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نظرة عامة عن اأ�صغال الدورة

دورة  افتتاح  في  لنشارك  كالعادة  زمالئي،  زميالتي  اليوم،  نلتقي 
اخلريف العادية.

وإذ نلتقي فإننا نفعل ذلك تنفيًذا ملبدإ دستوري مكرس يحتم علينا 
االجتماع في هذا املوعد وفيه يقتضينا املوقف اإلعالن »)وجوًبا(« عن 

االنطالق الرسمي ألشغال هيئتنا البرملانية في دورتها اخلريفية العادية.
... وفي مثل هذا املوعد جرت العادة مفاحتتكم، زميالتي زمالئي، 
مبا ينتظرنا من عمل وما يتوجب علينا القيام به من نشاط ذي صلة بأدائنا 
الرأي  إبداء  على  وإياكم  أنفسنا  عّودنا  املناسبة  وفي هذه  البرملاني. 
حول بعض القضايا واملواضيع ذات الصلة بدورنا املؤسساتي ومبا يجري 
جبهتنا  في  بالدنا  تعرفه  الذي  التغير  واقع  يفرضها  مستجدات  من  حولنا 

الداخلية ومحيطنا اإلقليمي...
بالنسبة لألداء التشريعي ومضمون جدول أعمال الدورة، ميكنني القول 

من البداية أن دورة اخلريف العادية لن تكون هذه املرة »فاقدة للنشاط« 
محصلتها  ونوعية  حجم  في  ستكون  ذلك  من  العكس  على  بل 

التشريعية مكثفة ونوعية وهامة...
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، وفي إطار الدور الرقابي املناط بأعضاء 
النشاط  أبواب  من  الباب  هذا  بأن  القناعة  فلدي كبير  األمة،  مجلس 

سوف يحتل حيًزا واضحا من عملنا العادي...
... وما يدعوني إلى تبني هذا الطرح هو أن الدورة تأتي متزامنة مع الدخول 
االجتماعي السنوي... بكل ما يأتي به هذا الدخول من تطلعات للبعض 
ومن أعباء ومشاكل للبعض اآلخر... وهي أوضاع تهم بالطبع الهيئة 
التنفيذية وأعضاء مجلس األمة وتعطيهم الفرصة لنقاشها وتبادل الرأي 

حولها في إطار قبة البرملان...
وأثناء هذه الفترة سوف تتحرك الساحة الداخلية ومعها تنبعث احلركية 
األحزاب  فيه  تشارك  الذي  النقاش  وينتعش  السياسية...  احلياة  في 
إبراز  يتم  ما  عادة  وفيه  البرملانيون  وأيضا  اإلعالم  ووسائل  السياسية 

وتعطي اإلمكانية ألعضاء  املواطن  منها  يعاني  التي  الصعبة  األوضاع 
مجلس األمة أثناء نقاشاتهم العامة الفرصة لطرحها، خاصة لدى عرض 

مشروع قانون املالية.
ألعبر  السانحة  هذه  أغتنم  أن  بودي  وذاك،  هذا  قبل  لكن   ...
باسمكم، زميالتي زمالئي، عن كبير سعادتنا وارتياحنا لعودة 
فخامة رئيس اجلمهورية إلى أرض الوطن واستئناف نشاطه املعتاد، وأن 
نرفع أكف الضراعة للعلي القدير في أن مين عليه بدوام الصحة والعافية.

 

ظلل ال�صتحقاقات الوطنية

أسلفت  العادة )كما  وفيها جرت  الدورة  بداية هذه  إذن، في  نلتقي، 
هيئتنا  لعمل  الرئيسة  احملاور  إستعراض  أمامكم  أتولى  أن  الذكر( 

وفي مختلف املجاالت. وفيها أقول:

أن هذه الدورة باإلضافة إلى حجم عملها التشريعي الواضح ستكون 
عالقة  ذات  ستكون  وهي  ونشاطاتها  أداءاتها  كافة  في  استثنائية 
مختلف  وفي   2014 لسنة  متوقعة  وتطورات  أحداث  من  مبا سيجري 
سنة  وأن  خاصة  والسياسية...  االجتماعية  االقتصادية  املجاالت 
2014 ستكون موعًدا فاصال ما بني نهاية خطة اقتصادية »)كانت 

طموحة(« وبداية أخرى »)نتمنى لها بأن تكون أكثر طموًحا(«.
نقول هذا ألن الدولة عودتنا دائما على تخصيص مقدرات مالية معتبرة 
وكانت باستمرار توجهها لتمويل مشاريع اقتصادية هامة تعطي دفًعا 
قوًيا ملسار التنمية في البالد وتساهم في إجناز منشآت قاعدية كبرى 

وبناء هياكل اجتماعية هامة ساهمت في ترقية وتطوير البالد.
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ن�صو�س بني اأيدي الأع�صاء.. واأخرى �صتاأتي

باألنشطة  ثرية  دورة  إذن  ستكون  السنة  لهذه  العادية  اخلريف  دورة 
التشريعية والبرملانية... وهكذا وفي النطاق التشريعي وباإلضافة إلى 
نيتها في  2014، فقد عبرت احلكومة عن  لسنة  املالية  قانون  مشروع 

تسجيل مشاريع قوانني أساسية تخص ميادين هامة كتلك املتعلقة بـ :
• حقوق اإلنسان واحلريات، أين يندرج قانون احملاماة، أو القانون املتعلق 

بحرية التعبير واإلعالم، أو قانون السمعي البصري.
أهمية عنها، وتدخل ضمن:  تقل  قوانني أخرى ال  • إلى جانب مشاريع 

مخطط اإلصالح السياسي الذي انتهجه السيد رئيس اجلمهورية...
الصعيد  على  املواطنني  حقوق  بحماية  املتعلق  القانون  كمشروع   •

اجلزائي...
• أو حقوق املتقاضني احملكوم عليهم أو املسجونني.

وباإلضافة لهذه القوانني هناك :
املرتقب  من  وعلمية:  تقنية-اقتصادية  طبيعة  ذات  أخرى  قوانني  مشاريع 

تسجيلها أيضا في جدول أعمال الدورة، وتخص :
تكنولوجيات االتصال أو املوارد البيولوجية أو األنشطة املنجمية.

... في هذه الدورة ستتم مراجعة قانون اجلمارك... 
وسنتولى، زميالتي زمالئي، بالدراسة وحتديد املوقف أيضا من:

تنامي  بسبب  املشروع  ويأتي هذا  بالتهريب،  قانون آخر خاص  • مشروع 
وأمن  وعلى سالمة  الوطني  االقتصاد  على  مضارها  وتعاظم  الظاهرة 

املواطنني.
• حقل الطيران املدني سيحظى من جانبه باهتمام البرملان في هذه الدورة 
لهذا فإن اإلتيان به اآلن هو بغرض جعل القطاع يتماشى مع التغيرات التي 

يعرفها قطاع الطيران املدني في العالم.
جهته  من  سيكون  سوقه  وتنظيم  تداوله  وكيفية  الكتاب   •

موضوع دراسة وحتديد موقف خالل الفترة...
وحتديد  بالدراسة  الدورة  ستتولى  االجتماعية  اجلبهة  وعلى صعيد   •
الذي سيأتي  االجتماعية  بالتعاضديات  متعلق  قانون  من مشروع  املوقف 

لينظم ويطور من مضمون القانون الناظم لهذا القطاع...
على  الدولة  فيها حترص  التي  اخليارات  من  تعد خياًرا  الطفل  حماية   •
لصغارنا  أكبر  حماية  توفير  قصد  املوجود  التشريعي  النقص  سد 
وتنوعها  األطفال  املوجه ضد  اإلجرام  وتيرة  وتزايد  ظهور  بعد  خاصة 

)كاالختطاف، القتل، االستغالل اجلنسي(.

البريد  نشاطات  قواعد  يحدد  الذي  القانون  مشروع  يخص  فيما   •
فقد  واإلعالم،  االتصال  بتكنولوجيات  املتعلقة  وتلك  واالتصاالت 
أحكامه  وتكيف  القطاع  هذا  تقنن  لكي  التنفيذية  الهيئة  به  أتت 
خاصة وقد أصبح ضرورة ال مفر منها ملسايرة التطور املسجل في هذا 

املجال.
 

ن�صاطات برملانية م�صتمرة

البرملاني  باألداء  املتعلق  اجلانب  أما  التشريعي،  اجلانب  يخص  فيما  هذا 
ومراقبة العمل احلكومي:

فإن مجلس األمة سيواصل نشاطه الرقابي العادي إن على مستوى اللجان 
أو على مستوى اجللسات العامة، وذلك من خالل تنظيم جلسات استماع 

حول مسائل وقضايا تشغل بال ورأي املواطن.
وسيبقى مجلس األمة وفًيا لتقليده الرامي إلى ترسيخ الثقافة البرملانية من 
خالل تنظيم احملاضرات والندوات واأليام الدراسية التي تنظم دوريا 

في رحابه...
بالتنسيق  جهده،  املجلس  سيواصل  اخلارجي،  النشاط  مجال  وفي 
املختصة  الوطنية  اجلهات  ومع  الوطني  الشعبي  املجلس  مع  والتكامل 
الدولية  البرملانية  املنابر  كل  في  الفعالة  املشاركة  في  األخرى، 
واإلقليمية واملنتديات الدولية املتخصصة إلسماع صوت اجلزائر وإظهار 

مواقفها.

كما سيبذل املجلس جهوده لتطوير عالقاته الثنائية مع البرملانات الشقيقة 
والصديقة النظيرة.

اخلطب  بلغة  من  اأ�صدق  واحلقيقة   الواقع.. 
والت�صريحات

نفتتح الدورة بالتزامن مع الدخول املدرسي واجلامعي، أين يلتحق ماليني 
من أبنائنا التالميذ والطلبة باملؤسسات التعليمية، وهنا أود أن أتوجه بالتهنئة 

للناجحني من أبنائنا، وأمتنى لهم املزيد من النجاح والتفوق.
أملي كبير في أن يكون الدخول املدرسي واجلامعي لهذه السنة دخواًل 
موفًقا وأن يتم التكفل »باملعقول« من القضايا املطروحة على هذا القطاع 

احلساس حتى يتسنى ألبنائنا مواصلة دراستهم وإظهار نبوغهم.
بالنسبة للدخول االجتماعي فإننا نقول : أن احلقيقة تبقى عنيدة وهي ال 
تتغير ملجرد رغبة هذه اجلهة أو تلك أو هذا الشخص أو ذلك... احلقيقة 
من  فيه  وما  تطلعات  من  فيه  ما  بكل  املواطن  يحياه  الذي  الواقع  هي 

مشاكل يومية ضاغطة...
وبالطبع وفي كل دخول اجتماعي تأتي املشاكل التي يفرضها املوعد 
والواقع االجتماعي املعاش ويحتم فيها على األطراف املعنية البحث عن 

حلولها...
)في  السنة  لهذه  االجتماعي  الدخول  أن  القول  ميكن  وعموًما   ...
توجهاته الكبرى( لن يكون مغايًرا كثيًرا عن سابقيه من السنوات 

املاضية...

لهذا فإنه ال يساورنا  أدنى شك بأن السلطات العمومية )التي اكتسبت 
)وال  نفسها  هيأت  قد  تكون  أنها  نقول  محترمة(،  جتربة  السنني  عبر 
مع  دورًيا  إجراءها  اعتادت  التي  التشاورية  اجللسات  لتنظيم  شك( 
الشركاء االجتماعيني املعتادين ووفرت شروط جناحها وأن الشركاء 
االجتماعيني من جهتهم يكونوا قد حددوا احملاور التي »)تعنيهم(« 

وتستوجب التفاوض حولها والبحث عن مقترحات حلولها...
أو  بالعمال  األمر  تعلق  هو ظاهر... وسواء  ما  وعلى ضوء  وهكذا، 
بأرباب العمل أو باحلكومة، فإننا نعتقد أن إمكانية التوصل إلى حلول 
للمشاكل املطروحة تبدوا متوفرة ويبقى مطلوًبا احلرص على استمرار 

توفر مناخها...
في هذا اإلطار فإن كل ما نتمناه هو : أن تتولى األطراف املعنية تغليب 
هناك  وأن  خاصة  املطروحة...  القضايا  مع  التعاطي  في  املسؤولية  روح 
مؤشرات إيجابية عديدة جتعلنا نعتقد أن ال شيء يدعو إلى القلق. ألنه ال 
يوجد ما يجعلنا نعتقد أن البيت الذي يسمى اجلزائر مهدد باندالع حريق...

 

لبد من العقاب.. 

والعدالة هي التي تتوىل ذلك

أن  هو  الداخلي  واقعنا  نتحدث عن  ونحن  أيضا  قوله  نود  الذي  األمر  إن 
للخطوط  املتجاوزين  معاقبة  أن  مطلوبا كما  أمًرا  يعد  اخلطأ  تصحيح 
هو  وذلك  واجًبا.  بل  ضرورًيا  أمًرا  يعد  القانون  يحددها  التي  احلمراء 
موضوع الساعة: اجلاري تداوله في الساحة الوطنية. إنه موضوع حساس 
وهو يهم اجلميع. وهو يستحق كثيًرا من اجلرأة والشجاعة التخاذه. 
ولألمانة: يجب اإلقرار بشجاعة اجلهات املعنية التي حركت ملفات 
إذا  وباملقابل  العدالة...  يد  بني  ووضعتها  العامة  اخلزينة  بأموال  املتالعبني 
كنا نبدي االرتياح لهذا املوقف فإننا نقول أيضا يجب عدم اخللط ما 
بني سياسة الالعقاب )التي يجب الوقوف ضدها( وبني احملاكمة العادلة 

)التي يجب دعمها(.
ة  لهذا فإن فتح امللف اخلاص بالرشوة يعتبر مؤشرا إيجابيا قويا على ِصدقَيّ
الدعم  كامل  يستحق  لذلك  وهو  الدولة...  اعتمدته  الذي  التوجه 
باإلضافة  السياسة  هذه  وتثبيت  اخليار  بهذا  العمل  ألن  والتشجيع... 
إلى كونها خطوة شجاعة فهي تترجم توجًها صحيًحا يرمي في غايته 
النهائية إلى تثبيت أركان الدولة وتكريس استقرارها... فإنه يقوي 

من مكانة اجلزائر ويزيد في وزنها املعنوي في الداخل واخلارج...

>>>
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األمة  مجلس  مقر  في  جميًعا  بكم  أرحب  أن  البداية  في  أود 
وأشكركم على حضوركم بيننا مبناسبة اختتام دورة الربيع 

العادية التي نشارك اليوم جميًعا في االحتفاء بها...
لقد جرت العادة في اختتام كل دورة أن أتولى أمامكم استعراض 
حصيلة عملنا ضمن الهيئة للفترة التي مًعا عملنا فيها، غير أني هذه املرة 
العمل  بأن  أمامكم  االعتراف  إلى  العادة  غير  على  مضطًرا  أجدني 
التشريعي لهذه الدورة لم يعرف الكثافة املعهودة التي كنا نسجلها 

في الدورات السابقة.
واملصادقة  التي متت دراستها  القانونية  النصوص  أن  أيضا  أقول  وباملقابل 
أهمية  تعلمون(  الدورة كانت تكتسي )كما  هذه  عليها خالل 

خاصة، كونها عاجلت في مجملها جوانب اقتصادية واجتماعية هامة، 
في  يتم  التي  األطر  تنظيم  أو  التجارة  بتنظيم  منها  تعلق  ما  سواء 
إطارها تكوين شبابنا وترقيتهم فيها السميا تلك اخلاصة باألنشطة 

البدنية والرياضية.
تشكل  التي  بشبيبتنا  اخلاص  والتأطير  التكوين  قانون  يخص  فيما 

األغلبية الواضحة لسكان اجلزائر اليوم وغدا.
وإن هذه األغلبية العددية وبكل ما حتمله من حقائق ومظاهر موضوعية، 
تعبر عن  ثالثة  جتد ترجمتها في االندفاع حيًنا وباحليوية حيًنا آخر ومرة 
مواقفها بسلوكات ميكن تصنيفها بالعاطفية بل أكاد أقول تصرفات 
هذا  كل  ومع  شبابنا...  مييز  الذي  املألوف  السلوك  حدود  تتجاوز 

وفي اختتام دورة الربيع 2013 رئيس المجلس: 

ل �صدى للنفخ يف الأبواق... 
ول بديل عن الرزانة وروح امل�صوؤولية

 املوؤ�ص�صات هي ال�صمانة و�صمام الأمان
إن احلديث عن االستقرار واألمن ليس اجتراًرا لكالم قيل... وال 
جهد  محصلة  هو  بل  ترديدها...  يتم  معروفة  ألمور  ممل  تكراًرا 

سبقته جهود وتضحيات قدمها شعبنا وبذلتها دولتنا...
النتائج الكبيرة احملققة على صعيد اجلبهة االقتصادية واالستقرار  إن 
الذي أمنته الدولة على صعيدي اجلبهة االجتماعية والسياسية، هي التي 
الذي  االستقرار  ذلك  ووراء  النتائج  تلك  وراء  »)بالواقع(«  كانت 

ينعم بفوائده كافة أبناء شعبنا...
لها  ما كان  النتائج  أن هذه  هو  أيضا  به  التذكير  يجب  الذي  األمر 
من  املخلصون  بذلها  لو ال عرق وجهد وتضحيات كبيرة  تتحقق  ألن 
وعي  القيادة وكبر  وحنكة  التوجه  ولو ال سداد  الوطن  هذا  أبناء 

الشعب.
وبالطبع فإن هذه السياسة هي التي أعطت اجلزائر الوزن واملكانة وهي 
إلى  ترمي  التي كانت  املشبوهة  املخططات  من كافة  صانتها  التي 
ضرب استقرارها. وإن هذه السياسة هي التي كذبت تنبؤات دعاة 

الشؤم، وبّينت زيف دعواتهم. بل أقول أن فشل هذه املخططات هي 
التي كانت من بني عوامل دعم وحدة اجلزائر واستقرارها.

اليوم  هذا  وفي  األمور  بهذه  التذكير  تعمدت  قد  كنت  ...إذا 
اخلاص، فألن ذلك كان يستحق التذكير...

بالتوترات  تنبؤوا  الذين  ألولئك  أقول  أن  هي  النهاية  في  غايتي  وتبقى 
االجتماعية وقيام الفراغ املؤسساتي قد أخطأوا في حساباتهم.

ومن باب النصيحة نقول لهؤالء أن عليكم مستقبال مراجعة حتاليلكم 
وتدقيق حساباتكم قبل إصدار األحكام وتعميم التحاليل...

فاملؤسسات الوطنية والدستورية عملت وهي عملت بشكل جيد بل 
أكثر من ذلك فهي حسنت من أداءاتها...

األحيان(«  بعض  »)وفي  عديدة  ملفات  فإن  أداءاتها  في  وحتى   ...
ومعاجلة  حتريكها  جرى  بطيئة،  وتيرتها  أو  متوقفة  كانت  »ثقيلة«، 
استراتيجي  طابع  ذات  اجتماعية  قطاعات  أن  كما  مضامينها... 
املواطن  وُمكن  حتريكه  مت  املثال  سبيل  على  كالسكن  عاجل 

من االستفادة منه...
وفي نفس السياق نقول أن األمر الذي يستحق التذكير بل أقول التنويه 

به خالل الفترة :
خالل  من  تعتمده  احلكومة  الذي راحت  العمل  أسلوب  في  يكمن 
التي  املتالحقة  امليدانية  الزيارات  خالل  من  باملواطن  املباشر  االتصال 
يقومون بها عبر واليات  أصبح السيد الوزير األول وأعضاء حكومته 
الوطن، بكل ما ترتب عن هذه الزيارات من حتسن َمَتّ العالقات ما بني 

احلاكم واحملكوم.
...حتسٌن أدى إلى تقليص املسافة ما بني السلطة واملواطن وعزز الثقة ما 

بينهما...
نعم، سيداتي سادتي، تلك هي العوامل التي بها حتقق االستقرار... 
الثقة بالنفس  االستقرار الذي بدوره عزز اللحمة الوطنية ووفر أجواء 
واالعتزاز بالذات واإلحساس بالوزن واملكانة وقّوى وحدة الشعب 
تعصف  األخيرة(  الفترة  )في  التي راحت  العواصف  من  البالد  وجنب 

على كامل منطقتنا وفي العديد من مناطق العالم...
وتلك كانت السياسة التي انتهجتها اجلزائر حتت قيادة فخامة الرئيس 
بوتفليقة خالل الفترة وذلك كان الرد العملي الذي به ردت اجلزائر على 

دعاة الشؤم وجتار الترويج للكوارث.
في نهاية تدخلي أود أن أجدد الشكر لكافة ضيوفنا وأمتنى الشفاء 
العاجل للسيد رئيس املجلس الشعبي الوطني وعودته القريبة إلى رحاب 

املجلس ملواصلة أدائه العادي.
شكًرا لكم على كرم اإلصغاء،

والسالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته...

ا 
ً
اإن احلديث عن ال�ستقرار والأمن لي�س اجرتار

ا ممل لأمور معروفة 
ً
لكالم قيل... ول تكرار

جهد  حم�سلة  هو  بل  ترديدها...  يتم 

�سعبنا  قدمها  وت�سحيات  جهود  �سبقته 

وبذلتها دولتنا...

�سعيد  على  املحققة  الكبرية  النتائج  اإن 

اجلبهة القت�سادية وال�ستقرار الذي اأمنته 

الدولة على �سعيدي اجلبهة الجتماعية 

»)بالواقع(«  كانت  التي  هي  وال�سيا�سية، 

الذي  ال�ستقرار  النتائج ووراء ذلك  وراء تلك 

ينعم بفوائده كافة اأبناء �سعبنا...

عددا من  تناول   2013 الربيع  دورة  اختتام  خالل  األمة كان  رئيس مجلس 

الساحة  شهدته  ما  خاصة  البالد  في  العامة  باحلياة  الصلة  ذات  املواضيع 

رئيس  كان  التي  الفترة  بتلك  ارتبطت  وتصريحات  نقاش  من  السياسية 

اجلمهورية يتابع فيها العالج بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.. وهذا 

نص كلمة رئيس املجلس
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وذلك يجب اإلقرار أيضا بأن شبيبتنا تشكل الثروة األساسية للبالد 
واألمة.

وهذا الواقع هو الذي يحتم على الدولة واملجتمع إعطاء هذه الشريحة 
كل ما تستحقه من عناية واهتمام.

ذلك أن من الشباب يتأتى اخلالص وبهم تنهض األمة، وعلى العكس 
لم  إذا  للمخاطر  مصدًرا  أيًضا  الشباب  هؤالء  فقد يكون  ذلك  من 

نوليهم ما تستحقونه من عناية واهتمام.
لهذا وفي حالتنا يعد أمًرا طبيعًيا أن يحظى مستقبل أبنائنا األولوية والعناية 
ذات  وفي  الترفيه،  وسائل  لهم  نوفر  نهم،  ُنَكِوّ  : يستحقونها  التي 
الوقت نعلمهم كيف ينمون أجسادهم وعقولهم وكيف يحبون 
وطنهم ويدافعون عنه، وهم بكل تأكيد مستعدون إذا ما أحسوا 
بهذا االهتمام وشعروا بتلك العناية، أقول أنهم مستعدون لتقبل الرسالة 

ألنهم باألساس متشبعون بالروح الوطنية التي ورثوها عن آبائهم.
وإن في القانون الذي صادقنا عليه في هذه الدورة ما يؤكد على هذه 

التوجهات ويبني تلك الغاية...

أما فيما يخص القانون املتعلق بشروط ممارسة األعمال التجارية الذي 
إلى تنظيم هذا الشكل  الداعية  أملته الضرورة  صادقنا عليه، فقد 
شكل  وأنه  خاصة  باحلساسية  يتسم  الذي  النشاط  أشكال  من 
باستمرار مصدًرا لالحتجاجات التي كانت تقوم هنا وهناك. فمن 
مسألة  تأتي  ملعاجلتها  القانون  هذا  التي جاء  الكبرى  االنشغاالت  بني 

التجارة املوازية التي يجب محاربتها بصرامة لكن بذكاء أيضا.
لقد جاء هذا القانون ليدخل أيضا مزيًدا من العقالنية والشرعية في هذا 
احلقل من حقول النشاط التجاري من خالل اعتماد رقابة واضحة على 
كل واحد يعمل في هذا احلقل احلساس وفي كافة أوجه األنشطة : 
»النوعية«، »األسعار«، »التقليد«...إلخ. إنه قانون جاء لوضع قواعد 
العالم  ويعرفها  مجتمعنا،  يعرفها  التي  والتغيرات  تتالءم  جديدة  عمل 

أيضا...

هو  الذي  احملاماة  مهنة  بتنظيم  املتعلق  القانون  مشروع  وبشأن  وأخيًرا، 
املناسبة  احللول  يوفر  أن  فيه  يفترض  األهمية  بالغ  نٌص  نظرنا  وجهة  من 
للمشاكل املطروحة في نطاق سلك احملامني وينظم العالقة ما بينهم 

وبني القضاة...
والواقع أن هذا النص جاء كما تعلمون بعد مشاورات بل أقول مفاوضات 
طويلة بني الوزارة الوصية وممثلي املهنة، مشاورات تبعها نقاش مستفيض 
بل أقول مرافعات ساخنة نشطها نواب الشعب في املجلس الشعبي الوطني 

وصادقوا عليه قبل أيام قليلة...
إلى كونه وصل هيئتنا من أربعة  وبالنظر  النص هذا  أن مشروع  غير 
أيام فقط صعب فيه على اللجنة القانونية املختصة لدينا في مجلس األمة 

دراسته الدراسة الوافية وإيالءه األهمية التي يستحقها.
لها  املمنوح  الوقت  أن  القانونية  اللجنة  ارتأت  االعتبارات  لهذه  بالنظر 

للدراسة وإعداد التقرير غير كاٍف...
لهذا وانطالًقا من هذا الفهم والتقدير للموضوع طلبت هذه األخيرة من 
لها إعطاء  الوقت حتى يتسنى  مكتب مجلس األمة منحها مزيًدا من 
املوضوع األهمية املطلوبة والدراسة الكافية من خالل االستماع إلى 
أصحاب االختصاص واخلبرة قصد إفادتها بآرائهم ووجهات نظرهم 
في املوضوع، قبل حتديد املوقف النهائي من مشروع النص وقبل إحالة تقريرها 

على اجللسة العامة ملجلسنا التي تعود الكلمة األخيرة فيه لها...

آخذة بعني االعتبار كافة هذه العوامل مجتمعة طلبت اللجنة التأجيل 
رافق  الذي  الواسع  واجلدل  النقاش  وبرره  النص  أهمية  أملته  الذي 
دراسته في املجلس الشعبي الوطني وخارجه، وعبر وسائل اإلعالم 

الوطنية على اختالف عناوينها...
إذن اعتباًرا لهذه املبررات التمست اللجنة من مكتب مجلس األمة 
املوافقة على تأجيل البرمجة إلى موعد الحق قد يكون مع بداية الدورة 
القادمة... وأمام الوجاهة التي قدمت بها طلبها وجد مكتب مجلس 
األمة في الطلب املقدم له مبررات منطقية لطلب التأجيل. وعلى هذا 

األساس وافق على طلب التأجيل إلى الدورة القادمة إن شاء الله.
 

إذا كان عدد النصوص - كما ذكرت - متواضعا، فإن النشاطات 
األخرى في املقابل كانت معتبرة.

الرقابي، نظم مجلس األمة عدًدا من اجللسات  النشاط  فعلى صعيد 
اخلاصة بطرح األسئلة الشفوية وعلى مختلف القطاعات الوزارية وقد 
والسيدات  التنفيذية  الهيئة  أعضاء  من  اجللسات كال  مكنت هذه 
والسادة أعضاء مجلس األمة من االستعالم املتبادل حول وضعية العديد 
سيرها  في  أثرت  قد  تكون  مصاعب...  تعرف  التي  القطاعات  من 

العادي.
مكنت  مواتية  مناسبات  أيضا  كانت  الشفوية  األسئلة  جلسات 
أعضاء املجلس بصفة خاصة واملواطنني بصفة عامة... من الوقوف على 
القطاع أو ذلك وعبر مختلف  املبذول على مستوى هذا  التنموي  اجلهد 
الشفوية كانت  أن جلسات طرح األسئلة  الوطن... كما  واليات 
األمة  مجلس  أعضاء  والسادة  السيدات  مواتية مكنت  مناسبة جد 
من إبالغ أعضاء احلكومة بانشغاالت املواطنني وبالوقت ذاته أعطتهم 
فوا بنوعية املشاكل التي تواجه السلطات احمللية في  الفرصة لكي ُيَعِرّ
التابعني  املواطنني  مبشاكل  التكفل  أو  لديها  املسجلة  البرامج  إجناز 

إدارًيا لها.
وفي نفس السياق، وجه السيدات والسادة أعضاء مجلس األمة عدًدا 
مختلفة  مواضيع  األخرى  هي  شملت  الكتابية  األسئلة  من  هاًما 

وقطاعات متعددة، وتلقوا أجوبة بشأنها وفي آجالها القانونية.
متميزا  كان  فقد  البرملانية  الثقافة  وترقية  الفكري  للنشاط  بالنسبة 
بالنظر إلى املواضيع التي تناولها هذا الشكل من أشكال النشاط. 
لدراسة  وخصصت  املجلس  في رحاب  نظمت  التي  الندوة  أن  ذلك 
جتربة مجلس األمة حتت عنوان »مجلس األمة في اجلزائر جتربة وآفاق« 
بينت مدى مساهمة مجلس  متميزة وهي  تقييمية  وقفة  مبثابة  كانت 
األمة على صعيد العمل التشريعي والبرملاني والتوازن املؤسساتي، وهي 
ذلك  في  املشاركون  ناقش  حيث  للهيئة،  املستقبلية  اآلفاق  نت  بَيّ
اليوم الدراسي : دور مجلس األمة املستقبلي أيًضا على ضوء التعديل 

الدستوري املرتقب.
باجلزائر،  للسرطان  املخصص  الدراسي  اليوم  الفترة كان  نفس  وفي 
حجم  على  للوقوف  مواتية  جد  مناسبة  املوعد  هذا  كان  أقول 
وتعاظم اآلثار الناجمة عن هذه اآلفة وما تسببه من معاناة للمرضى 
أيضا  الدراسي  اليوم  هذا  في  املشاركون  ناقش  وقد  ولذويهم. 
موضوع االستراتيجية الوقائية والعالجية التي ينبغي على الدولة إعدادها 

في هذا املجال...
أما فيما يخص النشاط اخلارجي، أو ما اصطلح 
على تسميته بالدبلوماسية البرملانية، فقد سجل 
مجلس األمة، بالتنسيق والتكامل مع املجلس 
األخرى  الدولة  وهيئات  الوطني  الشعبي 
والندوات  املؤمترات  في  حضوره  الصلة،  ذات 
كافة  عبر  ودافع  والدولية،  اجلهوية  البرملانية 
اجلزائر  مواقف  عن  املناسبات،  وكل  املنابر 

جتاه مختلف القضايا اإلقليمية والدولية.
هو  املناسبة  هذه  في  تسجيله  أود  الذي  األمر 
بني  ما  العالقات  يسود  الذي  التكاملي  العمل 
مختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها الوزارية، 
وما تقدمه هذه القطاعات الوزارية من دعم 
من  البرملانية  وفودنا  متكني  قصد  ومساندة 

اعرتف اأمامكم باأن العمل 

الت�صـــريعي لهذه الدورة 

مل يعرف الكثافة املعهودة

تأجيل برمجة.. مشروع القانون 
المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة..

إلعطاء الموضوع األهمية المطلوبة 
والدراسة الكافية من خالل االستماع 

إلى أصحاب االختصاص والخبرة قصد 
إفادتها بآرائهم ووجهات نظرهم 

في الموضوع..

الهدف الذي نعمل 
ألجله كلنا هو 
واحد، أال وهو 

خدمة المواطن 
والوطن في 

الداخل أو الخارج...

التحرك 
الميداني 

للوزير األول 
خطوة تسير 
في االتجاه 

الصحيح.. 
ونهج ناجع.. 

يستحق 
التنويه 
والدعم
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املطروحة  القضايا  مختلف  من  بالدنا  مواقف  بحقيقة  والتعريف  التعرف 
على الساحة اإلقليمية أو الدولية.

والتعاون  التنسيق  من  مزيد  إلى  يدعون  الذين  من  نبقى  ذلك  مع  أننا  غير 
نة أكثر مستقبال...  بل أقول إلى تكريس وترسيخ وتوسيع هذه الُسّ
ألن الهدف الذي نعمل ألجله كلنا هو واحد، أال وهو خدمة املواطن 

والوطن في الداخل أو اخلارج...
أنتهز هذه السانحة ألجدد استعدادنا )في مجلس األمة(  وإني أود أن 
ملواصلة التنسيق والتشاور مع املجلس الشعبي الوطني ومع احلكومة 
برملاني  أداء  بتحقيق  يسمح  مبا  األخرى  الدولة  مؤسسات  مختلف  ومع 

جيد...
 

في نطاق آخر، عرفت وتعرف البالد نشاطات واضحة في مجال تنفيذ 
برنامج  لتجسيد  عمل احلكومة  بها مخطط  أتى  التي  اإلمنائية  البرامج 
امليدانية  املتابعة  وبقصد  املجال  وفي هذا  اجلمهورية...  السيد رئيس 
لتنفيذ هذا البرنامج قام السيد الوزير األول بزيارات ميدانية إلى واليات 
في  الشروع  مت  التي  وتلك  انطلقت  التي  املشاريع  خاللها  عاين  عديدة 
انطالقها... وبتعبير آخر، عاين مدى تقدم تنفيذ خطة التنمية التي أعدها 

السيد رئيس اجلمهورية...

يترجم  مفيدا... كونه  التحرك حتركا  هذا  نعتبر  فإننا  جهتنا  من 
احلرص الذي نتقاسمه جميًعا والداعي إلى حتريك امللفات املبرمجة وتلك 
املتأخرة في التنفيذ... ومن هذا الزاوية فإننا نعتبر هذه الزيارات خطوة 
وأنها  خاصة  والدعم...  التنويه  تستحق  الصحيح،  االجتاه  في  تسير 
ترمي في النهاية إلى التعرف على حقيقة املشاكل التي تواجه املواطن 
هذه  مثل  كون  عن  ناهيك  املكان.  عني  في  العالج  وتستوجب 

الزيارات تربط وتعزز الصلة ما بني املسؤولني السامني واملواطنني.
إننا في اخلالصة نقول أن هذا النهج في العمل هو نهج ناجع وهو لذلك يلقى 
للمضي  الدولة  عزم  على  الدليل  يعطي  وأنه  خاصة  دعمنا...  كامل 

قدًما إلى األمام في مجال احترام تعهداتها جتاه املواطنني.
 تعرف الساحة السياسية في بالدنا حيوية واضحة في النقاش السياسي 
هذه األيام... أملنا أن يبقى هذا النقاش في املستوى املأمول وأاّل ينحرف 

إلى ُوُجهاٍت مجهولة ال نريد أن يتجه إليها.

وإذا كنا نذكر بهذا... فمن باب لفت انتباه أوالئك الذين ُيرّوجون 
الظروف  مستغلني  اإلحباط  نهج  وتعميم  والتيئيس  التشاؤم  لثقافة 
انسداد  حالة  في  كانت  لو  كما  البالد  إظهار  قصد  واملناسبات 
اخلروج  عليها  يستحيل  الوقوع في كارثة  بل على وشك  تام  وتوقف 

منها...
لهؤالء نقول رفًقا بهذا الوطن وكفاه... ما عاناه باملاضي القريب...

وإننا نعتقد أن النفخ في األبواق... واالدعاء بوقوع كارثة في البالد 
وفي هذا الظرف حتديًدا هو عمل تنقصه الرزانة وروح املسؤولية التي 

يعتبر الوطن في أمس احلاجة إليها...
ودون املساس باحلق في االختالف في الرأي وبحرية التعبير، فإن منطق 
والدعوة  والرزانة  باحلكمة  التحلي  إلى ضرورة  اليوم  يدعو  األمور 

لوحدة الصف في التعاطي مع األحداث.

ومستقرة  آمنة  تبقى  البعض  يقوله  ما  كل  من  الرغم  على  اجلزائر 
مؤشرات  أن  كما  غيرها...  مع  مقارنة  جيدة  عموًما  وأوضاعها 

اقتصادها هي األخرى في اللون األخضر...
على  يشهد  امللموس  الواقع  فإن  وهناك  هنا  يقال  ما  وبالرغم من كل 
يتزايد...  االجتماعية  باجلبهة  االهتمام  تنفذ،  التنمية  مشاريع  ذلك، 
دة الصادرة عن املؤسسات الدولية املختصة واملختلفة  واألرقام املَؤَكّ
تنشر وتؤكد ما تعطيه دوائرنا الوزارية. االحتياطي النقدي يزداد... 
البطالة تتقلص، املشاريع االجتماعية تكثر ويلمسها املواطن... اجلهود 
الرامية إلى التخفيف من أعباء املواطن تزداد... سياسة األجور تراجع 

تدريجًيا وإلى األحسن... املساكن توزع... إلخ.
هذا ال يعني أن اجلزائر قد بلغت ذروة الكمال وفي كافة امليادين... 

لكنها تتقدم وهذا هو املهم...

وعلى كل حال وأين ما كان موقعنا وتقييمنا، هل يحق لنا التنكر 
لهذه احلقائق وجتاهل هذه املعطيات !!. صحيح أن هناك نقص قد يسجل 
هنا أو هناك... ولكن اجلهد املبذول قصد تدارك النقص أيضا موجود 
وموجود بقوة... منطق األشياء يقول إذا كان يحق لإلنسان أن يسجل 
النقائص املوجودة فمن الغير العدل أن يتجاهل باملقابل اجلهود والنتائج التي 
تتحقق... وكيفما كانت نظرة الواحد واآلخر، فإن ما ميكن قوله 
هو أن اجلزائر بخير... وأنها تتقدم وتسجل التطور والتنمية... تقاوم من 

أجل تدليل الصعاب لكنها تتطور وبشهادة اجلميع...
املشهد  في  نرى  أن  لنا  يحق  وهل  الواقع؟  لهذا  التنكر  لنا  يجوز  فهل 

املتعدد األلوان إال األسود منه !!.
 

وفي إطار آخر... إطار اإلصالحات، ما ميكن تسجيله هو أن سياسة 
اإلصالحات التي انتهجتها البالد قد أعطت نتائج في امليدان. وال أدل 
على ذلك من كون املؤسسات الوطنية تعمل بالتناغم التكامل وهي 
تؤدي دورها بشكل عاٍد... وخالًفا ملا تقوله جهات يعرفها »القريب 

والبعيد« إال أن اجلزائر بخير واحلمد لله.
النقاش الصريح يتم، الرأي املعارض ُيسمع، املواطن ُيتابع !!. تلك هي 
الوقائع التي يجب أن نأخذها بعني االعتبار في التحليل وفي املقارنة... 

مقارنة ما يجري عندنا وما يجري عند غيرنا...

أيضا  ونقوله  بالغير...  شماتة  ليس  هذا  نقول 
حاصل  هو  مبا  افتخاًرا  أو  اعتداًدا  ليس 
عندنا... وإذا كنا نقول به فمن حسن حظنا 
ينساق  ال  وهو  وناضجا  واعًيا  شعًبا  لدينا  أن 
التغليط وهو يقدر  بسهولة وراء املخادعة أو 

الصدق في القوِل وامللموِس في العمل... 
 

 إذا كنت قد عبرت عن قناعة ودافعت عن 
تؤكد  وهي  تؤكدها،  الوقائع  فألن  توجه 
أن النهج الذي اتبعته اجلزائر حتت قيادة السيد 
الرئيس كان نهًجا صحيًحا كما أن نضج 
الشعب اجلزائري كان كالعادة ملموًسا!!. 
من  نقوله  وإمنا  املبالغة  باب  من  ليس  هذا  نقول 
التغاضي  للبعض  يحلو  بحقائق  التذكير  باب 

عنها...
 

للذكرى  واخلمسني  الواحدة  بالذكرى  شعبنا  احتفل  باألمس، 
فيها،  أجدد  لسانحة  وإنها  والشباب،  االستقالل  لعيدي  املزدوجة 
الشعب  أفراد  لكافة  التهاني  أحر  زمالئي،  زميالتي  باسمكم 
اجلزائري وصادق التمنيات لبلدنا مبزيد من اطراد التقدم واالزدهار في 

ظل األمن واالستقرار وفي كنف الوفاق واملصاحلة.
وأترحم فيها على شهداء ثورتنا املجيدة الذين سقوا بدمائهم الزكية  
شجرة احلرية، وأتوجه بصادق الدعاء لكل من حمل السالح للدفاع عن 
الوطن  لنيل االستقالل وإلبقاء اجلزائر واقفة وأن مين الله عليهم بالصحة 

والعافية وطول العمر...
وإني إذ أتقدم للشباب )ألن املناسبة هي عيدهم أيضا(، بالتهنئة فإني 
أقول لهم إنكم فخر هذا الوطن وبناة غده، وأنتم سليل شعب صنع 
املعجزات وتنتمون لتاريخ وحلضارة شعب قدم لإلنسانية الكثير... 
فاستلهموا من ذلك اإلرث املجيد ما يجعلكم قامات شامخة ومعالم 

بارزة لن يأفل جنمها في زمن العوملة الذي تذوب فيه اخلصوصيات.
 

أتوجه  والغفران،  التوبة  الكرمي، شهر  أبواب شهر رمضان  ونحن على 
بأصدق  واجلزائريني  اجلزائريات  كافة  إلى  وباسمكم  لكم 
عبارات التهنئة متمنيا لهم ولكم رمضاًنا مبارًكا وصياًما مقبوال 

أعاده الله علينا وعلى أمتنا اإلسالمية باليمن واخلير والبركات...
 

             

منطق األمور يدعو اليوم إلى 
ضرورة التحلي بالحكمة والرزانة 

والدعوة لوحدة الصف في التعاطي 
مع األحداث

لدينا شعبً واع وناجحا وهو ال ينساق 
بسهولة وراء المخادعة أو التغليط 

وهو يقدر الصدق في القوِل 
والملموِس في العمل... 

الجزائر بخير... 
تتقدم 
وتسجل 
التطور 

والتنمية... 
تقاوم من 
أجل تدليل 
الصعاب 

لكنها تتطور 
وبشهادة 

الجميع...

البلد  وتعرف  ...عرفت 
جمال  يف  وا�صحة  ن�صاطات 
التي  الإمنائية  الربامج  تنفيذ 
بها خمطط عمل احلكومة  اأتى 
رئي�س  ال�صيد  برنامج  لتج�صيد 
اجلمهورية... ويف هذا املجال 
امليدانية  املتابعة  وبق�صد 
قام  الربنامج  هذا  لتنفيذ 
بزيارات  الأول  الوزير  ال�صيد 
عديدة  وليات  اإىل  ميدانية 
التي  امل�صاريع  خللها  عاين 
انطلقت وتلك التي مت ال�صروع 
يف انطلقها... وبتعبري اآخر، 
خطة  تنفيذ  تقدم  مدى  عاين 
ال�صيد  اأعدها  التي  التنمية 

رئي�س اجلمهورية...
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بن  م�صطفى  ال�صيد  تناول  اجلل�صة  م�صتهل  يف 

عر�ض  بتقدمي  الكلمة   ، التجارة  وزير  بادة، 

مف�صل حول الأ�صباب التي دعت اإىل تعديل هذا 

ترتكز  التي  املحاور  ا�صتعر�ض  كما  القانون 

عليها الأحكام الت�رشيعية اجلديدة وهي :

1 - التوفيق بني املنع من الت�صجيل يف ال�صجل 
 فئة من الأ�صخا�ض وحقهم 

ّ
التجاري الذي مي�ض

يف الدماج املهني.

2 -  تكري�ض ال�صجل التجاري اللكرتوين.
بال�صهار  املتعلقة  الأحكام  بع�ض  تعديل   -  3

القانوين.

جزائي  كاإجراء  ال�صلح  غرامة  تكري�ض   -  4

بديل.

5 - تاأطري التوقف عن ممار�صة بع�ض الأن�صطة 
والأ�صبوعية  ال�صنوية  العطل  اأثناء  التجارية 

اأن�صطة النتاج  الر�صمية لبع�ض  الأعياد  وخالل 

والتوزيع واخلدمات.

6 - تعديل بع�ض الأحكام اجلزائية.
7 - ادراج ترتيبات لفائدة دعم ال�صتثمار.

اأهم  بالنقا�ض  الأمة  جمل�ض  اأع�صاء  تناول  وقد 

التعديالت التي وردت على القانون وكذا بع�ض 

املوا�صيع ذات ال�صلة وكان لل�صيد وزير التجارة 

ردا على جمملها.

فبخ�صو�ض التقلي�ض من عدد اجلنايات واجلنح 

املانعة من القيد يف ال�صجل التجاري الذي جاء 

احلكومة  ممثل  اأو�صح   ، القانون  هذا  ن�ض  به 

 ، باملو�صوع  املتعلقة   8 املادة  �صياغة  اأن 

ت�صكل حال توافقيا بني اأطروحتني �صادتا اأثناء 

ترى  الأوىل   ، القانون  تعديل  م�رشوع  حت�صري 

�رشورة اإلغاء هذه املادة متاما بحجة اأن فر�ض 

هو  بل  الإدارة  اخت�صا�ض  من  لي�صت  العقوبات 

به  التكفل  ، وهو ما مت  الق�صاء  من اخت�صا�ض 

عقب مراجعة قانون العقوبات �صنة 2008 ، يف 

البقاء  �رشورة  اإىل  الثاين  الجتاه  يذهب  حني 

على املادة 8 كما هي.

وبني هذين الجتاهني ، مت تبني حل و�صط من 

القت�صاد  م�صالح  بني  املوازنة  حتقيق  �صاأنه 

جهة  من  الأفراد  وم�صالح  جهة  من  الوطني 

فئة  هي  املق�صودة  الفئة  واأن  ل�صيما  ثانية 

من  الجتماعي  الدماج  يف  وحقهم  ال�صباب 

خالل ال�صماح لهم مبزاولة الأن�صطة التجارية.

وفيما يخ�ض م�صار ان�صمام اجلزائر اإىل املنظمة 

االثنني  يوم  املجل�س  عقدها  علنية  جل�سة  يف  االأمة  جمل�س  اأع�ساء  ناق�س 

24 جوان 2013 برئا�سة ال�سيد عبد القادر بن �سالح ، رئي�س جمل�س االأمة 
وح�سور ال�سيد م�سطفى بن بادة ، وزير التجارة ، ممثال للحكومة وال�سيد 

املتعلق  القانون  م�سروع   ، الربملان  مع  العالقات  وزير   ، خذري  حممود 

ب�سروط ممار�سة االأن�سطة التجارية.

هذا  باأن  احلكومة  ممثل  اأكد   ، للتجارة  العاملية 

باقي  �صاأن  �صاأنه  بالتعقيد  يت�صم  التفاو�صي  امل�صار 

احدى  اأجرت  قد  اجلزائر  اأن  اإىل  م�صريا  املفاو�صات 

ع�رشة )11( جولة من املفاو�صات بهذا اخل�صو�ض ، 

مع الأخذ بعني العتبار خ�صو�صية اجلزائر و�رشورة 

اإىل  لالن�صمام  املواتية  الظروف  تهيئة  على  العمل 

هذه املنظمة. وقد با�رشت اجلزائر كما اأ�صاف ممثل 

خالل  من  جديد  من  املفاو�صات  عمليات  احلكومة 

تقدمي ملف ي�صم 17 وثيقة كما اأنها على موعد مع 

لدرا�صة مو�صوع  2013 بجنيف  03 جويلية  تاريخ 

الدعم الفالحي.

ال�صيد  اأو�صح   ، التجارية  الف�صاءات  يخ�ض  وفيما 

خالل  التجارية  املبادرات  حترير  اأن  احلكومة  ممثل 

ال�صنوات الأوىل ، مل يرفق باإجناز الهياكل والف�صاءات 

ال�رشورية باعتبار اأن النظرة ال�صائدة اآنذاك ، هي اأن 

اإن�صاء هذه الهياكل من �صالحيات اجلماعات املحلية 

اأن العجز الكبري الذي  اأو امل�صتثمرين اخلوا�ض ، غري 

�صجل يف هذا املجال دفع باحلكومة اإىل اإعادة النظر 

يف هذا املو�صوع واقتناعها ب�رشورة ال�صتثمار يف 

هذا املجال م�صيفا اأن اجلهد املبذول يف هذا الطار 

جهد غري م�صبوق. 

يف  والداخلية  التجارة  قطاع  بني  التن�صيق  وعن 

باأن  بادة  بن  ال�صيد  اأّكد   ، املوازية  التجارة  حماربة 

الباعة  عودة  منع  اأجل  من  حاليا  موجود  التن�صيق 

الفو�صويني اإىل اأماكنهم ال�صابقة وذلك بعد ادماجهم 

يف الهياكل املهنية لهذا الغر�ض.

وفيما يخ�ض ترقية املقاي�صة يف املناطق احلدودية، 

عمل  ور�صة  فتح  مت  اأنه  احلكومة  ممثل  ال�صيد  اأو�صح 

حتيني  اأجل  من   ، اجلمارك  م�صالح  مع  بالتعاون 

قائمة املواد املعنية بعمليات املقاي�صة بهدف ترقية 

احلياة القت�صادية يف هاته املناطق.

الأرقام  احلكومة  ممثل  قّدم  الرقابة  عمليات  وحول 

التالية:

- عدد التدخالت بلغ : 1000.261 تدخال.

- عدد املخالفات بلغت 182.984 خمالفة.

 167.232 بلغ  الق�صائية  املتابعات  - عدد ملفات 

ملفا.

- مبلغ عدم الفوترة 51.7  مليار دج.

- مبلغ املحجوزات 14.1 مليار دج.

 11.053 بلغ  التجارية  للمحالت  الداري  الغلق   -

حماًل.

وقد اأ�صاف ممثل احلكومة باأن قطاع التجارة �صيعزز 

الربنامج  اإطار  يف  جديدة  وقاعدية  ب�رشية  بو�صائل 

اأكمل  على  به  املنوطة  املهام  يوؤدي  اخلما�صي حتى 

اأنه خالفا ملا  اأكد  الفوترة  التخلي عن  وجه. وب�صاأن 

ي�صاع اليوم فاإنه لن يتم التخلي عن ا�صرتاط 

الفوترة.

ممثل  اأكد   ، الواردات  ارتفاع  م�صاألة  وعن 

اإىل  الأوىل  بالدرجة  تعود  اأنها  احلكومة 

 ، العمومية  ال�صتثمارات  وترية  ارتفاع 

اأجل  ، ومن  التجهيزات  ا�صترياد  التي تتطلب 

التحكم اأكرث يف هذه الواردات ، يجب العمل 

على تقلي�ض املنتجات املوجهة لال�صتهالك 

النهائي ماعدا ال�رشورية منها.

راأي اللجنة املخت�صة وتو�صياتها

تعديالت  من  �أدخل  ما  يف  �للجنة  ر�أت 
�إ�ضافة   ، بال�ضباب  يتعلق  فيما  ال�ضيما 
ت�ضعى  �لتي  �الأهد�ف  تخدم  جديدة 
ر�ضالة  وهي   ، لتحقيقها  �لدولة 
�أهم  و��ضحة لهم و�لتفاتة طيبة الأحد 

�ن�ضغاالتهم �ملتعلقة باحلق يف �الدماج.

مبنا�ضبة  �لفر�ضة  �للجنة  �نتهزت  كما 
فئة  �إىل  للتوجه  رم�ضان  �ضهر  حلول 
�لتحلي  �ضرورة  �إىل  ودعوتهم  �لتجار 
كما  �ملو�طن.  جتاه  �مل�ضوؤولية  بروح 

لهذ�  در��ضتها  مبنا�ضبة  �للجنة  �أ�ضدرت 
�لقانون �لتو�ضيات �لتالية :

خمابر  �ن�ضاء  يف  �ال�ضر�ع  �ضرورة   -
حد  لو�ضع  و�لنوعية  �جلودة  مر�قبة 
�ضلع  ��ضتري�د  عن  تنجم  �لتي  للمخاطر 

وب�ضائع ت�ضر ب�ضحة و�ضالمة �ملو�طن.

�ملحالت  على  �لرقابة  تكثيف  �ضرورة 
�لتز�مها  مدى  ملعرفة  �لتجارية 
وتطبيقها لل�ضروط �لقانونية و�ل�ضر�مة 

يف تطبيق �لقانون على �ملخالفني.

قانون ممار�صة الأن�صــــــــــطة التجارية
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يوم  االأمة  جمل�س  اأع�ساء  ناق�س 

جل�سة  يف   2013 جوان   25 الثالثاء 

القادر  عبد  ال�سيد  تراأ�سها  علنية 

 ، االأمة  جمل�س  رئي�س   ، �سالح  بن 

وح�سرها ال�سيد حممد تهمي ، وزير 

للحكومة  ممثال  والريا�سة  ال�سباب 

وزير   ، خذري  حممود  وال�سيد 

ن�س  ناق�سوا   ، الربملان  مع  العالقات 

االأن�سطة  بتنظيم  املتعلق  القانون 

البدنية والريا�سية وتطويرها.

وزير  تطرق  القانون  لن�ض  عر�صه  وخالل 

ال�صباب والريا�صة لأهم الأحكام التي جاء بها 

يف  املوجود  القانوين  الفراغ  ظل  يف  القانون 

م�صايرته  عدم  وكذا  املفعول  ال�صاري  القانون 

للتحولت ال�صيا�صية ، القت�صادية والجتماعية 

وفق  تغيريات  اإدخال  ا�صتدعى  مما  اجلزائر  يف 

احلركة  ومب�صاركة  الرا�صد  الت�صيري  مبادئ 

اجلمعوية الريا�صية.

جاء  الن�ض  باأن  القطاع  م�صوؤول  اأ�صاف  وقد 

الذي  القانوين  الإطار  اأ�صا�صا  تعالج  باأحكام 

والحتاديات  الأوملبية  الوطنية  اللجنة  ي�صري 

الريا�صية  واجلمعيات  والأندية  والرابطات 

باجلمعيات  العمومية  ال�صلطات  وعالقة 

الريا�صية ، بال�صافة اإىل مراقبة هذه اجلمعيات 

املمولة يف اأغلبها باأموال عمومية وكذا اجلوانب 

املتعلقة بالتكوين الريا�صي ، مكافحة ومراقبة 

يف  العنف  من  والوقاية  املن�صطات  تعاطي 

املن�صاآت الريا�صية ومكافحته.

ان�صغالت اأع�صاء جمل�س  الأمة
 وردود ممثلي احلكومة 

بخ�صو�ض مراقبة امل�صاعدات والعانات املالية 

الريا�صية  الدولة لالحتاديات  املقدمة من قبل 

الوطنية والرابطات والنوادي الريا�صية ، اأجاب 

ال�صيد الوزير اأنه ميكن لهذه الهيئات اأن ت�صتفيد 

اأو  �صنوي  برنامج  وفق  الدولة  م�صاعدات  من 

على  توافق  ميزانية  وتقديرات  ال�صنوات  متعدد 

هذه  على  ويتعني  املعنية  ال�صلطات  عليها 

الرابطات والنوادي واجلمعيات الريا�صية ، بعد 

ح�صائلها  تقدمي   ، العامة  جمعياتها  م�صادقة 

�صنويا  حما�صباتها  وكذا  واملالية  الأدبية 

اإليها  املنتمية  والوطنية  الريا�صية  لالحتادية 

و�صجالت  حما�صبة  �صجالت  مب�صك  تلتزم  كما 

احل�صابات  حمافظ  م�صادقة  وجوب  مع  جرد 

على ح�صاباتها.

كما اأ�صاف باأنه ميكن للوزير املكلف بالريا�صة 

اأن يقوم بتعيني خرباء ماليني يكلفون بالتدقيق 

الوطنية  الريا�صية  الحتاديات  لهذه  املايل 

والرابطات والنوادي الريا�صية.

ترعاها  التي  املحرتفة  النوادي  يخ�ض  وفيما 

النوادي  من  غريها  دون  �صوناطراك  موؤ�ص�صة 

الأخرى ، اأجاب ال�صيد الوزير اأن هذه الرعاية ل 

اقت�صادية  واإنها هي خطوة  للدولة  ب�صلة  متت 

اعتمدتها هذه ال�رشكة وفروعها م�صيفا اأن دعم 

الدولة لهذه النوادي يهدف اإىل حت�صني طريقة 

ت�صيريها للو�صول اإىل الحرتافية املن�صودة.

وعن الطريقة املعتمدة لتوزيع العانة املقدمة 

لهذه النوادي ، اأجاب ممثل احلكومة باأنها توزع 

من  التخفيف  اإىل  تهدف  واآليات  معايري  ح�صب 

الفوارق اجلهوية ل�صيما عن ال�صندوق الوطني 

وال�صناديق الولئية لرتقية مبادرات ال�صباب.

اأما بالن�صبة لجناز املن�صاآت والهياكل القاعدية 

اخلا�صة بالتكوين الريا�صي ، اأجاب ال�صيد ممثل 

اأن امل�رشوع املتعلق بها عرف تقدما  احلكومة 

لبع�ض  الجناز  يف  التاأخر  ويعود   ، ملمو�صا 

اأقرب  يف  �صتحل  التي  البريوقراطية  امل�صاكل 

الآجال.

بت�صيري  اخلا�ض  الن�صغال  يخ�ض  فيما  اأما 

املالعب من طرف الأندية الريا�صية مبفردها ، 

اأوىل يجب  اأنه ويف مرحلة  الوزير  ال�صيد  اأجاب 

بهذه  للتكفل  نف�صها  حتفز  اأن  الأندية  هذه  على 

باأعوان  الأمن  اأعوان  اإبدال  فكرة  وعن  املهمة. 

اأفاد ال�صيد تهمي باأن هذه الفكرة مل   ، املالعب 

واأن  املخت�صة  امل�صالح  مع  نقا�ض  حمل  تكن 

هذه اخلطوة �صتج�صد حني توفر ال�رشوط الالزمة 

لذلك.

تنظيم األنشطة البدنية والرياضية

ثّمنت جلنة الثقافة والعلم وال�صبيبة وال�صياحة 
البدنية  الأن�صطة  بتنظيم  املتعلق  القانون  ن�س 
والريا�صية وتطويرها واعتربته خطوة اإيجابية 
كما  والوطنية.  الريا�صية  املنظومة  اثراء  نحو 
اعتربت الجراءات اجلديدة املتعلقة مبمار�صة 
الأن�صطة البدنية وفق معايري علمية ومو�صوعية 
اجراءات �صت�صمح بربوز نخبة ذات م�صتوى عال 
امل�صتوى  على  التميز  اإىل  الو�صول  وبالتايل 
العامل. كما  الدويل وحت�صني �صورة اجلزائر يف 
نّوهت اللجنة بفتح باب ال�صتثمار اخلارجي اأمام 
ملدة  لها  الدولة  وم�صاعدة  املحرتفة  النوادي 

خم�س �صنوات من �صدور هذا الن�س.

ومن جانب حماية الن�سء من النحرافات ثمنت 
من  للوقاية  الهادفة  الجراءات  جميع  اللجنة 

العنف وتناول املن�صطات.

كما اأو�صت اللجنة بـ :

لذوي  الريا�صي  الن�صاط  تدعيم  �صرورة   -
الو�صائل  كل  توفري  مع  اخلا�صة  الحتياجات 

الب�صرية واملادية لذلك.

- �صرورة الهتمام بالريا�صة املدر�صية وتدعيمها 
بالتن�صيق  وذلك  املجال  هذا  يف  مكونة  باإطارات 
الرتبية   ، والريا�صة  ال�صباب  وزارات  بني 

الوطنية، الداخلية واجلماعات املحلية.

اإطارات  وكفاءات  قدرات  ترقية  على  العمل   -
الفيدراليات والنوادي والرابطات.  

راأي اللجنة املخت�صة وتو�صياتها 

األسئــــــــــــلة الشفهية

يوم  االأمة  جمل�س  عقد 

 ،2013 ماي   16 اخلمي�س 

برئا�سة  علنية،  جل�سة 

بن  القادر  عبد  ال�سيد 

املجل�س،  رئي�س  �سالح، 

اأع�ساء  من  عدد  بح�سور 

على  لالإجابة  احلكومة 

عدد من االأ�سئلة ال�سفوية 

جمل�س  اأع�ساء  طرحها  التي 

االأمة. 

والبيئة  الإقليم  تهيئة  وزير  اأكد 

يون�ض  بن  عمارة  ال�صيد  واملدينة 

والبالغ  اجلزائر  يف  ال�صطوط  اأن 

�صطا حتظى باحلماية   51 عددها 

الالزمة من خالل تر�صانة قانونية 

اإىل  بالنظر  عليها  احلفاظ  ت�صمن 

التوازن  حتقيق  يف  الهام  دورها 

البيئي.   

�صفوي  �صوؤال  على  رده  يف  و 

عبد  ال�صيد  الأمة  جمل�ض  لع�صو 

حول  واملتمحور  قري�صي  الكرمي 

تقل�ض  اإىل  اأدت  التي  الأ�صباب 

عدد ال�صطوط باجلزائر �صدد الوزير 

البيئية  الأو�صاط  هذه  اأن  على 

املناطق  �صمن  امل�صنفة  اله�صة 

الجمايل  عددها  والبالغ  الرطبة 

حتظى  منطقة   1700 اجلزائر  يف 

قبل قطاعه  الالزم من  بالإهتمام 

وذلك يتجلى من خالل الن�صو�ض 

القانون  راأ�صها  على  القانونية 

اإطار  يف  البيئة  بحماية  املتعلق 

التنمية امل�صتدامة ف�صال عن اإلتزام 

للحفاظ  رام�صار  باإتفاقية  اجلزائر 

يف  واأفاد  الرطبة.  املناطق  على 

ال�صدد بوجود ثالثة �صطوط  نف�ض 

حاليا قيد الدرا�صة لإدراجها �صمن 

الأمر  ويتعلق  الرطبة  املناطق 

وال�رشقي  تيمينقارين  ب�صطوط 

)ولية �صعيدة( واحل�صنة بامل�صيلة. 

اأ�صاف م�صوؤول  وعالوة على ذلك، 

اجلزائر قامت خالل  فاإن  القطاع، 

درا�صة  با�صتكمال   2012 �صنة 

الرطبة جلمع  املناطق  م�صح  حول 

املعطيات حول هذه املناطق على 

بنك  واإر�صاء  ولية   48 م�صتوى 

املتعلقة  اجلغرافية  للمعلومات 

بهذا ال�صق.

البيئة وحماية اإلقليم 

�صطوط اجلزائرحممية بقوة القانون

التكوين ومكافحة املن�صطات والعنف
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ت�صاءل ال�صيد عبد القادر �صنيني، 

ع�صو جمل�ض الأمة عن الإمكانات 

وزارة  وت�صخرها  متلكها  التي 

التجارة ملراقبة املنتوجات التي 

ي�صتهلكها املواطن اجلزائري يف 

وقت برزت فيه عدة م�صتح�رشات 

مثل املواد احلافظة التي ت�صاف 

هذه  الغذائية،  املواد  جل  اإىل 

اثبتت  التي  امل�صافة   املواد 

م�صببة   باأنها  احلديثة  الدرا�صات 

كال�رشطان  الع�رش  لأمرا�ض 

ال�صكري واأمرا�ض اخرى.

ال�صيد  اأو�صح  رده،  خالل  من 

وزير  بادة،  بن  م�صطفى 

املنتوجات  مراقبة  اأن  التجارة 

مدى  معرفة  اإىل  اأ�صا�صا  تهدف 

مطابقة �رشوط النتاج للمعايري 

املعرتف بها حيث توىل امل�صالح 

الوزارية اأهمية ق�صوى ملو�صوع 

الإ�صافات الغذائية التي تخ�صع 

لن�صو�ض   1992 �صنة  منذ 

قانونية  تتعلق ب�رشوط ا�صتعمال 

املواد امل�صافة وكذا قانون �صنة 

املواد  لقائمة  املحدد   2002
امل�صافة.

العلمية  التطورات  مع  ومتا�صيا 

والتكنولوجية مت اإ�صدار مر�صوم 

التنفيذ   حيز  �صيدخل  تنفيذي 

قائمة  يحدد  ال�صنة  هذه  خالل 

املواد والإ�صافات الغذائية التي 

ال�صناف  فيها  تدمج  اأن  ميكن 

الغذائية.

بالإمكانات  يتعلق  فيما  اأما 

اأو�صح   واملادية  الب�رشية 

قد  الوزارة  باأن  القطاع  م�صوؤول 

فيهم  مبا  عون   7000 �صخرت  

خمربا   20 وكذا  املخابر  اأعوان 

النوعية  مراقبة  يف  خمت�صا 

توظيف  انتظار  يف  الغ�ض  وقمع 

ال�صنة  خالل  جديد  عون   1000
وا�صتالم  والقادمة  احلالية 

اجلودة  مراقبة  خمابر  م�صاريع 

م�رشوع  حتقيق  اإىل  للو�صول 

خمرب يف كل ولية.

ال�صيد  اأو�صح  اآخر  �صياق  ويف 

مراقبة  م�صالح  باأن  بادة  بن 

�صجلت  قد  الغ�ض  وقمع  النوعية 

من  اأكرث   2012 �صنة  خالل 

بالك�صف  �صمح  تدخل  األف   595
األف   62  ، األف خمالفة   65 عن 

منها متابعة ق�صائيا.

الوزارة   م�صالح  قامت  كما 

ما  ب�صحب  اآخر  م�صتوى  على 

املواد  من  طن  األف   900 يفوق 

 300 من  اأكرث  وغلق  الغذائية 

حمل جتاري ب�صبب عدم مطابقة 

املنتوج.

في قطاع التجارة

ما يقرب عن 600 
األف تدخل مل�صالح 

املراقبة يك�صف عن 
خمالفة األف   65

الصحة

حوافز للأطباء 
الأخ�صائيني..

واإ�صافة اإىل العمل الرقابي، اأ�صاف وزير 

التجارة، فاإن الوزارة ل تزال تبذل جهودا 

من  ا�صتهالكية  ثقافة  لإر�صاء  اإ�صافية 

خالل :

لفائدة  �صنوية  ميزانية  •تخ�صي�ض 
بـ25  تقدر  امل�صتهلك  حماية  جمعية 

مليون دينار جزائري �صنويا. 

مع  للتوا�صل  قطاعية  �صيا�صة  •اعتماد 
امل�صتهلك.

تخ�ص�ض  التي  الإعالم  اأجهزة  •تكرمي 
�صحة  حلماية  حت�صي�صية  اإعالمية  برامج 

امل�صتهلك.

•اعداد دليل امل�صتهلك الذي يعترب الأول 
من نوعه.

الإدارة  بني  الت�صال  مبداأ  •تكري�ض 
خالل  من  القت�صاديني  واملتعاملني 

التظاهرات.

حلماية  الوطني  املجل�ض  •اإن�صاء 
التنفيذي  املر�صوم  مبوجب  امل�صتهلك 

اأكتوبر   2 يف  املوؤرخ   355    12- رقم 

اقرتاح  �صالحياته  من  والذي   2012
على  املحافظة  �صاأنها  من  التي  التدابري 

�صحة امل�صتهلك.

الرقابة النوعية على 
املنتوجات ال�صيدلنية 
من قبل املخرب الوطني 

ملراقبة املواد ال�صيدلنية 
تتم باأحدث التقنيات

ال�صيد  ت�صاءل   ، اأي�صا  ال�صحة  قطاع  ويف 

الرقابة  اإجراءات  عن  �صامل  بن  القادر  عبد 

ظل  يف  الأدوية  ا�صترياد  على  املفرو�صة 

الغ�ض  عمليات  من  امليدان  هذا  يعرفه  ما 

والتزوير.

املنتوجات  باأن  اأكد  القطاع  م�صوؤول 

دقيقة،  لرقابة  تخ�صع  ال�صيدلنية 

فبالإ�صافة اإىل الت�صجيل امل�صبق والإجباري  

لهذه املواد فاإن هذه الأخرية تخ�صع قبل 

ت�صويقها اإىل رقابة النوعية من قبل املخرب 

ولهذا  ال�صيدلنية  املواد  ملراقبة  الوطني 

الغر�ض فقد  مت جتهيز هذا املخرب باأحدث 

التقنيات امل�صادق عليها من قبل املنظمة 

راأ�ض  على  عني  وقد  لل�صحة.  العاملية 

ي�صارك  دويل  جزائري  خبري  املخرب  هذا 

با�صتمرار يف جميع امللتقيات الدولية حول 

على  ح�صلت  قد  اجلزائر  اأن  كما  الأدوية. 

وموادها  لالأدوية  امل�صبق  الرتخي�ض  حق 

الوطن  خارج  انتاجها   مواقع  يف  الولية 

من خالل انتداب خرباء لهذا الغر�ض.

امل�صالح  جميع  اأن  زياري  ال�صيد  واأكد 

والهيئات جمندة ومنها م�صالح قمع الغ�ض 

اجلزائر  حلماية  الوطنية  اجلمارك  وكذا 

املغ�صو�صة  ال�صيدلنية  املنتوجات  من 

واملزيفة.       

زياري،  العزيز  عبد  ال�صيد  اأجاب 

واإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة  وزير 

ال�صيد  ان�صغال  عن  امل�صت�صفيات 

جمل�ض  ع�صو  قيقان،  جمال 

المة، املتعلق بو�صعية م�صت�صفى 

ي�صتجيب  ل  الذي  امل�صيلة  ولية 

الذين  الولية  �صكان  حلاجيات 

ن�صمة  املليون  عددهم  يفوق 

الإخ�صائيني  غياب  خالل  من 

ال�صكانري.  جهاز  الدائم  والتعطل 

قد  الوزارية  دائرته  اأن  مو�صحا 

امل�صت�صفى  ملف   على  اطلعت 

بن�صة  اإل  ي�صتغل  الذي ل  املذكور 

يتمثل  ل  امل�صكل  ان  اأي   %  35
الذي  هيكله  يف  واإمنا  �صعته  يف 

اأ�صاف  للرتميم  فعال  يحتاج 

ال�صيد زياري. وهذا ما مت بالفعل 

بحيث �صجلت عملية اإعادة تهيئة 

املالية  قانون  يف  امل�صت�صفى 

.2014
غياب  م�صكل  حول  اأما 

الوزارة  اتخذت  فقد  الخ�صائيني 

مع  بالتعاون  التدابري  بع�ض 

لتوجيه  امل�صيلة  ولية  م�صالح 

ال�صنة  هذه  دفعات  من  اأطباء 

بتوفري  وحتفيزهم  الولية  اإىل 

قامت  كما  الوظيفية  ال�صكنات 

املالية  املنا�صب  بفتح  الوزارة 

اخلا�صة بـ 61 طبيبا.

اأما عن جهاز ال�صكانري فقد اأو�صح 

ممثل احلكومة باأن الق�صية تكمن 

يف  اأخ�صائيني  وجود  عدم  يف 

الدفعة  هذه  خالل  ومن  ال�صعة 

هذا  يف  اأطباء  اإر�صال  �صيتم 

املجال.

وعن ال�صتثمارات يف هذا القطاع، 

باأنه  زياري  ال�صيد  اأكد  فقد 

م�رشوعا   18 تنفيذ  يف  �صي�رشع 

م�صت�صفى  منها  الإطار  هذا  يف 

وم�صت�صفى  عي�صى  �صيدي  مبدينة 

باأولد  العقلية  لالمرا�ض  اآخر 

من�صور  كما �صيتم جتهيز الولية 

بوحدات طبية جراحية  وكذا 10 

عيادات متعددة اخلدمات.
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التكوين المهني

التكوين ح�صب طلبات ال�صوق

مباركي  حممد  ال�صيد  اأجاب 

والتعليم  التكوين  وزير   ،

ال�صيد  �صوؤال  على  املهنيني 

جمل�ض  ع�صو  بلخري،  كمال 

م�صاهمة  يف  واملتمثل  الأمة، 

الق�صاء  يف  الوزارية  دائرته 

فتح  خالل  من  البطالة  على 

خا�صة  جديدة  تخ�ص�صات 

مو�صحا  النائية  املناطق  يف 

يف  احلكومة  عمل  خمطط  اأن 

هذا القطاع ي�صتند على تكوين 

لينقل  العمل،  و�صوق  يتما�صى 

للتكوين  نظام  من  القطاع 

عر�ض  مبداأ  على  يرتكز 

اإىل  العمل  التكوين على �صوق 

طلبات  ح�صب  يكون  قطاع 

هذه ال�صوق.

جمالت  زيادة  عن  اأما 

اأكد  فقد  وفروعه  التكوين 

م�صوؤول القطاع اأن امل�صاورات 

خمتلف  مع  جرت  التي 

�صمحت  قد  الوزارية  الدوائر 

�صنة  التكوينات  قوائم  باإثراء 

عددها  ي�صل  لكي   2012
422 تخ�ص�صا من بينها  اإىل 

منها  جديدا  تخ�ص�صا   54
املتجددة،  والطاقات  البيئة 

البرتولية  ال�صناعة  الت�صال، 

واملناجم.

التضامن الوطني واألسرة

العقار وامليزانية.. عائق 

ع�صو  داود،  ب�صري  ال�صيد  ت�صاءل   

التي  الأ�صباب  حول  الأمة  جمل�ض 

م�رشوع  ا�صتالم  تاأخري  اإىل  اأّدت 

ب�صحايا  خا�صة  م�صكن   100
الرهاب يف ولية برج بوعريريج 

�صنة  اأ�صغاله  انطلقت  والذي 

بن  �صعاد  ال�صيدة  فرّدت   .2005
جاب اهلل، وزيرة الت�صامن الوطني 

الذي  امل�رشوع  هذا  باأن  والأ�رشة 

 1050 م�رشوع  �صمن  يندرج 

الرهاب  �صحايا  ل�صالح  م�صكن 

عرب 10 وليات من الوطن، يواجه 

مثل  مثله  الجناز  يف  �صعوبات 

ال�صعوبات  هذه  امل�صاريع.  باقي 

لأخرى  ولية  من  تختلف  التي 

ووحدها ولية غيليزان متكنت من 

فبال�صافة   ، امل�رشوع  اكمال هذا 

ال�صالح  العقار  توفر  م�صاكل  اإىل 

ح�صب  الرئي�صي،  امل�صكل  للبناء، 

م�صوؤولة القطاع، راجع اإىل ميزانية 

من  اقتطعت  التي  امل�صاريع  هاته 

مما  ا�صتثنائيا  الوزارة  �صندوق 

الوزارة  اإمكانيات  على  �صلبا  اأثر 

ال�رشائح  احتياجات  تلبية  يف 

الخرى ومواجهة اأخطار الأزمات 

والكوارث الطبيعية.

الوزيرة  ال�صيدة  اأكدت  الأخري،  يف 

مع  حاليا  جارية  امل�صاورات  باأن 

بتاأخري  املعنية  الوليات  ولة 

حل  ليجاد  امل�صاريع  هذه  اجناز 

نهائي للم�صاألة.

ال�صيد عبد القادر بن �صالح،  2013، جل�صة علنية، برئا�صة  13 جوان  عقد جمل�س الأمة يوم اخلمي�س 
رئي�س املجل�س، بح�صور عدد من الوزراء للإجابة على اأ�صئلة اأع�صاء جمل�س الأمة ال�صفهية. 

الشؤون الدينية واألوقاف

نظام الفتوى يقوم على موؤ�ص�صة امل�صجد

ع�صو  قيقان،  جمال  ال�صيد  طرح 

انت�صار  حول  �صوؤال  الأمة،  جمل�ض 

يف  اجلزائر  يف  املوازية  الفتاوي 

ظل غياب موؤ�ص�صة ر�صمية للفتوى. 

اأكد وزير ال�صوؤون الدينية والأوقاف 

دائرته  باأن  اهلل  غالم  اهلل  بوعبد 

الوزارية قد اقرتحت ر�صميا م�صعى 

ان�صاء دار للفتوى يف اجلزائر واأنه 

واأرباب  الراأي  قادة  من  ينتظر 

ي�صاهموا  اأن  الأمة،  ونواب  الفكر، 

اجلزائر  اأبناء  جميعا يف م�صاحلة 

مع موؤ�ص�صاتهم واأن يح�صنوها من 

املوازي  للن�صاط  الهدامة  الآثار 

الذي يريد اأن ينخر املجتمع ويهدم 

اأ�ص�ض الدولة.

باأن  اأخرى،  جهة  من  ذكر،  كما 

دينية  مبرجعية  حم�صنة  اجلزائر 

على  قائم  فتواها  ونظام  ووطنية 

اأ�صا�ض موؤ�ص�صة امل�صجد التي تدعم 

الدينية  ال�صوؤون  مبديري  حاليا 

ومتثل  ولية  كل  يف  والأوقاف 

من  املتكونة  الولئية  املجال�ض 

نخبة الأئمة والأ�صاتذة اجلامعيني 

الو�صية مما ي�صمح  متثيال للوزارة 

باإ�صدار الفتاوي على مدار ال�صاعة 

مبقر  اللجنة  مداومات  خالل  من 

ومبقر  الولئية  امل�صجد  موؤ�ص�صة 

الوزارة اللكرتوين.

20

النقل

اجلزائر يف طريقها اإىل امل�صادقة على امليثاق الفريقي للنقل البحري

الطيب  حممد  ال�صيد  ت�صاءل 

اجلزائر  موقف  عن  الع�صكري 

للنقل  الفريقي  امليثاق  اجتاه 

مل  اجلزائر  مازالت  والذي  البحري 

رغم  هذا  يومنا  اإىل  عليه  ت�صادق 

الأهمية التي يكت�صيها هذا القطاع 

التجارية  التبادلت  تطوير  يف 

اجلزائرية الفريقية.

النقل،  وزير  تو،  عمار  ال�صيد 

على  اجابته  بداية  يف  ا�صتعر�ض 

التي  املراحل  اأهم  الن�صغال  هذا 

تواجده  منذ  امليثاق  هذا  بها  مر 

النقل  وزارة  راأ�ض  على  �صخ�صيا 

الثانية  الدورة  برتوؤ�صه  وذلك 

للوزراء  الفريقي  الحتاد  ملوؤمتر 

بديربان  البحري  بالنقل  املكلفني 

 12 بني  ما   – افريقيا  جنوب   –
مت  حيث   ،  2009 اأكتوبر   16 و 

التو�صل اإىل توافق بني وزراء النقل 

الدورة  اجتماع  لينعقد  البحري 

الثالثة ملجموعة الحتاد الفريقي 

بني  فيما  البحري  النقل  لوزراء 

21 و 25 نوفمرب 2011 باأنغول 
املرة  هذه  التفاق  اإىل  وتو�صل 

امل�صادقة  عملية  انطالق  على 

زمنية  فرتة  يف  امليثاق  على 

حمددة 2012 – 2015. 

اإىل  باأنه  تو  عمار  ال�صيد  واأ�صاف 

 53 2013 من بني  غاية جويلية 

دولة وقعت 39 دولة افريقية على 

البحري  للنقل  الفريقي  امليثاق 

واإىل غاية يومنا هذا مل تقم �صوى 

14 دولة من بني الدول الفريقية 
هذا  على  بامل�صادقة  املوقعة 

القانوين  الن�صاب  بينما  امليثاق 

يتمثل يف 15 توقيعًا.

النقل  قطاع  م�صوؤول  وطماأن 

اإجراءات  باأن  الأمة  جمل�ض  ع�صو 

متت  قد  امليثاق  على  الت�صديق 

واأخطرت  النقل  وزارة  مبقر  كلها 

لتقوم  اخلارجية  ال�صوؤون  وزارة 

الت�صديق  اجراءات  با�صتكمال 

ب�صفتها الطرف املخول لذلك.

وليات  من  وليات  ع�صر  ربط 
اجلنوب بخط ال�صكك احلديدية

اأما ال�صيد حممد بن طبة، ع�صو جمل�ض الأمة، 

تو،  عمار  ال�صيد  على  �صوؤال  بدوره  طرح  فقد 

وزير النقل نيابة عن زميله ال�صيد عبد القادر 

بن �صامل، ع�صو جمل�ض الأمة. �صوؤال ال�صيد عبد 

القادر بن �صامل يتعلق بقطاع ال�صكك احلديدية 

باجلنوب وعن امل�صاريع امل�صتقبلية اخلا�صة 

بتطويره.

يف  �صطرت  قد  احلكومة  باأن  اأكد  النقل  وزير 

اإطار الربنامج الوطني لتطوير اجلنوب غالفا 

ماليا قدر بـ 120 مليار دينار جزائري خا�ض 

الدرا�صات  اأن  كما  احلديدية.  ال�صكك  بقطاع 

ال�صكك  2762 كلم من  جارية حاليا لجناز 

من  وليات  ع�رشة  لربط  موجهة  احلديدية 

التي  للم�صاريع  ا�صتكمال  اجلنوب  وليات 

م�صعود،  بحا�صي  توقرت  تربط  والتي  اجنزت 

اجللفة والأغواط، م�رشية والبي�ض.
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�صنيني،  القادر  عبد  ال�صيد  ت�صاءل 

�صبب  عن  المة،  جمل�ض  ع�صو 

املدر�صية  الكتب  يف  اأخطاء  وجود 

النظر  اإعادة  اإمكانية  عن  وكذا 

الكتب  هذه  وحمتوى  حجم  يف 

تكت�صيه  الذي  الغمو�ض  عن  وكذا 

عدم  وبالتايل  الدرو�ض  بع�ض 

مطابقة م�صتوى التلميذ والربنامج 

الدرا�صي.

ال�صيد عبد اللطيف بابا اأحمد، وزير 

املدر�صية  الأخطاء  ر 
ّ
بر الرتبية 

املدر�صي  الكتاب  يف  املوجودة 

التي  الق�صرية  الزمنية  بالفرتة 

املدر�صية   املقررات  اإعداد  فيها  مت 

اأفاد  كما   )2007  –  2003(

التي  املراحل  مبختلف  باملنا�صبة 

املدر�صية،  الكتب  اإعداد  بها  مير 

الوطنية  اللجنة  اجتماع  بداية من 

فريق  ت�صكيل  وكذا  للمناهج 

الطبع  مرحلة  اإىل  وو�صول  العمل 

الوطني  الديوان  م�صتوى  على 

اأن  موؤكدا  املدر�صية   للمطبوعات 

العتبار  بعني  �صتاأخذ  الوزارة 

يف  املوجودة  الأخطاء  جممل 

الأخطاء  اإىل  بالإ�صافة  الكتب 

عملية  خالل  من  البيداغوجية 

ال�صت�صارة التي با�رشتها يف �صهر 

كما  �صيتم  كما   ، املن�رشم  فيفري 

اإجراء  اأحمد،  بابا  ال�صيد  �رشح 

مع  الربامج  بع�ض  على  تعديالت 

بهدف  املقبل  املدر�صي  الدخول 

املحفظة  حجم  من  التخفيف 

وكذلك  جزاأين  اإىل  الكتب  بتق�صيم 

اأدراج  ا�صتعمال  اإىل  العودة 

الطاولت املدر�صية.

اأما عن عدم مطابقة م�صتوى كفاءة 

فقد  الدرا�صي،  والربنامج  التلميذ 

عدم  اإىل  القطاع  م�صوؤول  اأرجعه 

تلقي بع�ض الأ�صاتذة تكوينا حول 

تطبيق املقاربة بالكفاءة.

عقد جمل�س االمة يوم اخلمي�س 27 جوان 2013 جل�سة علنية تراأ�سها  ال�سيد عبد 

القادر بن �سالح ، رئي�س جمل�س االأمة وح�سرها  عدد من الوزراء لالإجابة 

على اأ�سئلة اأع�ساء جمل�س االأمة ال�سفهية.

 قطاع التربية

تدارك الأخطاء وتخفيف حجم املحفظة

املدر�صي  الت�صرب  من  احلد 
والتكفل بالفئات اله�صة

والتكفل  املدر�صي  الت�رشب  وعن 

حمور  كان  الذي  اله�صة  بالفئات 

�صوؤال ال�صيد حممد الطيب الع�صكري، 

ال�صيد  اأجاب  الأمة،  جمل�ض  ع�صو 

اأ�صباب  اأن  احمد  بابا  اللطيف  عبد 

فمنها  عديدة  املدر�صي  الت�رشب 

القت�صادية اأو الجتماعية واأحيانا 

يبديها  فردية  رغبة  عن  تكون 

التلميذ يف ترك مقاعد الدرا�صة من 

ذاته  الوقت  يف  موؤكدا  العمل،  اأجل 

باأن ظاهرة الت�رشب املدر�صي تكاد 

وتقدر  البتدائي  التعليم  يف  تنعدم 

التعليم  يف  باملائة   10 بحوايل 

املتو�صط.

ع�صو  بودعيدة،  بوزيد  ال�صيد 

جمل�ض الأمة،  ت�صاءل عن م�رشوع  

ربط ولية باتنة بالطريق ال�صيار 

عمار  ال�صيد  فاأجاب  غرب،  �رشق 

العمومية،  ال�صغال  وزير  غول، 

ال�صيار  الطريق  م�رشوع  باأن 

على  ميتد  والذي  العليا  لله�صاب 

 134 منها  كلم   1000 م�صافة   

كلم  مرتبط بولية باتنة وي�صمح 

�رشق  ال�صيار  بالطريق  بربطها 

لنطالقه  التح�صري  يتم  غرب، 

اأنه قد مت يف   هذه ال�صنة  م�صيفا 

اإطار نف�ض امل�رشوع النطالق يف 

بني  اأ�صا�صية  حماور  عدة  اإجناز 

مليلة  وق�صنطينة وبني عني  باتة 

وب�صكرة  باتنة  وبني  وق�صنطينة 

بربط  امل�رشوع  هذا  �صي�صمح  كما 

الوطني  امل�صتوى  على  ولية   34
 ، �صيتم  كما  ال�رشيعة.  بالطرق 

خالل   ، القطاع  م�صوؤول  ا�صاف 

القادمني  اأوت  اأو  جويلية  �صهر 

هذه  بني  الرابطة  الطرق  اختيار 

كما  واملوانئ.  ال�رشيعة  الطرق 

�صي�رشع يف التهيئة لربط الطريق 

جيجل   بولية  غرب  �رشق  ال�صيار 

ويف  كلم   100 م�صافة  على 

ال�صيار  الطريق  ربط  الوقت  نف�ض 

جن  جن  مبيناء  العليا  لله�صاب 

على م�صافة 190 كلم.  

األشغال العمومية 

الطريق ال�صيار لله�صاب العليا �صينطلق هذه ال�صنة
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الدورة السنوية ال22 للجمعية 

البرملانية ملنظمة األمن 

والتعاون في أوربا

 
�صارك وفد برملاين م�صرتك فيما بني غرفتي الربملان، 

يف الدورة ال�صنوية ال22 للجمعية الربملانية ملنظمة 

الأمن والتعاون يف اأوربا )AP/OSCE(، حتت 

�صعار »هل�صكني 40+« وذلك يف الفرتة املمتدة من 

2013 با�صطنبول )تركيا(. 3 جويلية  اإىل  29 جوان 
تكون الوفد الربملاين من:

- ال�صيد ها�صمي جيار، ع�صو جمل�ض الأمة، رئي�ض 

الوفد،

- ال�صيد عبد املجيد منيب، ع�صو جمل�ض الأمة،

- ال�صيدة نادية بن جدو، نائب باملجل�ض ال�صعبي 

الوطني،

- ال�صيد نور الدين بلمداح، نائب باملجل�ض ال�صعبي 

الوطني.

وت�صمن جدول اأعمال الدورة اجتماعات اللجان، 

بالإ�صافة اإىل تظاهرة منظمة من طرف الربملان 

الرتكي، بعنوان: »تعزيز احلوار والتعاون: ر�صالة 

م�صرتكة للعامل حول التمييز العن�رشي، كره الأجانب، 

وعدم الت�صامح«.

للعلم، حتوز اجلزائر على �صفة ع�صو �رشيك يف 

التعاون لدى اجلمعية الربملانية ملنظمة الأمن 

والتعاون يف اأوربا.

أشغال املؤمتر 13 للحوار 

البرملاني اإلفريقي - العربي

 
�صارك وفد عن جمل�ض المة �صمن وفد م�صرتك مع 

املجل�ض ال�صعبي الوطني يف اأ�صغال املوؤمتر 13 للحوار 

الربملاين الإفريقي - العربي ، املزمع عقده يومي 26 

و27 جوان 2013 بالرباط ) اململكة املغربية(

الوفد الربملاين تكون من:

- ال�صيد علي الهامل ، نائب رئي�ض املجل�ض الوطني 

رئي�صا للوفد

- حود موي�صة  حممد  مدين ، ع�صو جمل�ض الأمة

- ديرم جمال ، ع�صو جمل�ض الأمة

- زروايل خمطار ، ع�صو جمل�ض المة

- نعيمة ماجر ، نائب باملجل�ض ال�صعبي الوطني

- عرتو�ض فاطمة الزهراء ، نائب باملجل�ض ال�صعبي 

الوطني

وناق�ض امل�صاركون مو�صوعني هما:

•  تنمية التعاون العربي-الفريقي لدعم اقت�صاد 
البلدان العربية والإفريقية

•  دور الربملانات العربية والإفريقية ل�صمان احرتام 
الديانات وحماية الثقافات الوطنية يف ظل تداعيات 

العوملة.

لالإ�صارة فاإن جمل�ض المة ومنذ ان�صائه �صنة 1998، 

�صارك يف كل املوؤمترات للحوار الربملاين الإفريقي 

العربي.

الندوة اإلقليمية حول تطور 

العالقات بني املواطن 

والبرملان في املنطقة العربية
 

�صارك وفد برملاين عن جمل�ض الأمة برئا�صة ال�صيد يحي 

والإدارية  القانونية  ال�صوؤون  جلنة  رئي�ض  الرحمان،  عبد 

وحقوق الإن�صان مبجل�ض الأمة، وال�صيدة عائ�صة باركي، 

حول:  الإقليمية  الندوة  اأ�صغال  يف  الأمة  جمل�ض  ع�صو 

املنطقة  يف  والربملان  املواطن  بني  العالقات  »تطور 

الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  نظمها  والتي  العربية« 

بالتعاون مع الربملان املغربي، وذلك يومي 5 و6 جوان 

2013 بالرباط)اململكة املغربية(.
وقد ناق�ض احل�صور عدة موا�صيع منها

• ق�صية التمثيل الربملاين يف املنطقة العربية
ال�صباب،  وخا�صة  املواطنني  توقعات  تتطور  كيف   •

بالن�صبة للربملان واأع�صائه يف املنطقة العربية؟

• كيف تلبى هذه التوقعات
• جتارب التمثيل الربملاين: التحديات وال�صعوبات التي 

يواجهها الربملانيون يوميا يف املنطقة

الربملاين  دورهم  لإغناء  الربملانيني  فر�ض  هي  ما   •
بالتجربة املكت�صبة يف دوائرهم النتخابية

الفاي�ض  مثل  النرتنت  على  اجلديدة  الت�صال  • و�صائل 
بوك وتويرت يف العمل الربملاين : الفر�ض والتحديات

• الآليات املتاحة لتح�صني �صورة الربملان
جدير بالذكر اأن الندوة الإقليمية قد عرفت اإطالق التقرير 

الربملاين العاملي للمنطقة العربية.

أشغال الفصل التشريعي 

األول للبرملان العربي

اأ�صغال  يف  الأمة  جمل�ض  عن  برملاين  وفد  �صارك 

الف�صل  من  الأول  النعقاد  لدور  الرابعة  اجلل�صة 

الت�رشيعي الأول للربملان العربي، يف الفرتة من 17 

اإىل 20 جوان 2013، وذلك يف مقر اجلامعة العربية 

بالقاهرة )م�رش(.

وقد ت�صكل الوفد الربملاين من :

 ، الأمة  جمل�ض  ع�صو   ، قري�صي  الكرمي  عبد  ال�صيد   -

والأمن  وال�صيا�صية  اخلارجية  ال�صوؤون  جلنة  ع�صو 

القومي للربملان العربي.

ع�صو   ، الأمة  جمل�ض  ع�صو   ، قدور  كا�ض  -ال�صيد 

الربملان العربي.

للجنة  اجتماع  اجلل�صة  اأ�صغال  �صبق  قد  اأنه  العلم  مع 

اخلارجية  ال�صوؤون  جلنة  عن  املنبثقة  امل�صغرة 

وال�صيا�صية والأمن القومي للربملان العربي وذلك يف 

الفرتة من 14 اإىل 16 جوان 2013 والذي �صارك فيه 

ال�صيد عبد الكرمي قري�صي ب�صفته ع�صو يف اللجنة.

 

اجلمعية  جلان  أشغال 

من  لالحتاد  البرملانية 

أجل املتوسط

�صارك ال�صيد بن يون�ض حمند اآكلي،  وال�صيد 

حاج العايب، ع�صوا جمل�ض الأمة، وع�صوا 

اللجنة ال�صيا�صية، الأمن وحقوق الإن�صان، 

التابعة  املذكورة  اللجنة  اجتماع  يف 

اأجل  من  لالحتاد  الربملانية  للجمعية 

الربملان  مبقر  انعقدت  والتي  املتو�صط، 

الأوربي بربوك�صل يوم 20 جوان 2013.

والنقا�ض  بالدرا�صة  احل�صور  تناول 

املوا�صيع التالية :

- الأو�صاع ال�صيا�صية والتطورات اجلارية 

مبنطقة البحر الأبي�ض املتو�صط.

على  وانعكا�صاتها  ال�صورية  الأزمة   -

املنطقة.

اأجل  من  والحتاد   5+5 جمموعة   -

املتو�صط. 

اجتماعات املرحلة 

الثالثة للدورة 

العادية للعام 2013 

للجمعية البرملانية 

ملجلس أوربا

رئي�ض  بوخالفة،  حممد  ال�صيد  �صارك 

الرئا�صي  للثلث  الربملانية  املجموعة 

املرحلة  اجتماعات  يف  الأمة،  مبجل�ض 

 2013 للعام  العادية  للدورة  الثالثة 

للجمعية الربملانية ملجل�ض اأوربا، وذلك 

يف الفرتة من 24 اإىل 28 جوان 2013 

ب�صرتا�صبورغ )فرن�صا(.

الجتماعات  اأعمال  جدول  وت�صمن 

درا�صة عدة موا�صيع منها:

< الأو�صاع يف ال�رشق الأو�صط
التغريات  حول  »كيوتو«  بروتوكول   >

املناخية

الدميقراطيات  يف  الن�صاء  و�صعية   >
النا�صئة بعد الثورات العربية

ال�صيا�صية  امل�صوؤولية  بني  التفريق   >
وامل�صوؤولية اجلزائية

على  اجلزائري  الربملان  داأب  للعلم، 

الأربعة  الجتماعات  يف  امل�صاركة 

الربملانية  اجلمعية  �صنويا  تنظمها  التي 

ملجل�ض اأوربا، وذلك ب�صفة »مدعو«
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األمين العام لإلتحاد البرلمــــــــــــــــاني العربي
لالإحتاد  العام  الأمني  املجل�ض،  مبقر   ،2013 جوان   11 يوم  واإ�صتقبل 

الربملاين العربي ال�صيد نور الدين بو�صكوج.

العربي  الربملاين  لالإحتاد  العام  الأمني  خاللها  قدم  فر�صة  كان  اللقاء 

عر�صا عاما عن و�صع الهيئة الربملانية العربية، ون�صاطها واآفاق عملها 

يف اإطار العمل على تعزيز العالقات الربملانية العربية وتفعيلها.

رئيس الجمعية البرلمانية
 لمجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلس أوربا

�صالح،  بن  القادر  عبد  ال�صيد  واأجرى 

 17 الإثنني  يـوم  الأمة،  جمل�ض  رئي�ض 

جوان 2013، مبقـر املجـل�ض، حمادثات 

-Jean-Claude M ال�صيد  مع 

الربملانية  اجلمعية  رئي�ض   ،gnon
ملجل�ض اأوربا.

العالقات  حول  متحورت  املحادثات 

اجلزائرية مع الإحتاد الأوربي خا�صة يف 

التي  العالقات  وهي  الربملاين.  املجال 

عرفت تطورا ملحوظا يف ال�صنوات الأخرية 

من خالل تبادل اللقاءات والزيارات من 

واأوربية  جزائرية  برملانية  وفود  قبل 

اإىل  اللقاء  هذا  خالل  الإ�صارة  متت  كما 

الربملانية  للوفود  الدائمة  امل�صاركة 

اجلزائرية يف خمتلف لقاءات وفعاليات 

اأوربا. حيث  الربملانية ملجل�ض  اجلمعية 

الهيئة  لهذه  هاما  �رشيكا  اجلزائر  تعترب 

�صيا�صة  تنمية  على  تعمل  الأوربية. 

جوارية مع الدول املحيطة والقريبة من 

على  مبنية  الأوربي  الحتاد  جمموعة 

مبادئ احلرية وحقوق الن�صان ، ال�صلم ، 

الأمن والتنمية وال�صتقرار

جهود  بذل  �رشورة  على  التاأكيد  ومت 

اأكرث وتن�صيق للمواقف من خالل الت�صاور 

النبيلة  الن�صانية  املبادئ  هذه  لتج�صيد 

�صيا�صية  ق�صايا  عدة  ا�صتعرا�ض  مت  كما 

راهنة يف املنطقة ذات الهتمام امل�صرتك 

ومت تبادل الآراء حولها.

رين لدولة فلسطـــــــــــــــــــــــــــين وزيراألسرى والمُحرَّ

وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان
يـوم   ، الأمة  جمل�ض  رئي�ض   ، �صالح  بن  القادر  عبد  ال�صيد  وا�صتقبل 

علوي  بن  يو�صف  ال�صيد   ، املجـل�ض  مبقـر   ،  2013 جوان   18 الثالثاء 

اللقاء  تناول  وقد  عمان.  ل�صلطنة  اخلارجية  ال�صوؤون  وزير   ، اهلل  عبد 

باملنا�صبة  الطرفان  وا�صتعر�ض   ، تطويرها  واأفاق  الثنائية  العالقات 

القت�صادي  التعاون  لتعزيز  وت�صخريها  واحل�صارية  الثقافية  الروابط 

على  اجلانبني  وحر�ض  الربملانية  للعالقات  تطرقا  والثقايف..كما 

ترقيتها من خالل الت�صاور الدائم و تبادل وجهات النظر حول عدد من 

الق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك.

وحتادث يـوم الأربعاء 26 جوان 2013، مبقر 

الأ�رشى  وزير  قراقع،  عي�صى  ال�صيد  املجل�ض، 

رين لدولة فل�صطني.
ّ
وامُلحَر

الفل�صطيني  الوزير  قّدم   ، اللقاء  هذا  خالل 

للق�صية  ال�صيا�صية  التطورات  وافيا عن  ا  عر�صً

مو�صوع  على  باخل�صو�ض  ورّكز  الفل�صطينية 

الأ�رشى الفل�صطينيني الذين ُيعانون يف �صجون 

الحتالل ال�رشائيلي من اجلن�صني وكل الأعمار 

يقبع  من  ومنهم  اأ�صري   5000 من  اأكرث  وهم 

اأدنى  بدون  �صنة   30 من  لأكرث  ال�صجون  يف 

والإن�صانية.  ال�صيا�صية  الأ�رشى  احرتام حلقوق 

واأو�صح ال�صيد عي�صى قراقع اأن ق�صية الأ�رشى 

الق�صية  يف  اجلوهرية  الق�صايا  من  اأ�صبحت 

اإ�رشاك  لزاما  واأ�صبح  الفل�صطينية  ال�صيا�صية 

الهيئات واملنظمات الدولية يف حماية احلقوق 

ال�صعب  عرفان  عن  عرّب  كما   ، الفل�صطينية 

الثابتة  واملواقف  الدائم  للدعم  الفل�صطيني 

امل�صاندة للق�صية الفل�صطينية من قبل اجلزائر 

حكومة و�صعبًا. 

 ، القادر بن �صالح  ال�صيد عبد  اأّكد   ، من جهته 

رئي�ض جمل�ض الأمة ، اأن اجلزائر �صتبقى دائما 

جانب  اإىل  الرا�صخة  املبدئية  ملواقفها  وفية 

حقوقه  كل  ينال  حني  اإىل  الفل�صطيني  ال�صعب 

ال�رشعية.

حممد  ال�صيد  املجاهدين  وزير  ح�رشه  اللقاء 

�رشيف عبا�ض.

رئيس غرفة النواب المالطي
كما ا�صتقبل ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�ض جمل�ض الأمة، يوم 11 جوان 2013، 

.Angelo Ferrugia مبقر املجل�ض، رئي�ض غرفة النواب املالطي، ال�صيد

اللقاء كان فر�صة ل�صتعرا�ض العالقات اجلزائرية املالطية العريقة التي متتد جذورها 

اإىل حرب التحرير التي خا�صها ال�صعبان من اأجل التحرر والنعتاق من ال�صتعمار 

الفرن�صي والإجنليزي.

كما مت ا�صتعرا�ض خمتلف جمالت التعاون القت�صادي والتجاري والتي تفتح اآفاق 

وا�صعة لتعزيز التعاون الثنائي والرتقاء بالعالقات اجلزائرية املالطية اإىل م�صتويات 

اأف�صل ت�صتجيب لتطلعات ال�صعبني للتنمية وال�صتقرار وال�صلم.

رئيس مجلس األمة الكويتي
 6 اخلمي�ض  يـوم  الأمة،  جمل�ض  رئي�ض  �صالح،  بن  القادر  عبد  ال�صيد  ا�صتقبل 

الأمة  جمل�ض  رئي�ض  الرا�صد،  فهد  علي  ال�صيد  املجـل�ض،  مبقـر   ،2013 جوان 

الكويتي الذي قام بزيارة اإىل بالدنا بدعوة من رئي�ض املجل�ض.وقد تناولت 

الطرفان على حر�صهما على  الثنائية املتميزة. وعرب  العالقات  املحادثات 

مت  كما  البلدين،  يف  ال�صيا�صية  الإرادة  يرتجم  الذي  امل�صتوى  اإىل  بها  الدفع 

خالل اللقاء التاأكيد على موا�صلة احلوار والت�صاور وتعزيز التعاون الربملاين، 

وتبادل  املنطقة  يف  امل�صرتك  الهتمام  ذات  الق�صايا  من  عدد  وا�صتعرا�ض 

وجهات النظر ب�صاأنها.

رئيس حركة النهضة التونسية
جمل�ض  رئي�ض  �صالح،  بن  القادر  عبد  ال�صيد  ا�صتقبل  كما 

الأمة، يـوم الأحد 17 جوان 2013 ، مبقـر جنان امليثاق، 

ال�صيد ر�صيد الغنو�صي، رئي�ض حركة النه�صة التون�صية.

التون�صية.  اجلزائرية  العالقات  حول  املحادثات  متحورت 

، عر�صا  الغنو�صي  ال�صيد  اللقاء فر�صة قدم فيها  كما كان 

عن التطورات اجلارية على ال�صاحة ال�صيا�صية واملوؤ�ص�صاتية 

يف جمهورية تون�ض ال�صقيقة.

رئي�س جمل�س الأمة ي�ستقبل ..
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ا�ستقبالتا�ستقبالت

             

سفير لبنان بالجزائر

وا�صتقبل ال�صيد عبد القادر بن �صالح ، رئي�ض جمل�ض الأمة ، يـوم الأربعاء 

26 جوان 2013 ، مبقـر املجـل�ض ، ال�صيد غ�صان اأحمد املعلم ، �صفري لبنان 
وتعزيز  تو�صيع  اإمكانيات  ا�صتعرا�ض  اللقاء  هذا  خالل  مت  وقد  باجلزائر. 

حول  النظر  وجهات  وتبادل  والثقايف  القت�صادي  املجال  يف  التعاون 

الربملاين  التعاون  احلديث  تناول  كما   .. واآفاقها  املنطقة  يف  الأو�صاع 

الت�صاور  ا�صتمرار  يف  امل�صرتكة  الإرادة  على  والتاأكيد  البلدين  بني  القائم 

والتن�صيق وامل�صاهمة يف توطيد اأ�ص�ض التعاون يف خمتلف امليادين ودفعه 

اإىل ما يحقق م�صلحة ال�صعبني ال�صقيقني.

وزير الشؤون الخارجية المصري
يـوم اخلمي�ض  الأمة،  القادر بن �صالح، رئي�ض جمل�ض  ال�صيد عبد  ا�صتقبل  كما 

ال�صوؤون  وزير  عمرو،  كامل  حممد  ال�صيد  املجـل�ض،  مبقـر   ،2013 جوان   27
اخلارجية امل�رشي.

الأو�صاع  تطورات  عن  وافيا  عر�صا  امل�رشي  الوزير  قّدم   ، اللقاء  هذا  خالل 

ال�صيا�صية والقت�صادية الراهنة جلمهورية م�رش وتطورات الأو�صاع ال�صيا�صية 

يف ال�رشق الأو�صط والعامل العربي ، كما نالت الق�صايا القت�صادية والتجارية 

ق�صطا وافرا من التحليل يف هذا اللقاء حيث مت التاأكيد على �رشورة رفع حجم 

احلقيقية لقت�صاد  المكانيات  م�صتوى  اإىل  البلدين  التجارية بني  التبادلت 

واقت�صاد  جتاري  تبادل  اإىل  البلدين  بني  ال�صيا�صي  التوافق  وترجمة  البلدين 

يعك�ض تطلعات البلدين وال�صعبني اإىل عالقات اأف�صل.

وحتادث ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�ض جمل�ض الأمة، يـوم الأحد 7 جويلية 

2013، مع ال�صيـد José Manuel Durao Barroso ، رئي�ض جلنة الحتاد 
الأوروبي الذي كان مرفوقا بوفد هام.

اإىل �رشورة تدعيم العالقات يف ميادين  اللقاء كان فر�صة مت خاللها الإ�صارة 

احلوار الربملاين و ال�صيا�صي والتعاون القت�صادي بني اجلزائر والحتاد الأوروبي 

للجزائر من مكانة ودور حموري  العالقات حيوية هامة ملا  لهذه  واأن  خا�صة 

كبوابة لإفريقيا ومكانتها اجلغرافية وال�صيا�صية يف حميط البحر الأبي�ض املتو�صط 

ودورها يف اإر�صاء ال�صلم وال�صتقرار وت�صجيع التنمية يف هذه املنطقة. العالقات 

اجلزائرية مع الحتاد الأوروبي عرفت تطورات اإيجابية خالل ال�صنوات الأخرية 

و�صاهم يف هذا التقارب والتطور احلوار القائم يف املحافل الربملانية اجلهوية 

هذه  خالل  التاأكيد  ومت  املتو�صط  الأبي�ض  البحر  وحول  اأوروبا  يف  والقليمية 

املحادثات اإىل �رشورة اأن تنعك�ض هذه العالقات اإيجابا على اجلوانب الن�صانية 

وخلق مرونة اأكرب يف حركة التنقل بني اجلزائر ودول الحتاد الأوروبي.

وفد برلماني عن لجنة العالقات 
الخارجية بمجلس العموم البريطاني

ا�صتقبل ال�صيد ابراهيم بوحلية، رئي�ض جلنة ال�صوؤون اخلارجية والتعاون 

الدويل واجلالية اجلزائرية يف اخلارج اليوم الإثنني 3 جوان 2013 

مبقر جمل�ض الأمة، وفدا برملانيا عن جلنة العالقات اخلارجية مبجل�ض 

العموم الربيطاين يقوده ال�صيد ريت�صارد اأوتوواي، رئي�ض اللجنة.

 املحادثات متحورت حول �صبل تدعيم العالقات اجلزائرية الربيطانية 

تكون  اأن  العالقات  لهذه  ميكن  بحيث  الربملاين،  املجال  يف  خا�صة 

فيه  ملا  والتجارية  القت�صادية  القطاعات  ت�صمل  لعالقات  قاعدة 

عرفت  اجلزائرية  الربيطانية  العالقات  واأن  خا�صة  البلدين،  م�صلحة 

يف ال�صنوات الأخرية حيوية مميزة من خالل تبادل الوفود والزيارات 

على �صتى امل�صتويات.

وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس األمريكي

استـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراك
PNUD الممثلة المقيمة للـ

وا�صتقبل ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�ض جمل�ض الأمة، يـوم الأربعاء 10 جويلية 

املقيمة  املمثلة   ،  Cristina AMARAL ال�صيدة  املجـل�ض،  مبقـر   ،2013
لربنامج الأمم املتحدة للتنمية » PNUD « ومن�صقة الأمم املتحدة باجلزائر.

وقد تناول احلديث التعاون املثمر بني جمل�ض الأمة وبرنامج الأمم املتحدة للتنمية 

برنامج  يت�صمنها  التي  امل�صاريع  حول  والقرتاحات  الأفكار  تبادل  خاللها  ومت 

الأمم املتحدة للتنمية وا�صتعداد املجل�ض لتقدمي امل�صاهمة وال�صناد .. وباملنا�صبة 

نّوهت �صفرية الـ PNUD بجهود اجلزائر والنتائج املحققة فيما يخ�ض اأهداف 

الألفية خا�صة على �صعيد ترقية املراأة وادماجها يف احلياة العامة.

 56 وقع خطاأ تقني يف العدد ال�صابق  

حيث ظهرت �صورة ع�صو جمل�ض الأمة 

ال�صيد يو�صف بوتخيل، بدل �صورة ال�صيد 

ابراهيم بوتخيل نائب جمل�ض الأمة.

يوم  الأمة،  جمل�ض  رئي�ض  نائب  اإبراهيم،  بوتخيل  ال�صيد  ا�صتقبل 

الكونغر�ض  اأع�صاء  م�صاعدي  من  وفد   ،2013 ماي   26 الأحد 

الأمريكي )Staffers(، مبقر املجل�ض.

الن�صيج  يف  الأمة  جمل�ض  مكانة  عر�ض  مت  اللقاء  هذا  خالل 

املوؤ�ص�صاتي اجلزائري، ودوره يف جمالت الت�رشيع، ومراقبة عمل 

اجلهاز التنفيذي اإىل جانب املجل�ض ال�صعبي الوطني.

عرفت  والتي  الأمريكية،  اجلزائرية  العالقات  ا�صتعرا�ض  مت  كما 

تطورا ملحوظا يف ال�صنوات الأخرية.

ومت التاأكيد على �رشورة تدعيم هذه العالقات خا�صة يف جمال 

التعاون الربملاين.

ا�ستقبالت نواب الرئي�س

ا�ستقبالت روؤ�ساء اللجان

رئيس لجنة االتحاد األوروبي
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جمال  يف  و�ملخت�ضون  �خلرب�ء  �أجمع 
�جلز�ئر  يف  �ل�ضرطان  �أرقام  �أن  �ل�ضحة 
بلوغه  متوقعني  رهيب  د�ئم  �رتفاع  يف 
�أرقاما رهيبة يف �ل�ضنو�ت �لقادمة وذلك 
حو�يل  تظهر  �لتي  لالإح�ضائيات  نظر� 
44 �ألف ��ضابة جديدة �ضنويا بهذ� �لد�ء 
�مل�ضاركون  دعا  كما  �أ�ضكاله.  مبختلف 
جمل�س  نظمه  �لذي  �لدر��ضي  �ليوم  يف 
�إىل   ،2013 جو�ن   23 �الأحد  يوم  �الأمة 
�لوقاية  بهدف  �جلهود  جميع  ت�ضخري 
�أنو�ع  من هذ� �ملر�س �لذي يعد نوعا من 
�ملوت �لبطيء تعاين منه فئة كبرية من 

�ل�ضعب �جلز�ئري.

اليوم  هذا  اأ�صغال  افتتاح  على  اإ�رشافه  وخالل 

عثمان،  �صيدي  خل�رش  ال�صيد  اأ�صار  الدرا�صي، 

نائب رئي�ض جمل�ض الأمة، اإىل اأن ال�رشطان يف 

اأرقاما قيا�صية م�صيًبا فئة  اجلزائر بات يحقق 

بن�صبة  والن�صاء  باملائة   49،7 بن�صبة  الرجال 

ا�صتفحال  اأمام  اأنه  م�صيفا  باملائة   83،4

انت�صار هذا املر�ض فاإن ال�صلطات اجلزائرية قد 

قامت با�صتنفار م�صاحلها من خالل اقرتاح كل 

الجراءات وجتنيد الو�صائل ملواجهته مع توفري 

ا�رشاك  وموؤكدا على �رشورة  املالئمة  الظروف 

من  وجمعيات  واأطباء  خرباء  من  الفاعلني  كل 

املجتمع املدين للتح�صي�ض بالداء والوقاية منه.

جمل�ض  ع�صو  زيتوين،  م�صعود  الربوفي�صور  اأما 

الأمة، فقد اأكد يف تدخله باأن 4/5 من حالت 

اجلراحة  اإىل  تخ�صع  �صنويا  امل�صجلة  ال�رشطان 

اجلراحية  العمليات  من   %  50 اأن  م�صيفا 

اخلا�صة  العيادات  تتم يف  بال�رشطان  املتعلقة 

القطاع  بني  التن�صيق  لغياب  اأ�صفه  عن  معربًا 

العمومي واخلا�ض. 

زيتوين  الدكتور  �صّدد  ال�رشطان،  مكافحة  وعن 

على �رشورة وجود خمطط وطني يعمل بطريقة 

الكبري  لالنت�صار  نظرا  وذلك  بريوقراطية  اأقل 

الذي يعرفه هذا املر�ض.

ال�صيدة لويزة �صا�صوة، ع�صو جمل�ض الأمة،رئي�صة 

والعمل  الجتماعية  وال�صوؤون  ال�صحة  جلنة 

والت�صامن الوطني،ك�صفت من خالل تدخلها اأن 

حقيقيا  هاج�صا  ميثل  اأ�صبح  ال�رشطان  مر�ض 

ينغ�ض حياة املواطنني يف وقتنا احلايل ويثقل 

�صت لأجله اأموال طائلة  كاهل الدولة التي خ�صّ

خالل  مرتني  للت�صاعف  مرجح  اأنه  حني  يف 

�صنة 2020 وثالث مرات يف �صنة 2030 ح�صب 

كما  العاملية.  ال�صحة  منظمة  اأعدته  حتقيق 

مليون   13 ت�صجيل  يتم  باأنه  املتحدثة  اأ�صارت 

حالت  ثلثي  واأن  العامل  عرب  �صنويا  اإ�صابة 

الوفيات تظهر يف البلدان النامية.

مر�ض  ملكافحة  الوطني  املخطط  وحول 

خالل  من  �صا�صوة  ال�صيدة  �رشحت  ال�رشطان، 

اآخر مرحلة  الدرا�صي يعد  اليوم  اأن هذا  تدخلها 

قبل ت�صليم املخطط الوطني ملكافحة ال�رشطان 

اإىل رئي�ض اجلمهورية بعد مرور �صنة على تكليف 

الربوف�صور م�صعود زيتوين مبهمة متابعة اخلطة 

السرطان في الجزائر .. حقائق وحتديات

والتكفل  ال�رشطان  مبكافحة  اخلا�صة  الوطنية 

باملر�صى.

اأ�صباب ارتفاع عدد ال�صابات يف اجلزائر  وعن 

باأنها مرتبطة  الأمة  اأو�صحت ع�صو جمل�ض  فقد 

العمر  معدل  ارتفاع  الدميغرايف،  بالنمو  اأ�صا�ًصا 

وكذا تزايد عوامل اخلطر على غرار التلوث، نوعية 

الأكل، املورثات العائلية بن�صبة 10 %، وغريها 

عن�رش  عند  ال�صابات  اأن  كما  املعطيات  من 

الذكور مرتبطة بالتبغ و45 % من اأ�صبابها عند 

الولدة يف حني يتم  اأمرا�ض  اإىل  الن�صاء راجعة 

اأوىل  يف  احلالت  هذه  من   %  30 عن  الك�صف 

يف  ي�صخ�ض  ما  عادة  والباقي  املر�ض  مراحل 

مراحله الأخرية.

مبركز  بالأ�صعة  العالج  م�صلحة  رئي�ض  اأما 

مكافحة ال�رشطان بالبليدة، الأ�صتاذ بوعقلة، فقد 

اأكد اأن حالة التكفل بالعالج بالأ�صعة للم�صابني 

بال�رشطان �صتتح�صن بعد جتهيز املراكز اجلديدة 

ق�صنطينة  من  كل  يف  اجلارية  ال�صنة  خالل 

و�صطيف وباتنة والبليدة م�صريا اإىل وجود مراكز 

�صنة  خالل  اجنازها  مربمج  عمومية  اأخرى 

اأخرى تابعة  اإىل فتح مراكز  2016، بال�صافة 
للعالج  بعتاد  جتهيزها  يتوقع  اخلا�ض  للقطاع 

بالأ�صعة مما �صي�صاهم يف حت�صني عملية التكفل 

بامل�صابني بهذا املر�ض.

ال�صيد بوعقلة اأ�صاد بقرار وزارة ال�صحة ال�صكان 

املخابر  اإجبار  على  امل�صت�صفيات  واإ�صالح 

العالج  جتهيزات  �صناعة  يف  املتخ�ص�صة 

ومراقبة  وال�صيانة  التكوين  ب�صمان  بالأ�صعة 

التجهيزات خالل فرتة ال�صمان.

وفيما يتعلق بالتكوين، ثّمن ال�صتاذ بوعقلة كل 

ل�صتدراك  املجال  هذا  يف  املبذولة  املجهودات 

بالأ�صعة  العالج  جمال  يف  امل�صجل  النق�ض 

حت�صني  من  مكن  مما  الطبية  الأ�صالك  ملختلف 

نوعية العالج ذي البعد الثاين اإىل عالج متطور 

بالأ�صعة. 

ندوات ندوات
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ندوات

2013 مبقر املجل�س،  21 ماي  نظم جمل�س االأمة يوم الثالثاء 

يف اإطار ن�ساطه الفكري، يوما درا�سيا بعنوان »جمل�س االأمة 

يف اجلزائر، التجربة واالآفاق » ، ح�سره اأع�ساء من الربملان 

بغرفتيه وجمع من االأ�ساتذة واخلرباء واملخت�سني من عدة 

قطاعات وموؤ�س�سات.

االأ�سغال افتتحها ال�سيد عبد القادر بن �سالح، رئي�س جمل�س 

من  مرت  التي  الفرتة  اأن  اىل  فيها  اأ�سار  بكلمة،  االأمة 

و�سمحت  والتجارب،  بالدرو�س  غنية  كانت  املجل�س،  عمر 

باإر�ساء عالقات تعاون وتكامل بني الغرفتني ومع الهيئة 

يف  نوعية  ا�سافة  �سكل  قد  املجل�س  اأن  واأكد  التنفيذية. 

نا�سج  ت�سريع  وجود  يف  و�ساهم  الدميقراطية،  املمار�سة 

الالزمة  القانونية  ال�سالحيات  منحه  اىل  ودعا  وناجع. 

لبذل جهود اأكرب من تلك التي بذلها اىل حد االآن.

اأ�سرف  التي  الدرا�سي  اليوم  هذا  اأ�سغال  متيزت  وقد 

املجل�س،  رئي�س  نائب   ، عثمان  �سيدي  خل�سر  ال�سيد  عليها 

امليدان  يف  االأمة  جمل�س  جتربة  التالية:  املحا�سرات  بتقدمي 

االأمة  جمل�س  وجتربة  حممد؛  بن  حممد  للدكتور  الت�سريعي، 

يف امليدان الرقابي، للدكتور مربوك غ�سبان؛ والقانون 

للدكتور   ، فيه  االأمة  جمل�س  وموقع   99-02 رقم  الع�سوي 

ملني �سريط ، ع�سو جمل�س االأمة. 

الق�سايا  من  جملة  احلا�سرون  اأثار  العام  النقا�س  وخالل 

نظام  ومزايا  االأمة،  ملجل�س  الربملانية  التجربة  حول 

وعالقة  الثانية،  الغرفة  �سالحيات  وتو�سيع  الغرفتني، 

الربملان بال�سلطة التنفيذية. وقدمت جملة من املقرتحات 

وتفعيلها.  املجل�س  يف  الربملانية  املمار�سة  تر�سيخ  حول 

االن�سغاالت  خمتلف  على  باالإجابة  املحا�سرون  تكفل  وقد 

والت�ساوؤالت التي اأثارها امل�ساركون.

المشاركون في يوم دراسي:

اآليـــــــة التوازن 
وال�صتقرار املوؤ�ص�صاتي

جمل�س الأمة يف اجلزائر، 

التجربة والآفاق

.. بودي أن أتوجه بداية بالشكر والتقدير إلى منظمي هذه الندوة التي 
استحوذ موضوعها وال شك على اهتمام برملانيينا، وعلى أعضاء هيئتنا 
واستشراف  تقييم  وقفة  لهم  بالنسبة  ميثل  كونه  خاص،  بشكل 

لدور ومكانة الهيئة التي ينتمون إليها.
التجربة   : األمة  »مجلس  اختيار  على  شك  وال  املنظمون  وفق  لقد 

واآلفاق« عنوانا لهذه الندوة.

لقد مر اآلن خمسة عشر عاما على وجود مؤسستنا. إنها تعد فترة قصيرة 
زمنيا، لكنها مع ذلك تبقى كافية الستخالص الدروس وجتربتها دالة 

كونها تساعد على تقييم املسار الذي سارت في إطاره الهيئة.
جتارب  وبالتجارب...  بالدروس  حًقا  غنية  الفترة  هذه  كانت  لقد 
من شأنها أن تساعد على االهتداء إلى النهج الواجب اعتماده إلحداث 
التطور وجعل الهيئة تتبوأ املكانة التي هي جديرة بها وكذا اختيار 

ال�سيد عبد القادر بن �سالح يوؤكد:

جمل�س الأمة دعامة للتطور النوعي يف نظامنا الربملاين
النهج الذي يتماشى ودورها السيما في املجال التشريعي والرقابي.

ما  وال شك كل  وتتذكرون  تعلمون  إنكم زميالتي زمالئي، 
اهتمام  استقطب  واسعني  ونقاش  جدل  من  األمة  مجلس  نشأة  رافق 

السياسيني، اإلعالميني ورجال القانون واملختصني في القانون البرملاني.
في  يرى  كان  من  بني  وأولئك  هؤالء  طروحات  يومها  تراوحت  فقد 
لتلك  السياسي  الظرف  أمالها  ضرورة  بالبرملان  ثانية  غرفة  إحداث 
البلد من احتماالت  الذي كان يستوجب احلرص على حماية  املرحلة 
انحرافات األغلبيات الظرفية التي قد تأتي وتعمل على نسف املكاسب 
الدميقراطية احملققة وتنحرف بها نحو اعتماد نهج الشعبوية املناسباتية على 

العمل التشريعي املوضوعي الرصني.
والواقع أن هذه التحاليل، مهما تباينت، فقد كانت متسقة في مجملها مع 
الظرف السياسي السائد آنذاك، وأن التساؤالت التي طرحتها النقاشات 
التي كانت جارية يومها قد وجدت ما يبررها وما يدعم وجهة نظر 

أصحابها في حينه.

البرملان،  في  ثانية  كغرفة  األمة،  ملجلس  العملية  املمارسة  لكن 
واحلكمة التي متيزت بها مواقفه قد أفرزت وبينت على مدار اخلمسة 
بإرساء  سمحت  هي  مثلما  بالدروس،  غنية  جتربة  قيام  عاما،  عشر 
التنفيذية  الهيئة  مع  وكذا  الغرفتني  بني  ما  وتكامل  تعاون  عالقات 

وأعطت تشريًعا رصينا ومتجاوًبا مع مقتضيات املرحلة.    
احلقيقة التي يجب أن تقال، هي أن مجلس األمة قد أحدث مع املجلس 
الشعبي الوطني تطورا نوعيا في نظامنا البرملاني واملؤسساتي، وأوجد للبالد 
في ذات الوقت منبرا إضافيا للحوار املعمق واملعاجلة الرصينة للنصوص، 

وكان بذلك فضاء من فضاءات التعبير عن الرأي والرأي اآلخر.
ومما ال شك فيه اليوم وبشهادة اجلميع أن مجلس األمة قد شكل إضافة 
في  أعضائه  مساهمة  إلى  بالنظر  ليس  الدميقراطية،  املمارسة  في  نوعية 
نوعية العمل البرملاني الذي بذل على الصعيدين التشريعي والرقابي فحسب، 
لكن وعلى وجه أخص، في قدرته على إحداث االنسجام في إطار 
السلطة التشريعية وهو ساهم أيضا في ضمان وجود تشريع ناضج وناجع 
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لهذا  اختياره  �صبب  غ�صبان  الدكتور  وُيرجع 

الربملانية  الرقابة  اأن  اإىل  جهة،  من  الطرح، 

واأدائه  وجوده  وعلة  للربملان  اأ�صيلة  وظيفة 

وتطبيق  ال�صلطات  بني  التوازن  �صمان  يف 

املراقبة  دعامتني:  على  القائم  الف�صل  ملبداأ 

كمبداأ  جت�صيد  الوقت  نف�ض  ويف  والتوازنات، 

التالزم بني ال�صلطة وامل�صوؤولية، »فحيثما تكون 

ال�صلطة تكون امل�صوؤولية« والعك�ض �صحيح.

واأن الرقابة ك�صمانة من �صمانات دولة القانون 

الدميقراطي  احلكم  مظاهر  من  وكمظهر  واحلق 

الذي  الرا�صد  احلكم  خ�صائ�ض  من  وكخا�صة 

الت�صيري ومل�صاركة يف  ال�صفافية يف  على  يقوم 

اأن  تقت�صي  الأعمال،  عن  وامل�صاءلة  امل�صوؤولية 

ت�صطلع بها هيئة ر�صمية تتمتع بكفاءات عالية 

واحل�ض  واحلكمة  واملهارات  التجربة  حيث  من 

وال�صلوك،  الأخالق  حيث  من  ونزاهة  الوطني 

جمل�ض  يف  متوفرا  يكون  اأن  يفرت�ض  ما  وهذا 

الأمة القائم على هدف حت�صني التمثيل الربملاين 

الدميقراطي  الجتماعي،  املعيار  على  بناءا 

اأو  الفيدرايل  املعيار  ولي�ض  اجلزائرية،  للدولة 

الآر�صتقراطي، من جهة اأخرى.

لتحليل  �صبيل  اأجنع  اأن  اجلامعي  الأ�صتاذ  وراأى 

ا�صكالية املو�صوع هو التطرق اإىل اأربعة حماور 

وجمالتها؛  الرقابة  معنى  وهي:  اأ�صا�صية 

من  التجربة  وتقييم  واأنواعها؛  الرقابة  واآليات 

من  ي�صتتبعه  وما  العامة  ال�صيا�صة  بيان  خالل 

مناق�صات واأ�صئلة كتابية و�صفوية وال�صتجواب 

جواب والتحقيق؛ والآفاق امل�صتقبلية على �صوء 

القرتاحات والتطلعات واملتغريات ال�صيا�صية.

الرقابة  معنى  الأول  للمحور  تعر�صه  يف 

م�صتهل  يف  غ�صبان  الدكتور  ذكر  وجمالتها، 

الأ�صا�صية  الوظيفية  تعترب  الرقابة  اأن  عر�صه 

بجانب  بغرفتيه  اجلزائري  للربملان  الثانية 

الد�صاتري  تاأكد هذا يف  الت�رشيعية. وقد  العملية 

املعدل  الد�صتور  �صيما  ل  املختلفة  اجلزائرية 

98 منه.  1996 يف املادة 
والعالقات  العام  القانون  يف  اأ�صتاذ  وقال 

عملية  الرقابة  اأن   ، باتنة  بجامعة  الدولية 

ولكن  موؤ�ص�صة  اأو  نظام  كل  يف  واأ�صا�صية  مهمة 

من  حتى  اأهمية  اأكرث  الت�رشيعية  املوؤ�ص�صة  يف 

العملية الت�رشيعية ذاتها على ح�صب املثل الذي 

يقول: »اإذا كان الت�رشيع �صهال، فاإن الرقابة هي 

الوجه املعاك�ض لها«.

كعملية  الرقابة  ان  ال�صياق،  ذات  يف  واأ�صاف، 

املقت�صيات، مبوجبها  اأو معقدة، ح�صب  ب�صيطة 

اأو عدم  للتاأكد من مطابقته  اأمرها  يتم متابعة 

الأمر  ذلك  بها  املحكوم  للموا�صفات  مطابقته 

املتطلبة فيه. فمثال، مراقبة عملية  ال�رشوط  اأو 

�صيا�صة  مراقبة  اأو  م�رشوع،  يف  الأموال  �رشف 

من ال�صيا�صات العامة للحكومة ك�صيا�صة ال�صكن 

اأو التوظيف اأو التعيلم. 

وا�صار، ذات املحا�رش، اأن الرقابة اإما اأن تكون 

قبلية )مراقبة برنامج احلكومة( اأو بعدية )مراقبة 

الجناز(  وتكلفة  الإجناز  وكيفية  الجناز  مدى 

الربملانية   كاملراقبة  وبعدية  قبلية  تكون  اأو 

من  جمموعة  اأو  �صل�صلة  عن  عبارة  هي  التي 

الجراءات ت�صمى بالآليات الإجرائية متييزا لها 

عن الآليات املوؤ�ص�صاتية. ويف هذا توؤكد املادة 

99 من د�صتور 1996 باأن الربملان يراقب عمل 
احلكومة وفقا لل�رشوط املحددة يف املواد 80، 

84، 133، و134، اأما املادة 100 فتوؤكد البعد 
بواجبات  ربطها  يتم  عندما  وعمقه  الرقابي 

ع�صو الربملان ومن اأرقى هذه الواجبات البقاء 

إلى  البرملاني  بنظامنا  األداء  بهذا  مرتقيا   - الذكر  أسلفنا  كما   -
مستوى املقاييس العاملية. 

البرملان اجلزائري، مبجيء مجلس األمة، اعتماد متثيل  وقد بات مبقدور 
برملاننا  إذ أضحى  على حد سواء،  ولألمة  للشعب  ومتوازن  جد راق 
بغرفتيه املعبر احلقيقي عن سيادة الشعب على اختالف مكوناته الوطنية 

واجلهوية وكذا تنظيماته املدنية والفكرية.
ميكن  ال  أخرى  إضافة  الوقت  بذات  األمة  مجلس  قدم  كما 
البرملاني أو مهام رقابة اجلهاز  النقاش  جتاهلها سواء على صعيد نوعية 

التنفيذي.
فهو إلى جانب مهامه التقليدية املتعلقة بدراسة النصوص القانونية وحتديد 
املوقف منها ورقابة أعمال احلكومة، وسع املجلس وطور من نشاطاته 
في مجاالت أخرى ال تقل أهمية عن سابقاتها كترقية وترسيخ الثقافة 
البرملانية، التي سمحت لنا بأن نلتقي اليوم ونتناول بالنقاش موضوًعا هاما 

كذلك الذي نناقشه اليوم.
صالحية  لتشمل  نشاطاته  من  وسع  املاضية  الفترة  خالل  األمة  مجلس 
للمعاينة )عن قرب( ومعرفة  برنامج مسطر  الوطن وفق  التنقل إلى واليات 

مدى تطبيق برنامج احلكومة الذي صادق عليه ممثلو الشعب واألمة.
وهو لعب أيضا دورا دوليا هاما في إطار ما أصبح يطلق عليه بالدبلماسية 

البرملانية.
كل هذه األدوار جعلت من مجلس األمة غرفة سامية أثبتت جدارتها 
فيما يتعلق باملمارسة الدميقراطية واألداء املؤسساتي، لكنه باإلضافة 
إلى كل ذلك فقد أصبح مطلوبا اليوم منه أكثر من أي وقت مضى 
القانونية  بذل جهود أكبر من تلك التي بذلها متى منحت له الصالحية 

الالزمة لذلك.
إن أي إصالح ال ميكنه أن يكون حقيقيا إال إذا تضمن العناصر التي 

تبعث فيه احلركية، وتسمح له بالتقدم دوًما.
وهكذا، فإن األمر ال يتوقف عند مجرد استحداث مؤسسات سامية 
وحتديد دورها ووظائفها، بل من الضرورة مبكان التفكير في جتديد 
اكتماال  أكثر  مؤسساتي  إطار  عن  والبحث  األداء  هذا  وتطوير 

وتكامال...
تلك هي املقاربة التي باشرها السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي 
نتمنى له الشفاء والعودة القريبة إلى أرض الوطن ملواصلة مسيرة اإلصالح 
والبناء والتشييد. وهنا أقول فلتستحي األصوات الناعقة وُدعاة التيئيس 
البناء  وتترك الرجل يرتاح حتى يعود قريبا إلى وطنه مواصال رسالته في 

والتشييد... الرئيس بخير واحلمد لله.
مقاربة عزز إطارها في سنة 2011 خاصة حني إنشاء الهيئة الوطنية 
الطبقة  مجموع  واقتراحات  وآراء  حتليالت  جمعت  التي  لإلصالحات 

السياسية ومكونات املجتمع املدني والشخصيات الوطنية...

...انطالقا من تلك احلصيلة الثرية والبناءة من األفكار التي مت تلخيصها 
ونقلها للقاضي األول في البالد والتي من محتواها مت إعداد نصوص قانونية 
وبرامج تسيير حقيقية التزمت احلكومة بتجسيدها على أرض الواقع. 
وليس صدفة أن يحدث هذا في الوقت الذي بات فيه العالم من حولنا 

غير مستقر ومضاعفاته مفتوحة على كافة االحتماالت.
وإذا كان ما يحلو للبعض اعتبار بعض التغييرات التي عرفتها دول في 
الفتنة، فألن اإلصالح  نداءات رسل  املنطقة لم تطال اجلزائر، رغم 

احلقيقي كان قد سبقها.
االستشرافية  القدرة  مجددا  هنا ألحيي  أنتهزها  سعيدة  لسانحة  وإنها 
للسيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وشجاعته السياسية التي جنبت البالد 
مسرًحا  منا  القريبة  البلدان  بعض  ترى  التي  واملآسي  احملن  من  الكثير 

لها...
وإذ نصل اليوم في اجلزائر، من خالل املراجعة الدستورية، إلى استكمال 
الصرح املؤسساتي الذي تقتضيه املرحلة، فال شك، أن ثمة مرحلة جديدة 
بالدنا  قوانني  بتعزيز  لنا  ستسمح  التي  املرحلة  وهي  انتظارنا،  في  أخرى 
بخطى  للتقدم  املتينة  الدميقراطية  اآلليات  استحداث  من  ومتكينها 
البالد وتشمل كافة امليادين االقتصادية واالجتماعية  أسرع في تنمية 

والثقافية. 
اخلطوات  هذه  نبارك  أن  إال  يسعنا  ال  فإنه  وغيرها  االعتبارات  لهذه 
تكرست  التي  السياسية  أبعادها  بكل  اإلصالح  في  السياسية 
السلس  التغيير  إلى  تدفع  اجلمهورية، كونها  رئيس  السيد  برنامج  في 

واملتدرج نحو األحسن واألكمل. 
وما ال شك فيه وعلى ضوء كل ما سبق ذكره إن البرملان اجلزائري، 
وعلى وجه أخص، مجلس األمة سيعرف في ظل املراجعة الدستورية 
املرتقبة حتوال نوعيا ميكنه من تعزيز دوره ومكانته السياسية ويساهم 
الدميقراطية  املمارسة  ترسيخ  املنشود،  املؤسساتي  التوازن  حتقيق  في 
وترقية وحماية حقوق اإلنسان واملواطن، وتعزيز مكانة الدولة العصرية 

القوية واملوحدة والداركة للتحديات التي تواجه العالم...

الدكتور غ�سبان مربوك اأ�ستاذ يف القانون العام 

والعالقــــــــــــــات الدولية بجامعة باتنة:

�صلحيات جمل�س الأمة الرقابية.. الت�صخي�س والآفاق

على  �ضنة  ع�ضر  �ضبعة  مرور  بعد 
�لربملاين  �لنظام  �جلز�ئر  تبني 
ل�ضنة  �ملعدل  �لد�ضتور  منذ  �لثنائي 
لد�ضتور  �متد�د  هو  و�لذي   1996
�لثانية  للجمهورية  �ملوؤ�ض�س   1989
�حلزبية  �لتعددية  متيزها  �لتي 
و�النفتاح  �ملخطط  غري  و�القت�ضاد 
غ�ضبان  �لدكتور  تناول  �لقانوين، 
�لعام  �لقانون  يف  �أ�ضتاذ  مربوك 
باتنة،  بجامعة  �لدولية  و�لعالقات 
�لتجربة من خالل تقييمها �نطالقا 
�لتي  و�الآفاق  �لرقابي،  �لدور  من 
يف  خا�ضة  م�ضتقبال،  ر�ضمها  ميكن 
و�الإقليمية  �ملحلية  �لتغري�ت  ظل 

و�لدولية.
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وفيا لثقة ال�صعب وال�صتمرار يف حت�ص�ض م�صاعره 

وتطلعاته.

�صيتعر�ض  عر�صه  ان  غ�صبان  الدكتور  واأكد، 

بيان  اأ�صا�ض  تتعلق  التي  البعدية  للرقابة 

ال�صيا�صة العامة الذي تقدمه احلكومة �صنويا اإىل 

يتعلق  عندما  وجوبا  �صواءا  بغرفتيه  الربملان 

يتعلق  عندما  جوازا  اأو  الأوىل  بالغرفة  الأمر 

الأمر بالغرفة الثانية.

فقط  لي�صت  اجلامعي،  الأ�صتاذ  ح�صب  فالرقابة، 

على  ال�رشعية  اإ�صفاء  ملفهوم  جتاوز  جمرد 

ت�رشفات امل�صوؤولني و ل هي جمرد ا�صتعرا�ض 

املناق�صة العامة ولكن هي اأكرث من ذلك اتخاذ 

ال�صيا�صية  القرارات  على  والتاأثري  مواقف 

بنوعيها )ال�صيا�صات العليا كالأمن وال�صيا�صات 

الدنيا كالقت�صادية(.

الأ�صتاذ  اأ�صار  فقد  الرقابة،  جمالت  عن  اأما 

)د�صتور  الد�صتور  يف  مو�صحة  اأنها  املحا�رش 

والتنظيمية  الع�صوية  والقوانني   )1996
الالحقة له ل �صيما القانون الع�صوي رقم -99

02 والنظام الداخلي ملجل�ض الأمة. 
من  يتم  جمالني  حدد  الد�صتور  اأن  وقال 

الرقابية وهما: بيان  العملية  خاللهما ممار�صة 

ال�صيا�صة العامة )املادة84( العتمادات املالية 

جمل�ض  يعترب  املجالني  كلتا  يف  )املادة160( 

الأمة �رشيك واإن بدرجات متفاوتة، اأما القانون 

الع�صوي رقم 02-99 فقد جاء يف املادة 56 

منه ويف الق�صم ال�صاد�ض املتعلق ببيان ال�صيا�صة 

العامة باأن: »ميكن للحكومة اأن تقدم بيانا عن 

ال�صيا�صة العامة اأمام جمل�ض الأمة«.

م�صريا، يف ذات ال�صياق، اأن تقدمي احلكومة لبيان 

اختياري  الأمة  جمل�ض  اأمام  العامة  ال�صيا�صة 

وجوازي اأكرث منه وجوبي اأو اإلزامي مما يجعل 

جمل�ض الأمة يف مركز اقل من املجل�ض ال�صعبي 

هو  العامة  ال�صيا�صة  بيان  اأنا  رغم  الوطني 

الو�صيلة الأ�صا�صية التي مبوجبها تتاأكد العالقة 

والفر�صة  واحلكومة  املجل�ض  بني  الوظيفية 

على  والثناء  الأخرية  هذه  ملحاورة  ال�صانحة 

النقائ�ض  بخ�صو�ض  وم�صاءلتها  عملها 

وال�صرتاتيجيات املنيعة يف جت�صيد �صيا�صاتها. 

غ�صبان  الدكتور  و�صف  الق�صية،  هذه  وحول 

مربوك بالغري معقول اأن تقدم احل�صيلة ال�صنوية 

جلهة دون اأخرى.

العامة  ال�صيا�صة  بيان  يقدم  اأن  اأمله  عن  معربا 

والأهمية  والكيفية  املقدار  بنف�ض  الغرفتني  اإىل 

حتى تكون اأمام التوازن احلقيقي بني ال�صلطات 

اأن كل تقوية  ول توازن بدون م�صاواة، معتربا، 

التوازن  لآلية  اأكرث  تدعيم  هي  الأمة  ملجل�ض 

وال�صتقرار املوؤ�ص�صاتي.

ال�صياق،  نف�ض  يف  اجلامعي،  الباحث  اأكد  كما 

الثانية تتمتع ب�صالحيات  الغرفة  اأنه ما دامت 

الأهمية  من  فاإنه  الت�رشيعي،  املجال  اأو�صع يف 

املجال  يف  اأكرث  �صالحيات  منحها  مبكان 

ويتحقق  اأكرب  قيمة  لها  يكون  حتى  الرقابي 

اأو �صبه التوازن بني الغرفتني من جهة  التوازن 

وال�صلطة  الت�رشيعية(  )ال�صلطة  الغرفتني  وبني 

التنفيذية من جهة ثانية.

وحول ت�صائله هل ملجل�ض الأمة اأهداف م�صطرة 

الرقابية  الوظيفة  ملمار�صة  حمددة  واأدوات 

وحتقيق النتائج املتوخاة واملنتظرة منه، ذكر 

اإطار  ويف  الأمة،  جمل�ض  اأن  غ�صبان  الدكتور 

الآليات الإجرائية، رخ�ض له الد�صتور بتوظيف 

اآليات ال�صوؤال بنوعية )الكتابي وال�صفوي ح�صب 

)املادة133(  وال�صتجواب   )134 املادة 

 )84 )املادة  العامة  ال�صيا�صة  بيان  ومناق�صة 

الآليات  161(، طبعا، هذه  )املادة  التحقيق  ثم 

مهمة  وهي  البعدية  الرقابة  باآليات  ت�صمى 

الرقابة  اآليات  ت�صبقها  مل  اإذا  مفيدة  غري  ولكن 

الربملانية.

امل�رشع  اجلامعي،  الأ�صتاذ  طالب  ال�صبب،  لهذا 

والإجناز  املايل  الف�صاد  وملواجهة  الد�صتوري 

الرديء للم�صاريع وجتنب املراجعات التقييمية 

تقام  حتى  الرقابة  من  مزيدا  الربملان  مبنح 

امل�صوؤولية على احلكومة وبعدها.

التجربة  اأن  على  بالتاأكيد  املحا�رش  واختتم 

الذي  الق�صور  من  الكثري  اأثبتت  الربملانية 

�صيما  ومنهجية  تدريجية  ب�صفة  تداركه  يجب 

ذلك:  لتدارك  واقرتح  الأمة،  جمل�ض  بخ�صو�ض 

 84 املادة  من  الثانية  الفقرة  �صياغة  تعدي 

اأمام  للحكومة  العامة  ال�صيا�صة  تقدمي  وجعل 

الأمة  جمل�ض  وتفعيل  وجوبي،  الأمة  جمل�ض 

التقليل  والتحقيق،  وال�صتجواب  ال�صوؤال  لآليات 

من الجراءات الطويلة واملعقدة عند حتريك اآلية 

الأمة �صالحية  الآليات، ومنح جمل�ض  من هذه 

الرقابة على امليزانية �صواء بخ�صو�ض ال�رشائب 

بني  الف�صل  مبداأ  تدعيم  العتمادات،  �رشف  اأو 

ل  بحيث  الأمة  تقوية جمل�ض  واأخريا  ال�صلطات، 

يكون اأقوى من الغرفة الأوىل ويف نف�ض الوقت 

ل يكون جمرد موؤ�ص�صة ا�صت�صارية.

�رشيط  ملني  الأ�صتاذ  ا�صتهل  الإطار  هذا  يف 

مثلما  به،  امل�صلم  من  اأنه  بالتذكري  حما�رشته 

ن�صاأتها  منذ  الربملانات  اأن  ذلك،  التاريخ  يثبت 

عرب  اأخذتها  التي  الأ�صكال  كانت  واآيا  الأوىل 

تطورها الطويل، واأيا كان النظام الد�صتوري الذي 

امل�صلم  من  رئا�صي،  اأو  برملاين  �صواء  فيه،  توجد 

به اأنها احتاجت اإىل قواعد قانونية ت�صبط كيفية 

وتنظم  والرقابية  الت�رشيعية  ملهامها  اأدائها 

عالقاتها باحلكومة.

بادئ  يف  وجدت  القواعد  هذه  مثل  اأن  واأ�صاف 

ن�صو�ض  اإىل  تطورت  ثم  عريف  ب�صكل  الأمر 

الد�صتور  البع�ض منها يوجد يف  قانونية مدونة، 

نف�صه والبع�ض الآخر يف ن�صو�ض مكملة للد�صتور 

بالقوانني  ي�صمى  ما  اأو  الع�صوية  القوانني  مثل 

الد�صتورية يف بع�ض البلدان، ومن هذه القوانني، 

القانون الع�صوي.

التجارب  اإىل  بالعودة  اأنه  وراأى، ذات املحا�رش، 

العريقة يف املجال الربملاين، جند اأن الربملانات 

تتمتع بحرية كاملة يف و�صع اأنظمتها الداخلية، 

وطرق  الداخلي  تنظيمها  حتدد  التي  وهي 

تراه  الذي  بال�صكل  بعملها  قيامها  واجراءات 

ال�صلطات ومببداأ  بني  الف�صل  منا�صبا عمال مببداأ 

مبداآن  وهما  الت�رشيعية،  ال�صلطة  ا�صتقاللية 

مينعان تدخل ال�صلطة التنفيذية يف هذه امل�صائل، 

الداخلية  الأنظمة  اأن تكون هذه  الأمر  كل ما يف 

مطابقة للد�صتور �صواء كان عرفيا اأو مكتوبا.

بني  للعالقة  املنظمة  القوانني  يخ�ض  وفيما 

اأن  �رشيط  الأ�صتاذ ملني  اأكد  واحلكومة،  الربملان 

يف  ا�صتقالليتها  تاأكيد  على  تعمل  الربملانات 

الت�رشيعية  الإجراءات  ترتك  فهي  عملها،  اأداء 

تركز  حني  يف  للغرف،  الداخلية  املنظمة  اإىل 

الع�صوية املنظمة للعالقة مع احلكومة  القوانني 

على ال�صالحيات التي تتمتع بها اللجان الدائمة 

احلكومة  اأع�صاء  ا�صتدعاء  يف  اخلا�صة  واللجان 

�صلطات  ويف  اإليه.  ال�صتماع  تريد  �صخ�ض  اأي  اأو 

لال�صتطالع  اأخرى  جلان  اأية  اأو  التحقيق  جلان 

ان�صاء  يف  �صالحياتها  وكذلك  وال�صتعالم 

وتقومي  للبحث  دواوين  اأو  برملانية  مفو�صيات 

تتناول  كما  العمومية،  وال�صيا�صات  الت�رشيعات 

القوانني الع�صوية مو�صوع ال�صتقالل املايل لكل 

امل�صائل  ذلك من  اإىل غري  وو�صائل عملها،  غرفة 

التي قد تكون لها �صلة باحلكومة.

الأمة  اعترب ع�صو جمل�ض  فقد  ذلك،  من  بالعك�ض 

اأن القانون الع�صوي اجلزائري )02-99( يعاين 

طرف  من  كم�رشوع  قدم  التالية:  النقائ�ض  من 

احلكومة  ت�صور  ت�صمن  وبالتايل  احلكومة، 

ال�صعبي  للمجل�ض  الربملاين  للعمل  ونظرتها 

الوطني وجمل�ض الأمة ب�صكل مف�صل ومدقق، وهذا 

الوطني  ال�صعبي  املجل�ض  كان  الذي  الوقت  يف 

باأول جتربة برملانية  1997 مير  �صنة  املنتخب 

مل  وبالتايل   ،1996 لد�صتور  طبقا  له  تعددية 

له  ت�صمح  التي  والتجربة  اخلربة  بعد  يكت�صب 

الت�رشيعية  مهامه  اأداء  يف  نظره  وجهة  بابراز 

والرقابية، يف الوقت الذي كان فيه جمل�ض الأمة 

واخلربة،  للتجربة  ويفتقد  التاأ�صي�ض  مرحلة  يف 

اأية و�صيلة قانونية للتعبري عن وجهة  ولي�صت له 

نظره يف هذا القانون الع�صوي.

م�صجال، يف ذات ال�صياق، نق�ض ثان على القانون 

الع�صوي واملتمثل يف كونه قانون اإجرائي ب�صفة 

الت�رشيعية  الجراءات  يعالج  اأنه  اأي  رئي�صية، 

والرقابية داخل الغرفتني ودور احلكومة يف هذه 

كل  و�صكنات  حركات  ي�صبط  اأنه  اأي  الجراءات، 

احلكومة  اأن  يعني  وهذا  داخلها،  جهاز  اأو  غرفة 

حددت بقوة ح�صب ت�صورها طرق واأ�صاليب عمل 

الغرفتني.

مل  اأنه  �رشيط  ملني  ال�صيد  يذكر  ثالث،  وكنق�ض 

مينح الغرفتني امتيازات اأو �صلطات اأو �صالحيات 

يف  اأو  نف�صها  احلكومة  مع  التعامل  يف  معينة 

التعامل مع الأجهزة واملوؤ�ص�صات الأخرى خا�صة 

التحقيق  جلنة  وحتى  الدائمة،  للجان  بالن�صبة 

اأع�صاء  اإىل  ا�صتماعها  عند  ب�صدة  مقيدة  فاإنها 

الإدارات  اأو  املوؤ�ص�صات  اطارات  اأو  احلكومة 

العمومية ول ي�صكل عدم المتثال اإىل ا�صتدعائها 

معينة،  عقوبة  عنه  ترتتب  ل  تق�صري  مبجرد  اإل 

كما اأن الطالع على الوثائق مقيد هو اأي�صا.

القانون ما يلزم احلكومة باإعالم  ولي�ض يف هذا 

وغري  وامل�صتندات،  الوثائق  كل  وتقدمي  الربملان 

اأع�صاء  لتمكني  ال�رشورية  املعلومات  من  ذلك 

الربملان من اقرتاح قوانني بن�صبة وب�صكل منا�صب 

من  املقدمة  القوانني  م�صاريع  مناق�صة  حتى  اأو 

املهمة  ممار�صة  اأو  ومو�صع  معمق  ب�صكل  طرفها 

الرقابية بكفاءة.

الأمة  جمل�ض  ع�صو  اأ�صاف  النقائ�ض،  هذه  اإىل 

الأع�صاء  املت�صاوية  باللجنة  املتعلقة  الأحكام 

متتع  خ�صو�صا  منها  النقائ�ض  تت�صمن  التي 

كما  ا�صتدعائها  يف  تقديرية  ب�صلطة  احلكومة 

ت�صاء ال�صيء الذي عطل �صري هذه الآلية عمليا، اإىل 

جانب اأن الأحكام املوجودة يف القانون الع�صوي 

التي توفرها املادة  الإمكانيات  مل ت�صتفد جميع 

منها،  الأخرية  الفقرة  خا�صة  الد�صتور  من   120
بع�ض  حول  الغرفتني  بني  اخلالف  ملعاجلة 

الأحكام.

الأمر الذي يرتتب عليه، ح�صب ذات املحا�رش، اأن 

احلكومة  بني  بالعالقة  اهتم  الع�صوي  القانون 

والربملان واأهمل العالقة بني الغرفتني التي هي 

مو�صوعه الأهم كما يت�صح من املادة 120 من 

العالقة بني احلكومة والربملان  الد�صتور، وحتى 

الأ�ستاذ ملني �رشيط، ع�سو جمل�س الأمة يدعو:

لنتاأمل يف :
القانون الع�صوي املنظم للعلقة الوظيفة بني الغرفتني وبينهما وبني احلكومة

�الأ�ضتاذ  ف�ضل  جانبه،  من 
جمل�س  ع�ضو  �ضريط،  ملني 
جتربة  �لتطرق  �الأمة، 
خالل  من  �الأمة  جمل�س 
ملعرفة  �لع�ضوي  �لقانون 
�الأمة  جمل�س  موقع  كان 
�لتي  �الآفاق  هي  وما  فيه 

ميكن �أن يحملها تعديله.
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اخت�صا�ض  تعترب من  التي  امليادين  عاجلها يف 

غري  القانون  هذا  اأن  يتجلى  وبذلك  غرفة  كل 

متوازن.

ال�صياق،  ذات  يف  �رشيط،  ملني  ال�صيد  واأقر 

بالرجوع اإىل الواقع واملمار�صة، اأن الربملان ككل 

الوجود  �صعيف  الت�رشيعية  الفرتات  خالل  جتلى 

مع  الرقابة  جمال  اأو  الت�رشيع  جمال  يف  �صواء 

الغرفتني، فقد  العالقة بني  اأما  اأخرى،  برملانات 

اللجنة  بعد جتميد  تقريبا خا�صة  منعدمة  كانت 

املت�صاوية الأع�صاء.

اأ�صباب الو�صعية هذه  واأرجع ع�صو جمل�ض الأمة 

يف عوامل متعددة منها حداثة التعددية احلزبية، 

وحداثة التجربة الربملانية البيكامريالية وكذلك 

اإىل  الواحد،  احلزب  ثقل وعمق ممار�صات مرحلة 

جانب الظروف ال�صعبة التي متر بها اجلزائر منذ 

1991، وكون املرحلة ككل هي مرحلة انتقالية 
ي�صتلزم  رمبا  كان  هذا  كل  ال�صوق،  اقت�صاد  نحو 

والربملانية  عموما  ال�صيا�صية  احلياة  تاأطري 

خ�صو�صا ب�صيء من الن�صباط.

الطوق  هذا  برغم  اأنه  املتحدث  ذات  اعرتف  واإن 

بالن�صبة  الربملاين  الن�صاط  كثريا  قيد  الذي 

للغرفتني ككل، وملجل�ض الأمة باخل�صو�ض، فاإن 

ايجابية  نتائج  يحقق  اأن  ا�صتطاع  الأخري  هذا 

ال�صيء الذي يتبني من خالل ح�صيلة جتربته.

ففي املجال ال�صيا�صي، اعترب ع�صو جمل�ض الأمة 

يف  واملتمثلة  الأ�صا�صية  ال�صيا�صية  املهمة  اأن 

وتوازن  وا�صتمراريتها  الدولة  ا�صتقرار  حتقيق 

جمل�ض  اأداها  قد  ال�صيا�صي،  ونظامها  موؤ�ص�صاتها 

ووجوده  دميومته  بف�صل  يوؤديها  زال  ول  الأمة 

بحكم  التمثيل  تنويع  حقق  كما  الغر�ض،  لهذا 

املحلية  اجلماعات  طرف  من  اأع�صائه  انتخاب 

ال�صيا�صية والتاريخية  الوطنية  الكفاءات  وتعيني 

والثقافية مبا جعل من املجل�ض خزانا  والعلمية 

الدولة من اطارات �صامية يف كافة  ملا حتتاجه 

امليادين.

املتحدث،  ذات  ح�صب  الأمة،  جمل�ض  مار�ض  كما 

مهامه يف املجال الرقابي ب�صفة فعالة ومتميزة 

التي  والكتابية  ال�صفهية  الأ�صئلة  �صواء من خالل 

ا�صتثناء،  دون  الوزارية  القطاعات  كافة  م�صت 

حيث بلغ عدد الأ�صئلة ال�صفهية يف بع�ض ال�صنوات 

يف   38 الكتابية  الأ�صئلة  عدد  وبلغ  �صوؤال   118
�صنة 2011 وجند اأن معدل الأ�صئلة ال�صفهية منذ 

2010 حتى اليوم يقدر ب78 �صوؤال �صنويا، اأما 
 27 بحوايل  يقدر  معدلها  فان  الكتابية  الأ�صئلة 

خمتلف  مناق�صة  جانب  اإىل  هذا  �صنويا.  �صوؤال 

لوائح  واإ�صدار  احلكومية  واخلطط  الربامج 

بخ�صو�صها احيانا.

ويقدر معدل اخلرجات او الزيارات ال�صتطالعية 

 8 بحوايل  يقدر  املختلفة  الوطن  وليات  نحو 

اإىل  املذكورة  الفرتة  نف�ض  يف  �صنويا،  خرجات 

او�صاع  على  ا�صتطالعية  زيارات  عدة  جانب 

بلدان  عدة  اإىل  باخلارج  اجلزائرية  اجلالية 

اأوروبية.

ا�صتماع  جل�صات  املجل�ض  عقد  ذلك  جانب  اإىل 

موا�صيع  حول  احلكومة  اأع�صاء  بع�ض  اإىل 

اأما يف جمال  اللجان،  مهمة وخمتلفة من طرف 

الدبلوما�صية الربملانية فان املجل�ض متواجد يف 

واجلهوية  الدولية  الربملانية  الحتادات  خمتلف 

وجهة  عن  والتعبري  اجلزائر  مواقف  عن  للدفاع 

بحوايل  يتكفل  وهو  الدولية  الق�صايا  يف  نظرها 

ويف  �صنويا.  اخلارج  اإىل  برملانية  مهمة   58
اأيام  املجل�ض  ينظم  والثقايف،  العلمي  املجال 

درا�صية وندوات علمية وتظاهرات ثقافية ترتاوح 

بني 3 اإىل 6 �صنويا.

املحا�رش  اأ�صار  فقد  الت�رشيعي،  املجال  يف  اأما 

باأن جمل�ض الأمة ناق�ض كل الن�صو�ض الت�رشيعية 

 15 مبعدل  وهذا  ان�صائه  منذ  عليه  عر�صت  التي 

املجال  يف  املجل�ض  اكتفى  وان  �صنويا.  قانونا 

الت�رشيعي بتقدمي تو�صيات فقط طبقا ملا جاء يف 

القانون الع�صوي املذكور  41 من  اإىل   39 املاد 

الت�رشيعي يف  الإجراء  والتي جاءت حتت عنوان 

جمل�ض الأمة.

ال�صياق،  ذات  يف  �رشيط،  ملني  الأ�صتاذ  واعرتف 

الت�رشيعي  اأن تو�صيات جمل�ض الأمة يف املجال 

عموما  وحازت  ت�رشيعية  قيمة  ذات  كانت  وان 

على اهتمام وتقدير احلكومة، اإل اأنها مل تف بحق 

التي  الت�رشيعية  وظيفته  اأداء  يف  الأمة  جمل�ض 

اأ�صندت اإليه مبوجب اأحكام املادة 98 من الد�صتور 

ال�صيادة يف  له  الأمة  اأن جمل�ض  التي ن�صت على 

اعداد القانون والت�صويت عليه على قدم امل�صاواة 

مع املجل�ض ال�صعبي الوطني، ال�صيء الذي يرتتب 

عنه وجوبا اقرتاح القوانني وتعديلها.

جمل�ض  متتع  عدم  اأن  املحا�رش  ذات  واعترب 

وتعديلها  القوانني  اقرتاح  حق  مبمار�صة  الأمة 

خيارات  اأمام  اأنف�صهم  يجدون  اأع�صاءه  جعل 

�صعبة ومواقف حمرجة مل�صادقتهم احيانا على 

اأو مواد ل حتوز على قناعاتهم ويرون  ن�صو�ض 

�رشورة تعديلها.

الأ�صتاذ ملني �رشيط عن  اختتام عر�صه عرب  يف 

ملا  تاأكيدا  الد�صتوري  التعديل  يت�صمن  اأن  اأمله 

جاء يف املادة 98 من الد�صتور، فهي اأن ميار�ض 

�صيادته يف اإعداد القانون والت�صويت عليه، وذلك 

يف  حقه  وتاأكيد  القوانني  اقرتاح  حق  مبنحه 

التعديل.

اإعادة النظر  م�صريا، يف ذات الإطار، اإىل �رشورة 

يف القانون الع�صوي املنظم للعالقة الوظيفة بني 

لإزالة  وذلك  احلكومة،  وبني  وبينهما  الغرفتني 

الع�صوي  القانون  هذا  على  امل�صجلة  النقائ�ض 

العالقة  يف  توازن  باإحداث  وهذا  الذكر  ال�صالفة 

احلكومة  وبني  جهة  من  بغرفتيه  الربملان  بني 

من جهة اأخرى.

غرفتي  متكني  �رشورة  على  املحا�رش  اأكد  كما 

يف  اأخرى  و�صالحيات  �صلطات  من  الربملان 

التقارير  واعداد  وال�صتعالم  ال�صتطالع  جمال 

الوفود  بها  تقوم  التي  الزيارات  ان  مالحظة  مع 

هي  للخارج،  اأو  الوليات  ملختلف  الربملانية 

القانون  اأ�صا�ض له يف  اأمر واقع فر�ض نف�صه ول 

الع�صوي.

لأ�صلوب  الد�صتوري  التعديل  اقرار  حالة  ويف 

مطلب  وهو  الآنية  الأ�صئلة  طريق  عن  الرقابة 

ملح لل�صيد عبد القادر بن �صالح اأن عرب عنه يف 

افتتاح الدورة احلالية، فاإنه �صيكون، ح�صب ذات 

املحا�رش، من ال�رشوري تنظيم ذلك يف القانون 

الع�صوي.

اأي�صا امكانية ان�صاء جلان خا�صة  اأن هناك  كما 

لأغرا�ض  اأو  معينة  قانونية  ن�صو�ض  ولدرا�صة 

اأخرى تعزز الن�صاط الربملاين ال�صيء الذي ي�صتلزم 

اأخذه بعني العتبار يف تعديل القانون الع�صوي.

ملجل�ض  والتعديل  القرتاح  حق  اقرار  مت  �صواء 

ذلك  فاإن  املقبل  الد�صتوري  التعديل  يف  الأمة 

ح�صب ع�صو جمل�ض الأمة �صيوؤدي حتما اإىل اإعادة 

نظر كلية يف العالقة بني املجل�ض ال�صعبي الوطني 

الن�صو�ض  مناق�صة  كيفية  يف  الأمة  وجمل�ض 

املعرو�صة عليهما ويف تعديلها ويف كيفية حل 

التو�صل  اأجل  من  الغرفتني  بني  اخلالف  حالت 

اإىل ن�ض واحد م�صادق عليه من طرفهما بنف�ض 

ال�صيغة.

خ�صو�صية  اأن  حممد  حممد  الدكتور  واأ�صاف 

حترك  التي  وامل�صالح  الأمة  جمل�ض  تركيبة 

املجال  يف  اخلبري  �صفة  عليه  ت�صفي  اأع�صاءه 

الت�رشيعي، والتي يراد من ورائها تتمة املقاربة 

ال�صعبي  املجل�ض  عمل  تطبع  التي  ال�صيا�صية 

لعمله  التقنية  امليزة  هذه  اأن  غري  الوطني. 

الت�رشيعي، واإن كانت تعود يف جانب كبري منها 

اإىل  فانها  القانونية،  تركيبته  خ�صو�صية  اإىل 

اأثناء  تدخله  بزمن  ال�صلة  وطيدة  ذلك،  جانب 

�صاحب  منه  جعل  نحو  على  التقريري،  امل�صار 

القانونية  الن�صو�ض  على  الأخرية  النظرة 

ال�صالحية  مدى  تقرير  ب�صلطة  املا�صك  ثم  ومن 

اعتماد  له  اأمنها  لها. �صلطة  ال�صيا�صية والتقنية 

الت�رشيعية،  الإجراءات  فيه  تتخذ  اإجرائي  نظام 

واقع  و�رشورات  متا�صيا  بالعقلنة،  متتاز  التي 

ت�رشيعية  �صيولة  تاأمني  بهدف  النامي  الدولة 

ت�صتجيب حلركية هذا الواقع، اجتاها اأحاديا.

املوؤ�ص�ض  توجيه  اأن  اجلامعي  الأ�صتاذ  واأكد 

اإىل  خل�ض  الت�رشيعية  لالإجراءات  الد�صتوري 

حقه  اعمال  يف  الأمة  جمل�ض  �صلطة  ت�صييق 

وتقييد  اأول،  قانونية،  بن�صو�ض  باملبادرة 

�صلطة احلكومة يف اخلربة بني غرفتي الربملان 

فقد  ثانيا.  القوانني،  م�صاريع  اإيداع  مبنا�صبة 

جمل�ض  اأع�صاء  من  الد�صتوري  املوؤ�ص�ض  �صحب 

بيد  قوانني.  باقرتاحات  املبادرة  حق  الأمة 

الن�صو�ض  فئات  كافة  يطال  ل  املنع  هذا  اأن 

القانونية، اإذ ظل هوؤلء يتمتعون ب�صيادة تامة 

بالتعديل  املرتبطة  الربملانية  املبادرة  ب�صاأن 

الد�صتوري.

اأ�صباب  اأن  ال�صياق  ذات  يف  املحا�رش  واأ�صار 

خا�صة ترتبط باحلياة املوؤ�ص�صاتية يف اجلزائر 

وراء  الد�صتوري  املوؤ�ص�ض  موقف  وارء  تقف 

الأمة، ويتعلق  �صحبه حلق املبادرة من جمل�ض 

الأمر بالدور املنوط مبجل�ض الأمة: تاأمني ثبات 

املنظومة الت�رشيعية والتحكم يف تدفق القوانني 

�صاأنه  من  ت�رشيعي  ن�ض  كل  ا�صتبعاد  ق�صد 

ويف  الجتماعيني  وال�صلم  بال�صتقرار  امل�صا�ض 

نقا�ض  لفتح  فر�صة  ومنح  اإرجاء  الأحوال  اأ�صواأ 

وذلك  النتخابية  الوعود  فيه  تتحكم  ل  هادئ 

اإل  ثانية  تقدميه  الن�ض ومنع  �صحب  من خالل 

بعد مرور �صنة كاملة من تاريخ ال�صحب.

و�صح  فقد  الد�صتور،  بتعديل  املبادرة  عن  اأما 

ل�صنة  الد�صتوري  التهديل  اأن  املحا�رش  الأ�صتاذ 

�صعيد  على  التدخل  للربملان  اأقر  قد   1996
كافة مراحل العملية، اقرتاحا وت�صويتا فاأ�صبح 

الربملان  غرفتي  اأع�صاء  اأرباع  »ثالثة  بو�صع 

تعديل  باقرتاح  يبادروا  اأن  معا،  املجتمعني 

حقا  الأمة  جمل�ض  بذلك  لي�صتبعد  الد�صتور...« 

�صحبه  قد  الد�صتوري  املوؤ�ص�ض  اأن  باديا  كان 

هذا  اإعمال  اأن  بدا  وان  حتى  مطلق،  ب�صكل  منه 

احلق حمدود من حيث جماله، فاإنه مقابل ذلك 

الأمة  جمل�ض  ميار�ض  اإذ  اأثره،  حيث  من  مطلق 

على �صوئه �صلطة منع فعالية وفعلية. وتتجلى 

جاء  التي  ال�رشوط  خالل  من  تلك  املنع  �صلطة 

على  وهي  ال�صاأن  بهذا  الد�صتوري  الن�ض  بها 

م�صتويني: ع�صوي واإجرائي.

الدكتور بن حممد حممد يدعو اإىل:

دعم دور جمل�س الأمة يف املجال الت�صريعي والرقابي

حممد،  حممد  بن  �لدكتور  و�ضح 
لرئي�س �ملجل�س �لعلمي لكلية �حلقوق 
�أن  قاملة،  بجامعة  �ل�ضيا�ضية  و�لعلوم 
�عد�د  يف  تعد  �الأمة  جمل�س  م�ضاهمة 
فاأهمية  له.  وظيفة  �أهم  �لقانون 
�مل�ضتوى  هذ�  على  م�ضاهمته  ونوعية 
عمله  طرق  خ�ضو�ضية  تربزها 
د�خله،  متميزة  تقريرية  ودينامية 
�مل�ضار  �إثر�ء  �إىل  يخل�س  نحو  على 
�لت�ضريعي. فم�ضاهمة جمل�س �الأمة يف 
م�ضار �إعد�د �لقانون ت�ضتمد خ�ضائ�ضها 
�إليها  ت�ضتند  �لتي  �خل�ضائ�س  ذ�ت  من 
�لثنائية �لربملانية: �جلدية و�ل�ضر�مة 
يف �الختيار، وتركيز عمل �لربملانيني 

حول مو�طن �لنز�ع يف �ملناق�ضات.
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حممد  الأ�صتاذ  ذكر  ع�صوية،  نظر  وجهة  فمن 

حممد اأنه ل ي�صح اأن ي�صدر اإقرتاح التعديل عن 

ي�صرتط  واإمنا  منفردة  الربملان  غرفتي  اإحدى 

�صكل  يف  جمتمعتني  الغرفتني  عن  ينبثق  اأن 

موؤمتر، الأمر الذي ميكن جمل�ض الأمة من مراقبة 

ومتابعة كافة ف�صول املبادرة.

وف�صال عن ذلك، فقد ا�صتبعد املوؤ�ص�ض الد�صتوري، 

به  املعمول  الن�صاب  اإجرائية،  نظر  وجهة  من 

اأغلبية  حل�صاب  القانون  باقرتاح  املبادرة  يف 

خا�صة: ثالثة اأرباع اأع�صاء املوؤمتر. 

وبحق،  املتدخل،  ذات  ح�صب  يك�صف،  ما  هذا 

ال�صلطة  ممار�صة  يف  الأمة  جمل�ض  دور  ثقل  عن 

املهمة  جديد  من  ويوؤكد  الفرعية  التاأ�صي�صية 

املعهود بها اإليه: �صيانة اأ�ص�ض احلياة امل�صرتكة، 

فال ميكن للمجل�ض ال�صعبي الوطني امل�صا�ض بها 

بعيدا عن اإرادته اأو رغما عنها.

حق  دون  للم�صاريع  اإيداع  يخ�ض  فيما  اأما 

املوؤ�ص�ض  اأن  املحا�رش  اأو�صح  فقد  اخلرية،  يف 

اخليار  يف  الأول  الوزير  يد  غل  قد  الد�صتوري 

م�صاريع  اإيداع  مبنا�صبة  الربملان  غرفتي  بني 

القوانني. ويجد هذا املوقف تربيره يف عاملني 

اثنني: تقني و�صيا�صي.

فمن جهة نظر تقنية، يقول الدكتور، يندرج هذا 

املوؤ�ص�ض  اعتمده  الذي  العام  التوجه  التقييد يف 

الد�صتوري، تب�صيط الجراءات الت�رشيعية تخوفا 

من ف�صل التجربة الثنائية، بالنظر اإىل ما حتمله 

هذه الأخرية من تعقيدات. ذلك اأن وجود قوانني 

تبداأ من جمل�ض الأمة وتنتهي يف املجل�ض ال�صعبي 

ال�صعبي  املجل�ض  يف  تبداأ  واأحيانا  الوطني، 

العملية  هذه  الأمة،  وتنتهي يف جمل�ض  الوطني 

معقدة جدا قد توؤدي اأ�صال اإىل ف�صل التجربة بحد 

يكون  وال�صتح�صان،  التف�صيل  باب  فمن  ذاتها، 

العمل باجتاه واحد. وحتى وان بدا هذا التربير 

اجلزائر  يف  التجربة  فتوة  اإىل  بالنظر  مقنعا 

وه�صا�صة النظام احلزبي والفرز الجتماعي، فاإن 

اأكرث تنا�صقا  البعد ال�صيا�صي لهذا الختيار يبدو 

املوؤ�ص�صاتي،  النظام  يف  املجل�ض  موقع  مع 

ملجل�ض  تكون  اأن  اأرادات  التاأ�صي�صية  فالدارة 

به  يقوم  ملا  �صابقة  ولي�صت  لحقة  نظرة  الأمة 

املجل�ض ال�صعبي الوطني.

هذا  يخ�ض  فيما  حممد،  حممد  الدكتور  ويرى 

يف  اأ�صا�صية  وب�صفة  تربيره  يجد  اأنه  التوجه، 

الوظيفة التي توؤديها الثنائية املجل�صية: وظيفة 

التوازن. فاإىل جانب املظهر ال�صلبي ل�صلطة املنع 

تعك�ض،  فاإنها  املجل�صية  الثنائية  تكفلها  التي 

طريق  عن  وذلك  اإيجابيا  مظهرا  ذلك،  مقابل 

اجل�صم  فازدواجية  التوازن.  لوظيفة  تاأمينها 

الت�رشيعي توؤمن هذه الوظيفة من خالل اإحداث 

ال�صلطة  عالقة  يف  اخلارجي  التوازن  من  نوع 

التداولية باملواطنني، ونوع من التوازن الداخلي 

يف عالقتها بال�صلطة التنفيذية. ويتاأمن التوازن 

يف عالقة ال�صلطة التداولية باملواطنني من خالل 

تدخل الغرفة العليا يف الربملان حلماية حقوق 

وحريات الأفراد، من جهة، ومن جهة اأخرى، عن 

طريق التحكم يف تدفق القوانني.

وبعد عر�ض مف�صل حول تفعيل الجراءات اختتم 

جمل�ض  اأن  بالقول  عر�صه  حممد  حممد  الدكتور 

الأمة جاء يف ظروف خا�صة ومع ذلك متكن من 

تدعيم واإر�صاء املوؤ�ص�صات الد�صتورية.

ال�صيا�صية وتكري�صا للدور  ويف ظل ال�صالحات 

املهم الذي يلعبه املجل�ض، يرى ذات املحا�رش، 

يف  �صيما  ل  الدور  هذا  وتكري�ض  دعم  وجوب 

اأوكل القانون  املجال الت�رشيعي والرقابي، فقد 

ي�صتطيع  كامال  ت�رشيعيا  اخت�صا�صا  الأ�صا�صي 

املجال  يف  املعدل  دور  تاأدية  خالله  من 

�صاأنه  من  ت�رشيعي  ن�ض  لكل  تفاديا  الت�رشيعي 

امل�صا�ض بال�صلم الجتماعي.

مذكرا يف ذات ال�صياق اأن من خالل تبني ملبداأ 

الثنائية املت�صاوية يف عالقته باملجل�ض ال�صعبي 

تكون  اأن  الد�صتوري  املوؤ�ص�ض  ق�صد  الوطني، 

يربرها  وظيفة  مفرملة.  وظيفة  الأمة  ملجل�ض 

ال�صيا�صية ملا  للحياة  الطابع املريب والغام�ض 

ا�صتقرار  وعدم  طفرات  من  الأخرية  هذه  حتمله 

وعليه،  والجتماعية،  ال�صيا�صية  للمعطيات 

ال�صلطة،  الأغلبية واحتكار  فمقابل نزعة هيمنة 

على  اأو  م�صاد  نفوذ  اإيجاد  ال�رشوري  من  كان 

املجل�ض  كان  واإذا  معدلة.  �صلطات  تقدير  اأقل 

الد�صتوري ميثل اإحدى هذه ال�صلطات املعدلة يف 

جمال قانوين �رشف، فاإن تاأ�صي�ض جمل�ض الأمة، 

النحو،  هذا  على  ال�صاأن  بهذا  �صلطته  وحتديدا 

ح�صب ذات املحا�رش، جاء ليوؤمن هذه الوظيفة، 

وب�صفة دائمة على ال�صعيد ال�صيا�صي.

داخل  به  املعمول  الجرائي  النظام  يكفل  واإن 

ت�رشيعية  عملية  ال�صاأن  بهذا  الأمة  جمل�ض 

وواقع  تتنا�صب  ت�رشيعية  �صيولة  ت�صمن  فعالة 

النامي، يوؤكد الدكتور حممد حممد، فان  الدولة 

ا�صتجابة  ذلك  على  عالوة  جاء،  قد  ت�صميمه 

يظهر  اإذ  ال�صعيد:  هذا  على  الأمة  جمل�ض  لدور 

حينا  يربز  فيما  للتفكري،  كغرفة  حينا  املجل�ض 

�صفة  وتثبت  والإرجاء.  للكبح  كجهاز  اآخر 

للمجل�ض من خالل مالحظة عدم �صبط  التفكري 

تتقيد  حمدد  زمني  مليعاد  الد�صتوري  املوؤ�ص�ض 

من  عليه  املحالة  للن�صو�ض  املجل�ض  قراءة  به 

كجهاز  يظهر  فيما  وامل�صادقة؛  الدرا�صة  اأجل 

للكبح والرجاء من خالل �صلطته يف و�صع حد 

لكل ن�ض من �صاأنه امل�صا�ض بال�صلم الجتماعي، 

لت�صل  ب�صاأنه،  �صلبي  ت�صويت  خالل  من  وهذا 

بذلك املقاومة الربملانية، التي ي�صتطيع جمل�ض 

الأمة قيادتها، منتهاها.

وناد الأ�صتاذ اجلامعي باإعادة النظر يف �صياغة 

حال  يف  باأنه  مطلبع  مربرا  املجل�ض،  تركيبة 

بداخل  املقاعد  ثلثي  على  اأغلبي  حزب  حت�صل 

املجل�ض فاإن الوظيفة املعدلة للمجل�ض �صتتعطل، 

غرفة  جمرد  اأو  لالن�صداد،  جهاز  اإىل  فيتحول 

للتاأييد فال وجود لنفوذ م�صاد فعلي، ول ل�صلطة 

على  املجل�ض  تركيبة  ظلت  ما  اإذا  اأكيدة  معدلة 

هذا النحو. 

لوي  جان  ال�صيد  من  كال  الدرا�صي  اليوم  هذا  ن�صط 

دوبري، رئي�ض املجل�ض الد�صتوري الفرن�صي و ال�صيد 

اأحمد حميو، اأ�صـــتاذ و مدير البحث باملركز الوطني 

للبحث العلمي بباري�ض.

قدم املتدخل الأول التجربة الفرن�صية احلديثة حول 

الد�صتورية، وتطرق  الدفع بعدم  الإخطار عن طريق 

املتدخل الثاين اإىل مو�صوع تو�صيع اإخطار املجل�ض 

الد�صتوري اإىل اأع�صاء الربملان.

يف كلمته الفتتاحية اأكد رئي�ض املجل�ض الد�صتوري، 

اأطراف  اإىل  اإخطار املوؤ�ص�صة  اإن تو�صيع  ال�صيد بلعيز 

اأخرى، ما عدا رئي�ض اجلمهورية ورئي�صي جمل�ض الأمة 

واملجل�ض ال�صعبي الوطني، اأ�صبح مطلبا دميقراطيا 

ل ترفعه الطبقة ال�صيا�صية فقط، واإمنا فقهاء القانون 

دور  بتعزيز  �صي�صمح  ذلك  باأن  منهم  اإميانا  اأي�صا 

اأخرى  اأكرث مبعية موؤ�ص�صات  املجل�ض يف امل�صاهمة 

يف حماية وترقية احلقوق واحلريات.. واإن مل ي�صهب 

ال�صيد بلعيز يف فكرة تو�صيع الإخطار.

وراء  من  الهدف  اأن  بلعيز  الطيب  ال�صيد  واأ�صاف 

النقا�ض  يف  الإ�صهام  هو  الدرا�صي  اليوم  هذا  تنظيم 

العلمي الر�صني الدائر حول م�صائل هامة ذات �صلة 

التجارب  خمتلف  على  والتفتح  الد�صتوري  بالفقه 

الد�صتورية الرائدة يف العامل.

م�صريا، يف نف�ض ال�صياق، اأن هذا امل�صعى ي�صاعد على 

واخلربة  الراأي  وتبادل  وثري  متعدد  حوار  توطيد 

الد�صتورية  القانونية  الثقافة  توطيد  على  ف�صال 

يف  الدميقراطي  والبناء  القانون   دولة  تعزيز  وكذا 

اجلزائر.

رئي�ض  دوبري،  لوي  جان  ال�صيد  قال  جهته  من 

املجل�ض الد�صتوري الفرن�صي، ان اأكرب انت�صار حققته 

هيئته هو ابتعادها عن نفوذ ال�صلطة ال�صيا�صية.

قياديا  كان  الذي  دوبري،  لوي  جان  ال�صيد  واأفاد 

ال�صيا�صة  غادر  عندما  باأنه  الفرن�صي،  اليمني  يف 

الد�صتوري  )كان وزيرا للداخلية( والتحق باملجل�ض 

كرئي�ض اأنه اأدرك باأن دور هذه الهيئة �صي�صبح اأكثـر 

اأهمية عندما يتم تو�صيع اإخطارها.

وقال ذات املحا�رش، ان املجل�ض الد�صتوري مطالب 

يتفادى  اأن  عليه  لذلك  ب�رشعة،  قرارات  ي�صدر  باأن 

غري  فهو  الإخطارات.  من  كبري  كم  مع  التعاطي 

بل  العام،  يف  باملئات  الإخطارات  بقبول  مطالب 

الغربلة ذات فعالية  اأن يغربلها، وحتى تكون  عليه 

اإىل  ي�صار  دورها.  النق�ض  حمكمة  تلعب  اأن  ينبغي 

الد�صتوري يف فرن�صا متاح لكل  اإخطار املجل�ض  اأن 

املتقا�صني عك�ض ما هو معمول به يف اجلزائر.

وحتدث دوبري مطول عن و�صع املجل�ض الد�صتوري 

قاله  ما  2007، ومن بني  مار�ض  منذ  يراأ�صه  الذي 

على  ال�رشعية  من  مزيدا  ي�صفي  اأن  كان  همه  اأنه 

الأ�صغال  ح�صور  من  املحامني  بتمكني  املجل�ض، 

التعامل  بدل  ي�صدرها،  التي  بالقرارات  املتعلقة 

باملرا�صالت املكتوبة.

م�صريا، يف نف�ض الإطار، اإىل اأن العدالة الد�صتورية ل 

ينبغي اأن تكون لالأغنياء ح�رشيا. م�صيفا اأنه اأدخل 

اإىل املجل�ض اإجراءات مل تكن ماألوفة ول مقبولة يف 

فرن�صا، من بينها رف�ض قرارات الق�صاء.

وتابع تقدمي عر�صه بالإ�صارة اإىل اأنه ملا كنت رئي�صا 

2007( كانت هناك   - 2005  ( الوطنية  للجمعية 

جمموعات م�صالح موؤثـرة يف حميط ق�رش بوربون 

للمجل�ض  رئي�صا  اأ�صبح  وملا  الربملان(،  )مبنى 

الهيئة  اأن يغادر  الد�صتوري طلب من كل ع�صو فيه 

اإن كان لديه عالقة مع جمموعات امل�صالح.

ح�صب  الد�صتوري،  املجل�ض  ع�صو  موا�صفات  ومن 

ينتظر  واأل  وم�صتقال  حرا  يكون  اأن  املحا�رش،  ذات 

اأي �صيء من ال�صلطة ال�صيا�صية.

احلكومة  دوبري  ال�صيد  دعى  اأخرى،  جهة  من 

الفرن�صية اإىل بلورة م�صاريع قوانني دقيقة وحمددة 

الد�صتوري  املجل�ض  اأمام  الباب  نفتح  ل  حتى 

لتف�صريها ح�صب مفهوم اأع�صائه.

اأن  الفرن�صي  الد�صتوري  املجل�ض  رئي�ض  واأو�صح 

مع  يتعامل  كان  تراأ�صه،  التي  الفرتة  يف  املجل�ض 

اأكثـر من 200 اإخطار �صنويا، بعدما كان ل يتجاوز 

بني  من  اأنه  اإىل  ال�صياق،  ذات  يف   ، م�صريا  الـ.18. 

لقوانني  ملغيا  قرار   102 كان  اأ�صدره،  قرار   155
�صدرت.

حتمل  اإلغاء  قرارات  هي  قراراتنا  اأغلبية  واأ�صاف 

اأحدث زلزال يف  الكبري  العدد  الفوري، وهذا  الطابع 

الو�صط القانوين بفرن�صا.

ال�صيد  الفرن�صي  الد�صتوري  املجل�ض  رئي�ض  اأكد  كما 

جان لوي دوبري، على �رشورة جترد القا�صي من 

ال�صعور بثقل امل�صوؤولية جتاه من عينه، حتى تكون 

قراراته خا�صعة ل�صمريه دون �صواه، وانتقد طريقة 

الختيارات ال�صيا�صية لأع�صاء املجل�ض الد�صتوري.

وقال رئي�ض اجلمعية الفرن�صية الأ�صبق يف مداخلته 

بعدم  الدفع  طريق  عن  الإخطار  مو�صوع  حول 

واأع�صاء  عامة  ب�صفة  الق�صاء  رجل  اإن  الد�صتورية، 

ما�صة  بحاجة  خا�صة،  ب�صفة  الد�صتوري  املجل�ض 

مبالني  وغري  متحررة  �صخ�صيات  يكونوا  اأن  اإىل 

فيها  كانت مبا  اأي جهة  وم�صتقلني عن  ومتحريني 

تلك اجلهة التي عينتهم يف منا�صبهم. 

انحياز  عدم  �رشورة  على  دوبري  ال�صيد  واأكد 

يف  �صاهمت  التي  ال�صلطة  اإىل  الرقابية  الهيئة  هذه 

ل�صالح  رافع  كما  قرارات،  اأي  اتخاذ  عند  تكوينها، 

متتع اأع�صاء املجل�ض الد�صتوري بالكفاءة القانونية 

اإعطاء تف�صريات  الالزمة لأداء مهمة الرقابة، وعدم 

غالبا،  الهيئة،  هذه  اأن  باعتبار  للقوانني،  �صيا�صية 

مطابقتها  وفق  اإليها  حتال  التي  القوانني  حتدد  ل 

ال�صيا�صية  الختيارات  وفق  حتددها  لكن  للد�صتور، 

لأع�صاء هذه الهيئة. 

ويرى رجال القانون من جهتهم اأن النظام الد�صتوري 

املجل�ض  اإخطار  تو�صيع  يف  تاأخرا  يعرف  اجلزائري 

عديد  يف  املقارنة  الأنظمة  اإىل  بالنظر  الد�صتوري 

يف  متقدمة  خطوة  الدول  عديد  عرفت  كما  الدول، 

الفرن�صية  التجربة  حال  وهو  الد�صتوري،  اإخطارها 

الفرن�صي  الد�صتوري  املجل�ض  رئي�ض  عر�صها  التي 

والتي متنح احلق للربملانيني واملواطنني يف اإخطار 

املجل�ض الد�صتوري.

تو�صيع اإخطار املجل�س الد�صتوري :

كيف ميكن اإثراء هذا النقا�س!؟

نظم �ملجل�س �لد�ضتوري يوم 22 �أفريل 2013، 
�ملتو�جدة  �ملحا�ضر�ت  بقاعة  در��ضيا  يوما 
�إخطار  »تو�ضيع  مو�ضـــــوع  حول  مبقره 
�ل�ضيد  بح�ضور  وذلك  �لد�ضتوري«  �ملجل�س 
�الأمة،  جمل�س  رئي�س  �ضالح،  بن  �لقادر  عبد 
رئي�س  خليفة،  ولد  �لعربي  حممد  و�ل�ضيد 
عدة  جانب  �إىل  �لوطني،  �ل�ضعبي  �ملجل�س 
من  �ضامني  ق�ضاة  بينهم  من  بارزة  �ضخ�ضيات 

�ملحكمة �لعليا، وجمل�س �لدولة.

طلبة يف زيارة �إىل �ملجل�س
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باملجل�س  و�مليز�نية  �ملالية  جلنة  نظمت 
�أفريل   22 �الثنني  �لوطني، يوم  �ل�ضعبي 
حول  برملانيا  يوما  �ملجل�س،  مبقر   ،2013
�ال�ضالح  يف  �ملحلية  �جلباية   « مو�ضوع 

�جلبائي«.

التنظيم  مدير  زكارة،  م�صطفى  قال  تدخله،  يف 

والت�رشيع باملديرية العامة لل�رشائب، باأن املوارد 

املخ�ص�صة  اجلبائية  وغري  واجلبائية  املالية 

دينار  مليار  جتاوزت  720  املحلية  للجماعات 

الداخلي  الناجت  من  باملئة    4.4 اأي   2012 خالل 

اخلام للجزائر وهي ن�صبة مرتفعة نوعا ما ا�صتنادا 

لدرا�صة قام بها موؤخرا �صندوق النقد الدويل. 

 واأو�صح ال�صيد م�صطفى زكارة ان اجلماعات املحلية 

دج  مليار   308 مبلغ  من   2012 خالل  ا�صتفادت 

املوارد  من  دج  مليار  و119  اجلباية  من  حم�صل 

غري اجلبائية يف حني مت �صمان باقي املوارد من 

قبل الدولة يف �صكل تخ�صي�صات متعلقة بالأجور و 

نفقات ال�صيانة.

الدويل  النقد  بها �صندوق  قام  درا�صة  اإىل  وا�صتنادا 

موؤخرا حول متويل البلديات والوليات يف اجلزائر 

اأ�صار زكارة اإىل اأن الهيئة الدولية اعتربت اأن متويل 

اجلماعات املحلية يعد هاما مقارنة مبا هو معمول 

بلدان  لتمويل  م�صابه  و  املجاورة  البلدان  يف  به 

منظمة التعاون والتنمية الإقت�صادية.

الناجت  من  باملائة   2.9 اأن  اإىل  الدرا�صة  وت�صري 

لتمويل  موجه  مثال  باملغرب  اخلام  الداخلي 

اجلماعات املحلية يف هذا البلد يف حني اأن فرن�صا 

التي تعد بلدا متطورا و �صهدت اإ�صالحا يف امليزانية 

الناجت  5.9 باملائة من  �صنوات تخ�ص�ض  لعدة  دام 

الداخلي اخلام للجماعات املحلية.

العامة  باملديرية  والت�رشيع  التنظيم  مدير  واأ�صار 

4.4 باملائة  اأن  اإىل  الدار�صة  اإىل  ا�صتنادا  لل�رشائب 

للمجال�ض  املخ�ص�ض  اخلام  الداخلي  الناجت  من 

امل�صرتك  وال�صندوق  والولئية  البلدية  ال�صعبية 

مقارنة  مرتفعة  ن�صبة  تعد  املحلية  للجماعات 

بالبلدان النامية با�صتثناء الربازيل ورو�صيا  و الهند 

و ال�صني و جنوب اإفريقيا.

امل�صوؤول  ذَكر  الربملانيني  اأمام  تدخله  وخالل 

اجلبائي  الإ�صالح  �صهدها  التي  املراحل  مبختلف 

احلالية  الر�صوم  اأن  موؤكدا   1992 منذ  اجلزائر  يف 

ر�صما   25 بـ  تقدر  املحلية  للجماعات  املخ�ص�صة 

العقاري  الر�صم  غرار  على  منها  البع�ض  اأن  علما 

تبقى غري فعالة ب�صبب عدة عوامل.

‘تعزيز  ال�رشوري  من  انه  املتدخل،  ذات  وقال 

املجدية،  غري  الر�صوم  واإلغاء  الرئي�صية  الر�صوم 

وحت�صني مردودية الر�صم على العقار الذي من �صاأنه 

رفع مداخيل البلديات. 

واأ�صار ال�صيد زكارة، اإىل وجود جلنة وزارية م�صرتكة 

اقرتاحات  لتقدمي  اجلبائي  الإ�صالح  على  ت�صتغل 

الأو�صاع  �صعوبة  املتحدث  وعزا  املجال.  هذا  يف 

اإىل وجود عجز هيكلي، خ�صو�صا  املالية للبلديات 

يف ظل �صعف مردودية اجلباية، وم�صاكل الت�صيري، 

باإطالق  ملزمون  بال�رشف  الآمرين  اأن  اإىل  لفتا 

بالإجراءات  وذكر  اأر�صدة.  دون  ميزانيات  م�صاريع 

القبلية  الرقابة  خالل  من  الدولة  اعتمدتها  التي 

على الإنفاق. واأ�صار اإىل اأن كل البلديات تتوفر على 

مراقب مايل.

بوزارة  املحلية  املالية  مدير  اأعلن  جانبه،  من 

اأنه بف�صل العمليات  الداخلية، ال�صيد كري عزالدين، 

التي قامت بها الدولة عن طريق اخلزينة العمومية، 

مل تعد هناك اأي بلدية عاجزة يف ال�صنوات الأخرية، 

الديون  مل�صح  مرات  ثالث  الدولة  تدخل  اإىل  م�صريا 

�صنوات 1991 و2006 و2008 معرتفا من جانب 

ومنها  اجلباية،  حت�صيل  يف  م�صاكل  بوجود  اآخر 

ووجود  امللكية  م�صاكل  ب�صبب  العقار،  على  الر�صم 

اختاللت يف امليزانية، حيث اأن �صتني باملائة من 

املداخيل توجه لالأجور.

وامليزانية  املالية  جلنة  رئي�ض  اقرتح  جهته،  من 

ماحي،  خليل  ال�صيد  الوطني،  ال�صعبي  باملجل�ض 

من  للبلديات  املوجهة  احل�صة  يف  النظر  اإعادة 

بينما  ال�صيارات.  ق�صيمة  مداخيل  ومنها  الر�صوم، 

من  البلديات  ح�صة  برفع  بلديات  روؤ�صاء  طالب 

الر�صوم التي تدفعها كربيات ال�رشكات.

بوحمروق،  حفيظ  ال�صيد  اأ�صار  ال�صياق،  ذات  ويف 

يجري  التي  ال�رشيبة  اأن  اإىل  بلدية،  رئي�ض  وهو 

اإىل  حتول  ل  �صونلغاز  �رشكة  طريق  عن  حت�صيلها 

توجيه  �صوء  اإىل  اأي�صا  ولفت  البلديات،  ح�صابات 

لإ�صالح  للبلديات  املالية  امل�صاعدات  بع�ض 

املدار�ض مثال، حيث تدرج يف ميزانية الت�صيري بدل 

املحلية،  اجلباية  مداخيل  وتاأتي  التجهيز.  ميزانية 

ر�صما   30 من  الربملاين،  اليوم  ح�صب متدخلني يف 

الن�صاط املهني  الر�صم على  و�رشيبة، يهيمن عليها 

بـ35  امل�صافة  القيمة  على  والر�صم  باملائة،  بـ58 

حني  يف  باملائة،  بـ2  ال�صيارات  وق�صيمة  باملائة 

باملائة  الواحد  عن  الأخرى  الر�صوم  مردودية  تقل 

مبا فيها الر�صم على ال�صكن. 

مدير  براهيم،  قايدي  ال�صيد  اأعلن  اأخرى،  جهة  من 

ال�صندوق امل�صرتك للجماعات املحلية، اأن ال�صندوق 

قدم دعما للبلديات الأكثـر فقرا، وم�صت العملية ما 

بني 1300 و1400 بلدية، م�صريا اإىل وجود 400 

باجلزائر  توجد  فيما  دائم،  عجز  حالة  يف  بلدية 

ذات  و293  �صعيفة،  مداخيل  ذات  بلدية   1097
يف  اأغلبها  غنية  بلدية  و151  متو�صط،  دخل 

العا�صمة.

ويف �صياق مت�صل، قال ممثل عن وزير املالية كرمي 

جودي الذي تعذر عليه احل�صور، اإنه يجب موا�صلة 

بتح�صني  وذلك  املحلية،  اجلباية  يف  الإ�صالحات 

على  زيادة  عقارية،  بطاقية  واإن�صاء  ال�رشيبة، 

من  البلديات  بني  للت�صامن  احلايل  النظام  حت�صني 

خالل ال�صندوق امل�صرتك بني اجلامعات املحلية.

ولحظ املتحدث اأن هناك هيمنة جلباية الدولة يف 

اإىل  الرامية  التدابري  اأن  اإىل  م�صريا  البلديات،  موارد 

تدعيم املوارد املالية للجماعات املحلية ل ميكنها 

يف  التحكم  على  ال�صهر  دون  اأهدافها،  اإىل  الو�صول 

النفقات، مذكرا بالإجراءات التي با�رشتها الدولة يف 

�صبيل التقلي�ض من عجز املوازنة.

وقراءة  وتقييم  ح�صيلة  بتقدمي  الأ�صغال  اختتمت 

للتو�صيات من طرف ال�صيد خليل ماحي رئي�ض جلنة 

املالية وامليزانية باملجل�ض ال�صعبي الوطني. 

الإقرتاحات  من  جمموعة  التو�صيات  و�صملت 

يف  اجلباية  دور  تفعيل  �صاأنها  من  التي  امل�صرتكة 

غرار  على  ومتوازنة،  عادلة  حملية  تنمية  اإحداث 

املوارد  لتوزيع  وناجعة  جديدة  مقايي�ض  �صبط 

�رشوط  وو�صع  البلديات  بني  الت�صامن  اإطار  يف 

واإن�صاء  املحلية  للجماعات  قرو�ض  لتخ�صي�ض 

امل�صتوى  املحلية على  للجماعات  م�صرتك  �صندوق 

فوائد  دون  قرو�ض  منح  تخويله  مع  املحلي 

للبلديات. 

فجاء فيها، دعوة امل�صاركون اإىل الإ�رشاع يف اإن�صاء 

خا�ض  قانون  واإ�صدار  للجباية،  الوطني  املجل�ض 

الوحيد يف  ال�صباك  باجلباية املحلية واعتماد منط 

عملية التح�صيل اجلبائي مع توجيه حوا�صل العديد 

ل�صالح  والرثوة  العقار  على  املطبقة  الر�صوم  من 

اأهمية التن�صيق  ال�صياق  البلديات، مربزين يف نف�ض 

بني اجلماعات املحلية وم�صالح ال�رشائب والتجارة 

دقيق  اإح�صاء  واإجراء  اجلبائي  الوعاء  �صبط  ق�صد 

للممتلكات العقارية. 

�رشورة  على  الإطار،  نف�ض  يف  التاأكيد،  مت  كما 

املوازي  القطاع  وتنظيم  ال�رشيبي  الوعاء  تو�صيع 

القرار  للحد من التهرب اجلبائي واإحداث لمركزية 

على امل�صتوى املحلي بغية حل املنازعات اجلبائية 

يف اآجال معقولة.

وبهذا اخل�صو�ض مت اقرتاح اإن�صاء قا�صي ال�رشائب 

الدارة  بني  املنازعات  ت�صوية  يف  احلياد  لإ�صفاء 

اجلبائية واخلا�صعني لل�رشيبة. 

عاتق  على  امللقى  املايل  العبء  تخفيف  وق�صد 

الدولة  تكفل  التو�صيات  اأ�صحاب  اقرتح  البلديات 

باملوؤ�ص�صات  اخلا�صة  النفقات  بجميع  البلدية  بدل 

كما  معترب،  تزايد  يف  هي  التي  البتدائية  الرتبوية 

من  ل�صيما  ال�رشيبي،  القتطاع  تنويع  اإىل  دعوا 

خالل اإن�صاء ن�صبة مئوية على اأرباح ال�رشكات ح�صب 

مناطق متركز الن�صاط ونوعيته.

وت�صمنت وثيقة التو�صيات التي �صيتم اإر�صالها اإىل 

اقرتاح  العتبار  بعني  لأخذها  املخت�صة  الهيئات 

امل�صافة  القيمة  على  الر�صم  معدل  هيكلة  اإعادة 

واإن�صاء  الوا�صع  ال�صتهالك  ذات  املواد  على  املطبق 

معدل خا�ض باملواد امل�صماة “مواد الرفاهية” مع 

عقلنة التحفيزات اجلبائية والعفاءات اخلا�صة بهذا 

الر�صم، حيث طالب امل�صاركون يف اللقاء بتخ�صي�ض 

مقر  للبلديات  الر�صم  هذا  من  باملائة   80 ن�صبة 

الن�صاط الفعلي ون�صبة 20 باملائة بالن�صبة للبلديات 

املتمركز فيها املقر الداري للموؤ�ص�صة. 

ال�صترياد  على  امل�صافة  القيمة  على  الر�صم  اأما 

لفائدة  اقتطاعه  تو�صيع  �رشورة  على  التفاق  فتم 

البلدية، مع تخ�صي�ض القيمة الكاملة لل�رشيبة على 

الرثوات ل�صالح البلديات مقابل 20 باملائة حاليا. 

اإعادة  �رشورة  القرتاحات  اأ�صحاب  يرى  وفيما 

العقار  على  الر�صم  وعاء  حتديد  كيفية  يف  النظر 

املبني وغري املبني حتى يتما�صى مع اأ�صعار الكراء 

ح�صب ال�صوق عو�ض ح�صاب الوعاء على امل�صاحات 

التي ل تفرق ح�صبهم بني الفيالت الفاخرة وال�صكنات 

يف العمارات، مع تكليف قبا�صة ال�رشائب بدل من 

اإحدى  تن�ض  الر�صم،  هذا  بتح�صيل  البلدية  قبا�صة 

تقييم  يف  جذريا  النظر  اإعادة  على  اقرتاحاتهم 

الكراء واأجور اخلدمات ح�صب اأ�صعار ال�صوق، جلعلها 

اخلوا�ض مع �صبط  املطبق من طرف  امل�صتوى  يف 

والتعريفات  باحلقوق  اخلا�ض  الدفرت  وت�صوية 

واملمتلكات املنقولة وغري املنقولة للبلديات. 

واملنتخبون  احلكومة  ممثلو  دعا  اأخرى،  جهة  من 

التعريفي  الرقم  ا�صتعمال  تو�صيع  اإىل  املحليون 

يف  واملنتجني  العقاريني  املالك  لي�صمل  اجلبائي 

ق�صيمة  حا�صل  تخ�صي�ض  وكذا  الفالحي،  القطاع 

مبا�رشة  ال�صكن  على  الر�صم  وحا�صل  ال�صيارات 

ر�صم  باإن�صاء  الأخري  البلديات، مو�صني يف  ل�صالح 

على امتياز اخلدمة العمومية الناجتة عن املطارات 

واملوانئ واملعادن املنجمية لفائدة البلديات مكان 

الإجراءات  تب�صيط  عن  ف�صال  الهياكل،  هذه  تواجد 

اجلبائية وتعميم املعلوماتية على م�صتوى الهياكل 

العمل  ظروف  وحت�صني  لل�رشائب  الالمركزية 

بالن�صبة للموارد الب�رشية.  

الداخلية  وزارتي  من  م�صوؤولون  تعاقب  لالإ�صارة، 

املوا�صيع  حول  حما�رشات  اإلقاء  على  واملالية 

التالية: التطورات احلديثة للجباية املحلية، ومالية 

احلالية  الو�صعية  ت�صخي�ض  املحلية،  اجلماعات 

وحا�صل  وهيكلة  امل�صتقبلية،  ال�صالحات  واآفاق 

امل�صرتك  ال�صندوق  املحلية، وتنظيم و�صري  اجلباية 

يف  املحلية  اجلباية  وحتليل  املحلية،  للجماعات 

واآفاق  وحتديات  املحلية،  الحتياجات  مواجهة 

هذه  وكانت  اجلزائر.  يف  املحلية  اجلباية  تطوير 

املنتخبني  لبع�ض  بتدخالت  متبوعة  املحا�رشات 

املجال�ض  بع�ض  جتربة  وعر�ض  لتقييم  املحليني 

املنتخبة يف ت�صيري مواردها املالية.

وقد مكنت اأ�صغال امللتقى من ت�صخي�ض واقع اجلباية 

كقلة  ال�صكالت  لبع�ض  حلول  واقرتاح  املحلية 

املوارد املالية املتاأتية من اجلباية املحلية و�صبل 

القدرات  وتقوية  املحلي  اجلبائي  الوعاء  تو�صيع 

التمويلية وكذا تفعيل اأطر الت�صامن بني اجلماعات 

املحلية وتهيئة الظروف املالئمة لتج�صيد براجمها 

التنموية التي تعترب اأهم موؤ�رشات النجاعة والتطور 

القت�صادي. 

جمل�س وطني للجباية وتوجيه حوا�صل الر�صوم للبلديات
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حول  �لربملاين  �ليوم  يف  �مل�ضاركون  �أجمع 
�ملنعقد  عليها  و�الدمان  �ملخدر�ت  مكافحة 
�ضرورة  على   ،2013 ماي   20 �الثنني  يوم 
و�ضع �آليات للت�ضدي لهذه �لظاهرة تتما�ضى 

و�ضرعة �نت�ضارها.

وخرباء  قانون  رجال  من  املتدخلني  خمتلف  واأكد 

�صبانية  وبرملانيني وجمعيات  العقلية  ال�صحة  يف 

اأن �رشعة تف�صي ظاهرة املخدرات وتو�صيع قائمتها 

يوم بعد يوم من خالل ظهور مواد جديدة ل ترتك 

الفر�صة للم�رشع ل�صن قوانني تت�صدى لها

املفعول  ال�صارية  اجلزائرية  القوانني  وبخ�صو�ض 

ل  اأ�صبحت  اأنها  ميهوبي  ميهوب  املحامي  يرى 

املجتمع  على  طراأت  التي  التطورات  مع  تتما�صى 

مما  املخدرات  مكافحة  جمال  يف  �صيما  اجلزائري 

جعل ا�صرتاتيجية وجهود م�صالح المن واملجتمع 

املدين مل تتو�صل بعد اإىل النتائج املرجوة.

الأمرا�ض  م�صلحة  رئي�ض  كا�صا  فريد  ال�صتاذ  اأما 

املتخ�ص�صة  ال�صت�صفائية  باملوؤ�ص�صة  العقلية 

املخدرات  تاأثري  اىل  جهته،  من  اأ�صار،  فقد  ب�رشاقة 

املخ، مما  �صيما  ال�صخ�ض ول  اأع�صاء  على خمتلف 

جتعله عاجزا متاما عن القيام باأي عمل

وتطرق، يف نف�ض ال�صياق، اإىل انت�صار ظاهرة العنف 

التي لها عالقة مبا�رشة بانت�صار ظاهرة املخدرات 

اىل جانب املنطقة التي تتواجد بها اجلزائر والتي 

ت�صاهم يف  �صتى  با�صطرابات  اأ�صاف،  تعرف، كما 

مرور املخدرات عرب حدودها.

ومن الناحية ال�صحية و�صف نف�ض املخت�ض تعاطي 

املخدرات باملر�ض املزمن الذي ينت�رش خا�صة لدى 

فئة ال�صباب متاأ�صفا لقلة التكوين والهياكل العملية 

يف هذا املجال.

جامعي  تكوين  بادراج  التعجيل  �رشورة  اأكد  كما 

خا�ض حول التكفل باملدمنني باملراكز املتخ�ص�صة 

مع تطبيق عالج يتما�صى مع املحيط.

من جهته، ركز ال�صيد فار�ض م�صدور ا�صتاذ جامعي 

الظاهرة  مكافحة  يف  وال�رشة  الدين  دور  على 

للدين  الت�صامح  بقيم  مذكرا  باملدمن  والتكفل 

ال�صباب  تهمي�ض  يتم  ل  حتى  احلنيف  ال�صالمي 

اجتماعيا  مرافقته  �رشورة  على  حاثا  املدمن 

ونف�صيا.

خياطي،  م�صطفى  ال�صتاذ  ذكر  اأخرى  جهة  ومن 

باأن  البحث  الوطنية لل�صحة وتطوير  الهيئة  رئي�ض 

املتاجرة باملخدرات تاأتي يف املرتبة الثانية بعد 

تو�صع  من  حمذرا  العامل  يف  بال�صلحة  املتاجرة 

انت�صارها بالو�صط املدر�صي.

وعر�ض املقدم حممد بن �صايب من م�صالح الدرك 

الوطني الكميات املحجوزة خالل ال�صنوات الخرية 

نظم  للطفولة،  �لعاملي  باليوم  �حتفاء 
�ملجل�س �ل�ضعبي �لوطني، مب�ضاركة �ل�ضبكة 
�لطفل  حقوق  عن  للدفاع  �جلز�ئرية 
ماي   30 �خلمي�س  يوم   ،)NADA( )ند�( 
ر  2013، يوما برملانيا حول مو�ضوع »�لُق�ضّ

يف حالة �خلطر �ملعنوي و�جل�ضدي«.

اأكد امل�صاركون يف اليوم الربملاين حول مرافقة 

الأطفال يف خطر معنوي وج�صدي، على �رشورة 

جديدة  اجراءات  لتخاذ  امل�صرتكة  اجلهود  بذل 

من �صاأنها تعزيز حماية الطفولة من كل الخطار 

التي حتذق بها يف املجتمع.

واعترب امل�صاركون اأن حماية الطفولة من كافة 

اجلميع، ملحني  م�صوؤولية  النحراف هي  اأ�صكال 

تعاون  عالقات  باقامة  اجلهود  تن�صيق  على 

املخت�صة  والهيئات  املدين  املجتمع  مع  فعالة 

لرتقية حقوق الطفل.

ال�صعبي  املجل�ض  نائب  تطرقت  الطار  هذا  ويف 

بالت�صال  مكلفة  دليلة،  فورار  ال�صيدة  الوطني، 

رئي�ض  عن  نيابة  األقتها  كلمة  يف  والتكوين، 

املجل�ض ال�صعبي الوطني، الدكتور حممد العربي 

ولد خليفة، اإىل كل امل�صاعي املبذولة يف جمال 

ترقية حقوق الطفل، م�صرية يف ذات ال�صياق اإىل 

على   1992 �صنة  وقعت  قد  كانت  اجلزائر  اأن 

التفاقية الدولية جلماية حقوق الطفل.

وذكرت ال�صيدة فورار باأهمية اإن�صاء هيئة ا�رشاف 

ومتابعة ت�صطلع مبهمة حماية �رشيحة الطفولة 

اإليها  من الأخطار الجتماعية التي قد تتعر�ض 

بتن�صيق اجلهود مع املجتمع املدين.

باجلزائر  اليوني�صيف  ممثل  اأ�صاد  ناحيته،  من 

التي  اليجابية  بالنتائج  دان  طوما�ض  ال�صيد 

�لوقاية قبل العالج

العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  اأنواع  خمتلف  من 

املرتبطة  الق�صايا  يف  املتورطني  وال�صخا�ض 

باملتاجرة وتعاطي هذه ال�صموم.

من  حامد  جان  ال�صادق  حممد  ال�صيد  تطرق  كما 

الن�صاطات  خمتلف  اىل  الوطني  المن  م�صالح 

لالمن  العامة  املديرية  تنظمها  التي  اجلوارية 

الوطني بالو�صط احل�رشي لتح�صي�ض وتوعية ال�صباب 

حول هذه الظاهرة.

مكلف  �صكايل  حممد  الدكتور  اأ�صار  حني  يف 

ال�صحة وال�صكان وا�صالح  العقلية بوزارة  بال�صحة 

تتكفل  التي  املراكز  خمتلف  اإىل  امل�صت�صفيات 

تعزيز  على  م�صددا  القطر  عرب  املدمنني  مبتابعة 

جوانب الوقاية قبل العالج.

ال�صحة  جلنة  اأكدت  الربملاين،  اليوم  ختام  يف 

املهني  والتكوين  والعمل  الجتماعية  وال�صوؤون 

التي  التو�صيات  يف  الوطني  ال�صعبي  باملجل�ض 

املخدرات  على  الدمان  مكافحة  حول  بها  خرجت 

مكافحة  جمال  يف  الفاعلني  كل  ا�رشاك  على 

على  ي�صهر  التي  ال�صرتاتيجية  هذه  يف  املخدرات 

الوزارية  الدوائر  �صيما  ل  قطاعات  عدة  اجنازها 

وجمتمع مدين وخرباء لإيجاد حلول ناجعة

واأو�صت اللجنة بدعم الوقاية حلماية املدمنني وغري 

تعزيز  مع  ونف�صيا  اجتماعيا  ومرافقتهم  املدمنني 

انت�صار  اأجل  الت�صاور من  الت�رشيعية لتو�صيع  الهيئة 

الوعي باملجتمع للت�صدي لهذه الآفة.

الوخيمة  واآثارها  املخدرات  ظاهرة  لتف�صي  ونظرا 

جلنة  دعت  ال�صباب  فئة  لدى  �صيما  املجتمع  على 

والتكوين  والعمل  الجتماعية  وال�صوؤون  ال�صحة 

مقدمة  يف  املخدرات  مكافحة  بجعل  املهني 

الولويات.

�رشورة  على  تو�صياتها  يف  اللجنة  نف�ض  وركزت 

ودعم  اجلوارية  ال�صبانية  املن�صئات  دور  تفعيل 

الدرك  �صيما  الجهزة  خمتلف  بني  التوا�صل  ج�صور 

الوطني والمن الوطني واملجتمع املدين داعية اىل 

جت�صيد منهجية عمل جوارية وو�صع اآليات لت�صهيل 

عملية التدخل يف امليدان.

من  يطرحه  وما  املو�صوع،  لأهمية  نظرا  للتذكري، 

لو�صائل  جتنيد  من  يتطلب  وما  مربرة  خماوف 

وباأن  اخلطورة،  املتفاقمة  الظاهرة  لهذه  الت�صدي 

الق�صية تهم املجتمع بكل فئاته.. فاإن جمل�ض الأمة 

قد نظم يوم 26 دي�صمرب 2010، يوما اإعالميا حول 

املخدرات واآثارها القت�صادية والجتماعية، ميكن 

الرجوع اإىل تفا�صيله يف تغطية كجلة املجل�ض العدد 

54 مرفقا مبلف كامل األقى املزيد من الأ�صواء على 
على  متوفرة  املجل�ض  وجملة  املخدرات..  ظاهرة 

http://www.majliselouma.dz ./ املوقع

الطفل  حقوق  ترقية  جمال  يف  اجلزائر  يف  حتققت 

اأن  اأكد  اأنه  اإل  والتكوين  والتعليم  ال�صحة  �صيما يف 

العالم  و�صائل  مع  يتم  اأن  يجب  كبري  عمل  هناك 

واملجتمع املدين مل�صاعدة الأولياء للت�صدي اإىل كل 

باأطفالهم  حتدق  اأ�صحت  التي  الجتماعية  الفات 

اجل�صدي  والعنف  الختطاف  ظاهرة  بينها  من 

واملعنوي.

العمل  اليوني�صيف  بدور  املتدخل،  ذات  وذكر، 

العمل  مديريات  وم�صتخدمي  الأمن  م�صالح  مع 

الجتماعي ملعرفة حالة كل طفل على حدى والتكفل 

حقوقه  وترقية  املجتمع  يف  ادماجه  واعادة  به 

والتمكن من م�صاعدته يف بناء �صخ�صية �صليمة.

ال�صيد  والأ�رشة  الوطني  الت�صامن  وزارة  ممثل  اأما 

�صيا�صة  ت�صطري  باأهمية  ذكر  فقد  بوناب  م�صطفى 

وطنية ت�صاركية للحد من انت�صار الأفات الجتماعية 

ل�صتقبال  متخ�ص�صة  موؤ�ص�صة  توفر  اإىل  م�صريا 

امل�صتوى  على  معنوي  خطر  يف  هم  الذين  الأحداث 

الوطني 45 .

البحث  جمال  تعزيز  اأهمية  ذاته  امل�صوؤول  واأبرز 

العلمي وفتح خمابر للبحث اأ�صباب الت�رشب املدر�صي 

ظاهرة  وانت�صار  والحباط  املخدرات  وتعاطي 

النتحار والختطاف وت�رشد الأطفال والت�صول.

ال�صت�صارية  الوطنية  اللجنة  اأكد ممثل عن  يف حني 

الوهاب  عبد  مرجان  ال�صيد  الن�صان  حقوق  حلماية 

بحماية  اخلا�صة  القوانيني  حتيني  �رشورة  على 

الطفولة وت�صكيل هيئة وطنية م�صتقلة لتقييم حماية 

حقوق الطفل.

احلماية وحتديث  �صيا�صات  تن�صيق  اأهمية  ابرز  كما 

جانب  اىل  الطفولة  حلماية  الوطنية  ال�صرتاتيجية 

وو�صع  الطفل  و�صعية  حول  وطني  تقرير  اعداد 

هذه  لفائدة  جديدة  وتنظيمية  ت�رشيعية  ن�صو�ض 

ال�رشيحة وتكييفها مع املبادئ العاملية.

يف حني اأ�صار بالتكفل باألفي معاق اإىل جانب التكفل 

اأي�صا بتكوين اأزيد من األف حمبو�ض يف اطار اتفاقية 

ابرمها مع قطاع العدالة وكذا ا�صتقبال جمموعة من 

ال�صباب �صنويا من فئات الأحداث. 

حمايـــــــة الُقصّر في حالة الخطر المعنوي والجسدي
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�ملد�ر  بفندق  �لوطني  �ل�ضعبي  �ملجل�س  نظم 
يومي  م�ضو�س،  ببني  �ل�ضعبي  �جلي�س  بنادي 
�الثنني و�لثالثاء 10 و11 جو�ن 2013، ملتقا 
دوليا حتت عنو�ن »�ال�ضالحات �ل�ضيا�ضية يف 

�جلز�ئر: �مل�ضار و�الأهد�ف«.

ال�صيد  الوطني،  ال�صعبي  املجل�ض  رئي�ض  ح�رشاللقاء 

للجمعية  العام  والمني  خليفة،  ولد  العربي  حممد 

�صريجيو  ال�صيد   املتو�صط،  البي�ض  للبحر  الربملانية 

اجنيليو  املالطية  النواب  غرفة  ورئي�ض  ديايف، 

الربملاين  لالحتاد  امل�صاعد  العام  والمني  فاروجيا، 

الربملانيني  من  كبري  عدد  جانب  اإىل  الدويل، 

اجلزائريني من الغرفتني واأ�صاتذة وباحثني جامعيني 

من اجلزائر وفرن�صا واملغرب. 

وكان الهدف من اللقاء التعرف عن قرب على جتارب 

الدول الأخرى يف حميط اجلزائر القريب والبعيد فيما 

التجربة  تقييم  اىل جانب  ال�صيا�صي  ال�صالح  يخ�ض 

اجلزائرية يف ذلك. 

 ومتت ا�صغال امللتقى على �صكل مداخالت تناول فيها 

ال�صالحات  يف  كو�صيلة  الربملان  دور  امل�صاركون 

العربي  العامل  يف  ال�صيا�صية  والتحولت  ال�صيا�صية 

العمل  يف  املراأة  م�صاركة  وم�رشوعية  ومقا�صد 

�صلة  ذات  اأخرى  موا�صيع  اىل  ا�صافة  ال�صيا�صي 

بالإ�صالحات ال�صيا�صية.

خالل اجلل�صة الفتتاحية، اأكد رئي�ض املجل�ض ال�صعبي 

ال�صالحات  ان  خليفة،  ولد  العربي  ال�صيد  الوطني، 

ال�صيا�صية يف اجلزائر تطورت بطلب من ال�صعب ولي�ض 

ب�صغط من اخلارج.

و�صلت  قد  احلزبية  التعددية  ان  اىل  املتدخل  واأ�صار 

يف اجلزائر �صنة 1989  اإىل ع�رشات الأحزاب من كل 

احل�صا�صيات التي تنبذ العنف والتطرف ومتكنت كلها 

ال�صيا�صية  وم�صاريعها  اأفكارها  عن  احلر  التعبري  من 

والجتماعية.

وا�صاف اأن امل�صار الدميقراطي التعددي الذي بداأ بعد 

1988 ادى اىل انفتاح بال ح�صيب ول رقيب  اأحداث 

بتلك  تنحرف  اأن  الأطراف  لبع�ض  �صمح  القانون  من 

التجربة اإىل تهديد امل�صار الدميقراطي وفر�ض اجتاه 

واحد بالقوة وتهديد كل من يخالف ذلك الراأي.

الدميقراطي  م�صارها  عن  اجلزائر  انحراف  ان  وذكر 

ال�صعب  اأبناء  من  ال�صحايا  من  الآلف  خلف ع�رشات 

الأبرياء ومن النخب الفكرية وال�صيا�صية واأدخل البالد 

يف نار الإرهاب ملدة تزيد على ع�رش �صنوات. اأدى اإىل 

الدولة واملجتمع  عزل اجلزائر وتعميم الإرهاب على 

كله و�صل القت�صاد الوطني.

اأو�صح  اجلزائر،  يف  ال�صالحات  وترية  وب�صاأن 

املتدخل اأن وتريتها ت�رشعت بعد انتخاب ال�صيد عبد 

العزيز بوتفليقة لرئا�صة اجلمهورية وعر�صه مل�رشوع 

امل�صاحلة الوطنية وعودة الأمن والأ�صتقرار.

كما اأبرز اأهمية التعرف اأكرث على جتارب البلدان يف 

جمال الإ�صالح ال�صيا�صي والتقدم نحو احلكم الرا�صد 

والتداول  التعبري  وحرية  والإن�صان  املواطن  وحقوق 

ال�صلمي على احلكم والعدالة الجتماعية ون�رش الثقافة 

من  ومنظماته  املدين  املجتمع  ومتكني  الدميقراطية 

القيام بدورها ملمار�صة وتعزيز املتطلبات ال�صابقة .

مراد  ال�صيد  اخلارجية  ال�صوؤون  وزير  اأكد  جانبه،  من 

نالت  اجلزائر  يف  ال�صيا�صية  الإ�صالحات  اأن  مدل�صي 

ترحيبا من قبل املجتمع الدويل الذي قدر حق القدر 

رجاحة هذا امل�صعى والطابع املتجدد واإرادة النخراط 

يف النظم واملمار�صات املعرتف بها عامليا.

جمال  م�صت�صاره  ل�صان  على  مدل�صي،  ال�صيد  واأ�صاف 

الدين قرين، اأنه يحق للجزائر اأن تفتخر اليوم بالتقدم 

امللحوظ امل�صجل يف جمال تعزيز الدميقراطية واحلكم 

الر�صيد يف ممار�صة الن�صاطات ال�صيا�صية يف بالدنا.

عبد  اجلمهورية  رئي�ض  باأن  املتحدث،  ذات  وذكر 

اإطالق  يف  نيته  عن  اأعلن  قد  كان  بوتفليقة  العزيز 

اإ�صالحات �صيا�صية عميقة من خالل مراجعة �صاملة 

للرت�صانة الت�رشيعية التي تبنى عليها قواعد املمار�صة 

الدميقراطية والإختيار احلر للمواطنني.  

واأ�صار، يف ذات ال�صياق، اأنه ل ميكن ذكر الإ�صالحات 

قد  بالدنا  باأن  التذكري  دون  اجلزائر  يف  ال�صيا�صية 

�رشعت  الأقل  على  اأو  الدميقراطي  حتولها  خا�صت 

منذ  نوعه  من  الفريد  الدميقراطي  امل�صار  انتهاج  يف 

عقدين من الزمن. 

ال�صوؤون  وزير  اأ�صاف  التحول،  هذا  من  وانطالقا 

اخلارجية اأن اجلزائر كانت رائدة يف خو�ض التجربة 

ال�صيا�صي يف حميط  النفتاح  الدميقراطية من خالل 

وطني واإقليمي و دويل مغاير عما نعي�صه اليوم.

واأو�صح رئي�ض الدبلوما�صية اجلزائرية اأن الرهان كان 

و  القلوب  تاأليف  اإىل  موجها  الع�رشية  اآخر  بداية  يف 

األيما من  النفو�ض يف بلد كان قد عا�ض ظرفا  تهدئة 

تاريخه وكان يتعني بالتايل ار�صاء دعائم امل�صاحلة 

الوطنية والعمل على حمو اآثار الدمار وجتاوز التاأخر 

الذي �صجلته البالد.

املاأ�صاة  على  التغلب  يف  اجلزائر  جناح  وبعد 

ال�صوداء  ال�صفحة  تلك  نهائية  ب�صفة  وطي  الوطنية 

وا�صعة  ور�صة  اجلمهورية  رئي�ض  فتح  تاريخها،  من 

والإقت�صادية  والجتماعية  ال�صيا�صية  لالإ�صالحات 

يف  جاء  كما  الدميقراطي  امل�صار  تعميق  اإىل  الرامية 

كلمة ال�صيد مدل�صي.

واأ�صار املتدخل، يف هذا ال�صدد، اىل �صل�صلة التعديالت 

الت�رشيعية والد�صتورية التي �رشعت فيها البالد بهدف 

دعم الدميقراطية احلقة يف اجلزائر وكذا حر�ض رئي�ض 

اإىل  القوانني  م�صاريع  �صياغة  تتم  اأن  قبل  الدولة 

الفريدة  امل�صاألة  هذه  حول  وا�صعة  ا�صت�صارات  تنظيم 

من نوعها باجلزائر من حيث و�صعها و دميومتها.

على  اأدخلت  التي  التح�صينات  معظم  اأن   واأ�صاف 

اإل  الواقع  يف  هي  القانونية  ما  الن�صو�ض  م�صاريع 

ترجمة لالقرتاحات امل�صجلة اإبان جل�صات ال�صتماع 

لهذا  ن�صبت  التي  ال�صت�صارية  الهيئة  نظمتها  التي 

الغر�ض.

�صيهوب،  م�صعود  الدكتور  ا�صتعر�ض  جهته،  من 

ونائب  اخلارجية،  ال�صوؤون  للجنة  الأ�صبق  الرئي�ض 

اأمام  مداخلته  يف  الوطني،  ال�صعبي  املجل�ض  رئي�ض 

امل�صاركني، اإىل قوانني الإ�صالح يف اجلزائر ودورها 

قانوين  مثايل  خالل  من  الدميقراطية  تكري�ض  يف 

تاأ�صي�ض  حرية  مبداأ  حيث  من  والأحزاب  النتخابات 

ون�صاط الأحزاب ال�صيا�صية ومبداأ حرية اختيار ال�صعب 

�صة 
ّ
مكر مبادئ  باعتبارها  الإدارة  وحياد  ملمثليه 

للدميقراطية التعددية.

وخا�ض املحا�رش يف عر�صه بالتف�صيل لأهم املواد 

التي جاء بها امل�رّشع يف مراجعته لقانون الأحزاب، 

والذي اعتمدت وزارة الداخلية مبوجبه اأحزاب �صيا�صية 

لقانون  قراءة  قّدم  كما  الوطنية  ال�صاحة  يف  جديدة 

واإثرائه  النتخابات بعد مراجعته من قبل احلكومة، 

مربزا  املنق�صية،  الت�رشيعية  العهدة  نواب  قبل  من 

التي  الدميقراطي وعقلنته  اإن تعميق امل�صار  بالقول، 

عنها  املعلن  ال�صيا�صية   الإ�صالحات  اإطار  يف  متت 

من قبل رئي�ض اجلمهورية �صمل مراجعة اأهم القوانني 

عن  التخلي  بهدف  لي�ض  ال�صيا�صي  للن�صاط  املنظمة 

�صمانات ممار�صة املبادئ الدميقراطية ولكن بهدف 

للجزائر وتعميق املمار�صة  ال�صيا�صية  التجربة  تنقيح 

الدميقراطية.

وانتقد ال�صيد �صيهوب يف مداخلته الو�صعية الداخلية 

�صيما  ول  اجلزائر،  يف  ال�صيا�صية  الأحزاب  لبع�ض 

الوطني  والتجمع  الوطني،  التحرير  جبهة  حزبي 

الدميقراطي، مو�صحا باأّن النظام ال�صيا�صي باجلزائر 

وهي  احلر،  ال�صيا�صي  النظام  دعائم  اأهم  على  يرتكز 

دة ميدانيا من خالل قانون 
ّ
التعددية احلزبية املج�ص

الن�صاط  وحرية  النتخابات،  وقانون  الأحزاب 

اإن�صاء الأحزاب وكذا  دة د�صتوريا يف 
ّ
ال�صيا�صي املج�ص

تعددية  قوائم  اإطار  يف  ملمثله  ال�صعب  اختيار  حرية 

تناف�صية للو�صول اإىل احلكم، اإل اأنه لبد على احلكومة 

تن�صق  التي  الأقليات  يحمي حقوق  قانونا  ت�صدر  اأن 

داخل الأحزاب. 

ال�صيا�صي  النظام  ت�صنيف  اّن  املتدخل،  ذات  واأكد 

والدميقراطية  احلرة  الأنظمة  �صمن  يدخل  اجلزائري 

اأن  معتربا  الثالث،  العامل  يف  نظرائه  مع  مقارنة 

اأطلقتها اجلزائر جنبتها  التي  ال�صيا�صية  الإ�صالحات 

ثورة �صعبية كتلك امل�صماة الربيع العربي الذي �صهدته 

بع�ض الدول العربية.

بو�صلطان  حممد  الدكتور  حذر  ال�صياق،  ذات  يف 

لالأمة  الداخلية  املقومات  مراجعة  اإىل  اللجوء  من 

العامة  واملبادئ  واللغة  الدين  يف  ممثلة  اجلزائرية 

للمجتمع واحلفاظ على ارث الأجيال ال�صابقة والطابع 

اأن  ميكن  ل  ثابتة  مقومات  باعتبارها  اجلمهوري، 

د�صتوري  م�رشوع  اأي  يف  مراجعة  حمل  اأبدا  تكون 

تعرفه اجلزائر م�صتقبال.

بينما األّح املحلل ال�صيا�صي الدكتور عمار عبا�ض على 

�رشورة حتقيق ال�صتقرار الد�صتوري، واعتماد د�صتور 

الد�صتوري  التعديالت  من  الإكثار  لأن  للجزائر،  ثابت 

الدولة،  وموؤ�ص�صات  البالد  با�صتقرار   
ّ

مي�ض بح�صبه 

�صتجريه اجلزائر  الذي  الد�صتوري  التعديل  باأّن  موؤكدا 

 50 بعد  دائم  د�صتور  لإر�صاء  فر�صة  �صيكون  قريبا 

�صنة من ا�صرتجاع ال�صيادة الوطنية، داعيا اإىل اعتماد 

للمجتمع  مالءمة  اأكرث  باعتباره  رئا�صي  �صبه  نظام 

اجلزائري.

املغاربي  ال�صورى  ملجل�ض  العام  لالأمني  وبالن�صبة 

هي  العربي  املغرب  دول  فاإن  مقدم  ال�صعيد  الدكتور 

من  ال�صيا�صية  اأوراقها  ترتيب  اإعادة  ب�صدد  حاليا 

بهدف  و�صيا�صية  د�صتورية  اإ�صالحات  تبني  خالل 

عملية  يف  املواطن  واإ�رشاك  القانون  دولة  جت�صيد 

تكري�ض الدميقراطية، وتوقف مطول عند ال�صالحات 

التي با�رشتها اجلزائر منذ 2011 يف جمالت العالم 

احلياة  يف  املراأة  واإ�رشاك  والأحزاب  والنتخابات 

به  تقوم  الذي  الد�صتور  تعديل  جانب  اىل  ال�صيا�صية 

املتحدث  تطرق  كما  متخ�ص�صة،  خرباء  جلنة  حاليا 

اإىل ال�صالحات الد�صتورية وال�صيا�صية التي با�رشها 

دور  مربزا  وليبيا،  وتون�ض  موريتانيا  وكذا  املغرب 

اجل  من  اخلا�صة  القوانني  ت�رشيع  يف  الربملانات 

وتعزيز  الدميقراطية  املمار�صة  وتر�صيخ  ا�صعاع 

اإدخاله على  املزمع  التعديل  اإن  القانون، وقال  دولة 

مثلما  �صي�صمح  والذي  م�صتقبال  اجلزائري  الد�صتور 

اإىل  اأو�صحه املتحدث للربملان مبراجعة عدة قوانني 

جانب دوره يف تكري�ض الدميقراطية وتنظيم التعددية 

ال�صيا�صية ومراقبة عمل واأداء الهيئة التنفيذية.

اأما الدكتور والربملاين يف كتلة حزب جبهة التحرير 

مما  خماوفه  عن  عرّب  فقد  الطيبي  حممّد  الوطني 

يجري يف بع�ض دول ما ي�صّمى الربيع العربي، وقال 

اإن ا�صقاط ال�صتبداد هو اجناز ح�صاري يح�صب لهذه 

ال�صعوب اإل اأن الهاج�ض اليوم هو قوة التدفق الب�رشي 

اإىل ال�صارع وقال اإن كل التخوف اأن تتجاوز املطالب 

املرفوعة من قبل ال�صارع قدرة هذه الدول على التكفل 

الدول لأن قوة  لهذه  تهديدا  بها وهو ما ميثل ح�صبه 

ال�صارع يف هذه احلالة تتحول اإىل قوة هدم وخراب، 

م�صريا اإىل اأن هذا التهديد يواجه ب�صكل اأ�صا�صي تون�ض 

وبن�صبة اأقل م�رش بالنظر للدور الذي تقوم به موؤ�ص�صة 

اجلي�ض يف هذه الأخرية.

اليطايل  الربملان  وع�صو  ممثلة  مداخلة  يف  وجاء 

دبورا بيلقاميني اأن النتخابات الت�رشيعية التي جرت 

لتو�صيع  فر�صة  كانت   2012 ماي  يف  اجلزائر  يف 

يف  الدميقراطي  امل�صار  وتعزيز  ال�صيا�صية  التعددية 

اجلزائر، كما اأن تعزيز وجود، ت�صيف ممثلة الربملان 

الإيطايل، املراأة يف الهيئة الت�رشيعية باجلزائر بح�صة 

تفوق ثالثني باملائة، موؤ�رش هام، على جناح التجربة 

اجلزائري  الربملان  يجعل  ما  باجلزائر  الدميقراطية 

ال�صيا�صي  الإ�صالح  اأداء دوره يف ور�صات  قادرا على 

قدمية  جتارب  اأو  اأجنبية  مناذج  اإىل  اللجوء  دون 

م�صتن�صخة.         

وحتدثت ممثلة الربملان الإيطايل على �رشورة مت�صك 

الربملان مبراقبة ال�صلطة التنفيذية والقيام بهذا الدور 

يف الوقت املنا�صب لأن عامل الوقت مهم جدا يف حل 

امل�صاكل، م�صرية اإىل اأن اجلزائر بداأت اإ�صالحاتها يف 

الوقت املنا�صب ومل تتبع �صيا�صة الهروب اإىل الأمام، 

ذلك  اأهمية  جيدا  تدرك  لأنها  قدما،  بامل�صي  بل 

لنيل  بالكفاح  بداية  �صعبة  ظروفا  عا�صت  التي  فهي 

ال�صتقالل ومرورا مبحاربة الإرهاب.

منها  جعلت  اجلزائر  جتربة  فاإن  املتحدثة،  وح�صب 

منفتحة على املنطقة وللنقا�ض مع الحتاد الأوروبي 

املتو�صطي،  الأمن  ت�صاهم يف  اأن  ت�صتطيع  ما يجعلها 

ومن ثم يتعني على دول املنطقة املتو�صطية النطالق 

جتربتهم  اأن  اإىل  م�صرية  م�صرتكة،  �صيا�صية  روؤية  يف 

تبقى حتت ت�رشف الربملان اجلزائري للنهو�ض باأطر 

التعاون يف هذا املجال.

اليطايل  الربملان  ممثلة  اأ�صادت  اأخرى،  جهة  ومن 

وبلدان  ايطاليا  مع  للحوار  الدائم  اجلزائر  با�صتعداد 

م�صائل  املتو�صط يف  ودول حو�ض  الأوروبي  الإحتاد 

هامة، الأمر الذي يدعو اإىل تعاون وثيق بني اجلزائر 

وايطاليا على امل�صتوى الربملاين.     

ومن جانبه، ثّمن املجل�ض التاأ�صي�صي الوطني التون�صي 

رئي�ض  اإرادة  ال�صا�صي  حنان  النائب  ل�صان  على 

جت�صيد  يف  بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�صيد  اجلمهورية 

الإ�صالحات ال�صيا�صية والت�رشيعية ا�صتجابة لتطلعات 

�صعبه وتكري�صا للممار�صة الدميقراطية، ُمعربة يف ذلك 

بتون�ض  الدميقراطي  النتقال  يحذو  اأن  يف  اأملها  عن 

واملوؤ�ص�صات  القانون  دولة  لتج�صيد  اجلزائر  حذو 

والتداول ال�صلمي على ال�صلطة.

التون�صي  الربملان  ممثلة  ثمنت  ال�صياق،  ذات  ففي 

حنان ال�صا�صي الختيار الرزين للجزائر بالتوجه نحو 

ا�صتكمال الإ�صالح ال�صيا�صي يف ظل الظروف الدقيقة 

واأن  العربية خا�صة  املنطقة  تعي�صها  التي  واملتميزة 

اأن  اأ�صحت من بني الأولويات، مو�صحة  هذه العملية 

اإجناح  على  ت�صاعد  تنتهجها  التي  النفتاح  �صيا�صة 

املبادرة التي جاءت ب�صفة مبكرة نحو تكري�ض مزيدا 

اإىل  داعية  الد�صتوري  التعديل  من  بدءا  التعددية  من 

اعتماد احلوار والتوافق بني اأبناء ال�صعب الواحد.

تعمل  تون�ض  اأن  املتحدثة،  قالت  وعن جتربة بالدها 

من اأجل نف�ض الهدف لإر�صاء نظام �صيا�صي دميقراطي 

واحلريات  احلقوق  احرتام  على  اأ�صا�صا  يقوم  تعددي 

وت�صهر على اإعداد د�صتور جديد لإر�صاء نظام �صيا�صي 

متوازن يتقبل الراأي الخر والختالف، م�صرية اإىل اأن 

على  مبنية  ا�صرتاتيجية  يتطلب  ال�صيا�صي  الإ�صالح 

املجتمع  عمق  من  ن�صو�صه  ت�صتمد  عميقة  درا�صة 

وتطلعاته وتكييفها مع الظروف الراهنة والتحديات.

اأن  الرتكي،  الربملان  اإ�صلر، ممثل  اهلل  اأمر  اأكد  وبدوره 

املظاهرات  واأن  الإزدواجية  ال�صيا�صة  عن  تبتعد  بلده 

خاطئ  ب�صكل  قراءتها  مت  برتكيا  جرت  التي  الأخرية 

يف  الربيع  عا�صوا  اأنهم  موؤكدا  تركي،  ربيع  اأنها  على 

2002 عرب �صناديق النتخاب عندما غرينا احلكومة 
الأحزاب  كل  م�صاركة  على  مرة  كل  يف  عملوا  واأنهم 

�صغرية وكبرية يف العمل ال�صيا�صي والدميقراطي.

كانت  ال�صيا�صية  الإ�صالحات  اأن  املتدخل،  واأ�صاف 

بتعديل  بدءا  الأوروبي  الحتاد  متطلبات  من  كلها 

مع  الأخرية  ومفاو�صاتها   2005 نهاية  الد�صتور 

دائرة  تو�صيع  يخ�ض  فيما  اأما  الأوروبي  الحتاد 

 2010 فتم خالل  الدميقراطية  �صقف  ورفع  احلريات 

كان  وبعدها  الد�صتور  من  مادة  وع�رشين  �صت  تغيري 

التعديالت  على  حينها  وافق  وال�صعب  ال�صتفتاء 

املقرتحة التي كانت ل�صالح الدميقراطية.

على  امل�صاركون  اأجمع  الدويل،  امللتقى  اختتام  يف 

اأهمية تعزيز الدور الرقابي للربملان لأن هذه املهمة 

بكل  ال�صيا�صية  ال�صلطة  ملمار�صة  ال�صمان  ت�صكل 

باحرتام  احلقيقية  الدميقراطية  اإطار  يف  اأبعادها 

احلقوق واحلريات.

اإلصالحات السياسية في الجزائر: امل�صــــــــــار..   والأهــــــــداف
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البيئة  وزير  لدى  الدولة  كاتبة  اأكدت  اللقاء،  خالل 

دليلة  ال�صيدة  بالبيئة  املكلفة  الإقليم  وتهيئة 

يف  �صنويا  تخلف  التي  النفايات  حجم  اأن  بوجمعة 

اجلزائر يقدر بـ 13،5 مليون طن منها 6،1 مليون 

عن  الوزيرة  وحتدثت  لال�صرتجاع،  قابلة  طن  

ال�صيا�صات والقوانني التي حتكم هذا  مراجعة كافة 

القطاع م�صتقبال والذهاب نحو فر�ض غرامات على 

ن�رش  ذلك  �صاأن  من  لأن  البيئة  حلماية  املخالفني 

املجتمع،  من  اأو�صع  فئات  لدى  الوعي  من  املزيد 

بعني  ياأخذ  الذي  الأخ�رش  القت�صاد  اأن  وقالت 

العتبار مند البداية م�صاألة احلفاظ على البيئة من 

وهو  البالد  يف  اإ�صافية  �صغل  منا�صب  خلق  �صاأنه 

معتمد اليوم يف قطاع الفالحة.

تاأهيل  لإعادة  كبري  م�رشوع  عن  الوزيرة  وحتدثت 

منظومة  يف  فرع  اإدراج  وما  النفايات،  ور�صكلة 

على  دليل  اإل  اجلانب  بهذا  يعتم  املهني  التكوين 

ذلك.

تهيئة  بوزارة  بالبيئة  مكّلفة  الدولة  كاتبة  ودعت 

بوجمعة،  دليلة  ال�صيدة  واملدينة،  والبيئة  الإقليم 

خالل اللقاء، اإىل تثمني ا�صتغالل النفايات املنزلية 

وما �صابهها والتي تفوق كميتها �صنويا اأزيد من 13 

مليون طن لتحقيق التنمية امل�صتدامة.

واعتربت كاتبة الدولة للبيئة هذه النفايات مبثابة 

جديدة  �صغل  منا�صب  خلق  يف  حيوي  م�صدر 

ظل  يف  امل�صتدامة  التنمية  حتقيق  يف  وامل�صاهمة 

القت�صاد الأخ�رش.

ومتو�صطة  �صغرية  موؤ�ص�صات  خلق  اأهمية  واأبرزت 

لر�صكلة وا�صرتجاع هذه النفايات وامل�صاهمة اأي�صا 

يف حماية البيئة من التلوث؛ يف هذا الإطار ك�صفت 

األف   273 خلق  الآن  حلد  مت  باأنه  املتحدثة،  ذات 

من  الأخ�رش  القت�صاد  جمال  يف  تن�صط  موؤ�ص�صة 

الف�صاءات  وتثمني  حماية  يف  التخ�ص�ض  خالل 

اخل�رشاء والت�صيري العقالين للموارد املائية ور�صكلة 

ومكافحة  املتجددة  الطاقة  وا�صتغالل  النفايات 

الت�صحر وحماية ال�صواطئ.

طرف  من  املتخذة  الإجراءات  كل  اإىل  اأ�صارت  كما 

ال�صلطات املعنية للنهو�ض باملجال البيئي، م�صرية 

حلماية  الوطنية  الإ�صرتاتيجية  اإىل  الإطار  هذا  يف 

البيئة واملخطط الوطني للبيئة للتمكن من املحافظة 

على كل املكونات البيئية وحت�صني الإطار املعي�صي 

للمواطنني.

بالرت�صانة  اأخرى،  جهة  من  الوزيرة،  ذكرت  كما 

التنمية  اإطار  البيئة يف  القانونية اخلا�صة بحماية 

امل�صتدامة، م�صرية اإىل اأنه مت يف هذا ال�صاأن خلق 10 

ال�رشائب يتم من خاللها حث كل ملوث  اأنواع من 

للبيئة بدفع غرامة مالية.

دعم  اأهمية  اآخر،  �صياق  يف  الدولة،  كاتبة  واأبرزت 

التكوين يف املجال البيئي وتر�صيخ ثقافة بيئية يف 

املجتمع ابتداء من املوؤ�ص�صات الرتبوية، م�صرية اإىل 

الوطني  األف موؤ�ص�صة تربوية على امل�صتوى   27 اأن 

ا�صتفادت من كتب يف هذا املجال.

جبهة  حلزب  الربملانية  املجموعة  رئي�ض  اأما 

طاهر  الوطني،  ال�صعبي  باملجل�ض  الوطني  التحرير 

التي  الق�صوى  بالأهمية  ذّكر من جهته  فقد  خاوة، 

توىل ملجال البيئة من طرف الربملان معتربا البيئة 

ق�صية اجلميع لتحقيق التنمية امل�صتدامة.

عاملية  ق�صية  هي  البيئة  ق�صية  اأن  خاوة  واأو�صح 

ب�صبب  املعمورة  تواجهها  التي  التحديات  ظل  يف 

الأخ�رش  القت�صاد  معتربا  احلراري  الحتبا�ض 

التنمية  وحتقيق  البيئة  حلماية  املثلى  الو�صيلة 

امل�صتدامة.

اأن  بالوزارة  العاملني  اخلرباء  احد  اأكد  جانبه  من 

اجلزائر  يف  تخلف  التي  النفايات  ر�صكلة  اإعادة 

يورو  مليون   800 بـ  تقدر  �صاأنه جلب مداخيل  من 

�صنويا خلزينة الدولة، وان هذه العملية جتلب �صنويا 

واعترب  الأوربي،  الحتاد  دول  يف  يورو  مليار   60
قابلة  اجلزائر  يف  النفايات  من  باملائة   45 اأن 

يوجد  ل  انه  اأ�صار  كما  التاأهيل،  واإعادة  للر�صكلة 

هو  يهم  ما  وان  الأخ�رش  لالقت�صاد  حمدد  تعريف 

التنمية امل�صتدامة، حمذرا يف نف�ض الوقت من بع�ض 

املفاهيم التي ت�صكل يف الكثري من الأحيان حواجز 

وجه  يف  لتقف  لتكون  الكربى   الدول  ت�صتعملها 

م�صارات النمو يف البلدان النامية.

واملخت�صني  اخلرباء  من  عدد  بتدخل  اللقاء  ومتّيز 

املتجددة  الطاقة  ا�صتعمال  اأهمية  اأ�صا�صا  تناولوا 

اإىل  امل�صتدامة  التنمية  وحتقيق  البيئة  حلماية 

النفايات  ت�صيري  حول  نظر  وجهات  تقدمي  جانب 

يف القت�صاد الأخ�رش وم�صاهمة قطاع املوؤ�ص�صات 

ال�صغرية واملتو�صطة يف القت�صاد الأخ�رش.

ان  تدخلهم،  يف  البيئة،  جمال  يف  اخلرباء  واأجمع 

القانونية  منظومتها  حتيني  اإىل  حتتاج  اجلزائر 

ال�صتفادة  اأدوات  وتطوير  البيئة  بحماية  اخلا�صة 

مداخيل  ورفع  وال�صناعية،  املنزلية  الف�صالت  من 

من  اإنه  ال�صياق،  ذات  يف  واأ�صاروا،  ال�صرتجاع. 

والت�رشيعات  الن�صو�ض  تطبيق  اأول  ال�رشوري 

اأخرى  ن�صو�ض  وحتيني  البيئة،  بحماية  اخلا�صة 

واإ�صفاء مرونة على عمليات ال�صرتجاع.

يتعلق  قانونيا  ن�صا   20 على  اجلزائر  وتتوفر 

بحماية البيئة م�صتمدة من اتفاقية ريو 92، ح�صب 

ذات اخلرباء.

الفرد اجلزائري  اأرقام قدمها اخلرباء، يخّلف  ووفق 

700 غرام من الف�صالت املنزلية  ما بني500 اإىل 

يوميا، ويرتفع املعدل اإىل 1.2 كلغ يوميا بالن�صبة 

معدل  اأن  الأرقام  واأ�صارت  العا�صمة.  ل�صكان 

الف�صالت املنزلية وال�صناعية، وغريها يف اجلزائر، 

يبلغ 13.5 مليون طن �صنويا، منها 7.2 مليون طن 

ف�صالت منزلية.

ت�صّكله  التي  املتزايد  اخلطر  من  اخلرباء  وحذر 

ظل  يف  �صنويا،  حجمها  يتزايد  التي  الف�صالت 

القيام  يف  املحلية  اجلماعات  تواجهها  �صعوبات 

بعمليات التطهري والر�صكلة، و�صجلوا اأنه برغم التقدم 

امل�صجل من تزايد عدد النا�صطني يف جمال الر�صكلة 

ولفت  �صخمة،  اأموال  اجلزائر  تخ�رش  وال�صرتجاع، 

حتقق  اأن  للجزائر  ميكن  اأنه  اخل�صو�ض  بهذا  خبري 

توظيف  جمال  يف  اأرباح  دينار  مليار   28 حوايل 

املخّلفات الع�صوية يف توليد الطاقة، ومو�صحا اأنه 

ميكن رفع الإرباح اإىل 800 مليون دولر.

ال�صعبي  املجل�ض  رئي�ض  خليفة،  ولد  ال�صيد  افتتح 

اإح�صاءات  باأن  بالتذكري  الربملاين  اليوم  الوطني، 

املوؤرخ  ذكره  ح�صبما   1960 �صنة  العام  احلاكم 

من   % و93  الذكور  الأميني  من   87 هي  اأجرون، 

الكارثية  الو�صعية  هذه  وملواجهة  الن�صاء  الأميات 

والتدبري  بالتخطيط  واملعنيون  ال�صا�صة  و�صع 

راأ�ض  على  الرتبية  قطاع  البداية  منذ  والتي�صري 

قائمة الأولويات الوطنية، فقد قررت الدولة جمانية 

التعليم وال�صعي لن�رشه يف املدن والأرياف وتو�صيع 

تعليم البنات يف كل اأنحاء القطر.

هناك  اأن  الوطني،  ال�صعبي  املجل�ض  رئي�ض  واأفاد 

هو  العايل  والتعليم  الرتبية  نظام  اأن  على  اتفاق 

نقطة النطالق للتحرر من التخلف الثقايف وت�رشيع 

يف  التبعية  من  التدريجي  والتحرر  التنمية  وترية 

والفالحة  ال�صناعة  هي  رئي�صية  قطاعات  ثالث 

املعرفة  بتوطني  يبداأ  ذلك  اإىل  والطريق  واخلدمات 

والتكنولوجيات واحلر�ض على ال�صتثمار يف البحث 

العلمي النظري والتطبيقي، فطريق التقدم والزدهار 

ثروة،  علم،  التالية:  املعادلة  وفق  اأروم  يقول   كما 

�صلطة.

وا�صتطرد الدكتور ولد خليفة يف كلمته الفتتاحية، 

اأنه لي�ض من اأن�صار كل �صيء اأبي�ض اأو كل �صيء اأ�صود، 

القطاعني:  يف  املتوا�صعة  جتربتنا  بحكم  ونعرف 

الرتبية واجلامعة اأن املنظومة كلها تقع يف �صميم 

اإ�صكالية التخلف الجتماعي والقت�صادي والثقايف، 

وم�صتقبل  حا�رش  بت�صميم  جهة  من  مطالبة  وهي 

مغاير للواقع، اأي اأف�صل منه.

الرتبوي  نظامنا  على  اأن  ال�صياق،  ذات  يف  وقال، 

تكوين  على  القت�صار  اإما  يختار  اأن  واجلامعي 

نخبة المتياز واإما الن�رش الأفقي للتعليم والتكوين 

العايل.

فاإن  خليفة،  ولد  الدكتور  اإليه  دعا  ما  اإىل  وقيا�صا 

تكوين  تنجح بالدنا يف  اأن  الأول ميكن  اخليار  يف 

نخبة قليلة فيما ي�صمى اأقطاب المتياز و�صط اأغلبية 

تعطى  الثاين  اخليار  ويف  الأميني،  �صبه  من  كبرية 

الأولوية للن�رش الأفقي للتعليم والتكوين العايل ويف 

النوعية  القيمة  العددية  الأغلبية  تبتلع  احلالة  هذه 

وتبطل مفعولها اأو تقلل من مردودها يف التنمية.

يف  ال�صائدة،  الو�صعية  اأن  املتحدث  ذات  واعرتف 

بلدان  من  كثري  يف  دايالما  اأو  مع�صلة  احلقيقة، 

اأروبا  غرب  يف  املقدمة  بلدان  وحتى  املنطقة 

�صبيل  على  العربية  البلدان  ويف  اأمريكا،  و�صمال 

فقد  اللبريايل،  النظام  هام�ض  على  واأغلبها  املثال 

موازيا  وجامعيا  تربويا  نظاما  البلدان  تلك  تبنت 

واجلامعات  املدار�ض  جانب  اإىل  خمو�ص�ض  اأي 

العمومية با�صم اجلامعة الأمريكية يف لبنان وم�رش 

وال�صوربون  وال�صعودية،  وتون�ض  واملغرب  والأردن 

يف المارات ويرى بع�ض املالحظني اأن ذلك النظام 

وراثي  و�صبه  طبقي  امتياز  اإىل  اأدى  قد  املوازي 

واجتماعيا  ماليا  اأف�صل  بفر�ض  تتمتع  لعائالت 

تقا�صم  وبالتايل  ال�صيا�صية  املنا�صب  يف  لالرتقاء 

عائدات الرثوة وما يتبعها من جاه و�صلطة والدليل 

اأن ن�صبة الأمية والفقر تتجاوز يف بع�ض  على ذلك 

وحتى  ال�صعب،  عامة  من   50% ن�صبة  البلدان  تلك 

يف البلدان املتقدمة التي يواجه فيها نظام الرتبية 

انتقادات كثرية ترتكز على �صعفه  العايل  والتعليم 

الرتاكم  وا�صتيعاب  ملالحقة  حتيينه  يف  والنق�ض 

املعريف والتكنولوجي املت�صارع وتنتقد اأكرث ت�صدده 

لالأف�صل  دائما  البقاء  اأي  الدارونية   النتقائية  يف 

اأو  اليوبيز  ت�صمى  قليلة  فئات  ظهور  اإىل  اأدى  الذي 

اأبواب  لهم  تفتح  الذين  من  وهم  الذهبـي  ال�صباب 

واأوك�صفورد  وما�صا�صو�صت  هارفارد  جامعات 

وي�صمون القلة ال�صعيدة.

واجلامعي يف  املدر�صي  التكوين  موؤ�ص�صات  اأما عن 

الوطني  ال�صعبي  املجل�ض  رئي�ض  اعترب  فقد  بالدنا، 

اأنها تواجه عزلة م�صطنعة عن حميطها القت�صادي 

احلالت  بع�ض  يف  وهي  والثقايف،  ولجتماعي 

الذي يتعاقب عليه  الدير  اإىل ما ي�صبه  تكاد تتحول 

الق�صاو�صة ويكررون نف�ض الطقو�ض واملرا�صيم، وذلك 

حتكمها  التي  الت�رشيعات  تالوؤم  وعدم  قدم  ب�صبب 

على  تنهال  التي  الب�رشية  الكتل  اإىل  بالإ�صافة 

والطالب  التالميذ  ح�صود  وت�صخم  الهياكل،  نف�ض 

اإىل  بالإ�صافة  بداغوجية،  متابعة  اأو  توجيه  بدون 

التثقيف خارج  انعدام و�صائل  الأ�صح  اأو على  ندرة 

املدر�صة مثل املن�صورات املتعلقة بق�ص�ض الأطفال 

والطبيعة  الإن�صان  عن  املب�صطة  العلمية  واملعارف 

والبيئة والأ�رشطة التي تقدم بطريقة م�صوقة تاريخ 

وح�صارة وجغرافيا البالد التي يعي�ض فيها وخا�صة 

بع�ض  من  الرغم  وعلى  العلمي،  اخليال  ق�ص�ض 

املحاولت هنا وهناك، فاإن ما يعر�ض على ال�صا�صة 

واليابان  واأمريكا  اأوروبا  يف  ُينتج  ملا  ترجمة  هو 

اأما مقررات الرتبية املدنية والدينية فهي اإّما كالم 

اٌ�صتمارة  الباكالوريا مللء  جتريدي ل يوؤهل حامل 

طلب يف البلدية .

لها  التابعة  البحث  ومراكز  للجامعات  بالن�صبة  اأما 

اإىل  املنمقة  الديباجات  ان  املحا�رش  ذات  فقال 

تت�صدر خمططات التنمية والت�رشيحات الر�صمية ل 

جتد لها �صدى يف ال�صيا�صات الثقافية والقت�صادية 

ت�رشك اخلربة  امل�صاريع ل  اأغلب  ففي  والجتماعية 

اإل نادرا، وتوكل تلك  الت�صور والتنفيذ  الوطنية يف 

املهام ملكاتب الدرا�صات واخلربة الأجنبية من الألف 

اإىل الياء، ومن املعروف اأنه من ال�صعب نقل اخلربة 

اإذا اقت�رشنا على ا�صتريادها  العلمية والتكنولوجية 

جاهزة وبقينا نحن جمرد متفرجني وم�صتهلكني.

كما �صدد رئي�ض املجل�ض ال�صعبي الوطني، يف �صياق 

البلدان  يف  الراهنة  املالية  الوفرة  ان  على  عر�صه، 

امل�صّدرة للطاقة، ويف اجلزائر بوجه خا�ض، لي�صت 

واحلكم  واملهارات  فالكفاءة  م�صمونة  ول  دائمة 

املدى  على  وينميها  الرثوة  ين�صئ  الذي  هو  الرا�صد 

الطويل. 

نظامنا  اأن  ذلك  يعني  ل  اأنه  بالقول  م�صتطردا 

-M ومتدنـي  �صعيف  كله  واجلامعي  )الرتبوي 

ايديولوجية  مواقف  اأحيانا  فهناك   )diocre
وثالثة  التعليم  لغة  يقال عن  ما  اإىل  ترجع  واأخرى 

للجامعات  والرتتيب  الت�صنيف  معايري  اإىل  ترجع 

ح�صب معايري انغلو�صك�صونية متيل اإىل ما ين�رش من 

بحوث باللغة النكليزية فهناك بالتاأكيد حماولت 

وامل�صامني  املناهج  يف  الرتبوي  النظام  لتحيني 

على  احلكم  اأن  �صك  ول  التجريب،  طور  يف  تزال  ما 

دورة  يتطلب  والبحث  للتكوين  منظومة  اأية  منتوج 

زمنية ل تقل عن املّدة التي ت�صتغرقها املنظومة من 

اإىل تثمني النفايات املنزلية وما �صابهها 
ل تقا�س بالوفرة املالية للم�صـــــــــــاهمة يف التنمية امل�صتدامة

اأو بٌا�صتــــــــرياد اخلربة مقابل 
ت�صديـــــــــــــــر املواد الأولية

التنمية الوطنيـــــــة دعوة 

�لوطني  �لتحرير  جبهة  حزب  كتلة  فتحت 
 17 �الثنني  يوم  �لوطني  �ل�ضعبي  باملجل�س 
يف  �لبيئة  حماية  حول  نقا�ضا   ،2013 جو�ن 
عنو�ن  حتت  برملاين  يوم  بتنظيم  �جلز�ئر 
�الأخ�ضر  �القت�ضاد  منظور  يف  »�لبيئة 

و�لتنمية �مل�ضتد�مة«.

نظمت جلنة �لرتبية و�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي و�ل�ضوؤون 
 ،2013 ماي   19 �الأحد  يوم  �لوطني،  �ل�ضعبي  باملجل�س  �لدينية 
�لتعليم  خمرجات   « مو�ضوع  حول  برملانيا  يوما  �ملجل�س،  مبقر 

و�القت�ضاد �لوطني: �لو�قع و�لتحديات.
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طبعا               التدرج  بعد  ما  اإىل  البتدائية  املرحلة  بداية 

النامية  بلداننا  ويف  ت�صميمها،  من  النتهاء  بعد 

ل بد اأن يكون ذلك الت�صميم على درجة كبرية من 

ال�صبط والدقة حتى ي�صتجيب لفل�صفة تنموية �صاملة 

ومتوازنة لأن اأي خطاإ يف ذلك الت�صميم �صتكون له 

اأن تكرار  باأكمله، كما  اإىل جيل  عواقب �صلبية متتد 

زمنية ق�صرية، على  الإ�صالح يف فرتات  حماولت 

طريقة احلمالت املو�صمية، يحول موؤ�ص�صات الرتبية 

والتكوين والبحث اإىل »كوباي« يف خمرب للتجريب، 

قاطرة  يعترب  لقطاع  اٌ�صرتاتيجي  منظور  بدون 

التنمية ورهانها الأ�صا�صي.

الفتتاحية،  كلمته  يف  خليفة  ولد  ال�صيد  واعترب، 

القوة  اليوم  وهي  تت�صدر  املتحدة  الوليات  اأن 

ال�صاملة الوحيدة يف العامل ال�صّف الأول يف قيادة 

العلم والتكنولوجيا بني الدول املتقّدمة فقد ك�صفت 

القت�صادية  املوؤ�ص�صات  تزايد  عن  الدرا�صات  اإحدى 

املتخرجون  يقودها  التي  الفرن�صية  والتكنولوجية 

من   %  80 واأن  الأمريكية،  العالية  املعاهد  من 

بنجاح  يتولون  هارفارد  معهد  من  املتخرجني 

وهذا  العام  املدير  والرئي�ض  العام  املدير  منا�صب 

وجتري  والتجارة،  القت�صاد  معهد  هو  املعهد 

درا�صات  املتخ�ص�صة  البحث  ومراكز  اجلامعات 

املوؤّهلة،  الإطارات  من  اإنتاجها  لتقييم  تتبعية، 

واإعادة  خمابرها،  وحتديث  براجمها،  ولتدقيق 

تكوين وتدريب اأ�صاتذتها، ح�صب ما ي�صتجد يف عامل 

املعرفة واأدواتها.

امل�صوؤول  اعرتف  التقييم،  هذا  مبثل  القيام  وحول 

من  لي�ض  اأنه  الوطني  ال�صعبي  املجل�ض  على  الأول 

املي�صور يف بالدنا لعدد من الأ�صباب، من بينها اأن 

جزءا كبريا من البحث العلمي يتم يف مراكز البحث 

الأحيان ل تعود  الأجنبية، ويف بع�ض  واجلامعات 

اأر�صل  الذي  الوطن  اإىل  الباحثون  ول  الأبحاث  تلك 

ونزيف  الأخماخ  وهجرة  ومّولها،  البعثات  تلك 

اخلربة الذي تعاين منه كل البلدان النامية، -)حيث 

اأو  عاليا  تاأهيال  املوؤهلني  اجلزائريني  عدد  ُيقّدر 

اإىل  الأخريين  العقدين  يف  هاجروا  الذين  متو�صطا 

القرن  ثلث  خالل  وغريها  وبلجيكا  كندا  و  فرن�صا 

الأخري بحوايل 40 األف(. 

لنزيف  وامل�صطنعة  املو�صوعية  الأ�صباب  وعن 

اإىل  املتحدث  ذات  اأرجعها  فقد  بالدنا،  يف  اخلربة 

عدم توفر هياكل البحث، اأو �صوء تنظيمها، والنزعة 

اخلاطئة لتكليف املتفوقني يف البحث باأعباء اإدارية 

روتينية، وما يتعر�ض له الباحثون من اإغراءات يف 

مثل  الأجنبية  والت�صغيل  البحث  ومراكز  اجلامعات 

اأروبا واأمريكا وبالد الوفرة املالية يف اخلليج انظر 

ترجمتنا لدرا�صة ع. الكنز يف جملة معامل( و�صعوبة 

الوطن،  اإىل  العودة  عند  البحث  ظروف  مع  التكيف 

ونق�ض الثقة يف كفاءة اخلربات الوطنّية، والٌلتجاء 

املفرط ملكاتب الدرا�صات الأجنبّية مما يعّطل تراكم 

بالإ�صافة  التكلفة،  من  ويزيد  واخلربة  التجربة 

ال�رشيع  التكنولوجي  التطّور  متابعة  العجز عن  اإىل 

يانة  والّنق�ض الفادح يف التقنيني املوؤّهلني يف ال�صّ

ناعّية، ولذلك فهي ت�صبح بعد  وحتديث الهياكل ال�صّ

الٌ�صتثمارات  وتذهب  »خردة«  د 
ّ
جمر زمنّية  دورة 

جتهيزات  منها  نذكر  كثرية  والأمثلة  هدرا،  فيها 

ق�صة  املياه،  وتوزيع  الري  نظام  امل�صت�صفيات، 

امليرتو والرتامواي اإلخ...

التنظيم  تقييم  لأوانه  ابق 
ّ
ال�ص من  اأنه  معرتفا، 

لي�صان�ض  اجلزائر  يف  العايل  التعليم  اٌعتمده  الذي 

منتوجه  تقدير  ال�رّشوري  من  اإذ  دكتوراه،  ما�صرت 

زمنّية  دورة  بعد  والعالية  طة 
ّ
املتو�ص الكفاءات  من 

منتوجها  تخرج  بعد  كاملة  ع�رشّية  ت�صتغرق  قد 

وممار�صته يف امليدان.

اأن  اإىل  خليفة  ولد  الدكتور  نبه  اأخرى،  جهة  من 

التنمية الوطنية ل تقا�ض بالوفرة املالية اأو بٌا�صترياد 

اأي  يوجد  فال  الأولية،  املواد  ت�صدير  مقابل  اخلربة 

من البالد العربية و�صل يف املوؤ�رشات ال�صابقة اإىل 

الن�صبة،  تلك  من  تقرتب  التي  والبالد   15% حدود 

اإمنا كان اأداوؤها مقت�رشا على نقل �صنااعات معينة 

اليد  اأو ب�صبب �صعف تكاليف  ب�صبب تلويثها للبيئة 

العاملة، وهذا هو الفرق بينها وبني تلك التي ت�صنف 

اآ�صيا  �رشقي  جنوب  يف  ال�صاعدة  البالد  مرتبة  يف 

واأمريكا الالتينية. ول �صك اأّن الّتكوين يف اجلامعات 

العلمية  البعثات  واإر�صال  الأجنبّية،  البحث  ومراكز 

وخا�صة  حيوي  اأمر  واملتخ�ص�ض،  العايل  للتكوين 

خططنا  اإذا  بالدنا  جتتازها  التي  املرحلة  هذه  يف 

لٌ�صتثمار ما اٌكت�صبته من معرفة وخربة يف تطوير 

�رشق  جنوب  بلدان  وتفعل  فعلت  كما  جمتمعاتنا، 

اآ�صيا والهند وال�صني بوجه خا�ض.

ال�صعبي  املجل�ض  رئي�ض  �صدد  للجزائر،  فبالن�صبة 

الوطني، يف افتتاحية اليوم الربملاين، اأّن نقل العلم 

اأن تتوفر  اآلية، فال بّد  والتكنولوجيا ل يتّم بطريقة 

والتمثل يف حما�صن  لاٌل�صتيعاب  ال�رشورية  الآلية 

)ويرجع قدر كبري من هذه  النحل  تكون مثل خلية 

الآلية بال �صك اإىل �صيا�صات امل�رشفني على منظومة 

الرتبية والتكوين والبحث( واأن يتم تخطيط املعرفة 

اأي تطويعها  واملكان  الزمان  املنقولة يف  واخلربة 

للمجتمع، ح�صب كل مرحلة  لاٌلحتياجات احلقيقية 

وعي  على  اٌ�صرتاتيجية  وح�صب  تطوره،  مراحل  من 

البعيد، )وهذه مهمة  الع�رش وعلى املدى  برهانات 

املوؤ�ص�صة  مقدمتها  ويف  الأخرى  املوؤ�ص�صات  كل 

ال�صيا�صية(.

باأن  الفتتاحية،  كلمته  خليفة  ولد  ال�صيد  واختتم 

لإخراج  الطريق  على  خطوة  ميثل  امل�صعى  هذا 

م�رشوع املجتمع املتقدم من املطلبية واملجادلت 

على  والقدرة  املعرفة  يف  التحكم  اإن  الواقع،  اإىل 

الوطني  الأمن  اأ�صا�ض  بعيد  اأمد  منذ  هي  تطبيقها، 

والإقليمي، واحلد من التبعية املطلقة يف عامل القرن 

منها  ت�صتـفيد  التي  وعوملته  والع�رشيـن  الواحد 

وخا�صة  �ض  امُلهَمّ العامل  ح�صاب  على  املركـز  دول 

اإليها  ينظر  التي  والإفريقية  العربية  املنطقة  يف 

واأماكن  لاٌل�صتهالك  كاأ�صواق  احلالت  اأح�صن  يف 

ال�صامة  النفايات  امللّوثة وتخزين  ال�صناعات  لنقل 

وامُل�صّعة. 

املتخ�ص�ض  بوكرامي،  علي  ال�صيد  اأكد  جهته،  من 

اإيجاد  يف  يتمثل  اليوم  التحدي  اأن  القت�صاد،  يف 

الفردية  الكفاءة  من  لالنتقال  ال�صحيحة  الطريقة 

الراأ�صمال  اأهمية  على  و�صدد  اجلماعية.  الكفاءة  اإىل 

ا�صتبدل  والذي  الراهنة  القت�صاديات  يف  الب�رشي 

الراأ�صمال الطبيعي كما قال.

القدرة  توفر  �رشورة  اإىل  املتدحا�رش،  ذات  واأ�صار 

برتتيب  م�صتدل  التعليمية،  للنظم  التناف�صية 

اجلامعات يف العامل الذي اأ�صبح واقعا لمفر منه.

كما اعترب، يف ذات ال�صياق، اأن هناك مقايي�ض عاملية 

واأعطى  اللغة،  اأ�صبحت تطبق يف اجلامعات ومنها 

مثال عن قرار فرن�صا بتدري�ض الفيزياء بالجنليزية 

الطبقة  اأهمية  اإىل  وتطرق  الدكتوراه.  م�صتوى  يف 

املتو�صطة وو�صفها بـاملحرك الأ�صا�صي لالقت�صاد، 

رغم اأنها هم�صت يف الغرب.

من جهة اأخرى، اأكد الأ�صتاذ اإبراهيم بن عبد ال�صالم، 

يف  باجلزائر،  للت�صيري  الدويل  للمعهد  العام  املدير 

اجلامعات  بني  ج�صور  مد  �رشورة  على  مداخلته، 

واملوؤ�ص�صات لتحقيق التنمية امل�صتدامة. 

اجلزائر  اأن  ال�صالم،  عبد  بن  اإبراهيم  الأ�صتاذ  وقال 

من  املتخرجة  اخلربات  ل�صتقطاب  �صوقا  لمتتلك 

اأنه  من  بالرغم  الأجنبية،  اأو  اجلزائرية  اجلامعات 

اجلزائرية  اجلامعة  يف  قوة  نقاط  بوجود  اعرتف 

يف  تعمل  التي  لالطارات  تخريجها  يف  تظهر 

املوؤ�ص�صات اجلزائرية، لكن تبقى الأخرية ت�صتكي من 

جمالت،  عدة  يف  اإليها  حتتاج  التي  املهارات  قلة 

ج�صور  ملد  اأخرى  دول  بتجارب  الأخذ  واقرتح 

اإن�صاء  بينها  من  واملوؤ�ص�صة  الباحث  بني  التعاون 

اأقطاب التناف�صية. 

العالقات مع الربملان،  2013، جمل�س االأمة، عدد من موظفي وزارة  23 ماي  املفتوحة زار يوم اخلمي�س  اإطار االأبواب  يف 

وذلك لالإطالع على �سري االأ�سغال باملجل�س والتعرف عن قرب على خمتلف م�ساحله.

حيث مت ا�ستقبال الوفد من قبل ال�سيد حمود �سايد، نائب رئي�س جمل�س االأمة، وال�سيد عليى العيا�سي، مدير الدرا�سات.

وتوجه الوفد اإىل املكتبة لالإطالع على كيفية تنظيمها و�سريها، ليتوجه بعدها اإىل م�سلحة البث ال�سمعي الب�سري، اأين 

اأعطيت لهم �سروحات عن مهام امل�سلحة.

ليكون للوفد زيارة لقاعات اللجان، وقاعة اجلل�سات العامة ثم القاعة ال�سرفية. 
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وزير   ،  2013 جويلية   02 يوم  �صلم 

العدل جوزيه ادواردو كاردوزو ، ونائب 

الطلب  الربملان  تيمري  مي�صال  الرئي�صة 

ا�صتفتاء  باإجراء  لرو�صيف  الر�صمي 

النقطتان  وتتعلق  نقاط.  خم�ض  حول 

لتمويل  جديدة  بقواعد  الرئي�صيتان 

طريقة  واإ�صالح  النتخابية  احلمالت 

رئي�صة  حاليا. وتاأمل  الن�صبي  القرتاع 

يديل  اأن  اأي�صا  رو�صيف  ديلما  الربازيل 

اإلغاء  احتمال  يف  براأيهم  الربازيليون 

الأمر املطبق  الت�صويت ببطاقات �رشية 

يف  الإقالة  لإجراءات  خ�صو�صا   ،

اأع�صاء  من  بدلء  وانتخاب  الربملان 

جمل�ض ال�صيوخ ، الذي يجري احلديث عن 

القواعد  حتديد  واإعادة   ، فيه  جتاوزات 

بني  النتخابية  التحالفات  حتكم  التي 

الأحزاب ال�صيا�صية. وقال وزير العدل اإن 

احلكومة ترغب يف اأن »تطبق التعديالت 

من  اعتبارا  ال�صتفتاء  عن  الناجمة 

النتخابات  موعد   2014 اكتوبر 

املقبلة.وين�ض  والت�رشيعية  الرئا�صية 

القانون الربازيلي على �رشورة ان تنجز 

هذه العملية يف اكتوبر املقبل ، اي قبل 

يف  املحدد  النتخابات  موعد  من  عام 

اخلام�ض من اكتوبر 2014.

لالإ�صارة فقد تظاهر منذ اأ�صابيع ع�رشات 

املدن  الربازيليني يف معظم  الآلف من 

الربازيلية الكربى احتجاجًا على ارتفاع 

الألعاب  وكلفة  العام  النقل  تعريفة 

بلغت  والتي   2014 لعام  الأوملبية 

املتظاهرون  وردد  الدولرات.  مليارات 

بحوايل  عددهم  ال�رشطة  قدرت  الذين 

�صعارات   ، العا�صمة  يف  اآلف  خم�صة 

مناه�صة للحكومة. و�صعد املتظاهرون 

اإىل �صطح الكونغر�ض الوطني يف برازيليا 

الأنوار  اأمام  ويرق�صون  يغّنون  وراحوا 

الكا�صفة لقبتي جمل�صي النواب وال�صيوخ 

البي�صاويتني.

طلب الربملان الوروبي يوم 04 جويلية 2013 من وا�صنطن 

املتحدة  الوليات  ادعاءات جت�ص�ض  فورية حول  تو�صيحات 

جلانه  احدى  وكلف  اوروبيني  ومواطنني  موؤ�ص�صات  على 

التحقيق يف هذه املمار�صات. 

اأدان   93 ومعار�صة  نائبا   483 بتاأييد  تبنيه  مت  قرار  ويف 

لالحتاد  تابعة  ممثليات  على  التج�ص�ض  »ب�صدة  الربملان 

الوروبي«. وحذر النواب الوروبيون من انه يف حال تاأكدت 

هذه املعلومات فانها »�صتوؤثر على العالقات عرب الطل�صي«.

الكتل  روؤ�صاء  قرر  القرار  هذا  على  الت�صويت  موازاة  ويف 

ال�صيا�صية ال�صبع يف الربملان بالإجماع تكليف جلنة احلريات 

املدنية والق�صاء وال�صوؤون الداخلية فتح »حتقيق معمق« يف 

هذه الق�صية ورفع تقريرها بحلول نهاية ال�صنة احلالية.

وقد اثار ك�صف معلومات عن عمليات تن�صت ومراقبة هيئات 

ا�صتياء  المريكي  القومي  المن  وكالة  بها  قامت  اوروبية 

كبريا لدى الوروبيني.

ادوارد  ال�صابق  المريكي  القومي  المن  جهاز  وموظف 

مراقبة  لربامج  مدوية  ك�صف  عملية  وراء  كان  الذي  �صنودن 

لالت�صالت تقوم بها الوليات املتحدة عرب العامل، كان عمل 

مع وكالة المن القومي المريكية وهو عالق منذ ا�صبوع يف 

، ب�صبب  اتيا من هونغ كونغ  اليه  الذي و�صل  مطار مو�صكو 

الغاء وا�صنطن جواز �صفره ومطالبتها بت�صليمه.

عدل الربملان الرتكي ، يوم اجلمعة 12 

جدل  مو�صع  اجراء   ،  2013 جويلية 

ا�صتخدم  للجي�ض  الداخلية  الالئحة  يف 

اكرث من مرة لتربير انقالبات ع�صكرية. 

العدالة  حزب  به  تقدم  الذي  والتعديل 

احلاكم  حمافظ(  )ا�صالمي  والتنمية 

قانون  يف   35 املادة  �صياغة  يعيد 

انقالب  بعد  �صدر  الذي  اجلي�ض  عمل 

من  انه  على  تن�ض  وهي   1960 عام 

اجلمهورية  “�صيانة  اجلي�ض  واجب 

الرتكية وحمايتها”.

عام  بانقالبني  الرتكي  اجلي�ض  وقام 

اىل  م�صتندين   1980 وعام   1971
هذه املادة بذريعة عدم قدرة ال�صلطات 

املبادئ  عن  الدفاع  على  املدنية 

الد�صتورية.

جرى  التي  اجلديدة  ال�صيغة  وحتد 

الت�صويت عليها يف �صاعة متاأخرة من 

م�صاء اجلمعة من جمال تدخل القوات 

بـ”الدفاع  دورها  حمددة  امل�صلحة 

التهديدات  �صد  التراك  املواطنني  عن 

واملخاطر القادمة من اخلارج” والردع 

العمليات  يف  وامل�صاركة  الفاعل 

ومت  الربملان.  يقرها  التي  اخلارجية 

املعار�صة  احزاب  بدعم  التعديل  اقرار 

الذي  القومي  العمل  حزب  با�صتثناء 

مهمة  �صيعقد  التعديل  هذا  ان  اعترب 

اجلي�ض يف مكافحة التمرد الكردي.

واقر النواب ب�صكل نهائي الن�ض اجلديد 

يف   2013 جويلية   13 ال�صبت  م�صاء 

القانون  م�رشوع  جممل  على  ت�صويت 

ان  �صوى  يتبقى  ول  ي�صمله.  الذي 

ليدخل  ي�صدق عليه رئي�ض اجلمهورية 

اجلريدة  يف  ن�رشه  بعد  التنفيذ  حيز 

الر�صمية.

اطار  يف   35 املادة  تعديل  ويندرج 

رغبة النظام الرتكي يف احلد من نفوذ 

فمنذ  ال�صيا�صية.  احلياة  يف  اجلي�ض 

اجرى حزب   2002 احلكم عام  توليه 

العدالة والتنمية عدة ا�صالحات يف هذا 

مفاو�صات  لت�رشيع  وخا�صة  ال�صدد 

ان�صمام تركيا اىل الحتاد الوروبي.

ومنذ 2007 القي القب�ض على املئات 

من الع�صكريني العاملني او املتقاعدين 

بالتاآمر  ادينوا  او  حماكمتهم  وجرت 

الذي   ، الرتكي  واجلي�ض  النظام.  على 

ن�صب نف�صه حاميا للمبادئ اجلمهورية 

، قام بثالثة انقالبات ع�صكرية واجرب 

عام 1997 حكومة جنم الدين اربكان 

ال�صالمية التوجه على ال�صتقالة.

املنتخب  الإيرانى  الرئي�ض  تعهد 

وثيق  ب�صكل  بالتعاون  روحانى  ح�صن 

بني  النزاع  من  واحلد  الربملان  مع 

قائال  والتنفيذية  الت�رشيعية  ال�صلطتني 

»اإن م�صكالت اإيران لن حتل اإل بتعاون 

ال�صلطتني«.

ن�صبيا  معتدل  وهو  روحانى  وحقق 

مناف�صني  على  �صاحقا  انت�صارا 

الرئا�صية  النتخابات  فى  حمافظني 

ويحتاج  جوان   14 فى  اأجريت  التى 

لتمرير  الربملان  اأع�صاء  م�صاندة 

احلد  بزيادة  وعود  وتنفيذ  امليزانية 

قطاع  واإ�صالح  الأجور  من  الأدنى 

البنوك.

وذكرت وكالة مهر لالأنباء اأن روحانى 

يوم  األقاها  كلمة  خالل  للنواب  قال 

»احلكومة   2013 جويلية   14 الأحد 

مع  املواجهة  فى  تفكر  لن  القادمة 

الربملان  فى خداع  تفكر  ولن  الربملان 

اهلل”.  �صمح  ل  دقيقة  غري  باإح�صاءات 

اأن  وم�صى روحانى يقول »ما من �صك 

ممكنا  يكون  لن  البالد  م�صكالت  حل 

وال�صلطة  الربملان  بني  تعاون  بدون 

التنفيذية”. 

فى  �صعبة  حتديات  روحانى  ويواجه 

ب�صبب  تراجع  اقت�صاد  بناء  اإعادة 

العقوبات الدولية.

وات�صمت الفرتة الثانية للرئي�ض الإيرانى 

جناد  اأحمدى  حممود  وليته  املنتهية 

بنزاع �صديد مع الربملان بلغ ذروته فى 

اأ�رشة  جناد  اأحمدى  اتهم  عندما  فرباير 

رئي�ض الربملان علي لريجانى بالف�صاد. 

كما انتقد اأع�صاء الربملان ب�صدة اأحمدى 

لإ�صالحات  اإدارته  تنفيذ  ب�صبب  جناد 

يقولون  احلكومى  الدعم  برنامج  فى 

اإنها ت�صببت فى زيادة الت�صخم.

واأدت العقوبات الدولية املفرو�صة على 

املثري  النووى  برناجمها  ب�صبب  اإيران 

للجدل اإىل �صغوط هائلة على اقت�صاد 

الت�صخم  ارتفاع  فى  �صاهم  مما  البالد 

اإىل اأكرث من 30 فى املائة ورفع معدل 

البطالة واإ�صعاف الريال الإيرانى.

الربملان  لأع�صاء  روحانى  وقال 

»تواجه  العقوبات  اإىل  اإ�صارة  فى 

بع�ض  للغاية.  �صعبة  ظروفا  البالد 

املحلى  لالأداء  نتيجة  التعقيدات  هذه 

اأجنبية  ل�صغوط  نتيجة  والبع�ض 

ظاملة”.

التى  الأوىل  املرة  هى  »هذه  واأ�صاف 

ت�صخم  معدل  البالد  فيها  تواجه 

املنطقة  فى  الأعلى  للغاية  مرتفعا 

ورمبا فى العامل اإىل جانب تراجع النمو 

القت�صادي«.

وهو  روحانى  اإن  حمللون  ويقول 

�صخ�صية حمنكة �صيا�صيا �صغل منا�صب 

لع�رشات  الإ�صالمية  اجلمهورية  فى 

لتحقيق  طيبة  فر�صة  اأمامه  ال�صنني 

اجل�صور  مد  على  قدرته  ب�صبب  اأهدافه 

فى  املختلفة  ال�صيا�صية  الف�صائل  بني 

اإيران.

           تركيا

الربملان يحّد 

من نفوذ اجلي�س

إيران

بانهاء  يتعّهد  روحاين 
امل�صاحنات مع الربملان 

البرازيل

احلكومة الربازيلية 
تطالب الربملان 
باإجراء ا�صتفتاء

      ستراسبورغ

الربملان الأوروبي يفتح 
حتقيقا بق�صية التج�ص�س 

الأمريكي
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�صوت الربملان الأيرلندى خالل جل�صة ليلية 

ا�صتمرت حتى �صباح يوم اجلمعة 12 جويلية  

فى  الإجها�ض  عمليات  تقنني  على   ،2013
ظروف حمددة.

مترير  مت  الربملان،  فى  مطول  نقا�ض  وبعد 

حلول  بعد  التاريخى  القانون  م�رشوع 

ع�صواً   127 مبوافقة  بقليل  الليل  منت�صف 

مقابل رف�ض 31 ع�صواً.

عملية  الأم  جترى  اأن  الت�رشيع  وي�صمح 

للخطر،  الإجها�ض فى حالة تعر�ض حياتها 

وفاتها.  اإىل  توؤدى  قد  التى  الظروف  فى  اأو 

ويجب اأن يوافق جمل�ض ال�صيوخ على م�رشوع 

ذكرت  ح�صبما  قانونًا،  ي�صبح  اأن  قبل  القرار 

و�صائل اإعالم حملية.

وك�صف النقا�ض حول م�رشوع القانون النقاب 

عن النق�صامات العميقة فى الراأى العام فى 

بلد اأغلب �صكانه من امل�صيحيني الكاثوليك.

مترير  فى  البولندية  احلكومة  اأخفقت 

بذبح  ال�صماح  باإعادة  اخلا�صة  خطتها 

الدينية«،  »للطقو�ض  وفقا  احليوانات 

القانون  م�رشوع  يح�صل  مل  حيث 

على  الق�صية  بتلك  اخلا�ض  احلكومى 

يوم  جرى  الذى  الت�صويت  فى  اأغلبية 

12 جويلية 2013، فى جمل�ض النواب 
بالعا�صمة  البولندى  للربملان  التابع 

وار�صو.

اأ�صهم فى اإف�صال م�رشوع القانون وعدم 

ومن   ، النواب  اأغلبية  ت�صويت  متريره 

ينتمون  ع�صوا  اأربعني  من  اأكرث  بينهم 

الليرباىل املحافظ  املدنى  املنتدى  اإىل 

عار�صوا القرار اأو امتنعوا عن الت�صويت 

عليه.

اإعادة  اإىل  ت�صعى  احلكومة  وكانت 

ال�صماح بذبح احليوانات داخل املجازر، 

اليهودية  فى  الدينية  للطقو�ض  وفقًا 

والإ�صالم ، من خالل قطع اأوردة الرقبة 

دون تخدير.

بولندا  الد�صتورية فى  املحكمة  وكانت 

هذه  اأن  املا�صى  نوفمرب  فى  اأعلنت 

الطريقة من الذبح تتناق�ض مع الد�صتور 

من  البولندية  احلكومة  تخ�صى  كما   ،

فى  اللحوم  �صناعة  �صادرات  تراجع 

البالد مبقدار ما يعادل اأكرث من 400 

مليون يورو.

احلالل  للحوم  امل�صتهلكني  عدد  يعترب 

فى  »احلالل«  الكو�صري  اأو  الإ�صالم  فى 

اليهودية فى بولندا قليال ، اإل اأن بولندا 

اإىل  الذبائح  هذه  من  الكثري  ت�صدر 

اإ�رشائيل وتركيا والدول العربية.

إيرلندا

الربملان الأيرلندى 
يوافق على الإجها�س 
فى حال تعر�س حياة 

الأم للخطر

بولونيا

الربملان البولندى 
يتم�صك بحظر ذبح 

املا�صية وفق الطقو�س 
الدينية




