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بقرار  ترحب فيه  بيانا  األمة  بمجلس  الممثلة  الثالث  البرلمانية  المجموعات  أصدرت 
السيد عبد العزيز بوتفليقة الترشح لعهدة رئاسية جديدة، هذا نصه :

" إّن المجموعات البرلمانية الثالث الممثلة بمجلس األمة ) الثلث الرئاسي، حزب جبهة 
و  العميق  ارتياحها  تعرب عن  الديمقراطي(  الوطني  التجمع  و حزب  الوطني  التحرير 
ترحيبها الكبير بقرار المجاهد عبد العزيز بوتفليقة يوم األحد 10 فيفري 2019 الترّشح 

لعهدة رئاسية جديدة بموجب اإلستحقاق الرئاسي المقرر يوم 18 أفريل المقبل.
    و إذ تبارك المجموعات البرلمانية بمجلس األمة للجزائريات و الجزائريين بهذا اإلعالن 
شريحة  لرغبة  تحقيقا  وكذا  جماهري،  شعبي  لمطلب  استجابة  و  تلبية  يأتي  الذي 
واسعة من الطبقة السياسية و تنظيمات المجتمع المدني في بالدنا ، فإنها تثّمن 
هذا القرار و تسدي جزيل الشكر و عظيم اإلمتنان إلى المجاهد عبد العزيز بوتفليقة 
الشعب  مع  بدأه  الذي  الدرب  استكمال  و  المسيرة  مواصلة  نفسه  على  آثر  الذي 
الجزائري سنة 1999 ضمن مسار عميق إلعادة بناء الوطن بعد اإلنهيار الذي عرفه أثناء 
العشرية األخيرة من القرن الماضي، وذلك من خالل إخماد نار الفتنة وإعادة السلم 
واألمن وإنعاش اإلقتصاد واستعادة مكانة الجزائر في المحافل الدولية والشروع في 

إصالحات هامة في مختلف المجاالت.
كما ُتعرُب المجموعات البرلمانية بمجلس األمة عن كامل دعمها لإلقتراحات التي أعلن 
عنها اْلمترّشح عبد العزيز بوتفليقة ضمن الخطوط العريضة لبرنامجه االنتخابي المفعم 
باألمل،   ال سيما تنظيم ندوة وطنية ُتتّوج بإجماع وطني حول اإلصالحات والتغييرات 
مواصلة  وكذا  جديد  توافقي  دستور  إطار  في  بها  القيام  بلدنا  على  يتعّين  التي 
ومؤسسات  المواطنين  بين  الثقة  تعزيز  على  والعمل  المشاريع  لمختلف  اإلنجازات 
الدولة وما إلى ذلك من اإلجراءات الرامية إلى تمكين الجزائر من تحقيق قفزة نوعية 

هائلة في سبيل التنمية التضامنية وتوطيد دولة الحق والقانون.
إلى  الجزائري  الشعب  دعوتها  األمة  بمجلس  البرلمانية  المجموعات  د  ُتجدِّ وإذ  هذا 
الكامل  استعدادها  عن  تعبر  فإنها  الطموح،  االنتخابي  البرنامج  هذا  حول  االلتفاف 
عاتق  على  الموضوعة  والرهانات  التحديات  باعتبار  اإلنتخابية  الحملة  في  للمساهمة 
األمة في هذه المرحلة وفي عالم عسير تقتضي جهدا جماعي بعيدا عن كل أشكال 

التباينات العقيمة.
المجد والخلود لشهدائنا وتحيا الجزائر

 الجزائر / مجلس األمة/  11 فيفري 2019 

المجموعات البرلمانية بمجلس األمة 
ترحب بقرار السيد عبد العزيز بوتفليقة 

الترشح لإلنتخابات المقبلة 

تن�سيب الأع�ساء اجلدد مبجل�س الأمة .. وانتخاب 
ال�سيد عبد القادر بن �سالح رئي�سا للمجل�س 

امل�سادقة على م�سروع قانون املالية ل�سنة 2019

تدخالت رؤساء المجموعات البرلمانية
الدميقراطي  الوطني  < التجمع 

الرئا�ســــــي < الثلـــــث 
الوطني التحرير  < جبهة 

كلمة ال�سيد عبد القادر بن �سالح، رئي�س جمل�س الأمة 
مبنا�سبة الت�سويت على ن�س قانون املالية 2019

امل�سادقة على م�سروع القانون املت�سمن 
ت�سوية امليزانية ل�سنة 2016

جلسات االستماع
وزير املوارد املائية يعر�س الإ�سرتاتيجية الوطنية للقطاع
وزير ال�سياحة وال�سناعات التقليدية يعر�س ا�سرتاتيجية 

تطوير القطاع يف اآفاق 2030

جلسة خاصة

  

ســـــــــــئلة 
األ

الشفوية

رخ�ســـــــة اقتــــــــناء ال�سيارات
ت�سجيل �سهادات املجاهدين

حماية احلظرية ال�سكنية
احلفاظ على القدرة ال�سرائية..

اللغة العربية والالفتات الإ�سهارية..
تنقل موظفي وزارة الرتبية!!
عقود ال�سراكة.. و�سروطها!!

املحافظة على املوروث الثقايف!!
اجلزائر كوجهة �سياحية..

العيادات اخلا�سة.. و�سروط املمار�سة.. 

استقباالت
النشاط الخارجي

ابواب مفتوحة
المدار البرلماني
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اجللسة،  هذه  وتنظيم  سير  على  أشرف  وقد 
واملذكورة  املرعية  القانونية  لإلجراءات  وفقا 
آنًفا مكتب مؤقٌت برئاسة السيد صالح قوجيل، 
ومحمود  عاشور  إلياس  السيدين  مبساعدة 

قيساري وهما أصغر األعضاء ِسًنّا.
إستهلت اجللسة باملناداة االسمية على األعضاء 
الـ 48 اجلدد الذين مت انتخابهم على مستوى 
الواليات بتاريخ 29 ديسمبر 2018 ؛ واألعـضاء 
رئيس اجلمهورية،  عّينهم فخامة  الذين   16 الـ 
األمة  مجلس  يف  بوتفليقة  العزيز  عبد  السيد 
و   13-19 رقم  الرئاِسيَينْ  املَرُسوَمينْ  على  بناًء 

19-14 املُؤرَخينْ يف يوم 20 جمادى األولى عام 
املُتََضِمنَينْ   2019 جانفي   27 املوافق   1440
تَعنِْيي أعضاء يف مجلس األمة، يف إطار التجديد 

الِنّصفي لتشكيلة املجلس بعنوان سنة 2019. 
يف  العضوية  إثبات  تشكيل جلنة  مَتّ  ذلك،  إثر 
مجلس األمة على أساس مبدأ التمثيل النسبي، 
ومّتت املصادقة على قائمة أعضائها، ثُّم أوقفت 
من  اللجنة  لتمكي  ساعة  نصف  ملدة  اجللسة 

إعداد تقريرها.
وعند استئناف اجللسة العامة، تال مقرر جلنة 

الذي  التقرير  احلضور  على  العضوية  إثبات 
أعّدته اللجنة يف املوضوع ومتت املصادقة عليه 
وبهذه  األعضاء،  والسادة  السيدات  طرف  من 
اجلدد،  األعضاء  عضوية  إثبات  مت  العملية 
البالغ  األمة  مجلس  يف  واملعيني،  املنتخبي 

عددهم 64 عضًوا.
أما أعضاء مجلس األمة الذين تستمر عهدتهم 
إلى غاية 31 ديسمبر 2021 والبالغ عددهم 68 
عضًوا، فقد سبق أن مَتّ إثبات ُعضويتهم بتاريخ 

10 جانفي 2016.

رئيس  ملنصب  ح  الترُشّ باب  ُفِتَح  ذلك،  عقب 
الثامــــــــنة  التشريعــــــــــــــــية  للفترة  املجلس 
)2019-2020(، فتناول الكلمة السيد الهاشمي 
جّيار، رئيس املجموعة البرملانية للثلث الرئاسي 
املجموعة  أعضاء  باسم  تقّدم  الذي  )املُعّيني( 
الثقة  باقتراح جتديد  الرئاسي  للثلث  البرملانية 
صالح،  بن  القادر  عبد  السيد  شخص  يف 
األمة؛  مجلس  رئاسة  منصب  لتولي  وترشيحه 
ثُّم تناول الكلمة السيد حوباد بوحفص، رئيس 
التحرير  جبهة  حلزب  البرملانية  املجموعة 
ن اقتراح زميله الهاشمي جيار،  الوطني الذي ثَمّ
الرئاسي،  للثلث  البرملانية  املجموعة  رئيس 

والقاضي بترشيح األخ املجاهد عبد القادر بن 
صالح لرئاسة املجلس للفترة التشريعية الثامنة 
)2019-2021(، تاله السيد علي جرباع، رئيس 
الوطني  التجّمع  حلزب  البرملانية  املجموعة 
الدميقراطي الذي أثنى هو اآلخر على ما جاء 
يف كلمة السيد الهاشمي جيار، رئيس املجموعة 
البرملانية للثلث الرئاسي، وأعلن، باسم زمالئه 
حلزب  البرملانية  املجموعة  أن  املجموعة،  يف 
التجمع الوطني الدميقراطي تدعم وتساند هذا 
املقترح القاضي بترشيح السيد عبد القادر بن 

صالح ملنصب رئيس مجلس األمة.

املؤقت  املكتب  رئيس  السيد  عرض  وعليه، 
مجلس  يف  املُمثلة  السياسية  العائالت  اقتراح 
األمة والقاضي بترشيح السيد عبد القادر بن 
صالح ملنصب رئيس مجلس األمة على احلضور 
باإلجماع  انتخابه  فتم  اليد،  برفع  للتصويت 
الثامنة  التشريعـــــــــــــــــــــية  الفترة  بعنوان 
)2019-2021(، واستلم مهامه كرئيس للمجلس 
من لدن السيد رئيس املكتب املؤقت؛وألقى كلمة 

باملناسبة وللمناسبة.

وانتخاب السيد عبد القادر بن صالح رئيسا للمجلس تنصيب األعضاء الجدد بمجلس األمة ..
يوم  األمة،  مجلس  عقد 
 ،  2019 جانفي   29 الثالثاء 
خّصصت  عامة،  علنية  جلسة 
الجدد  األعضاء  إلثبات عضوية 
في  نين،  والُمعيَّ المنتخبين 
إطار  في  األمة،  مجلس 
لتشكيلته  الّنصفي  التجديد 
وانتخاب رئيس المجلس لفترة 

تشريعية جديدة.
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ومنبر للنقاش المسؤولفضاء للحكمة ..والحوار

ما برز واضًحا من نتائج انتخابات التجديد 
تمثَل  األمة  مجلس  ألعضاء  النصفي 
التوجه  تأكيد  في  خاصة  المرة  هذه 
الداعم لبرنامج السيد رئيس الجمهورية 
األمر  الهيئة،  ضمن  الواضح  بتواجده 
تأكيد  في  شك  وال  سيساهم  الذي 
االستقرار للهيئة وُيساعد على تحقيق 
ويساعد  لهياكلها  المنسجم  األداء 
في توفير المناخ الذي من شأنه إثراء 
أقول  بل  المؤسسة  ضمن  التجربة 

ضمن البرلمان الجزائري ككل...
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بسم اهلل الرحمان الرحيم
- السيد وزير العالقات مع البرملان،

- السيدات والسادة أعضاء مجلس األمة،

يف هذه املناسبة البرملانية اخلاصة بودي، زميالتي زمالئي أعضاء مجلس األمة أن : أتوجه إليكم 
جميًعا بالشكر على الثقة التي قبل قليل منحتموني أياها، واختياري من بينكم لتولي شرف 

رئاسة هذه الهيئة الدستورية الهامة.
إنها ثقة أدرك حقيقة وزنها وكبير دالالتها... وآمل أن أكون يف مستوى حجمها، وأطمح يف دعمكم 

لتحقيق أهدافها...
لكن قبل هذا وذاك أود خاصة أن أسدي الشكر لفخامة رئيس اجلمهورية، السيد عبد العزيز 
بوتفليقة، على الثقة التي وضعها يف شخصي حني عينني ضمن قائمة الثلث الرئاسي ملجلس 

األمة...
ْفَتة الكرمية  وهو التعيني الذي أعتز به وأدرك حقيقة وزنه... وأشكر ألجله فخامته على هذه الَلّ

التي حباني بها مرة أخرى، فله بالغ الشكر وكبير العرفان.

زميالتي، زمالئي،
أن   - األقل  على   – األخالقي  الباب  من  علي  ُيحتم  الواجب  الغالية،  بثقتكم  شرفتموني  وقد 
أتعهد أمامكم بأن أبذل قصارى جهودي ألكون يف مستوى الثقة وأن أعمل بإخالص لتأدية املهمة 
وفق ما هو مكرس يف النصوص الناظمة لعمل هيئتنا واالرتقاء بها إلى مستوى الطموح الذي 

نتقاسمه جميًعا ملجلسنا...
وأمامكم أود أن أتعهد بأن أعمل "يف أدائي" كرئيس للهيئة... أقول أن أعمل على حتقيق اإلنصاف 
يف التعامل بني كافة أعضاء مجلسنا وكل أطيافه السياسية على حد سواء... وبقطع النظر عن 
اللون السياسي الذي مييز الواحد واآلخر منكم، فإني سأحترم كافة اآلراء وأتعاطى معها بكل 

موضوعية...

ن  وأود كذلك أن أؤكد لكم أني سأعمل وأياكم لتوفير مناخ العمل املساعد الذي من شأنه أن يؤِمّ
األداء البرملاني بالشفافية املطلوبة والنجاعة املأمولة...

لكن قبل هذا وذاك، أود أن أستغل املناسبة ألتقدم بالتهنئة إلى كافة الزميالت والزمالء اجلدد 
الذين التحقوا بالهيئة وأهنئهم على الثقة التي حظيو بها،

- إما من نظرائهم على مستوى املجالس احمللية،
- أو هم نالوا شرف التعيني من قبل فخامة رئيس اجلمهورية. وأقول للزمالء اجلدد أن انتماءهم 

للهيئة وأداءهم اجلّيد سوف يعطي مجلس األمة دًما جديًدا كان متوقًعا...
لكني أود باملناسبة أيضا أن أنوه بجهود كافة الزميالت والزمالء املنتهية عهدتهم وأن أقول لهم 
أن مجلس األمة سيبقى مديًنا لهم بالفضل على كافة إسهاماتهم... ومقدًرا جلهودهم لصالح 

الهيئة والتي بفضلها تعزز حًقا الصرح التشريعي لبالدنا...

زميالتي، زمالئي،
بودي أن أقول لكم أيضا، وقد أصبحتم أعضاء يف هذه الهيئة الدستورية املتميزة :

أنكم من اآلن قد دخلتم مرحلة جديدة وهامة يف حياتكم العامة... وتشاء الظروف أن يأتي هذا 
من  عديدة  مهام  فيها  وتنتظركم  كبيرة  فيها حتديات  البالد  تعرف  فترة  مع  متزامًنا  االنتماء 

شأنها أن تقوي دوركم ومسؤوليتكم الوطنية.
وتبرز هذه األهمية خاصة، عندما نقرنها باإلصالحات السياسية الهامة التي بادر بها فخامة 
رئيس اجلمهورية بكل ما سيترتب عنها من مشاريع نصوص قانونية ستبرمج يف دورات البرملان 

القادمة...

أيتها السيدات، أيها السادة،
لقد جئتم من واليات مختلفة وجئتم متثلون ألواًنا سياسية متنوعة...

جئتم حتملون جتربة ميدانية غنية، ومعكم بالطبع تطلعات سكان اجلزائر العميقة... لكنكم 
أتيتم خاصة ومعكم مطالب وضعها على عاتقكم منتخبوكم بقصد نقلها وترجمة مضمونها يف 

صلب قوانني البالد املستقبلية.
وهنا أود أن أقول لكم أننا نرحب بكل املبادرات اجليدة واألفكار البناءة، لكننا نقول لكم خاصة... 
ِابقوا على صلتكم باملواطن وحتسسوا انشغاالته املشروعة... لكن حاولوا أيًضا أن جتتهدوا مع 
بقية زمالئكم ضمن الهيئة للبحث عن صيغ احللول املشتركة لقضايا املجتمع األساسية من 

خالل إصدار قوانني ناجعة تعالج مشاكل املواطن وتراعي مصلحة الوطن يف آن واحد...
أيتها السيدات، أيها السادة،

وأنتم يف بداية عهدتكم أقول لكم : أنكم يف تأدية املهمة اجلديدة أنتم مطالبون مبراعاة قواعد 
العمل املرعية واملعمول بها ضمن الهيئة.

- فأنتم يف مهمتكم اجلديدة ال تنطلقون من العدم، ففي املؤسسة التي أصبحتم تنتمون إليها... 
هناك قواعد عمل متبعة وقوانني مرعية لكن هناك خاصة رصيد جتربة غنية وضعها من سبقوكم 
يف االنتماء إلى الهيئة... حاولوا أن تعززوا من مساحتها وطعموها بتجربتكم الشخصية التي 

قد تكون للوطن مفيدة...

كلمة رئيس المجلس بعد تجديد الثقة فيهجلسة خاصة

أدائي«  »في  أعمل  بأن  أتعهد  أن  أود  أمامكم 
تحقيق  على  أعمل  أن  أقول  للهيئة...  كرئيس 
مجلسنا  أعضاء  كافة  بين  التعامل  في  اإلنصاف 
وكل أطيافه السياسية على حد سواء... وبقطع 
الواحد  يميز  الذي  السياسي  اللون  عن  النظر 
واآلخر منكم، فإني سأحترم كافة اآلراء وأتعاطى 

معها بكل موضوعية...

أحترم كل اآلراء.. 
وأتعـــاطى معها بموضوعية
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ومن املوقع الذي حتتلونه اليوم أنتم مطالبون بالعمل ضمن املؤسسة، لكن عملكم هذا يجب أن 
يكون بالتكامل مع عمل بقية مؤسسات الدولة النظيرة... كما هو مطلوب منكم خاصة العمل 
يف إطار النسق القانوني املؤدي إلى تعزيز ركائز دولة احلق والقانون، ومبا يتماشى مع متطلبات 

الدولة احلديثة املتفتحة على العالم واحملافظة بنفس الوقت على ثوابتها الوطنية...
أيتها السيدات، أيها السادة،

املرة  هذه  متثَل  األمة  مجلس  ألعضاء  النصفي  التجديد  انتخابات  نتائج  من  واضًحا  برز  ما 
خاصة يف تأكيد التوجه الداعم لبرنامج السيد رئيس اجلمهورية بتواجده الواضح ضمن الهيئة، 
األمر الذي سيساهم وال شك يف تأكيد االستقرار للهيئة وُيساعد على حتقيق األداء املنسجم 
لهياكلها ويساعد يف توفير املناخ الذي من شأنه إثراء التجربة ضمن املؤسسة بل أقول ضمن 

البرملان اجلزائري ككل...
انتخابات التجديد النصفي ألعضاء مجلس األمة أكد حقيقة أخرى متثلت يف تشكيلة الثلث 
الرئاسي املعني الذي جاء هو اآلخر ليعزز مرة أخرى املكانة للمؤسسة وُيعطي الوزن واملكانة لها 

من خالل جتديد الثقة يف عدد هام ممن انتموا للهيئة.
... املعارضة ضمن املجلس موجودة هذه املرة، وهي حافظت على مكانتها. وإننا باملناسبة نقول 
يف  صحية  ظاهرة  نعتبره  بل  الهيئة  ضمن  املخالف  الرأي  لتواجد  مرتاحون  أننا  املوضوع  يف 
نظامنا البرملاني... وكل ما نتمناه هو أن تساهم هذه املعارضة يف إعطاء اإلضافة النوعية املرجوة 

للممارسة الدميقراطية ضمن هيئتنا وتثري األداء البرملاني فيها...
و"دون االنسالخ" من ألوانكم السياسية، أنتم زميالتي زمالئي مطالبون مبراعاة مصلحة الهيئة 
يف  التفريط  عدم  على  الوقت  بنفس  واحلرص  للبالد  العليا  باملصلحة  االعتبار  بعني  واألخذ 

مصلحة املواطن. فاعملوا على التوفيق فيما بينها.
أيتها السيدات، أيها السادة،

انتخابكم يأتي متزامنا مع ظرف سياسي خاص ومرحلة اقتصادًيا جد صعبة، األمر الذي يجعل 
دوركم ضمن الهيئة حساًسا وصعًبا يف نفس الوقت. ألنكم مطالبون مبراعاة انشغاالت املواطن 
والتجاوب معها، ولكنكم بنفس الوقت مطالبون مبراعاة الوضعية اخلاصة والصعبة التي تعرفها 
البالد يف ظل األوضاع االقتصادية احمللية والدولية الضاغطة. وهنا أقول لكم أن روح املسؤولية 

حتتم باإلضافة إلى تفهم هذه الوضعية... املساهمة يف اقتراح صيغ حلول للمشاكل املطروحة.
زميالتي، زمالئي،

يأتي انتخابكم ضمن مجلس األمة متزامًنا مع استحقاق انتخابي وطني هام سيختار مبوجبه 

أن  الشعب،  أفراد  بني  ومكانتكم  بوزنكم  فحاولوا  القادمة...  اخلمس  للسنوات  رئيسه  الشعب 
تساهموا يف حتفيز املواطن على صناعة احلدث وإجناح املوعد...

سيداتي، سادتي،
بودي وأنا أخاطبكم، أن أقول لكم، إنه خالل مسيرتي البرملانية، وعبر التجربة الشخصية املكتسبة، 

أدركت جملة دروس مفادها : أن احلقيقة ليست حكًرا على شخص بعينه...
... ففي هذه القاعة كل واحد مّنا يحمل رأًيا ليس بالضرورة واحًدا، ولكن التحاور بذكاء فيما 
بينكم مع التحلي بروح املسؤولية من شأنها أن حُتّول وجهات النظر الفردية إلى خيارات جماعية 

تعود بالفائدة على املجتمع واألمة...
واحلقيقة األخرى هي أن مجلس األمة ُيعتبر فضاًء واسًعا للحكمة ومكاًنا مفضاًل للحوار ومنبًرا 

للنقاش...
مجلس األمة هو يف الواقع مدرسة كبيرة وإطاًرا مواتًيا للممارسة الدميقراطية واألداء السياسي 
املسؤول... لكنه خاصة حصًنا منيًعا حلماية نظام بالدنا اجلمهوري ووحدتها الوطنية... فحاولوا 

أن تكونوا ذلك السياج الذي يحمي الوطن ويصون األمة.
زميالتي، زمالئي،

... إن هذه املواصفات ألهميتها هي التي تشجعني على دعوتكم إلى االعتزاز باالنتماء إلى الهيئة 
التي أصبحتم جزًءا منها...

ولنكن جديرين بالشرف الذي نلناه من اجلهات التي فوضتنا بتمثيلها ضمنها...
أيتها السيدات، أيها السادة،

لقد أخذت حريتي يف مخاطبتكم بالصراحة التي يجب أن يتحلى بها كل برملاني خاصة وأن عدًدا 
من بينكم يخوض التجربة البرملانية ألول مرة... فأرجو أن تفهموا كالمي من هذه الزاوية... إنه 

كالم يأتي من القلب، كالم حنكته التجربة املعاشة.!!
يف األخير أود أن أجدد شكري لكم، زميالتي زمالئي، على الثقة التي منحتموني إياها وأطلب 
النبيلة والثقيلة التي وضعتموها على عاتقي،  ي بيد املساعدة من أجل تأدية املهمة  َمِدّ منكم 

والتي لن أجنح فيها ما لم تتظافر جهودي بجهودكم لصالح هذه الهيئة... لصالح اجلزائر...
وزميله  ا  سًنّ األكبر  والعضو  املؤقت  املجلس  رئيس  زمالئي  إلى  أتوجه  أن  دون  كالمي  أنهي  لن 
روا جلستي تنصيب املجلس اجلديد وانتخابي كرئيس للهيئة،  َذين باقتدار َسَيّ ا، الَلّ األصغر سًنّ

فلهم الشكر والتقدير والعرفان...
ويف األخير، وقد وقفنا قبل قليل دقيقة صمت وترحم على فقيد اجلزائر املرحوم مراد مدلسي 
بالرجل من عالقات  ربطتنا  ملا  وبالنظر  أمس...  يوم  الذي رحل عنا  الدستوري  املجلس  رئيس 
وأمام  الطاهرة  روحه  واملناسبة ألترحم بدوري على  املنبر  أستغل  أخوية ومؤسساتية...  صداقة 
بأخلص  األمة  مجلس  أعضاء  عن  ونيابة  باسمي  أتقدم  األسى  وببالغ  األليم...  املصاب  هذا 
التعازي وأصدق املواساة لعائلة الفقيد رحمة اهلل عليه... وألعضاء وإطارات وموظفي املجلس 

الدستوري... سائاًل املولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة... وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

شكًرا لكم على كرم اإلصغاء.

المجلس حصن لحماية نظام بالدنا الجـــمهوري والوحدة الوطنية

لقد أخذت حريتي في مخاطبتكم بالصراحة التي 
يجب أن يتحلى بها كل برلماني خاصة وأن عدًدا من 
بينكم يخوض التجربة البرلمانية ألول مرة... فأرجو 
كالم  إنه  الزاوية...  هذه  من  كالمي  تفهموا  أن 

يأتي من القلب، كالم حنكته التجربة المعاشة.!!
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عرض الوزير
 خّصص مجلس األمة ثالث )3( جلسات علنية 
لتقدمي ومناقشة مشروع القانون املتضّمن قانون 
األولى  اجللسة  صت  ُخِصّ  ،2019 لسنة  املالية 
مشروع  لتقدمي   2017 نوفمبر   25 األحد  يوم 
ن قانون املالية لسنة 2019 من  القانون املتضِمّ
قبل السيد وزير املالية، ممِثّل احلكومة،  والذي 
عليها  بني  التي  املؤشرات  باألرقام  استعرض 
املشروع، و كذا التدابير التشريعية التي تضمنها 

. كما تطرق يف عرضه إلى السياق اإلقتصادي 
الكلي واملالي الذي مت يف إطاره إعداد املشروع 
وكذا  تقديراته  ضبط  مت  أنه  إلى  مشيرا   ،
إطار  يف   2021 و   2020 لسنتي  التوقعات 
واملالية  الكلية  اإلقتصادية  املجاميع  تطورات 
مع األخذ بعي اإلعتبار ما حتقق على مستوى 
السداسي  خالل  والدولي  الوطني  اإلقتصاد 

األول من سنة 2018 .
للتعبير  املجلس  أعضاء  أمام  املجال  ُفِسَح  ثَُمّ 
عن انشغاالتهم وطرح تساؤالتهم بشأن مشروع 
قانون  حول  العام  النقاش   وتواصل  القانون؛ 
نوفمبر   26 اإلثني  يوم  جلسة  خالل  املالية 
املجموعات  رؤساء  السادة  ألقى  2018،  حيث 
السياسية  عائالتهم  كلمات  الثالثة  البرملانية 
الوطني،  التحرير  )جبهة  املجلس  يف  املُمثَّلَة 
الدميقراطي(  الوطني  التجّمع  الرئاسي،  الثلث 
السيد  احلكومة،  ممثل  وتكّفل  املوضوع؛  حول 
انشغاالت  على  ردوده  بتقدمي  املالية  وزير 
وتساؤالت أعضاء املجلس حول مشروع القانون 

يف نفس اجللسة.

تدخالت رؤساء المجموعات 
البرلمانية 

• التجمع الوطني الدميقراطي 
• الثلث الرئاسي 

• جبهة التحرير الوطني

توصيات اللجنة
ثمنت  جلنة الشؤون االقتصادية واملالية  يف 
بها  جاء  التي  التدابير  التكميلي   تقريرها 
سيما  وال   2019 لسنة  املالية  قانون  مشروع 
تدابير حتسي مردودية اإليرادات اجلبائية ، 
ومحاربة  اإلدخار  وتعبئة  االستثمار  وتشجيع 
وتنسيق  العقوبات  وتشديد  الضريبي  الغش 
حقوق  على  واحلفاظ  اإلجراءات  وتبسيط 

املكلفي بالضريبة والدعم املالي للدولة.
 كما ثمنت سهر الدولة املستمر على التكفل 
برز  والذي  للمواطن  األساسية  باالحتياجات 
التحويالت  يف  املعتبرة  الزيادة  خالل  من 
التكفل  تعكس  والتي  واإلعانات  االجتماعية 

بالشرائح الضعيفة الدخل.
توصيات  عدة  تقريرها  يف  اللجنة  وأوصت 
االقتصادي  الصعيد  على  هامة  أنها  رأت 

واملالي وهي:
ضرورة معاجلة وضع حسابات التخصيص   •
اخلاص نظرا ألهمية األرصدة املتراكمة التي 

تتضمنها
• حتديد األولويات الوطنية يف اختيار املشاريع 
والطاقة  واجلهد  الوقت  يف  االقتصاد  قصد 

واملوارد
• ضرورة إنشاء وزارة منتدبة مكلفة بالضرائب 
تعني بعملية إصالح عملية التحصيل اجلبائي 
والضريبي ، ب‘تبارها مصدرا لتمويل اخلزينة 
االقتصادية  الظروف  وأن  وبخاصة  العامة 

حتتم ذلك

البحث  مخابر  إشراك  ضرورة   •
اجلامعات  مستوى  على  املوجودة 
مستقبلية  مخططات  إعداد  يف 
إعداد  يخص  فيما  إستشرافية 

امليزانية 
جميع  يف  املنتوجات  إخضاع   •
املعايير  احترام  إلى  القطاعات 
الدولية من أقل حلقة إلى آخر حلقة 
من  املنتوجات  هذه  تتمكن  حتى 
الدخول إلى األسواق اخلارجية بدون 

عوائق
• التركيز على ترقية ودعم املشاريع اإلقتصادية 
مع  الوطني  لالقتصاد  كبيرة  نتائج  التي حتقق 
االحترام الشديد ملعايير الكلفة واجلودة وآجال 

التسليم
القطاع  يف  القرارات  كل  تصاغ  أن  يجب   •
الصناعي العمومي باجتاه خلق الثروة حتى تكون 
هذه األخيرة هي املقياس يف تقييم املؤسسات 
األفضل  والسبيل  العمومية  االقتصادية 

الستمرارها وتطورها
• تطوير وتوسيع قطا اخلدمات حتى يتسع مجال 

خلق الثورة وبالتالي خلق مناصب عمل جديدة
• تطوير العمل بالنسبة للشعب الفالحية وتطوير 

البحث العلمي يف هذه املجال.
امليدان  يف  الوطنية  اإلستراتيجية  بناء  يجب   •
كل  الفالحية حسب  على اخلصائص  الزراعي 
منطقة وضرورة التنسيق بي مختلف املتعاملي 

أخرى  إلى  فترة  من  والقيام  امليدان،  هذا  يف 
تصحيح  أو  بتعديل  تسمح  جدية  بتقييمات 

املسار يف الوقت املناسب
الفالحي وخاصة  القطاع  دعم االستثمار يف   •

بالنسبة للمحاصيل القابلة للتصدير
• االستمرار يف تكوين العاملي بالقطاع الفالحي 

مبا يتماشى وخصوصيات الزراعة يف بالدنا
تواجهه  الذي  التحدي  احلسبان  يف  األخذ   •
البالد يف النمو الدميوغرايف الكبير وما يصاحبه 
احلاجات  على  اإلضايف  الطلب  يف  ازدياد  من 
 ، السكن   : واإلجتماعية  واملالية  االقتصادية 

املقاعد الدراسة ، املستشفيات...
حترك  مؤسسة  إلى  البلدية  حتويل  يجب   •
استهالك  مصدر  تكون  أن  من  بدال  االقتصاد 
ميادين  يف  منها  االستفادة  ميكن  ملوارد  فقط 

أخرى
مموال  يكون  حتى  املصريف  النظام  إصالح   •
دخول  ميكنه  وحتى  فعلية  بصفة  لالقتصاد 

اقتصاديات الدول اإلفريقية.
املالي  النظام  إصالح  مواصلة   •
النمو  دعم  أجل  من  واجلبائي 

اإلقتصادي
قصد  االستثمار  مناخ  حتسي   •
مناصب  وتوفير  االقتصاد  تنويع 
تأثيرات  من  للتخفيف  العمل 

البطالة
احلث على الشراكة بي القطاع   •
مجال  يف  اخلاص  والقطاع  العام 

حتسي أنظمة التسيير وتبادل اخلبرات.
الطاقة  مشاريع  إطالق  تشجيع  ضرورة   •
الشمسية حاليا حتى ميكن االستفادة منها يف 

املدى القريب واملتوسط
• ضرورة التحكم اجليد يف التجارة اخلارجية

إستشرافية  بطريقة  امللفات  دراسة  ضرورة   •
للوقوف على جدوى املشروع وآفاقه املستقبلية

الدفع  وسائل  انتشار  عملية  تسريع  ضرورة   •
اإللكتروني

مالية  آليات  إنشاء  يف  التفكير  ضرورة   •
واقتصادية ملجابهة األسواق املوازية

مختلف  تضم  وزارية  جلنة  تشكيل  ضرورة   •
القطاعات لدراسة إمكانية حذف بعض الوثائق 
غير الضرورية ، واقتراح منوذج واحد يتوفر على 
لدى  مقبوال  يكون  القانونية  املعلومات  جميع 

جميع اإلدارات.

أعــــــــــضاء  صادق 
مجلس األمة يوم األربعاء 

2018 على  نص  28 نوفمبر 
القانون المتضّمن قانون المالية 

علنية   2019، خالل  جلسة   لسنة 
ترأسها السيد عبد القادر بن صالح، 
رئيس مجلس األمة، وحضرها ممثال 
للحكومة، السيد عبد الرحمان راوية، 
وزير المالية، والسيد محجوب بـّدة، 
إلى  البرلمان،  العالقات مع  وزير 

جانب عدٍد من أعضاء الحكومة.

امل�سادقة على م�سروع قانون املالية ل�سنة 2019
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بسم اهلل الرحمان الرحيم
السيد رئيس مجلس األمة احملترم، 

معالي الوزراء،
زميالتي، زمالئي أعضاء مجلس األمة،

أسرة اإلعالم،
السالم عليكم ورحمته اهلل تعالى وبركاته

قانون  مناقشة  فرصة   أغتنم  أن  لي   إسمحو 
نحتفل  نزال  ما  ونحن   ،2019 لسنة  املالية 
الفاحت                    ثورة  الندالع  والستي  الرابعة  بالذكرى 
أصالة  لكم  أتوجه  أن  املجيدة،  نوفمبر  من 
الوطني  التجمع  كتلة  عن  ونيابة  نفسي  عن 
خاللكم                    ومن  التهاني،  بخالص  الدميقراطي 
متضرعا  التبريكات،  بأحر  األبي  شعبنا  إلى 
األبرار،  اجلزائر  شهداء  يرحم  بأن  املولى  إلى 
بالسلم  دوما  ينعم  املفدى  وطننا  يظل  أن  آمال 
كل  من  القدير  العلي  يحفظه  وأن  واالستقرار، 
شر، يف كنف القيادة الرشيدة، والرؤية املتبصرة 
العزيز  عبد  السيد   اجلمهورية  رئيس  لفخامة 

بوتفليقة.
 سيدي الرئيس:

 ال يسعني يف البداية إال أن أرفع، أسمى عبارات 
جنود  ابنائنا  من  للبواسل  واالمتنان  التقدير 
التحرير  الشعبي، سليل جيش  الوطني  اجليش 
الوطني وكذا أعضاء مختلف االسالك األمنية، 
ربوع  وأمن  حرمة  على  والساهرين  املرابطي 

هذا الوطن.
الزميالت  لكل  الشكر  بجزيل  أتقدم   كما 
وتعهدوا  املسؤولية  بروح  الذين حتلوا  والزمالء 

مناقشة  اثراء  سبيل  يف  والتفاني  اجلهد  ببذل 
أعينهم  نصب  واضعي  هذا،  القانون  مشروع 

مصلحة اجلزائر أوال.
 

سيدي الرئيس
واالقتصادي  السياسي  للشأن  املتتبع   إن 
خصوصية  االدراك  متام  يدرك  واالجتماعي، 
املرحلة الراهنة، فاجلزائر اليوم تواجه حتديات 
أمنها  على  باحلفاظ  األمر  تعلق  سواء  شتى، 
متوتر،  وإقليمي  دولي  محيط  يف  واستقرارها 
أم مبواصلة مسارها على درب البناء والتشييد، 
أبنائه  كل  إلى  حاجة  يف  اليوم  فوطننا  وعليه 
ضده،  املتآمرين  محاوالت  كل  لوؤد  املخلصي 
اجلزائريات  بكل  املقام  هذا  من  ألهيب  وإني 
املرحلة،   ويعوا رهانات  يدركوا  أن  واجلزائريي 
كثيرا  التي  التحديات،  أمام  يرتبكوا  ال  وأن 
وترهيبه،  الشعب  لتخويف  تهويلها  يجري  ما 
قيادته  يف  ثقته  وهز  عزميته،  يف  والتشكيك 

وإطاراته.
على  املتمرس  شعبنا  بأن  يقي  لعلى   وإني 
مقارعة اخلطوب ومواجهة التحديات سيتجاوز 
هذه املرحلة املليئة بالتقلبات، مستعينا يف ذلك 
كما  واملثابرة  بالعمل  متسلحا  والثبات،  بالصبر 
والدفاع  الوطن  بحب  مستلهما   ... سابقا  فعل 

عن مقدساته.
الدولة  تبذلها  التي  باملجهودات  أنوه   وهنا 
مختلف  ملجابهة  مؤسساتها  جميع  خالل  من 
العراقيل وتذليل الصعوبات التي تعترض املسار 
التنموي املنشود، وأثمن مساعيها الرامية دوما 
االصالحات  جميع  لتجسيد  قدما  املضي  إلى 
احملققة،  واملكاسب  اإلجنازات  على  واحملافظة 
وبلوغ التطلعات التي نصبوا إليها جميعا يف إطار 
مواصلة تنفيذ برنامج فخامة رئيس اجلمهورية 

السيد عبد العزيز بوتفليقة.
 

سيدي الرئيس
يعتبر مشروع قانون املالية أحد أهم النصوص 
التي تعرض على الهيئة التشريعية ، كونه يحظى 
مباشر  أثر  من  له  ملا  املواطن،  وعناية  باهتمام 
مواده  جميع  يضع  حيث  اليومية،  حياته  على 
يف خدمته ويسعى من خاللها لتحسي مستواه 
املعالم  يحدد  فهو  الشرائية،  وقدرته  املعيشي، 
واالجتماعية  االقتصادية  للسياسة  الكبرى 
للدولة على مدار سنة كاملة، كما يعتبر فرصة 
بغرفتيه   والبرملان  احلكومة  بي  للتنسيق  جدية 
املواطني                     وتطلعات  آمال  مستوى  بلوغ  قصد 

يف كنف إحترام الدستور وقواني اجلمهورية.

 وقد جاء قانون املالية هذه السنة ليكرس ويؤكد 
اتخذت منه  والتي   ، للدولة  الطابع اإلجتماعي 
نهجا، بل ومبدءا ثابتا، ما تزال وفية له حفاظا 
على تالحم األمة وحرصا على حماية كل أطياف 

املجتمع كما ينص عليه بيان اول نوفمبر.
سيدي الرئيس:

إذا كانت اجلزائر اليوم تنعم باألمن واإلستقرار 
فذالك لم يأت سدى وإمنا جاء نتيجة السياسة 
والقرارات  اجلريئة    واملبادرات  السديدة 
الشجاعة واحلكيمة التي بادر بها فخامة رئيس 
الوئام  قانون  يف  خاصة  واملتمثلة  اجلمهورية  
واملصاحلة  السلم    ميثاق  بعده  ومن  املدني 
زيادة  بثمن  تقدر  ال  التي  الثمار  وهي  الوطنية 
أبواب  ِلَطرق  ُمَطمئن  وممر  مسار  أنها  على 
التطور واإلزدهار وهي كذلك األرضية الصلبة 
التي  التنموية  املشاريع  لبعث مختلف  واملناسبة 
ما  أثمر  مما  اإلجناز  قيد  هي  والتي  اجنزت 
يزيد عن 4 مليون وحدة سكنية بصيغ مختلفة 
باإلضافة إلى 1 مليون وحده  هي قيد اإلجناز يف 
كل ربوع الوطن واستحداث مناصب العمل لفائدة 
مئات اآلالف  من املواطني واملواطنات كل سنة 
وبنية حتتية جلبت إعجاب القريب والبعيد من 
طرق وطرق سيارة باألف الكيلومترات، خطوط 
السكك احلديدية والسدود، املطارات، املواني، 
والقائمة طويلة كل ذلك كان  ميطرو، طراموي 
وجدت  جريئة  تنموية  سياسة  إطار  يف  يتم 

جتسيدها يف مختلف برامج التنمية.
وتظهر أثارها كذلك يف امليدان من خالل تنويع 
املرافق  وتطوير  الصناعية  الوحدات  وحتديث 

قطاع  وحتديث  والصحية    والتربوية  اإلدارية 
الفالحة والري والنقل وقبل هذا وذاك يف مجال 
وضعا  اليوم  اجلزائر  تعيش  املؤسساتي  البناء 
وبخصوص  التوجه  نفس  ويف  قارا  مؤسساتيا 
وتأمي  البالد  إستقرار  وتعزيز  صيانة  
الترابية  وحدتها  وتوطيد  اإلقليمية  حدودها 
عملت اجلزائر على تقوية وعصرنة مؤسستها 
أو  النوعي  بالتكوين  تعلق  ما  سواء  العسكرية 
اليوم  وهي  واملعدات  الوسائل  بأحدث  التزود 

قوة ذات وزن إقليمي وقاري معترف به.
سيدي الرئيس

ومختلف  املتعاقبة  اخلماسية  املخططات  إن   
عديدة  إجنازات  حققت   التنموية  البرامج 
ومتنوعة مست جميع مناحي احلياة   واستجابت 
كانت  ما  وبقدر  والتطلعات  اإلنتظارات  ألهم 
هذه اإلجنازات غاية يف حد ذاتها ملا توفره من 
كذلك  فهي  للمواطن  اليومية  احلياة  متطلبات 
واإلقتصادية  التجارية  احلركية  ترقية  أساس 
األجنبي  اإلستثمار  جللب  حتمية  وضرورة 
العمومي  بشقيه  الوطني  اإلستثمار  وحتفيز 
واعدة  حتتية  بنية  إستكمال  ظل  يف  واخلاص 
وأخرى  عديدة  أمل  ابواب  فتح  مما  مشجعة 
الولوج  الذاتي ثم  لبلوغ سقف اإلكتفاء  منتظرة 
على  باإلسمنت  إنطلق  الذي  التصدير  الى 
أمل  إتساع القائمة إلى مواد أخرى كاحلديد، 
الفسفات، بعض املنتوجات الفالحية، السيارات 

...إلخ 
الذي  القانون  مشروع  تضمن  اإلطار  هذا  ويف 

دعم  غايتها   وواقعية  جريئة  قرارت  نناقشه 
الوحيد  السبيل  بإعتباره  اإلستثمار  ترقية 
مختلف  نشاط  لدوام  وآلية  املستدامة  للتنمية 
القطاعات املنشئة للثروة وخلق مناصب العمل 
إجمالي  من   %  14 تخصيص  يفسر  ما  وهو 
الناجت احمللي للفترة املمتدة مابي 2019 و2021 

لإلستثمار العمومي.
كما أولت الدولة خاصة بعد 2014 عناية غير 
تبسيط  حيث  من  اخلاص  لالستثمار  مسبوقة 
اإلجراءات وتسريعها ومن حيث املرافقة وخاصة 
تبني الالمركزية يف تسييره ملا يُنتظر منه على 
املدى القصير واملتوسط من مساهمة فعالة يف 
التقليل من التبعية للمحروقات تقليص اإلستراد 
واحلد من فواتيره  وحتقيق طموح تنويع اإلنتاج            

وتوسيع بالتدريج دائرة التصدير.
الى  بحاجة  يظل  اخلاص  االستثمار  أن  إال 
وترخص  تسجل  التي  املشاريع  فعدد  حلحلة 
الصناعي                    والنشاط  التجاري  النشاط  مبناطق 
والتوسع السياحي واجليوب املتاحة تقدر سنويا 
باملئات واالالف             يف أغلب الواليات، وباملقابل 
فعدد املشاريع التي تنجز فعال يف آجالها وتصل 
األحاد  يتعدى  ال  واإلستغالل  النشاط  مرحلة 
املفارقة  سنويا،  العشرات  األحوال  أحسن  ويف 
كبيرة وتطرح إستفهامات وتساؤالت جدية على 
أمل أن جتد حاًل يف إطار اإلجراءات الوشيكة 
املتعلقة بتعزيز الالمركزية التي بركناها والشك 
التداولية  للهيئة  اخلصوص  بهذا  دور  منح  أن 
املزيد  سيضفى  التنفيذية    الهيئة  جانب  إلى 
احليوي  النشاط  هذا  تسيير  يف  الشفافية  من 

واحلساس ويساهم المحالة يف تبديد الضبابية 
وكسر اإلنغالق الذي يسوده حاليا ويعصمه من 

آفة الغش والفساد.
سيدي الرئيس:

الدولي  النفذ  صندوق  وتوقعات  تقديرات  إن 
من  الوطني  اإلقتصاد  تنتظر  عجاف  لسنوات 
نسب  إرتفاع  العجز،  إستمرار  النمو،  ضعف 
القرارات  بسبب  املاء  يف  سقطت  التضخم 
اجلريئة للدولة اجلزائرية بلجوئها إلى التمويل 
غير التقليدي أو اإلستدانة الداخلية مما جنب 
ومثيلتها  األخيرة  هذه  شباك  يف  الوقوع  بلدنا 
وما حضروه من  الدولية  املالية  املؤسسات  من 
اخلارجية  اإلستدانة  حالة  يف  قاسية  إمالءات 
التي روجوا لها آنذاك من خالل أبواق ما يعرفون 
اإلقتصاديي  باخلبراء  اإلعالمية  الساحة  على 
ونشطاء بتسميات مختلفة تدفع كلها للسقوط 
الروح  أمانة  وتدجي  الهوان  سراديب  يف 
النوفمبرية والسيادة الوطنية إن زيادات اإلنفاق 
التمويل  ظل  يف  اإلقتصادي  النشاط  لتعزيز 
املالي  التوازن  إعادة  المحالة  سيعزز  النقدي 
الزيادة  بفضل  النمو  وحتفيز   2019 من  بداية 
يف اإلنفاق العام الذي أقره مشروع قانون املالية 
2019.كما أن التراجع احملسوس لعجز احلساب 
اجلاري هذه السنة مقارنة بسابقتها واإلرتفاع 
امللحوظ للناجت الداخلي اخلام األساسي لبلدنا 
سنة 2018 مقارنة بسنة 2017  هي مؤشرات 

مشجعة وتُنبئ بصحة وسالمة املسار املتبع .

 سيدي الرئيس
الدميقراطي  الوطني  التجمع  كتلة  مؤازرة   إن 
لعمل احلكومة، وتثمينها ملا تضمنه نص املشروع 
لم يأتي من فراغ، فما يقترحه مشروع القانون 
يتماشى  ومتناسق  شامل  برنامج  من  هذا، 
الراشدة،  باحلكامة  تتصف  منظومة  وتوجهات 
واملرجعية لقيم راسخة وثابتة، ستظهر من دون 
املستقبل  يف  للعيان  جناحه  بوادر  شك  أدنى 

القريب.
من   2019 املالية   قانون  مشروع  تضمنه  ملا 
استراتيجية  اقامة  شأنها  من  جديدة  مقاربات 
االقتصادية  التذبذبات  تتحدى  قوية  صناعية 
أسعار  تراجع  نتيجة  املالية  املوارد  وانكماش 
النفط، وما لهما من آثار سلبية على االقتصاد 
عمالقة  قفزة  لتحقيق  سيدفع  مما  الوطني، 
والتوجه  الريعي،  االقتصاد  بوتقة  من  للخروج 
آفاق  وفتح  االقتصادية  البدائل  خلق  نحو 
استثمارية جديدة، لبناء اقتصاد متكامل واملضي 
قدما وبخطوات ثابتة نحو الدفع بعجلة التنمية 

والقضاء على التبعية النفطية.

ال�سيد عبد املجيد بوزريبة 
التجمع الوطني الديمقراطي 
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 سيدي الرئيس
 2019 لسنة  املالية  قانون  مشروع  حمل   لقد 
جاء  حيث  ايجابية،  جد  ودالالت  مؤشرات 
اضافة  ومن  الضرائب  يف  الزيادات  من  خاليا 
أية رسوم جديدة أو ارتفاع يف أسعار اخلدمات 
رئيس  فخامة  وتوصيات  متاشيا  العمومية، 
املالية  األعباء  تخفيف  بغية  وذلك  اجلمهورية، 
التي أصبحت مصدر إرهاص للمواطن، وحماية 

للفئات االجتماعية  ذات الدخل احملدود.
التجميد  برفع  هذا،  القانون  مشروع  جاء  كما 
الكبرى،  االستثمارية  املشاريع  من  الكثير  عن 
العليا  الهضاب  مبناطق  التام  التكفل  سيما  ال 
تعلق  لذا  منها،  احلدودية  وباألخص  واجلنوب 

األمر بإحياء الصناديق اخلاصة بهما.
 .ويف ذات السياق، شجع مبدأ التضامن على 
الفائض يف  البلديات ذات  املستوى احمللي بي 
اإليرادات وتلك التي تعاني ضائقات مالية، درءا 

للفوارق التنموية. 
وألن الدولة حريصة دائما على تبني العقالنية 
العام،  املال  تسيير  يف  بالصرامة   وااللتزام 
الوطني  التجمع  يف  وموقفنا  يتماشى  ما  وهو 
املعروض  املشروع  نص  اجته  الدميقراطي، 
أغلب  ميزانيات  نفقات  ترشيد  نحو  أمامنا 
القطاعات الوزارية وذلك بالتخفيض العقالني 
لإلعتمادات املخصصة لتسيير املصالح الوزارية 

مقارنة بالسنوات السابقة.
 هذا وقد حمل مشروع قانون املالية، عدة تدابير 
اخرى اعتبرتها كتلتنا فعالة وناجعة، ونذكر منها 

على سبيل املثال؛
بغرض  اجلمركية  التعريفة  تصحيح  -أوال: 
الذي  التدبير  وهو  الوطني،  اإلدماج  تشجيع 
املتجددة  الطاقات  »برنامج  ضمن  يندرج 

والفعاليات الطاقوية«؛
الذي يخصص حصة االسد الستغالل الطاقة 
من  أكثر  الدولة  تدخل  فيعتبر  الشمسية، 
ضروري جلذب وتوجيه االستثمارات نحو هذا 
املجال، علما أن القدرات الوطنية املتاحة ميكن 
حال  % يف   80 بـ:  يقدر  إدماج  معدل  تبلغ  أن 

االستفادة من تكفل الدولة؛

اجلبائية  للرقابة  املؤطرة  التدابير  ثانيا   •
قطاع   الرقمنة قصد عصرنة  واعتماد  عموما، 
الضرائب واجلمارك والبنوك متاشيا مع التطور 
التكنولوجي احلاصل، ستسهم على نطاق واسع 
يف تفعيل ميكانيزمات مكافحة التهرب الضريبي  

والغش؛
- ثالثا: التدابير اخلاصة بإعفاء شركات النقل 
اجلوي اخلاضعة للقانون اجلزائري من الرسوم 
اجلمركية التي تثقل كاهلها وتضعفها، والتدابير 

الدخل  على  الضريبة  من  باإلعفاء  املتعلقة 
ملدة  الشركات  أرباح  على  والضريبة  اإلجمالي 

خمس سنوات ابتداء من أول يناير 2019.
سيدي الرئيس 

تشيد  الدميقراطي،  الوطني  التجمع  كتلة  إن 
بلوغ  إلى  والتي تؤشر  القائمة  بتضافر اجلهود 
نسبة منو إقتصادي تقدر بـ 2,6  % سنة 2019، 
احلكومة  به  تقوم  الذي  اجلبار  العمل  وحتيي 
سياساتها  يف  رسمته  ملا  تنفيذا  إخالص  بكل 
العامة، من أجل التطبيق األمثل لبرنامج فخامة 

رئيس اجلمهورية. 
والصالح  الوطن  خلدمة  التزامها  وجتدد 
الداعي  حزبنا  موقف  على  تثني  كما   ، العام 
العمل،  ومواصلة  االستمرارية  خيار  تبني  الى 
بوتفليقة  العزيز  عبد  السيد   املجاهد  وتناشد 
على  وكلنا حرص  البالد،  قيادة  لالستمرار يف 
حتقيق الغايات املنشودة  إلى جانب كل شركائنا 

السياسيي.
    شكرا على كرم اإلصغاء 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

سيدي  الرئيس املوقر،
معالي  الوزراء األفاضل،

زميالتي ، زمالئي األعزاء،
احلضور الكرام،
 السالم عليكم.

يثري  اليوم  علينا  املعروض  املشروع  إن   -
أثناء  إجنازها   مت  التي  القانونية  الترسانة 
الدولة  دميومة  على  تدل  والتي  طويلة،  سني 
املتواصل،  واجتهادها  وحيويتها،  اجلزائرية 
وجهودها الرامية إلى توطيد أسسها  والتصدي 
لكل ما من شأنه عرقلة مسيرتها، مثل مخلفات 
أزمة  بسبب  عرفتها  التي  الكارثية  الهزة 
اإلكراهات  من  الرغم  على  وذلك  التسعينيات، 
املتعددة اجلوانب الناجمة عن كون هذه الدولة 
حديثة اإلستقالل، فعمرها أقل من ستة عقود. 

هذا من جهة.
- ومن جهة أخرى، لم يكن إعداد هذا املشروع 
االقتصادية،  للظروف  نظرا  اليسير  باألمر 
يف  بالدنا  بها  متر  التي  واالجتماعية  واملالية، 
وتأزما  تعقيدا  يزداد  ودولي  إقليمي  محيط 
وتهديدا لإلستقرار والسلم،وإلستقاللية القرار 

السياسي.
قانون   مشروع  محتوى  فإن  هذا،  كل  ومع   -
ارتباك ألنه  لسنة 2019،لم يخضع ألي  املالية 
ثالثة  ومسؤولية  وعزم  بوضوح   ويؤكد  يثبت 

عناصر هامة وهي:

 1 -أن التطورات العميقة يف التفكير االقتصادي 
والسياسي ويف  املمارسات  ذات   الصلة على   
الصعيد   العاملي التي  مُتّجد املقاربة اللبرالية 
يف جميع املجاالت، لم تؤِد باجلزائر إلى التخلي 
عن مبادئها وقيمها بخصوص النمو التضامني  
عامة، واإلهتمام الصريح بفئات املجتمع الهشة 
وجه   على  واحلدودية   النائية  املناطق  وكذا 

اخلصوص.
باجلانب  الواضح  اإلهتمام  هذا  -أن   2  
اإلجتماعي والتوازن اإلقليمي، ال يعني  إطالقا 
أن الدولة جتاهلت غليان األفكار واآلراء السائد 
االتصال  وسائل  فجرته  والذي  العالم،  يف 
بتالؤم  املطالبة  إلى  بقوة  يدفع  وهو  احلديثة، 
السياسات االقتصادية وجعلها تتماشى ومنطق 

السوق.
 3 – أما العنصر  الثالث املبي يف هذا املشروع، 
فقد يتمثل يف  الواقعية والتعقل بحيث أن التالؤم  
ينبغي  ال  العوملة  وممارسات   أفكار  مع  املُلزم 
أن   يتم على حساب الواقع احمللي، وحيثياته،و 
يف  السائدة  والعقليات  املوضوعية،  معطياته 
املجتمع، أي احلقائق   االجتماعية و الثقافية 
أغلبية  لدى  العميقة،  اجلزائر   يف   الكائنة  
احلكومات  حاولت  الذي  املنطق  الشعب-وهو 
لتطبيق  سعيها  إطار  يف  تتبناه  أن  املتتالية 
توجيهات وتعليمات وبرنامج   رئيس اجلمهورية  
ُفتح منذ  الذي   يف ظل   مسار اإلصالحات  
ما يقارب عقدين   من  الزمن،      والذي  مت 
إثراؤه مؤخرا  يف  مجال  تسيير  املال  العام،  
بصدور   قانون   عضوي   هام   مؤطر  لقواني   

املالية، و الرامي إلى تسيير  عقالني مبني على 
النجاعة،   متيزه   ومضبوطة  واضحة  أهداف 
والذي نتمنى  الشروع  يف  تطبيقه على أحسن 

وجه ويف أقرب وقت ممكن.
*  *  *

-ولكل هذه اإلعتبارات سيدي الرئيس، ميكننا 
أن نَِصَف مشروع قانون املالية لسنة 2019 بأنه 
منطقي، يتماشى واملتطلبات والظروف اخلاصة 
ببالدنا. هذا ال يعني أنه ال يخلو من النقائص 
أو أنه يحمل يف طياته احللول لكل اإلكراهات 
واإلجتماعية  واإلدارية،  اجللية،اإلقتصادية 
بالقدرة  سواء  املتعلقة  الهيكلية،  أو  الظرفية 
الشرائية لذوي الدخل الضعيف أو باإلستثمار، 
والتهرب  الفساد،  وظاهرة  والتسيير،  واإلنتاج، 
املوازي  واإلقتصاد  واملضاربة  الضريبي، 

والبروقراطية، على وجه اخلصوص.
-ذلك ألن النقائص، مهما كانت، تعود يف اجلوهر 
املوروث  التخلف  إلى ظاهرة  األولى،  وبالدرجة 
من االستعمار والذي أثقلته األزمة الوطنية التي 
أصابت اجلزائر يف العشرية األخيرة من القرن 
املاضي. كما أن النقائص تعود أيضا إلى كونها 
مستوى  على  يخلو،  ال  بشري  عمل  بأي  تتعلق 
والوعي،  النضج،  يف  اإلختالالت  من  التنفيذ، 
والتسيير  التخطيط  على  والقدرة  واإللتزام 
للقواني  احملكم  التنفيذ  الناجع،وكذا  العقالني 

والنصوص التطبيقية.
*

-لكن، ال  ميكن  إطالقا أن  تؤدي بنا هذه النقائص 

ال�سيـد الها�سمـي جيـار 
الثلـــــث الرئاســــــي
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املوضوعية إلى  التشاؤم  أو لوم الذات واجللنْد 
املتكرر والتََّسُوّط املستمر للنفس،      وفقدان 
الثقة يف قدرة اجلزائريي على رفع التحديات، 
ال سيما وأن بالدهم ليست جامدة،بحيث أنها 
تطورت بقدر كبير يف إطار مقاربة شاملة يحملها 
معاينات  على  ومبني  واضح  رئاسي  خطاب 
واستراتيجية  وتوصيات  وتوجهات  وخيارات 
معقولة ومدروسة ومسؤولة، تهدف أساسا إلى 
وضع الوئام والتعايش على قواعد صلبة دائمة، 
وإلى حتسي األداء يف التسيير وترشيد النفقات 
يف  األفضل  نحو  ثابتة  بخطوات  قدما  والسير 

جميع املجاالت.
خطوات  فعال  اجلزائر  َعبَرت  فقد  -وهكذا، 
القرن  بداية  منذ  امليادين خاصة  كل  هائلة يف 
احلالي، حيث حققت إجنازات كبيرة يف مختلف 
القطاعات، كما انتهجت يف سنة 2016 أسلوبا 
إصالحيا مناسبا،يرمي إلى بناء نظام دستوري 
وتصحيح  والقانون،  احلق  على  يقوم  متطور 
األخطاء، والتغلب على النقائص، وتفادي العودة 
إلى اإلنقسامات اخلطيرة التي أضرت بالبالد 
وهي  الزمن.  من  كامل  عقد  خالل  والعباد 
الشديد،  ولألسف  نراها،  التي  اإلنقسامات 
عبر  بالذات  الفترة  هذه  يف  وهناك  هنا  تَننْتَأ 
وال  تسمن  ال  سياسوية  وحسابات  ممارسات 
تغني من جوع،ألنها تتناقض وروح الوئام املدني 
سنة  بذرته  غرس  مت  الذي  السلمي  والتعايش 
1999. كما تتناقض أيضا مع ضرورة االنسجام 
حول رهانات الساعة وحتديات العصر املُلَّح عليه 
من طرف رئيس اجلمهورية يف عدة مناسبات 
وهي  للجزائريي،  املوجهة  رسائله  خالل  ومن 
إلى  محالة  ال  تؤدي  قد  وحسابات  ممارسات 
املساس مبصداقية العمل السياسي وإلى تبذير 
الشأن  حساب  على  الوقت  وتضييع  الطاقات، 
انشغاالت  من  املجتمع  داخل  يدور  وما  العام 
ومعاناة وحاجيات وطموحات وقدرات وإرادات 

التقومي  ومشروع يف مسار  وأمل مسموح  بناءة 
التي  الواعدة  اإلصالحات  وآفاق  الوطني 
يبقى مردودها       -بالتأكيد- من مسؤولية 
مختلف  يف  واملتعاملي  املؤسسات  جميع 
املجاالت: السياسي منها واإلداري واإلجتماعي 

واالقتصادي والثقايف والتربوي. 
وباقي  املالية  قانون  فإن  أخرى،  -وبعبارة 
أن  الميكن  نوعيتها،  كانت  مهما  القواني، 
املشاكل  كل  على  القضاء  إلى  مبفردها  تؤدي 
مرهونة  تبقى  ألنها  لإلكراهات  التصدي  وإلى 
بتوحيد اجلهود وانسجام الصفوف الذي مافتئ 

مدركا  باستمرار  إليهما  يدعو  الدولة  رئيس 
بأنه ال ميكن لبالدنا أن  تواصل نهوضها وأن 
تعزز مكانتها الالئقة يف الساحة الدولية إال من 
خالل التمسك بالعمل اجلاد وجتنيد الطاقات 
الهائلة التي يزخر بها املجتمع اجلزائري وكذا 
الرقابة،  ويف  التسيير،  يف  املستمر  التحسي 
ومحاربة اآلفات املختلفة من أجل بناء اقتصاد 
منتج، يف مناخ معنوي وعقائدي وسياسي قائم 
التي  الشهداء  لرسالة  والوفاء  الصدق  على 
يسعى ما تبقى على قيد احلياة من املجاهدين، 
خالل  من  تبليغها  إلى  عمرهم،  يف  اهلل  أطال 
مواصلة اجلهاد األكبر ضد كل أشكال التخلف، 
وذلك على حساب راحتهم املستحقة واملشروعة 

وكذا صحتهم. 
وجود  يف  يكمن  املناخ  هذا  قيام  أن  شك  -وال 
الشعبية  بالطاقات  محّصنة  داخلية  جبهة 
الدولة  على  احلفاظ  األساسي  هدفها  يكون 
يف  ومؤسساتها  سلطتها  وتوطيد  واستقرارها، 
أداء هياكلها يف  والقانون، وجناعة  إطار احلق 
تطبيق السياسات العمومية،وإمتام اإلصالحات  
والترقية  اإلقتصادية  التنمية  برامج  ومواصلة 
فوق  للبالد  العليا  املصلحة  ووضع  االجتماعية 

كل إعتبار.

واللــــــــــه ولـــــــــــي التوفيــــــــــــق 
والســـــــالم عليكـــــــم ورحمـــــــة اللـــــــه 

تعالـــــــى وبركاتـــــــــه

بســم اهلل الرحمن الرحيــم

السيد رئيس مجلس األمة احملترم؛
معالي وزير املالية ممثل احلكومة الفاضل 

السيدات السادة والوزراء؛
زميالتي زمالئي ؛

أســرة اإلعالم..الســالم عليــكم.

وزير  معالي  به  تقدم  الذي  الوايف  العرض  بعد 
املالية احملترم، ملشروع قانون املالية للعام 2019، 
وبعد النقاش املسؤول والثري الذي جرى خالل 
والسادة  السيدات  طرف  من  األخيرة  األيام 
النهائية  املرحلة  إلى  نصل  نحن  ها  األعضاء 
القادمة  للسنة  املالية  قانون  على  للمصادقة 
2019. ومن الواجب الذي حتملنا إياه مسؤوليتنا 
البرملانية والوفاء ملا مُنثل البد أن نستعرض ما 
تضمنه قانون املالية للسنة القادمة والذي يأتي 
يف ظل ظروف اقتصادية دولية تتسم بالتذبذب 
خاصة يف أسعار البترول األمر الذي أثر مباشرة 
على الوضع املالي للدولة وبالتالي على املشاريع 

املبرمجة ضمن املخططات التنموية.
اآلثار  من  للحد  املبذول  اجلهد  الحظنا  وقد 
خالل  من  الوضع  ذلك  عن  املترتبة  السلبية 
االستخدام الراشد والفعال ملوارد الدولة، إضافة 
االقتصادية  الرؤيا  مع  يتطابق  القانون  أّن  إلى 
املستقبلية الهادفة إلى تنويع النشاط االقتصادي، 
تلبية  النفقات ومواصلة  واحلرص على ترشيد 

للمواطن  واالجتماعية  االقتصادية  احلاجيات 
وهذا ما يجعلنا نثمن الرؤيا التي يجسدها قانون 
املالية 2019 لتحقيق األهداف التي ألح عليها 
فخامة رئيس  اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة 
 64 الذكرى  إحياء  مبناسبة  لألمة  رسالته  يف 
الندالع الثورة التحريرية يف الفاحت من نوفمبر 
1954 استدراكا ملا أدت إليه أسعار البترول من 
تعرضت  لقد   « يقول:   حيث  سلبية  تأثيرات 
رهيٍب  بانهياٍر  لصدمة  والتشييد  البناء  مسيرة 
ألسعار النفط قبل أربع سنوات من اليوم. غير 
أنه وبحمد اهلل لم يننَْجر عن هذه األزمة العاملية 
توقف مساُرنا التنموي وال َمآَل بالدنا إلى معاناة 
َمَغبََة املديونية اخلارجية، وال إلى مأساة إعادة 
الهيكلة االقتصادية حتت قهر املؤسسات املالية 
املنتجة  الدول  من  لعدٍد  ذلك  وقع  كما  العاملية 

للمحروقات.«... انتهى كالم السيد الرئيس.
من  اتُِخَذتنْ  التي  اإلجراءات  بعض  كانت  وإذا 
مهمة  خطوة  تعتبر  العمومية  السلطات  طرف 
االقتصادية،  املصاعب  على  التَغلَُب  سبيل  يف 

النشاط  املتعلقة باحلفاظ على مستوى  خاصة 
العمومية  النفقات  ،وترشيد  االقتصادي 
اخلارجية  التجارة  تأطير  وكذا  فيها  والتََحُكِم 
والتمويل الداخلي لالقتصاد الوطني تساهم يف 
االقتصادي  واالنتعاش  االستقرار  أهداف  بلوغ 
التنمية  فإن املطلوب هو احلفاظ على مستوى 
االستثمارات  وتشجيع  القطاعات  مختلف  يف 
فُظ للدولة سيَادتِها ويحِقَق  الوطنية وفقا مبا يَحنْ
االقتصاِد  مجاالِت  مختلِف  يف  نوعيًة  َزًة  َقفنْ

الوطني.
عبد  الرئيس  فخامة  رؤية  أيضا  تتجسد  وهنا 
التنمية  ملآِل  املوضوعية   بوتفليقة  العزيز 
الشاملة حيث يقول يف رسالته مبناسبة الذكرى 
64 الندالع الثورة املجيدة  » إذا كنا قد سجلنا 
التنمية  مجال  يف  به  االعتزاز  يحُق  تقدًما 
املزيَد من  بذَل  فيتعَي علينا  مبختلف أشكالها 
االجتماعيِة  احلاجاِت  بجميِع  للتكفِل  اجلهود 
املتبقيِة لشعِبنا وهو يزداُد تعداداً سنوياً بنسبٍة 

معتبرٍة« .

ال�سيـد حممد زوبريي  
جبهة التحرير الوطني
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هذا ومن جهة أخرى فإننا نالحظ أن مشروع 
فرض  عدم  تضمن  قد  القادمة  للسنة  القانون 
متُس  التي  والضرائب  الرسوم  يف  زيادات 
مداخيَل األفراد والسلع ذات االستهالك الواسع 
وهذا إجراء يدعم القدرة الشرائية ويساهم يف 

االستقرار االجتماعي.
املشروع  بهذا  إيجابيا  االشادة  من  البد  وهنا 
الذي يبدوا من فصوله املتعددة قد حرص على 
واقتصاديا  اجتماعيا  للمواطن  األهمية  إعطاء 
ملعيشته  جيد  مستوى  على  فيه  يحافظ  مبا 
التنمية  عملية  يف  مساهمته  وكذا  جهة،  من 
املشروع  لهذا  الفقري  العمود  هي  تبقى  التي 
الرئيس  فخامة  لبرنامج  مستوعبا  جاء  الذي 
وتوجيهاته التي ما فتئ يقِدمها للمسؤولي على 
مستوى جميع القطاعات يف مختلف املناسبات 

الوطنية.
الزمالء  والسادة  السيدات  الرئيس  سيادة  إننا 
أمام مشروع قانون َحاَوَل القائمون عليه اإلحاطة 
بطريقة عملية وعقالنية بكل املجاالت التي من 
شأنها تسمح للدولة بتحقيق املشاريع املستجدة 
وكذا استكمال ما هو يف طريق االجناز، بتوفير 
العمومية.  اخلزينة  تدعم  التي  املالية  املوارد 
املالية  قانون  به  جاء  ما  فإن  املجال  هذا  ويف 
بخصوص تعزيز نظام التضامن بي اجلماعات 
احمللية سوف يحقُق احَلَد من الالمساواة بينها 
احمللية  للجماعات  امليزانيات  يف  التوازن  وكذا 

احملرومة يَُعُد رؤيا إيجابية.

عليه  نص  ما  أهم  نستعرض  ونحن  البد  أيضا 
يخص  فيما   2019 لسنة  املالية  قانون  مشروع 
االنتاج  على  والرقابة  املؤسسات  أداء  حتسي 
الصناعي  للقطاع  بالنسبة  ورد  ما  إلى  االشارة 
أين نَصّ على إرساِء قاعدة بيانات موثوقة حول 
لوضع  وذلك  الوطني  الصناعي  القطاع  إنتاج 
حٍد ملا هو جاري يف هذا القطاع من فوضى ال 
تساعد إطالًقا على وضع استراتيجية صناعية 

للدولة.
من  القانون  مشروع  تضمنه  ما  نعتبر  وهنا 
إيجابيات يِجُب أن تَنسِحب على تخفيض نسبة 
البطالة بتوفير مناصب الشغل خاصة للشباب 
التخصصات  مختلف  يف  اجلامعات  خريجي 
والذين نرى اليوم نسبة كبيرة منهم تختار الهجرة 

نظرا لإلغراءات التي متنح لهم يف اخلارج.
ونحن من مجال استعراض لهذا املشروع ُوِجَب 
التنبيه إلى التخلِص من سياسة االحتكار التي 
نرى َضَرَرَها أكثر من منافعها وهي التي تساهم 
يف انتشار السوق السوداء وارتفاع االسعار مما 

يرهق املواطن ويصعب عليه احلياة املريحة.
وال يفوتني يف هده الكلمة أن أؤكد على أن برنامج 
فخامة رئيس اجلمهورية  عبد العزيز بوتفليقة 
كان مبثابة خارطة طريق منذ 1999 إلى يومنا 
هذا بدءا بجهوده يف املصاحلة الوطنية واستعادة 
األمن واالستقرار للوطن واملواطن وانتهاًءا مبا 
حتقق من منجزات هي اليوم مجسدة على أرض 

الواقع تتحدث عن نفسها.     
سيادة الرئيس،

السيدات والسادة الزمالء،
الوطني مبجلس  التحرير  جبهة  حزب  كتلة  إن 
متسكها  تؤكد  املنبر  هذا  خالل  ومن  األمة 
املسيرة  باستمرارية  حزبنا  به  يطالب  مبا 
التنموية احلافلة والتاريخية التي بدأها فخامة 
أن  منذ  بوتفليقة  العزيز  املجاهد عبد  الرئيس 
صعبٍة  ظروٍف  ظل  يف  لقيادته  الشعب  اختاَره 
خالل  جباراً  عماًل  سَجَل  الذي  1999..و  سنة 
سياسية  قوة  اجلزائر  جعل  ما  السنوات  هذه 
واقتصادية ذات تأثير فاعل يف احملافل الدولية 

وعلى املستوى اإلقليمي.
ِتُم  حُتَ إليه من منجزات  أدى  هذا اجلهاد و ما 
لَِبنَا الراسخ ملواصلة مسيرته  علينا التََمُسَك مَبطنْ

التاريخية يف بناء الدولة اجلزائرية السِيدة.
 وال يفوتنا ونحن نَختَِتُم مناقشاِتنا لهذا املشروع، 
حماية  يف  الباسل  جيُشنا  به  يقوم  مبا  التنِويَه 
احلدود و التصدي لكل الهجمات التي تستهدف 
بالبشر  ومتاجرة  ومخدرات  ارهاب  من  بالدنا 
مسجلي فخرنا واعتزازنا لكل فرد من أفراده 
للوطن وتقديرنا  املترامية  الثغور  الَقاِبِعَي على 
البالد  أمن  على  الساهرة  األمن  أسالك  لكل 

وسالمة املواطن.
أن  لي  اسمحوا  زمالئي  زميالتي  األخير،  يف 
القادر  عبد  للسيد  املسُؤول  األداَء  عاليا  أثمن 
فَى  أَضنْ والذي  األمة،  مجلس  رئيس  صالح  بن 
على أدائنا البرملاني رؤيًة موحدًة لصالح األمة 

والوطن.

التي  املسؤولية  بروح  أُنَِوهَ  أن  يفوتُني،  ال  كما 
مشاريع  يناقشون  وهم  األعضاء  كل  بها  لَى  حَتَ
وأَثنَْرتنْ  الغرفة  هذه  على  مَرت  والتي  القواني 

املنظومة التشريعية. 

 شكرا على حسن اإلصغاء والسالم عليكم.    
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سيداتي سادتي،
َجت باملصادقة على قانون املالية لسنة 2019 أن أتوّجه بالشكر إلى  أوُدّ في ختام جلستنا هذه التي ُتِوّ
على  الصريحة  وردوده  الدراسة  موضوع  القانون  مشروع  وتقدميه  هيئتنا  تشريفه  على  املالية  وزير  السيد 

مختلف تساؤالت وانشغاالت أعضاء مجلس األمة.
الشكُر مقروٌن بالتهنئة للسيد الوزير ولقطاع املالية بعد مصادقة أعضاء مجلس األمة واستكمال مسار هذا 

القانون اإلجرائي بغرفتي البرملان.
الشكُر موصوٌل إلى جلنة الشؤون االقتصادية واملالية، مكتًبا وأعضاًء، على إعدادها للتقرير التمهيدي الذي 
سلط مزيًدا من الضوء على مختلف أحكام مشروع القانون املذكور... بشأن اإلجراءات والتدابير التي أتى 
َنْتُه ُجملًة من التوصيات الهامة التي نأمل من احلكومة عموًما ومن  بها، وكذلك تقريرها التكميلي الذي َضَمّ

قطاع املالية خصوًصا... األخذ بها لدى وضع النصوص التنظيمية حملتوى هذا القانون حيز التنفيذ...
كما ال يفوتني أن أتوّجه بالشكر خاصة إلى الزميالت والزمالء، أعضاء املجلس، وكذا رؤساء املجموعات 

البرملانية الذين َأثُْروا بتدخالتهم نقاش القاعة.
فعاًل مثلما كان ُمَتَوَقًّعا، فقد أبانت تلك املداخالت عن املستوى اجليد الذي مّيز نقاشات الهيئة... وهي 
ترجمت بصدق حسهم الوطني وإدراكهم الواعي حلجم املسؤولية امللقاة على عاتقهم. خاّصًة في مثل هكذا 

ظروف اقتصادية ومالية صعبة تعرفها اجلزائر...

أيتها السيدات، أيها السادة،

فإّن  املوارد  وقلة  املداخيل  وشّح  األزمة  ظرف  من  بالرغم  أنّه  ألقول  السانحة  هذه  أنتهز  أن  لي  اسمحوا 
ملعضالت  ناجعة  أحكام  تقدمي  في  وفقت  قد  بوتفليقة،  العزيز  الرئيس عبد  فخامة  قيادة  احلكومة، حتت 
اقتصادية ومالية صعبة تواجه البالد، وهي بشجاعة التزمت باالستمرار في نهجها الرامي إلى احملافظة على 

الطابع االجتماعي في سياستها العامة وسعيها الثابت للحفاظ على وتيرة التنمية املأمولة.
ى  صحيح أنّه مت إعداد مشروع قانون املالية لسنة 2019 هذا على أساس تخطيط اقتصادي كلي َتَوَخّ
احلذر في حتديد أوجه الصرف... ولكن هذا التخطيط حرصت احلكومة فيه أيًضا على عدم إدراج أية 

ُرسوٍم أو ضرائب جديدة تثقل كاهل املواطن.
وأكثر من ذلك فإن التحويالت االجتماعية ستعرف مبوجب تقديرات امليزانية نسبة تقارب الـ 21 % من إجمالي 

ميزانية الدولة وستوجه كلها نحو دعم األسر، ومنح التقاعد وقطاع الصحة والسكن والتربية والتعليم.
وعموًما، ميكن القول أن خيارات احلكومة من خالل اعتماد إجراءات حافظت في مضمونها على القدرة 
الشرائية للمواطن، وبنفس الوقت عملت على احملافظة على مستوى وتيرة التنمية، فإنها تكون قد وضعت 
صمامات أمان من شأنها أن حتافظ على االستقرار اإلجتماعي وتوفر من ثم على شروط مواجهة تبعات 
األزمة... من خالل اقتراحها لصيغ تنمية واقعية وتصورات عملية حللول املشاكل املطروحة... لتؤكد في 
نفس الوقت بذلك: أّن اجلزائر ليست عاطلة عن إنتاج األفكار... وأبناؤها ليسوا عاجزين عن تقدمي البدائل 
وإيجاد احللول للمشاكل املطروحة واألزمات العابرة... وألن اجلزائر تعّودت في كل مرة على رفع التحدي 

وقهر الصعاب وجتاوز تبعات أوضاع األزمات كلما وقعت...

كلمة السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس األمة بمناســــبة التصويت على نص قانون المالية 2019
بعد المصادقة على  نص قانون المالية لسنة 2019 من قبل أعضاء 
المجلس ، ألقى رئيس مجلس األمة كلمة بالمناســــــــبة  هذا نصها :
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وبفضل جهد  بوتفليقة  العزيز  الرئيس عبد  فخامة  باستمرار  بها  يبادر  التي  الرشيدة  بفضل سياستها  وهي 
واجتهاد أبنائها املخلصني... في كل مرة كانت تخرج منتصرةً وقويًة مما يعتريها من أزمات وشدائد...

لهذا فإن اجلزائر على الرغم من كل ما ُيقال هنا وهناك وما يتردد بني احلني واآلخر، فهي تسير في رواق مأمون 
اقتصاديًا... وها هو مشروع قانون املالية الذي صادقنا عليه منذ قليل يؤكد هذه احلقيقة حني يرسم معالم 
طريق واضح وسليم للبالد... طريق يكفل السير العادي لنموها ويحدد الضوابط االقتصادية العريضة لنهجها 
ويرسم األسس الناجعة ملنظومتها املالية على مدار السنة، وُيْثِبت بنفس الوقت أن اجلزائر بفضل مؤسساتها 
وبفضل أبنائها، وبفضل قيادتها الرشيدة، تتوفر اليوم على كافة شروط تخطي الصعاب ومعاجلة آثار األزمة 
في هدوء، يؤمن لها اخلروج من تبعاتها بأقل تكلفة، والتوق إلى حتقيق مزيٍد من التنمية وتوفير حظوظ أكبر 

لشعبها للعيش في طمأنينة...
أيتها السيدات، أيها السادة،

ُيعتبر مشروع قانون املالية لسنة 2019 هذا آخر قانون مالية يصادق عليه مجلس األمة في عهدته التشريعية 
احلالية، حيُث سيكون املجلس على موعد للتجديد الِنّصفي لتشكيلته مع نهاية السنة احلالية وبداية السنة 

القادمة، تنفيًذا ألحكام النصوص الناظمة لسيره، وفي مقدمتها الدستور. 
بودي، زميالتي زمالئي، وقد أنهينا إجراءات املصادقة على قانون املالية لسنة 2019 أن أنتهز السانحة 
أُلسدي جزيل الشكر وكبير العرفان إلى كِلّ الزميالت والزمالء الذين عملنا مع بعض منهم طيلة ست )6( 
سنوات كاملة من العهدة البرملانية، حتت سقف هذه الهيئة، وأقصد بهم أولئك الذين ستنتهي عهدُتهم، أُلنوَه 

بجهودهم وإسهاماتهم الَقِيّمة في اإلتيان بالواجب، وتأدية املهمة ضمن هذه الهيئة التي باعتزاز انتسبوا إليها 
طيلة الفترة وعملوا بإخالص على تعزيز مكانتها.

كما أمتنى للزميالت والزمالء الذين تستمر عهدتهم ضمن الهيئة، كل التوفيق في مواصلة املهام املناطة بهم، 
في كنف احترام النصوص الناظمة لسير وعمل هيئتنا، والتعاون والتنسيق مع الذين سيلتحقون مبجلس األمة 

بعنوان التجديد الِنّصفي لتشكيلة املجلس امُلقرر مع نهاية العام احلالي...
وهنا أستحضر كذلك كل الزمالء واإلخوان الذين غّيبهم املوُت عّنا وإلى األبد خالل الفترة التشريعية اجلارية، 
إنه سميع  فسيح جناته...  يسكنهم  وأن  الواسعة  برحمته  يتغمدهم  أن  وتعالى  الله سبحانه  إلى  فأتضرع 

مجيب...
 

كما ال يفوتني وقد أصدر فخامة رئيس اجلمهورية مرسوم استدعاء الهيئة االنتخابية لتجديد نصف عدد 
أعضائها املنتخبني على مستوى واليات اجلمهورية، أن أتوجه إلى كاّفة املشاركني والفاعلني في هذه العملية : 
إدارةً عمومية ومنتخبني وناخبني، بأن يجعلوا من ذلك اليوم عرًسا دميقراطًيا محلًيّا، مُتِيُّزه املنافسة الشريفة 
بالبرامج واألفكار... واالحتكام فيها إلى الصندوق واحترام النصوص الناظمة للعملية، تكريًسا الستحقاٍق 
واألداء  الدميقراطي  للفعل  وترقيًة  الوطن،  عبر  والوالئية  البلدية  املجالس  أعضاء  بني  ونزيًها  شّفاًفا  نريده 

السياسي التعددي في بالدنا...
شكًرا لكم على كرم اإلصغاء،

والّسالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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عرض الوزير
قّدم السيد ممثل احلكومة، وزير املالية، عرضا 
مفّصال حول مضمون مشروع القانون املتضمن 
أن  أكد  حيث   ،  2016 لسنة  امليزانية  تسوية 
سنة  يف  باملائة   3.30 بلغ  االقتصادي  النمو 
2016 مقابل 4.60 باملائة والتي كانت متوقعة 
يف قانون املالية لسنة نفسها  ، مشيرا يف نفس 

السياق إلى نسبة النمو يف بعض القطاعات.
والتي  إلى قطاع احملروقات  الوزير  تطرق  كما 
عرف حسبه انتعاشا قويا يف سنة 2016 بقيمة 
3.026 مليار دج محققة مقابل 2.833 مليار دج 
متوقعة. وقد عرفت الصادرات من احملروقات 
 2016 سنة  أمريكية  دوالر  مليار   28 بـ  عائدا 
البترولية  أن اجلباية  السياق  ذات  منوها يف   ،

لسنة 2016 بلغت 1.807 مليار دج ،

سنة  يف  املنجزة  السلع  واردات  أن  أعلن  كما 
أمريكي وهي  مليار دوالر  بلغت 47  2016 قد 
أقل بـ 8 مليار دور أمريكي من تلك املتوقعة  يف 
الوزير  ذلك  أوعز  و   2016 لسنة  املالية  قانون 
انتهجتها  التي  االستيراد  ترشيد  سياسة  إلى 

احلكومة.
من ناحية أخرى تطرق الوزير إلى رصيد امليزان 
التجاري لسنة 2016 ، حيث أوضح أنه عرف 
عجزا بـ 17 مليار دور أمريكي و أن مرد ذلك 
إلى انخفاض الواردات الذي قابله انخفاض يف 
الصادرات  منوها يف السياق ذاته إلى احتياطي 
الصرف يف سنة 2016 حيث أنه بلغ 114 مليار 
دوالر أمريكي مقابل 144 دور أمريكي يف سنة 

.2015
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الدين  مستحقات  موضوع  إلى  تطرقه  ولدى 
العمومي أكد الوزير أنها بلغت 3.534 مليار دج 
نهاية سنة 2016 منها 3.407 مليار دج خاصة 
بالدين الداخلي و 127 مليار دج خاصة بالدين 

اخلارجي .

انشغاالت واستفسارات أعضاء 
المجلس 

أعضاء  أمام  املجال  ُفِسَح  الوزير  عرض  بعد 
وطرح  انشغاالتهم  عن  للتعبير  املجلس 
تساؤالتهم بشأن مشروع القانون،  و تولى وزير 
املالية السيد عبد الرحمان راوية الرد عليها . 

واملالية  االقتصادية  الشؤون  كانت جلنة  وقد 
برئاسة السيد أحمد أوراغي ، رئيس اللجنة  
القانون  مشروع  حول  تقريرا  أعدت  قد 
 ،  2016 لسنة  امليزانية  تسوية  املتضمن 
ارتأت  التوصيات  ببعض  ختامه  يف  أوصت 

أنها ضرورية للتكفل بها وهي :
يف  متخصصة  هيئة  استحداث  ضرورة   •
االقتصاد الرقمي قصد مراقبة صرف األموال 
من سالمة  والتأكد  بدقة،  العامة وحتصيلها 
االستثمارات والكشف املبكر عن االنحرافات 

والتعرف على أسبابها ومعاجلتها يف حينها.
• تأكيد تفعيل نظام للمعلومات يتسم باجلودة 

والشفافية
• مواصلة تطهير مدونة االستثمارات العمومية 

من املشاريع غير املجيدة 
أمام  الدولة  واجهة  إلى  البلديات  حتويل   •
املواطني عن طريق التكفل احلقيقي واجلدي 
بانشغاالتهم والرفع من كفاءة وفعالية برامج 

النمو للبلديات
غير  للنفقات  احملاسبية  املعاجلة  تأكيد   •

املتوقعة
البرامج  رخص  تسجيل  يف  اإلسراع  عدم   •
بدون التأكد املسبق عن طريق احلصول على 
على  الدالة  الضرورية  التبريرية  الوثائق  كل 
وبدون  الرخص  مبالغ  وفق  العمليات  تنفيذ 

تأخر ، أو تلك التي لم يتم تفريدها
التحصيل  إجراءات  كفاءة  من  الرفع   •

الضريبي
• العمل على التحكم يف التكلفة الضريبية

بي  العملي  التنسيق  جتسيد  على  السهر   •
جميع أجهزة الدولة املكلفة بإيرادات الدولة

• وضع حد جلميع مظاهر اإلسراف والتبذير 
يف اإلنفاق العام

العمومي  القطاع  مؤسسات  مدراء  حث   •
تقارير  إعداد  على  القطاعات  مختلف  يف 
إدارية دورية، تسمح مبراقبة مدى احترامهم 
للقواعد املالية اخلاصة بتسيير امليزانية من 
جهة، والتمكن من تقييم طريقة استخدامهم 
لألموال العامة وقيادتهم للمشاريع املوكلة لهم 

من جهة أخرى
مدراء  تعيي  يف  الدولية  املعايير  اعتماد   •

املؤسسات املهيكلة لالقتصاد
• ضرورة تغيير طريقة عمل وتسيير املؤسسات 
التقلبات  مع  متاشيا   ، العمومية  واإلدارات 
احلادة يف احمليط الدولي ومختلف التحديات 

االجتماعية واالقتصادية واألمنية
وضع خطط مناسبة إلصالح النظام املالي   •
يف  اجلديدة  والتوجهات  تتماشى  واجلبائي 

اإلقتصاد الوطني
• مواصلة مراقبة التجارة اخلارجية والقضاء 
على التحويالت غير الشرعية للعملة الصعبة 

وكذا عمليات تضخيم الفواتير
اجلزائر  بورصة  عمليات  يف  احليوية  بعث   •

الستقطاب االدخار العام
على  والتكويني  التعليمي  املستوى  حتسي   •
وطنية  إستراتيجية  ضمن  الطويل،  املدى 
تهدف إلى النهوض باملستوى الصحي واإلداري 

واملعيشي 
الطاقات  عالم  اقتحام  التفكير يف  ضرورة   •

املتجددة
عند  خصوصا  املقاوالت  إنشاء  تشجيع   •

الشباب املتخرج من اجلامعات واملعاهد. 

توصيات اللجنة

صادق أعضاء مجلس 
 18 الثالثاء  يوم  األمة 

ديسمبر 2018، على مشروع 
تسوية  المتضّمن  القانون 

الميزانية لسنة 2016. خالل  جلسة 
بن  القادر  عبد  السيد  ترأسها  عامة 
وحضرها  المجلس؛  رئيس  صالح، 
اًل للحكومة، السيد عبد الرحمان  ُممثِّ
راوية، وزير المالية، والسيد محجوب 

بّدة، وزير العالقات مع البرلمان.
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أبرز السيد عبد القادر موخللوة، رئيس اللجنة، 
اجلزائر  أّن  والتقدميية  الترحيبية  كلمته  يف 
وقلتها  املياه  ندرة  تشكو  العالم  بلدان  كباقي 
املشكلة  هذه  وملواجهة  توزيعها،  انتظام  وعدم 
رئيس  فخامة  برنامج  إطار  يف  اجلزائر  تبنت 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  السيد  اجلمهورية، 
املوارد  بقطاع  للنهوض  وطنية  إستراتيجية 
املعتمدة يف هذا  الدولية  املعايير  ولبلوغ  املائية 
القطاع من أجل حتقيق أهداف األلفية للتنمية 
التي وضعتها األمم املتحدة فيما يتعلق بالتزويد 

باملاء الشروب والتطهير لعام 2015.   
حسي  السيد  أشار  اللجنة،  أمام  عرضه  ويف 
نسيب، وزير املوارد املائية ان موضوع اجللسة 

التحديات  من  واحد  يَُعد  اليوم 
على  تواجه اجلزائر  التي  الكبرى 

املدى القريب، املتوسط والبعيد.
املعايير  حسب  أنه  أكد  كما 
الدولية تعد اجلزائر بلدا يعاني 
يفق  لم  حيث  املائية  الندرة  من 
للماء  املواطن  استهالك  معدل 
حي  يف  سنويا  600م3  عتبة 
1000م3  بـ  دوليا  العتبة  حتدد 

لكل مواطن سنويا.
وأوضح أن اجلزائر تتوفر على 18 
مليار م3 كقدرات مائية منها 5 مليار م3 مياه 
املياه  لتعبئة  م3  2.5مليار  اجلنوب،  يف  جوفية 
و10.5  العليا  والهضاب  الشمال  يف  اجلوفية 
 0.5 منها  السطحية  للمياه  سيالن  م3  مليار 

مليار م3 باجلنوب.
للموارد  متوازن  غير  تواجد  ذلك  إلى  يضاف 
الوطني  التراب  من  وأخرى  جهة  بي  املائية 
وتقلبات مناخية عميقة وتزايد متسارع ومستمر 

يف الطلب على املياه،
وتنفيد  إعداد  إلى  أدت  املعطيات  هذه  فكل 
السياسة الوطنية يف مجال املوارد املائية وهي 
الوطنية  املائية  القدرات  ِاستغالل  إلى  تهدف 
لألجيال  دميومتها  وضمان  عليها  واحلفاظ 

القادمة.
السيد  اجلمهورية  رئيس  فخامة  أن  وأضاف 

عبد العزيز بوتفليقة كان أول املدركي ألهمية 
َر  َقَرّ َحينُْث  تَراِتيِجي  ااِلسنْ وطابعه  املائي  امللف 
َصة  ُمتََخِصّ ِوَزاِريَة  َداِئَرة  ِإننَْشاَء  َسنَةنْ 2000  يف 
َوَجَعَل ِمَن امِليَاهنْ أَونْلَِويَة َوَطِنيَة يِف ُكٍل ِمننْ َمَجااَلتنْ 
آِخُر  َكاَن  َحينُْث  َوامِليَزاِنيَة  َوالتَننِْظيمنْ  ِريعنْ  التَشنْ
ِبتَعنِْريفنْ  املََسارنْ  ِلَهَذا  تَتنِْويًجا  تُوِري  ُدسنْ تَعنِْديلنْ 
الَدونْلَة  الَوَطِنيَة وإلزام  ُموَعة  ِللنَْمجنْ َكِملنِْكيٍَة  امِليَاهنْ 

نِْك الُعُموِمي ِللنِْميَاهنْ. ِباحِلَفاظنْ َعلَى املُل
َويف هذا الصدد أشار إلى أن اجلزائر َصاَدَقتنْ 
ِطيٍط  طنْ الَوَطِني ِللنِْميَاهنْ َوُهَو أََداةُ تَخنْ َعلَى املَُخَطّ
تَِوي َعلَى  َرافنْ َحتَى آَفاقنْ َسنَةنْ 2035، حَتنْ ِتشنْ َوِاسنْ
ِحيحنْ  َوالتَصنْ ِييمنْ  التَقنْ َوآِليَاتنْ  الَعَمِليَاتنْ  ِمَن  لٍَة  ُجمنْ
َمَع  املَاِئي  املَونِْرِد  َرِة  َوفنْ َضَماِن  ِإلَى  ُكلَُّها  تَهنِْدُف 
ِتَصاٍد ِفعنِْلي  تَِدمينْ َوِاقنْ ِتغنْاَلٍل ُمسنْ احِلرنِْص َعلَى ِاسنْ

ِللَماِء.
ِبلَة  َحلَة املُقنْ وأوضح السيد الوزير أََنّ ِرَهانَاتنْ املَرنْ

ُص يِف املََهامنْ التَاِليَة: تَتَلََخّ
الَغينْر  َو  ِليِديَة  التَقنْ املَاِئيَة  املََواِردنْ  د  َحشنْ ِزيَاَدةنْ   -

ِليِديَة. تَقنْ
ة َواجَلرنْ  ِويرنْ َوِإَعاَدةنْ تَأنِْهيلنْ ُمننَْشآتنْ املَُعاجَلَ - تَطنْ

َوالتَونِْزيعنْ.
َمة  تََوى اخِلدنْ ِييرنْ َو ُمسنْ ِسينْ ُمَؤِشَراتنْ التَسنْ - حَتنْ

الُعُموِميَة ِللِميَاهنْ.
ِتَصادنْ املَاءنْ. قنْ َدادنْ َوتَننِْفيَذ ِسيَاَسة نَاِجَعة اِلِ - ِاعنْ

- َضَماننْ ِصيَانَةنْ املُننَْشآتنْ املَاِئيَة.

- توسيع املساحات املسقية بهدف تامي االمن 
الغذائي.

َكامنْ الَواِرَدة يِف الَقانُوننْ 12-05  نَاِهيَك َعننْ األَحنْ
أَرنَْستنْ  الَِّتي  ِبيِقيَة  التَطنْ َونُُصوِصِه  ِبامِليَاهنْ  املُتََعِلّقنْ 
واستغالل  لتسيير  َوتَننِْظيِمًيا  ِريِعًيا  تَشنْ َجًعا  َمرنْ

املََواِردنْ املَاِئيَة يِف ِباَلِدنَا.
السدود  عدد  أن  نسيب  حسي  أوضح   كما 
اليوم 80 سدا بسعة 8.6 مليار م3،  يف بالدنا 
َزتنْ ُمننُْذ 1999 ،سمحت بزيادة 5.4  ِ 36ِمننَْها أجُننْ
فاقت  بنسبة  اي  التخزين  مليار م3 يف قدرات 
طور  يف  سدود   خمس  حاليا  ويوجد   %  250
سنة  إلى  اآلن  من  استالمها  ينتظر   ، االجناز 
املََواِردنْ  ِزيننْ  ِلتَخنْ الَوَطِنيَة  الُقُدَراُت  ِلتَِصَل   2021
ِحيَة ِإلَى َما يَُقاِرُب 9 ملنْيَارنْ م3، فضال عن  الَسطنْ
مشاريع أخرى سيتم إطالقها الحقا.وسيترافق 
السدود  تطهير  املشاريع مع عملية  إجناز هذه 

القدمية من االوحال.
ويف نفس السياق أشار إلى أنه منذ َسنَةنْ 2000 
ِويلنْ ُكبنَْرى بطول 2.550  اُز ستة أَننِْظَمة حَتنْ َ مت ِاجننْ
كم و تتمثل يف حتويل عي صالح- متنراست ، 
حتويل   ، تاقصبت  حتويل  هارون،  بني  حتويل 
كدية أسردون ، حتويل مستغامن-أرزيو-وهران 

ِبي. طنْ الَغرنْ و حتويل الَشّ
ُل  أما فيما يخص املياه اجلوفية أوضح أنه ُسِجّ
حاليا َما يَُفوقنْ 250.000 بئر مما يسمح بتوفير 
أكثر من 6 ماليير م3 سنويا ما ميثل64 %  ِمننْ 
سنة  يف  بئر   120.000 مقابل  الَوَطِني  ااِلننْتَاجنْ 

.2000
ويف إطار استراتيجية القطاع الرامية إلى تنويع 
مصادر املياه سمح البرنامج الوطني لتحلية مياه 
البحر من إجناز 11 محطة لتحلية مياه البحر 
توفر 17 % من  االنتاج الوطني للماء الشروب، 
إستالم  عند   % إلى 25  النسبة  أن تصل  على 

احملطات األربعة التي تقرر إجنازها.
أوضح   ، الَشُروبنْ ِباملَاءنْ  التزويد  يخص  فيما 
الَساِكنَة  ِمَن   %  98 نسبة  أن  الوزير  السيد 
ُطولَُها  تََزايََد  الَِّتي   ، التوزيع  ِبَشبََكاتنْ  َمونُْصولَة 
أَكنْثََر  ِإلَى   2000 َسنَة  يِف  كم   50.000 ِمننْ 
للنْفرد  يومية  ة  ِبحَصّ َحاِلًيا،  كم   127.000 ِمننْ 
ِمَن   % ِلَفاِئَدةنْ 78  يَونِْمي  َوتَونْزيع  ِلتنًْرا  تَبنْلُُغ 180 

املَُواِطِنينْ )40 % َعلَى َمَدارنْ الَساَعة(.
ِمَن   %  91 فإن  الِصِحي،  ِف  للَصرنْ بالنسبة  أما 
َوتَِصُل   ، التطهير  بَشبََكاتنْ  َمونُْصولَة  الَساِكنَة 
م3  مليون  ِإلَى 941  الَقِذَرة  امِليَاهنْ  ةنْ  ُمَعاجَلَ َرةُ  ُقدنْ
 ، ِهيرنْ تَطنْ ةنْ  َمَحَطّ  191 ِتغنْاَللنْ  ِاسنْ ِل  ِبَفضنْ نَة  الَسّ يِف 
ويساهم   .1999 َسنَةنْ  ُمننُْذ  َزتنْ  ِ أجُننْ ِمننَْها   166
املواطن  وصحة  الِبيئَة  َعلَى  احِلَفاظنْ  يِف  هذا 
َداِمَها  ِتخنْ ِاسنْ ِإَعاَدةُ  مُينُْكُن  إضافية  َمَواِردنْ  ُر  َويَُوِفّ

َواخَلَدَماِتيَة  َوالِصنَاِعيَة  الِزَراِعيَة  األَننِْشَطة  يِف 
مبعدل 400 مليون م3 يف السنة.

مياه  أن  الوزير  السيد  أكد  السياق  نفس  ويف 
الشروط  أن  كما  وآمنة.  صحية  احلنفيات 
بخصائصها  يتعلق  فيما  القطاع  وضعها  التي 
الفيزيائية والكيميائية واملكروبيولوجية صارمة 
من حيث املعايير القانونية والتنظيمية السارية 
ملراقبة ومتابعة نوعية املياه. وأوضح أن القطاع 
يتوفر على اكثر من 198 مخبر لتحاليل املياه عبر 
التراب الوطني- تسند لهم مهمة املراقبة- وهي 
SEAAL- لشركات  و  للمياه  للجزائرية  تابعة 
الوطنية  الوكالة  على  زيادة   -SEOR-SEACO

ANRH. للموارد املائية
وأشار الوزير على وجه اخلصوص إلى مشاريع 
سد   حتويل  سطيف  نحو  موان  سد  حتويل 
أركيس نحو ام البواقي وحتويل  الشط الغربي 
وسيدي  تلمسان  جنوب  النعامة  نحو  واليات 
إلى  حاف  تيشي  سد   حتويل  وكذا  بلعباس 

بلديات شمال والية  برج بوعريريج.
واوضح السيد نسيب بأن املواطنون سيالحظون 
يف   2018- سنة  نهاية  قبل  ملحوظا-  حتسنا 
اخلدمة العمومية  للماء الشروب والتي عرفت 

تذبذبا خالل صائفة 2017.
وتأتي هذه التطمينات بالنظر للمشاريع املبرمجة 
املائية  املوارد  التوزيع يف قطاع   لتدعيم شبكة 
إجنازها  اجلاري  التَننَْمِويَة  املشاريع  جانب  إلى 
والبرنامج االستعجالي الذي مت رصده بالتنسيق 
مع وزارة الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة 
 80 تغطية  نسبه  بلوغ  يتوقع  حيث  العمرانية، 
% من املواطني بالتزويد اليومي )50 % َعلَى 

َمَدارنْ الَساَعة(.
 ،2019 لسنة  املبرمجة  املشاريع  وبخصوص 

سيتم استالم مشاريع هامة اخرى أهمها:
-اجناز 3 سدود كبيرة بقدرة حشد 179 مليون 

م3، بواليات سوق اهراس ، الطارف و باتنة.
-إعادة تهيئة شبكات املاء الصالح للشرب لـ 20 

مدينة.
-اجناز 03 محطات ملعاجلة املياه على مستوى 

سدود اركيس، تشي حاف و محوان.
-حتويل املياه من بني ونيف الى مدينة بشار.

-إعادة تأهيل 03 محطات ملعاجلة املياه يف كل 
من سكيكدة ، ميلة و مدية.

عقب مداخلة السيد الوزير، ُفِسَح املجال أمام 
أعضاء جلنة التجهيز والتنمية احمللية، املَُوّسَعة 
إلى أعضاء آخرين يف مجلس األمة، للتعبير عن 
املوضوع،  حول  تساؤالتهم  وطرح  انشغاالتهم 
املتعِلّقة  املسائل  مختلف  إلى  بالتطرق  وذلك 

بقطاع املوارد املائية يف بالدنا.
على  املتدخلي  األعضاء  أغلبية  أثنى  وقد 
هذا  يف  الدولة  طرف  من  املبذولة  املجهودات 
الهامة  املسائل  حول  إستفسروا  كما  القطاع، 
ومتكي  السدود  وصيانة  القطاع،  كعصرنة 
مياه  من  كبيرة  بكميات  تزويده  من  املواطن 
االنقطاعات  مشكل  بحل  والتكفل  الشروب، 
املتكررة للمياه خاصة يف مناطق الهضاب العليا، 
التجميد  ورفع  املائية  احلواجز  استغالل  وكذا 

عن املشاريع الكبرى .
صيانة  ضرورة  إلى  االنتباه  األعضاء  ولفت 
شبكات املياه، والتي غالًبا ما تتسبب يف تسرب 

كميات كبيرة من املاء.
كما تطرق األعضاء إلى املشاريع التي مّت الشروع 
يف إجنازها ولم تُسلم بعد، ملحي على ضرورة 
إيالء العناية الكاملة للدراسات واحلرص على 
لتفادي  النوعية  وضمان  اإلجناز  آجال  احترام 

إعادة تقييم املشاريع.
هذا، ورّكز األعضاء يف تدخالتهم واستفساراتهم 
الدولة يف  مجهود  مواصلة  على ضرورة  أيًضا 

توسيع وعصرنة القطاع.
بتقدمي  املائية،  املوارد  وزير  السيد  تكّفل  وقد 
ه على ما  مزيد التوضيحات والشروحات يف رِدّ

مّت التعبير عنه.

 وزير املوارد املائية يعر�س الإ�سرتاتيجية الوطنية للقطاع

المادة  بأحكام  عماًل 
151 )الفقرة 2( من الدستور 

الُعضوي  القانون  من   26 والمادة 
أوت   25 في  المؤرخ   12-16 رقم 

المجلس  تنظيم  د  ُيحدِّ الذي   ،2016
وَعَمَلُهَما،  الوطني ومجلس األمة،  الشعبي 

وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة؛ 
والمادتين 48 و49 من النظام الداخلي لمجلس 
المحلية  والتنمية  التجهيز  لجنة  نظمت  األمة، 
بمقر   ،2018 نوفمبر   05 اإلثنين  هذا  للمجلس، 
نسيب،  حسين  للسيد  استماع  جلسة  المجلس، 
وزير الموارد المائية، حول موضوع »االستراتيجية 
الوطنية لتسيير الموارد المائية : واقع وآفاق«، 
ة، وزير العالقات مع  بحضور السيد محجوب بدَّ

البرلمان.
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احلليم  عبد  السيد  اكد  التريحيبية،  كلمته  يف 
السياحة  أهمية  اللجنة،على  رئيس  لطرش، 
بديلة،  كثروة  للبالد  االقتصادية  التنمية  يف 
أهمية  األكثر  القطاعات  أحد  تعد  اليوم  فهي 
للعملة  مهم  ومصدر  العالم  عبر  وديناميكية 

الصعبة.
تزخر  الذي  السياحي  التنوع  أن  وأفاد  أيضا 
يجعلها  والثقايف،  الطبيعي  بشقيه،  البالد  به 
أكثر متيزا عن باقي دول العالم يف هذا املجال، 
وخاصة وأنها مهد للحضارة اإلنسانية وشاهد 
والعربي  اإلسالمي  للفضاء  انتمائها  على  حي 
واألمازيغي وكذا املتوسطي واإلفريقي  وحتدث 
أيضا عن تعدد التقاليد والفنون والعادات عبر 

ربوع الوطن من خالل الصناعة التقليدية.
كما تطرق ملشاركة السيد معالي وزير السياحة 

مؤخرا،  التقليدية  والصناعة 
الرفيع  املؤمتر  فعاليات  يف 
األزرق،  لالقتصاد  املستوى 
وأجندة التنمية املستدامة آفاق 
بنيروبي )كينيا(، والتي   2030
أن  على  خاللها  التأكيد  مت 
عامل  مبثابة  األزرق  االقتصاد 
من  وأكثر  أساسي  اقتصادي 
ذلك فهو وسيلة لتحقيق الرفاهية للمجتمع 

ولألجيال القادمة.
على  الوزير  السيد  أثنى  عرضه  بداية   يف 
واإلعالم  الثقافة  جلنة  توليه  الذي  االهتمام 
لقطاع  األمة  مبجلس  والسياحة  والشبيبة 
يترجم  والذي  التقليدية  والصناعة  السياحة 
للسياحة  الدولة  توليها  التي  اخلاصة  العناية 
مدعم  وعامل  للثروة  خالق  محوري  كقطاع  

للنمو اإلقتصادي خارج احملروقات .
الوطنية  بالسياحة  النهوض  أن  وأوضح  إلى 
حتمية  مبثابة  هو  بل  خيار ظريف  مجرد  ليس 
متليها تطلعات بالدنا لبناء إقتصاد فعال مبني 
تنفيذ  إطار  يف  الدخل،  مصادر  تنويع  على 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئيس  فخامة  برنامج 

بوتفليقة.

وأضاف أنه وعلى إثر تشخيص للقطاع والذي 
مت بصفة علمية وإحترافية حددت مواطن قوة 
وضعف السياحة  يف اجلزائر مت وضع املخطط 
والذي    )SDAT  ( السياحية  للتهيئة  الوطني 
يعد اإلطار املرجعي الرسمي لتطوير السياحة 
الوطنية ، كما حدد اآلليات العملياتية يف حتقيق 
وجهة  بناء  يف  ،خصوصا  املقصودة  األهداف 
سياحية  جذابة قادرة على إستقطاب األسواق 
من  الداخلي  الطلب  لتغطية  وقابلة  اخلارجية 

العطل والترفيه .
لبرنامج  املتواصلة  التقييم  عمليات  إطار  ويف 
تطوير السياحة يف اجلزائر أكد  السيد الوزير 
القطاع  وذلك  يف  نوعية  قفزة  حدثت  قد  أنه 
يف  البالد  منه  تعاني  الذي  كانت  العجز  بعد 
مجال طاقات اإلستقبال، فمن حوالي 60 ألف 
سرير يف بداية إنطالق املخطط أصبحت اليوم 
احلظيرة الفندقية تتوفر على 125 ألف سرير 

مع وجود 101762 سرير يف مرحلة اإلجناز .
يف  امللحوظ  التطور  أن  الوزير  السيد  وأوضح 

لإلعالم   احلديثة  التكنولوجيات  إستعمال 
السياحة  تلميع صورة  على  وتوظيفها  ستعمل 
باجلزائر، مع إستحداث آليات جديدة كإنطالق 
وسائل  عدة  وكذا  باجلزائر  السياحة  بوابة 

عصرية تقدم معلومات ميدانية لتسهيل إقامة 
وجتوال السياح عبر التراب الوطني.

مجال  احلاصل يف  التحسن  أن  إلى  أشار  كما 
اخلدمات  كان بفضل عملية مراجعة املنظومة 
التكوينية و عصرنتها ، مع تأهيل مرافق سياحية 

وفندقية تابعة للقطاع العام .

والصعوبات  العراقيل  من  العديد  أن  وأوضح 
عن  ناجتة  السياحي  النشاط  تعترض  التي 
آليات  إيجاد  إستلزم  مما  احمليط  إفرازات 
ذات  القطاعات  مع  والشراكة  للتعامل  ناجعة 
الصلة مثل : النقل واإلتصال والثقافة والفالحة 

بهدف دعم  احلركية السياحية الوطنية .
وأضاف أن اجللسات الوطنية التي ستنظم يف 
،والتى   2019 و22  جانفي   21 بي  ما  الفترة 
الثالثي  خالل  اجلهوية  اجللسات  سبقتها 
الرابع من هذه السنة ستمكن من تقدمي تقييم 
موضوعي لوضعية السياحة يف بالدنا وتسطير 
السياحية  احلركية  لدفع  مالئم  عمل  برنامج 
أفاق  إلى  تطويرها  وتيرة  ودعم  الوطنية، 

.2030
التقليدية  السياحة  نشاط  إلى  تطرق  كما 
وأكد  للثروة  خالق  كنشاط  نفسه  فرض  الذي 
إستحداث حوالي 933.000منصب شغل و 361 
ألف نشاط حريف ، كما حقق إنتاج داخلي يقدر 

بحوالي 334 مليار دينار جزائري .
الصناعة  تطوير  عمل  برنامج  إلى  وأشار 
التقليدية وإلى احملاور التى يقوم عليها، وأفاد 
أهداف  لتحقيق  اجلهد  مواصلة  سيتم  أنه 
املخطط التوجيهي لتهيئة السياحة آفاق 2030 
التقليدية،  الصناعة  تطوير  برنامج  ودعم 
إجناز  إنطالق  2019 ستشهد  أن سنة  مضيفا 
التوسع  مناطق  داخل  مهيكلة  سياحية  مشاريع 
السياحي وإستالم عدد كبير من املشاريع قيد 
القيام بعدة مبادرات  اإلجناز، كما سيتم أيضا 
وضع  مع  الداخلية،  السياحة  لتشجيع  جديدة 
حيز التنفيذ ملخطط وطني لتصدير املنتوجات 

الصناعة التقليدية باخلارج .

وعقب عرض السيد الوزير، ثمن أعضاء اللجنة 
املجهودات  احلاضرين  املجلس  أعضاء  وكذا 
التي تبذلها الدولة لتطوير القطاع وترقيته، كما 
عبروا عن آرائهم من خالل األسئلة واالنشغاالت 
التي طرحوها والتي متثلت أغلبها حول املشاكل 

التي يعاني منها القطاع ومتحورت فيما يلي:

• العقار السياحي،
• مناطق التوسع السياحي،

• االستثمار والتكوين،
• إعادة اإلعتبار للمؤسسات التكوينية يف قطاع 

السياحة والصناعة التقليدية،
• رسكلة موظفي قطاع السياحة والصناعة 

التقليدية ،
• تسويق منتوجات الصناعة التقليدية 

وتطويرها،
• عصرنة القطاع السياحي وإتباع معايير دولية 

يف ذلك،
• تأهيل املنشآت السياحية،

• االستراتيجية املتبعة يف استقطاب السياح 
األجانب،

• تنظيم عمل الوكاالت السياحية،
• تطوير السياحة الداخلية،
• تشجيع السياحة الصحية،

• تدعيم املنظومة التشريعية يف مجال السياحة 
والصناعة التقليدية .

هذا وقد أجاب عليها السيد الوزير مبزيد من 
الشرح التوضيح.

وزير ال�سياحة وال�سناعات التقليدية يعر�س ا�سرتاتيجية تطوير   القطاع يف اآفاق 2030

في إطار جلسات االستماع التي 
تنظمها اللجان الدائمة لمجلس األمة، 

والشبيبة  واإلعالم  الثقافة  لجنة  نظمت 
والسياحة، جلسة استماع للسيد عبد القادر 

بن مسعود، وزير السياحة والصناعة التقليدية، 
المجلس،  2018 بمقر  11 ديسمبر  الثالثاء  يوم 

حول موضوع »السياحة عامل نمو وقيمة مضافة: 
محجوب  السيد  بحضور  وذلك   « وآفاق  حصيلة 
الطاهر  والسيد  البرلمان،  مع  العالقات  وزير  بدة، 
إفتتاح  قبل  األمة.  مجلس  رئيس  كليل،نائب 
الخمسين  و  الثامنة  الذكرى  وبمناسبة  األشغال،  
الحاضرون  وقف   1960 ديسمبر   11 لمظاهرات 
ثورة  شهداء  أرواح  على  ترحما  صمت  دقيقة 

نوفمبر المجيدة. 
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عقد مجلس األّمة يوم الخميس 15 نوفمبر 
عبد  السيد  برئاسة  علنية،  جلسة   ،2018
خّصصها  المجلس؛  رئيس  صالح،  بن  القادر 
لطرح عدٍد من األسئلة الشفوية تقّدم بها 
في  أعضاء  على  المجلس  أعضاء  من  عدد 

الحكومة.
الجلسة حضرها إلى جانب الوزراء المعنيين، 
وزير العالقات مع البرلمان، السيد محجوب 

بّدة.
في  المبرمجة  الشفوية  األسئلة  وكانت 

هذه الجلسة على النحو اآلتي:

  

األســـــــــــئلة 
الشفوية
2018/11/15

السيد    سؤال  عن  ردا     •
عضو  زوبيري،  محمد 
حول  األمة،  مجلس 
اإلستفادة  مدة  تخفيض 
سيارة  إقتناء  رخصة  من 
سياحية من 5 سنوات إلى 

3 سنوات؟
املجاهدين  وزير  أوضح 
أن  زيتوني،  الطيب  السيد 
السيارات  اقتناء  رخصة 
من  تعتبر  السياحية 
املمنوحة  االمتيازات 
للمجاهدين وذوي احلقوق 
هذا  من  يستفيد  حيث 
االمتياز معطوبي حرب التحرير الوطني الذي 
تساوي نسبة عطبهم أو تفوق 60 باملائة  ، وكذا 
أبناء الشهداء وبنات الشهداء املعاقي و تكون 

هذه االستفادة كل خمس سنوات )5(
منوها أن هذا االمتياز املمنوح لهذه الفئة أقرته 
قواني املالية وأن وزارة املجاهدين تعمل وفق 
اختصاصها لتنفيذ قواني اجلمهورية وتسعى 
وفق اإلمكانيات املتاحة لتكفل بكل االنشغاالت 
التي تخص املجاهدين وذوي احلقوق يف إطار 

ما يسمح به التشريع اجلزائري .

مضيفا أن هذا االمتياز يخص السيارات املهيأة 
خصيصا مبا يسمى VSA   وهي سيارات مهيأة 
خصيصا لفئات املعطوبي واملعوقي ، يف حي 

يتم حاليا اقتناء سيارات سياحية عادية .
بطريقة  السيارات  استيراد  بخصوص  أما 
فاملوضوع  املركزي  البنك  طريق  عن  مباشرة 
املصالح  مع  تشاورية  إجراءات  إلى  يحتاج 
قواني  اختصاص  تدابير  واقتراح  املختصة 

املالية فقط.
الوزير أن وزارته خطت  من جهة أخرى أعلن 
إجراءات  تبسيط  مجال  يف  جبارة  خطوات 
اإلدارية وحتسي اخلدمة العمومية والالمركزية 
التي  السيارات  اقتناء  مبا فيها تسليم رخصة 
اصبحت تسلم ألصحابها يف حينها وذلك عبر 

كامل التراب الوطني.
مؤكدا  يف األخير أن تخفيض مدة هذا االمتياز 
ال ميكنها أن تتم إال يف إطار تشاور وتنسيقي 
من  تدره  ملا  ونظرا  املالية  وزارة  مصالح  بي 
محددة  وتنظيمية  قانونية   أطر  و  مالية  أثار 
االقتصادية  املالية  بالوضعية  أساسا  مرتبطة 
العامة وبالتالي حتديد آجال مستفيضة تتعلق 

بالتوقعات وتتالءم ماليا مع الوضعيات.

•     ردا عن سؤال السيدة 
عائشة باركي، عضو مجلس 
اإلستراتيجية  عن  األمة،  
للحفاظ  املتخذة  الوطنية 

على احلظيرة السكنية ؟
السكن  وزير  أوضح 
السيد  واملدينة  والعمران 
أن  متار،  الوحيد  عبد 
والعمران  السكن  قطاع 
الدولة  أولويات  يعتبر من 
استقرار  ضمان  قصد 
العامل  باعتباره  املواطن 
واحملرك  البشري 
ملختلف  األساسي 
قطاعات التنمية ، وعليه خصصت احلكومة  
واملدينة  والعمران  السكن  وزارة  ومن خاللها 
تنوع  حسب  متنوعا  مكثف  سكنيا  برنامجا 

فئات املجتمع  وذلك عبر ربوع الوطن .

الفترة  خالل  حقق  قد  قطاعه  أن  مضيفا 
املمتدة من 1999 إلى 2018  تسليم أكثر من 
4 مليون وحدة سكنية مبختلف الصيغ ،  ويف 
ووضع  السكنية  احلظيرة  هذه  حماية  إطار 
حد ملظاهر اإلهمال اتخذت الدولة جمل من 

التدابير واإلجراءات  وهي :
العقاري  والتسيير  الترقية  دواوين  سعي   •
ضمان ترميم األمالك العقارية وإعادة االعتبار 

لها وصيانتها 
• اعتماد القائم على إدارة امالك أو املتصرف 
كما كان يسمى سابقا يف تسيير امللكية املشتركة 
حيث يتركز تدخله على ضمان سيرورة الصيانة 
اخلضراء  باملساحات  والعناية  واحلراسة 

وحتصيل األعباء املشتركة
التابعة  العقاري  التسيير  شركات  اعتماد   •
البيع  وسكنات  أحياء  لتسيير  عدل  لوكالة 
باإليجار ، مع إشراك املواطن يف تسديد بعض 

التكاليف التي تتطلبها هذه األحياء من صيانة 
، حراسة ، تنظيف 

• تنظيم حمالت إشهارية وترويجية عبر مختلف 
وسائل اإلعالم املسموعة املرئية واملكتوبة على 
مستوى الوطني  و احمللي لتحسيس املواطني 

بضرورة احلفاظ على املمتلكات الوطنية.
• إلزام كافة املرقي العقاريي بتسيير األحياء 

املنجزة ملدة سنتي على األقل
املباني  تأهيل  وإعادة  ترميم  على  العمل   •

القدمية 
معلنا يف األخير أن وزارته بصدد حتضير ملف 
مساعي  إطار  البواب يف  نشاط  بعث  إلعادة 
احلكومة للمحافظة على املمتلكات العمومية 
من جهة والسهر على راحة املواطني من جهة 

أخرى .

سؤال  عن  ردا       •
الدين  نور  السيد  
عضو  باألطرش، 
حول  األمة،  مجلس 
شهادات  تسجيل 
بالصوت  املجاهدين 

والصورة؟
الطيب  السيد  املجاهدين  وزير  أوضح  
زيتوني ،أن قطاع املجاهدين يعكف على 
جمع الشهادات احلية من أفواه املجاهدين 
إبان  واملجاهدات ممن عايشوا األحداث 
املهمة  هذه  وتعد  الفرنسي،  االستعمار 
والرئيسية  األساسية  املهام  بي  من 
واملؤسسات  هيئات  عليها  تسهر  التي 
كلفت  حيث   ، املجاهدين  لقطاع  التابعة 
الوطني  املركز  يف  واملمثلة  األخيرة  هذه 
الوطنية  احلركة  يف  والبحث  للدراسات 
الوطني  واملتحف   ، نوفمبر  أول  وثورة 
والوالئية  اجلهوية  واملتاحف  للمجاهدين 
مت  كلها  للمجاهدين  الوالئية  واملديريات 
املجاهدين  منازل  إلى  بالتنقل  تكليفها 
بالصورة  احلية  شهاداتهم  لتسجيل 
تكليف  مت  ذلك  عن  فضال   ، والصوت 
مراكز الراحة التابعة للمجاهدين مبهمة 
تواجد  خالل  احلية  الشهادات  تسجيل 

املجاهدين يف تلك املراكز.
جمع  من  املجاهدين  قطاع  توصل  وقد 
الشهادات  هذه  من  هائل  ساعي  حجم  

للجزائر  مكسبا  تعد  والتي  احلية، 
متحيصها  مت  وقد   ، واجلزائريي 
تكنولوجية  وسائل  ضمن  وحفظها 
جتعل منها رصيدا تاريخيا يتداول عبر 
يف  استغاللها  يتم  خام  ومادة  اآلجيال 
التاريخية  واألعمال  األبحاث  مختلف 
والنشاطات التارخية والوطنية ،  مؤكدا 
متواصلة  مازالت  العملية  هذه  أن 
حفظ  إلى  نتوصل  أن  إلى  وستستمر 
الذاكرة الوطنية وتفاصيل ثورة التحرير 
نوفمبر  ورسالة  الشهداء  لرسالة  تلبية 

العظيمة.

السيد  سؤال  عن  ردا       •
القادر موخللوة،  سؤال عبد 
عن  األمة،   مجلس  عضو 
الفوضوية  البنايات  ظاهرة 
معظم  تغزو  تزال  ال  التي 

مدننا؟
أوضح وزير السكن والعمران 
واملدينة السيد عبد الوحيد متار ، أن الدول بدلت 
على  للقضاء  معتبرة  مجهودات  تبدل  تزال  وما 
وزارته  وأن مصالح   ، الفوضوية  البنايات  ظاهرة 
تولي أهمية بالغة للتكفل بهذه الظاهرة من أجل 
احلفاظ على الوجه العمراني األصيل ملدننا ووقف 
كل أشكال التعدي على األمالك العمومية للدولة 
، وذلك من خالل ترسانة قانونية تضبط عملية 
الرقابة وكذا تعيي أعوان مؤهلي قانونا من أجل 
البحث ومعاينة املخالفات العمرانية ، وعليه فإن 
إطار  تسوية يف  تقبل  الوزير ال  بناية  حسب  كل 
أحكام القانون 15-08 الذي يحدد قواعد املطابقة 
البنايات وإمتام إجنازها فهي معرضة للهدم بعد 
صدور محضر معاينة املخالفة من طرف مفتشي 
ووالي  البلدي  الشعبي  املجلس  ورئيس  التعمير 

الوالية  .
احملدد   08-15 القانون  إطار  يف  أنه  مضيفا 
البنايات وإمتام إجنازها والذي  للقواعد مطابقة 
جاء ملعاجلة وضعية البنايات غير املرخص بها أو 
الوزارة  سجلت  قد   ، إجنازها  آجال  جتاوز  التي 
873373 ملف مودع لدى مختلف بلديات الوطن 
دراسة 624539 ملف مت  االن  إلى حد  حيث مت 

 107311 رفض  مت  بينما  ملف   334277 تسوية 
انتظار رفع  ملف وتأجيل 174850 ملف آخر يف 
التحفظات التقنية أو تسوية الوضعية العقارية من 

طرف مصالح أمالك الدولة.
منوها إلى أن متديد آجال تطبيق قانون 15-08 
إلى غاية 2 أوت 2019 هي فرصة ثانية ألصحاب 
البنايات الغير املكتملة والذين لم يتمكنوا من إيداع 
ملفاتهم يف اآلجال احملددة و تسوية وضعيتهم  وأن 
هذه  الفترة تعتبر كافية لوضح حد نهائي لظاهرة 

البناء الفوضوي .
عمل  ورشة  يف  حاليا  تعكف  وزارته  أن  مؤكدا 
التعمير  ميدان  يف  الرقابة  تفعيل  إلعادة  تخص 
وإعطاءها  التعمير  مفتشيات  تنظيم  إعادة  وكذا 

صالحيات أكبر لوضع حد لهذه الظاهرة .
أما مسألة القضاء على البنايات الفوضوية والغير 
صلب  يف  تدخل  أنها  الوزير  فأوضح  الشرعية 
رؤساء   ، والة  من  احمللية  السلطات  اختصاص 
دوائر، ومجالس الشعبية والبلدية الذين يخول لهم 

القانون دور محاربة انتهاكات قواني التعمير.

رخصـــــــة 
اقتــــــــناء 
السيارات

حماية الحظيرة السكنية

البناءات الفوضوية..تسجيل شهـــــادات المجاهدين
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•    ردا عن سؤال السيد  
عضو  قيساري،  محمود 
حول  األمة،   مجلس 
يف  التجارة  وزارة  دور 
اللغة  استعمال  فرض 
الالفتات  على  العربية  

اإلشهارية؟
أوضح وزير التجارة السيد سعيد جالب ،  أن 
اللغة  استعمال  تقني  إلى  عمدت  قد  الدولة 
املؤرخ  القانون رقم 91-05  العربية من خالل 
يف 15 جانفي 1991 املتضمن  تعميم استعمال 
اللغة العربية املعدل واملتمم ال سيما املادة 20 
إضافيا  دفعا  القانون  هذا  أعطى  حيث  منه، 
اللغة  االستعمال  وحسن  احمليط  تعريب  نحو 
العربية ، غير أن الطابع العام للمادة 20 فتح 
الباب التأويل واسعا ومن مت متلص الكثير من 
أنه يف  ، مضيفا   القانون  املعنيي من تطبيق 
الرسمية  الهيئات  فيه  اجتهدت  الذي  الوقت 
للدولة يف التقيد بهذه األحكام وتنفيذها  على 
، فإن  الدالة عليها  جميع الالفتات واللوحات 
باقي مكونات احمليط لم تستجب نسبيا لهذا 

اإللزام القانوني خاصة يف املدن الكبرى.

ردا عن سؤال  السيد      •
زعيم،  بن  الوهاب  عبد 
حول  األمة،  مجلس  عضو 
اإلجراءات املطبقة من طرف 
مراقبة  يف  الرقابة  مصالح 

جتارة املياه املعدنية؟
السيد  التجارة  وزير  أوضح 
بي  تعتبر من  املعدنية  املياه  أن  سعيد جالب،  
بالغة  بأهمية  التي حتظى  املنتوجات احلساسة 
لوزارة  الرقابي  العمل   أولويات  من  واملصنفة 
املخاطر  كل  تفادي  أجل  من  وذلك  التجارة، 
 ، املستهلك  بصحة  متس  أن  شأنها  من  التي 
حيث تخضع الوحدات اإلنتاجية للمياه بانتظام 
الوزارة  مصالح  قبل  من  دورية  رقابة  لعمليات 
بهدف استباق كل ما من شأنه أن يشكل خطرا 
بلغت  اإلطار  هذا  ويف   ، املستهلك  صحة  على 
حصيلة الرقابة على وحدات احملالت إنتاج املياه 
واملشروبات خالل 10 أشهر األولى خالل السنة 
شملت  تدخل  ألف   17 يفوق  ما   2018 احلالية 
وحدات اإلنتاج واحملالت اجلملة والتجزئة والتي 
أفضت إلى تسجيل 461 مخالفة وحترير 448 

محضر متابعة وغلق 92 محل جتاري.

كما أعلن الوزير أن أي منتوج يعرض لتداول يف 
السوق الوطنية يجب أن يكون معرفا ومميزا عن 
طريق الوسم املبي خارجيا وظاهرا بوضوح على 
غالف املنتوج ، وعليه فإن املياه املعدنية أو مياه 
اإللزام  لهذا  تخضع  قوارير  يف  املعبأة  املنابيع 
والبيانات  املميزات  توضح  بهدف  القانوني 
يضر  أن  ميكن  غش  ألي  تفاديا  لها  الالزمة 
لرقابة  تخضع  املياه  جتارة  أن  كما  باملستهلك، 
من  الرخص  منح  إجراءات  خالل  من  املسبقة 
مستوى  على  تتم  التي  الينابيع  استغالل  خالل 
املوار  وزير  يترأسها  القطاعات  متعددة  اللجنة 
املائية ، حيث تنظر هذه اللجنة بطلبات استغالل 
شروط  كل  تتضمن  ملفات  أساس  على  املياه 
القانونية الالزمة خاصة املتعلقة بسالمة املنتوج 

وصحة املستهلك.
الناشطي  املتعاملي  عدد  أن  األخير  يف  معلنا 
 42 حاليا  يبلغ  الوطنية  السوق  مستوى  على 
و  املعدنية  املياه  إلستغالل  امتياز   25 متعامل 
17 ملياه املنبع، وأن كل الوحدات اإلنتاجية لهذه 
املادة احلساسة تخضع لرقابة صارمة من طرف 
ورقابة  الوثائقية  الرقابة  طريق  عن  مصاحلنا 

على مراحل اإلنتاج والرقابة التحليلية.

•  ردا عن   سؤال  السيد 
عضو  نبري،  بن  ناصر 
عدم  حول  األمة،   مجلس 
استفادة والية بومرداس من 

محطة برية للمسافرين؟
األشغال  وزير  أوضح 
السيد  والنقل  العمومية 
أن   ، زعالن  الغني  عبد 
إلى  مكن  احلكومة  برنامج 
 85 استالم  من  هذا  يومنا 
مختلف  من  برية  محطة 
77محطة     ، األصناف 
اإلستغالل  حيز  يف  هي 
جتهيز  حالي  يجري  فيما 
احملطات 8 املتبقية قصد الشروع يف استغاللها 

يف املستقبل القريب.
 وبخصوص والية بومرداس فأوضح الوزير أنه 
كانت مبرجمة بها محطة برية ، إال أنها عرفت 
تأخرا بسبب تغيير القطعة األرضية إلجنازها 
اإلجراءات  بسبب  تأخرا  عرفت  كما  مرتي 
والتي   2014 سنة  حلت  أن  إلى  البيروقراطية 
الصعبة  املالية  الظروف  صعوبة  مع  تزامنت 
للبالد فتم جتميد املشروع. وأنه سيتم تسجيل 

عملية إنشاء محطة برية بوالية بومرداس عند 
وسيتم متويلها  للبالد   املالية  األوضاع  تسحن 

عن طريق اخلزينة العمومية.
تلك  تعطيل  ولعدم  أنه  ذاته  السياق  يف  معلنا 
فتحت  فقد  احلالية  الظروف  يف  املشاريع 
تلك  إلجناز  اخلواص  أمام  املجال  الوزارة 

الوالة  التنسيق مع  يتم حاليا  احملطات . حيث 
إلعطاء األوعية املوجودة على مستوى الواليات 
الدراسات ومنحها عن طريق  بعد االنتهاء من 

االمتياز إلى اخلواص الستغاللها.

•   ردا عن  سؤال السيد  
عضو  بوسحابة،  رشيد 
حول  األمة،  مجلس 
اإلجراءات املتخذة للحفاظ 
الشرائية  القدرة  على 
إرتفاع  ظل  يف  للمواطن 

أسعار بعض املواد؟
السيد  على  اوضح 
السيد  التجارة  وزير 
حترير  أن  جالل،  سعيد 
كخيار  اخلارجية  التجارة 
إعتمدته  إستراتيجي 
االندماج  قصد  احلكومة 
كان  العاملي  االقتصاد  يف 
مرفوقا بإجراءات احترازية 
الوطني  اإلنتاج  القدرات  حماية  إلى  ترمي 
إستراتيجية   وهي  اإلستيراد،   فاتورة  وتقليص 
تشكل أحد أهم أولويات احلكومة خاصة يف ظل 
الظروف الراهنة التي تتميز بتراجع يف املداخيل 
العملة الصعبة وما ينجز عنه يف عجز يف  من 

ميزان املدفوعات اخلارجية  .
جديد  نظام  وضع  على  احلكومة  عملت  كما 

القطاع  وحماية  اخلارجية  التجارة  لتأطير 
الوطني املنتج من منافسة املنتوجات املستوردة 
والذي دخل حيز التطبيق مع مطلع شهر جانفي 
2018 ، وهو النظام الذي نص عليه قانون املالية 
خاصة  إجراءات  بفرض  واملتعلقة   2018 لسنة 
يف تأطير اإلستيراد بعص السلع ، حيث ترمي 
ودعم  حماية  األولى  بالدرجة  اإلجراءات  هذه 
القدرات الصناعية والفالحية وتشجيعها بشكل 
أفضل مبا يسمح مبتطلبات السوق الوطنية من 

مختلف السلع بالكمية والنوعية املطلوبي.

إلستيراد  املؤقت  تعليق  إجراءات  يخص  وفيما 
املنتوج  عرض  يف  تسببت  السلع  من  قائمة 
الوطني بأسعار مرتفعة ، كشف الوزير أن هناك 
كل  يف  محسوس  غير  لكن  االرتفاعات  بعض 
تنتج  األسعار  معظم  كون  واألسعار  املستويات 
الزراعية  املواد  بعض  بإستثناء  وهذا  محليا، 
املنتوج  وفرة  مدى  إلى  تخضع  التي  املوسمية 
األخرى  املواد  بعض  أو  الفالحي  املوسم  يف 
التي شهدت ارتفاعا طفيفا يف أسعارها بسب 

سلوكيات انفرادية لبعض املصنعي.
وعن تشجيع املنتوج الوطني ، فأعن الوزير أن 
املعنية  القطاعات  مع  بالتنسيق  تعمل  وزارته 
للمنتجي  املطلوبة  التسهيالت  كل  تقدمي  على 
الوطنيي، كوضع آليات جديدة للرفع من قدرات 
االستثمار  مناخ  حتسي  وكذا  الوطني  اإلنتاج 
كان  الوطني سواء  املنتوج  والعمل على حتسي 
واألسعار  واجلودة  الصحية  املعايير  ناحية  من 
األجنبية  للمنتجات  حقيقيا  بديال  تصبح  لكي 

املستوردة.

السيد  سؤال  عن  ردا   •
عضو  بوزكري،  حميد 
عدم  األمة،  مجلس 
إستفادة والية الشلف من 

مشروع ترامواي ؟
األشغال  وزير  أوضح  
السيد   والنقل  العمومية 
أن  زعالن،  الغني  عبد 
الذي  احلضري  النقل  عصرنة  إستراتيجية 
على  والنقل  العمومية  األشغال  قطاع  يعمل 
جتسيدها على أرض الواقع ، يهدف إلى توفير 
وسائل نقل عصرية للمواطني،  وأن الترامواي 
هو وسيلة نقل عصرية و قد أثبت جناعته رغم 
حداثة التجربة ، وسمح بتنقل املواطني  داخل 
املدينة ومكن نسبيا من استغناء عن السيارات 
املدن.  يف  االزدحام  من  تخفيف  يف  سمح  ما 
املبادرة  متت  فقد  الشلف  والية  وبخصوص 
بإدراج دراسة إلجناز ترامواي بهذه املدينة غير 
أنه لم يتسنى القيام بدراسة جدوى لعدم كفاية 
تسحن  مع  أنه  مؤكدا  آنذاك.  املالي  الغالف 
الظروف املالية للبالد فسيتم جتسيده ويرفع 

التجميد عنه. 

أما فيما يخص اختصاص وزارة التجارة فهي 
تعمل على إلزام كل متدخل يف العملية عرض 
املنتوجات اإلستهالك بإعالم املستهلك بكل 
العربية  باللغة  باملنتوج  املتعلقة  املعلومات 
أساسا حيث ينص القانون رقم 03-9 املؤرخ 
املستهلك  بحماية  املتعلق   2009 فيفري  يف 
املادة  سيما  ال  واملتمم  املعدل  الغش  وقمع 
بيانات  حترر  أن  يجب  أنه  على  منه   )18(
الوسم وطريقة االستخدام ودليل االستعمال 
وشروط ضمان  املنتوج وكل معلومات أخرى 

منصوص عليها باللغة العربية أساسا.
أعوان  فإن  الرقابي  العمل  الصعيد  وعلى 
حريصون  التجارة  لوزارة  التابعي  الرقابة 

باستمرار على تطبيق الصارم لهذه النصوص 
وتوقيع العقوبات القانونية املناسبة على من 
خاصة  اقتصاديي  متعاملي  من  يخالفها 
فيما يتعلق بشروط الوسم وإلزامية استعمال 
بطريقة  املنتوج  بطاقة  على  العربية  اللغة 
سليمة وغير قابلة للمحو ، ويف هذا السياق 
خالل  الغش  وقمع  الرقابة  مصالح  سجلت 
حوالي   2018 سنة  من  األولى  األشهر   10
649 ألف تدخل على مستوى السوق الوطني 
جنم عنها معاينة ما يفوق 65 ألف مخالفة 
وحترير ما يتجاوز 62 ألف محضر متابعة و 

غلق 3838 محل جتاري للمخالفة 

الحفاظ على القدرة الشرائية..

اللغة العربــية والالفتات اإلشهارية..مراقبة المياه المعدنية..

محطة برية لبومرداس..

الشلف ومشروع
 "ترامواي"..
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السيد  ردا عن سؤال    •
عضو  بوعمامة،  عباس 
األمة، واملتعلق  مجلس 
امتحان  مركز  بفتح 
األحرار  للمترشحي 
لشهادة البكالوريا ببلدية 

عمر دريس؟
التربية  وزيرة  أوضحت 
نورية  السيدة  الوطنية 
الوزارة  أن   ، غبريط  بن 
عدد  سنة  كل  تسجل 
من  جدا  محدودا 
األحرار  املترشحي 
يف  البكالوريا  لشهادة 
والية  بلديات  مختلف 
امتحان  مبركز  اإلكتفاء  يتم  لذلك    ، إليزي 
املقاطعة  مبقر  أخر  ومركز  الوالية  مبقر 
خالل  أنه  مضيفة  جانت«    « اإلدارية 
األحرار  املترشحي  عدد  بلغ   2018 دورة 
دريس  عمر  برج  ببلدية  البكالوريا  لشهادة 
آخر  مركز  فتح  يعتذر  وعليه  مترشحا،   19
املعمول  التنظيم  ألن  البلدية  بهذه  لألحرار 
به يف االمتحانات املدرسية الوطنية يشترط 
الفصل بي املترشحي األحرار واملتمدرسي 
، كما أن املترشحي األحرار ملزمون باجتياز 

امتحان شهاد البكالوريا مبقر الوالية.

اجتياز  عن  الفتيات  عزوف  بخصوص  أما 
 2018 دورة  يف  تبي  فقد  االمتحان  هذا 
نظرا  استثناء  دون  املترشحات  كل  حضور 
للتكفل مديريات التربية لوالية إليزي يف كل 
واإلطعام  اإليواء  حيث  من  باملترشحي  دورة 
ظروف  يف  اإلمتحان  اجتياز  من  لتمكينهم 
نفسية مريحة ، وعن تخصص شعبة اللغات 
األجنبية فقد أعلنت الوزيرة أنه مت فتح هذا 
التخصص بثانوية برج عمر دريس خالل هذه 

السنة الدراسية )2019-2018 (.

الخميس  يوم  األّمة  مجلس  عقد 
علنية،  جلسة   ،2018 29  نوفمبر 
السعيد  محمد  السيد  برئاسة 
المجلس؛  رئيس  نائب  سعيداني، 
األسئلة  من  عدٍد  لطرح  خّصصها 
أعضاء  من  عدد  بها  تقّدم  الشفوية 

المجلس على أعضاء في الحكومة.
الوزراء  جانب  إلى  حضرها  الجلسة 
مع  العالقات  وزير  المعنيين، 

البرلمان، السيد محجوب بّدة.
المبرمجة  الشفوية  األسئلة  وكانت 
في هذه الجلسة على النحو اآلتي:

  

األســـــــــــئلة 
الشفوية
2018/11/29

السيد  ردا عن سؤال   •
بوزريبة،  املجيد  عبد 
األمة،   مجلس  عضو 
التجمع  إفتقار  حول 
بوالية  »فازا«  السكاني 

جيجل على متوسطة ؟
التربية  وزيرة  أوضحت 
أن  غبريط،  بن  نورية  السيدة  الوطنية 
منطقة » فازا« ببليدة القنار  بوالية جيجل 
هي جتمعات سكانية متفرقة عدد سكانها 
اإلجمالي 6250 نسمة ، أما التالميذ بهذه 
املنطقة فيبلغ عددهم 466 تلميذ يتمرسون 
على  موزعي  وهم  عادية  ظروف  يف 
دراستهم  يتابعون  تلميذ   360 متوسطتي، 
عن  تبعد  والتي  عمار«  غدير   « مبتوسطة 
، أما املجموعة  مقر املدينة بحوالي 2 كلم 
 106 وعددهم  املنطقة  تالميذ  من  الثانية 
فهم يتابعون دراستهم مبتوسطة » بوكليفات 
فرحات« التي تبعد عن مقر املنطقة بحوالي 
تالميذ  أن  ذلك  سياق  يف  مؤكدة  كلم.   2
يف  يتمدرسون  فازا«   « السكاني  التجمع 
ظروف جد عادية حيث يستفيدون من النظام 
النصف الداخلي ومن النقل املدرسي حيث 

مت تخصيص 4 حافالت لهذا الغرض.

سؤال  عن  ردا    •
عضو  جبار،  الطيب  السيد 
مجلس األمة،  املتعلق مبصير 
أبرمت  التي  الشراكة  عقود 
قبل اعتماد قاعدة 66/34؟

أوضح وزير الفالحة والتنمية 
البحري  والصيد  الريفية 
السيد عبد القادر بوعزقي، 
برنامجا  وضع  مت  أنه 
اإلنتاج  لتشجيع  وطنيا 
الشعب  وتشجيع  الفالحي 
اإلستراتيجية  الفالحية 
األمن  حتقيق  أجل   من 
 ، للبالد  املستدام  الغذائي 
السائدة  للوضعية  ونظرا 
عامة  بصفة  الفالحية  املستثمرات  مستوى  على 
تأهيل  إعادة  الضروري  من  أنه  الوزارة  رأت 
الفالحية  الفضاءات  هذه  يف  الديناميكية  وبعث 
باعتبارها وحدات إنتاجية بامتياز ذات إمكانات 
الصعوبات  وأمام   . استقاللها  طريق  عن  كبرى 
السلطات  اعتمدت  املستثمرات  التي جتابه هذه 
مبدأ  فتح  على  أساسا  يرتكز  تنظيما  العمومية 
القانون  من   21 املادة  بأحكام  عمال  الشراكة 
استغالل  شروط  يحدد  الذي   03-10 رقم 
األراضي التابعة ألمالك اخلاصة للدولة ، حيث 
حق  الفالحية  املستثمرة  لصاحب  القانون  سمح 
مشهر  رسمي  عقد  مبوجب  شراكة  عقد  إبرام 

اجلزائرية  اجلنسية  ذو  طبيعيي  أشخاص  مع 
ومعنويي خاضعي للقانون اجلزائر ويكون جميع 
اجلزائرية.  اجلنسية  ذوي  من  األسهم  أصحاب 
يساهم  اتفاق  اإلطار  هذا  يف  الشراكة   وتكون 
بهدف  اإلنتاج  وسائل  من  بجزء  شريك  كل  فيه 
اإلنتاجية  القدرات  ورفع  وتثمي  وزيادة  جني 

للمستثمرة.
الذين  ألشخاص  القانونية  احلماية  أجل  ومن 
عقود  من  مستفيدين  مع  شراكة  بعقد  يرغبون 
إمتياز بادر قطاع الفالحة بإعداد منشور وزاري 
 2017 ديسمبر   5 املؤرخ يف   1009 رقم  مشترك 
الستغالل  االمتياز  حق  تطبيق  إجراء  واملتضمن 
اخلاصة  ألمالك  التابعة  الفالحية  األراضي 
األحكام  بعض  توضيح  إلى  يهدف  والذي  للدولة 
التطبيقية  نصوصه  وبعض   03-10 رقم  القانون 
ومنها  تنفيذها  إجراءات  وتوحيد  تبسيط  وكذا 
احملددة  املشاركة  نسبة  واحترام  الشراكة  مبدأ 
بنسبة 34-66 باملائة عمال باألحكام املادة 62 من 
القانون املالية التكميلي 2009 ما يضمن مشاركة 

املستفيد من النشاط الفالحي للمستثمرة
اعتماد  قبل  من  املبرمة  العقود  بخصوص  أما 
يقع  بأنه  الوزير  فأوضح  باملائة   66/34 قاعدة 
اجلديدة  بالقاعدة  االلتزام  العقد  طريف  على 
حتت  الشراكة  موضوع  القاعدة  على  اإلبقاء  أو 

مسؤولية الطرفي.

السيد  سؤال  عن  ردا    •
لطرش،  احلليم  عبد 
عضو مجلس األمة،  حول 
منح  يف  املعتمدة  املعايير 
املؤقتة  الدخول  رخص 
يف  الراغبي  للموظفي 

تنقل بي الواليات؟
اوضحت السيدة وزيرة التربية الوطنية السيدة 
تكون  هذه  النقل  عملية  ان  غبريط،  بن  نورية 
يف  األولوية  أن  ذلك   ، جد  استثنائية  بصفة 
املالية الشاغرة للسنة  التوظيف على املناصب 
الدراسية تكون على أساس األولوية يف القائمة 
إن  تأتي  ثم  االحتياطية  القائمة  ثم  األساسية 
بقيت مناصب شاغرة تكفل بعملية النقل دخول 
إلى الوالية ، حيث يكون تخصيص هذه املناصب 
بعدد الطلبات املوجودة يف حدود املناصب املالية 
والبيداغوجية املتوفرة ، وعند حدود املناصب 
املالية والبيداغوجية املتوفرة وعند وجود أكثر 

املعايير  فإن  الواحد،  املنصب  على  طلب  من 
الذي يعتمد للفصل هو مقياس احلركة حسب 
التنقية املعتمدة يف املنشور املتعلق بحركة تنقل 
للموظفي لسنة 1990 املكمل يف 2006 والذي 
يجمع بي املؤهالت والشهادات العلمية والكفاءة 
املهنية األقدمية العامة واإلقدمية يف الرتب ويف 
املؤسسة للإلحتاق والوضعية العائلية والعالوات 

واإلجازات وكذا العقوبات التأديبية.
املستوى  على  تتم  احلركة   تلك  أن  مذكرة 
احمللي سواء تعلق األمر بالتوظيف أو الترسيم 
الترقية أو غيرها من احلاالت يكون عليها  أو 
املوظف طيلة مساره املهني إلى غاية خروجه من 
املهنة. وخالل كل هذه املراحل للموظف احلق 
يف احلركة داخل الوالية أي التنقل من مؤسسة 
إلى مؤسسة بعد التسجيل يف اجلداول السنوية 
املالية  املناصب  حدود  يف  التنقلية  للحركة 
والتنظيمية  األساسية  نصوص  وفق  الشاغرة 

التي حتدد اإلطار العام للحركة.

أما عن احلركة التنقلية للموظفي بي الواليات 
فوضحت الوزيرة أنها تتم بصفة استثنائية جدا 
املنتوج  استنفاذ  بعد  املناطق  يف  الشغور  لسد 
 ( التعيي  قبل  املتخصص  التكميلي  التكويني 
املسابقات  منتوج  لألساتذة،  العليا  املدارس 

واإلمتحانات املهنية بنسبة لرتب الترقية(.

لتسجيل  طلب  تقدمي  مت  أنه  إلى  مشيرة 
املخطط  ضمن  املنطقة  بهذه  متوسطة 
من  طلبه  وأعيد   )2019-2015  ( اخلماسي 
من  وأنه   )2021-2019( املخطط  خالل 
إليها يف  اللجوء  التي ميكن  بي أهم احللول 
الداخلية  هذه الظروف هو توسيع الشبكات 
مبختلف األطوار التعليمية خاصة يف مرحلة 

التعليم اإللزامي .

عقود الشراكة.. وشروطها!!متوسطة لـ"فازا"بجيجل..مركز امتحان ببلدية عمر ادريس..

تنقل موظفي وزارة التربية!!
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 •
سؤال  عن  ردا   
مصطفى  السيد 
عضو  جغدالي، 
مجلس األمة، عن 
األهداف املسطرة 
عقد  بعد  للوزارة 

اجللسات الفالحية  ؟
الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير  أوضح 
القادر  عبد  السيد  البحري  والصيد 
انعقدت  التي  الورشات  أن  بوعزقي، 
فضاء  كانت  الفالحية  اجللسات  أثناء 

مختلف  بي  والنقاش  والتحاور  للتشاور 
التي  القضايا  ألهم  تطرقت  وقد   ، املشاركي 
تهم القطاع ومنها مسألة العقار والري الفالحي 
والزراعية  الفالحية  واالستثمارات  والتمويل 
والثروة  الشعب  وترقية  والتصدير  والغذائية 
الغابية والصيد البحري وتربية املائيات ... وقد 
خلصت إلى 86 توصية شملت كل اجلوانب التي 
نوقشت خالل الورشات. مضيفا أنه عقب هذه 
ملتابعة  آليات  وضع  احلكومة  أقرت  اجللسات 
تنفيذ التوصيات من خالل إنشاء 5 أفواج عمل 

تسعى إلى تطبيقها والسهر على تنفيذها.

البيضاء  اللحوم  أسعار  ارتفاع  أسباب  وحول 
خالل صائفة 2018 فأرجعه الوزير إلى ارتفاع 
الفترة  هذه  كون  املنتجات  هذه  على  الطلب 
أن  إلى  إضافة   ، الصيفية  العطل  مع  تتزامن 
عدد كبير من املربي يتفادون هذا النشاط يف 

هذه الفترة من السنة .
وبخصوص ظاهرة سقي اخلضر والفواكه باملياه 
عملية  أن  الوزير  فأوضح   ، الصحي  الصرف 
مكافحة هذه الظاهرة هي من مهام السلطات 
والدائرة  الوالئية  اللجان  بواسطة  الفالحية 
املكلفة بذلك ومبشاركة جميع املصالح احمللية 

مخالفات  كل  وإحصاء  لكشف  املعنية  
الغير  املياه  استعمال  مبنع  للقانون 
املعاجلة يف احملاصيل الزراعية  وإجراء 

متابعات قضائية ضد املخالفي .
أن  الوزير  أوضح  احمللية  البذور  وعن 
بوفرة  متواجدة  محليا  املنتجة  البذور 
وأن   ، الوطنية  االحتياجات  وتغطي 
قطاعه قد قام بوضع برنامج وطني حيز 
اإلنتاج  شعبة  لتعزيز  خصص  اإلدماج 
حتقيق  لضمان  محليا  والشتائل  البذور 

االكتفاء الذاتي الوطني .
للمبيدات  العشوائي  استعمال  حول  أما 
فأوضح  استيرادها  لعملية  تقنية   رقابة  دون 
النباتات  حلماية  الوطني  املعهد  أن  الوزير 
التابع للقطاع هو املعني مبختلف محطات هذه 
حول  الفالحي  حتسيس  يتم  وأنه   ، العملية 
استعمال املبيدات من قبل مختصي من املعهد 
واملرشدين الفالحي عبر ربوع الوطن ، منوها  
يف ذات السياق إلى أن اجلزائر تستعمل كمية 

قليلة من املبيدات مقارنة بدول أخرى .

سؤال  عن  ردا    •
عضو  قارة،  بلقاسم  السيد 
بتزويد  املتعلق  األمة،   مجلس 

والية املدية  باملاء الشروب ؟
املوارد  وزير  السيد  أوضح 
نسيب،  حسي  السيد  املائية 
تعمل  املائية  املوارد  وزارة  أن 
جاهدة يف إطار تنفيذ مخطط 
عمل احلكومة من أجل حتسي 
اخلدمة العمومية للمياه وذلك 
من خالل إستراتيجية تدعيم 
إمكانيات حشد املوارد املائية 
وتزويد املواطني بكمية كافية 
ومنتظمة . منوها إلى أن والية 
املدية تتميز بعجز ملحوظ من حيث املوارد املائية 
وعليه فقد مت تسطير برنامج هام من حيث التزويد 
باملاء الشروب عن طريق حتويل املياه من الواليات 
املجاورة. هذه املشاريع مكنت اليوم بربط 9 واليات 
انطالقا من سد غريب بوالية عي الدفلى و 22 
بوالية  يسردون«  كودية   « سد  من  انطالقا  بلدية 
 « حقل  من  املاء  سيصلها  بلديات  و8   ، البويرة 
بيرين« بوالية اجللفة ، ومحطة ضخ بالشفة بوالية 

البليدة لتزويد عاصمة الوالية .
منوها يف ذات السياق أن والية املدية عرفت عدة 

استثمارات  صائفة 2018  ذلك ما سمح بتحسن 
يف التزويد باملاء الشروب عبر العديد من البلديات 
 64 أصل  من  بلدية   56 أصبحت  حيث  بالوالية 
على  ساعة   24 بنظام  باملاء  يوميا  تتزود  بلدية 
24 ساعة ، واألشغال جارية لـ8 البلديات املتبقية 

وسيتم استالمها خالل السنة املقبلة.
وبخصوص جتديد قناة أميانت التي حتول املياه من 
الوزير  » حقل نيرن« نحو قصر البخاري فأوضح 
أنه مت إجناز الشطر األول بـ 10 كلم، ونظرا ألهمية 
هذا املشروع للوالية مت إسناد املشروع بالتراضي 
القنوات  هذه  متلك  كانت  التي  عمومية  ملؤسسة 
وباشرت األشغال  وأن نسبة األشغال بها وصلت 

30 باملائة وستسلم نهائيا  شهر مارس املقبل.

سؤال  عن  ردا    • 
السيد عبد احلق كازيتاني، 
عضو مجلس األمة،  املتعلق 
الطبية  التجهيزات  بنقص 
مرضى  مبعاجلة  اخلاصة 
مستوى  على  السرطان 
الصحية  املؤسسات 

العمومية بوالية وهران؟
الصحة  وزير  أوضح 
وإصالح  والسكان 
السيد  املستشفيات 
مختار حزبالوي، أن وزارة 
مكافحة  تعتبر  الصحة 
أولوية  السرطان  داء 
صحية ، وأنه منذ سنة 2005 أقدمت الوزارة 
ميزانية  من  املشاريع  من  العديد  تسجيل  على 
التجهيز إلجناز وجتهيز مراكز جديدة ملكافحة 
الوطن  السرطان  موزعة على مختلف مناطق 
تأهيل  بعملية توسعة وإعادة  القيام  إلى جانب 
املراكز القدمية وجتهيزها وذلك لضمان توفير 
وعادلة  فعالة  بصفة  السرطان  ملرضى  العالج 

عبر كامل التراب الوطني.
الرهيب  الضغط  وبخصوص والية وهران فإن 
التي يشهده كل من مركز » مسرغي« واملستشفى 
عدد  يف  تراجعا  عرف  قد  لوهران  اجلامعي 
املرضى بعد أن مت فتح كل من مراكز مكافحة 
وتلمسان  بلعباس  سيدي  من  بكل  السرطان 
مبرضى  التكفل  مستوى  يتحسن  وسوف   ،
السرطان أكثر بوالية وهران خالل الفترة القليلة 
استالم  قرار  احلكومة  اتخذت  بعدما  القادمة 
باملركز  السرطان  مرضى  ملعاجلة  جديد  جناح 
والذي خصص  لوهران  اإلستشفائي اجلامعية 
له مسرعي جديدين هما يف طور االقتناء. كما 
تقرر أيضا تزويد مركز » مسرغي« يف القريب 
العاجل مبسرع ثان الستبدال املسرع الذي وضع 

خارج اخلدمة.
كما أعلن أن والية وهران قد حظيت باستفادة 
السرطان  ملرضى  معهد  إجناز  مشروع  من 
والذي يحتوي على مركز للبحث وتطوير العالج 

مرضى السرطان وهو حاليا قيد اإلجناز.
أما بخصوص صيانة هذه األجهزة التي غالبا 

الوزارة  اتخذت  للعطب فلقد  تتعرض  كانت  ما 
حسب  وزير الصحة قرار يدخل حيز التنفيذ 
ابتداء من السنة املقبلة 2019  إعداد اتفاقيات 
التي  املؤسسات  كل  لفائدة  األجهزة  لصيانة 
التي  السرطان  مرضى  ملعاجلة  أجهزة  متتلك 
الصندوق  حساب  على  ماليا  بها  التكفل  يتم 

اخلاص بالسرطان.

• ردعن سؤال السيد  محمود قيساري، 
بنظام  املتعلق  األمة،   مجلس  عضو 
مستوى  على  حاليا  املطبق  املناوبة 

الصيدليات اخلاصة؟
أوضح وزير الصحة والسكان وإصالح 
حزبالوي،  مختار  السيد  املستشفيات 
على مستوى  املناوبة  نظام  اعتماد  أن 
الصيدليات اخلاصة جاء تكريسا ملبدأ 
أساسي وهو مبدأ استمرارية اخلدمة 
قبل  من  للضغط   ونظرا   ، العمومية 
مبوجب  تقرر   ، اخلاصة  الصيدليات 
القرار الوزاري املؤرخ يف 20 أوت 2014 
الصيدليات   كل  على  املناوبة  فرض 
مت  لقائمة  وفقا  اخلاصة   فيها  مبا 
مدير  طرف  من  شهريا  اعتمادها 
الصحة والسكان لكل والية  بالتشاور 
املهنة  أصحاب  ممثلي  مع  وبالتنسيق 
اإليجابية  النتائج  من  بالرغم  ولكن   ،
اعتماد  منذ  سجلناه  الذي  واالرتياح 
الكبرى  املدن  يف  خاصة  النظام  هذه 
من  شكاوي  تتلقى  الوزارة   مازالت 
الهضاب  يف  خاصة  املواطني  طرف 

العليا واجلنوب.

سؤال  عن  ردا    •  
عرباوي،  محمد  السيد 
على  األمة،  مجلس  عضو 
وجتهيز  إجناز  ضرورة 
لالستعجاالت  مصلحة 
الطبية مبقر والية غليزان؟

والسكان  الصحة  وزير  ذكر 
حزبالوي  مختار  السيد  املستشفيات  وإصالح 
أنه مت رفع التجميد بوالية غليزان عن مشروع 
»بعمي  سرير   120 بطاقة  مستشفى  إجناز 
موسى« وإجناز مستشفى 60 سرير  » مبنداس« 
وإجناز 3 غرف جراحية إضافية على مستوى 

املؤسسة اإلستشفائية  لغليزان .
الشبه  لتكوين  معهد  وجتهيز  إجناز  سيتم  كما 
الطبي ورفع التجميد عن إجناز مركز أم والطفل 
وكذا إجناز مستشفى لألمراض العقلية واجناز 
4 عيادات متعددة اخلدمات موضحا يف السياق 
ذاته أن هذه اإلجنازات سوف تدعم احلظيرة 

احلالية للمنشآت الصحية للوالية.
مشروع  عن  التجميد  رفع  ملف  وبخصوص 

الطبية  لالستعجاالت  مصلحة  وجتهيز  إجناز 
العمومية  اإلستشفائية  باملؤسسة  اجلراحية 
بغليزان ، فذكر الوزير أنه بعد القيام بدراسات 
واالحتياجات  الصحية  للخريطة  حتليلية 
اإلستعجاالت  مجال  يف  للمواطني  احلقيقية 
إدراج  تقرر  فقد  غليزان  مدينة  مستوى  على 
طلب رسمي لدى مصالح الوزارة األولى مؤخرا 
مصلحة  إجناز  عن  التجميد  برفع  للمطالبة 
تابعة  تكون  اجلراحية  الطبية  االستعجاالت 
وزارته  وأن  لغليزان   اإلستشفائية  ملؤسسة 

تنتظر رد الوزارة  األولى.

األساس  هذا  وعلى 
الوزارة  قررت 
التحضير  ومبناسبة 
التطبيقية  للنصوص 
الصحة  لقانون 
مبراجعة  اجلديد 
وجعله  املناوبة  نظام 
أكثر مالئمة مع االحتياجات املواطني مبا 
التأكد  يتالءم وخصوصيات كل منطقة مع 
تنجر  قد  التي  التجاوزات  كل  تفادي  من 
لهذه  املنظم  وغير  العشوائي  الفتح  عن 

الصيدليات.
تشجيع  على  حاليا  تعمل  الوزارة  أن  معلنا 
املناطق  مستوى  على  الصيدليات  فتح 
املعزولة  واألحياء السكنية اجلديدة لتقريب 
تعطية  وضمان  املواطني  من  الصيادلة 
التحضير إلدراج  يتم  كما  صيدالنية عادلة 
مبدأ الترخيص لفتح صيدليات تعمل وفق 
نظام 24/24 ساعة يف بعض املناطق البعيدة 
والنائية . كما مت فتح موقع إلكتروني بعنوان 
seha-dz   سيسمح للمواطني من خالل 
احملمول من حتديد موقع تواجد الصيادلة 

املفتوحة املعنية باملناوبة.

التكفل بمرضى السرطان بوهران..أهداف الجلسات الفالحية..

مصلحة االستعجاالت الطبية بغليزان المناوبة فـــي الصيدلياتالمدية..والماء الشروب..
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السيد  سؤال  عن  ردا   •
العسكري،  الطيب  محمد 
عضو مجلس األمة،  حول 
اإلجراءات  املتخذة لتمكي 
متابعة  من  اجلزائريي 
أداء فرقهم الوطنية خارج 
الوطن على القناة األرضية 

اجلزائرية؟
محمد  السيد  والرياضة  الشباب  وزير  أوضح 
للمباريات  التلفزي  البث  إشكالية  أن  حطاب، 
يعود  الدولية  الرياضية  واألحداث  واملنافسات 
البث  حلقوق  املالكة  للشركات  أساسا  سببها 
التي تتصرف بشكل غير مفهوم وهو ما يعقد 
األمور، منوها يف ذات السياق بجهود املؤسسة 
متكن  حلول  عن  للبحث  للتلفزيون  العمومية 
األحداث  متابعة  من  اجلزائريي  املشاهدين 

الرياضية الكبرى .
عالقة  حول  عرضا  قدمت  اجلزائر  أن  معلنا 
إفريقيا بالهيئات الرياضية الدولية خالل أشغال 
التقنية  اإلفريقي  اإلحتاد  للجنة  الثالثة  الدورة 
التي  والرياضة  الثقافة  و  للشباب  املتخصصة 
انعقدت يومي 21 إلى 25 أكتوبر 2018 بقصر 
يف  جاء  حيث   ، اجلزائر  الصنوبر  نادي  األمم 
نتائج اجللسة املخصصة للرياضة يف البند 73 
، تقدمي العرض الذي بادرت به اجلزائر وكان 
من نقاطه الهامة أنه يجب على الدول اإلفريقية 
األعضاء على التعاون وتقدمي العروض لتشارك 
يف استضافة األحداث الدولية يف إفريقيا ، وأن 
املسائل  بشأن  موحدة  مواقف  إلفريقيا  يكون 
الرياضية الدولية . كما تدعم ببند آخر يتمثل 
بغية  والرعاية  التسويق  إستراتيجية  تعزيز  يف 

حتسي استخدام الفعال للموارد .

إيجاد  يف  اجلميع  أمل  إلى  األخير  يف  مؤكدا 
اإلطار  ضمن  التلفزي  البث  إلشكالية  حل 

اإلفريقي.

سؤال  السيد  عن  ردا    •
بلقاسم قارة، عضو مجلس 
التي  العوائق  عن  األمة، 
جعلت دور الصيانة بوالية 

املدية ال تقوم مبهامها؟
األشغال  وزير  أوضح 
السيد  والنقل  العمومية 
أن   ، زعالن  الغني  عبد 
بالغة  أهمية  تولي  الدولة 
أجل  من  الصيانة  لدور 
حماية املكتسبات واملنشآت 
الطرق  مجال  يف  سيما  ال 
 . و عدم تضييع ما أجنز  
أنه  السياق  ذات  يف  معلنا 
خالل سنة 2019 خصصت  الدول أغلفة مالية 

مهمة قدرت بـ 25 مليار دج  لصيانة الطرق .
موضحا أن دور الصيانة هي قسم فرعي إقليمي 
ملديرية األشغال العمومية ويعرف بقسم املرفق 
العمومي للطريق، وقد أنشأ سنة 2009 وتعتبر 
بعملية الصيانة  للقيام  هيكل دعم لوجيستيكي 

العادية للطرق الوطنية والوالئية ، وتنطلق منها 
يوميا اآلليات وفرق األعوان للتدخل يف مختلف 
أما   . اختصاصها  نطاق  يف  الطرق  املقاطع 
مهامها األساسية فهي ضمان اخلدمة العمومية 
مياه  طرق  وشبكات  اخلنادق  كتنظيف  للطريق 
ومساعدة  الطرق  شبكات  ومراقبة   ، األمطار 

مستعمليها .

 22 إجناز  مت  املدية   والية  مستوى  على  وأنه 
دار للصيانة وهي بذلك الوالية التي تتوفر على 
أكبر عدد من هذه الهياكل عبر التراب الوطني 
وخصوصيتها  بها  الطرق  شبكة  لكثافة  نظرا 

الطبيعية واملناخية.

•      ردا عن  سؤال السيد  
باألطرش،  الدين  نور 
األمة،  مجلس  عضو 
املتخذة  اإلجراءات  حول 
املوروث  على  للمحافظة 
األثرية  واملعالم  الثقايف 
للتنمية  قوي  سند  وجعلها 
السياحية  وللوجهة 

الوطنية؟
السياحة  وزير  أكد 
السيد  التقليدية  والصناعة 
أن  بن مسعود،  القادر  عبد 
السياحة الثقافية تعتبر من 
التي  أهم الفروع السياحية 
يعتمد عليها لتحسي جاذبية 
للجزائر  السياحية  الوجهة 
االستغالل  .وأنها مرهونة  مبدى قدرتنا على 
األكمل ملوروثنا الثقايف  واملعالم األثرية  لتنويع 
عروضنا السياحية وأن الوزارة  قد قامت بعدة 

مبادرات يف هذه االجتاه  ومنها:
• إدراج املعالم و اآلثار وإبراز املقومات احلضارية 
الوطنية  السياحية  األقطاب  لكل  والثقافية 
الترقوية  األقاليم  مستوى  على  استثناء  بدون 
واملطبوعات  اللغات  مختلف  يف  والترويجية 

وأقراص الضغط وتوزيعها داخليا وخارجيا.
مثل  احلديثة  التكنولوجيات  استعمال  تعميم   •

البوابة اجلزائرية 
األسفار  منظمي  وخصوصا  املتعاملي  حث   •
على إدراج املعالم واآلثار على مستوى املسالك 
الطاسيلي  غرار  على  السياحية  والرحالت 

واخلطوط اجلوية اجلزائرية
وسائل  لصالح  استكشافية  رحالت  تنظيم   •

اإلعالم الداخلية واخلارجية لترويج لها

تنظيم ندوات ولقاءات حول موضوع التفاعل   •
بي السياحة والثقافة واملوروث الثقايف.

دعم احلركة اجلمعوية التي تنشط يف مجال   •
السياحة.

وحول احلفاظ عن املعالم واآلثار وحمايتها من 
التلف و الضياع أكد الوزير أنه من اختصاص 
وزارة الثقافة، وأن الدولة تخصص  إمكانيات 
بالذات  الغرض  لهذا  معتبرة  ومادية  مالية 
وتهيأة  سياحي  معلم   80 دراسة  متت  حيث   .

•     ردا عن  سؤال 
زوبيري،  محمد  السيد 
نيابة  األمة،  عضو مجلس 
عن السيد بن عومر برحال 
حول العوائق التي تعترض 
الرياضة  تطوير  طريق 

والنهوض بها؟
الشباب  وزير  أعلن  
محمد  السيد   والرياضة 
السلطات  أن  حطاب،  
قامت  قد  العمومية 
قصد  جبارة  مبجهودات 
املناطق  جميع  تزويد 
باملنشآت  والبلديات 
الرياضية الضرورية ،  وأن 
تلك اإلجنازات واملكتسبات واملنشآت الرياضية 
التي مت حتقيقها خالل عقدين من الزمن سمحت 
باحلصول على  نتائج حسنة حققها الرياضيي 
يف مختلف الرياضات الفردية واجلماعية على 

مدار هذه السنة ، حيث مت احلصول على 5835 
و197  فضية  و184  ذهبية   220 منها  ميدالية 

برونزية(.
كما احتلت اجلزائر املرتبة الثانية خالل األلعاب 
اإلفريقية الثالثة للشباب شهر جويلية  بـ 226 
ميدالية منها 71 ذهبية ، كما حققت يف األلعاب 
ميداليات   5 بـ  باألرجنتي  للشباب  األوملبية 
فضية وهذا احلدث حسب الوزير هو سابقة يف 

تاريخ الرياضة اجلزائرية . 
انتهجتها  التي  السياسة  أن  األخير  يف  مؤكدا 
الدولة يف إطار تطوير الرياضة كانت عبر أسس 
يف  واالستثمار  التكوين  إلى  تهدف  صحيحة 
الشباب، بعدما مت إجناز يف  السنوات املاضية 
13 مركز تكوين على املستوى التراب الوطني ، 
والعناية بهم  املواهب وتوجيههم  انتقاء  فيبقى  
على مستوى مراكز التكوين من أجل احلصول 

على املدى القريب نتائج إيجابية .

ديسمبر   20 الخميس  يوم  األّمة  مجلس  عقد 
2018، جلسة علنية، برئاسة السيد  عبد القادر 
عدٍد  لطرح  المجلس؛ خّصصها  رئيس  بن صالح، 
من األسئلة الشفوية تقّدم بها عدد من أعضاء 

المجلس على أعضاء في الحكومة.
المعنيين،  الوزراء  جانب  إلى  حضرها  الجلسة 
محجوب  السيد  البرلمان،  مع  العالقات  وزير 

بّدة.
هذه  في  المبرمجة  الشفوية  األسئلة  وكانت 

الجلسة على النحو اآلتي:

  

األســـــــــــئلة 
الشفوية
2018/12/20

تطوير الرياضة..ماهي العراقيل!؟

دور الصيانة ومهامها!!

المحافظة على الموروث الثقافي!!

نقل املباريات..وال�سركات املالكة حلقوق البث..
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السيد مليك خذيري، عضو  ردا عن  سؤال        •
لتحسي  املتخذة  اإلجراءات  حول  األمة،  مجلس 

اخلدمة العمومية على مستوى الشواطئ؟
السيد  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزير  أوضح 
ملوسم  التحضير  أن    ، مسعود  بن  القادر  عبد 
االصطياف يحتل جانبا هاما من عمل الوزارة نظرا 
للمواطني  الكبير  للتوافد  الداخلي واعتبارا  للطلب 
مستويي.  عبر  تتدخل  الوزارة  وأن  الساحلية   واملناطق  الشواطئ  على 
فأما األول  عبر استحداث جلنة وطنية لتحضير ملوسم اإلصطياف حتت 
إشراف وزير الداخلية والتهيئة العمرانية مبشاركة قطاعات ذات الصلة 
بارزا يف  هي عضوا  السياحة  وزارة  وأن  التجارة..  النقل  مثل  باملوضوع 

اللجنة وتشارك يف متثيل برنامج عملها يف هذا الشأن.
الوزارة يف املهام املخولة لها لدعم احلركية  الثاني فتتدخل  أما املستوى 
السياحيي يف هذا  املتعاملي  والتعاون مع  بالتنسيق  الداخلية  السياحية 

الشأن  عبر :
• متكي الفنادق من استغالل الشواطئ احملاذية لها 

• تكثيف عمليات املعاينة ومراقبة الشواطئ قبل استغاللها

• التنسيق محليا مع القطاعات املعنية لتكثيف النشاطات الثقافية والترفيهية 
لصالح املصطافي

االستقبال  ظروف  توفر  من  للتأكد  االستقبال  هياكل  ومراقبة  معاينة   •
واإلقامة واجلودة.

مؤكدا يف األخير أن إعادة النظر يف قواني السياحة  كالقواني واألنظمة 
املتعلقة بالنشاطات السياحية والفندقية توجد يف مرحلة التحيي بهدف 

مالئمتها مع مستجدات تطور السياحة ببالدنا .

سؤال  عن  ردا        •
بن  القادر  عبد  السيد 
مجلس  عضو  سالم، 
إقبال  قلة  حول  األمة،  
على  األجانب   السياح 

اجلزائر ؟
السياحة  وزير  أوضح 
بن  القادر  عبد  السيد  التقليدية  والصناعة 
عمل  برنامج  سطرت  وزارته  أن   ، مسعود 
تشخيص  بعد  الوطنية  بالسياحة  للنهوض 
الوضعية التي كانت عليها السياحة يف بالدنا 
من  حتد  التي  والعراقيل  النقائص  ظل  ويف 
جناعة سياحتنا ، حيث مت حتديد األولويات 
ووضع اآلليات لتحقيق األهداف املسطرة إلى 
اإليواء  طاقة  يف  زيادة  ومنها    2030 غاية 
إلى  باإلضافة  اخلدمات  نوعية  حتسي   ،
من  العاملة  لليد  التكوينية  املنظومة  عصرنة 
وتعميم  وإدخال   ، راقية  أجل تقدمي خدمات 
يف  واإلتصال  والرقمنة  اإلعالم  تكنولوجيات 
النشاط السياحي ، وكذا إعادة تهيئة املرافق 

الفندقية التابعة للقطاع العام .
هو  اجلزائر  يف  السياحة  تطوير  أن  مضيفا 
العمومية  توجه ال رجعة فيه  وأن السلطات 
توفير  طريق  عن  قدما  املضي  على  عازمة 
قاعدة صلبة إلقالع حقيقي لصناعة سياحية  

جتذب سياحا من داخل الوطن و خارجه.
فالترويج للسياحة خارجيا أوضح الوزير أنه 

الصالونات  أهم  يف  املشاركة  طريق  عن  يتم 
مبؤهالت  للتعريف  العالم  يف  املختصة 
تنظيم  جانب  إلى   ، اجلزائر  يف  السياحة 
اإلعالم  وسائل  لصالح  استكشافية  رحالت 
 ، الصحراوية  للمناطق  خاصة  األجنبية 
قطاع  مع  والتعامل  التواصل  إلى  باإلضافة 
برنامج  مبالئمة  اخلارجية  والشؤون  النقل 
وتسهيل  السياحية  املواسم  مع  الرحالت 

احلصول على التأشيرات.
التحكم  فيتم  الداخلية  للسياحة  بالنسبة  أما 
أكثر فأكثر يف تأطيرها حسب الوزير  خاصة 
خالل املواسم السياحية الشتوية والصيفية .

طويال  مازال  الطريق  أن  األخير  يف  مؤكدا 
باحلركية  للدفع  املسطرة  األهداف  لبلوغ 
السياحية يف بالدنا  ، إال أن املؤشرات تبعث 
على التفاءل، وأن تطوير السياحة هي حتمية 
تواجها  التي  اإلقتصادية  التحديات  متليها 

اجلزائر.

•      ردا  عن سؤال السيد 
مجلس  عضو  الواد،  محمد 
اإلجراءات  حول  األمة،  
بصفة  للقضاء  املتخذة 
نهائية على انتشار النفايات 

البالستيكية؟
البيئة  وزيرة  أوضحت 
السيدة  املتجددة  والطاقات 
فاطمة الزهراء زرواطي، أن 
البالستيكي مصنف  التلوث 
التلوثات  كواحد من أخطار 
وأصعبها ، لذلك جاء شعار 
العاملي  لليوم  املتحدة  األمم 
للبيئة يف 5 جوان ) لنحارب 
وأن   ، البالستيكي(  التلوث 
اجلزائر أحيته عبر تظاهرة جوارية كبرى يف كل 
األسواق واملساحات حيث مت توزيع ما يقارب 10 
أالف قفة تفاديا الستعمال األكياس البالستيكية.

مضيفة يف نفس السياق أن الدولة قررت التكفل 
التلوث من اجلذور حيث سطرت  النوع من  بهذا 
اقتصادية  لتنمية  طموحة  سياسة  البيئة  وزارة 
ترتكز على البيئة أوال وعلى راحة املواطن ثانيا، 
عن طريق مخطط وطني للبيئة ولتنمية مستدامة 

 ، املدنية  واملجتمعات  القطاعات  كل  مبشاركة 
والتي انبثقت منه السياسة الوطنية لتسيير املدمج 
للنفايات وتبنت يف محاورها األساسية االقتصاد 
بعمليات  الوزارة  قامت  كما    . التدوير  األخضر 

إستعجالية  ومنها:
• تفعيل املرسوم التنفيذي رقم 04/210 املؤرخ يف 
28 جويلية 2004 احملدد لكيفيات ربط املواصفات 
أو  املباشرة  الغذائية  اللمواد  للمغلفات  التقنية 
 ، الصحة  وزارة  مع  لألطفال  املخصصة  األشياء 

التجار والصناعة.
• إبرام عقد توافقي بعد اجتماع مع منتجي األكياس 
البالستيكية يقضي بضرورة التخلي التدريجي عن 
تصنيع وإنتاج هذا النوع من األكياس واستبدالها  

باألكياس اإليكولوجية.
تتبع يسمح بتحديد مصدر تصنيع  وضع نظام   •
األسواق  يف  املتوفرة  البالستيكية  األكياس 

واملخصصة الحتواء مواد غذائية
• إنشاء محطة غسل وحتويل األكياس البالستكية 
مبركز الردم التقني باحلميز بطاقة إنتاجية تقدر 

بـ 250 كلغ للساعة 
فرض رسوم خاصة على األكياس البالستيكية   •

املستوردة أو املصنعة محليا بـ 40 دينار ج للكلغ 
الواحد.

بنص  ومقنن  جديد  لالسترجاع   نظام  وضع   •
تطبيقي بادرت به الوزارة ليجبر منتجي األكياس 
البالستيكي على دفع رسومات متكن من التكفل 

بهذه املشكلة البيئية
والتي  الورقية  األكياس  وصناعة  إنتاج  تشجيع   •
كبديل  األسواق  مرات وطرحها يف  تستعمل عدة 

لألكياس البالستيكية
• إطالق حمالت توعية وحتسيس عبر كل القنوات 

ووسائل اإلعالم.
كل  جهود  تظافر  يجب  أنه  األخير  يف  مؤكدة 
القطاعات واملجتمع املدني  حملاربة هذا املشكل 

•      ردا عن سؤال السيد 
لطرش،  احلليم  عبد 
حول  األمة،  مجلس  عضو 
ملتابعة  املتخذة  اإلجراءات 
نشاطات العيادات اخلاصة 
اخلدمات  ناحية  من 

املقدمة؟
الصحة  وزير  أوضح  
وإصالح  والسكان 
مختار  السيد  املستشفيات 
استغالل  أن   ، حزبالوي 
العيادات اخلاصة وتنظيمها 
يخضع  نشاطها  وسير 
حددها  وكيفيات  لشروط 
قانون الصحة اجلديد  يف قسمه الرابع  ، منوها  
يف السياق ذاته أن إعتماد هذه العيادة اخلاصة 
ال يتم إال بعد معاينة ميدانية تقوم بها املصالح 
الشروط  مختلف  توفر  من  للتحقيق  املختصة 
من نظافة ، تهوية ،وجود قاعة انتظار ، دورات 
مياه...إلخ وأنها مطابقة لدفتر الشروط. وبعد 
وتقييم  ملراقبة  تخضع   نشاطها  وعند  فتحها 
وبصفة  مسبقا  مسطر  برنامج  ضمن  دوري 
فجائية من طرف األطباء املفتشي املتواجدين 

على مستوى مديريات الصحة .
األطباء  قام   2017 سنة  خالل  أنه  مضيفا 
املفتشي بـ 5676 عملية تفتيشية على مستوى 
الصيدليات اخلاصة و 148 عملية يف وحدات 
التحاليل                مخابر  عملية يف   77 و  الدم  تصفية 
 2779 و  العامي  األطباء  دواوين  يف   1237 و 
األطباء  دواوين  مستوى  على  تفتيش  عملية 
دواوين جراحة  األخصائيي و 749 عملية يف 
األسنان ، وأن كل هذه العمليات حسب الوزير 
أو  نهائي  بغلق  قرارا   35 اتخاذ  عنها  نتجت 
مؤقت و 227 إنذار و 1141 إعذار و 13 توبيخ.

بصدد  الصحة  وزارة  أن  األخير  يف  مؤكدا 

شامل  وتقييم  تفتيش  بعملية  حاليا  القيام 
البطاقية  حتيي  بهدف  الوطني  املستوى  على 
الوطنية للدواوين الطبية والعيادات اخلاصة ، 
مع إجبار أصحابها الذي استفادوا من اعتماد 
من قبل ظهور النصوص التنظيمية على احترام 
اإلجراءات اجلديدة التي أقرتها دفاتر الشروط 
، كما أن الوزارة ويف إطار القانون اجلديد بصدد 
الشبكة  الدواوين ضمن  هذه  دمج  على  العمل 
الوطنية الصحية  التي ترتكز حاليا على امللف 
إنشاء  أجل  من   ، للمريض  املوحد  اإللكتروني 
منظومة صحية متكاملة تعمل يف إطار متناسق 
العمومية  اخلدمة  طابع  عليها  يطغى  وهرمي 

بامتياز.
•     ردا عن سؤال  السيد عزيز 
بزاز، عضو مجلس األمة، حول 
 240 مستشفى  إجناز  تأخر 

سرير بوالية أم البواقي ؟
والسكان  الصحة  وزير  أوضح 
السيد  املستشفيات  وإصالح 
أم  والية  أن   ، مختار حزبالوي 
اآلونة  يف  استفادت  البواقي 
 240 مستشفى  وجتهيز  إجناز  مشروع  من  األخيرة 
سرير ) بعيم مليلة( و جتهيز وإجناز مستشفى 120 
سرير )بعي الفكرون(، و إجناز وجتهيز مستشفى 60 
وجتهيز  إجناز  يف  والشروع  الكرشة(  بعي   ( سرير 
مدرسة لتكوين الشبه الطبي ، ومشروع إجناز وجتهيز 
مركز لتصفية الدم ) بعي الفكرون( إلى جانب العديد 
مصلحة  بإجناز  واملتعلقة  املبرمجة  العمليات  من 
وعمليات  اخلدمات  متعددة  وعيادات  لالستعجاالت  
واقتناء   ، الصحية  املؤسسة  تأهيل  بإعادة  خاصة 

أجهزة طبية وجتهيزات جماعية.
احلظيرة  إلى  تضاف  املشاريع  هذه  كل  أن  مضيفا 
تتكون من  والتي  بالوالية  للمنشئات الصحية  احلالية 
6 مؤسسات عمومية إستشفائية ومؤسسة إستشفائية 
متعددة  عيادة   20 و  والطفل  األم  يف  متخصصة 

اخلدمات و134 قاعة عالج و 5 عيادات توليد. 
سرير   240 مستشفى  مشروع  إجناز  وبخصوص 
أنه مشروع  الوزير  ، أوضح  البواقي  أم  لفائدة مدينة 
سيكون  البواقي   أم  ملدينة  سرير    240 مستشفى 
مبرمج بعد االنتهاء من اشغال املشاريع املفتوحة حاليا 

عبر الوالية.  

العيادات اخلا�سة.. و�سروط املمار�سة.. اخلدمة العمومية يف ال�سواطىء؟!

تاأخر م�ست�سفى اأم البواقي!!اجلزائر كوجهة �سياحية..

النفايات البال�ستيكية..،خماطرها!!
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استقباالت رئيس المجلس

رئيس  بن صالح،  القادر  عبد  السيد  استقبـــل 
 ،2018 نوفمبر   12 اإلثني  يوم  األمة،  مجلس 
نائب  روت،  كلوديا  السيدة  املجلس،  مبقـر 
بالبرملان  السفلى(  )الغرفة  البوندستاغ  رئيس 
والوفد  الفدرالية  أملانيا  جلمهورية  الفيدرالي 

املرافق لها.
الثنائية  العالقات  باستعراض  سمح  اللقاء 
الطرفان  السياق، جدد  هذا  ويف  البلدين،  بي 
لالستمرارية  وكذا  جلودتها،  ارتياحهـما 
واالنتظام اللذان مُيـِيزان عمل آليات التعاون بي 
البلدين. كما مت التطرق إلى التحديات املشتركة 
غير  الهجرة  رأسها  وعلى  البلدان  تواجه  التي 

الشرعية واإلرهاب واجلرمية املنظمة.
الوضع يف منطقة املغرب العربي والساحل، كان 
اللقاء، يف  هذا  تناولها  التي  احملاور  من  أيًضا 
السيدة كلوديا روث أهمية  ثـمنت  هذا االطار، 
وعودة  االستقرار  ضمان  يف  ودورها  اجلزائر 

السلم على املستوى االقليمـي.
على الصعيد البرملاني، أكد الطرفان عزمهـما 
نفس مستوى  إلى  العالقات  الُرِقـي مبستويات 
حكومتي  بي  واالقتصادي  السياسي  التعاون 

الذي  الدور  أهمية  إلى  بالنظر  البلدين، 
الشعوب  بي  اجلسور  مد  يف  البرملانات  تلعبه 

والدول.

و استقبـــل يوم  الثالثاء 13 نوفمبر 2018، مبقـر 
املجلس، السيد فيكتور بونداريف، رئيس جلنة 
للجمعية  الفيدرالي  باملجلس  واألمن  الدفاع 

الفيدرالية لروسيا والوفد املرافق له.
روسيا  فيدرالية  سفير  حضره  الذي  اللقاء 
فرصًة  شكل  بيليايف،  ايغور  السيد  باجلزائر، 
للتطرق إلى راهن العالقات الثنائية بي البلدين. 
بن  القادر  عبد  السيد  السياق،ذكر  هذا  يف 
صالح، رئيس مجلس األمة، » بجودة العالقات 
بي روسيا واجلزائر، بكونها عالقات تاريخية، 

تتِسم باالستمرارية واالنتظام ».
حول  النظر  وجهات  أيًضا  تبادال  الطرفان 
الُرِقي بالتعاون اجلزائري- الروسي  إلى  سبل 
السيد  أوضـح  كـما  » خاصة  أفضل،  مستوياٍت 
عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس األمة، وأن 
البلدين  قيادتي  لدى  متوفرة  السياسية  االرادة 
من أجل توسيع وتنويع هذا التعاون إلى مجاالٍت 

أخرى«.
أهمية  إلى  أشار  األمة،  مجلس  رئيس   السيد 
بهذا  مبرًزا  الروسي،  البرملاني  الوفد  زيارة 
اخلصوص » الدور الذي ميكن أن يلعبه برملاني 
الرامية  احلكومتي  جهود  تعزيز  يف  البلدين 
إلى تقوية العالقات الثنائية » ... مذكـًرا بهذه 

املناسبة إلى اتفاقية التعاون املبرمة سنة 2014، 
للجمعية  الفيدرالي  واملجلس  األمة  بي مجلس 

الفيدرالية لروسيا.
من جهته نوه السيد فيكتور بونداريف، بعالقات 
الصداقة التي تربط بي اجلزائر وروسيا مبدًيا 
استعداد بالده للرفع من مستوى هذه العالقات 
مبا يخدم املصلحة املشتركة للشعبي والبلدين.

الطرفان تبادال يف االخير، الرؤى حول القضايا 
ذات االهتمام املشترك، السيما الوضع يف ليبيا، 

سوريا ومنطقة الساحل، وكذا ظاهرة االرهاب 
مجلس  رئيس  ذكر  الشأن،  هذا  يف  الدولي. 
االرهاب  حاربت  التي  اجلزائر  »بأن  األمة، 
الوئام  سياسة  بفضل  عليه  وانتصرت  وحدها 
بهما  بادر  التي  الوطنية  واملصاحلة  املدني 
العزيز  عبد  السيد  اجلمهورية،  رئيس  فخامة 
بوتفليقة، ما فتئت تنبه الرأي العام إلى الطابع 
للقارات لظاهرة االرهاب« . مضيفا يف  العابر 

األخير، 

استـقـبـل السيد عبد القادر بن صالح، 
 17 االثني  يوم  األّمة،  مجلس  رئيس 
ديسمبر 2018،  مبـقـر املجلس، السيد 
جلمهورية  األول  يون،  الوزير  ناك  لي 

كوريا والوفد املرافق له.
يوسف  السيد  حضره  الذي  اللقاء    
مت  املناجم،  و  الصناعة  وزير  يوسفي، 
التطرق خالله إلى إمكانيات الرفع من 
اللذان  البلديي  بي  التعاون  مستوى 
استراتيجية  شراكة  إعالن  يجمعهما 
منذ سنة 2006، وتوسيعه إلى مجاالت 

أخرى خدمة ملصلحة الشعبي.
عبد  السيد  أوضح   ، السياق  هذا  يف 
بفضل  اجلزائر  أن  صالح  بن  القادر 

سياسة املصاحلة الوطينة التي بادر بها فخامة 
رئيس اجلمهورية ، السيد عبد العزيز بوتفليقة، 
اآلن  هي  و  اإلستقرار  و  باألمن  تنعم  صارت 
تسعى إلى تنويع مصادر دخلها و تنمية صناعتها 

و إقتصادها.
بالسياسة  الكوري  األول  الوزير  نوه  جهته  من 
الرشيدة، لفخامة رئيس اجلمهورية السيد عبد 
العزيز بوتفليقة  و هي »السياسة التي سمحت 

للجزائر بالتغلب على اإلرهاب و جتاوز احملن«
السيد لي ناك يون  نوه أيضا باإلجنازات التي 
السيد عبد  تولي فخامة  حققتها اجلزائر منذ 
رأسها  على  و  احلكم  سدة  بوتفليقة  العزيز 
»عودة األستقرار السياسي  و اإلجتماعي و هو 
الذي  الكوري  األول  الوزير  أضاف  اإلستقرار 

تعمل اجلزائر على تصديره لدول املنطقة« .
و  إعجابه  أيضا،  أبدى  الكوري  األول    الوزير 
رئيس  فخامة  بقيادة  اجلزائر  جلهود  تقديره 

اجلمهورية يف املجال اإلقتصادي و 
التي سمحت بتحقيق النمو بالرغم 

من أزمة سوق احملروقات. 
القضايا  بالبحث  تناوال  الطرفان 
السيمـا  املشترك  االهتمام  ذات 
واجلرمية  اإلرهاب  مكافحة 
منطقتي  يف  والوضع  الـمنظمة 
الساحل واملغرب العربي. مما سمح 
فيما  الرؤى  توافق  على  بالوقوف 
و  وليبيا  مالي  يف  بالوضع  يتعلق 
تسوية النزاع يف الصحراء الغربية 
يف إطار األمم املتحدة على الصعيد 
البرملاني، اتفق الطرفان على الرفع 
مجلس  بي  العالقات  مستوى  من 
األّمة  واجلمعية الوطنية جلمهورية 
كوريا عن طريق تبادل الوفود والزيارات وتوطيد 
التشاور على مستوى الهيئات البرملانية الدولية، 
بي  التعاون  بروتوكول  حملتوى  تطبيقا  وذلك 
العامة  واألمانة  األّمة  ملجلس  العامة  األمانة 
للجمعية الوطنية جلمهورية كوريا املوّقع يف 23 

مايو 2010. 

بالبرلمان  البوندستاغ  رئيـس  نائب 
ة  ة ألمانيا الفدراليـّ ـّ الفيدرالّي لجمهوري

رئيـس لجنة الدفاع واألمن بالمجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لروسيا 

الوزير األول لجمهورية كوريا 



استقباالت

47

استقباالت

46

 

السفراء

استقبـــل السّيد عبد القادر بـن صالح، رئيـس مجلـس األّمـة، يوم اإلثنيـن 05 نوفمبر 
أّدى  الذي  باجلـزائـر  الّشعـبـيـّة  الصيـن  يانغ غوانغيو، سفـيـر جمـهـوريـّة  السّيد   ،2018
لـه زيـارة وداع عـلى إثـر انتهـاء مهامـه بـبـالدنا... وقـد مّت خالل هـذا اللّـقـاء الـّتـطّرق 
للعـاّلقات الّثنائّيـة الّتـاريخـيـّة، واألهّمـيـّة التي يولـيها الّطـرفان لتـطويـرها خـاّصـة عـلى 
املستـوى االقتصـادّي ... وهـو ما يُـتـرجمـه اّتفاق الّشـراكـة االستراتيجيـة الّشاملة الذي 
تبادل  أساس  على  املشتركـة  واملشاريـع  االستثمارات  من  العديد  عبـر  يجري جتسيده 
العاّلقات  إلقامـة  الّسّتيـن  الـّذكرى  ومبنـاسبـة  أيًضا  مـّكـن  اللّـقـاء  هـذا   ... املصالح 
الّدبلوماسّية مـن الـتـنويـه بـروابط الّصداقـة الـتي تعتـّز بهـا قيـادتـا البـلديـن والّشـعبيـن 

اجلـزائـرّي والّصـينـّي

ة الصين الّشـعـبّية بالجزائر  ـّ سفير جمـهـوري

ة السـودان بالجزائر  ـّ الّسفير الجديد لجمـهـوري

واستقبـــل يوم الّثالثاء 06 نوفمبر 2018، السّيد العبيد محمـد العبيد، الّسفـيـر اجلديد 
جلمـهـوريـّة السودان باجلـزائـر.

اللّـقـاء شّكـل فرصة للحديث عن العاّلقات األخّوّية العريقة  وتأكـيـد حرص البلدين على 
على  احملـفزة  الكثيرة  والعوامل  لإلمكانيات  بالّنظر  مجاالته،   وتوسيع  الّتعاون  توطيد 
ِقــّي  ترجمة اإلرادة الّسياسّية لقيادتي البلدين عبر تكثيف اللّقاءات وتبادل الّزيارات للـُرّ

بالّتعاون وبلوغ املستويات املأمولة التي يتطلّع إليها الّشعبان الّشقيقان.

ة المـوزمبيـق بالجزائر  ـّ الّسفير الجديد لجمـهـوري

اجلديد  الّسفـيـر  موارنا،  كارفالو  السّيد   ،2018 نوفمبر   08 اخلميس  يوم  واستقبـــل 
جلمـهـوريـّة املوزمبيق باجلـزائـر.

أن  شأنها  من  التي  الّتعاون  امكانيات  من  وجوانب  الّثنائّية  العاّلقات  استعرض  اللّـقـاء 
تترجم اإلرادة الّسياسّية على املستوى االقتصادّي، كما أعرب الّطرفان عن ارتياحهـما 
للّتعاون القائم يف مجال الّتربية والّتعليم العالّي، حيث تستقبل اجلامعات اجلزائرّية عدًدا 
كالّطاقة  أخرى  إلى مجاالت  وتوسيعه  تعزيزه  ... وضرورة  املوزمبيق  متزايًدا من طلبة 

والفالحة.

الّسفير الجديد لدولة قـطـر بالجزائر 
ابراهيـم  بن  السّيد حسن   ،2018 نوفمبر   21 األربعاء  يوم  واستقبـــل 
املـالـكـي، الّسفـيـر اجلديد لدولة قـطر باجلـزائـر، وقد مّت خالل هذا 
اللّقاءالّتنويه بالعاّلقات الّثنائّية وتأكيد إرادة البلدين للّرفـع من مستواها 
من خالل تكثيف الّتعاون، ويف هذا الّسياق، استعرض الّطرفان جوانب 
تكون  أن  من شأنها  التي  والواعدة  املتوّفرة  واإلمكانّيات  الفرص  من 
الّنظر حول  تبادل وجهات  مّت  ... وباملناسبة،  محّل شراكة اقتصادّية 

بعض القضايا الّراهنة يف املنطقة

سـفـيـر مـالـي بـالـجـزائـر 
تور،  نايني  السيد  املجلس،  مبقر   ،2018 ديسمبر   27 اخلميس  يوم   واستقبل 
انتهاء مهامه  إثر  زيارة وداع على  له  أّدى  الذي  سفير جمهورية مالي باجلزائر 
التعاون  على اخلصوص  وتناول  الثنائية،  العالقات  اللقاء متحور حول  ببالدنا، 
املتواصل الذي يطبعها يف شتى املجاالت، وتأكيد إرادة البلدين باملضي يف هذا 
اللقاء  هذا  خالل  املالي،  وقّدم  السفير  الدائم،  والتشاور  احلوار  عبر  املنحى 
عرضا حول الوضع يف بالده مشيدا بالدور الهام الذي تقوم به اجلزائر من أجل 
تثبيت االستقرار يف مالي، كما تبادل اجلانبان وجهات النظر حول الوضع العام 

والتحديات الراهنة يف املنطقة.

أجرى وفد عن مجلس األمة برئاسة السيد الطاهر 
 21 األربعاء  األمة،  يوم  رئيس مجلس  نائب   ، كليل 
عضوي  بحضور  و  املجلس  مبقر   ،2018 نوفمبر 
بن  ناصر  و  قصري  رفيقة  السيدة  األمة  مجلس 
للمجتمع  اإلفريقي  البرملان  رئيس  مع  نبري،  لقاءا 
املرافق  والوفد  كاس  درو  كلود  جون  السيد  املدني 

له .
تعزيز  وإمكانية  سبل  لتحديد  فرصة  شّكل   اللقاء 
من  العديد  يف  النظر  وجهات  وتوحيد  التعاون 
القضايا ذات االهتمام املشترك قاريا وإقليميا وعلى 
رأسها مشاكل األمن، اجلرمية املنظمة، الهجرة غير 

الشرعية والتنمية يف إفريقيا.
اإلفريقي  البرملان  وفد  أشاد  السياق  هذا  يف 
اجلزائر  تلعبه  التي  الكبير  بالدور  املدني  للمجتمع 
السيد  الرئيس  لفخامة  احلكيمة  السياسة  بفضل 
جنوب  جنوب  "حوار  دعم  يف  بوتفليقة  العزيز  عبد 
للدول  اإلنساني  والدعم  الساحل  األمن يف  وإرساء 
محاربة  يف  اجلزائر  مساهمة  كذا  و  األفريقية، 
اإلرهاب، التطرف العنيف، اجلرمية العابرة للحدود 

والهجرة الغير الشرعية.

املدني  للمجتمع  اإلفريقي  البرملان  الوفد  أكد  كما 
حول  الدولية  الندوة  الحتضان  اجلزائر  اختيار  أن 
الهجرة غير الشرعية  راجع للدور الذي لعبته دائما 
يف دعم الدول اإلفريقية واخلبرة الكبيرة التي تتمتع 
الشعوب  بي  سلمية  بطريقة  النزاعات  حل  بها يف 
مجال  يف  اجلزائر  تعرفها  التي  التطورات  وكذا 
اإلستثمار و إنشاء املؤسسات و خلق مناص الشغل 
، يف ظل استتباب األمن  واالستقرار بفضل سياسة 
رئيس  فخامة  بها  بادر  التي  الوطنية  املصاحلة 

اجلمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة.  
      كما نوه وفد البرملان االفريقي للمجتمع املدني 

باملشروعي الضخمي اللذان أقرهما الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة ، وهما الطريق السيار شمال جنوب 
ألبصرية  باأللياف  بجنوبها  إفريقيا  شمال  وربط 
للمساهمة يف فك العزلة عن الدول اإلفريقية وربط 

االتصال فيما بينها.
املدني  للمجتمع  اإلفريقي  البرملان  وفد  ومتنى 
اإلفريقية  للدول  خبراتها،  بفضل  اجلزائر  مرافقة 
وضمان  البطالة  مشكل  حل  بغية  امليادين  كل  يف 
الهجرة  التقليص من ظاهرة  التنمية مبا يسمح يف 

غير الشرعية.
كل  حل  ضرورة  إلى  الطرفان  دعا  األخير،   يف 
للمقررات  طبقا  إفريقيا،  يف  اإلقليمية  النزاعات 

األممية   واحتراما للشرعية الدولية. 
 للتذكير السيد جون كلود درو كاس، رئيس البرملان 
مبناسبة  اجلزائر  يزور  املدني  للمجتمع  اإلفريقي 
اإلفريقي  للبرملان  الثانية  الدولية  للندوة  إحتضانها 
من  الشرعية  غير  الهجرة  حول  املدني  للمجتمع 
الفترة املمتدة ما بي الـ 19 الى الـ 21 نوفمبر 2018 

باجلزائر العاصمة .

السيد  املجـلس،  بـمقـر   ،2018 ديسمبر   24 اإلثني  يوم  واستـقـبـل   
لدى   السياسي  املستشار  الوزير  اخلـاص،  املـبـعـوث  الـصـيـد،  الـحـبـيـب 
رئيس الـجمهورية التونسية الـذي سلّمه رسالة خطية من سيادة الرئيس 
السيد عبد  الـجـمهورية  إلى أخيه فـخامة رئيس  السبسي  الباجي قايد 
املزمع  العربية  القمة  حلضور  الدعوة  تضمنت  والـتي  بوتفليقة،  العزيز 

عقدها شهر مارس من السنة القادمة بالعاصمة التونسية-تونس.
وقد شكلت املقابلة التي حضرها السيد عبد القادر مساهل، وزير الشؤون 
اخلارجية سانـحة الستعراض الوضع العربي الراهن وسبل دعـم وتطويـر 
القضايا  واملواقف حول  الرؤى  وتوحيد  املشترك  العربي  العمل  منظومة 

والتحديات التي تواجه املنطقة واألّمـة العربية.  
 - اجلزائرية  الثنائية  العالقات  إلى  اللقاء  هذا  خالل  التطرق  تـّم  كما 
البلدين  قائدي  توجيهات  االمتياز  بفضل  درجة  بلغت  التي  التونسية 
الرئيس  بوتفليقة وسيادة  العزيز  السيد عبد  الـجـمهورية  رئيس  فـخامة 

الباجي قايد السبسي.       

الـمبعوث الـخـاص لرئيس الجمهورية التونسية 

السفيرة الجديدة لجمهورية كوبا 
التعاون  و  اخلارجية  الشؤون  رئيسة جلنة  براهيمي  ليلى  السيدة  استقبلت 
 2018 ديسمبر   25 الثالثاء  يوم  اخلارج  يف  اجلزائرية  اجلالية  و  الدولي 
مبقر املجلس، السّيدة كالرامارغاريتا بوليدو إسكوندال، السفـيـرة اجلديدة 
للعـاّلقات  الـّتـطّرق  اللّـقـاء  جلمـهـوريـّة كوبا باجلزائر...وقـد مّت خالل هـذا 
الّثنائّيـة الّتـاريخـيـّة، واألهّمـيـّة التي يولـيها الّطـرفان لتـطويـرها خـاّصـة عـلى 
عمل  تفعيل  سبل  ببحث  أيًضا  سمح  اللّـقـاء  ...هـذا  االقتصـادّي  املستـوى 

مجموعة الصداقة البرملانية.

استقباالت رؤساء اللجان 

إستقباالت نواب الرئيس

رئيس البرلمان اإلفريقي للمجتمع المدني في زيارة لمجلس األمة
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اأ�سغال منتدى ل�سبونة 24 للعام 2018 

شارك السيد محمد ماني، عضو مجلس 
األمة يف أشغال منتدى لشبونة 24 للعام 

2018، والذي نظم من طرف مركز 
شمال جنوب ملجلس أوروبا، يومي 15 و 
16 نوفمبر 2018، بالعاصمة البرتغالية 

لشبونة.
وقد عالج املنتدى موضوع رئيسي 

بعنوان: »تعزيز مشاركة الشباب يف 
املسار الدميقراطي والسالم يف املنطقة 

األورومتوسطية«.
كما نظمت حلقات نقاش حول املواضيع 

التالية:
- دور الشباب يف مسار اتخاذ القرارات، 

املفاوضات والوقاية من العنف يف 
اتفاقيات السالم.

- مساعدة الشباب للوقاية من العنف 
وتعزيز ثقافة التسامح وحوار الثقافات.

كما إحتفل املشاركون بالذكرى 29 
لتأسيس مركز شمال جنوب التابع ملجلس 

أوروبا.

الندوة الـ 43 للتن�سيقية الأوروبية 
للجان الت�سامن مع ال�سعب ال�سحراوي 

شارك وفد برملاني عن مجلس األمة، 
يف فعاليات الندوة الـ 43 للتنسيقية 

األوروبية للجان التضامن مع الشعب 
الصحراوي، وذلك يومي 16 و 17 نوفمبر 

2018، بالعاصمة اإلسبانية مدريد.
تشكل الوفد البرملاني من السادة:

• بلقاسم قارة، رئيس جلنة الفالحة 
والتنمية الريفية، رئيس الوفد،

• محمد الواد، عضو مجلس األمة،
• برحال بن عومر، عضو مجلس األمة،
• عبد الكرمي بن صغير، عضو مجلس 

األمة،
• رابح بن يوب، عضو مجلس األمة،

وقد تضمن جدول أعمال الندوة عدة 
بنود تتم دراستها يف إطار ورشات العمل 
املختلفة )ورشة املوارد البشرية، الورشة 
السياسية، ورشة حول حقوق اإلنسان، 

ورشة تقدمي الدعم لتطور الدولة 
الصحراوية(.

جدير بالذكر أن التنسيقية األوربية 
للجان التضامن مع الشعب الصحراوي 

هي شبكة دولية تضم أشخاص 
ومنظمات، يسعون للوصول إلى حل 

عادل لقضية الصحراء الغربية وضمان 
حق الشعب الصحراوي يف تقرير 

املصير.

 الدورة ال�سنوية 64 للجمعية الربملانية 
ملنظمة حلف �سمال الأطل�سي 

شارك وفد برملاني مشترك فيما بي الغرفتي 
يف أشغال الدورة السنوية 64 للجمعية البرملانية 

 ،)AP-OTAN( ملنظمة حلف شمال األطلسي
وذلك خالل الفترة املمتدة من 16 إلى 19 
نوفمبر 2018. مبدينة هاليفاكس )كندا(.

وتشكل الوفد البرملاني من السادة:
- نورالدين بن قرطبي، رئيس جلنة الدفاع 

الوطني مبجلس األمة؛ رئيس الوفد؛
- عبد القادر كمون، عضو مجلس األمة؛

-عبد الرحمان دريس، نائب باملجلس الشعبي 
الوطني.

وقد تضمن برنامج الدورة مناقشة عدة 
مواضيع، منها:

• الال إستقرار واألمن.
• احلماية املدنية يف أقصى الشمال ومنطقة 

البحر األبيض املتوسط.
• تعزيز ردع منظمة حلف شمال االطلسي.

• النظام التجاري الدولي يف خطر: احلاجة الى 
العودة إلى املبادئ األساسية.

جدير بالذكر أن البرملان اجلزائري يشارك 
بانتظام يف اجتماعات اجلمعية البرملانية 

ملنظمة حلف شمال األطلسي، ويحوز على صفة 
»عضو شريك متوسطي«.

 املنتدى الربملاين املنعقد مبنا�سبة منتدى 
 ROME MED روما للحوار املتو�سطي

 2018

شاركت السيدة ليلى براهيمي، رئيسة جلنة 
الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي واجلالية 

اجلزائرية يف املهجر مبجلس األّمة، يف فعاليات 
املنتدى البرملاني املنظم مبناسبة انعقاد الطبعة 

 Romeالرابعة ملنتدى روما للحوار املتوسطي
Med 2018، واملنظم من طرف مجلس الشيوخ 

االيطالي واملعهد االيطالي للدراسات السياسية 
الدولية، والذي إنعقد يوم 21 نوفمبر 2018 

بالعاصمة االيطالية، روما.
وكان هدف املنتدى هو إشراك رؤساء جلان 

الشؤون اخلارجية يف البرملانات الوطنية لدول 
املتوسط، يف نقاش رفيع املستوى، وتبادل 

للخبرات حول األفكار واملشاريع التي تسعى 
إلى حتقيق الرفاه املتبادل جلميع البلدان يف 

املنطقة.
وقد ناقش املشاركون يف املنتدى يف حلقات 

نقاش موضوعي رئيسي هما:
• التحديات املشتركة يف منطقة البحر األبيض 

املتوسط: مجال للحوار واملواجهة،
• دور برملانات دول املتوسط: املساهمة يف خلق 

مناخ مناسب للتنمية والسلم.

موؤمتر برملاين حول تعزيز الأمن الدميقراطي 
يف منطقة البحر الأبي�س املتو�سط

شارك السيد محمد السعيد سعداني، نائب 
رئيس مجلس األمة، يف مؤمتر برملاني حول 
تعزيز األمن الدميقراطي يف منطقة  البحر 

األبيض املتوسط، واملنظم من طرف جلنة 
الشؤون السياسية والدميقراطية التابعة 

للجمعية البرملانية ملجلس أوروبا، وذلك يوم 06 
نوفمبر2018، مبدينة دوبروفنيك )جمهورية 

كرواتيا(.
وقد تضمن جدول أعمال املؤمتر دراسة عدة 

مواضيع من بينها:
• حتديات االستقرار يف البحر األبيض املتوسط.

• تعزيز األمن الدميقراطي واحلكم الراشد 
ومكافحة التهديدات لسيادة القانون.

•  تدعيم املؤسسات الدميقراطية من خالل 
اإلصالح الدستوري والقانوني.

جدير بالذكر أن البرملان اجلزائري يشارك بصفة 
منتظمة  يف اجتماعات اجلمعية البرملانية ملجلس 

أوربا ويحوز على صفة مدعو. 

 موؤمتر دويل حول امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة 
شاركت السيدة نوارة سعدية جعفر، نائب رئيس 

مجلس األمة، يف مؤمتر دولي  حول املشاركة 
السياسية للمرأة حتت عنوان : » العدالة 

والتنافسية العاملية«، ينظمه املجلس األعلى للمرأة 
مبملكة البحرين، حتت الرعاية السامية لصاحبة 

السمو امللكي األميرة سبيكة بنت ابراهيم آل 
خليفة، قرينة ملك مملكة البحرين، رئيسة املجلس 
األعلى للمرأة، وذلك يومي 14 و15 نوفمبر 2018، 

بالعاصمة البحرينية املنامة.
وقد كان الهدف من هذا املؤمتر حتقيق  عدة 

أهداف من بينها:
• إعادة مراجعة وتقييم التحديات التي تواجه املرأة 

يف ميادين السياسة وصنع القرار،
• التعرف على املساهمات النوعية والتجارب 

املؤثرة للقيادات وصانعات القرار ذوات التأثير 
على املستوى الدولي.

وتضمن جدول أعماله دراسة عدة مواضيع منها:
• املرأة يف مجال صنع القرار والتنافسية الوطنية.

• االستثمار من أجل مجتمعات عادلة و قياس 
العائد.

• األدوار املتجددة للمجتمعات والعدالة التنموية.
جدير بالذكر أن السيدة نوارة سعدية جعفر، 

تشارك يف املؤمتر بصفة »متحدثة«، وذلك اعتبارا 
للمكانة الرائدة التي تتبوأها اجلزائر يف مجال 
التمكي للمرأة، من خالل ترقية مشاركتها يف 
احلياة السياسية وتوسيع متثيلها يف املجالس 

املنتخبة ومواصلة مسار ترقية املرأة يف املجال 
التنموي، والذي يندرج يف صلب التعديل الدستوري 

األخير الذي أقره السيد رئيس اجلمهورية .

اأ�سغال الدورة 73 للجنة التنفيذية 
واملوؤمتر 41 لالإحتاد الربملاين 

الإفريقي 

شارك وفد برملاني مشترك فيما بي 
الغرفتي يف أشغال الدورة 73 للجنة 

التنفيذية واملؤمتر 41 لالحتاد البرملاني 
اإلفريقي، والتي انعقدت خالل الفترة 
املمتدة من 05 إلى 09 نوفمبر 2018، 

بالعاصمة النايجيرية أبوجا.
تكون الوفد من السيدتي والسادة: 

-  الطاهر كليل، نائب رئيس مجلس 
األمة، رئيس الوفد؛

-  السعيد كاشا، عضو مجلس األمة،
-  عائشة باركي، عضو مجلس األمة؛
-  نور الدين بلطرش، عضو مجلس 

األمة؛
-  بلقاسم سالطنية، نائب باملجلس 

الشعبي الوطني،
-  فتيحة برحو، نائب باملجلس الشعبي 

الوطني.
وقد تضمن جدول أعمال االجتماعات 

دراسة عدة مواضيع من بينها: 
• دور البرملانات يف مكافحة اإلرهاب 

والعصابات املسلحة واجلرمية املنظمة 
يف إفريقيا،

• تعزيز االستثمار اخلاص كعامل 
رئيسي يف التنمية االقتصادية يف 

إفريقيا.
• تعزيز تعليم البنات كوسيلة ملكافحة 

الزواج املبكر يف إفريقيا،
هذا وستعرف هذه الدورة  انتخاب 
أمي عام جديد لالحتاد البرملاني 

االفريقي.

النشاط الخارجي
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موؤمتر اإقليمي حول خطة عمل املوؤمتر الدويل لل�سكان والتنمية يف 
العامل العربي

شارك السيد عبد املجيد طقيش، عضو مجلس األمة، رئيس منتدى 
البرملانيي العرب للسكان والتنمية، يف مؤمتر إقليمي حول خطة 

عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية وجدول أعمال 2030 يف 
العالم العربي: دور الشراكات االستراتيجية،  والذي نظمه االحتاد 

الدولي لتنظيم األسرة، بالشراكة مع مكتب إقليم العالم العربي 
وصندوق األمم املتحدة للسكان، وذلك  خالل الفترة املمتدة من 03 

إلى 05 ديسمبر 2018 بدبي )اإلمارات العربية املتحدة(.

تضمن جدول أعمال املؤمتر اإلقليمي دراسة عدة مواضيع منها:
•  تاريخ السياسات السكانية واملؤمتر الدولي للسكان والتنمية،

•  الترابط والتكامل بي املؤمتر الدولي للسكان والتنمية وأهداف 
التنمية املـُستدامة: الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق للجميع،
•  إعالن القاهرة 2013 واملؤمتر العربي اإلقليمي للسكان والتنمية: 

خمس سنوات بعد إعالن القاهرة 2013 : عرض الرسائل املفتاحية 
حول الصحة اجلنسية واإلجنابية.

الدورة ال�سنوية 2018 للموؤمتر الربملاين حول املنظمة العاملية 
للتجارة

شارك وفد برملاني عن مجلس األمة، يف أشغال الدورة السنوية 
2018 للمؤمتر البرملاني حول املنظمة العاملية للتجارة، والذي إنعقد 

بجنيف )سويسرا( يومي 06 و 07 ديسمبر 2018.
تشكل الوفد البرملاني من السادة:

- أوراغي أحمد، رئيس جلنة الشؤون االقتصادية واملالية، مبجلس 
األمة، رئيس الوفد،

- جبار طيب، عضو مجلس األمة.
وقد تضمن جدول األعمال مناقشة املواضيع التالية :

• دور البرملانيي يف تعزيز التجارة احلرة والعادلة.
• خطة املنظمة العاملية للتجارة لعام 2030 : احللول القادمة.

• احلروب التجارية الناشئة.
• االجتـاه نحو القرارات األُحادية التي تَُشل عمل الهيئة القادمة على 

تسوية النزاعات يف املنظمة العاملية للتجارة.
• االستفادة للجميع من التطورات احلاصلة يف التكنولوجيات 

اجلديدة.
• التحديات اجلديدة ملنظمة التجارة العاملية.

الربملان العربي

شارك السيد خليل الزين، رئيس لجنة 
وحقوق  واإلدارية  القانونية  الشؤون 
وتهيئة  المحلي  والتنظيم  اإلنسان 
لمجلس  اإلقليمي  والتقسيم  اإلقليم 
نظمه  الذي  االجتماع  في  األمة، 
البرلمان العربي، والمخصص لرؤساء 
البرلمانات  في  السياسية   اللجان 
العربية، لمناقشة  الدول  الوطنية في 
حول  العربي  البرلمان  أعـده  تقرير 
العربي  العالم  في  السياسية  الحالة 
 08 السبت  يوم  وذلك   ،2018 عام 
األمانة  مـقـر  في   ،2018 ديسمبر 
العربية،  الدول  لجامعة  العامة 

بالقاهرة )مصر(.
كـما حضر اجللسة اإلجرائية النتخاب 
رئيس البرملان العربي ونوابه، باعتبار 
أن اجتماع رؤساء اللجان السياسية يف 
البرملانات الوطنية يف الدول العربية، 
وقد نَظم على هامش أشغال اجللسة 
لدور  الثانية  واجللسة  اإلجرائية 
االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي 
واملزمع  العربي،  للبرملان  الثاني 
 11 و   08 بي  ما  الفترة  يف  تنظيمها 
العامة  األمانة  مبقر   ،2018 ديسمبر 
بالقاهرة  العربية  الدول  جلامعة 

)مصر(.

لربملان العربي

 شارك وفد برملاني عن مجلس األمة، 
يف اجللسة اإلجرائية واجللسة الثانية 

لدورا النعقاد الثالث من الفصل 
التشريعي الثاني للبرملان العربي، 

وذلك خالل الفترة املمتدة من 08 إلى  
11 ديسمبر 2018، بالعاصمة املصرية 

القاهرة.

تشكل الوفد البرملاني ملجلس األمة من 
السيدين :

- عزيز بزاز، نائب رئيس مجلس 
األمة، عضو البرملان العربي،

- عبد الكرمي قريشي، عضو مجلس 
األمة، عضو البرملان العربي.

تضمن جدول األعمال انتخاب هيئة 
مكتب البرملان العربي ونواب رؤساء 
اللجان،  باإلضافة إلى اجتماعات 

جلان البرملان العربي.
كما شارك عضوا مجلس األمة يف 
اجتماع مخصص لرؤساء اللجان 

السياسية يف البرملانات الوطنية يف 
الدول العربية، ملناقشة تقرير أعده 

البرملان العربي حول احلالة السياسية 
يف العالم العربي  عام 2018.

االجتماع الربملاين املنعقد مبنا�سبة موؤمتر 
 )COP24( الأمم املتحدة حول

شارك السيدان بن علي بن زاغو و وحيد 
فاضل، عضوا مجلس األّمة، يف أشغال االجتماع 

البرملاني املنعقد مبناسبة مؤمتر األمم املتحدة 
حول التغيرات املناخية )COP24(، والذي نظم 

من طرف االحتاد البرملاني الدولي، بالتعاون 
مع البرملان البولندي، وذلك يوم 09 ديسمبر 

2018، مبدينة كراكوف )بولندا(.
تضمن جدول أعمال االجتماع البرملاني دراسة 

املواضيع التالية:
• تطوير وتعزيز األطر القانونية والتنظيمية كأداة 

لتشجيع العمل املناخي على املستوى الوطني.
• خلق اطار مالئم لالستثمارات يف الطاقات 

املتجددة.
• األدوات االقتصادية يف القواني والسياسات 

البيئية الوطنية.

اجلمعية الربملانية لالحتاد من اأجل املتو�سط 

شارك وفد برملانّي مشترك فيما بي الغرفتي 
يف اجتماع جلنة الشؤون االقتصادية واملالية 

والشؤون االجتماعية والتربية للجمعية البرملانية 
لالحتاد من أجل املتوسط،الذي إنعقد بلشبونة 

)البرتغال( يوم 14 ديسمبر 2018.
وقد تشكل الوفد البرملاني من السيدة والسادة:
- شاشوة لويزة، رئيسة جلنة الصحة والشؤون 

االجتماعية والتضامن الوطني مبجلس األمة،
- بن زعيم عبد الوهاب، عضو مجلس األمة،

- حسي ضامن، نائب باملجلس الشعبي الوطني.
تضمن جدول األعمال املواضيع التالية:

• املصادقة على محضر االجتماع السابق 28 
أفريل 2018 القاهرة )مصر(.

• تبادل وجهات النظر حول مستقبل العمل.
• تاريخ ومكان االجتماع القادم.

ملتقى جزائري تون�سي 
حول نظام احل�سة 
)الكوطا( الأفقي 

شارك وفد برملاني مشترك 
فيما بي الغرفتي ، يف 

ملتقى ثنائي بي اجلزائر 
وتونس لتبادل اخلبرات 
وأحسن املمارسات حول 

نظام الكوطا األفقي، 
واملنظم من طرف هيئة 

األمم املتحدة للمرأة )مكتب 
دول املغرب العربي(، وذلك 

يومي 19 و20 ديسمبر 
2018، بالعاصمة تونس.

تكون الوفد من :
• السيدة سعدية نوارة 

جعفر، نائب رئيس مجلس 
األمة،

• السيدة خيرة جليل، نائب 
باملجلس الشعبي الوطني،

وقد تضمن برنامج امللتقى 
دراسة عدة مواضيع منها:
• التمثيل السياسي للمرأة 

ونظام االنتخابات يف تونس 
واجلزائر منذ العام 2000 

الى غاية اليوم .
• تنفيذ قانون الكوطا: 

املنهاج، اإلجراءات 
التحفيزية، وميكانيزمات 

املتابعة والرقابة.
• دور املؤسسات، األحزاب 

السياسية، واملنظمات الغير 
احلكومية يف الدعوة إلى 
إعتماد وتنفيذ القواني.

• مواجهة التحديات، وتذليل 
العقبات.

اأ�سغال الدورة الـ 24 للجنة التنفيذية 
لالحتاد الربملاين العربي 

شارك وفد برملاني عن مجلس األمة، يف 
أشغال الدورة الـ 24 للجنة التنفيذية لالحتاد 

البرملاني العربي واجتماعات اللجنتي 
املتخصصتي املنبثقتي عنها وهما : جلنة 

جائزة التميز البرملاني العربي، وجلنة الفريق 
القانوني، وذلك يومي 14 و 15  ديسمبر 2018 

بالقاهرة )مصر(.
تكون الوفد البرملاني من السيدين:

- مهني غريسي، عضو مجلس األّمة، 
عضو اللجنة التنفيذية لالحتاد البرملاني 

العربي،عضو جلنة الفريق القانوني،
- عبد القادر معزوز، عضو مجلس األّمة، 
عضو جلنة جائزة التميز البرملاني العربي.

 وقد تضمن جدول أعمال اللجنة التنفيذية 
عدة بنود منها:

- دراسة اقتراحات تعديل ميثاق االحتاد 
البرملاني العربي ونظامه الداخلي،

- مشروع املوازنة للعام 2019.
يف حي يتضمن جدول أعمال جلنة التميز 

البرملاني العربي:
- دراسة الئحة جائزة التميز البرملاني 

العربي،
- دراسة املرشحي للجائزة يف فئاتها األربعة 
)رئيس برملان، عضو برملان، أمي عام برملان، 

باحث برملاني(.
كما يتضمن جدول أعمال جلنة الفريق 

القانوني:
- مناقشة مشاريع منوذجية استرشادية حول 

قواني املرأة والطفولة والصحة، وتلك املتعلقة 
مبكافحة اإلرهاب

اأ�سغال اجلل�سة الثانية ملنتدى 
حقوق الإن�سان والدميقراطية 

ودولة القانون 

شارك السيد عبد الكرمي قريشي، 
عضو مجلس األمة، عضو البرملان 

العربي، ضمن وفد البرملان العربي، 
يف أشغال اجللسة الثانية ملنتدى 

حقوق اإلنسان والدميقراطية ودولة 
القانون، والذي نظم من طرف 
مفوضية األمم املتحدة حلقوق 
اإلنسان، وذلك يومي 22 و23 

نوفمبر 2018، بجنيف )سويسرا(.
وقد تضمن جدول أعمال املنتدى 

دراسة املواضيع التالية:
- البرملانات كفاعلي رئيسي يف 

تعزيز حقوق االنسان والدميقراطية 
وسيادة القانون،

- مواجهة البرملانات للتحديات 
الدولية احلالية يف مجال حقوق 

االنسان والدميقراطية.

الربملان الإلكرتوين
شارك وفد برملاني عن مجلس 

األمة، يف املؤمتر الدولي الثامن 
حول البرملان اإللكتروني حتت 
عنوان : »البرملان، التكنولوجيا 

واالبتكار«، و الذي نظم من طرف 
اإلحتاد البرملاني الدولي، وذلك  
خالل الفترة  املمتدة من 03 إلى 

05 ديسمبر 2018،   مبدينة جنيف 
)سويسرا(.

تكون الوفد البرملاني من السيدة 
والسيد:

•  رفيقة قصري، عضو مجلس األمة،
•  سليمان زيان، عضو مجلس األمة.
وقد كان هدف املؤمتر حتقيق  عدة 

أهداف من بينها:
•  إطالق التقرير العاملي 2018 حول 

البرملان اإللكتروني،  
•  إطالق مركز االبتكار يف البرملان،

•  التطورات اجلديدة يف أدوات 
التكنولوجيا للبرملانـيي،

•  االستماع إلى طلبات املواطن 
واالستجابة لها،

•  الذكاء االصطناعي يف إدارة 
الوثائق التشريعية.

املوؤمتر الدويل حول الهجرة

إطار  يف  برملاني  اجتماع  يف  األمة  مجلس  عن  برملاني  وفد  شارك 
املؤمتر الدولي حول الهجرة، ينظمه االحتاد البرملاني الدولي بالتعاون 
بالرباط  البرملان املغربي، وذلك يومي 06 و 07 ديسمبر 2018،  مع 

)اململكة املغربية(.
تشكل الوفد البرملاني ملجلس األمة من السيدين:

التحرير  جبهة  حلزب  البرملانية  املجموعة  رئيس  زوبيري،  محمد   •
الوطني،

• عباس بوعمامة،  عضو مجلس األمة.
مواضيع  عدة  دراسة  البرملاني  االجتماع  أعمال  جدول  تضمن  وقد 

منها:
• حتليل وضعية الهجرة يف العالم،

العاملي  امليثاق  بنود  بتنفيذ  تتعلق  البرملانيي  لفائدة  توجيهات   •
للهجرة، 

بنود  تنفيذ  يف  البرملانيي  ودور  الوطنية  التحديات  حول  مناقشة   •
امليثاق العاملي للهجرة.

جدير بالذكر أن املؤمتر الدولي للهجرة يُنَظم جتسيدا لقرار اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة  خالل دورتها الثانية والسبعي، وسيتـم خالله 

املصادقة على امليثاق العاملي للهجرة اآلمنة واملنظمة واملـُنتظمة.

املوؤمتر الثاين لرابطة »برملانيون لأجل القد�س 

 شارك وفد برملاني عن مجلس األّمة، يف املؤمتر 
الثاني لرابطة »برملانيون ألجل القدس«، والذي 

نظمته الرابطة بالتعاون مع اجلمعية الوطنية 
الكبرى جلمهورية تركيا،وذلك يومي 14 و15 

ديسمبر 2018 باسطنبول )تركيا(.
الوفد البرملاني  تكون من السادة:

- هاشمي جيار، عضو مجلس األّمة، رئيس 
املجموعة البرملانية للثلث الرئاسي،

- بوجمعة زفان، عضو مجلس األّمة،
- محمد عويسي، عضو مجلس األّمة،

- علي جرباع، عضو مجلس األّمة.
وقد انعقد املؤمتر حتت شعار »القدس هي 

العاصمة الوحيدة واحلقيقية لفلسطي«، وسعى 
من خالله رابطة »برملانيون ألجل القدس« إلى 

تنسيق العمل بي البرملانيي  خلدمة القدس 
والقضية الفلسطينية.

املوؤمتر العاملي اخلام�س للربملانيني ال�سباب 
لالحتاد الربملاين الدويل 

شارك وفد برملاني مشترك فيما بي الغرفتي 
يف املؤمتر العاملي اخلامس للبرملانيي الشباب  

لالحتاد البرملاني الدولي حول موضوع : » 
تعزيز االستمرارية وحماية مصلحة األجيال 

القادمة«، وذلك يومي 14 و 15 ديسمبر 2018 
بالعاصمة األذرية باكو )أذربيجان(. 

وقد تكون الوفد البرملاني من السادة:
• قيساري محمود،عضو مجلس األّمة،

• عمر منصور، نائب باملجلس الشعبي الوطني،
• حكيم بري، نائب باملجلس الشعبي الوطني.

تضمن جدول االعمال املواضيع التالية:
• حماية كوكبنا لألجيال القادمة : دور الشباب 

يف حماية البيئة.
• تغيير النموذج : االستهالك واإلنتاج 

املستدامي لألجيال القادمة.
• مناهج التعليم املناسبة لعالم الغد.
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تالميذ من والية  
المسيلة في زيارة 

للمجلس 
مجلس  على  املفتوحة  األبواب  إطار  يف 
نوفمبر   08 اخلميس  يوم  قامت   ، األمة 
2018 ، مجموعة من تالميذ والية املسيلة، 
ينتمون ملؤسسات مختلفة ،منها ثانوية عبد 
املجيد مزيان ومتوسطة بلحاج الدهيمي، 

بزيارة  ملقر املجلس.
التالميذ  طاف  الزيارة،  هذه  وخالل 
، وتلقوا  مبختلف مرافق املجلس وهياكله 
مهامه  حول  وتوضيحات  شروحات 

وصالحياته ومختلف أنشطته.

وفد من صحافيي 
جريدة الشعب يزور 

المجلس 
الشعب  جريدة  من صحافيي  وفد  قام 
 09 االحد  املجلس  يوم  ملقر  بزيارة   ،
ديسمبر 2018.  الوفد كان يف استقباله 
السيد عبد احلليم لطرش ، رئيس جلنة 
والسياحة  والشبيبة  واالعالم  الثقافة 

مبجلس األمة.
هذه  خالل  للصحافيي،  قدمت  وقد 
الزيارة، شروحات حول تشكيلة املجلس 
كما  عمله،  أداء  وكيفية  وصالحياته 

تفقدوا مختلف أجنحته ومرافقه.
 

تالميذ من المؤسسات 
التعليمية بالمدية في 

زيارة للمجلس 

ثانوية  تالميذ  من  مجموعة  قامت  كما 
الشهيد  وتكميلية  بتقة  زرقة  بن  الشهيد 
فرحاني محمد وابتدائية األمير عبد القادر 
بوالية املدية، بزيارة ملقر املجلس  يوم االحد 

30 ديسمبر 2018 .
وكانت هذه الزيارة فرصة لهؤالء التالميذ، 
مجلس  مقر  مرافق  على  التعرف  أجل  من 
مهامه  على  واالطالع   ، ومصاحله  األمة 

وصالحياته وكيفية سير أجهزته وهياكله.
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البرلمان السوداني ينظر في 
تعديالت دستورية تمّكن الرئيس 

من الحكم لفترات مفتوحة
اخلاصة  املبادرة  »البرملان«  السودانية  التشريعية  الهيئة  لدى  أودعت 
بتعديل الدستور االنتقالي لسنة 2005، مبا يتيح للرئيس عمر البشير 
الترشح ألكثر من دورة رئاسية،  ويف هذا اإلطار، أنشأ البرملان جلنة 
املبادرة، يف جلسة  املقترحة يف  الدستورية  التعديالت  طارئة إلجازة 
رئيس  لنائبة  رئاستها  وأوكل   ، عمر  أحمد  إبراهيم  رئيسه  ترأسها 

املجلس بدرية سليمان.
وتعمل اللجنة الطارئة على دراسة املبادرة التي تقدم بها 294 نائباً من 
جملة عدد نواب البرملان السوداني البالغ عددهم 534 عضواً، بغرض 

إجازتها بشكل نهائي لتصبح »دستوراً« دائماً للبالد.
السودان  دستور  من   178  -  57 املادتي  بتعديل  املبادرة  وطالبت 
االنتقالي لسنة 2005، وتتعلق األولى بعدد دورات رئاسة اجلمهورية، 
والثانية متنح سلطة الرئيس عزل الوالة املنتخبي، ما يعني أن الرئيس 
عن  فضاًل  احلياة،  مدى  السلطة  يف  البقاء  مبقدوره  صار  احلالي، 

إعطائه سلطة »إلغاء انتخاب الوالي«.
وبحسب لوائح البرملان السوداني، فإن مهمة اللجنة دراسة التعديالت 
والغرض منها، ورفع تقرير حولها يف غضون شهرين من تاريخ إيداعها، 
ومناقشتها يف البرملان بهيئتيه إلجازتها النهائية، وينتظر بحسب رئيس 

البرملان نظر تقرير اللجنة يف الثامن من أبريل املقبل.

نواب بريطانيون يعتبرون 
اإلسالموفوبيا »عنصرية«

قدم 53 عضوا يف مجلس العموم البريطاني  يوم األحد 17 ديسمبر 
من  »نوعا  باعتبارها  اإلسالموفوبيا،  تعريف  إلعادة  طلبا   ،  2018

العنصرية »، فيما تتنامى جرائم الكراهية يف البالد.
له  يتعرض  الذي  للتمييز،  تعريف  وجود  عدم  إن  البرملانيون  وقال 
املسلمون يف البالد، يؤدي إلى عدم اإلبالغ عن جرائم الكراهية وعدم 
على  يقتصر  ال  لإلسالموفوبيا  التعرض  أن  إلى  وأشاروا  مناقشتها. 
قد  الذين  املسلمي  غير  أيضا  منه  يعاني  وإمنا  فحسب،  املسلمي، 

يعتقدهم البعض مسلمي.
وطالب البرملانيون احلكومة باعتماد تعريف اإلسالموفوبيا باعتبارها 

»نوعا من العنصرية يستهدف املسلمي ومن يبدو أنهم مسلمون«.

وبحسب بيانات بلدية لندن، فإن املعدل اليومي حلوادث اإلسالموفوبيا 
بالعاصمة البريطانية ، ارتفع من 3 حوادث إلى 20 حادثة عقب هجوم 
جسر لندن، فيما أكد كبير ضباط مكافحة اإلرهاب إن بريطانيا تواجه 

تهديدا جديدا وكبيرا من اإلرهاب اليميني املتطرف.

المجموعات البرلمانية تؤكد مساهمتها 
في إنجاح الحملة اإلنتخابية 

الُمَمثَلة بمجلس األمة بياًنا حول  أصدرت المجموعات البرلمانية الثالث 
مساندة ترشيح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة، هذا 

نصه:
"إن المجموعات البرلمانية لمجلس األمة )الثلث الرئاسي، حزب جبهة 
التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي(، وهي مدركة أهمية 
الحق  دولة  وبناء  تشييد  مسار  في  القادم  االنتخابي  االستحقاق 
والقانون، الذي فتحه فخامة رئيس الجمهورية منذ توليه سدة الحكم 
العام 1999، وواعية بالرهانات والتحديات الموضوعة على عاتق األمة 
وفخورة باإلنجازات المتعددة والمكاسب المحققة واإلصالحات العميقة 
في ظل األمن و اإلستقرار، تناشد السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي 
أكيدة  لمخاطر  ومعرض  متذبذب  عالم  في  وتبصر  بحكمة  الجزائر  قاد 
وتعرب  البالد،  قيادة  مواصلة  إلى  وماليا،  واقتصاديا  أمنيا وسياسيا 
مكملة  إجراءات  من  يقترحه  قد  ولما  لترشيحه  المطلق  دعمها  عن 
لبرنامجه في مسعى تعميق المسار الديمقراطي وتوطيد اإلصالحات 

االقتصادية ومواصلة العمل في إطار العدالة االجتماعية.
إستعدادها  تبدي  وهي  األمة،  لمجلس  البرلمانية  المجموعات  إن 
للمساهمة في إنجاح الحملة االنتخابية لهذا االستحقاق ال تشك في أن 
المواطنين والمواطنات يدركون أهمية هذا االستحقاق وأنهم سوف 
يتوجهون يوم 18 أفريل القادم إلى صناديق االقتراع والمشاركة بقوة 
وكثافة في االنتخابات الرئاسية الختيار مسار تعزيز األمن واالستقرار 
إنجازاته صحة  بينت  الذي  الرجل  مع  اإللتزام  بمواصلة  التنمية  وتقوية 

ودقة السياسة المنتهجة منذ عقدين من الزمن".
الجزائر، 04 فبراير 2019




