خا�سة املحر�مة لتطويرها، مع تنظيم العقار 

ال�سناعي �تكوين اأ�سحاب املوؤ�س�سات ال�سغرية 

�املتو�سطة يف جمال الت�سيري بوا�سطة خرباء.

ال�سياحة  ت�سجيع  �رش�رة  ذلك  اإىل  ن�سيف 

�سناعة  فال�سياحة  التجاري،  الن�ساط  �تنظيم 

العامل،  يف  ال�سناعات  اأكرب  من  �هي  متميزة 

�ن�ساط متكامل يرتبط بعدة قطاعات، له تاأثري 

ال�سناعة  �تطوير  النقل  على  كبري  ايجابي 

اإىل  يوؤدي  مما  �املطاعم..  �الفنادق  التقليدية 

بد من  ال�سدد ل  �سغل �يف هذا  اإيجاد منا�سب 

التذكري من اأن بالدنا تتميز مبختلف اخل�سائ�س 

جتعل منها بلدا �سياحيا بامتياز.

�رش�رة  نرى  احل�سا�س  القطاع  بهذا  �للنهو�س 

�ال�ستقرار �توفري مناخ  الأمن  املحافظة على 

ا�ستثماري يف ال�سياحة �ت�سجيع القطاع اخلا�س 

تعي�سها  التي  املرحلة  ح�سب  القوانني  �تكييف 

ال�رش�ري  ال�سياحي  الت�سويق  على  �احلر�س 

داخل الوطن �خارجه.

التنمية  موا�سلة  يجب  الفالحي  املجال  �يف 

لأنه  الغذائي  الأمن  م�ستوى  �رفع  الفالحية 

على  هذا  �ي�ساعد  بلد  لأي  ا�سرتاتيجي  هدف 

�سعبة  عملة  �توفري  �سغل،  منا�سب  توفري 

ت�سدير  طريق  عن  اأ�  الغذاء  فاتورة  �تقلي�س 

باإ�سالح  القيام  فعلينا  الفالحية،  املنتجات 

الد�لة  متلكها  التي  الفالحية  الأرا�سي  تنظيم 

�ال�رشيبي  املايل  الدعم  �ا�ستمرار  �ا�ستغاللها 

�اإن�ساء  املنا�سبة  التمويالت  �توفري  للقطاع 

بنوك م�سرتكة للفالحة مع بع�س الد�ل ال�سديقة 

الأرا�سي  با�ست�سالح  �الهتمام  �احلليفة 

البنايات  غزتها  التي  امل�ساحات  لتعوي�س 

البحري  ال�سيد  تطوير  �كذا  الكربى  املدن  يف 

�املن�ساآت القاعدية.

ال�سيد الرئي�س ال�سيدات �ال�سادة:

بالغة  اأهمية  يكت�سي  الداخلي  البناء  كان  اإذا 

اأن  يجب  ل  هذا  فاإن  �املواطن  للد�لة  بالن�سبة 

مكانتنا  �حت�سني  اخلارجية  �اجباتنا  ين�سينا 

باخلارج فقد عمل فخامة رئي�س اجلمهورية �من 

مكانة  ي�سرتجع  اأن  النتخابي  برناجمه  خالل 

اجلزائر يف اخلارج �سمن الد�ل �التي ت�رشرت 

بفعل الع�رشية ال�سوداء �الإرهاب الأعمى �ميكن 

ال�سعيد  على  حت�سنت  الو�سعية  هذه  اأن  القول 

اجلهوي �العاملي منوهني باجلهود املبذ�لة يف 

هذا املجال موؤكدين على �رش�رة موا�سلة العمل 

�بلوغ املكانة املرموقة التي نن�سدها جميعا �يف 

ذات الوقت فاإن عمال د�ؤ�با �دقيقا ينتظرنا جتاه 

جاليتنا باخلارج لأنها جزء ل يتجزاأ منا حتى 

انتمائها  �دعم  الوطن  حب  اأفرادها  يف  نقوي 

من خالل م�ساعفة اأن�سطة �سفارتنا �قن�سلياتنا 

باخلارج لإعطاء �سورة نا�سعة عن اجلزائر من 

ت�سويق لل�سياحة �ن�رش الثقافة، �ت�سجيع الأجانب 

على ال�ستثمار �ل يتاأتى هذا اإل من خالل تقييم 

عن  املتقاع�سني  �معاقبة  الأن�سطة  لتلك  �سامل 

القيام بالأد�ار املنوطة بهم.

اأن نثمن اجلهود  كما ل يفوتنا يف هذا املجال 

باخلارج  ممثليها  للحفاظ  الد�لة  تبذلها  التي 

�سهداء  جميع  على  نرتحم  الوقت  نف�س  �يف 

الواجب بتلك ال�سفارات �القن�سليات.

�ح�سا�س  هام  مو�سوع  اإىل  اأنبه  اأن  اأ�د  كما 

املنية  تتوفاهم  الذي  املواطنني  بكرامة  يتعلق 

كبرية  �سعوبات  اأهاليهم  يجد  حيث  باخلارج 

نطالب  �عليه  الوطن  اأر�س  اإىل  نقلهم  يف 

التكفل بهم �نقل جثامنيهم  احلكومة ب�رش�رة 

باعتبارهم بحاجة اإىل م�ساعدة الد�لة

ال�سيد الرئي�س ال�سيدات �ال�سادة:

اأمن  ياأتي  �سابقا،  قيل  ما  كل  من  بالرغم 

للدفاع  الأ�لويات  راأ�س  على  حد�دنا  �حماية 

الرتابية  الوحدة  ��سالمة  الوطنية  ال�سيادة  عن 

�هنا ل بد من التنويه بالنظرة الثاقبة لفخامة 

امل�سلحة  القوات  لتحديث  اجلمهورية  رئي�س 

�احرتافيتها هذه القوات التي ت�ستحق كل التحية 

�التقدير ملا قامت �تقوم به من جهود معتربة 

اجلمهوري  النظام  �على  الد�لة  على  للحفاظ 

اأ��ساع غري  �خا�سة يف ظل ما يحيط بنا من 

�نوؤكد  بنا،  املحيطة  الد�ل  بع�س  يف  م�ستقرة 

ال�رش�رية  المكانات  ت�سخري كل  على �رش�رة 

للجي�س الوطني ال�سعبي ليتمكن �ب�سهولة القيام 

بكل �اجباته جتاه الوطن املفدي.

اأع�ساء  نحن  نعتقد  اآخرا،  �لي�س  الأخري  �يف 

هذه  اأن  الرئا�سي  للثلث  الربملانية  املجموعة 

املالحظات ل تنق�س من قيمة هذا املخطط كما 

اأننا على يقني اأن اجلزائر بف�سل جهود اخلريين 

من اأبنائنا قادرة على النهو�س بنف�سها �بلوغ 

اأن  اإل  الركب املتقدم �ل ي�سعنا يف هذا املقام 

الأ�سعدة  جميع  على  املبذ�لة  باجلهود  ننوه 

بتاريخها  فخورة  �م�ستقرة  قوية  جزائر  لبناء 

امل�ستقبل  نحو  بحزم  �متجهة  �هويتها، 

لفخامة  الر�سيدة  ال�سيا�سة  ظل  يف  �احلداثة 

ال�سحة  د�ام  له  راجني  اجلمهورية  رئي�س 

البالد  �اإياكم ملا فيه خري  اهلل  �الهناء ��فقنا 

�العباد، »�قل اعملوا ف�سريى اهلل عملكم �ر�سوله 

�املوؤمنون« �سدق اهلل العظيم. 
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بلعبا�س بلعبا�س

رئي�س املجموعة الربملانية 

للتجمع الوطني الدميقراطي

جل�صاتجل�صات

البريوقراطية.. خطر ينخـر    املرافق العمومية.. ويعطل اخلدمات!
الإدارة،  اأداء  نقد  عن  يكف  حتى  به  ي�سعر  اأن 

نخطئ  عندما  الثقة  تعزيز  اإجراءات  من  �لعل 

اأ�  اأ� نف�سل يف �سيا�سة ما نقر بذلك �ن�سلحها 

نرتاجع عنها، �منها كذلك الوعود عندما يكون 

لذلك  تو�سيح  يجب  بها  الإيفاء  ال�ستحالة  من 

د�ن  اأحالت  التي  بالأ�سباب  �اإقناعه  للمواطن 

ذلك.

�اأمثلة على ذلك منها اأن احلكومة قامت باإجناز 

برامج �سكنية �سخمة، اإل اأن توزيعها اأ� النظام 

القانوين لتوزيعها ل زال غري جمدي يتطلب الأمر 

مراجعته، منها كذلك قانون ال�سفات العمومية 

�ال�سمانات  الكافية  للمر�نة  يفتقد  الذي 

حلماية املال العام �حلماية الإطارات �الآمرة 

بال�رشف.

- لأن جمهودات الد�لة يف اإجناز هياكل كبرية 

اأ�  �سد�د  اأ�  طرقات  من  �سواء  للعيان  ظاهرة 

بعيدة  تزال  ل  العمومية  اخلدمة  اأن  اإل  من�ساآت 

�هنا  املواطن.  بحاجيات  الأمثل  التكفل  يف 

يجب تركيز اجلهود على حت�سني نوعية اخلدمات 

اإل  ذلك  يكون  �ل  الواقع  مع  من�سجمة  �جعلها 

متطلبات  مع  للد�لة  العامة  ال�سيا�سة  بتكييف 

تقررت  ما  كثري  لأن  املواطنني.  �تطلعات 

الهدف منها �ا�سح �اأكيد �هو  �سيا�سات عامة 

امل�سلحة العامة اإل اأنها جمانية لواقع املعا�س 

على  مثال  اأبرز  �لعل  تلك،  اأ�  النقطة  هذه  يف 

ذلك، مثل ما تقرره احلكومة على �سبيل املثال 

�بالت�سا�ي  الريفي  لل�سكن  اإعانات  من  فقط 

لكل املواطن يف نف�س اجلهات من الوطن اإل اأن 

ي�ستهلك  �اله�ساب  اجلنوب  يف  مناطق  هناك 

البناء  مواد  النقل  يف  املخ�س�س  املبلغ  اأغلب 

�اجلزء الباقي يف ارتفاع اأ�سعارها.

دعم الكهرباء يف �لية جنوبها ي�ستفيد من هذا 

ق�سا�ة  يعانون من  �سمالها  �سكان  �لكن  الدعم 

الربد، الأمر الذي يجب اأن يدعم فيه الغاز، �هنا 

اأن مواطنني ي�ستفيد�ن �اآخر�ن يق�سون  يظهر 

من  �غريها  م�ستقيم  غري  الأمر  يجعل  مما 

مراعاة خ�سو�سية  من  بد  ل  اأنه  �هنا  الأمثلة. 

�هو  للجميع  تكون  ال�ستفادة  �اأن  املناطق، 

اتخاذ  يف  �حكمة  معمقة  درا�سة  يتطلب  اأمر 

القرارات. �هندما ي�سعر املواطن باأن  مثل هذه 

الهدف  اأ�  الق�سد  نحو  موجهة  العامة  ال�سيا�سة 

الذي يح�سن معي�سته فاإننا نكون اأمام اأحد اأهم 

الركائز اأ� الدعائم التي تبنى عليه الثقة.

ال�صتثمار:  -  2
الإجراءات  من  حلزمة  باإقرارها  احلكومة  اإن 

التحفيزبة لتخفي�س ال�رشائب �ت�سهيل القر��س 

�تخفي�س الفائدة عليها �ا�سح �التي ت�سل ما 

بني 1 و %3.5 يف اجلنوب �اله�ساب �الإجراء 

هو توجيه ال�ستثمار نحو مناطق بعينها، تهيئة 

املناطق ال�سناعية �تخ�سي�س العقار بالدينار 

املجهود  اأن  �سنة. كما  10 و15  �ملدة ما بني 

املبذ�ل يف دعم الفالحة متزايد �مالحظ �هي 

كلها اإجراءات �ا�سحة �حمفزة.

توفر  فر�سة  فاإن  ال�ستثمار  جمال  يف  �دائما 

نتيجة  فهي  املالية  الطفرة  �هذه  الأموال 

�ا�سحة لرتفاع الأ�سعار النفطية. �هنا الواجب 

حفاظا  عقالنية  ب�سفة  ا�ستغاللها  علينا  يحتم 

القت�ساد  يف  �املالحظة  الأمة.  ثر�ة  على 

املن�سط  هو  العمومي  ال�ستثمار  اأن  الوطني 

اأخذت  �التي  عمل  منا�سب  خللق  �املحفز 

ال�سباب  الت�سغيل  برامج  منها  متعددة  اأ�سكال 

ال�سكن،  اجناز  �م�ساريع  املختلفة  باأمناطها 

الطرق، املدار�س اجل�سور �غريها �التي �ساهمت 

البطالة  اإبقاء  يف  العمومي  لال�ستثمار  �نتيجة 

يف حد�د 10%.

هذا  �على  خماطر  من  ي�سلم  ل  الأمر  �لكن 

ن�سمن  حتى  ال�ستثمار  ترقية  يجب  الأ�سا�س 

اآفاق م�سمونة لالآجال القادمة.

�هنا ل بد من معاجلة ملفات ال�ستثمار خا�سة 

املحلية ب�سورة مرنة ��رشيعة يف اأ�قات معقولة 

اأ�سباب �همية  �اإلغاء كل احلواجز املبنية على 

حتى نتمكن من جلب امل�ستثمرين �نتمكن من:

- زيادة منا�سب ال�سغل

اخلدمة  حت�سني  �بالتايل  املداخيل  زيادة   -

العمومية

�اإذا كان قدر اجلزائر اأن يكون اقت�سادها مبنيا 

على الريع النفطي فليكن ذلك، �لكن الأمر غري 

مقبول هو عدم توظيف هذا الفائ�س من العجز 

الإيرادات  يف  للخارج  التبعية  يف  احلا�سل 

خا�سة املوارد الغذائية �عليه فال بد من حتقيق 

الأمة  اأهداف  اإىل  ن�سل  حتى  الذاتي  الكتفاء 

�هي الأمن الغذائي.

ل  الدميقراطي  الوطني  التجمع  كتلة  يف  »اإننا 

جند حرجا يف تاأييد خطة العمل التي هي بني 

اأع�ساء  �ب�رشاحة  ذلك  عن  عرب  �لقد  اأيدينا 

الوطني  ال�سعبي  باملجل�س  الربملانية  الكتلة 

�هذا اأمر طبيعي، �لعدة اأ�سباب جوهرية منها:

2009- اجلمهورية  رئي�س  برنامج فخامة  اأن 

2014 قد قطع �سوطا كبريا �لعل ن�سفه حتقق 
على امليدان بنتائج طيبة �ملمو�سة،

اأن كل م�ساريعه الكربى �امل�سجلة قد انطلقت،

يف  �سواء  جت�سدت  قد  الكربى  ال�سالحات  اأن 

العدالة  يف  اأ�  الولية(  البلدية،  )قوانني  الإدارة 

مكافحة  �الإدارية،  املدنية  الإجراءات  )قوانني 

الف�ساد، �الوقاية منه..(

ال�سيد الرئي�س، ال�سيد الوزير الأ�ل،

التجمع  حلزب  الربملانية  املجموعة  تدخل  اإن 

نقاط  ثالث  حول  يتمحور  الدميقراطي  الوطني 

هي:

- تلبية تطلعات املواطن،

- ال�ستثمار للتكفل بال�سغل �ا�ستدامة التنمية،

- الت�سيري املحلي.

املواطن: تطلعات  تلبية   -  1
الآ�نة  اأن احلكومة من  �لعل املواطن قد لحظ 

بعملية  قامت  قد  لتطلعاته  �ا�ستجابة  الأخرية 

كربى للق�ساء على الأ�سواق الفو�سوية متبوعة 

لهوؤلء  حمالت  توفري  يف  متمثلة  باإجراءات 

على  الق�ساء  عملية  اأن  كما  البطال.  ال�سباب 

ال�سكن اله�س �الفو�سوي �التكفل ب�ساكنيه هي 

اأ�لويات املواطن  عملية م�ستمرة �تدخل �سمن 

�احلكومة.

تكون  اأن  يجب  العملية هي ح�سا�سة جدا  �هذه 

اأنظمة  هناك  املالحظ  لأن  حم�سوبة  مدر��سة 

�سقطت نتيجة انزلقات خطرية يف عدم التعامل 

بحكمه اأ� التهور يف معاجلة مثل هذه امللفات 

�الق�سايا.

تعاملها  على  الأمن  م�سالح  ن�سكر  �هنا 

مع  التعامل  يف  اأفرادها  ��سرب  �حكمة  احلذر 

�ال�سعوبات  امل�سايقات  رغم  املواطنني، 

امل�سجلة، نرى اأن تطلعات املواطن الآنية تتمثل 

يف ثالث نقاط:

- ظاهرة البري�قراطية �تف�سيها �التي اأ�سبحت 

مقلقة �حتى فخامة رئي�س اجلمهورية اأ�سار لها 

يف خطاب له املوجه لالأمة.

اإحاطة  يف  لي�ست  البري�قراطية  حماربة  اأن 

املنظومة الإدارية برت�سانة من القوانني بقدر ما 

هي التخفيف يف الإجراءات �تب�سيطها ���سول 

املواطن اإىل حقه ب�سهولة �مر�نة.

احلكومة  منه  ت�ستكي  الذي  املر�س  هذا  اإن 

الوقوف  ي�ستدعي  اأمر  هو  �املنتخب  �املواطن 

الف�ساد  من  اأخطر  هي  البري�قراطية  لأن  عنده 

�نف�سي،  مايل  ف�سادا  لأنها  �الختال�س  املايل 

احلق  يحجز  عندما  �ذلك  املواطن  كاهل  يثقل 

اأ�سباب  �جعلت  اأقرته  احلكومة  اأن  بالرغم  عنه 

ال�ستفادة �ا�سحة. هذه الظاهرة ت�سبب التاأخر 

يف  النطالق  عند  �سواء  التنمية  يف  �التعطيل 

امل�ساريع اأ� حتى يف ت�سليمها مما يثقل خزينة 

الد�لة �حتمل اأعباء اإ�سافية.

مف�سدة  هي  �التي  البري�قراطية  ظاهرة  اإن   -

هذا  اأن  العمومية،  للخدمة  مف�سدة  اأ�سبحت 

اأخذت  حماربتها  اأن  �بالرغم  ا�ستفحل  املر�س 

ل  احلقيقية  الو�سفة  اأن  اإل  عديدة،  اأ�سكال 

بالذهنيات  متعلقة  لأنها  املنال،  بعيدة  تزال 

يجب  �التي  �املواطن  الإدارة  لدى  �الر�ا�سب 

التخل�س منها خا�سة �اأنها متعلقة باحلق يف 

ما  عادة  �التي  العمومية  اخلدمة  اإىل  الو�سول 

�املالية  املادية  بالمتيازات  مرتبطة  تكون 

لأن  منه،  اأخطر  هي  بل  بالف�ساد،  ترتبط  �هنا 

هذا الأخري مرتبط مب�سلحة ذاتية �سخ�سية، اأما 

لتطلعات  معطلة  هي  عمقها  يف  البري�قراطية 

الأمة �تقدمها. �جند كثري من املربرات �احلجج 

هي  باطنها  يف  �تكون  ظاهرها  يف  املقنعة 

البتزاز �امل�سا�مة، �ل اأدل على ذلك اأن ق�سايا 

القانونية جتد حلول لها لدى  يف نف�س املراكز 

تتعطل  �لكن  فورية  �ب�سفة  اجلهات  بع�س 

ل�سنوات لدى نف�س اجلهات؟

اأ�سكال  اأخذت  الف�ساد  حماربة  اأن  من  بالرغم 

�اأمناط متعددة اإل اأنها مل تكن نوعية بالن�سبة 

ملحاربة  بالن�سبة  ننبه  �هنا  للبري�قراطية، 

اإىل  معه  الذهاب  يجب  اأن  من  �بالرغم  الف�ساد 

هوادة  �بد�ن  حماربته  يف  احلد�د  اأق�سى 

على  يكون  ل  اأنه  اإل  ظرفية.  عمليات  �بد�ن 

بذلت  �التي  الأمة  باإطارات  الت�سحية  ح�ساب 

جمهودات كبرية يف تكوينهم من حيث الأموال 

الكافية  ال�سمانات  تقرير  يجب  �هنا  �الوقت. 

ت�سخي�س  �اأن  ت�سيريهم،  ظر�ف  �مراعاة  لهم 

امل�سوؤ�لية اأ�سبح اأكرث من �رش�رة خا�سة �اأن 

معامل متييعها اأ�سبحت �ا�سحة لتطبيق �سيا�سة 

الالعقاب.

تبني  املواطن،  تطلعات  اأن  جند  فاإننا  ثم  �من 

على عامل اأخر �هو الثقة مع الإدارة. هذه الثقة 

املحافظة  هو  �الأ�سعب  بنائها  ي�سعب  التي 

منقو�سة  اأ�سبحت  اأنها  املالحظ  اأن  اإل  عليها، 

ق�ساياه  مع  التعامل  يف  للممار�سات  نتيجة 

الأحيان  من  كثري  يف  �التماطل  بها  �التكفل 

الإدارة �تتماطل  التي تلزم بها  الوعود  خا�سة 

الآمال  يفقد  مما  طويلة،  �لأجال  تنفيذها،  يف 

لدى املواطن.

�هنا نوؤكد بالرغم من اأن ما تقوم به احلكومة 

ج�سور  بناء  اإعادة  م�ساريع  �اإجناز  اأعمال  من 

الثقة، اإل اأن الأمر فيه �رشخ كبري يجب معاجلته 

ل  الذين  الد�لة،  اعوان  م�ستوى  �على  بهد�ء 

ينكر اأحد انهم يبذلون جمهودات كبرية بالرغم 

من متطلبات املواطنني املتزايدة نتيجة لتزايد 

عدد ال�سكان �حت�سن امل�ستوى املعي�سي لديهم.

معنوية  �عالقة  نف�سي  عامل  هي  الثقة  اأن  اإل 

يجب  الذي  الظاهري  �املجهود  ال�سدق  تتطلب 
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املحلية: احلكامة   -  3
لقد مت تنفيذ تعهدات فخامة رئي�س اجلمهورية يف 

2011/4/19 �القا�س بالإ�سالحات  خطابه 

القت�سادي  املجل�س  �كلف  ال�سيا�سية، 

الوليات  خمتلف  يف  جل�سات  بعقد  الجتماعي 

من  املحليني  الفاعلني  كل  اإىل  �ال�ستماع 

بتنفيذ  احلكومة  �اأمر  مدين  �جمتمع  منتخبني 

هذه التو�سيات.

�هذا املجل�س قام بنقل �باأمانة امل�ساكل التي 

ُيعاين منها املواطن على امل�ستوى املحلي �التي 

اللذان  �البلدية  الولية  قانون  يكون  اأن  ناأمل 

�سدر موؤخرا جاء ببع�س الأجوبة �احللول لهذه 

امل�ساكل، �عليه فاإننا نطلب من احلكومة:

اإ�سدار الن�سو�س  اإعطاء الفر�سة لإ�رشاع يف   -

�بالتايل  �البلدية  الولية  لقانوين  التنفيذية 

مدى  �معرفة  حقيقة  لتنفيذها  الفر�سة  اإعطاء 

جناعتها �اأثرهما على ال�ساأن املحلي؛

- اإ�سالح املالية املحلية لتقوية ر�ابط العالقة 

بني املواطن �املنتخب لأن املنتخب قدم �عود 

يحافظ  حتى  جت�سيدها  عليه  يجب  انتخابية 

املوؤ�س�سة  هذه  �اإعطاء  املواطن  مع  الثقة  على 

�لعل  بها  مرتبطا  املواطن  �يبقى  م�سداقيتها 

هذه  النتخابات  على  العز�ف  من  التخوف 

على  قادرين  غري  املنتخبني  اأن  اأ�سبابه  اإحدى 

موؤهلة  غري  املالية  قدرات  لأن  �عودهم  تنفيذ 

لذلك.

بامل�ساريع  خا�سا  اهتماما  نعطي  اأن  ناأمل 

ا�رشاك  مع  بالبلديات  �اخلا�سة  ال�سغرية 

بها  خا�س  ت�سور  ��سع  يف  املحلية  املجال�س 

العتبار  بعني  �تاأخذ  ذلك  الإدارة  حترتم  �اأن 

كل ما ي�سدر عن املجال�س �فتح قنوات مبنية 

على ال�رشاكة �لي�ست عالقة مبنية على ال�سلطة 

الفوقية.

مع  املحلي  الت�سيري  يف  املدين  املجتمع  اإ�رشاك 

�رش�رة اإعادة العتبار ملفهوم املجتمع املدين 

مبني  قوي  اجتماعي  لن�سيج  منتلك  كنا  لأننا 

بكبار  قدميا  �ي�سمى  موؤثر  مدين  جمتمع  على 

�الذي  املفهوم  هذا  فقد  �العر�س، �مت  اجلماعة 

يجب اإعادة البحث عنه.

اأن  يجب  الراأي  يف  املدين  املجتمع  اإ�رشاك  اإن 

موؤطر  املجتمع  هذا  يكون  �اأن  حقيقي  يكون 

�اأن يكون موؤثرا حتى يتمكن من تاأطري ال�سباب 

نحو الأح�سن لتقومي �تقوية الن�سيج الجتماعي 

تفاديا لأي خماطر �املوؤدية لإنزلقات قد ت�سل 

اإىل امل�س بالنظام العام.

بال�ساأن  الأمة  جمل�س  اأع�ساء  اهتمام  لعل 

من  اأع�سائه  نلبي  كون  اإىل  يرجع  املحلي 

املجال�س املحلية �اهتماماتهم مبوؤ�س�سة البلدية 

��رش�رة جت�سيد مواد الد�ستور املتعلقة بالنظام 

ال�ستقالل  مبدا  اإقرار  تعني  التي  الالمركزية 

اقرتاح  قوة  �جعلها  املوؤ�س�سة  لهذه  الإداري 

�متكينها من تنفيذ �سيا�ساتها هو لي�س لتحقيق 

هذه  لأن  �لكن  بعينها  الإدارية  ال�ستقاللية 

الهرم  يف  القوية  احللقات  احدى  هي  املوؤ�س�سة 

البلدية-الولية،  على  �املبنى  للد�لة  الإداري 

هذه  تقوية  اجلميع  م�سلحة  من  لأنه  الد�لة، 

املوؤ�س�سة �لعل املتتبع لبع�س من الحتياجات 

التي اأ�سبحت تتفادى اللجوء اإىل البلدية �غريت 

املحتجني  لعلم  الولية  موؤ�س�سة  نحو  م�سارها 

فاإن  �بالتايل  قرار  م�سدر  تعد  مل  البلدية  باأن 

اأمر  هو  الأ�سا�سية  احللقة  هذه  تقوية  �رش�رة 

اأكرث من �رش�ري جلعلها م�سدر للحلول �طرف 

موؤ�س�سة  �جعل  املواطنني  مع  ايجابي  حما�ر 

الولية م�سدر للتحكيم.

اأخريا:

�سنة  خم�سني  مبر�ر  الحتفال  �سنة  يف  �نحن 

عملية  هو  الذي  ال�ستقالل  هذا  ال�ستقالل  على 

�جهد متوا�سل لأن ر�سالة نوفمرب مل �لن تكون 

مرحلة  على  مقت�رش  �عمقها  مفهومها  يف 

التحرر �بطرد ال�ستعمار من اأرا�سينا.

لأن مفهوم ال�ستقالل هو الرهان على توظيف 

الوطنية على احلفاظ على ا�ستقالل البالد.

بعد  جمهول  نفق  يف  دخل  العامل  �ان  خا�سة 

�هناك  هنا  �النزاعات  الأحداث  �ت�سارع  تعدد 

جيو�سيا�سية  ��رشاعات  اأزمات  اأن  الظاهر 

الثنائية  ال�رشاعات  بتغذية  متعلقة  �منا�رات 

ل�سنا  �نحن  الواحدة  الد�لة  داخل  الأطراف 

بعيدين على هذه ال�سبكة احللز�نية التي تن�سج 

احلذر  تقت�سي  �الوطنية  حد�دنا.  اأطراف  على 

املنا�رات  هذه  ملمثل  �اللتفات  �ال�رشامة 

�اأفراد  اجلي�س  جمهودات  �نحي  نقدر  كنا  �ان 

قواته �تاأهبها �لكن الأمر يتطلب كذلك التفات 

املواطنني �التفاهم �تعزيز اليقظة بينهم �بني 

م�سالح الد�لة.

اإن تعزيز ال�ستقالل يتم عرب:

بقيمها  �غر�سها  جيل  من  الوطنية  توظيف   -

مع جت�سيدها عمليا من اجليل ال�سابق اإىل اجليل 

الالحق حتى حت�سل الثقة،

لالقت�ساد  تعزيزها  يف  الوطنية  توظيف   -

املجال  هذا  يف  قرارنا  على  �احلفاظ  الوطني 

�هنا ن�سجل بارتياح اأن اجلزائر اأ�سبحت تقر�س 

اأمر ايجابي �سيا�سيا  النقد الد�يل �هو  �سند�ق 

اأكرث منه اقت�ساديا لأنه من باب »اتقي �رش من 

يرت�سد بك«،

الن�سيج  �تقوية  لتعزيز  الوطنية  توظيف   -

الجتماعي لالأمة حفاظا على ال�ستقرار �هنا ل 

بد من اأن ينتبه ال�سيا�سيني �زعماء الحزاب اإىل 

اأن احلمالت ال�سيا�سية التي يقومون بها اأطراف 

البالد من اأجل النتخابات �ان كانت �رش�رية 

اأ�ىل  باب  من  فاإنه  الد�لة  موؤ�س�سات  بناء  يف 

�تنبيه  الوطنية  لتعزيز  بحمالت  يقومون  اأن 

اأجل خلق  التي حتاك من  املواطنني للموؤامرات 

مناطق توتر على احلد�د �بالرغم احلكمة التي 

تتمتع بها الإدارة ال�سيا�سية للد�لة فاإن التحذير 

يف  �الفاعلني  ال�سيا�سية  الطبقة  انتباه  �لفت 

املجتمع اأ�سبح اأكرث من �رش�رة بل �اجب �طني 

منها  الغر�س  لي�س  هناك  الواقعة  الأحداث  لأن 

كما يتوهم البع�س هو ال�سغط من اأجل احل�سول 

على امتيازات بل الأمر الأخطر من ذلك لأن ما 

ير�نه امتيازات �ربح هو اأمر قد حت�سل لديهم 

�هدفهم اأخطر مما يت�سوره البع�س �عليه فاإن 

ر�سالة نوفمرب 1954 يجب بعثها يف هذه الأيام 

بالذات ��سحن الهمم �عدم الكتفاء باملالحظة 

يف  خا�سة  املبادرة  من  بد  ل  بل  �الرتقب، 

اأن  ميكن  ما  بكل  �توعيتهم  املواطنني  اأ��ساط 

يحدث هناك �انعكا�ساته هنا.

جل�صاتجل�صات

مبقتضى املادة 80 من الدستور،
ومبقتضى املواد 49، 52، 53 و54 من القانون العضوي رقم 02-99 
املؤرخ في 20 ذي القعدة املوافق 8 مارس 1999، الذي يحدد تنظيم 
العالقات  وكذا  وعملهما،  األمة،  ومجلس  الوطني،  الشعبي  املجلس 

الوظيفية بينهما وبني احلكومة،
ومبقتضى املادة 72 من النظام الداخلي ملجلس األمة،

مخطط  األول حول  الوزير  السيد  قدمه  الذي  العرض  إلى  االستماع  بعد 
العمل من أجل تنفيذ برنامج رئيس اجلمهورية،

وبعد مناقشات السيدات والسادة األعضاء املستفيضة ملضمون املخطط، 
واالستماع إلى الردود التي قدمها السيد الوزير األول،

فإن أعضاء مجلس األمة:
إذ يتقدمون بتهانيهم للسيد الوزير األول، عبد املالك سالل، على الثقة التي 
التنفيذي،  اجلهاز  بتعيينه على رأس  اجلمهورية  السيد رئيس  بها  شرفه 

والتهنئة موصولة إلى كافة أعضاء احلكومة،
فإنهم:

حول  األول  الوزير  السيد  قدمه  الذي  للعرض  ارتياحهم  عن  يعبرون 
برنامج  تنفيذ  استكمال  أجل  من  احلكومة  ستعتمده  الذي  املخطط 

السيد رئيس اجلمهورية،
يرون أن العناصر التي تضمنها املخطط مهمة وميكن أن تتجاوب مع جل 

متطلبات التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي تشهدها البالد.
اعتمدها  التي  واملقاربة  املخطط  وضعها  التي  األدوات  أن  ويؤكدون 
حتقيق  وفي  والقانون  احلق  دولة  تعزيز ركائز  في  تساهم  أن  ميكن 

تقدم اقتصادي حقيقي يعكس حجم مواردنا ومستوى قدراتنا.
استكمال  مواصلة  على  احلكومة  عزم  السياق،  هذا  في  ويثمنون، 
خطوات اإلصالح التي شرع فيها، السيما العدالة، وعلى محاربة كل 
البرامج االقتصادية مبا يعطي دفعا  الفساد وعلى إمتام مختلف  أشكال 

جديدا لعجلة النمو.
كما يرحبون برغبة احلكومة في إعادة النظر في آليات التشاور بينها 
وبني البرملان، ويرون أن ذلك سيحقق املزيد من التنسيق والتعاون بني الهيئتني 

التشريعية والتنفيذية.

ومع إدراكهم حلجم التحديات والرهانات التي تواجهها احلكومة، 
فإنهم يدعون باألخص إلى:

مواصلة التكفل باجلوانب التي متس مباشرة احلياة اليومية للمواطن، وحث 
السلطات احمللية على تعزيز احلوار مع مختلف املنظمات واجلمعيات ذات 
الصلة اليومية باملواطن لترقية ثقافة االتصال، وتوسيع فضاءات املشاركة 

في تسيير الشأن احمللي وتعزيز ثقة املواطن في اإلدارة العمومية.
األمة  مجلس  أعضاء  فإن  املقبلة،  احمللية  االنتخابات  أهمية  إلى  وبالنظر 
يدعون احلكومة إلى مزيد من العمل على توفير أفضل الظروف لتمكني 
املواطنني من االختيار السيد ملمثليهم على مستوى املجالس احمللية البلدية 

والوالئية.
إدخال املزيد من الصرامة والرقابة لترشيد نفقات التسيير في مختلف مرافق 

ودواليب الدولة، واعتماد آليات تسيير أكثر شفافية،
ضرورة احترام آجال إجناز املشاريع، لتقليل كلفتها، مع مراعاة اجلوانب 

النوعية عند إجناز املشاريع،
ترقية وحتسني أساليب التكفل بانشغاالت الشباب وتوفير األطر املالئمة 

الستغالل طاقاتهم اخلالقة واملبدعة.
مواصلة مواقفنا الثابتة التي ترسم السياسة اخلارجية لبالدنا في عالقاتها 
الدولية، وبذل املزيد من اجلهد في التكفل بانشغاالت جاليتنا املقيمة في 

اخلارج
اجلميع،  جهود  تضافر  ضرورة  يتطلب  املخطط  جناح  أن  من  وانطالقا 
والتنظيمات  السياسية  القوى  كافة  يدعون  األمة  مجلس  أعضاء  فإن 
االجتماعية وتنظيمات املجتمع املدني في البالد إلى اإلسهام، كل في 

مجاله، في إجناح تطبيق هذا املخطط.
بكل  للتعاطي  استعدادهم  يؤكدون  األمة  مجلس  أعضاء  وإن 
برنامج  وضع  إلى  ترمي  التي  احلكومة  ومشاريع  مبادرات  مع  إيجابية 

رئيس اجلمهورية حيز التطبيق نصا وروحا،
السيدات والسادة أعضاء مجلس  ندعو  أدناه،  املوقعني  فإننا، نحن  وعليه، 

األمة إلى املصادقة على هذه الالئحة، وشكرا.

 اأع�صاء املجل�س ي�صادقون 
على لئحة خمطــــــــــــــــــط عمل احلكومة  

الإ�صغاء اإىل املجتمع املدين
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مراعاة  مع  قدما  بعملها  �ستم�سي  احلكومة  فاإن  املنظور،  هذا  �يف 

�رش�رة تنظيمه حول املحا�ر الرئي�سية الآتية:

ت�رشف  حتت  ���سعها  �تعزيزها  العمومية  للمرافق  العتبار  رد   •
املواطنني؛

على  بالطلب  املرتبطة  تلك  �ل�سيما  املواطنني،  بحاجيات  �التكفل   •
ال�سكن مبختلف �سيغه؛

�تي�سري  تن�سيط  عرب  املنتج  الوطني  املجال  بن�ساطات  �النهو�س   •
�اإن�ساء  القار  الت�سغيل  ترقية  ي�سجع  الذي  ال�ستثمار 

الرث�ات.

�اإذ تلتزم احلكومة مبوا�سلة ا�ستتباب الأمن �النظام 

الجتماعية،  �الآفات  الف�ساد  �ستكافح  فاإنها  العام، 

بال هوادة.

ال�رش�ط  توفري  على  اأخرى،  جهة  من  �ستعكف،  كما 

عن  ف�سال  املدين.  احل�س  تغليب  على  باحلث  الكفيلة 

ذلك، �ست�سهر احلكومة على انتهاج �سيا�سة لالإت�سال 

الدائم  التبادل  ج�سور  مّد  ب�سمان  ي�سمح  مبا  الفعال 

حول  �املواطنني  العمومية  ال�سلطات  بني  �تعزيزها 

كل املوا�سيع التي تكت�سي اأهمية �طنية.

�على �سعيد اآخر، �ستعمل احلكومة على تعزيز الوحدة الوطنية من خالل 

موا�سلة �تعميق ترقية:

�جتنيدها  بامل�ساجد  التكفل  خالل  من  الد�لة،  دين  الإ�سالم،  • تعاليم 
الكرمي  القراآن  لتعليم  �كذا  املدين،  �احل�س  �الوحدة  للتاآخي  كف�ساء 

�قيمه ال�سمحة؛

الوطنية، من خالل �سمان املكانة  العربي ال�سالمي لهويتنا  • �البعد 
الد�ستورية للغة العربية، �التفتح الثقايف �القيم احل�سارية؛

• �الأمازيغية كاإحدى مكونات الوحدة الوطنية، �ل�سيما يف امليادين 
اللغوية �الثقافية �الإعالمية.

�من ثمة، فاإن اللتزام الذي تدرج فيه احلكومة عملها، يتمثل يف موا�سلة 

اأجل  من  الوطني  لالقت�ساد  جديد  دفع  اإعطاء  اإىل  الرامية  الديناميكية 

ب�سكل خطري ��سلبي  توؤثر  الآن  التي باتت من  العاملية  الأزمة  مواجهة 

الإنتاجية  قدراتنا  حت�سني  علينا  يجب  �هكذا،  البلدان،  من  العديد  على 

للمجال  �ناجع  فعال  تاأطري  �تنظيم  امليادين،  جميع  يف  �تطويرها 

القت�سادي.

�يف هذا املنظور، فقد ح�سدت موارد مالية هامة �متت مبا�رشتها يف 

اأ� هي يف طريق  اأجنزت  التي  العمومية  التجهيزات  الكثري من م�ساريع 

جت�سيدها. غري اأن هذه الوفرة املالية يجب األ تبعدنا عن الهدف الرئي�سي 

املتمثل يف الت�سيري ال�سارم للنفقات العمومية اإىل جانب التكفل بكافة 

لالأموال  التبذير  اأ�سكال  كل  اإىل مكافحة  الرامية  �الرتتيبات  الإجراءات 

العمومية.

اأما يف اإطار موا�سلة جت�سيد امل�سار الدميقراطي الذي يتمحور حول د�ر 

�اعتبارا  مب�سريهم،  التكفل  بخ�سو�س  القرارات  اتخاذ  يف  املواطنني 

�ستتخذ  احلكومة  فاإن   ،  2012 ماي   10 ليوم  الت�رشيعية  لالنتخابات 

كل الإجراءات من اأجل �سمان حت�سري فعال لالإقرتاع املحلي املزد�ج 

ليوم 29 نوفمرب 2012. �يجب اأن ت�ستغل هذه املرحلة الهامة يف تطور 

بالدنا، من اأجل تكري�س ��سمان حق �سائر املواطنني 

يف امل�ساركة يف هذا ال�ستحقاق بحرية، ق�سد متكينهم 

الذين يختار�نهم  املر�سحني  تعيني  �سفافية من  بكل 

د�لة  فاإن  بالفعل،  �سوؤ�نهم.  اإدارة  على  لالإ�رشاف 

م�ساهمة  تتطلب  جت�سيدها،  اإىل  ن�سعى  التي  القانون 

اجلهود املتظافرة للجميع د�ن ا�سثتناء.

ا�ستكمال م�سار امل�ساحلة  �ست�سهر احلكومة على  كما 

 ،2115 �سبتمرب  �سهر  يف  فيه  �رشع  التي  الوطنية 

لتزكية  �ب�سكل مكثف  �سيادة  بكل  ال�سعب   
ّ
عندما هب

حر�سا  الوطنية،  �امل�ساحلة  ال�سلم  اأجل  من  امليثاق 

على حمو اآثار )املاأ�ساة( التي �سهدتها بالدنا، �ال�سهر 

تعزيز  بغر�س  امل�ستعاد،  �الهد�ء  ال�سلم  على دميومة 

التما�سك الجتماعي، �بالتايل توطيد الوحدة الوطنية. 

�يف هذا الإطار، فاإن احلكومة:

املاأ�ساة  �سحايا  �سائر  مللفات  �سارمة  متابعة  �سمان  �ستوا�سل   •
الوطنية، اإىل غاية ا�ستكمال هذا امللف،

الإرهاب،  ب�سحايا  بالتكفل  املتعلقة  الأحكام  تطبيق  يف  ��ست�ستمر   •
�خا�سة منهم ال�رشائح الأكرث ه�سا�سة اأ� املعوزة،

الذين  كل  حلماية  ال�رش�رية  الإدماج  اآليات  ��سع  على  ��ستعمل   •
�ساهموا يف مكافحة الإرهاب �يف عودة ال�سلم �الإ�ستقرار،

املاأ�ساة  �سحايا  �سائر  لتظلمات  اإ�سغاء  يف  الد�ام  على  ��ستظل   •
الهيئات  نحو  �توجيههم  �م�ساعدتهم  اإعانتهم  اأجل  من  الوطنية، 

املوؤهلة للتكفل بان�سغالتهم،

• كما �ستوا�سل مكافحة الإرهاب بحزم، من اأجل تعزيز الأمن الوطني،
• ��ستجند كل القوى احلية لالأمة، للتحلي بيقظة املواطنة املطلوبة يف 
الهد�ء حيث  يطبعه  �الأ�سخا�س �توفري مناخ  املمتلكات  اإطار حماية 

ي�سود النظام �الأمن العموميني.

�ال�سكينة؛  الهد�ء  ي�سودها  جزائر  تكري�س  اجتاه  يف  احلكومة  ��ستعمل 

الذين  اأبنائها  جميع  جراح  ت�سميد  اأجل  من  جهد  اأي  تدخر  لن  جزائر 

اآملتهم �سنوات العنف التي عا�سوها.

�ستعكف  الذي  العمل  خمطط  يتوخاه  ما  باأهم  يتعلق  الأمر  فاإن  �هنا، 

الأهداف  جت�سيد  موا�سلة  بغر�س  مثابرة  بكل  جت�سيده  على  احلكومة 

هذا  م�سمون  اإن  كما  اجلمهورية.  رئي�س  ال�سيد  برنامج  يف  امل�سطرة 

الذي  الإ�ستعجايل  الطابع  �هما:  األ  مزد�جا،  حر�سا  يعك�س  املخطط 

يكت�سيه جت�سيد الأعمال التي يحتويها، �التنا�سق ال�سارم الذي يجب اأن 

ي�سود لدى اأدائه. �تلكم مهمة ل ميكن اأدا�ؤها متاما اإّل من خالل ا�ستعادة 

ب�سفة  ك�سبها  علينا جميعا  يتعني  التي  احلكومة  املواطن يف عمل  ثقة 

مت�سامنة، �ب�سكل هادئ ��رشيح.

و�شيتم حت�شني احلكامة من خالل:

توطيد اأركان دولة القانون 

اإن توطيد اأركان د�لة القانون �موا�سلة اإ�سالح العدالة ي�سكالن اأ�لوية 

 على موا�سلة هذا 
ّ
�طنية. �بهذا ال�ساأن، فاإن عمل احلكومة �سين�سب

امل�سعى على نحو يرمي اإىل تعميق تنفيذ اإ�سالح العدالة باأعمال جديدة 

كفيلة باإعطائه دفعا نوعيا، من جهة، �تعزيز املكا�سب من خالل 

الإجناح اجليد للعمليات اجلارية التي متت املبادرة بها منذ الإنطالق 

يف امل�سار، من جهة اأخرى.

كما �ستعكف احلكومة على تعزيز تنفيذ اإ�سالح العدالة 

�تعميقه، من خالل:

• تهذيب احلياة العمومية؛
• تعزيز احلريات الفردية للمواطنني؛

• �تدعيم مكافحة الإجرام �الظواهر ذات ال�سلة.
الثقة  العمومية �تعزيز  �بهدف تعزيز تهذيب احلياة 

بني الد�لة �املواطن، فاإن احلكومة تعتزم العمل على 

م�ستويني اإثنني:

بو�سع  الأمر  �سيتعلق  حيث  العام،  امل�ستوى  على 

ترتيبات كفيلة ب�سبط عالقات املواطنني مع الهياكل 

اإىل  املوؤدية  املمار�سات  من  �احلّد  للد�لة،  الإدارية 

التع�سف، �تعزيز ترتيبات مكافحة الف�ساد �ال�ستيالء 

على الأمالك العمومية؛

من  املزيد  باإدخال  �سيتعلق  الأمر  فاإن  اخلا�س،  امل�ستوى  على  اأما 

ال�سفافية �ال�رشعة يف �سري العدالة من خالل اإ�سفاء مو�سوعية اأكرب على 

عالقات املتقا�سني مع املوؤ�س�سة الق�سائية �تطابق اأكرث �رشامة لقواعد 

الأخالقيات الق�سائية.

ال�ستمرار  على  جديد  من  عزمها  توؤكد  احلكومة  فاإن  الإطار،  هذا  �يف 

مبداأ  احرتام  كنف  يف  حازم،  �ب�سكل  هوادة  بال  الف�ساد  مكافحة  يف 

قرينة الرباءة، ��سمان حماية اأعوان الد�لة من كل املحا�لت امل�سيئة 

ل�سخ�سهم.

الق�سائية من  الهيكلة  اإكمال  �باملوازاة مع ذلك، �ستعمل احلكومة على 

الرقابة املوؤ�س�سة  اأجهزة  التاآزر بني  اأداء جيد لهذه املهمة �تطوير  اأجل 

لهذا الغر�س، �ل�سيما من خالل تز�يد الديوان الوطني ملكافحة الف�ساد 

بكل الو�سائل ال�رش�رية للقيام مبهمته النبيلة على الوجه الأكمل.

الفردية  احلريات  تعزيز  فاإن  القانون،  لد�لة  الزا�ية  حجر  �لكونها 

للمواطنني يقع يف �سميم عمل احلكومة التي �ست�سهر:

• با�سم ع�رشنة الد�لة، على التاأطري الق�سائي ل�ستعمال التكنولوجيات 
الفردية  باحلريات  امل�سا  من  احلد  اأجل  من  �الت�سال  لالإعالم  اجلديدة 

�باحلياة اخلا�سة للمواطنني؛

ال�ستثنائية  الأ��ساع  تاأطري  على  الد�لة،  �سلطة  ممار�سة  �با�سم   •
من  الد�ستور،  يف  قانونا  عليها  املن�سو�س  �الفردية  العامة  للحريات 

��سمان  القانونية  قاعدتها  تعزيز  اإىل  تهدف  قانونية  ترتيبات  خالل 

حقوق املواطنني.

بحقوق  للم�سا  حما�لة  كل  لإحباط  يقظتها  تعزيز  احلكومة  تعتزم  كما 

بات  الذي  الإجرام  مكافحة  على  عملها  ��سرتكز  �املجتمع.  الأ�سخا�س 

�جرائم  املنظمة،  �اجلرمية  الأموال،  (تبيي�س  جديدة،  اأ�سكال  يتخذ 

املعلوماتية، �الجتار باملخدرات...)، �ذلك من خالل:

قمع  على  اأكرب  جناعة  اإ�سفاء  ق�سد  العقوبات  نظام  تعديل  اإعادة   •
اجلرائم �اجلنح؛

العدالة  نوعية  حت�سني  ق�سد  الق�سايا  معاجلة  يف  اتقانا  اأكرث  • �حتكم 
العامة ��سمان حماية  الإجرام، ��سون امل�سلحة  الق�سائي على  �الرد 

متزايدة اأكرث فاأكرث ملمتلكات املجموعة الوطنية �الأ�سخا�س؛

م�سعى  اإطار  يف  املحبو�سني  تربية  لإعادة  مبتكرة  �سيا�سة  �انتهاج   •
الدفاع الجتماعي املتجدد الرامي اإىل اإعادة الإدماج �تن�سئة اجتماعية 

مكانتهم  ل�ستعادة  حظوظهم  م�ساعفة  خالل  من  للمحبو�سني  مالئمة 

جمددا يف املجتمع ب�سكل دائم.

من جهة اأخرى، �ستعكف احلكومة، من خالل الآتي، على 

تعزيز املكا�سب �الفوائد املحققة بف�سل الإ�سالح:

التي  الت�رشيعية  الرتتيبات  مراجعة  ا�ستكمال   •
�هما  اأ�سا�سيني  ن�سني  مراجعة  حول  �ستتمحور 

تعزيز  �سيتم  كما  التجاري.  �القانون  املدين  القانون 

حلقوق  اأف�سل  حماية  ي�سمن  نحو  على  الدفاع  حق 

املتقا�سني �م�ساحلهم؛

تثمني  يخ�س  فيما  �سواء  القطاع  موارد  �تدعيم   •
املن�ساآت  لتطوير  بالن�سبة  اأم  الب�رشية  املوارد 

جهد  احلكومة  �ستوا�سل  ال�ساأن،  �بهذا  �التجهيزات. 

خالل  من  �سيو�سع  الذي  �تخ�س�سهم  الق�ساة  تكوين 

الد�يل يف هذا املجال،  التعا�ن  ال�ستفادة من فر�س 

اجلاري  ال�ستثمار  برنامج  اإمتام  على  �ست�سهر  كما 

�ا�ستكمال اإعادة تاأهيل �تاأمني املن�ساآت املوجودة، �سمن هدف مزد�ج 

اأف�سل  �رش�ط  ��سمان  امل�ستخدمني  عمل  ظر�ف  حت�سني  يف  يتمثل 

ل�ستقبال املواطن؛

اإجراءات  تعزيز  بف�سل  للعدالة  العمومي  للمرفق  امل�ستمر  �التح�سني   •
�حت�سني  الق�سايا  معاجلة  اآجال  �تقلي�س  العدالة،  اإىل  الو�سول  ت�سهيل 

ن�سبة تنفيذ قرارات العدالة.

حتديث  عملية  موا�سلة  على  احلكومة  �ستعكف  املنظور،  هذا  نف�س  �يف 

العدالة، من خالل:

جانب  اإىل  اأمثل،  مرد�د  ذات  ��سعها  مت  التي  التكنولوجيات  جعل   •
الإنطالق يف خدمات جديدة؛

التي  اخلدمات  اإىل  املواطن  ��سول  ت�سهيل  اأجل  من  الإت�سال  �تكثيف 

توفرها العدالة.

تعزيز التن�صيق بني احلكومة والربملان 

اإن احلكومة، يف اإطار موا�سلة تنفيذ الإ�سالحات ال�سيا�سية الرامية 

خ�سو�سا اإىل ترقية املمار�سة الدميقراطية �تكري�س التعددية:

• تلتزم بتح�سني التعا�ن مع ال�سلطة الت�رشيعية �تعزيزه؛

خمطط عمل احلكومة: اجلبهات املفتوحة.. والتحديات القائمة
اإن خمطط العمل الذي �سنعر�س بع�س اأهم نقاطه يف امللف الوثيقة الذي ميكن الرجوع اإىل كل تفا�سيله عرب املوقع اللكرتوين 

العزيز  عبد  ال�سيد  فخامة  برنامج  من  جوهره  ي�ستمد  امليدان،  يف  جت�سيده  على  احلكومة  �ستعكف  والذي  اجلزائرية،  للحكومة 

بكل  املنوطة  الأهداف  جت�سيد  موا�سلة  نحو  الفرتة  هذه  خالل  �ستوجه  احلكومة  جهود  فاإن  لذا،  اجلمهورية.  رئي�س  بوتفليقة، 

قطاع يف جمال الإخت�سا�س الذي يوؤول اإليه، وحت�سني اخلدمة العمومية ب�سفة عامة، حت�سينا حم�سو�سا.

..و�ست�سهر احلكومة يف كل الظروف، على ت�سجيع احلوار والت�ساور؛ حوار تريده �سادقا ومثمرا، مثلما �سي�سكل القاعدة التي �ست�سود 

العالقات التي �ستقيمها مع الربملان بوجه خا�س.

امللفامللف

العمومية  للمرافـــــــــــــــق  العتبار  • رد 
   وتعزيزها وو�صعها حتت ت�صرف املواطنني 

تلك  ول�صيما  املواطنني،  بحاجيات  • التكفل 
  املرتبطة بالطلب على ال�صكن مبختلف �صيغه 
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• ��ست�سهر على تكامل عملهما �ت�سجع على احلوار البّناء �الت�سا�ر؛
��ستظل يف اإ�سغاء لن�سغالت اأع�ساء الربملان بغر�س التكفل بان�سغالت 

املواطنني؛

• كما �ستعمل على ترقية قنوات الت�سال بني اأع�ساء احلكومة �اأع�ساء 
الربملان؛

ال�سفوية  لالأ�سئلة  خا�سة  عناية  باإيالء  ذلك،  عن  ف�سال  �تتعهد،   •
�الكتابية ��ست�سهر على التعجيل مبعاجلتها �بالرد�د املخ�س�سة لها.

من جهة اأخرى، �ستبادر احلكومة مبراجعة القانون الع�سوي املوؤرخ يف 

8 مار�س 1999، الذي ينظم عمل املجل�س ال�سعبي الوطني �جمل�س الأمة 
�عملهما، �كذا العالقات الوظيفية بينهما �بني احلكومة، �ذلك بغر�س 

حتيني بع�س اأحكامه مبا يتوافق �الد�ستور، �اقرتاح اأحكام اأخرى ت�سجع 

على تعزيز التعا�ن �التن�سيق بني الهيئتني يف ظل احرتام مبداأ الف�سل 

بني ال�سلطات.

ع�صرنة الإدارة العمومية

ع�رشنة  جمال  يف  �ستتوا�سل  التي  اجلهود  ترمي 

بني  جديدة  عالقات  اإر�ساء  اإىل  العمومية،  الإدارة 

الإدارة �املواطن، �تعزيز الثقة بني الإدارة �املواطن، 

امل�سار  تعميق  ديناميكية  �سمن  يندرج  عمل  �هو 

الدميقراطي.

ال�ستجابة  اإرادة  من  اأ�سا�سه  الهدف  هذا  �ي�ستمد 

احرتام  تفر�س  اأن  بو�سعها  قانون  د�لة  ملتطلبات 

القانون، ��سمان احلريات العامة �تلبية احلاجيات 

التي يعرب عنها ال�سكان، �ل�سيما يف جمال خدمات 

عمومية ذات نوعية �مطابقة للمعايري الع�رشية.

تنفيذها  �سيتم  التي  التدابري  فاإن  املنظور،  هذا  �يف 

تطابق  يف  العمومية  ال�سلطات  عمل  جعل  اإىل  ترمي 

مع متطلبات د�لة القانون التي من �ساأن عملها اأن ي�سع حدا لكل اأ�سكال 

التع�سف �التجا�زات التي تغذي ال�سعور بالظلم �احلرمان �التهمي�س.

�هكذا، �ستعكف احلكومة على ن�رش برنامج عمل يقوم على ا�سرتاتيجية 

الإدارة  بني  العالقات  توؤطر  اأن  يتعني  التي  الأ�سا�سية  املبادئ  ت�سمل 

�املواطنني، �ل�سيما املتمثلة حتديدا يف:

حق املواطن يف الأمن �ال�سكينة �يف حميط هادئ؛

يف  �احلق  الإدارة،  اأعمال  يف  �ال�سفافية  الإعالم،  يف  املواطنني  �حق 

احلماية من تع�سف ال�سلطات؛

• �حت�سني �تب�سيط ال�سكليات �الإجراءات الإدارية �م�سا�اة اجلميع يف 
اخلدمة العمومية،

اأف�سل لل�سوؤ�ن العمومية املحلية. • �متكني املواطن من مراقبة 
اإن القوانني املتعلقة بالولية �البلدية، �اجلمعيات �الأحزاب ال�سيا�سية 

�نظام

عزم  تكر  معامل  كلها  ت�سكل  موؤخرا،  عليها  �سودق  التي  النتخابات 

ال�سلطات العمومية على تعزيز امل�سار الدميقراطي.

�من ثمة، فاإن عمل احلكومة �سين�سب من باب الأ�لوية على موا�سلة �تعزيز 

م�سار الإ�سالحات ال�سيا�سية التي بادر بها ال�سيد رئي�س اجلمهورية.

�يف هذا الإطار، فاإن املحور الأ�ل الذي �سيعتمد يرمي اإىل رّد الإعتبار 

للمرافق العمومية الكربى عرب حتديث الإدارة �ل�سيما من خالل:

مكافحة  يف  �ال�ستمرار  املواطنني  ا�ستقبال  �رش�ط  حت�سني   •
البري�قراطية؛

طلب  �منها  الإنرتنيت،  عرب  الإدارية  العقود  طلبات  قنوات  • �ع�رشنة 
م�ستخرج �سهادة امليالد 02 خ؛

قدرات  �ترية  رفع  بف�سل  البيومرتية  ال�سفر  بجوازات  �التعجيل   •
الإنتاج، �موا�سلة؛ ت�سليم جواز ال�سفر العادي اإىل غاية �سنة 2015؛

�كذا  ال�سياقة،  �رخ�سة  الرمادية  بالبطاقة  بطاقيات خا�سة  • ���سع 
املخالفات يف اإطار تنفيذ )رخ�سة ال�سياقة بالتنقيط(.

�باملوازاة مع هذه الأعمال، �ستقوم الإدارة املركزية باإدماج تدابري يف 

تنظيماتها، ت�ساهم يف اإعادة ك�سب ثقة املواطنني �تعزيزها اإزاء الد�لة، 

�تتمثل حتديدا يف:

اأف�سل للمواطن، • اإ�سغاء 
على  ت�سري  اأن  يجب  موؤ�رشات  �اإنتاج  املوجودة  الإجراءات  �تطبيع   •
امل�رش�عة  الطلبات  تر�سيخ  اأجل  املحلية من  العمومية  املرافق  اأ�سا�سها 

لتح�سني نوعية اخلدمة العمومية؛

احلالية  العمومية  للف�ساءات  نوعي  �ت�سيري   •
�حت�سينها.

�يف ذات ال�سياق، �سيتم اإيالء عناية متوا�سلة للمرافق 

العمومية املحلية اجلوارية �بوجه خا�س تلك املكلفة 

القيام  �سيتم  كما  العموميتني.  �ال�سالمة  بالنظافة 

اإعطاء  اإىل  يرمي  الت�سا�ر،  كنف  �يف  من�سق  بعمل 

ال�سورة  لتلك  مغايرة  �اأريافنا  ملدننا  جديدة  �سورة 

ال�رش�ط  توفر  ت�سهد  ��سوف  حاليا.  متثلها  التي 

ال�رش�رية لتجنيد كافة الفاعلني يف احلركة اجلمعوية 

من اأجل متكينهم من امل�ساركة الكاملة يف هذا امل�سعى 

�حثهم على تقدمي م�ساهمة فعالة يف اإجناحه. �هكذا، 

�ف�سال عن الإنطالق على املدى اجلد ق�سري، يف عمليات �ا�سعة للنظافة، 

فاإن الأمر، على املدى املتو�سط، �سي�سمح بو�سع جماعاتنا املحلية يف 

ديناميكية ل رجعة فيها لتحول م�ستدام يف ال�سلوكات، بف�سل اإجراءات 

قانونية �تنظيمية �ب�رشية.

�ينبغي اأن يتدعم هذا امل�سعى مبراجعة �تكييف ترتيبات التكوين التي 

تخ�س خمتلف اأ�سالك الإدارة الإقليمية، حيث يجب تعزيز احرتافيتها من 

العمومية.  �ال�سالمة  بالنظافة  املرتبطة  الإن�سغالت  على  التفتح  خالل 

عن  �ستنبثق  التي  للبلديات  التنفيذية  الهيئات  فاإن  ال�سدد،  �بهذا 

انتخابات 29 نوفمرب 2012 ، �ستكون املعنية الأ�ىل بهذا التكوين �هذا 

ال�سوؤ�ن املحلية باملوازاة مع تلك  اأجل حت�سريها لت�سيري  التاأهيل، من 

املتعلقة مب�ساحلها التقنية.

اأما املحور الثاين، ف�سيخ�س الدفع الذي يتعني اإعطا�ؤه لإجناز املخطط 

اخلما�سي الذي يعني �سائر اجلماعات املحلية �كل الفاعلني املحليني، 

مبا يف ذلك املجتمع املدين، من خالل حت�سني اإطار العي�س، �الرفاهية 

ال�سكن  على  �الق�ساء  جديدة،  �سغل  منا�سب  �ا�ستحداث  الجتماعية، 

الو�سيع يف الو�سط احل�رشي، �حت�سني �رش�ط ت�سيري امل�ساريع، ��سيانة 

املجتمع  جتنيد  ��سيتم  بها.  �الإعتناء  اجلماعية  �التجهيزات  املن�ساآت 

ت�رشف  حتت  العمومية  املرافق  ��سع  يف  بفعالية  للم�ساهمة  املدين 

املواطنني.

�ف�ساءات  الريفية  الف�ساءات  تن�سيط  اإعادة  فاإن  ذلك،  مع  �باملوازاة 

اجلنوب �املناطق احلد�دية، يجب اأن يتج�سد بف�سل اإجناز مراكز جديدة 

للحياة على �رشيط نقل املياه من عني �سالح اإىل مترنا�ست، �تغيري مواقع 

الت�سحر،  لظاهرة  مكثفة  �مكافحة  الوليات،  هذه  لفائدة  الن�ساطات 

�حماية اأنظمة الواحات �تو�سيع امل�ساحات امل�ست�سلحة، �ب�سفة عامة، 

بف�سل ا�ستحداث منا�سب �سغل �منح الت�سهيالت ب�ستى اأ�سكالها.

ب�سكل  املركزية  الهياكل  تهيئة  اإعادة  ت�سجيع  على  احلكومة  ��ستعمل 

�الإجراءات،  التدخل،  لأمناط  الوا�سح  التحديد  على  احلر�س  على  يقوم 

�امل�سوؤ�ليات، �يندرج ب�سفة طوعية �سمن متطلبات الفعالية، �ال�سفافية 

�اأخلقة م�سارات اتخاذ القرار.

�بهذا ال�سدد، �سين�ساأ مر�سد للعالقات بني ال�سلطات العمومية �املواطنني، 

)احلكامة  ملف   تو�سيات  عن  املنبثقة  الهيئة  هذه  مثل  �اأن  خا�سة 

على  بالتوفر  للد�لة  ت�سمح  اأن  �ساأنها  من  املواطن(،  �تطلعات  املحلية 

نظام للر�سد �الإنذار املبّكر للجو العام بني الد�لة �املجتمع �توجهات 

تطوره.

الزا�ية  حجر  �ست�سبح  جديدة،  جوارية  مقاربة  على  الرتكيز  �سيتم  كما 

اأن حتديد  من  انطالقا  �ذلك  املحلية،  للتنمية  الطموح  الربنامج  لتنفيذ 

امل�ساريع  على  امل�سادقة  م�سار  يف  �اإدماجها  اجلوارية  الف�ساءات  كل 

اأ��سع  على  للتنمية  العمومي  العمل  ن�رش  ل�رش�رة  ي�ستجيب  �اإجنازها، 

التفتح  لت�سجيع  الوقت  نف�س  �يف  ممكن،  نطاق 

احلركة  بتمكني  املواطنة  تطلعات  عن  التعبري  على 

ف�ساءات  ا�ستثمار  من  اأ�سا�سا،  �ال�سباب  اجلمعوية، 

التي  الفر�س  كل  �اغتنام  الد�لة  جانب  اإىل  التدخل 

ميكن اأن تدجمهم يف احلياة العملية.

ت�صييد جمتمع الإعالم

�سنعكف  الإعالم،  جمتمع  ت�سييد  جمال  يف  فاإننا، 

بالدرجة الأ�ىل، على اإعادة تفعيل الإدارة الإلكرت�نية، 

كما  �الع�رشنة.  املواطن  ان�سغالت  على  املركزة 

�تن�سيق  للتبادل  الإلكرت�نية  احلكامة  تنفيذ  اإن 

ال�سبكة احلكومية  القطاعات، �ت�سغيل  جهود خمتلف 

الداخلية »اإنرتانت« �تطوير اأر�سيات اخلدمات املعلوماتية املدجمة يف 

بوابة املواطن الإلكرت�نية، �ست�سكل كلها املراحل الأ�سا�سية لهذا اجلهد.

�يف نف�س الوقت، �سيتم تطوير اأر�سيات اأخرى توفر خدمات متخ�س�سة، 

الأمرا�س  �ت�سخي�س  �التطبيب  الإلكرت�ين،  التجاري  ال�سجل  �ل�سيما 

اإلكرت�نية �خمرب  بعد )حمافظ  �الرتبية عن  بعد  �التعليم عن  بعد،  عن 

افرتا�سي(.

ببعث  القيام  �سيتم  �الت�سال،  الإعالم  تكنولوجيات  تعميم  �بغر�س 

الربط  مبعدات  املواطن  تز�د  يف  املتمثل  جديد،  من  »اأ�رشتك«  برنامج 

ب�سبكة الإنرتنت عالية التدفق.

 500.000 لتكوين  �سنوي  بربنامج  م�سحوبة  العملية  هذه  ��ستكون 

اإقامة مراكز ملحو الأمية الرقمية يف اإطار �طني من�سق  مواطنا بف�سل 

اأخرى، فاإن هذا الهدف القائم على عملية منوذجية  �متبادل. من جهة 

لربط  اجلهد  من  مزيدا  اأي�سا  يتطلب  مواطنا،   5.000 خ�س  �الذي 

املوؤ�س�سات العمومية، �منها املوؤ�س�سات الرتبوية، ب�سبكة الإنرتنت.

��ستتوا�سل جهود التغطية الوطنية بالألياف الب�رشية ق�سد ربط جميع 

 1000 �سكانها  يتعدى  التي  الثانوية  ال�سكانية  �التجمعات  البلديات 

ن�سمة، بال�سبكة الوطنية لالألياف الب�رشية، �رفع قدرات احل�سول على 

الهاتف ��لوج �سبكة الإنرتنت. �هكذا، فاإن ربط عدد يقدر مبليوين  )02( 

اأفق  يف  جدا  التدفق  العالية  ثم  التدفق،  عالية  الإنرتنت  ب�سبكة  م�سرتك 

الآن  حتى  م�سرتك  األف  �مائتي  مليون  اإىل  لي�ساف  �سياأتي   ،  2014
املتماثل    غري  الرقمي  امل�سرتك  اخلط  تكنولوجية  �فق  الإنرتنت  ب�سبكة 

   )ADSL(

��سيتم بذل جهد خا�س من اأجل رفع معدل الأعطال الهاتفية يف ظرف 

.2014 % يف �سنة    80 اإىل   ،  2012 % �سنة   70 24 �ساعة من 
عال�ة على ذلك، �سيتم القيام بتج�سيد ا�سرتاتيجية لإدخال التدفق العايل، 

من خالل:

• منح رخ�س اجليل الثالث؛ 
العمومي  للمتعامل  الثابت  العايل  التدفق  تطوير  قدرات  �تعزيز   •
ات�سالت اجلزائر، من اأجل ا�ستغالل ال�سبكة التجريبية املو�سعة الثابتة، 

�التكنولوجية التطورية على املدى الطويل للجيل الرابع » LTE ». بل 

اإنه بف�سل برامج تطوير التدفق العايل الثابت لت�سالت اجلزائر ���سع 

اجليل الثالث �اجليل الرابع حيز التنفيذ، فاإن امل�ستعملني املتمثلني يف 

�ستتوفر  �املواطنني  القت�ساديني  الجتماعيني  �املتعاملني  الإدارات 

اأجل ق�ساء  التدفق العايل �العايل جدا من  لديهم فر�سة ال�ستفادة من 

يتعني  اأ�سا�سي  بهدف  يتعلق  الأمر  فاإن  �هنا،  املختلفة.  حاجياتهم 

بلوغه.

الأقمار  لتطوير  �هران  مركز  فاإن  الف�سائي،  الن�ساط  �بخ�سو�س 

ال�سناعية، من الواجب اأن يقوم، قبل حلول �سنة 2014 

الأر�س  لر�سد  ال�سناعية  الأقمار  �اإدماج  بتجميع   ،

يوجد  الذي   ،  AlSat-2A �تواأمه   ،  AlSat-2B
 AlSat-1B. 2010 و  يف املدار منذ �سهر جويلية  

بتطوير  ت�سمح  اأن  الف�سائية  الو�سائل  هذه  �ساأن  �من 

التطبيقات املو�سوعاتية يف اإطار امل�ساريع القطاعية 

التي ت�سمل خ�سو�سا:

• الوقاية من الأخطار الكربى �ت�سيري اآثارها، �تهيئة 
الإقليم؛

• �تقييم املوارد الطبيعية �موارد ال�سيد البحري؛
• �تطوير املن�ساآت القاعدية؛

�سنة  فاإن اجلزائر مقبلة، يف غ�سون  اأخرى،  من جهة 

لالت�سالت  ال�سناعي  القمر  اإطالق  على   ،  2014
»AlComsat-1« يف املدار الثابت بالن�سبة لالأر�س.

�فيما يتعلق بتطوير الكفاءات الب�رشية، ف�سيتم ال�رش�ع يف اآفاق 2104، يف 

عمليتني تعتربان اأ�سا�سيتني بالنظر اإىل احلاجيات املوجودة، �هما حتديدا:

ا�ستحداث مدر�سة عليا لالإت�سالت ال�سلكية �الال�سلكية؛

ال�سلكية  لالإت�سالت  الوطني  �هران  ملعهد  التدريجي  �التحويل 

�الال�سلكية �تكنولوجيات الإعالم �الت�سال، اإىل مركز جهوي بامتياز، 

بالتعا�ن مع الحتاد الد�يل لالإت�سالت ال�سلكية �الال�سلكية.

ترقية قطاع الإعالم والإت�صال 

من  بالإعالم  املتعلق  الع�سوي  القانون  على  موؤخرا  امل�سادقة  فاإن 

الت�سال، يقوم  لتنظيم ع�رشي لقطاع  الأ�س�س  ت�سمح بو�سع  اأن  �ساأنها 

على معايري �مراجع د�لية.

يف  �ستجد  الد�ستور،  يحميها  التي  ال�سحافة  حرية  اأن  بالإ�سارة  �جدير 

قانون الإعالم، قواعد تفتحها الكامل. �يف هذا املنظور، �ستعمل احلكومة 

على �سمان �تعزيز املمار�سة احلرة لن�ساطات �مهن قطاع الإعالم.

املكتوبة  لل�سحافة  ال�سبط  ل�سلطة  القادم  الإن�ساء  اأن  البيان  �غني عن 

اإرادة  تكري�س  اإىل  راأ�سا  يرمي  املهنة،  �اأخالقيات  اأدبيات  �جمل�س 

ال�سلطات العمومية على مرافقة الفاعلني يف هذا القطاع �سمن ديناميكية 

الع�رشنة �جت�سيد املمار�سة احلرة للحق يف الإعالم.

امللفامللف
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من جهة اأخرى، فاإن �سياغة القانون املتعلق بال�سمعي الب�رشي �سيكر 

على ال�سعيد القانوين، انفتاح قطاع ال�سمعي الب�رشي، �القيام باإن�ساء 

�سلطة ال�سبط لل�سمعي الب�رشي التي �ست�سمح ب�سبط هذا الن�ساط.

القطاع،  اآخر، �ست�ستمر يف عمليات حتديث  اإن احلكومة، على �سعيد  بل 

من خالل:

• موا�سلة اإقامة التلفزيون الرقمي الأر�سي، الذي �سي�سمح يف 2013، 
بتغطية 85 % من ال�سكان، قبل اأن تنتقل هذه الن�سبة اإىل 95 %، يف 

�سنة 2014، علما اأن األ 5 % الباقية �ستتم تغطيتها بف�سل ال�ساتل؛

 21 حوايل  بانت�سار  �سي�سمح  الذي   AB.7 اجلديد  ال�ساتل  • �ا�ستعمال 
قناة تلفزيونية، �ذلك حت�سبا لفتح قطاع ال�سمعي الب�رشي؛

• �موا�سلة اإجناز املطابع، �ل�سيما يف مناطق جنوب البالد، من اأجل 
يف  املواطن  حق  �تكري�س  املكتوبة  لل�سحافة  ن 

ّ
حم�س توزيع  �سمان 

التوفر على الإعالم؛

�التلفزة  الإذاعة  من  لكل  مقرين  اإجناز  اأ�سغال  القادم يف  • �الإنطالق 
الوطنيتني، على اخل�سو�س، التي ر�سد لها اأزيد من 4 ماليري دينار؛

البث  ���سائل  التجهيز  ميدان  يف  لالإ�ستثمار  �ا�سع  خمطط  �اإجناز   •
لتح�سني  �التلفزيون  الإذاعة  لربامج  احلديثة 

ا�ستقبالها؛

�ل�سيما  �م�ساعدتها،  ال�سحافة  دعم  �موا�سلة   •
م�ستوى  �حت�سني  لتكوين  عمليات  توفري  خالل  من 

�دعم  خ�سي�سا،  الإعالم  ���سائل  ال�سحافة  مهنيي 

طباعة اجلرائد.

القانونني املتعلقني بالإ�سهار  فاإن  اأخرى،  من جهة 

��سرب الآراء، اللذين �سيتم

ترتيبات  با�ستكمال  �سي�سمحان  لحقا،  اإعدادهما 

ع�رشنة القطاع.

ترقية  على  اأخرى،  جهة  من  احلكومة  ��ستعكف 

الت�سال املوؤ�س�ساتي �تنظيمه...

ولتعزيز املجال القت�شادي واملايل �شيتم:

ا�صتكمال الإ�صالح وحتديث القطاع املايل

يندرج خمطط احلكومة يف هذا امليدان �سمن الأهداف امل�سطرة بالن�سبة 

للفرتة اخلما�سية 2010-2014 التي ترمي اأ�سا�سا اإىل حتديث الإدارة 

نوعية  حت�سني  اإىل  الهادفة  بالتدابري  �الناجع  الفعال  التكفل  اأجل  من 

اخلدمة العمومية �ذلك على جميع امل�ستويات.

العمليات  موا�سلة  على  احلكومة  �ست�سهر  املايل،  الإ�سالح  �بعنوان 

املربجمة �املتعلقة خ�سو�سا، مبا يلي:

امليزانية  قانون  مراجعة  اأجل  من  التنظيمية  الن�سو�س  حت�سري   •
املعمول به؛

ال�سنة  بر�سم  الإ�سالح،  مد�نات  �فق  �توزيعها  امليزانيات  �اإعداد   •
املالية 2015؛

• �ن�رش برجمية لتح�سري ميزانية الد�لة، مع �سمان تكوين امل�ستخدمني 
من اأجل ا�ستغالل النظام اجلديد.

�بعنوان التاأطري القانوين املرتبط بالإ�سالح املايل، �سيتم القيام:

• بتحيني الن�سو�س التي حتكم النفقات العمومية؛

لت�سمل  بها  امللتزم  للنفقات  امل�سبقة  الرقابة  تو�سيع  عملية  �اإمتام   •
كافة ميزانيات البلديات �موؤ�س�سات ال�سحة.

�بعنوان حتديث املحا�سبة �م�سار الإنفاق، �ست�سهر احلكومة على جت�سيد 

�التنظيم املحا�سبي  �سبكة اخلزينة  اإطار حتديث  امُلربجمة يف  الأعمال 

�مراقبة املحا�سبني العموميني �حت�سني نوعية اخلدمة العمومية.

القيام  �سيتم  التي  الأعمال  فاإن  اخلزينة،  �سبكة  بتحديث  يتعلق  �فيما 

بها تتمثل خ�سو�سا يف ن�رش النظام الإعالمي للخزينة الذي يرمي اإىل 

التدابري  �كذا  اخلزينة  لعمليات  �متطور  ن  �ُموؤمَّ حديث  ت�سيري  �سمان 

ا�ستقبال مرتفقي  اأجل حت�سني ظر�ف  التنفيذ من  الواجب ��سعها حّيز 

اخلزينة العمومية �كذا ظر�ف عمل م�سالح اخلزينة �تنظيمها.

تنفيذ  موا�سلة  احلكومة  تعتزم  العمومي،  الإنفاق  مراقبة  �بخ�سو�س 

الأعمال التي �رُشع فيها �املتمثلة يف:

املخطط  بر�سم  بها  املبادرة  متت  التي  الكربى  امل�ساريع  تقييم   •
اخلما�سي اجلاري 2010 - 2014 �متابعتها،

يف  اأُجِنزت  التي  الكربى  امل�ساريع  لبع�س  تقييمية  درا�سات  �اإجراء   •
املا�سي �ل�سيما من حيث انعكا�ساتها �اآثارها على القت�ساد الوطني 

�اجلهوي �املحلي،

• �تعزيز ��سائل تدخل املفت�سية العامة للمالية ق�سد 
العمومي  الإنفاق  تاأمني  يف  امل�ساهمة  من  متكينها 

�تر�سيده.

�فيما يتعلق مبكافحة تبيي�س الأموال، ف�سيتم تعزيز 

تنظيم خلية معاجلة

جناعتها  مب�ستوى  الرتقاء  بغر�س  املايل  ال�ستعالم 

العملية.

مراقبة  اإطار  يف  احلكومة،  �ستعكف  اأخرى،  جهة  من 

اإىل  الرامية  الأعمال  موا�سلة  على  العمومية،  املالية 

برنامج  �تطوير  الداخلية  املراقبة  اإجراءات  تدعيم 

ملكافحة الف�ساد.

�حتديثها،  اجلبائية  الإدارة  اإ�سالح  يخ�س  فيما  اأما 

فاإن احلكومة �ستعكف على موا�سلة �ا�ستكمال الأعمال التي �رُشع فيها 

التنظيمي اجلديد  اإ�سالح املنظومة اجلبائية �جت�سيد املخطط  اإطار  يف 

لالإدارة اجلبائية �حت�سني نوعية اخلدمات املقدمة للمكلفني بال�رشيبة. 

كما �ست�ستمر احلكومة يف مكافحة الغ�س �التهرب اجلبائينْي.

اأخرًيا، �بخ�سو�س موا�سلة �سيا�سة التخفيف من ال�سغط اجلبائي، فاإن 

بالن�سبة  الإعفاء  �/اأ�  اجلبائي  التخفيف  تدابري  بتدعيم  �سيتعلق  الأمر 

�ا�ستحداث  لال�ستثمار  بالن�سبة  �كذا  ال�رش�رية  الغذائية  املواد  لبع�س 

الرث�ات �منا�سب ال�سغل.

�فيما يتعلق باإ�سالح اجلمارك �حتديثها، �ست�سهر احلكومة على تنفيذ 

الذي  اجلمارك  اإدارة  حتديث  برنامج  اإطار  يف  تندرج  التي  الأعمال 

اعتمدته ال�سلطات العمومية، �املتمثل يف تكييف قانون اجلمارك. كما 

�ست�سهر احلكومة على ترقية املرفق العمومي للجمارك على نحو يراعي 

�رش�رة حت�سني العالقة بني م�سالح اجلمارك �املتعاملني معها.

�ست�ستمر احلكومة يف جت�سيد  الد�لة،  اأمالك  اإدارة  �فيما يخ�س حتديث 

الأعمال الرامية اإىل:

• تنا�سق الإجراءات �مناهج العمل �تب�سيطها؛
• �تعزيز هياكل الإ�ستقبال �حت�سني نوعية اخلدمة العمومية؛

للم�ستثمرين  املمنوحة  المتيازات  �سندات  اإعداد  اآجال  �تقلي�س   •
�غريهم من املتعاملني؛

• �التعجيل بعمليات ت�سليم الدفاتر العقارية لفائدة املواطنني.
كما �سيتم حمل اإدارة اأمالك الد�لة على القيام بجملة من العمليات بر�سم 

ترقية ال�ستثمار. �يتعلق الأمر مبا يلي:

ال�سهر  على  �الر�سم  الت�سجيل  ر�سوم  من  المتياز  منح  عقود  اإعفاء   •
العقاري �من دفع امل�ستحقات لأمالك الد�لة،

التجهيز  برامج  لإجناز  ال�رش�رية  العقارية  الوعاءات  �تخ�سي�س   •
التجهيزات  )ال�سكنات،  للتنمية  الوطني  الربنامج  اإطار  يف  املعتَمدة 

العمومية،...(.

با�ستكمال  الكفيلة  الو�سائل  كل  العمومية  ال�سلطات  ر  �ستوِفّ �اأخرًيا،   •
عمليات اإجناز امل�سح ال�سامل لالأرا�سي قبل نهاية �سنة  2014.

موا�سلة  على  احلكومة  �ست�سهر  امل�رشيف،  الإ�سالح  �بخ�سو�س 

الإ�سالحات التي �رُشع فيها �تعميقها من خالل:

ال�سغرية  املوؤ�س�سات  لفائدة  ل�سيما  �تعزيزه  التمويل  عر�س  تنويع   •
�املتو�سطة �ذلك بالتعجيل بتطوير ن�ساط ال�ستئجار،

على  الحرتافية  اإ�سفاء  خالل  من  البنوك  حكامة  اأ�سلوب  �حت�سني   •
جمال�س اإدارتها �ترقية ت�سيريها.

يف  البنوك  تدّخل  تعزيز  على  احلكومة  �ست�سهر  كما 

من  ال�سغل  منا�سب  ل�ستحداث  احلكومية  الرتتيبات 

خالل اإزالة العراقيل املواَجهة يف هذا املجال �تعزيز 

�سناديق ال�سمان، كما �ستويل اأهمية خا�سة ملوا�سلة 

التي  �املتو�سطة  ال�سغرية  للموؤ�س�سات  املايل  الدعم 

توجد يف ��سعية �سعبة مع م�ساهمة الد�لة يف ذلك.  

هذه  قر��س  جد�لة  باإعادة  خ�سو�سا  الأمر  �يتعلق 

املوؤ�س�سات مع تكفل اخلزينة بالفوائد.

الأهداف  فاإن  الدفع،  اأنظمة  بتحديث  يتعلق  فيما  اأما 

الرامية اإىل تطويرها على

املدى املتو�سط تتمثل يف:

الأ�راق  من  بدًل  الدفع  اأد�ات  اإىل  اللجوء  تطوير   •
النقدية،

اإىل  البطاقة �اللجوء  الدفع عن طريق الإنرتنت بوا�سطة  • �ال�رش�ع يف 
خمتلف ��سائل الدفع.

الأعمال  جت�سيد  على  احلكومة  �ستعمل  التاأمينات،  بقطاع  يتعلق  �فيما 

الرامية اإىل:

�رش�ط  مراجعة  خالل  من  ل�سيما  التاأمينات  خدمات  نوعية  • حت�سني 
اعتماد ��سطاء التاأمينات،

�اإنعا�س ت�سويق منتجات التاأمينات �ذلك باإدخال اأ�سكال جديدة لتوزيع 

نني. منتجات التاأمينات، �حت�سني �رش�ط تعوي�س امُلوؤمَّ

على  التاأمينات  بني  الف�سل  اإجراءات  دخول  اإثر  �على  اأخرى،  جهة  من 

ز التنفيذ، �سنة 2010 ، �ستعمل  الأ�رشار �التاأمينات على الأ�سخا�س حِيّّ

الوطني  (املجل�س  التاأمينات  �سوق  هيئتي  مع  بالت�سا�ر  احلكومة، 

للتاأمينات �احتاد املكلفني بالتاأمني �اإعادة التاأمني اجلزائريني)، على 

اإ�سدار الن�سو�س التنظيمية التي حتدد قواعد احرتازية تتعلق بالتاأمينات 

جهة  من  الأ�سخا�س،  على  بالتاأمينات  �اأخرى  جهة،  من  الأ�رشار  على 

اأخرى.

�بخ�سو�س اإ�سالح ال�سوق املالية، �ستتخذ احلكومة كل التدابري ال�رش�رية 

من اأجل ا�ستكمال الإ�سالح الذي �رُشع فيه من خالل:

• اإ�سفاء الحرتافية على ن�ساط ال�سندات �تفعيله،
اإ�سدار ال�سندات، • �تكثيف عمليات 

• �تدعيم �حتديث الإجراءات �الإطار الت�رشيعي �التنظيمي،
اأجل �سمان حماية امل�ستثمرين. • �تعزيز قدرات موؤ�س�سات ال�سوق من 

تطوير الأدوات وو�صع نظام ال�صت�صراف خا�س 
باملنظومة الوطنية لالإعالم القت�صادي

تطوير  على  احلكومة  �ستعكف  التنموية،  جهودها  موا�سلة  اإطار  يف 

الأد�ات ���سع نظام ال�ست�رشاف يف جمال:

• موا�سلة الدرا�سات ال�ست�رشافية التي �رُشع فيها، �ل�سيما الر�ؤية التي 
تندرج فيها تنمية البالد؛

• �اأد�ات �سبط الإطار القت�سادي الكلي،
• �الدرا�سات ال�ست�رشافية املتعلقة باأ�سواق املنتجات املوجهة للت�سدير 

�تلك التي يتم ا�ستريادها بكرثة،

• ���سع نظام لر�سد التوجهات القت�سادية �املالية 
الد�لية.

�يف هذا الإطار، �سيتم تعزيز املنظومة الوطنية لالإعالم 

الح�سائي �جتديدها من خالل:

• اإعادة تن�سيط املجل�س الوطني لالإح�ساء �جتديده،
• �املرحلة الثانية من الإح�ساء القت�سادي،

اإنتاج املعلومات الإح�سائية، • �توحيد معايري 
د�رية  اإح�سائية  �حتقيقات  درا�سات  �اإجناز   •

�ن�رشها،

�تكوين اإطارات خمت�سني يف الح�ساء �القت�ساد.

ترقية ال�صتثمار 

�ستوا�سل احلكومة جهودها يف جمال التنمية �اإعادة النت�سار الإقليمي. 

املوجه  العقار  جمال  يف  العر�س  ن 
ّ
يتح�س اأن  الواجب  من  فاإنه  �هكذا، 

لال�ستثمار، حيث �سيتم، بهذا ال�سدد، ال�ستمرار يف جت�سيد برنامج اإعادة 

فيه  �رُشع  الذي  الن�ساط  �مناطق  ال�سناعية  املناطق  �اإجناز  تاأهيل 

�تو�سيعه عرب الرتاب الوطني، ل�سيما على طول حما�ر الطرق �خطوط 

ال�سكك احلديدية. غري اأن احلكومة، �سمن هذا ال�سياق، �ستعمل د�ن هوادة 

على مكافحة كل اأ�سكال امل�ساربة يف جمال العقار، من خالل ا�ستخدام 

كل الأد�ات القانونية �العقابية يف هذا املجال.

للتفا��س  الظر�ف  اأح�سن  �ست�سهر احلكومة على توفري  اأخرى،  من جهة 

عالية  موؤهالت  ذ�ي  ا�سرتاتيجيني  متعاملني  مع  �رشاكة  عقود  �اإبرام 

مع  �اخلدمات،  املنتوجات  نوعية  �حت�سني  الإنتاج  اأداة  حتديث  بهدف 

اإذ تندرج �سمن منطق اقت�سادي،  الإ�سارة اإىل اأن عمليات ال�رشاكة هذه 

فاإنها تراعي اأي�سا اجلانب الجتماعي من خالل املحافظة على منا�سب 

ال�سغل املوجودة �ا�ستحداث منا�سب جديدة اأخرى.

��سيتم جت�سيد هذه العمليات مع توفري كل ال�سمانات ال�رش�رية لحرتام 

اللتزامات يف جمال التنمية �الت�سغيل.

امللفامللف
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الت�سهيل  من  حد  اأق�سى  توفري  اأجل  من  التدابري  كل  احلكومة  ��ستتخذ 

م�سوؤ�ليتها  من  التمل�س  د�ن  �لكن   ، ال�ستثمار  على  للح�سول 

الإقت�سادية.

ب�سكل  الأعمال  مناخ  تطهري  على  احلكومة  �ستحر�س  ذلك،  على  عال�ة 

حم�سو �على توفري ال�رش�ط الكفيلة بجلب ال�ستثمارات املبا�رشة الأجنبية 

ل�سيما تلك التي ت�ساهم يف نقل التكنولوجيا �ا�ستغالل املوارد الطبيعية 

للبالد �يف ا�ستحداث منا�سب �سغل لفائدة اليد العاملة املحلية.

�لهذا الغر�س، �يف اإطار الت�رشيع املعمول به، �سيتم ت�سجيع ال�ستثمارات 

تعزيز  خالل  من  ال�سلة،  ذات  املخففة  �الإجراءات  الأجنبية  املبا�رشة 

ال�ستثمار.  لتطوير  الوطنية  الوكالة  ا�ستثمارات  �متابعة  ت�سيري  قدرات 

كما �سيتم ت�سجيع ال�ستثمارات املبا�رشة الأجنبية املحفزة على تنمية 

ال�سادرات خارج املحر�قات �سمن اإطار ي�سمن املحافظة الدائمة على 

توازنات ميزان املدفوعات للبالد.

تثمني موارد املحروقات 

جمهود  تكثيف  اأجل  من  تعزيزه  �سيتم  الوا�سع  الأعمال  برنامج  اإن 

الحتياطات  حجم  رفع  بغر�س  البالد  مناطق  خمتلف  يف  ال�ستك�ساف 

اللجوء  �بف�سل  اخلا�سة  بو�سائلنا  املحر�قات  من 

اإىل ال�رشاكة بهدف �سمان الأمن الطاقوي على املدى 

مع  يتما�سى  ت�سدير  م�ستوى  على  �احلفاظ  الطويل 

القت�سادية  التنمية  جمال  يف  الوطنية  احلاجات 

�الجتماعية. ��سيخ�س هذا ال�ستك�ساف يف اآن �احد 

التقليدية  غري  املوارد  �كذا  التقليدية  املحر�قات 

اإىل  اللجوء  اأن  غري  �اعدة.  احتياطاتها  ُتعترب  التي 

القانون  على  تعديالت  اإدخال  يتطلب  ال�رشاكة 

اإدراج التدابري التحفيزية  املتعلق باملحر�قات ق�سد 

على  قريب  عن  احلكومة  �ستعر�سها  التي  ال�رش�رية 

الربملان.

بالن�سبة  اأخرى  اأ�لوية  ي�سكل  البرت�ل  تكرير  اإن  كما 

ا�ستكمال  املقبلة،  ال�سنوات  يف  �سي�سهد  الذي  للقطاع 

املوجودة  التكرير  معامل  تاأهيل  اإعادة  اأ�سغال 

�حتديثها �رفع قدراتها، �كذا النطالق يف اإجناز خم�س �حدات جديدة (

يف كل من ب�سكرة، تيارت، غرداية، حا�سي م�سعود �على ال�رشيط ال�ساحلي 

ال�ستجابة  �ساأنها  من  العميقة)،  املياه  يف  ميناء  اإقامة  مع  الأ��سط 

خالل  اأنه  بالذكر  �جدير  الطويل.  املدى  على  الوقود  من  لالحتياجات 

ال�سنة املقبلة، �سي�رشع م�سنعان جديدان لتمييع الغاز الطبيعي ��حدتان 

البرت�كمياء من خالل  الإنتاج. ��سيتم تطوير  �الأ�سمدة يف  لالأمونياك 

يف  بال�رشاكة  جديدة  �حدات  باإجناز  القادمة،  ال�سنوات  خالل  القيام، 

فر�ع البال�ستيك �الألياف الن�سيجية �املطاط ال�سطناعي.

للمرتفقني  امل�ستمر  التموين  �سمان  فاإن  الوقود،  توزيع  جمال  �يف 

�سي�سكل اأ�لوية �ل�سيما من خالل ا�ستكمال اإجناز حمطات البنزين على 

ال�سّيار �رشق غرب. كما ُبرجمت تدابري مالئمة بخ�سو�س  طول الطريق 

تفادي  اأجل  من  املحلية  ال�سلطات  مع  بالت�سال  املمّيع،  البرت�ل  غاز 

جديدة  من�ساآت  اإجناز  بف�سل  ل�سيما  ال�ستاء  ف�سل  خالل  ال�سطرابات 

للتخزين من اأجل متوين املناطق التي ي�سعب بلوغها.

�قد انعك�س التح�سن الوا�سح مل�ستوى املعي�سة، �التو�سع ال�رشيع حلظرية 

بتنامي  القت�سادية،  التنمية  �ترية  جانب  اإىل  �امل�ساكن،  ال�سيارات 

لالإ�ستهالك  منوذجا  �ست�سع  احلكومة  فاإن  لذا،  الطاقوي.  الإ�ستهالك 

العقالين، على املديني املتو�سط �الطويل، من خالل اإدراج برنامج طموح 

لقت�ساديات الطاقة �فعاليتها.

من  �سغل  منا�سب  ل�ستحداث  اأ�لوية  ف�سُتمنح  املناجم،  جمال  يف  اأما 

خالل فتح مناجم جديدة �ا�ستغاللها، ل�سيما مناجم الر�سا�س �الزنك 

�لية  يف  �الذهب  بب�سار،  �الباريت  �بجاية،  �باتنة  �سطيف  من  بكل 

امللح  تثمني  �كذا  الرخام  اإنتاج  اأي�سا م�ساعفة  املقرر  مترنا�ست. �من 

يف الأ�سواق الد�لية. 

كما �سُتمنح اأ�لوية خا�سة لتج�سيد م�رش�ع حتويل الفو�سفات يف �ليتي 

تب�سة ��سوق اأهرا�س،

اأجل تعزيز  اأي�سا مراجعة قانون املناجم احلايل ل�سيما من  ��سُيقرتح 

جهود ال�ستك�ساف �تثمني موارد جديدة.

ر كذلك حتديث اخلدمات يف جمال اجليولوجيا �الأد�ات 
ّ
�اأخرًيا، من املقر

ال�رش�رية لهذا املجهود ال�ستك�سايف.

تنظيم الن�صاطات التجارية وحماربة القطاع املوازي 

على  �تاأطريها،  ��سبطها  ال�سوق  تنظيم  جمال  يف  احلكومة،  �ست�سهر 

حت�سني ظر�ف متوين ال�سوق الوطنية من خالل:

ال�سوق  ب�سبط  املتعلقة  �التنظيمية  الت�رشيعية  الرتتيبات  ا�ستكمال   •
�تنظيمها �كذا حماية امل�ستهلك �مطابقة املنتجات 

للمعايري،

التجارية  للمن�ساآت  �طني  توجيهي  خمطط  • �اإعداد 
الأ�سا�سية،

ارتفاع  من  للحّد  اجلوارية  الأ�سواق  عدد  �م�ساعفة 

الأ�سعار عند ال�ستهالك؛

تدابري  اعتماد  خالل  من  ال�رشائية  القدرة  �حماية   •
ترمي اإىل �سمان تكفل �رشيع �ناجع �م�ستمر مبجمل 

ترتيبات دعم اأ�سعار املنتجات الأ�سا�سية،

حرية  �سمان  اأجل  من  املناف�سة  جمل�س  �تن�سيب   •
�حماية  املتعاملني  بني  �النزيهة  ال�سليمة  املناف�سة 

القدرة ال�رشائية للم�ستهلك،

�سبكات  �تعزيز  املوازية  للتجارة  حّد  ���سع   •
التوزيع،

خالل  من  امل�ستهلك  �اإعالم  بحماية  اخلا�سة  الرتتيبات  �تعزيز   •
جهة،  من  الغ�س  �قمع  النوعية  مراقبة  خمابر  �سبكة  �تكثيف  تطوير 

النطالق  �كذا  ال�سناعية  املنتجات  لتجريب  الوطني  املخرب  �اإجناز 

من  بال�ستهالك  املرتبطة  املخاطر  حول  املبكر  الإنذار  ل�سبكة  الفعلي 

جهة اأخرى.

يف جمال مراقبة ال�سوق �حماية امل�ستهلك، �ستعكف احلكومة على:

النظافة  قواعد  احرتام  على  ال�سهر  بف�سل  امل�ستهلك  حماية  �سمان   •
مراقبة  عرب  �اخلدمات  املنتجات  على  املطبقة  �الإعالم  �الأمن 

ال�سوق،

• �حماربة كل املعامالت التجارية غري امل�رش�عة، ل�سيما تلك املرتبطة 
باملمار�سة غري القانونية لن�ساطات الإنتاج �ال�سترياد �التوزيع،

باملنتجات  اخلا�سة  الربح  �هوام�س  اأ�سعار  احرتام  على  �ال�سهر   •
املقّننة من اأجل حماية القدرة ال�رشائية للمواطنني،

املمار�سات  موؤ�رشات  الك�سف عن  املناف�سة من خالل  • ��سمان حرية 
املنافية للمناف�سة النزيهة.

�يف جمال تاأطري التجارة اخلارجية، �ستعمل احلكومة على:

العاملية  املنظمة  اإىل  الن�سمام  اأجل  من  التفا��س  م�سار  موا�سلة   •
للتجارة، مع احلر�س على حماية م�سالح البالد. �بهذا ال�ساأن، �سُتمنح 

الأ�لوية لإجناح، اجلولة احلادية ع�رش املقررة قبل نهاية �سنة 2012

يف  اجلمركية  التعريفة  لتفكيك  اجلديدة  الرزنامة  جت�سيد  �متابعة   •
املوؤ�س�سات  لفائدة  �تثمينه  الأ�ر�بي  الحتاد  مع  ال�رشاكة  اتفاق  اإطار 

�القت�ساد الوطني،

• ���سع تدابري حلماية القت�ساد الوطني من املمار�سات غري النزيهة 
الحتاد  مع  ال�رشاكة  اتفاق  تنفيذ  مع  يت�سل  مبا  ل�سيما  ال�سترياد  عند 

الأ�ر�بي �كذا املنطقة العربية الكربى للتبادل احلر،

�املتعلقة  الثالثية  اأ�سغال  اإطار  يف  املقدمة  القرتاحات  �تنفيذ   •
خارج  ال�سادرات  ترقية  اإىل  الرامية  التحفيزية  بالإجراءات 

املحر�قات.

ترقية ال�صكن

يف جمال ال�سكن، �ستوا�سل احلكومة جهودها الرامية اإىل تكثيف اإجناز 

�سكنية  برامج  الإطار  هذا  يف  �ستدرج  كما  امل�ساكن 

اإىل  نظرا  القت�ساء،  عند  جديدة،  اإيجارية  عمومية 

خ�سو�سا،  الجتماعي  ال�سكن  على  املتزايد  الطلب 

�يف هذا الإطار، �ست�سهر احلكومة، من باب الأ�لوية، 

على جت�سيد اللتزام بت�سليم 1200000م�سكنا خالل 

الذي  الربنامج  باأن  علما   ،2014  -  2010 الفرتة 

منها  م�سكنا،   1281000 ي�سمل  اإجنازه  يف  �رُشع 

قيد  790000�حدة   � ُمنجزة  �حدة   491000
الإجناز.

امل�سجل،  اخلما�سي  للربنامج  الإجمايل  القوام  �يقدر 

ب 2450000 م�سكنا، ي�سمل:

طابع  ذا  اإيجاريا  عموميا  م�سكنا    1000000•
�موجهة  الد�لة  ِقبل  من  كليا  مُمولة  اجتماعي 

400000م�سكنا  يقارب  ما  منها  ال�سعيف،  الدخل  ذ�ي  للمواطنني 

موّجها للق�ساء على ال�سكنات اله�سة.

• 900000  م�سكنا ريفيا متنح ب�ساأنها الد�لة م�ساعدات مالية هامة 
تهدف اإىل ت�سجيع ا�ستقرار �سكان الأرياف.

لفائدة  الد�لة  قبل  من  اأي�سا  ُمدعمة  ترقويا  م�سكنا   550000  •
املواطنني ذ�ي الدخل املتو�سط.

اإ�سايف  برنامج  يف  النطالق  على  احلكومة  �ستعمل  اأخرى،  جهة  من 

تتكفل به الوكالة الوطنية لتح�سني ال�سكن �تطويره من اأجل تلبية الطلب 

احلايل على ال�سكن.

�انطالقا من هذه املعاينة �اعتبارا للنق�س امل�سجل يف قدرات الإجناز 

الوطنية، �ست�سهر احلكومة على جت�سيد الإجراءات التحفيزية ال�رش�رية 

مبا يف ذلك ال�ستعانة بو�سائل الإجناز اخلارجية، بهدف ت�سجيع تطوير 

هذه القدرات، مبا ي�سمح، يف اأقرب الآجال، ببلوغ م�ستوى عر�س �سنوي 

لل�سكن يتما�سى مع م�ستوى الطلب.

اأجل  من  �اخلا�س  العمومي  ال�ستثمار  بت�سجيع  حتديدا  الأمر  �يتعلق 

الأعباء  مبخطط  مقارنة  كافية  غري  تظل  التي  املتوفرة  القدرات  تثمني 

اإ�سافية جديدة مبا يف ذلك  الذكر، من جهة، �ا�ستحداث طاقات  �سالف 

�سيتم  كما  اأخرى.  الأجنبية من جهة  املوؤ�س�سات  مع  ال�رشاكة  موؤ�س�سات 

اإقرار اإجراءات حتفيزية خا�سة لفائدة �ليات اله�ساب العليا �اجلنوب.

العمومية  ال�سلطات  كافة  حمل  على  املجال،  هذا  يف  احلكومة  �ست�سهر 

امل�سوؤ�لة عن ت�سيري الربامج ال�سكنية على الإ�سغاء لن�سغالت املواطنني، 

من خالل ا�رشاكهم يف تنفيذ ال�سيا�سات العمومية لل�سكن. �يف هذا الإطار 

لطالبي  عملية  بطاقية  ��سع  خالل  من  تطهري  بعمليات  القيام  ينبغي 

نهائية،  الطلب ب�سفة  يت�سنى حتديد  الجتماعي، حتى  العمومي  ال�سكن 

ذ�ي  للمواطنني  املوجهة خ�سي�سا  ال�سكنات  من  النوع  هذا  بخ�سو�س 

الدخل ال�سعيف، ف�سال عن ذلك، �ست�رشك احلكومة اجلماعات املحلية يف 

ت�سيري ال�سكن.

�فيما يخ�س برنامج 380000 م�سكنا جديدا يف اإطار امت�سا�س ال�سكن 

اله�س، �ست�سهر احلكومة على ا�ستكماله يف الآجال املحددة اأي يف اأ�اخر 

�سنة 2014

�يف جمال العمران، �ست�سهر احلكومة على موا�سلة �تعزيز م�سار مراجعة 

�ا�ستكمال اأد�ات التعمري (املخطط التوجيهي للتهيئة �العمران �خمطط 

التخطيط  باأد�ات  املحلية  اجلماعات  تز�يد  الأرا�سي)بغر�س  �سغل 

العمران �مراقبته. كما �ستتوا�سل  للتحكم يف منو  ال�رش�رية  احل�رشي 

مراقبة  مع  املرتدية  الأحياء  يف  ل�سيما  احل�رشي،  التح�سني  عملية 

�تاأطري اأف�سل .

العقار  يف  امل�سجل  النق�س  تدارك  يخ�س  فيما  اأما 

ف�ست�سهر  للبالد،  الكربى  الأربعة  املدن  يف  ل�سيما 

احلكومة على ا�ستغالل كل احللول البديلة، مبا يف ذلك 

يزخر  الذي  العتيق،  احل�رشي  للن�سيج  العتبار  اإعادة 

بعقارات هامة غري م�ستغلة ب�سكل كاف.

على  الق�ساء  على  احلكومة  �ستعمل  عامة،  �ب�سفة 

الطلب  اله�س �ال�ستجابة لأكرب قدر ممكن من  ال�سكن 

على ال�سكن.

تطوير قطاع النقل 
قطاع  تطوير  لربنامج  خا�سة  عناية  احلكومة  تويل 

تنموية  �سيا�سة  على  الأخري  هذا  يرتكز  حيث  النقل 

اقت�سادية من خالل تعزيز الن�سيج ال�سناعي الوطني 

اله�ساب  عزلة  من  بالتخفيف  �ذلك  �الجتماعي  ال�سياحي  �التطوير 

اإطار  يف  �من�سجم،  من�سق  اإقليمي  ت�سيري  توخي  مع  �اجلنوب،  العليا 

خمطط تهيئة الإقليم.

�يف هذا الإطار، فاإن خمطط العمل الذي �سيتم جت�سيده �سيتمحور اأ�سا�سا 

حول:

• تدعيم الإجنازات املحققة يف جميع القطاعات الفرعية (النقل بال�سكك 
احلديدية �كذا النقل الربي �اجلوي �البحري).

النطالق  ب�سدد  �/اأ�  اإجنازها  اجلاري  امل�ساريع  • �ا�ستكمال خمتلف 
فيها.

احلديدية  ال�سكك  �سبكة  تطوير  برنامج  تنفيذ  مبوا�سلة  الأمر  �يتعلق 

ال�ساأن، متنح  الوطنية، �بهذا  التنمية  �حتديثها �تكييفها مع حاجيات 

احلكومة الأ�لوية ملوا�سلة تو�سيع �حتديث �سبكة ال�سكك احلديدية، من 

حيث ازد�اجية ال�سكك احلديدية على م�ستوى ال�سكك الجتنابية ال�سمالية 

الجتنابية  )ال�سكك  جديدة  حديدية  �سكك  �اإن�ساء  كلها،  غرب«  »�رشق  

لله�ساب العليا، ��سبكات اجلنوب �ال�سكك الرابطة بني ال�سمال �اجلنوب(

التدريجية ملجمل  �الكهربة  الإ�سارات  بعمليات ��سع  الأمر  يتعلق  كما 

للم�سافرين  احلديدية  بال�سكك  للنقل  معدات  �جتديد  �اقتناء  ال�سبكة 

�ال�سلع �اجلر جمهزة بنظام اأمني ع�رشي.
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�جدير بالذكر اأن هذا الربنامج �سريافقه اإجناز حمطات جديدة �حتديث 

املحطات املوجودة �اإعادة تاأهيلها، مما �سي�سمح برفع قدرات منط النقل 

�بالتايل  القطارات،  تنقل  �تاأمني  ال�رشعة  �حت�سني  معتربة  ب�سفة  هذا 

التو�سل م�ستقبال اإىل النقل بالقطارات ذات ال�رشعة الفائقة. كما �سي�سمل 

ال�سكك  من  كلم   8000 يقارب  مبجموع  جديدا  م�رش�عا   77 الربنامج 

اجلديدة.

اهتمامات  بني  من  اأي�سا  يّعد  اآليا  املوجه  الأ�سخا�س  نقل  اأن  �مبا 

احلكومة، فقد �رشع هكذا، يف ا�ستغالل اخلطوط الأ�ىل ملرت� �ترامواي 

�هران.  ملرت�  الأ�لية  الدرا�سات  اإعداد  حاليا  يجري  حني  يف  اجلزائر. 

�موازاة مع ذلك، يجري اإجناز ترامواي �هران �ق�سنطينة، مع الإ�سارة 

على  بالرتامواي  اخلا�سة  الدرا�سات  على  حاليا  جار  الت�سديق  اأن  اإىل 

م�ستوى املجمعات ال�سكانية الكربى الأربعة ع�رش، حيث �سيتم النطالق 

يف اإجنازها ابتداء من �سنة 2013

موؤ�س�سة مرت�  كاّل من  ت�سم  اإن�ساء �رشكة خمتلطة  اجلهد  رافق هذا  �قد 

لتجميع   ALSTOM FRANCE و   FERROVIAL  � اجلزائر 

��سيانة عربات الرتامواي يف اجلزائر، �من املقرر اأن ت�رشع هذه ال�رشكة 

�رشكة  اإن�ساء  ��سيتم   2013 �سنة  من  الرابع  الثالثي  خالل  الإنتاج  يف 

�موؤ�س�سة  اجلزائر  مرت�  موؤ�س�سة  بني  اأخرى  خمتلطة 

 RATP  � للجزائر  النقل احل�رشي ��سبه احل�رشي 

اأجل  من  اجلارية  ال�سنة  اأ�اخر  يف   FRANCE
��هران  اجلزائر  ترامواي  �سبكات  ��سيانة  ا�ستغالل 

�ق�سنطينة.

�فيما يخ�س امل�ساعد الهوائية �نظرا لطبيعة الأر�س 

)الت�ساري�س الوعرة(، �سيتم:

• ت�سغيل امل�سعد الهوائي بالعا�سمة »�ادي قري�س/
بوزريعة«.

على  جديدة  هوائية  م�ساعد  اإجناز  يف  �ال�رش�ع   •
�تيزي  زغارة«  الوادي/  »باب  العا�سمة  م�ستوى 

�ز�، �ق�سنطنية )خطان اثنان(.

• �ترميم امل�سعد الهوائي بوهران.
بجاية  مبدن  الهوائية  بامل�ساعد  اخلا�سة  اجلد�ى  درا�سات  �اإمتام   •

�جيجل �املدية ��هران �الطارف ��سوق اأهرا �بني �ساف.

اإىل  مت،  فقد  احلافلة،  بوا�سطة  احل�رشي  العمومي  بالنقل  يتعلق  �فيما 

يومنا هذا، اإن�ساء 44 موؤ�س�سة عمومية للنقل احل�رشي، يف اإطار تعميم 

اأما بخ�سو�س  الوليات.  اإن�ساء مثل هذه املوؤ�س�سات على كافة عوا�سم 

�سنة  نهاية  مع  موؤ�س�ساتها  اإن�ساء  تقرر  فقد  املتبقية،  الأربعة  الوليات 

.2012
��سيكون اجلهد املبذ�ل يف هذا املجال مرفوقا بتطوير املن�ساأة القاعدية 

للنقل العمومي للم�سافرين، من خالل:

الوليات  م�ستوى عوا�سم  برية على  35 حمطة  اإجناز  برنامج  • اإمتام 
منها 11 حمطة مت ا�ستالمها،

104 حمطة برية خمتلفة الأنواع. • �اإ�ستكمال الدرا�سات لإجناز 
اأدرجت للدرا�سة  325 حمطة ح�رشية  اأ�سل  اأنه من  اإىل  �جتدر الإ�سارة 

35 درا�سة، يف حني ل  �سمن الربنامج )2014/2010(، مت ا�ستكمال 

تزال 70 درا�سة جارية � 220 درا�سة يف مرحلة النطالق.

باملوازاة مع ذلك، �يف اإطار اأمن الطرق، مت ا�ستكمال الرتتيبات القانونية 

املتعلقة خ�سو�سا مبراقبة �رشعة عربات نقل امل�سافرين �الب�سائع (اأداة 

حتديد ال�رشعة �امل�سافة املقطوعة)  �كذا ال�سهادة املهنية للنقل الثقيل 

قانون  �اإمتام  تعديل  مّت  للم�سافرين. �هكذا،  �النقل اجلماعي  للب�سائع 

املر�ر للحد اأكرث فاأكرث من حوادث الطرق. �لهذا الغر�س، مت ا�ستحداث 

رخ�سة ال�سياقة بالتنقيط �ستكون �سارية املفعول عند ا�ستكمال املعاجلة 

�ستتم  كما  بالبع�س.  بع�سها  �ربط  الوليات  لبطاقيات  املعلوماتية 

حماربة الالمبالة على م�ستوى الطرق.

�يف جمال النقل اجلوي، تن�سب اجلهود التنموية على ما يلي:

املنيعة،  قزام،  )ق�سنطينة، عني  )15( مطارات جديدة   • ا�ستالم خم�س 
ب�سكرة �جيجل( التي تو�سك اأ�سغال اإجنازها على النتهاء.

�كذا  تو�سعة(  )عمليات  �مترنا�ست  بعنابة  جديدة  مطارات  �ا�ستالم   •
املطار اجلديد بربج باجي خمتار.

اأحمد بن بلة بوهران. • �اإجناز مطار د�يل جديد على م�ستوى مطار 
• موا�سلة تدعيم �جتديد اأ�سطول �رشكة اخلطوط اجلوية اجلزائرية ��رشكة 

طا�سيلي للطريان باقتناء طائرات جديدة ذات قدرات ا�ستيعاب خمتلفة.

كما مت ��سع برنامج تكميلي لال�ستغالل موجه ملدن مترنا�ست �ب�سار 

يخ�س  فيما  اأما  �تيميمون.  �سالح  �عني  �اإليزي  �جانت  �تند�ف 

البي�س �مع�سكر  الرحالت يف كل من  تن�سيط  اأعيد  العليا، فقد  اله�ساب 

�تيارت.

حتديث  موا�سلة  ف�سيتم  البحري،  النقل  جمال  يف  اأما 

�تو�سيع املن�ساآت املرفئية الأ�سا�سية من خالل :

املنطقة  يف  مرفئي  موقع  اإجناز  درا�سة  اإمتام   •
��رشق  اجلزائر  مدينة  غرب  بني  تقع  التي  ال�ساحلية 

مدينة تن�س.

املتمثل  جن  جن  ميناء  تثمني  برنامج  �ا�ستكمال   •
املن�ساآت اخلا�سة حلماية  يف م�رش�عني هما: تو�سيع 

لنقل  د�لية  رئي�سية  حمطة  �اإجناز  �درا�سة  امليناء 

احلا�يات.

م�ستوى  على  جديدة  بحرية  حمطات   4 �اإجناز   •
موانئ الغز�ات �م�ستغامن �جن جن �عنابة.

تعزيز  خالل  من  اجلزائر  ميناء  قدرات  �تدعيم   •
اأر�سية املحطة الرئي�سية لنقل احلا�يات.

تكّيفا  اأكرث  جديدة  �سفن  اقتناء  خالل  من  الوطني  الأ�سطول  �تطوير   •
لنقل الب�سائع، �كذا �سفينتني جديدتني ذات قدرة ا�ستيعاب كبرية )من 

800 مركبة(. اإىل   700 2400 م�سافر �من  اإىل   1800
للبناء  الوطنية  القدرات  �تطوير  حتديث  برنامج  يف  �ال�رش�ع   •

�ال�سيانة �اإ�سالح ال�سفن.

و�صتعكف احلكومة على ترقية الت�صغيل ومكافحة البطالة 

اإن ا�ستحداث منا�سب ال�سغل يظل من بني الأهداف ال�سرتاتيجية الثابتة 

ال�سدد، �سيتم موا�سلة �تعزيز اجلهود  الوطنية للتنمية. �بهذا  لل�سيا�سة 

اخلما�سية   الفرتة  خالل  �سغل  من�سب  ماليني  ثالث  ل�ستحداث  الرامية 

.2014/2010
خارج  القت�سادي  للنمو  احلالية  ال�سنوية  الن�سبة  حت�سني  �يهدف 

�ترقية  لال�ستثمار  العمومية  الربامج  اإجناز  موا�سلة  اإىل  املحر�قات 

اقت�ساد منتج للرث�ات �ملنا�سب ال�سغل، عن طريق:

�الري  العمومية  �الأ�سغال  �البناء  ال�سناعة  فر�ع  تن�سيط  اإعادة   •
لالإعالم،  اجلديدة  التكنولوجيات  �ترقية  �تطوير  �اخلدمات  �ال�سياحة 

�هي فر�ع تتوفر على قدرات هامة ��سوق �اعدة.

التي  لال�ستمرار،  القابلة  املوؤ�س�سات  تاأهيل  برنامج  تنفيذ  �موا�سلة   •
للت�سدير  هائلة  طاقات  على  �تتوفر  الواعدة  القطاعات  يف  تن�سط 

�ا�ستحداث منا�سب �سغل.

اإن�ساء  دعم  يف  اأكرب  ب�سكل  لال�ستثمار  الوطني  ال�سند�ق  �اإ�رشاك   •
موؤ�س�سات �سغرية �متو�سطة.

• �رفع العراقيل �موا�سلة ت�سجيع ال�ستثمار املنتج عرب كامل الرتاب 
الوطني، ل�سيما يف مناطق اجلنوب �اله�ساب العليا.

• �ت�سجيع الإنتاج الوطني كبديل لال�سترياد.
• �من �ساأن جت�سيد هذه الإجراءات اأن ي�سمح با�ستحداث منا�سب �سغل 
التي  املوؤقتة  ال�سغل  منا�سب  حمل  تدريجيا  حتل  م�ستدامة  اقت�سادية 

ا�سُتحدثت يف اإطار الأجهزة العمومية لرتقية الت�سغيل.

�ا�ستحداث  املاأجور  ال�سغل  ترقية  اأجهزة  اإ�سهام  يف  ال�ستمرار  ��سيتم 

�سيتم  كما  البطالني.  �املقا�لني  ال�سباب  املقا�لني  ِقبل  من  ن�ساطات 

تعزيز اأجهزة دعم ا�ستحداث الن�ساطات من خالل توجيه امل�ساريع نحو 

القطاعات املنتجة �اإقامة ال�رشاكة:

• بني املوؤ�س�سات امل�سغرة �كبار الآمرين.
• �مع اجلامعات �موؤ�س�سات التكوين املهني ملرافقة 

اأ�سحاب امل�ساريع.

�احلفاظ  الجتماعي  الت�رشيع  اإ�سالح  جمال  �يف 

تعزيز  على  احلكومة  �ست�سهر  ال�رشائية،  القدرة  على 

العمال  حقوق  حماية  جمال  يف  املحققة  املكا�سب 

�قدرتهم ال�رشائية، من خالل:

• موا�سلة ترقية احلوار الجتماعي.
• �تكييف نظام التاأمني على البطالة.

بت�رشيع  الإخالل  جمال  يف  العقوبات  �ت�سديد   •
العمل �ال�سمان الجتماعي.

اأ�سعار  دعم  �موا�سلة  اأف�سل  ب�سكل  ال�سوق  • ��سبط 
املواد ذات ال�ستهالك الوا�سع �كذا التحكم يف �سبكات التوزيع.

• �مكافحة الت�سخم.

وت�صتكمل ال�صالحات يف جمال التكوين والتعليم املهنيني

الأعمال  تنفيذ  احلكومة  �ستوا�سل  ال�سالحات،  ا�ستكمال  اإطار  يف 

التالية:

• توفري الظر�ف الكفيلة بت�سهيل ا�ستفادة كافة الفئات الجتماعية من 
التكوين مبا يف ذلك لفائدة ذ�ي الحتياجات اخلا�سة.

عرب  التكوين  هياكل  جمال  يف  لال�ستثمارات  متوازن  بن�رش  �القيام   •
كامل الرتاب الوطني.

�تعزيز  املوؤهلة  العاملة  اليد  اإىل  الوطنية  ال�سوق  حاجيات  �تلبية   •
تقييم  �كذا  اأح�سن  تاأطري  خالل  من  التكوين  نتاج  نوعية  حت�سني 

املحتويات �الربامج �تكييفها.

�تطوير  �ت�سجيعها  للعمال  املهنية  املكا�سب  تثمني  �موا�سلة   •
موؤهالت ال�سباب العامل بهدف تعزيز قابليتهم للتوظيف.

• �رد العتبار للحرف اليد�ية �تن�سيط الدماج املهني لل�سباب احلامل 
لل�سهادات من املنظومة الوطنية للتكوين املهني.

• �تكييف العر�س يف جمال التكوين مع حاجات القطاعات امُل�ستعِملة 
�املتطلبات  للموؤهالت  ��فقا  �التكنولوجي  التقني  التقدم  مراعاة  مع 

املهنية للحرف.

�بهذا ال�ساأن، تلتزم احلكومة مبا يلي:

• تعزيز الطار الت�رشيعي �التنظيمي الذي تخ�سع له ال�سيا�سة الوطنية 
للتكوين املهني.

• �تطوير �تنويع اأمناط التكوين ل�سيما عن طريق التمهني.
• �اإ�سالح م�سار ال�ستفادة من التكوين.

املهنيني  �التعليم  التكوين  نحو  التالميذ  توجيه  يف  النظر  �اإعادة   •
عقب بلوغهم طور التعليم الإجباري.

�التعليم  التكوين  �سهادات  له  تخ�سع  الذي  التنظيم  �مراجعة   •
املهنيني.

• �تعميم الأعمال املرتبطة بالتكوين املتوا�سل للعمال �برامج حت�سني 
امل�ستوى.

• �تعزيز الرتتيب التنظيمي الذي تخ�سع له موؤ�س�سات التكوين التابعة 
للقطاع اخلا�س.

التقنيات  فر�ع  خمتلف  يف  امتياز  مراكز  �اإن�ساء   •
التعا�ن  �تو�سيع  اجلديدة  �التكنولوجيات  املتطورة 

تطبيق  يف  جنحت  التي  البلدان  مع  ل�سيما  الد�يل 

برامج الدماج عن طريق التكوين املهني.

البيداغوجي  التكوين  لإمكانيات  معترب  �تو�سيع   •
�الإيواء �اإن�ساء موؤ�س�سات جديدة.

اأعمال  تنظيم  على  احلكومة  �ستعمل  ذلك،  عن  ف�سال 

الو�سط  يف  الريفية  املراأة  لفائدة  اجلواري  التكوين 

الرعوي ��سبه البد�ي ل�سيما من خالل اقتناء �ت�سغيل 

خم�س )5( مراكز تكوين متنقلة يف �ليات مترنا�ست 

�اإليزي �النعامة �اأدرار �اجللفة.

وتدعم قدرات منظومة التعليم العايل والبحث العلمي

�ستعمل احلكومة على دعم قدرات منظومة التعليم العايل �البحث العلمي 

اأح�سن  توفري  بهدف  �حكامتها  ��سريها  �هياكلها  تنظيمها  حيث  من 

الظر�ف ل�ستقبال تعداد مرتقب ُيقدر ب 0.7 مليون طالب يف اآفاق �سنة 

�الجتماعية  القت�سادية  التنمية  حلاجيات  ال�ستجابة  �كذا   2014
العلمي  �البحث  العايل  التعليم  بدفع منظومة  الأمر  يتعلق  للبالد حيث 

برمتها اإىل مرحلة نوعية من �ساأنها ال�ستجابة ملتطلبات تكوين نوعي.

�فيما يخ�س تطوير ال�سبكة اجلامعية �دعمها، �ستوا�سل احلكومة بذل 

اجلامعية.  �اخلدمات  �البحث  التعليم  �سبكة  تو�سيع  جمال  يف  اجلهود 

�من اأجل حت�سني نوعية التكوين، �سيتم بذل جهود خا�سة فيما يتعلق 

باجناز الف�ساءات املالئمة �تهيئتها �جتهيزها.

�فيما يخ�س التاأطري البيداغوجي �العلمي، �ستعمل احلكومة على تعزيز 

ا �نوعا بهدف بلوغ ن�سبة تاأطري متو�سط  التاأطري البيداغوجي �العلمي كمًّ

مبعدل اأ�ستاذ �احد )10( لكل خم�سة �ع�رشين  )25( طالبا �ذلك يف اآفاق 

�سنة 2014 كما �سيتم بذل جهود خا�سة لتكوين املكونني من خالل:

• دعم معترب للتكوين يف الدكتوراه يف املوؤ�س�سات اجلامعية.
الذين  الأ�ساتذة  لفائدة  اخلارج  يف  التكوين  برنامج  تنفيذ  • �موا�سلة 
�كذا  دفعاتهم  من  الأ�ائل  �الطلبة  الدكتوراه  ر�سائل  اإمتام  ب�سدد  هم 

الوطنية  العلمية  التظاهرات  يف  الباحثني  الأ�ساتذة  م�ساركة  تعزيز 

�الد�لية.
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يف  اخلارج  يف  املقيمة  اجلزائرية  العلمية  الكفاءات  اإ�سهام  �تو�سيع   •
املجهود الوطني للتكوين �البحث.

احلكومة  �ستلتزم  التكنولوجي،  �التطوير  العلمي  البحث  يخ�س  �فيما 

با�ستكمال ��سع النظام الوطني للبحث من خالل اإجناز �جتهيز هيئات 

جديدة للبحث، حيث يتعلق الأمر على املديني الق�سري �املتو�سط باعتماد 

برجمة خما�سية جديدة للبحث العلمي تتمحور حول البتكار �التطوير 

بني  العالقة  على  املوؤ�س�ساتي  الطابع  اإ�سفاء  �تقت�سي  التكنولوجي 

اجلامعة �املوؤ�س�سة �الإ�رشاك الفعلي للقطاعات الجتماعية �القت�سادية 

يف ن�ساط البحث �البتكار.

هذا  تنفيذ  احلكومة  �ستوا�سل  العايل،  التعليم  اإ�سالح  يخ�س  �فيما 

الفر�ع  كافة  على  اجلديدة  التعليم  بنية  تعميم  خالل  من  الإ�سالح 

الرتقاء  اأجل  من  النخبة  لتكوين  نظام  �تطوير  اجلامعية  �املوؤ�س�سات 

جتنيد  ��سيتم  الد�لية.  املعايري  اإىل  جمملها  يف  اجلامعية  باملنظومة 

الكفاءات اجلامعية من اأجل ترقية فر�ع المتياز لتوظيفها على امل�ستوى 

الوطني �تدعيم جهاز: املدار التح�سريية �املدار الوطنية العليا الذي من 

املوؤ�س�ساتي  الطابع  اإ�سفاء  �سُي�سكل  كما  النجباء،  بالطلبة  التكفل  �ساأنه 

على العالقة بني اجلامعة �املوؤ�س�سة اإحدى اأ�لويات احلكومة مبا ي�سمح 

برتقية ت�سغيلية اخلريجني �اإدماجهم املهني.

اأما فيما يخ�س اإ�سالح اخلدمات اجلامعية، �ستوا�سل 

الذي متت مبا�رشته  الإ�سالح  احلكومة كذلك تطبيق 

تر�سيد  اإىل  ذلك  يهدف  حيث  التنظيمي،  بعده  يف 

اإطار عمل  �توفري  اخلدمات  نوعية  الت�سيري �حت�سني 

���سط معي�سي اأف�سل للطالب ك�رشط �رش�ري لتحقيق 

تكوين نوعي.

احلكومة  �ستتخذ  الأعمال،  هذه  مرافقة  اأجل  �من 

تدابري لدعمها �تعزيزها، تتمثل يف ما يلي:

خالل  من  �الت�سال  الإعالم  تكنولوجيات  • تطوير 
من  القطاعية  لل�سبكة  اجلارية  امل�ساريع  جت�سيد 

البحث  �لأر�سية  للبيداغوجيا  كدعم  اجلديد  اجليل 

التعليم  �برنامج  املدمج  الإعالم  �نظام  �البتكار 

عن بعد �القناة اجلامعية للمعرفة �ال�سبكة بني املكتبات اجلامعية �كذا 

تطوير اخلدمات عرب �سبكات النرتنت لفائدة املواطن �الإدارة.

اإىل  خ�سو�سا  تهدف  التي  الأعمال  تنفيذ  خالل  من  احلكامة  تعزيز   •
اجلامعية  �اخلدمات  �البحث  التعليم  موؤ�س�سات  م�سريي  قدرات  حت�سني 

يف جمال الت�سيري بهدف اإر�ساء م�سعى نوعي �ت�سيري قائم على النتائج 

للتنظيم  باملدا�لة  املكلفة  �تلك  ال�ست�سارية  الهيئات  تن�سيط  �اإعادة 

لالأ�رشة  �الأدبية  الأخالقية  املمار�سات  تكري�س  �اأخرًيا  اجلامعي، 

اجلامعية.

تعديل الإطار الت�رشيعي للتعليم العايل �البحث العلمي ل�سيما القانون 

رقم 99.05 املت�سمن القانون التوجيهي للتعليم العايل، املعدل �املتمم 

�القانون رقم 98.11 املت�سمن القانون التوجيهي �الربنامج اخلما�سي 

حول البحث العلمي �التطوير التكنولوجي، املعدل �املتمم.

اأما فيما يخ�س اجلالية الوطنية املقيمة باخلارج فاإن احلكومة 
�صت�صعى اإىل: 

• حت�سني ظر�ف ا�ستقبال جاليتنا املقيمة باخلارج يف مقرات ممثلياتنا 
الدبلوما�سية �القن�سلية.

• �تخفيف الإجراءات الإدارية القن�سلية.
ال�سفر  �جواز  املدنية  احلالة  �ثائق  ت�سليم  يف  ال�رشعة  �توخي   •

البيومرتي على م�ستوى كل املراكز الدبلوما�سية �القن�سلية.

ترقي   عملية  �اإمتام  املدنية  احلالة  م�سلحة  لمركزية  مبداأ  • �جت�سيد 
�فهر�سة �ثائق احلالة املدنية من 1962 اإىل 2012.

�موازاة مع ذلك، �ستعمل احلكومة على تعبئة اجلالية الوطنية باخلارج 

الإطار،  هذا  �يف  املجالت.  �ستى  يف  البالد  تنمية  يف  امل�ساركة  ق�سد 

�ست�سهر على:

نخبة  بر�ز  على  �ال�سهر  باخلارج  املقيمة  الوطنية  الكفاءات  • جتميع 
جزائرية لرتقية م�سالح اجلزائر عرب العامل.

تنظيم  اأجل  من  رعايانا  ��سط  جماعية  �سبكات  بر�ز  �ت�سجيع   •
ا�سهاماتهم ل�سالح البالد.

• �ت�سجيع بر�ز حركة جمعوية على م�ستوى جاليتنا �تدعيم الت�سامن 
بني اأع�سائها.

• �ترقية الثقافة اجلزائرية �ن�رشها.
املجل�س  اإن�ساء  م�سار  دفع  على  احلكومة  �ستعمل  اأخرى،  جهة  من 

ال�ست�ساري للجالية الوطنية باخلارج.

و�صرتافق وتدعم اجلي�س الوطني ال�صعبي يف:

تنفيذ خمططات العمل املالئمة لتاأمني حد�دنا الربية 

موا�سلة  �كذا  الوطنيني  �اجلوي  البحري  �املجالني 

حتديث قدراتنا على التدخل.

��عيا منها بحجم املهام التي خولت لها �بالأهمية 

التي تكت�سيها تطلعات مواطنينا، فاإن احلكومة تتكفل 

القت�سادية  احلياة  تخ�س  اأخرى  جوهرية  بجوانب 

اإليها  التطرق  يت�سنى  مل  التي  الب�رشية...الخ  �التنمية 

بالتف�سيل يف هذا امللف الوثيقة، �تلتزم بعدم ادخار اأي جهد من اأجل 

جت�سيد خمطط العمل هذا يف ظل ر�ؤية تن�سد التما�سك الجتماعي �تنمية 

البالد الجتماعية �القت�سادية.

الوطني،  لالقت�ساد  الكربى  للتوازنات  بالغا  اهتماما  تويل  �ستظل  كما 

قيادة  على  �قدرتها  الأمة  ل�ستقالل  �سمانا  ت�سكل  كونها  من  انطالقا 

م�ساريعها التنموية امل�ستقبلية.

ال�سيد  فخامة  برنامج  تنفيذ  يف  ال�ستمرارية  �سمن  عملها  تدرج  �اإذ 

رئي�س اجلمهورية، فاإن احلكومة عازمة على تقدمي م�ساهمتها يف بناء 

جزائر قوية �م�ستقرة، فخورة بتاريخها �هويتها، �متجهة بحزم نحو 

امل�ستقبل �احلداثة. �من اأجل اإجناز هذا الربنامج الطموح �بلوغ الأهداف 

�الإرادة، تعتمد على  العزم  التي يحد�ها  فاإن احلكومة  التي يتوخاها، 

القت�ساديني  �املتعاملني  الد�لة،  اأعوان  من  اجلميع؛  �م�ساركة  جتند 

�الجتماعيني.  ال�سيا�سيني  ال�رشكاء  جانب  اإىل  �اخلوا�س،  العموميني 

�يف نف�س الوقت، فاإنها تبدي ا�ستعدادها للعمل بالت�سا�ر مع كل ذ�ي 

النوايا احل�سنة د�ن ا�ستثناء، من اأجل رفاهية اأبناء �طننا العزيز.

�املايل  الكلي  القت�ساد  تاأطري  فاإن  للتذكري 

مل�رش�ع قانون املالية ل�سنة 2013  جاء على 

�املالية  الكلية  القت�سادية  املوؤ�رشات  اأ�سا�س 

الآتية :

- �سعر برميل البرت�ل اخلام : يقدر بـ 37 د�لرا 

يقدر  حني  يف  جبائي،  مرجعي  ك�سعر  اأمريكيا 

�سعر ال�سوق بـ90 د�لرا اأمريكيا.

للد�لر  دج   76 بـ  حدد   : ال�رشف  �سعر   -

الأمريكي الواحد.

- �سادرات املحر�قات : قدرت بـ 61.3 مليار 

اأمريكي، ب�سبب ارتفاع  حجم ال�سادرات  د�لر 

بن�سبة  4.0 %.

- الواردات : �ستنخف�س بن�سبة 2 % باملقارنة 

ل�سنة  التكميلي  املالية  قانون  تقديرات  مع 

اأمريكي. 46 مليار د�لر  اإىل  2012، منتقلة 
�بـ  % اإجماليا،   5 يقدر   : القت�سادي  النمو   -

% خارج املحر�قات.  5.3
- معدل الت�سخم :يقدر بـ 4 %.

�املايل  الكلي  القت�سادي  التاأطري  هذا  �ب�ساأن 

ال�سيد  اأكد   ،2013 ل�سنة  املالية  قانون  لن�س 

كرمي جودي ممثل احلكومة باأن الو�سعية املالية 

الد�لية خالل ال�سدا�سي الأ�ل  ل�سنة 2012 متيزت 

بعدم ال�ستقرار �ل�سيما يف منطقة الأ�ر�، مما 

النامية،  الد�ل  اقت�ساديات  على  �سلبا  انعك�س 

اإىل  الد�لية  املالية  باملوؤ�س�سات  اأدى  �هذا مما 

منو  موؤ�رشات  بخ�سو�س  توقعاتها  مراجعة 

القت�ساد العاملي. �يف نف�س اجلانب اأكد ال�سيد 

ال�سلبية �ستكون  النتائج  اأن هذه  ممثل احلكومة 

تراجع  بخ�سو�س  انعكا�سات  الأخرى  هي  لها 

الطلب العاملي على املنتجات الطاقوية. لذا لن 

لرتاجع  تبعا  ملمو�سا  منوا   2013 �سنة  ت�سهد 

�يف  �املالية.  الكلية  القت�سادية  املوؤ�رشات 

القت�سادي  ال�سياق  متيز  املعطيات،  هذه  ظل 

نتيجة  الداخلية  التوازنات  بتعزيزات  �املايل 

�ساأنها  من  �التي  العمومي،  الدخار  تدعيم 

2010- اخلما�سي  الربنامج  تنفيذ  موا�سلة 

2014 زيادة على التكفل بالنفقات اجلارية.
فاإن  �اخلارجية  الداخلية  الآفاق  لهذه  �نظرا 

يراعي   2013 ل�سنة  املالية  قانون  ن�س 

�املالية،  الكلية  القت�سادية  املوؤ�رشات  تطور 

�املتعلقة ل�سيما مب�ستويات النمو �الت�سخم  

 اأية اآليات ملواجهة التداعيات ال�صلبية لالأزمة العاملية !؟

يوم   الأمة  جمل�س  عقدها  علنية  جل�سة  يف 
ال�سيد  برئا�سة   ،2012 نوفمرب   21 الأربعاء 
الأمة  جمل�س  رئي�س  �سالح،  بن  القادر  عبد 
املالية،  وزير  جودي  كرمي  ال�سيد  وح�سور 
مع  العالقات  وزير  خوذري،  حممود  وال�سيد 
على  الأمة  جمل�س  اأع�ساء  �سادق  الربملان. 

ن�س م�سروع قانون املالية ل�سنة2012. 

جل�صات قانون املالية التكميلي ل�صنة 2012
امللف
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ظل  يف  ل�سنة2013  املالية  قانون  ن�س  ياأتي 

الوا�سح  �التذبذب  املالية،  الأزمة  ا�ستمرار 

�لهذه  العامل.  عرب  القت�سادية  للتوجهات 

جاهدة  اجلزائر  ت�سعى  اأجلها،  �من  الأ�سباب 

عن  مناأى  يف  الوطني  القت�ساد  لإبقاء 

التداعيات ال�سلبية لهذه الأزمة.

�هنا لبد من اجلهر بالقول باأنه يف الوقت الذي 

الفقر  توزيع  �سيا�سة  الد�ل  بع�س  فيه  انتهجت 

العمال  �ت�رشيح  ال�سارم  التق�سف  خالل  من 

�ارتفاع ن�سبة البطالة اإىل م�ستويات عالية، فاإن 

الد�لة اجلزائرية، �على العك�س من ذلك متاما، 

انتهجت �سيا�سة ذات توجه اجتماعي من خالل 

رفع الأجور لتح�سني القدرة ال�رشائية  �موا�سلة 

دعم املواد الأ�سا�سية ملواجهة ارتفاع الأ�سعار، 

�اإلغاء بع�س ال�رشائب �الر�سوم لتخفيف العبء 

�حت�سني  بال�رشيبة  املكلفني  على  ال�رشيبي 

اخلدمة العمومية، �هي �سيا�سة ل ميكن ��سفها 

اإل بال�سجاعة �احلكيمة يف اآن �احد.

ا�صتعمال  تر�صيد  موا�صلة  اللجنة:  تو�صيات 
املال العام وتعزيز اآليات الرقابة

اإىل  العام  املال  ا�ستعمال  تر�سيد  موا�سلة   -

جانب تعزيز خمتلف اآليات الرقابة �تفعيلها.

اأخرى للتمويل للتخل�س  البحث عن م�سادر   -

من التبعية املطلقة للمحر�قات.

من  النائية  املناطق  يف  التنمية  عجلة  دفع   -

فر�س  �خلق  ال�سكاين   النز�ح  من  احلد  اجل 

ال�ستثمار.

يف  ل�سيما  اأ�سكاله  بكل  ال�ستثمار  ت�سهيل   -

هذه  لتعمري  اجلنوب  يف  ال�سياحي  القطاع 

�دعم  ال�ستقرار  على  �الت�سجيع  املناطق 

الوكالت ال�سياحية ماديا.

- تاأمني املناطق ال�سياحية من اأجل ا�ستقطاب 

عدد اأكرث من ال�سواح.

- اإعادة النظر يف ارتفاع تكلفة الرحالت اجلوية 

بالن�سبة  ل�سيما  اجلنوب،  مناطق  �اإىل  من 

للمر�سى �املعوزين.

ا�سترياد  �كالء  على  �سارمة  رقابة  اإجراء   -

فيه  يراعى  ال�رش�ط،  دفرت  �مراجعة  ال�سيارات 

�رش�ط  ��سمان  العاملية  الأمنية  املوا�سفات 

الغيار  قطع  توفري  ��سمان  �الأمان،  ال�سالمة 

الأ�سلية �مراقبة اآليات الدفع.

اأجل حماربة  العملة من  - فتح مكاتب �رشف 

�سوق العملة املوازية.

توزيع  عملية  ت�سهل  مرنة  �سيغ  اإيجاد   -

الأرا�سي املوجهة لل�سكن الفردي يف مناطق 

اأدرار،  مترنا�ست،  )اإليزي،  الكبري  اجلنوب 

تند�ف(

اإعادة  للتخفيف من عمليات  اآليات  اإيجاد   -

كاهل  تثقل  اأ�سبحت  التي  للم�ساريع  التقييم 

اخلزينة العمومية.

لدعم  املمنوحة  القر��س  النظر يف  اإعادة   -

ال�سن  ب�رشط  منها  املتعلقة  ل�سيما  ال�سكن، 

�ن�سب الفوائد.

- �رش�رة التخلي عن تعديل قانون اجلمارك 

عن طريق قوانني املالية.

البلديات  معظم  تعرفه  الذي  املايل  العجز   -

يف  اإ�سالحات  اإحداث  �جوبا  يفر�س  اأ�سبح 

اجلباية املحلية.

- التفكري يف دعم حظائر البلديات بعتاد حديث 

من اأجل �سمان نظافة اأكرث ملدننا.

رفع ميزانية خمططات التنمية للبلدية

- ال�ستثمار اأكرث يف القطاع الفالحي من اأجل 

حتقيق الأمن الغذائي �حت�سني القدرة ال�رشائية 

للمواطن.

لالأطباء  ا�ستثنائية  حتفيزات  منح   -

الأخ�سائيني للعمل يف بع�س الوليات الداخلية 

��ليات اجلنوب من اأجل رعاية �سحية اأح�سن 

للمواطنني.

اللجنة املخت�صة ت�صدد على �صرورة مراقبة املال العام.. وتعزيز اآليات الرقابة

تزامنت د�رتنا مع عدة اأحداث 

ال�سعب  على  �غالية  هامة 

اجلزائري األ �هي الذكرى 50 

الوطنية  ال�سيادة  ل�سرتجاع 

ثورة  اندلع  ذكرى  �كذلك 

جبهة  اإن  اخلالدة  نوفمرب 

التحرير الوطني بهذه املنا�سبة 

حتيي ال�سعب اجلزائري املغوار 

الرتحم  منا�سلون  ين�سى  �ل 

الأبرار،  �سهدائها  اأر�اح  على 

من  املنية  �افتهم  من  �على 

�يتمنون  البوا�سل،  جماهدين 

لالأحياء منهم ال�سحة �العافية �كذلك الرتحم 

على �سهداء الواجب الذين هبوا يالأم�س اإىل تلك 

املوؤ�س�سات �حلمايتها �حلماية الد�لة.

اإنها لفر�سة �سعيدة لنا اأن نهيب يف كل مرة مبا 

بذله الرجال الواقفون من خمتلف اأ�سالك الأمن 

اإ�ساعة ر�ح التوا�سل عندهم  �ن�سيد قويا بنبل 

ب�سلفهم اأفراد اجلي�س التحرير الوطني.

النف�س  قدموا  اأنهم  نوفمرب  بيان  حلماية  �هذا 

يف  �سعداء  اأحرارا  نعي�س  اأن  اأجل  من  �النفي�س 

�طن العزة �الكرامة يف ظل احلرية.

�متجيدا  منه  ��فاء  عربون  الأ�ل  الرعيل  اإن 

لرفقاء ال�سالح ممن اأخل�سوا للوطن.

اإنه املجاهد �زير الدفاع الوطني فخامة رئي�س 

اجلمهورية ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي قال 

ذات مرة اإن اأ�سعد فرتة ع�ستها يف حياتي كنت 

جماهدا يف �سفوف جي�س التحرير الوطني �من 

اأ�ائل املنا�سلني يف جبهة التحرير الوطني.

قانون  �تبنيه  الفتنة  نار  اأخمد  الذي  �هو 

�تعافى  ال�ستقرار  �مكن  الوطنية  امل�ساحلة 

املال  بتوفري  التنمية  عجلة  �دفع  القت�ساد 

الذي نحن ب�سدد احلديث عن توزيعه، ��رشفه 

بدفع  ال�سجاع،  القرار  بف�سل  �هذا  �تقييمه 

املديونية م�سبقا مما مكن اجلزائر من ا�ستقرار 

مريح يف الظرف الذي تعرف فيه بع�س الد�ل 

خانقة  مالية  اأزمات  �تعي�س  �انكما�س  هزات 

انعك�ست  التي  العاملية  املالية  الأزمة  نتيجة 

�سلبيا على القت�ساد �تف�ست البطالة.

التحرير  جبهة  حلزب  الربملانية  املجموعة  اإن 

مزدهر،  اجلزائر  ربيع  تخمينات  �اأثر  الوطني 

منا�ر،  كل  عقرية  فيه  اجلزائري  ال�سعب  اأفرغ 

ذيول  يجر  فراح  مغر�ر،  تغريبي  اأ�  ماأجور  اأ� 

اأثبت  �لقد  �النك�سار  �املذلة،  �الف�سل  اخليبة 

مفعول  �اأبطل  بوطنه،  متم�سكا  بثباته  ال�سعب 

�حولها  العربي  الربيع  موؤامرة 

الأمل  حامل  جزائري  ربيع  اإىل 

�هذا  �الزدهار  �ال�ستقرار 

��عيه  الوطني  ح�سه  مدى 

احل�ساري �اإرادته القوية �عزمه 

موؤ�س�سات  على  احلفاظ  على 

ال�سالحات  �موا�سلة  الد�لة 

�التنمية ال�ساملة يف كنف الأمن 

�ال�ستقرار من خالل النتخابات 

الت�رشيعية 10 ماي 2012 كانت 

ر�سالة اىل هوؤلء امل�سككني.

�التنويه  ال�سادة  ي�ستحق  اجلزائري  ال�سعب  اإن 

احلا�سدين  من  موؤامرة  مفعول  يبطل  اأي�سا 

الذين راعهم ما تنعم به اجلزائر من  احلاقدين 

اإف�ساد العر�س مبكر كان  ا�ستقرار �اأمن فاأراد�ا 

مكر ال�سعب اجلزائري اأقوى منه.

نحن بالأم�س كان ف�ساء رحبا لنقا�س �ميدانا 

ف�سيحا للتعبريـ اأر�سية �سلبة مكنت مل�ساهمات 

الفاعلني من الزيادة يف التنوير، اأثناء مناق�سة 

برنامج احلكومة موؤخرا، فاإن للجزائر اأن تفتخر 

براأ�س مرفوع �هي متر  �تعز  م�سموع،  ب�سوت 

الق�سب  خال�س  من  �سل�سلة  �سيا�سية  مبرحلة 

�قح الذهب.

�سكر ملن ��سع بها تاج اجلزائر �هو يهون من 

مغ�س الأمعاء �ت�سلب الأع�ساب �تغلب الأفئدة 

�هو ي�سحح جمرى امل�سب. م�سب ال�سالحات 

ال�سيا�سية تكيفا مع تطور املجتمع اجلزائري.

حتول  من  يجري  �ما  املنطقة  يف  يحدث  �ما 

اأجزم  التي  ال�سيا�سية  ال�سالحات  اإن  د�يل، 

عميقة  تكون  باأن  اجلمهورية  رئي�س  فخامة 

الهوية  �لثوابت  الأ�سا�سية  للمبادئ  �مراعية 

دعاة  نبذ  الذي  ال�سعب  لإرادة  �فاء  الوطنية، 

الفتنة �العنف �فاقد احل�س الوطني.

اإننا غري الذين ينكر�ن على اأهل الف�سل ف�سلهم 

�الف�سل هلل �لفخامة رئي�س اجلمهورية.

�سيدي الرئي�س،

�سيدي الوزير،

اأن  الوطني نرى  التحرير  نحن يف حزب جبهة 

قانون املالية 2013 يتزامن مع �هج خمطط 

خما�سي �اعد طموح �ا�ست�رشايف.

هذا  املالية  قانون  �اإياكم  نتنا�ل  نحن 

املالية  قانون  لأحكام  احتكمنا  اإذ  مرتاحني 

التكميلي 2012 �القانون املايل 2011 الذي 

جمال�س  بتفعيل  الرقابة  لت�سديد  قواعد  اأر�سى 

بكل  �التبذير  الف�ساد  �حماربة  املحا�سبة 

اأ�سكاله.

احلياة  �سوؤ�ن  لت�سيري  اأ�سا�س  يعترب  املال  اإن 

�سح  اإذ  انحراف  �ل  ر�سوة  �ل  ف�ساد  ل  حيث 

ا�ستعماله جنت �سفينة احلياة، �اأر�ست برب الأمن 

�زاد الزدهار.

ناأمن  الوطني  التحرير  جبهة  حزب  يف  نحن 

�نعمل بقوة على بلورته على اأر�س الواقع اأمانا 

منا اأن تتمثل للم�رش�ع الطموح �هذا اإذا �فرت 

له ال�سفافية �ح�سن الت�سيري ل �سك الو�سول اإىل 

الهدف املن�سود.

�سيدي الرئي�س،

�سيدي الوزير،

�باملقابل لحظنا عجزا متزايدا للخزينة مقارنة 

ـ 17 %  بالناجت الداخلي اخلام الذي يقدر ح�سبنا ب

مما يحتم احلر�س على حت�سيل املزيد من ال�رشائب 

�حماربة  �الر�سوم  املبا�رشة  �غري  املبا�رشة 

�كل  ال�رشيبي  �التهريب  املوازية  التجارة 

يف  ال�رشاع  مع  الرقابة،  من  التمل�س  اأ�سكال 

تفعيل جمال ال�ستثمارات.

اننا اليوم نوؤمن اميانا قطعيا، باأن ال�سالحات 

تتدعم  جمل�سنا  على  املطر�حة  ال�سيا�سية 

ايجابا با�سالح مايل �م�رشيف م�سوؤ�ل، يبنى 

اقت�ساد  �بناء  النفاق  تر�سيد  على  اأ�سا�سه  يف 

جمدي �ذكي، �اإيجاد اآليات اأخرى خللق الرث�ة 

ال�ستجابة  ميكن  مما  املحر�قات  ريع  خارج 

لتطلعات �سعبنا.

ان ر�ساد احلكم يقت�سي تر�سيد عمل القطاعات على 

اختالفها، لأن م�سدر متويلها �احد �هو اخلزينة 

العمومية. فما ي�سيع اليوم قد ل يعود غدا.

�سيدي الرئي�س،

�سيدي الوزير،

الد�لة،  ارادة  يف  تعبريا  القانون  هذا  ياأتي 

املالية،  ال�سيا�سة  تنفيذ  على  �عزمها 

لتحقيق  امل�سطرة  �الجتماعية  �القت�سادية، 

ال�ساملة  التنموية  �الأهداف  البالد،  طموحات 

الربنامج  يف  اجلمهورية  رئي�س  اأقرها  التي 

اخلما�سي.
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اجتماعي  نظام  عرب  �املتميز  الدائم  الدعم  ان 

ان  هامة.  مبالغ  التحويالت  بلغت  ت�سامني 

اجلبهة الجتماعية اليوم ا�سحت قانعة بجدية 

جمهودات الد�لة.

�تلم�ست �سدق الجراءات مما من ر�ح الح�سا�س 

�الت�سا�ر  احلوار  منطق  بتغليب  بامل�سوؤ�لية، 

اخلوايل/  الأيام  يف  املهتزة  الثقة  �ا�ستعادة 

�امتيازات  بحقوق  امل�رش�عة  املطالبة  مع 

ال�سيا�سة  قابلة للتج�سيد �التطبيق �التنفيذ. ان 

بددت  خوارق  الأخري  ال�سنوات  يف  املنتهجة 

منت  التي  اجتماعية  الفوارق  من  الكثري 

غداها  الالم�سوؤ�لة  ممار�سات  بفعل  �توطدت، 

املاأ�ساة  لها ظر�ف  ��فرت  �الأنانية،  اجلحود 

الوطنية انذاك امل�ستنقع الأمثل للطفو �التكاثر 

مما �سكل زمرا حمرتفا يف النهب �الحتيال.

�سيدي الرئي�س،

�سيدي الوزير،

ان موا�سلة تطبيق النظام الجتماعي مبا يكفل 

املعي�سي،  �اأمنه  كرامته،  اجلزائري  للمواطن 

لتح�سني  العانات  التعليم  ال�سحة،  الغذاء  يف 

اخلدمة العمومية. ان قانون املالية هذا قد �سمن 

موا�سلة متويل الأ�سغال الكربى �امل�ساريع مبا 

يف  املتطلبات  ملرافقة  املواتي  املناخ  يوفر 

انت�سارات  حتقيق  على  عمال  �اخلارج  الداخل 

مل  اأذا  ال�سيادة  ذات  القرارارت  تدعم  اأخرى 

تعرقلها البري�قراطية.

ان املتكفل بتمويل نخطط تنموي �خا�سة يف 

النفاق  النتقال من  التجهيز مبا يحقق  قطاع 

املوؤ�س�سات املنتجة  اإىل  للنمو  العمومي كمحفز 

من  الذي  العمومية،  ال�ستثمارات  برنامج  عرب 

م�رشاعيه  على  الباب  فتح  من  ميكن  اأن  �ساأنه 

لبلوغ نه�سة �سناعية حقيقية ��اقعية.

�سيدي الرئي�س،

�سيدي الوزير،

�ال�رشامة،  التوازنات  على  احلفاظ  اأن  اأكيد 

مبادئ  لت�سكيل  مفيدة  عنا�رش  �القت�ساد 

ظل  يف  امليزانية.  اعداد  يف  تتحكم  ا�سا�سية 

الذي  الأ�ربي  الحتاد  �خا�سة  املالية  الأزمة 

يعترب ال�رشيك القت�سادي الأ�ل للجزائر.

للتدابري  تغيري  اإىل  حاجة  يف  �نحن  �اليوم 

ل�ستحداث �رشكات �ا�ستثمارات عمومية جديدة 

�جلب ر�ؤ��س اأموال اأجنبية.

ان ت�سكيل اآلية ملكافحة الف�ساد �الر�سوة �تقدمي 

قانون ظبط امليزانية �عر�س القانون التكميلي 

على  النواب  اإطالع  �طفرة  الغرفتني  على 

هي  لللبالد،  �النقدية  القت�سادية  الت�سورات 

ال�سالحات  �سل�سلة  اإىل  ت�ساف  هامة  حلقات 

تاأتي  العامل  يف  فريدة  نوعية  �قفزة  ال�سيا�سية 

بارك  �ممار�سة  مفهوما  الدميقراطية  لتعميق 

العام  املال  ال�سعب عن طريق ممثليه يف ر�سد 

مداخليه  منابع  �مراقبة  �توزيعه  �ت�سيريه 

�جمالت �رشفه.

ال�سيد الوزير،

ماهو البديل املقرتح لتمويل العجز؟

هل من تذكري يف اإعادة النظر يف كيفية تر�سيد 

دعم املوارد ذات ال�ستهالك الوا�سع مبا يخفف 

على اخلزينة العمومية، �ل يحرم الأ�رش الفقرية 

من ال�ستفادة منها؟

الكهربائي  للتيار  املتكررة  النقطاعات  ان 

يف  اأمنعت  قد  ال�سيف،  ف�سل  يف  �بخا�سة 

من  هل  بالقت�ساد.  �ال�رشر  الأ�رش  معاناة 

حلول ا�ستعجالية �دائمة؟

ما اجلديد يف ال�سالح امل�رشيف �ال�ستثمارات 

يف  اجلزائر  �ا�ستثمارات  املرتقبة  الأجنبية 

اخلارج؟

قانون  يف  الثانية  للمرة  ادراج  من  الفائدة  ما 

من  اعفائهم  من  احلقوق  ذ�  ا�ستفادة  املالية 

اجلمركة لقتناء ال�سيارات �لكن �مل يرى النور 

اإىل يومنا هذا؟

التفكيك  يخ�س  فيما  اجلديدة  الإجراءات  ما 

اأنها  �نعلم  الأ�ربية  ال�رشاكة  كع  اجلمركي 

تعود �سلبا على اجلزائر رغم جتميدها اإىل اأجل 

يبقى  احلل  �لكن  ذلك  على  م�سكورة  �احلكومة 

مع  نتعامل  اأن  اإجباريا  علنيا  �يتحتم  موؤقت 

الواقع.

ال�سيد الوزير،

�سيدي الرئي�س،

ل يفوتني يف هذا املكان �يف هذا املقام اإل اأن 

اأعرب عن موقف حزب جبهة التحرير الوطني يف 

هذا الظرف:

ما  حول  الوطني  التحرير  جبهة  موقف  ان 

الق�سف   ب�سدة  ن�ستنكر  اإذ  العامل.  يف  يجري 

الوح�سي على ال�سعب الأعزل ال�سعب الفل�سطيني 

اإبادة  �هو  ال�سهيونية،  الهماجية  حتت  بغزة 

لر�س  الفل�سطنيني  الإخوة  �ندعو  باأكمله  �سعب 

اإقامة  بينهم حتى  ال�سفوف �جتا�ز اخلالفات 

د�لة فل�سطني �عا�سمتها القد�س ال�رشيف

ان هذا الدم عالبي ي�سيل باأيدي حمتل غا�سب 

�الآخر حتت �سعار الربيع العربي باأيدي خمتلفة 

ذاك  �يف  متعددة  �باأ�سكال  �احد  �سالح  �لكن 

اأين �سمري املجتمع  �هذا الأخري كله دم عربي 

الد�يل �العربي؟

�سيدي الرئي�س،

�سيدي الوزير الأ�ل،

قلتها يف قانون املالية 2011 �اأكررها اليوم، 

لبا�س  يف  يعود  �سنة  كل  يف  املالية  قانون  ان 

جديد �ي�رشب لنا مواعيد عن قريب.

�عيد  برنامج  �اأمامنا  جديد  بلبا�س  �اجلزائر 

�فيه املزيد �على ما اأقوله اهلل �ساهد مع متنيات 

املجموعة الربملانية للحزب العتيد عام هجري 

�سعيد لكل ال�سعب اجلزائري القريب اأ� البعيد.

�سيدي الرئي�س،

املالية  قانون  مناق�سة  تاأتي 

املناق�سة  بعد   2013 ل�سنة 

عمل  خمطط  على  �امل�سادقة 

اأ��ساع  قيم  الذي  احلكومة 

�قدم  املختلفة  القطاعات 

راأت  التي  ال�رش�رية  احللول 

قادرة  اأنها  فيها  احلكومة 

الكربى  امل�ساريع  اإجناح  على 

بها  نادى  التي  لال�سالحات 

كما  اجلمهورية،  رئي�س  فخامة 

ر�سم اخلطوط الكربى لعملها مثل حماربة الآفات 

باملمتلكات  �امل�سا�س  �الف�ساد  الجتماعية 

الإدارة  بني  العالقة  حت�سني  �اأكد  العمومية، 

�اإعادة  الرب�قراطية  على  �الق�ساء  �املواطنني 

اجلماعات  العمومية �حت�سني  للخدمة  العتبار 

املحلية �ترقية د�ر املجال�س املحلية املنتخبة 

 2014-2010 اخلما�سي  للمخطط  �فقا  �هذا 

الوطنية  امل�ساحلة  ا�ستكمال  على  ركز  �الذي 

الرتابط  �تعزيز  الوطنية  املاأ�ساة  اآثار  ملعاجلة 

�بني  املواطنني  بني  الثقة  �اإحالل  الجتماعي 

�رشعيتها  اكت�سبت  التي  �موؤ�س�ساتها  الد�لة 

ال�سنوات  مدار  على  ال�سعب  اختيار  بف�سل 

الهد�ء  ي�سوده  جمتمع  �بلوغ  املا�سية 

�الطماأنينة �يتحكم فيه القانون �حده.

تتزامن هذه املناق�سة مع ما نعي�سه من حتولت 

القت�سادية  القطاعات  جميع  م�ست  عميقة 

�الجتماعية �الثقافية نتجت عن ال�ستثمارات 

ال�سخمة التي حملها املخطط اخلما�سي احلايل 

لبلوغ تنمية �ساملة م�ستدامة، �يف الوقت الذي 

م�ست  اقت�سادية  ا�سطربات  العامل  فيه  ي�سهد 

الكثري من د�ل العامل املتقدم �ل �سيما منطقة 

الأ�ر�.

�سيدي الرئي�س،

املخطط  من  الرابعة  ال�سنة  اأبواب  على  �نحن 

اخلما�سي 2010-2014 �مات خ�س�س له من 

تبذلها  التي  اجلهود  عاليا  نثمن  �سخمة  اأموال 

للوطن �هذا  ال�ساملة  بالتنمية  للنهو�س  الد�لة 

الكربى  �الور�سات  امل�ساريع  خالل  من  يتجلى 

القطاعات  جميع  �يف  الوطن  عرب  املنت�رشة 

اأن  �لنا  للمواطن،  اليومية  احلياة  مت�س  التي 

الرتبية  ملوؤ�س�سات  الهائلة  بالأعداد  نذكر 

�التكوين �اجلامعات �امل�ست�سفيات �املطارات 

النقل  ���سائل  �ال�سكنات  �الطرقات  �ال�سد�د 

ح�سنت  التي  املنجزات  من  �غريها  املختلفة 

للمواطن  املعي�سية  الظر�ف  من 

املزيد  لر�ؤية  تواقا  يبقى  الذي 

التنموية  امل�ساريع  هذه  من 

اأف�سل،  غد  نحو  حياته  لتتح�سن 

بع�س  �سهدته  ما  مالحظة  مع 

تاخر  من  امل�ساريع  هذه 

عنه  ك�سفت  الإجناز  يف  ��سوء 

الفيا�سانات �الكوارث الطبيعية 

داعني  اجلزائر،  عا�ستها  التي 

حما�سبة  �رش�رة  اإىل  احلكومة 

ذات  �يف  ذلك،  يف  املت�سببني 

ما  على  الوقوف  علينا  الوقت 

اإيجابية  موؤ�رشات  الوطني من  القت�ساد  �سجله 

على  �التوفر  اخلارجية  املديونية  ت�سديد  منها 

احتياطي �رشف �ادخار داخلي، �هي موؤ�رشات 

من �ساأنها �سمان النفاق العمومي الذي يجب 

يف  �خا�سة  امل�ستطاع  قدر  �مراقبته  تر�سيده 

�رش�رة  مع  اخلطرية،  العاملية  الأ��ساع  ظل 

التي  ال�رش�رية  املواد  يف  ال�ستثمار  توجيه 

ظل  يف  �الأد�ية  الغذائية  كاملواد  ن�ستوردها 

الإمكانات املتوفرة لدينا.

�سيدي الرئي�س،

اقت�سادي  عاملي  ظرف  يف  القانون  هذا  جاء 

باآخر  اأ�  ب�سكل  �سيوؤثر  ل�سك  �خطري،  متذبذب 

على الأمن �ال�ستقرار العامليني، ل �سيما يف ظل 

الأ�سواق  يف  الأ�لية  املواد  اأ�سعار  ا�ستقرار  عدم 

العاملية، حيث تبني اأن م�ساألة الديون ال�سيادية 

على  �سلبا  اأثرت  الأمريكية  املتحدة  للوليات 

توجهات الأ�سواق املالية العاملية، �كذلك الأزمة 

اخلانقة التي تعي�سها منطقة الأ�ر� �التي �سوف 

الد�ل الأخرى  توؤثر ل حمالة على اقت�ساديات 

القت�ساد  تباطوؤ  املخا�ف يف  فقد عززت هذه 

القت�ساد  موؤ�رشات  �سعف  ب�سبب  العاملي 

املالية  باحلالة  املرتبطة  الأمريكي �املخا�ف 

التي ت�سود يف بع�س د�ل منطقة الأ�ر� )اليونان 

مب�ستوى  اأ�سا�سا  املتعلقة  �غريها(  �ا�سبانيا 

الديون العمومية، د�ن اأن نتجاهل ارتفاع ن�سبة 

البطالة الذي يهدد ارتفاع ال�ستهالك، �بالتايل 

�ال�ستثمار،  الإنتاج  انتعا�س  على  �سلبا  يوؤثر 

اأ�سواق  ا�سطراب  �كذا  الت�سخم  ن�سبة  �ارتفاع 

التانبوؤ مب�ستوياتها  التي ي�سعب  الأ�لية  املواد 

م�ستقبال يف ظل الأ��ساع الأمنية غري امل�ستقرة 

ال�سيا�سية  �ال�سطربات  الطبيعية  �الكوارث 

�سلبا  توؤثر  اأن  ميكن  التي  العوامل  من  �غريها 

على تطور القت�ساد العاملي، �بالرغم من عدم 

تاثر اقت�سادنا حلد الآن بتلك الأزمات لكن لي�س 

معنى هذا اأننا يف مناآى عن ذلك، ب�سبب انعكا�سه 

على النمو العاملي �اأ�سعار البرت�ل الذي نعتمد 

عليه ب�سكل كبري يف اقت�سادنا الوطني �هذا ما 

هذه  مع  �احلذر  العقالين  التعامل  منا  يتطلب 

لتعامالتنا  بنا  املحيطة  اخلطرية  الأ��ساع 

املتزايدة مع الد�ل �ل�سيما مع اأ�ربا، �التفكري 

ب�سكل جدي للنهو�س باقت�سادنا خارج قطاع 

من  بالدنا  به  تزخر  ما  ظل  يف  املحر�قات 

اإمكانات لذلك.

�سيدي الرئي�س،

جاء قانون املالية ل�سنة 2013 بنف�س التوجه 

مت  فقد   ،2012 ل�سنة  الأ�ىل  املالية  لقانون 

تاأطريه  يف  املوؤ�رشات  بع�س  على  الإبقاء 

�املتمثلة على اخل�سو�س يف الإبقاء على ال�سعر 

د�لرا   37 عند  للبرت�ل  اجلبائي  املرجعي 

للد�لر  دج   76 عند  �رشف  �معدل  اأمريكيا 

الأمريكي الواحد. �بذلك فاإن افبقاء على ال�سعر 

ال�سكل  بهذا  البرت�ل  لربميل  اجلبائي  املرجعي 

قبوله  ميكن  �هذا  للوقاية،  الأف�سلية  اأعطى  قد 

ا�ستثمار  يف  املختلفة  القطاعات  عجز  ظل  يف 

يرتفع  اأن  ميكن  التي  احلالت  يف  الأموال  تلك 

هذا ال�سعر املرجعي لربميل البرت�ل.

معدل  القانون  اأظهر  فقد  الإ�سارة،  �سبقت  �كما 

اجلزائري  بالدينار  الأمريكي  الد�لر  �رشف 

الأمريكي  للد�لر  دج   76 حد�د  يف  �توقعه 

العمالت  بقية  �رشف  معدل  يظهر  �مل  الواحد، 

املعامالت  معظم  بها  تتم  التي  اليور�  خا�سة 

�يف  �عليه،  اجلزائر،  يف  القت�سادية  املالية 

العاملية،  املالية  الأ�سواق  ا�ستقرار  عدم  ظل 

الأجنبية  العمالت  تنوع  �رش�رة  نرى  فاإننا 

التي نتعامل بها د�ن الرتكيز على عملة �احدة 

بالن�سبة لعملية ا�ستثمار الفوائ�س البرت�لية يف 

البنوك الأجنبية الد�لية حتى جننب اقت�سادنا 

�سلبيات الهزات التي ميكن اأن تلحق بهذه العملة 

اأ� تلك.

�سيدي الرئي�س،

اأع�ساء  نحن  ننوه  �سبق،  ما  كل  من  انطالقا 

بكل  الرئا�سي  للثلث  الربملانية  املجموعة 

هذا  يف  احلكومة  قبل  من  املتخذة  التدابري 

املواطن  �فقا لن�سغالت  �التي كانت  القانون 

التواق للحياة الكرمية �الأمن �ال�ستقرار، مثل 

ال�ستمرار يف دعم املواد ذات ال�ستهالك الوا�سع 

�تخفي�س العبء ال�رشيبي �ت�سجيع ال�ستثمار 

جل�صاتجل�صات

عبد الكرمي 

قري�سي

مقرر املجموعة 

الربملانية

 للثلث الرئا�شي

حتمية توجيه املوارد املالية للقطاعات املنتجة للرثوة..
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�تب�سيط الجراءات اجلبائية �اجلمركية �حتفيز 

ن�ساطات النتاج املمار�سة يف �ليات اجلنوب 

ال�سناديق  �تطهري  ال�رشيبي  الغ�س  �حماربة 

يف  املواطنني  م�ساعدة  على  �العمل  اخلا�سة 

جمال الرتبية الوطنية �ال�سحة �التعليم العايل 

ال�سيا�سة  �موا�سلة  الجتماعي  �ال�سمان 

اهمال  د�ن  اجلزائر  تنتهجها  التي  الجتماعية 

القطاعات الأخرى.

اإل اأن هذا ل يثنينا عن �رش�رة التفكري ملرحلة 

ما بعد البرت�ل موؤكدين على �رش�رة التح�سري 

لذلك ب�سكل جاد، �ل �سيما يف ظل الأ��ساع غري 

هذا  منا  �يقت�سي  �عامليا،  جهويا  امل�ستقرة 

للقطاعات  املالية  املوارد  توجيه  على  العمل 

املن�سئة للرث�ة مع احلر�س على مراعاة اجلوانب 

خالل  من  الناه�س،  ملجتمعنا  الجتماعية 

العمل على حت�سني ظر�ف املحيط امل�سجع على 

لذلك  املنظمة  الن�سو�س  �تكييف  ال�ستثمار 

ال�رشائب  �تخفي�س  البري�قراطية  �حماربة 

اإجناح  يف  ت�ساهم  التي  الجراءات  من  �غريها 

ذلك.

ا�سا�سيتني  نقطتني  على  التوجه  هذا  �يقوم 

على  �العمل  ال�سترياد،  فاتورة  تخفي�س  �هما 

الركائز  ظل  يف  املحر�قات،  خارج  الت�سدير 

الأ�سا�سية لقت�ساد اجلزائر متمثلة يف ال�سناعة 

�الفالحة �ال�سياحة �العن�رش الب�رشي.

لأي  الأ�سا�سي  �البناء  الهيكل  هي  فال�سناعة 

القطاع  هذا  يحظى  اأمن  يجب  لذا  اقت�ساد، 

املوارد  له  تخ�س�س  �اأن  كبري،  باهتمام 

املدى  على  الكافية  املالية  �العتمادات 

املتو�سط �الطويل �العمل على تطويره عن طريق 

الكلي  اأ�  اجلزئي  الندماج  �سيا�سات  اأ�  التواأمة 

ال�سديقة.  الد�ل  يف  �املوؤ�س�سات  ال�رشكات  مع 

جميع  على  ال�سناعية  ال�ستثمارات  �زيادة 

ال�سناعات  على  الرتكيز  يكون  قد  الأ�سعدة، 

ال�سغرية �املتو�سطة، لكن ل بد من امل�سي قدما 

�ذلك  املجال  هذا  يف  الكبرية  ال�ستثمارات  يف 

هذا  يف  ال�سديقة  الد�ل  مع  ال�رشاكة  خالل  من 

ال�سيارات �املركبات  املجال )�سناعة �تركيب 

التخفي�س  هذا  �يتطلب  ال�سناعية..(  �الآلت 

تكاليف ال�ستثمار �ذلك بتح�سني للبنى التحتية 

الزد�اج  �غلغاء  ال�رشيبية  الأعباء  �تقلي�س 

ال�رشيبي.

بالدرجة  يهدف  فاإنه  بالفالحة  الهتمام  اأما 

هدف  �هو  الغذائي  املن  بلوغ  اإىل  الأ�ىل 

لتوفري  م�سدر  اأنه  كما  بلد.  يل  ا�سرتاتنيجي 

منا�سب �سغل، فكلما زاد الهتمام بهذا القطاع 

عملة  توفري  �كذا  به،  اتلعاملني  عدد  ت�ساعف 

�سعبة من خالل تقلي�س فاتورة ا�سترياد الغذاء 

اأ� عن طريق ت�سدير املنتجات الفالحية، �لبلوغ 

الأهداف ال�سالفة يجب غ�سالح تنظيم الأرا�سي 

�ا�ستغاللها، �مع  الد�لة  التي متلكها  الفالحية 

للقطاع،  �ال�رشيبي  املايل  الدعم  ا�ستمرار 

�اإن�ساء بنوك م�سرتكة للفالحة مع بع�س الد�ل 

ال�سديقة. �ننبه يف هذا الإطار اإىل خماطر تكرار 

اإىل  �حتويلها  الفالحية  الأرا�سي  على  ال�سطو 

بنايات بالرغم من معار�سة ذلك مع الن�سو�س 

ا�ست�سالح  عملية  باأن  علما  بها،  املعمول 

الأرا�سي تكلف اأموال طائلة مبرد�د اأقل.

فيتمثل  بديل  اقت�ساد  لبناء  الثالث  اجلانب  اأما 

باعتبارها  ال�سياحة  بقطاع  الهتمام  يف 

�سناعة متميزة بل هي من اأكرب ال�سناعات يف 

العديد  منه  ت�ستفيد  مركب  ن�ساط  �هي  العامل 

من الد�ل، فهل ميكن اأن نكون  كذلك؟ �ن�ستغل 

مع  الهام،  القطاع  بهذا  للنهو�س  امكاناتنا 

�رش�رة الت�سويق له داخل الوطن �خارجه.

الب�رشي،  العن�رش  بتكوين  يتعلق  فيما  اأما 

يف  جبارة  جهودا  بذلت  الد�لة  اأن  القول  ميكن 

�سواء  الهياكل  اجناز  يف  �سيما  ل  املجال،  هذا 

اجلامعات،  اأ�  التكوين  موؤ�س�سات  اأ�  املدار�س 

اأنف�سنا بحاجة لوقفة متاأنية  �يف املقابل جند 

لتقييم عملية التكوين من حيث النوعية بالنظر 

لها  ما  لها  التاي  التكوينية  العملية  ملخرجات 

�عليها ما عليها.

�سيدي الرئي�س،

عال�ة على ما �سبق، نوؤكد نحن اأع�ساء املجموعة 

الربملانية للثلث الرئا�سي على كل ما ميكن اأن 

على  موؤكدين  احل�سن  اإىل  املواطن  حياة  يدفع 

النقاط التية:

�ذلك  للمواطنني  املعي�سية  الظر�ف  حت�سني 

هنا  مركزين  ملطالبهم  ال�ستجابة  خالل  من 

ادائها �تنظيمها  الإدارة املحلية �حت�سني  على 

�ل  طموحاتنا،  م�ستوى  يف  لتكون  �تفعيلها 

يتاأتى هذا اإل بالتواجد اليومي للقائمني عليها 

��سفاف  �نزيه  دقيق  ب�سكل  اأمورها  �ت�سيري 

�عادل، �اأن ت�سعر املواطن بقربها ال�سديد منه، 

�خا�سة البلدية نظرا لأهميتها يف حياته.

ب�سكل  لل�سوق  �الدقيق  اجليد  التنظيم  �رش�رة   

�سكل  يف  ذلك  يكون  ل  اأن  على  �نهائي،  دائم 

�العمل  �الآخر،  احلني  بني  تنتهي  قد  حمالت 

الذي كانوا  النهائية للتجار  اإيجاد احللول  على 

اأزيل  التي  الفو�سوية  الأ�سواق  يف  ين�سطون 

بع�سها الأ�سابيع املا�سية، كما نو�سي ب�رش�رة 

من  للحد  املوازي  لالقت�ساد  ال�سارمة  الرقابة 

ظاهرة الت�سخم �التحكم فيها

حقيقة  عن  �يعرب  ح�ساري  �سلوك  النظافة   

�لل�سف  لكننا  جمتمع،  اأي  ي�سهده  الذي  التطور 

�سيئة  اأ��ساع  من  جمتمعنا  يف  نعاين  ال�سديد 

ب�سبب  �حدائقنا..  ��سوارعنا  موؤ�س�ساتنا  يف 

�هو  �القاذ�رات،  �النفايات  الأ��ساخ  انت�سار 

��سع م�سني ل يليق بنا �مبقدراتنا القت�سادية 

نرى  املنطلق،  هذا  من  �الثقافية،  �احل�سارية 

النظافة  تكون  اأن  مبكان  ال�رش�ري  من  اأنه 

احلكومة  نتبناها  اأن  يجب  التي  الأ�لويات  من 

العمل  عن  بعيدا  الدء�ب  اليومي  عملها  يف 

املنا�سباتي اأ� احلمالت التي ل ميكنها اأن تق�سي 

نهائيا على هذه الأ��ساع املزرية املت�سببة يف 

ال�سلبية على �سحة  اآثاره  له  ��سع بيئي خطري 

املواطن..

نظرا للم�ساكل املنت�رشة يف املجتمع من جرائم 

�على  العام  القانون  على  �التعدي  خمتلفة 

للمواطنني  يوحي  مما  �املمتلكات  الأ�سخا�س 

يف كثري من الأحيان اأن هناك غيابا لل�سلطة بل 

يذهب املواطن يف بع�س الأحيان غلى احلديث 

عن غياب الد�لة نظرا للخلط بني ال�سلطة �الد�لة، 

يف  اخلطرية  الأ��ساع  لبع�س  �نظرا  هنا،  من 

��سوارعه  موؤ�س�ساته  �يف  عام  ب�سكل  املجتمع 

فاإننا ننبه احلكومة للعمل على الق�ساء على هذه 

ال�سلوكات ال�سلبية )على �سبيل املثال ل احل�رش 

اجلرائم باأ�سكالها، قطع الطرقات الحتجاجات 

ثم  �من  الفعلية  �سيطرتها  �ب�سط  املتكررة..( 

ا�سرتجاع هيبة الد�لة ليدرك املواطن ما له من 

عهذا  يتاأتى  �ل  �اجبات،  من  عليه  �ما  حقوق 

اإل من خالل تواجد ال�سلطات الفعلي �املتوا�سل 

�تطبيق القانون على جميع املواطنني.

اأع�ساء  نحن  نعتقد  اآخرا،  �لي�س  �اأخريا 

هذه  اأن  الرئا�سي  للثلث  الربملانية  املجموعة 

املالحظات ل تنق�س من قيمة هذا القانون، بل 

حملها،  التي  الجراءات  لكل  دعمنا  على  نوؤكد 

راجني للحكومة كل التوفيق يف عملها �اإيجاد 

اليومية  املواطن  مل�ساكل  الناجعة  احللول 

على  �املحافظة  الجتماعي  التما�سك  �تعزيز 

خماطر،  من  بنا  يرتب�س  ما  ظل  يف  �حدتنا 

موؤكدين على دعمنا املطلق للتوجهات احلكيمة 

مبنطقة  املتاأزم  الو�سع  معاجلتنا  يف  لد�لتنا 

على  احلوار  منطق  بتغليب  القا�سية  ال�ساحل 

منطق احلرب.

�سهر نوفمرب  بداية �نحن يف 

مع  موعد  فيه  حدد  الذي 

لت�سجيل  الأمة،  لهذه  التاريخ 

�تزامن  �لالأبد  موقفها 

الحتفال  اأجواء  مع  ذلك 

بخم�سني �سنة على ال�ستقالل 

الربملانية  املجموعة  فاإنا 

الدميقراطي  الوطني  للتجمع 

لل�سعب  التهاين  باأحر  تتقدم 

ت�ستوقفنا  �هنا  اجلزائري، 

ل  الت�سحية  اأن  �هي  �سنة 

اأ�  الن�رش  يقابلها  اأن  من  بد 

الهدف املن�سود �هو ما حتقق بعزم �اإرادة جيل 

عظيم.

خمتلفة  ملواقف  تتعر�س  �هي  الأمة  �لعل 

بكل  تتخاطاها  اأن  ا�ستطاعت  �سديدة  �حمن 

الهزات  تلك  اآثار  با�ستغالل  العربة  �لكن  ثقة 

�ت�سجيل �بكل مو�سوعية من �قف يف ��سف 

الأمة اأ� �سدها �سواء كانت اطرافا يف الداخل اأ� 

اخلارج، لأن ما ت�سجله ذاكرة الأمة ل ميكن لأي 

جهة اأن متحوه اأ� ت�سطو عليه.

�خالل  الدميقراطي  الوطني  املجتمع  يف  اإننا 

م�سريته �سجل عليه ��سجل له مواقف �خرجات 

يف  الأمة  نخذل  مل  اأننا  الأكيد  ال�سيء  لكن 

ال�سباقني  كنا  بل  الد�لة،  اتخذته  موقف  اأي 

قناعتنا  من  انطالقا  �م�ساندة  �تاأييدا  تنفيذا 

�مرجعيتنا النوفمربية.

يف  اأننا  املزايدة  �لي�س  التذكري  باب  �من 

التجمع  موقف  اأن  املا�سي  القرن  ت�سعينيات 

اأ�  للت�سهري  اخلارج  اإىل  نلجاأ  �مل  �ا�سحا  كان 

�ال�ستقواء  ال�ستعانة  اأجل  من  امل�ساعدة  طلب 

موقفا  �سجلنا  اأننا  الداخل.  يف  اأطرافا  على 

�بو�سوح يف حمطة 1999 �اأكدنا �سنة 2004 

و2009 �مل نندم على ذلك بل �لو تكرر الأمر 

عدة مرات ل كان املوقف هو نف�سه. �مل نطلب 

على  بها  نقاي�س  اأ�  امتيازات  ذلك  مقابل  يف 

اأجل  من  ذلك مت  �كل  �اأرائنا.  مبادئنا  ح�ساب 

تعزيز قدرات الأمة ال�سيا�سية منها �القت�سادية 

�تقوية الن�سيج الجتماعي.

اخلريين  مواقف  �كذا  املواقف  تلك  �بف�سل 

�الرخاء  بالأمن  ننعم  فاإننا  الأمة  هذه  من 

القت�سادي �لعل الدليل على ذلك هذا القانون 

الذي هو بني اأيدينا �ما فيه من خري كثري.

ال�سيد الرئي�س املحرتم،

املعر��س  املالية  قانون  اإن 

جاء  �امل�سادقة  للمناق�سة  علينا 

�سيا�سة  لتنفيذ  الو�سائل  كاإحدى 

برنامج  عن  املنبثقة  احلكومة 

هذا  اجلمهورية.  رئي�س  فخامة 

خالل  به  تعهد  الذي  الربنامج 

اخلما�سي املرتبط بهذه العهدة.

امل�سجلة  ال�سخمة  املن�ساآت  �لعل 

يف كل الوليات �املناطق الريفية 

اأن  على  دليل  خري  هو  �البعيدة 

�ا�سحة  اأ�سبحت  جناحه  معامل 

الأمر الذي اأزعج �يزعج البع�س �سواء يف الداخل 

�اخلارج. �قد �ساهم ذلك النجاح الكبري احلفاظ 

ما  �منها  القوية  الهزات  رغم  ال�ستقرار  على 

ارتبط بالأحداث القليمية �العربية �الد�لية.

ال�سيد الرئي�س املحرتم،

لالإقالع  الركائز  اأحد  يعترب  املالية  قانون  اإن 

هو  �لكن  امل�ستدامة.  �التنمية  القت�سادي 

كذلك يحتاج اإىل ركائز �دعائم حتى ي�سل اإىل 

الأهداف امل�سطرة �لعل اأهمها:

-1 العدالة:

اإن الإرادة ال�سيا�سية متجهة بقوة نحو التنمية 

�هذا  البالد،  مناطق  لكل  �امل�ستدامة  ال�ساملة 

اأ�  املنجزة  الربامج  خالل  من  مالحظ  هو  ما 

التي يف طريق الجناز اأ� مربجمة. اإل اأن هناك 

بو�سوح  معاجلتها  يجب  ال�سوائب  من  بع�س 

�يجب اأن حتدد احلكومة �ب�سورة �ا�سحة لدى 

الربامج  توزيع  يف  املعتمدة  املعايري  املواطن 

التنموية حتى ل ت�ستغل هذه الثغرات يف تاأليب 

الراأي العام حول توجه ما.

اأن تكون كذلك  املن�سودة يجب  العدالة  اإن هذه 

يجب  �هنا  الربامج  توزيع  يف  الوليات  داخل 

اأنها املعرب  اإ�رشاك املجال�س املنتخبة باعتبار 

ربط  ميكن  �ل  املحليني  ال�سكان  م�سالح  عن 

الأخرية  هذه  التنفيذية،  الهيئات  بقرارات  ذلك 

التن�سيط  على  د�رها  يقت�رش  اأن  يجب  التي 

�الرقابة الو�سائية فقط.

للد�لة  العام  بالتوجه  مرتبط  ذلك  �لأن 

نزاهتها  ��سمان  املحلية  النتخابات  نحو 

��سفافيتها �اإذا كان الأمر كذلك فاإنه من باب 

ت�سيري  املحلية  الهيئات  لهذه  ي�سند  ان  اأ�ىل 

من  اجلد�ى  هو  ما  �اإل  ميثلوهم،  من  �سوؤ�ن 

الإدارية  �الالمركزية  املحلية  الدميقراطية 

املن�سو�س عليهما يف الد�ستور �قانوين البلدية 

�الولية. �هنا نرجع اإىل �رش�رة ا�سالح املالية 

املحلية  للتنمية  املحلية �جعلها عامل حمرك 

يف  لل�سكان  �تثبيت  �سيا�سي  ا�ستقرار  �عامل 

مناطقهم.

لأن اخللل املالحظ يف جممل البلديات مرد جزء 

 1250 اأكرث من  البلديات  مالية  اإىل عجز  منه 

موظفيها  اأجور  حتى  توفري  عن  عاجزة  بلدية 

الرئي�سية عن عز�ف  الأ�سباب  اأحد  يعترب  �هذا 

الإطارات الكفاأة للتوجه نحو الرت�سيح  �ت�سيري 

الإداري  الهرم  يف  الهامة  املوؤ�س�سات  هذه 

للد�لة.

مرتبط  النتخابية  �عودهم  تنفيذ  لأن 

التنفيذية الولئية مما يجعل  بقرارات الهيئات 

م�سداقيتهم املحك اأمام الهيئات الناخبة.

اإن املعايري الوا�سحة يف توزيع الرث�ة ما بني 

ال�سكان �مناطق �جهات الوطن هو عامل مهم 

النزلقات  كل  �تفادي  ال�سيا�سي  لال�ستقرار 

احلكومة  عليه  تعمل  ما  �هذا  �الحتجاجات، 

�لكن الإعالم اأ� الرت�يج له اأ�سبح غري مواكب 

املواطن  لدى  يولد  مما  الربامج  هذه  ل�سخامة 

نوع من التذمر ��سل يف كثري من الأحيان اإىل 

داخل  حتى  ذلك  لوحظ  بل  احلقد،  �حتى  النقد 

توؤثر  �سلبيات  هناك  اأن  كما  الواحدة.  الولية 

مقا�سد  حول  ال�سكوك  �تعزز  املواطن  على 

يعملون  ل  ال�سكان  اأن  هو  العمومية  ال�سلطة 

بالربامج املخ�س�سة لبلديتهم اإل بعد النطالق 

�اإعالم  العمليات  ت�سجيل  �لأن  امل�ساريع،  يف 

املواطن بها يعني ذلك اإعطاءه الأمل �تنفيذها 

هو الحرتام للوعد.

معيار  على  القفز  اأ�  جتا�ز  يتم  اأن  يحدث  قد 

لالأ�سباب  الربامج  توزيع  يف  ال�سكان  عدد 

متعلقة بامل�سالح العليا لالأمة �هو اأمر يتفهمه 

ذلك  لغري  تر�ج  اأن هناك جهات  اإل  اخلرييني، 

�التي يجب الت�سدي لها اإعالميا.

�انطالقا من ذلك فاإن هناك مناطق يف البالد 

لها  توجه  اأ�  املرحلة  هذه  يف  �خا�سة  يجب 

العليا  �اله�ساب  اجلنوب  �هي  خا�سة  عناية 

�لي�س املق�سود بذلك فقط الربامج العادية من 

برامج  اإجناز  فهنا  �مدار�س...الخ  �طرق  �سكن 

�مداخيل  دائمة  عمل  منا�سب  توفر  مهيكلة 

م�ستقرة، �لأن الوطنية متجذرة يف كل مناطق 

عمليات  �لأن  بد�نها  اأ�  مب�ساريع  البالد 

حماربة الغ�س ال�صريبي

بلعبا�س بلعبا�س

رئي�س املجموعة 

الربملانــــــــــية 

للتجمع الوطني 

الدميقراطي

معامل جناح املخطط اخلما�صي وا�صحة..

جل�صاتجل�صات
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ا�ستباقية احتزازية اأكرث من �رش�رة خا�سة يف 

تكون  التكلفة  غريها  يف  لأنه  العادية  الظر�ف 

اأ�سخم، �لأنه يجب �سد باب ا�ستغالل الأ��ساع 

من طرف دعاة التحري�س �فقط.

يف  املواطن  طرف  من  الن�ساف  باب  �من 

اله�ساب اأ� اجلنوب يجب اأن يتذكر حكمة ال�سيد 

امل�ساريع  اإقراره  يف  اجلمهورية  رئي�س  فخامة 

احل�رش   ل  املثال  �سبيل  على  منها  املهيكلة 

�مترنا�ست،  �سالح  عني  بني  ما  املاء  م�رش�ع 

رقم  املزد�ج  طريق  امل�ست�سفيات،  اجلامعات، 

1، م�رش�ع طريق ال�رشيع اله�ساب.. مد خطوط 
ال�سكك احلديدة، مطارات ..الخ

حيز  تدخل  ان  يجب  امل�ساريع  هذه  ان  اإل 

هو  اأخرى  م�ساريع  برجمة  اأن  كما  ال�ستغالل، 

مطلب م�رش�ع، خا�سة املن�ساأة للعمل �الرث�ة.

ال�سيد معايل رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

اأهداف  لإجناح  الثانية  الدعامة  اأ�  الركيزة 

التبذير  مظاهر  حماربة  هي  املالية  قانون 

غري  النفقات  تفادي  هو  عليه  املتعارف  �لعل 

النفقات  بع�س  من  التخل�س  اأ�  الفائدة  ذات 

اخلا�سة باملكاتب �رفاهيتها �اللوازم �املواد 

ال�ستهالكية...الخ �هذه، ميكن بقليل من احلكمة 

حماربة  �لكن  منها  �التقل�س  فيها  التحكم 

التجهيز  ميزانية  على  �املوؤثرة  التبذير  مظاهر 

امل�ساريع  اجناز  يف  هي  مبا�رشة  ب�سورة 

بالآجال حيث  منها  تعلق  ما  العمومية خا�سة 

تعرف  الد�لة  م�ساريع  من  كثري  اأن  املالحظ 

تاأخر كبري يف الإجناز مما ي�ساعف من تكلفتها 

لأن يف كثري من الأحيان اأن يكون �سبب التاأخر 

تقييم  اإعادة  تتطلب  اإدارية  اأخطاء  اإىل  راجع 

اأموال  اقتطاع  يتطلب  الذي  الأمر  امل�ساريع، 

بع�س  يف  �حتى  الد�لة  مالية  من  اإ�سافية 

الأحيان يتم التقلي�س اأ� تاأخري اأ� اإلغاء م�ساريع 

كانت مربجمة �معلن عنها مما �سبب تدمر لدى 

املواطنني املعنيني بتلك امل�ساريع امللغاة.

يرجع  امل�ساريع  اجناز  يف  التاأخر  �سبب  �لعل 

ل�سوء اختيار املتعامل اأ� �سوء الدرا�سة �جديتها 

مما يعطل انطالق هذه امل�ساريع ا� توقفها اأثناء 

الجناز ب�سبب عدم مطابقة الدرا�سة مع اأر�سية 

امل�رش�ع، اأ� ما يعرف بن�سج الدرا�سة.

اخلربة  ذات  الدرا�سة  مكاتب  اختيار  اأن  �هنا 

�رغم كلفتها العالية ن�سبيا مع غريها اأمر حتمي 

حتى ل ت�سع اموال الأمة يف م�ساريع �من�ساآت 

ل ت�سمد طويال، اأ� قد ل تدخل يف اخلدمة اأبدا.

بالجناز  املكلف  املتعامل  اختيار  ان  كما 

من  امل�رش�ع  اإجناح  يف  اأ�سا�سي  عامل  هو 

مظاهر  من  �التخفي�س  �اجلودة  الآجال  حيث 

يتعلق  اأمام حاجز قانوين  �التبذير. �هنا نقف 

اإعادة  يجب  الذي  العمومية  ال�سفقات  بقانون 

النظر فيه لأنه معطل لكثري من احلالت �بالتايل 

فاإنه يفتقد للمر�نة �ال�رشعة املطلوبتني للتكفل 

بان�سغالت املواطنني.

اإدخال تعديل  األي�س من ال�رش�ري الآن خا�سة 

�بالتفا��س  العمومية  ال�سفقات  منح  على 

اأ�  ال�سعف  �ا�ستغالل  ال�سهار  د�ن  مبا�رشة 

على  ذلك  �تاأثري  اأ�ربا  يف  القت�سادي  الركود 

اإىل  خربتها  نقل  ميكن  التي  �رشكاتها  اأكرب 

بالدنا.

هو  التبذير  مظاهر  لتوقيف  الثالث  �العن�رش 

ح�سن املتابعة للم�ساريع العمومية لأن املواطن 

اأن م�ساريع تنجز  الأحيان  يالحظ يف كثري من 

بد�ن متابعة يف امليدان �اأن ال�رشكات املكلفة 

العموميني،  الرقابة  اأعوان  امليدان  يف  �حدها 

حمل  امل�ساريع  من  كثري  يجعل  الذي  الأمر 

�سيانة �ترميم بعد مدة ق�سرية من ا�ستالمها.

�هذا يجب متابعة الأمر بجدية من طرف اجلهات 

تعني  بجدية  امل�ساريع  متابعة  لأن  املخت�سة 

�تتجا�ز  طويلة  ملدة  تبقى  �من�ساآت  م�ساريع 

طرف  من  لها  املحددة  الفرتا�سية  املدة  حتى 

املخت�سني.

�سلته  �يقوي  املواطن  لدى  الثقة  يعزز  هذا 

بال�سلطة العمومية.

ال�سيد معايل الرئي�س املحرتم،

املالية  قانون  يحقق  حتى  الثالثة  الدعامة  اإن 

تكون  اأن  �بد�ن  الفعالة  الرقابة  هي  اأهدافه 

بري�قراطية  اجراءات  على  مبنية  اأ�  معطلة 

هذه الرقابة يجب اأن جند لها الإطار التنظيمي 

�الإطار الب�رشي �الو�سائل.

القانونية قد تعززت برت�سانة من  اإن املنظومة 

�تعززها.  الرقابة  جمال  يف  تدخل  القوانني 

الرقابة.  اأنواع خمتلفة من  �بالرغم من اعتماد 

اإدارية،  بعدية  اأ�  قبلية  خارجية  اأ�  داخلية 

د�ن  الواحدة  فعالية  ت�سجيل  �مت  ق�سائية 

بع�سها  حت�سني  يف  م�ستمرة  �العملية  الأخرى، 

�حتيني �مراجعة الأخرى.

اإل اأن الرقابة املن�سودة من طرف اجلميع احلكومة 

الذاتية �هي  الرقابة  –املواطن هي  –الربملان 
متفا�تة.  �بن�سب  الد�ل  بع�س  يف  حتقق  نوع 

هذه الرقابة التي يجب اأن تعزز لدى امل�سري اأ�ل 

�قيمه  �اأخالقه  يراعي �سمريه  اأن  �الذي يجب 

ال�سلطة  على  امل�سوؤ�لية  من  نوع  تقع  قد  �هنا 

الكفاءة  ح�سب  امل�سريين  اختيار  يف  العمومية 

�النزاهة �بالرغم من ان هذه الأخرية اأي نزاهة 

عامل نف�سي ي�سعب حتديد مظاهرها �معاملها. 

�حتيينها  امليكانزمات  اإيجاد  �رش�رة  اأن  اإل 

�البحث عنها اأمر اأكرث من �رش�ري.

لأن ما تف�سي يف اأ��ساط املواطنني من اأن تعيني 

�النتماءات  الولءات  ح�سب  يتم  امل�سريين 

معيار  د�ن  املحلي  امل�ستوى  على  احلزبية 

الكفاءة، هذه ظاهرة خطرية قد تعمل على تفكيك 

اجلهاز الإداري لأن من �ساأن ذلك اأن يدخل فيه 

احلزازيات �احل�سابات ال�سيقة املقيتة. �يجعل 

عن  �البحث  التكتل  نحو  فيه  العاملني  توجه 

قد  �هذا  لبع�س  بع�سهم  �الد�سا�س  املوؤمرات 

تتاأخر  اأن  ذلك  �ساأن  �من  الت�سادم.  نحو  يدفع 

�يفقدها  مهامها  اأداء  عن  العمومية  املرافق 

الالعدالة  الأحيان  بع�س  يف  �حتى  مر�نتها 

�الالم�سا�اة مع املواطنني.

يعتنقها  اأن  يجب  التي  الذاتية  الرقابة  اإن 

يف  تنجز  التي  امل�ساريع  مراقبة  هي  املواطن 

من  على  �سكوته  عدم  �خا�سة  مدينته،  اأ�  حيه 

يخرب املن�ساة �سواء يف الظر�ف العادية ا� غري 

ثقافة  عن  يتخلى  اأن  عليه  يجب  كما  العادية. 

الأموال املخ�س�سة لهذه امل�ساريع  البايلك �اأن 

هي اأمواله �التي قد ل ميكن تعوي�سها �خا�سة 

�اأن اإيرادات املحر�قات ل تتكرر �ل تتجدد.

�طنيا  اأ�  حمليا  الرقابة  يف  املنتخب  د�ر  اأما 

هو ل يزال بعيدا �سواء من الناحية القانونية اأ� 

حتى كمحتوى ب�رشي.

متعلق  اأمر  فهو  القانونية  الناحية  من  �اإذا 

التعديل  يف  �توجهها  ال�سيا�سية  بالإرادة 

الد�ستوري املرتقب �بالتايل املنظومة القانونية 

�هو  املحلية،  �اجلماعات  بالربملان  اخلا�سة 

اأمر اأكرث من �رش�رة لأن �سغط املواطن املتزايد 

طريق  عن  الرقابة  يف  حقه  تفعيل  اأجل  من 

هذه  اأن  كما  �امل�سداقية.  الكفاءة  ذ�ي  ممثليه 

الرقابة هي عامل مهم يف ال�ستقرار املوؤ�س�ساتي 

�ال�سيا�سي.

اأما املجال�س املنتخبة حمليا اأ� �طنيا �ما يوجه 

م�سوؤ�لية  فهي  ب�رشي،  كمحتوى  نقد  من  لها 

اأ�ل �التي يجب عليها تقدمي اخلربات  الأحزاب 

تاأتي  ثم  �من  امل�سداقية،  �ذ�ي  �الكفاءات 

م�سوؤ�لية ذات القابلية الجتماعية �القت�سادية 

�الثقافية بد�ن ح�سابات �حزازيات اأخرى.

ال�سيد معايل الرئي�س املحرتم،

اأموال  تخ�سي�س  مت  اأن  ال�ستقالل  منذ  �لأن 

الفرتة  خالل  اإل  التنموية  للم�ساريع  �سخمة 

1999 اإىل يومنا هذا �لعل قرار فخامة رئي�س 
اجلمهورية باعتماد التنمية ال�ساملة �امل�ستدامة 

راجع اإىل �سببني هامني اأ�لهما حر�سه على اأن 

منها  �ي�ستفيد  حد�دها  اأبعد  اإىل  التنمية  ت�سل 

اأن  اراد  انه  الأ�سباب  �ثاين  الغني  قبل  الفقري 

يقوم املواطن مبراقبة اأمواله �كيفية اإجنازها.

�بالرغم ما قيل �ما مت تنا�له من اأنها اأموال 

اجلباية البرت�لية �ما �قع من جتا�زات، هذه 

�سهادة حق اأريد بها باطل. �ال�سوؤال الذي يجب 

النفط  اأ�سعار  لغرينا ملاذا  عليه  الرد  اأن نرتك 

التجا�زات  اأما  1999؟  منذ  ارتفاع  يف  هي 

فهي موجودة يف كل الد�ل �احلكومات �هي 

العمومي  ال�ستثمار  بحجم  مقارنة  ن�سبية 

�املبالغ املخ�س�سة له. �لكن حماربة الف�ساد 

اأ�  تربير  ميكن  �ل  يتوقف  ل  اأن  يجب  اأمر 

الت�سهري  اأن  كما  تكن.  مهما  اأ�سباب  اإعطاءه 

قد ي�رش بامل�سالح العليا لالأمة �يف�سد مناخ 

باأنا  النطباع  �يعطي  عندنا،  ال�ستثمار 

لأنه  فيها،  متحكم  �غري  م�ستقرة  غري  الأمور 

الق�سائية  الرقابة  اأجهزة  تفادي بجعل  ميكن 

�الأمنية تعمل بهد�ء حتى تت�سل اإىل احلقيقة 

�التاأكد منها، لأن حتطيم الإطارات اأمر �سهل 

من  عقود  يتطلب  قد  �تكوينها  بناءها  �لكن 

لدى  ال�ستقالة  ثقافة  تبني  الزمن. �هنا يجب 

امل�سري عندما حتوم حوله �سبهة الف�ساد.

�لعل الدر�س امل�ستخل�س لدى غرينا من الد�ل 

املتقدمة اأنه �ب�سبب عالقة غري اأخالقية كانت 

الإقالة  تكون  �لكي  لال�ستقالة.  كافيا  �سببا 

حقائق  على  تبنى  اأن  يجب  نافذة  اإعالميا 

�بد�ن الت�سهري اأ� ت�سفية احل�سابات.

ال�سيد معايل الرئي�س املحرتم،

متو�سط  املدى  �على  الظاهرة  حتديات  اإن 

الت�سيري  نفقات  ت�سخم  هي  الد�لة  مليزانية 

لالأ�سباب التالية:

التوظيف  يف  الإدارية  الأجهزة  نحو  التوجه 

لذلك،  نتيجة  الأجور  كتلة  �تزايد  �ت�سخمه 

�هي غري منتجة للرث�ة، يعترب ذلك م�سدر قلق 

القادمة،  ال�سنوات  يف  املالية  لقوانني  �عجز 

خا�سة يف حالة الركود القت�سادي لدى الد�ل 

امل�ستوردة للمحر�قات.

يف  �سواء  �املهيكلة  الكربى  امل�ساريع  ا�ستالم 

عملية   �دخولها  الالحقة  اأ�  ال�سابقة  ال�سنوات 

�سخمة  اأموال  تتطلب  حمالة  ل  ال�ستغالل 

يعني  مما  �ترميمها،  ��سيانتها  لت�سيريها 

نفقات الت�سيري �سوف تتزايد على ح�ساب نفقات 

ال�ستثمار  من  يقل�س  اأ�  يعطل  مما  التجهيز 

العمومي.

اخلوا�س  مواكبة  عدم  هو  الثالث  �التحدي 

احلواجز  من  بالرغم  القت�سادية  للعملية 

مما  �اجلمر�كية،  اجلبائية  �التخفي�سات 

اخلوا�س  �بد�ن  �لأنه  احلقيقي  القالع  يعطل 

ا�ستثمار  لوحدها  احلكومة  حتقق  اأن  ي�ستحيل 

م�ساركة  لأن  العمل.  �منا�سب  للرث�ة  منتجا 

اخلوا�س يف العملية به تردد اأ� عدم �جود مناخ 

�ا�سح الأمر الذي يتطلب من احلكومة فتح ملف 

ال�ستثمار اخلوا�س بعنوان احلوافز �العوائق.

اإننا نرجو من �سيد الوزير �من خالله احلكومة، 

ثمنوا  البري�قراطية،  من  الأمة  طاقة  حرر�ا 

اله�ساب  �سكان  ��ساعدا  املناطق،  خ�سو�سية 

البنوك  مع  التعامل  يرف�سون  الذين  �اجلنوب 

ملك  هي  العمومية  البنوك  اأموال  اإن  بالفائدة. 

فئة  اإليها  ت�سل  اأن  ميكن  فال  اجلزائريني،  لكل 

د�ن اأخرى.

خمططا  تتبنى  اأن  احلكومة  من  نرجو  كما 

خا�سا بالعا�سمة لع�رشنتها �حتديثها �تهيئة 

الب�سائع  مناء  �اإخراج  لها،  البحرية  الواجهة 

املدن  بكربى  العا�سمة  تلتحق  حتى  منها، 

�العوا�سم املتقدمة. �كذلك نرجو من احلكومة 

ماديا  عنهم  الغنب  برفع  غزة  �سكان  م�ساعدة 

على الأقل �رفع العتداء يف �جه العتداء غري 

امل�سبوق. كما اأننا نعلم اأن حكمة فخامة رئي�س 

اجلمهورية �ا�سحة �ت�سري يف هذا الجتاه.

ال�سيد معايل الرئي�س املحرتم،

ا�سمحوا يل اأن اأخد�س توا�سعكم، باأن اأتقدم لكم 

للتجمع  الربملانية  املجموعة  �با�سم  با�سمي 

الأع�ساء  منهم  خا�سة  الدميقراطي  الوطني 

 2013 الذين �سوف تنتهي عهدتهم مطلع �سنة 

�اأنا منهم، �باعتبار اأن هذا اآخر تدخل يل با�سم 

املجموعة الربملانية التي �رشفتني برئا�ستها اأن 

اأتقدم اإىل معاليكم بال�سكر على العناية �الن�سح 

اأكون  ل  �لعلي  الفرتة  هذه  خالل  �التوجيهات 

املجموعات  يف  زمالئي  جميع  باأن  مبالغا 

الربملانية الأخرى ي�ساطر�ين الراأي يف �سخ�سكم 

الكرمي �توا�سعكم �حكمتكم �ت�ساحمكم.

اأعانكم اهلل يف خدمة الأمة من جمل�س الأمة.

جل�صاتجل�صات

التحدي هو حتقيق التنمية امل�ستدامة
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خوذري،  حممود  ال�سيد 

مع  العالقات  وزير 

نيابة  اأجاب،  الربملان، 

املالك  عبد  ال�سيد  عن 

�سالل، الوزير الأول، على 

ال�سوؤال الذي طرحه ال�سيد 

ع�سو  بودعيدة،  بوزيد 

عن  نيابة  الأمة،  جمل�س 

حول  الأمة  جمل�س  ع�سو  ع�سا�س،  ر�سيد  ال�سيد 

للت�سدي  احلكومة  بها  تقوم  التي  الإجراءات 

يف  الوقود  مادة  يف  الفادح  النق�س  لظاهرة 

للبالد على غرار مدن قاملة،  ال�رشقية  املناطق 

تب�سة،  خن�سلة،  الطارف، 

�سوق اأهرا�س، اأم البواقي 

منذ  �سوف،  واد  وحتى 

ب�سب  ال�سنة  قاربت  مدة 

ظاهرة التهريب.

مع  العالقات  وزير 

الربملان اأكد اأن مكافحة 

التهـــــــــريب  ظاهــــــــرة 

حتتل  عام  ب�سكل  لالأوطان  العابرة  واجلرمية 

العمومية نظرا لنعكا�ساتها  ال�سيا�سات  �سدارة 

البالد. وقد جت�سد  واقت�ساد  القومي  الأمن  على 

على  اجلزائر  م�سادقة  خالل  من  الهتمام  هذا 

الدولية  التفاقية   : منها  دولية  اتفاقيات 

الأمم  اتفاقية  املتبادل،  الإداري  للتعاون 

العابرة  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة 

دول  بني  املربمة  اجلهوية  التفاقية  لالأوطان، 

مع  الثنائية  التفاقات  وكذا  العربي  املغرب 

اأع�ساء دول اجلوار. ومن جهة اأخرى مت اعتماد 

جملة من الن�سو�س القانونية لقمع هذه اجلرائم 

قانون  املت�سمن   07-79 رقم   كالقانون 

 06-05 رقم  الأمر  واملتمم.  املعدل  اجلمارك 

املتعلق مبكافحة التهريب املعدل، الذي ت�سمن 

جملة من التدابري الوقائية ملكافحة الظاهرة كما 

ت�سمن حتفيزات مالية للك�سف عن هذه الأعمال. 

كالديوان  عمومية   هيئات  اإن�ساء  جانب  اإىل 

الوطني ملكافحة التهريب، وجلان حملية لنف�س 

الت�سنيف على عقوبات جزائية  كذا  و  الغر�س. 

حمددة ح�سب درجة اخلطورة والتي قد ت�سل اإىل 

مت�س  التهريب  اأعمال  كانت  اإذا  املوؤبد  ال�سجن 

بالأمن والقت�ساد الوطنيني. وعلى �سعيد اآخر 

العامة  ال�سيا�سة  بيان  اأن  احلكومة  ممثل  ذكر 

للحكومة الذي عر�س اأمام اأع�ساء جمل�س الأمة 

قد اأكد على عزم ال�سلطات العمومية على تكثيف 

جهودها من اأجل التكفل بهذه الق�سية.

لتوفري  ال�سلطات  اتخذته  الذي  الإجراء  عن  اأما 

قد  باأنه  خوذري  ال�سيد  اأو�سح  فقد  املادة  هذه 

بالوقود  للتزويد  جديدة  حمطات  اجناز  تقرر 

�سيتم  حيث  –خا�سة-  احلدودي  ال�رشيط  على 

يف  حمطة  و112  بال�رشق  حمطة   168 اجناز 

اجلنوب وكذا 74 حمطة للبنزين بالغرب.

ال�سيد  اأجاب   

قابلية،  ولد  دحو 

الداخلية  وزير 

واجلماعات املحلية 

ال�سيد  �سوؤال  على 

زيدان،  حممود 

الأمة  جمل�س  ع�سو 

ال�سيد  عن  نيابة 

واملتعلق  الأمة  جمل�س  ع�سو  بلخري،  كمال 

به  جاء  الذي  التمييز  تدارك  باإمكانية 

اإدارة  مبوظفي  اخلا�س  الأ�سا�سي  القانون 

على  امل�ست�سارين  بني  املحلية  اجلماعات 

على  ونظراءهم  البلدية  املجال�س  م�ستوى 

املجال�س  م�ستوى 

الولئية.

وزير  اأو�سح  حيث 

باأن  الداخلية 

قد  الن�سغال  هذا 

عنه  الإجابة  متت 

الدورة  اأواخر  يف 

وقد  ال�سابقة 

املر�ســـــــــوم  �سدور  مع  اآنذاك  الرد  تزامن 

 11 يف  املوؤرخ   344-11 رقم  التنفيذي 

�سبتمرب2011 املت�سمن القانون الأ�سا�سي 

بوزيد  ال�سيد  تقدم 

جمل�س  ع�سو  لزهاري، 

مدى  حول  ب�سوؤال  الأمة 

على  املواطنني  اإقبال 

امل�ساعدة  ا�ستعمال 

يف  واملتمثلة  الق�سائية 

حمامي  على  احل�سول 

الدولة  تتكفل  جمانا 

مت�سائال  اأتعابه.  بدفع 

امل�ساريف  وعن  قبلت  التي  الطلبات  عدد  عن 

الأتعاب.  هذه  لتغطية  اخلزينة  دفعتها  التي 

العدل حافظ  ال�سيد حممد �رشيف، وزير  فاأجاب 

هو  الق�سائية  امل�ساعدة  نظام  اأن  الأختام 

جت�سيد لعمل الدولة على تكري�س مبادئ واأ�س�س 

املحاكمة العادلة، ل�سيما مبادئ امل�ساواة بني 

اجلميع يف �سمان حق الدفاع وت�سهيل اللجوء 

اإىل الق�ساء.

 02-09 رقم  القانون  جاء  املنطلق  هذا  ومن 

ال�ستفادة  لتكري�س   2009 فرباير   25 املوؤرخ 

من امل�ساعدة الق�سائية ب�سكل �رشيح و وا�سح 

لكل من توفرت فيه �رشوط الحتياج اإليها.

ومبقت�سى املر�سوم التنفيذي رقم 175 - 11 

املر�سوم  وهو  نوفمرب2011   12 يف  املوؤرخ 

يف  املعني  املحامي  اأتعاب  حتديد  اأعاد  الذي 

تطور  مع  لتتما�سى  الق�سائية  امل�ساعدة  اإطار 

من  للق�سايا  وما  البالد.  يف  املعي�سة  م�ستوى 

اختالف يف الطبيعة والتعقيد واجلهة الق�سائية. 

كما ن�س املر�سوم على تكاليف تنقل املحامي 

اجلهة  مقر  عن  30كلم  عن  تزيد  م�سافة  على 

الق�سائية. 

الإقبال  اأرقام  وتوؤكد 

امل�ساعدة  هذه  على 

العملية  هذه  جناح 

هذه  جمموع  بلغ  حيث 

 ،2010 �سنة  الأخرية 

منها  قبل  طلبا،   8754
العدد  وهو  طلبا   7770
اأجله  من  �رشفت  الذي 

12.512.820.00 دينار  العمومية  اخلزينة 

جزائري. ويف �سنة 2011 بلغ جمموع الطلبات 

طلبا   8607 منها  قبل  طلبا،   9772 املقدمة 

 18.780.861.00 اخلزينة  كلف  ما  وهو 

دينار جزائري. واإىل غاية �سهر اأكتوبر املن�رشم 

  8315 الق�سائية  امل�ساعدة  طلبات  عدد  بلغ 

اخلزينة  دفعت  طلبا،   7473 منها  قبل  طلبا 

كما  دينار.   20.698.630.00 مبلغ  مقابله 

املدفوعة  املبالغ  املقبولة  الطلبات  ت�سمل هذه 

الق�سائية   امل�ساعدة  فاإن  وللتذكري  للمحامني. 

تعفي امل�ستفيد منها من دفع الر�سوم الق�سائية 

التي هي حقوق للخزينة ومل يتم ح�سابها �سمن 

اأتعاب املحامني املذكورة اأعاله.

الت�سيري...تبديد  فعل  عن  التجرمي  رفع 
الإطارات  ملخاوف 

امل�سرية

 ويف نف�س القطاع ت�ساءل 

ال�سيد بوعالم درام�سيني، 

الأمة،  جمل�س  ع�سو 

اهلل  عبد  ال�سيد  عن  نيابة 

بن التومي، ع�سو جمل�س 

الأمة، عن مدى م�ساهمة 

قانون فيفري 2011 يف رفع التجرمي عن فعل 

الإطارات  خماوف  تبديد  وبالتايل  الت�سيري، 

اإىل  الجتاه  وحول  ال�ساأن  هذا  يف  امل�سرية 

القانونية  الإجراءات  من  املزيد  يف  التفكري 

والتنظيمية حلماية امل�سري.

فاأجاب وزير العدل حافظ الأختام باأنه وتطبيقا 

رئي�س  بوتفليقة،  العزيز  عبد  ال�سيد  لتعليمات 

مت  العمل،  وزارة  اإ�رشاف  وحتت  اجلمهورية، 

ت�سكيل فوج عمل تكون من ممثلي عدة قطاعات 

وممثلي  وم�سريين  وحمامني  وق�ساة  وزارية 

.وبعد  بنوك...  ورجال  اأعمال  ورجال  نقابات 

تفح�سه للقوانني ال�سارية املفعول، اأو�سى هذا 

الفوج بتعديل كل من قانون العقوبات مبوجب 

اأوت   02 يف  املوؤرخ   11-14 رقم  القانون 

عن  التجرمي  رفع  اإطار  يف  جاء  الذي   2011
العمل  فوج  اإليه  انتهى  ملا  وفقا  الت�سيري،  فعل 

ممثل  اأ�ساف  القول-  ويتعني  الذكر.  ال�سالف 

ن�س  لأي  املو�سوعي  التقييم  باأن  احلكومة- 

مدة  خالل  تطبيقه  متابعة  ي�ستدعي  قانوين 

املرتتبة  النتائج  مبعرفة  ت�سمح  معقولة  زمنية 

بتطوير  العليا  للمحكمة  ذلك  ي�سمح  كما  عليه. 

اجتهادها الق�سائي يف هذا املجال.

عقد جمل�س الأمة 
جل�سة علنية يوم 

اخلمي�س 22 نوفمرب 
ال�سيد  برئا�سة   2012
عبد القادر بن �سالح، 
رئي�س جمل�س الأمة، 

وبح�سور اأفراد من 
الطاقم احلكومي الذين 

اأجابوا على عدد من 
الأ�سئلة ال�سفهية تقدم 

بها اأع�ساء جمل�س 
الأمة.

قطاع الداخلية واجلماعات املحلية:مكافحة التهريب من اأولويات ال�سيا�سة العامة للحكومة

تنظيم وظيفة امل�ست�سار التقـــــني لدى البلدية والولية

يف قطاع العدالة:

نظام امل�ساعدة الق�سائية، تكري�س ملبداأ امل�ساواة يف حق الدفاع

اإدارة اجلماعات املحلية،  اخلا�س مبوظفي 

الذي ن�س على اإدماجهم كموظفني دائمني 

مرت�سمني على م�ستوى الإدارة املحلية كما 

اأن املر�سوم التنفيذي رقم 61-96 املوؤرخ 

وظيفة  اأ�س�س  قد   1996 جانفي   27 يف 

املحلية  اجلماعات  لدى  التقني  امل�ست�سار 

فاأن�ساأ من�سب امل�ست�سار التقني لدى الولية 

م�ست�سارو  اأما  رئي�سي  مت�رشف  برتبة 

مت�رشف  برتبة  ت�سنيفهم  مت  فقد  البلدية 

 6000 وظف  الأ�سا�س  هذا  وعلى  اإداري 

املحلية  الإدارة  عملت  وقد  متعاقد  موظف 

من  عدد  اإدماج  على  متكررة  مراحل  خالل 

م�ساركة  خالل  من  التقنيني  امل�ست�سارين 

املعنيني يف م�سابقات التوظيف اخلارجية 

التي كانت تنظمها البلديات والوليات. اأما 

ورتبة  الت�سنيف  يف  احلا�سل  الختالف 

اإىل  القطاع  ممثل  اأرجعه  فقد  الإدماج 

اأحكام الن�س الأ�سلي املتمثل يف املر�سوم 

وظيفة  ينظم  الذي   96-61 التنفيذي،ثم 

امل�ست�سار  �سنف  الذي  التقني،  امل�ست�سار 

رئي�سي  مت�رشف  برتبة  الوايل  لدى  التقني 

املجل�س  رئي�س  لدى  التقني  وامل�ست�سار 

ال�سعبي البلدي برتبة مت�رشف.

الأ�شئلة ال�شفوية الأ�شئلة ال�شفوية

اأنواع من املواد املهربة
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وعن  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  فئة  حول 

على  تكوينها  ل�سمان  وزارية  �سيا�سة  وجود 

للحياة  اإعدادها  بغر�س  م�ستوى مراكز خا�سة 

املهنية. جاء �سوؤال ال�سيد 

التومي  بن  الـله  عبد 

والتعليم  التكوين  لوزير 

حممد  ال�سيد  املهنيني، 

اأن  اأكد  الذي  مباركي. 

كانت  الوزارية  دائرته 

خطة  باإدراج  قامت  قد 

بكيفية  خا�سة  عامة  

والتمهني  التكوين  مبراكز  املعاقني  التحاق 

حماربة  اإىل  الرامية  احلكومة  ل�سيا�سة  جت�سيدا 

كل اأ�سكال الإق�ساء والتهمي�س.

 ويكر�س قطاع التكوين والتعليم مبداأ امل�ساواة 

ح�سب  والتعليم  التكوين  مبجال  اللتحاق  يف 

نوعية الإعاقة حيث يتم اإدماجهم ح�سب ثالث 

فروع رئي�سية :

فروع مدجمة : وهي فروع عادية 

فروع خا�سة : تخ�س موؤ�س�سات التكوين املهني 

للمعاقني

واحدة  لفئة  فروع  تفتح  حيث  منتدبة:  فروع 

اأخرى  قطاعات  م�ستوى  على  املعاقني  من 

يوؤطرها  جمعيات  اأو 

قطاع  من  خمت�سون 

والتعليم  التكوين 

التكوين  ويتم  املهنيني، 

الأمناط  ح�سب  فيها 

التكوين  الثالثة 

عن  التكوين  احل�سوري، 

التكوين  التمهني،  طريق 

التعليم  وهو  بعد،  عن 

الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  مع  تكيفا  الأكرث 

اأماكن  اإىل  بالتنقل  لهم  ت�سمح  ل  التي  الثقيلة 

التكوين.

مباركي  ال�سيد  اأ�ساف  ال�سدد  هذا  يف  مت  وقد 

يف  متخ�س�سة  جهوية  مراكز  خم�سة  اإن�ساء 

من  كل  يف  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  تكوين 

بومردا�س،  �سكيكدة،  اجلزائر،  الأغواط،  وليات 

غيليزان، تقدر طاقتها الإجمالية بـ 250 مقعدا 

بيداغوجيا لكل مركز. 

القادر  عبد  ال�سيد  �سوؤال 

بن �سامل جاء حول واحدة 

يف  ال�ساعة  ق�سايا  من 

امل�ساكل  وهي  اجلزائر 

التي يتخبط  فيها قطاع 

الرتبية التعليم واملتعلقة 

املهنية  بالو�سعيــــــات 

الأ�ســـــــاتذة  للمـــــــدراء، 

جذرية  حلول  اإيجاد  اإمكانية  وعن  والإداريني 

الرتبوي  للجانب  التفرغ  من  الوزارة  متكن 

التعليمي.

كما ت�ساءل ع�سو جمل�س الأمة عن دور ملحقات 

�ساأنها  من  كخلفية  اجلهوية  الرتبوي  التوثيق 

الإ�سافة وعالقتها الرتبوية باملنظومة الرتبوية 

من ناحية العملية امليدانية.

اللطيف  عبد  ال�سيد  اأكد 

الرتبية  اأحمد، وزير  بابا 

الوزارة  باأن  والتعليم 

حتقيق  اإىل  ت�سعى 

ال�رشكاء  مطالب  جميع 

ففيما  الجتماعيني. 

يخ�س نظام التعوي�سات 

درا�سة  حمل  كان  الذي 

وزارة  من  م�سوؤولني  �سمت  جلنة  ومناق�سات 

الرتبية الوطنية ووزارة املالية واملديرية العامة 

املطاف  نهاية  يف  اأف�ست  العمومي  للوظيف 

كان  والتي  املالحظة  الإختاللت  ت�سويب  اإىل 

373- اإ�سدار املر�سوم التنفيذي رقم  نتيجتها 

واملتمم  املعدل  اأكتوبر2011  يف  املوؤرخ   11
يف  املوؤرخ   78-10 رقم  التنفيذي  للمر�سوم 

24 فيفري 2010 املوؤ�س�س للنظام التعوي�سي 
للموظفني املنتمني لالأ�سالك اخلا�سة بالرتبية 

من  عدد  ا�ستحداث  على  ن�س  والذي  الوطنية 

القاعدي  الأجر  من  يحت�سب  ما  منها  املنح 

ا�ستحدثت  .كما  املهنية  اخلدمة  اإىل  بالإ�سافة 

 . الرتبية  منحتني لفائدة موظفي خمابر قطاع 

اأ�سالك  ومنحة التوثيق التي ا�ستفاد منها كافة 

والتعليم.  الرتبية  لقطاع  القت�سادية  امل�سالح 

ومت احت�ساب هذه التعديالت باأثر رجعي ابتداء 

من الفاحت من جانفي 2008.

العمومية  اخلزينة  كلفت  كلها،  الرتتيبات  هذه 

وزير  اأو�سح  كما  دينار،  مليار   700 مبلغ 

الرتبية الوطنية.

الجتماعية  اخلدمات  مبلف  يتعلق  وفيما 

الو�سية  الوزراة  بني  املفاو�سات  اأف�ست  فقد 

والأطراف املعنية اإىل اإجراء ا�ستفتاء يف الو�سط 

جلان  عرب  القطاع  هذا  ت�سيري  حول  التعليمي 

داخل املوؤ�س�سات التعليمية اأو عرب جلنة وطنية 

القرتاع  �سندوق  ح�سم  وقد  ولئية.  وجلان 

ل�سالح ال�سيغة الأخرية بن�سبة 62 باملائة.

للتوثيق  جهوية  ملحقات   08 اإن�ساء 
الرتبوي...لتقريب الوثيقة من    املربني

اأما عن ت�ساءل ال�سيد عبد القادر بن �سامل حول 

املركز الوطني للوثائق الرتبوية اأكد ال�سيد عبد 

على  يعمل  املركز  هذا  باأن  اأحمد  بابا  اللطيف 

ملبيا حاجات خمتلف  الرتبوية  الوثائق  توفري 

جمال  يف  الرتبوية  واملوؤ�س�سات  امل�سالح 

املذكرات  ويوزع  ينتج  كما  الرتبوية.  الوثائق 

التلخي�سية والدلئل املرجعية وجميع الن�رشات 

ثمان  اأن�ساأت  وقد  املتوفرة.  بالوثائق  املتعلقة 

وليات  م�ستوى  على  تن�سط  جهوية  ملحقات 

غرداية، وهران، تيبازة،�سعيدة باتنة وق�سنطينة 

امللحقات  هذه  وتقوم  وب�سار  بوعريريج  برج 

بدور املركز الرئي�س على م�ستوى هذه املناطق 

بغية تقريب الوثيقة الرتبوية من املربني.

و�سلبيات  ايجابيات  يف  للنظر  مرحلي  تقييم 
اإ�سالح املنظومة الرتبوية

فخار،  حممد  ال�سيد  اأما    

فقد  الأمة  جمل�س  ع�سو 

طرح �سوؤال حول املرحلة 

التي و�سل اإليها الإ�سالح 

الرتبية،  قطاع  يف 

الأهداف  حتقيقه  ومدى 

يف  خا�سة  املن�سودة 

التي  الحتجاجات  ظل 

ت�ساءل  كما  لآخر.  حني  من  القطاع  يعرفها 

تطوير  يف  اخلا�س  التعليم  م�ساهمة  مدى  عن 

املنظومة الرتبوية.

املنظومة  يف  الإ�سالح  اأهداف  يخ�س  فيما 

باأنه  الوطنية،  الرتبية  وزير  اأجاب  الرتبوية، 

يف ظل التغيريات التي يعرفها العامل ال�سيا�سية 

فاإن  منها  والتكنولوجية  العلمية  القت�سادية 

اإىل  هدفت  عملية  اإجراءات  اأقرت  قد  احلكومة 

التكوين  اإقرار  فتم  املدر�سني.  تكوين  حت�سني 

اجلامعي جلميع اأ�سالك الرتبية والتعليم .و�سطر 

اخلدمة ملدر�سي  اأثناء  للتكوين  برنامج ع�رشي 

األف   214 متكني  بغر�س  واملتو�سط.  البتدائي 

قطاع التعليم والتكوين 

اإدماج املعاقني يف احلياة املهنية..  

 قطاع الرتبية والتعليم

ت�سوية الو�سعية املهنية لالأ�ساتذة يف �سدارة ان�سغالت الوزارة الو�سية

مدر�س من الو�سول اإىل م�ستوى اللي�سان�س. وقد 

اأثمرت هذه العملية تخرج 97538 مدر�س.

كما مت اإدخال تعديالت على الربامج التعليمية 

املهيكلة  املواد  بع�س  �سياغة  اإعادة  و 

ل�سخ�سية الطفل كاللغة العربية...الأمازيغية...

اإقرار  مت  .كما  التاريخ...  الإ�سالمية،  الرتبية 

مراحل  جميع  يف  الأجنبية  اللغات  تدري�س 

هدف  التي  الإجراءات  من  غريها  اإىل  التعليم. 

من  لالنتقال  بيداغوجية  معايري  اعتماد  اإىل 

م�ستوى اإىل اآخر واإجراءات للتقييم البيداغوجي. 

اأن  اأو�سح ممثل القطاع باأنه من املنتظر  وقد 

املدر�سني  من  مرحلي  تقييم  ال�سنة  هذه  يتم 

للنظر يف اإيجابيات و�سلبيات الناجتة عن هذه 

الإ�سالحات واقرتاح التعديالت املالئمة.

الت�سرب املدر�سي: اأ�سباب... وحلول

ال�سيد  ت�ساءل  بدوره 

ع�سو  قيقان  جمال 

جمل�س الأمة عن ق�سية 

التي  املدر�سي  الت�رشب 

اأ�سباب  عدة  عن  نتجت 

واقت�سادية  اجتماعية 

التي  احللول  وعن 

لهذه  الوزارة  تقرتحها 

الظاهرة اخلطرية .

ت�سهر  الوزارة  باأن  احلكومة  ممثل  فاأجاب 

�سن  حتى  الإجباري  التعليم  تطبيق  على 

القانون  12 من  املادة  �سنته  �سنة كما  الـ16 

التوجيهي للرتبية الوطنية. كما منعت الوزارة 

�سنة  الـ16  دون  تلميذ  اأي  تعليماتها طرد  يف 

ويف  متو�سط.  الرابعة  ال�سنة  باإعادة  وال�سماح 

نف�س الوقت عملت الوزارة على حت�سني ظروف 

للمعوزين،  املدر�سية  املنحة  اإقرار  التمدر�س، 

حت�سني  بدوامني،  العمل  نظام  من  التقلي�س 

معدل التاأطري الرتبوي وبلوغ مقايي�س م�سطرة 

 -  2010 الرتبية  لقطاع  التنموي  ال�سطر  يف 

لكل  تلميذ  ب25  ال�سقف  حدد  الذي   2014
اأ�ساف  الوزارة  فاإن  عامة  وب�سفة  مدر�س. 

ذو  تعليم  حتقيق  اإىل  ت�سعى  اأحمد  بابا  ال�سيد 

ول�سيما  الرتبوية  العمليات  خالل  من  نوعية 

لفئات  املوجهة  الرتبوية  املعاجلة  جمال  يف 

تعلم  يف  �سعوبات  يظهرون  الذين  التالميذ 

املواد الأ�سا�سية الثالث.

الأ�شئلة ال�شفويةالأ�شئلة ال�شفوية
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ع�سو اللجنة الدائمة الوطنية للموؤمتر ال�ست�ساري لل�سعب 
ال�سيني ونائب رئي�س احلزب الدميقراطي ال�سيني 

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

2012، مبقـر املجل�س، ع�سو اللجنة الدائمة الوطنية  اأكتوبر   17
للموؤمتر ال�ست�ساري لل�سعب ال�سيني ونائب رئي�س احلزب الدميقراطي 

ال�سيني »جمتمع 3 �سبتمرب«، ال�سيد لي مينغ.

اللقاء كان فر�سة ل�ستعرا�س العالقات اجلزائرية ال�سينية التي 

و�سفت بالعريقة والتاريخية وبحث �سبل تعزيزها وترقيتها خا�سة 

واأن التعاون اجلزائري ال�سيني مميز وي�سمل عدة قطاعات حيث 

اأ�سبحت منذ �سنوات ال�رشكات واملوؤ�س�سات ال�سينية �رشيك فعال يف 

عملية التنمية القت�سادية والجتماعية التي تعرفها اجلزائر. كما 

مت التعبري على الرتياح مل�ستوى العالقات الربملانية بني اجلزائر 

وجمهورية ال�سني ال�سعبية.

ورئي�س غرفة النواب الأندوني�سية

كما ا�ستقبـل يـوم الثالثاء 13 نوفمرب 2012، مبقـر املجل�س، رئي�س 

غرفة النواب الأندوني�سية ال�سيد علي مرزوقي الذي يقوم حاليا بزيارة 

ر�سمية للجزائر.

خالل هذه املحادثات، متت الإ�سارة اإىل العالقات التقليدية العريقة 

للبلدين والتي متتد جذورها اإىل تاريخ الكفاح التحرري للجزائر. من 

جهة اأخرى متحورت املحادثات حول تعزيز التعاون بني البلدين يف 

�ستى املجالت الربملانية، القت�سادية والجتماعية، ومت التاأكيد على 

�رشورة الرتقاء بالعالقات الثنائية والتقارب القت�سادي والتجاري 

اإىل م�ستوى الإرادة والعالقات ال�سيا�سية القائمة بني البلدين وال�سعبني.

وال�سفري والرئي�س اجلديد ملفو�سية  الحتاد الأوروبي 
باجلزائر

.. ويـوم الأربعاء 14 نوفمرب 2012، مبقـر املجل�س، ال�سيد مارك 

�سكوليل، ال�سفري والرئي�س اجلديد ملفو�سية الحتاد الأوروبي باجلزائر.

املحادثات تناولت احلر�س امل�سرتك على تعزيز العالقات وتكثيف 

التعاون بني اجلزائر والحتاد الأوروبي واأهمية البعد الربملاين يف 

اإ�سناد وترقية ال�رشاكة اجلزائرية الأوروبية .. وكان اللقاء فر�سة 

للتطرق لإمكانيات التعاون التقني بني الربملان اجلزائري والحتاد 

الأوروبي يف جمالت حمددة كالتكوين.. والت�سال .. والبحث م�ستقباًل 

بالتن�سيق مع املجل�س ال�سعبي الوطني يف �سبط برامج وحوارات بهذا 

اخل�سو�س.

ووزير ال�سوؤون اخلارجية جلمهورية تركيا

.. و يـوم الإثنني 26 نوفمرب 2012، مبقـر املجل�س، ال�سيد اأحمد 

دافيتوقلي ، وزير ال�سوؤون اخلارجية جلمهورية تركيا الذي كان مرفوقا 

باأع�ساء من الربملان الرتكي.

خالل هذا اللقاء، مت التطرق اإىل العالقات التاريخية العريقة بني اجلزائر 

وتركيا التي تدّعمت يف ال�سنوات الأخرية بعالقات اقت�سادية وجتارية 

ممّيزة حيث مت التاأكيد على �رشورة ترقية هذه العالقات وتو�سيعها 

اإىل جمالت اأو�سع كما مت التطرق اإىل العالقات الربملانية بني اجلزائر 

وتركيا ومّتت الإ�سارة يف هذا ال�سدد اإىل �رشورة الت�ساور والتن�سيق 

بني الربملانيني اجلزائريني والأتراك يف خمتلف املحافل الربملانية 

الإقليمية والدولية. من جهة اأخرى، مت خالل هذا اللقاء تبادل وجهات 

النظر حول كربيات الق�سايا ال�سيا�سية الراهنة والتحولت التي ي�سهدها 

العامل �سواء يف املنطقة التي تنتمي اإليها تركيا اأو التي تنتمي اإليها 

اجلزائر

ورئي�س احلكومة التون�سية

.. ويـوم الأحد 02 دي�سمرب 2012، مبقـر املجل�س، ال�سيد حمادي 

اجلبايل، رئي�س احلكومة التون�سية الذي يقوم بزيارة ر�سمية للجزائر 

تدوم يومني.

خالل هذه املحادثات، مت تثمني �سل�سلة اللقاءات والت�ساور والتن�سيق 

اجلارية بني اجلزائر وتون�س يف املّدة الأخرية والتي من �ساأنها اإيجاد 

حلول للم�ساكل التي تواجهها املنطقة خا�سة ق�سايا الأمن وال�ستقرار. 

كما متت الإ�سارة اإىل �رشورة تكثيف الت�ساور والتعاون والتن�سيق بني 

البلدين ملواجهة التحديات امل�سرتكة التي تعرفها املنطقة �سواء كانت 

اقت�سادية، اجتماعية اأو اأمنية. 

من جهة اأخرى، مت التطرق اإىل �رشورة تدعيم العالقات الربملانية بني 

البلدين خدمة مل�سلحة ال�سعبني التون�سي واجلزائري كما متت الإ�سارة 

اإىل العديد من الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك حيث مت التعبري على اأن 

جل الق�سايا تعرف وجهات نظر متقاربة بني البلدين.

لالإ�سارة فاإن الوزير الأول كان مرفوقا بوفد وزاري هام ي�سم من بينهم 

وزير الدفاع ووزير اخلارجية.
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ورئي�س مفو�سية العالقات مع بلدان املغرب العربي
 بالربملان الأوروبي

.. ويـوم الإثنني 17 دي�سمرب 2012 ، مبقـر املجل�س، ال�سيد بيار اأنطنيو 

بانزيري، رئي�س مفو�سية العالقات مع بلدان املغرب العربي بالربملان 

الأوروبي.

خالل هذا اللقاء ، مت التعبري على الإرتياح للخطوات املعتربة التي 

قطعتها عالقات اجلزائر مبختلف هيئات الحتاد الأوروبي ويعود ذلك 

اإىل احلوار الدائم والت�ساور امل�ستمر بحثا عن الرتقاء بهذه العالقات 

اإىل م�ستويات اأف�سل وقد متت الإ�سارة اإىل الدور الذي يجب اأن يلعبه 

الربملانيون يف هذه العالقات عن طريق تفعيل دور اللجان الربملانية 

امل�سرتكة.

كما مت التاأكيد، خالل هذه املقابلة ، على �رشورة العمل على اإيجاد حلول 

�سلمية للق�سايا العالقة يف منطقة املغرب العربي وال�ساحل عن طريق 

احرتام قرارات ولوائح املنظمات والهيئات الدولية وتف�سيل لغة احلوار 

لإقرار ال�سلم والأمن والتنمية يف هذه املنطقة.

ووفد من الربملانيني الفرن�سيني 

.. ويـوم الأربعاء 19 دي�سمرب 2012، وفدا رفيع امل�ستوى من الربملانيني 

الفرن�سيني من غرفتي الربملان الفرن�سي )جمل�س ال�سيوخ واجلمعية الوطنية( 

برئا�سة ال�سيدة اإليزبيت قيقو، الذي يرافق الرئي�س الفرن�سي فران�سوا هولند 

يف زيارة ر�سمية اإىل اجلزائر.

اللقاء كان فر�سة مت خاللها ا�ستعرا�س العالقات الربملانية بني اجلزائر 

وفرن�سا ودورها يف تطوير وترقية التعاون بني البلدين كما مت التعبري 

عن الرتياح للعالقات اجلزائرية الفرن�سية التي عرفت يف الفرتة الأخرية 

ديناميكية جديدة ميزتها اإرادة البلدين يف دفع العالقات الثنائية اإىل 

م�ستويات اأف�سل يف �ستى املجالت وامليادين خا�سة واأن اجلزائر تعرف 

حركية اإ�سالحات �سيا�سية واقت�سادية وت�سعى اإىل الرتكاز على �رشاكة 

مبنية على امل�سلحة امل�سرتكة لتحقيق النمو والزدهار وتعزيز ال�سلم 

وال�ستقرار. وقد مت التاأكيد يف هذا املجال على اأن التعاون الربملاين بني 

فرن�سا واجلزائر وتبادل الوفود والزيارات وتكثيف احلوار والت�ساور من 

�ساأنه اأن ي�ساهم يف الرتقاء بهذه العالقات اإىل م�ستويات اأف�سل واإعطاء 

العالقات ال�سيا�سية دفعا جديدا وحيوية اأكرث خدمة مل�سلحة ال�سعبني 

اجلزائري والفرن�سي.

ورئي�س وزراء ليبيا

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

2012، مبقـر املجل�س، ال�سيد علي زيدان، رئي�س الوزراء  10 دي�سمرب 
الليبي الذي قام بزيارة ر�سمية للجزائر دامت يومني.

خالل هذه املحادثات، متت الإ�سارة اإىل �رشورة تكثيف الت�ساور 

والتعاون والتن�سيق بني البلدين ملواجهة التحديات امل�سرتكة التي 

تعرفها املنطقة كما مت التاأكيد على اأن الأمن وال�ستقرار والتنمية 

واحرتام الإرادة ال�سعبية هي النقاط الأ�سا�سية التي متحور حولها هذا 

اللقاء والذي مت التاأكيد خالله ب�رشورة بذل كل اجلهود لتكون هذه 

الزيارة الأوىل لرئي�س وزراء ليبيا بعد ا�ستالمه ملهامه نقطة انطالق 

لتعاون فعال لبناء م�ستقبل عالقات البلدين على اأ�سا�س ال�سلم والتنمية 

وال�ستقرار. 
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وفد برملاين عن جمل�س الأمة 

يف زيارة اإىل جمهورية اإيران 

الإ�سالمية

قام وفد برملاين عن جمل�س الأمة، 

برئا�سة ال�سيد اإبراهيم بوحلية، رئي�س 

جلنة ال�سوؤون اخلارجية والتعاون الدويل 

واجلالية اجلزائرية باخلارج، بزيارة اإىل 

جمهورية اإيران الإ�سالمية، بدعوة من 

ال�سيد عالء الدين بارجوردي، رئي�س جلنة 

الأمن القومي وال�سيا�سة اخلارجية ملجل�س 

ال�سورى الإيراين، وذلك يف الفرتة من 30 

دي�سمرب 2012 اإىل 2 جانفي 2013.

وت�سكل الوفد الربملاين من:

ال�سيد ابراهيم بوحلية، رئي�س جلنة 

ال�سوؤون اخلارجية والتعاون الدويل 

واجلالية اجلزائرية باخلارج، مبجل�س 

الأمة، رئي�سا للوفد؛

ال�سيد لكحل العمري، ع�سو جمل�س الأمة؛

ال�سيد رحال املولدي، ع�سو جمل�س الأمة؛

ال�سيد معايزية من�سور، ع�سو جمل�س 

الأمة.

اأ�سغال الدورة الـ61 للجنة التنفيذية 

لالحتاد الربملاين الإفريقي

الربملان  غرفتي  بني  فيما  م�سرتك  برملاين  وفد  �سارك 

التنفيذية لالحتاد  الـ61 للجنة  الدورة  اأ�سغال  اجلزائري، يف 

الربملاين  لالحتاد   35 واملوؤمترالـ  الإفريقي،  الربملاين 

الإفريقي، وذلك يف الفرتة ما بني 26 و 30 نوفمرب 2012 

بكيقايل )روندا(.

ت�سكل الوفد الربملاين امل�سرتك من :

ال�سيد بوزيد بدعيدة، نائب رئي�س جمل�س الأمة، رئي�سا للوفد.

اللجنة  ع�سو  الأمة،  جمل�س  ع�سو  ق�رشي،  رفيقة  ال�سيدة 

التنفيذية لالحتاد الربملاين الفريقي.

اللجنة  ع�سو  الأمة،  جمل�س  ع�سو  لعرو�سي،  ابراهيم  ال�سيد 

التنفيذية لالحتاد الربملاين الأفريقي.

ال�سيد بوكرو�سة عبد القادر، نائب باملجل�س ال�سعبي الوطني، 

ع�سو اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الإفريقي.

ال�سيدة عياد رتيبة، نائب باملجل�س ال�سعبي الوطني.

وقد ناق�س امل�ساركون عدة موا�سيع من بينها:

- انتخاب اأع�ساء اللجنة التنفيذية للعهدة نوفمرب 2012 - 

نوفمرب2014.

- امل�سادقة على ميزانية الحتاد ل�سنة 2013.

الجتماع الثالث للغرف ال�سناعية 

والتجارية يف اإفريقيا والعامل العربي

الجتماع  اأ�سغال  يف  الأمة  جمل�س  عن  برملاين  وفد  �سارك 

والعامل  اإفريقيا  يف  والتجارية  ال�سناعية  للغرف  الثالث 

وال�سورى  ال�سيوخ  جمال�س  رابطة  طرف  من  املنظم  العربي، 

بالتعاون  العربي،  والعامل  اإفريقيا  يف  املماثلة  واملجال�س 

 2012 29 و30 نوفمرب  مع الربملان املغربي، وذلك يومي 

بالرباط ) اململكة املغربية(.

ت�سكل الوفد من ال�سيدان:

والقت�سادية   املالية  ال�سوؤون  رئي�س جلنة  �سوية،  طه ح�سني 

مبجل�س الأمة، رئي�سا للوفد.

قا�سي عبد القادر، ع�سو جمل�س الأمة

وقد ت�سمن برنامج الجتماع درا�سة املحاور التالية:

الأو�ساع  ظل  يف  العربية-الإفريقية  ال�ستثمارات  تقوية   -

القت�سادية العاملية الراهنة

اأجل  من  العربية-الإفريقية  التجارية  املبادلت  تعزيز   -

انبثاق قطب اقت�سادي جديد

الأو�ساع  ظل  يف  العربية-الإفريقية  ال�ستثمارات  اآفاق   -

القت�سادية العاملية الراهنة.

اإجتماع جلنة الطاقة والبيئة واملياه، 

التابعة للجمعية الربملانية لالحتاد من 

اأجل املتو�سط

ال�سيد جمال قيقان ، ع�سو جمل�س الأمة، رئي�س جلنة  �سارك 

الطاقة والبيئة واملياه، التابعة للجمعية الربملانية لالحتاد 

 10 اإجتماع ذات اللجنة، وذلك يومي  اأجل املتو�سط، يف  من 

و11 دي�سمرب 2012 بربلني اأملانيا.

وت�سمن جدول اأعمال الجتماع درا�سة عدة موا�سيع منها :

 ، املناخي  التطرف  للحد من خماطر  ال�سيا�سية  التحديات   -

املرتبط بالتغريات املناخية يف منطقة املتو�سط.

- املدن الإيكولوجية : ال�سبكة املتو�سطية اجلديدة.

اجلل�سة الأوىل للدورة العادية 

الأوىل للربملان العربي 

الدائم للعام 2012

�سارك وفد برملاين من جمل�س الأمة، يف 

اأ�سغال اجلل�سة الأوىل للدورة العادية 

الأوىل للربملان العربي الدائم للعام 

12 و13 دي�سمرب  2012 وذلك يومي 
2012 يف مقر اجلامعة العربية بالقاهرة 

)م�رش(.

ت�سكل الوفد الربملاين من:

ال�سيد طه ح�سني �سوية، رئي�س جلنة 

ال�سوؤون القت�سادية واملالية مبجل�س 

الأمة، ع�سو الربملان العربي.

ال�سيد كا�س قدور، ع�سو جمل�س الأمة، 

ع�سو الربملان العربي.

وقد ت�سمن جدول اأعمال الدورة البنود 

التالية:

- تاأدية اليمني القانونية من طرف 

اأع�ساء الربملان العربي الدائم.

- انتخاب رئي�س للربملان العربي الدائم 

ونواب الرئي�س، وكذا الأمني العام وروؤ�ساء 

ومقرري اللجان الدائمة.

جدير بالذكر اأن هذه اجلل�سة هي الأوىل 

بعد امل�سادقة على حتويل الربملان 

العربي النتقايل اإىل برملان دائم، مبوجب 

قرار �سادر عن القمة العربية املنعقدة 

يف بغداد.

الن�شاط اخلارجيالن�شاط اخلارجيا�شتقبالت
الن�شاط اخلارجي

اجتماعات احتاد جمال�س الدول 

الأع�ساء يف منظمة التعاون 

الإ�سالمي 

�سمن وفد برملاين م�سرتك بني غرفتي 

الربملان، مثل اأع�ساء جمل�س الأمة كل من 

ال�سيد حممد اأخاموخ، وال�سيد حممد بن طبة، 

يف اجتماعات احتاد جمال�س الدول الأع�ساء 

يف منظمة التعاون الإ�سالمي، املنعقد 

يف الفرتة من 17 اإىل 22 جانفي 2013 

باخلرطوم بال�سودان، وذلك على النحو 

التايل:

 17 29 للجنة التنفيذية لحتاد:  · الجتماع 
جانفي 2013،

· اجتماعات اللجان الدائمة املتخ�س�سة 
لالحتاد: 19-18 جانفي 2013،

 9 · موؤمتر الن�ساء امل�سلمات الربملانيات: 
جانفي 2013،

 20 15 للجنة العامة لالحتاد:  · الدورة 
جانفي 2013،

22-21 جانفي  · املوؤمتر الثامن لالحتاد: 
 2013-02-27

وت�سمن جدول اأعمال الدورة الثامنة ملوؤمتر 

الحتاد عدة بنود منها:

 انتخاب اأع�ساء هيئة املكتب )نواب رئي�س 

الحتاد واملقرر(، وكذا، اأع�ساء اللجنة 

التنفيذية واللجنة العامة واللجان الدائمة،

 درا�سة واعتماد التقارير وم�رشوعات 

القرارات املقدمة من مقرري اللجان 

املتخ�س�سة الدائمة

اجتماعات املرحلة الأوىل 

للدورة العادية 2013 

للجمعية الربملانية ملجل�س 

اوربا

كما نابا عن اأع�ساء جمل�س الأمة، كل من 

ال�سيد ر�سيد بوغربال، وال�سيد عبد القادر 

�سهلي، يف اجتماعات املرحلة الأوىل 

للدورة العادية 2013 للجمعية الربملانية 

ملجل�س اوربا، وذلك يف الفرتة من 21 اإىل 

2013 ب�سرتا�سبورغ )فرن�سا(. 25 جانفي 
وت�سمن جدول اأعمال الجتماعات درا�سة 

عدة بنود منها:

امل�ساواة بني اجلن�سني، امل�ساحلة بني 

احلياة ال�سخ�سية واحلياة العملية، 

وامل�سوؤولية امل�سرتكة،

العمال املهاجرون والإنهاء الق�رشي للعمل

نحو معاهدة ملجل�س اأوربا، من اأجل 

مكافحة تهريب الأع�ساء والأن�سجة 

واخلاليا الب�رشية

للعلم �سارك الربملان اجلزائري يف هذه 

الأ�سغال ب�سفته مدعو.

اجتماع جلنة امل�سائل 

ال�سيا�سية والدميقراطية 

التابعة للجمعية الربملانية 

ملجل�س اأوربا

�سارك ال�سيد حممد بوخالفة، رئي�س 

املجموعة الربملانية للثلث الرئا�سي 

مبجل�س الأمة، يف اجتماع جلنة امل�سائل 

ال�سيا�سية والدميقراطية التابعة للجمعية 

الربملانية ملجل�س اأوربا، وذلك بالعا�سمة 

الفرن�سية يومي 14 و15 نوفمرب 2012.

وقد نوق�س خالل هذا الجتماع العديد من 

املو�سوعات، من بينها :

- الإ�سهامات الربملانية من اأجل اإيجاد 

حل للق�سية ال�سحراوية.

- تقييم ال�رشاكة من اأجل الدميقراطية مع 

املجل�س الوطني الفل�سطيني.

- عملية النتقال ال�سيا�سي يف تون�س.

للعلم فاإن الربملان اجلزائري ي�سارك 

بانتظام يف الفعاليات املنظمة من قبل 

اجلمعية الربملانية ملجل�س اأوربا.

اجتماعات الدورة ال�سنوية 

الربملانية  للندوة   2012
حول املنظمة العاملية 

للتجارة

�سارك وفد برملاين عن جمل�س الأمة 

يف اجتماعات الدورة ال�سنوية 2012 

للندوة الربملانية حول املنظمة 

العاملية للتجارة)OMC( وذلك 

مبدينة جنيف ال�سوي�رشية ، يومي 15 

و16 نوفمرب2012.

وت�سكل وفد جمل�س الأمة من ال�سيدين:

جفال عبد العزيز، املراقب الربملاين

مالكي عبد القادر، ع�سو جمل�س الأمة.

انعقدت دورة 2012 حتت عنوان 

»العودة اإىل الأ�سول: ربط ال�سيا�سة 

بالتجارة«. حيث ناق�س احل�سور 

الربملاين الدويل مع اخلرباء والفاعلني، 

املو�سوعات التالية:

- التجارة كاأداة للنمو القت�سادي ،   

خلق منا�سب ال�سغل واحلد من الفقر.

- مناق�سة حول م�ستقبل التجارة 

الدولية يف القرن الـ21

- جتارة اخلدمات: حان الوقت لتخاذ 

قرارات �سيا�سية.

وجدير بالتذكري اأن هذه الجتماعات 

تنعقد بانتظام منذ 2002 مببادرة 

من الحتاد الربملاين الدويل والربملان 

الأوربي.

�سـارك وفـد برملاين م�سرتك فيمـا 

بني غرفتي البـرملان، برئا�سة ال�سيد 

عبد الرزاق بوحارة، نائب رئي�س 

جمل�س الأمة، يف اأ�سغال اجلمعية 

127 والجتماعات املت�سلة لالحتاد 
الربملاين الدويل، وذلك يف الفرتة من 

2012 مبدينة  اأكتوبر   26 اإىل   21
كيبك )كندا(.

و�سكل مو�سوع، »املواطنة، والهوية 

والتنوع اللغوي والثقايف يف ع�رش 

العوملة«، حمور نقا�س خا�س خالل 

هذه الدورة.

كما عرفت دورة »كيبك« مناق�سة 

بند ا�ستعجايل يخ�س اإحدى ق�سايا 

ال�ساعة، بالإ�سافة اإىل تنظيم موائد 

م�ستديرة وحلقات عامة.

للعلم، �سبق انعقاد اجلمعية الـ 127 

لالحتاد الربملاين الدويل، اجتماعات 

املجموعات اجليو�سيا�سية، 

كاملجموعة العربية واملجموعة 

الإفريقية واملجموعة الإ�سالمية.

اجتماع جلنة ال�سوؤون 

القت�سادية واملالية 

وال�سوؤون الجتماعية 

والرتبية التابعة للجمعية 

الربملانية لالحتاد من اأجل 

املتو�سط

�سارك ال�سيدان: زحايل عبد القادر، 

وزروقي عبد القادر، ع�سوا جمل�س 

الأمة، يف اجتماع جلنة ال�سوؤون 

القت�سادية واملالية وال�سوؤون 

الجتماعية والرتبية التابعة 

للجمعية الربملانية لالحتاد من 

 ،)AP-UPM( اأجل املتو�سط

 )ABANT-boulu(مبدينة

الرتكية يومي 05 و06 نوفمرب 

.2012
وقد متحور الجتماع حول 

املو�سوعات التالية:

- تطوير الفر�س التجارية 

وال�ستثمارية يف جنوب املتو�سط.

- حت�سني التنقل يف منطقة الأعمال 

فيما بني دول اجلمعية الربملانية 

لالحتاد من اأجل املتو�سط

اجتماعات الدورة ال�سنوية الـ 58 

للجمعية الربملانية ملنظمة حلف �سمال 

الأطلنطي

�سارك وفد برملاين م�سرتك فيما بني غرفتي الربملان اجلزائري 

الربملانية  للجمعية  الـ58  ال�سنوية  الدورة  اجتماعات  يف 

ملنظمة حلف �سمال الأطلنطي)AP-OTAN(  بالعا�سمة 

الت�سيكية)براغ( يف الفرتة ما بني 09 و12 نوفمرب2012

وقد ت�سكل الوفد الربملاين من ال�سادة :

حممد الواد ، رئي�س جلنة الدفاع الوطني مبجل�س الأمة، رئي�س 

الوفد.

حممد مهني ، ع�سو جمل�س الأمة.

فردي ميلود ، ع�سو املجل�س ال�سعبي الوطني.

وقد تناول برملانيو اجلمعية الربملانية ملنظمة حلف �سمال 

من  املوا�سيع،  من  العديد  والنقا�س  بالدرا�سة  الأطلنطي 

بينها:

التداعيات   : رو�سيا  يف  املحافظة  والقوى  التغيري  قوى   -

الداخلية واخلارجية.

- اأفغان�ستان مع اأفق 2014 وما بعد.

الدولية ودور  : ال�ستجابة  القر�سنة  الناجتة عن  - امل�ساكل 

حلف �سمال الأطلنطي.

- متكني منظمة حلف �سمال الأطلنطي  من اأدوات طموحاتها 

مع اأفق 2020.

- اأ�سباب وتداعيات اأزمة اليورو.

- الثورات يف العامل العربي :  الأبعاد القت�سادية والتحديات 

الواجب رفعها.

- الربيع العربي وتداعياته على الأمن الأورو – اأطل�سي.

- اأفغان�ستان والأمن يف جنوب �رشق اآ�سيا.

- الربنامج النووي الإيراين: ترقب النوايا الإيرانية.

يف  بانتظام  ي�سارك  اجلزائري  الربملان  اأن  بالذكر  جدير 

اجتماعات اجلمعية الربملانية ملنظمة حلف  �سمال الأطلنطي 

ب�سفته »ع�سو �رشيك متو�سطي.

اجتماع جمموعة العمل املعنية بتمويل 

اجلمعية ومراجعة النظام الداخلي 

للجمعية الربملانية لالحتاد من اأجل 

املتو�سط

رئي�س  ونائب  الأمة  جمل�س  ع�سو  قيقان،  جمال  ال�سيد  �سارك 

الطاقة والبيئة واملياه للجمعية الربملانية لالحتاد من  جلنة 

العمل  جمموعة  اجتماع  يف   ،  )AP-UPM( املتو�سط  اأجل 

للجمعية  الداخلي  النظام  ومراجعة  اجلمعية  بتمويل  املعنية 

الربملانية لالحتاد من اأجل املتو�سط ، الذي جرت اأ�سغاله مبقر 

 12 يوم  بروك�سل،  البلجيكية  بالعا�سمة  الأوربي  الربملان 

نوفمرب 2012.

الجتماع حول  فقد متحور  النظامية،  املوا�سيع  اإىل  واإ�سافة 

العديد من املوا�سيع من بينها :

2013 اخلا�س بالأمانة العامة للجمعية  - م�رشوع ميزانية 

الربملانية لالحتاد من اأجل املتو�سط.

- ت�سكيل اللجان الدائمة التابعة للجمعية الربملانية لالحتاد 

من اأجل املتو�سط وتوزيع الأع�ساء يف اللجان.

- اعتماد حم�رش اجتماع 9 نوفمرب 2012.

وفد برملاين م�سرتك 

اإىل مدينة كيبك )كندا(
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ا�شتقبالت

اجتماع رابطة جمال�س ال�سيوخ وال�سورى 

واملجال�س املماثلة يف افريقيا والعامل العربي 

بالتعاون مع املجل�س الفيدرايل 

افريقيا  يف  املنازعات  وحل  ال�سالم  اأو�ساع  مناق�سة  وبخ�سو�س 

ال�سيد قبي  تراأ�سه  الأمة  العربي،�سارك وفد برملاين عن جمل�س  والعامل 

اآدم، نائب رئي�س جمل�س الأمة، وال�سيد حماين همة، ع�سو جمل�س الأمة، 

وال�سيد معزوز عبد القادر، ع�سو جمل�س الأمة، يف الجتماع الذي نظمته 

رابطة جمال�س ال�سيوخ وال�سورى واملجال�س املماثلة يف افريقيا والعامل 

23 و24 فيفري  الفيدرايل وذلك يومي  العربي بالتعاون مع املجل�س 

اأبابا باإثيوبيا. 2013 باأدي�س 
وت�سمن برنامج الجتماع الذي حمل عنوان »اإحالل ال�سالم وال�ستقرار 

ك�رشط اأ�سا�سي لتعزيز التنمية القت�سادية بني افريقيا والعامل العربي« 

درا�سة اأوراق العمل التالية:

اآلية حتا�سي النزلق اإىل ال�رشاعات ال�سيا�سية واحالل ال�سالم

الأ�ساليب املثلى لتجنب النزلق واإىل حالة ال�رشاع ال�سيا�سي العنيف

اليمن كنموذج على �سوء مبادرة جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي، 

ودعم املجتمع الدويل لتلك املبادرة.

اأ�سغال اجلل�سة الثانية للدورة

 العادية الأوىل للربملان العربي الدائم

ويف اإطار اأ�سغال اجلل�سة الثانية للدورة العادية الأوىل للربملان العربي 

الدائم املنعقدة بني 14 و18 فيفري 2013، مبقر جامعة الدول العربية 

بالقاهرة مب�رش، تناول اأع�ساء الربملان العربي ومن بينهم ال�سيد �سوية 

الربملان  وع�سو  واملالية  القت�سادية  ال�سوؤون  جلنة  رئي�س  ح�سني،  طه 

الربملان  وع�سو  الأمة  جمل�س  ع�سو  قدور  كا�س  وال�سيد  الدائم  العربي 

العربي الدائم بالدرا�سة والنقا�س املوا�سيع التالية:

م�رشوع النظام الداخلي للربملان العربي الدائم

املوافقة على اإيجار مقر موؤقت للربملان العربي

البت يف الرت�سيحات الواردة ل�سغل من�سب الأمناء العامني امل�ساعدين

واملهام  املنا�سب  )حتديد  العامة  لالأمانة  الإداري  الهيكل  درا�سة 

والخت�سا�سات(

جدير بالتذكري اأن اجلل�سة الأوىل عقدت يومي 12 و13 دي�سمرب 2012.

الدورة ال�ستوية للجمعية 

الربملانية ملنظمة الأمن 

والتعاون يف اأوروبا

كما مثل وفد برملاين م�سرتك فيما 

بني غرفتي الربملان، برئا�سة ال�سيد 

ها�سمي جيار، ع�سو جمل�س الأمة، يف 

الدورة ال�ستوية للجمعية الربملانية 

ملنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا 

)AP-OSCE(، وذلك يومي 21 و 

2013 بفيينا )النم�سا(. 22 فيفري 
وتكون الوفد الربملاين من:

· ال�سيد خل�رش امباركي، ع�سو جمل�س 
الأمة،

· ال�سيد عبد القادر عبد الالوي، نائب 
باملجل�س ال�سعبي الوطني،

· ال�سيد حممد بابا علي، نائب 
باملجل�س ال�سعبي الوطني،

وت�سمن جدول اأعمال الجتماعات 

درا�سة عدة حماور، منها :

 نقا�س خا�س حول الأجوبة التي 

ميكن اأن تقدمها منظمة الأمن 

والتعاون يف اأوروبا ، بخ�سو�س 

الأزمات يف �سوريا وال�سحراء و�سمال 

اإفريقيا.

للعلم، حتوز اجلزائر على �سفة ع�سو 

�رشيك يف التعاون مع منظمة الأمن 

.)OSCE( والتعاون يف اأوروبا

اأ�سغال الدورة الثانية ع�سر 

للجنة التنفيدية لالإحتاد 

الربملاين العربي

�سارك ال�سيد اإبراهيم بوحلية، رئي�س 

جلنة ال�سوؤون اخلارجية والتعاون 

الدويل واجلالية اجلزائرية باخلارج 

مبجل�س الأمة، ع�سو اللجنة التنفيدية 

لالإحتاد الربملاين العربي، يف اأ�سغال 

الدورة الثانية ع�رش للجنة التنفيدية 

لالإحتاد الربملاين العربي، يوم الإثنني 

2013 بالكويت، وذلك  اأفريل   08
ع�سية انعقاد املوؤمتر التا�سع ع�رش 

لالإحتاد الربملاين العربي، املربمج 

بالعا�سمة الكويتية يومي 09 و10 

اأفريل 2013.

عدد  في  التاسع  املؤمتر  إلى  ستعود  »املجلة 

قادم مع رئيس جلنة العالقات اخلارجية«

اجتماع جمموعة العمل للجامعة 

الأورومتو�سطية 

عبد  زحايل  ال�سادة:  من  ت�سكل  الأمة  جمل�س  عن  برملاين  وفد  �سارك 

القادر، وال�سيد زروقي عبد القادر يف اجتماع جمموعة العمل للجامعة 

القت�سادية  ال�سوؤون  جلنة   : يف  وتتمثل   EMUNI الأورومتو�سطية 

نوعية  ترقية  الثقافة،  والرتبية وجلنة  الجتماعية  وال�سوؤون  واملالية 

للجمعية  التابعتان  املدنية  املجتمعات  بني  والتبادلت  احلياة 

بالعا�سمة  عقدها  املزمع  املتو�سط،  اأجل  من  لالحتاد  الربملانية 

البلجيكية بروك�سل يوم 20 فرباير 2013.

ومتحور الجتماع حول املو�سوعات التالية :

حت�سني ال�رشاكة بني اجلامعات ال�سمالية واجلنوبية للمتو�سط.

يف  الثقافية  واملوؤ�س�سات  الورومتو�سطية  اجلامعات  بني  التعاون 

منطقة املتو�سط.

ت�سهيل منح التاأ�سرية للباحثني، الأ�ساتذة والطلبة يف منطقة املتو�سط.

دور التعليم يف منطقة املتو�سط.

تطوير التعاون بني اجلامعات والقطاع اخلا�س.

الأمن  ال�سيا�سية،  ال�سوؤون  اجتماع جلنة 

للجمعية  التابعة  الإن�سان  وحقوق 

الربملانية لالحتاد من اأجل املتو�سط

الأمن  ال�سيا�سية،  ال�سوؤون  جلنة  اجتماع  يف 

وحقوق الإن�سان التابعة للجمعية الربملانية 

املنعقدة  املتو�سط،  اأجل  من  لالحتاد 

بالعا�سمة البلجية بروك�سيل يوم 24 جانفي 

2013، �سارك وفد برملاين عن جمل�س الأمة 
العايب وال�سيد احمد  ال�سيد احلاج  ت�سكل من 

�سعيد ر�سوان، ع�سوا جمل�س الأمة.

اأعمال الجتماع درا�سة عدة  وت�سمن جدول 

موا�سيع منها:

-الندماج اجلهوي املغاربي

فل�سطني  ع�سوية  قبول  حول  الآراء  -تبادل 

لدى منظمة الأمم املتحدة.

اجتماع جلنة ال�سوؤون 

القت�سادية واملالية وال�سوؤون 

الجتماعية والرتبية التابعة 

للجمعية الربملانية لالحتاد من 

اأجل املتو�سط

اأما يف اجتماع جلنة ال�سوؤون القت�سادية 

واملالية وال�سوؤون الجتماعية والرتبية 

التابعة للجمعية الربملانية لالحتاد من اأجل 

املتو�سط، املنعقدة يوم 25 جانفي 2013، 

بالعا�سمة الإيطالية روما، فقد مثل الربملان 

اجلزائري كل من ال�سيد زحايل عبد القادر 

وال�سيد زروقي عبد القادر، ع�سوا جمل�س الأمة.

حيث كان للوفد فر�سة التعر�س ملو�سوع 

تطوير الفر�س التجارية وال�ستثمارية يف 

جنوب املتو�سط ومو�سوع بنك التنمية 

الأورومتو�سطية.

اأ�سغال الدورة احلادية ع�سر 

للجنة التنفيذية لالحتاد 

الربملاين العربي 

و�سارك ال�سيد ابراهيم بوحلية، رئي�س جلنة 

ال�سوؤون اخلارجية والتعاون الدويل واجلالية 

اجلزائرية باخلارج، ع�سو اللجنة التنفيذية 

لالحتاد الربملاين العربي، يف اأ�سغال الدورة 

احلادية ع�رش للجنة التنفيذية لالحتاد 

الربملاين العربي، وذلك يوم 5 فيفري 2013 

بالرباط باململكة املغربية.

وت�سمن جدول اأعمال الدورة عدة بنود منها:

تنفيذ قرارات املوؤمتر الثامن ع�رش لالحتاد 

الربملاين العربي،

الن�ساط الدويل والإقليمي لالحتاد الربملاين 

العربي،

التعديالت يف ميثاق الحتاد الربملاين 

العربي واأنظمته.

الربملان  يف دورة غري عادية 

مبنا�سبة زيارة الرئي�س الفرن�سي فرن�سوا هولند اإىلاجلزائر

الزيارة فر�سة  لإنطالق مرحلة جديدة يف رئي�س املجل�س: 
العالقات اجلزائرية الفرن�سية

الن�شاط اخلارجي
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الربملان ينعقد بغرفتيه املجتمعتني معا يف دورة غري عادية 

بناًء على اأحكام الد�ستور؛ والقانون الع�سوي رقم 02-99، الذي ُيحّدد تنظيم املجل�س ال�سعبي 
الوطني وجمل�س الأمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة؛ وبناًء على 
 ،2012 05 دي�سمرب �سنة  1434 املوافق  21 حمرم عام  408-12، موؤرخ يف  املر�سوم الرئا�سي رقم 
املت�سمن ا�ستدعاء الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معًا ابتداًء من يوم 19 دي�سمرب 2012؛ 
اإجتمع الربملان املنعقد بغرفتيه يف دورة غري عادية يومي الأربعاء 19 واخلمي�س 20 دي�سمرب 
2012 بق�سر الأمم، نادي ال�سنوبر، باجلزائر العا�سمة؛ برئا�سة ال�سيد عبد القادر بن �سالح، 
املجل�س  رئي�س  خليفة،  ولد  العربي  ال�سيد  جانب  اإىل  الربملان،  رئي�س  الأمة،  جمل�س  رئي�س 
ق�سد  احلكومة  واأع�ساء  الأول  الوزير  �سالل،  املالك  عبد  ال�سيد  وح�سور  الوطني،  ال�سعبي 

ا�ستقبال الرئي�س الفرن�سي فران�سوا هولند. 
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واملجل�س  الأمة  بغرفتيه )جمل�س  الربملان  عقد 

ال�سعبي الوطني( – بناء على املر�سوم الرئا�سي 

عام  حمرم   21 يف  املوؤرخ   12-408 رقم 

1434 املوافق لـ 05 دي�سمرب 2012 واملت�سمن 
ا�ستدعاء الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني 

 19 الأربعاء  يوم  عادية،  غري  دورة  معا، 

دي�سمرب 2012، بق�رش الأمم – نادي ال�سنوبر 

– لو�سع النظام الداخلي للربملان وامل�سادقة 
دي�سمرب   20 اخلمي�س  يوم  جلل�سة  متهيدا  عليه 

الفرن�سي  الرئي�س  خاللها  األقى  والتي   ،2012
فران�سوا هولند خطابا اأمام ممثلي الأمة

دي�سمرب   19 الأربعاء  يوم  جل�سة  �ست  ُخ�سِّ

الدورة  هذه  افتتاح  مرا�سيم  لإجراء   2012
�سورة  اإىل تالوة  العادية وذلك بال�ستماع  غري 

الفاحتة وعزف الن�سيد الوطني.

رئي�س  �سالح،  بن  القادر  عبد  ال�سيد  األقى  وقد 

�سادق  ثم  املنا�سبة؛  حول  كلمة  الربملان، 

النظام  م�رشوع  على  بغرفتيه  الربملان  اأع�ساء 

الداخلي ل�سري اأ�سغال الربملان والذي تاله ال�سيد 

ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  )نائب  الهامل  علي 

مكتبي  بني  امل�سرتكة  اللجنة  مقرر  الوطني(، 

اأع�سائها  اأكرب  تراأ�سها  التي  الربملان،  غرفتي 

رئي�س  نائب  بوحارة،  الرزاق  عبد  )ال�سيد  ا  �ِسنًّ

القانون  من   100 املادة  وفق  الأمة(  جمل�س 

الع�سوي رقم 99-02.

يف افتتاح الدورة غري العادية  للربملان املنعقد بغرفتيه

رئي�س املجل�س:

فلتكن املنا�سبة ايذانا بانطالق مرحلة جديدة..  

أود باسمي وباسم زميلي رئيس املجلس الشعبي الوطني أن ارحب بكم 
كان  الذي  املكان  هذا  في  الوطنية  التمثيلية  شمل  اللتئام  االرتياح  وابدي 
شاهدا على لقاءات تاريخية كبيرة، وحتت هذه القبة التي سنستقبل فيها ضيفا 
كبيرا يحل ببالدنا وٌيشرف هيئتنا بإلقاء كلمة أمامكم، سيداتي سادتي.

إن مناسبات التئام شمل البرملان بغرفتيه هي دائما مناسبات هامة وهي في رمزيتها 
في  إال  تتم  ال  اللقاءات  هذه  مثل  أن  ذلك  التمٌيز؛  صفة  باستمرار  تكتسي 

املناسبات القليلة.. وهذه واحدة منها.
ذلك أنه منذ اعتماد البالد التعددية البرملانية لم يجتمع البرملان بغرفتيه سوى أربع 

مرات:
أوالها كان سنة 2002 لتعديل الدستور ودسترة اللغة األمازيغية

والثانية سنة 2003 الستقبال ضيف اجلزائر الرئيس الفرنسي السيد جاك شيراك
كما دعي البرملان لالنعقاد سنة 2008 إلدخال تعديالت خاصة بتوازن السلط 

واعطاء املرأة مكانة أكبر في الهيئات املنتخبة
وها نحن جنتمع اليوم للمرة الرابعة: قصد استقبال الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند، 

الذي سيشرف التمثيلية الوطنية ويلقي كلمة أمامها..
... بالطبع فإن هذه الدورة غير العادية تنعقد تطبيقا ملرسوم مؤسس على أحكام 
الدستور وهي جتتمع وفقا جلدول أعمال حدده املرسوم ذاته، ويتمثل في االستماع 
إلى كلمة الرئيس الفرنسي الضيف فرانسوا هوالند، التي سيلقيها من على هذا 

املنبر وأمام التمثيلية الوطنية التي تشكلونها، زميالتي زمالئي.
ومثلما هو معروف فإن مثل هذه االجتماعات تكتسي باستمرار أهمية وذلك 

العتبارات عديدة.
إن استضافة البرملانات لرؤساء الدول ودعوتهم ملخاطبة ممثلي الشعب فيها أضحى 
تقليدا يتبعه برملاننا كما تتبعه جل برملانات العالم. وفي ذلك تكرمي لرؤساء 

هذه الدول واحترام لشعوبها
وقد سبق لرئيس جمهوريتنا السيد عبد العزيز بوتفليقة، في هذا اإلطار، أن توجه 
أمام البرملان الفرنسي بخطاب هام وتاريخي في سنة 2000 ضمنه باسم اجلزائر 
رسائل هامة إلى الشعب الفرنسي، رسائل كان لها أبلغ األثر في حتسني عالقات 

البلدين...
لهذا سيداتي سادتي، فان اجتماع ممثلي الشعب واألمة يشكل مناسبة كبيرة 
كونها متنح ضيف اجلزائر الكبير، الفرصة لتبليغ رسالته إلى الشعب اجلزائري 

عبر ممثليه املتواجدين في هذه القاعة.

الداخلي  الصعيد  على  معا يشكل  مجتمعتني  بغرفتيه  البرملان  التئام  فان  وبالطبع 
حدثا استثنائيا ملا له من دالالت متعددة وعميقة يحملها وملا يأتي من معاني سامية 

تتمثل في وحدة الشعب واألمة...
الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند، ونستمع إلى خطابه باالهتمام  وإذ نستقبل غدا 
والعناية اللذين يستحقانه، فاننا نكون قد جسدنا )مع اختالف مشاربنا السياسية( 
وحدتنا في إطار هيئتنا الدستورية، وعبرنا بسلوكنا املسؤول هذا عن جتاوبنا 
بدأ  الذي  احلضاري  التقليد  يندرج ضمن  السلوك  هذا  وأن  احلدث، السيما  مع 

يترسخ تدريجيا ببالدنا.
ان استقبالنا لهذا الضيف الكبير باحلفاوة والترحاب الالئقني به هو تكرمي خاص 

للرجل واحترام لشعبه... من لدن ممثلي األمة اجلزائرية...
بلدنا  عن  إيجابية  نظرة  باستمرار  له  لرجل كانت  تقديرا  أيضا  يأتي  االستقبال 
ومواقف إنسانية وعادلة عبر عنها جتاه جاليتنا املقيمة بفرنسا، مواقف عكست 
إدراكه وتقديره ملساهمة تلك اجلالية في ازدهار فرنسا وتوسيع نطاق إشعاعها 
عبر العالم، ناهيك عن الدور اإليجابي الذي تقوم به نطاق التقارب ما بني اجلزائر 

وفرنسا.
ومن هنا، فإن هذا اللقاء بقدر ما هو مناسبة لتبليغ الرسائل السياسية حول القضايا 
التي حتظى باهتمام مشترك بني الشعبني والبلدين. فإنه ٌيعد تأكيدا: فرصة مواتية 
نريدها  عالقات  بلدينا،  بني  ما  العالقات  في  جديدة  مرحلة  انطالق  عن  لإلعالن 
هامة وننتظر منها أن تساهم في توضيح الرؤى حول القضايا التي تخصنا وتخص 

فرنسا...
إننا إذ نستقبل الرئيس فرانسوا هوالند، فإننا نستقبل في شخصه رجال يريد حقا 
على  قائمة  تكون  أن  نريدها  عالقات  بلدنا  مع  التعاون  من  جديدة  صفحة  فتح 
قاعدة  على  تقوم  عالقات  الطرفني...  بني  املتقاسمة  واملصلحة  االحترام  أساس 

التساوي املربح للجانبني...
واعتقد أن إيالء الواحد منا واألخر هذه املناسبة ما تستحقه من اهتمام، سيعد 
من دون شك رسالة واضحة يبعث بها البرملان ويعبر فيها عن دعمه لكافة اجلهود 
املخلصة الرامية إلى تطوير العالقات ما بني البلدين ملا فيه مصلحة الشعبني اجلزائري 

والفرنسي...
شكرا لكم جميعا، سيداتي سادتي

جل�شاتجل�شات

اجلل�سة الأوىل:
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

رئيس  هوالند،  فرانسوا  الرئيس  فخامة       -
جمهورية فرنسا،

، Valérie Trierweiler  السيدة     -
-     السيد رئيس املجلس الشعبي الوطني،

-     السيد الوزير األول،
الوزراء في احلكومتني  والسادة  السيدات       -

الفرنسية واجلزائرية،
-     السيدات والسادة الضيوف،
-     أصحاب السعادة السفراء،

-     زميالتي زمالئي أعضاء البرملان بغرفتيه،
-     سيداتي، سادتي ؛

أرحب بكم  أن  الرئيس،  فخامة  لي،  اسمحوا 

دورة  في  مًعا  املجتمعتني  بغرفتيه  البرملان  باسم 
تشريفكم  على  أشكركم  وأن  خاصة، 

التمثيلية الوطنية اجلزائرية.
إن زيارتكم للجزائر، فخامة الرئيس، تأتي في 
الوقت الذي نحيي فيه الذكرى اخلمسني السترجاع 
السيادة الوطنية. وإن أعضاء التمثيلية الوطنية ليأملون 
في أن تكون هذه الزيارة انطالقة جديدة لعالقات 

نريد لها أن تكون قوية ومستمرة.
البرملان  في  نستقبلكم  الرئيس،  سيدي  إننا، 

كرئيس لدولة فرنسا.
البلد الذي نتقاسم وإياه حقبة من تاريخنا وإن هي 

كانت مؤملة في بعض مراحلها...

به  تربطنا  للمتوسط  املقابلة  الضفة  على  جاٌر،  بلد 
عالقات... ونتقاسم وإياه قيم... بلد يستضيف 
وإشعاع  ازدهار  في  تساهم  قوية  جزائرية  جالية 

األمة الفرنسية.
فضاء  إلقامة  الطموح  أيضا  وإياه  نتقاسم  بلد 
حتقيق  إلى  يرمي  طموح  مشترك،  أورومتوسطي 

السالم، االزدهار والتعاون.
التي  للجزائر  نستقبلكم كصديق  أننا  كما 

تعرفونها وتعرفكم أيضا، سيدي الرئيس.
فأهاًل وسهاًل بكم في اجلزائر وأمام برملان األمة 

املمثل إلرادة شعبها... 
سيدي الرئيس،

فخامة  إرادة  جانب  إلى  إرادتكم  ندرك  إننا 
إعطاء  إلى   : الرامية  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئيس 
ديناميكية التقارب بني اجلزائر وفرنسا، املكانة 

التي هي جديرة بها.
وإننا لنبارك هذا املسعى.

فخامة الرئيس،
يستقبل  فإنه  اليوم  يستقبلكم  إذ  البرملان  إن 
فيكم الصديق الذي وقف إلى جانب اجلزائر في 

األوقات الصعبة.
فخامة رئيس اجلمهورية الفرنسية،

رسمية  بصفة  مرة  ألول  تزورونها  التي  اجلزائر  إن 

الرئيس  القيادة احلكيمة لفخامة  قد باشرت حتت 
عبد العزيز بوتفليقة، برنامًجا واسًعا وعميقا لإلصالح 

السياسي واملؤسساتي،
نواٌب  فيه  فاز  انتخاب مجلس  نتائجه  كان أحد 
ثلون 27 حزًبا، حصلت املرأة فيه على 146 مقعد  يمُ
ذلك  جاء  وقد  األمة  نواب  ثلث  من  أكثر  يثلن 
لت  حوَّ طموحة  تنموية  بَراِمَج  اعتماد  مع  بالتوازي، 
وقد  والتشييد.  للبناء  كبيرة  ورشة  إلى  البالد 
قطعت اجلزائر في كل هذه الورشات السياسية 

منها واالقتصادية أشواطا كبيرة.
والواقع أن ذلك ما كان ليتحقق لوال اخليار الذي 
التي  الوطنية  املصاحلة  سياسة  وبنجاح  اعتمدته 

ساهمت في إرساء دعائم السلم واالستقرار 
الذي تنعم به البالد اليوم...

تقاسموننا  بأنكم  الرئيس،  سيدي  نعلم،  إننا 
َتَجددة في إطار  القناعة بضرورة ِاعتماد سياسة ممُ
العالقات بني بلدينا التي تعززها العديد من الروابط.

سيدي  اليوم،  يستقبلكم  الذي  البرملان  إن 
على  واملتفتحة  اجلديدة،  اجلزائر  يثل  الرئيس، 
ورجال  نساء  من  يتشكل  برملان  املستقبل... 
بتعدد حساسياتهم السياسية، ليشرفهم الترحاب 

بكم اليوم في اجلزائر...«

وقد األقى ال�سيد عبد القادر بن �سالح، رئي�س الربملان، كلمة ترحيبية؛ ليحيل بعدها الكلمة اإىل فخامة 

الرئي�س فران�سوا هولند، رئي�س جمهورية فرن�سا، ليلقي خطابا اأمام اأع�ساء التمثيلية الوطنية.

وعقب ا�ستنفاد جدول اأعمال هذه الدورة غري العادية للربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معًا، اأعلن 

ال�سيد عبد القادر بن �سالح، رئي�س الربملان الختتام الر�سمي للدورة باإجراء مرا�سيم الختتام. 

جل�شاتجل�شات

رئي�س جمل�س الأمة: اإن الربملان الذي ي�ستقبلكم اليـــوم ميثل اجلزائر اجلديدة، واملتفتحة على امل�ستقبل..

ال�سيد  اجلزائر، فخامة  �سيف  خطاب  مبنا�سبة  الرتحيبية  الكلمة  يف 

فران�سوا هولند، رئي�س اجلمهورية الفرن�سية

اجلل�سة الثانية:

اأي�سا  ح�سرها  والتي   ،2012 دي�سمرب   20 اخلمي�س  يوم  املنعقدة  الثانية  اجلل�سة  اأما 

خطاب  اإىل  لال�ستماع  �ست  ُخ�سِّ فقد  باجلزائر،  املعتمد  الدبلوما�سي  ال�سلك  اأع�ساء 

�سيف اجلزائر، فخامة رئي�س اجلمهورية الفرن�سية، ال�سيد فران�سوا هولند.
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اليوم  اجلزائر  باأن  الفرن�سي  الرئي�س  وواأ�سح 

يقل  عمرهم  �سكانها  ن�سف  لأن  ال�سباب  بلد 

عن 26 �سنة، ومل يفوت املنا�سبة للتذكري باأن 

مرحلة  قطعت  التاريخ،  يف  ال�سجاعة  »اجلزائر 

الفخورة  اجلزائر  ووحدة،  بكرامة  الإرهاب 

املطروح  »ال�سوؤال  يت�ساءل  اأن  قبل  مبا�سيها«. 

على  قادرون  نحن  هل  وخطري،  ب�سيط  لبلدينا 

رده  ويف  التاريخ«  من  جديدة  �سفحة  كتابة 

قناعته  عن  هولند  ال�سيد  اأعرب  ال�سوؤال  على 

�سفحة  كتابة  على  وفرن�سا  اجلزائر  بقدرة 

جديدة من تاريخهما امل�سرتك، واأ�سار يف هذا 

الإطار اإىل رغبة البلدين يف بناء مرحلة جديدة 

باعتبار  العدم،  من  تنطلق  لن  عالقاتهما  يف 

لغوية  اإن�سانية،  روابط  جتمعها  البلدين  اأن 

واقت�سادية، موؤكدا باأن ال�سداقة بني ال�سعبني 

والرغبة يف التطور ل بد اأن ترتكز على اأ�سا�س 

احلقيقة حول املا�سي ال�ستعماري.

باأن  الفرن�سي  الرئي�س  اأكد  ال�سياق،  هذا  ويف 

لنظام  عاما   132 ملدة  خ�سعت  اجلزائر 

م�سريا  ومدمر،  عنيف  عادل،  غري  ا�ستعماري 

التي  املجازر  يربر  اأن  �سيء ميكن  »ل  اأنه  اإىل 

اإىل  و�سعت  اجلزائري  ال�سعب  حق  يف  ارتكبت 

اإنكار هويته وتطلعه للعي�س بحرية«، مذكرا يف 

هذا ال�سدد مبجازر �سطيف، قاملة وخراطة يف 

1945 والتي تبقى، كما قال، را�سخة  8 ماي 
الذي  الوقت  ويف  حينها  »لأن  الذاكرة  يف 

العامل،  يف  والعدالة  احلرية  قيم  فيه  انت�رشت 

اأ�ساعت فرن�سا قيمها العاملية«.

»نحرتم  امل�سوؤول  ذات  اأردف  وباملقابل، 

مقرا  احلقيقة«،  يف  احلق  الذاكرة،  كل  الذاكرة، 

التي  والتعذيب  واملجازر  والالعدالة  »بالعنف 

ارتكبها ال�ستعمار«، م�سددا على �رشورة متكني 

معلنا  الأر�سيف،  اإىل  الو�سول  من  املوؤرخني 

تبنيه التام لدعوة رئي�س اجلمهورية ال�سيد عبد 

الذكرى  مبنا�سبة  ر�سالته  يف  بوتفليقة  العزيز 

الـ67 ملجازر 8 ماي 1945، والتي اأكد فيها 

�رشورة و�سع قراءة مو�سوعية للتاريخ بعيدة 

بناء  من  البلدان  يتمكن  حتى  العاطفة،  عن 

املتبادل  الحرتام  اأ�سا�س  على  قائمة  عالقات 

وال�رشاكة املريحة.

هولند  ال�سيد  اأبرز  اأن  وبعد  اآخر،  �سعيد  على 

باأن  وذكر  البلدين،  جتمع  التي  القوية  الروابط 

اليوم عددا معتربا من اجلزائريني  فرن�سا ت�سم 

املقيمني بها وكذا بجيل الفرن�سيني، دعا البلدين 

ال�سرتاتيجية  ال�رشاكة  جت�سيد  على  العمل  اإىل 

حتديات  ثالثة  رفع  من  �سويا  متكنهما  التي 

رئي�سية يف اإطار اإعالن ال�سداقة، اأولها يتمثل 

ترقية  ي�ستدعي  الذي  القت�سادي  املجال  يف 

التي  العراقيل  ورفع  وم�ساعفتها  املبادلت 

دور  ترقية  ثم  وال�ستثمار،  ال�رشاكة  تعرت�س 

الفر�س  تنمية  خالل  من  البلدين  يف  ال�سباب 

وحت�سني  التكوين  جمال  يف  لهم  املوجهة 

واملقدر  فرن�سا  يف  اجلزائريني  الطلبة  ظروف 

عددهم  بنحو 25 األف طالب، والذين �ستن�ساأ لهم 

للطلبة  العاملي  باحلي  اجلزائر«  »دار  م�ستقبال 

بباري�س وفقا ملا اأعلنه الرئي�س الفرن�سي.

الثاين يف حت�سني جمال  التحدي  يتمثل  وفيما 

اأ�سار  اخل�سو�س،  هذا  ويف  الأ�سخا�س،  تنقل 

جزائري  األف   200 نحو  اأن  اإىل  هولند  ال�سيد 

اإىل فرن�سا خالل  حت�سلوا على تاأ�سرية الدخول 

على  العمل  بالده  ا�ستعداد  واإىل  اجلاري،  العام 

حت�سني نوعية التعامل مع طالبي التاأ�سرية حتى 

ل ت�سبح التاأ�سرية متثل عائقا اأو اإهانة، ل �سيما 

بعد اأن قرر البلدان البقاء على اتفاقية 1968 

املتعلقة بهذا املجال والعمل على حت�سينها.

والأمن  )ال�سلم  الثالث  بالتحدي  يتعلق  فيما 

للجزائر  باأن  ال�ساأن  اأو�سح يف هذا  العامل(،  يف 

على  م�سرتكا  قا�سما  تعد  مبادئ  وفرن�سا 

واحرتام  ال�سيادة،  ال�ستقالل،  الدويل  امل�ستوى 

يف  يتمثل  اآخر  قا�سما  ذكر  ذلك  واإىل  ال�سعوب، 

»العامل  اأن  اإىل  م�سريا  الإرهابية،  التهديدات 

�سلبي،  اجتاه  يف  منها  البع�س  حتولت  يعي�س 

والآخر يف اجتاه ايجابي، هناك �سعوب انتف�ست 

اأن يجد طريقه،  �سد الدكتاتورية، كل بلد ل بد 

هناك �سعوب تريد اأخذ م�سريها باأيديها، »دور 

ولتاأكيد  ذلك«،  يف  مرافقتهم  وفرن�سا  اجلزائر 

مثل  مثلها  فرن�سا  باأن  ذكر  البلدين  توافق 

اجلزائر متاما �سوتت ل�سالح ع�سوية فل�سطني 

يف الأمم املتحدة.

امل�سائل  اإىل  تطرقه  ولدى  مغاير،  �سياق  ويف 

الدولية التي ت�سغل اهتمام اجلزائر وفرن�سا اأكد 

الرئي�س الفرن�سي على �رشورة اأن يكون للبلدين 

املطروحة،  الق�سايا  هذه  ت�سوية  يف  اأكرب  وزن 

حول  البلدين  نظر  وجهات  تقارب  اأبرز  فيما 

مايل  ويف  ال�ساحل  منطقة  يف  الأزمة  ت�سوية 

مفيدا  البلدين،  بني  الروؤى  بتوافق  نوه   حيث 

نرتك  اأن  بد  ل  الأزمة،  نواجه  اأن  »لبد  باأنه 

مايل  ل�سرتجاع  ب�سيادة  يقررون  الأفارقة 

احلوار  ت�سجيع  �رشورة  على  موؤكدا  ل�سيادته«، 

وحدة  حترتم  التي  الأطراف  بني  ال�سيا�سي 

مايل ول تقبل الإرهاب«. وقدرة البلدين اللذين 

جتمعها العوامل اجلغرافية على العمل من اأجل 

جعل املنطقة املتو�سطية منطقة لالأمن وال�سلم 

والتنمية.

يعي  باأنه  تو�سيح  خطابه  م�ستهل  يف  هولند  فران�سوا  الفرن�سي  الرئي�س  حر�س 

و»يقدر حجم واأهمية احلدث وكرب الرهان« يف اإ�سارة اإىل زيارة الدولة التي قادته 

يف  لفتا،  للعالقات.  جديد  عهد  توؤ�سرلبداية  التي  يومني  مدى  على  اجلزائر  اإىل 

ذات ال�سياق، اأن زيارته تاأتي يف وقت م�سحون بالرموز واملعاين، خا�سة واأن اجلزائر 

لت�سبح  �سنوات«   8 دامت  حرب  بعد  فرن�سا  من  ا�ستقاللها  �سنة   50 منذ  »افتكت 

جمهورية  جزائرية م�ستقلة وذات �سيادة. موؤكدا باأنه وان »بدت 50 �سنة ق�سرية 

اأ�سبحت  واأنها  خا�سة   ،»1962 بعد  اجلزائر  قطعته  طريق  اأٌي  لكن  التاريخ  �سلم  يف 

كبري،  وزن  ولها  ح�ساب،  لها  يح�سب  الدويل،  ال�سعيد  على  حمرتمة  »دولة  اليوم 

جزائر ديناميكية تتوفر على موارد معتربة ويعي�س اقت�سادها على وقع حركية 

جلية« . 

جل�شاتجل�شات

الرغبة يف التطور ل بد اأن ترتكز على اأ�سا�س احلقيقة حول املا�سي ال�ستعماري

الرئي�س الفرن�شي فران�شوا هولند ٌيقر اأن:

اجلزائر خ�سعت ملدة 132 �سنة  لنظام : عنيــــف.. جائر.. وغري عادل
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يف م�ستهل اجلل�سة الفتتاحية، اأكد ال�سيد 

اأن  الأمة،  رئي�س جمل�س  نائب  اآدم قبي، 

الربملان من املوؤ�س�سات الر�سمية البارزة 

يف احلياة ال�سيا�سية لأي نظام �سيا�سي، 

املوكلة  واملهمة  الكثرية  لالأدوار  وذلك 

اأو  بالت�رشيع  منها  الأمر  تعلق  �سواء  له 

واأن  املتابعة،  اأو  التحقيق  اأو  الرقابة 

املواطنة  بقيم  وكبري  وثيق  ارتباط  له 

باأبعادها املختلفة التي جتاوزت الطرح 

ال�سعور  على  فقط  القائم  الكال�سيكي 

بالنتماء للوطن.

ذات  يف  املجل�س،  رئي�س  نائب  وذكر 

مفهومها  يف  املواطنة  اأن  ال�سياق، 

بقيم  مرتبط  الأبعاد  املتعدد  احلديث 

حقوق  وحماية  ال�سيا�سية،  امل�ساركة 

كل  مع  الإيجابي  والتفاعل  الإن�سان، 

التطورات التي يعرفها املجتمع.

وقال ال�سيد اآدم قبي ان املتتبع لالأحداث 

احلديثة  وتطوراته  التاريخ  يف  البارزة 

يتفطن اإىل ان جت�سيد اأبعاد املواطنة كان 

املنطلق الرئي�سي يف التحول الدميقراطي 

الربملان واملواطنة،
مو�سوع نقا�س مبجل�س الأمة

»البرملان واملواطنة«

ندواتالن�شاط اخلارجياخلرجات ال�شتطالعيةا�شتقبالت

ال�سوؤون  جلنة  عن  وفد  قام 
وحقوق  والإدارية  القانونية 
الإن�سان برئا�سة ال�سيد جلول 
رئي�س  براهمة،  خ�سرة 
اللجنة ، رئي�سا للوفد  وحممد 
بزيارة   ، اللجنة  ع�سو   ، فخار 
ولية  اإىل  ا�ستطالعية  
البي�س ابتداء من 04 اإىل غاية 
يف  وذلك    .2012 نوفمرب   07
اإطار الن�ساط الربملاين الرامي 
ظروف  على  الطالع  اإىل 
عرب  القطاعات  خمتلف  �سري 

الرتاب الوطني.

ا�ستهل الوفد هذه اخلرجة بزيارة مديرية التنظيم 

وال�سوؤون العامة بالولية ، ثم زيارة مقر دائرة 

على  للوقوف  الثاين  اليوم  البي�س.وخ�س�س 

ومدى  بالبي�س  املدنية  احلالة  م�سلحة  �سري 

�رشعة ت�سليم الوثائق الإدارية من قبل ال�سلطات 

على  الوقوف  وكذا   ، املواطنني  اإىل  املحلية 

اإعادة الرتبية والتاأهيل  ظروف عمل موؤ�س�سات 

وظروف املحبو�سني بالولية ، 

باإبداء  المة  جمل�س  لوفد  �سمحت  الزيارة  هذه 

التو�سيات  عن  اأ�سفرت  املالحظات  من  عدد 

التالية:

ويكون   ، املدنية  باحلالة  خا�س  مقر  بناء   •
م�ستقال عن مقر الولية

• اقرتاح احل�سول على موافقة اجلهات الو�سية 
املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة  يف  ممثلة 

يف  ي�ستغلون  الذين  العمال  اإدماج  اأجل  من   ،

عن  نهائية  ب�سفة  الجتماعية  ال�سبكة  اإطار 

طريق تخ�سي�س مبلغ مايل من ميزانية الولية 

وذلك باقرتاح من الوايل.

باملوؤ�س�سة  مراقبة  كامريات  و�سع  اقرتاح   •
اأي  ت�سجيل  عدم  من  الرغم  على   ، العقابية 

جتاوزات اأو حالة �سلبية.

 ، املحلي  القت�سادي  النعا�س  بغر�س   •
لال�ستثمار  �سناعية  وحدات  فتح  ي�ستح�سن 

واأن  ، خا�سة  احلليب مثال  العمومي يف ميدان 

الولية بها حوايل  25000 راأ�س بقر.

اأكرث،  باهتمامات  ال�سياحة  قطاع  اإيالء    •
احل�رش  ل  املثال  �سبيل  على  بريزينة  كمنطقة 

قطاع  على  املنطقة  هذه  لعتماد  نظرا   ،

ال�سياحة.

جلنة ال�سوؤون القانونية والإدارية وحقوق الإن�سان بولية البي�س

نظم مجلس األمة يوم اخلميس 4 أكتوبر 
»البرملان  حول  برملانيا  يوما   ،2012
قبي،  آدم  السيد  عليه  أشرف  واملواطنة« 
نائب رئيس مجلس األمة، ونشطه الدكتور 
بجامعة  محاضر  استاذ  براهيمي،  الطاهر 

بسكرة.
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املواطنة               تربية  اأن  املتحدث،  ذات  اعرتف  واإن 

�ساأن ل يقت�رش على ال�سلطة الت�رشيعية فح�سب 

موؤ�س�سات  املجتمع من  اأفراد  على جميع  واإمنا 

التن�سئة الإجتماعية، اإىل املوؤ�س�سات ال�سيا�سية، 

والقت�سادية، واخلدماتية، فاملواطنة اأكرث من 

جمرد فكرة اأو �سعور بل هي ممار�سات ذات اآثار 

اأن تكون ظاهرة يف ح�س مدين  مادية مطلوب 

م�سرتك ونقد اإجتماعي بناء، وجلد على مواجهة 

امل�ساق من اأجل الوطن.

اأن  ابراهيمي  الدكتور  اأكد  نف�سه،  �سياق  ويف 

والعملية  النظرية  �سورتها  اأخذت  املواطنة 

م�ست  قوانني  خالل  من  الربملاين  الت�رشيع  يف 

املدر�سة والإعالم والثقافة واحلياة الوطنية.

ماهية  حول  �سوؤال  طرح  اإىل  املحا�رش  لينتقل 

الت�رشيع الربملاين؟ الذي اأكد اأنه لغويا هو نهج، 

ف�سن اأي مبعنى اأظهر، ومن ثم فاإن كلمة �رشيعة 

اأ�سا�سيني  معنيني  اإىل  ت�سري  العربية  اللغة  يف 

اجلاري  املاء  ومورد  امل�ستقيمة،  الطريقة  هما: 

�رشعت  العرب  قول  ومنه  لل�رشب،  ٌيق�سد  الذي 

الإبل اإذا وردت �رشيعة املاء.

الت�رشيع  م�سطلح  فان  القانون  فقهاء  عند  اأما 

تنظم  ن�سو�س  يف  قانونية  قواعد  و�سع  يعني 

بوا�سطة  املجتمع  اأ�سخا�س  بني  العالقات 

املقررة،  لالإجراءات  وطبقا  املخت�سة،  ال�سلطة 

ول يخرج الت�رشيع الربملاين للمواطنة اأو �سواه 

وق�سايا  املجتمع  وق�سايا  الأمة  ق�سايا  من 

الدولة داخليا اأو خارجيا.

والت�رشيع الربملاين، وفق ذات املتحدث، عندئذ، 

هو �سن القواعد القانونية التي تدخل يف املجال 

الت�رشيعي الربملاين، واملطلوب من الت�رشيع اأن 

يحر�س على القراءة امُلحينة للواقع الجتماعي 

املتحرك.

وبت�سور املحا�رش يدخل دور الت�رشيع الربملاين 

ن�سميها  اأن  ي�سلح  معادلة  املواطنة يف  لرتبية 

القاعدة  من  جنعل  اأن  مبعنى  اي  تاريخية، 

القانونية والواقع الإجتماعي يحركان بع�سهما 

الآخر على نحو يحقق اأبعادا املواطنة املتفتحة 

على الذات وعلى الآخر، ومتاأهبة مل�ستقبل دون 

التفريط يف الثوابت الوطنية التي تزيد الت�رشيع 

اإل مهابة ووقارا.

وبرر، ذات املتدخل، فكرته املعاك�سة ملا ذهب 

الإجنليزي،  القانون  فقهاء  اأحد  اأو�سنت،  اإليه 

هو  الدولة  اأو  واحلاكم  ال�سلطة  اأن  اعترب  الذي 

اأن  ي�سلح  ل  اجلزائر  يف  اأن  الت�رشيع،  اأ�سل 

يكون الأمر هكذا اأحاديا، بل يف حالتنا نحتاج 

اأن ن�رشع فم�ساألة  اأجل  اإىل ا�ستنها�س كلي من 

النحن هي التي ينبغي اأن تقود عملية الت�رشيع 

التعددية  عهد  يف  باخل�سو�س  للمواطنة، 

للمواطنة  الت�رشيعي  ال�سلوك  اأن  كما  ال�سيا�سية. 

للتنظيمات  الوا�سعة  امل�ساركة  على  يقوم 

وخارجهما  بل  الربملان  قبة  داخل  ال�سيا�سية 

طاملا ان الق�سية هي ق�سية الوطن وتعني كل 

مواطن ولعل هذه اخلطوة هي الدر�س الأول يف 

املواطنة.

ولتبيان حدود ال�سلطة الت�رشيعية يرى املحا�رش 

 1996 د�ستور  اإىل  العودة  بالإمكان  انه 

التي  ال�سيا�سية  التعددية  والنطالق يف مرحلة 

�ساهم  ع�رش،  اإجتماعي  ملخا�س  نتاجا  كانت 

يف ت�سبيكه اأو�ساع وعوامل داخلية وخارجية، 

اأ�سكاله  بجميع  العنف  مظاهر  اأخطرها  ولعال 

وما �ساحبه من اأحداث، التي مل تكن لتمر لو مل 

ت�ستنه�س مقاومات املجتمع الروحية والثقافية 

العالقات  توثيق  على  وتعمل  والتاريخية 

الإجتماعية يف امل�ستوى الالموؤ�س�ساتي، ولفعل 

لتعزيز  املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  ن�سط  �سيا�سي 

من  واحدة  لتكون  �ساأنها  واإعالء  املواطنة  قيم 

العوامل احلافظة للدولة واملجتمع وا�ستمرارهما 

يف احلياة ال�سيا�سية والجتماعية املعا�رشة.

يف ذات املقام، يعترب املتدخل اأنه ميكن ت�سكيل 

الد�ستور،  من   137 اإىل   98 املواد  من  قراءة 

الت�رشيعية  ال�سلطة  اأن  اإىل  تذهب   98 فاملادة 

هما  غرفتني  من  يتكون  برملان  ميار�سها 

مع  الأمة،  وجمل�س  الوطني  ال�سعبي  املجل�س 

اإعداد  يف  �سيد  بغرفتيه  الربملان  على  التاأكيد 

القانون والت�سويت عليه وفوق ذلك فهو ميار�س 

املادة  بينما   .99 املادة  ح�سب  على  الرقابة 

لواجب  الت�رشيعي  العمل  تكري�س  تبني   100
تطلعاته  بتح�سني  وتكليف  ال�سعب  لثقة  الوفاء 

وهذه من اأهم غايات املواطنة، فلي�س اأرقى من 

�سورة الوفاء لل�سعب يف العمل الربملاين بو�سفه 

موؤ�س�سة للت�رشيع اأو بو�سفه ممثل للمواطنني يف 

ال�سيا�سية والقانونية  اك�ساب املواطنة املاهية 

والجتماعية.

الدكتور  تعبري  حد  على  املطلوب،  والوفاء 

براهيمي لن يكون خطابا بقدر ما يكون اأفعال 

ت�سغي للنا�س وتت�سمع باهتمام لآلمهم واآمالهم 

املبا�رشة،  والغري  املبا�رشة  الو�سائل  من خالل 

مما يك�سب هذه املمار�سة معنا من معاين تربية 

املواطنة، فهذه املمار�سة بحد ذاتها هي تربية 

جامعا،  مفهوما  باعتبارها  للمواطنة  بالقدوة 

والبحث  املواطنني،  مع  الربملاين  فال�سلوك 

الآليات  بكافة  واقرتاحاتهم  ان�سغالتهم  يف 

املواطنة  على  اعداد  اإل  تكون  لن  املنا�سبة 

بغرفتيه  الربملاين  فالعمل  عمليا.  وترقيتها 

يدخل يف اإطار �رشعنة الفعل ال�سيا�سي الر�سمي 

الجتماعية  امل�ساركة  من  يجعل  الذي  بالقدر 

�سيا�سة في�سري الكل م�سوؤول على الوطن. الأمر 

الذي يعني اأن العمل الربملاين يقوم على فكرة 

اليديولوجية  طبيعة  ت�سبط  روؤيا  من  ويتحدد 

القانونية  املقاربة  عن  بعيدا  �سيا�سي  للنظام 

والت�سويت  القانون  اإعداد  الربملان يف  ل�سيادة 

عليه، فان الرادة ال�سعبية يف الت�رشيع هي التي 

العالقة بني  اأن تكون امل�سدر يف جدلية  يجب 

ال�سلطة الت�رشيعية وال�سلطة التنفيذية.

واعترب ذات املحا�رش باأن مك�سب التعددية وفق 

للنيابة  للرت�سيح  املجال  فتح   1989 د�ستور 

اجلهة  قبل  من  احتكاره  واألغى  الربملانية 

من  ال�سيا�سي  الختالف  فاعتبار  ال�سيا�سية، 

املواطنة اأي�سا.

واأكد، يف ذات ال�سياق، ان د�ستور 1996 يعترب 

متثلت  ال�سيا�سية  ال�سالحات  يف  نوعية  قفزة 

امل�ساركة  من  املواطنني  متكن  يف  اأ�سا�سا 

ال�سلطة  من  هرم  اأعلى  وبلوغ  ال�سيا�سية 

الت�رشيعية. 

الو�سيلة  ميتلك  الربملاين  الت�رشيع  ان  مذكرا 

الذي  النحو  على  املواطن  لت�سكيل  امللزمة 

تطابق  فان  ثم،  ومن  املجتمع،  فل�سفة  يحقق 

واملاهية  ال�سعبية  الجتماعية  الرادة  بني 

اللتزام  يجعل  للمواطنة  والقانونية  ال�سيا�سية 

بالقواعد القانونية ذات ال�سلة �سابقتا لاللتزام 

الناحية  من  بها  ت�سف  التي  العمومية  اأو 

اقامة  فان  وهكذا  القانون.  قواعد  ال�سكلية 

اجلزائرية  الأعراف  قراءة  من  الفاعل  الت�رشيع 

كفيل  اجلامعة  الوطنية  الثقافة  تاريخ  ومن 

برتبية ديناميكية لالأجيال على املواطنة وعلى 

الروح الوطنية التي تطبع ال�سخ�سية اجلزائرية 

من  تبقى  املواطنة  فان  م�ساحب،  ب�سكل 

�سيا�سية  تعددية  املختلفة، من  مبادئه  واإر�ساء 

الإن�سان  حلقوق  واحرتام  نزيهة  وانتخابات 

وا�سالح لهياكل الدولة.

واأ و�سح ذات املتدخل اأن الأهداف املرجوة من 

حول  تن�سب  الدرا�سي  اليوم  هذا  برجمة  خالل 

تو�سيح العالقة بني الربملان واملواطنة، وبيان 

الأن�ساق  تفاعل  �سياق  يف  املرجعي  الرتباط 

من  وذلك  ال�سيا�سي،  النظام  داخل  ال�سيا�سية 

حول  الأوىل  املربجمة؛  املحا�رشتني  خالل 

دور الت�رشيع الربملاين يف ترقية قيم املواطنة 

حول  والثانية  براهيمي،  الطاهر  للدكتور 

املواطنة الفاعلة والتعزيز الدميقراطي لالأ�ستاذ 

برقوق الذي حال غيابه دون تقدميها.

اعترب الدكتور الطاهر براهيمي، اأ�ستاذ بجامعة 

الربملان  جناح  اأن  حديثه،  م�ستهل  يف  ب�سكرة، 

فقط  تقوم  ل  املواطنة  قيم  على  الرتبية  يف 

اإىل املناق�سة  اأن تتعداه  الت�رشيع بل يجب  على 

املوؤ�س�سات  خمتلف  عرب  والفعالة  الإيجابية 

الجتماعية وكذا و�سائل الإعالم.

اأن  مداخلته،  يف  براهيمي،  الدكتور  واأو�سح 

عملية الرتبية على قيم املواطنة يجب اأن تتعدى 

داخل  اليجابية  املناق�سة  اإىل  الت�رشيع  عملية 

والإعالمية  الجتماعية  املوؤ�س�سات  خمتلف 

ثم  ويتبناها  القيم  بهذه  املواطن  يقتنع  حتى 

يطبقها يف �سلوكاته اليومية.

ويف هذا ال�سدد، حث ذات املتدخل على �رشورة 

اإيالء الأ�رشة واملدر�سة الأولوية الق�سوى �سواء 

املتابعة  خالل  من  اأو  بالت�رشيع  الأمر  تعلق 

تلقني  القيام بدورهما يف جمال  لهما  ليت�سنى 

قيم املواطنة.

اأن  ال�سياق،  ذات  يف  براهيمي،  الدكتور  ويرى 

 ،1996 د�ستور  خالل  من  اجلزائري  امل�رشع 

للقيام  للربملان  ال�سالحيات  كل  اأعطى  قد 

بدوره يف تلقني قيم املواطنة عن طريق منحه 

�سالحيات الت�رشيع يف خمتلف املجالت.

ولهذا وجب على الربملان بغرفتيه اأن ي�سهر على 

حقوقه  للمواطن  ت�سمن  التي  القوانني  و�سع 

هذه  حتيني  مع  بدقة،  واجباته  وحتدد  كاملة، 

والدولية،  املحلية،  الظروف  ح�سب  الت�رشيعات 

ومتطلبات احلياة التي تعرف تطورا م�ستمر.

تعبري  حد  على  املواطنة،  مبو�سوع  فالهتمام 

املحا�رش، اأخذ يتزايد وي�ست�سحب جدل �سيا�سيا 

يت�سم باحلدة يف اأكرث الدول دينامية وتناف�سية، 

على  احل�سول  قانونيا  ي�رشت  الدول  فبع�س 

املواطنة القانونية املق�سود بها اجلن�سية، وذلك 

ل�ستقطاب العقول والكفاءات، يف حماولة منها 

معانيها،  بكل  القوة  رهان  وك�سب  ل�ستغاللها، 

الذي  ال�رش�س  العاملي  التناف�س  ثم ربح معركة 

الن�ساين،  والبداع  احلياة  جمالت  كافة  طال 

يف الوقت الذي اكتفت دول اأخرى على مواطنة 

تدخل  ومل  والقبلية  والعائلة  والقرابة  الع�سبة 

مل�ستلزمات  طلبا  اإل  احل�ساري  التالقي  دائرة 

الغذاء والدواء و�سواه من �رشورات العي�س. 

امل�رشوع  اأن  اأنه ورغم  الأ�ستاذ املحا�رش  واأكد 

متغريات  على  املواطنة  تفتح  اأهمية  اإىل  تفطن 

مل  الجتماعي  الواقع  اأن  اإل  العاملية،  البيئة 

ي�ساير ب�سورة كافية تلك ال�ستفاقة الت�رشيعية، 

بني  خطري  ما  ت�رشذم  ن�سجل  اأن  وميكن  بل 

له  راف�سة  واأخرى  النفتاح  اإىل  داعية  اأجنحة 

وا�ست�سالما  وخ�سوعا  دونيا  ذلك  اأن  دعواها 

النفوذ  اإىل  وال�ساعي  الرثوة  يف  الطامع  لالآخر 

والهيمنة.

ميكن  ل  اأنه  براهيمي  الأ�ستاذ  اعترب  ثم  ومن 

لإدارة  الأمثل  الإطار  ي�سري  اأن  اإل  للربملان 

وترقيته  وتن�سيطه  واإثرائه  املواطنة  نقا�س 

للو�سول اإىل الأف�سل املمكن الذي يحفظ للوطن 

وواجبته  وطنه  يف  حقوقه  واملواطن  مكانته 

�سواء يف حالت ال�سلم اأو حالت احلرب.

ندواتندوات
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مقت�سى الت�رشيع الربملاين يف كافة املجالت              

التن�سئة  موؤ�س�سة  وهي  الأ�رشة  ت�سكيل  فمن 

يف  ال�ستقرار  م�ساألة  اإىل  الأوىل،  الجتماعية 

وتنظيم  الأجانب،  اجلن�سية، وو�سع  اأي  اجلزائر 

ونظام  واملدين،  اجلبائي،  والنظام  الق�ساء، 

اللتزامات املدنية، والتجارية، ونظام امللكية، 

والتق�سيم القليمي، واملخطط الوطني، وميزانية 

وا�سدار  اجلمركي،  اجلبائي  والنظام  الدولة، 

والتاأمينات،  والقرو�س  البنوك،  ونظام  النقود، 

وهي جميعا قطاعات ح�سا�سة مطلوب اأن تقوم 

بال�سكل  واملواطن  الوطن  يخدم  الذي  بالدور 

والولء  النتماء  عالقة  با�ستمرار  يقوي  الذي 

بالتعليم  املتعلقة  العامة  القواعد  اإىل  للوطن 

وال�سكان  العمومية  وبال�سحة  العلمي  والبحث 

وبالعمل وال�سمان الجتماعي وممار�سة احلق 

والتهيئة  املعي�سي  وباإطار  وبالبيئة  النقابي 

والنباتية  الرثوة احليوانية  العمرانية وبحماية 

الثقايف والتاريخي وبالنظام  وبحماية الرتاث 

والنظام  الرعوية،  والأرا�سي  للغابات  العام 

العقاري.

فاملجال الت�رشيعي، ح�سب ذات املتحدث، يجعل 

الربملان ميار�س املواطنة من خالل الت�رشيع يف 

الآن ذاته الذي ي�رشع لها بهدف تربيتها اأو�سع 

نطاق ويف هكذا مهمة فان املمار�سة الت�رشيعية 

تاأخذ طابعا كليا متدخال بني ال�سيا�سة والرتبية 

والقانون انطالقا من فكرة جامعة، هي ثوابت 

تدور يف فلكها متغريات تتعلق بالظواهر التغري 

امل�ستوى  يف  والعلمي  والثقايف  الجتماعي 

العاملي كما يف امل�ستوى الداخلي وبهذا املعنى 

غاية  يف  ي�سب  الذي  الربملاين  الت�رشيع  يكون 

تربية املواطنة هو كل ت�رشيع طاملا اأنه يتعلق 

بالن�سان يف اأي موقع كان يف الأ�رشة يف العمل 

يف التعليم يف الدفاع الوطني و�سواء ا�ستهدف 

الت�رشيع العالقات بني املواطنني اأو بينه وبني 

البيئة والرثوة والثقافة والتاريخ.

�سمن  اإل  املنال  قريبا  الت�رشيع  يكون  ول 

املواطنة  ت�ستدعي  �ساملة  ا�سرتاتيجية  مقاربة 

مبعناها احل�ساري الذي تنه�س من طائفة من 

القيم التي تكر�س وتر�سد امل�ساركة الجتماعية 

الفاعلة  النتليج�سيا  على  وتقوم  الوا�سعة 

واملتاأهبة على الدوام.

ويف �ساأن تربية املواطنة يف الت�رشيع الربملاين 

مفهوم  على  املحا�رش  الأ�ستاذ  عرج  اجلزائري 

يختلف  ن�سبي  مفهوم  باعتباره  املواطنة 

الجتماعية  والنظم  واملكان  الزمان  باختالف 

والدينية والثقافية، فاملواطن يف دولة لي�س هو 

املواطن  عام،  فب�سكل  اأخرى،  دولة  يف  مواطن 

تلك  يف  ال�سيا�سية  باحلقوق  يتمتع  دولة  يف 

الدولة وعليه التزامات معنية. 

عاطفية  معاين  املواطنة  مفهوم  ويحمل 

ينتمي  التي  وجغرافية  وجدانية  وانتماءات 

يتاأ�س�س  وبع�سها  فيها،  ويعي�س  الن�سان  اإليها 

املواطن  حقوق  عن  يعرب  قانوين  معنى  من 

يعترب  ال�سياق،  هذا  ويف  وطنه،  نحو  وواجباته 

الوطن  تقدي�س  تعني  الوطنية  اأن  البع�س 

وتقدميه يف احلب والكره وحتى املقاتلة لأجله، 

تقوم  املواطنة  اأن  يرى  املحا�رش  فان  وعليه، 

بو�سفها  دولة  اإىل  النتماء  ٌبعد  تكري�س  على 

فاعال �سيا�سيا، فلي�س املواطنة اأن يحمل الفرد 

جن�سية دولة يف ال�سكل ولي�ست هي جمرد �سعور 

بالولء اإىل الوطن والعتزاز به بل هي الظاهر 

القانوين والباطني والنف�سي والإجتماعي معا. 

اأنه  �سبق  مما  براهيمي  الدكتور  وا�ستخل�س 

الت�سوري  الإطار  الوطنية  اعتبار  ميكن 

وفكرة  مبداأ  الأوىل  فتكون  للمواطنة  النظري 

الثانية  وتكون  وعقيدة  فل�سفة  اأو  واأيديولوجية 

يف  امل�سرتكة  عن  املعربة  العملية  �سورتها 

كر�سه  وواجبا  حقا  باعتبارها  العامة  احلياة 

تاأخذ  النحو،  هذا  وعلى  الد�ستوري،  املوؤ�س�س 

حلقة التجريد برقابة حلقة التج�سيد فيت�ساندان 

معا.

تبليغ  على  العمل  اأن  ال�سياق،  ذات  يف  واعترب، 

م�ستوياتها  يف  الوطنية  درجة  املواطنة 

الهدف  هو  وال�سلوكية،  واملعرفية  النفعالية 

ب�سكل  اإما  برملاين  ت�رشيع  لأي  ال�سرتاتيجي 

مبا�رش من خالل املوؤ�س�سات الجتماعية للرتبية 

م�ساحب  ب�سكل  اأو  و�سواها  والعالم  والثقافة 

والدارة  كالقت�ساد  اأخرى  قطاعات  عرب 

فالت�سابك  الد�ستور.  حددها  التي  من  و�سواها 

بني عاطفة النتماء للوطن جغرافيا وتاريخيا 

ما�سيا وحا�رشا وم�ستقبال هي الأوىل بالرعاية 

لن�سق  واملنظم  املوؤ�س�سي  الت�رشيعي  اجلهد  يف 

القيم واملعتقدات امل�سكلة ملفهوم املواطنة.

لالإ�سارة اأثارت النقاط التي تعر�س لها الدكتور 

جمموعة  اجلامعي،  الأ�ستاذ  براهيمي،  الطاهر 

اأثرو  الذي  من املالحظات من قبل احلا�رشين 

النقا�س مبجموعة من التدخالت والت�ساوؤلت.

نافذة برملانية على

عدد املقاعد النيابية التي فازت بها املرأة اجلزائرية في 
املجلس الشعبي الوطني بعد اإلعالن الرسمي عن نتائج 

االنتخابات التشريعية لـ 10 ماي 2012

املرتبة األولى، وهي املرتبة التي عادت 
للجزائر كبلد عربي من حيث التمثيل 

النسوي في البرملان

املرتبة الثامنة والعشرين، وهي املرتبة التي حتتلها اجلزائر من 
خالل التمثيل النسوي مقارنة ببرملانات العام حسب آخر 

ترتيب قاعد معطيات Parline ألكتوبر 2012

مجموع نواب املجلس الشعبي الوطني بعد ما كان 389 
في السابق وذلك تطبيقا لألمر احملدد للدوائر االنتخابية وعد 

املقاعد املطلوب شغلها في انتخابات البرملان 

10 ماي موعد االنتخابات التشريعية ، االستحقاق 
املصيري الذي فتح الباب الستكمال بناء الدولة 

اجلزائرية

البرملان اجلزائري يعايش 
الذكرى اخلمسني 

الستقالل اجلزائر

الشخصية السابعة التي تولت رئاسة املجلس الشعبي 
الوطني منذ أول انتخابات تشريعية في اجلزائر والتي جرت 

عام 1977 واملتمثلة في السيد محمد ولد خليفة

البرملان اجلزائري يحتفل للمرة 
اخلامسة على التوالي باليوم 

العاملي للديقراطية

نافدة برملانيةندوات
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ويف كلمة له، يف اإفتتاح اأ�سغال هذا 

خذري،  حممود  ال�سيد  اأكد  اللقاء، 

اأن  الربملان،  مع  العالقات  وزير 

اإختيار هذا املو�سوع جاء ا�ستجابة 

يف  خا�سة  عديدة   دواع  و  لأ�سباب 

الهامة  ال�سيا�سية  الإ�سالحات  ظل 

اجلمهورية،  رئي�س  بها  بادر  التي 

والتي  بوتفليقة،  العزيز  عبد  ال�سيد 

القانونية  املنظومة  جل  م�ست 

املوؤطرة للحياة ال�سيا�سية.

واأ�ساف وزير العالقات مع الربملان 

اللقاء يرتجم احلر�س على  بان هذا 

وتو�سيع  والتحليل  الدرا�سة  تعميق 

املرتبطة  الإ�سكاليات  حول  النقا�س 

فل�سفة  اأبعاد  لفهم  املو�سوع  بهذا 

تنايف العهدة التمثيلية يف املجال�س 

منع  حيث  من  املنتخبة  ال�سعبية 

جهة  من  و  جهة،  من  بينها،  اجلمع 

هذه  اإحدى  ممار�سة  تنايف  اأخرى، 

العهد الإنتخابية مع وظائف و مهام 

و اأن�سطة اأخرى.

واأو�سح ال�سيد خذري اأن امل�سوؤوليات 

ممثلي  على  تقع  التي  اجل�سيمة 

م�ستوى  وعلى  الربملان  يف  ال�سعب 

والولئية  البلدية  ال�سعبية  املجال�س 

ينبغي اأن متار�س يف اأح�سن الظروف 

اجلمهورية  قوانني  اإطار  يف  وجه  اأكمل  وعلى 

ووفق الأخالقيات والقواعد التي تقت�سيها هذه 

الوظائف.

وا�ساف، يف هذا ال�سياق، اأن نظام التنايف كر�س 

ممار�سة  على  وال�سفافية  امل�سداقية  لإ�سفاء 

هذه امل�سوؤوليات وعدم اجلمع بينها وبني مهن 

اإنتخبوا  اأخرى حتول دون تفرغهم للمهام التي 

لالإ�ستمرارية  �سمانا  فيها  وعينوا  اأجلها  من 

واحلياد والإ�ستقاللية وعدم التبعية عند اأدائهم 

ملهامهم.

وبهذا اخل�سو�س ذكر الوزير اأنه تطبيقا لأحكام 

املادة 103 من الد�ستور حدد القانون الع�سوي 

التنايف  02-12 حالت  رقم 

وذلك  الربملانية  العهدة  مع 

مبنعه من اجلمع بني الع�سوية 

يف الربملان وممار�سة خمتلف 

والأن�سطة  والوظائف  املهام 

اأو  كانت  عمومية  الأخرى 

خا�سة اأو اإنتخابية، م�سريا اإىل 

ممار�سة  اإ�ستثنى  القانون  اأن 

موؤقت  طابع  ذات  ن�ساطات 

العلمية  املجالت  يف  ل�سيما 

اأو  الإن�سانية  اأو  الثقافية  اأو 

مبهمة  القيام  اأو  ال�رشفية 

ل�سالح الدولة.

اأن  على  املتحدث  ذات  واأكد 

اإىل  تهدف  الإ�ستثناءات  هذه 

متكني املجتمع من الإ�ستفادة 

ذوي  وقدرات  خربات  من 

ي�سمن  مبا  العالية  الكفاءات 

وي�سمح  العام  ال�سالح  خدمة 

الب�رشية  الطاقات  بتثمني 

لتلبية  وتوظيفها  لالأمة 

حاجات املواطنني يف خمتلف 

املجالت احليوية.

وقال ال�سيد خذري اأن القانون 

حدد  املذكور  الع�سوي 

باإثبات  الكفيلة  الإجراءات 

هذه  عن  املرتتبة  الآثار  وكذا  التنايف  حالت 

القيام  ال�سعب  ملمثلي  ي�سمح  مبا  الأو�ساع 

مبهامهم وفق ما تقت�سيه العهدة الإنتخابية.

وبخ�سو�س معاجلة نظام التنايف يف املنظومة 

من  اإنطالقا  اأنه  الوزير  اأكد  الوطنية،  القانونية 

ال�سيا�سية  لالإرادة  واعتبارا  الد�ستورية  الأحكام 

الرامية اإىل امل�سي قدما من اأجل ترقية املمار�سة 

الدور  على  التاأكيد  مت  البالد  يف  الدميقراطية 

املنتخبة  املجال�س  بهذه  ت�سطلع  الذي  احليوي 

ل�سيما يف جمال حتقيق اأهداف التنمية الوطنية 

ب�سكل عام واملحلية ب�سكل خا�س وبلورة مبادئ 

الدميقراطية الت�ساركية.

اهتم  القانوين  الفكر  اأن  خذري  ال�سيد  واأبرز 

بو�سع الإطار النظري واملبادئ العامة املالئمة 

ملمار�سة العهدة التمثيلية يف املجال�س املنتخبة 

ح�سب خ�سو�سيات كل منها حر�سا على �سمان 

املنتخب  وا�ستقاللية  املوؤ�س�سات  اإ�ستمرارية 

وخمتلف  التبعية  اأ�سكال  كل  من  وحمايته 

املناورات وال�سغوط عند اأدائه ملهامه وتفرغه 

للم�سوؤوليات التي ي�سطلع بها.

املمار�سات  جل  اأن  القول  اىل  الوزير  وخل�س 

�سمان  تتوخى  القانونية  الأنظمة  خمتلف  يف 

ال�سعب يف املجال�س املنتخبة  اأداء راق ملمثلي 

حتديد  خالل  من  ال�سيا�سية  احلياة  واأخلقة 

التي  الأو�ساع  متنع  التي  والقواعد  ال�سوابط 

�سمن  امل�سالح  تعار�س  اأو  تنازع  اإىل  توؤدي 

مبادئ النزاهة والإ�ستقامة والإلتزام وال�سفافية 

وتر�سيخ ثقافة الدولة وخدمة ال�سالح العام.

ع�سو  لزهاري،  بوزيد  الأ�ستاذ  دعا  جهته،  من 

املجل�س  �سالحيات  تو�سيع  اإىل  الأمة،  جمل�س 

النزاعات  يف  الف�سل  من  لتمكينه  الد�ستوري 

العهدة  التنايف مع  م�ساألة  قد تطرح حول  التي 

اخلو�س  حاليا  ي�ستطيع  ل  والتي  النتخابية، 

فيها لأنها ل تدخل �سمن مهامه. واعترب اأن الأمر 

الد�ستورية  التعديالت  معاجلته يف  ويجب  مهم 

القادمة لأن كيفية معاجلة ال�سكالت امليدانية 

اأخرى  �سالحيات  اإعطاء  تتطلب  املطروحة 

للمجل�س.

كما اأكد ال�سيد بوزيد لزهاري ع�سو جمل�س الأمة 

التنايف  الد�ساتري اجلزائرية كر�ست مبداأ  اأن كل 

 1963 د�ستور  من  بدءا  الإنتخابية  العهدة  مع 

م�سريا اإىل ان القانون الع�سوي املحدد حلالت 

يف  ال�سادر  الربملانية  العهدة  مع  التنايف 

2012 يرمي اإىل حت�سني اأداء الربملان و�سمان 
اإ�ستقاللية ممثلي ال�سعب.

اليوم  خالل  تدخله  يف  لزهاري  ال�سيد  واأو�سح 

العهدة  مع  التنايف  »حالت  حول  الدرا�سي 

على  ن�س   1963 د�ستور  اأن  الإنتخابية« 

اأن ينظم هذا املو�سوع بقانون والذي  �رشورة 

مت اإ�سداره يف اأوت من عام 1964.

من  و�سع   1976 د�ستور  اأن  اإىل  ا�سار  اأن  وبعد 

ودقق  الإنتخابية  العهدة  مع  التنايف  حالت 

يف  اأحكامه  ترجمة  ومتت  اأكرب  ب�سكل  فيها 

التنايف  حالت  قانون  اأن  اأبرز   1979 قانون 

عليه  ن�س  الذي  و   1989 اأوت  يف  ال�سادر 

د�ستور 1989 حدد جمموعة من  الوظائف التي 

امل�سا�س  »دون  الإنتخابية  العهدة  مع  تتنافى 

كثريا بالقطاع اخلا�س«.

حلالت  املحدد  الع�سوي  القانون  اأن  وقال 

يف  ال�سادر  الربملانية  العهدة  مع  التنايف 

من�سو�س  لكونه  متاأخرا  اأنه جاء  رغم   2012
عليه يف د�ستور 1996 و رغم حتفظات املجل�س 

الد�ستوري بخ�سو�س بع�س مواده اإل اأنه يرمي 

اإ�ستقاللية  �سمان  و  الربملان  اأداء  حت�سني  اإىل 

ملمار�سة  الكلي  تفرغهم  و  ال�سعب  ممثلي 

مهامهم.

القانوين  الن�س  هذا  لزهاري  ال�سيد  واإعترب 

اجلديد اأكرث عقالنية وتعامل مع القطاع العام 

و اخلا�س على قدم امل�ساواة.

عن  مقدم  �سعيد  الدكتور  حتدث  جانبه،  من 

امليداين  التطبيق  عند  تطرح  قانونية  اإ�سكالت 

مع  التعامل  طريقة  يف  �سيما  ل  املبداأ  لهذا 

املخالفني »هل تطبيق عليهم اأحكام القالة اأو 

ال�ستقالة اأو العذار؟«

واأ�سار اإىل اأن حالت التنايف ما زالت مطروحة 

يف الواقع خا�سة يف املجال�س البلدية والولئية، 

موؤكدا على �رشورة معاجلة هذا الفراغ القانوين 

على غرار ما مت مع الربملانيني.

من  مفتاح  اجلليل  عبد  الأ�ستاذ  اأو�سح  بدوره 

اجلديد  الع�سوي  القانون  اأن  ب�سكرة  جامعة 

دعم  �سياق  يف  جاء  التنايف  حلالت  املحدد 

لتطوير  القانونية  املنظومة  اإ�سالح  م�سار 

هذا  وا�سفا  اجلزائرية  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات 

الن�س القانوين اجلديد باملهم جدا لكونه يتعلق 

كما  ال�سعب  اإرادة  الذي ميثل  بالربملان  اأ�سا�سا 

قال.

الإ�سكاليات  بع�س  �سجل  مفتاح  ال�سيد  اأن  غري 

يحدد  مل  اأنه  خا�سة  القانون  هذا  تطبيق  يف 

بدقة حالت التنايف و عدم التنايف مع العهدة 

الطعن  يف  للنائب  احلق  يعطي  ومل  الربملانية 

العهدة  مع  تنايف  حالة  يف  اإعتباره  قرار  يف 

الربملانية.

اأما الأ�ستاذ يل�س �ساو�س ب�سري من كلية احلقوق 

حالت  مو�سوع  اإعترب  فقد  وهران  بجامعة 

ن�سبي  مبداأ  الإنتخابية  العهدة  مع  التنايف 

قابل للتغري والتطور م�سريا اإىل اأن الأمر يتعلق 

بظاهرة ل�سيقة باإن�ساء الربملانات عرب التاريخ 

مهامها  تاأدية  و�سمان  اإ�ستقاللياتها  لتكري�س 

على اأكمل وجه.

مع  التنايف  مببداأ  تعمل  الدول  كل  اأن  واأ�ساف 

العهدة الإنتخابية البع�س منها حتاول تاأطريه 

من خالل د�ساتريها و قوانينها و البع�س الآخر 

تركه لالأعراف مثل بريطانيا و هولندا.

 وعقب تدخالت املحا�رشين فتح النقا�س اأمام 

امل�ساركني يف هذا اليوم الدرا�سي من برملانيني 

وتقدمي  اإن�سغالتهم  لطرح  وطلبة  وخمت�سني 

اإقرتاحاتهم لإثراء مو�سوع اللقاء.

ويف هذا ال�سياق اأكد الأ�ستاذ يف القانون م�سعود 

املحدد  اجلديد  الع�سوي  القانون  اأن  �سيهوب 

جاء  الربملانية  العهدة  مع  التنايف  حلالت 

ل�سد فراغ قانوين دام اأكرث من 16 �سنة اأي منذ 

د�ستور 1996.

مبداأ  من  و�سع  اجلديد  القانون  هذا  اأن  واأو�سح 

العام  التجاري  الن�ساط  لت�سمل  التنايف  حالت 

هذا  اأمام  الوقت  ترك  اإىل  داعيا  واخلا�س 

القانون للحكم عليه ثم �سد الثغرات التي تظهر 

عند تطبيقه على اأر�س الواقع. 

املادة  تعديل  اإىل  �سيهوب  ال�سيد  دعا  كما 

الد�ستوري  التعديل  خالل  الد�ستور  من   103
اإىل العهدة  املعلن عنه لتو�سيع حالت التنايف 

البلديات  م�ستوى  على  اأي  املحلية  الإنتخابية 

والوليات.

هذا  مواد  يف  عديدة  ثغرات  وجود  اىل  واأ�سار 

�سمانات  وجود  عدم  ل�سيما  القانوين  الن�س 

حمايدة  هيئة  اأمام  نف�سه  عن  للدفاع  للنائب 

العهدة  مع  تنايف  حالة  يف  اإعالنه  حالة  يف 

الربملانية.

 

يوم درا�سي باجلزائر العا�سمة

 حول مو�ســـــــــــــــــــــــــــــــــوع

 »حالت التنـــــــــــــايف 
مع العهدة الإنتــــخابية«

نظمت وزارة 

العالقات مع الربملان 

بالتن�سيق مع جمل�س 

الأمة واملجل�س 

ال�سعبي الوطني، يوم 

الإثنني 10دي�سمرب 

امليثاق  باإقامة   ،2012
باجلزائر العا�سمة، 

يوم درا�سي حول 

مو�سوع »حالت 

التنايف مع العهدة 

الإنتخابية«، ح�سره 

برملانيني واأ�ساتذة 

جامعيني و خمت�سني.

ومت خالل هذا اللقاء 

تقدمي مداخالت 

حول موا�سيع »نظام 

التنايف من حيث املبداأ 

والن�ساأة والتطور«، 

و »حالت التنايف يف 

الت�سريع اجلزائري«، 

و»كيفيات معاجلة 

حالت التنايف و 

منازعاتها«.

اأيام درا�شيةاأيام درا�شية
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الأمة،  جمل�س  اأبرمه  الذي  التعاون  بروتوكول  اإطار  يف 
اجلنوبية(،  كوريا  الكوري)برملان  الوطني  املجل�س  مع 
 ،KOICA الدويل  للتعاون  الكورية  الوكالة  من  وبتنظيم 
الكوري،  للربملان  التابع  التدريب  مكتب  مع  وبتن�سيق 
هياكل  لكل  ممثلني  الأمة  جمل�س  اإطارت  من  طاقم  �سارك 
حديد،  بن  املجيد  عبد  ال�سيد  برئا�سة  املجل�س،  اإدارة 
م�ست�سار لدى ال�سيد رئي�س جمل�س الأمة، يف دورة تدريبية 
باملجل�س الوطني الكوري، وذلك يف الفرتة املمتدة ما بني 

.2012 نوفمرب   25 اإىل   11
الكورية يف جمال  التجربة  على  الطالع  اإطار  املبادرة يف  وتدخل هذه 

ميتاز  الكوري  الربملان  واأن  خا�سة  والإداري،  التقني  الربملاين  التنظيم 

يعرف  اأ�سبح  اأنه  حتى  واملعلوماتية،  اللكرتونية  للتقنيات  با�ستخدامه 

بالربملان )�سفر ورق(.

 KOICA الدويل  للتعاون  الكورية  الوكالة  �سطرته  الذي  الربنامج 

بالتعاون مع مكتب التدريب التابع للربملان الكوري ت�سمن �سطر اأ�سا�سيا: 

والذي مت  الكوري،  التابع للربملان  التدريب  الأول تكفل به مكتب  ال�سطر 

خالله متابعة درو�س تو�سيحية عن ت�سيري خمتلف هياكل اإدارة الربملان 

امل�سارك  للطاقم  كان  حيث  والتقني.  التنظيمي  جانبه  من  الكوري، 

فر�سة التعرف عن قرب عن �سري مكتبة الربملان، وت�سيري �سوؤون اأع�ساء 

الربملان، وهيكل الت�سيري املايل للمجل�س الوطني، والقناة الربملانية للبث 

التلفزيوين، وهيكل ت�سيري تقنيات الرقمنة وقواعد البيانات..

ثقافية  مواقع  اإىل  ميدانية  زيارات  يف  متثل  فقد  الثاين  ال�سطر  اأما 

لأهم  اقت�سادية  واخرى  كوري(  تقليدي  وبيت  قدمية  وق�سور  )معابد 

يف  القت�ساد  ع�سب  ت�سكل  التي  الناجحة  الكورية  ال�سناعية  املن�ساآت 

الدويل  ال�سعيد  تثبت وجودها على  اأن  ا�ستطاعت  والتي  اجلنوبية  كوريا 

ك�سام�سونغ وبوك�سو وهويندي..

اإىل  الطاقم امل�سارك  اأهدافها امل�سطرة، جلاأ  التدريبية  الدورة  وحتى تبلغ 

وتبادل  واملناق�سة،  واملقابلة،  املالحظة،  على  مرتكزة  منهجية،  مقاربة 

اخلربات والتجارب، مع جمع، قدر الإمكان، املعلومات املكتوبة، والوثائق 

املتوفرة حتى يتمكن عند العودة من كتابة التقرير وال�ستفادة يف حتيني 

واإثراء اأداء جمل�س الأمة، كل ح�سب اخت�سا�سه، فحتى وان كان كل برملان 

اأن  اإل  وليد نظامه ال�سيا�سي والقت�سادي وبيئته الثقافية والجتماعية، 

الهدف الذي ت�سبوا اإليه كل برملانات العامل هو واحد وان اختلفت الهياكل 

والتقنيات.

فاملجل�س  الأ�سعدة،  جميع  على  مرثية  جد  التكوينية  الدورة  كانت  وقد 

الوطني لكوريا اجلنوبية، �سجل تفوقا معتربا يف املجال املعلوماتي، اإل 

باحثا  ل�ستني  املثال،  �سبيل  على  بتوظيفه،  والدرا�سات،  البحث  يويل  اأنه 

الب�رشي  العن�رش  يويل  كما  بحثه،  مركز  يف  دولة  دكتوراه  على  حائزا 

وو�سائل ترقيته كل الأهمية.

اإطارات من جمل�س الأمة يف دورة تدريبية
 بربملان جمهورية كوريا اجلنوبية

التي  املفتوحة  الأبواب  اإطار  يف 
ق�سد  الأمة  جمل�س  ينظمها 
و�سري  برتكيبته،  التعريف 
اأعماله، وزيارة املكتبة لالإطالع 
زيارة  وكذا  حمتوياتها،  على 
التلفزيوين،  البث  م�سلحة 
بني  والتجول  التعرف  ثم 
خمتلف قاعات اللجان املوجودة 
الزيارة  لتختتم  باملجل�س،  
على  ينظم  ا�ستقبال  بحفل 

�سرف ال�سيوف.

ال�سحراء  جمهورية  من  وفد  قام 

ملقر  بزيارة  ال�سقيق،  البلد  الغربية، 

اأكتوبر   4 اخلمي�س  يوم  املجل�س 

.2010
تالميذ  من  ملجموعة  كانت  كما   

من  بورا�س  اهلل  عبد  ال�سيخ  مدر�سة 

التعرف  فر�سة  بغرداية،  يزقن  بني 

زيارتهم  خالل  من  املجل�س  على 

 25 الثالثاء  يوم  املجل�س،  ملقر 

دي�سمرب 2012.

اأبواب مفتوحةتكوين/تعاون
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جلنة اخلدمات الجتماعية ملجل�س الأمة
ت�سارك فرحة موظفي املجل�س ختان اأطفالهم

املجل�س  اأع�ساء جلنة اخلدمات الجتماعية فرحة عائالت بع�س موظفي  �سارك 
التهاين  لتقدمي  الزمالء  بيوت  اإىل  اللجنة  اأع�ساء  تنقل  حيث  اأطفالهم،  بختان 
اخلال�سة وتقدمي بع�س الهدايا و ظرف مايل يف اأجواء ات�سمت بالفرحة والبتهاج 

كما تنقله ال�سور التالية:

اأفادت وزارة العالم الكويتية اأن ن�سبة 

 ، الربملانية  النتخابات  يف  امل�ساركة 

انتهت  ان  بعد  املائة،  يف   38،8 بلغت 

قوائم  ب�سدور  الأ�سوات  فرز  عملية 

جمل�س  يف  اخلم�سني  النواب  باأ�سماء 

الأمة. من جانبه اكد النائب ال�سابق يف 

ال�سلطان  خالد  الكويتي  الأمة  جمل�س 

ن�سبة  ان  النتخابات  قاطع  الذي 

امل�ساركة مل تتجاوز 26،7 يف املائة.

ثلث  بنحو  ال�سيعية  القلية  فاز مر�سحو 

�سهدتها  التي  النتخابات  يف  املقاعد 

وفق   ،2012 دي�سمرب   1 يوم  البالد 

وقت  التي �سدرت يف  الر�سمية  النتائج 

مبكر �سباح الحد 2 دي�سمرب.

عدد  ثلث  ي�سكلون  الذين  ال�سيعة  وفاز 

يف   50 اأ�سل  من  مقعدا  بـ17  ال�سكان 

كانوا ممثلني  باأنهم  علما  المة  جمل�س 

ال�سابق،  املجل�س  يف  فقط  نواب  ب�سبعة 

اللجنة  اأعلنتها  التي  النتائج  بح�سب 

ال�سالميون  اأما  الوطنية.  النتخابية 

ب�سكل  النتخابات  قاطعوا  الذين  ال�سّنة 

مقابل  مقاعد  باأربعة  فازوا  فقد  كبري 

23 مقعدا يف املجل�س ال�سابق.
 وعاد اإىل املجل�س 18 نائبا �سابقا فى 

اثنان  بينهم  من  خمتلفة،  اأمة  جمال�س 

من جمل�س فرباير 2012 املبطل، اأي ما 

36 باملائة من مقاعد املجل�س.  ن�سبته 

 3 على  فح�سلت  الكويتية  املراأة  اأما 

مقاعد يف املجل�س اجلديد.

اأكرب  اأحد  امل�ساركة  ن�سبة  و�سكلت 

تعترب  التي  النتخابات،  يف  التحديات 

اأن  الثانية خالل هذا العام، وخ�سو�سا 

مقاطعة  ن�سبة  على  راهنت  املعار�سة 

اأمل  حني  يف  املائة  يف   70 تبلغ 

املر�سحون املوالون للحكومة مب�ساركة 

تتجاوز 50 يف املائة.

يف  �سيا�سية  اأحزاب  تغيب  مرة  ولأول 

املقاطعة، مثل  ب�سبب  النتخابات 

املنرب الدميقراطي وكتلة العمل ال�سعبي 

واحلركة الد�ستورية الإ�سالمية )الإخوان 

امل�سلمني(.

قد  الرئي�سية  القبائل  �سيوخ  وكان 

اإىل املقاطعة على غرار ما فعلته  دعوا 

والليربالية  ال�سالمية  املعار�سة 

النتخابات  نتائج  واأفرزت  والقومية. 

لأكرب  نيابي  متثيل  اأي  وجود  عدم 

مطري  قبيلة  وهما  الكويت،  يف  القبائل 

ن�سبتهما  متثل  حيث  العوازم  وقبيلة 

الكويتي، وذلك  ال�سعب  باملائة من   18
ملقاطعتهما لالنتخابات.

جل�سة  يف  ال�سويدي  الربملان  �سادق 

دي�سمرب   5 الربعاء  يوم  عقدت  خا�سة 

الر�سمي  العرتاف  قرار  على   2012
برملان  اأول  وهو  ال�سحراوية،  بالدولة 

القرار،  هذا  مثل  على  ي�سادق  اأوروبي 

وياأتي هذا يف اطار دعم ال�سويد باجتاه 

قيام دولة �سحراوية م�ستقلة لو�سع حد 

لالحتالل املغربي.

علنية  جل�سة  بعد  الربملان  قرار  وجاء 

عقدت مبقر الربملان ال�سويدي وخ�س�ست 

اأن  بعد  العرتاف  قرار  عل   للم�سادقة 

�سابقة  جل�سة  يف  الق�سية  مناق�سة  متت 

اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  م�سادقة  وبعد 

بالدولة  العرتاف  قرار  على  وبالأغلبية 

ال�سحراوية.

ال�سويدي  الربملان  يكون  وبذلك 

ر�سميا  يعرتف  اأوروبي  برملان  اأول 

مراقبون  واأكد  ال�سحراوية،  بالدولة 

على  ال�سويدي  الربملان  م�سادقة  ان 

�سي�سع  ال�سحراوية  بالدولة  العرتاف 

جديد  واقع  اأمام  املغربية  الدبلوما�سية 

حاجز  ال�سويدي  الربملان  ك�رش  اأن  بعد 

ال�سحراوية  بالدولة  الر�سمي  العرتاف 

بالقارة الأوروبية وهو ما قد يدفع بدول 

الأوروبي  ال�سمال  بلدان  خا�سة  اأخرى 

من  يزيد  قد  كما  مماثل  قرار  اتخاذ  اإىل 

ال�سغط على بع�س احلكومات الأوروبية 

من  للرفع  ال�سبانية  احلكومة  ومنها 

جلبهة  الدبلوما�سي  التمثيل  م�ستوى 

البولي�ساريو.

ومن جهته اأعرب ممثل جبهة البولي�ساريو 

بال�سويد ال�سيد علني الكنتاوي عن تثمينه 

للقرار التاريخي للربملان ال�سويدي وقال 

اأنه لأول مرة يتخذ موقف على م�ستوى 

وجه  نرى  واليوم  الأوروبية  الربملانات 

امل�ساندة  اأوروبا  وهي  لأوروبا  اأخر 

للعدالة وال�رشعية الدولية. واعترب ان هذا 

الذي  املغربي  للطرف  �سدمة  هو  القرار 

طاملا اعترب ان اأوروبا هي قلعة حم�سنة 

امام م�ساندة حق ال�سعب ال�سحراوي.

املدار الربملاينن�شاطات اجتماعية

الكويت

ن�ساء   03
يف املجل�س اجلديد

ال�شويد

الربملان ال�سويدي 
اأول برملان اأوروبي 

يعرتف ر�سميا بالدولة 
ال�سحراوية
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الأربعاء  يوم  الأملاين  الربملان  اأجاز 

قرار  م�رشوع   ،2012 دي�سمرب   12
اأبنائهم  ختان  يف  الآباء  حق  يوؤكد 

الذكور لي�سع بذلك حداً للجدل القانوين 

اإقليمية  حمكمة  قرار  اأثاره  الذي 

اجل�سدي.    والأذى  اخلتان  بني  �ساوى 

434 نائبا يف جمل�س النواب  و�سوَّت 

اجلديد  الت�رشيع  ل�سالح  الحتادي 

عن  امتنعوا  و46  �سده  مائة  مقابل 

اأ�سهر  الت�سويت عقب  الت�سويت. وجاء 

من اجلدل والغ�سب �ساد اأو�ساط العديد 

حيث  الأملان  واليهود  امل�سلمني  من 

الطقو�س  من  عندهم  اخلتان  يعترب 

الدينية وجزء ل يتجزاأ من معتقداتهم، 

نيويورك تاميز  بح�سب تعبري �سحيفة 

الأمريكية التي اأوردت النباأ يف عددها 

ليوم  اخلمي�س 13 د�سيمرب 2012 .

القرار  مل�رشوع  املعار�سني  اأن  غري 

-مبن فيهم 66 نائبا كانوا قد اقرتحوا 

مبنع  تق�سي  اجلديد  للت�رشيع  �سيغة 

اأعمارهم عن  الذين تقل  الأولد  ختان 

اإزالة ع�سو  اأن  على  �سددوا  �سنة-   14
قراره  ميلك  ل  طفل  ج�سم  من  �سحيح 

ل�سغر �سنه فيه انتهاك حلقوق الإن�سان 

الأ�سا�سية.

العدل  وزيرة  حثت  الت�سويت،  وقبيل 

الأملانية �سابني لوتي�سري �سنارينبريغر 

اإىل  النظر  على  الربملان  نواب 

لقرارهم.  الأثر  البعيدة  التداعيات 

وقالت الوزيرة »ل يوجد بلد يف العامل 

دينية  لأ�سباب  ال�سبيان  ختان  يعترب 

عمال اإجراميا«.

بهذا  الأملانية  احلكومة  اأن  واأ�سافت 

الت�رشيع »اإمنا تو�سح بجالء اأن اأمناط 

حياة اليهود وامل�سلمني جتد كل ترحيب 

عليه  ين�س  ما  بني  ومن  اأملانيا«.  يف 

م�رشوع القرار �رشورة موافقة الأبوين 

على ختان ابنهما دون احلاجة لإبداء 

�سبب لذلك.

الليربايل  الدميقراطي  احلزب  عاد 

باأغلبية  بعد فوزه  اإىل احلكم  املحافظ 

مريحة يف النتخابات الت�رشيعية التي 

جرت يوم 16 دي�سمرب 2012. وكانت 

عملية  اأعقبت  التي  الراأي  ا�ستطالعات 

حزب  فوز  اإىل  اأ�سارت  قد  الت�سويت 

باأكرث  اآبي  ت�سينزو  بقيادة  املحافظني 

النواب  جمل�س  يف  مقعدا   255 من 

الدميقراطي  للحزب  مقعدا   39 مقابل 

يرتاأ�سه  الذي  الو�سطي  الي�ساري 

يو�سيهيكو نودا.

اليابانيون   “ اآبي:  ت�سينزو  و�رّشح 

القت�سادي  الإنعا�س  يريدون 

الأجور  من  الرفع  اإىل  بالإ�سافة 

الآفاق  ب�ساأن  قلق  الياباين  ال�سباب 

ما  اأن  اأعتقد  لكنني  بال�سغل،  املتعلقة 

يهم يف الوقت الراهن هو الرتكيز على 

�سيا�سة الإنعا�س القت�سادي”

الياباين  الوزراء  رئي�س  اأقر  جهته  من 

يف  حزبه  بهزمية  نودا  يو�سيهيكو 

قرر  باأنه  م�سيفا  النتخابات  هذه 

التنحي من زعامة احلزب الدميقراطي 

الياباين. 

يف  مفاجاأة  النتيجة  هذه  ت�سكل  ول 

الأخرية  الراأي  فا�ستطالعات  اليابان 

كانت قد تنباأت بهزمية قا�سية للحزب 

�سيا�سته  ب�سبب  القرتاع  يف  احلاكم 

التي اأثارت �سخطا كبريا يف البالد.

الدميقراطي  اأن زعيم احلزب  اإىل  ي�سار 

توىل  قد  كان  اآبي  �سينزو  الليربايل 

يف  اليابانية  احلكومة  رئي�س  من�سب 

واألفني  و�ستة  األفني  بني  ما  الفرتة 

و�سبعة.

جيورجيو  الإيطاىل  الرئي�س  حل 

 ،2012 دي�سمرب   22 يوم  نابوليتانو، 

و  ال�سيوخ  جمل�س  بغرفتيه  الربملان 

جمل�س النواب بعد ا�ستقالة رئي�س الوزراء 

ر�سميا  ال�ساحة  هياأ  مما  مونتى،  ماريو 

لنتخابات عامة فى فرباير القادم.

 ووفقا ملا جاء على وكالة »الأنا�سول« 

يوم  اإ�ستقالته  مونتى  اأعلن  فقد  لالأنباء 

21 دي�سمرب 2012، بعد اأن �سغل املن�سب 
ملدة 13 �سهرا كى تتفادى اإيطاليا اأزمة 

�سحب  اأن  وبعد  اليونان  غرار  على  ديون 

الوزراء  رئي�س  اإليه  ينتمى  الذى  احلزب 

الإيطاىل ال�سابق �سلفيو برل�سكونى دعمه 

حلكومة مونتى التكنوقراطية.

وعقب م�ساورات مع  الأحزاب التي لديها 

ال�سيوخ  جمل�سي  ورئي�سي  برملانية،  كتل 

والنواب، اأ�سار الرئي�س  اإىل بدء فرتة حملة 

نابوليتانو،  ولفت  اجلديدة،  النتخابات 

البالغ من العمر 87 عاما، اأن قرار الف�سخ 

كان اخليار الوحيد اأمامه.

19 دي�سمرب  اأقر الربملان الرو�سي، يوم 

الأمريكيني  لتبني  حظرا   ،2012
�سدر  قانون  على  ردا  الرو�س  لالأطفال 

الرو�س  يعاقب  املتحدة  الوليات  يف 

مزعومة  انتهاكات  بارتكاب  املتهمني 

حلقوق الن�سان.

اىل  توؤدي  اأن  املرجح  من  خطوة  ويف 

�سوت  وا�سنطن  مع  العالقات  توتر 

420 ع�سوا يف جمل�س النواب الرو�سي 
)الدوما( ل�سالح م�رشوع القانون مقابل 

البالغ  املجل�س  اأع�ساء  بني  من  �سبعة 

عليه  يوقع  اأن  ويجب   .450 عددهم 

الرئي�س فالدميري بوتني ليبداأ تطبيقه.

غري  »منظمات  اأي�سا  القانون  ويحظر 

الن�ساط  يف  منخرطة  للربح  هادفة 

املتحدة  الوليات  متولها  ال�سيا�سي« 

مما يو�سع ما يقول منتقدون اإنها حملة 

اإىل  عودته  منذ  بوتني  معار�سي  �سد 

الرئا�سة يف مايو.

وجاء القانون ردا على ت�رشيع اأمريكي 

اأقره  ماجنيت�سكي  قانون  با�سم  يعرف 

الكوجنر�س حلظر منح تاأ�سريات وجتميد 

اأموال م�سوؤولني رو�س متهمني بالتورط 

املناه�س  الرو�سي  املحامي  مقتل  يف 

اأثناء  ماجنيت�سكي  �سريجي  للف�ساد 

احتجازه يف عام 2009 .

مو�سكو  يف  الأمريكي  ال�سفري  وقال 

القانون  م�رشوع  اإن  مكفول  مايكل 

من�سف  غري  نحو  على  ربط  الرو�سي 

�سيا�سية  بق�سايا  اأيتام  اأطفال  »م�سري 

ل عالقة لها بذلك«.

يوم  �سحفي  موؤمتر  يف  بوتني  وملح 

اأنه  اإىل   2012 دي�سمرب   20 اخلمي�س 

يف  اإقراره  مبجرد  القانون  �سيوقع 

جمل�س ال�سيوخ وا�سفا القانون باأنه رد 

الودي  غري  التحرك  على  منا�سب  فعل 

من جانب الوليات املتحدة.

ماجنيت�سكي  قانون  على  رد  ويف 

يعرف  الرو�سي  القانون  بات  الأمريكي 

ياكوفلوف  دميا  قانون  با�سم  اأي�سا 

على ا�سم طفل رو�سي تويف ب�سبب احلر 

الذي  الأمريكي  تركه  اأن  بعد  ال�سديد 

تبناه يف �سيارة مغلقة.

وتبنى اأمريكيون 962 طفال رو�سيا من 

دور اأيتام العام املا�سي بينما بلغ عدد 

الذين تبنتهم اأ�رش اأمريكية اأكرث من 45 

األف طفل منذ انهيار الحتاد ال�سوفيتي 

متوفون  اإما  هوؤلء  واآباء   .1991 عام 

اأو غري قادرين على رعايتهم وبع�سهم 

لديه احتياجات طبية معقدة.

بظالله  الدولتني  بني  اخلالف  ويلقي 

الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  جهود  على 

مع  العالقات  لتح�سني  اأوباما  باراك 

رو�سيا.

واأثار القانون الذي ي�ستهدف املنظمات 

دولية  جماعات  انزعاج  احلكومية  غري 

مدافعة عن حقوق الإن�سان تتهم بوتني 

يف  واملعار�سة  املدين  املجتمع  بقمع 

فرتة وليته اجلديدة كرئي�س يف اأعقاب 

اأكرب احتجاجات �سده.

حظر  من  اي�سا  رو�سيا  القانون  وميكن 

منح تاأ�سريات وجتميد اأ�سول ملواطنني 

اأمريكيني يزعم انتهاكهم حلقوق الرو�س 

يف اخلارج كما مينع جماعات ال�سغط 

من ممار�سة الن�ساط ال�سيا�سي اذا تلقت 

متويال اأمريكيا.

املدار الربملايناملدار الربملاين

اأفاد ا�ستطالع للراأي اجري لدى خروج الناخبني من مكاتب 

ي�سار  ائتالف  ان  نتائجه،  الر�سمي  التلفزيون  نقل  القرتاع، 

الو�سط احلاكم يف رومانيا حقق فوزا كبريا يف النتخابات 

 57 2012، جامعا  دي�سمرب   9 الحد  التي جرت  الت�رشيعية 

% من الأ�سوات.
رئي�س  برئا�سة  الليربايل  ال�سرتاكي  الحتاد  بذلك  وحل 

املعار�سة  امام  الوىل  املرتبة  يف  بونتا  فيكتور  احلكومة 

التي  با�سي�سكو  ترايان  الرئي�س  املقربة من  الو�سط  من ميني 

اجرته  الذي  ال�ستطالع  هذا  بح�سب   ،%  19 على  ح�سلت 

موؤ�س�سة كور�س.

انتوني�سكو  كرين  الليربايل  ال�سرتاكي  الحتاد  رئي�س  وقال 

»اأنه انت�سار على نظام ترايان با�سي�سكو«.

اإل اأنه �سيكون على الحتاد ال�سرتاكي الليربايل التعاي�س مع 

الرئي�س با�سي�سكو الباقي يف من�سبه حتى عام 2014.

 رومانيا

فوز الئتالف احلاكم 
يف النتخابات 

الت�سريعية 

اليابان

فوز احلزب 
الدميقراطي الليربايل 
املحافظ  باأغلبية مريحة 

يف النتخابات الت�سريعية 

اأملانيا

الربملان يبيح 
ختان الأولد

رو�شيا

الربملان الرو�سي يحظر 
تبني الأمريكيــــــــني 
لالأطـــــــــفال الرو�س

 اإيطاليا

الرئي�س الإيطايل
 ُيعلن حل الربملان
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آخر اصدارات املجلس

واملخت�سني،  الربملانيني،  متكني  ق�سد 

الفكر  جملة  مبحتوى  واملهتمني 

املجل�س،  ن�ساطات  وح�سيلة  الربملاين، 

منذ  الأمة  جمل�س  ي�سدرهما  اللتني 

�سنوات، تقرر جمع الأعداد ال�سابقة لهما 

يف طبعات خا�سة للمجموعتني.

الفكر  الأوىلجملة  اجلموعة  ت�سمنت 

الربملاين �ست اأجزاء مبجموع 29 عددا، 

يحتوي كل جزء على خم�س اأعداد ما عدا 

اجلزء ال�ساد�س الذي يحوي اأربع اأعداد.

يف حني مت جمع اأعداد ح�سيلة ن�ساطات 

توثقان  خمتلفتني  علبتني  يف  املجل�س 

تاأ�سي�سه  ح�سيلة ن�ساطات املجل�س منذ 

اأي منذ جانفي 1998 اإىل غاية جانفي 

.2010

في الفكر البرملاني الـ 31مجلة »الفكر البرملاني« و »حصيلة نشاطات املجلس« في طبعات خاصة

ر�سالة جمل�س الأمة

دور الإ�سالحات ال�سيا�سية يف عملية ترقية حقوق الإن�سان يف اجلزائر

الدرا�سات والبحوث الربملانية

- التحول الدميقراطي واإ�سالح النظام النتخابي
- ال�سيا�سة الوقائية للماأ�س�سات املالية يف مواجهة غ�سيل الأموال

- مبادىء عملية اإبرام ال�سفقات العمومية يف اجلزائر
- م�سوؤولية فرن�سا عن جرائمها الدولية يف اجلزائر

- مركز الوايل يف النظام الإداري اجلزائري بني املركزية والالمركزية
- التوقف عن الدفع يف القانون التجاري يف اجلزائر

املنرب الربملاين

دور الربملان يف اإ�سالح قانون  الإعالم

الفكر الربملاين الدويل

الربملان وحرية التعبري يف ظل الت�سامح

الوثائق الربملانية

الأ�س�س الد�ستورية لنظرية اللوائح الربملانية يف اجلزائر


