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�لنتخابات �لت�صريعية : 
مدخل لبناء دولة ت�صـــودها �حلكامة �لف�صلى.. و�ملو�طنة �لو�عية..

جمل�س �لأمة يختتم دورته �خلريفية ل�صنة 2011
بعد �قر�ر )�صلة( قو�نني �لإ�صالحات.. �ملوعد يف 10 ماي مع خيار و�إر�دة �ملو�طنني

تن�شيب الهياكل 

رئي�س �ملجل�س يهنىء م�صوؤويل �لهياكل ويدعو �إىل مو��صلة 
�لعمل بنف�س روح �مل�صوؤولية و�جلدية

الأ�شئلة ال�شفوية
الطريق ال�سيار .. ما اأجنز .. وما مل ينَجْز.. وملاذا؟

بعد �سنوات من زلزال بومردا�س .. كيف هو احلال !؟

اإدماج فئة اأعوان النظافة والعاملني يف ال�سبكة االجتماعية

ما بعد التدرج .. ا�ستكمال وحتيني للتكوين االأ�سلي..

االنرتنيت .. ال�سباق مع التكنولوجيا اجلديدة!

ال�سحة يف م�ستغامن .. املوجود واملوعود

باتنة واحلاجة اإىل: القطار.. والطائرة!

اإعادة تقييم تكلفة امل�ساريع..!

االأخطار الغذائية: الرقابة والتوعية..

ا�سرتاتيجية وطنية للأ�سرة 

اجلل�شات

قانون �لولية
�صبط �آليات �لتكامل بني �جلهاز �لتنفيذي �ملحلي و�لهيئة 

�ملنتخبة )�ملجل�س �ل�صعبي �لولئي(

قانون ت�صوية �مليز�نية
هند�صة جديدة  لتقدمي �مليز�نية.. ملزيد من �لفعالية و�لنجاعة

31 �مللف

�لإتنخابات �لت�صريعية..
..وم�صار ��صتكمال �لإ�صالحات

رئي�س اجلمهورية:

 من خطاب رئي�س اجلمهورية مبنا�سبة 24 فيفري من وهران

».. متر بالدنا مبرحلة حافلة بالتشييد والتجديد في ظروف دولية مشحونة مبتغيرات 
اقتصادية وتدخالت أجنبية هي مرحلة حساسة  أمنية وأزمات  سياسية وتوترات 
على املستويني الداخلي واخلارجي تستدعي التعامل مع مقتضيات املرحلة برصانة 

وحكمة بثقة وتفاؤل في ضوء توجهات اإلستراتيجية الوطنية وأولوياتها.

أبعاد  يؤهله الستيعاب  ما  والنضج  واإلدراك  اليقظة  من  اجلزائري  الشعب  بلغ  لقد 
يحسن  والتزامات  استحقاقات  من  ينتظره  ما  أهمية  يقدر  فهو  وحتدياتها  املرحلة 
التعبيرعن مطالبه وانشغاالته في انضباط ومسئولية دون االنسياق وراء مغالطات 
مشئومة ومقارنات زائفة تعود بنا إلى عهد بائس بائد جتاوزه الشعب اجلزائري إلى 

األبد.

املقبلة  التشريعية  االنتخابات  تكتسي  اجلمهورية  مؤسسات  جتديد  سياق  وفي 
السياسية  اإلصالحات  مسار  استكمال  في  مميزة  خطوة  تعتبر  إذ  بالغة  أهمية 
التي تشكل سندا قويا للبرامج التنموية الكبرى املتواصلة والتي تتجلى آثارها 

اإليجابية املتالحقة خيرا ملموسا على حياة املواطنات واملواطنني.

اجلديدة  األحزاب  فيها  مبا  لألحزاب  واسعة  مشاركة  املقبل  االقتراع  سيشهد 
املعتمدة مما سيفرز برملانا دميقراطيا تعدديا برملانا نأمل أن يكون حقا أوسع متثيال 
وتطوير  تكييف  في  التشريعية  مهمته  ملواصلة  تأهيال  وأحسن  تنوعا  وأكثر 
الدستور  أي  األسمى  القانوني  النص  تعديل  مهمة  وخاصة  للبالد  القانونية  املنظومة 
وذلك مبا يتالءم مع حتوالت املجتمع وتقدم اإلصالحات السياسية ومتطلبات التنمية 

املتسارعة..«
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تعزيز دعائم  الدميقراطي و  تعميق املسار  املاضي مبباشرة  فريل   15 يوم  تعهدت في خطابي  لقد 
دولة احلق والقانون من خالل متكني هيئاتنا املنتخبة من التمتع و االعتداد مبشروعية ال نقص فيها و 
متكني املواطنني واملواطنات من املساهمة على أوسع ما تكون املساهمة في اتخاذ القرارات التي 

يتوقف عليها مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

من أجل ذلك مت إصدار نصوص تشريعية جديدة شملت القوانني املتعلقة بالنظام االنتخابي واألحزاب 
السياسية والتنظيمات اجلمعوية ومتثيل املرأة في املجالس املنتخبة و حاالت التنافي مع العهدة البرملانية 
و كذا قوانني اإلعالم و البلدية و الوالية. اآلن و قد مت ذلك بناء على جتربة شعبنا و من منطلق 
إرادتنا الوطنية و على ضوء ما ورد في اآلراء واملقترحات التي عبرت عنها األحزاب السياسية 
و الشخصيات الوطنية و تنظيمات املجتمع املدني في املشاورات التي جرت على الصعيدين الوطني 
للدخول في مرحلة  التشريعية  أننا قد هيئنا األرضية  السياسية أرى  و احمللي حول اإلصالحات 

جديدة من املمارسة الدميقراطية.

سنستهل املرحلة اإلصالحية اجلديدة على بركة الله بإجراء االنتخابات التشريعية املقبلة في إطار 
أحكام النظام االنتخابي الذي أصبح ساري املفعول و ذلك في يوم 10 مايو 2012. إن هذه 
الدولة  بناء  إعادة  الباب الستكمال  لنا  يفتح  مصيريا  استحقاقا  التشريعية تشكل  االنتخابات 
تسودها احلكامة  دولة  تصبح  بحيث  استرجاع سيادتها  على  مرور خمسني سنة  بعد  اجلزائرية 

الفضلى و املواطنة الواعية في كنف العدالة االجتماعية و التضامن الوطني.

لقد أتخذت كافة الترتيبات لضمان شفافية االنتخابات و ستجري عملية االقتراع و الفرز حتت 
الوطنية  الهيئات  ستتكفل  و  التصويت.  مكاتب  جميع  في  املرشحني  ملمثلي  املباشرة  املراقبة 
للمراقبة و املتابعة على التأكد من مراعاة قانون االنتخابات. كما لألحزاب و القوائم املستقلة 
املشاركة حق ممارسة التقصي و املراقبة في كل مرحلة من مراحل االقتراع. و ستسهر هي 
األخرى على سالمة املسار االنتخابي من خالل تشكيلها للجنة املستقلة ملراقبة االنتخابات التي 
ستؤدي مهامها بقوة القانون بعيدا عن كل وصاية أو تدخل وهي مسؤولة في ضبط احلملة االنتخابية 

الرسمية و على ضمان اإلنصاف فيها بني املترشحني.

مبناسبة اإلعالن عن موعد االنتخابات 
التشريعية لسنة 2012.. وجه رئيس 

اجلمهورية  خطابا حدد فيه تاريخ 
االنتخابات بيوم 10 ماي.. وتضمن 

الترتيبات السياسية والقانونية االجراءات 
التي مت اتخاذها حتسبا لهذا االستحقاق 

املصيري الذي »يفتح الباب الستكمال 
إعادة بناء الدولة اجلزائرية بعد مرور 

خمسني سنة على االستقالل، بحيث 
تصبح دولة تسودها احلكامة الفضلى 

واملواطنة الواعية في كنف العدالة 
االجتماعية والتضامن الوطني..«

مدخل لبناء دولة ت�سودها احلكامة الف�سلى.. واملواطنة الواعية..

�لنتخابات �لت�صريعية : 

تعهد
و وفاء

 مرحلة
جديدة

 ��صتحقاق
م�صريي

 مر�قبة
وتق�صي

املوعد.. والرهان

االنتخابات الت�رشيعية االنتخابات الت�رشيعية

».. نأمل من التشكيالت السياسية أن حترص أكثر على 
العمل من أجل اجناح االستحقاق القادم في إطار جو تسوده 
وعًيا  باستمرار  أظهر  الذي  شعبنا  من  ونأمل  النزيهة  املنافسة 
على  احلفاظ  على  يعمل  أن  املناسبات  هذه  مثل  في  كبيًرا 
املنافسة  هذه  في  القوية  املشاركة  خالل  من  متاسكه 
الشريفة ألن بهذا السلوك املواطني سيحبط كافة احملاوالت 
الرامية إلى زعزعة استقرار بالده واملساس باملكاسب التي 
حققها بالدم وبالعرق وباجلهد... أما الطبقة السياسية فإننا نأمل 
منها أن تعمل وفق ما أتت به القوانني والقرارات التي اتخذت من 
قبل السلطات خاصة وأن هذه القوانني والقرارات قد جتاوبت 
إيجابًيا مع االقتراحات واملالحظات التي تقاسمت الرؤى فيها 

مع األغلبية التي تعمل اآلن في الساحة السياسية...

في  اإلسهام  إلى ضرورة  اجلميع  ندعو  بل  نأمل  فإننا  وأخيًرا 
الفاعلة في  القادم من خالل املشاركة  إجناح االستحقاق 
الواجب  تأدية  في  املشاركة  بضرورة  املواطن  حتسيس 

االنتخابي..«

من كلمة رئيس املجلس مبناسبة اختتام دورة اخلريف 2011
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و تنفيذا أيضا ألحكام القانون العضوي املتعلق بالنظام االنتخابي ستتولى جلنة متألفة حصريا من 
قضاة مهمة اإلشراف على االنتخابات و النظر في سائر مسار اإلقتراع من بداية إيداع الترشيحات 
أو  اإلخطار  طريق  عن  مخولة  هذه  اللجنة  الدستوري.  املجلس  قبل  من  النتائج  إعالن  غاية  إلى 
مببادرة منها التخاذ قرارات نافذة ضمانا الحترام القانون من طرف األحزاب املتنافسة و من طرف 

الهيئات املكلفة بتنظيم االنتخابات. 

لقد قررنا دعوة مالحظني دوليني ملتابعة االنتخابات القادمة. و قد قامت احلكومة بتوجيه الدعوة 
لعدد من املنظمات الدولية التي ننتسب إليها بالعضوية أو الشراكة إلرسال مالحظيها إلى اجلزائر. 

كما مت توجيه الدعوة لنفس الغرض إلى بعض املنظمات غير احلكومية. 

يتعلق  ما  تاما في كل  أعوانها حيادا  مسؤولية ضمان حياد  الوطن  في  اإلدارية  الهيئات  تتحمل 
باالنتخابات. كما يتعني عليها التأكد من التعاون التام لإلدارة احمللية مع الهيئات الوطنية ملراقبة 
االنتخابات و اإلشراف عليها و مع املالحظني الدوليني في كنف احترام القانون. و على كل 
مسؤول أو عضو في احلكومة أو موظف سام أو إطار مسير في مؤسسة عمومية يترشح لالنتخابات 
التشريعية املقبلة أن يلتزم باالمتناع عن استعمال وسائل الدولة أثناء حملته االنتخابية وعن القيام بأية 

زيارة عمل إلى الوالية التي يترشح فيها.

التعددية من  للمواطن في احلياة السياسية  التي نروم بناءها متر عبر املشاركة احلرة  الدميقراطية 
خالل مساهمته في األنشطة احلزبية و ممارسته حلرية التعبير و احتكامه إلى صندوق االقتراع و 

عبر جتنيب مقدسات الشعب و ثوابت هويته املزايدة و املتاجرة بها.

و أنتظر من األحزاب السياسية و النقابات وتنظيمات املجتمع املدني أن تعمل سويا على تعبئة الناخبني 
و الناخبات و ال سيما الشباب منهم من أجل القيام مبا توجبه املواطنة النصوحة الصادقة من إقبال 
على الوفاء بالواجب املدني والسياسي و اختيار للبرامج و الرجال والنساء و اإلدالء بحكمهم 

في صالحهم و أهليتهم.

واحترام  جدواها  و  املقبلة  التشريعية  االنتخابات  مصداقية  حتقيق  في  السياسية  األحزاب  دور 
حقا  تتساوق  مجدية  جادة  برامج  إعداد  في  يتمثل  فيه  عنها  بديل  ال  دور  استثناء  بال  ضوابطها 
املهمة  أداء  على  القادرين  املرشحات  و  املرشحني  تزكية  و  انتقاء  في  و  املواطنني  انشغاالت  و 
النيابية حق أدائها و فسح املجال رحبا أمام املرأة و الشباب مبا ميكن من إثراء التركيبة البشرية 

ملؤسساتنا الدستورية بالكفاءات النسوية و الشبانية.

إننا ننتظر إذن من الناخبني والناخبات هبة صريحة إلى اإلدالء بكل سيادة بصوتهم احلر في التعبير 
عن اإلرادة الشعبية. و ال يجب أن يغيب عنهم أنهم يتحملون مسؤولية تفويض النيابة عنهم في 
التصرف في مقدرات البالد و ممارسة سلطة الشعب للمرشحني و املرشحات الذين سيرسو عليهم 

اختيارهم .

ال نريد االنتخابات التشريعية املقبلة مجرد منافسة من أجل الفوز باملقاعد بل تسابقا من أجل ترجيح 
أفضل البرامج و خيرة النخب اجلديرة بالنيابة عن الشعب بأمانة و كفاءة و ذلك من خالل التفعيل 
األمثل للنصوص التشريعية ذات الصلة قصد التوصل إلى تنصيب مجلس شعبي وطني جديد ثم 

االنتقال إلى اخلطوات اإلصالحية املوالية وإجناحها إجناحا يليق مبقام بالدنا و تضحيات شعبها.

إنني أتوقع من اجلميع ما سيزيدني اعتزازا بالشعب اجلزائري األبي بكل فئاته و أحزابه ونقاباته 
امللتزمة بوطنيتها و شبابه املتوثب للنهوض مبجتمعه و ذلك ثقة مني بأن املؤسسات و الهيئات و جميع 
الفاعلني السياسيني سيقومون بدورهم على أمت وجه و في اإلعداد اجليد ملمارسة الشعب سيادته 
في كنف جو ال مكان فيه لزرع الريبة و البلبلة. إن هؤالء ملزمون بتحمل مسؤولياتهم باستيفاء 
كل ما تقتضيه االنتخابات النزيهة من شروط املنافسة احلرة الشريفة و التصدي احلازم لكل أنواع 

اإلخالل بضوابطها.

و من الشباب الغيور على وطنه أنتظر أن يغتنم هذا املوعد االنتخابي احلاسم ليثبت حضوره 
فيه ناخبا ومنتخبا معززا بذلك انخراطه في عملية بناء حاضر وطنه و مستقبله. و ملا كنت أولي 
نفس العناية للمواطن املقيم خارج الوطن و ذاك املقيم داخله فإنني كلي ثقة أيضا في أن جاليتنا 
في اخلارج ستعرب في املوعد االنتخابي القادم عن ارتباطها بوطنها مبشاركة مشهودة إن شاء 

الله مشاطرة شعبها سعيه اجلماعي في سبيل بناء دولته القوية و مواصلة نهوضه التنموي.

بعد الوفاء مبا التزمت به أمامكم بخصوص استكمال بناء دولة احلق و القانون و تعميق املسار 
املدني  املجتمع  الوطنية و  السياسية  الفعاليات  مع  تنظيم مشاورات واسعة  الدميقراطي من خالل 
و إصدار العدة القانونية الضرورية و توفير الشروط املالئمة نحن بصدد القيام بهذه اخلطوة األولى 

املتمثلة في تنظيم االنتخابات التشريعية القادمة.
و يبقى علينا جميعا أن نكون في مستوى هذا االستحقاق الفاصل بإقبال جماعي حاشد على 
مكاتب االقتراع و اخلروج مبجلس شعبي وطني يتمتع بالشرعية و املصداقية وكفيل بإعطاء 

دفع نوعي في سبيل إجناح االصالحات
- مبا في ذلك التعديالت الدستورية - املعتمدة في مسيرة بالدنا نحو الغد األفضل.
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�أجو�ء �صيا�صية لفتة..

أشغال  اختتام  مراسيم  في  للمشاركة  كالعادة  اليوم  نلتقي 
جهد  لتتويج  يأتي  لقاؤنا  األمة...  مجلس  في  العادية  اخلريفية  الدورة 
مناسبة  إنها  كاملة.  دورة  حصيلة  وتقييم  أشهر  خمسة  دام 
الفترة. مجريات  وحتليل  احلصيلة  حجم  جلرد  اإلمكانية   تعطينا 
ما ميكن قوله عن دورة اخلريف العادية هذه هو أنها كانت حًقا متميزة 
عن سابقاتها، في كونها جاءت عقب مشاورات سياسية جرت مع 
األحزاب والشخصيات الوطنية ومكونات املجتمع املدني وهي أتت 
في ظل أجواء سياسية اتسمت باحليوية... كما جاءت مقرونة بحراك 
غير معتاد عرفه البرملان خالل الفترة... متيٌز وجد مبرره في أكثر من 
بذل  الذي  نتيجة اجلهد  املبررات يكمن في  أبرز هذه  ولعل   : سند 
خالل الدورة وفي كون أعضاء مجلس األمة قد استنفذوا كافة 
 البنود التي كانت مسجلة في جدول األعمال، وفي آجالها احملددة.
التي متت املصادقة عليها  القانونية  ويأتي كذلك من كون النصوص 

أثناء الدورة، هي بالواقع نصوص في غاية األهمية سيترتب عنها:

- تعزيز مكانة املنظومة القانونية األساسية،
التي ستمارس بشكل أعمق وضمن  - وترسيخ قواعد الدميقراطية 

منظور أوسع وعلى كافة املستويات...

لأول مرة: عدد من �لقو�نني �لع�صوية 
يف نف�س �لدورة

إن دورة اخلريف العادية لهذه السنة كانت حًقا دورة ثرية سواء في 
محصلتها التشريعية أو في نشاطها البرملاني...

واإلثراء  املناقشة  امتياز وشرف  بغرفتيه  للبرملان  إذ خاللها كان   -
املزمع  الدستور  جانب  )إلى  تشكل  قانونية  نصوص  على  واملصادقة 
منعطًفا  بدون شك  ويشكل  البالد  ملسار  مراجعته( حتواًل كبيرا 

حاسًما في تاريخها احلديث.

- جدول أعمال الدورة أتى باإلضافة إلى قوانني اإلصالح التي أشرنا 
إليها جاء أيًضا بنصوص أخرى هامة، بعضها أتى لسد فراغ قانوني كان 
موجوًدا، في حني أن األخرى كانت )ألهميتها الدستورية( عبارة 
عن قوانني عضوية ؛ األمر الذي أعطى األهمية واملكانة والوزن للعمل 
التشريعي الذي ميز عمل الدورة، إذ لم يسبق لهيئتنا أن عاجلت نصوًصا 

عضوية بهذا العدد وبهذه األهمية وفي نفس الدورة.

وهنا ميكننا القول أن حزمة القوانني هذه جاءت لتزويد البالد مبنظومة 
النشاط  قانونية منسجمة من شأنها املساهمة في حتسني األداء ألوجه 
املختلفة فأدخلت آليات جديدة في مجال الرقابة على العمل االنتخابي 
املقبلة  املناسبة إلجراء االستحقاقات  يوفر األجواء  الذي من شأنه أن 
في أجواء التنافس السياسي النزيه ويقوي من مصداقية العملية االنتخابية 

ويعطيها صفة الشفافية.

- قانون اإلعالم من جهته سيكون من دون شك سنًدا داعًما لرجال 
اإلعالم لتأدية دورهم براحة أكبر، كون القانون جاء بإجراءات 
جديدة من شأنها أن توسع من حيز ومكانة الكلمة احلرة والرأي اجلريء، 
وهو جاء ليقدم دعًما أقوى للعاملني في هذا القطاع احليوي. ولعل اجلدة 
 التي جاء بها هذا القانون هو أنه فتح باب السمعي البصري أمام اجلميع.

ليضبط  أتى  جانبه  من  السياسية  باألحزاب  اخلاص  العضوي  القانون   -
التكوين  القدمية  السياسية  التشكيالت  نشاط  مجال  وينظم 
واجلديدة النشأة ويتيح أمامها الفرص للتعبير عن الرأي والدفاع عن املوقف 

والبرنامج اخلاص بهذه التشكيلة أو تلك...

فإنه  للمرأة  املخصصة  باحملاصصة  اخلاص  العضوي  القانون  أما   -
كما  الدستور  في  مكرس  بحق  ليعترف  جهته  من  أتى 

الفرصة  ويتيح  بتطبيقه  اخلاصة  الكيفيات  ليوضح  جاء 
كامال... السياسي  العمل  في  دورها  تؤدي  لكي   للمرأة 

جاء  اآلخر  هو  البرملانية  العهدة  مع  التنافي  بحاالت  املتعلق  القانون   -
ليعزز من مكانة البرملان ويلزم املنتخب بالتفرغ لعهدته البرملانية والدفاع 

عن مصالح املواطنني.

- أما بالنسبة للقانون العضوي املتعلق بتنظيم جمعيات املجتمع املدني 
ويضبط  ويوضح  املجتمعية  التنظيمات  من  الفئة  هذه  لينظم  جاء  فقد 
كيفيات عملها ويدخل الشفافية في مجال تسيير نشاطها بعيًدا عن 
واخلارجية...  منها  الداخلية  واملعنوية  املادية  والتأثيرات  اإلغراءات 
والهيئة  املواطن  بني  وصل  همزة  حًقا  اجلمعيات  هذه  تصبح  بحيث 

التنفيذية.

- أثناء هذه الدورة ناقش وصادق أعضاء مجلس األمة على نصوص 
امليزانية  ضبط  وقانون  الوالية  كقانون  كبيرة  أهمية  ذات  أخرى 
باإلضافة )بالطبع( إلى قانون املالية الذي تعودنا على دراسته في كل 

دورة خريف عادية.

- لقد سعيت إلى تعداد عناوين مشاريع النصوص املعاجلة في الدورة 
وغايتي كانت التذكير بعناوينها للقول في النهاية أن جل هذه القوانني 
جاءت إما لتحدد صالحيات وسلطات وعالقات العمل ما بني املنتخبني 
من  وتوسع  لتنظم  جاءت  هي  أو  اإلدارية  الهيئات  ومسؤولي  احملليني 
لتعزز دولة  الوطنية أو أتت  فضاء احلرية وحقوق اإلنسان في الساحة 
احلق والقانون وبتعبير آخر فإن كافة هذه القوانني أتت لتأكيد وتعميق 
الدميقراطية  املمارسة  وتدعيم  اإلصالح  سياسة  مجاالت  وتوسيع 

ضمن املجتمع...

فحزمة القوانني هذه جيء بها إذن ضمن منظور شامل وتصور سياسي 
مسؤول قدمه القاضي األول في البالد وصادق عليه الشعب... وهي 
قدمت للبرملان لإلثراء كما كان مقرًرا لها وفاء لتعهدات قدمت في 

السنة املاضية وحددت مراحلها...

�لتوجه �إىل �مل�صتقبل بخيار�ت �ل�صعب 

ويف ظل �ل�صتقر�ر

أن نسجل من هذا  الدورة  نتحدث عن مجريات عمل  بنا ونحن  حري 
املكان مستوى العناية التي أوالها أعضاء مجلس األمة ملضامني قوانني 
اإلصالح وتأكيدهم على اآلمال املعلقة على جتسيدها... وأن ننوه 
مسار  في  املتميزة  املرحلة  هذه  ودقة  بحساسية  اهتمام  من  أبدوه  مبا 
مجلس  أعضاء  ناقش  فلقد  الدميقراطية...  املمارسة  قواعد  تعميق 
ووجهات  اآلراء  فقدموا  عالية...  مسؤولية  بروح  القوانني  هذه  األمة 
ما كان  لكن  أحياًنا،  ودعمت  حيًنا  انتقدت  تنوعت،  التي  النظر 
يربطها )كقاسم مشترك( هو إبراز حقيقة الرهانات الوطنية املرتبطة 
لها... املتوخاة  الغايات  إلى  بها  الوصول   مبسعى اإلصالحات وضرورة 

- انطالًقا من هذه املعطيات فإن هناك جملة حقائق تستوقفنا وتستوجب 
في  متت  القوانني  هذه  كون  في  يكمن  أبرزها  لعل  منا،  التعليق 
طبعتها  ظروف  أحد...  على  مضاعفاتها  تخفى  ال  خاصة  ظروف 
جهات  لها  وروجت  ودولًيا...  إقليمًيا  املصالح  في  عديدة  جتاذبات 
الشك.  بوادر  زرعت  ما  كثيرا  واضحة  غير  نوايا  من  تخلو  ال 
 لكن أبناء اجلزائر ال تنطلي عليهم خلفيات أصحاب تلك النوايا...

لهذا لم يكن املواطن هذه املرة في حاجة إلى بوصلة تقدم له من قبل 
هذه اليد اخلارجية أو تلك لترشده عن الطريق.

ومع  االستقرار  مع  ساعته  عقارب  وضبط  الطريق  اختار  بلدنا   -
بأم عينه  يشاهد  اخليار، كما أصبح  ثمار هذا  يلمس  التنمية ألنه 
االجنازات التي حتققت في كافة امليادين : االقتصادية واالجتماعية 
نكران  اليوم  يستطيع  أحد  وال  ثمارها؛  ويقطف  السياسية  وأيضا 
حقيقتها... نتائج تنطق بها األرقام وجتسدها االجنازات في امليدان 
أمًرا طبيعًيا أال يضحي  لهذا كان  املجاالت واحلقول.  وفي كافة 
شعبنا بهذه املكاسب ملجرد رؤيته حللم مزجع شاهده في نومه... 

أو إغراءات مزيفة قدمت له لركوب موجة عابرة...

بعد �قر�ر )�صلة( قو�نني �لإ�صــــالحات.. �ملوعد يف 10 ماي مع خيار و�إر�دة �ملو�طننيجمل�س االأمة يختتم دورته اخلريفية ل�شنة 2011

عقدها  علنية،  جلسة  في 
يوم  صبيحة  األّمة  مجلس 
فيفري   02 اخلميس 
السيد  برئاسة   ،2012
عبد القادر بن صالح، رئيس 
رئيس  حضرها:  املجلس؛ 
الوطني،  الشعبي  املجلس 
الوزير األول ونائبه، أعضاء 
مكتب  أعضاء  احلكومة، 
الوطني،  الشعبي  املجلس 
للمحكمة  األول  الرئيس 
مراسيم  جرت  العليا،   
اخلريفية  الدورة  اختتام 
العادية لسنة 2011 حيث 
املجلس  رئيس  السيد  ألقى 

كلمة باملناسبة .

اختتام دورة اخلريف 2011 اختتام دورة اخلريف 2011
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تلك  ملرامي  اجلزائر وفي حينه  أبناء  يتفطن  أن  إذن  لهذا كان طبيعًيا 
احملاوالت ويفشلوها... ولهذا أيًضا كان طبيعًيا أن يكون التجاوب 
التي  املكاسب  على  احلفاظ  بقصد  االستقرار  خيار  دعم  مع 
اعتماد  إلى  ترمي  متجددة  بنظرة جديدة  املستقبل  نحو  متوجًها  حتققت 
سياسة إصالح رصينة تتماشى مع متطلبات املرحلة، إصالح يعزز له 
الدميقراطية وُيقوي  املكاسب واإلجنازات احملققة ويرسخ املمارسة 
وحقوق  احلرية  مفاهيم  وجُتّذر  احلزبية...  التعددية  مكانة  من 

اإلنسان...

�لتغيري�ت.. باإر�دة و�صيادة وطنية

تعرف الساحة السياسية الوطنية هذه األيام حيوية غير عادية. أحزاب 
جديدة تسعى لتحقيق وجودها القانوني من خالل سعيها لعقد مؤمتراتها 
البيت استعداًدا  تنظيم شؤون  التأسيسية وأخرى من اآلن بدأت في 
في  املشاركة  إمكانية  تدرس  وثالثة  االنتخابية  املنافسة  خلوض 
االنتخابات من عدمها. وبني هذه التوجهات وتلك يجري نقاش ميكن 

وصفه باحلي.

أخرى  حقيقة  على  تدل  فإمنا  على شيء  دلت  إن  احلركية  هذه  إن 
مفادها أن هذه احليوية تعد بالواقع بداية مشجعة لتنفيذ الرغبة املتقاسمة 
ما بني األغلبية احلزبية الناشطة وبني مؤسسات الدولة الساهرة على تنفيذ 
مضمون قوانني اإلصالح. وتؤكد أيضا أن شعبنا الذي لقحته التجارب 
العالم ومن خالل  التطور احلاصل ضمن مجتمعه وفي  يساير  أن  يريد 
دعمه لنصوص قانونية جاءت لتحقيق إصالحات عميقة وشاملة بقصد 
بها  التي متر  املرحلة  يواكب مقتضيات  تغيير هادئ ورزين  إحداث 

البالد...

احلقيقة التي يجب أن تقال أيضا هي أن األغلبية ضمن الطبقة السياسية 
أصبحت اآلن متأكدة من صدقية النية وجدية الرغبة التي عّبر عنها 
وهي  التغيير  بغرض  مناسبة  من  أكثر  في  اجلمهورية  رئيس  فخامة 

لذلك تسعى ألن تتكيف وتعمل في إطار القوانني اجلديدة.

لكل م�صوؤوليته .. يف موعد �لنتخابات

بعد أيام معدودات يدعو السيد رئيس اجلمهورية الهيئة االنتخابية. ومن 
ذلك التاريخ إلى يوم إجراء االنتخابات سوف ينصرف اهتمام اجلميع وال 
شك نحو كسب أكبر عدد ممكن من املقاعد ضمن قاعة جلسات 
املنتخبة. الهيئات  ضمن  املسؤولية  ومواقع  الوطني...  الشعبي   املجلس 

نأمل من التشكيالت السياسية أن حترص أكثر على العمل من أجل 
ونأمل  النزيهة  املنافسة  تسوده  جو  إطار  في  القادم  االستحقاق  اجناح 
من شعبنا الذي أظهر باستمرار وعًيا كبيًرا في مثل هذه املناسبات 
القوية  املشاركة  خالل  من  متاسكه  على  احلفاظ  على  يعمل  أن 
املواطني سيحبط كافة  السلوك  بهذا  الشريفة ألن  املنافسة  في هذه 
باملكاسب  واملساس  بالده  استقرار  إلى زعزعة  الرامية  احملاوالت 
التي حققها بالدم وبالعرق وباجلهد... أما الطبقة السياسية فإننا نأمل منها 
أن تعمل وفق ما أتت به القوانني والقرارات التي اتخذت من قبل السلطات 
خاصة وأن هذه القوانني والقرارات قد جتاوبت إيجابًيا مع االقتراحات 
واملالحظات التي تقاسمت الرؤى فيها مع األغلبية التي تعمل اآلن في 

الساحة السياسية...

إجناح  في  اإلسهام  ضرورة  إلى  اجلميع  ندعو  بل  نأمل  فإننا  وأخيًرا 
االستحقاق القادم من خالل املشاركة الفاعلة في حتسيس املواطن 

بضرورة املشاركة في تأدية الواجب االنتخابي.

تبق  لم  وأنه  اجلميع... خاصة  من مسؤولية  املوعد هو  إجناح هذا  إن 
هناك من حجة تبرر عدم جناحنا... فالقوانني اجلديدة أعطت كافة 
الضمانات وجاءت بعدها قرارات احلكومة لتعطي مزيًدا من الضمانات 
إن محلًيا من خالل متكني األحزاب من إمكانية املراقبة أو من خالل 
إشراك رجال القضاء في اإلشراف على عملية االنتخابات وإن خارجًيا 
من خالل دعوة املراقبني الدوليني ورجال اإلعالم األجانب الذين سوف 
توفر لهم الدولة كافة التسهيالت لتأدية مهمتهم في إطار الشفافية 

التامة ووفق ما توجبه القواعد الدولية املرعية في هذا امليدان...

الفترة  هذه  في  مطالبون  فإننا  األمة  مجلس  في  جهتنا كأعضاء  من 
أكثر من أي فترة أخرى نقول أننا مطالبون بالتحرك الفاعل في امليدان 

إلجناح هذه العملية التي لن نكون مبالغني إذا قلنا أنها ستكون حدثا 
هاًما تعيشه البالد...

جمل�س �لأمة.. يو��صل ن�صاطاته �لفكرية

أثناء الدورة وباإلضافة إلى أدائنا التشريعي فقد واصلت هيئتنا نشاطها 
الرقابي عادًيا فانتظمت بها جلسات األسئلة الشفهية التي قاربت السبعني 
منبًرا  الدورة فأصبحت بذلك هذه اجللسات حًقا  سؤاال شفويا خالل 
يراها  البالد وكما  بداخل  اجلارية  األمور  بحقيقة  للمصارحة  حًرا 
املواطن عبر ممثليه ضمن الهيئة، واحلقيقة كما تنظر إليها احلكومة أو 

هي تتصور معاجلتها بها...

نشطوا  الوطني  الشعبي  املجلس  نواب  جانب  إلى  األمة  مجلس  أعضاء 
خالل الدورة اخلريفية في مجال الدبلوماسية البرملانية حيث شرحوا بفعالية 
مواقف البالد من مختلف القضايا اجلهوية والدولية كما هم صححوا 
لنظرائهم البرملانيني عبر العالم بعض املفاهيم اخلاطئة التي كان البعض 
منهم يسعى إلى ترويجها حول مجريات األمور في بالدنا وفي منطقتنا 
وشرحوا بصدق رؤى اجلزائر من مختلف القضايا وفسروا الكيفيات 

التي بواسطتها تتحقق التحوالت التي حتصل في داخل اجلزائر وحولها...

أثناء الدورة عمل املجلس كالعادة على تنظيم عدد من النشاطات 
الفكرية اخلاصة بترقية الثقافة البرملانية. نشاطات عاجلت قضايا هامة 
مطروحة على الساحة الوطنية كما أن جلان املجلس املختلفة نظمت 
الثقافة،  )قطاع  منها  الوزارية  القطاعات  من  عدد  مع  استماع  جلسات 
واملال  االقتصاد  وقطاع  الفالحة  وأيضا  اخلارجية  والشؤون  واملالية، 

واإلحصاء(.

أثناء هذه الدورة واصلت جلان املجلس خرجاتها امليدانية فزارت عدًدا 
ونقلت  املواطن  يعيشه  الذي  بالواقع  واحتكت  الوطن...  واليات  من 

انشغاالته إلى اجلهات املسؤولة في الهيئة التنفيذية...

وهكذا تالحظون، سيداتي سادتي، أن الدورة كما أسلفنا وصفها 
كانت دورة متميزة ومن كافة األوجه.

تنظيم أمور  أنه خالل األيام األخيرة وفي إطار  أقول أخيًرا  بقي أن 
البيت قام أعضاء املجلس بانتخاب مسؤولي هياكل مجلس األمة بدأ 
وبقية  اللجان  اللجان وكذا مكاتب  برؤساء  ومرورا  باملكتب 

مسؤولي الهيئة.

الذين  بهذه املناسبة أن أهنئ مجدًدا السيدات والسادة األعضاء  بودي 
الصالح  خدمة  في  التوفيق  لهم  وأمتنى  زمالئهم  ثقة  على  حازوا 
بالشكر  أتوجه  أن  يفوتني  ال  كما  وخارجها.  الهيئة  ضمن  العام 
والعرفان لزمالئي أعضاء املكتب السابقني وكافة مسؤولي هياكل 
مجلس األمة الذين عملوا إلى جانبي وساعدوني في خدمة الهيئة وفي 
الشكر  بالغ  لهم  أقدم  لكي  الفرصة  تفوتني  ولن  خدمتكم. 
والعرفان ولكل الزميالت والزمالء أعضاء مجلس األمة على ما بذلوه 

من جهد واضح خالل الدورة.

وأنا أستعرض أوجه نشاط مجلس األمة وأقيم اجلهد الذي بذلته هذه 
اجلهة أو تلك... لن يفوتني التنويه بنوعية العالقة اجليدة التي سادت عمل 
أخص  ذاته  التنويه  الوزارية.  قطاعاتها  مع احلكومة بكافة  هيئتنا 
مع  أدائهم  على حسن  اجلميع  وأشكر  الوطني،  الشعبي  املجلس  به 

هيئتنا.

املجلس  رئيس  السيد  أشكر  أن  بودي  هذا  تدخلي  أنهي  أن  وقبل 
األول،  الوزير  نائب  السيد  األول،  الوزير  السيد  الوطني،  الشعبي 
والسيدات والسادة الوزراء ممثلي القطاعات الوزارية املختلفة وكذا 
السادة أعضاء مكتب املجلس الشعبي الوطني، والسيد الرئيس األول 
أعمالنا. باستمرار رافقوا  الذين  العليا، ورجال اإلعالم   للمحكمة 

للجميع الشكر والعرفان على احلضور واملشاركة في هذه املناسبة 
الدستورية اخلاصة...

لن أفوت الفرصة املتاحة أمامي لكي أثني كذلك على جهد عمال 
إدارتنا الذين عملوا بجد واقتدار طيلة العام الفائت، فأجنزوا ما كان 
مطلوًبا منهم ومبهنية كاملة... فللجميع الشكر والتقدير والعرفان.

اختتام دورة اخلريف 2011 اختتام دورة اخلريف 2011
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تن�شيب الهياكل  تن�شيب الهياكل 

�لت�صاور.. 

على اإثر اجلل�سة العلنية التي جرت فيها عملية تن�سيب نواب 

الرئي�س، األقى رئي�س املجل�س ال�سيد عبد القادر بن �سالح كلمة 

 .. »فيهم«  الثقة  جتديد  مت  الذين  الهياكل  م�سوؤويل  فيها  هّناأ 

والذين اأحرزوا على ثقة زملئهم لتويل مهام جديدة :

أيتها السيدات ، أيها السادة ،
السيدة  وتزكية   ... الداخلي  نظامنا  في  عليها  املنصوص  اإلجراءات  استيفاء  بعد 
زمالئي  زميالتي   ، قبلكم  من  اجلدد  األمة  مجلس  مكتب  أعضاء  والسادة 
الذين حازوا  أعضاء املكتب  والسادة  للسيدة  الصادقة  بالتهنئة  أتوجه  أن  بودي   ..

ثقتكم ، وأمتنى التوفيق لهم في عملهم خلدمة الهيئة وخدمة أعضائها.
* تهنئتنا للزمالء تأتي مقرونة بالتطلع معهم للعمل سويا ملواصلة نشاطنا البرملاني وترقية 

مناخ العمل في إطار الصالحيات التي تخولها القوانني السارية املفعول مبجلسنا...
يعود  التي  النشاط في ظل األجواء  * إن حرصنا ، زميالتي زمالئي، على مواصلة 
الفضل فيها إلى روح التفاهم واالنسجام التي كرسها أعضاء املجلس باستمرار 
في ممارساتهم اليومية ... وفي إطار القواعد القانونية والتنظيمية اخلاصة بهيئتنا ... 
هو الذي يدعونا اليوم إلى العمل بنفس الروح التي سادت دائما أجواء عملنا ضمن الهيئة 
وساعدت هذا األداء وأثرت جتربة العمل اجلماعي اإليجابي للمجلس ، وحققت نتائج 

برملانية حميدة ساهم في إثرائها كل أعضاء أسرة املجلس ...
لم  والذين  عهدتهم  انقضت  الذين  عمل زمالئنا  اندرج  لألمور  الرؤية  هذه  وضمن 
 ... املاضية  السنة  طيلة  وخدمتكم  هيئتهم  خدمة  أجل  من  جهدا  يدخروا 
بواجب  أيضا   ، السادة  أيها  السيدات  أيتها   ، ونيابة عنكم  باسمي  أتقدم  فلهؤالء 
أداء  في  جدية  من  أبدوه  وما   .. جهد  من  قدموه  ما  على كل  والعرفان  الشكر 
املهام التي أوكلت إليهم في هياكل مجلسنا ... وهو أمر ُيترجم حقيقة عمق 
لواجباتهم  وفائهم  مدى  على  ويدل   ... واملسؤولية  األمانة  ملقتضى  إدراكهم 

جتاهكم...
و إننا – من دون شك – نتقاسم بهده املناسبة الشعور باالرتياح ألن عملية جتديد 
هياكل املجلس أصبحت إحدى العالمات التي تطبع األداء السياسي واملؤسساتي 
اجلدير  التنافس  التجربة في كنف  نضج  تدل على  ومعاني  بأبعاد  املجلس  ألعضاء 
الهياكل  الذي جنري فيه عملية جتديد  السنوي  بالتقدير ... ولذلك فإن هذا املوعد 
ُيعتبر مقياسا ذا داللة خاصة على املمارسة الرشيدة والفعالة في التعاطي مع اآلليات 
التنظيمية لشؤون املجلس ... ومن شأن هذه احملطة أن تفضي بسالستها وجديتها إلى 

متكيننا من أداء مهامنا التشريعية والبرملانية على الوجه املطلوب.
جلميع الزميالت والزمالء أتوجه بالشكر وأطلب من اجلميع مواصلة تقدمي املساعدة ألن 
تأدية وخدمة الهيئة ... وخدمتكم لن تكون موفقة ما لم يستمر دعمكم 

لهياكل مجلسكم مجلس األمة.

نو�ب
�لرئي�س 

روؤ�صاء 
�للجان 

�لد�ئمة 

روؤ�صاء 
�ملجموعات 
�لربملانية 

�ملر�قب 
�لربملاين

ليلى خرية �لطيب، نائب 
الرئيس )الثلث الرئاسي( 

�آدم قّبي، نائب الرئيس 
)جبهة التحرير الوطني( 

خ�صرة جلول بر�همة   )جلنة 
الشؤون القانونية واإلدارية 

وحقوق اإلنسان(

طه ح�صني �صوية )جلنة الشؤون 
االقتصادية واملالية(

عبد �لكرمي قري�صي )جلنة 
التربية والتكوين والتعليم العالي 
والبحث العلمي والشؤون الدينية(

حممد حّماين  )جلنة التجهيز 
والتنمية احمللية(

 لويزة �صا�صوة  )جلنة الصحة 
والشؤون االجتماعية والعمل 

والتضامن الوطني(

�صعيد �صعيدي )جلنة الثقافة 
واإلعالم والشبيبة والسياحة(

حممد �لو�د  )جلنة الدفاع 
الوطني(

�إبر�هيم بوحلية )جلنة الشؤون 
اخلارجية والتعاون الدولي 

واجلالية اجلزائرية في اخلارج(

كمال بلخري )جلنة الفالحة 
والتنمية الريفية(

بوزيد بدعيدة، نائب الرئيس 
)جبهة التحرير الوطني( 

حممود زيد�ن، نائب الرئيس 
)التجمع الوطني الدميقراطي( 

عبد �لرز�ق بوحارة، نائب 
الرئيس )الثلث الرئاسي( 

رئي�س �ملجل�س يهنىء م�صوؤويل �لهياكل ويدعو �إىل مو��صلة �لعمل بنف�س روح �مل�صوؤولية و�جلدية

�أحمد حنوفة 
)جبهة التحرير الوطني( 

بلعبا�س بلعبا�س 
)التجمع الوطني الدميقراطي(

حممد بوخالفة 
)الثلث الرئاسي(

عبد �لعزيز جفال

مّت يوم االثنني 30 
جانفي 2012، 

خالل جلسة عامة 
وطبقا للمادتني 
10 و11 من 

النظام الداخلي 
ملجلس األمة، 

تنصيب مسؤولي 
هياكل املجلس  

وهم على التوالي :
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عرفت اجلزائر اأول تنظيم والئي بعد اال�ستقالل 

الوالية  ف 
ّ
عر حيث   1969 ماي   23 يف 

�سخ�سية  ذات  اإقليمية  عمومية  اأنها«جماعة 

معنوية لها ا�ستقاللها املايل ولها اخت�سا�سات 

وثقافية  واجتماعية  واقت�سادية  �سيا�سية 

من  وتت�سكل  للدولة«  اإدارية  منطقة  وتكون 

ثالثة اأجهزة: املجل�س ال�سعبي الوالئي,املجل�س 

التنفيذي,الوايل.

القانون  هذا  على  ادخل   1979 �سنة  يف   

املجل�س  �سالحيات  مبوجبها  ات�سعت  تعديالت 

الوالئي يف العديد من امليادين .

اجلزائر  عرفتها  التي  التحوالت  مع  ومتا�سيا 

�سدر  وال�سيا�سية  احلزبية  التعددية  باإقرار 

قانون جديد للوالية �سنة 1990  ن�س على اأن 

الوالية تتكون من هيئتني فقط و هما املجل�س 

املجل�س  اإق�ساء  ومت  والوايل  الوالئي  ال�سعبي 

قانون  مبوجب  ت�سكل  الذي  للوالية  التنفيذي 

قانون   ( االأخري  هذا  اأن  اإال   ,1969 الوالية 

الوالية ل�سنة 1990( عرف  ثغرات قانونية يف 

اأحكامه وعدم قابليتها للتاأويل اإىل جانب ظهور 

جمال�س �سعبية  والئية  متعددة  اأثرت �سلبا على 

واالقت�سادي  التنموي  الن�ساط  يف  الوالية  دور 

واالجتماعي.

على �سوء هذه النقائ�س جاء ن�س هذا القانون 

اجلديد املتعلق بالوالية الذي  يحتوي  على 181 

مادة ملواكبة التحوالت التي تعرفها البالد يف 

كافة املجالت كما ياأتي هذا القانون اجلديد يف 

�سياق االإ�سالحات ال�سيا�سية التي �رشعت فيها 

اجلزائر وعن اأهم االأحكام التي ن�س عليها هذا  

القانون هي :

- اإ�سافة جماالت جديدة الخت�سا�سات اللجان 

الدائمة التي ي�سكلها املجل�س ال�سعبي الوالئي .

- اجتماع املجل�س ال�سعبي الوالئي بقوة القانون 

يف حالة حدوث كارثة طبيعية  تكنولوجية.

متثيل  اللجان  هذه  ت�سكيل  ي�سمن  اأن  يجب   -

للمجل�س  ال�سيا�سية  الرتكيبة  يعك�س  ن�سبي 

ال�سعبي الوالئي 

- يعلن يف حالة تخلي عن العهدة كل منتخب 

تغيب بدون عذر مقبول الأكرث من ثالثة دورات 

عادية خالل نف�س ال�سنة 

- اإبطال بقوة القانون مداوالت املجل�س ال�سعبي 

للد�ستور  : خرقها  �سبع حاالت هي  الوالئي يف 

وعدم مطابقتها للقوانني والتنظيمات, م�سا�سها 

باللغة  املحررة  �سعاراتها غري  و  الدولة  برموز 

العربية ,اإجراوؤها خارج االجتماعات القانونية 

املوؤكدة  القاهرة  القوة  حالة  يف  اإال  للمجل�س,  

التي ن�س عليها القانون .

يف  الوالئي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  يعد   -

اإذا تغيب عن دورتني   , العهدة  حالة تخلي عن 

عاديتني يف ال�سنة دون عذر مقبول 

ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  من  كل  انتداب  -يتم 

من  الدائمة  اللجان   روؤ�ساء  و  ونوابه  الوالئي 

اأجل التفرغ الدائم لتاأدية مهامهم, وا�ستفادتهم 

من عالوات و تعوي�سات مالئمة 

ال�سعبي  املجل�س  اخت�سا�سات  بدقة  حتديد   -

اقرتاح  قوة  ي�سبح  اأن  من  لتمكينه   , الوالئي 

مواطني  كل  بان�سغاالت  التكفل  يف  وم�ساركة 

الوالية .

- تعيني مندوبية والئية ملمار�سة ال�سالحيات 

حالة  يف  الوالئي   ال�سعبي  للمجل�س  املخولة 

حله.

- يحدد القانون ال�سيا�سي ل�سلك الوالة مبوجب 

مر�سوم 

- الوايل هو مفو�س للحكومة 

امل�سالح  مل�ستخدمي  اأ�سا�سي  قانون  و�سع   -

الوالئية و املوؤ�س�سات العمومية املحلية 

-اإدراج اأحكام جديدة تتعلق مبالية الوالية 

�صبط �آليات �لتكامل بني �جلهاز �لتــنفيذي �ملحلي و�لهيئة �ملنتخبة )�ملجل�س �ل�صعبي �لولئي(قانون �لولية

�ملر�قبة تخ�صع ملد�ولة �ملجل�س

وردا عن ا�ستف�سارات وان�سغاالت االأع�ساء خالل 

جل�سة املناق�سة, اأو�سح الوزير دحو ولد قابلية 

وزير الداخلية واجلماعات املحلية على االن�سغال 

�سالحيات  القانون  هذا  ن�س  مبنح  املتعلق 

للوايل اأكرث مما منحه للمجل�س ال�سعبي الوالئي, 

فيها  يتداول  مداولة  هيئة  هو  االأخري  هذا  اأن 

ال�سوؤون املتعلقة بان�سغاالت  املواطنني  والوايل 

هو مفو�س اجلهاز التنفيذي و ممثل الدولة على 

م�ستوى الوالية , ي�سهر على ن�رش وتنفيذ مداوالت 

ال�سعبي  املجل�س  كليهما  واأن  ال�سعبي,  املجل�س 

متكاملتني  هيئتني  ي�سكالن  والوايل  الوالئي 

كل منهما ميار�س �سالحياته يف املجال الذي 

خوله اإياه القانون.

وعن �سوؤال حول الرقابة التي يقوم بها املجل�س 

يتداول  املجل�س  اأن  الوزير  اأكد  الوالئي  ال�سعبي 

املنتخبني  يحدد  و  الرقابة  مو�سوع  لتحديد 

التي  واملدة  العملية  بهذه  يقومون  الذين 

كل  ميار�سها  ال  الرقابة  اأن  موؤكدا  ت�ستغرقها, 

مداولة  بعد  تكون  بل  منفردة   ب�سفة  منتخب 

املجل�س ال�سعبي الوالئي .

االإداريني  االأعوان  اختيار  ب�ساأن  مو�سحا 

التابعني للمجل�س ال�سعبي الوالئي اأن ن�س هذا 

مينح  ال�سابقة  القوانني  خالف  على  القانون 

اختيار  حق  الوالئي  ال�سعبي  املجل�س  لرئي�س 

م�سوؤول  وهو  له,  التابعني  االإداريني   االأعوان 

عنهم ب�سفة كاملة و يو�سعون حتت ت�رشفه .

وعن عدم وجود موارد جبائية خا�سة بالوالية, 

اأكد ال�سيد الوزير اأن اإقليم الوالية لي�س مقاطعة 

اأن  اإىل  ,م�سريا  خا�سة  ال�رشائب  فيها  تفر�س 

موارد الوالية م�سدرها اجلباية العامة .

بتوقيف  املتعلقة   45 املادة  وبخ�سو�س 

املنتخب, اأكد وزير الداخلية واجلماعات املحلية 

يقرر  الذي  هو  الوالئي  ال�سعبي  املجل�س  اأن 

يزكيها  التي  مداولة  مبوجب  املنتخب  توقيف 

الوزير بعد ذلك.

تو�صيات �للجنة

جلنة  اجتمعت  الوزير  لرد  اال�ستماع  بعد 

االإن�سان  واالإدارية وحقوق  القانونية  ال�سوؤون 

جانفي  يوم23  لزهر  خمتاري  ال�سيد  برئا�سة 

من  ثمنت  تكميلي  تقريرا  واأعدت   ,2012
بالوالية  املتعلق  اجلديد  القانون  ن�س  خالله 

الذي يحمل ت�سورا جديدا والذي �سيحدث نقلة 

نوعية يف ت�سيري الوالية و م�سايرتها للتطورات 

للبالد  واالقت�سادية  واالجتماعية  ال�سيا�سية 

اال�سطالع  على  قادرة  الوالية  و�سييجعل 

مبهامها وم�سوؤولياتها جتاه الوطن واملواطن, 

واأهم التو�سيات اللجنة هي:

الن�سو�س  كل  اإ�سدار  االإ�رشاع يف  - �رشورة 

تلك  ال�سيما  القانون  بهذا  املتعلقة  التنظيمية 

ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  باختيار  املتعلقة 

وحتديد  له  التابعني  لالأعوان  الوالئي 

م�سوؤلياتهم بدقة .

التي  التعوي�سات  بتح�سني  التكفل  - �رشورة 

يتقا�ساها املنتخبون .

املالحظات  االعتبار  بعني  االأخذ  �رشورة   -

والتو�سيات التي قدمها اأع�ساء املجل�س اأثناء 

مناق�سة هذا الن�س  .

أعدت املوضوع حتت إشراف مصلحة االتصال 

الطالبة املتربصة محجوبي أنفال حفصة

ولد  دحو  السيد  احلكومة  ممثل  عرض 
احمللية  واجلماعات  الداخلية  وزير  قابلية 
علنية  جلسة  في  بالوالية  املتعلق  القانون 
برئاسة   2012 جانفي  األربعاء25  يوم 
مجلس  رئيس  صالح  بن  القادر  عبد  السيد 
التي  األحكام  مختلف  خاللها  تناول  األمة، 
كان  الذي  اجلديد  الوالية  قانون  بها  جاء 
محل مشاورات كبيرة على املستويني املركزي 
واحمللي ونتيجة دراسات و مناقشات معمقة 

على مستوى احلكومة .

اجلل�شات اجلل�شات 

وزير �لد�خلية و�جلماعات �ملحلية يرد على �أ�صئلة �لأع�صاء
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اجلل�شات

             

و�صعية  عزز  �ملديونية  ت�صديد 
�لقت�صاد

جودي  كرمي  املالية  وزير  تناول 

القانون  لن�س  عر�سه  خالل 

ل�سنة  امليزانية  ت�سوية  املت�سمن 

امليزانية  تنفيذ  لنتائج   ,2009
العامة للدولة ل�سنة 2009, وال�سيما 

توزيع االإعتمادات مليزانيتي الت�سيري 

على  امل�ستمل  واحل�ساب  والتجهيز 

الفارق بني االإيرادات والنفقات, كما 

احل�سابات  تنفيذ  نتائج  اإىل  تطرق 

اخلا�سة للخزينة وكذا نتائج ت�سيري 

عمليات اخلزينة.

املحتملة  التداعيات  فبخ�سو�س 

على  العاملية  االقت�سادية  لالأزمة 

االقت�ساد الوطني, اأو�سح الوزير اأنه 

ثمة عدة موؤ�رشات من �ساأنها تعزيز 

اإزاء  الوطني  االقت�ساد  و�سعية 

املديونية  ت�سديد  منها:  االأزمة  هذه 

اخلارجية, زيادة االدخار العمومي, 

منع  اخلارجي,  االدخار  دعم 

ا�ستعمال التمويل اخلارجي...

وعن تداول الكتلة النقدية يف البنوك 

 %  27 ن�سبة  متثل  اأنها  اإىل  اأ�سار 

موؤكدا  املتداولة,  النقدية  الكتلة  من 

الر�سمية  الدوائر  خارج  تداولها  اأن 

اقت�ساديات  كافة  ت�سهدها  ظاهرة 

مع تفاوت ن�سبها..

وب�سدد تعزيز دور جمل�س املحا�سبة 

اأكد الوزير اأن هناك اإرادة من طرف 

خالل  من  ذلك  لتحقيق  احلكومة 

مراجعة اإطاره الت�رشيعي موؤخرا.

لنفقات  املتزايد  التطور  عن  اأما 

اإىل ثالثة  اأرجع الوزير ذلك  الت�سيري 

ارتفاع كتلة االأجور   : عنا�رش وهي 

الدعم  العمومية,  الوظيفة  يف قطاع 

لالأ�سعار  املبا�رش  وغري  املبا�رش 

)القمح اللني وال�سلب, احلليب, ال�سكر 

االجتماعية  والتحويالت  والزيت(, 

الهامة املوجهة للت�سامن الوطني.

مراجعة  اأن  االأخري  يف  مو�سحا 

املوؤرخ   84-17 رقم  القانون 

واملتعلق   1984 جويلية   7 يف 

�سياغة  متت  اأنه  املالية  بقوانني 

املو�سوع  هذا  يف  جديد  م�رشوع 

يت�سمن هند�سة جديدة لكيفية تقدمي 

امليزانية, وتوفر املزيد من الفاعلية 

والنجاعة يف االأداء.

تو�صيات �للجنة

االقت�سادية  ال�سوؤون  جلنة  اأكدت 

التكميلي  تقريرها  يف  واملالية 

حول ن�س القانون املت�سمن ت�سوية 

قانون  تقدمي  اأن   ,2009 ميزانية 

على  الثانية  للمرة  امليزانية  ت�سوية 

اإ�سافية نحو  الربملان يعترب خطوة 

تر�سيخ ال�سفافية والنزاهة يف ت�سيري 

تعزيز  وبالتايل  العمومية  املالية 

احلكم الرا�سد.

واأو�ست مبايلي:

قانون  م�رشوع  اإرفاق  �رشورة 

املعنية  لل�سنة  امليزانية  ت�سوية 

ب�رشوع قانون املالية,

للخزينة  اخلا�سة  احل�سابات  تطهري 

مع اإ�سفاء املرونة يف ت�سيريها,

�رشورة التحكم يف الوعاء اجلبائي 

يف جمال اجلباية البرتولية .

قانون ت�صوية �مليز�نية

هند�صة جديدة  لتقدمي �مليز�نية.. ملزيد من �لفعالية و�لنجاعة

األمة  مجلس  أعضاء  صادق 
جانفي   30 االثنني  يوم 
قانون  نص  على   2012
امليزانية  تسوية  املتضمن 
جلسة  خالل   2009 لسنة 
القادر بن  عامة ترأسها عبد 
صالح، رئيس املجلس بحضور 
جودي  كرمي  املالية  وزير 
البرملان  مع  العالقات  ووزير 

محمود خوذري.

جل�سة يوم اخلمي�س 22 دي�سمرب 

2011 برئا�سة ال�سيد عبد اهلل بن 
التومي، نائب رئي�س جمل�س الأّمة 

وح�سور ال�سيد وزير العالقات مع 

الربملان.

جل�سة يوم اخلمي�س 05 جانفي 2012، 

برئا�سة ال�سيد كمال بوناح، نائب 

رئي�س جمل�س الأّمة وح�سور ال�سيد 

وزير العالقات مع الربملان. 

جل�سة يوم اخلمي�س 19 جانفي 2012 ، 

برئا�سة  ال�سيد عبد الرزاق بوحارة، 

وح�سور  الأّمة  جمل�س  رئي�س  نائب 

ال�سيد وزير العالقات مع الربملان.
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ع�سو  ع�سا�س,  ر�سيد  ال�سيد  طرح 

حول  �سفويا  �سوؤاال  االأمة  جمل�س 

ال�سيار  الطريق  اإجناز  تاأخر  اأ�سباب 

ق�سنطينة  مقاطع  – غرب يف  �رشق 

العقوبات  تطبيق  مت  والطارف, هل 

ذلك  على  وردا  التاأخر؟  هذا  عن 

اأن  العمومية  االأ�سغال  وزير  اأو�سح 

لي�س  غرب   – �رشق  ال�سيار  الطريق 

جمرد م�رشوع ب�سيط, واإمنا م�رشوع 

طوله االإجمايل 1720 كلم به اأكرث 

به  فنية  ومن�ساأة  ج�رش   3100 من 

الرواق مير  % من  وبـ70  نفق   16
مت  اأنه  م�سيفا  جدا.  �سعبة  مبنطقة 

موؤمتر  يف  امل�رشوع  هذا  ت�سنيف 

اأكرب  من  مبك�سيكو  للطرقات  دويل 

هذه  خالل  امل�ساريع  واأ�سخم 

احلجم  م�ستوى  على  �سواء  الع�رشية 

التي  االإيجابية  االنعكا�سات  وحتى 

�سيوفرها )اقت�سادية, اجتماعية....(

ال�سيار  الطريق  �سفقات  اأن  موؤكدا 

مناق�سات  خالل  من  ر�ست  الكلية 

دولية على مبلغ قدر بـ 752 مليار 

دج وهو رقم م�سقف, وحلد اليوم مل 

مل  ولذلك  اأخر  مبلغ  اأي  اإليه  ي�سف 

ُيعد تقييم ال�سفقة.

الوزير قال اأن الدرا�سات اأخذت بعني 

لكن  امل�رشوع  �سعوبة  االعتبار 

بكثري  اأ�سعب  امليدان  يف  وجد  ما 

كه�سا�سة  الدرا�سات  توقعته  مما 

الرتبة واالإنزالقات العميقة, خا�سة 

مبنطقة  موجود  كله  الرواق  واأن 

زلزالية, وقد تفاجاأ املنجزون بهذه 

على  خا�سة  االإ�سافية  �سعوبات 

م�ستوى منطقة ق�سنطينة- �سكيكدة. 

معلنا يف نف�س ال�سياق اأن 91 % من 

امل�رشوع �سلم قبل االآجال التعاقدية 

املربجمة, واأن 96 % من امل�رشوع 

بقي  واأنه  املرور  حلركة  فتحه  مت 

ق�سنطينة  منطقة  يف   %  4 حوايل 

كلم وجزء   35 و�سكيكدة على طول 

مبنطقة الطارف .

ال�رشكات  اأن  االأخري  يف  مو�سحا 

التاأخري  من  جزء  تتحمل  املنجزة 

مكتب  اأحيانا  لكن  املقطع,  هذا  يف 

هو  لالأ�سغال  واملتابعة  املراقبة 

الوطنية  الوكالة  على  يفر�س  الذي 

�رشكات  وعلى  ال�رشيعة  للطرق 

خ�سية  العمل  وترية  خف�س  االإجناز 

انهيار الطريق اأو النفق .

خارج  العقوبات  يخ�س  فيما  اأما 

الوكالة  اأن  فاأكد  القانونية  االآجال 

الوطنية للطرق ال�رشيعة �سوف تطبق 

املوؤ�س�سات  على  املالية  العقوبات 

التعاقدية  االآجال  حترتم  مل  التي 

االآجال  تنتهه  مل  اليوم  اإىل  ولكن 

الوطنية  الوكالة  بني  ما  التعاقدية 

للطرق ال�رشيعة واملجمعات املنجزة 

للطريق ال�سيار �رشق- غرب.

بوزيد,  لزهاري  �سوؤال  عن  ردا 

ع�سو جمل�س االأمة عن الن�سبة التي 

ي�ستطيع اأن يغطيها املقاول الوطني 

من عمومي وخا�س لتنفيذ برنامج 

ملونني و200 األف �سكن خالل هذا 

املزايا  و  ال�رشوط  وهل  اخلما�سي, 

والتحفيزات املطبقة على املقاوالت 

على  املطبقة  نف�سها  هي  الوطنية 

االأجنبية؟

عن  والعمران  ال�سكن  وزير  اأعلن 

االإجناز  و�سائل  يف  نق�س  وجود 

وذلك  البناء  ميدان  يف  الوطنية 

يف  الربنامج  �سخامة  مع  مقارنة 

التجهيزات  جمال  اأو  ال�سكن  جمال 

التهيئة  يف  حتى  اأو  العمومية 

احل�سارية التي ي�رشف عليها قطاع 

قطاع  باأن  مذكرا  والعمران.  ال�سكن 

ال�سكن والعمران ملزم بت�سليم ما ال 

يقل عن مليونني و450 األف وحدة 

�سكنية خالل هذا الربنامج اخلما�سي 

هذا  ولتحقيق   .  2010-2014
وحدة  األف   200 اإجناز  و  الهدف 

مت  مبا  مقارنة  اإ�سافية  �سكنية 

اخلما�سي  الربنامج  خالل  اإجنازه 

املن�رشم اأي بزيادة تقدر بـ 20 % 

مما يفر�س اللجوء اإىل و�سائل اإجناز 

وجزئي  ا�ستثنائي  كحل  اأجنبية 

طاقاتنا  تطوير  مع  باملوازاة 

بخ�سو�س  اأما  لالإجناز,  الوطنية 

الن�سبة التي ميكن املقاول اجلزائري 

تكون  اأن  اإىل  نطمح  فاإننا  اإجنازها 

اأعلى م�ستوى ممكن خا�سة مع  يف 

اتخذتها  التي  التحفيزية  االإجراءات 

احلكومة لتعزيز قدراتنا الوطنية.

اأن  ال�سياق  نف�س  يف  مو�سحا 

باإجناز  تكفلت  الوطنية  الو�سائل 

%93 اأما املوؤ�س�سات االأجنبية فقد 
الربنامج  من   7% باإجناز  تكفلت 

 2005-2009 املا�سي  اخلما�سي 

موؤ�س�سة  األف   12 حتديث  مت  واأنه 

34 موؤ�س�سة(  اإىل   22 ) من  جديدة  

امل�سكل  ولكن   , الفرتة  تلك  خالل 

هذه  حجم  يف  الوزير  ح�سب  يكمن 

  50% من  اأكرث  والتي  املوؤ�س�سات 

حجم  ذات  موؤ�س�سات  هي  منها 

موؤ�س�سات  فهي  الباقي  اأما  �سغري 

متو�سطة.

اأنه ال تطبق نف�س  موؤكدا يف االأخري 

املقاوالت  على  املطبقة  ال�رشوط 

االأداة  واأن  الوطنية,  على  االأجنبية 

حيث  من  االأف�سلية  لها  الوطنية 

تكاليف االإجناز بن�سبة 25 %  .

درام�سيني,  بوعالم  ال�سيد  ت�ساءل 

ع�سو جمل�س االأمة عن تقييم الوزارة 

بومردا�س  بوالية  االإ�سكان  الإعادة 

وعن  الزلزال,  من  �سنوات  مرور  بعد 

لفئة  ال�سماح  اإ�ستثنائيا  ولو  اإمكانية 

االجتماعية  بامل�ساكن  املعنيني 

الدول  تكفل  مع  م�ساكنهم  �رشاء  من 

باالإعانة؟ 

نور  والعمران  ال�سكن  وزير  اأكد 

االإجمايل  العدد  اأن  مو�سى  الدين 

�سكناتهم  انهارت  الذين  ملنكوبني 

منكوب,   11138 عددهم  بلغ  كليا 

من  هوؤالء  لفائدة  الدولة  قررت  وقد 

 - 03 التنفيذي رقم  خالل املر�سوم 

314 املوؤرخ يف 16 �سبتمرب 2003 

منح  وكيفيات  ل�رشوط  املحدد 

ال�سكنات  اإ�سكان  الإعادة  االإعانات 

قابليتها  بعدم  امل�رشح  اأو  املنهارة 

كانت  املر�سوم  بهذا  وعمال  للرتميم, 

النتائج كالتايل:

يتم  اأن  اختاروا  منكوب   7807
اإيجاريه  �سكنات  اإ�سكانهم يف  اإعادة 

جديدة  ومت ذلك.

منكوب   3331 وعددهم  الباقي  اأما 

مالية  اإعانات  من  اال�ستفادة  ف�سلوا 

التي خ�س�ستها الدولة.

وبذلك فاإن و�سعية املواطنني الذين 

انهارت م�ساكنهم كليا قد مت التكفل 

بهم من طرف الدولة باإعادة اإ�سكانهم 

اأو منحهم اإعانات ح�سب االختيارات 

التي عربوا عنها.

ب�سفة  منح  يخ�س  فيما  اأما 

ال�سكنات  مل�ستفيدي  ا�ستثنائية 

هذه  �رشاء  حق  االإيجازية  العمومية 

االإعانة  من  واال�ستفادة  ال�سكنات 

بناء  الإعادة  الدولة  خ�س�ستها  التي 

ل�رشاء  اأو  كليا  املنهارة  امل�ساكن 

االإجراء  هذا  اأن  الوزير  اأكد  م�سكن, 

املر�سوم  تعديل  اإىل  اأوال  يحتاج 

ل�رشوط  املحدد   314  -  03 رقم 

والذي  االإعانات  حتديد  وكيفيات 

املمنوحة  اخليارات  بو�سوح  حدد 

للمالك ال�رشعيني, هذا من جهة ومن 

االإجراء  هذا  فاإن جت�سيد  اأخرى  جهة 

ي�ستدعي اأن يتم تو�سيعه لكل احلاالت 

املماثلة الأنه ال ميكن اأن يح�رش هذا 

زلزال  ملنكوبي  املقرتح  االإجراء 

بومردا�س دون الواليات االأخرى.

تعديل  اإىل  كذلك  يحتاج  كما 

التنازل  لعمليات  امل�سري  التنظيم 

الذي  للدولة  العقارية  االأمالك  عن 

العمومية  ال�سكنات  بو�سوح  ا�ستثنى 

االإيجارية املو�سوعة حيز اال�ستغالل 

واأن   .2004 جانفي   1 من   ابتداء 

جت�سيده  ميكن  ال  املقدم  االقرتاح 

وهذا  ا�ستثنائية  بحالة  ولو  حتى 

التي  التنظيمية  االإجراءات  لكل  نظرا 

�سالحيات  من  وهي  ذلك  يتطلبها 

احلكومة.

�لطريق �ل�صيار .. ما �أجنز .. وما مل ينَجْز.. وملاذ�؟

عن اآجال انتهاء اأ�سغال التو�سيع اجلارية بالطريق 

بطريق  اجلارية  االأ�سغال  وكذا   43 رقم  الوطني 

الربنامج  وعن  وبجاية؟  جيجل  بني  الكورني�س 

امل�سطر لوالية جيجل يف جمال االأ�سغال العمومية 

طرح  2014-2010؟  اخلما�سي  الربنامج  خالل 

االأمة  جمل�س  ع�سو  يحيى,  الرحمان  عبد  ال�سيد 

�سوؤاال �سفويا على ال�سيد وزير االأ�سغال العمومية.

وزير االأ�سغال العمومية عمار غول ويف تو�سيحاته 

 43 رقم  الوطني  الطريق  اأن  منها  �رشوحات  قدم 

اإىل  وي�سل  جيجل  اإىل  بجاية  بني  يربط  الذي 

�سكيكدة متت اإعادة االعتبار اإىل اأكرث من 153 كلم 

منه مبا فيه حوايل 80 كلم اأ�سبح طريقا مزدوجا 

على م�ستوى جيجل اأي من جيجل اإىل ميلية, بقي 

جزء منه على م�سار44 كلم �ستنتهي االأ�سغال به 

اإىل  زيامة من�سورية  االآخر من  ال�سطر  اأما  قريبا, 

بجاية اأي مقطع الكورني�س املغلق على طول 11.5 

كلم �ستنتهي به االأ�سغال ح�سب االآجال املحددة اأي 

خالل ال�سدا�سي االأول من �سنة 2012.

فيما يخ�س الربنامج اخلما�سي املا�سي )2005 

 90 - 2009( ا�ستفادت والية جيجل من حوايل 

العمومية  االأ�سغال  قطاع  يف  م�رشوع  اأو  عملية 

تهيئة  م�ست  دج  مليار   40 تفوق  مالية  بتكلفة 

وطنية,  طرقات  و�سيانة  وازدواجية  وع�رشنة 

ج�سور  عدة  اإن�ساء  عن  ناهيك  ووالئية,  بلدية 

اإن�ساء احلظرية اجلهوية لعتاد  . اإىل جانب  جديدة 

التجهيزات  وكذا  جليجل,  العمومية  االأ�سغال 

منها  ا�ستفادت  التي  الثلوج  ككا�سحات  والعتاد 

اأي�سا الوالية.

 2010( احلايل  اخلما�سي  الربنامج  و�سيتم خالل 

2014( موا�سلة فك العزلة �سواء على م�ستوى   -

اأو الوالئية واال�ستمرار يف ع�رشنة  الطرق البلدية 

يتم  و�سوف  بالوالية  الوطنية  الطرق  كل  وتهيئة 

ربط كل الطرق البلدية والوالئية لوالية جيجل مع 

ا�ستكمال  املجاورة, كما هناك م�ساريع  الواليات 

الوطني  الطريق  غرار  على  منها  الطرق  ازدواجية 

رقم 27 من ميلية اإىل ميلة وكذا فتح ممر اأو طريق 

�رشيع من الطريق ال�سيار �رشق – غرب على م�ستوى 

والية ق�سنطينة مرورا مبيلة و�سوال مبيلية.

كما هناك م�رشوع هام �سيحل ال�سغط على منطقة 

الوالئية  الطرق  من  االكتظاظ  ويرفع  الكورني�س 

من  وذلك  جن  جن  مليناء  ديناميكية  و�سيعطي 

خالل فتح الطريق ال�رشيع جيجل- ميلة – �سطيف 

على طول 100 كلم والذي هو يف اإطار الدرا�سات 

و�سي�سل فيما بعد اإىل باتنة ووالية ب�سكرة.

جيجل : �لطرقات مبختلف �أ�صنافها حمل ع�صرنة وتهيئة

بعد �صنو�ت من زلز�ل بومرد��س .. كيف هو �حلال !؟

�ملقاولون 
�لوطنيون.. هل 

يغطون �حلاجة 
�إىل �ل�صكن !؟
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انت�سار  حول  �سوؤال  بخ�سو�س 

امل�رشوبات  وا�ستهالك  بيع  ظاهرة 

حممد  ال�سيد  طرحه  الذي  الكحولية 

فخار, ع�سو جمل�س االأمة .

واجلماعات  الداخلية  وزير  اأكد 

اأن  قابلية  ولد  دحو  ال�سيد  املحلية 

بيع امل�رشوبات الكحولية هو ن�ساط 

الن�سو�س  من  مبجموعات  موؤطر 

التي  الردعية  والتنظيمية  القانونية 

لي�س فيها جمال للتوؤويل اأو التف�سري, 

لعقوبات  احرتامها  عدم  ويوؤدي 

جنائية  اأو  كانت  اإدارية  �سارمة 

ويتعلق االأمر بالن�سو�س التالية:

 17 املوؤرخ يف   26/75 رقم  االأمر 

ال�سكر  بقمع  املتعلق   1975 جوان 

العمومي وحماية الق�رش من تناول 

اخلمور.

يف  املوؤرخ   75/47 رقم  االأمر 

ببيع  املتعلق   1965 اأكتوبر   14
امل�رشوبات الكحولية

 29 65/252 املوؤرخ يف  املر�سوم 

املتعلق مبنح رخ�س   1965 اأفريل 

بيع امل�رشوبات الكحولية

يف  املوؤرخ   75/60 رقم  املر�سوم 

29 اأفريل 1975 املتعلق باملناطق 
املحمية.

اإىل  الن�ساط  هذا  ممار�سة  وتخ�سع 

اأ�سا�س  على  الوايل  مينحه  ترخي�س 

ملف ي�ستفي ال�رشوط امللزمة والتي 

كل  من  اجلوار  حماية  اإىل  تهدف 

�ساأنها  من  التي  التجاوزات  اأ�سكال 

العمومية واالأمن  امل�سا�س بال�سحة 

الوزارة  قامت  كما  العام,  والنظام 

بعدة تدابري رقابية تتمثل اأ�سا�س يف 

اال�ستغالل  التحقيق لطالبي رخ�سة 

ال�ستجابته  املحل  مالءمة  وكذا 

احرتام  �سيما  وال  املطلوبة  ل�رشوط 

كاملوؤ�س�سات  املحمية  املناطق 

واملقابر  العبادة  واأماكن  الرتبوية 

واملرافق  والثكنات  وامل�ست�سفيات 

التابعة لها.

وعن كرثة انت�سار هذه الظاهرة اأ�سار 

وجني  ال�رشيع  الك�سب  اإىل  الوزير 

االأرباح الطائلة, اإال اأن م�سالح االأمن 

الو�سائل  بكل  حماربتها  على  ت�سهر 

احرتام  فر�س  خالل  من  املتوفرة 

لهذا  امل�سرية  والتنظيمات  اللوائح 

الن�ساط بتكثيف مراقبة اأماكن البيع 

واال�ستهالك ويف حالة املخالفة يتم 

ملبا�رشة  املعنية  اجلهات  مرا�سلة 

اإجراءات الغلق.

بخ�سو�س  الق�سايا  عدد  بلغ  وقد 

بدون  البيع  نقاط  وحماربة  قمع 

الكحولية  للم�رشوبات  الرتخي�س 

 2010 �سنة  خالل  ق�سية   445 بـ 

قارورة  اأالآلف   10 مت خاللها حجز 

اإ�ستهالك  وترية  بلغت  كما  خمر, 

م�ستويات  الكحولية  امل�رشوبات 

ال�سياقة,  حالة  يف  �سيما  وال  اأعلى 

خالل  االأمن  م�سالح  �سجلت  حيث 

3 �سنوات االأخرية ما يعادل 1500 
جنحة .

معلنا يف االأخري اأنه مت غلق بعد عدة 

واالأعيان  االأئمة  وطلبات  مرا�سالت 

البيع  حمل  غرداية  والية  و�سيوخ 

اخلمور بالوالية.

بن عودة,  قادة  ال�سيد  �سوؤال  ردا عن 

االإ�سكالية  حول  االأمة  جمل�س  ع�سو 

االأعوان  اإدماج  باإمكانية  املتعلقة 

التابعني  النظافة  واأعوان  االإداريني 

للبلديات والعاملني يف اإطار ال�سبكة 

الداخلية  وزير  اأ�سار  االجتماعية؟ 

واجلماعات املحلية اإىل اأنه يف اإطار 

نظمت  املحلية  اجلماعات  تاأطري 

الهدف  وزارته عدة عمليات توظيف 

االإداري  التاأطري  تدعيم  هو  منها 

والتقني على م�ستوى هذه اجلماعات 

واأنه  والدوائر,  البلديات  �سيما  وال 

مايل  من�سب   9200 تخ�سي�س  مت 

من اأجل توظيف اإطارات يف خمتلف 

املدنية,  الهند�سة   : التخ�س�سات 

يف   ومهند�سو  املعمارية,  الهند�سة 

مت�رشفني  االآيل,  االإعالم  االإح�ساء, 

اللي�سان�س يف  �سهادة  حا�سلني على 

احلقوق االقت�سادية, العلوم التجارية 

واملالية واملحا�سبني اإداريني.

اأعوان  اإدماج  اإمكانية  عن  اأما 

العاملني  النظافة  واأعوان  االإدارة 

على  االجتماعية  ال�سبكة  اإطار  يف 

عمليات  فاإن  البلديات  م�ستوى 

اإدماج هوؤالء االأعوان مرتبطة بتوفري 

املنا�سب املالية على م�ستوى الهيئة 

امل�ستخدمة من جهة وجناح املعنيني 

يف م�سابقات التوظيف املنظمة لهذا 

الغر�س من جهة اأخرى.

اأن  اإىل  اأ�سار الوزي  ال�سياق  ويف هذا 

موؤخرا  �سمحت  العمومية  الوظيفة 

لالأعوان املوجودين يف حالة ن�ساط 

التوظيف  م�سابقات  يف  امل�ساركة 

امل�ستخدمة  اإدارتهم  تنظمها  التي 

�رشيطة ا�ستيفائهم ل�رشوط االلتحاق 

اأن  موؤكدا  �سغلها,  املراد  باملنا�سب 

مراجعة  �سمن  يندرج  االإجراء  هذا 

العمومي  للوظيف  التنظيمي  االإطار 

هذا  و�سمن  حاليا,  به  املعمول 

تعليمة  االأول  الوزير  وجه  امل�سعى 

بتاريخ 11 اأفريل 2011 اإىل خمتلف 

القطاعات تهدف اإىل اإ�سفاء املرونة 

الأعوان  التوظيف  اإجراءات  على 

مع  وتكييفها  العمومية  الوظيفة 

التنمية  الوطنية ومتطلبات  احلقائق 

العام,  املرفق  وحت�سني  املحلية 

وزاري  فوج  العمل  لهذا  كلف  حيث 

مر�سوم  م�رشوع  لتح�سري  م�سرتك 

اإجراءات التوظيف يف منا�سب  يقلل 

الوظيفة العمومية واإعطاء ت�سهيالت 

اإطار  يف  امل�ستخدمني  لالأ�سخا�س 

�سيغ الت�سغيل.

امل�ستخدمني  و�سعية  ت�سوية  وعن 

اإطار  يف  التقنيني  امل�ست�سارين 

باأعوان  اخلا�س  االأ�سا�سي  القانون 

طرحه  الذي  املحلية  اجلماعات 

جمل�س  ع�سو  العيفة,  م�سعود  ال�سيد 

كمال  ال�سيد  زميله  عن  نيابًة  االأمة 

الداخلية  وزير  ال�سيد  على  بوناح 

اجلماعات املحلية.

املر�سوم  اأن  اإىل  الوزير  اأ�سار 

يف  املوؤرخ   61/96 رقم  التنفيذي 

من�سب  اأن�ساأ   1996 جانفي   27
اجلماعات  لدى  تقني  م�ست�سار 

الوايل  لدى  وبال�سبط  املحلية  

البلدّي,  ال�سعبي  املجل�س  ورئي�س 

من�سب  ل�سغل  التوظيف  فتح  وقد 

م�ست�سار تقني لدى الوايل على اأ�سا�س 

التعليم  العليا يف  الدرا�سات  �سهادة 

العايل ومت ت�سنيفهم ا�ستنادا لرتبة 

من�سب  اأما  رئي�س,  اإداري  مت�رشف 

املجل�س  رئي�س  لدى  تقني  م�ست�سار 

على  توظيفهم  فقد  البلدي  ال�سعبي 

�سهادة  اأو  اللي�سان�س  �سهادة  اأ�سا�س 

ا�ستنادا  ت�سنيفهم  ومت  مهند�س 

ي�سيف  وبذلك  اإداري,  مرتف  لرتبة 

الوزير اأنه مت توظيف ما ال يقل عن 

كما  متعاقد,  ب�سفة  اإطار   6000
اإدماج  اإىل  املحلية  االإدارة  عمدت 

التقنيني  امل�ست�سارين  من  اأعداد 

يف  املعنيني  م�ساركة  خالل  من 

التي  اخلارجية  التوظيف  م�سابقات 

وقد  والبلديات.  الواليات  تنظمها 

من  العديد  اإدماج  الطريقة  بهذه  مت 

االأ�سالك  يف  التقنيني  امل�ست�سارين 

رئي�سي  مت�رشف  برتبة  امل�سرتكة 

منهم  البع�س  اأن  غري  ومت�رشف 

لعدة  االإجراءات  هذه  من  ي�ستفد  مل 

اأ�سباب منها:

العدد املحدود من املنا�سب املالية 

لتوظيف  املخ�س�سة  ال�ساغرة 

االإدارة  م�ستوى  على  اخلارجي 

املحلية.

البلديات  الأغلب  املايل  العجز 

اإن�ساء  من  التمكن  عدم  وبالتايل 

منا�سب مالية جديدة.

االلتحاق  يف  الت�ساوي  مبداأ  احرتام 

بالوظيفة العمومية اأمام املواطنني 

اخلارجية  التوظيف  وم�سابقات 

املنظمة من قبل اجلماعات املحلية 

الذي  املواطنني  لكل  املفتوحة 

مما  القانونية  ال�رشوط  فيهم  تتوفر 

يزيد من املناف�سة ويقلل من حظوظ 

جناح امل�ست�سارين التقنيني يف هذه 

امل�سابقات.

دي�سمرب   31 ولغاية  اأنه  م�سيفا 

2007 مل يتبق �سوى 888 م�ست�سار 
تقني موزعني كما يلي: 97 م�ست�سار 

و  الدوائر  لدى   255 الوالة,  لدى 

536 لدى روؤ�ساء املجال�س ال�سعبية 
البلدية.

موؤكدا اأن الت�سوية النهائية لو�سعية 

فيها  ف�سل  قد  املعنية  االإطارات 

رقم  التنفيذي  املر�سوم  مبوجب 

�سبتمرب   20 يف  املوؤرخ   11/344
2011 املت�سمن القانون االأ�سا�سي 
املحلية  االإدارات  مبوظفي  اخلا�س 

الذي ين�س على اإدماجهم كموظفني 

دائمني ومر�سمني على م�ستوى هذه 

االإدماج  هذا  �سيتم  ولكن  االإدارات, 

يحوزها  التي  ال�سهادة  اعتماد  يف 

.. �إلز�مية  �حرت�م �لتنظيمات �مل�صرية لن�صاط بيع �لكحول�إدماج فئة �أعو�ن �لنظافة و�لعاملني يف �ل�صبكة �لجتماعية

�إعادة �لإ�صكان .. و�لبناء�ت �لفو�صوية  

كيف ميكن جتاوز هذه �ملع�صلة ؟ !

االأمة  ال�سيد جمال قيقان, ع�سو جمل�س  �سوؤال  ردا عن 

حول االإجراءات املتخذة من طرف الوزارة للق�ساء على 

ومنع  الكربى  احل�سارية  باملراكز  الق�سديرية  االأحياء 

انت�سارها جمددا؟

م�سكل  اأن  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير  اأو�سح 

ال�سكن الغري الالئق واالأكواخ والبنايات الفو�سوية كان 

�سيما  وال  للبالد  العليا  ال�سلطات  اهتمام  حمل  دائما 

تعليمات  اأعطى  الذي  اجلمهورية  رئي�س  فخامة  عناية 

حمددة للق�ساء عليها منذ عهدته االأوىل .

وقد  الظاهرة  لهذه  عر�سة  االأكرث  اجلزائر  والية  واأن 

با�رشت منذ �سنة 2004 اإىل يومنا هذا عمليات اإعادة 

والبنايات  االأكواخ  على  الق�ساء  اإىل  تهدف  االإ�سكان 

زلزال  بعد  اأجنزت  التي  اجلاهزة  وال�سكنات  الفو�سوية 

البنايات  لهدم  برنامج  ت�سطري  مع   2003 ماي   21
ال�سكاين  ال�سغط  على  التخفيف  ق�سد  لل�سقوط  االأهلة 

الذي تعرفه بع�س االأحياء ال�سعبية املوروثة عن احلقبة 

اال�ستعمارية .

بتطبيق  اخل�سو�س  على  اجلزائر  والية  �رشعت  وقد 

باإزالة  �سمح  وقد  مراحل  عرب  االإ�سكان  اإعادة  خمطط 

وا�سرتجاع  نهائيا  ثم  تدريجيا  الفو�سوية  االأحياء 

اأوعية عقارية, واأن هذه العمليات قد �سمحت بالق�ساء 

فيها  مبا  الفو�سوية  للبنايات  موقع   151 على 

ال�سكنات اله�سة امل�سيدة داخل املقابر اأو داخل املرافق 

الريا�سية.

النحو  على  عائلة   69550 اإ�سكان  اإعادة  مت  اأنه  كما 

التايل:

اأعيد ترحيلها ل�سكنات اجتماعية 24980 عائلة 
اأعيد ترحيلها ل�سكنات ت�ساهمية 46198 عائلة 

اإىل �سكنات عدل اأعيد ترحيلها  22049 عائلة 
اإىل �سكنات ترقوية اأعيد ترحيلها  11621 عائلة 

اإطار ال�سكن الريفي. اأعيد ترحيلها يف  4399 عائلة 
جادة  ب�سيا�سة  تقوم  الدولة  اأن  االأخري  يف  موؤكدا 

عن  الناجمة  الظاهرة  هذه  على  للق�ساء  وطموحة 

التغريات االجتماعية واالقت�سادية التي تعرفها كل 

دول يف طريق النمو.

احلايل,  وراتبه  التقني  امل�ست�سار 

التقنيني  امل�ست�سارين  اإدماج  و�سيتم 

لدى روؤ�ساء املجال�س البلدية يف رتبة 

مت�رشف اأو اإحدى رتب م�ساعد مهند�س 

اأما  رئي�سي,  مفت�س  اأو  مفت�س  اأو  دولة 

امل�ست�سارين التقنيني ف�سيتم اإدماجهم 

لدى الوايل يف رتبة مت�رشف رئي�س اأو 

مفت�س  اأو  رئي�س  مهند�س  رتب  اإحدى 

العمومية  ال�سحة  اأو  النظافة  ق�سم 

والبيئة.

اإدماج  اأن  االأخري  يف  م�سيفا 

�سيتم على غرار  التقنيني  امل�ست�سارين 

 1 تاريخ  من  ابتداء  املوظفني  جميع 

جانفي 2008 و�سيوؤخذ بعني االعتبار 

التوظيف  منذ  العمل  �سنوات  كل 

رتبة  يف  تقني  م�ست�سار  من�سب  يف 

يف  ال�سنوات  هذه  وحت�سب  اال�ستقبال, 

الرتقية والتعيني يف املنا�سب العليا.

20

..�مل�صت�صارون �لتقنيون
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بعد  وما  التدرج  يف  التكوين  حول 

اجلامعات  يف  املتخ�س�س  التدرج 

اجلزائرية؟ الذي طرحه ال�سيد عبد اهلل 

بن التومي, ع�سو جمل�س االأمة على 

والبحث  العايل  التعليم  وزير  ال�سيد 

العلمي. اأو�سح ال�سيد ر�سيد حراوبية 

ملا  اجلامعية  ال�سهادات  مدونة  اأن 

الكال�سيكي  النظام  التدرج يف  بعد  

وديبلوم  املاج�ستري  �سهادة  ت�سمل 

ما بعد التدرج املتخ�س�س و�سهادة 

دكتورة العلوم . اأما مدونة ال�سهادات 

فهي  اجلديد  النظام  يف  اجلامعية 

للطور  املتوجة  اللي�سان�س  �سهادة 

املتوجه  املاج�ستري  و�سهادة  االأول 

الدكتورة  و�سهادة  الثاين  للطور 

املتوجه للطور الثالث.

النظام  يف  التدرج  بعد  ما  اأما 

القطاع  اأقدم  فقد  الكال�سيكي 

الوطنية  الندوة  بتو�سيات  عمال 

 27 يف  اجتمعت  التي  للجامعات 

زيادة منا�سب  2011 على  مار�س 

التكوين املفتوح يف املاج�ستري وما 

بعد التدرج املتخ�س�س, حيث وافقت 

اللجنة الوطنية لتكوين يف الدكتورة 

من  املقدمة  العرو�س  درا�سة  بعد 

تاأهيل  على  اجلامعية  املوؤ�س�سات 

�سهادة املاج�ستري  562 تكوين يف 
التدرج  بعد  فيما  تكوين   19 و 

فتح  الغر�س  لهذا  ومت  املتخ�س�س, 

6000 من�سب يف املاج�ستري.
بالتكوين  االلتحاق  اأن  مو�سحا 

يكون  املاج�ستري  �سهادة  لنيل 

حني  يف  وطنية,  مل�سابقات  طبقا 

بعد  ما  درا�سات  ديبلوم  تكوين  يتم 

التدرج املتخ�س�س بناء على طلبات 

حتديد  واأن  امل�ستعملة.  القطاعات 

يف  للم�ساركة  تكميلية  �رشوط  اأية 

طبقا  يندرج  املاج�ستري  م�سابقات 

لالأحكام الواردة يف املواد 13, 14, 

يف  املوؤرخ   90 رقم  القرار  من   15
لكيفيات  املحدد   2003 اأفريل   12
لنيل  مب�سابقات  االلتحاق  تنظيم 

�سهادة املاج�ستري.

بعد  ما  ديبلوم  بخ�سو�س  اأما 

مكر�س  فاإنه  املتخ�س�س  التدرج 

اجلامعية  ال�سهادات  مدونة  �سمن 

املديرية  طرف  من  به  ومعرتف 

وم�سنف  العمومي  للوظيف  العامة 

رقم  الرئا�سي  املر�سوم  مبوجب 

�سبتمرب   29 يف  املوؤرخ   07/304
اال�ستداللية  لل�سبكة  املحدد   2007
دفع  ونظام  املوظفني  ملرتبات 

الرواتب يف الرتبة 13 �ساأنه يف ذلك 

�ساأن التكوينات اجلامعية االأخرى.

موؤكدا اأن االأهداف املنوطة بالتكوين 

املتخ�س�س  التدرج  بعد  فيما 

لنيل  املنوطة  االأهداف  عن  تختلف 

اإىل  يهدف  فهو  املاج�ستري,  �سهادة 

وحتيينه  االأويل  التكوين  ا�ستكمال 

املرت�سح  موؤهالت  حت�سني  ق�سد 

اإطار  يف  املهنية  مهاراته  وزيادة 

لنيل  التكوين  اأما  التكوين امل�ستمر, 

اأ�سا�سا  فيهدف  املاج�ستري  �سهادة 

اإىل تعميق معارف الطالب وتدريبه 

ملمار�سة  وحت�سريه  البحث  على 

والبحث  العايل  التعليم  وظائف 

من  النوع  هذا  ويوؤطر  العلمي 

العايل  ال�سنف  اأ�ساتذة من  التكوين 

به عن  االلتحاق  ويتم  وذوي خربة 

طريق م�سابقة وطنية.

العرو�س  عدد  اأن  االأخري  يف  موؤكدا 

التكوين التي مت تاأهيلها لهذه ال�سنة 

خمتلف  تغطي  عر�س   727 بلغت 

ما  وهو  العايل  التكوين  جماالت 

�سمح بالتحاق ما يزيد عن 70365 

هذا  من  الثاين  الطور  يف  طالب 

التكوين.

من  العلمي  البحث  و�سعية  حول 

املجندة  العلمية  القدرات  حيث 

وهياكله امل�سخرة , وو�سائل متويله 

التنمية  يف  واإ�سهاماته  ونتائجه 

للبالد؟   واالجتماعية  االقت�سادية 

زيدان,  حممود  ال�سيد  طرحه  الذي 

ع�سو جمل�س االأمة.

والبحث  العايل  التعليم  وزير  ذكر 

النظام  اأن  حراوبية  ر�سيد  العلمي 

انطالقة  عرف  للبحث  الوطني 

فعلية مع �سدور القانون التوجيهي 

العلمي  والربنامج اخلما�سي للبحث 

 ,1998 �سنة  التكنولوجي  والتطور 

ال�رشح  اأر�سى  الذي  القانون  وهو 

برجمة  واأقر  للمنظومة  املوؤ�س�ساتي 

الربامج  حماور  تت�سمن  خما�سية 

االأولوية.   ذات  للبحث  الوطنية 

بالربجمة  امل�سار  هذا  تعزز  وقد 

مت  التي  للبحث  اجلديدة  اخلما�سية 

اعتمادها �سنة 2008 والتي حددت 

 34 واأقرت  للبحث  ع�رشية  اأهداف 

برنامج وطني للبحث يجري اإجنازه 

ويف خمتلف مراكز البحث ووحداته 

وخمابره.

القدرات  دعم  م�ساألة  اأن  م�سيفا 

�سكلت  وحتفيزها  الب�رشية  العلمية 

املنظومة  اأهداف  من  رئي�سيا  هدفا 

ت�ستقطب  حيث  للبحث  الوطنية 

والتطور  العلمي  البحث  اأن�سطة 

باحث   1500 نحو  التكنولوجي 

مراكز  خمتلف  على  موزعني  دائم 

 18 عن  يزيد  وما  ووحداته  البحث 

على  موزعني  باحث  اأ�ستاذ  األف 

اجلامعية  البحث  خمابر  خمتلف 

وهو جمندين �سمن 2577 م�رشوع 

 4023 بني  من  انتقاءه  مت  بحث 

م�رشوع بحث مقرتح.

العايل  التعليم  ان وزارة  اإىل  منوها 

خالل  حر�ست  قد  العلمي  والبحث 

مناخ  خلق  على  املا�سية  ال�سنوات 

حمفز للباحثني الدائمني واالأ�ساتذة 

وذلك  البحث  وم�ستخدمي  الباحثني 

خالل  من  اخل�سو�س  وجه  على 

خا�سة  اأ�سا�سية  قوانني  اعتماد 

ما بعد �لتدرج .. ��صتكمال وحتيني للتكوين �لأ�صلي..

�لإجناز! قيد  للبحث  وطنيا  برناجما   34

ع�سو  بوزيد,  لزهاري  ال�سيد  �سوؤال  عن  ردا 

ال�سيد وزير الربيد  الذي طرحه على  االأمة  جمل�س 

بن  مو�سى  واالت�سال  االإعالم  وتكنولوجيات 

حمادي حول االإجراءات املتخذة من قبل الوزارة 

للتعامل مع النق�س ال�رشعة يف التدفق لالنرتنيت 

وانقطاعها يف بع�س االأحيان؟

جهودا  يبذل  فتئ  ما  قطاعه  اأن  الوزير  اأو�سح 

هذه  تكللت  وقد  االنرتنيت,  خدمة  لتوفري  مكثفة 

واأن  ونوعي  كمي  ملمو�س  بتطور  املجهودات 

اإال  بالدنا  يدخل  مل  لالنرتنيت  العايل  التدفق 

امل�ستعمل  النمط  اأدخل  اأن  بعد   2005 �سنة  يف 

م�سرتك  مليون  الوزارة  ت�سجل  واليوم   ,ADSL
األف �سنة   50 فردي بعدما كان العدد ال يتجاوز 

اإدخال   2006, واأن �رشعة االأنرتنيت قبل 
يف  كيلوبايت   50 تفوق   ADSL اجلديد  النمط 

امل�سرتكني  من  النوع  هذا  اإىل  وزيادة  الثانية, 

واملوؤ�س�سات  الوزارات  م�سرتكي  كذلك  هناك 

التكوينية  واملوؤ�س�سات  واالإدارات  العمومية 

عدد  اأن  اإىل  م�سريا  االقت�سادية,  واملوؤ�س�سات 

اليوم  م�ستعملي االنرتنيت باملفهوم احلقيق فهو 

ميثل  ما  اأي  م�ستعمال  ماليني   10 اإىل   8 مابني 

ن�سبة %23 اإىل 30 % من ال�سكان.

ال�سنوات  خالل  بذلت  التي  املجهودات  وعن 

االأخرية متثلت يف اإن�ساء منافذ ذات ال�رشعة اجلد 

األف   700 و  مليون  عددها  اأ�سبع  والتي  العالية 

.ADSL منفذا من نوع

مل  الوزير  ي�سيف  اجلهود  فاإن  هذا  من  وبالرغم 

ترقى اإىل الطموحات الوطنية خا�سة اإذا ما قورنا 

لذلك  املجال.  املتقدمة يف هذا  الدول  بالدنا مع 

يجري العمل على تدارك هذا التاأخر بف�سل متثيل 

حد  يف  ي�سكل  التي  االإلكرتونية  اجلزائر  برنامج 

اإ�سرتاتيجية وطنية �ساملة ومتكاملة لتنفيذ  ذاته 

ا�ستعمال  تعميم  جمال  يف  الوطنية  ال�سيا�سة 

التكنولوجيات االإعالم واالت�سال على نطاق وا�سع 

واالقت�سادية  ال�سناعية  واملوؤ�س�سات  االإدارة  من 

...

العالية  ال�رشعة  فاإن  الربنامج  هذا  ولتنفيذ 

الوزارة  و�سعت  فقد  لذلك  اأ�سا�سي  اأمر  لالنرتنيت 

اإ�سرتاتيجية تقوم بتنفيذها على اجلبهات التالية: 

التكنولوجية, البيئة التحتية, واجلهد املايل.

تغيري  يف  يتمثل  التكنولوجي:   اجلانب   –  1
بنمط  القدمي  التكنولوجي  النمط  ا�ستبدال 

باال�ستفادة  �سي�سمح  والذي  حديث  تكنولوجي 

نف�سها  خدمات  عن  ف�سال  العالية  ال�رشعة  من 

بتبديل  الوزارة  تقوم  لذلك  الهاتف,  اخط  على 

التجهيزات للو�سول اإىل ال�سبكة بتجهيزات جديدة 

وحديثة.

اإن التكنولوجيات اجلديدة ال  -2 البيئة التحتية: 

اأنحاء  كل  ويف  للجميع  وتعميمها  و�سعها  ميكن 

التقنيات  فيها  ا�ستخدمت  اإذا  اإال  الوطني  الرتاب 

الكابالت  بتعوي�س  بالوزارة  تقوم  لذلك  اجلديدة 

النحا�سية بكابالت االألياف الب�رشية.

ال�سلطات  تدعيم  يف  يتمثل  املايل:  اجلهد   3-

اأجل  اال�ستفادة  العمومية الت�ساالت اجلزائر من 

من قرو�س بفوائد معقولة من اأجل تاأهيل �سبكة 

االنرتنيت من اأجل ا�ستبدال تدريجي لـ 4 ماليني 

�سنويا  جمدد  خط  األف   900 مبعدل  قدمي  جتهيز 

اإىل   , اجلديدة  التجهيزات  من  مليوين  وتركيب 

املحلية  واجلماعات  الواليات  م�ساهمة  جانب 

الب�رشية وبذلك  لالألياف  القنوات  �سق  يف عملية 

ت�ساهم يف تقليل من تكلفة تلك العملية.

�لنرتنيت .. �ل�صباق مع �لتكنولوجيا �جلديدة!

اأنظمة  واإقرار  الفئات  لهذه  مالئمة 

واإحداث  ومثمنة  جديدة  تعوي�سية 

تنفيذ  اإطار  يف  ت�سجيعية  عالوات 

الربامج الوطنية للبحث.

ال�سياق  نف�س  يف  اإ�سدار  مت  كما 

الدكتورة  االأ�سا�سي لطالب  القانون 

الذي ي�سكل رافد هاما لدعم خمابر 

بطاقات  ومراكزه  ووحداته  البحث 

يتوقع  وموؤهلة, حيث  �سابة  علمية 

الدائمني  الباحثني  عدد  يرتفع  اأن 

اخلما�سي  الربنامج  نهاية  مع 

احلايل 4500 باحث دائم.

البحث  هيئات  بخ�سو�س  اأما 

 25 حاليا  بلغ  عددها  فاإن 

 , ووحدات  مراكز  بني  ما  هيئة 

فقد  اجلامعية  املخابر  حني  يف 

معتمد  خمرب   1150 عددها  بلغ 

البحثية  املجاالت  خمتلف  تغطي 

العلمي  البحث  مرافق  و�ستعرف   ,

الفتا  تطور  التكنولوجي  والتطوير 

210- اخلما�سي  الربنامج  خالل 

2014 والتي �سيتم خاللها درا�سة 
موزعة  للبحث  مركز   25 واإجناز 

و4  اجلامعية,  املدن  خمتلف  عرب 

حمطات جتريبية و5 وحدات بحث 

تكنولوجية  اأر�سية  اإقامة  وكذا 

الفيزيائي  التحليل  جمال  يف 

والكيميائي والعلوم الطبية,واإجناز 

وتثمني  لالبتكار  حا�سنات   5
والتطور  العلمي  البحث  نتائج 

التكنولوجي.

ال�سلطات  اأن  االأخري  يف  موؤكدا 

غري  ميزانية  اأقرت  قد  العمومية 

والتطور  العلمي  للبحث  م�سبوقة 

مليار   100 قوامها  التكنولوجي 

دينار خالل هذا اخلما�سي .
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الع�سكري  امل�ست�سفى  م�سري  عن 

ديدو�س مراد بوالية ق�سنطينة الذي 

ا�ستلمه قطاع ال�سحة موؤخرا ؟ الذي 

ع�سو  بلخري,  كمال  عنه  ت�ساءل 

جمل�س االأمة .

وال�سكان  ال�سحة  وزير  اأو�سح 

ولد  جمال  امل�ست�سفيات  واإ�سالح 

الوطني  الدفاع  وزارة  اأن  عبا�س 

املا�سية  ال�سنة  خالل  قررت 

لوزارة  امل�ست�سفى  ذلك  عن  التخلي 

يرثى  حالة  يف  اأنه  اإال  ال�سحة, 

�ساحلة  غري  الو�سائل  فاأغلب  لها 

ولتجديده  �سالحيتها,  ومنتهية 

مليون   250 مبلغ  الوزارة  و�سعت 

�ل�صحة يف م�صتغامن .. �ملوجود و�ملوعود

 عن الربنامج امل�سطر يف قطاع ال�سحة لوالية م�ستغامن, ومتى �سيتم 

فتح غرفة العمليات املتواجدة بامل�ست�سفى اجلامعي؟ اأكد وزير ال�سحة 

جمل�س  ع�سو  معيزية,  من�سور  لل�سيد  امل�ست�سفيات  واإ�سالح  وال�سكان 

2010 قرر  0 دي�سمرب   3 اأنه خالل زيارته لوالية م�ستغامن يف  االأمة, 

التي  العظام  وجراحة  العامة  اجلراحة  مل�سلحة  العمليات  غرفة  بغلق 

املر�سى  عن  تتخلى  مل  الوزارة  اأن  م�سيفا  لها,  يرثى  حالة  يف  كانت 

حيث قامت بتحويل عمليات االإنعا�س اإىل م�سلحة اأخرى, ومت حتويل 

جراحة العظام اإىل جراحة امل�سالك البولية. كما قامت الوزارة بو�سع 

برنامج مع الوالية ومع كل من م�ست�سفى �سيدي علي وم�ست�سفى تادل�س 

ليتم التكفل بحاالت العالج االإ�ستعجايل اجلراحي.

عليه  ح�سلت  قد  العمليات  غرفة  لتهيئة  املايل  الغالف  اأن  اإىل  منوها 

الوزارة ويقدر بـ 200 مليار �سنتيم ح�سب قانون املالية ل�سنة 2012. 

اأما عن الربنامج امل�سطر من قبل وزارة ال�سحة لوالية م�ستغامن فهناك 

ما هو يف طريق االإجناز ويتمثل يف اإجناز م�ست�سفى لـ 240 �رشير يف 

اخلروبة و3 م�ست�سفيات بقدرة اإ�ستيعاب 60 �رشير وكذا جتهيز م�ست�سفى 

مادة  نق�س  وعن  ب�سيدي,  ال�سكري  ملر�سى  دار  واإجناز  �رشير   60 بـ 

حمقنة   1200 م�ستغامن  لوالية  قدمت  قد  الوزارة  اأن  اأكد  االأدرينالني 

لهذه املادة  .

�مل�صت�صفى �جلامعي يف باتنة .. 

�لأ�صغال تنطلق هذه �ل�صنة ! اأكد وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح 

امل�ست�سفيات جمال ولد عبا�س ردا 

عن  �سوؤال ال�سيد بلعبا�س بلعبا�س, 

مهنة  حول  االأمة  جمل�س  ع�سو 

فيما  نق�س  هناك  اأن  ؟  التمري�س 

الطبي  وال�سبه  التمري�س  يخ�س 

واأنه  الوطني,  الرتاب  على م�ستوى 

االأخرية  اخلم�س  ال�سنوات  خالل 

جبارة  مبجهودات  الوزارة  قامت 

�سنة  قامت  حيث  عدهم,  من  لرفع 

طبي  �سبه   2032 بتكوين   2007
اأما  بـ3486,   2008 �سنة  وخالل 

4014 و�سنة  2009 فكونت  �سنة 

اأما   6080 عددهم  كان   2010
 8016 عدهم  فو�سل  �سنة2011 

�سبه   23628 ي�ساوي  ما  اأي 

اأما خالل هذه ال�سنة فهناك  طبي, 

التكوين.   مرحلة  يف  هم   21107

 100 مبلغ  لها  اأ�سيف  دينار, 

اأجل التجهيزات.  مليون دينار من 

وقد و�سل املبلغ اإىل 450 مليون 

الدولة  له  اأ�سافت  بعدما  دينار 

مليون   100 بـ  قدر  اإ�سايف  مبلغ 

امل�ست�سفى  هذا  اأن  .م�سيفا  دينار 

طابع  ذات  جامعي  م�ست�سفى  هو 

عن  يختلف  ت�سيريه  واأن  خا�س 

ال  لذلك  العادي  امل�ست�سفى  ت�سيري 

بد من م�سريين لهم تكوين خا�س.

 : م�سالح  عدة  على  و�سيحتوي 

طب  والعظام  للجراحة  م�سلحة 

االأطفال,  وطب  الوالدة  داخلي, 

االإنعا�س  اجلراحية,  اال�ستعجاالت 

ال�سغط  �سريفع  واأنه  والتخذير 

املوجود على امل�ست�سفى اجلامعي 

ال�ستقبال  �سيفتح  واأنه  ق�سنطينة, 

املر�سى قبل نهاية �سنة 2012.

�مل�صت�صفى �لع�صكري بق�صنطينة حتت و�صايـــة وز�رة �ل�صحة

من  ا�ستفادت  اجللفة  والية  واأن 

الدفعة  خالل  طبي  �سبه   450
�سنة  خالل  اأنه  م�سيفا  اجلديدة. 

2011 قامت الوزارة باإن�ساء 27 
ومت  الطبي,  لل�سبه  عايل  معهد 

جديدة  تخ�س�سات  اإ�سافة  كذلك 

من   املمتدة  الفرتة  خالل  واأن 

اإىل  �سن�سل   2015 اإىل    2012
اأالف �سبه طبي كل �سنة.  10

.. وماذ� عن مهنة �لتمري�س !؟

عن  االأمة  جمل�س  ع�سو  �سا�سوة,  لويزة  ال�سيدة  ت�ساءلت 

الن�ساط التكميلي لالأطباء وحالة الفو�سى التي  يعرفها 

والتي ت�رش باملري�س مبا�رشة؟

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

�سيتم   2012 ل�سنة  االأول  الثالثي  خالل  اأنه  عبا�س  ولد 

التكميلي,  الن�ساط  رخ�سة  منح  كيفيات  قانون  تعديل 

االأطباء  نزيف  يف  واملتمثل  احلقيقي  بامل�سكل  منوها 

العام  القطاع  من  واالإنعا�س  والتخذير  الطبي  وال�سبه 

طبقا  اأنه  ال�سياق  نف�س  يف  اخلا�س.موؤكدا  القطاع  نحو 

امل�سلحة  ورئي�س  الوحدة  رئي�س  فاإن  احلايل  للمر�سوم 

ذلك  عك�س  الواقع  لكن  التكميلي  الن�ساط  من  ممنوعان 

والذي يوؤثر ي�سيف الوزير يف التكوين والبحث العلمي.

 م�سيفا اأن هذا امل�سكل تعّدى ذلك حيث و�سل اإىل نزيف 

اأي�سا املواد الطبية من امل�ست�سفيات اجلامعية اإىل القطاع 

اخلا�س.

احلايل  جانفي  �سهر  خالل  �سيتم  اأنه  االأخري  يف  موؤكدا 

تن�سيب اللجنة الوطنية الإعادة النظر يف قانون ال�سحة 

ب�سفة  التكميلي  الن�ساط  يخ�س  وفيما  عامة  ب�سفة 

خا�سة.

عمار  ال�سيد  �سوؤال  عن  ردا 

حول  االأمة  جمل�س  ع�سو  مالح, 

اجلديد  اجلامعي  امل�ست�سفى 

وعن  باتنة  بوالية  املربمج 

اجلديد  امل�ست�سفى  فتح  تاأخر 

ملر�سى ال�رشطان من اأجل تقدمي 

خدماته؟

وال�سكان  ال�سحة  وزير  اأو�سح 

واإ�سالح امل�ست�سفيات جمال ولد 

م�ست�سفى  ت�سجيل  مت  اأنه  عبا�س 

باتنة  بوالية  جديد  جامعي 

موجود  العقاري  الوعاء  واأن 

واالأ�سغال �ستنطلق به خالل هذه 

ال�سنة اأي 2012 .

لل�رشطان  املركز اجلديد  اأما عن 

فبقيت  موؤخرا  بناءه  مت  الذي 

عملية جتهيزه واأن وزارة ال�سحة 

مليار   170 العملية  لتلك  وفرت 

تعيني  مت  اأنه  م�سيفا  �سنتيم, 

 15 بـ  عددهم  واملقدر  االأطباء 

واأن  طبي  �سبه   147 و  طبيب 

الثالثي  خالل  �سيتم  افتتاحه 

االأول من �سنة 2012.

�لن�صاط �لتكميلي .. ل ينبغي �أن يتحول �إىل نزيف !
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مالح,  عمار  ال�سيد  �سوؤال  عن  ردا 

بخط  املتعلق  االأمة  جمل�س  ع�سو 

باتنة  بني  الرابط  احلديدية  ال�سكة 

اجلديد,  اجلامعي  القطب  و�سفيد�س 

اخلط  اأن  تو  عمار  النقل  وزير  ذكر 

القطار  حمطات  واأن  اأجنز  قد  االأول 

داخل القطب اجلامعي هي االأخرى قد 

اأجنزت واأن بعد االنتهاء من تاأهيله 

�سيلبي حاجيات منطقة باتنة. واأنه 

احلاجيات  من  التاأكد  بعد  �سيفتح 

درا�سة  بعد  الطلبة  لنقل  احلقيقة 

بالن�سبة  احلقيقة  التدفقات  ومعرفة 

اأو  اأ�سبوعيا  يكون  هل  الطلبة  لنقل 

يومي موؤكدا اأنه �سيفتح خالل ال�سنة 

احلالية 2012.

الذي  باتنة  ملطار  بالن�سبة  اأما 

ت�ساءل عنه عمار مالح وعن تهيئته 

اأو�سح  املنطقة  حاجيات  لتلبية 

حول االإجراءات املتخذة من قبل وزارة 

وعدم  التنظيم  �سوء  من  للحد  النقل 

النقل  منه  يعاين  الذي  الوقت  احرتام 

لل�سيد  ال�سيد  طرحه  الذي  بالدنا  يف 

جمال قيقان, ع�سو جمل�س االأمة.

باجلزائر  النقل  اأن  النقل  وزير  اأو�سح 

ففيما  و�سائله  بجميع  تطورا  عرف 

�سنتني  فقبل  احلديدية  ال�سكة  يخ�س 

مل يكن ي�سل القطار اإىل ب�سار وتوقرت 

اجلديد  لوتوراي  ال�رشيع  القطار  واأن 

وق�سنطينة  وهران  اإىل  ي�سل  الذي 

�سواحي  عرب  النقل  واأن  وقت  اأقل  يف 

العا�سمة اأ�سبح يحتوي على 64 قطار 

مكهرب مكيف يربط العا�سمة والثنية 

حوايل  وينقل  بالعفرون  والعا�سمة 

من  اأكرثهم  يوميا  م�سافر  األف   100
العمال والطلبة . 

كك�رش  م�ساكل  عدة  يعرف  اأنه  اإال 

ناهيك  يومي,  ب�سكل  القطارات  زجاج 

نتيجة  تكون  التي  التاأخرات  عن 

لغر�س  النحا�سية  الكوابل  �رشقة 

من  ناجمة  تاأخرات  جانب  اإىل  البيع, 

الوقت  يعطلون  الذي  امل�سافرين  قبل 

غلق  عدم  ب�سبب  للرحلة  املربمج 

االأبواب .

فيما يخ�س النقل الربي فقد اأكد الوزير 

باأنه اأ�سبحنا اليوم منلك حمطات لنقل 

ت�سمن  العايل وهي  الطراز  من  الربي 

الظروف,  اأح�سن  يف  امل�سافرين  تنقل 

اإىل جانب تو�سع النقل احل�رشي والذي 

يكون  مطار  كل  ت�سغيل   اأن  الوزير 

ح�سب حاجيات املنطقة منوها اإىل اأن 

الرحالت بني مطار باتنة والعا�سمة 

كل  تغطي  اأ�سبوعية  رحاالت   7 هي 

الدولية  الرحالت  اأما  االأ�سبوع,  اأيام 

اأ�سبوعيا  اإىل اثنني  فهي مبعدل رحلة 

الرفع  واأن  وباري�س,  مر�سيل�سا  نحو 

من عدد هذه الرحالت يجب اأن تكون 

طبقا حلاجيات اأكدية  للمنطقة.

اإىل  احلج  رحاالت  بخ�سو�س  اأما   

من  تربمج  مل  والتي  املقد�سة  البقاع 

مطار باتنة فقد اأو�سح الوزير اأن القرار 

له عالقة مع ال�سلطات ال�سعودية نظرا 

العتبارات داخلية مرتبطة باالأ�سغال 

والذي  جدة  مطار  لتو�سعة  اجلارية 

من  طائرات  ا�ستقبال  ميكن  ال  عليه 

تخ�سي�س  مت  لذلك  ال�سغري,  احلجم 

وتقلي�س  الكبري  احلجم  من  طائرات 

منها  املربجمة  املطارات  عدد 

واأن  5 خم�سة مطارات  اإىل  الرحاالت 

املقبلة  ل�سنة  �ست�سمر  الو�سعية  هذه 

ال�سلطات  حتدده  ما  مع  متا�سيا 

اإجراء  احلال  بطبيعة  وهو  ال�سعودية 

وقتي .

على  الهبوط  التاأمني  و�سائل  وعن 

اأو�سح  ال�سباب  اأوقات  باتنة  مطار 

الوزير اأن االأ�سغال �سيتم البدء بها بعد 

اخلا�سة  االإجراءات  كل  من  االنتهاء 

بال�سفقات العمومية.

بلعبا�س  ال�سيد  �سوؤال  عن  ردا 

بلعبا�س, ع�سو جمل�س االأمة  عن 

انخفا�س يف تقييم امل�ساريع يف 

اجلزائر؟ اأو�سح وزير املالية كرمي 

االإ�سافية  التكاليف  اأن  جودي 

اإجناز لي�ست �سببها  اآجال  ومتديد 

الدرا�سات,  اإعداد  يف  التاأخر  هو  

لكن ال�سبب راجع لنق�س الدرا�سات 

احلقيقة وكاملة للم�ساريع, والتي 

االأحيان  من  الكثري  يف  توؤدي 

مليزانية  املكلفة  التقييم  اإعادة 

الدولة.

اإنهاء  الوزير  ح�سب  مت  ولهذا 

اأي  انطالق  قبل  تنفيذ  درا�سات 

بتكاليف  وت�سجيله  م�رشوع 

وذلك  الدرا�سات  حددتها  التي 

التقييم  اإعادة  يف  اأكرث  للتحكم 

املالية  التخ�سي�سات  وت�سجيل 

التكاليف  من  قريبة  لالإجناز 

خا�سة  ومعاجلة  احلقيقة. 

تقوم  التي  الكربى  للم�ساريع 

ر�سد  التي  الوزارية  القطاعات 

من  هامة  مالية  موارد  لها 

والتي  للدولة  اال�ستثمار  ميزانية 

املهمة  الو�سائل  بني  من  تعترب 

النفقات  با�ستعمال  ت�سمح  التي 

ب�سكل عقالين وحت�سني  العمومية 

نظام  و�سع  طريق  عن  فعاليتها 

هي  مراحل  بثالثة  للدرا�سات 

درا�سات مطابقة ودرا�سات جدوى 

ودرا�سات حت�سري واجناز.

االإعتمادات  حترير  اأن  اإىل  م�سريا 

امل�ساريع  بهذه  اخلا�سة  املالية 

اخلربة  اإجراءات  بعد  اإال  يتم  ال 

الوطني  ال�سندوق  التي يقوم بها 

للتجهيز من اأجل التنمية للموافقة 

عليها.

عن االإجراءات والو�سائل املنتهجة ملكافحة تبيي�س 

ال�سيد  عنها  ت�ساءل  التي  ؟  االإرهاب  االأموال ومتويل 

عبد اهلل بن التومي, ع�سو جمل�س االأمة .

ال�سوق  على  اجلزائر  انفتاح  اأن  املالية  وزير  اأكد 

التجارة اخلارجية والقطاع املايل  العاملية وحترير 

االقت�ساد  ظهور  ميزها  جديدة  ظروف  اإىل  اأدى 

املوازي اأو الغري ال�رشعي, ولي�س هناك اإىل يومنا هذا 

اأي درا�سة ت�سمح لنا بتقييم هذه الظاهرة.

�سعف  اأن  الوزير  ي�سيف  املايل  امليدان  وعن 

البنكية بالبالد وعدم ثقة املواطنني يف  املعامالت 

و�سائل الت�سديد بال�سكوك والبطاقات البنكية �ساهم 

يف تف�سيل ال�سيولة النقدية .

واأن اجلزائر دخلت االإ�سالحات االقت�سادية واالإدارية 

والق�سائية التي هي يف طور االإجناز وكذا مكافحة 

تبيي�س االأموال ومتويل االإرهاب عن طريق مراجعة 

الن�سو�س بالتعاون مع وزارة العدل طبقا للمعايري 

امل�ستوى  على  اإجراءات  عدة  اتخاذ  مت  واأنه  الدولية, 

وزارة  م�ستوى  على  باإن�ساء  والق�سائي  التنظيمي 

املر�سوم  مبوجب  املايل  لال�ستعالم  وكالة  املالية 

 ,2002 اأفريل   7 يف  املوؤرخ   2/127 رقم  التنفيذ 

وهي وحدة مكلفة مبجمع ومعاجلة حاالت اال�ستباه.

دي�سمرب  يف  املوؤرخ   5 رقم  للمر�سوم  طبقا  مت  كما 

2005 املتعلق بالوقاية من تبيي�س االأموال ومتويل 
االإرهاب الذي ين�س على اإجراءات من طرف البنوك 

ت�سمل  التاأمني   و�رشكات  الربيد  م�سالح  جانب  اإىل 

تقدمي  مهام  ميار�س  طبيعي  اأو  معنوي  �سخ�س  كل 

بودائع  القيام  عليها  يرتتب  واإجنازات  ا�ستثمارات 

خا�سة  اأموال  حركة  اأي  اأو  وا�ستثمارات  وتبادالت 

واملوثقني  كاملحامني   , احلرة  املهن  الأ�سحاب 

وحمافظي البيع باملزايدة وحمافظ احل�سابات ...

تبادل  وهي  اأ�سا�سية  مهمة  للوكالة  اأ�سيفت  كما 

املعاملة  ب�رشوط  االأجنبية  الوكالة  مع  املعلومات 

عملية  انطالق  مت  واأنه  ال�رشية,   واحرتام  باملثل 

وموظفيها  الوكالة  اأع�ساء  مردودية  لرفع  التكوين 

�سنة  خالل  �ست�ستمر  والتي  و2011   2010 عامي  

.2012

اإن�ساء  الواليات بعد  اأ�سبح يغطي كل 

العمومية,  احل�رشي  النقل  �رشكة 

مازال يف  منه   90% اأن  بالرغم من 

يد اخلوا�س, اإال اأنه يعرف تنظيما بعد 

الفو�سى التي عرفها.

فقد  اجلوي  النقل  يخ�س  فيما  اأما 

خالل  تقتني  اأن  اجلزائر  ا�ستطاعت 

ال�سنتني املا�سيتني 11 طائرة 7 من 

ال�سغري  احلكم  من  و2  الكبري  احلجم 

الطراز  من  طائرات   4 اإىل  باالإ�سافة 

يف  موؤكدا  احلاجيات,  لتلبية  العايل 

اأ�سبح  كبريا  حت�سنا  اأن  ال�سياق  نف�س 

الرحالت  مواقيت  احرتام  يف  يالحظ 

درا�سة  �سيتم  اأنه  م�سيفا  اجلوية, 

رحاالت اجلنوب درا�سة خا�سة لتلبية 

احلاجيات املتزايدة. 

باتنة و�حلاجة �إىل: �لقطار.. و�لطائرة!

..�صورة و�صعية �لنقل تبد�أ من �ملحطة

نق�س ثقافة �لتعامالت �لبنكية

�إعادة تقييم تكلفة �مل�صاريع..!

201
2-0

1-1
9

و
 ت

ر
ما

ع

ي
د

و
ج

مي 
ر

ك



29 28

             

اإطار  ال�سكن يف  امتالك  الوزارة ل�سندوق امل�ساعدة على  عن تقييم 

�سا�سوة, ع�سو  لويزة  ال�سيدة  الذي طرحته  باالإيجار؟   البيع  تدابري 

جمل�س االأمة, نيابة عن ال�سيد لزهاري بوزيد .

اأو�سح الوزير اأن هذا ال�سندوق مت اإن�ساءه طبقا للمادة 9 من قانون 

بـ  اإن�ساءه  منذ  النفقات  قيمة  وقد   ,2001 ل�سنة  التكميلي  املالية 

70,7 مليار دينار موجهة اإىل برامج ال�سكن اخلا�سة للبيع باالإيجار 
وتتمثل يف متويالت خا�سة بتغطية الفرق يف تكلفة اإجناز ال�سكنات 

ومتويل طرقات وال�سبكات املختلفة ومتويالت للمحالت التجارية.

وقد متت هذه التمويالت ح�سب الوزير عن طريق ال�سندوق الوطني 

لل�سكن وال�سندوق الوطني للتوفري واالحتياط بنك, يف اإطار برنامج 

55 األف �سكن وبرنامج 56 األف �سكن الذي و�سلت االأ�سغال بهما اإىل 
.%   70 % و   95

اأما فيما يخ�س خالل �سنوات 2010 و2011 فاإن النفقات كانت 

�سجل  وقد  دينار,  مليار  و1,1  دينار  مليون   320  : التوايل  على 

انخفا�س يف اال�ستهالك نظرا لوترية اإجناز ال�سكنات البيع باالإيجار 

واأن  اإيرادات,  اأية  ي�سجل  احل�ساب مل  فاإن  ال�سنوات  لنف�س  وبالن�سبة 

و�سل ر�سيد باقي يف هذا احل�ساب اإىل غاية 30 اأكتوبر 2011 بـ 

19,9 مليار دينار.

فخار,  حممد  ال�سيد  �سوؤال   عن  ردا 

ع�سو جمل�س االأمة املتعلقة با�ستغالل 

املحاجر مبنطقة غرداية؟ اأو�سح وزير 

روباط  �رشكة  اأن  واملناجم  الطاقة 

حد و�رشكاءه  حت�سلت على ترخي�س 

امل�رشوعني  وا�ستغالل  لال�ستك�ساف 

 2008 مار�س  �سهر  يف  املنجمني  

وح�سب  املزايدة  عملية  طريق  عن 

التي  املعتادة  االإدارية  االإجراءات 

ين�س عليها قانون املناجم.

املزايدة  عملية  اإجراء  فقبل 

نريز  راأ�س  اأي  املوقعني  ال�ستك�ساف 

الوطنية  الوكالة  را�سلت  اأزويل,  وواد 

ملنح  قانونا  املوؤهلة  للممتلكات 

وايل  املنجمية  وال�سندات  الرخ�س 

حول  راأيه  ملعرفة  غرداية  والية 

املنجمني,  هاذين  ا�ستغالل  اإمكانية 

وقد قام الوايل مبعاجلة امللف حيث 

مت عر�سه على كل امل�سالح املعنية 

باملوافقة  راأيها  االأخرى  هي  واأبدت 

بعد درا�سة امللف ومعاينة املوقعني.

ببلدية  نريز  عني  ملحجرة  فبالن�سبة 

من  ال�رشكة  انتهت  اأن  فبعد  غرداية 

لتطوير  الالزمة  الدرا�سات  اإجناز 

قانون  عليه  ين�س  ما  ح�سب  املوقع 

جويلية  �سهر  يف  حت�سلت  املناجم, 

با�ستغالل  ترخي�س  على   2010
البيئي  االأثر  اإجناز  �رشيطة  املوقع 

الذي يحدد مدى تاأثري امل�رشوع على 

له,  املحاذية  وامل�ساحات  العمران 

غري اأنه عند اإجراء التحقيق العمومي 

ملنح الرتخي�س باال�ستغالل اعرت�س 

ادعى  كما  امل�رشوع  على  املواطنون 

املنطقة  مبلكية  املنطقة  عرو�س  اأحد 

وعليه فاإن امل�رشوع مل ينطلق بعد.

فقد  اأزويل  حمجرة  بخ�سو�س  اأما 

ترخي�س  على  ال�رشكة  حت�سلت 

بعد   2009 مار�س  يف  باال�ستغالل 

وبعد  املعنية  امل�سالح  كل  موافقة 

لتطوير  الالزمة  ال�رشكات  اإجناز 

يف  ال�رشوع  بعد  اأنه  غري  املوقع, 

عملية اال�ستغالل قامت جمموعة من 

املواطنني باحتجاجات بحجة تاأثري 

امل�رشوع على البيئة وعلى التجمعات 

بان�سغاالت  وللتكفل  ال�سكانية, 

للم�رشوع  املجاورين  ال�سكان 

عن  الناجمة  االأ�رشار  بخ�سو�س 

الوزير  قامت ح�سب   , التفجري  عملية 

درا�سة  باإجراء  املخت�سة  امل�سالح 

م�سح يف اأكتوبر 2010 مت على اإثرها 

توجيه ال�رشكة الأخذ التدابري الالزمة 

املتمثلة خا�سة يف:

املتفجرات  كميات  تخفيف   -

وا�ستعمال طريقة التفجريات البطيئة

- احلد من انت�سار الغبار الناجم عن 

عملية اال�ستغالل

املحجرة  هذه  اأن  االأخري  يف  م�سيفا 

وفرت  وقد  �سنة   30 ملدة  �ست�ستغل 

حوايل   2011 �سنة  خالل  للمنطقة 

األف  و42  الكل�س  من  طن  األف   157
مرت مربع من احل�سى.

عن التدابري امل�ستقبلية للحيلولة دون تفاقم ظاهرة الت�سمم الغذائي؟ 

التي ت�ساءل عنها ال�سيد حممد زكرياء, ع�سو جمل�س االأمة على ال�سيد 

وزير التجارة.

املواطن  حماية  مهمة  اأن  اإجابته  مقدمة  يف  االأخري  هذا  اأكد  الذي 

وامل�ستهلك من االأخطار الغذائية حتظى باأهمية كربى لدى وزارته, 

وترتكز معاجلة هذه الظاهرة على ثالث مراحل :

املحور الرقابي: وقد �سمحت املجهودات املتوا�سلة التي ما فتئت 

هذه  من  التقلي�س  من  ال�سنة  مدار  على  الرقابة  م�سالح  تبذلها 

الظاهرة .

بادرت  فقد  اال�ستهالك  خماطر  حول  والتح�سي�سي:  التوعوي  العمل 

بداية  مع  الت�سممات  من  للوقاية  وطنية  قافلة  بتنظيم  الوزارة 

دائمة  اإىل مرافقة  االإطار  الوزارة يف هذا  ال�سيف املا�سي, وت�سهر 

للجمعيات لتمكينها من تاأدية دورها امليداين يف توعية وحت�سي�س 

امل�ستهلكني من الوقوع �سحية للت�سممات الغذائية.

 العمل التن�سيقي مع القطاعات الوزارية االأخرى: اإن �سيا�سة االإعالم 

القطاعي التي تعتمد وزارة التجارة بالتن�سيق مع وزارة االت�سال, 

حيث مت تكثيف تواجد ممثلي قطاع التجارة منذ بداية �سهر جويلية 

2011 عرب كامل و�سائل االإعالم خا�سة املرئية وامل�سموعة منها, 
كما قامت م�سالح التجارة بالتن�سيق مع وزارة الربيد وتكنولوجيات 

االإعالم واالت�سال عن طريق اإر�سال ر�سائل ن�سية ق�سرية عرب �سبكة 

الهاتف النقال حتمل ن�سائح واإر�سادات وكيفية التعامل مع املواد 

الغذائية احل�سا�سة التي قد تكون م�سدرا للت�سممات الغذائية خا�سة 

يف ف�سل ال�سيف.

اأخرى  وزارية  قطاعات  مع  بالتن�سيق  التجارة  م�سالح  قامت  كما 

امل�ستهلك  وحماية  لال�ستهالك  املعرو�سة  املنتوجات  ملطابقة 

الداخلية,  لوزارة  التابعة  والرقابة  االأمن  م�سالح  يف  واملتمثلة 

الفالحة, ال�سحة, البيئة..

موؤكدا يف االأخري اأن الوزارة تبذل املزيد من املجهودات بالرغم من 

االنخفا�س املح�سو�س حلاالت الت�سمم الغذائية من �سنة اإىل اأخرى .

العمري,  لكحل  ال�سيد  �سوؤال  ردا عن 

النق�س  حول  االأمة  جمل�س  ع�سو 

الذي  املحركات  زيت  يف  امللحوظ 

عرفته ال�سوق الوطنية خا�سة خالل 

ف�سل ال�سيف؟ 

يو�سف  واملناجم  الطاقة  وزير  اأكد 

يو�سفي اأنه كانت هناك ا�سطرابات 

مادة  بخ�سو�س  ال�سيف  ف�سل  يف 

للنق�س  نظرا  املحركات  زيت 

ال�سوق  عرفته  الذي  امللحوظ 

نفطال,  �رشكة  زيوت  وبخا�سة 

واأرجع الوزير ذلك لالأ�سباب التالية:

م�ستوى  على  االإنتاج  انخفا�س   -

املواد  لنق�س  نظرا  اأرزيو  م�سفاة 

امل�سافة التي ت�ستوردها �سوناطراك 

والتي ت�ستعمل يف اإنتاج الزيوت.

- الزيادة امللحوظة يف الطلب على 

الزيوت خالل فرتة ال�سيف مما اأدى 

نفطال  خمزون  كافة  ا�ستهالك  اإىل 

وكل اإنتاج م�سفاة اأرزيو الذي عرف 

عنها  نتج  والتي  التاأهيل  اأ�سغال 

م�ستوى  على  حم�سو�س  انخفا�س 

االإنتاج.

وراء  كانا  ال�سببني  فاإن  وعليه 

العلم  مع  ال�سوق  يف  الزيوت  نق�س 

يزودوا  مل  اخلوا�س  املتعاملني  اأن 

للتخفيف  الكافية  بالكميات  ال�سوق 

اأكد  اخل�سو�س  وبهذا  العجز,  من 

الوزير اأن م�سكل املواد امل�سافة قد 

ت�ستغل  اأرزيو  م�سفاة  واأن  حله,  مت 

بكل طاقتها , لذلك بداأ ال�سغط الذي 

�سيئا  الرتاجع  يف  ال�سوق  عرفته 

ل�رشكة  اأعطيت  اأنه  م�سيفا  ف�سيئا. 

جهتها  من  با�سترياد  اأوامر  نفطال 

كميات اإ�سافية لتغطية ال�سوق.

اأما بخ�سو�س منع ا�سترياد الزيوت 

ملوا�سفات  تفتقد  والتي  املقلدة 

عامليا,  عليها  املتعارف  التقنية 

وقمع  النوعية  مراقبة  فعملية 

وزارة  �سالحيات  من  لي�ست  الغ�س 

اأنه يتم حاليا الت�ساور  الطاقة, غري 

وبني  واملناجم  الطاقة  وزارة  بني 

وزارة التجارة االإعداد الإجناز جهاز 

ن�ساط  اإعادة  ي�سمن  جديد  تنظيمي 

يتم من خاللها  الوطنية  ال�سوق  يف 

�رشوط  وحتديد  الرقابة  ت�سديد 

والتوزيع  التخزين  ن�ساط  ممار�سة 

يف ال�سوق الوطنية.

�ل�صكن.. و�لبيع بالإيجار

�لغ�س و�لبزن�صة: حتى يف زيت �ملحركات؟!

�ملحاجر بولية غرد�ية

�لأخطار �لغذ�ئية: �لرقابة و�لتوعية..
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اإذا كان الواقع الجتماعي مبوروثه الثقايف وتراكماته التاريخية.. 

اإ�سافة اإىل �سعف اهتمام املراأة بالعمل ال�سيا�سي اإجمال؛ ل ي�سمح 

للمراأة بتحقيق امل�ساواة الفعلية؛ رغم عطائها يف خمتلف املجالت 

العلمية والعملية؛ ورغم ال�سوابط القانونية التي توؤكد على 

حقوقها يف هذا ال�ساأن؛ فاإن عددا من الدول جلاأت اإىل �سبل و�سروط 

قانونية؛ حاولت من خاللها جتاوز هذه الإكراهات واملعيقات 

لالنتقال من امل�ساواة القانونية ال�سكلية اإىل امل�ساواة الواقعية 

الفعلية؛ ومن تكافوؤ الفر�س اإىل تكافوؤ النتائج، وذلك من خالل 

نظام الكوتا، فما فحواه؟ وما هي حقيقة تطبيقه على ال�سعيد 

العاملي، الإقليمي؟ وما هو الواقع املحلي؟

يف الربملان
املرأة

للمجل�س،  الدائمة  اللجان  تنظمها  التي  اال�ستماع  جل�سات  اإطار  يف 

يوم  االأمة،  ملجل�س  واملالية  االقت�سادية  ال�سوؤون  جلنة  نظمت 

ال�سيد  ا�ستماع مع  2012، مبقر املجل�س، جل�سة  09 جانفي  االإثنني 

واالإح�ساء،  اال�ست�سراف  وزير  لدى  الدولة  كاتب  بوكرامي،  علي 

االقت�سادية  االأزمة  اآثار  درا�سة  اإطار  يف  وهذا  باالإح�ساء،  مكلف 

العاملية على االقت�ساد الوطني. 

خلل هذه اجلل�سة قدم كاتب الدولة عر�سا عن الو�سع االقت�سادي 

بلدان  خا�سة  امل�سّنعة  الدول  تعرفها  التي  املالية  واالأزمة  الدويل 

علقات  وتناول  املتو�سط  االأبي�س  البحر  حلو�س  ال�سمالية  ال�سفة 

التجارية  والتبادالت  الدول  هذه  مع  االقت�سادية  اجلزائر 

واالقت�سادية معها باالأرقام مو�سحا اأن اجلزائر بحكم تنّوع علقاتها 

االآثار  تتجنب  اأن  ميكن  �سركائها  وتعّدد  واالقت�سادية  التجارية 

املبا�سرة على اقت�سادها لهذه االأزمة. وقد تلى عر�س ال�سيد بوكرامي 

االقت�ساد  واآفاق  و�سع  حول  االأمة  جمل�س  اأع�ساء  من  عدد  تدخل 

اجلزائري على �سوء االأزمة املالية واالقت�سادية التي تعرفها الدول 

الغربية خا�سة االأوروبية حاليا.

جلنة �ل�صوؤون �لقت�صادية و�ملالية ت�صتمع 
لل�صيد علي بوكر�مي كاتب �لدولة لدى وزير 

�ل�صت�صر�ف و�لإح�صاء 

من  للحد  الوزارة  قبل  من  املنتهجة  االإ�سرتاتيجية  عن  ردا 

ظاهرة التفكك االأ�رشي الذي ت�ساءل عنها ال�سيد عبد القادر 

لدى  املنتدبة  الوزيرة  اأكدت  االأمة  جمل�س  ع�سو  �سامل,  بن 

باالأ�رشة وق�سايا  املكلفة  واالأ�رشة,  الوطني  الت�سامن  وزير 

املراأة..  اأن االأ�رشة تعد اأ�سا�س كل املجتمعات الب�رشية واللبنة 

التطورات  واأن  واملجتمعات,  االأفراد  بناء  عليها  يقوم  التي 

املعا�رشة  املجتمعات  تعرفها  التي  ال�رشيعة  والتحوالت 

اأ�سبحت تطرح حتديات على اخللية االأ�رشية نتيجة امل�ساكل 

االآفات  ا�ستفحال  اإىل  اأدت  التي  واالجتماعية  االقت�سادية 

املخدرات,  وتعاطي  االأ�رشي,  العنف  كانت�سار  االجتماعية 

ال�رشقة, الهدم والتخريب.. وكل هذه االآفات تهدد االأ�رش يف 

كيانها وبنيانها ويف تاأثريها على اأداء اأدوارها.

اأ�سبحت حمور  اأن م�ساكل االأ�رشة  م�سيفة يف نف�س ال�سياق 

االإ�رشاع  اإىل  الدعوة  اأ�سبحت  حيث  املجتمعات,  واهتمام 

االكتفاء  ال  املندجمة  واال�سرتاتيجيات  اخلطط  اإعداد  يف 

بال�سيا�سيات القطاعية التي مل تعد تخدم ومل تعد هي احللول 

الناجعة لهذه الظاهرة.

تتعلق  اأنها  الوزيرة  اأو�سحت  االأ�رشي  التفكك  اأ�ساب  وعن 

اإىل  واأي�سا  االأ�رشة  واالأفراد  الزوجني  بني  بالعالقات 

املادية  واالأنانية  الفردية  النزعة  وبروز  احلياة  �سغوطات 

واأي�سا  االأ�رشة.  م�سلحة  عن  اخلا�سة  امل�سلحة  وتغليب 

جديدة  و�سائط  لربوز  لالأ�رشة  الرتبوي  الدور  لرتاجع  نظرا 

التلفزيون,  االإعالم  كو�سائل  االأبناء  وتكوين  توجيه  يف 

اأن االأ�رشة اجلزائرية لي�ست يف مناأى عن  االنرتنيت..موؤكدة 

هذه الظواهر املنت�رشة يف العامل.

والتوجه اجلديد املعا�رش هو توفري اإطار عام ي�سمن التكامل 

االأ�رشة  فئات  كل  مت�س  التي  الربامج  كل  بني  بالتن�سيق 

لالأ�رشة  وطنية  اإ�سرتاتيجية  اإطار  يف  تنفيذها  ومتابعة 

باأهداف حمددة واإجراءات قابلة للتنفيذ وقد مت ال�رشوع يف 

بحوث  2007.باإجراء  �سنة  منذ  االإ�سرتاتيجية  هذه  و�سع 

ودرا�سات ملعرفة واقع االأ�رشة اجلزائرية ولتلم�س النقائ�س 

ميدانية  حتقيقات  عرب  وذلك  احللول  والإيجاد  للبحث 

واالأولياء  االأطفال  باإ�رشاك  حت�سي�سية  وملتقيات  وندوات 

ماهية  ا�ستخال�س  خاللها  من  مت  وقد  الوطن.  واليات  عرب 

االحتياجات اجلديدة لالأ�رشة ور�سد اهتماماتها وقد قدمت 

هذه االإ�سرتاجتية الوطنية لالأ�رشة للحكومة منذ �سهرين واأهم 

املحاور التي مت االعتماد عليها هي:

- حماية وتدعيم اخللية االأ�رشية وتقوية وظائفها

ذوي  لالأ�سخا�س  املوجهة  واخلدمات  احلقوق  تعزيز   -

االحتياجات اخلا�سة

- تطوير بيئة مالئمة و�سحة ذات نوعية

- حتديات العوملة ودور االأ�رش يف احلفاظ على القيم

االن�سجام  ل�سمان  املوؤ�س�ساتية  امليكانيزمات  تطوير   -

االجتماعي . 

��صرت�تيجية وطنية لالأ�صرة

ع
ما

شت
�
 ا
ة 

�ش
جل

االأ�شئلة ال�شفوية

مل
سا

� 
ن

 ب
ر

د
قا

ال
د 

عب
ر

ف
ع

ج
ة 

دي
ع

�س
ة 

ر
وا

ن

ف

ملل
ا



امللف 

32

امللف

3333

نظام �لكوتا: هل هو �إن�صاف..�أم �إجحاف يف حق �ملر�أة

حالة  العامة  احلياة  يف  املراآة  م�ساركة  تعد  مل 

من الرتف الفكري والثقايف، بقدر ما اأ�سبحت 

حاجة اجتماعية اقت�سادية و�سيا�سية لنه�سة 

من  جمتمعاتنا  تتمكن  ولن  املجتمع  وتقدم 

دون  وال�سيا�سي  القت�سادي  التخلف  جتاوز 

م�ساركة املراأه بكافة موؤ�س�سات املجتمع خا�سة 

بلورة  فى  وم�ساهمتها  املنتخبة  املجال�س 

والجتماعية  القت�سادية  التنمية  برامج 

وال�سيا�سية وتنفيذها وم�ساهمتها الفعالة يف 

حت�سني اأو�ساع املجتمع.

ال�سيا�سية  امل�ساركة  على  ال�سراع  واإن 

للمراة قدمي جدا..وتذبذبت النتائج من 

املراة  ت�سارك  لأخر...فتارة  ع�سر 

الطبيعي  احلق  ذلك  ومتار�س 

وتارة  جمتمعاتنا،  يف 

بنوع  هذا  يرف�س 

الت�سييق  من 

والرف�س 

املبا�سر والغري مبا�سر والتمييز �سدها...وفى 

احلالتني مل ت�ستقر املراة على اى و�سع..

يف  الت�سويت  يف  حقها  متار�س  اأنها  رغم 

يف  احلق  مينحها  والقانون  النتخابات، 

غري  اتفاق  �سبه  يوجد  اإنه  الرت�سيح..اإل 

ل�سالح  جممد  احلق  ذلك  اإن  على  مكتوب 

مق�سور  الرت�سيح  فهذا  حدث  واإذا  الرجل، 

على بع�س املناطق وبع�س املنا�سب...

املجالت  خمتلف  يف  املراأة  متكني  اأ�سحى  لقد 

والجتماعية،  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

املوؤ�سرات  اأبرز  اأحد  الأخرية،  ال�سنوات  يف 

�سمن  الدول  وتطور  تقدم  م�ستوى  لتقييم 

�سروط  فبلورة  الب�سرية؛  التنمية  تقارير 

الإن�سان،  حقوق  واحرتام  الدميوقراطية 

فتح  دون  يتم  ل  احلقيقية،  التنمية  وحتقيق 

مع  يختلف  اأحد  فال  املراأة.  مل�ساركة  املجال 

الربملان،  يف  املراأة  وجود  باإيجابيات  القول 

وذلك لأ�سباب عدة ميكن تلخي�سها يف النقاط 

التالية:
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�يجابيات وجود �ملر�أة يف �لربملان 

الدميقراطية  الدولة وجتربتها  • حت�سني �سورة 
املجتمع,  ن�سف  املراأة, وهي  من خالل متكني 

من التمثيل الربملاين, وتزداد قيمة هذا التمثيل 

اذا كانت  الدولة �سيما  وانعكا�ساته على �سورة 

جمتمعاتها  تتهم  حيث  الثالث  العامل  دول  من 

بانها حمافظة ومتزمتة وال حتظى فيها املراأة 

بدرجة مت�ساوية مع الرجل.

• هنالك فر�سية يف العالقات الدولية, موؤداها 
اثر ال�سخ�سية يف القرارات املتعلقة بالعالقات, 

واالأمن  الهدوء  اىل  بطبعها  متيل  املراأة  وان 

والعنف, ولذا  وال�سلم بدال من احلرب وال�رشاع 

القرار  �سنع  ومواقع  للربملان  و�سولها  فان 

وحل  الدولية  االزمات  ادارة  يف  ي�ساعد  قد 

ال�رشاعات بدال من تعقيدها.

ق�ساياهن  عن  التعبري  من  الن�ساء  متكني   •
التي  الت�رشيعات  ومراجعة  م�سكالتهن  وطرح 

تتناول هذه الق�سايا.

املجتمعات  نظرة  يف  تدريجي  تغري  احداث   •
من  العامة  احلياة  يف  املراأة  لدور  املحافظة 

ان  حيث  الن�سائي,  الربملاين  التمثيل  خالل 

يتيح  �سوف  الربملانات  يف  املراأة  م�ساركة 

العام  والراأي  للجمهور  مبا�رشة  التعر�س  لها 

لتلك  والتقبل  االعتياد  من  حالة  �سيخلق  وهذا 

امل�ساركة وان كانت متوا�سعة.

الن�سائية  امل�ساركة  تلك  حتققت  ما  واإذا   •
التحفز  م�ستوى  من  �ستزيد  فانها  الربملانية, 

واالقبال  العام  بالعمل  واالهتمام  املراأة  لدى 

عليه والعمل على تهيئة نف�سها واعدادها جيداً 

ملزاولة هذا العمل الذي يتطلب من املراأة ان تعد 

نف�سها اىل وظائفه وعدم الركون اىل دور الرجل, 

زوجًا اأم اأخًا, فح�سب لينوب عنها.

يكاد  ال�ساأن؛  هذا  يف  املبذولة  اجلهود  ورغم 

متثيلية  اأن  على  واملهتمون  الباحثون  يجمع 

ال�سعيد  على  الت�رشيعية,  املجال�س  يف  املراأة 

يف  توازي  ال  حمدودة؛  جد  تظل  التي  العاملي, 

وخدمات  عطاء  من  املراأة  حققته  ما  تطورها 

وما عربت عنه من كفاءات واإمكانيات يف �ستى 

املجاالت وامليادين. وذلك نتيجة عوائق نذكر 

منها:

�لأ�صباب و�لعو�مل �لتي تعيق 
عملية م�صاركة �ملر�أة يف �لربملان

امل�سوؤولية  من  ق�سطا  تتحمل  املراأة  كانت  واإذا 

يف �سعف م�ساركتها يف الربملان, نتيجة عدم 

اأي�سا  هنالك  فاإن  ال�سيا�سي..  بال�ساأن  مباالتها 

تتحملها  التي  االأخرى؛  العوامل  من  جمموعة 

الدولة واملجتمع وت�سهم يف تف�سي هذه الظاهرة؛ 

من قبيل تعر�سها للعنف بجميع مظاهره والفقر 

واالأمية.. كما اأن االأحزاب ال تتيح فر�سا كافية 

لتعزيز مكانتها يف احلقل ال�سيا�سي ب�سكل عام 

ويف التمثيل الربملاين على وجه اخل�سو�س..

الباحثني  من  الكثري  اأجمع  ال�سدد,  هذا  ففي 

وعوامل  اأ�سبابا  هنالك  اأن  على  واملخت�سني 

العملية  يف  املراأة  م�ساركة  عملية  تعيق  كثرية 

العادل  باحلد  تواجدها  وعدم  ال�سيا�سية 

واملطلوب واملوؤثر يف مواقع �سنع القرار ذكروا 

منها:

املعادية  اأو  البالية  املفاهيم  �سيادة   -  1
حلقوق املراأة يف املجتمع وعدم تقبل املجتمع 

مالءمتهن  بعدم  را�سخا  اعتقادا  املراأة.  لعمل 

خا�سة  الربملاين  العمل  واأن  املهمة.  لهذه 

وال�سيا�سي عامة يعيق وظيفة املراأة االجتماعية 

والرتبوية؛ 

2 - عدم وعي املراأة نف�سها الأهمية م�ساركتها 
يف العمل ال�سيا�سي؛

الدولة  اإدارة  الذكوري على  الت�سلط  �سيادة   - 3
حتى  واالقت�ساد  العمل  و�سوق  وموؤ�س�ساتها 

العليا  املنا�سب  واحتكار  املتقدمة  الدول  يف 

التناف�س على املكانة  اأن  من قبل الرجال. كما 

املراأة,  عند  منه  الرجل  لدى  اأعلى  هو  والقيادة 

التي تطلب الهدوء ومتيل اإليه اكرث من الرجل؛ 

خدماتية  اأعمال  يف  الن�ساء  توظيف   -  4
الوظيفي  موقعهن  �سعف  وبالتايل  تقليدية 

واالقت�سادي الذي يعد من العوائق الكبرية؛

5 - تق�سيم االأدوار التقليدية بني الرجل واملراأة 
تتحمل  اإذ  واالأ�رشية,  االجتماعية  االأمور  يف 

االأطفال  تربية  يف  االأكرب  العبء  دوما  املراأة 

ورعاية االأ�رشة؛

املختلفة  االإعالم  وو�سائل  ال�سحافة  دور   -  6
االنت�سار  �رشيعة  االلكرتونية  ال�سحافة  ال�سيما 

اإىل الفكر الذكوري, يف ممار�سة الت�سويه الفكري 

للمراأة واإبقائها اأ�سرية اأفكار ت�سهم يف احلط من 

الن�ساطات  يف  الفعالة  امل�ساركة  على  قدراتها 

العامة يف املجتمع؛

يف  نا�سطة  ن�سائية  منظمات  وجود  قلة   -  7
الدفاع احلقيقي عن املراأة دون التبعية الأحزاب 

يف  – ال�سيما  املراأة  حلقوق  مناه�سة  �سيا�سية 

الثالث  العامل  ودول  واالإ�سالمية  العربية  الدول 

اإىل  تهدف  ن�سائية  جلان  باإيجاد  تكتفي  التي 

وك�سب  براجمها  وت�سويق  �سيا�ساتها  مترير 

عنا�رش وكوادر ن�سائية – ؛

دول  من  كثري  يف  الفقر  ظاهرة  تف�سي   -  8
االأكرب  احل�سة  على  املراأة  وح�سول  العامل 

االجتار  ظاهرة  انت�سار  ومن  الفقر  ن�سبة  من 

الغنية  الدول  اإىل  الفقرية  الدول  من  بالن�ساء 

وا�ستعباد املراأة؛

امل�ستوى  وانخفا�س  االأمية  تف�سي  -ظاهرة   9
التعليمي للن�ساء وهذا يبدو ظاهر يف كثري من 

الثالث,  العامل  دول  ومناطق  العربية  الدول 

يعرقل م�ساعي االرتقاء بن�سب التمثيل ال�سيا�سي 

للمراأة؛

القيم  ي�سمل  الذي  الثقايف  االإطار   -  10
والقناعات الدينية , قلة اخلدمات وعدم م�ساركة 

الرجال واملهام املت�سلة بتنظيم املنزل ورعاية 

وتربية االأطفال وتوؤكد جلنة �سيداو باأن التقاليد 

الثقافية والقناعات الدينية يف كل الدول لعبت 

اخلا�سة  احلياة  يف  املراأة  دور  تقييد  يف  دورا 

ومنعتها من امل�ساركة يف احلياة العامة وحتى 

يف الدول التي ت�سارك املراأة فيها يف ال�سيا�سة 

البيئة  ت�سمل  ق�سايا  يف  املراأة  دور  ح�رش  مت 

امل�ساركة  على  ت�سجع  ومل  وال�سحة  واالأطفال 

يف ق�سايا مثل ت�سوية النزاعات, ف�سال عن اأن 

تتبواأ  ال  واحلكومة  ال�سيا�سة  يف  العاملة  املراأة 

املالية  باالأمور  تتعلق  م�سوؤوليات  العادة  يف 

وميزانية الدولة.

الثقايف  مبوروثه  االجتماعي  الواقع  كان  واإذا 

�سعف  اإىل  اإ�سافة  التاريخية..  وتراكماته 

اهتمام املراأة بالعمل ال�سيا�سي اإجماال؛ ال ي�سمح 

عطائها  رغم  الفعلية؛  امل�ساواة  بتحقيق  للمراأة 

ورغم  والعملية؛  العلمية  املجاالت  خمتلف  يف 

ال�سوابط القانونية التي توؤكد على حقوقها يف 

هذا ال�ساأن؛ فاإن عددا من الدول جلاأت اإىل �سبل 

و�رشوط قانونية؛ حاولت من خاللها جتاوز هذه 

امل�ساواة  من  لالنتقال  واملعيقات  االإكراهات 

القانونية ال�سكلية اإىل امل�ساواة الواقعية الفعلية؛ 

ومن تكافوؤ الفر�س اإىل تكافوؤ النتائج, وذلك من 

خالل نظام الكوتا, فما فحواه؟ وما هي حقيقة 

تطبيقه على ال�سعيد العاملي, االإقليمي؟ وما هو 

الواقع املحلي؟

نظام �لكوتا وو�قع م�صاركة �ملر�أة يف �لربملان

طريق  على  وفعالة  حقيقية  تدابري  اتخاذ  يعد 

ملعاجلة  مهما  مدخال  �سيا�سيا؛  املراأة  متكني 

واجتماعية  �سيا�سية  ومع�سالت  اإ�سكاالت 

واقت�سادية.. كربى, وتعترب امل�ساركة ال�سيا�سية 

تتيح  لكونها  نظرا  املداخل؛  هذه  اأهم  اإحدى 

امل�ساهمة يف تدبري ال�ساأن العام وال�سيا�سي على 

وجه خا�س ب�سكل دميوقراطي 

�سمن  اأ�سا�سها  جتد  امل�ساركة  هذه  كانت  واإذا 

واملواثيق  املحلية  الد�ساتري  مقت�سيات 

مبداأ  على  تقوم  التي  الدولية  واالتفاقيات 

امل�ساواة بني املواطنني يف احلقوق والواجبات, 

ح�سور  اأن  يربز  الدولية  املمار�سة  واقع  فاإن 

يظل  احليوية؛  القرار  مراكز  خمتلف  يف  املراأة 

حمدودا وال يعك�س كفاءتها واإمكانياتها..

املجال�س  يف  املراأة  متثيلية  �سعف  واأمام 

الدول  من  العديد  تبنت  واملحلية؛  الت�رشيعية 

منذ عقود خلت تقنية احل�س�س اأو الكوتا كتدبري 

ظل  ويف  الن�ساء؛  م�ساركة  لتح�سني  مرحلي 

على  الدولية  ال�ساحة  �سهدتها  التي  التطورات 

م�ستوى تعزيز حقوق االإن�سان واإقرار املمار�سة 

الدميوقراطية؛ تزايد االإقبال على هذا النظام يف 

ال�سنوات االأخرية.

وقد حظيت م�ساألة اإدماج ومتكني املراأة باهتمام 

حملي وعاملي وا�سع, بعدما بداأ املجتمع الدويل 

يعي حجم التمييز والتهمي�س الذي يطال املراأة؛ 

تطور  على  لذلك  ال�سلبي  االنعكا�س  ومدى 

املجتمعات.

واملعاهدات  االتفاقيات  من  العديد  وجاءت 

الدولية لترتجم هذا االهتمام من قبيل االتفاقية 

التمييز  اأ�سكال  جميع  على  بالق�ساء  اخلا�سة 

عن  ال�سادر  بكني  عمل  وبرنامج  املراأة؛  �سد 

بال�سني  املنعقد  املراأة  حول  العاملي  املوؤمتر 

�سنة 1995 والذي �سادقت عليه 189 دولة.

كما اأن تقرير االأمني العام االأممي ل�سنة 2003 

حول تنفيذ اإعالن االألفية التابع لالأمم املتحدة؛ 

امل�ساواة  تعزيز  �رشورة  على  جانبه  من  اأكد 

الهدف  وجعل  املراأة,  ومتكني  اجلن�سني  بني 

املحدد لعامي 2005 و2015 هو الق�ساء على 

التفاوتات بني اجلن�سني.

هذا  �سمن  الكوتا  اأو  احل�س�س  نظام  ويندرج 

ن�سبة  حتديد  اإىل  تنحو  تقنية  وهي  االإطار؛ 

معينة للن�ساء املر�سحات يف انتخابات املجل�س 

عدد  تخ�سي�س  اأو  الوزراء,  جمل�س  او  النيابي 

اأدنى  مقاعد يف ال�سلطة الت�رشيعية �سمانا حلد 

الكوتا  نظام  من  والهدف   .  %  30 بـ  للتمثيل 

هو التعجيل بعملية اإندماج الن�ساء يف �ساحات 

التوازن  اأن حتقيق  اأ�سا�س  ال�سيا�سي على  العمل 

هدف  ذاته  حد  يف  هو  االجتماعي  النوع  يف 

املوؤ�س�سات الطاحمة لبناء الدميقراطية.

توفري  به  اأريد  نظام  كذلك  هو  الكوتا  ونظام 

داخل  حظا  االأقل  الفئات  من  لعدد  فر�س 

املجتمعات, من قبيل الن�ساء وال�سود واالقليات 

وذوي االحتياجات اخلا�سة.. وهو اأنواع:

�أنو�ع �لكوتا �لنتخابية و�صلطة تطبيقه

نظام  فهناك  اأ�سناف:  عدة  على  الكوتا  نظام 

ونظام  الد�ستور؛  مبوجب  املحدث  احل�س�س 

احل�س�س املحدث مبقت�سى القانون االنتخابي؛ 

وهما معا ي�سمحان بتناف�س الن�ساء على عدد اأو 

ن�سبة من املقاعد املخ�س�سة؛ ثم نظام احل�س�س 

حمددة  ن�سب  برت�سيح  يق�سي  الذي  احلزبي 

و/ املحلية  االنتخابية  اللوائح  يف  الن�ساء  من 

يكون  اأن  االأخري  لهذا  وميكن  الربملانية؛  اأو 

اختياريا يف �سياق توافقي؛ اأو اإجباريا مبوجب 

ن�س قانوين.

داخل  ملفت  باهتمام  التقنية  هذه  حظيت  وقد 

التي  والنامية  منها  املتقدمة  االأقطار  خمتلف 

االنتخابية  اأو قوانينها  �سمنتها يف د�ساتريها 

هذا  تعتمد  دولة  ثمانني  من  فاأزيد  احلزبية؛  اأو 

العامل؛  من  خمتلفة  مناطق  امتداد  على  النظام 

اإريترييا؛  اإفريقيا؛  )جنوب  اإفريقيا  من  كل  يف 

غانا؛ ال�سنغال؛ رواندا, بوركينا فا�سو..( واأمريكا 

املك�سيك..(  الربازيل؛  )االأرجنتني؛  الالتينية 

واآ�سيا  بلجيكا..(  بريطانيا؛  )اإ�سبانيا؛  واأوربا 

الفيلبني؛  �رشيالنكا؛  باك�ستان؛  )بنغالد�س, 

اأندوني�سيا.

�لآر�ء �لفقهية ب�صدد نظام �لكوتا

واالتفاقيات  املواثيق  من  العديد  كانت  واإذا 

الدولية والد�ساتري والت�رشيعات الوطنية قد اأكدت 

ال�سيا�سية..؛  امل�ساركة  يف  امل�ساواة  حق  على 

فاإن االآراء الفقهية ب�سدد نظام الكوتا؛ تباينت 

بني متحفظ ومعار�س من جهة؛ وبني متحم�س 

وموؤيد لها من جهة ثانية.

من  مبجموعة  مواقفه  يعزز  االأول  فاالجتاه 

و�سيلة  فيها  يرى  فهو  واملربرات؛  املرتكزات 

العلني  واملعيقات  احلواجز  خمتلف  لتجاوز 

الن�ساء  اأو�ساع  حت�سني  باجتاه  واخلفي,  منها 

لالنتقال  كمدخل  واالجتماعية..؛  االقت�سادية 

واقع  اإىل  الفر�س  لتكافوؤ  النظرية  ال�سيغة  من 

ب�سكل  ال�سيا�سية  امل�ساركة  والإنعا�س  ملمو�س 

عام؛ وجتاوز �سعف التمثيلية ال�سيا�سية للمراأة 

ب�سكل خا�س؛  املحلية  واملجال�س  الربملان  يف 

�سد  متييزا  االجتاه  هذا  رواد  يعتربها  وال 

الرجل بل تعوي�سا للمراأة عن التمييز ال�سيا�سي 

انعدام  اأو  �سعف  يج�سده  والذي  يطالها؛  الذي 

ح�سورها يف امل�سهد ال�سيا�سي ب�سكل عام.

على م�صتوى �صلطة �لتطبيق   

�ملنتخبات �ملر�صحات   �ل�صاعيات للرت�صيح    

مقاعد خم�ص�صة كوتا لن�صبة �ملر�صحات   ل يوجد   �لقانون  

مقاعد خم�ص�صة كوتا لن�صبة �ملر�صحات   كوتا لل�صاعيات يف �لرت�صيح   �ختيارية من قبل �حلزب  

املراأة يف الربملان اجلزائري امللفاملراأة يف الربملان اجلزائري



3637

فيما يركز اآخرون على مبداأ العدالة الذي يحتم 

النيابية  املجال�س  يف  املجتمع  ن�سف  متثيل 

على كافة م�ستوياتها, ومنطق متثيل امل�سالح؛ 

ذات  جماعات  ي�سم  ال�سيا�سي  النظام  مادام 

م�سالح متباينة؛ واعتبارا للقيمة التي ميكن اأن 

ي�سفيها هذا التمثيل مبا ي�سمن �سيانة وتعزيز 

منوذجا  يقدم  كونه  على  زيادة  املراأة؛  كرامة 

والتحفيز  باالقتداء  جديرا  ال�سيا�سية  للم�ساركة 

بالن�سبة للن�ساء.

اأن  االجتاه  هذا  داخل  مهم  جانب  ويعتقد 

من  عدد  يف  وال�سيا�سية  الثقافية  املقومات 

العربية  الدول  تندرج  التي  النامية  البلدان 

�سمنها؛ ال ت�سمح بتكري�س م�ساركة فعالة للن�ساء 

من خالل مدخل املمار�سة الدميوقراطية املبنية 

مبا�رشة  ب�سفة  والتباري  الفر�س  تكافوؤ  على 

الفعاليات  العديد من  مع الرجل؛ مما تظل معه 

امليادين  خمتلف  يف  الكفاأة  العربية  الن�سائية 

يف  امل�ساهمة  من  ومق�سية  مبعدة  واملجاالت؛ 

القرارات  يف  والتاأثري  ال�سيا�سي  امل�سهد  تعزيز 

احليوية لبلدانها. 

ودعم  حتفيز  اإىل  بحاجة  املراأة  تظل  ولذلك 

قانوين ا�ستثنائي مرحلي ي�سمح بتطوير الثقافة 

م�ساركتها؛  اأمام  العقبات  وتذليل  ال�سيا�سية 

املوؤ�س�سات  يف  ح�سورها  لتعزيز  يوؤهلها  مبا 

اأفق  الواقعية؛ يف  امل�ساواة  الت�رشيعية وحتقيق 

ت�سمح  التي  وال�سيا�سية  النف�سية  االأجواء  توفري 

بانخراطها يف تناف�س ندي مبني على الكفاءة 

اإىل جانب الرجل م�ستقبال. 

واإذا كانت الكوتا تعد اإجراء مرحليا لت�سحيح ما 

يعتربه هذا االجتاه باخللل احلا�سل يف متثيلية 

املراأة؛ فاإن االجتاه الثاين املخالف يرف�س هذا 

اخليار؛ معتربا اإياه يتنافى مع مبداأ امل�ساواة بني 

الفر�س؛  تكافوؤ  مبداأ  مع  ويتناق�س  املواطنني 

دميوقراطي  غري  تدبري  الراأي  هذا  مبوجب  فهو 

النوع  اعتبار  اعتمادا على  الن�ساء حقوقا  مينح 

يف  حيفا  يعتربه  من  هناك  اإن  بل  الكفاءة؛  ال 

حقها؛ ويعرب عن تخوفه من اأن يوؤثر اعتماد هذه 

التقنية �سلبا على ن�سال املراأة باجتاه التح�سني 

ال�سيا�سية  م�ساركتها  وتعزيز  الأحوالها  اجلذري 

يف امل�ستقبل.

املمار�سة  على  ت�سوي�سا  البع�س  اعتربه  وقد 

على  يفر�س  اأنه  حيث  من  الدميوقراطية؛ 

فقط؛  مر�سحات  بني  االختيار  م�سبقا  الناخبني 

فيما اأكد اآخرون �سمن نف�س االجتاه؛ اأن معرفة 

جزئي  ب�سكل  ولو  م�سبقا  االنتخابات  نتائج 

املمار�سة  يفرغ  الن�ساء؛  متثيلية  م�ستوى  على 

املناف�سة  خو�س  تقت�سي  التي  الدميوقراطية 

بناء على برامج وكفاءات ال على قرارات وتدابري 

فوقية؛ متنحها نوعا من املفا�سلة يف مواجهة 

الرجل؛ من اأحد اأهم عنا�رشها ومرتكزاتها.

كما يرى االجتاه الراف�س لهذا اخليار باأن منطق 

العدالة والدميوقراطية؛ يفر�سان ولوج املراأة اإىل 

الربملان وخمتلف املجال�س املحلية؛ من خالل 

اخل�سوع لل�سوابط املعمول بها بالن�سبة للرجل 

اأي�سا؛ واإقناع الناخبني؛ بعيدا عن اأي اإجراءات 

جتانب مبداأ تكافوؤ الفر�س.

وبغ�س النظر عن هذه املواقف؛ فاإن امل�ساركة 

اأن  ذلك  ملحا؛  مطلبا  تظل  للمراأة  ال�سيا�سية 

احلقيقية  والتنمية  الدميوقراطي  اخليار  تعزيز 

و�سيلة  باعتباره  االإن�سان  على  تركز  التي 

وهدفا؛ ال ميكن اأن تتحقق دون االلتفات لن�سف 

املجتمع الذي ت�سكله املراأة. واملعطيات والن�سب 

التالية خلري دليل على جناعة نظام الكوتا يف 

امليدان  خو�س  يف  للمراأة  اأكرب  فر�سة  اعطاء 

ال�سيا�سي..

مقارنة ن�صبة �لربملانيات يف بع�س �لدول قبل 
وبعد تطبيق نظام �لكوتا 

قبل احل�سة  بعد احل�سة الدولة 

% 11  % 1 املغرب 

% 11.5  % 6.8 االردن 

% 11.5  % 6.8 تون�س 

% 25   % 6.8 العراق  

% 14  % 6.8 موريتانيا 

% 12  % 5.6 فل�سطني 

% 42  % 5.6 يوغندا 

% 48  % 5.6 رواندا 

اإن و�سول املراأة اإىل مواقع ال�سلطة و�سنع القرار 

والدميقراطية  العدالة  يعد مطلبًا من مطالب  مل 

فح�سب, بل يعترب كذلك �رشطًا �رشوريًا ملراعاة 

ا�سرتاكًا  املراأة  ا�سرتاك  فبدون  املراأة؛  م�سالح 

م�ستويات  جميع  يف  منظورها  واإدخال  ن�سطًا, 

االأهداف املتمثلة  القرار, ال ميكن حتقيق  �سنع 

مع  تتجاوب  التي  وامل�ساركة  امل�ساواة  يف 

واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  متطلبات 

التي ت�سكل االأ�سا�س املادي لتقدم املجتمع.

اأهم  من  ال�سيا�سية  امل�ساركة  ق�سية  وتعترب 

عامة  ب�سفة  املجتمعات  تواجه  التي  الق�سايا 

واملراأة ب�سفة خا�سة, الأنها تتعلق بكافة جوانب 

م�ساركة  جمرد  لي�س  ال�سيا�سي  فالعمل  احلياة 

يف انتخابات ودخول جمال�س نيابية, واإمنا يف 

احلياة  مناحي  بكافة  املتعلقة  القرارات  اتخاذ 

التي حتدد من خاللها م�سرية التنمية ال�ساملة, 

واأن تعزيز م�ساهمة املراأة يندرج بطبيعة احلال 

وال�سلطة  واحلكومة  الدولة  م�سوؤولية  �سمن 

واملنظمات  االأحزاب  اإىل  اإ�سافة  الت�رشيعية, 

املجتمع  املهنية وجمعيات  والهيئات  النقابية 

املوؤمنة  الدميقراطية  القوى  وكافة  املدين, 

املراأة,  ووظائف  باأدوار  االرتقاء  ب�رشورة 

ال�سيا�سية  احلياة  امل�ساهمة يف  وتو�سيع جمال 

مبفهومها العام وال�سامل.

هي  الربملانية  املوؤ�س�سات  اأن  احلقيقة  ويف 

القرار,  �سنع  يف  امل�ساركة  االأجهزة  اأهم  من 

اأهمية هذه  ور�سم ال�سيا�سات يف الدول, وتزداد 

املوؤ�س�سات يف عمل اأنظمة احلكم طبقًا مل�ستوى 

ال�سيا�سي,  النظام  بها  يتمتع  التي  الدميقراطية 

نظام  يف  للربملان  املكانة  هذه  مثل  تزداد  اإذ 

االأنظمة  وجود  يف  وترتاجع  دميقراطي, 

الظاهرة  �سهدت  وال�سمولية.   الديكتاتورية 

املا�سي,  العقد  يف  متزايداً  انت�ساراً  الربملانية 

193  برملانا, منها نحو  وهناك ما يقرب من 

هذا  ومثل  جمل�سني,  من  يتكون  برملانًا   78
االنت�سار املتزايد من �ساأنه اأن ي�ساعد يف توفري 

ال�سيا�سية  املجتمعات  لتمثيل  اف�سل  فر�س 

تهيئة  ويف  جهة,  من  الربملانية  املوؤ�س�سة  يف 

يف  للرجال  الن�ساء  مل�ساركة  اأو�سع  اأر�سية 

اأخرى. وملا للربملان  ال�سيا�سي من جهة  العمل 

اأهمية يف قيا�س ن�سبة امل�ساركة ال�سيا�سية  من 

للمراأة, وكمعيار يعك�س جناح اأو ف�سل احلركات 

يف  املراأة  واقع  ن�ستعر�س  ف�سوف  الن�سائية, 

امل�ساركة ال�سيا�سية عامليًا وب�سكل عام واإقليميا 

الن�ساء  متثيل  ن�سبة  عر�س  خالل  من  وحمليًا 

مقارنة بالرجال.

�أوًل : على �مل�صتوى �لعاملي:

�سعف   باأن  الدرا�سات  من  العديـد  تخلـ�س 

متثيل املراأة يف املجالـ�س الت�رشيعيـة املنتخبة 

باالعتبار  االأخذ  مع  عاملية,  ظاهرة  اأ�سبحت 

املراأة بني  التمثيل عند  ن�سب  وجود تفاوت يف 

التمثيل  ن�سبة  انخفا�س  ولعل  واأخرى,  دولة 

الدوافع  اأحد  هو  عامليًا,  الربملاين  الن�سائي 

الن�سطة  الن�سائية  احلركات  وراء  الرئي�سية 

امل�ستويات  على  تبذلها  التي  احلثيثة  واجلهود 

الوطنية والدولية من اأجل رفع الن�سبة.

الن�سوي  التمثيل  �سجلها  التي  النوعية  فالطفرة 

بوترية بطيئة,  واإن كانت  الربملان عامليا,  يف 

جهود  ثمرة  كانت  بل  ال�سدفة  وليدة  تكن  مل 

ومثابرة احلركات الن�سائية, التي اأدت اإىل تدخل 

اإذ  املراأة,  ق�سية  يف  للم�ساركة  املتحدة  االأمم 

حول  دويل  موؤمتر  اأول   1975 العام  يف  عقد 

 1985 و   1980 يف  عقد  ثم  املراأة,  حقوق 

موؤمترات اأخرى بهذا ال�ساأن, ويف العام 1995 

فيه  تناولت  موؤمتر  اكرب  املتحدة  االأمم  عقدت 

على  وال�سغط  املراأة,  و�سع  عن  ر�سمية  تقارير 

م�ساركة  اأمام  املعوقات  ملعاجلة  احلكومات 

ال�سيا�سية  امل�سادر  اإىل  املراأة  وو�سول 

واالقت�سادية والرتبوية. 

1976 والعام  العام  ولقد �سميت املدة ما بني 

املراأة  ق�سية  اأ�سبحت  اإذ  املراأة  بعقد   1985
االأمم  اأعمال  جدول  يف  بارزا  مكانا  حتتل 

اقت�سادي  نظام  اإيجاد  على  وركزت  املتحدة, 

و�سيا�سي يحقق م�ساركة اكرب للمراأة يف العملية 

ال�سيا�سية وامل�ساركة يف التنمية العاملية.

ال�سيا�سية  امل�ساركة  يف  املراأة  حق  واكت�سى 

حلقوق  العاملي  االإعالن  مع  ال�رشعية  ال�سفة 

االإن�سان من خالل املادة )21( منه التي ن�ست 

اإدارة  يف  امل�ساركة  حق  �سخ�س  لكل  اأن  على 

ال�سوؤون العامة لبلده مبا�رشة اأو بوا�سطة ممثلني 

يتم اختيارهم بحرية, كما اأن لكل �سخ�س وعلى 

الوظائف  تقلد  حق  االآخرين  مع  امل�ساواة  قدم 

العامة يف بلده.

على  املادة  هذه  خالل  من  االإعالن  اأكد  كما 

�سلطة احلكم ويجب  ال�سعب هي مناط  اإرادة  اإن 

انتخابات  خالل  من  االإرادة  هذه  تتجلى  اأن 

نزيهة جتري دوريا باالقرتاع العام وعلى قدم 

امل�ساواة بني الناخبني.

املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  اأما 

وال�سيا�سية فقد اأ�سار يف املادة )25( منه اإىل اأن 

لكل مواطن من دون اأي �سكل من اأ�سكال التمييز 

العامة  ال�سوؤون  اإدارة  يف  ي�سارك  اأن  يف  احلق 

وان ينتخب وان ُينَتَخب وان تتاح له على قدم 

امل�ساواة عموما مع �سواه فر�سة تقلد الوظائف 

العامة يف بلده.

وتوفر اتفاقية ال�سيداو اأداة فعالة لتناول ق�سايا 

اإذ  امل�ساواة بني اجلن�سني يف احلياة ال�سيا�سية. 

تقرر املادة )7( منها حق املراأة يف امل�ساركة يف 

ال�سيا�سة  هذه  وتنفيذ  احلكومة  �سيا�سة  �سياغة 

جميع  وتاأدية  العامة  الوظائف  �سغل  ويف 

املهام العامة على جميع امل�ستويات احلكومية 

وامل�ساركة يف جميع املنظمات واجلمعيات غري 

احلكومية التي تعنى باحلياة العامة وال�سيا�سية 

ال  االإن�سانية  احلقوق  من  احلق  هذا  وان  للبلد. 

التقاليد  وتعديل  مبراجعة  اإال  حتقيقه  ميكن 

االجتماعية التي تر�سخ التحيز اجلن�سي.

على  اأن  فت�سري  االتفاقية  من   )8( املادة  اأما 

الدول االأطراف اأن تتخذ جميع التدابري املنا�سبة 

لتكفل للمراأة على قدم امل�ساواة مع الرجل ودون 

اأي متييز فر�سة متثيل حكومتها على امل�ستوى 

الدويل واال�سرتاك يف اأعمال املنظمات الدولية.

بيجني  عمل  منهاج  حدد   1995 عام  ويف 

مو�سوع تبوء املراأة موقع ال�سلطة و�سنع القرار 

كاأحد جماالت اهتمامه احلا�سمة ور�سم اخلطوط 

على  يتعني  التي  العملية  لالإجراءات  العري�سة 

واملوؤ�س�سات  اخلا�س  والقطاع  احلكومات 

االأكادميية والهيئات االإقليمية واملنظمات غري 

املتحدة  االأمم  منظومة  عن  ف�سال  احلكومية 

اتخاذها من اجل زيادة اإمكانيات و�سول املراأة 

وم�ساركتها  القرار  و�سنع  ال�سلطة  هياكل  اإىل 

الكاملة فيها.

ويف   ,2006 عام  املتحدة  االأمم  اختارت  وقد 

مو�سوع  للمراأة,  العاملي  باليوم  احتفالها 

�سعارا  القرار  �سنع  عملية  يف  املراأة  م�ساركة 

اأن ذلك ميثل  اأ�سا�س  الحتفالها بهذا اليوم على 

�سوت  بها  اأ�سبح  التي  الدرجة  لتقييم  فر�سة 

االإدارات  جمال�س  قاعات  يف  م�سموعا  املراأة 

والربملانات واملحاكم.

لالأمم  العام  االأمني  وجه  املنا�سبة  وبهذه 

اليوم  مو�سوع  اأن  فيها  اأكد  ر�سالة  املتحدة 

العاملي للمراأة , وهو دور املراأة يف �سنع القرار 

, مو�سوع اأ�سا�سي من اجل النهو�س باملراأة يف 

جمعاء  الب�رشية  تقدم  اجل  ومن  العامل  اأنحاء 

املجتمع  وان  بيجني.  اإعالن  ما جاء يف  ح�سب 

متاما  مثلها  تتاأثر  املراأة  باأن  يوؤمن  الدويل 

الب�رشية  تواجه  التي  بالتحديات  رجل  اأي  مثل 

يتعلق  فيما  �سواء  والع�رشين  احلادي  القرن  يف 

فيما  اأو  واالجتماعية  االقت�سادية  بالتنمية 

ما  كثريا  املراأة  اأن  بل  واالأمن  بال�سالم  يتعلق 

يجب  ثم  ومن  التحديات  بهذه  تاأثرا  ا�سد  تكون 

جميع  يف  القرار  �سنع  عمليات  يف  ت�سرتك  اأن 

وان  االأعداد.  وبنف�س  القوة  بنف�س  املجاالت 

اأكرث  �سيا�سة  اأي  توجد  ال  انه  يدرك  بداأ  العامل 

فاعلية يف تعزيز التنمية وال�سحة والتعليم من 

�سيا�سة متكني املراأة, كما ال توجد �سيا�سة اأكرث 

اأو يف  النزاعات  اأهمية من ذلك يف منع ن�سوب 

حتقيق امل�ساحلة بعد انتهاء النزاع.

ولكن ومع هذه القفزة يف تزايد م�ساركة املراأة 

يف االأحزاب ال�سيا�سية واملنظمات غري احلكومية 

املراتب  ن�سبة �سئيلة يف  فاأنهن ما زلن ميثلن 

على  التاأثري  ت�ساعد يف  والتي  والقيادية  العليا 

�سالح  يف  والت�رشيعات  القوانني  �سن  عملية 

املراأة وم�ساواتها يف املجتمع.

جدول [1-1] : ن�صبة �لتمثيل �لن�صائي 

يف �لربملان عامليًا )1954 - 1995(:

�لعام عدد  جمل�س �أعلى  جمل�س فريد 
�لربملانات �أو جمل�س  �أو جمل�س 

�ل�صيوخ  �لنو�ب 

1945   26  %  2.2      %  3.0

1955  61  %  7.5  %  7.7

1965  94  %  8.1  %  9.3

1975  115  %  10.9  %  10.5

1985  136  %  12.0  %  12.7

1995  176  %  11.6  %  9.4

Parline امل�سدر: قاعدة البيانات

الواردة يف اجلدول )1-1( ن�سبة  الن�سب  ومتثل 

فرتات  يف  العامل  دول  برملانات  يف  الن�ساء 

باأنها  نالحظ  حيث  �سنوات,  ع�رش  لكل  خمتلفة 

مل تزاد ب�سكل ملحوظ عما كانت عليه منذ فرتة 

ذلك  منذ  التغري  ن�سبة  متثل  حيث  ال�سبعينات, 

النواب, حيث  %( يف جمل�س   2.2( الوقت فقط 

اأن  بعد   )%  12.7( اإىل   1985 عام  و�سلت 

املراأة يف الربملان اجلزائري امللفاملراأة يف الربملان اجلزائري
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اأما يف جمل�س   ,)%  10.5(  1975 عام  كانت 

مع  متقاربة  الفرتة  تلك  خالل  فهي  ال�سيوخ 

  10.9( كانت   1975 عام  يف  النواب,  جمل�س 

ت�سكل  تغري  وبن�سبة   )%  12( ولت�سبح   )%
تراجعت  االأرقام  اأن  ونالحظ   .)%  1.1( فقط 

املا�سي  القرن  من  الت�سعينات  منت�سف  يف 

النواب  جمل�س  يف   )%  3.3( بانخفا�س 

ال�سبب  ويرجع  ال�سيوخ,  جمل�س  يف   )% و)0.4 

اال�ستقالل.  حديثة  الدول  زيادة  اإىل  ذلك  يف 

اإليه  ما خل�ست  تثبت  الرقمية  املوؤ�رشات  وهذه 

التمثيل  ن�سبة  بان  املختلفة  الدولية  الدرا�سات 

الن�سائي ما زالت متدنية. علمًا انه ازداد تعداد 

الربملانات عامليًا منذ عام 1945 من 26 اإىل 

.1995 176 عام 
وتو�سح املعطيات اإىل غاية 30 نوفمرب 2011, 

اأن عدد برملانات العامل يف تزايد حيث و�سل اإىل 

193 غرفة برملانية منها 78 جمل�س �سيوخ او 
غرفة عليا و115 غرفة فردية اأو جمل�س النواب, 

اإال اأن التمثيل الن�سبي للمراأة ي�سهد تطورا بطيئا؛ 

كانت  بينما   ,%  19.8 اإىل  الن�سبة  بلغت  حيث 

19.1 % عام 2010 و11.3 % عام 1995, 
اأي بزيادة 8.5 يف غ�سون �ست ع�رشة �سنة. 

الغرف  عدد   ,2011 نوفمرب  غاية  اإىل  وو�سل 

خم�س   ,%  30 بها  الن�سبي  التمثيل  فاق  الذي 

واأربعني غرفة برملانية منها 27 غرفة نواب اأو 

غرفة فردية و18 غرفة �سيوخ اأو غرفة عليا من 

جمموع 193 غرفة, اأي بن�سبة 22.8 %.

ويو�سح جدول )2 - 1( تفوق التمثيل الرجايل  

الربملان  يف  الن�سوي  التمثيل  على  العامل  يف 

وذلك بن�سبة 80.6 % اي باأكرث من الثلث.

جدول] 2  - 1[ : ن�صبة �لتمثيل �لن�صائي يف �لربملان 
عامليًا )30 نوفمرب 2011(

�ملجل�صان معا

�جمايل برملاين �لعامل  44984

�جمايل �لربملانيني �ملحدد جن�صهم  44055

�جمايل �لرجال  35345

�جمايل �لن�صاء  8710

ن�صبة �لن�صاء  19.8 %

وال تختلف ن�سبة التمثيل الن�سوي يف العامل بني 

فريد  جمل�س  كانت  �سواء  الربملانية  املجال�س 

اأعلى(  )جمل�س  �سيوخ  جمل�س  اأو  نواب(  )جمل�س 

فاجلدول )3 - 1( متاثل الن�سب بني املجل�سني 

نوفمرب  غاية  اإىل  الن�سوي  التمثيل  و�سل  حيث 

 %  20.0 العامل  نواب  جمال�س  يف   ,2011
ال�سيوخ  الن�سوي يف جمال�س  التمثيل  بينما بلغ 

.%  18.5

املنطقة  تقدم   )4-1( اجلدول  يو�سح  حني  يف 

وذلك  بها  الن�سوي  التمثيل  ن�سبة  يف  العربية 

بف�سل نظام الكوتا الذي تبنته الكثري من الدول 

مثل االأردن وم�رش والعراق وفل�سطني.. 

الن�سبي  التمثيل  �سهد  االأخرية  الع�رشية  ففي 

وذلك  ملحوظا  تقدم  العربية  الدول  يف  للمراأة 

مبروره من ن�سبة 4.3 % عام 1995 اإىل 9.5 

% عام 2009  و11.7 % عام 2010 لي�سجل 
2011 مع  % اإىل غاية نوفمرب   19.53 ن�سبة 

االأخذ بعني االعتبار اأن برملان م�رش حل وكذا 

االأمر بالن�سبةلليبيا وان جمال�س تاأ�سي�سية هي 

التي ت�سري اأمور البالد يف انتظار تعديل الد�ستور 

وال�رشوع يف انتخابات ت�رشيعية جديدة.. 

الن�سبة  اأن  املعطيات  هذه  عن  ي�سجل  وما 

ح�سب  اأخرى  اإىل  عربية  منطقة  من  متفاوتة 

ن�سبة  فاإن  االأردن  ففي  الكوتا,  نظام  تطبيق 

الن�ساء  املراأة ت�ساعفت حيث و�سل عدد  متثيل 

النواب  مبجل�س  امراأة   13 االأردين  الربملان  يف 

والأول  االأردين  االأمة  مبجل�س  امراأة  و7  االأردين 

مرة تدخل قبة الربملان امراأة من البدو االأردين.

كما يو�سح اجلدول القفزة النوعية التي �سجلتها 

كل من مناطق اأوربا واأمريكا, ويرجع باحثون 

وحمللون االأ�سباب التي دفعت مب�ستوى التمثيل 

الن�سائي فيها اإىل:

- و�سول املراأة اإىل منا�سب اقت�سادية متقدمة 

هذه  يف  الرجال  بع�س  م�ستوى  اأحيانا  تفوق 

الدول.

للمراأة  احلقوق  بجميع  املبكر  االعرتاف   -

وم�ساراتها كليًا بحقوق الرجل من قبل االإدارات 

ال�سيا�سية.

- ظهور قيم اجتماعية جديدة تقبل ا�ستقاللية 

يختلف  ب�سكل  واالقت�سادية  االجتماعية  املراأة 

عما عليه احلال يف دول كثرية من العامل.

معظم  يف  املراأة  ح�سول  من  الرغم  على 

االأقطار العربية على حقوق املواطنة ال�سيا�سية 

حق  مقدمتها  ويف  والعربية,  واالجتماعية 

القانون,  اأمام  وامل�ساواة  والرت�سيح  االنتخاب 

تقلد  ويف  التعليم  يف  اأمامها  الفر�س  واإتاحة 

الوزارية  احلقائب  وت�سلم  العامة,  املنا�سب 

واملواقع دون الوزارية, وم�ساركتها يف ال�سلطة 

اأن  اإال  والق�سائية,  والت�رشيعية  التنفيذية 

م�ساركتها ما زالت �سعيفة واأقل من الدور الذي 

ميكن اأن توؤديه.

تباين  وجود  اإىل   )1-2 )جدول  معطيات  ت�سري 

القرار  �سنع  مواقع  يف  املراأة  متثيل  ن�سبة  يف 

يف  الن�سبة  ترتاوح  حيث  العربية.  االأقطار  بني 

 %  27.50 اإىل  الت�رشيعية بني �سفر  املجال�س 

كاأعلى ن�سبة متثيل يف الغرف الربملانية العربية 

ثانيا : على �مل�صتوى �لقليمي

جدول 2 - 1: ن�صبة �لتمثيل �لن�صائي يف �ملجل�صان يف �لدول �لعربية )�إىل غاية 30 نوفمرب 2011( 

جدول 4 - 1 : ن�صبة �لتمثيل �لن�صائي يف �ملجل�صان معا، عامليًا )1995 -  2011(

نوفمرب2011   2010  1995 �لقارة / �ملنطقة  

 ----  % 19.1  % 11.3 العامل 

----  % 41.6  % 36.4 الدول اال�سكندنافية 

% 22.7  % 22.5  % 12.7 اأمريكا 

% 22.0  % 21.4  % 13.2 اأوربا – الدول االأع�ساء يف منظمة االأمن والتعاون االأوربي )الدول اال�سكندنافية منظمة فيها( 

% 20.5  % 20.0  % 10.7 اأوربا – الدول االأع�ساء يف منظمة االأمن والتعاون االأوربي )الدول اال�سكندنافية غري منظمة فيها( 

% 20.3  % 19.2  % 9.8 افريقيا - جنوب ال�سحراء الكربى 

% 18.0  % 18.0  % 13.2 اآ�سيا 

% 12.2  % 14.8  % 7.7 منطقة البا�سيفيك 

  % 15.2  % 11.7  % 4.3 املنطقة العربية 

جدول 3 - 1 : ن�صبة �لتمثيل �لن�صائي يف جمل�س �لنو�ب وجمل�س �ل�صيوخ عامليًا )�أكتوبر 2011(

جمل�س �أعلى �أو جمل�س �ل�صيوخ جمل�س فريد �أو جمل�س �لنو�ب  

�جمايل برملاين �لعامل   6922   38062 �جمايل برملاين �لعامل  

�جمايل �لربملانيني �ملحدد جن�صهم  6845   37210 �جمايل �لربملانيني �ملحدد جن�صهم 

�جمايل �لرجال  5578 �جمايل �لرجال  29767  

1267 �جمايل �لن�صاء   �جمايل �لن�صاء  7443  

ن�صبة �لن�صاء  18.5 % ن�صبة �لن�صاء   20.0 %   

�لغرف �لعليا �أو جمل�س �ل�صيوخ                                                      �لغرف �لفردية �أو �ل�صفلى   

% عدد مقاعد �لن�صاء  عدد �ملقاعد    % عدد مقاعد �لن�صاء  عدد �ملقاعد   �لبلد    �ملرتبة عامليا  

31

32

36

37

67

72

93

99

103

116

116

129

133

135

136

136

جنوب ال�سودان 

تون�س

العراق

ال�سودان

ا.ع . املتحدة

املغرب

�سورية

االأردن

البحرين

اجلزائر

الكويت

لبنان

عمان

اليمن

م.ع. ال�سعودية

قطر

332

217

325

346

40

395

250

120

40

389

65

128

84

301

150

35

88

57

82

87

7

66

31

13

4

30

5

4

1

1

0

0

%  26.5

%  26.3

%  25.2

%  25.1

%  17.5

%  16.7

%  12.4

%  10.8

%  10.0

%  7.7

%  7.7

%  3.1

%  1.2

%  0.3

%  0.0

%  0.0

50

--

--

28

--

270

--

60

40

136

--

--

83

111

--

--

5

--

--

5

--

6

--

7

11

7

--

--

15

2

--

--

%  10.0

--

--

%  17.9

--

%  2.2

--

%  11.7

%  27.5

%  5.1

--

--

%  18.1

%  1.8

--

--

املراأة يف الربملان اجلزائري امللفاملراأة يف الربملان اجلزائري



4041

             

4041

ما  وقت  يف  ال�سودان.  جنوب  مبنطقة  امل�سجلة 

تزال هناك بع�س الدول العربية مل حت�سل املراأة 

فيها على اأي مقعد.

يف  امل�ساركة  ثقافة  زالت  ما  االأحوال  كل  ويف 

العربي  الوطن  يف  النيابية  التمثيل  جمال�س 

مقارنة مع  الربع  الن�سبة  تتعدى  ال  قليلة حيث 

ن�سبة الرجال. 

وياأتي ترتيب الدول العربية يف التمثيل الن�سوي 

اإىل  ال�سودان(  )جنوب   31 املرتبة  من  انطالقا 

املرتبة 116 )اجلزائر( ويف اأواخر الرتتيب كما 

هو احلال بالن�سبة لـ )قطر والعربية ال�سعودية(.

    

 ويف �سوء هذه املعطيات ظهرت هنالك العديد 

ق�سية  دعم  يف  ن�سطت  التي  املوؤمترات  من 

م�ساركة املراأة العربية يف �سنع القرار, باعتبار 

اأن ق�سية املراأة ال تنف�سل بالكامل عن ق�سايا 

اأن  ميكن  ال  معاجلتها  واأن  العربي,  املجتمع 

على  ا�ستناداً  �ساملة,  نظرة  خالل  من  اإال  تتم 

حتليل امل�ساعب التي تقف اأمام تطلعات املراأة 

اأعلى  قبل  من  بالرعاية  دفعت  لهذا  العربية 

املراأة  لقمة  االأول  املوؤمتر  فكان  امل�ستويات, 

االأوائل  ال�سيدات  بح�سور   ,2000 عام  العربية 

يف الدول العربية, ومت من خالله االتفاق على 

مو�سوعات  يف  باملراأة  خا�سة  منتديات  عقد 

وق�سايا تهم املراأة حيث عقدت ثالثة منتديات 

البحرين,  االأردن,  من  كل  يف   2001 عام  يف 

 .2010 و   2009 يف  اجلزائر  ويف  تون�س, 

باملراأة,  مرتبطة  خمتلفة  عناوين  وحملت 

املراأة  وال�سيا�سة,  املراأة  والقانون,  كاملراأة 

واالإ�سالم, املراأة واالإعالم.

ثالثًا : على �مل�صتوى �ملحلي

تطورات  اجلزائر  يف  الن�سوي  التمثيل  �سهد 

خمتلفة وفقا ملختلف املجال�س الت�رشيعية التي 

عرفتها البالد وذلك على النحو التايل:

فرتة احلزب الواحد:

 التمثيل الن�سوي يف  املجل�س التاأ�سي�سي 1962 

قائمة   1962 ل�سنة  التا�سي�سي  املجل�س  �سم 

قائمتهم  ع�سو.   196 جمموع  من  ن�ساء  لع�رش 

اال�سمية هي:

الوالية  االإ�سم واللقب 

اجلزائر  بعزي �سافية  

اجلزائر بلميهوب مرمي 

تيزي وزو  برنداك رميون 

م�ستغامن  بوعزيز ربيعة 

تيارت �رشيف الزهرة 

وهران  خدير خرية 

تلم�سان  م�سي�س فاطمة  

مدية  م�سلي ف�سيلة  

اجلزائر بول الفالت اإفلني 

مدية �سالح باي �سامية 

 1964 الوطني  يف  املجل�س  الن�سوي   التمثيل 

الوطني  املجل�س  �سم  ع�سو,   138 قائمة  من 

�سنة 1964 قائمة 2 ع�سو ن�ساء فقط وهما:

االإ�سم واللقب

 خمي�ستي فاطمة

 الفالت اإفلني

 

نظام  كان   1976 و   1965 بني   اأن  لالإ�سارة 

للبالد يف  اتخد د�ستور  باالأوامر حتى  الت�رشيع 

.1976

الوطني  ال�سعبي  املجل�س  يف  الن�سوي  التمثيل 

 1982  - 1977
�سم اأول جمل�س �سعبي وطني عرفته اجلزائر �سنة 

ل273  قائمة   ,1976 د�ستور  مبوجب   1977
ع�سو ميثل العن�رش الن�سوي فيه 10 ن�ساء هن:

االإ�سم واللقب        الوالية 

اجلزائر  �سكينة بغري�س زوجة رباين 

تيارت  زاوية بن حمادي 

�س. بلعبا�س �سعدية داين الكبري  

�سطيف  �سخرية �سليحة  جفال 

وهران  الزهراء قراب   

اجلزائر  باية ها�سمي   

اجلزائر  باية ح�سني  

اجلزائر  مرمي ف�سيلة م�سلى  

حممد بن علي  حليمة )يا�سمينة(   �سكيكدة

اجلزائر زهور  اأوني�سي زوجة جابر 

  

التمثيل الن�سوي يف املجل�س ال�سعبي

 الوطني 1982 - 1987 

خالل  العهدة الت�رشيعية الثانية, خم�س ن�ساء 

كن ميثلن العن�رش الن�سوي من قائمة 285 

ع�سو يف املجل�س ال�سعبي الوطني �سنة 1982, 

 وهن:

الدائرة االنتخابية  االإ�سم واللقب  

وهران فتيحة  عمري 

ق�سنطينة حبيبة بهلول 

اجلزائر  رتيبة  �سني 

اجلزائر  فاطمة  جعرون 

وهران  ليلة خرية الطيب زوجة بالين 

الوطني  املجل�س  ال�سعبي  الن�سوي يف   التمثيل 

 1992  -  1987
اأما العهدة الت�رشيعية الثالثة ل�سنة 1987, فقد 

ع�سو   296 قائمة  من  ن�ساء   7 متثيل  �سجلت 

وقائمتهم اال�سمية كالتايل:

الوالية  االإ�سم واللقب 

وهران  عمري فتيحة  

ميلة  حورية  بو�سالغم   

وهران فاطمة  �رشيف زوجة �سويكرات 

بجاية دليلة  فورار زوجة بابو�س 

ال�سلف عني الطري  قندز زوجة جالل 

مع�سكر  خرية  ها�سمي   

العايل  �سحنون   ال�سلف

التمثيل الن�سوي يف املجلـ�س اال�ست�ساري الوطني 

من  1992 - 1994 

فقد   ,  1992 ل�سنة  اال�ست�ساري  املجل�س  اأما 

من  مقاعد   6 ب�ست  اجلزائرية  املراأة  ح�سيت 

 قائمة 60 ع�سوا. ومثل املجل�س القائمة التالية:

االإ�سم واللقب

مليكة عبد العزيز 

 فايزة بن حديد م�سعودي 

مليكة قريفو 

 اأ�سيا حربي 

زينب لعوج

خليدة  م�سعودي

االنتقايل  الوطني  املجل�س  الن�سوي يف  التمثيل 

  1997  - 1994
12 هو عدد الن�ساء اللواتي مثلنا املراأة اجلزائرية 
يف املجل�س الوطني االنتقايل ل�سنة 1994, وذلك 

يلي: كما  واأ�سمائهن  192ع�سو.  جمموع   من 

اال�سم واللقب

زهرة عربو�س

زوبيدة ع�سول 

لويزات بن حمزة

�سعدية بن حمزة

�سعيدة بن حبيل�س     

نور �سيخ

�سليمة درام�سي

فاطمة الزهرة فلي�سي

حمجوبي �سلبية دليلة 

نفي�سة حلر�س

فاطمة الزهراء عويف 

اأني�سةزويو�س 

فرتة �لتعددية

التمثيل الن�سوي باملجل�س ال�سعبي الوطني

الفرتة الت�رشيعية الرابعة 1997  - 2002

ال�سعبي  املجل�س  يف  الن�سوي  التمثيل  عن  اأما 

ل�سنة  الرابعة  الت�رشيعية  الفرتة  خالل  الوطني 

بخم�س  اجلزائرية  املراأة  ح�سيت  فقد   ,1997
ع�رشة 15 مقعدا من قائمة مل حت�سى فيه املراأة 

الوطني,  التحرير  جبهة  حزب  يف  متثيل  باأي 

بينما كان لها ن�سيب  9 مقاعد حلزب التجمع 

حركة  حلزب  ومقعدين  الدميقراطي,   الوطني 

من  التجمع  واحد حلزب  ومقعدا  ال�سلم,  جمتمع 

حلزب  ومقعدين  والدميقراطية,  الثقافة  اجل 

حلزب  واحد  وقعدا  اال�سرتاكية,  القوى  جبهة 

العمال.

 �لفرتة �لت�صريعية �خلام�صة 2002 - 2007

ن�سيب  كان  اخلام�سة  الت�رشيعية  الفرتة  خالل 

 26 ع�سو   389 جمموع  من  اجلزائرية  املراأة 

مقعدا. كان لن�سيب حزب جبهة التحرير الوطني 

الوطني,  للتجمع   )2( 19 مقعدا, ومقعدين  فيه 

واالأحرار  اال�سالح  حلركة   )1( واحد  ومقعد 

بينما ح�سي حزب العمال بثالث )3(  مقاعد.

�لفرتة �لت�صريعية �ل�صاد�صة 2007 - 2011

الوطني  ال�سعبي  املجل�س  يف  الن�سوي  احل�سور 

ب31  تعزز  ال�ساد�سة  الت�رشيعية  الفرتة  خالل 

حزب  ح�سي  ع�سو.   389 جمموع  من  اإمراأة 

جبهة التحرير الوطني فيه ب12 مقعدا, ومقعدا 

الوطني  التجمع  حزب  من  لكل  فقط  واحد 

اأجل  من  التجمع  وحزب  واالأحرار,  الدميقراطي 

ال�سبيبة  حركة  وحزب  والدميقراطية,  الثقافة 

الوطني,  الوفاق  حركة  وحزب  والدميقراطية, 

وحزب حركة االنفتاح, وحزب اجلبهة الوطنية 

لالأحرار من اأجل الوئام, وحزب احلركة الوطنية 

امراأة,    11 العمال  حزب  مثل  بينما  لالأمل, 

وقائمتهن اال�سمية كالتايل:

�لإنتماء �ل�صيا�صي  �لإ�صم و�للقب  �لد�ئرة �لإنتخابية  

التجمع الوطني الدميقراطي عينت كاتبة الدولة لدى  اجلزائر  زهية بن عرو�س  

وزير االإعالم و الثقافة مكلفة بالثقافة )25 يونيو 1997( .     

التجمع الوطني الدميقراطي  �سطيف  �سعدية )نوارة( بوقطو�سة  

التجمع الوطني الدميقراطي  اجلزائر  فتيحة بو�سامة  

التجمع الوطني الدميقراطي   عني الدفلى   خديجة خبيزي املولودة حمراين 

التجمع الوطني الدميقراطي  تلم�سان  فاطمة �سابري  

التجمع الوطني الدميقراطي  الطاو�س ظريف  بومردا�س 

التجمع الوطني الدميقراطي عينت وزيرة  تلم�سان   ربيعة كرزابي 

الت�سامن الوطني و العائلة  )25 يونيو 1997(    

التجمع الوطني الدميقراطي  اجلزائر  فاطمة الزهراء من�سوري 

التجمع الوطني الدميقراطي �سطيف  عائ�سة قنيفي 

حركة جمتمع ال�سلم  وهران  عائ�سة بلحجار 

حركة جمتمع ال�سلم  اجلزائر  ح�سيبة طواهرية 

التجمع من اجل الثقافة و الدميقراطية  اجلزائر  خليدة تومي 

جبهة القوى اال�سرتاكية  اجلزائر  جنية بومنجل 

جبهة القوى اال�سرتاكية  بجاية  دليلة طالب  

حزب العمال اجلزائر  لويزة حنون 

العدد  االإ�سم و اللقب  احلزب  

خديجة عتبة بن عتبة       

دليلة بابو�س     

حورية بلعطار     

حليمة بو�ساقور     

حورية بوحريد     

�سباح بونور     

�سعيدة �سلبي     

اآمال دروعة     

باية قارة    19 حزب جبهة �لتحرير �لوطني 

ن�سرية هي�سور     

زاهية كعبوب     

حليمة لكحل   

ميينة مفتايل     

اأمينة مزيان     

�سامية موالفي     

ميمونة نوار    

فاطمة �سغري   

فلة حمليل     

فاطمة بن عبد الـله     

جعفر �سعدية نوارة :عينت  وزيرة منتدبة لدى    

رئي�س احلكومة مكلفة باالأ�رشة وق�سايا املراأة.  02 �لتجمع �لوطني �لدميقر�طي 

فلي�سي فاطمة الزهراء   

عائ�سة بو�سباح   01 حركة �لإ�صالح 

زبيدة خربا�س    

خديجة نايلي   03 حزب �لعمال  

لويزة حنون   

�رشيفة ايت بن عمر  01 �لأحر�ر 

املراأة يف الربملان اجلزائري امللفاملراأة يف الربملان اجلزائري
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�لتمثيل �لن�صوي مبجل�س �لأمة

�لعهدة �لت�صريعية �لأوىل 

الفرتة الت�رشيعية من 1998 اإىل 2001

ح�سيت  االأمة  مبجل�س  144ع�سو  جمموع  من 

خم�س  مقاعد,   )8( بثماين  اجلزائرية  املراأة 

مقاعد �سمن قائمة االأع�ساء املعينني من قبل 

رئي�س اجلمهورية ال�سيد زروال مبوجب املر�سوم 

الرئا�سي رقم 499-97 املوؤرخ يف 27 دي�سمرب 

 86 رقم  الر�سمية  اجلريدة  يف  ال�سادر   1997

املوؤرخة بتاريخ 28 دي�سمرب 1997. وهن:

• زهور وني�سي زوجة جابر
• مرمي بلميهوب زوجة زرداين

• اأني�سة بن عامر زوجة بن عامر
• ليلى حمادي زوجة ع�سالوي

• �سعيدة بن حبيل�س مولودة كتو
وثالث �سمن قائمة االأع�ساء املنتخبني هن:

• لويزة �سي حممد )زوجة �ستي(
• نورية حف�سي )زوجة بوطالب(

• يا�سية بلجرد )زوجة �ساذيل(

الفرتة الت�رشيعة من 2001 اإىل 2004

مبوجب املر�سوم الرئا�سي رقم 01-01 املوؤرخ 

اجلريدة  يف  ال�سادر   2001 جانفي   4 يف 

14 جانفي  بتاريخ  املوؤرخة   86 الر�سمية رقم 

عبد  ال�سيد  اجلمهورية,  رئي�س  عني   ,2001
العزيز بوتفليقة, ال�سيدة دليلة حليلو خلفا لل�سيد 

يف  للحكومة  رئي�سا  عني  الذي  بيتور  بن  اأحمد 

فيها  الثقة  جتديد  ومت   ,1998 دي�سمرب   23
مبوجب املر�سوم الرئا�سي املوؤرخ يف 8 جانفي 

خرية  ال�سيدة  خالله  من  عني  والذي   ,2004
قبل  توفيت  التي  عمامرة  فطيمة  وبدرة  الطيب 

لي�سل   ,2003 جويلية   2 يف  عهدتها  نهاية 

التمثيل الن�سوي بذلك اإىل �سبع )7( ن�ساء �سمن 

قائمة 144 ع�سو مبجل�س االأمة. وهن:

عن قائمة املعينني

• زهور وني�سي زوجة جابر
• زهرة بيطاط مولودة �رشيف

• بدرة فطيمة عمامرة
•خرية الطيب
• دليلة حليلو

اأما عن قائمة املنتخبني:

• لويزة �سي حممد )زوجة �ستي(
• يا�سية بلجرد )زوجة �ساذيل(

وكلهن من بني عن قائمة املعينني

�لعهدة �لت�صريعية �لثانية

الفرتة الت�رشيعية من 2004 اإىل 2007

مبوجب املر�سوم الرئا�سي رقم 06-04 املوؤرخ 

اجلريدة  يف  ال�سادر   2004 جانفي   8 يف 

جانفي   11 بتاريخ  املوؤرخة   3 رقم  الر�سمية 

عبد  ال�سيد  اجلمهورية  رئي�س  عني   ,2004
العزيز بوتفليقة ال�سيدة زهية بن عرو�س ع�سوا 

مبجل�س االأمة لي�سبح بذلك عدد اأع�ساء جمل�س 

االأمة ن�ساء اأربع )4( ع�سوات من جمموع  144 

وهن:

• زهرة بيطاط مولودة �رشيف
• خرية الطيب

• زهية بن عرو�س
• دليلة حليلو

وكلهن من بني عن قائمة املعينني

الفرتة الت�رشيعية من 2007 اإىل 2010

للفرتة الت�رشيعية الثانية من العهدة الت�رشيعية 

عبد  ال�سيد  عني  االأمة  جمل�س  حياة  من  الثانية 

بن  ال�سيدة  اجلمهورية  رئي�س  بوتفليقة,  العزيز 

جدد  كما  االأمة  مبجل�س  ع�سوا  فوزية  بادي�س 

الثقة يف ال�سيدة زهرة بيطاط املولودة �رشيف 

حليلو  دليلة  وال�سيدة  الطيب,  خرية  وال�سيدة 

لي�سل بذلك عدد اأع�ساء جمل�س االأمة خم�س )5( 

ن�ساء من جمموع 144 ع�سوا وهن:

زهرة بيطاط مولودة �رشيف

خرية الطيب

زهية بن عرو�س

بن بادي�س فوزية

دليلة حليلو

�لعهدة �لت�صريعية �لثالثة

دي�سمرب  اإىل   2010 من  الت�رشيعية  الفرتة 

2011
 10-29 رقم  الرئا�سي  املر�سوم  مبوجب 

ال�سيد عبد  2010 عني  17 جانفي  املوؤرخ يف 

العزيو بوتفليقة كل من ال�سيدات: لويزة �سا�سوة 

الثقة  كما جدد  ورفيقة ق�رشي  قراب  والزهراء 

يف ال�سيدة زهية بن عرو�س لي�سل عدد االأع�ساء 

جمموع  من   )7( �سبع  اإىل  االأمة  مبجل�س  ن�ساء 

136 ع�سو. 

زهرة بيطاط مولودة �رشيف

لويزة �سا�سوة

الزهراء قراب

رفيقة ق�رشي

زهية بن عرو�س

خرية الطيب

بن بادي�س فوزية

�ملر�أة يف �لربملان �جلز�ئري

ليبقى بذلك عدد الن�ساء بالربملان اجلزائري جد 

�سد �سئيل ويت�سح ذلك يف اجلدول التايل:

 فاأعلى ن�سبة متثيل ن�سبي يف الربملان اجلزائري 

و�سلت اإىل %10 واأقلها 1.75%. 

اإن القوائم التف�سيلية الأع�ساء الربملان, تو�سح 

اجلزائر  ن�ساء  مثلت  امراأة   124 هناك  اأن  لنا 

عرب  املمثلة  ال�سفلى  )الغرفة  الربملان  قبة  يف 

 1962 التاأ�سي�سي  مراحل خمتلفة يف: املجل�س 

ثم املجل�س الوطني 1964 ثم املجل�س ال�سعبي 

  1982-1987 و   1977-1982 الوطني 

 1994-1997 االنتقايل  الوطني  املجل�س  ثم 

 2002  1997- الوطني  ال�سعبي  املجل�س  ثم 

و2007-2002 و2007-2011(

لكن, اإذا ما ا�ستثنينى عن القائمة االأ�سماء التي 

الربملان  يف  ممثلة  كانت  )اأي  مرتان  تكررت 

لفرتتني( مثل:

جفال �سخرية �سليحة

خربا�س زبيدة

الفالت اإفلني

عمري فتيحة

فلي�سي فاطمة الزهراء

لكحل حليمة  

اأو تكررت ثالث مرات مثل:

حنون  لويزة  

جند اأن عدد التمثيل الن�سوي يف الربملان )الغرفة 

ال�سفلى يف خمتلف مراحل حياتها( من 1962 

كن  فقط,  امراأة   117 كان   2011 دي�سمرب  اإىل 

ممثالت عن ن�ساء اجلزائر.

يف جمل�س االأمة:

اأما مبجل�س االأمة فقد ح�سيت املراأة اجلزائرية 

العهدات  وخالل  الت�رشيعية  الفرتات  جممل  يف 

الت�رشيعية الثالث مبجموع 32 مقعدا وذلك  منذ 

تاأ�سي�سه اأي منذ 1998 اإىل دي�سمرب 2011.

لكن اإذا ا�ستثنني االأ�سماء املتكررة مرتان:

• بن بادي�س فوزية
• زهور وني�سي زوجة جابر

• لويزة �سي حممد )زوجة �ستي(
•يا�سية بلجرد )زوجة �ساذيل(

• اأو ثالث مرات:
• دليلة حليلو

• زهية بن عرو�س
اأربع مرات: • اأو 

• خرية الطيب
• زهرة بيطاط مولودة �رشيف

ح�سني  اللواتي  اجلزائريات  الن�ساء  عدد  و�سل 

اإىل  تاأ�سي�سه  منذ  االأمة  مبجل�س  املراأة  بتمثيل 

دي�سمرب 2011, هو17.

• اأني�سة بن عامر )زوجة بن عامر(
• بدرة فطيمة عمامرة

• بن بادي�س فوزية
• خرية الطيب
• دليلة حليلو

• رفيقة ق�رشي
• الزهراء قراب

• زهرة بيطاط )مولودة �رشيف(
• زهور وني�سي )زوجة جابر(

• زهية بن عرو�س
• �سعيدة بن حبيل�س )مولودة كتو(

• لويزة �سي حممد )زوجة �ستي(
• لويزة �سا�سوة

ن�صبة �لتمثيل جمموع �لتمثيل �لن�صوي   جمموع �أع�صاء �لربملان  �لفرتة �لزمنية 

5.10%  10  196  1962

1.45%  2  138  1964

3.66%  10  273  1982  - 1977

1.75%  5  285  1987  - 1982

2.36%  7  296  1992  - 1987

10%  6  60  1994  - 1992

6.25%  12  192  1997  - 1994

5.26%  15  285  1998  - 1997

7.23%   31  429  2001  - 1998

3.75%   20   533   2004  - 2001

5.63%   30   533   2007  - 2004

6.75%   36   533   2010  - 2007

7.24%   38   525   2012  - 2010

 

تيزي  وزو وردية  اأيت مرار املولودة مغاري     

املدية تركية  ا�سكندر املولودة زيتوين   

ق�سنطينة حبيبة  بهلول املولودة لعور   

اجلزائر �سخرية  جفال    

اجلزائر  فريدة  حدو�س املولودة اإليمي   

وهران خمطارية  رقيق    

اجلزائر فطيمة  �سلو�س املولودة بلقا�سم  حزب جبهة �لتحرير �لوطني 

بومردا�س �سليمة  عثماين   

�سطيف ميينة  غربي املولودة بوناب    

اجلزائر �سكينة  م�ساعدي   

عني تيمو�سنت حليمة  لكحل   

املنطقة 5 -  نا�رشية  فليتي   

باقي العامل العربي   

    

ب�سار  فاطمة  قريفو املولودة قا�سمي  �لتجمع �لوطني �لدميقر�طي 

البويرة دليلة  �سعودي املولودة يعالوي  �لأحر�ر 

  

تلم�سان مليكة  بدراوي   

اجلزائر كرمية  بن ن�سيب   

م�ستغامن زرفة  بن يخلف املولودة بنوراد   

اجلزائر  نادية  بوبغلة املولودة �سويتم   

�سيدي بلعبا�س هوارية  بو�سماحة  حزب �لعمال 

ق�سنطينة فريدة  بوحلبال املولودة يعقوبي   

اجلزائر   لويزة  حنون   

البليدة زبيدة  خربا�س   

�سكيكدة نورة  خنيوي   

بومردا�س جميلة  دحماين املولودة زملاطي   

اجلزائر  ميينة  عناين   

تيزي  وزو  ليلى  حاج اأعراب  �لتجمع من �أجل �لثقافة و�لدميقر�طية 

وهران فاطمة  جاب اهلل  حركة �ل�صبيبة و�لدميقر�طية 

تيا ر ت  خديجة  بن احلاج  حركة �لوفاق �لوطني 

�سطيف نعيمة  فرحي  حركة �لنفتاح 

غليزان ميينة  �رشيف املولودة �سيدي عدة  �جلبهة �لوطنية لالأحر�ر من �أجل �لوئام 

املدية خمي�سة  قرقور  �حلركة �لوطنية لالأمل 

املراأة يف الربملان اجلزائري امللفاملراأة يف الربملان اجلزائري
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• ليلى حمادي )زوجة ع�سالوي(
• مرمي بلميهوب )زوجة زرداين(

• نورية حف�سي )زوجة بوطالب(
• يا�سية بلجرد )زوجة �ساذيل(

يف الغرفتني معا:

الغرفتني معا فهو  الن�سوي يف  التمثيل  اأما عن 

ال�سعبي  117 باملجل�س  124 ع�سوة مبجموع 
 1962 منذ  وذلك  االأمة  مبجل�س  و17  الوطني 

اإىل غاية دي�سمرب 2011.

غري اأن القائمة اال�سمية للن�ساء اللواتي ح�سني 

من  عدد  اأن  تو�سح  اجلزائري  بالربملان  مبقعد 

اأع�ساء ن�ساء معيننني من قبل رئي�س اجلمهورية 

ال�سعبي  باملجل�س  اأع�ساء  ال�سابق  يف  كن 

على  وذلك  حياته  فرتات  خمتلف  يف  الوطني 

النحو التايل:

ا�سمان   1962 �سنة   التاأ�سي�سي  املجل�س  �سم 

هما: 

ال�سيدة بلميهوب مرمي  ممثلة والية اجلزائر

وال�سيدة �رشيف الزهرة ممثلة عن والية تيارت 

املجل�س  يف  الن�سوي  التمثيل  قائمة  و�سمت 

ال�سعبي الوطني 1982-1977 ا�سم:

والية  عن  ممثلة  زهور   جابر  زوجة  اأوني�سي 

اجلزائر

 بينما �سمت قائمة التمثل يف املجل�س ال�سعبي 

الوطني 1987-1982 ا�سم:

ال�سيدة الطيب زوجة بالين ليلة خرية  ممثلة عن 

والية وهران

املجل�س  يف  الن�سوي  التمثيل  قائمة  و�سجلت 

الوطني االنتقايل 1997-1994 ا�سم:

ال�سيدة بن حبيل�س �سعيدة     

ال�سعبي  باملجل�س  الن�سوي  التمثيل  قائمة  اأما 

 1997- الرابعة  الت�رشيعية  للفرتة  الوطني 

2002 فقد �سمت ا�سم:
ال�سيدة زهية بن عرو�س ممثلة للتجمع الوطني 

كاتبة  وعينت  اجلزائر  والية  عن  الدميقراطي 

مكلفة  الثقافة  و  االإعالم  وزير  لدى  الدولة 

بالثقافة )25 يونيو 1997( .

ن�ساء,  االأمة  جمل�س  اأع�ساء  عدد  بذلك  لي�سبح 

املجل�س  يف  اجلزائرية  املراأة  مثلن  اللواتي 

 6 حياته,  فرتات  خمتلف  يف  الوطني  ال�سعبي 

ع�سوات. 

ومن ثم ي�سبح التمثيل احلقيقي للمراأة اجلزائرية 

دي�سمرب  اإىل   1962 منذ  بغرفتيه  الربملان  يف 

118 امراأة. 2011 هو 

ال�سيا�سية  احلقوق  ترقية  و�سع  يتدارك  وحتى 

للمراأة وتو�سيع م�ساركتها يف املجال�س املنتخبة, 

اأن  على  تن�س  التي  مكرر   31 للمادة  وتطبيقا 

الدولة تعمل على ترقية احلقوق ال�سيا�سية للمراأة 

بتو�سيع حظوظ متثيلها يف املجال�س املنتخبة 

 17 يف  خ 
ّ
موؤر  08-19 رقم  القانون  مبوجب 

نوفمرب   15 املوافق   1429 عام  القعدة  ذي 

اأعطى  الد�ستور.  تعديل  املت�سمن   ,2008 �سنة 

بوتفليقة,  العزيز  عبد  ال�سيد  اجلمهورية  رئي�س 

منذ انتخابه, ويف منا�سبات عدة, بعدة اإ�سارات 

قوية حول املو�سوع:

من �لإر�دة و�لنو�يا.. 
�إىل �لتطبيق و�مليد�ن

�أوىل �صورة   -  1
وال  العمل  ميدان  وجلت  املراأة  كانت  ».. ولئن 

اإىل  و�سولها  اأن  كذلك  فيه  ريب  ال  فمما  ريب, 

يوؤكد  و  حمدودا.  يزال  ما  امل�سوؤولية  منا�سب 

اأنهن  العليا  الوظائف  يف  املحدود  الن�ساء  عدد 

اأبعد من الرجال عن منا�سب اتخاذ القرار.

عليها  داأبت  التي  ال�سيا�سة  موا�سلة  قررت  لهذا 

ن�ساء  بتعيني  ممتازة,  بنتائج  اأثمرت  والتي 

الرجال, كمن�سب  يف وظائف كانت حكرا على 

الوايل و ال�سفري و عميد اجلامعة ورئي�س املجل�س 

بالن�سبة  اأما  احلكومة.  يف  ع�سو  و  الق�سائي 

املوؤ�س�سة  ورئي�س  املركزي  املدير  ملنا�سب 

احلكومة  اأع�ساء  من  اأطلب  فاإنني  العمومية, 

من  للمر�سحات  منها  معقولة  ن�سبة  تخ�سي�س 

الن�ساء .

عن  غائبة  املراأة  تعد  مل  اآخر,  �سعيد  على 

وزارية  منا�سب  ت�سغل  فهي  ال�سيا�سي,  املجال 

اإن  و  الت�رشيعيني.  جمل�سينا  يف  برملانية  اأو 

ال�سيا�سية ي�ستجيب  ح�سورها يف هذه الهيئات 

ت�سكل  املراأة  اإن  حيث  من  دميقراطي  ملطلب 

ن�سف تعداد �سعبنا ومتثل ر�سيدا تربويا هاما. 

م�ساركة  على  دليل  احلكومة  يف  ح�سورها  اإن 

ح�سور  هو  و  الدولة.  �سوؤون  ت�سيري  يف  املراأة 

املراأة  م�ساركة  �رشورة  االأفهام  يف  يدخل 

ذاته,  االآن  يف  الوطنية.  ال�سيا�سية  احلياة  يف 

الن�سوي على م�ستوى احلكومة  ينبغي للح�سور 

تواجد  اأن  الأعتقد  اإنني  و  يتعزز  اأن  الربملان  و 

يف  �سيما  ال  للغاية,  حمدودا  يزال  ما  املراأة 

الوظائف التي ت�سند عن طريق االنتخاب. 

للهمم  �ساحذة  ور�سة  تاأكيد,  بكل  هذا,  يف  اإن 

و  الن�سوية  اجلمعيات  مبعية  فتحها  ينبغي 

تعزيز  اأجل  من  ال�سيا�سية  واالأحزاب  النقابات 

اإنها  ال�سيا�سية,  م�ساركة املراأة وحتديث احلياة 

ور�سة هامة ت�سطلع فيها الت�سكيالت ال�سيا�سية 

دورا حا�سما. فعلى اإرادتها و�سدقها يف ت�سجيع 

تقدمي املراأة ملواقع الرت�سح تتوقف, اإىل حد كبري, 

لالأحزاب  ويوؤول  للمراأة.  ال�سيا�سية  امل�ساركة 

والت�رشيعي  والعمل احلكومي  وللمجتمع املدين 

ق�سط كبري من امل�سوؤولية يف هذا امل�سمار .

لقد و�سع التعديل الد�ستوري االأخري املعامل يف 

هذا االجتاه؛ واإنني اآمر لوزير العدل باإن�ساء جلنة 

التي كلفت ب�سياغة تعديل قانون  مماثلة لتلك 

قانون  م�رشوع  اقرتاح  مهمتها  تكون  االأ�رشة, 

الإتاحة  الد�ستورية  املبادئ  لتنفيذ  ع�سوي 

م�ساركة اأكرب للمراأة يف املجال�س املنتخبة.

ال�ساملة  التطورات  رهينة  الور�سة  هذه  وتبقى 

و  الفقر  مكافحة  يحفز  ما  كل  اأن  ذلك  للبالد, 

االإق�ساء واالأمية يح�سن, ال حمالة, و�سع املراأة. 

عن  نتحدث  اأن  ال�سعب  من  الباب,  هذا  من 

و�سول املراأة اإىل منا�سب القرار دون اأن ن�سري, 

مب�سوؤولية  اال�سطالع  اأن  اإىل  ذاته,  الوقت  يف 

االأطفال و الواجبات االأ�رشية يقع على عاتقهن 

وحدهن يف غالب االأحيان, بل يف كل االأحيان.

اأحيان  اإغفال ما تعي�سه املراأة يف  يتعذر علينا 

التي  االأعباء  بني  األيم  تذبذب  من  كثرية, 

الطموح  وبني  اخلا�سة  احلياة  عليهن  تفر�سها 

امل�رشوع اإىل االرتقاء يف �سلم التمثيل ال�سيا�سي 

اأو الوظائف العليا التي تتطلب تفرغا كبريا.

�سي�سمح  التفكري فيما  ال�رشوري  اأ�سبح من  اإنه 

العامالت  الن�ساء  اأمام  حقيقية  اآفاق  بفتح 

اجتماعيا  باأبنائهن  التكفل  بف�سل  املطمئنات 

و تربويا, اأنى ميكن ذلك. واإذا جنحنا يف ك�سب 

التجدد  يف  للمراأة  احلقيقية  امل�ساركة  معركة 

اجلزائري, ف�سيتاأتى لنا النجاح يف اإجناز برامج 

التنمية التي حتتاج اإليها البالد.

واإح�سان   
ّ
بر ق�سية  املراأة  حقوق  ق�سية  لي�ست 

منن عليها بعطفنا كما مّن اهلل علينا بالوجود. 

اإن ق�سية املراأة ق�سية حقوق م�رشوعة معرتف 

بها يف امل�رشق واملغرب. وم�ستوى الدميقراطية 

املجتمعات  يف  يقا�س  والتقدم  والتنمية 

املوؤ�س�سات  يف  املراأة  م�ساركة  بن�سب  املتطورة 

واحلياة الثقافية و االقت�سادية وال�سيا�سية.

اإنا, و اإن قطعنا اأ�سواطا يف هذه املجاالت, ال بّد 

اأن نعرتف باأننا ما زلنا يف بداية الطريق, لكن 

الطريق معبد �سيار..«

 

ثانية  �صورة   -  2
العام  من  اليوم  هذا  مثل  يف  وعدنا  وكما   ..«

الن�ساء  ن�سبة  رفع  اإىل  بادرنا  فاإننا  املا�سي, 

العمل على  االأمة, وبا�رشنا  يف ع�سوية جمل�س 

التي  الد�ستور  من  مكرر    31 املادة  جت�سيد 

ترمي اإىل تو�سيع امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة يف 

املجال�س املنتخبة.

ال�سند  اإعداد  على  العمل  يجري  العزمية,  وبنف�س 

للدرا�سات  وطني  مركز  باإن�ساء  الكفيل  القانوين 

واالإعالم والتوثيق حول االأ�رشة واملراأة والطفولة.

وب�سكل  حتقيق  باقرتاب  يراودين  االأمل  اإن   ..

التمثيل  فر�س  الفعلية  امل�ساواة  واأدوم  اأو�سع 

لتحريك  اأ�سا�سي  كعن�رش  للن�ساء  املن�سف 

�سماء عامل  بها عاليا يف  والقفز  التنمية  عجلة 

و�سع احتفالية اليوم العاملي للمراأة هذا العام 

حتت �سعار: »امل�ساواة يف احلقوق, م�ساواة يف 

الفر�س: تطور للجميع«.

فال منا�س اإذن من اأن جنتهد �سويا حتت مظلة 

اجلزائرية  للمراأة   ت�سمن  التي  القانون  دولة 

املكانة امل�ستحقة يف جماالت االإنتاج واالإبداع 

وبناء الذات من اأجل م�ستقبل  اأف�سل للجزائريني 

واجلزائريات �سواء ب�سواء.«

ثالثة �صورة   -  3
اإىل  �ساأعمد  الد�ستور,  اإىل  مني  ا�ستنادا   ..« 

من  واأطلب  اإياه  يخولني  الذي  احلق  ا�ستعمال 

الت�رشيعية  العدة  اإعادة �سياغة جملة  الربملان 

الدميقراطية  املمار�سة  قواعد  عليها  تقوم  التي 

ممار�سة  حيث  من  للمواطنني  خمول  هو  وما 

اختيارهم بكل حرية.

عاتقي,  على  الواقعة  للم�سوؤولية  مني  واإدراكا 

على  للحفاظ  ومراعاة  بدعمكم  مني  واعتدادا 

تعديالت  اإدخال  على  �ساأعمل  ال�سلطات,  توازن 

ت�رشيعية ود�ستورية من اأجل تعزيز الدميقراطية 

النيابية ببالدنا.

القانون  مبراجعة  امل�سعى  هذا  يتعزز  و�سوف 

املتعلق باالأحزاب ال�سيا�سية من خالل مراجعة 

جلعلها  وتنظيمها  ووظيفتها  االأحزاب  دور 

ت�سارك م�ساركة اأجنع يف م�سار التجدد. و�سيتم 

تعجيل اإيداع واإ�سدار القانون الع�سوي املتعلق 

قبل  املنتخبة  املجال�س  �سمن  الن�ساء  بتمثيل 

اال�ستحقاقات االنتخابية القادمة...«

فاأمام ا�رشار فخامة رئي�س اجلمهورية على اأن 

تنال املراأة اجلزائرية على حقوقها يف التمثيل 

يكن  مل  املنتخبة,  املجال�س  اأمام  املنا�سب 

اإىل  املرور  دون  من  الوقوف  احلكومة  بامكان 

القانون  م�رشوع  بتقدمي  وذلك  والتنفيذ  الفعل 

متثيل  تو�سيع  كيفيات  يحدد  الذي  الع�سوي 

بعني  اآخذة  املنتخبة,  املجال�س  يف  املراأة 

االعتبار ما قدمته اأحزاب �سيا�سية وممثلني عن 

املراأة يف الربملان اجلزائري امللفاملراأة يف الربملان اجلزائري
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وطنية,  و�سخ�سيات  وهيئات  املدين  املجتمع 

حول  امل�ساورات  هيئة  اأمام  اقرتاحات  من 

ال�سيد  بها  اأمر  التي  ال�سيا�سية,  اال�سالحات 

رئي�س اجلمهورية.

كيفيات  يحدد  الذي  الع�سوي  القانون  ون�س 

املنتخبة,  املجال�س  يف  املراأة  متثيل  تو�سيع 

يوم  االأمة  جمل�س  اأع�ساء  عليه  �سادق  والذي 

اخلمي�س 24 نوفمرب 2011.

تثمثل االأحكام التي جاء بها فيما يلي:

 31 املادة  الأحكام  تطبيقا  االأوىل:  املادة 
مكرر من الد�ستور, يحدد هذا القانون الع�سوي 

املجال�س  يف  املراأة  متثيل  تو�سيع  كيفيات 

املنتخبة

املادة 2: يجب اأال يقل عدد الن�ساء يف كل قائمة 
تر�سيحات, حرة اأو مقدمة من حزب اأو من عدة 

اأدناه  املحددة  الن�سب  عن  �سيا�سية,  اأحزاب 

بح�سب عدد املقاعد املتناف�س عليها:

اإنتخابات املجل�س ال�سعبي الوطني:

20 % عندما يكون عدد املقاعد ي�ساوي اأربعة 
4 مقاعد

اأو  ي�ساوي  املقاعد  عدد  يكون  عندما   %  30
يفوق خم�سة 5 مقاعد

اأو  ي�ساوي  املقاعد  عدد  يكون  عندما   %  35
يفوق اأربعة ع�رش 14 مقعدا

اأو  ي�ساوي  املقاعد  عدد  يكون  عندما   %  40
يفوق اثنني وثالثني 32 مقعدا

يف  الوطنية  اجلالية  ملقاعد  بالن�سبة   %  50
اخلارج

انتخابات املجال�س ال�سعبية الوالئية:

و39   35 املقاعد  عدد  يكون  عندما   %  30
و43 و47 مقعدا

و55   51 املقاعد  عدد  يكون  عندما   %  35
مقعدا

انتخابات املجال�س ال�سعبية البلدية:

املوجودة  البلدية  ال�سعبية  للمجال�س   %  30
عدد  يزيد  التي  والبلديات  الدوائر  مبقرات 

�سكانها عن ع�رشين األف )20000( ن�سمة.

بح�سب  القوائم  بني  املقاعد  توزع   :3 املادة 
قائمة,  كل  عليها  حت�سل  التي  االأ�سوات  عدد 

اأعاله,   2 املادة  الن�سب املحددة يف  وتخ�س�س 

اأ�سمائهن يف  ترتيب  للمرت�سحات ح�سب  وجوبا 

القوائم الفائزة.

بالرت�سح  الت�رشيح  يبني  اأن  يجب   :4 املادة 
الع�سوي املتعلق  القانون  املن�سو�س عليه يف 

بنظام االنتخابات, جن�س املرت�سح

املادة5: ترف�س كل قائمة تر�سيحات خمالفة 

الأحكام املادة 2 من هذا القانون الع�سوي. غري 

مع  الرت�سيحات  قوائم  لتطابق  اأجل  مينح  اأنه, 

اأحكام املادة امل�سار اإليها يف الفقرة اأعاله, على 

اأال يتجاوز هذا االأجل ال�سهر الذي ي�سبق تاريخ 

االقرتاع.

اال�ستخالف  حاالت  جميع  يف   :6 املادة 

املن�سو�س عليها يف القانون الع�سوي املتعلق 

املتعلقني  والقانونني  االنتخابات  بنظام 

بالبلدية والوالية, ي�ستخلف املرت�سح اأو املنتخب 

مبرت�سح اأو منتخب من نف�س اجلن�س.

ت�ستفيد  اأن  ال�سيا�سية  االأحزاب  7: ميكن  املادة 
عدد  بح�سب  الدولة,  من  خا�سة  مالية  م�ساعدة 

ال�سعبية  املجال�س  يف  املنتخبات  مر�سحاته 

كيفيات  حتدد  والربملان.  والوالئية  البلدية 

تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

تقريرا  الربملان  اأمام  تقدم احلكومة   :8 املادة 
تقييميا حول مدى تطبيق هذا القانون الع�سوي, 

البلدية  ال�سعبية  للمجال�س  انتخابات  كل  عقب 

والوالئية والربملان.

متى ينجح نظام �لكوتا

ينجح نظام الكوتا عندما يعمل من خالل:

الربملاين  التمثيل  على  معتمدة  اأنظمة   >
الن�سي

< الدوائر االنتخابية الكربى
< القوائم االنتخابية املغلقة

االلتزام  عدم  حال  يف  العقوبات  فر�س   >
بتطبيق الكوتا

ماذ� بعد �لكوتا

مبومباي  الكوتا  نظام  بعد  ما  درا�سة  اثبتت 

بالهند اأن احتمال فوز امراأة با�سوات االقرتاع 

لدائرة مت تطبيق الكوتا فيها يف الدورة املا�سية 

هو خم�س مرات اأكرب من احتمال فوز امراأة يف 

دائرة مل تطبق بها الكوتا. وذلك الأنه ب�سبب نظام 

الكوتا, يتم التعرف على مهارات ن�سائية تثبت 

نف�سها وتنجح حتى بعد رفع �رشط الكوتا.

ان متكني املراة يعنى باال�سا�س املعرفة باحلق 

والو�سول اىل احلق والتمتع باحلق وممار�سته..

ثالث خطوات رئي�سية فى عملية التمكني اهمها 

االوىل..املعرفة... اخلطوة  هى  االطالق  على 

التعليمية  م�ستوياتهم  بكافة  الن�ساء  تعرف  ان 

وبخا�سة  احلقوق  تلك  واالجتماعية  والثقافية 

للمراة  ت�سمح  التى  بالكوتا  خا�سة  التى  تلك 

بالدخول فى الربملان. .

اإن  اإال  املجتمع  بني  الدائر  اجلدال  هذا  ورغم 

فعال  املراة  حتتاجها  التي  االأ�سا�سية  اخلطوة 

امل�ساركة  باأهمية  الوعى  الوعي...ن�رش  هي 

منا�سب  اىل  للو�سول  املراأة  ودعم  ال�سيا�سية 

متثيل  ون�سبة  ال�سيا�سي  ال�سعيد  على  قيادية 

وجمل�س  الوطني  ال�سعبي  املجل�س  فى  املراأة 

االأمة والق�ساء..كل هذا يجب ان يدعمه االإعالم 

ت�سبح  وان  ا�سرتاتيجياته  فى  ي�سعه  وان 

املراة  وم�سلحة  عام  ب�سكل  املجتمع  م�سلحة 

كل  به  تهتدي  التي  املحك  هي  خا�س  ب�سكل 

اجتاهاتها  مبختلف  املجتمعية  املوؤ�س�سات 

وتاأثريها للو�سول مبجتمعنا اإىل م�ساحة جتعل 

فيها املراأة م�سارك ولي�س على �سبيل التجربة.

ما  بكل  ن�ساهم  ان  كمجتمع  جميعا  علينا  وان 

اوؤتينا من قوة اإن ن�ستثمر هذه الكوتا من خالل 

اإخراج اأف�سل الكوادر الن�سائية االيجابية ودعم 

املراة بكل ال�سبل املمكنة من اجلنا جميعا..وان 

تلعب الو�سائل املوؤثرة من ال�سفوة من البارزين 

ال�سيا�سيني واالإعالميني على ن�رش ثقافة متكني 

املراأة...وذلك حتى تخرج املراأة من قالب االأقلية 

اجل  من  مكافحني  جميعا  لن�سبح  املكافحة.. 

جمتمع اأف�سل..

التمثيل  لقانون  ب�سنها  اجلزائر  قطعت  فاإن 

الن�سوي يف املجال�س املنتخبة, البّد اأن نعرتف 

 2 املادة  عليها  ن�ست  التي   20% ن�سبة  باأن 

املجل�س  امل�ساركة يف  املراأة من  قد حترم  منه 

ال�سعبي الوطني يف 14 والية, لكن ميكن اعتبار 

بداية  هي  امل�رشوع  بها  جاء  التي  الن�سبة  اأن 

طريق فقط حيث تتوقع اأن تفوق هذه الن�سبة 50 

باملائة يف ال�سنوات القليلة القادمة.

45919
اجمايل اع�ساء الربملان عرب العامل  حتى 

الرجال  اجمايل  يبلغ    ,2011 نوفمرب 

منهم 36949 بينما يبلغ اجمايل الن�ساء 

.8970

 116
يف  اجلزائر  حتتلها  التي  املرتبة  هي 

متثيلها الن�سوي اإىل غاية اأكتوبر 2011, 

بن�سبة  وذلك  العامل,  دول  مع  مقارنة 

و  الوطني  ال�سعبي  املجل�س  %7.70 يف 
%5.10 مبجل�س االأمة

 8970
 31 غاية  اإىل  الن�سوي  التمثيل  جمموع 

نوفمرب 2011, عرب كل برملانات العامل 

بغرفة  املمثل  االأحادي  النظام  يف  �سواء 

املمثل  االزدواجي  النظام  اأو  واحدة 

بغرفتني: غرفة عليا وغرفة �سفلى

 39
هو عدد روؤ�ساء الربملان ن�ساء يف العامل 

مقابل 234 رئي�سا حتى نوفمرب 2011, 

فقد ت�ساعف العدد بال�سعف مند 2005 

الن�ساء  الربملان  روؤ�ساء  عدد  كان  اأين 

ي�سل 18. 

رئي�سا  مرة  والأول  ن�سبت   2010 ويف 

على الربملان املزنبيقي وتانزانيا امراأة.

12 رئي�سة غرفة برملانية �سفلى  وهناك 

و10 رئي�سات لغرف برملانية عليا

 19.53%
الن�سوي  التمثيل  اأعلى ن�سبة �سجلت حول 

واإن  م�ستمر  تزايد  يف  ن�سبة  العامل.  عرب 

كانت بوترية بطيئة, علما اأنها كانت �سنة 

2000, %13.1 لت�سل �سنة 2005 اإىل 
. %  16.3

% 56.32
اعلى ن�سبة مئوية لتمثيل املراأة يف الغرف 

الربملانية ال�سفلى. وقد �سجلت يف رواندا 

يف  ن�سوي  % متثيل   46.03 مقابل  يف 

تعترب  وبذلك  العليا.  الربملانية  الغرفة 

رواندا البلد الذي حت�سى به املراأة باأعلى 

ن�سبة متثيل يف الربملان

 3.3
الغرفة  يف  الن�سوي  التمثيل  ن�سبة  تراجع 

كانت  فبعدما  لالأردن  العليا  الربملانية 

اإىل  لرتتفع   12.7%  ,2009 �سنة 

للرتاجع  عادت   2010 �سنة   15.0%
رغم   .2011 �سنة   11.7% غاية  اإىل 

نظام  طبقت  التي  البلدان  من  االأردن  اأن 

الكوتا منذ نهاية 2002.

 % 10
يف  الن�سوي  التمثيل  ن�سبة  اأعلى  هي 

مع  حققت  وقد  اجلزائري  الربملان 

اأين    , ل�سنة1992  اال�ست�ساري  املجل�س 

مقاعد   6 ب�ست  اجلزائرية  املراأة  ح�سيت 

من قائمة 60 ع�سوا.

�سجل  ن�سوي  متثيل  اأعلى  اأن  العلم  مع 

بني املجل�سني �سنة 2011 مع 38 امراأة 

مقابل 496 ع�سو برملان رجل وجمموع 

كلي يقدر ب525 ع�سو.

املجل�س  يف  الن�سوي  التمثيل  ويبلغ 

جمموع  من  امراأة   31 الوطني  ال�سعبي 

389 ع�سو و7 ن�ساء يف جمل�س االأمة من 
جمموع 136 ع�سو

 7.4
الن�سوي  التمثيل  يف  الزيادة  ن�سبة  هي 

ع�رشة  اخلم�س  خالل  العربية  الدول  يف 

�سنة ما�سية. فبعدما كانت ن�سبة التمثيل 

ت�سل 4.3 % �سنة 1995, و�سلت الن�سبة 

واإن   2011 اأكتوبر  غاية  اإىل   11.4 اإىل 

بن�سبة   2010 منذ  تراجع طفيف  �سهدت 

.0.3

الغرف  يف  الن�سوي  التمثيل  عدد  هو 

قطر  من  كل  يف  ال�سفلى  الربملانية 

والعربية ال�سعودية حتى نوفمرب 2011. 0

املراأة يف الربملان اجلزائري نافذة برملانيةاملراأة يف الربملان اجلزائري امللف
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الن�شاط اخلارجي

�جتماع جلنة �ل�صوؤون �ل�صيا�صية ، �لأمن وحقوق 
�لإن�صان للجمعية �لربملانية لالإحتاد من �أجل �ملتو�صط

ال�سيا�سية,  ال�سوؤون  االأمة وع�سوا جلنة  ال�سيدان ع�سوا جمل�س  �سارك 

االأمن وحقوق االإن�سان للجمعية الربملانية لالإحتاد من اأجل املتو�سط 

الربملان  مبقر  املنعقدة  بوعالم  درام�سيني  و  اآكلي  حمند  يون�س  بن 

االأوروبي يوم 26 جانفي 2012.

وقد تناول امل�ساركون بالدرا�سة والنقا�س املوا�سيع التالية:

االنتخابات والتغريات الد�ستورية يف جنوب املتو�سط) تبادل وجهات 

النظر مع برملانيي تون�س وم�رش(

ال�سيا�سي يف  االنتقال  اقت�سادية مل�سايرة  قاعدة  على �سمان  العمل 

جنوب املتو�سط

اأورومتو�سطية  �رشاكة  اأية   « مو�سوع  حول  تو�سيات  م�ساريع  تقدمي 

لال�ستجابة ملتطلبات ال�سياق للنقلة الدميقراطية يف املتو�سط.  

�جتماع جلنة �لثقافة، ترقية نوعية �حلياة 
و�لتبادلت بني �ملجتمعات �ملدنية

للجمعية �لربملانية لالإحتاد من �أجل �ملتو�صط

�سارك ال�سيد قري�سي عبد الكرمي, ع�سو جمل�س االأمة يف اجتماع جلنة 

املدنية  املجتمعات  بني  والتبادالت  احلياة  نوعية  ترقية  الثقافة, 

 ( بل�سبونة   املنعقدة  املتو�سط  اأجل  من  لالإحتاد  الربملانية  للجمعية 

الربتغال( يوم 30 جانفي 2012.

تناول املجتمعون املوا�سيع التالية:

االآفاق والروؤى بالن�سبة ل�سباب منطقة املتو�سط اليوم

الهجرة والتوظيف يف املنطقة االأورومتو�سطية

امليثاق املتو�سطي للقيم: التعددية, الثقافة والعالقات املتبادلة بني 

الثقافات.

�جتماعات �إحتاد جمال�س �لدول �لأع�صاء 
يف منظمة �ملوؤمتر �لإ�صالمي

�سارك ال�سيدان : حاج العايب, ع�سو جمل�س االأمة وع�سو 

مبجل�س اإحتاد جمال�س الدول االأع�ساء يف منظمة املوؤمتر 

االإ�سالمي 

حممد اأخاموك, ع�سو جمل�س االأمة وع�سو يف جلنة املراأة 

وال�سوؤون االجتماعية والثقافية الإحتاد جمال�س الدول 

االأع�ساء يف منظمة املوؤمتر االإ�سالمي .

يف اجتماعات اإحتاد جمال�س الدول االأع�ساء يف منظمة 

املوؤمتر االإ�سالمي املنعقدة بباملبانغ ) اإندوني�سيا( خالل 

الفرتة املمتدة من 24 اإىل 31 جانفي 2012 واملتمثلة يف  :

- االجتماع ال�سابع والع�رشون للجنة التنفيذية لالإحتاد 

- اجتماع ال�ساد�س للجان املتخ�س�سة الدائمة لالإحتاد

- موؤمتر الربملانيات امل�سلمات

- الدورة الرابعة ع�رش للجنة العامة لالإحتاد

- الدورة ال�سابعة ملوؤمتر االإحتاد 

وقد مت خالل الدورة ال�سابعة ملوؤمتر االإحتاد:

انتخاب اأع�ساء هيئة املكتب واللجنة التنفيذية واللجنة 

العامة واللجان املتخ�س�سة لالإحتاد

درا�سة التقارير والقرارات املقدمة من مقرري اللجان 

املتخ�س�سة لالإحتاد

البت يف طلب » جبهة حترير مورو الوطنية« للح�سول على 

�سفة مراقب لدى االإحتاد.

دور �ملر�أة يف جمتمعات �إ�صالمية متغرية 

�سارك وفد برملاين م�سرتك بني غرفتي الربملان اجلزائري يت�سكل من :

- ال�سيد كمال بوناح, نائب رئي�س جمل�س االأمة, رئي�س الوفد,

- ال�سيدة قراب الزهراء, ع�سو جمل�س االأمة ,

- ال�سيدة ميينة عناين, نائب باملجل�س ال�سعبي الوطني.

يف املوؤمتر الدويل حول »دور املراأة يف جمتمعات اإ�سالمية متغرية«, واملنظم من 

طرف احتاد جمال�س  الدول االأع�ساء يف منظمة املوؤمتر االإ�سالمي, بالتعاون مع 

وزارة �سوؤون االأ�رشة وال�سيا�سات االجتماعية يف تركيا , وذلك يف الفرتة من 22 

اإىل 24 دي�سمرب 2011 باإ�سطنبول )تركيا(.

يت�سمن برنامج عمل املوؤمتر درا�سة املوا�سيع التالية :

- اإقامة اآلية قومية للجندرة )Genre( : جتارب الدول االأع�ساء يف منظمة 

التعاون االإ�سالمي ,

- تعزيز الدميقراطية من خالل امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة ,

- حقوق املراأة يف منطقة ال�رشق االأو�سط و�سمال اإفريقيا , 

- االإ�سالم والدميقراطية.

�جتماعات �ملرحلة �لأوىل للجمعية 
�لربملانية ملجل�س �أوروبا للعام 2012 

�سارك وفد برملاين م�سرتك فيما بني غرفتي الربملان 

اجلزائري برئا�سة ال�سيد حممد بوخالفة, رئي�س املجموعة 

الربملانية للثلث الرئا�سي مبجل�س االأمة وم�ساركة كل من 

ال�سادة:

زروقي عبد القادر, ع�سو جمل�س االأمة

العقاب حممد نائب باملجل�س ال�سعبي الوطني

بن �سامل بلقا�سم, نائب باملجل�س ال�سعبي الوطني 

يف اجتماعات املرحلة االأوىل للجمعية الربملانية ملجل�س 

اأوروبا للعام 2012, وذلك خالل الفرتة املمتدة من 23 و 

2012, مبدينة �سرتا�سبورغ بفرن�سا. 27 جانفي 
و�ستعرف اجتماعات املرحلة االأوىل درا�سة ومناق�سة العديد 

من املوا�سيع , من بينها :

عملية �سري املوؤ�س�سات الدميقراطية بالبو�سنة والهر�سك

كيفيات �سمان احلفاظ على فعالية و�سلطة االتفاقية 

االأوروبية حلقوق االإن�سان

الو�سع يف بيالرو�سيا

احرتام واجبات والتزامات �رشبيا

العمل على تقدمي حقوق الن�ساء يف العامل

�سري املوؤ�س�سات الدميقراطية يف اأوكرانيا

ترحيل ال�سكان : �سكل من اأ�سكال العنف املنايف حلقوق 

االإن�سان.

االجتاهات الدميقراطية حلقوق االإن�سان.

كما عرفت الدورة انتخاب حمافظ جمل�س اأوروبا حلقوق 

االإن�سان وكذلك اال�ستماع ملداخلة املديرة العامة لليوني�سكو.

�جتماع جلنة �ل�صوؤون �لقت�صادية و�ملالية 
و�ل�صوؤون �لجتماعية و�لرتبية للجمعية

 �لربملانية لالإحتاد من �أجل �ملتو�صط

�سارك ال�سيدان ع�سوا جمل�س االأمة خ�رشة براهمة جلول وبوزيدي عمار يف 

اجتماع جلنة ال�سوؤون االقت�سادية واملالية وال�سوؤون االجتماعية والرتبية 

للجمعية الربملانية لالإحتاد من اأجل املتو�سط, املنعقدة باإ�سطنبول ) تركيا( 

يومي 23 و 24 جانفي 2012.

وقد ناق�س امل�ساركون موا�سيع حول:

خلق اإطار تعاون يف امل�سائل املالية من اأجل التنمية يف املنطقة املتو�سطية

م�سائل الالمركزية, االقت�ساد واالن�سجام االجتماعي.

»دور �لربملانات �لعربية يف تفعيل وحماية ت�صريعات �لطفل«

�سارك ع�سو جمل�س االأمة وع�سو بالربملان العربي ال�سيد �سعدي حمة علي, يف 

اجتماع اللجنة امل�سغرة املكلفة باالإعداد لندوة الربملان العربي حول » دور 

الربملانات العربية يف تفعيل وحماية ت�رشيعات الطفل« وذلك يومي 14 و 15 

جانفي 2012 مبقر جمعة الدول العربية بالقاهرة )م�رش(.

�أ�صغال �لدورة �ل�صاد�صة للربملان �لإفريقي

�سارك ال�سيدان:

 م�سطفى بودينة, ع�سو جمل�س االأمة ورئي�س اللجنة الدائمة للنقل, ال�سناعة, 

االت�ساالت, الطاقة وعلوم التكنولوجيا . 

اأحمد حنوفة, ع�سو جمل�س االأمة وع�سو بالربملان االإفريقي .

يف اأ�سغال الدورة ال�ساد�سة للفرتة الت�رشيعية الثانية للربملان االإفريقي, املنعقدة 

خالل الفرتة املمتدة من 15 اإىل 21 جانفي 2012 باأدي�س اأبابا ) اأثيوبيا( 

وقد ت�سمن جول اأعمال الدورة عدة حماور وهي :

عر�س ونقا�س حول االإحتاد االإفريقي

عر�س ونقا�س حول ال�سلم واالأمن

عر�س ونقا�س حول موقف الت�سديق على امليثاق االإفريقي للدميقراطية 

واالنتخابات واحلكم.

�لندوة �لأوروبية 37 لتن�صيق �لدعم لل�صعب �ل�صحر�وي
�سارك وفد برملاين عن جمل�س االأمة يتكون من ال�سادة : 

حممود زيدان, نائب رئي�س جمل�س االأمة

حممد الواد , رئي�س جلنة الدفاع الوطني 

اأحمد هني ع�سو جمل�س االأمة

 يف فعاليات الندوة االأوروبية 37 لتن�سيق الدعم لل�سعب ال�سحراوي 

املنعقدة مبدينة ا�سبيلية االإ�سبانية خالل الفرتة املمتدة من 3 اإىل 5 

فيفري 2012.

فعاليات �لجتماع �ل�صتوي �حلادي ع�صر للجمعية 
�لربملانية ملنظمة �لأمن و�لتعاون باأوروبا

�سارك وفد برملاين )جمل�س االأمة, املجل�س ال�سعبي الوطني( يف 

فعاليات االجتماع ال�ستوي احلادي ع�رش للجمعية الربملانية ملنظمة 

االأمن والتعاون باأوروبا ) AP – OSCE (, يومي 23 و24 

فيفري 2012 بفيينا ) النم�سا(.

تكون الوفد من ال�سادة:

- عبد الرزاق بوحارة, نائب رئي�س جمل�س االأمة ورئي�س الوفد

- عفان قزان جياليل, ع�سو جمل�س االأمة

- �سعد الدين ف�سيل, نائب باملجل�س ال�سعبي الوطني

- بلقا�سم �سعبان, ع�سو باملجل�س ال�سعبي الوطني

هذه  اجتماعات  يف  بانتظام  ي�سارك  اجلزائري  الربملان  فاإن  للعلم 

ال�رشيك يف  الع�سو  الربملانية كما حتوز اجلزائر على �سفة  اجلمعية 

التعاون مع منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا.
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ا�شتقباالتا�شتقباالت

ا�شتقباالت الرئي�س

ا�شتقباالت روؤ�شاء اللجان 

وفد من الربملانيني عن احلزب املحافظ للمملكة املتحدة الربيطانية

ع�شو جمل�س ال�شيوخ الفرن�شي عن مقاطعة باري�س

الوفود وال�سخ�سيات

ال�سفراء

املوزمبيق.. 

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

ال�سيد   ,  2012 جانـفي   11 االأربعاء  يـوم  االأمة, 

اجلزائر   يف  املوزمبيق  �سفري  هيبوليتو,  زوزميو  برييرا 

العالقات  اللقاء  وتناول  جماملة,  زيارة  له  اأّدى  الذي 

التطرق  العمل على تطويرها.. كما مت  واأهمية  الثنائية 

اإىل  بالتعاون  للدفع  البلدين  يف  املتوّفرة  لالإمكانيات 

م�ستوى اأف�سل خدمة لل�سعبني ال�سديقني.

كما ا�ستقبـل يـوم االأحد 19 فيفري 2012,  ال�سيدة 

عن  الفرن�سي  ال�سيوخ  جمل�س  ع�سو  عاي�سي,  ليلى 

مقاطعة باري�س.

التعاون  عالقات  ال�ستعرا�س  فر�سة  كان  اللقاء 

تعزيزه  �سبل  وبحث  الفرن�سي  اجلزائري  الربملاين 

خمتلف  حول  والت�ساور  واحلوار  اللقاءات  بتكثيف 

الق�سايا التي تهم البلدين وال�سعبني. هذه املحاور 

لرئي�س  �سلمتها   التي  اخلطية  الر�سالة  ت�سمنتها 

جمل�س االأمة, موّجهة له من قبل نظريه ال�سيد   جون 

بيار بيل, املنتخب موؤخرا على راأ�س جمل�س ال�سيوخ 

الفرن�سي.

املجموعة  عن  برملاين  وفد 

الربملانية لل�شداقة »اإيران-اجلزائر«

ا�ستقبل يوم الثالثاء 17 جانفي, ال�سيد اإبراهيم بوحلية, 

رئي�س جلنة ال�سوؤون اخلارجية والتعاون الدويل واجلالية 

اجلزائرية يف اخلارج ملجل�س االأمة , مبقر املجل�س, وفدا 

اإيران-   « لل�سداقة  الربملانية  املجموعة  عن  برملانيا 

اجلزائر«.

خالل هذه املقابلة, مت التطرق اإىل العالقات الربملانية 

اجلزائرية االإيرانية وبحث �سبل دعمها و ترقيتها خدمة 

مل�سالح ال�سعبني اجلزائري و االإيراين.

كوريا اجلنوبية..

 

ويـوم االأربعاء 15 فيفري 2012, ال�سيد �سوي �سانغ جو , �سفري 

منا�سبة  زيارة كانت  له  اأّدى  الذي  باجلزائر  اجلنوبية  كوريا 

ال�ستعرا�س الديناميكية التي متيز عالقات البلدين والتطرق 

للفر�س املتاحة لتطوير التعاون االقت�سادي واال�ستفادة من 

تقدم امل�ستوى التقني والتكنولوجي يف كوريا اجلنوبية .. كما 

تناولت املحادثات الزيارات الربملانية بني برملانيي البلدين 

واأهميتها يف تعزيز ومرافقة العالقات يف �ستى املجاالت.

املك�شيك.. 

و حظي يوم االإثنني 20 فيفري 2012, ال�سيد  ادواردو رولدن, 

�سفري الواليات املتحدة املك�سيكية باجلزائر, با�ستقبال رئي�س 

العالقات  تناولت  جماملة,  زيارة  له  اأدى  حيث  املجل�س 

الثنائية املتميزة واالإمكانيات املتاحة لتطوير التعاون .. ال 

�سيما يف املجال اال�ستثماري االقت�سادي.

البلدين  اأهمية تبادل الزيارات بني م�سوؤويل  كما ا�ستعر�ست 

 .. التعاون  جماالت  لتو�سيع  اتفاقيات  من  عنها  يرتتب  وما 

وكان اللقاء – كذلك- فر�سة لتبادل وجهات النظر حول عدد 

من الق�سايا املرتبطة بالتحوالت يف املنطقة.

رومانيا ..

وا�ستقبـل ال�سيد عبد القـادر بن �سالح, رئي�س جمل�س االأمة, 

مار�سيه,  فيكتور  ال�سيد    ,2012 فيفري   08 االأربعاء  يـوم 

مت  جماملة  زيارة  له  اأّدى  الذي  باجلزائر   رومانيا   �سفري 

التعاون  تطوير  واأهمية  الثنائية  للعالقات  خاللها  التطرق 

بني البلدين و تبادل الطرفان باملنا�سبة وجهات النظر حول 

يف  املرتقبة  واال�ستحقاقات  ورومانيا  اجلزائر  يف  الو�سع 

كال منهما.

�سالح,  بن  القـادر  عبد  ال�سيد  ا�ستقبـل 

 04 االأربعاء  يـوم  االأمة,  جمل�س  رئي�س 

الربملانيني  من  وفدا    ,2012 جانفي 

املتحدة  للمملكة  املحافظ  احلزب  عن 

الربيطانية, برئا�سة اللورد ري�سبي .

العالقات  ا�ستعرا�س  اللقاء, مت  خالل هذا 

هذه  مثل  اأن  على  والتاأكيد  البلدين  بني 

وتعزز  تدعم  املبا�رش  واحلوار  اللقاءات 

وترفعها  البلدين  بني  الثنائية  العالقات 

هذا  خالل  مت  كما  اأف�سل.  م�ستويات  اإىل 

اللقاء اإىل التطرق اإىل التحوالت ال�سيا�سية 

اآفاق  مع  خا�سة  اجلزائر  يف  اجلارية 

القوانني  من  جلملة  امليداين  التطبيق 

الرامية اإىل اإ�سالحات �سيا�سية يف اجلزائر 

اجلزائري  الربملان  عليها  �سادق  والتي 

موؤخرا.

اجتمع   الربيطاين  الوفد  فاإن   , لالإ�سارة 

ال�سداقة  جمموعة  اأع�ساء  مع  اأي�سا 

الربيطانية   – اجلزائرية  الربملانية 

)جمل�س االأمة واملجل�س ال�سعبي الوطني(, 

بوزيد  ال�سيد  االأمة  جمل�س  ع�سو  برئا�سة 

تبادل  االجتماع  هذا  خالل  مت  لزهاري, 

و�سالحيات  عمل  حول  املعلومات 

مت  كما  اجلزائر,  يف  الت�رشيعية  املوؤ�س�سة 

و�سع ت�سّور الآفاق التعاون الربملاين يف 

امل�ستقبل.



             

52

االأبواب املفتوحة 

53

املدار الربملاين

يا
ق

ري
ف

 اإ
ب

و
جن

رش
�

م
 

له  جل�سة  يف  اإفريقيا  عموم  برملان  اأكد 

�رشورة  على   ,  2012 جانفي   22 يوم 

حترير  اأجل  من  فّعال  ويدور  العمل 

التي تعترب  ال�سحراوية املحتلة  االأرا�سي 

اآخر م�ستعمرة يف القارة االإفريقية وفق ما 

. وجاء  اأوردته وكالة االأنباء ال�سحراوية 

من  كل  قدمها  تدخالت  خالل  من  ذلك 

ال�سيد  االإفريقي  االحتاد  مفو�سية  رئي�س 

جون بينغ ومفو�س ال�سلم واالأمن باالحتاد 

وكذا  لعمامرة  رم�سان  ال�سيد  االإفريقي 

والتعاون  الدولية  العالقات  جلنة  رئي�س 

وف�س النزاعات بالربملان االإفريقي وذلك 

القارة  واالأمن يف  ال�سلم  ق�سايا  اإطار  يف 

االإفريقية.

ال�سحراء  ق�سية  املتدّخلون  �ساند  وقد 

االأولوية  باإعطائها  ونادوا  الغربية 

ب�سفتها ق�سية ت�سفية ا�ستعمار والتي ال 

تزال ت�سكل ان�سغاال قاريا وهو ما يقت�سي 

وت�سافر  التحرك  �رشورة  نظرهم  يف 

جهود االحتاد االإفريقي حتى ينعم ال�سعب 

للت�رشف  قابل  الغري  بحقه  ال�سحراوي 

باقي  غرار  على  الكرمي  والعي�س  باحلرية 

اأخرى  االإفريقية ومن جهة  القارة  �سعوب 

العربية  اجلمهورية  عن  نواب  تدخل 

اأ�سهموا  الذين  الدميقراطية  ال�سحراوية 

التاأييد  من  مزيد  ح�سد  يف  بارز  ب�سكل 

�سيتخذه  الذي  القرار  مل�رشوع  وامل�ساندة 

الق�سية  بخ�سو�س  االإفريقي  الربملان 

ال�سحراوية.

الذي  القرار  م�رشوع  مبادرة  ولقيت 

»ا�ستح�سان«  االإفريقي  الربملان  �سيتخذه 

على  االإفريقية  البلدان  ممثلي  من  العديد 

وال�سنغال  واجلزائر  ومايل  كينيا  غرار 

ورواندا  ال�سودان  وجمهورية  وبوت�سوانا 

على  مداخالتهم  يف  موؤكدين   , والنيجر 

وكفاحه  ال�سحراوي  ال�سعب  ق�سية  دعم 

واال�ستقالل.  احلرية  اأجل  من  العادل 

عن  يده  املغرب  يرفع  باأن  طالبوا  كما 

انتهاكاته  يوقف  واأن  الغربية  ال�سحراء 

للرثوات  ا�ستنزافه  وكذا  االإن�سان  حلقوق 

الطبيعية باملنطقة.

امل�رشي  ال�سعب  جمل�س  اأع�ساء  انتخب 

جماعة  يف  البارز  الع�سو  الكتاتني  �سعد 

جمل�س  الأول  رئي�سا   , امل�سلمني  االإخوان 

ال�سابق  الرئي�س  منتخب يف فرتة ما بعد 

ح�سني مبارك.

الكتاتني  اأن  اإعالمية  م�سادر  واأو�سحت 

اأ�سل  من  �سوتا   399 على  حت�سل 

حله  منذ  للمجل�س  جل�سة  اأول  يف   496
اإىل  اأدت  التي  جانفي   25 ثورة  عقب 

ال�سابق  امل�رشي  بالرئي�س  االإطاحة 

كلمة  يف  الكتاتني  وقال  مبارك.  ح�سني 

م�رش  بناء  »�سنعيد  املجل�س  يف  األقاها 

م�سيفا  الدميقراطية«  الوطنية  احلديثة 

هو  املجل�س  يكون  اأن  على  �سنعمل   «

وحتيق  للدميقراطية  ال�سحيح  العنوان 

كل اأهداف الثورة«. واأ�سار اإىل اأن »الثورة 

م�ستمرة ولن يهداأ لنا بال ولن تقر اأعيننا 

ونقت�س  اأهدافها  الثورة  ت�ستكمل  حتى 

وفعالة  عادلة  مبحاكمات  لل�سهداء 

عاما(   59( الكتاتني  ويتوىل  و�رشيعة. 

»احلرية  حلزب  العام  االأمني  من�سب 

»جماعة  لـ  ال�سيا�سي  الذراع   , والعدالة« 

بن�سبة  فاز  والذي  امل�سلمني«  االإخوان 

47 باملائة من مقاعد اأول جمل�س منبثق 
منذ  م�رش  ت�سهدها  حرة  انتخابات  عن 

الثورة. 

و�سلفيون  اإخوان  االإ�سالميون  وح�سل 

املقاعد  ثلثي  من  اأكرث  على  م�رش  يف 

التي  االنتخابات  يف  ال�سعب  جمل�س  يف 

�سهري  بني  مراحل  ثالث  على  اأجريت 

نوفمرب و جانفي املن�رشمني.

برملان عموم 
�إفريقيا يدعو �إىل 

�لتحرك �لفعال 
لتحرير �لأر��صي 

�ل�صحر�وية 
�ملحتلة

�نتخاب �صعد 
�لكتاتني رئي�صا 
ملجل�س �ل�صعب 

�مل�صري

فوج  قام   ، األمة  ينظمها مجلس  التي  املفتوحة  األبواب  برنامج  إطار  في 
بوسيف،  عني  لبلدية  التابع  اجلزائرية  اإلسالمية  للكشافة  »أحباب« 
.2012 فيفري   06 اإلثنني  يوم  املجلس  مقر  بزيارة  املدية،   والية 
وكانت هذه الزيارة فرصة ألطفال هذا الفوج الكشفي، للتعرف على مقر 
األمة ومرافقه، وكذا مهامه وصالحياته وكيفية عمله ومختلف  مجلس 

أجهزته وهياكله.

فوج »أحباب« للكشافة يزور املجلس
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فيفري   12 يوم  اليوناين  الربملان  وافق 

لتطبيق خطة  2012 على م�رشوع قانون 
�سمان  اأجل  من  جديدة  اقت�سادي  تق�سف 

مايل  اإنقاذ  حزمة  على  اليونان  ح�سول 

ثانية من االحتاد االأوروبي و�سندوق النقد 

التخلف عن �سداد ديونها.  الدويل وتفادي 

اأعمال  تفجرت  الربملان  ت�سويت  وقبل 

اأثينا  العا�سمة  �سوارع  يف  خطرية  عنف 

وامتدت اإىل مدن يونانية اأخرى من بينها 

جزيرتا كورفو وكريت ال�سياحيتني.

حجمه  تخفي�سا  القانون  م�رشوع  ويحدد 

يف  دوالر  مليار  يورو/4,35  مليار   3,3
الرواتب واملعا�سات والوظائف خالل العام 

�سيطلق  الربملان  ومبوافقة  وحده.  احلايل 

الدويل  النقد  و�سندوق  االأوروبي  االحتاد 

حزمة اإنقاذ مايل ثانية لليونان تن�س على 

منح اأثينا قر�سا جديدا بقيمة 130 مليار 

اإىل  البالد  ديون  خف�س  اإىل  اإ�سافة  يورو 

120 باملائة من ناجتها املحلي اخلام.
اليونان  االأول مل�ساعدة  اأن الربنامج  يذكر 

ماليا مبنحها قر�سا بقيمة 110 مليارات 

االحتاد  مب�ساهمة   2010 عام  اأقر  يورو 

االأوروبي و�سندوق النقد الدويل.

انتخابات  نتائج  االإ�سالميني  بقيادة  الكويتية  املعار�سة  اكت�سحت 

جمل�س االأمة التي اأجريت يوم 02 فيفري 2012 يف البالد من خالل 

ح�سولها على اأربعة وثالثني مقعدا من اأ�سل خم�سني. واأعلنت اللجنة 

ال�سلفية  ال�سنية  االإ�سالمية  املعار�سة  فوز  عن  الكويتية  االنتخابية 

مبجموع 23 مقعدا يف الربملان اجلديد بينما كانت ممثلة يف ت�سعة 

انخفا�سا  عرفوا  فقد  ال�سيعة  اأما  ال�سابق.  الربملان  يف  فقط  مقاعد 

وبالن�سبة  نواب.  �سبعة  اإىل  ت�سعة  الربملان من  يف عدد ممثليهم يف 

الذين كانون يعدون من املعار�سة واأخذوا خطا خمتلفا  لليرباليني 

اجلديد  الربملان  يف  فقط  مبقعدين  ففازوا  االنتخابية  احلملة  خالل 

بعد اأن كانوا ي�سيطرون على خم�سة مقاعد.

وقد �سجل خالل نتائج االنتخابات هذه غياب العن�رش الن�سوي رغم 

جمل�س  اإىل  تاريخيا  دخوال  �سجلت  اأن  بعد  وهذا  امراأة   23 م�ساركة 

االأمة الكويتي يف االنتخابات االأخرية عام 2009.

ومع 34 مقعدا يف الربملان باتت املعار�سة ت�سيطر ب�سكل كامل على 

تاأثري ت�سويت  لتجاوز  33 مقعدا  اإىل  اأنها بحاجة  اإذ  الربملان  قرار 

والذي  عموما  وزيرا   15 عددهم  البالغ  املنتخبني  غري  الوزراء 

�ساأنهم  االأمة  جمل�س  يف  الت�سويت  بحق  الد�ستور  مبوجب  يتمتعون 

�ساأن النواب املنتخبني.

 287 فيفري   02 يوم  اأجريت  التي  االنتخابات  خالل  تناف�س  وقد 

ومت  وناخبة  ناخب  400296ن  اأ�سوات  على  ومر�سحة  مر�سحا 

اإجراء هذه االنتخابات بناء على املر�سوم االأمريي الذي اأ�سدره اأمري 

املا�سي  دي�سمرب  يف  ال�سباح  اجلابر  االأحمد  �سباح  ال�سيخ  الكويت 

القا�سي بحل جمل�س االأمة والدعوة اإىل انتخاب اأع�ساء جمل�س االأمة 

للف�سل الت�رشيعي.

�لربملان يو�فق 
على م�صروع قانون 

لتطبيق خطة 
تق�صف �قت�صادي 

جديدة

�لربملان ي�صّوت 
على قانون 

معاقبة �إنكار 
�لإبادة �لأرمنية

�لتيار �لإ�صالمي 
�ملعار�س يفوز 
بغالبية �ملقاعد 
يف �لنتخابات 

�لربملانية

2012 ب�سفة  23 جانفي  تبّنى م�ساء يوم 

على  ين�س  الذي  القانون  م�رشوع  نهائية 

معاقبة اإنكار االإبادة االأرمنية بعد ت�سويت 

جمل�س  و�سادق  ال�سيوخ.  جمل�س  يف  اأخري 

ال�سيوخ بغالبية 127 �سوتا مقابل 86 على 

م�رشوع القانون الذي كانت تبّنته اجلمعية 

ومع   .2011 دي�سمرب   22 يف  الوطنية 

اعتبار جمل�س ال�سيوخ اأن الن�س منا�سب من 

دون تعديل يكون الربملان قد تبّنى القانون 

نهائيا. وين�ّس م�رشوع القانون على فر�س 

بقيمة  غرامة  ودفع  �سنة  بال�سجن  عقوبة 

االإبادات  ينكر  من  كل  على  يورو  األف   45
املعرتف بها اأمام القانون الفرن�سي وبينها 

االإبادة االأرمنية.

على  �سوتوا  الفرن�سيون  النواب  وكان 

اأثار  ما   ,  2011 دي�سمرب   22 يف  الن�س 

باري�س  بني  م�سبوقة  غري  دبلوما�سية  اأزمة 

جمموعة  باتخاذ  اأنقرة  وتوّعدت  وتركيا. 

مت  حال  يف  فرن�سا  �سد  انتقامية  اإجراءات 

اللحظة  حتى  تركيا  وحاولت  الن�س.  تبني 

الفرن�سي  الربملان  على  ال�سغط  االأخرية 

للرتاجع عن ذلك وترف�س تركيا تعبري اإبادة 

مقتل  اإىل  اأدت  مبجازر  �سوى  تعرتف  وال 

حوايل 500 األف اأرمني.

ادوارد  االأرمني  اخلارجية  وزير  واأعلن 

ال�سيوخ  جمل�س  ت�سويت  اأن  نالبانديان 

االإبادة  اإنكار  يعاقب  قانونا  تبنى  الذي 

�ست�ساهم  تاريخية  مبادرة  هو  االأرمنية 

�سد  اأخرى  جرائم  ارتكاب  دون  احلول  يف 

»هذا  بيان  يف  نالبانديان  وقال  االإن�سانية 

فقط  لي�س  ذهب  من  بحروف  �سيكتب  اليوم 

االأرمني  ال�سعبني  بني  ال�سداقة  تاريخ  يف 

حماية  �سجالت  يف  اأي�سا  واإمنا  والفرن�سي 

حقوق االإن�سان يف العامل«. 

شا
�
رن

ف
ت

وي
ك

ال
 

ن
نا

و
لي

 ا


