
                          

مبناسبة الذكرى الثامنة واخلمسني الندالع ثورة الفاحت من نوفمبر املجيدة ، يتقدم السيد عبد القادر بن صالح ، 
رئيس مجلس األمة باسمه ونيابة عن أعضاء املكتب وكافة أعضاء املجلس بأخلص التهاني للشعب اجلزائري 

األبي وهو يحيي هذه الذكرى الوطنية اخلالدة في نفس الوقت الذي تستمر فيه اجلزائر في إحياء سنة خمسينية 
االستقالل الوطني وهي تواصل طريقها على نهج الوفاء للشهداء األبرار حتديات بناء الدولة الدميقراطية احلديثة 

مستلهمة من تطلعات الشعب وآماله نبراًسا يضيء الطريق إلى االستقرار وعزة األمة.
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امللف
ورئي�س  املجاهد  الأخ  ينتقل  اأن  وجل  عز  املوىل  ق�ضى 

اجلمهورية الأ�ضبق ال�ضاذيل بن جديد اإىل جوار رب العزة ... 

اإل  خا�ضعة  بقلوب  الأليم  امل�ضاب  هذا  نتلقى  ونحن  لنا  ولي�س 

اأن نغالب م�ضاعر احلزن والأ�ضى بال�ضرب اجلميل واأن ن�ضتعني 

احلق  وعد  م�ضتذكرين  امل�ضيبة  اأوجاع  اأمام  والثبات  باجللد 

اأ�ضابتهم م�ضيبة قالوا  اإذا  الذين  ال�ضابرين  جل وعال »وب�ضر 

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون« �ضدق اهلل العظيم.

جماهًدا  هذه  دنيانا  عن  غّيبت  موؤملة  حمزنة  لفاجعة  اإنها 

الأفواج  مع  جماهدا  حياته  من  مبّكر  وقت  يف  ماآثره  �ضّجل 

 .. املجيدة  التحرير  حرب  خو�س  اإىل  ت�ضابقت  التي  الأوىل 

ففي اأتون الأهوال واملكابدات حلرب �ضرو�س تدّرج �ضاعًدا يف 

الّرتب الع�ضكرية ُيزّكيه رفاق الثورة وقادتها الذين اأحاطوه 

املنزلة  بينهم  واأنزلوه  واحرتام  تقدير  من  به  جدير  هو  مبا 

كبار  اأحد  وهو  الوطني  ال�ضتقالل  بعد  وظّل   ... اخلا�ضة 

نوفمرب  ور�ضالة  ملبادئ  وفيا  ال�ضعبي  الوطني  اجلي�س  قادة 

املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية  اخلالدة م�ضخًرا نف�ضه للم�ضاهمة يف بناء 

للدولة اجلزائرية امل�ضتقلة الفتية اإىل اأن توىل اأ�ضمى املنا�ضب 

بتقّلده م�ضوؤولياته ال�ضامية رئي�ًضا للجمهورية حيث تفانى يف 

اأدائها باإخال�س وطني م�ضهود وبجهد متوا�ضل دوؤوب خلدمة 

البالد والدفع بها للحاق مبقت�ضى الع�ضر ... فبواأه ذلك مكانة 

رفعة  ازداد  ولقد  واجلزائريني  اجلزائريات  نفو�س  يف  رفيعة 

بالتوا�ضع ، وباإجنازات هامة وعديدة خطت بها اجلزائر حتت 

التاأ�ضي�س  يف  ل�ضيما  املن�ضودة  الأهداف  اإىل  خطوات  قيادته 

لقواعد التعددية والنفتاح ال�ضيا�ضي.

الرئي�س  املجاهد  يغادرنا  اأن  وتعاىل  تبارك  اهلل  �ضاء  لقد 

واجلزائر حتيي �ضنة خم�ضينية ا�ضرتداد ال�ضيادة الوطنية ... 

وهي على م�ضارف اإحياء الذكرى الثامنة واخلم�ضني لندلع 

التي  ، لتقر عينه بجزائر ال�ضتقالل  املباركة  التحرير  ثورة 

فليهناأ   ... اأركانها  بناء  اأجل  من  وت�ضحياته  عطاءاته  وا�ضل 

اهلل  يدي  بني  وانك�ضار  بح�ضرة  نودعه  – ونحن  اهلل  – رحمه 
لكم  اعتزاز  حمّل  م�ضريته  ف�ضتبقى   ... وتعاىل  �ضبحانه 

اإذ اأقف معكم يف هذه املحنة  ولأبناء بلده اجلزائر ... واإنني 

اأ�ضرة  اأفراد  اإىل كافة  اأتوجه   ، تاأثري  بالغ  الأليمة معرًبا عن 

فقيدنا ولالأهل والأقارب با�ضمي وبا�ضم اأع�ضاء جمل�س الأمة 

اأن  وجل  عز  املوىل  داعيا  املوا�ضاة  و�ضادق  العزاء  بخال�س 

يلهمكم جميًعا ال�ضرب وال�ضلوان ... واأن يتغمد فقيدنا الغايل 

ورفاقه  ال�ضهداء  اإخوانه  من  �ضبقه  من  مع  الر�ضوان  جنة  يف 

املجاهدين.

»اإنا هلل واإنا اإليه راجعون«

نص برقية التعزية التي بعث بها السيد عبد القادر بن صالح رئيس 
املجلس على إثر وفاة  املجاهد الرئيس األسبق  الشاذلي بن جديد  
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افتتاحية

مناقشة مخطط عمل احلكومة :
فرصة النقاش الدميقراطي املؤسساتي

يستهل أعضاء مجلس األمة دورة اخلريف مبناقشة مخطط عمل احلكومة الذي يعرضه يوم 16 أكتوبر 
2012 الوزير األول عبد املالك سالل أمام املجلس ، ويعتبر هذا احلدث املترتب عن التعديل احلكومي 
الذي أجراه رئيس اجلمهورية مؤخًرا فرصة أمام احلكومة من جهة .. والبرملان من جهة أخرى. ذلك أن 
احلكومة مدعوة ليس فقط لكسب رهان السباق مع الزمن ولكن  أيًضا لتحّري مكامن اخللل .. 
والتصدي للعراقيل التي ميكن أن تعطل من وتيرة سير حتقيق أهداف برنامج رئيس اجلمهورية املقرر االنتهاء 
منه من هنا إلى غاية 2014 .. وتساهم هذه العملية في حد ذاتها في وضوح الرؤية .. وتفتح املجال لتعبئة 
االمكانيات والقدرات وتهيئة أسباب التغلب على املشاكل التي يعاني منها املواطنون في ما يتعلق بالوضع 
االجتماعي العام )السكن ، الشغل ، الصحة ، التعليم .. ألخ( .. ذلك أن الوقوف على مكامن اخللل .. 
واكتشاف العوائق املاثلة اليوم واحملتملة التي تسببت في حاالت تأخر واضحة للمشاريع يعد خطوة حاسمة 
من أجل إعادة التكفل بها وفق منظور جديد قائم على تقدير لالمكانيات واآلجال يكون مدروًسا 

مبوضوعية مما يجعل املساءلة فيما بعد مبنية على معطيات معلنة وحقيقية.

ولقد أوضح الوزير األول أمام أعضاء املجلس الشعبي الوطني حرص احلكومة على التواصل والتعاون مع 
املؤسسة التشريعية من خالل »االصغاء النشغاالت أعضاء البرملان بغرض التكفل بانشغاالت املواطنني« .. 
وهنا يكمن اجلانب املهم اآلخر الذي تتيحه فرصة مناقشة مخطط عمل احلكومة ، إذ سينتهز أعضاء 
مجلس األمة هذه املناسبة للتأكيد على أولويات التنمية احمللية ، وامللف االجتماعي الثقيل بتفرعاته : توفير 
الشغل للشباب وتقليص العجز في السكن .. وحتسني اخلدمات الصحية .. و »جتديد املؤسسة املدرسية 

وحتسني محيط املنظومة التربوية« .. وغيرها من القضايا االقتصادية واالجتماعية ..

ولن تكون هذه الفرصة )حالة معزولة( فخالل الدورة سيلتقي أعضاء احلكومة مع أعضاء املجلس الحًقا 
مبناسبة عرض قانون املالية لسنة 2013 .. وستشكل مواعيد األسئلة الشفوية أيًضا فرًصا أخرى حلوار 
متواصل ونقاش صريح يكشف البعد احلقيقي ملا وصل إليه النقاش الدميقراطي املؤسساتي ومدى احتضانه 

لنبض وتطلعات املواطنات واملواطنني.

التحرير

عمال باأحكام الفقرة الأوىل من املادة 118 من الد�ضتور؛ واملادة 5 من القانون الع�ضوي رقم 

02-99، الذي يحّدد تنظيم املجل�س ال�ضعبي الوطني وجمل�س الأمة، َوَعَمَلُهَما، وكذا العالقات 
الوظيفية بينهما وبني احلكومة؛ افتتح جمل�س الأمة دورته اخلريفية العادية ل�ضنة 2012 

يف اجلل�ضة العلنية التي عقدها �ضبيحة يوم الإثنني 03 �ضبتمرب 2012 برئا�ضة ال�ضيد عبد 

القادر بن �ضالح، رئي�س املجل�س وح�ضور كل من ال�ضيدات وال�ضادة: رئي�س املجل�س ال�ضعبي 

الوطني، الوزير الأول، نائب الوزير الأول، وزير الدولة املمثل ال�ضخ�ضي لرئي�س اجلمهورية، 

العليا،  للمحكمة  الأول  الرئي�س  الوطني،  ال�ضعبي  املجل�س  مكتب  اأع�ضاء  احلكومة،  اأع�ضاء 

رئي�ضة جمل�س الدولة وكذا ممثلي و�ضائل الإعالم.

وبعد ال�ضتماع اإىل مرا�ضيم الفتتاح من تالوة �ضورة الفاحتة وعزف الن�ضيد الوطني، األقى 

ال�ضيد عبد القادر بن �ضالح، رئي�س جمل�س الأمة كلمًة باملنا�ضبة، هذا ن�ضها:

افتتاح دورة اخلريف 2012

6

يوم 16 اأكتوبر 2012



78

يلتئم لقاؤنا هذه السنة بعد أيام معدودات من احتفاء شعبنا وشعوب 
باخلير  اجلميع  على  الله  )أعاده  املبارك،  الفطر  بعيد  اإلسالمية  األمة 

واليمن والبركات(.
سيداتي  زمالئي،  زميالتي  لكم،  أقدم  أن  أود  املناسبة  بهذه 
والسعادة  الصحة  للجميع  متمنًيا  وأخلصها...  التهاني  أطيب  سادتي، 

ولشعبنا التقدم واالزدهار في كنف األمن واالستقرار...
ويتزامن افتتاح الدورة هذه املرة أيضا مع أجواء احتفاء اجلزائر بالذكرى 
التي  االنتصارات  فيها شعبنا  يَْسَتذِكُر  لالستقالل، حيث  اخلمسني 
حتققت ويثمن االجنازات التي متت... )إن على الصعيد االقتصادي 

واالجتماعي أو السياسي(...
أما بالنسبة للدورة التي تنطلق أشغالها اليوم 
»)باإلضافة  البرملانيون:  فسيكون 
إلى  مدعوون  التشريعي(«  أدائهم  إلى 
املواعيد  كافة  في  املشاركة 

السياسية التي ستعرفها الساحة الوطنية خالل الفترة.
نلتقي إذن في هذه املناسبة لنحتفي بافتتاح دورة اخلريف العادية، وفي 
مثل هذه املناسبة عودنا أنفسنا وأياكم دائًما على استعراض احملاور 
الكبرى لَِعَمِل هيئتنا سواء على املستوى التشريعي أو العمل البرملاني.

املناسبة متنحنا أيضا إمكانية التعقيب على ما يجري حولنا من أحداث 
ومستجدات، خالل الفترة...

سيبرمج  الذي  احملوري  النص  فإن  التشريعي  املجال  وفي  وهكذا 
للدورة سيكون تأكيًدا قانون املالية...

وقانون املالية هو باستمرار ذلك القانون الذي يتم فيه تسطير احملاور 
الكبرى لسياسات البالد وفي كافة أوجه النشاط الوطني اقتصادًيا 

واجتماعيا وسياسيا.
الذي  العام  اخلط  عن  املالية  قانون  توجهات  تخرج  لن  املرة  هذه  وفي 
في سياق مضمون  يدخل  السابقة، كونه  املالية  قوانني  عليه  سارت 
برنامج السيد رئيس اجلمهورية، ومحتوى اخلطة املرحلية التي أعدتها 

احلكومة في املوضوع، وضمن هذا املنظور سيتم حتديد اإلجراءات 
التنفيذية اخلاصة بكل قطاع من قطاعات التنمية املقررة للفترة...

وتشير املعطيات املتوفرة حتى اآلن إلى أن هذا املشروع سيؤكد على 
مواصلة اجلهد التنموي املبرمج.

وسيكون في مضمونه مبثابة الوصفة الطبية التي يتم من خاللها تشريح 
التي سوف  وتلك  احلالية  السنة  الوطني خالل  لالقتصاد  الصحي  الواقع 
مالًيا واقتصادًيا ويرسم  البالد  الضوء على واقع  ُيَسلط  تأتي، كونه 

معالم خياراتها التنموية...
ومن املؤكد أن العناية فيه ستولى للجانب املتعلق بالزيادة في حركية 
النمو وترشيد النفقات وتوفير الشفافية لصرف املال العام... ومن كل 
هذا يبقى أملنا كبيًرا في أن تعمل احلكومة على توفير املوارد املالية 
الضرورية لتحقيق التوازن مليزانيتها العامة دون إثقال كاهل املواطن 
برسومات جديدة. واعتقادنا أن احلكومة من منطلق حرصها الدائم 

على مراعاة هذا اجلانب فإنها لن تتوانى عن حتقيق ذلك...

إلى  املالية  قانون  تقدمي  فإن  وبالطبع 
البرملان هو باستمرار مناسبة لفتح 
الشعب  ممثلي  بني  ما  مسؤول  نقاش 

ومسؤولي الهيئة التنفيذية.
وفي هذا النقاش سوف يسعى ممثلو 
التعبير عن  إلى  الشعب كالعادة 
مواقفهم من األوضاع التي تعيشها 
لصالح  تأكيًدا  ويرافعون  األمة 

تطلعات املواطن ويقدمون املقترحات 
اخلاصة  البالد ورؤيتهم  واقع حال  عن 

لكيفية جتاوز التحديات املطروحة على املواطن والوطن.
القضايا  موقفها من كل  توضيح  على  من جانبها ستعمل احلكومة 
التي يطرحها ممثلو األمة. وهذا النقاش هو دائًما مناسبة إلاطالع الرأي 
العام بحقيقة ما يجري في البالد والتعرف على األسباب والدواعي التي 

كانت وراء اتخاذ املواقف والقرارات املتخذة في املوضوع...
وإلى جانب قانون املالية العادي، هناك مشروع قانون ضبط امليزانية الذي 
تتولى احلكومة تقدميه سنوًيا وفًقا ملضمون املادة 160 من الدستور.
تقدمي  ارتياحنا اللتزام احلكومة  التعبير عن  نود  فإننا  املناسبة  بهذه 
إلى حتقيق  الرامية  الصادقة  برغبتها  وننوه  النص سنوًيا...  مشروع هذا 
الشفافية لعملها في مجال تنفيذ مضمون قوانني املالية ومتكني البرملانيني 

من ممارسة دورهم الرقابي فيها...
كما نود القول أيًضا أننا بقدر ما نعبر عن ارتياحنا لتكريس قاعدة 
الَعَمِل هذه فإننا : نأمل من احلكومة أن تبذل جهًدا إضافًيا في مجال 
تقدمي مضمونه في فترة أقصر )أي بعد سنة أو سنتني على األكثر من 

املصادقة عليه(...
املالحظة الثانية التي نود تقدميها في املوضوع تكمن: في دعوتنا وزارة 

في  اجلهد  من  مزيد  بذل  إلى  املالية 
مجال تبسيط مضمون الوثائق املرفقة 
مبشروع القانون املقدم للبرملان حتى 
دراستها  البرملان  ألعضاء  يتسنى 
ومن  مضمونها  تفاصيل  وتدقيق 
الدقيقة  األحكام  إعطاء  ثم 

منها...

الن�س املحوري الذي 

�ضيربمج للدورة هو 

قانون املالية

من املتوقع اأن تقدم 

احلكومة اأثناء الدور 

قانون خا�س بالطاقة.. 

متابعة للتغري الذي 

ي�ضهده العامل وتكيف 

معه مبا من �ضاأنه اأن 

يثبت وجودنا ويعزز 

مواقفنا التفاو�ضية..

�ضن قانون حماربة 

العنف يف املالعب قد 

جاء ك�ضرورة بررها 

ا�ضتفحال الظاهرة 

وتعاظم م�ضارها على 

املجتمع

افتتاح دورة اخلريف 2012افتتاح دورة اخلريف 2012

رئي�س املجل�س:

النتخابات املحلية موعد اآخر لتكري�س املمار�صة الدميقراطية..  
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م�صاريع قوانني ت�صد ثغرات.. واأخرى تعالج ق�صايا ملحة

من املتوقع أيضا أن تقدم احلكومة أثناء هذه الدورة مشروع قانون آخر 
خاص بالطاقة وهو قانون ال تخفى أهميته على أحد... خاصة في ظل 
األوضاع غير املستقرة التي تعرفها أسواق النفط الدولية، وهي األوضاع 
التي حتتم على بالدنا انتهاج سياسة توازن ما بني املستجدات احلاصلة 
في الساحة النفطية الدولية... وبني مصالح بالدنا األساسية. سياسة 

تراعي خاصة مستقبل األجيال القادمة...
هذا  متابعة  إلى  مدعوون  ونحن  يتغير  العالم  سادتي،  سيداتي 
مواقفنا  ويعزز  وجودنا  يثبت  أن  شأنه  من  مبا  معه  والتكيف  التغير 

التفاوضية...
إن تقدمي هذا القانون وفي هذا الظرف بالذات يأتي بالواقع لتحقيق عدة 
غايات، فهو يأتي لَسدِّ فراغات قانونية موجودة أو ليكيف أحكاًما 
قضايا  معاجلة  غايتها  أحكاًما  يقدم  هو  أو  للواقع  مسايرة  تعد  لم 

مستجدة أو محتملة الوقوع في الساحة الوطنية أو الدولية...

يتولون بالدراسة واملناقشة مشروع قانون  أعضاء مجلس األمة سوف 
آخر ويتعلق هذه املرة بظاهرة العنف في املالعب الرياضية الذي استفحل 
بشكل كبير في السنوات األخيرة للدرجة التي أصبح فيها ُيهدد 
بلغ هذا  االنسجام االجتماعي على املستويات احمللية واجلهوية، ولقد 
كما تعلمون، سيداتي سادتي، درجة كبيرة من اخلطورة - في 
بعض األحيان - ووصلت حلد املأساة 
أرواح...  ضياع  في  وتسببت 
في  تتسبب  كونها  عن  ناهيك 

إحلاق خسائر مادية معتبرة...
وإن هذه األوضاع املؤسفة هي التي 
بررت بالواقع اقتراح مشروع القانون 
أعمال  جدول  في  املذكور 

الدورة.
واملوافقة  القانون  هذا  تقدمي  لكن 
عليه وحده ال يكفيان الستئصال 

الظاهرة...
احلالة(  مثل هذه  يقول )في  واملنطق 
من  )أكثر  جهود  تظافر  أن   :
يتم  تتوفر لكي  أن  يجب  جهة( 
األندية،  )مسؤولو  عليها...  التغلب 

لبذل هذا اجلهد( من  املشجعني، وسائل اإلعالم، كلهم مدعوون 
خالل حمالت التوعية والعمل املستمر على نشر وتعميق الروح الرياضية 
بأخالق  َع  التَشبُّ بدورهم  عليهم  يتوجب  الذين  املتنافسني  بني  ما 

التسامح والروح الرياضية...
وفي قطاع الرياضة دائًما، سوف تقترح احلكومة لهذه الدورة مشروع 
قانون آخر يتعلق بقطاع الرياضة ونعني به القانون اخلاص بتنظيم وتطوير 

التكوين واألنشطة البدنية والرياضية.

إذا كان سن قانون محاربة العنف في املالعب قد جاء كضرورة 
فإن  املجتمع...  على  مضارها  وتعاظم  الظاهرة  استفحال  بررها 
انتشار ظاهرة العنف الدخيلة على مستوى بعض أحياء مدننا قد أصبح 
هو اآلخر يشكل تهديًدا حقيقًيا ينغص احلياة املطمئنة على مواطنينا: 
يتوجب على السلطات العمومية مضاعفة اجلهد والعمل على استئصاله 

من جسم مجتمعنا...

احلكومة سوف تقترح على الدورة مشروع قانون آخر يتعلق بشروط 
ممارسة األنشطة التجارية وثالث خاص باملعاشات العسكرية.

وفي هذه الدورة سيقدم للبرملان مشروع قانون يدعو إلى املصادقة على 
اتفاقية ضبط احلدود البحرية بني اجلزائر وتونس الشقيقة...

هذه  اخلريف  دورة  أن  سادتي،  سيداتي  تالحظون،  وهكذا 
ونوعية  مبضمون  وهامة  نصوصها  بعدد  ثرية  ترون  كما  ستكون 

القوانني املسجلة فيها...
)حتى  به  املعمول  للتقليد  وفًقا  أخرى  قوانني  مشاريع  تبرمج  قد  بالطبع 
اآلن( أي : إحالة مشاريع القوانني إلى غرفتي البرملان متى استكملت 
شروط تقدميها )نأمل لهذه املشاريع أن تقدم في فترة زمنية معقولة حتى 

يتسنى لغرفتي البرملان دراستها وحتديد املوقف من مضمونها(...

اأداء برملاين متزايد وفعال

هذا في املجال التشريعي أما في مجال األداء 
فالنشاط  احلكومة  عمل  ومراقبة  البرملاني 
مستوى  على  إن  اجلميع،  لدى  معروًفا  أصبح 
اللجان : )من خالل جلسات االستماع( أو من 
خالل النشاطات ذات الصلة بالتحرك امليداني 
من  وأيضا  احمللية،  التنمية  واقع  على  للتعرف 

خالل بذل مزيد من اجلهد لتقوية الصلة ما بني عضو مجلس األمة واملواطن 
ومعرفة املشاكل التي تواجهه، ومساعدته على حلها...

في مجال النشاط اخلاص بترقية الثقافة البرملانية سوف نعمل على تفعيل 
هذا الشكل من أشكال النشاط وننوع مواضيعه.

وفي اجلانب املتعلق بالنشاط البرملاني اخلارجي سوف نواصل جهدنا من 
خالل املشاركة الفاعلة وبالتنسيق والتكامل مع املجلس الشعبي 
الوطني في كافة املنابر البرملانية وسنركز )بشكل خاص( على 
التعريف مبا تقوم به بالدنا في مجال اإلصالح السياسي والتنمية ونعمل 

على إبراز الوجه اجلديد الذي أصبح مُييز اجلزائر.
برملانات  مع  الثنائية  عالقاتنا  تطوير  على  سنعمل  اإلطار،  نفس  وفي 
الدول الشقيقة والصديقة النظيرة إميانا منا بالدور املتزايد الذي ما فتئت 
بني  ما  والتعاون  الصداقة  جسور  مدِّ  نطاق  في  تلعبه  الدول  برملانات 

الشعوب ِخْدَمًة لقضايا السلم واألمن عبر العالم.

مواعيد وطنية.. وا�صتحقاقا كربى

االستحقاقات  من  عدًدا  بالدنا  ستعرف  الدورة  انعقاد  فترة  خالل 
االجتماعي  الدخول  املواعيد  هذه  مقدمة  في  يأتي  الهامة.  واملواعيد 

خاصة.
إننا ننتهز هذه املناسبة لكي نتوجه بالتحية والتقدير لكافة العاملني 
والعامالت أينما وجدوا. ونأمل ِبَأْن يساهم الدخول االجتماعي هذا 

في بعث احلركية املطلوبة للجبهة االقتصادية واالجتماعية...
خلق  في  والعامالت  العاملون  يساهم  بأن  ذاته  بالوقت  ونتمنى 
أن  الوقت  بنفس  ونأمل  الوطني،  القتصادنا  املرجوة  الديناميكية 
العقد  مراجعة  أجل  من  االجتماعيني  الشركاء  بني  احلوار  ُيستأنف 
املناخ  ويوفر  األطراف  يخدم مصلحة كافة  مبا  االجتماعي  الوطني 

املناسب لتحقيق استقرار اجلبهة االجتماعية...
نود أيضا توجيه التهنئة لبناتنا وأبنائنا ولكافة أفراد األسرة التربوية الذين 
بالتحية  لهم  نتوجه  أن  نود  الدراسة...  مبقاعد  لاللتحاق  يستعدون 
املوضوعية  القضايا  ملعاجلة  مناسبة  الدخول  هذا  يكون  أن  ونأمل 
املطروحة بواسطة احلوار املسؤول وبعيًدا عن أجواء التوتر... الذي لن 
يفيد أحد... وأن ينصرف اجلهد صوب التحصيل واالجتهاد لالرتقاء 
بجدية أكبر  ذاته  بالوقت  والعمل  وطلبتنا،  التالميذ  أبنائنا  مبستويات 

على تشجيع النبوغ والتفوق ضمن مدارسنا وجامعاتنا...
 

�ضيوا�ضل جمل�س الأمة 

من خالل خمتلف 

ن�ضاطاته.. يف بذل 

مزيد من اجلهد لتقوية 

ال�ضلة ما بني ع�ضو 

جمل�س الأمة واملواطن 

ومعرفة امل�ضاكل التي 

تواجهه، وم�ضاعدته 

على حله وترقية 

الثقافة الربملانية 

والعمل من خالل 

الن�ضاط اخلارجي على 

اإبراز الوجه اجلديد 

الذي اأ�ضبح ُييز 

اجلزائر

بتنظيم النتخابات 

املحلية �ضتكون اجلزائر 

قد كر�ضت من ثم 

املمار�ضة الديقراطية 

التي ارت�ضتها لنف�ضها 

منهًجا وطريقة يف 

احلكم..

ناأمل من الأحزاب 

ال�ضيا�ضية اأن تعمل على 

ح�ضن اختيار مر�ضحيها 

واأن حتر�س على تنظيم 

حملتها النتخابية يف 

مناخ تناف�ضي نزيه 

ي�ضجع على اختيار 

رجال ون�ضاء اأكفاء 

قادرين على معاجلة 

م�ضاكل املواطن
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سيكون  القادمة  الفترة  خالل 
موعد  على  أخرى  مرة  شعبنا 
إلعطاء  االنتخاب  صناديق  مع 
كلمته في اختيار من سيمثله 
والوالية  البلدية  مستوى  على 
كما هو سيختار من ميثله في 

مجلس األمة...
االنتخابات  هذه  ...وبتنظيم 
ستكون اجلزائر قد خطت خطوة 
هامة أخرى في مجال تنفيذ مضمون قوانني اإلصالح والتزمت باحترام 
املمارسة  تنظيم هذه االستحقاقات، وكرست من ثم  مواعيد 

الدميقراطية التي ارتضتها لنفسها منهًجا وطريقة في احلكم...
تكثف  وأن  بفعالية  باملوضوع  املعنية  األطراف  تساهم  أن  أملنا 

جهودها أكثر من املاضي إلجناح هذين املوعدين الهامني... 
مستفيدة من التجربة السابقة نأمل من األحزاب السياسية أن تعمل على 
حسن اختيار مرشحيها وأن حترص على تنظيم حملتها االنتخابية في 
مناخ تنافسي نزيه يشجع على اختيار رجال ونساء أكفاء قادرين 

على معاجلة مشاكل املواطن...
جهود  تظافر  أيضا  يستوجب  النتيجة  هذه  حتقيق  أن  نعتقد  لكننا 
جهات أخرى عديدة، اإلدارة، املجتمع املدني وأيضا وسائل اإلعالم 
األمة هم  مجلس  أعضاء  أن  نرى  فإننا  هنا  ومن  البرملانيون.  وبالطبع 
اآلخرون مدعوون للمشاركة في هذه العملية من خالل تكثيف 
اجلهود لالقتراب من املواطن وحتسيسه بضرورة املشاركة في هذه 
معنيون  وأنهم  خاصة  إجناحها  في  املساهمة  ثم  ومن  االنتخابات 

بواحدة منها ونعني بها التجديد النصفي ألعضاء مجلس األمة.
 

مجال سياسة  في  البالد  انتهجته  الذي  اخليار  إن  نقول:  اخلالصة  في 
اإلصالح والتي قامت على أساس تغيير النصوص أواًل كان خياًرا 
وهي  صائبة...  كانت  للموضوع  اعتمدت  التي  واملنهجية  سديًدا 
سوء  والتوجه  اخليار  صدقية  في  شككوا  الذين  ألولئك  بينت 
لواقع  والتحليل  في احلكم  لألوضاع وضعف رؤيتهم  تقديرهم 

البالد...
 الإ�ضالحات م�ضتمدة من تطلعات ال�ضعب

لقد عرفت بلدان عديدة أحداًثا كبرى أفضت إلى تغيرات جذرية 
في أنظمتها السياسية وبنائها املؤسساتي...

ومتالحقة  سريعة  جاءت  قد  والتغيرات  األحداث  تلك  أن  والواقع، 
ومفاجئة في بعض األحيان... ولئن هي أتت في بلدان ذات فضاءات 
تكاد تكون قريبة من بعضها مما أوحى »)خطأ(« للبعض بأن رياح 

التغيير هذه ستطال كل دول العالم العربي.
في  التعميم  هذا  مثل  أن  ولغيرهم  لهؤالء  اتضح  ما  أنه سرعان  إال 
التحليل  أن  كما  الفهم  في  الدقة  إلى  يفتقر  كان  احلكم 

التبسيطي الذي ِاعُتِمد كان يجانب احلقيقة...
ذلك أن دراسة واقع التغيرات الكبرى في البلدان يجد مبرراته في 
بالنسبة  األمر  عليه  مثلما هو  بلد  اخلاصة بكل  الظروف واألوضاع 

للجزائر.
املزيد من الكرامة  إلى حتقيق  اجلزائري وتطلعه  املجتمع  فنضج وعي 

االجتماعية والسياسية قد بدأ بالواقع منذ مدة...
نظرهم  وُبعد  قادتها  ِحكمة  وبفضل  الوعي  هذا  بفضل  واجلزائر 
األمان؛  بر  إلى  شعبها  إيصال  من  عملهم متكنت  منهجية  وواقعية 
املمارسة  فيها  كرست  عميقة  إصالح  سياسة  انتهجت  حينما 
تثبيت  الدميقراطية وعمقت مضمونها، وفي مسعاها هذا عملت على 

أسس نظامها اجلمهوري فطورت نهجه من خالل اعتماد نصوص حديثة 
مستمدة من تطلعات شعبها نحو الدميقراطية والعصرنة ومن تأكيدها 

لثوابتها الروحية ومقومات شخصيتها الوطنية والتاريخية األصيلة.
ذلك أن اجلزائر لم يسبق لها أن تنكرت أو جتاهلت في يوم من األيام 
ما تطمح إليه جماهيرها الشعبية من تطلعات مشروعة ترمي إلى التقدم 

والرقي.
طريق  وحتديد  نهجها  تسطير  إلى  باستمرار  سعت  ذلك  في  واجلزائر 
ذلك  في  معتمدة  عاشتها،  التي  والتجربة  شعبها  قناعات  وفق  سيرها 
على قراءتها اخلاصة لألحداث بعيًدا عن كل فهم انطوائي أو نزعة 

شوفينية ضيقة حتجب عنها الرؤية السليمة لألوضاع...
بل على العكس من ذلك... فقد احترمت 
اجلزائر دائًما إرادة شعبها وإرادة الشعوب 
وجعلت  خياراتها،  حتديد  في  األخرى 
سياساتها  في  ثوابت  القناعات  هذه  من 

اخلارجية...
لكنها  للواقع  الفهم  بهذا  آمنت  لقد 
باستمرار  ترفض  كانت  ذاته  بالوقت 

واالنطواء  النفس  على  التقوقع 
مع  عالقاتها  في  الذات  على 

الغير...
اخليار  هذا  وجد  ...وقد 
من  الثابتة  مواقفها  في  مبرره 
في  والقضايا  امللفات  مختلف 
اخلارجية  سياستها  نطاق 
رفض  مبدأ  في  املتمثل 
شؤونها  في  األجنبي  التدخل 
ذاته  وبالوقت  الداخلية... 

من  الغير...  خيارات  احترام 
خالل االبتعاد عن التدخل في شؤونهم... أو االنسياق وراء انتهاج 

سياسات خارجية ترمي إلى املساس بسيادة هذا الغير...
...إذن، في ظل هذه السياسة تبنت اجلزائر باستمرار مسعى َخاّلق 
وهي  الداخلي...  الشأن  معاجلة  في  النفس  على  االعتماد  إلى  يدعو 
بفضل هذه السياسة القومية متكنت عبر مسيرتها الطويلة من جتاوز 

العقبات التي اعترضتها.
من  مرجعيتها  استمدت  ناضجة  إصالح  سياسة  اعتمدت  وهكذا 

جتربتها اخلاصة املعاشة ومن تطلعات شعبها املشروعة...
خطواتها  تنفيذ  في  ومتدرجة  جوهرها  في  جريئة  أرادتها  سياسة 
بطريقة  بيتها  أمور  ترتيب  إلى  النهاية  في  أوصلتها  لهجتها،  في  وعاقلة 
هادئة مكنتها من تنظيم انتخابات ناجحة، أفرزت نتائج أثنى عليها 
املئات من املالحظني التابعني للمنظمات اجلهوية والدولية األكثر متثيال 
في العالم. وكان من نتيجة كل هذه اخلطوات السياسية املتعاقبة 
وهذه اإلجراءات اإلصالحية املدروسة... أن حتقق التغيير السلس 

والهادئ واملتدرج الذي عرفته وتعرفه اجلزائر اليوم.

وتضامننا  الشديد  تعاطفنا  عن  أعبر  أن  دون  هذه  كلمتي  أنهي  لن 
مع الدبلوماسيني اجلزائريني املختطفني في شمال مالي والذين نتمنى لهم 
العودة قريبا لذويهم ووطنهم ساملني. كما ال يفوتنا التنويه في هذا 

املجال مبا تبذله الدبلوماسية اجلزائرية من جهد لتحقيق ذلك.
 

كرم  على  ضيوفنا  لكافة  الشكر  أجدد  أن  النهاية  في  بودي 
اإلصغاء، وأمتنى التوفيق للجميع...

والسالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته...

تبنت اجلزائر با�ضتمرار 

م�ضعى َخاّلق يدعو 

اإىل العتماد على 

النف�س يف معاجلة 

ال�ضاأن الداخلي... وهي 

بف�ضل هذه ال�ضيا�ضة 

القوية متكنت عرب 

م�ضريتها الطويلة من 

جتاوز العقبات التي 

اعرت�ضتها.

اإن اخليار الذي انتهجته 

البالد يف جمال �ضيا�ضة 

الإ�ضالح والتي قامت 

على اأ�ضا�س تغيري 

الن�ضو�س اأوًل كان خياًرا 

�ضديًدا واملنهجية التي 

اعتمدت للمو�ضوع كانت 

�ضائبة..

اجلزائر بف�ضل وعي 

جمتمعها وبف�ضل ِحكمة 

قادتها وُبعد نظرهم 

وواقعية منهجية عملهم 

متكنت من اإي�ضال �ضعبها 

اإىل بر الأمان
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• موا�سلة وتعزيز م�سار الإ�سالحات ال�سيا�سية  
• حت�سني و تعزيز احلكامة 

• تعزيز التن�سيق بني احلكومة والربملان من خالل:
< حت�سني وتعزيز التعاون مع ال�سلطة الت�رشيعية 

< ال�سهر على تكامل عملهما وت�سجيع احلوار البناء والت�ساور.
اأع�ساء الربملان بغر�ض التكفل بان�سغالت املواطنني < الإ�سغاء لن�سغالت 

اأع�ساء احلكومة واأع�ساء الربملان < ترقية قنوات الت�سال بني 
< اإيالء عناية خا�سة لالأ�سئلة ال�سفوية والكتابية

اأجل تعزيز الأمن الوطني. • حماربة الإرهاب بعزم وثبات من 
• ع�رشنة الإدارة واإر�ساء عالقات جديدة بني املواطن والإدارة

• اأخلقة احلياة العمومية 
اأجل رفع الإنتاج والحتياطات • تكثيف ن�ساط قطاع الطاقة من 

• تطوير املحروقات وتلبية الطلب الجتماعي
• ا�ستكمال الإ�سالح يف القطاعني املايل والبنكي

• توفري �سكن لئق والعودة اإىل �سيغة البيع بالإيجار
• حت�سني الأمن الغذائي للبالد 

• موا�سلة جتديد املوؤ�س�سة املدر�سية وحت�سني حميط املنظومة الرتبوية 
• تنظيم الن�ساطات التجارية وحماربة القطاع املوازي 

اإ�سرتاتيجية لرتقية التناف�سية ال�سناعية والبتكار. • حتديد 
• احلر�ض على توفري كل ال�رشوط الكفيلة بجلب ال�ستثمارات املبا�رشة الأجنبية

• حتفيز القطاع اخلا�ض على ال�ستثمار املنتج
• ترقية الريا�سة املدر�سية يف الواجهة

اأ�سا�ض امل�ساواة وامل�سلحة امل�سرتكة • تعزيز التعاون الدويل على 
• مكافحة البطالة

• ت�سييد جمتمع الإعالم باإعادة تفعيل الإدارة اللكرتونية
• و�سع بطاقة وطنية لالأمالك الوقفية 

اأعمال التكوين اجلواري لفائدة املراأة الريفية.. • تنظيم 

حقائق امليدان.. و�صوت 
املواطن يف �صدارة 

الهتمام

امللفات والتحديات 

يف خمطط عمل 

احلكومة

احلكومة  بني  التن�ضيق  تعزيز  على  حر�ضه  احلكومة  عمل  خمطط  يف  والالفت 
والربملان من خالل:

الت�صريعية  ال�صلطة  مع  التعاون  وتعزيز  < حت�صني 

والت�صاور. البناء  احلوار  وت�صجيع  عملهما  تكامل  على  < ال�صهر 

املواطنني بان�صغالت  التكفل  بغر�س  الربملان  اأع�صاء  لن�صغالت  < الإ�صغاء 

الربملان واأع�صاء  احلكومة  اأع�صاء  بني  الت�صال  قنوات  < ترقية 

والكتابية ال�صفوية  لالأ�صئلة  خا�صة  عناية  < اإيالء 

بعد اأن اأنهى املجل�س ال�ضعبي الوطني مناق�ضة خمطط عمل احلكومة بامل�ضادقة 
اأع�ضاء  على  العمل  خمطط  �ضالل  املالك  عبد  الأول  الوزير  �ضيعر�س  عليه.. 
جمل�س الأمة الذين �ضيعكفون مع �ضدور هذا العدد على مناق�ضته، وت�ضكل هذه 
فاإن  وبالتاأكيد  وحملية.  وطنية  ق�ضايا  يتناول  �ضريح  لنقا�س  فر�ضة  املنا�ضبة 
حماور خمطط عمل احلكومة، �ضتكون حمل اهتمام بالغ يف هذا الظرف الوطني 

والدويل اخلا�س..

اأع�صاء املجل�س على موعد مع  مناق�صة خمطط عمل احلكومة

التفا�ضيل يف العدد القادم

الوزير األول عبد املالك سالل
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وفود من املجلس إلى : الن�شاط

 الربملاين 

امليداين

 توجه يوم الأحد 03 �ضبتمرب 2012، وفد من جمل�س الأمة يتكون من ال�ضيد
 �ضعيد �ضعيدي، رئي�س جلنة الثقافة والإعالم وال�ضبيبة وال�ضياحة  )رئي�س
حوي�ضي، والربيع  قا�ضي،  القادر  عبد  ال�ضادة:  املجل�س  واأع�ضاء   الوفد( 
 وزروايل خمتار، اإىل ولية �ضطيف يف زيارة ا�ضتطالعية.. وت�ضمن برنامج

  هذه الزيارة:

هواري  الثقافة  دار  تهيئة  اأ�ضغال  وتفقد  لالآثار،  الوطني  املتحف  زيارة 
بومدين مبدينة �ضطيف، وكذا تفقد القطب الريا�ضي، والثانوية الريا�ضية 

بالباز، وزيارة املدينة الأثرية )جميلة(، وبيت ال�ضباب، وامل�ضبح الأوملبي.

وتنفيذ  بوقاعة  ملعب  الوفد  زار  اآزال،  وعني  بوقاعة  من  كل  بلديتي  ويف 
م�ضروع املركب الريا�ضي.. لينهي تنقالته بزيارة القطب الريا�ضي ال�ضباين 

بعني اآزال.

اإىل  ا�ستطالعية  بزيارة  املجل�ض،  عن  وفد  وقام 

ولية البي�ض، من 14 اإىل 16 اأكتوبر 2012، ق�سد 

الإدارية  الوثائق  ت�سليم  �رشعة  مدى  على  الإطالع 

فيما  املواطنني  اإىل  املحلية  امل�سالح  طرف  من 

وكذا  الرمادية،  بطاقة  وال  ال�سفر  بجواز  يتعلق 

الرتبية  اإعادة  موؤ�س�سة  عمل  ظروف  على  الوقوف 

والتاأهيل وظروف املحبو�سني.

وتكون الوفد من ال�سادة:

ال�سوؤون  جلنة  رئي�ض  براهمة،  خ�رشة  جلول   -

القانونية والإدارية وحقوق الإن�سان، رئي�سا للوفد

- اأحمد بلعالية،  

- حممد فخار،  

- ابراهيم بوتخيل،  

- لزهر خمتاري،  

 

)الزيارة اأُجلت اإىل الفرتة من 04 اإىل 07 نوفمرب 2012(

كما قام وفد عن جمل�ض الأمة بزيارة عمل ا�ستطالعية 

اأكتوبر   6 اإىل   2 من  الفرتة  يف  اإليزي،  ولية  اإىل 

قطاعي  يف  العمل  ظروف  ملعاينة  وذلك   ،2012
الرتبية والتكوين بالولية.

وتكون الوفد من ال�سيدة وال�سادة:

والتكوين  الرتبية  جلنة  رئي�ض  قري�سي،  الكرمي  عبد 

الدينية،  وال�سوؤون  العلمي  والبحث  العايل  والتعليم 

رئي�سا للوفد،

حممد بن طبة،  

زهرة قراب،  

عبد الرحمان يحي،  

كرمي عباوي،  

جمموعة  عند  وقفة  للوفد  كان  الزيارة  هذه  خالل 

والتكويني  الرتبوي  الطابع  ذات  املحطات  من 

على  والإطالع  الولية،  ودوائر  بلديات  مبختلف 

الرتبية  لقطاع  التابعة  واملرافق  الإجنازات  خمتلف 

والتكوين والتعليم العايل والبحث العلمي. كما متت 

هذه  على  امل�رشفني  مع  والتقييم  للمعاينة  لقاءات 

اإىل اهتماماتهم  القطاعات بعني املكان وال�ستماع 

وان�سغالتهم.

باإليزي  للوفد  كان  الزيارة،  من  الأول  اليوم  يف 

والفرع  تب�سي،  العربي  اإبتدائية  معاينة  فر�سة 

بو�سالح،  �سيدي  بحي  املهني  للتكوين  املنتدب 

اإىل  الو�سط،  بحي  بومدين  هواري  ثانوية  ومعاينة 

جانب معاينة املتو�سطة اجلديدة �سبقاق حممد بذات 

املنطقة.

تفقد،  فر�سة  اليوم،  ذات  يف  للوفد،  كان  كما 

اإجنازها،  اجلاري  الثانوية  من  كل  املنطقة،  بذات 

جامعة  وزيارة  اجلامعي،  املركز  اإجناز  وم�رشوع 

التكوين املتوا�سل، واملدر�سة القراآنية يف املنطقة 

احل�رشية. 

م�رشوع  نف�سها،  املنطقة  يف  الوفد،  عاين  كما 

جمل�ض  اأع�ساء  لينهي  الإ�سالمي،  الثقايف  املركز 

الأمة برناجمهم لليوم الأول بزيارة امل�سجد العتيق 

واملدر�سة القراآنية بحي الو�سط.

وفد  توجه  فقد  الزيارة  من  الثاين  اليوم  يف  اأما 

له  كانت  اأين  اأمنا�ض  اإن  بلدية  اإىل  الأمة  جمل�ض 

فر�سة معاينة م�سجد خالد بن الوليد وم�سجد عمر 

بن اخلطاب. ليتحول بعدها اإىل تفقد مركز التكوين 

التي هي يف  اجلديدة  والثانوية  باملنطقة،  املهني 

املدر�سة  وكذا  احلالية،  والثانوية  الإجناز،  طور 

واملتو�سطة التي مت اإجنازها موؤخرا.

اأما بلدية برج احلوا�ض، فقد كانت وجهة الوفد يف 

اليوم الثالث من الزيارة، اأين قام بها مبعاينة مركز 

التكوين املهني، وتو�سعة م�سجد اجلمعة، ومتو�سطة 

ثانوية  اإجناز  م�رشوع  وزيارة  اآحمدون،  وانكربي 

برج احلوا�ض.

اليوم،  ذات  من  امل�سائية،  الفرتة  يف  الوفد  لينتقل 

اإىل معاينة املعهد الوطني املتخ�س�ض يف التكوين 

متو�سطة  تفقد  جانب  اإىل  حمزة  وم�سجد  املهني، 

املهني  التكوين  ومركز  خليفة،  اآل  العيد  حممد 

زلواز.

الب�سري  اكمالية  مبعاينة  الزيارة  واختتمت 

ابي  بن  علي  م�سجد  م�رشوع  وتفقد  البراهيمي، 

طالب، وم�سجد �سلمان الفار�سي

2 -  إليزي

3 - البيض

اخلرجات اال�شتطالعية

1 - سطيف
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الن�شــاط اخلارجي
اإعداد : م�شلحة العالقات اخلاريجية

مرة   لزهاري  بوزيد  الدكتور  انتخاب  اإعادة 
الأمم  لهيئة  الإن�صان  حقوق  جلنة  يف  اأخرى 

املتحدة

يف اجتماع عقد يوم اخلمي�ض 06 �سبتمرب 2012، مبقر 

هيئة الأمم املتحدة بنيويورك، مت اإعادة انتخاب مر�سح 

مبجل�ض  ع�سو  وهو  لزهاري،  بوزيد  الدكتور  اجلزائر 

العايل  التعليم  اأ�ستاذ  الرئا�سي و  الثلث  الأمة عن كتلة 

ثانية يف جلنة  لعهدة  ق�سنطينة،  بجامعة  القانون  يف 

حقوق الإن�سان الأممية مدتها اأربع �سنوات تبداأ يف اأول 

جانفي 2013 وتنتهي يف 31 دي�سمرب 2017. 

من  دولة   125 اجلزائر  مر�سح  ل�سالح  �سّوتت  وقد 

جمموع 164 دولة. وتعترب جلنة حقوق الإن�سان املن�ساأة 

اأهم  ال�سيا�سية واملدنية  للحقوق  الدويل  العهد  مبوجب 

اآلية تعاهدية يف نظام الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان 

الدول حول و�سعية  تقارير  تدر�ض  اللجنة  اأن  بحيث   ،

حقوق الإن�سان فيها وتقدم اللجنة مالحظات ختامية 

لها قيمة قانونية و�سيا�سية كبرية.

ثالثة  وتعقد   ، دوليا  خبريا   18 من  تتكون  واللجنة 

دورات يف ال�سنة واحدة يف نيويورك واإثنان بجنيف. 

OSCE اجتماعات الدورة ال�شنوية 21 ملنظمة

اأ�صغال املوؤمتر الثالث لروؤ�صاء الربملانات الإفريقية

�سارك ال�سيد اآدم قبي، نائب رئي�ض جمل�ض الأمة، ممثال 

لل�سيد عبد القادر بن �سالح، رئي�ض جمل�ض  الأمة، يف اأ�سغال 

املوؤمتر الثالث لروؤ�ساء الربملانات الإفريقية، واملنظم من 

طرف الربملان الإفريقي، وذلك يومي 30 و 31 اأوت 2012، 

مبقر الربملان الإفريقي يف ميدراند )جمهورية جنوب 

اإفريقيا(.

ت�سمن جدول اأعمال هذا املوؤمتر عدة بنود منها :

• و�سع التجارة البينية الإفريقية وتاأثريها على التنمية 
والبطالة يف اإفريقيا ، 

• و�سع الت�سديق على وثائق الحتاد الإفريقي : ميثاق 
الدميقراطية والنتخابات واحلكم : دور الربملانات يف 

ت�سهيل اإ�سفاء ال�سعبية عليه.

 : • امليثاق الإفريقي لقيم ومبادئ اخلدمة العامة والإدارة 
دور الربملانات يف الت�سديق عليه.

اجتماعات املرحلة الرابعة للعام 2012 
للجمعية الربملانية ملجل�س اأوروبا

�سارك وفد برملاين م�سرتك فيما بني غرفتي 

الربملان، يف اجتماعات املرحلة الرابعة للعام 

2012 للجمعية الربملانية ملجل�ض اأوربا، وذلك يف 
الفرتة من 1 اإىل 5 اأكتوبر 2012، ب�سرتا�سبورغ 

)فرن�سا(

تكون الوفد الربملاين من:

- ال�سيد حممد بوخالفة، رئي�ض املجموعة 

الربملانية للثلث الرئا�سي مبجل�ض الأمة، رئي�ض 

الوفد

- ال�سيد ب�سري داود، ع�سو جمل�ض الأمة،

- ال�سيدة �سليحة خمرف، نائب باملجل�ض ال�سعبي 

الوطني،

- ال�سيد عبد الرحمان بو�سبع، نائب باملجل�ض 

ال�سعبي الوطني،

وت�سمن جدول اأعمال الجتماعات درا�سة عدة 

موا�سيع منها:

• حقوق الإن�سان وال�سيا�سة اخلارجية
• الأحزاب ال�سيا�سية والتمثيل ال�سيا�سي للن�ساء

اأ�صغال ندوة التجارة اخلارجية 
وال�صتثمارات

�سارك وفد برملاين من جمل�ض الأمة ، يت�سكل من :

- ال�سيد حممود زيدان ، نائب رئي�ض جمل�ض الأمة 

، رئي�ض الوفد،

- ال�سيد طيب مهياوي ، ع�سو جمل�ض الأمة ،

يف اأ�سغال ندوة التجارة اخلارجية وال�ستثمارات 

حول : »التحدي الطاقوي يف الف�ساء 

الأورمتو�سطي« ، واملنظمة من طرف اجلمعية 

الربملانية للمتو�سط )APM( ، بالتعاون مع 

الربملان املغربي، وذلك يومي 14 و 15 

�سبتمرب 2012 ، مبدينة »وارزازات« املغربية.

تناول امل�ساركون يف الندوة بالدرا�سة والنقا�ض 

املحاور التالية :

• الطاقات املتجددة وفعالية الطاقة يف منطقة 
البحر الأبي�ض املتو�سط.

• التحديات التقنية وال�سناعية.
• دور الربملانات الوطنية واجلهوية واملنظمات 

الدولية يف الدعم امل�ستمر وم�ستقبل املبادرات : 

احلاجة اإىل مقاربة متنا�سقة.

OSCE اجتماعات الدورة ال�صنوية 21 ملنظمة

�سارك وفد برملاين م�سرتك فيما بني غرفتي الربملان 

اجلزائري )جمل�ض الأمة واملجل�ض ال�سعبي الوطني(، يف 

اجتماعات الدورة ال�سنوية 21 للجمعية الربملانية ملنظمة 

الأمن والتعاون يف اأوروبا )AP/OSCE(، باإمارة 

مـوناكو، فـي الفـرتة   ما بني 5 و 9 جويلية 2012.

وت�سكل الوفد الربملاين من ال�سادة :

- عبد الرزاق بوحارة، نائب رئي�ض جمل�ض الأمة، رئي�ض 

الوفد،

- �سعيد �سعيدي، رئي�ض جلنة الثقافة والإعالم وال�سباب 

وال�سياحة، مبجل�ض الأمة،

- قادة بن عطية، نائب باملجل�ض ال�سعبي الوطني.

ومتحورت اأ�سغال الدورة حول مو�سوع: »منظمة الأمن 

 L’OSCE : une( »والتعاون يف اأوروبا: منطقة يف تغرّي

.) région en mutation
وت�سمن برنامج الـدورة ال�سنوية 21 اجتماع املنتـدى 

الربملاين حـول املتو�سط، والذي �ستتمحور اأ�سغاله حول 

تداعيات التغريات ال�سيا�سية يف املنطقة املتو�سطية، مبا 

يف ذلك نتائج النتخابات التي جرت يف العديد من دول 

املنطقة.

يذكر، اأن الربملان اجلزائري ي�سارك ب�سفة منتظمة يف 

اجتماعات اجلمعية الربملانية ملنظمة الأمن والتعاون 

يف اأوروبا )AP/OSCE(، كما حتوز اجلزائر على �سفة 

الع�سو ال�رشيك يف التعاون مع املنظمة.

الن�شاط اخلارجي

اجتماع جلنة ال�صيا�صة والأمن وحقوق الإن�صان، 
للجمعية الربملانية لالحتاد من اأجل املتو�صط 

 
�سارك ال�سيد احلاج لعايب، ع�سو جمل�ض الأمة، يف اجتماع جلنة 

لالحتاد  الربملانية  للجمعية  الإن�سان،  والأمن وحقوق  ال�سيا�سة 

من اأجل املتو�سط، وذلك يوم الأربعاء 3 اأكتوبر 2012 بربوك�سل 

)بلجيكا(.

وت�سمن جدول اأعمال الجتماع درا�سة عدة موا�سيع منها:

دعم الربملانات النا�سئة يف البلدان التي متر مبرحلة انتقالية

متكني م�ساهمة املراأة الربملانية

تبادل الآراء حول الأو�ساع يف �سوريا
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ا�شتقباالت

القادر بن �سالح، رئي�ض  ال�سيد عبد  ا�ستقبل 

جمل�ض الأمة، يوم الثنني 9 جويلية 2012، 

الأردن  �سفري  النعيمات،  حممد  الدكتور 

مت  جماملة  زيارة  له  اأّدى  الذي  باجلزائر 

املتميزة  الثنائية  العالقات  تناول  خاللها 

وتاأكيد حر�ض قيادتي البلدين على ترقيتها. 

امكانيات  ل�ستعرا�ض  فر�سة  كان  اللقاء 

النظر  وجهات  وتبادل  التعاون  وجمالت 

الهتمام  ذات  الق�سايا  من  عدد  حول 

امل�سرتك. 

ا�شتقباالت الرئي�ض

جويلية   11 الأربعاء  يـوم  ا�ستقبـل   كما 

2012، مبقـر املجل�ض،  ال�سيد خليد ديراين، 
له  اأّدى  الذي  باجلزائر  باك�ستان  �سفري 

زيارة جماملة مت خاللها التطرق للعالقات 

ترقيتها  واإمكانيات  التاريخية  الثنائية 

البلدين.  يف  ال�سيا�سية  لالإرادة  ا�ستجابة 

تطوير  اأهمية  لتناول  فر�سة  اللقاء  وكان 

املتبادلة  وال�ستفادة  القت�سادي  التعاون 

وباك�ستان  اجلزائر  املتاحة يف  الفر�ض  من 

الربملانية  العالقات  مب�ستوى  والتنويه 

التعاون  تعزيز  يف  الربملانيني  وم�ساهمة 

بني البلدين ال�سقيقني.   

وا�ستقبـل يـوم الأحد 29 جويلية 2012، �سفري فرن�سا باجلزائر ال�سيد 

اأندري باران.

اللقاء كان فر�سة مت خاللها ا�ستعرا�ض العالقات اجلزائرية الفرن�سية 

الأخرية  الفرتة  يف  عرفت  العالقات  هذه  اأن  اإىل  الإ�سارة  متت  حيث 

الثنائية  العالقات  دفع  يف  البلدين  اإرادة  ميزتها  جديدة  ديناميكية 

التعبري  مت  وقد  وامليادين.  املجالت  �ستى  يف  اأف�سل  م�ستويات  اإىل 

كما  الأهداف  لبلوغ هذه  عنها  املعرّب  ال�سيا�سية  لالإرادة  الرتياح  عن 

مت ا�ستعرا�ض العالقات الربملانية بني اجلزائر وفرن�سا والتي و�سفت 

الوفود واملعلومات  تبادل  اإىل دفع جديد من خالل  باجليدة وحتتاج 

والت�ساور والتن�سيق يف خمتلف الهيئات الربملانية الدولية والإقليمية

وا�ستقبل يوم اخلمي�ض 27 �سبتمرب 2012، ال�سيدة جينفيار دي ريفيار، 

�سفرية كندا باجلزائر. 

من  العديد  يف  التعاون  وم�ستوى  الثنائية  العالقات  تناول  اللقاء 

التي  القت�سادية  ال�رشاكة  اأ�سكال  من  مناذج  وا�ستعر�ض  املجالت.. 

يربز  مما  البلدين  يف  املوؤ�س�سات  منه  ا�ستفادت  هاًما  جناًحا  حققت 

املتاحة  والإمكانيات  الفر�ض  لرتقية  وكندا  اجلزائر  من  كل  ا�ستعداد 

وتكثيف التعاون وتو�سيع جمالته.. كما مت التطرق اإىل الأو�ساع يف 

املنطقة وتبادل وجهات النظر ب�ساأنها.

�صفري الأردن

و�صفري باك�صتان

و�صفري فرن�صا

و�صفري كندا

رئي�س جمل�س الأمة ي�ستقبل..

ا�شتقباالت الن�شاط اخلارجي

الدورة ال�صنوية ال�صابعة للجمعية الربملانية للمتو�صط
 

ال�سنوية  ي�سارك وفد برملاين م�سرتك فيما بني غرفتي الربملان، يف الدورة 

 13 و   12 يومي  وذلك   ،)APM( للمتو�سط  الربملانية  للجمعية  ال�سابعة 

اأكتوبر 2012 بالفاليت )مالطا(

تكون الوفد الربملاين من:

- ال�سيد �سي يو�سف خمتار، ع�سو جمل�ض الأمة،

- ال�سيد �سحري لزهر حممد، ع�سو جمل�ض - الأمة،

- ال�سيد زكريا حممد ، ع�سو جمل�ض الأمة،

- ال�سيد لبيد حممد، نائب باملجل�ض ال�سعبي الوطني،

- ال�سيد بيبي حممد العيد، نائب باملجل�ض ال�سعبي الوطني.

وت�سمن جدول اأعمال الدورة درا�سة ومناق�سة عدة موا�سيع منها:

• ال�رشق الأو�سط والربيع العربي
• مكافحة البطالة، وخلق منا�سب �سغل يف منطقة املتو�سط.

ملتقى املجموعة اخلا�صة مبنطقة 
حو�س الأبي�س املتو�صط وال�صرق الأو�صط 

 
�سارك وفد برملاين م�سرتك فيما بني غرفتي الربملان، يف ملتقى املجموعة 

اخلا�سة مبنطقة حو�ض الأبي�ض املتو�سط وال�رشق الأو�سط )GSM( التابعة 

للجمعية الربملانية ملنظمة حلف �سمال الأطل�سي، وذلك يف الفرتة من 8 اإىل 

)اإيطاليا(. 2012 ب�سقلية  اأكتوبر   10
وتكون الوفد الربملاين من:

ال�سيد حممد الواد، رئي�ض جلنة الدفاع مبجل�ض الأمة، رئي�سا للوفد،

ال�سيد ميلود فردي، نائب باملجل�ض ال�سعبي الوطني،

ال�سيد بلقا�سم �سعبان، نائب باملجل�ض ال�سعبي الوطني.

وت�سمن جدول اأعمال امللتقى درا�سة عدة موا�سيع منها:

الإ�سالحات القت�سادية يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال اإفريقيا

الرهانات القت�سادية يف الدول العربية

لدى  متو�سطي  �رشيك  �سفة  على  يحوز  اجلزائري  الربملان  اأن  بالذكر  جدير 

اجلمعية الربملانية ملنظمة حلف �سمال الأطل�سي.

اأ�صغال املنتدى العاملي الأول للدميقراطية
  

�سارك وفد برملاين م�سرتك فيما بني غرفتي الربملان، يف اأ�سغال 

املنتدى العاملي الأول للدميقراطية، بعنوان »الدميقراطية حتت 

الختبار: بني النماذج القدمية واحلقائق اجلديدة«، والذي تنظمه 

اجلمعية الربملانية ملجل�ض اأوروبا يف الفرتة من 5 اإىل 11 

اأكتوبر ب�سرتا�سبورغ )فرن�سا(.

وتكون الوفد الربملاين امل�سرتك من:

ال�سيد ر�سيد بوغربال، ع�سو جمل�ض الأمة، رئي�سا للوفد

ال�سيد نور الدين بلمداح، نائب باملجل�ض ال�سعبي الوطني.

وت�سمن جدول اأعمال املنتدى درا�سة عدة موا�سيع منها:

اأي دميقراطية بعد الربيع العربي.

الدميقراطية وال�سبكات الجتماعية اجلديدة.

الدميقراطية والعوملة.

اأ�صغال الدورة الأوىل العادية للفرتة 
الت�صريعية الثالثة للربملان الإفريقي 

 
�سارك ع�سوا جمل�ض الأمة والربملان الإفريقي:

- ال�سيد اأحمد حنوفة،

- ال�سيد حممد الطيب الع�سكري.

يف اأ�سغال الدورة الأوىل العادية للفرتة الت�رشيعية الثالثة للربملان 

2012 بجنوب  اأكتوبر  4 و19  الإفريقي املقررة يف الفرتة ما بني 

اإفريقيا.

و�سهدت الدورة اأداء اليمني لالأع�ساء اجلدد ودرا�سة ومناق�سة الق�سايا 

النظامية والإجرائية اخلا�سة بالربملان الإفريقي.

الجتماعات اخلريفية للجمعية الربملانية ملنظمة 
الأمن والتعاون يف اأوروبا 

 
يف  الربملان،  غرفتي  بني  فيما  م�سرتك  برملاين  وفد  �سارك 

الأمن  ملنظمة  الربملانية  للجمعية  اخلريفية  الجتماعات 

والتعاون يف اأوروبا )AP-OSCE(، وذلك    يف الفرتة من 

)األبانيا(. 2012 بتريانا  اأكتوبر   7 اإىل   5
وتكون الوفد الربملاين من:

رئي�سا  الأمة،  جمل�ض  نائب  بوحارة،  الرزاق  عبد  ال�سيد   -

للوفد،

- ال�سيد علي العقعاق، ع�سو جمل�ض الأمة،

- ال�سيد خليل اأوكبدان، نائب باملجل�ض ال�سعبي الوطني،

- ال�سيد عبد الكرمي �سنيني، نائب باملجل�ض ال�سعبي الوطني.

موا�سيع  عدة  درا�سة  الجتماعات  اأعمال  جدول  وت�سمن 

منها:

ترقية احلكم الرا�سد والتكامل كقاعدة لال�ستقرار والأمن.

يف  والثقافات  الأعراق  متعددة  املجتمعات  وحماية  ترقية 

منطقة منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا.

التعاون مع  للعلم، حتوز اجلزائر على �سفة ع�سو �رشيك يف 

.)OSCE( منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا

اجتماع جلنة ترقية نوعية احلياة والتبادلت بني املجتمعات 
املدنية والثقافية، التابعة للجمعية الربملانية لالحتاد من 

اأجل املتو�صط 

�سارك ال�سيد عبد القادر رقيق، ع�سو جمل�ض الأمة، يف اجتماع جلنة 

ترقية نوعية احلياة والتبادلت بني املجتمعات املدنية والثقافية، 

 ،)AP/UPM( التابعة للجمعية الربملانية لالحتاد من اأجل املتو�سط

وذلك يومي 11 و12 اأكتوبر 2012 بروما )اإيطاليا(.

وت�سمن جدول اأعمال الجتماع عدة حماور منها:

تبادل وجهات النظر حول الن�رش وال�سينما والإعالم: الثقافة كمحرك 

للتنمية

تبادل وجهات النظر حول ترقية معرفة اللغات الأجنبية كاأداة لتكامل 

الثقافات.
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ا�شتقباالت

ا�شتقباالت روؤ�شاء اللجان 

الثالثاء  يـوم  ا�ستقبـل  املجل�ض  رئي�ض 

املجل�ض،  مبقـر   ،2012 �سبتمرب   18
 ،Navanethem PILLAY  ال�سيدة

املحافظ ال�سامي الأممي حلقوق الإن�سان 

على  للجزائر  بزيارة  حاليا  تقوم  التي 

راأ�ض وفد من املحافظة.

جمل�ض  رئي�ض  ق 
ّ
تطر اللقاء،  هذا  خالل 

قطعتها  التي  اخلطوات  لأهم  الأمة 

احلديثة  الدولة  اأ�س�ض  لإقامة  اجلزائر 

من  الدائم  ال�سعي  واإىل  وموؤ�س�ساتها.. 

وتر�سيخ  الرا�سد  احلكم  تكري�ض  اأجل 

م�ستوى  مربًزا  واملواطنة  الدميقراطية 

يف  اجلزائر  حققتها  التي  الجنازات 

و  ال�سكن  ال�سحة،  الرتبية،  جمالت 

اأ�سا�سية  حقوقا  باعتبارها  ال�سغل، 

القوانني  ا�ستعرا�ض  مت  كما  للمواطن. 

الربملان  عليها  �سادق  التي  الهامة 

اجلزائري موؤخرا يف �سياق ال�سالحات 

با�رشتها  التي  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

هذا  يف  اأ�سار  املجل�ض  رئي�ض  اجلزائر. 

املناق�سة  �ساهم يف  الربملان  اأن  ال�سدد 

وامل�سادقة على هذه القوانني التي تتعلق 

املجالت  يف  الإن�سان  حقوق  بقواعد 

الجتماعية  الثقافية،  القت�سادية، 

على  والعمل  والتعبري  الراأي  وحرية 

على  الإن�سان  حقوق  ثقافة  تكري�ض 

بالتن�سيق  والهيئات  امل�ستويات  جميع 

ال�رشكاء يف املجتمع من املكونات  مع 

املدين  املجتمع  الثقافية،  ال�سيا�سية، 

وو�سائل الإعالم.

نافانيثام  ال�سيدة  ثّمنت  جهتها،  من 

ال�سيا�سية يف  ال�سالحات  بيالي م�سار 

تدعيم  جمال  يف   
ّ
ت�سب والتي  اجلزائر 

العامة  واحلريات  الن�سان  حقوق 

بني  للعالقات  ارتياحها  عن  وعربت 

حلقوق  ال�سامية  واملحافظة  اجلزائر 

تكون  اأن  يف  اأملها  عن  معرّبة  الن�سان 

 ، نوعها  من  الأوىل  وهي  الزيارة،  هذه 

والت�ساور  التعاون  خطوة نوعية لرتقية 

الإن�سان  حلقوق  الأممية  املحافظة  بني 

واجلزائر.

لالنتخابات  الأوروبي  الحتاد  مالحظي  بعثة  رئي�ض  �سلم 

اأوت   05 الأحد  يوم  �سالفرانكا،  اإينا�سيو  خو�سي  الت�رشيعية 

بت�رشيعيات  اخلا�ض  النهائي  التقرير  عن  ملخ�سا   ،2012
10 ماي 2012، لل�سيد عبد القادر بن �سالح، رئي�ض جمل�ض 

الأمة.

لالحتاد  تقديره  عن  باملنا�سبة  �سالح  بن  ال�سيد  اأعرب  وقد 

التي  بالحرتافية  منوها  املالحظني  بعثة  لإيفاده  الأوروبي 

طبعت اأداء البعثة.

الدميقراطية،  التجربة  لتطور  للتطرق  فر�سة  اللقاء  وكان 

وم�سار الإ�سالحات يف اجلزائر، وكذا للعالقات بني الربملان 

واحلوار  التوا�سل  واأهمية  الأوروبي،  والربملان  اجلزائري 

الربملاين لرتقية التعاون بني اجلزائر وال�رشيك الأوروبي.

وي�صتلم ن�صخة 
من تقرير بعثة 

مالحظي الحتاد 
الأوروبي

املحافظ ال�صامي الأممي حلقوق الإن�صان 

اخلارجية  العالقات  جلنة  رئي�ض  بوحلية،  اإبراهيم  ال�سيد  ا�ستقبل 

الأمة،  مبجل�ض  اخلارج  يف  اجلزائرية  واجلالية  الدويل  والتعاون 

يوم الثنني 1 اأكتوبر 2012، وفدا من منتخبي اجلمعية الوطنية 

بقيادة   ،» Meurthe et Moselle « منطقة  عن  الفرن�سية 

ال�سيد HERVE FERON، والذي قام موؤخرا بزيارة للمناطق 

املحررة لل�سحراء الغربية وخميمات اللالجئني.

اجلهود  كل  بذل  �رشورة  على  التاأكيد  مت  اللقاء،  هذا  خالل 

وامل�ساعي لتمكني ال�سعب ال�سحراوي من ممار�سة حقه يف تقرير 

م�سريه بنف�سه طبقا للوائح ومقررات الأمم املتحدة.

وفدا من منتخبي 
اجلمعية الوطنية 

الفرن�صية

ال�صحة.. اأولوية وهي املوؤ�صر الدال على م�صتوى التنمية..
يف يوم برملاين حول املنظومة الوطنية لل�سحة وتطورها منذ ال�ستقالل

افتتحها  التي  الأ�سغال 

نائب  قبي،  اآدم  ال�سيد 

واأ�رشفت  املجل�ض،  رئي�ض 

لويزة  ال�سيدة  اإدارتها  على 

�سا�سوة، رئي�سة جلنة ال�سحة 

الجتماعية  وال�سوؤون 

الوطني  والت�سامن  والعمل 

وق�سايا  جوانب  عدة  تناولت  الأمة،  مبجل�ض 

الذي �سهده قطاع ال�سحة  التطور  �سحية، منها 

وال�سيا�سة  اليوم،  غاية  اإىل  ال�ستقالل  منذ 

الوطنية املنتهجة يف جمال الوقاية من خمتلف 

وجناعة  الأمن  النوعية،  التنظيم،  الأمرا�ض، 

موارد  ت�سيري  وترقية  ال�سيدلنية،  املنتجات 

يف  ال�سحية  واملنظومة  ال�سحية  املوؤ�س�سات 

اجلزائر بني ديناميكية وحكامة.

يف افتتاح اليوم الدرا�سي، اأكدت ال�سيدة �سا�سوة 

والنقا�سات  املربجمة  املحا�رشات  اأن  على 

وقفة  مبثابة  هي  �ستتبعها  التي  والتحاليل 

تقييمية مو�سوعية للح�سيلة املنجزة يف قطاع 

ال�سحة يف اجلزائر منذ ال�ستقالل، معرتفة، يف 

ذات ال�سياق، اأن التقييم لن يكون باأي حال من 

الأحوال اإنتقاد للو�سع اأو متجيدا لآخر، بقدر ما 

هو حماولة للوقوف على واقع ال�سحة ببالدنا، 

باعتبارها اأحد القطاعات التي ح�سيت باهتمام 

لتبادل  ومنا�سبة  البالد،  يف  العليا  ال�سلطات 

امل�ستقبل  بناء  �سويا على  العمل  اأجل  الآراء من 

الن�سانية  طبيعتها  بحكم  ال�سحة  واأن  خا�سة 

التما�سك  عنا�رش  اأهم  متثل  والإجتماعية 

الإجتماعي، ومن ثم فاإن التكفل بها يجب اأن يتم 

بالكيفية وامل�ستوى الذي يعك�ض فعال الت�سامن 

الوطني.

اأن  �سا�سوة  ال�سيدة  وذكرت 

الرجوع يف التقييم اإىل الوراء 

يبدو اأمرا �رشوريا، لتو�سيح 

من  القطاع  بلغة  ما  حقيقة 

كان  ال�ستقالل  فغداة  تطور، 

اجلزائريني  الأطباء  عدد 

عن  يزيد  ل   1962 �سنة  يف 

كان  وقد  طبيب،  خم�سني 

لو�سع نظام �سحي  للجزائر  بالن�سبة  حتد كبري 

ال�سكان  التي  ال�سحية  اخلدمات  تقدمي  ي�سمن 

�ساربة  حرب  من  خرجوهم  بعد  اإليها  بحاجة 

مع امل�ستعمر، والتي خلفت اأثارا ج�سيمة ونف�سية 

وخيمة، بالإ�سافة اإىل انت�سار الأمرا�ض املعدية 

ال�سعب  يعي�سه  كان  الذي  املدقع  الفقر  جراء 

اجلزائري.

بعد  ما  و�سع  �سحي  نظام  اأول  فان  ولذلك 

املمتدة  الع�رشية  يف  وبالتحديد  ال�ستقالل، 

العمل  يف  واملتمثل   ،1982 اإىل   1972 من 

يف  ال�سكان  ملختلف  العالج  تلقي  �سمان  على 

اجلزائر، ومكافحة الأمرا�ض املعدية كالتيفوئيد 

الأرواح، وقد حقق  التي كانت حت�سد  والكولريا 

هذا التخطيط نتائج هامة جدا.

اأن  نف�سه،  �سياق  يف  املتحدثة،  ذات  وا�سافت 

للبعد  اأهمية خا�سة  اإعطاء  الدولة حر�ست على 

جتلت  والتي  التنموي  جهدها  يف  الإجتماعي 

العالج ويف دميقراطية  ب�سكل بارز يف جمانية 

التعليم، موؤكدة بذلك على م�سوؤوليتها يف توفري 

وهكذا  ملوظفيها،  والتعليم  ال�سحية  الرعاية 

ومن خالل الن�سو�ض القانونية الهامة املتعلقة 

مبجانية العالج يف 1974 وبال�سحة العمومية 

يف 1976 وبحماية وترقية ال�سحة يف 1985 

يف  لل�سحة  اأولتها  التي  املكانة  الدولة  بينت 

�سل�سلة اهتماماتها.

ال�سحة  قطاع  �سجلها  التي  املكت�سبات  وحول 

ال�سحة  جلنة  رئي�سة  اأو�سحت  ال�ستقالل،  منذ 

اللذان  التعليم  ودميقراطية  العالج  جمانية  اأن 

الجتماعية  املكت�سبات  كاأهم  اعتبارهما  ميكن 

اإيجابية  جد  نتائج  اأفرزت  قد  لال�ستقالل، 

ا�شتقباالت
ندوات 

واأيام درا�شية

نظم مجلس األمة يوم األربعاء 27 جوان 2012، يوما دراسيا حول »املنظومة الوطنية للصحة وتطورها منذ االستقالل«، حضره 
أعضاء من احلكومة وأعضاء من البرملان بغرفتيه، وأساتذة وأطباء وخبراء ومختصني في قطاع الصحة، الذين أجمعوا على أن 

املنظومة الصحية في اجلزائر قطعت أشواطا كبيرة، وان كانت يشوبها بعض النقائص الواجب تداركها.
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كالتح�سن  الأ�سعدة  خمتلف  على  وملمو�سة 

وزوال  ال�سكان  معي�سة  م�ستوى  على  طراأ  الذي 

اإىل جانب  املتنقلة،  الأمرا�ض  بع�ض  تراجع  اأو 

وتو�سيع  الوفيات  ن�سبة  يف  امللحوظ  التقل�ض 

وفر  مما  للمواطن  وتقريبها  ال�سحية  اخلدمات 

يف  �ساهم،  الذي  الأمر  متوازنة،  �سحية  رعاية 

ال�سنوات الأخرية، يف ارتفاع متو�سط العمر اإىل 

76 �سنة.
�سا�سوة،  ال�سيدة  اأ�سادت  اأخرى،  جهة  ومن 

املنظومة  مكت�سبات  على  احلديث  اإطار  يف 

التي  القاعدية  باملن�ساآت  ببالدنا،  ال�سحية 

تغطية متجان�سة ملختلف  توفر  اليوم  اأ�سبحت 

اجلوارية،  اخلدمات  بتقدمي  وت�سمح  املناطق، 

ب�سكل مر�سي، مع تاأطري، يت�سم مبعايري الدول 

اأو  الطبي  بال�سلك  الأمر  تعلق  �سواء  املتقدمة، 

جغرافيا  متنوعا  غري  كان  وان  الطبي،  ال�سبه 

تنفيذ  بوجود  نوهت  كما  املرغوب.  بال�سكل 

واخرى  املتنقلة،  الأمرا�ض  من  وقائية  برامج 

توعوية للتحكم يف النمو الدميغرايف.

كما عرجت املتحدثة يف تدخلها على التغطية 

الوطن  عرب  املوزعة  ال�ست�سفائية  الهيكلية 

جامعيا.  ا�ست�سفائيا  مركزا   14 يف  واملتمثلة 

5موؤ�س�سات ا�ست�سفائية 68 موؤ�س�سة ا�ست�سفائية 
متخ�س�سة و195 موؤ�س�سة ا�ست�سفائية عمومية، 

بهياكل  ال�ست�سفائي  الن�سيج  هذا  عزز  وقد 

جوارية عددها 271 هيكال تقع حتت و�سايتها 

1821 عيادة متعددة اخلدمات و5376 قاعة 
عالج، اإ�سافة اإىل 330 هيكال للقطاع اخلا�ض 

و111 مركزا لت�سفية الدم )دياليز(، فيما يقدر 

واخلا�ض  العمومي  القطاع  بني  الأ�رشة  عدد 

 500 لكل  �رشير  مبعدل  اأي  �رشير  ب68154 

لكنها  مر�سية  اإجمالية  تغطية  وهي  ن�سمة، 

متفاوتة بني الوليات.

من  اعرتفت،  ال�سحة،  جلنة  رئي�سة  اأن  غري 

يف  وثغرات  تناق�سات  بوجود  اآخر،  جانب 

املنظومة ال�سحية ببالدنا والتي باتت تهددها 

اإىل  الولوج  وهما  اآل  الأ�سا�سيني،  مبدئيها  يف 

اخلدمات ثم امل�ساواة يف ال�ستفادة منها، فعلى 

ح�سب تقدير املحا�رشة فاإن الأهداف الأ�سا�سية 

للمنظومة ال�سحية يجب اأن ت�سمن امل�ساواة يف 

للجميع  ت�سمح  اأن  ال�سحية  اخلدمات  يف  احلق 

بال�ستفادة من اخلدمات غاية وعالجا وحتقق 

من  وحت�سن  ال�سحية  للمنظومة  ال�ستقرار 

اأدائها.

موؤكدتا، يف �سياق نف�سه، ان املنظومة ال�سحية 

والوقائية،  العالجية  اجلوانب  على  تقت�رش  ل 

انها  بل  وجودها،  علة  ي�سكالن  اأنهما  رغم 

خالل  من  املعريف  اجلانب  ترقية  اأي�سا  تعني 

يف  والتحكم  اخلربات  وتبادل  البحوث  ن�رش 

ال�سيدلنية  ال�سناعة  وتطوير  التكنولوجيا 

بال�سحة  ال�سلة  ذات  الأخرى  وال�سناعات 

اأخرى  بقطاعات  ترتبط  اأنها  كما  العمومية، 

الذي  الأمر  والبيئة..  الجتماعي  كال�سمان 

اأ�ساليب  اإدخال  املتدخلة  ذات  ح�سب  ي�ستدعي 

وحجم  التحديات  طبيعة  تواكب  جديدة  ت�سيري 

الرهانات.

من جهته اأكد مدير الوقاية 

ال�سيد  ال�سحة،  بوزارة 

اأن  م�سباح،  ا�سماعيل 

التي  الأمرا�ض  من  العديد 

عند  اجلزائريون  ورثها 

ال�ستقالل مت الق�ساء عليها 

نهائيا ومن بينها الكولريا، 

والتيتانو�ض،  الدفرتيا، 

والك�ساح، فيما تبذل جمهودات جبارة للق�ساء 

تزال  ل  التي  الأمرا�ض  بع�ض  على  نهائيا 

امل�ستنقعات  كحمى  قليلة  بن�سب  ولو  موجودة 

التي كانت حالت ال�سابة بها ل تتعدى الألف 

يف  حالة.  املائة  اإىل  انخف�ست  والتي  حالة 

ال�سل  مر�ض  حالت  فيه  تراجعت  التي  الوقت 

ال�سحة  منظمة  لدى  املحددة  الأدنى  احلد  اإىل 

العاملية.

الربوفي�سور  تعر�ض  بينما 

حممد بن �سليمان من�سوري، 

مدير املخرب الوطني ملراقبة 

املواد ال�سيدلنية، اإىل ثالث 

املجال  يطرحها  اإ�سكاليات 

القانونية  ال�سيغة  وهي  اآل 

املواد  وفعالية  ونوعية، 

ال�سيدلنية، و�سبل املراقبة املنتهجة يف ذلك.

وكان اليوم الدرا�سي هذا، فر�سة لنقا�ض اإ�سكالية 

اأو�سح  حيث  اجلزائر،  يف  الأدوية  �سيا�سة 

رئي�ض م�سلحة  القادر هاليل،  الربوفي�سور عبد 

التنبه اإىل الأعرا�ض اجلانبية لالأدوية وحوادث 

لإ�سالح  اجلزائر  حاجة  الطبية،  الأجهزة 

لتكون اجلزائر مركز  �سامل،  �سيدلين وقانوين 

جذب للمخابر ال�سيدلنية العاملية.

اإىل  العاملية  ال�سحة  لدى منظمة  اخلبري  واأبرز 

العرتاف  اإىل  اجلزائر  يف  امل�سوؤولني  حاجة 

ر�سم  و�رشورة  العمومية،  ال�سيا�سات  بخطاأ 

يف  عقالنيا  ت�سيريا  ت�سم  حكيمة،  �سيا�سات 

جمال الأدوية، من خالل ميثاق �رشف.

ت�سيريا ينتهج، ح�سب ذات املتدخل اإما ال�سيا�سة 

ال�سحة  منظمة  ر�سمتها  التي  ال�سيدلنية 

العاملية اأو تلك التي خططها البنك العاملي.

ندوات واأيام درا�شيةندوات واأيام درا�شية

اأ�سار ال�سيد هاليل اإىل امكانية  ويف هذا ال�سدد 

خرباء  من  ال�ستفادة 

لل�سحة  العاملية  املنظمة 

الذين اأحيلوا هذا العام على 

فر�سة  باعتبارها  التقاعد، 

لتنطلق  للجزائر  �سانحة 

�سيدلنية  �سيا�سة  ر�سم  يف 

ب�سكل موؤطر.

كما اأكد ذات اخلبري على �رشورة توثيق ال�سيا�سة 

يف  وجعلها  ون�رشها  لل�سيدلة  الإ�سرتاتيجية 

ال�سرتاتيجية  عن  والبتعاد  اجلميع  متناول 

اأو  واحد  �سخ�ض  ذهن  يف  مر�سومة  تبقى  التي 

اأ�سخا�ض، وذلك ق�سد اأن تكون اخلطوات وا�سحة 

وتكون عملية النتقاد والتقييم ممكنة.

ذكر  الإطار،  هذا  يف  الأمة،  جمل�ض  دور  وحول 

اأن على املجل�ض  الربوفي�سور عبد القادر هاليل 

�سيدلنية  �سيا�سة  بر�سم  ال�سحة  وزير  مطالبة 

كل  فيها  ي�سارك  املعامل  وا�سحة  وطنية 

اأطباء و�سبه طبي واأ�ساتذة  اجلهات الفعالة من 

وباحثون..

فيما تدخل ال�سيد عبد احلق 

املدر�سة  مدير  �سايحي، 

ال�سحية،  لإدارة  الوطنية 

لتو�سيح اخلطوط العري�سة 

ال�سحية  لالإدارة  املنتهجة 

التي ي�سعى من خاللها اإىل 

نوعية اخلدمات.

وذكر ال�سيد �سايحي يف م�ستهل حتليله بو�سعية 

القطاع ال�سحي عام 1962، اأين كانت اجلزائر 

حت�سي واحد طبيب لكل 25643 ن�سمة وواحد 

تقدر  وميزانية  ن�سمة   2797 لكل  طبي  �سبه 

من  6.6باملائة  ميثل  ما  اأي  194135دج  ب 

ميزانية الدولة.

حيث  وحت�سنت  بعدها  الأو�ساع  وتطورت 

 10524 اإىل   1987 عام  الأطباء  عدد  و�سل 

طبي  �سبه  و38349  ن�سمة   2375 لكل 

اأنذاك  امليزانية  وبلغت  ن�سمة.   651 لكل 

ال�سحي  القطاع  وت�سري  3961000000دج، 
من قبل 26700اإداري.

ذات  ح�سب  حت�سن،  يف  الأمور  وا�ستمرت 

املحا�رش، حيث و�سل عدد الأطباء يف 2012، 

لكل  واحد طبيب  اأي مبعدل  60106طبيب  اإىل 

585 �ساكن، و99438 �سبه طبي مبعدل واحد 
�سبه طبي ل355 �ساكن، وي�رش القطاع من قبل 

م�سري   3000 اإ�رشاف  حتت  اإداري   61189
مبيزانية 459 مليار دينار جزائري.

هو  التحولت  هذه  يف  الأ�سا�سي  والأمر 

ت�سيري  اإىل  التحول  ظرورة  اإىل  اجلميع  تفطن 

امل�ست�سفيات ولي�ض فقط اإدارتها.

تقدم  العر�ض،  ختام  ويف 

بوجمعة من�سوري،  الأ�ستاذ 

الأ�سعة  م�سلحة  رئي�ض 

لباب  اجلامعي  بامل�ست�سفى 

حما�رشة  بتقدمي  الواد 

حول املنظومة ال�سحية يف 

الديناميكية  بني  اجلزائر 

كل  اإىل  م�ستهلها  يف  تعر�ض  والتي  واحلكامة، 

من مفهوم ال�سيا�سة ال�سحية واحلكم الرا�سد يف 

ت�سيريها.

الأ�سعة  م�سلحة  رئي�ض  خالله  من  اأكد  عر�ض 

بامل�ست�سفى اجلامعي لباب الواد اإىل احلاجة اإىل 

�سن قوانني تخ�ض القطاع ال�سحي، بداأ بتحيني 

ما هو متوفر واقرتاح قوانني اأخرى ب�سكل ينظم 

ويقوم وميكن قطاع ال�سحة من اأن يحدد ب�سكل 

وا�سح امل�سوؤوليات، والواجبات، و�سبل الت�سيري 

والإدارة  والبحث العلمي..

مداخالت  تبع  الذي  العام  النقا�ض  وخالل   

من  جملة  احلا�رشون  اأثار  الأطباء،  الأ�ساتذة 

القطاع  بت�سيري  املتعلقة  واملوا�سيع  الق�سايا 

للمواطن،  ال�سحية  اخلدمات  وتوفري  وتطويره، 

البحث  جمال  يف  احلا�سل  التقدم  مواكبة  وكذا 

املحا�رشون  تكفل  وقد  وغريها.  الطبي، 

بالإجابة على خمتلف الن�سغالت والت�ساوؤلت 

الأخري،  يف  ليعقب،  امل�ساركون.  اأثارها  التي 

ثالث وزراء على ما مت عر�سه ومناق�سته وهم 

ال�سيد عبد احلميد اأبركان وال�سيد عمار تو، وزري 

ال�سحة �سابقا وال�سيد جمال ولد عبا�ض،  وزير 

ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات احلايل.

ال�سيد  �سابقا  ال�سحة  وزير  لفت  جانبه،  فمن 

الوقت  اأن  اإىل  تدخله،  يف  اأبركان  احلميد  عبد 

التفكري جديا  واقرتح  بالدنا،  للتغيري يف  حان 

هدف  لتحقيق  الالمركزي،  بالنظام  العمل  يف 

املناطق  حاجيات  وتغطية  اجلهوي  الإن�ساف 

توزيع  يف  القائمة  الختاللت  وعالج  النائية 

الخت�سا�سيني وندرة الأدوية.

عن  اأبركان  ال�سيد  وت�ساءل 

الإ�سالح  تخلف  اأ�سباب 

األ�ست�سفائي وتطبيق خمطط 

و�سع  الذي  القطاع  تطوير 

بالت�ساور   2003 �سنة  يف 

مع كل الفاعلني.
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ندوات واأيام درا�شية

عمار  ال�سيد  تاأ�سف  بينما 

�سابقا  ال�سحة  وزير  تو، 

التي  ال�سلبية  للنظرة 

املتدخلون  بع�ض  عك�سها 

لو�سع ال�سحة يف اجلزائر، 

من  نوعا  ذلك  معتربا 

اجلحود للجهود التي بذلت 

حققت،  التي  والإجنازات 

واعترب ذات املتدخل اأن النظرة ال�سلبية للو�سع 

ت�ستحق  ل  اجلزائر  اأن  للقائلني  متجيد  وكاأنها 

اأمورها  ت�سيري  على  قادرة  وغري  ا�ستقاللها، 

والأرقام  احلقائق  اأن  غري  املر�سي  بال�سكل 

التي ذكرها املحا�رشون تعك�ض غري ذلك فمنذ 

الإجنازات  من  الكثري   2012 غاية  اإىل   1962
حققت والكثري من املن�ساآت اأجنزت والعديد من 

للمعايري  وفقا  ودربت  كونت  الكفء  الكوادر 

الدولية.

يف  تو  عمار  ال�سيد  ال�سابق  الوزير  اعرتف  واإن 

والتي  القطاع  ت�سوب  التي  بالنقائ�ض  تدخلها 

اعتربها وليدة متطلبات الع�رش.

يف ذات ال�سياق، اأعرب وزير 

واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة 

جمال  ال�سيد  امل�ست�سفيات، 

ولد عبا�ض عن ر�ساه عن ما 

ال�سحية  املنظومة  حققته 

ال�ستقالل  منذ  اجلزائرية 

من  املكت�سبات  ت�ساعفت  هذا، حيث  يومنا  اإىل 

مو�سحا  واملادية،  والهيكلية  الب�رشية  الناحية 

تقدر  كانت  الأطفال  من  الوفيات  ن�سبة  اأن 

ل  فيما  ولدة  الألف  بني  من  حالة  ب180 

معدل  ارتفع  كما  الألف،  يف   23 حاليا  تتعدى 

احلياة من 47 �سنة بعد ال�ستقالل اإىل 67 �سنة 

حاليا وارتفعت ن�سبة التغطية التلقيحية من 10 

اإىل  اأ�سار  الذي  الوزير،  ح�سب  باملائة،   99 اإىل 

اأن عدد الأطباء قفز من 400 طبيب تقريبا بعد 

جزائريون،  باملائة   50 من  اأقل  مع  ال�ستقالل 

اإىل 80 األف طبيب.

اأن  تدخله  يف  ال�سحة  وزير  اأ�ساف  كما 

املرتبة  يف  ياأتي  الذي  ال�سحة  قطاع  ميزانية 

برفع  �سمح  مما  ب7مرات  ت�ساعفت  الثانية، 

كامل  عرب  ال�سحية  والتغطية  العالج  م�ستوى 

اجلنوب، حيث اجنزت  فيها  الوطني مبا  الرتاب 

واأ�سار  جوارية،  �سحية  وموؤ�س�سات  م�ست�سفيات 

ثالثة  اإىل  اأخرى،  جهة  من  عبا�ض،  ولد  ال�سيد 

من  بكل  قريبا  فتحها  �سيتم  ا�ست�سفائية  مراكز 

رئي�ض  لتعليمة  تنفيذا  وب�سار  والأغواط  ورقلة 

اجلمهورية ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة.

ال�سديد  ارتياحه  عن  عبا�ض  ولد  ال�سيد  واأعرب 

من  الأخرية  ال�سنوات  خالل  وزارته  حققته  ملا 

جناحات فيما يخ�ض التكفل باملر�سى من خالل 

اللقاحات  وتوفري  الأدوية  احتياجات  تغطية 

اأن  موؤكدا  ال�رشورية  ال�سحية  الهياكل  وبناء 

جناعة  مدى  عن  الوحيد  املوؤ�رش  تبقى  الأرقام 

يف  وحتكمها  ال�سحة  جمال  يف  الدولة  �سيا�سة 

م�سار الأمور على مدى �سنوات عديدة.

واأكد، ذات املتدخل، اأن الجنازات التي حققتها 

الدولة يف جمال حت�سني التكفل بعدد اأو�سع من 

املر�سى �سيما بالن�سبة للذين يقطنون باملناطق 

الإمكانيات  يف  نق�ض  من  ويعانون  اجلنوبية 

جاء نتاج عمل مت�سافر وجمهودات جبارة قام 

وم�سوؤولون من خمتلف  والأطباء  الأ�ساتذة  بها 

الوليات.

على  النقائ�ض  بع�ض  وجود  الوزير  ينفي  ومل 

هذه  مثل  عقد  اأن  مو�سحا  القطاع  م�ستوى 

والأ�ساتذة  الخ�سائيني  جتمع  التي  اللقاءات 

من  فر�سة  تعد  ال�سحة  جمال  يف  خبري  وكل 

خمتلف  اإىل  والتطرق  عري�ض  نقا�ض  فتح  اجل 

امل�ساكل التي تهدد القطاع بغر�ض اإيجاد حلول 

لها، تعود بالفائدة على ال�سحة العمومية موؤكدا 

اأن وزارته ت�سجع مبداأ احلوار بينها وبني خمتلف 

اجلمعيات التي ت�سعى اإىل حماية حق املري�ض 

يف العالج.

العديد  ي�ستكي منها  التي  الأدوية  ندرة  اأما عن 

من املر�سى اأو�سح امل�سوؤول الأول على القطاع 

لهذه  العادل  التوزيع غري  امل�سكل يكمن يف  اأن 

الأمرا�ض  بذوي  واخلا�سة  ال�سيدلنية  املواد 

اأرجع  وقد  امل�ست�سفيات،  م�ستوى  على  املزمنة 

القطاع  يطول  الذي  الف�ساد  غلى  الأدوية  نق�ض 

بالتن�سيق  جاهدة  ح�سبه  الوزارة  تعمل  والتي 

الق�ساء عليه  م�سوؤولة على  اأخرى  مع قطاعات 

نهائيا.

القرار رقم 62/ 7 ال�صادر عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بتاريخ 8 نوفمرب ت�صرين الثاين 
2007 ت�صمن اعتبار 15 �صبتمرب من كل عام يوما لالحتفال باليوم العاملي للدميقراطية. وقد 
املدين  املجتمع  وموؤ�ص�صات  والإقليمية  الدولية  املنظمات  و�صائر  الأع�صاء  الدول  القرار  حث 
حزمة  خالل  من   2008 العام  من  ابتداء  املنا�صبة  بهذه  لالحتفاء  احلكومية(  غري  )املنظمات 
ومعاينة  العامل،  يف  الدميقراطية  واقع  على  ال�صوء  ت�صليط  تت�صمن  والعناوين  الأن�صطة  من 
تعرت�صها،  تزال  ل  التي  املختلفة  املعوقات  ومعاجلة  ال�صعيد،  هذا  على  املحرز  التقدم  مدى 
واملجتمعات  قبل جميع احلكومات  من  به  ملزما ومعرتفا  لت�صبح حقا  وت�صريعها  تعميمها  ومتنع 

يف العامل. 

قلب  يف  وامل�صاركة  »احلوار  �صعار  حتت  جاء  العام  هذا  الدويل  الربملاين  الحتاد  احتفال 
العام،  هذا  للدميقراطية  العاملي  باليوم  لالحتفال  املتحدة  الأمم  واختارت  الدميقراطية’’. 
مو�صوع »تعلم الدميقراطية« كمدخل �صروري لنجاح الدميقراطية جناحا طويل الأمد. فجميع 
يف  خ�صو�صا  كامال،  فهما  وواجباتهم  حقوقهم  يفهموا  اأن  اإىل  يحتاجون  الأمم  كل  يف  املواطنني 

البلدان التي �صهدت موؤخرا انتقال اإىل جمتمعات اأكرث دميقراطية.

ويقول الأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون يف ر�صالة له بهذه املنا�صبة : ’’دعونا نعمل من 
مبرحلة  متر  التي  للمجتمعات  �صيما  ول  للجميع،  بالدميقراطية  التوعية  اأن�صطة  اإتاحة  اأجل 

انتقالية وحتتاج اإليها اأكرث من غريها’’.

وترى الأمم املتحدة اأن الدميقراطية قيمة عاملية ت�صتند اإىل اإرادة ال�صعوب املعرب عنها بحرية 
يف  الكاملة  م�صاركتها  واإىل  والثقافية  والجتماعية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  نظمها  حتديد  يف 

جميع نواحي حياتها.

وت�صري الأمم املتحدة اإىل انه رغم وجود �صمات م�صرتكة بني النظم الدميقراطية، فلي�س ثمة 
منوذج وحيد للدميقراطية، لذا فاإن اأن�صطة الأمم املتحدة الداعمة جلهود احلكومات الرامية 
اإىل تعزيز الدميقراطية وتوطيدها، ي�صطلع بها وفقا للميثاق وبناء على طلب حمدد من الدول 

الأع�صاء املعنية فقط.

كيف.. وملاذا؟

امللف
الربملان اجلزائري واليوم العاملي للدميقراطية

جملة  فيه  كانت  الذي  الوقت  يف 
نظم  الطبع  حتت  الأمة  جمل�س 
 4 اخلمي�س  يوم  الأمة  جمل�س 
حول  درا�ضيا  يوما   2012 اأكتوبر 
خالله  كان  واملواطنة..  الربملان 
مو�ضوع »دور الت�ضريع الربملاين يف 
ترقية قيم املواطنة« حمورا لنقا�س 

ثري..

اإ�ضافية  متابعة  للمجلة  و�ضتكون 
لهذا اليوم الدرا�ضي يف العدد القادم 

الربملــــان 
واملواطنة
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لألمم  العامة  اجلمعية  اتخذته  الذي  القرار  نص 
املتحدة لدعم منظومة األمم املتحدة التي تبذلها 
احلكومات في سبيل تعزيز وتوطيد الدميقراطيات 

اجلديدة أو املستعادة:
»إن اجلمعية العامة.. 

الدميقراطية والتنمية واحترام حقوق   تؤكد أن 
اإلنسان واحلريات األساسية أمور مترابطة وتعزز 

بعضها بعضا،
وإذ تؤكد من جديد أن الدميقراطية قيمة عاملية 
في  بحرية  عنها  املعبر  الشعوب  إرادة  إلى  تستند 
حتديد نظمها السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية وإلى مشاركتها الكاملة في جميع 

نواحي حياتها،
وجود  رغم  أنه  أيضا  جديد  من  تؤكد  وإذ 
سمات مشتركة بني النظم الدميقراطية، فليس 
الدميقراطية ال  للدميقراطية، وأن  ثمة منوذج وحيد 
تخص بلدا أو منطقة بعينها، وإذ تؤكد من جديد 
كذلك ضرورة إبالء االحترام الواجب للسيادة 

واحلق في تقرير املصير والسالمة اإلقليمية،
املتحدة  األمم  أنشطة  أن  اعتبارها  في  تضع  وإذ 
تعزيز  إلى  الرامية  احلكومات  جلهود  دعما 
للميثاق  وفقا  بها  يضطلع  وتوطيدها  الدميقراطية 
وبناء على طلب محدد من الدول األعضاء املعينة 

فقط،
األساسي  الدور  أيضا  اعتبارها  في  تضع  وإذ 
الفعالة  واملشاركة  البرملانات  تؤديه  الذي 
اإلعالم  ووسائط  املدني  املجتمع  ملنظمات 
املستويات  جميع  على  احلكومات  مع  وتفاعلها 
واملساواة  واحلرية  الدميقراطية  تعزيز  أجل  من 
اإلنسان  حقوق  واحترام  والتنمية  واملشاركة 
ترحب  وإذ  القانون،  وسيادة  األساسية  واحلريات 
في هذا الصدد باملشاركة الثالثية املوسعة في 
املؤمتر السادس للدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة 
في  الدوحة  في  قطر  استضافته حكومة  الذي 
 2006 نوفمبر   1 إلى  أكتوبر   29 من  الفترة 
والدميقراطية  القدرات  بناء  على  والذي ركز 

والتقدم االجتماعي،
للدميقراطية  الدولي  املعهد  دور  تالحظ  وإذ 

املؤمتر  في دعم حركة  االنتخابية  واملساعدة 
الدولي للدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة،

املؤمتر  رئيس  به  قام  الذي  بالعمل  تعترف  وإذ 
الدولي السادس ومجلسه االستشاري، وبخاصة 
املنهجي  التنفيذ  لتحقيق  الرئيس  بذلها  التي  اجلهود 
لتوصيات املؤمتر وفقا إلعالن الدوحة املعتمد في 

املؤمتر الدولي السادس،
الذكرى  يوافق   2008 عام  أن  تالحظ  وإذ 
السنوية العشرين للمؤمتر الدولي األول للدميقراطيات 
في  مانيال،  في  عقد  الذي  املستعادة  أو  اجلديدة 

الفترة من 3 إلى 6 جوان 1988،
وتعزيز  تشجيع  مواصلة  بضرورة  منها  واقتناعا 
حقوق  واحترام  والتنمية  الدميقراطية  إرساء 
املتابعة  وبأهمية  األساسية،  واحلريات  اإلنسان 

العملية املنحى للمؤمتر السادس،
وباالقتراحات  العام  األمني  بتقرير  علما  حتيط 

الواردة فيه،
بنتائج االجتماعني األول والثاني  حتيط علما أيضا 
السادس  الدولي  للمؤمتر  االستشاري  للمجلس 
سيما  وال  املستعادة،  أو  اجلديدة  للدميقراطية 
2007- للفترة  للمؤمتر  عمل  برنامج  صياغة 

2009، وترحب باالقتراح الداعي إلى تخصيص 
يوم دولي للدميقراطية؛

الوطنية  البرامج  تعزيز  على  احلكومات  تشجع 
املكرسة لتعزيز وتوطيد الدميقراطية، بطرق منها 
زيادة التعاون الثنائي واإلقليمي والدولي مع مراعاة 

النهج االبتكارية وأفضل املمارسات؛
املنظمات  من  وغيرها  اإلقليمية  املنظمات  تشجع 
في  خبراتها  تقاسم  على  الدولية  احلكومية 
ومع  البعض  بعضها  مع  الدميقراطية  تعزيز  مجال 
وعلى  االقتضاء،  عند  املتحدة  األمم  منظومة 
واألنشطة  االجتماعات  في  بفعالية  املشاركة 
أو  اجلديدة  للدميقراطيات  الدولي  للمؤمتر  القادمة 

املستعادة؛
تدرك أن االحتفال في عام 2008 بالذكرى 
السنوية العشرين للمؤمتر الدولي األول للدميقراطيات 
لتوجيه  مميزة  فرصة  يتيح  املستعادة  أو  اجلديدة 
الدميقراطية  دعائم  وتوطيد  تعزيز  نحو  االهتمام 

الدولي  التعاون  وتدعيم  املستويات  كل  على 
في هذا الّشأن؛

تقرر االحتفال في 15 سبتمبر من كل عام، 
اعتبارا من دورتها الثانية والستني، باليوم الدولي 
للدميقراطية الذي ينبغي لفت انتباه جميع الناس إليه 

لالحتفال به؛
منظومة  ومؤسسات  األعضاء  الدول  جميع  تدعو 
واحلكومية  اإلقليمية  واملنظمات  املتحدة  األمم 
إلى  واألفراد  غير احلكومية  واملنظمات  الدولية 
باألسلوب  للدميقراطية  الدولي  باليوم  االحتفال 

املناسب الذي يسهم في إذكاء الوعي العام؛
منح  كفالة  مواصلة  إلى  األعضاء  الدول  تدعو 
البرملانيني ومنظمات املجتمع املدني الفرصة املناسبة 
باليوم  االحتفال  في  واملساهمة  للمشاركة 

الدولي للدميقراطية؛
تطلب إلى األمني العام أن يوصي بالوسائل والسبل 
املتحدة  األمم  منظومة  بواسطتها  تستطيع  التي 
العامة لألمم املتحدة، في حدود املوارد  واألمانة 
عند  األعضاء،  الدول  تساعد  أن  املتاحة، 
الطلب، في تنظيم أنشطة لالحتفال باليوم العاملي 

للدميقراطية؛
التدابير  يتخذ  أن  العام  األمني  إلى  أيضا  تطلب 
الحتفال  املتاحة  املوارد  حدود  في  الالزمة، 

األمم املتحدة باليوم العاملي للدميقراطية؛
قدرة  حتسني  مواصلة  على  العام  األمني  حتث 
الدول  لطلبات  بفعالية  االستجابة  على  املنظمة 
ملا  الكافي  الدعم  تقدمي  طريق  عن  األعضاء 
احلكم  هدفي  بلوغ  أجل  من  جهود  من  تبذله 
منها  عدة  بوسائل  الدميقراطية،  وإرساء  الراشد 
املتحدة  األمم  بها صندوق  يضطلع  التي  األنشطة 

للدميقراطية؛
تطلب إلى األمني العام أن يقدم إلى اجلمعية العامة 
هذا  تنفيذ  عن  تقريرا  والستني  الرابعة  دورتها  في 

القرار؛
تقرر أن تدرج في جدول األعمال املؤقت لدورتها 
الرابعة والستني البند املعنون »دعم منظومة األمم 
املتحدة للجهود التي تبذلها احلكومات في سبيل 

توطيد الدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة«

قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة في الدورة الثانية والستني 
املنعقدة يوم 13 ديسمبر 2007، لالحتفال في 15 سبتمبر من كل عام، باليوم الدولي للدميقراطية 
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الربملان اجلزائري ومنا�شبات اإحياء اليوم العاملي للدميقراطية
عكف الربملان اجلزائري منذ 2008 على 

باليوم  الحتفال  يف  ال�ضنوية  امل�ضاركة 

خالل  من  وذلك  للديقراطية،  العاملي 

العديد من التظاهرات وذلك على النحو 

التايل:

40 و44  اأعدادها  لالإ�سارة متت تغطية هذه الن�ساطات يف جملة جمل�ض الأمة يف 

و48 وميكن ت�سفح حمتوياتها عرب موقع املجل�ض:

 http://www.majliselouma.dz
اأو ال�سفحة اخلا�سة مبجلة املجل�ض:

 http://www.majliselouma.dz
textes/revue/Web/Revue.htm
   

كما حر�س املجل�س على نقل تفا�ضيل 
التي نظمت على م�ضتوى  املحا�ضرات 
متوفرة  من�ضورات  �ضكل  على  مقره 

على م�ضتوى مكتبة املجل�س.  

  عـــــــــ 2011 ـــــــام

برجمت يوم 14 �سبتمرب ندوة حول مو�سوع »ما ينتظره املواطن من الربملان« مبقر جمل�ض الأمة، 

الكرمي قري�سي،  الوطني وعبد  ال�سعبي  ال�سيدان م�سعود �سيهوب، نائب رئي�ض املجل�ض  قدم خاللها 

ال�سوؤال: ما  اإ�سكاليات عديدة من بينها  ع�سو جمل�ض الأمة، حما�رشتني خ�س�ست الأوىل ملعاجلة 

ينتظره املواطن من املنتخبني الذين اختارهم لتمثيله يف الربملان؟

والربملان،  املواطن  بني  تكري�سها  الواجب  العالقة  اخل�سو�ض،  على  الثانية،  املحا�رشة  وتناولت 

اجتهادات  خالل  من  للتق�سي  مبحاولت  املحا�رش  عززها  التي  امليدانية  التجربة  على  اعتمادا 

اعتمدت مناهج �سرب الآراء.

وقد ح�رش هذا اللقاء اأع�ساء من الغرفتني واأع�ساء عن الطاقم احلكومي واإطارات �سامية اإىل جانب 

جامعيني وممثلني عن املجتمع املدين وو�سائل الإعالم.

   عـــــــــ 2010 ـــــــام

ال�سيا�سية  »امل�سوؤولية  مو�سوع:  ف�سكل 

واملواطنني«  الربملانات  بني  للروابط  كتقوية 

العاملي  اإحياء لليوم  اليوم الربملاين،  مو�سوع 

اجلزائري  الربملان  نظمه  الذي  للدميقراطية، 

الربملاين  الحتاد  مع  وبالتن�سيق  بغرفتيه 

الدويل، وذلك يوم 15 �سبتمرب 2010، يف ندوة 

ح�رشها اإىل جانب نواب الغرفتني الربملانيتني، 

اأ�ساتذة جامعيني وممثلني عن املجتمع املدين.

   عـــــــــ 2009 ـــــــام

حول  درا�سي  يوم  اجلزائري  الربملان  نظم 

الإن�سان«  وحقوق  »الدميقراطية  مو�سوع: 

الأمة،  جمل�ض  مبقر  �سبتمرب   14 يوم  وذلك 

من  وممثلني  الغرفتني  من  اأع�ساء  فيه  �سارك 

الهيئات واملوؤ�س�سات الوطنية.

    عـــــــــ 2008 ـــــــام

حول  حما�رشة  اجلزائري  الربملان  نظم 

مو�سوع »دور الربملان والربملانيني يف ترقية 

الدميقراطية يف بالدنا« هذه املحا�رشة كانت 

ال�سيا�سية  مفتوحة لو�سائل الإعالم والأحزاب 

واملجتمع املدين.

اإحـــــــــــــــــالة

عصب الدميقراطية
حقوق اإلنسان.. واحلريات األساسية

وثائق

على منرب الربملان.. ويف وثائقهامللف
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من  الأول  العاملي  الربملاين  التقرير  ركز 

املواطنني  بني  العالقة  تطور  على  نوعه 

تغري  حتليل  ذلك  من  والق�سد  والربملانات. 

الربملانات  وا�ستجابة  املواطنني،  توقعات 

وال�سيا�سيني واملوظفني الربملانيني.

ويبدو �سغط اجلماهري على هذه املوؤ�س�سات 

اأ�سبح  والع�رشين  الواحد  القرن  مطلع  يف 

اأكرب من اأي وقت م�سى، ذلك اأن تنامي حجم 

الربملانات  م�سوؤوليات  من  زاد  احلكومة 

وزاد  وامل�ساءلة،  التمحي�ض  يخ�ض  فيما 

التغطية  على  الت�سالت  تكنولوجيا  تطور 

الإعالمية املكثفة ملجال ال�سيا�سة من �سهرة 

ارتفاع  اأن  ويبدو  وال�سيا�سيني.  الربملانات 

العامل  اأنحاء  جميع  يف  الربملانات  عدد 

رافقته زيادة يف توقعات اجلمهور ب�ساأن ما 

ميكن لهذه الربملانات فعله وما ينبغي لها 

حتقيقه. وبالإ�سافة على تلك تثار يف اأنحاء 

اأ�سا�سية عن فعالية  اأ�سئلة  العامل  عديدة من 

اأن  ذلك  احلكومات.  م�ساءلة  يف  الربملانات 

وهو  ال�سيا�سية،  لالأحزاب  التمثيلي  الدور 

دور مركزي للعمل الربملاين، يعد يف بلدان 

املجتمع.  يف  متجذر  وغري  �سعيفا  كثرية 

واأ�سكال  اجلديدة  التكنولوجيات  ومن خالل 

الدميقراطية القائمة على امل�ساركة، اأ�سبحت 

للتمثيل.  عديدة  �سبل  املواطنني  لدى  هناك 

وبعدما كانت الربملانات فيما م�سى ال�سبيل 

اجلمهور  �سواغل  عن  للتعبري  الوحيد  الأهم 

من  جمموعة  مع  تناف�ض  يف  الآن  اأ�سبحت 

تطور  يواجه  الذي  التحدي  ويتمثل  البدائل. 

فهم  العامل يف  اأنحاء  الربملانات يف جميع 

التغيريات وحتديد ما تعنيه بالن�سبة للتمثيل 

الربملاين ور�سم �سبل التكيف مع ما يبدو اأنه 

وترية تغيري مت�سارعة با�ستمرار.

ال�سغوط بطرق  ويتجلى كل �سغط من هذه 

خمتلفة و�رشعة متباينة يف بلدان ومناطق 

معينة، ولكن هناك موا�سيع م�سرتكة يرغب 

فيها اجلمهور وهي:

العمل  يف  والتاأثري  • الإعالم 
الربملاين

وال�ضتجابة  • امل�ضاءلة 
لن�ضغالت املواطنني

لتلبية  النتائج  وحتقيق  • اخلدمة 
احتياجات املواطنني

اليوم العاملي 
للدميقــراطـــــية 

والتقرير الربملاين 
العاملــــــــي

منذ اإقرار اليوم العاملي للديقراطية من طرف 

من  اأزيد  ا�ضتعمل   ،2007 عام  املتحدة  الأمم 

مع  روابط  لإقامة  الفر�ضة  هذه  برملانا   70
املواطنني.

ييط  للديقراطية  العاملي  اليوم  اأن  غري 

التحديات  ت�ضكل  اأعمق  اإ�ضكالية  عن  اللثام 

الرئي�ضية التي تواجهها الربملانات يف عامل 

املحورية  العالقة  اإ�ضكالية  وهي  اآل  اليوم. 

القائمة بني النا�س والربملان، وكيفية بناء 

اأذهان  يف  للربملانات  الإيجابية  ال�ضورة 

باملوؤ�ض�ضة  اجلمهور  وربط  اجلماهري، 

الربملانية.

هذه الإ�ضكالية التي اأ�ضحت اليوم ال�ضغل 

الربملانية  املوؤ�ض�ضات  من  لكثري  ال�ضاغل 

والدويل،  الوطني  ال�ضعيد  على 

واملوظفني  والباحثني  والربملانيني 

ت�ضافر  ا�ضتدعت  والتي  الربملانيني.. 

الو�ضع  لتحليل  جهات  عدة  جهود 

القائم واخلروج بال�ضتنتاجات رمبا 

�ضتلهم بع�س الربملانات والربملانيني 

دعما  برملانية  اإ�ضالحات  لإحداث 

من  وحت�ضينا  الإمنائية  لل�ضيا�ضات 

�ضمة احلياة اليومية للجميع.

التقرير  اإليه  �ضعى  ما  وهذا 

الربملاين العاملي، الأول من نوعه، 

موجز  تقدمي  ارتاأينا  والذي 

الدويل  اليوم  مبنا�ضبة  عنه 

للديقراطية.

الربملان موؤ�ص�صة مركزية للدميقراطية

يعد الربملان جهاز فريد من نوعه، يتكون من رجال ون�ساء انتخبوا لتمثيل 

لذلك ميثل  للم�ساءلة.  القوانني ويخ�سعون احلكومة  ال�سعب وهم يعتمدون 

الربملان املوؤ�س�سة املركزية للدميقراطية وي�سكل تعبريا عن �سيادة كل اأمة.

اأنحاء  جميع  يف  التمثيلية  للدميقراطية  الناب�ض  القلب  الربملانات  وتعترب 

املتمثل يف  الدور  بنف�ض  الداخلية، فهي ت�سطلع  قواعدها  وايا كانت  العامل، 

تلبية احتياجات ال�سكان ومتكني جميع املواطنني من التاأثري يف ال�سيا�سات 

العامة من خالل ممثليهم.

حقا،  وجامعا  متثيليا  الربملان  جلعل  والنزيهة  احلرة  النتخابات  تكفي  ول 

الربملانيني  بني  امل�ستمر  احلوار  وكذلك  الربملان  اإىل  والو�سول  فال�سفافية 

واملجتمع املدين واملواطنني، متثل عنا�رش اأ�سا�سية يف تعزيز احلكومة الدميقراطية 

والفعالية الربملانية.

والربملان موؤ�س�سة �سيا�سية، حيث اإنه مكان مناق�سة ال�سيا�سة والتي غالبا ما تكون 

وحتل  املطاف،  نهاية  يف  ال�سيا�سات  ت�سنع  حيث  مكان  اأي�سا  ولكنه  ت�سادمية، 

نزاعات املجتمع فيه من خالل احلوار والت�سويات.

من  العديد  عمله  يف  ويوؤثر  خمتلفة  م�ستويات  على  يعمل  معقدة  موؤ�س�سة  والربملان 

واملجموعات  ال�سيا�سية  والأحزاب  والقيادة  والرئي�ض  الربملان  فاأع�ساء  الفاعلني، 

والأمناء العامون والكتاب والإدارة، جميعهم ي�سطلعون بدور يف ت�سكيل عمله.

العمل،  وطريقة  والدور  ال�سكل  يف  تختلف  فالربملانات  لآخر؛  مثيل  برملان  ثمة  لي�ض 

ويحدد �سكلها تاريخ وثقافة كل بلد. ومع ذلك تتقا�سم الطموح املتمثل يف اإ�سماع �سوت 

النا�ض يف طريقة اإدارة ال�سوؤون العامة.

اجلزائر.. والتقرير الربملاين العاملي
عمراين،  حفناوي  ال�ضيد  الأمة،  ملجل�س  العام  الأمني  خالل  من  للجزائر  كانت 
يف  امل�ضاركة  فر�ضة  الدويل،  الربملاين  لالحتاد  العامني  الأمناء  جمعية  ورئي�س 
الأمم  برنامج  اأعده  والذي  نوعه  من  الأول  العاملي  الربملاين  التقرير  معطيات 

املتحدة الإمنائي بال�ضرتاك مع الحتاد الربملاين الدويل. 

الر�ضمي  القرار  ا�ضتعرا�س  العام ملجل�س الأمة يف  و�ضارك الأمني 
ب�ضاأن م�ضروع التقرير، كما عني ال�ضيد حفناوي عمراين، الأمني 
جانب  اإىل  للتقرير   ال�ضت�ضاري  املجل�س  يف  الأمة،  ملجل�س  العام 

كل من:

- ال�سيد يو�سيب دالري�ض كودينا، رئي�ض املجل�ض العام لأندورا،

الربملاين  العام  لالحتاد  ال�رشيف  العام  الأمني  مورنيون،  بيري  ال�سيد   -

الدويل،

- ال�سيد فران�سوا دولوك، رئي�ض وحدة التعاون الربملاين، للمجل�ض الوطني الفرن�سي،

- ال�سيدة فرين جينوال، رئي�سة �سابقة للمجل�ض الوطني يف جمهورية جنوب افريقيا،

- ال�سيد �سكوت هوبلي، مدير برامج احلكومة، املعهد الوطني لل�سوؤون الدولية،

- ال�سيدة ماريا لوغاريت�ض، ع�سو �سابق يف الربملان الكرواتي،

- ال�سيد روبريت ميتينيز، الأمني العام ال�رشيف يف جمل�ض النواب البلجيكي

- ال�سيد مارتوران ناغو، رئي�ض املجل�ض الوطني يف بنني

- ال�سيد ريك �ستابنهور�ست، ع�سو �سابق يف معهد البنك الدويل

- ال�سيد اأندري�ض زالديفار، ع�سو جمل�ض ال�سيوخ، ورئي�ض جمل�ض ال�سيوخ �سابقا يف �سيلي

و�سارك يف معطيات وحقائق التقرير:

- 73 برملانا التي قدمت اإ�سهامات كتابية

- 129 برملانا التي زودت املرفق بالبيانات الواردة يف نهاية التقرير

- 69 ع�سوا يف الربملان الذين �ساركوا يف مقابالت مف�سلة مع املوؤلفني

- 663 برملانيا �سارك يف الدرا�سة ال�ستق�سائية للتقرير

قراءة يف التقرير

ال�ضيد  ي�ضتعر�س 
جون�ضون،  ب  اأندر�س 
لالحتاد  العام  الأمني 
الدويل،  الربملاين 
التقرير  تقدمي 
العاملي، الأول  الربملاين 
بو�ضفه  نوعه،  من 
املنطقية  اخلطوة 
املوالية يف �ضعي الحتاد الربملاين الدويل 
يف حتقيق قدر اأكرب من الرتكيز والوعي 

واملناق�ضة ب�ضاأن املوؤ�ض�ضة الربملانية.

ويوؤكد، ذات املتدخل يف مقدمة الكتاب، 
التحديات  على  يركز  التقرير  اأن 
يف  الربملانات  تواجهها  التي  الرئي�ضية 
ثمرة  التقرير  اأن  ويذكر  اليوم.  عامل 
جهد م�ضرتك لالحتاد الربملاين الدويل 
وهو  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  وبرنامج 
العديد  م�ضاهمات  من  الإلهام  ي�ضتمد 
والباحثني  والربملانيني  الربملانات  من 
واخلرباء، وي�ضلط التقرير ال�ضوء على 
النا�س  بني  القائمة  املحورية  العالقة 
التي  التغيريات  يحلل  وهو  والربملان 
حتدث يف توقعات املواطنني من الربملان، 
الربملانات  ا�ضتجابة  كيفية  ويظهر 
التي  الق�ضايا  ويحدد  التغيريات،  لتلك 
اأفكارا  الربملانيني  وينح  عليها،  يتعني 
اأفكارا  واملواطنني  ال�ضيا�ضات  ووا�ضعي 
يكن  التي  الكيفية  ب�ضاأن  جديدة 

للربملان العمل بها بفعالية اأكثـر.

الربملاين  لالحتاد  العام  الأمني  ويختتم 
التقرير  مو�ضوع  اأن  بالتاأكيد  الدويل 
بر�ضوخ  الربملان  و�ضع  يف  امل�ضاعدة  هو 
يف القرن الواحد والع�ضرين، مذكرا، يف 
ذات ال�ضياق، ان الربملان موؤ�ض�ضة عريقة 
وتعود جذور العديد من الربملانات اإىل 
جميع  وحتتاج  خلت،  عديدة  قرون 

الربملانات اإىل م�ضايرة الع�ضر.

الراأي مديرة  وت�ضاطره 
املتحدة  الأمم  برنامج 
هلني  ال�ضيدة  الإمنائي، 
لن  التقرير  اأن  كالرك، 
يحفز نقا�ضا ب�ضاأن العمل 
فح�ضب،  الربملاين، 
واإمنا �ضيلهم العديد من 
والربملانيني  الربملانات 
لإحداث  العامل  اأنحاء  جميع  يف 
نهاية  يف  �ضتدعم  برملانية  اإ�ضالحات 
املطاف ال�ضيا�ضات الإمنائية وحت�ضن من 

�ضمة احلياة اليومية للجميع.

ملاذا التقــــــــرير 
الربملاين العاملي؟
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خالل الن�سف الثاين من القرن الع�رشين، ارتفع 

عدد الربملانات ارتفاعا هائال يف جميع اأنحاء 

الربملانات  �سارت   2012 عام  ففي  العامل. 

اأكرث انت�سار من اأي وقت م�سى، فح�سب الحتاد 

بلدا،   190 لدى  حاليا  يوجد  الدويل،  الربملاين 

من اأ�سل 193 بلدا، �سكل ما من اأ�سكال املوؤ�س�سة 

الربملانية العاملة، يزيد عدد املمثلني فيها على 

مرادفا  برملان  وجود  يعد  ول  ممثال.   46000
دون  للدميقراطية  وجود  ل  لكن  للدميقراطية 

ال�سلطة،  يف  الكبري  الختالف  ورغم  برملان. 

والنفوذ واملهام، لكل نظام �سيا�سي تقريبا الآن 

�سكل من اأ�سكال اجلمعية التمثيلية.

هموم  بني  و�سل  �سلة  الربملانات  وت�سكل 

منتدى  وجود  ويعد  يحكمها.  ومن  ال�سعوب 

عام للتعبري عن هموم املواطنني �رشطا م�سبقا 

عاملي  ا�ستطالع  وك�سف  احلكومة.  ل�رشعية 

من  املائة  85 يف  اأن   2008 اجري يف  للراأي 

النا�ض يعتقدون اأن اإرادة ال�سعب اأن تكون اأ�سا�ض 

�سلطة احلكومة.

مطلع  منذ  العربي  الربيع  اأحداث  وتعزز 

به  تقوم  الذي  املركزي  الدور   2011 عام 

الربملانات التمثيلية يف اإطار ال�سعي اإىل اإ�سماع 

من  مزيد  اأكرب وحتقيق  بقدر  ال�سيا�سي  ال�سوت 

وتون�ض،  م�رش  مثل  بلدان  ويف  الدميقراطية. 

املناق�سات  حمور  و�سلطته  الربملان  دور  �سكل 

الثورة.  بعد  ما  دولة  �سكل  ب�ساأن  دارت  التي 

على غرار ذلك، ويف بلدان مثل اليمن، والأردن 

ت�رشيعية  �سلطات  باإ�سناد  الوعد  جاء  وعمان، 

اإ�سالحات  اإطار  للربملان يف  ورقابية حقيقية 

وتعد  اجلماهري.  ملطالب  ا�ستجابة  رئي�سية 

واحد  اآن  ورمزا يف  رئي�سيا  الربملانات عن�رشا 

لقيام دولة متثيلية.

اكرب  الربملانات  على  اجلماهري  �سغط  اأن  بيد 

من اأي وقت م�سى. واأدت زيادة حجم احلكومة 

التدقيق  عن  الربملانات  م�سوؤوليات  زيادة  اإىل 

وامل�ساءلة. وزاد تطور تكنولوجيات الت�سالت 

ملجال  املكثفة  الإعالمية  التغطية  جانب  اإىل 

وال�سيا�سيني.  الربملانات  �سهرة  من  ال�سيا�سة 

اأنحاء  جميع  يف  الربملانات  عدد  ارتفاع  ومع 

املعمور زادت توقعات اجلماهري ملا ميكن لهذه 

الربملانات فعله وما ينبغي لها حتقيقه.

ويف اأنحاء عديدة من العامل اأ�سئلة اأ�سا�سية عن 

فعالية الربملانات يف م�ساءلة احلكومات. ذلك 

اأن الدور التمثيلي لالأحزاب ال�سيا�سية، وهو دور 

كثرية  بلدان  يف  يعد  الربملاين،  للعمل  مركزي 

مع  لكن  املجتمع.  يف  �سارب  وغري  �سعيفا 

جديدة  اأ�سكال  وظهور  املدين  املجتمع  ازدهار 

من الدميقراطية القائمة على امل�ساركة، �سارت 

كانت  وبعدما  للتمثيل.  عديدة  �سبل  للمواطنني 

للتعبري  الأهم  ال�سبيل  م�سى  فيما  الربملانات 

تناف�ض  يف  الآن  اأ�سحت  اجلماهري،  هموم  عن 

مع جمموعة من البدائل.

غري اأن هذه الربملانات مل تكن قط اأكرث حيوية 

الوحيدة  الهيئات  الربملانات  وتظل  الآن،  من 

م�سالح  وحتقيق  لرتتيب  خ�سي�سا  املوجودة 

تقوم  ل  اإ�سرتاتيجية  اأدوار  فهناك  ككل.  الأمة 

القوانني  �سن  قبيل  من  الربملانات،  �سوى  بها 

التحدي  ويعد  احلكومة.  وم�ساءلة  واإلغائها، 

الذي تواجهه الربملانات يف جميع اأنحاء العامل 

على  احلر�ض  وهو  با�ستمرار،  متطورا  حتديا 

ا�ستجابتها بطريقة اإ�سرتاتيجية فعالة للمطالب 

اأجل  من  اجلماهري  عنها  تعرب  التي  املتغرية 

متثيلها.

حمدودا.  تاثريا  الربملانية  املداولت  يف  للجمهور  احلقيقي  التاأثري  يعد 

والوعد مبزيد من النفوذ يجب اأن يوؤدي اإىل مزيد من النفوذ.

لتح�سني  املبادرات  من  وا�سعة  طائفة  الربملانية  املوؤ�س�سات  تتخذ 

املعلومات. والتفاهم والتعامل مع اجلمهور. وتكتل هذه التدابري املتخذة 

اإىل كونها من فئتني وا�سعتني ت�سعيان اإىل التايل:

• تقدمي املزيد من املعلومات وحت�سني فهم اجلمهور للربملان
• الت�ساور مع اجلمهور واإ�رشاكه يف عمل الربملان

ويزداد ا�ستخدام الربملانات للتقنيات البتكارية لإتاحة املزيد من �سبل 

الو�سول اإىل املعلومات. من قبيل الأيام املفتوحة ومراكز الزوار اإىل البث 

الربملاين واإعداد املواقع ال�سبكية. ولهذه التقنيات جمهور، حيث يبدو اأن 

الطلب والعر�ض يف زيادة �رشيعة. ورغم ذلك، قليل حتى الآن هو ال�سعور 

مبدى حت�سني هذه ال�سرتاتيجيات ل�سور الربملان لدى اجلمهور، وزيادة 

اأو حت�سني فهمه للنتائج الت�رشيعية.

التي  امل�ساكل  تكون  فعاليتها،  تقييم  اإىل  الربملانات  ت�سعى  ملا  وحتى 

ذات  وت�سوراته(  الربملان  يف  والثقة  اجلمهور،  )فهم  معاجلتها  حتاول 

اأ�سباب متعددة. لذا من الأرجح األ يكون ل�سرتتيجية برملانية �سوى اأثر 

اإ�سرتاتيجية توا�سل ناجحة عن جميع الأ�سباب  اأثر  جزئي كما اأن ف�سل 

الأخرى املمكنة اأمر �سعب. ورغم ذلك، يظل غياب اأهداف وا�سحة قابلة 

للتحديد تقيم على اأ�سا�سها هذه الربامج م�سكلة م�ستمرة.

ذلك  يف  مدفوعة  اجلمهور،  مع  للت�ساور  اآليات  عديدة  برملانات  اأن�ساأت 

من  متباين  )وبدعم  الإدارية  دائرتها  ومن  الفنيني  اأ�سا�سا من موظفيها 

�سيا�سية  اآثار  الت�ساور  زيادة  على  املرتتبة  الآثار  اأن  بيد  ال�سيا�سيني( 

وا�سحة. بينما قد يكون تنظيم عملية ت�ساورية اأمرا اإداريا، يظل اأثر ذلك 

الت�ساور ومدى تاأثريه يف ال�سيا�سة العامة قرارا بيد ال�سيا�سيني يف نهاية 

املطاف.

اأكرب  بنفوذ  وعدها  يف  الربملانات  من  للعديد  بالن�سبة  اخلطر  ويكمن 

فتزداد بذلك تطلعات اجلمهور. ويوؤدي اإخالف الوعد، اإىل تقوي�ض الثقة 

يف العملية الربملانية. وخال�سة القول، يجب اأن يوؤدي الوعد بنفوذ اأكرب 

اإىل نفوذ اأكرب.

امل�صاءلة العلنية
اإىل  الربملان  لع�سو  »ال�سحيح«  التمثيلي  الدور  ب�ساأن  النقا�سات  تعود 

قرون خلت، لكن قليلة هي الأجوبة القطعية وقليل هو التفاق على ذلك 

يف اأو�ساط ال�سيا�سيني اأو املواطنني، فوظيفة ال�سيا�سي املنتخب تظل من 

الوظائف القليلة التي لي�ض لها و�سف وظيفي، وثمة دلئل قليلة تو�سح 

من ينبغي لل�سيا�سي اأن ميثله وكيف وماذا ميثل.

اإن احلرية ال�سيا�سية لتقرير اأ�ساليب التمثيل م�ساألة تعد موطن قوة، جت�سد 

املرونة وال�ستجابة، كما تعد مكمن خطر ينتاب فيه اجلمهور �سك ب�ساأن 

الأدوار ال�سيا�سية. ويقف التقرير على ثالثة اجتاهات منف�سلة متيل كلها 

اإىل احلد تدريجيا من الولية الربملانية الوا�سعة يف العادة.

العامل.  من  عديدة  مناطق  يف  ال�سيا�سية  الأحزاب  دور  يف  تغري  هناك 

التنظيمي  الهيكل  ال�سيا�سية  الأحزاب  تعد  الربملانية،  املجموعات  فعرب 

فعالية  من  هي  برملان  اأي  وفعالية  الربملاين.  الن�ساط  عليه  يقوم  الذي 

يزداد  واحلديثة،  القدمية  الدميقراطيات  ويف  كبري.  حد  اإىل  الأحزاب 

تي�سريه.  من  بدل  التمثيل،  فعالية  تعرقل  اأنها  على  الأحزاب  اإىل  النظر 

قدرتهم  اإثبات  يف  وال�سيا�سيني  الأحزاب  يواجه  الذي  التحدي  ويتجلى 

على ال�ستجابة ملواقف اجلمهور، مع الحتفاظ بقدر كاف من الن�سجام 

لتحقيق التمثيل اجلماعي الذي تقوم عليه الربملانات، لكن اإيجاد توازن 

بني ال�ستجابة للجمهور وان�سجام الأحزاب هو اأمر ل يزال غري موجود يف 

العديد من الربملانات.

يحد عدد من التغريات املوؤ�س�سية من النطاق الذي ميكن لل�سيا�سيني العمل 

ما  اإىل  ترمي  وا�سعة  فئات  ثالث  يف  الإ�سالحات  ت�سنيف  وميكن  فيه. 

يلي:

اإخ�ساع  اأو  النتخاب  اإعادة  مبنع  اإما  الربملانية،  الولية  فرتة  حتديد 

ال�سيا�سيني لت�سويت الثقة اأو العزل من جانب اجلمهور

الأن�سطة  تقييد  خالل  من  امل�سالح  لت�سارب  املحتملة  املواطن  اإزالة 

اخلارجة عن نطاق الربملان، ل�سيما الإيرادات اخلارجية، وحتديد حالت 

التنايف مع الوظيفة العمومية

الربملاين  لل�سلوك  معايري  و�سع  اإىل  ترمي  �سلوك  قواعد  مدونات  و�سع 

وتنظم كذلك �سلوك اأع�ساء الربملان

م�سوؤولني  الربملان  اأع�ساء  جعل  هو  املبادرات  هذه  وراء  من  والق�سد 

ردودا  املبادرات  هذه  تكون  احلالت،  من  العديد  ويف  منتخبيهم  اأمام 

اأن  احلتمي  من  كان  ولرمبا  ال�سيا�سية.  الثقة  تدين  م�ساكل  على  �سعبية 

اإىل  اأو  الربملان  اأع�ساء  لعمل  التنظيم  من  املزيد  اإىل  الردود  هذه  جتنح 

مزيد من القيود عليه. ورغم اأن اأع�ساء الربملان م�سوؤولني اأمام ال�سعب يف 

النتخابات  فاإن الناخبني ما فتئوا يرون يف �سندوق القرتاع اآلية غري 

كافية للمراقبة.

مرا�صد برملانية
توؤدي الرغبة يف مزيد من م�ساءلة اجلمهور لل�سيا�سيني اإىل منو نوع جديد 

من املرا�سد الربملانية. وتوجد هده املرا�سد لر�سد اأداء اأع�ساء الربملان 

 191 اأزيد من  اإذ يوجد  الأحيان.  داخله وخارجه وتقييمه يف كثري من 

 80 يفوق  ما  اأن�سطة  تر�سد  حيث  العامل،  اأنحاء  يف  املرا�سد  هذه  من 

برملانا وطنيا. ويدل ظهور املرا�سد الربملانية ومنوها على اأن اجلمهور 

الربملان ل يعني وجود دميقراطية.. ول دميقراطية بدون برملان..

حتليـــــــلامللفامللف
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جت�سد مرونة الربملانات قدرتها على التكيف 

فالتغري  اجلمهور،  توقعات  مع  والتطور 

العادة،  يف  متوقع  وغري  مفاجئ  الربملاين 

وياأتي نتيجة التفاو�ض والو�سيطة يف املجال 

ال�سيا�سي.

على  القدرة  ت�سطدم  عديدة،  حالت  ويف 

والإ�سرتاتيجية  التن�سيق،  بغياب  التغيريات 

التغيري عادة  والتنظيم بدل من ذلك، يح�سل 

التدابري  بطريقة خا�سة، يف �سكل �سل�سلة من 

من  بتوجيه  يجري  اأن  من  بدل  املنف�سلة 

يكون  وقد  ال�ساملة،  الأهداف  من  جمموعة 

ذلك حتميا، فقد جتعل املوؤ�س�سات الربملانية 

اإ�سرتاتيجية  و�سع  املحال  من  بطبيعتها 

جامعة �ساملة وتنفذها.

حتليل  اإىل  حتتاج  الربملانات  اأن  غري 

ا�سرتاتيجي اأكرث لأ�سباب وم�سادر ال�سغط من 

اأجل التغيري. ورغم اأن برملانات عديدة تعتقد 

تنظيمها  لتح�سني  و�سعها  يف  ما  تعمل  اأنها 

ا�ستجابتها  تاأتي  املواطنني،  مع  وت�ساورها 

يف  بثغرات  مكبلة  اأحيانا  اجلمهور  لتوقعات 

حتليلها للعوامل الدافعة لالإ�سالح.

يتيح  اأن  �ساأنه  من  اأكمل  حتليل  اإجراء  ولعل 

العام  الراأي  لأ�سباب  اأف�سل  للربملانات فهما 

وعواقبه، واأهم من ذلك رمبا اأن هذا التحليل 

�سي�سكل تقييما واقعيا ملا هو قابل للتحقيق 

التي  املواطن  وحتديد  الربملان،  داخل  من 

مقيا�ض  وو�سع  اخلارجي  الدعم  تقت�سي 

لتقييم النجاح.

ينبغي اأن تكون اجلهود الربملانية الرامية اإىل 

حت�سني العالقة مع الناخبني قائمة على فهم 

للكيفية التي يتغري بها دور املمثل الفرد.

مع  ات�سال  نقطة  اأهم  هو  الربملان  فع�سو 

الناخبني.  من  ال�ساحقة  لالأغلبية  الربملان 

عامل  الربملان  ع�سو  لدور  اجلمهور  وت�سور 

رئي�سي لتحديد مواقف اجلمهور من الربملان 

املوؤ�س�سية  الإ�سالحات  وتعزز  وال�سيا�سيني. 

بدورها، ومن غري ق�سد يف كثري من الأحيان، 

ذلك الت�سور وت�سكله وتدعو احلاجة اإىل حتليل 

اأكرث لت�سخري بع�ض من ال�سغوط  ا�سرتاتيجي 

تعزز  اإ�سالحات  اأجل  من  بالتغيري  املطالبة 

اأدوار كل من املمثلني الربملانيني والربملان 

ذاته يف ذهن اجلمهور.

اأ�سكال  الإ�سرتاتيجية  احللول  هذه  تتخذ  وقد 

ثالثة  التقرير  هذا  يف  تربز  لكن  عديدة، 

حتديات معينة على النحو التايل:

دور  تعزز  اأن  الإ�سالحات  على  يتعني   •
لعمل  اجلمهور  فهم  حت�سن  واأن  الربملاين 

وخارجه.  الربملان  داخل  الربملان،  اأع�ساء 

املزيد  تقدمي  توؤدي  قد  املثال،  �سبيل  فعلى 

للعمل  الربملان  اأع�ساء  اإىل  املوارد  من 

توقعات  يف  زيادة  جمرد  اإىل  النتخابي 

اجلمهور ملا �سيعمله اأع�ساء الربملان حمليا. 

با�ستمرار ما مل  العر�ض  الطلب  ي�ستنزف  وقد 

ي�ساحب املوارد الإ�سافية تغيري ا�سرتاتيجي 

للحلول  ينبغي  العمل.  اإزاء  املتبع  النهج  يف 

اأن ت�سعى اإىل تنظيم طريقة العمل النتخابي 

من اأجل التخفيف من العبء والتاأثري يف فهم 

اجلمهور للدور التمثيلي لع�سو الربملان.

فهم  لتح�سني  املعدة  لالإ�سالحات  ينبغي   •
اأن تعمل على  ال�سيا�سية  اجلمهور، وامل�ساءلة 

فقد  منه،  النيل  من  بدل  الربملان  دور  تعزيز 

على  تدريجيا  املتعاقبة  الإ�سالحات  عملت 

تقييد نطاق الولية الربملانية، لأ�سباب مقبولة 

ل�سغط  وا�ستجابة  الأحيان،  من  كثري  يف 

يف  يتجلى  التحدي  اأن  بيد  عادة.  اجلمهور 

املوازنة بني الدعوات اإىل مزيد من امل�ساءلة 

ما  الربملان  لأع�ساء  يكون  اأن  على  والعمل 

يكفي من املجال للتفكري، والتداول والتقرير 

مل�سلحة الوطن.

اأع�ساء الربملان  اإىل م�ساءلة  يتطلع اجلمهور 

اأع�ساء  لكن  اأكرث،  بانتظام  اأن�سطتهم  عن 

با�سم  العمل  اأجل  من  ينتخبون  الربملان 

هذا  تعزز  اأن  لالإ�سالحات  وينبغي  الناخبني 

الت�سور لل�سلطة املفو�سة.

مع  تتعاون  اأن  الربملانات  على  يتعني 

اأجل  من  اأكمل  ب�سكل  اخلارجية  املنظمات 

تكون  تكاد  اجلمهور.  مع  الروابط  تعزيز 

مبا�رشة  واملواطنني  الربملانات  العالقة بني 

نظريا.  تكون  اأن  لها  ينبغي  كما  و�رشيحة 

الو�سيطية  الهيئات  الآن جمموعة من  وتوجد 

وتبث  الربملاين،  الن�ساط  وتف�رش  توجز  التي 

اأع�ساء  اأداء  وتقيم  الربملانية  الوقائع 

التمثيل  عملية  اإن  القول  وجممل  الربملان. 

الربملاين اأكرث تعقيدا وت�سابكا مع املنظمات 

هذه  وت�سكل  م�سى،  وقت  اأي  من  اخلارجية 

الأدوار  تعزيز  يف  حمتمال  حليفا  املنظمات 

جمهور  انتباه  وتوجيه  للربملان  املركزية 

اأو�سع اإىل الربملان.

تعد  املا�سية،  اخلم�سني  بال�سنوات  مقارنة 

الربملانات اأكرث انفتاحا وتوا�سال الآن واأكرث 

املوارد  حيث  من  واأف�سل  الإدارة،  يف  مهنية 

بالن�سبة  حا�سم  اأمر  وذلك  متثيال،  واأكرث 

حمقون  املواطنني  اأن  بيد  للدميقراطية. 

املوؤ�س�سات،  لتلك  متابعة  اأكرث  كونهم  يف 

الأمانة،  من  عليا  م�ستويات  ويتوقعون 

وقت  اأي  من  اأكرث  ال�سلوك  وح�سن  وامل�ساءلة 

اأن  ورغم  املوؤ�س�سات.  تاريخ  يف  م�سى 

اآراء  للنا�ض  اأن  اإىل  ت�سري  الراأي  ا�ستطالعات 

غام�سة يف الربملانات، فاإن حجم املرا�سالت 

ارتفاع  يف  امل�ساعدة  وطلبات  والت�سالت 

يقوم  ل  عديدة  اأدوار  هناك  انخفا�ض،  يف  ل 

بها �سوى الربملان، ويبدو اأن الأفراد يدركون 

اأهمية املوؤ�س�سة، والربملانات اأكرث حيوية من 

اأي وقت م�سى لعملية التمثيل ال�سيا�سي.

اأن  اإىل  ناحية  من  املرونة  هذه  وتعزى 

والتكيف.  التطور  يف  ا�ستمرت  الربملانات 

تعقيدا،  اأكرث  فيه حاليا  تعمل  الذي  فال�سياق 

والتحدي  م�سى  وقت  اأي  من  حركة  واأ�رشع 

الآن هو م�سايرة اجلمهور من خالل الإبانة عن 

القدرة على ال�ستجابة واملرونة، وال�ستمرار 

يف جتديد العالقة مع املواطنني، هذه عملية 

يف تطور دائم، لكن البوادر ت�سري اإىل اأن معظم 

الربملانات مدركة حلجم املهمة.

يرحب بوجود منظمات و�سيطة قادرة على فك رموز ممثليهم ال�سيا�سيني، 

وتلخي�ض عملهم وتقييمه.

بيد اأن هذا النزوع يف مزيد من النفتاح وال�سفافية وامل�سادقة اخلارجية 

بالتمثيل  املتعلقة  التقليدية  الأفكار  من  العديد  مع  بتقاطع  امل�ستقلة 

�سيما  ل  التطورات،  هذه  من  ال�سيا�سيني  من  العديد  تعب  فقد  ال�سيا�سي. 

الدور التعقيبي للجمهور الذي توؤديه املرا�سد الربملانية. ول �سك اأن هذه 

الربملانات  اأدركت  اإن  اأي�سا  تتيح فر�سا  لكنها  ت�سكل حتديات  التطورات 

اإمكانياتها يف التعامل مع اجلمهور

اخلدمات النتخابية
على  وال�سيا�سيني  اجلمهور  جانب  من  الآن  النتخابية  اخلدمة  اإىل  ينظر 

اأنها عامل مركزي لأفكار التمثيل الربملاين. ويتمثل التحدي الذي يواجه 

الربملان وال�سيا�سيني يف ال�ستجابة لتطلعات اجلمهور بطريقة اإ�سرتاتيجية 

تعزز دورهم يف اإيجاد حلول جماعية لهموم املواطنني.

وت�سمل اخلدمة النتخابية طائفة هائلة من الن�ساط املحتمل، لكن ميكن 

اإجماله يف فئات اأربع هي:

اأو فر�ض،  اإيجاد عمل  الأفراد، ويرتاوح ذلك ما بني امل�ساعدة يف  • دعم 
واأمناط �سلوك مت�سمة بزبونية اأكرث ترمي اإىل �رشاء الدعم

• رفع املظامل، حيث تكون للمواطنني م�سكلة معينة مع دائرة حكومية، 
اأو متعلقة با�ستحقاق للرعاية اأو بريوقراطية ويقوم فيها ع�سو الربملان 

بدور ال�سديق ذي النفوذ للم�ساعدة يف حل هذه امل�ساكل،

ع�سو  راأي  التما�ض  الناخبون  يحاول  حيث  ال�سيا�سية،  ال�ستجابة   •
الت�سويت  ب�ساأن  �سيما  ل  معينة،  ق�سايا  ب�ساأن  فيه  التاأثري  اأو  الربملان 

يف الربملان

على  احل�سول  اإىل  ال�سيا�سيون  ي�سعى  حيث  بامل�ساريع،  املتعلق  العمل 

الأموال لتطوير املنطقة اأو تعزيز القت�ساد املحلي، حيث ي�ستخدم اأع�ساء 

الربملان من�سبهم ل�سمان التمويل احلكومي.

البلدان  يف  تختلف  النتخابية  اخلدمة  من  الناخبني  توقعات  اأن  ويبدو 

النامية مقارنة بالدول الأكرث ازدهارا. يف احلالة الأوىل يتوقع من اأع�ساء 

الربملان التدبري املادي ل�سوؤون ناخبيهم والقيام بدور الوكالء الإمنائيني 

من  عادة  املواطنون  يريد  الثانية،  احلالة  يف  اأما  للمنطقة،  الرئي�سيني 

اأع�ساء الربملان التو�سط يف املظامل، ويف بع�ض الأحيان، للبحث عن اأموال 

ا�ستجابة  التمثيلية  الأدوار  هذه  تطورت  وقد  املحلية.  للمنطقة  حكومية 

اأنهم  ال�سيا�سيني قائلني  مبا�رشة لحتياجات املواطنني، وقد علق بع�ض 

ي�سعرون بواجب القيام بهذه اخلدمة لأن النا�ض ل يجدون ملجاأ غريهم.

اإذ  اإقبال اجلمهور على اخلدمة النتخابية جزء من املعادلة فقط.  اأن  بيد 

زاد العر�ض اأي�سا ل�سببني رئي�سيني هما:

هذا  اأن  الربملان  اأع�ساء  من  العديد  ذكر  بالعمل.  ال�سيا�سيني  ا�ستمتاع   -

يف  واإيجابي  ملمو�ض  ب�سكل  يوؤثروا  اأن  فيه  ي�ستطيعون  الذي  هو  املجال 

حياة النا�ض 

لهذا العمل ميزة انتخابية ملحوظة فرغم قلة الدليل.يعتقد اأع�ساء الربملان 

اأن العمل الربملاين قد ياأتي باأ�سوات كثرية. وت�سري ا�ستطالعات الراأي يف 

اأع�ساء  اإىل احلكم على  اأكرث  الناخبني مييلون  اأن  اإىل  العامل  اأنحاء  جميع 

الربملان بالنظر على قدرتهم على حتقيق النتائج على ال�سعيد املحلي من 

نظرهم اإىل عملهم الت�رشيعي اأو الرقابي.

املوارد  زادت  الربملان،  اأع�ساء  ول�سغط  العمل،  حجم  لتزايد  وا�ستجابة 

البلدان  عدد  اأن  ذلك  واأو�سح من  اجلهود.  لدعم هذه  املخ�س�سة  الر�سمية 

العقد  ارتفع بقدر هائل يف  النتخابية  الدوائر  لتنمية  لها �سناديق  التي 

اأداة حملية جلمع الأموال من اأجل دعم املجتمع  الأخري. مما يجعل منها 

املحلي وتعزيز التنمية القت�سادية.

لالحتياجات  وا�سحة  ا�ستجابة  ال�سناديق  هذه  تعد  عديدة،  نواح  ومن 

املحلية وكثريا ما ت�سعى حتديدا اإىل متكني ع�سو الربملان يف ذلك الدور. 

ومع ذلك، قد ل تكون هذه ال�ستجابة الوا�سحة، يف هذا املجال كما يف 

فهناك خماوف  البعيد.  املدى  اأف�سل حل يف  بال�رشورة  اأخرى،  جمالت 

جمرد  كانت  اإذا  ومما  ال�سناديق،  هذه  وفعالية  املالية  امل�ساءلة  ب�ساأن 

ت�سع  كانت  اإذا  وما  للف�ساد،  وت�سجيع  احلالية  الأعمال  ل�سبكات  تعزيز 

يخرجون  وبالتايل  التنفيذي،  القرار  �سانعي  موقع  يف  الربملان  اأع�ساء 

عن اأدوارهم الربملانية املتمثلة يف �سن القوانني والرقابة.

ويتعني على الربملانات واأع�ساء الربملان و�سع و�سائل اإ�سرتاتيجية اأكرث 

لال�ستجابة لنمو اخلدمة النتخابية. ونظرا اإىل م�ستوى توقعات اجلمهور 

وت�سبث ال�سيا�سيني بهذه اخلدمة، لن تخفي اخلدمة النتخابية. فهي عن�رش 

هذه  تكون  اأن  ينبغي  اأنه  بيد  كذلك،  و�ستظل  الربملاين  للتمثيل  اأ�سا�سي 

اخلدمة ب�سكل اأف�سل، وبطريقة تعزز الأدوار املركزية للربملان.

العامل  اأنحاء  جميع  يف  الربملانية  النظم  تواجهه  الذي  التحدي  ولي�ض 

الدوائر  جمرد تقدمي ملزيد من املوارد واإمنا يتجلى يف تن�سيق العمل يف 

النتخابية من خالل النتقال على النحو التايل:

عامة  مل�ساكل  �سيا�سية  حلول  اإيجاد  ال�سرتاتيجي:  على  اخلا�ض  من   •
بدل من التعامل مع كل حالة على حدة

الأ�سخا�ض  من  لعدد  املفيدة  احللول  اإيجاد  اجلماعي:  اإىل  الفردي  • من 
بدل من اإفادة الأفراد

• من املحلي اإىل الوطني: اإيجاد �سبل جللب خربة الدوائر النتخابية اإىل 
العملية الربملانية وال�سيا�سية بطريقة منتظمة اأكرث.

وهل العالقة بينها وبني اجلمهور مبا�صرة و�صريحة !؟
كيف ميكن اأن تفهم الربملانات الراأي العام !؟

ا�شتنتاجاتامللفامللف
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املفتوحة  الأيام  الزوار،  مراكز   -  1
والأحداث:

حت�سني  اإىل  جاهدة  العامل  برملانات  ت�سعى 

اأ�سبحت تبدع  اأنها  ات�سالها مع اجلمهور حتى 

يف الأدوات التي تلجاأ اإليها، كما حدث مع:

»رواق الزوار« الذي ي�ستقبل فيه دايت الياباين 

)جمل�ض النواب(  �سيوفا، حيث يدعون مل�ساهدة 

اأفالم على �سا�سات كبرية، وا�ستخدام احلوا�سيب 

وم�ساهدة جمموعة كبرية من املعار�ض

اأبوابه  فتح  الذي  الهندي«  الربملاين  »املتحف 

العالية  التكنولوجيا  اإىل  ي�ستند   ،2006 عام 

ويروي الق�س�ض ..

حمطات  ي�سمل  النم�سا  يف  الربملاين«  »املركز 

من  جمموعة  يف  التفاعلية  الإعالم  و�سائط 

املواطنون  يخترب  لكي  اأ�سئلة  وت�سمل  القاعات، 

»دليل  الربملان  ويوفر  ال�سخ�سية.  معرفتهم 

ال�سخ�سية« الذي يوفر ال�سرية الذاتية لالأع�ساء 

الت�سنيف  جانب  اإىل  وال�سابقني،  احلاليني 

الدميغرايف لت�سكيل الربملان على مر الزمن.

قرب(  عن  )الربملان  اآب«  كلوز  »برملان 

تكنولوجيا املعلومات والت�سال لت�سليط ال�سوء 

موفرا  الريخراتغنبود،  وعمران  تاريخ  على 

عمليات حماكاة ا�ستك�ساف لأجزاء من البناية، 

الو�سول  ميكن  ل  التي  الربملان،  مكتبة  مثل 

اإليها يف الزيارات امل�سحوبة باملر�سدين

للزوار« ي�سل ثالثة  الأمريكي  الكونغر�ض  مركز 

للعر�ض،  الكبتول، وي�سمل رواقا  اأرباع م�ساحة 

وقاعتي �سينما يعر�ض فيها اأفالما عن الكابتول 

هدايا  وحمل  ومطعما  الكونغر�ض،  غرفتي  وعن 

وحتى مكتب الربيد اخلا�ض

مهرجان اإزهار الكرز« ففي جنوب كوريا يربط 

عر�ض  قبيل  من  الثقافية  الأحداث  املهرجان 

الأفالم واحلفالت املو�سيقية مبناق�سات الطلبة 

وزيارات الربملان.

ينظمه  �سنوي  يوما  وهو  املواطنة«  »يوم 

تتم   ،2006 عام  منذ  الدامنركي  فولكنغيت 

الذين ح�سلوا على  املواطنني  فيه دعوة جميع 

اجلن�سية موؤخرا.

»اليوم العاملي للدميقراطية«..

بال�صباب املعنية  الربملانية  الربامج   -  2
ونذكر على �سبيل املثال ل احل�رش:

بالدميقراطية  واملعني  بكندا  املعلمني«  »معهد 

الربملانية والذي يوفر للتطور املهني للمعلمني 

ويجمع  الوطنية.  والرتبية  احلكومة  جمال  يف 

اأنحاء  من  املتفوقني  ال70  املعلمني  املعهد 

البلد ملدة اأ�سبوع من اأجل راأي مطلع على كيفية 

عمل الربملان

ي�ست�سيف  الذي  بفرن�سا  البوربون«  »ق�رش 

من  الأخرية  ال�سنة  يف  ال�سغار«  »املمثلني 

التعليم البتدائي، ويف الأ�سهر الأوىل من ال�سنة 

م�رشوع  ل�سياغة  التالميذ  يتعاون  التقوميية 

الرتبية  لوزير  موجه  واحد  و�سوؤالني  قانون 

الوطنية والثاين لرئي�ض املجل�ض الوطني.

الربملاين البث   -  3
تلفزيونية  برامج  تبث  اليوم  الربملانات  ثلث 

بوا�سطة قنواتها اخلا�سة، ويتعاون ثلث اآخر مع 

قنوات تلفزيونية اأخرى لبث الربامج ال�سيا�سية. 

فعلى �سبيل املثال:

• »املحطة التلفزيونية« لكل من جمل�ض ال�سيوخ 
الهندي وجمل�ض النواب

تبث  ل  البهاما،  جزر  يف  الإذاعة«  »هيئة   •
مبا  فح�سب،  اليوم  طوال  الربملانية  الإجراءات 

الربملانية،  الدورات  اأثناء  �ساعات،  �سبع  يناهز 

واإمنا يبثها من جديد اأثناء العطل.

الإذاعي« يف كل من دومينيكا  البث  • »حمطة 
يبداأـ  التي  غرينادين،  وجزر  فن�سنت  و�سانت 

البث مع الدورة وينتهي بانتهائها

لو�سيا  �سانت  لربملان  املواجهة«  »�ساحة   •
ل�سماع  كا�سرتي�ض  مواطنون  فيها  يجتمع  التي 

اخلطاب عن امليزانية على اأجهزتهم املحمولة.

الدائم( )احلوار  التفاعلي  التوا�صل   -  4
رواج  ويلقى  العنكبوتية  ال�سبكة  عرب  ذلك  ويتم 

فمواقع  الربملانية،  املوؤ�س�سات  خمتلف  عرب 

ق�سد  برملان  لكل  �رشورة  اأ�سبحت  النرتنت 

التوا�سل مع املواطنني.

لها  الربملانات  من  املائة  يف   97 اأن  حتى 

ح�سور ن�سيط على الإنرتنت.

للربملانات  بالن�سبة  النرتنيت  قيمة  وتتمثل 

ميكن  التي  املعلومات  حجم  يف  جزئيا 

القدرة  يف  وكذلك  حاليا  اإبالغها  للربملانات 

بال�ستجابة  املعلومات  تلك  ا�ستهداف  على 

لهتمام جمهور معني من خالل تقدمي معلومات 

وحتليالت وتغطية مف�سلة.

اأدوات توا�شل الربملان بجمهوره

الت�صال: مناذج لال�صتلهام..
التقرير الربملاين العاملي: حقائق ومعطيات 

جاء  التي  واملعطيات  احلقائق  موجز  نعر�ض 

اأفريل  غاية  اإىل  العاملي  الربملاين  التقرير  بها 

.2012

الربملان  فعالية  يخ�ض  فيما  اإيجابي:  ت�سور 

الردود  كانت  اجلمهور،  اإىل  اأن�سطته  اإي�سال  يف 

على  الربملان  لقدرة  عموما  اإيجابي  ت�سور  ذات 

67.6 يف املائة من  التوا�سل بفعالية. فقد ذكر 

نوعا  اأو  جدا  فعالة  الربملانات  اأن  الربملانيني 

ما يف التوا�سل ب�ساأن النقا�سات العامة، مقارنة 

بن�سبة 56 يف املائة ب�ساأن اأعمال اللجان و42.9 

يف املائة ب�ساأن الأن�سطة الدولية للربملان

الربملانيني  روؤية  وعن  النظر:  وجهات  تباين 

يرونه،  املواطنني  اأن  يظنون  وكيف  لدورهم 

فبينما  الروؤى،  يف  تناق�سا  املعطيات  اأظهرت 

يرى الربملانيون اأن و�سع القوانني هو اأهم دور 

لهم )52.2 يف املائة من الردود(، يليها م�ساءلة 

احلكومة )17.2 يف املائة( وحل م�ساكل الناخبني 

م�ساكل  حل  اأن  يعتقدون  املائة(،  يف   12.4(

املواطنني  املواطنني  اأعني  يف  هي  الناخبني 

يليها  املائة(،  يف   37.2( للربملانيني  دور  اأهم 

و�سع القوانني )20.8 يف املائة( فتعزيز م�سالح 

واقت�ساد الدائرة النتخابية )13.4 يف املائة(

اأن  ال�ستق�سائية  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  كما 

التمثيل  نظام  اأو  الأغلبية  )نظام  التعيني  منوذج 

بها  يرى  التي  الكيفية  يف  اأثر  له  الن�سبي( 

املنتخبون  فالربملانيون  دورهم.  الربملانيون 

م�سالح  تعزيز  و�سعوا  الأغلبية  نظام  �سمن 

م�ساكل  وحل  الإنتاخبية  الدائرة  واقت�ساد 

اختارها  التي  من  اأعلى  مكانة  يف  الناخبني 

الن�سبي.  التمثيل  اأقرانهم املنتخبون �سمن نظام 

ويرى الكثري من املنتخبني �سمن نظام التمثيل 

التنا�سبي يف العمل مع منظمات املجتمع املدين 

اأمرا مهما يف راأي املواطنني.

العمل يف الدائرة النتخابية: اأو�سحت الدرا�سة اأن 

الربملانيون ينفقون وقتا هائال يف العمل املبا�رش 

ما  منهم  املائة  يف   28.7 يق�سي  اإذ  املواطنني.  مع 

ق�سايا  بحث  يف  الأ�سبوع  يف  �ساعة  و20   11 بني 

اأزيد من  املواطنني، بينما يق�سي 21 يف املائة منهم 

اإىل  بالنظر  هائل  حجم  وهو  الأ�سبوع،  يف  �ساعة   40
العديد من م�سوؤولياتهم.

الدوائر  يف  للعمل  املتاحة  املوارد  على  وترتتب 

النتخابية اآثار يف قدرة الربملانيني على ال�ستجابة 

تقت�سي منهم تخ�سي�ض  التي  املواطنني،  لتوقعات 

الدوائر  مل�سائل  وطاقتهم  وقتهم  من  كبري  ق�سط 

النتخابية وللتمويل الذي تخ�س�سه الدول لفعالية 

�سري الربملان.

العائق  هو  املال  اأن  الربملانيون  يعترب  العوائق: 

ثم  النتخابية.  الدوائر  يف  العمل  لنجاعة  الأول 

يف  العاملني  ونق�ض  املالية  امل�ساكل  بعدها  تاأتي 

الربملان نف�سه.

الربملانيني  من  باملائة   40 بالكاد  الت�سال: 

يعتقدون اأن الربملان يتوا�سل بفاعلية مع جمهوره 

حول املناق�سات العلنية. و30 باملائة فيما يخ�ض 

والن�ساطات  ال�ستماع  وجل�سات  اللجان،  مناق�سات 

الدولية

عرب  الربملان  ملراقبة  هياآت   191 هناك  الإ�رشاف: 

العامل. ترت�سد اأ�سغال 80 برملانا.

الثقة  الدميقراطية،  يف  املتجذرة  البلدان  يف  الثقة: 

يف الربملان ت�سهد يف الآونة الأخرية انخفا�سا، ففي 

الحتاد الأوربي، اأقل من ثلث املواطنني يثقون يف 

�سجلت  الأمريكية  املتحدة  الوليات  ويف  الربملان. 

اأ�سعف ن�سبة ثقة منذ 30 �سنة لفقط 9 باملائة من 

املواطنني امل�ستجوبني.

الدول  من  كل  يف  الثقة  يف  �سعيفة  ن�سبة  و�سجلت 

من  اأكرث  فمثال  الأوربية.  الدول  وبع�ض  العربية 

ن�سف اجلمهور يثقون قليال اأو ل يثقون يف الربملان 

الكويتي واللبناين.

اأجري  لالآراء  عاملي  ا�ستطالع  اأو�سح  النتخابات: 

عام 2008، اأن 85 باملائة من امل�ستجوبني يرون 

اأن �سلطة احلكومة يجب اأن ت�ستند اإىل اإرادة ال�سعب.

لالإ�سارة ميكن حتميل التقرير الربملاين العاملي باللغة 

العربية والفرن�سية والإجنليزية عرب العنوان الإلكرتوين 

التايل: 

http://www.ipu.org/dem-f/gpr. htm

ب�ضاأن الدرا�ضة 

ال�ضتق�ضائية:

ا�ضتق�ضت اآراء 663 

برملانيا اختريوا عر�ضا 

ما بني جانفي واأفريل 

بحث  اإطار  يف   2011
اأعداد للتقرير الربملاين 

العاملي. وجرت الدرا�ضة 

ال�ضتق�ضائية يف �ضكل 

مقابالت وجها لوجه يف 

الربملانات واملوؤمترات 

الربملانية.

ومن الذين ردوا على 

الأ�ضئلة 183 امراأة 

)27.6 يف املائة(، وكان 

 58.1( برملانيا   385
يف املائة( من موؤيدي 

احلكومة و288 يف 

املعار�ضة. ودخل 505 

من الذين ردوا )76.2 يف 

املائة( الربملان لأول مرة 

بعد 2000 وذكر 449 

ع�ضوا )67.8 يف املائة( 

اأنهم يعتزمون الرت�ضح 

من جديد يف النتخابات 

املقبلة.

وا�ضتملت الدرا�ضة 

ال�ضتق�ضائية على 

ت�ضعة اأ�ضئلة اأعدت 

لتو�ضيح اآراء الربملانيني 

يف العالقات بني 

املواطنني والربملان

الربملان يراقب.. فمن يراقب الربملان !؟

الربملان والرقابةامللف توا�شل الربملان مع اجلمهور امللف
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العربي  حممد  ال�سيد  ذكر  الندوة،  افتتاح  يف 

الوطني،  ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض  خليفة،  ولد 

منربا  التعددية  بت�سكيلته  ميثل  املجل�ض  اأن 

خمتلف  بني  املتبادل  والإثراء  للحوار  مفتوحا 

بالدنا،  يف  والفكرية  ال�سيا�سية  التيارات 

الإ�سعاع  يف  ت�سهم  موؤ�س�سة  يكون  اأن  ويعتزم 

يحق  واأنه  واملنطقة  اجلزائر  يف  الدميقراطي 

فقد  بالدميقراطية،  يحتفوا  اأن  للجزائريني 

كانوا من اأكرث ال�سعوب التي حرمت منها طيلة 

لأو�ساط  يحق  ل  واأنه  الطويل،  الحتالل  ليل 

اأ�ساتذة غيورين  اأنف�سهم  بوا  ّ اأن ين�سِ البحر  وراء 

بالدنا  يف  الإن�سان  وحقوق  الدميقراطية  على 

ذات  يف  مو�سحا،  لذلك.  يوؤهلهم  ل  فما�سيهم 

الباحثني عن  الكثري من  اأنه قد حتدث  ال�سياق، 

واملعنوي  املادي  والتدمري  الإبادة  عمليات 

لل�سعب يف كل مناطق البالد، و لكن مل يهتم اإّل 

القليل بحرمان من بقي على قيد احلياة منهم 

بحكم  بالدهم  يف  املواطنة  حقوق  اأب�سط  من 

كائناٍت  منهم  جعل  الذي  الأنديجينا  قانون 

اأدنى من احل�رشات ال�سارة، و يف اأح�سن الأحوال 

جمرد �سكان من الدرجة الثانية اأي ال�سفلى. 

اأنه  الوطني،  ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض  اأ�سار  كما 

اليوم  لهذا  الرمزية  الأهمية  من  الرغم  وعلى 

فاإن  لل�سلم،  العاملي  باليوم  اأي�سا  يقرتن  الذي 

وهدف  متوا�سل  بناء  ال�سلم  مثل  الدميقراطية 

الفكرية  ونخبها  ال�سعوب  لتحقيقه  ت�سعى  دائم 

واحلق  والعدالة  للحرية  التواقة  وال�سيا�سية 

ل  باأنه  القول  ولذلك ميكن  الكرمية،  احلياة  يف 

قابل  ونهائي  كامل  دميقراطي  منوذج  يوجد 

لال�ستن�ساخ يف كل بلدان العامل.

اأنه من حق اأي بلد اأن  واعترب ال�سيد ولد خليفة 

جتربته  من  انطالقا  ال�سيا�سي  نظامه  يختار 

وترتيبه  الثقافية  وخ�سو�سياته  التاريخية 

فيما  جندها  التي  الوطني  البناء  لأولويات 

 ،1954 نوفمرب  اأول  بيان  يف  بالدنا  يخ�ض 

الكولونيايل  الحتالل  من  الوطن  فتحرير 

هو  كان  الوطنية  احلركة  ف�سائـل  كل  وتوحيد 

ال�سيا�سي جبهة  التنظيم  �ُسّمي  الأولويـة، ولذلك 

الع�سكري  تنظيمها  جانب  اإىل  الوطني  التحرير 

وهو جي�ض التحرير الوطني، فتحرير الوطن هو 

و  الدميقراطية  بناء  يف  لل�رشوع  الأول  ال�رشط 

حتقيق حرية الفرد واللتزام بحقوقه الأ�سا�سية 

يف دولة م�ستقلة وذات �سيادة.

ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض  قال  اأخرى،  جهة  من 

التاريخية  التجربة  اختالف  ان  الوطني، 

واخل�سو�سيات الثقافية ل تنفي وجود مبادئ 

عامة تقبلتها الإن�سانية واأ�سبحت منذ اأمد بعيد 

م�سدرها  اأكان  �سواء  وُمعَتمدة  عامة  مرجعية 

الر�سالت ال�سماوية التي تدعو كلها اإىل احرتام 

اآدم بغ�ض النظر عن اللون واجلن�ض  كرامة بني 

يف  احلق  واأولها  الأ�سا�سية  احلقوق  وحماية 

التي  الو�سعية  القوانني  كانت  اأْم  احلياة 

�سنة  الإن�سان  حلقوق  العاملي  الإعالن  �سطرها 

َد واجهٍة 
ّ
1948، وقد تكون تلك املرجعية جمر

خارجية ُتْنَتَهُك على نطاق وا�سع اإذا تعلق الأمر 

وقد  العامل،  على  تهيمن  التي  الدول  مب�سالح 

للتدخل وحماية امل�سالح  ت�ستعمل ذريعة فقط 

الأنانية وغ�ّض الطرف عن النتهاكات اخلطرية 

�سهد  وقد  الدميقراطية،  املمار�سة  لأ�سا�سيات 

اأ�سكال  والإ�سالمية  العربيـة  واملنطقة  العامل 

ومن  مبكياليـن  والكيل  التجاوزات  من  كثرية 

بينها التواطوؤ مع اإ�رشائيل وحتى دعم عدوانها 

على ال�سعب الفل�سطيني و�سلب حقوقه امل�رشوعة 

منذ اأكرث من �ستني عاما.

الدميقراطي  للبناء  اأن  الإطار،  م�سيفا، يف ذات 

ثقافتـنا  يف  جندها  عريقة  مرجعية  بالدنا  يف 

التقليديـة العريقة فيما يعرف بنظـام تاجماعـت 

دوريا  تنعقد  التي  العقال  جمل�ض  اأو  والعزابة 

الأ�سخـا�ض  من  الراأي  اأهل  فيها  وي�سارك 

امل�سـهود لهم بح�سن ال�سيـرة ويحظون بالحرتام 

تناق�ض  املجال�ض  تلك  اجلماعة. ويف  من طرف 

وتتخذ  املحلية  املجموعة  تهم  التي  الق�سايا 

ملزمة  وت�سبح  دميقراطية  بطريقة  القرارات 

للجميع.

هذا  في  البرملانية،  النافذة  تطل 
العدد، على املعطيات التي وفرتها 
 PARLINE البيانات  قاعدة 
والتي   ،2012 أفريل   2 حتى 
البرملاني  التقرير  عليها  ارتكز 
الدولي  البرملاني  لالحتاد  الدولي 

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي:

 46552
عدد الربملانيني من اجلن�سني يف العامل 

ميثلون 245 بلد

3000
عدد اأع�ساء الربملان ال�سيني، وتعد 

اأكرب ن�سبة يف العامل

146000
املعدل الدويل لل�سكان املمثلني بع�سو برملاين 

واحد
عدد الن�ساء الربملانيات يف العامل

 8716

 % 19.25
ن�سبة التمثيل الن�سبي للن�ساء الربملانيات يف 

العامل. اأما معطيات قاعدة البيانات اإىل غاية 31 

جويلية 2012 فقد بينت اأن الن�سبة ارتفعت اإىل 

9093 مراأة برملانية يف العامل %20.09 مقابل 

معدل ال�سن للربملانيني 

الرجال يف العامل. 

بينما معدل ال�سن يف 

الربملانات العربية 

فت�سل اإىل 55 �سنة

معدل ال�سن 

للربملانيات الن�ساء

خم�س�سة  ميزانية  اأكرب  هي 

للربملان يف العامل، وتخ�ض 

الكونغر�ض الأمريكي )5.12 

مليار دولر(

معدل القيمة التي يكلفها 

الربملان عامليا )5.77دوالر(

53

505.12

 5.77

مبنا�شبة اليوم العاملي للدميقراطية:

احلوار والإدماج كمكونات اأ�صا�صية للدميقراطية عام 2012

ندوة باملجل�ض ال�شعبي الوطنيامللف امللف

البرملان  نظم  للدميقراطية،  العاملي  لليوم  إحياءا 
2012، مبقر  17 سبتمبر  االثنني  يوم  اجلزائري 
املجلس الشعبي الوطني، ندوة فكرية حول موضوع 
»احلوار واإلدماج: املكونات األساسية للدميقراطية« 
الغرفتني وممثلون  من  البرملان  أعضاء  فيها  شارك 

من الهيئات واملؤسسات الوطنية.
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اأن  اإىل  اأ�سار  الوطني  ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض 

اأن  بعد  الدميقراطي  م�سارها  ا�ستاأنفت  اجلزائر 

تبناه  الذي  الوطنية  امل�ساحلة  م�رشوع  جنح 

ال�سعب باأغلبية �ساحقة وكان فاحتة الجنازات 

العزيز  عبد  ال�سيد  اجلمهورية  لرئي�ض  الكربى 

والبناء  امل�ستدامة  للتنمية  �سبيل  فال  بوتفليقة، 

يف  وال�سلم  الأمن  حتقيق  بدون  الدميقراطي 

بالدنا  خطوات  ت�سارعت  وقد  الوطـن،  ربوع 

�سل�سلة  اإىل  وو�سلت  ال�سابقيـن  املحوريـن  على 

بها  بادر  التي  وال�ساملة  العميقة  الإ�سالحات 

رئي�ض اجلمهورية يف اأفريل من ال�سنـة املا�سيـة 

وكان من ثمارها جناح النتخابات الت�رشيعية 

يف العا�رش من ماي وخيبة الكثري من املتكهنني 

بينت  وقد  العربي،  الربيع  �ُسمي  ما  بعدوى 

ال�سعب  ن�سَج  املنطقة  يف  الأخرية  الأحداث 

املعدن  بني  التمييز  على  قدرَته  و  اجلزائري 

الوطنية  وهو  بحريـة  اختاره  الذي  النفي�ض 

الأول من  اجلزائرية املتجـددة والوفية ملبادئ 

و  الع�رش  لرهانات  واملدركة   1954 نوفمرب 

الرباق  املعدن  وبني  ال�سباب،  جيل  طموحات 

الربيع  حتول  ما  �رشعان  اإذ  ر�سيد  بدون  ولكن 

تنذر  عوا�سف  اإىل  البلدان  تلك  من  البع�ض  يف 

ال�سابق  اأف�سل من  الراهن  الو�سع  باأن ل يكون 

اإن مل يكن اأ�سواأ.

بالدنا،   يف  الدميقراطية  املمار�سة  دلئل  ومن 

اأ�سار رئي�ض املجل�ض ال�سعبي الوطني اإىل احلرية 

الوا�سعة التي تتمتع بها و�سائط الإعالم و خا�سة 

املكتوبة اإىل درجة مل ت�سلها الكثري من البلدان 

تقوم  ما  كذلك  و  والبعيد،  القريـب  حميطنا  يف 

به منظمات املجتمع املدين من ن�ساطات جتعل 

من بع�سها معار�سة داخل و خارج الربملان و 

ت�سل اأحيانا اإىل حد التحري�ض �سد الدولة ب�سبب 

اختالفها مع اإجراءات معينة للحكومة.

 29 موعد  اأن  خليفة  ولد  العربي  ال�سيد  واأبرز 

للممار�سة  اآخر  تاأكيدا  �سيكون  القادم  نوفمرب 

الدميقراطية التي ت�سارك فيه التيارات ال�سيا�سية 

املجال�ض  يف  ال�سعب  لت�سويت  تر�سحهم  مبن 

ال�سعبية البلدية و الولئية بكل حرية و �سفافية 

و بذلك ت�ستكمل بالدنا بناَءها الدميقراطية يف 

الت�رشيع يف  الرقابة و  الت�سيري و  كل م�ستويات 

ظل الأمـن و ال�ستقرار و امل�ساركة ال�سعبية يف 

مبادئ  ذلك  على  ن�ست  كما  العامة،  ال�سوؤون 

الثورة من اأن ال�سلطة لل�سعب و هو الذي يختار 

موؤ�س�ساته  خالل  من  يراقبهم  و  امل�سوؤولني 

املنتخبة.

املفيد  من  يكون  قد  اأنه  كلمته  يف  اأ�سار  كما 

عن  مقررا  والتعليم  الرتبية  مناهج  تت�سمن  اأن 

كل  يف  الثابتة  ديباجته  يف  وخا�سة  الد�ستور 

 2002 �سنة  اأ�سيف  الذي  فيها  مبا  التعديالت 

 41 احلالية  �سيغته  يف  الد�ستور  ت�سمن  فقد 

احلقوق  منها  نذكر  باحلقوق  خا�سة  مادة 

املعتمدة  الإن�سان  حقوق  و  واجلماعية  الفردية 

املراأة  بني  وامل�سـاواة  التعبيـر  حرية  و  دوليا 

فقد  الواجبات  اأما  طويلة،  والقائمة  والرجـل 

يف  ن�ست  مواد   10 الد�ستـور  لها  خ�س�ض 

الوطن.  وحماية  القانون  احرتام  على  جمملها 

الذي  التوجيهي  القانون  يف  جاء  وقد  خا�سة 

اأ�سدره ال�سيد رئي�ض اجلمهورية �سنة 2008 اأن 

التالميذ على  الأوىل: تن�سئة  من مهام املدر�سة 

احلقوق  يف  والت�ساوي  والعدالة  املواطنة  قيم 

والواجبات والت�سامح وتنمية ثقافة دميقراطية 

ل احلوار.  تنبذ العنف والتمييز وتف�سّ

واختتم رئي�ض املجل�ض ال�سعبي الوطني، الكلمة 

العاملي  باليوم  الحتفال  مبنا�سبة  الفتتاحية 

التعديل  م�رشوع  اأن  بالتاأكيد  للدميقراطية، 

بني  العالقة  يوؤكد  �سوف  القادم  الد�ستوري 

القوية  القانـون  دولة  يف  الثالثـة  ال�سلطات 

يف  حقوقهم  حماية  على  والغيورة  مبواطنيـها 

اجلمهورية  رئي�ض  اإرادة  تلك  واخلارج  الداخل 

وما ينتظره جمتمعنا ونخبه الوطنية.

       وبدوره اأكد ال�سيد بوزيد لزهاري، ع�سو جمل�ض 

الأمة، يف مداخلته التي عنونها بـ«الدميقراطية 

اأن  �رشورة  على  اجلزائري«،  النموذج  واحلوار: 

حق  انتخبوه  الذين  املواطنني  الربملاين  ميثل 

حاجياتهم،  تلبية  على  العمل  خالل  من  متثيل 

النائب  �سالحيات  تو�سيع  �رشورة  اإىل  م�سريا 

الربملاين وحتديدها ليتمكن من اأداء مهامه.

و�سع  �رشورة  على  لزهاري  ال�سيد  �سدد  كما 

ال�سلطات  املحلية واملركزية بالرد  اآليات تلزم 

على مرا�سالت النواب التي تتمحور حول م�ساكل 

يعزز  ذلك  اأن  مربزا  وان�سغالتهم،  املواطنني 

العالقة بني املواطنني واملنتخبني.

        وعر�ض ع�سو جمل�ض الأمة، العالقة التي 

يفرت�ض اأن تكون بني الربملان واملواطن والدور 

�سمان  اأجل  من  الأول  به  يقوم  اأن  يجب  الذي 

مهمته احلقيقية، م�سريا، يف هذا ال�سدد، اإىل اأن 

هناك جهات اأخرى ميكنها ان تناف�ض الربملان 

كاملجتمع املدين، وو�سائل الإعالم، مع اختالف 

اأن الربملان له �سلطة.

يعتمد  اأن  اأهمية  على  املتدخل،  ذات  وركز، 

الربملان على اإ�سرتاتيجية احلوار مع املواطنني، 

من خالل ا�ستخدام الو�سائط اللكرتونية، م�سريا 

اإىل انه على الرغم من اأن اأغلبية الربملانات لها 

الإ�سكالية تتمثل  اأن  اإل  مواقع تقدم معلومات، 

لتقدمي  للمواطنني  الفر�سة  اإعطاء  كيفية  يف 

اقرتاحاتهم.

بني  العالقة  م�ساألة  اإىل  لزهاري  ال�سيد  ونبه 

الذي  الوقت  والوطنية، يف  الن�سغالت املحلية 

ت�سري فيه الكثري من د�ساتري العامل اإىل اأن مهمة 

تعار�ض بني  لي�ض هناك  وانه  الربملان وطنية 

الن�سغالت املحلية وامل�سلحة الوطنية. 

ع�سو  اأو�سح  اجلزائر،  يف  الو�سع  وبخ�سو�ض 

جمل�ض الأمة فيما يتعلق بكيفية تعامل الت�رشيع 

�سفة  اأول  اأن  احلوار،  م�سالة  مع  اجلزائري 

اأعطاها بيان اأول نوفمرب للدولة اجلزائرية هي 

املواطنني.  ان�سغالت  ورفع  الدميقراطية  �سفة 

م�سريا اإىل اأن احلديث عن مهمة ع�سو الربملان 

ذات الطابع الوطني ل يجب ان تف�رش على اأنها 

خالل  من  املحلية،  الن�سغالت  مع  تتعار�ض 

املدين  واملجتمع  املواطنني  النواب مع  لقاءات 

مثال  ال�سدد  هذا  واأعطى يف  نظامي.  اإطار  يف 

يق�سي  حيث  املتقدمة،  الدول  يف  النائب  عن 

فيها  يت�سل  النتخابية  منطقته  يف  �ساعة   40
ال�سدد  داعيا يف هذا  مبواطنيه ب�سفة م�ستمرة 

العمل  يف  احلوار  ق�سية  على  الرتكيز  اإىل 

تقت�سيه  ما  وفق  وتطويره  ببالدنا  الربملاين 

القوانني.

ويف الأخري دعا ال�سيد لزهاري اإىل اإعادة النظر 

الربملاين  النائب  لإعطاء  القوانني  بع�ض  يف 

لتاأدية  الالزمة  والإمكانيات  ال�سالحيات 

مهامه يف خدمة املواطن وتلبية حاجياته على 

اأح�سن وجه.

رئي�ض  نائبة  عري�سات،  فتيحة  ال�سيدة  اأما 

عر�سا  قدمت  فقد  الوطني،  ال�سعبي  املجل�ض 

اأكادمييا حول الدميقراطية، م�سرية اإىل اأن بيان 

اأول نوفمرب يعد اأهم ركيزة اأ�سا�سية للدميقراطية 

يف اجلزائر، وما يت�سمنه من نقاط اأ�سا�سية منها 

والعدالة،  وامل�ساواة  واحلريات  احلقوق  مبداأ 

يف  للمواطنني  الفعالة  امل�ساركة  اإىل  اإ�سافة 

الرت�سح  الدميقراطية وذلك من خالل  املمار�سة 

لالنتخابات.

        واأ�سافت ال�سيدة عوي�سات اأن ن�سبة امل�ساركة 

دليل  املا�سية خري  الت�رشيعية  النتخابات  يف 

الدميقراطية يف اجلزائر خا�سة  على املمار�سة 

اأن اأغلب بلدان العامل تعاين من م�سكلة انخفا�ض 

ن�سبة امل�ساركة يف النتخابات.

النتخابي  العزوف  ظاهرة  وملحاربة          

تعزيز  �رشورة  على  عوي�سات  ال�سيدة  �سددت 

خالل  من  ومنتخبيهم  املواطنني  بني  العالقة 

فيها  ي�ستمعون  للمداومة  ملكاتب  النواب  فتح 

لن�سغالت املواطنني وي�سعون حللها.

اأهمية ت�رشيع  الندوة على  وقد تركزت مناق�سة 

الربملان  لغرفتي  الداخلية  الأنظمة  تعديل 

العالقة  ينظم  الذي  الع�سوي  القانون  وحتيني 

بني احلكومة والربملان لتطوير احلوار، مع دعوة 

املدين  املجتمع  مع  عالقاته  لتكثيف  الربملان 

لن�سغالت  النائب  تلبية  مدى  عند  والوقوف 

املواطن ميدانيا وعدم اإبقائها دون جواب.

من  دعوات  الربملاين  اليوم  يف  و�سدرت 

الن�سو�ض  ملراجعة  وجامعيني  برملانيني 

يف  بحقه  تعلق  فيما  الربملان  لعمل  املنظمة 

التدخل يف الق�سايا املحلية، وخ�سو�سا املواد 

للمجل�ض  الداخلي  النظام  واأحكام  الد�ستورية 

ال�سعبي الوطني.

امللفامللف
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 2012 اأوت   30 يوم  الدويل  الربملاين  الحتاد  دعا 

الوفاء  اإىل  )الربملان(  ال�سوري  ال�سعب  جمل�ض   ،

واتخاذ  ال�سوري  ال�سعب  حلماية  القانونية  مب�سوؤوليته 

زمام املبادرة على وجه  ال�رشعة لإنهاء ال�رشاع الدائر 

يف البالد.

وطالب الحتاد يف بيان اأ�سدره يف ختام اأعمال الدورة 

ال�سوري  ال�سعب  جمل�ض  التنفيذية  للجنة  ال�ستثنائية 

ل�سيما  وحما�سبتها  احلكومة  ا�ستدعاء  اإىل  بالدعوة 

الأمنية  القوات  على  ال�رشاف  عن  امل�سوؤولة  الأطراف 

والع�سكرية و�سمان �سالمة املدنيني الأبرياء.

القوات احلكومية  »ال�رشاع بني  اأن  البيان على  و�سدد 

بينما  دموية  اأكرث  اأ�سبح  للحكومة  املناه�سة  وتلك 

ال�سيا�سية  ال�ساحة  عن  متاما  غائب  ال�سوري  الربملان 

تك�سفت  التي  الأحداث  على  مقبول  غري  �سمتا  والتزم 

ال�سوري  ال�سعب  جمل�ض  »اإن  وقال  تباعا«.  تداعياتها 

هذه  اأن  اإل  العام  هذا  من  مايو  يف  منتخبا  كان  واإن 

النتخابات قاطعتها جميع اأحزاب املعار�سة الرئي�سية 

برملان  فهو  ذلك  ومع  املوؤهلني  الناخبني  من  وجزء 

ملزم بحماية جميع املواطنني يف البالد بغ�ض النظر 

عن انتماءاتهم ال�سيا�سية«.

واأكد البيان اأن اللجنة التنفيذية �سرتفع مقرتحا وافقت 

عليه لتعليق ع�سوية جمل�ض ال�سعب ال�سوري يف الحتاد 

الربملاين الدويل اإىل اجتماع اجلمعية العمومية املزمع 

عقده يف مدينة )كيبيك( الكندية يف اأكتوبر املقبل. 

 ،  2012 �سبتمرب   06 يوم   ، الربيطاين  الربملان  دعا 

�رشورة  اإىل  كامرون  ديفيد  الوزراء  رئي�ض  حكومة 

خانة  �سمن  الأجانب  الطلبة  اإدماج  عن  التخلي 

تقلي�ض  ال�سلطات  حتاول  الذين  العاديني  املهاجرين 

مهاجر  األف   100 اإىل  حاليا  األف   216 من  اأعدادهم 

بحلول عام 2015.

مبجل�ض  واملهارات  والبتكار  الأعمال  جلنة  وحذرت 

اأعداد  من  احلد  �سيا�سة  اأن  من  لها  تقرير  يف  العموم 

البالد  م�رشوع  تهدد  اأ�سبحت  بريطانيا  اإىل  الوافدين 

يف تو�سيع قدرتها على اجتذاب الطلبة الأجانب وتعزيز 

مكانة وتناف�سية اجلامعات الربيطانية على امل�ستوى 

الدويل.

اعتماد  على  جمربة  لي�ست  احلكومة  اأن  اإىل  واأ�سارت 

والذي  للهجرة  �سايف  ملفهوم  املتحدة  الأمم  تعريف 

لفرتات  املقيمني  الأجانب  الطلبة  اأعداد  اأي�سا  ي�سمل 

يخدم  ول  م�سلل  التعريف  هذا  اأن  موؤكدة  حمدودة 

م�سلحة البالد من اأية ناحية.

تعريف  »جتاهل  اأن  الربملانية  اللجنة  تقرير  واأ�ساف 

بني  الفرق  بتحديد  �سي�سمح  للهجرة  املتحدة  الأمم 

املهاجر الدائم والطالب كما اأنه �سيعطي ر�سالة وا�سحة 

وتقدر  الأجانب  بالدار�سني  ترحب  بريطانيا  باأن 

واأو�سح  الوطني«.  القت�ساد  يف  املادية  م�ساهمتهم 

الربيطانية  اجلامعات  يف  امل�سجلني  الطلبة  اأعداد  اأن 

بداأت ت�سهد تراجعا ملحوظا مقارنة بالأعوام املا�سية 

الهجرة  ق�سية  ب�ساأن  احلالية  احلكومة  �سيا�سة  حممال 

جزءا من امل�سوؤولية يف ذلك.

ديفيد  اإعالن  من  واحد  يوم  بعد  التقرير  هذا  وجاء 

رخ�سة  �سحب  الداخلية  وزارة  لقرار  تاأييده  كامرون 

)لندن  جامعة  من  الأجانب  الطلبة  تاأ�سريات  كفالة 

 2600 طرد  يف  يت�سبب  قد  الذي  الأمر  ميرتوبولينت( 

ي�سجلوا يف جامعات  اإذا مل  بلدانهم  اإىل  اأجنبي  طالب 

اأخرى بحلول �سهر دي�سمرب املقبل. وقال كامرون يف 

جل�سة امل�ساءلة الأ�سبوعية مبجل�ض العموم اأن اجلامعة 

لإجراءات  وخروقات  خمالفات  عدة  ارتكبت  املعنية 

اجلامعات  اأن  واأكد  الدرا�سة.  تاأ�سريات  ا�ست�سدار 

الأجانب  الطلبة  اأمام  مفتوحة  �ستظل  الربيطانية 

احلقيقيني الذين يجيدون اللغة الجنليزية مو�سحا اأن 

الجراءات التي تطبقها احلكومة تهدف اإىل اإدارة ملف 

اإىل  الوافدين  الكري لأعداد  الرتفاع  الهجرة واحلد من 

البالد.

اأظهرت النتائج النهائية الر�سمية لنتخابات الرئا�سة 

حزب  رئي�ض   ، حممود  �سيخ  ح�سن  فوز  ال�سومالية 

�سيخ  مناف�سه  على  تغلبه  بعد   ، والتنمية«  »ال�سالم 

واأعلنت   ، وليته  املنتهية  الرئي�ض  اأحمد  �سيخ  �رشيف 

اللجنة النتخابية ر�سميا يوم 10 �سبتمرب 2012 فوز 

ال�سنوات الأربع  �سيخ حممود برئا�سة ال�سومال خالل 

بفارق  مبن�سبه  فاز  حممود  �سيخ  اإن  وقالت   ، املقبلة 

كبري يف الأ�سوات حيث ح�سل على 190 �سوتا مقابل 

79 �سوتا ل�سيخ �رشيف. 
الرئي�ض  مع  حا�سمة  جولة  حممود  �سيخ  وخا�ض 

املر�سحني  ان�سحاب  بعد  وليته  املنتهية  ال�سومايل 

�سبتمرب   10 يوم  التي جرت  النتخابات  الآخرين من 

2012 و�سط رقابة دولية.
يذكر اأن ح�سن �سيخ حممود ، املناف�ض الأقرب ل�رشيف 

اأحمد ، نا�سط مدين و�سيا�سي �سهري ، تخرج يف اجلامعة 

الوطنية ال�سومالية عام 1981 قبل اأن ينتقل اإىل الهند 

ل�ستكمال درا�سته حيث ح�سل على درجة املاج�ستري 

يف  ح�سن  وعمل   .1988 عام  »بوبال«  جامعة  من 

يف  تربوي  كم�سوؤول  للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة 

يف  �سارك   1999 ويف  ال�سومال.   وو�سط  جنوب 

الإدارية  والتنمية  لالإدارة  ال�سومايل  املعهد  تاأ�سي�ض 

يف مقادي�سو الذي تطور وحتول اإىل جامعة »�سيماد« ، 

و�سغل حممود من�سب رئا�سة املعهد حتى عام 2010. 

يزال  ول  والتنمية«  »ال�سالم  حزب  اأ�س�ض   2011 ويف 

حتى اليوم رئي�سا له.

وانتخاب الرئي�ض ي�سكل نهاية لعملية �سيا�سية طويلة 

من  ال�سومال  اإخراج  بهدف  املتحدة  الأمم  رعتها 

اعتربت  كما  والفو�سى.  الأهلية  احلروب  من  عقدين 

لإحالل  فر�سة  اأف�سل  الت�سويت  هذا  املتحدة  الأمم 

ال�سالم منذ اأكرث من ع�رشين عاما.

املدار الربملاين

املدار الربملاين

الحتاد الربملاين 
الدويل يدعو 
جمل�س ال�صعب 
ال�صوري لأداء 
دوره وحماية 

�صعبه

الربملان 
ال�صومايل 

ينتخب ح�صن 
�صيخ حممود 
رئي�صا للبالد

الربملان 
الربيطاين يدعو 

احلكومة اإىل 
مراجعة �صيا�صة 

الهجرة لجتذاب 
مزيد من الطلبة 

الأجانب
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الهولندي  الوزراء  رئي�ض  اأعلن 

مارك روت فوز حزبه »ال�سعب من 

يف  والدميقراطية«  احلرية  اأجل 

جرت  -التي  العامة  النتخابات 

للمرة    ،2012 �سبتمرب   12 يف 

الثانية على التوايل. 

من   %  96 فرز  نتائج  واأ�سارت 

الليرباليني  ح�سول  اإىل  الأ�سوات 

الذين ميثلون ميني الو�سط بزعامة 

جمل�ض  يف  مقعدا   41 على  روت 

اأع�سائه  عدد  يبلغ  الذي  النواب 

بفارق  متقدمني   ، ع�سوا   150
الذي  العمل  حزب  على  مقعدين 

ح�سل  والذي  الو�سط  ي�سار  ميثل 

على 39 مقعدا.

الهولندي  للتلفزيون  روت  وقال 

الأوىل  اخلطوات  غدا  »�ساأتخذ 

و�سول اإىل ت�سكيل جمل�ض وزراء«، 

التي  الأحزاب  عن  يك�سف  مل  لكنه 

يف  امل�ساركة  اإىل  يدعوها  قد 

الإئتالف.

حزب  زعيم  اعرتف  املقابل  يف 

العمل ديديريك �سام�سون بالهزمية، 

للتو  »ات�سلت  ملوؤيديه  وقال 

حقيقة  على  وهناأته  روت  مبارك 

احلرية  اأجل  من  ال�سعب  حزب  اأن 

والدميقراطية )الليرباليني( هو مرة 

اأخرى اأكرب حزب«.

انتخابات  اإجراء  اإىل  الدعوة  ومتت 

حزب  �سحب  بعدما  مبكرة 

ال�سيا�سي  يتزعمه  الذي   »احلرية« 

دعمه  فيلدرز  غريت  اليميني 

وهو  الئتالفية،  الأقلية  حلكومة 

احلكومة  ا�ستقالة  عليه  ترتب  ما 

حزبه  وتكبد  املا�سي.  اأفريل  يف 

فادحة  خ�سارة  لليورو  املناوئ 

اإىل  مرتاجعا  النتخابات  هذه  يف 

ال�سابق  يف  مقعدا   24 15 مقابل 
ح�سب التقديرات الأولية.

الهولندي،  القت�ساد  اأن  اإىل  ي�سار 

اليورو،  منطقة  يف  اخلام�ض  وهو 

وخ�سو�سا  اخلارج  على  يعتمد 

اأوروبي  ميناء  اأكرب  روتردام  على 

والرابع عامليا.

املدار الربملاين

احلزب احلاكم 
يت�صدر 

النتخابات 
الربملانية

الت�رشيعية  النتخابات  يف  فاز 

التي جرت يوم 09 �سبتمرب 2012 

، املع�سكر املنادي بالدميقراطية بـ 

27 مقعدا من اأ�سل 70 مقعدا التي 
الت�رشيعي  املجل�ض  مقاعد  ت�سكل 

الذي  المر   ، كوجن  هوجن  يف 

بالقدرة  بالحتفاظ  له  �سي�سمح 

على ا�ستخدام حق النق�ض »الفيتو« 

�سمن  قرار  اي  مواجهة  يف 

البالد. يف  الت�رشيعي   املجل�ض 

بيد اأن زعيم اكرب الحزاب يف هذا 

يف  من�سبه  من  ا�ستقال  املع�سكر 

قيادة احلزب ب�سبب الأداء ال�سعيف 

يف النتخابات الذي كان اقل من 

التوقعات.

رئي�ض  هو«  »الربت  ا�ستقال  اإذ   

احلزب الدميقراطي الذي مل يح�سل 

هذه  يف  مقاعد  اأربعة  على  اإل 

 8 له  كانت  ان  بعد   ، النتخابات 

يف املجل�ض ال�سابق.

يف  امل�ساركة  ن�سبة  وجتاوزت 

من  املئة  يف   50 الـ  النتخابات 

البالغ  البالد  يف  الناخبني  عدد 

من  اكرث  اأي  ناخب،  مليون   3.5
ن�سبتها يف النتخابات الت�رشيعية 

ال�سابقة يف عام 2008.

العالية  امل�ساركة  ن�سبة  واأعقبت 

البالد  عمت  احتجاجات  تلك 

لدرو�ض  الجباري  الفر�ض  ب�سبب 

مدار�ض هوجن  الوطنية يف  الرتبية 

هذه  تعميم  خطط  اأن  غري  كوجن، 

واحد  يوم  قبل  األغيت  الدرو�ض 

النتخابات. يف  الت�سويت   من 

النتخابية  احلمالت  على  وطغت 

العمل  فر�ض  توفري  مثل  ق�سايا 

الزائرين  اعداد  وزيادة  والف�ساد 

لهوجن كوجن من ال�سني.

فوز 
الدميقراطيون 

يف النتخابات 
الت�صريعية
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اجلزائر  تخ�ضر  فبفقده   .. �ضويل  بيار  الربوفي�ضور  املنا�ضل  وفاة  نباأ  تلقيت  بالغ  بتاأثر 

حرب  يف  امل�ضّرف  املوقع  اختيار  اإىل  ال�ضادقة  القناعة  قادتها  التي  البارزة  الوجوه  اأحد 

للثورة  موؤازًرا  منا�ضاًل  كان  اإذ   .. ال�ضتيطاين  ال�ضتعمار  من  النعتاق  اأجل  من  التحرير 

ومندجمًا يف تيارها الدافع اإىل قيم احلرية والكرامة والإن�ضانية .. وظل بعد ال�ضتقالل 

العلمية  كفاءته  اأهلته  الذي  وهو  والتقدير  باملودة  احت�ضنته  للجزائر  اإبًنا  الوطني 

ملوا�ضلة عطائه يف قطاع ال�ضحة العمومية حيث اأفاد بتخ�ض�ضه وخربته بلده طبيًبا ، 

علمية  وم�ضاهمات  وا�ضع  ف�ضل  املجال  هذا  يف  وله   .. م�ضت�ضاًرا  وخبرًيا   ، مدر�ًضا  واأ�ضتاًذا 

ثرية معلومة.

التعازي واأ�ضدق م�ضاعر التعاطف  اأعرب لكم عن خال�س  اأمام هذا امل�ضاب الأليم  واإنني 

ور�ضيده  الن�ضايل  م�ضاره  �ضيبقى   ، لمًعا  واأ�ضتاًذا  كبرًيا  منا�ضاًل  نودع  ونحن  واملوا�ضاة 

العلمي مدعاة لالمتنان ومبعًثا لالعتزاز.

مع �ضادق العزاء

نص برقية التعزية التي بعث بها السيد عبد القادر بن صالح رئيس 
املجلس على إثر وفاة  املناضل البروفيسور بيار شولي


