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حتديات التنمية.. و�صغوط حت�صني الأو�صاع الجتماعية

�صكاوى املواطنــــني.. بني بريوقراطـــية الإدارة وثقل امللفات

اإجناز ال�صدود اأولويـة وطنية .. وم�صادر غري تقليدية لتاأمني التزويد باملياه ال�صرب

ال�صحة.. وال�صمان الجتماعي..كيف ميكن التخفيف من عنـاء القلق والنتظار!؟

الطرقات .. حاجة البلد القارة مازالت تتطلب الجنـازات

التجديد الفالحي.. والريفي..رهان اليوم لتـاأمني الغد

اإعادة التعليم املهني اإىل م�صاره الأ�صلي

الإجناز طور  يف  جديدة  �صناعية  منطقة   36
اأكرث من  10.000 كلم �صبكة ال�صكة احلديدية  خالل �صنة 2015

يف يوم درا�شي مبجل�س االأمة

النزاعات العقارية يف اجلزائر الن�صو�س القانونية .. 
الإ�صكاليات .. والثغرات 

مبنا�شبة اليوم العاملي للدميقراطية 

ماذا ينتظر املواطن من الربملان؟
�صوؤال .. اأم جدل؟ اأو كيف ميكن حتويل اجلدل اإىل حوار !؟

افتتاحـــــــــــــــــــــــية
افتتاح دورة اخلريف 2011

م�صبوقة غري  اخلريف  هذا  • دورة 
الإ�صالحات يف  واإخال�س   .. �صديدة  روؤية  توؤكد   .. اأيدينا  بني  التي  • الن�صو�س 

اجلل�شات
مكافحة الف�شاد .. اإرادة �شيا�شية وتطبيقات يف امليدان

ال�صفقات تخ�صع لـ: حرية الرت�صح.. امل�صاواة.. و�صفافية الإجراءات

قانون املالية 2012

املجاهدة وع�شو املجل�س ليلى الطيب

نوفمربيـــــة .. عربت خط موري�س

الثورة  انطالق  تاريخ   ..1954 نوفمبر  أول  مطلع  مع 
التحريرية املجيدة.. يتوجه السيد عبد القادر بن صالح 
إلى  التهاني  بأحر  املكتب  وأعضاء  املجلس  رئيس 
الزمالء  وكافة  املجلس  أعضاء  والسادة  السيدات 
اجلزائري  الشعب  كافة  إلى  خاللهم  ومن  النواب 
في  املستقبل  بناء  وإقدام حتديات  بإميان  يخوض  الذي 

كنف الوفاء لقيم ومبادىء نوفمبر.

بطاقة أولى
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افتتاحية

مع افتتاح هذه الدورة توّجه احلر�س اإىل و�شع ترتيبات حت�شري اأ�شغال املجل�س مبا 

الدورة ...فهي دورة غري م�شبوقة  اأعمال  لكثافة وخ�شو�شية جدول  ي�شتجيب 

كما اأ�شار اإىل ذلك رئي�س املجل�س يف كلمة االفتتاح ... حيث اأحيلت و�شتحال 

عليها منظومة ت�رشيعات ذات �شلة مبا�رشة بتعميق املمار�شة الدميقراطية والتمكني 

خطاب  يف   - معلوم  هو  كما  اإطارها–  حتديد  مت  واجلماعية  الفردية  للحريات 

اإرادة قوية  اأفريل املا�شي ...وهي تعبري �رشيح عن   15 رئي�س اجلمهورية يوم 

لرتقية واإثراء التجربة الوطنية التي عا�شتها اجلزائر يف جمال التحول الدميقراطي 

الرهانات  توؤهل بالدنا خلو�س  اأنها  اليوم  القول  باإمكاننا  التي  التجربة  تلك   ...

ال�شحيحة التي من �شاأنها اأن توؤدي اإىل بناء احلا�رش وا�شت�رشاف امل�شتقبل واأحد 

تلك الرهانات معيار اجلراأة على التغيري بقناعة اإرادية �شيادية ... فتجربتنا ت�شمح 

با�شتخال�س العرب من املاآ�شي ال�شعبة التي عانيناها اإبان مرحلة املاأ�شاة الوطنية والتي 

طوي ال�شعب �شفحتها ال�شوداء مبباركته للم�شاحلة الوطنية ... قد اأفرزت مبكرًا 

با�رشتها  باإ�شالحات  اليوم  ُي�شتكمل  الدميقراطية  املمار�شة  جديدا يف جمال  اأُفقا 

اجلزائر منذ �شنوات طويلة... وتعززت يف الع�رشية االأخرية بفتح ملفات �شخمة 

ومف�شلية على  العدالة .. املنظومة الرتبوية .. هياكل الدولة..

اإعادة  ت�شمل  و�شاملة  عميقة  اإ�شالحات  اإجراء  عن  اجلمهورية  رئي�س  اأعلن  لقد 

النظر يف الت�رشيعات املتعلقة باملمار�شة الدميقراطية وتعديل الد�شتور ... حتّددت 

اليوم اآجالها واإطارها املوؤ�ش�شاتي ... واإننا اإذ نتحدث اليوم عن هذه االإ�شالحات 

اإذ ال  توجهاتها،  ال�شيا�شية بكل  احلياة  تب�رش حقائق  بثقة وتفاوؤل ، فالأن عيوننا 

يخفى على اجلميع ال�شدى االإيجابي للنهج املعتمد يف امل�شي باالإ�شالحات اإىل 

من  الفاعلة  االأغلبية  فيها  �شاركت  وعميقة  مو�شعة  م�شاورات  بعد  املرجو  مداها 

الطبقة ال�شيا�شية وال�شخ�شيات الوطنية وفعاليات املجتمع املدين.

عليها  تبني  التي  الركائز  ت�شكل يف جمملها  الدورة  تناق�شها  التي  الن�شو�س  هذه 

احلياة ال�شيا�شية وتعك�س مراجعتها عرب مراحل اال�شت�شارة املو�شعة ... ثم الدرا�شة 

م�شتوى  على  املناق�شة  ثم  الوزراء  جمل�س  و  احلكومة  م�شتوى  على  والتمحي�س 

القانون  دولة  بناء  م�شعى  على  امل�شداقية  اإ�شفاء كل  على  اأكيدًا  الربملان حر�شًا 

واملوؤ�ش�شات.

يف اليوم العاملي للدميقراطية..

ناق�ش برملانيو العامل

ال�سوؤال :ماذا ينتظر املواطن من الربملان؟

فهل تو�سلوا اإىل اإجابات ..

وقوا�سم م�سرتكة؟
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الأكارم  �ضيوفنا  بكافة  اأرحب  اأن  البداية  يف  اأود 

منا�ضبة  معنا  بح�ضورهم  الهيئة  �رشفوا  الذين 

الأمة.  جمل�س  يف  العادية  اخلريف  دورة  افتتاح 

على  �ضكًرا  لهم  اأقول  زميالتي زمالئي،  فبا�ضمكم، 

هذا احل�ضور وهذه امل�ضاركة.

عودة   : فاأقول  الأمة  جمل�س  اأع�ضاء  لزمالئي  اأما 

برملانية  ودورة  املجل�س  رحاب  اإىل  ميمونة 

الت�رشيعية  الإجنازات  حافلة  اهلل-  �ضاء  -اإن 

والربملانية...

دورة  افتتاح  يف  للم�ضاركة  كالعادة  اليوم  نلتقي 

اخلريف العادية ل�ضنة 2011... وت�ضاء ال�ضدف اأن 

تتم هذه املنا�ضبة يف ظل اأجواء عيد الفطر املبارك 

وحركية الدخول الجتماعي.

...بالن�ضبة لعيد الفطر املبارك اأود اأن اأنتهز ال�ضانحة 

خال�س  جميعا  �ضادتي،  �ضيداتي  لكم،  اأوجه  لكي 

واأن  املباركة...  الدينية  املنا�ضبة  بهده  التهاين 

�ضيامنا  جميًعا  منا  يتقبل  اأن  وجل  عز  اهلل  اأدعو 

وقيامنا...

...يتزامن افتتاح دورة اخلريف العادية لهذه ال�ضنة 

الدخول  عادة  ت�ضاحب  التي  الأجواء  مع  اأي�ضا 

يف  العادية  الن�ضاطات  وا�ضتئناف  الجتماعي 

البالد...

اجلديد...  الدرا�ضي  املو�ضم  ينطلق  اأيام  بعد  ...اإذ 

باملدار�س  والطلبة  التالميذ  ماليني  يلتحق  وفيه 

ماليني  اأن  كما  باجلامعات،  ولحقا  والثانويات 

الآخرون  هم  ا�ضتاأنفوا  واملوظفني  العمال 

اجلميع... ويف  ا�ضتفاد منها  بعد عطلة  ن�ضاطاتهم 

احليوية  وتعود  الن�ضاط  ُيبعث  املنا�ضبتني  كلتا 

�ضمن املجتمع ككل...

الدخول  يولدها  التي  احلركية  اأجواء  ظل  ...ويف 

الجتماعي عادة يبقى الن�ضغال الكبري الذي ي�ضغل 

بال اجلميع هو اجلبهة القت�ضادية والجتماعية. 

اأي�ضا  ال�ضاأن يرتكز الهتمام هذه الأيام  ويف هذا 

يف اجتاه حمورين :

التنمية امل�صتدامة .. رهان اليوم ل�صناعة الغد

الربنامج  تنفيذ  العمل يف نطاق  ا�ضتئناف  اأولهما 

2010-2014 الذي َر�ضدت له الدولة  اخلما�ضي 

مقدرات مالية �ضخمة لتمويل م�ضاريع اقت�ضادية 

متعددة الأوجه، م�ضاريع من �ضاأنها اأن ُتولد حركية 

ت�ضاهم يف تفعيل جمرياتها كافة �رشائح املجتمع 

ويزداد  َتْقَوى  �ضوف  التي  العاملة  الفئة  وخا�ضة 

العمال  من  الآلف  ع�رشات  ت�ضغيل  عرب  عددها 

وي�ضاهمون  العمل  �ضوق  يدخلون  الذين  اجلدد، 

)بالإ�ضافة اإىل اأولئك املوجودين( يف اإجناز مئات 

الآلف من ال�ضكنات واآلف الكلمرتات من الطرقات 

دورة هذا اخلريف غري م�صبوقة

املجلس  رئيس  كلمة  كانت 
بن  القادر  عبد  السيد 
صالح، مبناسبة افتتاح دورة 
معبرة   2011 اخلريف 
والثراء  اخلصوصية  عن 
أساسيان  عامالن  وهما 
يضفيان عليها – بالتأكيد- 
لم  أنه  باعتبار  االستثنائية 
شهدت  أن  دورة  ألية  يسبق 
الدفع  في  الزخم  هذا  مثل 
إلى  النصوص  مبشاريع 
حيث  من  سواء  البرملان، 
إنها  عددها..  أو  أهميتها 
مناسبة ينتعش فيها احلوار 
البرملان  السياسي داخل قبة 
ويتنافس خاللها البرملانيون 
املساهمات  تقدمي  على 
الهادفة  اجلادة  النوعية 
ممارسة  قواعد  إقرار  إلى 
منضبطة  واضحة  سياسية 
تفرز  شفافة  قانونية  بأطر 
وُتبقي   .. السمني  من  الغث 
به  يقبل  من  املعترك  في 

الناخبون والناخبات. 

افتتاح دورة 

اخلريف 2011
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نداء إلى الشعب اجلزائري
أيها الشعب اجلزائري.

أيها املناضلون من أجل القضية الوطنية
أنتم الذين ستصدرون حكمكم بشأنناـ نعني الشعب بصفة عامة واملناضلني بصفة خاصةـ نعلمكم أن غرضنا 
من نشر هذا اإلعالن هو أن نوضح لكم األسباب العميقة التي دفعتنا إلى العمل بأن نوضح لكم مشروعنا والهدف من 

عملنا ومقومات وجهة نظرنا األساسية التي دفعتنا إلى اإلستقالل الوطني في إطار الشمال اإلفريقي .
ورغبتنا أيضا هوأن جننبكم اإللتباس الذي ميكن أن توقعكم فيه اإلمبريالية وعمالءها اإلداريون وبعض محترفي 

السياسة اإلنتهازية.
فنحن نعتبر قبل كل شئ أن احلركة الوطنية بعد مراحل من الكفاح قد أدركت مرحلة التحقيق النهائية فإ ذا كان 
هدف أي حركة ثورية في الواقع هوخلق جميع الظروف الثورية للقيام بعملية حتريرية فإننا نعتبر أن الشعب اجلزائري في 
أوضاعه الداخلية متحدا حول قضية اإلستقالل والعمل أمافي األوضاع اخلارجية فإن اإلنفراج الدولي مناسب لتسوية بعض 

املشاكل الثانوية التي من بينها قضيتنا التي جتد سندها الدبلوماسي وخاصة من طرف إ خواننا العرب واملسلمني .
إن أحداث املغرب وتونس لها داللتها في هذا الصدد فهي متثل بعمق مراحل الكفاح التحريري في شمال إفريقيا . ومما يالحظ 
في هذا امليدان أننا منذ مدة طويلة أول الداعني إلى الوحدة في العمل. هده الوحدة التي لم يتح لها مع األسف التحقيق أبدا 

بني األقطار الثالثة.
إن كل واحدمنها إندفع اليوم في هذا السبيل أما نحن الذين بقينا في مؤخرة الركب فإننا نتعرض إلى مصير من جتاوزته 
األحداث وهكذا فإن حركتنا الوطنيةقد وجدت نفسها محطمة نتيجة لسنوات طويلة من اجلمود والروتني توجيهها سيء 
أنه  منه  ظنا  فرحا  يطير  اإل ستعمار  الذي جعل  األمر  األحداث  قد جتاوزتها  الضروري  العام  الراءي  من سند  محرومة 

قدأحرز أضخم إنتصاراته في كفاحه ضد الطليعة اجلزائرية.
إن املرحلة خطيرة

أمام هذه الوضعية التي يخشى أن يصبح عالجها مستحيال رأت مجموعة من الشباب املسؤولني املناضلني الواعني التي جمعت 
حولها أغلب العناصر التي التزال سليمة ومصممة أن الوقت قد حان إلخراج احلركة الوطنية من املأزق الذي أوقعها فيه 

صراع األشخاص والتأثيرات لدفعها إلى املعركة احلقيقية الثورية إلى جانب أخواننا املغاربة والتونسيني  .
الوطنية  املصلحة  قد وضعت  .إن حركتنا  السلطة  يتنازعان  الذين  الطرفني  عن  مستقلون  بأننا  نوضح  فإننا  الصدد  وبهذا 
التافهة واملغلوطة لقضية األشخاص والسمعة والذلك فهي موجهة فقط ضد اإلستعمار الذي هو  فوق كل اإلعتبارات 

العدوالوحيد األعمى الذي رفض أمام وسِائل الكفاح السلمية أن مينح أدنى حرية .
ونضن أن هذه االسباب كافية جلعل حركتنا التجديدية تضهر حتت إسم: جبهة التحرير الوطني .

وهكذا نتخلص من جميع التنازالت احملتملة ونتيح الفرصة جلميع املواطنني اجلزائريني من جميع الطبقات اإلجتماعية وجميع 
األحزاب واحلركات اجلزائرية أن تنضم إلى الكفاح التحريري دون أدنى إعتبار أخر. 

                                                            
حرر في: الفاحت من نوفمبر 1954

األمانة الوطنية جلبهة التحرير الوطني

االجماع.. الوفاء
بيـــــــــــــان اأول نوفمـــــــــــــــــرب 
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الن�صو�س التي بني اأيدينا .. توؤكد روؤيـــــــــة �صديدة .. واإخال�س يف الإ�صالحات
...اإننا بقدر ما نبارك هذه الجتماعات يحدونا كبري الأمل يف اأن 

واأ�ضبحت  باملا�ضي جناعتها  اأثبتت  )التي  اللقاءات  حتقق هذه 

مثال يقتدى به(، اأن تتو�ضل اإىل اإيجاد احللول املنا�ضبة للق�ضايا 

اجلبهة  �ضعيد  وعلى  ال�ضغل  دنيا  م�ضتوى  على  املطروحة 

الجتماعية...

وخارج اإطار الثالثية اأملنا اأن تبقى املطالب التي ترفعها بع�س 

يف  والجتماعية  القت�ضادية  القطاعات  بع�س  ويف  اجلهات 

فيها  واأن  احلوار  خالل  من  عالجها  جتد  واأن  املنا�ضب  اإطارها 

العقل واملنطق بعيدا عن مناخ ال�ضغوطات واأجواء التوتر الذي 

التي يكون املواطن  اإىل حالت الن�ضداد  الو�ضول  اإىل  قد يوؤدي 

فيها يف اأغلب احلالت هو ال�ضحية...

 الإ�صالحات اأمام الربملان يف دورة غري م�صبوقة

عن  بعيدين  نكون  لن  اأننا  نقول  دورتنا،  اأ�ضغال  يخ�س  فيما 

�ضتكون  هي  بل  مميزة  �ضتكون  الدورة  هذه  اأن  قلنا  اإذا  احلقيقة 

دورة غري م�ضبوقة �ضواء من حيث م�ضمون بنودها اأو من حيث 

اأبعاد ومرامي م�ضاريع الن�ضو�س املدرجة فيها.

- اإنها ن�ضو�س تاأتي بالواقع لتاأكيد الإرادة اجلادة واملخل�ضة 

حتقيق  اإىل  والرامية  اجلمهورية  رئي�س  ال�ضيد  بها  اأتى  التي 

من  مرجعيتها  ا�ضتمدت  اإ�ضالحات  وجذرية،  �ضاملة  اإ�ضالحات 

التي  الرثية  التجربة  ومن  اجلمهورية،  رئي�س  ال�ضيد  توجيهات 

عا�ضتها البالد... ومن امل�ضاهمات البّناءة التي اأتت بها الأحزاب 

ال�ضيا�ضية وال�ضخ�ضيات الوطنية ومكونات املجتمع املدين اأثناء 

ويف  ال�ضيا�ضية.  الإ�ضالحات  حول  امل�ضاورات  هيئة  لقاءات 

ل   
ٌ
دور امل�ضاهمات  لهذه  كان  لقد   : نقول  ولالأمانة  الإطار  هذا 

ينكر يف تطعيم م�ضمون م�ضاريع الن�ضو�س القانونية اخلا�ضة 

الأمر  هذا  جلًيا  َبَدا  ولقد  للدورة...  واملربجمة  بالإ�ضالحات 

الوزراء  جمل�س  عليها  وافق  التي  القوانني  م�ضاريع  يف  خا�ضة 

الأخري والتي �ضتحال قريبا اإىل الربملان...

 15 يف  فيها  ال�رشوع  عن  الإعالن  مت  التي  الإ�ضالحات   ...اإن 

اأفريل ومت تاأكيد وتفعيل م�ضمونها ومراحلها يف 2 ماي 2011 

حمددة  اأجندة  وح�ضب  �ضائب  منطق  وفق  ت�ضري  وهي  �ضارت 

من  التي  املواعيد  وفق  تنفذ  وهي  حينها  يف  عنها  الإعالن  مت 

البداية حددت وح�ضب املحطات املربجمة التي مت الإعالن عنها 

الن�ضو�س  يف وقتها... بدًءا بامل�ضاورات مروًرا باإعداد م�ضاريع 

به  التذكري  يجب  الذي  الأمر  الربملان...  اإىل  بتقدميها  وانتهاء 

يف هذا املجال هو اأن الإ�ضالح عملية هامة وهو يتطلب توفري 

حمطات  وفق  مراحله  تنفيذ  ي�ضتوجب  وهو  املنا�ضبة  الأجواء 

حمددة و�ضمن اآجال معروفة ، ل بال�رشعة املتهورة ول بالبطء 

املوؤثر على النهج...

قوانني  م�ضاريع  اعداد  عملية  وتتم  متت  الت�ضور  هذا  وفق 

اأك�ضب  الذي  هو  الت�ضور  هذا  بتقيد  اللتزام  اإن  الإ�ضالحات... 

يف  املخل�ضة  الرغبة  واأكد  الروؤية  �ضداد  وبني  العملية  �ضدقية 

حتقيق الإ�ضالح...

علًما باأن كافة م�ضاريع الن�ضو�س القانونية اخلا�ضة بالإ�ضالح 

كان بالإمكان اإ�ضدارها عادًيا من اجلهات املخولة باإ�ضدارها 

مئات  اإىل  بالإ�ضافة  والثانويات  املدار�س  مئات  وي�ضيدون 

ال�ضحية وال�ضوؤون الجتماعية  التي تبنى يف امليادين  املرافق 

والريا�ضية وخا�ضة تلك التي ُتَخ�سُّ بها فئة لل�ضباب.

يتحقق كل ذلك بالتوازي مع اجلهود ال�ضخمة املبذولة لإي�ضال 

واملدا�رش  القرى  خمتلف  اإىل  والكهرباء  والغاز  املياه  متديدات 

عرب الرتاب الوطني.

...اإنها حًقا اأعمال جبارة تزداد وتريتها مع كل دخول اجتماعي 

ول تتوقف طيلة �ضهور ال�ضنة. اإجنازات ت�ضاهم يف تقوية احليوية 

�ضوق  ملقت�ضيات  ذاته  بالوقت  وت�ضتجيب  الوطني،  لالقت�ضاد 

حتريك  اأجل  من  الدولة...  تبذله  الذي  اجلهد  مدى  وُتظهر  العمل 

كافة  ويف  املواطن  معي�ضة  ظروف  وحت�ضني  القت�ضادية  الآلة 

املجالت...

...اإننا نريد ا�ضتغالل املنا�ضبة للتذكري بهذه احلقائق )التي تعترب 

اأنها  ونقول  العادي(،  للمتتبع  بالن�ضبة  البديهيات  من  بالواقع 

اأو  ين�ضاها  من  لالأ�ضف  هناك  لأن  عليها  التاأكيد  يجب  حقائق 

الأرقام  اإىل  فيها  الرجوع  امل�ضتحب  من  يكون  وقد  يتنا�ضاها... 

واملعطيات التي كانت تقدم يومًيا عقب اجتماعات ال�ضيد رئي�س 

كونها  املختلفة  القت�ضادية  القطاعات  وزراء  مع  اجلمهورية 

تعد بالواقع اأح�ضن دليل ملعرفة مدى �ضخامة اجلهد ومدى كرب 

الإجنازات التي حققتها اجلزائر ويف كافة املجالت...

لقد عرجنا يف حديثنا عن اجلهد القت�ضادي لنوؤكد على اأهميته 

مع هذا الدخول الجتماعي ناهيك عن كون التذكري بهذه احلقائق 

بكل ما حتمله من اآثار اإيجابية )على ال�ضحة القت�ضادية للبالد( 

�ضوف ترتتب عنها انعكا�ضات اإيجابية على اجلبهة الجتماعية.

احلوار الجتماعي .. املدخل اإىل ترقية اأو�صاع العمال

يف  املواطنني  َبال  ماي�ضغل  عادة  الذي  الثاين  املحور  اأما   -

من  به  ياأتي  ما  بكل  الجتماعي  الدخول  فهو  الأيام  هذه  مثل 

�ضغوطات وما ُينتظر منه من م�ضتجدات.

لهذا وبالتوازي مع عودة احلركية القت�ضادية لهذا القطاع من 

اجلانب  يحظى  اأن  الطبيعي  فمن  ذلك  اأو  القت�ضادي  الن�ضاط 

املتعلق بالقدرة ال�رشائية للمواطن ب�ضفة عامة وللعمال ب�ضفة 

خا�ضة بالهتمام...

...لهذا فمن املرتقب اأن َت�ضتاأنف اجتماعات الثالثية )مع نهاية 

لدرا�ضة  الجتماعيني  ال�رشكاء  �ضمل  يلتئم  حيث  ال�ضهر(،  هذا 

تلك  اأو  العالقة  املطلبية  بالق�ضايا  والتكفل  العاملني  و�ضعية 

التي اإ�ضتجدت ويتوجب درا�ضتها واإيجاد احللول لها...
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»الأوامر«... هذا التوجه ياأتي تاأكيًدا لالإرادة اجلادة الرامية اإىل 

تعزيز وتقوية دور الربملان.

تنوع جمالت م�صاريع القوانني .. 

وجه اآخر لرثاء واأهمية الدورة

- يف هذه الدورة �ضيتوىل جمل�س الأمة بالدرا�ضة والتحليل وحتديد 

املوقف من ن�ضو�س اأخرى كقانون اجلمارك املراجع والقانون 

من  بالوقاية  اخلا�س  القانون  اأما  الآخر،  هو  املراجع  البحري 

ليتوىل  ياأتي  فاإنه  ومكافحته  الريا�ضية  املن�ضاآت  يف  العنف 

معاجلة انت�ضار ظاهرة العنف يف مالعبنا الريا�ضية تقريبا بكل 

ما يرتتب عنها من اأحداث �ضغب وخ�ضائر ب�رشية ومادية لي�ضت 

بالقليلة...

...قطاع الربيد واملوا�ضالت ال�ضلكية والال�ضلكية �ضيجد مكانه يف 

الدرا�ضة والعالج خالل هذه الدورة.

ول  لحظتم  كما  الدورة  هذه  تعاجلها  التي  املجالت  تنوع  اإن 

للدرا�ضة  امل�ضجلة  الن�ضو�س  م�ضاريع  ا�ضتعرا�س  خالل  من  �ضك 

اإعطاء  �رشف  يف  �ضي�ضاهم  الربملان  فاإن  املوقف  وحتديد 

رئي�س  ال�ضيد  قررها  التي  الإ�ضالح  ل�ضيا�ضة  القانونية  الر�ضمية 

اجلمهورية.

 اآخر يجب التذكري به يف الباب اخلا�س بجدول اأعمال الدورة 
ٌ
اأمر

الهيئة  اأن  وهو  فيها...  امل�ضجلة  الن�ضو�س  م�ضاريع  وبنوعية 

العدد  هذا  مثل  ت�ضجيل  على  اأقدمت  اأن  لها  ي�ضبق  مل  التنفيذية 

وخالل  الأهمية  وبهذه  الع�ضوية  القوانني  م�ضاريع  من  الكبري 

الأهمية  على  يدل  فاإمنا  �ضيء  على  دل  اإن  وهذا  واحدة...  دورة 

التي تكت�ضيها الدورة... والدور الكبري الذي ينتظر من برملانيي 

هيئتنا القيام به اأثناءها...

انطالقا من كل ما �ضبق ونتيجة له نقول، زميالتي زمالئي، اأننا 

ممكن  قدر  باأكرب  للم�ضاهمة  الدورة  هذه  اأثناء  مدعوون  جميًعا 

من اجلهد لدعم واإجناح هذه الإ�ضالحات والدعوة لها ويف هذا 

ال�ضياق فاإننا من جانب اآخر نقدر املهمة الوطنية الكبرية التي 

تقوم بها احلكومة وهي تعكف على اإعداد م�ضاريع ن�ضو�س بهذه 

الأهمية.

 وكالعادة �ضتعرف الدورة ن�ضاطات اأخرى اإن على �ضعيد العمل 

الرقابي اأو الن�ضاط اخلارجي اأو ترقية الثقافة الربملانية...

 

اجلرائم الإرهابية.. تزيد اجلزائر ت�صميمًا
على موا�صلة طريقها يف جمال التنمية

عرفت بالدنا خالل ال�ضهر املا�ضي اأحداث عنف متثلت يف وقوع 

اأبرزها العمل الإرهابي الذي  اإرهابي جبان كان  اأكرث من عمل 

ا�ضتهدف الأكادميية الع�ضكرية يف مدينة �رش�ضال ومركز �رشطة 

تيزي وزو، وهي الأعمال التي ت�ضببت لالأ�ضف يف اإزهاق اأرواح 

جزائرية...

اأرواح  على  ونرتحم  املجرمة  الأعمال  بهذه  نندد  ما  بقدر  اإننا 

ال�ضهداء ونقدم التعازي والتعاطف لعوائلهم... فاإننا نقول اأي�ضا 

اأن قوات اجلي�س الوطني ال�ضعبي واأ�ضالك الأمن )التي نوجه لها 

بدون  مرتكبيها  ترتك  لن  الأخرية  هذه  اأن  والعرفان(  التحية 

عقاب وهي �ضتوا�ضل مالحقتها لهم اإىل اأن يتم الق�ضاء النهائي 

عليها وعلى كل الذين مل يعودوا اإىل ر�ضدهم اإىل الآن... اإن ما نود 

التاأكيد عليه يف هذا الإطار هو اأن هذا العمل اجلبان لن يوقف 

م�ضرية اجلزائر ولن يوؤثر على توجهاتها... فالتجربة املريرة التي 

مرت بها باملا�ضي قد ح�ضنتها وجعلتها يف كل مرة واجهتها 

م�ضاعب تزداد ت�ضميًما على موا�ضلة طريقها يف جمال التنمية 

الدولة الدميقراطية احلديثة واملجتمع  والبناء والت�ضييد واإقامة 

الآمن يف ظل العي�س الكرمي واحلياة املطمئنة...

 

ال�صعوب هي التي حتفظ وحدة ترابها ومتا�صكها الوطني

نتابع بكثري من الهتمام ما يجري يف اأكرث من بلد عربي واإننا اإذ 

نتابع هذه الأو�ضاع بكثري من الهتمام حيًنا بالأمل وحيًنا اآخر 

اأو�ضاعها  تتجاوز  �ضوف  ال�ضعوب  هذه  اأن  نعتقد  فاإننا  بالأمل. 

�ضعوبها  تريده  ت�ضطري م�ضتقبلها وفًقا ملا  تر�ضي قواعد  و�ضوف 

يف اإطار وحدتها الرتابية ومتا�ضكها الوطني...
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رئي�س  ال�ضيد  ولكن  بها،  املعمول  العادية  الإجراءات  ووفق 

الأحزاب  كافة  واملقرتح  بالراأي  ي�رشك  اأن  اإل  اأبى  اجلمهورية 

املدين...  املجتمع  ومكونات  الوطنية  وال�ضخ�ضيات  ال�ضيا�ضية 

ليعطي عملية الإ�ضالح البعد الذي ت�ضتحقه من خالل امل�ضاركة 

الإ�ضالحات  ويلب�س هذه  املجتمع،  لفئات عري�ضة من  الوا�ضعة 

امل�ضاهمة...  لتقدمي  املوؤهلة  الأطراف  قبل  من  امل�ضاهمة  وا�ضع 

تلك هي املنهجية التي اعتمدت، وهذا ما مت اتباعه عملًيا حيث 

جل  معها  وجتاوبت  املدين  املجتمع  من  فاعلة  فئات  دعينا 

الإ�ضالحات  ن�ضو�س  حول  راأيها  فاأعطت  املعنية...  الأطراف 

وعربت عنها بو�ضوح كبري و�رشاحة تامة،

طريقها  منها  الأغلبية  بني  ما  املتقا�ضمة  الآراء  وجدت  ولقد 

القانونية  الن�ضو�س  م�ضاريع  �ضتجدها يف  اأو هي  العتماد  اإىل 

املقررة واخلا�ضة بالإ�ضالح...

�ضوف  الإثراءات  هذه  اأن  قلت  اإذا  بجديد  اأتيت  قد  اأكون  ولن 

تتوا�ضل من دون �ضك لدى تقدمي م�ضاريع الن�ضو�س اإىل الربملان 

الرغبة يف حتقيق هذه  التاأكيد على  �ضيتوىل بدوره مهمة  الذي 

الإ�ضالحات. وتعميق م�ضمونها عند ال�رشورة...

اأن  املنا�ضبة هو  التذكري ويف هذه  نريد قوله من خالل هذا  ما 

العملية خالًفا لالأحكام امل�ضبقة التي اأتى بها البع�س هنا وهناك 

فاإن العملية �ضارت وت�ضري بنف�س التعهدات التي مت الإعالن عنها 

وبذات الآجال امل�ضطرة لها... ووفق املنهجية التي اعتمدت من 

البداية... 

اخلا�ضة  الن�ضو�س  م�ضاريع  اليوم  تاأتي  الت�ضور  هذا  ...ووفق 

ل  ما  هناك  فاإن  وهكذا  الدورة...  يف  لتربمج  بالإ�ضالحات 

الدورة...  اأعمال  جدول  يف  مدرج  قانون  م�رشوع   13 عن  يقل 

الربملان  اإىل  تاأتي  الن�ضو�س  هذه  م�ضاريع  جل  فاإن  ولالأهمية 

يف �ضكل م�ضاريع قوانني ع�ضوية...

الدورة  يف  عليه  �ضادقنا  الذي  البلدية  قانون  فبعد  وهكذا... 

امل�ضادقة  قبل  والدرا�ضة  بالتحليل  جمل�ضنا  �ضيتوىل  املا�ضية 

الع�ضوي اخلا�س بالنتخابات وم�رشوع  القانون  على م�رشوع 

القانون الع�ضوي اخلا�س بتحديد احل�ضة التي يجب اأن ت�ضارك 

املجتمع  بناء  �ضيا�ضة  يف  الرجل(  جانب  )اإىل  املراأة  مبوجبها 

بالأحزاب  اخلا�س  الع�ضوي  القانون  م�رشوع  واأي�ضا  والدولة 

ال�ضيا�ضية...

وبق�ضد تفعيل دور املجتمع املدين �ضيدر�س جمل�س الأمة قانوًنا 

ا بتنظيم وتفعيل ن�ضاط ودور منظمات املجتمع املدين... خا�ضً

وبغر�س متكني الربملانيني من تاأدية دورهم كامال يف جمال 

الربملان  �ضيدر�س  فيهم  الثقة  و�ضعوا  الذين  املواطنني  متثيل 

بغرفتيه م�رشوع قانون ع�ضوي يتوىل حتديد حالت اجلمع بني 

التمثيل يف الربملان وممار�ضة الن�ضاطات الأخرى اخلارجة عن 

نطاق اخت�ضا�س الربملان، ويتعلق الأمر هنا مب�رشوع القانون 

الع�ضوي اخلا�س بحالت التنايف مع العهدة الربملانية.

- م�رشوع القانون الع�ضوي اخلا�س بالإعالم لأهميته �ضيكون 

يف  املميزة  القانونية  الن�ضو�س  م�ضاريع  من  واحًدا  اأي�ضا 

الدورة... ولن اأكون قد اأتيت بجديد اإذا اأنا قلت اأن حرية التعبري 

وحرية الراأي هي الركائز التي ي�ضتند اإليها اأي نظام دميقراطي. 

واأعتقد اأن ذلك هو الهدف الذي يجب علينا اأن نفهمه من الإتيان 

به ولهذا اأي�ضا يتوجب علينا اإعطاوؤه الأهمية التي ي�ضتحقها.

ا�صتكمال لقانون البلدية .. قانون الولية اأمام الدورة

ن�ضو�س  م�ضاريع  �ضتدر�س  ال�ضنة  لهذه  العادية  اخلريف  دورة 

قانون  كم�رشوع  كبرية  اأهمية  تكت�ضي  الأخرى  هي  قانونية 

اأن  �ضنويا  العادة  جرت  الذي  املالية  قانون  وم�رشوع  الولية 

يكون القانون املحوري يف كل دورات اخلريف العادية من كل 

�ضنة كاملة  الدولة ملدة  �ضوؤون  ت�ضيري  �ضنة... كونه يقنن نفقات 

كالعادة  �ضي�ضتقطب  القانون  هذا  اأن  نقول  امليادين.  كل  ويف 

اهتمام اأع�ضاء جمل�س الأمة ملا له من عالقة مبا�رشة باحلياة 

خيارات  من  بنوده  تت�ضمن  وملا  وللدولة،  للمواطن  اليومية 

تنموية طموحة كر�ضها م�رشوع التنمية اخلما�ضي الذي ُخ�ض�ضت 

مليارات الدولرات لتمويل م�ضاريعه العديدة واملتنوعة...

لعل اجلديد يف برجمة م�ضاريع ن�ضو�س دورة خريف هذه ال�ضنة 

�ضميم  يف  باملا�ضي  يدخل  كان  قانون  م�رشوع  اإدراجها  هو 

مطالب الربملانيني كونه يعزز من الدور الرقابي لع�ضو الربملان 

ب�ضفة خا�ضة والربملان ب�ضفة عامة. ونعني به القانون اخلا�س 

لإعطاء  املرة  هذه  خم�ض�ضا  �ضيكون  الذي  امليزانية  بت�ضوية 

�ضورة عن مدى تنفيذ بنود ميزانية �ضنة 2009.

اإننا نثمن هذا التوجه ونعتربه خطوة اإيجابية ت�ضب يف الجتاه 

ال�ضحيح الرامي اإىل تقوية مكانة الربملان الرقابية.

هذا من جهة، ومن جهة اأخرى يجب اأن ن�ضجل يف خانة اإيجابيات 

الدورة هذه املرة: عدم وجود ن�ضو�س قانونية تدخل يف نطاق 

افتتاح دورة اخلريف 2011
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من امل�ضاريع املعرو�ضة  على الربملان قانون الوالية
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الف�ضاد، موؤكدا على وجود الإرادة ال�ضيا�ضية ملكافحة 

هذه الظاهرة وحر�س ال�ضيد رئي�س اجلمهورية على 

ذلك.

ال�ضيد  اأو�ضح  اخلليفة،  مبلف  املتعلق  ال�ضوؤال  وحول 

متابعة  من  �ضنوات  خم�س  بعد  اأنه  احلكومة  ممثل 

تو�ضلت  بخ�ضو�ضها،  ملف  واإعداد  الق�ضية  هذه 

اإليها،  بت�ضليمه  حكم  على  احل�ضول  اإىل  اجلزائر 

باإمكانها �ضمان حماكمة  والتي بقوانينها احلالية 

النق�س  اأمام حمكمة  الق�ضية حاليا  واأن  له،  عادلة 

الربيطانية لتف�ضل يف الطعن الذي قدمه املتهم، كما 

اأكد اأن العدالة اجلزائرية �ضتبت قريبا يف الق�ضية.

احلكومة  ممثل  ال�ضيد  قدم   ،26 املادة  وبخ�ضو�س 

التعديالت  اأن  مو�ضحا  املادة،  لهذه  وافيا  �رشحا 

حتديد  اإىل  تهدف  عليها  اأدخلت 
ّ
التي  والتتميمات 

العمومية  ال�ضفقات  حتكم  التي  الثالثة  القواعد 

والتي هي: حرية الرت�ضح، امل�ضاواة بني املرت�ضحني 

اإل  ق�ضائيا  يتابع  ل  اأنه  واأكد  الإجراءات،  و�ضفافية 

املوظف العمومي الذي يتعمد خرق القواعد املذكورة 

للغري  ملنح  ال�ضفقات،  اإبرام  عند  نية  وب�ضوء  اآنفا 

امتيازا غري مربر.

تعديالت قانون العقوبات

26: يعاقب باحلب�س من �ضنتني )2( اإىل ع�رش �ضنوات )10( وبغرامة  املادة 
من 200000دج اإىل 1000000دج:

اأو تاأ�ضري  كل موظف عمومي مينح، عمدا، للغري امتيازا غري مربر، عند اإبرام 

الت�رشيعية والتنظيمية  اأو ملحق، خمالفة لالأحكام  اأو �ضفقة  اتفاقية  اأو  عقد 

املتعلقة بحرية الرت�ضح وامل�ضاواة بني املرت�ضحني و�ضفافية الإجراءات.

)...الباقي دون تغيري...(

املادة 29: يعاقب باحلب�س من �ضنتني )2( اإىل ع�رش )10( �ضنوات وبغرامة من 
200000دج اإىل 1000000دج كل موظف عمومي يبدد عمدا اأو يختل�س اأو 
يتلف اأو يحتجز بدون وجه حق اأو ي�ضتعمل على نحو غري �رشعي ل�ضاحله اأو 

ل�ضالح �ضخ�س اأو كيان اآخر، اأي ممتلكات اأو اأموال اأو اأوراق مالية عمومية اأو 

خا�ضة اأو اأي اأ�ضياء اأخرى ذات قيمة عهد بها اإليه بحكم وظائفه اأو ب�ضببها.

اجلل�شات
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النظام  عرفه  الذي  اجلذري  ال�ضالح  اإن 

يف  املبا�رشة  اإىل  الدولة  دفع  القت�ضادي، 

�ضل�ضلة من ال�ضالحات، م�ضت اجلانب الت�ضيريي 

القت�ضادية،  العمومية  للموؤ�ض�ضات  والقانوين 

من  املزيد  منح  اإىل  جهة،  من  اأدت  والتي 

الفعالية  احلرية لهذه املوؤ�ض�ضات بهدف حتقيق 

اأخ�ضعتها  اأخرى  جهة  ومن  القت�ضادية، 

تنظيمها،  حيث  من  التجاري،  القانون  لأحكام 

الدولة  على  لزاما  كان  كما  ومتويلها.  ن�ضاطها 

التفكري يف عدة قانونية كاملة، متا�ضيا مع هذه 

مبحاربة  املتعلقة  منها  وبخا�ضة  التحولت، 

اإىل  توؤدي  التي  الأخرى  الأ�ضكال  وكل  الف�ضاد 

امل�ضا�س بالموال واملمتلكات العمومية.

اأ�ضحت  التي  الف�ضاد  ظاهرة  معاجلة  وبهدف 

تهدد بالدنا يف ا�ضتقرارها القت�ضادي واأمنها 

الجتماعي، �ضن امل�رشع اجلزائري القانون رقم 

 1427 عام  حمرم   21 يف  املوؤرخ   06-01
واملتعلق   2006 �ضنة  فرباير   20 املوافق 

اأول  وهو  ومكافحته،  الف�ضاد  من  بالوقاية 

الف�ضاد،  اأ�ضكال  كل  حماربة  اإىل  يهدف  قانون 

عائقا  ت�ضكل  اأ�ضبحت  اأحكامه  بع�س  اأن  غري 

اأمام اأداء امل�ضريين ملهامهم. وعليه ياأتي ن�س 

الأحكام  بع�س  ملراجعة  اجلديد،  القانون  هذا 

وطبيعة  يتالءم  مبا  الت�ضيري،  بفعل  اخلا�ضة 

تعرت�س  التي  لل�ضعوبات  حد  وي�ضع  مهامه. 

القت�ضادية  العمومية  املوؤ�ض�ضات  م�ضريي 

لن�ضاطاتهم،  امل�ضرية  الت�رشيعات  تطبيق  عند 

العمومية،  بال�ضفقات  منها  املتعلقة  وبخا�ضة 

الأحكام  خمالفة  يف  التجرمي  يح�رش  كونه 

الرت�ضح  املتعلقة بحرية  والتنظيمية  الت�رشيعية 

وامل�ضاواة بني املرت�ضحني و�ضفافية الإجراءات.

العمد  ثبوت  ا�ضرتاط  يف  املراجعة  هذه  وتتمثل 

ملتابعة املوظف العمومي ق�ضائيا، بتهمة منح 

تاأ�ضري  اأو  اإبرام  اأثناء  مربر،  غري  امتيازا  الغري 

ملحق. واإ�ضرتاط  اأو  �ضفقة  اأو  اتفاقية  اأو  عقد 

الذي  العمومي  املوظف  ملعاقبة  العمد  ثبوت 

يبدد اأو يختل�س اأو يتلف اأو يحتجز ممتلكات اأو 

اأموال اأو اأوراق مالية عمومية اأو خا�ضة اأو اأية 

اأ�ضياء اأخرى ذات قيمة، �ضواء كان ذلك لفائدته 

اأو لفائدة الغري.

الأ�صئلة، الن�صغالت.. والتو�صيحات

ومالحظات  وان�ضغالت  اأ�ضئلة  متحورت  لقد 

حول  العام،  النقا�س  خالل  املجل�س  اأع�ضاء 

الن�س  بها  جاء  التي  والتتميمات  التعديالت 

الف�ضاد  من  الوقاية  يف  اأهميتها  ومدى  اجلديد 

ومكافحته، وقد حظيت تلك التدخالت باهتمام 

وقدم  عليها  رده  خالل  احلكومة  ممثل  ال�ضيد 

املزيد من التفا�ضيل وال�رشوحات ب�ضاأنها.

ففيما يتعلق بالت�ضاوؤل اخلا�س بالف�ضاد، اأو�ضح 

ال�ضيد ممثل احلكومة اأن ظاهرة الف�ضاد اأ�ضبحت 

مت�س  وهي  الدولية،  املجتمعات  كيانات  تهدد 

جميع الدول دون ا�ضتثناء، ول ميكن لأية دولة 

القيام  نهائية، وما يجب  ب�ضفة  الق�ضاء عليها 

به هو التقليل من اآثارها والوقاية منها، واأكد اأن 

اإىل جانب الدولة  املجتمع بكل ت�ضكيالته ملزم 

اإىل عدد  واأ�ضار  الف�ضاد والوقاية منه،  مبحاربة 

ق�ضايا الف�ضاد التي عاجلتها العدالة منذ �ضدور 

 7323 اإىل  والتي ت�ضل   06-01 القانون رقم 

ق�ضية، وا�ضرتجاع الدولة ملمتلكاتها املختل�ضة، 

كما اأ�ضاد مبجهودات الدولة يف حماربة ظاهرة 

مكافحة الف�شاد .. اإرادة �شيا�شية وتطبيقات يف امليدان

 ،2011 جويلية   13 األربعاء  يوم  مساء  املنعقدة  العلنية  اجللسة  في  األمة  مجلس  أعضاء  صادق 
برئاسة السيد عبد القادر بن صالح، وحضور السيد الطيب بلعيز، وزير العدل، حافظ األختام، ممثال 

للحكومة، والسيد محمود خذري، وزير العالقات مع البرملان؛ على:

ال�صفقات تخ�صع لـ: حرية الرت�صح.. 
امل�صاواة.. و�صفافية الإجراءات

مراجعة الت�صيري

66- رقم  لألمر  املعدل  القانون  • نص 
 1386 18 صفر عام  156 املؤرخ في 
املوافق ل 8 يونيو سنة 1966 واملتضمن 

قانون العقوبات، املعدل واملتمم.

•نص القانون املعدل واملتمم للقانون رقم 
01-06 املؤرخ في 21 محرم عام 1427 
املوافق ل 20 فبراير سنة 2006 واملتعلق 

بالوقاية من الفساد ومكافحته.
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االأ�شئلة ال�شفوية

رفع التجرمي عن الت�صيري

حت�ضريا للتقرير التمهيدي من قبل جلنة ال�ضوؤون 

اأو�ضح  الإن�ضان  وحقوق  والإدارية  القانونية 

الوزير اأن تعديل بع�س اأحكام قانون العقوبات 

لزرع  الت�ضيري،  فعل  عن  التجرمي  رفع  بهدف 

املزيد من الطماأنينة والثقة يف نفو�س الإطارات 

وامل�ضريين، جت�ضيدا لتعليمات وتوجيهات ال�ضيد 

يف  التعديل  هذا  ياأتي  كما  اجلمهورية،  رئي�س 

اإطار رفع التجرمي عن جنح ال�ضحافة، انطالقا 

من اأن حرية ال�ضحافة تنبثق من حرية التعبري، 

وافيا  �رشحا  احلكومة  ممثل  ال�ضيد  قدم  كما 

للن�س.

الأحكام  بتناق�س  املتعلق  ال�ضوؤال  وبخ�ضو�س 

اجلديدة اخلا�ضة بتدعيم حرية التعبري مع بع�س 

اأكد اأن قانون الإعالم هو  مواد قانون العالم، 

عليها  ن�س  التي  الع�ضوية  القوانني  بني  من 

الد�ضتور، واحلكومة ب�ضدد حت�ضري قانون جديد، 

وهي يف مرحلة متقدمة من اعداده، م�ضريا على 

الدولة تعمل على حتقيق موازنة بني حرية  اأن 

ال�ضحافة وحماية احلقوق واحلريات.

اجلزائية  بامل�ضوؤولية  اخلا�س  الت�ضاوؤل  وب�ضاأن 

عليها  املن�ضو�س  احلالت  يف  الن�رش  مل�ضوؤويل 

يف املادة 144 مكرر، رد ال�ضيد ممثل احلكومة اأن 

املادة 144 مكرر1، التي كانت جترم ال�ضحفي 

والن�رشية ومدير الن�رش األغيت، وباإلغائها مت رفع 

التجرمي ب�ضفة مطلقة عن ال�ضحفي

ويف نف�س ال�ضياق، او�ضح اأن املادة 144 مكرر 

عقوبة  األغيت  التعديل  هذا  ومبوجب  عدلت، 

واأ�ضبح  فقط،  الغرامة  على  الإلقاء  ومت  احلب�س 

رئي�س  ال�ضيد  اإىل  ي�ضيء  من  كل  ق�ضائيا  يتابع 

اأو اإحدى موؤ�ض�ضات الدولة املذكورة  اجلمهورية 

ول  العموم  على  جاءت  هنا   ،146 املادة  يف 

اأن  اأكد  كما  اخل�ضو�س.  على  ال�ضحفي  تعني 

اأبدا  يعني  ل  ال�ضحافة  جنح  عن  التجرمي  رفع 

التي  القوانني  كل  واأن  والالعقاب،  الالم�ضاءلة 

من  تخلو  ل  الدول  كل  يف  ال�ضحافة  تخ�س 

جترمي ما مي�س بحقوق الآخرين وحرياتهم.

ن�س  بها  جاء  التي  الت�رشيعية  التدابري  واإن 

عن  التجرمي  برفع  واملتعلقة  القانون  هذا 

الإطارات  حمالة  ل  �ضتحرر  الت�ضيري،  فعل 

من  العمومية  القت�ضادية  للموؤ�ض�ضات  امل�ضرية 

الذي  واخلوف  ال�ضتقرار  وعدم  ال�ضغوطات 

اأثرت  التي  الق�ضائية،  املتابعة  نتيجة  انتابهم 

�ضلبا على �ضري امل�ضاريع القوانني.

يكر�س  ال�ضحافة،  جنح  جترمي  اإلغاء  اأن  كما 

حقا من احلقوق التي ن�س عليها الد�ضتور، كون 

حرية ال�ضحافة مرتبطة باحلق يف حرية التعبري 

املكفول د�ضتوريا، ومن �ضاأن هذا الإلغاء تعزيز 

مع  ين�ضجم  مبا  وتدعيمها،  ال�ضحافة  حرية 

�ضتعرفها  التي  والعميقة  اجلذرية  ال�ضالحات 

بالدنا م�ضتقبال.

تدخالت الأع�صاء 

خالل املناق�صة العامة

املناق�ضة  خالل  الأع�ضاء  تدخالت  �ضملت  لقد 

العامة الأحكام والتدابري اجلديدة التي جاء بها 

ن�س هذا القانون، طرحوا جملة من الت�ضاوؤلت 

عليها  اأجاب  التي  احلكومة،  ممثل  ال�ضيد  على 

وقدم مزيدا من التو�ضيح ب�ضاأنها.

باحلب�س  اخلا�س  بالت�ضاوؤل  يتعلق  ففيما 

اأن  احلكومة  ممثل  ال�ضيد  اأو�ضح  الحتياطي، 

وهو  القانون  عليه  ن�س  الحتياطي  احلب�س 

اإجراء ا�ضتثنائي خمول للق�ضاة، ل �ضيما ق�ضاة 

التحقيق الذين لهم ال�ضتقاللية التامة يف اإ�ضدار 

اأن  واأكد  للقانون،  اإل  يخ�ضعون  ول  اأحكامهم 

يكون  ما  غالبا  اجلزائر  يف  الحتياطي  احلب�س 

يف ق�ضايا اجلنايات فقط دون اجلنح، مو�ضحا 

الق�ضايا  هذه  مثل  يف  املوازنة  من  بد  ل  اأنه 

حلفظ  التحقيق  لق�ضاة  التقديرية  ال�ضلطة  وترك 

الق�ضاة  قرارات  اأن  اإىل  م�ضريا  ال�ضحية،  حقوق 

قابلة للطعن بكل الطرق.

 144 واملادة  مكرر1   144 املادة  وب�ضاأن 

مكرر، اأكد ال�ضيد ممثل احلكومة اأن الن�س اجلديد 

األغى املادة 144 مكرر1، وهي املادة الوحيدة 

ال�ضحفي،  تعاقب  التي  العقوبات  قانون  يف 

ال�ضحافة  فعل  عن  التجرمي  رفع  مت  وباإلغائها 

فال  و146  مكرر   144 املادتان  اأما  نهائيا، 

ي�ضيء  من  كل  بل  بعينه،  ال�ضحفي  تخ�ضان 

الدولة  موؤ�ض�ضات  اإىل  اأو  اجلمهورية  رئي�س  اإىل 

لي�س  اأنه  م�ضيفا   ،146 املادة  يف  املذكورة 

هناك دولة تبيح ال�ضب والقذف وامل�ضا�س بحرية 

الآخرين، ومن يفعل ذلك يعر�س نف�ضه للعقوبة.

 )6( �ضتة  من  باحلب�س  يعاقب  مكرر:   119 املادة 
50000دج  اإىل ثالث )3( �ضنوات وبغرامة من  اأ�ضهر 

مبفهوم  عمومي  موظف  كل  200000دج،  على 

املادة 2 من القانون 01-06 املوؤرخ يف 20 فرباير 

ومكافحته،  الف�ضاد  من  بالوقاية  املتعلق   2006
ت�ضبب باإهماله الوا�ضح يف �رشقة اأو اختال�س اأو تلف 

تقوم  اأ�ضياء  اأو  خا�ضة  اأو  عمومية  اأموال  �ضياع  اأو 

مقامها اأو وثائق اأو �ضندات اأو عقود اأو اأموال منقولة 

و�ضعت حتت يده �ضواء مبقت�ضى وظيفته اأو ب�ضببها«.

املادة 144 مكرر: يعاقب بغرامة من 100000دج 
اإىل 500000دج، كل من اأ�ضاء اإىل رئي�س اجلمهورية 

بعبارات تت�ضمن اإهانة اأو �ضبا اأو قذفا �ضواء كان ذلك 

اآلية  اأو باأية  اأو الت�رشيح  اأو الر�ضم  عن طريق الكتابة 

اأو  الكرتونية  و�ضيلة  باأية  اأو  ال�ضورة  اأو  ال�ضوت  لبث 

معلوماتية اأو اعالمية اأخرى.

اجلزائية  املتابعة  اإجراءات  العامة  النيابة  تبا�رش 

تلقائيا. 

يف حالة العود، ت�ضاعف الغرامة.

القذف  اأو  ال�ضب  اأو  الإهانة  على  تطبق   :146 املادة 
 144 املادة  حددتها  التي  الو�ضائل  بوا�ضطة  املوجه 

اأو �ضد اجلهات  اإحدى غرفتيه  اأو  الربملان  مكرر �ضد 

الق�ضائية اأو �ضد اجلي�س الوطني ال�ضعبي اأو اأية هيئة 

نظامية اأو عمومية اأخرى، العقوبات املن�ضو�س عليها 

يف املادة املذكورة اأعاله.

يف حالة العود ت�ضاعف الغرامة.

رقم   الأمر  من  مكرر1   144 املادة  تلغى   :3 املادة 
156-66 املوؤرخ يف 18 �ضفر عام 1386 املوافق 

لـ 8 يونيو �ضنة 1966 واملت�ضمن قانون العقوبات.

تعديالت 
قانون الوقاية 

من الف�صاد 
ومكافحته

رفع التجرمي عن جنح  ال�صحافة

اجلل�شات
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الأختام  حافظ  العدل،  وزير  اأو�ضح 

يف  قانون  ب�ضن  قامت  اجلزائر  اأن 

املت�ضمن  قانون  وهو   2009 اأوت 

املرتتبة  اجلرائم  ومكافحة  الوقاية 

اأكد  القانون  هذا  الو�ضائل،  هذه  عن 

وعربيا،  اإفريقيا  الأول  اأنه  الوزير 

ق�ضاة  بتكوين  الوزارة  قامت  حيث 

مت  حيث  اجلرائم  هذه  يف  خمت�ضني 

تكوين 366 قا�ضي جزائري خمت�س 

مت  كما  اجلرائم،  من  النوع  هذا  يف 

تخ�ضي�س اأقطاب خا�ضة اأي حماكم 

ومت  اجلرمية،  هذه  ملحاربة  خا�ضة 

هي  والتي  ق�ضائية  �ضبطية  اإحداث 

النوع  هذا  ملحاربة  اأ�ضا�ضية  ركيزة 

من اجلرائم.

تعديالت  اإدخال  يخ�س  فيما  اأما 

اأنها  الوزير  اأكد  فقد  وتتميمات 

القانون  دخول  منذ  لأنه  �رشورية 

كان   2009 �ضبتمرب  التنفيذ  حيز 

و65  موقوف،  �ضخ�س   23 هنالك 

موقوف خالل �ضنة 2010.
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املياه خالل ال�ضنوات الأخرية الذي 

الن�ضيج  وتو�ضع  اجلزائر  عرفتها 

العمراين يف خمتلف املناطق.

القطاعي  الربنامج  اأن  موؤكدا 

ال�ضخم الذي مت تنفيذه يف ال�ضنوات 

التاأخر  تدارك  من  �ضمح  الأخرية 

امل�ضجل يف جمال التطهري والبلوغ 

للتنمية  الألفية  لالأهداف  ال�رشيع 

منظمة  طرف  من  امل�ضطر  الب�رشية 

الأمم املتحدة، حيث بلغ حاليا طول 

األف   41 للتطهري  الوطنية  ال�ضبكة 

على  الربط  ن�ضبة  و�ضلت  كما  كلم، 

م�ضتوى الوطني بـ 86 %  وتتوفر 

من�ضاأة   105 على  اأي�ضا  اجلزائر 

ت�ضل  امل�ضتعملة  املياه  تطهرية 

معاجلة  اإىل  الإجمالية  طاقتها 

اأي  �ضنويا  600 مليون مرت مكعب 
 80 اأن اجلزائر متلك قدرة معاجلة 

%  من املياه امل�ضتعملة.
وباإجناز خمتلف املن�ضاآت اجلارية 

الأ�ضغال بها واملدرجة يف الربنامج 

 )2014  - اخلما�ضي)2010 

القدرة  �ضت�ضل  تطهري  114 حمطة 
امل�ضتعملة  الوطنية ملعاجلة املياه 

1،2 ماليري مرت مكعب �ضنويا وهو 
ما يعادل ن�ضبة 85 % من معاجلة 

املياه ال�ضحية.

املياه  من  الأحجام  هذه  ومتثل 

من  معتربة  اأهمية  امل�ضرتجعة 

املوارد املائية التي اأ�ضبحت نادرة 

يف  مبا�رشة  ا�ضتعمالها  وميكن 

املجال الفالحي.

اأن  ال�ضياق  نف�س  يف  م�ضيفا 

على  ي�ضهر  املائية  املوارد  قطاع 

يف  التقنيات  اأحدث  ا�ضتعمال 

معاجلة املياه امل�ضتعملة ومطابقة 

هياكل  ت�ضرتجعها  التي  املياه 

من  العلمية  املعايري  مع  التطهري 

النوعية التي مت اإدراجها يف تنظيم 

تنفيذيني.هما  ن�ضني  عرب  اجلزائر 

امل�ضبات  ب�ضبط  اخلا�س  القانون 

الذي  والن�س  ال�ضائلة  ال�ضناعية 

ت�ضفية  لتقنية  اخل�ضائ�س  يحدد 

املياه ال�ضطحية.

البحر مياه  لتحلية  حمطة    13
بوعالم  ال�ضيد  ت�ضاوؤلت  عن  اإجابة 

املائية  املوارد  لوزير  بوعالم، 

واملتعلقة مبجال ت�ضفية مياه البحر 

يف اجلزائر، وبرنامج قطاع الدولة 

يف هذا ال�ضدد؟ اأو�ضح وزير املوارد 

املائية ال�ضيد مالك �ضالل اأن اللجوء 

التقليدية  الغري  املياه  م�ضادر  اإىل 

ال�ضحي  وال�رشف  البحر  مياه  اأي 

القرارات  اأبرز  من  يعد  املعاجلة 

يف  اجلزائر  يف  اتخاذها  مت  التي 

عن  فف�ضال  املا�ضية،  ال�ضنوات 

يت�ضمن  امل�ضتعملة  املياه  معاجلة 

الربنامج الوطني حتلية مياه البحر 

اإجناز 13 حمطة من احلجم الكبري 

بعد اإجناز بداية �ضنة 2000 ، 15 

بال�ضبكات  وربطها  �ضغرية  حمطة 

مبا  ال�رشب  مياه  لتوزيع  العمومية 

من  باأكرث  يقدر  يومي  اإنتاج  يوفر 

ولقد  يوميا،  مكعب  مرت  ماليري   2
يف  حمطات   5 الآن  حتى  �ضلمت 

اجلزائرالعا�ضمة،  اآرزيو،  من  كل 

تلم�ضان،  متو�ضنت،  عني  �ضكيكدة، 

تقدما  املتبقية   املحطات  وتعرف 

يوافق الربنامج الزمني املخ�ض�س 

لها.

مياه  حتلية  تطوير  اأن  م�ضيفا 

البحر �ضي�ضمح بتاأمني تزويد املياه 

على  الواقعة  املدن  يف  ال�رشب 

املياه  وتوجيه  ال�ضاحلي  ال�رشيط 

املناطق  نحو  ال�ضدود  يف  املتوفرة 

بالإ�ضافة   ، بها عجزا  ي�ضجل  التي 

الفالحي  والن�ضاط  الري  دعم  اإىل 

خا�ضة يف اله�ضاب العليا.

             

التخفيف من الوثائق املطلوبة..

التوهامي  ال�ضيد  �ضوؤال  عن  ردا 

الأمة  حول  بوم�ضالت، ع�ضو جمل�س 

املواطنون  يلقاها  التي  ال�ضعوبات 

الأربعينيات  خالل  املولودون 

عند  الع�رشين  القرن  من  واأدناها 

اأو�ضح   ؟  اجلن�ضية  �ضهادة  ا�ضتخراج 

الطيب  الأختام  حافظ  العدل،  وزير 

بلعيز اأن اإثبات اجلن�ضية توؤول بحكم 

يعتمد  والذي  القا�ضي  اإىل  القانون 

للقانون  طبقا  اجلن�ضية  اإثبات  يف 

اأن  بالأمر  املعني  من  ي�ضرتط  الذي 

يثبت اأنه مولود من اأب وجد مولودان 

باجلزائر.

خا�ضة  اإثبات  لهم  يتعذر  الذي  واأما 

جن�ضية اجلد نظرا لعدم وجود وثائق 

الأ�ضخا�س  هوؤلء  اأن  الوزير  فاأكد 

اجلمهورية  وكالء  اإىل  يتوجهون 

م�ضاريف  بدون  عري�ضة   ويقدمون 

ليقوم بعدها وكيل اجلمهورية اإخطار 

اأمرا  ي�ضدر  الذي  املحكمة  رئي�س 

ل�ضابط احلالة املدنية بتقييد �ضهادة 

املدنية  احلالة  �ضجل  يف  الوفاة 

ح�ضور  مبجرد  وهذا  للجد  بالن�ضبة 

�ضاهدين.

م�ضيفا اأن طبقا لقرار جمل�س الوزراء 

من  التقليل  يف  واملتمثل  واحلكومة 

فيما  خا�ضة  امل�ضتخرجة  الأوراق 

بطاقة  وجتديد  اجلن�ضية   يخ�س 

من  يعفى  ال�ضفر  وجواز  التعريف 

امللف وثيقة اجلن�ضية .

الإدارة ملزمة بالرد على �صكاوى 
املواطنني

حول جملة من ال�ضتف�ضارات املتعلقة 

وهل  ال�ضكاوي؟  وتقدمي  التظلم  بحق 

بوزيد  طرحها  والتي  عليها؟   يرد 

على  الأمة  جمل�س  ع�ضو  لزهاري، 

ال�ضيد وزير العدل، حافظ الأختام.

الف�ضاد  قانون  اأن  بلعيز  الطيب  اأكد 

جتيب  اأن  كانت  مهما  الإدارة  يلزم 

بها  يتقدم  التي  ال�ضكاوي  كل  على 

كما  الإدارة.  كانت  مهما  املواطن 

والذي   1988 ل�ضنة  مر�ضوم  هناك 

ينظم العالقات بني الإدارة واملواطن، 

عن  بالإجابة  الإدارة  يلزم  والذي 

�ضكاوى املواطنني.

اأو�ضح  فقد  والأرقام  املعطيات  وعن 

تلقت   2008 �ضنة  خالل  اأن  الوزير 

الوزارة 1811 �ضكوى اأما خالل �ضنة 

�ضكوى وهذه    1467 فتلقت   2009
ال�ضكاوي مت الرد على اأ�ضحابها. 

اأقطاب خا�صة ملحاربة اجلرمية 
اللكرتونية

�ضيدي  عثمان  ال�ضيد  �ضوؤال  عن  ردا 

والذي   ، الأمة  جمل�س  ع�ضو  خل�رش، 

من�ضور  ال�ضيد  زميله  عنه  ناب 

وزارة  بتقييم  واملتعلق  معيزية 

حماربة  قانون  ن�س  لتطبيق  العدل 

ال�ضلة  ذات  اأو  الإلكرتونية  اجلرمية 

والت�ضال  الإعالم  بتكنولوجيات 

بالت�ضال؟

ح�صد املوارد املائية ركيزة اأ�صا�صية

الت�ضاوؤلت  من  جملة  عن  ردا 

اجلزائر  يف  بال�ضدود  املتعلقة 

املوارد  لقطاع  التنموي  والربنامج 

طرحها  املجال؟  هذا  يف  املائية 

حممود  ال�ضيد  الأمة  جمل�س  ع�ضو 

زيدان. 

عبد  ال�ضيد  املائية  املوارد  وزير  اأكد 

املالك �ضالل اأن اخل�ضائ�س املناخية 

لبالدنا  والقت�ضادية  والدميغرافية 

املائية  املوارد  ح�ضد  من  جعلت 

يف  الوطنية  ل�ضيا�ضة  اأ�ضا�ضية  ركيزة 

ال�ضدود يف هذا  جمال املياه وت�ضمل 

باعتباره  مركزيا  عن�رشا  ال�ضدد 

املائية  املوارد  لتعبئة  املثلى  الأداة 

ال�ضطحية.

الدولة  اأن  ذاته  �ضياق  يف  مو�ضحا 

اأولوية  ال�ضدود  اإجناز  من  جعلت 

اإمكانيات  لذلك  و�ضخرت  وطنية 

مادية وب�رشية غري م�ضبوقة هدفها 

ا�ضتفادة اأكرب قدر ممكن مما يتوفر 

يف بالدنا من مياه الأودية ومياه 

�ضيدت  اجلزائر  ان  موؤكدا  الأمطار، 

يف ظرف ع�رشية واحدة من 2000 

اإىل يومنا هذا 21 �ضد حيث اأ�ضبحت 

احلظرية الوطنية لل�ضدود تتكون من 

ا�ضتيعابها  طاقة  تبلغ  وحدة   68
الإجمالية 7،6  ماليري مرت مكعب، 

تغطية  بف�ضلها  �ضيتم  والتي 

للماء  حاجيات املواطنني بالن�ضبة 

% من الحتياجات  ال�رشوب و77 

الوطنية يف جمال الري الفالحي.

واملن�ضات  للهياكل  بالن�ضبة  اأما 

التلوث  من  ال�ضدود  وحماية  تطهري 

العمومية  ال�ضبكة  راأ�ضها  وعلى 

األف   41 طولها  بلغ  التي  للتطهري 

كلم على م�ضتوى الوطن التي تقوم 

بتجميع املياه امل�ضتعملة وال�رشف 

حمطة   54 نحو  وو�ضعها  ال�ضحية 

للمعاجلة  حمطة  و51  تطهري 

بالت�رشيب. فاإن يتم كل �ضنة ح�ضب 

الوزير عملية نزع الأوحال امللوثة.

تطهرير املياه.. توجه اآخر

وال�رشف  التطهري  جمال  حول 

ال�ضحي يف اجلزائر وبرنامج قطاع 

املوارد املائية يف هذا ال�ضدد الذي 

الأمة  جمل�س  ع�ضو  عنها  ت�ضاءل 

ال�ضيد نورالدين بلعرج ؟

وزير  �ضالل  مالك  ال�ضيد  اأو�ضح 

املوارد املائية اأن املبلغ الإجمايل 

املياه  من  �ضنويا  لفظه  يتم  ما 

حجما  باجلزائر  امل�ضتعملة 

مكعب   مرت  مليون   750 بـ  يقدر 

للتطور  راجع  احلجم  وهذا  تقريبا، 

ووفرة  والجتماعي  القت�ضادي 

اإجناز ال�صدود اأولويــــــة وطنية .. وم�صادر غري تقليدية لتاأمني   التزويد باملياه ال�صرب

اللكرتونية اجلرمية  مكافحة  يف  خمت�س  قا�صي   366

ح�صد املوارد املائية من اأولويات ال�صيا�صة الوطنية

الطيب بلعيز

التوهامي بوم�ضالت 

من�ضور معيزية

عبد املالك �ضالل

حممود زيدان

االأ�شئلة ال�شفوية جلسة 30 جوان 2011 االأ�شئلة ال�شفوية جلسة 30 جوان 2011

�صكاوى املواطنـــــــــــــــــــــــــــــني.. بني بريوقراطـــــــــــــــــــــــــــــــــــية الإدارة وثقل امللفات
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يحدد  امل�ضت�ضفيات  جزايف  اأ�ضا�س 

املالية،  قانون  مبوجب  مبلغه 

الجتماعي  ال�ضمان  ي�ضاهم  كما 

من  الوقائية  الأعمال  تطوير  يف 

للت�ضوير  اجلهوية  املراكز  خالل 

بالن�ضبة  وخا�ضة  الإ�ضعاعي 

للك�ضف املبكر.

اخلا�ضة  العيادات  بخ�ضو�س  اأما 

يف العالج الكيميائي لداء ال�رشطان 

فيمكن ت�ضور دور هذه املوؤ�ض�ضات 

ملكافحة  وطني  برنامج  اإطار  يف 

نظام  بني  وتكامل  ال�رشطان  داء 

العالج العمومي الذي هو الأ�ضا�س، 

اخلا�س  للنظام  العالج  نظام  اأما 

العمومي   للقطاع  مكمل  يبقى 

ال�ضمان  تدخل  حينئذ  ويتم 

اجلانب  يخ�س  فيما  الجتماعي 

متويل  يف  بامل�ضاهمة  املتعلق 

النظام  خالل  من  العالجات  هذه 

التعاقدي مع املوؤ�ض�ضات العمومية 

لل�ضحة املن�ضو�س عليه قانونا.

متويل منظومة 
ال�صمان الجتماعي

القادر  عبد  ال�ضيد  �ضوؤال  عن  ردا 

الذي  الأمة،  جمل�س  ع�ضو  �ضنيني، 

لزهاري  ال�ضيد  زميله  عن  ناب 

اأداء  بتقييم  واملتعلق  بوزيد  

يف  الجتماعي  ال�ضمان  منظومة 

والإ�ضالحات  �ضناديقها  خمتلف 

ال�رشورية جلعل منظومة ال�ضمان 

التحديات  تواجه  الجتماعي 

املفرو�ضة عليها؟

والت�ضغيل  العمل  وزير  اأكد 

ال�ضمان  اأن  الجتماعي  وال�ضمان 

يف  اإ�ضالحات  عرف  الجتماعي 

حت�ضن  فبخ�ضو�س  املجال  هذا 

لل�ضمان  الوطنية  موارد املنظومة 

الأوىل  املرحلة  الجتماعي مت يف 

مبا�رشة اإ�ضالحات تتعلق باأدوات 

حت�ضيل ال�ضرتاكات ثم يف املرحلة 

تخ�س  مبدئية  اإ�ضالحات  الثانية 

متويل املنظومة بحيث مت تكري�س 

تدعيما  الإ�ضافية  امل�ضادر  مبداأ 

للموارد الناجتة عن ال�ضرتاكات .

التح�ضيل عدل  اأجل حت�ضني   ومن 

قانون 14-83 ومت اإ�ضدار قانون 

يف  بالنزاعات  املتعلق   8-8 رقم 

الذي  الجتماعي  ال�ضمان  جمال 

ت�ضمن اأحكاما تهدف اإىل حت�ضيل 

الجتماعي،  ال�ضمان  ا�ضرتاكات 

جمموعة  يف  النظر  اإعادة  مت  كما 

خا�ضة  التنفيذية  املرا�ضيم  من 

ال�ضمان  جمال  يف  باملراقبني 

الوزير - ح�ضيلة  وبينت - ح�ضب 

املتعلقة  الإ�ضالحات  هذه  تطبيق 

حمدود  ارتفاع  بالتح�ضيل 

املنظومة  لإيرادات  حم�ضو�س 

انتقل  بحيث  الجتماعي  ال�ضمان 

�ضنة  دج  مليار   447 من  مبلغها 

يف  دج  مليار   612 اإىل   2008
�ضنة 2010 اأي بزيادة 37  %.

الإ�ضالحات  هذه  �ضمحت  كما 

املالية  التوازنات  با�ضرتجاع 

بالن�ضبة ل�ضندوق الوطني للتقاعد 

وتغطية تطور التاأمني على املر�س 

للعمال  الوطني  لل�ضندوق  بن�ضبة 

لل�ضندوق  ال�ضيء  ونف�س  الأجراء 

الجتماعي  لل�ضمان  الوطني 

اخلا�س لغري الأجراء.

حول جملة من الت�ضاوؤلت عن عدة 

ت�ضاءل  والتي  املدية  بولية  طرق 

بودراجي،  م�ضعود  ال�ضيد  عنها 

وزير  اأو�ضح  ؟  الأمة  جمل�س  ع�ضو 

الطريق  اأن  العمومية  الأ�ضغال 

بني  يربط  الذي   64 رقم  الوطني 

بقي  البليدة  وولية  املدية  ولية 

بولية  اأما  املدية  بولية  �ضطر 

البليدة فالطريق يف مرحلة متقدمة 

من الإجناز.

م�صروع اله�صاب .. الدرا�صات يف 
نهايتها

اله�ضاب  ال�ضيار  الطريق  وعن 

مطلب  الوزير  اأعتربه  فقد  العليا 

كثرية  م�ضاكل  �ضيحل  حيث  مهم 

العليا ويفتح املجال  اله�ضاب  يف 

مناطق  عدة  يف  القت�ضادي 

توازن  �ضيخلق  اأنه  كما  نائية 

اأن  موؤكدا   . واجلنوب  ال�ضمال  بني 

اإىل  امل�رشوع و�ضلت  درا�ضات هذا 

نهايتها، واأنه �ضينجز ب�ضهولة نظرا 

ال�ضيار  )الطريق  ال�ضابقة  للتجربة 

�رشق- غرب( ووجود اليد العاملة 

املوؤهلة.

ال�رشيع  الطريق  يخ�س  فيما  اأما 

بوعريريج  برج  مليانة  خمي�س 

على  ال�ضغط  و�ضيدفع  حيوي  فهو 

ف�ضاء  �ضيفتح  كما  الو�ضط،  منطقة 

جديد يف تلك املنطقة وفيما يخ�س 

اأنها  الوزير  اأكد  فقد  الدرا�ضات 

الدرا�ضات  مرحلة  يف  وهي  متت 

يف  النطالق  واأن  التح�ضينية، 

هذه  خالل  �ضيكون  امل�رشوع  هذا 

ال�ضنة.

عيادات خا�صة للعالج الكيميائي 
لداء ال�صرطان !؟

الطيب  حممد  ال�ضيد   ت�ضاءل 

عن  الأمة  جمل�س  ع�ضو  الع�ضكري، 

منوذجية  اتفاقية  و�ضع  اإمكانية 

للموؤ�ض�ضات اخلا�ضة واملتخ�ض�ضة 

يف العالج الكيميائي لداء ال�رشطان 

املوؤ�ض�ضات  عن  التخفيف  اأجل  من 

العمومية ؟

اأكد وزير العمل والت�ضغيل وال�ضمان 

الجتماعي الطيب لوح اأن مكافحة 

داء ال�رشطان يعترب من �ضالحيات 

اخت�ضا�س  من  وبالتايل  الدولة، 

لل�ضحة  العمومية  املوؤ�ض�ضات 

خمتلف  تقدمي  يتطلب  وعالجه 

ل  بحيث   . املتكاملة  اخلدمات 

الكيميائي  العالج  على  يقت�رش 

اجلراحة  اإىل  يتعدى  بل  فقط 

يتطلب  كما  بالأ�ضعة،  والعالج 

اإمكانيات معتربة وكذا تدخل عدة 

اخت�ضا�ضات ح�ضب نوع املر�س.

الهياكل  م�ضتوى  على  اأنه  مذكرا 

ح�ضب معطيات وزارة ال�ضحة فقد 

مت اإن�ضاء مراكز مكافحة ال�رشطان 

جمهزة ببع�س املعدات الطبية على 

الوطن،  وليات  خمتلف  م�ضتوى 

ويوجد حاليا 5 مراكز يف اخلدمة 

اجلزائر،  وليات  م�ضتوى  على 

وهران، ق�ضنطينة، البليدة.

ملراكز  م�ضاريع  ثالثة  وتوجد 

م�ضتوى  على  ال�رشطان  مكافحة 

باتنة،  عنابة،  �ضطيف،  وليات 

يف  متقدمة  جد  مرحلة  يف  وهي 

مت  اأخرى  جهة  ومن  الإجناز، 

على  اأخرى  مراكز   3 يف  ال�رشوع 

�ضيدي  تلم�ضان،  ولية  م�ضتوى 

بلعبا�س، تيزي وزو.

ال�ضت  امل�ضاريع  تكلفة  وتقدر 

املذكورة بـ 18 مليار دينار ف�ضال 

مالية  غالفات  تخ�ضي�س  عن 

خا�ضة لتمويل الأدوية امل�ضتعملة 

واإن�ضاء  الكيميائية،  العالجات  يف 

قانون  مبوجب   2011 �ضنة  يف 

ملكافحة  خا�س  �ضندوق  املالية 

داء ال�رشطان.

ال�ضمان  لدور  بالن�ضبة  اأما 

يف  اأ�ضا�ضا  فيتمثل  الجتماعي 

امل�ضت�ضفيات  متويل  يف  امل�ضاهمة 

على  حاليا  تتم  التي  العمومية 

معطيات للطريق 
ال�صيار �صرق / غرب

بوناح،  ال�ضيد كمال  �ضوؤال  ردا عن 

ع�ضو جمل�س الأمة حول تقييم ما 

ال�ضيار  الطريق  م�رشوع  يف  اأجنز 

اإىل  الذهاب  قبل  غرب  �رشق- 

وزير  اأو�ضح  ؟  اأخرى  م�ضاريع 

عمار  ال�ضيد  العمومية  الأ�ضغال 

ال�ضيار  الطريق  م�رشوع  اأن  غول 

�رشق – غرب يعترب م�رشوع القرن 

يف  اخلربة  باكت�ضاب  �ضمح  واأنه 

ال�ضخمة،  امل�ضاريع  هذه  مثل 

حيث اأكد الوزير اأن بعد هذا العمل 

اأ�ضبح لدينا على امل�ضتوى الوطني 

خزان من 100 األف عامل جزائري 

ال�ضيارة،  الطرق  اأ�ضغال  يف  موؤهل 

خمت�س   5000 لدينا  اأ�ضبح  كما 

وخرباء  ومهند�ضني  تقنيني  من 

حتى يف الت�ضيري واملالية ، املوارد 

والبيئة  املحيط  تهيئة  لب�رشية 

وجمالت اأخرى.

مو�ضحا اأن للم�رشوع تقييم مرحلي 

ويومي على كل امل�ضتويات )تقني، 

امل�رشوع  واأن  ت�ضيريي...(  متويلي، 

معطيات  بنك  له  خ�ض�س  ككل 

هذا  واأن   . البداية  منذ  به  خا�س 

حتى  اأو  باإيجابياته  �ضواء  التقييم 

اإن�ضاء  يف  �ضي�ضاعدنا  �ضلبياته 

بخربة  العليا  اله�ضاب  م�رشوع 

اأح�ضن.

عاتق  على  البلديات  يف  الطرق 
اجلماعات املحلية

بلعبا�س  ال�ضيد  �ضوؤال  عن  ردا 

الأمة  جمل�س  ع�ضو  بلعبا�س، 

البلدية واملبالغ  حول تهيئة طرق 

الربنامج  يف  لها  املخ�ض�ضة 

)2010-2014(؟  اخلما�ضي 

العمومية  الأ�ضغال  وزير  اأو�ضح 

البلدية  طرق  اأن  غول  عمار  ال�ضيد 

وان  البلديات  عاتق  على  هي 

هي  وال�ضيارة  ال�رشيعة  الطرق 

التي على عاتق الوزارة، موؤكدا اأن 

وزارة  مع  تن�ضيق  برنامج  هناك 

املحلية  واجلماعات  الداخلية 

وهناك برنامج تكاملي اأو اإ�ضايف 

البلدية  طرق  بع�س  يخ�س  فيما 

اجلماعات  م�ضتوى  على  ت�ضجل 

مع  بالتعاون  وتنجزها  املحلية 

اجلماعات املحلية ووزارة الأ�ضغال 

العمومية. 

ال�صحة.. وال�صمان الجتماعي..كيف ميكن التخفيف من عنــــــــــــــاء القلق والنتظار!؟

الطرقات .. حاجة البلد القارة مازالت تتطلب الجنــــــــــــــــــــــــــــــــــازات

حممد الطيب الع�ضكري

عبد القادر �ضنيني

 كمال بوناح

عمار غول

 الطيب لوح

االأ�شئلة ال�شفوية جلسة 30 جوان 2011االأ�شئلة ال�شفوية جلسة 30 جوان 2011



االأ�شئلة ال�شفوية  جلسة 15 سبتمبر 2011

2121

ع�ضو  ا�ضتف�ضار  على  رده  يف  اأما 

بلخري،  كمال  ال�ضيد  الأمة،  جمل�س 

الرفيق،  القر�س  م�ضاألة  حول 

وطرق  منه،  وامل�ضتفدين  وحجمه، 

ديون  م�ضح  وم�ضاألة  ت�ضديده، 

الدولة  بها  با�رشت  التي  الفالحني، 

باأمر من فخامة رئي�س اجلمهورية، 

وامل�ضتثنية  املعنية،  والفئات 

فقال  له،  املايل  احلجم  وكذا  منه 

الفالحة  الأول على قطاع  امل�ضوؤول 

الرفيق  قر�س  اأن  الريفية،  والتنمية 

املوؤ�ض�ضات،  كل  بني  ليقرب  اأن�ضاأ 

وامل�ضتفيدين منه، وهو بدون فوائد، 

ت�ضديده  ومدة  مو�ضمي،  قر�س  وهو 

18 �ضهرا. اأن كانت  24 �ضهرا بعد 
واأو�ضح، ذات املتحدث، اأن عدد كبري 

متويل  يف  خا�ضة  منه  ا�ضتفادوا 

بالقطاعات  اخلا�ضة  م�ضاريعهم 

املنظمة، كقطاع احلبوب، وا�ضتنادا 

اأ�ضاف  بدر  وكالة  معطيات  على 

اأن  الريفية،  والتنمية  الفالحة  وزير 

ا�ضتفادوا  فالح  األف   5 من  اأكرث 

من 20 مليار دينار يف حني و�ضل 

بع�س  يف   %  100 اإىل  الت�ضديد 

وبينما  ق�ضنطينة،  كولية  الوليات 

اأدرار �ضدادا بلغ ن�ضبة  �ضجلت ولية 

.%  92
ال�ضيد  اأ�ضاف  نف�ضه،  �ضياق  ويف 

دعم  مت  اأنه  عي�ضى،  بن  ر�ضيد 

القطاع الفالحي يف مار�س 2011 

مدته  قر�س  وهو  التحدي  بقر�س 

الأوىل  �ضنوات  الثالث  �ضنوات،   7
منه ي�ضدد بدون فوائد، بينما ت�ضل 

اإىل  واخلام�ضة  الرابعة  ال�ضنة  فائدة 

ال�ضنة  %، يف حني ترتفع فائدة   1
هذا   .%  3 اإىل  وال�ضابعة  ال�ضاد�ضة 

القر�س  هو  ثالث  قر�س  جانب  اإىل 

الفيدرايل املوجه اأ�ضا�ضا للمتعاملني 

والتعاونيات.

اأما فيما يخ�س م�ضاألة م�ضح الديون، 

فقد اأكد ذات املجيب على اأن الإدارة 

م�ضتفيد   77479 اأح�ضت  الو�ضية 

وقدره  مببلغ  اأي  الديون  م�ضح  من 

36 مليار دينار جزائري.
لالإ�ضارة، يف ختام الثالث مداخالت 

الوزير  ورد  الأمة،  جمل�س  لأع�ضاء 

يف  الن�ضجام  لعدم  ونظرا  عليها، 

نقل املعطيات، واحلقائق، والتقييم، 

بني ما طرحه الأع�ضاء،  من جهة، 

والوزير، من جهة اأخرى، واإزالة لأي 

ال�ضيد  املجل�س،  رئي�س  اقرتح  لب�س، 

عبد القادر بن �ضالح، اأن يتم برجمة 

الفالحة  وجلنة  الوزير  يجمع  لقاء 

واأع�ضاء املجل�س لفتح نقا�س اأو�ضع، 

وال�ضتف�ضارات،  الت�ضاوؤلت،  وتقدمي 

حتى تعم الفائدة.

يوم  تنظيمها  التي مت  اجلل�ضة  وهي 

.2011 اأكتوبر   10

اأما فيما يخ�س �ضوؤال ع�ضو جمل�س 

الأمة، ال�ضيد بلعبا�س بلعبا�س، الذي 

الفر�س  تفاوت  اإ�ضكالية  فيه  طرح 

املالية  الإعانة  يف  الوليات  بني 

ولية  مع  الأمر  هو  كما  للدولة، 

والتنمية  الفالحة  اأكد وزير  اجللفة، 

اأن  ال�ضيد ر�ضيد بن عي�ضى،  الريفية، 

الذي  التقدم  ينكر  اأن  ميكنه  اأحد  ل 

الفالحة  يف  اجللفة،  ولية  ت�ضهده 

دليل  وخري  الريفية،  والتنمية 

احلليب،  وحدات  تزايد  ذلك،  على 

املنتجة،  والأ�ضجار  والزيتون، 

اللحوم  اإىل  اإ�ضافة  والدواجن، 

احلمراء بها. 

كما مل ينكر الوزير، من جهة اأخرى، 

مما  بكثري  اأكرب  اجللفة  قدرات  اأن 

هي عليه حاليا، وهي بحاجة ما�ضة 

احلقيقني  الفاعلني  م�ضاعدة  اإىل 

وهم:  اآل  القت�ضادي،  لتطورها 

فالفالحة،  واملوالني.  الفالحني، 

بحاجة  لي�ضت  اجللفة  يف  والتنمية 

هي  ما  بقدر  الو�ضية  الإدارة  اإىل 

بحاجة اإىل اأبنائها.

التي  الولية  بقدرات  الوزير  واأ�ضاد 

حت�ضي 31 األف فالح م�ضجلني لدى 

ت�ضتثمر  والتي  الفالحية،  الغرفة 

مما  دينار،  مليار   32 حوايل  فيها 

حيث  من   17 املرتبة  يف  يجعلها 

اأي  الوطني.  امل�ضتوى  على  الإنتاج 

الأمن  يف   %  3.2 بـ  ت�ضارك  اأنها 

الغذائي الوطني.

من جهة اأخرى، رد ال�ضيد ر�ضيد بن 

جمل�س  ع�ضو  تعقيب  على  عي�ضى، 

الأمة، ال�ضيد بلعبا�س بلعبا�س، الذي 

اعترب قراءة الوزير للو�ضعية بولية 

باعتبار  الواقع،  تعك�س  ل  اجللفة، 

احلقائق، والأرقام مغلوطة، م�ضتندا 

كاللجنة  اأدلة  على  طرحه  يف 

مل  التي  بالدعم  اخلا�ضة  الولئية 

مرتني،  اإل   2006 منذ  جتتمع 

الذي ل  بالكهرباء  التمويل  ونق�س 

يلبي احلاجيات. 

املخ�ض�ضة  دينار  مليار   32 اإن 

جدا  �ضعيف  رقم  هو  للولية 

واملتطلبات،  باحلاجات،  مقارنة 

ناهيك عن الإجراءات البريوقراطية 

الفالح  ح�ضول  دون  حتول  التي 

قائال،  للقطاع،  خدمة  الدعم  على 

باهتمام  يحوز  اجللفة  ملف  اأن 

اأن  غري  يوميا،  الو�ضية  الإدارة 

اجللفة  للثورة يف  احلقيقي  املن�ضئ 

وال�ضناعي،  والفالح،  املمول،  هو 

والدولة ما هي اإل مرافق وموجه.

..قر�س الرفيق وقر�س التحدي والقر�س الفيديرايل لدعم امل�صتثمرين

..املن�صىء احلقيقي للرثوة يف اجللفة هو امل�صتثمر
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والتنمية  الفالحة  لوزير  تاأكد 

الريفية، ال�ضيد ر�ضيد بن عي�ضى، بعد 

جمل�س  ع�ضو  لإن�ضغالت  ا�ضتماعه 

زروقي،  القادر  عبد  ال�ضيد  الأمة، 

ملا ي�ضجل من عجز وافتقاد لآليات 

الفالحة  قطاع  متكن  وامكانيات 

يف ولية غيليزان بالنهو�س ولعب 

الدور املنوط منه، باعتبار املنطقة 

ولها  الأوىل،  بالدرجة  ريفية 

ومناخية،  ت�ضار�ضية،  امكانيات 

الوزارة مل  اأن  ومياه باطنية هامة، 

اجلديدة  ال�ضيا�ضة  باإعطائها  تخطاأ 

ا�ضم  اإدارتها  قبل  من  املنتهجة 

التجديد الفالحي، والريفي. مو�ضحا 

اأنه اأ�ضبح اليوم لبد من اإعادة النظر 

واأهداف  اأ�ضلوب  طرح  طريقة  يف 

التنمية الفالحية والريفية.

النتاج،  مهمة  اأن  الوزير  واأ�ضاف 

اجلزائرية،  الفالحة  م�ضتوى  على 

بها  مكلف  مهمة  اليوم،  اأ�ضبحت 

كانوا  �ضواء  خوا�س،  م�ضتثمرين 

مالك لالأرا�ضي اأو كانوا م�ضتثمرين 

يف اأمالك الدولة عن طريق المتياز، 

هذا  يف  الو�ضية،  الإدارة  وتلعب 

واملوجه،  املرافق،  دور  ال�ضياق، 

للتاأثري  الآليات  بع�س  تخلق  وقد 

اأو  املالية  امل�ضتثمرين  قرارات  على 

الإدارية، غري اأن القرار الأخري يرجع 

اإليهم. 

والتنمية  الفالحة،  وزير  اأن  غري 

الريفية، اعرتف باأن ولية غيليزان 

مل ت�ضل اإىل بلورة قدراتها، وهي يف 

حاجة اإىل تاأطري تقني، وتكنولوجي، 

من   %  49 اأن  علمنا  اإذا  خا�ضة، 

واأنها ت�ضم  الولية فالحني،  �ضكان 

26 بلدية ريفية، و67 جتمع ريفي، 
عدد  يبلغ  حني  يف  م�ضتثمرة،  و27 

الغرفة  يف   امل�ضجلني  فالحيها 

وت�ضل  فالحا،   13000 الفالحية 

دينار  مليار   40 بها  النتاج  قيمة 

يف  ي�ضنفها  الذي  الأمر،  جزائري، 

الوطني،  11 على امل�ضتوى  املرتبة 

الأمن  % من   4 بـ  ت�ضاهم  اأنها  اأي 

الغذائي للوطن.

وعالقة  العقار،  م�ضكل  حل  فبعد 

واملال،  والفالح  بالأر�س،  الفالح 

ال�ضيد  اأكد،  وال�ضناعة،  والفالحة 

الهتمام  اأن  عي�ضى،  بن  ر�ضيد 

القدرات  بتقوية  التقني  باجلانب 

للفالحني،  والتكنولوجية  التقنية، 

�رشوريا،  اأمر  اأ�ضبح  واملوالني، 

وعلى املعاهد واجلامعات اأن تلعب 

الدور املنوط بها يف هذا املجال.

املعطيات  اأن  الأخري،  يف  موؤكد، 

مب�ضتقبل  تب�رش  للولية  الفالحية 

مبذولة  اجلهود  كل  واأن  زاهر، 

لتحقيق ذلك.

جلسة  األمة  مجلس  عقد 
يوم  صبيحة  علنية 
سبتمبر   15 اخلميس 
2011 برئاسة السيد عبد 
رئيس  صالح،  بن  القادر 
وحضور  األّمة،  مجلس 
مع  العالقات  وزير  السيد 
من  عدٍد  لطرح  البرملان، 
قبل  من  الشفوية  األسئلة 
حول  األمة  مجلس  أعضاء 

قطاعات وزارية مختلفة.
الفالحة  لوزير  فكان 
الريفية،  والتنمية 
عيسى،  بن  رشيد  السيد 
ثالثة  عن  اإلجابة  فرصة 
السادة  من  كل  استفسارات 
القادر  عبد  األعضاء: 
بلعباس،  وبلعباس  زروقي، 
حني  في  بلخير.  وكمال 
األمة،  مجلس  عضو  توجه 
الطيب  محمد  السيد 
شفوي  بسؤال  العسكري، 
والتعليم  التكوين  لوزير 
الهادي  السيد  املهنيني، 
خالدي. بينما توجه كل من 
السادة: كمال بوناح، ومحمد 
ولزهاري  سحري،  لزهر 
أسئلة على  ، بطرح  بوزيد 
واملؤسسات  الصناعة،  وزير 
واملتوسطة،  الصغيرة، 
السيد  االستثمار،  وترقية 
وذلك  مرادي،  بن  محمد 

على النحو التالي:

وزير الفالحة والتنمية الريفية

التجديد الفالحي.. والريفي..رهان اليوم لتــــــــــــــــــــــــــــاأمني الغد

ر�ضيد بن عي�ضى

عبد القادر زروقي

بلعبا�س بلعبا�س

كمال بلخري
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وزير ال�شناعة واملوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة وترقية اال�شتثمار

الإجناز طور  يف  جديدة  �صناعية  منطقة   36

واملوؤ�ض�ضات  ال�ضناعة  وزير  ذكر 

وترقية  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 

�ضوؤال  على  رده  يف  ال�ضتثمار 

كمال  ال�ضيد  الأمة،  جمل�س  ع�ضو 

املنتهجة  ال�ضيا�ضة  حول  بوناح، 

وحت�ضني،  ان�ضاء،  جمال  يف  اليوم 

ومناطق  ال�ضناعة،  وتطوير 

امل�ضتقبلية  والروؤيا  الن�ضاط 

املناطق  بهذه  لالرتقاء  املمكنة 

اإىل م�ضتوى يحفز ويرغب امل�ضتثمر 

الوطني اأو الأجنبي لالإقبال على هذه املناطق، 

ال�ضناعية  املناطق  من  اجلزائر  ح�ضرية  اأن 

ومناطق الن�ضاط، التي اأجنزت يف اإطار خمتلف 

الدولة،  قبل  من  املقررة  التنموية  املخططات 

هكتار  األف  ب22  الإجمالية  م�ضاحتها  تقدر 

موزعة عرب 77 منطقة �ضناعية.

واعرتف امل�ضوؤول الأول على قطاع ال�ضناعة على 

اأن هذه املن�ضاآت �ضهدت تدهورا بفعل تقادمها 

الدولة  جعل  مما  القاعدية،  من�ضاآتها  واهرتاء 

وطني  برنامج  و�ضع   1998 من  ابتداءا  تقرر 

ال�ضناعية  املناطق  هذه  تاأهيل  باعادة  خا�س 

اأنها  نف�ضه  �ضياق  يف  موؤكدا  الن�ضاط.   ومناطق 

املبذولة  اجلهود  بف�ضل  نوعية  نقلة  �ضهدت 

الع�رش  لها خالل  املخ�ض�ضة  الهامة  وامليزانية 

مليار   28 بحوايل  واملقدرة  الأخرية  �ضنوات 

 160 حوايل  اجناز  مت  حيث  جزائري.  دينار 

عملية اعادة تاأهيل وقد ا�ضتفادت كل ولية من 

الأقل  على  الوطن  وليات 

من عملية واحدة.

النظرة  يخ�س  فيما  اأما 

فقد  للقطاع،  اجلديدة 

اعتماد  اأنه مت  الوزير  اأ�ضار 

تدعيم  منها  اإجراءات  عدة 

العر�س العقاري ال�ضناعي 

ا�ضرتجاع  خالل  من 

التابعة  املتبقية  الأ�ضول 

العمومية  للموؤ�ض�ضات 

الفائ�ضة  الأ�ضول  واأي�ضا  املنحلة  امل�ضتقلة 

القت�ضادية، مما  العمومية  للموؤ�ض�ضات  التابعة 

�ضمح من توفري ما يقرب عن األف هكتار اإ�ضايف 

يف  ملنحها  الولة  ت�رشف  حتت  و�ضعت  وقد 

اإطار امل�ضاريع ال�ضناعية.

كما ت�ضعى الوزارة الو�ضية، ح�ضب ذات املجيب، 

املناطق  تهيئة  واعادة  وتكثيف  موا�ضلة  اإىل 

حت�ضني  لغر�س  الن�ضاط  ومناطق  ال�ضناعية 

ر�ضد  ويرتقب  للموؤ�ض�ضة،  املبا�رش  املحيط 

ميزانية ا�ضافية هامة �ضمن املخطط اخلما�ضي 

هذا  دج.  مليار   17 ب  يقدر   2014-2010
بال�ضافة اإىل النطالقة الفعلية لربنامج رئي�س 

 36 اإجناز  يف  واملتمثل  الطموح  اجلمهورية 

منطقة �ضناعية جديدة على م�ضتوى كافة ربوع 

الوطن خالل اخلم�س ال�ضنوات القادمة مب�ضاحة 

تفوق 18 األف هكتار الأمر الذي �ضي�ضمح بتدعيم 

العر�س العقاري.
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ال�ضيد  املهنيني،  والتعليم  التكوين  وزير  و�ضح 

ع�ضو  �ضوؤال  على  رد  يف  خالدي،  الهادي 

الع�ضكري،  الطيب  حممد  ال�ضيد  الأمة،  جمل�س 

اخلا�س مبدى امكانية ا�ضتغالل مر�ضد الت�ضغيل 

لدعم  امل�ضتحدثة  الأداة  املهني،  والتكوين 

والتكوين  العمل  �ضوق  والتحولت يف  التغريات 

النتائج  ترجمة  اأن  النقائ�س،  ملعاجلة  املهني 

الرتبوية  املنظومة  ا�ضالح  جلنة  عن  املنبثقة 

من  الدولة  اعتمدتها  قرارات  �ضدور  اإىل  اأدت 

خالل جمل�س الوزراء املنعقد يف 2002. قرارات 

كلفت الرتبية الوطنية بالطور الإجباري ومابعد 

اأ�ضندت  م�ضار  م�ضارين  وفق  وذلك  الإجباري، 

واآخر  العايل،  والتعليم  الرتبية  لوزراة  مهامه 

اأ�ضند لوزارة التكوين والتعليم املهنيني.

ما  املرحلة  اأن  خالدي  الهادي  ال�ضيد  واأ�ضاف 

اأين  الربملان  مع  كانت  امل�ضارات  حتديد  بعد 

مت اقرتاح م�ضاريع قوانني توجيهية للقطاعات 

ال�ضالحيات،  خاللهم  من  حتدد  ب�ضكل  الثالث 

واحلدود، والتكامل.

اأنه  الوزير  ذكر  فقد  املر�ضد،  يخ�س  فيما  اأما 

ومبوجب القانون التوجيهي الذي مت امل�ضادقة 

 23 بتاريخ  الر�ضمية  اجلريدة  عليه، ون�رشه يف 

املهني.  التكوين  مر�ضد  اأن�ضاأ   ،2008 فرباير 

حتدث  منها  ق�ضم  مادة،   33 القانون  �ضم  وقد 

الأجهزة  عن  اآخر،  وق�ضم  التكوين،  اأهداف  عن 

خالل  من  وحددت  الأهداف.  لإجناح  الالزمة 

الإقامي، والتكوين عن  التكوين  اأمناط  القانون 

طريق التمهني.

ذات  �رشح،  فقد  القانون  من  الثاين  اجلزء  اأما 

اأ�ضا�ضية  اأجهزة  ثالث  ا�ضتحدث  اأنه  املتحدث، 

مبوجب  اإن�ضائه  مت  الذي  ال�رشاكة  جمل�س  وهم: 

جانفي   23 يوم  تن�ضيبه  ومت  تنفيذي،  مر�ضوم 

2011، ويرتاأ�ضه رئي�س مدير عام �رشكة وطنية 
املتمثلة يف جممع كو�ضيدار. وي�ضم املجل�س كل 

اأي�ضا  وي�ضم  الوزارية،  الدوائر 

القت�ضاديون  املتعاملون 

الأ�ضا�ضيون يف ال�ضاحة الوطنية 

عموميون كانوا اأو خوا�س.

ذكر  فقد  الثاين،  اجلهاز  اأما 

الندوات  يف  يتمثل  اأنه  الوزير 

الوطنية،  والندوة  اجلهوية، 

اإدارة  جمل�س  مبثابة  وهي 

ويتابع  ويراقب  ي�رشف  مو�ضع 

تنفيذ القرارات املتعلقة بتنفيذ ال�ضيا�ضة الوطنية 

للتكوين.

ال�رشاكة،  جمل�س  فهو  الثالث،  اجلهاز  حني  يف 

الفاعلني،  من  يت�ضكل  ا�ضت�ضارية  هيئة  وهو 

واملتعاملني القت�ضاديني يف ال�ضاحة الوطنية، 

بال�ضت�ضارة  القطاع  مرافقة  مهمة  له  وت�ضند 

التي  احلقيقية  الحتياجات  تقدمي  خالل  من 

كل  وبالتايل  ال�ضغل،  لعامل  �رشورية  يرونها 

الوزارة.  قبل  من  وتدر�س  تر�ضد  الحتياجات 

حملية  �رشاكة  جمال�س  اأن�ضاأت  اأبعد  وللذهاب 

لل�ضيطرة على الحتياجات الولئية والوطنية.

واأعلم ال�ضيد الهادي خالدي اأن املر�ضد هو هيئة 

�ضبط مت اعداد م�رشوع املر�ضوم اخلا�س به وهو 

الآن يف الأمانة العامة للحكومة، و�ضيتم درا�ضته 

يف احدى اجتماعات احلكومة القادمة.

اأما فيما يخ�س �ضوؤال ع�ضو جمل�س الأمة حول 

التكوين، فقد  ال�ضغل وعامل  الن�ضجام بني عامل 

اأكد امل�ضوؤول الأول على قطاع 

التكوين، ا�ضتنادا اإىل معطيات 

لالح�ضاء،  الوطني  الديوان 

والذي ن�رش موؤخرا اأن 87.50 

% من خرجي قطاع التكوين 
عامل  يف  ب�ضهولة  يندجمون 

  %  12.5 يجد  بينما  ال�ضغل 

الندماج  يف  �ضعوبة  منهم 

ذلك،  اأ�ضباب  وتعود  الفوري. 

وفقا لذات املتدخل، اإىل الإختيار الغري ال�ضائب 

خو�س  الطالب  لتف�ضيل  اأو  التكوين  لتخ�ض�س 

اإىل التكوين  ميدان ال�ضغل مبا�رشة دون اللجوء 

كما هو احلال يف ميدان البيناء.

والتعليم  التكوين  وزير  اأكد  تدخله،  ختام  يف 

من  وبتوجيه  الو�ضية  الإدارة  اأن  املهنيني، 

اإىل  القطاع  اأعادت  اجلمهورية،  رئي�س  فخامة 

باحلرف  الهتمام  خالل  من  الأ�ضلي  م�ضاره 

من  الثقايف  املوروث  احياء  واإعادة  اليدوية 

خالل الهتمام باحلرف التقليدية. مقرتحا على 

رئي�س املجل�س فكرة تنظيم يوما برملانيا حول 

التكوين لإماطة اللثام عن حقيقته.

تعقيب  على  ردا  خالدي،  الهادي  ال�ضيد  واأرجع 

ع�ضو جمل�س الأمة، حول اأ�ضباب الت�رشب داخل 

ميدان  خو�س  املرتب�س  اختيار  اإىل  القطاع 

ال�ضغل مبا�رشة دون احلاجة اإىل التكوين اأو عدم 

توافق التوجيه لرغبة الطالب.

وزيرالتكوين والتعليم املهنيني

اإعادة التعليم املهني اإىل م�صاره الأ�صلي
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حممد الطيب الع�ضكري

كمال بوناح
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اأما يف ما يخ�س ا�ضتف�ضارات ع�ضو 

لزهر  حممد  ال�ضيد  الأمة  جمل�س 

�ضحري، حول م�ضكل كل من م�ضنع 

املزرية  والو�ضعية  ال�ضكر  تكرير 

م�ضنع  من  كل  اإليها  اآىل  التي 

والدرجات  الدرجات  �ضناعة 

النارية وكذا م�ضنع اخلمرية بولية 

ال�ضناعة  وزير  ذكر  فقد   قاملة، 

واملتو�ضطة  ال�ضغرية  واملوؤ�ض�ضات 

حممد  ال�ضيد  ال�ضتثمار،  وترقية 

بن مرادي، اأن م�ضنع تكرير ال�ضكر 

كان يف ال�ضابق تابع للقطاع العام 

وفقا  خا�س  مل�ضتثمر  بيعه  مت  ثم 

بتو�ضيع  فيه  التزم  �رشوط  لدفرت 

على  والبقاء  النتاجية  القدرات 

وتوفري  ال�ضابقة  ال�ضغل  منا�ضب 

اأخرى.

ويف نف�س ال�ضياق اأكد ال�ضيد حممد 

قد  امل�ضتثمر  اأن  على  مرادي،  بن 

با�ضتثناء  ال�رشوط  جل  احرتم 

على  متوقف  يبقى  الذي  التو�ضيع 

اإ�ضكالية الهياكل القاعدية احلالية 

على م�ضتوى ميناء عنابة، غري اأن 

�ضابق  ودون   2011 مار�س  يف 

مطالبني  العمال  اأ�رشب  اإ�ضعار 

على  والإبقاء  الأجر  يف  بزيادة 

�ضنوات  ع�رش  ملدة  املنا�ضب  كافة 

كان  التي  اخلم�س  من  عو�ضا 

ملتزما بها �ضاحب امل�ضنع. الأمر 

اإىل  يرجع  الأخري  هذا  جعل  الذي 

بعدم  حكما  اأ�ضدرت  التي  الق�ضاء 

وا�ضتاأنف  ال�رشاب  م�رشوعية 

ال�ضلطات  من  مب�ضاعدة  العمل 

على  به  ت�ضري  والأمور  املحلية 

اأح�ضن وجه.

والدرجات  الدرجات  بينما م�ضنع 

ال�ضناعة  وزير  اأ�ضار  فقد  النارية 

واملتو�ضطة  ال�ضغرية  واملوؤ�ض�ضات 

هناك  اأن  اإىل  ال�ضتثمار  وترقية 

ال�رشاكة،  اإطار  يف  جديد،  م�رشوع 

الع�ضكرية  ال�ضناعات  مديرية  بني 

 BMW الأملانية  وال�رشكة 

خمتلطة  �رشكة  تاأ�ضي�س  اإىل  يرمي 

مبحركات  درجات  �ضناعة  بهدف 

وبتكنولوجية اأملانية يف امل�ضنع.

اجلافة  اخلمرية  م�ضنع  عن  اأما 

والطازجة، فقد عرب امل�ضوؤول الأول 

�ضعي  على  ال�ضناعة  قطاع  على 

ال�ضلطات  من  ومب�ضاعدة  اإدارته 

جديد  من  ن�ضاطه  لبعث  املحلية 

خا�ضة واأن فاتورة ال�ضترياد لهذه 

املادة الأ�ضا�ضية اأ�ضبحت يف تزايد 

 ،2010 عام  بلغت  فقد  م�ضتمر 

احلل  و�ضيكون  يورو.  مليون  مائة 

�ضواء باإيجاد �رشاكة اأو ا�ضتثمارات 

عمومية.

جمل�س  ع�ضو  �ضحته  حول  ا�ضتف�رش  ملا  تاأكيدا 

نقلته  ما  عن   ، بوزيد  لزهاري  ال�ضيد  الأمة، 

حول  جوان  اأواخر  يف  الوطنية  ال�ضحف 

املوؤ�ض�ضات  بع�س  ديون  م�ضح  احلكومة  قرار 

قيمتها  تبلغ  والذي  الن�ضيجية  ال�ضناعية 

بع�س  فتح  واإعادة  جزائري  دينار  مليار   95
امل�ضانع وخلق منا�ضب �ضغل جديدة، اأقر وزير 

واملتو�ضطة  ال�ضغرية  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضناعة 

الدولة  م�ضاهمة  جمل�س  ان  ال�ضتثمار،  وترقية 

قد �ضادق يف مار�س 2011 على خمطط جديد 

قطاع  موؤ�ض�ضات  وتعزيز  تطهري  تدابري  يت�ضمن 

الن�ضيج بحيث اتخذت الإجراءات التالية:

لتغطية  دج  مليار   62 بقيمة  املايل  • التطهري 
العجز البنكي وديون ال�ضتثمار

مببلغ  مدعمة  بن�ضبة  بنكية  قرو�س  دعم   •
�ضفقات  منح  على  والرتخي�س  دج  مليار   23
كاإجراء  القطاع  موؤ�ض�ضات  لفائدة  بالرتا�ضي 

القطاع  هذا  ن�ضاط  بعث  يف  لي�ضاهم  ت�ضجيعي 

احليوي

الأوىل،  موؤ�ض�ضات:  القطاع على  • اإعادة هيكلة 
�ضبع  تت�ضكل من  ا�ضهم  ذات  اقت�ضادية  عمومية 

موؤ�ض�ضات من بني 23، تعود ملكية راأ�س مالها 

واملالب�س  الأحذية  موؤ�ض�ضة  اإىل   %  60 بن�ضبة 

ل�رشكة  تعود   % و40  الوطني  للدفاع  التابعة 

اجلديدة  املوؤ�ض�ضة  و�ضتخ�ض�س  م�ضاهمة.  ت�ضري 

النظامية  والهياآت  الع�ضكرية  الألب�ضة  لنتاج 

الأخرى.

ل�رشكة  التابعة  ع�رشة  ال�ضت  املوؤ�ض�ضات  اأما 

لل�ضوق  انتاجها  يوجه  ال�ضناعية  امل�ضاهمات 

الوطني.

..ال�صراكة حلل اأزمة م�صانع قاملة

..تر�صيد القدرات واإرجاع قطاع الن�صيج اإىل مكانته الأ�صلية

تطهري موؤ�ص�صات 
الن�صيج

اخلا�ضة  الت�ضاوؤلت  من  عدد  حول 

ببعث خطط ال�ضكة احلديدية لله�ضاب 

ال�ضيد  طرحها  التي  واجلنوب  العليا  

حممد فخار، ع�ضو جمل�س الأمة.

اأنه  تو  عمار  النقل  وزير  اأو�ضح 

ال�ضكة  الطريق على  بعدما مت اختيار 

ومت   عاد  ال�ضتقالل،  بعد  احلديدية 

الطريق  ح�ضاب  على  ال�ضكة  اختيار 

ابتداء من �ضنة 1999 يف خمططات 

ولكن   ،2005 �ضنة  اإىل  خمتلفة 

خمطط  يف  اأكرث  عليه  الرتكيز.  مت 

)2005 - 2009( وباخل�ضو�س يف 

املخطط اخلما�ضي احلايل )2010 - 

.)2014
م�ضيفا اأن طول خط ال�ضكة احلديدية 

اليوم يقدر بـ 4000 كلم وبعد ثالث 

كلم،   6000 اإىل  �ضن�ضل  �ضنوات 

 10600 اإىل   2015 �ضنة  لن�ضل يف 

كلم وبذلك �ضتكون اأكرب �ضبكة لل�ضكة 

احلديدية يف اإفريقيا.

هو  للوزارة  الأول  الهدف  اأن  موؤكدا 

تثنية اخلط ال�ضمايل وحتديث وكهربة 

وا�ضتعمال الإ�ضارات اجلديدة وو�ضائل 

مو�ضحا  بال�ضبكة،  احلديثة  الت�ضال 

يف نف�س ال�ضياق اأن خط ال�ضمال الذي 

اأي  وغربها  اجلزائر  �رشق  بني  يربط 

من عنابة اإىل تلم�ضان كله يف مرحلة 

تثنية امل�ضار.

العليا  باله�ضاب  يتعلق  فيما  اأما 

اإىل  تب�ضة  من  ينطلق  الذي  فاخلط 

وتب�ضة  م�ضيلة  فبني  بلعبا�س،  جنوب 

وال�ضكة م�ضتغلة بقي  الأ�ضغال  انتهت 

الذي  العليا  لله�ضاب  ال�رشقي  اخلط 

اإنتهت الأ�ضغال فيه وانطلقت الأ�ضغال 

وجنوب  م�ضيلة  بني  الرابط  اخلط  يف 

بلعبا�س.

بالن�ضبة خلطوط اجلنوب بني وهران 

وب�ضار فقد انتهت الأ�ضغال بها وهي 

م�ضتغلة،  اأما بني باتنة وعني توته اإىل 

نهاية تقرت فقد انتهت الأ�ضغال بها 

وهو م�ضتغل منذ اأكتوبر املا�ضي.

اأما اخلط الرابط بني ال�ضمال واجللفة 

�ضتنتهي  كلم   275 م�ضافة  على 

يف  وننطلق  الأيام  هذه  الدرا�ضة 

و�ضينجز  بالإجناز  املتعلقة  مناق�ضة 

القدرة  لها  هامة  عمومية  بو�ضائل 

على ذلك .

بني  املوجودة  الأخرى  املقاطع 

اجللفة والأغواط الدرا�ضات قد انتهت 

بها ونحن الآن ب�ضدد انتهاء من العقد 

العمومية  �رشكات  جمموعات  بني 

لكي تنجز هذا اخلط.

للبي�س  بالن�ضبة  ال�ضيء  ونف�س 

الرابط بني من�ضورة  وم�رشية واخلط 

وبجاية فالوزارة ب�ضدد تهيئة العقود 

لإجنازهما من طرف نف�س املوؤ�ض�ضات 

العمومية.

اأو ما ي�ضمى  اأما جنوب هذه املناطق 

باحللقتني اجلنوبيتني احللقة ال�رشقية 

م�ضعود  حا�ضي  اإىل  ،غرداية  )الأغواط 

الغربية  اجلنوبية  واحللقة  تقرت( 

)غرداية اإىل املنيعة اإىل تيميمون اأدار 

م�ضجلة  اأنها  الوزير  اأكد  فقد  وب�ضار( 

للدرا�ضة التي �ضتنطلق مبجرد احل�ضول 

على دفرت ال�رشوط النموذجي من جلنة 

النتهاء  وبعد  العمومية.  ال�ضفقات 

اإىل  �ضن�ضل  ال�ضبكة  هذه  اإجناز  من 

10.600 كلم .

اإعادة اإحياء النقل بال�صكة 
احلديدية

يحي،  الرحمان  عبد  ال�ضيد  ت�ضاوؤل 

ع�ضو جمل�س الأمة عن الطريق الرابط 

بني جيجل وق�ضنطينة؟ واخلط ال�رشيع 

لل�ضكة احلديدية بني جيجل و�ضطيف 

املوجودة  احلديدية  ال�ضكة  وعن 

ا�ضتغاللها  مبيناء جن جن و�رشورة 

للنقل ؟

اأو�ضح وزير النقل عمار تو اأن حمطة 

النقل  املحطات  اأكرب  تعد  جيجل 

موؤ�ض�ضة  ولأن   ، احلديدية  بال�ضكة 

كانت  باجلزائر  احلديدية  ال�ضكة 

جدا،  طويلة  لفرتة  لإهمال  �ضحية 

تعوي�س  عملية  اإهمال  مت  وبالتايل 

العربات والقاطرات القدمية.

اأكرث من  10.000 كلم �صبكة ال�صكة احلديدية  خالل �صنة 2015 
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حممد فخار

عبد الرحمان يحي

 29 اخلميس  يوم  جلسة 
برئاسة   2011 سبتمبر 
بن  القادر  عبد  السيد 
صالح، رئيس مجلس األّمة، 
العالقات  وزير  حضرها 
َصْت  وُخصِّ البرملان.  مع 
األسئلة  من  عدٍد  لطرح 
أعضاء  قبل  من  الشفوية 
مجلس األمة حول قطاعي 
الوطني  والتضامن  النقل 

واألسرة.
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االأ�شئلة ال�شفوية

م�ضيفا اأن املوؤ�ض�ضة الوطنية لل�ضكة                           

احلديدية بها حوايل 10000 عربة 

من العربات القدمية، اأكرب ن�ضبة بها 

اأكرث  ي�ضل عمرها   70% بـ  وتقدر 

املوؤ�ض�ضة  قامت  وقد  �ضنة،   43 من 

بتجميع  احلديدية  لل�ضكة  العمومية 

القدمية  العربات  من  العدد  هذا 

خمتلف  يف  �ضاحلة  تعد  مل  والتي 

والو�ضط  والغرب  ال�رشق  حمطات 

وقامت مبا يلي:

- اإح�ضاء هذه العربات القدمية 

العربات يف مكان  -  جتميع هذه 

واحد

- عينت تقنيني خمت�ضني لفح�ضها 

والتاأكد من عدم �ضالحيتها.

قائما  كان  العمل  هذا  اأن  مو�ضحا 

متوا�ضال  ومازال  �ضنتني  منذ 

و�ضوف ت�ضتفيد من العربات القدمية 

�رشكة ال�ضرتجاع املختلفة تطبيقا 

بها.  املعمول  وال�رشوط  للقوانني 

اأن  اإىل  ال�ضياق  نف�س  يف  منوها 

ميكن  ل  العربات  من  النوع  هذا 

ال�ضيارات وهذا  نقل  ا�ضتعمالها يف 

ا�ضترياد  اإىل  بالوزارة  �ضيدفع  ما 

اأو حماولة  العربات  النوع من  هذا 

�ضنعها يف عنابة .

جيجل  بني  الرابط  اخلط  وحول 

ب�رشعة  �ضيكون  والذي  و�ضطيف 

فالوزارة  ال�ضاعة  يف  كلم   220
ال�رشوري  ال�رشوط  دفرت  بانتظار 

املتعلقة  الدرا�ضات  ت�ضتكمل  حتى 

بهذا اخلط.

يت�ضمن م�رشوع قانون املالية ل�ضنة 2012 عدة تدابري واإجراءات هامة ذات 

دللت واأبعاد اقت�ضادية واجتماعية، وذلك بالنظر اإىل املوؤ�رشات العامة 

والأ�ضا�ضية التي �ضمحت باإعداده. ومن دون �ضك اأن تعزيز عملية موا�ضلة 

ال�ضتثمار وت�ضجيعه  مبا يدعم �ضيا�ضة الت�ضغيل، ودعم 

الت�ضامن الوطني من اأهم  مرتكزات هذا القانون.

م�رشوع  مبوجب  الدولة   ر�ضدت    لذلك،  وا�ضتجابة 

بـ  اإجمالية قدرت  2012 نفقات  ل�ضنة  املالية  قانون 

والربنامج  الجتماعية  لل�ضيا�ضة  دينار  مليار   7428
لال�ضتثمار  العمومي  للدعم  وكذا  للتنمية  اخلما�ضي 

خ�ض�ضت  دينار  مليار   1300 منها  القت�ضادي 

الوطني. الت�ضامن  ونفقات  الجتماعية   للنفقات 

وعليه، فقد توقعت ميزانية الدولة لل�ضنة املقبلة نفقات 

لل�ضيا�ضة  مر�ضودة  دينار  مليار   7428 جملتها  تبلغ 

الجتماعية للبالد ولتنفيذ الربنامج اخلما�ضي للتنمية 

ور�ضد  القت�ضادي.  لال�ضتثمار  العمومي  للدعم  وكذا 

العمومية  اخلدمة  ل�ضري  دينار  مليار   3150 حوايل 

الدولة.  اأعوان  لأجور  موجهة  دج  مليار   2850 منها 

و�ضيخ�ض�س مبلغ 1300 مليار دج للنفقات الجتماعية ونفقات الت�ضامن 

الوطني وبخا�ضة لدفع املنح العائلية لكافة العمال مبا فيهم عمال القطاع 

واحلبوب  احلليب  اأ�ضعار  ودعم  التقاعد  منح  مكمالت  وت�ضديد  اخلا�س 

والزيوت وال�ضكر واملاء وتو�ضيل البيوت بالكهرباء والغاز وكذا الت�ضامن 

الوطني مع املعوزين واملعوقني. ور�ضد ما يقارب180 مليار دج للدعم و 

الت�ضجيع على  اإن�ضاء منا�ضب ال�ضغل من قبل املوؤ�ض�ضات امل�ضغرة ولالإدماج 

املهني بوا�ضطة الأجهزة العمومية.

م�صاعي العقلنة .. يف ميزان خف�س الأنفاق .. ورفع الإيرادات 

الدولة  ميزانية  يف  اإيرادات   2012 ل�ضنة  املالية  قانون  م�رشوع   توقع 

بـ3455،6 مليار دج مرتفعة بـ 8 باملائة ونفقات بلغت7428،7 مليار 

دج مرتاجعة باأزيد من 10 باملائة مقارنة بقانون املالية التكميلي ل�ضنة 

 .2011
وينجم عن و�ضعية التوازنات امليزانية مل�رشوع قانون املالية عجز اإجمايل 

للميزانية يقدر بـ 25،4 باملائة مقارنة بالناجت الداخلي اخلام مقابل معدل 

متوقع يف 2011 بحوايل 34 باملائة الناجم اأ�ضا�ضا عن التقلي�س »الكبري« 

لنفقات امليزانية �ضعيا لعقلنتها رغم الرتفاع املتوقع لالإيرادات.

و�ضرتتفع اإيرادات ميزانية الدولة وفقا ملا ت�ضمنه ن�س امل�رشوع ب2ر257 

مليار دج مقارنة بقانون املالية التكميلي ل�ضنة 2011 ناجت عن ارتفاع 

اجلباية غري البرتولية )+ 225،0 مليار دج( مقابل �ضبه ا�ضتقرار يف اجلباية 

البرتولية املخ�ض�ضة لتموين ميزانية الدولة )1561،6 مليار دج(.

ويت�ضح من  امل�رشوع اأن تراجع نفقات التجهيز  بـ 29،2 باملائة وارتفاع 

لل�ضنة  املتوقعة  امليزانية  نفقات  �ضتقل�س  باملائة   7،4 بـ  الت�ضيري  نفقات 

املقبلة بـ 10،2 باملائة.

وقد اأكد م�رشوع قانون املالية اجلديد  اأن  اإيرادات امليزانية  تتكون  من 

�ضبه  حالة  عرفت  التي  البرتولية  اجلباية  للمنتجات  دج  مليار   1561،6
ارتفاع  ب�ضبب  املا�ضية  لل�ضنة  التكميلي  املالية  بقانون  مقارنة  ا�ضتقرار 

�ضادرات املحروقات بن�ضبة 2،5 باملائة ومن اجلباية غري البرتولية التي 

بلغت 1894،0 مليار دج   مرتفعة بن�ضبة 13،5 باملائة.

و�ضتبلغ نفقات امليزانية 7428،7 مليار دج خ�ض�س منها4608،3 مليار 

دج  للت�ضيري و 2820،4 مليار دج للتجهيز.

اأما نفقات الت�ضيري �ضتبقى مرتفعة حيث �ضتتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق 

ال�ضادرة  الأ�ضا�ضية  والقوانني  التعوي�ضية  الأنظمة 

لالأعباء  املايل  الأثر  وكذا  املا�ضية  ال�ضنة  يف 

املتكررة املتعلقة بت�ضيري املوؤ�ض�ضات اجلديدة.

ارتفاع  عن  اأ�ضا�ضا  الت�ضيري  نفقات  ارتفاع  وجنم 

وم�ضاحلها  املركزية  الإدارات  م�ضتخدمي  رواتب 

لها  املعدة  التخ�ضي�ضات  تنتقل  التي  الالمركزية 

1 مليار دج يف قانون املالية التكميلي   392 من 

.  2012 1 مليار دج يف   664 اإىل   2011
 646 من  انتقلت  التي  الت�ضيري  اإعانات  عن  وكذا 

بالأنظمة  للتكفل  دج   مليار   807 اإىل  دج  مليار 

والأثر  جديدة  موؤ�ض�ضة   851 تفعيل  و  التعوي�ضية 

املايل املتعلق بتعزيز الو�ضائل وت�ضيري املوؤ�ض�ضات 

التابعة للقطاعات الجتماعية و الرتبوية.

الت�ضيري  لإعانات  الرئي�ضية  التخ�ضي�ضات  و�ضتوجه 

لتمويل املوؤ�ض�ضات ال�ضت�ضفائية مبا يقدر بـ 391 مليار دج  وكذا باإعانات 

اخلدمات اجلامعية )57 مليار دج(.

لل�ضنة  املحددة  الرخ�س  قيمة  اأن  يالحظ  ال�ضتثمار،  بنفقة  يتعلق  وفيما 

برنامج  اإىل رخ�س  اإ�ضافاتها  مع  دج  مليار   2 8ر849  بـ  قدرت  املقبلة 

�ضنتي 2010 و 2011  متثل ن�ضبة 87 باملائة من تكلفة برنامج 2010  

-  2014. وتقدر اعتمادات الدفع املخ�ض�ضة للقطاعات بحوايل86 باملائة 

و  القت�ضادية  القاعدية  املن�ضات  لقطاعات  باملائة   47 منها   خ�ض�س 

لدعم  اأي�ضا  باملائة   14 و  والري  الفالحة  لقطاع  باملائة  و14  الإدارية 

ال�ضكن و6 باملائة لقطاع الرتبية و التكوين و4 باملائة للمن�ضات القاعدية 

الجتماعية والثقافية.

واأو�ضح ن�س امل�رشوع ب�ضان متاحات �ضندوق �ضبط الواردات اأنها توؤمن 

النفقة العمومية خالل الفرتة 2012 - 2014 و�ضت�ضكل مورد متويل دائم 

النفقات  تقلي�س  قابلية  عدم  و  جهة  من  املحروقات  اأ�ضعار  تغري  ب�ضبب 

الأعباء الجتماعية املرتبطة بها  الرواتب و  اأ�ضا�ضا من  اجلارية املتكونة 

من جهة اأخرى.

اأولويات ال�صتثمارات العمومية يف كنف ال�صفافية 

�ضي�ضتفيد  فاإنه  العمومية  لال�ضتثمارات  اخلما�ضي  الربنامج  اإجناز  اأما 

خالل �ضنة 2012 من 2849 مليار دج يف �ضكل تراخي�س برامج. وبذلك 

�ضتبلغ جملة الرتاخي�س املمنوحة لل�رشوع يف الدرا�ضات ويف فتح ور�ضات 

الإجنازات امل�ضجلة للفرتة 2010  - 2014 ن�ضبة 87 %.  اإىل جانب ذلك 

 اقرتحت ميزانية 2012  اعتمادات دفع معتربة لتمويل الربنامج اخلما�ضي .

وا�ضتفاد الدعم العمومي للتنمية القت�ضادية، من 135 مليار دج موزعة 

بني الفالحة وتاأهيل املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة وتخفيف ن�ضب الفوائد. 

اإىل  �ضي�ضاف  القت�ضادي  ال�ضتثمار  يف  هذا  للدولة  املبا�رش  والإ�ضهام 

الربامج الهامة املعتمدة لفائدة املوؤ�ض�ضات العمومية واخلا�ضة والفالحني 

يف �ضكل قرو�س متنحها اخلزينة اأو البنوك بن�ضب فوائد جد خمففة من قبل 

ل�ضنة  املالية  يتميز م�رشوع قانون  الت�رشيعية  الأحكام  الدولة ومن حيث 

2012 اأول باقرتاح زيادة 50 % من ح�ضة اجلباية البرتولية املخ�ض�ضة 

 حتديات التنمية.. و�صغوط حت�صني الأو�صاع الجتماعية

القادر  عبد  ال�ضيد  �ضوؤال  عن  ردا 

زروقي، ع�ضو جمل�س الأمة واملتعلق 

وعن  الجتماعية   ال�ضبكة  مبنحة 

قيمتها  يف  النظر  اإعادة  اإمكانية 

وو�ضعها القانوين ؟

الوطني  الت�ضامن  وزير  اأو�ضح 

اأن  بركات  ال�ضعيد  ال�ضيد  والأ�رشة 

الدولة اأ�ض�ضت جهاز يف �ضنة 1994 

والذي  الجتماعية،  بال�ضبكة  �ضمي 

اأ�ضا�ضيتني  نقطتني  على  يرتكز 

هما:

للت�ضامن  اجلزافية  املنحة   –  1
�رشيحة  م�ضت  املنحة  وهذه 

عن  القادرين  والغري  املعوزين 

 3000 بـ  املنحة  تقدر  العمل، 

منها  ا�ضتفاد  وقد  جزائري  دينار 

األف   700 املا�ضية  ال�ضنة  خالل 

 48 بـ  تكلفتها  وو�ضلت  �ضخ�س 

مليار دينار جزائري.

عن  تعوي�س  جهاز  منحة   -  2
العامة، وهو  الأن�ضطة ذات املنفعة 

للفائدة  �ضخ�س   به  يقوم  عمل 

العامة، لكن لي�س عمال دائما تقدر 

جزائري،  دينار   3000 بـ  املنحة 

يف  باحلق  اأ�ضحابها  ويتمتع 

ا�ضتفاد  وقد  الجتماعي،  ال�ضمان 

األف   270 ال�ضنة  هذه  خالل  منها 

�ضخ�س وو�ضلت التكلفة 19 مليار 

دينار ج .

هذه  اأن  ال�ضياق  نف�س  يف  موؤكدا 

الوزراء  جمل�س  وبقرار  املنحة 

املا�ضي  فيفريي   22 يف  املنعقد 

اإىل  دج   3000 من  رفعها  مت   قد 

6000 دج .

يعملون  كانوا  للذين  بالن�ضبة  اأما 

يف هذا املنا�ضب الغري دائمة ملدة 

15 �ضنة وو�ضل بهم �ضنهم اإىل 60 
اأو�ضح الوزير  اأي �ضن التقاعد  �ضنة 

اأن لي�س لهم احلق يف التقاعد، لذلك 

قانون  ح�ضب  بهم  التكفل  �ضيتم 

لهم  �ضي�ضمن  الذي  ال�ضن  كبار 

الأجر  بثلثي  تقدر  �ضتكون  منحة 

يف  تطبيقها  �ضيتم  والتي  القاعدي 

اقرب وقت .

احلكومة  اأن  الأخري  يف  موؤكدا 

من  تعمل  والت�ضغيل  العمل  ووزارة 

دائمة  ومنا�ضب عمل  اأن�ضطة  اأجل 

كل  يتمتع   اأن  اأجل  من  دائمة  

مواطن بحقوقه.

رفع املنحة من 3000 دج اإىل 6000 دج 

ال�ضعيد بركات

قانون املالية

2012
جلسة 29 سبتمبر 2011
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عبد القادر زروقي
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2007. ويتعلق الأمر  اأن�ضئ �ضنة  الذي  التقاعد  �ضنويا ل�ضندوق احتياطات 

الدولة يق�ضي باحلفاظ  يف هذا املقام بتنفيذ قرار �ضدر حديثا عن رئي�س 

على املنظومة الوطنية للتقاعد ودميومة الت�ضامن بني الأجيال.

 هذا ول يت�ضمن م�رشوع قانون املالية اأي اقرتاح مب�ضاعفة قيمة الر�ضوم 

للموؤ�ض�ضة  ال�رشيبي  املحيط  حت�ضني  منها  الغاية  اإجراءات  يت�ضمن  اإنه  بل 

وال�ضتثمار ب�ضفة عامة وذلك طبقا ملا اأو�ضت به الثالثية املنعقدة يف ماي 

املا�ضي. هذا وعقب املوافقة على م�رشوع قانون املالية ل�ضنة 2012 كان 

رئي�س اجلمهورية قد الهتمام املتزايد بالنفقات العمومية ق�ضد ال�ضتجابة 

لتطلعات املجتمع وتنفيذ الربنامج الوطني الهام للتنمية.

كما دعا رئيس الدولة احلكومة إلى اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة من أجل 

إثمار هذه النفقات العمومية من خالل اإلسراع في إجناز البرامج املسجلة 

الشفافية  املزيد من  العمومية في كنف  املواطنني من اخلدمات  واستفادة 

وكذا تقدمي الدعم امللموس لالستثمار ولتنويع االقتصاد الوطني. 

قطاعات حيوية .. يف �صدارة برامج الت�صغيل

ال�ضنة  بر�ضم  من�ضب مايل جديد،   64959 ر�ضمية  ب�ضفة  احلكومة  ر�ضدت 

منا�ضب  اأن  يعني  مما  ال�ضغل،  �ضوق  حاجة  ح�ضب  وذلك   ،2012 املالية 

اأين  املا�ضية،  بال�ضنة  مقارنة  تراجعت  القادمة  لل�ضنة  املخ�ض�ضة  ال�ضغل 

اأن  ويرتقب  من�ضب،  األف  الـ65  املخ�ض�ضة  ال�ضغل  منا�ضب  تعداد  جتاوز 

التعليم  قطاعات  ت�ضتفيد 

والداخلية  وال�ضحة  العايل 

من  املحلية  واجلماعات 

ثلثي املنا�ضب التي حملتها 

كرمي  املالية  وزير  حقيبة 

جودي للحكومة. 

وح�ضب قانون املالية اجلديد 

ر�ضمية  ب�ضفة  تقرر  فقد   ،

اجلمهورية  رئي�س  ومبوافقة 

من�ضب   64959 اإعتماد 

القادمة،  لل�ضنة  جديد  �ضغل 

م�ضابقات  حمل  و�ضتكون 

رزنامتها  ت�ضبط  توظيف 

للوظيف  العامة  املديرية 

العمومي بالتن�ضيق مع الدوائر 

ال�ضياق  ويف  القادم،  دي�ضمرب  �ضهر  نهاية  قبل  املعنية  للقطاعات  الوزارية 

ك�ضف م�رشوع قانون املالية امل�ضادق عليه يف اآخر جمل�س للوزراء املنعقد 

ال�ضنة  بر�ضم  املقررة  املالية  املنا�ضب  الأ�ضد يف  اأن ح�ضة  املا�ضي،  الأحد 

الداخلية واجلماعات املحلية  �ضتكون من ن�ضيب قطاعات  القادمة  املالية 

العايل، حيث �ضت�ضتفيد  عرب وليات اجلمهورية وال�ضحة والرتبية والتعليم 

هذه القطاعات من ثلثي هذه املنا�ضب، واإن كان الغالف املايل املر�ضود يف 

هذا الإطار يت�ضمن امل�ضاعدات املوجهة لآليات الت�ضغيل الثالث املتعارف 

املرتتبة  وامل�ضاريف  امل�ضغر  والقر�س  »اأون�ضاج«  الت�ضغيل  كوكالة  عليها 

عن ذلك. 

املقبلة منحى  املالية،  لل�ضنة  الت�ضيري  ميزانية  �ضجلت  ال�ضياق،  هذا  و�ضمن 

الأنظمة  التكفل ب�ضنة متاأخرة لدخول  الأ�ضباب، منها  للعديد من  ت�ضاعديا 

التعوي�ضية والقوانني الأ�ضا�ضية حيز التطبيق، وكذا املتعلقة بدخول القوانني 

الأ�ضا�ضية والأنظمة التعوي�ضية ال�ضادرة �ضنة 2011، و�ضمن هذا ال�ضياق، 

املالية  بقانون  مقارنة  باملائة،   7.4 بن�ضبة  الت�ضيري  م�ضاريف  ارتفعت 

لل�ضنة  الأولية  الت�ضيري  مبيزانية  مقارنة   10.3 وبن�ضبة  الأخري  التكميلي 

املا�ضية.

الو�شع االقت�شادي 

اأرقام .. ون�صب للقيا�س والتحاليل

سجل امليزان التجاري للجزائر فائضا جتاريا بـ 16،67 مليار 
دوالر أمريكي خالل األشهر التسعة األولى من 2011 مقابل 
13،84 مليار دوالر خالل نفس الفترة من سنة 2010 .

وأشارت إحصائيات مؤقتة للمركز الوطني لإلعالم اآللي 
واإلحصائيات التابع للجمارك إلى أن قيمة الصادرات بلغت 

51،73 مليار دوالر مقابل 43،70 مليار دوالر خالل 
نفس الفترة من العام املاضي أي بزيادة نسبتها 18،36 

باملائة.  
وأشار املركز إلى أنه فيما يخص الصادرات  بلغت قيمتها 

35،05 مليار دوالر مقابل 29،86 مليار دوالر خالل 
نفس الفترة من سنة 2010 أي ارتفاع بنسبة 17،40 

باملائة.  
وأوضح ذات املصدر أن حتسن التجارة اخلارجية يرجع إلى 
ارتفاع نسبة الصادرات من احملروقات بنسبة 17 باملائة  

بفضل استقرار أسعار النفط اخلام خالل نفس الفترة. 
وتقدر حصة الصادرات من احملروقات في احلجم اإلجمالي 

للصادرات بـ 96،93 باملائة أي ما يعادل 50،14  مليار 
دوالر خالل األشهر التسعة األولى من سنة 2011 مقابل 

مليار دوالر خالل نفس الفترة من سنة 2010 أي   42،54
بتسجيل ارتفاع بنسبة 17،87 باملائة. 

وفيما يتعلق بالصادرات خارج قطاع احملروقات  سجلت هذه 
األخيرة زيادة فاقت 36،3 باملائةأي ما يعادل 1،59 مليار 

دوالر و بنسبة 3،1 باملائة من احلجم اإلجمالي للصادرات.  
وتشير اإلحصائيات إلى أن أهم املنتوجات خارج قطاع احملروقات 

التي مت تصديرها تندرج ضمن مجموعة نصف املنتوجات 
بـ 1،16 مليار دوالر أمريكي )+ 43،79 باملائة( 
والسلع الغذائية بـ 265 مليار دوالر )+ 16، 13 

باملائة( واملنتوجات اخلام بـ 116 مليون دوالر +56،76  
باملائة(.  

كما سجلت صادرات سلع التجهيزات الصناعية زيادة بنسبة 
12،66 باملائة لتصل إلى 25 مليون دوالر. 

وفيما يخص الواردات  سجلت كل مجموعات هذا الفرع ارتفاعا 
بحيث سجلت مجموعة سلع التجهيزات الفالحية أهم ارتفاع 
)144،95 باملائة( وبلغت قيمتها 301 مليون دوالر.
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رئي�س  �ضالح،  بن  القـادر  عبد  ال�ضيد  ا�ضتقبـل 

 ،2011 �ضبتمرب   11 الأحد  يـوم  الأمة،  جمل�س 

مبقـر املجل�س، وفدا عن جلنة ال�ضداقة الربملانية 

الأمة  جمل�س  ع�ضو  برئا�ضة  الكويتية  اجلزائرية 

بنية  مبارك  ال�ضيد  املجموعة  رئي�س  الكويتي 

اخلرينج.

العالقات  اإىل  التطرق  مت  اللقاء،  هذا  خالل 

اجلزائرية الكويتية و�ضبل تدعيمها والرتقاء بها 

ال�ضعبني.  مل�ضلحة  خدمة  اأف�ضل  م�ضتويات  اإىل 

ومتت الإ�ضارة خالل هذا اللقاء اإىل الدور الإيجابي 

به  القيام  البلدين  يف  للربملانيني  ميكن  الذي 

العالقات  دعم  يف  والت�ضاور  التوا�ضل  خالل  من 

�ضتى  يف  التعاون  عالقات  ثم  ومن  الربملانية  

املجالت القت�ضادية والجتماعية والثقافية.

اأرنود  ال�ضيد   2011 �ضبتمرب   11 الأحد  يـوم  وا�ضتقبـل 

لالنتخابات  املر�ضح  الفرن�ضي  النائب  مونتبورغ، 

الفرن�ضي،  ال�ضرتاكي  احلزب  عن  للرئا�ضيات  التمهيدية 

الذي يتواجد حاليا يف زيارة للجزائر.

اجلديدة  الديناميكية  اإىل  الإ�ضارة  متت  اللقاء  هذا  خالل 

التي متيز العالقات اجلزائرية الفرن�ضية من خالل احلركية 

املكثفة بني البلدين من قبل م�ضوؤويل البلدين خا�ضة على 

ميكن  حركية  وهي  والقت�ضادي،  ال�ضيا�ضي  ال�ضعيدين 

البلدين.  بني  العالقات  لتدعيم  نوعية  اإ�ضافة  تعطي  اأن 

املحوري  الدور  املقابلة على  التاأكيد خالل هذه  كما مت 

ا�ضتقرار  يخدم  نزيه  تعاون  اإقامة  يف  وفرن�ضا  للجزائر 

حتتل  اأين  املتو�ضط  الأبي�س  البحر  منطقة  وتنمية  واأمن 

اجلزائر وفرن�ضا مواقع حمورية يف هذا الف�ضاء.

�ضبتمرب   21 الأربعاء  يـوم  وا�ضتقبـل 

الوطني  املجل�س  عن  وفدا   ،2011
النيجريي برئا�ضة ال�ضيد اأمادو هاما، 

رئي�س املجل�س.

ا�ضتعرا�س  مت  اللقاء،  هذا  خالل 

العالقات الثنائية وبحث �ضبل دعمها 

اأف�ضل  م�ضتويات  اإىل  بها  والرتقاء 

خا�ضة واأن اجلزائر والنيجر تربطهما 

الدين  عن  ف�ضال  عالقة  من  اأكرث 

خالل  الرتكيز  مت  وقد   . واجلغرافية 

الربملانيني  دور  على  املقابلة  هذه 

ب�ضفتهم ممثلني ل�ضعوبهم يف تدعيم 

الت�ضاور  التعاون عن طريق  عالقات 

لو�ضع  الزيارات  وتبادل  والتقارب 

القت�ضادي  للتعاون  متينة  اأ�ض�س 

هي  التي  الجتماعية  والتنمية 

مت  كما  وال�ضتقرار.  ال�ضلم  اأ�ضا�س 

خالل هذا اللقاء ا�ضتعرا�س الأو�ضاع 

التاأكيد على  ال�ضاحل ومت  يف منطقة 

املواقف  وتن�ضيق  التعاون  �رشورة 

الأمن  �ضمان  اأجل  من  واجلهود 

املنطقة  لبلدان  وال�ضتقرار  وال�ضلم 

حتى تتفرغ وتكر�س جهودها للتنمية 

هي  التي  والجتماعية  القت�ضادية 

هذا  يف  و  وال�ضتقرار  الأمن  اأ�ضا�س 

وجهات  لتقارب  التنويه  مت  الإطار، 

النظر بني اجلزائر والنيجر بخ�ضو�س 

الق�ضايا الراهنة اجلهوية  و الدولية.

وفدا  عن جلنة 
ال�صداقة الربملانية 
اجلزائرية الكويتية

نائب فرن�صي عن 
احلزب ال�صرتاكي 

الفرن�صي

وفدا عن املجل�س 
الوطني النيجريي

ا�شتقباالت الرئي�س
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ال�صيوخ  جمال�س  لرابطة  الرابع  الت�صاوري  اللقاء 
وال�صورى واملجال�س املماثلة يف اإفريقيا والعامل العربي

ال�ضيدان ع�ضا�س ر�ضيد وحماين همة يف  الأمة  �ضارك ع�ضوا جمل�س 

وال�ضورى  ال�ضيوخ  جمال�س  لرابطة  الرابع  الت�ضاوري  اللقاء  اأ�ضغال 

 24 العربي  املنعقد يومي  اإفريقيا والعامل  واملجال�س املماثلة يف 

و25 �ضبتمرب 2011 باأدي�س اأبابا ) اأثيوبيا(.

وقد تناول امل�ضاركون خالل هذا اللقاء الت�ضاوري:

وال�ضيا�ضية  القت�ضادية  العدالة  �ضمان  يف  الثانية  الغرف  دور   •
والجتماعية من اأجل تر�ضيخ دعائم ال�ضالم وال�ضتقرار.

مع  الإفريقية  العربي-  ال�ضيا�ضية  الثوار  من  امل�ضتفادة  • الدرو�س 
الرتكيز مع الأ�ضباب الرئي�ضية ولآثار واحللول والآليات الوقائية.

الدول  جتربة  على  الرتكيز  مع  للتنمية  الأ�ضا�ضية  املتطلبات   •
امل�ضيفة.

التنمية  على  الغرب  يف  الراهنة  املالية  والأزمات  العوملة  اآثار   •
هذا  من  اخلروج  وو�ضائل  والإفريقية،  العربية  للدول  القت�ضادية 

املاأزق.

كما كان لع�ضوا جمل�س الأمة امل�ضاركة يف اجتماع جلنة مراجعة 

�ضبتمرب  و27   26 يومي  وذلك  للرابطة  والإدارية  املالية  اللوائح 

.2011

الدورة التا�صعة للجنة التنفيذية لالإحتاد الربملاين 
العربي

اخلارجية  ال�ضوؤون  جلنة  رئي�س  بوحلية،  اإبراهيم  ال�ضيد  �ضارك 

اللجنة  وع�ضو  باخلارج،  اجلزائرية  واجلالية  الدويل  والتعاون 

التا�ضعة  الدورة  اأ�ضغال  يف  العربي  الربملاين  لالإحتاد  التنفيذية 

و28   27 يومي  وذلك  العربي  الربملاين  لالإحتاد  التنفيذية  للجنة 

�ضبتمرب 2011 بالدوحة ) دولة قطر(

وقد تناول املجتمعون عدة حماور منها:

• تنفيذ قرارات املوؤمتر ال�ضابع ع�رش لالإحتاد
• التح�ضري للموؤمتر الثامن ع�رش لالإحتاد الربملاين العربي املزمع 

عقده بالكويت

• متابعة الأحداث على ال�ضاحة العربي.

لالإحتاد  التنفيذية  للجنة   58 الدورة 
الربملاين الإفريقي

�ضارك وفد عن جمل�س الأمة يتكون  من :

ال�ضيدة رفيقة ق�رشي، ع�ضو جمل�س الأمة وع�ضو 

اللجنة التنفيذية

ال�ضيد اإبراهيم لعرو�ضي، ع�ضو جمل�س الأمة وع�ضو 

اللجنة التنفيذية لالإحتاد الربملاين الإفريقي

لالإحتاد  التنفيذية  للجنة   58 الدورة  اأ�ضغال  يف 

الربملاين الإفريقي املقرر عقدها مبالبو ) غينيا 

ال�ضتوائية( يومي 19 و20 �ضبتمرب 2011.

وقد ناق�س امل�ضاركون النقاط التالية:

• طلبات الع�ضوية واإعادة الع�ضوية
• بحث تنفيذ قرارات وتو�ضيات املوؤمتر

• درا�ضة احل�ضاب املايل اخلتامي املراجع للعام 
املايل 2010

34 اأعمال املوؤمتر  • اإعداد م�رشوع جدول 
للجنة   59 الدورة  اأعمال  جدول  م�رشوع   •

التنفيذية

للجنة   59 الدورة  انعقاد  ومكان  تاريخ   •
التنفيذية.

 : اأم نقمة  جتارة املوارد الطبيعية نعمة 
الآفاق الربملانية

�ضارك ع�ضوا جمل�س الأمة ال�ضيدان جفال عبد 

العزيز وبلخري كمال يف الجتماع الربملاين 

حول املنظمة العاملية للتجارة املنظم من 

طرف الإحتاد الربملاين الدويل يوم 20 �ضبتمرب 

2011 حيث ناق�س امل�ضاركون مو�ضوع » 
جتارة املوارد الطبيعية نعمة اأم نقمة: الآفاق 

الربملانية.

اجتماعات جلان 
الربملان الإفريقي

�ضارك ال�ضيد اأحمد حنوفة، ع�ضو جمل�س 

الربملان  جلان  اجتماعات  يف  الأمة 

اإفريقيا  املنعقد بجنوب  الإفريقي      

 29 اإىل   21 من  املمتدة  الفرتة  خالل 

جويلية 2011، على النحو التايل:

الفالحة  للجنة  النظامي  الجتماع 

التابعة للربملان الإفريقي من 21 اإىل 

28 جويلية 2011 مبدينتي »ميدراند« 
وجوهان�ضبورغ.

الثانية  النظامية  اللجنة  اجتماعات 

 29 اإىل   25 من  الإفريقي  للربملان 

جويلية  2011 بـ » ميدراند« 

دور الربملان العربي 
يف تفعيل وحماية ت�صريعات 

حقوق الطفل

ع�ضو  علي،  حمة  �ضعدي  ال�ضيد  �ضارك 

العربي  الربملان  ،ع�ضو  الأمة  جمل�س 

وع�ضو اللجنة امل�ضغرة املكلفة لإعداد 

تفعيل  يف  العربي  الربملان   « ندوة 

الطفل«  حقوق  ت�رشيعات  وحماية 

اجتماع  يف  العربي  للربملان  التابعة 

اللجنة يومي 16 و 17 �ضبتمرب 2011 

بالقاهرة  )م�رش(.

العادية  الدورة  اأ�ضغال  يف  �ضارك  كما 

اإنعقد  الذي  العربي  للربملان  الثانية 

 21 اإىل   18 من  املمتدة  الفرتة  خالل 

�ضبتمرب 2011 مبقر اجلامعة العربية.

الدورة العادية الثانية 
للربملان العربي للعام 2011

�ضارك ال�ضيد بوم�ضالت التهامي، ع�ضو 

العربي  الربملان  وع�ضو  الأمة  جمل�س 

الثانية  العادية  الدورة  اجتماعات  يف 

للربملان العربي للعام 2011 املنعقد 

 21 اإىل   18 من  املمتدة  الفرتة  خالل 

الدول  جامعة  مبقر   2011 �ضبتمرب 

العربية. كما �ضارك يف اجتماع اللجنة 

بالإعداد  املكلفة  امل�ضرتكة  امل�ضغرة 

ملوؤمتر » ال�ضتثمارات البينية العربية 

الواقع  املنازعات:  ت�ضوية  وم�ضاكل 

 17 يوم  انعقد  الذي  احللول«  واقرتاح 

الدول  جامعة  مبقر   2011 �ضبتمرب 

العربية القاهرة.

الربملانية  ال�ضداقة  جلنة  عقدت 

الأحد11  يوم  الكويتية  اجلزائرية 

الأمة  جمل�س  مبقر   ،2011 �ضبتمرب 

الوفد  زيارة  مبنا�ضبة  اجتماعا   ،

الذي يراأ�ضه ع�ضو  الربملاين الكويتي 

مبارك  ال�ضيد  الكويتي  الأمة  جمل�س 

بنية اخلرينج. اأع�ضاء جلنة ال�ضداقة 

اأع�ضاء  ت�ضم  اجلزائري  اجلانب  من 

ال�ضعبي  واملجل�س  الأمة  جمل�س  من 

بوناح،  كمال  ال�ضيد  يراأ�ضها  الوطني 

نائب رئي�س جمل�س الأمة.

درا�ضة  متت  الجتماع،  هذا  خالل 

بالتعاون  تتعلق  النقاط  من  جملة 

ومت  الكويتي.  اجلزائري  الربملاين 

م�رشوع  يف  النقاط  هذه  تدوين 

عمل  برنامج  يحّدد  اتفاق  برتوكول 

اللجنة الرامية اإىل تعزيز التعاون بني 

اجلزائر والكويت خا�ضة يف املجالت 

والثقافية.  الجتماعية  القت�ضادية، 

تبادل  �رشورة  على  التفاق  مت  كما 

اإعطاء  ق�ضد  والتوا�ضل  الزيارات 

ل�ضالح  امليداين  بعده  التعاون  هذا 

ال�ضعبني والبلدين. 

اجتماع جلنة ال�صداقة الربملانية اجلزائرية الكويتية

الن�شاط اخلارجي

بقية الن�صاط اخلارجي يف فرتة �صهر اأكتوبر يف العدد القادم
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جوان   29 األربعاء  يوم  األمة  مجلس  احتضن 
العقارية  النزاعات  حول  دراسيا  يوما   2011
جلول  بن  السيد  من  كل  نشطه  اجلزائر  في 
بلقاسم، مدير فرعي باملديرية العامة لألمالك 
الوطنية، والقاضي لدى احملكمة العليا، السيد 
اليوم  هذا  أشغال  على  أشرف  بوراوي.   اعمر 
األمة  مجلس  عضو  بوزيدي،  لزهر  الدراسي 
باعتباره  املوضوع  هذا  أهمية  على  أكد  الذي 
 .. القانونية  اإلشكاليات  من  العديد  يطرح 
إلى  تهدف  التي  تشريعية  إضاءات  إلى  حتتاج 
حتقيق الشفافية في مجال التعامالت العقارية 
التي  النزاعات  تسوية  أجل  من  والتدخل   ..
التي تعود  املشاريع سواء تلك  أعاقت  ما  كثيرا 

إلى السلطات العمومية أو اخلواص .

يف م�ضتهل الأ�ضغال تناول الكلمة كمال بوناح، 

نائب رئي�س املجل�س ذكر بحر�س املجل�س على 

ا�ضتمرارية هذه الن�ضاطات الفكرية مرحبا با�ضم 

الكلمة  ليتناول   .. رئي�س املجل�س بامل�ضاركني 

ال�ضيد بن جلول بلقا�ضم، مدير فرعي باملديرية 

العامة لالأمالك الوطنية، موؤكدا يف حما�رشته 

»تطور  عنوان  حتت  باملنا�ضبة  األقاها  التي 

اأن  اجلزائر«،  العقارية يف  امللكية  نظام  واآثار 

العقار  و�ضعية  تطهري  اإىل  ترمي  العملية  هذه 

ب�ضفة �ضاملة مربزا اأن م�ضالح م�ضح الأرا�ضي 

الجال  يف  انهائها  اىل  برناجمها  عرب  ت�ضعى 

يف  العمومية  ال�ضلطات  طرف  من  املحددة 

حدود �ضنة 2014.

معلنا، يف ذات ال�ضياق، عن �رشوع املحافظات 

العقارية يف اجراءات حتيني، ومراجعة البطاقية 

م�ضكل  بت�ضوية  ت�ضمح  التي  الوطنية،  العقارية 

املعمرين،  باأ�ضماء  امل�ضجلة  العقارية  الأمالك 

ملكية  اإنهاء  على  املحافظات  �ضتعمل  حيث 

وحتويلها  عقاري،  ملك  ل17662  املعمرين 

يف  تابعة  لعقارات  وباإلزامية،  اآلية،  ب�ضفة 

ملكيتها للدولة.

وحتى يت�ضنى للح�ضور فهم الو�ضعية احلالية 

لأمالك الدولة يف اجلزائر، عرج املحا�رش على 

الو�ضعية العقارية خالل احلقبة ال�ضتعمارية، 

الإرادة  على  ترتكز  كانت  اأنها  مو�ضحا 

امل�ضتعمرات،  غر�س  يف  وامل�ضتمرة  املت�ضلبة، 

ل�ضالح  اخل�ضبة  الأرا�ضي  على  وال�ضتحواذ 

املعمرين.

وما جنم عن النظام ال�ضتعماري حتويل جذري 

يف و�ضعية العقار، حيث اأ�ضبح عدد كبري من 

اأرا�ضي بني اأيدي الأوربيني على اأ�ضا�س �ضندات 

طرف  من  املنحازة  الأرا�ضي  بينما  ملكية، 

على  حتوز  ل  كلها  تقريبا  كانت  اجلزائريني 

�ضندات.

لذلك، وبعد ال�ضتقالل مبا�رشة، اأول ما قام به 

ال�ضرتاكي،  النظام  ظل  يف  اجلزائري  امل�رشع 

مبدئ  �ضمن  تندرج  قرارات  اتخاذ  هو 

ا�ضدار عدة  الوطنية، وهذا من خالل  ال�ضيا�ضة 

هذه  اأبرز  ومن  وتنظيمية.  ت�رشيعية،  ن�ضو�س 

القرارات الت�رشيح بال�ضغور لالأمالك العقارية 

القطر  غادروا  الذين  الأجانب  للرعايا  التابعة 

املربمة  العقارية  ال�ضفقات  واإبطال  الوطني، 

املتعلقة   1962 جويلية   1 منذ  الأجانب  مع 

بالأمالك ال�ضاغرة، واإدماج �ضمن ملكية الدولة 

يف يوم درا�شي مبجل�س االأمة

النزاعات العقارية يف اجلزائر الن�صو�س القانونية .. الإ�صكاليات .. والثغرات 

ا�شتقباالت
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ا�ضتقبـل ال�ضيد لزهر خمتاري، رئي�س 

والإدارية  القانونية  ال�ضوؤون  جلنة 

وحقوق الإن�ضان ملجل�س الأمة، يـوم 

الأربعاء 14 �ضبتمرب 2011، مبقـر 

التن�ضيق  جلنة  عن  وفدا  املجل�س، 

الوطنية/ للموؤ�ض�ضات  الدولية 

املفو�ضية ال�ضامية حلقوق الإن�ضان 

برئا�ضة  املتحدة  لالأمم  التابعة 

ال�ضيدة رو�ضلني نونان.

ل�ضتعرا�س  فر�ضة  كان  اللقاء 

الدولة  بها  تقوم  التي  املجهودات 

موؤ�ض�ضاتها  خالل  من  اجلزائرية 

واحرتام  الإن�ضان  يف جمال حقوق 

وحرية  واخلا�ضة  العامة  احلريات 

عر�س  مت  كما  والتعبري.  الراأي 

اجلزائر  جمهودات  تعك�س  �ضورة 

اإقامة دولة احلق والقانون من  يف 

الت�رشيعية  القوانني  و�ضع  خالل 

التي ت�ضري موؤ�ض�ضات هيئات الدولة 

اجلزائرية. كما مت اإبراز املجهودات 

اجلزائر  اتخذتها  التي  الأخرية 

القوانني  من  عدد  طرح  خالل  من 

الع�ضوية التي تكر�س نهج الإ�ضالح 

ال�ضيا�ضي الذي انتهجته اجلزائر.    

وفدا عن املفو�صية 
ال�صامية حلقوق 
الإن�صان التابعة 

لالأمم املتحدة

�شفري املوزمبيق 

يـوم  الأمة،  جمل�س  رئي�س  �ضالح،  بن  القـادر  عبد  ال�ضيد  ا�ضتقبـل 

اخلمي�س 08 �ضبتمرب 2011، مبقـر املجل�س، ال�ضيد جاكوب جرمياس 

على  جماملة  زيارة  له  اأّدى  الذي  باجلزائر  املوزمبيق  �ضفري  نيامبير، 

العالقات  اإىل  للتطرق  فر�ضة  اللقاء  وكان  ببالدنا.  مهامه  انتهاء  اإثر 

املجال  يف  ل�ضيما  تطويرها  على  البلدين  م�ضوؤويل  وحر�س  الثنائية 

من  عدد  حول  النظر  وجهات  تبادل  باملنا�ضبة  ومت  القت�ضادي.. 

الق�ضايا ذات الهتمام امل�ضرتك.

وا�ضتقبـل يـوم الثنني 12 �ضبتمرب 2011، ال�ضيد عز الدين فهمي، �ضفري 

التاريخية  للعالقات  التطرق  اللقاء  هذا  خالل  مت  وقد  باجلزائر.  م�رش 

التعاون  جمالت  وتو�ضيع  لتعزيزها  البلدين  م�ضوؤويل  واإرادة  املتميزة 

ال�ضقيقني. كما مت تبادل وجهات  ال�ضعبني  البلدين خدمة مل�ضالح  بني 

النظر حول الأو�ضاع يف املنطقة والق�ضايا ذات الهتمام امل�ضرتك.

�شفري بولونيا 

رادليكي،  ميشال  ال�ضيد   ،2011 �ضبتمرب   19 الثنني  يـوم  وا�ضتقبـل 

�ضفري بولونيا باجلزائر. وقد مت خالل هذا اللقاء التطرق اإىل العالقات 

التي  والإمكانيات  الفر�س  يف  البحث  عرب  ترقيتها  واأهمية  الثنائية 

النظر حول  البلدين. كما مت باملنا�ضبة تبادل وجهات  تتيحها قدرات 

والقت�ضادي  ال�ضيا�ضي  التحول  وم�ضار  وبولونيا  اجلزائر  جتربتي 

يخدم  مبا  التعاون  تطوير  يف  البلدين  م�ضوؤويل  اإرادة  على  والتاأكيد 

م�ضلحة ال�ضعبني.

وا�ضتقبـل يـوم الأربعاء 14 �ضبتمرب 2011، ال�ضيد حممد اإ�ضالم، �ضفري 

العالقات  اإىل  التطرق  اللقاء  هذا  خالل  مت  وقد  باجلزائر.  باك�ضتان 

اللجنة  ودور  اأهمية  الطرفان  وا�ضتعر�س  تعزيزها  و�رشورة  الثنائية.. 

اجلزائرية الباك�ضتانية امل�ضرتكة.. وكذلك جمموعة ال�ضداقة الربملانية 

تناول جوانب من جمالت  باملنا�ضبة  البلدين.. كما مت  برملانيي  بني 

تفعيلها  على  البلدين  م�ضوؤويل  وحر�س  املتاحة  التعاون  وفر�س 

وتو�ضيعها خدمة مل�ضالح ال�ضعبني ال�ضقيقني.

�شفري باك�شتان 

�شفري م�رض 

ا�شتقباالت روؤ�شاء اللجان 

ال�صيد بن جلول بلقا�صم، مدير فرعي 

باملديرية العامة لالأمالك الوطنية
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املتعلقة  القانونية  الن�ضو�س  اأن  الدولة«، 

اىل  بحاجة  ال�ضتقالل  منذ  ال�ضادرة  بالعقار 

درا�ضة معمقة من طرف خمت�ضني.

واأ�ضاف املحا�رش، يف هذا ال�ضياق، ان مراجعة 

املتعلقة  تلك  خ�ضو�ضا  القانونية  الن�ضو�س 

املوجودة  والمالك  ال�ضاغرة،  الأمالك  بتنظيم 

واأمالك  الوقفية،  الدولة، والمالك  حتت حماية 

مترير  من  الإدارة  منع  �ضاأنها  من  ال�ضيوع، 

ن�ضو�س قانونية دون عر�ضها على املخت�ضني، 

لآن الن�س القانوين مرتبط مبجموعة اأخرى من 

الن�ضو�س.

وبعد اأن ا�ضار ال�ضيد اعمر بوراوي، اإىل التناق�س 

القانونية  الن�ضو�س  بع�س  بني  املوجود 

عرقلة  اىل  اأدت  والذي  املجال،  لهذا  املنظمة 

عمل العدالة، اأكد اأن املر�ضوم 352-83 املوؤرخ 

يف 1983 املتعلق ب�ضن اإجراءات اإثبات التقادم 

املكت�ضب، واعداد عقد ال�ضهرة املت�ضمن العرتاف 

ازمة عقارية كبرية بحيث  ت�ضبب يف  بامللكية، 

كان مطية لنهب امالك الدولة، وامالك خا�ضة، 

وامالك العر�س، وال�ضيوع، خ�ضو�ضا يف �ضنوات 

الت�ضعينات.

املر�ضوم  هذا  باإلغاء  ال�ضياق،  هذا  يف  واأ�ضاد، 

اق�ضى  العقاري  النهب  عمليات  بلغت  عندما 

املوؤرخ   07-02 القانون  مبوجب  درجاتها، 

العقارية،  امللكية  مبعاينة  املتعلق   2007 يف 

طريق  عن  العقارية  امللكية  �ضندات  وت�ضليم 

يف  �ضدر  تنفيذي  ومبر�ضوم  عقاري  حتقيق 

اجلديدة  الن�ضو�س  هذه  ان  موؤكدا   .2008
ت�ضعب من نهب هذه الأمالك.

حما�رشاته،  خالل  القانوين،  اخلبري  وعرج 

نظمت  التي  القانونية  الن�ضو�س  جميع  على 

اإىل  ال�ضتقالل  منذ  العقارية  املعامالت  جمال 

بدءا  خلفتها  التي  امل�ضاكل  وعلى  اليوم،  غاية 

�ضلطات  م�ضادرة  عن  الناجمة  باملنازعات 

الحتالل الفرن�ضي لأمالك اجلزائريني، ومنحها 

املر�ضوم  ب�ضانها  والتي �ضدر  واأعوانهم،  للقياد 

واملتعلق   ،1963 يف  املوؤرخ   63-278
باأولويات هذه الأمالك.

ويف هذا ال�ضدد، اأكد اأن هذه المالك ظلت تابعة 

للدولة اىل غاية �ضدور قانون 1989 الذي منح 

نف�ضا اآخر للتعامالت العقارية. ومن جهة اأخرى، 

الأرا�ضي  ا�ضحاب  اأحقية  عن  املحا�رش  حتدث 

الزراعية،  الثورة  برنامج  �ضمن  دخلت  التي 

ب�ضبب  منهم  نزعت  التي  الرا�ضي  وا�ضحاب 

مواقفهم باعتبار ان القانون يتعامل بامل�ضاواة 

ميلكون  انهم  وخ�ضو�ضا  املواطنني،  جميع  مع 

وثائق تثبت ملكيتهم.

على  تطرح  التي  العقارية  النزاعات  اأهم  ومن 

املتعلقة  تلك  القانوين،  اخلبري  يوؤكد  العدالة 

ال�ضياق،  هذا  يف  منوها،  ال�ضاغرة.  بالمالك 

 2010 املالية  قانون  من   42 املادة  ب�ضدور 

انه  ال  العقارية  التي تهدف اىل تطهري امللكية 

يرى اأنها جاءت متاأخرة على حد تقييمه.

املتدخلون خالل مناق�ضتهم  ا�ضار  ومن جهتهم 

الن�ضو�س  يف  الت�ضارب  اىل  املو�ضوع  لهذا 

القانونية املنظمة للعقار خ�ضو�ضا خالل الفرتة 

التي تعرف تطورا عمليا وحاجة اكرب للعقارات 

ال�ضاملة وتن�ضيط  من اجل الدفع بعجلة التنمية 

القت�ضاد الوطني

ودعا اخلرباء اىل �رشورة تطهري امللكية العقارية 

م�ضيدين بالتحقيقات العقارية التي انطلقت يف 

بتنظيم  الكفيلة  احللول  احد  باعتبارها   2007
القطاع وتطهريه

اي�ضا اىل امتالك املوؤ�ض�ضات  وا�ضار املناق�ضون 

الجنبية لعقارات باجلزائر وما ميكن اأن تنجر 

م�ضددين  الوطني  لالقت�ضاد  م�ضاكل  من  عنه 

الرقابة  تدعيم  �رشورة  على  ال�ضياق  هذا  يف 

على الذين يلجوؤون اىل تغيري وظائف الرا�ضي 

الفالحية

حماية  كيفية  عن  املناق�ضون  ت�ضاءل  ان  وبعد 

العمراين  التو�ضع  ظل  يف  الفالحية  الرا�ضي 

م�ضح  يف  ال�رشاع  ب�رشورة  نادوا  املت�ضارع 

من  نوع  لكل  قانوين  اطار  وو�ضع  الرا�ضي 

بطاقة  اعداد  خالل  من  حدى  على  العقارات 

عقارية وطنية.
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لالأجانب،  التابعة  الفالحية  الأرا�ضي  كل 

�ضمن  و�ضمها  الفالحية،  الأرا�ضي  وتاأميم 

ال�ضندوق الوطني للثورة الزراعية.

غري اأن جل هذه الإجراءات مل متكن من التطهري 

امل�ضح  م�ضالح  ت�ضعى  لذلك  وال�ضامل،  الكامل، 

الأرا�ضي عرب برناجمها احلايل، اأن حتقق ذلك 

الآجال، ويتم ذلك ولية بولية، يف  اأقرب  يف 

اإطار عملية وطنية، واأن العملية تتقدم بح�ضب 

العقارات املبنية، ون�ضبة  ال�ضكان، ون�ضبة  عدد 

امل�ضحات الفالحية.

مديرية  اأن  املحا�رش  اأفاد  اأخرى،  جهة  ومن 

من  با�رشت  الأرا�ضي  وم�ضح  العقاري،  احلفظ 

تخ�س  عملية  العقارية  املحافظات  خالل 

م�ضكل  حل  بهدف  العقارية  البطاقات  حتيني 

الأمالك العقارية التي ل تزال با�ضم املعمرين 

الفرن�ضيني، موؤكدا اأن الإجراء �ضي�ضمح بت�ضجيل 

هذه الأمالك با�ضم الدولة اجلزائرية.

العقارات  عدد  اأن  اأو�ضح  ال�ضدد،  هذا  ويف 

والتي  املعمرين  با�ضماء  م�ضجلة  تزال  ل  التي 

مت اح�ضاوؤها بلغت 17662 ملك عقاري عرب 

هي  الأمالك  هذه  اأن  واأو�ضح  الوطني،  الرتاب 

يقع  و�ضكنات  بنايات،  عن  عبارة  الغالب  يف 

اأغلبها يف املدن.

وبهدف  اأنه  جلول،  بلقا�ضم  ال�ضيد  واأو�ضح 

العمومية  ال�ضلطات  قررت  ال�ضتثمار،  ت�ضجيع 

من  العقار  على  احل�ضول  اإجراءات  تب�ضيط 

ملنح  وحيدة  ك�ضيغة  الرتا�ضي  تكري�س  خالل 

المتياز.

هذا  اأن  ذاته،  ال�ضياق  يف  امل�ضوؤول،  واأ�ضاف 

اجلهاز يت�ضمن اي�ضا منح المتياز بالرتا�ضي 

وبعد  الوايل،  من  بقرار  املحلي  امل�ضتوى  على 

ال�ضتثمار،  وتطوير  م�ضاعدة  جلنة  ا�ضت�ضارة 

وال�ضبط العقاري، عالوة على منح تخفي�ضات 

جد معتربة على مبلغ اتاوة المتياز.

النظام  هذا  اأن  اإىل  النتباه  املحا�رش  ولفت 

جاء بعد اأن لوحظ اأن املبداأ الذي كان معمول 

املزاد  �ضيغة  كر�س  والذي   ،2008 منذ  به 

العلني ملنح المتياز، يف اطار ال�ضتثمار على 

الرا�ضي التابعة لمالك الدولة، مل ي�ضاهم يف 

انعا�س واحياء القت�ضاد الوطني، ل �ضيما يف 

جمال خلق منا�ضب ال�ضغل.

عملية  اإىل  تطرقه  ولدى  اخرى،  جهة  من 

م�ضتوى  على  العقارية  البطاقية  تطهري 

على  املتدخل،  ذات  اأكد  العقارية،  املحافظات 

ان هذه الأخرية اح�ضت يف هذا الطار اأزيد من 

17000 حالة لمالك عقارية ل تزال م�ضجلة 
 1523 حتيني  مت  فرن�ضيني  معمرين  باأ�ضماء 

بت�ضجيل  �ضي�ضمح  الإجراء  هذا  اأن  موؤكدا  منها. 

هذه المالك با�ضم الدولة اجلزائرية.

يتعلق  المر  ان  اخل�ضو�س،  هذا  يف  وقال 

دقيقة  بتحريات  القيام  ت�ضتلزم  �ضاقة  بعملية 

اأهمية  ووا�ضعة على خمتلف امل�ضتويات مربزا 

احلفظ  وم�ضالح  الدولة،  امالك  مديرية  تدخل 

التي  العملية  هذه  يف  والوليات  العقاري، 

 ،2010 التكميلي  املالية  قانون  عليها   ن�س 

الدولة،  م�ضلحة  على  احلفاظ  اىل  والرامية 

من  النوع  لهذا  القانونية  الو�ضعية  وتطهري 

العقارات. كما دعا، يف الطار ذاته، اإىل تزويد 

هذه امل�ضالح بقاعدة بيانات معلوماتية.

العليا  املحكمة  لدى  القا�ضي  اأكد  جانبه  من 

بعنوان  حما�رشة  يف  بوراوي  اعمر  ال�ضيد 

وفقا  اجلزائر  يف  العقارية  امللكية  »اإ�ضكالية 

وجمل�س  العليا  املحكمة  وق�ضاء  للت�رشيع 

القا�صي لدى املحكمة العليا، ال�صيد اعمر بوراوي



حما�رضات

وتكفل  للنائب  تقدم  التي  العامة 

الدولة مب�ضاريف املداومات.

ملاذا ل يبادر الربملانيون باقرتاح 
القوانني؟ !

ان�ضغالت  نقل  كيفية  عن  واأما 

املواطنني لل�ضلطات العمومية فقد 

اأو�ضح املحا�رش اأنه من املفرو�س 

ان�ضغالت  النواب  يحول  اأن 

العمومية  ال�ضلطات  اإىل  مواطنيهم 

وهي  الأوىل  الو�ضيلة  طريق  عن 

وهي  د�ضتوريا  عليها  من�ضو�س 

لأن  قوانني،  مبادرات  اقرتاح 

احلكومة من حقها اقرتاح م�ضاريع 

برنامج  لتنفيذ  قوانني  ن�ضو�س 

العمل الذي عر�ضته على الربملان 

و�ضادق عليه، ويف املقابل النواب 

قوانني  مبادرات  تقدمي  حقهم  من 

لتج�ضيد الربنامج النتخابي الذي 

وعدوا بهم ناخبيهم.

اأن  املحا�رش  ح�ضب  املالحظ  لكن 

التي  القانونية  الرت�ضانة  اأغلب 

من  هي  الربملان  عليها  �ضادق 

اإعداد احلكومة واأن مبادرة النواب 

قليلة واأرجع ذلك ل�ضببني:

للحكومة  هو  الرثي  الربنامج   -

ولتج�ضيده يجب �ضن قوانني

الو�ضائل  ميلكون  ل  النواب   -

والعلمية  والب�رشية  املادية 

احلكومة  متلكها  التي  والتقنية 

لإعداد م�ضاريع القوانني

اأن  املحا�رش  يوؤكد  املقابل  ويف 

للم�ضاهمة  اأخرى  و�ضيلة  للنواب 

التعديالت  حق  وهي  الت�رشيع  يف 

ما  تعديل  يف  احلق  له  فالنائب 

يراه  ما  ح�ضب  القوانني  يف  جاء 

حال مل�ضاكل املواطنني .

ل�رشورة  املحا�رش  تطرق  كما 

واملواطنني،  النواب  بني  التوا�ضل 

برملانية  تلفزيونية  قنوات  وبعث 

لكي  النقا�ضات  كل  لنقل  خا�ضة 

يكون النواب ) على املك�ضوف ( مع 

 . ال�ضعبية  الرقابة  ناخبيهم وحتت 

بد  ل  اأنه  ال�ضياق  نف�س  يف  موؤكدا 

النتخابات  قانون  مراجعة  من 

وقانون الأحزاب.. وهي ما يح�ضل 

خالل هذه الدورة.

�رشورة  اإىل  الأخري  يف  مناديا 

ما  عرب  املدين  املجتمع  م�ضاركة 

الت�ضاركية  بالدميقراطية  ي�ضمى 

والتي اعتربها مكملة ولي�ضت بديال 

للدميقراطية التمثيلية لتقوية هذه 

املوؤ�ض�ضات.

بحث في حاجة إلى تعميق..
هل الق�صايا ال�صيا�صية 

حقا !؟ الهتمام  ت�صتقطب  ل 

تناول  فقد  الثانية  املحا�رشة  اأما 

قري�ضي  الكرمي  عبد  ال�ضيد  فيها 

درا�ضة ميدانية وا�ضتك�ضافية لعالقة 

ينتظره  وما  بربملانه  املواطن 

باعتباره  الربملان  من  املواطن 

و�ضن  بالت�رشيع  املكلفة  املوؤ�ض�ضة 

املنتخبة  واملوؤ�ض�ضة  القوانني 

وقد  املواطن،  هذا  متثل  التي 

ا�ضتعان املحا�رش يف هذه الدرا�ضة 

با�ضتمارة بحث ا�ضتملت على �ضوؤال 

ينتظر  ماذا  وهو  مفتوح  واحد 

املواطن من الربملان؟

وقد بينت النتائج ح�ضب املحا�رش 

اأن م�ضاكل ال�ضباب كانت على راأ�س 

تلتها   %  6.50 بن�ضبة  املطالب 

التمثيل احلقيقي للمواطنني بن�ضبة 

املعي�ضة  حت�ضني  ثم   %  5.37
بن�ضبة 5.20 % ثم توفري منا�ضب 

ال�ضغل بن�ضبة 5.20 %، وهي كلها 

ق�ضايا  مت�س  ح�ضا�ضة  مو�ضوعات 

حياته  يف  اجلوهرية  املواطن 

اليومية، كما اأظهرت النتائج بع�س 

الهتمام  منها  الهامة  املطالب 

ومكافحة  ال�ضبانية  بالكفاءات 

والتكوين  الرتبية  واإ�ضالح  الف�ضاد 

..ومراقبة احلكومة وتدعيم العدالة 

وتوفري الأمن وال�ضتقرار، يف حني 

الكربى  ال�ضيا�ضية  الق�ضايا  جاءت 

والنتخاب  الأحزاب  كقانون 

والد�ضتور  والبلدية  والولية 

منخف�ضة  مئوية  بن�ضبة  وغريها 

اإىل حد كبري مل تتعدى 1 %  .

الدرا�ضة  هذه  اأن  الأخري  موؤكدا يف 

لدرا�ضات  اأن تكون متهيداً  ل تعدو 

املجتمع  موؤ�ض�ضات  على  معمقة 

املختلفة للتكفل بها اإذا اأردنا بناء 

تلك  بني  ومتينة  وطيدة  عالقات 

املوؤ�ض�ضات واملواطن.

التعريف  علينا  يتوجب  واأنه 

التي  الثقافة  ون�رش  بالربملان 

وذلك  مبوؤ�ض�ضاته  املواطن  تعرف 

من خالل :

• الربامج الإذاعية والتلفزيونية
الربملانيني  لقاءات بني  • تكثيف 

وال�ضحافة

باجلامعات  لقاءات  اإقامة   •
والتكوينية  الرتبوية  واملوؤ�ض�ضات 

والثقافية وال�ضبانية

• اإثراء الربامج التعليمية
• الزيارات امليدانية

يعدها  دورية  اإعالمية  ن�رشة   •
الربملان موجه اإىل املواطنني. 
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الربملاين  اليوم  هذا  ح�رش  وقد 

الغرفتني  من  برملانيون 

جامعيون  اأ�ضاتذة  و  و�ضخ�ضيات 

..وطلبة ..

اليوم العاملي للدميقراطية .. 

يف كل برملانات العامل

بوحلية،  اإبراهيم  ال�ضيد  اأو�ضح 

اخلارجية  ال�ضوؤون  جلنة  رئي�س 

هذا  اأن  الندوة  رئي�س  باملجل�س 

اليوم الربملاين الذي تعود الربملان 

اجلزائري على تنظيمه اإحياء لليوم 

امل�ضادف  للدميقراطية  العاملي 

�ضنويا لـ 15 �ضبتمرب من كل عام، 

يندرج يف اإطار الن�ضاطات املعتمدة 

من طرف الإحتاد الربملاين الدويل 

اإحدى  اأهم  تخليد  اإىل  والهادفة 

وتاأكيدا  الراقية،  الإن�ضانية  القيم 

اإر�ضاء  يف  الربملانات  دور  على 

اأن  باعتبار  الدميقراطية  دعائم 

مبا�رشة  منبثقة  موؤ�ض�ضة  الربملان 

من اإرادة املواطن احلر.

م�ضيفا اأن جتربة اجلزائر يف اإر�ضاء 

املمار�ضة  يف  الدميقراطية  قواعد 

وهي  رائدة،  الوطنية  ال�ضيا�ضية 

من  اجلهود  تكاثف  اإىل  حتتاج 

على  للمحافظة  الفعاليات  كافة 

اإىل  والو�ضول  وتثمينها  ثمارها 

مرحلة الن�ضج، موؤكدا اأن الربملان 

على  بالعمل  ملتزم  اجلزائري 

الدميقراطية  ممار�ضة  تكري�س 

الت�رشيعي  عمله  اآليات  طريق  عن 

والرقابي مبا يكفل �ضمان م�ضالح 

املواطنني وخدمة ان�ضغالتهم على 

كافة الأ�ضعدة.

بوحلية  اإبراهيم  ال�ضيد  اأو�ضح  كما 

اأن عنوان مو�ضوع هذه اليوم كان 

من اختيار الإحتاد الربملاين الدويل 

كل  على  للمناق�ضة  مطروح  وهو 

اليوم،  هذا  خالل  العامل  برملانات 

باعتباره  اجلزائري  الربملان  واأن 

الدويل  الربملاين  بالإحتاد  ع�ضوا 

نظم هذا اليوم على غرار برملانات 

العامل .

املداومات و�صيلة مفقودة

رئي�س  نائب  �ضيهوب،  م�ضعود  اأكد 

خالل  الوطني  ال�ضعبي  املجل�س 

العاملي  اليوم  هذا  اأن  مداخلته 

 15 ليوم  امل�ضادف  للدميقراطية 

هذه  ياأتي  عام،  كل  من  �ضبتمرب 

ال�ضنة واجلزائر تعرف ظرف داخلي 

الإ�ضالحات  اإعداد  وهو  متميز 

رئي�س  عنها  اأعلن  التي  ال�ضيا�ضية 

للم�ضار  تعميقا  اجلمهورية 

الدميقراطي .

واملهمة  الربملان  طبيعة  وعن 

املنتظرة منه اأو�ضح املحا�رش اأنه 

فالعالقة  القانونية  الناحية  من 

نوع  هي  والربملان  املواطن  بني 

الوكالة  من  ونوع  التفوي�س  من 

اجلزائري  الد�ضتور  واأن  ال�رشفية، 

وال�ضابعة  ال�ضاد�ضة  مادته  يف 

ال�ضيادة  اأن  و�ضوح  بكل  ي�رشح 

طريق  عن  ميار�ضها  ال�ضعب  لكل 

املنتخبة  واملجال�س  ال�ضتفتاء 

والربملان من بينها.

مو�ضحا اأنه على م�ضتوى الن�ضو�س 

مهمة الربملان هي حمددة بو�ضوح 

ال�ضلطة  مهمة  واأن  الت�رشيع  وهي 

التنفيذية هي تنفيذ القوانني التي 

�ضادق عليها الربملان.

يج�ضد  اأن  اأجل  من  اأنه  م�ضيفا 

ناخبيهم  طموحات  الربملانيون 

قطعوها  التي  بالوعود  والوفاء 

عليهم  النتخابية  احلمالت  اأثناء 

ان�ضغالت  يتح�ض�ضوا  اأن  اأول 

اللقاءات  خالل  من  مواطنيهم 

الدائمة والتوا�ضل وذلك عن طريق 

فكرة  ومنها  الآليات  من  الكثري 

الدوائر  م�ضتوى  على  املداومات 

النتخابية، حيث يتلقون ال�ضكاوي 

اأويل  عمل  وهو  وان�ضغالتهم 

والإ�ضغاء  وال�ضتماع  للتوا�ضل 

اأ�ضار  املحا�رش  لكن  للمواطنني، 

اإىل اأن هذه الو�ضيلة مل تنجح على 

اأر�س الواقع وذلك لعدة اأ�ضباب :

النائب،  ملهمة  اخلاطئ  الفهم   

للمداومات  ياأتون  فاملواطنون 

وان�ضغالت  ق�ضايا  حل  اأجل  من 

�ضخ�ضية ولي�ضت عامة للمنطقة.

املر�ضودة  املادية  الإمكانيات 

املداوامات  لأن  للمداومات، 

من  �ضخمة  اإمكانيات  تتطلب 

اآلت  ت�رشيعيني،  م�ضاعدين  مقر، 

 )... الآيل  الإعالم  الهواتف،  للعمل 

لهذه  الباهظة  للتكاليف  ونظرا 

يف  املحا�رش  اقرتح  املداوامات 

هذا ال�ضدد اإلغاء منحة امل�ضاريف 

مبنا�شبة اليوم العاملي للدميقراطية 

ماذا ينتظر املواطن من الربملان؟
�شوؤال .. اأم جدل؟ اأو كيف ميكن حتويل اجلدل اإىل حوار !؟

إحياء لليوم العاملي للدميقراطية، نظم البرملان اجلزائري يوم األربعاء 14 سبتمبر 2011 يوما برملانيا حتت عنوان 
الوطني وعبد  السيدان مسعود شيهوب، نائب رئيس املجلس الشعبي  املواطن من برملانه«، قدم خالله  » ما ينتظره 
ما  السؤال:  بينها  من  عديدة  إشكاليات  ملعاجلة  األولى،  خصصت  محاضرتني  األمة،  مجلس  عضو  قريشي،  الكرمي 
العالقة  – على اخلصوص-  الثانية  وتناولت  البرملان؟  لتمثيله في  اختارهم  الذين  املنتخبني  املواطن من  ينتظره 
الواجب تكريسها بني املواطن والبرملان.. إعتمادًا على التجربة امليدانية التي عززها احملاضر مبحاوالت للتقصي من 

خالل اجتهادات اعتمدت مناهج سبر اآلراء ولو على سبيل العينات واملؤشرات العامة.

حما�رضات
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هو عدد الغرف الربملانية التي ينعدم فيها التمثيل الن�ضوي. وتتمثل هذه الغرف 

الربملانية يف الدول التالية : اململكة العربية ال�ضعودية، بليز ، وليات ميكرونيزيا 

وجزر �ضليمان، ناورو، عمان ، بالو ، قطر وتوفالو. مع ال�ضارة على وجود متثيل 

ن�ضوي يف الغرف العليا لبع�س من هذه الدول كمجل�س ال�ضيوخ البليزي، وجمل�س 

الدولة يف �ضلطنة عمان وجمل�س ال�ضيوخ بالو�س(.

اأرباع  ثالثة  من  يقرب  فما  الربملانية،  للعهدة  املتو�ضطة  ال�ضنوية  املدة  هي 

ثالث  حني  يف  �ضنوات.  خم�س  اإىل  اأربع  بني  ما  عهدتها  ترتاوح  الربملانات 

)كونغر�س وليات  �ضنتني فقط وهم  اإىل  الربملانية  برملانية متتد عهدتها  غرف 

ميكرونيزيا املوحدة، واجلمعية التاأ�ضي�ضية فى نيبال، وجمل�س النواب يف الوليات 

املتحدة(. بينما متتد اأطول عهدة برملانية لت�ضع �ضنوات وذلك يف كل من جمل�س 

ال�ضيوخ الليبريي وجمل�س امل�ضت�ضارين املغربي.

النتخابات  يف  باأ�ضواتهم  اأدلوا  الذين  للناخبني  املئوية  الن�ضبة  متو�ضط   هو 

الربملانية يف عام 2009، بزيادة قدرها 2.81 نقطة مقارنة بالعام ال�ضابق. يف 

عام 2009 ، مت جتديد 48 غرفة بالقرتاع املبا�رش يف 42 بلدا. 

النيابية  العهدة للحزب احلاكم خالل النتخابات  التي مل يجدد  البلدان  هو عدد 

 33 يف  النتخابات  نتائج  على  تتوقف  كانت  احلكومة  وت�ضكيلة   .2009 لعام 

بلدا.

 83.3 اأي ما يعادل  الدويل،  الربملاين  الأع�ضاء يف الحتاد  الربملانات  هو عدد 

% من جمموع برملانات العامل. يف حني مل ميثل املوؤمتر الأول لالحتاد الربملاين 
الدويل املنعقد عام  1889 اإل ت�ضع بلد فقط وهم: بلجيكا، والدمنارك ، وا�ضبانيا، 

واململكة  ليبرييا،  واإيطاليا،  واملجر،  وفرن�ضا،  الأمريكية،  املتحدة  والوليات 

املتحدة.

44648

261

3000

11

% 19,1

نافدة برملانية
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هو عدد برملانيي العامل. العدد القانوين للمقاعد الربملانية هو يف الواقع 44962، 

على  بقرب�س،  النواب  جمل�س  ففي  دائم.  ب�ضكل  املقاعد  هذه  تن�ضيب  يتم  مل  ولكن 

�ضبيل املثال، املقاعد الـ 24 املخ�ض�ضة للطائفة القرب�ضية الرتكية �ضاغرا منذ عام 

.1963

هو العدد الإجمايل للغرف الربملانية الوطنية. ميثل كل بلدان العامل ال 186 برملان. 

%( من هذه الربملانات   40.3(  77 اأن  اأكرب، باعتبار  الغرف الربملانية  ولكن عدد 

ومدغ�ضقر،  وغينيا،  الفيجي،  با�ضتثناء  عليا(.  وغرفة  �ضفلى  )غرفة  مبجل�ضني  ممثل 

وميامنار.

يعد املجل�س ال�ضعبي الوطنى ال�ضيني اأكرب برملان يف العامل، من حيث عدد املقاعد 

امراأة   637 بينهم  من   ، ع�ضوا   2987 حاليا  وي�ضم  مقعدا.   3000 يح�ضي  حيث 

)21.33 %(. ويتم انتخاب النواب من قبل املجال�س ال�ضعبية ل 23 حمافظة، وخم�س 

مناطق ذاتية احلكم، والبلديات الأربع التي تخ�ضع مبا�رشة للحكومة املركزية، وكذا 

القوات امل�ضلحة )جي�س التحرير ال�ضعبى ال�ضينى(. 

اأيام قليلة يف ال�ضنة، بينما ميار�س  وليجتمع الربملان ال�ضيني يف جل�ضة عامة اإل 

اأع�ضائه مهن خا�ضة. متار�س اللجنة الدائمة للمجل�س الوطنى لنواب ال�ضعب ال�ضينى، 

املتكونة من 175 ع�ضوا املهام الت�رشيعية والرقابية.

اأع�ضاء  ن�ضبة  بينما  فقط.  ع�ضوا  ع�رشة  اأحد  لو�ضيا  �ضانت  يف  ال�ضيوخ  جمل�س  ي�ضم 

الغرفة ال�ضفلى للربملان هي اأكرب بقليل، حيث ت�ضل اإىل 18 ع�ضوا.

 هي الن�ضبة املئوية من املقاعد الربملانية التي ت�ضغلها الن�ضاء يف العامل. واملالحظ 

اأن الن�ضبة يف تزايد واإن كان بطيء فهو ثابت. ففي عام 1995 ،كانت الن�ضاء ي�ضغلن 

اإل ن�ضبة 11.3 % فقط من اإجمايل عدد املقاعد الربملانية. الأمر الذي �ضيتطلب عدة 

عقود قبل اأن ت�ضل الن�ضبة اإىل التماثل.

% من   56.3 الأعلى  الربملان هي  للن�ضاء يف  املئوية  الن�ضبة  اأين  رواندا  با�ضتثناء 

اجمايل الأع�ضاء،. فالن�ضب التمثيل الن�ضوي يف الربملان تتفاوت ب�ضكل كبري بح�ضب 

املنطقة. فاأعلى معدل للبلدان ال�ضمال الأوروبي )42.1 %( والأدنى م�ضجل يف الدول 

العربية )9.5 %(.

ما هو الربملان 
الدميقراطي؟
الربملان الدميقراطي هو برملان:

يعك�س،  اأنه  مبعنى  ممثل، 
االجتماعي  التنوع  باإخال�س، 

على  وي�ضجع  لل�ضكان،  وال�ضيا�ضي 

ويكفل  للمراأة  الكاملة  امل�ضاركة 

جلميع اأع�ضائه امل�ضاواة يف احلقوق 

وامل�ضاواة يف احلماية حتى يتمكنوا 

من ممار�ضة عهدتهم بكل حرية،

اأنه  يعني  وهذا  �سفاف، 
�ضواء  اجلمهور،  مع  بو�ضوح  يعمل 

اأو  معه،  املبا�ضر  االت�ضال  خالل  من 

من خالل و�ضائل االإعالم املطبوعة 

اأو الو�ضائط االإلكرتونية،

مما  اإليه،  الو�ضول  ميكن 
يعني متكني املواطنني، واجلمعيات 

من  املدين..  املجتمع  ومنظمات 

امل�ضاركة يف اأعماله،

اأن  مبعنى  م�سوؤول، 
مطالبة  امكانية  لديهم  الناخبني 

اأع�ضاء الربملان بتقدمي تقرير عن 

ممار�ضة  خالل  املنجزة  اأعمالهم 

مهامهم و�ضالمة �ضلوكهم،

فعال، وهذا يعني اأنه يجب اأن 
يكون عمل الربملان، مت�ضمنا، لي�س 

القوانني  ومراقبة  اعداد  فقط، 

الوطنية، بل اأي�ضا ميتد اإىل ميدان، 

وهو  �ضابقه،  عن  اأهمية  يقل  ال 

اأن  يجب  التي  الدولية،  العالقات 

تلبي  حمكم،  ب�ضكل  منظمة  تكون 

فيه احتياجات ال�ضكان عموما.



متابعات

فهي  منها  لمفر  والتغيري  ال�ضالحات  اأن  واأكد 

من مقت�ضيات الع�رش ملحا على �رشورة اعادة 

العتبار حلرمة القانون.

وباملقابل، اأكد النائب باملجل�س ال�ضعبي الوطني، 

م�ضعود �ضيهوب، اأنه �ضد فكرة املجل�س التاأ�ضي�ضي 

اجلزائر  نعيد  اأن  بالإمكان  لي�س  اأنه  منطلق  من 

اخليار  هذا  اىل  اللجوء  معتربا   ،1962 �ضنة  اإىل 

لي�س �رشوريا. 

موؤكدا، يف �ضياق نف�ضه، اأنه لكل نظام حكم مزايا، 

رئا�ضي،  �ضبه  اأو  رئا�ضيا،  كان  �ضواء  وعيوب، 

تطبيق  هو  املهم،  اأن  على  م�ضددا،  برملاين،  اأو 

القوانني املوجودة، وعلى راأ�ضها الد�ضتور.

من جانبه تطرق املحامي ر�ضيد خان يف مداخلته، 

اىل مو�ضوع ا�ضتقاللية اجلهاز الق�ضائي متقدما 

ال�ضاأن بجملة من القرتاحات من بينها  يف هذا 

ب�ضفة  والغاء  للق�ضاء،  الأعلى  املجل�س  ا�ضالح 

ووجوب  العدل،  لوزارة  العامة  املفت�ضية  نهائية 

ونقل  ترقية  كيفية  حول  قانونية  ن�ضو�س  �ضن 

الق�ضاة.

اإلقاء هذه املحا�رشات  تبع  الذي  النقا�س  وكان 

اأرائهم،  عن  املتدخلون  خالله  عرب  ثريا 

ومقرتحاتهم حول م�ضعى ال�ضالح ال�ضيا�ضي يف 

اجلزائر. 

مع  وحقوقيون،  وقانونيون،  خرباء،  اتفق  فقد 

انتخاب  اإىل  الداعي  املطلب  يف  العمال،  حزب 

الد�ضتور اجلديد.  تاأ�ضي�ضي يتوىل �ضياغة  جمل�س 

خارج  الإ�ضالح  يف  نية  اأي  اأن  بع�ضهم  واعترب 

املجل�س التاأ�ضي�ضي يعترب انحرافا عن التغيري.

عن  احلديث  خضم  في 
فتحت  السياسية  اإلصالحات 
اجلزائرية  الوطنية  اجلبهة 
املجلس  في  كتلتها  خالل  من 
الشعبي الوطني، يوم األربعاء 
مبقر   ،2011 جويلية   13
سياسيا  نقاشا  املجلس، 
الدستورية  األنظمة  حول 
حمل  برملانيا  يوما  بتنظيمها 
األنظمة  بني  املقارنة  عنوان 

الدستورية.
 وقال رئي�س الكتلة الربملانية 

باملجل�س  الوطنية  للجبهة 

القادر  عبد  الوطني،  ال�ضعبي 

هذا  من  الهدف  اأن  دريهم، 

فتح  هو  الربملاين،  اليوم 

احلياة  م�ضتقبل  حول  نقا�س 

ال�ضيا�ضية يف اجلزائر، بعد اأن 

باإ�ضالحات  القيام  اأُعلن عن 

الآن  يتعني  وعليه  �ضيا�ضية، 

من  اإدارتها  طريقة  حتديد 

يف  اجلميع  م�ضاهمة  خالل 

حقيقية  اإ�ضالحات  اإقامة 

تخدم م�ضلحة البالد.

الربملانية  الكتلة  رئي�س 

باملجل�س  الوطنية  للجبهة 

اأن  وبعد  الوطني  ال�ضعبي 

ا�ضتعر�س خ�ضائ�س خمتلف 

الأنظمة الد�ضتورية املعروفة، 

اجلزائري  النظام  اأن  قال 

�ضبه  ظاهريا  يبدو  احلايل 

نظام  عمليا  لكنه  رئا�ضي 

النظام  لأن  مغلق،  رئا�ضي 

اجلزائرية  للدولة  القانوين 

التنفيذية  ال�ضلطة  مكن 

تعط  مل  فاعلة  �ضلطات  من 

بال�ضلطة  �ضار  بل  للربملان، 

التنفيذية على ح�ضاب ال�ضلطة 

التاأثري  الت�رشيعية من خالل 

على الأغلبية الربملانية التي 

تنبع منها احلكومة اأ�ضا�ضا.

رئي�س  اأكد  جهته،  من 

اجلزائرية،  الوطنية  اجلبهة 

على  تواتي،  مو�ضى  ال�ضيد 

اأجل  من  العمل  �رشورة 

يف�ضي  للت�ضاور  ف�ضاء  خلق 

ال�ضيا�ضية،  امل�ضاكل  حل  اإىل 

والقت�ضادية.  والجتماعية، 

يف�ضل  حزبه  اأن  م�ضيفا 

�ضمانا  برملاين  نظام  اإقامة 

للدميقراطية. 

اإىل  تواتي  ال�ضيد  واأ�ضار 

مناف�ضة  يف  الدخول  وجوب 

اجلزائري  ال�ضعب  لإقناع 

لكي يختار ‘النظام ال�ضيا�ضي 

رئي�س  واأو�ضح  اإليه.  الأن�ضب 

اجلزائرية  الوطنية  اجلبهة 

يرف�س  حزبه  اأن  تدخله،  يف 

ما و�ضفه الو�ضاية الأبدية.

اأجل  من  تواتي  ال�ضيد  ورافع 

النظام  يف  ال�ضعب  ا�ضت�ضارة 

الذي يريده لنف�ضه وذلك قبل 

د�ضتور  �ضياغة  يف  ال�رشوع 

جديد، منتقدا من جهة اأخرى 

قال  الذي  احلايل  الربملان 

واإمنا  ال�ضعب  ميثل  ل  اإنه 

ميثل الإدارة وبالتايل فال بد 

من حله.

اليوم  عرف  لالإ�ضارة 

مداخلتني  هذا،  الربملاين 

للدكتور  قانونية  الأوىل 

قدم  بوغزالة  النا�رش  حممد 

من خاللها خ�ضائ�س كل من 

النظام الربملاين، والرئا�ضي، 

اإىل  وخل�س  الرئا�ضي،  و�ضبه 

يبقى  الربملاين  النظام  اأن 

نظام  لكل  لكن  الأف�ضل 

اأن  وقال  خا�ضة،  ظروف 

اعتمدتها  التي  الد�ضاتري  كل 

كانت  ال�ضتقالل  مند  البالد 

حان  واليوم  اأزمة،  د�ضاتري 

د�ضتور  يف  تفكر  لأن  الوقت 

بعيد عن الأزمات، يف ظروف 

هادئة، وامل�ضاألة يف النهاية 

هذا  يف  نحن  نريد  ماذا  هي 

الد�ضتور؟.

اأما املحا�رش الثاين، الدكتور 

حملت  فقد  خوجة  حممد 

�ضيا�ضيا،  طابعا  مداخلته 

املقومات  عدد  وفيها 

لالأنظمة  الدميقراطية 

ال�ضيا�ضية املختلفة.

املجموعة الربملانية للجبهة الوطنية اجلزائرية

الأنظمة الد�صتورية  بني خياري الربملاين.. والرئا�صي
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ففي كلمة لها اأثناء افتتاح اليوم الربملاين اأكدت 

لويزة  ال�ضيدة  العمال،  حلزب  العامة  الأمينة 

حنون، اأنه ل يجب اأن يتمثل الإ�ضالح يف �ضمان 

ا�ضتمرار نف�س النظام برتقيعات ورتو�ضات طفيفة 

ويف  العمق،  يف  والتحول  التاأ�ضي�س،  يجب  بل 

واأ�ضافت  احلكم،  نظام  دمقرطة  اأجل  من  ال�ضكل، 

اأنه من ال�رشوري وجود اإرادة حقيقية يف اإرجاع 

الكلمة لل�ضعب ليقرر حا�رشه، وم�ضتقبله.

اأي  عنوان:  حتت  مداخلة  يف  املتحدثة  وقالت 

اإ�ضالح �ضيا�ضي يوؤ�ض�س للدميقراطية يف اجلزائر، 

اأنه ل ميكن ملوؤ�ض�ضات طبقت �ضيا�ضيات ل �ضعبية، 

الأمر  تعلق  �ضواء  حقيقية،  اإ�ضالحات  قيادة 

باجلانب القت�ضادي، والجتماعي، اأو ال�ضيا�ضي، 

لأن ذلك، ح�ضبها، يتطلب قطيعة مع ذاتها.

اإ�ضالح  دفع  يجب  اأنه  املتدخلة،  ذات  واأ�ضافت، 

مع  ال�رشيحة  القطيعة  لإحداث  عميق،  �ضيا�ضي 

والنقا�س  الدميقراطية،  بالو�ضائل  القائم،  النظام 

القيام  ولي�س  الوطنية،  ال�ضيادة  يج�ضد  ما  احلر، 

اأو جوانب  بت�رشيعات  باإ�ضالحات م�ضغرة مت�س 

التج�ضيد  ال�رشوري  من  اأنه  موؤكدة  فقط.  معينة 

بانتخابات  مطالبة  املوؤ�ض�ضاتي،  ال�ضيا�ضي 

ت�رشيعية م�ضبقة، وفتح املجال ال�ضيا�ضي، وتوفري 

كامل �رشوط التعبري احلر، والتعبئة الدميقراطية.

املمكن  اأنه كان من  اإىل  ال�ضيدة حنون،  واأ�ضارت 

امل�ضاورات  يف  املختلفة  القرتاحات  حتظى  اأن 

من  جزء  ذلك  كون  اإعالمية  بتغطية  ال�ضيا�ضية 

الديناميكية ال�ضيا�ضية، ويرقي الإ�ضالح ال�ضيا�ضي، 

يبقى حكرا على نخبة  ال�ضعب، ول  كي يحت�ضنه 

لدفع  الأو�ضع  ال�ضيا�ضي  النفتاح  تتطلب  منتقاة 

النقا�س الدميقراطي.

ل  اأنه  العمال  حلزب  العامة  الأمينة  واأ�ضافت 

غلق  من  عنه  ال�ضعب  يعرب  ما  جتاهل  ميكن 

يف  الهيئات  وخمتلف  ودوائر،  بلديات،  مقرات 

الحتجاجات.

النظام  تغيري  كلمة  اأن  املحا�رشة  واأو�ضحت 

يريد،  اأين  اإقحامها  واحد  لكل  وميكن  مبهمة، 

اإذا  كليا  الكلمة  هذه  حتريف  مت  اأنه  واأ�ضافت 

البلدان  باجتاه  الأمريكية  الإدارة  اأوامر  متثلت 

العربية يف وجوب التغيري.

باأن  يعلم  اجلميع  اأن  ال�ضياق،  ذات  يف  موؤكدة 

اإنكار  هو  الأمريكية  الإدارة  تريده  الذي  التغيري 

احرتام  �رشوطها  من  التي  ال�ضعبية،  ال�ضيادات 

ال�ضيادات الوطنية، ووجود ال�ضلم.

اأبداه  ما  مع  العمال  حزب  موقف  وتوافق 

الإن�ضان،  حلقوق  اجلزائرية  الرابطة  رئي�س 

املجل�س  اإن  قال  عندما  غ�ضري،  بوجمعة  ال�ضيد 

د�ضتور  ل�ضياغة  الوحيد  املوؤهل  هو  التاأ�ضي�ضي 

جديد، واأن الو�ضعية احلالية للبالد تتطلب تغيريا 

والإقت�ضادي،  ال�ضيا�ضي،  اجلزائر  مل�ضار  جذريا 

والإجتماعي، م�ضددا على اأن اإعادة الثقة للمواطن 

يف موؤ�ض�ضات الدولة اأمر اأ�ضا�ضي قبل البدء يف اأي 

عمل م�ضتقبلي باإجتاه التغيري. 

و�ضدد ال�ضيد غ�ضري على �رشورة اأن يتوىل الد�ضتور 

وحتديد  الهوية،  ق�ضية  نهائية،  وب�ضفة  القادم، 

ال�ضلطة،  التداول على  الرئا�ضية لتكري�س  العهدات 

واحلكومة،  اجلمهورية،  رئي�س  بني  العالقة  وكذا 

اإنهاء الغمو�س يف العالقة بني الدين  اإىل جانب 

والدولة. 

ودعا نف�س املتدخل اإىل اإلغاء املجل�س الد�ضتوري 

املحكمة  م�ضتوى  على  بغرفة  وتعوي�ضه  احلايل، 

كل  يف  الطعن  يف  للمواطن  احلق  تعطي  العليا 

القوانني غري الد�ضتورية. 

واأوجب بوجمعة غ�ضري فتح نقا�س جمتمعي يقرتح 

الأطر القانونية. فح�ضب املتدخل فاإن النظام فقد 

لعام  الد�ضتورية  التعديالت  خالل  ثقة  ذرة  اآخر 

2008، حيث األغى موؤ�ض�ضة كاملة، وهي احلكومة، 
م�ضيفا يف ذات ال�ضياق، اأنه اإذا كان اجلزائريون 

باإمكانهم  فاإنهم  اأعمارهم،  اإطالة  عن  عاجزين 

�ضياغة د�ضتور يخلد بالدهم.

كل  اإن  املتدخل،  ذات  قال  للواقع،  معاينة  ففي 

وال�ضيا�ضية،  والقت�ضادية،  الأخالقية،  العيوب 

الو�ضع  انفجار  من  حمذرا  اجلزائر،  يف  موجودة 

اإن مل يعجل بالتغيري.

اأكد  فقد  ال�ضعبي  الغليان  درجة  تقييمه  ويف 

اأنه يعي�س يف و�ضط الأحقاد املتبادلة  املحا�رش 

وال�ضلطة،  والأحزاب  الأحزاب،  وبني  النا�س،  بني 

اإذا  ترحم  لن  �ضوف  النفجار  قوة  اأن  يرى  لذلك 

حدث.

من جهته، اأكد الباحث يف التاريخ، حمند اأرزقي 

فراد، اأن التغيري ال�ضيا�ضي يف اجلزائر اأمر حتمي 

ل مفر منه، واأن هذا التغيري مير حتما عرب جمل�س 

تاأ�ضي�ضي يعرب عن الإرادة ال�ضعبية، و ميثل جميع 

�رشائح املجتمع دون اإق�ضاء. 

و�ضيلة  يعد  التاأ�ضي�ضي  املجل�س  هذا  اأن  م�ضيفا 

اإرادته احلرة  التعبري عن  ال�ضعب من  هامة متكن 

يف التغيري الدميقراطي، وفق م�ضالح الأمة، واأن 

مهمة  له  وتوكل  مطلقة،  اأولوية  اأ�ضحى  اإنتخابه 

و�ضع د�ضتور يتم عر�ضه على الإ�ضتفتاء ال�ضعبي، 

حتى ياأخذ ال�ضبغة ال�رشعية النهائية. 

جامعة  من  املحا�رش،  الأ�ضتاذ  ركز  بدوره 

اإحرتام  على    ، �رشيط،  ملني  ال�ضيد  ق�ضنطينة، 

هو   1976 د�ضتور  اأن  مذكرا  النتخابية،  العهدة 

لحقا  كر�ضها  التي  امل�ضاألة  لهذه  تطرق  من  اأول 

وذكر    .1979 لعام  للنائب  الأ�ضا�ضي  القانون 

اأي�ضا اأن د�ضتور 1996 تطرق اإىل حالت التنايف 

الع�ضوي  القانون  لكن  الإنتخابية   العهدة  مع 

املنظم لهذه امل�ضاألة مل ي�ضدر اإىل حد الآن، م�ضريا 

التي  اجلهة  بخ�ضو�س  قانوين  فراغ  وجود  اإىل 

التنايف  بحالت  املتعلقة  النزاعات  عليها  تطرح 

مع العهدة النتخابية. 

ال�ضعيد مقدم  الأ�ضتاذ اجلامعي  اأو�ضح  من جهته 

يف  متاأنية  )قراءة  بعنوان  األقاها  حما�رشة  يف 

مبداأ  من  اأنه  ال�ضيا�ضية(  ال�ضالحات  برنامج 

ثم  الد�ضتور  بتعديل  البدء  يجب  القانوين  التدرج 

تليها القوانني الأخرى م�ضيفا اأن ال�ضعب هو الذي 

يختار نظام الدولة.

عام  نوفمرب  من  الأول  بيان  اأن  مقدم  واعترب 

1954 اأبان الثورة التحريرية يعد د�ضتورا خالدا 
د�ضتورا  نوفمرب  اأول  بيان  يعترب  »األ  متقائال 

ي�ضمن  اأنه  امل�ضتقلة مبا  اجلزائرية  للدولة  خالدا 

جمهورية دميوقراطية اجتماعية واحرتام جميع 

احلريات الأ�ضا�ضية دون التمييز الديني والعرقي 

وكذا الق�ضاء على جميع اأنواع الف�ضاد.

املجموعة الربملانية حلزب العمال

 اأي اإ�صالح �صيا�صي يوؤ�ص�س للدميقراطية يف اجلزائر!؟

نظمت املجموعة البرملانية حلزب العمال يوم األربعاء 29 جوان 2011، مبقر املجلس، يوما برملانيا حتت 
عنوان: أي إصالح سياسي يؤسس للدميقراطية في اجلزائر، مبشاركة برملانيني، وأساتذة، ومحامني.

وقد تطرق احملاضرون إلى عدة مواضيع ذات صلة باإلصالحات السياسية اجلارية،  من بينها: »قراءة 
متأنية في برنامج اإلصالحات السياسية«، و«من أجل دستور يخلد الدولة اجلزائرية«، و«ضرورة املجلس 
االنتخابية«،  العهدة  واحترام  التمثيلية  و«الدميقراطية  الشعبية«،  السيادة  باعتباره ميثل  التأسيسي 

و«شروط استقاللية اجلهاز القضائي«.
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ي�صبقها التوا�صع .. وتتبعها نظرات التقدير

اإىل  الطيب  ليلى  جتل�س  الأمة  جمل�س  قبة  حتت 

متاأملة  .. هادئة  جانب جماهدات و جماهدين 

مكتب  اإىل  اجلل�ضات  قاعة  من  تنتقل   ، مواظبة 

اإىل   .. الرئا�ضي  للثلث  الربملانية  املجموعة 

والتكوين  الرتبية  جلنة  رئي�ضة  وهي  مكتبها 

وال�ضوؤون  العلمي  والبحث  العايل  والتعليم 

اأروقة  يف  ي�ضاهدها  ومن  باملجل�س.  الدينية 

املجل�س .. يتغلغل فيه اإح�ضا�س باأن هذه املراأة 

التي ي�ضبقها توا�ضعها .. وتتبع خطواتها نظرات 

من التقدير الوا�ضح تختزن �ضياًل من الذكريات 

مل يتدفق بعد.

من اأ�ضار اإلينا باحلديث اإليها يعرفها .. ويعرف 

ماذا تختزن ويعلم منبتها   الوطني .. وانخراطها 

ثم   .. الوطني  التحرير  جبهة  خاليا  يف  املبكر 

التحاقها بجي�س التحرير الوطني .. فلم ترتدد – 

هي بدورها – يف حتديد املوعد و اإجراء اللقاء 

..

)العربية( الوحيدة يف مدر�صة فرن�صية

تذكر والدها احلاج علي الذي كان مع فرحات 

 )UDMA( عبا�س منا�ضاًل يف اأحباب البيان

انت�ضار احلريات  ن�ضطاء يف حركة  واأخوالها   ..

كيف  وتتذكر   ..  )MTLD( والدميقراطية 

الأجواء  ذلك  يف  و�ضاهمت  والدها  اأن�ضاأها 

يف  تراه  ما  عن  خمتلف  انتماء  على  العائلية 

التلميذة  هي  كانت  حيث  البتدائية  مدر�ضتها 

الفرن�ضية  املدر�ضة  تلك  يف  الوحيدة  العربية 

النتماء  هذا   .. بوهران   Boulanger بحي 

»اأنت  والدها  لها  يقوله  كان  ما  يف  تلخ�ضه 

عربية م�ضلمة« .. فلم جتد ليلى الطيب يف نف�ضها 

اأول  اإل جتاوًبا حما�ضيا مع  التن�ضئة  بفعل هذه 

اأجل  من  والكفاح  الن�ضال  بفر�ضة  احتكاك 

اجلزائر ، اإنها تتذكر كيف مدت يدها لالندماج 

ثانوية  يف  طالبة  تزل  مل  و  الثورة  بدايات  يف 

كل  )يف  بوهران   STEFAN GSELL
من  جزائرّية  تلميذة   14 هناك  كان  الثانوية 

حوايل 1000 فرن�ضيات( .. تقول يف �ضنة اندلع 

1954  كانت خاليا جبهة التحرير يف  الثورة 

ال�ضبهة  يثريون  ل  اأ�ضخا�س  عن  تبحث  وهران 

لتكليفهم مبهام �رشية .. وكان عمرها 17 �ضنة 

يف عام 1956 عندما اأحرزت ثقة م�ضوؤويل تلك 

باعتبارها  اإليها  اطماأنت  التي  اخلفية  اخلاليا 

فيها  ال�ضتباه  عن  بعيدة  ثانوية  طالبة  فتاة 

الثورة  بها  ت�ضتعني  التي  ال�ضبكة  واأقحمتها يف 

اأخرى  اإىل  جهة  من  والأموال  الوثائق  نقل  يف 

على  هنا  وحتر�س   .. اآخر  اإىل  م�ضوؤول  ومن   ..

التاأكيد باأنها مل تكن تعلم اأ�ضماء من ي�ضلمونها 

تلك الودائع .. و ل اأ�ضماء من يتلقونها .. وتقول 

ه اإىل عائالت  اإن بع�س تلك الأموال كانت ُتوجَّ

امل�ضجونني لدى ال�ضلطات ال�ضتعمارية.

على  القب�س  األقي  وعندما   1956 نوفمرب  يف 

ل  م�ضوؤول اخللية بوهران          كانت نقطة التحوُّ

اأوروبي  حي  يف  ن�ضاأت  التي  فالفتاة  احلا�ضمة 

مبدينة وهران .. وزاملت اأقرانها الأوروبيات يف 

اجل�ضورة   املتحم�ضة  الفتاة   .. الثانوية  املدر�ضة 

�ضتلقي بنف�ضها يف اأتون حمم الثورة ..

اجلبال  اإىل   .. بالغ�صب  م�صحونة  مدينة  من 
ال�صواهد على الر�صا�س والّنار 

.. فتبدو على مالحمها عالمات  الكالم  توا�ضل 

اإليها  .. و يح�س      من ي�ضغي  التاأثر وا�ضحة 

اأحد  بن�ضيان  التاريخ  تظلم  ل  اأن  حتاول  باأنها 

التفا�ضيل الهامة .. اأو الأ�ضماء التي رافقتها يف 

م�ضوار الكفاح املرير .. التحقت – اإذن –         يف 

التاريخ املذكور مبركز قيادة املنطقة ال�ضاد�ضة 

و�ضعيدة  مع�ضكر  تغطي  وهي  اخلام�ضة  الولية 

وفرندة .. والتي بقيت فيها اإىل غاية �ضهر مار�س 

1957     حتت اإمرة ال�ضابط املالزم م�ضطفى 
الوطني  ال�ضعبي  املجل�س  يف  )نائب  فلوحي 

ي�ضعد  الدكتور  الطبيبني  ومع  وهناك   .. حاليا( 

.. والدكتور دمرجي املدعو  حل�ضن املدعو خالد 

 .. والعالج  للرعاية  مركز  اإقامة  مّت  احلكيم  عبد 

 .. )م�ضت�ضفى �ضغري(  اأن يعترب جتاوزاً  ما ميكن 

ت�ضمل خدماته الب�ضيطة مّد اليد للمواطنني   يف 

القرى والأرياف بالإ�ضافة اإىل مهامه الأ�ضا�ضية 

وهي التكفل باجلرحى من اجلنود .. وتالحظ يف 

هذا ال�ضياق اأنه مما ينبئ مبدى ما كان يعانيه 

بع�س  اأن  ال�ضتعمارية  الإدارة  من  اجلزائريون 

�ضكان تلك املدا�رش والدواوير مل يكونوا يعرفون 

ما هي الأدوية !؟ 

نوفمرب

نوفمربيـــــة .. 
عربت خط موري�س 

املجاهدة وع�صو املجل�س ليلى الطيب

ال�ضابعة  الذكرى  يف 

واخلم�ضني الندالع ثورة التحرير )01 نوفمرب( ..  كما 

يف كل ذكرى �ضنوية لهذه املحطة التاريخية .. يتوقف 

اجلزائريون واجلزائريات للتذكر والتاأمل واالعتبار .. 

حقنا  من  خالدة  ثورة  فنوفمرب   .. الن�ضيان  وملحاربة 

يف  ِليثمر   ، النفو�س  يف  وزرعه  بر�ضيدها  االعتداد 

حا�ضرنا وم�ضتقبلنا مبا ينبغي اأن يحمل من �ضحٍذ للهمم 

وَحْفٍز للعزائم .. وحتري�س على البناء ..

من  الر�ضيد  هذا  ينهل  غريها  يف  كما  الذكرى  هذه  يف 

ذاكرة املجاهدات واملجاهدين ا�ضاءات اأخرى .. ومواقف 

جديدة .. ُيعيدون ت�ضوير وقائع واأحداث مبا يختزنون 

التاأثر  مبغالبة  يروونها   .. وماآ�س  اآالم  من  نفو�ضهم  يف 

املغموم .. والدموع املنحب�ضة .. 

جمل�س  وع�ضو  املجاهدة  الطيب  خرية  ليلى  هوؤالء  من 

االأمة التي حتدثت للمجلة – بعفوّية فتدافعت يف ذهنها 

– ونحن ن�ضغي اإليها – امل�ضاهد وكانت مبثابة �ضريط من 
الذكريات املفعمة باحلنني.
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مر�ضوم  امل�رشية  امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  املجل�س  اأ�ضدر 

قانون بتعديل بع�س اأحكام قانون جمل�ضي ال�ضعب وال�ضورى. 

واأقر املر�ضوم ال�ضادر عن املجل�س الع�ضكري و�ضادق عليه 

جمل�س الوزراء اأن جمل�س ال�ضعب �ضيتكون من )498( ع�ضوا 

اأن  على  العام  ال�رشي  املبا�رش  النتخاب  بطريق  يختارون 

يكون ن�ضفهم على الأقل من العمال والفالحني.

لالنتخاب  تخ�ض�س  دائرة   )30( اإىل  م�رش  تق�ضيم  ويتم 

لالنتخاب  تخ�ض�س  اأخرى  دائرة   )30( و  القوائم  بنظام 

بالنظام الفردي ينتخب عن كل دائرة منها ع�ضوان يكون 

اأحدهما على الأقل من العمال والفالحني.

واأكد املر�ضوم اأن عدد املر�ضحني على اأي من القوائم يجب 

اأن يكون م�ضاويا لثلثي عدد املقاعد املخ�ض�ضة للدائرة على 

اأن يكون ن�ضفهم على الأقل من العمال والفالحني ويراعى 

العمال والفالحني مر�ضحا من غري  األ يلي مر�ضح من غري 

قائمة  كل  تت�ضمن  اأن  يجب  الأحوال  جميع  ويف  هوؤلء 

مر�ضحا من الن�ضاء على الأقل. ويح�ضب املعامل النتخابي 

يف  قائمة  كل  عليها  ح�ضلت  التي  الأ�ضوات  عدد  بق�ضمة 

الدوائر على عدد الأع�ضاء املنتخبني منها.

مبجل�س  اخلا�ضة  البنود  بع�س  بتعديل  املر�ضوم  اأقر  كما 

ال�ضورى ومنها اأن يتاألف جمل�س ال�ضورى من )270( ع�ضوا 

على اأن يكون انتخاب ثلثي اأع�ضاء املجل�س بنظام القوائم 

احلزبية املغلقة والثلث الآخر بنظام النتخاب الفردي.

لكل  املمثلني  الأع�ضاء  عدد  يكون  اأن  وجوب  على  و�ضدد 

لثلثي  القوائم احلزبية املغلقة م�ضاويا  حمافظة عن طريق 

عدد املقاعد املخ�ض�ضة للمحافظة واأن يكون عدد الأع�ضاء 

املمثلني لها عن طريق النتخاب الفردي م�ضاويا لثلث عدد 

املقاعد املخ�ض�ضة لها.

لع�ضوية  الرت�ضيح  بطلب  يتقدم  فيمن  املر�ضوم  وا�ضرتط 

جمل�س ال�ضعب اأو جمل�س ال�ضورى بنظام النتخاب الفردي األ 

يكون منتميا لأي حزب �ضيا�ضي وي�ضرتط ل�ضتمرار ع�ضويته 

اأن يظل غري منتم اإىل اأي حزب �ضيا�ضي. فاإذا فقد هذه ال�ضفة 

اأ�ضقطت عنه الع�ضوية باأغلبية ثلثي اأع�ضاء املجل�س

جمل�س  يف  الأغلبية  على  املعار�ضة  الي�ضار  اأحزاب  حازت 

ن�ضف  انتخابات  يف  تاريخي  فوز  يف  الفرن�ضي  ال�ضيوخ 

الرئا�ضية  لالنتخابات  موؤ�رشا  تعد  التي  املجل�س  اأع�ضاء 

العام املقبل.

ووفقا للنتائج الأولية لوزارة الداخلية الفرن�ضية فاإن اأحزاب 

الي�ضار ا�ضتطاعت اأن حت�ضل على الـ 23 مقعدا الذي يخولها 

للح�ضول على اأغلبية يف جمل�س ال�ضيوخ لأول مرة يف تاريخ 

املجل�س منذ اإن�ضائه يف عام 1958.

ونقلت و�ضائل الإعالم عن رئي�س كتلة الي�ضار املعار�س يف 

املجل�س  رئي�س  يخلف  اأن  يتوقع  والذي  بيل  بيار  املجل�س 

نيكول  الفرن�ضي  الرئي�س  حزب  من  لر�ضيه  جريار  احلايل 

�ضاركوزي الحتاد من اجل الدميقراطية اأن اأحزاب ال�ضرتاكي 

واخل�رش والي�ضار واأخرى ي�ضارية ا�ضتطاعت اأن حت�ضل على 

الأغلبية منذ اإن�ضاء املجل�س بعد الثورة الفرن�ضية.

من جهته قال مر�ضح احلزب ال�ضرتاكي خلو�س النتخابات 

هولند  فران�ضوا  املقبل  العام  مايو  يف  املقبلة  الرئا�ضية 

الفوز  حتقيق  نحو  انطالقة  تعد  النتخابات  نتائج  اأن 

التاريخ  �ضي�ضجلها  نقطة  وهو  الرئا�ضية  بالنتخابات 

يفقد  مييني  رئي�س  اأول  ب�ضفة  �ضاركوزي  الرئي�س  حق  يف 

الأغلبية يف جمل�س ال�ضيوخ.

فيما اعرتف رئي�س الوزراء الفرن�ضي فران�ضوا فيون يف بيان 

الرئا�ضة  اأن »معركة  النتخابات موؤكدا  اليمني يف  بهزمية 

بداأت منذ الآن وان اللحظة احلقيقة �ضتاأتي يف الربيع املقبل 

يف النتخابات الرئا�ضية يف مايو العام املقبل«.

انتخابات  يف  جناحا  املعار�ضة  الي�ضار  اأحزاب  وحققت 

جمل�س ال�ضيوخ على ح�ضاب احلزب احلاكم الحتاد من اجل 

الدميقراطية حزب الرئي�س نيكول �ضاركوزي.

و�ضوت نحو 72 األف من اأع�ضاء املجال�س املحلية يف 44 

ال�ضيوخ  170 ع�ضوا يف جمل�س  فرن�ضية لختيار  حمافظة 

من جمموع 348 ع�ضوا يتاألف منهم املجل�س.

واحتاجت اأحزاب الي�ضار 23 مقعدا يف جمل�س ال�ضيوخ لنيل 

الأغلبية حيث لديها يف الوقت احلا�رش 153 مقعدا موزعة 

على اأحزاب ال�ضرتاكي واخل�رش والي�ضار وغريها.

هذه  يف  تاريخي  فوز  حتقيق  املعار�س  الي�ضار  وا�ضتطاع 

التي حت�ضب نتائجها بالأغلبية  النتخابات غري املبا�رشة 

والن�ضبية وب�ضط �ضيطرته على املجل�س لأول مرة منذ اإن�ضائه 

بعد الثورة الفرن�ضية.

وجترى انتخابات جمل�س ال�ضيوخ واملكلف مع جمل�س النواب 

القوانني والتفاقيات واملعاهدات  الت�ضويت على م�ضاريع 

الدولية عن طريق الأغلبية يف 26 حمافظة فيما جترى عن 

طريق القرتاع الن�ضبي يف 18 حمافظة اأخرى.

الفرن�ضي  ال�ضيوخ  جمل�س  اأع�ضاء  ن�ضف  انتخاب  اأن  يذكر 

يجرى كل ثالثة اأعوام اإذ تبلغ الع�ضوية فيه �ضتة اأعوام.

اأحزاب الي�صار 
املعار�صة حتوز على 
الأغلبية يف جمل�س 
ال�صيوخ الفرن�صي 

لأول مرة يف التاريخ 

املجل�س الع�صكري 
امل�صري ي�صدر 

قانون انتخابات 
جمل�صي ال�صعب 

وال�صورى
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�
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فا�ضلة  حلظة  ذلك  بعد  وتاأتي 

 ، ال�ضالح  امت�ضاق  حلظة   .. اأخرى 

العالج  مركز  يف  مكانها  وُت�ضلم 

اأو )امل�ضت�ضفى امل�ضغر( خلليفتها 

كانت  وقد   .. قابلية  ولد  زبيدة 

الرفيقة  هذه   .. الطب  يف  طالبة 

ال�ضالح  ا�ضت�ضهدت  املجاهدة 

م�ضتب�ضلة  وهي          .. اليد  يف 

عن  مدافعة   ، الت�ضليم  راف�ضة 

1958 متاًما  �ضبتمرب   19 اجلرحى يف  اجلنود 

كما ا�ضت�ضهدت رفيقة اأخرى هي حورية بلبوري 

)17 �ضنة( يف نف�س املوقع والظروف.. وقبلهما 

يف  الها�ضمي  �ضعد  عائ�ضة  ا�ضت�ضهدت  قد  كانت 

الطيب  ليلى  �ضاركت  عائ�ضة   ..  1957 مار�س 

اللتحاق  قررت  عندما  الأوىل  خطواتها  يف 

من  توجيهها  ومت   .. التحرير  جي�س  ب�ضفوف 

اقرتحت  وقد   .. اآخر  مكان  اإىل  امل�ضوؤولني  قبل 

لولية وهران  ال�ضلطات املحلية  املتحّدثة على 

الثانويات  اإحدى  على  باإطالقه  ا�ضمها  تخليد 

وهو ما حدث فعاًل.. 

اإىل الون�صري�س �صمن كتيبة ع�صكرية 

تنظيم  احلاجة  اقت�ضت   ..  1957 اأفريل  يف 

)تيارت  اخلام�ضة  الولية  من  ال�ضابعة  املنطقة 

 .. املتحدثة  الون�رشي�س( وت�ضتطرد  ومناطق من 

القوي  الت�ضامن  من  ملحات  باإعجاب  فرتوي 

ففي   .. وال�ضكان  الوطني  التحرير  جي�س  بني 

املناطق القليلة التي كان ال�ضكان فيها يعي�ضون 

حالة من الي�رش وال�ضعة كان اأفراد جي�س التحرير 

املناطق  اأغلب  ويف   .. ب�ضخاء  املعونة  يتلقون 

الفقرية كان جي�س التحرير يتوىّل النفاق على 

�ضكان املدا�رش مبا اأوتي من مال وزاد .. وهكذا 

فلوحي  بكتيبة  املنوطة  املهمة  �ضياق  ويف 

وا�ضلت ليلي الطيب م�ضريتها وكانت تلك املهمة 

تتلخ�س يف تنظيم املنطقة ال�ضابعة وهي عملية 

امل�ضتوى   : م�ضتويني  على  النظام  �ضبط  ت�ضمل 

عليه  وي�رشف  الع�ضكري  بالنظام  يتعلق  الأول 

النظام  الثاين هو  وامل�ضتوى  الع�ضكري  ال�ضابط 

ال�ضيا�ضي وي�رشف عليه املحافظ ال�ضيا�ضي الذي 

يتوىل فيما يتوىل الف�ضل يف النزاعات وحتقيق 

اجتماعي  نظام  حتقيق  على  وال�ضهر  العدالة 

 .. التق�ضف  درجات  اأق�ضى  على  يقوم  من�ضف 

الدولة  اأ�ض�س  ي�ضت�رشفون  الثورة  قادة  كان  لقد 

اجلزائرية امل�ضتقلة فيهتمون بالق�ضايا املعي�ضية 

والجتماعية لل�ضكان اإذ يولون العناية لعالجهم 

اآنذاك.  املتف�ّضية  الأمية  حمو  فر�س  ولتوفري   ..

�ضفوف  وبني  هذه  امل�ضلح  الكفاح  اأجواء  ويف 

املجاهدين يف املنطقة ظلت ليلى الطيب �ضهيدة 

مل متت .. وكانت �ضاهدة وفاعلة يف اأطوار تنظيم 

الرائد   1957 اأكتوبر  يف  و�ضلها  التي  املنطقة 

لي�رشف  بوتفليقة(  العزيز  )عبد  القادر  عبد  �ضي 

مبا�رشة على التنظيم خا�ضة يف جانب الكفاح 

امل�ضّلح حيث تطلب ذلك مكوثه يف املنطقة عدة 

�ضهور. 

تعرب خط موري�س وتنجو من الق�صف 

ويزيد  يوميا  كلم/   20 مت�ضي  اأن  عليها  كان 

 .. اآت  فجر  اإىل  ومتطلعة  بتعب مرتاكم  مثقلة   ..

كان خط امل�ضار يقت�ضي التوجه جنوبا .. ومن 

املغربية  احلدود  والوجهة   .. غربا  النحناء  ثم 

رفقة 4 جماهدين .. بقوا اأكرث من ثالثني يوًما 

م�ضقتها  بعد  ي�ضلون   .. الأقدام  على  ي�ضريون 

امللغمة  احلقول  الرهيب  املرعب  احلاجز  اإىل 

والأ�ضالك املكهربة .. خط موري�س الّلعني .. كيف 

ميكن تخطي خط املوت هذا !؟

جماهد  خلف  ي�ضريوا  اأن  الآخرين  على  كان 

املنا�ضب  املكان  يف  القدم  و�ضع  على  متدرب 

اأين  رفاقها  مع  قدمها  ت�ضع  وراءه  و�ضارت   ..

الو�ضول  .. وحني  العارف قدمه  ي�ضع املجاهد 

قد  وال�ضاعة  املكهرب  اخلط  اإىل 

جتاوزت التا�ضعة م�ضاء ونحن يف 

اأفريل 1958 .. كان على املجاهد 

الذي يتوىل قطع الأ�ضالك لإيجاد 

ترتد  بدقة متى  يح�ضب  اأن  املنفذ 

الأ�ضواء الكا�ضفة عنه وتبتعد يف 

ليتمكن  )قادمة وذاهبة(  حركتها 

من الوقوف من و�ضعية النبطاح 

الأ�ضواء   .. باملهمة  للقيام 

تنبعث من مراكز حدودية  التي كانت  الكا�ضفة 

لتم�ضيط  تتحرك  ال�ضتعماري  الفرن�ضي  للجي�س 

 – الطيب  ليلى  تقول   – فوقنا  فتكون  املنطقة 

الرفيق  على  ابتعادها  حلظات  ويف  تبتعد  ثم 

املجاهد اأن يتعامل ب�رشعة مع مهامه يف قطع 

الأ�ضالك .. وكانت م�ضاعر الرتياح عظيمة حني 

مت جتاوز حالة الرعب .. غري اأن م�ضاعر الرتياح 

توا�ضل  كما   – �ضمعُت  فلقد  طوياًل  تدم  مل  تلك 

معاين  فيه  تختلط  الذي  حديثها  الطيب  ليلى 

اجل�ضام  الت�ضحيات  تلك  اأمل  لعّله  والفرح  الأمل 

�ضمعت   : تقول   – ال�ضتقالل  انتزاع  وفرح   ..

�ضيحات رفاقي .. انبطاح ، انبطاح .. فالأ�ضواء 

الكا�ضفة املتحركة مل تخطئنا هذه املرة .. ويف 

ال�ضتعمارية  الحرتافية  تظهر  احلالت  هذه 

دقائق  اإل  هي  ما  و   .. ال�رشيعة  الت�ضالت  يف 

املراكز  اأحد  من  ي�ضتهدفنا  الق�ضف  كانت  حتى 

الإلهية  العناية  ولكن   .. ال�ضتعمارية  الع�ضكرية 

�ضاءت اأن ننجو .. فلقد اختباأنا حتى ال�ضباح .. 

ويف الغد وا�ضلنا   امل�ضي .. وملا كنا على تخوم 

قرية )تاندرارا( .. ا�ضتقبلنا م�ضوؤولو خلية جبهة 

)تاندرارا( املغربية  .. فلقد كانت قرية  التحرير 

مبثابة مكان معلوم للعبور.

هذه  يف  رفقائها  اأ�ضماء  عن  �ضاألناها  حني 

اأنها تذكر املجاهد بوجمعة الذي  الرحلة قالت 

مازال  وهو  تيارت  يف  الت�ضعينات  يف  التقته 

التقاعد  تاأخذ  »اأمل  ومازحته   .. ال�ضالح  يحمل 

بعد !؟« .. لقد كان بوجمعة من رجال املقاومة 

حني التقته .. يت�ضّدى لالإرهاب ..

دخلت ليلى الطيب املغرب اإىل قرية »تاندرارا« 

كلية  يف  درا�ضتها  وا�ضلت  باملغرب  وهناك   ..

احلقوق مبدينة الرباط .. كان لها ذلك مب�ضاعدة 

م�ضوؤول  معا�ضو  اجلليل  عبد  املجاهد  خالها   

الغربية  املنطقة  يف  الوطني  التحرير  جبهة 

باملغرب ..

املوكب  يف  اجلزائر  اإىل  الطيب  ليلى  وعادت 

 .. اأحمد بن بلة  الرئي�س     العائد من وجدة مع 

الوطني  بال�ضتقالل  البتهاج  اأجواء  وكانت 

تعم اجلزائر .. لكن زوجها ال�ضهيد مل يع�س هذه 

الأجواء ..

اجلل�شات
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امللك  ال�رشيفني  احلرمني  خادم  اأعلن 

م�ضاركة  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد 

املراأة ال�ضعودية يف انتخابات جمل�س 

من  بدء  البلدية  واملجال�س  ال�ضورى 

الدورة املقبلة.

يف  ال�رشيفني  احلرمني  خادم  واأكد 

ال�ضنة  ال�ضنوي لأعمال  خطابه امللكي 

ملجل�س  اخلام�ضة  الدورة  من  الثالثة 

ال�ضورى ال�ضعودي اأن م�ضاركة املراأة يف 

املجال�س  وانتخابات  ال�ضورى  جمل�س 

جاء  النتخاب  حق  ومنحها  البلدية 

بعد الت�ضاور مع العلماء يف هيئة كبار 

العلماء وغريهم وقد ا�ضتح�ضنوا جميعا 

هذا التوجه.

واأو�ضح اأن التحديث املتوازن واملتفق 

هام  مطلب  الإ�ضالمية  القيم  مع 

للمتخاذلني  فيه  مكان  ل  ع�رش  يف 

املراأة  دور  على  وتاأكيدا  واملرتددين 

دورها  لتهمي�س  ورف�ضا  املجتمع  يف 

مكانة هامة يف  للمراأة من  وذلك ملا 

املجتمع امل�ضلم منذ عهد النبوة .

واأ�ضار خادم احلرمني ال�رشيفني اإىل اأن 

كفاح امللك عبد العزيز مع اأجداد اأبناء 

وحدة  عن  اأثمر  قد  ال�ضعودي  ال�ضعب 

الأر�س والقلوب وامل�ضري م�ضددا على 

وتطويره  املرياث  هذا  �ضيانة  اأهمية 

الإ�ضالمية  القيم  مع  يتوافق  مبا 

والأخالقية.

على  املواطن  حق  من  اأن  واأو�ضح 

فيه  اأمر  كل  اإيل  ي�ضعى  اأن  القيادة 

�ضون عزته وكرامته وم�ضلحته ومن 

امل�ضورة  املواطن  على  القيادة  حق 

اأن  عليه  ال�ضوابط  عن  يخرج  ومن 

يتحمل م�ضوؤولية ت�رشفاته.

للدول  ملحة  حاجة  هناك  اأن  الأوروبي  الربملان  قال 

جتاه  �ضيا�ضتها  ملراجعة  الأوروبي  الحتاد  يف  الأع�ضاء 

منح التاأ�ضريات للمواطنني الليبيني من اأجل ت�ضهيل التبادل 

اإىل  والو�ضول  والثقافية  التجارية  والأعمال  الأكادميي 

اأوروبا.

وقالت مقررة الربملان الأوروبي ب�ضاأن ليبيا اآنا غوميز يف 

بامل�ضاعدة  التزامه  يحقق  لن  الأوروبي  »الحتاد  اأن  بيان 

يف  عليه  اتفق  كما  ليبيا  يف  املدين  املجتمع  بناء  يف 

على  الليبية  احلكومة  م�ضئولو  متكن  اإذا  اإل  باري�س  موؤمتر 

وخا�ضة  املدين  املجتمع  ن�ضطاء  و  امل�ضتويات  جميع 

الحتاد  يف  الأع�ضاء  الدول  دخول  من  وال�ضباب  الن�ضاء 

الأوروبي ملعرفة املزيد عن احلكم الدميقراطي واملوؤ�ض�ضات 

الدميقراطية«.

و�ضددت على اأنه من ال�رشوري اأن تعيد الدول الأع�ضاء يف 

الحتاد الأوروبي على وجه ال�رشعة �ضياغة اإجراءات منح 

اأكتوبر  من  اعتبارا  تنفيذها  �ضيتم  التي  ل�ضيما  التاأ�ضريات 

ت�ضم  التي  اللكرتونية  ال�ضفر  جوازات  اإىل  ا�ضتنادا  املقبل 

بيانات املقايي�س احليوية ما يجعل م�ضاألة دخول الحتاد 

الأوروبي اأكرث �ضعوبة اأمام املواطنني الليبيني.

وكانت مقررة الربملان الأوروبي ب�ضاأن ليبيا زارت طرابل�س 

وم�رشاته والزاوية وغريها من املدن الليبية هذا الأ�ضبوع 

الثوار  من  وعددا  النتقايل  الوطني  املجل�س  قادة  والتقت 

وممثلي املجتمع املحلي. 

على  العراقي  النواب  جمل�س  وت  �ضّ

جمل�س  اقرهما  كان  قرارين  اإلغاء 

قيادة الثورة يف النظام العراقي البائد 

�ضالحيات  من  بع�ضا  بذلك  ليقل�س 

رئي�س اجلمهورية.*وقال ع�ضو اللجنة 

احل�ضن يف  النيابية حممود  القانونية 

�ضوت  املجل�س  اأن  �ضحايف  موؤمتر 

على  العلنية  جل�ضته  خالل  بالأغلبية 

الثورة  قيادة  جمل�س  قراري  اإلغاء 

      1991 ل�ضنة   )427( رقم  املنحل 

وطبقا    .1992 ل�ضنة   )293( ورقم 

ت�رشيعه  �ضبب  فان  القانون  لن�س 

دولة  بناء  جت�ضيد  على  العمل  هو 

للد�ضتور  وفقا  والقانون  املوؤ�ض�ضات 

انتفاء  عن  ف�ضال  ال�ضاري  العراقي 

ب�ضبب  ال�ضابقني  للقرارين  احلاجة 

لرئا�ضة  وجود قواعد وقوانني خا�ضة 

حتدد  الوزراء  وجمل�س  اجلمهورية 

لكل  والإدارية  املالية  ال�ضالحيات 

منهما.

يذكر اأن القانونني كانا مينحان رئي�س 

مبنح  وا�ضعة  �ضالحيات  اجلمهورية 

واملرتبات  واملخ�ض�ضات  الأموال 

�ضالحية  عن  ف�ضال  �ضاء  ملن  املالية 

تعديل مرتبات بع�س املوظفني بعيدا 

الدولة  يف  بها  املعمول  ال�ضوابط  عن 

العراقية. 

خادم احلرمني 
يعلن م�صاركة 

املراأة ال�صعودية 
يف انتخابات جمل�س 
ال�صورى واملجال�س 

البلدية 

الربملان الأوروبي 
يدعو اىل مراجعة 

�صيا�صة منح 
تاأ�صريات الدخول 

لرعايا ليبيا 

الربملان العراقي 
يقل�س �صالحيات 
رئي�س اجلمهورية
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عبد  السيد  يتقدم  املبارك   األضحى  عيد  مبناسبة 
القادر بن صالح رئيس املجلس وأعضاء املكتب إلى 
السيدات والسادة أعضاء املجلس وكافة الزمالء النواب 
التهاني  ومن خاللهم إلى كافة الشعب اجلزائري بأحر 
هذه  يعيد  أن  وجل  عز  املولى  داعني  التمنيات  وأصدق 
باخلير  اإلسالمية  واألمة  اجلزائري  الشعب  على  املناسبة 

واليمن والبركات.

بطاقة ثانية




