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أيتها املواطنات الفضليات،
أيها املواطنون األفاضل،

إن رهان الوطن في مطلع العشرية الفارطة كان يكمن في إخماد 
نار الفتنة، والعمل على استتباب السلم واستعادة الوئام، وصوال إلى 

إفاضة املصاحلة الوطنية.

 بعون الله وبفضل وقوفكم إلى جانبي، مت حتقيق هذه األهداف وفقا 
ملا جبلنا عليه من شيم عريقة، شيم الرحمة والصفح الصادق. لقد 

اطمأنت القلوب وزالت املخاوف.

 ومع استعادة السلم، بات لزاما علينا جتاوز مظاهر التدمير واستدراك 
التأخر. فباشرنا إذن، برنامجني ضخمني متتاليني لالستثمارات العمومية 
في سائر امليادين، ويجري اآلن إجناز برنامج ثالث. و أثمرت هذه البرامج 

بنتائج ال جدال فيها. وأصبحت عشرية 2000 غنية باإلجنازات على 
منها  املجاالت، خاصة  الوطن وفي كافة  مستوى كامل أرجاء 

مجال املنشآت القاعدية والتجهيزات االجتماعية واالقتصادية.

معتبر  بقدر  السكنات  في  العجز  تدارك  مت  الفترة،  نفس   وفي 
تقليص  ومت  سنوات،  خمس  كل  سكنية  وحدة  مليون  بإجناز 
البطالة بقدر بالغ، واسترجعت بالدنا عهدها مببادئها املتمثلة في مسعى 
العدالة االجتماعية و التضامن الوطني، كما تشهد على ذلك أهمية 
األساسية  للمواد  الدولة  دعم  أوجه  وتعدد  االجتماعية  التحويالت 

الضرورية، وحتسني اخلدمات العمومية.

ملديونيتها  املسبق  اجلزائر  تسديد  هذه،  اإلجنازات  رافق   كما 
اخلارجية، واستعادة  مكانة البالد على املستوى اإلفريقي والعربي 

والدولي في ظل احترامها  لآلخرين واحترام اجلميع لها.

أيتها املواطنات الفضليات،
أيها املواطنون األفاضل،

الساحة  في  حتدث  التي  التغيرات  احلال،  بطبيعة  تتابع،  اجلزائر   إن 
تؤكد  الوضع،  هذا  وأمام  خاصة.  العربية  البلدان  وببعض  الدولية 
اجلزائر تشبثها بسيادة البلدان الشقيقة ووحدتها ورفضها لكل تدخل 

أجنبي، واحترامها لقرار كل شعب من محض سيادته الوطنية. 
فمن  تعددي،  مجتمع  في  نعيش  دمنا  وما  الوطني،  الصعيد  على   أما 

الطبيعي وجود تيارات منشغلة مبا يجري حولها من رياح التغيير.

السياسية  القوى  مواقف  نحو  أكثر  ميولنا  تتجه  أن  البديهي   ومن 
املتشبعة بالروح الوطنية التي ترفض كل تدخل في  شؤون الغير، وال 

ترضى في املقابل بتدخل الغير في شؤونها.

 وهذا رأي األغلبية الغالبة لشعبنا التي تتابع باهتمام املبادرات املختلفة، 
وحتتفظ بالتعبير عن رأيها إذا ما تعلق األمر بتهديد استقرار البالد.

االقتصادي  التقدم  إلى  خاصة  فيها  والشباب  الشعوب   تصبو 
إلى  ذلك،  من  وأكثر  واحلرية  العدل  من  مزيد  وإلى  واالجتماعي، 
حكامة أفضل. إن الدميقراطية واحلرية والعدالة ودولة احلق والقانون 
مطالب مشروعة، ال يسوغ ألي كان جتاهلها. علما بأن شعبنا شاب 
يافع وطموح، وهو ما يعني ضرورة تلبية الكثير من املطالب يوم بعد 
يوم، في شتى امليادين.  وإننا اليوم أكثر من أي وقت مضى تستوقفنا 

رياح اإلصالح االقتصادي واالجتماعي و كذا السياسي.

  أيتها املواطنات الفضليات،
أيها املواطنون األفاضل،

 من هذا املنطلق، بادرنا بالتحرك من أجل تلبية املطالب االجتماعية 
املشروعة ملواطنينا بحيث مت إحداث آلية جديدة لتثبيت أسعار املواد 
واستفاد  العاملي.  املستوى  على  التهابا  تعرف  التي  األساسية  الغذائية 
دعم االستثمار من تشجيعات معتبرة من خالل احلصول على العقار 
وحتسني وفرة القروض البنكية. وسيسمح هذا اإلجراء بتكثيف 

مناء الثروة ورفع عروض التشغيل.

 كما تعززت بشكل محسوس مختلف أشكال الدعم املوجه 
للشباب وللعاطلني عن العمل الراغبني في إنشاء مؤسساتهم الصغرى. 
وباملوازاة مع ذلك، مت تطوير آليات الدولة كما ونوعا من أجل تشجيع 
متديدها  جرى  العقود  فمدة  الشهادات.  حملة  من  الشباب  توظيف 
في  باألولوية  منها  املستفيدون  وسيحظى  للتجديد،  قابلة  وأصبحت 

التثبيت.

 أما بخصوص السكن، فثمة جهد جبار يبذل منذ سنة ألفني 2000 
إلى يومنا هذا، وذلك بتلبية أكبر قسط ممكن من الطلب والتقليص 

من حجم االحتجاجات.

 وإنني لعلى يقني، رغم البرنامج الطموح اجلاري إجنازه، من أن ثمة 
طلبات ستظهر مجددا، علينا معاجلتها بكل موضوعية ورزانة.

إن البرنامج اخلماسي احلالي يروم إجناز مليونني اثنني وحدة سكنية، 
منها أكثر من مليون وحدة سيتم تسليمها قبل 2014 .

في  مبا  الريفي  السكن  من  املواطنني  استفادة  تعزيز  قررنا   كما 
ذلك داخل التجمعات السكنية الصغيرة، ورفع نسبة االستفادة من 

القروض بالنسبة لألسر الراغبة في بناء سكناتها أو شرائها.

بادية  واإلحصائيات  أمامكم  شاخصة  فاإلجنازات   باختصار، 
للجميع. وهي كلها ملك للمجموعة الوطنية دون سواها، وال أحد 
يوهمنا بأن منفعة ثمار التنمية قد تعود لبعض الفئات االجتماعية خاصة 
دون األخرى. لكن هل ميكن القول أن كل شيء على ما يرام؟ 
كالرشوة  مستشرية  اجتماعية  أمراض  فثمة  تأكيد،  بكل  ال 
محالة على  والدولة عاكفة ال  إليها،  وما  والفساد  والتبذير  واحملاباة 
إنها معركة أخرى ال ميكن  محاربتها بكل صرامة وإصرار. 
االنتصار فيها إال مبشاركة كل فئات الشعب إذ كل ما يتحقق 

في البالد يكون لكم ومعكم و بفضلكم.
 

 أيتها املواطنات الفضليات،
أيها املواطنون األفاضل،

 سيتم قريبا اتخاذ إجراءات هامة تعطي نفسا جديدا إلدارة برامجنا 
محاربة  لدعم  اإلجراءات  هذه  وستأتي  الدولة.  جهاز  ولتنشيط 

رئي�س اجلمهورية يعلن:

 ال�شروع يف الإ�شالحات وهيـــــئة امل�شاورات تبا�شر لقاءاتها

بسم الله الرحمن الرحيم،
والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

وعلى آله  وصحبه إلى يوم الدين،
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عليها مستقبلهم 
ومستقبل أبنائهم. 
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ألي  والتصدي  إداراتنا   في  املسجلة  واالختالالت  البيروقراطية 
تالعب ومساس باألموال العمومية.

 وخالل هذه السنة، سيشرع في عملية تشاورية على املستوى احمللي 
مع املواطنني  واملنتخبني واحلركة اجلمعوية واإلدارة، لتحديد أهداف 

التنمية احمللية على نحو أفضل وتكييفها مع تطلعات الساكنة.

وضمن هذا السياق، سيشرع في عملية جادة تعنى باملؤسسة االقتصادية 
عمومية كانت أو خاصة، بوصفها املصدر املتميز خللق الثروة وتوفير 

مناصب الشغل من أجل ضمان منوها وحتديثها.

 إن ترقية املؤسسة وتأهيلها يستهدفان أساسا تقوية اإلمناء االقتصادي 
للبالد، ورفع مستوى اإلنتاجية، وحتسني التنافسيه.

لالستثمار  وطني  برنامج  رسم  احلكومة  على  يتعني  ثم،   ومن 
موجه للمؤسسات االقتصادية في كافة قطاعات النشاط، وذلك في 

إطار تشاوري مع كل املتعاملني االقتصاديني واالجتماعيني.

لتحرير  املثلى  الشروط  إيجاد  أيضا  احلكومة  على  يتعني   كما 
املبادرات من خالل حتسني محيط املؤسسة، وبصفة عامة توفير مناخ 

مالئم لألعمال واالستثمار.

 أيتها املواطنات الفضليات،
أيها املواطنون األفاضل،

التعددية  نظام  اجلزائر  باشرت  الزمن،  من  عقدين  من  أكثر   منذ 
السياسية، كان لها ثمن باهظ سدد ضريبتها شعبنا بال دعم وال 

مساعدة من أي كان في العالم.

 وتتمثل التعددية السياسية في بالدنا عبر وجود ما يقارب الثالثني حزبا 
سياسيا وبرملان تعددي في أغلبيته وأقليته.

 كما تنعكس التعددية كذلك  في حرية التعبير التي هي واقع 
يشهد عليه تنوع وسائلنا اإلعالمية وجرأة نبرتها. وإنه جلدير بنا أن نعتز 
بانتمائنا إلى بلد تشكل فيه حرية الصحافة واقعا ملموسا؛ بلد خال 
من أي سجني رأي أو معتقل سياسي. إن هذا ملكسب الفت ينبغي 

دعمه دوما لكي يظل مكسبا دائما.

 إن دماء كثيرة سالت والفتنة أشد من القتل، و دموعا غزيرة ذرفها 
شعبنا من أجل صون اجلزائر موحدة وشامخة، ومن أجل احلفاظ على 

اجلمهورية ومكتسباتها الدميقراطية حتى يعود األمل من جديد.

 ال يحق ألحد أن يعيد اخلوف بهذا األسلوب أو ذاك إلى األسر اجلزائرية 
القلقة على أمن أبنائها وممتلكاتها، أو عن ما هو أخطر، وأعني بذلك 

خوف األمة قاطبة على مستقبل اجلزائر ووحدتها وسيادتها.

 أيتها املواطنات الفضليات،
أيها املواطنون األفاضل،

الدميقراطي  املسار  تعميق  نحو  قدما  املضي  هو  اليوم،  املطلوب   إن 
التنمية  وتسريع  الفوارق  وتقليص  والقانون،  احلق  دولة  دعائم  وتعزيز 

االقتصادية واالجتماعية.

بالدنا،  ملستقبل  بالنسبة  واحلاسمة  للهمم  الشاحذة  هذه  املهمة   إن 
السياسية  القوى  كافة  ومشاركة  األغلبية  انخراط  تقتضي 
دولة  تتطلب  كما  الوطنية.  الكفاءات  وإسهام  واالجتماعية، 
عتيدة األركان مهيبة اجلانب دولة قادرة على إحالل ثقة أكبر 
بالكفاءة  تتمتع  إدارة  على  مرتكزة  دولة  واملواطنني،  اإلدارة  بني 
واملصداقية، وعلى عدالة ال خضوع لها سوى لسلطان القانون.كما 
تتطلب باخلصوص متكني هيئاتنا املنتخبة من االعتداد مبشروعية ال 

غبار عليها.

 فبعد استعادة السلم واألمن وإطالق برامج تنموية طموحة، وبعد رفع 
حالة الطوارئ،  قررت استكمال املسعى هذا ببرنامج إصالحات 
املواطنني من  الدميقراطي، ومتكني  تعميق املسار  الغاية منه  سياسية 

مستقبلهم  عليها  يتوقف  التي  القرارات  اتخاذ  في  أوسع  مساهمة 
ومستقبل أبنائهم.

 إن دور مختلف املجالس املنتخبة دور حيوي سيتم تعزيزه من حيث 
أن املنتخبني هم الذين لهم الصلة املباشرة باملواطنني وبالواقع املعيش.

           
أيتها املواطنات الفضليات،

أيها املواطنون األفاضل،

استنادا مني إلى الدستور، سأعمد إلى استعمال احلق الذي يخولني إياه 
وأطلب من البرملان إعادة صياغة جملة العدة التشريعية التي تقوم عليها 
قواعد املمارسة الدميقراطية وما هو مخول للمواطنني من حيث ممارسة 

اختيارهم بكل حرية.

مني  واعتدادا  عاتقي،  على  الواقعة  للمسؤولية  مني   وإدراكا 
على  سأعمل  السلطات،  توازن  على  للحفاظ  ومراعاة  بدعمكم 
إدخال تعديالت تشريعية ودستورية من أجل تعزيز الدميقراطية النيابية 

ببالدنا.

املراجعة  لهذه  ويجب  االنتخابات.  لقانون  عميقة  مراجعة   ستجرى 
لتطلع مواطنينا إلى ممارسة حقهم االنتخابي في أوفى  أن تستجيب 

الظروف دميقراطية وشفافية الختيار ممثليهم في املجالس املنتخبة.

 إننا نطمح إلى االرتقاء بنظامنا االنتخابي إلى مصاف أحدث قواعد 

الدميقراطية النيابية املكرسة بنص الدستور، حتى يعبر شعبنا بكل 
سيادة ووضوح عن صميم قناعته.

 لهذا الغرض، سيتم إشراك كافة األحزاب املمثلة منها وغير املمثلة 
في البرملان، واستشارتها من أجل صياغة النظام االنتخابي اجلديد.

جميع  اتخاذ  سيتم  االنتخابي،  القانون  هذا  على  املصادقة   وعقب 
الترتيبات الالزمة لتأمني ضمانات الشفافية والسالمة، مبا في ذلك املراقبة 
التي يتوالها مالحظون دوليون للعمليات االنتخابية، وذلك بالتشاور مع 

كافة األحزاب املعتمدة.

 ومن جهة مكملة، سيتم إيداع قانون عضوي حول حاالت التنافي 
في  عليها  املنصوص  لألحكام  طبقا  وذلك  البرملانية،  العهدة  مع 

الدستور.

 فلألحزاب أن تنظم نفسها، وتعزز صفوفها، وتعبر عن رأيها، وتعمل 
الشباب  وباخلصوص  املواطنني  تقنع  حتى  والقانون  الدستور  إطار  في 

منهم بوجاهة  برامجها وفائدتها. 

باألحزاب  املتعلق  القانون  مبراجعة  املسعى  هذا  يتعزز   وسوف 
السياسية من خالل مراجعة دور األحزاب ووظيفتها وتنظيمها جلعلها 
إيداع  التجدد. وسيتم تعجيل  تشارك مشاركة أجنع في مسار 
وإصدار القانون العضوي املتعلق بتمثيل النساء ضمن املجالس املنتخبة 

قبل االستحقاقات االنتخابية القادمة.

مقر املجلس الشعبي الوطنيمقر املجلس الشعبي الوطني

�إن دور خمتلف �ملجال�س �ملنتخبة دور حيوي �صيتم 

تعزيزه من حيث �أن �ملنتخبني هم �لذين لهم 

�ل�صلة �ملبا�صرة باملو�طنني وبالو�قع �ملعي�س.

 �صاأعمد �إىل ��صتعمال �حلق �لذي يخولني �إياه و�أطلب من �لربملان �إعادة 

�صياغة جملة �لعدة �لت�صريعية �لتي تقوم عليها قو�عد �ملمار�صة �لدميقر�طية 

وما هو خمول للمو�طنني من حيث ممار�صة �ختيارهم بكل حرية.
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ال�سيا�سية  الإ�سالحات  اأن  اأخرى  مرة  اأجزم   •
الأ�سا�سية  للمبادئ  ومراعية  عميقة  �ستكون 

الإ�سالم  وهي  األ  الوطنية،  الهوية  وثوابت 

يف  عليها  املن�سو�ص  والأمازيغية،  والعروبة 

الد�ستور احلايل.

هذا، واإن الد�ستور ين�ص يف مادته 178 على اأنه 

غ لأي تعديل د�ستوري الـم�سا�ُص بالطابع  ل ُي�سوَّ

القائم  الدميقراطي  والنظام  للدولة  اجلمهوري 

هو  حيث  من  والإ�سالم  احلزبية  التعددية  على 

دين الدولة، والعربية من حيث هي اللغة الوطنية 

الإن�سان  وحقوق  الأ�سا�سية  واحلريات  الر�سمية، 

ووحدته،  الوطني  الرتاب  و�سالمة  واملواطن، 

ب�سفتهما  الوطني  والن�سيد  الوطني  العلم  وكذا 

رمزين للثورة واجلمهورية.

الثوابت الوطنية، �ستعك�ص  من ثمة، ما عدا هذه 

م�رشوع  وكذا  مراجعتها  �ستتم  التي  القوانني 

عن  دميقراطيا  �سي�سدر  ما  الد�ستور،  مراجعة 

الأغلبية من اأراء واقرتاحات.

وال�سخ�سيات  ال�سيا�سية،  الأحزاب  �سُت�ْست�سار   •
الوطنية ا�ست�سارة وا�سعة حول كل ما ُيْزمع العمد 

اإليه من اإ�سالحات �سيا�سية.

حتت  لقاءات  قريبا  �ستعقد  الإطار،  هذا  يف 

لهذا  تعيينها  �ساأتولَّ  وطنية  �سخ�سية  اإ�رشاف 

امل�ساورات  من  خاللها  �سيجري  وما  الغر�ص. 

اأراء  ال�سيا�سية �سيغتنم على اخل�سو�ص ل�ستقاء 

جملة  حول  وال�سخ�سيات  الأحزاب  واقرتاحات 

مراجعة  وبخا�سة  عنها،  املعلن  الإ�سالحات 

الد�ستور املقبلة.

 • وفيـما يخ�ص بالذات اإعداد م�رشوع مراجعة 

الد�ستور �ساأعيـن جلنة ذات الإخت�سا�ص لتنه�ص 

ما  اإليها  �سريفع  التي  هي  وتكون  املهمة.  بهذه 

الأحزاب وال�سخ�سيات من عرو�ص  �سي�سدر عن 

واقرتاحات حول هذا الـملف.

�ستقدم  عملها،  من  اللجنة  هذه  تفرغ  وحاملا 

ت�سوغه  الذي  الد�ستورية  املراجعة  م�رشوع  يل 

على  النهائية  الـم�رشوع  هذا  �سيغة  تـحال  ثم 

الربلـمان وفقا ملا ين�ص عليه الد�ستور.

الـمراجعة  م�رشوع  اأن  يتبني  لو  ذلك،  اإل  �سف 

الد�ستورية معمق ف�سيناط ال�سعب، بعد الربملان، 

خالل  من  �سيادته،  بـمطلق  اأمره  يف  بالَبتِّ 

ا�ستفتاء �سفاف.

الأحزاب  واقرتاحات  اأراء  �سوء  وعلى   •
ا�ست�سارتها  �ستتم  التي  الوطنية  وال�سخ�سيات 

م�سوؤولية  احلكومة  اإل  �ستوؤول  اأ�سلفت،  كما 

برنامج  عن  املرتتبة  القوانني  م�ساريع  اإعداد 

الإ�سالحات ال�سيا�سية.

بثالثة  اأول،  الأمر،  يتعلق  التذكري،  باب  من 

التوايل،بالنظام  على  تتعلق،  ع�سوية  قوانيـن 

الـمراأة  وَحيِّز  ال�سيا�سـية،  والأحزاب  النتخابي، 

�سمن املجال�ص املنتخبة. ويتعلق الأمر، بعد ذلك، 

بـم�ساريع القوانيـن املتعلقة بحالت التنايف مع 

العهدة النيابية، وباحلركة اجلمعوية. كما يتعلق 

�سيـعقب  الذي  الولية  قانون  مراجعة  بـم�رشوع 

مراجعة قانون البلدية التي متت موؤخرا.

وفق  بجمع،  احلكومة  �ستقوم  الإطار،  هذا  يف 

الأحزاب  واقرتاحات  عرو�ص  الـحال،  مقت�سى 

اأنها  اآمل  التي  اجلمعوية  واحلركة  ال�سيا�سية 

�ستديل بدلوها يف الأجل الذي ُيتَّفق عليه لحقا، 

مبا يتيح اإيداع كافة م�ساريع القوانيـن هذه لدى 

ال�ستحقاقات  احرتام  كنف  يف  الربملان  مكتب 

ال�سيا�سية التي �ساأتطرق  الـمرتتبة عن الرزنامة 

اإليها لحقا.

املتعلقة  الإ�سالحات  ترقية  و�سنتول  هذا، 

بالإعالم .

القانون  م�رشوع  عن  وف�سال  امل�سمار،  هذا  يف 

ُحفية،  ال�سُّ اجلنحة  عن  التجرمي  رفع  حول 

احلكومة،  ُتكلَّف  اليوم،  بالدرا�سة  �سنتوله  الذي 

بالت�ساور مع الأ�رشة الإعالمية، بتعجيل �سياغة 

م�رشوع القانون الع�سوي الـمتعلق بالإعالم.

حول  اجلديدة  القانونية  ال�سمانات  عن  وف�سال 

حرية ال�سحافة التي �سيعززها القانون املاأمول 

املجال  حتديث  اأجل  من  �سن�سعى  فاإننا  هذا، 

م�ستوى  اإل  به  لالرتقاء  الوطني  الإعالمي 

تعدديتـنا ال�سيا�سية وطموحات �سعبنا ومن اأجل 

تعزيز الحرتافية وتر�سيخ الأخالقيات.

اإن�ساء  فيه  �سيتم  الذي  الإطار  بالذات  هو   ذلكم 

جلنة م�ستقلة من اخلرباء الـجزائريني يف جمال 

الإعالم ال�سمعي الب�رشي، والإت�سال، والإعالم. 

خالل اجتماع مجلس الوزراء يوم 2 ماي 2011 .. كشف السيد رئيس اجلمهورية عن برنامج 
اإلصالحات وإطارها الزمني .. مبرزًا أن األحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ستتشاور 
حول كل ما يتعلق باإلصالحات السياسية، مؤكدا أن لقاءات ستجري حتت إشراف السيد عبد 
القادر بن صالح، تهدف إلى استقاء آراء واقتراحات األحزاب والشخصيات الوطنية ومكونات 

املجتمع املدني حول جملة اإلصالحات املعلن عنها وبخاصة مراجعة الدستور املقبلة.

اإلصالحات
من اأجل جزائر غيورة على ا�ستقاللية قرارها

    ثالثة قوانني ع�ضوية 

    معنية بالإ�ضالحات : 

االنتخابي • النظام 
ال�سيا�سية  • االأحزاب 

املنتخبة  املجال�س  يف  املراأة  • حيز 

النظام االنتخابي حمور من حماور اال�سالحات

حمل ا�ست�سارات وا�سعة 

الربملان اأمام اال�ستحقاقات املرتتبة عن الرزنامة ال�سيا�سية 

             
أيتها املواطنات الفضليات،

أيها املواطنون األفاضل،

 في إطار المركزية أوسع وأكثر جناعة، وحتى يصبح املواطنون 
وبيئتهم  اليومية  حياتهم  تخص  التي  القرارات  اتخاذ  في  طرفا 
صالحيات  مضاعفة  من  بد  ال  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية 
املجالس احمللية املنتخبة ومتكينها من الوسائل البشرية واملادية الالزمة 
ملمارسة اختصاصاتها. ولهذه الغاية ذاتها ستتم مراجعة قانون الوالية.

 إن املسعى هذا سيشمل أيضا توسيع وتوضيح مجال احلركة اجلمعوية 
مكانة  تأهيل  إعادة  أجل  من  وتنظيمها  نشاطها  ووسائل  وأهدافها 
بني  والوساطة  للتحكيم  فضاءات  بصفتها  املجتمع  في  اجلمعيات 
للقانون  املزمعة  املراجعة  تتم  وريثما  العمومية.  والسلطات  املواطنني 
إلى  اجلمعوية  احلركة  منظمات  أدعو  اجلمعيات،  نشاط  يسير  الذي 
تكثيف املبادرات التي تخولها رسالتها من خالل االنخراط من اآلن 

ضمن هذا املنظور.

لدى  دائما  انشغاال  اإلنسان  حقوق  احترام  يصبح  أن  ينبغي   كما 
مختلف الرابطات  واجلمعيات الوطنية املتكفلة بهذا الشأن. وسيتم 
تأمني كافة الظروف لتمكينها من إسماع صوتها وأداء مهامها بوجه 
أفضل. ويتعني على املؤسسات واإلدارات املعنية أن تسهم في ذلك 

على أكمل وجه.

أيتها املواطنات الفضليات،
أيها املواطنون األفاضل،

 فمن أجل تتويج هذا الصرح املؤسساتي الرامي إلى تعزيز الدميقراطية، 
يتعني إدخال التعديالت الالزمة على دستور البالد. لقد سبق لي وأن 
أعربت مرارا على رغبتي في إخضاع الدستور للمراجعة، وجددت 

تأكيد قناعتي ورغبتي هاتني في عدة مناسبات.

التيارات  فيها  تشارك  إنشاء جلنة دستورية  من خالل  ذلك   سيتم 
علي  وستعرض  الدستوري،  القانون  في  وخبراء  الفاعلة  السياسية 
يتالءم مع مقومات مجتمعنا  بالنظر قبل عرضها مبا   أتوالها  اقتراحات 

على موافقة البرملان أو عرضها القتراعكم عن طريق االستفتاء.

 
أيتها املواطنات الفضليات،

أيها املواطنون األفاضل،

الثقيلة املتمثلة في   ال بد لي من تذكيركم بأن أجهزة اإلعالم 
العالم.  في  املسموع  اجلزائر  صوت  كذلك  هي  واإلذاعة  التلفزة 

اآلن  وفي  الوطنية،  والوحدة  الهوية  ترسيخ  في  اإلسهام  يلزمها  وذلك 
ذاته تعميم الثقافة والترفيه. لكنها مطالبة فوق ذلك باالنفتاح على 
القواعد  احترام  كنف  في  السياسي  الفكر  تيارات  مختلف 

األخالقية التي حتكم أي نقاش كان.

املنتخبني  وممثليهم  املواطنني  على  االنفتاح  هذا  توسيع  أجل   فمن 
سواء،  حد  على  الوطنية  الساحة  في  احلاضرة  األحزاب  ومختلف 
موضوعاتية  بقنوات  العمومي  البصري  السمعي  الفضاء  دعم  سيتم 

متخصصة ومفتوحة جلميع اآلراء املتعددة واملتنوعة.

التشريع  ويتمم  أخالقية  ملدونة  مبعالم  اإلعالم  قانون  وسيأتي  هذا، 
احلالي على اخلصوص برفع التجرمي عن اجلنح الصحفية.

 أيتها املواطنات الفضليات،
أيها املواطنون األفاضل،

االنتخابية  االستحقاقات  موعد  عن  واحد  عام  سوى  يفصلنا   ال 
األسس  مبراجعة  للقيام  كافية  زمنية  فترة  وهي  املقبلة.  الوطنية 
الشعبية وحتسينها  والتعبير عن اإلرادة  الدميقراطية  القانونية ملمارسة 
ضمن  أوفى  نوعي  متثيل  في  آلمالكم  يستجيب  مبا  وتعزيزها، 

املجالس املنتخبة. 
اختالف  على  منكم  مواطنة  وكل  مواطن  كل  أدعو  إنني 
مشاربكم، إلى تضافر وطني  للجهود حتى تكون هذه السانحة 
نص  تعكس  تعددية  سياسية  حياة  على  للتفتح  فرصة  اجلديدة 
الدستور وروحه مبا سيتيح لكل واحد وواحدة املشاركة في 
افتداها  التي  الدولة  الدولة اجلزائرية ورقيها، وتعزيز أركانها  جتدد 
الكثير من الرجال والنساء بأرواحهم في سبيل االنعتاق من الهيمنة 

االستعمارية والنهوض من وهدة اجلهل والتخلف.
 ومبا أن الدولة مسؤولة عن سياسة التنمية وبسط النظام العام ونشر األمن 
أهدافنا  على حتقيق  احلرص  فسأظل حريصا كل  الوطن،  في ربوع 
املؤسسات  على  واالرتكاز  املواطنني  مساهمة  على  باالعتماد 

الشرعية للدولة، وفقا ألحكام الدستور وقوانني اجلمهورية.
 إنني أتوجه إلى كافة املواطنات واملواطنني راجيا منهم العون على 
احلرية  كنف  في  للتطور  شعبنا  طموحات  وحتقيق  ببالدنا  النهوض 

والسلم  والتآزر.
 فكلما كنا يدا واحدة جعلنا من بلدنا العزيز وطنا للنماء والعدل و 

اإلخاء. املجد واخللود لشهدائنا األبرار.
 

8

 فكلما كنا يدا واحدة جعلنا من بلدنا العزيز 

وطنا للنماء والعدل و الإخاء. 
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والو�سائل  ال�سبل  اقرتاح  مهمة  لها  و�سُتوَكل 

الب�رشي  ال�سمعي  املجال  بتح�سيـن  الكفيلة 

الإعالم  تكنولوجيات  بوا�سطة  الت�سال  وترقية 

اجلديدة وحتديد امليادين التي �ست�سهم امل�ساعدة 

ال�سحافة  ازدهار  يف  خاللها  من  العمومية 

املكتوبة.

بالأجهزة  ُتْعَنى  �سابطة  �سلطة  تن�سيب   �سيتم 

اإ�سدار  يتم  حاملا  الإعالمية 

تكـون  اجلديد.  الإعالم  قانون 

ما  مراعاة  على  ال�سهر  مهمتها 

�سه حرية التعبري من مبادئ و�سمان اإرتفاق 
ِّ
ُتكر

ال�سمعية  الإعالمية  للو�سائط  ال�سيا�سية  الأحزاب 

احرتام  يف  وامل�ساهمة  بالق�سطا�ص  الب�رشية 

الأخالقيات ومراعاة الواجبات.

باأنها  احلكومة  لتذكري  ال�سانحة  هذه   واأنتهز 

املتعلقة  القوانني  م�ساريع  باإعداد  اأي�سا  مكلفة 

بالإ�سهار وب�سرب الآراء عرب الو�سائط الإعالمية.

الذي  ال�سيا�سية  الإ�سالحات  برنامج   ي�سمل 

العمومية  لل�سلطات  اأكرب  انفتاحا  اأعلنته، كذلك، 

الوطنية  واجلمعيات  الرابطات  خمتلف  ُتاه 

حلقوق الإن�سان.

م�رشوع   
ّ
علي احلكومة  �ستعر�ص  الغر�ص،   لهذا 

حيث  امل�سعى  هذا  بتعزيز  يفي  تنظيمي  ن�ص 

املكلفة  ال�ست�سارية  الوطنية  اللجنة  �ستحتفظ 

بطبيعة  وترقيتها،  الإن�سان  حقوق  بحماية 

احلال، بتمام الدور الذي اأ�سنده لها القانون.

برزنامة  يتعلق  وفيما  اخلام�ص،  املقام   يف 

اأقول،  اأن  يجب  ال�سيا�سية،  الإ�سالحات  تطبيق 

اإعداد  ل  ُتعجِّ اأن  احلكومة  على  يتعني  اإنه  اأول، 

م�ساريع القوانني املرتتبة عن هذه الإ�سالحات، 

لكي يتاأتى عر�سها، اأول باأول، على الربملان فور 

الفراغ منها. ومهما يكن من اأمر، يجب اأن ُتودع 

كافة امل�ساريع هذه لدى مكتب املجل�ص ال�سعبي 

اخلريفية  دورته  بداية  اأق�ساه  اأجل  يف  الوطني 

وُي�سوَّت عليها كلها خالل  تناق�ص  املقبلة، كي 

الفرتة الت�رشيعية احلالية. اإن الأمر يتعلق، ههنا، 

�سيتيح  للجميع،  بالن�سبة  ُمهم  �سيا�سي  بهدف 

وفقا  واملحلية  الت�رشيعية  النتخابات  تنظيم 

للقوانني اجلديدة.

 واأما م�رشوع مراجعة الد�ستور، فاإنني 

بعد  الربملان  على  عر�سه  على  عازم 

وقد  املقبلة.  الت�رشيعية  النتخابات 

منها  مو�سوعية،  لأ�سباب  هذا  اخرتت 

الت�رشيعية  النتخابات  تنظيم  يتم  اأن  يف  اأملي 

اإل  وُتْف�سي  التامة،  ال�سفافية  كنف  يف  املقبلة 

القائمة  الكربى  ال�سيا�سية  الأحزاب  كافة  متثيل 

يف بالدنا، يف الربملان.

والتوجيهات  التو�سيحات  هذه   بعد 

حول الإ�سالحات ال�سيا�سية، اأغتـنم هذه 

املنا�سبة لتحديد املعامل مل�سار الور�سات 

الأخرى، تلك التي ل تقل اأهمية واأ�سلفت احلديث 

عنها خالل خطابي الأخري اإل الأمة.

 بهذا اخل�سو�ص، وفيما يتعلق مبحاربة الآفات 

قانونية  ُعدَّة  تـملك  بالدنا  باتت  الجتـماعية، 

الأخرى  الأ�سكال  الف�ساد وكافة  كاملة ملحاربة 

من امل�سا�ص بالأموال واملمتلكات العمومية. وقد 

للـمالية  العامة  املفت�سية  تعزيز دور كل من  مت 

وجمل�ص املحا�سبة. و�سن�ستكمل اليوم هذا اجلهاز 

املتوخى  القوانني  ملراجعة  مب�ساريع  القانوين 

اأداء  اأثناء  وامل�سرييـن  الإطارات  حماية  منها 

مهامهم والتعاطي مع خماطر الت�سـيـري.

متام  ذلك  يف  الإ�سهام  اإل  ق�ساتنا  اإذن   اأدعو 

واملمتلكات  الأموال  حلماية  خدمة  الإ�سهام 

العمومية يف كنف الحرتام الدقيق للقوانيـن.

الإدارة  بني  العالقات  حت�سني  لزاما  يجب 

واملواطنني وذلك بدحر البريوقراطـية وبالق�ساء 

وباإعادة  اإختاللت  من  الإدارة  يعتور  ما  على 

الإعتبار للخدمة العمومية.

 من هذا الباب، اأكلف احلكومة بتعجيل الور�سات 

الإجراءات  تخفيف  اأجل  من  با�رشتها  التي 

الوزراء  جمل�ص  اإل  تو�سياتها  وتقديـم  الإدارية 

يف نهاية هذا ال�سدا�سي.

اإيجاد  احلكومة  على  الروح،  هذه  منطلق   من 

يف  والإن�ساف  ال�سفافية  تعزز  جديدة  �سيغة 

ا�ستفادة املواطنني من امل�ساعدات العمومية يف 

ال�سكن، ويف منح ال�سكن العمومي الإيجاري.

مبنا�سبة  اليوم،  عليه  �سنقف  ومثلما   بالفعل، 

درا�سة م�رشوع قانون املالية التكميلي، اإن الدولة 

على  للطلب  ال�ستجابة  اأجل  من  جهدا  تدخر  ل 

ال�سكن. ول يبقى اإذن �سوى تعزيز ثقة مواطنينا 

يف اأن حقهم يف ال�سكن حمفوظ ومكفول.
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 لقد اأعلنت اأي�سا تنظيم ت�ساور، خالل ال�سنة هذه، 

لتحديد اأهداف تنمية حملية اأف�سل  وم�ساوقتها 

مع تطلعات ال�ساكنة.

القت�سادي  الوطني  املجل�ص   �سيتول 

والجتـماعي تـفعيل هذا الت�ساور بـم�ساعدة تامة 

من قبل احلكومة واجلماعات املحلية ومب�ساركة 

واملنتخبني  ال�ساكنة،  بتمثيل  اجلديرة  الكفاءات 

املحليني وممثلي الإدارة املحلية.

�سيبا�رش هذا الت�ساور الذي �سيتـم تو�سيح كيفيات 

اإجرائه من خالل « خارطة طريق »  توجه قريبا 

البلديات  من  وينطلق  باإدارته  املكلفني  اإل 

الوطني.  الـم�ستوى  على  جل�سات  اإل  لَيْخُل�ص 

الـمنا�سبة  بالتو�سيات  اخلروج  منه  وينتظر 

الكفيلة بتح�سني َحَكامة اجلماعات املحلية وكذا 

العالقات بني الإدارة واملواطنني.

 وبر�سم حتديث احَلـَكامة اأي�سا وموا�سلة اإ�سالح 

دور  ترقية  على  بالعمل  احلكومة  كلَّفُت  الدولة، 

املجال�ص املنتخبة املحلية وموقعها يف ت�سيري 

التنمية وال�سوؤون العامة.

بـمراجعة  هاما  �سوطا  امل�سار  هذا  قطع   ولقد 

قانون  مراجعة  �ستـليها  التي  البلدية  قانون 

الولية.

التح�سينات  هذه  تدعيم  هو  اإذن،   فاملطلوب، 

باإمداد جمال�سها  البلديات  خا�سة على م�ستوى 

املنتخبة بالكفاءات الإدارية والتقنية املطلوبة 

اآليات  على  انتقاليا  الإعتماد  ذلك  يف  مبا 

وعند  ال�سهادات،  حلملة  املهني  الإدماج  دعم 

يف  للدولة  املايل  الإ�سهام  م�ساعفة  الإقت�ساء 

موارد البلديات ال�سعيفة القدرة املالية.

املجال�ص  على  يتعني  اأمر،  من  يكن   ومهما 

قدرتها  تثبت  اأن  م�ستقبال  الـمنتخبة  املحلية 

احلكامة  حيث  من  مب�سوؤولياتها  النهو�ص  على 

بكل  املواطنني  من  ناخبيها  عن  والنيابة 

دميقراطية و�سفافية.

 ويف نف�ص الوقت، وتي�سريا مل�ساركة املواطنيـن 

يف الت�سدي لأي قرار اإداري يكون حمل اعرتا�ص 

الو�سائل  تعبئة  احلكومة  �ستتول  ِقَبِلـهم،  من 

الالزمة حتى يتـمكن قطاع العدالة من فتـح كافة 

�سائر  عرب  اإن�ساوؤها  املر�سوم  الإدارية  املحاكم 

امل�ستخدمني  ر  َتَوفُّ وترية  وفق  الوطني  الرتاب 

املطلوبني والق�ساة على اخل�سو�ص.

بالقيام،  الق�سائية  ال�سلطات  واأكلف   هذا، 

مب�ساعدة هيئات الإعالم، بتعميم معرفة مكانة 

حيث  من  ودورها  الإدارية  الق�سائية  اجلهات 

قرار  لأي  للت�سدي  اإليه  ُيْلجاأ  الذي  امَلالذ  هي 

اِنـبا للعدل . وهو ما �سيكون له  اإداري ُيْعترب جُمَ

مفعوله يف بناء عالقات اأكرث �سال�سة بني الإدارة 

واملواطنني.

اأننا  الأمة  اإل  خطابي  يف  اأي�سا  اأعلنت   وقد 

�سنبا�رش عمال معمقا باتاه الـموؤ�س�سة الوطنية، 

عمومية كانت اأو خا�سة، من اأجل اإمنائها.

 �سيعزز امل�سعى هذا الإجراءات التي مت اتخاذها 

من اأجل تـنويع القت�ساد الوطـني وتثمري الإنفاق 

العمومي الهام يف ال�ستثمارات من حيث هو كـمٌّ 

من الأعمال ُيوكل تنفيذه للموؤ�س�سات املحلية.

دعوة  بتعجيل  احلكومة  اأكلف  فاإنني  عليه،   و 

اإل  والجتماعييـن  القت�سادييـن  �رشكائها 

ال�سبل  باإيجاد  خ�سي�سا  ُيْعنى  ثالثي  ت�ساور 

الـموؤ�س�سة  تطوير  بدعم  الكفيلة  والو�سائل 

وللن�ساط  لال�ستثمار  مواتاة  اأكرث  مناخ  وترقية 

هذا  نتائج  تنفيذ  يتم  اأن  على  القت�سادي 

يتفق حولها خالل  قد  التي  والور�سات  الت�ساور 

هذه ال�سنة.

الوطني  املجل�ص  �سيقوم  ذلك،  عن   زيادة 

تقاريره  اإطار  يف  والجتماعي،  القت�سادي 

دون  من  القت�ساد  تنـمية  بـمتابعة  الدورية، 

مبا  املوؤ�س�سة  اقت�ساد  وبالأخ�ص  املحروقات 

الإجراءات  حول  تو�سيات  اإ�سدار  له  يتيح 

فائدة  تكون  قد  التي  الت�سحيحية  اأو  التكميلية 

يف الأخذ بها.

ُتِعدَّ  اأن  يتعيـن على احلكومة  ذلك  اإل جانب   و 

العدة لتنظيم اإجتماع عام للثالثية يكون منا�سبة 

ملناق�سة امللفات املتعلقة بامل�سائل الجتماعية 

مع ممثلي اأرباب العمل والعمال.

ْكنا عجلة 
َّ
 بعد اأن �سبق واأن ا�سرتجعنا ال�سلـم وحر

التـنمية  القت�سادية والجتماعية، �ستكون هذه 

د الوطني. الإ�سالحات تتويجا للتجدُّ

نطاقات  من  �سرُيْ�سم  ما  باحرتام  اأتعهد   وعليه 

لهذه الإ�سالحات على اأن تراعي الثوابت الوطنية 

كل  من  احلايل  الد�ستور  اأعفاها  واأن  �سبق  التي 

تغيري، واأل تـخل بالوفاء لإرادة ال�سعب الذي نبذ 

دعاَة العنف من احلياة ال�سيا�سية.  

حتديث  وكذا  هذه،  ال�سيا�سية  الإ�سالحات   اإن 

التي  العمومية  ال�سوؤون  ت�سيري  يف  مناهجنا 

تـنبثق  اإمنا  ذكرها،  اأ�سلفت  والتي  �سرتافقها 

ومن  الوطنية  تنميتنا  بلغتها  التي  املرحلة  من 

طموحات �سعبنا وعلى اخل�سو�ص �سبيبتـنا التي 

غايتها املن�سودة هي اأن حتيى حياَة ع�رشها. 

 فالأمر اإذن اأمر �سعبنا يف النهو�ص باإ�سالحاته 

احرتام  كنف  يف  ور�سانة  �سيادة  بكل  العميقة 

ا�سرتجاع  �سبيل  يف  دفعه  الذي  الثمن  ذلكم 

يف  قدمها،  التي  للت�سحيات  والوفاء  ا�ستقالله 

عهد غري بعيد، من اأجل �سْون النظام اجلمهوري 

اإل  لتطلعاته  ملمو�سا  وم�سداقا  والدميقراطية، 

بناء جزائر دميقراطية وع�رشية، جزائر متم�سكة 

باأ�سالتها وغيورة على ا�ستقاللية قرارها ». 

املجال  حتديث  اأجل  من  �سن�سعى 
اإىل  به  لالرتقاء  الوطني  االإعالمي 
وطموحات  ال�سيا�سية  تعدديتنا  م�ستوى 
االحرتافية  تعزيز  اأجل  ومن  �سعبنا 

وتر�سيخ االأخالقيات.

�ستوؤول اإىل احلكومة 
م�سوؤولية اإعداد م�ساريع 

القوانني املرتتبة عن 
برنامج االإ�سالحات 

ال�سيا�سية.

البحث عن اأف�سل 
ال�سبل الإمناء 

املوؤ�س�سات الوطنية 

اجتماع الثالثية

اال�ستجابة لتطلعات 
ال�سعب .. و�سون 
النظام اجلمهوري 

والدميقراطية

�ضيتم اإعالن �ضلطة �ضابطة تعنى بالأجهزة الإعالمية 
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الصادر  اجلمهورية  رئاسة  بيان  ملضمون  طبقا 
بتاريخ 02 ماي 2011 شرعت هيئة املشاورات 
حول اإلصالحات السياسية يوم السبت 21 ماي 
2011 مبقر رئاسة اجلمهورية في عقد سلسلة 
السياسية  األحزاب  مع  التشاورية  اللقاءات  من 
والشخصيات الوطنية والفاعلني األساسيني في 

املجتمع املدني.

امل�ساورات  هذه  اإل  اللجوء  خالل  ومن 

امل�ساورات  هيئة  با�رشتها  التي  الوا�سعة 

ومن  با�سمه  الإ�سالحات  حول  الوطنية 

فخامة  يكون  الهيئة  هذه  ت�سكيل  خالل 

رئي�ص اجلمهورية ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة 

للممار�سة  املتينة  القواعد  حقا  اأر�سى  قد 

يف  الفاعلة  القوى  واإ�رشاك  الدميقراطية 

تعزيز  كيفية  حول  الراأي  لإبداء  املجتمع 

متجذرة  ودميقراطية  ع�رشية  جزائر  اأ�س�ص 

يف ثقافتها وح�سارتها. واإعدادا لهذا العمل 

الهيئة  عقدت  الهام  والوطني  ال�سيا�سي 

الإ�سالحات  حول  بامل�ساورات  املكلفة 

اإطار  يف  الجتماعات  من  �سل�سلة  ال�سيا�سية 

و�سع  خاللها  تولت  بها  املنوطة  املهمة 

فخامة  اأعلنه  ملا  وفقا  العمل  منهجية 

خطابه  يف  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�ص 

اإ�سالحات  باإجرائه  اأبريل   15 يوم  لالأمة 

وطريقة  جمرياتها  حتددت  �سيا�سية 

اإليه  ت�سل  اأن  يجب  الذي  واملدى  حتقيقها 

ماي   2 بتاريخ  الوزراء  جمل�ص  بيان  يف 

الإ�سالحات  عمق  على  �سدد  الذي   2011
حولها.  امل�ساورات  وتو�سيع  ال�سيا�سية 

لالأحزاب  دعوات  وجهت  الإطار  هذا  ويف 

وفعاليات  الوطنية  وال�سخ�سيات  املعتمدة 

وجمع  امل�ساورات  ملبا�رشة  املدين  املجتمع 

حول  والت�سورات  والآراء  الأفكار  كافة 

يف:  خا�سة  تتمثل  والتي  الإ�سالحات   هذه 

مراجعة الد�ستور والقوانني التالية:

• النظام االنتخابي
• قانون األحزاب

• قانون متثيل املرأة في املجالس املنتخبة
• قانون حاالت التنافي مع العهدة البرملانية

• قانون احلركة اجلمعوية
• قانون اإلعالم
• قانون الوالية

الإ�سالحات  حول  امل�ساورات  هيئة  اإن 

اأجل  من  �سديد  بحر�ص  عملت  ال�سيا�سية 

معها  الت�ساور  يتم  التي  اجلهات  كل  متكني 

عن  تعرب  كي  اأمامها  املجال  اإتاحة  ق�سد 

اأمانة  بكل  و�ستعمل  ومقرتحاتها  اآرائها 

التعبري  من  الأطراف  هذه  لتمكني  و�سدق  

ثوابت  احرتام  ظل  يف  نظرها  وجهات  عن 

املجتمع اجلزائري والعنا�رش املكونة للهوية 

العتبارات  كل  فوق  تبقى  التي  الوطنية 

وذلك حتقيقا لروؤية وطنية �ساملة من �ساأنها 

تتم  التي  القوانني  جعل  على  ت�ساعد  اأن 

الد�ستور  مراجعة  م�رشوع  وكذا  مراجعتها 

ال�سعب.  اأغلبية  واقرتاحات  لآراء  عاك�سة 

التي حدد  امل�ساورات  النتهاء من هذه  بعد 

تاريخ اآخر �سهر جوان نهاية لها تقوم الهيئة 

باإعداد التقرير النهائي واملف�سل واملت�سمن 

اإل  لي�سلم  »باأمانة«  واملقرتحات  الآراء  كل 

له  يت�سنى  حتى  اجلمهورية  رئي�ص  ال�سيد 

اإعطاء التوجيهات الالزمة اإل احلكومة التي 

اأ�سا�سه م�ساريع القوانني املذكورة  تعد على 

دورة  يف  الربملان  اإل  وتقدمها  �سابقا 

اخلريف القادمة.

على  التاأكيد  هو  اأي�سا  بالذكر  واجلدير 

جلنة  لي�ست  هذه  امل�ساورات«  »هيئة  اأن 

رئي�ص  ال�سيد  حملها  هيئة  هي  واإمنا  حوار 

اجلمهورية م�سوؤولية اإدارة ال�ست�سارات حول 

اإ�سالحات يريدها اأن تكون عميقة. واعتبارا 

حول  التاريخية  امل�ساورات  هذه  لأهمية 

كافة  الهيئة  تدعو  ال�سيا�سية  الإ�سالحات 

الوطنية  وال�سخ�سيات  ال�سيا�سية  الأحزاب 

امل�ساركة  اإل  املدين  املجتمع  ومكونات 

النجاح  لتحقيق  الفر�سة  واغتنام  فيها 

اإليها رئي�ص  لهذه املبادرة الهامة التي دعا 

امل�ساهمة  على  اجلميع  وحث  اجلمهورية 

ونظرا  الغد.  جزائر  بناء  اأجل  من  بالراأي 

بالن�سبة  امل�ساورات  تكت�سيها  التي  لالأهمية 

ال�سفافية الكاملة فقد  للراأي العام ول�سمان 

لل�سحافة  املجال  املذكورة  الهيئة  ف�سحت 

كل  ملتابعة  املعتمدة  والأجنبية  الوطنية 

ميكن  ف�ساء  وتخ�سي�ص  قرب  عن  العملية 

كل مدعو بعد اللقاء تقدمي ت�رشيح مقت�سب 

ومن  ذلك.  يف  رغب  هو  اإن  الإعالم  لأ�رشة 

مع  التوا�سل  حتقيق  وق�سد  اأخرى  جهة 

فقد  الوطني  العام  والراأي  الإعالم  و�سائل 

ال�سيد حممد علي بوغازي ليكون  مت تكليف 

حول  امل�ساورات  هيئة  با�سم  ر�سميا  ناطقا 

الإ�سالحات ال�سيا�سية«.

املهمة .. واملنهجية لتحقيق املدى الذي يجب اأن ت�سل اإليه

هيئة امل�ساورات

بادر  التي  ال�ساملة  الإ�سالحات  جملة  اإن 

قناعته  من  تنبع  اجلمهورية  رئي�ص  بها 

للبالد  املوؤ�س�ساتي  البناء  تطور  اأن  العميقة 

قد بلغ اليوم مرحلة ت�سمح بدعم املكت�سبات 

امل�سار  تر�سيخ  يف  قدمًا  وبامل�سي  املحققة 

الدميقراطي وتعزيز دول القانون.

تكفل  يف  را�سخة  اإرادة  عن  ينبثق  هذا  كل 

حكم  اإل  اجلزائري  ال�سعب  بتطلعات  حقيق 

را�سد ومزيد من العدالة الجتماعية وتو�سيع 

اأكرب لف�ساء احلريات .

م�رشوع  با�ستكمال  حقيقة  يتعلق  الأمر  اإن 

يف  الأمن  ا�ستتب  اأن  بعد  الوطني  التجديد 

انتعا�سا  الوطني  القت�ساد  و�سهد  البالد 

ملحوظا.

الإ�سالحات  هذه  اعتبار  من  وانطالقا 

م�ساهمة  ت�ستوجب  �سخمة  ور�سة  ال�سيا�سية 

يف  والجتماعية  ال�سيا�سية  القوى  جميع 

البالد، فقد ارتاأى رئي�ص اجلمهورية �رشورة 

اإ�رشاك اجلميع يف هذه امل�ساورات.

ويف ما عدا ُدعاة العنف الذي نبذهم ال�سعب 

ال�سيا�سية،  احلياة  من  واأق�ساهم  اجلزائري 

اأمام  مفتوحة  تبقى  امل�ساورات  هذه  فاإن 

جميع الفاعلني ال�سيا�سيني كما اأكد على ذلك 

ال�سيد رئي�ص اجلمهورية.

و�سيكون النقا�ص ب�ساأن هذه الإ�سالحات ُحًرا 

لن ُيو�سع اأمامه اأي َقْيد ما مل يتعار�ص مع 

ثوابتنا الوطنية ومكونات هويتنا. اإذ ل ِنَيَة 

اأي ن�ص مل�رشوع مراجعة  اإطالًقا يف فر�ص 

املقرتحة  الت�رشيعية  الن�سو�ص  اأو  الد�ستور 

يهمني  ال�سياق  هذا  ففي  والنقا�ص.  للدرا�سة 

التاأكيد اأمامكم اأن امل�سدر الوحيد للتعديالت 

جملة  هو  املقبلة  والت�رشيعية  الد�ستورية 

واملقرتحات  والتعاليق  والتحاليل  الآراء 

التي �سوف تعربون عنها خالل جل�سات هذه 

امل�ساورات.

ذلكم هو ما تعهد به ال�سيد رئي�ص اجلمهورية 

 2 يوم  الوزراء  جمل�ص  اجتماع  خالل  علنية 

ماي املن�رشم، حيث اأبدى حر�سه على » اأن 

اآراء  الأغلبية من  �سي�سدر دميقراطيا عن  ما 

التعديالت  يف  تعبريها  �ستجد  ومقرتحات 

تعميق  اإل  الرامية  والت�رشيعية  الد�ستورية 

امل�سار الدميقراطي » . وت�سكل هذه ال�سمانات 

عن  �سدرت  كونها  كبري  اطمئنان  مبعث 

رئي�ص الدولة �سخ�سيا.

نوؤكد حر�سنا على رفع  فاإننا  ومن جانبنا، 

جميع الآراء واملقرتحات املعرّب عنها خالل 

ال�سيد  اإل  و�سدق  باأمانة  امل�ساورات  هذه 

رئي�ص اجلمهورية.

يف  امل�ساركني  اآراء  نقل  يف  للدقة  وتوخيا 

هذا امل�ساورات، فاإننا ناأمل – ملن يرغب يف 

وُروؤَى  مواقف  َتْعر�ُص  مذكرة  تقدمي   – ذلك 

الإ�سالحات  بخ�سو�ص  ال�سيا�سية  ت�سكيلته 

مو�سوع هذه امل�ساورات.

بالغة  حتولت  ي�سهد  اجلهوي  حميطنا  اإن 

اأن هَدَدت  الأهمية مل تلبث تداعيات بع�سها 

ووحدتها  الدول  بع�ص  �سيادة  بتقوي�ص 

هو  اجلزائري  لل�سعب  كان  واإذا  الوطنية. 

اأي�سا مطالبه بخ�سو�ص تعميق الدميقراطية 

�سوى  فاإننا ل منلك  الرا�سد،  احلكم  وتكري�ص 

اأختار  حني  وحكمته  وعيُه  فيه  نحّيي  اأن 

ال�سبيل ال�سلمي يف التعبري عن مطالبه التي 

اأقر رئي�ص اجلمهورية م�رشوعيتها.

لذلك تبقى م�ساهمة اجلميع، اأحزابا �سيا�سية 

بالغة  مدين،  وجمتمع  وطنية  و�سخ�سيات 

كنف  يف  املن�سود  التغيري  اأردنا  اإن  الأهمية 

الذكرى اخلم�سني  �سنة  والوئام وجعل  ال�سلم 

التجديد  �سنة  الوطنية  ال�سيادة  ل�ستعادة 

الدميقراطي.

 كما ل يخفي على اأحد، فاإن املوا�سيع حمل 

الد�ستور  مبراجعة  تتعلق  امل�ساورات  هذه 

بالنظام  املتعلقة  الت�رشيعية  والن�سو�ص 

النتخابي والأحزاب ال�سيا�سية ومتثيل املراأة 

اجلمعوية  واحلركة  املنتخبة  املجال�ص  يف 

وحالت  الإعالم  وقانون  الولية  وقانون 

التنايف مع العهدة الربملانية.

»فلتكن �سنة الذكرى 
اخلم�سني لالإ�ستقالل 

الوطني �سنة التجديد 
الدميقراطي..«

رئي�س الهيئة عبد القادر بن �سالح ..

استهل السيد عبد القادر بن صالح رئيس هيئة املشاورات حول 
اإلصالحات السياسية أول جلسة وقد كانت يوم السبت 21 ماي 
السيدين  ونيابة عن  باسمه  بدايتها  بكلمة رحب في   2011
محمد تواتي ومحمد علي بوغازي، وتوجه في بدايتها بالشكر 
باسم رئيس اجلمهورية إلى السيد أحمد بن عبد السالم األمني 
للدعوة  االستجابة  على  له  واملرافقني  اإلصالح  حلركة  العام 
كحزب سياسي للمساهمة في النقاش حول اإلصالحات السياسية 

التي تشكل رهانا حقيقيا ملستقبل البالد .. وقال فيها :

اأحد لقاءات الهيئة.. مع حركة اال�سالح



             
اأع�ساء جمل�س االأمة 

ي�سادقون على قانوين 
التاأمينات االجتماعية 
وتوجيه النقل الربي 

وتنظيمه
التي  العلنية  اجللسة  األمة  مجلس  خّصص 
عقدها يوم الثالثاء 10 ماي 2011، برئاسة 
املجلس،  رئيس  صالح،  بن  القادر  عبد  السيد 
البرملان،  مع  العالقات  وزير  السيد  وحضور 
واملتمم  املعدل  القانون  نص  على  للمصادقة 
بالتأمينات  املتعلق   ،83-11 رقم  للقانون 
واملتّمم  املعّدل  القانون  ونص  االجتماعية 
للقانون رقم 13-01، املتضمن توجيه النقل 

البري وتنظيمه. 
بحضور  النصني  على  املصادقة  عملية  ومتت 
العمل  وزير  السيد  احلكومة،  ممثلي 
والتشغيل والضمان االجتماعي والسيد وزير 
النقل وذلك بعد االستماع إلى تقارير اللجان 
القانونية  اإلجراءات  واستنفاد  املختصة 

املتعلقة بالعملية.

عقد مجلس األمة صباح يـوم الثالثاء 26 أفريل 
2011، جلسة علنية برئاسة السيد عبد القادر 
بن صالح، رئيس املجلس، ثم السيد كمال بوناح، 
الطيب لوح، وزير  السيد  الرئيس، بحضور  نائب 
ممثال  االجتماعي،  والضمان  والتشغيل  العمل 
مع  العالقات  وزير  خذري،  ومحمود  للحكومة، 
نص  ومناقشة  لتقدمي  خصصت  وقد  البرملان، 
 ،11-83 رقم  للقانون  واملتمم  املعدل  القانون 
املوافق   1403 عام  رمضان   21 في  املؤرخ 
بالتأمينات  املتعلق   ،1983 سنة  يوليو   02

االجتماعية.

العمل والت�سغيل  ال�سيد الطيب لوح، وزير  اأو�سح 

اأن  للحكومة،  ممثال  الجتماعي،  وال�سمان 

على  تتميز  مقاربة  �سمن  يندرج  القانون  ن�ص 

طريق  عن  الأداء  نوعية  بتح�سني  اخل�سو�ص 

ميكن  التي  التفاقيات  تطبيق  جمال  تو�سيع 

الجتماعي  ال�سمان  هيئات  طرف  من  اإبرامها 

والإبقاء على جمانية عالج املوؤمن لهم اجتماعيا 

وذوي حقوقهم على م�ستوى املوؤ�س�سات ال�سحية 

نقل  مب�ساريف  التكفل  وحت�سني  العمومية، 

املوؤمن لهم اجتماعيا.

ن�ص  اأن  الوزير  اأ�ساف  ال�سياق،  نف�ص  ويف 

القانون ي�سعى لبقاء �سفة ذي احلق للموؤمن له 

اجتماعيا بالن�سبة لالأولد واحلوا�سي من الدرجة 

املوؤمن  الإناث املكفولت من طرف  الثالثة من 

مدخول.  اأي  انعدام  �رشط  بدون  اجتماعيا  له 

التامينات  ميدان  اأحكام جديدة يف  اإدراج  وكذا 

با�ستخدام  اخل�سو�ص  على  تعلقت  الجتماعية 

»ال�سفاء«  بطاقة  ونظام  اجلديدة  التكنولوجيات 

للمنظومة  املالية  التوازنات  على  احلفاظ  و 

موارد  بتح�سني  الجتماعي  لل�سمات  الوطنية 

ال�سمان الجتماعي وتر�سيد النفقات.

ان�سغاالت وا�ستف�سارات االأع�ساء

طرح  القانون،  لن�ص  العامة  املناق�سة  وخالل 

ان�سبت  الن�سغالت  من  جملة  الأع�ساء  ال�سادة 

الن�ص.  يف  جاءت  التي  اجلديدة  الأحكام  حول 

العالج  جمانية  مب�سري  يتعلق  ما  اأهمها  وكان 

بعد تطبيق مبداأ التعاقدية بني منظومة ال�سمان 

العمومية  ال�سحية  واملوؤ�س�سات  الجتماعي 

ال�سمان  ل�سندوق  املالية  املوارد  وحت�سني 

الجتماعي ومعا�ص فئة املتقاعدين وكذا متويل 

العطل  ومو�سوع  للتقاعد  الوطني  ال�سندوق 

التي  �سيما  ل  الأداءات  تعوي�ص  وكذا  املر�سية 

تقدم يف القطاع اخلا�ص.

القانون  لن�ص  امل�ستفي�سة  الدرا�سة  وبعد 

لأع�ساء  الرثي  والنقا�ص  اللجنة  م�ستوى  على 

املخ�س�سة  العلنية  اجلل�سة  خالل  الأمة  جمل�ص 

ممثل  ال�سيد  ردود  اإل  وال�ستماع  ملناق�سته، 

والت�ساوؤلت  الن�سغالت  خمتلف  حول  احلكومة 

اأن الن�ص املعدل  املطروحة، خل�ست اللجنة اإل 

بالتاأمينات  املتعلق   11-83 للقانون  واملتمم 

الجتماعية، يعترب خطوة اإيجابية نحو ع�رشنة 

الجتماعي،  ال�سمان  ملنظومة  القانوين  الإطار 

وبالتايل التكفل الأمثل باملوؤمن لهم اجتماعيا.

تو�سيات اللجنة 

حر�ص  ثمنت  اللجنة  فاإن  الأ�سا�ص،  هذا  وعلى 

الدولة على ترقية نظام ال�سمان الجتماعي الذي 

يعترب من اأهم املكت�سبات يف بالدنا، والتي يجب 

املحافظة عليها، واأو�ست اللجنة باملنا�سبة على 

وجه اخل�سو�ص بـ :

منظومة  بني  التفاقيات  تو�سيع  �رشورة   -

لت�سمل،  اخلا�ص  والقطاع  الجتماعي  ال�سمان 

النهائي  الكلوي  الق�سور  اأمرا�ص  جانب  اإل 

اأخرى  اأمرا�ص  القلب وال�رشيان، عالج  واأمرا�ص 

خطرية على �سحة املوؤمن له اجتماعيا.

خا�سة  جديدة  ت�سعرية  و�سع  �رشورة   -

منا�سبة  تكون  ال�سحية،  والأداءات  بالعالجات 

لالأ�سعار احلقيقية

- العمل على تو�سيح، ب�سفة اأدق، مبداأ تعوي�ص 

التي  املتوقعة  غري  ال�سحية  العالجات  نفقات 

مبنا�سبة  اجتماعيا  لهم  املوؤمن  منها  ي�ستفيد 

اإقامتهم املوؤقتة باخلارج، عند اإ�سدار الن�سو�ص 

التنظيمية لهذا القانون

ال�سنوية  امليزانية  ح�سيلة  تقدمي  �رشورة   -

بكل  الجتماعي  ال�سمان  ب�سندوق  اخلا�سة 

بت�سوية  املتعلق  القانون  تقدمي  عند  �سفافية، 

امليزانية اأمام الربملان.

قانون التاأمينات االجتماعية..

خطوة اإيجابية نحو ع�سرنة االإطار القانوين ملنظومة ال�سمان االجتماعي والتكــــــــــــــــــــفل االأمثل باملوؤمن لهم اجتماعيا
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جل�سات

األمة،  مجلس  عقدها  التي  العامة  اجللسة  أما 
خصصت  فقد   ،2011 ماي   9 االثنني  يوم 
النقل،  وزير  تو،  عمار  للسيد  وعرض  ملناقشة 
ممثل احلكومة، حول نص القانون املعدل واملتمم 
جمادى   17 في  املؤرخ   01-13 رقم  للقانون 
 2001 غشت   7 املوافق   1422 عام  األولى 

واملتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه.

عر�س الوزير

القانون،  حول  مف�سال  عر�سا  النقل  وزير  قدم 

للن�ص  الأ�سا�سية  املحاور  اإل  فيه  تطرق 

والأهداف املرجوة منه. 

واأ�سار الوزير اأن ن�ص القانون جاء لإعادة تنظيم 

ا�ستغالل  �رشوط  يحدد  الذي  القانوين  الإطار 

يف  واملتمثلة  اجلديدة  احل�رشي  النقل  و�سائل 

املرتو، الرتامواي والنقل بوا�سطة الأ�سالك.

�سيتم مبوجبه  اجلديد  القانون  ن�ص  اأن  واأو�سح 

اإدراج الأحكام املتعلقة باأنظمة نقل الأ�سخا�ص، 

وعلى اخل�سو�ص املن�ساآت القاعدية، التجهيزات 

بال�سالمة،  اخلا�سة  والتجهيزات  التنفيذية 

املركبات، مبادئ وقواعد ال�ستغالل وال�سيانة.

�ستحدد  التطبيقية  الن�سو�ص  اأن  اأو�سح  كما 

بكل  اخلا�سة  ال�سالمة  اأهداف  اخل�سو�ص:  على 

على  وال�سالمة  املراقبة  اإجراءات  نقل،  نظام 

التقنية،  والتجهيزات  القاعدية  الهياكل  م�ستوى 

م�ستقلني  خرباء  باعتماد  املتعلقة  الجراءات 

ي�ساهمون يف درا�سة امللفات اخلا�سة بال�سالمة 

وهيئة املراقبة واخت�سا�ساتها.

اأن  النقل  قطاع  على  الأول  امل�سوؤول  واعترب 

الدولة،  دور  �سيحدد  الدرا�سة  حمل  القانون 

املمتلكات  ل�سالمة  ال�سامن  باعتبارها 

الأ�سخا�ص  نقل  مراحل  كافة  يف  والأ�سخا�ص 

املوجه.

ا�ستف�سارات وت�ساوؤالت االأع�ساء 

وعن ا�ستف�سارات وت�ساوؤلت ومالحظات اأع�ساء 

جمل�ص الأمة حول ن�ص م�رشوع القانون، اأو�سح 

من  جديدة  حافالت  اقتناء  عملية  اأن  الوزير 

ال�رشوري  من  ا�سبح  لهذا  مكلفة جدا،  اخلارج  

ويف  لقتنائها.  الوطنية  ال�رشكة  على  العتماد 

هذا ال�سدد، ا�سار ممثل احلكومة اأنه مت البدء يف 

ا�ستالم 1020 حافلة.

النقل  ملحطات  واملراقبة  التفتي�ص  عملية  وعن 

اأن هناك عدد من املفت�سني  اأ�سار الوزير  الربي، 

يقومون بهذه املهمة، و�سيتم تكوينهم ور�سكلتهم 

ب�سفة دورية.

املوجه  النقل  اأنظمة  ا�ستجابة  وبخ�سو�ص 

الواجب  والقواعد  ال�سالمة  لالأ�سخا�ص ملقايي�ص 

يخ�ص  ما  �سواء  املراحل،  كافة  يف  احرتامها 

ال�ستغالل،  يخ�ص  ما  اأو  والجناز  الت�سميم 

اأو�سح ال�سيد عمار تو اأن اجلزائر ل تتوفر حاليا 

على ن�سو�ص ت�رشيعية  اأو تنظيمية ت�سبط ن�ساط 

نقل الأ�سخا�ص املوجه.

ويف هذا ال�سياق، اأ�سار ذات املتحدث، اأن عملية 

الأ�سالك )امل�ساعد  النقل بوا�سطة  ا�ستغالل منط 

الوزير  عن  �سادر  برتخي�ص  تكون  الهوائية(، 

املكلف بالنقل، وتتم على اأ�سا�ص خربة تنجزها 

هيئة عمومية للمراقبة تابعة لوزارة النقل، كما 

الدورية وتديد من�ساآت هذا  املراقبة  اأن عملية 

النمط من النقل تخ�سع لنف�ص الإجراءات.

للنقل بوا�سطة امليرتو والرتامواي،  اأما بالن�سبة 

اأو�سح ال�سيد ممثل احلكومة اأنه يف غياب ت�رشيع 

 04-04 رقم  القانون  يحيلنا  خا�ص،  وتنظيم 

املوؤرخ يف 23 جوان 2004 املتعلق بالتقيي�ص، 

اإما على ت�رشيع جهوي اأو دويل اأو على الت�رشيع 

الأمناط  هذه  ت�سميم  �ساحبة  بالدولة  اخلا�ص 

من النقل اأو اإجنازها اأو ا�ستغاللها.

اأن  النقل،  وزير  ال�سيد  اأ�سار  ال�ساأن،  هذا  ويف 

احلماية املدنية اعتمدت يف نطاق �سالحياتها 

فيما  والتدخل  بالوقاية  املتعلقة  ومهامها 

يخ�ص �سالمة التجهيزات الأمنية والأن�سطة ذات 

مقايي�ص  على  املوجه،  الأ�سخا�ص  بنقل  ال�سلة 

دولة اأوربية.

قانون توجيه النقل الربي وتنظيمه..

النهو�س بقطاع النقل وع�سرنته وحت�سني ظروف تنقل االأ�سخا�س

17

في العدد القادم: 
ملف حول مناق�سة 

قانون البلدية
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م�سعود  ال�سيد  �سوؤال  عن  اإجابة 

الأمة  جمل�س  ع�سو  بودراجي، 

املتعلق بالوكالة البنكية املغلقة 

وزير  اأكد  العذاورة،  �ساللة  بدائرة 

اأنه  جودي  كرمي  ال�سيد  املالية 

ملنطقة  الفالحي  لطابع  نظرا 

العامة  املديرية  �سجلت  العذاورة 

الريفية  والتنمية  الفالحة  لبنك 

برناجمها  يف  املنطقة  هذه 

الريفي  العامل  بتطوير  املتعلق 

متقدم  �سباك  من  �ست�ستفيد  حيث 

املدية،  لوكالة  تابعا  يكون 

واإعداده  املقر  �سمان  بعد  وذلك 

بنك  من  اعتماد  على  واحل�سول 

ال�سباك  هذا  اأن  م�سيفا  اجلزائر، 

للوكالة  امتداد  متقدم  �سباك  هو 

بوا�سطة  وميار�س  امل�رصفية 

م�ستدل حما�سبي وينفذ العمليات 

للوكالة  التابعة  امل�رصفية 

اأن  الأخري  يف  مو�سحا  البنكية، 

7وكالت  بها    املدية  ولية 

بنكية.

ع�سو  عياد،  اأحمد  ال�سيد  وت�ساءل 

الأمة عن بقاء منحة اجلنوب  جمل�س 

القدمي،  القاعدي  الأجر  ح�سب  حت�سب 

كرمي  ال�سيد  املالية  وزير  اأو�سح 

املوؤرخ   3  /6 رقم  الأمر  اأن  جودي 

واملت�سمن   2006 جويلية   15 يف 

للوظيف  العام  الأ�سا�سي  القانون 

جديدا  نظاما  حدد  قد  العمومي 

املوظفني  رواتب  وحتديد  لت�سنيف 

الإدارات  يف  املتعاقدين  والأعوان 

اأن  م�سيفا  العمومية،  واملوؤ�س�سات 

للتعوي�سات  الأنظمة  مرحلة مراجعة 

املفعول،  �سارية  هي  والعالوات 

مت  قد  كان  فيها  ال�رصوع  قبل  لكن 

والعالوات  التعوي�سات  جتميد جميع 

والأعوان  للموظفني  املمنوحة 

التعوي�سات  فيها  مبا  املتعاقدين 

وذلك  اجلنوب  مناطق  يف  املمنوحة 

من اأجل احت�سابها على اأ�سا�س الأجور 

 31 منذ  املفعول  ال�سارية  القاعدية 

دي�سمرب 2007. معترب اأن هذا الإجراء 

خمتلف  خ�س  حيث  عام  اإجراء  هو 

القطاعات التابعة للوظيف العمومي. 

�سيتم  املطروح  الن�سغال  اأن  موؤكدا 

الثانية  املرحلة  اإطار  يف  به  التكفل 

لالأنظمة  املراجعة  بعملية  املتعلقة 

اخلا�سة باجلنوب.

ال�سيد  واملناجم  الطاقة  وزير  اأكد 

يو�سف يو�سفي خالل رده عن �سوؤال 

ال�سيد كرومي �سليمان، ع�سو جمل�س 

الأمة حول الأ�سباب احلقيقية لتاأخر 

الإ�سمنت  م�سنع  م�رصوع  اإجناز 

وتقوم  بب�سار،  زيرق  بن  مبنطقة 

له  وخ�س�ست  باإجنازه  �سوناطراك 

بالعملة  مبلغا  اجلزائرية  الدولة 

ال�سعبة؟

الإ�سمنت  م�سنع  م�رصوع  اأن  اأكد   

من  يعترب  بب�سار  زيرق  بن  مبنطقة 

ن�ساطات  خارج  التنمية  م�ساريع 

�سوناطراك  تنوي  التي  املحروقات 

موؤ�س�سات  مع  ب�رصاكة  اإجنازه 

عاملية، مو�سحا اأن �سونطراك كانت 

امل�رصوع  هذا  اإطار  يف  حت�سلت  قد 

فرباير  يف  املناق�سة  طريق  وعن 

الذي  املنجمي  ال�سند  على   2009
يرخ�س لها بال�ستك�ساف املنجمي 

التي  املنجمية  املواد  وا�ستغالل 

تدخل يف �سناعة الإ�سمنت.

ومن اأجل اإجناز هذا امل�رصوع الهام 

مت يف دي�سمرب 2008 طرح مناق�سة 

ال�رصكات  واختيار  معرفة  اأجل  من 

يف  بالدخول  املهتمة  الأجنبية 

الذي  امل�رصوع،  هذا  يف  ال�رصاكة 

يهدف اإىل اإجناز هذا امل�سنع بولية 

يف  طن   1.5 اإنتاجية  بطاقة  ب�سار 

ال�سنة والذي من املتوقع اأن ي�ساهم 

 200 �سغل  من�سب   700 خلق  يف 

اأن  غري  دائم.  عمل  من�سب  منها 

النتائج كانت غري جمدية نظرا لقلة 

مبوا�سلة  ت�سمح  مل  التي  العرو�س 

العملية، وبهدف بعث امل�رصوع من 

جديد تعتزم �سوناطراك مع �رصكائها 

الوطنيني بطرح مناق�سة خالل هذه 

متعاملني  اإيجاد  اأجل  من  ال�سنة 

هذا  حول  �رصاكة  لإقامة  عامليني 

امل�رصوع تكون فيه الأغلبية للجانب 

اجلزائري، مو�سحا اأنه �سيتم جت�سيد 

الواقع  الأمر  على  امل�رصوع  هذا 

الإ�سمنت  مادة  اإنتاج  يف  وال�رصوع 

مع حلول �سنة 2015.

ومن املتوقع اأن ي�ساهم هذا امل�رصوع 

والجتماعي  القت�سادي  النمو  يف 

باملنطقة بخلق منا�سب �سغل جديدة 

اجلنوب  منطقة  حاجيات  وتلبية 

الإ�سمنت  مادة  من  للوطن  الغربي 

لكل  الأ�سا�سية  املادة  تعترب  التي 

امل�ساريع.

وكالة بنكية ب�شاللة العذاورة

منحة اجلنوب .. ح�سب الأجر القاعدي اجلديد

الإ�سمنت ينتج بولية ب�سار مع حلول �سنة 2015

 الأ�شئلة ال�شفوية 

الرزاق  السيد عبد  برئاسة    ،2011 مارس   24 يوم اخلميس   جلسة 
البرملان  مع  العالقات  وزير  األمة وبحضور  رئيس مجلس  نائب  بوحارة، 

السيد محمود خوذري.

القادر  عبد  السيد  برئاسة   ،2011 أفريل   07 اخلميس  يوم  جلسة 
زحالي، نائب رئيس مجلس األمة، وبحضور وزير العالقات مع البرملان، 
ووزراء القطاعات التالية: الفالحة والتنمية الريفية، األشغال العمومية، 

الثقافة، السكن والعمران، الصحة والسكان وإصالح املستشفيات.

جلسة يوم اخلميس 05 ماي 2011 ترأسها السيد كمال بوناح، نائب 
رئيس مجلس األمة وحضرها وزراء القطاعات املعنية ووزير العالقات 

مع البرملان.

جلسة يوم اخلميس 21 أفريل 2011 ، ترأسها السيد عبد القادر بن 
البرملان  مع  العالقات  وزير  جانب  إلى  وحضرها  املجلس  رئيس  صالح، 
املوارد  احمللية،  واجلماعات  الداخلية  ووزراء  خوذري،  محمود  السيد 

املائية، السياحة والصناعة التقليدية.

 الأ�شئلة ال�شفوية 

2011-03-24

??????????????

م�سعود بودراجي

كرمي جودي

اأحمد عياد

يو�سف يو�سفي

ا�ستغالل املوارد املنجمية يف �سناعة الإ�سمنتكروي �سليمان
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خالل رده على �سوؤال  ع�سو جمل�س 

الأمة ال�سيد عبد القادر �سنيني، حول 

؟  املقد�سة  البقاع  يف  البعثة  دور 

اأكد وزير ال�سوؤون الدينية والأوقاف 

اأن  اهلل  غالم  اهلل  عبد  بو  ال�سيد 

وزارته تويل اهتماما بالغًا لعملية 

مو�سم  بداية  كل  تعبئ  حيث  احلج، 

واملادية  الب�رصية  الإمكانيات 

توفري  بهدف  اجلهود  كل  وت�سخر 

ال�رصوط ال�رصورية لت�سيري اأداء هذا 

الن�سك العظيم.

اخلدمات  حت�سني  حتاول  فالوزارة 

لهم  بتوفري  للحجيج  املقدمة 

الأ�سباب ال�سالمة والرعاية ال�سحية 

وتاأطريهم  اإر�سادهم  �سمان  مع 

ال�سديد  حر�سها  عن  ف�سال  دينيا، 

موؤكدا  هنيئة.  اإقامة  من  لتمكينهم 

يف نف�س ال�سياق اأن احلاج اجلزائري 

والعناية  الحرتام  كل  يلقى 

الالزمتني من قبل البعثة وذلك منذ 

اأن تطاأ قدماه مطار جدة اأو املدينة 

املنورة .

احلج  مو�سم  خالل  اأنه  مو�سحا 

الفارط عرف اإ�سناد مهمة الإ�سكان 

بعدما  جناحا  البعثة  اأع�ساء  اإىل 

الذين  هم  العمائر  اأ�سحاب  كان 

اأ�سحاب  اأن  كما  بذلك،  يقومون 

باحلاج  بالتكفل  يقومون  البعثة 

وعكة   اأو  باملر�س  ي�سيب  عندما 

املراكز  خالل  من  وذلك  طارئة 

اجلزائرية  للبعثة  التابعة  ال�سحية 

املو�سم  يف  عددها  بلغ  والتي 

املا�سي 11 مركز طبي، وقد �سجلت 

عدد الفحو�س الطبية بـ49 حالة ، 

اأو  احلاج  واأ�ساع  اهلل  قدر  ما  واإذا 

�رصقت منه اأمواله في�ستفيد احلجاج 

من م�ساعدة مالية  ت�سل اإىل 800 

ريال �سعودي. موؤكدا اأن عدد حالت 

ال�سنة  خالل  ال�سياع  اأو  ال�رصقة 

وبالتايل  حالة   270 املا�سية 

الرعاية  جوانب  من  جانب  هو 

احلاج، اأما اإذا �ساعت اأمتعة احلاج 

بالبحث  البعثة  اأع�ساء  يتكفل 

وقد  وجدت  اإن  واإح�سارها  عنها 

العام  �سياع  حالة   75 ت�سجيل  مت 

املا�سي.

معرفة  وعدم  ال�سياع  حالة  ويف   

من  خروجه  بعد  مقره  اإىل  العودة 

اأو احلرم �سواء يف مكة  مقر �سكناه 

اأو املدينة املنورة، فيقوم  املكرمة 

اأ�سحاب البعثة باإر�ساده وقد �سجل 

خالل ال�سنة املا�سية 1730 حالة 

تيهان وهي كذلك من تقوم بتوزيع 

احلجاج على اخليم.

مو�سحا يف نف�س ال�سياق اأن الوزارة 

واملر�سدات  الأئمة  وتوزع  توفر 

لل�سهر وتنظيم  خا�سة بعرفة ومنا 

توجيه  ثم  باملخيمات،  الدرو�س 

على  التائهني  احلجاج  وم�ساعدة 

وتوفري  خميماتهم،  اإىل  العودة 

املياه ال�رصوب لهم.

اأما بالن�سبة للحجاج الذين وافتهم 

�سجلنا  املقد�سة  بالبقاع  املنية 

وفاة،  حالة   25 املا�سية  ال�سنة 

التكفل  على  البعثة  اأع�ساء  ي�سهر 

بهم تكفال تامًا حتى يتم دفنهم يف 

مثواهم الأخري.

املوجه  واملواعظ  الدرو�س  وعن 

للبقاع  �سفرهم  قبل  احلجاج  اإىل 

التكفل باحلجاج ورعايتهم من اأولويات البعثة

املجل�س العلمي... واخت�سا�ساته 

معايري املهنية والكفاءة والأخالق  ينبغي اأن حتقق يف امليدان

تعيني  اأ�سا�سها  على  يتم  التي  املعايري  وعن 

جمل�س  ع�سو  عنها  ت�ساءل  التي  البعثة  اأع�ساء 

اهلل  بوعبد  اأكد  بلعور،  القادر  عبد  ال�سيد  الأمة 

غالم اهلل اأنها ترتكز اأ�سا�سا على الأبعاد املهنية 

والأخالقية، ول �سيما التحلي بخ�سال الكفاءة، 

لأن البعثة الوطنية اجلزائرية لي�ست بعثة دينية 

واإمنا تتكون من عدة اخت�سا�سات )�سخ�سيات 

�سائقني....(  اإداريني،  قن�سليني،  اأطباء،  دينية، 

ونحن نطلب من كل قطاع تر�سيح اأف�سل ما يراه 

من اأجل اأن تكون البعثة اأح�سن �سورة للجزائر، 

موؤكدا اأنه وبداية من هذه ال�سنة �سنقوم بتدريب 

وتكوين خا�س لكل اأع�ساء البعثة كل يف املهام 

املوكلة اإليه.

بخ�سال  التحلي  اأن  ال�سياق  نف�س  يف  مو�سحا 

الكفاءة والنزاهة واملواظبة والتفاين يف خدمة 

احل�سنة  وال�سمعة  بالأخالق  فالتمتع  احلجاج، 

يف  الأداء  م�ستوى  وكذلك  املكت�سبة  واخلربة 

اأثناء  الأداء  تقييم  وكذلك   .. الأ�سلية  املهام 

ما  اإذا  ال�سخ�س  �سرت�سح  التي  هي  احلج  مو�سم 

كان �سي�ستدعي للبعثة مرة ثانية.

اأما عن اأ�سباب الكتظاظ يف املخيمات فاأو�سح 

لها عدد احلجاج  التي  البلدان  اأن جميع  الوزير 

حاج  األف   40 ب  واملقدر  اجلزائر  مثل  كبري 

�سغر  ب�سبب  وذلك  املكان  �سيق  من  تعاين 

م�ساحة منا.

اأما عن اأداء الديوان الوطني اجلزائري لل�سياحة 

احلاج  مو�سم  خالل  املقد�سة  للبقاع  مبهامه 

تق�سريه  معلال  عجزه   الوزير  اأكد  املا�سي 

بتحميله عبئا اأكرب من طاقته، اإذ حمل التكفل بـ 

7 األف حاج بينما طاقته ل تتعدى األف حاج، 
وب�سبب ذلك تقرر خالل املجل�س الوزاري املنعقد 

املمار�س  الحتكار  اإلغاء   2011 جانفي   2 بـ 

م�ساركة  جمال  وتو�سيع  املن�رصم  املو�سم  يف 

لدينا  و�سيكون  لالأ�سفار،  ال�سياحية  الوكالت 

ح�سب  كل  حاج  األف   14 بـ  تتكفل  وكالة   28
طاقتها، و�سوف تقوم اأداء هذه الوكالت، فالتي 

توؤدي مهامها بالطريقة املطلوبة �سنبقى نوكل 

التي ل تثبت كفاءتها  اأما  اإليها خدمة احلجاج 

ف�سنلغى منها الرخ�سة املو�سم املقبل، فمن يقد 

اخلدمة اأح�سن هو الذي �سيبقى والبقاء لالأ�سلح.

العناية  الوزارة  فتويل  املقد�سة، 

وجهت  حيث  امل�ساألة،  بهذه  اخلا�سة 

مذكرات لالأئمة واملر�سدات حتت اإ�رصاف 

مديريات ال�سوؤون الدينة والأوقاف من 

احلج  منا�سك  درو�س  تخ�سي�س  اأجل 

بحجاج  خا�سة  ولئية  بندوة  تختتم 

كل  اأجنزت  ولقد  حدى،  على  ولية  كل 

احلج  حمطات  لأهم  جم�سمات  ولية 

الأماكن  ومعرفة  فهم  للحجاج  ت�سهل 

العناية  باب  من  وهو  ال�سفر،  قبل 

والحرتام، وهي درو�س يتم فيها تناول 

م�سائل ذات ال�سلة باملنا�سك مع تقدمي 

ال�رصوح مب�سطة للحجاج بغر�س ح�سن 

ال�سعرية  هذه  يف�سد  ما  وتفادي  اأدائها 

واللتزام  وخ�سام  جدال  من  املهمة 

وم�ساعدة  والت�سامح  ال�سرب  مبعاين 

الغري، وهي الأخالق النابعة من �سميم 

الدرو�س  ذاتها  وهي  احلنيف،  ديننا 

يوم  كل  اجلزائريون  لها  ي�ستمع  التي 

اأيام الأ�سبوع بامل�ساجد  جمعة وخالل 

التي عددها 15 األف م�سجد وكذلك عرب 

خمتلف و�سائل الإعالم.

اأكد وزير ال�سوؤون الدينية والأوقاف 

بوعبد اهلل غالم اهلل ردا عن �سوؤال 

طرحه  الذي  زيدان  حممود  ال�سيد 

كا�س  قدور  ال�سيد  عن  نيابة 

املجل�س  باخت�سا�سات  واملتعلق 

العلمي ؟ اأن املر�سوم التنفيذي رقم 

رم�سان   7 يف  املوؤرخ   91/82
ل�سنة 1411 املوافق لـ 23 مار�س 

على  اإن�ساء  املت�سمن   1999
علمي  جمل�س  ولية  كل  م�ستوى 

والدينية  العلمية  الكفاءات  ي�سم 

مهامه  حددت  حيث  بالولية 

والفكر  الثقافة  بن�رص  العناية  يف 

الإ�سالمي و امل�ساهمة يف احلفاظ 

يف  اأما  الدينية،  الأمة  وحدة  على 

املر�سوم  ن�س  فقد  الفتوى  جمال 

املجل�س  هذا  مهام  من  اأن  على 

الأقوى  ال�رصعي  احلكم  تبيان 

وامل�سائل  اخلالفية  امل�سائل  يف 

واجلماعات  الأفراد  يثريها  التي 

واملوؤ�س�سات والبت يف املو�سوع. 

العلمي  املجل�س  فتوى  فاإن  ولذلك 

بني  لالإ�سالح  تدخال  تكون  اإما 

اإىل  و�سولها  قبل  املتنازعني 

ما  وكثريا  الق�سائية،  اجلهات 

العلمي  املجل�س  اأمام  ال�سلح  مت 

باب  من  وهذا  النزاع  وينتهي 

الو�ساطة واإ�سالح ذات البني التي 

اأي  اإ�سدار  ودون  بها  اهلل  اأمرنا 

وثيقة يف املو�سوع.

اإجابة على  الفتوى  تكون  اأن  واإما 

ا�ست�سارة طلبتها اجلهات الق�سائية 

بالأحكام  عالقة  لها  ق�سايا  يف 

اإليها  ين�س  مل  والتي  الدينية 

اأو  القانونية(،  )الثغرات  القانون 

ما يحتمل اأكرث من تف�سري وي�سرتط 

املرا�سلة  تكون  اأن  احلالة  هذا  يف 

من  ولي�س  املخت�سة  اجلهات  من 

املتنازعني اأو وكالئهم.

الق�سائية  اأ�سدرت اجلهات  اإذا  اأما 

حكمها فاإن املجل�س العلمي يوؤكد 

املحاكم  اخت�سا�س  احرتام  على 

على  التعقيب  املجل�س  ويتجنب 

يف  يعتمد  الذي  الق�سائي  احلكم 

املدين  القانون  على  مرجعيته 

عن  ولي�س  الربملان  عن  ال�سادر 

فتوى املجال�س العلمية.

عبد القادر �سنيني

بوعبد اهلل غالم اهلل

عبد القادر بلعور

حممود زيدان
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وال�سمان  الت�سغيل  وزير  اأعلن 

خالل  لوح  الطيب  ال�سيد  الجتماعي 

اأن  فخار  ال�سيد حممد  �سوؤال  رده عن 

الأجنبية  ال�ستثمارية  امل�ساريع  عدد 

يف اجلزائر التي مت الت�رصيح بها لدى 

الوكالة الوطنية لال�ستثمار بلغ 751 

م�رصوع له طاقة ا�ستحداث 140.866 

من�سب �سغل، اأما بخ�سو�س ال�رصكات 

العاملة  ال�ستثمارية  الأجنبية 

باجلنوب خا�سة يف القطاعات كلها 

العمل  مفت�سية  م�سالح  اأح�ست  فقد 

 37.536 بها  ت�سغل  �رصكة   238
30514 عامل جزائري  عامل منهم 

و 7022 عامل اأجنبي، اأي بن�سبة 81 

  %  18 و  الوطني  العاملة  لليد    %
لليد العاملة الأجنبية.  

اليد  جمموعة  اأن  الوزير  اأكد  كما 

كل  يف  امل�سغلة  الأجنبية  العاملة 

ح�سب  القت�سادية  القطاعات 

 31 غاية  اإىل  امل�سبوطة  احل�سيلة 

عامل   42712 بلغ   2010 دي�سمرب 

اأجنبي يف القطاع القت�سادي.

اأن  ال�سياق  نف�س  يف  م�سريا 

الإح�سائيات الأخرية لديوان الوطني 

الأجانب  العمال  فاإن  لالإح�سائيات 

ميثل ن�سبة �سئيلة تقدر بـ 0.89  %  

يف  الأجراء  العمال  عدد  جمموع  من 

بـاأكرث  واملقدر   القت�سادي  القطاع 

من 4 ماليني عامل اأجري.

الآليات  جانب  اإىل  اأنه  مو�سحا 

القانونية ال�سارية املفعول واملتعلقة 

ب�رصوط ت�سغيل اليد العاملة الأجنبية 

املوؤقتة  العمل  جوازات  منح  وكيفية 

اآليات وتدابري  العمل و�سع  اأن قطاع 

العمالة  ل�سبط  �سارمة  تنظيمية 

مبداأ  من  انطالقا  الوافدة  الأجنبية 

اجلزائرية  العاملة  لليد  الأولوية  منح 

اأن اليد العاملة الأجنبية  والتاأكد من 

لها املوؤهالت التي ل تتوفر يف العامل 

اإجبارية  خالل  من  وذلك  اجلزائري 

للتخ�س�سات  امل�سبقة  الدرا�سة 

الوطنية  العمل  ال�سوق  يف  املتوفرة 

الت�سغيل  ملفات  على  املوافقة  قبل 

العمال الأجانب.  

عمليا ت املراقبة .. 
عرب ع�سرنة املفت�سية

ال�رصكات  مراقبة  يخ�س  فيما  واأما 

الأجنبية فاأكد الوزير اأن جهاز تفتي�س 

على  املراقبة  عمليات  عزز  قد  العمل 

هذه ال�رصكات ملعاينة مدى التزامها 

العمل،  ت�رصيع  تطبيق  مطابقة  مبدى 

عميق  باإ�سالح  الوزارة  قامت  حيث 

 5 من  اأكرث  منذ  العمل  مفت�سية  على 

�سنوات، حيث وفرنا لهم كل الو�سائل 

بعمليات  القيام  من  متكنهم  التي 

بتوفري  وذلك  ومهمتهم  التفتي�س 

ما  كل  واأي�سا  الالئقة  املقرات  اأي�سا 

يحتاجونه من ع�رصنة هذه الهيئة. 

الزيارات  عدد  ارتفاع  يف  مو�سحا 

 %  54 بن�سبة  للمفت�سية  املراقبة 

راجع   ،2007 �سنة  مقارنة بح�سيلة 

تنفيذه  مت  التي  لربنامج  اأ�سا�سا 

املادية  الو�سائل  تعزيز  جمال  يف 

والب�رصية ملفت�سية العمل وع�رصنتها. 

م�سريا اإىل اأن مفت�سي العمل قاموا يف 

زيارة   6469 باإجناز   2010 �سنة 

وادت  الأجنبية  ال�رصكات  نفتي�س يف 

 7454 حترير  اإىل  الزيارات  هذه 

العمل  لت�رصيع  خمالفة  حم�رص 

ال�رصكات  �سد  حم�رص   1317 منها 

الأجنبية العاملة بوليات اجلنوب.

اأي  باإمكان  اأنه  الأخري  يف  موؤكدا 

عامل مت�رصر يف موؤ�س�سة ما اأجنبية 

نزاع  اأو  �سكواه  يعر�س  اأن  غريها  اأو 

على م�سالح مفت�سية العمل اأو مكاتب 

طبقا  به  تتكفل  التي  امل�ساحلة 

للقانون واأن اقت�سى الأمر اأن يعر�س 

يف  الفا�سلة  املحكمة  على  ق�سيته 

املخت�سة  الجتماعية  امل�سائل 

القوانني  اإطار  يف  وذلك  اإقليميا 

املعمول بها اأو اأن يتقدم ب�سكواه اأمام 

كانت  اإذا  املخت�س  اجلمهورية  وكيل 

وبالتايل  جزائي  طابع  ذات  الوقائع 

هذه الق�سية ل بد اأن تخرج بحكم.

وعن �سوؤال ال�سيد عبد الـله بن التومي واملتعلق 

بتاأمني ال�سكنات �سد الكوارث الطبيعية واإمكانية 

تطبيق تاأمني هذه ال�سكنات على م�ستوى وكالة 

ال�سمان الجتماعي؟ 

ال�سيد  الجتماعي  وال�سمان  الت�سغيل  وزير  اأكد 

الطيب لوح اأن هذا النظام من التاأمني )التاأمني 

�سمن  اإطالقا  يدخل  ل  الطبيعية(  الكوارث  �سد 

اأن  مو�سحا  به.  الوزارة   ول عالقة  اخت�سا�سه 

التاأمني على ال�سكن �سد الكوارث الطبيعية مثل 

الزلزل والفي�سانات هو من اخت�سا�س �رصكات 

القت�سادي،  للقطاع  التابعة  املعتمدة  التاأمني 

 03/12 رقم  الأمر  اأحكام  مبوجب  اأن  م�سيفا 

التاأمني  باإلزامية  املتعلق   2003 �سنة  املوؤرخ 

ال�سحايا  وتعوي�س  الطبيعية  الكوارث  على 

كل  على  يتعني  القانون  هذا  اأحكام  مبوجب 

اأن  �سخ�سا طبيعيا  ملك عقاري  �سكن،  �ساحب  

يكتتب عقد تاأمني على الأ�رصار التي قد يتعر�س 

له �سكنه اأو بنايته اإثر الكوارث الطبيعية.

اإىل  ت�سري  فاإنها  الإح�سائيات  بخ�سو�س  اأما 

ال�سكن  على  تاأمني  عقد  األف   193 يقارب  ما 

يف  منوها  املا�سية،  ال�سنة  خالل  اكتتابها  مت 

الأخري اإىل �رصورة التح�سي�س اأكرث وتكفل اأ�رصع 

حتى  منها  املوؤمن  املخاطر  حدوث  حالة  يف 

يقتنع املواطن ب�رصورة تاأمني �سكنه .

اأجنبية ! عاملة  يد    18 %  فقط 

اأهمية التاأمني.. متى ت�سبح �سلوكًا عاديا ؟!

بن  اهلل  عبد  ال�سيد  �سوؤال  عن  ردا 

بالإجراءات  واملتعلق  التومي 

تربية  لفرع  املوجهة  التحفيزية 

البي�س  مادتي  واإنتاج  الدواجن 

وزير  اأكد  البي�ساء؟  واللحوم 

ال�سيد  الريفية  والتنمية  الفالحة 

الوزارة  اأن  عي�سى  بن  ر�سيد 

تنظيمه  اأجل  من  تدابري  اتخذت 

كل  عن  التعبري  من  ومتكينه 

هام  عر�س  باعتباره  قدراته 

التي  ال�سغل  ومبنا�سب  باإنتاجه 

�سنة  اأن  اإىل  م�سريا  يوفرها. 

البي�ساء  اللحوم  قاربت   2010
األف   300 ال�سوق  يف  املعرو�سة 

ال�ستهالكي  البي�س  وعدد  طن 

اأما  مليار وحدة،   4،5 يقارب  ما 

قيمة الفرع فقد فاقت 110 مليار 

 150 به  دينار جزائري وي�ستغل 

مبا�رص،  عمل  األف  عامل90  األف 

اإنتاجية  وحدة  األف   35 وتوجد 

لرتبية الدواجن عرب كامل الرتاب 

الوطني. 

اقرتحت  قد  الوزارة  اأن  مو�سحا 

بتح�سني  ي�سمح  �سبط  نظام 

وحتقيق  الدواجن  مربي  مداخيل 

املهنة  يف  لهم  ال�ستقرار 

توفري  واإمكانية  اأكرث  ومتهينهم 

اللحوم البي�ساء والبي�س باأ�سعار 

ال�سنة،  مدار  على  ن�سبيا  م�ستقرة 

يف  النظام  هذا  مبداأ  ويتمثل 

يف  فاعلني  ثالثة  بني  التقريب 

مربي   ، املذبح  وهم  اتفاق  اإطار 

الدواجن واملمونني .

لهذا  املحرك  فهو  املذابح  فاأما 

ملربي  ي�سمن  حيث  النظام 

عند  الالزمة  املدخالت  الدواجن 

م�ستقرة  باأ�سعار  م�سبقا  الإنتاج 

ويرافقه تقنيًا و�سحيًا من خالل 

بياطرة  ت�رصفهم  حتت  و�سع 

و�رصاء  تقنيني  وم�ست�سارين 

جمموع الإنتاج الذي يريد مربي 

ت�رصف  حتت  و�سعه  الدواجن 

يحدده  ثابت  ب�سعر  املذبح 

وبعد  امل�سرتك،  املهني  املجل�س 

ال�سلطات  قبل  من  عليه  املوافقة 

العمومية .

الذي  الوزير  ح�سب  املنهج  هذا 

�سنة2010.  خالل  جتربته  متت 

واأنه  خا�سة  ثماره  ياأتي  بداأ 

�سي�سمح بـ: 

منتجي  الدواجن  مربي  -تفرغ 

كليا  التفرغ  من  البي�ساء  اللحوم 

وا�ستعمالهم كل قدرات  ملهنتهم، 

من�ساأتهم وحتى ع�رصنتها بف�سل 

الدعم الذي متنحه له الدولة لهذا 

الغر�س.

العمومية  املذابح  متكني   -

ب�سورة  العمل  من  واخلا�سة 

مكثفة وعر�س يف ال�سوق منتوج 

منه،  الفائ�س  وتخزين  �سليم 

مكافحة  من  التمكن  وبالتايل 

وتفادي  للقانون  املخالف  الذبح 

انت�سار الأمرا�س.

املدخالت  موردي  حتفيز   -

الذين �سي�سمن لهم البيع املنتظم 

املتعاقدين  لزبائنهم  وامل�ستقر 

عقلنة  وعلى  املذابح  عرب  معهم 

تدخالتهم وهوام�س ربحهم .

النظام  هذا  اأن  الأخري  منوها يف 

اأن  يجب  الوزارة  و�سعته  الذي 

اأ�س�سه  �رصح  مع  تدريجيا  يت�سع 

الفاعلني  اأجل قبوله من قبل  من 

يف الفرع اأنف�سهم، خا�سة واأنه يف 

�ساحلهم ويف ا�ستقرار وظائفهم .

عن  حيدر  اأحمد  ال�سيد  ت�ساءل 

املوجهة  التدعيمية  التدابري 

للموالني يف اإطار تربية املوا�سي؟ 

لتح�سني  الوزارة  وبرنامج 

ال�سياق  هذا  ويف  ؟  اأو�ساعهم 

على  لقاءات  اإجراء  الوزير  اأكد 

كل امل�ستويات مع مربي الأغنام 

اإيجاد  اأجل  من  والإبل  واملاعز 

احللول واإعطاء ديناميكية لإنتاج 

موؤكدا  واحلليب،  احلمراء  اللحوم 

النقائ�س  كل  من  بالرغم  اأنه 

الفرع   هذا  �سهد  اأنه  اإل  امل�سجلة 

الأغنام  قطيع  عدد  يف  تزايدا 

واملاعز والإبل وهناك حت�سن يف 

دليل  واأح�سن  والكمية  النوعية 

على ذلك متويل ال�سوق خالل عيد 

الأ�سحى املبارك الفارط.

بتنظيم  بداأت  وزارته  اأن  موؤكدا 

عدة  عرب  الفرع  هذا  وتطوير 

م�ستويات :

وهو  الأول  امل�ستوى   -

�سحة  يف  ويتمثل  الإ�ستعجايل 

القطيع وتزويده بكميات الكافية 

من ال�سعري ب�سعر مدعم.

يف  ويتمثل  الثاين  امل�ستوى   -

التدابري  من  جمموعة  اتخاذ 

الت�سحر،  مكافحة  يف  تتمثل 

وم�ساعفة  املراعي  وحماية 

بيع  نقاط  وكذلك  الرتوية،  نقاط 

املخابر.  اإن�ساء  ودعم  ال�سعري، 

تدابري  عدة  الوزارة  اتخذت  كما 

وحتفيزية  وتقنية  تنظيمية 

وتطوير  ال�سعري  اإنتاج  لتطوير 

نبات الف�س والذرى.

يف  ويتمثل   : الثالث  امل�ستوى   -

التي  �سبط  تدابري  املربني  منح 

اأح�سن  التحكم  يف  لهم  �ست�سمح 

يف تربية ما�سيتهم، كما �ست�سمح 

للمربي بيع اإنتاجه اإىل الوحدات 

طوال  ال�سبط  ملوؤ�س�سات  التابعة 

حمولة  تقلي�س  اأجل  من  ال�سنة 

جهة  من  املفيدة  غري  املراعي 

وامل�ساريف التي ينفقها املربي 

دون فائدة.

متت  التدابري  هذه  اأن  موؤكدا 

من  عليها  واملوافقة  مناق�ستها 

اإىل   دعاهم  الذي  املربني  قبل 

البلدية  م�ستوى  على  ينظموا  اأن 

والولية التي ينتمون اإليها لبناء 

اأكرث  م�ستدامة  لتنمية  قاعدة 

من  التقليل  وبالتايل  جناعة. 

يعرقلون  الذي  امل�ساربني  اآثار 

الهام  الفرع  هذا  وتطور  حتول 

الفالحي  لتوازننا  وال�رصوري 

والقت�سادي والإيكولوجي.

نظام �سبط للنهو�س برتبية الدواجن

تدابري واإجراءات  لدفع باإنتاج اللحوم احلمراء

جل�سات
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ر�سيد بن عي�سى

اأحمد حيدر

حممد فخار

عبد اللـه بن تومي
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لزهاري  ال�سيد  ا�ستف�سارات  عن  ردا 

بوزيد، ع�سو جمل�س الأمة عن الطريق 

ال�سيار )�رصق-غرب( لله�ساب العليا 

-حول طوله -  والوليات التي مير 

عليها -واأين و�سلت الدرا�سات وكذا 

الزمنية  واملدة  الإجمالية  التكلفة 

الأ�سغال  وزير  اأكد  له؟  املحددة 

اأن  غول   عمار  ال�سيد  العمومية 

م�رصوع الطريق ال�سيار �رصق- غرب 

توازنا  ليحدث  جاء  العليا  لله�ساب 

واله�ساب  واجلنوب  ال�سمال  بني 

هناك  يكون  اأن  اأجل  ومن  العليا، 

رفع  اأويف  الربامج  يف  �سواء  تناغما 

الوطني.  الرتاب  عرب  الهتمامات 

اأقره  الذي  امل�رصوع  هذا  اأن  موؤكدا 

هام  م�رصوع  هو  اجلمهورية  رئي�س 

هذا  خالل  و�سينجز  واإ�سرتاتيجي 

اخلما�سي )2010-2014(. و�سيمتد 

اإىل  املغربية  اجلزائرية  احلدود  من 

التون�سية و�سريفق  احلدود اجلزائرية 

ومب�رصوع  الطبيعي  للغاز  باأنبوب 

اأي�سا باأقطاب  الب�رصية  و  لالألياف 

�سفتيه.اإىل  على  هامة  اقت�سادية 

جدا  هامة  ف�ساءات  فتح  جانب 

يف  م�سيفا  الإقليم.  وتهيئة  للتعمري 

نف�س ال�سياق اأن هذا امل�رصوع �سوف 

جهة  من  التوا�سل  اإطار  يف  يربط 

�رصيع   طريق   12 عرب  ال�سمال  مع 

وباجلنوب عرب 6 حماور رئي�سية. 

التي  الوليات  يخ�س  فيما  اأما 

احلدود  من  بداية  بها  مير  �سوف 

احلدود  اإىل  املغربية  اجلزائرية 

)النعامة،  هي  التون�سية  اجلزائرية 

بلعبا�س،  �سيدي  البي�س،  تلم�سان، 

الأغواط،  تيارت،  مع�سكر،  �سعيدة، 

بورج  املدية،  اجللفة،  تي�سم�سيلت، 

ب�سكر،  باتنة،  امل�سيلة،  بوعريريج، 

باتنة، �سطيف، اأم البواقي، ق�سنطينة، 

خن�سلة، �سوق اأهرا�س، تب�سة(.

مرحلة  يف  امل�رصوع  اأن  مو�سحا 

طوله  واأن  التف�سيلية  الدرا�سات 

1020كلم وهو مق�سم اإىل  الإجمايل 

الأول  ثالث مقاطع رئي�سية، املقطع 

وطوله  تيارت(  اإىل  )النعامة  من 

درا�سات  مكتب  به  كلف  كلم   306
)تيارت  من  الثاين  املقطع  عمومية، 

يقوم  كلم   495 طوله  باتنة(  اإىل 

بدرا�سته مكتب درا�سات دويل كوري، 

اإىل  باتنة  )من  الثالث  املقطع  اأما 

يتكفل  التون�سية(  اجلزائرية  احلدود 

به مكتب درا�سات دويل كوري.

فقد  الإجناز  مدة  يخ�س  فيما  اأما 

الدرا�سات  خالل  من  اأنه  الوزير  اأكد 

العامة فاإن املدة �ستقدر بـ 36 �سهر، 

�سيكون  الطريق  هذا  اأن  مو�سحا 

بالطريق  قورن  ما  اإذا  الإجناز  �سهل 

وذلك  ال�ساحلي  �رصق-غرب  ال�سيار 

اأنفاق من جهة و�سهولة  لعدم وجود 

طوبوغرافيا املنطقة .

الوزير  اأو�سح  الإجناز  و�سائل  وعن 

ينجز  �سوف  التجربة  خالل  من  اأنه 

هذا الطرق بو�سائل وطنية  )عمومية 

وطنية،  جممعات  اأي  وخوا�س( 

رقم  تقدميه  ميكن  ل  اأنه  منوها 

لهذا  احلقيقة  الإجمالية  للتكلفة 

لأن  احلايل  الوقت  يف  امل�رصوع 

بعد  تنتهي  مل  التف�سيلية  الدرا�سات 

والعرو�س مل تقدم .

قمامة  م�سعود  ال�سيد  �سوؤال  عن  ردا 

املهرجان  حتويل  بقرار  املتعلق 

لفنون  تنهينان  اأبل�سة   « الدويل 

بلدية  اإىل  اأبل�سة  بلدية  من  الأهقار« 

الثقافة  وزيرة  اأو�سحت  مترنا�ست، 

قرار حتويل  اأن  تومي  ال�سيدة خليدة 

تنهينان  -اأبل�سة  الدويل  املهرجان 

اأبل�سة  بلدية  من  الهقار-  لفنون 

حيث يوجد �رصيح امللكة »تنهينان« 

طبعته  خالل  مترنا�ست  بلدية  اإىل 

الإمكانيات  لوفرة  يعود  الثانية 

ومرافق ال�ستقبال والإيواء والإطعام  

بتمرنا�ست ل غري، وانعدامها مبنطقة 

اأبال�سة التي تبعد 80 كلم عن مدينة 

ت�سمية  اأن  اإىل  اأ�سارت  مترنا�ست.كما 

املهرجان مل تتغري واإمنا مت تقلي�س 

اأهقار-  اإىل -مهرجان لفنون  ال�سم 

موؤكدة  والإبالغ،  الت�سال  لت�سهيل 

الأوىل  الطبعة  جناح  باملنا�سبة 

مت  والتي  امل�سجلة  النقائ�س  رغم 

الثانية  الطبعة  خالل  ت�سحيحها 

اإقبال  الذي عرف  من هذا املهرجان 

عدد  وبلغ  يوميا،  زائر  اآلف   6
اآلف   10 الأخري  اليوم  يف  الزوار 

 185 توفري  يف  م�ساهمته  مع  زائر، 

من�سب  و200  مبا�رص  �سغل  من�سب 

ال�سكان  منها  ا�ستفاد  مبا�رص  غري 

املحليون للمنطقة من خالل ت�سغيل 

فرقة  و17  لثقافية  جمعيات   6
حملية.

ت�ساءل ال�سيد ب�سري داود، ع�سو جمل�س 

الأمة عن مدى تطبيق القانون املحدد 

واإمتام  البنايات  مطابقة  للقواعد 

اإجنازها يف امليدان؟ اأكد وزير ال�سكن 

العدد  اأن  مو�سى  الدين  نور  والعمران 

اإيداعها  مت  التي  مللفات  الإجمايل 

الثالثي  البلديات خالل  على م�ستوى 

الأول من ال�سنة اجلاري 2011 و�سل 

قرابة 70 األف ملف، متت ت�سوية حلد 

 %  99 األف ملف   30 اأكرث من  اليوم 

تخ�س  والباقي  ال�سكن  تخ�س  منها 

يدل  ما  وهذا  العمومية.  التجهيزات 

مع  املواطنني  جتاوب  الوزير  ح�سب 

خ�سي�سا  جاء  الذي  القانون  هذا 

البنايات  من  العديد  و�سعية  لت�سوية 

املنجزة ب�سفة غري مطابقة للت�رصيع.

البنايات  اإح�ساء  يخ�س  فيما  اأما 

اأن  الوزير  اأكد  القانون  بهذا  املعنية 

مل  البنايات  لعدد  ال�سامل  الإح�ساء 

يتم اإجنازه وذلك لن ت�سوية احلالت 

املتواجدة يف امليدان هي اأوىل واأهم 

من اإح�سائها. منوها يف نف�س ال�سياق 

مادية  و�سائل  وفرت  قد  الوزارة  اأن 

اإىل  فاإ�سافة  العملية،  لهذه  وب�رصية 

املوظفني الذي ين�سطون يف امل�سالح 

مت  البلديات  م�ستوى  على  املعنية 

عن  يقل  مال  اليوم  غاية  اإىل  جتنيد 

العدد  وهذا  اإ�سايف  عون   1200
مر�سح للزيادة ح�سب احلاجة.

قد  القانون  هذا  اأن  الأخري  يف  موؤكدا 

�سدوره،  بعد  �سنة  من  اأكرث  تطلب 

القانونية  الن�سو�س  جممل  حت�سري 

التابعة له والبالغة 6 مرا�سيم تنفيذية، 

كما تطلب القيام بحملة وا�سعة ل�رصح 

وكذا  التطبيقية  ون�سو�سه  اأحكامه 

لتج�سيده  املعنية  اجلهات  حت�سي�س 

ميدانيا.

مهرجان »تنهينان« لفنون الأهقار حديث الن�ساأةالطريق ال�سيار �سرق - غرب اله�ساب العليا

مطابقة البنايات / 30 األف ملف متت ت�سويته 

عمار غول

م�سعود قمامة

نورالدين مو�سى

ب�سري داود

خليدة تومي

لزهاري بوزيد
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القادر  عبد  ال�سيد  �سوؤال  عن  ردا 

واملتعلق  الأمة  جمل�س  ع�سو  قا�سي، 

العامني يف  الأمناء  عن كيفية تعيني 

الأ�سا�سي  القانون  وعن  البلديات؟ 

اأكد  البلديات؟  مل�ستخدمي  اجلديد 

املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير 

اجلاري  التنظيم  اأن  قابلية  ولد  دحو 

التنفيذي  املر�سوم  ول�سيما  العمل  به 

فيفري   2 يف  املوؤرخ   26/91 رقم 

الأ�سا�سي  القانون  املت�سمن   1991
البلديات  لقطاع  التابعني  مل�ستخدمي 

قد حدد يف مواده 125 و126 و127 

العليا  باملنا�سب  اللتحاق  �رصوط 

الكثافة  للبلديات، وذلك وفقا لأهمية 

املتواجدة بها.

يفوق  التي  البلديات  يخ�س  فيما  اأما 

فاإن  ن�سمة،  األف   100 �سكانها  عدد 

وظيفة  يعترب  عامها  اأمني  من�سب 

مبوجب  فيها  تعيني  يتم  �سامية 

الأحكام  هي  تلكم  رئا�سي  مر�سوم 

�سيتم  ولكم  حاليا،  املفعول  ال�سارية 

بحث  عليها  عميقة  تعديالت  اإدخال 

قطبا  امل�ستقبل  يف  البلدية  تكون  اأي 

بجذب لالإطارات والكفاءة ملا �ستوفر 

لهم من م�سار مهني واعد يكون حافز 

لهم لاللتحاق بالإدارة الإقليمية. 

الأ�سا�سي  القانون  يخ�س  فيما  اأما 

مل�ستخدمي اجلماعات املحلية وطبقا 

 03/06 القانون رقم  اأحكام  لتطبيق 

 2006 جويلية   17 يف  املوؤرخ 

للوظيفة  الأ�سا�سي  القانون  املت�سمن 

املتعلقة  للتعليمة  وتنفيذا  العمومية، 

اخلا�سة  الأ�سا�سية  القوانني  باإعداد 

ملنا�سب  كاملة  مدونة  اإعداد  مت  فقد 

ل�سري  وال�رصورية  املوجودة  العمل 

جانب  اإىل  املحلية  لالإدارة  احل�سن 

و�رصوط  من�سب  كل  جمالت  حتديد 

م�ستوى  من  الرفع  مع  به  اللتحاق 

مرحلة  يف  وامل�رصوع  ال�رصوط،  هذه 

امل�سادقة عليه بالتفاق مع م�سالح 

الوظيفة العمومية.

دور املجتمع املدين للحد 
من ظاهرة الختطاف 

الأطفال  اختطاف  ظاهرة  وعن 

ال�سلطات  اتخذتها  التي  والإجراءات 

التي  الظاهرة؟  املحلية للحد من هذه 

نفى   . كا�س  قدور  ال�سيد  عنها  ت�ساءل 

املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير 

القائلة  الإدعاءات  بع�س  قاطعا  نفيا 

الأطفال  اختطاف  وراء  ال�سبب من  اأن 

تعلق  �سواء  بالأع�ساء  املتاجرة  هو 

اأنها  موؤكدا  ال�سغار  اأو  بالكبار  الأمر 

و�سائل  قبل  من  تداولها  مت  اإ�ساعات 

الإعالم.

اأما عن ظاهرة الختطاف فقد عاجلت 

اأ�سهر الأوىل  م�سالح الأمن خالل 10 

اختطاف،  ق�سية   157  2010 ل�سنة 

عرفت جلها نهاية �سعيدة نظرا للتدخل 

ال�رصيع لقوات الأمن ووجدوا ال�سحايا 

�سجلت  كما  مكروه،  ي�سيبهم  اأن  دون 

 1395 ال�سنة  نف�س  خالل  امل�سالح 

حالة اعتداء جن�سي على ق�رص مقابل 

.  2009 1660 خالل �سنة 
الوزير  اأعلن  الظاهرة  هذه  من  وللحد 

الوطني  والدرك  الأمن  م�سالح  اأن 

الو�سائل  كافة  التنفيذ  حيز  و�سعت 

من  النوع  هذا  من  للوقاية  الالزمة 

له، لكن تبقى هذه  الإجرام والت�سدي 

م�ساهمة  بدون  كافية  غري  الو�سائل 

واأن  خا�سة  املدين،  للمجتمع  فعلية 

اأن  ثبت  الختطاف  عمليات  اأغلب 

ممار�سة  يف  الأولياء  تهاون  �سببها 

واجباتهم نحو مراقبة اأبنائهم.

الوطني  الأمن  �سلطات  قامت  كما 

اإ�سرتاتيجية  بتطبيق  الوطني  والدرك 

اجلرمية  ومكافحة  للحماية  �ساملة 

احلمالت  يف  تتمثل   2010 �سنة 

الرتبوية،  باملوؤ�س�سات  التح�سي�سية 

واأبواب  اإعالمية  ملتقيات  وتنظيم 

ل�سالح  الوليات  بكافة  مفتوحة 

الختطافات  حول  التالميذ 

الذي  وال�سلوك  اجلن�سية  والعتداءات 

يجب اإتباعه يف حالة حدوث مثل هذه 

اجلرائم.

التخفيف من عبء 
الوثائق الإدارية

اأكد وزير الداخلية واجلماعات املحلية 

ال�سيد  �سوؤال  عن  ردا  قابلية  ولد  دحو 

الوثائق  كرثة  حول  العايب  احلاج 

امللفات  بع�س  يف  املطلوبة  الإدارية 

وتب�سيط  تخفيف  ملف  اأن  الإدارية؟ 

بني  من  يعاد  املدنية  احلالة  وثائق 

جانب  اإىل  الداخلية  وزارة  اأولويات 

للتطورات  ومواكبتها  الإدارة  ع�رصنة 

والتكنولوجيات احلالية. 

بتطبيق  قامت  الداخلية  وزارة  واأن 

ا�ستخراج  ولت�سهيل  لتخفيف  اإجراءات 

بدايتها  يف  عرفت  اأنها  اإل  الوثائق 

اأكد وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات 

ال�سيد  �سوؤال  على  رده  خالل  عبا�س  ولد  جمال 

م�سعود بودراجي، ع�سو جمل�س الأمة نيابة عن 

التي  بالإجراءات  واملتعلق  كا�س  قدور  ال�سيد 

مر�سى  معاناة  من  لتخفيف  الوزارة  اتخذتها 

الغري  املزمنة  الأمرا�س  اأن  ؟  املزمنة  الأمرا�س 

معدية )ال�سغط الدموي، ال�سكري ، ق�سور الكلوي، 

ال�رصطان..( عرفت انت�سارا لي�س فقط يف اجلزائر 

واإمنا يف العامل كله واأن العدد يف ارتفاع .فعن 

ال�سغط الدموي فقد �سجلت الوزارة ن�سبة 19،98  

اأما  الن�ساء،  % عند   22،28 و  الرجال  % عند 
مر�سى ال�سكري فالأرقام الر�سمية ح�سب الوزير 

منهم   %  1،3 م�ساب  األف  و800  مليون  بها 

اأطفال. 

اأن  الوزير  اأكد  الكلوي  الق�سور  يخ�س  فيما 

يتعلق  قانون  م�رصوع  للحكومة  قدم  قطاعه 

بزرع الأع�ساء ملواجهة مر�س الق�سور الكلوي 

 13521 اأح�سي  اإذ  وطنية،  ماأ�ساة  يعد  الذي 

عرب  الدم  ت�سفية  لعملية  يخ�سعون  مري�س 

262 مركز فقط لت�سفية الدم عرب كامل الرتاب 
الوطني لهذا ي�سيف الوزير قررت الوزارة �رصاء 

500 اآلة لت�سفية الدم �ستوزع عرب كامل الرتاب 
الوطني.

اأما مر�سى ال�رصطان والذي و�سل عددهم ح�سب 

 80 حالة،   39713 بـ   2009 �سنة  اإح�ساءات 

باملائة منهم يخ�سعون للعالج بالأ�سعة، ونظرا 

الوطني،  الرتاب  كامل  عرب  جهاز   17 لوجود 

وتكوين   اأخرى،  اأجهزة  �رصاء  الوزارة  قررت 

م�ستعملي اأجهزة الأ�سعة  وكذا تن�سيب 72 خلية 

عرب الرتاب الوطني للتكفل مبر�سى ال�رصطان يف 

مكان �سكناهم دون التنقل للوليات الكربى.

خا�س  �سندوق  اإن�ساء  مت  اأنه  الأخري  يف  مذكرا 

ال�رصطان،  مر�س  عن  املبكر  والك�سف  بالوقاية 

لأول مرة باجلزائر، بغالف مايل قدره 35 مليار 

دينار ق�سد جمابهة هذا املر�س باأكثـر فعالية.

امل�ست�سفيات  اأ�سرة  من  فقط    40%
جمل�س  ع�سو  قيقان،  جمال  ال�سيد  �سوؤال  وحول 

املخت�س  الطبي  بالتاأطري  واملتعلق  الأمة 

بولية امل�سيلة؟ بغر�س ا�ستيعاب العدد املتزايد 

واإ�سالح  ال�سحة  وزير  اأكد  ؟  املر�سى  من 

امل�ست�سفيات جمال ولد عبا�س اأن عدة موؤ�س�سات 

ا�ست�سفائية هي يف طور الجناز بولية امل�سيلة؟ 

وم�ست�سفى  العقلية  لالأمرا�س  م�ست�سفى  منها 

ب�سيدي عي�سى بطاقة 140 �رصير. مذكرا اأن ولية 

امل�سيلة ت�سم 4 موؤ�س�سات ا�ست�سفائية بطاقة 88 

 45 كذا  و  �رصير   187 بـ  خمت�س  ومركز  �رصير 

عيادة متعددة اخلدمات بـ 126 �رصير.

الأ�رصة  ا�ستغالل  اأن  ال�سدد  هذا  يف  مو�سحا 

بن�سبة  تقدر  امل�سيلة  بولية  بامل�ست�سفيات 

الأ�رصة  من  باملائة   60 اأن  مبعنى  باملائة   40
بامل�سيلة مل يتم ا�ستغاللها.

الطبي املخت�س  التاأطري  اأما فيما يخ�س نق�س 

 ، امل�سيلة  لولية  النائية  القرى  يف  خا�سة  و 

طبيب   172 ت�سم  امل�سيلة  ولية  الوزيراأن  اأكد 

و  جراح   167 و  عام  طبيب   554 و  اأخ�سائي 

ال�سبه  ال�سلك  من   1314 كذا  و  �سيديل   161
الطبي. مذكرا اأن الولية قد ا�ستفادت من ملحقة 

الربنامج  خالل  مايل  ومبلغ  با�ستور،  ملعهد 

اخلما�سي)2010/2014 ( يقدر بـ  445 مليار 

دينار للتجهيزات الطبية  ول�سيارات الإ�سعاف.

35 مليار دينار للوقاية والك�سف 
املبكر عن مر�س ال�سرطان

تعديالت عميقة  لتح�سني �سري الإدارة املحلية

دحو ولد قابلية

عبد القادر قا�سي

قدور كا�س

احلاج العايب

جمال قيقانم�سعود بودراجيجمال ولد عبا�س
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والعراقيل  البطء  من  نوع 

اأمنية  اأ�سا�سا ملتطلبات  الناجمة 

التي �سادت خالل �سنوات العنف 

�رصورة  اأملت  والتي  الإرهابي، 

الإجراءات  من  العديد  و�سع 

الر�سمية  الوثائق  على  للحفاظ 

وال�سفر  الهوية  ببطاقة  املتعلقة 

وكذلك كان من ال�رصوري اإعادة 

النظر يف مكونات بع�س امللفات 

للحيلولة دون ا�ستعمال الوثائق 

اجلماعات  قبل  من  املزورة 

القانون  وجمرمي  الإرهابية 

العام.

ح�سب  الإجراءات  هذه  بني  ومن 

فاأ�سبح  الداخلية  الداخلية  وزير 

ل يطلب من املرت�سح عند تكوين 

والمتحانات  امل�سابقات  ملفات 

وم�ستواه  هويته  يثبت  ما  �سوى 

الوثائق  بقية  وت�سلم  الدرا�سي 

متت  كما  فقط،  النجاح  حالة  يف 

معاجلة نقطة اأخرى باإ�رصاك وزارة 

الرتبية تتعلق الأمر بوثائق احلالة 

كل  ملزمة مع  كانت  التي  املدنية 

لي�سرتط  فاأ�سبح  مدر�سي  دخول 

وثيقة  اإل  اأوليائه  اأو  التلميذ  من 

عند  امليالد  �سهادة  من   واحدة 

لأول  الرتبوية  باملوؤ�س�سة  ت�سجيله 

مرة اأو عند تغيريه للمدر�سة.

التعليم  مرحلة  اجتياز  وعند  هذا 

البتدائي واملتو�سطي والبكالوريا 

 15/08 رقم  التعليمة  وح�سب 

 ،2008 جوان   20 يف  املوؤرخة 

العائلي  دفرت  على  يعتمد  فاإنه 

دون  امليالد  �سهادة  ل�ستخراج 

احلالة  �سجالت  اإىل  الرجوع 

12.كما  من  بدل   13 اأي  املدنية 

الوثائق  التخفيف يف  اإجراءات  اأن 

ال�سفر  جواز  ا�ستخراج  كذلك  م�ست 

وبطاقة التعريف الوطنية . 

موؤكدا اأنه اأ�سبح من ال�رصوري :

النظر يف مدونة مطبوعات  اإعادة 

احلالة املدنية ق�سد تقلي�سها عن 

طريق حذف بع�س الوثائق التي مل 

تعد مطلوبة من الإدارة .

رقم  الأمر  تعديل  اقرتاح 

اأكتوبر   1 يف  املوؤرخ   73/51
�سالحية  مدة  1973املت�سمن 
احلالة املدنية من اأجل متديد مدة 

 12 رقم  امليالد  �سهادة  �سالحية 

 13 رقم  امليالد  و�سهادة  العادية 

من �سنة اإىل �سنتني

والدوائر  الإدارية  الهيئات  حث 

�سهادة  ا�سرتاط  عدم  الوزارية 

تكوين  عند   12 رقم  امليالد 

امللفات وتعوي�سها برقم 13 ،

مذكرا يف الأخري اأن م�سالح وزارة 

الداخلية بالتوازي مع جوزا ال�سفر 

البيومرتية  التعريف  وبطاقة 

احلالت  �سجل  رقمنة  يف  ال�رصوع 

مرحلة  يف  يوجد  الذي  املدنية 

عمليات  انطلقت  اإذا  متقدمة، 

منوذجية يف كل من بلدية ح�سني 

داي و باب الواد وق�سنطينة وحاليا 

يف طور الإجناز بوهران .

فتح املحالت لبع�س الن�ساطات 
التجارية احلرة

ردا عن �سوؤال ال�سيد حممود زيدان، 

ع�سو جمل�س الأمة واملتعلق بحجم 

لربنامج  املايل  واملردود  الإجناز 

والآثار  ؟  بلدية  لكل  حمل   100
له؟  والجتماعية  القت�سادية 

اأو�سح  وزير الداخلية واجلماعات 

املحلية اأن برنامج 100 حمل لكل 

بلدية جاء لفائدة ال�سباب من اأجل 

خلق ف�ساء مالئم لإن�ساء ن�ساطات 

احلاملني  ال�سباب  وت�سجيع 

املر�سوم  حدد  حيث  للم�ساريع، 

املوؤرخ   6/366 رقم  التنفيذي 

�رصوط   2006 اأكتوبر   19 يف 

املحالت  هذه  و�سع  وكيفيات 

حتت الت�رصف، اإل اأنه مع التجربة 

جيد  ت�سيري  اأجل  ومن  املكت�سبة 

لفائدة  الأمالك  لهذه  ودائم 

ال�سباب وتنفيذ لتعليمات رئي�س 

اجلمهورية وقرار جمل�س الوزراء 

مبا  ال�رصوط  كافة  رفع  تقرر 

بالن�ساطات  املتعلقة  تلك  فيها 

هذه  من  لال�ستفادة  التجارية 

املادة  لن�س  فوفقا  املحالت 

ل�سنة  املالية  قانون  من   62
البيع  �سيغ  األغت  فقد   2011
ملكية  وكر�س حتويل  بالإيجار 

الأمالك  من  املحالت  هذه 

الأمالك  اإىل  للدولة  اخلا�سة 

للبلديات. كما �سمحت  اخلا�سة 

املحالت  هذه  من  ال�ستفادة 

التجارية  الن�ساطات  لبع�س 

ال�سيدلة،  كاملحاماة،  احلرة 

العيادات الطبية...وغريها. 

املايل  باجلانب  يتعلق  وفيما 

واملادي لهذه العملية فاأكد الوزير 

اأنه واإىل غاية 32 دي�سمرب 2010 

الربنامج املمنوحة  مكنت رخ�سة 

حمل   106120 اإجناز  ولية  لكل 

موجه  جتاري  ا�ستعمال  ذات 

  %  77 يعادل  ما  وهو  لل�سباب 

واملقدر  امل�سجل  الربنامج  من 

الغالف  ويقدر  حمل.   137318
بـ  الربنامج  هذا  ملجمل  املايل 

100.8 مليار دينار جزائري .
مو�سحا اأن �سيا�سة 100 حمل لكل 

بلدية مكنت نهاية �سنة 2010 من 

64782 من�سب �سغل دائم  اإن�ساء 

موؤقت،  �سغل  من�سب  و27283 

واأما من حيث الإجناز فمع نهاية 

 2010 �سنة  من  الأول  ال�سدا�سي 

انتهت  حمل   10120 كانت 

يف  حمل   20295 بها،  الأ�سغال 

مل  حمل  و9514  الإجناز  طور 

10203و  بها  الأ�سغال  ينطلق 

يعادل  ما  اأي  توزيعه  مت  حمل 

%55  من الربنامج املنجز.
اأهم  من  اأنه  الأخري  يف  منوها 

هذه  تواجه  التي  العراقيل 

العقار  نق�س  يف  تتمثل  الور�سات 

امل�ساريع  من  النوع  لهذا  املوجه 

ببع�س الوليات، وقلة املوؤ�س�سات 

اإل  للجنوب،  بالن�سبة  املنجزة 

جزء  رفع  مت  قد  العراقيل  هذه  اأن 

كبري منها تدريجيا خالل ال�سنتني 

الأخريتني.

مر�سد وطني للفقــــــــــارة باأدرار

عبد  املائية  املوارد  وزير  اأكد 

املالك �سالل اأن نظام الفقارة للري 

التقليدي  مازال م�ستغال  حلد الآن 

بع�س  يف  الفالحي  الن�ساط  يف 

يف  وباخل�سو�س  اجلنوب  نواحي 

تيديكلت  ومناطق  اأدرار  ولية 

عن  ردا  )ادرار(  وقورارة  وتوات 

ع�سو  بلخري،  كمال  ال�سيد  �سوؤال 

جمل�س الأمة، الذي ناب عن ال�سيد 

اأحمد حيدار .

وال�سناعة  ال�سياحة  وزير  اأكد 

اأن  ميمون  اإ�سماعيل  التقليدية 

اأ�سا�سيا  حمورا  يعد  ال�ستثمار 

التوجيهي  املخطط  عليه  يرتكز 

لتنمية ال�سياحة، واأن الدولة مل تعد 

ت�ستثمر يف ال�سياحة واإمنا يقت�رص 

واملراقبة  التوجيه  يف  دورها 

وجعل العقار ال�سياحي يف متناول 

امل�ستثمرين خالل رده على �سوؤال 

ع�سو  بوزيد،  لزهاري  ال�سيد 

جمل�س الأمة واملتعلق باملركبات 

وعن  بناءها  املزمع  ال�سياحية 

اأ�سباب تاأخر اإجنازها؟

مت  التي  اجلرد  عملية  �سمحت  وقد 

 855 اإح�ساء  بها موؤخرا من  القيام 

املياه  م�ستوى  و�سل  حيث  فقارة، 

بع�سها اإىل 4 ليرت يف الثانية، ورغم 

اأن  اإل  احلديثة  الري  تقنية  توفري 

احلفاظ  قرر  املائية  املوارد  قطاع 

جزء  باعتبارها  التقنية  هذه  على 

ومرجع  الوطني  الرتاث  من  هام 

جمال  يف  به  ي�ستهان  ل  عمليا 

وقد  املائية،  للموارد  الرا�سد  الت�سيري 

اإىل  الواقع  يف  اخليار  هذا  ترجم 

�سخرت  معتربة  مادية  اإمكانيات 

واإعادة  �سيانة  م�ساريع  لتمويل 

دينار  مليون   250 منها  تاأهيل  

مليون  و150   2007 �سنة  جزائري 

تقدر  وعملية   2010 �سنة  ج  دينار 

بـ 400 مليون دينار ج 2010 �سنة 

�سيانة هذا النظام بولية اأدرار .كما 

قامت وزار الفالحة وقطاع الغابات 

واإعادة  �سيانة  من  الفرتة  بنف�س 

يف  فقارة   1056 يقل  ل  ما  تاأهيل 

مناطق تيديكلت وتوات وقورارة.

نظام  اأن  ال�سياق  نف�س  يف  مو�سحا 

للري  تقنية  اأنها  اإىل  اإ�سافة  الفقارة 

امل�ستوى  على  نوعها  من  فريدة 

العاملي وهي اآلية ت�سامنية ت�ساركية 

الجتماعي  م�ستوى  على  بامتياز 

والثقايف،  والبيئي  والقت�سادي 

املائية عرب  املوارد  بادر قطاع  فقد 

جيولوجي  الهيدرو  احلو�س  وكالة 

منظمة  مع  وبالتن�سيق  ال�سحراء  يف 

ها  دويل  ملتقى  تنظيم  اليوني�سكو 

حول نظام الفقارة مبدينة اأدرار يومي 

9 و10 اأفريل 2010 ولقد كان هذا 
اللقاء الذي ح�رصه تقريبا 18 خبري 

من عدة دول اليابان، هولندا، اإيران.. 

من  وغريها  الفقارة  لدرا�سة  فر�سة 

تقنيات الري يف املناطق اجلافة يف 

الأفكار والتجارب يف  العامل لتبادل 

جمال ت�سيري واإعادة تاأهيل الأنظمة 

التقليدية حلاجة وا�ستخدام العقالين 

اأبرز  كانت  وقد  املائية.  للموارد 

الأكادميي  امللتقى  ذلك  التو�سيات 

وت�سنيفها  الفقارة  ت�سجيل  طلب  هو 

من قبل منظمة اليون�سكو يف الرتاث 

اإن�ساء مر�سد  اإىل  العاملي بالإ�سافة 

وطني للفقارة يكون مقره اأدرار .

اأن  اإجابته  خالل  الوزير  اأكد  كما 

منطقة   205 �سنفت  قد  الدولة 

اأجرت  وقد  ال�سياحي،  للتو�سع 

املناطق  لهذه  للتهيئة  درا�سات 

البقعة  اختيار  اأجل  من  ال�سياحية 

التي ي�سلح فيها ال�ستثمار.

هناك  اأن  ال�سياق  نف�س  يف  مذكرا 

م�رصوعني قدما من قبل م�ستثمرين 

من  حتى  باملوافقة  حظي  اأجانب 

لال�ستثمار  الوطني  املجل�س  قبل 

منها  امتيازات  على  وحت�سال 

الإجناز  مدة  يف  اجلمركي  الإعفاء 

م�رصوع  وهما  ال�ستغالل  مدة  ويف 

يف  اإماراتي  م�رصوع  وهو  اأمريال 

 41 قدره  مببلغ  فرج  �سيدي  منطقة 

مركب  والأخر  جزائري  دينار  مليار 

اإماراتي يف موريتي مببلغ  �سياحي 

واللذان  جزائري  دينار  مليار   13
�سي�ستغالن بداية �سنة 2014 .

عاتق  على  اأن  الأخري  يف  موؤكدا 

الوزارة عمل كبري يف ميدان التكوين 

العقار  وتوفري  اخلدمات  وحت�سني 

ال�سياحي. 

دفرت �سروط  جديد 
لوكالت ال�سياحة

حول طريقة التكفل اجليد بحجاجنا 

ال�سياحة  وكالت  لدى  واملعتمرين 

والأ�سفار؟ الذي طرحه ع�سو جمل�س 

ال�سيد م�سعود بودراجي نيابة  الأمة 

وزير  اأكد  كا�س،  قدور  ال�سيد  عن 

اإن�ساء  اأن  وال�ستثمار  ال�سياحة 

والأ�سفار  ال�سياحة  وكالت  و�سري 

هو حمدد عرب مر�سوم تنفيذي �سدر 

احرتافية  اأجل  ومن   ،2009 �سنة 

هذه املهنة ومن اأجل تقدمي خدمات 

هذا  تعديل  مت  الزبائن  م�ستوى  يف 

�سهر  و�سدر   2010 �سنة  املر�سوم 

فيه  فر�ست  املن�رصم  جويلية 

واجب   27 به  �رصوط  دفرت  الوزارة 

يوقعه �ساحب الوكالة من واجبات 

اجتاه  الوكالة  واجبات  اإىل  عامة 

الزبون وواجب الوكالة اجتاه الإدارة 

هذه  باأحد  اإخالل  هناك  كان  واإذا   .

تقوم مبعاقبة  الوزارة  فاإن  ال�رصوط 

 5 الوزارة  عاقبت  وقد  الوكالة  هذه 

رم�سان  �سهر  بعد  �سياحية  وكالت 

املن�رصم.

موؤكدا اأن تنظيم عملية احلج والعمرة 

الوطني  للديوان  ر�سميا  موكلة  هي 

للحج والعمرة، اأما فيما يخ�س تكفل 

يخ�سع  والعمرة   باحلج  الوكالت 

وزارة  طرف  من  م�سبق  لرتخي�س 

ال�سوؤون الدينية عرب الديوان الوطني 

الوكالة  اأخلت  واإذا  والعمرة،  للحج 

ب�رصوط الدفرت فاإن الديوان هو الذي 

للمو�سم  العقد  جتديد  بعد  يعاقبها  

القادم، واإذا اقت�سى الأمر فاإنه ت�سل 

العتماد  �سحب  حد  اإىل  العقوبة 

قبل  من  الوكالة  لهذه  ككل  الإداري 

الوزارة.

ال�سياحي للتو�ســــــــــــع  منطقة   205

عبد املالك �سالل

كمال بلخري

ا�سماعيل ميمون



اأكد وزير املالية كرم جودي ردا عن 

ع�سو  م�سعود،  حد  عمار  ال�سيد  �سوؤال 

رف�س  اأ�سباب  حول  الأمة  جمل�س 

عقود  اإ�سهار  العقارية  املحافظات 

�سددوا  اللذين  للم�ستفيدين  امللكية 

مبالغ القطع الأر�سية ؟ وكيفية ت�سوية 

وثائق  على  للح�سول  و�سعيتهم 

للنظام  وفقا  اأنه  خا�سة؟   امللكية 

الأر�سية  قطاع  فاإن  به  املعمول 

ومناطق  ال�سناعية  للمناطق  التابعة 

المتياز  ب�سيغة  املعنية  الن�ساطات 

اإل بالتنازل وهي  غري قابلة للتحول 

 1 بتاريخ  متوفرة  كانت  التي  تلك 

�سبتمرب 2008.

لهذه  التابعة  الأر�سية  القطع  اأما 

املواقع والتي كانت حمل ت�سديد قبل 

1 �سبتمرب 2008 فال ميكن اعتبارها 
متوفرة، وبالتايل فاإن بو�سع الهيئات 

التنازل  اإجراءات  موا�سلة  املالكة 

من  اأنه  الأخري  يف  مذكرا  مبا�رصة، 

وو�سع  املنهجية  هذه  تو�سيح  اأجل 

املديرية  قامت  فقد  غمو�س  لأي  حد 

باإعداد  الوطنية  لالأمالك  العامة 

ون�رص مذكرة عامة حتمل رقم 4390 

على   2011 اأفريل   20 يف  مرخ�سة 

ق�سد  الالمركزية  م�ساحلها  كافة 

التكفل بهذه احلالت.  

حمويل  ديون  جدولة  اإعادة 
الطماطم ال�سناعية

ديب،  الدين  نور  ال�سيد  �سوؤال  عن  ردا 

كيفية  حول  الأمة  جمل�س  ع�سو 

وحدة   13 توقف  و�سعية  معاجلة 

لتحويل الطماطم ال�سناعية بوليات 

ال�رصق؟ 

اأنه  املالية كرمي جودي  اأو�سح وزير 

حتويل  ن�ساط  تاأهيل  اإعادة  اأجل  من 

على  حلفاظ  ال�سناعية  الطماطم 

الناجتة  العمل  ومنا�سب  ال�ستثمار 

ملجموعة  امللف  هذا  تكليف  مت  عنه، 

من  مكونة  م�سرتكة  وزارية  عمل 

الفالحة  ووزارة  املالية  وزارة 

للبنوك  مو�سعة  الريفية  والتنمية 

اجتماعها  يف  در�ست  وقد  العمومية، 

املنعقد بـ 1 فيفري 2011 ال�سعوبة 

الطماطم  املحولني  لبع�س  املالية 

اإعادة  مرافقة  واإمكانية  ال�سناعية 

اإعادة  اأجل  من  وذلك  ديونهم  جدولة 

بعث هذه الوحدات ويف هذا ال�سدد مت 

حتديد ثالث فئات و�سيتم معاجلة كل 

فئة معاجلة منا�سبة ح�سب حالتها. 

خالل  تو  عمار  النقل  وزير  اأكد 

الطيب  حممد  ال�سيد  �سوؤال  عن  رده 

الع�سكري، ع�سو جمل�س الأمة حول 

يف  املرور  حوادث  عدد  ارتفاع 

منها؟  للحد  الو�سائل  وعن  بالدنا 

يف  ال�رصامة  ا�ستمرار  �رصورة 

  2010 تطبيق قانون املرور ل�سنة 

تطبيقه  يف  امل�سجل  لت�ساهل  نظرا 

عدد  يف  ارتفاع  اإىل  اأدى  والذي 

�سهري  يف  الطرقات  حوادث  قتلى 

فيفري ومار�س 2010 بـ77 و86 

من  نف�سها  بالفرتة  مقارنة  قتيال 

العام 2009، حمذرا من زيادة عدد 

�سحايا املرور لي�سل اإىل األف قتيل 

نهاية العام اجلاري.

ال�سياقة  تطبيق رخ�سة  اأن  م�سيفا 

يجعل  اأن  �ساأنه  من  بالتنقيط 

على  ذاتية  رقابة  ميار�س  ال�سائق 

نف�سه للحفاظ على �سالمته و�سالمة 

ن�سبة  تقلي�س  يف  وي�ساهم  الآخرين 

حوادث املرور .

الرادار  ا�ستعمال  يخ�س  فيما  اأما 

اأنه  الوزير  اأو�سح  فقد  الطرق  عرب 

مت تطبيق برنامج وا�سع لقتناء كل 

بالتعاون  ال�رصورية  التجهيزات 

الوطني   والدرك  الوطني  الأمن  مع 

وكافية  حديثة  جتهيزات  و�ستكون 

و�سيكون العمل بها بداية يف الطرق 

مرور  وحركة  كثافة  تعرف  التي 

اأكرث.

ال�ستثمار اخلا�س يف النقل اجلوي 

بوزيد،  لزهاري  ال�سيد  �سوؤال  وحول 

بفتح  واملتعلق  الأمة  جمل�س  ع�سو 

لال�ستثمار؟   اجلوي  النقل  جمال 

العمومية  ال�سلطات  اأن  تو  اأكد عمار 

تف�سل الرتيث نظرا للتجربة ال�سابقة 

و من اأجل تفادي الأخطاء املرتتبة 

عن النقل اجلوي للقطاع اخلا�س يف 

اجلزائر.

اأنه مت ت�سجيل ثماين طلبات  كا�سفا 

لإن�ساء موؤ�س�سات » للطاك�سي اجلوي 

بحمولة  مقعد   20 من  املتكون   «

تتعلق  طلبات  وثالث  2000كلغ، 
باإن�ساء موؤ�س�سات طريان الأعمال و2 

اخلدمات  لطريان   1 و  الطبي  للنقل 

الفالحية.

اجلزائر / الإحتاد الأوروبي 

بن  اهلل  عبد  ال�سيد  �سوؤال  عن  ردا 

التومي، ع�سو جمل�س الأمة واملتعلق 

بني  اجلمركي  تفكيك  باتفاقية 

اأو�سح  الأوروبي؟  والإحتاد  اجلزائر 

بادة  بن  م�سطفى  التجارة  وزير 

ال�رصاكة  اتفاقية  اأم�ست  اجلزائر  اأن 

بني اجلزائر والإحتاد الأوروبي �سنة 

حيز  التفاق  هذا  ودخل    2002
التنفيذ يف 1 �سبتمرب 2005.

م�سيفا يف نف�س ال�سياق  بعد مرور 5 

خم�س �سنوات من تطبيق هذا التفاق 

التجاري  ال�سق  ويف  الوزارة  �سجلت 

التجارية  املبادلت  يف  اختالل 

الطرف  ل�سالح  املحروقات  خارج 

م�ستوى  ارتفع  حيث  الأوروبي، 

من  الأوروبي  الإحتاد  من  الواردات 

 2005 �سنة  دولر  مليار   11.2
متكني  مع   ،2010 �سنة   20.6 اإىل 

ال�رصيك الأوروبي من �سمان ح�سة 

نقدرها  اجلزائرية  الواردات  من 

الواردات فاإن  % ، واأمام هذه    52
بقيت  املحروقات  خارج  �سادراتنا 

مليار   1.6 تتجاوز   ومل  �سعيفة 

عن  اأما  املا�سية،  ال�سنة  دولر 

اأنه  الوزير  اأكد  فقد  املايل  اجلانب 

خ�سارة  عرفت  العمومية  اخلزينة 

قدرها 2.5 مليار دولر خالل فرتة 

تطبيق هذا التفاق .

فقد  الو�سعية  هذه  من  وبالرغم 

لالتفاق  اأن  التجارة  وزير  اأو�سح 

الإيجابية واملتمثلة  بع�س اجلوانب 

موؤ�س�ساتنا  تناف�سية  تعزيز  يف 

ال�سغرية  منها  ل�سيما  القت�سادية 

ا�ستفادت اجلزائر  واملتو�سطة. كذلك 

بع�س  من  التفاق  هذا  اإطار  يف 

بامل�ساعدات  املتعلقة  الربامج 

لإعادة  واملوجهة  واملالية  التقنية 

تاأهيل الكثري من القطاعات وتبادل 

اخلربات يف الكثري من امليادين.

وللحد  الت�سخي�س  هذا  على  وبناءا 

�ستنجر  التي  ال�سلبية  الآثار  من 

اجلمركي  التفكيك  موا�سلة  من 

املن�سو�س  احلالية  الوترية  على 

احلكومة  قررت  التفاق،  يف  عليها 

فيما  خا�سة  التفاق  هذا  مراجعة 

اجلمركي  التفكيك  برزمانة  يتعلق 

للمنتجات ال�سناعية واأي�سا مراجعة 

للمنتوجات  اجلمركية  التف�سيالت 

امل�سنعة  الغذائية  واملواد  الفالحية 

وهذا ا�ستنادا دائما لبنود التفاق.

ثالث  اإجراء  مت  ال�سدد  هذا  ويف 

جولت من امل�ساورات غري الر�سمية 

مع اجلانب الأوروبي ق�سد الو�سول 

اإىل مترير املقرتحات اجلديدة لتخاذ 

حماية  بهدف  ا�ستثنائية  اإجراءات 

وال�سناعي  الفالحي  القطاعني 

واإعطائها  املناف�سة  من  اجلزائري 

هاذين  لتاأهيل  كافية  زمنية  مدة 

القطاعني متتد اإىل �سنة 2020.

ت�سوية و�سعية مالكي الأرا�سي ال�سناعية

ال�سرامة يف تطبيق قانون املرور
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وعن ظاهرة الأ�سواق املوازية ؟ التي 

ت�ساءل عنها ال�سيد بلعبا�س بلعبا�س، 

ع�سو جمل�س الأمة، نيابًة عن زميله 

ال�سيد قدور كا�س .

ظاهرة  اأن  التجارة  وزير  اأو�سح 

ت�رص  ظاهرة  هي  املوازية  التجارة 

وباملحيط  الوطني  بالقت�ساد 

اإىل  اإ�سافة  اأنه  موؤكدا  واملواطن، 

وزارة  بها  قامت  التي  الإجراءات 

الظاهرة  هذه  ملعاجلة  التجارة 

اتخذت احلكومة موؤخرا اإجراءات حلل 

اإن�ساء  يف  واملتمثلة  امل�سكلة  هذه 

وزارة  بني  خمتلطة  وزارية  جلنة 

بربنامج  اأف�ست  والداخلية  التجارة 

تعليمة  �سكل  على  اإ�سداره  مت  عمل 

وزارية اأر�سلت لكل وروؤ�ساء املجال�س 

تطرقت  وقد  والبلدية،  الولية 

طريقة  اإىل  بالتف�سيل  التعليمة 

معاجلة ظاهرة التجارة غري ال�رصعية 

عن طريق م�ساحبة املتدخلني فيها 

اإىل  اإىل ح�سولهم  باإح�سائهم،  بداية 

منحهم  اإىل  النظامي  التاجر  �سفة 

حمال ومكانا ملمار�سة جتارتهم عن 

دقيق  عمل  برنامج  ت�سطري  طريق 

فيما  حماوره  اأهم  تتلخ�س  وفعال 

يلي:

تنظيم الق�ساء على هذه الظاهرة من 

التجارية  الف�ساءات  اإح�ساء  خالل 

غري ال�رصعية والتدخل فيها.

املتوفرة  املحلية  القدرات  حتديث 

خمطط  اإعداد  اأجل  من  ل�ستيعابهم 

ف�ساءات  م�ستوى  على  اإدماجهم 

�رصعية.

تاأطري هذا الن�ساطات من خالل فتح 

الباعة غري  هوؤلء  مع  للحوار  قنوات 

ال�رصعيني 

فيما  املحلي  امل�ستوى  على  التن�سيق 

والبلديات  التجارة  م�سالح  بني 

والأمن ..

ر�سد مبالغ مالية يف قانون املالية 

الأرا�سي  اإعادة  اأجل  من  التكميلي 

جتارية  هياكل  لبناء  املهيئة  غري 

جديدة

بالرتخي�س  خا�س  عملية  اإجراءات 

للم�ستفيدين من هذا الإجراء مبمار�سة 

هذا الن�ساط ب�سفة قانونية من خالل 

قبل  من  موؤقتة  رخ�سة  اإعطائهم 

�رصيبي  اإعفاء  جانب  اإىل   ، البلدية 

نظام  اإىل  العودة  ثم  �سنتني  ملدة 

ال�رصيبي تدريجيا.

احلوافز  هذه  اأن  الأخري  يف  موؤكدا 

املادية واملالية التي وفرتها احلكومة 

غري كافية للق�ساء على هذه الظاهرة 

ما مل ي�ساحبها تظافر جهود اجلميع 

وقطاعات  الت�رصيعية  الهيئات  من 

احلكومية والإعالم واملجتمع املدين 

وحتى املواطنني.

الأ�سواق املوازية .. انتفاع .. ولكن فو�سى اأي�سًا !! 

م�سعود  لل�سيد  �سوؤال  عن  ردا 

عن  الأمة  جمل�س  ع�سو  بودراجي، 

العيادات  اأبواب  فتح  عدم  اأ�سباب 

للخدمة  ال�سحية  الهياكل  وبع�س 

وا�ستغاللها على غرار ما هو حا�سل 

ال�سحة  وزير  اأكد  ؟  املدية  بولية 

ولد  جمال  امل�ست�سفيات  واإ�سالح 

للمقايي�س  راجع  ال�سبب  اأن  عبا�س 

بع�سها  بناء  يف  املحرتمة  غري 

وهذا ما حدث يف عيادة 20 �رصير 

مبنطقة  اأما  العذاورة،  ب�ساللة 

�سنينقل فال�سبب راجع لعدم اإحتواء 

الالزمة  ال�رصوريات  من  املركز 

لعمله من ماء وغاز وكهرباء. 

وليات اجلنوب يف حاجة 
اإىل اأطباء خمت�سني 

وال�سكان  ال�سحة   وزير  اأعلن 

ولد  جمال  امل�ست�سفيات  واإ�سالح 

عبا�س ردا عن  �سوؤال ع�سو جمل�س 

النق�س  حول  نوا�رص،  حممد  الأمة 

املخت�سني  الأطباء  يف  امل�سجل 

وو�سائل الإ�سعاف بوليات اجلنوب؟ 

من  باجلنوب  خا�س  برنامج  عن 

املن�سودة  الأهداف  حتقيق  اأجل 

يف  بالتوازن  يتعلق  فيما  �سيما  ل 

جمال التغطية ال�سحية بني ال�سمال 

�سي�ساهم  كما  اجلزائري،  اجلنوب  و 

يف الق�ساء على الختاللت التي مت 

ت�سجيلها يف جمال العالج.

بتوفري  املخطط  �سي�سمح  حيث 

املوارد الب�رصية ال�رصورية  خا�سة 

لهوؤلء  املخت�سني  الأطباء  منهم 

ال�ستفادة  يتمكنوا من  ال�سكان كي 

من اخلدمات ال�سحية على م�ستوى 

كما   . بولياتهم  اخلا�سة  الوحدات 

حتفيزية  قرارات  الربنامج   يحمل 

يرغبون  الذين  لالأطباء  م�سجعة 

واله�ساب  اجلنوب  اإىل  التوجه  يف 

املدنية من  اإطار اخلدمة  العليا يف 

راتب مغري وظروف عمل جيدة مع 

ال�رصورية،  الطبية  الو�سائل  توفر 

اإمكانية اكت�ساب ال�سكن بعد  وحتى 

فرتة حتدد بني 5 و 7 �سنوات موؤكدا 

اأن هذه الإجراءات من �ساأنها حتفيز 

الطبيب على البقاء يف اجلنوب .

من جانب اآخر اأعلن وزير ال�سحة اأن 

وزارته قد اأبرمت اتفاقية مع �رصكة 

ال�رصيع  للتكفل  للطريان  طا�سيلي 

 3 تخ�سي�س  طريق  عن  باملر�سى 

طائرات جمهزة طبيا و5 مروحيات 

احلالت  يف  املر�سى  نقل  ل�سمان 

اخلطرية اإىل امل�ست�سفيات.

مرافق �سحية مغلقة !!

جل�سات
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م�سطفى بن بادة

بلعبا�س بلعبا�س

حممد نوا�سري

ا�ستقباالت

�سفري اإيران باجلزائر

وا�ستقبـل يـوم الثالثـاء 29 مار�س 2011 ، مبقـر املجل�س، 

اأّدى له  اإيران باجلزائر الذي  ال�سيد حممود حممدي، �سفري 

زيارة جماملة، مت خاللها تناول العالقات الثنائية اجليدة 

وتاأكيد اإرادة م�سوؤويل البلدين يف العمل على تعزيزها يف 

التي  الهامة  للنتائج  التطرق  مت  كما  املجالت  خمتلف 

اللقاء فر�سة  اإليها اللجنة العليا امل�سرتكة وكان  تو�سلت 

النظر  وتبادل وجهات  املنطقة  التطورات يف  ل�ستعرا�س 

حولها.

وفد برملاين تركي

جرت يوم الأربعاء 09 مار�س 2011، مبقر جمل�س الأمة، حمادثات 

جلنة  رئي�س  بوحلية،  اإبراهيم  ال�سيد  برئا�سة  الأمة  جمل�س  وفد  بني 

ال�سيد  بقيادة  الرتكي  الربملاين  والوفد  باملجل�س  اخلارجية  ال�سوؤون 

مراد مركان، رئي�س جلنة ال�سوؤون اخلارجية للمجل�س الوطني الرتكي 

الكبري. 

وقد تطرق اجلانبان للعالقات املتميزة والأخوية التي تربط البلدين 

وخمتلف الفر�س املتوفرة لتعزيزها وترقيتها حيث مت التاأكيد على 

املناخ  لتوفري  الربملانية  وامل�ساورات  الت�سالت  تكثيف  �رصورة 

املنا�سب لتعزيز فر�س التعاون التجاري والقت�سادي وترقيتها اإىل 

حول  النظر  وجهات  تبادل  مت  كما  البلدين.  �سعب  تطلعات  م�ستوى 

خمتلف الق�سايا والأحداث الراهنة اجلهوية  والدولية.

ا�ستقبـل ال�سيد عبد القـادر بن �سالح، رئي�س جمل�س الأمة، 

يـوم الثالثاء 01 مار�س  2011 ، وفدا عن جمموعة ال�سداقة 

باملجل�س  العربي  املغرب  دول  مع  للعالقات  الربملانية 

. Gunter Gloser الفدرايل الأملاين بقيادة ال�سيد

اجلزائرية  العالقات  اإىل  التطرق  مت  اللقاء  هذا  خالل 

الأملانية والتي عرفت تطورا ملحوظا يف ال�سنوات الأخرية 

والربملانيني  الربملانية  املوؤ�س�سات  دور  على  الرتكيز  ومت 

يف تعزيز هذه العالقات والرتقاء بها اإىل م�ستويات اأف�سل 

وذلك من خالل تكثيف اللقاءات وامل�ساورات ملعرفة واقع 

كل بلد وجمالت التعاون القائمة فيها. 

الربملانية  ال�سداقة  جمموعة  عن  وفد 
باملجل�س  العربي  املغرب  دول  مع  للعالقات 

الفدرايل الأملاين

ا�ستقباالت الرئي�س

ا�ستقباالت رئي�س جلنة ال�س�ؤون اخلاريجية
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ا�ستقباالت

2011 ، مبقر املجل�س ، وفد عن موظفي  وا�ستقبل يوم الأحد 17 اأفريل 

الكونغر�س للوليات املتحدة الأمريكية.

خالل هذا اللقاء، مت التطرق اإىل العالقات اجلزائرية الأمريكية خا�سة يف 

الدورية  اللقاءات  اأن مثل هذه  اإىل  الإ�سارة  الربملاين، حيث متت  املجال 

ملوظفي الكونغر�س الأمريكي باأع�ساء وممثلي الربملان اجلزائري �سوف 

ت�سهم يف تعزيز عالقات البلدين والتعرف اأكرث على خ�سو�سيات ال�سعبني 

وموؤ�س�ساتهم والأنظمة الت�رشيعية والإدارية القائمة يف البلدين ، حيث مّت 

التاأكيد على اأن للبلدين ولل�سعبني طموحات وتطّلعات م�سرتكة نحو بناء 

دور  وللربملان  ال�سعوب،  لطموحات  ي�ستجيب  تعّددي  دميقراطي  جمتمع 

 يف جت�سيد هذه التطّلعات. ومن هنا تربز اأهمية تبادل 
ّ
حمورّي واأ�سا�سي

اخلربات واملعلومات من خالل هذه اللقاءات.

ع�سو جمل�س ال�سيوخ املك�سيكي

وحتادث يوم الأربعاء 2 مار�س2011، مبقـر املجل�س،  مع ال�سيد

 Garcia ZALVIDEA، ع�سو جمل�س ال�سيوخ املك�سيكي.

تدعيمها  و�سبل  البلدين  بني  الربملانية  العالقات  حول  متحور  اللقاء 

بتكثيف اللقاءات وتبادل املعلومات حول خمتلف قطاعات التعاون التي 

يجب دعمها وتعزيزها برملانيا.

ترقية  حول  املتحدة  الأمم  ملنظمة  اخلا�س  املقرر 
وحماية احلق يف حرية الراأي والتعبري

وفد عن موظفي الكونغر�س للوليات املتحدة الأمريكية

رئي�س املجموعة الربملانية لل�سداقة »فرن�سا /اجلزائر«

يـوم  اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  رئي�س   ، بوحلية  ابراهيم  ال�سيد  وا�ستقبـل 

Frank La Rue، املقرر اخلا�س  ال�سيد    ،  2011 اأفريل   13 الأربعاء 

ملنظمة الأمم املتحدة حول ترقية وحماية احلق يف حرية الراأي والتعبري.

الإعالمي  وامل�سهد  اجلزائر  يف  والتعبري  الراأي  حرية  حول  متحور  اللقاء 

التعددي امل�ساحب للتحولت ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية التي 

والت�سال  الإعالم  بقطاع  اخلا�سة  والقوانني  الت�رشيع  اجلزائر.  تعرفها 

والإ�سهار ومكانة الهيئات امل�رشفة على هذا القطاع يف الن�سيج املوؤ�س�ساتي 

الوطني كانت �سمن النقاط التي طرحت للنقا�س خالل هذا اللقاء.

اأفريل   17 الأحد  يوم  وا�ستقبل 

ال�سيد  املجل�س،  مبقر   ،2011
 ،Bernard DEROSIER
الربملانية  املجموعة  رئي�س 

لل�سداقة »فرن�سا – اجلزائر«.

اإىل  التطرق  مت   ، اللقاء  هذا  خالل 

الفرن�سية  اجلزائرية  العالقات 

 ، الربملاين  املجال  يف  خا�سة 

�رشورة  اإىل  الإ�سارة  متت  حيث 

تكثيف تبادل الزيارات للم�ساهمة 

البلدين.  بني  العالقات  تعزيز  يف 

تطّلع  عن  اجلانبان  واأعرب 

رفع  على  العمل  اإىل  الربملانيني 

م�ستويات  اإىل  العالقات  هذه 

مثل  اأن  اجلانبان  اأّكد  وقد  اأف�سل. 

هذه اللقاءات والتي ت�سمل خمتلف 

قنوات  بفتح  املجتمع  مكّونات 

احلوار والت�ساور من �ساأنها تذليل 

التي تربز من  العقبات  العديد من 

واأبرز  البلدين.  بني  لآخر  حني 

املحادثات  هذه  خالل  اجلانبان 

دور  الربملانية  للدبلوما�سية  اأن 

ثنائية  عالقات  اإقامة  يف  فّعال 

على  مبنّية  واجلزائر  فرن�سا  بني 

وت�ستجيب  امل�سرتكة  امل�سالح 

اجلزائري  ال�سعبني  لطموحات 

الحرتام  اأ�سا�س  على  والفرن�سي 

يف  بلد  كل  و�سيادة  املتبادل 

اختياراته وخ�سو�سياته.

اجلل�سة الثالثة للدورة 

العادية الثانية للربملان 

العربي للعام 2010

�سارك ال�سيدان بوم�سالت التهامي 

و�سعدي حمة علي، ع�سوا جمل�س 

الأمة وع�سوا الربملان العربي، يف 

اجتماعات اجلل�سة الثالثة للدورة 

العادية الثانية للربملان العربي 

للعام 2010، واملخ�س�سة ملناق�سة 

م�رشوع ميزانية الربملان العربي 

للعام 2011 وافتتاح الدورة الأوىل 

للعام 2011 املنعقدة بالقاهرة 

)م�رش(، خالل الفرتة املمتدة من 20 

اإىل 22 مار�س 2011.

الدورة ال�سنوية 2011 للموؤمتر 
الربملاين حول منظمة التجارة 

العاملية

�سارك ع�سوا جمل�س الأمة ال�سيدان 

جفال عبد العزيز وعبد القادر مالكي 

يف اأ�سغال الدورة ال�سنوية 2011 

للموؤمتر الربملاين حول منظمة 

التجارة العاملية، املنعقدة مبقر 

املنظمة بجنيف ) �سوي�رشا( يومي 21 

و22 مار�س 2011.

وقد تناول املجتمعون بالدرا�سة 

والنقا�س املحاور التالية:

- تعدد الأطراف يف مواجهة تنامي 

التفاقيات التجارية الثنائية 

واجلهوية

- اإعادة التوازن لقواعد النظام 

التجاري متعدد الأطراف لفائدة 

الفقراء

- التجارة والتنمية امل�ستدامة: من 

الت�سادم اإىل الرتابط

- يف عالقاتها مع املجتمع: 

ال�سيا�سات التجارية يف ع�رش 

الت�سال اجلماهريي.

الن�ساط اخلارجي 
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ُل خالل الدورة ديناميكية اخلرجات البرملانية التي تتولى  » كما سوف ُتَفَعّ
جلان مجلس األمة تنظيمها عبر واليات الوطن لتحقيق تواصل أعضاء 
مجلس األمة مع املواطنني واملنتخبني احملليني بهدف حتسس االنشغاالت 
ومعرفة الصعوبات وتفهم التطلعات والعمل على إيصالها إلى السلطات 

املختصة قانونيا، إما محليا أو مركزيا…«
من كلمة رئيس مجلس األمة  دورة الربيع 2011

�سارك وفد عن الربملان اجلزائري 

)جمل�س الأمة، املجل�س ال�سعبي 

الوطني( يف اجتماعات اجلمعية 124 

لالإحتاد الربملاين الدويل خالل الفرتة 

املمتدة من 15 اإىل 20 اأفريل 2011.

ت�سكل الوفد من ال�سيدات وال�سادة:

عبد العزيز زياري، رئي�س املجل�س 

ال�سعبي الوطني

زهرة ظريف بيطاط، نائب رئي�س 

جمل�س الأمة

بن حليمة بوطويقة، نائب رئي�س 

املجل�س ال�سعبي الوطني

بلعبا�س بلعبا�س، رئي�س املجموعة 

الربملانية للتجمع الوطني 

الدميقراطي مبجل�س الأمة

دراجي �سالح، ع�سو جمل�س الأمة

زهية بن عرو�س،ع�سو جمل�س الأمة 

�رشار عبد القادر، نائب باملجل�س 

ال�سعبي الوطني

زين الدين بن مدخن، نائب باملجل�س 

ال�سعبي الوطني

عبد احلميد �سي عفيف، نائب 

باملجل�س ال�سعبي الوطني 

تناول امل�ساركون بالدرا�سة والنقا�س 

املوا�سيع التالية:

- مناق�سة عامة حول الو�سع 

ال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي 

يف العامل يف اإطار مو�سوع �سامل 

يتناول امل�ساءلة الربملانية: التجاوب 

مع الطموحات ال�سعبية.

- تقدمي اإطار ت�رشيعي �سليم 

بهدف احليلولة دون اندلع العنف 

النتخابي، وحت�سني مراقبة 

النتخابات و�سمان النتقال ال�سلمي 

لل�سلطة )اللجنة الدائمة الأوىل ب�ساأن 

ال�سالم والأمن الدويل(

- دور الربملانات يف �سمان التنمية 

امل�ستدامة من خالل اإدارة املواد 

الطبيعية والإنتاج الزراعي والتغيري 

الدميوغرايف )اللجنة الدائمة الثانية 

ب�ساأن التنمية امل�ستدامة واملالية 

والتجارة(

- ال�سفافية وامل�ساءلة يف متويل 

الأحزاب ال�سيا�سية واحلمالت 

النتخابية( اللجنة الدائمة الثالثة 

ب�ساأن الدميقراطية وحقوق الإن�سان(.

للعلم كانت ال�سيدة زهرة ظريف 

بيطاط، نائب رئي�س جمل�س الأمة 

ونائب رئي�س اللجنة التنفيذية 

لالإحتاد الربملاين الدويل قد �ساركت 

يف اأ�سغال اللجنة التنفيذية لالإحتاد 

من 12 اإىل 14 اأفريل 2011.

�سارك وفد عن الربملان اجلزائري )جمل�س الأمة 

واملجل�س ال�سعبي الوطني( يف اأ�سغال املرحلة الثانية 

من الدورة العادية للجمعية الربملانية ملجل�س اأوروبا 

خالل الفرتة املمتدة من 11 اإىل 15 اأفريل 2011 

املنعقدة ب�سرتا�سبورغ )فرن�سا(.

تكون الوفد من ال�سادة:

حممد بوخالفة، رئي�س املجموعة الربملانية للثلث 

الرئا�سي مبجل�س الأمة ورئي�س الوفد

خمتار �سي يو�سف، ع�سو جمل�س الأمة

حممد بورا�س، نائب باملدل�س ال�سعبي الوطني

جلول جاب اهلل، نائب باملجل�س ال�سعبي الوطني

تناول امل�ساركون عدة موا�سيع منها:

- البعد الديني حلوار ما بني الثقافات

- الرتبية �سد العنف يف املدر�سة

- حماربة الفقر

- �رشورة تعزيز حماية حقوق الن�ساء املهاجرات.

اجتماعات اجلمعية 124 للإحتاد الربملاين الدويل

قام وفد عن ممّثلي املجتمع املدني الفرنسي من املشاركني في قافلة التضامن مع الشعب 
الصحراوي بزيارة ملقر مجلس األمة يوم االثنني 25 أفريل 2011. وخالل هذه الزيارة، 
الذي جمع  النقاش  في صلب  املصير  تقرير  في  الصحراوية وحق شعبها  القضية  كانت 

الوفد بعدد من أعضاء مجلس األمة ميّثلون مختلف املجموعات البرملانية ملجلس األمة.

اأ�سغال املنتدى الإ�سالمي للربملانيات امل�سلمات

)جمل�س  بغرفتيه  اجلزائري  الربملان  عن  وغد  �سارك 

املنتدى  اأ�سغال  يف  الوطني(  ال�سعبي  املجل�س  الأمة، 

ق�سايا  ملناق�سة  امل�سلمات  للربملانيات  الإ�سالمي 

 2011 اأفريل  و6   5 يومي  وذلك  امل�سلمة،  املراأة 

بالعا�سمة ال�سورية دم�سق.

ت�سكل الوفد من ال�سيدات:

فوزية بن بادي�س، ع�سو جمل�س الأمة ، رئي�سة الوفد

نا�رشية فليتي، نائب باملجل�س ال�سعبي الوطني

نادية بوبغلة، املولودة �سويتم، نائب باملجل�س ال�سعبي 

الوطني

وقد تناولت امل�ساركات بالدرا�سة املحاور التالية:

امل�سلمة  املراأة  م�ساركة  قلة  وراء  الكامنة  الأ�سباب   -

يف احلياة الجتماعية وال�سيا�سية يف بالدها وكيفية 

معاجلتها

املجتمع  وموؤ�س�سات  الإ�سالمية  املنظمات  دور   -

املدين يف الدول الأع�ساء يف اإبراز احلقوق التي يكفلها 

الإ�سالم للمراأة

املراأة  عن  امل�سوهة  ال�سلبية  ال�سورة  ت�سحيح   -

امل�سلمة

اأبرز الق�سايا التي تهدد متا�سك الأ�رشة امل�سلمة وكيفية 

الت�سدي لها.

الن�ساط اخلارجي 
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  اخلرجات الإ�ستطالعية   اخلرجات الإ�ستطالعية 

قام وفد عن جلنة ال�ص�ؤون االقت�صادية واملالية 

بزيارة ا�ستطالعية لوالية غرداية يومي 12 و13 

اأفريل 2011 ، وقد تكون الوفد من ال�سادة:

قادة بن ع�دة، رئي�س اللجنة

الت�هامي ب��صمالت، ع�ص� اللجنة

عبد القادر �صهلي، ع�ص� اللجنة

�صالح ج�امع، ع�ص� اللجنة 

من  التقرب  ه�  الزيارة  من  الهدف  وكان 

اإىل  لال�صتماع  املهنية  واملنظمات  امل�اطنني  

ان�صغاالتهم وقد �صملت الزيارة قطاعات ال�صباب، 

ال�صغل، ال�صحة، الرتبية، ال�صكن ، الفالحة ، الري 

وال�سناعة.

اجتمع وفد جمل�س االأمة خالل الي�م االأول من 

الزيارة مع وايل والية غرداية ، كما اجتمع�ا مع 

خمتلف الهيئات التنفيذية ، حيث ا�صتمع خاللها 

ال�فد للعر�س الذي قدمه مدير الربجمة ومتابعة 

امليزانية ح�ل :

- ح�صيلة االإجنازات املحققة خالل الفرتة من 

.  2009 اإىل   2000
2010- للخما�صي  املربجمة  الن�صاطات   -

2014
التكفل  اإطار  يف  امل�صجلة  الربامج  ح�صيلة   -

مبخلفات فيا�صانات 2008.

من  كل  قدمه  الذي  للعر�س  ال�فد  ا�صتمع  كما 

مدير ال�صكن والتجهيزات العم�مية   والت�صغيل .

بعدها قام ال�فد رفقة ال�ايل وال�صلطات املحلية 

بزيارة تفقدية لثالث م�صاريع �صدود وهي :

م�رشوع �صد ب�بريك

م�رشوع �صد احليمر

م�رشوع �صد العديرة ببلدية ال�صاية بن �صح�ة

كما كان لل�فد خالل نف�س الي�م لقاء مع ممثلي 

وال�صناعة،  التجارة  الفالحة،  غرفة  من  كل 

على  ال�فد  اطلع  حيث  التقليدية،  ال�صناعية 

القطاعات  هذه  يف  املتعاملني  ان�صغاالت 

وتبادل معهم وجهات النظر ح�ل الطرق الكفيلة 

بالنه��س بها.

ال�فد  عاين  الزيارة  من  الثاين  الي�م  وخالل 

عدة م�صاريع اجتماعية واقت�صادية يف ال�الية 

منها:

لـ  يت�صع  الذي  بريان  م�صت�صفى  بناء  م�رشوع   -

60 �رشيرا، والذي بلغت ن�صبة االأ�صغال به ح�ايل 
67 باملائة بدائرة بريان

- ال�صكنات امل�جهة ملنك�بي الدائرة والتي بلغ 

عددها 150 م�صكن بدائرة بريان

مقعدا   800 لـ  تت�صع  ثان�ية  اإجناز  م�رشوع   -

بدائرة القراراة 

- م�رشوع بناء م�صت�صفة بدائرة القرارة 

- وباملنطقة ال�صناعية ت�قف ال�فد عند وحدة 

 ، االأغطية  �صناعة  يف  واملتخ�ص�صة  تي�صك�با 

ووحدة   ، خبزي«   « وم�صتقاته  احلليب  وحدة 

احلليب وم�صتقاته » �صيحية« .

- املركب الريا�صي بدائرة زلفانة 

استمرارا للنشاط امليداني املتمثل في 
االضطالع مبهام حتسس نبض املجتمع 
على  والوقوف  االنشغاالت  واستطالع 
احمللية،  التنمية  مشاريع  تقدم  مدى 
بخرجات   املجلس  من  جلان  قامت 
جزائرية  واليات  لعدة  استطالعية 

منها :
1 - جلنة الثقافة واإلعالم والشبيبة 

والسياحة إلى والية مستغامن
إلى  القانونية  الشؤون  جلنة   -  2

والية السعيدة 
3 - جلنة الشؤون االقتصادية واملالية 

إلى والية غرداية

وال�صبيبة  واالإعالم  الثقافة   جلنة  عن  وفد  قام 

الفرتة  خالل  م�صتغامن   والية  اإىل  وال�صياحة 

املمتدة من 7 اإىل 9 مار�س 2011 ، وقد تكون 

الوفد من ال�سادة:

- حد م�صع�د عمار، رئي�س  اللجنة

- لكحل العمري، ع�ص� اللجنة

- ب��صيخ بلحاج، ع�ص� اللجنة 

- حمم�د زيدان، ع�ص� اللجنة 

كان الهدف من الزيارة ه� ال�ق�ف عند امل�صاكل 

التي تعانيها مراكز القطاع  الثقايف وال�صياحي 

وقطاع ال�صباب بال�الية .

 م�رشح م�صتغامن :  ت�فد ال�فد عند ور�صة لبناء 

م�رشح م�صتغامن اجله�ي والذي و�صلت االأ�صغال 

به ن�صبة 50  باملائة   وي�صع لـ500 معقد ، وقد 

ر�صد له غالف مايل قدره 60 مليار �صنتيم.

 املكتبة :  حتت�ي املكتبة على 40000 كتاب  

منها 10000 خا�صة باالأطفال 

عدة  على  الثقافة  دار  حتت�ي   : الثقافة  دار 

وغناء  م��صيقى  اإىل  م�رشح  من  ن�صاطات 

الت�صكيلية  للفن�ن  ور�صات  اإىل  باالإ�صافة 

وال�صعر.

ه�  ال�صباب  بدار  املنخرطني  عدد   : ال�صباب  دار 

 12 اإىل   8 من  اأعمارهم  ترتاوح  منخرط   254
االآيل  لالإعالم  الدار على قاعة  �صنة، وتظم هذه 

لالألعاب  وقاعة  االآيل  االإعالم  اإىل  باالإ�صافة 

 1772 بها  مكتبة  ت�صم  كما   ، االإلكرتونية 

عنوان.

لـ  تت�صع   : اخلروبة  الريا�صات  املتعددة  قاعة 

299 منخرط ريا�صي . 500 مقعد وت�صم 
فندق ال�صباب: ي�صم 28 غرفة جمهزة باالإ�صافة 

ي��صح  ومل  ي�صتغل  مل  لكنه  ع�رشي  مطبخ  اإىل 

حتت ت�رشف ال�صباب.

كما زار ال�فد : 

امللعب البلدي بني �صليمان 

 املركب الريا�صي لبلدية م�صتغامن 

امل�صبح االأوملبي واملركب ال�صياحي �صبليت.

قاعة متعددة الريا�صات ببلدية حجاج 

املركز الثقايف �صيدي خل�رش

زيارة ل�رشيح خل�رش بن خل�ف

ليختم ال�فد خالل زيارته ي�م االأربعاء 9 مار�س 

املنتخبني  االأع�صاء  مع  عمل  بجل�صة   2011
لل�الية  مبقر املجل�س ال�صعبي ال�الئي .

تو�صيات اللجنة

املنجزة  امل�صاريع  معاينة  من  اأيام  ثالثة  بعد 

االإجناز  ط�ر  يف  هي  والتي  ت�صيريها  وكيفية 

والتعرف على امل�صاكل التي تعاين منها اأو�صت 

اللجنة  مبايلي :

يخ�س  فيما  االأ�صغال  تتمة  يف  االإ�رشاع   -

امل�صاريع الريا�صية والثقافية من اأجل ت�صليمها 

يف اآجالها،

املزيد من املجه�دات  خا�صة من قبل  بذل   -

هذا  على  والقائمني  والريا�صة  ال�صباب  مدير 

حاجيات  تلبية  اأجل  من  ال�الية  يف  القطاع 

ال�صباب،

الريا�صية  التجهيزات  على  املحافظة   -

والثقافية وو�صعها حتت ت�رشف ال�صباب،

م�صتغامن  
 والية غرداية 

واالإدارية  القانونية  ال�صوؤون  جلنة  عن  وفد  قام 
�صعيدة  لوالية  ا�صتطالعية  بزيارة  االإن�صان   وحقوق 
 ،2001 30 مار�س  اإىل   28 خالل الفرتة املمتدة من 

وقد تكون الوفد من ال�صادة:

- ال�صيد الطيب بو�صاليع، ع�صو اللجنة
- ال�صيد حممد فخار، ع�صو اللجنة

- ال�صيد ال�صايب بن �صعيدان، ع�صو اللجنة 

- ال�صيد عبد الوكيل بن ال�صاوي، ع�صو اللجنة

والية �صعيدة 
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اخلرجات ال�ستطالعية   اخلرجات الإ�ستطالعية 

املركز اجلامعي بدائر غرداية

املركب الريا�صي بدائرة غرداية 

منطقة الن�صاطات ال�صناعية » بالعطف« 

املنطقة ال�صناعية » ببن�رة« 

يف ختام الزيارة اأ�صاد رئي�س اللجنة باإجنازات 

نف�س  يف  من�ها   ، بال�الية  العديدة  التنم�ية 

التي  املختلفة  وال�صع�بات  بالنقائ�س  ال�قت 

اللجنة  اأن  االأخري  يف  م�ؤكدا  ال�الية،  ت�اجهها 

التي  واقرتاحات  بل�رة ت��صيات  �صتعكف على 

�صيتم نقلها اإىل اجلهات املخت�صة.

تو�صيات ومقرتحات اللجنة 

- العمل على اإدماج امل�ظفني العاملني يف اإطار 

الت�صغيل،  قبل  ما  وعق�د   ، االجتماعية  ال�صبكة 

منا�صب  ي�صغل�ن  الذين  امل�ظفني  ال�صيما 

�رشورية لت�صيري املرافق العامة.

لالأجهزة  وفروع  �صبابيك  اإن�صاء  �رشورة   -

اأو  ال�الية  دوائر  يف   ، ال�صباب  بت�صغيل  املكلفة 

بلدياتها ، تقلي�صا مل�صقة التنقل اإىل مقر ال�الية، 

وت�رشيعا ل�ترية درا�صة ملفات طالبي ال�صغل.

ال�كالة  مثل  وال�كاالت  امل�ؤ�ص�صات  ت�صجيع   -

ال�طنية لدعم ت�صغيل ال�صباب وغريها ، على بناء 

مقرات الئقة لفروعها على م�صت�ى ال�اليات.

- اال�صتعانة باملخت�صني واخلرباء االقت�صاديني 

البنكية  للقرو�س  بديلة  �صيغة  اإيجاد  اأجل  من 

اإذ ت�صجل هذه  ال�صباب.  امل�جهة لدعم م�صاريع 

ال�الية  �صباب  طرف  من  كبريا  عزوفا  ال�صيغة 

الذين يف�صل�ن التم�يل الثنائي بدال عن التم�يل 

البنكي ، ملا يدور ح�له من �صبهات رب�ية.

- �رشورة ت�فري م�صاحات خا�صة للرعي.

حفر  جمال  يف  الدولة  اإعانة  ت�فري  �رشورة   -

االآبار.

احلب�ب  لتعاونية  فرع  فتح  على  العمل   -

ت��صيع  عملية  لت�صهيل   ،)ccls( وم�صتقاتها 

االأعالف.

مب�جبه  مينح  قان�ن  ا�صت�صدار  على  العمل   -

بهدف  االأخ�صائيني،  لالأطباء  دائمة  �صكنات 

ت�صجيعهم على مزاولة العمل يف خمتلف دوائر 

حرمت  التي  ندرتهم  على  والق�صاء  ال�الية، 

�صكان املنطقة من خدمات �صحية متخ�ص�صة.

اإىل  امل�جهة  ال�صكنات  ملف  ت�ص�ية  �رشورة   -

منك�بي الفي�صانات ل�صنة 2008، والعمل على 

اإغالق هذا امللف نهائيا.

التجار  لتع�ي�س  �صيغة  اإيجاد  على  العمل   -

 2008 في�صانات  من  املت�رشرين  واحلرفيني 

لعدم  الي�م  اإىل  ن�صاطهم  ي�صتاأنف�ا  مل  الذين   ،

تاأمينهم ملمتلكاتهم.

واملناطق  ال�صناعي  الن�صاط  مناطق  تهيئة   -

واملرافق  الطرق  اإن�صاء  حيث  من   ، ال�صناعية 

ال�رشورية.

التعريفة اجلمركية اخلا�صة  النظر يف  اإعادة   -

للم�اد  اجلمركية  التعريفة  )اإن  االأولية  بامل�اد 

التعريفة  عن  منخف�صة  م�صنعة  الن�صف 

املخ�ص�صة للم�اد االأولية(.

كافة  يف  املحلية  امل�ؤ�ص�صات  ت�صجيع   -

القطاعات بدعم م�صاريف النقل وغري ذلك.

- تقريب مراكز مت�ين ال�الية مب�اد البناء ، اإذ 

اأن بعدها ي�ؤثر على التكلفة املالية للم�رشوع.

-  ت�صجيع ال�صناعة التقليدية التي يربع فيها 

�سكان الوالية .

اخلارجية  بالتهيئة  اجليد  االعتناء  �رشورة   -

مل�صاريع الهياكل الريا�صية.

بالتجهيزات  ال�الية  بلديات  اإمداد  االإ�رشاع   -

الداخلية  وزارة  قبل  من  لها  املمن�ح  والعتاد 

واجلماعات املحلية.

طابع  لها  مالية  م�ؤ�ص�صة  اإن�صاء  يف  التفكري   -

ال�صباب  م�صاريع  بتم�يل  للتكفل   ، بنكي  �صبه 

لت�صيري  ال�طنية  ال�كالة  ب�ا�صطة  املنجزة 

القر�س امل�صّغر ، ال�صندوق ال�طني للتاأمني عن 

البطالة وال�كالة ال�طنية لدعم ت�صغيل ال�صباب.

 

 7 / إلى والية املدية للوقوف عند وضعية قطاع التكوين املهني، الوفد 
ترأسته السيدة ليلى خيرة الطيب، رئيسة جلنة التربية والتكوين والتعليم 

العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، ويتكون من السيدة والسادة:

- زهية بن عرو�س، ع�ص� اللجنة

- اأحمد بلعالية، ع�ص� اللجنة

- ن�رالدين بلعرج، ع�ص� اللجنة

- حممد بن طبة، ع�ص� اللجنة

هذا وقد قامت وفود من املجل�س بزيارات ا�صتطالعية اإىل:
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إلى والية اجللفة للوقوف عند   /4 

وضعية التنمية الزراعية بالوالية، 
الوفد ترأسه السيد مسعود بودراجي، 

رئيس جلنة الفالحة والتنمية 
الريفية، ويتكون من السادة:

- م�صع�د قمامة، نائب رئي�س اللجنة

- عبد القادر بن �صامل، مقرر اللجنة

- علي العقعاق، ع�ص� اللجنة

- قدور كا�س، ع�ص� اللجنة

إلى والية بشار للوقوف على   /1
واقع الصحة، الوفد ترأسه السيد 

رشيد بوغرال، رئيس جلنة الصحة 
والشؤون االجتماعية والعمل 

والتضامن الوطني، ويتكون الوفد 
من السيدة والسادة:

- ل�يزة �صا�ص�ة، ع�ص� اللجنة

- اأحمد حيدار، ع�ص� اللجنة

- ن�رالدين ديب، ع�ص� اللجنة  

إلى والية غليزان للوقوف على مدى   /  5
تقدم أشغال البرامج املنجزة في إطار 
التنمية احمللية، الوفد ترأسه السيد 

عبد القادر دحان، رئيس جلنة التجهيز 
والتنمية احمللية، ويتكون من السادة: 
- حممد زكرياء، نائب رئي�س اللجنة

- ب�زيد بدعيدة، ع�ص� اللجنة

- ب�بكر معيزي، ع�ص� اللجنة

- حممد حماين، ع�ص� اللجنة 

إلى والية برج بوعريريج للوقوف   /6
على واقع الصحة العمومي وقطاع 

الصحة اخلاص، الوفد ترأسه السيد 
رشيد بوغربال، رئيس جلنة الصحة 

والشؤون االجتماعية والعمل والتضامن 
الوطني، ويتكون من السيدة والسادة:

- ل�يزة �صا�ص�ة، ع�ص� اللجنة

- ن�ر الدين ديب، ع�ص� اللجنة

- حمم�د زيدان، ع�ص� اللجنة

- عبد العزيز جفال، ع�ص� اللجنة

إلى والية متنراست  قصد   /  3
معاينة ظروف عمل املنشآت 

الرياضية والثقافية، الوفد ترأسه 
السيد حد مسعود عمار، رئيس 

جلنة الثقافة واإلعالم والشبيبة 
والسياحة، ويتكون الوفد من السادة :
- بلحاج ب��صيخ، نائب رئي�س اللجنة

- ر�ص�ان ال�صعيد، ع�ص� اللجنة

- حمم�د زيدان، ع�ص� اللجنة

إلى والية باتنة للوقوف عند مدى   /  2
تطور قطاع التربية الوطنية بالوالية، 

الوفد ترأسته السيدة ليلى خيرة 
الطيب، رئيسة جلنة التربية والتعليم 

العالي والبحث العلمي والشؤون 
الدينية، ويتكون الوفد من السيدة 

والسادة:
-  ف�زية بن بادي�س، ع�ص� اللجنة

- ميم امليل�د، ع�ص� اللجنة 

- عبد الرحمان عياد زدام، ع�ص� اللجنة
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التي  والعلمية  الفكرية  النشاطات  إطار  في 
يسعى مجلس األمة من خاللها إلى ترقية الثقافة 
وتعميق  وتعميمها،  نشرها  وتوسيع  البرملانية، 
احلوار، وطرح الرأي، واالستماع إلى الرأي اآلخر، 
 ،2011 أفريل   27 األربعاء  يوم  املجلس  عقد 
يوما دراسيا حول موضوع » التكوين والتشغيل »، 
وخبراء  احلكومة  من  وأعضاء  برملانيني  بحضور 
في  ومشتغلني  وممارسني  وأساتذة  ومختصني 

امليدان.

رئي�س  �صالح،  بن  القادر  عبد  ال�صيد  اعترب 

عنه  نيابة  قراأها  افتتاحية،  كلمة  يف  املجل�س، 

نائبه ال�صيد كمال بوناح، اأن هذا اليوم الربملاين 

جدير باالهتمام الرتباطه الوثيق مبطلب اأ�صا�صي 

وم�رشوع لدى الفئة الغالبة من جمتمعنا، وهي 

فئة ال�صباب حتى اأ�صبح مو�صوع الت�صغيل بكافة 

تدخل  ا�صتوجب  ملحا  مطلبا  املعتمدة  اأ�صكاله 

االإجراءات  من  حزمة  باتخاذ  والتعجيل  الدولة 

العملية، والت�صجيعية، والتحفيزية، لفائدة كافة 

االأطراف املعنية.

بالربملان،  حري  اأنه  املجل�س،  رئي�س  واأو�صح 

اخل�صو�س،  وجع  على  والربملانيني،  عموما، 

هذه  ومرافقة  املواطنني  تطلعات  حت�ص�س 

التطلعات اإىل حني جت�صيد االآمال وحتقيقها يف 

اأر�س الواقع.

بها  اأمر  التي  التدابري  ال�صدد،  هذا  يف  وثمن، 

العزيز  عبد  ال�صيد  اجلمهورية،  رئي�س  فخامة 

بوتفليقة، لتلبية املطالب امل�رشوعة لفئة ال�صباب 

يف حت�صيل العلم وامتالك القدرات، واملهارات، 

اإتاحة  وكذا  ال�صغل،  عامل  اإىل  الولوج  ثم  ومن 

الفر�س اأمامه حليازة من�صب عمل.

قائمة  والت�صغيل  التكوين  اإ�صكالية  اأن  واأو�صح 

واملالءمة  كامنة،  بينهما  والعالقة  بالفعل، 

بينهما مطلوبة بجعل هذا التكوين ي�صتجيب اإىل 

معايري قطاع العمل ومتطلباته واإىل احلاجيات 

بامل�صاريع  منها  املت�صلة  وخا�صة  املرتقبة 

مورد  على  احل�صول  بغية  املربجمة  الكربى 

اليد  عن  اال�صتغناء  من  ميكن  نوعي  ب�رشي 

امليادين، من جهة،  كافة  االأجنبية يف  العاملة 

ومن جهة اأخرى العمل على املزيد من ا�صتيعاب 

حدة  من  التخفيف  اإطار  يف  ال�صغل  طالبي 

خمتلف  بتفعيل  عمل  منا�صب  وتوفري  البطالة، 

ي�صتجيب  املعتمدة، مبا  وال�صيغ  االآليات  وعديد 

الوطني،  واالقت�صاد  املوؤ�ص�صات،  حلاجيات 

ب�صفة عامة.

التكوين  اإ�صكالية  اأن  املجل�س،  رئي�س  ويرى 

تقوم  ت�صاركية،  مقاربة  تبني  تتطلب  والت�صغيل 

على االإ�صغاء جلميع الفاعلني املعنيني، و�صوال 

اإىل بلورة مقرتحات عملية يف اآجال معقولة.

اإىل  ن�صطتها  التي  اللقاء،  هذا  اأ�صغال  ومتيزت 

رفيقة  ال�صيدة  بوناح،   كمال  ال�صيد  جانب 

ق�رشي، ع�صو جمل�س االأمة، بتقدمي جمموعة من 

املحا�رشات متحورت حول: »اآفاق �صوق التعليم 

الكرمي  عبد  لالأ�صتاذ  العمل«،  و�صوق  العايل 

اأعراب. و«االآليات العمومية لرتقية ال�صغل«، من 

تقدمي االأ�صتاذ حممد الطاهر �صعالل. و«التكوين 

يف اجلزائر: بني اإ�صرتاتيجية ال�رشورة و�رشورة 

الكرمي  عبد  االأ�صتاذ  وعر�صها  االإ�صرتاتيجية«، 

عر�س  واأخريا  االأمة.  جمل�س  ع�صو  قري�صي، 

حول »االإ�صكالية بني الت�صغيل والتكوين: حتليل 

وتطلع«، لالأ�صتاذ حممد بهلول. 

ا�صتهل اأ�صتاذ التعليم العايل واخلبري اال�صت�صاري 

بن  الكرمي  عبد  ق�صنطينة،  جامعة  عن  الدويل 

العايل  التعليم  اأن  على  بالتاأكيد  تدخله  اأعراب، 

يف العامل عرف تطورا م�صهودا خا�صة بعد احلرب 

عام  الطلبة  عدد  انتقل  حيث  الثانية،  العاملية 

1950 من 6.5 مليون اإىل 51 مليون طالب عام 
1980 لي�صل اإىل 90 مليون طالب عام 2000.

رئي�س املجل�س ي�ؤكد:

»حري بالربملان والربملانيني حت�س�ض تطلعات املواطنني ومرافقتهــــا اإىل حني جت�سيد الآمال وحتقيقها يف اأر�ض الواقع«
التعليم  اأن  الدويل،  اال�صت�صاري  اخلبري  واأ�صاف 

يف  الفقري  العمود  لي�صبح  تطورا  عرف  العايل 

لدوره  نظرا  واال�صرتاتيجيات  ال�صيا�صات  كل 

وبناء  املعرفة  جمتمع  اإىل  للولوج  الريادي 

اقت�صاديات قوية معاملها االأ�صا�صية اال�صتثمار 

يف الغري مادي والذكاء.

والبحوث  الدرا�صات  اأن  املتدخل،  ذات  وقال 

العلمية اأثبتت االرتباط بني التعليم العايل ومدى 

االقت�صادي،  النمو  ا�صرتاتيجيات  يف  م�صاهمته 

وذلك وفق ثالث اجتاهات: االجتاه االأول، يكمن 

مع  مكيف  موؤهل  ب�رشي  مال  راأ�س  تكوين  يف 

الذي  للمجتمع  االقت�صادية  التنمية  حاجيات 

متيزه التغريات والتحوالت الدائمة، وقادر على 

يف  يكمن  الثاين،  االجتاه  ملتطلباته.  االإجابة 

�رشورية  جديدة  معارف  عن  والبحث  الك�صف 

فيكمن  الثالث،  االجتاه  اأما  اإن�صاين.  تقدم  لكل 

الولوج  قدرات  وتطوير  تنمية  على  القدرة  يف 

للعلوم واملعارف املوجودة وقدرة تكييفها مع 

الظروف املتغرية للمجتمع.

عبد  ال�صيد  اأفاد  العايل،  التعليم  حركية  وحول 

ثالث:  اأبعاد  يف  ت�صجل  اأنها  اأعراب،  بن  الكرمي 

يرف�س  الذي  العايل  للتعليم  االجتماعي  البعد 

الطلب  لتلبية  الكمي،  البعد  واالإق�صاء،  التميز 

واملوؤهلة،  املكونة  العاملة  اليد  على  املتزايد 

والبعد النوعي، الذي من دونه ال ميكن اأن نحلم 

بنجاعة اقت�صادية.

ويف ذات ال�صياق، اعرتف اأ�صتاذ التعليم العايل، 

ووزنها  اجلامعات  ملخرجات  الهائل  العدد  اأن 

اأ�صبح ي�صكل عبئا كبريا على  البطالة  يف ن�صب 

اأ�صحى  حتى  وال�صغل.  التكوين  ا�صرتاتيجيات 

�صوق  مع  التكوين  �صوق  مواءمة  عن  البحث 

ال�صغل ي�صكل حلم ال�صعوب.

تعاقب   1962 منذ  عرفت  اجلزائر  اأن  واأ�صار 

العمل  و�صوق  التكوين  �صوق  ملالئمة  حماوالت 

دون اأن حتقق النتائج املرجوة. ويعود ذلك اإىل 

جهة،  من  ال�صغل،  �صوق  عرفها  التي  التذبذبات 

العايل،  التعليم  على  االجتماعي  الطلب  وتزايد 

من جهة ثانية. وهو ما اأف�صل كل ا�صرتاتيجيات 

البحث عن التوازنات.

واأقر ذات اخلبري، اأن هذه الظاهرة معروفة على 

م�صتوى العامل، فعلى �صبيل املثال، برجمت كندا 

التكوين  مواءمة  حول  وطني  نقا�س  العام  هذا 

�صهر  خالل  وطني  بلقاء  �صينتهي  ال�صغل  مع 

جوان 2011.

اأعراب  بن  الكرمي  عبد  مداخلة  �صلطت  كما 

ال�صوء على االجتاهات الكربى للتكوين العايل، 

يف  املطورة  ال�صيناريوهات  ملختلف  وتعر�صت 

جمال العالقة بني �صوق التكوين العايل و�صوق 

ال�صغل.

من جانبه، ك�صف املدير العام للوكالة الوطنية 

الطاهر  حممد  ال�صيد  ال�صباب،  ت�صغيل  لدعم 

طالبي  لت�صغيل  اإ�صافية  حتفيزات  عن  �صعالل، 

التكميلي ل�صنة  العمل، يت�صمنها قانون املالية 

على  املوؤ�ص�صات  ت�صجيع  �صاأنها  من   ،2011
الفئات  خمتلف  من  البطال  ال�صباب  ت�صغيل 

العمرية وامل�صتويات.

هذه  اأن  العام  املدير  اأو�صح  ال�صياق،  ذات  ويف 

التدابري  باب  يف  تندرج  اجلديدة  التحفيزات 

امل�صتخدمني، وتتعلق  العمل  التحفيزية الأرباب 

بتخفي�صات يف ح�صة ا�صرتاك �صاحب العمل يف 

ال�صمان االجتماعي.

وتق�صي هذه التحفيزات با�صتفادة كل م�صتخدم 

يف القطاع االقت�صادي من تخفي�س يف ح�صة 

ال�صمان  يف  اال�صرتاك  بعنوان  العمل  �صاحب 

ملدة  ت�صغيله  يتم  طالب  كل  عن  االجتماعي 

ت�صاوي اإثني ع�رش )12( �صهرا على االأقل.

ي�م برملاين ح�ل التك�ين والت�شغيل 

�ل�شيد كمال بوناح.. و�ل�شيدة رفيقة ق�شري �أثناء تن�شيطهما للندوة
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بالن�صبة  باملائة  بـ40  التخفي�س  ن�صبة  وتقدر 

العمل  لهم  �صبق  الذين  العمل  طالبي  لت�صغيل 

للبالد،  ال�صمالية  املناطق  يف  ت�صغيلهم  ومت 

العمل  طالبي  لتوظيف  بالن�صبة  باملائة  و56 

املناطق  يف  ت�صغيلهم  مت  والذين  املبتدئني، 

ال�صمالية، و72 باملائة بالن�صبة لكل ت�صغيل يف 

مناطق اله�صاب العليا ومناطق اجلنوب.

هذه  اأن  مداخلته،  يف  �صعالل،  ال�صيد  واأ�صاف 

التخفي�صات االإ�صافية متنح ملدة ثالث �صنوات 

يعفى  التي  االأوىل  �صنوات  الثالث  بعد  اأخرى 

ال�صمان  يف  اال�رشاك  من  العمل  �صاحب  فيها 

االجتماعي مائة باملائة.

اأخرى  تخفي�صات  ‘’االأون�صاج’’ اأن  مدير  وذكر 

يف اإطار عقود العمل �صتطبق يف ح�صة ا�صرتاك 

�صاحب العمل يف ال�صمان االجتماعي واالعفاء 

من اال�صرتاك االإجمايل يف ال�صمان االجتماعي، 

وحت�صني  امل�صتخدمني  ‘’تكوين  بعنوان 

عقود  طريق  عن  التوظيف  اطار  يف  م�صتواهم 

االأعباء  العمل املدعمة’’، و�صيتم بذلك تخفيف 

ال�صمان  يف  اال�صرتاك  يف  العمل  اأرباب  على 

االجتماعي التي تتكفل بها الدولة فيما يخ�س 

 80( املبتدئني  العمل  طالبي  ال�صباب  توظيف 

يف  باملائة  و90  ال�صمال  مناطق  يف  باملائة 

مناطق اجلنوب واله�صاب العليا(.

التدابري،  اأهمية  اإىل  �صعالل  ال�صيد  واأ�صار 

والتحفيزات التي اأقرتها الدولة ل�صالح ال�صباب 

يف الفرتة االأخرية، وتتعلق باالإعانات املمنوحة 

بتخفي�س ن�صبة فوائد القرو�س البنكية من 50 

الن�صاط  95 باملائة ح�صب طبيعة  اىل  باملائة 

مينح  فائدة،  بدون  قر�س  واعتماد  ومتركزه، 

اىل  اإ�صافة  التمويل،  ح�صب  امل�رشوع  ل�صاحب 

ال  اإ�صافية  فائدة  بدون  قرو�س  ثالثة  اعتماد 

يف  اأو  االإن�صاء  مرحلة  يف  اإال  متنح  وال  جتمع 

الرتكيبة املالية الثالثية.

جمل�س  ع�صو  قري�صي،  الكرمي  عبد  الدكتور  اأما 

بناء  يف  التكوين  اأهمية  تناول   فقد  االأمة، 

موؤ�ص�صات  يف  يقدم  ما  خالل  من  املجتمع 

الرتبية  قطاعات  وخا�صة  املختلفة  التكوين 

التطرق  مع  العايل  والتعليم  املهني  والتكوين 

العقود  مدار  على  القطاعات  هذه  عا�صته  ملا 

ال�صابقة حيث جلاأت فيها اجلزائر اإىل ما ي�صمى 

الذي  الواقع  ظل  يف  ال�رشورة  اإ�صرتاتيجية 

ورثناه من ا�صتعمار عمل على الق�صاء على كل 

اجلزائرية وعلى  ال�صخ�صية  ما يعرب عن معامل 

على  م�صاعدا  يكون  اأن  ميكن  ما  كل  حتطيم 

التطور االقت�صادي واالجتماعي والثقايف.

وقال، ذات املتدخل، اأن تلك االإ�صرتاتيجية التي 

من  ممكن  عدد  اأكرب  تكوين  على  الدولة  عملت 

االأمم  تطور  اأن  العميق  الإدراكها  اجلزائريني 

مبا  بل  طبيعية  موارد  من  متلك  مبا  يكون  ال 

متلك من موارد ب�رشية كفئة ت�صتطيع اأن حتمل 

وموازاة  وتقدمه،  املجتمع  تطور  عاتقها  على 

وتقومي  تقييم  من  البد  كان  امل�صرية  لتلك 

العديد من  اإىل ظهور  اأدى  التكوين مما  لعملية 

االإ�صالحات م�صت كل تلك القطاعات.

واعرتف ال�صيد قري�صي اأنه وبالنظر ملا عا�صته 

االأ�صعدة  من  العديد  على  طفرة  من  اجلزائر 

ت�صاعف  املعي�صي  امل�صتوى  وتطور  كال�صحة 

يف  املتعلمني  عدد  خالله  ومن  ال�صكان  عدد 

امل�صتويات املختلفة وكذلك عدد اخلرجني من 

واجلامعات  واملعاهد  املهني  التكوين  مراكز 

ال�صغل  اأن يتزامن هذا مع توفري منا�صب  دون 

اخلرجني  هوؤالء  من  الهائلة  االأفواج  لتلك 

فانت�رشت البطالة لدى فئات كبرية من ال�صباب 

ا�صرتاتيجيات  و�صع  يتطلب  مما  اجلزائري، 

التي  امل�صكلة  هذه  لعالج  وفعالة  منا�صبة 

االقت�صادية  النواحي  على  حمالة  ال  توؤثر 

على  وبالتايل  اجلزائرية  لالأ�رش  واالجتماعية 

املجتمع بكامله.

االقت�صادي  اخلبري  مداخلة  ركزت  حني  يف 

التداخل بني  اإ�صكالية  ال�صيد حممد بهلول على 

الذي  التغيري  �صياق  يف  والتدريب،  التوظيف 

ي�صهده العامل.

االأزمة وا�صتنفاذ منوذج  اأن  واأ�صاف املتحدث 

النمو القائم اليوم يطرحا جمموعة من االأ�صئلة 

توتر  حتليل  يف  االعتبار  بعني  ماأخوذة  الغري 

العالقة بني نظام التعليم ونظام االإنتاجية.

على  تدخله  يف  االقت�صادي  اخلبري  ركز  وقد 

النظم  على  واآثارها  االأزمة  طبيعة  حتليل 

من  التقليدية،  التدريب  جمال  يف  التعليمية 

احللول  يف  التفكري  �رشورة  وعلى  جهة، 

جديد،  وطني  نظام  بناء  جمال  يف  املمكنة 

القطاعي  النهج  اأخرى، وهذا لتجاوز  من جهة 

املف�صل حتى االآن من ال�صيا�صات العامة، وفهم 

بروز  لت�صجيع  الالزمة  االإ�صالحات  حتديد 

ا�صتيعاب  على  قادرة  جديدة  ومهارات  العمل 

حاليا  العمل  يف  الق�صور  واأوجه  التناق�صات 

يف بالدنا.

التكوين  وزير  اعرتف  مت�صل،  �صياق  ويف 

والتعليم املهنيني، الهادي خالدي، تعقيبا على 

املداخالت التي اأدرجت يف جدول اأعمال، باأن 

اأكرث االإ�صكاالت  م�صاألة التوجيه تبقى من بني 

باجلزائر،  التكوين  منظومة  يف  املطروحة 

بها  قامت  التي  اجلهود  ُينكر  مل  ذلك  مع  لكنه 

ال�صلطات العمومية من اأجل جتاوز هذا العائق، 

يتطلب  الواقع  وتقييم هذا  ت�صخي�س  اأن  موؤكدا 

علماء  فيهم  مبن  الفاعلني  خمتلف  تدخل 

وكذا  الرتبوي،  النف�س  علم  وعلماء  االجتماع، 

خرباء االقت�صاد.

للتكوين  الوزارة  مقاربة  اأن  الوزير  اأبرز  وقد 

متطلبات  ح�صب  التكوين  على  تقوم  والت�صغيل 

متطلبات  مراعاة  ويبقى  الوطنية.  ال�صوق 

ال�صوق الدولية على م�صتوى التعليم العايل من 

واالقت�صاد  االقت�صاد  عوملة  مع  التكيف  اأجل 

الرقمي.

ويف �صياق مت�صل، ك�صف وزير التكوين والتعليم 

املهنيني ال�صيد الهادي خالدي عن ال�رشوع يف 

واال�صتماع  لالإ�صغاء  والئية  جلان  تن�صيب 

والت�صغيل  التكوين  يف  ال�صباب  ان�صغاالت  اىل 

من اأجل الرد على متطلباتهم يف هذا املجال، 

بتوجيههم، وتكوينهم، ح�صب مقت�صيات �صوق 

االقت�صادية  املتطلبات  مع  والتكيف  العمل، 

الوطنية، والدولية.

مع  بالتن�صيق  تعمل  اللجان  هذه  اأن  واأو�صح 

املجل�س الوطني للتكوين والت�صغيل الذي ي�صم 

ممثلني عن كافة القطاعات الوزارية املعنية.

اخلرباء  من  املتدخلون  اأجمع  ولالإ�صارة 

�رشورة  على  الدرا�صي  اليوم  يف  واملخت�صني 

لعالج  وفعالة  منا�صبة  ا�صرتاتيجيات  و�صع 

البطالة عرب نقا�س وطني بني خمتلف  م�صكلة 

م�صتقبل  وموؤ�رشات  معامل  ل�صبط  الفاعلني 

�صيا�صة  اأي  تقليد  دون  الوطني  االقت�صاد 

التطورات  االعتبار  بعني  اآخذين  تعليمية، 

العاملية يف جمال تخزين واإنتاج املعرفة.

اقرتاحات وتو�سيات

من خالل املداخالت القيمة والتدخالت واملناق�صات الرثية واملتنوعة التي �صهدها اليوم الدرا�صي 

الربملاين حول التكوين والت�صغيل، يت�صح اأن هناك اهتماما كبريا بهذا املو�صوع الهام واحليوي 

على اأكرث من �صعيد. 

�صاأنها  والتي من  املتدخلون  التي قدمها  والتو�صيات  االقرتاحات  االهتمام يف  وقد جتلى هذا 

اأهدافه  حتقيق  اإىل  به  والدفع  له  املالئمة  احللول  وتقدمي  املو�صوع  هذا  اإثراء  يف  امل�صاهمة 

املر�صومة والتغلب على ال�صعوبات والعراقيل التي تعرت�س تفعيله وتطويره.

ومن اأهم االقرتاحات والتو�صيات:

1 - فتح نقا�س وطني حول التعليم العايل يف خمتلف جوانبه وحول االقت�صاد الوطني
2 -  االنتقال من البحث عن حلول قطاعية اإىل حلول عامة و�صاملة

3 - تقييم خمتلف االأجهزة العمومية لرتقية الت�صغيل
4 - حماربة الت�صغيل امل�رشح به وال�صوق املوازية

5 - االهتمام بالتوجيه يف خمتلف االأطوار
اأكرث باعتباره مورد ملنا�صب ال�صغل 6 - االرتكاز على اال�صتثمار يف القطاع االقت�صادي 

7 - ترقية التكوين املوؤهل لالندماج يف عامل ال�صغل وتر�صيده
اإ�رشاك كل الهيئات الفاعلة والتن�صيق بينهما  - 8

اأداء املجتمع املدين دوره التح�صي�صي  - 9
اإعالمية جتاه املوؤ�ص�صات بهدف التعريف مبنا�صب العمل املتوفرة فيه 10 - ترقية �صيا�صة 

11 - تدعيم المركزية منح القرو�س امل�صغرة

ال�سيد حممد الطاهر �سعاللال�سيد عبد الكرمي بن اعرابال�سيد عبد الكرمي قري�سي
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الأب�اب املفت�حة

في إطار األبواب املفتوحة لفائدة مختلف 
املجتمع  وتنظيمات  االجتماعية  الفئات 
الفترة  في  األّمة  مجلس  استقبل  املدني، 

األخيرة أفواجًا من:

الدبلوماسي والعالقات  املعهد  • طلبة 
الدولية التابع لوزارة الشؤون اخلارجية، يوم 

الثالثاء 29 مارس2011،
• جمعّية منشطي املخيمات الصيفية 

ونشاطات الهواء الطلق والترقية و تبادل 
الشباب والطفولة لوالية غرداية يوم االثنني 

04 أفريل2011،
البويرة  • وفد الكشافة اإلسالمية لوالية 

يوم الثالثاء 05 أفريل 2011.

مّت ا�صتقبال الوفود باملدخل الرئي�صي للمجل�س، 

التقليدية  املكتبتني  اإىل  ذلك  بعد  ليتوجهوا 

واالفرتا�صية لالإطالع على حمتوياتهما وكيفية 

التلفزيوين  البث  مب�صلحة  مرورا  عملهما،  �صري 

الب�رشية  ال�صمعية  االأجهزة  على  فوا 
ّ
تعر اأين 

ت�صيريها،   وكيفية  امل�صلحة  لهذه  امل�صتعملة 

خا�صة خالل اجلل�صات التي تبث مبا�رشة على 

التلفزيون .

للزوار  ، فقد قّدمت  العاّمة  اأّما بقاعة اجلل�صات 

و�صالحياته  االأّمة  جمل�س  عن  معلومات 

طريقة  اإىل  باالإ�صافة  عمله،  وكيفية  وتركيبته 

امل�صادقة  كيفية  و  العلنية  اجلل�صات  �صري 

اجلزائري  الت�رشيعي  النظام  القوانني يف  على  

با�صتقبال  الزيارات  تلك  واخُتتمت  بغرفتيه، 

على �رشف الزوار بالقاعة ال�رشفية.

�شكيـــب عبـــدو)مرتب�ص(

• طلبة املعهد الدبلوماسي والعالقات 
الدولية التابع لوزارة الشؤون اخلارجية

• جمعّية منشطي املخيمات الصيفية 
ونشاطات الهواء الطلق والترقية و تبادل 

الشباب والطفولة لوالية غرداية

• وفد الكشافة اإلسالمية لوالية البويرة

مبجل�س الأمة

يوم الأربعاء 18 ماي 2011

حما�رضة حتت عنوان 

»تطور �سيا�سات الرتاث الثقايف 

يف العامل، ن�ساط اليوني�سكو 

واملنظمات الدولية: حالة اجلزائر« 
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با�سم  الر�سمي  الناطق  �رشيف  ميلود  واأو�سح 

الأرندي، يف كلمة قراأها بالنيابة عن اأويحيى، 

عملية  يف  وحموريا  هاما  دورا  للمنتخب  باأن 

اأي  يف  الأ�سا�سية  اللبنة  هي  والبلدية  التنمية 

غرفتي  يف  حزبه  نواب  داعيا  تنموي،  م�رشوع 

الربملان اإىل اإثراء م�رشوع قانون البلدية.

واأ�ساف �رشيف اأن �سالحيات املنتخب املحلي 

ال�سنوات  �سكل، خالل  املنتخبة  املجال�س  واأداء 

مبثابة  وكان  كبري  نقا�س  مو�سوع  املا�سية، 

اإىل  اأدى  الذي  الأمر  للمنتخبني،  الهاج�س 

�رشورة التفاق ب�ساأن �رشورة تعديله.

التغريات  فاإن  املتدخل،  ذات  وح�سب 

قانون  تطبيق  بدء  منذ  امل�سجلة  والتناق�سات 

وال�سلوكات  الذهنيات  بع�س  وتر�سخ   1990
من  العديد  وبروز  املجال�س  تلك  ت�سيري  يف 

امل�ستجدات اجتماعيا واقت�ساديا، تدعو اجلميع 

م�رشوع  اإثراء  يف  بجدية  امل�ساركة  اإىل  اليوم 

اأثر ذلك على املنتخب  اأن  القانون، خا�سة بعد 

الذي اأ�سبح ل يلعب دوره كما يجب.

وختم الناطق با�سم الأرندي كلمته بدعوة نواب 

املنتخبني  �سالحيات  على  املرافعة  اإىل  حزبه 

املحليني خالل النقا�سات التي تتناول م�رشوع 

الذي  املواطن  لتطلعات  ي�ستجيب  مبا  القانون، 

عانى كثريا من م�ساكل لها عالقة بدور املنتخب 

من  الدور  هذا  ي�سرتجع  اأن  يجب  الذي  الغائب، 

اأجل امل�سلحة العامة.

يف  الوطني  املكتب  ع�سو  قال  جهته،  من 

رئي�س  ونائب  الدميقراطي،  الوطني  التجمع 

اإن  �سديق،  �سهاب  الوطني،  ال�سعبي  املجل�س 

املواطنني يطالبون بالتغيري، وهو ما يجب اأن 

عجلة  تطالهم  اأن  قبل  الأرندي  حزب  به  يقوم 

التغيري التي تدور رحاها حاليا على امل�ستويني 

الإقليمي والعربي.

واأ�ساف، �سهاب �سديق، يف مداخلة له بعنوان 

“املنتخب يف ظل التحولت”، اأن كل املواطنني 
متكننا  عديدة  موؤهالت  ولنا  التغيري،  يريدون 

يف  الإ�سالحات  قيادة  يف  ال�ستمرار  من 

ال�سالحيات  كل  اإعادة  اإىل  ودعا  البالد”، 

يكون  اأن  “يجب  اإنه  وقال  البلديات،  لروؤ�ساء 

للمنتخب املحلي �سالحيات لت�سطري ال�سيا�سات 

وتنفيذها، م�سريا اإىل اأن املنتخب اليوم لي�ست له 

اأي �سالحيات مقارنة مع هيئات اأخرى لي�ست 

امل�سوؤوليات  من  ويعاين  م�سداقية،  اأي  لها 

نف�سه  يجد  البلدية  رئي�س  اأن  واأو�سح  اجلزائية، 

دائما يف مواجهة العدالة من اأجل اأ�سياء ب�سيطة 

وتافهة.

احلالة،  اإىل هذه  اأدت  التي  الأ�سباب  وعلى ذكر 

خل�س ذات املتحدث، اإىل مركزية الت�سيري التي 

اأ�سبح يعاين منها املنتخبون املحليون كثريا، 

ال�سفاف  الت�سيري  دون  يحول  ذلك  اأن  مو�سحا 

لهذه املوؤ�س�سات التي تعترب وا�سطة بني الدولة 

حقيقية،  حملية  تنمية  حتقيق  ومينع  وال�سعب، 

حيث ل ي�ستطيع رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي 

اأن ي�سطر تنمية تتما�سى مع قرارات املجل�س يف 

ظل مركزية القرار، واأ�سار اإىل اأن القوانني التي 

ويف   1967 �سنة  يف  جاءت  والتي  بها  يعمل 

بداية الت�سعينيات، تعترب قوانني ظرفية مل تعد 

ول  املنتخبني  ول  الدولة  م�سالح  تخدم  الآن 

املواطنني.

اأن  �سهاب،  �سديق  اعرتف  ال�سياق،  ذات  ويف 

املقرر مناق�سته  البلدية اجلديد  م�رشوع قانون 

للتحولت  ا�ستجابة  هامة،  تعديالت  �سيعرف 

التي تعرفها اجلزائر موؤخرا يف اإ�سارة اإىل ارتفاع 

الأ�سوات املطالبة مبزيد من الدميقراطية. 

للحزب  الربملانية  املجموعة  رئي�س  اأكد  بينما 

على اأهمية منح مزيد من ال�سالحيات للمنتخب 

وبقوة  حا�رشا  املنتخب  يكون  وان  املحلي 

والجتماعي  القت�سادي  التحول  خريطة  يف 

التنمية  خريطة  ر�سم  يف  فقط  لي�س  ببالدنا، 

يف  ي�سارك  ان  يف  بتحفيزه  ولكن  املحلية 

واإثراء  للم�ساهمة  تنفيذها وداعبا نواب احلزب 

امل�رشوع .

مبنا�سبة اليوم الربملاين حول دور املنتخبني والتنمية

الدعوة اإىل �صالحيات اأكرب للمنتخبني يف قانون البلدية اجلديد

دور  حول  البرملاني  اليوم  مبناسبة  أويحيى،  أحمد  األول  والوزير  الدميقراطي،  الوطني  للتجمع  العام  األمني  أكد 
2011، على ضرورة توجيه  08 مارس  يوم  الدميقراطي،   الوطني  التجمع  الذي نظمه حزب  والتنمية  املنتخبني 
عناية املنتخبني احملليني إلى ما يخدم مصلحة املواطنني، ومبا يعيد االعتبار للبنة األولى في سلم الالمركزية، مع 

إشراك حقيقي للجماعات واإلدارات احمللية في مسارات التنمية ومراحل صناعة القرار على املستوى احمللي.

يف اليوم الربملاين حول ال�رشاكة مع االحتاد االأوروبي وانعكا�ساتها على االقت�ساد الوطني

�صرورة مراجعة االتفاق خلدمة امل�صلحة الوطنية

دعا املشاركون في أشغال اليوم البرملاني 
الذي نظمته جلنة الشؤون االقتصادية 
والصناعة  والتجارة  والتنمية 
الوطني،  الشعبي  باملجلس  والتخطيط 
2011 مبقر  مارس   30 األربعاء  يوم 
املجلس، حول موضوع » اتفاق الشراكة 
وانعكاساته  األوروبي  االحتاد  مع 
ضرورة  إلى    « الوطني  االقتصاد  على 
ومدققة آلثار  إجراء حصيلة جوهرية 
الوطني  اقتصادنا  على  االتفاق  هذا 
مؤسساتنا  وقدرة  مبستوى  تعلق  سواء 
للمنتوج  حقيقية  منافسة  ضمان  على 
اآلليات  معرفة  خالل  من  أو  األوربي 

واحللول املالئمة خللق الثروة.

للخرباء  ف�ساء  الدرا�سي  اليوم  هذا  �سكل  وقد 

واملخت�سني القت�ساديني للتذكري بتحفظاتهم 

منذ  التفاق  على  التوقيع  �ساحبت  التي 

اف�سى  التي  بالنعكا�سات  وال�ست�سهاد  البداية 

ي�سع  جديد  توجه  ار�ساء  اىل  اليها، وللدعوة 

م�سلحة البالد فوق كل اعتبار.

ويف كلمة افتتاحية قراأها نيابة عنه ال�سيد عز 

زياري،  العزيز  عبد  ال�سيد  اأكد  بوطالب،  الدين 

رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني، يف ان املقاربة 

تنموي  م�سار  عن  ت�سفر  مل  لل�رشاكة  التجارية 

وخا�سة  القت�سادية  التحديات  برفع  كفيل 

تواجهها  التي  الجتماعية  التحديات  منها 

ذلك  من  والخطر  اجلنوبية  ال�سفة  دول  بع�س 

هو ات�ساع الهوة فيما يخ�س الرثوات والزدهار 

بني بلدان ال�سفتني.

لتفاقات  اجلزائر  ابرام  باأن  اإقراره  ورغم 

قرارا  يعترب  الوروبي  الحتاد  مع  ال�رشاكة 

ل�سفاء  و�سارم  حا�سم  منظور  وفق  �سيا�سيا 

بعد ا�سرتاتيجي طويل املدى على هذه العالقات 

تركيز  �سجل  اأنه  اإل  الوروبية،  املجموعة  مع 

التجاري  اجلانب  على  الوروبيني  ال�رشكاء 

لالتفاقات ومن ثم جتاهل احلقائق القت�سادية 

والجتماعية وحتما ال�سيا�سية لبالدنا.

الوطني  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  حمل  كما 

بع�س  ت�سهدها  التي  ال�سيا�سية  ال�سطرابات 

دول ال�سفة اجلنوبية والتي تربطها اتفاقات مع 

والجتماعية  القت�سادية  لل�سعوبات  اوروبا 

التي تعرفها هذه الدول، ومن ثم فاإن ال�رشكاء 

ال�سطرابات  بهذه  اي�سا  معنيون  الوروبيني 

الن�سبي لل�رشاكة  كونها احدى مظاهر الخفاق 

التجارية املربمة مع بلدان ال�سفة اجلنوبية.

وعليه يرى رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني انه 

من ال�رشوري مراجعة اتفاقات ال�رشاكة بهدف 

يبنى  واأن  او�سع  بطموح  جديدة  �رشاكة  اقامة 

املغرب  وبلدان  اوروبا  بني  العالقات  م�ستقبل 

العربي على عالقة مت�ساوية من ال�سا�س.

هوارية،  بو�سماحة  ال�سيدة  ا�سارت  جهتها،  من 

والتنمية  القت�سادية  ال�سوؤون  جلنة  رئي�سة 

الهدف  ان  اىل  والتخطيط  والتجارة  وال�سناعة 

مثل  ابرام  اىل  باجلزائر  دفع  الذي  ال�سا�سي 

التي  العزلة  فك  يف  الرغبة  هو  التفاق  هذا 

الوطنية  املاأ�ساة  جراء  البالد  تعي�سها  كانت 

خمتلف  توظيف  خالل  من  القت�ساد  وتطوير 

الوروبية  للموؤ�س�سات  املبا�رشة  ال�ستثمارات 

يف اجلزائر واإعادة تاأهيل املوؤ�س�سات اجلزائرية 

بني  فعلية  �رشاكة  عالقات  ربط  مبوجب 

املوؤ�س�سات الوطنية باملوؤ�س�سات الوروبية.

دخل  الذي  التفاق  ب�رشوط  القبول  ان  وقالت 

  2005 �سبتمرب  من  الفاحت  يف  التنفيذ  حيز 

ومتوازن  متكافئ   تفاو�س  اجراء  دون  مت 

هذه  اأن  م�سيفة  معا،  الطرفني  م�سالح  يحفظ 

با�سم  ح�سلت  التي  الت�سحيحية  ال�سيا�سات 

الوروبي  الحتاد  مع  بال�رشاكة  ال�سالحات 

جللب ال�ستثمارات الجنبية املزعومة مل تخدم 

واأنه  اجلن�سيات  متعددة  ال�رشكات  م�سالح  ال 

�سار لزاما علينا التوقف عند هذا احلد لظهار 

التجاري  امليزان  اختالل  ظل  يف  نتائجها 

م�سمون  مناق�سة  جاءت  وعليه  الطرفني.  بني 

التفاق واهدافه لجراء ح�سيلة جوهرية لثاره 

تاكد  الذي  الوقت  يف  الوطني،  القت�ساد  على 

فيه ا�ستمرار التناق�س بعد اتخاذ الدولة جلملة 

املالية  قانوين  مبوجب  ال�سيادية  القرارات  من 

التكميليني ل�سنتي 2009 و2010 مبعنى ب�سط 

قاعدة  وفق  �رشاكة  عقد  كل  يف  الدولة  �سيادة 

51 باملائة للدولة و49 باملائة لالجانب وكذا 
بفر�س وزارة التجارة يف نهاية ال�سنة املا�سية 

للر�سوم اجلمركية على 1741منتوجا اأجنبيا.

مداخلة  يف  �رشاي  القت�سادي  اخلبري  واأقر 

منذ  ال�رشاكة  لتفاق  تقييمية  »درا�سة  حول 

اتفاق  على  التوقيع  باأن  التنفيذ«  حيز  دخوله 

ال�رشاكة قبل قرابة 7 اأعوام و حتديدا يف 2005 

ذلك  يف  ال�سيا�سي  النجاح  خانة  يف  ي�سنف 

خمتلف  مع  خربته  اإىل  ذلك  يف  م�ستندا  الوقت 

كانت  اجلزائر  لأن  الدولية،  املالية  الهيئات 

تعاين من عزلة على خمتلف الأ�سعدة ال�سيا�سية 

املزري  الو�سع  اإىل  بالإ�سافة  والدبلوما�سية، 
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املوؤ�س�سات وفقدان عدد هائل  املرتتب عن حل 

حتت  اجلزائر  و�سع  كذا  و  ال�سغل  منا�سب  من 

املجهر من قبل النوادي التي قدمت لها قرو�سا 

منها نادي باري�س ونادي لندن.

اإىل  �رشاي  ودعا  املتدخل،  ذات  طالب  حني  يف 

مطالبا  جذرية  بطريقة  التفاق  وثيقة  مراجعة 

باإيقاف الرتقيع، منبها اإىل �رشورة عدم الوقوع 

جاهدا  ي�سعى  الذي  الأوروبي  الطرف  فخ  يف 

الذي  التجاري  اجلانب  يف  النظر  اإعادة  حل�رش 

يهم دون غريه، لأن التفاق بهذه ال�سيغة ي�سكل 

خطرا على اجلزائر التي يقع العبء عليها، ذلك 

ال�سوق  يف  �سلعه  بت�سويق  يكتفي  الحتاد  اأن 

دور  لعب  اجلزائر  من  يطلب  فيما  اجلزائرية 

الدركي لإيقاف الهجرة غري ال�رشعية . 

اأن  اعترب  حيث  ذلك  من  اأبعد  اإىل  �رشاي  وذهب 

ب�سيادة  م�سا�سا  تعد  التفاق  يف  الواردة  املواد 

الدولة على اعتبار اأنها تقر بعدم اإجراء اجلزائر 

الأوروبي  الحتاد  ا�ست�سارة  بعد  اإل  تغيري  اأي 

الأ�سباب  مرجعا  �سيا�سيا،  مقبول  غري  اأمر  وهو 

قراءة  ويف  التن�سيق  يف  الفادح  النق�س  اإىل 

الن�سو�س، وم�سريا يف هذا ال�سياق اإىل اأن اجلزائر 

واملغرب  تون�س  اجلارتني  اأخطاء  من  تعترب  مل 

والتوقيع  التكتل  الدول  بهذه  الأحرى  وكان 

تعار�سه  طرح  وهو  الحتاد  مع  احد  و  كطرف 

فرن�سا جملة وتف�سيال لأنه ل يخدم م�ساحلها.

مليار   40 حدود  اإىل  اجلزائر  واردات  وقفزت 

دولر و ا�ستقرت فيه بف�سل تدابري قانون املالية 

التكميلي، بعدما كانت ل تتجاوز 12 مليار دولر 

يف وقت �سابق وكانت مر�سحة لبلوغ 57 مليار 

باإجراءات  تبادر  و  الدولة  تتحرك  مل  لو  دولر 

م�سلحة  تقديرات  اإىل  ا�ستنادا  بعينه  القانون 

اجلمارك، وفيما يخ�س التفكيك اجلمركي الذي 

يكبد الطرف اجلزائري خ�سائر فادحة �سنويا ل 

تقل عن 2.2 مليار دولر وقد ت�سل اإىل حدود 7 

باأمت  مفرغة  اجلزائر  بذلك  لت�سبح  دولر  مليار 

معنى الكلمة لل�سوق الأوروبية.

وانتقد �رشاي ب�سدة الطرف الأوروبي الذي تق�سف 

للطلبة  اخلارج  يف  الدرا�سة  منح  يف  الآن  حتى 

ان�سداد  و  املكلف  التكنولوجي  التحويل  يف  و 

الجتماعي  باجلانب  املتعلقة  املفاو�سات 

اجلزائر  اأن  اإىل  النتباه  لفتا  القت�سادي،  و 

باتخاذ  الفوري  بالتحرك  مطالبة  و  متاأخرة 

احلكومة  م�ساعدة  �رشورة  على  م�سددا  موقف 

التي بذلت جمهودا جبارا منذ �سنة 2009 رغم 

ال�سغوطات.

اأن  اهلل  عبد  يو�سف  بن  اخلبري  اأ�سار  جانبه  من 

 2015 �سنة  يف  اجلمركية  التعريفة  تطبيق 

�ستوؤدي بنا اإىل خ�سائر اأخرى داعيا اإىل تاأجيله 

ت�سجيع  يف  الفر�سة  واغتنام   2020 غاية  اإىل 

اجلزائرية  املوؤ�س�سات  وتقوية  املحلية  الفالحة 

وحميطها اإىل جانب مرافقة املوؤ�س�سات ال�سغرية 

واملتو�سطة حت�سبا للمناف�سة اخلارجية.

الربملاين  اليوم  هذا  مو�سوع  ن�سط  لالإ�سارة 

الأكادمييني  والباحثني  املخت�سني  من  عدد 

بالإ�سافة اإىل مدراء موؤ�س�سات اقت�سادية، حيث 

اجلوانب  خمتلف  والدرا�سة  بالتحليل  تناولوا 

املتعلقة باتفاق ال�رشاكة مع الحتاد الأوروبي 

اليوم  غاية  واإىل  التطبيق  حيز  دخوله  منذ 

كالتجارة  قطاعات  عدة  م�ستويات  على  وذلك 

وال�سناعة والفالحة وغريها .

رئي�س  نائب  �سيهوب  م�سعود  الدكتور  ودعا 

انخراط  �رشورة  اىل  الوطني  ال�سعبي  املجل�س 

خمتلف الفاعلني ال�سا�سيني يف الدولة واملجتمع 

وو�سائل  املدين  املجتمع  منظمات  وحتديدا 

ا�سرتاتيجية  يف  ال�سيا�سية  والحزاب  العالم 

�ساملة وفق ت�سور حمدد ي�سع امل�سلحة العامة 

وير�سي دعائم احلكم الرا�سد .

وتاأتي هذه النظرة يف �سياق ا�ستكمال امل�ساعي 

التي مت البت فيها، حيث ا�سار ال�سيد �سيهوب اىل 

ان اجلهود التي بذلتها اجلزائر وما تزال تبذلها 

نابعة  الف�ساد،  ملكافحة  الرامية  م�ساعيها  يف 

للدولة  ووا�سحة  �رشيحة  �سيا�سية  ارادة  من 

اجلزائرية وعلى راأ�سها رئي�س اجلمهورية، ال�سيد 

ار�ساء  ت�ستهدف  حيث  بوتفليقة،  العزيز  عبد 

املناخ  وتهيئة  والقانون  احلق  دولة  دعائم 

املنا�سب لتنمية �ساملة وم�ستدامة.

ترجمت  قد  ال�سيا�سية  الرادة  هذه  ان  وا�ساف 

الت�رشيعية  الن�سو�س  من  العديد  خالل  من 

المم  اتفاقية  على  امل�سادقة  منها  والآليات، 

من  اجلزائر  تعترب  حيث  الف�ساد  �سد  املتحدة 

اأوىل الدول التي �سادقت عليها، ا�سدار القانون 

املتعلق بالوقاية من الف�ساد ومكافحته وتعديل 

المر املتعلق بقمع وخمالفة الت�رشيع والتنظيم 

اخلا�سني بال�رشف وحركة روؤو�س الموال من 

واىل اخلارج، ا�سدار قانون الوقاية من تبيي�س 

من  العديد  حتيني  الرهاب،  ومتويل  الموال 

الف�ساد  مبحاربة  ال�سلة  ذات  الوطنية  القوانني 

الجراءات  وقانون  العقوبات  قانون  ول�سيما 

اجلزائية، اإن�ساء الأقطاب الق�سائية املتخ�س�سة 

ال�سفقات  قانون  يف  جديدة  اجراءات  وادراج 

العمومية وغريها من الن�سو�س القانونية التي 

توؤكد ا�سبقية اجلزائر يف حماربة هذه الظاهرة.

ورغم كل اجلهود املبذولة اإل ان ال�سيد �سيهوب 

الآن  حلد  املعتمدة  القانونية  الآليات  ان  يرى 

اىل  بحاجة  والدويل  الوطني  امل�ستويني  على 

با�ستمرار تطويرها  التفعيل وتتطلب  املزيد من 

تقع  الف�ساد  حماربة  ان  منطلق  من  وتعميقها، 

على عاتق اجلميع دون ا�ستثناء ول تقت�رش على 

يف  تنح�رش  ان  اأو  وحدها  العمومية  الهيئات 

جمرد ادوات قانونية وت�رشيعية.

�سد  الأفارقة  الربملانيني  �سبكة  رئي�سة  وقالت 

األقتها  كلمة  يف  اإليمي  فريدة  باجلزائر،  الف�ساد 

للتعريف  الإعالمي  اليوم  اأ�سغال  افتتاح  خالل 

ر�سميا  ان�سمت  اجلزائر  اأن  واأهدافها  بال�سبكة 

اإىل �سبكة الربملانيني الأفارقة �سد الف�ساد يوم 

داكار،  ال�سينغال  بعا�سمة   2011 جانفي   19
الداخلي وخطة  وقد مت امل�سادقة على نظامها 

ال�سبكة  عقدتها  التي  الجتماعات  يف  عملها 

مبقر املجل�س ال�سعبي الوطني.

اآلية هامة  اأن هذه ال�سبكة تعد  اإليمي،  واأ�سافت 

على م�ستوى الربملان اجلزائري من اأجل متكني 

الف�ساد  مكافحة  يف  الإ�سهام  من  الربملانيني 

وهي تهدف اأ�سا�سا اإىل دعم ال�سفافية وامل�سوؤولية 

وتعزيز دور الربملانيني واإ�سهامهم يف الربامج 

احلكومية كاأجنع و�سيلة من اأجل �سمان الرقابة 

واإ�رشاك املواطنني يف هذه املهمة.

تنفيذ  متابعة  مبهمة  ال�سبكة،  �ست�سطلع  كما 

الوطنية،  القوانني  وتطبيق  الدولية  التفاقيات 

ال�سيا�سية  والأحزاب  املدين  املجتمع  حت�سي�س 

كل  مع  التن�سيق  وكذا  واآثاره،  الف�ساد  بظاهرة 

القطاعات ذات ال�سلة مبكافحة الف�ساد والتعاون 

ال�سعيدين  على  الف�ساد  مكافحة  هيئات  مع 

الوطني، الإفريقي والدويل منها الهيئة الوطنية 

اجلمارك،  املحا�سبة،  جمل�س  الف�ساد،  ملكافحة 

الرتبية،  الوطني،  الدرك  ال�رشطة،  ال�رشائب، 

حقوق  لرتقية  ال�ست�سارية  الوطنية  اللجنة 

الإن�سان وحمايتها.

الف�ساد  حماربة  اأن  ال�سبكة،  رئي�سة  واأكدت 

يف  اجلزائرية  الدولة  اأولويات  من  اأ�سبحت 

الوقت الراهن، م�سرية اإىل اأن هذا اليوم الإعالمي 

عبد  اجلمهورية  رئي�س  خطاب  مع  تزامنا  ياأتي 

العزيز بوتفليقة الذي جعل من مكافحة الف�ساد 

لنعكا�ساته  نظرا  التحديات،  من  منه  والوقاية 

اخلطرية على ت�سيري ال�ساأن العام ومبادئ احلكم 

كل  م�ساهمة  اأهمية  على  ت�سدد  اأن  قبل  الرا�سد، 

موؤ�س�سات  من  املجتمع  يف  الفاعلة  الأطراف 

مدين  وجمتمع  والتنفيذية  الت�رشيعية  الدولة 

واأحزاب �سيا�سية ملحاربة هذه الظاهرة. 

واأ�سارت اإليمي يف هذا ال�سياق، اإىل اأن الربملاين 

ت�سيري  يف  وال�سفافية  الرقابة  يف  هام  دور  له 

الذي يلزمه باأن يكون طرفا  الأمر  العام،  املال 

والر�سوة  الت�سيري  �سوء  مكافحة  يف  فاعال 

منحها  التي  للثقة  اأهال  يكون  حتى  والف�ساد، 

اإ�سرتاتيجية  و�سع  اإىل  دعت  كما  الناخبون،  له 

على  النا�سطة  ال�سبكة  فروع  باقي  مع  للتعاون 

الدولية من  الهيئات  اإفريقيا وكذا  م�ستوى دول 

اأجل الإ�سهام يف الق�ساء على هذه الظاهرة.

يف لقاء لفرع اجلزائر لل�سبكة االإفريقية للربملانيني �سد الف�ساد

دعوة لو�صع ا�صرتاتيجية �صاملة جتمع كل الفاعلني ملحاربة الظاهرة

دعا املشاركون خالل اليوم اإلعالمي 
ضد  األفارقة  البرملانيني  لشبكة 
الثالثاء  يوم  عقد  الذي  الفساد 
باجلزائر   ،2011 أفريل   26
القوانني  تفعيل  ضرورة  إلى 
التشريعية التي أدرجتها البالد في 
يلعب  بحيث  اآلفة،  محاربة  سياق 
خالل  من  الرقابي  دوره  البرملان 
ضمان املتابعة وإنشاء جلان حتقيق، 
مشيرين إلى أهمية أن يرقى العمل 
التي  القوانني  لهذه  التطبيقي 
مستوى  إلى  البالد  عليها  تتوفر 

جودتها ومالءمتها.
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للم�ساركني  فر�سة  الربملاين  اليوم  هذا  وكان 

ملناق�سة عدد من الإ�سكاليات املرتبطة مبكافحة 

انت�سار هذا الداء يف اجلزائر، وكذا التكفل الأمثل 

بان�سغالت امل�سابني به على امل�ستويني الطبي 

ن�رش  �سبل  بحث  اإىل  بالإ�سافة  والجتماعي، 

التوعية بالوقاية من اأ�سباب الإ�سابة بهذا الداء 

وكيفية التعامل مع خمتلف اأعرا�سه .

كما تعد هذه املبادرة الربملانية، 

اخلطر  ناقو�س  لدق  التح�سي�سية  العمليات  اأوىل 

اجلزائر،  يف  ال�سكري  لداء  املقلق  التطور  حول 

ماليني   3 حوايل  حاليا  ي�ستهدف  اأنه  حيث 

املخطط  تفعيل  نحو  اأولية  خطوة  يف  �سخ�س، 

الوطني ملكافحة داء ال�سكري، الذي جاءت فكرة 

تفعيله بناء على تقرير مت اإعداده بعد �سل�سلة من 

اللقاءات اجلهوية مع الأطراف املعنية،لتحقيق 

والوقاية  امل�سابني  بان�سغالت  الأمثل  التكفل 

من اأ�سباب الإ�سابة بهذا املر�س الذي قد ي�سل 

عدد امل�سابني به بح�سب توقعات وزارة ال�سحة 

اإىل 2,4 ماليني �سخ�س يف اآفاق 2025 .

اأكد رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني، عبد العزيز 

عز  نائبه  عنه  نيابة  قراأها  كلمة  يف  زياري، 

الدين بوطالب، اأن الدور املنوط باملنتخبني ل 

يتوقف على �سن القوانني بل يت�سمن التح�سي�س 

التكفل  �سمان  اأجل  من  املوطنني  بان�سغالت 

باملر�سى. 

واأو�سح بوطالب اأن هذا املر�س املزمن واخلطري 

بات يهدد فئة وا�سعة من اأبناء املجتمع وهو ما 

تنفيذية  و�سلطة  برملانا  اجلميع  من  يقت�سي 

والرعاية  العناية  من  مزيدا  مدين  وجمتمع 

والهتمام. 

ال�سحة  �ساأن  اأن  املجل�س  رئي�س  نائب  وقال 

الدولة  عاتق  على  تقع  م�سوؤولية  العمومية 

على  حكرا  لي�س  بها  التكفل  اأن  كما  واملواطن 

الرغم من توزيع الدوار  اأخرى على  جهة دون 

واملهام.

الذي  الوطني  ال�سعبي  املجل�س  اأن  واأ�ساف 

احلر�س  كل  يحر�س  الفعاليات  هذه  يحت�سن 

اأن يبقى كما كان دائما الف�ساء املنا�سب  على 

الق�سايا  كل  يف  الراأي  لتداول  احلر  واملنرب 

التي تهم ال�ساأن العام وخا�سة تلك التي ت�سكل 

تقع  و  واملواطن  الدولة  هيئات  لدى  ان�سغالت 

ال�سحة  يف املراتب الوىل.

من جانبه، ك�سف رئي�س اللجنة ال�سحة وال�سوؤون 

الجتماعية والعمل والتكوين املهني باملجل�س 

ال�سعبي الوطني، عبد القادر بلقا�سم قوادري، اأن 

ن�سبة امل�سابني بداء ال�سكري يف اجلزائر  تقدر 

م�سابا،  ماليني   3 يفوق  ما  باملائة اأي  ب10 

حيث تتوقع وزارة ال�سحة ارتفاع هذا العدد اإىل 

.2025 اآفاق �سنة  األف يف  4 ماليني و200 
هذه  اأن  قوادري  بلقا�سم  القادر  عبد  واأو�سح 

الواقع خا�سة  الإح�سائيات قد ل تنقل حقيقة 

النائية  املناطق  مواطنني  من  الكثري  واأن 

لعدم  الك�سف  بعملية  يقومون  ل  والأرياف 

وفرة الإمكانيات الالزمة لت�سخي�س مر�س داء 

ال�سكري بهذه املناطق.

هذا واأكد قوادري على اأن الهدف من تنظيم هذا 

مبخاطر  والتوعية  التح�سي�س  الربملاين  اليوم 

مر�س داء ال�سكري واإثراء النقا�س حول خمطط 

مواجهة هذا الداء باإ�رشاك كل الوزارات ولي�ست 

واخلرباء  فقط  واجلمعيات  ال�سحة  وزارة 

بدورهم  للحد  ليقوموا  والباحثني  واملخت�سني 

من انت�سار هذا املر�س والوقاية منه .

و�سدد رئي�س جلنة ال�سحة وال�سوؤون الجتماعية 

ال�سياق،  ذات  يف  املهني،  والتكوين  والعمل 

على  �رشورة تطبيق املخطط الوطني ملكافحة 

فيما  �سواء  امليدان  ينبغي يف  ال�سكري كما  داء 

يتعلق بتكوين الأطباء واملخت�سني حيث يتطلب 

كبرية  ميزانية  تخ�سي�س  ح�سبه  املخطط  هذا 

للوقاية اأف�سل من تخ�سي�سها للعالج .

التي  التعقيدات  اإىل  املتدخل،  ذات  تطرق،  كما 

ميكن اأن تنجم عن داء ال�سكري �سواء على م�ستوى 

املعطيات  فح�سب  القلب.  اأو  الكليتني  اأو  العني 

يت�سح اأن من 30 اإىل 40 باملائة من املر�سى 

و70  الكلوي  بالعجز  م�سابون  ال�سكري  بداء 

باملائة م�سابون بارتفاع ال�سغط الدموي و75 

باملائة يعانون من اأمرا�س القلب و30 باملائة 

م�سابون على م�ستوى الرجل منها 50 باملائة 

مت برت اأرجلهم خالل 5 �سنوات الأخرية.

وقاية  يف  امل�ساهمة  ميكن  انه  املتحدث  واأبرز 

بهذا  الإ�سابة  من  اخلا�سة  الفئات  بع�س 

من  يعانون  الذين  الأ�سخا�س  مثل  املر�س 

املر�س  بهذا  لالإ�سابة  عر�سة  ال�سمنة  والأكرث 

م�سريا اإىل اإمكانية اإ�سابة 80 باملائة اإن مل يتم 

اتخاذ اإجراءات يف التوعية مثل القيام بربنامج 

حمية غذائية وغريها.

الوطنية  اللجنة  رئي�س  اأكد  ال�سياق،  ذات  ويف 

ال�سكري  مر�س  اأن  بلحاج  حممد  ال�سكري،  لداء 

املتخلفة  الدول  يف  مقلقة  ب�رشعة  يتطور  الذي 

ترتاوح  التي  ال�رشيحة  خا�سة  ب�سفة  ي�ستهدف 

يتطلب  مما  �سنة  و55   45 بني  ما  اأعمارها 

واأن  ل�سيما  املدار�س،  من  تنطلق  اأولية  وقاية 

الت�سخي�س يك�سف اأن 50 باملائة من امل�سابني 

يعانون من تعقيدات �سحية.

واأ�سار ال�سيد بلحاج اإىل اأن التح�سن امل�سجل يف 

املخطط الوطني 

ملكافحة داء ال�سكري  

دور املنتخبني ال يتوقف 
على �صن القوانني بل 

يت�صمن التح�صي�س 
بان�صغاالت املواطنني

نظمت جلنة الصحة والشؤون االجتماعية 
الشعبي  باملجلس  املهني،  والعمل والتكوين 
 ،2011 ماي   04 األربعاء  يوم  الوطني، 
 « موضوع  حول  برملانيا  يوما  املجلس،  مبقر 

املخطط الوطني ملكافحة داء السكري« .

نق�س  مع  كاف  غري  يبقى  بامل�سابني  التكفل 

عدد الأطباء املخت�سني يف بع�س مناطق الوطن 

مبر�سى  للتكفل  الأطباء  بع�س  اأهلية  وعدم 

ال�سكري.

العمل  وزارة  ممثل  اأو�سح  مت�سل،  �سياق  ويف 

عدان  الدكتور  الجتماعي  وال�سمان  والت�سغيل 

اأن تغطية ال�سمان الجتماعي ملر�سى ال�سكري 

واأن  ل�سيما  العمل،  قطاع  اأولويات  من  تعد 

يف  انت�سارا  الأكرث  الثاين  النوع  من  ال�سكري 

الأدوية لهذه  اأن تعوي�س  و�سط امل�سنني، مربزا 

ال�رشيحة يتم بن�سبة 100 باملائة.

الأدوية  ا�ستهالك  اأن  العمل  وك�سف ممثل وزارة 

عرف  ال�سكري  مر�سى  لفئة  املوجهة  املحلية 

تطورا ملحوظا بف�سل �سيا�سة ت�سجيع املواطنني 

تقليل  يف  ي�سهم  الذي  الأمر  ا�ستخدامها،  على 

نفقات  وبالتايل  الجتماعي  ال�سمان  نفقات 

الدولة.

الربنامج  عن  م�سوؤولة  اأعلنت  جهتها،  من 

الوطني ملكافحة الأمرا�س غري املتنقلة بوزارة 

باملائة   10 اأن  نذير جميلة،  وال�سكان،  ال�سحة 

تكون  ال�سكري  بداء  م�سابون  اجلزائريني  من 

عدد  ويقدر  فوق  فما  �سنة   25 من  اأعمارهم 

21  مليون  �سنة   25 �سن  البالغني  ال�سكان 

و�سريتفع عدد ال�سكان يف �سنة  2025 اإىل 44 

بهذا  امل�سابني  عدد  �سيزداد  وبالتايل  مليون 

مع  يرتفع  امل�سابني  عدد  اأن  م�سيفة  املر�س 

تزايد عدد ال�سكان .

للمخطط  عر�سها  اأثناء  جميلة  نذير  وذكت 

يكون  اأن  يجب  الذي  الداء  ملكافحة  الوطني 

خالل  من  الوقاية  بينها  من  اأهداف   7 �سامال 

حت�سي�س املواطنني باأهمية النمط املعي�سي الذي 

عنده تاأثري على  ظهور داء ال�سكري وكذا الك�سف 

املبكر الذي يعد عملية مهمة لكت�ساف املر�س 

حت�سني  وكذا  م�ساعفات  هناك  تكون  ما  قبل 

الوحدات  تطوير  جانب  اإىل  باملري�س  التكفل 

ال�سحية .

املتحدثة  اأبرزت  املخطط،  اأهداف  بني  ومن 

اأطباء  من  الكفاءات  �رشورة  تكوين 

داء  مبر�سى  التكفل  يخ�س  وخمت�سني  فيما 

فيما  �سجالت  و�سع  يجب  اأنه  اإ�سافة  ال�سكري 

العدد  معرفة  من  للتمكن  املر�س  هذا  يخ�س 

جانب  اإىل  اجلزائر  يف  املر�سى  من  ال�سحيح 

تطوير الرتبية ال�سحية .

الوطني  املخطط  اإثراء  �رشورة  على  اأكدت  كما 

كل  قبل  من  ومناق�سته  ال�سكري  الداء  ملكافحة 

املخت�سني والفاعلني للتو�سل اإىل حتديد اأر�سية 

لتج�سيده يف امليدان يف اأقرب وقت.

الداخلي  الطب  م�سلحة  رئي�س  نبه  حني،  يف 

ب�سطيف،  اجلامعية  ال�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة 

من  العديد  اأن  اإىل  مالك،  ر�سيد  الربوفي�سور 

ل  الثاين  النوع  من  ال�سكري  بداء  امل�سابني 

الذي  الإ�سكال  وهو  اإ�سابتهم،  حقيقة  يدركون 

يفر�س اإيجاد �سبل للك�سف املبكر عن الداء.

لديهم  الذين  الأ�سخا�س  الربوفي�سور  ودعا 

عوامل اخلطر لإجراء الفح�س املبكر للوقاية من 

تعقيدات مر�س ال�سكري ال�سامت، واملمثلني يف 

الأ�سخا�س الذين تفوق اأعمارهم 35 �سنة، املراأة 

الأ�سخا�س  وكذا  الوزن  ثقيل  طفال  تنجب  التي 

قليلي الن�ساط البدين.

لالإ�سارة، اأرجع الأطباء امل�ساركون، انت�سار داء 

ال�سكري لقلة الن�ساط البدين ب�سبب الإدمان على 

و�سائل التكنولوجيا وقلة الف�ساءات املخ�س�سة 

غري  الغذائي  والنظام  الريا�سة،  ملمار�سة 

ال�سحي، وال�سمنة وارتفاع  معدل العمر.
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والنشاط  والرياضة  الشباب  جلنة  نظمت 
اجلمعوي باملجلس الشعبي الوطني، يوم  االثنني 
برملانيا  يوما  املجلس،  مبقر   ،2011 ماي   09
عبر  االجتماعي  التواصل  »شبكات  موضوعه 
االنترنيت : حتليل – رهانات – تأثير«. نشطه 

برملانيون وباحثون جامعيون ومختصون.

والن�ساط  والريا�سة  ال�سباب  جلنة  رئي�س  اأكد 

ال�سيد  الوطني،  ال�سعبي  باملجل�س  اجلمعوي 

األقاها با�سم رئي�س  بلقا�سم بن �سامل، يف كلمة 

العزيز  عبد  ال�سيد  الوطني  ال�سعبي  املجل�س 

زياري، اأن اجلزائر مل ت�سادر يوما حق �سبيبتها 

خالل  من  الأجنا�س  خمتلف  مع  التوا�سل  يف 

�سبكات التوا�سل الجتماعي عرب النرتنت لأنها 

عازمة على امل�سي قدما يف طريق التفتح.

واأ�سار، ذات امل�سوؤول، اأن م�سوؤولية الدولة كبرية 

بني  للتوفيق  الالزمة  ال�سرتاتيجية  و�سع  يف 

رغبات �سبابنا وحقهم يف النفتاح على العامل 

اأو  تاأثري  اخلارجي، من جهة، ويف حمايته من 

م�سخ اأو ا�ستغالل تكون له عواقب وخيمة.

ويف معر�س حديثه حول تنامي ا�ستخدام �سبكة 

الفاي�س بوك عرب العامل نقل ال�سيد بن �سامل عن 

ال�رشائلني  من  90باملائة  اأن  حديثة  درا�سة 

ي�ستخدمون هذه ال�سبكة، ول ي�سبقهم يف ذلك اإل 

الفيلبني بن�سبة 92باملائة.

ال�سيد  والريا�سة،  ال�سباب  وزير  اأكد  جهته  من 

عرب  الجتماعية  ال�سبكات  اأن  جيار،  الها�سمي 

النرتنت باإمكانها اأن تكون حال للعجز امل�سجل 

يف الت�سال باجلزائر، كالت�سال بني الجيال 

اأو بني الدارة واملواطن اأو حتى داخل اجلمعيات 

واملنظمات والحزاب.

ودعا الوزير باملقابل اىل الرتكيز على اإيجابيات 

املعلومات والت�سالت، خدمتا مل�سلحة  ثورة 

يجري  مما  كبريا  جزءا  واأن  خا�ستا  البالد 

ال�سبكات  بالعامل العربي اليوم هو نتيجة لهذه 

ولي�س نتاج حملي فقط. 

�رشورة  جيار  ال�سيد  اأبرز  مت�سل  �سياق  ويف 

توظيف هذه ال�سبكات يف بناء املواطنة والتمدن 

م�سريا  الهوية  على  للمحافظة  بالن�سبة  وكذا 

ال�سباب  يكون  ان  �رشورة  اىل  ال�سياق  ذات  يف 

اجلزائري م�ساهما ومنتجا يف هذه املواقع مبا 

ميلك من ر�سيد ح�ساري وثقايف وقيمي.

توظيف  �رشورة  اإىل  املتدخل  ذات  ناد  كما 

امل�سار  تعميق  يف  هذه  الجتماعية  ال�سبكات 

التي  ال�سالحات  م�سار  وبعث  الدميقراطي 

ت�ستعد اجلزائر لعدادها وتنفيذها.

اأما م�ست�سار وزير الربيد وتكنولوجيات العالم 

والت�سال، ال�سيد �سليم ع�سلة، فقد اأكد اأن قطاعه 

من  للتقليل  طموح  برنامج  و�سع  على  يعمل 

الهوة الرقمية ويبلغ عدد امل�سرتكني يف �سبكة 

النرتنت ذات التدفق العايل ح�سب �سلطة �سبط 

الربيد والت�سالت 830 الف م�سرتك يف نهاية 

ب10  يقدر  ولوج  مبعدل  اأي   2011 فيفري 

باملائة.

اىل  امل�ست�سار،  ذات  اأ�سار،  ال�سدد،  هذا  ويف 

العالم  تكنولوجيات  لتكييف  �سندوق  ان�ساء 

ب�ساأنه  قريبا  الوزارة  �ستطلق  الذي  والت�سال 

نداء للم�ساهمة فيه.

الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  ممثل  بينما 

حمافظ ال�رشطة ، م�سطفى عبد القادر، فقد حتدث 

عن بع�س املخاطر التي قد تنجم عن ا�ستعمال 

هذه ال�سبكات خا�سة ما تعلق مبعلومات تخ�س 

احلياة ال�سخ�سية لالأفراد.

الأمثلة ك�رشقة  ال�ساأن جملة من  هذا  وعدد يف 

البنكية  واملعطيات  اخلا�سة  املعلومات 

بغية  لل�رشكات  املعطيات  هذه  وت�رشيب 

ت�سويقها اىل جانب مظاهر اخرى كن�رش ال�سور 

املخلة للحياء.

ا�ستخدام  يعني  ل  ذلك  اأن  اىل  نبه  ان  وبعد 

ان احلل يكمن يف  املتدخل  اعترب  املواقع  هذه 

من  ال�سباب  اأو�ساط  يف  والتح�سي�س  التوعية 

خالل دور كل املوؤ�س�سات والفاعلني كاملدر�سة 

واجلامعة وامل�ساجد والعالم.

ويف ذات ال�سياق اأكد اخلبري والباحث اجلزائري 

يف تكنولوجيات العالم والت�سال ال�سيد يون�س 

�سبكة  ي�ستعمل  جزائري  مليون   2.1 اأن  قرار 

الفاي�سبوك من بني 678 مليون عرب العامل.

واأ�ساف ال�سيد قرار ان اجلزائر حتتل الرتبة ال52 

ا�ستخدام هذه  العاملي من حيث  على امل�ستوى 

ال�سبكة يف الوقت الذي حتتل الوليات املتحدة 

املرتبة الأوىل ب 154 مليون م�ستخدم.

الكبري  التنامي  تدخله  يف  الباحث  اأبرز  كما 

ال�سبكات  لهذه  وامل�ستعملني  امل�سرتكني  لعدد 

ال  على  عالوة  انه  او�سح  بحيث  العامل  عرب 

650 مليون منت�سب يف �سبكة الفاي�سبوك يفوق 
عدد م�ستعملي �سبكة توتري 200 مليون �سخ�س 

لل�سبكات  م�ستخدم  مليون   100 على  ف�سال 

املهنية.

وتابع اخلبري اجلزائري يف معر�س حديثه عن 

التطور الذي تعرفه �سبكة الفاي�سبوك من حيث 

دقيقة   20 كل  خالل  اأنه  والثراء  ال�ستخدام 

�سورة  3ماليني  و  موقع  مليون  تداول  يتم 

و10ماليني تعليق.

قوة  اىل  منه  ا�سارة  يف  املتدخل  واأ�ساف 

دولة  الأخري  هذا  لوطان  اأنه  الفاي�سبوك  موقع 

عدد  اىل  بالنظر  الثالثة  الرتبة  ب�سهولة  لحتل 

املنت�سبني اليه.

وبعد اأن تناول عالقة ال�سباب بالنرتنيت اأبرز 

ال�سيد قرار اأن نحو 90 باملائة من م�ستخدمي 

معتربا  �سنة   44 عن  اأعمارهم  تقل  الفاي�سبوك 

فتحت  الخرى  وال�سبكات  ال�سبكة  هذه  باأن 

اأفاقا وا�سعة للنا�س للتعبري بحرية عن اآرائهكم 

وطموحاتهم. 

ال�صبكات 

االجتماعية عرب 

االنرتنت باإمكانها 

اأن تكون حال للعجز 

امل�صجل يف االت�صال 

باجلزائر
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الربتغايل  الوزراء  رئي�س  قدم 

بعد  ا�ستقالته  �سوكراتي�س  جوزيه 

التق�سف  ميزانية  الربملان  رف�س 

اأحزاب  و�سوتت  عليه.  عر�سها  التي 

هذه  �سد  جميعها  اخلم�سة  املعار�سة 

اإىل تفادي حتمية  الهادفة  الإجراءات 

قدمتا  للتي  مماثلة  اإنقاذ  �سفقة  عقد 

املا�سي.  العام  واليونان  لإيرلندا 

اأنه  �سابقا  اأعلن  قد  �سوكراتي�س  وكان 

لن يتمكن من موا�سلة اإدارة البالد اإذا 

مل يتم تبني امليزانية.

مت  التي  امليزانية  م�رشوع  و�سمل 

الإنفاق  بتخفي�س  مقرتحات  رف�سها 

اأحزاب  وترى  ال�رشائب.  وارتفاع 

مفرطة.  اإجراءات  اأنها  املعار�سة 

من  حزمة  رابع  هي  امليزانية  وكانت 

ومن  عام.  خالل  التق�سف  اإجراءات 

�سفقة  اإىل  رف�سها  يوؤدي  اأن  املرجح 

اإنقاذ مالية دولية.

متلفز  خطاب  يف  �سوكراتي�س  وقال 

رف�س  معار�س  حزب  كل  »اليوم 

احلكومة  اقرتحتها  التي  الإجراءات 

للمعونة  الربتغال  جلوء  ملنع 

اخلارجية«.

وجاء الت�سويت على م�رشوع امليزانية 

الأوروبي  الحتاد  قمة  انعقاد  ع�سية 

خطة  على  الأخرية  اللم�سات  لو�سع 

حلل م�سكلة الديون يف منطقة اليورو.

النتخابات  يف  املحافظون  فاز 

متقدمني  فنلندا  يف  الت�رشيعية 

ب�سعوبة على ال�سرتاكيني والقوميني 

بح�سب  تاريخيا،  خرقا  حققوا  الذين 

كما  الأ�سوات  لفرز  النهائية  النتائج 

اأعلنتها اللجنة النتخابية.

اأ�سل املقاعد الربملانية ال200  ومن 

اللجنة  اأعلنت  عليها،  املتناف�س 

الوطني  الئتالف  فوز  النتخابية 

مقابل  مقعدا  بـ44  )حمافظون( 

الدميقراطي  ال�سرتاكي  للحزب   42
»الفنلنديون  لقوميي  مقعدا  و39 

الوطني  الئتالف  ونال  احلقيقيون«. 

ح�سل  فيما  ال�سوات  من   20،4%
على  الدميقراطي  ال�سرتاكي  احلزب 

احلقيقيون«  و«الفنلنديون   19،1%
على 19،0%.

واأو�سح الأ�ستاذ يف علم ال�سيا�سة ايلكا 

تامبريي  جامعة  من  رو�ستيت�ساري 

بني  »الفرق  اأن  بر�س  فران�س  لوكالة 

بحجم  يرتبط  املقاعد  وعدد  الأ�سوات 

الدوائر« النتخابية. ومل ي�ستطع حزب 

الوزراء  رئي�سة  تقوده  الذي  الو�سط 

املرتبة  حتقيق  اإل  كيفينييمي  ماري 

من  و15،8%  مقعدا   35 مع  الرابعة 

الأ�سوات.

النهائية  النتائج  اأظهرت 

�سهدتها  التي  املحلية  لالنتخابات 

والع�رشين  ال�ساد�س  يف  نيجرييا 

ملر�سحي  تفوًقا  اجلاري  ال�سهر  من 

احلاكم  الدميقراطي  ال�سعب  حزب 

يف الفوز مبنا�سب حكام الوليات 

يف  املحلية  الربملانات  واأع�ساء 

جمموع  من  نيجريية  ولية   15
مناف�سيهم  فيها  واجهوا  ولية   27
التغيري  موؤمتر  حزب  مر�سحي  من 

املر�سح  يتزعمه  الذي  التقدمي 

بوهاري  حممدو  اخلا�رش  الرئا�سي 

على م�ستوى الدولة . 

وطبقا ملا �سدر اليوم اخلمي�س عن 

النيجريية  النتخابات  مفو�سية 

ب�ساأن نتائج عمليات فرز الأ�سوات 

النهائية فقد حقق احلزب اكت�ساًحا 

الكثافة  ذات  ال�سمال  وليات  يف 

�سهدت  والتي  امل�سلمة  ال�سكانية 

اأعمال عنف ذات �سمة طائفية وهي 

املناطق التي دعت قيادات

باأحقية  لنف�سها  فيها  املعار�سة 

اإنتاج رئي�س البالد اجلديد وال�سيطرة 

فى  الوليات  حكم  مقاعد  على 

احلزب  �سيطرة  عن  بعيدا  مناطقهم 

املحلية  النتخابات  فى  احلاكم 

اإقبال متو�سط  برغم ما �سهدته من 

من النيجرييني.

النتخابات  نتائج  اأ�سفرت  كما 

قب�سة  ا�ستمرار  عن  املحلية 

الأكرب  القدر  على  احلاكم  احلزب 

واأ�سفرت   ، الدولة  وليات  من 

عن  كذلك  املحلية  النتخابات 

تقدمي ثمانية وجوه جديدة كحكام 

وليات اىل جانب 17 وجها قدميا 

للبقاء  فيهم  ثقتهم  الناخبون  جدد 

فى منا�سبهم معظمهم من قيادات 

احلزب. 

ح�سلت املعار�سة يف �سنغافورة 

 87 اأ�سل  من  مقاعد  �ستة  على 

مقعدا يف برملان البالد، مما يعد 

اأكرب ن�رش انتخابي حتققه خالل 

اأن  من  الرغم  وعلى  قرن.  ن�سف 

اأيه  )بي  ال�سعبي  العمل  حزب 

بي( -الذي يحكم البالد منذ 40 

عاما- فاز ببقية مقاعد الربملان 

و�سفت  املعار�سة  اأن  اإل  الـ81، 

باأنها  حققتها  التي  النتائج 

»حدث �سيا�سي بارز«.

وظل حزب العمل ال�سعبي يهيمن 

البالد  يف  ال�سيا�سية  احلياة  على 

من ا�ستقاللها عام 1965.

التي  املكا�سب  اأبرز  بني  ومن 

يف  الفوز  املعار�سة  حققتها 

عليها  ي�سيطر  كان  التي  الدائرة 

وزير اخلارجية.

الوزراء يل ه�سني  وو�سف رئي�س 

باأنها  النتخابات  نتائج  لونغ 

خالل  واأ�ساف  حتول«.  »نقطة 

هذه  »ت�سري  �سحفي  موؤمتر 

يف  بارز  تغري  اإىل  النتخابات 

قائال  وتابع  ال�سيا�سي«.  امل�سهد 

اأن  يريدون  النا�س  من  »العديد 

خمتلفا،  اأ�سلوبا  احلكومة  تتبنى 

�سماع  يف  منهم  العديد  ويرغب 

املعار�سة  الأ�سوات  من  املزيد 

حكومة  ملراقبة  الربملان  يف 

حزب العمل ال�سعبي«. وقال لونغ 

اإن حزبه �سيجرى ما �سماه »بحثا 

ا�ستعداده  عن  معربا  الذات«،  عن 

للتعاون مع نواب املعار�سة يف 

الربملان.

احلزب  احتفاظ  من  الرغم  وعلى 

احلاكم باغلبيته يف الربملان، اإل 

انخف�ست  له  امل�سوتني  ن�سبة  اأن 

خالل  املائة  يف   67 من 

النتخابات املا�سية اإىل 60 يف 

املائة خالل النتخابات احلالية.

احلايل  الكندي  الوزراء  رئي�س 

�ستيفن هاربر املنتمي اإىل حزب 

الظفر  من  متكن  املحافظني 

انتزاعه  عقب  جديدة  بولية 

يف  الربملان  مقاعد  اأغلبية 

املبكرة  الت�رشيعية  النتخابات 

التي مت اإجراوؤها اأم�س الثنني.

ركز  املحافظني  زعيم  هاربر 

حملته النتخابية على ال�ستقرار 

با�ستمرار  الكنديني  واعدا 

وبعدم  القت�سادي  النتعا�س 

اأم�سية  ال�رشائب.“انها  زيادة 

القول  ميكنني  اأ�سدقائي  رائعة 

اأغلبية قوية يف احلزب  لدينا  اإن 

املحافظ.”

ذو  اجلديد  الدميقراطي  احلزب 

جاك  بزعامة  الي�ساري  التوجه 

املرتبة  يحتل  بات  الذي  ليتون 

مقاعده  عدد  من  زاد  الثانية 

احلزب  جعل  مما  الربملان  يف 

الو�سط  تيار  ميثل  الذي  اللريايل 

والذي حكم كندا على مدى معظم 

ثالثة  على  ي�ستحوذ  تاريخها 

وثالثني مقعدا فقط. 

يقول:“الكنديون  ليتون  جاك 

اجلدد  الدميقراطيني  من  طلبوا 

امل�سوؤولية  من  املزيد  حتمل 

يف  الأوىل  للمرة  الربملان  يف 

ن�سبح  اأن  منا  طلبوا  تاريخنا 

القوة املعار�سة الرئي�سية.

الليربايل  احلزب  زعيم  ومني 

بهزمية  ايجناتييف  مايكل 

احلظ  يحالف  مل  فيما  نكراء 

كتلة الكيبك ما يوؤ�رش اإىل هزمية 

الفرنكفونية  املقاطعة  �سكان 

الناطقة  كندا  وانفتاح كبري على 

بالنكليزية.

ا�ستقالة رئي�س الوزراء 
اإثر رف�ض الربملان 
ميزانية التق�سف

املحافظون يفوزون يف 
االنتخابات الت�سريعية 
والقوميون يف املرتبة 
الثالثة

رئي�ض الوزراء الكندي 
ينتزع اأغلبية مقاعد 
الربملان يف االنتخابات 
الت�سريعية

احلزب احلاكم يحتفظ 
بال�سلطة يف انتخابات 
عامة واملعار�سة حتّقق 
اأكرب ن�سر انتخابي منذ 
عاما  50

احلزب احلاكم 
ُي�سيطر على الربملان
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متابعة خا�سة لقانون 

املالية التكميلي

القانون الذي يحدد 

تنظيم املحكمة العليا 

وعملها واخت�سا�سها 

القانون املتعلق 

باخت�سا�سات جمل�س 

الدولة وتنظيمه وعمله

يف العدد القادم


