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اأن يحدث هذا يف الوقت  اأر�س الواقع. ولي�س �سدفة  على 

وم�ساعفاته  م�ستقر  غري  حولنا  من  العامل  فيه  بات  الذي 

مفتوحة على كافة االحتماالت.

التي  التغيريات  بع�س  اعتبار  للبع�س  يحلو  ما  كان  واإذا 

عرفتها دول يف املنطقة تطال اجلزائر، رغم نداءات ر�سل 

الفتنة، فالأن االإ�سالح احلقيقي كان قد �سبقها.

القدرة  جمددا  الأحي  هنا  اأنتهزها  �سعيدة  ل�سانحة  واإنها 

اال�ست�سرافية لل�سيد الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة و�سجاعته 

ال�سيا�سية التي جنبت البالد الكثري من املحن واملاآ�سي الذي 

ترى بع�س البلدان الغريبة منا م�سرحا لها...

واإذ ن�سل اليوم يف اجلزائر، من خالل املراجعة الد�ستورية، 

املرحلة،  تقت�سيه  الذي  املوؤ�س�ساتي  ال�سرح  ا�ستكمال  اإىل 

فال �سك، اأن ثمة مرحلة جديدة اأخرى يف انتظارنا، وهي 

ومتكينها  بالدنا  قوانني  بتعزيز  لنا  �ست�سمح  التي  املرحلة 

بخطى  للتقدم  املتينة  الدميقراطية  االآليات  ا�ستحداث  من 

االقت�سادية  امليادين  كافة  وت�سمل  البالد  تنمية  يف  اأ�سرع 

واالجتماعية والثقافية.

لهذه االعتبارات وغريها فاإنه ال ي�سعنا اإال اأن نبارك هذه 

اخلطوات ال�سيا�سية يف االإ�سالح بكل اأبعادها ال�سيا�سية التي 

اإىل  تدفع  اجلمهورية كونها  ال�سيد رئي�س  برنامج  تكر�ست يف 

التغيري ال�سل�س واملتدرج نحو االأح�سن واالأكمل...«

»... اإن اي اإ�سالح ال ميكنه اأن يكون حقيقيا اإال اإذا 

ت�سمن العنا�سر التي تبعث فيه احلركية، وت�سمح له 

بالتقدم دوما.

ا�ستحداث  يتوقف عند جمرد  االأمر ال  فاإن  وهكذا، 

بل  ووظائفها،  دورها  وحتديد  �سامية  موؤ�س�سات 

من ال�سرورة مبكان التفكري يف جتديد وتطوير هذا 

اكتماال  اأكرث  موؤ�س�ساتي  اإطار  عن  والبحث  االأداء 

وتكامال...

تلك هي املقاربة التي با�سرها ال�سيد عبد العزيز 

والعودة  ال�سفاء  له  نتمنى  الذي  بوتفليقة، 

القريبة اإىل اأر�س الوطن ملوا�سلة م�سرية االإ�سالح 

االأ�سوات  فلت�ستح  اأقول  وهنا  والت�سييد.  والبناء 

الناعقة ودعاة التيئي�س وترتك الرجل يرتاح حتى 

البناء  يف  ر�سالته  موا�سال  وطنه  اإىل  قريبا  يعود 

والت�سييد... الرئي�س بخري واحلمد هلل.

مقاربة عزز اإطارها يف �سنة 2011 حني اإن�ساء الهيئة 

واآراء  حتليال  جمعت  التي  لالإ�سالحات  الوطنية 

ومكونات  ال�سيا�سية  الطبقة  جمموع  واقرتاحات 

املجتمع املدين وال�سخ�سيات الوطنية...

من  والبناءة  الرثية  احل�سيلة  تلك  من  ...انطالقا 

االأفكار التي مت تلخي�سها ونقلها للقا�سي االأول يف 

البالد والتي من حمتواها مت اإعداد ن�سو�س قانونية 

بتج�سيدها  احلكومة  التزمت  ت�سيري حقيقية  وبرامج 

».. فلت�صتح الأ�صـــــــــــوات الناعقة..«*

*من كلمة ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س جمل�س 
حول  الدرا�صي  اليوم  اأ�صغال  افتتاح  مبنا�صبة  الأمة 

»جمل�س الأمة يف اجلزائر: التجربة والآفاق«.
الكلمة �صتن�صر كاملة يف العدد القادم رقم 57.
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جل�سات جل�سات

             

ن�ص  حول  عر�ضا  قدم  واملناجم  الطاقة  وزير 

فيه  تطرق  للت�ضويت  املعرو�ص  القانون 

العامل  يف  الطاقوي  الو�ضع  اإىل  البداية  يف 

واملناف�ضة احلادة يف ال�ضوق الطاقوية العاملية 

و�رضورة البحث عن م�ضادر اأخرى للمحروقات 

وبني  تقليدية  غري  اأو  تقليدية  اأكانت  �ضواء 

امل�ضتعملة  والتقنيات  بينهما  الأ�ضا�ضي  الفارق 

 ، يف جمال ا�ضتغالل املحروقات غري التقليدية 

ورد يف الوقت نف�ضه على التخوفات التي يبديها 

البع�ص يف الوقت الراهن.

وفيما يتعلق بالتوقيت الذي جاء فيه هذا الن�ص 

مراجعة  من  خيار  ل  باأنه  احلكومة  ممثل  اأكد 

املحروقات  لقطاع  املنظم  الت�رضيعي  الإطار 

ل�ضمان  البحث  جهود  تكثيف  ق�ضد  بالدنا  يف 

هذه  واأن  املتنامية.  الطاقوية  احتياجاتنا 

الطاقات املتجددة على غرار الطاقة ال�ضم�ضية ، 

الهوائية والنووية لن تغطي �ضوى جزء حمدود 

املحروقات  �ضتبقى  اإذ  الحتياجات  هذه  من 

بالدنا  يف  الطاقة  لإنتاج  الرئي�ضي  امل�ضدر 

الن�ص  هذا  يلزم  كما   .%  90 تفوق  بن�ضبة 

بالتخلي  امليدان  يف  املتدخلني  املتعاملني 

عن جزء من انتاجهم لتلبية احتياجات ال�ضوق 

الوطنية من املحروقات ال�ضائلة والغازية. 

ا�ضتغالل  يف  امل�ضتعملة  الو�ضائل  وحول 

املحروقات غري التقليدية فقد اأكد ممثل احلكومة 

�ضنة   40 منذ  عليها  املتعارف  الو�ضائل  باأنها 

واأن الإمكانات املتوقعة تعادل  -على الأقل- 

اأويل.  كتقدير  املتاحة  الإمكانات  مرات  ع�رض 

كما اأن ال�ضناعة البرتولية يف جمال حفر الآبار 

�ضتن�ضئ ع�رضات الآلف من منا�ضب ال�ضغل. 

وب�ضاأن خطورة ا�ضتغالل املحرقات غري التقليدية 

وانعكا�ضاتها على البيئة ، اأو�ضح ال�ضيد يو�ضف 

يو�ضفي اأن ا�ضتغاللها ل ي�ضكل خطورة اأكرث مما 

ما  وهذا  التقليدية  املحرقات  ا�ضتغالل  ي�ضكله 

اأكده اخلرباء واملخت�ضون.

ل�ضتغالل  الدول  بع�ص  معار�ضة  عن  واأما 

ممثل  فاأو�ضح   ، التقليدية  غري  املحروقات 

يف  رغبتها  اإىل  اأ�ضا�ص  يعود  ذلك  اأن  احلكومة 

النووية.وبخ�ضو�ص  �ضناعتها  على  احلفاظ 

باأنها  الطاقة  وزير  اأو�ضح  البرتولية  اجلباية 

لي�ضت من �ضالحيات ال�رضكات البرتولية والتي 

التعديل  واأن هذا  لقواعد حمددة م�ضبقا  تخ�ضع 

ن�س  االأمة  جمل�س  اأع�ساء  ناق�س 

القانون املعدل واملتمم للقانون 

ربيع   19 يف  املوؤرخ   05-07 رقم 

لـ  املوافق   1426 عام  االأول 

املتعلق   2005 �سنة  اأبريل   28
يوم  واملتمم  املعدل  باملحروقات 

االأحد 27 جانفي 2013  يف جل�سة 

علنية تراأ�سها ال�سيد عبد القادر 

م�سوؤول  وح�سرها   ، �سالح  بن 

يو�سفي  يو�سف  ال�سيد  القطاع 

الربملان  مع  العالقات  ووزير 

ال�سيد حممود خذري.  

حتديد  يف  ال�ضابقة  بالأ�ض�ص  العمل  يقرتح 

اجلباية  حفاظا على م�ضالح الدولة

اأن التحفيزات اجلبائية املقرتحة تندرج  موؤكدا 

يف اإطار ترقية ال�ضتثمار يف قطاع املحروقات 

و�ضت�ضمل احلقول املكت�ضفة م�ضتقبال فقط وعليه 

�ضتبقى احلقول امل�ضتغلة �ضابقا للنظام اجلبائي 

احلايل

البرتولية  ال�ضناعة  برتقية  يتعلق  فيما  واأما 

الطاقة  باأن  احلكومة  ممثل  اأو�ضح  التحويلية 

طن  مليون  ب25  املقدرة  احلالية  النتاجية 

�ضنويا ل تكفي لتلبية الحتياجات الوطنية واأن 

من  �ضنويا  طن  مليون   32 هو  امل�ضطر  الهدف 

بقدرة  تكرير  �ضت حمطات  اإن�ضاء  خالل ل�ضيما 

طن  مليون   35 اإىل   30 بني  ما  ترتاوح  انتاج 

ظرف  يف  الوطني  الرتاب  م�ضتوى  على  �ضنويا 

ب�ضبكة  حمطة  كل  تزود  اأن  على  �ضنوات  خم�ص 

لل�ضناعات البرتوكيماوية. 

هذا  والقت�ضادية  املالية  ال�ضوؤون  جلنة  تعترب 

الن�ص ن�ضا ذو بعد اقت�ضادي وا�ضرتاتيجي من 

للبالد  الطاقوي  لالأمن  بالن�ضبة  اهميته  خالل 

بالإ�ضافة اإىل ت�ضمنه اإجراءات حتفيزية جديدة 

وت�ضجيعهم  امل�ضتثمرين  ا�ضتقطاب  �ضاأنها  من 

على ال�رضاكة

كما اأن اللجنة ترى اأن مواكبة العوملة ت�ضتوجب 

احلفاظ  اأجل  من  اإ�ضالحات  اتخاذ  يف  اجلراأة 

على املخزون الطاقوي لالأجيال القادمة. ويف 

نف�ص الوقت احلفاظ على التوازنات اجليو بيئية 

لتفادي النعكا�ضات وامل�ضاعفات ال�ضلبية  التي 

قد تنجر عن هذه ال�ضتثمارات.

ال�صوق الطاقوية: مناف�صـــــــة عاملية حادة..      ول خيار عن مراجعة الإطار الت�صريعي

وزير الطاقة واملناجم

رئي�س جلنة ال�سوؤون املالية واالقت�سادية
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اللجنة  طرف  من  بامل�رضحني  يتعلق  فيما  اأما 

الطبية الع�ضكرية لأ�ضباب مر�ضية غري من�ضوبة 

للخدمة  اأو لأمرا�ص مزمنة ل عالقة لها باخلدمة 

فاإن هذا الأمر غري من�ضو�ص عليه يف القانون 

حمل الدرا�ضة ، ووزارة الدفاع الوطني ارتاأت اأن 

تن�ضاأ جلنة على م�ضتواها ملعاجلة هذه الق�ضايا 

ومتنح للجندي املعني 90 يوما ليطعن يف قرار 

اللجنة الطبية اإذا راأى اأن حكمها خمالف لرغبته 

اأن املر�ص  وح�ضلت بع�ص التطورات تدل على 

من�ضوب للخدمة.

اأما بالن�ضبة لإقرتاح منحة املخاطرة ، رد ال�ضيد 

ممثل احلكومة اأن هذه الأخرية متنح للع�ضكريني 

فقط  باخلطرية  امل�ضنفة  املناطق  العاملني يف 

وعند انتهاء مهامهم بهذه الأماكن ، يتم توقيف 

�رضف هذه املنحة.

امل�رضحني  الع�ضكريني  مل�ضكلة  بالن�ضبة  اأما 

تاأديبيا فقد �رضح ال�ضيد ممثل احلكومة اأن اجلي�ص 

عماد الدولة و�ضندها وركيزتها والن�ضباط هو 

يخالف  ومن  اجلي�ص،  �ضمن  ال�ضا�ضية  القاعدة 

تاأديبية  لإجراءات  فيتعر�ص  الن�ضباط  قواعد 

كاملة  له حقوقه  يكفل  القانون  اأن  اإل  �ضارمة 

�ضواء بالن�ضبة للتقاعد اأو غري ذلك وفق الت�رضيع 

املعمول به.

تكفل  كيفية  حول  ال�ضتف�ضار  يخ�ص  وفيما 

الدولة باملتقاعدين الع�ضكريني وذوي حقوقهم 

اجتماعيا ، اأجاب ال�ضيد الوزير اأن الدولة تتكفل 

بهذه الفئة على جميع الأ�ضعدة.

بتعاطف  احلكومة  ممثل  اأ�ضاد  الأخري  ويف 

اأع�ضاء الربملان بغرفتيه مع هذه ال�ضلك والذي 

اإح�ضا�ص كبري وروح عالية جتاه من  يدل على 

الذي تدين له اجلزائر عندما ت�ضتد بها الأزمات 

وحتوم حولها ال�ضعاب.

وال�ضوؤون  ال�ضحة  جلنة  اأ�ضادت  وبدورها 

الوطني حر�ص  والت�ضامن  والعمل  الإجتماعية 

وزارة  الو�ضية  الوزارة  خالل  من  الدولة 

لتحقيق  املبذولة  واملجهودات  الوطني  الدفاع 

ال�ضعبي  الوطني  اجلي�ص  �ضلك  ظروف   ترقية 

اأن  يجب  مك�ضبا  يعترب  ما  وهذا  الجتماعية، 

نحافظ عليه. 

مبنح  اخل�ضو�ص  وجه  على  اللجنة  وتو�ضي 

الألوية يف تخ�ضي�ص �ضكنات اجتماعية لأرامل 

والتفكري  اخلدمة  اأثناء  املتوفني  الع�ضكريني 

يف كل ما من �ضاأنه ترقية جميع فئات اجلي�ص 

الوطني ال�ضعبي على جميع الأ�ضعدة.

يف  ياأتي  الذي  القانون  هذا  اللجنة  تثمن  كما 

وكافة  الوطني  اجلي�ص  اأفراد  فيه  برهن  وقت 

ل�ضد  عالية  احرتافية  على  الأمن  اأ�ضالك 

القت�ضادية   من�ضاآتنا  على  العدوانية  الهجمات 

نف�ضه  له  �ضولت  من  لكل  در�ضا  بذلك  مقدمني 

امل�ضا�ص ب�ضيادة اجلزائر و�ضالمة ترابها واأمنها 

واقت�ضادها.

عر�ص القانون قدمه ال�ضيد حممود خوذري وزير 

العالقات مع الربملان نيابة عن الوزير املنتدب 

املالك  عبد  اجلرنال  الوطني  الدفاع  وزير  لدى 

التي  الحكام  اأهم  اإىل  تطرق  حيث  قنايزية. 

76- رقم  بالأمر  اخلا�ص  التعديل  عليها  طراأ 

 1396 عام  احلجة  ذي   17 يف  املوؤرخ   106
املوافق 09 دي�ضمرب �ضنة 1976 .مو�ضحا اأنها 

كانت خال�ضة م�ضاورات وجل�ضات عمل متتالية 

وزارة   ، بالعمل  املكلفة  الوزارة  من  للممثلني 

 ، العمومي  للوظيف  العامة  واملديرية  املالية 

مبا  العتبار  رد  اإىل  الأخري  يف  خل�ضت  التي 

ملختلف  والعرفان  الإن�ضاف  معاين  من  يحمل 

الفراغ  باأن  م�ضيفا  الع�ضكري.  املجتمع  فئات 

مراجعته  ا�ضتدعى  املفعول  ال�ضاري  القانوين 

لتدارك النقائ�ص املتعلقة باملعا�ضات الع�ضكرية 

الفرتة  خالل  ظهرت  و�ضعيات  من  حتويه  وما 

ال�ضعبة التي عرفتها البالد..

ومن بني هذه الأحكام ، تلك التي تخ�ص : الأفراد 

ا�ضتدعاوؤهم  اأعيد  والذين  املدعوين  الع�ضكريني 

والأفراد  حقوقهم  ذوي  وكذا  الوطنية  للخدمة 

هذا  �ضدور  قبل  اخلدمة  اأداء  اأثناء  املتوفني 

القانون والذين مل يتموا خم�ضة ع�رضة �ضنة من 

املعا�ضات  قانون  ي�ضملهم  ومل  والعمل  اخلدمة 

حفظ  عمليات  اأثناء  اجلرحى  وكذا   ، الع�ضكرية 

النظام ومكافحة الإرهاب وفئة املعفيني ب�ضبب 

عجز اأو مر�ص من�ضوب للخدمة  وكذا ذوي احلقوق 

املتوفني اأثناء اخلدمة ، وهذا باإدراج البندين 7 

و8 �ضمن املادة 5 من قانون املعا�ضات الع�ضكرية 

من  ال�ضتفادة  من  الع�ضكريني  فئة  متكن  التي 

منحة تقاعد حت�ضب على اأ�ضا�ص راتب الع�ضكريني 

وذلك لفائدة العاملني منهم واملتعاقدين وذوي 

مكرر   45 املادة  اإدراج  اإىل  بالإ�ضافة  حقوقهم 

التقاعد  معا�ضات  قيمة  برفع  �ضت�ضمح  التي 

للع�ضكريني واملدنيني ال�ضبيهني عن طريق قرار 

وزاري على غرار الآليات املن�ضو�ص عليها يف 

يوليو   02 يف  املوؤرخ   ،  83-12 رقم  القانون 

1983 ، واملتعلق بالتقاعد. 

حول  متحورت  الأمة  جمل�ص  اأع�ضاء  تدخالت 

هذا  يت�ضمنها  التي  الهامة  النقاط  من  العديد 

التعديل وقد اأجاب ال�ضيد حممود خوذري وزير 

العالقات مع الربملان ممثل احلكومة على هذه 

الن�ضغالت  و اأهمها:

الن�ضغال اخلا�ص برفع قيمة معا�ضات التقاعد 

املن�ضو�ص عليها يف ن�ص هذا القانون ، والتي 

رفع  واقرتحوا  كافية  غري  الأع�ضاء  اأعتربها 

الإجراء  هذا  باأن  احلكومة  اأجاب ممثل  قيمتها. 

غري ممكن حاليا بالنظر اإىل القدرات املالية وما 

تتحمله ميزانية الدولة.

وفيما يخ�ص الت�ضاوؤل اخلا�ص مبنحة الت�رضيح، 

الإدارة  يخ�ص  ذلك  اأن  احلكومة  ممثل  اأكد 

الوطني  الدفاع  وزارة  يف  املتمثلة  امل�ضتخدمة 

يتعلق  ما  اأما   ، ملنحها  الوحيدة  املخولة  هي 

هو  �رضفها  يتوىل  الذي  فاإن  باملعا�ضات 

من  ميول  الذي  الع�ضكرية  املعا�ضات  �ضندوق 

وهي  الع�ضكريني  قبل  من  تدفع  التي  الأق�ضاط 

اأموال خا�ضة بامل�ضاهمني يف هذا ال�ضندوق .

واإ�ضنادا  دعما  قدموا  الذي  املتطوعني  وعن 

خمتلف  يف  ال�ضعبي  الوطني  اجلي�ص  لوحدات 

اأنحاء الوطن خالل فرتة املاأ�ضاة الوطنية ، اأكد 

على  خا�ضة  جلنة  اإن�ضاء  مت  اأنه  الوزير   ال�ضيد 

بدرا�ضة  تتكفل  الوطني  الدفاع  وزارة  م�ضتوى 

فيما  الأمر  ونف�ص  بحالة،  حالة  هوؤلء  و�ضعية 

غري  عجز  ب�ضبب  املعطوبني  م�ضكلة  يخ�ص 

من�ضوب للخدمة. 

والذين  الوطنية  للخدمة  املدعوين  وبخ�ضو�ص 

اآثار ، عطب  اأي  اأعيد ا�ضتدعاوؤهم وخرجوا دون 

اأو عجز ، فقد �رضح ال�ضيد الوزير اأن هوؤلء غري 

معنيني باملنحة اعتبارا اأنهم اأدو واجبهم نحو 

وطنهم وهو اأمر معمول به يف جميع دول العامل، 

يتقا�ضون  هوؤلء  فاإن  ا�ضتدعاءهم  اعيد  اإذا  اأما 

مرتبات �ضبيهة مبرتبات الع�ضكريني املجندين، 

 ، اخلدمة  اأثناء  مر�ص  او  بعجز  اأ�ضيبوا  اإذا  اأما 

فالدولة تتكفل بهم . 

موجودا  كان  الذي  القانوين  الفراغ  عن  اأما 

يف  يعدل  مل  الذي    106  -  76 رقم  الأمر  يف 

املو�ضوع مدة تقارب 34 �ضنة ، فوزارة الدفاع 

الوطني اآنذاك واإح�ضا�ضا منها باملاأ�ضاة ، ارتاأت 

مكافحة  خالل  خدمتهم  عن  هوؤلء  تعوي�ص 

قانون  يف  مادة  �ضمن  بندا  واأقرت  الإرهاب 

 ، احلالت  هذه  تعالج    1993 ل�ضنة  املالية 

اأما من تويف منهم اأثناء اخلدمة فلم يكن ذوي 

احلقوق  من  حق  اأي  من  ي�ضتفيدون  حقوقهم 

ولهذا جاء هذا القانون ليغطي هذا الفراغ.

عن  خدمتهم  تقل  الذين  الع�ضكريني  وب�ضاأن 

خم�ضة ع�رضة �ضنة )15( ولو بيوم واحد اأكد ممثل 

املعا�ص يف  احلق يف  لهم  يكن  اأنه مل  احلكومة 

القانون ال�ضاري املفعول مما ا�ضتدعى تعديله.

املعا�صات الع�صكرية، حقوق تتكفل بها الدولة.. وحتمل معاين الإن�صاف والعرفان
يف  االأمة   جمل�س  اأع�ساء  ناق�س 

عقدها  التي  العلنية  اجلل�سة 

جانفي   27 االأحد  يوم   املجل�س 

2013 برئا�سة ال�سيد عبد القادر 
االأمة  جمل�س  رئي�س  �سالح،  بن 

الع�سكرية،  املعا�سات  قانون 

املعدل واملتمم 

ال�سيد حممود خوذري وزير العالقات مع الربملان
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مل�رضوع  عر�ضه  –خالل  احلكومة  ممثل  تقدم 

ت�ضمنت  بحو�ضلة  امليزانية-  ت�ضوية  قانون 

 ،2010 ل�ضنة  العامة  امليزانية  تنفيذ  تبعات 

جاء  نتائج؛  من  عنه  اأ�ضفرت  ما  على  وبناء 

يتكون  والذي  الذكر  ال�ضالف  القانون  م�رضوع 

بالنتائج  يتعلق  حما�ضبي  اأحدهما  �ضقني  من 

املطروحة على الهيئة الت�رضيعية، والآخر يتعلق 

م�ضتويات  حول  املحا�ضبة  جمل�ص  بتقديرات 

تنفيذ و�رضوط اإجناز قوانني املالية.

جملة  الأع�ضاء  اأثار  العلنية  املناق�ضة  و�ضمن 

من الن�ضغالت متحورت حول �رضورة التحكم 

يف التقديرات امليزانياتية، وتقييم النفقات غري 

املتوقعة، اإ�ضافة اإىل اأهمية و�ضع اآليات للرقابة 

اخلا�ضة  احل�ضابات  على  والرقابة  اجلبائية 

فح�ص  تعجيل  �رضورة  عن  ف�ضال  للخزينة، 

ملفات ال�ضفقات العمومية.

على  الوزير  بها  تقدم  التي  الردود  خ�ضم  ويف 

املالحظات ال�ضابقة الذكر؛ اأو�ضح اأن التحكم يف 

مراعاة  �رضورة  يتطلب  امليزانياتية  التقديرات 

املحيط الدويل لأ�ضعار املحروقات نظرا لكونها 

متثل اأ�ضا�ص القت�ضاد اجلزائري

 – املتوقعة  غري  النفقات  تقييم  ميكن  ل  كما 

ح�ضب ما اأو�ضحه الوزير- اأثناء حت�ضري م�رضوع 

قانون املالية اعتبارا خل�ضو�ضية هذا النوع من 

النفقات.

اأنه خالل  الوزير  اأبرز  اجلبائية  الرقابة  وب�ضاأن 

�ضنة 2010 مت اإح�ضاء 32917 عملية مراقبة 

القانون  ملخالفي  عقوبات  فر�ص  مبوجبها  مت 

اجلبائي والتي من بينها و�ضع بطاقية وطنية 

للمخالفني يتم حتيينها بانتظام.

واأ�ضاف ممثل احلكومة اأن العمليات املقيدة يف 

كل ح�ضابات اخلزينة تخ�ضع للرقابة القانونية 

اأما  املالية  قانون  يف  عليها  املن�ضو�ص 

العتمادات املمنوحة للح�ضابات اخلا�ضة فتنقل 

من �ضنة اإىل اأخرى ق�ضد منح الآمرين بال�رضف 

من  امل�ضجلة  الربامج  حتقيق  يف  اأف�ضل  مرونة 

قبل ال�ضلطات العمومية.

وعن تعجيل فح�ص امللفات املتعلقة بال�ضفقات 

اإليه  اأ�ضار  ما  –ح�ضب  اإن�ضاء  مت  فقد  العمومية 

لها  قطاعية  وجلان  وطنيتني  جلنتني  الوزير- 

نف�ص �ضالحيات اللجان الوطنية لل�ضفقات.

اجلل�ضتني  خالل  مناق�ضته  مت  ما  على  وا�ضتنادا 

القت�ضادية  ال�ضوؤون  جلنة  قدمت  العلنيتني 

فيه  اأ�ضادت  التكميلي  تقريرها  واملالية 

مفهوم  جت�ضيد  يف   القانون  هذا  بخ�ضو�ضية 

واعتربت  امليزانية  تنفيذ  على  البعدية  الرقابة 

على  التعرف  بغية  للربملان  فر�ضة  الآلية  هذه 

نقاط  والوقوف على  العام  املال  كيفية �رضف 

القوة وال�ضعف يف هذا املجال.

امل�ضجلة  النقائ�ص  تكرار  تفادي  يف  ورغبة 

قدمت اللجنة جملة من التو�ضيات اأهمها:

• �رضورة اإدخال املعلوماتية يف عمل امل�ضالح 
اجلبائية وتب�ضيط الإجراءات

• �رضورة انطالق امل�ضاريع يف وقتها واحرتام 
وقتها  يف  العتمادات  و�ضخ  التنفيذ  اآجال 

التقييم  اإعادة  لتفادي  العتمادات  كل  وو�ضع 

املتكرر للم�ضاريع.

• �رضورة التحكم اأكرث يف التقديرات من خالل 
الدرا�ضات واحرتام القانون يف هذا املجال.

بقلم املرتب�صة كحالوي منى

ويحتوي الأمر على مادتني تهدفان اإىل :

• ال�ضبط النهائي للحدود البحرية بني اجلزائر 
وتون�ص.

يف  �ضيادتها  الدولتني  من  دولة  كل  • ممار�ضة 
جمالها البحري اخلا�ص.

الدولتني  بني  للمعلومات  امل�ضبق  التبادل   •
بالقرب من خط  التنقيب  ال�رضوع يف  يف حالة 

بنية  ا�ضتغالل  حالة  يف  وكذا  البحرية  احلدود 

جيولوجية اأو حقل للمحرقات اأو الغاز الطبيعي 

على  متواجدة  حية  غري  طبيعية  موارد  اأية  اأو 

جانبي خط احلدود البحرية.

الطرفني  بني  ين�ضاأ  خالف  اأي  ت�ضوية   •
 ، تطبيقها  اأو  التفاقية  هذه  تف�ضري  بخ�ضو�ص 

عن طريق املفاو�ضات .

جلنة  الطرفان  ي�ضكل  التفاقية  لهذه  وطبقا 

وتذلل  التنفيذ  تتابع  البحرية  للحدود  م�ضرتكة 

وتقوم  تطبيقها  عن  ترتتب  قد  التي  ال�ضعاب 

حالة  يف  ملزمة  تكون  تو�ضيات  ب�ضياغة 

اعتمادها.

ويف رده على ت�ضاوؤلت اأع�ضاء املجل�ص ، اأو�ضح 

ال�ضيد مراد مدل�ضي وزير ال�ضوؤون اخلارجية باأن 

ر�ضم  لتفاقية  ا�ضتكمال  جاءت  التفاقية  هذه 

تون�ص واجلزائر املربمة يف  الربية بني  احلدود 

1983 ، بهدف تعزيز ومتتني العالقات الثنائية 
بني اجلزائر وتون�ص وتدعيم اأوا�رض الأخوة بني 

احتاد  دول  يف  والأمن  ال�ضلم  وتوطيد  ال�ضعبني 

هذه  بني  الفرق  ان  مو�ضحا  العربي  املغرب 

وتعد  موؤقتة  الأوىل  اأن  و�ضابقتها  التفاقية 

اتفاقية مرحلية ول ت�ضجل لدى الأمانة العامة 

لالأمم املتحدة غري اأنها ت�ضمح ب�ضياغة اتفاقية 

التفاقية  لتنفيذ  تقييم  اإجراء  بعد   ، نهائية 

�ضنة  املربم  التفاق  اأن  اإىل  م�ضريا  املوؤقتة 

2002 حول الرتتيبات املوؤقتة املتعلقة ب�ضبط 
اجلزائرية  اجلمهورية  بني  البحرية  احلدود 

 ، التون�ضية  واجلمهورية  ال�ضعبية  الدميقراطية 

التي  النهائية  التفاقية  �ضمح ب�ضياغة هذه  قد 

والتي   ، الدولتني  بني  البحرية  احلدود  ت�ضبط 

�ضيتم ت�ضجيلها ب�ضفة م�ضرتكة يف الأمم املتحدة 

طبقا للمادة 102 من ميثاقها.

واأو�ضح ممثل احلكومة  باأن هذه التفاقية التي 

اأبرمتها اجلزائر تعد الأوىل من نوعها و�ضتكون 

مبثابة خطوة مرجعية خلطوات مماثلة مع دول 

ل�ضيا�ضة  اجلزائر  انتهاج  اإطار  يف  تاأتي  اأخرى 

وال�ضداقة مع جميع جريانها من  اجلوار  ح�ضن 

دول احتاد املغرب العربي. 

والتعاون  اخلارجية  ال�ضوؤون  جلنة  اعتربت 

ملجل�ص  اخلارج  يف  اجلزائرية  واجلالية  الدويل 

الأمة هذا الن�ص خطوة جديدة لتدعيم العالقات 

تطوير  ونحو  وتون�ص  اجلزائر  بني  الثنائية 

مما   ، املجالت  خمتلف  يف  بينهما  التعاون 

اجلوار  وح�ص  الأخوة  عالقات  بتمتني  ي�ضمح 

وكذا فتح الطريق اأمام اتفاقيات مماثلة مع دول 

اجلوار الخرى.  

القانون املت�سمن ت�سوية امليزانية ل�سنة2010  

التحكم يف التقديرات امليزانياتية

ن�س  االأمة  جمل�س  اأع�ساء  ناق�س 

القانون املت�سمن ت�سوية امليزانية 

ل�سنة 2010 وذلك خالل جل�ستني 

يوم  املجل�س  عقدهما  علنيتني 

برئا�سة    2013 يناير   28 االثنني 

عبد  ال�سيد  االأمة  جمل�س  رئي�س 

كل  وبح�سور  �سالح  بن  القادر 

ال�سيد:كرمي  املالية  وزير  من 

مع  العالقات  ووزير  جودي، 

الربملان ال�سيد: حممود خدري. 

القانون املت�سمن املوافقة 

على التفاقية املتعلقة 

ب�سبط احلدود البحرية 

بني اجلمهورية اجلزائرية 

الدميقراطية ال�سعبية 

واجلمهورية التون�سية

اجلزائر / وتون�س:
 �صبط احلدود البحرية..

املوافقة  املت�سمن  القانون  ن�س  على  االأمة  جمل�س  اأع�ساء  �سادق  كما 

على االتفاقية املتعلقة ب�سبط احلدود البحرية بني اجلمهورية اجلزائرية 

 11 يف  باجلزائر  املوقعة   ، التون�سية  واجلمهورية  ال�سعبية  الدميقراطية 

جويلية 2011.

وزير املالية

وزير ال�سوؤون اخلارجية
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جل�سات الأ�سئلة ال�سفويةجل�سات

هكذا �صاء اهلل وق�صت م�صيئته  جال وعال اأن يغادرنا اإىل 
األآبد خام�س رئي�س للدولة اجلزائرية امل�صتقلة وهي ل 
تزال حتتفي بخم�صينية ال�صتقالل.فماذا ع�صانا نقول 
امام هذا امل�صاب اجللل اإل اأن نعزي اأنف�صنا  وال�صعب 
اجلزائري وال�صرة الثورية ونقدم  خال�س املوا�صاة  اإىل 
عائلة الفقيد، فقيد اجلزائر اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

ببطولته  يحتفظ  التاريخ  وبقي  الرجل  مات  لقد 
اأنه ما تاأخر  واأجماده ويكفيه �صرفا  وتخليدا لذكراه 
قط يف تلبية  نداء وطنه  حتى �صرفه قدر اجلزائر اأن 

يبلي البالءاحل�صنى يف اجلهادين ال�صغر والأكرب

الأول حني برز قائدا مغوارا و�صجاعا با�صال اإبان الثورة 
م�صوؤوليات  تقلد  حني  والثاين  املظفرة  التحريرية 

كبرية يف الدولة غداة ال�صتقالل .

ا�صتجاب  حينما  واأعظمها  امل�صوؤوليات  هذه  اأبرز  كان 
�صوؤون  ت�صيري  م�صوؤولية  وقبل  الوطن  لندا  اأخرى  مرة 
املحنة  اأيام  للدولة  العلى  املجل�س  راأ�س  على  الدولة 

الوطنية الع�صيبة.

اليوم بج�صده ولكنه يبقى حا�صرا  اإنه يغيب عنا  حقا 
بيننا مببادئه وقيمه ون�صاله من اأجل اجلزائر. فالنا�س 
ل تقا�س بالأعمار واإمنا بالأعمال واملبادئ التي عا�صوا 

لأجلها.

لقد فقد ت اجلزائر برحيل املجاهد علي كايف  واحدا 
من رجالتها الكبار الذين �صتحتفظ لهم ذاكرة الأجيال 
ووفاءهم  الوطنية  وعطاءاتهم  اجل�صام  بت�صحياتهم 

لر�صالة نوفمرب اخلالدة.

اخلال�صة  التعازي  اجدد  اإذ  وزمالئي  زميالتي  واإين 
ولرفقائه  الفقيد  لأ�صرة  الأمة  جمل�س  اأع�صاء  باإ�صم 
املجاهدين ولكافة ال�صعب اجلزائري فاإين اأدعو املوىل 
الوا�صعة  برحمته  الطاهرة  يتغمد روحه  اأن  عز وجل 
وال�صاحلني  ال�صهداء  مع  اخللد  جنة  يف  ويتقبله 

وال�صديقني وح�صن اأولئك رفيقا. 

واإنا هلل واإنا اإليه راجعون  

 18 اخلمي�س  يوم  االأمة  جمل�س  عقد 

اأفريل 2013 جل�سة علنية  برئا�سة 

ال�سيد عبد القادر بن �سالح، رئي�س 

من  عدد  وبح�سور  االأمة  جمل�س 

لالإجابة  احلكومي  الطاقم  اأع�ساء 

ال�سفهية  اال�سئلة  على عدد من 

التي طرحها اأع�ساء جمل�س االأمة

يف بداية اجلل�سة جدد ال�سيد عبد 

جمل�س  رئي�س   ، �سالح  بن  القادر 

فقيد  يف  التعازي  كلمة  االأمة 

ملجل�س  االأ�سبق  الرئي�س  اجلزائر 

كايف  علي  املرحوم   ، الدولة 

هذا ن�سها:

قطاع الداخلية واجلماعات املحلية

الو�صع الأمني كان وراء تعليق ا�صترياد بنادق ال�صيد يف اجلزائر

الطاقة واملناجم

بدعيدة  بوزيد  ال�ضيد  طرح 

ع�ضو جمل�ص الأمة �ضوؤال  حول 

�ضنتي  الوطنية  اجلمارك  حجز 

�ضيد  بنادق  و2003   2002

ا�ضتوردها خوا�ص على م�ضتوى 

�ضلمت  برخ�ص  الوطن  وليات 

خمت�ضة  م�ضالح  قبل  من  لهم 

من  لتعليمة  تطبيقا  وذلك 

اإمكانية  وعن  الداخلية  وزارة 

الو�ضعية  لهذه  خمرج  اإيجاد 

ماديا  امل�ضتوردين  بتعوي�ص 

بها  امل�رضح  ال�ضعبة  بالعملة 

ال�ضيد   فاأجاب  اجلمارك.  لدى 

دحو ولد قابلية ، وزير الداخلية 

بان  املحلية  واجلماعات 

عرفتها  التي  المنية  الظروف 

اجلزائر كانت هي الدافع جلمع  

اأنحاء  عرب  ال�ضيد   بنادق 

الوطن  وتزامنا مع �ضحب هذه 

تعليمة  الولة  اأعطي  البنادق 

اخلا�ص  الت�رضيح  لتعليق 

وذلك  ال�ضلحة  با�ضترياد كافة 

بقرار حكومي ل وزاري.

عدد  اأن  القطاع  م�ضوؤول  واأكد 

هذا  يف  املحجوزة  البندقات 

الـ2000  يتجاوز    مل  الإطار 

امل�ضالح  اأن  موؤكدا   ، بندقية 

الداخلية  لوزارة  املخت�ضة 

اجتماع  لعقد  التح�ضري  ب�ضدد 

الأمنية  الأجهزة  خمتلف  مع 

حل  اإيجاد  يف  للم�ضاهمة 

لت�ضوية هذه الق�ضية.

زروقي،  القادر  عبد  ال�ضيد  طرح 

اخطار  حول  الأمة   جمل�ص  ع�ضو 

اأنابيب الغاز على الن�ضيج العمراين 

ل�ضيما يف ولية غيليزان. فاأجاب 

اإجناز  باأن  يو�ضفي  يو�ضف  ال�ضيد 

هذا امل�رضوع كان طبقا لن�ضو�ص 

اإجراءات  فاإن  وبالتايل  القانونية 

الناقلة  النابيب  لإبعاد  م�ضتقبلية 

للغاز عن املن�ضئات ال�ضكنية قطاعه 

الو�ضعية  هذه  عن  م�ضوؤول  غري 

املوجودة  ال�ضكنات  اأن  بحكم 

حاليا يف املنطقة �ضيدت بعد اإمتام 

امل�رضوع.

على  اأنبوبا   11 بوجود  اأنه  حيث 

م�ضافة 90 كلم �ضيد 2000 م�ضكن 

على م�ضتوى هذه املن�ضاآت. م�ضيفا 

تتطلب  الو�ضعية  هذه  ت�ضوية  اأن 

ومو�ضحا  الأطراف  جميع  تدخل 

�ضوناطراك  اأن  نف�ضه  الوقت  يف 

قد  املواطنني  اأمن  على  وحفاظا 

اأوقفت كل الن�ضاطات على م�ضتوى 

اأنابيب نقل الغاز التي متثل خطرا 

على املدن .كما �رضعت يف حتويل 

هذه الأنابيب بغر�ص اإبعادها عن 

املناطق ال�ضكنية.

الأرا�ضي  مالك  تعوي�ص  وحول 

لهذه  اأرا�ضيهم  �ضخرت  الذين 

باأن  يو�ضفي  ال�ضيد  اأو�ضح  العملية 

اخلا�ضة  امللفات  ت�ضوية  عملية 

على  �ضارفت  قد  الق�ضية  بهذه 

الإنهاء.

 اأما ال�ضيد نور الدين الديب ، ع�ضو 

بدوره  طرح  فقد   ، الأمة  جمل�ص 

حممد  ال�ضيد  عن  نيابة  �ضوؤال 

جمل�ص  ع�ضو   ، الع�ضكري  الطيب 

الأمة يتعلق بالإجراءات التي تقوم 

به وزارة الطاقة واملناجم حلماية 

عن  الناجم  التلوث  من  ال�ضاحل 

م�ضانع التكرير.

اإجراءات م�صتقبلية لإبعاد النابيب الناقلة للغاز عن املن�صئات ال�صكنية

ال�ضيد يو�ضفي اأو�ضح باأن �ضوناطراك 

قد خ�ض�ضت 91 مليار دينار لوقاية 

اأخطار التلوث  وحماية الطبيعة من 

بو�ضع برنامج طموح ق�ضري املدى 

تهيئة  لإعادة   )2016 �ضنة  )حتى 

التكرير  م�ضانع  وتطوير  وتاأمني 

يخ�ص  وفيما  حاليا  املوجودة 

م�ضانع  تفرزها  التي  النفايات 

يو�ضفي  ال�ضيد  اأكد  ب�ضكيكدة  التكرير 

عدم  يف  يكمن  فيها  امل�ضكل  باأن 

هذه   معاجلة  م�ضفاة  ا�ضتجابة 

النفايات للمقايي�ص املطلوبة، معلنا 

اإجناز  يف  �رضعت  قد  �ضوناطراك  اأن 

م�ضاريع اإعادة تهيئة م�ضانع تكرير 

اإن�ضاء  طريق  عن  اأرزيو   �ضكيكدة، 

ملعاجلة  جديدة  م�ضايف  وحدات 

هذه الإفرازات  والتي �ضينطلق العمل 

بها خالل هذه ال�ضنة.

�صوناطراك تخ�ص�س 91 مليار دينار حلماية ال�صاحل من اأخطار التلوث
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خليدة  ال�ضيدة  الثقافة  وزيرة  اأكدت 

الزربية  متحف  م�رضوع  اأن  تومي 

خن�ضلة  ولية  يف  اجنازه  املزمع 

�ضنة2013   نهاية  يف  �ضينطلق 

ليتزامن  2015  وذلك  �ضنة  وينتهي 

ق�ضنطينة  تظاهرة  انطالق   مع 

م�ضيفة  العربية  الثقافة  عا�ضمة 

خ�ض�ضته  الذي  املايل  الغالف  باأن 

احلكومة قد اأعيد النظر فيه لي�ضبح 7 

�ضنتيم   مليار   6 عو�ص  �ضنتيم  مليار 

املخ�ض�ضة لدى تقدميه اأول مرة.

ال�ضيد  المة  جمل�ص  ع�ضو  وكان 

�ضوؤال حول  قد طرح  خمي�ضي طلو�ص 

من  كان  الذي  امل�رضوع  هذا  م�ضري  

املفرت�ص اأن ينطلق �ضنة 2007.

باأن  تومي  ال�ضيدة  اأو�ضحت  كما 

اأو�ضعيد  حمند  ال�ضيد  اأجاب 

�ضوؤال  على  الت�ضال  وزير   ،

 ، �ضامل  بن  القادر  عبد  ال�ضيد 

ع�ضو جمل�ص الأمة ، املتعلق 

�ضيتم  التي  بالو�ضائل 

ت�ضخريها لدعم حمطات البث 

خا�ضة  والتلفزي  الإذاعي 

من  اجلنوبية  املناطق  يف 

الوطن

تو�ضيع  ان م�ضاريع  مو�ضحا 

والتلفزي  الإذاعي  البث 

املوجودة حالية اأو املربجمة 

ب�ضمان  �ضت�ضمح  م�ضتقبال 

من  باملائة   95 تغطية 

نهاية  قبل  الوطني  الرتاب 

2014. م�ضيفا باأنه بالرغم 
املناطق  هاته  ا�ضتقبال  من 

الدول  من  اإذاعية  لربامج 

املجاورة اإل اأن الوزارة تعمل 

حملية  اإذاعات  اإن�ضاء  على 

وخا�ضة  الوليات  هذه  يف 

اجلنوبية.

وبهذه املنا�ضبة اأعلن م�ضوؤول 

لتغطية  م�رضوع  عن  القطاع 

املحيطة  الثالث  املناطق 

اإذاعية  ب�ضبكات  باإليزي 

بالطاقة  تعمل  وتلفزية 

املقر  باأن  مذكرا   ، ال�ضم�ضية 

للولية قد مت  اجلديد لإذاعة 

تزويده بتقنيات جد حديثة. 

اهتمام  على  يدل  ما  وهذا 

ال�ضلطات العمومية بالقطاع 

نظرا  الب�رضي  ال�ضمعي 

من  كبري  جزء  لتخ�ضي�ص 

الغالف املايل الوجه لتطوير 

 6.68 ب  واملقدر  اجلنوب 

القطاع  لرتقية  دينار  مليار 

ال�ضمعي الب�رضي فيه.

قطاع الثقافة

الزربية يف ولية خن�صلة : الرتاث باأبعاده احل�صـــارية
اإعادة تهيئة وترميم قلعة »بني حماد« : ال�صوؤال..واجلواب

جمال  ال�ضيد  طرحه  �ضوؤال  وعن 

الأمة   جمل�ص  ع�ضو  قيقان، 

قلعة  تعرفه  الذي  التدهور  حول 

اأكدت  بامل�ضـــــــــيلة  حماد  بني 

ال�ضيدة خليدة تومي  باأن ترميم 

الذي  املوقع  هذا  تهيئة  واإعادة 

�ضنفته اليوني�ضكو �ضمن الرتاث 

معينة  درا�ضات  يتطلب  العاملي 

الثقافة  وزارة  مب�ضالح  ويرتبط 

العاملي  الرتاث  جلنة  وكذا 

التابعة ملنظمة اليوني�ضكو.

مذكرة باأن تكاليف درا�ضة اإعادة 

 1 اإىل  و�ضلت  والرتميم  التهيئة 

الغالف  قدر  بينما  �ضنتيم  مليار 

مليار   5 ب  لالأ�ضغال  املايل 

الأ�ضغال  �ضتنطلق  وبهذا  �ضنتيم. 

ح�ضب ال�ضيدة تومي مبا�رضة بعد 

املكلف  الدرا�ضات  مكتب  اإنهاء 

بالعملية للدرا�ضة.

الأمة  جمل�ص  ع�ضو  ت�ضاءل  كما 

م�ضتقبل  عن  اآخر  �ضياق  يف 

الذي  احلماديني  مهرجان  

الت�ضعينيات  �ضنوات  منذ  اختفى 

باأن  تومي  ال�ضيدة  فاأو�ضحت 

منطقة  يف  مهرجان  تنظيم 

العاملي   الرتاث  �ضمن  م�ضنفة 

الرتاث  جلنة  مبوافقة  متعلق 

هذا  اليوني�ضكو.  ملنظمة  التابعة 

من جهة ومن جهة اأخرى اأ�ضاف 

املتحدثة باأن عقد  هذا املهرجان 

من قبل مل يكن يخ�ضع ل�رضوط 

املهرجانات الر�ضمية. 

قطاع االت�سال :

و�صائل البث الإذاعي والتلفزي باجلنوب: اإىل اأين و�صلت التغطية!؟

 قطاع املوارد املائية

املياه امل�صتعملة: هل ميكن ا�صتعادتـــــــــــــــها!؟

جمل�ص  ع�ضو  �ضوؤال  على  رده  يف 

�ضنيني  القادر  عبد  ال�ضيد  الأمة 

حول مدى اهتمام اوزارة املوارد 

املياه  ا�ضرتجاع  بعملية  املائية 

لعملية  وحتويلها  امل�ضتعملة 

ال�ضقي.

 اأو�ضح ال�ضيد ح�ضني ن�ضيب، وزير 

املوارد املائية باأن القطاع ينوي 

مربع  مرت  مليار   1.2 ا�ضرتجاع 

�ضنة  حتى  الوطني  م�ضتوى  على 

حمطات  عدد  اأن  م�ضيفا   2014

 251 اإىل  �ضريتفع  التطهري 

اخلما�ضي  املخطط  باإنهاء  حمطة 

.2010-2014
التي  امل�ضاريع  عن  حديثه  ويف 

الوطن  من  وليات   7 يف  اأجنزت 

درا�ضات  باأن  ن�ضيب  ال�ضيد  اأو�ضح 

عديدة اأخرى �ضتنطلق قريبا جلمع 

امل�ضتعملة بغر�ص  املياه  وتطهري 

2500هكتار  ري  يف  ا�ضتعمالها 

وكذا  وليات  ع�رض  م�ضتوى  على 

وال�ضلب  احلديد  مركب  لتزويد 

ن�ضيب  ال�ضيد  حتدث  .كما  للحجار 

عن م�رضوع  اإن�ضاء حمطة مرجعية 

ب�ضعة  امل�ضتعملة  املياه  لتطهري 

قانون  يف  م�ضجلة  وحدة   100
2013. واأعلن باملنا�ضبة  املالية 

حمطات  اإجناز  م�ضاريع  عن 

لفائدة  امل�ضتعملة  املياه  لتطهيري 

مع  بالتعاون  الفالحية  الأعمال 

  ، املتحدة  الوليات   ، ا�ضبانيا 

وبلجيكا.

قد  خن�ضلة  لولية  الثقافة  مديرية 

جديدة  مناق�ضات  تطرح  اأن  قررت 

عدم  ظل  يف  امل�رضوع  هذا  لتنفيذ 

مذكرة  ال�ضابقة  املناق�ضات  جناح 

اإىل  تلجاأ  قد  الوزارية  دائرتها  بان 

مدينة  خارج  من  درا�ضات  مكتب 

خن�ضلة اإذا ا�ضتلزم الأمر ذلك .

ممثلة  اأو�ضحت  ال�ضياق  نف�ص  ويف 

الذي  املوقع  هذا  بان  احلكومة 

مرت   1500 م�ضاحة  على  �ضيرتبع 

الزربية  لأنواع  �ضيخ�ض�ص  مربع 

اجلزائرية لي�ضكل نافذة حقيقية على 

�ضيحوي  كما  الوطني  الرتاث  هذا 

�ضيخت�ضون  الذين  للباحثني  خمتربا 

والتعبريات  الر�ضومات  ترجمة  يف 

املج�ضدة على الزربية اجلزائرية.

جل�سات
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وفد  �ضمن  الأمة  جمل�ص  عن  وفد  �ضارك 

م�ضرتك فيما بني غرفتي الربملان اجلزائري 

ت�ضكل من ال�ضادة

احلاج العايب ، ع�ضو جمل�ص الأمة

حمند اآكلي بن يون�ص ، ع�ضو جمل�ص المة

اأحمد �ضعيد ر�ضوان ، ع�ضو جمل�ص المة

زحايل عبد القادر ، ع�ضو جمل�ص الأمة

جمال قيقان ، ع�ضو جمل�ص المة

للجمعية  التا�ضعة  الدورة  اأ�ضغال  يف 

التي  املتو�ضط  اأجل  من  لالحتاد  الربملانية 

 ،  2013 اأفريل   12 اجلمعة  يوم  انعقدت 

مبقر الربملان الأوربي بالعا�ضمة البلجيكية 

)بروك�ضل(

بالدرا�ضة  اجلمعية  اأع�ضاء  تناول  وقد 

والنقا�ص املوا�ضيع التالية :

التطبيق م�ضاريع الحتاد من  - و�ضع حيز 

اأجل املتو�ضط

التاأ�ضي�ص   : واملواطنة  ال�ضخا�ص  تنقل   -

وفق قمة مر�ضيليا«

- امل�ضادقة على تو�ضيات اللجان اخلم�ص.

- انتخاب رئي�ص جديد للجمعية.

للجمعية  التا�ضعة  الدورة  انعقاد  �ضبق  كما 

عقد اجتماعات اللجان اخلم�ص يوم 11اأفريل 

النهائية  ال�ضياغة  يف  للنظر  وذلك   2013
مل�ضاريع التو�ضيات.

دور الربملان يف حت�سني 

ال�سيا�سات العامة

�ضارك وفد برملاين عن جمل�ص الأمة يف ور�ضة 

تدريبية حول دور الربملان يف حت�ضني ال�ضيا�ضات 

العامة : العالقة بني الربملانيني وخرباء حتليل 

ال�ضيا�ضات العامة ، والتي نظمها املركز العربي 

للتدريب الربملاين والدرا�ضات الت�رضيعية يف 

جمل�ص النواب اللبناين ، بالتعاون مع الحتاد 

الربملاين ، وموؤ�ض�ضة و�ضتمن�ضرت للدميقراطية ، 

وذلك يومي 07 و08 مار�ص 2013 ببريوت 

)لبنان(.

وقد تكون الوفد الربملاين ملجل�ص الأمة من : 

ال�ضيد عبد القادر �ضنيني ، نائب رئي�ص  جلنة 

ال�ضوؤون املالية والقت�ضادية مبجل�ص الأمة ،  

رئي�ضا للوفد 

ال�ضيد عبد الرحمان يحي ، ع�ضو جلنة الرتبية 

والتكوين والتعليم العايل والبحث العلمي وال�ضوؤون 

الدينية مبجل�ص الأمة.

ت�ضمن جدول اأعمال الور�ضة التدريبية  عدة بنود 

منها : 

- دور النواب يف �ضنع ال�ضيا�ضات

- بيئة ال�ضيا�ضات اخلا�ضة بالإ�ضالح القت�ضادي 

يف منطقة ال�رضق الو�ضط و�ضمال اإفريقيا، مع 

الرتكيز على �ضيا�ضة التوظيف وال�ضيا�ضيات التي 

تتيح الت�ضدي للبطالة .

- بيئة ال�ضيا�ضات اخلا�ضة بالتعليم يف ال�رضق 

الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا ، جلهة التعليم الثانوي 

والعايل.

اللجان الدائمة للربملان 

االإفريقي

�ضارك ال�ضيد حممد الطيب الع�ضكري ، ع�ضو جمل�ص 

الأمة ، ع�ضو الربملان الإفريقي يف جل�ضات اللجان 

الدائمة للربملان الإفريقي ، وذلك يف الفرتة من 

11 اإىل 15 مار�ص 2013 باأدي�ص اأباب) اإثيوبيا(.
وتعترب جل�ضات اللجان الدائمة للربملان الإفريقي 

، اأول اجتماعات قانونية للجان للعام 2013 ، 

والغر�ص الرئي�ص من انعقادها هو متكني اأع�ضاء 

الربملان من النخراط مع جلانهم املعنية يف 

مفو�ضية الحتاد الإفريقي ، وتطوير اأوجه التعاون 

بالتن�ضيق فيما بني الربملان الإفريقي ومفو�ضية 

الحتاد الإفريقي.

�ضارك وفد برملاين م�ضرتك فيما بني غرفتي 

الربملان، يف اأ�ضغال اجلمعية 128 لالحتاد 

الربملاين الدويل، وذلك يف الفرتة من 22 اإىل 

2013 بكيوتو)اإكوادور(. 27 مار�ص 
وت�ضمن جدول الأعمال ، البنود التالية :

- انتخاب رئي�ص ونواب رئي�ص اجلمعية  

الـ128 لالحتاد الربملاين الدويل.

- مناق�ضة عامة حول املو�ضوع العام التايل 

: » من التنمية اخلا�ضعة للتحكم اإىل التنمية 

-Buen v (الهادفة »العي�ص الرغيد«  

– حلول جديدة«. vir( :مقاربات جديدة 
- م�ضوؤولية احلماية :دور الربملان يف 

حماية املدنني )اللجنة الدائمة لل�ضلم والأمن 

الدوليني(

- التجارة العادلة واآليات التمويل املبتكرة 

من اأجل التنمية امل�ضتدامة)اللجنة الدائمة 

للتنمية امل�ضتدامة والتمويل والتجارة(.

- ا�ضتخدام و�ضائل الإعالم ، مبا فيها الإعالم 

الجتماعي لتعزيز م�ضاركة املواطنني 

وحت�ضني الدميقراطية )اللجنة الدائمة 

للدميقراطية وحقوق الن�ضان(.

- اإقرار موا�ضيع الدرا�ضة للجمعية 130.

- تعديل قوانني واأنظمة الحتاد الربملاين 

الدويل.

كما عرفت اجلمعية 128 لالحتاد الربملان 

الدويل اجتماع هيئاتها النظامية املختلفة، 

ومناق�ضة موا�ضيع متعددة ومتنوعة.

وقد �ضارك الوفد الربملاين اجلزائري على 

هام�ص اجلمعية 128 لالحتاد الربملاين 

الدويل يف الجتماعات التن�ضيقية 

والت�ضاورية للمجموعات اجليو �ضيا�ضية 

التالية:

- املجموعة ال�ضالمية ، املكونة من 

برملانات الدول الأع�ضاء يف احتاد 

جمال�ص الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون 

ال�ضالمي.

- املجموعات العربية ، املكونة من 

برملانات الدول الأع�ضاء يف الحتاد 

الربملاين العربي.

- املجموعة الفريقية ، املكونة من 

برملانات الدول الفريقية الأع�ضاء يف 

الحتاد الربملاين الدويل.

وقد تكون الوفد الربملاين من :

ال�ضيدة زهرة ظريف بيطاط ، ع�ضو جمل�ص 

الأمة ، رئي�ضة للوفد

ال�ضيد عبد ال�ضالم بو�ضوارب ، نائب رئي�ص 

املجل�ص ال�ضعبي الوطني

ال�ضيدة زهية بن عرو�ص ، ع�ضو جمل�ص الأمة

ال�ضيد ابراهيم بوتخيل ، ع�ضو جمل�ص الأمة

ال�ضيد اآدم قبي ، ع�ضو جمل�ص الأمة

ال�ضيدة مفتايل ميينة ، نائب باملجل�ص 

ال�ضعبي الوطني

ال�ضيد اأحمد جلوط ، نائب باملجل�ص ال�ضعبي 

الوطني

ال�ضيد حفناوي عمراوي الأمني العام ملجل�ص 

الأمة

اجلمعية الـ 128 لالحتاد الربملاين الدويل

الدورة التا�سعة للجمعية الربملانية لالحتاد من 

اأجل املتو�سط
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اأ�ضغال  يف  الأمة  جمل�ص  عن  برملاين  وفد  �ضارك 

 2013 للعام  العادية  للدورة  الثانية  املرحلة 

 ،)APCE(اأوربا ملجل�ص  الربملانية  للجمعية 

 2013 اأفريل   26 اإىل   22 من  الفرتة  يف  وذلك 

ب�ضرتا�ضبورغ )فرن�ضا(

�ضا�ضوة  ال�ضيدة  من  الربملاين  الوفد  ت�ضكل  وقد 

لويزة ، رئي�ضة جلنة ال�ضحة وال�ضوؤون الجتماعية 

والعمل والت�ضامن الوطني مبجل�ص المة،

ال�ضيدة نوارة �ضعدية جعفر ، ع�ضو جمل�ص الأمة

عدة  درا�ضة  الدورة  اأعمال  جدول  ت�ضمن  وقد 

موا�ضيع منها :

- العنف جتاه اجلاليات الدينية.

العنف  مكافحة  اأجل  من  الربملانات  توحيد   -

اجلن�ضي �ضد الطفال.

للدورة  الثانية  املرحلة  جل�ضات  عرفت  كما 

ملجل�ص  الربملانية  للجمعية   2013 العادية 

اأوربا، ال�ضتماع اإىل مداخالت كل من : 

-رئي�ص جمهورية تون�ص

-رئي�ص جمهورية اأملانيا

-وزير ال�ضوؤون اخلارجية لإمارة اأندروا

-الوزيرة الوىل جلمهورية جورجيا

اخلارجية  لل�ضوؤون  الفيدرايل  الق�ضم  -رئي�ص 

ل�ضوي�رضا

-الوزير الأول جلمهورية رومانيا ،

-حمافظ حقوق الن�ضان مبجل�ص اأوربا

كما �ضارك الوفد الربملاين يف حما�رضة بعنوان« 

القن�ضلية  تنظمها  الأمة«،  بناء  يف  املراأة  دور 

اإطار  يف  )فرن�ضا(  ب�ضرتا�ضبورغ  للجزائر  العامة 

للذكرى اخلم�ضني ل�ضتعادة  الحتفالت املخلدة 

ال�ضيادة الوطنية.

االإجتماع الرابع 

رفيع امل�ستوى 

لربملانات الدول 

االأع�ساء يف 

جمموعة احلوار 5+5

لزهر  حممد  �ضحري  ال�ضيد  �ضارك 

وفد  �ضمن   ، الأمة  جمل�ص  ع�ضو   ،

غرفتي  بني  فيما  م�ضرتك  برملاين 

رفيع  الرابع  الجتماع  يف   ، الربملان 

الع�ضاء  الدول  لربملانات  امل�ضتوى 

يف جمموعة احلوار 5+5 ، وذلك يوم 

بنواك�ضط   2013 اأفريل   15 الثنني 

)موريطانيا(.

الجتماع  يف  امل�ضاركون  تناول  وقد 

بالدرا�ضة والنقا�ص ، مو�ضوع م�ضاهمة 

اجلهود  يف  الدويل  الربملاين  التعاون 

التحديات  رفع  اأجل  من   ، الدولية 

احلالية يف منطقة غرب املتو�ضط.

اجلل�سة الثالثة 

للدورة العادية 

االأوىل للربملان 

العربي الدائم للعام 

2013
 كما �ضارك وفد برملاين عن جمل�ص 

المة ، يف اأ�ضغال اجلل�ضة الثالثة للدورة 

العادية الأوىل للربملان العربي الدائم 

للعام 2013 ، وذلك يف الفرتة من 18 

اإىل 21 اأفريل 2013 يف مقر اجلامعة 

العربية بالقاهرة )م�رض(.

ت�ضكل الوفد الربملاين من :

ال�ضيد كا�ص قدور، ع�ضو جمل�ص المة

ال�ضيد عبد الكرمي قري�ضي ، ع�ضو جمل�ص 

الأمة

وت�ضمن جدول اأعمال الدورة عدة بنود 

منها :

- اأداء الأع�ضاء اجلدد يف الربملان 

العربي لليمني القانونية .

- امل�ضادقة على حما�رض اجلل�ضات 

ال�ضابقة للربملان العربي.

- درا�ضة تقارير اللجان الدائمة للربملان 

العربي.

املرحلة الثانية للدورة العادية للعام 2013 للجمعية 

APCE( الربملانية ملجل�س اأوربا

غرفتي  بني  فيما  م�ضرتك  برملاين  وفد  �ضارك 

الدورة  اجتماعات  يف  اجلزائري   الربملان 

الربيعية للجمعية الربملانية ملنظمة حلف �ضمال 

 ، بلك�ضومبورغ    )AP-OTAN( الأطلنطي 

يف الفرتة ما بني 17 و20 ماي 2013.

ت�ضكل الوفد الربملاين من ال�ضادة :

حممد الواد ، رئي�ص جلنة الدفاع الوطني مبجل�ص 

الأمة ، رئي�ص الوفد.

فردي ميلود ، نائب باملجل�ص ال�ضعبي الوطني

بن عمريو�ص بلقا�ضم ، نائب باملجل�ص ال�ضعبي 

الوطني.

وقد تناول برملانيو اجلمعية الربملانية ملنظمة 

والنقا�ص  بالدرا�ضة  الطلنطي  �ضمال  حلف 

العديد من املوا�ضيع من بينها :

�رضاكة   : اأوربا  اأبواب  على  اأزمات  قو�ص 

من  واجلنوب  ال�ضمال  بني  جديدة  ا�ضرتاتيجية 

اأجل منطقة ال�ضاحل.

ال�رضق  الدميقراطي يف منطقة  التحول  ت�ضجيع 

.)MOAN( الأو�ضط و�ضمال افريقيا

اإدماج جيورجيا يف اجلماعة الأورو- اأطل�ضية : 

امل�ضاكل الداخلية واخلارجية.

غرب البلقان : العمل من اأجل م�ضتقبل ال�ضتقرار 

يف املنطقة.

موا�ضيع  املنظمةمناق�ضة  برملانيو  يتوىل  كما 

والأمن  الدفاع  كنفقات  الأطل�ضي  احللف  تهم 

وال�رضاكة  احللف  داخل  الت�ضامن  ومفهوم 

اإىل  اإ�ضافة  الو�ضطى  اآ�ضيا  مع  الأطل�ضية 

مو�ضوع اجليل ال�ضاد�ص من الطائرات القتالية 

امل�ضتقبلية.

ي�ضارك  اجلزائري  الربملان  اأن  بالذكر  جدير 

الربملانية  اجلمعية  اجتماعات  يف  بانتظام 

»ع�ضو  ب�ضفته  الأطلنطي  �ضمال  حلف  ملنظمة 

�رضيك متو�ضطي«.      

اجتماعات الدورة الربيعية للجمعية الربملانية 

  )AP-OTAN( ملنظمة حلف �سمال االأطلنطي

بلك�سومبورغ

ن�ساط برملاين متعدد.. لقاءات وم�ساورات.. واأداء ديبلوما�سي متوا�سل
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و حتادث ، يـوم الثنني 11 مار�ص 2013، 

اجلمعية  رئي�ص   ، بارتلون   كلود  ال�ضيـد  مع 

بوفد  مرفوقا  كان  الذي  الفرن�ضية  الوطنية 

هام.

اإىل  الإ�ضارة  خاللها  مت  فر�ضة  كان  اللقاء 

العالقات  ّيز  متمُ التي  اجلديدة  الديناميكية 

بني اجلزائر وفرن�ضا وذلك من خالل احلركية 

خا�ضة  البلدين  م�ضوؤويل  قبل  من  املكثفة 

والقت�ضادي.  ال�ضيا�ضي  ال�ضعيدين  على 

احلوار  تكثيف  التاأكيد على �رضورة  كما مت 

والتعاون وتبادل زيارات الوفود الربملانية 

التي من �ضاأنها امل�ضاهمة يف تطوير وترقية 

التي  البلدين  بني  الربملانية  العالقات 

�رضورة  على  التاأكيد  ومت  باجليدة  و�ضفت 

الرتقاء بها اإىل م�ضتويات اأف�ضل من خالل 

تن�ضيق اأف�ضل يف الهيئات الربملانية الدولية 

للعالقات  ميكن  حيث  واجلهوية  الإقليمية 

الن�ضانية والربملانية اأن تكون قاعدة �ضلبة 

والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  العالقات  لتطوير 

بني البلدين. ويف جمال التعاون القت�ضادي 

ور�ضات  ت�ضهد  اجلزائر  اأن  اإىل  ال�ضارة  متت 

ميكن  موؤهالت  عدة  ولفرن�ضا  للتنمية  كربى 

خمتلف  يف  مهما  �رضيكا  منها  يجعل  اأن 

ور�ضات التنمية التي تخو�ضها اجلزائر.

و �سفري كرواتيا باجلزائر

و ا�ضتقبل ، يف نف�ص اليـوم ، �ضفري كرواتيا 

-Marin ANDRIJ  باجلزائر، ال�ضيد

SEVIC ، الذي اأدى له زيارة جماملة .. 
الثنائية  للعالقات  التطرق  خاللها  مت 

وروابط ال�ضداقة التي جتمع البلدين .. كما 

تناولت املحادثات فر�ص التعاون واآفاقه 

الواعدة واأهمية ترقية العالقات الربملانية 

وتبادل الزيارات بني م�ضوؤويل البلدين.

 و �سفري فل�سطني باجلزائر

مبقـر   ،  2013 اأفريل   22 الثنني  يـوم   ، ا�ضتقبل  و 

فل�ضطني  �ضفري   ، اخلالق  عبد  ح�ضني  ال�ضيد   ، املجـل�ص 

باجلزائر وقد مت خالل هذا اللقاء ا�ضتعرا�ص الأو�ضاع 

�ضف  لتوحيد  �ضعيا  املبذولة  واجلهود  فل�ضطني  يف 

مت  كما   ، الوطنية  اأهدافه  لتحقيق  الفل�ضطيني  ال�ضعب 

التطرق - على اخل�ضو�ص - للموقف اجلزائري الثابت 

انهاء  و�رضورة  الفل�ضطينية  الف�ضائل  لوحدة  والداعم 

الحتالل وفًقا ملواثيق ومرجعية ال�رضعية الدولية.

و �سفري اأندوني�سيا باجلزائر

�ضفري   ، املجل�ص  مبقر   ،  2013 مار�ص   18 الإثنني  يـوم   ، ا�ضتقبل  كما 

له  اأّدى  الذي   ،  Ahmad Ni’am Salim ال�ضيد  اأندوني�ضيا باجلزائر 

املتاحة  والفر�ص  املتميزة  الثنائية  العالقات  تناولت  جماملة  زيارة 

العالقات  لأهمية  تطرقت  كما  والثقايف  القت�ضادي  التعاون  لتطوير 

اإليه  الذي يتطلع  اإىل امل�ضتوى  الدفع بالتعاون  الربملانية للم�ضاهمة يف 

 .. �ضنة  اإىل خم�ضني  تعود  التي  العالقات  ويعك�ص عمق  البلدين  م�ضوؤولوا 

امل�ضت�ضارين  جمل�ص  رئي�ص  دعوة  الأندوني�ضي  ال�ضفري  جدد  وباملنا�ضبة 

الدعوة  اأندوني�ضيا وهي  لزيارة  القادر بن �ضالح  لل�ضيد عبد  باأندوني�ضيا 

وفق  تاريخها لحًقا  يحدد  اأن  على  املجل�ص  رئي�ص  بامتنان  قبلها  التي 

القنوات الديبلوما�ضية املعهودة.

و وزير خارجية مملكة البحرين

اأفريل   01 الثنني  يـوم    ، الأمة  رئي�ص جمل�ص  ا�ضتقبل  كما 

، وزير  األ خليفة   اأحمد بن حممد  ال�ضيخ خالد بن   ،  2013
خارجية مملكة البحرين.

قيادتي  وحر�ص  الثنائية  العالقات  اإىل  اللقاء  تطرق  وقد 

ال�ضقيقني على دعمها وترقيتها مبا يخدم م�ضلحة  البلدين 

تبادل  باملنا�ضبة  مت  كما  والبحريني.  اجلزائري  ال�ضعبني 

وجهات النظر حول عدد من ق�ضايا ال�ضاعة يف املنطقة.

و �سفري كوريا اجلنوبية

كما ا�ضتقبل رئي�ص جمل�ص الأمة ، يـوم اخلمي�ص 28 فيفـري 

ال�ضيد   ، اجلنوبية  كوريا  �ضفري   ، املجل�ص  مبقر   ،  2013
له زيارة جماملة مت  اأّدى  الذي    Kim Chung Hoon
ال�ضنوات  يف  عرفت  التي  الثنائية  للعالقات  التطرق  خاللها 

الأخرية ديناميكية متزايدة على امل�ضتوى القت�ضادي .. كما 

وم�ضاهمته  الربملاين  الن�ضاط  اأهمية  املحادثات  ا�ضتعر�ضت 

عن  اجلانبان  اأعرب  ال�ضياق  هذا  ويف   ، التعاون  تعزيز  يف 

التدريب  دورات  حتققها  التي  املثمرة  للنتائج  ارتياحهما 

والتكوين التي ي�ضتفيد منها اإطارات وموظفي املجل�ص.

 رئي�س البند�ستاغ االأملاين

الثنني  يـوم    ، الأمة  ، رئي�ص جمل�ص  القادر بن �ضالح   ال�ضيد عبد  حتادث 

Norbert LA -( لمرت   نـوربرت  ال�ضيـد  مع   ،  2013 فيفـري   11
MERT(، رئي�ص البند�ضتاغ الأملاين.

والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  العالقات  تدعيم  �ضبل  حول  متحورت  املحادثات 

والربملانية بني اجلزائر واأملانيا حيث عرفت هذه العالقات حركية متنامية 

العالقات  رفع  �رضورة  على  الطرفان  عرب  وقد  الأخرية.  ال�ضنوات  خالل 

القائمة بني البلدين اإىل م�ضتويات اأف�ضل خا�ضة واأن هناك جمالت وا�ضعة 

التعاون. على امل�ضتوى  اأن ي�ضملها هذا  جتارية واقت�ضادية وثقافية ميكن 

الربملاين ، مت التطرق اإىل �رضورة تعميق الت�ضاور والتن�ضيق بني الربملانيني 

يف املحافل والهيئات الدولية حول الق�ضايا التي يتبناها بلدينا.

و رئي�س اجلمعية الوطنية الفرن�سية

رئي�س جمل�س الأمة ي�ستقبل ..
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ا�ستقبالتا�ستقبالت

             

وفد برملاين لل�سداقة الربيطانية - اجلزائرية

وا�ضتقبل يوم الأحد 28 اأفريل 2013 ، ال�ضيد عبد القادر بن �ضالح ،  رئي�ص 

جمل�ص الأمة ، مبقر املجل�ص ، وفدا برملانيا لل�ضداقة الربيطانية – اجلزائرية 

.Mark Menzies  برئا�ضة ال�ضيد

و�ضبل  الربيطانية  واململكة  اجلزائر  بني  العالقات  تثمني  حول  متحور  اللقاء 

تدعيمها وقد عرّب الطرفان على �رضورة رفع هذه العالقات اإىل م�ضتويات اأف�ضل 

خا�ضة واأن هناك جمالت وا�ضعة جتارية واقت�ضادية وثقافية ميكن اأن ي�ضملها 

هذا التعاون يف ظل التحولت ال�ضيا�ضية التي ت�ضهدها اجلزائر والإ�ضالحات التي 

بادرت بها للنهو�ص بالقت�ضاد وتدعيم جمالت التنمية يف جميع امليادين 

القت�ضادية  التنمية  فر�ص  وت�ضجيع  الإرهاب  ومكافحة  ال�ضتقرار  وحتقيق 

والتجارية وخلق الأجواء ال�ضيا�ضية امل�ضاعدة على حتقيق هذه الأهداف.

غرفتي  من  يتكون  الذي  الربيطاين  الوفد  لرئي�ص  اأي�ضا  فر�ضة  كان  اللقاء 

اإمكانيا ت اجلزائر  اإىل  اللورادات( لالإ�ضارة  النواب وجمل�ص  الربملان )جمل�ص 

بحكم موقعها ال�ضرتاتيجي كبوابة لإفريقيا �ضواء يف املجال الثقايف اأو املجال 

الإقت�ضادي والذي يفتح فر�ضا وا�ضعة للتعاون مع اململكة الربيطانية.

وعلى امل�ضتوى الربملاين ، مت التطرق اإىل �رضورة تعميق الت�ضاور والتن�ضيق بني 

الربملانيني يف املحافل والهيئات الدولية حول الق�ضايا التي تهم البلدين.

قد اجتماع �ضّم جمموعتي ال�ضداقة اجلزائرية الربيطانية  بعد هذا ال�ضتقبال ، عمُ

برئا�ضة ال�ضيد عّمار خملويف عن اجلانب اجلزائري.

�سفري تركيا باجلزائر

اأحمد  ال�ضيد   ، ، مبقر املجل�ص   2013 اأفريل   29 الثنني  يـوم   ، ا�ضتقبـل  كما 

للعالقات  التطرق  اللقاء  هذا  خالل  مت  وقد  باجلزائر،  تركيا  �ضفري  ك�ضي�ضي، 

البلدين  بني  جتمع  التي  اخلا�ضة  والروابط  البلدين  بني  العريقة  الثنائية 

يف  خا�ضة  لتحقيقها  املتاحة  والفر�ص  التعاون  امكانيات  وا�ضتعرا�ص 

امليدان القت�ضادي من خالل حتفيز املتعاملني القت�ضاديني على ال�ضتثمار 

مبا يحقق املنافع امل�ضرتكة .. كما مت باملنا�ضبة تبادل وجهات النظر حول 

الق�ضايا ذات الهتمام امل�ضرتك. 

رئي�س احلكومة باجلمهورية التون�سية

علي  ال�ضيد   ، اليـوم  نف�ص  م�ضاء  يف    ، الأمة  جمل�ص  رئي�ص  ا�ضتقبل  كما 

اللقاء  هذا  وخالل  التون�ضية  باجلمهورية  احلكومة  رئي�ص  العري�ص، 

والتحديات  الدميقراطي  التحول  يف  البلدين  جتربتي  ا�ضتعرا�ص  مت 

وا�ضتمرار   ، والتعاون  الت�ضاور  تكثيف  يقت�ضي  ما  وهو  تواجههما  التي 

تبادل الزيارات بني م�ضوؤويل البلدين ويف خمتلف القطاعات .. كما مت 

التطرق لأهمية التعاون الربملاين الثنائي ويف اإطار املحافل القليمية 

والدولية.

 وفد عن املجموعة الربملانية لل�سداقة 

الفرن�سية اجلزائرية

 ،  Jean-Pierre Michel ويف نف�ص اليوم ، ا�ضتقبل اأي�ضا ، ال�ضيـد

نائب رئي�ص املجموعة الربملانية لل�ضداقة الفرن�ضية - اجلزائرية الذي 

كان مرفوقا بوفد هام.

ّيز  اللقاء كان فر�ضة مت خاللها الإ�ضارة اإىل الديناميكية اجلديدة التي متمُ

العالقات بني اجلزائر وفرن�ضا وذلك من خالل احلركية املكثفة من قبل 

م�ضوؤويل البلدين خا�ضة على ال�ضعيدين ال�ضيا�ضي والقت�ضادي. كما مت 

الوفود  زيارات  وتبادل  والتعاون  احلوار  تكثيف  التاأكيد على �رضورة 

العالقات  وترقية  تطوير  يف  امل�ضاهمة  �ضاأنها  من  التي  الربملانية 

الربملانية بني البلدين التي و�ضفت باجليدة ومت التاأكيد على �رضورة 

تن�ضيق اأف�ضل يف الهيئات الربملانية الدولية الإقليمية واجلهوية حيث 

لتطوير  �ضلبة  قاعدة  تكون  اأن  والربملانية  الن�ضانية  للعالقات  ميكن 

العالقات ال�ضيا�ضية والقت�ضادية بني البلدين. 

�ضّمت  عمل  جل�ضة  خالل  وا�ضع  ب�ضكل  لها  التعر�ص  مت  املحاور  هذه 

اأع�ضاء جلنة ال�ضداقة الربملانية اجلزائرية برئا�ضة ال�ضيدة زهرة ظريف 

Jean-Pierre Michel عن  بيطاط عن اجلانب اجلزائري وال�ضيد 

جمل�ص ال�ضيوخ الفرن�ضي وهي جل�ضة العمل التي عقبت ا�ضتقبال ال�ضيد 

رئي�ص جمل�ص الأمة للوفد الربملاين الفرن�ضي.

�سفرية النم�سا باجلزائر

-Alo 02 ماي 2013 ، مبقـر املجل�ص ، ال�ضيدة   و ا�ضتقبل ، يـوم اخلمي�ص

زيارة  له  اأدت  التي  باجلزائر  النم�ضا  �ضفري   ،  sia WORGETTER
التعاون  واإمكانيات  الثنائية  للعالقات  خاللها  التطرق  مت   ، جماملة 

يف  لال�ضتثمار  القت�ضاديني  للمتعاملني  املتاحة  والفر�ص  القت�ضادي 

بالدنا .. و�ضمل احلديث ال�ضالحات التي ت�ضهدها اجلزائر وما حققته يف 

هذا امل�ضار من اجنازات وطنية هامة.

�سفري الفيتنام باجلزائر

 DO ،  ال�ضيد  2013 ، مبقـر املجـل�ص  20 ماي  وا�ضتقبل ، يـوم الثنني 

TRONG CUONG ، �ضفري الفيتنام باجلزائر الذي اأدى له زيارة 
العالقات  تناول  خاللها  مت  ببالدنا  مهامه  انتهاء  اإثر  على  جماملة 

املرتجم  القائم  للتعاون  والتطرق   .. البلدين  بني  املتميزة  التاريخية 

التعاون  م�ضتوى  ترقية  اإىل  ال�ضاعية  البلدين  يف  ال�ضيا�ضية  لالإرادة 

القت�ضادي وتعميق التقارب الثقايف من خالل موا�ضلة وتكثيف تبادل 

الزيارات بني م�ضوؤويل البلدين .. وعلى ال�ضعيد الربملاين اأعرب الطرفان 

عن ارتياحهما حلر�ص برملانيي البلدين على تعزيز ر�ضيد العالقات بني 

البلدين وامل�ضاهمة يف اإثرائه.

 النائب االأول لرئي�س الربملان ال�سويدي

كما ا�ضتقبل ال�ضيد عبد القادر بن �ضالح ، رئي�ص جمل�ص الأمة ، يوم الإثنني 

06 ماي 2013 ، مبقر املجل�ص ، ال�ضيدة  Susane Eberstein ، النائب 
الأول لرئي�ص الربملان ال�ضويدي والوفد املرافق لها.

خالل هذا اللقاء ، مت ا�ضتعرا�ص العالقات الثنائية والتي متتد جذورها اإىل 

�ضنوات الكفاح التحرري الذي خا�ضته اجلزائر �ضد ال�ضتعمار والتي توا�ضلت 

ال�ضداقة  عالقات  اأ�ضبحت  حيث  لال�ضتقالل  الأوىل  ال�ضنوات  منذ  وتعززت 

والتعاون بني اجلزائر وال�ضويد مميزة ، وقد مت التاأكيد خالل هذه املحادثات 

اإىل  البلدين  بعالقات  لالرتقاء  العوامل  هذه  كل  ا�ضتغالل  �رضورة  على 

م�ضتويات اأف�ضل يف املجالت الربملانية وكذا القت�ضادية والتجارية.
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عقد جمل�س الأمة  يوم الثالثاء 02 
اأفريل 2013 جل�صة علنية برئا�صة 
ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س 
جمل�س الأمة وح�صور ال�صيد حممود 
خذري، وزير العالقات مع الربملان؛ 
�صها لالإعالن عن قائمة روؤ�صاء  خ�صَّ

املجموعات الربملانية للعائالت 
ال�صيا�صية املمثلة باملجل�س وامل�صادقة 
على القائمة الإ�صمية لنواب رئي�س 

املجل�س وذلك طبًقا للن�صو�س 
الناظمة لعمله.

وذلك بعد اإثبات ع�صوية الأع�صاء 
اجلدد وانتخاب رئي�س املجل�س اإثر 
عملية التجديد الن�صفي لت�صكيلة 

جمل�س الأمة بعنوان الفرتة 
الت�صريعية ال�صاد�صة )2013–2016( .

املجموعة الربملانية 

جلبهة التحرير الوطني 

ال�صيد : عبد القادر زحايل 

ال�صيد حمود �صايد

املجموعة الربملانية 

للثلث الرئا�سي

ال�صيد: حممد بوخالفة

املجموعة الربملانية 

حلزب التجمع الوطني 

الدميقراطي : 

ال�صيد : حممود زيدان

روؤ�ساء املجموعات الربملانية
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املجموعة الربملانية للثلث الرئا�سي

 

املجموعة الربملانية للتجمع الوطني الدميقراطي 

ال�صيدة ليلى الطيب

ال�صيد  خل�صر �صيدي عثمان 

ال�صيد حممد نوا�صر

ال�صيد ابراهيم بوتخيل

املجموعة الربملانية حلزب 

جبهة التحرير الوطني

ا�ستقبالت

رئي�س املجل�س الوطني التاأ�صي�صي التون�صي
08 ماي  كما ا�ضتقبلت ال�ضيدة ليلى خرية الطيب ، نائب رئي�ص جمل�ص الأمة ، يوم الأربعاء 

التاأ�ضي�ضي  الوطني  املجل�ص  رئي�ص   ، جعفر  بن  م�ضطفى  الدكتور   ، املجل�ص  مبقر   ،  2013
التون�ضي والوفد املرافق له.

خالل هذا اللقاء ، مت التاأكيد على اأن  اجلزائر وتون�ص تتطّلعا اإىل دعم عالقاتهما التاريخية 

والتي و�ضفت بالأخوية وال�ضلبة اإىل ما فيه خري لل�ضعبني والبلدين والعمل على اإقرار ال�ضلم 

والأمن يف املنطقة. كما متت الإ�ضارة اإىل �رضورة تكثيف التعاون الربملاين لتبادل اخلربات 

وتعميق الت�ضاور بني املوؤ�ض�ضتني خا�ضة يف ما يخ�ص الق�ضايا التي تكت�ضي اأهمية م�ضرتكة 

بني تون�ص واجلزائر.

 ،  2013 اأفريل   22 الثنني  يوم  ا�ضتقبل 

ال�ضوؤون  رئي�ص جلنة   ، بوحلية  ابراهيم  ال�ضيد 

اخلارجية والتعاون الدويل واجلالية اجلزائرية 

 ، املجل�ص  مبقر   ، الأمة  مبجل�ص  اخلارج  يف 

ال�ضيد ابراهيم اأبو بكر كايطا ، الرئي�ص الأ�ضبق 

ال�ضابق  والرئي�ص  املالية  الوطنية  للجمعية 

للحكومة املالية.

تعر�ص اللقاء اإىل العالقات الثنائية التاريخية 

العمل  و�رضورة  ومايل  اجلزائر  جتمع  التي 

على احلفاظ على م�ضتوى هذه العالقات خدمة 

جتمعهما  اللذين  والبلدين  ال�ضعبني  مل�ضالح 

اجلغرافية   ، التاريخية  الروابط  من  الكثري 

والدينية. كما مت التاأكيد على �رضورة تكثيف 

الق�ضايا  كربيات  حول  والتحاور  الت�ضاور 

اإر�ضاء  جمال  يف  خا�ضة  البلدين  تهم  التي 

دعائم التنمية واإحالل الدميقراطية ودعم حق 

لوائح  واحرتام  م�ضريها  تقرير  يف  ال�ضعوب 

وقرارات املنظمات والهيئات الدولية.

رئي�س جمموعة التحالف التقدمي لال�صرتاكيني 
والدميقراطيني بالربملان الأوروبي

الرئي�س الأ�صبق للجمعية الوطنية املالية  والرئي�س ال�صابق للحكومة املالية

رئي�صة املجموعة الربملانية لل�صداقة الكوبية – اجلزائرية  بالربملان الكوبي 

و ا�ضتقبلت ، يوم اخلمي�ص 11 اأفريل 2013 

-Hannes Sw  ، مبقر املجل�ص ، ال�ضيد

boda ، رئي�ص جمموعة التحالف التقدمي 
بالربملان  والدميقراطيني  لال�ضرتاكيني 

الأوروبي.

وقد كان اللقاء فر�ضة ل�ضتعرا�ص العالقات 

وبحث  الأوروبية  اجلزائرية  الربملانية 

اللقاءات  تبادل  خالل  من  تدعيمها  �ضبل 

التي  الق�ضايا  حول  والت�ضاور  والزيارات 

خا�ضة  واجلزائر  الأوروبية  املجموعة  تهم 

املنتخبة  املوؤ�ض�ضات  تدعيم  جمالت  يف 

على  والعمل  الدميقراطية  املمار�ضة  وترقية 

ال�ضعوب من تقرير م�ضريها بنف�ضها  متكني 

واإقامة  احلرية  يف  ال�ضعوب  تطلعات  ودعم 

موؤ�ض�ضاتها بكل �ضيادة.

ا�ضتقبلت ال�ضيدة ليلى خرية الطيب ، نائب رئي�ص جمل�ص الأمة ، يوم الثالثاء 02 اأفريل 2013، 

لل�ضداقة  الربملانية  املجموعة  رئي�ضة   ،  Kenia SERRANO ال�ضيدة    ، املجل�ص  مبقر 

الكوبية – اجلزائرية بالربملان الكوبي.

اللقاء كان فر�ضة ل�ضتعرا�ص العالقات الربملانية اجلزائرية الكوبية و�ضبل ترقيتها والدفع 

بها اإىل م�ضتويات اأف�ضل. 

الالجئني  ملخيمات  بزيارة  قامت  قد  كانت    Kenia SERRANO ال�ضيدة  فاإن  لالإ�ضارة 

ال�ضحراويني والتقت عدة م�ضوؤولني عن اجلمهورية العربية ال�ضحراوية ومنظماتها ال�ضيا�ضية 

واملدنية.

ا�ستقبالت نواب الرئي�س

ا�ستقبالت روؤ�ساء اللجان

جتـديد الهياكل
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جلنة ال�سوؤون القانونية 

واالإدارية وحقوق االإن�سان 

الرئي�س: عبد الرحمن يحيي

نائب الرئي�س: فوزية بن بادي�س

املقرر : اأحمد عياد

جلنة ال�سوؤون اخلارجية 

والتعاون الدويل واجلالية 

اجلزائرية يف اخلارج

الرئي�س : ابراهيم بوحلية

نائب الرئي�س : قدور كا�س 

مقرراللجنة : حممد مهني

جلنة الفالحة

 والتنمية الريفية

الرئي�س : عبدالرحمان عياد زدام

نائب الرئي�س : الطيب مهياوي

املقرر : عبد القادر بن �صامل

جلنة ال�سوؤون 

االقت�سادية واملالية

الرئي�س : عبد القادر �صنيني

نائب الرئي�س :  كمال بلخري 

املقرر : حممد ماين

جلنة الدفاع الوطني

الرئي�س :  حممد الواد

نائب الرئي�س: خمي�صي طلو�س

املقرر : م�صعود بودراجي

جلنة الرتبية والتكوين 

والتعليم العايل والبحث 

العلمي وال�سوؤون الدينية

الرئي�س : �صليمان كرومي

نائب الرئي�س :  رفيقة ق�صري

املقرر :  حممد بن طبة

جلنة التجهيز 

والتنمية املحلية

الرئي�س : ب�صري داود

نائب الرئي�س : حممد زكرياء

املقرر: عبد الكرمي �صليماين

جلنة ال�سحة وال�سوؤون 

االجتماعية والعمل 

والت�سامن الوطني

الرئي�س :  لويزة �صا�صوة

نائب الرئي�س :  خمتار �صي يو�صف

املقرر : باركي عائ�صة 

جلنة الثقافة واالإعالم 

وال�سبيبة وال�سياحة

الرئي�س : عبد القادر زروقي

نائب الرئي�س: عبد الكرمي قري�صي

املقرر : عبد املجيد بوزريبة

جل�سات

املراقب الربملاين : اأحمد حمدي

ن�ساء املجل�س يحتفلن بعيدهن

في حفل استقبال أقامه 
رئيس املجلس مبناسبة الييرم العاملي 

للمرأة, قدم السيد عبد القادر بن 
صالح وأعضاء من املكتب التهاني 

لإلطارات واملوظفات العامالت 
مبجلس األمة.

مكاتب اللجان الدائمة



الأبواب املفتوحة

31

خدمات اجتماعية

30

االجتماعية  اخلدمات  جلنة  نظمت 

تعليمية  رحالت  االأمة  ملجل�س 

واأبناء  بنات  لفائدة   وترفيهية 

موظفي املجل�س. 

م�سرح  كانت  االأوىل  املحطة 

االأطفال  �ساهد  حيث  املوقار، 

اإىل  توجهوا  ثم  م�سرحية  قطعة 

ثم  للرتفيه  بو�ساوي  حديقة 

التحق االأطفال مبقر جمل�س االأمة 

وتنقلوا بني خمتتلف م�ساحله  بدءا 

ثم  االفرتا�سية  واملكتبة  باملكتبة 

اجلل�سات  وقاعة  التقنية  امل�سلحة 

لالأطفال  جماعية  �سورة  لتاأخذ 

مع اأوليائهم .

ل�سالح  ا�ستقبال  حفل  اأقيم  كما 

هدايا  فيه  تلقوا  االأطفال 

رمزية.

املفتوحة   االأبواب  اإطار  يف 

عدد  االأمة  جمل�س  زار 

التعليمية  املوؤ�س�سات  من 

لالإطالع  وذلك  والهياآت 

على �سري االأ�سغال باملجل�س 

على  قرب  عن  والتعرف 

خمتلف م�ساحله.

طلبة ثانوية »احلاج عالل بن بتور ، 

متليلي 27 مار�ص 2013

ال�ضحراوي 17 مار�ص 2013قافلة الت�ضامن مع ال�ضعب 

تالميذ مدر�ضة باية اخلا�ضة »مركب برو 

�ضيم للخدمات« 19 مار�ص 2013

طلبة املدر�ضة الع�ضكرية 

الوطنية التح�ضريية 

لدرا�ضات مهند�ص دولة 

 2013 31 مار�ص 

الإح�ضان«  »فوج  ال�ضالمية  الك�ضافة  فوج 

دل�ص 21مار�ص 2013
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اإطار  اأكد ال�ضيد حممد فراري،  يف م�ضتهل اللقاء، 

بوزارة الداخلية واجلماعات املحلية، اأن اإيرادات 

 254.05 بلغت   2011 ل�ضنة  املحلية  اجلباية 

م�ضدرها  مليار   147.85 منها  دج،  مليار 

 58.2 ميثل  ما  املهني  الن�ضاط  على  ال�رضيبة 

امل�ضافة  القيمة  على  ال�رضيبة  تليها  باملائة. 

 89.25 ب  يقدر  ما  اأي  باملائة   35.13 بن�ضبة 

 2.86 بن�ضبة  ال�ضيارات  ق�ضيمة  وثم  دج  مليار 

باملائة مبا يقارب 6.8 مليار دج، ليبقى منتوج 

 1.86 من  باأقل  املوحدة  اجلزافية  ال�رضيبة 

باملائة اأي ما يبلغ قيمته 5 ماليري دج.

من جهة اأخرى، ا�ضاف ذات املتدخل اأن مداخيل 

النفايات  اإزالة  �رضيبة  و  العقار  على  ال�رضيبة 

م�ضاهمة  اأي  دج  مليار   1.64 بلغت  املنزلية 

تقدر باأقل من 1 باملائة. والأمر �ضيان بالن�ضبة 

املداخيل  وفئة  الإجمايل  الدخل  على  لل�رضيبة 

اأي  دج  مليار   2.18 بلغت  باإيرادات  العقارية 

قيمة  بلغت  حني  يف  باملائة.   0.86 بن�ضبة 

 505 املنجمية  بالن�ضاطات  املتعلقة  ال�رضائب 

وبلغت  باملائة،   0.2 ن�ضبة  ميثل  ما  دج  مليون 

 13 قيمة  البيئة  بحماية  املتعلقة  ال�رضائب 

مليون دج ما يعادل 0.01 باملائة.

املوجهة  اجلبائية  الإيرادات  يخ�ص  وفيما 

يف  فراري،  ال�ضيد  اأ�ضار  املحلية،  للجماعات 

�ضنة  دج  مليار   368 بلغت  اأنها  اىل  عر�ضه، 

2012، يف حني كانت �ضنة 2011 337 مليار 
و308   ،2010 �ضنة  مليار   349 مقابل  دج، 

مليار �ضنة 2009.

ويف ذات ال�ضياق، ا�ضاف ذات امل�ضوؤول اأن توزيع 

هذه الإيرادات على الهيئات التي متثل اجلماعات 

وال�ضندوق  ووليات  بلديات  من  املحلية 

احتكارا  اأظهر  املحلية  للجماعات  امل�ضرتك 

حيث  الأخرية  الأربعة  ال�ضنوات  خالل  للبلديات 

بلغت التخ�ضي�ضات اجلبائية املمنوحة للبلديات 

دج  مليار   172 بلدية،   1541 عددها   البالغ 

و   2011 �ضنة  مليار   166 مقابل   ،2012 �ضنة 

134 مليار دج �ضنة  2010 و  154 مليار �ضنة 
.2009

فراري  حممد  ال�ضيد  اأ�ضار  ال�ضاأن،  ذات  يف 

امل�ضرتك  لل�ضندوق  املمنوحة  الإيرادات  اأن 

�ضنة  دج  مليار   123 بلغت  املحلية  للجماعات 

2012. يف حني كانت �ضنة 2011 قيمتها 102 
ب�ضنة  مقارنة  انخفا�ص  ت�ضجيل  اأي  دج  مليار 

و116  دج،  مليار   130 و�ضلت  التي   2010
مليار دج �ضنة 2009. 

من جهة اأخرى، اأو�ضح ذات املحا�رض اأن النظام 

اجلبائي املحلي املتكون من 23 ر�ضما و�رضيبة 

للجماعات  املوجهة  ال�رضائب  بتعدد  متميز 

وخا�ضة  القوانني  ن�ضو�ص  وت�ضاعف  الإقليمية 

تبعية اجلماعات املحلية يف جمال اإعادة توزيع 

املنتوج اجلبائي املحلي جتاه الإدارة املركزية. 

وقال ال�ضيد قري الذي تدخل خالل يوم برملاين 

يف  يتمثل  اجلديد  اأن  املحلية  اجلباية  حول 

البلديات  ب�ضري  املتعلقة  التدخالت  كافة  جمع 

وتخ�ضي�ص غالف معترب للتجهيز و ال�ضتثمار.

واأو�ضح ذات املتدخل اأنه �ضتكون هناك م�ضاعدات 

نهائية واأخرى موؤقتة اأي قرو�ص دون فوائد على 

امل�ضاريع دون اأن يتحول ال�ضندوق اإىل بنك. كما 

للمنتخبني  الجباري  بالتكوين  التكفل  �ضيتم 

املحليني من ال�ضندوق امل�ضتقبلي الذي �ضيخلف 

ال�ضندوق امل�ضرتك للجماعات املحلية.

ن�ضخة  مراجعة  �ضيتم  اأنه  قري  ال�ضيد  واأ�ضاف 

م�رضوع  خالل  من  لل�ضندوق  الداخلي  التنظيم 

امل�ضرتك  ال�ضندوق  ان�ضاء  ومت  املر�ضوم. 

ذات  عمومية  موؤ�ض�ضة  وهو  املحلية  للجماعات 

الداخلية  اإداري و�ضع حتت و�ضاية وزارة  طابع 

ايجاد  يف  عجزا  ت�ضجل  التي  البلديات  مل�ضاعدة 

يف  تنظيمه  اإعادة  تندرج  كما  مالية.  توازنات 

اإطار تنفيذ القانون اجلديد للبلدية والولية.

ال�ضندوق  تزويد  �ضيتم  اأنه  املتحدث  ذات  واأ�ضار 

التي  امل�ضافة  القيمة  على  ال�رضيبة  خالل  من 

ايرادات  83 باملائة من موارده، وكذا من  متثل 

املهني  الن�ضاط  على  والر�ضم  ال�ضيارات  ق�ضيمة 

وال�رضيبة اجلزافية الوحيدة.

مليار   97 من  ال�ضندوق  ايرادات  انتقال  وحول 

 2012 يف  دج  مليار   120 اإىل   1997 يف  دج 

و�ضفه مدير ال�ضندوق ال�ضيد براهيم قايدي، لدى 

تدخله خالل اللقاء، بالنتقال ال�ضعيف جدا.

اأن ال�ضندوق  واعترب ممثل عن جمل�ص املحا�ضبة 

امل�ضرتك للجماعات املحلية ل يقرتح حال دائما 

اإعادة  على  يقت�رض  دوره  كون  املحلي  للتمويل 

ذات  يف  ونا�ضد  يجمعها.  التي  الأموال  توزيع 

ال�ضياق، املنتخبني املحليني حتمل م�ضوؤولياتهم 

التمويل وعدم موا�ضلة العتماد على  يف جمال 

من  قوية  موافقة  لقي  الذي  الراأي  وهو  الدولة. 

لأن   احلا�رضين  وامل�ضوؤولني  الربملانيني  قبل 

اأن  من  تخوفهم  عن  عربوا  الربملانيني  بع�ص 

تعتمد ح�رضيا  اأموال  م�ضتهلكة  البلديات  ت�ضبح 

امل�ضرتك  لل�ضندوق  املالية  التعوي�ضات  على 

للجماعات املحلية اأو ال�ضندوق امل�ضتقبلي دون 

بذل جهد البحث عن موارد لتمويل م�ضاريعها.

وقت  يف  الربملاين،  اليوم  تنظيم  ياأتي  لالإ�ضارة 

املوارد  قلة  من  البلديات  من  الكثري  فيه  تعاين 

مناطق  يف  توجد  التي  تلك  �ضيما  اجلبائية، 

داخلية والتي ل يتن�رض فيها الن�ضاط القت�ضادي 

موارد  ي�ضمن  ب�ضكل  والتجاري  وال�ضناعي 

ت�ضتغلها لحقا البلديات يف تنمية املنطقة وبعث 

م�ضاريع ل�ضالح ال�ضكان.

ركز امل�ضاركون يف اأ�ضغال هذا اليوم على �رضورة 

اخلا�ضة  امل�ضريية  الق�ضايا  يف  الفئة  هذه  ا�رضاك 

وعلى  املجالت  كل  يف  م�ضتدامة  تنمية  بتحقيق 

وال�ضلطات  ال�ضباب،  مع  قوي  ج�رض  خلق  اأهمية 

الوعي  وترقية  املواطنة،  ثقافة  لرت�ضيخ  العمومية 

الوطني لدى ال�ضباب.

رئي�ص  اأكد  الربملاين،  اليوم  هذا  افتتاح  ومبنا�ضبة 

العربي  حممد  ال�ضيد  الوطني،  ال�ضعبي  املجل�ص 

ياأتي من منطلق تر�ضيخ  اللقاء  اأن هذا  ولد خليفة، 

يف  وواجبات  حقوق  من  تقت�ضيه  وما  املواطنية 

بها  حتظى  التي  الوا�ضعة  والرعاية  القانون  دولة 

ال�ضبيبة من الطفولة اإىل ما بعد املراهقة التي تغدق 

عليها الدولة ب�ضخاء.

ولد  العربي  حممد  ال�ضيد  اأ�ضاف  ال�ضياق،  ذات  يف 

العامل  يف  القليلة  البلدان  من  اجلزائر  اأن  خليفة، 

الثالث التي يتلقى فيها كّل الأطفال منحا يف نظام 

التعليم  فيه  وي�ضل  باملائة  مائة  جماين  تربوي 

من  قِدّممُ  ويمُ ال�ضحراء  واأقا�ضي  الريف  اأعماق  اإىل 

مينع اأبنائه اأو بناته من النخراط يف املدار�ص اإىل 

العدالة .

انعقد  اللقاء  اأن  ال�ضعبي  املجل�ص  رئي�ص  وذكر 

بخم�ضينية  الحتفالية  منت�ضف  يف  واجلزائر 

ا�ضتعادة احلرية وال�ضيادة الوطنية، واأنه يتزامن مع 

التفاقية  على  اجلزائر  مل�ضادقة  الع�رضين  الذكرى 

الدولية حلقوق الطفل التي تـن�ص يف مادتيها 12 

و 13 على حرية تعبري ال�ضباب وحتى الأطفال دون 

18 ومناق�ضة كّل ما يعنيهم ل�ضيما حقهم  الـ  �ضن 

يف التعبري بوجه عام وهو منطلق للحرية مبعناها 

يتمع  جيل  لتن�ضئة  الأ�ضا�ضية  العوامل  ومن  الوا�ضع 

بقدرة حقيقية على البحث والبتكار والإبداع.

التـ�ضاركية  الدميقراطية  اإّن  الإطار،  ذات  وقال، يف 

احلوار  يف  املجتمع  فئات  كل  انخراط  تعني 

م�ضارها  وتعزيز  ال�ضيا�ضات  بناء  يف  وامل�ضاهمة 

وال�ضعي لجناز اأهدافها، وللو�ضول اإىل هذه الغاية.

وراأى، ذات املتحدث، اأن هذه الدميقراطية الت�ضاركية 

حتتم �رضورة م�ضاركة الربملاين مع جمتمعه الوا�ضع 

على امل�ضتوى الوطني، واأن يخ�ّص ال�ضباب بعالقة 

متينة قوامها الثقة واحلوار ال�رضيح بدون و�ضاية 

لتفادي ال�رضخ بني الأجيال وما ينتجه من �رضاع 

التنمية  يف  الكربى  ق�ضاياه  عن  املجتمع  ي�ضغل 

وحتقيق  الت�ضاركية  الدميوقراطية  قاعدة  وتو�ضيع 

التوافق حول امل�ضالح العليا للبالد.

الن�ضغالت  بع�ص  عن  املتدخل،  ذات  ت�ضاءل،  كما 

التي ميكن اأن تكون مو�ضوع املداولة يف هذا اللقاء، 

من طرف ال�ضيدات وال�ضادة النواب و�ضباب اجلزائر 

املتميز دائما بحيوّية وقدرة على املبادرة الوطنية 

يف الجتاه ال�ضحيح والتي قد تخ�ص اأف�ضل املناهج 

واملقاربات لإ�رضاك ال�ضباب يف البناء الوطني وكّل 

ما يتعّلق بحا�رض وم�ضتقبل اجلزائر وكيفية حتقيق 

كل  يف  وال�ضباب  النواب  بني  الت�ضاور  ا�ضتمرارية 

اأخطار  من  ووقايته  و�ضجونه  ب�ضوؤونه  يتعلق  ما 

النحراف وتاأثري الإيديولوجيات املتطرفة.

ال�ضالمية  للك�ضافة  العام  القائد  اأكد  جانبه،  من 

يتعني  اأنه  براهم  بن  الدين  نور  ال�ضيد  اجلزائرية، 

على اجلهات املعنية اأن حتتك بفئة ال�ضباب وتوفر 

ف�ضاءات لهم لي�ضال افكارهم وواقعهم واحالمهم 

مربزا اأهمية مرافقة النواب لهذه الفئة للتو�ضل اإىل 

تر�ضيخ ثقافة املواطنة الفاعلة لديهم.

واو�ضح ال�ضيد بن براهم اأن ال�ضباب الذين يعدون اأمل 

وم�ضتقبل البالد يحتاجون اإىل تكفل اف�ضل مبنحهم 

الثقة وفر�ضة امل�ضاهمة يف تقدمي القرتاحات التي 

تهم م�ضتقبلهم.

املجتمع  ا�رضاك  اأهمية  الجتاه،  ذات  يف  واأبرز، 

وامل�ضاهمة  ال�ضباب  وحت�ضي�ص  توعية  يف  املدين 

الفات  ا�ضكال  كافة  ومكافحة  املجتمع  تنمية  يف 

الجتماعية وتر�ضيخ ثقافة املواطنة الفعالة.

ال�ضيد توما�ص دافني  اليوني�ضف باجلزائر  اأما ممثل 

اتخذتها  التي  اللتزامات  بكل  جهته  من  ذكر  فقد 

ال�ضلطات العمومية للتكفل ب�رضيحة ال�ضباب ل �ضيما 

والبحث  العايل  التعليم  ويف  الرتبوي  املجال  يف 

العلمي والتكوين املهني.

اجلزائر  اأن  اليوني�ضيف  ممثل  قال  الغر�ص  ولهذا 

الرتبية غالفا ماليا يقدر بخم�ص  خ�ض�ضت لقطاع 

ع�رضة باملائة بينما خ�ض�ص واحد ع�رضين باملائة 

ال�ضنوية  الدولة  ميزانية  من  العايل  التعليم  لقطاع 

جمال  يف  ا�ضتثمار  مت  بالت�ضغيل  يتعلق  وفيما 

جزائري  دينار  مليون  ثمانني  امل�ضغرة  القرو�ص 

لفائدة ال�ضباب لمت�ضا�ص البطالة.

اجلهود  من  املزيد  بذل  اىل  ذاته  امل�ضوؤول  ودعا 

ن�ضبة  متثل  التي  ال�رضيحة  بهذه  اأف�ضل  للتكفل 

اهمية  مربزا  ال�ضكان  عدد  من  باملائة  �ضبعبني 

تنظيم هذا اللقاء لتبادل الراء والفكار وال�ضتماع 

اىل ان�ضغالت ال�ضباب واليافعني.

على  تتوا�ضل  امللتقى  هذا  ا�ضغال  فان  لال�ضارة 

القانونية  اجلوانب  ملناق�ضة  عمل  ور�ضات  م�ضتوى 

الطفل  حلقوق  الدولية  التفاقية  عليها  تن�ص  التي 

الطفولة  بحماية  اخلا�ضة  الوطنية  والقوانني 

واحلوار  التعبري  يف  الطفولة  حق  اىل  التطرق  وكذا 

وامل�ضاهمة يف ت�ضيري �ضوؤون البالد.

ثقافة املواطنة ..عنوان الن�صاط ال�صبابي

باملجلس  وامليزانية  املالية  جلنة  نّظمت 
أفريل   23 اإلثنني  يوم  الوطني,  الشعبي 
املالية  وزارة  من  كل  مع  بالتعاون   ,2013
احمللية,  واجلماعات  الداخلية  ووزارة 
احمللية  اجلباية  موضوع  حول  برملانيا  يوما 
الستعراض  وهذا  اجلبائي,  اإلصالح  في 
مشاكل البلديات التي تعاني من ضعف في 

التحصيل اجلبائي.

الثالثاء  يوم  الوطني  الشعبي  املجلس  نظم 
وكالة  مع  بالتنسيق   2013 جانفي   29
يونيسيف  الطفولة  لرعاية  املتحدة  االمم 
اجلزائرية  االسالمية  والكشافة  باجلزائر, 
حتت  واليافعني  الشباب  حول  برملانيا  يوما 

عنوان: أمل, أفكار, وأنشطة.

العتماد على الدولة نعم.. ولكن ماذا بعد!؟
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حول  وثائقي  �رضيط  بعر�ص  الأ�ضغال  افتتحت 

اأهمية  حول  مداخالت  ثالث  تاله  املو�ضوع 

يف  الدرك  ودور  املواطن،  حماية  يف  الأمن 

حماية املواطن وا�ضتتباب الأمن، ودور ال�رضطة 

ليف�ضح  الأمن،  وا�ضتتباب  املواطن  حماية  يف 

املجال بعدها للمناق�ضة العامة.

اأكد العقيد حممد الطاهر بن نعمان مدير الأمن 

من  باملائة   86 اأن  الوطني  بالدرك  العمومي 

املورد الب�رضي الذي يتلقى تكوينا يتم حتويله 

امليدان  اىل  اأي  العملية  الوحدات  اىل  مبا�رضة 

القليمية  الوحدات  اىل  باملائة   33 بن�ضبة 

التي  الأمنية  التغطية  ل�ضمان  الوطني  للدرك 

بلغت حاليا 85 باملائة عرب الرتاب الوطني

ال�ضاأن،  نف�ص  يف  نعمان،  بن  العقيد  واأ�ضاف 

األف  توفر12  للدرك  التابعة  التكوين  اأن مراكز 

اجلزائريني  من  للمرتب�ضني  بيداغوجيا  مقعدا 

ا�ضافة اىل تكوين اأفراد الدرك الوطني من الدول 

�ضخرتها  التي  بالمكانيات  منوها  الأجنبية 

الدولة لتوفري الأمن والنظام لدفع عجلة التنمية 

وحماية املواطن.

وا�ضتعر�ص العقيد بن نعمان، يف نف�ص املداخلة، 

تبذلها  التي  واملجهودات  الوطني  الدرك  مهام 

وملحاربة  العامة  املمتلكات  حلماية  الوحدات 

العلمية  الو�ضائل  اأحدث  با�ضتعمال  الجرام 

م�ضريا اىل اأنه يوجد حاليا 1326 فرقة اقليمية 

الوطني و37 �رضية متخ�ض�ضة يف  عرب الرتاب 

اأمن الطرقات فيما يوجد مركز ملكافحة اجلرائم 

املعلوماتية قيد الجناز

وال�رضطة،  الدرك  نظر  يف  املواطن  اأمن  وحول 

اأكد ذات املحا�رض اأن تنامي معدل الجرام اجلد 

معترب ح�ضب ما تو�ضحه الح�ضائيات ل يعني 

اأن اجلرمية ت�ضاعفت يف املجتمع وامنا خمطط 

الت�ضدي لالجرام هو الذي ت�ضاعف.

وا�ضاف ال�ضيد بن نعمان، يف ذات امل�ضاألة، اأن 

50 باملائة من املخالفات التي �ضجلتها وحدات 
الدرك الوطني هي مبادرات ولي�ص عمليات على 

اأ�ضا�ص بالغات.

اأما بخ�ضو�ص ظاهرة اختطاف الق�رض قال نف�ص 

املتحدث اأن من بني 33 حالة ابالغ عن اختفاء 

17 حالة عبارة عن حالت هروب الأطفال من 
املنزل ولي�ص عمليات اختطاف.

لالأدلة  الوطني  املعهد  مدير  اأكد  جهته،  ومن 

احلميد  عبد  العقيد  الجرام،  وعلم  اجلنائية 

بها  قامت  التي  التحريات  كافة  اأن  م�ضعودي 

م�ضالح الدرك الوطني اأثبتت اأن الدافع الأ�ضا�ضي 

لالختطاف هو جن�ضي م�ضيفا اأن اأغلب اخلاطفني 

هم ذوي م�ضتوى درا�ضي �ضعيف واأ�ضحاب مهن 

ب�ضيطة.

التحريات  اأثبتت  كما  املتحدث  ذات  واأ�ضاف 

حالة  اأي  ت�ضجيل  يتم  مل  اأنه  ال�رضعي  والطب 

لنزع اأع�ضاء الأطفال املختطفني. 

تكرمي  مت  الدرا�ضي،  اليوم  ختام  يف  لالإ�ضارة، 

العديد من ال�ضخ�ضيات على راأ�ضهم القائد العام 

للدرك الوطني اللواء اأحمد بو�ضطيلة وكذا املدير 

العام لالأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.

العربي  حممد  ال�ضيد  اأكد  اجلل�ضة،  افتتاح  يف 

الوطني،  ال�ضعبي  املجل�ص  رئي�ص  خليفة،  ولد 

بادر  التي  والعميقة  ال�ضاملة  الإ�ضالحات  اأن 

بها فخامة رئي�ص اجلمهورية ال�ضيد عبد العزيز 

بوتفليقة، قد فتحت الأبواب الوا�ضعة حل�ضور مل 

ي�ضبق له مثيل يف بالدنا يف الهيئات املنتخبة، 

ومن بينها الربملان حيث جتاوزت ن�ضبة متثيل 

كانت  اأن  بعد  املائة  يف  ثالثني  فيه  املراأة 

فهي  ال�ضابقة،  العهدة  يف  باملائة  �ضبع  حوايل 

ع�ضو  واإما  جلنة  رئي�ضة  واإما  رئي�ص  نائب  اإما 

فيها  ت�ضارك  التي  املجل�ص،  جلان  يف  فاعل 

ن�ضبة  اأثارت  وقد  ال�ضيا�ضية.  الأحزاب  خمتلف 

انتباه،  الت�رضيعية  هيئتنا  يف  العالية  التمثيل 

التي زارت  الدول  العديد من وفود  بل واإعجاب 

متثيل  بالفعل  تتجاوز  ن�ضبة  وهي  جمل�ضنا 

املراأة يف اأغلب الربملانات الأروبية والوليات 

املتحدة والبالد العربية والإفريقية.

واأرجع رئي�ص املجل�ص ال�ضعبي الوطني ما حققته 

املراأة من مكا�ضب ثمينة اإىل اجلهود التي بذلتها 

املا�ضية، وخا�ضة  �ضنة  الدولة خالل اخلم�ضني 

املدن  يف  التعليم  وتعميم  جمانية  جمال  يف 

والقرى واجلنوب الكبري، ويف بالدنا اليوم عدد 

من  العامالت  ن�ضبة  فيها  تزيد  القطاعات  من 

 د�ضتور اجلمهورية 
ّ
الن�ضاء على الرجال، فقد اأقر

وترقية  واحرتام  امل�ضاواة  مبادئ   1963 منذ 

املراأة بدون متييز، وقد �ضاندها التعديل الأخري 

يف  الثلث  ن�ضبة  اأقرت  التي  مكرر   31 باملادة 

املجال�ص املنتخبة.

ويف ذات ال�ضياق اعترب ال�ضيد حممد العربي ولد 

خليفة اأن القانون اأعطى املراأة مفتاح احلا�رض 

وامل�ضتقبل لتعزيز مكانتها يف خمتلف املجالت 

ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والثقافية، لي�ص لكونها 

امراأة فح�ضب، بل ملا�ضيها امل�رضف اأثناء كفاح 

التحرير وملا متيزت به نخب الن�ضاء من كفاءة 

عالية يف القطاعني العام واخلا�ص. واإذا كانت 

الكوطة  نظام  فاإن  املفتاح،  ت�ضلمت  قد  املراأة 

ذاته، فهو جمرد  اأّل يكون هدفا يف حد  ينبغي 

مدخل اأو م�ضعد لالرتقاء.

الت�صدي لالإجرام..اأولوية يف ن�صاط اجلهاز الأمني
نظمت جلنة الدفاع الوطني باملجلس الشعبي الوطني, يوم االثنني 15 أفريل 2013, يوما دراسيا 
حتت عنوان »أمن املواطن في نظر الدرك والشرطة« مبشاركة عدد من املدعوين وفي مقدمتهم ضباط 

سامون في الدرك و سلك األمن الوطني.

م�صاركـــــة املراأة  يف املجال ال�صيا�صي .. اخلطاب.. واملمار�صة!!
دعا املشاركون في اليوم الدراسي حول موضوع 
تفعيل مشاركة املرأة في املجال السياسي يوم 
جهود  تنسيق  إلى   ,2013 مارس   5 الثالثاء 
كل الفاعلني للتكفل بانشغاالت املرأة الريفية, 

وإسهامها في حتقيق التنمية.
وأوضح املشاركون في هذا اللقاء أن املرأة التي 
وتصدرت  االستعمار  ضد  الكفاح  في  ساهمت 
العشرية  خالل  االرهاب  لظاهرة  جدارة  بكل 
السوداء تستحق كل االهتمام لتحسني أوضاعها 

االجتماعية واالقتصادية.

واأقر ذات املتدخل بحكم التجربة املتوا�ضعة يف 

مدرجات اجلامعة واحلوار مع الطالبات والطلبة 

اأن  املدين  املجتمع  منظمات  بع�ص  مع  وكذلك 

الكثري  الر�ضد  �ضن  اإىل  امليالد  منذ  تواجه  املراأة 

من امل�ضاعب مرّدها اإىل عقليات مازالت �ضجينة 

تقاليد عهود التخلف، ول عالقة لها بديننا احلنيف 

للرجل،  تابعا  ولي�ص  �رضيكا  املراأة  يجعل  الذي 

ويدعونا الإ�ضالم لبناء عالقات تقوم على عقد من 

الثقة والحرتام املتبادل �ضواء اأكان الرجل اأبا اأو 

من  يظهر  وما  العمل،  زميال يف  اأو  اأخا  اأو  زوجا 

ت�رضفات مثل التحر�ص والعنف وانحرافات اأخرى 

جمتمع  يف  ظواهر  هي  فاإمنا  الختطاف،  مثل 

عن  يبحث  و  اليومية  احلياة  م�ضاعب  من  يعاين 

ثقافته وتراثه  التوازن وهو يف حالة حتول بني 

الذي يكرم املراأة، وبني �ضورة املراأة وراء البحر 

الأبي�ص املتو�ضط، واملحيط الأطل�ضي وهي تظهر 

اأحيانا يف �ضورة �ضلعة يف �ضوق الإ�ضهار والإغراء 

املبتذل من اآثار موجة الن�ضوانية التي انتقلت من 

و�ضعية  اإىل  املراأة  واحتقار  اإق�ضاء  يف  تطرف 

اأخرى ل يوافق عليها الكثريون من اأ�ضحاب الراأي 

يف املجتمعات الغربية.

يف  الوطني،  ال�ضعبي  املجل�ص  رئي�ص  واأ�ضاف 

�ضياق نف�ضه، اأن املراأة قد ح�ضلت يف اجلزائر على 

الكثري من حقوقها التي اأ�ضبحت م�ضاألة عادية ول 

بني  الأجور  يف  امل�ضاواة  مثل  اأحد  عنها  يتحدث 

الن�ضاء والرجال يف نف�ص الوظائف وامل�ضوؤوليات، 

ونعرف اأن يف فرن�ضا وكثري من البلدان الأوربية 

احلق  هذا  على  املراأة  حت�ضل  مل  اأمريكا،  و�ضمال 

باأنها  تو�ضف  التي  الهند  اأن  ونعرف  اليوم،  اإىل 

الن�ضاء  فيه  تعاين  العامل  يف  دميقراطي  بلد  اأكرب 

كارثة  يعترب  طفلة  وميالد  املغلقة  الطبقية  من 

وخا�ضة يف العائالت الفقرية.

وت�ضليما بان م�ضاركة املراأة يف احلياة ال�ضيا�ضية 

بلد  لأي  حيوية  م�ضاألة  والقت�ضادية  والثقافية 

يطمح اإىل اللحاق بركب ال�ضدارة الذي يقود عامل 

اليوم، اعرتف ال�ضيد حممد العربي ولد خليفة اأنه ل 

ميكن للجزائر اأن ت�رّضع وترية التنمية وتتحرر من 

جمتمعها  ن�ضف  كان  اإذا  والتبعية  التخلف  قيود 

بالدنا  رقي  يف  امل�ضاهمة  من  وحمروما  م�ضلول 

وازدهارها.

هذا  يف  الوطني،  ال�ضعبي  املجل�ص  رئي�ص  واعترب 

اأن ق�ضما كبريا من هذه املهمة يقع على  الإطار، 

املجتمع  ومنظمات  ال�ضيا�ضية،  الأحزاب  كاهل 

والتثقيف  والرتبية  الإعالم  وموؤ�ض�ضات  املدين، 

التي تراهن على عملها لتغيري العقليات، والأحكام 

�ضالحيتها،  انتهت  التي  والأفكار  امل�ضبقة 

ولتعّو�ضها مناذج من الن�ضاء الرائدات يف معركة 

اأثناء  والوطن  الدولة  حماية  و�ضهيدات  التحرير 

الهيئات  بع�ضهن  ويت�ضّدر  الت�ضعينيات  حمنه 

املنتخبة يف مواقع مرموقة يف غرفتي الربملان 

ال�ضهيدات  مقدمتهن  ويف  الرائدات  كل  حمييا 

وقبل كل ذلك نحيي رئي�ص اجلمهورية احلري�ص 

على مكانة املراأة، فلي�ص كل الرجال خري من كل 

الن�ضاء ول كل الن�ضاء خري من كل الرجال.

ال�ضيدة  الأمة  جمل�ص  ممثلة  اأ�ضادت  جانبها،  من 

ليلى الطيب، نائب رئي�ص جمل�ص الأمة يف تدخلها 

بت�ضحيات املراأة الريفية اأثناء الثورة التحريرية 

لال�رضار  وكامتة  وم�ضبلة  جماهدة  كانت  حيث 

رغم كل امل�ضاكل التي كانت تعرت�ضها.

التكفل  �رضورة  اىل  الطيب  ليلى  ال�ضيدة  ودعت 

مب�ضاكل املراأة الريفية من خالل حت�ضني او�ضاعها 

مكافحة  على  والعمل  والقت�ضادية  الجتماعية 

الفقر والمية وتخلف الذهنيات.

ال�ضلطات  تبذلها  التي  باجلهود  ذكرت  كما 

العمومية يف �ضبيل ترقية املراأة اجلزائرية وجعلها 

ت�ضاهم يف تطوير بالدها.

برئا�ضة  م�ضت�ضار  بارة،  رزاق  كمال  ال�ضيد  اأما 

الثالثة  اللفية  اأهداف  اأن  اأبرز  فقد  اجلمهورية، 

التي تن�ص يف جمملها على �رضورة الق�ضاء على 

التعليم بالن�ضبة للجن�ضني وحت�ضني  الفقر وترقية 

والقت�ضادية  والجتماعية  ال�ضحية  الو�ضاع 

فقدان  مر�ص  ومكافحة  املجتمع  فئات  لكل 

نق�ص املناعة وتعزيز امل�ضاواة وحماية المومة 

والطفل.

وا�ضار ال�ضيد بارة يف هذا الطار على اأن الت�رضيع 

بني  امل�ضاواة  حتقيق  على  ين�ص  اجلزائري 

اجلن�ضني وترقية حقوق املراأة مذكرا باملادة 31 

ع�ضوي  بقانون  دعمت  التي  الد�ضتور  من  مكرر 

لتكري�ص تواجد املراأة يف الهيئات املنتجة.

م�ضاهمة  وترقية  دعم  ان  بارة  ال�ضيد  واأو�ضح 

يقت�رض  اأن 
ّ
ينبغي  ل  ال�ضيا�ضي  املجال  يف  املراأ 

على الدولة فقط بل ي�ضتدعي اهتمام جميع فئات 

املجتمع من بينها الحزاب واملجتمع املدين.

وال�رضة  الوطني  الت�ضامن  وزيرة  ثمنت  بينما 

اهلل،  جاب  بن  �ضعاد  ال�ضيدة  املراأة،  وق�ضايا 

بالنتائج اليجابية التي حققتها املراأة اجلزائرية 

يف خمتلف املجالت �ضيما يف امليدان ال�ضيا�ضي

ملحاربة  املبذولة  باجلهود  اأي�ضا  ذكرت  كما 

تخلف الذهنيات التي حالت دون حتقيق املراأة 

للمكانة التي ت�ضبو اليها يف املجتمع.

املراأة  بدور  اخل�ضو�ص  وجه  على  واأ�ضادت 

املقاولة التي اقتحمت جمال ال�ضتثمار بكل قوة 

م�ضرية اإىل اأنه مت �ضنة 2012 ت�ضجيل ع�رض اآلف 

لدعم  الوطنية  الوكالة  اطار  يف  ن�ضائي  م�رضوع 

�ضتون  ا�ضتفادت  الذي  الوقت  يف  ال�ضباب  ت�ضغيل 

الوكالة  اطار  الن�ضاء من قرو�ص يف  باملائة من 

الوطنية لدعم القرو�ص امل�ضغرة.

لال�ضارة اأكد الحتاد الربملاين الدويل يف تقريره 

اأن عام  ال�ضيا�ضة  املراأة يف  ال�ضنوي عن م�ضاركة 

بالن�ضبة  املعتاد  من  اأعلى  زيادة  �ضهد   2012
للن�ضاء  ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة  يف  املحرز  للتقدم 

حيث بلغ املتو�ضط العاملي مل�ضاركة املراأة يف ما 

ن�ضبة  العام  نهاية  بحلول  الربملانات  عن  يقرب 

قدرها 20.3 باملائة وذلك مقارنة بن�ضبة قدرها 

.2011 19.5 يف عام 
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بادر مكتب املجلس الشعبي الوطني يوم األربعاء 
صحفي  لقاء  تنظيم  إلى   ,2013 جانفي   30
مفتوح مّتت خالله إثارة العديد من االنشغاالت 
اللقاء  هذا  حضر  وقد  النظر,  وجهات  وتبادل 
جانب  إلى  للبرملان  السفلى  الغرفة  رئيس  نواب 

عدد من رؤساء اللجان.
انتقد  منا�ضبة  الفر�ضة  هذه  كانت  واإن  وحتى 

بـاحتكار  و�ضفوه  ما  ال�ضحفيني  بع�ص  فيها 

اإليها  انتهى  التي  اخلال�ضة  اأن  اإل  املعلومة 

تبني  على  مقبل  املجل�ص  اأن  مفادها  اجلميع 

الإعالم  و�ضائل  مع  جديدة  ات�ضالية  �ضيا�ضة 

العمومية واخلا�ضة.

ال�ضيدة  تركته  الذي  نف�ضه  النطباع  هذا  وكان 

ال�ضعبي  املجل�ص  رئي�ص  نائب  فورار،  دليلة 

والن�رض  والثقافة  بالت�ضال  املكلفة  الوطني 

مبا�رضة  تعليمات  عن  اأعلنت  حيث  والتكوين، 

الوطني،  ال�ضعبي  املجل�ص  رئي�ص  عن  �ضادرة 

�ضخ�ضيا،  خليفة  ولد  العربي  حممد  ال�ضيد 

مع  العالقة  وتوطيد  حت�ضني  �رضورة  تت�ضمن 

الأ�رضة الإعالمية.

ومع اقرار نائب رئي�ص املجل�ص ال�ضعبي الوطني 

مع  �ضابقة  فرتة  يف  تفاهم  و�ضوء  اخللل  على 

واأكرث  حري�ص  املجل�ص  اأن  اأكدت  ال�ضحفيني، 

واأن  ال�ضحفيني،  عمل  ت�ضهيل  على  ت�ضميم 

قواعد  على  �ضتنطلق  للمجل�ص  املقبلة  الدورة 

واأ�ض�ص �ضحيحة يف عالقتها مع و�ضائل الإعالم 

خا�ضة واأن الربملان بحاجة اإىل و�ضائل العالم 

املوؤ�ض�ضة  ن�ضاطات  على  املواطن  يطلع  حتى 

الت�رضيعية.

يف ذات ال�ضياق، عربت ال�ضيدة فورار عن اأملها 

يف اأن يركز ال�ضحفيني م�ضتقبال على نقل اخلرب 

للموا�ضيع  حتاليل  يقدموا  واأن  �ضليمة  بطريقة 

و�ضائل  بني  امل�ضرتك  الهدف  يخدم  ب�ضكل 

فيه  يحرتم  الوطني  ال�ضعبي  واملجل�ص  العالم 

الأخالقيات املهنية.

املجل�ص  مكتب  قرار  املتدخلة،  ذات  واأعلنت، 

يخ�ض�ص  اإعالمي  منرب  اإقامة  الوطني  ال�ضعبي 

الراأي  تهم  التي  ال�ضاعة  ق�ضايا  ملناق�ضة 

ونواب  واإعالميون  خمت�ضون  ين�ضطه  العام، 

خالله  من  ويتم  الوطني،  ال�ضعبي  املجل�ص  من 

ت�ضليط ال�ضوء على الق�ضايا الراهنة التي تطبع 

ال�ضاحة الوطنية والدولية.

بالإعالم  املكلفة  الرئي�ص  نائب  واأ�ضافت 

والن�رض، دليلة فورار، لل�ضحافيني ان اإقامة هذا 

املنرب الذي ي�ضت�ضيف يف اأول ن�ضخة له موؤلف 

كتاب عن التوارف، �ضيكون الهدف منه درا�ضة 

اأي م�ضكل يف وقته وحماولة اإيجاد احللول التي 

اأ�ضبحت متثل هاج�ضا حقيقيا اأمام املواطنني.

اللقاء  �ضمح  حيث  للنقا�ص  املجال  ليفتح 

ياأتي  التي  ان�ضغالتهم  طرح  لل�ضحفيني 

القوانني  م�ضاريع  تفري  �رضورة  راأ�ضها  على 

مناق�ضته.  قبل  عليها  يطلعوا  حتى  لل�ضحفيني 

روؤ�ضاء  لتدخل عدد من  اللقاء فر�ضة  كما كان 

اللجان باملجل�ص ال�ضعبي الوطني الذين اأجمعوا 

جلميع  مفتوحة  اللجان  عمل  جل�ضات  اأن  على 

و�ضائل العالم و انها لي�ضت �رضية.

الوطني،  ال�ضعبي  املجل�ص  رئي�ص  كان  لالإ�ضارة 

ا�ضتقبل  قد  خليفة،  ولد  العربي  حممد  ال�ضيد 

احلا�رضين  العالم  رجال  كل  �ضابق  وقت  يف 

املوؤ�ض�ضة  اأبواب  ان  لهم  ليوؤكد   . باملنا�ضبة 

الت�رضيعية مفتوحة اأمامهم وباإمكانهم ا�ضتيقاء 

يف  معربا،  املنبع.  من  ال�رضورية  املعلومات 

يف  املو�ضوعية  حتري  على  اأمله  الوقت،  ذات 

الكتابات ال�ضحفية ونقل املعلومة بكل اأمانة.

ات�صال: الحرتافية، قيمة من�صودة

تكنولوجيات الإعـــــــالم والت�صال .. اأين الربملانيون منها!؟
واالتصاالت  واملواصالت  النقل  جلنة  نظمت 
الوطني  الشعبي  باملجلس  والالسلكية  السلكية 
بالتنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم 
 2013 أفريل   18 اخلميس  يوم  واالتصال, 
برملانيا حتت عنوان تطوير  يوما  املجلس,  مبقر 

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في اجلزائر.

عمل  برنامج  املنظمة  اللجنة  �ضطرت  وقد 

ال�ضيد  يلقيها  بكلمة  الأ�ضغال  افتتاح  يت�ضمن 

مو�ضى بن حمادي، وزير الربيد وتكنولوجيات 

بعدها  املجال  ليف�ضح  والت�ضال،  الإعالم 

مداخالت  لتقدمي  الربيد  وزارة  من  ملخت�ضني 

»دور  الآتية:  املوا�ضيع  حول  وعرو�ص 

ال�ضبط«،  �ضلطة  مع  وعالقته  املناف�ضة  جمل�ص 

الإعالم  تكنولوجيا  موؤ�رضات  »عر�ص ومقارنة 

والت�ضال مع الدول املجاورة«، »حتيني الإطار 

بف�ضل  الربيد  قطاع  تطور  »اآفاق  القانوين«، 

التحفيزية  »الإجراءات  القانونية«،  البيئة 

واأموال الدعم«، »خمطط عمل ات�ضالت اجلزائر 

الألياف  لن�رض  الوطني  املخطط  يخ�ص  فيما 

الب�رضية«، »تكتل ال�ضبكات القطاعية«.

يف افتتاح اللقاء، دعا وزير الربيد وتكنولوجيات 

حمادي  بن  مو�ضى  ال�ضيد  والت�ضال  العالم 

للمواطن،  املوجهة  اخلدمة  نوعية  حت�ضني  اإىل 

و�ضمان �ضوق تناف�ضية عادلة يف قطاعه.

اأن م�رضوع القانون  واأو�ضح ال�ضيد بن حمادي 

اجلديد �ضي�ضمح بتح�ضني نوعية اخلدمة املوجهة 

يف  عادلة  تناف�ضية  �ضوق  و�ضمان  للمواطن 

قطاع الربيد وتكنولوجيات العالم والت�ضال

باأن  حمادي  بن  ال�ضيد  ذكر  الإطار،  هذا  ويف 

احلكومة كانت قد منحت قر�ضا لت�ضالت اجلزائر 

بقيمة 115 مليار دج بهدف تطوير �ضبكاتها من 

الألياف الب�رضية وربط البلديات التي يزيد عدد 

�ضكانها عن 1000 ن�ضمة على م�ضتوى الوليات 

التي يرتفع عدد �ضكانها عن  الكربى واملناطق 

400 ن�ضمة يف الوليات الأخرى.
تعتزم   2013 التكميلي  املالية  قانون  ويف 

احلكومة تخ�ضي�ص غالف مايل اإ�ضايف بقيمة 

التجهيزات  وتاأمني  لتجديد  دج  مليار   140
و�ضبكة الت�ضالت يف كل مناطق الوطن.

ويف �ضياق اآخر ذكر الوزير باأن احلكومة تبنت 

ا�ضرتاتيجية وا�ضحة لت�ضجيع املناف�ضة والبداع 

من خالل اإن�ضاء خطائر معلوماتية بهدف ربط 

وال�ضناعي  القت�ضادي  العامل  مع  اجلامعة 

اأكرث  العا�ضمة  باجلزائر  اهلل  عبد  �ضيدي  ت�ضم 

موؤ�ض�ضة  و15  مبتكر  م�رضوع  �ضاحب   50 من 

املوؤ�ض�ضات  تعزز  اأن  املنتظر  من  الإن�ضاء  قيد 

ورقلة  ولية  امل�ضتوى  وعلى  املتواجدة  الـ50 

مت ت�ضغيل حظرية معلوماتية يف انتظار جتهيز 

وليتي  �ضتحظى  كما  الولية.  بنف�ص  اأخرى 

جهة  ومن  اخلا�ضة  بحظريتها  ووهران  عنابة 

اأخرى �ضي�ضمح اإن�ضاء مر�ضد اإن�ضاء لالت�ضالت 

املقرر  والت�ضال  العالم  وتكنولوجيات 

متوا�ضل  تقييم  باإجراء  القانون  طرف  من 

العالم  وتكنولوجيات  الربيد  موؤ�رضات  لتطور 

على  يتم  التي  اجلهود  مع  موازاة  والت�ضال 

ال�ضعيد الوطني لبناء جمتمع معلومات.

م�رضوع  عر�ص  �ضيتم  اأنه  الوزير  واأو�ضح   

الربيد  ن�ضاطات  ي�ضري  الذي  التمهيدي  القانون 

ال�ضلكية والال�ضلكية على املجل�ص  والت�ضالت 

م�رضوع  ويقرتح  قريبا  الوطني  ال�ضعبي 

اآوت   5 قانون  على  تعديالت  اإدراج  القانون 

للربيد  امل�ضرية  العامة  للقواعد  املحدد   2000
اكت�ضاب  من  اجلزائر  مكن  الذي  والت�ضالت 

خربة كبرية مقارنة بخربات الدول الأخرى.

اأن  اإىل  الوزير  اأ�ضار  القانون  هذا  مع  وموازاة 

القانونية  الجراءات  ا�ضتكمال  ب�ضدد  وزارته 

بالأ�ضواق  اخلا�ص  بالقانون  املتعلقة 

اللكرتونية، والقانون املتعلق باملعطيات ذات 

الطابع ال�ضخ�ضي، والقانون اخلا�ص بالتجارة 

اللكرتونية، والقانون اخلا�ص بحماية الأطفال 

�ضد خماطر النرتنيت.

اأعلنا عنه من قبل  الوزير قائال »كما  واأ�ضاف 

اأمام جلنة النقل والت�ضالت ف�ضنقدم كل ثالثة 

اأ�ضهر ملخ�ضا عن اإجنازات قطاعنا كي يت�ضنى 

اخلدمة  نوعية  حت�ضني  تطور  متابعة  للنواب 

لفائدة املواطن«.

لال�ضارة ح�رض ال�ضيد بن حمادي عر�ضا مف�ضال 

بت�ضخي�ص  ي�ضمح  جديد  بيومرتي  نظام  حول 

قزحية  قراءة  خالل  من  بريدي  جاري  ح�ضاب 

النظام اجلديد املعرو�ص على  العني ويعد هذا 

الوزير من قبل موؤ�ض�ضة خا�ضة اجلريي ادفاي�ص 

ايبنك  الربيطانية  لل�رضكة  اخلا�ص  املمثل 

امل�ضتقرة بلندن والذي يحمل النظام ا�ضمها اأحد 

العامل ح�ضب  البنكية الكرث وثوقا يف  النظمة 

مديرها التجاري ر�ضا خالف

واأ�ضار ال�ضيد خالف اىل اأن النظام ياأتي ليعو�ص 

النظام القدمي الذي يعتمد على ب�ضمة اليد الذي 

ويف  الغربية  الدول  يف  م�ضتعمل  غري  اأ�ضبح 

الت�ضخي�ص هذا يف اجلزائر  اعتماد نظام  حالة 

فانها �ضت�ضبح اأول بلد مغاربي ي�ضتعمله.

حول  نقا�ص  حلقة  باإجراء  الأ�ضغال  واختتمت 

والتي  النقال  للهاتف  العايل  التدفق  مو�ضوع 

متعاملي  خمتلف  عن  ممثلون  فيها  �ضارك 

الهاتف النقال باجلزائر. كما اأ�ضدر امل�ضاركون 

تو�ضيات حول خمتلف اجلوانب التي مت عر�ضها 

ومناق�ضتها اأثناء الأ�ضغال.
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�ضادق الربملان ال�ضلوفيني ، يوم 

الثالثاء 02 اأفريل 2013 ، على 

اتفاقية التحاق كرواتيا بع�ضوية 

الحتاد الأوروبي ، ليعطي بذلك 

ال�ضوء الخ�رض اأمام عبور زغرب 

اىل املجموعة الوروبية بعد �ضنوات 

من جتميد التحاقها ، وفر�ص 

الفيتو ال�ضلوفيني، ب�ضبب اخلالفات 

احلدودية بني البلدين ، وعدم ت�ضوية 

الو�ضاع املالية والبنكية بينهما 

يف اعقاب اإنهيار يوغو�ضالفيا 

ال�ضابقة.

وجاء الت�ضديق على التفاقية 

باإجماع 82 �ضوتا من نواب 

الربملان ال�ضلوفيني، حيث مل تكن 

هناك اأية اأ�ضوات معار�ضة او 

ممتنعة عن الت�ضويت.

مما يذكر ان �ضلوفينا كانت قد 

ا�ضتخدمت حق العرتا�ص على 

التحاق كرواتيا بع�ضوية الحتاد 

ب�ضبب اخلالف احلدودى البحرى 

باخلليج امل�ضرتك بينهما واملطل 

على البحر الدرياتيكى ، حيث 

طالبت بعدم اأحقية كرواتيا فى 

بع�ص امل�ضاحات اجلغرافية املائية.

اإل ان كرواتيا �ضارعت واأعلنت باأنها 

على ا�ضتعداد لقبول اأي قرار �ضادر 

من التحكيم الدوىل ب�ضاأن املياه 

القليمية لكل من الدولتني ، الأمر 

الذى و�ضع �ضلوفينيا فى مو�ضع 

املرتدد.

ثم عادت وا�ضتخدمت مرة اأخرى حق 

العرتا�ص بعدما رف�ضت احلديث 

والبحث فى مو�ضوع الموال التى 

تخ�ص اآلف الكروات والتى كانت 

مودعة فى “بنك لوبيانا” والذى 

اعلن افال�ضه فى بداية ت�ضعينيات 

القرن املا�ضي مع ا�ضتقالل كرواتيا 

عن يوغ�ضالفيا ال�ضابقة ، مطالبة 

بدورها فى املقابل باملبالغ 

امل�ضتحقة على ال�رضكات الكرواتية 

لبنك لوبيانا نف�ضه ابان الفرتة ذاتها 

على الرغم من اختالف الق�ضيتني ، 

حيث ان ودائع الكروات تعد �ضخ�ضية 

، وتدخل فى حق الدفاع عن احلقوق 

املالية للمواطنني ، بينما حق 

ال�رضكات يدخل فى اطار اخلالف 

بني الدول خا�ضة ، واأنه نا�ضئ عن 

انهيار الفيدرالية بينهما.

ومن املقرر اأن ت�ضبح كرواتيا 

الع�ضو الثامن والع�رضين يف 

الحتاد الأوروبي بحلول الأول من 

يونيو املقبل ، لتكون ثاين دول 

يوغو�ضالفيا ال�ضابقة ال�ضت التي 

تن�ضم اإىل الحتاد بعد �ضلوفينيا 

التي ان�ضمت قبل ت�ضعة اأعوام.

وافق النواب الفرن�ضيون ، يوم 23 

اأفريل 2013 ، على متديد العملية 

الع�ضكرية فى ماىل بالإجماع 

-كما كان متوقًعا- فى وقت بداأت 

فيه ال�ضطات الفرن�ضية بالفعل 

�ضحب قواتها املكونة من اأربعة 

اآلف جندي من هذا البلد الفريقى 

امل�ضطرب.

وكانت فرن�ضا قررت فى 11 

جانفي املا�ضى التدخل ع�ضكريا 

فى ماىل فيما عرف عامليا با�ضم 

عملية »�ضريفال« لكبح جماح 

املتمردين ال�ضالمني امل�ضيطرين 

على �ضمال البالد والت�ضدى 

لهم ومنعهم من التقدم �ضوب 

العا�ضمة باماكو، و�ضّوت جميع 

اأع�ضاء اجلمعية الوطنية الفرن�ضية 

بالإجماع على هذا القرار ... اإذ 

وافق اع�ضاء حزب الحتاد من 

اأجل حركة �ضعبية -مع بع�ص 

التحفظات- فيما امتنع اع�ضاء 

اجلبهة الي�ضارية -الذين وافقوا 

على ار�ضال القوات الفرن�ضية اىل 

ماىل فى جانفي املا�ضى- عن 

الت�ضويت.

فبعد ان جنحت القوات الفرن�ضية 

فى تفكيك �ضبكات ال�ضالميني 

امل�ضلحني فى ماىل خالل اربع 

ا�ضهر فقط وافق النواب على متديد 

العمليات الع�ضكرية ب�رضط الرد على 

ت�ضاوؤلتهم حول عملية امل�ضاحلة 

فى ماىل وامل�ضتقبل ال�ضيا�ضى 

لهذا البلد باعتباره ق�ضية ا�ضا�ضية 

لتحقيق ال�ضتقرار فى املنطقة 

باأ�رضها.

ومن جانبه، اأكد جون مارك ايرولت 

رئي�ص الوزراء الفرن�ضى –الذي نعى 

خم�ضة جنود فرن�ضيني قتلوا خالل 

العمليات فى مايل- ان »عملية 

�ضريفال تعد جناحًا كبرًيا لنا وعلى 

كل فرن�ضى ان يفخر بها ... فقد كنا 

على قدر كبري من امل�ضئولية«.

اأعاد الربملان الإيطايل م�ضاء 

ال�ضبت 20 اأفريل 2013 ، انتخاب 

الرئي�ص الإيطايل جورجيو 

نابوليتانو )87 عاما( لفرتة 

رئا�ضية ثانية ، يف حماولة حلل 

الأزمة ال�ضيا�ضية امل�ضتمرة منذ 

انتخابات مل تكن نتيجتها حا�ضمة 

يف فيفري الفارط. وبينما �ضاد 

الربملان فرح لإعادة انتخاب 

نابوليتانو نظم متظاهرون 

احتجاجا خارج الربملان ، وزاد 

عدد املحتجني بحلول امل�ضاء 

، حيث عرب الآلف عن غ�ضبهم 

من نتيجة ينظر اإليها على نطاق 

وا�ضع باعتبارها ا�ضتمرارا لتحكم 

طبقة �ضيا�ضية فقدت م�ضداقيتها 

يف البالد ويف �ضالح زعيم ميني 

الو�ضط �ضيلفيو برل�ضكوين. 

ودعا زعيم حركة خم�ضة جنوم 

املعار�ضة بيبي جريلو »ماليني« 

الإيطاليني اإىل الحتجاج على 

اإعادة انتخاب نابوليتانو التي 

و�ضفها باأنها »انقالب«. واأعيد 

انتخاب نابوليتانو باأغلبية 738 

�ضوتا من اأ�ضوات اأع�ضاء الربملان 

وممثلني اإقليميني البالغ عددهم 

اأع�ضاء يف جولة �ضاد�ضة   1007
من الت�ضويت ، بعد اأن ف�ضلوا يف 

التو�ضل اإىل اتفاق على مر�ضح 

يلقى قبول الأطراف املختلفة يف 

املحاولت ال�ضابقة. 

ومل ينجح نابوليتانو الذي يعد اأحد 

اأكرب روؤ�ضاء الدول �ضنا يف العامل 

يف الو�ضاطة التي قام بها على 

مدى �ضهرين للخروج من املاأزق 

الذي اأوجدته انتخابات فيفري ، 

التي مل متنح اأي جماعة عددا من 

املقاعد يف الربملان يكفي لت�ضكيل 

حكومة. 

وترف�ص اأحزاب ي�ضار الو�ضط اإىل 

الآن ت�ضكيل حكومة اتئالفية. 

وفازت هذه الأحزاب باأغلبية 

املقاعد ، ولكنها رف�ضت توحيد 

اجلهود مع ميني الو�ضط بزعامة 

برل�ضكوين، لكن نابوليتانو ميلك 

الآن �ضلطة حل الربملان ، التي مل 

يكن ميلكها يف الأ�ضهر الأخرية من 

فرتة وليته قبل اإعادة انتخابه.

والتوترات يف البالد عميقة. 

ويكافح الإيطاليون العاديون 

الركود وتراجع م�ضتويات املعي�ضة 

وارتفاع البطالة وينظر ناخبو 

ي�ضار الو�ضط ب�ضكل خا�ص بذعر 

اإىل التطورات التي حدثت منذ 

النتخابات. 

و انتخب نابوليتانو ر�ضميا لفرتة 

ولية كاملة مدتها �ضبع �ضنوات اإل 

اأن معظم املعلقني يعتقدون اأنه قد 

ي�ضتقيل بعد حل الأزمة ال�ضيا�ضية 

يف خالل عام على الأرجح. 

ومل يحدث قط اأن اأعيد انتخاب 

اأي رئي�ص لفرتة ولية ثانية 

يف اإيطاليا ، التي ي�ضطلع فيها 

الرئي�ص بدور �رضيف.

وافق الربملان الرتكي م�ضاء يوم 

2013 على تعديل  اأفريل   11
قانون الإرهاب ليقّل�ص احليز 

الذي ينطبق عليه تعريف الدعاية 

لالإرهاب مبا يتفق مع مطالب 

الحتاد الأوروبي الداعية اإىل 

تعزيز حرية التعبري.وذكرت رويرتز 

اأن هذه الإ�ضالحات تزامنت مع 

تقدم اجلهود التي تبذلها احلكومة 

الرتكية ومتمردين كرد للتفاو�ص 

من اأجل اإنهاء �رضاع م�ضتمر منذ 

28 عاما.
وا�ضتخدمت تركيا الت�رضيع على 

نطاق وا�ضع ملحاكمة اآلف 

ال�ضيا�ضيني وال�ضحافيني ب�ضبب 

اأ�ضياء قالوها اأو كتبوها ، مما جعل 

املفو�ضية الأوروبية تدعو اأنقرة 

اإىل تعديل القوانني للتفريق بني 

التحري�ص على العنف والتعبري 

عن اأفكار ل تت�ضم بالعنف ، ووفقا 

للقانون اجلديد �ضيعترب فقط 

التحري�ص املبا�رض على العنف 

جرمية.

و�رضح م�ضوؤولو وزارة العدل 

الرتكية باأن التعديالت اجلديدة 

تتفق مع معايري املحكمة 

الأوروبية حلقوق الإن�ضان.

ويذكر اأن تركيا كانت قد تقدمت 

بالطلب الر�ضمي لالن�ضمام لالحتاد 

الأوروبي �ضنة     1987، ووقعت 

اتفاقية الحتاد اجلمركي مع 

اأوروبا يف 1995، ومت العرتاف 

بها ر�ضميا كمر�ضح للع�ضوية 

الكاملة يف الحتاد الأوروبي �ضنة 

 .1999

      اإيطاليا

الربملان ُيعيد 
انتخاب نابوليتانو 
رئي�صا لإيطاليا.. 

بعد ف�صله يف انتخاب 
رئي�س جديد

          تركيا

الربملان يوافق على 
تعديل القوانني 

املتعلقة بالإرهاب 

    �سلوفينيا

الربملان ي�صادق 
على اتفاقية التحاق 

كرواتيا بع�صوية 
الحتاد الأوروبي

    فرن�سا

الربملان يوافق على 
متديد العمليات 

الع�صكرية يف مايل 
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اأكدت النتائج اجلزئية الر�ضمية التي 

�رضت يوم الثالثاء 14 ماي 2013  نمُ

، فوز احلزب الذي يقوده رئي�ص وزراء 

باك�ضتان ال�ضابق نواز �رضيف يف 

النتخابات التي جرت يوم 11 ماي 

2013. واأظهرت النتائج التي اأعلنتها 
مفو�ضية النتخابات الباك�ضتانية 

ح�ضول رابطة م�ضلمي باك�ضتان 

بزعامة �رضيف على 123 مقعداً من 

بني 254 مقعداً مت الإعالن عنها 

حتى الآن. وهناك �ضبعون نائبا 

يتم اختيارهم بلوائح ن�ضبية ، هم 

�ضتون �ضيدة ، وع�رضة اأع�ضاء ميثلون 

الأقليات الدينية.

وجاء حزب ال�ضعب الباك�ضتاين احلاكم 

يف املرتبة الثانية بفارق كبري عن 

حزب �رضيف ، اإذ حاز على 31 مقعداً 

فقط ، تاله يف املرتبة الثالثة حزب 

حركة اإن�ضاف بقيادة لعب الكريكت 

ال�ضابق عمران خان الذي ح�ضل 

على 26 مقعداً. و�ضي�ضغل م�ضتقلون 

24 مقعدا ، فيما ي�ضغل نواب احلركة 

القومية الباك�ضتانية 18 مقعدا.

وقال حمللون اإن زعيم رابطة م�ضلمي 

باك�ضتان ل يحتاج لأكرث من اإقناع 

نواب م�ضتقلني بالن�ضمام اإىل 

حكومته لي�ضمن الأغلبية ، لذلك فلن 

ي�ضطر لعقد حتالف ر�ضمي مع حزب 

اآخر.

غري اأن عمران خان �رضح باأنه يعتزم 

طلب اإعادة فرز جزئي لأ�ضوات 

الناخبني.وياأتي ذلك يف الوقت الذى 

قالت فيه جماعة مراقبة حملية اإن 

بع�ص مراكز القرتاع �ضجلت اإقباًل 

اأعلى من املقيدين يف اجلداول 

النتخابية.وكتب خان فى �ضفحته 

على موقع »تويرت« قائاًل »�ضنطالب 

اليوم باإعادة فرز الأ�ضوات يف 25 

دائرة انتخابية يف )اإقليم( البنجاب، 

حيث توافر  لدينا دليل قوي على 

حدوث تزوير وخمالفات«.

واملعروف اأن اإقليم البنجاب هو الأكرث 

اكتظاظًا بال�ضكان يف باك�ضتان ، وهو 

معقل رابطة م�ضلمي باك�ضتان التي 

تت�ضدر النتائج املعلنة حتى الآن 

وبفارق مريح.

ن�ضبت م�ضاجرات بالأيدي يف برملان 

فنزويال يوم 30 اأفريل 2013 ، 

ما اأ�ضفر عن اإ�ضابة عدد من النواب 

خالل جل�ضة حامية حول النزاع على 

انتخابات الرئا�ضة يف البالد.

وقالت املعار�ضة ان »�ضبعة من 

نوابها تعر�ضوا للهجوم واأ�ضيبوا 

اأثناء احتجاجهم على قرار منعهم 

من احلديث يف اجلمعية الوطنية 

)الربملان( ب�ضبب رف�ضهم العرتاف 

بفوز الرئي�ص نيكول�ص مادورو 

بانتخابات 14 اأفريل«.

واألقى نواب احلكومة باللوم على 

خ�ضومهم »الفا�ضيني« يف اإثارة 

العنف الذي عك�ص الو�ضع ال�ضيا�ضي 

امل�ضطرب يف فنزويال الع�ضو يف 

منظمة البلدان امل�ضدرة للبرتول 

)اوبك( بعد وفاة الرئي�ص ال�ضرتاكي 

هوغو ت�ضافيز ال�ضهر املا�ضي.  واأ�ضار 

مادورو اإىل الواقعة قائال »نعلم اأن 

املعار�ضة جاءت لإثارة العنف. يجب 

األ يتكرر هذا«. 

وهزم مادورو البالغ من العمر 50 

عاما والذي اختاره ت�ضافيز خلالفته 

مر�ضح املعار�ضة انريكي كابريلي�ص 

بفارق 1،5 نقطة مئوية. ورف�ص 

كابريلي�ص )40 عاما( العرتاف بفوز 

مادورو واأ�ضار اإىل اآلف التجاوزات 

يف العملية النتخابية وقال ن 

»النتخابات �رضقت«. 

ون�ضب العراك بعدما اأقرت اجلمعية 

الوطنية التي ت�ضيطر عليها احلكومة 

اإجراء يحرم نواب املعار�ضة من 

احلق يف احلديث بالربملان اإل بعد ان 

يعرتفوا مبادورو رئي�ضا للبالد.

من جهة اأخرى، اعلن زعيم املعار�ضة 

الفنزويلية هرنيكي كابريلي�ص ، ان 

»املعار�ضة التي حتتج على نتيجة 

النتخابات الرئا�ضية يف 14 اأفريل 

�ضتقدم طعنا امام حمكمة الق�ضاء 

العليا«.

وحتتج املعار�ضة على انتخاب 

نيكول�ص مادورو الذي اعلن فوزه 

املجل�ص الوطني النتخابي ، خلفا 

للرئي�ص هوغو ت�ضافيز، بتقدم طفيف 

على كابريلي�ص. وتوؤكد ان عمليات 

تزوير كثرية قد �ضابت النتخابات. 

وقال كابريلي�ص، حاكم ولية مرياندا 

�ضمال فنزويال ، اأن »املعار�ضة تريد 

ا�ضتنفاد كل الو�ضائل ال�رضعية املمكنة 

يف فنزويال قبل ان ترفع امللف امام 

املحافل الدولية«. واأ�ضاف »�ضن�ضتنفد 

كل المكانات الداخلية« ، »لكن ل 

ي�ضاورنا اي �ضك يف ان هذا امللف 

�ضيطرح امام املجموعة الدولية«، 

م�ضريا اىل ان »كل البلدان التي تنعم 

بالدميقراطية« �ضتاأخذ علما به.

    باك�ستان

فوز كبري حلزب 
نواز �صريف 
بالنتخابات 

الت�صريعية

     فنزويال

اإ�صابة نواب بعد 
عراك عنيف يف 

الربملان خالل جل�صة 
حامية حول النزاع 

على انتخابات 
الرئا�صية




