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افتتاح الدورة الربيعية 2102

اجلزائريون يخو�صون ال�صتحقاقات الوطنية بثقة واأمل.. 
ويتطلعون اإىل دولة قوية مبوؤ�ص�صاتها

جل�سات

اأع�صاء املجل�س ي�صادقون على:

املنظمة واجلرمية  الف�صاد  اأ�صكال  كل  من  الوقاية  • اآليات 
• التكفل بالأثر املايل املرتتب على رفع الجور واملعا�صات

متثيال اأكرث  واملراأة  املقاعد..   عدد  يرفع   .. الدميغرايف  لنمو  • ا 
30 % ح�صة املراأة من املقاعـد

جل�سة ا�ستـماع

كيف ميكن ربط منظومة التكوين املهني بعامل ال�صغل؟

الأ�سئلة ال�سفوية

»ال�صريح امللكي املوريطاين«.. هو �صريح امللكة كليوباترا 
 زوجة يوبا الثاين امللك الأمازيغي اجلزائري..

غيليزان : اجناز حمطتني ملعاجلة املياه  وحتلية مياه البحر لتوفري املياه

متاحف »املجاهد« و »ال�صهيد« مفتوحة اأمام اجلميع

اجلزائريون يف�صلون ال�صتثمار على املدى الطويل واملتو�صط

التكفل مبر�صى ال�صرطان والأمرا�س العقلية

الن�ساط اخلارجي

رئي�س جمل�س الأمة بالكويـت..

موقف اجلزائر يقوم على عدم التدخل  يف ال�صوؤون 
الداخلية للدول.. ويدعو  اإىل حل الأزمات باحلوار..

ا�ستقبالت الرئي�س

متابعات

اآلية للرقابة الَبْعدية على تنفيذ امليزانية

التطعيم.. كيف ميكن �صمان فعالية اجلدول الوطني؟

املعاقون: ما هو م�صتوى احلماية يف املنظومة القانونية؟

اأبواب مفتوحة

8 مار�س - عيد املراأة

اإطارات وموظفات جمل�س الأمة  يحتفلن بعيــــــدهن

املدار الربملاين

» ... إن اجلزائر هي اليوم محط األنظار وكما برهنت باألمس على جدارة ثورتها فإنها قادرة 
على تقدمي منوذج رصني في مجال دعم املسار الدميقراطي.

املوعد  أن مشاركته في  يدرك  أن  الوطنية  املجموعة  أفراد  من  فرد  يتعني على كل  فإنه  لذلك 
االنتخابي ليوم اخلميس 10 ماي يكتسي أهمية بالغة على أكثر من صعيد وأنها تختلف عن 
املواعيد السابقة بالنظر إلى اآلفاق املستقبلية التي سترسمها هذه االنتخابات وأثر ذلك بالنسبة ملصير 

البالد ككل.

فعلى اجلميع أن يعلم متام العلم بأن املشاركة الواسعة متهد الطريق لدعم أركان الدولة 
ودولة قوية يعني دولة قادرة على حماية املواطن وعلى احلفاظ على السيادة الوطنية ومتاسك البالد 

في ظرف دولي يوحي بتساؤالت عدة.

التحديات  يرفعون  العمال سيعرفون كعادتهم كيف  بأن  يقني  على هذا األساس فإنني على 
التي تفرضها هذه املرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا ويقبلون بقوة لإلدالء بأصواتهم بكل حرية 

ومسؤولية.

عن  للتعبير  الفرصة  هذه  يغتنموا  ألن  مجددا  أدعوهم  الذي  شبابنا  بالذكر  أخص  كما 
إرادتهم واختيار من يرونهم أنسب وأقرب لتحقيق تطلعاتهم.

البناء  مواصلة  في  عليهم  بها. سيعول  بادرنا  التي  باإلصالحات  األوائل  املعنيون  إنهم هم 
والتشييد والذود عن حمى الوطن والشعب.

كما ال يفوتني أن أذكر املرأة اجلزائرية بصفة عامة واملرأة العاملة على وجه اخلصوص ألنبهها 
بالنسبة إلثبات وجودها على الساحة السياسية وتعزيز مشاركتها في  بأهمية هذا املوعد 
بناء مجتمع يسوده العدل والتسامح واملساواة خاصة وأن الظروف املساعدة على حتقيق تطلعاتها 

هي اليوم متوفرة أكثر من ذي قبل.

إن البالد مقبلة على خوض مرحلة مفصلية في تاريخها مرحلة تتطلب تعبئة أكبر من املواطنني 
لتحقيق أهداف التجدد الوطني وإجناح األشواط اآلتية من مسيرتنا الوطنية.

أدعو املواطنات واملواطنني إلى حتمل مسؤولياتهم في مسعى التجدد الذي نحن بصدد القيام به 
وأهيب بهم أن يضاعفوا اجلهود في سبيل متتني حلمة مجتمعنا وتقوية تضامنه وإعطاء اجلزائر 

طموحا يكون في مستوى التحديات التي تواجهها«.

 من ر�صالة رئي�س اجلمهورية مبنا�صبة عيد العمال 01 ماي 2012
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اجلزائر منتدى �صيا�صي لتناف�س الربامج

تأتي دورة الربيع هذه السنة في ظل ظروف تختلف عن ظروف بقية الدورات التي سبقتها... سواء من حيث 
النشاطات التي ستتخللها أو من حيث التطورات التي تعرفها أو ستعرفها الساحة السياسية الوطنية.

الساحة  القوائم والبرامج كما ستعرف  بني  ما  انتخابية شديدة  الدورة ستعرف منافسة  فيها  تنعقد  التي  الفترة 
السياسية - نتيجة ذلك - حركية غير معهودة...

لهذه االعتبارات ميكن القول أن الدورة الربيعية لهذا العام سوف تتميز بأكثر من ميزة وتعرف أكثر من حدث 
إن على املستوى السياسي أو على املستوى البرملاني...

- أولى هذه املميزات هي أن الدورة ستنجز جدول أعمالها على فترتني ومع مجموعتني من النواب أي النواب احلاليون 
وأولئك الذين سوف ينتخبون.   

- لكن امليزة األساسية لهذه الدورة تكمن خاصة في التطورات السياسية التي ستتولد عن مجريات املوعد 
االنتخابي. ولن نكون مجانبني للحقيقة إذا ما قلنا أنها وبكافة املقاييس ستكون دورة سياسية العتبارات 

نذكر منها :
أنها تتزامن مع   موعد االستحقاقات االنتخابية كما أسلفنا الذكر، وتنعقد في أجواء دخول نصوص اإلصالح 
حّيز التنفيذ، وفي سياق التحديات التي يتوجب على اجلزائريات واجلزائريني رفعها بسبب التحوالت العميقة التي 

تعرفها الساحة اإلقليمية والدولية.
- الدورة تنعقد كذلك في ظل األجواء املتولدة عن اتساع وتنوع فضاءات العمل احلزبي والتعبير السياسي خاصة 
بعد دخول تشكيالت حزبية جديدة الساحة السياسية ستساهم تأكيًدا مبقاربات وطروحات متنوعة من 

شأنها أن ُتعّمق الثقافة السياسية وُترّقي الوعي املواطني.
... ومن كل هذه النشاطات وبفعل هذه احلركية ستتحول اجلزائر في األسابيع املقبلة حسب اعتقادنا إلى 

منتدى سياسي حقيقي ستتنافس البرامج وتتبارى األفكار والرؤى فيه...

كل ال�صوروط متوفرة للحدث الوطني التاريخي

ليس جديًدا أيًضا القول بأن هذه السنة ستكون سنة االنتخابات في اجلزائر فبعد االنتخابات الرامية إلى جتديد املجلس 
 الشعبي الوطني سوف يطلب من اجلزائريني جتديد مجالسهم احمللية في االنتخابات البلدية والوالئية املقررة لهذه السنة.
- سنة 2012 ستعرف أيًضا منافسة أخرى، لكن هذه املرة ستكون بني الناخبني الكبار لتجديد ممثليهم 

بالغرفة العليا للبرملان، في إطار التجديد النصفي ألعضاء مجلس األمة.
وهكذا تالحظون، زميالتي زمالئي، وال شك أن اجلزائر خالل هذه السنة ستعيش مواعيد هامة كما هي 

ستكون ساحة واسعة للتنافس السياسي وفضاء عريًضا للممارسة الدميقراطية.
- لقد تابعتم بكل تأكيد ما تقوم به احلكومة بتوجيه من السيد رئيس اجلمهورية من جهد حثيث لتأمني 
ن لهذه االنتخابات، السالسة والشفافية  كل الظروف وتوفير كل الشروط املادية والتنظيمية مبا من شأنه أن يؤمِّ
املطلوبة والتي ستجري وفق ما تقتضيه أحكام القوانني السارية املفعول وتتماشى مع ما تستوجبه املعايير الدولية 

املرعية.
- إن احلقيقة التي يجب التأكيد عليها والتذكير بها في هذا النطاق هي أن اجلزائر املستفيدة من التجربة املاضية 
واملستجيبة ملقترحات القوى السياسية قد عملت على توفير كافة شروط السير احلسن للعملية االنتخابية بدًءا 
باحلياد وفي كافة  بإلزام اإلدارة  الطعون مروًرا  القوائم وكيفيات تقدمي  بإعداد  الضوابط اخلاصة  بتحديد 
على  االنتخابية  املراقبة  بلجان  وانتهاًء  العملية،  على  باإلشراف  القضاء  إلى تكليف  باإلضافة  سيرها  مراحل 
مختلف املستويات واملكونة من أكثر من جهة وأخيًرا ستكون مبشاركة املالحظني الدوليني أيضا. كل 
هذه االجراءات اتخذت بالواقع العطاء اجلدية واملصداقية للعملية وتأكيد الرغبة في اجناح االستحقاق وحتفيز 
املواطن على املشاركة في هذا املوعد وإشعاره باألهمية التي يكتسيها احلدث والوزن الدي ميثله الصوت 

الذي يدلي به املواطن يوم 10 ماي القادم...

اجلزائريون يخو�صون ال�صتحقاقات الوطنية بثقة واأمل.. ويتطلعون اإىل دولة قوية مبوؤ�ص�صاتها

طبقا ألحكام الفقرة 
األولى من املادة 118 

من الدستور، واملادة 5 من 
القانون العضوي رقم -99
02، الذي يحدد تنظيم 
املجلس الشعبي الوطني، 
ومجلس األمة، وعملهما، 

وكذا العالقات الوظيفية 
بينهما وبني احلكومة؛ 

افتتح مجلس األمة دورته 
الربيعية العادية لسنة 

.2012
وقد جرت مراسيم االفتتاح 

في اجللسة العلنية 
املنعقدة يوم األحد 04 
مارس 2012، برئاسة 
السيد عبد القادر بن 
صالح، رئيس املجلس، 
وحضور السيد رئيس 

املجلس الشعبي الوطني 
ونوابه، والسيد الوزير 
األول ونائبه، وأعضاء 

 احلكومة.

وقد ألقى السيد عبد 
القادر بن صالح، رئيس 

املجلس كلمة بهذه املناسبة؛ 
هذا نصها:

في  االنتخابات  سنة  »ستكون 
االنتخابات  فبعد  اجلزائر 
املجلس  جتديد  إلى  الرامية 
سوف  الوطني  الشعبي 
اجلزائريني  من  يطلب 
احمللية  مجالسهم  جتديد 
البلدية  االنتخابات  في 
 والوالئية املقررة لهذه السنة.

أيًضا  ستعرف   2012 سنة   -
املرة  منافسة أخرى، لكن هذه 
الكبار  الناخبني  بني  ستكون 
بالغرفة  ممثليهم  لتجديد 
إطار  في  للبرملان،  العليا 
ألعضاء  النصفي  التجديد 

مجلس األمة.
زميالتي  تالحظون،  وهكذا 
اجلزائر  أن  شك  وال  زمالئي، 
ستعيش  السنة  هذه  خالل 
مواعيد هامة كما هي ستكون 
للتنافس  واسعة  ساحة 
عريًضا  وفضاء  السياسي 

للممارسة الدميقراطية«.



10

             

9

افتتاح الدورة الربيعية 2012افتتاح الدورة الربيعية 2012

ح�صن الختيار.. ُيو�صع امل�صاركة

االنتخابات. هذه  إجناح  في  املشاركة  واآلخر  الواحد  من  يقتضي  الواجب  فإن  االعتبارات   لهذه 
فاألحزاب السياسية مطالبة بتقاسم املسؤولية في مجال حتسيس املواطنات واملواطنني للمشاركة في العملية من 

خالل انتهاج أسلوب اإلقناع وفي كل محطة من احملطات التي تستوجبها العملية بدًءا بإعداد القوائم... 
ومروًرا باحلملة االنتخابية... وانتهاًء باملشاركة الواسعة يوم االقتراع... وهكذا نرى، زميالتي زمالئي، 
أن اجلميع مطالب باملساهمة في اجناح العملية من خالل املشاركة في حتقيق كافة خطواتها. وفي مقدمة هذه 
املهمة ضمن تركيبة  تأدية  ومن هو أكثر قدرة على  املترشحني  من  لألحسن  املواطن  اختيار  يأتي  اخلطوات 
املجلس الشعبي الوطني املقبل ألن االنتماء إلى هذه الهيئة والعمل ضمن تركيبتها سيكون تاريخًيا حًقا خاصة 
وأن املجلس الشعبي الوطني اجلديد ومبعية مجلس األمة سوف يواصالن دراسة القوانني التي تندرج في سياق خطة 

اإلصالح كما هو سيتولى دراسة القانون األول للبالد ونعني به الدستور. 

نوعية  التركيز على  احلرة  القوائم  ومن أصحاب  السياسية  من األحزاب  أيضا  مطلوًبا  يبقى  نتيجة لكل هذا 
املترشحني ممن تكون لديهم القدرة على تولي هذه املسؤولية بجدارة.

إننا ننتهز املناسبة أيًضا لكي نتوجه بدورنا إلى دعوة املواطنني كافة للمشاركة في هذا االستحقاق والرد 
بقوة على كل الذين يشّككون في قدرات وإمكانات الشعب اجلزائري في رسم معالم مستقبله...

ما ميكن قوله حتى اآلن هو أن األمور تسير في االجتاه الصحيح وأن احليوية التي تبرزها حتركات األحزاب 
لهي كلها  بتنظيم االنتخابات،  الهيئات املكلفة  التي وفرتها  الضمانات  لها  اليوم، مضاًفا  منها واجلديد  القدمي 
عوامل مشجعة وهي تثبت أن هناك إجماًعا على القبول بالتحدي والتصميم على النجاح، لكن مواصلة اجلهد 

تبقى عماًل مطلوًبا، اجلميع مدعو للمشاركة فيه.
- في ظل هذا املشهد ال نعتقد أن أعضاء مجلس األمة سيبقون بعيدين عن مثل هذه األجواء... بل هم سيكونون 
تأكيًدا من بني املشاركني األوائل ومن العاملني األساسيني إلجناح هذا االستحقاق الذي سيشكل إضافة 

نوعية متميزة في املمارسة الدميقراطية.

جمل�س الأمة.. يوا�صل مهامه الربملانية

النصوص  الدورة، سيعكف مجلس األمة على دراسة عدد من مشاريع  التشريعي خالل هذه  الصعيد  على 
التي  للصالحيات  وفًقا  اجلمهورية  رئيس  السيد  أصدرها  التي  األوامر  املثال  سبيل  على  منها  نذكر  القانونية 
يخولها إياه الدستور، وهي أوامر فرضتها الضرورة والطابع االستعجالي للموضوع كاألمرية اخلاصة بقانون املالية 
ومعاشات  املباشرة  التقاعد  ملعاشات  الشهري  األدنى  احلد  مبعاجلة قضية رفع  التكفل  يتولى  الذي  التكميلي 
التقاعد الرئيسية احملولة لذوي احلقوق األجراء والقيمة الشهرية للمعاش احملول لألرملة ذات احلق الوحيد. - ومشروع 
اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  من  بالوقاية  املتعلق   01-05 القانون  ويتمم  يعدل  الذي  باألمر  املتعلق  القانون 

ومكافحتهما.
وهنا أود أن أؤكد على أن مكافحة اإلرهاب ستبقى من االنشغاالت الكبرى... وفي هذا الصدد أعبر 
عن تضامننا مع ضحايا االعتداء اجلبان الذي تعرض له أمس مقر الدرك الوطني مبدينة متنراست... إذ ندين بشدة 
هذه احملاوالت البائسة لنؤكد على أن ذلك على لن يؤثر على مواقف اجلزائر الثابتة من مكافحة اإلرهاب ولن 

تزعزع مواقفها من موضوع مكافحة اإلرهاب وتعزيز األمن وتثبيت االستقرار في اجلزائر وفي املنطقة.
وُمواصلًة للحديث عن مشاريع هذه الدورة أشير إلى:

في  املخصصة  املقاعد  وعدد  االنتخابية  الدوائر  بتحديد  يتعلق  أمرية  في شكل  جاء  الذي  القانون  مشروع   -
االنتخابات البرملانية املقبلة.

هذا فيما يتعلق باملرحلة األولى من الدورة الربيعية أما بالنسبة للمرحلة األخرى التي سوف تتم مع املجلس الشعبي 
الوطني اجلديد فقد مت االتفاق مع احلكومة على إبقاء جدول األعمال اخلاص بهذه الدورة مفتوًحا لغاية تنصيب 
املجلس الشعبي الوطني. ولقد كانت الغاية من جلوئنا إلى اعتماد هذا القرار تكمن في ابقاء إمكانية إدراج 

مشاريع نصوص قانونية أخرى ضمن جدول أعمال الدورة إذا ما اقتضت املصلحة إدراجها...
وعدا هذا فإننا نعتقد أن أهم عمل سيتخلل أعمال الدورة سيكون مشروع القانون املتعلق مبراجعة الدستور 

الذي يتطلع لصدوره اجلميع بكثير من االهتمام..

وخارج اجلانب املتعلق بالتشريع سوف يواصل أعضاء مجلس األمة دورهم الرقابي من خالل توجيه األسئلة الشفوية 
 والكتابية ألعضاء احلكومة بكل ما سيترتب عنها من آثار إيجابية في مجال التكفل بانشغاالت املواطنني.
في  سيكون  أشغالها  انطالق  عن  اليوم  نعلن  التي  الدورة  أعمال  جدول  فإن  زمالئي،  زميالتي  وهكذا، 
مرحلته األولى متواضًعا. لكن عمل البرملان سيتواصل تأكيًدا مبجرد انتخاب املجلس الشعبي الوطني اجلديد 

وسيكون عمله ترجمًة وتعميًقا ملضمون قوانني اإلصالحات التي أطلقها السيد رئيس اجلمهورية.

أثناء هذه الدورة سيعكف مجلس األمة كعادته، على تنظيم ملتقيات وأيام دراسية وندوات فكرية في 
إطار ترسيخ الثقافة البرملانية. ومتاشًيا مع فعاليات الذكرى اخلمسني لالستقالل، سُيكّيف مجلس األمة برنامج 
 نشاطه مع املناسبة ويتولى تنظيم عدد من النشاطات ميكن ادراجها ضمن البرنامج الوطني لهذه الذكرى.
للمجلس في مجاالت اختصاصها... من خالل جلسات االستماع...  الدائمة  اللجان  من جهة أخرى، ستنشط 

والزيارات امليدانية...
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اجلل�سة  يف  الأّمة  جمل�س  اأع�ساء  �سادق 

مار�س   21 الأربعاء  يوم  املنعقدة  العلنية 

2012 برئا�سة ال�سيد عبد القادر بن �سالح، 
رئي�س املجل�س، على ثالثة ن�سو�س قانونية 

�سدرت  اأوامر  ثالثة  على  املوافقة  ت�سمنت 

الربملان،  غرفتي  دورتي  بني  ما  الفرتة  يف 

ال�سادة:  احلكومة،  ممثلي  بح�سور  وذلك 

وزير  املحلية؛  واجلماعات  الداخلية  وزير 

العدل، حافظ الأختام؛ وزير املالية. 

ومّت الت�سويت بعد ا�ستنفاد اإجراءات عملية 

امل�سادقة حيث قّدم ممثلو احلكومة عرو�سًا 

ومّت  القانونية  الن�سو�س  هذه  م�سمون  عن 

ال�ستماع اإىل التقارير التي اأعدتها اللجنتان 

توّفر  من  والتاأّكد  املو�سوع؛  يف  املخت�ستان 

الن�ساب القانوين املطلوب.

واأهم ما جاء يف هذه الأوامر:

بالذات  الوقت  هذا  وفي  املناسبة  وتقتضيها  الوطني  الشعبي  املجلس  نواب  زمالئنا  عن  نقولها  أخيرة  كلمة 
تستوجب تسجيل بعض احلقائق ال ميكن أن ننهي كلمة املناسبة دون قولها وهي :

الوطني  الشعبي  املجلس  نواب  حق  في  وهناك(  )هنا  صدرت  التي  واملواقف  األحكام  لبعض  خالًفا  أنه 
قدمت  قد  البشرية  وتركيبتها  الهيئة   : أن  القول  اإلنصاف  باب  من  أنه  نقول  إليها.  ينتمون  التي  والهيئة 
العهدة،  خالل  بل  الدورة  خالل  الوطني  الشعبي  املجلس  نواب  وأن  البرملانية  وللحياة  لألمة  جليال  عمال 
البرملانية... عهدتهم  عليهم  توجبه  وما  القانون  به  يلزمهم  كان  ما  وفق  جدية  وبكل  حًقا  عملوا  قد 

 

لقد قاموا بذلك كٌل حسب قناعته وتوجهاته فاعطوا لعملهم اخلصوصية والتميز وللتجربة البرملانية اجلزائرية 
الثراء... وقدموا تأكيًدا قيمة مضافة للممارسة الدميقراطية في إطارها التعددي. لقد ساهموا جميًعا بقطع 
النظر عن مشاربهم الفكرية في تعزيز املنظومة التشريعية الوطنية طيلة عهدتهم النيابية، ويكفيهم شرًفا 
أنهم أنهوا عهدتهم البرملانية بتزويد البالد مبعية أعضاء مجلس األمة، نقول بتزويد البالد بترسانة قوانني اإلصالح 

التي ترسم اجلزائر بواسطتها طريقها إلى الغد املشرق الواعد...
اآلن وقد أوشكت عهدة املجلس الشعبي الوطني على االنتهاء نقول لزمالئنا النواب ممن ينوون الترشح لعهدة 
جديدة وألولئك الذين يفضلون خياًرا آخر... نقول لهم فليكن التوفيق من نصيبكم ملواصلة عملكم 

ونشاطكم في خدمة اجلزائر...
ملشاركتنا  معنا  حضورهم  على  والتقدير  بالشكر  ضيوفنا  لكافة  أتوجه  أن  أود  األخير  وفي 
خدمة  في  دائًما  نبقى  سوف  امليدان  في  سيتواصل  عملنا  أن  نقول  األمة  مجلس  أعضاء  ولزمالئنا  املناسبة. 
يبقى  وسوف  استقراره.  عن  والدفاع  الشعب  حلمة  إلى  دائًما  ندعو  وسوف  وحدته  وصيانة  الوطن 
لهيئتنا. الناظمة  القوانني  ملضمون  وفًقا  عاتقنا  على  امللقاة  املهمة  عملًيا  نترجم  لكي  قائًما  بيننا  التواصل 

 

<<<

»اجلميع مطالب باملساهمة في اجناح العملية من خالل املشاركة في حتقيق كافة خطواتها. وفي مقدمة هذه اخلطوات 
يأتي اختيار املواطن لألحسن من املترشحني ومن هو أكثر قدرة على تأدية املهمة ضمن تركيبة املجلس الشعبي الوطني 
الوطني  الشعبي  املجلس  وأن  حًقا خاصة  تاريخًيا  تركيبتها سيكون  والعمل ضمن  الهيئة  إلى هذه  االنتماء  املقبل ألن 
اجلديد ومبعية مجلس األمة سوف يواصالن دراسة القوانني التي تندرج في سياق خطة اإلصالح كما هو سيتولى دراسة 

القانون األول للبالد ونعني به الدستور«. 

املنظمة واجلرمية  الف�صاد  اأ�صكال  كل  من  الوقاية  • اآليات 
• التكفل بالأثر املايل املرتتب على رفع الجور واملعا�صات

• ا لنمو الدميغرايف .. يرفع عدد املقاعد..  واملراأة اأكرث متثيال

اأع�صاء املجل�س ي�صادقون على:
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الدويل،  التعاون  جمال  يف  دورها  تعزيز   •
معلومات  على  احل�صول  �صيما من  ال  بتمكينها 

واإفادة  املخت�صة  وال�صلطات  اخلا�صعني  من 

الهيئات الدولية املماثلة بها.

اخلا�صعني: التزامات  تو�صيع    -   3
من  املالية وحمايتها  املنظومة  ق�صد حت�صني 

جرائم تبيي�ض االأموال ومتويل االإرهاب، يقرتح 

هذا االأمر تو�صيع التزامات اخلا�صعني من خالل 

اإلزامهم ب:

على  قادرة  املخاطر  لت�صيري  منظومة  و�صع   •
اأو امل�صتفيد  اإذا كان الزبون املحتمل  حتديد ما 

واتخاذ  �صيا�صيا،  معر�صا  �صخ�صا  احلقيقي 

االأموال  اأ�صل  لتحديد  الالزمة  االإجراءات  كل 

واحلر�ض على �صمان مراقبة م�صددة وم�صتمرة 

لعالقة االأعمال،

االأموال  • بذل عناية خا�صة واال�صتعالم حول 
ووجهتها وكذا حمل العملية وهوية املتعاملني 

مبلغ  يفوق  التي  احلاالت  يف  االقت�صاديني 

العملية حدا يتم حتديده عن طريق التنظيم،

وبرامج  داخلية  وقاية  برامج  وتنفيذ  • وو�صع 
ت�صمن التكوين امل�صتمر مل�صتخدميهم يف جمال 

االإرهاب  ومتويل  االأموال  تبيي�ض  من  الوقاية 

ومكافحتها،

• واجب اليقظة طيلة مدة عالقة االأعمال.

لها  التي  ال�صلطات  التزامات  حتديد   -  4
و/اأو  الإ�صراف  و/اأو  ال�صبط  �صالحيات 

الرقابة التابع لها اخلا�صعون:

يقرتح هذا االأمر يف هذا االإطار، قيام ال�صلطات 

التي لها �صالحيات ال�صبط و/اأو االإ�رشاف و/اأو 

الرقابة التابع لها اخلا�صعون ب:

تبيي�ض  من  الوقاية  جمال  يف  اأنظمة  • و�صع 
مع  ومكافحتهما،  االإرهاب  ومتويل  االأموال 

جمل�ض  عن  ال�صادرة  التنظيمات  اأن  تو�صيح 

النقد والقر�ض يف هذا املجال تطبق على البنوك 

املالية  امل�صالح  وعلى  املالية  واملوؤ�ص�صات 

لربيد اجلزائر،

اخلا�صعني  لدى  تتوفر  اأن  على  احلر�ض   •
برامج منل�صبة الكت�صاف جرائم تبيي�ض االأموال 

ومتويل االإرهاب والوقاية منها،

للوجبات  اخلا�صعني  تطبيق  مدى  مراقبة   •
املن�صو�ض عليها يف هذا االأمر،

ال�صلطات  مع  املعلومات  وتبادل  التعاون   •
للنحقيقات  العون  وتقدمي  املخت�صة 

واملتابعات،

املوؤ�ص�صات  وتعتمد  ت�صادق  اأن  على  ال�صهر   •
املالية وفروعها يف اخلارج و�رشكاتها التابعة 

اإجراءات مطلبقة لهذا االأمر،

باملعلومات  املايل  اال�صتعالم  خلية  تبيليغ   •

املتعلقة بعمليات اأو اأعمال م�صبوهة لها عالقة 

بتبيي�ض االأموال و/اأو متويل االإرهاب

الإرهابيني  اأموال  حجز  اأو  جتميد   -  5
واملنظمات الإرهابية

اجلزائر  حمكمة  رئي�ض  متكني  االأمر  هذا  يقرتح 

اململوكة  االأموال  من  جزء  اأو  كل  جتميد  من 

لالرهابيني اأو املنظمات االإرهابية اأو املوجهة 

للتمديد،  قابل  �صهر  ملدة  وعائداتها،  لهم 

وكيل  اأو  املتخ�ص�صة  الهيئة  طلب  على  بناء 

الهيئات  اأو  اجلزائر  املحكمة  لدى  اجلمهورية 

الدولية املوؤهلة.

حقوق  على  االجراء  هذا  خلطورة  ونظرا 

االأ�صخا�ض، يقرتح هذا االأمر اأن يكون اأمر رئي�ض 

املحكمة قابل لالعرتا�ض اأمامه يف اأجل يومني 

)2( من تاريخ تبليغه.

مراجعة الأحكام اجلزائية:  -  6
ملزيد من الردع، يقرتح هذا االأمر رفع الغرامات 

 05-01 رقم  القانون  يف  عليها  املن�صو�ض 

املوافق   1425 عام  احلجة  ذي   27 املوؤرخ 

من  بالوقاية  املتعلق   ،2005 �صنة  فرباير   6
تبيي�ض االأموال ومتويل االإرهاب ومكافحتهما.

اأحكام التجرمي  كما يو�صع جمال تطبيق بع�ض 

م�صريي  فقط  ولي�ض  اخلا�صعني  جميع  اإىل 

هوؤالء  يقوم  عندما  املالية،  الهيئات  واأعوان 

باإف�صاء ال�رش املهني واإبالغ �صاحب االأموال اأو 

العمليات مو�صوع االإخطار بال�صبهة بوجود هذا 

االأخري.

وعلى م�صتوى الدويل قامت اجلزائر بامل�صادقة 

من  بالوقاية  تتعلق  دولية  اآليات  عدة  على 

تبيي�ض االأموال ومتويل االإرهاب ومكافحتهما، 

الدولية لقمع متويل االإرهاب  ال�صيما االتفاقية 

مبكافحة  املتعلقة  االتفاقيات  يف  طرف  وهي 

طرف  من  املعتمدة  منه  والوقاية  االإرهاب 

االإفريقي  االحتاد  ومنظمة  العربية  اجلامعة 

اجلزائر  اأدت  حيث  االإ�صالمي،  املوؤمتر  ومنظمة 

وامل�صادقة  االأخرية  هذه  اإعداد  يف  فعاال  دورا 

الوحدة  اتفاقية  عليها وكما مت اعتماد وتوقيع 

االإفريقية حول الوقاية من االإرهاب ومكافحته 

والثالثني  اخلام�صة  القمة  خالل  اجلزائر  يف 

ملنظمة االحتاد االإفريقي املنعقدة باجلزائر يف 

يوليو من �صنة 1999.

الوطنية يف جمال  القانونية  املنظومة  اأن  غري 

االإرهاب  ومتويل  االأموال  تبيي�ض  من  الوقاية 

ومكافحتهما اأظهرت بع�ض النقائ�ض املرتبطة 

تقنيات  وظهور  اجلرمية  هذه  بتطور  اأ�صا�صا 

املنظومات  ت�صتغل  االأموال  لتبيي�ض  جديدة 

واالت�صال،  االإعالم  وتكنولوجيات  امل�رشفية 

مكافحتها  و�صائل  تكييف  يق�صي  ما  وهو 

لتواكب تطور و�صائل ارتكابها.

لذلك، يقرتح هذا االأمر تعديل واإمتام القانون رقم 

01-05 املوؤرخ يف 27 ذي احلجة عام 1425 
الذكر،  ال�صالف   ،2005 �صنة  فرباير   6 املوافق 

لتكييفه مع امل�صتجدات امل�صجلة وطنيا ودوليا 

االأموال ومتويل  تبيي�ض  الوقاية من  يف جمال 

االإرهاب ومكافحتهما والتكفل بالنقائ�ض التي 

�صجلت على القانون يف التقييم الذي خ�صعت له 

العمل املايل ملنطقة  اجلزائر من قبل جمموعة 

ال�رشق االأو�صط و�صمال اإفريقيا.

ويف هذا االطار، يقرتح هذا االأمر:

امل�صطلحات: يخ�س  فيما   -  1
القانون  اإدراج تعريف عدة امل�صطلحات �صمن 

تعريف  �صيما  ال  اأعاله،  املذكور   05-01 رقم 

واملهن  واملوؤ�ص�صات  املالية  املوؤ�ص�صات 

االإرهابية  واملنظمة  واالإرهابي  املالية  غري 

وامل�صتفيد  �صيا�صيا  املعر�صني  واالأ�صخا�ض 

والتجميد  املتخ�ص�صة  وال�صلطات  احلقيقي 

واحلجز، حيث اإن بع�ض هذه امل�صطلحات رغم 

ال�صالف   05-01 رقم  القانون  يف  ورودها 

الذكر، اإال اأنها مل تعرف �صمنه.

»فعل  تعريف  مراجعة  االأمر  هذا  يقرتح  كما 

متويل االإرهاب«، بالن�ض على اأنه جرمية ميكن 

منظمة  اأو  اإرهابيني  قبل  من  اأي�صا  ترتكب  اأن 

االأموال  جمع  اأو  تقدمي  خالل  من  اإرهابية، 

اإرهابي  اأو من طرف  ا�صتخدامها �صخ�صيا  بنية 

فعل  يعد  باأنه  والتو�صيح  اإرهابية  منظمة  اأو 

اإرهابي وجرمية قائمة بذاتها، �صواء مت ارتكاب 

مت  و�صواء  ارتكابه  يتم  مل  اأو  االإرهابي  الفعل 

اأو مل يتم ا�صتخدامها يف  ا�صتخدام هذه االأموال 

ارتكابه.

خللية  القانونية  الطبيعة  مراجعة   -   2
ال�صتعالم املايل وتعزيز مهامها:

خلية  عجز  امليدانية  املمار�صة  اأظهرت  لقد 

اأكمل  على  دورها  تاأدية  عن  املايل  اال�صتعالم 

قانونها  يكتنف  الذي  الغمو�ض  ب�صبب  وجه 

وبني  بينها  الفعال  التن�صيق  وانعدام  االأ�صا�صي 

خمتلف ال�صلطات املتدخلة يف جمال الوقاية من 

ومكافحتها،  االإرهاب  ومتويل  االأموال  تبيي�ض 

لذلك يقرتح هذا االأمر حت�صني اأدائها عن طريق 

ال �صيما:

• تغيري طبيعتها القانونية من موؤ�ص�صة عمومية 
بال�صخ�صية  تتمتع  م�صتقلة  اإدارية  �صلطة  اإىل 

املعنوية واال�صتقالل املايل، تو�صع لدى الوزير 

املكلف باملالية وذلك ق�صد �صمان ا�صتقالليتها 

ويحيل  االأخرى،  الدول  يف  نظرياتها  غرار  على 

هذا االأمر على التنظيم حتديد مهام هذه اخللية 

وكيفيات تنظيمها و�صريها،

• تعزيز مهامها ال �صيما بتمكينها من طلب اأي 
معلومات اإ�صافية يف اإطار ا�صتغالل االإخطارات 

بال�صبهة التي ترد اإليها اأو التقارير ال�رشية التي 

تتلقاها،

ال�صلطات  مع  الهيئة  هذه  تعاون  تكري�ض   •
فيما  التن�صيق  �رشورة  على  والن�ض  املخت�صة 

ا�صرتاتيجيات  وتنفيذ  اإعداد  بخ�صو�ض  بينها 

ومتويل  االأموال  تبيي�ض  من  الوقاية  واأعمال 

االإرهاب ومكافحتها،

الأمر املتعلق بالوقاية من تبيي�س الأموال ومتويـــــــــــــــــــــــــــل الإرهاب ومكافحتهما

اآليات الوقايـة من كل اأ�صكال الف�صــــــــاد واجلرمية املنظمة

تعد جرائم تبييض األموال، ومتويل اإلرهاب، من اجلرائم اخلطيرة 
واالستقرار  األمن  تهدد  باتت  أنها  بفعل  اإلنسانية  تعرفها  التي 
العامليني، وفي إطار تدعيم اجلهود الدولية ملكافحتها وحماية النظام 
في  األفعال  هذه  يتجرمي  اجلزائر  قامت  الوطني،  واالقتصاد  املالي 
بالقانون رقم  الوطنية  القانونية  املنظومة  العقوبات، ودعمت  قانون 
فبراير   6 املوافق   1425 عام  احلجة  ذي   27 في  املؤرخ   05-01
اإلرهاب  األموال ومتويل  تبييض  من  بالوقاية  املتعلق   ،2005 سنة 

ومكافحتهما.
كما وضعت آليات عملية من أجل الوقاية من هذه اجلرائم، السيما عن 
طريق إنشائها سنة 2002 خلية االستعالم املالي، التي تعد مؤسسة 
املالية  املعلومات  ومعاجلة  جمع  تتولى  املالية  لوزارة  تابعة  عمومية 
في إطار الوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتها، من 
إليها  املرسلة  السرية  والتقارير  بالشبهة  اإلخطارات  استغالل  خالل 
املتابعات  قصد  إقليميا  املختص  اجلمهورية  وكيل  إلى  امللف  وإرسال 

اجلزائية احملتملة.
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من  نوع  اأي  »الأمــــــــــــــــوال«: 
املمتلكات اأو االأموال، املادية اأو غري املادية، 

ال �صيما املنقولة اأو غري املنقولة التي يح�صل 

غري  اأو  مبا�رشة  كانت  و�صيلة  باأي  عليها 

القانونية  امل�صتندات  اأو  والوثائق  مبا�رشة، 

الكرتوين  ال�صكل  �صكلها، مبا يف ذلك  اأيا كان 

اأو الرقمي، والتي تدل على ملكية تلك االأموال 

اأو م�صلحة فيها، مبا يف ذلك على اخل�صو�ض 

و�صيكات  وال�صيكات  امل�رشفية،  االئتمانات 

املالية  واالأوراق  واالأ�صهم  واحلواالت  ال�صفر 

وال�صندات والكمبياالت وخطابات االعتماد.

جرمية،  اأي  اأ�سلية«:  »جرمية 
حتى ولو ارتكبت باخلارج، �صمحت ملرتكبيها 

باحل�صول على االأموال ح�صب ما ين�ض عليه 

القانون

املوؤ�ص�صات  »اخلا�سعــــــون«: 
املالية  غري  واملهن  واملوؤ�ص�صات  املالية 

امللزمة بالقيام باالإخطار بال�صبهة

»موؤ�س�ســـــــة مالية«: كل �صخ�ض 
جتارية  الأغرا�ض  ميار�ض  معنوي  اأو  طبيعي 

ن�صاطا اأو اأكرث من االأن�صطة اأو العمليات االآتية 

با�صم اأو حل�صاب زبون:

القابلة  االأخرى  والودائع  االأموال  تلقي   -  1
لال�صرتجاع

اأو ال�صلفيات 2 - القرو�ض 
3 - القر�ض االإيجاري

اأو القيم 4 - حتويل االأموال 
اإ�صدار كل و�صائل الدفع وت�صيريها  - 5

6 - منح ال�صمانات واكتتاب االلتزامات
7 - التداول والتعامل يف:

اأ - و�صائل ال�صوق النقدية

ب - �صوق ال�رشف

الفائدة  ون�صب  ال�رشف  عمالت  و�صائل   - ت 

واملوؤ�رشات

ن - القيم املنقولة

ج - االجتار بال�صلع االآجلة الت�صليم

ح - امل�صاركة يف اإ�صدار قيم منقولة وتقدمي  

خدمات مالية ملحقة

خ  - الت�صيري الفردي واجلماعي للممتلكات

�صيولة  اأو  نقدا  املنقولة  القيم  حفظ   - د 

واإدارتها حل�صاب الغري

ذ - عمليات اأخرى لال�صتثمار واإدارة االأموال 

اأو النقود وت�صيريها حل�صاب الغري

احلياة  على  تاأمينات  وتظيف  اكتتاب   - ر 

ومواد ا�صتثمارية اأخرى ذات �صلة بالتاأمني

ز - �رشف التقود والعمالت االأجنبية

غري  واملهن  »املوؤ�س�ســـــــات 

املاليــــــــــــــــة«:
 كل �صخ�ض طبيعي اأو معنوي ميار�ض ن�صاطات 
غري تلك التي متار�صها املوؤ�ص�صات املالية، ال 

وخ�صو�صا  املنظمة  احلرة  املهن  منها  �صيما 

مالية  باأعمال  يقومون  عندما  املحامني 

واملح�رشين  واملوثقني  موكليهم  حل�صاب 

الق�صائيني وحمافظي البيع باملزايدة وخرباء 

املحا�صبة وحمافظي احل�صابات واملحا�صبني 

اجلمركيني  والوكالء  وال�صما�رشة  املعتمدين 

واالأعوان  البور�صة  عمليات  يف  والو�صطاء 

لل�رشكات  اخلدمات  ومقدمي  العقاريني 

واالألعاب  والرهانات  ال�صيارات،  بيع  ووكالء 

الثمينة  واملعادن  االأحجار  جتار  وكذا 

واالأ�صخا�ض  الفنية،  والتحف  االأثرية  والقطع 

الطبيعيني واملعنويني الذين يقومون يف اإطار 

و/اأو  باال�صت�صارة  اخل�صو�ض  على  مهامهم 

اإجراء عمليات يرتتب عليها اإيداع اأو مبادالت 

اأخرى  اأي حركة  اأو  اأو حتويالت  اأو توظيفات 

لالأموال

»الرهابي«: اأي �صخ�ض:
ارهابية  اأفعال  ارتكاب  يحاول  اأو  يرتكب   •
مبا�رشة،  غري  اأو  مبا�رشة  كانت،  و�صيلة  باأي 

وب�صكل غري م�رشوع وبارادة الفاعل،

اإرهابية اأفعال  • ي�صاهم ك�رشيك يف 
بارتكاب  اآخرين  اأ�صخا�صا  ياأمر  اأو  ينظم   •

اأفعال اإرهابية

االأ�صخا�ض  من  جمموعة  قيام  يف  ي�صارك   •
تعمل بق�صد م�صرتك بارتكاب اأفعال اإرهابية 

ن�صاط  تنفيذ  بهدف  امل�صاركة  هذه  وتكون 

بارتكاب  املجموعة  بنوايا  العلم  مع  اإرهابي 

الفعل االإرهابي

»منظـــــمة اإرهابـــــية«: كل 
جمموعة اإرهابيني:

ترتكب اأو حتاول ارتكاب اأفعال اإرهابية باأي 

و�صائل كانت، مبا�رشة اأو غري مبا�رشة، وب�صكل 

غري م�رشوع وبارادة الفاعلني:

اإرهابية اأفعال  • امل�صاهمة ك�رشكاء يف 
بارتكاب  اآخرين  اأ�صخا�صا  تاأمر  اأو  تنظم   •

اأفعال اإرهابية

االأ�صخا�ض  من  جمموعة  قيام  يف  ت�صارك   •
تعمل بق�صد م�صرتك بارتكاب اأفعال اإرهابية 

ن�صاط  تنفيذ  بهدف  امل�صاركة  هذه  وتكون 

بارتكاب  املجموعة  بنوايا  العلم  مع  اإرهابي 

الفعل االإرهابي

�سيا�سيا«:  معر�س  »�سخ�س 
كل اأجنبي معني اأو منتخب، مار�ض اأو ميار�ض 

هامة  وظائف  اخلارج  يف  اأو  اجلزائر  يف 

ت�رشيعية اأو تنفيذية اأو اإدارية اأو ق�صائية

خلية   : املتخ�س�سة«  »الهيئة 
يف  املن�صو�ض  املايل  اال�صتعالم  معاجلة 

التنظيم املعمول به

»ال�سلــطات املختــــــــ�سة«:
 ال�صلطات االدارية وال�صلطات املكلفة بتطبيق 

القانون وال�صلطات املكلفة مبكافحة تبيي�ض 

�صلطات  فيها  مبا  االإرهاب،  ومتويل  االأموال 

الرقابة

احلجز«:  و/اأو  »التجميد 
اأو  االأموال  حتويل  على  موؤقت  حظر  فر�ض 

ا�صتبدالها اأو الت�رشف فيها اأو نقلها، اأو تويل 

بناء  موؤقتا  عليها  ال�صيطرة  اأو  االأموال  عهدة 

على اأمر ق�صائي

»امل�ستفيــــــــــد احلقيقي«: 
الذين  الطبيعيون  االأ�صخا�ض  اأو  ال�صخ�ض 

ميلكون اأو ميار�صون �صيطرة فعلية يف النهاية 

على الزبون و/اأو ال�صخ�ض الذي تتم العمليات 

االأ�صخا�ض  اأي�صا  يت�صمن  كما  عنه،  نيابة 

على  نهائية  فعلية  �صيطرة  ميار�صون  الذين 

�صخ�ض معنوي.

املادة 4: يق�سد يف مفهوم هذا القانون مبا ياأتي:

لقد مت التاأطري االقت�صادي الكلي واملايل لهذا الن�ض كما يلي:

• ال�صعر املرجعي اجلبائي لربميل النفط اخلام: 37 دوالرا اأمريكيا
• م�صتوى الواردات: 47 مليار دوالر اأمريكي

• م�صتوى الت�صخم: 4%
• ن�صبة النمو االقت�صادي: 4.7%

امل�صتويات  ونفقاتها  اإيراداتها  ف�صتبلغ  للدولة  العامة  امليزانية  اأما 

االآتية:

اأول - الإيرادات: 

تقدر االإيرادات واحلوا�صل واملداخيل املطبقة على النفقات النهائية 

للميزانية العامة للدولة ل�صنة 2012 طبقا للمعطيات التالية:

املوارد املادية  -  1
— االإيرادات اجلبائية 1651740000دج

— االإيرادات العادية 73300000دج

— االإيرادات االأخرى 225000000دج
2 -  اجلباية البرتولية 1519040000دج

وثمانني  مليارا  و�صتني  وت�صعة  واأربعمائة  اآالف  ثالثة  جمموع  اأي 

اأنها  علما  )3469080000000دج(،  جزائري  دينار  مليون 

وخم�صة  واأربعمائة  اآالف  ثالثة  االأوىل،  املالية  قانون  يف  بلغت 

جزائري  دينار  مليون  وخم�صني  و�صتمائة  مليارا  وخم�صني 

)3455650000000دج(

ثانيا-النفقات

1- نفقات الت�صيري:
 2012 �صنة  بعنوان  مايل  اعتماد  فتح  الت�صيري  نفقات  لتغطية 

ومائة  مليارا  وع�رشين  وخم�صة  وت�صعمائة  اآالف  اأربعة  مبلغه، 

جزائري  دينار  األف  و�صبعني  وخم�صة  واأربعمائة  ماليني  وع�رشة 

طبقا  وزارية  دائرة  كل  ح�صب  يوزع  )4925110475000دج(، 

للمعطيات التالية:

جل�سات جل�سات

الأمر املت�صمن قانون املالية التكميلي ل�صنة 2012

التكفل بالأثر املايل املرتتب على رفع الجور واملعا�صات

من خالل هذا القانون، متت مراجعة ميزانية الدولة بزيادة حجم النفقات 
خا�سة للتكفل بالأثر املايل الناجم عن التدابري املتخذة يف اطار اعادة تقييم 

معا�سات التقاعد و مراجعة النظام التعوي�سي لعمال قطاع الرتبية وكذا نفقات 
الدولة غري املتوقعة م�سريا اىل ان هذه التدابري ادت اىل ارتفاع نفقات الت�سيري 

بـ 317 مليار دج اأي بزيادة 7 باملائة مقارنة بقانون املالية الأويل 2012.
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رئا�سة اجلمهورية  12577574000 دج 

م�سالح الوزير الأول  2447889000 دج 

الدفاع الوطني  723123173000 دج 

الداخلية واجلماعات املحلية  629343771000 دج 

ال�سوؤون اخلارجية  30035600000 دج 

العدل   75725532000 دج 

املالية  104196257000 دج 

الطاقة واملناجم  31783386000 دج 

املوارد املائية  50291662000 دج 

ال�ست�سراف والح�سائيات  961428000 دج 

ال�سناعة واملوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة وترقية ال�ستثمار   4395874000 دج 

التجارة  22189764000 دج 

ال�سوؤون الدينية والأوقاف  29630963000 دج 

املجاهدين  191635982000 دج 

التهيئة العمرانية والبيئة  3407118000 دج 

النقل  28387232000 دج 

الرتبية الوطنية  778093508000 دج 

الفالحة والتنمية الريفية  242383415000 دج 

ال�سغال العمومية  12342022000 دج 

ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات  404945348000 دج 

الثقافة  19618095000 دج 

الت�سال  11285813000 دج 

ال�سياحة وال�سناعة التقليدية  4289735000 دج 

التعليم العايل والبحث العلمي  277173981000 دج 

الربيد وتكنولوجيات العالم والت�سال  3927269000 دج 

العالقات مع الربملان  228806000 دج 

التكوين والتعليم املهنيني  49132325000 دج 

ال�سكن والعمران  18204576000 دج 

العمل والت�سغيل وال�سمان الجتماعي  249250734000 دج 

الت�سامن الوطني والأ�سرة  165845327000 دج 

ال�سيد البحري واملوارد ال�سيدلية  2647204000 دج 

ال�سباب والريا�سة  36141213000 دج 

املجموع الفرعي  4215642513000 دج 

التكاليف امل�سرتكة  709467962000 دج 

املجموع العام  4925110475000دج 

2- نفقات التجهيز
لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، فتح اعتماد مايل 

بعنوان �صنة 2012 مبلغه، األفان وثمامنائية وع�رشين مليارا 

واأربعمائة و�صتة ع�رش مليونا وخم�صمائة وواحد وثمانني األف 

دينار جزائري )2820416581000دج(، يوزع ح�صب كل 

قطاع طبقا للبيانات التالية:

ثالثا: رخ�صة الربامج:

مبلغة  برنامج  رخ�صة  �صقف   2012 �صنة  خالل  يربمج 

واأربعة  وثمامنائة  مليارا  واأربعني  وت�صعة  وثمامنائة  األفان 

جزائري  دينار  األف  و�صبعني  ومائتان  مليونا  وخم�صني 

طبقا  قطاع  كل  ح�صب  يوزع  )2849854270000دج(، 

للمعطيات ال�صالفة الذكر.

اجلاري  الربنامج  تقييم  اإعادة  تكلفة  املبلغ  هذا  ويغطي 

التي ميكن ت�صجيلها خالل �صنة  الربامج اجلديدة  وكذا تكلفة 

.2012
يقارب  ارتفاعا  �صجلت  امليزانية  نفقات  باأن  التذكري،  يجدر 

امليزانية  للتدابري  املايل  االأثر  عن  ناجم  دج،  مليار   )320(

واملتعلقة فقط بنفقات الت�صيري، وذلك كما يلي:

املجموع الفرعي لال�ستثمار

• رخ�ض الربامج: 2665989377 دج
• اعتمادات الدفع: 2085488588 دج

 املجموع الفرعي لعمليات براأ�س املال

• رخ�ض الربامج: 183864893 دج
• اعتمادات الدفع: 734927993 دج

الأ�صالك  ملوظفي  التعوي�صي  النظام  مراجعة   -  1
اخلا�صة بقطاع الرتبية الوطنية

املر�صوم  ت�صمنها  التي  للتدابري  تطبيقا  املراجعة  هذه  تاأتي 

التنفيذي رقم 273-11 املوؤرخ يف 26 اأكتوبر �صنة 2011، 

املوؤرخ   10-78 رقم  التنفيذي  للمر�صوم  واملتمم  املعدل 

اجلديد  التعوي�صي  للنظام  املوؤ�ص�ض   2010 فيفري   24 يف 

لالأ�صالك اخلا�صة مبوظفي الرتبية الوطنية.

تثمني منح املتقاعدين لنظام الأجراء وغري   -  2
الأجراء

جتدر االإ�صارة اأوال اإىل اأن امل�صادقة على هذه الزيادات متت 

عقب اجتماع جمل�ض الوزراء الذي عقد يوم 18 دي�صمرب �صنة 

2011، والتي �صت�صمل ما يقارب مليونيني واأربعة متقاعدين 
وذلك على النحو االآتي:

اأ - اإعادة تثمني معا�صات ومنح التقاعد لنظام االأجراء وغري 

االأجراء امل�صفاة قبل اأول يناير �صنة 2012 ب�صفة ا�صتثنائية، 

مبا يلي:

ملعا�صات ومنح التقاعد التي يكون مبلغها ال�صايف   %  30
املقبو�ض اأقل من 15000 دج اأو ي�صاويه

ملعا�صات ومنح التقاعد التي يكون مبلغها ال�صايف   %  28
املقبو�ض يفوق 15000دج ويقل عن 20000دج

ملعا�صات ومنح التقاعد التي يكون مبلغها ال�صايف   %  26
املقبو�ض ي�صاوي اأو يفوق 20000دج واأقل من 25000دج

مبلغها  يكون  التي  التقاعد  ومنح  ملعا�صات   %  24
عن  ويقل  25000دج  يفوق  اأو  ي�صاوي  املقبو�ض  ال�صايف 

30000دج
مبلغها  يكون  التي  التقاعد  ومنح  ملعا�صات   %  22
عن  ويقل  35000دج  يفوق  اأو  ي�صاوي  املقبو�ض  ال�صايف 

40000دج
ملعا�صات ومنح التقاعد التي يكون مبلغها ال�صايف   %  15

املقبو�ض ي�صاوي اأو يفوق 40000دج

املبا�رش  املتقاعد  ملعا�ض  االأدنى  ال�صهري  املبلغ  رفع   – ب 

ومعا�ض التقاعد االأ�صا�صي لالأيلولة اإىل ذوي احلق وكذا املبلغ 

ال�صهري االأدنى ملعا�ض تقاعد االأيلولة اإىل االأرملة ذات احلق 

الوحيد، يف نظام االأجراء وغري االأجراء اإىل 15000دج

اآنفا  املذكور  التقاعد  ملعا�صات  االأدنى  املبلغ  يطبق   – ج 

على املعا�صات املماثلة اتلم�صفاة ابتداء من اأول يناير �صنة 

2012

د – تكفل ميزانية الدولة بعمليات غعادة التثمني اال�صتثنائي 

اآنفا وبالفارق بني املبلغ  التقاعد املذكورة  ملعا�صات ومنح 

ال�صهري الدنى ملعا�ض التقاعد واملبلغ االأدنى ملعا�ض التقاعد 

املحدد يف اإطار الت�رشيع املعمول به واملتعلق بالتقاعد.

بعنوان  املحتملة  للنفقات  امل�صرتكة  التكاليف  – تعزيز   3
�صنة 2012

عن  الناجم  املايل  باالأثر  التكفل  ق�صد  التعزيز  هذا  ياأتي 

م�صتواه من  انتقل  الذي  امل�صمون،  االأنى  الوطني  االأجر  رفع 

باالأثر  التكفل  ق�صد  التعزيز  هذا  ياأتي  �صهريا  15000دج 
الذي  االأنى امل�صمون،  الوطني  االأجر  الناجم عن رفع  املايل 

انتقل م�صتواه من 15000دج �صهريا اإىل 18000دج ابتداء 

من الفاحت جانفي �صنة 2012

- نفقات الت�صيري:  1
لتغطية نفقات الت�صيري فتح اعتماد 

مبلغه،   2012 �صنة  بعنوان  مايل 

وخم�صة  وت�صعمائة  اآالف  اأربعة 

وع�رشة  ومائة  مليارا  وع�رشين 

ماليني واأربعمائة وخم�صة و�صبعني 

األف دينار جزائري

بلغت يف  الت�صيري  نفقات  اأن  علما 

قانون املالية االأوىل، اأربعة اآالف 

و�صتمائة وثمانية ماليري ومائتان 

وخم�صني مليونا واأربعمائة وخم�صة 

جزائري  دينار  األف  و�صبعني 

)4608250475000دج(

جل�سات جل�سات
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يهدف ن�ض هذا القانون اإىل حتديد عدد الدوائر 

�صغلها يف  املطلوب  املقاعد  االنتخابية، وعدد 

الوطني  ال�صعبي  املجل�ض  اأع�صاء  انتخابات 

تطبيق  اإطار  يف  ياأتي  وهو  االأمة،  وجمل�ض 

املادتني 26 )الفقرة 2( و84 )الفقرة 2، 4، 5 

و6( من القانون الع�صوي رقم 01-12 املوؤرخ 

بنظام  املتعلق   ،2012 �صنة  يناير   12 يف 

االنتخابات.

اجلديد  الن�ض  ت�صمنها  التي  االأحكام  وتتمثل 

فيما ياأتي:

حتديد الدوائر االنتخابية وعدد املقاعد بالن�صبة 

النتخاب اأع�صاء املجل�ض ال�صعبي الوطني

النتخاب  بالن�صبة  االنتخابية  الدائرة  حتدد 

باحلدود  الوطني  ال�صعبي  املجل�ض  اأع�صاء 

 84-09 رقم  للقانون  طبقا  للوالية  االإقليمية 

واملتعلق   1984 �صنة  فرباير   4 يف  املوؤرخ 

وتوزع  املعدل،  للبالد،  االإقليمي  بالتنظيم 

عدد  بح�صب  انتخابية  دائرة  كل  على  املقاعد 

لكل  واحد  مقعد  يخ�ص�ض  اإذ  الوالية،  �صكان 

ن�صمة،   )80000( األف  ثمانني  تت�صمن  ح�صة 

ومقعد اإ�صايف لكل ح�صة متبقية ت�صمل اأربعني 

األف )40000( ن�صمة.

كما يخ�ص�ض مقعد اإ�صايف للدوائر االنتخابية 

التي تتوفر اإال على اأربعة )4( مقاعد، وللدوائر 

االنتخابية التي مل يتغري فيها عدد املقاعد منذ 

للجالية  ويخ�ص�ض   97-08 رقم  االأمر  تنفيذ 

الوطنية باخلارج ثمانية )8( مقاعد.

وتهدف االإجراءات اجلديدة اإىل ما يلي:

الدوائر  جميع  بني  املقاعد  توزيع  �صمان   •
االنتخابية من دون اإق�صاء الأي منها.

• مراعاة ارتفاع عدد ال�صكان
باعتماد  ال�صيا�صي  احلقل  تو�صيع  م�صايرة   •

اأحزاب �صيا�صية جديدة

القانون  لتطبيق  املواتية  ال�رشوط  توفري   •
حظوظ  تو�صيع  كيفيات  يحدد  الذي  الع�صوي 

متثيل املراأة يف املجال�ض املنتخبة.

يف  �صغلها  املطلوب  املقاعد  عدد  فاإن  وعليه، 

هو  الوطني  ال�صعبي  املجل�ض  اأع�صاء  اإنتخاب 

 389 املقاعد  462 مقعدا، يف حني كان عدد 
مقعدا يف االأمر رقم 08-97، اي بزيادة قدرها 

73 مقعدا.
األغى االأمر  الن�ض اجلديد  اإىل ان  جتدر اال�صارة 

رقم 08-97 املوؤرخ يف 27 �صوال عام 1417 

يحدد  الذي   1997 �صنة  مار�ض   6 املوافق 

املطلوب  املقاعد  وعدد  االنتخابية  الدوائر 

�صغلها يف انتخابات الربملان، املعدل مبوجب 

االأمر رقم 04-02 املوؤرخ يف 25 فرباير �صنة 

اأ�صبح ال يتما�صى وعدد ال�صكان  2002، كونه 
الذي عرف منوا ملحوظا

الأمر املحدد للدوائر النتخابية وعدد املقاعد املطلوب �صغلها يف انتخابات الربملان

النمو الدميغرايف .. يرفع عدد املقاعد
واملراأة اأكرث متثيال 

جل�سات جل�سات

08 اجلالية الوطنية باخلارج  08   

462 املجموع العام   389   

الرقم

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

الدوائر 
النتخابية

اأدرار

ال�صلف

االأغواط

اأم البواقي

باتنة

بجاية

ب�صكرة

ب�صار

البليدة

البويرة

تامرنا�صت

تب�صة

تلم�صان

تيارت

تيزي وزو

اجلزائر

اجللفة

جيجل

�صطيف

�صعيدة

�صكيكدة

�صيدي بلعبا�ض

عنابة

قاملة

عدد املقاعد
 يف الأمر رقم

97-08 

04
11
04
06
12
11
07
04
10
08
04
07
11
09
14
32
10
07
16
04
10
07
07
05

عدد القماعد 
يف ن�س القانون 

اجلديد

05
13
06
08
14
12
09
05
13
09
05
08
12
11
15
37
14
08
19
05
11
08
08
06

الرقم

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

 35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

الدوائر 
النتخابية

ق�صنطينة

املدية

م�صتغامن

امل�صيلة

مع�صكر

ورقلة

وهران

البي�ض

اإيليزي

برج بوعريريج

بومردا�ض

الطارف

تندوف

تي�صم�صيلت

الوادي

خن�صلة

�صوق اهرا�ض

تيبازة

ميلة

عني الدفلى

النعامة

عني متون�صت

غرداية

غيليزان

عدد املقاعد
 يف الأمر رقم

97-08 

10
10
08
10
09
06
15
04
04
07
08
04
04
04
06
04
05
06
08
08
04
04
04
09

عدد القماعد 
يف ن�س القانون 

اجلديد

12
11
09
12
10
07
18
05
05
08
10
05
05
05
08
05
06
07
10
10
05
05
05
10

جدول مقارن بني الأمر رقم 08-97 )امللغى مبوجب ن�س هذا القانون( ون�س القانون 

املت�سمن املوافقة على الأمر رقم 01-12 )اجلديد( يو�سح الدوائر النتخابية وكذا 

عدد املقاعد املنا�سبة لها يف انتخاب اأع�ساء املجل�س ال�سعبي الوطني
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النتخاب  بالن�صبة  االنتخابية  الدائرة  حتدد 

اأع�صاء جمل�ض االأمة باحلدود االإقليمية للوالية، 

انتخابية  دائرة  لكل  املقاعد  عدد  ويحدد 

مبقعدين اثنني )2(.

اأع�صاء  بني  دارت  التي  الرثية  املناق�صة  خالل 

على  وردا  احلكومة،  ممثل  وال�صيد  اللجنة 

ممثل  ال�صيد  اأو�صح  وا�صتف�صاراتهم،  ت�صاوؤالت 

احلكومة يف بداية رده اأن ن�ض هذا القانون جاء 

م�صتوى  على  وثري  وا�صع  ونقا�ض  درا�صة  بعد 

لكل  املقاعد  عدد  حتديد  ومت  الوزراء،  جمل�ض 

قانونية  معايري  اأ�صا�ض  على  انتخابية  دائرة 

و�صيا�صية.

الذي  بالغمو�ض  املتعلق  ال�صوؤال  على  وردا 

عليها  ن�صت  التي   30% ن�صبة  تطبيق  يكتنف 

يحدد  الذي  الع�صوي  القانون  من   2 املادة 

يف  املراأة  متثيل  حظوظ  تو�صيع  كيفيات 

احلزب  ح�صول  حالة  يف  املنتخبة،  املجال�ض 

ممثل  ال�صيد  اأو�صح  مقعدين،  على  ال�صيا�صي 

اأن  على  ين�ض  االنتخابات  قانون  ان  احلكومة 

توزيع املقاعد يكون ح�صب ن�صبة عدد االأ�صوات 

التي حت�صل عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة 

الباقي االأقوى، موؤكدا وجوب تخ�صي�ض الن�صب 

املحددة يف املادة 2 من القانون الع�صوي الذي 

يف  املراأة  متثيل  حظوظ  تو�صيع  كيفيات  يحدد 

ح�صب  للمرت�صحات  وجوبا  املنتخبة  املجال�ض 

ترتيب اأ�صمائهن يف القوائم الفائزة.

لال�صارة فاإن ن�ض هذا القانون �صي�صمح بتمثيل 

اأع�صاء املجل�ض  انتخاب  ال�صكان يف  لعدد  اأكرب 

ال�صاحة  فيه  تعرف  وقت  يف  الوطني،  ال�صعبي 

كما  جديدة،  �صيا�صية  اأحزاب  اعتماد  ال�صيا�صية 

يف  املراأة  متثيل  بتو�صيع  حمالة  ال  �صي�صمح 

الواليات  تلك  يف  �صيما  ال  املنتخبة  املجال�ض 

التي كانت حتوز على اأربعة مقاعد فقط

% ح�صة املراأة من املقاعـــــد  30
جل�سات

ح�صيلة املجل�س ال�صعبي الوطني

خالل  عليها  امل�صادق  القوانني  72عدد 
 2012 العهدة التـ�رشيعية ال�صاد�صة 2007 - 

القانونيـة  املواد  عدد   4200
التـ�رشيعية  العهدة  خالل  عليها  امل�صادق 

2012 ال�صاد�صة 2007 - 

املنعقدة  العلنـية  اجلل�صات  303عدد 
اإىل  اإ�صافة  الع�رش  الربملانية  الدورات  خالل 

جل�صة �صمت غرفتيه جمتمعتني يوم 12 نوفمرب 

التعديل  على  للم�صادقة  خ�ص�صت   2008
اجلزئي للد�صتور الذي اقرتحه رئي�ض اجلمهورية 

طبقا للمادة 176 من الد�صتور

109 عدد اجتماعات مكتب املجل�ض

26 تعليـمة عامة يف خمـتلـف املجاالت 

883 �صوؤاال كتابـيا مطروح

713 �صوؤاال �صفويا للحكومة

من  مقـتـرحا  تعديال  مناقـ�صة   2165
النواب واللجان الدائمة

339 التعديالت املدرجة يف ال�صياغة 
النهائية للقوانني امل�صادق عليها

330 وفًدا يتكّون من نّواب من خمتلف 
بزّيارات  موظفني  ومن  ال�صّيا�صية  احل�صا�صّيات 

منـتديات  يف  امل�صاركة  ق�صد  اخلارج  اإىل 

برملانية، واملحافل الدولية

الناخبون امل�صجلون  084. 761. 18 

الناخبون امل�صوتون  891. 692. 6 

   % ن�صبة امل�صاركة    35.67 

االأ�صوات املعرب عنها  827. 727. 5 

االأ�صوات امللغاة  064. 965         

الأ�سوات و املقاعد التي حت�سلت عليها القوائم الفائزة مرتبة  كالآتي:

جبهة التحرير الوطني  136 مقعدا

التجمع الوطني الدميقراطي  62  مقعدا 

حركة جمتمع ال�صلم  51 مقعدا

املرت�صحون االأحرار  33 مقعدا

حزب العمال  26 مقعدا

التجمع والدميقراطية  19 مقعدا

اجلبهة الوطنية اجلزائرية  15 مقعدا

07 مقاعد احلركة الوطنية من اأجل الطبيعة والنمو 

05 مقاعد حركة ال�صبيبة والدميقراطية 

05 مقاعد حركة النه�صة 

04 مقاعد حزب التجديد اجلزائري 

04 مقاعد حركة الوفاق الوطني 

04 مقاعد التحالف الوطني اجلمهوري 

03 مقاعد حركة االنفتاح 

03 مقاعد حركة االإ�صالح الوطني 

03  مقاعد اجلبهة الوطنية لالأحرار من اأجل الوئام 

مقعدان احلركة الوطنية لالأمل 

مقعدان عهد 54  

مقعدان التجمع الوطني اجلمهوري  

مقعد واحد التجمع اجلزائري  

مقعد واحد احلركة الدميقراطية االجتماعية  

املعطيات ح�سب اجلن�س

االأع�صاء ح�صب اجلن�ض

الرجال  359

الن�صاء  30

% ن�صبة الن�صاء  7.71 

املعطيات ح�سب ال�سن

االأع�صاء ح�صب ال�صن

21 اإىل 30 �صنة  1 
31 اإىل 40 �صنة  48

41 اإىل 50 �صنة  147
51 اإىل 60 �صنة  155

61 اإىل 70 �صنة  31
7 اأكرث من 70 �صنة  

الذي  إنتخاب  أعضاء املجلس  الشعبي الوطني،  نتائج  كانت 
جرى يوم 17 مايو سنة 2007، كالتالي :

نافذة برملانية

الوجه الآخر ير�صمه اجلزائريون

الوجه الآخر
 بعد 10 ماي
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عقد مجلس األّمة جلسة علنية، صبيحة يوم اخلميس 
15 مارس 2012، برئاسة السيد عبد القادر بن صالح، 

رئيس املجلس.
َصْت هذه اجللسة لطرح عدٍد من األسئلة الشفوية  ُخصِّ
من قبل أعضاء مجلس األمة على أعضاء في احلكومة .

كما عقد مجلس األّمة جلسة علنية، 
صبيحة يوم اخلميس 29 مارس 

2012، برئاسة السيد محمود زيدان، 
نائب رئيس املجلس؛ وحضور السيد 
محمود خذري، وزير العالقات مع 

البرملان.

الأ�صئلة ال�صفوية

يف اإطار جل�سات ال�ستماع اإىل ال�سّيدات وال�سادة اأع�ساء احلكومة، 

الرتبية  جلنة  نظمت  للمجل�س،   الدائمة  اللجان  تعقدها  التي 

الدينية،  وال�سوؤون  العلمي  والبحث  العايل  والتعليم  والتكوين 

ال�سّيد  اإىل  ا�ستماع  جل�سة   2012 اأفريل   09 الثنني   يوم  م�ساء 

التكوين  قطاع  واقع  حول  املهنيني،  والتعليم  التكوين  وزير 

واآفاقه امل�ستقبلية. 

اللجنة  رئي�س  قري�سي،  الكرمي  عبد  ال�سّيد  تراأ�سها  اجلل�سة 

وح�سرها اأع�ساء من املجل�س.

وقد تركزت مداخلة ال�صّيد الوزير، حول واقع منظومة التكوين والتعليم املهنيني 

ببالدنا، واجلهود التي يبذلها امل�رشفون على القطاع من اأجل ترقيته والنهو�ض 

به. كما ا�صتعر�ض ح�صيلة ونتائج عملية اال�صالحات التي �صهدتها هذه املنظومة 

خالل ال�صنوات االأخرية. 

اأع�صاء  وال�صادة  ال�صّيدات  الوزير، مناق�صة عامة طرح فيها  ال�صّيد  واأعقبت تدخل 

الت�صاوؤالت واالن�صغاالت حول و�صعية القطاع و�صبل ترقيته  املجل�ض، جملة من 

ال�صغل.  عامل  مع  املهني  التكوين  قطاع  بعالقة  منها  تعلق  ما  وتدعيمه،ال�صيما 

وتكفل ال�صيد الوزير باالإجابةعن تلك االن�صغاالت.

 

كيف ميكــــن ربـــط 

منظومة التكويــــن 

املهني بعامل ال�صغل؟

جل�سة ا�ستــــماع
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�صددت وزيرة الثقافة، ال�صيدة خليدة 

ال�صوؤال  على  ردها  خالل  تومي، 

عبد  ال�صيد  طرحه  الذي  ال�صفوي 

االأمة،  جمل�ض  ع�صو  �صنيني،  القادر 

لرتميم  الوزارة  بربنامج  اخلا�ض 

اجلنوبية  باملدن  القدمية  الق�صور 

على غرار ترميمها ملا ي�صمى ب«قرب 

خا�صة  »الرومية«،  اأو  امل�صيحية« 

تدهورا  تعي�ض  الق�صور  هذه  واأن 

بع�ض  �صهدت  واأنها  خا�صة  يومي 

بقيت  بينما  اخلارجية  الرتميمات 

بنيتها الداخلية يف حالة يرثى لها، 

اأي ترميم يخ�ض  اأنه مل ي�صجل  على 

املوقع ال�صالف الذكر.

اال�صم  لت�صحح  الوزيرة  عادت  كما 

اخلاطئ املتداول عند العامة ب�صبب 

املخطوطة  ال�صليبية  الر�صومات 

على جدرانه، ب »قرب امل�صيحية« اأو 

ال�صياق  هذا  يف  واأكدت  »الرومية« 

الت�صمية احلقيقية هي »ال�رشيح  اأن 

امللكي املوريطاين« انت�صابا ملنطقة 

امللكة  �رشيح  وهو  رومانية، 

امللك  الثاين  يوبا  زوجة  كليوباترا 

كان  الذي  اجلزائري  االأمازيغي 

ع�صوا مبجل�ض العقال الرومي والذي 

ثقافته  غريه  عن  مييزه  ما  كان 

الوا�صعة.

يخ�ض  فيما  الوزارة  به  قامت  وما 

هذا ال�رشيح، على حد تاأكيد الوزيرة 

الرتاث  قائمة  �صمن  �صنفته  اأنها 

الوطني والرتاث العاملي و�صيتم يف 

االأجال الالحقة ترميمه.

ال�صيدة  اأ�صارت  اآخر،  �صياق  ويف 

الوزارة  اأولوية  من  اأن  تومي  خليدة 

بالرتاث  التكفل  هو  امل�صطرة 

عمل  اللذين  والنوميدي،  اال�صالمي 

طم�صهما  على  جاهدا  اال�صتعمار 

ادراج  جانب  اإىل  هذا  وتنا�صيهما. 

خمطط احياء تراث احلركة الوطنية 

وحرب التحرير.

ال�صند  اأن  الوزيرة  اأو�صحت  فقد  اجلنوب،  ق�صور  اأما عن 

القانوين الذي يحدد �صالحيات الوزارة ال يعطيها اأحقية 

التدخل يف املباين، فالوزارة �صاأنها �صاأن اأي وزارة ثقافة 

عرب العامل لها �صالحية التدخل يف املعامل امل�صنفة فقط 

دون غريها.

ثالث  له  القانونية  احلماية  فتتخذ  الت�صنيف،  عن  واأما 

واحلماية  الوطني  الرتاث  قائمة  على  الت�صنيف  اأ�صكال: 

القطاعات  والت�صنيف عرب  الثقافية،  من خالل احلظائر 

املحفوظة �صاأنها �صاأن املدن ال�صمالية واجلنوبية.

قالت  فقد  اجلنوبية،  املدن  اأما بخ�صو�ض ق�صور بع�ض 

ال�صيدة تومي اأن م�صالح الوزارة قد متكنت من ت�صنيفها 

تاريخ  يف  هذا  يحدث  مرة  والأول  حمفوظة،  كقطاعات 

اجلزائر، ويتمثل االأمر يف ق�رش واد ميزاب حيث �صنف 

وق�رش   ،2009 عام  بالواد  مترنا  وق�رش   ،2005 عام 

ال�صنة ق�رش ورقلة. بينما  2011، وبنف�ض  االأغواط عام 

ق�رش  �صاأن  ع�رش،  كمعامل  امل�صنفة  الق�صور  عدد  يبلغ 

متليلي، والقرارة واملنيعة..

واإن كانت عملية الرتميم التقني من �صالحيات كل والية 

جاهدة  تو�صي  وزارتها  اأن  اأكدت  الثقافة  وزيرة  اأن  اإال 

العملية  اخ�صاع  �رشورة  على  العملية  على  القائمني 

يف  خمت�صني  معماريني  مهند�صني  فيها  التي  للمكاتب 

املوؤ�ص�صة  تكون  واأن  الوزارة.  من  واملعتمدين  الرتاث، 

املكلفة بالرتميم خمت�صة يف امليدان. 

من  الكثري  اأن  يف  الوزيرة  تاأ�صفت  ال�صياق،  ذات  ويف 

عمليات  ت�صليم  يتم  حيث  االأمر  يحرتمون  ال  الواليات 

الرتميم لغري املخت�صني مما يوؤدي اإىل نتائج غري مر�صية 

قد حتدث تغيري غري مالئم على املعامل التاريخية.

املائية،  املوارد  وزير  نفى 

�سالل،  املالك  عبد  ال�سيد 

ولية  مياه  مطابقة  عدم 

ال�سحية  للمعايري  تندوف 

والفيزيائية والكميائية، واإن 

وذلك  مرارة،  به  ذوقها  كان 

عياد  طرحه  ل�سوؤال  تو�سيحا 

الأمة،  جمل�س  ع�سو  اأحمد، 

حول فر�سية وجود ن�سبة من 

النرتات يف مياه الولية.

وحت�سينا  ال�سياق،  ذات  يف 

للمذاق، اأو�سح امل�سوؤول الأول 

تقرر  اأنه  املياه  قطاع  على 

املعادن  لنزع  حمطة  اإن�ساء 

املوؤ�س�سة  باإجنازها  كلفت 

يف  وذلك  للمياه  اجلزائرية 

الآجال القريبة.

اإىل  املتحدث،  ذات  اأ�سار  كما 

والتنقيب  البحث  عملية  اأن 

جديدة  مائية  موارد  عن 

الوطنية  للوكالة  اأوكل  قد 

اأجنزت  التي  املائية  للموارد 

درا�سة  اإجناز  عمليات:  خم�س 

اأم  ملنطقة  جيوفيزيائية 

واإجناز  خبي،  وحا�سي  الع�سل 

ب�سواحي  ا�ستطالعية  اأنقاب 

اأعماق  على  خبي  حا�سي 

 600 اإىل   400 بني  ترتاوح 

ا�ستطالعي  نقب  واإجناز  مرت، 

بحا�سي  طويل  2300م  بعمق 

مناقب  وا�ستغالل  اهلل،  عبد 

بح�سي  منجزة  ا�ستطالعية 

ال�سرب  مبياه  للتمويل  خبي 

35كلم،  طولها  قناة  على 

ملراقبة  مالحظ  نقب  واإجناز 

اخلزانات  يف  املياه  م�ستويات 

الأربعة املوجودة يف املنطقة.

كليوباترا  امللكة  �صريح  هو  املوريطاين«..  امللكي  »ال�صريح 
زوجة يوبا الثاين امللك الأمازيغي اجلزائري..

ل ترميــــــــــم 
لق�صور اجلنوب 
دون ت�صنيـــفها 
�صمن قائمــــــة 
الرتاث الوطني 
والرتاث العاملي

زروقي،  القادر  عبد  ال�صيد  �صوؤال 

مفاده  الذي  االأمة،  جمل�ض  ع�صو 

م�صكل  يف  غيليزان  والية  تخبط 

على  توفرها  رغم  ال�رشوب  املياه 

ثالث �صدود مبخزون هائل، اأو�صح 

عبد  ال�صيد  املائية،  املوارد  وزير 

قد عرفت  الوالية  اأن  �صالل،  املالك 

تطورا  املا�صية  الع�رشية  خالل 

كبريا يف موؤ�رشات التزويد باملياه 

ال�صاحلة لل�رشب، حيث بلغ االنتاج 

اليومي 135األف مرت مكعب، االأمر 

الذي �صمح برفع احل�صة لكل مواطن 

من 100 لرت �صنة 2000 اإىل 176 

م�صتوى  على  كمعدل  حاليا  لرت 

 175 ب  مقارنة  غيليزان  بوالية 

لرتا على امل�صتوى الوطني.

الذي  التطور  املياه  وزير  واأرجع 

م�صاريع  عدة  اإىل  الوالية  �صهدته 

باملياه  التزويد  تدعيم  منها: 

بلدية   12 يف  لل�رشب  ال�صاحلة 

الوالية ب134األف مرت  يف جنوب 

مكعب يجلب من �صد قرقار. وتزويد 

من  مكعب  ب8000مرت  املنطقة 

بلديات  ثالث  لفائدة  كرامي�ض  �صد 

بلدية  الظاهرة، وتزويد  من منطقة 

�صيدي �صاعد وعني الرحمة انطالقا 

العميقة،  االآبار  من  جممع  من 

الرنكة  مبنطقة  التزويد  وتدعيم 

�صد  من  انطالقا  يعقوب  و�صيدي 

�صيدي يعقوب يف والية �صلف، كما 

اأن الوالية �صت�صهد اجناز ل�صد جديد 

يف املنطقة.

التوزيع  ا�صطرابات  يخ�ض  وفيما 

ال�صائفة  املنطقة يف  عرفتها  التي 

عبد  ال�صيد  اأرجعه  فقد  املا�صية، 

املالك �صالل اإىل تغري نوعية املياه 

بن  احممد  �صيدي  �صد  م�صتوى  على 

عودة املمون الرئي�صي للوالية وقد 

مت التحكم يف الو�صع وعودة االأمور 

اإىل طبيعتها.

لهذا  وتفاديا  ال�صياق،  ذات  ويف 

امل�صوؤول  اأكد  احلوادث،  من  النوع 

االأول على قطاع املياه  اأن الوالية 

دعمت  قد  لها،  جماورة  وبلديتان 

نقب   18 ي�صمل  م�رشوع  باجناز 

و35كم من القنوات لتوفري 11األف 

مرت مكعب من املياه العامة.

املتحدث  ذات  اأحاط  كما 

البيولوجية  الرتكيبة  اأن  احل�صور 

والفيزيائية على م�صتوى اجلزائر اأو 

اأي دولة اأخرى يف العامل ال تتطلب 

مترير املياه ال�رشوب على حمطات 

الت�صفية، بل يتم االكتفاء مبعاجلة 

على  التاأكيد  مع  بالكلور  كميائية 

املعايري  بها  املوزعة  املياه  اأن 

العاملية وغري م�رشة بال�صحة.

واختتم ذات املجيب باالعالن عن 

املياه  ملعاجلة  حمطتني  اجناز 

بالوالية. كما اأن حتلية مياه البحر 

تقدر  اإ�صافية  يومية  ح�صة  �صتوفر 

ب150 الف مرت مكعب يوميا حيث 

املياه  هذه  تو�صيل  عملية  جتري 

بال�صبكة الرئي�صية للوالية.

املاك  عبد  ال�صيد  ذكر  اخلتام  يف 

بوالية  مواطن  كل  ح�صة  اأن  �صالل 

وهو  لرت  ب500  مقدرة  تندوف 

باملتو�صط  مقارنة  اإيجابي  موؤ�رش 

الوطني.

اجناز حمطتني ملعاجلة املياه 
وحتلية مياه البحر لتوفري املياه

املياه 
مطابقة للمعايري.. 
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 من جانبه، اأو�صح وزير الفالحة، ال�صيد 

ال�صيد  �صوؤال  على  ردا  عي�صى  بن  ر�صيد 

االجراءات  حول  يحيى  الرحمن  عبد 

التي تتخذها الدولة للحفاظ على العقار 

الفالحي ال�صيما التابع للقطاع اخلا�ض 

الئق،  غري  جمال  يف  ي�صتغل  ال  حتى 

قد  والتنظيمة  القانونية  الن�صو�ض  اأن 

عن�رشا  باعتباره  العن�رش  هذا  عاجلت 

حيويا واأ�صا�صيا يف الن�صاط االقت�صادي، 

ت�صور  اإىل  جمملها  يف  �صعت  وقد 

لالأرا�صي  والعقالين  االأمثل  اال�صتغالل 

الفالحية وال�صبل الكفيلة بحمايتها.

بقانون  الوزير  ذكر  ال�صياق  هذا  ويف 

3اآوت  يف  ال�صادر  الفالحي  التوجيه 

على  مادته  يف  ين�ض  والذي   2008
تطبق  الفالحي  العقار  تاأطري  اأدوات  اأن 

التابعة  االأرا�صي  على  الوقت  نف�ض  يف 

التابعة  وتلك  للدولة  اخلا�صة  لالأمالك 

20 و22  مادته  ففي  اخلا�صة.  للملكية 

اال�صتغالل  الزامية  على  القانون  ين�ض 

تغيري  وعدم  الفالحية  لالأرا�صي  الفعلي 

وطبيعتها االأوىل.

كما ذكر ال�صيد ر�صيد بن عي�صى باملر�صوم 

املعدل   1997 دي�صمرب  لـ15  التنفيذي 

املر�صوم  مبوجب  اأحكامه  بع�ض  يف 

الذي   2012 فرباير  ل20  التنفيذي 

ت�صبط  التي  االآليات  كل  �صيفعل 

الفالحية،  لالأرا�صي  االأمثل  اال�صتغالل 

للحفاظ  للخوا�ض   التابعة  تلك  خا�صة 

ا�صتغاللها  يتم  التي  تلك  ماعدا  عنها. 

اجتماعية  اجنازات  يف  العام  لل�صالح 

امل�صالح  تقوم  ذلك  غري  اقت�صادية  اأو 

القانونية  االجراءات  باأخذ  الفالحية 

لردع من ال يحرتم ن�صو�ض القانون.

طرحه  الذي  ال�صوؤال  عن  واأما 

الع�صكري،  الطيب  حممد  ال�صيد 

ع�صو جمل�ض االأمة، حول ا�صكالية 

تفاقم تلوث حو�ض البحر االأبي�ض 

املتخذة  واالجراءات  املتو�صط 

حلماية  اجلزائرية  ال�صلطات  من 

وبرناجمها  اجلزائري  ال�صاحل 

ذلك  الأجل  للعمل  ومنهجيتها 

االأبي�ض  البحر  بالتن�صيق مع دول 

التهيئة  وزير  اأكد  فقد  املتو�صط، 

�رشيف  ال�صيد  والبيئة  العمرانية 

احلكومة  برنامج  اأن  رحماين 

متت  فقد  ميادين  عدة  اإىل  تطرق 

على   2002 عام  امل�صادقة 

ال�صاحل  بحماية  املتعلق  القانون 

وتنميته.

يف  اأي  العملي،  امليدان  ويف 

ال�صالف  القانون  تطبيق  اإطار 

عدة  ببعث  احلكومة  قامت  الذكر، 

يف  تتمثل  ا�صرتاتيجية  عمليات 

لل�صاحل  الوطنية  اإن�صاء املحافظة 

م�صتوى  على  مبلحقات  املزودة 

بتنفيذ  مكلفة  �صاحلية  والية   14
اجلماعات  مع  ت�صاورية  �صيا�صة 

واإن�صاء  واجلمعيات  املحلية 

ال�صندوق الوطني لل�صاحل.

كما قامت احلكومة مبعية ال�صلطات 

وجرد  مب�صح  واجلمعيات  املحلية 

ال�صيد  املجاهدين،  وزير  نفى 

تكون  اأن  عبا�ض  ال�رشيف  حممد 

مغلقة  وال�صهيد  املجاهد  متاحف 

الزوار، وذلك ردا على ت�صاوؤل  اأمام 

ال�صيد حد م�صعود عمار الذي طرحه 

بلخري،  كمال  ال�صيد  عنه  نيابة 

ت�صيري  �صم  ا�صكالية  طرح  والذي 

الوطني  املتحف  قبل  من  املتحف 

تظل  ال  حتى  وال�صهيد  للمجاهد 

والباحثني  الزوار  اأمام  مغلقة 

واأن  خا�صة  الواليات  خمتلف  عرب 

جديدة  مرحلة  على  مقبلة  البالد 

ال�صمعي  االإعالمي  االنفتاح  من 

الب�رشي املكتوب وااللكرتوين كما 

اأن اجلزائر ت�صهد يف االآونة االأخرية 

الغ�صيل على �صفحات اجلرائد  ن�رش 

ين�رش  عندما  احلال  �صيكون  فكيف 

بال�صوت وال�صورة على املبا�رش؟

وزير  ذكر  حديثه  م�صتهل  ويف 

م�صاألة  اأن  بحقيقة  املجاهدين 

والثقايف  التاريخي  الرتاث  حماية 

ت�صكل  التحريرة  والثورة  للمقاومة 

احدى اأهم عنا�رش ال�صيا�صة الوطنية 

بكل  ولالملام  بالقطاع،  املناطة 

مقاربة  الوزارة  اعتمدت  جوانبها 

حلقاته  ترتابط  ومتعاقدة  متكاملة 

فيما بينها لتوفر جمتمعة لالجيال 

منها  ت�صتمد  التي  املعرفية  العدة 

الأداء  ويوؤهلها  ال�صمري  يوق�ض  ما 

وع�رشها،  اأترابها  اجتاه  ر�صالتها  

فري�صة  الوقوع  وجتنبها  جهة،  من 

جهة  من  امل�صتعارة،  املرجعيات 

اأخرى.

وزير  اأكد  ال�صياق،  ذات  ويف 

املوؤ�ص�صات  اأن  على  املجاهدين 

اأهم  من  تعد  والتخليدية  املتحفية 

امل�صار  الوطنية  ال�صيا�صة  مرتكزات 

باعتبارها  حظيت  وقد  اإليها. 

التحريرية   الثورة  ذاكرة  م�صتودع 

م�صتوى  على  وا�صح  باهتمام 

لها  الناظمة  والن�صو�ض  رمزيتها 

الداخلية ويف  ويف طبيعة هيكلتها 

دينامية تو�صعها االأفقي، فمن حيث 

القانون لعام  رمزيتها فقد �صنفها 

1999 املتعلق باملجاهد وال�صهيد، 
�صمن رموز ثورة التحرير الوطني.

وزارة  عن  االأول  امل�صوؤول  واأ�صار 

املجاهدين اأن الن�صو�ض التنظيمية 

قد  املتاحف  �صري  حتكم  التي 

مواكبة  ق�صد  للمراجعة  اأخ�صعت 

القطاع  ي�صهدها  التي  الديناميكية 

احلقول  يف  احلا�صل  والتطور 

والثقافية،  واملتحفية  املعرفية 

الهياكل  طال  الذي  التو�صع  وكذا 

ات�صع  كما  ونوعا،  كما  املتحفية 

جانب  اإىل  لي�صمل  االهتمام  ميدان 

الثورة التحريرية املقاومة واحلركة 

الوطنية.

فبموجب املر�صوم التنفيذي املتمم 

املجاهد  املتعلق مبتحف  للمر�صوم 

اأنه  املتحدث  ذات  اأو�صح  وال�صهيد 

بعدد  جهوية  متاحف  ان�صاء  مت 

ال�صتة  التاريخية  الواليات  من 

واأحلقت مبتاحف جهوية. ومبوجب 

امل�صرتكة  الوزارية  القرارات 

و2010   2008 يف  املوؤرخة 

التنظيم  التوايل  على  حتديد  مت 

الوطني للمجاهد  الداخلي للمتحف 

اجلهوية  املتاحف  وت�صنيف 

و�رشوط االلتحاق باملنا�صب العليا 

املتحف  ت�صنيف  وكذا  لها  التابعة 

الوطني للمجاهد و�رشوط االلتحاق 

باملنا�صب العليا التابعة له، اإ�صافة 

اإىل قرارات اإن�صاء املتاحف الوالئية 

و�صري  اجلهوية  باملتاحف  امللحقة 

هذه املتاحف.

اأنه مت تزويد هذه  اأ�صار الوزير  كما 

وتقنية  علمية  مبجال�ض  املتاحف 

ت�صكيالتها  يف  االأخرية  هذه  ت�صم 

كفاءات جامعية وباحثني ومهنيني 

واالقرتاحات  االآراء  باإبداء  مكلفني 

التي  امل�صائل  حول  والتو�صيات 

تنظم ن�صاطات املوؤ�ص�صات املتحفية 

املختلفة  البحث  م�صاريع  ال�صيما 

يكون  اأن  تقت�صي  الفاعلية  الأن 

تو�صعت  وقد  للن�ض  تواأما  الفعل 

اخلريطة الوطنية للمتاحف باإجناز 

جهوية  متاحف  خم�ض  وجتهيز 

واأربعني متحفا ملحقا بها.

متاحف »املجاهد« و »ال�صهيد« 
مفتوحة اأمام اجلميع

برامج حلماية 
ال�صاحل اجلزائري 

من التلوث

الن�صو�س حتر�س 
على املحافظة على العقار الفالحي 

اإىل  غرب  من  1600كلم 
كل  وت�صخي�ض  البالد  �رشق 

املناطق.  بهذه  ه�ض  هو  ما 

كما مت ت�صنيف ثالث حظائر 

باال�صافة  طبيعية  وطنية 

طبيعية،  كمحيطات  جزر  اإىل 

خمططا  ع�رش  اأربعة  واإعداد 

لتهيئة ال�صاطئ، واإن�صاء ثالث 

متاحف بحرية.

حول  الدويل  التعاون  وعن 

�رشيف  ال�صيد  ذكر  املو�صوع 

قد  اجلزائر  اأن  رحماين 

ان�صمت اإىل اتفاقية بر�صلونة 

مبوجب  عليها  و�صادقت 

املر�صوم الرئا�صي املوؤرخ يف 

اأفريل 2004 وهي حاليا يف 

االتفاقية  هذه  رئا�صة  موقع 

مما  �صنوات  ثالث  ملدة 

هذا  يف  اجلزائر  نفوذ  يعك�ض 

عدة  اطالق  مت  كما  االإطار. 

برنامج  اعداد  منها  م�صاريع 

وطني لتقييم التلوث البحري 

للم�صدر الربي والتحكم فيه.

الوزاري  املوؤمتر  اإطار  ويف 

يف  عقد  الذي   5+5 للبيئة 

املتحدث  ذات  اأ�صار  وهران، 

اإىل اأنه مت التو�صل اإىل اتفاق 

للبحر  مر�صد  ان�صاء  على 

�صعت  كما  املتو�صط.  االأبي�ض 

قاعدة  حت�صري  اإىل  اجلزائر 

ب�رشية متخ�ص�صة يف امليدان 

من  العديد  تكوين  مت  حيث 

واالإطارات  املهند�صني 

البلدية  املحلية  واجلمعيات 

وذوي االهتمام حول ق�صايا 

التلوث وتلوث البحر االأبي�ض 

املتو�صط.

حممد  ال�صيد  اأو�صح  لال�صارة 

الطيب الع�صكري كتعقيب على 

رد الوزير اأن ما اأثار حفيظته 

التقرير  هو  ال�صوؤال  لطرح 

الذي جاء به ع�صو من جمل�ض 

تلوث  حول  الفرن�صي  ال�صيوخ 

البحر االأبي�ض املتو�صط والذي 

تناق�ض  م�صمونه  اكتنف 

اجلزائر  فيه  واتهم  وا�صح 

باأنها من الدول املت�صببة يف 

التلوث ب�صخها ملا يقرب عن 

من  �صنويا  طن  اآالف  ع�رشة 

ت�رشيفات النفط .
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وحول االأزمة املالية التي عرفتها الدول االأوربية موؤخرا ومدى تاأثريها على 

بالدنا ذكر وزير املالية ال�صيد كرمي جودي على �صوؤال ال�صيد خمي�صي �صخاب، 

االأوربية  الدول  تعرفها  التي  احلالية  املالية  االأزمة  اأن   ، االأمة  جمل�ض  ع�صو 

والواليات املتحدة االأمريكية هي اأزمة ديون �صيادية. وحتاول الدول االأوربية 

جتاوز هذه االأزمة من خالل برامج تق�صف مايل.

اإىل  �صيوؤدي  اأن ذلك  اأكد وزير املالية  االأزمة، فقد  ويف حالة عدم جتاوز هذه 

االأزمة  هذه  تاأثري  اأن  يبني  مما  الطاقوية،  املنتجات  على  الطلب  يف  انكما�ض 

العاملية  النفط  اأ�صواق  قيمة  تراجع  امكانية  يف  يكمن  الوطني  االقت�صاد  على 

ذلك  اإىل  باال�صافة  النفطية  واجلباية  االأجنبي  النقد  من  عائدات  وانخفا�ض 

وكذا  ت�صخم  وخماطر  معها  نتعامل  التي  املوؤ�ص�صات  افال�ض  خماطر  هناك 

�صعوبة و�صول املنتوجات الوطنية اإىل االأ�صواق اخلارجية.

بن  اللـه  عبد  لل�صيد  �صفوي  �صوؤال  على  رده  ويف 

التومي، ع�صو جمل�ض االأمة، نيابة عن زميله ال�صيد 

عمار حد م�صعود واملتعلق برفع التجميد عن املادة 

11 من املر�صوم التنفيذي ل23 نوفمرب 1991 الذي 
يحدد �رشوط اإدارة االأمالك اخلا�صة والعامة التابعة 

بتعليمة �صادرة  للدولة وكيفية �صبطها وت�صيريها 

رقم  حتمل  الوطنية  لالأمالك  العامة  املديرية  عن 

8309 وذلك ق�صد حترير امللفات اخلا�صة بالتنازل 
واملوؤ�ص�صات  والهيئات  والبلديات  الواليات  لفائدة 

العمومية واالقت�صادية واجلمعيات اأ�صار ال�صيد وزير 

املالية اأن التجميد تقرر من ال�صلطات العمومية �صنة 

اإىل منح العقار املوجه  2008 والتي كانت تهدف 
لال�صتثمار على اأ�صا�ض االمتياز الغري القابل للتحويل 

اإىل تنازل فقط.

 ،11 املادة  اأحكام  التجميد عن  برفع  يتعلق  وفيما 

املتخذة  للقرارات  تنفيذا  اأنه  املالية  وزير  اأو�صح 

ترخي�ض  حمل  كانت  التي  امللفات  فاإن  موؤخرا 

�صيتم   2008 �صبتمرب   1 قبل  كليا  عنها  بالتنازل 

ت�صويتها على اأ�صا�ض عقود تنازل واأعطيت تعليمات 

يف هذا ال�صاأن للم�صالح الوالئية الأمالك الدولة .

ترخي�ض  حمل  تكن  مل  التي  امللفات  يخ�ض  وفيما 

والتي   2008 �صبتمرب  من  الفاحت  قبل  بالتنازل 

ت�صويتها  ف�صتتم  عنها  التنازل  �صعر  ت�صديد  يتم  مل 

مديرية  م�صالح  طرف  من  املعنية  الهيئة  و�صعية 

قابلة  غري  امتياز  طريقة  ح�صب  الوطنية  االأمالك 

املح�صورة  االآرا�صي  حالة  يخ�ض  وفيما  للتنازل 

التجميد  رفع  مت   11 املادة  يف  عليها  املن�صو�ض 

م�صادر  طرف  من  التنازل  عملية  موا�صلة  وميكن 

الدولة بعد درا�صة وت�رشيح م�صبق من طرف  اأمالك 

الوزير املكلف باملالية.

اأما فيما يخ�ض طلبات العقار ال�صادرة عن الهيئات 

التجاري  اال�صتثمار  م�صاريع  اإجناز  تنوي  التي 

الرتقيات العقارية �صيتم التكفل بها ح�صب االمتياز 

الغري قابل للتنازل على اأ�صا�ض قرار من الوايل بعد 

ا�صت�صارة جلنة ترقية اال�صتثمار وال�صبط العقاري.

ذكر وزير املالية، ال�صيد كرمي جودي، 

بلعبا�ض  ال�صيد  �صوؤال  عن  اإجابة 

بلعبا�ض، ع�صو جمل�ض االأمة، الذي 

ابراهيم  ال�صيد  عنه  نيابة  طرحه 

حول  االأمة،  جمل�ض  ع�صو  بوحلية، 

للتوفري  اجلزائريني  توجه  حقيقة 

من  املتخذة  واالإجراءات  واالدخار 

قبل ال�صلطات لت�صجيعه واأثره على 

عمليات  اأن  الوطني،  االقت�صاد 

تاأخذ  اأن  ميكن  والتوفري  االدخار 

اأ�صكاال متنوعة من توظيف االأموال 

يف  والتوظيف  البنكي  واالدخار 

طريق  عن  واالدخار  املال،  اأ�صواق 

التاأمني على االأ�صخا�ض.

الق�صم  اأن  جودي  ال�صيد  واأ�صاف 

االأكرب لالدخار يف اجلزائر م�صجل 

بلغت  حيث  البنكي  النظام  لدى 

يف  البنوك  لدى  االأ�صخا�ض  ودائع 

2000مليار  مبلغ   2011 نهاية 

من  و40%  جزائري  دينار 

اأن  حيث  ودائع،  التوفريات  هذه 

منها  جزائري  دينار  800مليار 
الوطني  ال�صندوق  لدى  م�صجلة 

بعد  خا�صة  واالحتياط  للتوفري 

حت�صن م�صتوى الوطني لالأجور.

وزارة  على  االأول  امل�صوؤول  واأرجع 

اجلزائري  املواطن  ميل  املالية 

للتوفري  الوطني  لل�صندوق 

واالحتياط الرتباطه بتوفري ال�صكن، 

اجلزائري  املواطن  اأن  يف�رش  مما 

املدى  على  اال�صتثمار  يف�صل 

الطويل واملتو�صط يف حالة �صعف 

معدالت الفوائد على االدخار.

الذي ياأخذ �صكل  واأما عن االدخار 

اإ�صدارها  يتم  التي  و�صندات  اأ�صهم 

لالأوراق  املنظم  ال�صوق  اإطار  يف 

يف  املالية  وزير  اأ�صار  فقد  املالية 

جناح  ت�صجيل  مت  اأنه  ال�صدد  هذا 

�صندية  قرو�ض  اإ�صدار  عمليات 

مبا  و2009   2004 �صنة  بني 

جزائري  دينار  230مليار  يقرب 

�رشكات  راأ�صمال  رفع  وجناح 

ل�صعف معدلت الفوائد على الدخار

اجلزائريون يف�صلون ال�صتثمار على املدى الطويل واملتو�صط

رفع م�صتوى 
ال�صتثمار .. 
وتنوع م�صادر 

الدخــــــل

 2010 �صنة  يف  للتاأمينات  اآليان�ض 

جزائري  دينار  مليار   1.4 مببلغ 

مما اأكد ح�صب ذات املتحدث اأن هذه 

اأكدت  املالية  ال�صوق  يف  العمليات 

ميل اجلزائري نحو عمليات توظيف 

اأن  املالية غري  االأوراق  االدخار يف 

كايف  غري  املالية  االأموال  عر�ض 

مت  املدخرين  لتطلعات  بالن�صبة 

املالية  ال�صوق  اإ�صالح  يف  ال�رشوع 

للمدخرين  بالن�صبة  اآدائه  لتح�صني 

للرتكيز على فتح بر�صة اجلزائر على 

واملتو�صطة  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات 

طويلة  املوارد  جلب  من  لتمكينها 

االآجال وفتح ال�صوق على متعاملني 

جدد وحتديد برنامج وطني ال�صدار 

املن�صود  الهدف  اإن  املالية  االأوراق 

من هذا اال�صالح هو رف�ض التمويل 

املبا�رش لالقت�صاد وم�صاعفة فر�صة 

اال�صتثمار للمدخرين.

كما اأ�صار الوزير اإىل اإدخار التاأمينات 

تعبئة  يف  م�صتقبال  �صي�صاهم  التي 

وتطوير االدخار الأ�صخا�ض عن طريق 

التاأمني على احلياة والتقاعد ب�صفة 

املدخرين  الحتياجات  مالئمة  اأكرث 

كما مت اأخذ اإجراءات لتمكني �رشكات 

الدور،  بهذا  القيام  من  التاأمني 

التي  متخ�ص�صة  فروع  ان�صاء  فيتم 

بني  العالقة  ربط  الن�صاط  يف  بداأت 

البنوك  متكن  التي  والتاأمني  البنك 

التاأمني  عقود  لت�صويق  فر�صة  من 

جبائي  اعفاء  البنوك،  �صبكات  عرب 

للتاأمني على احلياة.

وعن املدة الزمنية لال�صتمرار هذه االأزمة فيتوقف على مدى جناح برنامج 

التق�صف احلالية يف اأوربا واإن كانت هذه االأخرية ترمي فقط اإىل بلوغ اأهداف 

مالية واعادة بعث الن�صاط االقت�صادي بينما �صتظل االأزمة م�صدر توتر كبري 

اقت�صاديا واجتماعيا وم�صدر قلق بالن�صبة للجزائر، االأمر جعلنا نتخذ عدة 

خطوات من اأجل التقليل من اآثار تقلبات الطلب على النفط ومن هذه التدابري 

اعادة ت�صكيل احتياطات ال�رشف اإىل م�صتوى يعادل حاليا  ثالث �صنوات من 

الواردات، تاأ�صي�ض �صندوق  �صبط االيرادات لتح�صني فائدة ل�صعر بفوق 37 

دوالر للربميل وميكن هذا ال�صندوق من متويل اخلزينة ملدة �صنتني اأو ثالث 

�صنوات، يف نف�ض الوقت م�صتوى املديونية الداخلية تعطي امكانية للتمويل 

الداخلي للميزانية، الدفع امل�صبق للديون اخلارجية..

وان اعترب ذات املتدخل اأن الرد الهيكلي يكمن يف قدرة موؤ�ص�صتنا على الرفع 

من ا�صتثماراتها وانتاجها و�صمان تنويع م�صادر دخلها.

�صروط ال�صتفادة من العقار املوجه لال�صتثمار 
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وال�صكان  ال�صحة  وزير  ذكر 

ال�صيد  امل�صت�صفيات،  واإ�صالح 

على  ردا  عبا�ض،  ولد  جمال 

القادر  عبد  لل�صيد  �صفوي  �صوؤال 

االأمة،  جمل�ض  ع�صو  �صنيني، 

ال�رشطان  مبر�صى  املتعلق 

ومعاناتهم يف التنقل الدائم بني 

االمكانيات  النعدام  الواليات 

ال�صت  والياتهم  م�صتوى  على 

مبحاربة  يتعلق  فيما  االأخرية 

اجلزائر  كانت  فبينما  ال�رشطان 

اأربع  حت�صي   2000 قبل  ما 

كل  يف  ملحاربته  فقط  مراكز 

وق�صنطينة  واجلزائر  وهران  من 

اأن�صئت  فقد  النعجة  وعني 

ورقلة  من  كل  يف  اأخرى  مراكز 

و�صطيف  وعنابة  والبليدة 

وزو.  وتيزي  بلعبا�ض  و�صيدي 

ال�صياق  ذات  يف  الوزير  واأ�صار 

ملكافحة  اجلزائري  املخطط  اأن 

م�صتوى  على  هو  ال�رشطان 

العاملية فقد فتحت  املخططات 

املر�صى  ال�صتقبال  خاليا 

باالإجراءات  والتكفل  وملفاتهم 

م�صالح  وتبلغ  لذلك  التابعة 

العالج الكيميائي 182 م�صلحة 

اأطباء  لتكوين  خمطط  وهناك 

عدة  اخت�صا�صات  يف  عامني 

وي�صد  ال�رشطان  مر�ض  تخ�ض 

بذلك العجز امل�صجل بها.

�صياق  يف  الوزير  حتفظ  واإن 

الت�صخي�ض  ق�صية  حول  مت�صل 

الثدي  �رشطان  ملر�ض  املبكر 

وذلك ا�صتنادا لدرا�صات متقدمة 

اأمر  الت�صخي�ض  اأن  اأو�صحت 

دقيق للغاية وال ميكن اأن ي�صند 

لغري املخت�صني واإال نتائج ذلك 

�صتكون وخيمة على املر�صى.

عن  واإجابة  اأخرى  جهة  من 

باالأمرا�ض  اخلا�ض  ال�صطر 

ال�صيد  الوزير  وافق  العقلية  

عدد  حول  �صنيني،  القادر  عبد 

3000�رشير  االأ�رشة التي بلغت 

من  كل  يف  اال�صتعمار  عهد  يف 

البليدة ووهران والبويرة و�صور 

والعا�صمة  وق�صنطينة  الغزالن 

جلها  كانت  اأنها  مو�صحا 

خم�ص�صة للمعمرين بينما كان 

للمالجئ،  يوجهون  اجلزائريون 

الو�صع  تداركت  اجلزائر  اأن  غري 

وقامت  اال�صتقالل  غداة 

مبجهودات جبارة �صواء من حيث 

واالأجهزة  املادية  االإمكانيات 

اجلديدة وتكوين االأطباء وال�صبه 

الطبي واأخ�صائي علم النف�ض.

االأمرا�ض  وقد بلغ عدد م�صالح 

املتحدث  ذات  ح�صب  العقلية 

�رشير  و4800  م�صلحة   68
لالأمرا�ض  موؤقتا  مركزا  و129 

العقلية و18 مركز قيد االجناز 

املخدرات،  ملعاجلة  مركز  و14 

 615 اإ�رشاف  حتت  وذلك 

العقلية  االأمرا�ض  يف  اأخ�صائي 

ذات  يف  عام  طبيب  و150 

االخت�صا�ض و1368 اأخ�صائي 

يف علم النف�ض و2122 ممر�ض 

مرة  والأول  اجلزائر  عرفت  فيما 

العقلية  االأمرا�ض  اخت�صا�ض 

املخت�صون  بلغ  حيث  لالأطفال 

و20  اأخ�صائي   43 فيه 

تكوين  من  ا�صتفاد  عام  طبيب 

متخ�ص�ض.

ال�صيد جمال  �صفوي وجهه  �صوؤال   

اإىل  االأمة  جمل�ض  ع�صو  قيقان، 

الوطني  الت�صامن  وزير  ال�صيد 

التي  العجزة  بدار  واالأ�رشة وتعلق 

م�صيلة  والية  طرف  من  اأن�صئت 

اليوم تعاين عجزا  اأ�صبحت  والتي 

خا�صة  ميزانية  النعدام  كبريا 

بها.

الت�صامن  ال�ساأن ذكر وزير  بهذا   

�صعيد  ال�صيد  واالأ�رشة،  الوطني 

جلاأت  م�صيلة  والية  اأن  بركات، 

اإىل  اللجوء  اإىل   1998 عام 

هيكل جلمع امل�رشدين والفاقدين 

�صلمت  ثم  ال�صن  وكبار  لالأهلية 

�صنة  به  لتتكفل  للبلدية  الهيكل 

هذه  امكانيات  اأن  غري   ،2003
دون  حال  املحدودة  االأخرية 

قدرتها على ت�صيريه مما ا�صتوجب 

تدخل الوزارة يف 2009، غري اأن 

جمرد  ميثل  الذي  الهيكل  و�صعية 

من  الكثري  ترحيل  اأجرب  عنابر 

قاطنيها اإىل دار �صغار املكفوفني 

بينما  مقبولة  ظروف  يف  للعي�ض 

الواليات  اإىل  اآخرون  حول 

املجاورة بينما عاد البع�ض االآخر 

البع�ض  للعي�ض مع ذويهم وف�صل 

على  احل�صول  ق�صد  فيها  البقاء 

�صكن اجتماعي.

ال�صعي  هو  الوزارة  �صيا�صة  والأن 

اإىل  ال�صن  كبار  اإرجاع  اإىل  الدائم 

�صكيكدة قطب اقت�صادي 

وحول تفا�صيل ت�رشيح وزير النقل يف احدى الزيارات 

بامل�صافات  خا�صة  قطارات  اقتناء  حول  امليدانية 

البعيدة والتي طرحت يف �صوؤال �صفوي لل�صيد عبد الكرمي 

ال�صيد  زميله  عن  نيابة  االأمة،  جمل�ض  ع�صو  قري�صي، 

لزهاري بوزيد، ذكر ال�صيد عمار تو بالو�صعية املزرية 

التي كانت عليها �رشكة ال�صكة احلديدية للنقل يف جوان 

والتي  الوزارة  راأ�ض  على  تعيينه  بعد  �صنة  اأي   2009
�صجل فيها تراجع يف عدد امل�صافرين وتراجع يف حجم 

الب�صائع املنقولة وجاهزية حمدودة للعتاد وعدد غري 

متنا�صب مع الو�صعية.

على  وذلك  الو�صعية  بتطهري  اأوال  الوزارة  فقامت 

لتجميد  اآين  قرار  اتخذ  االأوىل  املرحلة  مرحلتني: 

جزائري،  دينار  15مليار  بحوايل  املقدر  )املك�صوف( 

يقدر  اإ�صايف  مك�صوف  بتجميد  ثان  قرار  واتخذ 

ب6ماليري اأخرى لي�صل بذلك املجمول اإىل 21 مليار، 

يف انتظار ا�صتكمال امللف الذي يخ�ض التطهري املايل 

ع يف اجنازه منذ جوان 2009. للموؤ�ص�صة والذي �رشرُ

  77 و�صيلة نقل حديثة 

مكانة امل�صنني بني اأح�صان ذويهم

نفى وزير النقل، ال�صيد عمار تو، وجود م�رشوع 

�صكيكدة من مطار وذلك جوابا  ا�صتفادة والية 

جمل�ض  ع�صو  بلخري،  كمال  ال�صيد  �صوؤال  على 

املحلية  ال�صلطات  اأن  مفاده  كان  الذي  االأمة 

وعدا  �صنوات  منذ  اأطلقت  قد  �صكيكدة  بوالية 

باإجناز مطار بنواحي دائرة بن عزوز ومل تظهر 

منذ ذلك احلني اأي بادرة ت�صري للمو�صوع.

النقل  قطاع  على  االأول  امل�صوؤول  اأكد  بينما 

وذلك  الطائرات  الإقالع  مدرج  م�رشوع  وجود 

اأخرى  وخدمات  وال�صحية  الفالحية  للخدمات 

قطبا  باعتبارها  �صكيكدة  الحتياجات  خدمة 

اقت�صاديا مهما.

اأن  بركات  ال�صيد  اأكد  فقد  ذويهم  اأح�صان 

الوزارة ولعدم قدرتها على ترميم هيكل دار 

العجزة اقرتحت حتويل كبار ال�صن الذين مل 

تتمكن من اإعادتهم لذويهم ل�صبب اأو الآخر 

ت�صتغل  مل  التي  املجاورة  للواليات  اإىل 

%. لتبقى درا�صة بناء دار  قدراتها اإال 50 

للعجزة بوالية م�صيلة كحل اأخري.

ت�رشيحات  ح�صب  الوزارة  قررت  كما  هذا 

االأموال  وتغطية  متويل  املتحدث  ذات 

فيها  مبا  املوؤ�ص�صة  لت�صيري  املتداولة 

و�صيانة  ومتويل  الغيار،  قطاع  خمزون 

جديد  عتاد  ومتويل  والقاطرات،  العربات 

مليار   120 مببلغ  والقطارات  للقاطرات 

دينار جزائري.

كهربائي  قطارا   20 املوؤ�ص�صة  اقتنت  فقد 

ذو  ديزال  قطار  و17  الطويلة  للم�صافات 

و20  الطويلة  للم�صافات  الذاتي  الدفع 

مبراقد  عربة  و20  كهربائية  قاطرة 

متا�صيا  موزعة  كلها  الطويلة  للم�صافات 

وامل�صاريع الكربى املنتظر اإجنازها.

التكفل مبر�صى
 ال�صرطان والأمرا�س العقلية
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الن�ساط اخلارجي

األمة  مجلس  رئيس  العربي،  البرملاني  االحتاد  رئيس  السيد 
الكويتي؛

السيدات والسادة رؤساء البرملانات املشاركة؛
السيد األمني العام لالحتاد والبرملان والعربي؛

السيدات الفضليات، السادة األفاضل.
يسعدني والوفد املرافق لي أن نشارك في أشغال هذا املؤمتر الذي 
حتتضنه دولة الكويت هذا البلد الشقيق.. الذي تربطه باجلزائر 

وشعبها عالقات أخوية راسخة.
ويشرفني أن أتقدم بهذه املناسبة بالتهنئة ملعالي األستاذ أحمد عبد 
العزيز السعدون الذي انتخبناه من فترة لرئاسة إحتادنا وأهنئه أيضا 
وكل  الكويتي،  األمة  مجلس  رأس  على  انتخابه  ثقة  على 
الكويتية  البرملانية  بالتجربة  منوهني  اجلديد،  البرملان  أعضاء 

الرائدة..
بودي أن اتوجه بالشكر ملعالي السيد محمد بن مبارك اخلليفي، 
دور  تفعيل  سبيل  في  جهد  من  به  قام  ما  على  االحتاد  رئيس 

االحتاد مبا يخدم قضايا أمتنا العربية.
كما ال بفوتنا التنويه مبجهودات األمانة العامة لالحتاد في التحضير 

لهذا املؤمتر.
السيد الرئيس،

أوضاع  ظل  في  العربي  البرملاني  لالحتاد  الثامن عشر  املؤمتر  ينعقد 
عربية ودولية لها دالالتها التي البد وأن نتوقف عندها باعتبارنا 

أعضاء في مؤسسات تتولى شؤون األمة.
لقد جاء جدول أعمال املؤمتر مركزا حول القضايا التي تشكل 
العربي  الوضع  والتي شملت  العربي،  عاملنا  في  االهتمام  محور 
التشريعات  سن  في  البرملانيني  ودور  الشعبي،  واحلراك  الراهن 
إلحداث فرص عمل تسهم في تقليص البطالة ونشاطات البرملانات 

حول شؤون املرأة والطفل.
السيد الرئيس،

إلى  أدى  واسع  شعبي  بحراك   2011 املاضية  السنة  متيزت  لقد 

العربية الشقيقة نتج عنها بروز  تغييرات جذرية في بعض الدول 
طموحات  حتقيق  في  التوفيق  كل  لها  نتمنى  جديدة  قيادات 

شعوبها املشروعة
إن اجلزائر إذا تبارك مطالب شعوبنا في سعيها لتحقيق املزيد من 
احلرية والدميقراطية واحلكم الراشد لتأمل في، أن يتم حتقيق 

آمال هذه الشعوب في املزيد من التقدم والرفاه.
السيد الرئيس،

إن موقف اجلزائر من القضايا التي تعرفها الساحة العربية قام ويقوم 
للشعوب  الداخلية  الشؤون  في  التدخل  عدم  مبدأ  على  دائما 
والرفض املطلق ألي تدخل أجنبي مهما كان. ويدعو باستمرار 
إلى حل كل األزمات مهما تعقدت باحلوار العقالني بني مختلف 
األطراف، كما يرفض كل أنواع العنف وإراقة الدماء من أي 
جهة من جهات الصراع، وتأمل اجلزائر، في هذا الصدد، أن تستمر 
اجلهود العربية املبذولة وكذلك الدولية للتوصل إلى حل يجنب 

سوريا الشقيقة ويالت الفتنة والتدمير ويوقف إراقة الدماء.
في سياق آخر غير بعيد تعرفه منطقتنا حيث تشهد منطقة الساحل 
اإلفريقي تطورات خطيرة قد تنجم عنها مضاعفات سلبية على 
املنطقة كافة نتيجة استفحال ظاهرة اإلرهاب واجلرمية املنظمة 

وانتشار األسلحة على نطاق واسع في أنحاء املنطقة.
املوضوع  يولى  أن  إلى  وندعو  الظاهرة  لهذه  االنتباه  لفت  نريد  إننا 
كل عنايتنا ملا له من عالقة مباشرة على استقرار كافة بلدان 
منطقتنا خاصة وأن االهاب ليس له حدود وال جنسية ويتوجب 

على اجلميع التعاون من أجل استئصاله.

السيد الرئيس،
إن إدراج النقطة املتعلقة بالوضع العربي الراهن، كبند رئيسي 
في جدول أعمال مؤمترنا هذا ينسجم مع التوجه الذي تبناه إحتادنا 
العربي  التضامن  على  التأكيد  بخصوص  السابقة  مؤمتراته  في 
اليوم أكثر حرصا  الذي يجعلنا  العربية، األمر  وتنقية األجواء 
اخلارجية  التحديات  مواجهة  في  فقط  ليس  التضامن  هذا  على 

رئي�س 

جمل�س الأمة 

بالكويـت..

رئي�س  �سالح،  بن  القادر  عبد  ال�سيد  �سارك 

ي�سم  برملاين  وفد  راأ�س  على  الأمة،  جمل�س 

ال�سعبي  واملجل�س  الأمة،  جمل�س  من  اأع�ساء 

لالحتاد  ع�سر  الثامن  املوؤمتر  يف  الوطني، 

 05 الربملاين العربي، املنعقد بالكويت يومي 

و 06 مار�س 2012.

يف   ،2012 مار�س   5 الثنني  يوم  تدخله  ويف 

قدم  املوؤمترين  اأمام  ال�سباحية،  اجلل�سة 

عن  متكاملة  �سورة  الأمة  جمل�س  رئي�س 

اجلزائر،  يف  ال�سيا�سية  الإ�سالحات  م�سار 

لالنتخابات  اجلارية  وال�ستعدادات 

الت�سريعية.

فاأكد  الراهنة،  العربية  الأو�ساع  تناول  كما 

لق�سايا  خدمة  العربي  الت�سامن  اأهمية  على 

اأمتنا، وركز على ثبات املوقف اجلزائري يف 

معاجلة الأو�ساع يف العامل العربي، و�سرورة 

الحتكام اإىل احلوار امل�سوؤول، وعدم التدخل 

يف ال�سوؤون الداخلية، ورف�س كل التدخالت 

اخلارجية.

موقف اجلزائر يقوم على عدم التدخل  يف ال�صوؤون 
الداخلية للدول.. ويدعو  اإىل حل الأزمات باحلوار..

وعلى هام�س جل�سات املوؤمتر، 
التقى ال�سيد عبد القادر بن �سالح 

مع عدد من روؤ�ساء الربملانات 
العربية امل�ساركني و الأمني العام 

لالإحتاد الربملاين الإفريقي.

حمافل برملانية
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ولكن أيضا –وهو األهم- في تدعيم عملنا كبرملانيني من 
أجل التواصل والتنسيق ملعاجلة قضايانا العربية.

السيد الرئيس،
إيجابيا  القليلة حراكا سياسيا  الشهر  بالدي شهدت خالل  إن 
السياسية  اإلصالحات  استكمال  درب  على  نوعية  ونقلة 
دفعا  وأخذت  الثمانينات  آواخر  منذ  باشرتها  التي  واالقتصادية 
البالد  قيادة  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئيس  فخامة  تولي  منذ  جديدا 
سنة 1999، فشملت اإلدارة والتعليم والعدالة وهاهي اجلزائر 
املشاورات  من  مستقاة  عميقة  سياسية  إصالحات  تباشر  اليوم 
تتم  أن  فبل  البالد،  احلية في  القوى  التي شملت كل  الواسعة 
واملصادقة  مناقشتها  متت  قانونية  نصوص  مشاريع  في  صياغتها 

عليها من طرف البرملان بغرفتيه.
وتهدف هذه االصالحات لتحقيق التكامل مع التطور النوعي 
الذي عكسته عملية التنمية الشاملة على فئات الشعب اجلزائري 

في املجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
لتنظيم  التحضيرات  مباشرة  الراهنة  الفترة  في  متت  كما 
وفقا  القادم  ماي  في  املقررة  التعددية  التشريعية  االنتخابات 
للنصوص القانونية اجلديدة املتعلقة خاصة باألحزاب واالنتخابات، 
والتي وفرت لها سلطات بالدي كل أسباب النجاح لتجري في 
ومن  الدوليني،  املراقبني  وبحضور  الكاملة،  الشفافية  كنف 
جملة املهام املنوطة به، فإن البرملان اجلديد املنتخب سيتكفل 
إستكمال  إطار  في  الدستور  بتعديل  اخلصوص  وجه  على 

مسار االصالحات السياسية.
االقتصادي  البعد  ذات  األخرى  بالتحديات  يخص  فيما  أما 
أعمالنا،  جدول  في  عليها  املنصوص  والثقافي  واالجتماعي 
علينا  يتوجب  بأنه  نعتقد  فإننا  والطفولة،  واألمومة  كالبطالة 

دراستهما بعمق وإقتراح احللول املالئمة ملعاجلتها.
سنوات  منذ  تعمل  اجلزائر  بأن  اإلطار،  هذا  في  التنويه  ويجدر 
على احلد من البطالة، مما أدى إنخفاض معدلها من 28 باملائة في 

التسعينات إلى 10 باملائة خالل هذه السنة.
اجلزائري  املجتمع  في  مرموقة  حتتل مكانة  التي  املرأة  وحظيت 
 ،2008 في  الدستوري  التعديل  مبوجب  اإلهتمام  من  باملزيد 
اإلنتخابية  املناصب  من   50% إلى   20 من  لها  خصص  حيث 

ضمن املنتخبة.
كما تولى اجلزائر عناية كبيرة بالطفولة واألمومة عبر مختلف 
املؤسسات الصحية والتربوية واإلجتماعية وغيرها من الهياكل 

التي تهتم بالطفولة مبا يحقق العدالة بني اجلميع.

السيد الرئيس،
إن اجلزائر تعبر عن إرتياحها ملوقف املجموعتني البرملانيتني العربية 
واإلسالمية اللتني متكنتا بفضل التنسيق والعمل املنهجي من تبوؤ 
عبد  للزميل  عاد  الذي  الدولي  البرملاني  اإلحتاد  رئاسة  منصب 
الواحد الراضي من املغرب الشقيق، الذي نتمنى له كامل النجاح، 
وهو أمر يدعونا إلى املزيد من العمل والتنسيق مع مختلف البرملانات 
العاملية واالفريقية واألوربية، الستقطاب التأييد والدعم ملواقفنا 
في احملافل الدولية من أجل نصرة قضايانا العادلة، التي تصنف في 

خانة حقوق اإلنسان التي أقرتها كل القوانني والشرائع.
السيد الرئيس،

بودي في هذا املؤمتر املميز أن أؤكد على موقف اجلزائر الثابت 
والداعم للحقوق املشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة 
دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف كما نؤكد مجددا 

على أهمية املصاحلة الوطنية الفلسطينية بني جميع الفرقاء.
في نفس السياق نؤكد على ضرورة إنصياع إسرائيل لقرارات 
الشرعية الدولية، وعلى رأسها اإلنسحاب من كافة األراضي 
أراضي  من  تبقى  وما  السوري  اجلوالن  فيها  مبا  احملتلة،  العربية 
األمن  الستتباب  الرئيسية  العوامل  أحد  بوصفه  لبنان،  جنوب 

واالستقرار في منطقة الشرق األوسط.
السيد الرئيس،

جميعا  منا  تتطلب  احلالية  املرحلة  بأن  اخلتام،  في  نعتقد،  إننا 
تطلعاتها  ودعم  شعوبنا  بني  والتضامن  أمتنا  وحدة  على  احلرص 
الدائم  والعمل  الراشد،  واحلكم  والدميقراطية  احلرية  نحو 
حولنا  من  العالم  يشهده  الذي  السريع  التطور  ملسايرة  واملستمر 
حتى تكون شعوبنا في مستوى هذه الطفرة التكنولوجية التي 
هي اليوم أكبر فضاء للتواصل، مبا ميكننا من توظيف كل 
ذلك خلدمة قضايانا واحلفاظ على مصالح أمتنا وحمايتها من كل 

االستهدافات.
أتوجه  دون  الكلمة  هاته  أختم  أن  يسعني  ال  األخير،  في 
الشكر  بأنبل عبارة  نفسي  اجلزائري وأصالة عن  الوفد  باسم 
املؤمتر  لهذا  اجليد  التنظيم  على  الكويتية  البرملانية  للشعبة 
وعلى كرم الضيافة وحسن الوفادة، التي تعد من شيم دولة 

الكويت املعطاءة وشعبها الطيب املضياف.
وفي اخلتام، أمتنى أن تكلل أشغال مؤمترنا هذا بالتوفيق والنجاح 
وبقرارات وتوصيات تكون في مستوى تطلعات شعوبنا وآمالها 

املشروعة في مزيد من التقدم واالزدهار.

الدورة الثامنة للجمعية 
الربملانية لالحتاد من اأجل 

املتو�صط

�صارك وفد عن جمل�ض االأمة 

متكون من ال�صادة:

قري�صي عبد الكرمي، رئي�ض 

جلنة الرتبية والتكوين 

والتعليم العايل والبحث العلمي 

وال�صوؤون الدينية مبجل�ض 

االأمة؛

ب�صايح حممد، ع�صو جمل�ض 

االأمة؛

درام�صيني بوعالم، ع�صو 

جمل�ض االأمة؛

بوزيدي عمار، ع�صو جمل�ض 

االأمة؛

خ�رشة براهمة جلول، ع�صو 

جمل�ض االأمة؛

ب�صفتهم اأع�صاء اجلمعية 

الربملانية لالحتاد من اأجل 

املتو�صط، يف اأ�صغال الدورة 

الثامنة للجمعية التي انعقدت 

من 23 اإىل 25 مار�ض 2012، 

بالعا�صمة املغربية، الرباط.

وقد ناق�ض امل�صاركون يف 

الدورة مو�صوع: »اجلمعية 

الربملانية لالحتاد من اأجل 

املتو�صط واأكرب التحديات التي 

تواجه دول املنطقة«، اإ�صافة 

اإىل:

اجتماع اللجان الدائمة اخلم�صة 

للجمعية، ومكتب اجلمعية؛

عر�ض وامل�صادقة على 

تو�صيات اللجان وجمموعات 

العمل

كما عرفت الدورة انتخاب 

رئي�ض جديد للجمعية 

الربملانية لالحتاد من اأجل 

املتو�صط للفرتة املمتدة من 

مار�ض 2012 اإىل مار�ض 

.2013

الجتماع ال�صتوي احلادي ع�صر للجمعية 
الربملانية ملنظمة الأمن والتعاون باأوروبا 

�صارك وفد برملاين م�صرتك فيما بني غرفتي 

الربملان اجلزائري برئا�صة ال�صيد عبد الرزاق 

بوحارة ، نائب رئي�ض جمل�ض االأمة ، يف فعاليات 

االجتماع ال�صتوي احلادي ع�رش للجمعية الربملانية 

 )OSCE-AP( ملنظمة االأمن والتعاون باأوروبا

يومي 23 و 24 فرباير 2012 بفيينا )النم�صا(.

للعلم، فاإن الربملان اجلزائري ي�صارك بانتظام 

يف اجتماعات هذه اجلمعية الربملانية كما حتوز 

اجلزائر على �صفة الع�صو ال�رشيك يف التعاون مع 

.)OSCE( منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا

زيارة ملقر منظمة حلف ال�صمال الأطل�صي

�صارك وفد عن جمل�ض االأمة يتكون من ال�صيدان 

حممد الواد، رئي�ض جلنة الدفاع الوطني وخل�رش 

�صيدي عثمان، ع�صو جمل�ض االأمة، �صمن وفد 

عن املجل�ض ال�صعبي الوطني وممثلني عن وزارة 

ال�صوؤون اخلارجية يف زيارة ملقر منظمة حلف 

ال�صمال االأطل�صي OTAN بربوك�صل ) بلجيكا( 

خالل الفرتة املمتدة من 5 اإىل 8 مار�ض 2012. 

للعلم فاإن زيارة مقر منظمة حلف �صمال االأطل�صي 

تندرج �صمن زيارات حتت ا�صم »الدبلوما�صية 

العمومية«، والتي تهدف اإىل التعريف بن�صاطات 

احللف ب�صكل عام وخا�صة �صيا�صة حوار ال�رشاكة 

مع الدول ال�صبع االأع�صاء يف املنظمة ب�صفة �رشيك 

للمتو�صط من بينهم اجلزائر.

لعام  العربي  للربملان  الأوىل  العادية  الدورة 
2012

�صارك ال�صيدان: 

وع�صو  االأمة،  جمل�ض  ع�صو  علي،  حمة  �صعدي 

الربملان العربي؛

ع�صو  االأمة،  جمل�ض  ع�صو  تهامي،  بوم�صالت 

الربملان العربي؛

العربي  للربملان  االأوىل  العادية  الدورة  اأ�صغال  يف 

للعام 2012، التي نظمت يف الفرتة من 17 اإىل 21 

بالقاهرة  العربية  اجلامعة  مقر  يف   2012 مار�ض 

)م�رش(.

على  زيادة  الدورة،  اأعمال  جدول  ت�صمن  وقد 

االجتماعات العادية للجان الربملان العربي، تنظيم 

الوطن  يف  الفقر  »مكافحة  مو�صوع:  حول  ندوة 

العربي: نظرة م�صتقبلية«.

الجتماع الثاين لل�صيدات 
الربملانيات

�صاركت ال�صيدة رفيقة ق�رشي، 

ع�صو جمل�ض االأمة، يف اأ�صغال 

االجتماع الثاين لل�صيدات 

الربملانيات، املنظم من طرف 

جمال�ض ال�صيوخ وال�صورى 

واملجال�ض املماثلة يف افريقيا 

والعامل العربي، بالتعاون مع 

جمل�ض الواليات ال�صوداين، وذلك 

يومي 18 و19 مار�ض 2012، 

باخلرطوم )ال�صودان(

وقد ت�صمن جدول اأعمال 

االجتماع عدة موا�صيع منها:

دور املراأة يف بناء ا الأوطان

الت�رشيعات الهادفة اإىل 

متكني املراأة، واآلية تنفيذ تلك 

الت�رشيعات

املوؤمتر ال�صاد�س والجتماع 
ال�صابع لرابطة جمال�س 

ال�صيوخ وال�صورى واملجال�س 
املماثلة يف افريقيا والعامل 

العربي

�صارك وفد برملاين من جمل�ض 

االأمة، يف اأ�صغال املوؤمتر 

ال�صاد�ض واالجتماع ال�صابع 

لرابطة جمال�ض ال�صيوخ 

وال�صورى واملجال�ض املماثلة يف 

افريقيا والعامل العربي، وذلك 

يومي 22 و23 مار�ض 2012 

يف بوجمبورة )بورندي(.

وت�صكل وفد جمل�ض االأمة من 

ال�صيدين:

اآدم قبي، نائب رئي�ض جمل�ض 

االأمة، رئي�ض الوفد؛

و عبد القادر رقيق، ع�صو جمل�ض 

االأمة؛

وت�صمن جدول اأعمال هذه 

الفعاليات عدة بنود منها: 

املقرتحات اخلا�صة باأن�صطة 

الرابطة للعام 2012؛

مراجعة م�رشوع ميزانية االأمانة 

العامة للرابطة للعام 2012

اإعداد : م�سلحة العالقات اخلاريجية
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ا�ستقبالت

 ،2012 28 فيفري  قبـل، يـوم الثالثاء  ا�صترُ

املتكون  الفرن�صي  الوفد  املجل�ض،  مبقـر 

وممثلي  املحليني،  املنتخبني  من  عدد  من 

فرن�صا،  مناطق  ملختلف  املدين  املجتمع 

الذين �صاركوا اإىل جانب ال�صعب ال�صحراوي 

يف االحتفاالت املخلدة للذكرى 34 الإعالن 

ال�صحراوية،  العربية  اجلمهورية  قيام 

التي جرت يومي 26 و 27 فيفري احلايل 

رة.
ّ
باالأرا�صي ال�صحراوية املحر

الفرن�صي  الوفد  م�صتقبلي  مقدمة  يف  وكان 

ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�ض جمل�ض 

االأمة، وعدد من اأع�صاء املجل�ض. خالل هذا 

اإىل  الفرن�صي  الوفد  اأع�صاء  ا�صتمع  اللقاء 

الو�صع  اإىل تطور  التطرق  عر�ض مت خالله 

اجلارية  التحوالت  �صوء  على  اجلزائر  يف 

اإىل  الرامية  القوانني  من  جملة  اإقرار  بعد 

�صاملة  واقت�صادية  �صيا�صية،  اإ�صالحات 

الدميقراطي،  امل�صار  تعميق  اإىل  تهدف 

احلق،  دولة  موؤ�ص�صات  وتكري�ض  وتدعيم 

العامة  احلريات  دائرة  وتو�صيع  والقانون، 

واحلقوق االأ�صا�صية للمواطن.

مت  الغربية،  ال�صحراء  ق�صية  بخ�صو�ض 

التاأكيد، مرة اأخرى، اأن اجلزائر تبقى وفية 

م�صريها،  تقرير  يف  ال�صعوب  حق  ملبداأ 

وتعمل دائما على اإيجاد حل عادل للق�صية 

وتو�صيات  لقرارات  طبقا  ال�صحراوية 

املنظمات والهيئات الدولية.

الفرن�صية،  اجلزائرية  العالقات  وبخ�صو�ض 

لي�صت  العالقات  هذه  اأن  اإىل  االإ�صارة  متت 

للبلدين،  امل�صرتكة  االإمكانات  م�صتوى  يف 

من  مزيد  لبذل  �رشورة  هناك  ومازالت 

اجلهود لدفع التعاون االقت�صادي والتجاري 

اإىل م�صتويات اأف�صل خدمة مل�صلحة البلدين 

وال�صعبني.

كما ا�صتقبـل ال�صيد عبد القـادر بن �صالح، رئي�ض جمل�ض االأمة، يـوم 

 Gahr  Jonasال�صيد 2012، مبقـر املجل�ض،  01 مار�ض  اخلمي�ض 

STORE ، وزير ال�صوؤون اخلارجية ململكة الرنويج.
اال�صالحات  واآفاق  االأو�صاع يف اجلزائر  اللقاء حول تطور  متحور 

التي  القوانني  جمموعة  تطبيق  يف  ال�رشوع  �صوء  على  ال�صيا�صية 

فر�صة  اللقاء  كان  كما  اجلزائري،  الربملان  موؤخرا  عليها  �صادق 

�صبل  وبحث  والرنويج  اجلزائر  بني  العالقات  تطور  ال�صتعرا�ض 

تدعيم احلوار ال�صيا�صي خا�صة واأن هناك تقارب بني البلدين حول 

الكثري من الق�صايا الدولية واالقليمية، كما مت ا�صتعرا�ض العالقات 

يف  خا�صة  اأف�صل  م�صتويات  اإىل  دفعها  و�رشورة  االقت�صادية 

جماالت الطاقة، الغاز والطاقات املتجددة. كما مت التطرق اأي�صا اإىل 

عدد من الق�صايا ال�صيا�صية الدولية واالقليمية.

الحتفالت  يف  امل�صارك  الفرن�صي  الوفد 
املخلدة للذكرى 34 لإعالن قيام اجلمهورية 

العربية ال�صحراوية

وزير ال�صوؤون اخلارجية ململكة الرنويج

ا�ستقبالت الرئي�س

رئي�س جمل�س الأمة ي�صتقبل:

املتحدة  الأمم  لربنامج  التنفيذي  املدير 
امل�صرتك حول ال�صيدا

يـوم  االأمة،  جمل�ض  رئي�ض  �صالح،  بن  القـادر  عبد  ال�صيد  وا�صتقبـل 

االثنني 02 اأفريل 2012، مبقـر املجل�ض، املدير التنفيذي لربنامج 

االأمم املتحدة امل�صرتك حول ال�صيدا، ال�صيد مي�صال �صيديب.

متحور  عبا�ض،  ولد  جمال  ال�صيد  ال�صحة  وزير  ح�رشه  الذي  اللقاء 

داء  اإنت�صار  ومكافحة  املتحدة ملواجهة  االأمم  برنامج  تدعيم  حول 

االإيدز خا�صة يف البلدان االإفريقية. ومت التاأكيد على �رشورة و�صع 

اأ�ص�ض ل�رشاكة فعلية بني املنظمة االأممية واجلزائر الإنتاج وتوزيع 

الدواء ملواجهة اإنت�صار هذا الوباء. وقد ثمن املدير التنفيذي االأممي 

امليزانية  من  �صاعفت  حيث  املجال  هذا  يف  اجلزائر  جمهودات 

اآثار هذا املر�ض  الدواء للحد من  اخلا�صة بالبحث واإنتاج وتوزيع 

الع�صال.

اجلمعية 126 والجتماعات املت�صلة لالحتاد الربملاين الدويل بكامبال 
باأوغندا

�صارك وفد برملاين من جمل�ض االأمة واملجل�ض ال�صعبي الوطني يف اأ�صغال اجلمعية 126 

اإىل  مار�ض   31 باأوغندا من  الدويل بكامباال  الربملاين  املت�صلة لالحتاد  واالجتماعات 

.2012 اأفريل   05
وت�صمن الوفد الربملاين اجلزائري االأع�صاء التالية اأ�صمائهم:

ال�صعبي  باملجل�ض  اخلارجية  ال�صوؤون  جلنة  رئي�ض  عفيف،  �صي  احلميد  عبد  ال�صيد   -

الوطني،

- ال�صيد زهية بن عرو�ض، ع�صو جمل�ض االأمة،

- ال�صيد �صالح دراجي، ع�صو جمل�ض االأمة،

- ال�صيد ابراهيم بوتخيل، ع�صو جمل�ض االأمة،

- ال�صيد عبد القادر �رشار، نائب باملجل�ض ال�صعبي الوطني،

- ال�صيد زين الدين بن مدخن، نائب باملجل�ض ال�صعبي الوطني

وت�صمن جدول اأعمال اجتماعات اللجان الدائمة:

ا�صتخال�ض  واالأمن:  ال�صلم  لتوطيد  و�صيلة  باعتبارهما  الرا�صد  احلكم  وممار�صة  تعزيز   -

)اللجنة  اإفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�رشق  يف  موؤخرا  وقعت  التي  االأحداث  من  الدرو�ض 

الدائمة(

الدائمة  )اللجنة  الدولية  االأجندات  ملكية  فقط:  الرثوة  ولي�ض  ال�صلطة  توزيع  اإعادة   -

الثانية(

- احل�صول على ال�صحة، باعتباره حقا اأ�صا�صيا: دور الربملانات يف مواجهة التحديات 

الرئي�صية ل�صمان �صحة الن�صاء واالأطفال )اللجنة الدائمة الثالثة(

واالقت�صادي،  ال�صيا�صي  الو�صع  ب�صاأن  عامة  مداولة  العام،  النقا�ض  مو�صوع  وكان 

واالجتماعي يف العامل، حتت مو�صوع �صد »الفجوة بني الربملانيني واملواطنني«، وتفرع 

عنه موا�صيع اأخرى:

- الق�صاء على �صوء التغذية لدى االأطفال: ودور الربملانيني يف جمال االأمن الغذائي

وال  متييز  وال  عدوى  هناك  يكون  ال  حتى  ال�صيدا،  مكافحة  خدمة  يف  القانون  و�صع   -

وفيات ب�صبب هذا املر�ض

- الرقابة الربملانية على متويل التنمية )قرو�ض البنك الدويل و�صندوق النقد الدويل(، 

وذلك مبنا�صبة اإ�صدار التقرير اخلا�ض باملو�صوع

- تقلي�ض خماطر الكوارث والتنمية امل�صتدامة

- الفحو�ض ال�صحية يف حاالت ال�رشاع والعنف

لالإ�صارة، �صارك الوفد الربملاين اجلزائري موازاة مع هذا االجتماع، يف ثالث اجتماعات 

ت�صاورية لكل من:

- املجموعة االإ�صالمية، املكونة من برملانات الدول االأع�صاء يف احتاد جمال�ض الدول 

االأع�صاء يف منظمة التعاون االإ�صالمي

- املجموعة العربية املكونة من برملانات الدول االأع�صاء يف االحتاد الربملاين العربي

الربملاين  االحتاد  يف  لالأع�صاء  الدول  برملانات  من  املكونة  االإفريقية  املجموعة    -

اإفريقي

فعاليات املرحلة الثانية للعامل 2012 للجمعية الربملانية ملجل�س اأوروبا

للعامل  الثانية  املرحلة  فعاليات  يف  االأمة  جمل�ض  عن  برملاين  وفد  �صارك 

2012 للجمعية الربملانية ملجل�ض اأوروبا مبدينة �صرتا�صبورغ )فرن�صا(، يف 
الفرتة ما بني 23 و27 اأفريل 2012.

ال�صيدين: ر�صيد بوغربال، ع�صو جمل�ض  وكان وفد جمل�ض االأمة متكون من 

االأمة وعبد القادر بلعور، ع�صو جمل�ض االأمة.

هذا  فعاليات  يف  دوريا  امل�صاركة  على  اجلزائري  الربملان  داأب  فقد  للعلم 

املنتدى الربملاين.

ندوة خا�صة باأع�صاء الربملانات الإفريقية 

�صارك وفد برملاين من جمل�ض االأمة يت�صكل من:

 - ال�صيد ديب نور الدين، ع�صو جمل�ض االأمة،

 - ال�صيد معايزية من�صور، ع�صو جمل�ض االأمة،

يف اأ�صغال ندوة خا�صة باأع�صاء الربملانات االإفريقية، 

التي نظمتها وزارة التجارة ال�صينية يف اإطار منتديات 

يف  وذلك  وال�صيني-االإفريقي،  ال�صيني-العربي، 

بجمهورية   2012 اأفريل   19 اإىل   06 من  الفرتة 

ال�صني ال�صعبية.

اأ�صغال الندوة 79 لروز روث، واجتماع املجموعة 
اخلا�صة للمتو�صط GSM، التابعتان للجمعية 

الربملانية ملنظمة حلف ال�صمال الأطلنطي

�صارك وفد عن جمل�ض االأمة، يف اأ�صغال الندوة 79 لروز 

 ،GSM روث، واجتماع املجموعة اخلا�صة للمتو�صط

ال�صمال  حلف  ملنظمة  الربملانية  للجمعية  التابعتان 

مبر�صيليا  عقدها  املزمع   ،AP/OTAN االأطلنطي 

)فرن�صا(، من 11 اإىل 13 اأفريل 2012.

ت�صمن الوفد كل من:

الربملانية  املجموعة  رئي�ض  بوخالفة،  حممد  ال�صيد 

للثلث الرئا�صي

 - ال�صيد كرمي عباوي، ع�صو جمل�ض االأمة

 - ال�صيد عياد اأحمد، ع�صو جمل�ض االأمة

رئي�ض  ال�صيد  ديوان  رئي�ض  مباركي،  حممد  ال�صيد   -  

جمل�ض االأمة

حول  رئي�صي  مو�صوع  امل�صاركون  ناق�ض  للعلم 

املغرب  بلدان  يف  واالقت�صادي  ال�صيا�صي  »التحويل 

العربي، امل�رشق وخليج فار�ض« اإ�صافة اإىل موا�صيع 

فرعية هي:

1 - املجتمع االإ�صالمي: »ال�رشيعة والدميقراطية«
2 - دور الفواعل اخلارجية يف منطقة ال�رشق االأو�صط 

و�صمال اإفريقيا

3 - التوقعات االقت�صادية العامة من الربيع العربي 
»حتدي بالن�صبة لالأنظمة اجلديدة«

بعد  االأو�صط  ال�رشق  منطقة  يف  االأمني  التحدي   -  4
الربيع العربية

»الن�صاء  االجتماعية:  الديناميكيات  تطور   -  5
ال�صباب واالإعالم اجلديد«

6 - اإ�صالح قطاع الدفاع يف منطقة ال�رشق االأو�صط 
و�صمال اإفريقيا

7 - الدعم الدميقراطي للربملانات العر�ض والطلب

اإعداد : م�سلحة العالقات اخلاريجية
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اآلية للرقابة الَبْعدية               على تنفيذ امليزانية

الشعبي  باملجلس  وامليزانية  املالية  نظمت جلنة 
الوطني، يوم االثنني 26 ديسمبر 2011، مبقر 
املجلس، يوما برملانيا حول موضوع » قانون تسوية 
تنفيذ  على  الَبْعدية  للرقابة  كآلية  امليزانية 
امليزانية«، متيزت أشغاله بطرح انشغاالت النواب 

حول املوضوع.

الوطني  ال�صعبي  املجل�ض  من  اأع�صاء  دعا  فقد 

قانون  عر�ض  بني  ال�صنوات  فارق  تقلي�ض  اإىل 

املالية وت�صوية ميزانيته. ففي خالل هذا اليوم 

على  الفارق  هذا  بتقلي�ض  النواب  بع�ض  طالب 

)�ض-2  �صنتني  ناق�ض  اجلارية  ال�صنة   2009
االآخر  البع�ض  طالب  حني  يف   )2009 اأي 

لل�صنة  العمومية  النفقات  بتقييم  ي�صمح  بتنظيم 

املن�رشمة )�ض-1 اأي 2010(

و�صكل قانون ت�صوية امليزانية الذي عر�ض �صنة 

مراقبة،  اآلية  �صنة،   30 دام  غياب  بعد   ،2008
احلالية  بال�صنة  املتعلقة  امليزانية  تنفيذ  بعد 

املادة  يف  جاء  ح�صبما  �صنوات،  ثالث  ناق�ض 

 84-17 القانون  واأحكام  الد�صتور  من   160
املتعلق بقوانني املالية.

اأن  بوطويقة  النائب  اعترب  ال�صياق،  هذا  ويف 

القانون الع�صوي املتعلق بقوانني املالية الذي 

طال انتظاره ليحل حمل القانون 17-84، الذي 

يرى اأن الزمان قد جتاوزه، وي�صاطره الراأي يف 

اعداده  يتم  اأن  ينبغي  النواب،   من  العديد  ذلك 

ال�رشوري  القانوين  التكري�ض  ل�صمان  ب�رشعة 

العداد قانون الت�صوية لل�صنة املن�رشمة )�ض-1 

اأي 2011 ناق�ض �صنة واحدة اأي 2010(.

هذا  حممد  حاجب  النائب  و�صف  جهته،  من 

االنتقال من  باأن  فيه معتربا  باملبالغ  الت�صور 

ناق�ض  اجلارية  )ال�صنة  �ض-3  ت�صوية  قانون 

ثالثة( اإىل �ض-2 �صيكون مر�صيا �رشيطة اأن يتم 

الربملان  قبل  من  القانون  هذا  على  امل�صادقة 

قبل امل�صادقة على قانون املالية، الأخذ بعني 

التي  بامليزانية  املتعلقة  املالحظات  االعتبار 

مت تقييمها.

الذي  جودي،  كرمي  ال�صيد  املالية  وزير  واأعرب 

من  التمكن  يف  اأمله  عن  اللقاء،  افتتاح  ح�رش 

اإىل  تعود  مليزانية  العمومية  النفقات  تقييم 

�صنتني عو�ض ثالث �صنوات.

بينما عرب رئي�ض املحا�صبة ال�صيد عبد القادر بن 

معروف، عن ارتياحه للتقدم الكبري الذي اأحرز 

يف جمال املعطيات االح�صائية التي قدمت يف 

2009، ومرافقة  م�رشوع قانون الت�صوية ل�صنة 

ودعا  قطاعية.  مادية  بنتائج  املعطيات  هذه 

حت�صني  اإىل  املحا�صبة  ملجل�ض  االأول  امل�صوؤول 

التحكم يف نفقات التجهيز.

فر�صة  الربملاين  اليوم  هذا  كان  لال�صارة 

ال�صتعرا�ض جتربة الربملان يف مناق�صة قانون 

الفرتة  هذه  خالل  ال�صيما  امليزانية  ت�صوية 

منا�صبة  اأي�صا،  كان  كما  ال�صاد�صة،  الت�رشيعية 

لتو�صيح ماهية هذا القانون واإطاره الت�رشيعي، 

جهة  من  �صواء  اأهميته،  اإبراز  الوقت  نف�ض  ويف 

ح�صاب  على  االطالع  من  الربملان  ميكن  اأنه 

نتائج ال�صنة املالية مبا ت�صتمل عليه من فائ�ض 

االإيرادات ونفقات  الفرق بني  اأو عجز ناجت عن 

النتائج  عن  ف�صال  للدولة،  العامة  امليزانية 

للخزينة،  اخلا�صة  احل�صابات  تنفيذ  يف  املثبتة 

اأو من جهة اأنه اآلية رقابة َبْعدية تدخل يف �صلب 

�صالحيات الربملان ومن �صاأنها تعزيز مكانته 

ال�صيا�صية.

اأندوني�سيا

ا�صتقبـل ال�صيد عبد القـادر بن �صالح، رئي�ض جمل�ض االأمة، يـوم الثالثـاء 01 

 اأفـريل 2102، مبـقـر املجلـ�ض، ال�صيد اأحمد نعام �صليم، �صفري اأندوني�صيا باجلزائر. 

ومّت  وتو�صيعها  دعمها  واآفاق  املتميزة  الثنائية  العالقات  تناول  اللقاء 

التعاون خا�صة يف املجال  ا�صتعرا�ض االمكانيات املتوفرة لتعزيز  خالله 

احلر�ض  تاأكيد  و  اجليدة  الربملانية  للعالقات  التطرق  كما مت  االقت�صادي، 

على ترقيتها من خالل تبادل الزيارات بني برملانيي البلدين.

رو�سيا اجلديد

الثالثاء  يـوم  االأمة،  جمل�ض  رئي�ض  �صالح،  بن  القـادر  عبد  ال�صيد  وا�صتقبـل 

زولوطوف، �صفري رو�صيا  األك�صندر  ال�صيد  املجل�ض،  مبقـر   ،2102 71 اأفريل 
هذا  خالل  مت  وقد  باجلزائر،  تعيينه  اإثر  على  جماملة  زيارة  له  اأّدى  الذي 

اللقاء ا�صتعرا�ض العالقات اجليدة بني البلدين اللذين يربطهما اتفاق �رشاكة 

من  كل  يف  امل�صوؤولون  يوليها  التي  االأهمية  على  والتاأكيد  ا�صرتاتيجية 

.. وخا�صة  املجاالت  التعاون يف خمتلف  وتعزيز  لرتقية  واجلزائر  مو�صكو 

النظر  بتبادل وجهات  للطرفني  الزيارة  �صمحت  .. كما  االقت�صادي  اجلانب 

ال�رشق  منطقة  يف  التطورات  ومنها  امل�صرتك  االهتمام  ذات  الق�صايا  حول 

االأو�صط و�رشورة العمل من اأجل اأمن وا�صتقرار هذه املنطقة

وفد اإداري كوري يزور املجل�س

يوم  املجل�ض،  اإطارات  من  وعدد  االأمة،  ملجل�ض  العام  االأمني  ال�صيد  عقد 

الثالثاء 71 افريل 2102، جل�صة عمل مع وفد برملاين كوري، برئا�صة ال�صيد 

ناوك اإه اأوك، االأمني العام امل�صاعد للمجل�ض الوطني جلمهورية كوريا، الذي 

باإطارين  مرفوقا   ،2102 اأفريل   81 اإىل   61 من  اجلزائر  اإىل  بزيارة  قام 

وهما:

اآج مديرة م�صاعدة ق�صم العالقات االأوربية واالإفريقية • االآن�صة نيم 
اأوك •ال�صيد امييغنيوي غنو�ض م�صاعد ال�صيد 

اجلل�صات،  )قاعة  املجل�ض  ملقر  التابعة  املرافق  بزيارة  الكوري  الوفد  قام 

الكال�صيكية  واملكتبة  التقنية،  امل�صلحة  اللجان،  قاعات  ال�رشفية،  القاعة 

واالفرتا�صية(.

ا�ستقبالت

ال�صفراء
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الطبية  جوانبه  كافة  من  املو�صوع  وملعاجلة 

اللجنة  برجمت  والقانونية،  واالجتماعية 

املنظمة ثماين مداخالت األقاها عدد من االأ�صاتذة 

لالإعاقة  املبكر  »الك�صف  حول:  واملخت�صني 

و�صيلة  للمعوق:  ال�صحي  و«التكفل  والوقاية«، 

يف  االجتماعية  التاأمينات  و«نظام  اإدماجية«، 

و  اال�صطناعية  ولواحقها  و«البدائل  اجلزائر«، 

الطبية  و  ال�صحية  احلماية  و«واقع  الطبية«، 

املتعلق   02/09 قانون  �صوء  على  للمعوق 

بحماية املعوق«، و«مكانيزمات اإدماج املعوق 

�صمن قانون 02/09 املتعلق بحماية وترقية 

مقرتح  يف  و«قراءة  املعوقني«،  االأ�صخا�ض 

املخطط  و«عر�ض   ،»02/09 للقانون  تعديل 

العام حول اإدماج املعوق«.

الذي  الربملاين،  اليوم  هذا  اأ�صغال  عرفت  وقد 

الوطني  االحتاد  مع  بالتن�صيق  اللجنة  نظمته 

من  عدد  م�صاركة  اجلزائريني،  للمعوقني 

اجلامعيني  واالأ�صاتذة  االأخ�صائيني،  االأطباء 

باالإ�صافة اإىل عدد من ممثلي بع�ض اجلمعيات 

املهتمة برتقية حقوق هذه ال�رشيحة اله�صة من 

املجتمع.

وذوي  املعاقني  حقوق  امل�صاركون  عالج  وقد 

احلاجات اخلا�صة من عدة زوايا، ولعل اأبرزها 

 09/02 القانون  ين�ض  ما  خالل  من  كان 

ال�صيد  ب�صاأنه  اأكد  الذي  باملعاقني،  املتعلق 

بلقا�صم قوادري رئي�ض اللجنة التي نظمت اليوم 

اإثراء وحتيني حتى  اإىل  باأنه بحاجة  الربملاين، 

تتما�صى بع�ض مواده مع التغريات احلا�صلة يف 

خمتلف املجاالت، ولكي تتالئم مع االإ�صالحات 

الوطنية .

افتتحت  التي  كلمته،  يف  املتحدث  ذات  فاأ�صار 

النقائ�ض  اأن  اإىل  الربملاين،  اليوم  اأ�صغال  بها 

ال�صغل  عامل  �صواء يف  الفئة  هذه  تواجهها  التي 

يجب  الريا�صية  املجاالت  حتى  اأو  ال�صكن  اأو 

من  الكثري  يف  النظر  اإعادة  خالل  من  تزول  اأن 

القانون احلايل، ومن خالل تفعيل بع�ض  مواد 

يف  ت�صهم  اأن  �صاأنها  من  التي  امليكانيزمات 

اإدماج املعوق ب�صكل مرن يف احلياة االجتماعية، 

واالقت�صادية، حيث دعا ب�صكل خا�ض اإىل اإعادة 

ت�رشف  التي  دينار   4000 منحة  يف  النظر 

�صهريا للمعاقني، والتي اعتربها غري كافية بكل 

املقايي�ض.

ومن جهته، دعا ال�صيد حممد رزاق نبيل، رئي�ض 

يف  اجلزائريني،  للمعوقني  الوطني  االحتاد 

الكفيلة  البدائل  اإيجاد  �رشورة  اإىل  مداخلته، 

القانونية  املنظومة  يف  امل�صجلة  للثغرات 

احلالية، وذّكر باأن الكثري من ذوي االحتياجات 

حتديات  ورفعوا  تفوقهم  اأثبتوا  قد  اخلا�صة 

ج�صيمة يف عدة ميادين، واعترب اأنه يبقى على 

اجلهات الو�صية بذل جهود اأكرب الإزالة احلواجز 

هذه  �صد  متار�ض  التي  التمييز  اأ�صكال  وكافة 

الفئة .

اأي�صا  الربملاين  اليوم  هذا  اأ�صغال  ت�صمنت  وقد 

مداخالت تطرقت اإىل واقع هذه الفئة من زاوية 

التاأمني  وكذا  ال�صحية  والرعاية  الطبي  التكفل 

االجتماعي.

ودعا املتدخلون اإىل اإن�صاء معهد وطني لالإعاقة 

يتعزز بها القطاع امل�رشف على فئة املعاقني، 

امل�صاواة  يف  املعاق  حق  حتقيق  على  والعمل 

للتمثيل يف املجال�ض املنتخبة من اأجل متكينه 

التنمية، مع �صمان امل�صاواة  من امل�صاركة يف 

وامل�صاواة  املواطنة  يف  وغريهم  املعاقني  بني 

التعليم  الت�صغيل،  �صواء يف  د�صتوريا  امل�صمونة 

وامل�صاركة يف احلياة ال�صيا�صية.

كما �صدد املتدخلون على �رشورة و�صع وزارة 

عن  املبكر  للك�صف  �رشورية  الآليات  ال�صحة 

االإعاقة والوقاية منها قدر االإمكان.

وبعد اإ�صدار تو�صيات امل�صاركني، وقبل اختتام 

اأ�صغال هذا اليوم الربملاين، كرمت اإدارة املجل�ض 

اخلدمات  جلنة  خالل  من  الوطني،  ال�صعبي 

االجتماعية، عددا من موظفي املجل�ض من ذوي 

االحتياجات اخلا�صة.

الذي  البرملاني  اليوم  أشغال  في  املشاركون  دعا 
االجتماعية  والشؤون  الصحة  جلنة  نظمته 
الشعبي  باملجلس  املهني  والتكوين  والعمل 
الوطني، وبالتعاون مع اجلمعية اجلزائرية لطب 
األطفال، يوم األربعاء 01 فيفري 2012، مبقر 
أمثل  وطني  جدول  »نحو  موضوع  حول  املجلس، 
للتطعيم«، إلى حتيني اجلدول الوطني للتلقيح.

واأو�صى املخت�صون يف طب االأطفال امل�صاركون 

خا�صة  ا�صرتاتيجية  و�صع  اإىل  اللقاء  هذا  يف 

االأطفال  وافيات  ن�صبة  من  للتقليل  بالتطعيم 

الذين تقل اأعمارهم عن خم�ض �صنوات. 

الرحم،  عنق  �رشطان  مبر�ض  اللقاح  ويعد 

امل�صاركون  طالب  التي  اللقاحات  اأبرز  من 

باعتمادها، �صمن اجلدول الوطني للتطعيم، اإىل 

جانب اللقاح �صد اأمرا�ض املناعة.

الذين  الر�صع  االأطفال  ا�صابة  الرتفاع  ونظرا 

اللقاح  مبر�ض  اأ�صهر  ثالث  عن  اأعمارهم  تقل 

�صد ال�صعال الديكي على امل�صتوى الوطني �صدد 

الت�صخي�ض  تطوير  �رشورة  على  املخت�صون 

اأوقات  تغيري  اىل جانب  املر�ض  لهذا  البكتريي 

التطعيم لت�صمل االأطفال يف �صن 11 �صنة.

كما اأبرز ذات املتدخلون خطورة مر�ض الدفترييا 

داعني اىل اال�صتمرار يف اعطاء التطعيم امل�صاد 

لهذا املر�ض لغاية بلوغ الطفل 10 �صنوات، مع 

كانت  الوباء  لهذا  م�صجلة  حالة  اآخر  اأن  العلم 

�صنة 1995.

وال�صوؤون  ال�صحة  جلنة  رئي�ض  تعهد  وقد 

الوطني،  ال�صعبي  االجتماعية والعمل باملجل�ض 

امل�صوؤول  ب�صفته  قوادري،  القادر  عبد  ال�صيد 

التو�صيات  عر�ض  على  اللجنة،  على  االأول 

للجهات الو�صية حتى تتكفل بها.

االأطفال،  رئي�صة جمعية طب  اأكدت  من جهتها، 

الدولة  اأن اجلزائر هي  ال�صيدة ر�صيدة بوخاري، 

الوحيدة التي ت�صمن تلقيح جماين ملواطنيها مما 

�صاهم يف التقليل من عدد وفايات االأطفال.

بينما حذرت ال�صيدة بوخاري من خطورة مر�ض 

ا�صهال الر�صع الذي ت�صبب يف وفاة 296 ر�صيع 

التهاون  عدم  اىل  االأولياء  داعية   ،2010 �صنة 

جتاه هذا املر�ض.

يف ذات ال�صياق، اأقر مدير الوقاية بوزارة ال�صحة، 

ال�صيد ا�صماعيل م�صباح، اأن حوايل مليون طفل 

تقل اأعمارهم عن �صنة واحدة يتلقون التلقيحات 

التالميذ  من  مليونيني  ي�صتفيد  فيما  �صنويا 

�صنويا من عملية التلقيح.

اآالف  �صبعة  توفر  اإىل  م�صباح  ال�صيد  واأ�صار 

على  اللقاحات  هذه  على  يتوفر  �صحي  مركز 

امل�صتوى الوطني اىل جانب الفرق املتنقلة التي 

تغطي املناطق النائية التي يتعذر على �صكانها 

الو�صول اىل امل�صت�صفيات يف االآجال املحددة.

لال�صارة �صارك يف هذا اليوم الربملاين عدد من 

االأطفال،  طب  يف  واأ�صاتذة  املخت�صني  االأطباء 

وبرملانيني، وممثلني عن وزارة ال�صحة، وطلبة 

جامعيون. 

حول  واأ�صاتذة  ملخت�صني  مداخالت  واألقيت 

واأ�صا�صيات  مبادئ  »التلقيح:  االآتية:  املوا�صيع 

ع 
ّ
يف املناعة«، »تقييم الربنامج الوطني املو�ص

للتطعيم  ع 
ّ
املو�ص الربنامج  »تكييف  للتطعيم«، 

االأمثل  ع 
ّ
املو�ص الوطني  »املخطط  احلايل«، 

للتطعيم،  اجلديدة  االأنواع  خالل  من  للتطعيم 

العاملية  املنظمة  طرف  من  بها  �صى  املورُ

لل�صحة: االإنتانات الرئوية عند االطفال وفائدة 

البنوموكوك«،  لفريو�ض  امل�صاد  التطعيم 

�رشطان  )فريو�ض  البابيلومافريو�ض  »انتانات 

الرحم( وفائدة التطعيم ».

كما اختتمت االأ�صغال بقراءة التو�صيات وتكرمي 

عدد من ال�صخ�صيات امل�صاركة يف االأ�صغال.

ما هو م�صتوى احلماية يف املنظومة التطعيم.. كيف ميكن �صمان فعالية اجلدول الوطني؟
القانونية؟

املعاقون:
والعمل  االجتماعية  والشؤون  الصحة  جلنة  نظمت 
يوم  الوطني،  الشعبي  باملجلس  املهني  والتكوين 
يوما  املجلس،  مبقر   ،2012 مارس   14 األربعاء 
القانونية للمعاق في  برملانيا حول »ترقية املنظومة 

ظل اإلصالحات الوطنية«.
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جلنة اخلدمات الجتماعية اأبواب مفتوحة

األبواب  برنامج  إطار  في 
ينظمها  التي  املفتوحة 
مجموعة  قامت  األمة،  مجلس 
بن  عمر  ثانوية  تالميذ  من 
بزيارة  بالعاصمة،  اخلطاب 
 12 االثنني  يوم  املجلس  ملقر 

مارس 2012.

الوطنية  املدرسة  طلبة  من  مجموعة  قامت  كما 
التحضيرية لدراسات مهندس بالرويبة ، بزيارة ملقر 
كان  حيث   .2012 أفريل   01 األحد  يوم  املجلس 
في استقبالهم رئيس جلنة الدفاع الوطني باملجلس، 

السيد محمد الواد.
الزيارة كانت فرصة للزوار للتعرف على مقر مجلس 
مهامه،  على  واإلطالع  وهياكله،  ومرافقه،  األمة، 

وصالحياته، ومختلف أجهزته.

تالميذ وطلبة يف  املجل�س

موظفي  أطفال  من  وعشرين طفال  مائة  حظي 
مجلس األمة، في إطار نشاطات جلنة اخلدمات 

االجتماعية على أربع خرجات ترفيهية أيام:
االثنني 19 مارس و اخلميس 22 مارس واالثنني 

26 مارس واآلربعاء 28 مارس 2012.

فكانت لهم فرصة التمتع برؤية مسرحيات بقاعة 
ملتحف  وزيارة  فرج،  بسيدي  جولة  ثم  املوقار، 

املجاهد برياض الفتح.
نظم  لألطفال،  البيئية  التربية  في  ومساهمة 
أعضاء اللجنة جولة إلى »الساحة اخلضراء« أين 
النباتات،  بعض  زرع  طرق  األطفال  فيها  تعلم 

وأجنع السبل للمحافظة عليها.
لتنتهى اجلولة بزيارة إلى مقر املجلس أين جتول 
األطفال عبر مختلف مرافقه، وهياكله، من مكتبة 

وقاعة اجللسات العامة ..

اأطفال موظفي املجل�س يف خرجات ترفيهية 

املكتب  قام  اإلطار،  ذات   وفي 
الوالئي لطلبة االحتاد الوطني 
للشبيبة اجلزائرية في جامعة 
 ، بسكيكدة   1955 أوت   20
بزيارة ملقر املجلس، يوم االثنني 

.2012 16 أفريل 

 

من  ملجموعة  كانت  كما 
تالميذ ثانوية متليلي بوالية 
على  التعرف  فرصة  غرداية، 
املجلس من خالل الزيارة التي 
يوم  املجلس،  ملقر  بها،  قاموا 

الثالثاء 27 مارس 2012
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8 مار�س - عيد املراأة

مبناسبة اليوم العاملي للمرأة، أقيم حفل على 
شرف إطارات وموظفات مجلس األمة 
يوم األربعاء 7 مارس 2012 بالقاعة 
الشرفية للمجلس أين مت استقبالهن من قبل 
السيد ليلى خيرة الطيب، نائب رئيس 

مجلس األمة، والسيد حفناوي عمراني، 
األمني العام للمجلس.

اإطارات وموظفات جمل�س الأمة 

شهدت يحتفلن بعيــــــدهن  2011 سنة  إن   ...«
إلى  الرامية  القوانني  مجموعة  اصدار 
املعلنة  السياسية  اإلصالحات  تأطير 
من بينها القانون العضوي اجلديد املتعلق 
باالنتخابات والذي نص على كافة 
شفافة  انتخابات  إلجراء  الضمانات 
ونزيهة وعادلة وذلك حتسبا لالنتخابات 
العاشر من ماي  املقررة في  التشريعية 
2012. إنها الضمانات التي ستسمح 
بتعزيز الدميقراطية والتعبير عن اإلرادة 

الشعبية بكل شفافية ونزاهة .
 وفي نفس اإلطار مت إصدار سلسلة 
من القوانني اجلديدة ومن ضمنها أخص 
متثيل  تو�صيع  قانون  بالذكر 
املنتخبة  املجال�س  يف  املراأة 
التعديل  سياق  في  يأتي  الذي 
ويشجع   2008 لسنة  الدستوري   
متثيل  ترقية  على  السياسية  األحزاب 
مختلف  في    لها  والتمكني  املرأة 
الرامية  للجهود  مناحي احلياة تكملة 
احلظوظ  ت�صاوي  ضمان  إلى 
أخرى  ميادين  في  اجلن�صني  بني 
وتبوء  والتشغيل  والتعليم  كالتربية 

مناصب املسؤولية«. 
من ر�صالة رئي�س اجلمهورية 

مبنا�صبة عيد العمال 01 ماي 2012
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اأكدت و�صائل اإعالم ر�صمية يف بورما فوز زعيمة 

املعار�صة اأونغ �صان �صو ت�صي مبقعد يف الربملان 

التاريخية  اجلزئية  الت�رشيعية  االنتخابات  يف 

وفاز   .2012 اأفريل   01 االأحد  يوم  جرت  التي 

حزبها »الرابطة الوطنية من اأجل الدميقراطية« بـ 

40 مقعدا على االأقل من اأ�صل 44.
ت�صي  �صو  �صان  اونغ  البورمية  املعار�صة  و دعت 

اىل الوحدة من اأجل تر�صيخ الدميقراطية متحدثة 

اعالن  غداة  بورما  يف  جديد«  »عهد  بداية  عن 

عن  تراأ�صها  التي  للدميقراطية  الوطنية  الرابطة 

واألقت  الفرعية.  االنتخابات  يف  الكبري  فوزها 

احلائزة على جائزة نوبل لل�صالم والتي �صت�صبح 

كاوهمو  دائرة  عن  املقبلة  النائبة  �صك  بدون 

حزبها  مقر  يف  خطابا  رانغون،  قرب  الريفية 

الرابطة الوطنية للدميقراطية. ويف خطاب الن�رش 

بداية  ذلك  ي�صكل  اأن  يف  ناأمل   « قالت  املقت�صب 

ال�صيا�صة  يف  ال�صعب  دور  فيه  �صيزداد  جديد  عهد 

ما  بقدر  ن�رشنا  لي�ض  »هذا  واأ�صافت   ،« اليومية 

هو ن�رش هوؤالء الذين قرروا امل�صاركة يف العملية 

ال�صيا�صية يف هذا البلد«.

وعربت عن املها يف ان »تكون كل االحزاب التي 

�صاركت يف هذه االنتخابات قادرة على التعاون 

يف  فعلي  دميقراطي  جو  خلق  اجل  من  معنا 

بالدنا«.

واأكدت و�صائل االعالم احلكومية فوز �صو ت�صي يف 

حياتها  يف  االوىل  للمرة  نائبة  لت�صبح  االقرتاع 

املهنية. وقالت ان الرابطة الوطنية الدميقراطية، 

فاز  ت�صي  �صو  �صان  اونغ  تتزعمه  الذي  احلزب 

كان   44 اأ�صل  من  االقل  على  مقعدا  باأربعني 

يتناف�ض عليها، بينها 35 يف جمل�ض النواب.

وجرى التناف�ض يف االنتخابات اجلزئية على 45 

ا�صل  )من  النواب  جمل�ض  يف   37 بينها  مقعدا، 

ومقعدان  ال�صيوخ  جمل�ض  يف  و�صتة  نائبا(   440
الوطنية  الرابطة  وقدمت  حمليني.  جمل�صني  يف 

44 من هذه  الدميقراطية مر�صحني عن  اجل  من 

الدوائر.

�صاعة  حتى  الرابطة  ان�صار  من  االالف  واحتفل 

العا�صمة  و�صط  يف  احلزب  مقر  امام  متاأخرة 

االقت�صادية للبالد معربين عن فرحهم الكبري.

وكانت اونغ �صان �صو ت�صي رحبت يف وقت �صابق 

باأول  فوزها  اثر  ال�صعب«  »انت�صار  اعتربته  مبا 

مقعد نيابي يف حياتها ال�صيا�صية.

واأعلن املراقبون الكمبوديون الذين ميثلون رئا�صة 

رابطة دول جنوب �رشق اآ�صيا ان االنتخابات التي 

جرت االحد يف بورما كانت »حرة ونزيهة وقالت 

ا�صيان  متثل  التي  املراقبة  بعثة  ان  كمبوديا 

خل�صت اىل ان انتخابات االحد »جرت ب�صكل حر 

ونزيه و�صفاف

ال�صلطات  االوروبي  االحتاد  هناأ  جهته  من 

البورمية قائال انه ميكن ان يوجه نهاية ني�صان/

بخ�صو�ض  بورما  اىل  اإيجابية  »ا�صارة  ابريل 

مراجعة العقوبات املفرو�صة على النظام. وقالت 

زال  »ما  كلينتون  االأمريكية  اخلارجية  وزيرة 

الوقت مبكرا للحكم على مدى التقدم الذي حتقق 

يف اال�صهر االخرية وما اذا كان �صيتوا�صل موؤكدة 

ان الواليات املتحدة »ملتزمة بدعم هذه اجلهود 

االإ�صالحية.
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الربملان ينتخب 
الق�س يواخيم 

غاوك رئي�صا 
جديدا للبالد

الربملان يقّرر 
تاأجيل النتخابات 

الت�صريعية اإىل 
اأجل غري معلوم

يوم  »البوند�صتاغ«  االأملاين  الربملان  انتخب 

ال�رشقية  اأملانيا  من  �صابقا  ا 
ّ
ق�ص مار�ض   18

رئي�صا جديدا الأملانيا االحتادية. وذكرت و�صائل 

االإعالم االأملانية اأن الق�ض ال�صابق بواخيم غاوك 

اأ�صل  من  �صوتا   991 على  ح�صل  عاما(   72(

الـ  االأملاين  الرئي�ض  بذلك  ليكون  �صوتا   1228
بدفاعه  املعروف  اجلديد  الرئي�ض  حظي  و   11.

مبوافقة  االإن�صان  وحقوق  العامة  احلريات  عن 

جميع االأحزاب االأملانية با�صتثناء حزب الي�صار 

والتي  كالر�صفيلد  بياته  مر�صحته  اختار  الذي 

ح�صلت على 126 �صوتا.

الراأي  ا�صتطالعات  ت�صري  ال�صعبي  ال�صعيد  وعلى 

 ،« كبري  �صعبي  بتاأييد  يحظى  غاوك  »اأن  اإىل 

حيث بلغت ن�صبة التاأييد 80 % من املواطنني 

يعتربونه  »امل�صتطلعني  اأن  واأ�صافت  االأملان. 

انتخابه  ويوؤيدون  �صادقة  �صيا�صية  �صخ�صية 

يجهلون  % اأنهم   20 يقول  فيما  للبالد  رئي�صا 

الرئي�ض اجلديد وتوجهاته ال�صيا�صية.

الرئي�ض  ا�صتقالة  بعد  غاوك  انتخاب  وياأتي 

اتهامه  خلفية  على  املدوية  وولف  كري�صتيان 

بالف�صاد واحل�صول على قرو�ض بنكية تف�صيلية 

وعالقات م�صبوهة مع رجال اأعمال اأملان. وولد 

�رشقي  �صمال  رو�صتوك  يف   1940 عام  غاوك 

الكني�صة  يف  ق�صا  ي�صبح  اأن  واختار  اأملانيا 

موقعه  م�صتخدما  ال�رشقية  اأملانيا  يف  اللوثرية 

واحلريات  االإن�صان  حقوق  عن  للدفاع  كق�ض 

العامة.

مبهام  ي�صطلع  االأملاين  الرئي�ض  اأن  يذكر 

وال  البالد  متثيل  على  تقت�رش  فخرية  واأدوار 

يتمتع ب�صلطات �صيا�صية ت�صمح له بالتدخل يف 

�صيا�صة  احلكومة االأملانية التي ترتاأ�صها حاليا 

امل�صت�صارة املحافظة اأجنيال مريكل.

رت اجلمعية الوطنية الكامريونية )الربملان( 
ّ
قر

املزمع  الت�رشيعية  االنتخابات  موعد  تاأجيل 

موعدا  حتّدد  اأن  دون  اجلاري  العام  اإجرائها 

جديدا الإجرائها.

عن  اأفريل   03 يوم   »1 »افريقيا  راديو  ونقل 

كافاي يجيه دجيربيل، رئي�ض الربملان قوله 

ين�ض  والذي  القانون  م�رشوع  تبني  مت  »اأنه 

على متديد مدة النواب ل�صتة اأ�صهر على االأقل 

قابلة للتجديد«.

الكامريونية  ال�صحف  اآخر، قالت  ومن جانب 

حيث  اجلدل  اإثارة  �صاأنه  من  لي�ض  القرار  اأن 

واملجتمع  ال�صيا�صية  الطبقة  من  كل  اأعربت 

تاأجيل  يف  اأملهما  عن  الكامريون  يف  املدين 

لل�صماح  وطلك  الت�رشيعية  االنتخابات 

لهذه  اجليد  باالإعداد  االنتخابات  ملفو�صية 

التي  االنتقادات  بعد  خا�صة  االنتخابات 

الرئا�صية  االنتخابات  تنظيم  خالل  وجهت 

التي جرت يف اأكتوبر املن�رشم.

اأن تنتهي مدة النواب املنتخبني  ومن املقرر 

من  حيث  القادم،  اأوت   21 يف   2007 عام 

الت�رشيعية  االنتخابات  تنظم  اأن  املفرت�ض 

قبل هذا املوعد.

يذكر اأن الكامريون �صهدت تنظيم االنتخابات 

الرئا�صية يف �صهر اأكتوبر املا�صي والتي فاز 

والذي  عاما(   79( بيايا«  »بول  الرئي�ض  بها 

يحكم البالد منذ 30 عاما بن�صبة 77،98 %، 

مقابل مناف�صه املعار�ض »جون فرو ندي« بـ 

.% 10،71

�صو ت�صي .. 
من الإقامة 

اجلربية اإىل 
الربملان
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�رشوطا  ال�صوداين  الربملان  حّدد 

للتعامل مع دولة جنوب ال�صودان 

اإثر مداوالت مطولة خالل جل�صة 

اأفريل   16 يوم  عقدها  خا�صة 

2012. ونقلت م�صادر اإعالمية 
جلنة  رئي�ض   ، عبيد  كمال  عن 

االأمن والدفاع قوله اأن ال�رشوط 

ت�صمل »فك االرتباط بني اجلي�ض 

التا�صعة  والفرقتني  ال�صعبي 

حركات  وطرد  والعا�رشة 

دولة  توؤويها  التي  التمرد 

جمددا  احلديث  وعدم  اجلنوب 

ال�صودان  مب�رشوع  ي�صمى  عما 

الواقعة  االأرا�صي  يف  اجلديد 

ال�صودان  �صمال خط احلدود بني 

حديث  اأي  اأن  وقال  واجلنوب«. 

عن هذا امل�رشوع يعترب »خمططا 

ال�صودان واتخاذ  عدوانيا« جتاه 

على  القانونية  االجراءات 

ال�صعيدين االقليمي والدويل يف 

هذا ال�صاأن.

»ا�صتخدام  اأن  عبيد  واأ�صاف 

مالزمة  ال�صودان  حترير  عبارة 

ع�صكرية  موؤ�ص�صة  اأو  ن�صاط  الأي 

عمال  يعد  جنوبية  �صيا�صية  اأو 

وطالب  ال�صودان«.  جتاه  عدائيا 

هذا  باإيقاف  الدويل  املجتمع 

ال�صودان  اال�صتخدام مع احتفاظ 

الرد  يف  بحقه  نف�صه  الوقت  يف 

بالطريقة املنا�صبة.

االأمن  جلنة  رئي�ض  طالب  كما 

والدفاع الربملان ب�رشورة دعم 

بدوره  يقوم  حتى  اجلي�ض  قوات 

على  العمل  جانب  اإىل  املطلوب 

اإن�صاء قوة احتياطية تكون �صندا 

للجي�ض واتخاذ التدابري اللالزمة 

اأحدثتها  التي  اخل�صائر  بح�رش 

كل  يف  ال�صودان  جنوب  دولة 

اإىل  عليها  اعتدت  التي  املناطق 

جانب اتخاذ االجراءات الالزمة 

للمطالبة ب�صدادها.

ت�صنيف  كذلك  الربملان  ر 
ّ
وقر

»كحكومة  ال�صعبية  احلركة 

معها  الدخول  وعدم  معادية« 

امل�صائل  حول  اإال  حوار  اأي  يف 

يكون  واأن  بالعدوان  اخلا�صة 

ذلك وفق ال�رشوط املعلنة .

قد  اجلنوب  دولة  قوات  وكانت 

منطقة  على  موؤخرا  ا�صتولت 

»هجليج« النفطية بوالية جنوب 

كردفان.

�صادق االحتاد االأوروبي يوم 19 اأفريل 2012 على 

اتفاق ي�صمح ب�صكل دائم بت�صليم ال�صلطات االأمريكية 

االأطل�صي  عرب  اجلوية  الرحالت  ركاب  معطيات 

باحل�صول  االأمريكية  لل�صلطات  االتفاق  وي�صمح 

املتوجهني  الطائرات  ركاب  عن  بيانات  على 

هذه  وبتخزين  اأوروبا  من  املتحدة  الواليات  اإىل 

البيانات لينهوا بذلك �صنوات من املعار�صة التفاق 

يق�صي بت�صليم هذه املعلومات.

الربملان على  اأع�صاء  اأغلبية  و�صادق يف ت�صويت 

على  االأمريكية  ال�صلطات  اإطالع  ب�صاأن  اتفاقية 

اخفاء  على  موافقتها  اإثر  الطائرات  ركاب  بيانات 

اأ�صماء الركاب وبيانات االت�صال اخلا�صة بهم. 

نائب   409 �صّوت  حيث  النواب  معظم  القرار  واأّيد 

ل�صالح االتفاق فيما رف�صه 226 نائبا وامتنع عن 

الت�صويت 33.
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دولة جنوب 
ال�صودان

الربملان 
الأوروبي يقر 

ت�صليم معطيات 
امل�صافرين 

عرب الأطل�صي 
للوليات املتحدة 

الأمريكية

اآخر ا�صدارات املجل�س

ال�صيد الطيب بلعيز رئي�صا 
للمجل�س الد�صتوري

أصدر رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز 
بوتفليقة يوم اخلميس 29 مارس 2012 

مرسوما رئاسيا يقضي بتعيني السيد الطيب بلعيز 
رئيسا للمجلس الدستوري وفقا للمادة 164 

من الدستور خلفا للسيد بوعالم بسايح.
للتذكير شغل السيد الطيب بلعيز منصب 

وزير التشغيل والتضامن الوطني، من 17 جوان 
إلى 8 ماي 2003. ووزير العدل، حافظ 
األختام، من شهر سبتمبر 2003 إلى غاية 

تعيينه لرئاسة املجلس الدستوري.


