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رئي�س املجل�س يربز احلر�س على تغليب روح 
امل�سوؤوليـــــة وي�ست�سرف دورة  ذات اأهمية خا�سة

اجلل�سات

جمل�س الدولة .. التنظيم .. واالخت�سا�س

لك�نه مل يعد ي�ساير االإطار امل�ؤ�س�ساتي للهيئة الق�سائية:

قانون ع�سوي جديد  ينظم املحكمة العليا وعملها واخت�سا�سها

قان�ن املالية التكميلي

هواج�س: القدرة ال�سرائية .. اال�ستثمار.. والت�سغيل

االأرقام ودالالتها االقت�سادية واالجتماعــية.. 
موارد مالية اإ�سافية .. وحاجيات متزايدة..

... »بعد شهر ونصف يستأنف البرملان كما هو محدد دستوريا دورة اخلريف 
العادية التي من املتوقع لها أن تكون واحدة من أهم الدورات التي عقدها البرملان 
قوانني  األهمية،  غاية  في  قوانني  مشاريع  من  أعماله  جدول  سيتضمنه  ملا  اجلزائري 
تترجم عمليا تعهدات السيد رئيس اجلمهورية اخلاصة باإلصالحات التي أراد لها 

أن تكون شاملة وعميقة...
العملية ألهميتها )كما تعلمون( كانت موضوع مشاورات مع كافة األحزاب 
عن  فيها  َر كل طرف  عبَّ املدني،  املجتمع  وممثلي  الوطنية  والشخصيات  السياسية 

موقفه ووجهة نظره من مضمون التوجه ومن التغييرات املنتظرة...
املشاورات أبانت حقا، إميان الغالبية بضرورة حتقيق تلك اإلصالحات...

ولئن اختلفت الرؤى في هذه املشاورات فهذا االختالف يعد أمرا طبيعيا وهو في 
الواقع اختالف في الكيفية وفي الوتيرة التي يجب أن تتم فيها هذه اإلصالحات... 
توجه  التوجه...  وسداد  ضرورة  حول  حاصال  باملقابل  كان  اإلجماع  لكن 
اإلصالح... ولو حاولنا التعمق في مضمون هذه اإلصالحات فإننا جند أنها جاءت 
لكي تعيد النظر في كامل أسس البناء املؤسساتي للدولة اجلزائرية... وهنا تبرز 

األهمية.«...

»عبد القادر بن صالح في اختتام دورة الربيع 2011|«
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قوانني االإ�سالحات

الرئي�س واأع�ساء من املكتب يف مرا�سم االختتام

مبداأ ترجيح امل�سلحة العليا..

جرت العادة في ختام أشغال كل دورة أن يتم أمامكم، 
سيداتي سادتي، تقييم العمل املْنجز من ِقبل الهيئة خالل الفترة 
وفي هذا اإلطار ميكننا القول من البداية بأن الدورة الربيعية 
لسنة 2011 شهدت حركة مكثفة وفي كل مجاالت 
اختصاص الهيئة، ليس فقط على الصعيد التشريعي، وإمنا شملت 
الناحية  من  صالحياتها  صلب  في  تأتي  أخرى  ميادين  أيضا 
وكذا  البرملانية،  بالرقابة  املتعلقة  تلك  السيما  املؤسساتية، 

النشاط اخلارجي وترقية الثقافة البرملانية.
وقد جرت هذه النشاطات في ظل أجواء اجتماعية وسياسية 

مّيزها التحول الذي تعرفه البالد من فترة...
 • فعلى الصعيد التشريعي، عرفت الدورة برمجة ما ال يقل عن 
أحد عشرة )11( نًصا قانونًيا. وفيها حظي قطاع العدالة باألولوية 
العددية كون الدورة درست وصادقت على خمسة نصوص 

على األقل...
 • نذكر منها القانون العضوي املتعلق بتنظيم احملكمة العليا 
وسيرها وهو قانون يأتي ليمنح هذه الهيئة القضائية العليا الوسائل 
القانونية والتنظيمية واملادية التي كانت تفتقر إليها ناهيك عن 

من  وميكنها  القضائية  السلطة  استقاللية  ليكرس  جاء  القانون  كون 
عن  التفاسير  وإعطاء  القانوني  الفقه  توحيد  في  املتمثل  بدورها  االضطالع 

مضامينه.
 • األمر ذاته ميكن أن يقال عن القانون العضوي املتعلق مبجلس الدولة.

بتعديالت  أتى  فقد  املدنية  اإلجراءات  لقانون  ل  املعدَّ النص  أما 
التعسف  وحاالت  التجاوزات  من  املواطن  حماية  إلى  ترمي 

الذي قد ينجم عن اإلدارة.
أثناء هذه الدورة احتل قانون البلدية حيزا خاصا من بني كافة 
النصوص، وهو جاء متزامنا مع توجهات البالد الرامية إلى إدخال 
لهياكل  الناظمة  النصوص  مضمون  على  جوهرية  إصالحات 
الدولة... وهكذا فقد جاء هذا النص بأحكام جد هامة 

غيرت تغييرا جذريا في أسلوب احلكم احمللي...
...إننا نعتقد حقا أن التعديالت التي ُأدرجت ضمن هذا النص 
سوف تسهم –من دون شك- في حتسني األداء وحتقيق مزيٍد 
وهو سيكون  البلدية.  املنتخبة ضمن  للهيئة  االستقرار  من 
التي  والشلل  التعطيل  حلاالت  حد  وضع  في  منازع  بدون 
كثيرا ما كانت حتصل ضمن البلديات وجتد مبررها عادة 

في االختالفات الشخصية أو احلزبية.
قانون  على  املصادقة  خالل  من  حتقيقها  مّت  التي  اخلطوات  إن 
من  جانًبا  سوى  الواقع  في  تشكل  ال  أهميتها  على  البلدية 
جوانب التغيير املنشود الذي يجب أن يشمل قانون الوالية وقانون 

االنتخابات والقانون املتعلق بتقسيم الدوائر االنتخابية...
جدول  في  القوانني  هذه  تبرمج  أن  في  األمل  كبير  يحدونا 

أعمال الدورة اخلريفية القادمة.
التي صاحبت  والظروف  النصوص  املصادقة عن مشاريع  نتحدث عن  ونحن 
املصادقة عليها، ال يفوتنا التذكير بأن مجلس األمة كثيرا ما ُوضع أمام 

خيارات صعبة أين يكون مخّيرا بني أحد اخليارات:

رئي�س املجل�س يربز احلر�س على تغليب روح امل�سوؤوليـــــة وي�ست�سرف دورة  ذات اأهمية خا�سة

 2011 جويلية   10 يوم  الوزراء  مجلس  عقد 
عبد  السيد  اجلمهورية  رئيس  برئاسة  اجتماعا 
العزيز بوتفليقة، حيث قام بدراسة مشروع متعلق 
يحدد  عضوي  قانون  مشروع  وتناول  بالوالية. 

حاالت التنافي مع العهدة البرملانية.

ع�ضوي  قانون  م�رشوع  بدرا�ضة  اأعماله  ووا�ضل 

املجال�س  يف  املراأة  متثيل  تو�ضيع  كيفيات  يحدد 

املنتخبة.

هذه  يف  الوزراء  جمل�س  قرر  وا�ضع  نقا�س  وعقب 

القوانني  م�ضاريع  �ضاأن  يف  البت  تاأجيل  املرحلة 

من  احلكومة  لتمكني  اأعاله  املذكورة  الثالثة 

الأخذ باأي اقرتاح وجيه جاء يف اإطار امل�ضاورات 

حمل  كان  اأنه  املحتمل  من  و  الأخرية  ال�ضيا�ضية 

اإغفال.

واأغتنم الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة هذه املنا�ضبة 

بدون  ال�ضتمرار  ب�رشورة  احلكومة  مذكرا 

للقوانني  التمهيدية  امل�ضاريع  اإعداد  يف  انقطاع 

املتعلقة بالنظام النتخابي و الأحزاب ال�ضيا�ضية 

واجلمعيات و الإعالم.

واإذ اأكد على وجوب اإحالة كافة م�ضاريع القوانني 

ذات ال�ضلة بالإ�ضالحات ال�ضيا�ضية على الربملان 

خالل دورته املقبلة، جدد رئي�س الدولة الإعراب عن 

اإ�رشاره على الو�ضول من خالل هذه الإ�ضالحات 

للد�ضتور  املقبلة  املراجعة  خالل  ومن  الت�رشيعية 

القائمة  والقانون  تعزيز دولة احلق  ا�ضتكمال  اإىل 

ال�ضلطات  بني  ال�رشيح  الوا�ضح  الف�ضل  على 

الفردية  واحلريات  للحقوق  اأوفى  و�ضمان 

واجلماعية، وتعزيز التعددية الدميقراطية.

ال�ضت�ضارة  »اإن  قائال  اجلمهورية  رئي�س  و�ضجل   

اأتاحت معرفة راأي  التي قررناها موؤخرا  الوا�ضعة 

الطبقة ال�ضيا�ضية وال�ضخ�ضيات الوطنية واملجتمع 

املدين.

ويبقى امل�ضعى هذا مفتوحا اأمام اأي طرف ما تزال 

لديه الرغبة يف تقدمي  اإ�ضهامه فيه«.

م�رشحا  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�س  وختم 

ا�ضتقاوؤها  مت  التي  والآراء  »الإ�ضهامات  باأن 

�ضتوؤخذ بعني العتبار عند �ضياغة كافة م�ضاريع 

مبراجعة  املتعلق  الن�س  ذلك  يف  مبا  الن�ضو�س 

الد�ضتور يف كنف مبادئ وثوابت وم�ضالح الأمة.

نهاية  يف  ال�ضيادة  �ضاحب  لل�ضعب   و�ضيوؤول 

احلق  دولة  تعزيز  يف  راأيه  عن  التعبري  املطاف 

م�ضدرها  كان  التي  والدميقراطية  والقانون 

امتداد  وعلى  البالد  حتررت  اأن  منذ  و�ضانعها 

مراحل تاريخنا احلديث.

تاأجيل البت فيها ..  لالأخذ باأي اقرتاح وجيه

جمل�س ال�زراء يقرر:

الدستورية  للمقتضيات  وفقا 
ألقى  السارية  واألعراف 
السيد عبد القادر بن صالح، 
رئيس املجلس في اختتام دورة 
تناول  كلمة   2011 الربيع 
ميزت  التي  األشغال  فيها 
النصوص  وأهمية   .. الدورة 
أعضاء  عليها  صادق  التي 
املجلس  دور  مبرزا   .. املجلس 
نشاطاته  خالل  من  الرقابي 
واألسئلة  امليدانية  )الزيارات 

الشفوية(
املجلس  رئيس  تطرق  كما 
مسار  منها  وطنية  لقضايا 
مستشرفا   .. اإلصالحات 
قال  التي  القادمة  الدورة 
بشأنها أنه من املتوقع أن تكون 
واحدة من أهم الدورات التي 
اجلزائري،  البرملان  عقدها 
أعماله  جدول  سيتضمنه  ملا 
غاية  في  قوانني  مشاريع  من 
تترجم  قوانني  األهمية، 
السيد  تعهدات  عمليا 
اخلاصة  اجلمهورية  رئيس 
أن  لها  أراد  التي  باإلصالحات 

تكون شاملة وعميقة.
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واحد  عن  يقل  ال  ما  طرح  مت  فقد  البرملانية،  الرقابة  موضوع  يخص  فيما   •  
وستني )61( سؤااًل شفويا على أعضاء احلكومة شملت جميع القطاعات 

الوزارية تقريبا...

ثراء يف االأداء .. تعزيزا للدور الرقابة الربملانية

 • أما الزيارات امليدانية، فقد متت برمجة ما ال يقل عن إحدى عشرة )11( 
زيارة، شاركت فيها كل اللجان تقريبا كما مت توزيع هذه اخلرجات 
على مختلف واليات الوطن وطيلة فترة إنعقاد الدورة... أثناء هذه اخلرجات 
الواليات  في كل  والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  الوضعية  معاينة  متت 
األمة  مجلس  وفود  تقم  لم  التي  الواليات  هي  وقليلة  زيارتها  متت  التي 

بتفقدها...
التعرف  من  البرملانيني  أنها مكنت  هو  اخلرجات  هذه  عن  قوله  ما ميكن 
بشكل أدق عن واقع التنمية احمللية ولكنها مكنتهم خاصة من سماع 

انشغاالت املواطنني ورؤاهم في كيفية التكفل مبشاكلهم...
خالل الدورة مت تنظيم ثالثة أيام دراسية عادت بفائدة بالغة على البرملانيني، 
مت  الساعة  بقضايا  مرتبطة  مواضيع  حول  عميق  نقاش  أمام  الباب  فتحت  إذ 

التطرق إليها خاللها...
بالتكوين  املتعلقة  املسائل  حول  األول  الدراسي  اليوم  فكان   -  

وبالتشغيل،
 - أما اآلخر فكان حول التراث الثقافي وآليات حتديده وحمايته،

 - في حني كان اليوم الثالث خاًصا مبوضوع العقار.
كما الحظتم وال شك أن الدورة كانت ثرية من كافة األوجه التي 
فهي  وأن ذكرنا،  األمة كما سبق  مجلس  اختصاصات  تندرج ضمن 
زودت البالد بنصوص جد هامة عززت من الصرح القانوني وخاصة في مجال 
التعبير  حرية  فضاء  ووسعت  اإلصالحات  مجال  في  عمقت  وهي  العدالة. 
ناهيك  املواطن  بشأن  التكفل  على  تسهر  هامة  قطاعات  ونظمت  والرأي 
للتكفل  الضرورية  املادية  الوسائل  وفرت  قد  الدورة  قوانني  كون  عن 
وكذا  العمل  عن  العاطلني  فئة  وخاصة  للمواطن  العاجلة  باالحتياجات 
الشباب... إنها نصوص أعطت الثراء والتنوع ملنظومتنا التشريعية ولعل األهم 
قرر  التي  اإلصالحات  في صميم  يندرج  بعضها  أن  هو  ذلك كله  من 
السيد رئيس اجلمهورية إدراجها ضمن نهجه اإلصالحي الشامل... وقد 
جرى هذا العمل التشريعي الواضح متزامنا مع نشاطات برملانية أخرى إن على 

املستوى الوطني أو على املستوى اخلارجي.

الدورة املقبلة من اأهم دورات الربملان اجلزائري

في  العادية  الربيع  لدورة  الرسمي  االختتام  نعلن عن  قصيرة سوف  فترة  بعد 
مجلس األمة وبعد شهر ونصف يستأنف البرملان كما هو محدد دستوريا 
دورة اخلريف العادية التي من املتوقع لها أن تكون واحدة من أهم الدورات 
التي عقدها البرملان اجلزائري ملا سيتضمنه جدول أعماله من مشاريع قوانني في 

غاية األهمية، قوانني تترجم عمليا تعهدات السيد رئيس اجلمهورية اخلاصة 
باإلصالحات التي أراد لها أن تكون شاملة وعميقة...

مع كافة  مشاورات  موضوع  تعلمون( كانت  العملية ألهميتها )كما 
َر  عبَّ املدني،  املجتمع  وممثلي  الوطنية  والشخصيات  السياسية  األحزاب 
التغييرات  التوجه ومن  كل طرف فيها عن موقفه ووجهة نظره من مضمون 

املنتظرة...
املشاورات أبانت حقا، إميان الغالبية بضرورة حتقيق تلك اإلصالحات...

طبيعيا  أمرا  يعد  االختالف  فهذا  املشاورات  هذه  في  الرؤى  اختلفت  ولئن 
فيها  تتم  أن  يجب  التي  الوتيرة  وفي  الكيفية  في  اختالف  الواقع  في  وهو 
هذه اإلصالحات... لكن اإلجماع كان باملقابل حاصال حول ضرورة 
هذه  مضمون  في  التعمق  حاولنا  ولو  اإلصالح...  توجه  التوجه...  وسداد 
اإلصالحات فإننا جند أنها جاءت لكي تعيد النظر في كامل أسس البناء 

املؤسساتي للدولة اجلزائرية... وهنا تبرز األهمية.
أملنا كبير في أن يكون البرملان على املوعد وأن يتبنى توجهات سياسة 
الغالبية  تطلعات  في مستوى  التي تكون  القوانني  فيعتمد  اإلصالحات هذه 
الكبرى من أبناء شعبنا الطامحة أبًدا إلى التغيير وبناء جزائر قوية مزدهرة 
ينعم فيها اجلزائريون باالستقرار وكرم العيش في ظل حكم دميقراطي 

تسوده الرشادة في التسيير والشفافية في التعامل...
التوجه  سيدعمون  بأنهم  القناعة  لدينا  جانبهم  من  األمة  مجلس  أعضاء 
بقية  مع  بالتكامل  فاعل  دور  لهم  وأن يكون  اإلصالح  قافلة  ويرافقون 
مؤسسات الدولة لترسيخ املمارسة الدميقراطية والعمل البرملاني املفيد في نطاق 
النظام البرملاني الثنائي الذي أثبت فائدته وجدواه خاصة وأنه أتى باألساس 
ليوسع من فضاء التعبير ويقوي في مجال املمارسة الدميقراطية ويعطيها بعدها 

احلقيقي...
التقدم  ولبالدنا  والهناء  الصحة  للجميع  أمتنى  املوعد،  ذلكم  إلى 
سبتمبر  شهر  من  الرابع  اليوم  في  الله  شاء  إن  اللقاء  وإلى  واالزدهار... 

املقبل.
شكرا للجميع على حسن اإلصغاء ولطف املشاركة.

- فهو إما أن يكتفي أعضاؤه )من خالل جلانه( برفع توصية إلى الهيئة التنفيذية 
حول جانب اخللل املسجل فيقترحون مبوجبها تدارك النقص املوجود في النص 
من خالل دعوة احلكومة التخاذ إجراءات تنظيمية وفي حدود جد ضيقة 
)في حاالت قليلة(، وهو إجراء ميكن اعتباره مبثابة اإلجراء املسكن 

وليس املعالج...
يظهر  الرفض  هذا  وفي  املواد...  من  عددا  أو  مادة  املجلس  يرفض  أن  أو   -
املجلس كما لو كان قد رفض النص بكامله، األمر الذي يستوجب 
نظر  )في  املجلس  يظهر  قد  املوقف  وبهذا  وقًتا...  تأخذ  قد  إجراءات  اتباع 
مرة عمل  الذي في كل  التشريعي. وهو األمر  للعمل  املعرقل  مبثابة  البعض( 

أعضاء مجلس األمة على جتنبه... 
- أو أن يوافق املجلس على ذلك املشروع مع ما يتضمنه من خلل بنّي... وهو 

األمر الذي في جل املرات يتكرر...
هذه  بني  من  أن  زمالئي،  زميالتي  شك،  وال  تالحظون  ذلك  كل  من 

اخليارات فإن أحالها ُمّر.
 • وبالعودة إلى قانون البلدية وقانون املالية التكميلي، فعلى الرغم من كل 

ما قيل وما قد يقال...
فإن أعضاء مجلس األمة من خالل مصادقتهم على القانونني املذكورين قد 
أظهروا حكمة وُبعد نظر واضحني، خاصة وأن الكثير منهم لم يكن 
مقتنعا االقتناع الكافي مبضمون بعض املواد املدرجة ضمنه... إال أنهم 

مع ذلك لم يرفضوه...
على  املصادقة  فإن  البعض  من  صدرت  التي  التحفظات  من  بالرغم  نقول 
النصوص هذه بينت هذه املرة مثل مرات عديدة من قبل، مدى تشبع أعضاء 
مجلس األمة بروح املسؤولية في تأديتهم للمهمة )وهو األمر الذي يجب أن 
ُيثمن( ألن حتديد املواقف من النصوص في هذا املجلس كان وال يزال يخضع 
إلى مبدإ املفاضلة، بني املهم واألهم. وأعضاؤه كانوا باستمرار يرجحون 

املصلحة الكبرى على حساب العيب الثانوي.
أقوالنا  في  التحفظ  بواجب  التقيد  على  دائما  أنفسنا  عودنا  الهيئة  وضمن 

وسلوكاتنا...

املراجعة الد�ستورية .. واالإ�ساءات املرتقبة

كم  أخرى  مرة  نؤكد  أن  نود  كثيٌر  وغيرها  االعتبارات  لهذه  إننا 
هي مطلوبة املراجعة الدستورية بالنسبة ملجلس األمة، وكم هو واجب 
تكييف القانون العضوي الناظم للعالقات ما بني غرفتي البرملان وما بينهما 
وبني احلكومة، ألن هذا التكييف من شأنه تأكيًدا أن يؤدي إلى تدقيق 
العالقات وحصر الصالحيات... ويوضح من ثم عمل ومسؤولية كل طرف 

من األطراف ذات الصلة بصناعة النص القانوني...

رفع حالة الطوارئ .. قطع الطريق اأمام املزايدات

نني، ليس  فيما يخص قانون التأمينات، فقد جاء لتحقيق املزيد من احلماية للمؤمَّ
من ناحية سالمتهم البدنية واملعنوية، وإمنا أيضا لتعويضهم عن األضرار التي 

تلحق ممتلكاتهم.
 • مشروع القانون التوجيهي حول النقل البري: جاء ليوفر احللول للمشاكل التي 
تنجم عن حركة املرور والتي يعاني منها سائقو املركبات والراجلني على 
حد سواء، كما أنه أتى للحد من تلوث الهواء خاصة في املدن الكبرى.

 • فيما يخص التعديالت املدرجة على قانون العقوبات:
- فلقد جاءت اإلجراءات املتخذة حلماية املستثمرين واملسيرين لتشجيع الفاعلني 

االقتصاديني العموميني واخلواص على حد سواء على العمل واالستثمار.
أتى  فإنه  الصحفي،  العمل  عن  التجرمي  برفع  املتعلق  القانون  يخص  وفيما   -
النصني األخيرين  التعبير والرأي. وهنا تبرز أهمية  ليعزز من مكانة حرية 
كونهما يصبان مباشرة في صميم اإلصالحات الديقراطية اجلاري العمل 

ألجلها...
 • وفي سياق اإلصالحات دائما، فإن قانون الوقاية من الرشوة ومكافحتها : 
يأتي هو اآلخر ليكمل التعديالت التي جاءت في قانون العقوبات ككل 

فيتولى جترمي الرشوة في كافة أوجهها...
أيتها السيدات، أيها السادة،

لكل  حدا  تعلمون(...  )كما  الطوارئ  حالة  رفع  قانون  َوضع  لقد   
األصوات التي كانت ترتفع هنا وهناك وتزايد على بالدنا...

مهام  الشعبي في  الوطني  املتعلق مبشاركة اجليش  القانون  • فيما يخص   
حفظ النظام العام، فقد مّتت إحالة امللف األمني كما تعلمون على املصالح 
هو  بالطبع  هنا  واملقصود  اإلرهاب،  مكافحة  مهمة  تتولى  التي  املختصة 
اجليش الوطني الشعبي ومصالح األمن )الذين ننتهز املناسبة لنوجه لهم حتية 

تقدير وعرفان(.
فإن   ،2011 لسنة  التكميلي  املالية  قانون  شأن  وفي  األخير،  وفي   •  
محتوى هذا القانون قد جاء ليترجم مضمون القرارات املتخذة خالل اجتماع 
مجلس الوزراء املنعقد في 22 أفريل 2011 ميدانيا ويحولها إلى لغة األرقام 

ويدرجها ضمن قانون املالية.
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اجلل�سات

مبوجب  تاأ�ض�س  الدولة  جمل�س  اأن  اأو�ضح  حيث 

املادة 152 ) الفقرة 2( من الد�ضتور ليكون هيئة 

وقد  الإدارية،  الق�ضائية  الهيئات  لن�ضاط  مقومة 

اأ�ضندت له مهمة اإبداء الراأي حول م�ضاريع القوانني 

حددت  كما  الوزراء،  جمل�س  على  عر�ضها  قبل 

رقم  الع�ضوي  القانون  مبوجب  وت�ضكيلته  مهمته 

01-98 يف املجالني الق�ضائي وال�ضت�ضاري.
مع  الع�ضوي  القانون  هذا  تكييف  اأجل  ومن 

غرار  على  العدالة،  لقطاع  الق�ضائية  املنظومة 

الإجراءات  قانون  ل�ضيما  الأخرى  القوانني 

املدنية والإدارية، بادرت احلكومة باإدخال بع�س 

على  �ضملت  وقد  عليه  والتتميمات  التعديالت 

اخل�ضو�س املجالت التالية:

- الخت�ضا�ضات الق�ضائية ملجل�س الدولة،

- الأحكام املتعلقة باخت�ضا�ضات جمل�س الدولة 

ذات الطابع ال�ضت�ضاري،

- الهياكل الإدارية ملجل�س الدولة،

- اخت�ضا�ضات رئي�س جمل�س الدولة، حمافظ 

الدولة، ديوان رئي�س جمل�س الدولة واأمانة 

ال�ضبط.

ت�ساوؤالت االأع�ساء .. ومربرات احلكومة

جاء  التي  والتتميمات  التعديالت  مناق�ضة  خالل 

على  املجل�س  اأع�ضاء  طرح  القانون،  ن�س  بها 

الأ�ضئلة  من  جملة  الأختام  حافظ  العدل  وزير 

والن�ضغالت حول الأحكام التي ت�ضمنها .

الأع�ضاء عن  اأحد  ت�ضاءل  فقد  املثال  �ضبيل  وعلى 

�ضبب تعيني قا�س على راأ�س ديوان رئي�س جمل�س 

اأن  احلكومة  ممثل  اعترب  ذلك  على  وردا  الدولة، 

الدولة  جمل�س  وعمل  عمله  لطبيعة  يعود  ذلك 

القانونية والإجرائية فقط،  الذي يتعلق بامل�ضائل 

فرئي�س الديوان يتعامل مع الق�ضاة وامل�ضت�ضارين 

املخت�ضني يف القانون واأن اختياره يتم من بني 

من  حديثا  اخلريجني  بني  من  اأو  املحاكم  ق�ضاة 

املدر�ضة العليا للق�ضاة.

بال�رشف  الآمر  مهمة  اإ�ضناد  من  الهدف  وعن 

جمل�س  رئي�س  اأن  الوزير  اأو�ضح  العام،  لالأمني 

الدولة اأو الرئي�س الأول للمحكمة العليا ل ميكنهما 

يج�ضدان  كونهما  بال�رشف  الآمران  يكونا  اأن 

ل  وبهذا  م�ضتقلة،  تعد  التي  الق�ضائية  ال�ضلطة 

املحا�ضبة  جمل�س  طرف  من  للمحا�ضبة  يخ�ضعان 

مببداأ  م�ضا�ضا  ذلك  عد  واإل  اأخرّى،  جهات  من  اأو 

الف�ضل بني ال�ضلطات.

98- 6 من قانون رقم  اإلغاء املادة  وبخ�ضو�س 

01 املتعلق باخت�ضا�ضات جمل�س الدولة وتنظيمه 
الإدارية  املحاكم  عمل  اأن  الوزير  اأكد  وعمله 

وجمل�س الدولة يف اجلزائر هما من �ضميم ال�ضلطة 

الق�ضائية، بينما ل عالقة ملجل�س الدولة بال�ضلطة 

الق�ضائية يف دول اأخرى، ولذا فاإن الق�ضاء الإداري 

يف بالدنا جزء ل يتجزاأ من ال�ضلطة الق�ضائية وهي 

�ضلطة تخ�ضع للمجل�س الأعلى للق�ضاء الذي يراأ�ضه 

رئي�س اجلمهورية ويتابع عمله با�ضتمرار.

وتعميم  الدولة  جمل�س  ق�ضاة  تكوين  وحول 

ا�ضتعمال �ضبكة الإعالم الآيل، اأكد الوزير اأن الدولة 

تكوينهم  واأن  الق�ضاة  ظروف  حت�ضني  على  تعمل 

م�ضتمر وهو اإلزامي، وتكوينهم يكون داخل الوطن 

وخارجه .

  

العدل  وزير  قدم  العلنية  اجللسة  نفس  وفي 
القانون  النص  نص  حول  عرضا  األختام  حافظ 
العليا  احملكمة  تنظيم  يحدد  الذي  العضوي 
تقدميه         ألسباب  متطرقا  واختصاصها،  وعملها 

ومبرزا مختلف محاوره وأهدافه .

جاء  اجلديد  الع�ضوي  القانون  هذا  اأن  اأكد  فقد 

يف  املوؤرخ   89-22 رقم  القانون  حمل  ليحل 

ب�ضالحيات  املتعلق   1989 �ضنة  دي�ضمرب   12
املحكمة العليا وتنظيمها و�ضريها كونه مل يعد 

الق�ضائية  للهيئات  املوؤ�ض�ضاتي  الإطار  ي�ضاير 

نوفمرب   28 د�ضتور  يف  عليها  املن�ضو�س 

تطبيق  اإطار  يف  الن�س  هذا  ياأتي  كما   .1996
اأحكام املادة 153 من الد�ضتور التي ن�ضت على 

اأن تنظيم املحكمة العليا وعملها واخت�ضا�ضها 

يحدد مبوجب قانون ع�ضوي. 

مادة،   36 على  اجلديد  القانون  ن�س  ويحتوي 

عرف يف مادته الثالثة املحكمة العليا مبحكمة 

القانون، مهمتها الرقابة على الأوامر والأحكام 

ال�ضليم  تطبيقها  حيث  من  الق�ضائية  والقرارات 

للقانون واحرتامها لأ�ضكال وقواعد الإجراءات، 

كما ت�ضاهم يف تكوين الق�ضاة وي�ضريها  الرئي�س 

الأول .

اأما عن ت�ضكيلتها فقد ن�ضت املادة الثامنة من 

القانون نوعني اأولهم ق�ضاة احلكم وهم )الرئي�س 

روؤ�ضاء  الغرف،  روؤ�ضاء  الرئي�س،  نائب  الأول، 

ق�ضاة  الثانية  واأما  وامل�ضت�ضارون(  الأق�ضام 

النيابة العامة وهم ) النائب العام، النائب العام 

امل�ضاعد واملحامون العامون(.

وت�ضمل املحكمة العليا على الغرف التالية :

- الغرفة املدنية

- الغرفة العقارية

- غرفة �ضوؤون الأ�رشة واملواريث

- الغرفة التجارية والبحرية

- الغرفة الجتماعية

- الغرفة اجلنائية

- غرف اجلنح واملخالفات.

كما حتتوي املحكمة العليا على مكتب وجمعية 

عامة، فاأما املكتب فيتوىل على اخل�ضو�س:

- اإعدادا م�رشوع النظام الداخلي للمحكمة 

العليا

- اإثارة حالت تعار�س الجتهاد القانوين بني 

الغرف

- ال�ضهر على توحيد امل�ضطلحات القانونية 

لدى الغرف

- درا�ضة كل م�ضاألة يعر�ضها عليه الرئي�س 

الأول 

اأما اجلمعية العامة فتتوىل :

- درا�ضة امل�ضائل املتعلقة بعمل املحكمة العليا 

وتقدمي القرتاحات ب�ضاأنها،

الداخلي  النظام  م�رشوع  على  امل�ضادقة   -

للمحكمة العليا. 

جمل�س الدولة .. التنظيم .. واالخت�سا�س
لك�نه مل يعد ي�ساير االإطار امل�ؤ�س�ساتي للهيئة الق�سائية:

قانون ع�سوي جديد  ينظم املحكمة العليا وعملها واخت�سا�سها

في جلسة علنية يوم االثنني 13 جوان 2011، تطرق وزير العدل حافظ األختام الطيب 
وعمله، ألسباب  وتنظيمه  الدولة  مجلس  باختصاصات  املتعلق  للقانون  بلعيز خالل عرضه 

تقدمي هذا النص مبينا مختلف التعديالت والتتميمات.

املجلس  أعضاء  طرح  النص  مناقشة  خالل 
تكريس  ضرورة  أهمها  كان  عديدة  تساؤالت 

استقاللية السلطة القضائية  .

ا�ضتقاللية  بتكري�س  املتعلق  ال�ضوؤال  فحول 

ال�ضلطة الق�ضائية على اأر�س الواقع  فاأكد وزير 

اأنه ل ميكن بناء دولة دميقراطية بدون  العدل 

�ضلطة ق�ضائية م�ضتقلة م�ضوؤولة وذات كفاءة .

ديوان  راأ�س  على  قا�س  تعيني  �ضبب  وب�ضاأن 

الطيب  اأو�ضح  العليا  للمحكمة  الأول  الرئي�س 

ذلك  اأن  الأختام  حافظ  العدل  وزير  بلعيز، 

راجع لطبيعة عمله وعمل املحكمة العليا الذي 

فقط،  والإجرائية  القانونية  بامل�ضائل  يتعلق 

الرئي�س  ديوان  يدير  الذي  القا�ضي  اأن  م�ضيفا 

من  يختار  اأن  ميكن  ل  العليا  للمحكمة  الأول 

ذوي  العليا  املحكمة  وق�ضاة  م�ضت�ضاري  بني 

الأقدمية، بل يقرتح من بني ق�ضاة املحاكم اأو 

العليا  املدر�ضة  يف  حديثا  اخلريجني  بني  من 

للق�ضاة.

وعن ت�ضكيلة املحكمة العليا واإمكانية تق�ضيمها 

القانون  اأن  الأختام  حافظ  العدل  وزير  اأكد 

يوليو   17 يف  املوؤرخ   05-11 رقم  الع�ضوي 

�ضنة 2005 واملتعلق بالتنظيم الق�ضائي ن�س 

على هذه الغرف وتق�ضيماتها.

ت�ضتغرقها  التي  الطويلة  املدة  يخ�س  وفيما 

الق�ضايا املطروحة  للف�ضل يف  العليا  املحكمة 

جميع  يف  الطعن  اأن  الوزير  اأو�ضح  عليها، 

يوقف  ل  العليا  املحكمة  اأمام  املدنية  املواد 

واجلنح  املخالفات  يف  الطعن  اأن  غري  التنفيذ، 

منها  الب�ضيطة  حتى  اجلزائية  املواد  يف  اأي 

الذي قد يدفع بالكثري من  الأمر  التنفيذ  يوقف 

بالنق�س  الطعن  اإىل  اللجوء  اإىل  املتقا�ضني 

ي�ضبب  ما  وهذا  فقط  التنفيذ  وقف  اأجل  من 

مت  اأنه  اإىل  م�ضريا  العليا،  املحكمة  على  �ضغطا 

النظر يف ق�ضايا  يعيد  قانون  حت�ضري م�رشوع 

تلحق  ل  التي  الب�ضيطة  واجلنح  املخالفات 

�رشرا بالنظام العام.واأن هذا امل�رشوع مرهون 

بتعديل الد�ضتور الذي ين�س على اأن الطعن يف 

املواد اجلزائية حق للجميع، وهذا ي�ضكل عائقا 

احلا�رش  الوقت  يف  امل�رشوع  هذا  تقدمي  اأمام 

و�ضيتم ذلك مبجرد اإزالة هذا العائق.

اأع�ساء املجل�س:  

ا�ستقاللية ال�سلطة الق�سائية ركيزة دولة القانون

رئي�س  لزهر خمتاري،  ال�ضيد  برئا�ضة  الإن�ضان  والإدارية وحقوق  القانونية  ال�ضوؤون  ثمنت جلنة  

اللجنة يف تقريرها التكميلي  ن�س  القانون والأحكام التي جاء بها واعتربته خطوة نحو تكري�س 

التوجهات اجلديدة لإ�ضالح التنظيم الق�ضائي، من خالل حتديد الإطار القانوين للمحكمة العليا 

 .1996 ملواكبة الإطار املوؤ�ض�ضاتي للهيئات الق�ضائية املن�ضو�س عليه يف د�ضتور 28 نوفمرب 

موؤكدة اأن هذه الأحكام �ضتمنح للمحكمة العليا مزيدا من ال�ضتقاللية يف مهامها و�ضالحياتها .

اجلل�سات

اأكدت جلنة ال�ضوؤون القانونية والإدارية وحقوق الإن�ضان برئا�ضة ال�ضيد لزهر خمتاري، رئي�س 

اأ�ض�س دولة  اأكرث يف تدعيم وتكري�س  �ضي�ضاهم  الدولة  اأن جمل�س  التكميلي  اللجنة يف تقريرها 

القانون وحماية احلقوق واحلريات، بعدما مت حتديد ال�ضالحيات الق�ضائية املخولة له واإ�ضفاء 

املزيد من الو�ضوح على خمتلف الإجراءات املتعلقة باجلانب ال�ضت�ضاري له.

اللجنة :

جمل�س الدولة ي�ساهم يف تكري�س دولة القانون 
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اجلل�سات -- قان�ن املالية التكميلي  قان�ن املالية التكميلي 

 29 األربعاء  يوم  األمة  مجلس  أعضاء  صادق 
التكميلي  املالية  قانون  2011 على نص  جوان 
رئيس  ترأسها  2011، خالل جلسة عامة  لسنة 
مجلس األمة السيد عبد القادر بن صالح،  وزير 

العالقات مع البرملان محمود خوذري.

تناول ال�ضيد حممود خوذري، وزير العالقات مع 

املالية خالل عر�ضه  وزير  نيابة عن  الربملان، 

تاأطري  عنا�رش  التكميلي  املالية  قانون  لن�س 

مليزانيتي  املخ�ض�ضة  املالية  والأغلفة  الن�س 

متت  التي  واملوؤ�رشات  والتجهيز،  الت�ضيري 

مراجعتها، واإيرادات ونفقات امليزانية والأحكام 

والتدابري الت�رشيعية اجلديدة التي ت�ضمنها ومن 

جهتهم تطرق اأع�ضاء جمل�س الأمة خالل جل�ضة 

والإجراءات  والتدابري  الأحكام  اإىل  املناق�ضة 

الق�ضايا  من  العديد  واإىل  الن�س  بها  جاء  التي 

املحلية  والجتماعية  واملالية  القت�ضادية 

منها والوطنية.

وبعد ال�ضتماع لن�ضغالت وا�ضتف�ضارات اأع�ضاء 

املجل�س، رد وزير املالية  خالل جل�ضة عامة على 

جممل تلك التدخالت والتي متحورت حول : 

اأو�ضح  التي   2011 ل�ضنة  الت�ضيري  ميزانية   •
الوزير ب�ضاأنها اأنها �ضجلت تخ�ضي�ضات جتاوزت 

قيمتها 800 مليار دج موجهة اأ�ضا�ضا لالأنظمة 

الأ�ضا�ضية  املواد  اأ�ضعار  ودعم  التعوي�ضية، 

وت�ضغيل ال�ضباب للق�ضاء على البطالة.

وعن اقرتاح جتميد التفاق مع الإحتاد الأوروبي 

اجلمركية  التعريفة  تفكيك  جتميد  اأن  اأو�ضح 

وطلب تاأجيل تاريخ الدخول الفعلي يف منطقة 

يف  يندرج  الأوروبي،  الإحتاد  مع  احلر  التبادل 

وتنويع  املحلي  الإنتاج  حماية  منطق  اإطار 

التعريفة  تفكيك  جتميد  ويتما�ضى  القت�ضاد، 

اجلمركية الذي مت يف �ضبتمرب 2010 مع تباطوؤ 

فتح ال�ضوق الداخلي، مما مينح لالإنتاج الوطني 

مهلة اإ�ضافية لتح�ضني قدراته التناف�ضية.

• اأما ب�ضاأن احلفاظ على القدرة ال�رشائية لالأ�رش، 
فاأكد الوزير اأنه مت تدعيم املواد الأ�ضا�ضية ذات 

وم�ضحوق  القمح  ل�ضيما  الوا�ضع  ال�ضتهالك 

احلليب وال�ضكر الأبي�س والزيوت الغذائية .

املمنوحة  الإعتمادات  و�ضعية  يخ�س  • وفيما 
اأن  الوزير  اأو�ضح  لل�ضكن،  الدولة  قبل  من 

يتوقع   )2010-2014( اخلما�ضي  الربنامج 

مليون   1.283 بقيمة  جديد  برنامج  اإجناز 

 450.000 لإجناز  اإ�ضايف  وبرنامج  �ضكن، 

اجلمهورية يف  رئي�س  قبل  تقريره من  �ضكنا مت 

اأي   2011 فيفري   22 ليوم  الوزراء  جمل�س 

بحجم اإجمايل قدرة مليون و700 األف �ضكن.

• وعن جهاز مكافحة الغ�س ال�رشيبي من �ضنة 
اأنه  الوزير  اأو�ضح   2011 �ضنة   اإىل   2009
املتعلقة  امللفات  مراقبة  تعزيز  اإىل  بالإ�ضافة 

من  اإجراءات  اتخاذ  مت  بال�رشيبة  باملكلفني 

و�ضع  خالل  من  املتوفرة  الأجهزة  تعزيز  اأجل 

اجلبائية،  الت�رشيحات  ملراقبة  جديدة  تدابري 

بهدف حتديد م�ضادر التهرب، وعمليات حتويل 

املتعلق  الدويل  امل�ضتوى  على  والغ�س  الأموال 

باأ�ضعار التحويالت، كما اأجرت املديرية العامة 

لل�رشائب حوايل 62 األف عملية مراقبة يف �ضنة 

.2010
لال�ضتثمار  املوجه  العقار  باإ�ضكالية  وللتكفل 

اأعلن الوزير عن اتخاذ تدابري تق�ضي مبنح الولة 

عن  العقارية  لالأوعية  المتياز  منح  �ضالحية 

املزاد  اإىل  اللجوء  عن  عو�ضا  الرتا�ضي  طريق 

العلني اأو جمل�س الوزراء.

ال�رشعية،  غري  ال�ضوق  جتارة  تنظيم  وب�ضاأن   •
تهيئة  تعتزم  احلكومة  اأن  اإىل  الوزير  اأ�ضار 

اأ�ضواق جوارية ل�ضتقبال املمار�ضني للن�ضاطات 

حتفيزي  جبائي  نظام  بتطبيق  ال�رشعية،  غري 

عليهم.

هواج�س: القدرة ال�سرائية .. اال�ستثمار.. والت�سغيل

اللجنة تو�ضي : 

وال�ضتماع  للن�س  اللجنة  ومناق�ضة  درا�ضة  بعد 

املناق�ضات  اأثناء  املجل�س  اأع�ضاء  لتدخالت 

العامة اأعدت جلنة ال�ضوؤون القت�ضادية واملالية  

تقريرا تكميليا ت�ضمن التو�ضيات التالية :

الن�ضو�س  اإ�ضدار  يف  الإ�رشاع  �رشورة    •
التنظيمية املتعلقة بقانون املالية ل�ضنة 2011 

ل �ضيما منها:   

- املادة 79 واملتعلقة بفتح ح�ضاب تخ�ضي�س 

خا�س عنوانه »�ضندوق مكافحة ال�رشطان«

لأرامل  بالرتخي�س  واملتعلقة   81 املادة    -

نفعية  اأو  �ضياحية  �ضيارات  باقتناء  ال�ضهداء 

جديدة كل خم�س �ضنوات، وكذا ا�ضتفادة اأبناء 

ن�ضبته  بتخفي�س  الإجراء  نف�س  من  ال�ضهداء 

. %   60
القرو�س  لعملية  ح�ضيلة  اإعادة  �رشورة   •
املقدمة يف اإطار دعم ال�ضباب لإن�ضاء موؤ�ض�ضات 

هذه  جناح  مدى  ملعرفة  وذلك  �ضغرية، 

العملية.

في جلسة علنية عامة عقدها مجلس األّمة 
يوم األربعاء 15 جوان 2011 وترأسها 
السيد عبد القادر بن صالح، مت إثبات 

عضوية السيد الربيع حويشي مبجلس األمة 
عن والية املسيلة، والذي مت انتخابه خلفا 

للسيد حسني داود الذي إنتخب ممثال ملجلس 
 األمة في املجلس الدستوري.

الربيع حوي�سي يعو�س ح�سني داود

يف العدد القادم :

العقوبات  • قانون 
املتعلق  • القانون 

بالوقاية من الف�ساد 
ومكافحته

وزير العالقات مع الربملان يعر�س قانون املالية التكميلي
االأ�سعار تلتهب.. وال�سلطات حري�سة على الدعم
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قان�ن املالية التكميلي 

االأرقام ودالالتها االقت�سادية واالجتماعــية.. موارد مالية اإ�سافية .. وحاجيات متزايدة..

يتميز مشروع قانون املالية التكميلي  2011 الذي صادق  عليه البرملان، أخيرا بارتفاع كبير 
وملحوظ للنفقات العمومية وصل إلى 25 باملائة، وهو االرتفاع املوجه أساسا لتحسني 

الظروف االجتماعية واالقتصادية للمواطنني.
و هكذا ، فقد ارتفعت نفقات التسيير بسبب اآلثار املباشرة الناجمة أساسا عن تقييم 
املواد  أسعار  دعم  و  جديدة  مالية  مناصب  وتوفير  العمومي  الوظيف  الرواتب في 

الغذائية األساسية و برمجة اجناز أزيد من 400 ألف سكن اجتماعي جديد.
وزادت نفقات التسيير بـ857 مليار دج حيث قدرت بـ 291 4 مليار دج في قانون ملالية 
3 مليار دج في قانون املالية األولي و يرجع ذلك أساسا إلى   434 التكميلي مقابل 
جهاز  تعزيز  و  االستهالك  مواد  أسعار  ودعم  التعويضية  األنظمة  نفقات  ارتفاع 
املنعقد  الوزراء  مجلس  عليها  التي صادق  لإلجراءات  وفقا  املهني  املساعدة لالندماج 

في فيفري األخير.
وفيما يتعلق بنفقات التجهيز قدرت بـ  981 3 مليا دج مسجلة زيادة 797 مليار دج 
القانون. وارتفع حجم  مشروع  في نص  جاء  باملائة( حسبما   25+( القيمة  من حيث 
االنفاق العمومي إلى 8275 مليار دج )نحو 112 مليار دوالر( مقابل 6618 مليار 
دج كانت احلكومة قد رصدتها بعنوان قانون املالية األولي لهذه السنة مما اجنر عنه 
عجزا ميزانياتيا يقدر بـ 4.693 مليار دج أي نسبة 9 ,33 باملائة من الناجت الداخلي 

اخلام مقابل 3.355 مليار دج في قانون املالية األولي.
تعزيز  منها  سيما  التشريعية  التدابير  من  جملة  القانون  مشروع  ويتضمن 
التحفيزات على انشاء املؤسسات املتوسطة والصغيرة واحملافظة على القدرة الشرائية 

لألسر من خالل توسيع دعم اسعار املواد االستهالكية.
وبشأن تأطير هذا املشروع فقد أبقت احلكومة على أغلب مؤشرات قانون املالية األصلي 
دوالر   37 عند  البترول  لبرميل  اجلبائي  املرجعي  السعر  السيما  تغيير  دون 

للبرميل ومعدل صرف عند 74 دج للدوالر الواحد.
ويتوقع مشروع القانون انتقال نسبة التضخم املتوقعة من 5, 3 باملائة في قانون املالية 

األولي إلى 4 باملائة حتت تأثيرات الطلب الداخلي بسبب رفع األجور.
 

قانون تكميلي مبوؤ�سرات جديدة     

واملالحظ اأنه مت اإدراج عدة موؤ�رشات جديدة يف 

ل�ضنة     التكميلي  املالية  قانون  م�رشوع  تاأطري 

2011 ، خا�ضة �ضعر �ضوق برميل البرتول اخلام 
باملوازاة مع الإبقاء على موؤ�رشات اأخرى دون 

تغيري، ل�ضيما ال�ضعر املرجعي اجلبائي لربميل 

البرتول الذي يبقى عند 37 دولرا للربميل.

النفط  برميل  �ضوق  �ضعر  انتقل  ال�ضدد  هذا  ويف 

اخلام من 60 دولرا اأمريكيا للربميل يف قانون 

اأمريكيا  دولرا   90 اإىل   2011 ل�ضنة  املالية 

الذي  التكميلي  املالية  قانون  م�رشوع  بر�ضم 

اأن هذا التعديل مرده اإىل متو�ضط ال�ضعر  اأو�ضح 

واإىل   2010 يف  امل�ضجل  لل�ضادرات  ال�ضنوي 

اجتاه ال�ضوق النفطية خالل العام اجلاري.

وح�ضب الن�س فاإنه قد قدر متو�ضط �ضعر �ضادرات 

خالل  للربميل  دولر  بـ9،106  اخلام  البرتول 

الثالثي الأول من �ضنة 2011  كما اأن مراجعة 

املحروقات  �ضادرات  على  اأي�ضا  توؤثر  الأ�ضعار 

ال�ضادرات  بالدولر اجلاري، حيث تنتقل قيمة 

 60 �ضعر  اأ�ضا�س  على  دولر،  مليار   2،42 من 

�ضعر  اأ�ضا�س  على   5،67 اإىل  للربميل  دولرا 

ال�ضوق 90 دولرا للربميل.

بالتاأمني  عنها  املعرب  ال�ضلع  واردات  وترتفع 

وال�ضحن  بـ7،2 باملائة مقارنة باإجنازات �ضنة 

2010 ومن املتوقع اأن تنتقل من 2،40 مليار 
يف  دولر  مليار   3،41 اإىل   2010 يف  دولر 

م�رشوع قانون املالية التكميلي 2011.

 2008 ال�ضنوات  ح�ضب  انه  الن�س  وي�ضيف 

ال�ضلع  واردات  و2009 و2010 يظهر م�ضتوى 

مليار   40 حدود  يف  يدور  ا�ضتقراراً  تقريبا 

دولر.

ووفق امل�رشوع هناك عامالن رئي�ضيان �ضاهما 

البرتول اخلام، ويتعلق  �ضوق  اأ�ضعار  يف حتيني 

بالبلدان  املتوقع  القت�ضادي  بالنمو  الأمر 

التي  باملائة(  و10   9 بني  ما  )منو  البارزة 

املعرو�س.  البرتول  من  باملائة   40 ت�ضتهلك 

منطقة  تعرفها  التي  التذبذبات  عملت  كما 

ال�رشق الو�ضط و�ضمال افريقيا بقوة يف العر�س 

الطاقوي على حتيني اأ�ضعار �ضوق النفط اخلام.

وينتج عن مراجعة الأ�ضعار هذه اأثر على القيمة 

الداخلي  والناجت  املحروقات  لقطاع  امل�ضافة 

 11900 من  تنتقل  اجلارية  بالقيمة  اخلام 

اإىل  الأويل  املالية  قانون  يف  دينار  مليار 

13900 مليار دينار يف م�رشوع قانون املالية 
التكميلي ل�ضنة .2011

حيث  من  اخلام  الداخلي  الناجت  يرتاجع  وقد 

مع  باملقارنة  وهذا  ن�ضبية  نقطة  بـ1،0  احلجم 

قانون املالية الأويل ل�ضنة 2011 لي�ضتقر عند 

9،3 باملائة عو�ضا عن 4 باملائة يف البداية.
ويرتجم هذا الرتاجع الطفيف وفقا للوثيقة، بزيادة 

حجم املحروقات يف ت�ضكيل الناجت الداخلي اخلام 

بالقيمة اجلارية ب�ضبب انتقال �ضعر البرتول من 

60 دولرا للربميل اإىل 90 دولرا.
اإل اأن هذا احلجم يرتفع بـ10 نقاط يف الن�ضبة 

املئوية )27 باملائة يف قانون املالية الأويل 

املالية  قانون  م�رشوع  يف  باملائة  و37 

تنبوؤات  تزيد  ل  الذي  الوقت  يف  التكميلي( 

التغريات من حيث حجم املحروقات �ضوى بـ9،0 

نقطة من الن�ضبة املائوية ومنه النخفا�س يف 

ن�ضبة معدل النمو القت�ضادي الإجمايل.

بتدابري  اأي�ضا  املالية  كما جاء م�رشوع قانون 

للخزينة،  اخلا�ضة  احل�ضابات  تخ�س  اأخرى 

يحمل  للخزينة  خا�س  ح�ضاب  فتح  تقرتح  اإذ 

لقتناء  للموظفني  اخلزينة  ”قرو�س  عنوان 

وبناء وتو�ضيع ال�ضكن”.

وم�ضححة  معدلة  بتدابري  الن�س  وجاء 

ين�س  اإذ  لـ2009  التكميلي  املالية  لقانون 

على  الفائدة  ن�ضبة  تخفي�س  احت�ضاب  على 

ال�ضتثمارات ال�ضياحية يف ح�ضاب التخ�ضي�س 

اخلا�س للخزينة، وكذا التكفل بعمليات �رشكات 

ب�ضناديق  �ضلة  وذات  ا�ضتثماري  راأ�ضمال  ذات 

التخ�ضي�س  الولية من خالل ح�ضاب  ا�ضتثمار 

اخلا�س .

املتجددة،  الطاقات  ت�ضجيع  يخ�س  فيما  اأما 

فقد اقرتح م�رشوع القانون رفع ح�ضة الإتاوة 

للطاقات  الوطني  لل�ضندوق  املمولة  النفطية 

قابلة للتجديد من 0،5 باملائة اإىل 1 باملائة

 2011 ل�ضنة  املالية  قانون  يقرتح  كما 

والدرا�ضات  املنجمي  البحث  متويل  اإدراج 

�ضمن  املنجمية  الحتياطات  تكوين  واإعادة 

النفقات املرخ�ضة ل�ضندوق الأمالك العمومية 

املنجمية’

نفقات اأكرب... لتح�سني الظروف 
االجتماعية واالقت�سادية للمواطن

مما ل�ضك فيه  اأن الزيادة املعتربة التي اأقرها 

طرف  من  املعتمد  التكميلي  املالية  قانون 

حت�ضني  اإىل  الأوىل  بالدرجة  ترمي  الربملان 

الظروف  وكذا  للمواطنني  الجتماعية  الظروف 

القت�ضادية.

اإ�ضايف قدره  القانون اجلديد مبلغ  و يخ�ض�س 

املايل  الأثر  اإىل  لال�ضتجابة  دج  مليار   400
160 مليار دج لعادة  و  التعوي�ضية  لالأنظمة 

مقر وزارة املالية

قان�ن املالية التكميلي 
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القمح  اأ�ضعار  ودعم  جممع  احتياطي  تكوين 

دج  مليار  ب177  قدر  مايل  بغالف  واحلليب 

ويرتفع املبلغ املخ�ض�س لدعم القمح و احلليب 

بهذه الزيادة من 93 مليار دج اإىل 270 مليار 

دج يف قانون املالية التكميلي 2011. 

و يقدر املبلغ املايل املخ�ض�س لتعوي�س فارق 

دج  مليار  ب5  الغذائي  الزيت  و  ال�ضكر  �ضعر 

دج   90 بقيمة  ال�ضتهالك  عند  الأ�ضعار  لإبقاء 

للكلغ الواحد من ال�ضكر الأبي�س و 600 دج ل5 

لرتات من الزيت الغذائي. 

ي�ضتفيد  املهني  لالإدماج  امل�ضاعدة  جهاز  اأما 

دج  مليار   47 يقارب  اإ�ضايف  تخ�ضي�س  منة 

لال�ضتجابة لعقود الإدماج التي قد يرتفع املبلغ 

التاأثري  مليار دج حتت   35 اإىل  لها  املخ�ض�س 

املزدوج لزيادة م�ضتوى دفع الرواتب و ارتفاع 

العقود  جتديد  اإعادة  مبوجب  امل�ضتخدمني  عدد 

العمل  عقود  تعزيز  و  جدد  م�ضتفيدين  واإدماج 

املدعم بغالف مايل قيمته 12 مليار دج للتكفل 

ب150 األف عقد عمل جديد. 

لتعزيز  دج  مليار   40 القانون  يخ�ض�س  و 

الربامج التي توفر اأكرث منا�ضب ال�ضغل لفتح 18 

األف تخ�س قطاع   12 ور�ضة جديدة منها  األف 

قدرت  التجهيز  بنفقات  يتعلق  فيما  و  الفالحة. 

3 مليا دج م�ضجلة زيادة 797 مليار  ب 981 

حيث  من  باملائة   25 و  القيمة  حيث  من  دج 

معدل التغيري  ح�ضبما جاء يف ن�س القانون. 

وين�س القانون على زيادة الدعم للح�ضول على 

ال�ضكن بقيمة 278 مليار دج وعمليات براأ�ضمال 

التي ت�ضجل حركة ذات 455 مليار دج. و ترجع 

دعم  عن  املال  برا�س  لعمليات  القوية  احلركة 

 204 بقيمة  يتزايد  الذي  القت�ضادي  الن�ضاط 

مليار دج و الربامج التكميلي ل�ضالح الوليات 

اأن  امل�رشوع  اأو�ضح  و  دج.  مليار   200 بقيمة 

نهاية  حتى  يتوفر  الإيرادات  �ضبط  �ضندوق 

2010 على 4842.4 مليار دج. 
ترتفع  قد   2011 املالية  قانون  مع  مقارنة 

منتقلة  باملائة  بن�ضبة6.8  امليزانية  اإيرادات 

3 مليا ردج. و  2 مليار دج اإىل 198  من 992 

ينجم هذا الرتفاع عن زياد يف ن�ضبة منتوجات 

اجلباية البرتولية املح�ضوبة يف امليزانية بـ 8 .3 

ملنتوجات  باملائة   11 بن�ضبة  وزيادة  باملائة 

اجلباية غري البرتولية. ويظهر املنظور امليزاين 

م�ضتوى  تبلغ  الت�ضيري  نفقات  اأن   2011 ل�ضنة 

ن�ضبة تغطيته مبنتوجات اجلباية غري البرتولية 

تقدر بـ 35 باملائة. 

البرتولية  غري  اجلباية  منتوجات  و�ضتغطي 

بدرجة اأدنى نفقات الت�ضيري  لكونها ت�ضجل منوا 

نفقة  بحركة  مقارنة  القيمة  حيث  من  بطيئا 

النفقة قد  »اأن تغطية هذه  الت�ضيري و هذا يعني 

البرتولية  اجلباية  منتوجات  على  �ضلبا  توؤثر 

املوجهة اإىل متويل برامج التجهيز العمومي«. 

وميكن ترجمة متابعة هذا املنظور على املدى 

مع  ت�ضخمية  »ب�ضغوطات  املتو�ضط  اأ�ضا�ضا 

خماطر قر�س القدرة ال�رشائية لالأ�رش ومبيولت 

تاأثري  حتت  الداخلي  الدين  �رشعة  زيادة  اإىل 

تو�ضيع النفقة العمومية )للت�ضيري و التجهيز( من 

جهة و تدخل اخلزينة ب�ضفة مرتفعة من حيث 

جهة  من  العمومية  املوؤ�ض�ضات  تطهري  ل�ضيما 

اأخرى«. 

 2011 يف  امليزاينة  توازنات  وتكون 

عجز  اإىل  نظرا  امل�رشوع  ن�س  ح�ضب  »متوترة« 

اخلزينة  املقدر بـ693 4 مليار دج التي يتطلب 

امت�ضا�ضه �ضعر برميل البرتول ب137 دولر.

عجز ...و اإجراءات اأخرى

ت�ضمنه  الذي  املايل  العجز  اأن  الوا�ضح   من 

قانون املالية التكميلي ل�ضنة 2011 واملقدر بـ 

�ضيغطى  اخلام  الداخلي  الناجت  باملائة من   34
نظريا  دون اللجوء اإىل �ضندوق �ضبط الإيرادات، 

وذلك ما اأكده وزير املالية، ال�ضيد كرمي جودي 

التي  املناق�ضات  هام�س  على  ال�ضحافة  اأمام 

جرت حول م�ضمون هذا القانون .

من  »نظريا   اأنه  اإىل  جودي    كرمي  واأ�ضار 

عجز  بتغطية  ال�ضنة  هذه  ننهي  اأن  املفرو�س 

�ضبط  �ضندوق  ا�ضتعمال  دون  من  اخلزينة 

الإيرادات«.

التكميلي  املالية  قانون  اأعددنا  “لقد  وقال 

2011 على اأ�ضا�س 37 دولر لربميل اخلام يف 
حني بلغ هذا ال�ضعر طيلة الأ�ضهر الأربعة الأوىل 

اأن  علما  للربميل  دولر   111 معدل  ال�ضنة  من 

هذا الفارق �ضيوجه ل�ضندوق �ضبط الإيرادات”.

بحاجة  اجلزائر  فاإن  احلكومة  تقديرات  وح�ضب 

عجز  ل�ضد  دولر   137 ب�ضعر  نفط  برميل  اإىل 

اخلزينة العمومية املقدر بـ 4693 مليار دينار، 

علما  اأن موارد اجلباية العادية حاليا لن تغطي  

اإل 35 يف املائة من ميزانية الت�ضيري املقرتحة 

لهذا العام بقيمة 4291 مليار دينار.عدم اإدراج 

اإ�ضافية  اإىل موارد جبائية  احلاجة  ر�ضوم رغم 

ورغم حاجة احلكومة اإىل موارد جبائية اإ�ضافية 

فر�س  اإىل  تلجاأ  مل  اأنها  اإل  القت�ضاد  لتمويل 

ر�ضوم جديدة بل بالعك�س فقد عمدت يف م�رشوع 

قانونها اإىل تخفيف الأعباء ال�رشيبية التي تقع 

على اأرباب العمل من اأجل توظيف ال�ضباب .

اإجراءات  ت�سريعية لدعم املوؤ�س�سات 
وحماية القدرة ال�سرائية

بالتكفل  العمومية  ال�ضلطات  التزام  يرتجم 

املالية  بان�ضغالت املواطنني من خالل قانون 

التكميلي ل�ضنة 2011 الذي �ضادق عليه  الربملان  

قبل اأيام ، جمموعة  من التدابري الت�رشيعية �ضيما 

املوؤ�ض�ضات  على ان�ضاء  التحفيزات  تعزيز  منها 

القدرة  على  واملحافظة  وال�ضغرية  املتو�ضطة 

اأ�ضعار  دعم  تو�ضيع  من خالل  لالأ�رش  ال�رشائية 

املواد ال�ضتهالكية. 

وق�ضد  احلفاظ على القدرة ال�رشائية للمواطنني 

اأ�ضارت  التدابري اأو الإجراءات الت�رشيعية املقرتحة 

و املدرجة يف منطق القرارات املتخذة من طرف 

2011 الإعفاء  فيفري  ل�ضهر  الوزراء  جمل�س 

القيمة  على  الر�ضم  من  و  اجلمركية  الر�ضوم  من 

الزيت  الواردات من  على  املطبقة  امل�ضافة 

الغذائي اخلام و ال�ضكر الأبي�س و البني.

اأو  التدابري  هذه  تقرتح  اأخرى،  ناحية  ومن 

الإجراءات  دعم املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية وا�ضتحداث 

التي  الأعباء  تخفيف  من خالل  �ضغل  منا�ضب 

تقع على اأرباب العمل من اجل توظيف ال�ضباب 

بوليات   %  80 اإىل   %  56 طالبي ال�ضغل من 

بوليات   %  90 اإىل   %  72 ومن  ال�ضمال 

اله�ضاب العليا واجلنوب.

ومل تغفل هذه التحفيزات اإن�ضاء �رشيبة تدريجية 

اإطار  امل�ضتحدثة يف  ال�ضغرية  للموؤ�ض�ضات 

الوكالة الوطنية لدعم ت�ضغيل ال�ضباب وال�ضندوق 

الوطني للتامني على البطالة و الوكالة الوطنية 

لت�ضيري القر�س امل�ضغر.

اذ ت�ضتفيد املوؤ�ض�ضات امل�ضغرة بعد فرتة الإعفاء 

من تخفي�ضات جبائية تقدر بـ 70 % بالن�ضبة 

الثانية  لل�ضنة  بالن�ضبة   %  50 و  الأوىل  لل�ضنة 

تن�س  الثالثة. كما  لل�ضنة  بالن�ضبة   % و25 

التدابري على اإن�ضاء �رشيبة تدريجية للن�ضاطات 

الر�ضمية  غري  لمت�ضا�س ال�ضوق  امل�ضتحدثة 

املمار�ضة  الن�ضاطات  تلك  اإخ�ضاع  خالل  من 

الأولني  خالل ال�ضنتني  ال�رشيبي  الإعفاء  اإىل 

 %  70 بـ  ال�رشيبي  التخفي�س  و  الن�ضاط  من 

% بالن�ضبة لل�ضنة  بالن�ضبة لل�ضنة الثالثة و 50 

الرابعة و25 % بالن�ضبة لل�ضنة اخلام�ضة.

كما ت�ضمل تو�ضيع المتيازات اجلبائية اإىل جهاز 

الوكالة الوطنية لت�ضيري القر�س امل�ضغر.

كما ين�س القانون على تدابري الت�ضهيل و التن�ضيق 

�ضقف الإخ�ضاع  رفع  خالل  من  اجلبائيني 

دج  مليون   10 اإىل  الوحيدة  اجلزافية  لل�رشيبة 

بغر�س ت�ضهيل  حاليا  دج  مليون   5 من  عو�ضا 

دفع ال�رشيبة.

كما ت�ضمل هذه التحفيزات رفع �ضقف الإخ�ضاع 

للنظام امل�ضهل اإىل 30 مليون دج عو�ضا من 10 

ماليني دج حاليا و كذا تخفي�س ال�ضغط اجلبائي 

خ�ضعت  ما  املعنية اإذا  اجلبائية  ال�رشيحة  على 

اإىل تطبيق املعدل الن�ضبي ذو 20 % عو�ضا عن 

الدخل الإجمايل  على  ال�رشيبة  جدول  تطبيق 

الذي يبلغ معدله الهام�ضي 35 %.

اأما فيما يخ�س التدابري املتعلقة باأمالك الدولة 

رزنامة  اإمكانية اإن�ضاء  حول  اأ�ضا�ضا  فتتمحور 

الدفع للملزمني بالأداء املايل اجتاه اإدارة اأمالك 

الدولة ب�ضان ت�ضوية اأرا�ضي الدولة املكت�ضبة. كما 

تتطرق اإىل اإمكانية جتزئة دفع تكاليف الت�ضجيل 

ور�ضم الإ�ضهار العقاري واإعداد العقود  .

قان�ن املالية التكميلي  قان�ن املالية التكميلي 

من الوا�سح اأن العجز املايل 

الذي ت�سمنه قانون املالية 

التكميلي ل�سنة 2011 واملقدر 

بـ 34 باملائة من الناجت 

الداخلي اخلام �سيغطى 

نظريا  دون اللجوء اإىل 

�سندوق �سبط االإيرادات، 

وذلك ما اأكده وزير املالية، 

ال�سيد كرمي جودي اأمام 

ال�سحافة على هام�س 

املناق�سات التي جرت حول 

م�سمون هذا القانون .

واأ�سار كرمي جودي   اإىل اأنه 

»نظريا  من املفرو�س اأن ننهي 

هذه ال�سنة بتغطية عجز 

اخلزينة من دون ا�ستعمال 

�سندوق �سبط االإيرادات«.

يرتجم التزام ال�سلطات 

العمومية بالتكفل 

بان�سغاالت املواطنني 

من خالل قانون املالية 

التكميلي ل�سنة 2011 

الذي �سادق عليه  الربملان  

قبل ، اأيام ، جمموعة  من 

التدابري الت�سريعية �سيما 

منها تعزيز التحفيزات 

على ان�ساء املوؤ�س�سات 

املتو�سطة وال�سغرية 

واملحافظة على القدرة 

ال�سرائية لالأ�سر من خالل 

تو�سيع دعم اأ�سعار املواد 

اال�ستهالكية. 
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قان�ن املالية التكميلي 

التوازن املايل يبقى حمكما

ومن ناحية اأخرى اأكد  قانون املالية التكميلي 

يبقى  للبالد  املايل  التوازن  اأن  اجلارية  لل�ضنة 

يعززه  املتو�ضط  املدى  على  الأقل  على  حمكما 

يف  مو�ضحا  احلايل  العمومي  الدخار  م�ضتوى 

يف  ارتفاعا  �ضتعرف   2011 اأن  الجتاه  نف�س 

دولر  مليار   67.5 اإىل  املحروقات  مداخيل 

مقابل 42.5 مليار دولر كانت قد حققتها يف 

قطاعات  هناك  اأن  واملالحظ  الفارطة.  ال�ضنة 

العتمادات  من  الأكرب  الن�ضبة  ا�ضتقطبت  هامة 

قانون  م�رشوع  يف  امل�ضجلة  الإ�ضافية  املالية 

املالية التكميلي   ويتعلق الأمر بقطاعات ال�ضكن 

ال�ضكن  قطاع  اقتطع  حيث  والأجور  والفالحة 

احل�ضة الأكرب من هذه العتماد الإ�ضافية حيث 

ر�ضدت له الدولة 897 مليار دينار اأخرى بعنوان 

رخ�ضة برنامج لإجناز 410 األف م�ضكن عمومي 

الناجت عن تطبيق  الأثر املايل  اأما عن  اإيجاري. 

القطاعات  عمال  لأجور  التعوي�ضية  الأنظمة 

التي متت ت�ضويتها وتلك التي مل يتم التكفل بها، 

اإ�ضايف  مايل  غطاء  ت�ضجيل  احلكومة  اقرتحت 

يقدر ب400 مليار دينار بغر�س مواجهة الأثر 

اأنها  م�رشوعها  ن�س  يف  امليزانياتي.واأو�ضحت 

وذلك  املنا�ضب  الوقت  املبلغ يف  هذا  �ضت�ضتعمل 

خمتلف  من  عنها  املعرب  الحتياجات  ح�ضب 

قطاع  وا�ضتحوذ  الأموال.  هذه  ب�رشف  الآمرين 

مليار   180 على  الريفية  والتنمية  الفالحة 

لدعم  143.6 مليار دينار  اإ�ضافية منها  دينار 

مما  احلليب  لدعم  مليار  و33.3  احلبوب  اأ�ضعار 

املادتني  لهاتني  الدولة  دعم  م�ضتوى  �ضريفع 

اإىل  دينار  مليار   93 من  ال�ضتهالك  الوا�ضعتني 

اأكرث من 270 مليار دينار ح�ضب نف�س البيانات.

واأ�ضافت احلكومة اعتمادا ماليا اإ�ضافيا لقطاع 

العمل وال�ضغل وال�ضمان الجتماعي بلغت قيمته 

47 مليار دينار واآخر لقطاع الت�ضامن الوطني 

واحتياط  دينار  مليار   45.1 بـ  حدد  والأ�رشة 

ثالث خم�ض�س لنفقات غري متوقعة بقيمة 85.6 

مليار دينار. وفيما يتعلق بالتجهيزات العمومية، 

ا�ضتفاد القطاع الفرعي لل�ضكك احلديدية بـ 116 

ق�ضنطينة ووهران  ترامواي  مليار دينار لإجناز 

وورقلة و�ضيدي بلعبا�س يف حني ا�ضتقطب قطاع 

22 مليار  للتنمية من مبلغ  البلدية  املخططات 

 16.1 قدره  مايل  غالف  ر�ضد  مت  كما  دينار، 

اأحدثتها  التي  الأ�رشار  لإ�ضالح  دينار  مليار 

ال�ضطرابات اجلوية التي م�ضت 18 ولية خالل 

ال�ضدا�ضي الثاين من 2010.

يتوقع قانون املالية التكميلي ل�ضنة 2011 

الذي عر�س �ضادق عليه الربملان  ايرادات 

3 دج تتوزع  مالية تقدر ب 400 000  198 

كما يلي: اإيرادات امليزانية املبالغ بالدينار 

 اجلزائري املوارد العادية

1  473  500  - الإيرادات اجلبائية  000 

38  000  - الإيرادات العادية  000 

157  500  - الإيرادات الأخرى  000 

1  669  000  جمموع املوارد العادية  000 

1  529  400  - اجلباية البرتولية  000 

 .3  198  400 املجموع العام لالإيرادات  000 

املالية  قانون  من  ا�ضتخال�ضه  ميكن  وما 

بت�ضجيع  اهتمامه  هو  اجلارية  لل�ضنة  التكميلي 

من  وذلك   ، الداخلي  الطلب  لتو�ضيع  الإنفاق 

 25 اإىل  و�ضلت  معتربة  بن�ضبة  النفقات  زيادة  

باملائة لأ�ضباب مو�ضوعية، دون اأن يغفل جانب 

هو  الذي  الوطني  القت�ضاد  لإنعا�س  ال�ضتثمار 

الأولية  املالية  قوانني  كل  فقط،  لي�س  هدف، 

والتكميلية منذ فرتة لي�ضت بق�ضرية، ولكن اأي�ضا، 

هدف املخطط اخلما�ضي بالدرجة الأوىل .

ماي   19 اخلميس  يوم  جلسة 
عبد  السيد  برئاسة   2011
رئيس  نائب  التومي،  بن  الله 
السيد  وحضور  األمة  مجلس 
البرملان،  مع  العالقات  وزير 
الوزارية  القطاعات  ووزراء 

املعنية.

جوان   02 اخلميس  يوم  جلسة 
عبد  السيد  برئاسة   2011
رئيس  نائب  زحالي،  القادر 
وزير  وحضور  األمة  مجلس 
البرملان، ووزراء  مع  العالقات 

لقطاعات مختلفة.

جوان   16 اخلميس  يوم  جلسة 
عبد  السيد  برئاسة   2011
رئيس  نائب  بوحارة،  الرزاق 
وزير  وحضرها  األمة  مجلس 
ووزراء  البرملان.  مع  العالقات 

القطاعات املعنية.
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ردا عن �ضوؤال ال�ضيد نور الدين ديب، ع�ضو جمل�س 

الأمة حول تراجع قدرات اإنتاج جممع فرفو�س ؟ 

اأكد وزير الطاقة واملناجم ال�ضيد يو�ضف يو�ضفي 

فرفو�س  جممع  اإنتاج  قدرات  تراجع  �ضبب  اأن 

املركب  و�ضعية  اإىل  راجع  الفو�ضفات  ملادة 

و2009   2008 �ضنتي  �ضعبة  مبرحلة  ومروره 

واأنه الآن يتجاوزها.

مو�ضحا اأن طاقة اإنتاج جممع الفو�ضفات بجبل 

العنق حمددة بـ 2 مليون طن �ضنويا ويعود ذاك 

عملية  ت�ضتغرقها  التي  الطويلة  الزمنية  للمدة 

ال�ضتخراج والتحويل ، كما اأن تراجع م�ضتويات 

اإنتاج والت�ضويق يعود بالأ�ضا�س اإىل عدة عوامل 

منها:

- التطورات التي عرفتها الأ�ضواق العاملية ملادة 

ابتداء  الطلب عليها  انخف�س  ، بحيث  الفو�ضفات 

من اأواخر �ضنة 2008 اإىل غاية 2009.

- النق�س امللحوظ يف و�ضائل النقل عن طريق 

 295 قدراتها  تتعدى  ل  التي  احلديدية  ال�ضكك 

ل  التي  الطرقات  عرب  والنقل  �ضنويا،  طن  األف 

تتجاوز 700 األف طن �ضنويا

�ضنة  فرفو�س  �ضادرات  عرفت  اأنه  اإىل  م�ضريا 

الأزمة  ب�ضبب  حم�ضو�ضا  اإنخفاظا   2009
حوايل  ت�ضدير  مت  بحيث  العاملية،  القت�ضادية 

�ضنة  يف  حت�ضنت  الأ�ضواق  لكن  طن،  مليون   1
من  اأكرث  ت�ضدير  من  لل�رشكة  �ضمح  مما   2010
مليون و 600 األف طن �ضنويا �ضنة 2010 وهي 

 2007 �ضنتي  ي�ضدرها  كان  التي  الكمية  نف�س 

و 2008.

من  عقود خدمات  اإىل  باللجوء  يتعلق  فيما  اأما 

اإىل  الوزير  اأو�ضح  فقد  ا�ضتغالل،  اأ�ضغال  اأجل 

الإجراء  هذا  اإىل  ا�ضطروا  املوؤ�ض�ضة  م�ضريي  اأن 

اإبرام  ا�ضتغالل املحجرة، وقد مت  لتفادي توقف 

التي  دولية  مناق�ضة  طريق  عن  ال�ضفقة  هذه 

انتهت اإىل منح ال�ضفقة اإىل �رشكة تركية .

الفو�ضفات  نقل  اأن  اإىل  ال�ضياق  نف�س  يف  منوها 

عرب الطرقات مكلف، لهذا فهو يعترب حال موؤقت 

ملنح �رشكة ال�ضكك احلديدية الوقت من اأجل رفع 

نظرا  املنجمية،  املواد  نقل  جمال  يف  قدراتها 

و2007   2006 �ضنتي  ال�رشكة  ا�ضطرت  لذلك 

60 �ضاحنة كبرية لنقل كمية معتربة  اإىل �رشاء 

من الفو�ضفات من جبال العنق اإىل ميناء عنابة.

يعرف  املناجم  قطاع  اأن  الأخري  يف  موؤكدا 

ماي   9 يف  ر�ضميا  مت  حيث  عميقة،  اإ�ضالحات 

امل�ضمى  اجلزائر  مناجم  جممع  اإن�ضاء   2011
قوية  دفعة  اإعطاء  يف  �ضي�ضاهم  الذي  »املنال« 

لن�ضاطات قطاع املناجم . كما اأن تطور �ضناعة 

خالل  من  اإل  تتحقق  اأن  ميكن  ل  الفو�ضفات 

التحول الكيميائي لهذه املادة وتثمني مواردها 

اإقامة  عن  ال�ضياق  نف�س  يف  معلنا   ، الطبيعية 

الفو�ضفاتية  لالأ�ضمدة  اجلديد  ال�ضناعي  القطب 

حام�س  لإنتاج  وحدات   3 اإجناز  �ضيتم  حيث 

و3  �ضنويا  ون�ضف  مليون  بطاقة   الفو�ضفات 

وحدات اأخرى بطاقة 3 مليون طن �ضنويا لإنتاج 

الأ�ضمدة الأ�ضا�ضية الفو�ضفاتية.

وحول جملة من اأ�ضئلة تتعلق بال�ضبكة العمومية 

الإجراءات  لل�رشب  ال�ضاحلة  باملياه  للتزويد 

ع�ضو  طرحها  ؟  املياه  ت�رشب  من  للحد  املتخذة 

جمل�س الأمة ال�ضيد لزهاري بوزيد .

�ضالل  املالك  عبد  املائية  املوارد  وزير  اعترب 

لل�رشب  ال�ضاحلة  باملياه  املواطنني  تزويد  اأن 

ق�ضما جوهريا واأ�ضا�ضيا من مهام قطاع املوارد 

املائية، وقد بذلت الدولة خالل الع�رشية املا�ضية 

جهدا كبريا ق�ضد رفع املوؤ�رشات التنموية يف هذا 

املجال.

و�ضلت  فقد  باملاء  املواطنني  لربط  فبالن�ضبة 

لكل  املياه  من  يومية  وبح�ضة    %  93 الن�ضبة 

لكل  لرت   168 بـ  وطني  كمعدل  يقدر  مواطن 

منذ  الوزير  ي�ضيف  بالدنا  متكنت  كما  مواطن، 

�ضنوات من بلوغ اأهداف الألفية للتنمية الب�رشية 

يف  املتحدة  الأمم  منظمة  طرف  من  املحددة 

جمال تزويد املواطنني باملياه ال�ضاحلة لل�رشب، 

موؤكدا اأن ال�ضبكة الوطنية لتزويد املياه ال�ضاحلة 

يتعدى  ل  ظرف  يف  كبريا  تطورا  عرفت  لل�رشب 

10 �ضنوات، بعد اأن كان طولها يبلغ 50 األف كلم 
عرب كامل الرتاب الوطني �ضنة 2000 فهو يقدر 

األف كلم عرب كامل الرتاب   90 اليوم مبا ل يقل 

الوطني.

ومن اأجل احلفاظ على هذا املك�ضب الوطني با�رش 

قطاع املوارد املائية يف برنامج وطني لتاأهيل 

و�ضيانة ال�ضبكة الوطنية للتوزيع املياه ال�ضاحلة 

لل�رشب يرتكز على:

- النتهاء من اأ�ضغال اإعادة تاأهيل اأنظمة تزويد 

الكربى  ال�ضاحلة لل�رشب يف بع�س املدن  املياه 

)اجلزائر العا�ضمة، وهران ، عنابة(

التوزيع يف عدة مدن  - ع�رشنة وتو�ضيع �ضبكة 

يف البالد يف اإطار الربنامج اخلما�ضي ال�ضابق.

الآن  مدينة مت حلد   44 ال�ضبكة يف  تهيئة  اإعادة 

انتهاء الأ�ضغال بـ 17 مدينة كربى .

امل�ضتوى  على  التدخل  فريق  تواجد  تكييف   -

ق�ضد  احلديثة  بالإمكانات  وتدعيمه  الوطني 

حتديث مناطق الت�رشبات واإ�ضالحها.

للمياه  العمومية  اخلدمات  م�ضتوى  حت�ضني   -

جديدة  جتارية  وكالت  باإن�ضاء  الزبائن  لفائدة 

الهاتفية  املراكز  وبت�ضغيل  التجهيز،   كاملة 

العتاد للتخل�س  . وكذا تعميم تركيب  العملياتية 

الربط  وظاهرة  اجلزافية  الفاتورة  من  التدريجي 

الغري ال�رشعي.

العمليات امللمو�ضة على  اأن نتائج هذه  مو�ضحا 

قد  بت�رشبات  يتعلق  فيما  خا�ضة  الواقع  ار�س 

2015قطب �سناعي لالأ�سمدة الفو�سفاتية �سنـــــــــة  مواطــــــن  لكل  لرت   175

حدود  اإىل  ن�ضبتها  تقلي�س  من  الوزارة  مكنت 

اإىل  ت�ضل  كانت  بعدما   %   20 وطني  كمعدل 

40 و 50 % ، وهذا ما وفر كميات معتربة من 
املياه و�ضمحت برفع احل�ضة اليومية لكل مواطن 

وبزيادة من الفرتة الزمنية وتعميم وتزويد مبياه 

ال�رشب والتزويد اليومي على اأكرث من 70 % من 

بلديات الوطن .

موؤكدا يف الأخري اأن  قطاع املوارد املائية عازم 

وذلك  املجال،  هذا  يف  اجلهود  موا�ضلة  على 

بف�ضل ما و�ضع حتت ت�رشف الوزارة يف برنامج 

اخلما�ضي ) 2014-2010( من اإمكانيات والتي 

�ضت�ضمح بتحقيق الأهداف الآتية:

للماء  العمومية  بال�ضبكة  الربط  ن�ضبة  رفع   -

ال�رشوب اإىل 98 % .

ال�رشوب  للمياه  ال�ضنوي  الإنتاج  قدرات  رفع   -

املقدرة حاليا بـ 2 مليون و 75 مليون، اإىل  6 

مليون مرت معكب.

اإىل  مواطن  لكل  اليومية  احل�ضة  يف  زيادة    -

175 لرت �ضنة 2015 وتوزيعها بن�ضبة  80 % 
اإىل 1540 بلدية عرب اجلمهورية.

لل�رشكات  والتجاري  التقني  املردود  حت�ضني   -

ومطابقتها للمعايري واملقايي�س الدولية.

واملن�ضاآت  الهياكل  يف  حتكم  م�ضتوى  رفع   -

تعميم  طريق  عن  ال�رشوب  باملياه  وتزويد 

الإعالم  كاأنظمة  ع�رشية  تقنية  ا�ضتعمال 

اجلغرايف والت�ضيري عن بعد لل�ضبكة.

ردا  �ضالل  امللك  عبد  املائية  املوارد  وزير  اأكد 

جمل�س  ع�ضو  عودة،  بن  قادة  ال�ضيد  �ضوؤال  عن 

الأمة واملتعلق بو�ضعية حمطة التطهري مبدينة 

املياه  تطهري  حمطة  اإجناز  مت  اأنه  تيارت؟ 

امل�ضتعملة بتيارت والبالغ طاقتها 85 األف مرت 

مكعب يومي على اأ�ضا�س عقد مربم مبديرية الري 

ت�ضمنت  حيث  اأملانية،  و�رشكة  تيارت  لولية 

ال�ضفقة اإ�ضافة اإىل اأ�ضغال البناء والتجهيز فرتة 

الأملانية  ال�رشكة  طرف  من  وا�ضتغالل  ت�ضيري 

الري  مديرية  قامت  وقد   ، واحدة  ب�ضنة  تقدر 

لولية تيارت يف 17 دي�ضمرب 2007 بال�ضتالم 

املوؤقت لهذه املن�ضاأة م�ضحوبة بتحفظات على 

ال�رشكة املنجزة مت رفعها قبل اعالن ال�ضتالم 

بعنا�رش  التحفظات  تلك  وتتعلق  النهائي، 

الفيزيائية  املوا�ضفات  تخ�س  للم�رشوع  تقنية 

والكيميائية للمياه املنتجة بعد الت�ضفية. موؤكدا 

جوان  منذ  م�ضتغلة  بتيارت  التطهري  حمطة  اأن 

اأطراف  بني  حاليا  القائم  اخلالف  واأن   2008
بداية  تواريخ  حتديد  يف  ينح�رش  ال�ضفقة  هذه 

طبقا  الأجنبية،  لل�رشكة  الت�ضيري  �ضنة  ونهاية 

لولية  الري  مديرية  مع  املربم  العقد  لبنود 

ملتابعة  يخ�ضع  امللف  هذا  اأن  موؤكدا  تيارت، 

الذي  املائية  املوارد  قطاع  طرف  من  دقيقة 

و�ضع ملعاجلته اأولويتينت هما:

مبدينة  للتطهري  العمومية  اخلدمة  ا�ضتمرار   -

املنجزة  املحطة  تلك  توقف  وعدم  تيارت 

باإمكانيات مادية معتربة.

واملعنوية  املادية  امل�ضالح  على  احلفاظ   -

حتميل  وعدم  النزاع  هذا  يف  اجلزائرية  للدولة 

اخلزينة العمومية اأي عباأ اإ�ضايف من جرائه.

حمطة تطهري تيارت م�ستغلة منذ �سنة 2008
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الأمة  جمل�س  ع�ضو  فخار،  حممد  ال�ضيد  ت�ضاءل 

عن ال�ضكوك الربيدية املتميزة والعادية وندرة 

دفاتر ال�ضكوك الربيدية؟ ويف معر�س رده اأكد 

والت�ضال  الإعالم  وتكنولوجيات  الربيد  وزير 

بال�ضكوك  يتعلق  فيما  اأنه  حمادي  بن  مو�ضى 

الدفع اأو ما ي�ضمى بال�ضكوك الربيدية املتميزة 

التي هي يف ال�ضكل املطابق للمقايي�س املن�ضة 

يندرج  ا�ضتعمالها  اأن  اجلزائر،  بنك  طرف  من 

عامة،  املالية  قطاع  ع�رشنة  عملية  �ضمن 

وهي خا�ضعة ملعايري دقيقة مبا يكفل ت�ضهيل 

ت�ضجيع  هو  الأ�ضا�ضي  الغر�س  واأن  معاجلتها، 

ا�ضتعمال ال�ضكوك من جهة وتقلي�س مدة تنفيذ 

معامالت املالية من جهة ثانية.

واأ�ضار الوزير يف نف�س ال�ضياق اأن هذه ال�ضكوك 

اجلارية  الربيدية  احل�ضاب  لأ�ضحاب  ت�ضلم 

م�ضتوى  على  اإجنازها  يتم  كما  الطلب  ح�ضب 

بنك اجلزائر، اإىل جانب هذا النوع من ال�ضكوك 

يف  العادية  �ضكوك  قبول  كذلك  يتم  املتميزة 

عمليات الدفع الداخلي اأي من ح�ضاب اإىل ح�ضاب 

بريدي جاري عك�س �ضكوك الدفع املتميزة التي 

زبائن  فيما  املعامالت  يف  ا�ضتعمالها  يلزم 

البنوك واملوؤ�ض�ضات امل�رشفية املختلفة.

يف  املتمثلتني  الو�ضيلتني  هاتني  اإىل  اإ�ضافة 

موؤ�ض�ضة  و�ضعت  واملتميزة  العادية  ال�ضكوك 

الربيد اجلزائر حتت ت�رشف املواطنني مطبوع 

واإ�ضدار  الأموال  بتحويل  ي�ضمح  الذي  املوحد 

يف  موجود  املطبوع  وهذا  الربيدية  احلوالت 

كل ال�ضبابيك الربيدية كما ميكن ا�ضتخراجه عن 

طريق الإنرتنيت.

اأما فيما يخ�س ندرة ال�ضكوك الربيدية فاأرجع 

ال�ضنوات  يف  �ضجل  الذي  للخلل  ذلك  الوزير 

الأخرية يعود اإىل عاملني اأ�ضا�ضني هما:

بادئ  يف  للمواطنني  ال�رشيع  التكيف  -عدم 

املو�ضوعة  الإلكرتونية  البطاقات  مع  الأمر 

حتت ت�رشفهم بدل ال�ضكوك الربيدية

- ال�ضتعمال املفرط لل�ضكوك الربيدية ل �ضيما 

يف بع�س املعامالت التجارية.

ولتدارك هذا الو�ضع واإ�ضتجابة لرغبة املواطنني 

ل�ضنة  الأول  ال�ضدا�ضي  منذ  اجلزائر  بريد  عاد 

 10 بدل  �ضك   25 ذات  دفاتر  طبع   2010
 4 اقتناء  املوؤ�ض�ضة  نف�س  قامت  كما  �ضكوك، 

بريدية  �ضكوك  لإن�ضاء  وحديثة  جديدة  اآلت 

�ضك  دفرت  األف   40 اإ�ضدار  حاليا  ويتم  جديدة 

بريدية يوميا ب�ضيغة 25 �ضك ، ومن هنا فاإن 

الربيد   �ضواء عن طريق  املقدمة  الطلبات  جميع 

ال�ضوت  موزع  اأو  الإلكرتوين  الربيد  اأو  العادي 

تلبيتها يف  يتم   ... الآلية  املوزعات  بوا�ضطة  اأو 

ظرف 7 اأيام.

م�ضرتكيه  مع  موبيلي�س  لتعامل  بالن�ضبة  اأما 

هذا  اأن  الوزير  فذكر  الربيدية،  بال�ضكوك 

املتعامل اأي موبيلي�س ي�ضمح للم�ضرتكني بدفع 

م�ضتوى  على  فواتريهم  وت�ضديد  م�ضتحقاتهم 

من  الوطن  عرب  املوزعة  التجارية  الوكالت 

بوا�ضطة  الدفع  اأو  نقدا(   ( الفوري  الدفع  خالل 

�ضك بريدي اأو بنكي، حيث مت توجيه تعليمات 

دقيقة و�ضارمة اإىل كل الوكالت التجارية من 

اأجل قبول ال�ضكوك الربيدية املتميزة اأو العادية 

يف انتظار ا�ضتعمال نظام الدفع الإلكرتوين عرب 

الإنرتنيت.

هذه  تطبيق  على  الوزير  ي�ضيف  وحر�ضا 

التابعة  التجارية  الوكالت  كل  يف  الت�ضهيالت 

خا�ضة  م�ضالح  تكليف  مت  موبيلي�س  ل�رشكة 

ملتابعة ومراقبة هذه الإجراءات.
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ال رخ�سة بناء دون تهيئة االأرا�سي 
وحول عدم ال�رشوع يف تطبيق قانون رقم -08

15 املوؤرخ يف 20 جويلية 2008 املحدد لقواعد 
مطابقة البنايات واإمتام اإجنازها وتفعيل اللجان 

الذي  باتنة؟  بولية  امللفات  لدرا�ضة  املكلفة 

طرحه ع�ضو جمل�س الأمة ال�ضيد بوزيد بدعيدة . 

اإىل  الدين مو�ضى  ال�ضكن والعمران نور  اأكد وزير 

اأن احل�ضيلة املعدة من طرف امل�ضالح امل�رشفة 

من  الأول  الثالثي  غاية  اإىل  بالعملية  املكلفة 

ال�ضنة اجلارية تفيد باأن جلان الدوائر التي اأوكلت 

لها املهمة بدرا�ضة هذه امللفات مت تن�ضيبها يف 

و�ضعية  عن  اأما  للولية،  التابعة  الدوائر  جممل 

هذه  بلديات  م�ضتوى  على  املودعة  امللفات 

الولية فاإن عددها بلغ 6094 ملف 450 منها 

اإنتهت بها الدرا�ضة التقنية على م�ضتوى امل�ضالح 

120 ملف مت البث فيها  املكلفة بالتعمري منها 

نهائيا على م�ضتوى جلان الدوائر املذكورة.

مو�ضحا يف نف�س ال�ضياق اأن هذه احل�ضيلة توؤكد 

امل�ضتوى  على  فعلي  ب�ضكل  انطلقت  العملية  اإن 

وترية  اأن  من  وبالرغم   ،2010 �ضنة  الوطني 

اإىل بدل  �ضريها ل تزال بطيئة نوعا ما وحتتاج 

جمهودات اأكرب على م�ضتوى كل الهيئات املعنية 

اأن النتائج املح�ضلة  بتطبيق هذا  القانون . مع 

التفاوؤل  اإىل  تدعو  الوليات  اليوم عرب  غاية  اإىل 

بحيث بلغ عدد امللفات املودعة اإىل غاية نهاية 

األف   70 الثالثي الأول من ال�ضنة اجلارية قرابة 

ملف، وقد مت اإىل غاية هذا التاريخ ت�ضوية نهائية 

يخ�س  منها   %  99 ملف  األف   30 من  لأكرث 

ال�ضكن والباقي يخ�س التجهيزات العمومية.

منها  تعاين  التي  ال�ضعوبات  بخ�ضو�س  اأما 

اأ�ضحاب التعاونيات للح�ضول على رخ�س البناء 

املطلوبة،  القانونية  ال�رشوط  على  توفرها  رغم 

الأمر  كان  ما  اإذا  حالة  يف  اأنه  الوزير  فاأو�ضح 

اأدوات  وفق  جتزئتها  مت  اأر�ضية  بقطع  يتعلق 

التاأهيل  عملية  م�ضتواها  على  تتم  ومل  التعمري 

احل�ضول  فاإن  املر�ضوم،  هذا  �ضدور  غاية  اإىل 

على رخ�ضة البناء غري ممكن قبل النتهاء من 

اأ�ضحاب  على  يتوجب  وعليه  التهيئة  عملية 

التعاونيات يف هذه احلالة النتهاء من اأ�ضغال 

التهيئة للح�ضول على رخ�س البناء املطلوبة.

مهيئة  غري  اأر�ضية  بقطع  الأمر  تعلق  اإذا  اأما 

واأقيمت عليها بنايات فيمكن لأ�ضحابها التقدم 

اإطار  يف  البناء  رخ�س  على  احل�ضول  بطلب 

اأحكام القانون املذكور كون اأن هذا الأخري جاء 

بت�ضوية  للمواطنني  ال�ضماح  اأجل  من  خ�ضي�ضا 

و�ضعية بناياتهم ب�ضفة غري مطابقة للت�رشيع 

التي  اأخرى  بحالت  الأمر  تعلق  اإذا  حني  يف   ،

اأرا�س  على  اأن�ضاأت  تعاونيات  �ضبه  يف  تتمثل 

فالحية ذات مردود عايل ميتلكها خوا�س وهي 

للتعمري  قابلة  غري  قطاعات  خارج  متواجدة 

ت�ضليم  مينع  املفعول  ال�ضاري  القانون  فاإن 

رخ�س البناء بها.

بلخري، ع�ضو جمل�س  ال�ضيد كمال  �ضوؤال  ردا عن 

الأمة واملتعلق بالآجال املحددة لإجناز املرافق 

ال�ضيار  للطريق  التابعة  املختلفة  اخلدماتية 

�رشق- غرب ؟ اأكد وزير الأ�ضغال العمومية ال�ضيد 

عددها  والتي  اخلدمات  حمطات  اأن  غول  عمار 

42 حمطة اأ�ضندت من طرف احلكومة وباقرتاح 
من وزارة الأ�ضغال العمومية اإىل �رشكة عمومية 

اأن هذه املحطات لي�ضت حمطات  نفطال. موؤكدا 

ترتبع  اخلدمات  متعدد  جممع  هي  بل  بنزين 

م�ضاحته على 20 هكتار .

اإ�ضتعجالية  حمطات   5 اإجناز  مت  اأنه  مو�ضحا 

قد  احلكومة   اأن  و  اخلدمة،  يف  وهي  موؤقتة 

الأولوية  لها  واأعطيت  حمطة   14 برجمت 

و�ضتنتهي الأ�ضغال بها ح�ضب التقرير الذي اأعدته 

نفطال خالل هذه ال�ضنة 2011. واأما املحطات 

مرحلة  يف  فهي   28 عددها  والتي  املتبقية 

حت�ضري املواقع.

مو�ضحا انه اإىل جانب هذه املحطات اخلدماتية 

 76 ومربمج  الدفع(   ( ت�ضديد  حمطة   55 هناك 

مت  كما   ، لل�ضيانة  حمطة   22 و  للراحة  حمطة 

تعيني يف الإطار الإ�ضتعجايل 16 موقع تتمركز 

بتاأمني  خا�ضة  الوطني  الدرك  دوريات  فيه 

املدنية  احلماية  فرق  وكذلك  ال�ضيار  الطريق 

اأجل  من  للطرقات  للجزائرية  الأعوان  وبع�س 

ال�ضيانة.

الت�ضديد  عملية  بداأ  اأن  الأخري  يف  موؤكدا 

فيهما  تف�ضل  مل  الدولة  الت�ضديد  ومبلغ  )الدفع( 

ال�رشوط  و�ضتتخذهما احلكومة عندما تكون كل 

مواتية.

الطريق العابر لل�سحراء

ردا عن �ضوؤال ال�ضيد اإبراهيم بوحلية، ع�ضو جمل�س 

الأمة، الذي ناب عن ال�ضيد لزهاري بوزيد حول 

اأ�ضئلة تخ�س الطريق العابر لل�ضحراء ؟ اأكد وزير 

الطريق  اأن  غول  عمار  ال�ضيد  العمومية  الأ�ضغال 

اإفريقية  دول   6 اهتمام  حمل  لل�ضحراء  العابر 

مايل،  تون�س،  اجلزائر،  وهي  مبا�رشة   ب�ضفة 

ب�ضفة  اإفريقيا  وبكل  وت�ضاد  نيجرييا  النيجر، 

غرب  - �سرق  ال�سيار  الطريق  عرب  خدماتية  حمطة   42
غري مبا�رشة . و�ضيكون له بعد اقت�ضادي واأمني 

واإ�ضرتاتيجي. 

له  لل�ضحراء  العابر  الطريق  اأن  مو�ضحا 

موا�ضفات الطريق الوطني واأن طوله الإجمايل 

واأن  معبدة   منه  كلم   7200 كلم،    9000 هو 

ح�ضة اجلزائر من هذا الطريق هي 3400  كلم.

متت  النيباد  برنامج  اإطار  يف  اأنه  م�ضيفا 

الرئي�ضي  املحور  9000 كلم يف  اأولوية  حتديد 

فله   ) ليقو�س  اجلزائر-  املبا�رش)  املحور  وهو 

النتهاء  وعند  املبا�رش  املحور  فهو  الأولوية 

منه تاأتي فروع اأخرى لدول اأخرى. منوها اإىل 

اأن اجلزائر قد اأجنزت كل املقاطع التابعة لها اأي 

من اجلزائر العا�ضمة اإىل احلدود  مع النيجر مت 

اإجنازه وتعبيده .

تنتهي  مل  والتي  املتبقية  املقاطع  عن  اأما 

الأ�ضغال بها فهناك مقطع من جنامينا ) ت�ضاد( 

النيجر مل يعبد، ومقطع من حدودنا   اإىل حدود 

اجلزائرية اإىل نيجرييا ومقطع اأخري من حدودنا 

اإىل مايل مل يعبد كذلك.

وفيما يخ�س متويل هذا امل�رشوع فاأكد الوزير 

اأنه فيما يخ�س اجلزائر فقد مت متويل امل�رشوع 

الدولة، ونف�س  عرب مراحل وبرامج من ميزانية 

ال�ضيء بالن�ضبة لنيجرييا موِّل من قبل ميزانية 

النيجر،  الأخرى  الدول  اأما  النيجريية  الدولة  

قرو�س  خالل  من  متويله  مت  فقد  مايل  تون�س، 

بنكية اقرت�ضتها هذه الدول.
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وعن �ضوؤال �ضفوي لل�ضيد حممد نوا�رش، واملتعلق 

اإىل  مترنا�ضت  من  الطائرة  عرب  التنقل  بتكلفة 

الأمور  اأن  تو  عمار  النقل  وزير  اأكد  العا�ضمة؟ 

القت�ضادية ملوؤ�ض�ضة كموؤ�ض�ضة اخلطوط اجلوية 

اجتماعية،  باأمور  ربطها  ميكن  ل  اجلزائرية 

يف  التخفي�ضات  عن  الوقت  نف�س  يف  موؤكدا 

التذاكر والتي ت�ضل اإىل %25 للعائالت و30%  

مطروحة  ال�ضعر  ق�ضية  اأن  موؤكدا  لالأطفال، 

قائم  هو  ما  اأح�ضن  اإىل  امل�ضتقبل  يف  و�ضن�ضل 

والبحث عن م�ضادر تعوي�ضية مالئمة حلل هذه 

امل�ضاألة.      

احلديدية  ال�سكة  �سبكة  طول  كلم  اأالف   10
مع �سنة 2015

يحيى،  الرحمان  عبد  ال�ضيد  �ضوؤال  عن  ردا   

قطاع  لتحديث  الوطني  بالربنامج  واملتعلق 

تو  عمار  النقل  وزير  اأو�ضح  احلديدية؟  ال�ضكك 

منذ  اأهملت  قد  احلديدية  ال�ضكك  عرب  النقل  اأن 

ما  �ضيعنا  وبذلك   ،1998 �ضنة  اإىل  ال�ضتقالل 

يقارب 1100 كلم من ال�ضبكة، وذلك راجع ح�ضب 

الوزير تف�ضيل املواطن التنقل عرب الطريق على 

لل�ضلع  بالن�ضبة  ال�ضيء  ونف�س  احلديدية  ال�ضكك 

والب�ضائع .

عاد  احلديدية  بال�ضكك  والهتمام  العودة  واأن 

يف  به  الهتمام  وتركز   1999 �ضنة  بالتدرج 

كرث  و   )2009  2005-( اخلما�ضي  املخطط 

الهتمام اأكرث يف املخطط اخلما�ضي احلايل        ) 

2014-2010(. مو�ضحا اأن طول ال�ضبكة �ضنة 
2008 كلم كانت 1500 كلم وقد  و�ضل طولها 
نهاية �ضنة 2009 اإىل 4000 كلم و�ضت�ضل يف 

نهاية �ضنة 2015 اإىل 10 األف كلم.

فقد  احلديدية  ال�ضكة  عتاد  يخ�س  فيما  اأما 

كهربائي  قطار   64 ا�ضتالم  اأنه مت  الوزير  اأعلن 

األف   50 ينقل  العا�ضمة،  ل�ضواحي  خم�ض�س 

البعيدة      للمدن  اأوتوراي  و17  يوميا  م�ضافر 

يف  مذكرا  �ضلف..(،  م�ضيلة،  �ضطيف،  )ق�ضنطينة، 

والتي  القائمة  والإجنازات  بامل�ضاريع  الأخري 

هي قيد الدرا�ضة .

ال�سفر لياًل اإىل حني !

ردا عن �ضوؤال ال�ضيد م�ضعود قمامة، حول م�ضكل 

اإىل  الرحالت اجلوية ليال من مترنا�ضت  برجمة 

هناك  اأن  النقل  وزير  اأكد  ؟  العا�ضمة  اجلزائر 

اإىل  مترنا�ضت  من  املواطنني  لنقل  طائرات   7
اجلوية  الرحالت  م�ضكل  واأن  العا�ضمة.  اجلزائر 

ليال  واملربجمة  العا�ضمة  اإىل  مترنا�ضت  من 

�ضيتم حله قريبا بعد اأن تقوم طا�ضيلي اأيرلينز 

يف  مقعد،   98 ذات  لطائرات  جتريبية  برحالت 

من  نهارا  للرحالت  الفعلي  النطالق  انتظار 

مترنا�ضت اإىل اجلزائر العا�ضمة. 

 حول الربامج اخلا�ضة بالكهرباء 

الفالحية التي ت�ضاءل عنها ال�ضيد 

الفالحة  وزير  اأكد  فخار؟  حممد 

والتنمية الريفية اأن هناك نوعني 

كهرباء  فهناك  الكهرباء،  من 

يف  واأنه  ريفية  وكهرباء  فالحية 

�رشكة  كانت  املا�ضية  ال�ضنوات 

التي  هي  الأرا�ضي  ا�ضت�ضالح 

اجلديدة  املحيطات  بربط  تتكفل 

بالكهرباء الفالحية.

تنظيم  اإعادة  بعد  اأنه  مو�ضحا 

ا�ضت�ضالح  ميدان  يف  التدخالت 

عدة  مع  والتن�ضيق  الأرا�ضي 

وليات خا�ضة منها يف اله�ضاب 

مع  وات�ضالت  واجلنوب  العليا 

وزارة الطاقة، مت اإدراج يف قانون 

املالية ل�ضنة 2012 اإجناز3000 

مببلغ  الفالحية  الطاقة  من  كلم 

النق�س  لتفادي  ماليري   7 قدره 

عدة  يف  الفالحية  املحيطات  يف 

وليات خا�ضة منها اجلنوبية.

اأن  ال�ضياق  نف�س  يف  م�ضيفا 

باإجناز  �ضتقوم  خمت�ضة  �رشكات 

اإي�ضالها  اأجل  من  العملية  هذه 

بطريقة منهجية وعقالنية. موؤكدا 

الكهرباء  �ضعر  اأن  الأخري  يف 

الفالحية مدعم من قبل من قبل 

الدولة بـ 350 دينار للهكتار .

قدمي  ..ملف  الت�سحر  مكافحة 
متجدد!

بها  تقوم  التي  الإجراءات  وعن 

الريفية  والتنمية  الفالحة  وزارة 

للحد من ظاهرة الت�ضحر؟ والذي 

طرحه ال�ضيد جمال قيقان.

والتنمية  الفالحة  وزير  اأكد 

مكافحة  ق�ضية  اأن  الريفية 

هي  الرتبة  وتدهور  الت�ضحر 

اأعطت  اجلزائر  وان  قدمية  ق�ضية 

حيث  ا�ضتقاللها  بعد  الأهمية  له 

اأن�ضاأت عدة م�ضاريع . مو�ضحا اأن 

الت�ضحر وتدهور الرتبة راجع اإىل 

عوامل ب�رشية ومناخية ...

ظاهرة  من  احلد  اأن  م�ضيفا 

اأ�ض�س  من  اأ�ضا�س  هو  الت�ضحر 

واأن  والريفي،  الفالحي  التجديد 

تقريا  �ضنويا  له  تخ�ض�س  الدولة 

قطاع  من  دينار  مليار   60
الفالحة والتنمية الريفية. 

وعن الإجنازات فقد اأكد الوزير اأنه 

اإعادة  الأخريتني  ال�ضنتني  يف  مت 

تهيئة ما يقارب 300 األف هكتار 

وت�ضجري  ال�ضهبية،  الأرا�ضي  من 

تقريبا 200 األف هكتار، واإقامة 

مب�ضاحة  الرعوية  املحميات 

500 األف هكتار وتثبيت الكثبان 
الرملية بـ 10 األف هكتار.

اإن�ضاء  موؤخرا  مت  اأنه  اإىل  منوها 

الريفية  للهند�ضة  جزائرية  �رشكة 

�رشيعة  بطريقة  �ضتتدخل  والتي 

القدرات  بني  باجلمع  ومتكاملة 

هذه  من  للحد  واملادية  الب�رشية 

الظاهرة .

النقل: اجلدوى االقت�سادية .. واملطلب االجتماعي

املحيطات الفالحية ..يف حاجة اإىل كهرباء!
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ردا عن �ضوؤال ال�ضيد عبد القادر بن �ضامل املتعلق 

بولية  ال�ضطحية  املائية  املوارد  ح�ضد  مبجال 

تلك  و�ضيانة  جديدة  �ضدود  واقرتاح  ب�ضار، 

امل�ضتغلة حاليا وعلى راأ�ضها �ضد جرف الرتبة؟

اأن  �ضالل  املالك  عبد  املائية  املوارد  وزير  اأكد 

التي  ال�ضدود  اأوائل  بني  من  الرتبة  جرف  �ضد 

�ضنة  ا�ضتغالله  بداأ  فقد  ال�ضتقالل،  بعد  �ضيدت 

لعمليات  التاريخ  ذلك  منذ  وخ�ضع   1969
تاأهيل  اإعادة  يف  اأ�ضا�ضا  تتمثل  دورية  �ضيانة 

احلو�س  ومعاجلة  الهيدروميكانيكية  املعدات 

جرف  �ضد  اأن  مو�ضحا  الأحوال.  ونزع  املنحدر 

بداية  على  �ضنة   42 مرور  من  بالرغم  الرتبة 

 %  80 ن�ضبة  تعد  به  الأحوال  فرتاكم  ت�ضغيله 

املياه  اأن  كما  املعايري،  بكل  قيا�ضي  رقم  وهو 

املخزنة به والتي ت�ضل حجمها حاليًا اإىل 133 

احلاجيات  لتغطية  كايف  هو  مكعب  مرت  مليون 

مكعب  مرت  ماليني   10 بـ  املقدرة  ال�ضنوية 

الدوائر  كل  لل�رشب  ال�ضاحلة  املياه  لتزويد 

اإىل  اإ�ضافة  والقناد�ضة  والعبادلة  ب�ضار  ولية 

الفالحي  لل�ضقي  موجهة  مكعب  مرت  مليون   57
على م�ضتوى منطقة الري الكربى العبادلة والتي 

نف�س  م�ضريا يف  4500 هكتار.  م�ضاحتها  تقدر 

 5 ب�ضار  بولية  مائية  8 حواجز  تواجد  ال�ضياق 

منها م�ضتغلة و 3 هي يف طور الإجناز.

�ضدود جديدة يف ولية  باإن�ضاء  يتعلق  اأما فيما 

للري  الولئية  املديرية  اأح�ضت  فقد  ب�ضار 

ت�ضيد  اأن  املمكن  التي من  املواقع  جمموعة من 

عليها �ضدود وحواجز مائية وعلى هذا الأ�ضا�س 

ال�ضنة  هذه  من  الأخري  الثالثي  يف  �ضتنطلق 

 « واد  على  �ضد  لبناء  جدوى  درا�ضة   )2011(

بني ونيف«، ودرا�ضة مماثلة لبناء �ضد على« واد 

اللبي�س« �ضنة 2012.

ال�سدود .. تكاليف .. ولكنها معامل للتنمية احلقة

مكافحة الت�سحر.. �سنوات من اجلهد والتحدي مازال قائما
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بوعالم  ال�ضيد  �ضوؤال  عن  ردا 

زميله  عن  ناب  الذي  درام�ضيني، 

واملتعلق  بلعبا�س  بلعبا�س  ال�ضيد 

الوزارة  اتخذتها  التي  بالإجراءات 

للحد من ظاهرة الت�ضول؟

اأكد وزير الت�ضامن الوطني والأ�رشة 

الت�ضول  ظاهرة  اأن  بركات  ال�ضعيد 

ظاهرة عاملية فهي موجود يف كل 

الدول وحتى الغنية منها، مو�ضحا 

التي  الفئة  بني  التفريق  يجب  اأنه 

ب�ضبب  الت�ضول  على  مرغمة  هي 

حاجتها، وبني الفئة التي متتهنها 

للمال  ال�رشيع  للك�ضب  كو�ضيلة 

والعجزة  الأطفال  لذلك  وت�ضتخدم 

وحتى املعاقني من دون رحمة ول 

�ضفقة .

م�ضيفا اأن اجلزائر قد منعت الت�ضول 

وذلك يف د�ضتورها الأول ويف عدة 

مل  القوانني  تلك  اأن  اإل  قوانني، 

حل�ضا�ضية  نظرا  يجب  كما  تطبق 

الأخري  يف  موؤكدا   ... املو�ضوع  

لقانون  حت�ضري  ب�ضدد  الوزارة  اأن 

خا�س بالت�ضول �ضاركت فيه وزارة 

والدرك  الدينية  وال�ضوؤون  الداخلية 

من  للحد  وذلك  الوطنيني  والأمن 

هذه الظاهرة ولتطبيقه فعليا على 

اأر�س الواقع .

ل ..قانون خا�س !  وللت�سوُّ

تغيري نوع امل�ساريـــــــــــــــــــــــــع �سبب تاأخرها

االإعالم .. اخلدمة العمومية وحتدي االحرتافية

ع�ضو  بوزيد،  لزهاري  ال�ضيد  �ضوؤال  عن  ردا 

املتخذة  بالإجراءات  واملتعلق  الأمة  جمل�س 

وزير  اأكد  والإعالم،  الت�ضال  قطاع  لفتح 

رئي�س  قرارات  بعد  اأن  مهل  نا�رش  الت�ضال  

اجلمهورية بفتح و�ضائل الإعالم؟ قامت الوزارة 

باتخاذ الإجراءات الالزمة لتطبيقها على اأر�س 

الواقع وذلك باإ�رشاك جميع الأجهزة الإعالمية 

العمومية واإدخال على التلفزيون تعديالت يف 

وتكييف  براجمه ل�ضتحداث ف�ضائيات جديدة 

الف�ضائيات املوجودة، وتتمثل تلك الإجراءات 

فيمايلي:

 - ا�ضتحداث ح�ضة خا�ضة لالأحزاب ال�ضيا�ضية 

عنوانها )حوار ال�ضاعة( يدلو خاللها ال�ضيوف 

عن اأفكارهم حول الأو�ضاع ال�ضيا�ضية احلالية 

واأي�ضا عن ال�ضيا�ضية الدولية، وي�ضارك يف هذه 

احل�ضة �ضحافيني من القطاع العام واخلا�س

- اإعادة تكييف ح�ضة » يف دائرة ال�ضوء« التي 

الوطنية  والق�ضايا  الأحداث  بالتحليل  تتناول 

والدولية

كما حتتوي �ضبكة الربامج الإخبارية على عدة 

ملفات  مثل  خمتلفة  مبجالت  تهتم  ح�ض�س 

اآفاق  واقعنا،  من  مفتوح،  نقا�س  اقت�ضادية، 

اإىل  اإ�ضافة  الكربى....  التحقيقات  فالحية، 

العديد من احل�ض�س التي تعالج م�ضائل وق�ضايا 

متنوعة تتطابق مع احلركية الإعالمية اجلديدة 

على م�ضتوى خمتلف القنوات.

يطرح  مل  امل�ضكل  فاإن  لالإذاعة  بالن�ضبة  اأما 

بنف�س احلدة لأن هذا اجلهاز يحتوي على اأكرث 

ال�ضيا�ضية  الأحزاب  50 قناة متفتحة على  من 

وخمتلف ق�ضايا �رشائح املجتمع واملواطنني، 

ف�ضاءات  با�ضتحداث  الإذاعة  قامت  ذلك  ومع 

جديدة بالإ�ضافة اإىل تلك التي كانت موجودة 

املتعلقة  املوا�ضيع  كل  تناول  خاللها  يتم 

وذلك  املواطن  وم�ضاكل  اجلزائري  باملجتمع 

واجلمعيات  الأحزاب  عن  ممثلني  بح�ضور 

واخلرباء وكل من له �ضلة باملو�ضوع املعالج 

خالل احل�ضة .

لتنمية  احلايل  الربنامج  تطبيق  اأن  م�ضيفا 

قطاع الت�ضال، وكذا اإعادة النظر يف القوانني 

مو�ضوعية  قنوات  واإن�ضاء  بالتكوين  والتكفل 

ل  �ضيوؤدي  اجلمهورية،  رئي�س  لقرارات  طبقا 

حمال اإىل حت�ضني اخلدمة الإعالمية ورفع من 

يف  الت�ضال  حت�ضني  وبالتايل  الأداء  م�ضتوى 

اجلزائر.

تعتمد  الإعالم  و�ضائل  اأن  الأخري  يف  موؤكدا 

اأكرث فاأكرث على العمل امليداين، وهذه العملية 

انفتاح  متوا�ضلة وتطالب وقتا كافيا لتحقيق 

املحيط  على  العمومي  الت�ضال  لقطاع  كامل 

تلبية حلاجيات املواطن.

التومي،  بن  اهلل  عبد  ال�ضيد  لت�ضاوؤلت  اإجابة 

بو�ضعية  واملتعلقة  الأمة  جمل�س  ع�ضو 

على  ال�ضحية  بالهياكل  املتعلقة  امل�ضاريع 

م�ضتوى ولية برج بوعريريج؟ والإ�ضرتاتيجية 

هياكل  برجمة  مع  ال�ضحة  لقطاع  الوزارية 

اأخرى؟ وكذا عن ا�ضتقالة عدد من مدراء املراكز 

ال�ضحية بالولية ؟

واإ�ضالح  وال�ضكان  ال�ضحة  وزير  اأو�ضح 

امل�ضت�ضفيات جمال ولد عبا�س اأن عدة م�ضاريع 

تغيري  ب�ضبب  اإجنازها  تاأخر  بالولية  مربجمة 

 60 لـ  م�ضت�ضفى  اإىل  عيادة  من  امل�رشوع 

غذير  برج  دوائر  بكل من  كان  ما  وهذا  �رشير 

ومن�ضورة وزمورة واحلمادية. موؤكدا يف نف�س 

ال�ضياق اأن ولية برج بوعريريج يف حاجة اإىل 

العقار  توفر  اإذا  واأنه  �رشير   240 بـ  م�ضت�ضفى 

هذه  خالل  الأ�ضغال  يف  النطالق  يتم  ف�ضوف 

مت  فقد  الأخ�ضائيني  يخ�س  فيما  اأما  ال�ضنة، 

تعيني موؤخرا 23 اأخ�ضائي جديد للولية.

اإ�ضت�ضفائية والذي  ا�ضتقالة مدير موؤ�ض�ضة  وعن 

كان بقرار من الوايل، كان �ضبب طرده �ضوء يف 

الت�ضيري، اأما فيما يخ�س الأربعة الآخرين فقد 

اأو�ضح الوزير اأن ا�ضتقالتهم جاءت ت�ضمنا مع 

املدير املقال واأنهم مل يوقفوا من قبل امل�ضالح 

الولئية .
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القادر  عبد  ال�ضيد  اقرتاح  على  ردا 

�ضقف  برفع  واملتعلق  �ضنيني، 

دينار  األف   24 ال�ضهري من  الدخل 

اإىل 35 األف دينار ل�ضماح ل�رشيحة 

ال�ضكن  من  ال�ضتفادة  من  متو�ضطة 

وزير  اأكد  الإيجاري؟   العمومي 

مو�ضى  الدين  نور  والعمران  ال�ضكن 

اأن �ضقف الدخل ال�ضهري لال�ضتفادة 

من ال�ضكن العمومي الإيجاري كان 

األف   12 بـ  �ضنوات   3 قبل  يقدر 

اأي  �ضعفه  اإىل  رفعه  مت  ثم  دينار، 

املر�ضوم  مبوجب  دينار  األف   24
08/42 املوؤرخ يف  التنفيذي رقم 

للقواعد  املحدد   2001 ماي   11
الإيجاري،  العمومي  ال�ضكن  منح 

هذا  اآنذاك  احلكومة  قررت  وقد 

 12 �ضقف  اأن  منطلق  من  الإجراء 

كون  مالئم  غري  اأ�ضبح  دينار  األف 

ذوي  من  معتربة   فئة  يحرم  اأنه 

ال�ضتفادة  من  ال�ضعيف  الدخل 

من هذا النوع من ال�ضكن، مو�ضحا 

النوع من  اأن هذا  ال�ضياق  يف نف�س 

للمواطنني  فقط  موجه  هو  ال�ضكن 

الذين مت ت�ضنيفهم ح�ضب مداخيلهم 

�ضمن الفئات املعوزة التي ل متلك 

غري  �ضكنات  يف  ت�ضكن  اأو  �ضكنا 

لئقة اأو ل تتوفر على اأدنى �رشوط 

النظافة.

م�ضيفا اأن هذا الإجراء �ضاهم ب�ضكل 

كبري يف رفع الطلب على هذا النوع 

من ال�ضكن منذ دخوله حيز التنفيذ 

التي  الطلبات  حجم  اإىل  وبالنظر 

املالية  للموارد  اإ�ضافة  تتطلب 

يف  فاإنه  لإجنازه  معتربة  و�ضائل 

توفري  ميكن  ل  احلالية  الظروف 

ال�ضكن  من  اإ�ضافية  �ضكنية  برامج 

هو  ما  على  الإيجاري  العمومي 

الذي  الطلب  ملواجهة  اليوم  م�ضجل 

الدخل  �ضقف  رفع  على  يرتتب 

األف دج وبالتايل   35 اإىل  ال�ضهري 

يف  املقرتح  هذا  تطبيق  ميكن  ل 

الظروف احلالية. 

الذين  املواطنني  فئة  اأن  موؤكدا 

ول  دينار  األف   24 دخلهم  يفوق 

يح�ضون  دينار  األف   35 يتعدى 

باهتمام الدولة، حيث وفرت لذوي 

مبا�رشة  اإعانات  املتو�ضط  الدخل 

احل�ضول  لهم  ت�ضمح  مبا�رشة  وغري 

بناء  اأو  مدعم  ترقوي  �ضكن  على 

�ضكن ذاتي، حيث متنح الدولة اإعانة 

ج  دينار  األف   70 بـ  تقدر  مبا�رشة 

وتتحمل على عاتقها ن�ضبة املطبقة 

القرو�س  على  البنوك  طرف  من 

التي متنحها من اأجل احل�ضول على 

�ضكن اأو اإجناز �ضكن ذاتي. 

ال حّق ملن يزيد دخلهم ال�سهري 
عن 24 األف دينار يف ال�سكن االجتماعي !
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حول الربنامج امل�ضطر هذه ال�ضنة لتح�ضري ل�ضهر 

وتوفري  �ضمان  يخ�س  فيما  خا�ضة  رم�ضان 

املواد الغذائية ومراقبة الزيادات الغري م�رشوعة 

ال�ضيد حممد لزهر �ضحري، ع�ضو  الذي طرحه  ؟ 

جمل�س الأمة على وزير التجارة.

اأكد وزير التجارة م�ضطفى بن بادة اأن الوزارة 

�ضطرت برنامج خا�س لهذه الفرتة يرتكز على 3 

حماور اأ�ضا�ضية :

�ضمان  خالل  من  ال�ضوق  متوين  تعزيز   -  1
الوفرة للمواد ذات ال�ضتهالك الوا�ضع،

النوعية وقمع  الرقابة خا�ضة يف جمال  تعزيز 

الغ�س،

التوعية والتح�ضي�س واإطالق حملة وا�ضعة   - 2
الإذاعة  كالتلفزيون،  الثقيلة  الو�ضائل  عرب 

ب�ضفة  امل�ضتهلك  لتح�ضي�س  واجلهوية  الوطنية 

والأخطاء  ال�ضتهالك  تر�ضيد  جمال  يف  عامة 

املمكنة.

ذات  باملواد  ال�ضوق  بتمويل  يتعلق  فيما  اأما 

ال�ضتهالك الوا�ضع، فقد ن�ضبت الوزارة منذ �ضهر 

مار�س جلنة التن�ضيق بني وزارة التجارة ووزارة 

الفالحة التي تتمثل مهمتها يف متابعة متوين 

ال�ضوق اجلزائرية والتي مهمتها ت�ضهيل وتب�ضيط 

تدفق ال�ضلع خا�ضة منها الآتية من اخلارج .

م�ضيفا اأن متوين ال�ضوق يتم يف ظروف عادية 

الأ�ضواق  يف  حا�رشة  �ضتكون  الوفرة  واأن  جدا 

�ضواء من املواد الغذائية ذات ال�ضتهالك الوا�ضع 

اأو حتى من اللحوم..

اأما فيما يخ�س الرقابة يف جمال النوعية وقمع 

الغ�س فقد اتخذت الوزارة جملة من الإجراءات:

بالتعبئة  للولئيني  تعليمات  وجهت   -1
عدد  رفع  مت  حيث  الرقابة،  مل�ضالح  الق�ضوى 

فرق الرقابة من 800 فرقة اإىل حوايل 1800 

فرقة

كل  املراقبة  فرق  ت�رشف  حتت  و�ضع   -  2
الو�ضائل املادية املتوفرة كالنقل ..... 

 25 من  ابتداء  العطل  تقدمي  اأو  تاأخري   -  3
جويلية حتى تكون كل فرق الرقابة يف اأماكن 

عملها خالل �ضهر رم�ضان.

لالأ�ضالك  التابعني  املوظفني  ت�ضخري   -  4
التقنية للمراقبة.

اأوقات  مع  لتكييفها  العمل  اأوقات  تنظيم   -  5
كثافة احلركة التجارية

نهاية  العطل  اإىل  الرقابة  عمل  تو�ضيع   -  6
الأ�ضبوع

اتخذها  ال�ضتثنائية  العمليات  هذه  اأن  م�ضيفا 

تعزيز  اأجل  من  رم�ضان  �ضهر  مبنا�ضبة  الوزارة 

عملية الرقابة، واأن هذا العمل الرقابي امليداين 

خمتلف  عرب  وا�ضعة  اإعالمية  بحملة  �ضيدعم 

واملقروءة  امل�ضموعة  املرئية  الإعالم  و�ضائل 

اأجل توعية املواطنني وحت�ضي�ضهم باأخطار  من 

الت�ضممات الغذائية، و�رشورة التاأكد من �ضالمة 

من  ابتداء  وهذا  يتلقونها  التي  الغذائية  املواد 

�ضهر جويلية.

بع�س  يف  ال�ضميد  مادة  ندرة  يخ�س  فيما  اأما 

مناطق ال�رشق ، اأكد الوزير اأن خمزون البالد من 

القمح اللني وال�ضلب كايف لتمويل ال�ضوق ب�ضكل 

عادي ملدة ل تقل عن 4 اأ�ضهر.

ردا عن جملة من الت�ضاوؤلت املتعلقة بالفنادق 

ال�ضيد  التي طرحها  تهيئتها؟  وعملية  العمومية 

عن  نيابًة  الأمة،  جمل�س  ع�ضو  العايب،  احلاج 

ال�ضيد لزهاري بوزيد. 

التقليدية  وال�ضناعات  ال�ضياحة  وزير  اأو�ضح 

تاأهيل  اإعادة  عملية  اأن  ميمون  اإ�ضماعيل 

اإطار  يف  تندرج  العمومية  الفندقية  احلظرية 

احلظرية  هذه  واأن  خا�ضة  اخلدمات،  حت�ضني 

اليوم  واأ�ضبحت  ال�ضبعينيات  مرحلة  اإىل  تعود 

يف  تراجعا  وتعرف  الزبائن  حاجيات  تلبي  ل 

نوعية اخلدمات ب�ضبب قدم جتهيزاتها، حيث مل 

ت�ضتفد من عمليات التجديد منذ اإجنازها.

والوزارة قامت بتقدمي ملف ملجل�س م�ضاهمات 

الدولة بتاريخ 24 مار�س الفارط لإعادة تاأهيل 

ووافق جمل�س م�ضاهمات الدولة على ملف بـ 45 

جزائري  دينار  مليار   50 مببلغ  فندقية  وحدة 

موزعة كالآتي:

اأ�ضغال  لإعادة  جزائري  دينار  مليار     41  -

اإعادة التاأهيل

- 15  مليار دينار ج لع�رشنة التجهيزات

- 10،5 مليار دينارج اإحداث ن�ضاطات جديدة 

يف بع�س املوؤ�ض�ضات الفندقية وتو�ضعتها.

امل�ضتخدمني  لتكوين  ج  دينار  مليار   0،7  -

وحت�ضني م�ضتواهم.

ومتابعة هذه  لدرا�ضات  ج  دينار  مليار   1،8  -

العملية والتجهيزات الفندقية

لبع�س  املايل  لتطهري  دج  مليون   900  -

املوؤ�ض�ضات الفندقية

اأما فيما يخ�س عدد فنادق ذات النمط املعماري 

التاأهيل  اإعادة  لعملية  خ�ضعت  التي  بويون 

23 موؤ�ض�ضة  22 فندق والعدد املتبقي  فعددها 

فندقية هي من اأمناط اأخرى. وعن املدة الزمنية 

ذلك  اأن  الوزير  اأو�ضح  التهيئة  لعملية  املحددة 

التهيئة  هذه  مهمة  واأن  الدرا�ضات،   �ضتحدده 

عنها  �ضيعلن  التي  للمناق�ضات  وفقا  �ضت�ضند 

ووفق قانون ال�ضفقات العمومية، و عن م�ضادر 

بفائدة  بنكي  قر�س  اأنه  الوزير  فاأكد  التمويل 

اإ�ضافية.  �ضنوات   7 بـ  �ضنة   15 % ملدة    3،5
موؤكدا اأن ن�ضبة ارتياد الفنادق العمومية �ضنويا 

التاأهيل  اأي عملية  العملية  % ، وهذه   60 هي 

من �ضاأنها التح�ضني م�ضتقبال من ن�ضبة الرتياد 

عملية  واأن  خا�ضة  الفنادق،  هذه  م�ضتوى  على 

مع  تتطابق  الفنادق  هذه  �ضتجعل  التاأهيل 

املعايري الدولية املعمول بها.

قانون خا�س للوقاية والت�سدي للعنف يف املالعباإجراءات رقابية �سارمة  و�سمان الوفرة خالل �سهر م�سان

تهيئة 45 فندقا عموميا  

بالت�ضميات  املتعلق  �ضوؤال  عن  ردا 

؟  الريا�ضية  واجلمعيات  للفرق 

الريا�ضية  الف�ضاءات  يف  والعنف 

الذي طرحه ع�ضو جمل�س الأمة ال�ضيد 

عبد الكرمي قري�ضي.

والريا�ضة  ال�ضباب  وزير  اأو�ضح   

الها�ضمي جيار اأن بالن�ضبة للت�ضميات 

وعالقتها بالوحدة الوطنية، اأن احلق 

والأهداف  والتنظيم  الت�ضمية  يف 

ونوعية الن�ضاط لكل جمعية يكر�ضها 

 4 يف  املوؤرخ   90  -  31 قانون 

ت�ضمية  اأن  كما   ،2009 دي�ضمرب 

وجه  على  الريا�ضية  اجلمعيات 

بل  العهد  حديثة  لي�ضت  اخل�ضو�س 

يعود تاأ�ضي�س البع�س منها اإىل بداية 

حتى  الآخر  والبع�س  ال�ضتقالل 

بنف�س  حتتفظ  وهي  ال�ضتقالل،  قبل 

الت�ضمية اإىل يومنا هذا.

متت  التي  التاريخية  الظروف  ويف 

فيها تاأ�ضي�س هذه الفرق واجلمعيات 

اأو  جهوي  منظور  عن  تعرب  تكن  مل 

متا�ضك  عن  تعبري  هو  ما  بقدر  قبلي 

والأ�ضالة  بالأر�س  والرتباط 

ت�ضميات  فاإن  لذلك  والتاريخ. 

اجلمعيات لن ومل تكن �ضببا يف ذلك 

التاريخية  التجارب  واأن  خا�ضة 

كانت  الريا�ضة  اأن  اأثبتت  بالدنا  يف 

بني  ومتا�ضك  تالحم  عامل  ولتزال 

وخمتلف  اجلزائري  املجتمع  اأفراد 

فئاته.

اأنه ل ميكن لأي ت�ضمية متنح  موؤكدا 

تزعزع  اأن  كانت  اأي  جمعية  لأي 

اأجيال  التي �ضنعها  الوطنية  الوحدة 

عرب ع�ضور على هذه الأر�س الطيبة، 

ن�ضكك يف مت�ضك  اأن  لنا  كما ل يحق 

اجلزائريني وبخا�ضة ال�ضباب بوحدة 

وطنهم وتاريخهم العريق واأ�ضالتهم 

التي ل تتنافى مع ما اأتى به الع�رش 

جمالت  يف  م�ضتجدات  من  احلديث 

يف  وحقوق  حريات  من  خمتلفة 

�رشيطة  اجلمعيات  اأ�ضماء  اختيار 

قوانني  مع  الت�ضمية  هذه  تتنافى  األ 

اجلمهوري.

يف  العنف  مل�ضاألة  بالن�ضبة  اأما 

حماربة  اأن  الوزير  فاأو�ضح  املالعب 

تغيري  يف  يكمن  ل  الظاهرة  هذه 

اأ�ضماء اجلمعيات اأو الفرق الريا�ضية 

بقدر ما يكمن يف العمل اجلماعي يف 

اإطار اإ�ضرتاتيجية متنا�ضقة تهدف اإىل 

و�ضع كل التدابري والآليات القانونية 

جلعل  الالزمة  والتقنية  والتنظيمية 

يف  ت�ضري  الريا�ضية  املناف�ضات 

والجتهاد  ظروف مالئمة من جهة، 

يف كل مرة للقيام باأعمال ون�ضاطات 

الروح  وغر�س  وتوعوية  حت�ضي�ضية 

الوطنية وثقافة الحرتام والوئام يف 

والأن�ضار  الريا�ضي  العامل  اأو�ضاط 

اأخرى، وهذه مهمة اجلميع  من جهة 

الريا�ضية  النوادي  اإىل  الأ�رشة  من 

الإعالم  وو�ضائل  باملدر�ضة  مرورا 

وجلان الأن�ضار وامل�ضالح العمومية 

هذا  ويف  املختلفة،  واجلمعيات 

الوزارة ب�ضدد  اأن  الوزير  اأكد  ال�ضياق 

مل�رشوع  الأخرية  اللم�ضات  و�ضع 

والت�ضدي  بالوقاية  خا�س  قانون 

للعنف يف املالعب.

ة
د

با
ن 

 ب
ى

ف
ط

�س
م

ي
ر

ح
�س

ر 
ه

ز
 ل

د
م

حم
ب

اي
ع

ال
ج 

حلا
ا

ن
و

م
مي

ل 
عي

ما
�س

اإ
ر 

يا
ج

ي 
م

�س
ها

ال
 

ر
يا

ج
مي 

ر
ك

ال
د 

عب

2627

م�ساريع ريا�سية مربجمة بوالية م�سيلة خالل 
املخطط اخلما�سي 2014-2010

قيقان،  جمال  ال�ضيد  �ضوؤال  عن  ردا 

بنق�س  واملتعلق  الأمة  ع�ضو جمل�س 

الهياكل الريا�ضية بولية م�ضيلة؟

والريا�ضة  ال�ضباب  وزير  اأكد   

ت�ضل  مل  بالدنا  اأن  جيار  الها�ضمي 

املن�ضاآت  يخ�س  فيما  الكتفاء  اإىل 

والهياكل الريا�ضية، واأن الوزارة من 

الق�ضاء  اإىل  ت�ضعى  براجمها  خالل 

يف  املوجود  العجز  على  تدريجيا 

القطاعات  خمتلف  يف  التجهيزات 

والريا�ضة،  ال�ضباب  قطاع  فيها  مبا 

وهذا يف خمتلف الوليات دون متييز 

ويف اإطار �ضيا�ضية متوازنة تدخل يف 

اإطار املخطط الوطني لتهيئة الإقليم 

قطاع  لكل  املديرة  املخططات  وكذا 

والتي تعترب خمططات طويلة املدى، 

حيث يتم الإعداد والتنفيذ من خالل 

ح�ض�س �ضنوية وقوانني املالية ومن 

خالل م�ضاورات مع الوليات املعنية 

للغالف  وفقا  الأولويات  لتحديد 

املايل املتوفر �ضمن قانون املالية.

وهكذا فاإنه يتم تزويد الوليات �ضنة 

بعد �ضنة مب�ضاريع تهدف اإىل الق�ضاء 

التدريجي على العجز امللحوظ الذي 

هو حقيقي �ضواء يف ولية م�ضيلة اأو 

راجع  والذي  الوطن،  وليات  باقي 

التنمية  اإىل  ت�ضل  مل  اجلزائر  اأن  اإىل 

اجلبارة  املجهودات  رغم  الكاملة 

التي بذلتها الدولة.

اأحدا  تعد  ل  الوزارة  اأن  م�ضيفا 

التاأكد من الإمكانيات  مب�رشوع قبل 

الأمر  تعلق  �ضواء  ما  اإجناز  لتحقيق 

بولية م�ضيلة اأو باقي الوليات.

ملعب  تهيئة  اإعادة  يخ�س  وفيما 

العملية  هذه  اأن  اأكد  الأوملبي 

اخلما�ضي  الربنامج  �ضمن  اأدرجت 

ت�ضجيلها  مت  وقد   ،)2014-2010(

احلالية  ال�ضنة  برنامج  اإطار  يف 

اإعادة  2011 و�ضي�ضتفيد امللعب من 
بالع�ضب  وتغطيتها  اأر�ضيته  تهيئة 

والرفع  تو�ضعته  وكذا  ال�ضطناعي 

من قدرات ا�ضتقباله من جهة اأخرى. 

ولية  مبقر  ال�ضباب  دار  اإن�ضاء  وعن 

م�ضيلة اإ�ضافة اإىل بيوت ال�ضباب التي 

اأدرجت  فقد  الإجناز،  طور  يف  هي 

املخطط  يف  العملية  هذه  الوزارة 

خالل   )2014-2010  ( اخلما�ضي 

الربنامج ال�ضنوي ل�ضنة 2012.
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حما�رضات

والعلمي  الفكري  النشاط  إطار  في 
العام  املدير  ألقى  األمة،  ملجلس 
احلفاظ  لدراسات  الدولي  للمركز 
التابع  الثقافية،  املمتلكات  وترميم 
منير  الدكتور  اليونسكو،  ملنظمة 
ماي   18 األربعاء  يوم  بوشناقي، 
محاضرة  املجلس،  مبقر   2011
التراث  سياسات  »تطور  بعنوان 
الثقافي في العالم، نشاط اليونسكو 
واملنظمات الدولية، حالة اجلزائر«. 
السيدة  الثقافة  وزيرة  حضرتها 
من  عدد  جانب  إلى  تومي  خليدة 
وكذا  اجلزائر  من  وأساتذة  خبراء 

من جامعة »روما 3« بإيطاليا.

اأكد كمال بوناح، نائب رئي�س جمل�س 

التي  الرتحيبية  الكلمة  الأمة خالل 

األقاها اأن ف�ضاء جمل�س الأمة حتول 

اإ�ضعاع  ومركز  فكري  ف�ضاء  اإىل 

لفعاليات  احت�ضانه  خالل  من 

عديدة ومتنوعة من اأيام برملانية، 

ملتقيات، حما�رشات، حيث اأ�ضبحت 

جزءا معتربا من ن�ضاطات املجل�س 

العلمية والفكرية املكملة لن�ضاطاته 

الت�رشيعية والربملانية.واأن املجل�س 

املجل�س  رئي�س  من  وبتوجيهات 

ي�ضعى  القادر بن �ضالح  ال�ضيد عبد 

اإىل اأن ت�ضبح هذه الن�ضاطات تقليداً 

اإ�ضتمراره والرقي به  باحلفاظ على 

من حيث طبيعة املوا�ضيع التي يتم 

التطرق اإليها .

بن  فوزية  ال�ضيدة  اأكدت  حني  يف 

اللقاء  لهذا  تن�ضيطها  بادي�س خالل 

كغرفة  الأمة  جمل�س  اأن  الفكري، 

ثانية من الربملان �ضاهم منذ ن�ضاأته 

التي  والت�رشيعات  القوانني  ب�ضن 

الثقايف  الرتاث  حماية  اإىل  ت�ضبو 

يف  ناق�س  حيث  وتنميته،  لبلدنا 

 1998 ماي   4 يف  علنية  جل�ضة  

بحماية  املتعلق  القانون  م�رشوع 

يوم  عليه  و�ضادق  الثقايف  الرتاث 

 .1998 6 ماي 
اأن  اإىل  ال�ضياق  نف�س  يف  م�ضرية 

هذه املحا�رشة تتزامن مع حدثني 

هامني هما �ضهر الرتاث الذي حتييه 

اإىل  اأفريل   18 من  عام  كل  بالدنا 

تظاهرة  وفعاليات  ماي   18
تلم�ضان عا�ضمة الثقافة الإ�ضالمية  

ل�ضنة 2011.

بو�ضناقي  منري  ال�ضيد  ا�ضتعر�س 

رئي�س املركز الدويل حلفظ وترميم 

»اإيكروم«    الثقافية  املمتلكات 

�ضيا�ضة  مقره روما، يف حما�رشته 

اليون�ضكو يف جمال حماية املواقع 

الأثرية عرب العامل؛ حيث توقف عند  

تتعّلق  التي  التفاقيات  خمتلف 

اإن�ضاء  منذ  الثقايف  الرتاث  بحماية 

اليون�ضكو عام 1945 واأّول هذه

» لبد اأن ن�سرع يف تق�سي تراثنا الـمتـنوع ودرا�سته وتدويـنه وتثميـنه . فالأمر هذا مهمة نبيلة، 

بل هو واجـــب لي�ص جتاه اأ�سالفنا الذيـن اأّدوا ما عليهم فح�سب، بل جتاه َخَلِفَنا بوجه اأخ�ص. و اإّن خري ما 

نوظف به هذا الـما�سي و هذا التاريخ وهذه الأر�سدة هو اأن جنعل منها زادا واأر�سية انطالق نحو 

الـم�ستقبل ل�سبيبتـنا، اإذ ي�ستحيل ت�سور اأية تـنمية م�ستدامة ل يكون الإن�سان غايتها و و�سيلتها«

من كلمة رئي�س اجلمهورية خالل افتتاح تظاهرة »تلـم�ضان، عا�ضمة الثقافة الإ�ضالمية 2011«

تطور �سيا�سات الرتاث الثقايف يف العامل، ن�ساط 

اليون�سكو واملنظمات الدولية  »حالة اجلزائر«
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اإىل ال�ضيد وزير العدل، حافظ الأختام. 1( ال�ضيد التوهامي بوم�ضالت، توجه ب�ضوؤال �ضفوي 
2( ال�ضيد عثمان �ضيدي خل�رش، توجه ب�ضوؤال �ضفوي نيابًة عن زميله ال�ضيد من�ضور معيزية اإىل 

ال�ضيد وزير العدل، حافظ الأختام.

اإىل  ال�ضيد وزير العدل، حافظ الأختام. 3( ال�ضيد بوزيد لزهاري، توجه ب�ضوؤال �ضفوي 
اإىل ال�ضيد وزير املوارد املائية. 4( ال�ضيد حممود زيدان، توجه ب�ضوؤال �ضفوي 

اإىل ال�ضيد وزير املوارد املائية. 5( ال�ضيد نور الدين بلعرج، توجه ب�ضوؤال �ضفوي 
اإىل ال�ضيد وزير املوارد املائية. 6( ال�ضيد بوعالم بوعالم، توجه ب�ضوؤال �ضفوي 

اإىل  ال�ضيد وزير الأ�ضغال العمومية. 7( ال�ضيد كمال بوناح، توجه ب�ضوؤال �ضفوي 
اإىل ال�ضيد وزير الأ�ضغال العمومية.  8( ال�ضيد بلعبا�س بلعبا�س، توجه ب�ضوؤال �ضفوي 
اإىل ال�ضيد وزير الأ�ضغال العمومية. 9( ال�ضيد م�ضعود بودراجي، توجه ب�ضوؤال �ضفوي 

والت�ضغيل  العمل  وزير  ال�ضيد  اإىل  �ضفوي  ب�ضوؤال  توجه  الع�ضكري،  الطيب  حممد  ال�ضيد   )10
وال�ضمان الجتماعي.

اإىل  بوزيد  لزهاري  ال�ضيد  نيابًة عن زميله  �ضفوي  ب�ضوؤال  �ضنيني، توجه  القادر  ال�ضيد عبد   )11
ال�ضيد وزير العمل والت�ضغيل وال�ضمان الجتماعي.

يف العدد القادم

جل�سة االأ�سئلة ال�سفوية ليوم اخلمي�س 30 جوان 2011

عقد مجلس األمة جلسة عامة يوم اخلميس 30 جوان 2011 برئاسة السيد عبد الرزاق بوحارة، 
نائب رئيس مجلس األّمة وحضور السيد وزير العالقات مع البرملان.

َصْت هذه اجللسة لطرح عدٍد من األسئلة الشفوية من قبل أعضاء مجلس األمة حول  ُخصِّ
قطاعات وزارية مختلفة، أجاب عنها السادة الوزراء املعنيون.

وكانت هذه األسئلة الشفوية على النحو التالي:
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الدورة ال�شنوية الـ20 للجمعية الربملانية

للمنظمة من اأجل الأمن والتعاون يف 

اأوروبا

برملانيو OSCE يثمنون م�ساعي 
الإ�سالحات يف اجلزائر

�شارك وفد عن الربملان اجلزائري ) جمل�س 

الأمة، املجل�س ال�شعبي الوطني(، يف 

اجتماعات الدورة ال�شنوية الـ20 للجمعية 

الربملانية للمنظمة من اأجل الأمن والتعاون 

يف اأوروبا خالل الفرتة املمتدة من 6 اإىل 

10 جويلية ببلغراد ) �رصبيا(.
وقد تكون الوفد كل من ال�شادة:

عبد الرزاق بوحارة، نائب رئي�س جمل�س 

الأمة، رئي�س الوفد

قادة بن عودة، رئي�س جلنة ال�شوؤون 

القت�شادية واملالية مبجل�س الأمة

خل�شاري �شعيد، نائب باملجل�س ال�شعبي 

الوطني

عمراوي قويدر، نائب باملجل�س ال�شعبي 

الوطني

وقد مت خالل هذه الدورة درا�شة تقارير 

وتو�شيات جلان اجلمعية.

كما ثمن برملانيو املنظمة امل�شاعي التي 

تبذلها اجلزائر من اأجل تعميق وتو�شيع 

الإ�شالحات الدميقراطية و�رصعة خطواتها، 

وذلك يف لئحة حول التحولت ال�شيا�شية يف 

املتو�شط �شدرت يف نهاية الدورة .

يذكر اأن اجلزائر حتوز يف هذه املنظمة �شفة 

بلد �رصيك يف التعاون.

الربملان الإفريقي : 

�لقيام بعمل ��ستثماري يف �إفريقيا

الربملانية  املجموعة  رئي�س  حنوفة،  اأحمد  ال�شيد  �شارك 

الربملان  وع�شو  الأمة  مبجل�س  الوطني  التحرير  جلبهة 

حول  الإفريقي  الربملان  عمل  ور�شة  يف  الإفريقي 

مو�شوع » القيام بعمل ا�شتثماري يف اإفريقيا: ال�شتجابة 

الربملانية نحو ال�شتيالء على الأرا�شي« وذلك يومي 5 

و6 ماي 2011 مبيدراند ) جنوب اإفريقيا( 

الدورة العادية الرابعة للربملان الإفريقي

الأمة  جمل�س  ع�شو  بودينة  م�شطفى  ال�شيدان  �شارك 

العلوم  الطاقة،  الت�شال،  ال�شناعة،  النقل،  ورئي�س جلنة 

والتكنولوجيا بالربملان الإفريقي وحنوفة اأحمد، رئي�س 

مبجل�س  الوطني  التحرير  جلبهة  الربملانية  املجموعة 

الأمة، وع�شو بالربملان الإفريقي يف اجتماعات الدورة 

 20 اإىل   9 من  وذلك  الإفريقي  للربملان  الرابعة  العادية 

)جنوب  مبيدراند  الإفريقي  الربملان  مبقر   2011 ماي 

اإفريقيا(.

اجلمعية الربملانية للبحر الأبي�ض املتو�شط:

�لتجارة �خلارجية و�ال�ستثمار يف �لبحر 
الأبي�ض املتو�سط

�شارك ال�شيد م�شعود العيفة، ع�شو جمل�س الأمة يف اجتماع 

املجموعات اخلا�شة بالدرا�شة، التابعة للجان الدائمة 

للجمعية الربملانية للبحر الأبي�س املتو�شط، وذلك يومي 

2011، مبدينة دوبروفنيك ) بكرواتيا(. 20 جوان  19 و 
وقد متت مناق�شة ودرا�شة عدة حماور منها:

- الإ�شرتاتيجيات اجلديدة ملكافحة الإرهاب

- املاء وال�شياحة يف البحر الأبي�س املتو�شط

-  انفجار من�شة البرتول يف خليج املك�شيك: هل مت 

حت�شري البحر الأبي�س املتو�شط؟

- التجارة اخلارجية وال�شتثمار يف البحر الأبي�س 

املتو�شط.

�جتماع جلنة �ل�س�ؤون �ل�سيا�سية 
و�الأمن وحق�ق �الإن�سان �لتابعة 

للجمعية �لربملانية للإحتاد من 
�أجل �ملت��سط

الربملان العربي :

�لعربي  للربملان  �الأوىل  �لعادية  �لدورة 

2011
�شارك ع�شوا جمل�س الأمة وع�شوا الربملان العربي ال�شيدان 

اجتماعات  يف  تهامي،  وبوم�شالت  علي  حمة  �شعدي 

2011، املنظمة  الدورة العادية الأوىل للربملان العربي 

2011 مبقر  23 ماي  اإىل   20 الفرتة املمتدة من  خالل 

جامعة الدول العربي بالقاهرة )م�رص(.

من �أجل تعميق 
�لعلقات �لثناتية

تنظمها  التي  اللقاءات  �شل�شلة  اإطار  يف 

الأمة  جمل�س  يف  ال�شداقة  جمموعتي 

اجلزائري وجمل�س ال�شيوخ الفرن�شي، من 

وتعزيز  الثنائية  العالقات  تعميق  اأجل 

اجلزائر  بني  والتعاون  احلوار  �شبل 

وفرن�شا وبدعوة من ال�شيد كلود دوميزل، 

الربملانية  ال�شداقة  جمموعة  رئي�س 

من  برملاين  وفد  قام  اجلزائر،  فرن�شا- 

لفرن�شا  ر�شمية  بزيارة  الأمة  جمل�س 

اإىل  27 جوان  الفرتة املمتدة من  خالل 

.  2011 3 جويلية 
تكون الوفد من ال�شيدات وال�شادة:

رئي�س  نائب  بيطاط،  ظريف  زهرة   -

جمل�س - الأمة، رئي�شة جمموعة ال�شداقة 

الربملانية اجلزائرية- الفرن�شية مبجل�س 

الأمة

- بن تومي عبد اهلل، نائب رئي�س جمل�س 

الأمة

- بن بادي�س فوزية، ع�شو جمل�س الأمة

- عباوي كرمي، ع�شو جمل�س الأمة

جمل�س  ع�شو  �شايب،  �شعيدان  بن   -

الأمة

جمل�س  ع�شو  اأكلي،  حمند  يون�س  بن   -

الأمة

جمل�س  ع�شو  اأكلي،  حمند  �شمودي   -

الأمة.

�شارك ال�شيد درام�شيني بوعالم، ع�شو 

جمل�س الأمة يف اجتماع جلنة ال�شوؤون 

ال�شيا�شية والأمن وحقوق الإن�شان 

التابعة للجمعية الربملانية لالإحتاد 

من اأجل املتو�شط ) اجلمعية الربملانية 

الأورو- متو�شطية �شابقا( وذلك يوم 1 

جويلية 2011 برب�شلونة )اإ�شبانبا(.

وقد تدار�س امل�شاركون عدة موا�شيع 

تتعلق بالأو�شاع يف املنطقة 

املتو�شطية منها:

- اأمانة الإحتاد من اأجل البحر 

الأبي�س املتو�شط: كيفية ال�شتجابة 

للتوقعات ال�شيا�شية،

- بيان اآخر التطورات ال�شيا�شية يف 

منطقة البحر الأبي�س املتو�شط،

- تبادل وجهات النظر حول و�شع 

عملية ال�شالم.

             

حماية  اتفاقية  هي  التفاقيات 

النزاع  اأثناء  الثقافية  املمتلكات 

الثاين  امل�شلح، وت�شمل الربوتوكول 

مرورا   1945 عام  الأّول  لهاي 

بحظر  املتعلقة   1970 باتفاقية 

ومنع ا�شترياد وت�شدير ونقل ملكية 

غري  بطرق  الثقافية  املمتلكات 

املتعلق   1972 واتفاقية  �رصعية، 

الثقايف  العاملي  الرتاث  بحماية 

�شنة  باتفاقية  وو�شول  والطبيعي 

الرتاث  بحماية  املتعلقة   2003
الثقايف غري املادي واآخرها اتفاقية 

وتعزيز  بحماية  املتعّلقة   2005
تنوع اأ�شكال التعبري الثقايف.

عند  مطّول  املحا�رص  توّقف  حيث 

هذه  تطبيق  رافقت  التي  املعوقات 

لهاي  اتفاقية  خا�شة  التفاقيات 

الثقافية  باملمتلكات  تعنى  التي 

تطرق  حيث  امل�شلح،  النزاع  اأثناء 

لل�شعوبات  التي واجهت اليون�شكو 

احلرب  خالل  الرتاث  حلماية 

بولونيا،  العراق،  بلبنان،  الأهلية 

الكمبودج، اأفغان�شتان ويوغ�شالفيا 

العامل.  يف  التوّتر  بوؤر  وخمتلف 

كما  املحتلة  املناطق  يف  وكذا 

مدينة  لإنقاذ  بفل�شطني  احلال  هو 

القد�س  اأن  لعتبار  القدمية  القد�س 

قرارات  بح�شب  احتالل،  حالة  يف 

الأمم املتحدة.

موؤكدا اأنه يجب تغيري الفهم ال�شائع 

الثقافة  عن  للنا�س  واخلاطئ 

ثانوي  �شيء  واعتبارهما  والرتاث 

خا�شة بدول العامل الثالث،  خا�شة 

خالل  ومن  املحا�رص  ح�شب  واأنه 

درا�شة اقت�شادية،  فاإن املدن التي 

الرتاث  �شمن  �شجلت  مواقع  بها 

اقت�شاديا،  انتعا�شا  العاملي عرفت 

ت�شتقطب  هامة  مواقع  باعتبارها 

فهي  وبالتايل  وال�شياح  الزوار 

مورد اقت�شادي لذلك البلد. 

ب�رصورة  ال�شياق  نف�س  يف  منوها 

املواقع  بهذه  والعناية  ترميم 

القت�شادية  لفائدتها  ل  الأثرية 

فقط واإمنا لعتبارها تاريخ ثقافة 

ال�شعب عرب اأزمنة خمتلفة.

وعن حالة اجلزائر اأكد الربوفي�شور 

مع  عالقة  للجزائر  اأن  بو�شناقي 

ال�شنوات  منذ  اليون�شكو  منظمة 

الأوىل بعد ال�شتقالل، واأم�شت كل 

قبل  من  امل�شتحدثة  التفاقيات 

 1972 باتفاقية  بداية  اليون�شكو 

الرتاث  على  باحلفاظ  واملتعلقة 

 2005 اتفاقية  غاية  اإىل  العاملي 

تنوع  على  باحلفاظ  واملتعلقة 

التعبري الثقايف، مذكرا اأن اأول مهمة 

لليون�شكو باجلزائر كانت بالتعاون 

للتنمية    املتحدة  الأمم  برنامج  مع 

مذكرا  الق�شبة،  لرتميم   PNUD
عدة  للجزائر  اأن  ال�شياق  نف�س  يف 

مواقع �شجلت �شمن الرتاث العاملي 

تيبازة،   ، الطا�شيلي  حظرية  منها 

حماد،  بني  قلعة  تيمقاد،  جميلة، 

وق�شبة اجلزائر �شنة 1992. 

�رصورة  على  الأخري  يف  موؤكدا 

الهتمام بالرتاث وم�شاعفة اجلهود 

الذي  الثقايف،  موروثنا  حلماية 

اعتربه كنزا ل يقدر بثمن. واإ�رصاك 

ال�شباب يف هذا امل�شعى، عالوة على 

الثقايف  الرتاث  اإدراج احلفاظ على 

الدرا�شية  املناهج  يف  وتثمينه 

مهم  عامل  الرتاث  هذا  اأّن  باعتبار 

يف التن�شئة ال�شليمة. 

وقد خرج امل�شاركون يف هذا اليوم 

الدرا�شي بعّدة اقرتاحات وتو�شيات 

منها: 

حلماية  وطنية  �شيا�شة  تفعيل   -

املتغريات  مع  الثقايف  الرتاث 

املختلفة التي ي�شهدها القطاع،

القانونية  املنظومة  ترقية   -

الوطني  الثقايف  بالرتاث  املتعلقة 

حتمي  التي  الت�رصيعات  و�شن 

الت�رصيعات  و�شن  الوطني،  الرتاث 

الالزمة ل�شمان حمايته و�شيانته 

واحرتامه،

الرتاث  احرتام  ثقافة  غر�س    -

خالل  من  الأجيال  لدى  الثقايف 

واحلمالت  الدرا�شية  الربامج 

الإعالمية والتح�شي�شية    

ا�شتعجاليه  خمططات  ت�شطري   -

الأثرية  املواقع  و�شيانة  لرتميم 

�شة 
ّ
الوطنية  حلماية املواقع املعر

للتلف والنهيار،

الالزمة  الإجراءات  اعتماد   -

حلماية الرتاث الثقايف من التهريب 

والتحويل والإتالف،

خا�شة  جمعيات  اإن�شاء  ت�شجيع 

الثقايف    - الرتاث  بحماية 

والإمكانيات  بالو�شائل  وتدعيمها 

لتنفيذ ال�شيا�شات املتعلقة بالرتاث 

الثقايف،

مع  الثنائية  العالقات  تطوير   -

واجلمعيات  الدولية،  املنظمات 

الدولية واجلهوية اخلا�شة بحماية 

تبادل  اأجل  من  الثقايف  الرتاث 

التجارب واخلربات،

بالرتاث،  الهتمام  ثقافة  غر�س   -

وو�شائل  املدر�شة  خالل  من 

املادي  الرتاث  وتدري�س  الإعالم، 

اإىل  البتدائية  من  املادي  وغري 

اجلامعة. 

املدن  ت�شنيف  من  الإكثار   -

التي  والقوانني  الأثرية  واملواقع 

حتمي الرتاث واملواقع.

يف العدد القادم

�جلز�ئر« يف  �لعقارية  • »�لنز�عات 
و�لثغر�ت   .. �الإ�سكاليات   .. �لقان�نية  •  �لن�س��ص 

 .. تطهريه  ميكن  كيف   .. باأن��عه  • �لعقار 
    و�إ�سفاء �مل�سد�قية و�لثقة على �لتعاملت يف هذ� �ملجال؟ ! 

 .. خرباء وخمت�صون 
يتحدثون يف يوم درا�صي نظمه جمل�س الأمة 

يوم 29 جوان 2011.
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ا�شتقبالت ا�شتقبالت
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بوغربال،  ر�شيد  ال�شيد  ا�شتقبـل 

وال�شوؤون  ال�شحة  جلنة  رئي�س 

والت�شامن  والعمل  الجتماعية 

يـوم  الأمة  مبجل�س   الوطني 

مبقـر   ،2011 جويلية   03 الأحد 

املجموعة  عن  وفدا  املجل�س، 

»اإيطاليا- لل�شداقة  الربملانية 

اجلزائر«.

حول  متحورت  املحادثات 

 ، الإيطالية  اجلزائرية  العالقات 

رغم  اأنه  اإىل  الإ�شارة  متت  حيث 

جتعل  التي  العوامل  جمموعة 

مميزا  اقت�شاديا  �رصيكا  اإيطاليا 

مل  العالقات  هذه  اأن  اإل  للجزائر 

طموحات  م�شتوى  اإىل  بعد  ترقى 

اأكد  وقد  وال�شعبني.  البلدين 

الطرفان على �رصورة اإعطاء دفع 

جديد للعالقات الثنائية واإعطائها 

بت�شجيع  جديدة  دينامكية 

التواجد  من  الإيطالية  املوؤ�ش�شات 

اأكرث يف خمتلف ور�شات  بفعالية 

البناء باجلزائر.

رئي�س  بوحلية،  ابراهيم  ال�شيد  ا�شتقبل 

والتعاون  اخلارجية،  ال�شوؤون  جلنة 

يوم   اخلارج،  يف  واجلالية  الدويل، 

مبقر   ،2011 جويلية   11 الثنني 

ال�شيد عادل حداد غالم علي،  املجل�س، 

الربملانية  ال�شداقة  جمموعة  رئي�س 

الإيرانية– اجلزائرية، للمجل�س ال�شورى 

الإ�شالمي الإيراين.

اللقاء كان فر�شة ل�شتعرا�س العالقات 

اإىل  دفعها  و�شبل  الإيرانية،  اجلزائرية 

اللقاءات،  وتكثيف  اأف�شل،  م�شتويات 

والت�شاور، وتن�شيق املواقف يف الهيئات 

والحتادات الربملانية الدولية اجلهوية، 

والإقليمية.

بن  القـادر  عبد  ال�شيد  ا�شتقبـل 

الأمة،  جمل�س  رئي�س  �شالح، 

 ،2011 جويلية   03 الأحد  يـوم 

ال�شيـــــــــــــــد  املجــــل�س،   مبقـر 

 ،Christian Poncelet
رئي�س  ال�شيوخ،  جمل�س  ع�شو 

ليفوج  ملنطقة  العام  املجل�س 

اأ�شبق  ورئي�س   )Les Vosges(

ملجل�س ال�شيوخ الفرن�شي.

الرتكيز  مت  اللقاء،  هذا  خالل 

الديناميكية  تدعيم  �رصورة  على 

متّيز  اأ�شبحت  التي  اجلديدة 

الفرن�شية  اجلزائرية  العالقات 

بف�شل  الأخرية  الفرتة  يف 

والوفود  الزيارات  تبادل  خا�شة 

بني  وال�شيا�شية  القت�شادية 

التاأكيد      على  البلدين. كما مت 

اإقت�شادية  ج�شور  اإقامة  �رصورة 

على  العمل  بف�شل  البلدين  بني 

اإقت�شادية  حقيقية  �رصاكة  بعث 

ال�رصاكة  طريق  عن  وجتارية 

القت�شادية  املوؤ�ش�شات  يف 

ال�شغرية واملتو�شطة. كما تناولت 

وتدعيم  تفعيل  املحادثات 

هذه  لبلوغ  الربملانية  العالقات 

الأهداف.

�ملجم�عة  عن  وفد 
لل�سد�قة  �لربملانية 

»�إيطاليا-�جلز�ئر«

�ل�سيد عادل حد�د 
غلم علي، رئي�ص 

جمم�عة �ل�سد�قة 
�لربملانية �الإير�نية– 

اجلزائرية

رئي�ص �ملجل�ص يتحادث 

مع رئي�ص جمل�ص 

�ل�سي�خ �لفرن�سي �سابقا

وزير �ل�س�ؤون 

�خلارجية �لت�ن�سي

�سفري قطر

ا�شتقبالت الرئي�ض

ا�شتقبالت روؤ�شاء اللجان 

 12 الثالثاء   يـوم  وا�شتقبـل 

املجل�س،    مبقـر   ،2011 جويلية 

 ،Laszlo PUSPOK ال�شيد  

باجلزائر  املجر  جمهورية  �شفري 

مت  جماملة،  زيارة  له  اأّدى  الذي 

الثنائية  للعالقات  التطرق  خاللها 

يف  �شيما  ل  ترقيتها  واإمكانيات 

املجال القت�شادي .

 اللقاء كان فر�شة لتناول التجربة 

الربملانية واأهمية التوا�شل واحلوار 

رفع  يف  للم�شاهمة  الربملاين 

ل�شالح  وتو�شيعه  التعاون  م�شتوي 

البلدين ال�شديقني.

�سفري 
جمه�رية 

املجر

�شالح،  بن  القـادر  عبد  ال�شيد  ا�شتقبـل 

 07 اخلمي�س  يـوم  الأمة،  جمل�س  رئي�س 

ال�شيد   املجل�س،   مبقـر   ،2011 جويلية 

�شفري   ، احلميدي  نا�رص  بن  اهلل  عبد 

له زيارة  اأّدى  الذي  دولة قطر باجلزائر 

للعالقات  التطرق  خاللها  مت  جماملة، 

الثنائية اجليدة بني البلدين وا�شتعرا�س 

اأ�شكال التعاون على خمتلف امل�شتويات 

الربملاين  املجالني  يف  ل�شيما 

النظر  وجهات  وتبادل   .. والقت�شادي 

حول الق�شايا الإقليمية .. الطرفان اأكدا 

املتاحة  الفر�س  ا�شتثمار  �رصورة  على 

بني  ال�رصاكة  من  ملزيد  البلدين  يف 

البلدين  يف  القت�شادية   املوؤ�ش�شات 

ول�شالح ال�شعبني ال�شقيقني.

 ،2011 جويلية   10 الأحد  يـوم  وا�شتقبـل 

ال�شوؤون  وزير  كايف،  مولدي  حممد  ال�شيد  

يف  حاليا  يوجد  الذي  التون�شي  اخلارجية 

زيارة ر�شمية يف بالدنا. 

مولدي  حممد  ال�شيد  قدم  اللقاء  هذا  خالل 

تون�س،  يف  الو�شع  عن  �شامال  عر�شا  كايف 

دائما  يلقاه  الذي  والدعم  بامل�شاندة  منوها 

والدولة  ال�شعب  قبل  من  التون�شي  ال�شعب 

اجلزائرية.

بني  اجلهود  موا�شلة  اإىل  التطرق  مت  كما 

والتعاون  الأخوة  اأوا�رص  لتدعيم  البلدين 

خدمة مل�شلحة البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
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تعد البلدية اخللية األساسية في تنظيم البلد، والقاعدة النموذجية لهيكله االداري. 
وقد كانت البلدية في الفترة السابقة لإلستقالل، مجرد أداة خلدمة اإلدارة املدنية أو 
العسكرية، وتلبية مصالح األقلية األوربية، وغداة االستقالل عاشت حالة من الفوضى 
نتيجة تظافر أزمتي العنصرين البشري والتنظيمي، كما عرفت مالية البلديات عجزا 

خطيرا، حيث متخض عنها تناقض كبير بني اإليرادات والنفقات.
السلطات  وعملت  البلديات  إصالح  في  وامللح  اجلدي  التفكير  بدأ  املعطيات  وأمام هذه 
من  للحد  والقرارات  بالتعليمات  املوروث  القانوني  النظام  تطعيم  على  آنذاك  العامة 
التناقض الذي كان موجودا على مستوى النصوص القانونية املوروثة وذلك بإقرار قانون 
املتضمن   1967 18 جانفي  املؤرخ في   67-24 جديد والذي توج بصدور األمر رقم 
واملستجدات  متاشيا  االختالالت  وتدارك  التحسني  على  عاكفة  وظلت  البلدية.  قانون 

الوطنية، وذلك بإقرارها لكل من قانون 1990 وأخيرا قانون 2011.

هذه �مل�ؤ�س�سة مرت على عدة مر�حل.. و�أهم ما ميزها<<<

�مللف

عـــــــــــــني املواطن على البلدية.. 

ويــــــــده ممدودة اإليها

الن�صاأة.. امل�صار.. والإ�صالح

املرحلة  يف  البلدية  ت�أ�س�ست 

لتحقيق  ك�أداة  اال�ستعم�رية، 

اال�ستعم�رية،  االإدارة  طموح�ت 

ونفوذه�.  هيمنته�  وفر�ض 

مدنية  اأق�ليم  اإىل  البالد  فبتق�سيم 

واأق�ليم  املعمرين،  فيه�  يقيم 

عربية للجزائريني، تخ�سع لالإدارة 

طرف  من  ت�سري  حيث  الع�سكرية، 

�سب�ط جي�ض االحتالل، وال تخ�سع 

لالإدارة املدنية، فقد حولت البلدية 

منه�  اأكرث  ا�ستخب�رية  مك�تب  اإىل 

املحلية،  ال�سوؤون  لت�سيري  مك�تب 

تتلقى  البلدية  اإدارة  وك�نت 

تعليم�ته� من اجلي�ض .

ومن ثم ف�الجت�ه الع�م الذي ك�ن 

�س�ئدا اإب�ن الفرتة اال�ستعم�رية هو 

ربط النظ�م االإداري بنظ�م مركزي 

للنظ�م  فيه�  قوي، ال يرتك جم�ال 

الالمركزي ب�لظهور اإال على نط�ق 

�سيق جدا، حيث اأن ال�سيطرة ك�نت 

على  الع�سكرية  للموؤ�س�سة  تعود 

ح�س�ب املوؤ�س�سة املدنية.

من  االأوىل  املرحلة  ات�سمت  وقد 

االحتالل ب�تب�ع �سي��سة االإخ�س�ع 

للق�نون  مب��رشة  للبالد،  الكلي 

م�  ف�أول  فرن�س�،  يف  وال�سلط�ت 

ت�أ�سي�ض  هو  االحتالل،  عند  اأ�س�ض 

 ،1844 املك�تب العربية منذ ع�م 

�سب�ط  قبل  من  ت�سري  ك�نت  التي 

ك�نوا  الذين  االحتالل  جي�ض 

ال�سي��سي على  ب�الإ�رشاف  يقومون 

منهم،  ال�رشائب  وقب�ض  ال�سك�ن، 

والزامهم ب�نت�ج املواد ال�رشورية 

لتموين اجلي�ض. 

البلدي�ت  ح�ل  ك�ن  وهكذا 

مرحلة  يف  اأن�سئت  التي  املختلطة 

 .1868 �سنة  من  ابتداء  ث�نية 

�سبغة  البلدي�ت  لهذه  ك�نت  فقد 

ك�نت  اأنه�  حيث  من  ا�سطن�عية 

تت�سكل من دواوير بلدي�ت، ومراكز 

مراكز  بعد  فيم�  ا�سبحت  تعمري، 

اأي  بينه�  يكون  اأن  دون  بلدي�ت، 

موظف  يديره�  فك�ن  جت�ن�ض، 

وهو  اأال  اال�ستعم�رية،  االإدارة  من 

مت�رشف امل�س�لح املدنية ي�س�عده 

جزائريون  موظفون  وهم  القواد، 

خ��سعون لنف�ض االإدارة. وت�س�عده 

اأي�س� جلنة بلدية تتكون من اأع�س�ء 

وحدهم  ينتخبون  ك�نوا  اوربيني 

معينني،  جزائريني  اأع�س�ء  ومن 

وقد اأ�سبح هوؤالء ينتخبون ب�سورة 

جزئية ابتداء من ع�م 1919.

اإىل ج�نب هذه البلدي�ت املختلطة 

ك�نت توجد بلدي�ت ذات الت�رشف 

ي�سكنه�  التي  املن�طق  يف  الت�م 

العدد اله�م من االأوروبيني، وك�ن 

يطبق عليه� ق�نون ع�م 1884.

 ،1947 �سنة  من  ابتداءا  اأم� 

 1947 �سبتمرب   20 ق�نون  �سدر 

املت�سمن النظ�م االأ�س��سي للجزائر، 

على  منه   53 امل�دة  ن�ست  حيث 

»اأن املجموع�ت املحلية اجلزائرية 

هي البلدي�ت واملح�ف�س�ت« وهذه 

الواقع،  يف  تطبق  مل  االإجراءات 

اأ�سبح  املرحلة  هذه  من  وابتداءا 

يتمثل  للجزائر  املحلي  التنظيم 

يف: 

ثالث عمالت على راأ�س كل منها 
عامل

ق�نون  عليه�  يطبق  بلدي�ت   -

االأوربيون  وي�سكنه�   1884
ويديره� جمل�ض ورئي�ض منتخب�ن.

ويطبق  خمتلطة  بلدي�ت   -

 1919 فيفري   8 مر�سوم  عليه� 

تعينه  مدين  اإداري  ويديره� 

وي�س�عده  اال�ستعم�رية،  ال�سلطة 

وتظم  جزائري  اأ�سل  من  موظفني 

هذه البلدي�ت مراكز اأحدثت ابتداء 

1937 وتدار من قبل جم�عة  من 

و�سالحي�ته�  منتخب  ورئي�ض 

حمددة جدا.

خ��سعة  بقت  اجلنوب  اأق�ليم   -

لالإدارة الع�سكرية ب�لك�مل.

وبعد �سنتني من اندالع الثورة �سعت 

على  للق�س�ء  اال�ستعم�رية  االإدارة 

اجتم�عية  ك�نت  �سواء  فوارق  اأي 

بتعميم  قوته�  من  للحد  غريه�  اأو 

على   1884 ع�م  بق�نون  العمل 

البلدي�ت  واألغيت  البالد،  جمموع 

املختلطة مبوجب مر�سوم موؤرخ يف 

28/06/1956 وهو تدبري اأملته 
الظروف اآنذاك، وك�ن الغر�ض منه 

عرقلة عمل كف�ح التحرير الوطني، 

االإداري  الق�سم  �س�بط  فك�ن 

البلدية يف  يدير  الذي  اخل��ض هو 

م�  حد  اإىل  ويحوز  وقتئذ  الواقع 

اخت�س��س�ت �سلفه االأول والبعيد : 

�س�بط املك�تب العربية.

ف�إن  ذكره،  �سلف  مل�  ونتيجة 

يعتربه�  يكن  مل  البلدية  املوؤ�س�سة 

كق�سيته  بت�ت�  اجلزائري  ال�سعب 

اخل��سة ويف خدمة م�س�حله. 

البلدية يف املرحلة ال�صتعمارية  1830- 1962 : البلدية
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املرحلة  هذه  يف  البلدية  تعر�ست 

ب�قي  هزت  التي  االأزمة  لنف�ض 

اأنواعه�،  اختالف  على  املوؤ�س�س�ت 

جنمت  التي  الفو�سى  بحكم  وهذا 

البلدية  موظفي  خروج  عن 

لهذه  وتركهم  االأج�نب،  واإط�رته� 

ولقد  م�سريين،  بدون  املوؤ�س�س�ت 

من  اأكرث  اأن  على  الدرا�س�ت  اأتت 

عن  م�سلولة  ك�نت  بلدية   1500
ال�سعبة  ظروفه�  بحكم  العمل 

و  والتقني.  امل�يل  امل�ستوى  على 

ال�سلطة  الفراغ على  لقد فر�ض هذا 

جل�ن  اإن�س�ء  على  تعمل  اأن  اآنذاك 

خ��سة لتتوىل مهمة ت�سيري �سوؤون 

اإليه  عهدت  رئي�ض  يقوده�  البلدية 

مه�م رئي�ض البلدية.

قانون  اإن�صاء  يف  التفكري  مرحلة 
البلدية

وميث�ق   ،1963 لد�ستور  ك�ن  لقد 

ب�لغ  طرابل�ض  وميث�ق  اجلزائر 

على  البلدية  مك�نة  اإبراز  يف  االأثر 

واالعرتاف  الر�سمي،  امل�ستوى 

التي  االأ�سب�ب  من  ولعل  بدوره�، 

�رشورة  اإىل  اآنذاك  ال�سلطة  دفعت 

اإ�سدار  يف  وامللح  اجلدي  التفكري 

ق�نون للبلدية هي:

الفرتة  اأثن�ء  البلدي�ت  خ�سوع   -

الق�نوين  للنظ�م  اال�ستعم�رية 

اإىل  ال�سلطة  اأجرب  مم�  الفرن�سي 

ب�إ�سالح  التعجيل  �رشورة 

ومنه�  املوروثة  املوؤ�س�س�ت 

البلدي�ت.

الن�سو�ض  هذه  مواكبة  عدم   -

والتي  امل�ستقلة  الدولة  لفل�سفة 

بح�سب  اال�سرتاكي  االجت�ه  تبني 

الن�سو�ض الر�سمية.

اإط�لة  عدم  يف  ال�سلطة  رغبة   -

القرتة االنتق�لية خ��سة و قد جنم 

امل�ستوى  على  حم�سو�ض  تب�ين 

التطبيقي اأو العملي.

دور  من  اأعظم  البلدية  دور  اإن 

اأكرث  اقرتابه�  بحكم  ال�سك  الوالية 

مه�مه�  بحكم  و  اجلمهور  من 

املتنوعة لذا وجب اأن يبداأ االإ�سالح 

منه� اأواًل.

ل�صنة  البلدية  قانون  مرحلة 
:  1967

امل�س�دقة  غ�ية  اإىل  البلدية  ظلت 

على اأمر رقم 24-76 املوؤرخ بـ8 

لـ18  املوافق   1386 ع�م  �سوال 

املت�سمن   1967 �سنة  ج�نفي 

ل�سل�سلة  خ��سعة  البلدي،  الق�نون 

التي  املت�س�بكة  الن�سو�ض  من 

بدافع  املحتلة  ال�سلطة  و�سعته� 

اال�ستعم�ر  تو�سيع  وهو  وحيد، 

وتنظيمه.

ل�صنة  البلدية  قانون  مرحلة 
:  1990

بخ�سوعه�  املرحلة  هذه  متيزت 

اأر�س�ه�  جديدة  واأحك�م  ملب�دئ 

اإلغ�ء  راأ�سه�  وعلى   1989 د�ستور 

واعتم�د  الواحد،  احلزب  نظ�م 

فتم��سي�  احلزبية.  التعددية  نظ�م 

اجلزائري  امل�رشع  اأقر  والتغريات، 

يف  املوؤرخ   90-08 رقم  ق�نون 

يالحظ  ومم�   ،1990 اأفريل   17
فيه:

الق�نوين  ب�لت�سخي�ض  ج�ء  اأنه   -

للبلدية بخالف الق�نون ال�س�بق

للنظ�م  جم�سدا  ج�ء  اأنه   -

ن�ض  الذي  التعددي  الدميقراطي 

ج�ء  حيث   ،1989 د�ستور  عليه 

القوائم  على  تن�ض  مواد  فيه 

ا�ستبع�د  وب�لت�يل،  االنتخ�بية، 

الرت�سح  اأولوية  وا�ستبع�د  التعيني 

لبع�ض الفئ�ت ك�لعم�ل والفالحني 

الق�نون  له�  خم�س�س�  ك�ن  كم� 

ال�س�بق ح�سة من املق�عد.

- اأنه ج�ء ب�سم�ن�ت للمنتخبني مل 

تكن موجودة يف �س�بقه

يف  امل�سجلة  االإيج�بي�ت  ورغم 

اإال   ،1990 ل�سنة  البلدية  ق�نون 

الواقع،  اأر�سية  على  تطبيقه  اأن 

ات�سح  االأخرية،  الع�رشية  خالل 

النق�ئ�ض  من  الكثري  يحمل  اأنه 

ت�ستجيب  ال  اأحك�مه،  جتعل  التي 

على  التي  والتحدي�ت  للتحوالت، 

اجلم�ع�ت املحلية مواجهته�، ومل 

االختالالت،  مع�جلة  ب�إمك�نه  يعد 

وامل�س�كل اجلديدة الن�جمة خ��سة 

عن التعددية احلزبية.

تلك  االإختالالت،  هذه  اأهم  ومن 

الداخلية،  وزير  اإليه�  اأ�س�ر  التي 

دحو  ال�سيد  املحلية،  واجلم�ع�ت 

ولد ق�بلية، خالل عر�سه مل�رشوع 

املجل�ض  م�ستوى  على  الق�نون 

م�ستوى  على  ثم  الوطني،  ال�سعبي 

جمل�ض االأمة. وهي:

الع�صرية  يف  امل�صجلة  الختاللت 
الأخرية

- اثن�ن وثالثني )32( ح�لة �سحب 

ثقة على م�ستوى املج�ل�ض البلدية 

واحد  اأن  حيث   ،2008 �سنة  منذ 

تعود  منه�  ح�لة   )21( وع�رشون 

اأ�سب�به� اىل اختالالت خطرية بني 

االأع�س�ء، واإحدى ع�رشة )11( ح�لة 

اأخرى ب�سبب �سوء الت�سيري؛

جمل�ض   )33( وثالثون  ثالثة   -

�سعبي بلدي، من اأ�سل األف وخم�ض 

 ،)1541( واأربعني  وواحد  م�ئة 

يعرف  الوطني  امل�ستوى  على 

و�سعية ان�سداد الأ�سب�ب خمتلفة؛

و�ستة  مئت�ن  توقيف  مت  كم�   -

)206( ع�سو يف املج�ل�ض البلدية، 

 )43( واأربعني  ثالث  بينهم  من 

رئي�ض بلدية عن مم�ر�سة مه�مهم؛

- ووجود ت�سع واأربعني )49( ع�سو 

منتخب، من بينهم ت�سع )9( روؤ�س�ء 

جم�ل�ض بلدية متت اإع�دة اإدم�جهم 

بعد ا�ستف�دتهم من اأحك�م ق�س�ئية 

يف �س�حلهم؛

- واأن ثالث وع�رشون )23( ع�سوا 

اإدانتهم  بعد  اق�س�وؤهم  مت  بلدي� 

بينهم  من  نه�ئية،  ب�سفة  جزائي� 

خم�ض )5( روؤ�س�ء بلدي�ت؛

الرت�سح  يف  اال�ستقرار  عدم   -

البلدية، وعدم االن�سج�م  للمج�ل�ض 

التعددية  اإط�ر  يف  املنتخبني  بني 

األف  من  اأكرث  اأن  حيث  احلزبية، 

من  بلدية   )1200( ومئت�ن 

وواحد  م�ئة  وخم�ض  الف  اأ�سل 

عدد  يتعدى  ال   ،)1541( واأربعني 

 )11( ع�رشة  اإحدى  فيه�  املق�عد 

عملية  يعوق  الذي  االأمر،  مقعدا، 

اأع�س�ء  خمتلف  بني  توازن  اإيج�د 

املجل�ض.

بعد اال�ستقالل

البلدية يف املرحلة النتقالية  62 -67:
القانون 2011 املتعلق بالبلدية

يحتوي  الذي  م�ي2011،   9 ق�نون  ن�ض  اأتى 

على 220 م�دة، ليحل حمل الق�نون رقم -90

املتعلق   1990 �سنة  اأبريل   7 يف  املوؤرخ   08
ب�لبلدية.

املتعلق  اجلديد،  الق�نون  هذا  ن�ض  ج�ء  وقد 

ب�لبلدية، يف الكثري من اأحك�مه جت�سيدا لت�سور 

اجلم�ع�ت  وت�سيري  تنظيم،  طريقة  يف  جديد 

ال�سي��سية،  للتطورات  م�س�يرة  املحلية، 

واالقت�س�دية، واالجتم�عية التي تعرفه� البالد، 

املحلي،  املنتخب  �سالحي�ت  تعزيز  خالل  من 

واالإدارة  املنتخب،  بني  العالقة  �سبط  وكذا 

ويحدد  بينهم�،  العالق�ت  تك�مل  يكفل  ب�سكل 

املجل�ض  مداوالت  على  االإدارة  رق�بة  جم�ل 

ال�سعبي البلدي.

جم�ل  يف  حيزا  البلدية  مينح  اجلديد  ف�لن�ض 

ب�سكل  الدولة،  ب��رشته�  التي  اال�سالح�ت 

يتم��سى مع التحدي�ت التي تواجهه� اجلم�ع�ت 

لتمكني  ال�رشورية  االآلي�ت  وي�سع  املحلية، 

البلدي�ت من اأداء دوره� ك�مال.

ومن هذا املنطلق، ف�إن الن�ض اجلديد يهدف اإىل 

ترقية مك�نة ودور املج�ل�ض املحلية، ب�سفته� 

التنموية  الربامج  جت�سيد  يف  االأول  الف�عل 

املرفق  فع�لية  ا�ستمرارية  و�سم�ن  املحلية، 

�سميم  يف  املواطن  وو�سع  املحلي،  الع�م 

اهتم�م�ته من خالل ترقية ا�ست�س�رته، واإ�رشاكه 

يف ت�سوية م�س�كله وحت�سني ظروفه املعي�سية.

اإىل  البلدية  �سم  اإىل  الن�ض  هذا  يهدف  كم� 

ق�ئمة الف�علني يف اال�سالح�ت التي تقوم به� 

واملعوق�ت  للم�س�كل  احللول  واإيج�د  الدولة، 

به�  واالنتق�ل  البلدية،  ت�سيري  تعرت�ض  التي 

طريق  عن  املحلية،  االإدارة  جتديد  مرحلة  اإىل 

تعد  التي  البلدية،  واإدارة  و�سري،  تنظيم  حتديث 

واالإط�ر  للدولة،  الالمركزية  االإقليمية  الق�عدة 

املوؤ�س�س�تي للدميقراطية املحلية.

وعلى �سوء م� �سبق ذكره ف�إن حمتوى م�رشوع 

اهتم�م�ته  لب  يف  املواطن  ي�سع  الق�نون  هذا 

ويكر�ض عدة تعديالت هذا م�سمونه�:

عن م�صمون قانون البلدية لـ2011

حول  وا�ست�س�رتهم  ب�سوؤونهم  املواطنني  اإعالم 

فح�سب  والتنمية،  التهيئة  اأولوي�ت  خي�رات 

ت�سكل  البلدية  اأ�سبحت  الق�نون  من   11 امل�دة 

على  الدميقراطية  ملم�ر�سة  املوؤ�س�س�تي  االإط�ر 

ومبوجب  اجلواري.  والت�سيري  املحلي  امل�ستوى 

كل  اإتخ�ذ  البلدي  ال�سعبي  املجل�ض  على  ذلك 

املواطنني  اإعالم  �س�أنه�  من  التي  التدابري 

اأولوي�ت  خي�رات  حول  وا�ست�س�رتهم  ب�سوؤونهم 

واالجتم�عية  االقت�س�دية  والتنمية  التهيئة 

والثق�فية ح�سب ال�رشوط املحددة يف الق�نون. 

وجه  على  ا�ستعم�ل،  املج�ل  هذا  يف  وميكن 

االعالمية  والو�س�ئل  الو�س�ئط  اخل�سو�ض 

البلدي  ال�سعبي  املجل�ض  ميكن  كم�  املت�حة. 

تقدمي عر�ض عن ن�س�طه ال�سنوي اأم�م املواطنني. 

�سخ�ض  لكل   ،2 امل�دة  ن�ض  ح�سب  ميكن،  كم� 

املجل�ض  مداوالت  م�ستخرج�ت  على  االإطالع 

ال�سعبي البلدي، وكذا القرارات البلدية امل�س�دق 

احل�سول  م�سلحة  ذي  لكل  ميكن  كم�  عليه�، 

نفقته.  على  جزئية  اأو  ك�ملة  منه�  ن�سخة  على 

ال�سعبي  املجل�ض  ي�سهر  املبداأ،  لنف�ض  وجت�سيدا 

اإط�ر  12 على و�سع  البلدي وفق� لن�ض امل�دة 

مالئم للمب�درات املحلية التي تهدف اإىل حتفيز 

ت�سوية  يف  امل�س�ركة  على  وحثهم  املواطنني 

م�س�كلهم وحت�سني ظروف معي�ستهم.

كم� ميكن لرئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي وفق� 

البلدية،  13، وكلم� اقت�ست ذلك �سوؤون  للم�دة 

اأن يدعو ب�سفة ا�ست�س�رية، كل �سخ�سية حملية 

وكل خبري و/ اأو كل ممثل جمعية حملية معتمدة، 

مفيدة  م�س�همة  اأي  تقدمي  �س�أنهم  من  الذين 

اأو  اأو جل�نه، بحكم موؤهالتهم  الأ�سغ�ل املجل�ض 

طبيعة ن�س�ط�تهم.

البلدية  املوؤ�س�سة  هيئ�ت  ا�ستقرار  وبهدف 

على  وال�سهر  ال�سعبي،  االقرتاع  نت�ئج  وتدعيم 

مت��سك املجل�ض ال�سعبي البلدي تف�دي ا�ستحواذ 

جم�ع�ت امل�س�لح على هيئ�ت البلدية الأغرا�ض 

دقة،  اأكرث  بطريقة  حتديد،  يقرتح  �سخ�سية، 

القرارات  بع�ض  اأخذ  يف  املفرت�سة  لالأغلبي�ت 

اله�مة ك�إنتخ�ب رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي، 

الت�سويت على �سحب الثقة اأو امل�س�دقة عليه�. 

وت�سكيل جل�ن املجل�ض ال�سعبي البلدي.

فتوؤكد امل�دة 28 من الق�نون اأنه مينع على اأي 

ع�سو ب�ملجل�ض ال�سعبي البلدي ح�سور جل�س�ت 

التي يداول فيه� حول مو�سوع يخ�سه اأو تكون 

 ،60 امل�دة  اأحك�م  مبفهوم  فيه  م�سلحة  له 

وامل�دة 84.

املادة 60: ال ميكن رئيس املجلس الشعبي البلدي أو أي عضو من املجلس في وضعية تعارض مصاله مع 

مصالح البلدية، بأسمائهم الشخصية أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكالء، 
حضور املداولة التي تعالج هذا املوضوع وإال تعد هذه املداولة باطلة

يثبت بطالن هذه املداولة بقرار معلل من طرف الوالي
يلزم كل عضو مجلس شعبي بلدي يكون في وضعية تعارض مصالح بالتصريح بذلك لرئيس املجلس الشعبي 

البلدي.
في حالة ما يكون رئيس املجلس الشعبي البلدي في وضعية تعارض مصالح متعلقة به، يجب عليه اإلعالن 

عن ذلك للمجلس الشعبي البلدي.
أو  الشخصي  باسمه  البلدية،  مصالح  مع  البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس  مصالح  تتعارض  عندما   :84 املادة 

باسم أزواجه أو أصوله أو فروعه إلى درجة الرابعة أو بصفته وكيال، يعني املجلس الشعبي البلدي املجتمع 
حتت رئاسة منتخب آخر غير رئيس املجلس الشعبي البلدي، أحد أعضائه لتمثيل البلدية سواء أمام القضاء أو 

عند إبرام العقود...



جتديده  ويتم  البلدي  ال�سعبي  املجل�ض  ويحل 

الق�نون  من   46 امل�دة  ن�ض  مبوجب  الكلي، 

وذلك وفق� للح�الت الت�لية:

- يف ح�لة خرق اأحك�م د�ستورية

-يف ح�لة اإلغ�ء انتخ�ب جميع اأع�س�ء املجل�ض

- يف ح�لة ا�ستق�لة جم�عية الأع�س�ء املجل�ض

م�سدر  املجل�ض  على  االبق�ء  يكون  عندم� 

اإختالالت خطرية مت اثب�ته� يف الت�سيري البلدي 

املواطنني  مب�س�لح  امل�س��ض  طبيعته  من  اأو 

وطم�أنينتهم

- عندم� ي�سبح عدد املنتخبني اأقل من االأغلبية 

املطلقة ب�لرغم من تطبيق اأحك�م امل�دة 41 

- يف ح�لة خالف�ت خطرية بني اأع�س�ء املجل�ض 

لهيئ�ت  الع�دي  ال�سري  تعيق  البلدي  ال�سعبي 

البلدية، وبعد اإعذار يوجهه الوايل للمجل�ض دون 

اال�ستج�بة له،

اأو  �سمه�  اأو  بلدي�ت  اندم�ج  ح�لة  يف   -

جتزئته�،

- يف ح�لة حدوث ظروف ا�ستثن�ئية حتول دون 

تن�سيب املجل�ض املنتخب

يعلن عن حل املجل�ض   48 امل�دة  لن�ض  ووفق� 

الع�رشة  خالل  الوايل،  ويعني  البلدي  ال�سعبي 

مت�رشف�  املجل�ض  حل  تلي  التي  اأي�م،   )10(

مهمة  لهم  توكل  االقت�س�ء،  عند  وم�س�عدين 

بقوة  مه�مهم  وتنتهي  البلدية.  �سوؤون  ت�سيري 

الق�نون مبجرد تن�سيب املجل�ض اجلديد.

من جهة اأخرى، يجدر التنبيه اإىل اأن امل�دة 49 

من ق�نون البلدية متنع اللجوء اإىل اإجراء �سحب 

البلدي خالل  ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض  الثقة من 

ال�سنة االأخرية من العهدة االنتخ�بية.

روح  �سي�دة  اإىل  تهدف  ب�أحك�م  االأمر  يتعلق 

اال�ستقرار  اإر�س�ء  وب�لت�يل  وال�سف�ء  التم��سك 

البلدية وذلك بحث املنتخبني  التنفيذية  للهيئة 

للبحث عن حلول جممع عليه�.

 100 وميكن للوايل وفق م� تن�ض عليه امل�دة 

بلدي�ت  جلميع  ب�لن�سبة  يتخذ  اأن  الق�نون  من 

الوالية اأو البع�ض منه�، كل االإجراءات املتعلقة 

وال�سكينة  والنظ�فة  االأمن  على  ب�حلف�ظ 

العمومية ودميومة املرفق الع�م عندم� ال تقوم 

ال�سلط�ت البلدية بذلك ال�سيم� التكفل ب�لعملي�ت 

االنتخ�بية واخلدمة الوطنية واحل�لة املدنية.

البلدي  ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض  ميتنع  وعندم� 

مبقت�سى  له  املوكلة  القرارات  اتخ�ذ  عن 

 101 امل�دة  ومبقت�سى  والتنظيم�ت،  القوانني 

اأن يقوم  اإعذاره،  الوايل، بعد  الق�نون ميكن  من 

تلق�ئي� بهذا العمل مب��رشة بعد انق�س�ء االآج�ل 

املحددة مبوجب االإعذار.

ال�سعبي  ب�ملجل�ض  اختالل  حدوث  ح�لة  ويف 

البلدي يحول دون الت�سويت على امليزانية، ف�إن 

الوايل ي�سمن امل�س�دقة وتنفيذه� وفق ال�رشوط 

املحددة يف امل�دة 186 من الق�نون.

يقرتح الق�نون اأي�س�، اأحك�م� من �س�أنه� ت�سحيح 

النق�ئ�ض واالختالالت امل�سجلة يف اإط�ر احرتام 

والتحديد  املداولة  الهيئة  �سري  واإجراءات  قواعد 

املتعلقة  وال�رشوط  الع�م  لالإط�ر  الدقيق 

مبم�ر�سة العهدة االإنتخ�بية يف ب�ب الواجب�ت 

واالأخالقي�ت املنوطة ب�سفة ممثل ال�سعب.

الأ�سغ�ل  تفرغه  يربهن  اأن  ملزم،  ف�ملنتخب 

الأ�سغ�ل  ح�سوره  اإن  البلدي.  ال�سعبي  املجل�ض 

اأ�س��سية  املجل�ض مت تو�سيحه ب�أحك�م ق�نونية 

املهني  م�س�ره  على  واحلف�ظ  ل�سم�ن  جديدة 

خالل العهدة التي تعترب هكذا كوقت عمل يبقى 

م�أجورا من طرف امل�ستخدم.

فوفق� للم�دة 72 من ق�نون على رئي�ض املجل�ض 

ملم�ر�سة  دائمة  ب�سفة  التفرغ  البلدي  ال�سعبي 

اأنه   24 امل�دة  توؤكد  بينم�  االنتخ�بية.  عهدته 

ميكن لع�سو املجل�ض ال�سعبي البلدي الذي ح�سل 

له م�نع حل�سور جل�سة اأو دورة اأن يوكل كت�بي� 

لي�سوت  اختي�ره،  من  املجل�ض  من  اآخر  ع�سوا 

ني�بة عنه. كم� ال ميكن لنف�ض الع�سو اأن يكون 

ح�مال الأكرث من وك�لة واحدة. وال ت�سح الوك�لة 

اإال جلل�سة اأو دورة واحدة.

كم� مت من خالل مواد الق�نون تو�سيح وب�لتف�سيل 

لنظ�م مداوالت املجل�ض ال�سعبي البلدي وكيفي�ت 

ورزن�مة  االأع�س�ء  ا�ستدع�ء  عليه�،  امل�س�دقة 

الدورات وكذا تنظيم و�سري اللج�ن.

حتديده  مت  قد  الع�دية  غري  الدورات  مبداأ  اإن 

تو�سيح  مت  واإلزامية،  دقيقة  وب�سفة  اأكرث 

اال�ستدع�ءات اال�ستعج�لية كم� مت اإدخ�ل اإجراء 

ح�لة  يف  الق�نون،  بقوة  املجل�ض،  اجتم�ع 

املجل�ض  اأن  من  انطالق�  وهذا  الكربى  الكوارث 

ملزم ب�ال�ستم�ع للمواطنني ويف نف�ض الوقت اأن 

يقوم بدور امل�ست�س�ر واملراقب للهيئة التنفيذية 

للبلدية.

مبداأ   61 امل�دة  الق�نون  من خالل  كر�ض  كم� 

عقد  اأي  �سد  واملح�كم  الق�س�ء  اأم�م  الطعن 

ي�سدر عن ال�سلط�ت املعنية بت�سيري البلدية.

اإ�س�فة اإىل الت�سحيح�ت املدرجة لتح�سني �سري 

لرئي�ض  خ��ض  اإهتم�م  اأعطي  املداولة،  الهيئة 

املجل�ض ال�سعبي البلدي، مكر�س� »كهيئة تنفيذية 

ي�ستعني  ف�س�عدا،  االآن  من  والذي،  للبلدية« 

بنواب للرئي�ض بدل امل�س�عدين.

ف�إىل ج�نب هيئة املداولة واإدارة ين�سطه� االأمني 

اأن  على  الق�نون  من   15 امل�دة  تن�ض  الع�م 

املادة 41: في حالة الوفاة أو االستقالة أو االقصاء 

الشعبي  باملجلس  ملنتخب  قانوني  مانع  حصول  أو 
شهرا  يتجاوز  ال  أجل  في  استخالفه  يتم  البلدي، 
من  منتخب  آخر  مباشرة  يلي  الذي  باملرشح  واحدا، 

نفس القائمة بقرار من الوالي

البلدية  ميزانية  على  يصوت  ال  عندما   :186 املادة 
بسبب اختالل داخل املجلس الشعبي البلدي وطبقا 
املجلس  باستدعاء  الوالي  يقوم   ..  102 للمادة 
للمصادقة  عادية  غير  دورة  في  البلدي  الشعبي 

عليها.
غير أنه، ال تعقد هذه الدورة إال إذا جتاوزت الفترة 
القانونية املصادقة على امليزانية وبعد تطبيق أحكام 
املادة 185 .. عندما يتعلق األمر بامليزانية األولية.

في حالة عدم توصل هذه الدورة إلى املصادقة على 
امليزانية، يضبطها الوالي نهائيا.

البلدية تتوفر على »هيئة تنفيذية يراأ�سه� رئي�ض 

 69 امل�دة  ون�ست  البلدي«.  ال�سعبي  املجل�ض 

على اأن رئي�ض املجل�ض ي�س�عده رئي�س� ون�ئب�ن 

املجل�ض  مق�عد  عدد  ح�سب  على  نواب  عدة  اأو 

ال�سعبي البلدي التي ترتاوح م� بني �سبعة )07( 

وثالثة وثالثني )33( مقعدا.

كم� مت حتديد لالإط�ر االإجرائي النتخ�ب رئي�ض 

املجل�ض البلدي. 

املطلقة يف ح�لة  ب�الأغلبية  انتخ�به  يتم  حيث 

تواجد ق�ئمة حم�سلة على االأغلبية املطلقة على 

املق�عد ويف ح�لة الت�س�وي املر�سحة اأو املر�سح 

االأ�سغر �سن�.

املجل�ض  لرئي�ض  الق�نون  مبوجب  اأ�سبحت  كم� 

ال�سعبي البلدي م�سوؤلية �سخ�سية جت�ه الغري يف 

تنفيذية  كهيئة  املخولة  امله�م  مم�ر�سة  اإط�ر 

�س�بط  �سفة  له  الق�نون  خول  فقد  بلدية، 

93 وق�سد  الق�س�ئية، ومبوجب امل�دة  ال�رشطة 

مم�ر�سة �سالحي�ته يف جم�ل ال�رشطة االإدارية، 

يعتمد رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي على �سلك 

االأ�س��سي  ق�نونه�  يحدد  التي  البلدية  ال�رشطة 

عن طريق التنظيم.

كم� ميكن مبوجب نف�ض امل�دة وعند االقت�س�ء 

لرئي�ض املجل�ض ت�سخري ال�رشطة اأو الدرك الوطني 

الكيفي�ت املحددة عن  اإقليمي� ح�سب  املخت�سة 

طريق التنظيم.

ب�ملق�بل فهو يتمتع على غرار بقية املنتخبني 

ب�حلم�ية الق�نونية �سد كل االأ�رشار التي ميكن 

ال�سفة وذلك عمال بن�ض  له� بهذه  اأن يتعر�ض 

امل�دة  146: »تلزم البلدية بحم�ية االأ�سخ��ض 

148 .. من التهديدات،  اإليهم يف امل�دة  امل�س�ر 

له�  يتعر�سوا  اأن  التي ميكن  والقذف  االإه�ن�ت 

اأثن�ء مم�ر�سة مه�مهم اأو مبن��سبته�« فيم� تن�ض 

امل�دة 148 على م�يلي: »تغطي البلدية مب�لغ 

التعوي�س�ت الن�جمة عن احلوادث ال�س�رة التي 

والنواب  البلدي  ال�سعبي  املجل�ض  لرئي�ض  تطراأ 

واملندوبني البلديني واملنتخبني وامل�ستخدمني 

البلديني اأثن�ء ومبن��سبة مم�ر�سة مه�مهم.. .«

القبلية  املراقبة  جم�ل  ف�إن  ذلك  مع  موازة 

واأعطي  اأف�سل  ب�سكل  حتديده  مت  والبعدية 

الق�نون،  طريق  عن  البلدي،  ال�سعبي  للمجل�ض 

الق�س�ء �سد كل قرار يعلن عن  اإىل  اللجوء  حق 

الق�نون  من   61 امل�دة  فن�ض  مداولة.  بطالن 

وفق�  البلدي  ال�سعبي  املجل�ض  »رئي�ض  ميكن 

لل�رشوط واالأ�سك�ل املن�سو�ض عليه� ق�نوين، اأن 

يرفع اإم� تظلم� اإداري�، اأو دعوى ق�س�ئية اأم�م 

اجله�ت االإدارية املخت�سة �سد قرار الوايل الذي 

يثبت بطالن اأو رف�ض امل�س�دقة على مداولة.

قبل  من  �سواء  االأخط�ء  ارتك�ب  ح�لة  يف  اأم� 

رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي، منتخبو البلدية 

مم�ر�سة  مبن��سبة  اأو  اأثن�ء  وم�ستخدموه� 

وتلزم  مدني�.  م�سوؤولة  البلدية  ف�إن  مه�مهم، 

البلدية عمال ب�مل�دة 144 برفع دعوى الرجوع 

اأم�م اجله�ت الق�س�ئية املخت�سة �سد هوؤالء يف 

ح�لة ارتك�بهم خلط�أ �سخ�سي.

اإعذار  للوايل  املعلن، ميكن  التق�سري  ويف ح�لة 

البلدية  لف�ئدة  البلدي  ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض 

ح�لة  يف  االأخري  هذا  حمل  واحللول  واملواطن 

اإذا رف�ض تنفيذ كل عمل خولته له القوانني  م� 

والتنظيم�ت، مثل امل�س�دقة على امليزانية 

البلدية  اإدارة  تنظيم  ك�ن  ذلك  عن  ف�سال 

الع�م  املرفق  حت�سني  اإىل  يهدف  حتديد  حمل 

رئي�ض  �سلطة  لذلك مت و�سعه� حتت  ودميومته، 

املجل�ض ال�سعبي البلدي وين�سطه� االأمني الع�م 

من  البلدية  امللحق�ت  تكري�ض  مت  كم�  للبلدية. 

االإدارية ال �سيم�  اأف�سل للم�س�لح  اأجل المتركز 

املكلفة ب�حل�لة املدنية ق�سد تقريب االإدارة من 

املواطن.

درا�سة  ف�إن  البلدية،  مب�لية  يتعلق  فيم�  اأم� 

النظ�م املعمول به اأدت اإىل ا�ستنت�ج مف�ده اأن 

طبيعة وم�ستوى املوارد البلدية لي�ست دائم� يف 

تغطية  على  ق�در  متويل  نظ�م  و�سع  م�ستوى 

 4 امل�دة  البلدي�ت. وعليه توجب  فع�لة الأعب�ء 

توفر  من  تت�أكد  اأن  البلدية  »على  الق�نون  من 

ب�الأعب�ء  للتكفل  ال�رشورية  امل�لية  املوارد 

ميدان.  كل  يف  ق�نون�  له�  املخولة  وامله�م 

البلدية  اإىل  به�  يعهد  جديدة  مهمة  كل  يرافق 

املتالزم  التوفري  الدولة،  قبل  من  له�  حتول  اأو 

للموارد امل�لية ال�رشورية للتكفل بهذه املهمة 

ب�سفة دائمة.«

كل  يعو�ض  »اأن   5 امل�دة  مبقت�سى  يجب  كم� 

الن�جم  البلدية  اجلب�ئية  املوارد  يف  تخفي�ض 

واملت�سمن  الدولة  طرف  من  متخذ  اجراء  عن 

اإعف�ء جب�ئي� اأو تخفي�س� يف ن�سب ال�رشيبة اأو 

اإلغ�ئه�، بن�جت جب�ئي ي�س�وي على االأقل مبلغ 

الف�رق عند التح�سيل«.

ال  وامله�م  املوارد  بني  التوازن  حتقيق  والأن 

امل�لية  ال�سعوب�ت  على  الق�س�ء  لوحده  ميكنه 

للبلدي�ت، لهذا قرر اأن تكون اال�ستق�مة امليزانية 

وال�رشامة يف تنفيذ النفق�ت هي الق�عدة. نتيجة 

لذلك، ين�ض الق�نون يف م�دته 173 على اأحك�م 

لتف�دي  االعتم�دات  فتح  يخ�ض  فيم�  اإلزامية 

لتف�قم  م�سدرا  تعترب  التي  البلدي�ت  مديونية 

العجز يف امليزانية. كم� تن�ض امل�دة 172 اأن 

كل اإع�نة ممنوحة للبلدي�ت تخ�س�ض بتخ�سي�ض 

عقود  اإط�ر  يف  �رشوط  لدفرت  وتخ�سع  خ��ض 

برامج مف�سلة تلزم ال�سلط�ت البلدية.

 مت تكري�ض جميء م� بني البلدي�ت ك�سكل جديد 

ح�جي�ت  بروز  االعتب�ر  بعني  ي�أخذ  للتنظيم 

عدة  بني  م�سرتكة  واقت�س�دية  اجتم�عية 

بلدي�ت.

اأ�سبح من االآن ف�س�عدا ومبوجب املواد  وعليه 

عدة  اأو  بلديتني  ب�إمك�ن   ،217 و  و216   215
ق�سد  ت�سرتك  اأن  والي�ت  اأو  لوالية  بلدي�ت 

مرافق  و�سم�ن  جلم�ع�تهم  امل�سرتكة  التهيئة 

تع��سد  طريق  عن  به�  مكلفون  هم  عمومية 

و�س�ئله�، �رشيطة اأن تكون اأق�ليمه� على التوايل 

متثل اإمتدادا موحدا.

وهذا م� �سوف ي�سمح بدعم التنمية االقت�س�دية 

وي�سمح  واجلهوي  املحلي  امل�ستوى  على 

ومن��سب  للرثوة،  من�سئة  قط�ع�ت  ب��ستحداث 

ال�سغل لتح�سني االأو�س�ع االجتم�عية، ومك�فحة 

الهجرة الداخلية، والتف�وت اجلهوي.

املادة 61: ميكن رئيس املجلس الشعبي البلدي 
عليها  املنصوص  واألشكال  للشروط  وفقا 
قانونيا، أن يرفع إما تظلما إداريا، أو دعوى قضائية 
أمام اجلهات اإلدارية املختصة ضد قرار الوالي 
الذي يثبت بطالن أو رفض املصادقة على مداولة

البلدي صفة  الشعبي  املجلس  لرئيس   :92 املادة 
ضابط الشرطة القضائية.

باملجلس  اختالل  حدوث  حالة  في   :102 املادة 
الشعبي البلدي يحول دون التصويت على امليزانية، فإن 
الوالي يضمن املصادقة عليها وتنفيذها وفق الشروط 

احملددة في املادة 186 من هذا القانون

احلالة املدنية.. وا�ضتخراج الوثائق م�ضكلة تبحث عن حلولال�ضكن اأحد ال�ضغوطات على البلديات
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مناق�صة وم�صادقة املجل�س ال�صعبي الوطني 
على ن�س م�صروع قانون البلدية

 ،2011 اأبريل   24 يوم  الوطني،   ال�سعبي  املجل�ض  اع�س�ء  �س�دق 

ب�الأغلبية   )247( �سوت على م�رشوع ق�نون البلدية

وقد ركز نواب املجل�ض ال�سعبي الوطني طيلة اأ�سبوع من املن�ق�سة بعد 

ال�سيد  املحلية،  واجلم�ع�ت  الداخلية  وزير  طرف  من  الق�نون  عر�ض 

دحو ولد ق�بلية، على انه ك�ن من املفرت�ض الت�سبيق مبراجعة ق�نوين 

االأحزاب واالإنتخ�ب�ت قبل م�رشوع الق�نون املتعلق ب�لبلدية، ب�سفتهم� 

االإط�ر الق�نوين امل�سري للحي�ة ال�سي��سية للبالد التي تنطلق من الق�عدة 

املحلية.

و�سدد هوؤالء على اأن عدم قي�م احلكومة بذلك �سيوؤدي حتم� اإىل اإع�دة 

النظر يف ق�نون البلدية بعد امل�س�دقة عليه وذلك بعد االنته�ء من هذين 

الق�نونني نتيجة العالقة الوطيدة التي جتمع بينهم.

ال�سعبية  املج�ل�ض  روؤ�س�ء  منح  اإىل  النواب  بع�ض  دع�  اأخرى  جهة  من 

البلدية �سالحي�ت او�سع لتمكينهم من خدمة ال�س�لح الع�م مب� يتم��سى 

والتطورات التي تعرفه� البالد يف ال�سنوات االأخرية

واعتربوا اأن التعديالت التي اأدخلت عليه تبقى رئي�ض البلدية غري ق�در 

امل�س�ريع  واجن�ز  ال�سكن�ت  توزيع  منه�  اله�مة  القرارات  اتخ�ذ  على 

وتدفع  املحلي  امل�ستوى  على  املواطنني  م�س�لح  تخدم  التي  احليوية 

عجلة التنمية به�.

كم� اأبدى اأخرون رف�سهم للت�سييق على رئي�ض البلدية امل�سوؤول االأول 

على ت�سيري �سوؤون هذه الهيئة التي تعد االإط�ر املوؤ�س�س�تي للدميقراطية 

والت�سيري اجلواري وجعله جمرد عون اإداري وم�سري لل�سوؤون االجتم�عية 

وق�ئم على نظ�فة حميط البلدية التي يراأ�سه�.

املنتخب  عن  املفرطة  الو�س�ية  عن  االبتع�د  �رشورة  اإىل  دعوا  كم� 

املحلي التي تبقيه غري را�سد م�سددين  على �رشورة و�سع اأ�س�ض لعالقة 

تك�ملية بني املنتخب املحلي واالدارة املحلية.

واأكد هوؤالء اأن م�س�درة �سالحي�ت رئي�ض البلدية اأثر ب�سكل مب��رش على 

عالقة هذا االأخري مبختلف الهيئ�ت ال �سيم� الدائرة والوالية الت�بع لهم� 

بعني  توؤخذ  وتدخالته  قراراته  تعد  مل  بحيث  ب�ملواطن  عالقته  وعلى 

االعتب�ر.

واأرجع النواب عزوف العديد من املواطنني عن االدالء ب��سواتهم خالل 

االنتخ�ب�ت املحلية اىل فقدان هذه الثقة يف املنتخبني املحليني.

ومن جهة اأخرى اقرتح النواب �رشورة ت�سمني الق�نون املتعلق بت�سيري 

�سوؤون البلدية ميك�نزم�ت ت�سيري املجل�ض ال�سعبي البلدي و�سبط العالقة 

اأن امل�س�كل التي ترتتب عن الت�سيري  بني الرئي�ض واملنتخبني موؤكدين 

ووقت� كبريين  تطلب جهدا  اىل �رشاع�ت  البلدي�ت  من  الكثري  اأدت يف 

حلله� على ح�س�ب التنمية املحلية.

يف  النظر  اإع�دة  يف  التفكري  �رشورة  اىل  ذاته  الوقت  يف  دعوا  كم� 

جميع  تغطية  ل�سم�ن  منهم  واالكث�ر  للمنتخبني  العددية  الرتكيبة 

ح�جي�ت املواطنني وتخفيف العبء عن الرئي�ض م�سددين على �رشورة 

اع�دة النظر يف اجراءات �سحب الثقة من الرئي�ض من قبل نوابه والتي 

االأحي�ن م�س�لح �سخ�سية لبع�ض اجله�ت على  الكثري من  حتركه� يف 

ح�س�ب ال�س�لح الع�م.

ومن ن�حية اأخرى اأثنى بع�ض النواب على ال�سق املت�سمن كيفية ت�سيري 

االنتخ�ب�ت واختي�ر الرئي�ض والذي يرمي اإىل االنتق�ل من الدميقراطية 

ال�سكلية اإىل الدميقراطية ال�سعبية احلقيقية.

الت�سويت على امل�رشوع فيم�  اأن نواب حزب العم�ل امتنعوا عن  يذكر 

ان�سحب نواب حركة جمتمع ال�سلم قبل الت�سويت النه�ئي احتج�ج� على 

تعديل �سفوي قدمه رئي�ض جلنة ال�سوؤون الق�نونية واالإدارية واحلري�ت

وق�طع من جهتهم نواب حركة النه�سة جل�سة الت�سويت احتج�ج� على 

م� اأ�سموه بتغييب �سلطة ال�سعب ل�س�لح االإدارة

الثق�فة  اأجل  من  التجمع  نواب  غي�ب  يف  الت�سويت  جل�سة  جرت  كم� 

الذين  للحزبني(  ن�ئب�   32( اجلزائرية  الوطنية  واجلبهة  والدميقراطية 

علقوا ن�س�ط�تهم الربمل�نية منذ �سهرين عن يوم الت�سويت.

مناق�سة الن�س على م�ستوى جمل�س االأمة

القانونية  ال�صوؤون  جلنة  م�صتوى  على  الن�س  مناق�صة 
والإدارية وحقوق الإن�صان مبجل�س الأمة

بعد جملة من اللق�ءات التي جمعت وزير الداخلية واجلم�ع�ت املحلية 

وجلنة ال�سوؤون الق�نونية واالإدارية وحقوق االإن�س�ن. اأهم م� ج�ء يف رد 

ممثل احلكومة على الت�س�وؤالت واال�ستف�س�رات املطروحة م� يلي:

فيم� يتعلق ب�لت�س�وؤل اخل��ض ب�مل�دة 15، اأو�سح ال�سيد ممثل احلكومة 

اأن الهيئة املداولة يف البلدية تنح�رش فقط يف املجل�ض ال�سعبي البلدي، 

التي تدخل يف جم�ل اخت�س��سه عن طريق  ال�سوؤون  والذي يع�لج كل 

امل�صادقة على قانون البلدية 2011
ملاكانت امل�سادقة على قانـــــــون البلدية 2011 قد اأحدثت جدال كبريا، وجملة املجل�س تعود اإىلجمريات مناق�سة امل�رشوع وامل�سادقة عليه:

اأن رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي هو الذي ميثل  اإىل  املداوالت، م�سريا 

يتخذه� ب�سفته ممثال  التي  والقرارات  للبلدية  التنفيذية  الهيئة  لوحده 

للدولة ال ي�س�ركه فيه� اأحد

59 على بطالن املداوالت التي جتري خ�رج  وب�س�أن عدم ن�ض امل�دة 

مقر البلدية، رد ال�سيد ممثل احلكومة اأن امل�دة 19 ن�ست على اأن املجل�ض 

ال�سعبي البلدي يعقد دوراته مبقر البلدية، وميكن له احل�الت اال�ستثن�ئية 

االجتم�ع يف مك�ن اآخر من اأقليم البلدية، وعليه، يفهم �سمني� من ن�ض 

امل�دة 19 اأنه تعد ب�طلة كل االأ�سغ�ل واملداوالت التي تتم خ�رج مقر 

البلدية يف احل�الت الع�دية.

وحول االن�سغ�ل املتعلق بن�ض امل�دة 60 التي تق�سي ببطالن املداولة 

التي يح�رشه� رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي اأو اأي ع�سو فيه، والذين 

يكونون يف و�سعية تع�ر�ض م�س�حلهم مع م�س�لح البلدية، �سواء ك�ن 

فروعهم  اأو  اأ�سولهم  اأو  ازواجهم  ب�أ�سم�ء  اأو  ال�سخ�سية  ب��سم�ئهم  ذلك 

احلكومة  ممثل  ال�سيد  اأو�سح  وكالء،  ب�سفتهم  اأو  الرابعة  الدرجة  اإىل 

ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض  اأن  امل��سية  ال�سنوات  اأثبتت خالل  التجربة  اأن 

البلدي اأو اأي ع�سو يف البلدية قد ال يح�رش املداوالت التي يكون طرف� 

فيه�، لكنه يح�رش املداوالت التي تع�لج ق�س�ي� يكون فيه� اأزواجهم اأو 

اأ�سولهم اأو فروعهم طرف� فيه�.

وفيم� يخ�ض امل�دتني 56 و57، اأكد ممثل احلكومة اأنه عدا املداوالت 

بقوة  للتنفيذ  ق�بلة  املداوالت ت�سبح  57 كل  امل�دة  التي ت�ست عليه� 

الق�نون بعد واحد وع�رشين )21( يوم� من ت�ريخ اإيداعه� لدى الوالية، 

اأو  به  ت�أخذ  اأن  وللبلدية  فقط،  الراأي  الإبداء  للوالية  منحت  مدة  وهي 

ترف�سه.

وحول الت�س�وؤل اخل��ض بو�سعية االأمني الع�م وكيفية تعيينه، رد ال�سيد 

ينفذ قرارات املجل�ض  الذي  للبلدية هو  الع�م  االأمني  اأن  ممثل احلكومة 

ال�سعبي البلدي ورئي�سه، ويتمتع ب�سالحي�ت ولي�ض له �سلط�ت، وكل م� 

البلدي،  ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض  م�سوؤولية  حتت  تقع  قرارات  من  ينفذه 

فدوره اإداري حم�ض. واأو�سح اأن تعيني االأمني الع�م يختلف ب�ختالف 

عدد �سك�ن البلدي�ت، اإذ يعني من طرف رئي�ض اجلمهورية يف البلدي�ت 

التي يبلغ ق�طنوه� 100000 �س�كن، ويعني من طرف الوزير املكلف 

ب�لداخلية واجلم�ع�ت املحلية يف البلدي�ت التي ت�سم م� بني 50000 

البلدي�ت  البلدية يف  رئي�ض  يعني من طرف  بينم�  �س�كن،  و100000 

ال�سغرية.

ي�س�ير  جديد  والية  ق�نون  تقدمي  عدم  اأ�سب�ب  حول  اال�ستف�س�ر  عن  اأم� 

املجل�ض  اأن �سالحي�ت  احلكومة  ال�سيد ممثل  رد  اجلديد  البلدية  ق�نون 

ال�سعبي البلدي تختلف عن �سالحي�ت املجل�ض ال�سعبي الوالئي، ولي�ض 

البلدي وكذا بني  ال�سعبي  هن�ك تداخل يف �سالحي�ت الوايل واملجل�ض 

�سيعر�ض  للوالية  ق�نون  اأن م�رشوع  اإىل  م�سريا  والوايل،  البلدية  رئي�ض 

الحق� على جمل�ض الوزراء ثم على الربمل�ن ملن�ق�سته والت�سويب عليه.

وبخ�سو�ض الت�س�وؤل حول قدرة هذا الن�ض على ا�ستيع�ب كل االن�سغ�الت 

املطروحة على م�ستوى اجلم�ع�ت املحلية، اأج�ب ال�سيد ممثل احلكومة 

ب�عتب�ره�  للبلدية،  وا�سعة  �سالحي�ت  مينح  اجلديد  البلدية  ق�نون  اأن 

اخللية االأ�س��سية للدولة، تلبي احتي�ج�ت املرفق الع�م.

وفيم� يتعلق ب�سوؤال حول اجلب�ية املحلية، اأو�سح ال�سيد ممثل احلكومة 

اأن ن�ض هذا الق�نون منح البلدية اإمك�نية و�سع ت�سور للتنمية، وقبول 

الق�نون  هذا  اأحك�م  تكفلت  كم�  عليه�،  املقرتحة  امل�س�ريع  رف�ض  اأو 

ب�جلب�ية املحلية للبلدية.

عن  الرتاجع  تكر�ض   ،65 امل�دة  اأن  اعترب  الذي  االن�سغ�ل  وب�س�أن 

الدميقراطية املن�سودة يف اإط�ر التعددية احلزبية، وتفتح املج�ل وا�سع� 

ال�سعبي  املجل�ض  اأع�س�ء  كون  املنتخبة،  البلدية  املج�ل�ض  الن�سداد 

اأن  ذلك  ب�نتخ�ب رئي�ض جمل�سهم،  البلدي يف هذه احل�لة غري معنيني 

»ينتخب  من  بدال  للمجل�ض..«  رئي�س�  »يعلن  اأن  على  ن�ست  امل�دة  هذه 

كل  انتخ�ب  وهو  عليه،  متع�رف  هو  عم�  خروج  اأي�س�  وهذا  رئي�س�..« 

املج�ل�ض رئي�سه�، كم� اأن ا�ستبع�د �سحب الثقة ي�سب يف نف�ض االجت�ه، 

وهذا ال ين�سجم مع اإعالن فخ�مة رئي�ض اجلمهورية الرامي اإىل تو�سيع 

�سالحي�ت املنتخبني.
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اأن هذه امل�دة  ال�سيد ممثل احلكومة بخ�سو�ض هذا االن�سغ�ل،  واأو�سح 

ال�سعبي  الق�نون على انتخ�ب رئي�ض املجل�ض  ك�نت تن�ض يف م�رشوع 

البلدي، وبعد تعديله� ن�ست على اأن مت�سدر الق�ئمة التي حت�سلت على 

اأغلبية اأ�سوات الن�خبني يعلن رئي�س� للمجل�ض ال�سعبي البلدي.

مناق�صة الن�س على م�صتوى اجلل�صة العامة 
مبجل�س الأمة

اإثر العر�ض الذي قدمه ال�سيد ممثل احلكومة حول ن�ض الق�نون املتعلق 

ب�لبلدية، دار نق��ض م�ستفي�ض وثري، طرح فيه اأع�س�ء املجل�ض العديد 

من االأ�سئلة واالن�سغ�الت واملالحظ�ت حول �سكل الن�ض وم�سمونه. وقد 

رد ال�سيد ممثل احلكومة على جممل التدخالت االأع�س�ء مب� يلي:

حول �سالحي�ت املنتخبني، اأو�سح اأن ن�ض هذا الق�نون حدد �سالحي�ت 

و�سلط�ت املنتخبني يف املجل�ض املنتخبة، ودور رئي�ض املجل�ض ال�سعبي 

الهي�كل  حدد  كم�  البلدي،  ال�سعبي  املجل�ض  وجل�ن  نوابه  وكذا  البلدي 

نظ�م�  وو�سع  للبلدية،  والفني  االإداري  اجله�ز  منه�  للبلدية  الت�بعة 

جديدا ل�سري املداوالت.

 90-08 الق�نون رقم  اأدخل تعديالت جذرية على  الن�ض  اأن هذا  واأكد 

م�س�دقة  تتطلب  التي  املداوالت  عدد  تقلي�ض  مت  اإذ  ب�لبلدية،  املتعلق 

الو�س�ية اإىل اأربع مداوالت، تقت�رش على امل�س�ئل اجلوهرية فقط والتي 

االأجنبية،  والو�س�ي�  الهب�ت  قبول  واحل�س�ب�ت،  ب�مليزاني�ت  تتعلق: 

انف�قي�ت التواأمة والتن�زل عن االأمالك العق�رية البلدية، م�سريا اإىل اأن 

ال�سوؤون التي تدخل يف جم�ل اخت�س��سه�  البلدية ميكنه� مع�جلة كل 

عن طريق املداوالت، وتعترب هذه ال�سالحي�ت ك�فية له� الإجن�ح املهمة 

الكبرية املنوطة به�.

ومتك�ملة  مرتابطة  عن��رش  ثالثة  هن�ك  اأن  اإىل  احلكومة  ممثل  وا�س�ر 

البد من توفره� يف البلدية حتى تتمكن من ت�أدية مه�مه� على اأح�سن 

وجه، وهي:

االط�ر املوؤ�س�س�تي: ويتمثل يف هذا الق�نون وكذا الن�سو�ض التنظيمية 

له والتي �ست�سدر الحق�

االإط�ر الب�رشي: ويتمثل يف املنتخبني املحليني وكذا االأعوان االإداريني، 

يتعني  م�  اأن  غري  اأ�س��سي،  بق�نون  املنتخبني  الق�نون  هذا  خ�ض  وقد 

من  بل  الدولة  �سالحي�ت  من  لي�ض  املرت�سحني  اإختي�ر  اأن  هو  قوله 

واأخرى  اإيج�بية  نق�ط  ت�سجيل  من  مينع  مل  لكن  االأحزاب،  �سالحي�ت 

�سلبية يف هذا املج�ل، واالإيج�بية منه� جنده� يف االرتف�ع امل�سجل يف 

امل�ستوى التعليمي للمنتخبني املحليني يف العهدة االنتخ�بية للفرتة م� 

اإذ  بني 2002-2007، والذي تطور كثريا مق�رنة ب�لعهدات ال�س�بقة، 

م�  منهم  والقليل  ث�نوي،  اأو  م�ستوى ج�معي  لهم  املنتخبني  اأن معظم 

دون ذلك.

اأم� النق�ط ال�سلبية فتتمثل يف عدم اال�ستقرار يف م�س�ألة الرت�سيح للفرتة 

انتخ�بهم  يتم  مل  البلدي�ت  روؤ�س�ء  فمعظم   ،2007-2002 بني  م� 

اأقدميتهم وجتربتهم. كم� �سجل عدم االن�سج�م بني  اأخرى، رغم  لعهدة 

املخ�س�سة  املق�عد  وقلة  احلزبية،  التعددية  عن  الن�جت  املنتخبني، 

ملمثلي االأحزاب.

هذا  اأن  احلكومة  ممثل  اأكد  للمنتخب،  الق�نونية  احلم�ية  يخ�ض  وفيم� 

وال�سي��سية  امل�دية  احلم�ية  يوفر  كم�  احلم�ية،  هذه  يوفر  الق�نون 

للمنتخبني، وم� يعزز هذه احلم�ية ب�سفة اأكرب هو القرارات التي اتخذه� 

رئي�ض اجلمهورية موؤخرا واخل��سة برفع التجرمي عن اأفع�ل الت�سيري.

ممثل  اأو�سح  املحلي،  املنتخب  يتق��س�ه�  التي  ب�ملنح  يتعلق  وفيم� 

اأنه� حتدد عن طريق التنظيم مبر�سوم رئ��سي، و�سيتم اقرتاح  احلكومة 

منح تليق مبك�نة املنتخب املحلي.

مرا�سيم  اأثن�ء  اليمني  البلدي  ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض  ت�أدية  وب�س�أن 

تن�سيبه، اأو�سح ممثل احلكومة اأن ت�أدية اليمني له ط�بع ر�سمي ورمزي 

يخ�ض رئي�ض اجلمهورية فقط.

واأو�سح اأن االإط�ر الب�رشي يرتكز على اجله�ز االإداري املحدد ب�لق�نون 

جديد  وجدول  جديدة  اإدارية  هي�كل  هن�ك  ف�ستكون  وعليه  والتنظيم، 

لالأعوان  والر�سكلة،  التكوين  االأجور،  التوظيف،  لالأعوان ي�سبط �رشوط 

االإداريني وكذا ع�رشنة الت�سيري، خ��سة م� تعلق ب�ملرفق الع�م.

االإط�ر امل�يل: �سدد ممثل احلكومة على اأن للبلدي�ت اإمك�ني�ت وموارد 

م�لية، مو�سح� اأن هن�ك فرق بني ميزانية البلدية واملوارد االأخرى، اإذ 

ت�سمل امليزانية الع�دية االإيرادات املخ�س�سة ملج�بهة النفق�ت الق�عدية 

وبع�ض النفق�ت املختلفة التي تخ�ض على �سبيل املث�ل: الثق�فة، الرتبية 

وامل�س�كل االجتم�عية..الخ

كم� اأو�سح اأن احلكومة قررت اإجراء الرق�بة القبلية بهدف تف�دي وقوع 

البلدي�ت يف العجز امل�يل واملديونية، م�سريا اإىل جدوى هذه الرق�بة يف 

تقلي�ض العجز امل�يل لكثري من البلدي�ت.

اأن املوارد امل�لية االأخرى للبلدية هي موارد غري مب��رشة  اأو�سح  كم� 

املحلية،  للجم�ع�ت  امل�سرتك  ك�ل�سندوق  الدولة،  ميزانية  من  ت�أتي 

فقد خ�س�ست لربامج التنمية املحلية مب�لغ م�لية من ميزانية الدولة، 

اأنه لي�ض هن�ك بلدية اأجنزت جل م�س�ريعه� املربجمة وذلك  م�سريا اإىل 

الأ�سب�ب متعددة، واأكد اأن هن�ك برامج خ��سة و�سعت لف�ئدة البلدي�ت 

اأ�س�ر  ال�سنة املن�طق احلدودية. كم�  الن�ئية، وخ�ست هذه  يف املن�طق 

اإىل اأن هن�ك برامج اإ�س�فية لبع�ض البلدي�ت خ�س�ض له� اأغلفة م�لية 

عند زي�رة رئي�ض اجلمهورية.

الوزارت، كوزاراة  اأكد وجود �سن�ديق على م�ستوى  ال�سي�ق،  ويف نف�ض 

يف  ت�س�هم  اأخرى،  ووزارات  الفالحة،  ووزارة  الرتبية  وزارة  ال�سكن 

به�  القي�م  ميكن  ال  طبيعية  كوارث  مواجهة  على  البلدي�ت  م�س�عدة 

مبفرده�.

وبخ�سو�ض اإع�دة النظر يف اجلب�ية املحلية، اأو�سح ممثل احلكومة اأنه 

موؤكدا  الوطنية،  اجلب�ية  تعديل  دون  املحلية  اجلب�ية  تعديل  ميكن  ال 

اأن هن�ك  اأنه يف كل ق�نون م�لية تدرج بع�ض االإع�ن�ت اجلديدة، كم� 

ومدخوله�  مفعول  له�  لي�ض  اأنه�  غري  البلدية  ل�س�لح  ال�رشائب  بع�ض 

غري ك�يف.

الق�نون وب�ملق�رنة  اأن ن�ض هذا  اإىل  اأ�س�ر ممثل احلكومة  ويف اخلت�م 

بعد  ظهرت  التي  امل�ستجدات  بكل  اأخذ  املفعول،  ال�س�ري  الق�نون  مع 

واأن  املحلية،  والتنمية  الت�س�ركية  الدميقراطية  منه�   ،1990 �سنة 

اأعلن عنه� رئي�ض  التي  القوانني  فع�لية الن�ض اجلديد �ستكتمل ب�سدور 

اجلمهورية يف اإط�ر االإ�سالح�ت اجل�رية.

تدخالت املجموعات الربملانية مبجل�س الأمة

ثمنت  البلدية،  ق�نون  م�رشوع  ملن�ق�سة  خ�س�ست  علنية  جل�سة  خالل 

 ،2011 م�ي   24 الثالث�ء  يوم  االأمة  مبجل�ض  الربمل�نية  املجموع�ت 

الرا�سد  احلكم  معيري  الر�س�ء  ج�ء  ب�عتب�ره  البلدية  ق�نون  م�رشوع 

الو�س�ئل  البلدية ومتكينه من  لرئي�ض  اأو�سع  اإىل منح �سالحي�ت  داعية 

الق�نوينية وامل�دية.

اأكد مقرر املجموعة الربمل�نية للثلث الرئ��سي ال�سيد عبد الكرمي قري�سي 

ب�رشاحة  عرب  بحيث  الرا�سد  احلكم  مع�يري  الإر�س�ء  ج�ء  امل�رشوع  اأن 

على امل�س�ركة الفعلية للمواطينني يف ت�سيري �سوؤون البلدية ب�عتب�ره� 

االط�ر املوؤ�س�س�تي ملم�ر�سة الدميقراطية على امل�ستوى املحلي والت�سيري 

اجلواري

واأ�س�ف ال�سيد قري�سي اأن م�رشوع الق�نون ج�ء من�سجم� مع اال�سالح�ت 

للتمثيل  االعتب�ر  يعيد  وال�سف�فيةلكونه  الدميقراطية  الإر�س�ء  ال�سي��سية 

ال�سعبي واالدارة احلرة للمواطن املكر�سة د�ستوري�.

وبعد اأن اأبدى اعرتا�سه على اأن تكون �سلطة حل املجل�ض ال�سعبي البلدي 

�رشورة  على  �سدد  الوالية  وايل  يف  املمثلة  االإدارية  ال�سلطة  بيد  اأداة 

ا�ستعم�له� ب�سكل را�سد ومب� يخدم املواطن والتنمية امل�ستدامة.

ويف ال�سي�ق ذاته دع� مقرر الثلث الرئ��سي اإىل �رشورة متكني املجل�ض 

اإىل الق�س�ء ب�عتب�ره ال�س�من للحقوق  ال�سعبي البلدي من حق اللجوء 

واحلري�ت.

التحرير  جبهة  حلزب  الربمل�نية  املجموعة  رئي�ض  اأكد  ن�حيته  ومن 

البلدية  ق�نون  م�رشوع  عن  احلديث  اأن  حنوفة  اأحمد  ال�سيد  الوطني 

تدعيم  خالل  من  اإال  تتج�سد  التي  االإدارية  الالمركزية  عن  حديث  هو 

�سالحي�ت البلدي�ت وتعزيز دوره� يف حل امل�س�كل املختلفة لل�سك�ن

واعترب اأن تدعيم ومنح �سلطة البلدي�ت ومتكني املنتخبني املحليني من 

و�س�ئل مم�ر�سة �سالحي�تهم يحفز ن�سبة الت�سويت يف االنتخ�ب�ت يف 

ظل تكري�ض حيقيقي وفعلي ل�سالحي�ت املج�ل�ض املنتخبة

كل  من  املنتخبني  جتريد  ان  اإىل  مداخلته  يف  حنوفة  ال�سيد  وا�س�ر 

يف  امل�س�ركة  و�سعف  الت�سويت  عن  العزوف  ولد  م�  هو  ال�سالحي�ت 

االنتخ�ب�ت وهو م� يقو�ض الثقة بني احل�كم واملحكوم

ومن جهة اأخرى دع� رئي�ض املجموعة الربمل�نية حلزب جبهة التحرير 

الوطني اإىل متكني املج�ل�ض ال�سعبية البلدية من كل الو�س�ئل امل�دية عن 

طريق اال�سالح اجلب�ئي ب�ملوازاة مع منحه� كل ال�سالحي�ت يف حدود 

م� يخول له� الق�نون

األغ�ء مداوالت  اأن ت�سند �سلطة  اأنه من احلكمة  ال�سيد حنوفة  كم� اعترب 

البلدي�ت وتوقيف االأع�س�ء املنتخبني غالأى الق�س�ة دون �سواهم ولي�ض 

اىل �سلطة الو�س�ية

ومن جهته اأبرز رئي�ض املجموعة الربمل�نية للتجمع الوطني الدميقراطي 

�س�مل  ال�سالح  بداية  هو  البلدية  ق�نون  اأن  بلعب��ض  بلعب��ض  ال�سيد 

ملوؤ�س�سة البلدية ب�عتب�ر ان احلكومة و�سحت ب�أنه نظ�م ق�نوين مرحلي 

الظرف والتطورات اخل��سة  اأخرى ح�سب  �سوف تدخل عليه ا�سالح�ت 

مبوؤ�س�سة البلدية واملجتمع

وبعد اأن اعترب ال�سيد بلعب��ض اأن هذا الق�نون ج�ء متفتح� على املرحلة 

الراهنة ب�إعط�ء البلدية دوره� احلقيقي والفع�ل على امل�ستوى املحلي 

اأكد اأنه اأحد و�س�ئل حتقيق الدميقراطية املحلية واحد الو�س�ئل لتطبيق 

نظ�م الالمركزية

واأ�س�ف ممثل التجمع الوطني الدميقراطي اأن الكثري من مواد م�رشوع 

هذا الق�نون تعزز �سالحي�ت موؤ�س�سة البلدية وجتعله� تن�سجم اأكرث مع 

التج�سيد الفعلي للمبداأ الد�ستوري اخل��ض ب�المركزية االإدارية

والحظ اأن ت�سيري البلدية واتخ�ذ قراراته� عن طريق التداول ب�الأغلبية 

قبل  من  تفعيله�  يجب  التي  املحلية  للدميقراطية  جت�سيد  هو  الب�سيطة 

عنه�  والدف�ع  املواطنني  ا�سغ�الت  نقل  خالل  املحليني  املنتخبني 

وجت�سيده�

وعلى �سعيد اآخر ثمن ال�سيد بلعب��ض التدابري التي وردت يف امل�رشوع 

اإىل  جلوئه�  خالل  من  للبلدي�ت  العمومي  اال�ستثم�ر  ت�سجع  والتي 

اىل  دع�  اأنه  اال  للمداخيل  املنتجة  امل�س�ريع  اإجن�ز  اأجل  من  القرو�ض 

التع�مل مع هذه التجربة اجلديدة بحذر �سديد 

كم� ركز املتحدث يف مداخلته على العن�رش الب�رشي معتربا ان تقوية 

موؤ�س�سة البلدية بت�طريه� من الن�حية الق�نونية وامل�لية والب�رشية هو 

اأمر يجعله� حلقة اأ�س��سية يف بن�ء الهرم االإداري للدولة.

ونوه ال�سيد بلعب��ض ب�ل�سم�ن�ت التي ن�ض عليه� م�رشوع ق�نون البلدية 
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وعدم  والتدخالت  ال�سغوط  عن  واإبع�ده  كم�سري  البلدية  رئي�ض  حلم�ية 

البلدية  رئي�ض  انفراد  معن�ه  لي�ض  وهذا  عهدته  طيلة  منه  الثقة  �سحب 

وب�الأغلبية  التداول  طريق  عن  اعم�له�  ت�سري  البلدية  اأن  ذلك  ب�لقرار 

الب�سيطة

راأي اللجنة

واالأحك�م  ب�لبلدية  املتعلق  الق�نون  ن�ض  ومن�ق�سة  درا�سة  خالل  من 

التي ج�ء به�، ترى اللجنة يف االأهداف التي ت�سمنه� واملك�نة اله�مة 

التي منحه� للبلدية، اأمرا جديرا ب�لتنويه، وت�سجل ب�رتي�ح اإدراك الدولة 

املتن�مي الأهمية الدور الذي ينبغي اأن ت�سطلع به اجلم�ع�ت املحلية يف 

�سنع القرار يف كنف ال�سف�فية والدميقراطية.

اإن االأهداف التي يرمي اإىل حتقيقه� الن�ض اجلديد، من تكري�ض ملب�دئ 

لتقدمي  املواطن  اأم�م  املج�ل  وفتح  الت�س�ركية،  املحلية  الدميقراطية 

اإعط�ء  التنمية والتهيئة املحلية، وكذا  اأولوي�ت  ا�ست�س�رته حول حتديد 

البلدية مك�نته� الالئقة مب� يجعله� اأحد الف�علني يف ترجمة اال�سالح�ت 

التي ب��رشته� الدولة اإىل واقع ملمو�ض، وا�ستيع�ب الدين�ميكي�ت التي 

ت�سفيه� هذه اال�سالح�ت على تطور املجتمع، هي اأهداف جتعل من هذا 

الن�ض مك�سب� على طريق بن�ء دميقراطية ت�س�ركية حقيقية، ت�ستعيد به� 

البلدية وجهه� احلقيقي ودوره� املن�سود، ب�عتب�ره� موؤ�س�سة د�ستورية 

ال ميكن اال�ستغن�ء عنه� يف حتقيق التنمية املحلية.

كم� ترى اللجنة اأن تقدمي هذا الن�ض بعد �رشورة ملحة اأملته� مقت�سي�ت 

املرحلة اجلديدة التي تطلبت اإع�دة النظر يف تنظيم وت�سيري اجلم�ع�ت 

املحلية، من خالل تو�سيع اأدواره� ب�سكل ي�ستجيب لتطلع�ت املواطنني 

ويدفع بعجلة التنمية املحلية اإىل االأم�م.

تو�صيات اللجنة

ت�ستوجب  التي  امل�س�ئل  بع�ض  تخ�ض  تو�سي�ت  تقدمي  اللجنة  ارت�أت 

التكفل به�، وهي ك�الآتي:

• �رشورة اال�رشاع يف اإ�سدار الن�سو�ض التنظيمية املتعلقة بن�ض هذا 
الق�نون

املنتخب  يتق��س�ه�  التي  التعوي�س�ت  بتح�سني  التكفل  �رشورة   •
املحلي يف اإط�ر مه�مه ب�لبدية

• �رشورة توفري حم�ية ق�نونية حقيقية لروؤ�س�ء البلدي�ت
حل  قرار  يف  الطعن  اإمك�نية  البلدي  ال�سعبي  املجل�ض  منح  �رشورة   •

املجل�ض، وتو�سيح �سيغ واإجراءات الطعن

املحلي  املنتخب  بتوقيف  تق�سي  التي  االإجراءات  يف  النظر  اإع�دة   •
حكم  �سدور  حتى  االنتخ�بية  مه�مه  مم�ر�سة  عن  ق�س�ئي�  املت�بع 

اإذا  �سيم�  ال  كثرية،  �سلبية  اآث�ر  من  االإجراء  هذا  عن  ترتب  مل�  نه�ئي، 

ا�ستغرق �سدور احلكم النه�ئي مدة طويلة.

• اال�رشاع بتن�سيب املراقبني امل�ليني على م�ستوى البلدي�ت ملت�بعة 
كيفية �رشف امل�ل الع�م

م�دي�  حتفيزه  مع  للبلدية  الع�م  لالأمني  اأ�س��سي  ق�نون  اإعداد   •
ومعنوي�

االأمني  تعيني  يف  والكف�ءة  اجل�معية  ال�سه�دة  ا�سرتاط  �رشورة   •
الع�م

وموظفي  لعم�ل  االأ�س��سي  الق�نون  اإ�سدار  يف  اال�رشاع  �رشورة   •
مع  واملهنية،  امل�دية  االجتم�عية،  اأو�س�عهم  حت�سني  وكذا  البلدية 

حتديث اجله�ز االإداري للبلدي�ت وفق تقني�ت الت�سيري احلديثة

واملدا�رش  االأحي�ء  خمتلف  يف  واجلمعي�ت  اللج�ن  ت�سكيل  �رشورة   •
لتقدمي االقرتح�ت للم�س�همة يف تنمية البلدية

• �رشورة ت�سبيب وتعليل قرار الوايل عندم� يتعلق االأمر مب�س�ألة توقيف 
املنتخب اأو اإق�س�ئه، طبق� للم�دتني 43 و44، وهذا نظرا خلطورة هذه 

القرارات التي مت�ض مب��رشة مبك�نة املنتخب املحلي

التي  االأ�رشار  م�سوؤولية  البلدية  به�  تتحمل  �سيغة  اإيج�د  �رشورة   •
اأو  التجمع  اأو  ب�لتجمهر  القي�م  عند  املمتلك�ت،  اأو  ب�الأ�سخ��ض  تلحق 

املخ�طر  لنظرية  تطبيق�  وهذا  االإقليم،  والتي جتري يف حدود  غريه�، 

التي اأكده� جمل�ض الدولة يف عدة ق�س�ي�، وب�لت�يل العودة اإىل م� ن�ست 

عليه امل�دة 139 من الق�نون رقم 08-90 املتعلق ب�لبلدية

• �رشورة اال�رشاع ب�لتغيري اجلذري لق�نون البلدية وهذا مت��سي� مع م� 
وعدت به احلكومة ذاته�، والذي اكدت عليه يف عر�ض اأ�سب�ب م�رشوع 

الق�نون املتعلق ب�لبلدية.

م�صادقة اأع�صاء املجل�س على القانون 

 116( ب�الأغلبية   2011 م�ي   25 يوم  االأمة  جمل�ض  اأع�س�ء  �س�دق 

�سوت�( على ق�نون البلدية يف جل�سة ع�مة تراأ�سه� ال�سيد عبد الق�در بن 

�س�لح رئي�ض املجل�ض

ولالإ�س�رة بلغ عدد جمموع امل�سوتني على امل�رشوع 117 ع�سو ح�رش 

عن  واحد  ع�سو  وامتنع  ب�لوك�لة  اآخر   38 و�سوت  ع�سو   79 منهم 

الت�سويت علم� اأن الن�س�ب يقدر ب101.

رئي�ض  ن�ئب  األق�ه�  التي  الكلمة  يف 

املجل�ض ال�سعبي الوطني، م�سعود �سيهوب، 

ني�بة عن ال�سيد عبد العزيز زي�ري، رئي�ض 

ال�سعب  اأن  �سيهوب  ال�سيد  ذكر  املجل�ض، 

اال�ستفت�ء،  طريق  عن  �سي�دته  مي�ر�ض 

اإىل  م�سريا  املنتخبني،  ممثليه  وبوا�سطة 

ال�سعبي  للمجل�ض  التعددية  الت�سكيلة 

ال�سي��سية  االإ�سالح�ت  واإىل  الوطني، 

اجلمهورية  رئي�ض  ال�سيد  اأعلنه�  التي 

وم�  املن�رشم،  اأبريل  �سهر  لالأمة  خط�به  يف 

التي  لالآلي�ت  ومراجعة  تعميق  من  يتطلبه 

ف�لرقي  ونزاهته�،  االنتخ�ب�ت  �سف�فية  ت�سمن 

والنزاهة  ال�سف�فية  نحو  االنتخ�بي  ب�لنظ�م 

الع�سوي  الق�نون  مهمة  لي�ض   وامل�سداقية، 

كذلك  هو  بل،  لوحده،  ب�النتخ�ب�ت  املتعلق 

ال�سي��سية. ال�س�حة  يف  الف�علني  خمتلف   مهمة 

اليوم  هذا  خالل  املتدخلني،  اأول  وك�ن 

اأ�ست�ذ  �رشيط،  االأمني  الدكتور  الربمل�ين، 

االإ�سالمية،  للعلوم  الق�در  عبد  االأمري  بج�معة 

حول  حم��رشة  قدم  الذي  ق�سنطينة،  بج�معة 

وذلك  االنتخ�بية،  االأنظمة  يف  االقرتاع  اأمن�ط 

االقرتاع،  اأمن�ط  من  املرجوة  االأهداف  بتحليل 

واأث�رهم�،  التن��سبي  والنظ�م  االأغلبية  ونظ�م 

يف  االقرتاع  منط  اإىل  ب�لتف�سيل  تعر�ض  ثم 

النظ�م اجلزائري.

فيم� األقى الدكتور حممد بو�سلط�ن اأ�ست�ذ بكلية 

احلقوق بج�معة وهران، حم��رشة حول الرق�بة 

كم�  منه�،  والهدف  اأنواعه�،  االنتخ�ب�ت،  على 

فيم�  الدولية  املم�ر�س�ت  بع�ض  ا�ستعر�ض 

يخ�ض الرق�بة اخل�رجية على االنتخ�ب�ت، كم� 

اإىل م� يفرت�سه اعتم�د  اأ�س�ر خالل حم��رشته 

والتي  اجليدة  واحل�كمية  الدميقراطية،  مب�دئ 

ت�سمح ب�لتعبري احلر عن اإرادة الن�خبني وي�سمن 

اأن تكون النت�ئج تعك�ض طموح�ت ال�سعب.

لل�سوؤون  الع�م  املدير  حممد  عم�رة  ال�سيد  اأم� 

األقى كلمة تن�ول  العدل، فقد  الق�س�ئية بوزارة 

الق�س�ئية  للرق�بة  العملية  االإجراءات  خالله� 

على العملي�ت االنتخ�بية، حيث تطرق للرق�بة 

ال�س�ري  الق�نوين  اجل�نب  خالل  من  الق�س�ئية 

يلعب  الق�س�ء  الأن  الق�س�ئي.  والعمل  املفعول 

دور يف كل م�س�ر انتخ�بي من بدايته اإىل نه�يته، 

كم� اأ�س�ر ال�سيد حممد عم�رة اإىل �رشورة توفر 

اأنظمة رق�بية اأخرى تدعم الرق�بة الق�س�ئية .

عبو،  بن  الزهراء  ف�طمة  ال�سيدة  قدمت  فيم� 

اأ�ست�ذة بج�معة اجلزائر، تعقيب� تطرقت خالله 

عملية  واعتربته�  االنتخ�بية  العملية  اإىل 

التي  القرعة هي  عملية  الأن  اليوم  اأر�ستقراطية 

لي�ض  ف�النتخ�ب  لهذا  االأح�سن،  تقدم 

ولي�ض  �سي��سية  عملية  وهو  دميقراطي، 

بعملية تقنية، كم� اعتربت االنتخ�ب�ت 

واملجتمع  املدين  املجتمع  بني  ج�رش 

ال�سي��سي.

العديد  تدخل  النق��ض  ب�ب  فتح  واثر 

وقدموا  االأحزاب،  وممثلي  النواب  من 

منه�  الق�نون  لرتقية  اقرتاح�ت  عدة 

يف  االدارة  حي�د  اخل�سو�ض  وجه  على 

�رشوط  حتديد  و�رشورة  االنتخ�بية  العملية 

اإىل  و�سوح  بكل  املج�ل�ض  ملختلف  الرت�سح 

يف  واملجتمع  االأحزاب  دور  تو�سيع  ج�نب 

مراقبة عملية االقرتاع وكذا تطبيق منط االقرتاع 

الن�سبي الوطني.

هذا،  الربمل�ين  اليوم  املتدخلون،  اعترب  وقد 

مبث�بة ف�س�ء علمي ولق�ء جد ه�م خ��سة يف 

متحورت  وقد  االآنية.  والظروف  الو�سع،  ظل 

االنتخ�بي،  النمط  حول  التدخالت  معظم 

يوؤدي  م�  وهو  التزوير  بفعل  الثقة  وق�سية 

�سددوا  لهذا  االنتخ�ب�ت،  عن  العزوف  اإىل 

اأر�ض  على  الدميقراطية  جت�سيد  �رشورة  على 

االنتخ�ب�ت،  و�سف�فية  نزاهة  خالل  من  الواقع 

النظر  اإع�دة  �رشورة  اإىل  اأ�س�ر  من  وهن�ك 

ال  الأنه  اجلزائر  يف  احل�يل  االقرتاع  منط  يف 

وامل�ستقبلية. احل�لية  واملتطلب�ت   يتم��سى 

يف يوم برملاين باملجل�س ال�سعبي الوطني 

اأهمية تعميق دور املجل�س الد�صتوري يف جمال الرقابة على العملية النتخابية

التشاور  دائرة  في إطار توسيع 
الفاعلني  مختلف  مع  والنقاش 
أجل  من  السياسة  عالم  في 
املفعول  الساري  التشريع  إثراء 
وتكييفه مع مقتضيات الوضع 
واالقتصادي  االجتماعي 
نظم  اجلزائر،  في  اجلديد 
يوم  الوطني،  الشعبي  املجلس 
 ،2011 جوان   01 األربعاء 
مبقر املجلس الشعبي الوطني، 
قانون   « برملانيا موضوعه  يوما 
و  االقتراع  منط  االنتخابات 
االنتخابية«،  العمليات  مراقبة 
من  مجموعة  بحضور  وذلك 
أعضاء غرفتي البرملان، ووجوه 
من الطبقة السياسية مبشاركة 

عدد من الباحثني اجلامعيني.
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يف الكلمة االفتتاحية، نوه الدكتور حممد يرفع، 

االحرتافية  بقيمة  الوطني،  الدفاع  جلنة  رئي�س 

اجليو�س.  لقوة  الفقري  العمود  باعتبارها 

وباأهميتها املتزايدة باعتبار اجلندي املحرتف، 

اليوم، اأكرث ان�سباطا، ومهارة، وخربة، ومتر�سا، 

يف فنون وتكتيكات املعارك، واحلروب، وتاأدية 

املهام بدقة، وباأقل خ�سارة.

واأ�سار رئي�س جلنة الدفاع الوطن�س التي بادرت 

والكليات  املدار�س،  اأن  اإىل  اللقاء،  بتنظيم 

الع�سكرية، التي تن�سط يف بالدنا، واإىل التحديات 

اجلديدة التي تواجه بالدنا والتي تقت�سي تطوير 

وع�رصنته،   وحتديثه  اجلزائري  الدفاع  قدرات 

من خالل بناء جهاز دفاعي قوي يجاري واقع 

اجلزائر، ومتطلبات ال�ساعة.

الدفاع  جلنة  رئي�س  يرفع  حممد  ال�سيد  واقرتح 

امكانية  الوطني  ل�سعبي  ا  باملجل�س  الوطني 

واحدة  �سنة  اإىل  الوطنية  اخلدمة  مدة  تقلي�س 

وذلك تدعيما الحرتافية اجلي�س الوطني ال�سعبي. 

كما ثمن اإعادة  بعث مدار�س اأ�سبال االأمة التي 

اأ�سبال  مبدار�س  �سابق  وقت  يف  تعرف  كانت 

الثورة. 

ويف �سياق عر�سه، مت تقدمي �رصيط وثائقي حتت 

واالحرتافية«،  ال�سعبي  الوطني  »اجلي�س  عنوان 

التي  االأ�سا�سية  املهمة  بالتف�سيل  تناول 

اال�ستقالل،  منذ  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  تولها 

الدولة  اأركان  بناء  يف  الفعالة  امل�ساهمة  وهي 

و  متعددة  مدار�س  اإن�ساء  خالل  من  اجلزائرية 

متخ�س�سة يف التكوين العلمي والع�سكري .

اأ�ستاذ  ع�سيمي،  اأحمد  الدكتور  قدم  جهته،  من 

حما�رصة  اجلزائر،  بجامعة  االت�سال  بكلية 

حيث  من  اجلي�س  يف  »االحرتافية  بعنوان 

خاللها  من  تطرق  واخل�سو�سيات«   املفهوم 

اأهمية  اجلي�س مربزا  االحرتافية يف  اإىل مفهوم 

االبقاء على اخلدمة الوطنية مع تقلي�س مدتها 

اجراء  بعد  وذلك  اأ�سهر  و�ستة  ثالثة  ما بني  اإىل 

م�ساورات ومناق�سات مع اجلهات املعنية.

واأكد االأ�ستاذ املحا�رص، اأن االحرتافية ح�سب ما 

هو حمدد يف وثائق وزارة الدفاع الكندية، مثال، 

امل�سوؤولية،  خ�سو�سيات،  وهي:  باأربع  تتميز 

بالطبيعة  املتعلقة  والهوية  املهنية،  والكفاءة 

واالإيديولوجية  الع�سكرية،  للمهنة  اخلا�سة 

وثيقا  ارتباطا  ترتبط  عنا�رص  وهي  املهنية، 

التحول  اإحداث  على  وقدرتهم  القادة،  مب�ستوى 

نحو اجلي�س االحرتايف.

التي  ال�سلبيات  بع�س  املتحدث،  ذات  قدم  كما 

مبادئ  مثل  الوطنية،  اخلدمة  م�ستوى  متيز 

امل�ساواة  مبداأ  راأ�سها  وعلى  الوطنية،  اخلدمة 

بني اأبناء الوطن الواحد، مقدما فرن�سا كمثال، و 

كذا غياب احلما�س للخدمة يف اجلي�س يف اإطار 

اخلدمة الع�سكرية.

كلفة  اإىل  الدكتور  تعر�س  اأخرى،  جهة  من 

االحرتافية، فاجليو�س االحرتافية  تتطلب اأمواال 

معتربة القتناء اأف�سل جتهيز وتدريب للتح�سري 

للقتال يف كل وقت. م�سريا، يف ذات ال�سياق، اإىل 

على  قدرته  يف  تكمن  املغربي  النظام  قوة  اأن  

عراقيل  وبدون  ب�رصعة،  التغيري  وعلى  التاأقلم 

بريوقراطية. كما قدم مناذج عن بع�س العراقيل 

التي تعرت�س االحرتافية، كرف�س االقبال على 

اإقبال  التجنيد، الالم�ساواة بني فئات املجتمع، 

التجند  على  اأمريكا  يف  كال�سود  معينة  اأقليات 

وذوي  لل�سهادات  احلاملني  اأن  كما  اجلي�س،  يف 

الكفاءات ال يختارون املوؤ�س�سة الع�سكرية.

عظيمي،  االأ�ستاذ  قدم   حما�رصته،  ختام  ويف 

امل�ساكل  معاجلة  على  امل�ساعدة  ال�سبل  بع�س 

اأبناء  ت�سجيع  وكذا  االأجور،  كزيادة  املطروحة 

عن  والبحث  التجنيد،  على  واملراأة  املهاجرين 

التاأثري يف ال�سباب لالإقبال على احلياة الع�سكرية 

وذلك من خالل �سيا�سة ات�سالية ن�سطة للموؤ�س�سة 

الع�سكرية كما هو احلال باأملانيا.

اأما الدكتور اأحميتو حممد، اأ�ستاذ بكلية احلقوق، 

»االحرتافية  حول  حما�رصة  بعر�س  تقدم  فقد 

النموذج  اختار  وقد   العاملية«،  اجليو�س  يف 

التاريخية.  التجربة  بحكم  وذلك  الفرن�سي، 

فتعر�س املحا�رص اإىل ن�ساأة اخلدمة الوطنية يف 

فرن�سا، واأ�سباب التخلي عنها املتعدة واملتباينة 

باال�سافة  و�سيا�سية،  اإيديولوجية،  اأ�سباب  بني 

اإىل نهاية احلرب الباردة، وكذا زيادة النزاعات 

وكذا  جديدة،  ومعدات  اأ�سلحة،  وظهور  املحلية، 

التطور التكنولوجي، وما يتطلبه من تكوين.

وتطرق ذات املتدخل، اإىل االجراءات االإجبارية 

املتمثلة يف االح�ساء واحل�سور االإجباريني لنداء 

حت�سري واإعداد الدفاع من اأجل تنمية الرابطة بني 

اجلي�س واملجتمع، واإجراءات تكميلية تتمثل يف 

لرت�سيخ  حت�سي�سية  اإجباريية  درو�س  تنظيم 

انضمام  مسار  حول  النقاش  في  اإلسهام  قصد 
نظم  للتجارة،  العاملية  املنظمة  إلى  اجلزائر 
املجلس الشعبي الوطني يوم 08 جوان 2011، 
املنظمة  و  »اجلزائر  حول  برملانيا  دراسيا  يوما 
العاملية للتجارة : رهانات وآفاق«. وذلك مبشاركة 
املعنية  الوزارات  عن  وممثلني  برملانيني، 
ومؤسسات  هيئات  إلى  باإلضافة،  باملوضوع، 
من  عدد  حضور  عن  فضال  مختصة،  وطنية 
مدير  نائب  مقدمتهم  وفي  األجانب،  املدعوين 
رئيسي  إلى  باإلضافة  العاملية،  التجارة  منظمة 
العربية  اململكة  التفاوضيني لكل من  الفريقني 

السعودية، وجمهورية الفيتنام.

املجل�س  رئي�س  زياري،  العزيز  عبد  ال�سيد  اأكد 

التي  االفتتاحية  كلمته  يف  الوطني،  ال�سعبي 

ياأتي يف  الربملاين  اليوم  تنظيم هذا  اأن  األقاها 

ال�سيا�سية  التحوالت  اإىل  بالنظر  خا�س  ظرف 

واالقت�سادية واالجتماعية التي تعرفها اجلزائر، 

والتي تطبعها االإرادة ال�سيا�سية لفخامة رئي�س 

اجلمهورية ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة. كما اأ�سار 

اأو  الهام�س  البقاء دائما على  اأنه ال ميكننا  اإىل 

خارج منظمة ت�سم غالبية دول العامل.

الوطني،  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  واأ�ساف 

يتطلب  اال�سرتاتيجي  الهدف  هذا  حتقيق  اأن 

من  لالنتقال  االإ�سالحات  وتعميق  موا�سلة 

اإىل  العمومية  النفقات  على  مرتكز  اقت�ساد 

اقت�ساد متنوع منتج للرثوة وقادر على ت�سدير 

منتوجات ذات قيمة م�سافة عالية.

اجلزائر  ان�سمام  اأن  املتحدث،  ذات  اأكد  كما 

املحتمل اإىل املنظمة العاملية للتجارة �سيقودنا 

حتما اإىل اإعداد ن�سو�س قانونية جديدة هامة 

املفعول،  ال�سارية  القوانني  بع�س  تكييف  وكذا 

اليوم  البع�س  يخ�ساها  التي  املنظمة  هذه  واأن 

�ستفتح اآفاق جديدة ت�سهل التطور والنمو القوي 

القت�سادنا الوطني.

األيخاندرو جارا،  اأ�سار ال�سيد  ويف ذات ال�سياق، 

العاملية،  التجارة  ملنظمة  العام  املدير  نائب 

اجلهود  ت�ساعف  اأن  ينبغي  اجلزائر  اأن  اإىل 

اأقرب  يف  ان�سمامها  ب�ساأن  املحادثات  وتنهي 

يتعلق  تاأخري فيما  اأي  اأن  اأكد  وقت ممكن. كما 

مفاو�سات  اإىل  �سيعر�سها  اجلزائر  بان�سمام 

اأع�ساء  عدد  ارتفاع  اإىل  بالنظر  تعقيدا  اأكرث 

املنظمة. 

العامة  الوترية  اأن  جارا  األيخاندرو  ال�سيد  واأكد 

الن�سمام اجلزائر �ستكون مرتبطة ال حمالة مع 

م�سريا  الت�رصيعي،  املجال  يف  املحرز  التقدم 

التي جتتازها  ال�سعبة  الظروف  اإىل  يف حديثه 

املنظمة.

من جانه، قدم ال�سيد فواز العلمي، وكيل وزارة 

العربية  باململكة  �سابقا  وال�سناعة  التجارة 

التفاو�سي  الفني  الفريق  ورئي�س  ال�سعودية، 

املنظمة  حول  متحورت  مداخلة  ال�سعودي، 

واأهدافها،  املنظمة  مبادئ  للتجارة،  العاملية 

والتحديات امل�ستقبلية واحللول العلمية.

يف حني تعر�س ال�سيد فو دونغ، ال�سفري واملمثل 

اال�سرتاكية لدى هيئة  الدائم جلمهورية فيتنام 

االأمم املتحدة بجنيف )�سوي�رصا(، مداخلة حول 

من  امل�ستخل�سة  والدرو�س  الفيتنامية  اخلربة 

العاملية  املنظمة  اإىل  الفيتنام  تفاو�س  م�سار 

للتجارة.   

اأما ال�سفري الدائم للجزائر يف االأمم املتحدة يف 

جنيف، اإدري�س اجلزائري، فقد اأكد يف تدخله، اأن 

املفاو�سات بني املنظمة واجلزائر مل تعرف اأي 

ال�سلبية  التجربة  اإىل  م�سريا   ،2008 منذ  تقدم 

ال�رصاكة  اتفاق  واإخفاق  الدويل  النقد  ل�سندوق 

مع االحتاد االأوروبي املوقع العام 2004 ولد 

خماوف يف اجلزائر من االن�سمام اإىل املنظمة 

العاملية للتجارة.

اأ�سبحت  امل�سكلة  اأن  املتدخل،  ذات  وقال 

الدخول  يف  ف�سلنا  واإذا  جزائرية،  جزائرية 

تكاليف  �سنتحمل  احلالية  الدوحة  جولة  خالل 

املنظمة  باأن  نف�سه،  �سياق  يف  معرتفا،  اأخرى، 

تفر�س �رصوطا جائرة على اجلزائر، واأن م�ساألة 

ان�سمام اجلزائر تبقى مرتبطة ارتباطا تالزميا 

بطبيعة  وكذا  لبالدنا،  التنموية  باال�سرتاتيجية 

النمط االقت�سادي الذي تنتهجه.

من جهته، دافع وزير التجارة، ال�سيد م�سطفى بن 

بادة، عن موقف اجلزائر، واتهم املنظمة بخلق 

يتعلق  فيما  مبكيالني  والكيل  للجزائر،  عراقيل 

من  اإليها  اجلزائر  ان�سمام  ملف  مع  بتعاملها 

خالل فر�س �رصوط مل تفر�س على دول اأخرى، 

اأن اجلزائر قامت بتعديل ت�رصيعاتها عرب  واأكد 

مراجعة 36 ن�سا ت�رصيعيا واأجابت عن 1640 

�سوؤال، وقطعت 10 جوالت من املفاو�سات منذ 

العام 1998، معربا اأنه لي�س من العدل اأن يتم 

االعتبار  بعني  االأخذ  دون  اجلزائر  مع  التعامل 

الظروف الع�سيبة التي مرت بها خالل الع�رصية 

ال�سوداء.

فوج  تاأخر  اإمكانية  التجارة  وزير  ي�ستبعد  ومل 

العمل الذي يقوم بدرا�سة ملف ان�سمام اجلزائر 

ب�سبب  العاملية  التجارة  منظمة  م�ستوى  على 

التي  احلايل  الفوج  رئي�س  عهدة  انتهاء  قرب 

�ستنتهي خالل �سهر جويلية القادم.

الوزير  ذكر  الثنائية  املفاو�سات  وبخ�سو�س 

دول  خم�س  مع  اتفاقيات  على  اجلزائر  بتوقيع 

على  قريبا  للتوقيع  اجلهود  بببذل  ملتزما 

اتفاقيات مع دول اخرى. 

لالإ�سارة تعود بداية م�سار ان�سمام اجلزائر اىل 

1987 حني  منظمة التجارة العاملية اىل �سنة 

اتفاقية  اىل  ان�سمامها  بطلب  اجلزائر  تقدمت 

ان  قبل  )غات(  اجلمركية  والتعريفة  التجارة 

اىل  االن�سمام  اجل  من  املفاو�سات  يف  ت�رصع 

املنظمة �سنة 2002 . وبهذا وبعد 24 �سنة من 

اطول  قطعت  قد  اجلزائر  تكون  االن�سمام  طلب 

فرتة انتظار مقارنة بباقي الدول. 

يوم درا�سي حول: مفهوم االحرتافية يف اجلي�ش وعالقتها باخلدمة الوطنية

يف يوم برملاين:

اجلزائر توؤكد جمددا 
مت�سكها مبنظمة التجارة 

�لعاملية وتدعوها  �إىل 
معاملة �أكرث �ن�صافا

اليوم  في  املشاركون  أكد 
حول  البرملاني  الدراسي 
االحترافية  مفهوم   «
وعالقتها  اجليوش  في 
باخلدمة الوطنية » الذي 
الدفاع  جلنة  نظمته 
الوطني باملجلس الشعبي 
االثنني  يوم  الوطني، 
20 جوان 2011، مبقر 
شارك  والذي  املجلس، 
وممثلني  برملانيني  فيه 
واألمن  الدرك  عن 
ضرورة  على  الوطنيني، 
الوطنية  اخلدمة  إبقاء 
من  مدتها  تقليص  مع 
بني  ما  إلى  ونصف  سنة 
واحدة  وسنة  أشهر  ستة 
تدعيم  نحو  للتوجه 
ضمن  االحترافية 

املؤسسة العسكرية.



                          

باملنا�سبة،  املحا�رصات،  قاعة  زخرت  وقد 

بح�سور عدد كبري من ذوي االخت�سا�س يف 

واقع  لت�سخي�س  فر�سة  باعتبارها  القطاع، 

التوجيه،  و�سوء  وم�ساكله،  الرتبية،  قطاع 

الدرا�سي،  والف�سل  اللغات،  يف  التحكم  وعدم 

وعدم التن�سيق بني خمتلف قطاعات التعليم، 

حمورية  مادة  �سكلت  كما  املهني،  والتكوين 

اإ�سكالية  حول  دار  الذي  الهادف  النقا�س  يف 

التعليم، وحتديات املرحلة الراهنة.

رئي�س  زنري،  املالك  عبد  ال�سيد  ا�ستهل 

�رصورة  باإبراز  املنظمة،   الربملانية  اللجنة 

حت�سني  ق�سد  جماملة،  دون  الواقع  ت�سخي�س 

م�ستوى التعليم، مع االأخذ بعني االعتبار لكل 

يف  املتمثلة  للدولة،  ال�سيا�سية  االلتزامات 

يف  الوطنية  اللغة  ومكانة  التعليم،  جمانية 

دور  جانب  اإىل  التكنولوجية،  العلوم  تعليم 

مفهوم الدفاع، وبرجمت فرتات تدريبية واإعادة 

الر�سكلة، وذلك تعوي�سا اخلدمة الوطنية.

جي�س  على  االحرتافية  باآثار  يتعلق  فيما  اأما 

االحتياط، فتطرق الدكتور اأحميتو اإىل جمموعة 

دور  يف  النظر  الإعادة  اتخذت  التي  االإجراءات 

كان  بعدما  عملياتي  اأ�سبح  والذي  االحتياط 

دفاعي، وكذا فتح املجال اأمام املدنيني من اأجل 

االلتحاق التطوعي يف جمال االحتياط.

واأ�سار، يف �سياق حديثه، اإىل  م�سري االحرتافية 

بالقرارات  االأخرية مقيدة  هذه  اأن  اإذ  فرن�سا  يف 

عن  واأما  االأوربي،  االحتاد  يف  املتخذة 

اجلي�س  على  املفهوم  هذا  اإمكانية اإ�سقاط 

كل  اأن  اإىل  املحلل  ذات  اأ�سار  فقد  اجلزائري، 

دولة �سيدة، تتخذ احللول التي تتما�سى وواقعها 

وينا�سب معطياتها الداخلية واخلارجية. موؤكدا، 

يف �سياق نف�سه، اأن املناخ اجلزائري يختلف عن 

وبالتايل  املجاالت،  جميع  يف  االأوربي  املناخ 

الأن  واقعنا،  على  املفهوم  هذا  اإ�سقاط  ميكن  ال 

اجلزائر لي�ست فرن�سا.

اإال اأنه األح على وجوب اإبقاء اخلدمة الوطنية يف 

اجلزائر نظرا لالأهمية التي تكت�سيها هذه االأخرية 

يف تكوين ال�سباب مذكرا مبيثاق اخلدمة الوطنية 

1968 و�رصع يف تنفيذه عام  الذي اعتمد �سنة 

.1969
اخلدمة  حول  التدخالت  جممل  ومتحورت 

اأ�سار  باخلارج، حيث  للجالية  بالن�سبة  الوطنية 

اجلزائرية  اجلالية  عدد  اأن  اإىل  املتدخلني  اأحد 

 18 من  واأكرث  األف   66 من  باأكرث  تقدر  بكندا 

العدد  واأن  االأمريكية  املتحدة  بالواليات  األف 

مدة  حتديد  اقرتح  لذلك  بكثري،  اأكرب  احلقيقي 

طالب   كما  الدرا�سي،  امل�ستوى  ح�سب  اخلدمة 

الوطني  اجلي�س  عن  حقيقية  �سورة  بتقدمي 

االأم،  الوطن  من  يقربهم  مما  للجالية  ال�سعبي 

حت�سني  �رصورة  املتدخلني  اأغلب  تناول  فيما 

خا�سة  االت�سال،  وو�سائل  اخلدمة،  ظروف 

وكذا  والنائية،  البعيدة،  املناطق  يف  للمجندين 

ت�سبيب املوؤ�س�سة الع�سكرية. 

جلنة  رئي�س  قدم  الدرا�سي  اليوم  ختام  ويف 

من  ثمن  كلمة  يرفع  حممد  الدكتور  الدفاع 

املحا�رصين  االأ�ساتذة  تدخالت  خاللها 

ال�سلك  باعتماد  ونوه  احل�سور  وتدخالت 

وا�ستقطاب  و�سباطنا  اإطاراتنا  على  الع�سكري 

االأمة  اأ�سبال  مدار�س  وفتح  ال�سهادات  حاملي 

بنخبة  جي�سنا  منه  يتزود  خزانا  �ستكون  التي 

اجليو�س  يف  االحرتافية  اأن  اأكد  كما  املجتمع. 

�سواء  وفعاليتها  جناعتها  اأثبتت  قد  الغربية 

خا�ستها  التي  ال�رصاعات  يف  اأو  احلروب  يف 

االأوان  اآن  القارات واملحيطات وقد  يف خمتلف 

لال�ستفادة من     جتارب  وبرامج هذه اجليو�س 

ومواكبة التطورات التكنولوجية.

كما قدم رئي�س اجلل�سة، جمموعة من التو�سيات 

متحورت يف جمملها حول تقلي�س مدة اخلدمة 

كامل  يف  االأمة  اأ�سبال  مدار�س  وفتح  الوطنية، 

اإجناز  يف  واال�رصاع  الع�سكرية،  النواحي 

جميع  يف  وجتهيزها  ع�سكرية،  م�ست�سفيات 

اأفراد  بحاجيات  والتكفل  الع�سكرية،  النواحي 

مينائها  بجعل  عنابة  منطقة  وتدعيم  اجلي�س، 

قاعدة بحرية، واإن�ساء م�سنع لالألب�سة الع�سكرية 

بالناحية الع�سكرية الثالثة، للم�ساهمة يف تنمية 

املنطقة، وامت�سا�س البطالة.

من  عدد  املنظمة  اللجنة  كرمت  وباملنا�سبة 

ال�سخ�سيات الوطنية يف �سفوف اجلي�س الوطني 

ال�سعبي واالأ�سالك امللحقة التي مل ي�سعفها حلظ 

للح�سور اإىل هذا اليوم الدرا�سي. ويف هذا االإطار 

الدفاع  وزير  لدى  املنتدب  الوزير  تكرمي  مت 

ورئي�س  غنايزية  املالك  عبد  ال�سيد  الوطني 

اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي الفريق اأحمد قايد 

�سالح واللواء احمد بو�سطيلة القائد العام للدرك 

العام  املدير  الهامل  الغني  عبد  واللواء  الوطني 

لالأمن الوطني.

يف يوم برملاين خمت�ســــــــــــــــون يتناولون برامج التعليم العايل

بر�مج �لتعليــــــم..و�صرورة مو�ءمتها مع �ال�صالحات �جلارية
أكد باحثون، وأكادميون يوم 27 جوان 2011، 
خالل يوم برملاني حول مواءمة برامج التعليم 
في  العالي  والتعليم  التربوية  املنظومة  في 
جلنة  تنظيم  من  اجلارية،  االصالحات  ضوء 
العلمي،  والبحث  العالي،  والتعليم  التربية، 
الوطني،  الشعبي  للمجلس  الدينية  والشؤون 
إلعادة  جادة  خطوات  اتخاذ  ضرورة  على 
شهادة  على  املتحصلني  الطلبة  اهتمام  بعث 
التي  والعملية،  التقنية،  بالشعب  البكالوريا 
السنوات  في  قبلهم  من  معتبرا  عزوفا،  تشهد 
توجيه  بعملية  أكثر  االهتمام  وكذا  األخيرة، 
الرسوب  لتفادي  رغباتهم  حسب  على  الطلبة 

خاصة خالل السنة األولى من اجلامعة.
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الت�سجيل  عن  الطلبة  وعزوف  االأجنبية،  اللغات 

تعد  التي  والتكنولوجية،  الدقيقة،  العلوم  يف 

االأخذ بعني  البالد مع  لتنمية  بالن�سبة  اأ�سا�سية 

االعتبار بع�س املعطيات االأ�سا�سية مثل �رصورة 

التكفل العاجل بظاهرة الت�رصب املدر�سي الذي 

التعليم املتو�سط  30% يف �سهادة  ن�سبة  بلغت 

من  وذلك  الثانوي،  التعليم  نهاية  % يف  و40 

خالل نظام فعال ومالئم للتكوين املهني.

الطلبة  عزوف  ظاهرة  على  املتدخلون  وركز 

توفره  ما  رغم  والتقنية،  العلمية،  الفروع  عن 

الب�رصية  الطاقات  بتوكني  للت�سغيل  فر�س  من 

ال�سنوات  تعرفها  التي  الر�سوب  ون�سب  املوؤهلة 

االأوىل من التعليم اجلامعي.

ال�سدد، قال بوبكر �سمري، مفت�س عام  ويف هذا 

والبحث  العايل  التعليم  بوزارة  للبيداغوجيا 

العلمي، اأن هناك ر�سوب ن�سبي يف م�ستوى ال�سنة 

االأوىل جامعي وهي ظاهرة يجب االهتمام بها 

ومعاجلتها.

الطلبة  توجيه  اإىل  ذلك  �سبب  املتحدث  واأرجع 

غالبا على غري رغباتهم، اإىل جانب عدم تكيف 

بع�س الطلبة مع املرحلة اجلديدة من تعليمهم، 

وهو االأمر الذي يحدث مع تالميذ ال�سنة االأوىل 

متو�سط وال�سنة اأوىل ثانوي.

به  املعمول  النظام  اأن  بوبكر،  اأ�ساف  كما 

بوزارة الرتبية على غري النظام املعمول به يف 

اجلامعة، فقبل اجلامعة يتلقى التلميذ م�ساعدة 

لكنه  تعليمه،  مراحل  يف  موؤطرين  قبل  من 

جمربا  نف�سه  يجد  اجلامعة  اإىل  �سعوده  مبجرد 

على اعتماد عن نف�سه.

وخالفا ملا قاله ممثل وزارة الرتبية عن حت�سن 

ارتفاع  بذلك من خالل  وي�ستدل  التعليم  نوعية 

التعليم  �سهادات  خمتلف  يف  النجاح  ن�سبة 

وممتاز،  جدا  وجيد  جيد  اأن  بالتفوق  النهائية 

ان  �سي�ستور  الدين  �سم�س  الربوفي�سور  �رصح 

الكمية موجودة اأي ارتفاع عدد املتمدر�سني اإىل 

التي  النوعية  غياب  يف  ولكن  تلميذ  ماليني   8
متجاهال  املدر�سة  تطور  بها  يقا�س  ما  عادة 

اخلطاب الر�سمي لوزارة الرتبية الذي ي�رص على 

من  تتجلى  بداأت  الرتبوي  االإ�سالح  ثمار  اأن 

خالل ارتفاع ن�سبة النجاح بالتفوق.

حممد  اجلامعي  االأ�ستاذ  تطرق  جانبه،  ومن 

الطيب الع�سكري يف مداخلته اإىل ظاهرة عزوف 

الطلبة عن الدرا�سة يف الفروع العلمية والتقنية، 

فعال  توجيه  غياب  اإىل  ح�سبه  تعود  والتي 

ت�ساهم فيه وزارة الرتبية ب�سكل فعال بدءا من 

الثانوي ب�رصورة توعية التالميذ حول  التعليم 

اأهمية هذه التخ�س�سات التي مل تعد مطلوبة من 

قبل الكثري من الطلبة يف ال�سنوات االأخرية.

هذه  اإىل  الطلبة  توجه  ن�سبة  وتناق�ست 

التخ�س�سات رغم اأن برنامج االإ�سالحات يوؤكد 

يتح�سلون  الذين  التالميذ  ثلثي  اأن  اأهدافه  يف 

العلمية  ال�سعب  من  هم  البكالوريا  �سهادة  على 

نحو  اأكرث  يكون  الطلبة  رغبات  لكن  والتقنية، 

ال�سعب االأدبية.

ويف هذا ال�سدد، دق الع�سكري ناقو�س اخلطر مبا 

التكوين  بني  انقطاع  من  املو�سوع  هذا  ي�سكله 

اجلزائر  واأن  خا�سة  ال�سغل،  و�سوق  اجلامعي 

اأمام حتديات اقت�سادية كبرية، ودعا اإىل و�سع 

اآليالت ربط ت�سمح بتكييف التلميذ من املرحلة 

الثانوية اإىل املرحلة اجلامعية للق�ساء على هذا 

الفراغ

كل  ت�سافر  �رصورة  على  الع�سكري،  اأكد  كما 

خا�سة  الظاهرة،  هذه  ات�ساع  من  للحد  اجلهود 

واأن التخ�س�سات التقنية والعلمية تعترب املادة 

واملطلوبة  املوؤهلة  االإطارات  الإنتاج  اخلام 

جلنة  ت�سكيل  اإىل  ودعا  املجاالت،  خمتلف  يف 

الربملانيتني  الغرفتني  من  نواب  بني  م�سرتكة 

تقوم باإح�سائيات وتو�سيات دقيقة للم�ساعدة 

اأ�سباب  يف  والبحث  بالقطاع  النهو�س  على 

العلمية  ال�سعب  اإىل  التوجه  عن  الطلبة  عزوف 

اأي�سا  ال�سحافة  دور  هنا  يربز  كما  والتقنية، 

حتبيب  اإىل  دورها  لعب  يف  الع�سكري،  ب�سيف 

يف  بامل�ستجدات  باهتمام  للطلبة  املجال  هذا 

امليادين العلمية والتكنولوجية.
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ففي هذا االإطار، اأكد الباحث يف التاريخ، ال�سيد 

»�رصورة  بعنوان  له  مداخلة  يف  اأرزقي،  حمند 

ال�سيادة  ميثل  باإعتباره  التاأ�سي�سي  املجل�س 

ال�سيا�سي يف اجلزائر  التغيري  اأن  ال�سعبية«، على 

اأمر حتمي ال مفر منه واأن هذا التغيري مير حتما 

ال�سعبية  االإرادة  عن  يعرب  تاأ�سي�سي  جمل�س  عرب 

وميثل جميع �رصائح املجتمع دون اإق�ساء. 

واأ�ساف االأ�ستاذ فراد اأن هذا املجل�س يعد و�سيلة 

هامة متكن ال�سعب من التعبري عن اإرادته احلرة 

االأمة.  م�سالح  وفق  الدميقراطي،  التغيري  يف 

�سحية  ظاهرة  ال�سيا�سية  االأنظمة  تغيري  معتربا 

الزمان،  يفر�سها  اإ�سالحات  خالل  من  تتم 

واملكان، وم�سلحة االأغلبية.

واإعترب ذات املتدخل، اأن اإنتخاب جمل�س تاأ�سي�سي 

د�ستور  و�سع  مهمة  له  وتوكل  مطلقة  اأولوية 

ياأخذ  حتى  ال�سعبي  االإ�ستفتاء  على  عر�سه  يتم 

ال�سبغة ال�رصعية النهائية.

الدولة  يخلد  د�ستور  اأجل  »من  مو�سوع  وحول 

رئي�س  غ�سري،  بوجمعة  ال�سيد  اأكد  اجلزائرية« 

بدوره،  االإن�سان،  حلقوق  اجلزائرية  الرابطة 

تغيريا  تتطلب  للبالد  احلالية  الو�سعية  اأن 

واالإقت�سادي،  ال�سيا�سي،  اجلزائر  مل�سار  جذريا 

واالإجتماعي. م�سددا على اأن اإعادة الثقة للمواطن 

يف موؤ�س�سات الدولة اأمر اأ�سا�سي قبل البدء يف اأي 

عمل م�ستقبلي باإجتاه التغيري.

باإن�ساء  ال�سياق،  ذات  يف  غ�سري،  ال�سيد  وطالب 

جمل�س تاأ�سي�سي ي�سبط الد�ستور، ويقرتح قوانني 

واأطر جديدة لت�سيري البالد. م�سددا على �رصورة 

اأن يتوىل الد�ستور القادم، وب�سفة نهائية ق�سية 

لتكري�س  الرئا�سية  العهدات  وحتديد  الهوية، 

رئي�س  بني  العالقة  وكذا  ال�سلطة،  على  التداول 

اجلمهورية، واحلكومة، اإىل جانب اإنهاء الغمو�س 

يف العالقة بني الدين والدولة.

ودعا نف�س املتدخل، اىل الغاء املجل�س الد�ستوري 

احلايل، وتعوي�سه بغرفة على م�ستوى املحكمة 

كل  يف  الطعن  يف  للمواطن  احلق  تعطي  العليا 

القوانني الغري الد�ستورية.

جامعة  من  �رصيط،  ملني  االأ�ستاذ  ركز  بدوره 

ق�سنطينة، يف مداخلته حتت عنوان »الدميقراطية 

على  االنتخابية«  العهدة  واحرتام  التمثيلية 

د�ستور  اأن  مذكرا  االإنتخابية،  العهدة  اإحرتام 

التي  امل�ساألة  لهذه  تطرق  من  اأول  هو   1976
لعام  للنائب  االأ�سا�سي  القانون  الحقا  كر�سها 

.1979
اإىل  اأي�سا  تطرق   1996 د�ستور  اأن  اأي�سا  وذكر 

لكن  االإنتخابية  العهدة  مع  التنايف  حاالت 

القانون الع�سوي املنظم لهذه امل�ساألة مل ي�سدر 

قانوين  فراغ  وجود  اإىل  م�سريا  االأن،  حد  اإىل 

النزاعات  عليها  تطرح  التي  اجلهة  بخ�سو�س 

املتعلقة بحاالت التنايف مع العهدة االإنتخابية.

اإىل  خان  ر�سيد  املحامي  تطرق  جانبه،  من 

مقدما،  الق�سائي«  اجلهاز  ا�ستقاللية  »�رصوط 

يوم برملاين : 

�الإ�صالح �ل�صيا�صي .. �ختالف يف �لروؤى .. و�تفــــــــــاق على �لتاأ�صي�س للدميقر�طية �حلقة..

يف هذا ال�ساأن، جملة من االإقرتاحات من بينها 

ب�سفة  واإلغاء  للق�ساء،  االأعلى  املجل�س  اإ�سالح 

نهائية املفت�سية العامة لوزارة العدل، ووجوب 

ترقية ونقل  �سن ن�سو�س قانونية حول كيفية 

الق�ساة. 

بينما رف�س النائب باملجل�س ال�سعبي الوطني، 

من  التاأ�سي�سي،  املجل�س  فكرة  �سيهوب،  م�سعود 

اإىل  اأن نعيد اجلزائر  لي�س باالإمكان  اأنه  منطلق 

�سنة 1962. معتربا اللجوء اىل هذا اخليار لي�س 

�رصوريا.

 وبعد اأن اأكد ال�سيد �سيهوب اأنه لكل نظام حكم 

مزايا وعيوب �سواء كان رئا�سيا اأو �سبه رئا�سي 

تطبيق  هو  املهم  اأن  على  �سدد  برملاين،  اأو 

القوانني املوجودة وعلى راأ�سها الد�ستور.

من جانبها اأكدت االأمينة العامة حلزب العمال، 

ال�سعب  ترك  �رصورة  حنون،  لويزة  ال�سيدة 

التي  املوؤ�س�سات  وم�سمون  �سكل  بنف�سه  يحدد 

اإليها ملمار�سة �سيادته من اأجل �سمان  يحتاج 

اأ�س�س عهد  اإ�سالح �سيا�سي قابل للدوام ويرمي 

دميوقراطية فعلية.

واأ�سافت ال�سيدة حنون يف كلمة األقتها، مبنا�سبة 

بكامل  املتمتع  ال�سعب  اأن  برملاين،  يوم  هذا 

من  النظام  يحدد  من  هو  التعبري  حرية  �رصوط 

خالل مناق�سة وا�سعة لد�ستور البالد.

اأن  ال�سدد،  هذا  يف  العامة،  االأمينة  واعتربت 

االإ�سالح احلقيقي يوؤدي اإىل القطيعة مع النظام 

الد�ستور  مناق�سة  اأولوية  يوؤكد  ما  وهذا  القدمي 

القوانني جمددة مطلبها املتمثل يف  قبل باقي 

تاأ�سي�سي كنقطة انطالق مل�سار  انتخاب جمل�س 

اإ�سالحي.

ميكن  ال  اأنه  املتحدثة  قالت  اأخرى،  جهة  ومن 

تقود  اأن  �سعبية  ال  �سيا�سات  طبقت  ملوؤ�س�سات 

باجلانب  االأمر  تعلق  �سواء  حقيقية،  اإ�سالحات 

االإقت�سادي، واالإجتماعي، اأو ال�سيا�سي، معتربة 

اأنه باالإمكان تدارك التاأخر، والتعجيل بفتح اأفق 

دميوقراطية.

واأ�سارت ال�سيدة حنون اىل  اأن اجلزائر اأمام ثورة 

هادئة، على غرار الوادي الذي هو بحاجة الإزاحة 

الفيا�سانات،  لتجنب  مياهه  تقدم  يعرقل  ما 

عن  كليا  تختلف   2011 جزائر  اأن  اإىل  م�سرية 

ال�سباب، والعمال، وال�رصائح  اأين   2010 جزائر 

الوا�سعة ال�سعبية ا�ستعادت املبادرة وانتقلت اإىل 

و�سع هجومي .

ال�سعبية  االإنتفا�سات  فاإن  لها  فالبن�سبة 

القطر  انحاء  خمتلف  يف  املتجددة  وال�سبانية 

ظروف  وحت�سني  وال�سغل،  بال�سكن،  للمطالبة 

حركية  مبثابة  العمالية  واال�رصابات  املعي�سة، 

تعبوية.

االإ�سالح  �رصورة  تطرح  التقلبات  هذه  واإن 

�سيا�سي  كمنفذ  املتحدثة،  ح�سب  املوؤ�س�ساتي، 

الأنه ال ميكن جتاهل ما يعرب عنه من غ�سب غلق 

مقرات بلديات ودوائر وخمتلف الهيئات .

وباإعتبار اأن احلكومة ت�ستجيب يف اأغلب احلاالت 

ال�سيدة  راأت  واالإجتماعية،  العمالية  للمطالب 

االإ�ست�سارات  جولة  تتوج  اأن  �رصورة  حنون 

بقرارات جريئة اآنية تفتح اأفقا �سيا�سية لالأمة.

اأنه  املتدخلة  ذات  ا�سافت  ال�سدد،  ذات  ويف 

املختلفة  االإقرتاحات  حتظى  اأن  مهما  كان  اإن 

بتغطية اإعالمية، كون ذلك جزء من الديناميكية 

كي  ال�سيا�سي  االإ�سالح  اأن  يبقى  ال�سيا�سية، 

نخبة  على  حكرا  يبقى  وال  ال�سعب  يحتظنه 

منتقية يتطلب االإنفتاح ال�سيا�سي االأو�سع لدفع 

النقا�س الدميوقراطي.

من جهته، اأو�سح االأ�ستاذ اجلامعي ال�سيد ال�سعيد 

»قراءة  بعنوان  األقاها  حما�رصة  يف  مقدم، 

ال�سيا�سية«،  االإ�سالحات  برنامج  يف  متاأنية 

اأنه من مبداأ التدرج القانوين يجب البدء بتعديل 

اأن  م�سيفا  االأخرى  القوانني  تليها  ثم  الد�ستور 

ال�سعب هو الذي يختار نظام الدولة.

واعترب ال�سيد مقدم اأن بيان اأول نوفمرب د�ستورا 

دميوقراطية  جمهورية  ي�سمن  اأنه  مبا  خالدا 

االأ�سا�سية  احلريات  جميع  واحرتام  اإجتماعية، 

الق�ساء  وكذا  العرقي،  و  الديني،  التمييز  دون 

على جميع الف�ساد.

واأكد االأ�ستاذ اجلامعي اأن االإ�سالحات والتغيري 

ال مفر منه فهو من مقت�سيات الع�رص ملحا على 

�رصورة اإعادة االإعتبار حلرمة القانون.

هذه  اإلقاء  تبع  الذي  النقا�س  كان  لالإ�سارة 

عن  املتدخلون  خالله  عرب  ثريا،  املحا�رصات 

االإ�سالح  م�سعى  حول  ومقرتحاتهم  اأرائهم 

ال�سيا�سي يف اجلزائر.

إعتبر عدد من احلقوقيني واالساتذة اجلامعيني، 
املجموعة  نظمته  الذي  البرملاني  اليوم  خالل 
البرملانية حلزب العمال، يوم  األربعاء 29 جوان 
حتت  الوطني،  الشعبي  املجلس  مبقر   ،2011
عنوان »أي إصالح سياسي يؤسس للدميقراطية 
في اجلزائر«، أن التغيير السياسي في البالد مير 
عبر مجلس تأسيسي يعبر عن اإلرادة الشعبية 

وتكون جميع شرائح املجتمع ممثلة فيه.
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�شادق الربملان الفرن�شي  وب�شكل نهائي 

على م�رشوع قانون الهجرة الذي ي�شدد 

اإجراءات طرد الأجانب املقيمني ب�شفة 

غري قانونية.

وكانت اجلمعية الوطنية قد وافقت على 

 11 يوم  ظهرية  خالل  اجلديد  القانون 

مقابل  �شوتا  بـ297   ،  2011 ماي 

على  ال�شيوخ  جمل�س  وافق  كما   ،193
 182 القانون يف  �شهرة نف�س اليوم بـ 

يف  �شحب   بعد  151. و  مقابل  �شوتا 

الو�شطيني   �شغط  حتت  الفارط  مار�س 

متديد فقد اجلن�شية ، بقي هناك رهانان 

هما  و  امل�رشوع  لهذا  اأ�شا�شيان 

غري  للمهاجرين  الإقامة  حق  تاأطري 

خطرية  باأمرا�س  القانونيني امل�شابني 

النزاع املتعلق بطرد املهاجرين غري  و 

القانونيني املحبو�شني.

�شهادة  متنح  ل  ف�شاعدا  الآن  ومن 

يف  اإل  املر�شى،  لالأجانب  الإقامة 

البلد  يف  املالئم  »انعدام« العالج  حالة 

الأ�شلي.

ال�شلطة  فان  اجلديد  القانون  وح�شب 

الإدارية �شتاأخذ يف احل�شبان »الظروف 

�شهادة  ملنح  الإن�شانية ال�شتثنائية« 

املدير  راأي  على  احل�شول  بعد  الإقامة 

اجلهوية لل�شحة. و  للوكالة  العام 

لدى  طعن  اإيداع  يف  نيته  الي�شار  جدد 

هذا  بخ�شو�س  الد�شتوري  املجل�س 

احلزب  نائبة  قول  حد  القانون. وعلى 

هذا  فان  مازيتيي  �شندرين  ال�شرتاكي 

مالئما  لي�س  د�شتوري و  »غري  الأخري 

حزب  نائب  اتهم  حني  يف  متاما«، 

نويل  اأوروبا-ايكولوجيا-اخل�رش 

اأرا�شي  يف  بـ«ال�شيد  الأغلبية  مامري 

اجلبهة الوطنية« )اليمني املتطرف(. 

12 جوان  العدالة والتنمية احلاكم يف تركيا يوم  حقق حزب 

نتائج  وفق  الت�رشيعية  النتخابات  يف  كبرياً  فوزاً   2011
 94 الأكرب من بطاقات القرتاع. فبعد احت�شاب  الق�شم  �شملت 

بزعامة  والتنمية  العدالة  حزب  فاز  الأ�شوات،  من  املائة  يف 

رئي�س الوزراء رجب طيب اأردوغان بـ50.4 يف املائة من هذه 

ب�شهولة على ت�شكيل  ، �شيكون احلزب قادراً  الأ�شوات.. وبذلك 

ان«  ان  »�شي  قناة  بها  اأدلت  توقعات  وفق  مبفرده  حكومة 

الخبارية الرتكية. 

العدالة  اأن  الوطني  امل�شتوى  على  التوقعات  هذه  واأفادت 

ي�شم  الذي  الربملان  يف  املطلقة  بالغالبية  �شيتمتع  والتنمية 

326 نائبًا.  اأي  550 مقعداً، 
47 يف املائة من الأ�شوات يف  وكان العدالة والتنمية ح�شد 

بـ341  وفاز   2007 العام  ال�شابقة  الت�رشيعية  النتخابات 

يف   34 على  ح�شل   2002 العام  ويف  الربملان.  يف  مقعداً 

املائة من الأ�شوات. 

العدالة  مقر حزب  اأمام  �شخ�س  اآلف  اأكرث من خم�شة  وجتمع 

رئي�شا  »اردوغان  هاتفني  اأنقرة  العا�شمة  و�شط  يف  والتنمية 

للوزراء«. ورغم اأن احلزب احلاكم فاز بن�شبة اكرب من الأ�شوات 

النتخابي  النظام  ب�شبب  النواب  من  اقل  بعدد  �شيفوز  فانه 

اجلمهوري  ال�شعب  حزب  الثانية  املرتبة  يف  حل  و  الرتكي. 

)ا�شرتاكي دميقراطي( اكرب اأحزاب املعار�شة بـ25.8 يف املائة 

من الأ�شوات ثم حزب العمل القومي بـ13.2 يف املائة. ودعي 

اأكرث من خم�شني مليون ناخب من اأ�شل 73 مليون تركي اإىل 

�شناديق القرتاع. 

مقعداً(   367( الثلثني  بغالبية  يحظ  مل  والتنمية  العدالة  لكن 

انقالب  من  املوروث  الد�شتور  لتغيري  بها  ياأمل  كان  التي 

1980، من دون احلاجة اإىل الت�شاور مع املعار�شة. حتى انه 
اإليه لإجراء  الـ330 نائبًا ال�رشوري بالن�شبة  ظل حتت �شقف 

ا�شتفتاء حول تبني د�شتور جديد. 

واأكد اأردوغان اأن الد�شتور اجلديد �شي�شتند اإىل مبادئ دميقراطية 

الديكتاتورية  بتوجهاته  نددوا  معار�شيه  لكن  وتعددية، 

يف  اجلمهورية  رئي�س  ملن�شب  الرت�شح  اإىل  بال�شعي  واتهموه 

اإطار نظام رئا�شي. وتدين املعار�شة اأي�شا امل�شا�س باحلريات 

خلفية  على  �شحافيني  اعتقال  يف  خ�شو�شًا  جتلى  والذي 

موؤامرات مفرت�شة �شد احلزب احلاكم. 

ال�شالم  )حزب  لالأكراد  موؤيد  حزب  اكرب  مر�شحو  وحقق 

النتخابية كم�شتقلني  املعركة  والذين خا�شوا  والدميقراطية( 

اخرتاقًا ملحوظًا بفوزهم بثالثني مقعداً بعدما ح�شدوا ع�رشين 

مقعداً يف الربملان املنتهية وليته. 

الزدهار  على  النتخابية  حملته  خالل  اأردوغان  وركز 

العامل،  يف  ع�رش  ال�شابع  القت�شاد  تركيا،  يف  القت�شادي 

بن�شبة منو تقارب ما ت�شجله ال�شني وبلغت نحو 8،9 باملائة 

يف 2010. 

كذلك، جنح العدالة والتنمية يف و�شع اجلي�س الرتكي القوي يف 

ثكناته بعدما كان لعبًا �شيا�شيًا اأول، عرب تعديالت د�شتورية. 

لكن اآفاق ان�شمام تركيا اإىل الحتاد الأوروبي ما زالت بعيدة 

واأملانيا  فرن�شا  مثل  الدول  بع�س  معار�شة  ب�شبب  خ�شو�شًا 

اللتني ل تريدان منح هذا البلد ع�شوية كاملة.

الدميقراطي  ال�شرتاكي  احلزب  فاز 

يف   2011 جوان   06 يوم  و�شط(  )ميني 

على  متقدما  الت�رشيعية  النتخابات 

احلزب ال�شرتاكي احلاكم و�شمن اليمني 

يف  مطلقة  اأغلبية  على  احل�شول  بذلك 

لدى  للراأي  ا�شتطالعات  وفق  الربملان 

اخلروج من مراكز القرتاع.

اأجرتها  ا�شتطالعات  ثالثة  واأظهرت 

احلزب  اأن  الربتغالية  التلفزة  قنوات 

ال�شرتاكي الدميقراطي ح�شد ما بني 37 

و 42،5  يف املائة من الأ�شوات متقدما 

رئي�س  بزعامة  ال�شرتاكي  احلزب  على 

الوزراء امل�شتقيل جوزيه �شوكرات�س الذي 

حقق ما بني 24،8 و 30 يف املائة من 

الأ�شوات.

الدميقراطيون  ال�شرتاكيون  و�شيح�شل 

الذي   ، كويلو  با�شو�س  بيدرو  بزعامة 

 102 بني  ما  على   ، �شوكرات�س  �شيخلف 

يف  نائبا   230 اأ�شل  من  نائبا  و121 

الربملان وتوقعت التلفزيونات اأن حت�شل 

 119 بني  ما  على  كلها  اليمني  اأحزاب 

مقعدا.

جوان   29 يوم  اليوناين  الربملان  اأجاز 

خم�س  مدتها  تق�شف  خطة   ،  2011
�شنوات وذلك لتمهيد الطريق اأمام م�شعى 

اأثينا للح�شول على متويل دويل لتفادي 

الديون  من  امل�شتحق  �شداد  عن  العجز 

باإعالن  يهدد  كان  ما  ال�شيادية وهو 

يكون رئي�س  وبذلك  لإفال�شها.  الدولة 

قد  باباندريو  جورج  اليوناين  الوزراء 

 154 بت�شويت  �شعبا  اختبارا  اجتاز 

 300 اأ�شل  من  اخلطة  ل�شالح  نائبا 

هم اأع�شاء الربملان، ورف�س اخلطة 139 

نائبا وامتنع الباقون عن الت�شويت. 

فر�شه  �رشطا  تعترب  التق�شف  وخطة 

من  مزيد  لتقدمي  اليونان  مقر�شو 

اليوناين  القت�شاد  لإنقاذ  امل�شاعدات 

املاأزوم. 

اجتاحت  الربملانية  اجلل�شة  عقد  وقبل 

للتعبري  اأثينا  و�شط  ال�شعبية  املظاهرات 

وحاول  التق�شف،  خطة  رف�س  عن 

النواب  بع�س  طريق  اعرتا�س  حمتجون 

اإىل مبنى الربملان. وردت �رشطة مكافحة 

للدموع  امل�شيل  الغاز  باإطالق  ال�شغب 

ورذاذ الفلفل احلار. 

ونتيجة لإ�رشاب عام دعت اإليه النقابات 

اأنحاء  يف  اخلدمات  اأ�شيبت  العمالية 

الثاين  لليوم  ال�شلل  من  حالة  يف  البالد 

يف  را�شية  العبارات  لتظل  الإ�رشاب  من 

مواعيد  تعديل  اأو  اإلغاء  مت  كما  املوانئ، 

مئات من رحالت الطريان. واقت�رش عمل 

على  الإ�شعاف  وخدمات  امل�شت�شفيات 

حالت الطوارئ. 

قد  ال�شرتاكية  احلكومة  وكانت 

املركزي  البنك  حمافظ  من  تقلت انتقادا 

معتربا  بروفوبولو�س،  جورج  اليوناين 

كبرية  زيادة  تت�شمن  التق�شف  خطة  اأن 

للنفقات.  حمدودا  وخف�شا  ال�رشائب  يف 

واأو�شح يف مقابلة �شحفية اأن ال�شتمرار 

من  مبزيد  ال�شعب  كاهل  اإثقال  يف 

ال�رشائب بلغ حده الأق�شى.

املفو�شية  اعتربت  بروك�شل  ويف 

اليوناين  الربملان  تبني  اأن  الأوروبية 

لإنقاذ  الوحيد  ال�شبيل  هو  التق�شف  خطة 

اأنه  موؤكدة   ، الفوري  الإفال�س  من  البالد 

لي�س هناك خطة بديلة.

الأوروبي هريمان  الحتاد  رئي�س  وكان 

ا�شتقرار  اأن  من  حذر  قد  رومبي  فان 

على  يتوقف  برمته  العاملي  القت�شاد 

اإجراءات  على  اليوناين  الربملان  موافقة 

التق�شف التي اعتربها تهدف اإىل جتنيب 

عن  العجز  هاوية  يف  ال�شقوط  البالد 

ال�شداد.

تعاين من  اليونان  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر 

اأ�شواأ ركود منذ �شبعينيات القرن املا�شي، 

ال�شبان  بني  البطالة  معدل  بلغ  كما 

املالية  الأحوال  وتدنت   40% من  اأكرث 

العامة نتيجة ديون �شيادية تعادل نحو 

الإجمايل. املحلي  الناجت  من   150%"

من  قرو�شا  املا�شي  العام  وتلقت اأثينا 

الحتاد الأوروبي و�شندوق النقد الدويل 

)158 مليار  110 مليارات يورو  بقيمة 

دولر( تدفع على ثالث �شنوات.

م�رشوع   2011 جوان   27 يوم  الإ�شباين  النواب  جمل�س  اأقر 

التقاعد من  قانون لإ�شالح نظام املعا�شات يق�شي برفع �شن 

67 عاما. اإىل  65 عاما 
على  وح�شولهم  الأفراد  تقاعد  اإمكان  على  القانون  وين�ّس 

يكونون  عندما    65 الـ  �شن  يف  املعا�شات  من  الأق�شى  احلد 

ال�شمان  نظام  يف  العام  ون�شف  عاما   38 مدة  �شاهموا  قد 

عاما   63 اإىل  املبكر  التقاعد  �شن  رفع  عن  ف�شال  الجتماعي 

مقارنة باملطبق حاليا عند 61 عاما.

يف  ته 
ّ
اأقر ال�شبانية  احلكومة  كانت  الذي  القانون  ويت�شمن 

العمل  اأرباب  مع  اتفاق  اإىل  تو�شلها  بعد  املا�شي  مار�س 

اإىل  والأيتام  الأرامل  معا�شات  حت�شني  العمالية  والنقابات 

جانب العرتاف بالوقت الذي تق�شيه الن�شاء يف رعاية اأطفالهن 

وال�شباب الذين ينجزون فرتات تدريبية �شمن املدة املحت�شبة 

للم�شاهمة يف نظام ال�شمان الجتماعي.

النظام  ودعم  املايل  ال�شتقرار  �شمان  اإىل  القانون  ويهدف 

مواجهة  وقدرة على  اأكرث �شالبة  ليكون  ال�شباين  القت�شادي 

ت�شهدها  التي  الدميقراطية  التغريات  املقبلة يف ظل  التحديات 

البالد.

الربملان يقر 
قانون الهجرة

اأردوغان .. 
يوا�صل النجاح 
يف العديد من 

الإ�صتحقاقات

الربملان يقّر رفع 
�صن التقاعد اإىل 

عاما  67

ت�صويت حا�صم 
يف الربملان حول 

خطة التق�ّصف

احلزب 
الدميقراطي 

ال�صرتاكي يفوز 
يف النتخابات 

الت�صريعية
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اأّكدت بعثة تقييم النتخابات التابعة 

اإنها  ديفوار  كوت  يف  املتحدة  لالأمم 

على  ديفوار  كوت  م�شاعدة  تنوي 

تكون  برملانية  انتخابات  تنظيم 

»حرة« و«نزيهة«.

الدين  تاج  علي  البعثة  رئي�س  وقّدم 

بالعا�شمة  العر�س  هذا  دياباتي 

اليفوارية اأبيجان خالل اجتماعه يوم 

الوزراء  رئي�س  مع   2011 جوان   27
رئي�س  وقال  �شورو.  غيوم  اليفواري 

اإىل  تهدف  املتحدة  الأمم  اأن  البعثة 

تقييم ال�شتعدادات ال�رشورية ل�شمان 

املقبلة  الربملانية  النتخابات  جناح 

»�شنقدم  م�شيفا  ديفوار  كوت  يف 

املتحدة  الأمم  و�شتدر�س  مقرتحات 

العملية  يف  اإ�شهاماتها  تقدمي  كيفية 

النتخابية.

لتقييم  فنية  بعثة  و�شلت  وقد 

من  املقبلة  الربملانية  النتخابات 

منذ  ديفوار  كوت  اإىل  املتحدة  الأمم 

الأممية  البعثة  واجتمعت  جوان   18
الفوارية  احلكومة  من  اأع�شاء  مع 

ال�شيا�شية  والأحزاب  املدين  واملجتمع 

الجتماعية  املجموعات  من  وعدد 

اإىل  وبالإ�شافة  البالد  يف  ال�شيا�شية 

مثل  رئي�شية  بلدات  الوفد  زار  اأبيجان 

»يامو�شوكرو« و«دالوا« و«دويكوى«.

اجلديدة  اليفوارية  ال�شلطات  وتعتزم 

بحلول  الربملانية  النتخابات  تنظيم 

العام اجلاري وتعتمد احلكومة  نهاية 

من  دعم  من  عليه  حت�شل  ما  على 

�شلمية  انتخابات  لتنظيم  ال�رشكاء 

�شتكون خمتلفة عن انتخابات الرئا�شة 

و�شهدت  املا�شي  العام  جرت  التي 

اأعمال  وقوع  يف  وت�شببت  نزاعات 

�شخ�س  اآلف   3 بحياة  اأودت  عنف 

ونزوح مليون �شخ�س.

الهولندي  الربملان  نواب  �شادق 

قانون  على   ،  2011 جوان   28 يوم 

ال�شعائر  ح�شب  احليوانات  ذبح  مينع 

النواب  واليهودية.  الإ�شالمية 

اإن�شانية  غري  اعتربوها  الهولنديون 

اأن  الهولندي  القانون  ي�شرتط  حيث 

حتى  ذبحه  قبل  الوعي  احليوان  يفقد 

حني  يف  اخلوف  اأو  لالأمل  يتعر�س  ل 

ذبح  الإ�شالمية  القوانني  ت�شرتط 

وبذلك  م�شتيقظة،  وهي  احليوانات 

اإىل نيوزلندا  تكون هولندا قد ان�شمت 

التي  و�شوي�رشا  ال�شكندنافية  والدول 

متنع الذبح هي الأخرى.

من  م�شلم  مليون  هولندا  يف  ويعي�س 

هولندي  مواطن  مليون   16 جمموع 

يف  واملغاربة،  الأتراك  من  واأغلبهم 

حني ل يتجاوز عدد اليهود يف هولندا 

الفرقاين  يا�شني  وحذر  األف.   50
اليهودية  »املبادرة  با�شم  الناطق 

من  الذبح  حلظر  للت�شدي  الإ�شالمية 

مثل  اتخاذ  خطورة  من  تخدير«  دون 

هذا القرار الذي يحظر ذبح احليوانات 

»احلالل«  الإ�شالمية  ال�رشيعة  وفق 

اأن  اإىل  م�شريا  »كو�شري«،  واليهودية 

على  اعتدائه  اإىل  اإ�شافة  القرار-  هذا 

له  �شيكون  الدينية-  احلقوق  حرية 

»هولندا  اأن  حيث  اقت�شادية،  تبعات 

اأوروبا  دول  اأهم  من  واحدة  تعد 

تعترب  كما  احلالل،  لالأغذية  امل�شِدّرة 

�شبيل  على  وال�شعودية  اخلليج  دول 

احلالل  لالأغذية  م�شتورد  اأول  احل�رش 

ال�شا�شة  »على  م�شيفا  هولندا«،  من 

مبواطنني  �شي�رش  القرار  اأن  يعوا  اأن 

ما  ل�شترياد  و�شي�شطرون  هولنديني 

مازالت  جماورة  دول  من  يحتاجونه 

ت�شمح بالذبح احلالل«.

البداية  يف  اأطلقتها  احلملة  اأن  علما 

الراأفة  حزب  زعيمة  تيم«  »ماريان 

باحليوان الذي ل ميلك �شوى مقعدين 

مقعد،   150 اأ�شل  من  الربملان  يف 

اإلغاء  يتم  اأن  اقرتح هذا احلزب  حيث  

ال�شتثناء اخلا�س بامل�شلمني واليهود 

للحيوان،  تخدير  دون  من  الذبح  يف 

من  ُيذبح  عندما  احليوان  باأن  بحجة 

�شديدة،  لآلم  يتعر�س  تخدير،  دون 

ل  والإ�شالم  اليهودية  ال�رشائع  واأن 

املقرتح  هذا  ولقي  التخدير،  متنع 

وحزب  احلاكم  الليربايل  احلزب  دعم 

الذي يتزعمه »خريت فيلدرز«  احلرية 

حني  يف  لالإ�شالم،  بعدائه  املعروف 

الثالثة  امل�شيحية  الأحزاب  عار�شت 

ا�شت�شدار مثل هذا القانون الذي يرون 

العتقاد،  حرية  مع  تعار�شا  فيه 

يف  اأغلبية  متلك  ل  الأحزاب  هذه  لكن 

الربملان.

مينع  هولندا  يف  القانون  اأن  ويذكر 

املذابح  يف  تخدير  دون  من  الذبح 

 1975 منذ  وي�شتثنى  الهولندية، 

التي  املذابح  التخدير  اإجبارية  من 

لكون  وذلك  واليهود،  للم�شلمني  تذبح 

املذبوح  احليوان  تعتربان  الديانتني 

قبل  موته  ل�شبهة  حالل،  لي�س  خمدرا 

الذبح.

الأمم املتحدة 
تعتزم م�صاعدتها 

يف تنظيم 
النتخابات 

الربملانية

برملانها ي�صادق 
على قانون مينع 

ذبح املوا�صي 
على الطريقة 

الإ�صالمية ويحرم 
مليون م�صلم من 

اللحم احلالل
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م�ؤخراً     �صدر  امل�ؤ�ص�صاتي  ودوره  الأمة  جمل�س  مبكانة  تليق  متميزة  طبعة  يف 

2011( »الكتاب الذهبي« وه� امل�صطلح الذي يطلق على  )نهاية �صهر ج�يلية 

واجلمالية  التاريخية  اجل�انب  باإبراز  تهتم  التي  املطب�عات  من  خا�س  ن�ع 

وال�ظيفية للم�ؤ�ص�صات والهياآت.

ح�ايل  يف  يقع  واملعلم(  امل�ؤ�ص�صة   : الأمة  )جمل�س  عن�ان  حمل  الذي  الكتاب 

ويبني  املجل�س  ن�صاأة  وظروف  دواعي  اخل�ص��س  على  ويتناول  �صفحة  مائتي 

اخل�ص��صية  لإبراز  الثاين  اجلزء  ويخ�ص�س   .. الأول  جزئه  يف  مهامه  اأهم 

التاريخية والعمرانية .. واملزايا اجلمالية للمبنى )ق�صر زيغ�د ي��صف(.

كتب مقدمة هذا الكتاب ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س املجل�س م�صريا يف 

اآخر التقدم اإىل الهدف من هذا الإ�صدار: »من خالل اإ�صدار هذا الكتاب، �صعينا 

اإىل تقدمي �ص�رة عن م�ؤ�ص�صة برملانية د�صت�رية، ت�صهم يف البناء الت�صريعية 

وال�صتجابة  الدولة  م�ؤ�ص�صات  �صريورة  ي�صمن  مبا  الرقابي  العمل  ومتار�س 

معمارية  حتفة  حق  تعد  ببناية  التعريف  واأي�صا  امل�اطنني.  لتطلعات 

ا�صتثنائية، كل �صيء فيها كان على التاريخ �صاهداً، بناية جميلة يف كل �صيء 

وهي على الرغم من مرور الزمن ببهائها ل تزال تفخر من العناية والتح�صني 

خ  وا�صتفادت وعرب ال�صنني واحلقب واملراحل �صمدت، وهي الآن حقا متحف اأرَّ

لفرتات، وكان �صاهداً على اأخرى«.

»الكتاب الذهبي«


