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رئيس الجمهورية يكرس يناير عطلة مدفوعة األجر
ويكلف الحكومة بإعداد مشروع قانون عضوي إلنشاء 

األكاديمية الجزائرية للغة األمازيغية
جلسات

اأع�ساء جمل�س االأمة يناق�سون وي�سادقون على  قانون املالية ل�سنة 2018
مناقشة مشروع قانون المالية 2018
تدخالت رؤساء المجموعات البرلمانية

الدميقراطي الوطني  <التجمع 
الرئا�سي <الثلث 

الوطني التحرير  <جبهة 

قانون المالية 2018
اجلزائر بخري.. واملوؤ�سرات االقت�سادية الداخلية  واخلارجية تثبت ذلك

م  اأع�ساء جمل�س االأمة ي�سادقون على ن�س القانون املُتِمّ
للأمر رقم 03-11 واملُتعِلّق بالّنقد والقر�س

الحدث
قمة رؤساء  المجالس البرلمانات العربية  

والدورة االستثنائية لإلتحاد البرلماني العربي
ن�س البيان اخلتامي  لقمة روؤ�ساء املجال�س الربملانية العربية

األسئلة الشفوية 
خدمات »اجلوية اجلزائرية«  االنتقادات واجلهود

حتفيظ القراآن الكرمي يف املدار�س القراآنية واملناهج الرتبوية
Masque de gorgone ا�سرتجاع
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والسادة  السسيدات  المالية،-  وزير  السسيد   -
أعضاء الحكومة،- الزميالت والزمالء أعضاء 

مجلس األمة،- أيتها السسيدات، أيها السادة؛

بعد الترحيب ابلسسيدات والسادة أعضاء الحكومة 
وإبداء االرتياح لإللتقاء ابلزميالت والزمالء أعضاء 

عرض  الجلسة...  هذه  أعمال  جدول  يقتضي  المجلس، 
ومناقشة مشروع قانون المالية لسسنة 2018.

... بهذه المنا�سبة يطيب لي أن أذكر إن كان الموضوع يحتاج إلى 
تذكير... بأهمية هذا القانون كونه يعد قانوناً محورياً من شأنه ر�م 

معالم �سيا�ة البالد اإلقتصادية والمالية للسسنة القادمة بكاملها...

وهو لذلك يعد أيضا وثيقة قانونية أ�ا�سية من شأنها تقييم الواقع 
ا مرجعياًا  الصحي للبالد في جانبه االقتصادي والمالي، ويعتبر إطاراً
الواجب  والتدابير  التوجيهات  مضمونه  يكرس  للحكومة  ا  أ�ا�سياً

وضعها حيز التطبيق للسسنة المالية 2018.

أعضاء مجلس  قبل  من  النص  هذا  ومناقشة  درا�ة  فإن  لذا   ...
األمة )بعد ذلك الذي جرى مع نواب المجلس الشعب�ي الوطني( 

كونه  ا�ستثنائية  بل  ابلغة  أهمية  ذا  ا  نقاشاً يعد 
المقترح  وتقديم  الرأي  إلبداء  الفرصة  يعطيهم 
مدى  وتقدير  المقّدمة  الوثيقة  مضمون  حول 
والمواطنات.  المواطنين  تطلعات  مع  تجاوبها 
كافة  في  نظرهم  وجهات  الوقت  بنفس  ويقدمون 

جوانب �سيا�ة التنمية الجهوية والوطنية للبالد.

لنقل  المنا�سبة  هذه  يسستغلون  ما  عادة  األمة  ممثلي  وأن  خاصة 
للمشاكل  الحلول  صيغ  ويقترحون  األ�ا�سية  المواطن  انشغاالت 
القاعة  نقاش  يعتبر  ولذلك  نظرهم–  المطروحة – حسب وجهة 
يعتبر  في مضمونه  وأنه  الهيئة خاصة  في حياة  مميزة  لحظة  ا  دائماً
التنفيذية  الهيئتين  بين  المقنن  المسستمر  الحوار  شكالاً من أشكال 

والتشريعية.

ا من روافده وتمثل الحكومة ممثلة  يمثل مجلس األمة اليوم رافداً
في وزير المالية الرافد الثاني.

ا كامل  ... دون إطالة أحيل لكم السسيد وزير المالية الكلمة، متمنياً
التوفيق.

الشؤون  ثمنت جلنة 
واملالية  االقتصادية 
عبد  السيد  برئاسة 
سالم،  بن  القادر 
يف  اللجنة،  رئيس 
التكميلي  تقريرها 
والتدابير  األحكام 
النص  تضمنها  التي 

وأوصت مبا يلي:
العمليات  إخضاع   •
التي  املصرفية 
مؤسسات  متارسها 
اإلئتمان والتي تقدم 
مصرفية  خدمات 
بقواعد  ملتزمة 
اإلسالمية  الشريعة 
الضريبي  للنظام 
تخضع  الذي  نفسه 
مؤسسات  له 

االئتمان التقليدية.
برنامج  يف  اإلسالمية  التمويالت  إدراج   •
على  جديدة  سكنات  لشراء  التسهيالت 
غرار ما تتمتع به التمويالت التقليدية، كما 
نص على ذلك املرسوم التنفيذي رقم 1087 

املؤرخ يف 10 مارس 2010.
تقييم  إعادة  ظاهرة  معاجلة  ضرورة   •
املشاريع، والتي أصبحت تستنزف ميزانيات 
اخلاصة  الدراسات  ضعف  بسبب  ضخمة 

باملشاريع.
• ضرورة حتديث آليات املنظومة الضريبية 
ورقمنتها مبا يغلق الباب أمام التهرب والغش 

الضريبيني.
ضرورة إعادة النظر يف عصرنة اجلباية   •
واملالية احمللية، مبا يعطي للجماعات احمللية 
واستحداث  لتمويل  أوسع،  حرية  هامش 
مشاريع استثمارية محلية بعيدا عن االعتماد 
يترتب عنه من  وما  املركزي،  التمويل  على 

جمود وعجز.
تبييض  مكافحة  قانون  تفعيل  ضرورة   •
املالي  اصالح  يكتمل  حتى  األموال، 

واالقتصادي املنشود.
مدروسة  مشاريع  نحو  التوجه  ضرورة   •
ومضبوطة تصب يف اجتاه حتقيق االكتفاء 
االقتصادية  الشعب  من  كثير  يف  الذاتي 
الصعبة  العملة  تستنزف  التي  األساسية 

وتؤثر على احتياط الصرف.
التي  الفعالة  اإلجراءات  اتخاذ  ضرورة   •

حماية  شأنها  من 
من  الوطني  االقتصاد 
غير  املنافسة  أشكال 
الشريفة والقضاء على 
السوق  مظاهر  كافة 

املوازية.
إصدار  يف  اإلسراع   •
التطبيقية  النصوص 
لقانون النقد والقرض، 
القطاع  يستفيد  حتى 
السيولة  من  املصريف 

لدعم االستثمار.
مضاعفة  ضرورة   •
أجل  من  اجلهود 
األمثل  االستغالل 
وعقلنة  لإليرادات 
خالل  من  النفقات، 
تهدف  تدابير  اتخاذ 
االقتصاد  تنويع  إلى 
قطاعات  من  أخرى  موارد  وخلق  الوطني 

النشاط االقتصادي غير املستغلة.
الشركاء االجتماعيني يف  العمل مع  دعم   •
البعد  استمرارية  أجل  من  التعاون  سياق 

االجتماعي لسياسة الدولة.
العمل على جتسيد احلكومة اإللكترونية   •
كل  مستوى  على  الرقمنة  نظام  بتفعيل 
القطاعات الوزارية وهيئات الدولة املختلفة 

واإلدارات املركزية.
• إلغاء املعاملة اجلبائية التمييزية بعنوان كل 
من املعدالت الضريبية على أرباح الشركات 
والرسم على القيمة املضافة باعتماد نسبة 

موحدة، من أجل تشجيع االستثمار.
• إعادة النظر يف الرسم على النشاط املهني 
داخلي  ضريبي  ازدواج  مبثابة  يعد  لكونه 
تخفيضا  األعمال  رقم  من  وعاؤه  يتكون 

لألعباء املفروضة على املكلفني بدفعها.
املشاريع  عن  التجميد  رفع  ضرورة   •
برمجتها  التي  العمومية  واالستثمارات 
أمواال  تتطلب  والتي  واملؤسسات  الهيئات 
من الدولة، مثل الصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي لغير األجراء.

قبل  من  املالية  قانون  على  املصادقة  بعد 
ألقى رئيس مجلس األمة  أعضاء املجلس، 

كلمة باملناسبة  هذا نصها:

عرض الوزير
 10 األحد  يومي  مدار  على  األمة،  مجلس  خّصص   
أربع )04( جلسات علنية  11 ديسمبر 2017،  واالثنني 
لتقدمي ومناقشة نص قانون املالية لسنة 2018، وهي 
بن صالح،  القادر  عبد  السيد  ترأسها  التي  اجللسات 
عبد  السيد  املالية  وزير  وحضرها  املجلس؛  رئيس 
السيد  البرملان  مع  العالقات  ووزير  راوية  الرحمان 

الطاهر خاوة.
 2017 ديسمبر   10 األحد  يوم  جلسة   صت  ُخِصّ وقد 
من   2018 لسنة  املالية  قانون  نص  وتقدمي  لعرض 
الداخلي  للسياق  الذي تطرق خالله  املالية،  وزير  قبل 
قانون  نص  إعداد  إطارهما  يف  مت  اللذان  واخلارجي 
التأطير  مؤشرات  أهم  وإلى   ،2018 لسنة  املالية 
اإلقتصادي الكلي واملالي املعتمدة يف ضبط التوقعات 
امليزانياتية، كما عرض مختلف جوانب امليزانية العامة 

للدولة وكذا األحكام التشريعية املقترحة.
عن  للتعبير  املجلس  أعضاء  أمام  املجال  ُفِسَح  ثَُمّ 

انشغاالتهم وطرح تساؤالتهم بشأن نص القانون.
ألقى  فقد   ،2017 ديسمبر   11 االثنني  يوم  جلسة  أما 
للمجلس  البرملانية  املجموعات  رؤساء  السادة  خاللها 
أعضاء  بعدها  استمع   ثَُمّ  املوضوع؛  حول  مداخالتهم 
املجلس إلى ردود وزير املالية، على انشغاالت وتساؤالت 

أعضاء املجلس حول نص القانون.

أعضاء مجلس األمة يناقشون ويصادقون على قانون المالية لسنة 2018

يوم  األمة  مجلس  أعضاء  صادق 
االثنين 12 ديسمبر 2018 على 
نص قانون المالية لسنة 2018، 
خالل جلسة علنية ترأسها رئيس 
القادر  عبد  السيد  األمة  مجلس 
المالية  وزير  وحضرها  صالح،  بن 
السيد عبد الرحمان راوية، ووزير 
السيد  البرلمان  مع  العالقات 

الطاهر خاوة، وعدد من الوزراء.

فرصة للنقـــــاش..وتقديــــــم المقترحات
كلمة السيد عبد 

القـــــــــادر بن صالح 
رئيس مجلس األمة 

بالمناسبة

توصيات اللجنة
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املشرقة،  فصوله  استحضار  يتم  ال  التاريخ  إن 
املواقع  تربط  ضيقة  حزبية  صراعات  ظل  يف 
األشياء  على  املثيرة  األشياء  تفضل  باملواقف، 
املعقولة ولكننا يف التجمع الوطني الدميقراطي 
ضد  املعقولة  لألشياء  ننتصر  دائما  سنظل 
األشياء املثيرة، فقط ألننا بناة وطن، أبناء جزائر 
نؤمن بعظمتها ونضحي بفخر وعزة باالعتبارات 

احلزبية الضيقة أمام سمعتها ومصاحلها.

قد  الدميقراطي  الوطني  التجمع  يف  نحن 
بأنفسنا ألننا  بالتعريف  نبالي  نظهر بسطاء ال 
نعتقد دوما بأن اجلزائر أكبر من حزب ولكننا 
ال  العميقة  اجلزائر  من  قادم  ملشروع  حاملون 
مستعدون  نعم  الوطن.  ينتصر  أن  إال  يهمه 
الوطن  يستمر  أن  شريطة  مبواقعنا  للتضحية 
والتصدي  للقطيعة  مستعدون  الدرجة  وبنفس 
ودحض كل املساومات واإلبتزازات التي قد 
تستهدف هذا الوطن، الذي نعتز أن نكون من 
املساومات  كل  من  أكبر  اجلزائر  وترابه،  طينه 
احلريات  أو  كانت  الدين  باسم  السياسوية 
جزائر  أنواعها.  بشتى  املزايدات  أو  الفردية 
طموحات  تساير  نخب  إلى  وغدا  اليوم  حتتاج 
منوذج  إرساء  يف  اجلمهورية  رئيس  وتطلعات 
بلدنا مبنأى عن  تنموي جزائري خالص يجعل 

املساومات والتقلبات اجليوسياسية الدولية.

عنوان  إستراتيجي  مرحلة حتول  اليوم يف  إننا 
هذا التحول هو ربط املسؤولية باحملاسبة على 
حكومية  أو  كانت  تدبيرية  املستويات  جميع 
أو  محلية  جماعات  أو  حزبية  أو  برملانية  أو 
مؤسسات عمومية، كما علينا اليوم أن نستثمر 
متجددة  رؤية  إلبداع  املعهود  اجلماعي  ذكاؤنا 
بتصورات استشرافية للمستقبل، ومنفتحة على 

العالم.
سيدي الرئيس،

 2018 املالية  قانون  ملشروع  املتأنية  القراءة  إن 
عمل  مخطط  مع  أهدافه  يف  يتقاطع  أنه  تبني 
احلكومة الذي ساهمنا يف حتديد معامله غير أن 
املاثل رقميا ال ميكن اعتباره إال إرهاصا أوليا 
إلجناح برنامج ممتد لسنوات ويف هذا اإلطار 
املتوقع  يفوق  معدل منو  هو حتقيق  األمل  فإن 
يف  والتحكم  التضخم  معدل  خفض  ومواصلة 
إنتظارات  مع  والتجاوب  الثقة  وإعادة  العجز 
بإعطاء  واالجتماعيني  االقتصاديني  الفاعلني 
ومواصلة  اخلاص  للقطاع  خاصة  ديناميكية 

املجهود اإلرادي لالستثمار العمومي.
 2018 لسنة  املالية  قانون  مشروع  متيز  لقد 
وتوجهات  أهداف  مع  مضمونه  يف  بالتجانس 
السياسة احلكومية املرسومة مما يجعله إطارا 
مقاربة  لتفعيل  إيجابية  وخطوة  لها،  مرجعيا 
جديدة لتحسني التخطيط االستراتيجي للمالية 

العامة ملا تضمنه من إجراءات كفيلة بوضع عجلة 
االقتصاد على سكته الصحيحة وقد ساهم سن 
قانون القرض والنقد مؤخرا من إعطاء مشروع 
هذا القانون قوة دفع جلهود التنمية بعد اجلمود 
وما  سنوات  ثالث  من  أزيد  منذ  عرفته  الذي 
جنم عن ذلك من صعود ملؤشر البطالة بسبب 
التجميد الذي طال الكثير من املشاريع وبسبب 
كذلك توقف الكثير من املؤسسات عن النشاط 
التجمع  يف  نحن  نشاطها.  من  التقليص  أو 
الوطني الدميقراطي نعتبر هذا اإلجراء أحسن 
اخليارات احلتمية املطروحة فهو يجنب البالد 
اللجوء إلى املديونية اخلارجية وكذا اللجوء إلى 

رفع الضرائب وتوسيع دائرة حتصيلها.
كما  اإلختالالت  الكثير من  يسد  التمويل  فهذا 
باجتاه  التحرك  أنه ميكن عجلة االستثمار من 
إنشاء مؤسسات جديدة وكذا دعم تلك املوجودة 
مما  التنافسية  قدراتها  وحتسني  وتأهيلها 
شغل  مناصب  وتوفير  الثروة  خلق  إلى  يؤدي 
جديدة لكنه ال مناص من تثمني العمل يف إطار 
آلية  لتطبيق  املرافقة  الهيكلية  االصالحات 
التمويل غير التقليدي جلعل يف النهاية النفقات 
اجتماعيا  وعادلة  اقتصاديا  مجدية  العمومية 
قلة  من  يحقق  مبا  العائدات  استعمال  وحسن 
العائدات  شح  ومن  الوفير  االنتاج  املداخيل 

اخلارجية انتعاش يف العائدات الداخلية.

سيدي الرئيس،
ببالدنا،  الدميقراطي  البناء  أسس  أحد  إن 
يكمن يف تفعيل القانون، ومراقبة أوجه صرف 
املتعلقة  الشروط  دفاتر  واحترام  العام،  املال 
العام...  للمال  حماية  العمومية،  بالصفقات 
اجليدة  القانونية  احلكامة  ترسيخ  أجل  من 
املخاطر  من  لوقايتها  العمومية،  املرافق  داخل 
واألخطاء القانونية، التي عادة ما تكبد ميزانية 

الدولة الشيء الكثير...

إن كتلة التجمع الوطني الدميقراطي تعي جيدا 
أن رفع حتدي اإلصالح يف كافة اجلوانب املشار 
إليها سابقا، رهني بقدرة مؤسساتنا على الفعل 
والتخطيط  اإلستراتيجية  الرؤية  على  املبني 
حتول  ال  التي  املتكاملة  واملمارسة  اجليد 
عن  منفصلة  وحدات  إلى  الوزارية  القطاعات 
الهدف األسمى هو  وكذا جعل  البعض  بعضها 

حتقيق العدالة االجتماعية.
حتقق  أن  لبالدنا  ميكن  ال  أنه  نعتبر  »نحن 
تُكسر  اجتماعية  عدالة  دون  الشاملة  التنمية 
اجلهات،  مختلف  بني  التنمية  وتيرة  اختالف 
الفئات  بني  الفوارق  تُقلص  اجتماعية  وعدالة 
ربط  مبدأ  إهمال  ودون  املختلفة،  االجتماعية 
املسؤولية باحملاسبة، واعتماد سياسة متكاملة 

الهدف شعارنا  هذا  وسيبقى  للشباب.  موجهة 
األسمى، الذي نتعامل من خالله مع املبادرات 
الذي  املالية  قانون  مشروع  ومنها  احلكومية، 

نُناقشه حاليا«
إن مضمون مشروع قانون املالية 2018، ينطلق 
من مرجعيتنا كأحد مكونات الغالبية احلكومية، 
البعد  وتعميق  تقوية  اجتاه  يف  ندفع  أن 
االجتماعي ملا له من تأثير مباشر على العيش 
اليومي للمواطنات واملواطنني، فنحن نعتبر أن 
أكبر  مصداقية  مبنح  الكفيل  هو  التوجه  هذا 
ملختلف السياسات العمومية التي ننتهجها دون 
أن مينعنا ذلك من االعتراف أن نسبة معتبرة 
من الدعم االجتماعي ال تذهب إلى املستحقني 
الذي  الدعم  يف  النظر  إلعادة  األوان  آن  وأنه 

تقدمه الدولة للفئات الهشة والفقيرة.
املزمع  املالية  التدابير  من  واسعة  مجموعة  إن 
يف  تصورنا  مع  كبير  بشكل  تنسجم  اعتمادها 
حزب التجمع الوطني الدميقراطي لذلك فإنه 
يف  مستحضرين  عنها،  نُدافع  أن  إال  مُيكن  ال 
نفس الوقت أن أية سياسة ال يصل تأثيرها إلى 

الفئات املتضررة تعتبر فاشلة وحق تقوميها.
إن املقاربة االقتصادية التي تنتهجها بالدنا اليوم 
للنمو  اجلديد  النموذج  يرسمه  ما  وفق  تتطلب 
امليزانية  التركيز يف مجال  يف أفق سنة 2019 
إليرادات  التدريجي  التحسني  على  العمومية 
التسيير  نفقات  لتغطية  سيما  العادية  اجلباية 
عن  فضال  اخلزينة،  عجز  تقليص  جانب  إلى 
املالية،  السوق  يف  إضافية  مالية  موارد  تعبئة 
للشأن  تسيير  منط  وفق  إال  ذلك  يتأتى  وال 

عامة،  االحتياجات  بني  املوازنة  يراعى  العام 
واإلمكانيات املالية املمكن تسخيرها لذلك، كما 
الدخل  ملصادر  الفعلي  التنويع  ضرورة  يراعي 
العام سيما للتكفل مبتطلبات ميزانية التجهيز 
الوطني  لالقتصاد  مستدامة  حلركية  ضمانا 
لسنة  املالية  قانون  نص  يف  الحظناه  ما  وهو 
الصرح  ضمن  ضرورية  وكلبنة  كحلقة   2018
السنوات  واملتعدد  السنوي  املالي  التشريعي 
داعيا يف األخير إلى انخراط اجلميع يف هذا 

املسعى.
سيدي الرئيس، 

غرار  وعلى  بالدنا،  بأن  بالتذكير  لي  اسمحوا 
تسجل  للنفط،  واملصدرة  املنتجة  الدول  بقية 
انه  غير  املالية،  مواردها  يف  حادا  انخفاظا 
صواب  وبفضل  أنه  أيضا  االعتراف  ينبغي 
قرارات  وعقالنية  املالية  السياسة  خيارات 
قدرات  تدعيم  مت  اجلمهورية،  رئيس  فخامة 
الذي  الشيء  تدريجية  بصفة  لبلدنا  التمويل 
جهة  من  التنمية  مجهودات  مبواصلة  سمح 
من  اإلجتماعية  احلماية  ضمان  النمو،  ودعم 
املالي  اإلستقرار  ضمان  وكذا  أخرى.  ناحية 

وقدرات الدفع اخلارجي لبلدنا.
اليوم  التذكير  ويف هذا اإلطار يبدو من املفيد 
اخلارجي  للدين  املسبق  التسديد  بإيجابيات 
الحتياطاتنا  املستمر  والتدعيم   ،2006 عام 
أجل  من  االدخار  وتكوين  الصعبة،  العملة  من 
بصفة  اجنازها  مت  التي  امليزانية  استقرار 
الطموحة  التنموية  البرامج  متويل  مع  متوازنة 
العمومية  االقتصادية  واالستثمارات  لبلدنا 

التجمع الوطني
الديمقراطي 

ال�سيد عبد املجيد بوزريبة
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الداخلي  العمومي  الدين  وتسديد  واخلاصة، 
والتنمية البشرية والنمو االجتماعي.

سيدي الرئيس، 
إطار  وضع  مع  املالية  قانون  إعداد  مبدأ  إن 
ميزانياتي متوسط املدى )ثالث سنوات( يسمح 
التطورات  ومناقشة  بتقييم  املستقبل  يف  لنا 
الوضع  وحتليل  الكبرى  للتوازيات  احملتملة 
جهودنا  وتكثيف  والوطني  العاملي  االقتصادي 
للتحكم يف شروط االستقرار املالي وامليزانياتي 

للبالد وتنميته وحمايته
الوطني  للتجمع  البرملانية  املجموعة  أن  إال 
لدعوة  الفرصة  هذه  تستغل  الدميقراطي 
يف  واملالية  االقتصادية  واملؤسسات  احلكومة 
بصفة  استشرافية،  بدراسات  للقيام  البالد 
أكبر  وفعالية  انسجام  ضمان  قصد  دورية، 
يف  التحكم  وخاصة ضمان  التنمية،  لسياسات 

عوامل االستقرار االقتصادي واملالي.
 2018 لعام  الدولة  ميزانية  يخص  وفيما 
والتوقعات لعامي 2019 و2020 فإن املجموعة 
تسجل  الدميقراطي  الوطني  للتجمع  البرملانية 
احلذر  من  مبزيد  احلكومة  إلتزام  بارتياح 

والسهر السيما فيما يخص: 
• حتقيق أكبر قدر من املوارد اجلبائية.

• ترشيد النفقات العمومية والتحكم فيها.
تكاليف  والتحكم يف  امليزانية  خيارات  عقلنة   •

وشروط اجناز مشاريع التجهيزات العمومية.

• إعطاء األولوية إلمتام املشاريع قيد االجناز.

إلجناز  الوطنية  للمؤسسات  األولوية  إعطاء   •
مشاريع التنمية والتجهيز العمومي.

• اللجوء إلى السوق املالية وإلى بورصة اجلزائر 
املنتجة  االستثمارات  متويل  يف  الشراكة  وإلى 

وتطوير وحتديث املؤسسات العمومية.
• التحكم يف تطوير النفقات واملستخدمني.

• اجناز دراسات قصد إصالح سياسة التحويالت 
االجتماعية.

الوطني  للتجمع  البرملانية  املجموعة  إن 
اإلجراءات  هذه  كل  أن  يعتبر  الدميقراطي،  
التي تكون يف أوقات األزمات ضرورية المناص 
للحكم  دائمة  قواعد  تصبح  أن  يجب  بل  منها 
بعقلنة  مرتبطة  بديهية  ألسباب  وذلك  الراشد 
والتحكم  واالجتماعية  االقتصادية  اخليارات 
يف كيفية صرف املوارد املالية الوطنية وفعالية 

السياسات العمومية.
سيدي الرئيس، 

الوطني  للتجمع  البرملانية  املجموعة  إن 
الدميقراطي تعتزم التعبير عن رأيها حول بعض 
من  انتقاد  محل  كانت  والتي  الوطنية  املواضع 
طرف جزء من »املعارضة السياسية« والتي لم 

تقترح أي شيء اللهم بعض الوعود الوهمية.
إلى أولئك الذين ال يفوتون أية فرصة للقول بأنه 
ال شيء ينجز يف اجلزائر وال يرون أي تنمية أو 
تطور اجتماعي فإننا ندعوهم على حتمل عناء 
تقييم االجنازات التي حتققت يف مختلف أنحاء 
وواحد  وخمسمائة  األلف  بلدياته  يف  الوطن 
برامج  وثالثة  ثالثي  برنامج   )1541( وأربعني 

برامج  إطار  يف  وضعها  مت  للتنمية،  خماسية 
رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، 
سمحت باستثمار 700 مليار دوالر يف مجاالت 
والتنمية  البشرية،  والتنمية  التحتية،  البنية 
ينبغي  وإلى كل هذا  واالجتماعية.  االقتصادية 
إضافة البرامج املنجزة بعنوان  دعم االستثمارات 
احملروقات  خارج  االقتصادية  والتنمية  املنتجة 
وكذا اجراءات مالية وميزاناتية هامة للتصفية 
املالية وإعادة متويل البنوك والشركات العمومية 
واخلاصة، والتخلص من الديون جتاه الدائنني 
االستثمارات  وتشجيع  واخلارج،  الداخل  يف 
املنتجة السيما يف قطاعات الفالحة والصناعة 
والطاقة واملناجم والنقل واالتصاالت والتقنيات 

اجلديدة لالتصال واخلدمات.
وهذه اإلجابة أيضا ألولئك الذين يتساءلون عن 
مصير األلف 1000 مليار دوالر والذين تعمدوا 
اخللط  بني قيمة مداخيل تصدير احملروقات 
لشركة سوناطراك ومداخيل اخلزينة العمومية 
والسياسات  التنمية  لتمويل  استُعملت  التي 

العمومية.
إن مما الشك فيه أن برامج التنمية واإلصالحات 
واإلصالحات  واالجتماعية  االقتصادية 
بإعطاء اجلزائر  املنجزة قد سمحت  الهيكيلية 
يتعني  والتي  والتطور  للتنمية  استثنائية  وسائل 

استغاللها وتثمينها بصفة مثالية.
من جهة أخرى، فإن اإلجراءات التشريعية التي 
الرسوم  بعض  )رفع  املوارد  تطوير  الى  تهدف 
التي  االستهالك(  أسعار  رفع  الى  تؤدي  التي 
انتقدتها أحزاب املعارضة وبعض النقابات وكذا 
إلحتياجات  التقليدي  غير  التمويل  إلى  اللجوء 
على  اليها  ينظر  أن  يجب  العمومية  اخلزينة 
علينا  أزمة فرضتها  مواجهة  إجراءات يف  أنها 
يتعلق  األمر  وأن  الدولية.  البترولية  األسواق 
بإجراءات مستعجلة يف مواجهة أخطار حقيقية 

لعدم االستقرار املالي، والتي ستُجنبنا مراجعة 
الدعم  إمكانيات  تقليص  أو  التنمية  برامج 

االجتماعي للدولة.
سيدي الرئيس

إن اإلجراءات التشريعية التي تهدف إلى تشجيع 
واجلبائية  املالية  القواعد  وتخفيف  االستثمار 
املالية  قانون  مشروع  أقترحها  كما  والتجارية 
تهدف إلى تشجيع املبادرات وروح املقاولة. إن 
احملفز  اإلطار  بتدعيم  تسمح  اإلجراءات  هذه 
من  األعمال  ومناخ  الثقة  وحتسني  لالستثمار 
قطاع  خارج  لالقتصاد  منسجمة  تنمية  أجل 
احملروقات وتدعيم االستقرار املالي وامليزانياتي 
االقتصادية  املؤسسات  لرؤساء  ويعود  للبالد، 
ويف  اليوم  والتنافسية  االستثمار  حتديات  رفع 

املستقبل.
سيدي الرئيس

الوطني  للتجمع  البرملانية  املجموعة  إن 
احلكومة  تعبئة  الى  تدعو  الدميقراطي 
واملؤسسات الوطنية املعنية واملختصني املؤهلني 
لإلسراع بالتحول الطاقوي املتحكم فيه والذي 
يسمح للجزائر بحيازة منوذج يضمن لها األمن 
متنوع  اقتصاد  تنمية  يف  ويساهم  الطاقوي 

وتنافسي.
يجب علينا اليوم أن نتساءل جميعا عما يخبئه 
السلع  أسواق  يف  اخلبراء  ال  اذ  املستقبل؟  لنا 
املؤسسات  وال  البترولية  واألسواق  األساسية 
حتديد  على  اليوم  تتجرأ  واملالية  االقتصادية 
العاملي  لالقتصاد  املستقبلية  التطور  شروط 
املستقبلية  التطور  شروط  من  كثير  هناك 
التوجسات  من  كثير  وهناك  العاملي  لالقتصاد 
التي  العوامل  وتطور  سلوك  متيز  والتخوفات 

تؤثر على االقتصاد العاملي.
نعيشها  التي  األزمات  فإن  لنا  وبالنسبة 

على  إليها  ينظر  أن  يجب  ستأتي  التي  وتلك 
وحتديث  اإلصالح  على  تشجيع  عوامل  أنها 
من  والرفع  والتنمية،  النمو  أجل  من  إقتصادنا 
االستقرار  شركائنا وحتصني  تنافسية  مستوى 
الوسائل  هي  تلكم  لبلدنا.  واملالي  اإلفتصادي 
الوحيدة للوقاية من األزمات ومواجهتها وضمان 

التقدم االجتماعي.
سيدي الرئيس

سياسة  يف  االستمرار  أحد  مصلحة  من  ليس 
من  مجال  أي  يف  لآلخرين  املسؤولية  حتميل 
تقوم على  اعتماد منهجية  ينبغي  بل  املجاالت، 
اعتراف كل منا بذلك اجلزء من املسؤولية الذي 
االنتظار  طي  يف  هو  وما  حتقق  فيما  يتحمله 
مسؤولني  كلنا  منطق  سلبا،  أو  إيجابا  كان  إن 

عني  هو  مختلفة  وبنسب  متفاوتة  بدرجات 
املستقبل  ملواجهة  موضوعي  ومرتكز  احلقيقية 

ودحض التحديات.
اليوم تتطلب أكثر من  التي نعيشها  إن املرحلة 
ما منلك  أفضل  االستثمار يف  وقت مضى  أي 
واالنطالق من احلد املتوفر لدينا من اإلمكانات 
والوسائل والتجارب ال السعي لبدء كل شيء من 

الصفر وكأننا ال منلك شيئا.
 تلك نظرة خاطئة والتنكر ملا يبنى أو بناه غيرنا 
جحود والواجب هو إضافة اجلديد من املنجزات 
إنها  وحتدياتها.  املرحلة  متطلبات  مع  متاشيا 
مقاربة السعي لتحسني الواقع ببالدنا مبختلف 
جوانبه ونحن على أبواب مرحلة حتول نوعي إما 
يف السياسة أم االقتصاد أم التعليم أو غيرها 
االستثمار  إلى  حاجة  نحن يف  القطاعات،  من 
إننا  كما  البلد  هذا  يف  إيجابي  عنصر  أي  يف 
يف حاجة إلى االستمرار يف التصدي لطروحات 
اإلحباط واليأس وااللتفاف عليهما بزرع االمل 
مبؤهالت  واإلميان  أنفسنا  يف  الثقة  وزيادة 
اغتالوا  من  طروحات  وتفادي  شبابنا  وقدرات 
داخل  وتخندقوا  االجنازات  جميع  أذهانهم  يف 

الصفر رافعني دوما شعار الالءات. 
الوطني  للتجمع  البرملانية  املجموعة  إن 
متر  التي  املوارد  أزمة  تعتبر  الدميوقراطي 
محنة  هي  بل  محتوماً  قدراً  ليست  بالدنا  بها 
بإمكاننا حتملها والنجاح يف جتاوزها بتماسكنا 

وثقتنا يف أنفسنا.

شكرا على كرم اإلصغاء.
والسالم عليكم.
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بها  متر  التي  املاليـــــة  القيود  من  -بالرغم 
بجدية،  املعنية  املصالح  اجتهدت  فقد  البالد، 
واملوارد  للمعطيات  وفقا  املشروع،  هذا  إلعداد 
التطورات  وكذا  احملددة،  واألولويات  املتوفرة، 
هذا  النص  البترول-ويتزامن  ألسعار  املتوقعة 
احمللية  املجالس  جتديد  مع  للنقاش  املعروض 
التعددية  يف  الدخول  منذ  السادسة  للمرة 
عادية  وأمنية  سياسية  وظروف  ويف  احلزبية، 

جدا منذ 2002.
الدولة  أن  على  بوضوح  يدل  الذي  األمر   •
اجلزائرية تبتعد مرحلة ِتلَْو املرحلة، وبخطوات 
ثابتة، من دوائر اليأس، واملأساة، وإنكار الذات، 
مسارا  لتنتهج  املعنوي،  واالنخفاض  والفشل، 
التأقلم  على  القدرة  إلى  محالة  ال  بها  يفضي 
مع التدبدبات االقتصادية واملالية. وهو املسار 
الذي ُفتح قبل عقد ونصف من الزمن بعد أزمة 
أدت  التي  األزمات  كبريات  من  تعتبر  كبرى 
باجلزائريني إلى املطالبة بإحلاح بتدخل الدولة 
احللول   إيجاد  بهدف  اإلجتماعية،  احلياة  يف 

ملشاكلهم.
تزايًدا  الدولة  نشاطات  فقد شهدت  وهكذا   -

تصاعديا معتبًرا يف جميع امليادين.
-إن هذا التدخل املكثف للدولة قد سمح للبالد 
رائعة  انطالقة  يف  والشروع  جراحها  بتضميد 
بادية  واملتنوعة  العديدة  التحوالت  خالل  من 

سياسة  ثمرة  إنها  الواليات.  جميع  يف  للعيان 
كما  وحزم.  عزم  بكل  حيكت  فيها،  ُمتَمَعّن 
واإلستقرار  األمن  استعادة  على  اعتَمدت  أنها 
ومواصلة اإلهتمام باإلصغاء للمجتمع وحاجياته 
بإجنازات  القيام  على  ساعد  مما  الضرورية 
تهيئة  وكذا  وثقافية عديدة،  وتربوية  اجتماعية 
اقتصادي  منوذج  يف  للدخول  واملناخ  القاعدة 

متجدد.
ويف هذا السياق، فقد عملت الدولة على حترير 
األبواب  وفتح  اإلستثمار،  مجال  يف  املبادرات 
موضوع  عن  التخلي  دون  وذلك  للمقاولني، 
العدالة اإلجتماعية. وبإيجاز فإن نشاط الدولة 
ا، بالرغم                   منذ 1999 يُعّد على العموم إيجابيا جًدّ
من التداعيات الناجمة عن النمو الدميوغرايف 
على  باملجتمع  حُتّل  التي  الطبيعية  والتحوالت 

الّدوام.
ظاهرة  هناك  التداعيات،  هذه  بني  -ومن 
معاجلتها،  تكمن  التي  التسيير  يف  اإلختالالت 
وهي  الرقابة،  وسائل  ترقية  يف  كبير،  بقدر 
اإلختالالت التي لم تخف على رئيس اجلمهورية 
الذي تطرق إلى معاجلتها يف العمق من خالل 
إلى  الرامي  الدستور  بتعديل  املتعلقة  املبادرة 
فتح آفاق واسعة أمام الّرقابة الدميقراطية على 
النشاط العمومي،  وبخاصة  يف مجال امليزانية 

واملال العام

الظروف  صعوبة  بأّن  نقتنع  يجعلنا  هذا  -كل 
التي جاء فيها هذا النص سيتّم التغلب عليها، 
ألن بالدنا تعرف معنى األزمات، وقد إستطاعت 
جتاوز أخطرها يف نهاية القرن املاضي، بفضل 
انتهاج سياسة بعيدة النظر ونافذة البصيرة هذا 

من جهة.
يتم  سوف  شك،  وبدون  أخرى،  جهة  ومن   -
ألن  الراهنة  املالية  اإلكراهات  يف  التحكم 
الترتيبات املقترحة والتي يكتسي بعضها طابعا 
الترسانة  إلثراء  جاءت  وانتقاليا،  استثنائيا 
املناخ  توفير  إلى  تسعى  التي  القائمة  القانونية 
اإلقتصادي  املجال  يف  جديد  ملتعامل  املناسب 
مرحلة  أي  النضج،  مرحلة  إلى  وصل  الذي 
الدخول يف املنافسة واإلستثمار وإنتاج الثروات 
على املدى البعيد بكل الضمانات القانونية التي 
مينحها الدستور: ويتعلق األمر بالقطاع  الوطني 

اخلاص.
- كمــــا أن ترتيبات مشروع قانون املالية هذا، 
العمومية  النفقات  عن  يتخل  ولم  يُهمل  لم 
على  العمومية  املرافق  يف  باالستثمار  اخلاصة 
اخلاصة  النفقات  عن  وال  اخلصوص،  وجه 
يترك  لم  أنه  مبعنى  اإلجتماعية،  بالتحوالت 
أي شيء للصدفة، ولم يترك أحدا على قارعة 
الطريق. األمر الذي يزرع األمل بصفة واضحة 

لدى اجلزائريني.

 ويف هذا اإلطار، ميكننا أن نعتبر اللجوء إلى 
التمويل الغير التقليدي وإلى مساهمة املواطنني 
مبثابة  الضريبة  طريق  عن  امليزانية  متويل  يف 
صريح  وتعبير  البالد،  قدرات  يف  ثقة  موضع 
على قناعة رئيس اجلمهورية القوية يف ضرورة 
تفادي العودة إلى املديونية اخلارجية التي عرف 

اجلزائريون مرارتها يف ماض غير بعيد.
وجه  على  النقدية  الكتلة  انتفاخ  أن  -صحيح 
إلى  محالة  ال  يؤدي  بلد،  كل  يف  اخلصوص 
بوضوح  يبني  االقتصاد  تاريخ  لكن  التضخم. 
أن هذه الظاهرة عادية إذ أنها تتواجد يف كل 
يف  وحتى  استثناء  بدون  االقتصادية  األنظمة 
وجندها  تقليدي.  الغير  التمويل  غياب  حالة 
مما  الستينيات،  منذ  املصنعة  الدول  يف  مثال 

يعني أن هذا املشكل ال تنفرد به اجلزائر.

يشغل  الذي  اآلخر  املوضوع  بخصوص  -أمـــا 
رمبا بصفة خاصة، بال أعضاء البرملان  والرأي 
العام بصفة عامة، فيتعلق  مبوضوع الضرائب 
املباشرة )أي الضرائب على مداخيل األشخاص 
الغير  الضرائب  وكذا  والثروة(،  والشركات 
املضافة  القيمة  على  الرسم  )خاصة  مباشرة 
.)TVA(  وجتدر اإلشـــــــارة   يف هذا املجال إلى 
أنه، وبعد تراجع مداخيل اجلباية البترولية، لم 
يبق إال بديل واحد وهو الذي يتمثل يف اجلباية 
العادية التي تقوم ال محالة على  انتهاج سياسة 
جبائية جديدة. وال نشك يف أن هذه السياسة 
ثالثة  بني  التوافق  على  مبنية  تكون  سوف 

متطلبات أساسية وهي :
1 -أن تكون الضريبة وسيلة محفزة لإلستثمار 

واإلنتاج الفعلي للثروات وليس لتنفيرهما،
2 -أن تكون الضريبة ناجعة، مبعنى أن تتحسن 
عملية إستعادة الضرائب األساسية وأن تخفض 
رمبا، كلفتها بصفة تدريجية ومدروسة، من خالل 
اإلجراءات  وتبسيط  اجلبائي  النظام  عصرنة 

والعمل على تفادي املنازعات اجلبائية،

مبدأ  اإلعتبار  بعني  الضريبة  تأخذ  -أن   3
العدالة اجلبائية ما بني املتعاملني اإلقتصاديني 
الطبقات  على  واضحة  بصفة  تطبيقه  وكذا 

املتوسطة.

 وفــــي اخلتـــــــام، وعلى ضوء ما سبق ذكره، يحق 
لنا أن نتفاءل خيًرا بالنسبة لقدرة بالدنا على 
جتاوز اإلكراهات الراهنة. كمـــا ينبغي أن نعتبر 
إنخفاض سعر البترول فرصة للعمل يف العمق 
على حتسني التسيير يف مؤسساتنا اإلقتصادية 
واملالية وكذا سلوك الوحدات احملاسبية املتعلقة 
)Agents économiques(، السيما  باالقتصاد 
وأن انخفاض سعر البترول يأتي يف زمن متيزه 
حتوالت هائلة يف شروط اإلنتاج وإعادة توزيعه 
التقلبات  إطار  يف  وكذا  العاملي،  املستوى  على 
نطاق  على  والتقنية  واالجتماعية  االقتصادية 
اآلن من  إلى حد  نتمكن رمبا  لم  والتي  واسع، 
قياس  حجمها وأبعادها وانعكاساتها وأهميتها 

بصفة كاملة.   
-و مهما يكن من أمر، فإنه ال شك أن انخفاض 
إشارة  لكنه  لنا،  بالنسبة  قاس  البرميل  سعر 
اإلقتصاد،  وهو  باجلوهر،  أكثر  إهتماًما  لنولي 
واإلنتاجية،  اإلنتاج،  وتنويع  واالستثمار، 
واملقاولة واملقاولني... أي كل ما يتعلق بالسياسة 
الهيكلية بكل مكوناتها. وهو األمر  اإلقتصادية 
الذي دعا إليه مرارا رئيس الدولة وأكده مؤخرا 
البرملان  عليه  صادق  الذي  احلكومة  برنامج 

بغرفتيه.
 *  واللـــــــــــــــــــه ولـــــــــــــــي التوفيـــــــــــــق*

الثلث الرئاسي

ال�سيد الها�سمي جيار 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على أشرف املرسلني
السيد الرئيس احملترم 

السيد الوزير الفاضل
زميالتي زمالئي الكرام

أسرة االعالم
احلضور الكرمي

مناقشة  يف  اخلوض  قبل  جميعا  أستسمحكم 
رأي  وإبداء   2018 لسنة  املالية  قانون  مشروع 
حلزب  البرملانية  املجموعة  نواب  ومالحظات 
تضمنه   ما  بخصوص  الوطني  التحرير  جبهة 
منها  ننتظر  هامة  وإجراءات  تدابير  من 
عنه  املعبر  املنشود  اإلقتصادي  اإلقالع  حتقيق 
رئيس  فخامة  برنامج  يف  وواقعية  وضوح  بكل 
اجلمهورية رئيس احلزب املجاهد واملناضل عبد 
العزيز بوتفليقة أمده اهلل بعونه وعنايته وأطال 

محطتني  عند  أقف  أن  أستسمحكم  عمره  يف 
أساسيتني يأتي يف ظلها نقاشنا اليوم.

الشعب  أفراح  يف  تتمثل  األولى  احملطة 
صلى  محمد  البشرية  سيد  مبولد  اجلزائري 
مرة  الدميقراطية  وانتصار  وسلَم  عليه  اهلل 
الذي  نوفمبر   23 الشهداء عرس  بوطن  أخرى 
أثبتت فيه اجلزائر من جديد للقاصي والداني 
باجلزائر  والتعددية  الدميقراطية  املمارسة  أن 
وكذا إحترام املواعد الدستورية اإلنتخابية هي 
حقائق ملموسة وأفعال مشهودة  ال أقوال مكَرَرة 

فحسب.
وعليه أغتنم هذه املناسبة ألتقدم باسم املجموعة 
الوطني   التحرير  جبهة  حزب  للنواب  البرملانية 
حازوا  الذين  أولئك  كل  إلي  األمة  مبجلس 
علي ثقة أحزابهم وفازوا بثقة الشعب بأصدق 
التهاني وأزكى التبريكات وأدعوهم إلي احلرص 
مهامهم  يعيق  أن  شأنه  من  ما  كل  على جتاوز 
وأن يضاعفوا من فعالية دورهم يف حتقيق ما 
ينتظره املواطن ويتطلع إليه من إجنازات تنموية 
ننعم  التي  واإلستقرار  األمن  تعزز حالة  شاملة 
بها رغم احلرائق املشتعلة من حولنا واألخطار 

احملِدقة بنا.
أما الثانية سيادة الرئيس فطعمها مر وصيغتها 
العرب  ألمة  اإلذالل  من  مزيد  وهدفها  مهينة 
واملسلمني إنها نكبة القدس مهد األنبياء ومسري 
االستكبار  قرار  زادها  التي  األعظم  الرسول 

بجعلها  القاضي  األخير  األمريكي  والطغيان 
عاصمة أبدية للكيان الصهيوني احملتل وإذ ندين 
ونستنكر هذا القرار املشني املتجاوز لكل قرارات 
الشرعية الدولية ورغبة وإرادة أحرار العالم يف 
حتقيق السالم العادل والشامل مبنطقة الشرق  
املطلق  وتضامننا  وقوفنا  جندد  فإننا  األوسط 
الشعوب  كافة  وندعو  فلسطني  أشقائنا يف  مع 
املناصرة للقضايا العادلة إلى التمسك بالسالم 
األشقاء يف  يعيد احلق ألصحابه وميكن  الذي 

فلسطني اجلريحة من حق العودة وإقامة دولتهم 
املستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

السيد الرئيس؛
املشروع  حملتوى  املعمقة  الدراسة  مكنتنا  لقد 
املطروح علينا للنقاش اليوم من جتديد قناعاتنا 
بضرورة املساندة واملرافقة لكل ما جاء به من 
إجراءات وتدابير بغية حتقيق املزيد من الصالبة 
لالقتصاد  الكبرى  التوازن  ملؤشرات  واملناعة 
من  التحرر  وشروط  عوامل  وإيجاد  الوطني 
الواضح  تأكده  خالل  من  للمحروقات  التبعية 
والتنافسية   لالستثمار  جديد  مناخ  بعث  على 
القدرة  حماية  على  الدائم  احلرص  إطار  يف 
الشرائية للمواطنني السيما منهم الفئات الهشة 

واحملدودة الدخل.
حلقائق  املدرك  االستنتاج  هذا  من  وانطالقا 
مجددا  نؤكد  وإكراهاته  وحتدياته  الواقع 
هذا  يف  املتخذة  واإلجراءات  التدابير  أن  على 
القانون مهما كانت سليمة وفعالة تظل نتائجها 
التطبيق  بجدية  مرهونة  املنتظرة  اإليجابية 
والتنفيذ امليداني الذي يستلزم أوال االستيعاب 
املعنيني  طرف  من  وأهدافها  ألبعادها  اجليد 
كافة  خاللهم  ومن  ومسيرين  عمااًل  بالتجسيد 

فئات املجتمع.
حتمي  رقابية  إمكانيات  من  يسِخر  ما  وثانيا 
والتالعب  التأخير  أنواع  كافة  من  املشاريع 
وتقضي علي كافة التجاوزات يف التسيير وهدر 

املال العام.
وبدون شك فإن التمويل الغير تقليدي الذي جاء 
به مشروع القانون وما أثاره من لغط ومزايدات 
البعض  من  وتشجيع  وترحاب  البعض  لدى 
اآلخر، يبقي يف اعتقادنا تدبيراً للضرورة التي 
مشاريع  متويل  االستمرار يف  من  البالد  متِكن 

التنمية السيما منها املرتبطة بحياة املواطن غير 
اعتماد  يستلزم  االجراء  هذا  جناح  ضمان  أن 
ألن  واملناقصات  املشاريع  متويل  يف  الشفافية 
ذلك هو الطريق األمثل والوحيد لتعزيز قدرات 
على  واخلاصة  العامة  الوطنية  املؤسسات 
املطلوب   التمويل  على  احلصول  يف  سواء  حٍد 

ملواصلة ورشات االجناز للمشاريع.
هذا  جناح  لضمان  اخلصوص  هذا  يف  وندعو 
اإلجراء ملواصلة اجلهد الذي انطلق من طرف 
احلكومة اخلاص مبراجعة التشريعات الضابطة 
سواء  املختلفة  اإلقتصادية  املؤسسات  لنشاط 
كانت إنتاجية أو خدماتية حتى تتمكن من تعبئة 
كافة طاقاتها وخبراتها يف زيادة اإلنتاج وحتسني 

اإلنتاجية يف مختلف مجاالت النشاطات.

السيد الرئيس؛
إن االهتمام بالقطاعات املولدة للثروة والباعثة 
ملناصب الشغل ال ميكن أن تتحول إلي شواهد 
بعوائق  مكبال  االستثمار  مناخ  بقي  إذ  ملموسة 
من  متسلطة  متحجرة  وذهنيات  بيروقراطية 
الدائم  التحاور  تقتضي  بل  املسيرين  طرف 
وأطراف  عناصر  كافة  بني  املستمر  والتنسيق 
يف  الثقة  ووضع  باملؤسسة  اإلنتاجية  العملية 
والبحثية  العلمية  الكفاءات  وقدرات  مؤهالت 

الوطنية ال سيما منها الشابة.
إن  هنا  الواقع  اخالف  أو  احلقيقة  أجانب  وال 
دون  زالت  ال  الشأن  هذا  يف  اإلرادة  بأن  قلت 
الذي  هو  األمر  هذا  ولعل  املطلوب،  الطموح 
يجعلنا مع كل أسف نشاهد يف بعض احلاالت 
لثورتنا  ومؤذية  مجتمعنا  على  غريبة  مظاهر 

وتاريخنا العظيم. 

جبهة التحرير 
الوطني

 ال�سيد زوبريي حممد
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الصورة  تلك  احلقيقة  هذه  على  دليل  وأبلغ 
القائمة التي رأيناها أمام مركز يدعي أصحابه 
الواقع وكر تآمري تابع  أنه ثقايف بينما هو يف 
وسائط  تفعله  ما  وكذا  األمس  إستعمار  لدولة 
اإلعالم املعادي من تسويق البعض لقوارب املوت 
التوقف  إلى  تدعونا  شبابنا  لبعض  البحار  يف 
جميعا أمام هذه املظاهر املؤسفة والبحث عن 
جوانب اإلخالل والتقصير يف منظومتنا القيمية 
أسلوب  تغيير  على  أكثر  والعمل  واألخالقية 

استنباطنا للحلول الناجعة.
ونعتقد بأن أفضل وأجنع احللول هو ما تثمره 
مناصب  من  املتكاملة  اإلقتصادية  املنظومة 
أسرهم  إلي  اإلحتياج  من  الشباب  حتِرر  شغل 
يف العيش الكرمي واملستقل، وما يجسده احترام 
على  العدالة  أحكام  وتطبيق  القانون  سيادة 

اجلميع.
وهذا يستدعي يف قناعتنا بذل املزيد من اجلهد 
مثل  املختلفة  االجتماعية  اآلفات  محاربة  يف 
الفساد الرشوة واحملسوبية وعدم تكافئ الفرص 
وهي أولويات يتطلع املشروع املطروح علينا اليوم 
بلوغها يف املستقبل القريب من خالل احلاجة 
على ترشيد النفقات ومحاربة الهدر للمال العام 
يف كل املستويات وامليادين وإذا كان التحكم يف 
التجارة اخلارجية يهدف إلى حتقيق التوازن بني 
الصادرات والواردات فإن األهم يف هذا املجال 
جلهودها  احلكومة  مضاعفة  اعتقادنا  يف  هو 
الهامة يف محاربة االقتصاد املوازي الذي أصبح 
يهدد بشكل واضح يراه اجلميع أمن واستقرار 
املجتمع ويفتح بابا واسعا أمام النفوس الضعيفة 
متويل  يف  الدولة  قدرات  لضرب  واملريضة 

مشاريع التنمية وتقليص العجز يف امليزانية.

السيد الرئيس؛
إن محاربة الغش والتهرب الضريبي املتكررة يف 
احلكومات  عمل  ومخططات  املالية  قوانني  كل 
يف  املطلوب  بالقدر  نتائج  لها  نرى  ال  املتعاقبة 
الواقع املعاش  إذا بقي اجلهاز املختص بعيد عن 
والبشرية  املادية  لإلمكانيات  ويفتقر  العصرنة 
احلفاظ  يف  وحيويته  دوره  أهمية  تترجم  التي 

على حقوق الدولة واملواطن.

بكل  الضرائب  جهاز  مُيَد  أن  نقترح  ولهذا 
الوسائل واإلمكانيات التي جتسد دوره وحتقق 
والوسائل  الالئقة  باملقرات  بدءا  هيبته  
إلى  وصوالً  احلديثة،  والتكنولوجية  التقنية 
اإلغراءات  أنواع  كافة  من  به  العاملني  حماية 
القوانني  مخالفة  يف  يسقطون  جتعلهم  التي 

والتشريعات ويرتكبون املخالفات.

السيد الرئيس 
رفع  على  املالية  قانون  مشروع  تأكيد  إن 
ومواصلة  اإلجتماعية،  التحويالت  إعتمادات 
املجتمع، هو ترجمة  الهشة يف  بالفئات  العناية 
مسيرة  قائد  من  جديد  لتأكيد  وصادقة  أمينة 
الوطن فخامة رئيس اجلمهورية رئيس احلزب 
لكن  بوتفليقة  العزيز  عبد  واملناضل  املجاهد 
قائد  من  الدائم  احلرص  وهذا  اإلرادة  هذه 
للدولة  االجتماعي  الطابع  على حماية  املسيرة 
اجلزائرية يقتضي من احلكومة بغية االستجابة 
اآلليات  توفير  يف  واإلسراع  التوجيهات  لهذه 
عن  البحث  يف  اجلميع  إلشراك  التنفيذية 
التنمية الشاملة   مصادر متويل جديدة ملشاريع 

واملستدامة.
و لعلى أولى اخلطوات التي نراها فعالة وممكنة 
احمللية  املجالس  متكني  هي  الظرف  هذا  يف 
على صعيد  اإلمنائي  دورها  أداء  من  اجلديدة 
إقليمها وحثها على التعاون والتنسيق فيما بينها 

يف استغالل اإلمكانيات املتوفرة لديها ال سيما 
منها اإلمكانيات املادية.

السيد الرئيس؛
 2018 لسنة  املالية  قانون  مشروع  إقرار  إن 
رئيس  فخامة  من  كذلك  وبتوجيه  صراحًة 
على  بوتفليقة  العزيز  عبد  السيد  اجلمهورية 
مواصلة متويل املشاريع املرتبطة بحياة املواطن، 
واملنشاءات  والري  والتعليم  والصحة  كالسكن 
القاعدية، يجعلنا كمناضلني ونواب ننتمي حلزب 
لُبنات وركائز  البالد والعباد وأرسى أولى  حَرر 
الدولة الوطنية، نشيد ونثمن عالياً هذا االختيار 
الذي يجسد معاني ومبادئ العدالة االجتماعية 
بيان أول نوفمبر اخلالد، لكننا يف  التي أقرها 
نفس الوقت ندعو بهذا اخلصوص الى ضرورة  
اعتماد مزيد من الضوابط الرقابة يف االجناز 
االستفادة،  يف  والصرامة  التوزيع  يف  والنزاهة 
اذ ال يعقل أن يتساوى الوزير والفقير واملقتدر 
الدولة  تقدمها  التي  اخلدمات  من  واحملتاج 

ملواطنيها كما نراه اليوم.
األوضاع  بحقيقة  الشعب  مصارحة  إن 
اليوم  البالد  بها  التي متر  الصعبة  اإلقتصادية 
والتقبُل  للتفهم  وفاقدة  التأثير  عدمية  تبقى 
الُعمالي والشعبي إذا لم ترفق بإجراءات صارمة 
ويلمسها  املواطن  يراها  واحملاسبة  الرقابة  يف 
تثمني  إطار  يف  ندعو  ولهذا  املعاش.  واقعه  يف 
للتمويل  جديدة  مصادر  على  والبحث  املوارد 
وإلى مراجعة القوانني الضابطة لنشاط املجتمع 

يف  اإليجابي  باالنخراط  له  يسمح  مبا  املدني 
واالستقرار  األمن  على  للحفاظ  املجتمع  تعبئة 
ومن ثَم الدفع بعملية التنمية الشاملة واملتوازنة 
التي حتمي حرية قرارنا وتعزيز سيادتنا الوطنية  

وتصونها ضد كل  تبعية أو هيمنة أو نفوذ.
وإلعطاء حيوية أكثر جللب االستثمار األجنبي 
تبناه  الذي  احملروقات  قطاع  خارج  املباشر، 
وتفعيل  تنشيط  نقترح  املشروع،  هذا  كذلك 
بدوره  للقيام  والقنصلي  الديبلوماسي  جهازنا 
وانتقاد  نقد  يف  نكتفي  ال  وأن  امليدان  هذا  يف 
الغير على ما فعلوه وسيفعلونه خدمًة لألهداف 

بلدانهم وشعوبهم.
التي  املبادرات  بوجاهة  اإلعتراف  واجب  ومن 
العامة   واملؤسسات  للقطاعات  املشروع  يتيحها 
املصريف  القطاع  بخطوة  نشيد  أن  واخلاصة 
الذي أقدم على فتح وكالة بنكية لبنك اجلزائري 
اخلارجي بباريس كما جاء يف اإلعالم الوطني 

هذا األسبوع.
من  املتخذة  واالجراءات  بالتدابير  نشيد  كما 
واالحتياط  لالدخار  الوطني  الصندوق  إطارات 
إلى  الصرافة اإلسالمية حيث سارع  يف مجال 
اخلصوص  هذا  يف  النقاط  من  العديد  فتح 
السنة  بداية  مع  ستفتتح  أخرى  نقاط  وبرمجة 
من  املتأتية  احليوية  فإن  شك  وبدون  القادمة 
االهتمام بالقطاعات املولدة للثروة خارج قطاع 
والصناعة  والفالحة  السياحة  مثل  احملروقات 
جاء  التي  اإلعتمادات  لها يف  املعطاة  واألولوية 
بها مشروع القانون، ستمثل مجاالت استقطاب 
واعدة، ومرتكزات أساسية هامة يف إمتصاص 
الوخيمة  أثارها  من  والتخفيف  البطالة  حجم 
االجتماعي  للسلم  املهِددة  اخلطيرة  وعواقبها 

واالستقرار املجتمعي.
السيد الرئيس؛ 

وتقديري  وعرفاني  شكري  أجِدد  اخلتام  يف 
جيش  سليل  الوطني  الشعبي  اجليش  ألفراد 
التحرير الوطني، وكافة أسالك األمن، على ما 
يبذلونه من جهٍد ويقِدمونه من تضحيات لتحيا 
واآلمان  األمن  كنف  يف  واجلزائريني  اجلزائر 

واالستقرار واالزدهار.
العزة للوطن 

املجد لشهدائنا 
شكرا على كرم اإلصغاء

 السالم عليكم
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1 - قانون المالية الذي قبل قليل صادقنا عليه أتى في ظل ظروف 
وهي  يعرفها...  والجميع  البالد  تواجه  كبيرة  ورهانت  وتحديت 
ظروف ِا�ستوجبت البحث عن بدائل اقتصادية نجعة من شأنها 
ضمان التوازنت المالية المطلوبة بضمان ا�ستمرار تنفيذ المشاريع 

المبرمجة.

لسسنة  المالية  قانون  تضمنها  التي  والتدابير  اإلجراءات  إن   -  2
لكنها  والعالم.  البالد  تعرفه  الذي  الصعب  الواقع  فرضها   2018
ا نتيجة التصميم الشجاع الذي انتهجته الحكومة  تدابير جاءت أيضاً
أوضاع  لتجاوز  الجمهورية  رئيس  لفخامة  الرشسيدة  القيادة  تحت 

األزمة وتقوية وتيرة التنمية.

3 - إن بعض اإلجراءات التي وردت في مضمون قانون المالية 
الجديد وإن هي بدت صعبة فإن هناك ابلمقابل إجراءات أخرى 
عديدة أتت لكي تخفف من األعباء التي فرضها واقع هذا الوضع 

الجديد.

إنها إجراءات كان السسيد وزير المالية قام بشرحها وجاء قانون 
�ها. المالية فكرَّ

في ظل هذه األوضاع نقول، زميالتي زمالئي، الحمد لله، والشكر 
مقدمتهم  وفي  األمة«  هذه  أبناء  »من  والنساء  للرجال  والعرفان 
فخامة رئيس الجمهورية، السسيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي آل 
واالرتقاء  التحدي  رفع  على  الحكم  ُ�دة  اعتالئه  منذ  نفِسه  على 
قدمت  هؤالء  بفضل  أقول  بها...  الجديرة  المكانة  إلى  ابلجزائر 
مقترحات الحلول للمشاكل ور�مت معالم طريق المسستقبل عبر 

قانون المالية الذي صادقنا عليه من قبل.

أن  هو  المنا�سبة،  هذه  في  زمالئي  زميالتي  اليوم،  نقوله  ما 
بخير  هي  وهناك،  هنا  عنها  ُيقال  ما  كل  من  ابلرغم  الجزائر، 
أن  كما  تثبت ذلك  والخارجية  الداخلية  االقتصادية  والمؤشرات 
األخرى  هي  تؤكد  الدولية  المالية  للمؤ�سات  العديدة  التحاليل 

على ذلك، وتقول أن الجزائر تسير في االتجاه الصحيح...

ويأتي اليوم قانون المالية لسسنة 2018 فيؤكد هذه الحقيقة.

الذي من  النقد والقرض  قانون  بعد  ا  أيضاً أتى  المالية هذا  قانون 
شهر صادقنا عليه وهو القانون الذي من شأنه تزويد الحكومة بآلية 
قانونية نجعة تتمّثل في اعتماد التمويل غير التقليدي لتأمين تمويل 

متطلبات االقتصاد الوطني وتفعيل الحركية التنموية للبالد.

القانونية إن دلت على شيء فإنما تدل على  إن هذه اإلجراءات 
السسيا�ة  وبفضل  أبنائها،  وبفضل  مؤ�ساتها  بفضل  الجزائر  أن 
مواجهة  على  ا  حقاً قادرة  هي  انتهجتها  اب�ستمرار  التي  الوجيهة 
الصعاب وتجاوز تبعات أوضاع األزمة في هدوء وبأقل التكاليف 

دون المساس ابلمكا�ب االجتماعية الُمحقَّقة...

ؤى، فإن ما هو مطلوب  وإذا كان هذا هو التحليل وتلك هي الرُّ
هذه  في  يكمن  المسستقبل  رهان  وكسب  الهدف  هذا  لتحقيق 
ا في بذل قصارى الجهود لتحقيق النتيجة في إطار  المرحلة تحديداً
وحدة صف كافة القوى الوطنية الحية التي هي مدعوة في هذا 
الظرف ابلذات اباللتفاف حول �سيا�ة فخامة الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة وااللتزام بتنفيذ برنمجه الرامي إلى تحقيق التنمية الحقَّة 
ا عن كافة أشكال األننية السسيا�سية وخارج �سيا�ة االحتقان  بعيداً

اإليديولوجي والتعصب الفكري...

وكافة  أدعوكم  فإني  زمالئي،  زميالتي  الرؤية،  هذه  من  ا  منطلقاً
الذين  أولئك  إلى عدم مقا�مة رؤى  الوطن  المخلصين في هذا 
إال  المشهد  في  يرون  )فال  األلوان«  »عمي  مرض  من  يعانون 
اللون األ�ود(... وأقول لكم ال تضيِّعوا وقتكم في �ماع أصواتهم 

الناعقة...

أيتها السسيدات، أيها السادة،

من خالل المصادقة على قانون المالية لسسنة 2018، يكون أعضاء 
في  �سيا�ستها  و�اندوا  للحكومة  دعمهم  قدموا  قد  األمة  مجلس 
مجال مواصلة تنفيذ برنمج السسيد رئيس الجمهورية... وهم اليوم 
تجسسيد  إلى  الرامية  الحكومة في مسيرتها  مرافقة  إلى  مدعوون 

هذا القانون وتحقيق التنمية.

- كما أن الحكومة هي األخرى مطالبة اليوم أكثر من أي وقت 
مضمون  لتنفيذ  الممكنة  الجهود  كافة  ببذل  مطالبة  أقول  مضى، 
في  تنفيذه  أجل  من  الشعب  ممثلي  ثقة  فيه  نلت  الذي  القانون 

الميدان.

ا على كرم اإلصغاء والّسالم  وابلله التوفيق، وللجميع أقول: شكراً
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته...

الجزائر، بالرغم من كل ما ُيقال عنها 
هنا وهناك، هي بخير والمؤشرات 
والخارجية  الداخلية  االقتصادية 
تثبت ذلك كما أن التحاليل العديدة 
للمؤسسات المالية الدولية تؤكد 
هي األخرى على ذلك، وتقول أن 

الجزائر تسير في االتجاه الصحيح

�سيداتي، �ادتي،

على  ابلمصادقة  توجناها  والتي  هذه  جلستنا  ختام  في  أودُّ 
للسسيد  ابلتهنئة  أتوّجه  أن   ،2018 لسسنة  المالية  قانون  نص 
وزير المالية على هذه المصادقة وأن أبدي االرتياح للموقف 
يناقشون  وهم  والزميالت  الزمالء  به  تحلى  الذي  المسؤول 
الذي  القانون  هذا  على  والمصادقة  الهام  النص  هذا  مضمون 
ا واقتصادياً بكل ما جاء به من  ير�م معالم طريق البالد مالياً
تدابير وأحكام راعت »قدر اإلمكان« الواقع الخاص للمواطن 
ظل  في  تحديت  من  البالد  على  مفروض  هو  ما  إطار  في 

أوضاع اقتصادية ليست �هلة.

فقانون المالية الذي زكيناه هو قانون »مرجع« ير�م التوجهات 
الكبرى للبالد بعنوان �سنة كاملة ويضبط التوجهات العريضة 
لإلصالحات العميقة للمنظومة االقتصادية التي تتولى الحكومة 

تنفيذها.

لما  المالية  التنويه ابلسسيد وزير  المنا�سبة  بهذه  يفوتني  كما ال 
المذكور  النص  لمشروع  تقديمه  أثناء  بذله من جهد مشكور 

وتوضيح مضمونه.

ألعضاء  ألتوجه  السانحة  أنتهز  أن  أود  المنا�سبة  هذه  في   -
اللجنة االقتصادية ببالغ ابلشكر والتقدير على ما قاموا به من 

جهد واضح.

ا  عذراً أ�تسمحكم  حقه،  حق  لكل  أعطيُت  وقد  اآلن   ...
بموضوعنا...  صلة  ذات  الجوانب  لبعض  �أتطرق  كنت  إن 

تسستوجب التوقف عندها أو التذكير بها...

وهي أن :

الجزائر بخير.. والمؤشرات االقتصاديــــــــة الداخلية والخارجية تثبت ذلك
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عرض الوزير
تطرق وزير املالية السيد عبد الرحمان راوية، 
بالنقد  املتعلق  القانون  لنص  عرضه  خالل 
تواجهه  الذي  الصعب  املالي  للسياق  والقرض 
أن  موضحا   ،2014 سنة  منذ  العامة  ماليتنا 
هذا اإلجراء جاء النخفاض املستمر ملستويات 
أضحت  والتي  الدولية،  السوق  يف  احملروقات 
اآللة  وكذا  العمومية،  املصالح  سير  تهدد 
اللجوء  رغم  وهذا  سواء  حد  على  اإلقتصادية 
التي  والنقدية  املالية  األدوات  من  جملة  إلى 

يوفرها تشريعنا.
مضيفا أن إعداد هذا القانون جاء من أجل إيجاد 
البدائل الضرورية لتعبئة املوارد العمومية، ومن 
بدال  احمللية  التنمية  وتيرة  على  احلفاظ  أجل 
لهاته  ملا  اخلارجية  االستدانة  إلى  اللجوء  من 

األخيرة من عواقب وخيمة.

املقترح  اإلجراء  هذا  أن  ذلك  سياق  مؤكدا يف 
استثنائي ومحدد يف الزمن )5 سنوات( وهي فترة 
باإلصالحات  القيام  أجل  من  استغاللها  سيتم 
توازناتنا  استرجاع  أجل  من  الالزمة  الهيكلية 
املالية الداخلية واخلارجية، مع مواصلة اجلهد 
التنموي يف شتى املجاالت. كما سيكون لإلجراء 

محاذير من شأنها ضمان تطبيقه الناجع.

انشغاالت واستفسارات أعضاء 
المجلس

أعضاء  طرح  الوزير،  لعرض  االستماع  بعد 
نص  بشأن  ومالحظاتهم  انشغاالتهم  املجلس 
عبد  السيد  املالية  وزير  عن  ونيابة  القانون، 
الرحمان راوية. قدم وزير العالقات مع البرملان 

التوضيحات بشأن تلك االنشغاالت.
فأما فيما يتعلق بتحديد فترة 5 سنوات كأقصى 
حد للجوء إلى هذا التمويل الغير تقليدي، أوضح 
التوازنات  وراء ذلك هو حتقيق  الهدف من  أن 
التنموية،  اجلهود  مواصلة  يف  التفريط  دون 
موضحا أن االستغناء عن أداة التمويل هذه قد 

يكون فور سماح الوضع املالي بذلك. 
أما فيما يخص مستوى املبالغ التي يجب تعبئتها 
املتطلب  احلاجيات  أن حتديد  فأوضح  سنويا، 
التي  املوارد  كل  استنفاد  بعد  سيكون  تغطيتها 
التي يستلزم  املبالغ  يف حوزة احلكومة وحسب 

تخصيصها لتغطية ميزانية التجهيز.
احلكومة  بتوفير  املرتبط  االنشغال  وبخصوص 
فأكد  اآللية،  هذه  لتطبيق  الالزمة  اإلمكانيات 
الوزير أن االنطالق يف تفعيل هذه األداة يتوقف 
على بعث مجموعة من اإلصالحات مت الشروع 
فعليا يف البعض منها من خالل اعتماد النموذج 

االقتصادي اجلديد.
وحول االنشغاالت التي طرحت حول الرقابة يف 
فذكر  التقليدي،  غير  التمويل  استعمال  مجال 

احلدود  يتم ضمن  العمومي  اإلنفاق  أن  الوزير 
أن  املالية، كما  املقررة قانونا ويف إطار قوانني 
ميدانية،  مبتابعة  مقرون  األداة  هذه  استعمال 
حيث يتم التقييم عبر إطار رقابي على مستوى 
تكلف  متابعة  خلية  ذلك  تتولى  املالية  وزارة 
برصد آثار تنفيذ هذه األداة على خزينة الدولة. 
كما يتم على مستوى بنك اجلزائر إجراء رقابة 
ويف  النقدية  الكتلة  يف  األداة  هذه  وآثار  أداة 
مستوى التضخم، وكذا يف سيولة البنوك وسعر 
الصرف، وهذا من أجل استعمال أحسن وإعادة 
االستثنائي يف حالة  التمويل  تعبئة هذا  توجيه 

احلياد عن الهدف املنشود.
وحول مسألة انعكاسات هذا اإلجراء فيما يخص 
التضخم، فأوضح الوزير أن هذا املوضوع يشكل 
اجتناب  إلى  تسعى  التي  للدولة  دائما  اهتماما 

ق بالّنقد والقرض م لألمر رقم 03-11 والُمتعلِّ أعضاء مجلس األمة يصادقون على نص القانون الُمتـــــمِّ

صادق أعضاء مجلس األمة  يوم الثالثاء 10 أكتوبر 2017 على نص القانون 
عامة  جلسة  خالل  والقرض.  قد  بالنَّ ق  الُمتعلِّ  ،11-03 رقم  لألمر  م  الُمتمِّ
وزير  وحضرها  صالح  بن  القادر  عبد  السيد  األمة  مجلس  رئيس  ترأسها 

العالقات مع البرلمان السيد الطاهر خاوة نيابة عن وزير المالية.

التي  الظاهرة  لهذه  املولدة  العوامل  كل 
لألسر،  الشرائية  القدرة  ورائها  من  تتآكل 
ويتجلى ذلك من خالل تنبؤات تطور منحنى 
التضخم خالل الفترة ما بني 2020-2018، 
حيث نتوقع نسبة تضخم متراجعة تبلغ 5.5 
نفس  وهي   2018 سنة  يخص  فيما  باملائة 
النسبة املنتظرة لنهاية سنة 2017، و4 باملائة 

بالنسبة لسنة 2019 و3.5 يف سنة 2020.
اجلديدة  اآللية  هذه  أن  األخير  يف  مؤكدا 
والتي  القانون  هذا  مشروع  بها  جاء  التي 
يخضع تفعيلها إلى ضوابط صارمة، ستمكن 
الصعوبات  جتاوز  من  العمومية  اخلزينة 

احلالية وحتقيق التوازنات املالية املنشودة.

القانونية  الشؤون  لجنة  أوصت 
عبد  السيد  رئاسة  تحت  والمالية 
تقريرها  في  سالم  بن  القادر 
التكميلي جملة من التوصيات بغية 
هذا  نجاعة  ضمان  في  المساهمة 

اإلجراء  وهي:
آللية  الصارمة  المتابعة  ضرورة   •
على  سواء  التقليدي  غير  التمويل 
الجزائر،  بنك  أو  الحكومة  مستوى 
وآلثارها في اقتصادنا وخصوصا فيما 

يخص تطور مستويات التضخم.

غير  التمويل  إلى  اللجوء  عدم   •
جميع  استنفاذ  بعد  إال  التقليدي 
موارد  سيما  وال  المتاحة،  الموارد 
الجباية العادية وتوخي الصرامة في 

تحصيلها.
• مباشرة اإلصالحات الهيكلية بدون 
التوازنات  استرجاع  أجل  من  هوادة 
المالية خالل اآلجال المحددة بموجب 

مشروع هذا القانون.

توصيات اللجنة
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د فيها  بهذه املناسبة ألقى السيد عبد القادر بن صالح كلمة جَدّ
إلى  سفارتها  بنقل  املتحدة  الواليات  قرار  من  اجلزائر  موقف 
من  محذرا  واخلطير،  باملؤسف  إياه  واصفا  الشريف  القدس 
تداعياته على السلم واألمن الدوليني. السيد عبد القادر بن صالح 
ذكر مبوقف اجلزائر بقيادة فخامة رئيس اجلمهورية السيد عبد 
داعيا  الفلسطينية،  للقضية  والثابت  الداعم  بوتفليقة،  العزيز 
بإسطنبول  املجتمعة  اإلسالمي  املؤمتر  منظمة  قرار  دعم  إلى 

والقاضي باالعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطني.
أشغال هذه القمة حضرها رؤساء وممثلو برملانات الدول العربية، 

وقد توجت أشغالها ببيان ختامي أهم ما جاء فيه:

األمريكية  املتحدة  الواليات  من  الرعاية  سحب  عن  اإلعالن   •
كدولة راعية للسالم..

بزيارات  للقيام  اجلزائري(  )البرملان  برملانية  جلنة  تشكيل   •
البرملانية  واملجموعات  الدولي  البرملاني  اإلحتاد  مع  واتصاالت 
واإلقليمية  واجلهوية  القارية  والبرملانات  اجليوسياسية، 

لتحسيسها بخطورة القرار األمريكي.
بذل اجلهود للعمل على بناء مقر للمجلس الوطني التشريعي   •

الفلسطيني يف مدينة القدس.

- معالي السسيد الحبيب المالكي، رئيس االتحاد البرلماني العرب�ي، رئيس مجلس النواب 
المغرب�ي،

- أصحاب المعالي السادة رؤ�اء البرلمانت العربية، ورؤ�اء الوفود المشاركة،

- معالي األمين العام لالتحاد البرلماني العرب�ي،

- السسيدات والسادة الحضور،

السادس  محمد  الملك  لجاللة  والتقدير  الشكر  بخالص  أتقدم  أن  بداية  أود 
هذه  اب�ستضافة  تفضلهم  على  بغرفتيه،  المغرب�ي  وللبرلمان  المغربية  وللحكومة 
كما  التنظيم.  وحسن  الضيافة  وكرم  اال�ستقبال  حفاوة  على  ونشكرهم  القمة، 
إلنجاح  الواضحة  جهودها  على  العرب�ي  البرلماني  لالتحاد  العامة  األمانة  نشكر 

هذه القمة.

السسيد الرئيس، السسيدات والسادة،

الواليت  اتخذته  الذي  والخطير  المؤ�ف  القرار  غداة  هذا  اجتماعنا  يلتئم 
المتحدة األمريكية ابالعتراف ابلقدس عاصمة لدولة االحتالل اإل�رائيلي، غير 
األممية  والقرارات  الدولية  الشرعية  الدولي وقرارات  القانون  لقواعد  مراعية 
ذات الصلة، وفي ا�ستهتار ابلمقد�ات العربية واإل�المية والمسسيحية واتريخ 

الشعب الفلسطيني.

هذا القرار الالَّمسؤول َيتَّفق الجميع أن له عواقب جد خطيرة على السلم واألمن 
والحروب  األزمات  أمد  إطالة  في  أنه �يساهم  كما  العالم،  وفي  المنطقة  في 
وتبرير اللجوء إلى العنف وخلق بيئة منا�سبة للتطرف واإلرهاب اللذين تعاني 

منهما بلداننا أشد المعانة.

السسيد الرئيس،

ا وضعت من خالله الواليت المتحدة األمريكية،  ا خطيراً يعد هذا اإلعالن تطوراً
لالحتالل  االنحياز  موقع  في  نفسها  السالم،  عملية  في  المفترض  الو�سيط 
المبرر وراء �سيا�سته اال�تيطانية وعدوانه على  غير  اإل�رائيلي واالصطفاف 
معانة  مما �سيفاقم  الكارثية،  ونتائجه  بتداعياته  الفلسطيني، مسستهينة  الشعب 
التعسفية  اإل�رائيلي  االحتالل  ممار�ات  جراء  األب�ي  الفلسطيني  الشعب 
والقمعية، والنهب المتواصل لألراضي ومصادرة الممتلكات وبناء المسستوطنات 
وا�ستمرار  الفلسطينيين،  المواطنين  وحريت  اإلنسان  بحقوق  واال�ستهانة 
الحصار الجائر على قطاع غزة والتهجير الممنهج للسكان، وتهويد القدس التي 

شملت كل المؤ�سات وكافة مناحي الحياة فيها. 

السسيد الرئيس، السسيدات والسادة،

أجدد من هذا المنبر تنديد الجزائر حكومة وشعبا، بشدة بهذا القرار لما فيه 
من مساس ابلوضع السسيا�ي والقانوني والتاريخي للمدينة المقد�ة ومن خروج 

عن اإلجماع الدولي تجاه وضع القدس الشريف، وابعتباره يقوض إمكانية بعث 
مسار السالم المتوقف منذ مدة طويلة.

ونؤكد أن مثل هذه الخطوة العبثية هي ا�ستهانة بمرجعيات العملية السلمية في 
األمن  مجلس  وقرارات  العربية  السالم  مبادرة  غرار  على  األو�ط،  الشرق 
الطلب من  الذي تضمن   1980 لعام   478 القرار رقم  بينها  الصلة ومن  ذات 
الدول األعضاء في األمم المتحدة االمتناع عن إقامة بعثات دبلوما�سية ابلقدس 
الشريف، والقرار رقم 2334 )2016( حول عدم شرعية عمليات اال�تيطان 
اإل�رائيلية في األراضي الفلسطينية ورفض أي تغييرات لخطوط 04 جوان 
1967 بما في ذلك ما تعلق ابلقدس الشريف. وبهذه المنا�سبة، نوّد أن نعّبر عن 
مساندتنا لقرارات قمة ا�طنبول، خاصة تلك الداعية إلى االعتراف ابلقدس 

عاصمةاً لدولة فلسطين.

السسيد الرئيس، السسيدات والسادة،

إن ردة الفعل الدولية الرافضة لهذا القرار والداعية إلى احترام مبادئ القانون 
الدولي والتمسك بقرارات الشرعية الدولية، ابإلضافة إلى هّبة الشعوب العربية 
عبر المسيرات والفعاليات التي شهدتها المدن العربية نصرة للقدس الشريف 
ودفاعا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كل ذلك يدعون كبرلمانت 
تمثل الشعوب العربية أن نكون في مسستوى الحدث، ونغتنم فرصة هذا الوعي 
الحاصل لمخاطبة برلمانت العالم والرأي العام العالمي، إليصال ر�الة رفضنا 

القاطع لهذا القرار والمطالبة بإلغائه وابحترام القرارات األممية ذات الصلة.

كما نغتنمها فرصة لدعوة المجتمع الدولي لتحّمل مسؤولياته التاريخية والقانونية 
اإل�رائيلي  االحتالل  ظل  في  الفلسطيني  الشعب  معانة  تجاه  واألخالقية 
العالم  في  البرلمانت  المتواصلة، وكذلك دعوة  التهويد واال�تيطان  و�سيا�ة 

إلى مواصلة االعتراف بدولة فلسطين أ�وة ابلبرلمانت التي قامت بذلك.

السسيد الرئيس، السسيدات والسادة،

عبد  السسيد  الجمهورية  رئيس  فخامة  بقيادة  الجزائر،  موقف  أجدد 
العزيز بوتفليقة، الثابت الداعم للشعب الفلسطيني في نضاله البا�ل 
وحقه المشروع في إقامة دولته المسستقلة وعاصمتها القدس على حدود 
عام 1967 طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأدعو اإلخوة 
العادلة  القضية  �بيل  في  والتضامن  صفوفهم  رص  إلى  الفلسطينيين 

لبلدهم وشعبهم.

          

ا لكم على كرم اإلصغاء.   شكراً

قمة رؤساء المجالس البرلمانات العربية  
والدورة االستثنائية لإلتحاد البرلماني العربي

رئيس مجلس األمة،  يوم  القادر بن صالح  السيد عبد  العربي، شارك  البرلماني  اإلتحاد  رئيس  بدعوة من 
الخميس 14 ديسمبر 2017، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى مشترك فيما بين غرفتي البرلمان، 
في قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية والدورة االستثنائية لإلتحاد البرلماني العربي، التي احتضنتها 
اتخاذ  أجل  من  وذلك  الشريف  القدس  بوضع  المرتبطة  األخيرة  التطورات  لبحث  الرباط،  المغربية  العاصمة 

موقف يرقى إلى مستوى المحنة التي تجتازها القضية الفلسطينية.

نص كلمة السيد عبد القادر بن صالح 
رئيس مجلس األمة، رئيس الوفد الجزائري
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إّن رؤساء البرملانات العربية ومن ميثلهم، املجتمعني يف 
الدورة  العربية،  البرملانية  املجالس  رؤساء  قمة  إطار 
االستثنائية لإلحتاد البرملاني العربي املنعقدة يوم 14 
كانون األول/ ديسمبر 2017 بالرباط، عاصمة اململكة 
املالكي،  احلبيب  األستاذ  معالي  برئاسة  املغربية، 
رئيس اإلحتاد البرملاني العربي، رئيس مجلس النواب 
بوضع  املرتبطة  األخيرة  التطورات  لبحث  املغربي، 

مدينة القدس ومركزها مقدساتها الدينية.
القدس  بإعتبار  األمريكي  القرار  باستنكار  تابعوا   •
عاصمة لدولة إسرائيل احملتلة ونقل الواليات املتحدة 

األمريكية لسفارتها إليها،
الدفاع  يف  واجبهم  يستحضرون  وإذ   •
واملقدسات،  املدينة  القدس،  عن 
يف  الفلسطيني  الشعب  مع  والتضامن 
واإلجراءات  للممارسات  مواجهته 
اإلسرائيلية،  والعنصرية  القمعية 
أجل  من  املشروع  التاريخي  وكفاحه 
املستقلة  دولته  وإقامة  االستقالل 
وضمان  الشريف  القدس  وعاصمتها 

حق العودة لالجئني،
• وبعد مناقشة الظروف الدقيقة التي 
متر بها القضية الفلسطينية يف سياق 

احلكومة  باألساس  منه  تستفيد  مضطرب،  إقليمي 
االستيطانية  مخططاتها  لتنفيذ  اإلسرائيلية 

والقمعية،
للشعوب  كممثلني  السياسي  واجبهم  من  وانطالقا   •

العربية ومعربني عن الرأي العام يف بلدانهم، فإنهم:
دونالد  السيد  األمريكي  الرئيس  قرار  يرفضون   •
املطلق  رفضهم  عن  ويعبرون  وتفصيال  جملة  ترامب 
والتاريخية  والسياسية  القانونية  باملكانة  املساس 
ملدينة القدس الفلسطينية احملتلة والدفع بالوصاية 
الهاشمية التاريخية على األماكن املقدسة مللك األردن 
لدعم موقف جاللته يف احملافل الدولية، كما يعتبرون 
مبدينة  األمريكية  املتحدة  الواليات  إعتراف  أن 
اإلسرائيلي  اإلحتالل  لدولة  كعاصمة  احملتلة  القدس 

ونقل سفارتها إليها باطال وغير قانوني.
الرعاية  سحب  عن  العربية  البرملانات  رؤساء  يعلن   •
الواليات املتحدة األمريكية كدولة راعية للسالم  من 
والقانون  الشرعية  عن  الصريح  خلروجها  وذلك 
الدوليني، وإختيارها الواضح أن تكون طرفا خصما ال 

حكما  كما كان ينبغي أن يكون عليه األمر.
• يؤكدون على أن القدس هي عاصمة دولة فلسطني، 

ويطالبون احلكومات واملؤسسات العربية كافة بتفعيل 
هذا القرار علميا،

بزيارات  للقيام  برملانية  جلنة  تشكيل  يقررون   •
واملجموعات  الدولي  البرملاني  اإلحتاد  مع  واتصاالت 
البرملانية اجليوسياسية داخل االحتاد، وكذا البرملانات 
بخطورة  لتحسيسها  واإلقليمية  واجلهوية  القارية 
مسلسل  على  وتداعياته  وانعكاساته  األمريكي  القرار 
االعتباري  الوضع  وعلى  األوسط،  الشرق  يف  السالم 
اإلسالمية  ومقدساتها  ومركزها  القدس  ملدينة 
املشترك لإلبقاء  العملي  السعي  واملسيحية فضال عن 
دوليا  واملضمون  به  املعترف  القانوني  الوضع  على 

للقدس.
على  للعمل  اجلهود  كل  بذل  يقررون   •
التشريعي  الوطني  للمجلس  مقر  بناء 

الفلسطيني يف مدينة القدس.
حق  دعم  على  التأكيد  يجددون   •
مقاومته  يف  الفلسطيني  الشعب 
ونضاله املشروع للتخلص من اإلحتالل 
يف  حقوقه  كافة  ولنيل  اإلسرائيلي 
الوطنية  دولته  وإلقامة  العودة، 
املستقلة وعاصمتها القدس على حدود 
 ،1967 عام  يونيو  حزيران/  من  الرابع 
أو محاوالت لفرض حل منقوص  ورفض أي مقترحات 
من  األدنى  احلد  يلبي  ال  الفلسطيني  الشعب  على 
الدولية،  الشرعية  قرارات  عليها  نصت  التي  حقوقه 
ويشددون يف االجتاه نفسه على دعم وحماية الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن(
• يعبرون عن رفضهم الشديد ملوقف اإلدارة األمريكية 
التحرير  منظمة  مكتب  لعمل  التجديد  عدم  بشأن 
الفلسطينية يف واشنطن، داعني إلى التراجع عن هذه 
اخلطوة التي ُتعد مكافأة ودعما صارخني لالستيطان 
احملاوالت  لكافة  رفضهم  مؤكدين  اإلسرائيلي، 
ويرون  الفلسطيني،  اجلانب  على  للضغط  األمريكية 

فيها ابتزازا مرفوضا.
• يشيد املشاركون يف مؤمتر القمة مبا يقوم به صاحب 
جاللته  موقع  من  السادس،  محمد  امللك  اجلاللة 
عن  دفاعا  دولية  جهود  من  القدس  للجنة  كريس 
واحلفاظ  ومآثرها  معاملها  وصيانة  الشريف  القدس 
يعربون  كما  أهلها.  صمود  ودعم  العربي  طابعها  على 
وشعبًا   ً ملكا  املغربية،  للملكة  وشكرهم  تقديرهم  عن 
الطارئ  املؤمتر  هذا  استضافة  على  وحكومًة  وبرملانًا 

لالحتاد، وتوفير كل أسباب جناحه.

بن  القادر  عبد  السيد  أجرى 
االمة،  مجلس  رئيس  صالح، 
في  مشاركته  هامش  على 
قمة رؤساء المجالس البرلمانية 
االستثنائية  الدورة  العربية، 
لالتحاد البرلماني العربي، التي 
المغربية  العاصمة  إحتضنتها 

الرباط.

بن صالح يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي...
كما شكلت القضية الفلسطينية محور احملادثات التي أجراها رئيس مجلس األمة مع رئيس مجلس 
النواب العرايف سالم اجلبوري. السيد عبد القادر بن صالح إغتنم الفرصة ليهنئ العراق مبناسبة 
انتصاره على التنظيم اإلرهابي داعش، مستعرضا التجربة اجلزائرية يف مكافحة االرهاب وسياسة 
السلم واملصاحلة الوطنية التي بادر بها فخامة رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليفة، والتي 

سمحت بعودة اإلستقرار واألمن.

ورئيس مجلس النواب 
المصري...

بن  القادر  عبد  السيد  حتادث  كما 
النواب  مجلس  رئيس  مع  صالح 
املصري علي عبد العال. احملادثات 
النظر  وجهات  لتبادل  فرصة  كانت 
والتطورات  العربي،  الراهن  حول 

و رئيس مجلس الشورى 
القطري....

القطري،  الشورى  مجلس  رئيس  مع 
أحمد بن عبد اهلل بن زيد آل محمود، 
النظر  وجهات  بتبادل  سمح  اللقاء 
حول مستجدات القضية الفلسطينية 
األمريكية  اإلدارة  قرار  وتبعات 
القاضي بنقل سفارة الواليات املتحدة 
الشريف،  القدس  إلى  األمريكية 
إزاء  املوقف  توحيد  ضرورة  وحول 
أيضا  اعترضا  الطرفان  القرار.  هذا 
املجال  يف  السيما  الثنائية  للعالقات 

البرملاني.

ن�س البيان اخلتــــامي 
لقمة روؤ�ساء املجال�س الربملانية العربية

على هام�س احلدث

املواقف يف  تنسيق  أكدا على ضرورة  الطرفان  الفلسطينية.  القضية  تعرفها  التي  األخيرة 
احملافل البرملانية الدولية واالقليمية واجلهوية من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. 

على الصعيد الثنائي نوه الطرفان بجودة العالقات بني البلدين.
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يوم  األّمة  مجلس  عقد 
 ،2017 نوفمبر   9 الخميس 
السيد  برئاسة  علنية،  جلسة 
رئيس  صالح،  بن  القادر  عبد 
المجلس؛ خّصصها لطرح عدٍد 
من األسئلة الشفوية تقّدم 
المجلس  أعضاء  من  عدد  بها 
الحكومة؛  في  أعضاء  على 
األسئلة  هذه  وكانت 
الشفوية على النحو التالي:

السيد  سؤال  عن  ردا   •
عضو  بوبطيمة،  محمد 
مجلس األمة، حول التناقض 
املسبق  الدفع  بني  املوجود 
الكهربائي  االستهالك  عن 
والغاز الذي تنص عليه املادة 
التنفيذي  املرسوم  من   82
وبني   ،2010 مارس   17 يف  املؤرخ   10-95 رقم 
القواعد احملاسبات العمومية الواردة يف القانون 
رقم 90-21 واملرسوم التنفيذي رقم 98-227؟

السيد  الطاقة  وزير  أكد 
أن  قيطوني،  مصطفى 
أشغال ربط سواء كان ربط 
يستلزم  متديد  أو  عادي 
املشارك طلب الربط، وهذا 
 54 املادتني   نص  حسب 
التنفيذي  و69 من املرسوم 
رقم 95-10 املؤرخ يف 17 مارس 2010 احملدد 
للقواعد اإلقتصادية ملستحقات الربط بالشبكة 
طلبات  لتلبية  الضرورية  األخرى  والنشاطات 
فإن  وعليه  والغاز،  بالكهرباء  الزبائن  متويل 
الزبون طالب الضغط املنخفض يشارك بنسبة 
طالب  الزبون  أما  الربط،  بتكليف  باملائة   65

مشاركتهم  فيكون  والعالي  املتوسط  الضغط 
بنسبة 90 باملائة.

طريقة  وفق  تتم  املشاركة  هذه  أن  مضيفا 
املرسوم  يف  واملذكورة  بها  املعمول  القانونية 
اإلجراءات  وحسب   ،10-95 رقم  التنفيذي 
القانونية لربط الزبائن املصادق عليها من قبل 
تشترط  والتي  والغاز  الكهربائي  الضبط  جلنة 
تزويد  طلب  تقدمي  املنخفض  الضغط  لزبائن 
الطاقة للموزع، هذا األخير الذي يقوم بإعداد 

املوزع  فيحدد  الزبون  ربط  أجل  من  دراسة 
التكلفة التي يجب على الزبون دفعها سواء مرة 
واحدة أو على أقساط أو اقتطاع من الفاتورة. 
وبعد دفع التكلفة التقديرية يشرع املوزع بأشغال 

الربط بواسطة مؤسسة إجناز.
املتوسط  الضغط  طالبي  لزبائن  بالنسبة  أما 
الزبون تقدمي طلب تزويد  والعالي فيجب على 
بإعداد  يقوم  األخير  هذا  وأن  للموزع  بالطاقة 
التكلفة  لتحديد  الزبون،  ربط  أجل  من  دراسة 

  

األســـــــــــئلة 
الشفوية
2017/11/09

انطالق  قبل  دفعها  الزبون  على  يجب  التي 
الزبون  من  وتعهدا  ضمانا  ذلك  ويعتبر  األشغال، 
وبعد دفع التكلفة التقديرية يشرع املوزع يف أشغال 
من  االنتهاء  بعد  إجناز.  مؤسسة  بواسطة  الربط 
األشغال يطلب من الزبون دفع تسبيق مقدما على 
شهر  يعادل  ملا  ضمانا  يشكل  الذي  االستهالك 
املسبق  الدفع  بعد  للطاقة  االستهالك  من  واحد 
لالستهالك يقوم بوضع املوزع يف خدمات الربط 

بالشبكة.
مشيرا يف ذات السياق أن الزبائن املزودين بالضغط 
املنخفض أي استهالك املنازل غير معنيني بالدفع 
الدفع  يخص  فيما  أما  االستهالك،  يف  املسبق 
املساهمة يف تكلفة الربط فهناك تسهيالت بالدفع 
بالتقسيط تأخذ بعني االعتبار إمكانية املالية لكل 

زبون.
النصوص  وفق  أنه  الوزير  أكد  أخرى  جهة  من 
القانونية فمن حق املوزع  املطالبة بدفع مساهمات 
يف تكلفة الربط مسبقا مبا أنه سيلجأ إلى مؤسسة 
للقيام بعمليات الربط عن طريق املناقصة  إجناز 
مبوجب عقد، وهذه اإلجراءات تنص عليها املادة 
2 من املرسوم التنفيذي رقم 10-95 املؤرخ يف 17 
اإلقتصادية  القواعد  يحدد  الذي   2010 مارس 
األخرى  والنشاطات  بالشبكة  الربط  ملستحقات 
الضرورية لتلبية الطلبات لتمويل الزبائن بالكهرباء  

والغاز.

السيد  سؤال  عن  ردا   •
عضو  قارة،  بلقاسم 
املتعلق   األمة،    مجلس 
مركز  مشروع  بإجناز 
بوالية  للوقود  التخزين 

املدية؟
الطاقة  وزير  أوضح  
مصطفى  السيد 
عرف  للوقود  الوطني  االستهالك  أن  قيتوني، 
زيادة كبيرة خالل 10 سنوات األخيرة مسجال 
هذا  ولتلبية  باملائة،   7 بحوالي  سنويا  ارتفاعا 
الوقود وحتسني اخلدمات  الطلب املتزايد من 
املقدمة للمستهلك، وضع القطاع خطة تنموية 
زيادة  إلى  تهدف  والبعيد  املتوسط  املدى  على 
عن  البترولية،  املواد  وتخزين  اإلنتاج  قدرة 
طريق برنامج تأهيل وحتديث مصفاة اجلزائر 
قبل نهاية شهر أكتوبر 2018 وإجناز مصفاتني 
ستدخل  وتيارت  مسعود  بحاسي  جديدتني 
التكرير  اخلدمة سنة 2021. وسترفع قدرات 
أكثر  إلى  املصايف  هذه  إجناز  بعد  بالدنا  يف 
لنا  سيسمح  مما  سنويا  طن  مليون   40 من 
بتغطية كل إحتياجات السوق الوطني وتسويق 
الفائض. كما ذكر الوزير أن قطاعه شرع  يف 
تنفيذ برنامج طموح لرفع من قدرات التخزين 
من  لتخزين  اإلجمالية  الطاقة  برفع  سيسمح 
حوالي 600 ألف متر مكعب حاليا إلى حوالي 
لنا  متر مكعب سنة 2021 وسيضمن  مليونني 

اكتفاء واستقاللية لالستهالك ملدة 30 يوم بدل 
12 يوم حاليا.

اجلديدة يف  املصفاة  وإجناز  إعداد  إطار  ويف 
تيارت سجلت نفطال يف خطتها التنموية إجناز 
ألف   40 بطاقة  الوقود  لتخزين  جهوي  مركز 
متر مكعب يف منطقة وسط البالد، ومن أجل 
 6 بزيارة  نفطال  قامت  املناسب  املكان  اختيار 
مواقع  2 بوالية اجللفة و4 بوالية املدية، وبعد 
املكان  االختيار على  وقع  املعطيات  كل  دراسة 
وسارة  عني  ببلدية  املوجود  »اخلشم«  املسمى 
والية اجللفة قريبا من احلدود مع والية املدية، 
موضحا أنه قد مت اختيار هذا املوقع لألسباب 

التالية:
بجنوب  تقع  هكتارات   10 بـ  تقدر  املساحة   )1
طور  يف  هو  الذي  احلديدية  السكة  مشروع 
بوغزول-  )اجللفة-  بني  ما  يربط  اإلجناز 

مسيلة وتيسمسيلت(
2( قرب املوقع من الطريق رقم 1

3( سهولة تزويد املركز بأنبوب نقل مواد بترولية 
انطالقا من مصفاة تيارت حوالي 159 كلم.

له  املركز سيكون  هذا  أن  األخير  موضحا يف 
اجللفة  والية  ميول  بحيث  اإلقليمي  الطابع 
بالوقود  املجاورة  والواليات  املدية  ووالية 
ويضمن لها اكتفاء واستقاللية الستهالك ملدة 

30 يوم.

تكاليف الربط المسبق للكهرباء والغاز!!

حول قدرات تخزين الطاقة..
المدية نموذجا
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• ردا عن سؤال السيد 
جغدالي،  مصطفى 
األمة،   مجلس  عضو 
اخلدمات  نوعية  حول 
التي تقدمها اخلطوط 
اجلزائرية  اجلوية 
تلبي  تعد  لم  والتي 
املسافرين  إحتياجات 
بسبب  واملستثمرين  الصناعيني  وحتى 

التأخر؟
أوضح وزير األشغال العمومية والنقل السيد 
اخلطوط  شركة  أن  زعالن،  الغني  عبد 
مشاكل  عدة  عرفت  اجلزائرية  اجلوية 
منعتها من تأدية مهامها يف أحسن الظروف 
بسبب وسائل النقل )نقص عدد الطائرات( 
واملنافسة من قبل الشركات األجنبية، غير 
باشرت  اجلبارة  املجهودات  وبفضل  أنه 
منذ  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  شرطة 
سنوات حتسني ظروف تنقل زبائنها بإعداد 
باقتناء  وذلك  املؤسسة  تطوير  مخطط 
األحجام،  مختلف  من  جديدة  طائرة   16
وهي  املطلوبة،  الدولية  للمعايير  تستجيب 
اخلدمات  نوعية  لتحسني  تسعى  اآلن 

 •  ردا عن سؤال شفوي للسيد بوحفص 
حوباد، عضو مجلس األمة، حول إعادة 
ببلدية  احلديدية  السكة  خط  تشغيل 

بوقطب بوالية البيض؟
والنقل  العمومية  األشغال  وزير  أوضح 
طول  أن  زعالن،  الغني  عبد  السيد 
يتعدى  يكن  لم  احلديدية  السكة  خط 
املستوى  على  كلم   2000 بـ   1999 سنة 
يتعدى  اليوم أصبح طوله  وأنه  الوطني، 
كلم   2300 استالم  وبعد  كلم   4000
طول  سيصل  ميدانيا  إجنازها  اجلاري 

السكة 6300 كلم. 
احلديدية  السكة  خط  بخصوص  أما   

• ردا عن سؤال السيد محمد 
رضا أوسهلة، عضو مجلس 
األمة، نيابة عن زميله السيد 
عباس بوعمامة، حول مصير 
كانت  التي  الطرق  بعض 
ولم  إليزي  بوالية  مسجلة 

تنطلق األشغال بها؟
األشغال  وزير  أوضح 
السيد  والنقل  العمومية 
أن  زعالن،  الغني  عبد 
إليزي  عرفت خالل  والية 
إجناز  املاضية  السنوات 
طرق وطنية ووالئية وبلدية 
 402 مسافة  على  جديدة 
كلم، كما مت تدعيم وحتديث 
طرق وطنية ووالئية على مسافة 1491 كلم، وفتح 
املسالك  وتعبيد  البرية  للحدود  أمنية  مسالك 
تدعيم  من  استفادت  كما  فنية،  منشئات  وإجناز 
أرضية  وإجناز  جانت  كمطار  املطارية  املنشآت 

لهبوط املروحيات. 
يربط  الذي  أميناصور  طريق  يخص  فيما  أما 
أميناهرو  وقرية   3 رقم  الوطني  الطريق  بني 
قانون  يف  القطاع  فاقترح  كلم    80 مسافة  على 
املالية لسنة 2018 إجناز هذا الطريق حيث متت 

قدر  مبدئي  املقبلة مببلغ  لسنة  املبدئية  املوافقة 
بـ 300 مليون دينار، ثم سيواصل القطاع إقتراح 
تكملته يف القوانني املالية األخرى لتسهيل عملية 

التكسية والتعبيد.
يف حني طريق قرية أفرا الذي يربط بني الطريق 
الوطني رقم 3 وقرية أفرا على مسافة 44 كلم، 
فقد مت التكفل به ضمن البرنامج اخلاص ملنطقة 
بغالف  البيضاء  األشغال  اجلنوب، حيث أجنزت 
ويف  جزائري  دينار  مليون   357 بـ  يقدر  مالي 
شكل صفقتني، وحاليا هو يف طور إجناز املمرات 
مليون   111 بـ  قدر  مالي  بغالف  للوديان  املائية 
دينار جزائري يف شكل 8 صفقات، أما بخصوص 

التعبيد فقد شملتها عملية التجميد. 
أما بخصوص الطريق تامجرت والذي هو عبارة 
عن مسلك يربط بني قرية آفرا وقرية تامجرت 
بجزء  التكفل  مت  فقد  كلم،   100 مسافة  على 
إطار  يف  كلم   20 مسافة  على  املسلك  هذا  من 
برنامج اخلاص باجلنوب، حيث أجنزت األشغال 
دج يف  مليون  مالي حوالي 160  بغالف  البيضاء 
الباقي على مسافة 80  أما إجناز  شكل صفقة، 
كلم فسيتم اقتراحه يف قانون املالية. أما تزفيت 
الطريق يف هذا اجلزء على مسافة 20 كلم فهي 
مسجلة يف مشروع ثاني الذي كان موضوع جتميد 
والذي ستسعى الوزارة لطلب رفع التجميد عنه.

األمثل  والتكفل  مردوديتها  من  والرفع 
بزبائنها. حيث ساعد ذلك يف حتسني معدل 
ملسافرين  الرحالت  إقالع  مبواعيد  التزامها 
على الشبكة الداخلية والدولية، بـ 76 باملائة 
سنة  يتجاوز  ال  كان  بعدما   ،2016 نهاية  مع 

2015 53 باملائة.
قد  اجلزائري  اجلوي  األسطول  أن  مضيفا 
للطيران  طاسيلي  شركة  دخول  بفضل  تعزز 
بأسطول  اجلوي  النقل  نشاط  استغالل  يف 

يتكون من 12 طائرة .
 أما فيما يخص النقل اجلوي للبضائع فشركة 
تلعب دورا فعال  اخلطوط اجلوية اجلزائرية 
إطار  قامت يف  الصادرات، حيث  يف تشجيع 
مخطط إعادة هيكلتها إنشاء فرع خاص لنقل 
البضائع ولتكفل بهذا النشاط الهام واخلاص 
وبالنسبة  عامة  بصفة  الوطني  باالقتصاد 
دراسة  وبعد  الصدد  هذا  ويف  ذاتها،  لشركة 
معمقة للسوق الدولية وإمكانيات املتوفرة مت 
اقتناء طائرتني شحن من قبل الشركة وهما 
حاليا قيد االستغالل، كما مت تخصيص على 
مستودعات  والواد  بسكرة  مطاري  مستوى 
لتصدير  باملطارين  الشحن  ملركزي  مكيفة 

املنتوجات الفالحية.

خدمات »الجوية الجـــزائرية«  االنتقادات والجهودالطرقات بإيليزي..إنجازات ومشاريع

السكة 
الحديدية 

»بوقطب«

الرابط بني احملمدية 
مرورا  وبشار 
ببوقطب فقد أوضح 
الوزير أنه يف املرحلة 
انحصر  األخيرة 
نقل  على  استغالله 
ملستودع  الوقود 
نفطال  لشركة 
مبنطقة خرف اهلل التابعة لوالية سعيدة. 
أما عن إعادة وضعه حيز االستغالل يف 
اهلل  خرف  بني  الرابط  الضيق  شطره 
ومشرية مرورا مبحطة بوقطب، فأوضح 
املتدهورة  حلالته  بالنظر  أنه  الوزير 
استثمارا  يتطلب  فإنه  عليها  يوجد  التي 
كبيرا من إعادة تأهيل منشآته ومركبات 
التسيير  أنظمة  وكذلك  املسافرين 
أطلقت  قد  احلكومة  أن  معلنا  األمني. 
األخيرة إلجناز  مرحلتها  يف  هي  دراسة 
خط مكهرب جديد بطول 200 كلم يربط 
والذي  ببوقطب  مرورا  بالبيض  سعيدة 
سيسمح  ببعث النشاط مبحطة بوقطب 

من جديد.
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•  ردا عن سؤال السيد علي 
جرباع، عضو مجلس األمة، 
املسرح  مشروع  مصير  حول 

اجلهوي بوالية املدية؟
السيد  الثقافة  وزير  أوضح 
طلب  أن  ميهوبي،  عزالدين 
باملدية  جهوي  مسرح  إجناز 
وزارة  له  استجابت  قد 
 600 قدره  مالي  غالف  له  رصدت  حيث  الثقافة، 
مليون دينار جزائري يف مدونة جتهيز القطاعي سنة 
2014، وأن الدراسة قد متت إال أن أشغال اإلجناز 

لم تنطلق وعرفت تأخرا.
الثقافية   املشاريع  عدد  أن  السياق  ذات  يف  معلنا 

بغالف  مشروع   49 تتضمن  املدية  لوالية  املدونة  
 27 منها  جزائري،  دينار  مليون   500 بـ  قدر  مالي 
مت  التي  املشاريع  حني  يف  اإلجناز  قيد  هي  عملية 

تأجيلها فهي 28 عملية.
مؤكدا يف األخير أن املشاريع الثقافية التي عرفت 
مت  ما  منها  سارية،  هي  إجنازها  أشغال  انطالق 
اإلمتام  وشك  على  ماهي  ومنها  مؤخرا  استالمه 
املتعلقة  األشغال  أن  كما  ببرواقية.  السينما  كقاعة 
بإجناز مسرح الهواء الطلق والذي رصدت له الدولة 
به  انتهت األشغال  دينار قد  مبلغ قدره 317 مليون 
كلية وهو بصدد التجهيز ومن املتوقع أن يتم تدشينه 

مطلع سنة 2018. 

السيد  سؤال  عن  ردا    •
العسكري،  الطيب  محمد 
عضو مجلس األمة، حول 
األثرية  التحفة  إعادة 
املسترجعة قناع القورقون 

إلى متحف عنابة؟
الثقافة  وزير  أوضح 
ميهوبي،  عزالدين  السيد 
أن اجلزائر يف 14 أفريل 
قناع  إسترجعت   2014
مرور  بعد  القورقون 
سرقته  من  عشر  ثمانية 
سنة  عنابة  متحف  من 
التحفة  هذه  وأن   ،1996
موجودة  الهامة  األثرية 
بصفة مؤقتة يف املتحف الوطني العمومي لآلثار 
بحثة،  أمنية  ألسباب  ذلك  مرجعا  باجلزائر، 

املتحف  هذا  أن  حيث 
يتوفر على كل الشروط 

كل  من  بتأمينه  الكفيلة 
تستهدفه،  أخرى  محاولة 

على  يتوفر  ال  الذي  عنابة  متحف  على خالف 
املعايير األمنية والشروط األمنية الالزمة. معلنا 
يف ذات السياق أن وزارة الثقافة قامت بتسجيل 
املعايير  بعنابة وفق  عملية إجناز متحف جديد 
بعنابة  ويليق  احلالي  للمتحف  بديل  احلديثة 

وبتاريخها.
القورقون يف  قناع  إيداع   أن  األخير  مؤكدا يف 
يف  القدمية  لآلثار  العمومي  الوطني  املتحف 
من  الفضوليني  لرغبة  يستجيب  الراهن  الوقت 
وأن  القناع،  هذا  لرؤية  ولألجانب  اجلزائريني 
إجناز  بعد  مستبعد  غير  عنابة  إلى  إرجاعه 
املتحف اجلديد ووضع الترتيبات األمنية الالزمة 

وفق املقاييس الدولية املعمول بها.

السيد  سؤال  عن  ردا   •
عضو  قيساري،  محمود 
حول  األمة،  مجلس 
التي  والتدابير  اإلجراءات 
اتخذتها  الوزارة لرفع نسبة 

حفظ القران الكرمي؟
التربية  وزيرة  أوضحت 
وزارة  أن  غبريط  بن  نورية  السيدة  الوطنية 
التربية  مادة  بتدريس  معنية  الوطنية  التربية 
اإلسالمية يف الطور االبتدائي واملتوسط ومادة 
هذه  وأن  الثانوي،  الطور  يف  اإلسالمية  العلوم 
املادة إجبارية وهي تالزم التلميذ اجلزائري يف 
كل مساره الدراسي من السنة األولى االبتدائي 

إلى السنة الثالثة ثانوي أي 12 سنة.
يعد  وحتفيظه  القرآن  تعليم  أن  إلى  مشيرة 
أحد أبعاد هذا التعليم، وأن من مالمح التخرج 
نهاية  يف  اإلسالمية  التربية  مبادة  اخلاصة 
يف  التلميذ  يتحكم  أن  اإللزامي  التعليم  مرحلة 
تعلمات األساسية املتعلقة بالنصوص الشرعية 
إستحضارا وإستعماال، مؤكدة يف نفس السياق 
أن التربية اإلسالمية يف مرحلة التعليم اإللزامي 
الكرمي،  القرآن  وهي  مجاالت   6 على  تقوم 
اإلسالمية،  العقيدة  أسس  النبوية،  األحاديث 

العبادات، األخالق واآلداب اإلسالمية، السيرة 
النبوية، القصص القرآني.

ترمي  الكرمي  القرآن  مجال  يف  أنه  موضحة 
املتعلم  حفظ  إلى  اإلسالمية  التربية  مناهج 
التعليم  مرحلة  أما  الكرمي،  القرآن  من  جزء 
العلوم  مادة  تدريس  فتستجيب  الثانوي 
حياة  من  حاسمة  مرحلة  ملتطلبات  اإلسالمية 
الكرمي  القرآن  املتعلم قدرا من  املتعلم فيحفظ 
واألحاديث النبوية الشريفة ويفهمها ويعمل بها 
ويقرأ القرآن الكرمي قراءة صحيحة وفق أحكام 

الترتيل.
األطوار  مختلف  يف  املادة  مضامني  أن  مؤكدة 
متت بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية واألوقاف 
مبراعاة سن املتعلم، وتهدف أساسا إلى الوصول 
بالتلميذ تدريجيا إلى الفهم الصحيح واإلنساني 
يف  تساهم  كما  اجلوهرية،  وتعاليمه  لإلسالم 
االجتماعي  باالندماج  تسمح  سلكات  تطوير 
وحتسني العالقات االجتماعية وتعزيز التمسك 
العائلة  دعائم  وتعزيز  والبيئي  االجتماعي 
حث  التي  اإلنسانية  والقيم  األولياء  واحترام 
عليها اإلسالم مثل التضامن والتسامح واحترام 

الغير وإتقان العمل.

• ردا عن سؤال السيد محمد عمارة، 
إمكانية  حول  األمة،  مجلس  عضو 
عدمه  من  لالمتحانات  مراكز  فتح 

بوالية النعامة؟
الوطنية  التربية  وزيرة  أوضحت 
أنه  غبريط،  بن  نورية  السيدة 
النعامة  لوالية  زيارتها  مبناسبة 
الدراسي  للموسم  الرسمي  االنطالق  على  لإلشراف 
فتح  إمكانية  دراسة  الوزارة  من  طلب   ،2016-2017
بخليل،  كل من )عني  البكالوريا يف  لإلمتحان  مراكز   3
إيفاد جلنة  مت  ذلك  على  وبناءا  بورزيق(،  جنني  أصلة، 
واملسابقات  لالمتحانات  الوطني  الديوان  من  مختصة 
على  األخيرة  هذه  خلصت  وقد  امليدانية،  للمعاينة 
إلى عدم  به  املعمول  والتنظيم  امليدانية  املعطيات  ضوء 
وجود ضرورة ملحة الستحداث مراكز إجراء بالبلديات 
شروط  املتضمن  املنشور  أحكام  أن  خاصة  املذكورة، 
إجراء  مبراكز  املتعلقة  واألمنية  التنظيمية  واإلجراءات 
الشأن،  هذا  يف  واضحة  البكالوريا  شهادة  امتحانات 

حيث يشترط عند استحداث مراكز إجراء يف املقاطعة 
اجلغرافية أن يحتوي مركز اإلجراء على ثانويتني على 
األقل وذلك ضمانا ملصداقية االمتحان وحتقيقا لتكافؤ 

الفرص بني املترشحني.
 مشيرة يف ذات السياق أن مراكز اإلجراء التي اجتاز 
ال  البكالوريا  امتحان  املعنية  البلديات  مترشحو  فيها 
تبعد كثيرا عن بلديات إقامتهم حيث اجتازوا مترشحوا  
2017 يف  دورة   129 البالغ عددهم  بخليل  بلدية  عني 
كلم،   60 إقامتهم  بلدية  عن  يبعد  الذي  املشرية  مركز 
مترشح   75 عددهم  البالغ  عسلة  بلدية  مترشحوا  أما 
البلدية  عن  يبعد  الذي  النعامة  مركز  امتحنوا يف  فقد 
بـ40 كلم، يف حني مترشحو جنني بوزرق البالغ عددهم 
77 مترشح فنقلوا إلى مركز مقرار الذي يبعد 30 كلم. 
مؤكدة أن هذه املسافة مقبولة بالنسبة لواليات اجلنوب 
بعضها  عن  بلدياتها  وبعد  ترابها  بشساعة  املعروفة 
البعض، كما أن اإلجراءات التنظيمية واملادية تقوم بها 
املصالح املعنية لضمان نقل املترشحني من وإلى مركز 

اإلجراء وحتى اإليواء عند الضرورة.

تحفيظ القرآن الكريم في المدارس القرآنية والمناهج التربــــــــوية

مراكز االمتحانات ..وعناء التنقل

استرجاع

واقع المسرح بوالية المدية

Masque de gorgone
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السفراء

مملكة البحرين
رئيس  صالح،  بن  القادر  عبد  السيد  استقبل   
أكتوبر2017، مبقر  االثنني 30  يوم  األمة  مجلس 
سفير  العصفور،  محمد  حامد  السيد  املجلس، 
مملكة البحرين باجلزائر الذي أدى له زيارة وداع 
اللقاء مت  ببالدنا.. خالل  مهامه  انتهاء  إثر  على 
اإلرادة  على  والتأكيد  الثنائية  للعالقات  التطرق 
املشتركة لتطوير التعاون يف شتى املجاالت. وكان 
فرصة عرض فيها السفير البحريني الوضع العام 

يف منطقة اخلليج.
 من جهته حرص رئيس مجلس األمة على تأكيد 
موقف اجلزائر الداعي إلى تغليب احلكمة والعمل 

يف اجتاه احلفاظ على االستقرار يف املنطقة.

جمهورية الكونغو

 واستقبل يوم الثالثاء 31 أكتوبر 2017، 
لويبو،  بيار  جون  السيد  املجلس  مبقر 

سفير جمهورية الكونغو باجلزائر.
الثنائية  العالقات  اللقاء  تناول  وقد 
على  البلدين  قيادتي  وحرص  املتميزة 
تطويرها.. ومت خالله استعراض جوانب 
من  املشتركة  اإلرادة  وتأكيد  التعاون  من 
الزيارات  أجل توسيعه من خالل تكثيف 
والتقارب على  التواصل  وتفعيل  املتبادلة 

املستوى البرملاني.

فيدرالية روسيا
مبقر   ،2017 نوفمبر   02 اخلميس  يوم  واستقبل   
املجلس، السيد ايقور بيلييف، سفير فيدرالية روسيا 
باجلزائر، وقد مت خالل هذا اللقاء التطرق للعالقات 
الثنائية اجليدة ومجاالت التعاون حيث أكد اجلانبان 
ترجمة  وتوسيعه  لتطويره  املشتركة  اإلرادة  على 
التفاق الشراكة اإلستراتيجية كما كان انعقاد الدورة 
137 لإلحتاد البرملاني الدولي مؤخرا مبدينة سانت 
بيترسبورغ الروسية أحد املواضيع التي استعرضها 
اللقاء. وبهذا اخلصوص أعرب رئيس مجلس األمة 
عن شكره ملا حظي به الوفد البرملاني اجلزائري من 
اإلحتاد  دورة  حققته  الذي  بالنجاح  مشيدا  رعاية 
ذكر  الروسي  السفير  جهته  ومن  الدولي  البرملاني 
الوزير  بها  قام  التي  األخيرة  الزيارة  بأهمية وجناح 
األول دميتري ميدفيديف للجزائر مبديا حرص بالده 
اجلزائر  مع  الزيارات  وتبادل  التواصل  تكثيف  على 

باعتبارها شريكا يف املنظمة العربية وإفريقيا.

ا�ستقبالت رئي�س املجل�س

رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
بالمجلس الوطني التركي 

الكبير 
رئيس مجلس  بن صالح،  القادر  عبد  السيد  استقبل 
األمة، يوم اإلثنني 25 ديسمبر 2017   مبقر املجلس، 
السيد فولكان بوزكير، رئيس جلنة الشؤون اخلارجية 

باملجلس الوطني التركي الكبيروالوفد املرافق له.
والرؤى حول  النظر  بتناول وجهات        اللقاء سمح 
التطورات  خاصة  املشترك،  اإلهتمام  ذات  القضايا 
الطرفان  الفلسطينية.  القضية  عرفتها  التي  األخيرة 
السماح  أجل  من  املواقف  تنسيق  ضرورة  على  أكدا 
طبقا  أرضه  على  حقه  الفلسطيني مبمارسة  للشعب 

للقرارات الدولية.
أهم  بني  من  كانت  لها،  والتصدي  اإلرهاب  ظاهرة 
احملاور التي شملها اللقاء، يف هذا السياق نوه   السيد 
رئيس  فخامة  يلعبه  الذي  بالدور  بوزكير ،  فولكان 
نشر  يف  بوتفليقة    العزيز  عبد  السيد  اجلمهورية، 
السلم واألمن يف العالم، بعد جناح سياسة املصاحلة 
الوطنية يف اجلزائر، واصفا فخامته بالشخصية املهمة 

يف العالقات الدولية.
     على الصعيد الثنائي، أبدا الطرفان إستعدادهما 
للرقي بالعالقات البرملانية إلى مستوى جودة العالقات 

السياسية واإلقتصادية بني البلدين والشعبني. 
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سفير فيدرالية روسيا
مبقر   2017 ديسمبر   20 األربعاء  يوم  استقبل  و 
املجلس،سعادة السيد ايقور بيلييف، سفير فيدرالية روسيا 
باجلزائر  وقد تناولت احملادثات الديناميكية التي تعرفها 
العالقات الثنائية ومستوى التعاون القائم وحرص البلدين 
العليا  اللجنة  خالل  من  خاصة  وتوسيعه،  ترقيته  على 

املشتركة وبفضل الزيارات رفيعة املستوى املتبادلة.
كما تطرق الطرفان إلى التعاون البرملاني وضرورة العمل 
السياق مت  هذا  ويف  املنشود  املستوى  إلى  به  الرقي  على 
التأكيد على األهمية التي يكتسيها تبادل الوفود البرملانية.
اللقاء سمح من جهة أخرى بتبادل وجهات النظر حول عدد 

من القضايا الراهنة يف املنطقة العربية.        

سفير الجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية

املجلس،  مبقر   2017 ديسمبر   26 الثالثاء  يوم  واستقبل 
سعادة السيد رضا عامري ، سفير اجلمهورية اإلسالمية 

اإليرانية باجلزائر.
كل  وأعرب  اجليدة،  الثنائية  العالقات  اللقاء  تناول  وقد 
ارتياحهما  من رئيس مجلس األمة والسفير اإليراني عن 
البرملاني  التعاون  أهمية  إلى  تطرقا  كما  إليه،  وصلت  ملا 
وضرورة مواصلة تعزيزه من خالل احلوار والتواصل على 

مستوى الثنائي ويف احملافل البرملانية .
وجهات  لتبادل  فرصة  أخرى  جهة  من  اللقاء  كان  وقد 
النظر حول الوضع العام يف املنطقة على ضوء املستجدات 

الراهنة.

الجمهورية التونسية
واستقبل يوم الثالثاء 14 نوفمبر 2017، مبقر املجلس، السيد 

الناصر الصيد، سفير اجلمهورية التونسية باجلزائر. 
خالل اللقاء تطرق اجلانبان إلى العالقات التاريخية املتميزة 
ترجمة  املجاالت  كافة  التعاون يف  إليه  الذي وصل  واملستوى 
وباملناسبة  البلدين..  قيادتي  لدى  القوية  السياسية  لإلرادة 
البرملاني  املستوى  على  التعاون  أهمية  على  الطرفان  حرص 
وضرورة تطويره باعتباره رافداً دافعاً نحو املزيد من التقارب 

والتكامل والتعاون بني الشعبني الشقيقني.

دولة اإلمارات العربية المتحدة
واستقبل يوم االثنني 20 نوفمبر 2017، مبقر املجلس، السيد 
اإلمارات  دولة  سفير  علي،  آل  سباع  خميس  سيف  يوسف 

العربية املتحدة باجلزائر. 
ومت  القائم،  التعاون  ومستوى  الثنائية  العالقات  تناول  اللقاء 
خالله تأكيد اإلرادة املشتركة على تعزيزه وتوسيعه يف شتى 
املجاالت من خالل تبادل اخلبرات والتجارب والتنويه بأهمية 
اجلانبان  تطرق  كما  جناحها..  أثبتت  مشاريع  يف  الشراكة 
والتواصل  التقارب  مواصلة  وضرورة  البرملاني  للتعاون 
للمساهمة يف الدفع بالعالقات إلى ما يترجم تطلعات قيادتي 

وشعبي البلدين الشقيقني.

 جمهورية سنغافورة
واستقبل يوم اخلميس 30 نوفمبر 2017، مبقر املجلس، السيد 

محمد عالني موسى، سفير  جمهورية سنغافورة  باجلزائر.
اللقاء تناول العالقات الثنائية ومجاالت التعاون وحرص البلدين 
على تطويرها.. وأهمية البحث املشترك عن صيغ التكامل يف 
امليدان االقتصادي واالستفادة من اإلمكانيات واخلبرات املتوفرة 
استعرض  وباملناسبة  الثنائي،  التعاون  على  حركية  إلضفاء 
اجلانبان أهمية التعاون البرملاني وضرورة العمل على تنشيطه 

من خالل التواصل وتبادل الزيارات.

جمهورية العراق 

   واستقـبل يـوم اإلثنني 18 ديسمبر 2017، مبقر املجلس، 
السيد عبد الرحمان حامد محمد احلسني، سفير جمهورية 
انتهاء  إثر  وداع على  زيارة  له  أدى  الذي  باجلزائر،  العراق 
مهامه ببالدنا، وكان اللقاء فرصة قدم من خاللها السفير 
العراقي عرضا حول اإلجنازات التي حققتها العراق، خاصة 

على الصعيد األمني.
وحرص  الثنائية،  العالقات  إلى  التطرق  مت  وباملناسبة 
مسؤولي البلدين على تعزيزها، وإلى األهمية التي يكتسيها 
تطلعات  يحقق  ما  إلى  بالعالقات  للدفع  البرملاني  التعاون 

الشعبني الشقيقني.

وايرلندا  العظمى   بريطانيا  مملكة 
الشمالية

واستقبل يوم االثنني 13 نوفمبر 2017، مبقر املجلس، السيد أندرو 
نوبل، سفير مملكة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية باجلزائر، 

الذي أدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه ببالدنا.
وكان اللقاء فرصة الستعراض جوانب من مجاالت التعاون خاصة 
وتأكيد  اإلرهاب  مكافحة  مجال  ويف  االقتصادي  املستوى  على 
احلرص املشترك على توسيعها وعلى ضرورة تنشيط العالقات 
على املستوى البرملاني، والبحث عن اآلليات التي من شأنها تعزيز 

التواصل والتعاون السيما من خالل جلنة الصداقة البرملانية.
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رئيس مجلس الشورى السعودي في زيارة للجزائر

حظي رئيس 
مجلس الشورى 

السعودي،  الدكتور 
عبد الله بن محمد 

بن إبراهيم آل 
الشيخ  باستقبال 
من طرف رئيس 

الجمهورية 
السيد عبد العزيز 

بوتفليقة.

على هامش الزيارة 
أستقبل الدكتور عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ  رئيس مجلس الشورى السعودي من قبل الوزير األول السيد أحمد 

أويحيى، رئيس املجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة ، وزير الشؤون اخلارجية السيد عبد القادر مساهل، وزير املالية السيد 
عبد الرحمان راوية و وزير الشؤون الدينية واألوقاف محمد عيسى.

بدعوة من السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس األمة   قام 
معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ  رئيس 
أيام  أربعة  الجزائر دامت  مجلس الشورى السعودي، بزيارة إلى 
وذلك من 18 إلى 21 ديسمبر2017، التقى خاللها مع عدد من 

المسؤولين في البرلمان والحكومة.

المحادثات
استقبل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس األمة، يوم الثالثاء19   ديسمبر 
2017  مبقر املجلس، معالي الدكتور عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، رئيس 

مجلس الشورى السعودي والوفد املرافق لـه.
األمتني  تواجه  التي  والتحديات  واإلسالمي،  العربي  الراهن  باستعراض  سمح  اللقاء 

العربية واإلسالمية، على ضوء التطورات األخيرة والتهديدات التي حتدق بهما.
البرملانية  احملافل  يف  املواقف  تنسيق  مستوى  من  الرفع  ضرورة  على  أكدا  الطرفان 

الدولية خاصة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية املشتركة.
على الصعيد األمني، شدد الطرفان على ضرورة مكافحة اإلرهاب على جميع احملاور.   
املجال،  القادر بن صالح جتربة اجلزائر يف هذا  السيد عبد  السياق عرض  يف هذا 
مبرزا سياسة الوئام املدني واملصاحلة الوطنية التي بادر بها فخامة السيد عبد العزيز 
بوتفليقة، رئيس اجلمهورية والتي مكنت من عودة واستتباب األمن ومباشرة البرامج 

التنموية و سمحت باالستجابة ملتطلبات املواطنني.
لعبته  الذي  بالدور  الشيخ  آل  إبراهيم  بن  محمد  بن  اهلل  عبد  السيد  نوه  جهته  من 
العالم بأن اإلرهاب ظاهرة عاملية ، ودون مساعدة من أحد،  اجلزائر من أجل إقناع 

واصفا اجلزائر بالقدوة فيما يتعلق بالدفاع عن الوطن والدين. 
األخوة  مجموعة  عمل  دعم  على  الطرفان  اتفق  الثنائية،  بالعالقات  يتعلق  فيما  أما 
إلى  وتوسيعه  للشعبني  خدمة  البلدين  بني  التعاون  يعزز  مبا   ، السعودية  اجلزائرية 

مجاالت أخرى وفقا إلرادة قيادتي البلدين.  
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صالح،  بن  القادر  عبد  السيد  من  بدعوة 
 CHEN السيد  قام  األمـة  مجلس  رئيس 
الوطني  المجلس  رئيس  نائب   ،YUAN
للمؤتمر االستشاري السياسـي للشعـب 
الصينـي بزيارة رسمية إلى الجزائر من 04 
وفد  رأس  على   2017 ديسمبر   06 إلى 

برلماني هام.

المحادثات
مجلس  رئيس  صالح،  بن  القادر  عبد  السيد  استقبل 
املجلس،  مبقر   2017 ديسمبر   04 االثنني  يوم  األمة، 
الوطني  املجلس  رئيس  نائب   ،  CHEN YUAN السيد 
الوفد  السياسي للشعب الصيني و  للمؤمتر االستشاري 

املرافق له.
البلدين،  بني  الثنائية  العالقات  باستعراض  اللقاء سمح 
َر  ذَكّ السياق  هذا  يف  والسياسي.  البرملاني  املجالني  يف 
بني  التاريخية  بالعالقات  بن صالح،  القادر  عبد  السيد 
البلدين، مثمنا جودة العالقات الثنائية وثباتها على مدى 
أكثر من نصف قرن، ُمعِربا عن أمله يف الرقي بها إلى 
درجة االمتياز، و توسيِعها لتشمل مجاالت أخرى خدمة 
الشراكة  اتفاق  اطار  يف  البلدين،  و  الشعبني  ملصلحة 

االستراتيجية املوقع بني البلدين سنة 2014.
بالده  استعداد   CHEN YUAN السيد  جدد  جهته  من 
التي  باإلجنازات  ُمنوها  اجلزائر  مع  التعاون  لتنويع 
اياها  واصفا  االخيرة  السنوات  خالل  بالدنا  حققتها 
رئيس  نائب  والتنمية«.  واالستقرار  السالم  »بنموذج 
للشعب  السياسي  االستشاري  للمؤمتر  الوطني  املجلس 
الصيني ابدى استعداد بالده لتوسيع التعاون مع اجلزائر 

إلى مجاالت الطيران والفضاء واالتصال االلكتروني.
الدولية  القضايا  من  العديد  أيضا،  استعرضا  الطرفان 
ذات االهتمام املشترك، وعبرا عن توافق الرؤى حولها، 
ال سيما فيما يتعلق مبحاربة االرهاب و تسوية النزاعات 
 Chen Yuan السيد  اكد  االطار  هذا  يف  افريقيا.  يف 
ملكافحة  مهمة  وركيزة  به  موثوق  اجلزائر«شريك  بان 

اإلرهاب«
على الصعيد البرملاني أكد الطرفان على ضرورة العمل 
على احلفاظ على الديناميكية التي تعرفها العالقات بني 
الغرفتني، عن طريق تبادل الزيارات والوفود وكذا تنسيق 

املواقف يف احملافل البرملانية الدولية.
للمؤمتر  الوطني  املجلس  رئيس  نائب  فإن  للتذكير 
إلى  بزيارة  يقوم  الصيني  للشعب  السياسي  االستشاري 
األمة،  مجلس  رئيس  من  بدعوة  أيام  ثالثة  تدوم  بالدنا 
السيد عبد القادر بن صالح سيجري خاللها لقاءات مع 

مسؤولني برملانيني  وحكوميني.

نائب رئيس المجلس الوطني للمؤتمر االستشاري السياسي للشعب الصيني يزور الجزائر

على هامش الزيارة 
للمؤمتر  الوطني  املجلس  رئيس  نائب  اُستقبل 
قبل  من  الصينـي  للشعـب  السياسـي  االستشاري 
الوزير األول أحمد أويحيى ورئيس املجلس الشعبي 
عبد  السيد  املالية  ووزير  بوحجة  السعيد  الوطني 

الرحمان راوية.
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شارك رئيس مجلس األمة، السيد 
رأس  على  صالح،  بن  القادر  عبد 
وفد برلماني مشترك فيما بين 
الغرفتين، في فعاليات الجمعية 
الدولي  البرلماني  لالتحاد   137
واالجتماعات المتصلة بها، وذلك 
 13 من  الممتدة  الفترة  خالل 
بمدينة   ،2017 أكتوبر   18 إلى 
)فيدرالية  بيترسبورغ  سانت 
فعاليات  تزامنت  وقد   روسيا(. 
البرلماني  لالتحاد   137 الجمعية 
العشرون  الذكرى  مع  الدولي 
حول  العالمي  اإلعالن  لصدور 

الديمقراطية..

من  املشترك  البرملاني  الوفد  تشكل  وقد 
السيدتني والسادة:

- محمد ماني، عضو مجلس األمة، رئيس 
وحقوق  واإلدارية  القانونية  الشؤون  جلنة 
االحتاد  عضو  األمة،  مبجلس  االنسان 

البرملاني الدولي،
األمة،  مجلس  عضو  باديس،  بن  فوزية   -
البرملاني  لالحتاد  التنفيذية  اللجنة  عضو 

الدولي،
- مسعود زيتوني، عضو مجلس األمة،

الشعبي  باملجلس  نائب  لعبيدي،  نادية   -
باملجلس  نائب  جالب،  محمد   - الوطني، 

الشعبي الوطني،
الشعبي  باملجلس  نائب  شهاب،  الصديق   -
املتحدة  األمم  شؤون  جلنة  عضو  الوطني، 

باالحتاد البرملاني الدولي.
عديدة  مواضيع  الدورة  هذه  عاجلت  وقد 

ومتنوعة أبرزها:
•  تعزيز التعددية الثقافية والسالم من خالل 

احلوار بني األديان وبني األعراق.
• التنمية املستدمية، 

أعلى  لتحقيق  العلمية  البحوث  تطوير   •
معايير الصحة للجميع،

بالسلم  تتعلق  عديدة  أخرى  ومواضيع   •
منطقة يف  من  أكثر  واالستقرار يف  واألمن 

العالم.
رئيس  انتخاب  اجلمعية،  ستعرف  كما   •
للثالث  الدولي  البرملاني  لالحتاد  جديد 

سنوات القادمة.
اإلفريقية  السياسية  املجموعات  واجتماع   •
العربية وبرملانات الدول األعضاء يف منظمة 

التعاون اإلسالمي 

 
 137 اجلمعية  ألشغال  العام  النقاش  األمة خالل  مجلس  رئيس  بن صالح،  القادر  عبد  السيد  ألقى 
لالحتاد البرملاني الدولي والذي تناول إشكالية »تعزيز التعددية الثقافية والسالم من خالل احلوار بني 
األديان وبني األعراق«، كلمة أبرز فيها دور هذا احلوار يف نبذ الالتسامح والتطرف والعنف وتعزيز 
التعايش السلمي بني الشعوب خاصة يف ظل الظرف الدولي املتسم بالنزاعات واالضطرابات األمنية 

التي سببها كما قال »رفض األخر واتخاذ األديان واألعراق سببا للكراهية والتصادم«.
السيد عبد القادر بن صالح ذكر يف هذا اخلصوص بسياسة املصاحلة الوطنية التي بادر بها رئيس 
اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي كرست التسامح بني أفراد املجتمع وهو نفس املبدأ الذي 
تبنته اجلزائر حلل النزاعات يف إطار سياسي سلمي سواء يف إفريقيا أو الشرق األوسط مبرزا حق 
املستقلة  دولته  إقامة  من  الفلسطيني  الشعب  تقرير مصيره وضرورة متكني  الصحراوي يف  الشعب 

وعاصمتها القدس.

لرو�سيا، رئيسة  الفيدرالية  للجمعية  الفيدرالي  المجلس  السسيدة رئيسة   -
الدورة

- السسيدات والسادة

رؤ�اء البرلمانت وأعضاء والوفود المشاركة،

- أيها السسيدات والسادة،

يسعدني والوفد المرافق لي أن نشارك في أشغال الجمعية )137( لالتحاد 
ابلجزائر  تربطها  التي  االتحادية،  رو�سيا  تحتضنها  التي  الدولي  البرلماني 
السسيدة  لمعالي  أعرب  أن  كما يشرفني  قديمة.  صداقة را�خة وعالقات 
مجلس  ورئيس  لرو�سيا  الفيدرالية  للجمعية  الفيدرالي  المجلس  رئيسة 
التي  الضيافة  وكرم  اال�ستقبال  على حسن  واالمتنان  الشكر  عن  الدوما، 

أحاطون بها.

السسيدة الرئيسة، المنا�سبة تعطينا الفرصة للمشاركة في إثراء النقاش حول 
إشكالية »تعزيز التعددية الثقافية والسالم من خالل الحوار بين األدين، 

وبين األعراق«، وقضاي أخرى هامة يتوجب تحديد الموقف منها.

ا بسسيا�ات التضامن  وهي مواضيع تعطينا فرصة التطرق إليها لندفع إيجابياً
والعيش المشترك...

والعنصرية  للتطرف  ا  مقلقاً ا  تصاعداً اليوم  يشهد  العالم  وأن  خاصة 
�بباًا  واألعراق  األدين  واتخاذ  اآلخر  رفض  منبعها  كون  تسامح،  والالَّ

للكراهية والتصادم.

السسيدة الرئيسة، لقد تزايدت النزاعات واالضطراابت األمنية في العديد 
إفريقيا والشرق األو�ط  المناطق في  العالم، على غرار بعض  من دول 
وأعاقت  التنمية،  داخلية وخارجية عطلت مسيرة  عوامل  تداخل  جراء 

عملية البناء الديمقراطي والمؤ�ساتي... 

وفي هذا المجال أقول أن بالدي حرصت على تعزيز مساهماتها من أجل 
بناء السلم والحد من النزاعات، وإقامة شراكة قوية وتعاون بناء، وتوجيه 

الجهود لتجسسيد أهداف األلفية الثالثة.

في نفس التوجه كر�ت الجزائر مبدأ التسامح بين أفراد المجتمع ، من 
المرتبطة  الالحقة  التدابير  وكل  الوطنية  والمصالحة  السلم  ميثاق  خالل 
به، الذي ابدر به السسيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ابعتبارها 

�ة للتسامح. تدابير حضارية ومكرِّ

السسيدة الرئيسة، إن تعزيز الحوار بين األدين واألعراق هو عمل تضطلع 

به المؤ�سات التي لها صلة مباشرة مع الشعوب، وفي مقدمتها منظمات 
المجتمع المدني والمجالس التشريعية، من خالل ا�ستغالل اآلليات المتاحة 

لتقريب وجهات النظر، والعمل على تكريسها في تشريعاتها الوطنية.

توجت  عميقة،  إصالح  ا�تراتيجية  الجزائر  انتهجت  اإلطار  هذا  وفي 
المكا�ب  تعزز  ا  أحكاماً ن  َتَضمَّ الماضية  السسنة  في  د�ستوري  بتعديل 

الديمقراطية، وتكرس مبدأ المساواة بين النساء والرجال...

وتعزز الهوية الوطنية من خالل د�ترة األمازيغية كلغة وطنية ور�مية 
تعمل الدولة على ترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المسستعملة.

أن  يجب  ال  الثقافي  والتعدد  السالم  عن  الحديث  إن  الرئيسة،  السسيدة 
يغفل العالقة التي تجمعهما مع التنمية والديمقراطية التشاركية، واالهتمام 
تعمق  التي  الرقمية  الهوة  من  الحد  على  والعمل  الغذائي،  األمن  بمعضلة 
التسامح  إلى  الرامية  الجهود  يعرقل  مما  والجنوب،  الشمال  بين  الفارق 

والتضامن بين الدول.

مناطق  التي شهدتها  األخيرة  اإلرهابية  االعتداءات  إن  الرئيسة،  السسيدة 
عديدة في العالم ال تتطلب التنديد فحسب، بل تسستوجب تجديد العزم 
وتحيين الو�ائل للقضاء على هذه اآلفة، وفي هذا اإلطار، بودي التذكير 
ابلرهان الذي رفعته الجزائر حول عالمية اإلرهاب منذ تسعينيات القرن 
الماضي، ابعتباره آفة عالمية ال تعترف بحدود وال ثقافات، وهي كذلك 

تفرض على المجموعة الدولية مضاعفة الجهد من أجل ا�تئصالها...

التسوية  نجاعة  على  اب�ستمرار  الجزائر  أكدت  لقد  الرئيسة،  السسيدة 
ا خيار  السسيا�سية لألزمات والنزاعات، ووفاءاً لمبادئها، فضلت بالدي دائماً
أو  أو �وري،  مالي  أو  ليبيا  النزاعات �واء في  لتسوية  السسيا�ي  الحل 

في اليمن.

الشعب  تمكين  دون  الغربية  الصحراء  لقضية  حل  ال  أنه  تعتقد  وهي 
وهي  الدولية،  الشرعية  لمبادئ  ا  وفقاً مصيره  تقرير  من  الصحراوي 
تجدد مرة أخرى دعمها للشعب الفلسطيني في ا�ستعادة حقوقه الوطنية 

المشروعة، وإقامة دولته المسستقلة وعاصمتها القدس.

ا  إليها مسلمو الروهينغا تفرض تحركاً التي يتعرض  المآ�ي  كما تعتبر أن 
. دوليا عاجالاً وفاعالاً

واألعراق من  األدين  بين  الحوار  تشجيع  على ضرورة  نؤكد  األخير  في 
أجل تقدم الشعوب ونمائها، والقضاء على كل أشكال التعصب والتطرف 

والعنف.

الجمعية 137 لالتحاد البرلماني الدولي

وفيما يلي نص الكلمة :

الجزائر تحرص على تعزيــز مساهماتــــــــــــها  من أجل بناء السلم .. والحد من النزاعات
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للمقاطعات  الوطني  املجل�س  رئي�سة   ...
جلنوب اإفريقيا...

رئيس مجلس األمة أجرى أيضا مباحثات مع 
السيدة ثاندي موديزي رئيسة املجلس الوطني 
كانت  املباحثات  إفريقيا.  جلنوب  للمقاطعات 
الشعبني  بني  العالقات  عمق  لتأكيد  فرصة 
البلدين  برملاني  وبني  عامة  واحلكومتني 
تفعيل  على  حرصهما  أكدا  الطرفان  خاصة. 
أكثر  القارية وجعلها  البرملانية  دور االحتادات 
تأثيرا يف حل النزاعات اإلقليمية خاصة منها 
على  إفريقيا.  يف  االستعمار  تصفية  قضية 
على  عزمهما  الطرفان  جدد  الثنائي  الصعيد 
يف  البرملانني  بني  التنسيق  مستوى  من  الرفع 
وقوة  امتياز  نفس  يف  وجعله  الدولية  احملافل 

العالقات بني الدولتني واحلكومتني.

رئي�س جمل�س ال�سيوخ لنيجرييا...

رئيس مجلس األمة إلتقى كذلك السيد أبوبكر بوكوال ساراكي رئيس مجلس الشيوخ لنيجيريا. اللقاء الذي حضره 
أعضاء من وفدي البلدين سمح بتبادل وجهات النظر حول عديد القضايا ذات االهتمام املشرك خاصة منها 
تلك املدرجة يف جول أعمال اجلمعية احلالية لالحتاد البرملاني الدولي. كما مت التطرق إلى العالقات بني برملاني 
الرقي  أجل  والزيارات من  الوفود  وتبادل  التشاور  تكثيف  الطرفان على ضرورة  أكد  السياق  البلدين. يف هذا 

بالعالقات البرملانية إلى نفس مستوى جودة العالقات السياسية واالقتصادية.

نشاط على هامش أشغال الجمعية 137 

أشغال  هامش  على  األمة  مجلس  رئيس  محادثات 
الجمعية 137 لالتحاد البرلماني الدولي

 
رئي�س جمل�س االأمة يتحادث مع رئي�س اجلمعية الوطنية ملقاطعة كيبك )كندا( 

مع  بن صالح  القادر  السيد عبد  األمة،  رئيس مجلس  األشغال، حتادث  على هامش 
رئيس اجلمعية الوطنية ملقاطعة كيبك )كندا(، السيد جاك شانيون. اللقاء الذي حضره 
سفير اجلزائر مبوسكو، إسماعيل عالوة وبعض من أعضاء الوفد البرملاني اجلزائري، 
سمح باستعراض العالقات الثنائية بني البلدين وسبل إنعاشها، بعد فترة الفتور التي 

عرفتها يف السنوات األخيرة.
الدفع  يف  البرملانية  الدبلوماسية  ودور  البلدين  برملاني  بني  العالقات  تناول  مت  كما 
املستوى  على  النزاعات  دورها يف حل  وكذا  أرقى،  إلى مستويات  الثنائية  بالعالقات 

الدولي، وتنسيق اجلهود من أجل مواجهة التحديات التي يعرفها العالم.

أشغال  يف  مشاركته  اطار  يف 
البرملاني  لالحتاد   137 اجلمعية 
عبد  السيد  ترأس  الدولي، 
مجلس  رئيس  صالح  بن  القادر 
اجلزائري  البرملاني  الوفد  األمة 
يف  الغرفتني،  بني  فيما  املشترك 
اجتماع املجموعة اجليو- سياسية 
 13 اجلمعة  يوم  املنعقد  اإلفريقية، 
تافريشكي.  بقصر  أكتوبر2017 
جدول  لدراسة  خصص  االجتماع 
يتعلق،  فيما  خاصة  الدورة  أعمال 
انتخاب  وكذا  االستعجالية  بالبنود 

البرملاني  لإلحتاد  جديد  رئيس 
الدولي الذي تعود رئاسته الدورية 

ألمريكا اجلنوبية.

قضايا  احلاضرون  ناقش  كما 
مرشحي  بتعيني  تتعلق  تنظيمية، 
يف  للمناصب  اإلفريقية  املجوعة 
البرملاني  لالحتاد  املديرة  الهيئات 
األربع  الدائمة  واللجان  الدولي 
التي تعنى بحقوق اإلنسان، القانون 
اإلنساني الدولي، التنمية املستدامة 
والتمويل والتجارة ويف األخير جلنة 

شؤون األمم املتحدة.
شهاب  صديق  السيد  ترشيح  ومت 
الوطني،  الشعبي  باملجلس  نائب 
املتحدة  األمم  شؤون  جلنة  عضو 
ملنصب  الدولي،  البرملاني  باالحتاد 
سياسية  اجليو-  املجموعة  رئيس 
احلالية  للرئيسة  خلفا  اإلفريقية 
رئيسة  كاداغا،  ريبيكا  السيدة 

البرملان األوغندي.

بن  القادر  عبد  السيد  ترأس  كما 
صالح يوم السبت 14 أكتوبر 2017 

الوفد املشارك يف اجتماع املجموعة 
اجليوسياسية العربية، وهو مبثابة 
املواقف  حول  تنسيقي  اجتماع 
النقاط  جتاه  اتخاذها  الواجب 
املدرجة يف جدول أعمال اجلمعية 

137 لالحتاد البرملاني الدولي. 

 16 االثنني  يوم  تواصلت  وقد 
 137 اجلمعية  أشغال  أكتوبر2017 
لالحتاد البرملاني الدولي يف جلسة 
العام  النقاش  ملواصلة  خصصت 
التعددية  تعزيز  »إشكالية  حول 

لقــــــاءات

خالل  من  والسالم  الثقافية 
وبني  األديان  بني  احلوار 

األعراق«.
وواصل أعضاء الوفد البرملاني 
أشغال  يف  عملهم  املشترك 
تعني  التي  الدائمة  اللجان 
بالدميقراطية وحقوق اإلنسان؛ 
التمويل  املستدامة،  التنمية 
جمعية  واصلت  كما  والتجارة. 
للبرملانيني  العامون  االمناء 

مناقشة جدول أعمالها.

رئي�سة املجل�س الفيدرايل  للجمعية الفيدرالية لرو�سيا...

على هامش أشغال اجلمعية 137 لالحتاد البرملاني الدولي التي احتضنتها مدينة سانت بطرس بورغ 
)فيدرالية روسيا( حتادث رئيس مجلس األمة عبد القادر بن صالح مع السيدة فالنتينا ماتيفيانكو رئيسة 
املجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لروسيا. اللقاء الذي جرى على هامش مأدبة العشاء التي نظمتها 

على شرف الوفود املشاركة مت خالله احلديث عن مستقبل العالقات بني املجلسني.
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تم خالل اختتام أشغال الجمعية 137 
انتخاب  الدولي  البرلماني  لالتحاد 
الوطني  الشعبي  بالمجلس  النائب 
المجموعة  لرئاسة  صديق  شهاب 
وكذا  اإلفريقية  الجيو-سياسية 
لعضوية  جالب  محمد  النائب  انتخاب 
بحقوق  تعنى  التي  الدائمة  الجنة 

اإلنسان.

الربملاين  للحتاد  العام  باالأمني   ...
العربي.

صالح  بن  القادر  عبد  األمة  مجلس  رئيس  لقاء 
فايز  العربي  البرملاني  لالحتاد  العام  باألمني 
الهيئة  دور  الستعراض  فرصة  كان  الشوابكة 
اإلقليمي  الصعيدين  على  العربية  البرملانية 
بني  املواقف  توافق  إلى  الوصول  وسبل  والعاملي 
السيد  الدولية.  احملافل  يف  العربية  البرملانات 
عبد القادر بن صالح كانت له محادثات مع رؤساء 

وفود كال من البينني والكويت.    

الربملانية  ال�سداقة  جمموعة  برئي�س   ...
ال�سوي�سرية- اجلزائرية...

اجلزائرية  البرملانية  العالقات  كانت  كما 
السويسرية محور اللقاء الذي جمع رئيس مجلس 
مجموعة  برئيس  صالح  بن  القادر  عبد  األمة 
الصداقة البرملانية السويسرية- اجلزائرية السيد 
كلود هاش. الطرفان أبديا استعدادهما للرفع من 

مستوى التنسيق يف الهيئات البرملانية الدولية.

جلمهورية  الواليات  جمل�س  رئي�س   ...
ال�سودان...

رئيس  صالح  بن  القادر  عبد  السيد  حتادث  كما 
أحمد عمر  إبراهيم  البروفيسور  مع  األمة  مجلس 
اللقاء  رئيس مجلس الواليات جلمهورية السودان. 
االهتمام  ذات  واإلفريقية  العربية  القضايا  تناول 
يف  منها.  املواقف  تستوجب حتديد  التي  املشترك 
بني  الرؤى  توافق  على  الطرفان  أثنى  اإلطار  هذا 
املصيرية  بالقضايا  يتعلق  فيما  والبرملانني  البلدين 
والتحديات املشتركة مؤكدين على ضرورة احلفاظ 

على الديناميكية التي تعرفها العالقات الثنائية.

الدورة العادية الـ 63 للجمعية الربملانية 
ملنظمة حلف �سمال االأطل�سي

شارك السيد نور الدين بن قرطبي، رئيس جلنة الدفاع الوطني مبجلس األمة يف 
الدورة العادية الـ 63 للجمعية البرملانية ملنظمة حلف شمال األطلسي  واملنعقدة 

خالل الفترة املمتدة من 06 إلى 09 أكتوبر 2017 ببوخارست )رومانيا(.

واجتماعات  السياسية،  املجموعات  اجتماعات  الدورة  أعمال  جدول  تضمن 
اللجان، باإلضافة إلى املصادقة على مشروع امليزانية للعام 2018.

وتناول جلان اجلمعية خالل الدورة عدة مواضيع من بينها:
• األمن الغذائي واألمن املائي يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا،

• البلقان الغربي: تقييم االنتقال االقتصادي،
• تقييم وتخفيض تكلفة التغيرات املناخية،

• ثورة وسائل التواصل اإلجتماعي: التداعيات السياسية واألمنية،
• شراكات احللف األطلسي: مواجهة التحديات القادمة من اجلنوب.

 
لدى  متوسطي  شريك  صفة  على  يحوز  اجلزائري  البرملان  أن  بالذكر  جدير 

اجلمعية البرملانية ملنظمة حلف شمال األطلسي.

والتعاون  االأمن  ملنظمة  الربملانية   للجمعية  اخلريفية  الدورة  اجتماعات 
باأوروبا

شارك وفد برملاني مشترك فيما بني الغرفتني يف اجتماعات الدورة اخلريفية 
للجمعية البرملانية ملنظمة األمن والتعاون بأوروبا )AP-OSCE(، املنعقد خالل 

الفترة املمتدة من 03 إلى 05 أكتوبر 2017، بإمارة أندورا. 
و يتكون الوفد من السادة:

- زبير طوافشية، نائب رئيس مجلس األمة؛
- الهاشمي جيار، رئيس املجموعة البرملانية للثلث الرئاسي مبجلس األمة؛

-معاد بوشارب، نائب باملجلس الشعبي الوطني؛
-يحي كبير، نائب باملجلس الشعبي الوطني.

للدورة  رئيسي  موضوع  إطار  يف  املواضيع  من  العديد  املشاركون  وسيتدارس 
حول:

لتحديات  جديدة  مهام  بأوروبا:  والتعاون  األمن  منظمة  منطقة  يف  »األمن 
جديدة« 

كما سيناقشون املشاركون يف إطار ورشات العمل املواضيع التالية:
- األمن يف الفضاء السيبراني؛

- األمن البيئي: مواجهة التغيرات املناخية؛
- تعزيز التربية كأداة لضمان اإلستقرار والتنمية.

كما سينعقد خالل هذه الدورة املنتدى البرملاني املتوسطي للجمعية البرملانية 
ملنظمة األمن والتعاون بأوروبا حتت عنوان: »تعزيز األمن والتعاون يف منطقة 

املتوسط«.
اجتماعات  يف  منتظمة  بصفة  يشارك  اجلزائري  البرملان  أن  بالذكر  جدير 
ويحوز على   ،)AP-OSCE( بأوروبا  والتعاون  األمن  ملنظمة  البرملانية  اجلمعية 

صفة شريك يف التعاون.

موؤمتر حول »اجليو-�سيا�سة العربية: من اال�سطراب اإلى التوازنات
واال�ستقرار والنظام االإقليمي«

شاركت السيدة حفيظة بن شهيدة، عضو مجلس األمة، يف مؤمتر رفيع املستوى 
حول »اجليو-سياسة العربية: من االضطراب إلى التوازنات واالستقرار والنظام 
اإلقليمي«، تنظمه كلية الدفاع التابعة ملنظمة حلف شمال األطلسي، بالتعاون 
مع مركز أبحاث اخلليج، وبرنامج منظمة حلف شمال األطلسي للسلم واألمن، 

املنعقد يومي  05 و06  أكتوبر 2017 بروما )إيطاليا(.
النظام  الناجعة حلفظ  اآلليات  دراسة  املؤمتر هو  الهدف من  هذا  كان  وقد 

وزيادة االستقرار يف املنطقة العربية. 
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اجتماع فرع �سمال اإفريقيا وال�سرق االأو�سط لل�سبكة الربملانية
      شارك وفد برملاني عن مجلس األمة يف اجتماع فرع شمال إفريقيا والشرق 
األوسط للشبكة البرملانية حول البنك العاملي وصندوق النقد الدولي، واملنظم من 

طرف الشبكة البرملانية حول البنك العاملي وصندوق النقد الدولي، بالتعاون مع 
البرملان املغربي، والذي إنعقد يومي 7و8 نوفمبر 2017، مبقر مجلس املستشارين 

املغربي، وقد تشكل الوفد من السيدة والسادة:

• عبد القادر بن سالم، رئيس جلنة الشؤون االقتصادية واملالية، رئيس الوفد
• حفيظة بن شهيدة، عضو مجلس األمة

• عبد القادر شنيني، عضو مجلس األمة.

وتضمن جدول أعمال االجتماع مناقشة العديد من املواضيع من بينها:
•  احلكم الراشد والتنمية الشاملة 

• أولويات اإلصالح االقتصادي يف املنطقة
• عرض أهداف وإجنازات فرع منطقة الشرق األوسط وشمال إلفريقيا للشبكة 

البرملانية حول البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
 •

تعزيز التعاون االإقليمي
من اأجل هجرات معقولة واإن�سانية يف املتو�سط

شارك وفد برملاني عن مجلس األمة يف مؤمتر حول موضوع »تعزيز التعاون 
اإلقليمي من أجل هجرات معقولة وإنسانية يف املتوسط«، والذي نظم من طرف 

اجلمعية البرملانية للبحر املتوسط بالتنسيق والتعاون مع اإلحتاد البرملاني الدولي، 
وذلك يومي 16 و17 نوفمبر 2017 مبدينة الفاليت )مالطا(.

تكون الوفد املشارك من السادة:
• زكريا محمد، رئيس جلنة الصحة والشؤون اإلجتماعية والعمل والتضامن 

الوطني مبجلس األمة،
• كليل طاهر، عضو مجلس األمة، نائب رئيس اجلمعية البرملانية للبحر املتوسط.

• لزعر محمد، عضو مجلس األمة.
   وقد تضمن جدول أعمال املؤمتر مناقشة املواضيع التالية:

• ضمان هجرة عمل عادلة، ذكية وبكرامة: التحديات والفرص،
• منح اللجوء للمهاجرين،

• تعزيز خطاب سياسي واجتماعي معقول اجتاه الهجرة،
• تعزيز حماية احلدود ومكافحة مهربي املهاجرين،

• معاجلة أسباب الهجرة: أهمية تعزيز التنمية املستدامة يف بلد األصل.
جدير بالذكر أن السيد طاهر كليل شارك يف اجتماع مكتب اجلمعية البرملانية 

للمتوسط بصفته نائب رئيس اجلمعية.

التبادالت  ت�سهيل  »حول  برملاين  موؤمتر 
واال�ستثمارات  يف املنطقة املتو�سطية«

شارك السيد الطاهر كليل، عضو مجلس األمة، 
يف  للمتوسط،  البرملانية  اجلمعية  رئيس  نائب 
منظمة  تنظمه  املستوى،  رفيع  برملاني  مؤمتر 
البرملانية  بالتعاون  مع اجلمعية  العاملية  التجارة 
واالستثمارات  التبادالت  للمتوسط، حول تسهيل 
و09   08 يومي  وذلك  املتوسطية،  املنطقة  يف 

أكتوبر 2017، بالعاصمة املغربية الرباط. 
تضمن جدول أعمال املؤمتر عدة بنود منها: 

متعددة  التجارية  واملفاوضات  القواعد  أهمية   •
األطراف، بالنسبة لالقتصاد املتوسطي،

• تكييف اقتصاديات منطقة املتوسط، مع حقائق 
التجارة الدولية.

• كيفية إشراك أعضاء البرملان يف التجارة الدولية 
ملنظمة التجارة العاملية. 

اجلمعية العامة ال�ساد�سة وموؤمتر رابطة تقييم 
التنمية  يف ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا

شاركت السيدة نوارة سعدية جعفر، عضو مجلس 
السادسة  العامة  اجلمعية  فعاليات  يف  األمة، 
ومؤمتر رابطة تقييم التنمية يف الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا والذي نظمته رابطة تقييم التنمية 
يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا بالشراكة مع 
مكتب التقييم املستقل لهيئة األمم املتحدة للمرأة، 
وذلك خالل الفترة املمتدة من 08 إلى 10 أكتوبر 

2017، بالعاصمة األردنية عمان.
نقاشية،  حلقات  املؤمتر  أعمال  جدول  تضمن 
املنطقة  يف  الوطنية  التقييم  قدرات  دعم  بهدف 
من  املستدامة  التنمية  أهداف  لتقييم  العربية، 
وكذا،  اجلنسني،  بني  للمساواة  مراعي  منظور 
الالزمة  واآلليات  بالقدرات  املعرفة  تعزيز 

للتخطيط، ودعم املشاركة وتبادل التجارب.
يف  اجلنائية  العدالة  وممثلي  البرملانيني  رابطة 

مكافحة اإلرهاب.
عضو  باألطرش،  الدين  نور  السيد  شارك 
»رابطة  بعنوان:  إقليمية  ورشة  األمة، يف  مجلس 
مكافحة  اجلنائية يف  العدالة  البرملانيني وممثلي 
للعدالة  الدولي  املعهد  نظمها  والتي  اإلرهاب« 
العربي  البرملان  مع  بالتعاون  القانون،  وسيادة 
أكتوبر  و25   24 يومي  وذلك  األوربي،  واالحتاد 

2017 بالقاهرة )مصر(.
حتسني  هو  اإلقليمية  الورشة  هذه  هدف  كان 
التشريعات والرقابة يف مجال التصدي لإلرهاب، 
املنتدى  عن  الصادرة  »فاليتا«  لتوصيات  طبقا 
عدة  تتضمن  والتي  اإلرهاب،  ملكافحة  العاملي 

بنود، منها:
سيادة  إطار  حتت  التحقيقية  األدوات  وضع   •

القانون؛
اجلنائية  باإلجراءات  اخلاصة  القواعد  تعزيز   •
العدالة،  نظام  يف  واإلصالحات  األدلة  ونظام 

ملواجهة التحديات املرتبطة بقضايا اإلرهاب؛
• إشراك املجتمع املدني يف صياغة وتطوير وتنفيذ 

استراتيجية وطنية ملكافحة اإلرهاب.

اجلمعية الربملانية ملنظمة حلف �سمال االأطل�سي

شارك وفد برملاني مشترك فيما بني الغرفتني، يف ملتقى املجموعة اخلاصة 
للمتوسط والشرق األوسط )GSM(  التابعة للجمعية البرملانية ملنظمة حلف شمال 

األطلسي )AP-OTAN(، وذلك يومي 23 و24 نوفمبر 2017، بروما )إيطاليا(.
وتشكل الوفد البرملاني من السيدة والسادة:

• السعيد بركات، عضو مجلس األمة، رئيس الوفد؛
• مصطفى جغدالي، عضو مجلس األمة؛

• أسماء مرواني، نائب باملجلس الشعبي الوطني؛
• عبد الرحمان دريسي، نائب باملجلس الشعبي الوطني.

وقد تضمن جدول أعمال امللتقى دراسة عدة مواضيع منها:
• محاربة الراديكالية والتطرف العنيف.

• أزمة الهجرات يف الساحل واألوضاع يف ليبيا.
• تطورات وجهات النظر أمريكا الشمالية وأوروبا حول الوضع يف الشرق األوسط.

• التهديد االرهابي يف أوروبا ويف منطقة غرب البلقان.
• الوضع يف سوريا والعراق.

جدير بالذكر أن البرملان اجلزائري يشارك بانتظام يف اجتماعات اجلمعية البرملانية 
ملنظمة حلف شمال األطلنطي بصفته »عضو شريك متوسطي«.

الربملاين  للإحتاد  التنفيذية  للجنة   22 الـ  الدورة 
العربي

شارك وفد برملاني عن مجلس األمة يف الدورة الـ 22 
للجنة التنفيذية لإلحتاد البرملاني العربي، واجتماع جلنة 

التميز البرملاني العربي،  واملنظمة من طرف اإلحتاد 
البرملاني العربي بالتعاون مع مجلس النواب املغربي وذلك 

يومي 4 و5  ديسمبر 2017 بالعاصمة املغربية الرباط.
تكون الوفد البرملاني من السيدين :

• مهني غريسي ، رئيس حلنة الثقافة واإلعالم والشبيبة 
والسياحة، عضو اللجنة التنفيذية لإلحتاد البرملاني 

العربي،
• عبد القادر معزوز، عضو مجلس األمة، عضو جلنة 

التميز العربي.
تضمن جدول أعمال التميز البرملاني العربي، دراسة 

املرشحني للجائزة يف فئاتها األربعة ) رئيس برملان، عضو 
برملان، أمني عام برملان، باحث برملاني( ، يف حني تضمن 

جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية دراسة عدة محاور 
منها:

• تنفذ قرارات مؤمتر اإلحتاد
• أنشطة األمانة العامة لإلحتاد

• مشروع موازنة اإلحتاد البرملاني العربي للعام 2018.

منظمة  حول  الربملاين  للموؤمتر  ال�سنوية  الدورة 
التجارة العاملية

شارك السيد مسعود زيتوني، عضو مجلس األمة ، يف 
أشغال الدورة السنوية للمؤمتر البرملاني حول منظمة 

التجارة العاملية، والتي نضمها اإلحتاد البرملاني بالتعاون 
مع البرملان األرجنتيني، وذلك يومي 9 و10 ديسمبر 2017 

بالعاصمة األرجنتينية )بيونس أيرس(.
 تضمن برنامج املؤمتر ورشات ومحاضرات يلقيها خبراء 

ومفاوضني من منظمة التجارة العاملية حول:
CM11 ماذا ننتظر من االجتماع الوزاري •

• التجارة اإللكترونية وعوملة املؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة

• دور التعددية يف مرحلة تصاعد احلمائية.

بال�سراكة مع �سندوق االأمم املتحدة لل�سكان واإقليم 
الربملاين  املوؤمتر  مع  بالتعاون  العربي،  العامل 
االإقليمي حول حقوق االإن�سان واالأعمال التجارية

شارك وفد برملاني عن مجلس األمة، يف املؤمتر 
البرملاني اإلقليمي حول حقوق اإلنسان واألعمال 

التجارية وذلك يومي 14 و15 ديسمبر 2017، بالرباط 
)اململكة املغربية(.

 وقد تشكل الوفد البرملاني من السيدين:
• عبد القادر زوبيري، عضو مجلس األمة
• عبد القادر موخللوة، عضو مجلس األمة

تضمن جدول أعمال املؤمتر دراسة احملاور التالية:
• استخدام أحكام االستثناءات العامة التفاقات التجارة 

العاملية وسيلة حلماية حقوق اإلنسان.
• مسؤولية الدول واملؤسسات التجارية يف احلماية من 

انتهاكات حقوق اإلنسان
• املقولة وحقوق اإلنسان: أي أدوار للمؤسسات الوطنية 

حلقوق اإلنسان.

منتدى الربملانيني العرب
شارك السيد عبد املجيد طقيش، عضو مجلس 

األمة ، نائب رئيس منتدى البرملانيني العرب للسكان 
والتنمية يف اجتماع حول » جاهزية الدول والدعوة 

ألهداف التنمية املستدامة  يف الوطن العربي« والتي 
نظمها اإلحتاد الدولي لتنظيم األسرة وإقليم العالم 
العربي بالشراكة مع صندوق األمم املتحدة للسكان 

وإقليم العالم العربي ، بالتعاون مع منتدى البرملانيني 
العربي للسكان والتنمية وذلك خالل الفترة املمتدة 

من 12 إلى 14 ديسمبر 2017 بتونس.
 درس االجتماع عدة بنود منها:

• نشر التقارير اإلقليمية حول جاهزية أهداف 
التنمية املستدامة، وحتليل تكامل خدمات الصحة 

اجلنسية واإلجنابية يف بعض البلدان العربية، 
وأفضل ممارسات تنظيم األسرة يف املنطقة

• تبادل نتائج التقارير الوطنية يف بعض الدول 
العربي بشأن أهداف التنمية املستدامة والصحة 

اجلنسية واإلجنابية.
• تعزيز قدرات  املشاركني يف مجال الدعوة فيما 

يتعلق بالقضايا الرئيسية املتعلقة بالصحة اإلجنابية 
يف املنطقة

• التعريف باملشاركني يف شبكة الصحة اجلنسية 
واإلجنابية .

الربملان العربي
جل�سة طارئة حول القد�س 

شارك السيدان عبد الكرمي قريشي، وبزاز عزيز 
عضوا مجلس األمة وعضوا البرملان العربي يف 
جلسة طارئة للبرملان العربي، التي عقدها يوم 

االثنني 11 ديسمبر 2017 مبقر اجلامعة العربية يف 
القاهرة )مصر(.

وقد عقدت هذه اجللسة ملناقشة التطورات اخلطيرة 
فيما يتعلق بإصدار اإلدارة األمريكية، قرارا بنقل 

سفارتها إلى مدينة القدس واالعتراف بها عاصمة 
للدول القائمة باالحتالل إسرائيل ، وما ميثله هذا 

القرار من انتهاك سافر لقرارات مجلس األمن 
الدولي.

القاء الت�ساوري الثامن لرابطة جمال�س ال�سيوخ 
وال�سورى واملجال�س املماثلة  يف اإفريقيا والعامل العربي

شارك وفد برملاني عن مجلس األمة يف القاء التشاوري 
الثامن لرابطة مجالس الشيوخ والشورى واملجالس املماثلة 

يف إفريقيا والعالم العربي، واملنظم من طرف الرابطة 
بالتعاون مع املجلس الفيدرالي األثيوبي وذلك يومي 20 

و21 ماي 2017 بأديس أبابا 
)إثيوبيا(.

تشكل الوفد البرملاني ملجلس األمة من:
• السيد حوباد بوحفص، نائب رئيس مجلس األمة، رئيس 

الوفد
• السيدة لويزة شاشوة، عضو مجلس األمة

• السيد محمد الواد، عضو مجلس األمة
• السيد الطيب جبار، عضو مجلس األمة

• السيد محمد خليفة، عضو مجلس األمة.
وقد تضمن جدول أعمال االجتماع دراسة احملاور التالية:

• دور الهيئة التشريعية يف تعزيز احلكم الراشد
• دور الهيئة التشريعية يف مكافحة اإلرهاب وتعزيز ثقافة 

السالم
• إسهامات الهيئة التشريعية يف تعزيز التنمية املستدامة.

من  الثانية  العامة  اجلل�سة 
من  الثاين  االنعقاد  دور 
الثاين  الت�سريعي  الف�سل 

للربملان العربي

شارك وفد برملاني عن مجلس 
األمة يف اجللسة العامة 

الثانية من دور االنعقاد الثاني 
من الفصل التشريعي الثاني 
للبرملان العربي وذلك خالل 

الفترة املمتدة من 24 إلى 
28 ديسمبر 2017 بالعاصمة 

املصرية القاهرة.
وقد تشكل الوفد البرملاني من 

السيدين:
• عبد الكرمي قريشي، عضو 
مجلس األمة ، عضو البرملان 

العربي
• عزيز بزاز، عضو مجلس 
األمة، عضو البرملان العربي

تضمن جدول األعمال إضافة 
إلى اجتماع املكتب واجللسة 

العامة واجتماعات اللجان 
الدائمة، انعقاد اللجان 

الفرعية منها اللجنة الفرعية 
املعنية بحقوق اإلنسان يف 

العالم العربي. 
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المجلس الشعبي الوطني: الذكـــــــــرى األربعون للدبلوماسية البرملانية

والتعاون  الخارجية  الشؤون  لجنة  أحيت 
الوطني  الشعبي  بالمجلس  والجالية 
الذكرى   ،2017 دسيمبر   17 األحد  يوم 
البرلمانية  للدبلوماسية  األربعين 
تم  احتفالية  خالل  من   )1977-2017(
الجزائر  تجربة  على  الضوء  تسليط  فيها 
من  حققته  ما  وإبراز  المجال  هذا  في 
مكاسب وإنجازات منذ الفترة التشريعية 

األولى.
رئيس  حضور  االحتفالية  هذه  وميز 
مجلس األمة، السيد عبد القادر بن صالح، 
الوطني،  الشعبي  المجلس  ورئيس 
السيد السعيد بوحجة، ورئيس المجلس 
مدلسي،  مراد  السيد  الدستوري، 
الحكومة، إلى جانب األمين  وأعضاء من 
العام لحزب جبهة التحرير الوطني، وكذا 
برلمانيين عن الغرفتين، وأعضاء السلك 

الدبلوماسي المعتمد.

الشعبي  املجلس  رئيس  أكد  باملناسبة،  له  كلمة  يف 
الوقفة  هذه  أن  بوحجة  السعيد  السيد  الوطني 
املثمنة  املعاني  البرملانية، بكل ما حتمله من رمزية 
للمجلس  الدبلوماسي  العطاء  من  سنة  ألربعني 
الوجود  مسار  السترجاع  سانحة  الوطني،  الشعبي 
االقليمية  البرملانية  واجلمعيات  االحتادات  يف 
الثنائي  املستوى  على  وأيضا  والدولية،  واجلهوية 
السياسة  وأولويات  خليارات  واملعزز  الداعم 

العليا  املصالح  عن  والدفاع  اجلزائرية  اخلارجية 
ضمن  مكانتها  تعززت  أن  بعد  اجلزائرية،  للدولة 
يف  دسترتها  نتيجة  التشريعية  السلطة  أولويات 
2016، تتويجا ملا بادر به فخامة رئيس اجلمهورية 
عبد العزيز بوتفليقة يف إطار مشروعه االصالحي 
السياسي الشامل، الدميقراطي والتشاركي، واملعزز 
املستمر  ومتكينها  الوطنية،  الدولة  وبناء  الستقرار 
االستراتيجي  لالرتقاء  املوضوعية  الشروط  من 

للجزائر إقليميا ودوليا. 
الدبلوماسية  أن  بوحجة  السعيد  السيد  وأضاف 
دعما  نشاطها  وسيرورة  مبنطقها  تشكل  البرملانية 
تنفيذا  الرسمية،  للدبلوماسية  ومفعال  متواصال 
للسياسة اخلارجية اجلزائرية التي يوجهها فخامة 
مبدآ  بوتفليقة،  العزيز  عبد  اجلمهورية  رئيس 
فهي  وفعالية،  وعزمية  وخبرة  ومصداقية  وتكيفا 
واالهداف  واملواقف  والثوابت  القيم  نفس  تتبنى 
الرسمية  الدبلوماسية  عمل  وتكمل  للدولة.  املعلنة 
وتساهم يف حتقيق املصالح العليا للدولة والرفع من 
أثرها وتأثيرها يف مختلف االطر الثنائية واملتعددة 

االطراف.
السيد  جتربة  يف  أن  متصل،  سياق  يف  مؤكدا، 
االول  الرعيل  من  كواحد  صالح  بن  القادر  عبد 
من البرملانيني الذين يعود لهم الفضل يف إقامتها، 

والقسط الكبير يف إرساء معاملها، التأكيد احلي.
الشعبي  املجلس  رئيس  أكد  املنظور،  هذا  ومن 
االمتداد  تعد  البرملانية  الدبلوماسية  أن  الوطني 
أختلف  وإن  وعقالنيتها،  الدولة  ملنطق  املواطني 

أسلوب التفاعل البرملاني على االسلوب احلكومي، 
املواقف  يخص  فيما  االلتزام  مستويات  وتباين 
وال  تتعارض  ال  فإنها  والتوصيات،  والقرارات 
للدولة  اخلارجية  السياسة  مع  تتناقض  أن  ميكنها 
الدبلوماسي  للعمل  ألنها خادمة ألولوياتها ومكملة 
الرسمي، وهو أمر يستوجب دعمه كنشاط خارجي 
للسلطة التشريعية ببناء وتطوير املقدرات اخلاصة 

بالنواب وحتيني االطر املسيرة لها.
الدبلوماسية  بأداء  بوحجة  السعيد  السيد  ونوه 
اجلزائرية املعترف به عامليا من قبل دول ومنظمات 
تدرج  التي  برملانية،  وجمعيات  واحتادات  دولية 
عملها يف سياق املبادئ واملثل وليس وفق اجندات 
ضيقة، فهي متشبعة بقيم ثورتنا املجيدة يف التحرر 
الوطني والسيادة واالنعتاق اإلنساني وقيم التعايش 
الشؤون  يف  التدخل  وعدم  الدول  بني  السلمي 
الداخلية للدول واحترام إرادة الشعوب واختياراتها، 
حل  يف  بفعاليتها  أخرى،  جهة  ومن  جهة،  من 
وإرساء  والسلمية  السياسية  بالطرق  النزاعات 
اجليو-  اجلوار  يف  االستقرار  صناعة  شروط 
سياسي ومكافحة االرهاب والتطرف العنيف، ويف 
نشر ثقافة احلرية والتحرر والعدل ونبذ الكراهية، 
حيث ابدت الكثير من احلكمة والتبصر يف التعاطي 
مع كثير من القضايا املعقدة بتغليب لغة احلوار ال 
سيما يف بعض الظروف االقليمية التي يطغى عليها 

التحدي االمني وتتنامى فيها نشاطات التنظيمات 
اإلرهابية.

وحول أولويات الدبلوماسية اجلزائرية، ذكر رئيس 
املجلس الشعبي الوطني يف مداخلته أن الدبلوماسية 
الوطنية، التي حتتكم مواقفها وحتركاتها يف احملافل 
الدولية واالقليمية ملعالم ومرتكزات سياسة اجلزائر 
 1954 نوفمبر  أول  بيان  كرسها  التي  اخلارجية 
وقضية  الفلسطينية  القضية  من  جتعل  اخلالد، 
مالي  من  كل  يف  السلم  وإحالل  الغربية  الصحراء 

وليبيا من أولوياتها.
حق  أجل  من  البرملاني،  باألداء  مثمنة  أولوية 
الشعوب يف تقرير مصيرها، يف الدفاع عن احلقوق 
التاريخية للشعب الفلسطيني يف بناء دولته املستقلة 
وعاصمتها القدس الشريف، والدعوة لتطبيق لوائح 
مجلس االمن الدولي ذات الصلة والشرعية الدولية، 
وبعث مسار السالم املتوقف منذ مدة طويلة قصد 
جتنيب املنطقة احلساسة من التهديدات اخلطيرة 
على أمنها واستقرارها، وهي تعاني أصال من ويالت 
احلروب، مثلما نسجل تضامن اجلزائر مع الشعب 
حريته  أجل  من  السياسية،  وهياكله  الصحراوي، 
واستقالله وحقه يف تقرير املصير عبر استفتاء حر 

وعادل طبقا للوائح واملواثيق االممية.

وأضاف السيد بوحجة أن املجلس الشعبي الوطني، 
ومتابعة  التشريع  يف  االخرى  مهامه  جانب  وإلى 
عمل احلكومة، يولي أهمية للدبلوماسية البرملانية، 
التعديالت  ضمن  إدراجها  بعد  االهتمام  وازداد 
علينا  يستوجب  اجلديد، مما  الدستور  يف  الواردة 
لتطوير  كبرى  مسؤولية  وطني  شعبي  كمجلس 
خالل  من  والتحرك  التموقع  وتعزيز  العمل  أليات 
البرملاني  للتفاعل  أكثر حيوية وفعالية  استراتيجية 
الثنائي واملتعدد االطراف، وتواجد أكبر يف مختلف 
مكاسب  تعزيز  يف  يساهم  مبا  البرملانية  االطر 
الدبلوماسية الوطنية والرفع من قدرتنا يف تطوير 
شبكات التواصل مع الشعوب عن طريق برملانييها 
ونقل  والتضامن  والتعاون  التعارف  من  املزيد  نحو 
والدميقراطية  احلرية  جزائر  من  السلم  رسائل 

والوئام واملصاحلة .
مجموعة  وخمسون  أربع  أن  باملناسبة  معلنا، 
االسابيع  يف  تنصب  سوف  للصداقة  برملانية 
مع  اخرى الحقا  تليها مجموعات  القادمة،  القليلة 
مساهمة  شأنها متكني  من  وصديقة،  شقيقة  دول 
ممثلي الشعب يف متتني أواصر الصداقة وعالقات 
التعاون والتضامن والتآزر، مبنطق جناعة التصور 
وثبات املبادئ وفعالية االداء، وبتنسيق متواصل من 
زمالئنا يف مجلس االمة للرفع من مكانة اجلزائر 

يف احملافل البرملانية االقليمية والدولية.
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تكوين

ويقيم معرضا للصور وعرضا لشريط وثائقي
لإلشارة، ومبناسبة إحياء الذكرى، مت إقامة معرض للصور وعرض شريط 
وثائقي استعرض مختلف املراحل التاريخية التي مرت بها الدبلوماسية 

اجلزائرية احلكومية منها والبرملانية ويف شكل متناسق من حيث املبدأ واألداء 
خدمة ملصلحة اجلزائر. 

القادر  السيد عبد  األمة،  رئيس مجلس  قدم 
الوطني،  الشعبي   بن صالح، ورئيس املجلس 
السيد السعيد بوحجة، خالل االحتفالية التي 
للمؤمترات  الدولي  املركز  مبقر  تنظيمها  مت 
عبد اللطيف رحال، هدية رمزية تكرميية إلى 
رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة تقديرا 

ملا قدمه للجزائر يف احملافل الدولية، وجلهوده 
سياسة  وتفعيل  وتوجيه  تأطير  يف  املبذولة 
الدولة اجلزائرية على الصعيد الدولي، التي 
أضحت محل إشادة من قبل املجموعة الدولية 
مختلف  مع  احلكيم  وجتاوبها  مبادئها  لثبات 

القضايا... 

مراد  السيد  الدستوري،  املجلس  رئيس  من جهته، 
إقرار  الى  ليتوقف  املناسبة  يفوت  لم  مدلسي 
الدبلوماسية  الدستورية األخيرة ملفهوم  التعديالت 
البرملانية، يف إطار ما أسماه املراجع التي بادر بها 
الدستوري  التمثيل  ان  مؤكدا  اجلمهورية،  رئيس 
قبل  من  املبذولة  اجلهود  بعيد  حد  الى  يعكس 

البرملان بغرفتيه يف هذا املجال.
الدبلوماسية  بان  ليجزم  الفرصة،  يفوت  ولم 
صوت  وإعالء  احلكامة  آليات  من  آلية  البرملانية 
الدبلوماسية على املستوى اإلقليمي والدبلوماسي، 
وتكثيف  تضامنا  يفرض  اليوم  العالم  ان  الى  الفتا 
خاصة  املشتركة،  الهامة  القضايا  حول  التواصل 
املادة  نص  عند  توقف  كما  والسلم،  األمن  تعزيز 
يقرر  اجلمهورية  رئيس  ان  توكد  التي  الدستورية 
االتفاقيات،  إبرام  ويختص يف  اخلارجية  السياسة 
على  مواقفنا  وانسجام  البالد  وحدة  ان  الى  الفتا 
مناقشة حول  بفتح  تلزمنا جميعا  الدولي  املستوى 
املادة 148  السياسة اخلارجية وهو ما تنص عليه 

من الدستور.
وسجل رئيس املجلس الدستوري ارتياحه، بخصوص 
عند  متوقفا  اجلديدة،  الدبلوماسية  الفضاءات 
على  الدستورية،  املراقبة  البرملاني  التعاون  تعزيز 
الى  الفتا  والدولي،  واإلقليمي  الثنائي  املستوى 
املقر  كونها حتتضن  العدالة،  عاصمة  اجلزائر  ان 
الدائم للمحكمة االفريقية، كما اعلن باملناسبة عن 
للقضاء  العاملي  املؤمتر  اشغال  اجلزائر  احتضان 

الدستوري.
من جانبه، نوه وزير الشؤون اخلارجية، السيد عبد 
األمني  عنه  نيابة  قرأها  كلمة  يف  مساهل  القادر 
العام للوزارة نور الدين عيادي بـاإلجنازات املعتبرة 
التي استطاعت الدبلوماسية اجلزائرية أن حتققها 
مضيفا  الثورة  اندالع  منذ  املمتدة  مسيرتها  عبر 
اجلمهورية صحة  رئيس  حكمة  بفضل  أثبتت  أنها 
مقاربتها يف التعامل مع التحوالت واألزمات املعقدة 
وحيد  كخيار  والسلمية  السياسية  احللول  باعتماد 
مبادئ  من  انطالقا  القضايا  من  الكثير  ملعاجلة 

سياستها اخلارجية الثابتة . 
بفعالية  أشاد  الدولي  املجتمع  أن  الوزير  وأضاف 
األبعاد  املتعددة  االستراتيجية  يف  الدولية  املقاربة 

املتبعة يف مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف . 
وقال السيد مساهل أن دور الدبلوماسية البرملانية 
وتيرة  تسارع  مع  املاضية  السنوات  يف  تزايد 
على  املطروحة  القضايا  وتعدد  الدولي  التعاون 
اليوم  أثر ملموس  لها  أنها  الدولية مؤكدا  األجندة 
للدفع  مهمة  أداة  وأضحت  اخلارجية  سياستنا  يف 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  بالقضايا 

واألمن التي تهم األمة اجلزائرية. 
والتعاون  اخلارجية  الشؤون  جلنة  رئيس  وكان 
عبد  السيد  الوطني  الشعبي  باملجلس  واجلالية 
احلميد سي عفيف قد سجل يف كلمته الترحيبية 
ان املجلس أدرك ومنذ نشأته أهمية دوره السياسي 
يواكب  ان  عليه  لزاما  وكان  الدولي،  الصعيد  على 
املتألقة  الدبلوماسية  ميزت  التي  الكبيرة  احلركية 
بقيادة فخامة الرئيس  عبد العزيز بوتفليقة ، كما 
استطاع ان يضع قواعد وأسس دبلوماسية برملانية 

جزائرية حقيقية.

ور�سة عمل ملوظفي الربملان ببريوت
شارك وفد مشترك من موظفي مجلس األمة واملجلس الشعبي الوطني، يف ورشة عمل نظمها 
وستمنستر  مؤسسة  مع  بالتعاون  التشريعية  والدراسات  البرملاني  للتدريب  العربي  املعهد 

للدميقراطية يف الفترة ما بني 28 و30 نوفمبر 2017، بالعاصمة اللبنانية بيروت.
هدفت الورشة الى مناقشة دور قسم العالقات اخلارجية يف البرملانات ومناقشة كيفية عمل 
حتسني  وسبل  التشريعية  العملية  على  التعرف  الورشة  هدفت  كما  البرملانية.  الدبلوماسية 

الصياغة القانونية، ومناقشة ممارسات مكاتب العالقات مع وسائل االعالم. 
فكانت السانحة لتبادل اخلبرات واالطالع عن بعض التجارب البرملانية كتجربة البرملان اللبناني 

وجتربة برملان ايرلندا الشمالية والبرملان االسكتلندي. 
ومكنت الورشة من تقييم مستوى األداء الوظيفي ملوظفي البرملان بغرفتيه مقارنة مع التجارب 
والدبلوماسية  التشريعية  االختصاصات  املشاركني  يف مختلف  كما مكنت  األخرى.  البرملانية 
واالتصالية، ان يلُموا بالطرائق املهنية احلديثة، ويعززوا خبراتهم يف مجال اختصاصهم؛ وأن 
كفاءتهم  وتزيد  والتجديد؛  اإلبداع  على  قدرتهم  بذلك  لتزيد  ومعارفهم  مهارتهم،  من  يُطوروا 

اإلنتاجية، من خالل مساعدتهم على أداء عملهم بطرق أفضل وأجنع.

بالمناسبة.. 
نظير جهوده في تكريس الدبلوماسية البرلمانية..

تكريم لرئيس الجمهورية
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طلبة ضباط من المدرسة العليا 
للدرك الوطني

 يف زيارة للمجلس

التي  المفتوحة  األبواب  برنامج  إطار  في 
ينظمها مجلس األمة، قامت مجموعة من طلبة 
في  الماستر  تشكيله  واألركان،  القيادة  ضباط 
العلوم الجنائية بالمدرسة العليا للدرك الوطني 
 16 بزرالدة، بزيارة لمقر المجلس، يوم االثنين 

أكتوبر 2017. 

كما قامت مجموعة ثانية بزيارة للمجلس بتاريخ 
23 أكتوبر 2017.

بمختلف  المجموعتان  طافت  المناسبة  وبهذه 
شروحات  لهما  وقدمت  األمة،  مجلس  مرافق 
سير  وكيفية  وصالحياته،  المجلس  مهام  حول 

أشغال مختلف أجهزته وهياكله.

تالميذ متوسطة 1 نوفمبر 1954 
لوالية المسيلة

المفتوحة  األبواب  برنامج  إطار  في 
التي ينظمها مجلس األمة، قام تالميذ 
لوالية   1954 نوفمبر   1 متوسطة 
يوم  األمة  لمجلس  بزيارة  المسيلة 

الخميس 14 ديسمبر 2017.
التالميذ  طاف  الزيارة  هذه  وخالل 
المجلس،  ومصالح  مرافق  بمختلف 
مهام  حول  شروحات  لهم  قدمت  أين 
سير  وكيفية  وصالحياته،  المجلس 

أشغاله.
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إعالن  أكد  اآلسيوية،  البرملانية  اجلمعية  إجتماعات  ختام  يف 
الفلسطينية  الدولة  إقامة  يف  الفلسطيني  الشعب  حق  إسطنبول 

املستقلة على حدود الرابع يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس.
اإلستيطانية  النشاطات  لكافة  إدانته  عن  اإلعالن  عبر  كما 
يف  املباني  ضد  الهدم  وعمليات  القانونية،  غير  اإلسرائيلية 
فلسطني، معبراً عن إدانته كذلك لكافة االنتهاكات التي متارسها 

قوات اإلحتالل اإلسرائيلي.
للجمعية  اخلتامية  اجللسة  أقرته  الذي  إسطنبول،  إعالن  ورحب 
باملصاحلة  آسيوياً  برملاناً   42 تضم  والتي  اآلسيوية  البرملانية 

الفلسطينية.
أساس  على  السالم  عملية  إحياء  على  الدولي  املجتمع  حث  كما 

قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية.

إسبانيا

البرلمان المغربي: 

اجتماعات الجمعية البرلمانية اآلسيوية – إسطنبول -

البرلمان الكتالوني يعتمد 
قانونا لالستقالل عن إسبانيا

اإلسبانية،  املركزية  اإلدارة  عن  لإلنفصال  كاتالونيا  إقليم  لتمكني  سعًيا 
أعلن رئيس البرملان الكاتالوني، السيد كارم فوركاديل، أن برملان كاتالونيا 
إعتمد قانونا يتعلق بالفترة اإلنتقالية، مشيراً أن هذا القانون سيكون أساساً 

لالستقالل عن اإلدارة اإلسبانية.
 الركود اإلقتصادي الذي ضرب اإلقتصاد اإلسباني والشعور لدى الكاتالونيني 
بأن ما يسددونه من ضرائب يفوق ما يحصلون عليه من إستثمارات ومتويل 
احلياة  محور  اإلنفصال  قضية  جعل  يف  كبير  بشكل  ساهما  مدريد  من 

السياسية يف اإلقليم بعد أن كانت مجرد قضية هامشية.
 2014 عام  يف  أجرت  قد  كانت  الكاتالونية  احلكومة  أن  بالذكر  اجلدير 
املشاركني  من  باملئة   80 من  أكثر  وصوت  االنفصال.  على  رمزيا  إستفتاء 
يف االستفتاء لصالح االنفصال عن إسبانيا، علما أن 2.3 ماليني شخص 

شاركوا يف االستفتاء من أصل 5.4 ماليني يحق لهم املشاركة.

أكد البرملان املغربي، مبجلسيه، أن قرار رئيس الواليات املتحدة 
األمريكية نقل السفارة األمريكية ملدينة القدس الشريف، يفتقد 
إلى أي سند قانوني أو سياسي أو أخالقي، ويعد مسا صريحا 
بالشرعية الدولية وبقرارات األمم املتحدة ومجلس األمن ذات 

الصلة.
وجاء يف بيان صادر عن جلسة مشتركة عقدها مجلسا النواب 
البرملان  أن  الفلسطيني،  الشعب  مع  تضامنا  واملستشارين، 
السياسية  مكوناته  وبكافة  معا،  مبجلسيه  »يرفض  املغربي 
وذلك  األمريكية  املتحدة  الواليات  رئيس  قرار  واإلجتماعية  
أو  سياسي  أو  قانوني  سند  أي  إلى  يفتقد  قرارا  باعتباره 
األمم  وبقرارات  الدولية  بالشرعية  صريحا  ومسا  أخالقي، 

املتحدة ومجلس األمن ذات الصلة«.
الواليات  عن  »سيسقط  القرار  هذا  أن  البرملان  إعتبر  كما 

يف  للسالم  الراعية  الكبرى  الدولة  صفة  األمريكية  املتحدة 
الشرق األوسط ويحول وضعها االعتباري من حكم إلى خصم 
يف مسلسل املفاوضات بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، ويعدل 
مدرجة ضمن  نقطة  من  واملقدسات،  املدينة  القدس،  بقضية 
والسجال  الصراع  يف  أولوية  إلى  النهائي  احلل  مفاوضات 

والنقاش، ويف أي تفاوض بني أطراف النزاع.
البرملانيون املغاربة عبروا يف اخلتام يف أن يواصل املنتظم الدولي، 
وضمنه مختلف املنظمات واملنتديات واحملافل البرملانية الدولية 
واجلهوية واإلقليمية، عزل هذا القرار األمريكي، والعمل على 
صيانة أفق التفاوض واحلوار بني الفلسطينيني واإلسرائيليني 
من  الفلسطيني  الشعب  ومتكني  الدولتني  حل  أساس  على 
العام  حدود  داخل  أرضه  على  الوطنية  دولته  وبناء  استقالله 

1967 وعاصمتها القدس الشريف.

قرار ترامب 
يفتقد للسند 

القانوني

البرلمانات 
اآلسيوية 

تدين 
االستيطان  

وتدعم 
إقامة الدولة 
الفلسطينية




