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تكوين

" ... حققنا السلم و املصاحلة الوطنية و عادت السكينة 
الشرطان  هما  حيث  من  اجلزائر  ربوع  كل  عبر  واألمن 

اأَلساسيان ألي تنمية أو بناء أو تقدم.
و عادت هيئات و مؤسسات الدولة إلى النشاط القوي في 
الشرعية الـمكتملة باإلحتكام دوريا إلى صناديق اإلقتراع 
على كل الـمستويات، وفضال عن ذلك تولينا إصالح جهاز 
العدالة والتشريع لدولة احلق والقانون وتوجنا الـمسيرة هذه 
بتعديل عميق لدستور بالدنا، تعديل عزز حقوق الـمواطنني 
و حقوق الـمرأة، بصـفة خاصة، ومكـونات الهـــوية الوطنية  
وال سيما منها اللغة األمازيغية الـمشتركة بني جميع اجلزائريني  

و اجلزائريات..." 
من رسالة رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة 
مبناسبة الذكرى 64 الندالع ثورة التحرير املجيدة  

افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2019-2018
الدورة تتميز باأجواء ال�ستحقاقات.. 

وتر�سيخ املمار�سة الدميقراطية

 )UIP( االتحاد البرلماني الدولي
النزاعات حل  يف  الإ�سراع   اإلى  تدعو  < اجلزائر 

احل�سارات و�سراع  للتطرف  الت�سدي  تتطلب  امل�سرتكة  < امل�سلحة 
للتنمية الألفية  اأهداف  بلوغ  يف  الإ�سراع  اإلى  حاجة  يف  < العامل 

الأردين  الربملانية  الأبحاث  و  الدرا�سات  مركز  يزور  الأمة  جمل�س  وموظفي  اإطارات  من  < وفد 
للربملانات الت�سريعي  الدور  يف  اجلندر  مقاربة  اإدماج   : حول  تكوينية  < ور�سة 

ندوات
»وماذا لو ِانعدمت الّرقابة الربملانّية؟«

الذكرى 64 لثورة نوفمبر المجيدة

خرجات استطالعية
امل�سيلة ولية  اإلى  زيارة  يف  الريفية   والتنمية  الفالحة  < جلنة 

للجمارك  العاّمة  املديرّية  اإلى  زيارة  يف  واملالية   القت�سادية  ال�سوؤون  < جلنة 

جلسات االستماع
الدخول اجلامعي.. وحتديات التكفل بالطلبة 

قطاع ال�سحة.. الإجنازات والنقائ�س..!! 

استقباالت
النشاط الخارجي

التكفل بال�سعافات الأولية
ال�سمان الجتماعي لغري الأجراء

اجلامعة واملحيط القت�سادي..
النفايات الطبية..واأخطارها!!

حماية الرثوة احليوانية..!؟
العقار الفالحي .. وت�سهيالت ال�ستثمار

برنامج تنمية املراعي ال�سحراوية..
ت�سديد م�ستحقات الإيجار عن بعد

�سيغة الرتا�سي .. اإجراء اإ�ستثنائي
تاأهيل ميناء دل�س .. وجعله جتاري

بالولية هامة  نقل  م�ساريع  ا�ستالم  �سنة   ..  2019
ولية غرداية..   حركية معتربة للرحالت اجلوية

�سهادات : املجاهدة ليلى الطيب ت�ستذكر حمطات من بدايات الثورة
            .. واملجاهد �سالح قوجيل  يعود اإلى تلك التي قادت اإلى الن�سر

تكريم
رئي�س احلمهورية ي�سدي و�سام برتبة »اأثري« لع�سو جمل�س الأمة املجاهد الطاهر زبريي

ابواب مفتوحة                                  المدار البرلماني
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الجزائر تعرف نقلة نوعية
... لقاؤنا اليوم، وإن كان اجلانب امُلناسباتي يبرز فيه واضًحا... إاّل 
أن املوعد يبقى باستمرار مناسبة برملانية تتيح لنا الفرصة لكي نلتقي بكم 
ونطلعكم مبا هو منتظر منا من عمل مسطر للدورة... ومقاسمتكم الرأي 

حول بعض ما يجري حولنا في الساحة الوطنية.
إذا كانت الدورة السابقة قد متيزت في مجملها برجحان اجلانب التشريعي 

فإن الدورة احلالية مرشحة ألن تكون مميزة بفحواها السياسي.
القادمة  السنة  من  األول  النصف  وبداية  السنة  هذه  نهاية  في  إذ   ...

ستعرف اجلزائر استحقاقني هامني،
- أولهما يتعلق بالتجديد النصفي ألعضاء مجلس األمة،

حدث  أهم  ستكون  التي  الرئاسية...  االنتخابات  يخص  والثاني   -
سياسي على الساحة الوطنية.

اإلمكانية  األمة  مجلس  أعضاء  سيعطيان  املوعدين  هذين  فإن  وتأكيًدا 
للتحرك السياسي الفاعل في الساحة... وبعث احليوية للساحة الوطنية، 
للرجال  احلر  اختياره  في  الشعب  سيادة  حقيقة  نفسه  بالوقت  وتؤكد 
والنساء القادرين على تسيير شؤون البالد خالل السنوات القادمة... 
ناهيك عن كونها تثبت حقيقة النقلة النوعية التي تعرفها اجلزائر في مجال 

ترسيخ املمارسة الدميقراطية والتعددية السياسية.
... وفيما يخص توفير األجواء املناسبة حلسن سير هذه االنتخابات فإننا 
للغاية ستساعد من دون شك على  التي استحدثت  اآلليات  أن  نعتقد 

توفير املزيد من شروط جناح هذين املوعدين.

قانون المالية، وثيقة مرجعية
سريان أشغال الدورة سوف يتزامن مع دخول نظام هيئتنا الداخلي حيز 
التنفيذ... مما سيعزز أدائنا التشريعي والبرملاني واالرتقاء به إلى املستوى 

املرجو...
وفيما يخص جدول أعمال دورتنا، وحسب املعطيات املتوفرة لدينا إلى 

غاية اآلن :
فهناك مجموعة معتبرة من مشاريع قوانني مرشحة ألن تعرض على هيئتنا 
وتتعلق بقطاعات مختلفة. وهكذا فسوف تتولى الدورة دراسة وحتديد 

املوقف من :
قانون املالية العادي لسنة 2019 وهو القانون "البرنامج" والذي سيتعرض 
باملعاجلة الوضع االقتصادي واملالي للدولة خاصة وأنه يعتبر مبثابة الوصفة 
الطبية الدقيقة للواقع االقتصادي للبالد والوثيقة املرجعية احملددة ألوجه 
السيد  برنامج  في  املسطرة  األهداف  وتترجم  للدولة...  العام  الصرف 
رئيس اجلمهورية وتوجيهاته الرامية إلى تنفيذ النموذج االقتصادي اجلديد 
الوطني وتسهيل مسار تخطي  تنويع وتدعيم االقتصاد  إلى  الذي يهدف 

البالد مرحلة االنتقال االقتصادي.
لهذا فإن عرض مشروع قانون املالية أمام الهيئة التشريعية من شأنه أن يجعل 
")كالعادة(" النقاش ضمن املجلس ثريًا وحيويًا ومفيًدا... وفيه سوف 
يسعى كل طرف للدفاع عن وجهة نظره وتبرير موقفه من مختلف احملاور 

املتضمنة في مشروع هذا القانون.

الدورة تتميز بأجواء االستحقاقات.. 
وترسيخ الممارسة الديمقراطية

من  األولى  الفقرة  بأحكام  عمال 
الدستور؛ والمادة  135 من  المادة 

5 من القانون العضوي 
ذي   22 في  المؤرخ   ،12-16 رقم 
 25 الموافق   1437 عام  القعدة 
يحّدد  الذي   ،2016 سنة  غشت 
تنظيم المجلس الشعبي الوطني 
وكذا  َوَعَمَلُهَما،  األمة،  ومجلس 
وبين  بينهما  الوظيفية  العالقات 
الحكومة؛ افتتح مجلس األمة دورته 

البرلمانية العادية 2019-2018.
مراسم االفتتاح تّمت خالل الجلسة 
المجلس  عقدها  التي  العلنية 
سبتمبر   3 اإلثنين  يوم  صبيحة 
القادر  عبد  السيد  برئاسة   2018
وهي  المجلس  رئيس  صالح،  بن 
جانب  إلى  حضرها  التي  الجلسة 
السيدات  من  كل  المجلس  أعضاء 
والسادة: رئيس المجلس الشعبي 
أعضاء  الحكومة،  أعضاء  الوطني، 
مكتب المجلس الشعبي الوطني، 
العليا،  للمحكمة  األول  الرئيس 
رئيسة مجلس الدولة وكذا ممثلي 

وسائل اإلعالم.
مراسم  إلى  االستماع  وبعد 
الفاتحة  سورة  تالوة  من  االفتتاح 
ألقى  الوطني،  النشيد  وعزف 
رئيس  صالح،  بن  القادر  عبد  السيد 
مجلس األمة كلمًة بالمناسبة؛ هذا 

نصها الكامل:
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... وإلى جانب قانون املالية لسنة 2019، ستعرض احلكومة على 
يكرس  ما  وهو   ،2016 لسنة  امليزانية  تسوية  قانون  مشروع  البرملان 
الَْبْعَديَِّة على  البرملانية  بالرقابة  الصلة  ذات  للصالحيات  الفعلية  املمارسة 

عمل احلكومة...

مشاريع قوانين تعكس حجم النشاط 
التشريعي

... املجلس في هذه الدورة سوف يدرس مشروع نص آخر من شأنه أن 
يعزز التدابير املتعلقة بتوفير السالمة واألمان للمواطن، وأعني به مشروع 

القانون احملدد للقواعد العامة للوقاية من أخطار احلريق والفزع.
أما مشروع القانون املتعلق باألنشطة الفضائية والذي يكتسي أهمية بالغة 
باعتباره يَْنَصُبّ حول مجال )ذو طبيعة استراتيجية( فسيقدم لهذه الدورة 
هذا  وسيشكل  النووية،  باألنشطة  املتعلق  القانون  مشروع  مع  بالتزامن 
املشروع من جانبه تأكيد اإلطار القانوني الذي سيوفر األرضية التشريعية 
واستغاللها  النووية ألغراض سلمية  الطاقة  تطوير  مسألة  لتنظيم  املالئمة 

وحتديد شروط ممارستها وقواعد األمن والسالمة فيها...
أما مشروع القانون املتعلق بتطوير التحكم في الطاقة فسيأتي من جهته 
ترقية  التكفل مبسألة  القطاع... قصد  في  قواعد عمل جديدة  إلدخال 
التحكم في الطاقة والسهر على تنفيذها سيما في ظل السعي الرامي إلى 
تكريس التوازن ما بني تلبية االحتياجات احمللية في مجال الطاقة وحتقيق 

الفعالية املطلوبة في مجال استخدامها...
فإن جدول أعمال  العالي  التعليم  بعصرنة  املتعلق  القانون  وبشأن مشروع 
الدورة سوف يولي هذا املوضوع عناية خاصة كونه يعالج مجاالت البحث 
العلمي والتطوير التكنولوجي، ويدخل املرونة والنجاعة في هذا القطاع.

ويندرج في سياق هذا التحديث أيًضا، مشروع القانون احملدد ملهام املجلس 
يهدف  والذي  وتنظيمه  والتكنولوجي وتشكيلته  العلمي  للبحث  الوطني 
بدوره إلى تأطير كيفيات االستفادة من الكفاءات واخلبرات الوطنية  في 
مجال تطوير البحث واألداء العلمي والتكنولوجي، حتى يكون البحث 

العلمي رافًدا تنمويًا هيكلًيا في التنمية الشاملة واملستدامة للبالد.
املتعلقة  العامة  للقواعد  للقانون احملدد  املعدل واملتمم  القانون  أما مشروع 
بالطيران املدني فسيأتي لَِسّد الفراغات ذات الطبيعة القانونية املسجلة في 
التحوالت  ومسايرة  املسجلة  النقائص  يتدارك  القطاع  ويجعل  الباب  هذا 

القانونية التي يشهدها الطيران املدني عبر العالم.
بنشاطات  املتعلق  للقانون  واملتمم  املعدل  القانون  مشروع  بخصوص  أما 
الطب البيطري وحماية الصحة احليوانية فمن شأنه أن يضع األطر القانونية 
التي متكن احلكومة من اتخاذ اإلجراءات املالئمة لتوفير الشروط املناسبة 

والتكفل مبعاجلة املشاكل التي تواجه هذا القطاع احلساس...

لقد َسَعْيُت في عرضي املختصر جلدول أعمال الدورة هذا إلى : سرد 
جزء من البرنامج التشريعي الذي قد يقترح على مجلسنا خالل الدورة 
والذي سيبقى بالطبع مفتوًحا أمام الهيئة التنفيذية لتسجيل مشاريع قوانني 

أخرى قد تقتضي املصلحة العامة إدراجها...
وإذا كنا قد اخترنا تعداد عناوين بعض مشاريع قوانني الدورة فذلك من باب 

التذكير فقط بحجم النشاط التشريعي املنتظر لهيئتنا خالل الفترة...

مواصلة النشاط التشريعي
خالل الدورة دائًما سيواصل مجلس األمة نشاطه الرقابي العادي سواء من 
خالل عقد اجللسات املخصصة لطرح األسئلة الشفوية، أو الدعوة لتنظيم 
جلسات االستماع التي تنظمها جلانه الدائمة حول قضايا وانشغاالت هي 

محل اهتمام الرأي العام الوطني.
ودائًما وفي إطار ما يتعلق باألداء البرملاني ومراقبة العمل احلكومي، فإن 
مجلس األمة سيؤدي دوره عاديًا في هذا الباب من خالل برمجة بعثات 
استعالمية مؤقتة ليؤكد على أهمية التحرك امليداني املمنوح للهيئة ويسمح 
التنمية احمللية والتعرف على  لعضو مجلس األمة من الوقوف على واقع 
الصعوبات التي تعترض نشاطات اجلماعات احمللية... ونقلها إلى الهيئات 

املركزية املعنية التخاذ ما يلزم من إجراءات لعالجها...

.. الديبلوماسية البرلمانية
وسيواصل املجلس جهوده بالتنسيق والتشاور مع املجلس الشعبي الوطني 
الدبلوماسية  ممارسة  إطار  في  الصلة  ذات  األخرى  الوطنية  والهيئات 
البرملانية، أقول سيواصل نشاطه قصد املشاركة في التجمعات البرملانية 
مختلف  من  مواقفها  وإظهار  اجلزائر  صوت  إلسماع  واجلهوية  الدولية 

القضايا.
املجلس  مع  بالتنسيق  األمة  مجلس  مكتب  سيتولى  ذاته  السياق  وفي 
والصداقة  األخوة  تنصيب جمعيات  إمتام  أقول سيتولى  الوطني  الشعبي 

اخلاصة ببرملانات الدول األحادية الغرف...
في هذا الباب دائًما فإن مجلس األمة وبعد إصدار مكتبه لالئحة حول 
كيفية تنظيم نشاطه اخلارجي سوف يعمل على التوفيق بني حتقيق النجاعة 

في األداء البرملاني وتأمني الشفافية واإلنصاف بني أعضاء الهيئة.

النشاط الفكري والثقافي
وفي مجال النشاطات البرملانية املكملة سيمضي مجلس األمة في سياق 
ترسيخ وتوسيع الثقافة البرملانية، على تكريس ُسّنة تنظيم الندوات واأليام 

الدراسية...

وهنا حتديًدا سوف نعمل على تعزيز عالقات عملنا مع الكفاءات الوطنية 
في اجلامعات وغيرها من املؤسسات الوطنية وأيضا مع كفاءات أجنبية 

إذا اقتضت الضرورة...
وفي شأن تنظيم شؤون البيت الداخلية سوف يعمل مكتب مجلس األمة 
على تطوير عمله من خالل تكييف أساليب أداءات إدارته في باب تقدمي 
اخلدمة للسيدات والسادة أعضاء مجلس األمة وَتْيِسير عملهم... وفي 
القانون األساسي  مراجعة وتكييف  املكتب على  السياق سيعمل  نفس 

لعمال الهيئة بالتنسيق مع املجلس الشعبي الوطني.

في األفق.. المقر الجديد
- مكتب مجلس األمة، وفي إطار متصل سيعمل هذه املرة وبالتنسيق 
مع كل من احلكومة واملجلس الشعبي الوطني على حتريك ملف بناء املقر 
اجلديد للبرملان اجلزائري... )ويتحقق بذلك احللم الذي راود أفكار كل 
من اِنتمى إلى البرملان منذ تأسيسه...( في تشييد مقر الئق للهيئة مقر 
يوفر شروط العمل املناسبة ألعضائه ويليق مبكانته املؤسساتية ويتماشى 
مع أهداف اإلصالحات الكبرى املتضمنة في دستور البالد ويتناسب مع 

وزن البالد السياسي...
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مشروع يراد له أن يندرج ضمن املشاريع الكبرى التي تسجل لصالح فترة 
حكم السيد عبد العزيز بوتفليقة... وللتاريخ يبقى خالًدا...

استكمال النظام الداخلي بتعليمات مدققة..
لقد قلت في بداية مداخلتي هذه أن الدورة تنعقد في ظل دخول نظامنا 
هذا  أحكام  بعض  أن  هو...  أقله  لم  ما  لكن  التنفيذ،  حيز  الداخلي 
القانون ال تزال حتتاج إلى التدقيق والتكملة من خالل اِستصدار تعليمات 
قد  األمة  أن مكتب مجلس  التذكير  بي  يجدر  أخرى مكملة... وهنا 
التي  تعليمات تكفلت بشرح وتدقيق املجاالت  ثمانية  أصدر حتى اآلن 
كيفية  بتنظيم  املتعلقة  كالتعليمة  والتدقيق،  التوضيح  إلى  حتتاج  كانت 
تسيير جلسات األسئلة الشفوية والكتابية وتلك املتعلقة بتنظيم جلسات 
إلى أخرى سعت  االستماع أو اخلاصة باجلوالت االستعالمية باإلضافة 
النشاط اخلارجي وحتقيق مزيًدا من الوضوح  إلى تدقيق كيفيات تنظيم 
والشفافية في أداءاته إذ بفضل هذه التعليمات أصبح باإلمكان القول اليوم 
أن املجلس ُيسَيّر بشكل أكثر سالسة ودقة ووضوح. وهو األمر الذي 
يدعونا إلى التعبير عن االرتياح والدعوة بنفس الوقت إلى مواصلة اجلهد 
مبكانة  أداءاتها  في  تلحق  لكي  املؤسسة  ضمن  عملنا  وحتسني  لتطوير 

املؤسسات املتقدمة عبر العالم...

المجلس أسس لمرحلة االرتقاء باألداء 
البرلماني

وفي خالصة القول نقول : أننا في مجلس األمة قد ودعنا مرحلة في 
ترشح  أن  شأنها  من  أخرى  ملرحلة  وأسسنا  الهيئة  حياة 
التشريع  مجال  في  إيجابية  أكثر  دوًرا  يلعب  ألن  مجلسنا 
مضمون  بأداءاته  ويترجم  البرملاني  العمل  قواعد  وإرساء 

األهداف الطموحة املكرسة في دستور البالد.
االرتقاء  على  ولنعمل  الطموح  هذا  مستوى  في  فلنكن، 

بأداءاتنا البرملانية إلى املستوى املأمول...
... كلمة أخيرة نقولها في هذا املجال وهي أن مسؤولية 
تطبيق مضمون أحكام نظامنا الداخلي هي من مسؤوليتنا 
هياكل  ومسؤولي  برملانية  ومجموعات  مكتًبا  كافة... 

وأعضاء... كل من موقعه وقناعاته السياسية...
ومحددة  الصالحيات  واضحة  دستورية  هيئة  األمة  مجلس  يعتبر 
املسؤولية، وتركيبته البشرية بتنوعها السياسي لها كامل احلق والصالحية 

في التعبير عن املوقف وتقدمي الرأي.
هذه حقيقة نريد باملناسبة التذكير بها أوالئك الذين يسعون في كتاباتهم إلى 

احتكار حق إبداء الرأي لهم وحدهم... والقول بأن املواقف املعبر عنها 
من قبل مكتب الهيئة أو رئيسها يدخل ضمن صميم صالحيات هؤالء 

)دون املساس بالطبع مببدأ التحفظ املمنوح لألقلية(.
إن فهمنا لألمور هذا هو الذي دعانا باملاضي ويدعونا اليوم إلى استغالل 
سانحة افتتاح الدورة واختتامها لتسجيل بعض املالحظات والتعبير عن 

بعض املواقف املتقاسمة ضمن الهيئة.
ظروف  ظل  في  تنعقد  هذه  البرملانية  دورتنا  أن  نقول  الباب  هذا  وفي 
سياسية واقتصادية واجتماعية أعدت لها اجلهات املعنية كافة الشروط 
لكي يكون الدخول االجتماعي في هذه املرة دخواًل عاديًا وسلًسا )على 
الرغم من بروز بعض املشاكل العابرة(، ويأتي هذا الدخول االجتماعي 
متزامًنا )هذه املرة( مع اإلجراءات التي إتخذتها 
عبد  الرئيس  السيد  لتوجيهات  تنفيًذا  احلكومة 
العزيز بوتفليقة بغرض التخفيف من األعباء التي 
الشرائية  القدرة  على  تؤثر  أن  شأنها  من  كان 
متزامنة  اإلجراءات  هذه  وتأتي  للمواطن... 
مع انطالق مشاريع اِقتصادية هامة من شأنها أن 
بالطبع مناصب عمل جديدة وتساهم في  توفر 

خلق مناخ دخول اجتماعي عاٍد...

الحوار..ثم الحوار
منطلقني من هذا الفهم لواقع الساحة فإننا نقول باملقابل : لئن برزت أو 
تبرز – أثناء املسيرة التنموية - مطالب قد ترفعها )بني احلني واآلخر( 
بعض الفئات االجتماعية، فإن احلكومة في حدود املمكن سعت وتسعى 
إلى التكفل باملشروع منها... ألن وتيرة التنمية التي تعرفها البالد في شتى 
املجاالت وتفاوتها من قطاع آلخر، عادة ما تولد اختالالت تستوجب 

العالج وتتطلب القدر الكافي من الوقت للتكفل بها...
لهذا فإننا بقدر ما نتفَهّم املعقول من هذه املطالب فإننا ال نتفق على الكيفية 
التي يتم بها التعبير عن تلك املواقف خاصة تلك التي تدعو إلى النزول 

إلى الشارع لالحتجاج والتظاهر.
أي  عن  للتعبير  األنسب  األسلوب  أن  اليوم  ونقول  باملاضي  قلنا  ولهذا 
مطلب أو انشغال يجب أن يكون عبر احلوار الذي يتوجب اإلكثار من 

منابره...

البد من تعزيز التماسك االجتماعي..
مع  املرة  هذه  الدورة  افتتاح  زمالئي،  زميالتي  يتزامن،  أخرى  جهة  من 
تلميذ  يقارب تسعة ماليني  ما  املدرسي حيث سيؤم مدارسنا  الدخول 
في مختلف األطوار في جو ُوفرت له كافة شروط الدخول العادي... 

نتمنى التوفيق والنجاح ألبنائنا وبناتنا فيه.
بودي، أخواتي إخواني، َأاَلّ أنهي كالمي هذا دون أن ُأذكر مبسألة هامة 
تتمثل في ضرورة تظافر جهود اجلميع من أجل تعزيز التماسك الوطني 
االجتماعية حفاًظا على وحدتنا  الفئات  بني مختلف  الصف  وتوحيد 
الوطنية خاصة وأننا اليوم أمام وضع سياسي وأمني صعب، وضع يهدد 

حدودنا من كل اجلهات.
وأمام هذا الوضع فإن الواجب يقتضي من سائر فئات مجتمعنا باختالف 
تقييمها  إعادة  إلى  السياسية(  القوى  أخص  )وبصفة  انتماءاتها... 
لألوضاع وترتيب أولويات نقاشاتها الظرفية ومطالبها املرحلية مبا ينسجم 
واملصلحة العليا للبالد خاصة في ظل التحديات الكبيرة واملعارك العديدة 
الوطني  االقتصاد  وتنويع  املالية  األزمة  كمواجهة  تنتظرنا  زالت  ال  التي 

وتعميق املمارسة الدميقراطية.

للبالد  العليا  الوطنية  املصلحة  فإن  هذا...  لكل  وبالنظر  لهذا   ...
تقتضي اليوم أكثر من أي وقت مضى جتديد الدعوة للرجل الذي حقق 
اإلجنازات وأعاد األمن واالستقرار للبالد وفتح أبواب املستقبل الواعد 
لشبابها وأرسى قواعد الدولة احلديثة وحصنها مبؤسسات دستورية تعمل 
بانسجام... أقول دعوته إلى االستمرار في مواصلة املسيرة في نفس 

النهج والتوجه...
نقاشها  في  الرقي  إلى  السياسية  الطبقة  أيًضا  ندعو  املنبر،  هذا  ومن 
السياسي والعمل على جتنب إقحام مؤسسات اجلمهورية ورموزها في 
ندعو  فإننا  األسباب  ولنفس  منه...  جدوى  ال  والذي  العقيم  اجلدل 
املؤسسات املؤثرة في الرأي العام سيما وسائل اإلعالم ومكونات املجتمع 
املدني... ومطالبتها هي األخرى بالقيام بدورها في مجال التحسيس 
املناخ  توفير  في  للمشاركة  اجلميع  ومناشدة  املرحلة  بصعوبات  والتوعية 
شفافة  دميقراطية  أجواء  في  القادمة  االنتخابات  إجراء  على  املساعد 
قيادة  اختيار من هم األصلح حلسن  تساعد على  أن  ونزيهة من شأنها 

البالد ومؤسساتها...
نستهل  التي  البرملانية  الدورة  أن  زمالئي،  زميالتي  نقول،  األخير  في 
أشغالها اليوم ستكون بال شك ثرية في مجال نشاطها التشريعي وأدائها 
البرملاني... ما يجعلني من هذا املكان أدعو اجلميع إلى ضرورة احلضور 

الدائم واملشاركة القوية.
منكم  واحد  كل  أشكر  أن  سادتي،  سيداتي  أود،  كلمتي  نهاية  وفي 
ومشاركتنا  هيئتنا  ولتشريفه  اإلصغاء  كرم  على  مقامه  ومكانة  باسمه 

املناسبة...
والسالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

»

قانون  مشروع  عرض  »إن 
المالية أمام الهيئة التشريعية 
من شأنه أن يجعل »)كالعادة(« 
المجلس  ضمن  النقاش 
وفيه  ومفيًدا...  وحيوًيا  ثرًيا 
طرف  كل  يسعى  سوف 
للدفاع عن وجهة نظره وتبرير 
المحاور  مختلف  من  موقفه 
هذا  مشروع  في  المتضمنة 

القانون.«
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أبرز السيد محمد عمارة، رئيس اللجنة، يف كلمته 
يف  اجللسة  هذه  أهمية  والتقدميية  الترحيبية 
الوقوف على مختلف املستجدات التي يعرفها قطاع 
البحث  العالي، وكذا رهانات وآفاق تطوير  التعليم 

العلمي يف اجلزائر.
كما ثّمن املجهودات املبذولة من طرف الدولة لتطوير 
وذلك  املالية،  املوارد  من شح  بالرغم  القطاع  هذا 
بفضل العناية التي يوليها فخامة رئيس اجلمهورية، 
السيد عبد العزيز بوتفليقة، لقطاع التعليم العالي 

والبحث العلمي.
ويف عرضه أمام اللجنة، أشار السيد وزير التعليم 
اجلامعي  الدخول  أن  العلمي  والبحث  العالي 
التعليم  لقطاع  مفصلية  عملية  يعد   ،2019/2018
العالي والبحث العلمي، بالنظر حلجم التحضيرات 
التي تستلزمها هذه العملية، وذلك بهدف استقبال 
الطلبة يف أحسن الظروف وتوفير مقعد بيداغوجي 
لكل طالب، إضافة إلى مواصلة تعميق إصالحات 

التعليم العالي واالرتقاء بأداء اجلامعة اجلزائرية.
يعرفها  التي  النوعية  النقلة  الوزير  السيد  وسّجل 
الوسائط  استعمال  تطوير  مجال  يف  القطاع 
البكالوريا  حاملي  مع  التواصل،  وآليات  االعالمية 
اجلدد، مؤكدا أن هذه التدابير النوعية ساهمت يف 
من احلصول  مرة،  وألول  اجلدد،  الطلبة  مساعدة 

على اختيارهم األول وذلك بنسبة 70 %.
رقمية  أرضية  فتح  عن  الوزير،  السيد  أشار  وقد 
اإللتحاق  يف  الراغبني  للمترشحني  مخصصة 
باملاستر، حيث بلغ عدد املترشحني يف هذا الطور 

308.710 مترشح،
وأضاف السيد الوزير أنه بالنسبة للدكتوراه، مت فتح 
التخصصات،  جميع  يف  بيداغوجي  مقعد   6200
ملفاتهم  أودعوا  الذين  املترشحني  عدد  بلغ  حيث 

نحو 112.612 مترشح.
 كما أبرز أنه بخصوص التكوين اإلقامي يف العلوم 
الطبية، فقد جتاوز عدد مناصب التكوين املفتوحة 
 3 األسنان  وطب  والصيدلة  الطب  تخصصات  يف 

أالف منصب تكوين.

السيد  أوضح  اجلامعي،  بالتأطير  يتعلق  وفيما 
بتوظيف  يتعزز  سوف  القطاع  أن  حجار  الطاهر 
3000 أستاذ جديد خالل السنة اجلامعية احلالية، 
يضافون إلى 59.897 أستاذا باحثا من كل الرتب، 
مت  التكوينية  اخلريطة  حتيني  بهدف  أنه  مضيفا 
التكوينات  خريطة  مبراجعة  تتكفل  جلنة  تنصيب 
عملية  يتولون  الباحثني  االساتذة  من  عدد  تضم 

حتسني التأهيل املهني للخريجني.
عقب مداخلة السيد الوزير، ُفِسَح املجال أمام أعضاء 
والبحث  العالي  والتعليم  والتكوين  التربية  جلنة 
أعضاء  إلى  املَُوّسَعة   ، الدينية  والشؤون  العلمي 
انشغاالتهم  عن  للتعبير  األمة،  مجلس  يف  آخرين 
بالتطرق  وذلك  املوضوع،  حول  تساؤالتهم  وطرح 
اجلامعي  بالدخول  املتعلقة  املسائل  مختلف  إلى 
2019-2018 بشيء من التفصيل واإلسهاب، وعن 
االستراتيجية املنتهجة لعصرنة القطاع والرقي به.

كما استفسر أعضاء اللجنة حول املشاكل التي تعاني 
منها بعض اجلامعات من نقص يف التأطير وضعف 

اخلدمات اجلامعية سيما يف واليات اجلنوب.
اجلانب  مسألة  إلى  أيضا  األعضاء  تطرق  وقد 
وتوفير  لألجور  حتسني  من  لألساتذة  االجتماعي 

السكنات، وكذا تسهيل إجراءات البحث العلمي.
فتح  على  احلرص  ضرورة  على  األعضاء  وأَكّد 
الوطنية  العمل  وسوق  تتماشى  جديدة  تخصصات 
التربية  وزارة  بالتنسيق مع  العمل  الدولية، وكذا  و 
لألساتذة  العليا  املدارس  إطار  ويف  الوطنية 
وفق  املستويات،  مختلف  يف  أساتذة  تكوين  على 

االحتياجات التي يتطلبها القطاع.
وقد تكّفل السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 
ه  بتقدمي مزيد من التوضيحات و الشروحات يف رِدّ
والسادة  السيدات  وتساؤالت  استفسارات  على 
األهمية  األخير  يف  مؤكدا  األمة،  مجلس  أعضاء 

التي توليها احلكومة لهذا القطاع احليوي.
 

الدخول اجلامعي.. وحتديات التكفل بالطلبة 
القانون  من   26 والمادة  الدستور  من   )2 )الفقرة   151 المادة  بأحكام  عماًل 
المجلس  تنظيم  د  ُيحدِّ الذي   ،2016 أوت   25 المؤرخ في   12-16 رقم  الُعضوي 
الشعبي الوطني ومجلس األمة، وَعَمَلُهَما، وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين 
لجنة  نظمت  األمة،  لمجلس  الداخلي  النظام  من  و49   48 والمادتين  الحكومة؛ 
التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية للمجلس، 
يوم اإلثنين 01 أكتوبر 2018، بمقر المجلس، جلسة استماع للسيد الطاهر حجار، 
الجامعي  الدخول  العلمي، حول موضوع »مجريات  والبحث  العالي  التعليم  وزير 

ة، وزير العالقات مع البرلمان. 2018 – 2019 »، بحضور السيد محجوب بدَّ
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اللجنة،  رئيسة  شاشوة،  لويزة  السيدة  أبرزت 
هذه  أهمية  التقدميية  و  الترحيبية  كلمتها  يف 
املستجدات  مختلف  على  الوقوف  يف  اجللسة 
التي يعرفها القطاع ، على ضوء األحداث التي 
وكذا  الصائفة  هذه  خالل  اجلزائر  عرفتها 

رهانات وآفاق املنظومة الصحية يف بالدنا.
كما ثّمنت املجهودات املبذولة من طرف الدولة 
املوارد  شح  من  بالرغم  القطاع  هذا  لتطوير 
املالية، وذلك بفضل العناية التي يوليها فخامة 
رئيس اجلمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، 

لقطاع الصحة.
و يف كلمته أكد وزير الصحة والسكان و إصالح 
الوزارة  أن  حسبالوي،  مختار  املستشفيات، 
سجلت ثغرة يف سجل الوطني لتلقيح األطفال، 
ما بني سنة 2014 إلى 2017، مرجعا السبب إلى 
احلملة املضادة التي قامت بها بعض األطراف 
إلفشال احلملة الوطنية للتلقيح، يف إشارة منه 
إلى بعض األطباء الذين يعملون لصالح مخابر 
كشف  التحقيق  أن  موضحا  باجلزائر،  أجنبية 
عن وجود قرى بأكملها معدل تلقيح األطفال بها 
بلغ  »الصفر«، وتوعد الوزير بعدم تكرار األمر 
من خالل احلملة التحسيسية الوطنية للتلقيح 

التي ستنطلق يوم 12 أفريل 2019.

     و أضاف الوزير خالل العرض الذي قدمه، 
أمام أعضاء جلنة الصحة والشؤون االجتماعية 
والعمل والتضامن الوطني مبجلس األمة، ، أن 
تلقيح  حالة  »صفر«  سجلت  الوزارية  املصالح 
يف بعض القرى، وهو أمر خطير تعمل الوزارة 
على تذاركه كون التلقيح هو القاعدة األساسية 
ملواجهة األوبئة واألمراض املتنقلة. وأكد الوزير 
األطراف  أمام  باملرصاد  ستقف  مصاحله  أن 
التي تسببت يف الثغرة اخلاصة بالتلقيح، مشيرا 
إلى أن األمر لم يكن استثناء على اجلزائر بل 
الذي  التحقيق  وهو  األخرى،  بلدان  يف  حدث 
أثبتته الحقا تقارير منظمة الصحة العاملية.     

القادمة  السنة  بالتجند  ووعد ممثل احلكومة، 
احلملة  إطالق  أجل  من  أفريل   12 من  بداية 
اجلماعات  بإشراك  وهذا  للتلقيح،  الوطنية 
احمللية وأولياء التالميذ ومهنيي الصحة. ودعا 
الوزير اجلميع للمشاركة من أجل إجناح العملية 

حفاظا على الصحة العمومية.
وفيما يخص انشغاالت سكان اجلنوب اخلاصة 
بناء  مشروع  عن  كشف  الطبية،  املرافق  بقلة 
مستشفيني جامعيني بأمر من رئيس اجلمهورية، 
فضال عن إنشاء مرصد وطني للتسمم العقربي 
بجامعة غرداية مع إنشاء وحدة جلمع األمصال 

حاالت  لتكرار  تفاديا  وهذا  غرداية،  بوالية 
هذه  اجلزائر  شهدتها  التي  العقربي  التسمم 
مت   2017 سنة  خالل  وأنه  خاصة  الصائفة، 
العقربي،  بالتسمم  معنية  والية   39 تسجيل 
مقابل إحصاء من 15 إلى 17 والية سجلت بها 

حاالت وفيات.

الوزير،  عنها  أعلن  التي  األهداف  بني  ومن 
التسمم  عن  الناجمة  اللسعات  نسبة  تقلصت 
العقربي داخل املنازل إلى 50 باملائة، عن طريق 
الوفيات  نسبة  تقليص  مع  السكان،  إشراك 
باملائة   50 إلى  التسممات  هذه  عن  الناجمة 
املدى  على  أما   .2023 سنة  حدود  يف  وهذا 

حاالت  عدد  تقليص  الوزارة  فتعتزم  القريب. 
ونسبة  باملائة   30 حدود  إلى  العقربي  التسمم 

اللسعات يف نفس السنة إلى 50 باملائة. 
وفيما يخص حاالت الكوليرا، أكد أنه مت القضاء 
أن  موضحا  أسابيع،  منذ  احلاالت  جميع  على 
من  للحماية  وطنيا  برنامجا  الوزارة  وضعت 
سنة  منذ  الكوليرا،  ومنها  املتنقلة  األمراض 
2000، وهو ما مكن من تقليص حاالت الوفيات 
يف صفوف األطفال إلى أقل من 21 باملائة لكل 
ألف ساكن، مسجلة بذلك تراجع حيث كانت يف 

حدود 46 باملائة خالل 2016.
أما فيما يخص وباء الكوليرا، جدد الوزير تأكيده 
أن مياه احلنفيات سليمة 100 باملائة. مشيرا إلى 
قواعد  احترام  عدم  بسبب  انتقلت  العدوى  أن 
يتم تسجيل أي حالة  لم  أنه  النظافة، موضحا 
يف هذا الوباء منذ أسابيع واحلصيلة اإلجمالية 

متثلت يف 2 حالة وفيات و 110 مصاب.
على  القضاء  مت  قد  أنه،  أضاف  كما        
سجل  كما   ،2007 سنة  منذ  نهائيا  الدفتيريا 
واحلصبة  )التيتانوس(  الكزاز  داء  يف  تراجع 
باملائة   99 بنسبة  تراجعا  حيث  )البوحمرون(، 
باملائة   65.5 بنسبة  تقلص  حيث  الوفيات،  يف 
لكل مائة ألف ساكن خالل سنة 1996 إلى 0.31 

باملائة خالل سنة 2009، و إلى 0.16 باملائة لكل 
100 ألف ساكن خالل سنة 2015 ووصل إلى 0 

حالة لكل 100 ألف ساكن سنة 2016.
وفيات  معدل  تراجعا يف  الوزارة  وسجلت        
من  تقلصت  حيث  هامة،  جد  بنسبة  األطفال 
 24.8 إلى   ،1990 سنة  طفل  ألف  لكل   46.8
لنفس العينة سنة 2009 وإلى 20.9 باملائة لكل 
املخطط  بفضل  وهذا   ،2016 سنة  طفل  ألف 

الوطني املوسع للتلقيح.
       عقب مداخلة السيد الوزير، ُفِسَح املجال 
أمام أعضاء اجلنة املَُوّسَعة إلى أعضاء آخرين 
يف مجلس األمة، للتعبير عن انشغاالتهم وطرح 
حول  اللجنة  أعضاء  استفسر  ،كما  تساؤالتهم 
املشاكل التي تعاني منها بعض املستشفيات من 
الصحية  اخلدمات  وضعف  التأطير  يف  نقص 
على  األعضاء  وأَكّد  اجلنوب  واليات  يف  سيما 
ضرورة احلرص على نوعية اخلدمة الصحية .

      وقد تكّفل السيد الصحة و السكان و إصالح 
املستشفيات ، بتقدمي مزيد من التوضيحات و 
ه على استفسارات وتساؤالت  الشروحات يف رِدّ
السيدات والسادة أعضاء مجلس األمة، مؤكدا 
لهذا  احلكومة  توليها  التي  األهمية  األخير  يف 

القطاع احليوي.

• عماًل بأحكام المادة 151 )الفقرة 2( من الدستور والمادة 
26 من القانون الُعضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 أوت 
الوطني  الشعبي  المجلس  تنظيم  د  ُيحدِّ الذي   ،2016
الوظيفية  العالقات  وكذا  وَعَمَلُهَما،  األمة،  ومجلس 
النظام  من  و49   48 والمادتين  الحكومة؛  وبين  بينهما 
والّشؤون  الّصّحة  لجنة  نظمت  األمة،  لمجلس  الداخلي 
هذا  للمجلس،  الوطنّي  والّتضامن  والعمل  االجتماعّية 
استماع  جلسة  المجلس،  بمقر   ،2018 أكتوبر   09 الثالثاء 
إصالح  و  السكان  و  الصحة  وزير  حسبالوي،  مختار  للسيد 
وزير  ة،  بدَّ محجوب  السيد  المستشفيات،     بحضور 

العالقات مع البرلمان.
حول المواضيع :

• ظهور وباء األمراض المعدية كالحصبة والكوليرا: ماهي 
التدابير الوقائية والعالجية المتخذة للقضاء عليها ؟

اآلليات  ماهي  بالتلقيح:  الخاص  الجديد  الصحي  الدفتر   •
التلقيح  لعملية  الشاملة  التغطية  إطار  في  المعتمدة 

للقضاء على األمراض المعدية ؟
• ظاهرة تزايد الوفيات بلسعات العقرب خاصة في مناطق 
المتبعة  اإلجراءات  هي  ما  البالد:  وجنوب  العليا  الهضاب 

للوقاية والعالج من لسعات العقرب ؟

قطاع الصحة.. اإلنجازات والنقائص..!! 
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 4 الخميس  يوم  األّمة  مجلس  عقد 
برئاسة  علنية،  جلسة   ،2018 أكتوبر 
رئيس  صالح،  بن  القادر  عبد  السيد 
من  عدٍد  لطرح  خّصصها  المجلس؛ 
عدد  بها  تقّدم  الشفوية  األسئلة 
من أعضاء المجلس على أعضاء في 

الحكومة.
الوزراء  جانب  إلى  حضرها  الجلسة 
وزير  بّدة،  محجوب  السيد  المعنيين، 

العالقات مع البرلمان.
المبرمجة  الشفوية  األسئلة  وكانت 
في هذه الجلسة على النحو اآلتي:

  

األســـــــــــئلة 
الشفوية
2018/10/04

سؤال  سؤال  عن  ردا     •
القادر شنيني،  السيد عبد 
حول  األمة،  مجلس  عضو 
الوقاية وتكوين العمال  على 
داخل  األولية  اإلسعافات 

الورشات؟
العمل  أكدوزير 
السيد  االجتماعي  والضمان  والتشغيل 
الضروري  من  أصبح  أنه  زمالي،  مراد 
من  للوقاية  الناجحة  سبل  إيجاد 
تهدد  والتي  املهنية  للمخاطر  التصدي 
تكوين  عبر  وحياتهم  العمال  صحة 
العمال يف أماكن عملهم وإيجاد الطرق 
الوقاية من  التي تساعد على  والوسائل 
قد  املشرع  أن  موضحا   ، املخاطر  هذه 
التشريعية  النصوص  من  حيزا  خصص 
وتنظيمية حتدد جانب التكوين واإلعالم 
 26 يف  املؤرخ   88/7 رقم  القانون  منها 
جانفي 1988 واملتعلق 
الصحية  بالوقاية 
العمل  وطب  واألمن 
إلى   19 من  للمواد 

22 منه.
ذلك  جانب  وإلى   

العمل  املفتشية  دور  يأتي 
الوطني  التراب  عبر  لها  التابعة  والهياكل 
احترام  مدى  مراقبة  يف  أساسا  واملتمثلة 
التشريعية  إلجراءات  املستخدمة  الهيئات 
خالل  من  املسألة  لهذه  املؤطرة  والتنظيمية 

القيام بعمل التفتيش. منوها يف السياق ذاته أن 
مسؤولية الوقاية من حوادث العمل واألمراض 
املهنية تقع أساسا على عاتق صاحب العمل يف 
بتوفير  تلزمه  وعليه   ، واحلاالت  الظروف  طل 
العمل املالئمة وبيئة آمنه من املخاطر  ظروف 

املهنية من خالل اإلعالم والتكوين.

مجاالت  يف  العمال  تكوين  يخص  وفيما 
اإلسعافات األولية والوقاية من األخطار املهنية 
تقوم مفتشية العمل باملراقبة الدورة ملعاينة مدى 
سير وضبط عملية التكوين العمال على مستوى 
هيئات املستخدمة ومدى إحترامها لإلجراءات 

وقد   ، بها  العمول  والتنظيمية  التشريعية 
سجلت مصالح املفتشية العمل يف هذا الشأن 
لم  يقارب 41745 عامل  ما   2017 خالل سنة 
يستفيد من التغطية اخلاصة بوسائل احلماية 
الفردية واجلماعية مما أدى إلى حترير 5379 
محضر مخالفة أرسلت إلى اجلهات القضائية 

املختصة.
القطاع  مساهمة  يخص  وفيما 
للقطاع  التابعة  الهيئات  خالل  من 
األخطار  من  الوقائي  اجلزء  يف 
 ، للقطاع  التابعة  املهنية  واألمراض 
فقد قام املعهد الوطني للوقاية من 
 6700 بتحسيس  املهنية  األخطار 
متربص يف 46 مركز ومعهد تكوين 
سنة   3400 و   ،2017 سنة  مهني 
عامل   707 تكوين  كما مت   .  2018
 2017 سنة  مؤسسة   32 لفائدة 
و677 عامل لفائدة 30 مؤسة سنة 

. 2018
الصندوق  مصالح  قامت  كما 
االجتماعية  للتأمينات  الوطني 
 2016 جانفي  منذ  األجراء  للعمال 
 72225 بـ   2018 سبتمبر   30 إلى 
املؤسسات  العمل يف  زيارة لظروف 
تتعلق  العمل  أرباب  من   69 عن  تبليغ  ومت   ،
باإللزام  متعلقة  ألف   15 و  املسجلة  بالنقائص 
التكوين والتعليم والتحسيس يف مجال الوقاية 

املهنية.

•  ردا عن سؤال السيد علي 
جرباع، عضو مجلس األمة، 
التنفيذي  املرسوم  حول 
املؤرخ يف  رقم 286 - 15  
املتعلق   2015 نوفمبر   4
االجتماعي  بالضمان 
الغير  لألشخاص 
ميارسون  الذين  األجراء 
التنظيمي  مجاله  يف  اخلاص  حلسابه  نشاطهم 

والتشريعي؟
أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي 
يف  االجتماعية  املنظومة  أن  السيد.مرادزمالي، 
اجلزائر ترتكز منذ صدور قوانني 1983 ال سيما 
على مبدأ التضامن بني األجيال والفئات املهنية 
وفقا  إشتراك  وإلزامية  والتوزيع   ، واإلجتماعية 
ومسايرة   . اإلجتماعي  التضامن  محدد  لنظام 
الذي  واإلجتماعي  اإلقتصادي  النشاط  لتطور 
عرفته حركية فئات األحرار ، متت إعادة النظر 
 1985 فبراير   9 يف  املؤرخ   35-85 املرسوم  يف 
بالضمان  اخلاص  االجتماعي  بالضمان  املتعلق 
غير األجراء الذي ميارسون عمال مهنيا ، وألغي 
 15-289 التنفيذي  املرسوم  مبوجب  األخير  يف 
بالتضامن  املتعلق   2015 نوفمبر   14 يف  املؤرخ 
ميارسون  الذين  األجراء  الغير  لفئة  االجتماعي 
يؤسس  لم  حيث   ، اخلاص  حلسابهم  النشاط 
ما  ال سيما  قانونية جديدة  فئة  أي  األخير  هذا 

تضنته أحكام املادة 18 منه والتي نصت على إبقاء 
التقاعد  على  إحالتهم  متت  الذين  األشخاص 
نشاط  ممارسة  يف  يستمرون  أم  يعودون  الذين 
على  الناجمة  إللتزاماتهم  خاضعني  مأجور  غير 
ذلك أو يكلفون بها من جديد يف مجال الضمان 
اإلجتماعي. وجاءت املادة أيضا لتوضيح إستبعاد 
كل تفسير محتمل يف غير محله دون خلق مراكز 
وفئات قانونية ذات بعد تشريعي تضمن ال سيما 
حقوقا وألزامات يف ظل مبدأ التضامن وإلزامية 
املنظومة  مبادئ  من  مبدآن  بإعتبارها  اإلشتراك 
التي  القوانني  تترجمه  وما  اإلجتماعي  الضمان 
عرفت هي أيضا تعديالت تصب يف نفس املسعى 

وضمن إحاالت إلى النصوص التشريعية.
مضيفا أن الفئات الغير األجراء التي نصت عليها 
بالتأمينات  املتعلقة   83-11 قانون  من   4 املادة 
التأمينات  قانون  من  مستفيدة  كفئة  اإلجتماعية 
الذين  األشخاص  صنفت  والتقاعد،  اإلجتماعية 
ميارسن حلسابهم اخلاص نشاط حر صناعي أو 
أخر  نشاط  أي  أو  فكري..  أو  حريف  أو  جتاري 
التنظيم شروط  على  وأحالت  املستفيدين  ضمن 
تطبيق ذلك ، كما أن أحكام املادة 18 من املرسوم 
التنفيذي رقم 289-15  لم تخرج هي أيضا عن 
النطاق التنظيمي خاصة وان املادة 64 من قانون 
أحالت  واملتمم  املعدل  بالتقاعد  املتعلقة   83-12
حتديد شروط اخلاصة بتطبيق القانون التقاعد 

على األشخاص الغير أجراء لنص تنظيمي.

كما يخضع القانون رقم 14-83 املؤرخ يف 2 يونيو 
1983 املتعلق باإللزامية املكلفني يف مجال الضمان 
ألحكامه  األجراء  الغير  األشخاص  االجتماعي 
مبوجب  واملتممة  املعدلة  منه   5 املادة  سيما  ال 
القانون رقم 17-04 املؤرخ يف 10 نوفمبر 2004 
التي تخضع ألحكام هذا القانون فئه األشخاص 
مهني  نشاط  اخلاص  حلسابهم  ميارسون  الذين 
أو صناعي أو جتاري .. حتى وإن لم يستخدموا 

عامال أو عمال أجراء.
تناولها  التي  وبخصوص مسألة دفع االشتراكات 
املرسوم فهي أيضا ال تخرج عن تطبيق األحكام 
إلى  أحالت  التي   83-14 القانون  منه   22 املادة 
التنظيم اشتراك يف الضمان االجتماعي بالنسبة 
والتي يكون محل دفع  الغير األجراء  لألشخاص 

سنوي يدفعه املعنيون باألمر.

عبد  السيد  سؤال  عن  ردا 
عضو  سالم،  بن  القادر 
املتعلق  األمة،   مجلس 

مبطبعة بشار؟
أوضح وزير االتصال السيد 
هذه  أن  كعوان،  جمال 
املطبعة هي أصال فرع تابع 
وهي  إقتصادية  ملؤسسة 
وقد   ، البالد  اجلزائر وسط  الطباعة يف  شركة 
 ، القطاع  سياسة  إطار  يف   2013 سنة  أجنزت 
وإعتبارا للمصاعب املطروحة يف توزيع الصحافة 
للمطابع يف اجلنوب  الوطنية تقرر خلق وحدات 
لطبع عنواين الصحافة الوطنية بعني املكان حتى 
أقرب  املواطن يف  إلى  وإيصالها  توزيعها  يتسنى 

وقت.
غير أن الظروف اإلقتصادية 
الذي مت فيه تخطيط إلنشاء 
يف  عمومية  ملطابع  وحدات 
اجلنوب ، كان يتميز بعوامل 
طباعة  سوق  إلزهار  مواتية 
فرص  وتطوير  اجلرائد 
اآلن  لكن   ، التجاري  الطبع 
بالكساد  السوق  هذه  تتميز 
الوطنية  الصحافة  عناوين  على  سلبا  أثر  مما 

بهذه  نشاطها  يف  ربحا  جتد  تعد  لم  بحيث   ،
املنطقة.

مؤكدا أن الوزارة تدخلت إلبقاء على طبع عنوانني 
الصحافة التابعة للقطاع العمومي مبطابع اجلنوب 
املعطى  مع  يتعارض  ذلك  أن  من  الرغم  على 
اإلقتصادي ، فقد مت تغليب مصلحة املواطن فوق 
كل  أن  السياق  ذات  يف  منوها  آخر.  اعتبار  أي 
وخاصة  الوضعية  بهذه  معنية  العمومية  املطابع 
خسارة  تتكبدان  اللتني  وبشار  ورقة  مطبعتي 
كبيرة  نظرا لضعف الكميات املسحوبة من طرف 
وتراجع  العناوين   من  العديد  وتوقف  اجلرائد 
وباألسعار  العمومية  املطابع  .وأن  اإلشهار  سوق 
حتى  وال  أرباح  ميكنها حتقيق  ال  حاليا  املطبقة 

تغطية تكاليف مصاريفها.
وعن تأجيل اقتناء التجهيزات اخلاصة بالطباعة 
التجارية فأرجع الوزير ذلك بسبب األزمة املالية 
التي تعرفها بالدنا ،والتي حتمت على القطاع على 
وتأجيل  جتميد  األخرى  القطاعات  باقي  غرار 
جتهيزات  استكمال  مشروع  منها  مشاريع  عدة 

مطبعة بشار.
عدم  من  بالرغم  أنه  السياق  ذات  يف  منوها 
استطاعت  فقد  جتارية  جتهيزات  على  توفرها 
العديد  إجناز  املاضيتني  السنتني  خالل  املطبعة 

التقرير  منها  بشار  بوالية  اخلاصة  األعمال  من 
وطبع   ،  2017 إلى   2015 لسنة  للوالية  املالي 
من  التي تصدر  الساورة  وأعداد من مجلة  كتب 
مطبوعات بشار إلى جانب  طبع منشورات أخرى 
املطبعة  جان  من  تقصير  يوجد  ال  أنه  يعني  ما 
والهيئات  املؤسسات  منها  تطلبه  ما  تنفيذ  يف 
احمللية. مؤكدا يف نفس الوقت أن الطاقم املسير  
لهذا  املوكلة  للمهام  املطبعة مدركا  املشرف على 
املقبول  األدنى  احلد  على ضمان  ويعمل  الفرع  
إبقاء  إلى  دائما  يسعى  وهو   ، العمومية  للخدمة 
على احلركية التي تضمن لهذه املطبعة اجلوارية 

الدميومة والصحة اإلقتصادية.

التكفل باالسعافات األولية

الضمان االجتماعي لغير األجراء 

حول مطبعة بشار
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السيد  سؤال  عن  ردا     •
عضو  بوعمامة،  عباس 
حول  األمة،  مجلس 
املتخذة  اإلجراءات 
احليوانية  الثروة  حلماية 
عن  التنقيب  مخلفات  من 

البترول ؟
 أكدت وزيرة البيئة والطاقات املتجددة السيدة 
النصوص  أن جميع   ، زرواطي  الزهراء  فاطمة 
املتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  القانونية 
املواطن  حماية  على  تنص  البيئية  باحلماية 
وجميع الكائنات احلية من نبات وحيوان من كل 
أن  ميكنها  والتي  املختلفة  واألخطار  التأثيرات 
تهدد النظام البيئي والوسط الذي نعيش فيه .

املواشي   نفوق  جراء  املتخذة  اإلجراءات  وحول 
وخاصة اإلبل يف األحواض النفطية يف مناطق 
أكدت   ، النفطية  الثروة  االستكشاف إلستغالل 
املناطق  يف  البترول  عن  التنقيب  عمليات  أن 
بيترولية  مخلفات  عنها  حتما  ينتج  الصحراوي 
على شكل أوحال ، لذلك فإن املشرع وضع جملة 
من اإلجراءات بخصوص هذا النوع من املشاريع 
الناشطة يف هذا املجال  الشركات  ، مؤكدة أن 
تتحمل املسؤولية كاملة يف تسيير العقالني لهذه 
النفايات وتكون تكاليف معاجلتها على عاتقها. 
بعمليات  قامت  سوناطراك  شركة  أن  معلنة 
التثبيت والتصلب يف بعض املواقع لتحويلها إلى 

نفايات هامدة غير أن هذه العملية تعتبر حال 
مؤقتا للتقليل من آثار النفايات على البيئة ، كما 
قامت بتسييج هذه األحواض ومراقبتها كإجراء 

إستعجالي يحول دون الولوج اإلبل إليها.
أنه  الوزرة  أعلنت  إليزي فقد  لوالية  بالنسبة  و 
قد متت معاجلة أكثر من نصف عدد األحواض 
واملقدر بـ 45 حوض وهي مسيجة كليا ، كما يتم 
إعداد تقارير ومتابعة دورية وتبليغها إلى سلطة 
أنه  ذلك  سياق  يف  معلنة   ، احملروقات  ضبط 
تلك  ملعاجلة   اتفاقيات مع مؤسسات  إبرام  مت 

األحواض خالل الفترة من 2016 إلى 2019. 

السيد  سؤال  عن  ردا     •
عضو  قارة،  بلقاسم  سؤال 
مجلس األمة، حول إشكالية 
النفايات  من  التخلص 

الطبية؟
البيئة  وزيرة  أوضحت 
والطاقات املتجددة السيدة 
زرواطي،  الزهراء  فاطمة 
تسيير  عملية  تنظيم  أن 
والنشاطات  النفايات 
من  تعد  والعالجية  الطبية 
للوزارة  األساسية  املهام 
القانون  عليها  نص  والتي 
 12 يف  املؤرخ   19-01 رقم 
املتعلق   ،  2001 ديسمبر 
بتسيير النفايات ومراقبتها 
وكذلك إزالتها . مضيفة أن عملية إزالة نفايات 
عاتق  على  محسوبة  العالجية  النشاطات 
املؤسسات املنتجة لهذا النوع من النفايات ، كما 
اخلاصة  التقني  الردم  مراكز  يف  ردمها  يحظر 
مبعاجلة النفايات املنزلية ، موضحة أنه لتأطير 
ومراقبة التسيير وإزالة هذه النفايات مت إعداد 
نصوص تطبيقية عديدة منها املرسوم التنفيذي 

السيد  سؤال  عن  ردا 
عضو  قيساري،  محمود 
إمكانية  األمة، حول  مجلس 
استحداث مراكز للدراسات  
العالي  التعليم  القطاع  بني 
قطاع  وبني  العلمي  والبحث 

املال واألعمال ؟
العالي  التعليم  وزير  أوضح 
السيد   العلمي  والبحث 
مسألة  أن  حجار،  الطاهر 
اجلامعة  بني  العالقة 
اإلقتصادي  ومحيطها 
يف  حتظى  واإلجتماعي 
باهتمام  األخيرة  السنوات 
إرادة  إلى  ذلك  ويعود  بالغ 
للعمل  العالي  التعليم  قطاع 
تضمنها  التي  التكوين  عروض  تكييف  على 
مؤسسات التعليم العالي مبا يالئم مع إحتياجات 
القطاعات املستعملة ، وكذا احلرص على تشغيله 
املعرفية  بالكفاءات  وتزويدهم  خلريجي اجلامعة 
واملهارات التطبيقية التي تيسر لهم سبل اإلندماج 

املهني يف سوق العمل.
يف  املتعاملني  رغبة  إلى  اإلهتمام  هذه  يعود  كما 
احمليط اإلقتصادي واإلجتماعي وأن هذه الرغبة 
ما فتئت تتعاظم وتتعزز شيئا فشيئا يف اإلنفتاح 
على اجلامعة واملشاركة يف ضبط مالمح اخلرجني 
من خالل املساهمة يف تصميم عروض تكوينات 

اجلامعيني  الطلبة  إسقبال  وكذا   ، املهني  البعد 
أم  وامليدانية  التطبيقية  التربصات  سواء إلجراء 

القيام بأبحاثهم على مستوى املؤسسات .
قطاعه  أن  الوزير  أعلن  املسعى  هذه  ولتجسيد 
يعمل على تفعيل فضاءات التواصل بني اجلامعة 
املهنية  املسارات  مراكز  وتنشيط   ، واملؤسات 
ودور املقاوالتية ومراصد ملتابعة اإلندماج املهني 
للخريجني ، كما يعكف القطاع يف إطار مراجعة 
العدة التشريعية والتنظيمية التي حتكم سيره على 
إعطاء كل األجهزة ذات الصلة األرضية القانونية  

تسمح  التي  الفعالة  التنظيمية  والعدة  املالئمة 
للمؤسسات التعليم العالي أداء املهام املنوطة بها 

كفاءة وإقتدرا.
املؤسسات  تشجيع  إلى  القطاع  يسعى  كما 
املبنى  اجلامعية يف إطار منط احلوكمة اجلديد 
على مشروع املؤسسة بأخذ كل متطلبات املالمح 
احمليط  عنها  يعبر  التي  التكوين  يف  احملتملة 
احمللي  املستوى  على  واإلجتماعي  اإلقتصادي 
تكوين   خريطة  إعداد  عند  والوطني  اجلهوي  أو 
خالل إبرام إتفاقيات وعقد شراكات مفيدة بني 

السيد  سؤال   عن  ردا    •
عضو  خذيري،  مليك 
األمة،  عن أسباب  مجلس 
من  اجلدد  الطلبة  حتويل 
جامعة  إلى  التبسة  جامعة 

قسنطينة ؟
أوضح  وزير التعليم العالي 
أن   حجار  الطاهر  السيد  العلمي  والبحث 
كان  السياسية  العلوم  بفرع  لإللتحاق  الترشح 
أولوية حلاملي البكالوريا اجلدد يف شعب اآلداب 
والفلسفة واللغات األجنبية والتسيير واالقتصاد 
كانت  السياسية  العلوم  يف  التسجيل  حق  وأن 
اجلغرافية يف  املقاطعات  متاحة حسب  مسألة 

28 مؤسسة جامعية تضمن هذا الفرع .
لبطاقة  املعلوماتية  املعاجلة  بعد  تبني  وقد 
الرغبات أن عدد الطلبة امللتحقني بهذا الفرع يف 
الكثير من الواليات يف هذه املؤسسة اجلامعية 
لم يصل إلى عتبة الكتلة الفاعلة التي تبرر فتح 
التكوين على مستوى السنة األولى ، وتقرر تبعا 
لذلك جتنب للهدر وتوخيا لالستعمال العقالني 

والرشيد للموارد البشرية واملادية املتاحة حتويل 
أخرى  جامعية  مؤسسات  نحو  املعنيني  الطلبة 
وهذا ما حدث يف جامعة التبسة ، باعتبار أن 
عدد املسجلني يف العلوم السياسية لم يصل إلى 
عتبة العشرين 20 طالبا  يف أكثر من مؤسسة  
املقبولني  الطلبة  حتويلهم  مت  فقد  لذلك   ،
لإللتحاق يف العلوم السياسية يف جامعة  تسبة 
19 وعددهم طالبا  نحو جامعة قسنطينة 3 مع 
التكفل بهم يف إطار نظام اخلدمات اجلامعية .

العلوم  فرع  يف  التدريس  هيئة  بخصوص  أما 
السياسية فسيتم إعادة نشرها من أجل حتسني 
أطوار  مختلف  ونوعا يف  كما  التأطير  معدالت 
القريبة  أو  عنه  املتفرعة  والتخصصات  التعليم 
منه ، علما أن ذلك ال مينع األساتذة الباحثني 
من املبادرة باقتراح مسالك التكوين يف التطور 
يف  متخصصة  بحث  مختبر  اقتراح  أو  الثالث 
إطار العدة التنظيمية إلجراء املعمول به يف مثل 

هذا الشأن  .

اجلامعة واملؤسسة .
كما تقوم مؤسسات التعليم العالي على بناء عروض 
تكوين بشراكة مع مؤسسات إقتصادية والهيئات 
اإلدارية  واملهنية والتي من شأنها إحداث موائمة 
مبا  التشغيل  وإحتياجات  التكوين  أهداف  يف 
إلى  بسهولة  الولوج  من  والباحثني  الطلبة  ميكن 
املؤسسات اإلنتاجية واخلدماتية  واحلصول على 
املعطيات اإلقتصادية واإلجتماعية والتكنولوجية 
وإجناز  بالتجارب  القيام  على  تساعدهم  التي 

األبحاث واملذكرات التخرج.
أشواطا  قطعت  اجلامعية  املؤسسات  أن  مذكرا 
من  العديد  مع  املتخصص  التكوين  يف  كبيرة 
ومنها  املهنية  والهيئات  اإلقتصادية  املؤسسات 
تعتبر  التي  والصناعة  للتجارة  الغرفة اجلزائرية 
العليا  واملدارس  اجلامعات  من  للعديد  شريكا 
املال  مجال  يف  املتخصص  اجلامعي  التكوين  يف 

واألعمال .
مؤكدا يف األخير أن مسعى التقارب بني اجلامعة 
واملؤسسة يعد أحد عناصر اإلستراتيجية العامة 
لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى 
اإلرتقاء بأداء اجلامعة واإلقتصاد على حد سواء، 
استثناء  بدون  العالي  التعليم  مؤسسات  كل  وأن 
لضمان  استعداد  على  العلمي  البحث  وهيئات 
تكوين حسب الطلب طبقا الحتياجات القطاعات 

املستعملة.

الذي   2003 ديسمبر   9 يف  املؤرخ   473-03 رقم 
يحدد كيفية تسيير النفايات النشاطات العالجية 
 ، النفايات  هذه  وتخزين   توطني  كيفية  وخاصة 
 14 يف  املؤرخ   409-07 رقم  التنفيذي  املرسوم 
النفايات  نقل  كيفية  يحدد  الذي   2004 ديسمبر 
بينها  من  والتي  بينها  من  اخلطرة  اخلاصة 

النشاطات العالجية .
مبجهودات  الوزيرة  حسب  الوزارة   قامت  كما 

معتبرة يف هذا املجال ومنها:
النفايات  تسيير  مجال  يف  املهن  تطوير     •
والنشاطات العالجية ، حيث مت منح إعتماد صالح 
ملدة 5 سنوات جلمع هذا النوع من النفايات بـ 50 

جامعا على املستوى الوطني
من  الصحة  الوزارة  من  التقني  الدعم  ضمان    •
أجل حتديد منشآت مرامد املوجودة على املنتجني 
األساسيني والدعم التقني إلختيار منشئأت معاجلة 

النفايات
تقدمي خيارين تقنيني من أجل معاجلة نفايات    •

النشاطات العالجية 
من  والتخلص  التحفيز  رم  تاسيس  مت  كما    •
مخزون النفايات النشاطات العالجية التي تخلفها 

املستشفيات والعيادات بنسب مرجعية تقدر بـ 24 
ألف دينار للطن لتحفيزهم على التخلص من هذه 

النفايات إن لم يتخلصوا منها.
•  تكوين وحتسيس عمال املستشفيات حول كيفية 
فرز وجمع النفايات وتكوين املكونني من مراقبني 

أطباء.
منوهة  يف ذات السياق إلى أن املخالفات املرتبطة 
تيم  التي  العالجية  النشاطات  النفايات  بتسيير 
تسجيلها من طرف مصالح الشرطة وحماية البيئة 
الوزارة  قطاع  طرف  من  مباشرة  بها  التكفل  يتم 
لتلك  إنذارات  توجيه  ويتم  الالمركزية  واملصالح 

املؤسسات العالجية . 
معلنة يف األخير أنه بالرغم من كل هذه املجهودات 
املبذولة من طرف الوزارة والقطاعات ذات الصلة 
الوزيرة  حسب  وجتاوزات  نقائص  هناك  تبقى 
لبعض  البيئي  أولى النعدام احلس  بالدرجة  تعود 
املسييرين والناشطني يف هذه املجال ، وأن مصالح 
مفتشيات  تفعيل  خالل  من  جاهدة  تعمل  البيئة 
مستوى  على  التفتيش  مكاتب  وتفعيل  اجلهوية 
مديريات الوالئية لتبيلغ وأخذ اإلجراءات الالزمة 
هذه  خطر  من  السالمة  لقوانني  املخالفني  لردع 

النفايات.

حماية الثروة الحيوانية..!؟الجامعة والمحيط االقتصادي..

النفايات الطبية..وأخطارها!!تحويل الطلبة..!؟
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السيد  سؤال  عن  ردا 
عضو  زّفان،  بوجمعة 
ترقية  حول  األمة،  مجلس 
وتطوير الفالحة يف املناطق 
والهضاب  الصحراوية 

العليا؟
الفالحة  وزير  أوضح 
الريفية  والتنمية 
بوعزقي  القادر  عبد  السيد  البحري  والصيد 
 ، تطورات  عدة  عرف  الفالحي  العقار  ،أن 
حيث اتخذت السلطات العمومية عدة تدابير 
لـتأمني مستغلي  لتنظيمية  وتأطيره وتسييره 
لألمالك اخلاصة  التابعة  الفالحية  األراضي 
الفالحية  األراضي  أصحاب  وكذلك  للدولة 
اخلاصة مهما كانت الطبيعة القانونية للعقار 

الذي يحوزون عليه.
الواجب  املتعلقة  باإلجراءات  بخصوص  أما 
للمستثمرين  واملساعدة  لتسهيالت  اتخذها 
إدارة  مستوى  على 
الفالحية،  املصالح 
مبدأ  أن  الوزير  فأوضح 
سياسة  عليه  تعتمد  التي 
مبدأ  تكريس  هو  الوزارة 
للحصول  الفرص  تكافؤ 
الفالحي  العقار  على 
وذلك  لالستثمار  املوجه 
كل  تقدمي  طريق  عن 
التسهيالت املمكنة والسهر على تطبيق الصارم 

املشترك  الوزاري   املرسوم  سيما  ال  لقوانني 
األخير  املؤرخ يف 14 ديسمبر 2017 الذي يحدد 
التابع  الفالحي  العقار  من  اإلستفادة  شروط 
للمالك اخلاصة للدولة واملخصص اإلستثمار يف 
إطار استصالح األراضي عن طريق اإلمتياز فيما 

يتعلق بإيداع امللفات وانتقاء املترشحني.
املنشور  هذا  يف  وردت  التي  باإلجراءات  منوها 
مستوى  على  الواحد  الشباك  إنشاء  منها  والتي 
 ، للوالية  الفالحية  الوالئية  املصالح  إدارة 
حسب  قرار  اتخاذ  سلطة  الوالئية  اللجنة  ومنح 
اإلمكانات العقارية والنظر االقتصادية للوالية ، 

باإلضافة إلى اعتماد مقررات التأهيل لإلستفادة  
من تلك األراضي ، وكذا إنشاء جلنة متابعة على 
مستوى الوالية ومتكني إدارة أمالك الدولة اللجوء 

إلى الفسخ اإلداري لإلمتياز .

قامت مصالح  فقد  أدرار  بوالية  يتعلق  فيما  أما 
بإجراءات  الوالية  هذه  مستوى  على  الفالحة 

عديدة منها:
تقدمي املعلومات اخلاصة باملؤهالت الفالحية    •
للوالية واإلجابة عن تساؤالت الفالحني بالنسبة 

حلاملي مشاريع اإلنتاج الزراعي املكثف .
إنشاء خلية مكلفة باالستقبال    •
أصحاب  للمستثمرين  اليومي 
التوضيحات  وتقدمي  الطلبات 
لهم حول مسار امللف واإلجراءات 
متابعة  من  ،ومتكينهم  املتخذة 
املصالح  عند  املودعة  ملفاتهمـ 

الفالحية.
املودعة  للملفات  بالنسبة  أما 
لدى مديريات املصالح الفالحية 
بوالية أدرار مابني جويلية 2017 
إلى يومنا هذا، أعلن الوزير أنها 
بلغ تعدادها 597 ملف منها  قد 
للمستثمرات  بالنسبة  ملف   312
التي تفوق مساحتها 500 هكتار 
و 285 ملف بالنسبة للمستثمرات 
كما   ، 500هكتار  عن  تقل  التي 
خالل  الوالئية  اللجنة  قامت 
على   467 بدراسة   2017 سنة 
تقدر  مبساحة  املديرية  مستوى 
بـ 328550 هكتار وقد مت قبول 
119 ملف تخص 169700 هكتار. 
فقد  العالقة  امللفات  وبخصوص 
بتسوية  للوالية  الفالحية  املصالح  قامت مديرية 
77 حالة منها 63 مت تثبيت أصحابها بعد اإلنشاء 
السالف  املنشور  للمحيط حسب  املعدل  اإلداري 

الذكر.

الخميس  يوم  األّمة  مجلس  عقد 
علنية،  جلسة   ،2018 أكتوبر   18
سعدية  نوارة  السيدة  برئاسة 
المجلس؛  رئيس  نائب  جعفر، 
األسئلة  من  عدٍد  لطرح  خّصصها 
من  عدد  بها  تقّدم  الشفوية 
في  أعضاء  على  المجلس  أعضاء 
الوزراء  بحضور  وذلك  الحكومة؛ 
المعنيين وكذا وزير العالقات مع 

البرلمان.
الشفوية  األسئلة  هذه  وكانت 

على النحو اآلتي:

  

األســـــــــــئلة 
الشفوية
2018/10/18

ردا عن سؤال السيد غازي 
جابري، عضو مجلس األمة، 
واملتعلق باإلستراتيجية التي 
الفالحة  قطاع  وضعها 
احليوانية  الثروة  حلماية 
من االنقراض ال سيما على 
مستوى الواليات اجلنوبية ؟

والصيد  الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير  أعلن 
البحري، السيد عبد القادر بوعزقي، أن وزارته 
قد سطرت عدة برامج لتطوير برامج وعصرنة 
وقد   ، احليوانية  الثروة  وحماية  املواشي  تربية 
يف  ملحوظا  تطور  احليوانية  الشعب  عرفت 

اإلنتاج على مستوى الوطني.
أما بالنسبة للشعب الفالحية لوالية بشار فتقدر 
عدد رؤوس األغنام 258775 رأس  منها 196791 
رأس من النعاج ويقدر عدد رؤوس املعز بـ 76726 
يصل  أخرى  جهة  من  رأس.   56255 منها  رأس 
عدد رؤوس اإلبل إلى 29200 رأس منها 24899 
أكثر من 47  إنتاج  الثروة يف  ناقة وتساهم هذه 

ألف قنطار من اللحوم احلمراء.

وضعت  وحمايتها  املواشي  تربية  يخص  فيما  و 
أعمال  عدة  يتضمن  لإلستثمار  برنامجا  الوزارة 

منها:
•  تنمية اإلنتاج وحتسني اإلنتاجية لتربية احليوانية 
وجتهيزات  وعتاد  القطعان  إقتناء  خالل  من 

التربية
حماية وتطوير الثورة اجلينية من خالل دعم    •

احملافظة على السالالت الوطنية الصحراوية 
وحدات صغيرة  بإنشاء  اإلبل  منتجات  تثمني    •

للخدمات 
•  إنشاء ملبنات حليب النوق

والدمج حلليب  منح عالوات لإلنتاج واجلمع    •
الناقة

تنظيم تظاهرات كمسابقة اإلبل بهدف تثمني    •
وتربية اإلبل 

الريفية  والتنمية  الفالحة  وزارة  خصصت  كما 
املراعي  لتنمية  برنامجا  البحري  والصيد 
آبار  طريق  عن  عليها  واحملافظة  الصحراوية 
مراعي  وتهيأة  الفالحية  املسالك  وتهيئة  رعوية 
الوزارة  وضعت  كما  اإلبل.  لتربية  منوذجية 
األمراض  ضد  واإلبل  لألغنام  صحيا  برنامجا 

الثروة  صحة  على  ضارة  انعكاسات  لها  التي 
بتزويد  ذلك سنويا  تنفيذ  يتم  ، حيث  احليوانية 
املصالح املعنية بحصص من األدوية والتي توزع 
البرنامج  هذا  وقد مس  املربني،  لفائدة  باملجان 
الصحراوية  الواليات  إلى  باإلضافة  بشار  والية 

األخرى.
مؤكدا يف األخير أن الوزارة تواصل عملها حاليا 
مع مختلف الفاعلني من مربني ومتعاملني قصد 
مهامه  من  سيكون  لإلبل  مهني  مجلس  إنشاء 

حماية وتطوير هذه الشعبة.

 ردا عن سؤال شفوي السيد 
عضو  بوسحابة،  رشيد 
مجلس األمة، عن اإلجراءات 
دواوين  مصالح  لتمكني 
العقاري  والتسيير  الترقية 
من حتصيل حقوق  اإليجار 

عبر توفير شبابيك ؟
أوضح وزير السكن والعمران 

دواوين  أن  متار،  الوحيد  عبد  السيد 
حتصيل  عل  امليدان  يف  تسهر  الترقية 
إال   ، اإلجتماعية  السكنات  إيجار  مبالغ 
عدم  ظاهرة  أن 
مستحقات  تسديد 
رمزية  رغم  اإليجار 
املستحقة  القيمة 
مصدرا  أصبحت 
قلق للدواوين الرقية 
العقاري  والتسيير 
مافتئت  التي   ،
دفع  يف  صعبة  مالية  لوضعية  تتعرض 
األجور الشهرية ملستخدميها ، وأنه على 
النقيض جند بعض املواطنني يشتكون من 
بعض العراقيل التي تصادفهم يف عملية 
دفع بسبب نقص شابيك حتصيل اإليجار 

يف بعض األحياء السكنية .
والية  أن  إلى  ذاته  السياق  يف  منوها 
 3 منها  شباك   72 على  تتوفر  اجلزائر 

وتعمل  إبراهيم  دالي  بلدية  شابيك على مستوى 
بصفة منتظمة كل أيام األسبوع ماعدى اجلمعية 
، مضياف يف نفس السياق أن هناك شبابيك ال 
تتجاوز مسافة وجودها عن السكنات اإلجتماعية 
فتح  .وأن  تقدير  أقصى  على  كيلومترات   10
الوزير  حسب  يتطلب  أخرى  جديدة  شبابيك 
موارد بشرية ومادية يصعب على دواوين الترقية 

والتسيير العقاري حتملها خاصة إذا علمنا أنها 
هذه  مستوى  على  اإليجار  حتصيل  مبلغ  تفوق 

الشبابيك.
اإليجار  حتصيل  مشكل  ولتجاوز  حلل  مؤكدا 
عبر  اإلجراءات  من  جملة  بوضع  الوزارة  قامت 

مديرات الدواوين العقاري منها :
املكلفة  مصالح  تنظيم  حتسني    •

بتحصيل اإليجار
•  فتح شابيك جديدة لتحصيل اإليجار 

خاصة يف املجمعات املستغلة حديثا
•  إعادة النظر يف أوقات العمل ملصالح 
لتمكني  اإليجار  بتحصيل  املكلفة 
املستأجرين من دفع املستحقات طبقا 
ألوقات التي تناسبهم عبد متديد أوقات 

العمل مساءا والعمل أيام العطل
•  العمل على تنقل أعوان الدواوين إلى 

بيوت املستأجرين لتحصيل اإليجار.

مع  تعمل  وزارته  أن  األخير  يف  معلنا 
العقاري  والتسيير  الترقية  دواوين 
اخلدمة  حيز  لوضع  التحضير  على 
تطبيقات تسديد عن بعد ما سيسهل 
إجراءات التسديد دون مشقة التنقل.

العقار الفالحي .. وت�سهيالت ال�ستثمار

برنامج تنمية املراعي ال�سحراوية..

ت�سديد م�ستحقات الإيجار عن بعد
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ردا عن سؤال السيد محمد بوبطيمة، عضو مجلس األمة،  حول اإلجراءات 
املتخذة لتحسني ظروف الرحالت اجلوية لوالية غرداية؟

أوضح وزير األشغال العمومية والّنقل السيد عبد الغني زعالن ، أنه مت تسجيل 
هذه  وأن   ، وغرداية  العاصمة  اجلزائر  بني  اجلوي  خط  على  معتبرة  حركية 
احلركية يف تزايد مستمر، وقد دفع ذلك شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية إلى 
تكثيف الرحالت املباشرة على هذا اخلط لتصل حاليا 7 رحالت يف األسبوع 
بني العاصمة ووالية غرداية مبعدل رحلة كل يوم تضمنها طائرات من نوع أت 
بسعة 72 معقد ، باإلضافة إلى هذه الرحالت اليومية ، فإن والية غرداية تعتبر نقطة عبور لعدة 

رحالت األسبوعية التي تربط  كل من اجلزائر العاصمة و وهران وقسنطينة بجنوبنا الكبير .

السيد  سؤال  عن  ردا 
بلقاسم قـارة، عضو مجلس 
اإلجراءات  حول  األمة،  
احلد  أجل  من  املتخذة 
إلى  اللجوء  ظاهرة  من 
إبرام  التراضي يف  صيغة 
يف  للمشاريع  اصفقات 

قطاع السكن؟
السيد  والعمران واملدينة  السكن  أوضح وزير 
عبد الوحيد متار، أن املناقصة  هي القاعدة 
األصلية يف إبرام الصفقات العمومية ، بينما 
استثنائي ميكن  إجراء  فهو  التراضي  أسلوب 
اللجوء إليه يف حاالت معينة وخاصة يف حالة 
قبل  من  املسبقة  املوافقة  وبعد  اإلستعجال 
احلكومة ، وعليه فإن اللجوء إلى منح صفقات 
ومن  احلكومة  اعتمدته  البسيط  التراضي 
خاللها وزارة السكن والعمران يف إطار إنهاء 
البرامج السكنية  املعتبرة والتي يراد تسليمها 
يف أسرع االجال ، ومن جهة أخرى فإن  اللجوء 
إلى مثل هذا احلل نظرا لطابع اإلستعجالي 
والسادة  سيدات  قبل  من  التماسه  يتم  الذي 
وشركات  مقاوالت  النتقاء  اجلمهورية  الوالة 

اإلجناز .
وفيما يخص إسناد مشاريع بصيغة التراضي 
والبناء  التعمير  مديرية  طرف  من  البسيط 
فاألمر   ، املدية  لوالية  املعمارية  والهندسة 
يخص حسب الوزير املشاريع السكنية املنتهية 
والتي تتطلب انطالق فوري يف أشغال التهيئة 
اخلارجية لتمكن من توزيعها ولتفادي تعرضها 

للتخريب ، وكذا تقليص مدة انتظار املكتتبني، 
باإلضافة إلى أن الطبيعة اجليوتقنية تستلزم 

إجناز هذه األشغال يف الفترة الصيفية .
لهذه  بالنسبة  الترخيص  طلب  أن  مضيفا 
املشاريع كان بناءا على املراسلة من قبل والي 
والية املدية بتاريخ 2 جوان 2018 إلسناد بعض 
املشاريع اإلستعجالية للمقاوالتية ذات تأهيل 
درجة 6 فما فوق ، وهذه املقاوالت تعتبر من 
على  األشغال  هذه  مثل  يف  الشركات  أحسن 

مستوى والية املدية .
املقاوالت  إلى  اللجوء  عدم  بخصوص  أما 
املدرجة بالقائمة القصيرة  ، فأوضح الوزير 
بوالية  تنشط  فقط  واحدة  مقاولة  هناك  أن 
املدية وهي متواجدة ضمن القائمة القصيرة 
لها أي من  لم يسند  أنه هذه األخيرة  ، غير 
هذه املشاريع نطرا لتعاقدها مع ديوان الترقية 
والتسيير العقاري لوالية املدية للتكفل بإجناز 
أشغال الطرق والشبكات املختلفة ملشروع 652 
إجناز  وكذا   ، البخاري  بقصر  عمومي  سكن 
مشروع 650 سكن بالبرواقية وإجناز شبكات 
مختلفة ملشروع 220 مشروع سكن من أصل 

1050 سكن عمومي إيجاري بالربواقية.
جاء  االستثناء  هذا  أن  األخير  يف  موضحا 
امللحة  لضرورة  نظرا  التأخر  بعض  لتدارك 
وبعد   ، مستعجلة  بصفة  السكنات  لتوزيع 
املشاريع  كل  ستخضع  اخلاصة  املرحلة  هذه 
للقانون  طبقا  املناقصة  إلى  املستقبلية 

الصفقات العمومية.

ردا عن سؤال السيد ناصر 
مجلس  عضو  نبري،  بن 
ميناء  توسعة  حول  األمة،  
ميناء  إلى  حتويله  و  دلس 

جتاري؟ 
األشغال  وزير  أوضح 
السيد  والّنقل  العمومية 
أن   ، زعالن  الغني   عبد  
ميناء دلس قد استفاد خالل 
عدة  من  األخيرة  السنوات 
للمؤهالت  نظرا  عمليات 
مت  حيث   ، يكتسيها  التي 
مق  لتحسني  امليناء  بجهر 
مستواه  إلى  احلوض  هذا 

تاأهيل ميناء دل�س .. �سيغة الرتا�سي .. اإجراء اإ�ستثنائي
البواخر  لتمكني  أولى  كخطوة  األصلي 
التجارية يف املستقبل من الرسو ودخول 
الرصيف  امليناء. كما مت إجناز أشغال 
متر  بعد  على  املسلحة  باخلرسانة 
لفائدة  الرصيف  حترير  قصد  طولي 

الصيادين.
من جهة أخرى شرع يف دراسات للتهيئة 
أرصفة جديدة الستقبال ورسو السفن 
التجارية،  كما يتم يف  الوقت احلالي 
بربطه بالسكة احلديدية وكذلك دراسة  
لربطه بالطريق الوطني رقم 24 و 25 

من والية بومرداس.

بالولية هامة  نقل  م�ساريع  ا�ستالم  �سنة   .. ولية غرداية..   حركية معتربة للرحالت اجلوية2019 

قد متت ومت اختيار املؤسسة  ، لكن تزامن 
ذلك مع الوضع املالي للبالد فقد مت جتميد 

املشروع .
أما فيما يتعلق باحملطة الدولية ملطار الدولي 
أحمد بن بلة ، فأكد الوزير أن احملطة سيتم 

استالمها سنة 2019 .
وبخصوص أشغال طريف البحر ملدينة وهران  
فأوضح أنه قد مت تدارك التأخر الذي كان 
مسجال يف اجلزء الغربي ومت استالمه خالل 
الصائفة املاضية أما اجلزء الشرقي فسيتم 

استالمه سنة 2019.

عبد  السيد  سؤال  عن  ردا 
احلق كازيتاني، عضو مجلس 
األمة،  حول غياب مخطط 
لوالية  عصري  نقل حضري 

وهران ؟
أعلن وزير األشغال العمومية 
الغني  عبد  السيد  والّنقل 
توقف األشغال مبدخل ميناء  ، عن عدم  زعالن 
وهران ، بل أن األشغال قد بلغت 80 باملائة وسيتم 
سنة  من  الثاني  السداسي  يف  املشروع  استالم 
املتبقية  الثالثة   األشطر  بخصوص  أما   .2019
الدراسة  أن  الوزير  فذكر   ، وهران  ترامواي  من 
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استقباالت رئيس المجلس

رئيس  بن صالح،  القادر  عبد  السّيد  استقبـــل 
 ،2018 أوت   28 الّثالثاء  يوم   األُّمة،  مجلس 
رئيس  مسوويا،  ريشارد  السّيد  املجلس،  مبقّر 
والوفد  ماالوي  جلمهورّيـة  الوطنّيـة  اجلمعّيـة 

املرافق له.
على  الّتعّرف  من  املاالوي  الوفد  مّكن  اللقاء 
اإلجنازات التي حققتها اجلزائر بفضل سياسة 
االصالحات على جّل املستويات، التي بادر بها 
العزيز  عبد  السّيد  اجلمهورّية،  رئيس  فخامة 
بوتفليقة، على رأسها سياسة املصاحلة الوطنّية 
للبالد،  واالستقرار  األمن  بعودة  سمحت  التي 
وبتحقيق الّتنمية وعودة اجلزائر إلى مكانتها يف 

احملافل الدولّية.
الّثنائّية  العالقات  لراهن  الوفدان  تطّرق   كما 
مستويات  إلى  بها  ِقـي  الُرّ وُسبُل  البلدين  بني 
أفضل خدمًة ملصلحة الشعبني والبلدين. يف هذا 
الّسياق، أوضح السّيد عبد القادر بن صالح،أّن 
هذه الّزيارة متّثل انطالقة جديدة وبداية عهد 

جديد للعالقات بني اجلزائر وماالوي.

 من جهته، أّكد السّيد ريشارد ماكووا مسوويا، 
لتطوير  والطموح  اإلرادة  كل  لديها  بالده  أّن 
إلى  سيعود  أّنه  مؤكًدا  اجلزائر،  مع  عالقاتها 
شمال  يف  ملالوي  أّن  فحواه  بانطباع  بالده 
به،  تقوم  ما  كل  يف  يدعمونها  إخوة  إفريقيا 
مثمًنا  به،  يبادرون  ما  كل  يف  وسندعمهم 

باملناسبة بالّدور الريادّي للجزائر على املستوى 
رئيس  لفخامة  الّرشيدة  القيادة  القاّرّي، حتت 
داعًيا  بوتفليقة،  العزيز  اجلمهورّية،السّيد عبد 
من  جهودها  مواصلة  إلى  اجلزائر  باملناسبة 
أجل تنمية القاّرة وحتقيق طموحاتها يف النمو 

واألمن واالستقرار.

 واستقبـــل يوم اإلثنني 24 سبتمبر 2018، مبقّر 
املجلس، السّيد محمد بن عبد الكرمي العيسى، 
والوفد  اإلسالمّي  العالم  لرابطة  العالم  األمني 

املرافق له.
اللّقاء الذي حضره السّيد بوعبد اهلل غالم اهلل، 
رئيس املجلس اإلسالمّي األعلى، سمح بالّتّطرق 
إلى إمكانّيات الّتعاون والّتنسيق من أجل الّدفاع 
العالم،  يف  واملسلمني  اإلسالمّي  الّدين  عن 
يف  والّتطّرف.  لإلرهاب  مرادًفا  صارا  اللذين 
اجلزائر  جتربة  عرض  أن  وبعد  الّسياق،  هذا 
القادر  عبد  السّيد  ذّكر  اإلرهاب،  مكافحة  يف 
بدورها  يف  األُّمة،  مجلس  رئيس  صالح،  بن 
الّدفاع عن حقيقة الدّين اإلسالمّي، وباملجهود 
السّيد  اجلمهورّية،  رئيس  فخامة  بذله  الذي 
عبد العزيز بوتفليقة، من أجل الّتعريف بحقيقة 
الّسلم  عودة  على  والعمل  ومحاربته  اإلرهاب 
واالستقرار إلى اجلزائر، بفضل سياسة الوئام 

املدنّي واملصاحلة الوطنّية.
الكرمي  عبد  بن  محمد  السّيد  نّوه  جهته،   من 
واملصاحلة  املدنّي  الوئام  بسياسة  العيسى، 

يف  الهام  باملنعطف  إّياها  واصًفا  الوطنّية، 
تاريخ اإلنسانّية والتي يجب االستلهام منها من 
العربّي  العاملني  يف  والّسلم  األمن  إحالل  أجل 
واإلسالمّي خاّصة، والعالم أجمع عاّمة، مثمًنا 
السّيد  اجلمهورّية،   رئيس  فخامة  مجهودات 
عبد العزيز بوتفليقة، من أجل حتقيق املصاحلة 

فهم  وعن  الوسطّية  عن  تُعِبّر  التي  الوطنّية، 
صحيح لديننا اإلسالمّي.

الّطرفان اّتفقا يف األخير، على استغالل املنابر 
توضيح  أجل  من  إليها  ينتميان  التي  الّدولّية 
وشرح حقيقة الّدين اإلسالمّي وحقيقة الواقع 

الذي يعيشه العاملني العربّي واإلسالمّي. 

2018، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية ماالوي أكتوبر   08 اإلثنني  يوم  واستقبـــل   
مبقر املجلس، وفد رفيع املستوى عن اجلمعّية 
البرملانّية الكندّية - اإلفريقّية بالبرملان الكندّي، 

بقيادة السيناتور رينل اندر يشوك.
باجلزائر،  كندا  سفيرة  حضرته  الذي  اللّقاء 
السّيدة باتريسيا مكوالغ، سمح باستعراض ُسبُل 
املجاالت،  جميع  يف  الّثنائّية  العاّلقات  تطوير 
الّرؤى  تبادل  وكذا  منها،  البرملانّية  السّيما 
عاّمة،  املشترك  االهتمام  ذات  القضايا  حول 
الّسياق،  هذا  يف  خاّصة.  اإلرهاب  ومكافحة 
أوضح  السّيد عبد القادر بن صالح أّن اجلزائر 
التي كافحت اإلرهاب لوحدها وانتصرت عليه، 
صارت اليوم بفضل الّسياسة الّرشيدة لفخامة 
املدنّي  بالوئام  واملتعلّقة  اجلمهورّية،  رئيس 
التي  اإلصالحات  وكذا  الوطنّية،  واملصاحلة 
تنعم  األصعدة،  جميع  على  فخامته  بها  بادر 
باألمن واالستقرار وهذا ما جعلها مبنأى عن ما 
سمّي بالّربيع العربّي، مؤّكدا أّن جتربة اجلزائر 
يف مجال مكافحة اإلرهاب صارت رائدة ومثال 

يحتذى به.
اندرويشوك،  رينل  السّيدة  ثمنت  جهتها،  من 
مكافحة  مجال  اجلزائر يف  تلعبه  الذي  بالّدور 
اإلرهاب واجلرمية املنّظمة، معربًة على أّن من 

أهداف زيارتها اإلطالع على املقاربة اجلزائرّية، 
فيما يتعلّق بإستراتيجّية دولّية مشتركة حملاربة 
تلعبه  الذي  الّدور  على  بناًء  الّظاهرة،  هذه 

اجلزائر يف املنطقة.
السّيدة رينل اندرويشوك، أبدت أيضا استعداد 
اجلزائر  مع  الّتعاون  مجاالت  لتوسيع  بالدها 
الّزراعة،  الّطبيعّية،  املوارد  مجال  يف  خاّصة 
فخامة  التزام  على  مثنيًة  والّصّحة،  الّتربية 

رئيس اجلمهورّية، السّيد عبد العزيز بوتفليقة، 
بدعم العاّلقات الّثنائّية بني اجلزائر وكندا.

الطرفان استعرضا يف األخير، األوضاع يف ليبيا 
ومالي، والصحراء الغربّية، مؤكدين على ضرورة 

احترام الّشرعّية الدولّية حلل هذه األزمات.

الجمعية البرلمانية الكندية _ اإلفريقية بالبرلمان الكندي

األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي 
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السفراء
سفير جمهورية التـشيك 

استقبـــل السّيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس األُّمة، يوم األربعاء 
29 أوت 2018، مبقّر املجلس، السّيد مارتن فافرا، سفيـر جمهورّيـة 
مهامه  انتهاء  إثر  على  وداع  زيارة  له  أّدى  الذي  باجلزائر،  الّتشيك 
ببالدنا، مّت خاللها الّتطّرق للعالقات الّثنائّية التاريخّية واإلمكانيات 
الّتعاون، كما استعرض اجلانبان جوانب من  للدفع مبجاالت  املتاحة 
التطورات واألحداث يف املنطقة والسيما موضوع الهجرة وتداعياته 
وُسبُل التعاطي معه باعتبار هذه الظاهرة من القضايا الراهنة التي 

تتطلّب تقاسم املسؤوليات واألعباء.

سفير جمهوريـة مصر العربية  

السّيد  املجلس،    يوم اخلميس 27 سبتمبر 2018، مبقّر  واستقبـــل 
عمـر علـي أبـو عيش، سفيـر جمهورّية مصر العربّية  باجلزائر، على 
األهّمّية  على  للّتأكيد  مناسبة  اللّقاء  وكان  ببالدنا،  مهامه  انتهاء  اثر 
مسؤوِلّي  لدى  الّسياسّية  الّثنائّية  واإلرادة  العاّلقات  تكتسيها  التي 
البلدين للعمل على ترّقيتها وترجمتها على صعيد الّتعاون يف مختلف 
املجاالت،   كما نّوه الّطرفان باخلطوات التي مّت احرازها يف الّسنوات 

األخيرة من أجل املزيد من الّتقارب بني الّشعبني الّشقيقني.  

سفير المملكة العربية السعودية 

واستقبـــل السّيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس األّمة، يوم األحد 
07 أكتوبر 2018، السّيد سامي بن عبد اهلل الصالح، سفير اململكة 
انتهاء  إثر  وداع على  زيارة  له  أّدى  باجلزائر،الذي  عودّية  الُسّ العربّية 
ّثمن  حيث  ـِزة،  املـُتمّي الّثنائّية  العاّلقات  تناول  اللّقاء  ببالدنا.  مهامه 
الّطرفان مستوى الّتشاور بني قيادتي البلدين وحرصهما الّدائم على 
توطيد  من  املـُشتركة،ويزيد  الّتطلّعات  يخّدم  مبا  والّتعاون،  الّتواصل 

أواصر األخّوة التي جتّمع الّشعبني الّشقيقني.   

سفير جمهوريـة كرواتيا 

 واستقبـــل يوم الّثالثاء 30 أكتوبر 2018، السّيد ماران أندريجاسفيك، 
سفيـر جمـهـوريـّة كـرواتيـا باجلـزائـر، الذي أّدى له زيـارة وداع على إثر 
الّتـاريخـيـّة  الّثنائّيـة   العـاّلقات  تنـاول  اللّـقـاء  بـبالدنا،  مهامـه  انتهـاء 
وجوانب من مجـاالت الّتعـاون واإلرادة املشتركة لتوسيعـه وتطويـره.    

سفيرة جمهوريـة النمسا 

 واستقبـــل يوم األحد 30 سبتمبر 2018، السّيدة  فرانزيسكا هونزفيتز 
فريسينغ، سفيـرة الّنمسا باجلزائر،التي أّدت له زيارة وداع على اثر انتهاء 
ها ببالدنا، اللّقاء تناول العاّلقات الّثنائّية، حيث أعرب الّطرفان  مهاِمّ
واملساعي  الّسياسّي،  املستوى  على  إليه  وصلت   ملا  ارتياحهما  عن 
املبذولة من أجل توسيع مجاالت الّتعاون اقتصاديا، خاّصة من خالل 
مّت  كما  اخلبرات،  تبادل  على  املتوّسطة  املؤّسسات  وتشجيع  الّشراكة 
الّتطّرق لألهّمّية التي يكتسيها الّتقارب بني املتعاملني االقتصاديني يف 
البلدين وبني الّشعبني الصديقني، السّيما مع توّفر خطوط نقل جّوّي 

مباشر تسمح بفتح آفاق توسيع وتنويع العاّلقات.   

السفير الجديد لجمهورية كوريا الديمقراطية 

السّيد  املجلس،  مبقّر   ،2018 سبتمبر   17 اإلثنني  يوم  واستقبـــل 
الّدميقراطّية  كوريا  جلمهورّية   اجلديد  الّسفيـر  سيك،  شانغ  سونغ 

باجلزائر.
الّصداقة  بعاّلقات  الّطرفان  فيها  أشاد  فرصة  اللّقاء  هذا  شّكل 
لتعزيز  القّوّية  الّسياسّية  اإلرادة  خاللها  وأّكدا  الّتاريخّية،  والّتعاون 
يوليها اجلانبان  التي  تطّرقا لألهّمّية  كما  الّتعاون،  وتوسيع مجاالت 

لألمن واالستقرار يف املنطقة.    

السفيرة الجديدة لجمهورية  السنغال 

السّيدة  املجلس،   2018، مبقّر  سبتمبر   18 الّثالثاء  يوم   واستقبـــل 
أنت كوليبالي ديالو، الّسفيـرة اجلديدة جلمهورّية الّسنغال باجلزائر، 
وقد تطّرق اللّقاء للعاّلقات الّثنائّية العريقة املـُـتمّيزة بروابط تاريخّية 
إرادة  على  الّتأكيد  ومّت  والّتعاون،  الّتقارب  تعزيز  من شأنها  وثقافّية 
البلدين من أجل الّدفع مبستوى العاّلقات   إلى األفضل، واستعرض 
فرص وإمكانيات الّتعاون، وتبادل ُوجهات الّنظر بشأن القضايا ذات 

االهتمام املشترك.  

سفير مـملكــة إسبانيا 

السّيد    املجلس،  مبقّر   ،2018 سبتمبر   05 األربعاء  يوم  واستقبـــل 
سانتياغو كاباناس، سفيـر مـملكــة إسبانيا  باجلزائر، الذي أّدى له 
زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه ببالدنا،وكان اللّقاء مناسبة استعرض 
فيها الّطرفان العاّلقات الّتاريخّية املتمِيّزة وجوانب من الّتعاون املـُثمر، 
كما أّكدا حرص البلدين على تعزيز وترّقية الّشراكة، باالستفادة من 
العاّلقات  بتارخ  املرتبطة  العوامل  تُِتيُحها  التي  والفرص  االمكانيات 

بني البلدين وموقفهما احملّفز على املزيد من الّتقارب والّتعاون.
 



27

استقباالت

26

الجمعية  عن  وفدا  تستقبل  جعفر  سعدية  نوارة  السيدة 
البرلمانية الكندية، كندا- إفريقيا 

رئيسة  إبراهيمي،  ليلى  السّيدة  إستقبـــلت 
جلنة الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي  و 
اإلثنني  يوم   ، اخلارج  اجلزائرية يف  اجلالية 
24 سبتمبر 2018 مبقر مجلس األمة السيد 
كوستادن كوجاباتشاف، املدير العام للعالقات 
الشؤون اخلارجية جلمهورية  بوزارة  الثنائية 

بلغاريا .

راهن  إلستعراض  فرصة  اللّقاء  شكل  وقد 
العاّلقات الّثنائّية بني البلدين و سبل الرقي 
بها  إلى مستويات أفضل يف جميع املجاالت 

السيما البرملاني منها .
 باملناسبة أشاد الطرفان باإلرادة السياسية 
مجاالت  توسيع  و  لتعزيز  البلدين  لدى 
البرملاني،  الصعيد  على  خصوصا  التعاون. 
اجلهوية  البرملانية  احملافل  التنسيق يف  عبر 
و الدولية خدمة ملصالح الشعبني و البلدين ، 
كما اكد اجلانبان يف هذا االطار على ضرورة 
تفعيل مجوعات الصداقة البرملانية، ملرافقة 

التعاون بني حكومتي البلدين. 

بتكليف من السيد رئيس مجلس األمة، إستقبلت 
السيدة نوارة سعدية جعفر، نائب رئيس مجلس 
مبقّر   ،2018 أكتوبر   11 اخلميس  يوم  األُّمة، 
املجلس، يف جلسة عمل وفدا كنديا عن اجلمعّية 

البرملانّية كندا إفريقيا بالبرملان الكندّي، برئاسة  
السيناتور رينال اندريشوك. 

والّسادة،  الّسّيدة  كّل من  التي حضرها  اجللسة 
ليلى ابراهيمي، رئيسة جلنة الّشؤون اخلارجّية 
والتعاون الدولي واجلالية اجلزائرية يف اخلارج، 
القانونّية  الّشؤون  جلنة  رئيس  الزين،  خليل 
احمللي  والتنظيم  اإلنسان  وحقوق  واإلدارّية 
أحمد  سيد  اإلقليمي،  والتقسيم  اإلقليم  وتهيئة 
االقتصادّية  الّشؤون  جلنة  رئيس  أوراغي، 
رئيس  زيتوني  مسعود  والبروفيسور  واملالّية، 
اجلزائر  البرملانيــــة  الـــصداقــة  مجموعـــة 
رئيس  كازيتاني  نائب  احلق  كندا،والسيد عبد 

مجموعة الصداقة البرملانية اجلزائر-كندا.
اجلانب  إلحاطة  سانحة  كانت  العمل  جلسة 
الكندي علما بالنموذج اإلقتصادي اجلديد الذي 

واملبني  بالدنا  إنتهجته 
اإلقتصاد  تنويع  على 
األعمال  مناخ  وحتسني 
الصادرات...  تنويع  و 
املقابلة  سمحت  كما 
بالّتطّرق إلى سبل ترقية 
البرملانني  بني  الّتعاون 
والكندي،  اجلزائري 
مستوى  إلى  بها  والرقي 
و  الّسياسّية  العاّلقات 
طريق  عن  التجارّية، 
خاّصة  االّتصال،  تكثيف 
عبر تبادل الوفود والّزيارات، إضافة إلى تفعيل 
البلدين تكون همزة  جمعّية صداقة بني برملانَّيْ 

وصل بني الهيئتني الّتشريعّيتني.
فيما  اخلبرات  لتبادل  إستعدادا  أبديا  الطرفان 
بني البلدين، والعمل على مرافقة العمل احلكومي 
من أجل تدعيم املبادالت يف املجالني الثقايف و 

السياحي، وتعزيز اإلستثمارات.
يف هذا السياق ذّكر الوفد الكندي بالدور الذي 
الالجئني  حقوق  عن  الدفاع  يف  اجلزائر  تلعبه 
امللف  بهذا  املكلفة  األممية  املفوضية  لدى 
مجال  يف  تبذلها  التي  وباملجهودات  اإلنساني، 
حقوق اإلنسان وكذا مبادرتها التي تبنتها األمم 
التي  بالعيش معا يف سالم،  يتعلق  املتحدة فيما 
جتد منبعها يف سياسة السلم واملصاحلة الوطنية 
السيد  اجلمهورية  رئيس  فخامة  بها  بادر  التي 

عبد العزيز بوتفليقة. 
يقوم  الكندي  البرملاني  الوفد  أن  بالذكر  جدير 
بزيارة إلى اجلزائر خالل الفترة ما بني 06 و 12 

أكتوبر 2018. 

استقباالت نواب الرئيس

استقباالت رؤساء اللجان 

المدير العام للعالقات الثنائية بوزارة الخارجية لجمهورية بلغاريا

وفد اأمريكي عن المعهد 
الجمهوري الدولي في مجل�س الأمة

األمة  مجلس  عضو  قصري  رفيقة  السيدة  أجرت 
مبعية وفٍد عن مجلس األمة لقاءا مع وفد أمريكي 
عن املعهد اجلمهوري الدولي برئاسة السيد سكوط 
ماستيك، نائب رئيس البرامج باملعهد ،يوم األربعاء 

24 أكتوبر 2018 مبقر مجلس األمة .
وحيد  و  ماني  محمد  السادة  حضره  الذي  اللقاء 

فاضل عضوي مجلس األمة و السيد محمد دريسي  
دادة األمني العام ملجلس األمة، سمح ملمثلي املعهد 
اجلمهوري الدولي بالتعرف على التجربة اجلزائرية 
يف تطوير املمارسات الدميقراطية ، و كذا التجربة 
املؤسسة  هذه  وعمل  البرملانية،  البيكاميرالية 
إلى  التطرق  مت  كما  التنفيذي،  باجلهاز  وعالقتها 
دور املرأة يف احلياة السياسية يف اجلزائر ال سيما 
التي  اإلصالحات  بعد  خاصة  املنتخبة،  املجالس 
بادر بها فخامة الرئيس السيد عبد العزيز بوتفليقة 
وقانون   2016 يف  الدستور  تعديل  رأسها  وعلى 

اإلنتخابات .
اخلبرات  تبادل  و  التعاون  سبل  الطرفان   تباحث 
أشاد  السياق  هذا  املجاالت...يف  من  العديد  يف 
البلدين  بني  العالقات  مبستوى  األمريكي  الوفد 
عامة والتنسيق يف املجال األمني، منوها باملناسبة 
اإلرهاب  مكافحة  مجال  يف  اجلزائرية  بالتجربة 

والتطرف العنيف بالوسائل السياسية و األمنية.

ووفد عن المجموعة البرلمانية لل�سداقة 
الجزائرية-الفرن�سية يزور مجل�س الأمة 

استقبل السيد بن علي بن زاغو عضو مجلس األمة، 
رئيس املجموعة البرملانية للصداقة »اجلزائر-فرنسا« 
السيد  املجلس،  مبقر   2018 أكتوبر   24 األربعاء  يوم 

للصداقة   البرملانية  املجموعة  عضو  هيريف،  لويك 
»فرنسا –اجلزائر« مبجلس الشيوخ الفرنسي.

بني  الثنائية  العالقات  واقع  باستعراض  سمح  اللقاء 
البلدين و سبل تدعيمها عبر تفعيل التعاون البرملاني.   

اجلزائر تدعو اإلى الإ�سراع
 يف حل النزاعات

 )UIP( االتحاد البرلماني الدولي
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اد  لالتحّ  139 ة  اجلمعيحّ افتتاح  سبق  قد  وكان 
املجموعات  اجتماعات  وليحّ  الدحّ البرملانيحّ 
ترأسها  التي  ة  اإلفريقيحّ ة  اجليوسياسيحّ
واالجتماع  ة،  العربيحّ واملجموعات  اجلزائر، 
مة  ول األعضاء يف منظحّ التشاوريحّ لبرملانات الدحّ
يوم  وذلك  حدى،  على  كل   ، اإلسالميحّ عاون  التحّ
هذه  خصصت  كما     .2018 أكتوبر   13 بت  السحّ
حول  املواقف  وتنسيق  لدراسة  اإلجتماعات 
البرملاني  لإلتاد   139 اجلمعية  أعمال  جدول 
 15 اإلثنني  يوم  أشغالها  ستنطلق  التي  الدولي 
اإلستعجالي  البند  رأسها  على  و   2018 أكتوبر 
لغوث  املتحدة  األمم  منظمة  بوضعية  املتعلق 

الالجئني الفلسطينيني االونروا.

بني  كلمًة  األمة  مجلس  رئيس  ألقى  باملناسبة  و 
فيها موقف اجلزائر من املوضوع املقترح للنقاش 
واملتعلق بالدور املنوط بالبرملانات يف ترقية السلم 
والتنمية، يف عصر االبتكار والتغير التكنولوجي.  
تتحقق  أن  ميكن  ال  التنمية  أن  فيها  أكد  والتي 
بسياسة  اإلستقرار« مذكرا  و  السلم  دون ضمان 
الرئيس  بها فخامة  بادر  التي  الوطنية  املصاحلة 
يف  جناعتها  أثبتت  والتي  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
الصحراء  يف  النزاع  تسوية  إلى  داعياً  اجلزائر، 
ومتكني  الدولية  الشرعية  قرارات  وفق  الغربية 
الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه املشروعة يف 

إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 
رئيس مجلس األمة جدد موقف اجلزائر الداعي 
سياسية  تسوية  أجل  من  اجلهود  إستمرار  إلى 

للنزاعات عبر احلوار يف كل من ليبيا وسوريا.

يوم  صالح،  بن  القادر  عبد  السيد  ترأس   كما 
السبت 13 اكتوبر 2018 ، الوفد البرملاني ، الذي 
اجليو-سياسية  املجموعة  اجتماع  يف  شارك 
السيد صديق  ترأسه  الذي  االجتماع  اإلفريقية. 
شهاب، بصفته رئيسا للمجموعة، خصص لدراسة 
جدول األعمال املدرج يف أشغال اجلمعية العامة 

139 لإلحتاد البرملاني الدولي و كذا الترشيحات 
يف املناصب الشاغرة يف اللجان الدائمة.

رئيس مجلس األمة ترأس أيضا  الوفد املشارك 
العربية،  اجليو-سياسية  املجموعة  اجتماع  يف 
املواقف  حول  تنسيقيا  إجتماعا  يعد  والذي 
الواجب اتخاذها جتاه النقاط املدرجة يف جدول 
حول  التشاور  مت  كما  العامة.  اجلمعية  األعمال 
جدول  يف  إدراجها  املقترح  اإلستعجالية  البنود 
أعمال اجلمعية العامة واملتعلقة بوضعية الالجئني 
الفلسطينيني يف ظل الظروف التي متر بها منظمة 

االونرا.

امل�سلحة امل�سرتكة تتطلب الت�سدي للتطرف و�سراع احل�سارات

د  ة، السيحّ شارك رئيس مجلس األمحّ
عبد القادر بن صالح،على رأس 

ة  ات اجلمعيحّ اليحّ ، يف فعحّ وفد برملانيحّ
وليحّ   اد البرملانيحّ الدحّ 139 لالتحّ

واالجتماعات املصاحبة، وذلك 
خالل الفترة املمتدة من 13 إلى 

18 أكتوبر 2018،  مبدينة جنيف 
بكونفدرالية سويسرا.

ورة مواضيع  وقد عاجلت هذه الدحّ
عة، أبرزها املوضوع  عديدة ومتنوحّ

ور  ام »الدحّ ص للنقاش العحّ املخصحّ
الرئيسيحّ للبرملانات يف ترقية 

نمية يف عصر االبتكار  الم والتحّ السحّ
«،وكذا  كنولوجيحّ ر التحّ غيحّ والتحّ

لجان  مواضيع مت مناقشتها بالحّ
اد، وهي : ائمة لالتحّ الدحّ

•  تعزيز الّتعاون البرلمانّي 
والحوكمة في مجال الهجرة 

تحضيرا لالّتفاقّية الّدولّية حول 
هجراٍت آمنة، ُمَنَظَمة وُمْنَتِظَمة. 

)لجنة الّديمقراطّية وحقوق 
االنسان(.

•  نزع الّسالح الّشامل وحظر 
الّتسّلح .)لجنة الّسلم واألمن 

الّدولّي(.
•  هل إحداث جهاز مالي 

حكومّي ُأمـمّي قادر على 
حّل قضايا الّتهرب الّضريبّي 

للّشركات؟ )لجنة شؤون األمم 
المّتحدة(.

•  سبل الّتعاون بين البرلمانات 
ومنّظمة الّصّحة العالمّية 

باعتبارها الهيئة الّرئيسّية 
لألمم المّتحدة المعنّية بالّصّحة 

العالمّية.)لجنة شؤون األمم 
المّتحدة(.

شارك السيد عبد القادر بن صالح، رئيس 
أكتوبر  االثنين15  يوم  األمة،  مجلس 
للمؤتمرات  الدولي  بالمركز   ،2018
افتتاح  في  السويسرية  جنيف  بمدينة 
لإلتحاد   139 العامة  الجمعية  أشغال 
اجتماع  عرف  الذي  الدولي  البرلماني 
السيدة  برئاسة  لإلتحاد  المديرة  اللجنة 
بارون، رئيسة االتحاد  غابرييال كويفاس 

البرلماني الدولي
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- السيدة رئيسة االحتاد البرملاني الدولي،
البرملانات  رؤساء  والسادة  السيدات   -

وأعضاء الوفود املشاركة،
 

مواتية  سانحة  هذا  اجتماعنا  ُيعد 
بالدور  تتعلق  هامة  مسألة  ملناقشة 
السلم  ترقية  يف  بالبرملانات  املنوط 
والتغير  االبتكار  عصر  يف  والتنمية، 
تقل  ال  أخرى  وقضايا  التكنولوجي، 
حساسة...  مواضيع  وتتناول  أهمية 
تستلزم املقاربة حولها وجود تكامل ما 
وما  احلكومات  تؤديه  الذي  الدور  بني 

تضطلع به البرملانات.
ينبغي   ، تديدا  اجلانب  هذا  ويف 
أهمية  االعتبار  بعني  نأخذ  أن  علينا 
االرتباط املفصلي بني السلم والتنمية 
الوقت  يف  علينا،  واالستقرار. ويتعني 
أدوات  تداول  أهمية  إدراك  ذاته، 
متوازن  بشكل  والتكنولوجيا،  االبتكار 

وعادل بني سائر الشعوب والدول.
ن  التمعحّ كبرملانيني  واجبنا  فمن   لذا 
دول  يف  التنموية  املسارات  مجرى  يف 
عوائق،  من  يعترضها  ما  بكل  اجلنوب 
القائم  التكنولوجي  الشرخ  كمعضلة 

بينها وبني دول الشمال.
... ولتحقيق غد أفضل يف هذا املجال، 
يتعني علينا، البحث عن الُسُبل الكفيلة 
وتعميم  التعاون  عالقات  بتعزيز 
نقل  ُيحقق  مبا  التطور االقتصادي 
التكنولوجيا السيما عبر االستثمارات 
شراكات  وإقامة  املباشرة  اخلارجية 

مفيدة بعيدا عن طابعها التجاري .
ويصبح ضروريا إعادة النظر يف القوانني 
الناظمة لهذه الشراكات مبا من شأنه أن 
ُيوفر اإلطار امُلناسب لنقل التكنولوجيا 
امُلتقدمة  الدول  بني  أفضل  بسيولة 

والدول السائرة يف طريق النمو.
من جانب أخر، َتعَتِبر اجلزائر أن العالم 
يف  اإلسراع  إلى  ماسة،  حاجة  يف  اليوم 
بلوغ أهداف األلفية للتنمية والتنمية 
املستدامة، والتي ال ميكن تقيقها إال 
الى  الولوج  من  اجلنوب  دول  بتمكني 
التكنولوجيا وإزالة الهوة الرقمية التي 

تفصلها عن الدول املتقدمة.

كبرملانيني  علينا  يفرض  وهواألمرالذي 
ُبُلوغ  يف  وحقها  شعوبنا  صوت  إسماع 

مجتمع املعرفة.
ضرورة  عن  يعفينا  لن  هذا  إصرارنا  لكن 
سن قوانني ُتنظم هذه املجاالت وتميها 
تنامي  عن  تترتب  التي  املخاطر  من 
استعمال هذه التكنولوجيات اجلديدة.

وُتعد احلروب والنزاعات املسلحة عوامل 
والتطور،  التنمية  مسارات  تعرقل 
األنسب  احلل  أن  َتعتبر  لذلك  واجلزائر 
التسويات  عبر  حتًما  مير  للنزاعات 

السياسية. 
مرة  تدعو  وهي  دعت  بالدي  فإن  ولهذا 
تسوية  يف  اإلسراع  ضرورة  إلى  أخرى 
قرارات  وفق  الغربية  الصحراء  يف  النزاع 
الدول  غرار  على  الدولية.  الشرعية 
منشغلة  اجلزائر  تبقى  و  للسالم،  امُلبة 
الشعب  يعيشها  التي  الصعبة  باألوضاع 
إلى  تدعو  لذلك  وهي  الفلسطيني، 
املشروعة  حقوقه  نيل  من  متكينه 
وعاصمتها  املستقلة  دولته  إقامة  يف 
البرملاني،  إطارنا  يف  و  الشريف.  القدس 
املقترح  إلعطاء  مناسبة،  الفرصة  جند 

األردني الكويتي األهمية املستحقة.
و تدعو بالدي أيضا، إلى ضرورة التسوية 
من  كل  يف  خاصة  للنزاعات  السياسية 

ليبيا وسوريا.
السيدة الرئيسة،

املشتركة  مصلحتنا  أن  نقول  وختاًما 
إلى  يفضي  ما  كل  إلى  التصدي  تتطلب 
والثقافات  احلضارات  وصدام  التطرف 

واألديان ،
والعيش  السلم  قيم  ترقية  بواسطة 
فتئت  ما  التي  القيم  وهي  بسالم،  مًعا 
اجلزائر تعمل من أجل ترسيخها خاصة 
واملصاحلة  السلم  سياسة  تبني  بعد 
عبد  الرئيس  فخامة  بها  بادر  التي 
العزيز بوتفليقة، والتي أعطت وأثبتت 

جناعتها يف بالدي.
شكًرا لكم على كرم اإلصغاء،

والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى 
وبركاته.

كلمة رئيس 
المجلس السيد  
عبد القادر بن صالح

كما شارك السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس األمة، يومي 
الثالثاء و األربعاء 16  و 17 اكتوبر 2018، باملركز الدولي للمؤمترات 
مبدينة جنيف السويسرية يف  أشغال اجلمعية العامة 139 لإلتاد 
املواضيع  حول  النقاش  ملواصلة  خصصت  التي  الدولي  البرملاني 
املدرجة يف األعمال و املتعلقة » بالدور املنوط بالبرملانات يف ترقية 
وكذا  التكنولوجي،«،  والتغير  اإلبتكار  عصر  يف  والتنمية،  السلم 

مسائل تهتم:
الهجرة حتضيرا لإلتفاقية  البرملاني واحلوكمة يف مجال  التعاون  بتعزيز    •

الدولية حول هجرات آمنة، منظمة ومنتظمة.
•  نزع السالح الشامل وحظر التسلح.

التهرب  قضايا  حل  على  قادر  أممي  حكومي  مالي  جهاز  إحداث  هل    •
الضريبي للشركات.

الهيئة  باعتبارها  العاملية  الصحة  ومنظمة  البرملانات  بني  التعاون  سبل    •
الرئيسية لألمم املتحدة املعنية بالصحة العاملية.

األمة،  مجلس  رئيس  للسيد  املرافق   ، البرملاني  الوفد  أعضاء  شارك  كما   
على مستوى اللجنة التنفيذية لإلحتاد البرملاني الدولي وكذا اللجان الدائمة 
األربع، والتي تعنى بشؤون األمم املتحدة؛ التنمية الدائمة  و التمويل و التجارة؛ 
السالم واألمن الدوليني؛ الدميقراطية   و حقوق اإلنسان و كذا منتدى النساء 

البرملانيات و منتدى البرملانيني الشباب.

على هامش مشاركته يف أشغال اجلمعية العامة 139 لإلحتاد البرملاني 
الدولي التي احتضنتها مدينة جنيف السويسرية، أجرى السيد عبد 

القادر بن صالح،  رئيس مجلس األمة، محادثات مع:

احمد  السيد  القطري  الشورى  مجلس  رئيس  ٠٠٠و 
المحمود٠

املستوى  على  الثنائية  العالقات  بالوقوف  اللقاء  هذا  سمح   
اإلحتاد  مستقبل  حول  النظر  وجهات  تبادل  مت  كما  البرملاني، 
أمام  املطروحة  امللفات  إزاء  املواقف  وتنسيق  الدولي  البرملاني 

اجلمعية العامة 139 .

الناصر رئيس مجلس نواب الشعب  السيد محمد   ..
التونسي

وسبل  البلدين  برملاني  بني  العالقات  باستعراض  سمح  اللقاء 
الرقي بها إلى درجة اإلمتياز التي تعرفها العالقات الثنائية بني 
وجهات  أيضا  تبادال   الطرفان  األصعدة.  جميع  على  البلدين 
النظر حول القضايا ذات االهتمام املشترك مؤكدين على ضرورة 

تنسيق املواقف على مستوى احملافل البرملانية الدولية.

رئيسة المجلس الوطني االتحادي لدولة اإلمارات  ، 
السيدة الدكتورة أمل القبيسي٠٠٠

بجنيف،  للجزائر  الدائمة  البعثة  رئيس  حضره  الذي  اللقاء 
السيد ديلمي بوجمعة، سمح باستعراض الوضع احلالي لإلحتاد 
لدعم  به  القيام  للجزائر  ميكن  الذي  والدور  الدولي  البرملاني 
برنامج إصالح هذه الهيئة،كما تناول اللقاء سبل تنسيق املواقف 

جتاه النقاط املدرجة يف جدول أعمال الدورة....

سيبريانو  اإلفريقي  البرلماني  اإلتحاد  ٠٠٠ورئيس 
كاساما٠٠٠

البرملاني  اإلحتاد  و  اجلزائري  البرملان  بني  العالقات  شكلت 
اللقاء الذي جمع رئيس مجلس األمة، السيد  اإلفريقي، محور 
و  اإلفريقي   البرملاني  اإلحتاد  برئيس  صالح   بن  القادر  عبد 
رئيس اجلمعية الشعبية الوطنية لغينيا بيساو، سيبريانو كاساما، 
اإلفريقي.  البرملاني  العام  لإلحتاد  األمني  الذي جرى بحضور 
الطرفان تطرقا أيضا  لسبل تطوير لعالقات الثنائية بني مجلس 

األمة وبرملان غينيا بيساو خاصة والبلدين عامة.

العامل يف حاجة اإلى الإ�سراع يف بلوغ اأهداف الألفية للتنمية
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٠٠٠و الشيخ خالد بن هالل المعولي رئيس جلس 
الشورى العماني..

الشورى  مجلس  و  اجلزائري  البرملان  بني  العالقات  شكلت 
العماني ، محور اللقاء الذي جمع رئيس مجلس األمة، السيد 
عبد القادر بن صالح  برئيس جلس الشورى العمانني، حيث 
أكد الطرفان على ضرورة الرفع من مستوى هذه العالقات 
الوفود، وذلك من أجل  و  الزيارات  تبادل  تكثيف  عن طريق 
التعاون  مستوى  من  للرفع  الرامي  احلكومي  العمل  مرافقة 
اإلقتصادي و التجاري و التاريخي. كما تبادل وفدا البلدين 
وجهات النظر حول اإلصالحات اجلارية يف اإلحتاد البرملاني 

الدولي  وكذا عديد القضايا ذات اإلهتمام املشترك.
 

النواب  مجلس  رئيس  العال  عبد  علي  السيد   ..
المصري، رئيس اإلتحاد البرلماني العربي

مسألة الرفع من مستوى العالقات بني مجلس األمة ومجلس 
الذين  املجلسني؛  وفدي  بني  احملادثات  النواب شكلت صلب 
تناوال بالدراسة بعض املسائل املرتبطة بنشاطهما على مستوى 
اإلحتاد البرملاني الدولي، كما جددا استعدادهما على تنسيق 
املواقف يف احملافل البرملانية القارية و اجلهوية و  اإلقليمية.

رئيس  موداندا  فرانسيس  جاكوب  والسيد   ..
المجلس الوطني الزمبابوي

املجلس  رئيس  مع  األمة  مجلس  رئيس  محادثات  متحورت 
املجالني  يف  الثنائية  العالقات  حول  الزمبابوي  الوطني 
اإلقتصادي و التجاري بني البلدين وإمكانية الدفع  بها إلى 
العالقات السياسية و التاريخية. الطرفان إستعرضا كذلك 

سبل تطويرالعالقات بني الهيئتني التشريعيتني

ة، السيد عبد القادر بن صالح، يوم اخلميس   ترأس رئيس مجلس األَُمّ
18 أكتوبر 2018 ، الوفد البرملاني املشارك يف اجللسة األخيرة للمجلس 
املدير لإلحتاد و فعاليات اختتام أشغال اجلمعية العامة 139 لإلحتاد 
البرملاني الدولي التي احتضنتها مدينة جنيف السويسرية إبتداءا من 

13 اكتوبر اجلارى.
 اجللسة عرفت إعتماد إعالن اجلمعية 139  لالحتاد البرملاني الدولي، 
ترقية  بالبرملانات يف  املنوط  بالدور   « املتعلق  و  الدورة  حول موضوع 

السلم والتنمية، يف عصر االبتكار والتغير التكنولوجي،«
كما عرفت أيضا املصادقة على تقارير اللجان األربع الدائمة، والتي 
التجارة؛  و  التمويل  و  الدائمة  التنمية  املتحدة؛  األمم  بشؤون  تعنى 

السالم واألمن الدوليني؛ الدميقراطية و حقوق االنسان.

اأ�سغال اجلمعية الربملانية لالإحتاد من اأجل املتو�سط 
بربوك�سل )بلجيكا( 

شارك وفد برملاني عن مجلس األمة، يف اجتماع فريق العمل 
حول النظام الداخلي ومتويل اجلمعية البرملانية لالحتاد من 

أجل املتوسط )AP/UpM(، والذي انعقد يوم 07 سبتمبر 
2018، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقد تشكل الوفد البرملاني من السيدين:
• حود موبسة محمد مداني، عضو مجلس األمة، نائب رئيس 

جلنة الشؤون السياسية واألمن وحقوق اإلنسان، التابعة 
للجمعية البرملانية لالحتاد من أجل املتوسط،

•  عمار مخلويف، عضو مجلس األمة، نائب رئيس جلنة الطاقة 
والبيئة واملياه للجمعية البرملانية لالحتاد من أجل املتوسط.

تضمن جدول أعمال االجتماع إمكانية إنشاء أمانة دائمة 
للجمعية البرملانية لالحتاد من أجل املتوسط، وكذا دراسة 

تفاصيل وإجراءات تتعلق باعتماد املقر الدائم للجمعية 
البرملانية لالحتاد من أجل املتوسط.

جمل�س الأمة ي�سارك يف اإجتماع الربملان العربي بالقاهرة 

شارك السّيد عزيز بزاز، نائب رئيس مجلس األُّمة، عضو 
البرملان العربّي يف اجتماع اللّجنة املعنّية بدراسة مشروع 
موازنة البرملان العربّي لعام 2019، وذلك يومي 15 و16 

سبتمبر 2018، بالعاصمة املصرّيـة القاهرة.

ـُ�ستدامة  الّندوة القليمّية حول اأهداف الّتنمية امل
وامل�ساواة 

شارك وفد برملانّي مشترك فيما بني الغرفتني يف أشغال 
الّندوة االقليمّية حول أهداف الّتنمية املـُستدامة واملساواة بني 
اجلنسني، والتي نّظمها االحّتاد البرملانّي الّدولّي بالّتنسيق مع 
االحّتاد البرملانّي العربـّي، وذلك  خالل  الفترة املمتدة من 18 

إلى 20 سبتمبر 2018، باإلسكندرية )مصر(.
تشّكل الوفد البرملانّي من الّسّيدات والسّيد:

- فوزية بن باديس، عضو مجلس األُّمة، عضو اللّجنة 
التنفيذّية لالحّتاد البرملانّي الدولّي،

- غومة جبريل، عضو مجلس األُّمة،
- سعاد األخضري، نائب باملجلس الشعبّي الوطنّي،

- خديجة ريغي، نائب باملجلس الشعبّي الوطنّي.
كما تضّمن برنامج عمل الّندوة ما يلي:

•  أهّداف الّتنمية املستدامة ودور البرملانات يف حتقيقها.
•  مشاركة البرملانات العربّية بأهداف الّتنمية املستدامة.
•  احلوكمة الفّعالة كعنصر حيوّي يف الّتنمية املستدامة.

•  املساواة بني اجلنسني كعنصر حيوّي يف الّتنمية املستدامة.
•  ضمان املشاركة الكاملة والفّعالة للمرأة وضمان تكافؤ 

الفرص للقيام بدور قيادّي  على جميع مستويات صنع القرار 
يف احلياة الّسياسّية والعاّمة.

•  االستراجتيات البرملانّية لتعزيز االصالحات القانونّية 
لتحقيق املساواة بني اجلنسني وحياة خالية من العنف ضّد 

الّنساء والفتّيات.

احتفالّيات الّذكرى املئوّية لتاأ�سي�س برملان 
جمهورّية اأذربيجان

شاركت السّيدة ليلى براهيمي، رئيسة جلنة الّشؤون 
اخلارجّية والّتعاون الّدولّي واجلالية اجلزائرّية يف 
اخلارج،     يف احتفالّيات الّذكرى املئوّية لتأسيس 

برملان جمهورّية أذربيجان والتي مت تنظيمها 
يومي 20 و 21 سبتمبر 2018، بالعاصمة األذّرّية 

باكو)جمهورّية أذربيجان(.
 وقد تضّمن برنامج االحتفالّيات جلسة استقبال 
من طرف السّيد إلهام علييف، رئيس جمهورّية 

أذربيجان.  

اجلمعّية الربملانّية لالحّتاد من اأجل املتو�ّسط
شارك وفد برملانّي عن مجلس األُّمة، يف اجتماع 
جلنة الّشؤون الّسياسّية، األمن وحقوق اإلنسان 

الّتابعة للجمعّية البرملانّية لالحّتاد من أجل 
املتوّسط، والذي انعقدت يوم 23 سبتمبر 2018، 

مبدينة كالياري )اجلمهورّية اإليطالية(.
تشّكل الوفد من الّسّيدة والسّيد:

•  حود مويسة محمد مداني، عضو مجلس األُّمة، 
نائب رئيس جلنة الّشؤون الّسياسّية، األمن وحقوق 

اإلنسان، بذات اجلمعّية؛
•  حفيظة بن شهيدة، عضو مجلس األُّمة، عضو 
جلنة الّشؤون الّسياسّية، األمن وحقوق اإلنسان، 

بذات اجلمعّية؛

وقد تضّمن جدول األعمال املواضيع الّتالية:
•  الوضع الّسياسّي يف منطقة البحر األبيض 

املتوّسط وآفاق 2019.
•  مشروع توصية حول الهجرة ووضع الاّلجئني يف 

منطقة البحر األبيض املتوّسط.
•  محضر اجتماع 28 أفريل 2018.

•  تاريخ ومكان االجتماع القادم.

موؤمتر اإقليمّي حول �سيا�سات ال�ّستات يف العا�سمة 
الأوكرانية كييف 

شارك السّيد عبد القادر شنيني، عضو مجلس 
األُّمة،  يف مؤمتر إقليمّي حول سياسات الّشتات 

لطات العمومّية، والذي نظم  ومجال الّتعاون مع الُسّ
من طرف اجلمعّية البرملانّية ملجلس أوروّبا، وذلك 

يوم 24 سبتمبر 2018، يف العاصمة األوكرانية 
كييف.

تضّمن جدول أعمال االجتماع دراسة عّدة مواضيع 
من بينها:

•  الهجرة واملهاجرين.
•  مذّكرة عن الّشتات كشركاء يف الّتنمية.

•  مناقشة حول االّتفاق العاملّي من أجل ِهـجراٍت 
آمنة ُمنَّظَمة وُمنْتََظَمة.

 

احتتام الدورة:

الربملانات 
وترقية ثقافة 
ال�سلم والتنمية
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املوؤمتر الرابع رفيع امل�ستوى لالإحتاد 
من اأجل املتو�سط 

شاركت السيدة حفيظة بن شهيدة، 
عضو مجلس األمة، يف املؤمتر الرابع 

رفيع املستوى لالحتاد من أجل 
املتوسط "نساء من أجل املتوسط"،  
والذي إنعقد من 10 إلى 12 أكتوبر 
2018، بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وقد كان هدف هذا املؤمتر هو تسليط 
الضوء على دور النساء يف التغيير 

داخل منطقة املتوسط، وحتديد 
اآلليات الكفيلة بإشراكهن يف مواجهة 
العراقيل الثقافية واالجتماعية التي 
حتول دون إحراز تقدم يف البرنامج 
األورومتوسطي للمساواة بني املرأة 

والرجل.
    وتضمن جدول أعمال املؤمتر 

دراسة عدة مواضيع منها:
 - ريادة النساء يف إحداث التغيير 

االجتماعي واالقتصادي،
•  مشاركة النساء يف احلياة العامة 

وعملية اتخاذ القرار.

 
الّدورة الأولى للفرتة الّت�سريعّية 

اخلام�سة للربملان الإفريقّي 

شارك وفد برملانّي عن مجلس األّمة، 
يف الّدورة األولى للفترة الّتشريعّية 

اخلامسة للبرملان اإلفريقّي، وذلك يف 
الفترة املمتدة من  18 أكتوبر إلى 02 

نوفمبر 2018، بالعاصمة الّرواندّية 
كيغالي.

وقد تشّكل الوفد البرملانّي ملجلس 
األّمة من الّسّيدين:

•  محمد زوبيري، رئيس املجموعة 
البرملانّية حلزب جبهة الّتحرير 

الوطنّي، عضو البرملان اإلفريقّي،
•  عبد القادر موخللوة، رئيس جلنة 

الّتجهيز والّتنمية احمللّّية، عضو 
البرملان اإلفريقّي.

تضّمن جدول األعمال اجتماعات 
اللّجان الّدائمة للبرملان اإلفريقّي، 

باإلضافة إلى مناقشة عّدة مواضيع 
تهم القاّرة منها:

- الّسلم واألمن يف إفريقيا،
- أنظمة األمن الغذائّي يف إفريقيا،
- دور بعثات مالحظة االنتخابات 

لالحّتاد اإلفريقّي يف إنهاء اخلالفات.

اجلل�سة الفتتاحّية الأولى للربملان العربّي 

شارك وفد برملانّي عن مجلس األّمة، يف اجللسة 
االفتتاحّية األولى لدور االنعقاد الّثالث من الفصل 

التشريعّي الثانّي للبرملان العربّي، وذلك خالل الفترة 
ما بني 01 و 03 أكتوبر 2018، بالعاصمة املصرّية 

القاهرة.
وقد تشّكل الوفد البرملانّي من الّسّيدين :

-  عزيز بزاز، نائب رئيس مجلس األّمة، عضو 
البرملان العربّي؛

-  عبد الكرمي قريشي، عضو مجلس األّمة، عضو 
البرملان العربّي.

وتضّمن جدول األعمال، اجتماع املكتب واجللسة 
العاّمة واجتماعات اللّجان الّدائمة، وكذا انعقاد 

اجتماعات اللّجان الفرعّية

اجتماعات الّدورة اخلريفّية للجمعّية الربملانّية 
ملنّظمة الأمن والّتعاون باأوروّبا

شارك وفد برملانّي مشترك فيما بني الغرفتني يف 
اجتماعات الّدورة اخلريفّية للجمعّية البرملانّية 

ملنّظمة األمن والّتعاون بأوروّبا )AP-OSCE(، والتي 
إنعقدت خالل الفترة املمتدة من 03 إلى 06 أكتوبر 

2018، بالعاصمة القرغيزّية بيشكك )جمهورّية 
قيرغيزستان(.

تكّون الوفد من الّسّيدة والّسادة:
- الهاشمي جيار، رئيس املجموعة البرملانّية للّثلث 

الّرئاسّي، رئيس الوفد،
- زوبير طوافشية، عضو مجلس األّمة،

- يحي عبد الرحمان، نائب باملجلس الشعبّي الوطنّي،
- عزوق سعيدة، نائب باملجلس الشعبّي الوطنّي.

 
وقد تدارس املشاركون موضوع رئيسي بعنوان:« تعزيز 

احلوار األمنّي يف آسيا الوسطى ودول اجِلَواْر«.

كما تضّمن جدول أعمال الّدورة باإلضافة إلى اجتماع 
اللّجنة الّدائمة، اجتماع ثالث )03( جلسات للجمعّية 

على النحو الّتالي:
- اجللسة األولى: مواجهة الّتحّديات والّتهديدات 

اجلديدة يف املناطق احلدودّية   من خالل تعزيز الّثقة 
والّتعاون االقليمّي.

- اجللسة الّثانية: املنتدى املتوّسطّي: اجليوسياسّية 
يف آسيا الوسطى ومنطقة البحر األبيض املتوّسط: 

جتاوز حتّديات الهجرة، الّتجارة والبيئة.
- اجللسة الّثالثة: تعزيز مشاركة املواطنني يف بناء 

مجتمعاٍت آمنة.
جدير بالّذكر أّن البرملان اجلزائرّي يشارك بصفة 
منتظمة يف اجتماعات اجلمعّية البرملانّية ملنظمة 

األمن والّتعاون بأوروّبا )AP-OSCE(، ويحوز على 
صفة شريك يف الّتعاون.

اأ�سغال املرحلة 
الّرابعة  للّدورة 
العادّية 2018 

للجمعّية الربملانّية 
ملجل�س اأوروّبا

شارك وفد برملانّي عن 
مجلس األّمة يف أشغال 
املرحلة الّرابعة  للّدورة 
العادّية 2018 للجمعّية 

البرملانّية ملجلس 
أوروّبا،  وذلك خالل 

الفترة املمتدة  من 08 
إلى 12 أكتوبر 2018، 

مبدينة ستراسبورغ 
)فرنسا(.

وقد تشّكل الوفد 
البرملانّي من الّسّيدين:

•  رشيد بوغربال، 
عضو مجلس األّمة؛
•  يوسف بوتخيل، 

عضو مجلس األّمة؛

تضّمن جدول أعمال 
االجتماع دراسة عّدة 

مواضيع من بينها: 

•  تنظيم الّتمويالت 
القادمة من خارج 

أوروّبا واملتعلّقة 
مبمارسة شعائر 

املسلمني بهدف الوقاية 
من الّتطّرف وتصاعد 

اإلسالموفوبيا.
•  الهجرة من منظور 
املساواة بني الّنساء 

والّرجال: »متكني 
املرأة من أن تكون 

عنصر رئيسّي فّعال يف 
االندماج«. 

جدير بالذكر أن 
البرملان اجلزائرّي 

يشارك بصّفة منتظمة 
يف اجتماعات اجلمعّية 
البرملانّية ملجلس أوروّبا 

ويحوز على صّفة 
مدعّو.

وفد من إطارات 
وموظفي مجلس 

األمة يزور مركز 
الدراسات و األبحاث 

البرلمانية األردني 

األمة  مجلس  موظفي  و  إطارات  عن  وفد   قام 
 westminster foundation و مبساهمة منظمة
و  الدراسات  مركز  for democracy  بزيارة 
النواب  مجلس  مكتبة  كذا  و  البرملانية  األبحاث 
 27 و   26 مابني  املمتدة  الفترة  خالل  األردني 
سبتمبر 2018 بالعاصمة عمان باململكة األردنية 

الهاشمية  .
التكوينية  البرامج  إطار  الزيارة يف  تدخل هذه   
بني  التجارب  تبادل  و  املعارف  حتسني  و 

البرملانات.
 تخلل هذه الزيارة ورشات و نقاشات عن كيفية 
إنشاء،تسيير و تطوير مركز الدراسات و األبحاث 

البرملانية بهدف حتسني األداء البرملاني.

شارك أعضاء مجلس األمة يف ورشة تكوينية بعنوان »تفعيل« التعاون لتعزيز فعالية املساواة يف 
احلقوق بني الرجال والنساء يف اجلزائر. يندرج هذا البرنامج يف اتفاقية التعاون املبرمة بني 
احلكومة اجلزائرية وهيئة االمم املتحدة للمرأة . نشط هذه الورشة التكوينية خبراء وطنني 

ودوليني مختصني يف املوضوع.
و يوفر هذا البرنامج الدعم لآلليات الوطنية واملساهمة يف تفعيل املساواة يف احلقوق بني الرجل 

واملرأة املنصوص عليها يف التشريعات الوطنية وااللتزامات الدولية للجزائر يف هذا الشأن.

ورشة تكوينية حول : 
إدماج مقاربة الجندر 

في الدور التشريعي 
للبرلمانات 
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في إطار برنامج الزيارات االستعالمية 
وضمن  األّمة،  لمجلس  الدائمة  للجان 
الريفية  والتنمية  الفالحة  لجنة  نشاط 
للمجلس لسنة 2018، نظمت اللجنة 
 3 و   2 يومي  المسيلة  لوالية  زيارة 

أكتوبر 2018،  وقد ضم  الوفد:

رئيس  اللجنة،  رئيس  قارة،  بلقاسم  السيد   •
الوفد؛

 • السيد محمد بن طّبة، مقرر اللجنة؛
 • السيد محمد خليفة، عضو اللجنة؛

مجلس  عضو  سالم،  بن  القادر  عبد  السيد   •  
األمة؛

 • السيد ناصر بن نبري، عضو مجلس األمة؛
 • السيد محمد قطشة، عضو مجلس األمة؛

وكان الهدف من هذه الزيارة هو االطالع عن كثب 
على واقع القطاع الفالحي بالوالية، والتواصل مع 
على  والوقوف  الفالحة،  قطاع  ومنتسبي  مهنيي 
اإلجنازات التي حققها القطاع بالوالية، واملشاكل 

التي يعاني منها مهني  هذا القطاع. 

بعدما استقبل الوفد مبقر الوالية  من قبل السيد 
الشعبي  املجلس  رئيس  والسيد  الوالية،  والي 
الوالئي، وعضوا مجلس األمة عن والية املسيلة، 
وبالوالية،و  والعسكرية  املدنية  السلطات  وكذا 
املسؤولون احملليون.  باشر  الوفد برنامج زيارته 
رفقة والي الوالية، والسيد رئيس املجلس الشعبي 
الوالئي، وعدد من املدراء التنفيذيني، وكان برنامج  

الزيارة خالل اليومني على النحو التالي:

اليوم األول:
 •   بلدية اخلبانة بدائرة بوسعادة:

زيارة وحدة التحويل لصاحبها عمر بن عمر،   • 
التي تختص بتحويل وتصبير املنتجات الزراعية 
توفر 86 منصب عمل،  من خضر وفواكه، وهي 

وتعتمد متويال ذاتيا.
لصاحبها  اخلاصة  الفالحية  املستثمرة  زيارة   •  
عمر بن عمر والتي متتد على مساحة 39 هكتارا، 

واخلاصة بزراعة أشجار املشمش.
لصاحبها  اخلاصة  الفالحية  املستثمرة  زيارة   •  

زابي عمر.
 •   بلدية بوسعادة:

.STEP زيارة محطة تصفية املياه املستعملة • 
 • زيارة ملبنة حليب بالدي.

بصيغة  سكن   400 لـ:  األساس  حجر  وضع   •  
.AADL

 • عرض حول قطاعات الفالحة، الغبات، الصيد 
مبعهد  احملاضرات  بقاعة  والري،  البحري، 

الفندقة والسياحة.

اليوم الثاني:
 •   بلدية املسيلة:

 • زيارة سد القصب و محيط السقي الفالحي.
 • زيارة ملبنة احلضنة.

 • مالحظات وتوصيات وفد اللجنة:
للجنة  االستعالمية  الزيارة  هذه  مّكنت  لقد 
على  الوقوف  من  الريفية   والتنمية  الفالحة 
تلك  أو  الفالحية،  والهياكل  املشاريع  من  العديد 
التي لها عالقة مباشرة بالقطاع، كما كان للوفد 
ومسؤولي  منتسبي  و  مبهنيي  االلتقاء  فرصة 
القطاع واالستماع النشغاالتهم وآرائهم، ما سمح 
الفالحي  القطاع  لواقع  شامل  تصّور  بتشكيل 
بعض  واستخالص  املستقبيلة،  وآفاقه  بالوالية، 
دافعا  لتكون  منها  اإلفادة  التي ميكن  التوصيات 
خصوصا،  بالوالية  ومنتسبيه  الفالحي  للقطاع 

ولالقتصاد الوطني عموما.
وخلصت  اللجنة توصياتها على النحو التالي:

 • توصي اللجنة بضرورة العمل على إنشاء سوق 
الوالية، وهذا  والفواكه بعاصمة  للخضر  اجلملة 
من أجل استيعاب املنتوج الزراعي املتنامي ملختلف 
الشعب باملنطقة، خاصة وان الوالية حتتل املرتبة 
الـ 14 وطنيا من ناحية اإلنتاج الزراعي، ما يخلق 
ديناميكية وحركية تشجع على استيعاب وتسويق 
وتصريف املنتوج الفالحي، والقضاء على مشكل 

الكساد واملضاربة الذي يعانيه منتجو الوالية.

إطالق الرحلة املتبقية من إزالة ما تبقى من   • 
الطمي بسد القصب، من أجل الرفع من قدرته 
املساحات  حجم  توسيع  وبالنتيجة  التخزينية، 

املسقية.
سد  محيط  وتشجير  تنقية  حملة  يف  البدء   •  
تهدد  التي  الفيضانات  أخطار  لتاليف  القصب، 
احمليطات الفالحية الواقعة على مجرى الوادي، 
جترفه  الذي  الطمي  تراكم  ظاهرة  من  واحلد 

السيول نحو السد.
العقار  ملفات  تطهير  على  العمل  مواصلة   •  
يف  الوالية  حققته  الذي  التقدم  رغم  الفالحي، 
معاجلة هذا امللف، إال ان مشكلة أراضي العرش 
اإلدارية،  اإلشكاالت  بسبب  مكانها  ترواح  الزلت 
عملية،  حلول  إيجاد  يف  التفكير  مايستدعي 
كتسوية وضعية هذه األراضي عن طريق االمتياز 
املصالح  مديرية  ذلك  اقترحت  مثلما  الفردي، 

الفالحية بالوالية.
 • تسجيل عمليات إلجناز منشآت الري )حواجز 
مائية، سدود صغيرة(، كحلول مساعدة، خاصة 
يف املناطق املصنفة مناطق ممنوع استغالل املياه 

اجلوفية فيها، بسبب تدني املخزون املائي.
تقنية  فالحية  معاهد   إنشاء  يف  التفكير   •  
متخصصة يف الوالية، من أجل توفير اليد العاملة 
املؤهلة، وضمان التغطية االستشارية والتوجيهية 

لفالحي وممارسي النشاط الفالحي باملنطقة.

جلنة الفالحة والتنمية الريفية  يف زيارة اإلى والية امل�سيلة

 • نظرا الحتالل الوالية املرتبة الثالثة وطنيا يف 
إنتاج اللحوم، فإن الوضعية املزرية التي تعانيها 
مختلف املذابح املتواجدة بإقليم الوالية تستدعي 
واستيعاب  تثمني  أجل  من  لتأهيلها،  التدخل 

منتوج الوالية من هذه املادة.

 • يعتبر مركب احلضنة إلنتاج احلليب ومشتقاته 
خالل  من  الوالية،  يف  رائدا  استثماريا  قطبا 
 6000 و  دائم،  عمل  منصب   1200 لـ  توفيره 
ألف منصب عمل غير مباشر، إضافة ملساهمته 
الكبيرة يف تنشيط مهنة تربية األبقار ليس على 
مستوى الوالية فقط، بل على املستوى الوطني، 
مشكل  من  يعاني  أنه  إال  املعطيات،  هذه  وأمام 
نقص وتذبذب متويله مبادة )بودرة احلليب( التي 
الريفية  والتنمية  الفالحة  وزارة  مصالح  تتولى 
والتذبذب  النقص  هذا  املنتجني،  على  توزيعها 
أضحى يهدد وبشكل جّدي استمرار نشاط هذا 
القطب الصناعي بالوالية، األمر الذي يستدعي 
من املصالح املعنية اعتماد مقاربة تتميز باملرونة 
ومن  أوال،  نشاطه  دميومة  أجل  من  والواقعية، 
التنمية  يف  اإليجابية  مساهمته  مواصلة  أجل 
الصعيد  على  ليس  واالقتصادية،  الفالحية 

احمللي فقط، على الصعيد الوطني.
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في إطار برنامج الزيارات االستعالمية 
أوفدت  األّمة،  لمجلس  الدائمة  للجان 
والمالية  االقتصادية  الشؤون  لجنة 
للمجلس بعثة استعالمية مؤقتة إلى 
مصالح المديرية العامة للجمارك بوالية 
الجزائر، يوم األربعاء 17 أكتوبر 2018.

وقد كان الهدف من هذه البعثة هو اإلطالع عن 
اجلزائر،  يف  اجلمارك  قطاع  وضع  على  كثب 
والتعرف   ، املسؤولني  انشغاالت  إلى  واالستماع 
اجلهاز  لهذا  املسطرة  املستقبلية  املشاريع  على 
حماية  مهامه،  أداء  وتسهيل  تطويره  أجل  من 
املعلومات  على  الوقوف  وكذا  الوطني،  لالقتصاد 
التي تواجهه، ومحاولة إيجاد حلول فعالة بالتعاون 

املتبادل بني الطرفني.
وقد تكونت البعثة من السادة :

الشؤون  جلنة  رئيس  أوراغي،  أحمد  سيد   •  
اإلقتصادية واملالية، رئيس الوفد

 • برحال بن عومر، نائب رئيس اللجنة،
 • عبد احلق كازيتاني، مقرر اللجنة

 • رشيد بوسحابة ، عضو مجلس األمة
 • حسني سعيدي، عضو مجلس األمة

 • محمد بطاش، عضو مجلس األمة
 • بوجمعة زفان، عضو مجلس األمة

 • نورالدين جعفر، عضو مجلس األمة

بعد استقبال البعثة من قبل  املدير العام للجمارك 
السيد فاروق باحميد وعدد من مسؤولي الهياكل 
إطارات  مع  عمل  جلسة  عقدت   ، واملديريات 
البعثة  استمعت  حيث  للجمارك  العامة  املديرية 
السيد  قّدمه  اجلزائرية  اجلمارك  حول  لعرٍض 
للجمارك  العامة  باملديرية  دراسات  مدير  راجي، 
حول  وثائقًيا  شريًطا  البعثة  أعضاء  شاهد  ثَمّ 

اجلمارك ونظام اجلمركة.
حول  عرٍض  إلى  البعثة  وفد  استمع  ذلك،  عقب 
السيد  قبل  من  للجمارك  املعلوماتي  النظام 
واإلعالم  لإلشارة  الوطني  املركز  مدير  بودادي، 
بزيارة  حظي  والذي   )CNTSID( للجمارك  اآللي 

من قبل وفد البعثة.
كما زار وفد البعثة مصالح اجلمارك على مستوى 
للجزائر  البحرية  احملطة  وكذا  اجلزائر  ميناء 
مصالح  سير  كيفية  على  وقف  أين  العاصمة، 
مراقبة السلع والبضائع واحلاويات؛ والتسهيالت 
التي وضعتها مصالح اجلمارك باحملطة البحرية 
فيها  مبا  أمتعتهم  ومراقبة  املسافرين  لفائدة 

املركبات.  
العامة  لإلدارة  زيارتهم  ختام  يف  الوفد  سجل 
حلماية  تبذله  التي  اجلهد  باعتزاز  للجمارك 
الشاسعة  اجلزائر  حدود  عبر  الوطني  اإلقتصاد 
ستساهم  أنها  رأت  بتوصيات  ودعت   ، واملختلفة 
من  والرفع  واملردودية  األداء  حتسني  يف  ريب  ال 

مستوى قطاع اجلمارك و هذه التوصيات هي :
وضع عدد أكبر من األجهزة الكاشفة يف نقاط   • 
املراقبة على مستوى املوانئ واملطارات لتقليل من 

زمن االنتظار وتسهيل عملية التفتيش،
مديرية  بني  املشترك  والتنسيق  بالتعاون   •  
العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  اجلمارك وقطاع 
ميكن النظر يف إمكانية استحداث برنامج ماستر 
وسيلة  يكون  اجلمركية  الرقمنة  يف  وطني  مهني 
لتكوين خرجي اجلامعة لتقلد مناصب مستحدثة 
هذا  يف  املكونيني  وتكوين  اجلمارك  قطاع  يف 

املجال،
الغش  نقل اخلبرة األجنبية يف مجال محاربة   •  
وتقليد السلع من خالل برنامج تكوين دوري قصير 
املدة يف اخلارج ، وتكثيف اإلتفاقيات الثنائية يف 

هذا الشأن،
التلفزيونية  واحلصص  اإلعالم  استغالل   •  
اإلذاعية من أجل بث الثقافة اجلمركية والتعريف 

جلنة ال�س�ؤون االقت�سادية واملالية  يف زيارة اإلى املديرّية العاّمة للجمارك 

أبواب  بتنظيم  واملبادرة  االقتصادي،  بدورها 
إعالمية مفتوحة حول اجلمارك،

تدريبهم  وعصرنة  اجلمارك  أفراد  جتنيد   •  
للجرمية  املستجدة  األساليب  ملجابهة  يرقي  مبا 
املنظمة واالجتار غير املشروع والغش والتهريب 

والهجرة غير املشروعة،
تهريب  مكافحة  مجال  يف  الرقابة  عصرنة   •  
يف  املتخصصة  الفرق  تكوين  وترقية   األموال 

ذلك.
تكثيف اإلستعالم حول التحركات واألساليب    • 

التجارية املشبوهة والتي متارس وتنظ إلكترونيا 
على الشبكة العنكبوتية

وإجراء  امللكية  حقوق  على  السطو  محاربة   •  
حمالت نوعية يف هذا املجال،

ملختلف  إلكترونية  معطيات  قاعدة  وضع   •  
املعلومات واإلحصاءات حول التجاوزات املسجلة 
يف  مثبتة  تكون  غش...(  تهريب،   ( وأصحابها 

متناول اجلهة القضائية،
دعم املناطق النائية مبراكز للجمارك وتكثيف   • 

العمل على النقاط احلدودية،

االهتمام أكثر بأفراد اجلمارك على املستوى   • 
االجتماعي والتكفل األكبر بهم كحافز يساعدهم 

على  مردودية أكبر،
 • التقرب أكثر من املواطن والتفتح عليه وإفادته 
التي  اجلمارك  جهاز  مهام  تخص  مبعلومات 
االقتصاد  إلى مساعدة  املراقبة واحلجز  تتعدى 
الالزمة  اإلمكانيات  وتوفير  الوطني،  واالستثمار 
والنائية  اجلنوبية  املناطق  يف  القطاع  ملوظفي 

الوعرة.
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البرلماني  االتحاد  إحياء  اطار  في 
العالمي  21 لإلعالن  الدولي للذكرى 
حول الديمقراطية، والذكرى 11 لليوم 
مجلس  نظم  للديمقراطية،  الدولي 
 2018 أكتوبر   03 األربعاء  يوم  األمة، 
) و ماذا  لو    : ندوة برلمانية  بعنوان 

انعدمت الرقابة البرلمانية ؟(.

صالح  بن  القادر  عبد  السيد  حضرها  الندوة 
رئيس مجلس األمة ،والسيد مراد مدلسي رئيس 
وزير  بدة  محجوب  والسيد  الدستوري،  املجلس 
البرملان  أعضاء  من  وعدد  البرملان  مع  العالقات 
هيئات  عدة  من  وإطارات  ،ومسؤولون  بغرفتيه 
وطنية وقطاعات وزارية ومؤسسات وطنية، وجمع 

من األساتذة واملختصني واخلبراء.
جعفر،  سعدية  نوارة  السيدة  افتتحتها  األشغال 
نائب رئيس مجلس األمة، بكلمة ذكرت فيها بأهمية 
البرملان  تندرج يف إطار مواكبة  التي  الندوة  هذه 
بغرفتيه فعاليات احتفاء اإلحتاد البرملاني الدولي 
الدميقراطية  حول  العاملي  إلعالنه   21 بالذكرى 
والذكرى احلادية عشر لليوم الدولي للدميقراطية 

الذي يصادف يوم 15 سبتمبر من كل سنة.
هذه  اقترح  الدولي   البرملاني  اإلحتاد  أن  معلنة 
ماذا   « بعنوان  التظاهرة  لهذه  موضوعا   السنة 
إلبراز  وذلك   ، البرملانية؟«  الرقابة  انعدمت  لو 
أهمية الرقابة البرملانية التي تعد أحد الوظائف 
لتوازن  أساسيا  وعنصرا  للبرملانات  األساسية 
سيحدث  وماذا  الدميقراطية،  احلياة  يف  القوى 

يف غيابها.
 منوهة يف السياق ذاته إلى أن السلطات العليا يف 
البالد ما فتئت تولي عناية خاصة للبرملان بغرفتيه 
لتكريس الدميقراطية وتثبيت قواعد دولة احلق 
التي  الدستورية  املراجعة  أن   مؤكدة   ، والقانون 
عليها  صادق  والتي  اجلمهورية  رئيس  بها  بادر 
البرملان بغرفتيه يوم 7 فيفري 2016 كانت تصب 
يف هذا اإلجتاه ، وأن رئيس مجلس األمة يف كلمته 
 « التعديل  هذا  اعتبر  قد  باملناسبة  ألقاها  التي 
خطوة هامة ملرحلة جديدة  ستفتح يف وجه أمتنا 
املجيدة  ........ فهو ال يكتفي بتنظيم السلطات 
ويجسد   ، البالد  مستقبل  معالم  يرسم  ولكنه 
نحو  شعبنا  أبناء  من  العريضة  الفئات  تطلعات 

مستقبل واعد »
بتقدمي  الندوة  هذه  أشغال  متيزت  وقد 
الرقابة   « بعنوان  كانت  األولى   محاضرتني،  
والتي   ،  « التشريعية  النصوص  على  الدستورية 
رئيس  نائب  حبشي،  محمد  السيد  ألقاها 
دور  فيها  استعرض  الدستوري.  والتي  املجلس 
التشريعية  النصوص  على  الدستورية  الرقابة 
يف ظل اجتهاد املجلس الدستوري ، بعد أن كان 
حيث  من  الدستور  املجلس  عن  أعطى حملة  قد 

تأسيسه وعمله .

الرقابة   مجال  يف  الدستوري  املجلس  دور  وعن 
البرملانية ، أوضح احملاضر أن التجربة اجلزائرية 
أساسا  يضطلع  الدستوري  املجلس  من  جعلت 
القوانني  على  الدستورية  الرقابة  بصالحيات 
وهي   ، البرملان  لغرفتي  الداخلي  والنظام 
النصوص التي تنظم الرقابة البرملانية على عمل 
احلكومة ، لكنه ال يتمتع بأي اختصاص يف مجال 
الفصل يف أعمال هذه الرقابة من الناحية العملية 
القوانني  مراعيا يف  ، فهو الضابط لعملية سن 
ذلك احترام مبدأ الفصل بني السلطات والتوازن 

الدستوري بينها. 
مضيفا أن ممارسة املجلس لسلطته التفسيرية أو 
الدستوري  إرادة املؤسس  التأويلية يستمدها من 
، وأنه ال  حيث يربطها وجوبا بالنص الدستوري 
يصرح تلقائيا بعدم دستورية النصوص املعروضة 
عليه وإمنا غالبا ما يلجأ إلى أحد تقنيات الرقابة 

الدستورية املعروفة بالتحفظات التفسيرية .
التي  التقنية  هذه  اعتماد  أن  األخير  يف  مؤكدا 
تتماشى  الدستورية  الرقابة  ممارسة  فرضتها 

لتجاوز  أداة  وتعد  اجلديد،  الدستور   ورؤى 
إلى  وتؤدي   ، املطابقة  وعدم  املطابقة  ازدواجية 
الدستورية  املؤسسات  بني  العالقات  تهدئة 
لترقية  ضروري  العالقة  هذه  هدوء  أن  باعتبار 

ثقافة دستورية يف بالدنا.
بعنوان  كانت  والتي  الثانية  احملاضرة  أما   -
التوازن  تكريس  يف  ودورها  البرملانية  »الرقابة 
بني السلطات« ،   والتي ألقاها األستاذ الدكتور 
أوضح   فقد  سابق،  برملاني   ، شيهوب  مسعود 
خالل مداخلته أن الرقابة البرملانية متثل إحدى 
و             ، للبرملان  الرئيسيتني  الوظيفيتني 
وتوازن  الدميقراطية  منها هو ضمان  الهدف  أن 

السلطات .
 وعن آليات الرقابة  فقد قدم احملاضر أمثلة عنها  
بعد أن كان قد قسمها إلى نوعني ،الرقابة املرفقة 
باجلزاء والرقابة الغير مرفقة باجلزاء، منوها إلى 

أهمية ممارستها على مستوى البرملان.
 كما تناول احملاضر وسائل التأثير املتبادلة بني 

»وماذا لو ِانعدمت الّرقابة البرملانّية؟« 

احلكومة والبرملان بالشرح واألمثلة. موضحا يف 
اعتماد  فضل  اجلزائري  املشرع  أن  ذلك  سياق 
حسب  والذي  السلطات  بني  املرن  الفصل  نظام 
نظره يسمح بالتعاون بني السلطات و العمل معا 

من أجل املصلحة العليا البالد.
األخير  الدستوري  التعديل  أن  األخير  يف  مؤكدا 
قد أخذ بالتصورات احلديثة آلليات الرقابة ، وأن 
يف  العميقة  واإلصالحات  املفاهيم  هذه  جتسيد 
إلى  للوصول  فشيئا  العملي سيكون شيئا  الواقع 
الهدف البعيد وهو استكمال بناء نظام دميقراطي 

برملاني يكون يف مستوى تطلعات الشعب.  

 وخالل النقاش العام الذي دار عقب ذلك، أثار 
والتساؤالت  االستفسارات  من  احلاضرون جملة 
املثارة يف احملاضرتني. وقد تكفل  حول القضايا 

احملاضران باإلجابة على انشغاالت املشاركني.
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الندوة افتتحتها السيدة نوارة سعدية جعفر، نائب 
رئيس مجلس األمة، بكلمة تناولت موضوع الندوة 

و أهميته. 

السيدة  بتقدمي  الندوة،  هذه  أشغال  وقد متيزت 
األمة  مجلس  عضو  الطيب،  ليلى  املجاهدة 
الثورة  أثناء  واملرأة  الطلبة  دور  حول  شهادتها 
التحريرية املجيدة ، و املشاركة يف العمل املسلح 
و التمريض و  الدفع إلى تدويل القضية الوطنية 
وغير ذلك من  احملطات يف مسار الثورة. وبدوره 
قدم السيد املجاهد صالح قوجيل ، عضو مجلس 
األمة شهادته حول التحضيرات العملية النطالق 
الثورة التحريرية، معيدا إلى األذهان اإلرهاصات 
واملعطيات التي ميزت تلك الفترة التي التأم فيها 
اجتماع مجموعة 22 ، وإصدار بيان أول نوفمبر 

بذلت  التي  ،كما أسهب يف احلديث عن اجلهود 
من أجل توسيع رقعة الثورة ، والتحضيرات املادية 

للعمليات التي جرت يف أول نوفمبر.
هاتني  عقب  دار  الذي  العام  النقاش  وخالل 
القضايا  جوانبمن  احلاضرون  ،أثار  الشهادتني 
تاريخها  وكتابة  التحريرية  الثورة  املتعلقة مبسار 
تكفل  وقد   ، مبادئها  على  احلفاظ  وأهمية 
االنشغاالت  مختلف  على  باإلجابة  املجاهدان 

والتساؤالت التي أثارها املشاركون.

 الذكرى 64 لثورة نوفمبر املجيدة
المجاهدة ليلى الطيب تستذكر محطات من بدايات الثورةشهادات : 

 .. والمجاهد صالح قوجيل  يعود إلى تلك التي قادت إلى النصر

بمناسبة الذكرى 64 الندالع الثورة 
مجلس  نظم   ، المجيدة  التحريرية 
 31 األربعاء  يوم   ، بمقره  األمة، 
تحت  تاريخية  ندوة   2018 أكتوبر 
ثورة  حول  حية  شهادات   : عنوان 
أول نوفمبر 1954 ،حضرها السيد 
رئيس مجلس  القادر بن صالح  عبد 
األمة ،والسيد سعد الدين نويوات 
الجمهورية،  برئاسة  المستشار   ،
بن  لخضر  سيد  فافا  والسيدة 
الوطني  المجلس  رئيسة  زروقي، 
أعضاء  من  وعدد  االنسان،  لحقوق 
بغرفتيه ،ومسؤولون  البرلمان 
وزارية  قطاعات  عدة  من  وإطارات 
وطنية،  وهيئات  ومؤسسات 
والمختصين  األساتذة  من  وجمع 

والخبراء. 

قامة.. رفعها التواضع        
د عبد العزيز بوتفليقة، أشرف يوم اخلميس  ة، السيحّ ممثاًل لفخامة رئيس اجلمهوريحّ
ة، مبقرحّ املجلس، على  د عبد القادر بن صالح،  رئيس مجلس األمحّ 25 أكتوبر 2018، السيحّ

ة، الطاهر زبيري. مراسم إسداء وسام برتبة » أثـير« للمجاهد وعضو مجلس األمحّ
ورؤساء  األّمة،  مجلس  رئيس  نواب  وكذا  المجاهد،  عائلة  بحضور  جرى  الّتوشيح 

المجموعات البرلمانّية وعدد من أعضاء المجلس.
التي  عاية  الرحّ على  فيها  أثنى  كلمة  باملناسبة  ألقى  ة،  األمحّ مجلس  رئيس  د  السيحّ
فخامته  إلى  ها  موجحّ املجاهدين،  رفاقه  بها  يشمل  ة  اجلمهوريحّ فتئ  رئيس  ما 
د الطاهر زبيري بوسام » أثـير« من  قدير ومبرزا أنحّ تكرمي السيحّ ة والتحّ حيحّ باملناسبة،التحّ
ة  د من خاللها فخامة رئيس اجلمهوريحّ ا هو رسالة يؤكحّ ، »إنحّ مصفحّ االستحقاق الوطنيحّ
ة ... وهي تعدحّ من خيرة  ة هي ُذخر األمحّ ات الوطنيحّ خصيحّ على أنحّ مثل هذه القامات والشحّ
قت  تها ... وحماية إجنازاتها التي تقحّ ل عليها اجلزائر يف صون وحدحّ خب التي تعوحّ النحّ

ة« . ة وبفضل سياسة املصاحلة الوطنيحّ د رئيس اجلمهوريحّ بفضل برنامج السيحّ
د يف كلمته مناقب املجاهد الطاهر زبيري، وكذلك  القادر بن صالح، عدحّ د عبد  السيحّ

ضاليحّ الذي يعود إلى مطلع اخلمسينيات.      مشواره النحّ

رئيس الحمهورية يسدي  وسام برتبة »أثير« 
لعضو مجلس األمة المجاهد الطاهر زبيري

تكرمي

مالحظة: الشهادات كاملة في مطبوعات مجلس األمة الحقا
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كلمة السيد رئيس مجلس األمة
السيد وزير املجاهدين،

أيتها السيدات، أيها السادة،
الداللة،  وكبيرة  املغزى،  جليلة  لفتة  أمام  نقف 
لفتة تُؤّكد النهج الوطني األصيل املُكِرّس للقيم 
رئيس  فخامة  قيادة  حتت  النبيلة  الوطنية 
الذي  بوتفليقة،  العزيز  عبد  السيد  اجلمهورية 
وهو  واالمتنان  العرفان  آيات  أسمى  إليه  نرفع 
يُضفي علينا شرَف مهمة تقليد األخ والصديق 
مصف  من  "أثير"  وسام  زبيري  الطاهر 

االستحقاق الوطني.
أخواتي، إخواني،

ما فتئ املجاهد فخامة رئيس اجلمهورية، يشمل 
واألخ  فهؤالء  بالرعاية...  املجاهدين  رفاقه 
أسرتهم،  صميم  من  الزبيري  الطاهر  املجاهد 
هم نبراُس األمة... يَحملون قبًسا من نور الثورة 
التحريرية املباركة، يُضيؤون لنا الطريق اليوم... 
ويُنيرون لألجيال الناشئة طريق املستقبل غًدا.

والواجب - أيتها األخوات، أيها اإلخوة - يدعونا 
بالتحية  نتوجه  أن  الدالة  املناسبة  هذه  يف 
رئيس  فخامة  املجاهد  القائد  إلى  والتقدير 
الطاهر  املجاهد  يصطفي  وهو  اجلمهورية... 
"أثير" من مصف  إليه وسام  ويُسدي  زبيري... 

االستحقاق الوطني.
إنها حلظة تُعيد إلى أذهاننا - يف رمزيتها - تلك 
التضحيات الكبيرة، واملعاناة القاسية التي عانى 
الطاهر  األخ  ومنهم  املجاهدون،  إخوانُنا  فيها 

الزبيري.
فهو من طالئع جيل نوفمبر وقادة الثورة الكبار 
وبطوالته  إقدامه  على  وتشهد  تعرفه  األوائل، 

أحراُش جبال األوراس األشم.
أيتها السيدات، أيها السادة،

إن املجاهد الطاهر الزبيري الذي تََفتحْت عيناه 
بدوار أم العَظامَيْ بوالية سوق أهراس املجاهدة 
تفتحت عيناه على جرائم االستعمار البغيض... 
الروح  بتلك  متشِبّعا  املبكر  صباه  منذ  وكان 
ادة حني انضم يف 1950 إلى حزب  الوطنية الوَقّ

الشعب اجلزائري... ولم يَُطل الزمن حتى دَوّت 
تباشيُرها...  املباركة، والحت  التحريرية  الثورة 
لو  كما  زبيري(  الطاهر  )املجاهد  فأحتضنها 
ل إسمه بأحرف  كانت عزيًزا طال انتظاُره، وسَجّ
من ذهب يف التاريخ بانضمامه ألول فوج مسلح 
باجي  البطل  الشهيد  بقيادة  املجاهدين  من 

مختار...
الذين  الرواد  األبطال  أولئك  معدن  من  وألنه 
الطاهر  األخ  خاض  للجزائر،  أنفسهم  وهبوا 
سيدي  بجبل  فأُعتقل  ببسالة،  املعارك  زبيري 
أحمد وُحكم عليه باإلعدام... قبل أن يُلهمه اهلل 
عز وجل، ومَيُده ورفاَقه السجناء ومنهم الشهيد 
من  للفرار  بالعون  بولعيد  بن  مصطفى  البطل 

سجن الكدية بقسنطينة.
كان  األخوة،  أيها  األخوات  أيتها  هكذا،  نعم 
إميانه  بقوة  مدفوًعا  زبيري  الطاهر  املجاهد 
سحٌب  حتجبه  ال  الذي  وباحلق  باحلرية... 
الفتك  جرائم  من  يتصاعد  دخاٌن  وال  داكنة... 

والتقتيل... ومن َقنْبَلة القرى واملداشر...
موعًدا  للجزائر  بأن  إميانه  بقوة  مدفوًعا  كان 
مع االستقالل والتحّرر من استعماٍر استيطاني 
بغيض، فاْرتَقى بإميانه هذا إلى مصِفّ رجاالت 
للفليق الثالث  الثورة وقادتها عندما ُعنِيّ قائداً 
بالقاعدة الشرقية ُمستحقا بعد ذلك رتبة رائد 
ثم  الشرقية،  القاعدة  قيادة  مجلس  وعضو يف 

قائًدا للوالية األولى )األوراس( سنة 1960.
كان  كثيرة  مسؤوليات  تقلد  االستقالل  وبعد 
الوطني  للجيش  العامة  األركان  قيادة  أبرزها 
الشعبي فعضًوا لقيادة الثورة بعد سنة 1965 إلى 
أن عنّي عضًوا يف مجلس األمة منذ تنصيبه يف 
يناير 1998، وقد جدد فخامة رئيس اجلمهورية 
الثقة فيه أكثر من مرة إلى غاية اليوم، إذ يعتز 
ويقدر  صفوفه  ضمن  بوجوده  األمة  مجلس 
لفخامة الرئيس تكرميه من املكان الذي ينتمي 

إليه.
املجاهد  تكرمي  فإن  سادتي،  سيداتي  وهكذا، 
"أثير"  بإسداء وسام   - اليوم   - زبيري  الطاهر 
ا هو رسالٌة،  من مصف االستحقاق الوطني، إمَنّ

يُؤِكّد من خاللها فخامة رئيس اجلمهورية على 
أن مثل هذه القامات... والشخصيات الوطنية 
النُّخب  خيرة  من  تعد  وهي  األمة...  ذخُر  هي 
وحدتها...  اجلزائر يف صون  عليها  تُعّول  التي 
وحماية إجنازاتها التي حتققت بفضل اإلجنازات 
التي حققها برنامج السيد رئيس اجلمهورية... 

وبفضل سياسة املصاحلة الوطنية.
االعتزاز  لنا  األمة  مجلس  يف  فيحق  نحن  أما 
الطاهر  األخ  ومكانة  وزن  من  مجاهٌد  بوجود 
زبيري الذي تَشهد على مآثره وخصاله أحراُش 
وأنه  األوراس األشم واجلزائر... خاصة  جبال 
املدارس  يف  والقتال  العسكرية  علوم  يَتَلق  لم 
شرب  عسكرًيا  قائًدا  كان  بل  واألكادمييات... 
من مدرسة الثورة املباركة وتشّبع بها... وحمل 
إلى أن  الشهداء واملجاهدين شعلتها  مع رفاقه 

بزغ فجر احلرية واإلستقالل.
أيتها السيدات أيها السادة،

إن هذا الزخم من العطاء الوطني... وهذا الفيض 
من التضحية واالنتماء ألرٍض طهرها على مدى 

عهود من الزمن كفاح بناتها وأبنائها...
إن هذا الرصيد النضالي الوطني الذي متيزت 
زبيري،  الطاهر  للمجاهد  الثورية  املسيرة  به 
وهذا الرصيد الذي ال تختزله الكلمات هو ما 
يجعلنا يف هذه الوقفة الرمزية اليوم أمام واجب 
الطاهر  املجاهد  قدمه  ملا  والتقدير  األعتراف 
الزبيري مع جيل خالد يف التاريخ، حتمل مشاق 
أتونها  وخوض  الثورة  شرارة  إطالق  وأعباء 
وأهوالها متصديا للحديد والنار بصدور ميالها 
الثورة  صارت  حتَّى  احلرة،  باجلزائر  اإلميان 
املباركة منارة وقدوة وما زالت منوذًجا متفرًدا 

يف العالم.
الشكر  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئيس  لفخامة 
الكبيرة  الرائعة  اللفتة  هذه  على  والتقدير 
الزبيري  الطاهر  املجاهد  الداللة...ولألخ 

التهنئة والتقدير.
 والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته

ابواب مفتوحة

تنظمها  التي   " مرحبا5-   " عملية  اطار  يف 
يوم  اخلارجية،  قامت  الشؤون  وزارة 
من  مجموعة   ،  2018 أكتوبر  االثنني  15 
باجلزائر،  حديثا  املعتمدين  الدبلوماسيني 

بزيارة  ملقر مجلس األمة. 
ليلى  السيدة  استقبالها  يف  كان  املجموعة   
اخلارجية  الشؤون  جلنة  رئيسة  براهيمي، 
يف  اجلزائرية  واجلالية  الدولي  والتعاون 

اخلارج باملجلس.
املجموعة،  طافت  الزيارة،  هذه   وخالل 
ومصاحله،  املجلس  مرافق  مبختلف 
مهامه  حول  وشروحات  توضيحات  وتلقت 
وظيفته  ممارسة  وكيفية  وصالحياته 

التشريعية والرقابية.

جمموعة من الدبلوما�سيني 
الأجانب يف زيارة للمجل�س 

رئيــــــــس الجلس:

الأخ الطاهر زبريي.. 
زخم من العطاء 
الوطني و في�س 
من الت�سحية..



البرلمان العراقي ينتخب "برهم صالح" رئيسًا 
للجمهورية وبدوره يكلف المهدي بتشكيل 

الحكومة

بعد متكنه من احلصول على  أصوات 219 نائبا، من أصل 329، انتخب البرملان 
العراقي السياسي الكردي برهم صالح رئيسا جديًدا للبالد .

  يذكر أن عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية العراقية شهدت منافسة حامية 
بني مرشحي االحتاد الوطني الكردستاني )برهم صالح( واحلزب الدميقراطي 
الكردستاني )فؤاد حسني(.، وذلك بعد إعادة عمليات االنتخاب أكثر من مرة ...

البرملان العراقي أعلن فوز برهم صالح مبنصب رئاسة اجلمهورية، خالفة للرئيس 
العراقي اجلديد  الرئيس  قام  فوزه مباشرًة  وبعد إعالن   ، فؤاد معصوم  محمد 
برهم صالح بتكليف عادل عبد املهدي يف تشكيل احلكومة العراقية اجلديدة خلفاً 

لرئيسها السابق حيدر العبادي.
وبفوزه يف تصويت البرملان العراقي، يصبح برهم صالح ثامن رئيساً للجمهورية 

العراقية

البرلمان التونسي يصادق بأغلبية مطلقة 
عىل الوزراء الجدد

صادق البرملان التونسي بأغلبية مطلقة، يوم الثالثاء 13 نوفمبر 2018 على مقترح 
التعديل الوزاري الذي تقدم به رئيس احلكومة التونسي  يوسف الشاهد، رغم 

االنتقادات الواسعة التي واجهها يف خضم أزمة سياسية مرت بها البالد.

 للتذكير يوسف الشاهد  قد قدم تعديال وزاريا واسعا كان منتظًرا،  دخل مبوجبه 
13 وزيرا جديدا إلى احلكومة وبقي باملقابل وزراء اخلارجية والدفاع والداخلية 

واملالية يف مناصبهم.
وأثناء جلسة التصويت على التعديل الوزاري قال الشاهد إن أولويات عمله من 

خالل التعديل املقترح، تتمثل يف حتقيق النمو ومكافحة البطالة والتضخم ..
وشدد على ضرورة "وضع اليد يف اليد إلجناز االنتخابات يف موعدها املقرر ولكي 

تكون حرة وشفافة".

''انتصار ديمقراطي'' يف مجلس النواب يكبل 
عمل إدارة ترامب

حقق الدميقراطيون انتصارا كبيرا يف االنتخابات النصفية األمريكية بانتزاعهم 
السيطرة على مجلس النواب.

فيما  العام 2010،  منذ  مرة  النواب ألول  الدميقراطيون مجلس  استعاد  وبذلك 
احتفظ اجلمهوريون بأغلبيتهم يف مجلس الشيوخ مع احتمال زيادتها مبقعد أو 
مقعدين. وتضع استعادة الدميقراطيني ملجلس النواب الواليات املتحدة يف يناير 

2019 أمام كونغرس منقسم .
اجلدير بالذكر أن نتائج  هذه االنتخابات تضمنت سوابق كثيرة. فقد أصبحت 
الدميقراطيتان "إلهان عمر" و"رشيدة طليب "أول مسلمتني تدخالن مجلس النواب 

عن كل من مينيسوتا وميش

العراق

تونس

أمريكا

المدار البرلماني
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