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ألقى السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس األمة في اختتام دورة اخلريف 
كلمة تناول فيها جدول أعمال الدورة وأهمية النصوص املبرمجة فيها.. وتطرق 
االستحقاق  اجناح  ضرورة  إلى  داعيا  واقتصاديا  سياسيا  العام  الوضع  إلى 

الوطني أفريل 2014

بودي في البداية أن أرحب بكافة ضيوفنا الكرام الذين شرفوا هيئتنا باحلضور 
واملشاركة في هذه املناسبة البرملانية اخلاصة.

وللجميع أقول بأننا مرتاحون غاية االرتياح لهذا احلضور ولهذه املشاركة...
نلتقي كالعادة في هذا املوعد... موعد اختتام الدورة اخلريفية العادية.

لكي  واملناسبة  اإلطار  تعطينا  التي  املواتية  الفرصة  تشكل  املناسبة  وكالعادة 
نتولى أمامكم اِستعراض اجلهد الذي بذل خالل الدورة وتقييم احلصيلة التي مًعا 

حققناها... سواء على صعيد العمل التشريعي أو الرقابي أو البرملاني.
نطرح  من خاللها  التي  واملناسبة  اإلطار  كذلك  تعطينا  الدورة  اختتام  مناسبة 
بعض األفكار ونبدي بعض املالحظات حول ما يجري حولنا وحول واقع بالدنا 

السياسي، االقتصادي واالجتماعي بصفة عامة...

جمل�س الأمة ركن يف ال�صتقرار املوؤ�ص�صاتي

يندرج اجلهد الذي بذله أعضاء مجلس األمة خالل الفترة ضمن سياق العمل 
العادي الذي ما فئت هيئتنا تقوم به منذ ستة عشر عاما من إنشائها وممارستها 
لدورها املكرس وتفاعلها األكيد مع محيطها، وتكيفها احملسوس مع التطورات 

التي تعرفها البالد عامة...
ورغم حداثة التجربة وقصر املدة، فقد متكن مجلس األمة من املساهمة في 

ترقية األداء البرملاني وفي إثراء املنظومة التشريعية.
وهو دعم بشكل محسوس كذلك االستقرار املؤسساتي في بالدنا...

دورة ثرية.. ونتائجها وا�صحة

أقول إن الدورة اخلريفية العادية التي نشرف اليوم على اختتامها، كانت أكثر من 
عادية، وعلى أكثر من صعيد، فهي كانت كذلك على صعيد عدد النصوص 

املصادق عليها أو على صعيد مضمون هذه النصوص وطبيعتها...
األمر الذي أعطى عمل )الدورة( األهمية واخلصوصية...

املالية  قانون  على  األمة  مجلس  أعضاء  وصادق  درس  فقد  •  وهكذا 

تطوير  في  للدولة  السياسية  اإلرادة  ليترجم  أتى  الذي   2014 لسنة 
التنمية  وتيرة  ولتعزيز  اجلمهورية  رئيس  السيد  برنامج  تنفيذ  ومواصلة  البالد 
ومضاعفة عدد املشاريع االستثمارية، واستكمال الشطر األخير من البرنامج 

اخلماسي املسطر للمرحلة...
وهو البرنامج الذي فيه أكدت الدولة عن عزمها على مواصلة جهودها الرامية 
التشغيل  السكن،  مجاالت  في  السيما  املواطن،  معيشة  ظروف  إلى حتسني 

وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
 - سابقة(  مناسبة  )في  قلت  أن  سبق  كما   - املالية  قانون  أن  وباعتبار 
أن  اليوم  أقول  فإني  البالد،  لواقع  الصحية  للحالة  الطبي  الكشف  مبثابة  يعد 
جملة التدابير املالية والتشريعية التي جاء بها هذا القانون من شأنها أن تؤمن 
للحركة التنموية للبالد حيويتها وتعطيها الدفع النوعي املنتظر مبا ُتوفره من تدابير 
وتشجيعات وحتفيزات كثيرة ستنعكس إيجابا على وتيرة التنمية وتعزز بالتالي 

من قدرة املواطن في حتسني مستواه املعيشي...
صادق  فقد   ،2011 لسنة  امليزانية  ضبط  لقانون  بالنسبة  أما    •
لعضو  البعدي  الرقابي  الدور  يعزز  كونه  من  انطالقا  عليه  املجلس  أعضاء 
البرامج  بتنفيذ  يتعلق  فيما  التسيير  في  الشفافية  نطاق  من  ويوسع  البرملان 

التنموية ومتابعة أوجه إنفاق املال العام.
... بودي بهذه املناسبة أن أسجل كبير ارتياح أعضاء مجلس األمة كون قانون 
ضبط امليزانية أصبح يأتي البرملان وفًقا ملا هو مكرس قانونًا وبصفة منتظمة. 

األمر الذي يَْلَقى كامل رضانا في مجلس األمة...
غير أني أغتنم هذه السانحة ألعبر عن األمل في أن تعمل احلكومة مستقباًل 
على إرفاق نص هذا القانون مبلخص عاكس ملضمونه؛ حتى يسهل لعضو البرملان 

التعاطي معه بيسر...

.. ن�صو�س ذات �صلة بالعدالة

خالل هذه الدورة أيضا ناقش وصادق أعضاء مجلس األمة على القانون املتعلق 
مبهنة احملاماة. وكما تعلمون، فقد كان هذا القانون مسجال في الدورة الربيعية 
املاضية، غير أنه وبالنظر لضيق الفترة التي كانت تفصل ما بني موعد إحالة 

مشروع النص املذكور وموعد اختتام الدورة.
واستجابة لطلب جلنة الشؤون القانونية مبجلس األمة بإعطائها مزيًدا من الوقت 
قصد إيالء النص املذكور العناية املطلوبة... فقد وافق مكتب مجلس األمة 

على التأجيل.
لتسد  القانون  األمة على هذا  فقد جاءت مصادقة أعضاء مجلس  وهكذا، 
فراًغا كان قائًما وهي جاءت لتسهم في حماية حقوق املواطن، ملا سيوفره هذا 

القانون من وسائل إجرائية تعزز من دفاع املواطنني على حقوقهم أمام احملاكم،

كون الدفاع يشكل الركيزة األساسية التي لن تكون بدونها ال محاكمة عادلة وال 
عدالة منصفة. عالوة عن كونه سيكون إضافة نوعية في املنظومة التشريعية 

للبالد.
صادق  الرأي،  عن  التعبير  في  الدستورية  احلريات  دعم  إطار  وفي   •
الذي ظل  القانون  البصري، وهو  بالسمعي  املتعلق  القانون  مجلس األمة على 
يترقبه اجلميع، سواء كانوا من أصحاب مهنة السمعي البصري أو من املواطنني 
تتمتع باحترافية واضحة وتتبنى  التعاطي مع وسائل إعالم مهنية  إلى  التواقني 
املوضوعية في املعاجلة واجلرأة في الطرح... ومتكن املواطن من اإلملام الكافي 

مبا يجري في محيطه وفي اخلارج.
ثغرات  لسد  الذي جاء  املناجم  قانون  هيئتنا على  الفترة صادقت  • خالل 
املناجم.  في حقل  االستثمار  مفهوم  في  النظر  وليعيد  موجودة  كانت  قانونية 

في إطار مقاربة تتالءم والتطورات احلديثة التي متس قطاع املناجم.

تأتي مصادقة هيئتنا على القانون املعدل واملتمم لقانون العقوبات في سياق تكييف 
منظومتنا القانونية مع املستجدات التي ولدها تطور املجتمع في بالدنا والعالم، 
اجلزائر،  عليها  التي صادقت  الدولية  االتفاقات  مع مضمون  متاشًيا  تأتي  وهي 
السيما في مجال مكافحة اإلرهاب وأنواع اجلرائم احلديثة التي بدأت تنتشر ببالدنا 

أيضا في السنوات األخيرة لألسف...

اجلزائر تفادت »الهزات« بوعي ال�صعب 
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في  احلاصل  التطور  ومواكبة  العام  املرفق  خدمات  ترقية  وقصد  • كذلك 
املنظمات  لتوصيات  يستجيب  مبا  بالسفر،  اخلاصة  الوثائق  رقمنة  مجال 
مجلس  صادق  اإلدارية،  اإلجراءات  من  والتخفيف  املدني  للطيران  العاملية 

األمة على القانون املتعلق بسندات وثائق السفر...
..وا�صتمرار الن�صاط الربملاين

•  في اجلانب الرقابي، عرفت الدورة تنظيم هيئتنا لعدد هام من اجللسات 
احلكومية،  القطاعات  جل  شملت  عديدة  شفوية  أسئلة  لطرح  املخصصة 
نت السيدات والسادة أعضاء املجلس من طرح انشغاالتهم على مسؤولي  وَمَكّ
املشاريع  تنفيذ  وظروف  كيفية  على  والتعرف  املختلفة  الوزارية  القطاعات 
إلى اجلهات املختصة في  املواطنني  انشغاالت  نقل  الوقت  اإلمنائية، وفي ذات 
الهيئة التنفيذية. مثلما كانت لهم الفرصة أيضا لتوجيه أسئلة كتابية عديدة أين 

تلقوا ردودا حولها.
• وخالل الدورة خصص مجلس األمة بالتنسيق والتعاون مع املجلس الشعبي 
الوطني واجلهات املختصة ضمن الهيئة التنفيذية جزًءا هاًما من نشاطاته، ملا 
أصبح يطلق عليه اآلن بالدبلوماسية البرملانية، وكانت غاية مجلس األمة من 
تنظيم هذا الشكل من أشكال النشاط هي التعريف مبواقف اجلزائر من مختلف 

القضايا الوطنية واإلقليمية والدولية.
وفي كافة حتركاتنا كانت وفودنا تسعى لشرح سياسات اجلزائر في مختلف 
تبذله  الذي  باجلهد  التعريف  إلى  ترمي  كانت  غايتنا  فإن  وبالطبع  القضايا... 
الدولة من أجل ترقية مواطنيها وتأمني سبل العيش الكرمي لهم... كما كانت 
املنطقة  في  املطروحة  القضايا  مختلف  من  اجلزائر  مواقف  لنظرائها  توضح 

والعالم، والتي تأتي قضيتا فلسطني والصحراء الغربية في مقدمتها...

 التنمية امل�صتدامة.. الرهان الأول

لقد عودُت نفسي وإياكم، في مثل هذه املناسبات، أن أعرج باحلديث على 
يجري  ما  حول  املالحظات  بعض  وإبداء  القراءات  بعض  وتقدمي  البالد  واقع 
حولنا وفي مختلف املجاالت، قناعة مني بأن هيئتنا معنية بكل ما يجري في 
محيطها من تغيرات أو أحداث، وهي معنية كذلك بكل ما من شأنه أن يحقق 
االستقرار للبالد ويوفر األمن والعيش الكرمي للمواطن... وهي معنية خاصة 

بكل ما يتصل بتعزيز وتقوية شروط املمارسة الدميقراطية في البالد...
التي  اجلهود  لكافة  ارتياحنا  نسجل  أن  نود  فإننا  السياق،  هذا  في   •
املشاريع  لتنفيذ  امليدانية  متابعاتها  خالل  من  بها،  تقوم  احلكومة  فتئت  ما 
اإلمنائية عبر واليات الوطن، ولتوطيد قنوات االتصال واحلوار مع ممثلي مختلف 
اجلهد  هذا  كون  املواطنني،  بانشغاالت  التكفل  على  والعمل  املجتمع  مكونات 

يندرج ضمن مخطط عمل احلكومة لتنفيذ برنامج السيد رئيس اجلمهورية.
الواقع،  أرض  على  جتسيده  مت  ما  كل  نثمن  أن  نريد  املناسبة  بهذه  •  إننا 
اخَلَدِمية  واملرافق  السكنية،  واملنشآت  القاعدية،  بالهياكل  يتعلق  فيما  السيما 

واجلوارية، واملؤسسات التعليمية واجلامعية.
ترقية  بخصوص  احلكومة  اعتمدتها  التي  للتدابير  ارتياحنا  عن  نعبر  كما 

االستثمار وتطوير القدرات اإلنتاجية وترقية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، 
ونبارك كافة اإلجراءات التحفيزية التي أقرتها لتوجيه االستثمار نحو اجلنوب 
والهضاب خاصة... من خالل تخفيض الضرائب وتسهيل القروض امليسرة، 

والتي تخص مختلف برامج تشغيل الشباب على وجه اخلصوص...
ال شك أن مثل هذه اخلطوات ستساهم في خلق مناصب شغل وهي ستقلص 
مختلف جهات  بني  التنموي  التوازن  وحتقق  البطالة  نسبة  من  دون شك  من 

الوطن.
اإلدارة  عصرنة  إلى  الرامي  باجلهد  التنويه  ينبغي  آخر،  باب  في    •
القطاع  وإصالح  اإللكترونية،  اإلدارة  وتفعيل  معامالتها،  ثقل  من  والتخفيف 

املالي، ومحاربة القطاع التجاري املوازي.

 
• ونحن إذ نقدر كل هذه اجلهود، التي تصب كلها في إطار ترقية وحتسني 
املزيد  بذل  إلى  احلكومة  ندعو  الوقت  ذات  في  فإننا  املواطن،  معيشة  إطار 
وعلى  التنمية  وتيرة  على  تؤثر  الزالت  التي  للمعوقات  حد  لوضع  اجلهد  من 
مصداقية عمل الدولة، والتي يأتي في مقدمتها ظاهرة الفساد والبيروقراطية، 

واحملسوبية، واستغالل النفوذ.

 
وكما سبق لي أن قلت من على هذا املكان : أن الواقع امللموس هو خير شاهد 
بها  يلوح  التي  الشؤم  البالد، وأن اجلزائر - رغم خطب  ما يجري في  على 
البعض – فهي بخير وهي آمنة ومستقرة وهي كذلك ألن مؤشراتها االقتصادية 
السيد رئيس  انتهجها  التي  السياسة احلكيمة  إيجابية... وهي كذلك بفضل 

اجلمهورية اجلزائر بخير كذلك بفضل يقظة أبنائها الذين كانوا باستمرار َواُعون 
مضاعفات  حلقيقة  خاصة  وُمْدِركوَن  بالدهم  تواجه  التي  التحديات  لواقع 

التطورات التي جتري في منطقتهم...
وإن هذا الوعي وذلك اإلدراك مضاًفا لهم كل ما حتقق من إجنازات في مختلف 
امليادين إستفاد منها األغلبية من أبناء شعبها... هو الذي جّنب اجلزائر في 
ووحدة  باستقرارها  اإلضرار  شأنها  من  التي  الهزات  في  الوقوع  من  مرة  كل 

شعبها...
وبذل  اليقظة  تقوية  في  االستمرار  مع ذلك على ضرورة  نؤكد  أن  نود  ولكننا 
اجلهد لصيانة وحدة الشعب واحلفاظ على االنسجام االجتماعي والدفاع على 
املكاسب التي حققتها البالد في مختلف املجاالت، وندعو لكي يعمل اجلميع 

على تعزيز االستقرار وتقوية أركان الدولة.
إننا باملناسبة نريد أن نشيد بكافة اجلهود التي يبذلها اخليرون من أبناء اجلزائر من 
أجل إعادة األوضاع حلالتها الطبيعية في والية غرداية وندعو األطراف املعنية إلى 
رت األجواء  اِعتماد احلوار حلل املشاكل لدى بروز التوترات الظرفية وكلما َتَعَكّ
بني األفراد أو اجلماعات... واألخذ بعني االعتبار املصلحة العليا للبالد قبل 

أي مصلحة أخرى...

احلقائق غري قابلة للتقييم..

وبالعودة إلى موضوع النتائج احملققة، فإننا نقول : إن الفهم اخلاطئ الذي يحاول 
تكون  أن  تعدو  املبذول، ال  التنموي  اجلهد  نتيجة  للتعتيم على  البعض طرحه 

بحقيقة  العام  الرأي  لتغليط  امللموس  الواقع  معالم  لطمس  بائسة  سوى محاولة 
األمور...

إننا إذ نقول بهذا الكالم فمن باب تذكير أصحاب الطروحات السوداوية وندعوهم 
إلى ضرورة التحلي باحلد األدنى من املوضوعية عند إصدار األحكام أو لدى 

التعاطي مع الوقائع واألرقام...

 
بقدر ما تشكل سنة 2014 حًدا فاصال بني نهاية خطة اقتصادية وبداية 
أخرى، فإنها في جانبها السياسي متثل نهاية عهدة رئاسية واقتراب أخرى. ومن 
هنا، فإن أهم ما ميز فترة انعقاد الدورة، هو استدعاء السيد رئيس اجلمهورية 
للهيئة الناخبة الختيار رئيس اجلمهورية للفترة القادمة، وهي الفترة التي سيكون 
املستقبل  نحو  طريقهم  معالم  لتسطير  التاريخ  مع  موعد  على  فيها  اجلزائريون 

واختيار من يتولى قيادة بالدهم للسنوات اخلمس القادمة...

احلملة النتخابية..منا�صبة لتكر�صي التعددية والتناف�س

ال شك أن كل واحد منكم سيخوض حملته االنتخابية لصالح املرشح الذي 
يدعمه أو البرنامج الذي يساير قناعاته، وهذا ما تقتضيه أبجديات املمارسة 
يعمل كل  أن  املناسبة، هو  له في هذه  الدعوة  ينبغي  ما  الدميقراطية. غير أن 
واحد منكم على إجناح هذا االستحقاق املواطني الهام وأن يحرص على أن يتم 
ذلك في كنف الهدوء واألمن والطمأنينة، والعمل على إقناع الشعب بضرورة 

املشاركة في هذا االستحقاق الكبير واملوعد الهام...
ذلك أن املشاركة في االنتخابات تعتبر حًقا لكل مواطن ولكنها »)أخالقًيا(« 
تعد واجًبا مواطنًيا أيضا... ألن التفريط في استعمال هذا احلق قد يحمل في 
ببعيدة  ليست  التسعينيات  بداية  جتربة  ولعل  حميدة...  غير  عواقب  طياته 
عن أذهاننا... لذا فإننا نأمل لالستحقاق القادم أن يكون مناسبة جد مواتية 
املمارسة  لتكريس  وأيًضا  البالد  يقود  من  الختيار  واسعة  شعبية  ملشاركة 

الدميقراطية فيها.
تعد  لم  الدميقراطية  املمارسة  أن  هو  املرة  هذه  االرتياح  إلى  يدعونا  ما  لكن 
مجرد شعار بقدر ما هي أضحت حقيقية ملموسة على صعيد الواقع املعاش 
وهي تؤكد فعال أن الشعب هو مصدر كل السلطات... خاصة وأن التعددية 
السياسية واحلزبية باتت هي األخرى واقعا ملموسا ويتم التعاطي معها باعتبارها 

عامل ثراء وتنوع في البالد وهي ليست عنصر اختالف وفرقة...
وإن ما يدعو إلى االرتياح هذه املرة ويجعلنا نتفاءل خيًرا أيًضا هو احلضور الكبير 
لألحزاب السياسية التي نأمل منها أن تتحرك جديًا في الساحة السياسية وحتفز 
املواطن على الذهاب إلى صناديق االقتراع... كما أن السلطات العمومية التي 
َست على تنظيم االنتخابات احمللية منها والوطنية مطالبة هي األخرى بأن  مَتََرّ

توفر كافة الشروط املشجعة على تأدية هذا الواجب االنتخابي املواطني...
وفي األخير بودي أن أتوجه للجميع على كل ما قام به اإلخوة واألخوات من 

جهد خالل الدورة وأشكر السادة أعضاء احلكومة على تعاونهم مع الهيئة.

اجناح  ال�ستحقاق الوطني يدفع بالبالد اإىل الأمام
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ممثل  تقدمي  املناق�شة   جل�شة  عرفت  وقد  هذا 

احلكومة  للمحاور ال�شبعة التي عرفت التعديل. 

مقارنة  بها  جاء  التي  اجلديدة  الأحكام  مبينا 

بالقانون ال�شاري املفعول، مو�شحا اأنه يندرج 

يف اإطار تنفيذ برنامج ال�شالحات  الذي اأقره 

مهنة  فيه  حظيت  والذي  اجلمهورية  رئي�س 

بحقوق  لإرتباطها  خا�س  باهتمام  املحاماة 

الأ�شا�شية  وحرياته  الن�شان   وحقوق  الدفاع 

ال�شمانات  اإحدى  ي�شكل  الدفاع  حق  ولكون 

اأن  اأو�شح  كما  القانون.  دولة  لتكري�س  الهامة 

القوانني  من  غريه  عن  يختلف  القانون  ن�س 

لتاأكيده  املحاماة  مهنة  نظمت  التي  ال�شابقة 

ملمار�شة  �شمانات  على  والن�س  ا�شتقالليتها 

حماكمة  اإىل  الو�شول  اإىل  تهدف  املهنة  هذه 

عادلة.

ان�صغالت اأع�صاء جمل�س الأمة 
ورد ممثل احلكومة

الأمة  جمل�س  اأع�شاء  تدخالت  اأهم  متحورت 

حول النقاط التالية :

-  واقع ال�شلطة الق�شائية يف اجلزائر 

ل�شيما  املحاماة،   اللتحاق مبهنة  -  �رشوط 

وم�شري  احلقوق  يف  اللي�شان�س  �شهادة  ا�شرتاط 

.» LMD « خريجي نظام

-  العالقة بني قواعد ممار�شة مهنة املحاماة 

واأخالقياتها .

-  الغمو�س الذي يكتنف املادة 25 بخ�شو�س 

وجوبا  اإيقافها  بعد  اجلل�شة  ا�شتئناف  اأجل 

وت�رشر م�شالح املتقا�شني

املحامي  لأتعاب  �شقف  اأ�شباب عدم حتديد    -

املتعلق  النزاع  ت�شوية  يكتنف  الذي  والغمو�س 

بهذه الأتعاب

-  الجراءات املتبعة اأمام املجل�س التاأديبي.

-  �شبب تنايف مهنة املحاماة مع الع�شوية يف 

الربملان

الدكتوراه  ب�شهادة  املق�شود  و�شوح  عدم    -

املن�شو�س عليها يف اأحكام املادة  35 املطة 2.

-  عدم حتديد عدد املدار�س اجلهوية وتوزيعها 

عرب الرتاب الوطني .

بتفتي�س  املتعلقة   22 املادة  و�شوح  عدم    -

مكتب املحامي.

ملنظمة  التابع  املحامي  متثيل  اإمكانية    -

اأجنبية اأطرافا اأمام اجلهات الق�شائية اجلزائرية 

الع�شكرية .

-  عدم الن�س على مهمتي التحكيم والو�شاطة 

يف  عليها  املن�شو�س  املحامي  مهام  �شمن 

املادة 6

اجلامعات  يف  التدري�س  بوظائف  املق�شود    -

اإن كانت تعني التدري�س يف احلقوق فقط اأم يف 

تخ�ش�شات علمية اأخرى.

-  العالقة بني املحامي والأجري وامل�شتخدم 

امل�شافة  القيمة  على  الر�شم  ارتفاع  �شبب    -

لـ17  املحددة    املحامي  لها  يخ�شع  التي 

باملائة والتي تبقى مرتفعة مقارنة مبمار�شي 

املهن احلرة الأخرى.

�شمن  الد�شتور  من  املواد  بع�س  اإغفال    -

تاأ�شريات الن�س، منها املواد 32 و33 و139.

-  تفعيل املادتني 9 و10 املتعلقتان بجملة 

طرف  من  احرتامها  املطلوب  الواجبات  من 

املحامني.

-  تف�شري املادة 30 بالن�شبة للدرجة الثانية« 

حينما يكون القا�شي من اأقاربه.

العام  بالإطار  احلكومة  ممثل  ذكر  اأن  • بعد 
اإعداه  تاريخ  يعود  الذي  القانون  هذا  مل�رشوع  

عدة  مبراحل  كذلك   مر  والذي  �شنوات  عدة  اإىل 

قبل اإحالته على املجل�س ال�شعبي الوطني الذي 

اأن  قبل  التعديالت  بع�س  عليه  ادخل  بدوره 

اأجاب ممثل احلكومة  المة،  يحال على جمل�س 

املتعلقة  المة  جمل�س  اع�شاء  ان�شغالت  على 

وا�شرتاط  املحاماة  مبهنة  اللتحاق  ب�رشوط 

يعادلها،  ما  اأو  احلقوق  يف  اللي�شان�س  �شهادة 

اجلامعية  ال�شهادات  معادلة  اأن  اأو�شح  حيث 

والبحث  العايل  التعليم  وزارة  �شالحيات  من 

العلمي، وكل �شهادة معادلة ل�شهادة اللي�شان�س 

مبهنة  اللتحاق  من  حاملها  متكن  احلقوق  يف 

املحاماة.

مهنة  ممار�شة  قواعد  بني  العالقة  وب�شاأن 

املحاماة واأخالقياتها، اأكد اأنه لي�س من املمكن 

بل  وحده  للقانون  العالقة  هذه  تنظيم  خ�شوع 

بها  يت�شم  التي  والتقاليد  لالأعراف  خ�شوعها 

باملحامي  الأمر  تعلق  �شواء  الق�شائي،  املحيط 

اأو القا�شي،  فكل  منهما يجب عليه اأن يتحلى 

�رشف  و�شلوكيات  وبقواعد  امل�شوؤولية  بروح 

اإجالء احلقيقة  اأجل  ي�شعى من  املهنة فكالهما 

وحتقيق العدل.

اجلل�شة  بنظام  تخل  قد  التي  احلوادث  عن  اأما 

اأجل ا�شتئنافها يف حالة توقيفها  وعدم حتديد 

والجراءات الواجب اتباعها وم�شري املتقا�شني 

احلوادث  هذه  مثل  اأن  اأو�شح  احلالة  هذه  يف 

نادرا ما تقع، م�شريا اإىل اأن املادة  25  مل حتدد 

بالفعل اأجال ل�شتئناف اجلل�شة، غري اأن التطبيق 

ميكن  تقاليد  �شيكر�س  املادة  لهذه  امليداين 

اعتمادها للو�شول اإىل حل كل اإ�شكال قد تطرحه 

ن�رش  �رشورة  املجال  هذا  يف  موؤكدا  م�شتقبال، 

ثقافة الت�شوية الودية بني املحامني والق�شاة.

املحامي  اأتعاب  حتديد  عدم  بخ�شو�س  اأما 

النقا�س  اأن  فاأو�شح  بها  املتعلقة  والنزاعات 

تركه  اأو  الأتعاب  �شقف  حتديد  اخليارين،  حول 

مناق�شة  اأثناء  مطروحا  كان  الطرفني،  لإرادة 

املحاماة،  مهنة  تنظم  التي  ال�شابقة  القوانني 

م�شاألة  ترك  على  يكون  دائما  التفاق  وكان 

حتديد التعاب لإرادة الطرفني كما هو معمول 

الن�س  لهذا  وبالن�شبة  الدول،  من  العديد  يف  به 

فاإنه ي�شرتط على املحامي ت�شليم و�شل ملوكله 

النزاعات  واأن  تقا�شاها،  التي  التعاب  مقابل 

�شلح  حمل  تكون  املحامي   باأتعاب  املتعلقة 

ي�رشف  ال�شلح  هذا  ف�شل  حالة  ويف  م�شبق   

الطراف لتخاذ ما يرونه منا�شبا، وعلى غرار 

كل النزاعات ميكن اللجوء اإىل الق�شاء حللها.

اأن  اأو�شح  التاأديبي،  باملجل�س  يتعلق  وفيما 

وا�شحة يف هذا  اإجراءات  ت�شمن  القانون  ن�س 

املجال، �شواء تعلق المر مبتابعة ال�شكاوى من 

من  وغريها  الطعن  طرق  اأو  املتقا�شني  طرف 

الإجراءات التي ن�س عليها.

وب�شان حالت التنايف، اأو�شح اأن مبداأ التنايف 

الت�رشيع اجلزائري  يف بع�س املهن مكر�س يف 

اأما  دول،  عدة  قوانني  يف  عليه  ومن�شو�س 

بالن�شبة ل�شبب تنايف مهنة املحاماة مع العهدة 

اأع�شاء  �شالحيات  ان  اإىل  فيعود   الربملانية 

ميكن  ول  وقانونيا،  د�شتوريا  حمددة  الربملان 

اجلمع بينها وبني مهن ووظائف اأخرى.

الدكتوراه  ب�شهادة  املق�شود  وبخ�شو�س 

اأن  اأو�شح   ،  35 املادة  يف  عليها  املن�شو�س 

امل�رشع يق�شد بها �شهادة الدكتوراه املتعارف 

عليها وفقا ملا هو متعامل به يف وزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي 

وعن الن�شغال  املتعلق باإن�شاء املدار�س اجلهوية 

القانون  م�رشوع  اأن  اأو�شح  املحامني،  لتكوين 

املحامني،  لتكوين  وطنية  مدر�شة  على  ن�س 

تعديل  بعد  جهوية  مدار�س  اأ�شبحت  اأنها  غري 

الوطني،  ال�شعبي  املجل�س  طرف  من  امل�رشوع 

واأكد اأن  اإن�شاء مدار�س جهوية فكرة جيدة غري 

اأن متويل اإن�شاءها قد يطرح اإ�شكال م�شتقبال.

املتعلقة   22 املادة  و�شوح  عدم  وبخ�شو�س 

القا�شي  اأن  اأكد  املحامي،  مكتب  بتفتي�س 

تفتي�س مكتب  املخت�س هو من ميلك �شالحية 

يختلف  القا�شي  اخت�شا�س  واأن  املحامي، 

باختالف طبيعة الق�شية.

ملنظمة  التابع  املحامي  متثيل  اإمكانية  وحول 

اأجنبية اأطرافا اأمام اجلهات الق�شائية اجلزائرية 

املحامي  بني  التعاون  اأن  اأو�شح   ، الع�شكرية 

متثيل  وكذا  الأجنبي  واملحامي  اجلزائري 

الق�شائية  اجلهات  اأمام  لالأطراف  الأخري  هذا 

التفاقيات  اأحكام  اإطار  يف  يكون  اجلزائرية 

الأخرى  والدول  التي تربم بني اجلزائر  الدولية 

يف هذا املجال.

اأما فيما يتعلق بعدم الن�س على مهمتي التدعيم 

لإطار  تخ�شعان  اأنهما  اأو�شح  فقد  والو�شاطة، 

قانوين وا�شح.

امللجاأ لـ »اجالء« احلقيـــــقة.. وحتقــــــــيق العدل

عقد جمل�س الأمة يوم 
اأكتوبر   02 الأربعاء 
2013 جل�صة علنية 
عبد  ال�صيد  برئا�صة 
�صالح،  بن  القادر 
الأمة  جمل�س  رئي�س 
وبح�صور ال�صيد الطيب 
العدل  وزير  لوح، 
حافظ الأختام وال�صيد 
وزير  خذري،  حممود 
الربملان  مع  العالقات 
على  للم�صادقة  وذلك 
املت�صمن  القانون  ن�س 

تنظيم مهنة املحاماة.

راأي اللجنة وتو�صياتها   

قانون تنظيم مهنة املحاماة

ن�ص  ت�ضمنها  التي  الأحكام  اللجنة   تثمن 
القوانني  اأهم  من  يعترب  الذي  القانون  هذا 
التي  الإ�ضالحات  اإطار  يف  جاءت  التي 
اأن  اللجنة  راأت  كما  العدالة  قطاع  يعرفها 
خطوة  باجلزائر  �ضيخطو  اجلديد  الن�ص 
املحاماة  مهنة  وتطوير  تعزيز  نحو  كبرية 
وحفظ  مهنتهم  اآداء  من  املحامني  و�ضيمكن 
عادلة,  حماكمة  ظل  يف  املتقا�ضني  حقوق 
واأهل  اخلرباء  نظر  يف  واأنه  ل�ضيما 
الخت�ضا�ص يعد اأحد اأرقى قوانني املحاماة 
الأبي�ص  البحر  منطقة  م�ضتوى  على 
�ضجلت  احلا�ضر.كما  الوقت  يف  املتو�ضط 
تخ�ص  التي  التو�ضيات  من  جملة  اللجنة 
جملة من الن�ضغالت التي حر�ص الأع�ضاء 
خالل املناق�ضة العامة على �ضرورة التكفل 

بها :

- ال�ضراع يف اإجناز املدار�ص اجلهوية لتكوين 
ل�ضهادة  املرت�ضحني  وحت�ضري  املحامني 
واإ�ضدار  املحاماة,  ملهنة  املهنية  الكفاءة 
بتنظيم  املتعلقة  التنظيمية  الن�ضو�ص 

كيفيات �ضريه.

التنظيمية  الن�ضو�ص  اإ�ضدار  يف  الإ�ضراع   -
املتعلقة بكيفيات تطبيق املادة 34 اخلا�ضة 
لاللتحاق  م�ضابقة  اجتياز  با�ضرتاط 
الكفاءة  �ضهادة  على  للح�ضول  بالتكوين 

ملهنة املحاماة.

- ال�ضراع يف و�ضع مدونة ل�ضلوك اأخالقيات 
مهنة املحاماة

املجال�ص  روؤ�ضاء  بني  احلوار  تفعيل   -
املحامني,  منظمات  وممثلي  الق�ضائية 
اجلهاز  ومرونة  الن�ضجام  على  حفاظا 

الق�ضائي.

اإعداد  عند  املحامني  منظمات  ا�ضت�ضارة   -
باملنظومة  ال�ضلة  ذات  القوانني   م�ضاريع 

الق�ضائية وحقوق الن�ضان.

املتقا�ضني  م�ضالح  على  احلفاظ  �ضرورة   -
اجلل�ضة  بنظام  اإخالل  حدوث  حالة  يف 

املن�ضو�ص عليه يف املادة 25.

على  الر�ضم  ن�ضبة  خف�ص  على  العمل   -
مبا  املحامي  اأتعاب  على  امل�ضافة  القيمة 
املتقا�ضي,  عن  املالية   الأعباء  يخفف 
ومتا�ضيا مع النظام اجلبائي لأغلب اأ�ضحاب 

املهن احلرة.
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ال�رشيف  حممد  ال�شيد  ك�شف 

عبا�س وزير املجاهدين  يف 

ال�شيد عبد  رده على �شوؤال 

املتعلق  �شامل  بن  القادر 

تقوم  الذي  بالعمل 

املجاهدين  وزارة  به 

وزارة  مع  بالتن�شيق 

تر�شيخ  اأجل  من  الرتبية 

وقيمتها  الثورة  مبادئ 

القادمة  الجيال  نفو�س  يف 

 25 يقل عن  مال  اأنه  مو�شحا 

�رشيطا وثائقيا يوؤرخ لأهم الوقائع والأحداث 

هي  املجيدة  التحرير  ثورة  عرفتها  التي 

حاليا يف طور الجناز على ان يتم  النتهاء 

من اإجنازها قبل نهاية العام اجلاري.

الأفالم  مبجموعة  باملنا�شبة  الوزير  وذكر 

الأخرية  ال�شنوات  يف  املنجزة  التاريخية 

الثورة،  اأهم قادة ورموز  والتي تروي حياة 

م�شطفى  والبطل  زبانة  احمد  ال�شهيد  اأمثال 

بن بولعيد .جتدر ال�شارة اإىل اأنه قد مت توزيع 

5000 ن�شخة من فيلمه على �شكل اأقرا�س 
مت  الرتبوية.كما  املوؤ�ش�شات  عرب  م�شغوطة 

طبع واإعادة طبع 700 عنوان كتاب يوؤرخ 

لتاريخ الثورة وتوزيعها على اجلامعات من 

اأجل ت�شجيع  املطالعة  كما مت طبع �شل�شلة  

من 50 كتيبا بعنوان اأجماد اجلزائر وزعت 

منها 100.000 ن�شخة على املوؤ�ش�شات 

الرتبوية ح�شب الوزير.

واأ�شاف اأنه قد مت لنف�س الغر�س اأي�شا توزيع 

20.000 كتاب وقر�س م�شغوط حتتوي 
باملنا�شبة   مذكرا  الوطنية  الأنا�شيد  على 

الحتفال  مبنا�شبة  املنظم  الذاكرة  مبعر�س 

هذه  اأن  اإىل  م�شريا  ال�شتقالل   بخم�شينية 

التظاهرة عرفت اإقبال ما ل يقل عن 30 األف 

زائر.

اأجاب ال�شيد ح�شني ن�شيب وزير 

�شوؤال  على  املائية  املوارد 

ال�شيد بوزيد بدعيدة ع�شو 

املتعلق  الأمة  جمل�س 

املياه  نوعية  برتدي 

ملدور  كدية  منطقة  يف 

ما  باتنة  وهو  بتيمقاد 

�رشاء   على  اأجربال�شكان 

لل�رشب  ال�شاحلة  املياه 

اأخرى  يف حني  من مناطق 

املياه  ت�شري  موؤ�ش�شة  تكتفي 

ال�شتعمال،  فاتورات  بتقا�شي  باملنطقة 

لعدم  يعود  ال�شبب  باأن  الوزير  اأكد  حيث 

امتالء �شد هذه املنطقة يف ال�شنوات الأخرية  

ب�شبب اجلفاف الذي عرفته املنطقة  خا�شة 

�شنة 2011 حيث مل يتعدى من�شوب ال�شد 

بـ  �شعته  تقدر  حني  يف  مكعب  مليون   24
75 مليون مرت مكعب  مما اأدى اإىل تقهقر 
نوعية مياهه  اإلإ اأنه -اأ�شاف ال�شيد الوزير 

املنطقة  عرفتها  التي  الأمطار  -وبف�شل 

زيادة  ال�شيد  هذا  عرف  الخرية  الآونة  يف 

معتربة يف من�شوب مياهه مبقدار 6 مليون 

مرت مكعب  واأدت هذه الزيادات اإىل حت�شني 

نوعية   يف  التحكم  وق�شد  املياه.  نوعية 

ال�شد   اإمتالء  تبعية  من  والتخل�س  املياه 

العمومية  بطريقة طبيعية و�شعت املوؤ�ش�شة 

با�شتخدام  معاجلة  جهاز  للمياه  اجلزائرية 

كما  املياه   نوعية  لتح�شني  املر�شد  الفحم 

ال�شد مبخرب يراقب املياه منذ دخولها  جهز 

وحتى خروجها منه

التي  التطهري   �شبكة  مياه  يخ�س  فيما  اأما 

تطرح مبا�رشة يف الوادي فاإن املياه القذرة 

بلغ  التي  تيمقاد  بلدية  من  ت�رشف  التي 

�شكانها حوايل 1000 ن�شمة هي التي اأدت 

بادر  فقد  ال�شبب   لهذا  الو�شعية،  هذه  اإىل 

قطاع املوارد املائية بتجديد �شبكة التطهري 

امل�رشوع  من  النتهاء  وعند  باملنطقة.  

�شتتمكن حمطة الت�شفية من معاجلة جميع 

املياه القذرة املطروحة مبدينة تيمقاد.

اكتوبر   03 اخلمي�س  يوم  علنية   جل�صة  الأمة  جمل�س  عقد 
2013 خ�ص�صها لال�صتماع اإىل اأجوبة عدد من اع�صاء الطاقم 

احلكومي على  اأ�صئلة اأع�صاء جمل�س الأمة.

يف جل�صة علنية عقدها جمل�س الأمة يوم اخلمي�س 28 نوفمرب 
2013 برئا�صة ال�صيد حممد �صايد ، نائب رئي�س جمل�س الأمة  
اأ�صئلة  على  اأجاب  الذي  احلكومي  الطاقم  من  عدد  وبحظور 

اأع�صاء جمل�س الأمة.  

أمجادنا.. فخرنا

ال حياة بال ماء

الأ�سئلة ال�سفهية
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الداخلية  قطاع  يف 

واجلماعات املحلية 

ال�شيد  اأجاب 

بلعيز،  الطيب 

القطاع  وزير 

ال�شيد  �شوؤال  على 

بودراجي  م�شعود 

ع�شو جمل�س الأمة 

بالعراقيل  املتعلق 

املواطن  تعرت�س  التي 

احلالة  وثائق  ل�شتخراج  �شعيه  خالل 

املدنية خا�شة اإذا مل يتعلق الأمر ببلدية 

اإقامته. مو�شحا اأن دائرته الوزارية تعمل 

اجلزائري  املواطن  ميكن  م�رشوع   على 

املتعلقة  الوثائق  كامل  على  احل�شول 

ممكنة  بلدية  اأقرب  يف  املدنية  باحلالة 

�شتعمم يف بداية �شنة 2014  كاأق�شى 

اجلديدة  الجراءات  هذه  اأن  واأ�شاف  حد 

�شتخ�س اأي�شا ا�شتخراج �شهادة ال�شوابق 

وكذا  ممكنة   حمكمة  اأقرب  يف  العدلية 

حيث  اخلارج   يف  املقييمني  اجلائريني 

اأقرب  يف  الوثائق  ا�شتخراج  �شيمكنهم 

قن�شلية حيث ما وجدوا.

اإطار  يف  تندرج  التي  الجراءات  هذه 

»اإلتزام احلكومة بتقدمي خدمات عمومية 

اإدارة  اإىل  ذات نوعية  وجودة والو�شول 

بكل  املواطنني  وتخدم  وناجعة  �شفافة 

نزاهة ودميقراطية«.

الإ�شغاء  »وجوب  �رشورة  على  موؤكدا 

مع  احلوار«  طرق  وترقية  املواطن  اإىل 

وذكر  والوليات.  البلديات  م�شوؤويل 

الوزارية  دائرته  باأن  القطاع  م�شوؤول 

بداأت يف تنفيذ تعليمات احلكومة ميدانيا 

م�شريا على �شبيل املثال اإىل ال�شتقبالت 

الأ�شبوعية البلدية والوليات املخ�ش�شة 

للمواطنني و�رشورة الرد على كل �شكوى 

وحت�شني  املواطن  بها  يقوم  مرا�شلة  اأو 

نف�س  يف  العمومية.واأ�شاف  اخلدمة 

من  تقريبا  باملائة   30 باأن  ال�شدد 

�شيتم  املجال  ذات  حتكم  التي  القوانني 

اإلغاءها.

اجراءات تسهل لألشخاص استخراج 
الوثائق اإلدارية داخل وخارج الوطن

الأ�سئلة ال�سفهيةالأ�سئلة ال�سفهية

اأما ال�شيد احلاج العايب فقد 

نقل ان�شغال فالحي ولية 

ي�شتكون  الذين  باتنة 

البريوقراطية  من 

التي  والالمبالة 

للح�شول  منها  يعانون 

الآبار  حفر  رخ�س  على 

اإعطاء مربرات رغم  ودون 

املعنية  امل�شالح  موافقة 

الولئية واجلهوية على ذلك.فاأجاب 

احلرجة  للو�شعية  نظرا  باأنه  الوزير  ال�شيد 

فاإن  اجلفاف  حيث  من  الولية  عرفتها  التي 

لل�رشب  ال�شاحلة  املياه  من  املواطنني  تزويد 

الوزارة  اأولويات  من  اأ�شبح  وال�شتعمال 

خا�شة يف ال�شائفة الفارطة حيث تزامن ذلك 

ل  هذا  ولكن  الكرمي.  رم�شان  �شهر  حلول  مع 

اأ�شاف م�شوؤول القطاع »اإهمال للجانب  يعني 

الفالحي«. وللتذكري فاإن قطاع املوارد املائية 

ب�شكاوي  بالتكفل   2007 �شنة  بادر منذ  قد 

وان�شغالت الفالحني املتعلقة بحفر الآبار من 

خالل تخفيف اإجراءات احل�شول على الرخ�س 

حيث  متتالية  منا�شري  اأربعة  خالل  من  وهذا 

اأدى تطبيق هذه الأخرية على ح�شيلة اإيجابية 

القطاع  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر  كما  وملمو�شة. 

خالل  من  وذلك  الرخ�س   منح  عن  يتوان  مل 

ال�شتغالل العقالين لهذه املياه كما بادر قطاع 

الفالحة   قطاع  مع  بالتعاون  املائية   املوارد 

باجناز م�رشوع حتويل  كمية املياه املعتربة 

من نظام بني هارون يقدر بـ 268 مليون مرت 

مكعب �شنويا للمياه ال�شاحلة لل�رشب.

فقد   الت�شغيل   قطاع  يف  اأما 

اأجاب ال�شيد حممد بن مرادي، 

والت�شغيل  العمل  وزير 

الجتماعي  وال�شمان 

ال�شيد  طرحه  �شوؤال  على 

�شليماين  الكرمي  عبد 

حاملي  م�شري  يخ�س 

الذين  اجلامعية  ال�شهادات 

اإطار عقود ما  وظفوا يف  يف 

اخلا�س  القطاع  اأن  الت�شغيل  قبل 

امت�شا�س  يف  الرئي�شي  »الوعاء  حاليا  يعد 

البطالة بتوفري 70 باملائة من منا�شب ال�شغل  

لفائدة حاملي ال�شهادات اجلامعية

كما اأ�شاد ال�شيد بن مرادي بكل التدابري »التدابري 

حاملي  لإدماج  احلكومة  و�شعتها  التي 

ال�شهادات اجلامعية يف عامل ال�شغل م�شريا اإىل 

القت�شادية   واملوؤ�ش�شات  العمومية  الإدارة  اأن 

قبل  ما  عقود  جهاز  اإطالق  منذ  قامت  التي 

الت�شغيل بتوظيف  130 األف �شخ�س » موؤكدا 

ا�شتفادوا  الذين  املتعاقدين  العمال  عدد  باأن 

حلد الآن من الت�شغيل فاق 2510 األف �شاب.

واأبرز اأهمية و�شع جهاز عقود ما قبل الت�شغيل 

واملعاهد  اجلامعة   من  للمتخرجني  لل�شماح 

واملهارات  اخلربات  اكت�شاب   « من  التكوينية 

ال�شغل   عامل  يف  اإدماهجم  وت�شهيل  املهنية 

اإن�شاء  من  للتمكن  تكوينهم  اأو  اأجر  مقابل 

موؤ�ش�شاتهم امل�شغرة.

كما ذكر من جهة اأخرى باأهمية و�شع خمطط 

لرتقية الت�شغيل وحماربة البطالة الذي �شادقت 

عليه احلكومة و�رشع يف تنفيذه يف 2008.  

تسهيل رخص حفر اآلبار

إدماج حاميل الشهادات الجامعية يف عامل الشغل

ويف رده على �شوؤال ال�شيد حممد زوبري، 

ا�شتعمال  حول  الأمة  جمل�س  ع�شو 

لفتات  يف  الأجنبية  اللغات 

اجلزائرية  املدن  يف  املحالت  

ذكر ال�شيد بلعيز باأن هناك قانون 

ي�شمح ل�شتعمال اللغات الأجنبية 

خدمة لل�شياحة وت�شجيعا لها واأن 

هذا ل مي�س بتاتا بال�شيادة الوطنية. 

مذكرا باأن تكري�س  اللغة العربية اللغة 

ميداين يف جل  اجلزائرية  للدولة  الر�شمية 

ورئا�شة  بغرفتيه  كالربملان  والإدارات  الر�شمية  الهيئات 

اجلمهورية واحلكومة والوزارات وكل املوؤ�ش�شات العمومية 

التي  الأجنبية  اللغات  على  التفتح  من  مينع  ل  هذا  ولكن 

التكنولوجية  خا�شة  املجالت  جميع  يف  نف�شها  فر�شت 

منها.

استعامل اللغات األجنبية يف الفتات 
املحالت خدمة للسياحة وتشجيعها
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ال�شكن  وزير  تبون،  املجيد  عبد  ال�شيد  اأجاب 

والعمران على �شوؤال ال�شيد حممد زكرياء، ع�شو 

جمل�س الأمة  املتعلق بت�شوية و�شعية الطلبات 

مطابقة  عملية  اإطار  يف  بامل�شاكن  املتعلقة  

البنايات وت�شوية و�شعيتها

واأو�شح الوزير باأن قد مت بالفعل ت�شوية اأكرث من 

327 طلب  يف هذا الإطار  يف حني مت ت�شجيل 
اأكرث من 469 األف طلب  عرب كافة بلديات الوطن 

واأن امل�شالح املعنية قد قامت بت�شوية 5.514 

م�شوؤول  واعترب   . عامة  مبرافق  متعلق  ملف 

القطاع احل�شيلة الرقام اخلا�شة بالعملية التي 

مت اإطالقها يف 2008 غري كافية مالحظا  اأن 

هذه الأخرية مل حت�س بالهتمام الالزم من قبل 

الر�شا  متام  را�س  غري  اأنه  م�شيفا  املواطنيني 

عن ح�شيلة العملية  م�شددا على دور اجلماعات 

العمران  م�شالح  وكذا  البلدية  ل�شيما  املحلية 

واأمالك الدولة يف تطبيق هذه التدابري.

التدابري  تطبيق  اآجال  متديد  اأن  الوزير  واعترب 

الذي اأقره املجل�س ال�شعبي خالل قانون املالية 

2014 اإىل غاية �شهر اأوت 2016 �شي�شمح 
رغم  اأ�رشع  بوترية  امل�شكل  هذا  على  بالق�شاء 

اتخاذ  �شيتم  اأنه  موؤكدا  يكت�شيه  الذي  التعقيد 

قررات �شارمة ت�شل اإىل الهدم بالن�شبة للحالت 

التي ل ميكن ت�شويتها.

وبخ�شو�س الت�شهيالت الإدارية يف هذا املجال 

احل�شول  مدة  تقلي�س  تقرر  قد  باأنه  الوزير  اأكد 

احل�شول  ومدة  �شهرين  اإىل  البناء  رخ�شة  على 

على �شهادة املطابقة اإىل 15 يوما على الأكرث 

يف انتظار مراجعة قانون العمران.

الأ�سئلة ال�سفهية

متديد آجال تسوية وضعيات الطلبات املتعلقة مطابقة البنايات

تأخر مخططات املدن الجديدة لتأخر استالم األرايض

كمال  ال�شيد  ت�شاءل 

جمل�س  ع�شو  بلخري، 

اأ�شاب  عن  المة 

اإ�شدار قرار باإغالق 

ال�شناعات  مركب 

البال�شتيكية 

ب�شكيكدة رغم وجود 

توؤكد  اأجنبية  تقارير 

ا�شتغالل  اإمكانية  على 

هذا املركب .

اأكد باأن  ال�شيد يو�شفي، وزير الطاقة واملناجم 

نهائيا  قرارا  اتخذت  قد  �شوناطراك  جمموعة 

ب�شاأن هذا الوحدة ومو�شحا اأن ال�رشيك الأجنبي 

قد غري راأيه يف اآخر زيارة له للمركب.الذي فقد 

تقرر  وقد  تقنية  جلها  اأ�شباب  لعدة  مردوديته 

تعوي�س هذا املركب  مبركب اآخر �شخم وجمهز 

البال�شتيكية  ال�شناعات  يف  التقنيات  باأحدث 

على  �شيوزعون  املركب  عمال  اأن  اأكد  كما 

بجميع  حمتفظني  اأخرى  انتاجية  وحدات 

حقوقهم.

زيدان،  حممود  ال�شيد  اأما 

ع�شو جمل�س الأمة فقد قراأ 

زميله  عن  نيابة  �شوؤال 

قيقان  جمال  ال�شيد 

با�شرتاتيجية  يتعلق 

لتطوير  احلكومة 

الطاقات املتجددة على 

غرار الطاقة ال�شم�شية.

إغالق مركب الصناعات البالستيكيـــة وتعويضه مبركب آخر أكرب

الإ�شال،  وزير  اأجاب 

القادر  عبد  ال�شيد 

�شوؤال  على  م�شاهل 

جمل�س  ع�شو 

بوزيد  ال�شيد  الأمة 

املتعلق  بودعيدة 

الذاعات  بابتعاد 

اأداء  عن  املحلية 

وهو  الأ�شا�شي  دورها 

املواطنني  ان�شغالت  نقل 

املحلية.معتربا  لل�شلطات  بوق  اإىل  وحتولها 

املحلية همزة و�شل و�رشيكا دون  الإذاعات 

حول   مت�شائال  واملواطن  الإدارة  بني  منازع 

املحليني  للم�شوؤولني  الإذاعة  مرافقة  اعتبار 

يف خرجاتهم امليدانية لتفقد بع�س امل�شاريع 

عمال  بهم  املتعلقة  الأرقام  ونقل  القطاعية 

غري مهني وت�شرتا على امل�شوؤولني.مذكرا يف 

هذا الطار اأن دور الإذاعات املحلية يكمن يف 

نقل الراأي والراأي الآخر م�شريا اإىل اأن ال�شبكات 

الرباجمية لكل الإذاعات اجلهوية حتتوي على 

برامج تفاعلية يتم فيها ا�شت�شافة م�شوؤولني 

ان�شغالت امل�شتمعني.  حمليني لالإجابة على 

كما لفت النتباه اإىل وجود برامج تبث على 

الأول  امل�شوؤول  فيها  ي�شت�شاف  املبا�رش 

فيها  وي�شارك  عنه  ينوب  من  اأو  الولية  يف 

ممثلون عن املجتمع املدين تتناول بالنقا�س 

التي يعاين منها  كل ما له عالقة بامل�شاكل 

املواطن.

دور  اإلذاعات املحلية يف نقل الرأي والرأي اآلخر

تكوين إلزامي يف التسيري للمنتخبني املحليني

قيقان،  جمال  ال�شيد  اأما 

الأمة  جمل�س  ع�شو 

�شوؤال  طرح  فقد 

الجراءات  حول 

التي تعتزم الوزارة 

القيام بها لتح�شني 

بع�س  م�شتوى 

املنتخبني املحليني 

النفقات  ت�شيري  يف 

الطيب  العمومية.ال�شيد 

بلعيز اأو�شح باأن فريقا من 

اخلرباء خمت�س ب�شدد ت�شطري برنامج تكويني 

ل�شنة 2014 لفائدة روؤ�شاء املجال�س البلدية 

جمال  يف  املحليني  واملنتخبني  والولئية 

الت�شيري.

واأكد اأن التكوين الدائم وامل�شتمر حول كيفية 

واأع�شائها  البلدية  برئي�س  اخلا�س  الت�شيري 

»ل يكون اختياريا بل اإلزاميا » وذلك مبوجب 

البلدية هي قبل  اأن  اإىل  البلدية م�شريا  قانون 

ي�شري ويدار  اأن  �شيء مرفق عمومي يجب  كل 

اخلدمات  تاأدية  على  وقادرين  اأكفاء  باأنا�س 

وخارج  داخل  �شيتم  التكوين  اأن  للوطن.كما 

برامج  ت�شطري  ال�شاأن  هذا  م�شجعا يف  الوطن، 

الأجنبية  الدول  التعاون وتبادل اخلربات مع 

يف جمال ت�شيري هذه املوؤ�ش�شات وذلك بهدف 

حت�شني اخلدمات العمومية.

ال�شكن  وزير  اأجاب  كما  

�شوؤال  على  والعمران 

ال�شيد �شليمان كرومي، 

الأمة  جمل�س  ع�شو 

باأ�شباب  املتعلق 

تاأخري اجناز م�شاريع 

على  اجلديدة  املدن 

الـله  عبد  �شيدي  غرار 

فاأو�شح  وبوغزول. 

من  بالرغم  باأنه  الوزير 

مللفات  الكامل  ا�شتالمه  عدم 

املدينة  اإحلاق قطاع  ب�شب  امل�شاريع  اجناز هذه 

اأنه  اإىل  فقط  املا�شي  �شبتمرب  ال�شكن يف  بوزارة 

ن�شبة  ب�شبب  التاأخر  هذا  اأ�شباب  من  اأنه  �رشح 

بلغت مبدينة  املثل  �شبيل  الأرا�شي على  ا�شتالم 

�شيدي عبد الـله 70 باملائة يف حني اأن معظم 

كما  الدرا�شة  قيد  تزال  ل  الكربى  املخططات 

وفقا  اجلديدة  املدن  توجيه خمططات  �شيتم  اأنه 

�رشورة  من  ت�شتدعيه  وما  ال�شكانية  للحاجيات 

توفري جميع املرافق العمومية الالزمة موؤكدا اأن 

املدن اجلديدة لن تكون مناطق للن�شاط ال�شناعي 

املكثف. 

با�رشت اجلزائر يف برنامج طموح �شادقت 

عليه احلكومة يف �شهر فيفري �شنة 2011. 

اخلمي�س  يوم  التفاق  مت  قد  اأنه  م�شيفا 

28 نوفمرب 2013 على اجناز  حوايل 20 
يف  ت�شتغل  ال�شم�شية  الطاقة  لجناز  حمطة 

�شيف 2014 كما يتم العمل على تطوير 

طاقات اأخرى يف اآفاق �شنة 2030 ويهدف 

الربنامج اإىل غاية �شنة 2020 اإىل اجناز 

ال�شم�شية. الطاقة  ميدان  يف  حمطة   60
اجناز  �شيتم  املياه  طاقة  يخ�س  فيما  اأما 

حمطة يف اأدار بطاقة 10 ميغاوات �شتنتهي 

عدد  بتوفري  �شي�شمح  مما  ال�شنة  انتهاء  قبل 

هائل من منا�شب ال�شغل.

 واأ�شاف ال�شيد يو�شفي اأن برنامج ا�شتغالل 

الطاقات املتجددة ي�شاحبه خمطط لرت�شيد 

الربنامج  هذا  يهدف  كما  الطاقة  ا�شتعمال 

و  الوطنية  الجناز  و�شائل  ا�شتعمال  اإىل 

لو�شائل  الن�شيطة  امل�شاركة  على  يعتمد 

باأن  نف�شه  الوقت  يف  مذكرا  العلمي  البحث 

مالية  مبالغ  توفري  تتطلب  امل�شاريع  هذه 

كبرية ب�شبب غالء املعدات والتقنيات.          
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اأثار اأع�شاء جمل�س الأمة عددا من املوا�شيع خالل 

مناق�شة الن�س متحورت حول النقاط التالية :

يالحظ اأنه ما مت اجنازه على اأر�س الواقع لإقت�شاد 

حجم  يعك�س  – ل  املبذول  اجلهد  – رغم  اجلزائر 

املوارد املائية املر�شودة.

املوؤ�رشات  اأهم  يف  ه�شا�شة  وجود  يالحظ 

خالل  من  لقت�شدنا  واملالية  الكلية  القت�شادية 

البطالة، ارتفاع  النمو، ارتفاع معدل  �شعف ن�شبة 

معدل الت�شخم...اإلخ.

ا�شتفحال العديد من الظواهر التي اأ�رشت باقت�شاد 

اجلزائر على غرار تهريب املواد املدعمة والف�شاد.

كيف تواجه احلكومة م�شكلة ارتفاع الدين العمومي 

الداخلي وكذا عجز ميزانية الدولة امل�شجلة من �شنة 

لأخرى

تربية  لفرع  اجلبائي  الإعفاء  اجل  متديد  مت  ملاذا 

الدواجن اإىل غاية 31 من �شهر اأوت 

تنفيذ  متابعة  يف  املعلوماتية   تعتمد  ل  ملاذا 

امليزانية العامة للدولة على م�شتوى وزارة املالية 

حني  يف  اليوربية  بالعملة  اجلزائر  ت�شتورد  ملاذا 

ت�شدر بالدولر الأمريكي

هل متلك اجلزائر الإمكانات ال�رشورية       ملوا�شلة 

دعم ال�شعار ول�شيما دعم املواد الطاقوية

هل تتوفر الإدارة اجلبائية على الإمكانات الالزمة 

لآداء مهامها  بالنجاعة املطلوبة.

الفالحي  القطاع  منو  معدل  تراجع  تف�شري  هو  ما 

بالرغم من دعم الدولة الكبري يف هذا الإطار

ن�شاط  �شبط  اأجل  من  املتخذة  الجراءات  هي  ما 

ا�شترياد ال�شيارات، التي بلغت م�شتويات مقلقة 

تر�شد  التي  الت�شغيل  اآليات  خمتلف  تقييم  مت  هل 

لها اإمكانيات مالية معتربة 

ما هي الجراءات املتخذة  من اأجل تاأطري و�شبط 

التجارة اخلارجية يف ظل الرتفاع الكبري لفاتورة 

الواردات 

ما �شحة املوؤ�رشات املعلن عنها واخلا�شة بحجم 

البرتولية  اجلباية  وتراجع    التجاري   الفائ�س 

وارتفاع حجم ال�شترياد

الوزارية  الدوائر  ا�شتهالك  انخفا�س يف  يالحظ 

لعتماداتها املالية ال�شنوية.

باأن  احلكومة   ممثل  اأو�شح   رده  بداية   يف 

�شنة  تعزز  قد  الداخلي  القت�شادي  الو�شع 

2013 بالنظر لرتاجع عجز امليزانية  اإىل نهاية 
�شهر اأوت 2013 بفعل تقلي�س النفقات ب 14 

3.6 باملائة  بـ  الإيرادات  باملائة وزيادة يف 

امللحوظ  التباطوؤ  بعالقة   اأخرى  جهة  ومن 

للت�شخم باأربع نقاط باملائة مقارنة بالثمانية 

اأ�شهر الأوىل ل�شنة 2012.

وفيما يتعلق بتمويل عجز امليزانية ، اأو�شح اأن 

متويل هذا العجز يتم عن طريق :

ودائع الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري.

ودائع اجلماعات  املحلية .

ودائع بريد اجلزائر

ودائع البنوك الأفراد.

اقتطاعات �شندوق �شبط الإيرادات.

املديونية الداخلية

اأكد  العاملية،  الآفاق القت�شادية  وفيما يخ�س 

بالو�شعية  اأ�شا�شا  مرتبطة  حقيقة  خماطر  اأن 

ملنطقة  املجاورة  الدول  يف  ال�شائدة  املالية 

ت�شهد   التي  الدول  يف  ال�شغل  وب�شوق  اليورو، 

املواد  اأ�شعار  ا�شتقرار  وبعدم   ، مرتفعة  بطالة 

بع�س  يف  توتر  وجود  وبعالمات  الأولية، 

يف  وبا�شطرابات    ، والنا�شئة  النامية  الدول 

وبا�شطرابات  والنا�شئة،  النامية  الدول  بع�س 

و�شمال  الأو�شط  ال�رشق  منطقة  دول  بع�س  يف 

افريقيا وتطور اأ�شواق ال�رشف.

وبخ�شو�س الق�شايا التي تهم  التنمية امل�شتدامة  

توجه  اأكد  للمواطن،  املعي�شية  الظوف  وحت�شني 

التدابري  خالل  من  يربز  الذي  احلكومة  عمل 

الت�رشيعية التي ن�س عليها قانون املالية ل�شنة 

2014 والرامية اإىل حتقي الهداف الأ�شا�شية  
الآتية :

• موا�شلة تنفيذ برنامج ال�شتثمارات العمومية 
اجلهوي  التوازن  اإعادة  اإىل  التو�شل  بهدف 

معي�شة  ظروف  وحت�شني  القاعدية  للهياكل 

املواطن.

ال�شباب  ت�شغيل  • ت�شجيع 
وحمايته. الوطني  النتاج  • ت�شجيع 

وتب�شيطها الإدارية  الجراءات  • جمان�شة 
اجلبائية الرقابة  اإجراءات  اإطار  • تعزيز 

اخلارجية. التجارة  • تاأطري 
لل�شكن. الدولة  • دعم 

وتخفيف  اجلبائي  النظام  تب�شيط  • موا�شلة  
ال�شغظ اجلبائي

الجتماعية. احلماية  وحت�شني  • تعزيز 
على  املحافظة  ي�شتدعي  التوجه  هذا   • واأن 
املحرك  الدور  على  مرتكزة  ميزانياتية 

النمو  معدل  رفع  يف  العمومية  لال�شتثمارات 

تطبعه  �شياق  �شمن  ال�شغل،  منا�شب  وخلق 

اإىل  حمت�شمة  بعودة  تتميز  دولية  و�شعية 

الطبيعي.

بالتاأطري  املتعلقة  الن�شغالت  وب�شاأن   •
الكلية  الأقت�شادية   املوؤ�رشات  ومبختلف 

املالئمة التي مت ال�شتناد عليها يف اإعداد ن�س 

الهدف  اأن  اأكد   2014 ل�شنة  املالية  قثانون 

الإيرادات  �شبط  �شندوق  اإن�شاء  من  الأ�شا�شي 

العمومية  النفقات  حماية  هو   ،2000 �شنة 

واإيجاد  املحروقات،  اأ�شعار  تقلبات  تاأثري  من 

�شمود  �شمان  �شاأنه  من  عمومي  احتياطي 

ل�شمان  ولي�س  املتو�شط،  املدى  على  امليزانية 

التوازن يف امليزانية لكل �شنة  مالية، اإذ ل يتم 

اللجوء اإىل �شندوق �شبط الإرادات لتمويل عجز 

امليزانية  اإل كمالذ اأخري .اأو ملوازنة احل�شابات 

فاإنه ميكن تغطية العجز بتمويالت :

• خارجية ) م�رشفية وغري م�رشفية املودعة 
يف اخلزينة العمومية(

الإرادات  ) عن طريق �شندوق �شبط  • داخلية 
غري  التقليدية  التمويل  و�شائل  تكون  عندما 

قادرة على التغطية الكاملة للعجز(.

مبدا  منطلق  من  اأنه  اإىل  الإ�شارة  وجتدر   •
التمويل الداخلي، مت ا�شتبعاد التمويل اخلارجي  

بالنظر اإىل �شيا�شة الت�شديد امل�شبق للمديونية.

كقاعدة  اجلبائي  ال�شعر  مراجعة  وحول   •
�شمن  البرتولية   اجلباية  ت�شجيل  يف  اأ�شا�شية 

القت�شادي  التاأطري  اأن  الوزير  اأكد  امليزانية، 

تنبوؤات  على  يعتمد  املالية  لقانون  الكلي 

�شادرات املحروقات بناء على �شعرين لربميل 

البرتول اخلام اجلزائري : ال�شعر الول امل�شتعمل 

ال�شادات  ايرادات  تنبوؤات  على  يعتمد   الذي 

�شعر  الثاين هو  وال�شعر  الداخلي اخلام،  والناجت 

مرجعي جبائي.

الدولة  اتخذتها  التي  التدابري  بخ�شو�س   •
القطاع  م�شوؤول  بني  فقد   ، الت�شخم  لتخفي�س 

معتربة  مبجهودات  قامت  قد  احلكومة  باأن 

من  للمواطنني  ال�رشائية  القدرة  على  للحفاظ 

يف  الأمة  جمل�س  اأع�صاء  ناق�س 
جل�صات عامة عقدها املجل�س يومي  
25 و26 نوفمرب 2013 برئا�صة 
�صالح،  بن  القادر  عبد  ال�صيد 
رئي�س جمل�س الأمة  وبح�صور وزير 
املالية ال�صيد كرمي جودي وووزير 
حممود  الربملان،  مع  العالقات 
خذري والوزير املنتدب لدى وزير 
ال�صيد  بامليزانية،  مكلف  املالية 
الوزراء  من  وعدد  جالب  حممد 
ن�س القانون املت�صمن قانون املالية 

 2014
حول  عر�صا  احلكومة  ممثل  قدم 
ال�صياق  فيه  تناول  القانون  ن�س 
قانون  لن�س  واخلارجي  الداخلي 
واملوؤ�صرات  ل�صنة2014  املالية 
بناء  يف  اعتمدت  التي  الأ�صا�صية 
الكلية   القت�صادية  التوازنات 
املالية، ف�صال عن جوانب امليزانية 
والتدابري الت�صريعية التي ت�صمنها 
الن�س، موؤكدا اأنه ي�صع يف مقدمته 
الخري  ال�صطر  تنفيذ  اأولوياته 
 2010 اخلما�صي  الربنامج  من 
اخلدمة  حت�صني  وكذا   2014  -

العمومية

قانون 
المالية

الإلتزام بتنفيد ال�صطر الأخيــر من الربنامج اخلما�صي
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الأ�شا�شية،               واخلدمات  املواد  اأ�شعار  دعم  خالل 

وقد مت تو�شيع  هذا الدعم �شنة 2012 للزيوت 

الدعم   هذا  مبلغ  و�شل  حيث  وال�شكر،  الغذائية 

واحلليب  للقمح  �شنويا،  دج  مليار   200 اإىل 

لوحدهما، اأي ما يعادل 5 باملائة من ميزانية 

غري  الدعم  اإجراءات  عن  ف�شال  هذا  الت�شيري، 

ال�رشائية  القدرة  حلماية  امليزانية  يف  املقيدة 

لالأ�رش : ماء، غاز، كهرباء... والتي تندرج �شمن 

التحويالت الجتماعية للدولة، مببلغ 1603 

مليار دج، ولدعم اأ�شعار الطاقة غري املقيدة يف 

امليزانية مببلغ 2600 مليار دج. كما مت القيام 

العمومية  ال�شلطات  طرف  من  اأخرى  باإجراءات 

للتخفيف من اآثار ال�شعار املرتبطة بامل�شاربة، 

وعلى �شبيل املثال، الجراءات املتعلقة  بتنظيم 

اأ�شواق اجلملة والتجزئة واإحداث اأخرى جديدة، 

بهدف تاأطري �شبكة التوزيع.

اتخذتها  التي  بالتدابري  يتعلق  فيما  اأما   •
باأن  اأو�شح  فقد  الواردات  يف  للتحكم  احلكومة 

خم�ش�شة  الواردات  من  باملائة   55 من  اأكرث 

الغذائية(  )املنتجات  الأ�رش  ل�شتهالك 

وال�شتثمار، بينما ميثل متويل جهاز النتاج ما 

يقارب   30 باملائة من ال�شلع امل�شتوردة.

فاإن  الغذائية،  املواد  ا�شترياد  يف  • وللتحكم 
القطاع الزراعي قد ا�شتفاد من الربامج التنموية 

اإعفاءات  �شكل  يف  احلكومية  وامل�شاعدات 

اأ�شعار مدخالت  الديون، ودعم  �رشيبية، وحمو 

الت�شاعدي  الجتاه  الزراعي.ويرتبط  النتاج 

ال�شتثمار   بربنامج  التجهيز  �شلع  لواردات 

تطوير  اأهدافه  �شمن  من  الذي  العام  العمومي 

العن�رش  املحوري  الذي يعترب  حميط املوؤ�ش�شة 

يف تنويع الأنتاج.

التي  ال�شعار  دعم  ل�شيا�شة  بالن�شبة  اأما   •
اإطار  يف  تندرج   اأنها  فاأكد  الدولة،  انتهجتها 

ويتم  للمواطنيني،  ال�رشائية  القدرة  حماية 

يف  بالتحكم  الكفيلة  ال�شبل  يف  حاليا  التفكري 

الأخذ  مع  ال�شعار  دعم  �شيا�شة  تر�شيد  عملية 

بعني العتبار كل التبعات التي ترتتب عن هذه 

العملية، واكد اأنه يجب التنويه باأن التحكم يف 

التبيعية  تقلي�س  مبدى  اأي�شا  يرتبط  الواردات 

املجال،  هذا  يف  ت�شجيل  مت  اإذ  للمحروقات، 

خالل  املحروقات  خارج  لالنتاج  معترب  تطور 

ال�شنوات الع�رش الأخرية، والذي جت�شد يف  :

بخم�س  املحروقات  خارج  النتاج  • ت�شاعف 
مرات.

الفرتة  نف�س  يف  النتاج  هذا  ن�شبة  • انتقال 
65 باملائة من النتاج  اإىل  35 باملائة  من 

الكلي.

من  باملائة   85 اخلا�س  القطاع  • حتقيق 
النتيجة امل�شجلة.

يف  �شلبي  تطور  اأي  يخ�س  طارئ  لأي  حت�شبا 

ال�شوق البرتولية، مت اعتماد عدة اإجراءات منها:

ال�رشف. احتياطات  • تدعيم 
خالل  من  اخلارجية  املديونية  تقلي�س   •

الت�شديد امل�شبق لها.

اخلارجية. التمويالت  اإىل  • اللجوء 
للبنوك. اخلا�شة  الأموال  • تعزيز 

متابعة  مع  بالتوازي  الجراءات  هذه  • وتتم 
ور�شد تقلبات �شوق املحروقات.

اإيجابي  تاأثري  امليزانية  لنفقات  كان  • ولقد 
والذي  املعي�شة   م�شتوى  حت�شني  على  اأكيد 

الجتماعية  املوؤ�رشات  حت�شن  خالل  من  بريز 

عامي  كبري  ب�شكل  التحتية  والبنية  الرئي�شية 

2000 و2011، ومن اأهم هذه املوؤ�رشات :
من  البطالة  معدل  يف  الكبري  النخفا�س   •
29.5 باملائة �شنة 2000 اإىل 10 باملائة 

�شنة 2011.

من  الر�شع  وفيات  معدل  يف  •  النخفا�س 
36.9 باملائة �شنة 2000 اإىل 23.1 باملائة  

�شنة 2011.

• الرتفاع يف معدل التمدر�س من 6 اإىل 15 
�شنة اأي من 88.5 باملائة �شنة 2000 اإىل 

.2010 �شنة  باملائة   95.5

البيداغوجية  املنا�شب  عدد  يف  الرتفاع   •
اإىل  419.500 �شنة  العايل من  التعليم  يف 

.2010 �شنة   1042.050
ال�شكنية التي مت  •  الرتفاع يف عدد الوحدات 
ت�شليمها �شنويا من 130072 �شنة 2000 اإىل 

.2010 �شنة   190873
النفقة  وتنفيذ  املوارد  منح  بخ�شو�س   •
عدة  يف  ال�رشوع  مت  اأنه  اأكد  امليزانياتية، 

املوارد  تخ�شي�س  تر�شيد  اإىل  تهدف  عمليات 

امليزانياتية ومتابعة تنفيذ عمليات ال�شتثمار

• وحول ا�شتهالك اعتمادات ال�شتثمار، اأو�شح 
لفائدة  متنح  الخرية  هذه  باأن  املالية  وزير 

الدرا�شات  على  املوافقة  بعد  الكربى  امل�شاريع 

الوطني للتجهيز والتنمية.  من طرف ال�شندوق 

ويتم تنفيذ العتمادات املاأمور بها بعد مراقبة 

املطابقة من طرف املراقبيني املاليني واأمناء 

ا�شتهالك  ن�شبة  وتقدر  العمومية.  اخلزينة 

املالية  قوانني  مبوجب  املفتوحة  ال�شتثمارات 

65 باملائة خالل الفرتة  كمعدل �شنوي ن�شبة 

.2012  -  2010
اأما فيما يخ�س �شنة 2013، فقد بلغ ا�شتهالك 

العتمادات يف نهاية �شنة 2013 ن�شبة 47 

باملائة.

اجلنوب،  ملناطق  املخ�ش�شة  الأموال  وب�شاأن 

فقد اأو�شح  اأنه مت ت�شجيل مبلغ 1980 مليار 

دج، بعنوان امليزانية يف �شنتي 2010 و2013 

ومت توزيع 35 باملائة  منه لفائدة اجلنوب و 

العليا،  اله�شاب  ل�شالح  الأخرى  باملائة   65
خالل الفرتة املمتدة من 2009 اإىل يومنا هذا، 

ال�شندوق  هذا  عرب  مالية  اعتمادات  �رشف  مت 

ل�شالح اجلنوب تزيد عن 150 مليار دج، حيث 

لعمليات  اأ�شا�شا  العتمادات  هذه  خ�ش�شت 

خالل  من  والن�شاطات  والفالحني  ال�رش  دعم 

تخفي�س  من  باملائة   50 بتمويل  التكفل 

فاتورة الكهرباء، وكذا لتمويل التنمية والتطور 

املن�شئات  عرب  –القت�شادي  الجتماعي 

التعليم،   ، ال�شحة  الطرقات،  الري،  القاعدية، 

ال�شباب والريا�شة.

اجلباية  من  املحلية  اجلماعات  متويل  وحول 

بذلت  العمومية  ال�شلطات  بان  اأكد  املحلية 

اجلماعات  جتهيز  يف جمال  معتربة  جمهودات 

املمثلى  باملمار�شة  لها  ال�شماح  ق�شد  املحلية 

ا�شتقاللها  بتعزيز  اأخرى  جهة  ومن  ملهامها  

على  احلفاظ  اأجل  من  اأخرى،  جهة  من  املايل 

مبداأ الالمركزية.

كما اأكد اأن اإ�شالح اجلباية املحلية يعترب ان�شغال 

اخل�شو�س  وبهذا  العمومية،  لل�شلطات  دائما 

طرف  من  التو�شيات  من  العديد  �شياغة  مت 

خمتلف اللجان املن�شبة منذ �شنة 2002 اإىل 

غاية 2008، كما مت تبني العديد من مقرتحات 

يف  مت�شمنة  تدابري  مو�شوع  وكانت  اللجان 

اإىل  القرتاحات  هذه  وتهدف  املالية.  قوانني 

من  للبلديات  دائمة  جبائية  موار  تخ�شي�س 

امل�شرتك  ال�شندوق  موارد  وتعزيز  ودعم  جهة، 

للجماعات املحلية من جهة اأخرى، وهذا ق�شد 

اجلماعات  بني  واأف�شل  اأح�شن  ت�شامن  حتقيق 

املحلية.

ل�شالح  املتخذة  التدابري  خمتلف  وترجمت 

تخفي�س  خالل  من  عمليا  املحلية  اجلماعات 

عدد البلديات التي عانت عجزا يف ميزانياتها، 

وقد انخف�س هذا الأخري من 793 بلدية عاجزة 

�شنة 2007 اإىل 417 �شنة 2008 لي�شبح العدد 

معدوما �شنتي 2010 و2011.

املوارد  بعنوان  املحلية  اجلماعات  وت�شتفيد 

امل�شرتك  ال�شندوق  متويالت  من  ال�شنوية 

متويالت  من  ت�شتفيد  كما  املحلية،  للجماعات 

للتنمية   البلدية  املخططات  اإطار  يف  اأخرى 

القطاعية ومتثل هذه التحويالت بعنوان 185 

مليار 65  مليار.وبهذا اخل�شو�س، مت ت�شجيل 

بالن�شبة  �شنويا  دج  مليار   60 مبلغ  ا�شتهالك 

للمخططات البلدية للتنمية، وت�شتفيد اجلماعات 

ومن  بها،  خا�شة  جباية  حت�شيل  من  املحلية 

التكفل باجور املوظفني وت�شديد مديونيتها.

اأما بخ�شو�س الن�شغالت املتعلقة بالجراءات 

وحماية  اخلارجية  والتجارة  اجلمركية 

القت�شاد الوطني، فقد اأكد اأنه مت اتخاذ جمموعة 

من  مببادرة  وذلك  التنظيمية  الجراءات  من 

يتعلق  ففيما  اجلزائر،  وبنك  املعنية  القطاعات 

مبخالفات ال�رشف خالل �شنة 2012، مت اإعداد 

اجلزائر  بنك  طرف  من  معاينة  حم�رش   611
وم�شالح اجلمارك وم�شالح الدرك الوطني وكذا 

ال�رشطة الق�شائية، موزعة كما يلي :

 10.44 بقيمة  :15 حم�رش  • بنك اجلزائر 
مليار دج

بقيمة  حم�رش   360  : اجلمارك  • م�شالح 
دج مليار   6.57

 0.04 بقيمة  حم�رش   66 الوطني  • الدرك 
مليار دج

• ال�رشطة الق�شائية 170 حم�رش بقيمة 0.29 
مليار دج.

• وهو ما ميثل قيمة مالية للمخالفات قدرها 
دج. مليار   17.5

تتوفر عليها  التي  المكانيات  • وفيما يخ�س 
املفت�شية العامة للمالية للقيام مبهام الرقابة، 

�شمح برنامج ع�رشنة وتدعيم هذه امل�شالح

وتزويدها باإمكانيات معتربة على امل�شتويات: 

العامة  : تو�شيع �شالحية املفت�شية  • القانوين 
لت�شمل القطاع القت�شادي.

طموح  خمطط  تنفيذ   : الب�رشية  المكانية   •
للتوظيف مع املدار�س املتخ�ش�شة، حيث انتقل 

عدد املفت�شني من 150 اإىل 220 مفت�شا.

امل�شالح  تزويد   : املادية  المكانيات   •
تدعيم  مع  والعتاد  املعلوماتية  بالتجهيزات 

عملية تكوين الطارات.

الجور،  كتلة  حول  الوارد  الت�شاوؤل  • وب�شان 
من  باملائة   14 �شوى  متثل  ل  اأنها  اأو�شح 

الناجت الداخلي اخلا�س.

• اأما ب�شاأن الت�شاوؤل الوارد حول كتلة الأجور، 

من  باملائة   14 �شوى  متثل  ل  اأنها  اأو�شح 

الناجت الداخلي اخلام.

فوترة  حول  بال�شوؤال  يتعلق  فيما  اأما   •
�شادرات  باأن  اأكد  قد  والواردات  ال�شادرات 

نظرا  المركي  بالدولر  دفعها  يتم  اجلزائر 

املحروقات،  من  اأ�شا�شا  املت�شكلة  لطبيعتها 

بالن�شبة  اأما  المريكي،  بالدولر  امل�شعرة 

وهم  امل�شتوردين  مببادرة  فتتتم  للواردات، 

القطاع  من  اأغلبيتهم  يف  يت�شكلون  متعاملون 

اخلا�س.

• اأما ب�شاأن الإمكانات املادية والب�رشية التي 
باأن  اأو�شح  فقد  اجلباية  م�شالح  عليها  تتوفر 

الالزمة  المكانيات  جتنيد  على  تعمل  الدولة 

مبهامها  للقيام  اجلبائية  للم�شالح  لل�شماح 

والتح�شيل  ال�رشيبي  الوعاء  اأي  الرئي�شية، 

والرقابة اجلبائية عرب 23.000 عونا موزعني 

املالية  وزارة  وت�شعى  الوطني،  الرتاب  عرب 

برنامج  عرب  الب�رشية  القدرات  وتدعيم  لتكوين 

هيكلة  اإعادة  متت  كما  املجال  هذا  يف  طموح 

كربيات  مديرية  باإن�شاء  اجلبائية  الإدارة 

اإىل  بالإ�شافة  اجلبائية،  واملراكز  املوؤ�ش�شات 

تزويدها بنظام اإعالم اآيل حديث.

العمومية يف حالة  ال�شلطات  فعل  ردة  • وعن 
ممثل  ذكر  الدولة،  ميزانية  يف  اختالل  وقوع 

�شندوق  اإن�شاء  من  املتوخي  بالهدف  احلكومة 

تاأمني  وهو   2000 �شنة  الإيرادات  �شبط 

النفقات العمومية امل�شجلة، حيث ت�شمح املوارد 

النفقات  بتاأمني  ال�شندوق  هذا  يف  املرتاكمة 

ال�شتثمارية لفرتة ترتاوح بني �شنتني اإىل ثالث 

�شنوات.

العمل  على  الدولة  عزم  اأكد  احلكومة  • ممثل 
املتوا�شل لتحقيق ال�رشامة املطلوبة يف جمال 

امل�شا�س  دون   ، العمومية  النفقات  يف  التحكم 

باملكا�شب الجتماعية.   
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ن�س  اأن  التاأكيد  من  لبد  البداية  يف   •
ل�شنة  املالية  قانون  املت�شمن  القانون 

على  اإعداده  يف  اعتمد  والذي   ،  2014
مالية  وثيقة  يظل   ، مو�شوعية  عنا�رش 

الن�س  هذا  مييز  ما  واأن   ، تقديرية  بياناتها 

توؤكد  قوية  �شيا�شية  اإرادة  من  يحمله  ما  هو 

براجمها  اإجناز  موا�شلة  على  الدولة  عزم 

ل�شيما  ال�شتثمارية،  وم�شاريعها  التنموية 

ال�شطر الأخري من الربنامج اخلما�شي 2010 

– 2014 ، امل�رشف على النتهاء ، لالنطالق 
اإىل  اجلزائر  يحيل  جديد  تنموي  م�رشوع  يف 

هامة  تنموية  مل�شاريع  كربى  عمل  ور�شة 

الأجيال  واإمنا  فح�شب  احلايل  اجليل  تهم  ل 

بانتهاج  التزام احلكومة  ، مع  اأي�شا  القادمة 

النفقات  ميزانياتية حذرة يف جمال  �شيا�شة 

الكلية  التوازنات  على  احلفاظ  اأجل  من   ،

املالية للدولة ، وتفادي النعكا�شات ال�شلبية 

لالأزمة املالية العاملية التي اأدت اإىل تقلي�س 

املحروقات  من  لواردتها  الأوروبية  الدول 

وهو   ، اقت�شادها  يعرفه  الذي  الركود  ب�شبب 

ما اأثر �شلبيا على اأ�شعار املحروقات التي تعد 

العمومية  للخزينة  والوحيد  الرئي�شي  املمول 

اإبقاء  على  احلر�س  مع   ، احلا�رش  الوقت  يف 

املواطن يف مناأى من تبعات هذه الأزمة.

• واأما يف ال�شق اخلا�س بالتدابري الت�رشيعية 
من  الن�س  ت�شمنه  مبا  التنويه  يجدر  فاإنه 

واجتماعية  اقت�شادية   ، مالية   ، حتفيزات 

هامة ، وهي اإجراءات نثمنها ملا لها من اآثار 

ظروف  حت�شني  وعلى  التنمية  على  اإيجابية 

العمومية  اخلدمة  وحت�شني  املواطن  معي�شة 

وعلى احلفاظ على اأمن وا�شتقرار البالد.

اللجنة  فيه  ت�شجل  الذي  الوقت  ويف   •

اتخذتها  التي  والجراءات  للتدابري  ارتياحها 

لأخذها  ارتياحها  عن  اأي�شا  تعرب   ، احلكومة 

يف  به  تو�شي  ما  بع�س  العتبار  بعني 

 ، املالية  قوانني  حول  التكميلية  تقاريرها 

قدمها  التي  التو�شيات  بع�س  تدرج  فاإنها 

املالية  قانون  ن�س  مناق�شة  اأثناء  الأع�شاء 

وعلى  اللجنة  م�شتوى  على   ،  2014 ل�شنة 

يلي هذه  ما  ، ويف  العامة  اجلل�شات  م�شتوى 

التو�شيات :

العام  املال  ا�شتعمال  تر�شيد  موا�شلة   -  1
خمتلف  تعزيز  جانب  اإىل  الف�شاد  وحماربة 

اآليات الرقابة وتفعيلها.

 2 - العجز املايل الذي تعرفه معظم البلديات 

يف  اإ�شالحات  اإحداث  وجوبا  يفر�س  اأ�شبح 

اجلباية املحلية.

 3 - رفع ميزانية خمططات التنمية للبلديات 

والتحديد ال�شارم ل�شالحيات املراقب املايل 

للحيلولة دون عرقلة عمل البلديات.

 4 - �رشورة البحث عن م�شادر اأخرى للدخل 

بديلة للمحروقات، وهنا ن�شدد على اللتفات 

اأكرث اإىل ال�شناعة، ال�شياحة، ول�شيما الفالحة 

ب�شفتها الرثوة الدائمة من ناحية ، والو�شول 

الغذائي  الأمن  و�شمان  الذاتي  الكتفاء  اإىل 

من ناحية اأخرى.

5 - ترقية املنتوج الوطني من اأجل خف�س 
كاهل  تثقل  اأ�شبحت  التي  الواردات  فاتورة 

اخلزينة العمومية.

التي  الأحكام  احرتام  على  احلر�س   -  6
القانون بخ�شو�س تاأطري ن�شاط  ن�س عليها 

يتعلق  فيما  ل�شيما  ال�شيارات  بيع  وكالء 

�رشوط  على  واملركبات  ال�شيارات  بتوفر 

ال�شالمة والأمن.

7 - اإعادة النظر يف ارتفاع تكلفة الرحالت 
اجلوية من و اإىل مناطق اجلنوب.

اأجل  من  العملة  �رشف  مكاتب  فتح   -  8
حماربة ال�شوق املوازية.

يف  اأ�شكاله  بكل  ال�شتثمار  ت�شهيل   -  9
مناطق اجلنوب ل�شيما يف القطاع ال�شياحي، 

لتنمية وتعمري هذه املناطق والت�شجيع على 

ا�شتقرار ال�شكان.

10 - اإيجاد �شيغ مرنة ت�شهل عملية توزيع 
الأرا�شي املوجهة لل�شكن الفردي يف مناطق 

اجلنوب الكبري.

11 - اإيجاد اآليات ل�شمان عدم اللجوء ، يف 
كل مرة ، اإىل اإعادة التقييم للم�شاريع، والتي 

اخلزينة  كاهل  يثقل  �شلبيا  تقليدا  اأ�شحت 

العمومية.

لالأطباء  ا�شتثنائية  حتفيزات  منح   -  12
الوليات  بع�س  يف  للعمل  الأخ�شائيني 

رعاية  اأجل  من  اجلنوب  ووليات  الداخلية 

�شحية اأح�شن للمواطنني.

13 - �شبط مدة ا�شتغالل املرجان بخم�س 
املتعلق  التنظيمي  الن�س  اإ�شدار  عند  �شنوات 

بهذا الن�شاط وكذا اإعداد دفرت ال�رشوط.

14 - الإ�رشاع يف اإ�شدار املرا�شيم التنظيمية 
اخلا�شة باملادة 77 ملا لها من انعكا�شات 

ذوي  من  وا�شعة  �رشيحة  على  اإيجابية 

احلقوق.

وتو�صياتها اللجـنـة  • راأي 

املجموعات  

الربملانيـــة  

اآراء..  حتاليل..
واقرتاحــــــــــات

الوطني  التحرير  الرئا�ســي•جبهة  الدميقراطي•الثلث  الوطني  •التجمع 
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بسم الله الرحامن الرحيم والصالة والسالم عىل 
رسول الله الكريم

- السيد رئيس مجلس األمة املوقــــر،
- السيد وزير املالية والسيد وزير العالقات مع 

الربملان املحرتمني،
- السيدات الفضليات, والسادة األفاضل, أعضاء 

مجلس األمة,
- السيدات والسادة أعضـاء أرسة اإلعـالم،

- السـادة الحضــور،
 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاتــه 

الحتفال  اأجواء  يف  لزلنا  ونحن  اأ�شت�شمحكم، 

نوفمرب  اأول  ثورة  لندلع   59 بالذكرىالـ 

الزكية  �شهدائنا  اأرواح  اأترحم على  اأن  املجيدة، 

الطاهرة، داعًيا اهلل �شبحانه وتعاىل اأن يتغمدهم 

بوا�شع مغفرته ورحمته، كما اأترحم على اأرواح 

املجاهدين  و  املجاهدات  من  فارقنا  من 

اأقف وقفة تقدير واإجالل وعرفان  الأبطال واأن 

من  راجًيا  الأ�شاو�س  واملجاهدين  للمجاهدات 

اهلل اأن يرزقهم طول العمر وال�شحة والعافية.

من  به  قامت  ما  على  املخت�شة  اللجنة  اأ�شكر 

لقانون  موفقة  ودرا�شة  معتربة  جمهودات 

املالية ل�شنة 2014 الذي نحن ب�شدد درا�شته. 

السـيد الرئيس املحرتم،

اإن قانون املالية ل�شنة 2014، احاطت باإعداده 

لنا  ي�شمح  قد  التي  ال�شتثنائية  الظروف  بع�س 

اأحكامه  من  للعديد  اأف�شل  بفهم  بها،  التذكري 

وجوانبه.

اأوىل هذه الظروف هناك ما جرى ويجري على 

م�شايقات  من  ا�شتثناء،  بدون  حدودنا  كافة 

ومن ترب�س بوحدة ترابنا، ومن اعتداء �شارخ 

وغريها  بتيقونتورين  حدث  الذي  مثل  اأحيانا 

من التهديدات التي تتطلب وتفر�س علينا متكني 

اأجهزتنا  وكل  ال�شعبي  الوطني  جي�شنا  وتزويد 

الأمنية من كافة الإمكانيات والو�شائل املادية 

التحديات من  وغريها ملواجهة وجمابهة هذه 

ب�شفة  تتطور  اأن  اأي�شا  ت�شتطيع  وحتى  جهة، 

م�شتمرة ودائمة لتكون يف قمة ال�شتعداد التام 

جهة  من  و�شعبنا  ترابنا  و�شالمة  اأمن  ل�شمان 

اخرى .

حالـة  اأمل�شايقات  هذه  اإطار  يف  راأينا  لقد 

املغرب  ملك  اأظهرهـا  التي  بلدنـا  على  التكالب 

والعتداء الدينء على قن�شليتنا وعلمنا الوطني 

هذه  ب�شدة  ندين  اإذ  واأننا  البي�شاء  بالدار 

الكبري  غ�شبنا  عن  ونعرب  الإجرامية  الأفعال 

من امل�شا�س بقدا�شة رايتنا، فاإننا ن�شاند وندعم 

مبنتهى  ذلك،  على  ردت  التي  حكومتنا  موقف 

اإميانا منها بوحدة  ال�شرب،  الرزانة و  احلكمة و 

م�شري �شعوب املغرب العربي التي كانت دائما 

رئي�س  فخامة  اهتمامات  من  واهتماما  هدفا 

اجلمهورية ال�شيد عبد العزيز بوتفليقة.

السيد الرئيس املحرتم, 
زمياليت زماليئ األفـاضل،

ت�شتدعي  كانت  املذكورة  الظروف  اأن  ل�شك 

العتبار  بعني  اأخذها  باإحلاح  ت�شتوجب  و 

املعرو�س  املالية  قانون  يف  بقوة  ومراعاتها 

جبهة  حزب  كتلة  فاإن  ولذلك  للمناق�شة  علينا 

دون  توؤيد  املوقر،  مبجل�شنا  الوطني  التحرير 

اخل�شو�س  بهذا  اأحكام  من  فيه  جاء  ما  حتفظ 

ومن توزيع لالإعتمادات املالية.

حياة  يف  الأهمية  بالغ  اآخر  ظرف  ا  اأي�شً هناك 

وهو  �شنة،  كل  يف  يتكرر  ل  وهو  بلدنا  و  اأمتنا 

�شتجرى  التي  الرئا�شية  النتخابات  يف  يتمثل 

اإن �شاء اهلل خالل �شنة 2014 .

على  والتاأكيد  للتذكري  داعي  ل  اأنه  لنا  يبدو 

تطور  يف  الكبري  احلدث  لهذا  الق�شوى  الأهميـة 

ويف  الدميقـراطي  وم�شارنا  ال�شيا�شية  حياتـنا 

ا�شتقـرار بلدنا ومنـوه القت�شادي و الجتماعي 

والثقايف، اإذ ل تخفى اأهمية احلدث على اأحد .

احلدث  هــــذا  اأن  اإذن،  حا�شل  حت�شيل  فمن 

خا�شة  نفقات  اعتماد  اإىل  ويحتاج  ي�شتلزم 

التي  العديدة  للموؤ�ش�شات  تر�شد  وا�شتثنائية 

واحلر�س  النتخابات  على  بالإ�رشاف  تتكفل 

على جناحها، ومن ثم ل غرابة اأن ياأخذ قانون 

بعني  امل�شائل  هذه  علينا،  املعرو�س  املالية 

املنا�شبة،  املبالغ  لها  ويخ�ش�س  العتبار 

وبالتايل فانه ل ي�شع كتلة حزب جبهة التحرير 

تدعو  و  تدعم  اأن  اإل  الأمة  مبجل�س  الوطني 

للم�شادقة على هذه العتمادات املالية.

السيد الرئيس، 
زمياليت، زماليئ األفاضل،

السادة الوزراء املحرتمني، 

تنفيذ  هو  املالية  قانون  اأن  املعلوم  من 

هو  الذي  احلكومة  عمل  ملخطط  مايل  وجت�شيد 

رئي�س  فخامة  لربنامج  وتنفيذ  تطبيق  بدوره 

الذي  بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�شيد  اجلمهورية، 

ندعو له بال�شحة والعافية .

فاإن   ،2014 ل�شنة  املالية  لقانون  وبالن�شبة 

هذه ال�شنة هي ال�شنة الأخرية يف تنفيذ املخطط 

اخلما�شي 2014-2010 وكما هو معلوم، فاإن 

الغالف املايل الذي خ�ش�س للربنامج اخلما�شي 

قدر مببلغ 16.895 مليار دينار، منها اأكرث من 

2.744 مليار دينار كغالف مايل ل�شنة 2014 
وحدها .

فاملالحظ اأن هذا املبلغ هام جًدا وهو يعرب عن 

اإ�رشار وعزمية الدولة اجلزائرية على بناء بنية 

و�شناعي  اقت�شادي  منو  لكل  �رشورية  حتتية 

واجتماعي وثقايف، وت�شكل هذه البنية التحتية 

فخامة  برنامج  حماور  من  اأ�شا�شيا  حمورا 

الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة.

وهكذا جند قانون املالية ل�شنة 2014 يتكفل 

ال�شيارة  الطرق  �شبكة  اإجناز  يف  بال�شتمرار 

ال�شكك  �شبكة  وكذلك  العادية،  الطرق  �شبكة  و 

اإىل جانب  الوطن،  اأنحاء  احلديدية عرب خمتلف 

ال�شتمرار يف اإجناز خطوط للنقل بالرتامواي يف 

اأن نن�شى �شبكة  العديـد من املدن الكربى، دون 

اإي�شال الكهرباء والغـاز واملاء  ال�شدود و�شبكـة 

اإىل املناطق النائيـة، وبناء املوانئ واملطارات 

وغري ذلك من الأ�شغال الكربى الأخرى كاملدن 

يف  �شمالها،  ويف  البالد  جنوب  يف  اجلديدة 

�رشقها ويف غربها.

اإىل جانب ذلك ل يزال ال�شكن مبختلف اأ�شنافه 

الاًلزم  بالهتمام  يحظى  والريفية  احل�رشية 

التعليم  موؤ�ش�شات  وكذلك  الدائمة  العناية  و 

مبختلف الأطوار و موؤ�ش�شات التكوين والتمهني، 

واملوؤ�ش�شات الثقافية وكذلك الهياكل واملوؤ�ش�شات 

ال�شحية، كل هذه القطاعات وغريها لها يف هذا 

ن�شيبها  ال�شادة،  اأيها  ال�شيدات،  اأيتها  القانون، 

والروؤية  القناعة  ح�شب  امليزانية  من  املدرو�س 

املو�شوعية لكتلة حزب جبهة التحرير الوطني 

طويل  باع  من  حلزبنا  ما  منطلق  من  وهذا 

ل  العمومية  ال�شوؤون  ت�شيري  يف  عريقة  وجتربة 

ينبغي اأن يغيب عن فكرنا اأن احلاجيات تتزايد 

ول حدود لها يف حني اأن الأر�شدة املالية مهما 

كانت كبرية فهي حمدودة.

يت�شمنه  الذي  التوزيع  اأن  كتلتنا  تعترب  لذلك 

قانون املالية ل�شنة 2014 لالعتمادات على 

مقبول  وبالتايل  متوازن  القطاعات  خمتلف 

حافل  اأنه  خا�شة  عليه  للم�شادقة  وندعو 

اإىل  �شت�شاف  التي  والجنازات  بامل�شاريع 

حتت  متت  التي  والكثرية  الهامة  الجنازات 

قيادة فخامة الرئي�س   عبد العزيز بوتفليقة.

الظروف ال�ضتثنائية قد  ت�ضـــــمح بفهم اأحكام قانون املالية
مداخلـــة 

املجموعة  

الربملانيـــة  

»جبهة التحرير الوطني«

تدخالت املجموعات الربملانية تدخالت املجموعات الربملانية

عبد القادر زحايل

رئي�ص كتلة جبهة التحرير 

الوطني
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السيد الرئيس،              
زمياليت زماليئ األفـاضل،

باتخاذه  القانون  فقد متيز هذا  ذلك  اإىل جانب 

مو�شوعات  يف  اجلديدة  الإجراءات  من  جلملة 

اأنها  القول  وميكن  اجلميع،  بال  ت�شغل  ح�شا�شة 

كانت منتظرة، نذكر منها ما يلي :

• ت�شجيع و تاأطري ال�شتثمار : �شواء املحلي اأو 
البريوقراطية  التعقيدات  باإلغاء  وهذا  الأجنبي 

المتيازات  على  احل�شول  اإجراءات  وت�شهيل 

للم�شتثمر، ذلك  القانون اجلزائري  التي يوفرها 

اأنه من املعلوم اأن القانون اجلزائري يوفر فر�شا 

وت�شهيالت كثرية جدا يف جمال ال�شتثمار، لكن 

البريوقراطية حالت دون حتقيق الغاية املرجوة 

التحرير  جبهة  حزب  كتلة  ترحب  لذلك  منها. 

الوطني بالإجراءات اجلديدة الواردة يف قانون 

املالية ل�شنة 2014 وتدعو اإىل احلر�س على 

تطبيقها.

• ت�شجيع ت�شغيل ال�شباب: وهذا بت�شجيع اإن�شاء 
املوؤ�ش�شات ال�شغرية والإعفاء من ال�رشائب.

• تخفي�س ال�شغط ال�رشيبي: وهذا على م�شتوى 
بالن�شبة  الت�شجيل  وحقوق  اجلمركية  احلقوق 

لعدد من املواد.

عن  وهذا   : الوطنـي  الإنتاج  ت�شجيع   •
املتعاملني  واإلزام  �رشيبية  اإعفاءات  طريق 

باإن�شاء �شناعات حملية مرتبطة  القت�شاديني 

با�شترياد ال�شيارات الأجنبية خا�شة. ترى كتلة 

حزب جبهة التحرير الوطني اأنه ي�شتح�شن تعميم 

القطاعات  على  الإلزامية  الإجراءات  هذه  مثل 

ال�شناعية الأخرى. 

اأف�شل  ب�شكل  اخلارجية:  التجارة  تاأطيـر   •
هذه  اأن  خا�شة  الواردات،  ن�شبة  وتخفي�س 

الأخرية ببلوغها قرابة 50 مليار دولر �شنويا، 

م�شتقبل  على  حمتمال  خطرا  ت�شكل  اأ�شبحت 

جبهة  حزب  كتلة  فان  لذا  الوطني،  القت�شاد 

تاأطري  اإجراءات �شبط و  الوطني تعترب  التحرير 

القانون  هذا  يف  الواردة  اخلارجية  التجارة 

هذا  ل�شتمرار  حد  لو�شع  جدا  هامة  خطوة 

النزيف وتبارك هذا امل�شعى.

اإجراءات  بف�شل  وهذا  لل�شكـن:  الدولة  • دعـــم 
احل�شول  باخل�شو�س  للموظفني  ت�شمح  جديدة 

املختلفة  لأو�شاعهم  منا�شبة  قرو�س  على 

ال�شعيفة  لالأ�شناف  املنتمني  خا�شة 

واملتو�شطة، علما اأن هذا القانون ت�شمن اإجراء 

املتعلق  القانون  تطبيق  متديد  وهو  جدا  هام 

�شنوات  ثالث  اإىل  ال�شكن  ومطابقة  بت�شوية 

جديدة.

اإىل جانب هذه الإجراءات الهامة واملنتظرة من 

امل�شتفيدة  الجتماعية  وال�رشائح  الفئات  قبل 

منها، فاإن قانون املالية ل�شنة 2014، يتوقع 

حتقيق ن�شبة منو تقدر بـ%4،5 ب�شفة اإجمالية 

يتوقع  كما  املحروقات،  %5،4 خارج  ون�شبة 

بف�شل  البطالة  ن�شبة  يف  حم�شو�س  انخفا�س 

الإجراءات التي جاء بها هذا القانون يف ميدان 

الت�شغيل وهذه موؤ�رشات اإيجابية ت�شتحق التنويه 

بها خا�شة اأنها تعرب عن ثمار �شنني من العمل 

الدءوب وال�شتثمار الذي يوؤتي اأكله.

السيد الرئيس املحرتم، 
زمياليت زماليئ،

ال�شابق ذكرها جتعل كتلة حزب  كل املعطيات 

اإيجابية  ب�شفة  تقدر  الوطني  التحرير  جبهة 

مثل  مثله  الذي   2014 ل�شنة  املالية  قانون 

القوانني ال�شابقة املعهودة لزال يعرب عن تكفل 

وعن  ال�شتهالك  الوا�شعة  املواد  بدعم  الدولة 

وال�رشائح  املحرومة  بالفئات  اأي�شا  تكفلها 

الجتماعية ال�شعيفة.

رغم كل ذلك، فاإنه لبد من الإ�شارة اإىل عدد من 

باقت�شادنا  وال�شارة  املا�شة  ال�شلبية  الظواهر 

التي  املجهودات  رغم  الجتماعي  وبتما�شكنا 

تبذلها الدولة ملكافحة الف�شاد والعمل من اأجل 

اخلطرية  الظاهرة  هذه  اأن  ذلك  عليه،  الق�شاء 

ق�شد  الردعية  الجراءات  من  مزيد  ت�شتدعي 

هذه  على  والق�شاء  الوطني  القت�شاد  حماية 

الأخرية .

ظاهرة  عن  ف�شلها  ميكن  ل  الظاهرة  هذه   -

العملة  قيمة  انخفا�س  اأو  الت�شخم  وهي  اأخرى 

القدرة  على  �شلبا  ينعك�س  الذي  ال�شيء  الوطنية 

يف  الزيادات  يجعل  مما  للمواطنني  ال�رشائية 

وبالتايل  منثورا  هباء  تذهب  والأجور  الرواتب 

ومن  وال�شطرابات  الإ�رشابات  اإىل  العودة 

ال�شتقرار  عدم  من  مفرغة  حلقة  يف  العي�س  ثم 

الجتماعي .

روح  تعرقل  التي  البريوقراطية  ا  اأي�شً هناك   -

املبادرة اخلا�شة وتت�شبب يف الإن�شدادات وخلق 

بوؤر للر�شوة وغري ذلك مما هو معروف يف هذا 

مثال  كالبنوك  املايل  القطاع  اأن  علما  املجال 

تزدهر فيها هذه الظواهر.

يف  تتمثل  التي  اخلطرية  التهريب  ظاهرة   -

الدول املجاورة  اإىل  الب�شائع املختلفة  ت�رشيب 

و�شائل  اإىل  وحتتاج  الوطني  اقت�شادنا  وتنحر 

واإمكانيات خا�شة و�رشورية ملكافحتها.

كل هذه ال�شلبيات وغريها حتتاج اإىل عناية اأكرث 

ملعاجلتها والق�شاء عليها، من خالل ما ميكن 

وحلول  اآليات  من  املالية  قانون  يت�شمنه  اأن 

ملختلف امل�شاكل التي يعي�شها جمتمعنا.

السيد الرئيس املحرتم،
زمياليت زماليئ األفاضل،

السادة الوزراء املحرتمني،

ويجدر بي عدم تفويت الفر�شة، لتنويه بالعمل 

عبد  ال�شيد  الأول  الوزير  به  يقوم  الذي  الكبري 

الزيارات امليدانية اىل  املالك �شالل، من خالل 

وترية  على  لالطالع  الوطن،  وليات  خمتلف 

املرافق  خمتلف  وتفقد  امل�شاريع  اإجناز  �شري 

برنامج  تطبيق  مدى  على  والوقوف  احليوية، 

عبد  ال�شيد  املجاهد  اجلمهورية  رئي�س  فخامة 

العزيز بوتفليقة واإعطاء التوجيهات والتعليمات 

لال�شتجابة لن�شغالت املواطن وحت�شني احلياة 

وترية  يف  وال�رشاع  العراقيل  ورفع  املعي�شية، 

الجناز التي تعرف بع�س التاأخر.

واأهم ما يلفت النتباه هو حر�س الوزير الأول 

على مالقاة تنظيمات املجتمع املدين، مبختلف 

ان�شغالت  اىل  مبا�رشة  لال�شتماع  اأطيافها، 

مل�شنا  ولقد  منطقة.  كل  وحاجيات  املواطنني، 

من خالل هذه اخلرجات روح املبادرة من قبل 

والق�شاء  العمومية  اخلدمة  لتح�شني  احلكومة 

على البريوقراطية.

السيد الرئيس،
زمياليت زماليئ األفاضل،

السادة الوزراء املحرتمني،

يف اآخر الكلمة، كتلة حزب جبهة التحرير الوطني 

اأن  ينبغي  ل  اأنه  نذكر  اأن  اإل  ي�شعنا  ل  املجيد، 

يغيب عن اأذهاننا اأن �شنة 2014 التي ن�شتب�رش 

�شنة  هي  بها،  املتعلق  املالية  بقانون  خريا 

الذي  الكبري  احلدث  الرئا�شية وهي  النتخابات 

ينتظره اجلزائريون ويعقدون عليه اأمال وا�شعة 

لل�شري قدما اإىل الأمام وحتقيق مزيد من التقدم 

والنمو والزدهار يف كنف ال�شتقرار والت�شامن 

والتاآخي.

اأهنىء  اأن  مداخلتي  نهاية  يف  يفوتني  ل  كما 

تاأهل  على  اجلزائري  وال�شعب  الوطني  الفريق 

التاألق  من  مبزيد  العامل  لكاأ�س  منتخبنا 

والنجاح.

نرحب مرة اخرى بهذا القانون وندعو للم�شادقة 

عليه.

تدخالت املجموعات الربملانية تدخالت املجموعات الربملانية



27

             

26

السالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته ...

وبعد:

للثلث  الربملانية  املجموعة  با�شم  البداية  يف 

جمل�س  رئي�س  لل�شيد  بال�شكر  اأتقدم  الرئا�شي 

لنقدم  الفر�شة  هذه  اإتاحة  على  الفا�شل  الأمة 

وجهة نظرنا حول قانون املالية ل�شنة 2014 

املقدم اأمام جمل�شنا املوقر،

�شيدي الرئي�س، ال�شيدات وال�شادة: 

املجموعة  واأع�شاء  رئي�س  با�شم  ي�شعدين 

هذه  نعي�س  الرئا�شي ونحن  للثلث  الربملانية 

وجلميع  لكم  نتقدم  اأن  النوفمربية  الأجواء 

مبنا�شبة  بالتهنئة  و�شعبا  حكومة  املواطنني 

فريقنا  وانت�شار  حمرم  واأول  املجيدة  الثورة 

كا�س  لنهائيات  وتاأهله  القدم  لكرة  الوطني 

العامل بالربازيل راجني له التوفيق لرفع الراية 

الوطنية خفاقة يف �شماء ريو دي جانريو، واأن 

وال�شتقرار  الأمن  ظل  يف  اجلزائر  اأفراح  يدمي 

نرتحم  اأن  نن�شى  اأن  دون  والزدهار،  والرقي 

�شبيل  يف  باأنف�شهم  �شحوا  الذين  ال�شهداء  على 

املفدى،  الوطن  هذا  كنف  يف  جميعا  نحيا  اأن 

لهم  راجني  ملجاهدينا  تقدير  حتية  تقدمي  مع 

طول العمر ودوام ال�شحة والهناء وعلى راأ�شهم 

فخامة رئي�س اجلمهورية وما قاموا به للحفاظ 

اإدانتنا ال�شديدة  على ثوابت الأمة ورموزها مع 

القانون  ن�شو�س  خرق  �شاأنه  من  ما  لكل 

باأن  مذكرين  الدبلوما�شية  والأعراف  الدويل 

كل  على  حمراء،  خطوط  والرموز  الثوابت  هذه 

تبعات  حتمل  بها  امل�شا�س  نف�شه  له  ت�شول  من 

ذلك، منوهني يف ذات الوقت بالت�رشف احلكيم 

ملثل  حد  بو�شع  ومطالبني  اجلزائرية،  للدولة 

الأخوة  مع  املتنافية  الدنيئة  الت�رشفات  هذه 

وبجد  التطلع  اإىل  اجلميع  داعني  اجلوار  وح�شن 

لبناء مغرب عربي يقوم على الحرتام املتبادل 

تكامل  اطار  يف  الكرمي  بالعي�س  �شعوبنا  لتنعم 

اقت�شادي اجتماعي.

 كما نتوجه بال�شكر اإىل ال�شيد وزير املالية ومن 

خالله اإىل احلكومة على القانون املقدم اأمامنا 

القت�شادية  ال�شوؤون  جلنة  واإىل  للمناق�شة، 

قدمته  الذي  التمهيدي  التقرير  على  واملالية 

املالية  قانون  املت�شمن  القانون  ن�س  حول 

ل�شنة 2014، واإىل جميع الزميالت والزمالء 

الذين تدخلوا باأ�شئلتهم ومالحظاتهم لإثراء هذا 

الن�س.

سيدي الرئيس، السيدات والسادة: 

 2014 ل�شنة  املالية  قانون  مناق�شة  تاأتي 

احلكومة  عمل  خمطط  مناق�شة  من  �شنة  بعد 

القطاعات  اأو�شاع  قيم  الذي  وامل�شادقة عليه، 

راأت  التي  ال�رشورية  احللول  وقدم  املختلفة 

احلكومة فيها اأنها قادرة على اإجناح امل�شاريع 

فخامة  بها  نادى  التي  لالإ�شالحات  الكربى 

الكربى  اخلطوط  ر�شم  كما  اجلمهورية،  رئي�س 

ترقية  عرب  وال�شلم  الأمن  ا�شتتباب  من   لعملها 

ا�شالح  يف  قدما  امل�شي  و  الوطنية  امل�شاحلة 

دواليب احلكم وتعزيز دولة القانون و موا�شلة 

على  وعمل  والجتماعية،  القت�شادية  التنمية 

حماربة الف�شاد وامل�شا�س باملمتلكات العمومية 

حت�شني  على  واأكد  الجتماعية،  والآفات 

والق�شاء  واملواطنني  الإدارة  بني  العالقة 

للخدمة  العتبار  واإعادة  البريوقراطية  على 

وترقية  املحلية  اجلماعات  وحت�شني  العمومية 

وفقا  وهذا  املنتخبة  املحلية  املجال�س  دور 

للمخطط اخلما�شي 2010ـ  2014،الذي ركز 

اآثار  على ا�شتكمال امل�شاحلة الوطنية ملعاجلة 

الجتماعي  الرتابط  وتعزيز  الوطنية  املاأ�شاة 

الدولة  وبني  املواطنني  بني  الثقة  واإحالل 

بف�شل  �رشعيتها  اكت�شبت  التي  وموؤ�ش�شاتها 

املا�شية  ال�شنوات  مدار  على  ال�شعب  اختيار 

والطماأنينة  الهدوء  ي�شوده  جمتمع  وبلوغ 

ويتحكم فيه القانون وحده.

يف  قدما  امل�شي  على  ال�شدد  هذا  يف  ونلح 

كل  يف  املف�شدين  ومعاقبة  الف�شاد  حماربة 

ملا  بالنظر  امل�شتويات  جميع  وعلى  القطاعات 

كبري  تاأخر  من  امل�شاريع  هذه  من  الكثري  �شاب 

و�شوء يف الإجناز بالرغم من الأموال الكبرية التي 

التهمتها.منوهني با�شتحداث وزارة منتدبة لدى 

الوزير الأول خا�شة بتح�شني اخلدمة العمومية 

ما  وهو  احلكومة،  برنامج  به  جاء  ملا  جت�شيدا 

نعلق عليه اآمال كبرية ليجد املواطن اجلزائري 

الدءوب  �شعيه  يف  والت�شهيالت  امل�شاعدات  كل 

اليه، موؤكدين  الذي ي�شعى  الكرمي  العي�س  لبلوغ 

بالدور  املعنية  الوزارة  تقوم  اأن  �رشورة  على 

مع  املواطنني،  ملعاناة  تخفيفا  بها  املنوط 

اإعطاء اجلماعات املحلية المكانات ال�رشورية 

اأكرث  للتقرب  الالمركزية  تطبيق  يف  والتو�شع 

يف  والإ�رشاع  للمواطن  اليومية  امل�شاكل  من 

اإيجاد احللول املنا�شبة وباأقل التكاليف خالفا 

يدفع  تاأخر  من  ت�شببه  وما  الت�شيري  ملركزية 

ثمنه املواطن.    

سيدي الرئيس، السيدات والسادة: 

تعي�س  واجلزائر  القانون  هذا  مناق�شة  تاأتي 

حتولت كبرية يف جميع القطاعات القت�شادية 

طبيعية  نتيجة  كانت  والثقافية  والجتماعية 

املخطط  حملها  التي  ال�شخمة  لال�شتثمارات 

�شاملة  تنمية  لبلوغ  الهادف  احلايل  اخلما�شي 

وم�شتدامة م�شت املدن، القرى، الريف واحل�رش، 

يعي�شه  الذي  التمدن  من  اجلزائري  قربت 

حديثة  نقل  وو�شائل  معبدة  طرق  من  العامل، 

وتكنولوجيا متطورة وتوا�شل يومي مع املراكز 

العلمية والبحثية يف العامل املتقدم فغريت من 

جمريات حياته اليومية ومكنته من رفع م�شتوى 

طموحاته لبلوغ الركب املتقدم، اآملني اأن تتمكن 

القانون  هذا  به  جاء  ما  جت�شيد  من  احلكومة 

وبذلك ا�شتكمال جت�شيد املخطط اخلما�شي الذي 

�شخرت له الدولة 286 مليار دولر، والذي �شبق 

احلديث عنه اأثناء مناق�شة بيان ال�شيا�شة العامة 

للحكومة يف  دي�شمرب 2010 وقوانني املالية 

ل�شنوات 2010، 2011، 2012 و 2013 

اأثناء مناق�شة خمطط عمل احلكومة من  وكذلك 

اأجل تنفيذ برنامج رئي�س اجلمهورية يف اأكتوبر 

2012 مع التاأكيد على �رشورة الإ�رشاع يف 
ا�شتكمال هذا املخطط الطموح.

سيدي الرئيس، السيدات والسادة: 

املخطط  من  اخلام�شة  ال�شنة  اأبواب  على  ونحن 

اخلما�شي 2010ـ  2014 وما خ�ش�س له من 

اأموال �شخمة، نذكر بالأعداد الهائلة ملوؤ�ش�شات 

وامل�شت�شفيات  واجلامعات  والتكوين  الرتبية 

وال�شكنات  والطرقات  وال�شدود  واملطارات 

املنجزات  النقل املختلفة وغريها من  وو�شائل 

للمواطن  املعي�شية  الظروف  من  ح�شنت  التي 

الذي يبقى تواقا لروؤية املزيد من هذه امل�شاريع 

مع  اأف�شل،  غد  نحو  حياته  لتتح�شن  التنموية 

من  امل�شاريع  هذه  بع�س  �شهدته  ما  مالحظة 

اإىل  احلكومة  داعني  الإجناز،  يف  و�شوء  تاأخر 

ذلك،  يف  املت�شببني  وحما�شبة  مراقبة  �رشورة 

�شجله  ما  على  الوقوف  علينا  الوقت  ذات  ويف 

منها  اإيجابية  موؤ�رشات  من  الوطني  القت�شاد 

على  والتوفر  اخلارجية  املديونية  ت�شديد 

احتياطي �رشف وادخار داخلي، وهي موؤ�رشات 

من �شاأنها �شمان الإنفاق العمومي الذي يجب 

امل�شتطاع  قدر  والتق�شف  ومراقبته  تر�شيده 

وخا�شة يف ظل الأو�شاع العاملية اخلطرية، مع 

�رشورة توجيه ال�شتثمار يف املواد ال�رشورية 

يف  والأدوية  الغذائية  كاملواد  ن�شتوردها  التي 

اإىل  منبهني  لدينا،  املتوفرة  الإمكانات  ظل 

الذي  ال�شترياد  عن  الناجمة  الكربى  املخاطر 

يزداد �شنة بعد �شنة وخا�شة يف ظل التناق�س 

ال�شادرات  وقلة  البرتولية  املداخيل  يف 

الوطنية، واأن حتر�س احلكومة على التفكري بجد 

اأكد اخلرباء على  ملرحلة ما بعد البرتول والتي 

اإل بال�شتثمار يف  ق�رش مدتها، ول يتاأتى هذا 

للتجهيز  تعطى  واأن  للرثوة  املنتجة  القطاعات 

الأموال ال�رشورية لتج�شيد ال�شتثمار احلقيقي 

املن�شود والذي يوفر منا�شب العمل لأبنائنا. 

الرئا�شي  للثلث  الربملانية  املجموعة  وتوؤكد 

وهما  اأ�شا�شيتني  نقطتني  على  يقوم  ذلك  اأن 

على  والعمل  ال�شترياد،  فاتورة  تخفي�س 

الركائز  ظل  يف  املحروقات،  خارج  الت�شدير 

الأ�شا�شية لقت�شاد اجلزائر متمثلة يف ال�شناعة 

ودون  الب�رشي،  والعن�رش  وال�شياحة  والفالحة 

اخلو�س يف النقاط ال�شابقة، اإل انه من الأهمية 

الدولة من جهود يف  بذلته  التذكري مبا  مبكان 

جمال تكوين العن�رش الب�رشي، ل�شيما يف اجناز 

رهان حماربة الف�ضــاد.. وتاأكيد الثقة عرب حت�ضني اخلدمة العمومية
مداخلـــة 

املجموعة  

الربملانيـــة  

 »الثلث الرئا�ســي«

تدخالت املجموعات الربملانية تدخالت املجموعات الربملانية

عبد الكرمي قري�صي 

مقرر كتلة الثلث الرئا�ضي
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الهياكل �شواء املدار�س اأو موؤ�ش�شات التكوين اأو 

بحاجة  اأنف�شنا  جند  املقابل  ويف  اجلامعات، 

العملية  نتاج  لتقييم  متاأنية  لوقفة  ما�شة 

لها  ما  ومعرفة  عام  ب�شكل  التكوينية  الرتبوية 

اجلزائرية  الكفاءات  قدرة  ومدى  عليها،  وما 

على حتمل م�شوؤولياتها يف النهو�س باملجتمع 

اقت�شاديا واجتماعيا وثقافيا، ويف ذات الوقت 

ننبه احلكومة اإىل �رشورة ال�شعي للحد من هجرة 

هذه الكفاءات بل عليها العمل لإيجاد الظروف 

لتمكني الفئات املهاجرة من العودة وا�شتغالل 

تلك الطاقات مبا يفيد جمتمعنا.

سيدي الرئيس السيدات والسادة:

اقت�شادي  عاملي  ظرف  يف  القانون  هذا  جاء 

باآخر  اأو  ب�شكل  �شيوؤثر  ل�شك  وخطري،  متذبذب 

على الأمن وال�شتقرار العامليني، خا�شة يف ظل 

الأ�شواق  الأولية يف  املواد  اأ�شعار  ا�شتقرار  عدم 

العاملية، حيث تبني اأن م�شاألة الديون ال�شيادية 

على  �شلبا  اأثرت  الأمريكية  املتحدة  للوليات 

وكذلك  العاملية،  املالية  الأ�شواق  توجهات 

الأزمة التي تعي�شها منطقة الأورو والتي �شوف 

توؤثر ل حمالة على اقت�شاديات الدول الأخرى، 

فقد عززت هذه املخاوف من تباطوؤ القت�شاد 

القت�شاد  موؤ�رشات  �شعف  ب�شبب  العاملي 

الأمريكي واملخاوف املرتبطة باحلالة املالية 

اأ�شا�شا  املتعلقة  الدول  بع�س  يف  ت�شود  التي 

نتجاهل  اأن  دون  العمومية،  الديون  مب�شتوى 

ارتفاع  يهدد  الذي  البطالة  ن�شبة  ارتفاع 

انتعا�س  على  �شلبا  يوؤثر  وبالتايل  ال�شتهالك، 

الت�شخم  ن�شبة  وارتفاع  وال�شتثمار،  الإنتاج 

وكذا ا�شطراب اأ�شواق املواد الأولية التي ي�شعب 

الأو�شاع  ظل  يف  م�شتقبال  مب�شتوياتها  التنبوؤ 

الطبيعية  والكوارث  امل�شتقرة  غري  الأمنية 

العوامل  من  وغريها  ال�شيا�شية  وال�شطرابات 

القت�شاد  تطور  على  �شلبا  توؤثر  اأن  ميكن  التي 

العاملي، وبالرغم من عدم تاأثر اقت�شادنا حلد 

اأننا  هذا  معنى  لي�س  لكن  الأزمات  بتلك  الآن 

النمو  على  انعكا�شه  ب�شبب  ذلك،  عن  مناأى  يف 

العاملي واأ�شعار البرتول الذي نعتمد عليه ب�شكل 

كبري يف اقت�شادنا الوطني وهذا ما يتطلب منا 

الأو�شاع  هذه  مع  واحلذر  العقالين  التعامل 

املتزايدة مع  لتعامالتنا  بنا  املحيطة  اخلطرية 

الدول ول�شيما مع اأوروبا.

سيدي الرئيس السيدات والسادة:

جاء قانون املالية ل�شنة 2014 تقريبا بنف�س 

فقد   ،2013 ل�شنة  املالية   لقانون  التوجه 

تاأطريه  يف  املوؤ�رشات  بع�س  على  الإبقاء  مت 

واملتمثلة على اخل�شو�س يف الإبقاء على ال�شعر 

دولرا   37 عند  للبرتول  اجلبائي  املرجعي 

للدولر  ج  د   80 عند  �رشف  ومعدل  اأمريكيا 

الأمريكي الواحد بانخفا�س يقدر بـ 4 دج عن 

ال�شنوات القليلة املا�شية بعد اأن كان 76 دج 

للدولر.

وبذلك فاإن الإبقاء على ال�شعر املرجعي اجلبائي 

لربميل البرتول بهذا ال�شكل قد اأعطى الأف�شلية 

عجز  ظل  يف  قبوله  ميكن  وهذا  للوقاية، 

الأموال  تلك  ا�شتثمار  يف  املختلفة  القطاعات 

ال�شعر  هذا  يرتفع  اأن  ميكن  التي  احلالت  يف 

املرجعي لربميل البرتول.

 وكما �شبقت الإ�شارة، فقد اأظهر القانون معدل 

اجلزائري  بالدينار  الأمريكي  الدولر  �رشف 

الأمريكي  للدولر  ج  د   80 حدود  يف  وتوقعه 

العمالت  بقية  �رشف  معدل  يظهر  ومل  الواحد، 

املعامالت  معظم  بها  تتم  التي  اليورو  خا�شة 

�رشورة  مع  اجلزائر  يف  القت�شادية  املالية 

تو�شيح �شبب هذا النخفا�س، لكن ويف ظل عدم 

نرى  فاإننا  العاملية،  املالية  الأ�شواق  ا�شتقرار 

نتعامل  التي  الأجنبية  العمالت  تنوع  �رشورة 

بالن�شبة  واحدة  عملة  على  الرتكيز  دون  بها 

البنوك  البرتولية يف  الفوائ�س  ا�شتثمار  لعملية 

الأجنبية الدولية حتى جننب اقت�شادنا �شلبيات 

الهزات التي ميكن اأن تلحق بهذه العملة اأو تلك، 

�شعر  تخفي�س  اأي  الإجراء  هذا  ي�شاعد  و�شوف 

الدينار اإىل ظهور تناف�شية لل�شادرات اجلزائرية 

باملوؤ�ش�شات  يدفع  مما  املحروقات،  خارج 

منتوجاتها،  ت�شدير  على  العمل  اإىل  الوطنية 

ال�شوق  حماربة  على  نلح  ال�شدد  هذا  ويف 

القت�شاد  على  ال�شلبية  لتاأثرياتها  املوازية 

الوطني، مع املراقبة ال�شارمة ل�رشف العمالت 

على  والق�شاء  القانوين  اإطارها  ال�شعبة خارج 

من  القريبة  ال�شوارع  يف  ال�شلبية  املظاهر  تلك 

عملتنا  على  تاأثري  من  له  وما  املوقر  جمل�شنا 

الوطنية مع التاأكيد على فتح ال�رشافات متا�شيا 

مع القت�شاد العاملي . 

القانون  به  جاء  ملا  ووفقا  اآخر  جانب  ومن   

احلايل فاإننا ننوه بتخفيف وت�شهيل الجراءات 

لال�شتثمار الأجنبي لتعوي�س ال�شادرات خارج 

�شغل  منا�شب  من  �شيوفر  ملا  املحروقات، 

العاملة  لليد  وتاأهيل  حديثة  تقنية  واإدخال 

املحلية وت�شجيع دخول العملة ال�شعبة وزيادة 

يتيح  كما  الأجنبية،  الأموال  روؤو�س  حركة 

ال�شتثمار املبا�رش امكانية تناف�شية املوؤ�ش�شات 

املحلية مما يوؤدي اإىل تطوير ال�شناعة الوطنية 

على  وعالوة  العاملية،  للمقايي�س  ومواكبتها 

عجز  يزداد  ف�شوف  الإيجابية  املوؤ�رشات  هذه 

امليزان التجاري نتيجة لرتفاع حجم الواردات 

املقيمة بالدولر الأمريكي، وهنا ننبه احلكومة 

اإىل ت�شجيع ا�شترياد العتاد اجلديد بدل امل�شتعمل 

يف ظل تقارب الأ�شعار وبتكنولوجية اأح�شن.

ت�شغيل  جمال  يف  املتخذة  بالتدابري  ن�شيد  كما 

ال�شباب املتمثلة يف الإعفاءات ال�رشيبية ل�شالح 

املوؤ�ش�شات النا�شئة وكذا بالتدابري املتخذة  يف 

على  بالنفع  يعود  مما  ال�رشيبي  العبء  جمال 

من  النهائي.وبالرغم  امل�شتهلك  لأنه  املواطن 

اجلبائية  الإرادات  يف  تخفي�شا  ت�شبب  اأنها 

العادية اإل اأنها تعود بالنفع على املواطنني مما 

ل�شالح  اجلزائرية  الدولة  اجتماعية  على  يوؤكد 

مواطنيها، مع الت�شديد على مراقبة هذه الأموال 

املوزعة وتقييم العملية وحما�شبة املت�شبنب يف 

اأن�شئت  الذي  الهدف  انحراف تلك امل�شاريع عن 

من اأجله. 

تدابري  من  احلكومة  اتخذته  ما  نن�شى  اأن  دون 

لتاأطري التجارة اخلارجية مما  �شينتج عنه من 

حتجيم للواردات ال�شتهالكية، وكذلك الإجراءات 

ونوؤكد  ال�رشيبي  التهرب  من  للتقليل  املتخذة 

التح�شي�س  ذلك مع  ال�رشامة يف حماربته  على 

اإرادات  اأهمية ذلك يف امل�شاهمة يف وفرة  على 

اجلباية املحلية والتعبري عن املوطنة ال�شاحلة 

من خالل م�شاهمة هوؤلء يف التنمية املحلية.  

سيدي الرئيس السيدات والسادة: 

اأع�شاء  نحن  ننوه  �شبق،  ما  كل  من  انطالقا 

بكل  الرئا�شي  للثلث  الربملانية  املجموعة 

هذا  يف  احلكومة  قبل  من  املتخذة  التدابري 

القانون والتي كانت وفقا لن�شغالت املواطن 

التواق للحياة الكرمية والأمن وال�شتقرار، مثل 

ال�شتمرار يف دعم املواد ذات ال�شتهالك الوا�شع 

وتخفي�س العبء ال�رشيبي وت�شجيع ال�شتثمار 

وتب�شيط الجراءات اجلبائية واجلمركية وحتفيز 

ن�شاطات النتاج املمار�شة يف وليات اجلنوب 

موؤكدين على م�شاعفة اجلهود يف هذه اجلهات 

الغالية من وطننا احلبيب  والنهو�س بها لبلوغ 

اجلهات  بني  ي�شاوي  حقيقي  جهوي  توازن 

الأربع للوطن والنهو�س بكل اجلهات املحرومة 

ال�رشيبي  الغ�س  حماربة  على  والعمل  الأخرى 

على  والعمل  اخلا�شة  ال�شناديق  وتطهري 

الوطنية  الرتبية  جمال  يف  املواطنني  م�شاعدة 

وال�شحة والتعليم العايل وال�شمان الجتماعي 

تنتهجها  التي  الجتماعية  ال�شيا�شة  وموا�شلة 

وهنا  الأخرى  القطاعات  اهمال  دون  اجلزائر 

التي  القطاعات  هذه  ملختلف  تقييم  من  لبد 

كالرتبية  الب�شيط  املواطن  حياة  مبا�رشة  مت�س 

على  موؤكدين  الجتماعي  وال�شمان  وال�شحة 

الفئات  ول�شيما  مل�شتحقيه  الدعم  يوجه  اأن 

املحرومة واملعوزة وعدم تعميم الدعم على كل 

خالل  من  ال�شواء  على  والفقرية  الغنية  الفئات 

اإيجاد اآلية لذلك.

سيدي الرئيس السيدات والسادة: 

عالوة على ما �شبق، نوؤكد نحن اأع�شاء املجموعة 

الربملانية للثلث الرئا�شي على كل ما ميكن اأن 

يدفع بحياة املواطن اإىل الأح�شن موؤكدين على 

النقاط التية:

1ـ حت�شني الظروف املعي�شية للمواطنني وذلك 
هنا  مركزين  ملطالبهم  ال�شتجابة  خالل  من 

اأدائها وتنظيمها  على الإدارة املحلية وحت�شني 

ول  طموحاتنا،  م�شتوى  يف  لتكون  وتفعيلها 

يتاأتى هذا اإل بالتواجد اليومي للقائمني عليها 

و�شفاف  ونزيه  دقيق  ب�شكل  اأمورها  وت�شيري 

وعادل، واأن ت�شعر املواطن بقربها ال�شديد منه، 

وخا�شة البلدية نظرا لأهميتها يف حياته، وهنا 

الأول من  الوزير  به  يقوم  التنويه مبا  لبد من 

خالل التنقل يف وليات الوطن جت�شيدا لربنامج 

فخامة رئي�س اجلمهورية موؤكدين على �رشورة 

اأو�شاع  على  لالإطالع  الوزراء  تنقل  تكثيف 

املواطنني  لن�شغالت  والإ�شغاء  قطاعاتهم 

بعيدا عن الزيارات الربوتوكولية املحدودة. 

من  املجتمع  يف  املنت�رشة  للم�شاكل  نظرا  ـ   2
العام  القانون  على  والتعدي  خمتلفة  جرائم 

تدخالت املجموعات الربملانية تدخالت املجموعات الربملانية
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يتجدد  اأن  وال�رشور  الغبطة  دواعي  ملن  اإنه 

لقاوؤنا حتت قبة جمل�شنا هذا وال�شعب اجلزائري 

اأفراح التاأهل للمونديال للمرة  يعي�س على وقع 

الرابعة يف تاريخه والذي �شادف �شهر نوفمرب 

التجمع  كتلة  ت�شعد  املنا�شبة  وبهذه  املبجل، 

الوطني الدميقراطي اأن تهنئ من خاللكم كافة 

بذكرى  اأيام  منذ  احتفل  الذي  اجلزائري  ال�شعب 

عزيزة وغالية على قلب كل جزائري وجزائرية، 

فر�شة  ت�شكل  التي  املجيدة  نوفمرب  اأول  ذكرى 

�شانحة للرتحم على اأرواح الذين ق�شوا يف �شبيل 

اأي�شا  فر�شة  وهي  ودمائهم  اأرواحهم  الوطن 

املجاهدين  واإخوتنا  لآبائنا  التحية  لتوجيه 

الذين �شاركوا يف هذه الثورة املجيدة اأطال اهلل 

فخامة  املجاهد  مقدمتهم  ويف  اأعمارهم،  يف 

الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة.

سيدي الرئيس, 

الذي   2014 املالية  قانون  م�رشوع  يتميز 

جمل�شنا  اأع�شاء  وناق�شه  احلكومة  عر�شته 

متثل  مهمة  مرحلة  يخ�س  بكونه  املوقر، 

الربنامج اخلما�شي اإن مل نقل ع�رشية كاملة من 

جهة  من  وال�رشوع  جهة،  من  والت�شييد،  البناء 

اأخرى، يف برنامج اآخر لال�شتثمارات العمومية.

تقييم  فر�شة  لنا  تتيح  امليزة  هذه  اأن  �شك  ول 

نوعي ملدى الأ�شواط التي �شجلتها بالدنا على 

درب التقدم، �شنة بعد �شنة، يف جميع املجالت. 

ويف نف�س الوقت، فاإن هذا التقييم مل�شار بالدنا، 

اأن  اإىل  خالل ال�شنوات الأخرية، يدعونا جميعا، 

ن�شتح�رش يف اأذهاننا باأن اأي تقدم ل ميكن اأن 

املتوا�شل،  اجلهد  يغذيه  مل  ما  م�شتداما  يكون 

املطلوب،  بالتكييف  اأي�شا،  تعزيزه  يتم  مل  وما 

ال�شياق،  هذا  ويف  م�شتمرة.  ا�شت�رشافية  وبنظرة 

فاإن الأو�شاع التي متيز القت�شاد العاملي، منذ 

3 �شنوات على الأقل، توؤكد لنا ه�شا�شة اأي تنمية 
واإننا  باأ�ش�شها.  م�شا�س  وقع  كلما  اقت�شادية، 

هامة  ا�شطرابات  ا�شتمرار  اليوم،  حتى  ن�شاهد 

تباطوؤ  وكذا  العاملي،  القت�شاد  م�شتوى  على 

عودة حقيقية للنمو حتى يف البلدان املتقدمة.

وعلى ذكر الأزمة القت�شادية يف العامل، يكفينا 

قبل  ع�رشية  منذ  الوطني،  و�شعنا  نتذكر  اأن 

اليوم فقط، يف خ�شم عوا�شف املاأ�شاة الوطنية، 

اآنذاك،  انخف�س  الذي  النفط  برميل  �شعر  واأمام 

اإىل اأدنى من 10 دولرات، يف وقت كانت فيه 

من  فح�شب،  �شهور  ب�شعة  منذ  اجلزائر خارجة، 

جميع  على  لقت�شادنا  األيمة  جد  هيكلة  اإعادة 

الأ�شعدة.

اختار  الذي  الزمني  الظرف  هو  بالذات،  وذلكم 

فيه �شعبنا الأبي، يوم 16 اأفريل 1999، بناء 

نار  اإخماد  خالل  من  والكرامة  العزة  جزائر 

الفتنة، وا�شتعادة الثقة، وبعث الأمل من جديد.

اإن مناق�شة م�رشوع قانون املالية ل�شنة 2014 

تاأتي يف ظروف وطنية واإقليمية خا�شة. فعلى 

على  مقبلة  اجلزائر  فاإن  الوطني،  امل�شتوى 

للم�شار  داعمة  �شتكون  اأنها  �شك  ل  ا�شتحقاقات 

التنموي الذي تعزز من خالل امل�شاريع الكربى 

والطموحة التي �شملت كل ربوع وطننا الف�شيح.

يتميز  ظرف  فهو  القليمي،  امل�شتوى  على  اأما 

بال�شعوبات القت�شادية وحالة عدم ال�شتقرار 

اإن  املجاورة.  الدول  بع�س  تواجهها  التي 

اأعطى   ،2014 درا�شة م�رشوع قانون املالية 

يف  اجلزائر  م�شرية  على  و�شاملة  مركزة  نظرة 

على  مركزا  والجتماعي  القت�شادي  املجالني 

العادلة  العدالة الجتماعية والتنمية  مبادئ - 

القرار  �شيادة  على  احلر�س  اإىل  اإ�شافة   –
الأرقام  القت�شادي وتتاأكد هذه اخليارات عرب 

املقرتحة يف ميزانية 2014 والتي حتدث عنها 

زمالئي باإ�شهاب كبري.

للحديث  يقودين  املالية  قانون  عن  احلديث  اإن 

جاءت  التي  اجلديدة  القانونية  الإجراءات  عن 

وقانون  الف�شاد،  مكافحة  قانون  تعديالت  بها 

تعزيز  وكذا  احلدود،  عرب  الأموال  روؤو�س  حركة 

العامة  املفت�شية  بعد  املحا�شبة،  جمل�س  دور 

ورغبة  والقر�س،  النقد  قانون  واأي�شا  للمالية، 

وزارة املالية يف ا�شتحداث م�شلحة للتحقيقات 

اجلبائية قد كانت كلها خطوات توؤكد عزما قويا، 

يف  قدما  للم�شي  الرئا�شية،  للتوجيهات  طبقا 

التي تقرتن دون  مكافحة اجلرمية القت�شادية 

�شك، مع الجتار باملخدرات، وتبيي�س الأموال، 

وبعبارة اأخرى مع اجلرمية املنظمة التي يتعني 

يوحي  مما  واملمتلكات  الأ�شخا�س  وعلى 

للمواطنني يف كثري من الأحيان اأن هناك غيابا 

الأحيان  بع�س  يف  املواطن  يذهب  بل  لل�شلطة 

للخلط  نظرا  الدولة  غياب  عن  احلديث  اإىل 

لبع�س  ونظرا  هنا،  من  والدولة،  ال�شلطة  بني 

الأو�شاع اخلطرية يف املجتمع ب�شكل عام ويف 

موؤ�ش�شاته و�شوارعه فاإننا ننبه احلكومة للعمل 

 ( ال�شلبية  ال�شلوكيات  هذه  على  الق�شاء  على 

باأ�شكالها  اجلرائم  ل احل�رش  املثال  �شبيل  على 

وقطع  الغت�شاب،  وجرائم  الأطفال  كاختطاف 

وانت�شار  املتكررة  والحتجاجات  الطرقات، 

واملخدرات  ال�شالح   وانت�شار  باأ�شكاله  العنف 

بعد  اأبنائنا  على  خطرا  ت�شكل  اأ�شبحت  التي 

م�شتهلك وهنا  بلد  اإىل  بلد عبور  اأن حتولنا من 

اأخطر  الأمر  لأن  اخلطر  ناقو�س  ندق  اأن  علينا 

ت�شن  التي  ال�رش�شة  احلملة  ظل  يف  نت�شور  مما 

عرب احلدود....( وب�شط �شيطرتها الفعلية ومن ثم 

ا�شرتجاع هيبة الدولة ليدرك املواطن ما له من 

حقوق وما عليه من واجبات، ول يتاأتى هذا اإل 

واملتوا�شل  الفعلي  ال�شلطات  تواجد  خالل  من 

جميع  على  للقانون  ال�شارم  والتطبيق 

اأ�شالك الأمن  املواطنني، واإذ ن�شيد مبا تقوم به 

يف هذا املجال فاإننا ندعوها للمزيد من اليقظة 

والطمئنان  بالأمن  املواطنون  ي�شعر  حتى 

والتكامل والتما�شك  بينهم. 

)املواد  املختلفة  باأنواعه  التهريب  ي�شكل  ـ   3
وغريها(خطرا  واملخدرات  والبنزين  املدعمة 

تنبهت  وقد  الوطني  القت�شاد  على  حقيقيا 

نواجه  اأننا  اإل  امل�شكلة  هذه  اإىل  احلكومة 

هنا  من  عليها  الق�شاء  يف  كبرية  �شعوبة 

المكانيات  توفري  احلكومة �رشورة  نوؤكد على 

وت�شديد  املكافحة  لتلك  وال�رشورية  الالزمة 

املدن  ومداخل  واحلدود  املنافذ  على  الرقابة 

لي�شتفيد  النهو�س  من  لقت�شادنا  منكن  حتى 

املواطن ويعود عليه بالنفع.  

4 ـ ننبه اإىل �رشورة م�شاعفة اجلهود للتقليل 
اأ�رشار  من  ت�شببه  ملا  نظرا  املرور  حوادث  من 

على  ونوؤكد  واقت�شادية  واجتماعية  �شحية 

التطبيق ال�شارم للقوانني املنظمة والعمل على 

الق�شاء ما اأمكن على م�شببات هذه الكارثة من 

تكوين �شيء لل�شائقني والت�شديد يف منح رخ�س 

املركبات  ونوعية  الطرقات  وحت�شني  ال�شياقة 

التي ت�شتورد ومراقبتها ال�شديدة.

الدولة  قبل  من  املبذولة  باجلهود  ننوه  ـ   5
هذا  ويف  البطالة،  معدلت  يف  التقلي�س  يف 

ال�شدد لبد من ال�شتمرار يف اإن�شاء املوؤ�ش�شات 

م�شكلة  وحل  وتاأهيلها  واملتو�شطة  ال�شغرية 

الإ�رشاف  طريق  عن  املوؤ�ش�شات  لهذه  التمويل 

املوؤ�ش�شات  الكلي على م�شاريع هذه  اأو  اجلزئي 

معدل  الغاء  على   والعمل  املمولني.  طرف  من 

لت�شغيل  الوطنية  الوكالة  قرو�س  على  الفائدة 

ال�شباب لتمكني �شبابنا من احل�شول على متويل 

مع  القت�شاد،  منو  يف  وامل�شاهمة  مل�رشوعاته 

بالنفع  امل�شاريع  هذه  لتعود  ال�شارمة  الرقابة 

على اقت�شادنا الوطني.

املالية  والحتياطات  الفوائ�س  ا�شتثمار  ـ   6
على  والعمل  الذهب  جمال  يف  منها  جزءا  اأو 

احليوية،  املادة  هذه  من  الحتياطي  زيادة 

جزائرية  �شيادية  �شناديق  ان�شاء  على  والعمل 

لال�شتثمار.

7 ـ ننبه احلكومة اإىل �رشورة مكافحة الهجرة 
خماطر  من  ت�شببه  اأ�شبحت  وما  ال�رشعية  غري 

فقد  واأمنية،  واقت�شادية  واجتماعية  �شحية 

القرار  يتخذ  مل  اإذا  املخاطر  هذه  تت�شاعف 

ال�رشيع واملنا�شب والفعال.

الأو�شاع  خلطورة  العميق  اإدراكنا  ومن  ـ   8
كل  من  بنا  حتيط  التي  امل�شطربة  الأمنية 

اخلارجية  امل�شاكل  عن  والناجتة  اجلهات 

وال�شطرابات  ال�شاحل  )منطقة  القليمية 

اأع�شاء  نحن  فاإننا  العربية(،  الدول  بع�س  يف 

ننبه  اإذ  الرئا�شي  للثلث  الربملانية  املجموعة 

اجلي�س  يحظى  اأن  نطالب  فاإننا  املخاطر  لهذه 

الوطني ال�شعبي بكل الدعم ملا قامت وتقوم به 

قواتنا امل�شلحة من جهود معتربة للحفاظ على 

الدولة وعلى النظام اجلمهوري وخا�شة يف ظل 

كل ما يحيط بنا من اأو�شاع غري م�شتقرة، ونوؤكد 

ال�رشورية  المكانات  ت�شخري كل  على �رشورة 

واجباته  بكل  القيام  وب�شهولة  ليتمكن  جلي�شنا 

جتاه الوطن املفدى. 

واأخري ولي�س اآخرا، نعتقد نحن اأع�شاء املجموعة 

املالحظات  هذه  اأن  الرئا�شي  للثلث  الربملانية 

القانون، بل نوؤكد على  ل تنق�س من قيمة هذا 

راجني  حملها،  التي  الجراءات  لكل  دعمنا 

للحكومة كل التوفيق يف عملها واإيجاد احللول 

وتعزيز  اليومية  املواطن  مل�شاكل  الناجعة 

وحدتنا  على  واملحافظة  الجتماعي  التما�شك 

�شاكرين  خماطر.  من  بنا  يرتب�س  ما  ظل  يف 

عليكم  وال�شالم  واملتابعة،  الإ�شغاء  ح�شن  لكم 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

بناء القت�ضاد على اأ�ض�ص اجلدوى واملناف�ضة

تدخالت املجموعات الربملانيةتدخالت املجموعات الربملانية

حممود زيدان 
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من الآن، الق�شاء عليها.

واإننا يف كتلة التجمع الوطني الدميقراطي نثمن 

التح�شينات  هذه  جميع  يف  احلكومة  ا�شتمرار 

اأخرى  باإ�شالحات  م�شحوبة  �شتكون  التي 

لأجلها  ا�شتحدثت  التي  العمومية،  للخدمة 

الوزارة ويف هذا املنظور فاإننا نرى اأن ع�رشنة 

احلديثة،  التكنولوجيات  اإىل  باللجوء  الدارة 

وتعزيز دور اجلماعات املحلية اأولوية ملحة من 

اأجل تخفيف الأعباء على املواطن.

الرقابية، وعززت  ا�شتعادت مهامها  الدولة،  اإن 

من  تخل�شت  كما  �شلطتها،  الوقت  نف�س  يف 

متلك  الآن  هي  وها  اخلارجية،  مديونيتها  ثقل 

لدى  وتتوفر  ال�شعبة،  بالعملة  معتربا  ر�شيدا 

اخلزينة العمومية، على اإدخار حمرتم ملواجهة 

ال�رشورة.

التطورات  هذه  اأن  كتلتنا  يف  نرى  لذلك 

اأن  يجب  امل�شجلة،  التجارب  وكذا  اليجابية، 

توؤدي باحلكومة اإىل تعزيز الت�رشيع القت�شادي 

هذا  يف  اجلوهرية  باخليارات  م�شا�س  اأي  دون 

على  الوطني  القت�شاد  بناء  وهي  األ  املجال، 

نف�س  يف  واإقحامه  واملناف�شة،  اجلدوى  اأ�ش�س 

الوقت يف املبادلت العاملية.

فنمونا القت�شادي خارج املحروقات يظل ه�شا 

لأنه ممول بنفقات عمومية هائلة لال�شتثمارات 

لن تكون متوفرة يف امل�شتقبل.

جهودنا  كل  نبذل  اأن  علينا  يجب  وعليه، 

مل�شاعفة م�شاركة الن�شاط القت�شادي يف منو 

قوي وم�شتمر.

فمن واجب احلكومة القيام بكل ما يف و�شعها 

الهامة  العمومية  النفقات  تر�شيد  اأجل  من 

لال�شتثمارات اأكرث فاأكرث على ال�شعيد املحلي، 

وا�شتحداث منا�شب �شغل، وتوفري الأجور، وكذا 

تزويد اخلزينة مبزيد من اليرادات، لكي تتحمل 

الدولة عبء نفقاتها.

كما اأن قطاع ال�شناعة، رغم النتعا�س الطفيف 

من  قليلة  بن�شبة  اإل  ي�شاهم  مل  ي�شهده،  الذي 

املن�رشمة،  ال�شنة  الجمالية  امل�شافة  القيمة 

وهي و�شعية غري معقولة يف وقت يتنامى فيه 

وهذا  امل�شنعة،  املنتجات  على  املحلي  الطلب 

اأمر غري مقبول اأي�شا، بينما تتوفر اجلزائر على 

قاعدة �شناعية هامة ل حتتاج اإل اإىل النعا�س 

واملهارة من خالل تكوين اأبنائنا.

الأداة  تواجهها  التي  ال�شعوبات  اأن  كما 

قدرا  لي�شت  اأنها  نرى  الوطنية  ال�شناعية 

دفعتها  التي  الباهظة  ال�رشيبة  اإنها  حمتوما. 

جراء  واخلا�شة  العمومية  الأداة  هذه  نف�س 

ومن  الوطنية.  واملاأ�شاة  القت�شادية  الأزمة 

كل  يف  الوطنية  ال�شناعة  فاإن  املنطلق،  هذا 

لكي  ق�شرية  ملهلة  بحاجة  هي  القطاعات 

ال�شوق  يف  �رش�شة  ملناف�شة  وتتاأهب  تتكيف 

املحلية، ويف املبادلت الدولية.

اأن قطاع ال�شناعة قادر  ونقول يف هذا الإطار 

تكون  دائمة  �شغل  ومنا�شب  الرثوة  خلق  على 

خري �شمان ملرحلة ما بعد البرتول، وذلك من  

خالل تهيئة الأر�شية اخل�شبة لإدخال اجلزائر 

القت�شاد  وركب  املعلوماتية  جمتمع  يف 

الرقمي.

اجلزائر  م�شتقبل  اأن  القول  ميكن  هذا  كل  وبعد 

قطاع  يف  ينبني  اأن  ميكن  ل  القت�شادي 

هذا  اأن  يت�شح  عندما  خا�شة  فقط،  اخلدمات 

ن�شاط  حول  باآخر،  اأو  ي�شكل  يتمحور،  القطاع 

ال�شترياد املمول متويال �شبه كامل من مداخيل 

املحروقات.

الذي  الأجنبي  ال�شتثمار  فاإن  املقام  هذا  ويف 

ما انفكت اجلزائر تدعو اإليه باإحلاح وتطالب به 

ل�شوقها، مل ي�شتجب  انفتاح وا�شع  دوما، مقابل 

قطاع  خارج  كاف  بقدر  النداءات  لهذه  بعد 

املحروقات.

حتافظ  اأن  وهي  مهمة  نقطة  اإىل  النتباه  نلفت 

ن�شقها  على   2014 يف  العادية  اجلباية 

اإىل  ت�شل  اأن  املتوقع  من  حيث  الت�شاعدي 

2.352،5 مليار دج مقابل  1.577،7 مليار 
نثمن  اأننا  اإىل  اإ�شافة  البرتولية،  للجباية  دج 

املوجهة  وال�رشيبية  اجلبائية  التحفيزات 

واإعطائهم  عموما  �شبانية  اإ�شتثمارات  فائدة 

الرقي  نحو  اخلا�شة  مبوؤ�ش�شاتهم  ال�شري  فر�شة 

والزدهار والذي �شيعود دون اأدنى �شك بالفائدة 

على القت�شاد الوطني.

2014 على  اإعداد م�رشوع قانون املالية  اإن 

اأ�شا�س �شعر مرجعي جبائي لربميل النفط اخلام 

عند 37 دولر و 90 دولر ل�شعر ال�شوق لربميل 

دينار   80 عند  ال�رشف  �شعر  ومعدل  النفط 

للدولر الواحد يوؤكد حر�س الدولة وعدم ثقتها 

و�شع  وبالتايل  العاملية  ال�شواق  تقلبات  يف 

قد تنجر عن  التي  الحتياطات واحل�شابات  كل 

يعترب  الذي  البرتويل  الربميل  �شعر  انخفا�س 

قوت اجلزائريني.

التوازنات  على  احلفاظ  هو  احلقيق  الرهان  اإن 

�شعر  اأ�شا�س  على  املتو�شط  املدى  على  العاملية 

احلكومة،  اعتمدته  مثلما  النفط  لربميل  مقبول 

م�شالح  بحماية  الوقت  نف�س  يف  ي�شمح  مما 

القت�شادي  النمو  وبعث  امل�شتقبلية  الأجيال 

من خالل الت�شيري احلذر للمالية العمومية التي 

عززت الحتياط العمومي على م�شتوى �شندوق 

�شبط الإرادات والذي انتقل من 171.5 مليار 

دج يف 2001 اإىل 2.931 مليار دج يف 2006 

)35 باملائة من الناجت الداخلي اخلام(.

سيدي الرئيس

قيل  ما  كل  ورغم  التجهيز  نفقات  ارتفاع  اإن 

عنها، �شيكون له اأثر اإيجابي مبا�رش على النمو، 

وجه  وعلى  احلايل،  القت�شادي  الو�شع  يف 

اخل�شو�س يف قطاع البناء والأ�شغال العمومية 

والت�شغيل وكذا القدرة ال�رشائية للمواطنني وكلها 

عنا�رش مهمة واأ�ش�س اأي تنمية تعتمد على نظرة 

بعيدة املدى.

سيدي الرئيس

لقد اأ�شعدنا يف كتلة التجمع الوطني الدميقراطي 

هذا  من   »77« املادة  ت�شمنته  الذي  الإجراء 

بحقوق  تكفلها  �رشاحة  اأعلنت  والتي  القانون 

اجلي�س  جانب  اإىل  �شاركوا  الذين  املتطوعني 

الوطني ال�شعبي �شليل جي�س التحرير الوطني يف 

الأمن  عودة  يف  وامل�شاهمة  الإرهاب  مكافحة 

هذا  منربنا  يف  الفر�شة  ون�شتغل  وال�شتقرار 

الوطني  اجلي�س  اأفراد  لكل  حارة  حتية  لنوجه 

ال�شعبي واأ�شالك الأمن املختلفة.

اأديل  اأن  اأود  هذه  مداخلتي  اإنهاء  ب�شدد  واأنا 

التجمع  كتلة  �شجلتها  التي  املالحظات  ببع�س 

الوطني الدميقراطي بهذه املنا�شبة.

اأول : نعرب عن ارتياحنا لقانون املالية 2014.

ثانيا: ومن خالل حمتوى هذا امل�رشوع ن�شجل 

رئي�س  ال�شيد  لربنامج  الكامل  التج�شيد  باعتزاز 

اجلمهورية للمرحلة ال�شابقة واملراحل القادمة.

حزب  طرف  من  طبيعي  اأمر  الرتياح  هذا  واإن 

وطني نا�شل من اأجل اجلزائر اأول وقبل كل �شيء 

وي�شاند بجد ومند 1999 دون انقطاع م�شاعي 

وجهود الأخ املجاهد عبد العزيز بوتفليقة.

اإىل هبة وطنية من  نداء احلكومة  نتبنى  ثالثا: 

اأجل التنمية الوطنية.

الإعرتاف  عدم  كان  لأي  ميكن  ل  بالفعل 

الوطني  القت�شاد  اأجل  من  الدولة  مبجهودات 

الفالحة  وازدهار  ال�شناعة  تنمية  واإقالع 

املتعاملني  على  اليوم  ويبقى  اجلزائرية 

تثمني  امل�شتهلكني  على  وكذا  الإقت�شاديني 

هذه اجلهود من خالل م�شاهمتهم كل واحد من 

موقعه وح�شب دوره.

رابعا نتبنى كذلك نداء احلكومة للحذر والعقلنة 

والبتعاد  الوطنية  املايل  القدرات  ا�شتغالل  يف 

اأ�شكال املزايدات، ول  عن الدمياغوجية وجميع 

ميكن لأي كان ان يعترب اجلزائر مادة يف ال�شوق 

ال�شيا�شي.

قد  اجلزائر  اأن  نعترب  ل  كله  هذا  مع   : خام�شا 

نثمن  ونحن  لذا  اأمورها  الكمال يف  اإىل  و�شلت 

عدد  يف  املزيد  منها  نطلب  احلكومة  جمهودات 

من الجتهادات وهي :

ياأتي  وهذا  واملحاباة  الربوقراطية  • مكافحة 
خالل  من  اأي�شا  لكن  ال�شالحات  خالل  من 

معاقبة املنحرفني.

يف  احلكومة  طرف  من  اجلهد  من  املزيد   •
وكذا  وم�شاعيها  ل�شيا�شتها  امل�شتمر  ال�رشح 

يف  والوطنيني  املحليني  املنتخبني  م�شاركة 

تنفيذ هذه ال�شيا�شة والتعبئة حولها.

الف�شاد  اأ�شكال  جميع  مكافحة  يف  • ال�شتمرار 
وا�شتقاللية  القانون  اإطار  يف  �رشامة  بكل 

العدالة.

ويف الأخري نتمنى التوفيق ملا فيه خري للجزائر 

الإ�شغاء  ح�شن  على  و�شكرا  الأبي  و�شعبها 

تعاىل  اهلل  ورحمة  عليكم  وال�شالم  واملتابعة 

وبركاته. 

تدخالت املجموعات الربملانيةتدخالت املجموعات الربملانية
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للسنة  املالية  قانون  مرشوع  يعكس 
للمخطط  الكربى  التوجهات  القادمة 
الخاميس  الربنامج  يف  املتمثل  التنموي 
الذي يقرتب من نهايته, حيث تعترب سنة 
انجاز  الستكامل  األخرية  السنة   2014

برنامج رئيس الجمهورية.

ومن هذا املنطلق، يركز م�رشوع قانون املالية 

لتنفيذ  املالئمة  ال�رشوط  توفري  على  اجلديد 

اجلزء املتبقي من الربنامج اخلما�شي يف �شنته 

املوارد  بتعبئة  خا�شة  الأمر  ويتعلق  الأخرية. 

املالية ال�رشورية لذلك.

بـ  املقدرة  اجلارية  بامليزانية  ومقارنة  وعليه، 

92 مليار دولر، يتوقع اأن تكون ميزانية العام 
القادم يف حدود 100 مليار دولر اأي بزيادة 

10 ماليري دولر، ومرد ذلك اإىل الرتاجع الذي 
عرفه �شعر �رشف العملة الوطنية مقابل الدولر 

املحدد يف م�رشوع القانون بـ 78 دج للدولر 

م�رشوع  عليها  يبنى  التي  املرتكزات  اأهم  ومن 

للبرتول  املرجعي  ال�شعر  اجلديد  املالية  قانون 

للربميل،  دولرا   37 وهو  امليزانية  اإعداد  يف 

امليزانية  اإغالق  بعد  الفائ�س  توجيه  يتم  فيما 

ال�شنوية اإىل �شندوق �شبط املوارد الذي تاأ�ش�س 

يف عام 2000.

ويتوقع امل�رشوع ت�شجيل معدل منو يف حدود 5 

% خارج قطاع احلروقات،   5.6 و  % اإجمال 
اإىل  الت�شخم  معدل  يرتاجع  اأن  يتوقع  فيما 

حوايل 4.5 % يف اإطار الأهداف طويلة املدى 

لبنك اجلزائر الذي يعمل على تخفي�س الت�شخم 

اإىل 3 %، كما ن�س امل�رشوع على خلق 57 األف 

من�شب مايل جديد يف قطاع الوظيف العمومي، 

لريفع الجمايل اإىل حوايل مليوين وظيفة.

أهداف تنموية ... وأبعاد اجتامعية
للعام  املالية  اأن م�رشوع قانون  يرى مراقبون 

متعلقة  اإجراءات  يت�شمن  ل   ،2014 القادم 

بالنظر  الدولة  ميزانية  يف  احلذر  ول  بالتق�شف 

اخلما�شي  املخطط  تنفيذ  يف  الكبري  التاأخر  اإىل 

املالية  املوارد  توفر  يعني  ما  وهو  اجلاري، 

يف  الربنامج  متويل  يف  لال�شتمرار  ال�رشورية 

اإطار احلفاظ على ا�شتقرار القت�شاد الكلي.

اإطار  يف  املالية  وزير  �شدد  ال�شياق،  هذا  ويف 

على  امل�رشوع  بتح�شري  املتعلقة  التوجيهات 

�رشورة اأن تتقيد امليزانية لل�شنة القادمة التي 

اخلما�شي  الربنامج  لتنفيذ  الأخرية  ال�شنة  متثل 

2010 – 2014، بال�رشامة يف ال�شق املتعلق 
مبيزانية الت�شيري التي �شهدت تو�شعا كبريا منذ 

2010 ب�شبب زيادات الأجور يف القطاع العام 
باأثر رجعي.

العام  ميزانية  ح�رش  امل�رشوع  مبوجب  وتقرر 

القادم 2014 يف ال�شطر ال�شنوي الأخري املرتقب 

يف الربنامج اخلما�شي 2010 – 2014، مع 

خارج  املربجمة  العمليات  بالعتبار  الأخذ 

الربنامج اخلما�شي.

ه�شا�شة  ا�شتمرار  من  جمددا  امل�رشوع  وحذر 

توازن ميزانية الدولة ب�شبب تذبذب اأ�شعار النفط 

يف ال�شوق العاملية بالإ�شافة اإىل تقلبات اأ�شعار 

يتطلب  مما  الدولية  ال�شوق  يف  الغذائية  املواد 

يف  الغذاء  اأ�شعار  لتقلبات  خا�شة  عناية  ايالء 

ي�شعب  م�شاريف  متثل  اأ�شبحت  التي  اخلارج 

الثقل  غرار  على  حتملها  الدولة  ميزانية  على 

املواد  من  اجلزائر  واردات  متثله  الذي  الكبري 

الأولية الأ�شا�شية.

 2014 لعام  املالية  قانون  م�رشوع  وتوقع 

تراجعا يف موارد امليزانية وتقل�شا يف النفقات 

امل�رشوع  يرى  كما   ،2013 �شنة  مع  مقارنة 

ا�شتمرار اجلزائر يف ت�شجيل عجز امليزانية على 

قبل  جديدة  م�شاريع  ت�شجيل  عدم  من  الرغم 

انطالق الربنامج اخلما�شي 2015 – 2019، 

نفقات  اأهمية  اإىل  العجز  تفاقم  �شبب  ويعود 

بال�شافة  النهائية  الطبيعة  ذات  الت�شيري 

ا�شتغالل  يف  ال�رشوع  ميثله  الذي  ال�شغط  اإىل 

امل�شاريع اجلديدة لال�شتثمار العمومي.

امل�شاريع  متويل  يف  ال�شتمرار  وبهدف 

ال�شتثمارية امل�شجلة �شمن املخطط اخلما�شي 

�رشورة  على  امل�رشوع  �شدد  الأخري،  ال�شق  يف 

احلد من فتح منا�شب مالية جديدة اإل يف حالة 

ال�رشورة الق�شوى حيث تقرر اإرفاق كل اقرتاح 

ال�شلطات  مبقررات  جديد  مايل  من�شب  لفتح 

هياكل  وفتح  التكوين  نتاج  خارج  العمومية 

جديدة وت�شيري منا�شب �شاغرة من اأجل تقلي�س 

القت�شاء  عند  العتماد  مع  الت�شيري،  نفقات 

بعمليات اإعادة توزيع العمال على القطاعات يف 

اإطار عقلنة ا�شتعمال املوارد الب�رشية يف الدارة 

اإىل  اللجوء  تف�شيل  مع  العمومية  واملوؤ�ش�شات 

خمتلف اأجهزة اإدماج ال�شباب حاملي ال�شهادات 

العمال  من  عنها  املعرب  الحتياجات  ملواجهة 

�شيتم  وعليه  والدارات،  املوؤ�ش�شات  لتدعيم 

الناجتة  ال�شاغرة  للمنا�شب  دقيق  بجرد  التقيد 

عن التقاعد قبل فتح منا�شب مالية جديدة.

ويف ذات ال�شياق، وبغر�س التحكم يف العجز يف 

الربنامج  لتطهري  الأولوية  منح  تقرر  امليزانية 

اجلاري اإجنازه مع الختيار ال�شارم للم�شاريع 

ذات  اخلما�شي  الربنامج  يف  امل�شجلة  اجلديدة 

املنفعة القت�شادية اجللية للم�رشوع مع التقيد 

مع  عليها  وامل�شادقة  الدرا�شة  باإنهاء  احلريف 

التمويل  �شيا�شات  بع�س  معاينة  اإعادة  �رشط 

الطابع  ذات  العمومية  للم�شاريع  امليزانياتي 

التجاري بهدف احلد من تفاقم العجز.

واأ�شار امل�رشوع اإىل �رشورة تاأجيل اقتناء العتاد 

مع  جلية  جتديد  دوافع  بدون  املكاتب  واأثاث 

رقم  التنفيذي  املر�شوم  تطبيق  اإجراءات  ت�شديد 

105 - 10 اخلا�س بت�شيري حظائر ال�شيارات 
احلر�س  مع  العمومية  بالهيئات  اخلا�شة 

جديدة  مركبة  اأي  �رشاء  طلب  يكون  اأن  على 

امل�شاريف  من  احلد  ي�شمل  كما  بدقة.  مربرا 

تخفي�س م�شاريف الألب�شة والأغذية وال�شيانة 

واملحا�رشات وامللتقيات وم�شاريف التكوين.

بالعام  اخلا�شة  اجلبائية  التدابري  وبخ�شو�س 

القادم، تقررعدم اقرتاح اأي تدبري يق�شي باإعفاء 

وتخفي�س معدلت ال�رشائب، مع �رشورة تق�شيم 

التدابري اجلبائي اإىل تدابري خا�شة باملوؤ�ش�شات 

وتدابري خا�شة مب�شتخدمي امل�شالح العمومية 

تخفيف  وتدابري  باملواطنني  خا�شة  وتدابري 

الر�شوم عن املوؤ�ش�شات امل�شغلة.

ومقارنة باملوازنة اجلارية املقدرة بـ 92 مليار 

دولر، يتوقع اأن تكون ميزانية العام القادم يف 

حدود 100 مليار دولر اأي بزيادة 10 ماليري 

الذي عرفه �شعر  الرتاجع  اإىل  دولر، ومرد ذلك 

�رشف العملة الوطنية مقابل الدولر املحدد يف 

م�رشوع القانون بـ 78 دج للدولر.

الحكام  من  جملة  كذلك  امل�رشوع  وت�شمن 

تقلي�س  اإىل  تهدف  التي  الإيجابية  الت�رشيعية 

اإطار  يف  املوؤ�ش�شات  على  اجلبائي  ال�شغط 

ت�شجيع ال�شتثمار وتب�شيط الجراءات اجليائية 

اإىل  النتاجية  الن�شاطات  وت�شجيع  واجلمركية، 

ال�رشيبي  التهرب  ومكافحة  الكبري  اجلنوب 

وت�شجيع ال�شباب املقاول على خلق املوؤ�ش�شات 

اله�شاب  يف  وخا�شة  واملتو�شطة  ال�شغرية 

العليا واجلنوب،

بالإ�شافة اإىل �شن ت�شهيالت خا�شة باملوؤ�ش�شات 

التي تخلق 100 من�شب بداية من ال�شنة الأوىل 

بقوة  ت�شاهم  التي  واملوؤ�ش�شات  ن�شاطها  لبداية 

يف ن�شاط الت�شدير.

كما  للر�شوم  زيادة  اأي  امل�رشوع  يت�شمن  ومل 

على  بالعمل  مكتفيا  جديدة،  ر�شوما  يدرج  مل 

تو�شيع الوعاء اجلبائي من خالل تنمية ن�شاطات 

الع�شوائي  ال�شترياد  منتقدا  اجلديدة،  تنموية 

والقدرات  املوؤ�ش�شة  حتطيم  يف  �شاهم  الذي 

اإىل  العودة  يتوقع  حيث  الوطنية،  النتاجية 

العمل بنظام الت�شاريح للموؤ�ش�شات على بع�س 

على  جديدة  قيود  وفر�س  الثانوية،  املنتجات 

ن�شاط ا�شترياد ال�شيارات ال�شياحية.

>>>

ال�سنة الأخيـرة من املخطط اخلما�ســي 2014-2009

تحليلقانون املالية 2014
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املرشوع الجديد ال يتضمن زيادة يف 
أسعار الوقود

يو�شفي  يو�شف  واملناجم  الطاقة   وزير  ك�شف، 

الوقود  اأ�شعار  يف  مرتقبة  زيادة  توجد  ل  اأنه 

يف قانون املالية ل�شنة 2014، معتربا اأن قرار 

فرديا،  قرارا  ولي�س  احلكومة  تتخذه  الزيادة 

جمال  يف  مهمة  اكت�شافات  هناك  اأنه  موؤكدا 

بع�س  مفندا   ، ال�شنة  هذه  خالل  املحروقات 

ن�شوب  مفادها  اأخبارا  تن�رش  التي  ال�شاعات 

عن  للحديث  اأ�شا�س  ل   « ذلك  يف  وقال  النفط، 

ارتفاع  يف  احتياطاتنا  بل  البرتول،  ن�شوب 

ال�شياق » لقد وفرنا  م�شتمر » واأردف يف نف�س 

يف  النفطية   املن�شئات  م�شتوى  على  الأمن 

عرب  املنت�رشة  احلقول  خمتلف  ويف  اجلنوب  

وفدا  هناك  اأن  يو�شفي  واأ�شاف  ال�شحراء« 

الربيطانية  بيرتوليوم  بريتي�س  �رشكتي  من 

املركبات  بزيارة  قام  الرنويجية،  و�شتاتويل 

العودة  قرار  واإن  والنفطية،  الغازية  ال�شناعية 

اإىل الن�شاط ومزاولة ال�شتثمار باجلزائر متعلق 

بهما.

واأو�شح الوزير اأن اجلزائر قد عرفت ا�شتهالك ما 

يقارب 36 مليون طن من النفط عام 2012، 

مع  مقارنة  طن   مليون   2 قدرها  بزيادة  اأي 

2011، م�شريا اإىل اأن زيادة ا�شتهالك الوقود 
اأي  طن  مليون   12 ب  املا�شي  العام  قدرت 

بن�شبة 9 باملئة بني عامي 2010 و 2012، 

يف  املطلوب  ال�شتهالك  منو  معدل  هذا  معتربا 

طاقتها  م�شاعفة  على  يجربها  مما  اجلزائر، 

التكريرية والنتاجية التي تقدر حاليا ب 26 

 60 اأو   50 اإىل  �شت�شل  حني  يف  طن  مليون 

مليون طن بحلول عام 2030.

التحيل باليقظة ضامن الستمرار 
املشاريع ..

على  اجلديد  املالية  قانون  م�رشوع  ين�س 

�رشورة احلفاظ على القدرات املالية وحماربة 

طريق  على  لال�شتمرار  التبذير  اأ�شكال  كل 

الذي ر�شمه املخطط اخلما�شي اجلاري  التنمية 

اأكد  جودي،  كرمي  املالية،  وزير  وكان  اإجنازه. 

الذي  النخفا�س  اأن  �شابقة  ت�رشيحات  يف 

تقود  للبرتول  العاملية  الأ�شعار  حاليا  تعرفه 

اجلزائر للتحلي »بيقظة اأكرب« يف جمال �شيا�شة 

امليزانية حمذرا من تاأثري ارتفاع غري حم�شوب 

يف الأجور خالل ال�شنوات املقبلة  وهو ما ذهب 

التطبيقات  يف  الدويل  القت�شادي  اخلبري  اإليه 

م�شدور  ال�شالمي،فار�س  لالقت�شاد  املعا�رشة 

القت�شادية  املوؤ�رشات  كل  اأن  اأكد  الذي   ،

�شعر  بارتفاع  تنبئ  العاملية  وال�شيا�شية 

اأن  ، م�شددا على  املقبلة  الأ�شهر  البرتول خالل 

يرتاجع  قد  النفط  �شعر  بان  تخويفنا  حماولة 

�رشوة  اإىل  احلكومة  داعيا  واهية،  حجة  هي 

والف�شاد  الموال  تبيي�س  الرتكيز على حماربة 

والغ�س والتهريب ال�رشيبي والفواتري امل�شخمة 

واملزورة، وال�شوق املوازية للعملة ال�شعبة.

ال أموال إضافية مليزانية املخطط 
الخاميس يف سنته األخرية..

اجلزائر  اجلديدة، ودخول  امليزانية  تزامن  ومع 

يف ال�شنة الأخرية للمخطط اخلما�شي 2010 

/2014 ، فقد طالبت الوزارة الأمرين ب�شياغة 

الإقرتاحات  مليزانية 2014 مع الأخذ بعني 

اخلما�شي  ملخطط  املتبقي  الر�شيد  العتبار 

2010 / 2014 مع الرتكيز على الأهداف 
لبلوغ  ت�شطريها   ينبغي  التي  ال�شرتاتيجية 

ميزانية  تزامن  مع  وذلك   ، املرجوة  النتائج 

املخطط  من  الأخرية  ال�شنة  ودخول   2014
اخلما�شي  2010/ 2014 حيث افادت املذكرة 

ل�شنة  امليزاناتية  القرتاحات  اأن  التوجيهية  

2014، يجب اأن ت�شجل يف حدود العتمادات 
اخلما�شي  للربنامج  املتبقية  امليزاناتية 

2010 / 2014، كما طالبت الوزارة اآمري 
باإعداد ح�شيلة مالية ومادية لربامج  ال�رشف 

�شنة 2012، وح�شيلة تقديرية ل�شنة 2014، 

واآجال  بلوغها،  الواجب  الأهداف  حتديد  مع 

الإجناز.

التقارير  ت�شمن  ب�رشورة  الوزارة  وطالبت 

احل�شيلة  على  زيادة  بامليزانيات،  املتعلقة 

املالية  الو�شائل  عن  مف�شال  تقريرا  املطلوبة، 

لإنطالق  اجلاري  الربنامج  ملتابعة  ال�رشورية 

البناء  رخ�س  حيث  من  اجلديدة  امل�شاريع 

واعتمادات الدفع، اإ�شافة اإىل اقرتاحات لتطهري 

امل�شاريع  قائمة  الجناز،واإعداد  طور  الربامج 

اجلديدة وامل�شنفة ح�شب الأولوية مع اجلداول 

الزمنية لتمويلها، مع مرافقة كل م�رشوع �شخم 

تقدم  درجة  ويربز  اأهميته  يربر  بتقرير  مقرتح 

درا�شته، كما طالبت الوزارة الآمرين بال�رشف 

املرتقبة  التنظيمية  للتدابري  قائمة  بو�شع 

ظروف  �شيما  التجهيز،  نفقة  جناعة  لتح�شن 

الجناز. 

الدورة الـ 62 للجنة التنفيذية 
لالتحاد الربملاين اإلفريقي

�شارك وفد برملاين جزائري يف اأ�شغال الدورة 62 

للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الإفريقي وذلك 

يومي 28 و29 �شبتمرب 2013 باأبيدجان- كوت 

ديفوار.

وقد �شم الوفد ال�شادة :

بوزيد بودعيدة ، ع�شو جمل�س الأمة

عبد القادر بوكرو�شة ، نائب باملجل�س ال�شعبي الوطني

ال�شيدة رتيبة عياد ، نائب باملجل�س ال�شعبي الوطني

مع ال�شارة ان هوؤلء هم اع�شاء اللجنة التنفيذية 

لالحتاد الربملاين الإفريقي.

ناق�س امل�شاركون خالل هذه الدورة جدول الأعمال 

التايل

- طلبات الع�شوية واإعادة الع�شوية

- بحث تنفيذ قرارات املوؤمتر ال�شابق 

- درا�شة احل�شاب املايل اخلتامي ل�شنة 2013

- اإعداد م�رشوع جدول اأعمال الدورة 63 واملوؤمتر 

عقدهما. ومكان  وتاريخ   ، لالحتاد   36
للتذكري فاإن ابيدجان )كوت ديفوار( حتت�شن مقر 

المانة العامة لالحتاد الإفريقي منذ تاأ�شي�شه.

اجتامعات املرحلة الرابعة للدورة 
العادية 2013 للجمعية الربملانية 

ملجلس أوربا

�شارك وفد برملاين م�شرتك فيما بني غرفتي الربملان 

يف اجتماعات املرحلة الرابعة للدورة العادية 2013 

للجمعية الربملانية ملجل�س اأوربا وذلك يف الفرتة 30 

�شبتمرب 04 اأكتوبر 2013 ب�شرتا�شبورغ ) فرن�شا(

وقد �شم الوفد ال�شيد ر�شيد بوغربال ، ع�شو جمل�س 

المة ، رئي�س الوفد

ال�شيد ح�شني معيزة ، نائب باملجل�س ال�شعبي الوطني

وقد ت�شمن جدول اأعمال الجتماعات درا�شة عدة 

موا�شيع منها :

المن القومي والو�شول اإىل املعلومات

المن الغذائي : حتد دائم يهم اجلميع.

مكافحة التمييز بني ال�شباب يف �شوق العمل

جدير بالذكر اأن امل�شاركني قد ناق�شوا الو�شاع 

ال�شائدة يف بع�س الدول على غرار البو�شنة والهر�شك 

وجمهورية مولدوفا ، وكذا الو�شع يف �شوريا.

للعلم فاإن الربملان اجلزائري ي�شارك يف مثل هذه 

الربملانات ب�شفة مدعو.
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أشغال الدورة العادية الثالثة للفرتة الترشيعية الثالثة للربملان 
اإلفريقي

�شارك وفد برملاين عن جمل�س الأمة، يف اأ�شغال الدورة العادية الثالثة للفرتة الت�رشيعية الثالثة 

للربملان الإفريقي، وذلك يف الفرتة من 21 اأكتوبر اإىل 01 نوفمرب 2013 مبقر الربملان 

الإفريقي يف ميدراند)جمهورية جنوب اإفريقيا(.

وقد ت�شكل الوفد الربملاين ملجل�س الأمة :

ال�شيد حممد الطيب الع�شكري،ع�شو جمل�س الأمة، ع�شوالربملان الإفريقي

ال�شيد خمتار زروايل، ع�شو جمل�س الأمة، ع�شو الربملان الإفريقي

جدول اأعمال الدورة ت�شمن انعقاد اجتماعات جلان واأجهزة الربملان الإفريقي بالإ�شافة اإىل 

الجتماع التعريفي لالأع�شاء اجلدد املعينني لديه.

امللتقى الربملاين حول عقوبة اإلعدام يف منطقة شامل 
أفريقيا والرشق األوسط ودور الربملان يف إلغاءها

�شارك الربوفي�شور م�شعود زيتوين، ع�شو جمل�س الأمة ، يف امللتقى الربملاين حول 

عقوبة الإعدام يف منطقة �شمال اأفريقيا وال�رشق الأو�شط ودور الربملان يف اإلغاءها 

والذي ينظمه الربملان الفرن�شي بالتعاون مع وزارة ال�شوؤون اخلارجية الفرن�شية 

واملنظمة غري احلكومية  » معا �شد عقوبة الإعدام« وذلك يومي 09 و 10 اأكتوبر 

فرن�شا بباري�س   2013
ت�شمن جدول الأعمال درا�شة املوا�شع التالية : 

و�شعية م�شار اإلغاء عقوبة الإعدام يف منطقة �شمال اإفريقيا وال�رشق الأو�شط

-دور الربملانيني يف م�شار اإلغاء عقوبة الإعدام

-اأبعاد اإن�شاء �شبكة للربملانيني املوؤيدين لعقوبة الإعدام.

أشغال الدورة السنوية الـ 59 للجمعية 
الربملانية ملنظمة حلف  شامل االطليس

�شارك وفد برملاين م�شرتك فيما بني غرفتي الربملان اجلزائري 

يف ا�شغال الدورة ال�شنوية الـ 59 للجمعية الربملانية ملنظمة 

حلف  �شمال الطل�شي، وذلك يف الفرتة من 11 و14 اأكتوبر 

كرواتيا(  ( بدوبروفنيك   2013
ت�شكل الوفد من ال�شادة حممد الواد، رئي�س جلنة الدفاع الوطني 

مبجل�س الأمة، رئي�شا للوفد

ميلود فردي، نائب باملجل�س ال�شعبي الوطني

خل�رش نوري، نائب باملجل�س ال�شعبي الوطني

تناول امل�شاركون خالل هذه الدورة النقاط التالية بالدرا�شة .

التطورات الخرية يف منطقة �شمال اإفريقيا وال�رشق الأو�شط

ا�شرتاتيجية و�شيا�شات الحتاد الوربي جتاه منطقة �شمال 

افريقيا وال�رشق الأو�شط

اآفاق ومعوقات التكامل القت�شادي على نطاق اأو�شع يف منطقة 

البحر البي�س املتو�شط

الزمة ال�شورية : التداعيات الإقليمية وال�شتجابة العاملية

مايل والأمن الإقليمي

للعلم ي�شارك الربملان اجلزائري بانتظام يف اجتماعات 

اجلمعية الربملانية ملنظمة حلف �شمال الأطل�شي

�شارك وفد برملاين عن جمل�س الأمة يف اأ�شغال الدورة العادية 

الثالثة للفرتة الت�رشيعية الثالثة للربملان الإفريقي، وذلك يف 

الفرتة من 21 اأكتوبر اإىل 01 نوفمرب 2013 مبقر الربملان 

الإفريقي يف ميدراند )جمهورية جنوب افريقيا(

ت�شمن الوفد الربملاين :

 ال�شيد حممد الطيب الع�شكري، ع�شو جمل�س الأمة، ع�شو 

الربملان الإفريقي

ويت�شمن جدول اأعمال هذه الدورة انعقاد اجتماعات جلان 

واأجهزة الربملان الإفريقي

ال�شيد خمتار، زروايل، ع�شو جمل�س الأمة، ع�شو الربملان 

الإفريقي.

ويت�شمن جدول اأعمال هذه الدورة انعقاد اجتماعات جلان 

واأجهزة الربملان الإفريقي. بالإ�شافة اإىل الجتماع التعريفي 

لالأع�شاء اجلدد املعينني لديه.

اجتامعات اللجان الدامئة 
والجلسة العامة األوىل لدور 

االنعقاد الثاين من الفصل 
الترشيعي األول 2013 للربملان 

العريب

�شارك ال�شيد عبد الكرمي قري�شي، وال�شيد من�شور 

معايزية ع�شوا جمل�س الأمة وع�شوا الربملان 

العربي، يف اجتماعات اللجان الدائمة واجلل�شة 

العامة الأوىل لدور النعقاد الثاين من الف�شل 

الت�رشيعي الأول 2013 للربملان العربي، التي 

انعقدت بالقاهرة، يف الفرتة ما بني 27 و 29 

اأكتوبر 2013.

ويت�شمن جدول اأعمال اجلل�شة العامة درا�شة 

العديد من املوا�شيع من بينها :

-اإقرار اإعالن الربملان العربي حول الدميقراطية 

وحقوق الن�شان يف الوطن العربي

- مناق�شة تقرير جلنة ال�شوؤون اخلارجية 

وال�شيا�شية  والأمن القومي حول الق�شايا العربية 

الراهنة

- مناق�شة واإقرار م�رشوع نظام جمموعات 

التعاون وال�شداقة الربملانية

- اعتماد برنامج جل�شات ال�شتماع للدور 

النعقاد ال�شنوي الثاين من الف�شل الت�رشيعي 

الول

-عر�س تقرير الأ�شمني العام عن ن�شاط الربملان 

يف دور النعقاد الول 2012 - 2013

-اعتماد �شعار الربملان العربي.

جدير بالذكر اأن اجتماع اجلل�شة العامة للربملان 

العربي يوم 29  ي�شبقها اجتماعات اللجان 

الدائمة للربملان العربي يومي 27 و28 اأكتوبر 

2013

رئيس مجلس األمة يقود وفدا برملانيا يف أشغال 
االتحاد الربملاين الدويل بجنيف

�شارك وفد برملاين م�شرتك فيما بني غرفتي الربملان، برئا�شة ال�شيد  عبد القادر 

بن �شالح، رئي�س جمل�س الأمة، يف اجتماعات اجلمعيةالـ 129 لالحتاد الربملاين 

الدويل بجنيف بني 07 و09 اأكتوبر 2013.

برملانيو الحتاد الربملاين الدويل تناولو بالدرا�شة والنقا�س املوا�شيع التالية :

- من اأجل عامل خال من الأ�شلحة النووية : م�شاهمة الربملانات.

- من اأجل تنمية قادرة على مواجهة املخاطر : الهتمام بالنمو الدميغرايف 

وال�شعوبات الطبيعية.

- حماية حقوق الطفال بدون مرافق ومنع ا�شتغالل الأطفال يف احلروب 

والنزاعات: دور الربملانات.

 وقد اجتمعت املجموعات ال�شيا�شية الإفريقية، العربية والإ�شالمية كل على حدة 

خالل يوم 06 اأكتوبر 2013 لدرا�شة ومناق�شة املوا�شيع املدرجة يف جدول 

اأعمال اجلمعية 129 لالحتاد الربملاين الدويل.

جدير بالذكر اأن اجتماعات الحتاد الربملاين الدويل خالل اكتوبر 2013 تعترب 

اجتماعات حت�شريية لدورة اأبريل 2014.

 وقد �شارك ال�شيد عبد القادر بن �شالح،رئي�س الوفد الربملاين اجلزائري يف اأ�شغال 

اجلمعية العامة 129 لالإحتاد الربملاين الدويل اجلارية بجنيف – �شوي�رشا- يف 

جل�شة عامة خم�ش�شة للنقا�س حول الأ�شلحة الكيماوية حيث متحورت كلمة الوفد 

اجلزائري يف هذا املو�شوع حول املحاور الأ�شا�شية التالية:

التنديد بامتالك واإنتاج وتخزين اأ�شلحة الدمار ال�شامل.

التنديد باإ�شتعمال ال�شالح الكيماوي من اأي طرف كان.

كما تاأ�شف الوفد اجلزائري دائما يف نف�س  املو�شوع ب�شيا�شة الكيل باملكيالني 

و اأبدي من جهة اأخري اإرتياحه لالإتفاق  الذي ح�شل بني الوليات املتحدة 

الأمريكية و رو�شيا حول مو�شوع ال�شالح الكيماوي يف �شوريا، كما مت التعبري 

عن الإرتياح على جتاوب احلكومة ال�شورية وموقفها جتاه هذا الإتفاق.

رئي�س جمل�س الأمة كان له علي هام�س هذه اجلمعية عدة لقاءات و حمادثات مع 

نظرائه روؤ�شاء الوفود الربملانية ومن بينهم رئي�س الربملان الإيراين ال�شيد علي 

لرجاين. هذه اللقاءات و املحادثات  متحورت حول العالقات الربملانية و �شبل 

تطويرها وكذا تن�شيق الت�شاور حول النقاط املدرجة يف جدول اأعمال اجلمعية 

العامة 129 لالإحتاد الربملاين الدويل. 

فعاليات منتدى لشبونة 2013

�شارك وفد برملاين جزائري م�شرتك فيما بني غرفتي 

الربملان، تكون من ال�شيدين الهادي خالدي، ع�شو 

جمل�س الأمة و حممد طيبي، نائب باملجل�س ال�شعبي 

الوطني، يف فعاليات منتدى ل�شبونة 2013، املنظم 

ملجل�س  التابع  �شمال–جنوب«  »مركز  طرف  من 

اأوروبا، وذلك يومي 06 و07 نوفمرب 2013، وكذا 

املنظمة من  الربملانية اجلهوية،  الندوة  اأ�شغال  يف 

طرف جلنة امل�شائل ال�شيا�شية والدميقراطية التابعة 

يوم  وذلك  اأوروبا،  ملجل�س  الربملانية  للجمعية 

اجلمعة 08 نوفمرب 2013 بل�شبونة )الربتغال(.

»كيف   : مو�شوع  املنتدى  اأعمال  جدول  ت�شمن 

املحلية  وال�شلطات  والربملانات  للحكومات  ميكن 

واجلهوية، امل�شاهمة يف حتول املجتمع املدين اإىل 

عامل فاعل يف جمال احلكامة«، يف حني، يت�شمن 

مو�شوع  اجلهوية  الربملانية  الندوة  اأعمال  جدول 

املتو�شط  الأبي�س  البحر  يف  ال�شيا�شية  »التغريات 

وال�رشق الأو�شط : دور املوؤ�ش�شات التمثيلية«.

يف  امل�شاركة  على  اجلزائري  الربملان  داأب  للعلم، 

اأوروبا  ملجل�س  الربملانية  اجلمعية  اجتماعات 

ب�شفة »مدعو«.

الجمعية الربملانية 
لالتحاد من أجل 

)AP/UPM( املتوسط

الأمة،  جمل�س  عن  برملاين  وفد  �شارك 

والأمن  ال�شيا�شة  جلنة  اجتماعات  يف 

للجمعية  التابعة  الن�شان،  وحقوق 

املتو�شط  اأجل  من  لالحتاد  الربملانية 

)AP/UPM(، وذلك يوم اخلمي�س 07 

نوفمرب 2013 بربوك�شل )بلجيكا(.

ت�شكل الوفد من ال�شيدين احلاج العايب، 

ع�شو جمل�س الأمة

جمل�س  ع�شو  يون�س،  بن  اآكلي  حمند 

الأمة

بالدرا�شة  اللجنة  اأع�شاء  تناول  وقد 

والنقا�س العديد من املوا�شيع منها :

اأي اآفاق ل�شوريا ؟ تبادل وجهات النظر 

حول الأزمة ال�شورية.

الدميقراطي  واقع حال عملية النتقال 

وذلك  الدول،  بع�س  يف  اجلارية 

بح�شور خرباء وفاعلني من املنظمات 

بع�س  عن  وممثلني  احلكومية،  غري 

الدول العربية، على غرار م�رش وتون�س 

واملغرب  والأردن  ولبنان  وفل�شطني 

و�شوريا وليبيا.

اإعادة بعث  النظر حول  تبادل وجهات 

ال�رشق  يف  ال�شالم  حمادثات  م�شار 

الأو�شط.

يف  النظر  اللجنة  اأع�شاء  توىل  كما 

التي  النظامية  الق�شايا  من  العديد 

تخ�س اجلمعية الربملانية لالحتاد من 

اأجل املتو�شط.

يف  اجلزائري  الربملان  غرفتي  عن  م�شرتك  برملاين  وفد  �شارك 

الربملانية  الأمن  ملنظمة  للجمعية  اخلريفية  الدورة  اجتماعات 

بودفا  مبدينة  املنعقدة   ،APO-SCE باأوربا   والتعاون 

Budva  ) جمهورية مونتينيغروMonténégro (، يف 
الفرتة ما بني 13 و 15 اأكتوبر 2013.

تكون الوفد امل�شارك من ال�شادة :

الها�شمي جيار، ع�شو جمل�س الأمة

كا�شا �شعيد، ع�شو جمل�س الأمة

نفيد�شة حممد، نائب باملجل�س ال�شعبي الوطني 

ال�شعبي  باملجل�س  نائب  الكرمي،  عبد  �شنيني 

الوطني

وقد تخلل اإجتماعات الدورة عقد املنتدى الربملاين 

املوا�شيع  بالنقا�س  تناول  الذي  املتو�شط  حول 

التالية

البحر الأبي�س املتو�شط / احتاد احل�شارات

نقا�س خا�س حول الو�شع يف �شوريا

ملنظمة  الربملانية  اجلمعية  برملانيو  ناق�س  كما 

عدة   AP-ESCE باأوربا   والتعاون  الأمن 

موا�شيع من بينها :

مواجهة التهديدات العابرة للحدود وحماية حقوق 

OSCE الن�شان يف دول ف�شاء

تداعيات الأزمة القت�شادية واملالية على الأمن.

تنوع املجتمعات واأ�شلوب اندماجها.

جدير بالذكر اأن الربملان اجلزائري ي�شارك ب�شفة 

منتظمة يف اجتماعات اجلمعية الربملانية ملنظمة 

AP-OSCE  ويحوز  باأوربا   الأمن والتعاون 

على �شفة �رشيك يف التعاون.

APO-SCE  اجتامعات الدورة الخريفية للجمعية ملنظمة األمن الربملانية والتعاون بأوربا
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اجتامع لجنة ترقية مستوى 
الحياة، التبادالت االنسانية 

والثقافة للجمعية الربملانية إلتحاد 
AP-UpM من أجل املتوسط

�شارك ال�شيد معيزي بوبكر، ع�شو جمل�س الأمة، 

وع�شو اجلمعية الربملانية لإحتاد من اأجل املتو�شط 

م�شتوى  ترقية  جلنة  اجتماع  يف   ،AP-UpM
احلياة، التبادلت الن�شانية والثقافة التابعة لذات 

اجلمعية، والذي انعقد فيما بني 14 و15 نوفمرب 

اإيطاليا(  ( بروما   2013
وقد ت�شمن جدول اعمال اجتماع اللجنة درا�شة 

املوا�شيع التالية :

- تبادل الآراء حول الإعالم ال�شينما التلفزيون 

والإنتاج الفني يف منطقة البحر الأبي�س املتو�شط 

كثقافة �شاملة.

- عر�س م�رشوع م�شابقة للمخرجني ال�شينمائيني 

ال�شباب يف البحر الأبي�س املتو�شط.

- تبادل الآراء حول التواأمة بني جامعات املنطقة، 

ح�شيلة واآفاق �رشاكة متنامية.تبادل الآراء لتنظيم 

ندوة حول الثقافة والهوية الأورو متو�شطية

- حتديد موعد ومكان الجتماع املقبل.

أشغال املؤمتر الـ38 للتنسيقية 
األوربية للجان مساندة الشعب 

الصحراوي

�شارك وفد برملاين عن جمل�س الأمة، يف اأ�شغال 

املوؤمتر الـ38 للتن�شيقية الأوربية للجان م�شاندة 

ال�شعب ال�شحراوي  وذلك يف الفرتة من 15 اإىل 17 

نوفمرب 2013 بروما )اإيطاليا(.

وقد تكون الوفد من ال�شيدة وال�شادة لويزة �شا�شوة 

، رئي�شة جلنة ال�شحة وال�شوؤون الجتماعية والعمل 

والت�شامن الوطني، مبجل�س الأمة، رئي�شة الوفد.

- عبد القادر �شابني، ع�شو جمل�س الأمة

- عبا�س بوعمامة، ع�شو جمل�س المة

- مكي مولي، ع�شو جمل�س الأمة

- �شي يو�شف خمتار، ع�شو جمل�س الأمة.

وقد تناول امل�شاركون باملناق�شة والدرا�شة، 

و�شعية حقوق الن�شان يف ال�شحراء الغربية  و�شبل 

ا�شرتجاع ال�شعب ال�شحراوي ل�شيادته على اأرا�شيه .

جدير بالذكر، اأن لقاءا برملانيا كان قد نظم 

باملوازة مع اأ�شغال املوؤمتر، الهدف منه جمع اأع�شاء 

املوؤ�ش�شات املنتخبة  من اأجل حتديد التزاماتهم 

جتاه الق�شية ال�شحراوية.

ورشة الربملان العريب حول محور 
الحقوق االقتصادية للمرأة 

العربية
جمل�س  ع�شو  قري�شي،  الكرمي  عبد  ال�شيد  �شارك 

واخلارجية  ال�شيا�شية  ال�شوؤون  جلنة  وع�شو  الأمة، 

ور�شة  يف  العربي،  الربملان  يف  القومي  والأمن 

التي   « العربية  للمراأة  القت�شادية  احلقوق  »حمور 

ينظمها الربملان العربي والتي انعقدت  20 - 21 

نوفمرب 2013 باملنامة )مملكة البحرين(، �شمن 

برنامج الإعداد ملوؤمتر حول »ق�شايا املراأة العربية 

وحتديات الع�رش الراهن: نحو وثيقة عربية حلقوق 

املراأة«من تنظيم الربملان العربي.

االجتامع التشاوري الخامس 
لرابطة مجالس الشيوخ 

والشورى واملجالس املامثلة يف 
إفريقيا والعامل العريب

برئا�شة  الأمة،  جمل�س  عن  برملاين  وفد  �شارك 

جمل�س  رئي�س  نائب  عثمان،  �شيدي  خل�رش  ال�شيد 

لرابطة  اخلام�س  الت�شاوري  الجتماع  يف  الأمة، 

يف  املماثلة  واملجال�س  وال�شورى  ال�شيوخ  جمال�س 

اإفريقيا والعامل العربي، واملنظم من طرف الرابطة، 

بالتعاون مع جمل�س ال�شيوخ البورندي، وذلك يومي 

29 و 30 نوفمرب 2013 ببوجمبورة )بورندي(.
بن  حممد  ال�شيد  من  اأي�شا  الربملاين  الوفد  ت�شكل 

طبة، ع�شو جمل�س الأمة

عبد القادر كمون، ع�شو جمل�س الأمة.

وقد تناول امل�شاركون بالدرا�شة والنقا�س مو�شوع 

اإ�شهامات   : : »النه�شة الثقافية العربية-الفريقية 

يف الريادة الثقافية، واحلفاظ على الرتاث الثقايف 

وتعزيزه وتطويره«.

اجتامع لجنة الشؤون االجتامعية والرتبية التابعة 
للجمعية الربملانية لالتحاد من أجل املتوسط

وال�شياحية  وال�شبيبة  والإعالم  الثقافة  جلنة  رئي�س  القادر،  عبد  زروقي  ال�شيدين  �شارك 

وزحايل عبد القادر، رئي�س املجموعة الربملانية حلزب جبهة التحرير الوطني، وع�شوا اجلمعية 

الجتماعية  ال�شوؤون  اجتماع جلنة  ، يف    AP-UpM املتو�شط  اأجل  الربملانية لحتاد من 

والرتبية التابعة للجمعية الربملانية لالحتاد من اأجل املتو�شط، التي انعقذت با�شطنبول يوم 

.2013 نوفمرب   22
ت�شمن جدول اأعمال اجتماع اللجنة درا�شة املوا�شيع التالية :

تبادل الآراء حول متويل املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة.

الأبي�س  البحر  منطقة  يف  Microfinanceودوره  الأ�شغر   التمويل  حول  الآراء  تبادل 

املتو�شط.

حتديد موعد ومكان الجتماع الذي يليه.

ندوة دولية 
بعنوان "50 

سنة من العمل 
الربملاين باملغرب«

م�شرتك  برملاين  وفد  �شارك 

الربملان،  غرفتني  بني  فيما 

 50 بعنوان  دولية  ندوة  يف 

الربملاين  العمل  من  �شنة 

املمار�شة  وتطور  باملغرب، 

بناء  العاملي«،  يف  الربملانية 

على دعوة موجهة اإىل رئي�شي 

غرفتي الربملان اجلزائري، من 

طرف رئي�شي غرفتي الربملان 

الثنني  يوم  وذلك  املغربي، 

25 نوفمرب 2013 بالرباط 
)اململكة املغربية(.

من  الربملاين  الوفد  ت�شكل 

ال�شيدين

اآدم قبي، ع�شو جمل�س الأمة

براهمية حممد ال�رشيف، نائب 

باملجل�س ال�شعبي الوطني.

امل�شاركون  تناول  وقد 

من  العديد  والنقا�س  بالدرا�شة 

املوا�شيع منها :

�رشوط تطوير العمل الربملاين، 

على �شوء التجارب الربملانية، 

املرجعيات  ا�شتح�شار  مع 

اأعدتها  التي  والدرا�شات 

خمتلف املنظمات الربملانية.

اجتامعات القمة السنوية العامة ملنتدى 
النساء الربملانيات

�شارك وفـد بـرملاين م�شتـرك عن غـرفتي البـرملان اجلزائري، برئا�شة ال�شيدة 

ال�شنوية  خرية ليلى الطيب، نائب رئي�س جمل�س الأمة، يف اجتماعات القمة 

 Sommet Annuel du Forum العامة ملنتدى الن�شاء الربملانيات

Global des femmes aux parlements (Women in Pa -

liament(،  املنظمة من طرف منظمة منتدى الن�شاء الربملانيات والربملان 
الأوروبي، والتي انعقدت فيما بني 27 و 29 نوفمرب 2013، مبقر الربملان 

الأوروبي بربوك�شل )بلجيكا(.

ويت�شمن برنامج القمة مناق�شة عدة موا�شيع من بينها :

الن�شوية. القيادات  خالل  من  املجتمعات  بناء  • اعادة 
واندماج  الأمن،  ال�شلم،   : املجتمع  يف  املراأة  لتمكني  امل�شاعدة  • العوامل 

الأ�شخا�س.

الجتماعية. الفوارق  على  • الق�شاء 
لت�شليم  الفعاليات قد برجمت حفالت  الهيئة املنظمة لهذه  اأن  جدير بالذكر 

جوائز، للعديد من البلدان التي اأبانت عن جهود معتربة يف خمتلف امليادين 

متثيل  لأكرب  العربي  العامل  جائزة  ف�شتمنح  وعليه  للمراأة،  التمكني  بهدف 

ن�شوي يف الربملان للجزائر، تثمينا ملا حققته من اأجل تو�شيع ن�شبة التمثيل 

 - 12 الع�شوي رقم  القانون  الن�شوي يف املجال�س املنتخبة كاأحد نتائج 

ـ 12 يناير 2012 والذي يحدد  03 املوؤرخ يف 18 �شفر 1433، املوافق ل
كيفيات تو�شيع حظوظ متثيل املراأة يف املجال�س املنتخبة.

ويتكون الوفد الربملاين من :

ال�شيدة ليلى خرية الطيب، نائب رئي�س جمل�س الأمة

ال�شيدة فوزية بن بادي�س، ع�شو جمل�س الأمة

ال�شيدة حفيظة بن �شهيدة، ع�شو جمل�س الأمة

ال�شيدة نعيمة فر�شي�س، نائب باملجل�س ال�شعبي الوطني

ال�شيدة �شمرية كركو�س، نائب باملجل�س ال�شعبي الوطني

ال�شيدة فتيحة م�شكيني، نائب باملجل�س ال�شعبي الوطني

ال�شيدة نورة خربو�س، نائب باملجل�س ال�شعبي الوطني

ال�شيدة حياة تياتي، نائب باملجل�س ال�شعبي الوطني

ال�شيدة نادية يف�شح، نائب باملجل�س ال�شعبي الوطني

ال�شيدة م�شعودة دري�س، نائب باملجل�س ال�شعبي الوطني

ال�شيدة ا�شمهان �رشموك، نائب باملجل�س ال�شعبي الوطني

اجتامعات املجموعة الخاصة باملتوسط 
والرشق األوسط التابعة للجمعية الربملانية 

)AP-OTAN( ملنظمة حلف شامل األطليس
ال�شيد  �شم  اجلزائري  الربملان  غرفتي  بني  فيما  م�شرتك  برملاين  وفد  �شارك 

حممد الواد، رئي�س جلنة الدفاع الوطني مبجل�س الأمة رئي�شا الوفد

اأو�شهلة حممد ر�شا، ع�شو جمل�س الأمة

فردي ميلود، نائب باملجل�س ال�شعبي الوطني

بونفلة ح�شان، نائب باملجل�س ال�شعبي الوطني

يف اجتماعات املجموعة اخلا�شة باملتو�شط وال�رشق الأو�شط التابعة للجمعية 

اإيطاليا  بروما    )AP-OTAN( الأطل�شي  �شمال  حلف  ملنظمة  الربملانية 

يومي 25 و26 نوفمرب 2013.

وقد ت�شمن جدول اأعمال الجتماعات درا�شة عدة موا�شيع من بينها :

الأزمة ال�شورية : التداعيات اجلهوية وال�شتجابة الدولية

ايران يف مفرتق الطرق

بناء دولة م�شتقرة بليبيا واآثارها على الأمن اجلهوي.

تقييم الو�شع ال�شيا�شي والقت�شادي مب�رش.

أشغال الدورة 63 للجنة التنفيذية: )4 - 5 
نوفمرب 2013(

 22 م�شاركة  الغابوين وعرفت  ال�شيوخ  الدورة مبقر مبجل�س  اأ�شغال  عقدت 

دولة وعدة منظمات دولية وجهوية.

ومن اأهم النقاط واملالحظات التي اثريت، والقرتاحات التي قدمت نذكر:

.2014 ل�شنة  املالية  ا�شرتاكاتها  دفع  يف  الدول  اأغلبية  • تاأخر 
حول  الكتابية  ومذكراتها  مقرتحاتها  تقدمي  يف  الأع�شاء  الدول  • تاأخر 
الربملان  واإ�شعاع الحتاد  لتن�شيط  العراقيل، واقرتاح احللول  اإزالة  مو�شوع 

الفريقي.

• جتديد ال�شودان لطلبه باحت�شان اأ�شغال اللجنة الفرعية لدرا�شة مو�شوع 
املعنية  اخلم�شة  للدول  مفتوحة(  )دعوة  الحتاد  مل�شرية  املعرقلة  العقبات 

بذلك.

الفارقة  الربملانيني  من  فيه  يلتم�س  بطلب  الكامريون  ممثل  تقدم   •
امل�شاركني تدعيم مر�شحهم ملن�شب الأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل 

خالل اأفريل 2014.

ح�شابات  مراجعة  يف  عملهم  ملوا�شلة  واأثيوبيا  اجلزائر  من  كل  • تزكية 
الحتاد الربملاين الفريقي.

لالحتاد  التنفيذية  للجنة   64 الدورة  اأ�شغال  لتنظيم  بطلب  اأنغول  • تقدم 
خالل ال�شدا�شي الأول ل�شنة 2014.

• تقدم الأمني العام لالحتاد بتجديد الطلب للدول الأع�شاء من اأجل تنظيم 
ملتقى الهجرة والتنمية اخلا�س بالدول الفريقية.

• مطالبة جلنة الن�شاء الربملانيات لالحتاد الدول الأع�شاء التقيد باملادة 
وفودها  �شمن  امراأة  اإ�رشاك  ب�رشورة  لالحتاد  الأ�شا�شي  القانون  من   08

امل�شاركة ول ي�شمح للرجال تناول الكلمة با�شم الن�شاء اأو متثيلهن.

أشغال املؤمتر الـ36 :  7 - 8 نوفمرب 2013 
اأ�رشفت رئي�شة جمل�س ال�شيوخ الغابوين على افتتاح الأ�شغال، والتي ح�رشها 

وزراء من احلكومة، واأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي املعتمد بالغابون، 

لالحتاد  التنظيمية  اجلوانب  بع�س  مناق�شة  مت  الفتتاحية  الكلمة  وبعد   

بالإ�شافة جلدول اأعمال املوؤمتر املتمثل يف: 

من  وال�شعوب  احلكومات  جهود  تعبئة  يف  الفريقية  الربملانات  1(-دور 
الفريقية.  القارة  يف  امل�شلحة  النزاعات  اأ�شكال  جلميع  حد  و�شع  اأجل 

)اللجنة الأوىل(

الكتفاء  اأجل حتقيق  الزراعي من  القطاع  ال�شتثمار اخلا�س يف  2(-دعم 
الذاتي والأمن الغذائي يف القارة الفريقية. )اللجنة الثانية(

06 روؤ�شاء برملانات وطنية، وممثلي  اأ�شغال املوؤمتر بح�شور  وقد متيزت 

بع�س املنظمات الدولية واجلهوية التي لها �شفة مالحظ ف�شال عن ح�شور 

الحتاد  اإىل  بالن�شمام  بالده  ترغب  الذي  املالوي  الربملان  عن  ممثل 

الربملاين الفريقي.

الدورة 63 للجنة التنفيذية واملؤمتر 36 
لالتحاد الربملاين اإلفريقي

للجنة   63 الدورة  اأ�شغال  يف  الغرفتني  عن  م�شرتك  برملاين  وفد  �شارك 

التنفيذية واملوؤمتر 36 لالحتاد الربملاين الإفريقي، وذلك خالل الفرتة من 

ليربوفيل. الغابونية  بالعا�شمة   2013 نوفمرب   8 –  4
تكون الوفد امل�شارك من:

التنفيذية  اللجنة  وع�شو  الأمة  جمل�س  ع�شو  بدعيدة  بوزيد  1(-ال�شيد 
لالحتاد الربملاين الفريقي، كرئي�س للوفد اجلزائري.

وع�شو  الوطني  ال�شعبي  باملجل�س  نائب  بوكرو�شة،  القادر  عبد  2(-ال�شيد 
اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الفريقي.

اللجنة  وع�شو  الوطني،  ال�شعبي  باملجل�س  نائب  عياد  رتيبة  3(-ال�شيدة 
التنفيذية لالحتاد الربملاين الفريقي.

 



43 42

ا�ستقبالت ا�ستقبالت

سفير سلطنة عُمان 
ا�شتقبل ال�شيد عبد القادر بن �شالح، رئي�س جمل�س الأمة، يـوم الإثـنني 23 

�شبتمبـر 2013، بـمـقـر املجلـ�س، ال�شيد علي بن عبد اهلل العلوي، �شفري �شلطنة 

ُعمان باجلزائر الذي اأدى له زيارة على اإثر انتهاء مهامه ببالدنا، وقد كان 

املتميزة بني  العالقات  ا�شتعرا�س جوانب من  اللقاء فر�شة مت خاللها  هذا 

التعاون  اإىل  التطرق  التعاون، كما مت  البلدين والمكانيات املتاحة لرتقية 

الربملاين .. وتبادل وجهات النظر حول الق�شايا الراهنة يف املنطقة.

-Y 21 اأكتوبر 2013، مبقـر املجـل�س، ال�شيد    وا�شتقبل، يـوم الإثنني

pene Djibrill  Bassole، وزير الدولة، وزير ال�شوؤون اخلارجية 
والتعاون اجلهوي لبوركينا فا�شو

وقد متحور اللقاء حول عالقات التعاون بني البلدين يف �شتي املجالت 

ال�شعبني  مل�شالح  خدمة  تطويرها  و  ترقيتها  علي  العمل  و�رشورة 

ال�شقيقني.

وقد متت الإ�شارة من جهة اأخري اإيل  اأهمية اللقاءات الدورية و الت�شاور 

الدولية  الق�شايا  الروؤى حول  و  املواقف  للتن�شيق  البلدين  بني م�شئويل 

الراهنة وخا�شة ما تعرفه الأو�شاع مبنطقة ال�شاحل من تطورات، كما 

و اخلربات  التجارب  تبادل  و  الربملاين  التعاون  ا�شتعرا�س جمالت  مت 

بني البلدين.

ح�رش اللقاء ال�شيد عبد املجيد بوقرة، الوزير املنتدب لذى وزير اخلارجية 

املكلف بالعالقات املغاربية و الإفريقية.  

وزير الدولة  وزير الشؤون الخارجية 
والتعاون الجهوي لبوركينا فاسو

سفير دولة قطر 

كما ا�شتقبل، رئي�س جمل�س الأمة، يـوم الثالثاء 22 اأكتوبر 2013، بـمـقـر 

املجلـ�س، ال�شيد عبد اهلل نا�رش عبد اهلل احلميدي، �شفري دولة قطر باجلزائر.

الثنائية  العالقات  اللقاء  تناول  وقد  باجلزائر،  مهامه  انتهاء  اإثر  على 

املتميزة  وم�شتوى التعاون الذي حتقق بف�شل الإرادة ال�شيا�شية يف البلدين 

ال�شقيقني.. وهو ما يدعو اإىل الرتياح ويحفز على تو�شيع جمالته خدمة 

لل�شعبني اجلزائري والقطري.. وباملنا�شبة اأعرب ال�شفري القطري باجلزائر 

عن تقديره للخطوات الهامة املنجزة على م�شتوى التعاون الثنائي بف�شل 

دعم ورعاية امل�شوؤولني يف البلدين.

رئي�س جمل�س الأمة ي�ستقبل ..

اأكتوبر  كما ا�شتقبل ال�شيد عبد القادر بن �شالح، رئي�س جمل�س الأمة، يـوم الأحد 13 

جلنة الأمن القومي و  رئي�س  بروجردي،  الدين  عالء  ال�شيد  املجـل�س،  مبقـر   ،2013
ال�شيا�شة اخلارجية ملجل�س ال�شوري الإ�شالمي للجمهورية الإ�شالمية الإيرانية.

تناول اللقاء العالقات الثنائية حيث عرب الطرفان عن ارتياحهما مل�شتوي العالقات 

ال�شيا�شية بني البلدين وحر�س قيادتي البلدين علي تطويرها يف �شتي امليادين.

و  القت�شادي  بالتعاون  للدفع  املتاحة  الفر�س  من  جوانب  املحادثات  وا�شتعر�شت 

البلدين  العالقات بني  الربملاين و دوره يف تعزيز  للتعاون  التطرق  التجاري كما مت 

ومت باملنا�شبة تبادل وجهات النظر حول عدد من الق�شايا الراهنة و التحديات التي 

تواجهها املنطقة.

رئيس لجنة األمن القومي و السياسة الخارجية لمجلس 
الشورى اإلسالمي للجمهورية اإلسالمية اإليرانية

وا�شتقبل ال�شيد عبد القادر بن �شالح، رئي�س جمل�س الأمة، يوم الثالثاء 29  

اأكتوبر 2013، مبقر املجل�س، وفد الربملان الأوروبي املكلف بالعالقات 

-Pier Antonio PANZ  مع بلدان املغرب العربي برئا�شة ال�شيد

.RI
اللقاء متحور حول �شبل دعم وتعزيز العالقات التي مت ن�شجها بني الربملان 

ال�شالحات  م�شار  حول  الآراء  وتبادل  الأوروبي  والربملان  اجلزائري 

ال�شيا�شية التي با�رشتها اجلزائر منذ �شنوات. الدميقراطية وحقوق الن�شان 

الإعالم والتعددية والتنمية القت�شادية، كل هذه املحاور كانت  وحرية 

يف �شلب النقا�س واحلوار الربملاين الذي جمع الوفد الربملاين الأوروبي 

الأمة  جمل�س  اأع�شاء  من  بعدد  حماطا  كان  الذي  الأمة  جمل�س  برئي�س 

املمثلني للمجموعات الربملانية املتواجدة مبجل�س الأمة.

وف�شال عن الق�شايا الثنائية والعالقات الربملانية بني اجلزائر والحتاد 

والعامل  ال�شاحل  منطقة  يف  الو�شع  ا�شتعرا�س  مت  الأوروبي،  الربملاين 

العربي ودول املحيط حيث مت التاأكيد على �رشورة تكثيف اجلهود لتكري�س 

حقوق الإن�شان و الدميقراطية وامل�شاهمة يف �شمان التنمية القت�شادية 

لإقرار ال�شلم وال�شتقرار مبكافحة كل اأ�شكال التخلف والت�شدي لالرهاب 

واجلرمية املنظمة ومتكني ال�شعوب من حقها امل�رشوع يف تقرير م�شريها 

واختيار طبيعة اأنظمتها بكل حرية بعيدا عن كل تدخل اأجنبي مهما كانت 

اأ�شكاله.

وفد البرلمان األوروبي المكلف 
بالعالقات مع بلدان المغرب العربي
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يـوم  الأمة،  جمل�س  رئي�س  نائب  الطيب،  خرية  ليلى  ال�شيدة  ا�شتقبلت 

الثنني 18 نوفمرب 2013، مبقـر املجـل�س، ال�شيد Xiu Fujin ، ع�شو 

اللجنة الدائمة للمجل�س الوطني لنواب ال�شعب ونائب رئي�س جلنة ال�شوؤون 

اخلارجية للمجل�س ال�شعبي الوطني ال�شيني، والوفد املرافق له.

خالل هذا اللقاء مت ا�شتعرا�س العالقات الثنائية والتي و�شفت باملميزة 

التحرير  حرب  �شنوات  منذ  العالقات  من  �شنة   55 اإىل  متتد  والعريقة 

ال�شعبية  ال�شني  كانت  حيث  وا�شتقاللها  �شيادتها  ل�شتعادة  اجلزائرية 

�شندا �شيا�شيا وماديا للثورة اجلزائرية وقد بقيت هذه العالقات قائمة 

اجلهود  موا�شلة  �رشورة  على  التاأكيد  مت  حيث  ال�شتقالل  بعد  ومتينة 

لالرتقاء بهذا التعاون اإىل م�شتويات اأف�شل لي�شمل العديد من املجالت 

مت  ما  اإذا  البلدين  بني  فعالة  اقت�شادية  ل�رشاكة  واعدة  اآفاقا  ويفتح 

ا�شتغالل التجربة املكت�شبة من تواجد ال�رشكات ال�شينية يف العديد من 

ور�شات البناء والتنمية التي تخو�شها اجلزائر.

ا�ستقبالت نواب الرئي�س

عضو اللجنة الدائمة للمجلس الوطني 
لنواب الشعب ونائب رئيس لجنة الشؤون 

الخارجية للمجلس الشعبي الوطني الصيني

ال�شيد   2013، مبقر املجل�س،  02 دي�شمرب  الثنـني  يـوم  ا�شتقـبل،  و 

Justin Muturi، رئي�س املجل�س الوطني جلمهورية كينيا، والوفد 
املرافق له.

الكينية  اجلزائرية  الثنائية  العالقات  ا�شتعرا�س  مت  اللقاء،  هذا  خالل 

وهي عالقات تاريخية طويلة جمعت البلدين وال�شعبني، مت التاأكيد على 

�رشورة دعمها والرتقاء بها اإىل م�شتويات اأف�شل ومتت ال�شارة اإىل اأن 

توؤ�ش�س ملرحلة جديدة لعالقات  للجزائر  الكيني  الربملاين  الوفد  زيارة 

القوا�شم امل�شرتكة  الكثري من  البلدين خا�شة واأن كينيا واجلزائر لهما 

الرهاب  مكافحة  غرار  على  والقليمية  الدولية  الق�شايا  اأمهات  جتاه 

كما  وال�شتقرار،  الأمن  ظل  يف  التنمية  يف  ال�شعوب  وحق  واجلرمية 

اأكد  يتقا�شم البلدين الراأي واملواقف يف ق�شية ال�شحراء الغربية حيث 

ال�شحراء  لق�شية  بالده  دعم  كينيا  جلمهورية  الوطني  املجل�س  رئي�س 

الأمم  ومقررات  للوائح  طبقا  م�شريه  تقرير  يف  �شعبه  وحق  الغربية 

الغربية  ال�شحراء  جلمهورية  دبلوما�شية  بعثة  فتح  عن  معلنا  املتحدة 

قريبا بعا�شمة كينيا نريوبي.

وا�شتقبل، رئي�س جمل�س الأمة، يـوم الثالثاء 03 دي�شمرب 2013، مبقـر 

الذي  الكويت باجلزائر  الدوي�س، �شفري دولة  ال�شيد �شعود في�شل  املجـل�س، 

اأّدى له زيارة جماملة و�شلمه خاللها دعوة من نظريه رئي�س جمل�س الأمة 

التي �شيحدد موعدها يف وقت  و  الكويت  اإىل دولة  للقيام بزيارة ر�شمية 

لحق عرب القنوات املعهودة .. وقد كان هذا اللقاء فر�شة مّكنت من التطرق 

للعالقات الثنائية اجليدة وحر�س امل�شوؤولني يف البلدين على ترقيتها اإىل 

الأهداف املاأمولة مبا يحقق م�شلحة ال�شعبني ال�شقيقني.

الكويتي  ال�شفري  حمل  �شالح،  بن  القادر  عبد  ال�شيد  الأمة  جمل�س  رئي�س 

ر�شالة �شفوية تت�شمن �شكره وامتنانه لرئي�س جمل�س الأمة الكويتي على 

الدعوة .. كما اأعرب له عن ارتياحه حلفاوة ال�شتقبال الذي حظي به يف 

العربية  القمة  يف  اجلمهورية  لرئي�س  ممثاًل  م�شاركته  مبنا�شبة  الكويت 

الفريقية التي احت�شنتها مدينة الكويت موؤّخًرا.

رئيس المجلس الوطني لجمهورية كينيا

 سفير دولة الكويت 

 ، الأمة  جمل�س  رئي�س   ، �شالح  بن  القادر  عبد  ال�شيد  ا�شتقبل  كما 

يـوم الثالثاء 26 نوفمرب 2013 ، مبقـر املجـل�س ، �شفري اململكة 

ال�شيد �شامي بن عبد اهلل ال�شالح الذي  ال�شعودية باجلزائر  العربية 

اأدى له زيارة جماملة على اإثر انتهاء مهامه باجلزائر .. اللقاء كان 

.. والتوقف عند  فر�شة ل�شتعرا�س العالقات املتميزة بني البلدين 

اخل�شو�شيات التي تربط اجلزائر باململكة العربية ال�شعودية وُت�شّكل 

والت�شاور  التعاون  وتر�شيخ  لتعميق  البلدين  قيادتي  لدى  دافًعا 

 – التطرق  مت  كما   .. ال�شقيقني  ال�شعبني  مل�شلحة  خدمة  والتن�شيق 

باملنا�شبة – لالأو�شاع العامة يف املنطقة العربية وتاأكيد حر�س 

م�شاعي  يف  امل�شاهمة  على  ال�شعودية  العربية  واململكة  اجلزائر 

�شمان ال�شتقرار والتنمية يف املنطقة. 

سفير المملكة العربية السعودية 

 Maria Angela كما ا�شتقبل يف نف�س اليوم، مبقر املجل�س، ال�شيدة

كولوبيا. جلمهورية  اخلارجية  ال�شوؤون  وزيرة   ،HOLGUIN
م�شتويات  اإىل  دفعها  و�شبل  الثنائية  العالقات  تناولت  املحادثات 

اأف�شل خا�شة واأن للبلدين  اإمكانات و جمالت متعددة لإقامة تعاون 

و بناء واإر�شاء حوار وتبادل اآراء م�شتمر حول كربيات الق�شايا الدولية 

ذات الهتمام امل�شرتك .

تطوير  يف  ي�شاهم  اأن  ميكن  هام  جمال  هناك  اأن  اجلانبان  اأكد  وقد 

العالقات بني البلدين و هو التعاون و الت�شاور و تن�شيق املواقف يف 

املحافل الدولية و الإقليمية.

اأّدى �شفري المارات العربية املتحدة باجلزائر ال�شيد اأحمد علي امليل 

 06 الأربعاء  يوم  الأمة،  جمل�س  لرئي�س  جماملة  زيارة  الزعابي، 

نوفمرب 2013، حيث ا�شتقبله مبقر املجل�س واأجرى معه حمادثات 

ومت  والربملاين،  ال�شيا�شي  ال�شعيد  على  الثنائية  العالقات  تناولت 

اإليه هذه العالقات املتميزة  خاللها التنويه بامل�شتوى الذي و�شلت 

التي ُترتجم اإرادة م�شوؤويل البلدين ال�شقيقني وما يربط ال�شعبني من 

اأوا�رش الأخوة وتطلعهما اإىل حتقيق املزيد من التقدم .. وا�شتعر�شت 

الراهنة  والتحديات  العربي  العامل  يف  العامة  الأو�شاع  املحادثات 

التي تواجه دول يف املنطقة، وعلى ال�شعيد الربملاين ثّمن اجلانبان 

وحر�شهما  الحتادي  واملجل�س  الأمة  جمل�س  بني  الت�شاور  ا�شتمرار 

اقليميا  الربملانية  واملحافل  الهيئات  يف  املواقف  تن�شيق  على 

ودوليا.

وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية كولوبيا

سفير االمارات العربية المتحدة 
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ندواتندوات

الذي  للدميقراطية  العاملي  اليوم  مبنا�صبة 
نظم  �صنة  كل  من  �صبتمرب   15 يوم  ي�صادف 
جمل�س الأمة يوما درا�صيا  للحديث عن واقع 
اإطار  يف  وذلك  اجلزائر  يف  الدميقراطية  
التي  الدرا�صية  والأيام  الفكرية  الندوات 

داأب على تنظيمها .

اأ�رشف على انطالق الأ�شغال ال�شيد �شيدي عثمان 

خل�رش، نائب رئي�س جمل�س المة الذي تطرق يف 

تدخله اإىل مفهوم م�شطلح الدميقراطية وظهوره  

ال�شا�شية  املرتكزات  من  اليوم  اأ�شبح  الذي 

اأ�شا�شيا  تعد مدخال  والتي  احلديثة  للمجتمعات 

بان  العاملني.م�شيفا  والأمن  ال�شلم  لتحقيق 

منذ  الدميقراطية  قيمة  مع  جتاوبت  قد  اجلزائر 

انتخابات 1989 ومازالت تواكب املمار�شات 

النتخابات  خمتلف  خالل  من  الدميقراطية 

القارة التي انتجت موؤ�ش�شات منتخبة وكذا من 

غلى  تهدف  التي  الد�شتورية  التعديالت  خالل 

حتقيق دولة احلق والقانون.

الأمة  جمل�س  ع�شو  لزهاري  بوزيد  ال�شيد  اأما 

ال�شابق فقد اأكد يف تدخله  باأن الدميقراطية تظل 

هدف ت�شعى الدول اإىل حتقيقه با�شتمرار بطريقة 

تختلف من دولة واأخرى  م�شيفا اأنه لي�س هناك 

منوذج اأمثل لتطبيق الدميقراطية«

و�شدد يف هذا الإطار على اأنه »ل ميكن ويف اأي 

حال من الأحوال اللجوء اإىل فر�س الدميقراطية 

بع�س  اإليها  ت�شتند  التي  احلجة  وهي  بالقوة« 

الدول اليوم للتدخل يف ال�شوؤون الداخلية لبلدان 

اأخرى وامل�شا�س ب�شيادتها ووحدتها الرتابية كما 

تعد الدميقراطية قيمة ل تنتمي اإىل ح�شارة اأو 

دولة معينة فهي »منتوج داخلي للدول« يتج�شد 

الربملانات  راأ�شها  وعلى  موؤ�ش�شاتها  خالل  من 

الدميقراطية  العملية  يف  املفتاح  تعترب  التي 

ح�شب ال�شيد  لزهاري. م�شيف اأن الربملان حتى 

يتمكن  من لعب هذا الدور يتعني عليه اأن تتوفر 

فيه بع�س ال�رشوط اأهمها اأن يكون متثيليا.

كل  »حماربة  اأي�شا  هذه  على  ي�شتوجب  كما 

الأموال  دخول  اأمام  الباب  فتح  �شاأنه  من  ما 

امل�شبوهة وخمتلف مظاهر الف�شاد اإىل الربملان 

ف�شال عن العمل على  بث ن�شاطاته  واأعماله يف 

ظل ال�شفافية.

القانون يف جامعة  اأ�شتاذ  ومن جهته خ�ش�س 

ملو�شوع  مداخلته  �شلطان  حممد  وهران 

يف  مو�شحا  والدميقراطية  املنتخبة  املجال�س 

م�شاركته لأن ال�شعوبات التطبيقية يف ممار�شة 

على  جلي  ب�شكل  وا�شحة  تكون  الدميقراطية 

امل�شتوى املحلي.

الت�شاركية  الدميقراطية  اأن  املتحدث،  واعترب 

للجماعات  الخري  القانون  عليها  ن�س  التي 

املحلية والذي من �شاأن بع�س مواده اأن ت�شمح   

للمواطن اأو للممثلي املجتمع املدين بامل�شاركة 

املحلية  املجال�س  تعقدها  التي  اجلل�شات  يف 

قانون  واأن  خا�شة  الولئية،  اأو  البلدية  �شواء 

البلدية الذي �شدر حديثا لزالت مواده مل تكر�س 

�صوت الدميقراطية.. كيف ميكن اإعالوؤه؟

عن  البعد  كل  وبعيدة  الواقع،  اأر�س  على  بعد 

تكري�س  مطلب  من  جعل  ما  وهذا  التطبيق 

الدميقراطية اأهم ما يطالبه به ممثلي املجتمع 

املدين.

كما اأن القانون الأخري للجماعات املحلية مل 

املعنيني  على  مواده  فر�س  يف  حازما  يكن 

يجد  مازال  املواطن  باأن   جند  ولهذا  بالأمر 

اجلل�شات  �شمن  امل�شاركة  يف  كبرية  �شعوبة 

مبا�رشة،  مت�شه  تنموية  مب�شاريع  تعلق  التي 

�شواء  املنتخبة  املجال�س  من  العديد  جعل  ما 

البلدية اأو الولئية وحتى الربملان، تعاين من 

معنى  عن  �شلبية  �شورة  وتقدم  جمود  حالة 

لتج�شيدها  الدولة  ت�شعى  التي  الدميقراطية 

على اأر�س الواقع.

يف  الفاعلني  خمتلف  �شلطان  الدكتور  واتهم 

اهتمامهم  على  املدين  املجتمع  جمعيات 

تقدمي  بدل  الدولة   اإعانات  على  باحل�شول 

اأن  م�شيفا  اأجلها  من  اأن�شئت  التي  الربامج 

تورط بع�س اجلمعيات يف الن�شاطات احلزبية 

وميلها لبع�س التيارات ال�شيا�شية جعل دورها 

يف املجتمع م�شبوه خا�شة اأمام ال�شتحقاقات 

يجعل  ما  وهو  البالد  بها  متر  التي  الكبرية 

ا�شتقاللية هذه املوؤ�ش�شات مطلبا �رشوريا.

وقد تبع اإلقاء هاتني املداخلتني نقا�س وا�شع 

وثري �شارك يف احل�شور.
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اليوم  هذا  افتتاح  مبنا�شبة  خوذري  ال�شيد  نوه 

العمل  جمال  يف  اجلزائرية  بالتجربة  الدرا�شي 

ظل  يف  الدميقراطية،  واملمار�شة  الربملاين، 

قفزة  اأنها حققت  اكد  التي  ال�شيا�شية،  التعددية 

القانون  دولة  �رشح  بناء  جهود  �شمن  نوعية، 

واحلريات،  احلقوق  وترقية  واملوؤ�ش�شات، 

تفر�س،  التي  الرا�شد  احلكم  مقت�شيات  وفق 

النوعية  القانونية  الأطر  توفري  باخل�شو�س، 

التي تكفل ت�شيريا عقالنيا ل�شوؤون الأمة وحماية 

م�شاحلها، وحتقيق تنمية م�شتدامة.

ان  املحا�رش،  ذات  اعترب  ال�شياق،  ذات  ويف 

النظام التاأ�شي�شي يف اجلزائر مينح حق املبادرة 

ال�رشوط  وفق  الأول،  والوزير  للنواب  بالقوانني 

الد�شتور،  يف  عليها  املن�شو�س  والإجراءات 

الوظيفية  للعالقات  الناظم  الع�شوي  والقانون 

الداخلي  والنظام  والربملان،  احلكومة  بني 

للمجل�س ال�شعبي الوطني.

خوذري،  ال�شيد  اأ�شاف  الن�شني،  ذات  وحول 

تعديل  حق  واحلكومة،  للنواب  يقران  اأنهما 

اأو  الدائمة  اللجان  م�شتوى  على  �شواء  القوانني 

اجراءات و�شوابط  وفق  العامة،  اجلل�شات  اأثناء 

اجراءاتها  عر�س  يف  التو�شع  مت  قانونية، 

ال�شادة املحا�رشون، يف هذا  اأبعادها،  وحتليل 

التجارب  اأمام بع�س  والوقوف  الدرا�شي،  اليوم 

املعتمدة يف الأنظمة املقارنة، يف هذا املجال، 

�شمن درا�شة ت�شمح بقهم نظام التعديالت ب�شكل 

اأكرث و�شوحا.

تقوم  ما  غالبا  بالقوانني  املبادرة  كانت  واإذا 

ترتبط  خمتلفة،  لعتبارات  احلكومة،  بها 

الرئا�شي،  خ�شو�شا بالتزامها بتنفيذ الربنامج 

قانونية،  ن�شو�س  عرب  ل�شيما  وجت�شيده، 

وتوفرها على اخلربات، واملعطيات ال�رشورية، 

ح�شب  يعني  ل  هذا  فان  العموميني،  والأعوان 

الربملان،  يف  ال�شعب  نواب  اأن  املحا�رش،  ذات 

قانونية  ن�شو�س  اعداد  على  القدرة  تعوزهم 

الربملان  غرفتي  واأن  �شيما  النوعية،  بنف�س 

تتوافران على كفاءات واطارات تتمتع باملهارة 

واخلربة الكافية للتكفل باملهمة الت�رشيعية على 

اأكمل وجه، ويف اأح�شن الظروف.

ويف ختام عر�شه، اكد ال�شيد وزير العالقات مع 

الربملان على الزامية العناية بالعمل الت�رشيعي 

لالأهمية  نظرا  والربملان  احلكومة  اأعمال  يف 

التي يكت�شيها العمل الت�رشيعي من خالل تاأهيل 

الب�رشية، وحت�شني م�شتواهم، بالتعاون  املوارد 

العايل،  التكوين  وموؤ�ش�شات  اجلامعات  مع 

ق�شد مواكبة التطورات امل�شجلة عرب العامل، يف 

خمتلف املجالت القانونية، والعلمية، باعتباره 

ل�شمان  اإليه،  اللجوء  ميكن  ا�شتثمار  اح�شن 

القانوين وجودته وجناعته، بغية  نوعية العمل 

ال�رشورية،  اإىل م�شتويات اخلربة  بهم  الو�شول 

لأن دولة القانون واملوؤ�ش�شات التي ت�شبوا اإليها 

قانونية  اأ�ش�س  على  تقوم  اأن  ينبغي  اجلزائر، 

احلقوق  تكر�س  مو�شوعية،  ومقايي�س  �شليمة، 

تطلعات  حتقيق  ي�شمن  ب�شكل  والواجبات 

املواطنني وطموحاتهم.

مداخلته  يف  �شيهوب  ال�شيد  اأو�شح  جهته،  من 

خالل هذا اليوم الدرا�شي اأنه لتمكني النواب من 

لعب دورهم يف عملية الت�رشيع وتفعيل احلياة 

املنظمة  الن�شو�س  مراجعة  ينبغي  الربملانية 

الأمر  ويتعلق  والربملان  احلكومة  بني  للعالقة 

الوظيفية  للعالقات  الناظم  الع�شوي  بالقانون 

الداخلي  والنظام  والربملان  احلكومة  بني 

للمجل�س ال�شعبي الوطني وكذا القانون الأ�شا�شي 

بهدف رفع بع�س العوائق القانونية التي ت�شمن 

هذا القانون وحتد من دور النواب.

بعنوان  مداخلته  يف  �شيهوب  ال�شيد  وذكر 

يف  التعديالت  ونظام  بالت�رشيع  »املبادرة 

املنظومة القانونية اجلزائرية« ببع�س العوائق 

 61 التي حتد من عمل الربملان اأهمها املادة 

النائب يف  التي تقيد حق  الداخلي  القانون  من 

التعديل على مادة  اأن ين�شب  التعديل وت�شرتط 

املتعلق  العائق  جانب  اإىل  واحدة  قانونية 

باقت�شار الت�رشيع على املجل�س ال�شعبي الوطني 

النواب  مبادرات  وحتديد  الأمة  جمل�س  دون 

مبجال معني ي�رشع فيها الربملان دون جمالت 

اأخرى، ف�شال عن املادة 121 من الد�شتور التي 

متنع املبادرة بالت�رشيع يف املجال املايل يف 

اإىل  ويوؤدي  الدولة  ميزانية  من  يقلل  مو�شوع 

زيادة التكاليف لديها.

ال�شيد ملني �رشيط، ع�شو  اأكد  اأخرى،  ومن جهة 

جمل�س الأمة، يف مداخلته بعنوان »حق التعديل 

م�شاألة  اأن  اجلزائري«  الربملاين  النظام  يف 

و�شع القوانني م�شاألة معقدة جدا لأنها حتتاج 

معمقة  ودرا�شات  وتكنولوجيات  خمابر  اإىل 

ومتخ�ش�شة مما يف�رش و�شع القوانني من طرف 

احلكومات اأكرث منها من قبل الربملانات.

بالقوانني  املبادرة  اأن  ال�شياق،  ذات  يف  وقال 

حكومية  م�شاألة  الظروف  هذه  بفعل  اأ�شبحت 

مقرتحات  تقدمي  يف  النواب  دور  يبقى  بينما 

القوانني �شعيف جدا. 

ال�شباب  من  كثريا  اأن  خليفة  ولد  ال�شيد  واأكد 

قطاع  يف  العمل  مثل  املهن  بع�س  يرف�شون 

مع  التعامل  يف  البتعاد  اىل  داعيا  الفالحة 

وعن  الدولة  من  امل�شاعدة  فكرة  عن  البطالة 

ثقافة الطلب بدون مقابل.

يف  اجلزائر  �شتجعل  الثقافة  هذه  اأن  واأ�شاف 

الأمد املتو�شط من بني البلدان التى تغدق اأموال 

املختلفة  والهيئات  املوؤ�ش�شات  على  كثرية 

خا�شة تلك املتعلقة بالت�شغيل.

مرتبطة  الت�شغيل  ن�شبة  اأن  اىل  اأ�شار  اأن  وبعد 

مبجال التنمية التى حتدث منا�شب �شغل، ذكر 

رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني مب�شار الت�شغيل 

ومكافحة البطالة منذ �شنة 1962 يف اجلزائر.

ودعا اىل �رشورة العتماد على اخلربة الوطنية 

التى مت اكت�شابها طيلة مدة 50 �شنة يف تطوير 

على  اأخرى  جهة  من  مركزا  الوطني  القت�شاد 

العتماد على ثالث قطاعات اأ�شا�شية يف ترقية 

الت�شغيل باجلزائر تتمثل يف الفالحة وال�شناعة 

وال�شياحة.

وبنف�س املنا�شبة قال ال�شيد ولد خليفة اأن م�شكل 

وحدها  اجلزائر  يخ�س  ل  والبطالة  الت�شغيل 

با�شبانيا  امل�شجلة  البطالة  ن�شبة  اأن  اىل  م�شريا 

وقعت  التى  احلملة  واىل  باملائة  فاقت24  

الأمريكية  املتحدة  بالوليات  قليلة  اأ�شهر  منذ 

�شد الفوارق والتمييز بني طبقات املجتمع يف 

جمال الت�شغيل.

من جهته، اأو�شح ال�شتاذ اجلامعي ح�شني تومي 

يف  الريع  وثقافة  »العمل  حول  له  مداخلة  يف 

الت�شغيل«  لواقع  �شو�شيولوجية  مقاربة  اجلزائر 

اعادة  الت�شغيل حتمل نقائ�س ينبغي  اآليات  اأن 

اجتماعية جاءت يف  اآليات  لكونها  فيها  النظر 

ظروف ا�شتثنائية.

جديدة  تقنيات  ا�شتغالل  املتدخل  ذات  واقرتح 

يف اعادة بعث املوؤ�ش�شات التى اعلنت

�رشكات  طريق  عن  عمالها  وت�رشيح  افال�شها 

امل�شاهمة.

املهن  بع�س  تثمني  �رشورة  اىل  دعا  كما 

منها  ينفر  التى  القطاعات  بع�س  يف  خا�شة 

ال�شباب الذين ل ميلكون �شهادات ولكنهم ميكن 

بينها  من  الوطني  النتاج  يف  ي�شاهموا  اأن 

الزراعة  مبجايل  تتعلق  واأخرى  النظافة  مهن 

واحلرف.

اأن  امل�شوؤول  نف�س  اأكد  فقد  البطالة  عن  واأما 

تقدير ن�شبة البطالة بع�رش باملائة غري �شحيحة 

واأنه ينبغي اعادة النظر يف معايري قيا�س هذه 

منا�شب  احل�شبان  يف  تدخل  لكونها  البطالة 

�شغل الظرفية غري الدائمة.

اىل  تومي  ح�شني  ال�شيد  دعا  ال�شاأن،  هذا  يف  و 

عدد  على  البطالة  ن�شبة  حتديد  يف  العتماد 

العمال النا�شطني مع اللجوء اىل قطاع ال�شمان 

جل  ت�شجيل  و  الح�شاء  عملية  يف  الجتماعي 

البطالني حتى الذين مل يتقدموا بطلب عمل.

من جهة اأخرى، اأكد اجلامعي عبد الرحمان تومي 

اأن �شيا�شة الت�شغيل خطت خطوات ملحوظة يف 

اجلزائر خا�شة منذ �شنة 2000 اىل يومنا هذا 

ال اأنها حتمل يف طياتها نقائ�س. 

بع�س  اأن  ال�شياق،  ذات  يف  �شجل،  اأنه  غري 

العدل  حتقيق  من  تتمكن  مل  الت�شغيل  وكالت 

الوطني يف جمال  امل�شتوى  الوليات على  بني 

بخلق  املتعلق  ال�شتثمار  فر�س  امكانيات 

موؤ�ش�شات م�شغرة.

من  فقط  وليات  ع�رش  اأن  اأكد  ال�شاأن،  هذا  ويف 

ثالث  يعادل  ما  على  ت�شتحوذ  اجلزائري  القطر 

واأربعني باملائة من امل�شاريع داعيا اىل التوزيع 

و�رشورة  امل�شاريع  تدعيم  لمكانيات  العادل 

و�شع ا�شرتاتيجية تاأخذ بعني العتبار التوازن 

اجلهوي.

الربامج  توزيع  اآليات  يف  النظر  اعادة  واقرتح 

و  ال�شباب  توجيه  مع  الوليات  وامل�شاريع عرب 

تقريب اجلامعة من املحيط القت�شادي واجبار 

والعمومية  اخلا�شة  القت�شادية  املوؤ�ش�شات 

على فتح خمابر بحث علمي مرتبطة باجلامعة.

ومن جهة اأخرى، اأكد ذات املحا�رش اأن القت�شاد 

القيمة  �شعف  تدين  من  يعاين  يزال  ل  الوطني 

القطاعات املنتجة من بينها  اأهم  امل�شافة يف 

القطاعات  مع  مقارنة  وال�شناعية  الفالحية 

الأخرى من بينها اخلدمات.

اأما اخلبري بن خالفة عبد الرحمان فقد دعا يف 

مداخلة له اىل �رشورة اعادة النظر يف �شيا�شة 

جديدة  قنوات  خلق  على  الرتكيز  مع  الت�شغيل 

للتكفل بامل�شاريع ذات الطابع الجتماعي.

بينما اقرتح ال�شتاذ اجلامعي كمال رزيق ادراج 

ال�شغرية  امل�شاريع  متويل  يف  ا�شالمية  �شيغ 

ال�شريفة  اآليات  على  بالعتماد  واملتو�شطة 

يف  الراغبني  ال�شباب  بع�س  لفائدة  ال�شالمية 

هذا النوع من التمويل.

اآليات الت�صغيل.. التجربة والنتائج
عكف جمموعة من الأ�ضاتذة املحا�ضرون يف اليوم الدرا�ضي حول »العملية الت�ضريعية ونظام 

على  امليثاق  باإقامة   2013 اأكتوبر  التعديالت« املنظم من قبل وزارة العالقات مع الربملان يوم 7 

ابراز الدور احليوي للعمل الت�ضريعي باأبعاده واآثاره ومكانته يف تنظيم �ضوؤون املجتمع وترقية 

الفكر القانوين, كما �ضلطوا الأ�ضواء بف�ضل م�ضاركتهم وت�ضاوؤلتهم وتعقيباتهم على اجلوانب التي 

حتتاج اإىل حتليل معمق وراأي نري �ضمن نقا�ص علمي ثري وبناء.
اأعرب رئي�ص املجل�ص ال�ضعبي الوطني 

ال�ضيد حممد العربي ولد خليفة يف 

كلمته الفتتاحية لليوم الدرا�ضي حول 

»الت�ضغيل بني الواقع واملاأمول«, املنظم 

من قبل املجموعة الربملانية لتكتل 

اجلزائر اخل�ضراء باملجل�ص ال�ضعبي 

الوطني يوم الأحد 27 اأكتوبر 2013، 

مبقر املجل�ص, عن تاأ�ضفه لعزوف ال�ضباب 

عن بع�ص املهن من بينها الفالحة.

املوارد الب�صرية يف الربملان.. الوظيفة والتاأهيل
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الوطني  للتجمع  الربملانية  املجموعة  نظمت 
الدميقراطي باملجل�س ال�صعبي الوطني، يوم 
الثالثاء 26 نوفمرب 2013 مبقر املجل�س، 
ال�صمعي  قانون  »م�صروع  حول  برملانيا  يوما 
مب�صاركة  تعددي«  م�صهد  نحو  الب�صري: 

خرباء و اأ�صاتذة جامعيني.

�شدد رئي�س املجموعة الربملانية للتجمع الوطني، 

ال�شيد ميلود �رشيف، يف الكلمة الفتتاحية على 

درا�شة  يف  التعجيل  امللحة  الأولويات  من  اأنه 

واإ�شداره  الب�رشي  ال�شمعي  القانون  م�رشوع 

ال�شمعية  الإعالمية  املمار�شة  وتنظيم  ل�شبط 

الب�رشية ق�شد متكني �رشائح املجتمع مبختلف 

مع  لها،  حقيقي  منرب  من  واإجتاهاته  اأطيافه 

اإر�شاء تنوع الأذواق.

مرهون  ذلك  حتقيق  فاإن  �رشيف  ال�شيد  وح�شب 

باإحداث هيئات وهياكل �شبط ممار�شة املهنة 

واملجتمع  املعتمدة  الأحزاب  لكل  ت�شمح  التي 

اآرائها  عن  للتعبري  احلق  يف  بالت�شاوي  املدين 

املوؤ�ش�شات  خالل  من  وم�شاريعها  براجمها  و 

ال�شمعية الب�رشية.

وحول تاأخر جمال التعددية ال�شمعية الب�رشية 

الربملانية  املجموعة  رئي�س  اأرجع  اجلزائر،  يف 

وعانته  عا�شته  ما  اإىل  ال�شبب  الوطني  للتجمع 

وح�شية  من  ال�شوداء  الع�رشية  خالل  اجلزائر 

الإرهاب، فكان عليها اأن ت�شالح بني اجلزائريني 

بعد الق�شاء على هذه الآفة، واأن تتكفل باأثارها 

واأثرها  مالحمها  بع�س  مازالت  التي  اجل�شيمة 

بارزة اإىل يومنا هذا.

يف  اليوم،  النظر،  اأن  قائال  �رشيف  ال�شيد  وتابع 

قطاع ال�شمعي الب�رشي بقدر ما يعك�س تنامي 

الدعوات امل�رشوعة لفتحه اأمام القطاع اخلا�س 

عبد  اجلمهورية  رئي�س  اإرادة  يعك�س  وحتريره، 

القطاع  فتح  يكون  اأن  يف  بوتفليقة  العزيز 

الإ�شالحية  ل�شيا�شته  رافدا  الب�رشي  ال�شمعي 

ال�شاملة.

للتجمع  الربملانية  املجموعة  رئي�س  واإعترب 

الوطني ن�س امل�رشوع الذي تقدمت به احلكومة 

املنا�شبة  الأر�شية  اإيجاد  نحو  الأوىل  اخلطوة 

ال�شمعي  الإعالم  مبمار�شة  الكفيلة  والبيئة 

الب�رشي.

اإن�شاء  اإىل  �رشيف  ال�شيد  دعا  اأخرى،  جهة  من 

عمومية،  جديدة  واإذاعية  تلفزيونية  قنوات 

وخا�شة، وعامة، ومتخ�ش�شة، براأ�شمال وطني 

خا�س، وتاأطري ذلك دون الإعرتا�س على اأن�شطة 

القطاع اخلا�س  ي�شاهم  التي  الب�رشي  ال�شمعي 

يف الإ�شتثمار فيها �شواء بال�رشاكة مع القطاع 

الذاتية،  اإمكانياته  على  بالإعتماد  اأو  العام 

ال�شخ�شية  مكونات  يحمي  �رشوط  بدفرت  وذلك 

الوطنية، والأخالقية، والأمن، والنظام العام.

الهتمام  �رشورة  على  املتدخل  �شدد  كما 

اجلزائر  اأن  م�شيفا  واملنتجني  بالإنتاج 

املعا�رشة تزخر مبهنيني جديرين بالت�شجيع.

اأن ن�شبوا  اأنه من احلق  وقال، يف ذات ال�شدد، 

واأن  الإعالمي  لالإنتاج  مدينة  للجزائر  لت�شبح 

تكون عا�شمة الإبداع ال�شمعي الب�رشي.

من جانبها، اأكدت رئي�شة جلنة الإعالم والثقافة 

ال�شيدة  الوطني،  ال�شعبي  باملجل�س  وال�شياحة 

اإلتزامها  الدولة على موا�شلة  هدى طلحة عزم 

قوانني  اإحرتام  اإطار  يف  الإعالم  حرية  بتدعيم 

اجلمهورية.

واإعتربت ال�شيدة طلحة قانون ال�شمعي الب�رشي 

�رشورية  حلقة  جلنتها  م�شتوى  على  املوجود 

على  م�شددة  الإعالمية  املنظومة  لإ�شتكمال 

يف  الأداء  يف  النوعية  ل�شمان  التكوين  اأهمية 

جمال ال�شمعي الب�رشي.

الثقافة  جلنة  رئي�شة  قالت  ال�شدد،  ذات  ويف 

جاء  القانون  م�رشوع  اإن  وال�شياحة  والت�شال 

يف  بالبالد  العليا  ال�شلطات  اإرادة  مع  متا�شيا 

اإ�شرتاتيجية  وفق  الكربى  الإ�شالحات  موا�شلة 

وا�شحة املعامل والأهداف، منوهة بدور جميع 

�رشكاء القطاع لتثمني امل�رشوع من خالل فتح 

باب النقا�س معه، من منظور علمي بحث، مما 

يوؤ�ش�س ملرحلة جديدة يف جمال قطاع ال�شمعي 

الب�رشي ببالدنا.

وقد اأو�شحت اأن جلنة الثقافة وال�شياحة قد اأخذت 

وامل�شاهمات  املالحظات  كل  العتبار  بعني 

البناءة لإثراء م�رشوع قانون ال�شمعي الب�رشي. 

اإعالميني،  من  املعنيني  لكل  دعوتها  جمددة 

املجال،  يف  وخمت�شني  وخمرجني،  واأ�شاتذة، 

لتقدمي اأرائهم ومقرتحاتهم ق�شد �شياغة قانون 

�شمعي ب�رشي يتما�شى وتطلعات اجلميع.

ال�شمعي  قطاع  اأن  املتدخلة،  ذات  اأكدت،  كما 

لدعم  فعال  عن�رشا  يعد  اخلا�س  الب�رشي 

الوطني ورفع ن�شبة امل�شاهدة، معتربة  الإنتاج 

اأن  �شاأنه  من  اجلانب  هذا  يف  ال�شتثمار  اأن 

لبع�س  حدا  وي�شع  الدميقراطي  امل�شار  يعزز 

و�شددت  جمتمعنا،  على  الدخيلة  املمار�شات 

النوعية  ل�شمان  التكوين  اأهمية  املتحدثة على 

يف الأداء والو�شول اإىل �شحافة راقية.

اأن  طلحة  ال�شيدة  اأكدت  مو�شول،  �شياق  ويف 

جزائريا  �شيكون  الب�رشي  ال�شمعي  قانون 

خال�شا ولن يتبنى اأية جتربة اأخرى عربية كانت 

�شت�شاهم  ال�شبط  �شلطة  اأن  م�شيفة  اأجنبية،  اأم 

يف الرقي بامل�شهد الإعالمي الوطني من خالل 

وفق  القطاع  ل�شبط  تنظيمية  �شوابط  و�شع 

باأن  والثقافة اجلزائرية، مذكرة  تتما�شى  اأ�ش�س 

مهامها  ومتار�س  حيادية  �شتكون  الهيئة  هذه 

بكل حرية ودون �شغوطات من اأية جهة.

اأمام  املجال  ُفتح  الإفتتاحية  اجلل�شة  بعد 

حملت  والتي  حما�رشاتهم  لإلقاء  املخت�شني 

على  الب�رشي  ال�شمعي  القانون  »اأثر  عناوين 

و«قراءة  اجلزائر«،  يف  الإعالمية  املمار�شة 

الب�رشي«،  ال�شمعي  قانون  م�رشوع  يف  متاأنية 

الب�رشي  ال�شمعي  اأن�شطة  قانون  و«م�رشوع 

غدا«،  الب�رشي  و«ال�شمعي  مقاربة-مقارنة«، 

لها يف  املرخ�س  بالقنوات  »التكفل  اإىل جانب 

اإطار فتح املجال ال�شمعي الب�رشي«.

والأ�شاتذة  الربملانيني  مداخالت  وك�شفت 

م�رشوع  حاجة  الإعالم،  قطاع  يف  واملهنيني 

القانون اخلا�س بال�شمعي الب�رشي، اإىل الإثراء 

اأهدافه،  لتحقيق الن�شجام بني مواده وتكري�س 

وال�شتجابة  التعبري  حرية  تعزيز  اإىل  الرامية 

اجلزائري.  املجتمع  فئات  خمتلف  لتطلعات 

ب�شحبه  املطالبة  حد  اإىل  منهم  البع�س  وذهب 

اإعادة  حني  اإىل  الوطني  ال�شعبي  املجل�س  من 

�شياغته.

اجلامعيني  الأ�شاتذة  مداخالت  اأغلب  وارتكزت 

الربملاين،  اليوم  هذا  خالل  واملهنيني، 

القنوات  طبيعة  حتدد  التي  الأحكام  على 

القنوات  يف  وحت�رشها  والإذاعية،  التلفزيونية 

ح�ش�س  ببث  لها  ال�شماح  مع  املو�شوعاتية، 

التي  تلك  وكذا  الإخبارية،  الربامج  من  حمددة 

لل�شمعي  ال�شبط  �شلطة  تركيبة  على  تن�س 

الآجال  عن  ف�شال  اأع�شائها،  وتعيني  الب�رشي 

التي يحددها القانون لنق�شاء رخ�شة ا�شتغالل 

القنوات الإذاعية والتلفزيونية.

العايل  عبد  الأ�شتاذ  اعترب  الإطار،  هذا  ويف 

اأدبيا  م�شطلحا  املو�شوعاتية  م�شطلح  رزاقي 

قّدر  فيما  الإعالمي،  املنتوج  على  ينطبق  ل 

للم�شتثمر  مُتنح  التي  �شنوات  خم�س  مهلة  باأن 

اإطار  الب�رشي يف  ال�شمعي  يف احلقل الإعالمي 

وحجم  اأهمية  اإىل  بالنظر  ق�شرية؛  الرتخي�س، 

تلفزيونية  قناة  اإن�شاء  يتطلبه  الذي  ال�شتثمار 

املالئم  املقر  تهيئة  وت�شتدعي  املاليري  تكّلف 

التجهيزات  واقتناء  الأ�شتوديوهات  لحت�شان 

التقنية ال�رشورية. 

كما اقرتح، ذات املتدخل، اإعادة النظر يف طريقة 

الب�رشي،  لل�شمعي  ال�شبط  اأع�شاء �شلطة  تعيني 

املطروح  القانون  م�رشوع  وفق  ت�شم  والتي 

وال�شياحة  والثقافة  الإعالم  جلنة  على  حاليا 

ت�شع  الوطني،  ال�شعبي  املجل�س  م�شتوى  على 

اأربع  ملدة  رئا�شي  مبر�شوم  يعَيّنون  اأع�شاء 

�شنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، منهم خم�س 

وع�شوان  اجلمهورية  رئي�س  يختارهم  اأع�شاء 

الأمة،  جمل�س  رئي�س  يقرتحهما  برملانيني  غري 

رئي�س  يقرتحهما  برملانيني  غري  وع�شوان 

املجل�س ال�شعبي الوطني.

ونف�س املالحظات َتقدم بها عدد من املتدخلني 

بخليلي  �شليمان  الإعالمي  ومنهم  اللقاء،  يف 

الذي مل يتوان يف مداخلته، عن املطالبة ب�شحب 

مواده  �شياغة  واإعادة  الربملان،  من  امل�رشوع 

اأكرب للخوا�س يف ممار�شة  ب�شكل ي�شمن حرية 

ن�شاطهم الإعالمي يف جمال ال�شمعي الب�رشي، 

ا�شتقطب  اأن  بعد  دعوته  عن  يرتاجع  اأن  قبل 

اقرتاحه اهتمام عدد من املتدخلني الذين اأّيدوا 

فكرته، ليو�شح اأن امل�رشوع ايجابيا باعتبار اأن 

يق�شد  مل  واأنه  بخطوة،  تبداأ  ميل  الألف  م�شرية 

�شياغة  اإعادة  واإمنا  برّمته  امل�رشوع  �شحب 

بع�س مواده، منها املادة 106 التي ُت�شند مهام 

و�شالحيات �شلطة ال�شبط لل�شمعي الب�رشي يف 

بالت�شال،  املكلف  للوزير  تن�شيبها   انتظار 

ي�رشف  ول  للقانون  معرقل  ذلك  اأن  معتربا 

ال�شلطة  املهنة لأنه يف حال عدم تن�شيب هذه 

نقابات  غياب  يف  خا�شة  مثال  �شنوات  ع�رش 

متثيلية قوية فاإن كل ال�شلطات تبقى لدى وزير 

الت�شال.

من جهتها حّذرت الإعالمية اأمينة دبا�س مديرة 

ال�شحافة  جتربة  تكرار  من  »ال�شعب«،  جريدة 

املكتوبة من حيث العدد الكبري للجرائد اخلا�شة 

جت�شيد  يف  فقط،  عمومية  جرائد  �شت  مقابل 

التجربة اجلديدة للقنوات الإذاعية والتلفزيونية 

اخلدمة  مراعاة  �رشورة  على  م�شددة  اخلا�شة، 

الإعالمية  الو�شائل  مهام  �شبط  يف  العمومية 

الثقيلة.

دور  اأهمية  حازوريل  حممد  الأ�شتاذ  واأبرز 

الدفاع  يف  اخلا�شة  التلفزيونية  القنوات 

احلمالت  عن  والرد  الوطنية،  الق�شايا  عن 

اجلزائر  �شد  الأجنبية  للقنوات  ال�شتفزازية 

التلفزيون  اإلزام  ا�شتحالة  ظل  يف  وم�شاحلها، 

الوطني الر�شمي، بهذه املهام.

حازوريل  حممد  الأ�شتاذ  دعا  ال�شياق،  ذات  يف 

غدا،  الب�رشي  ال�شمعي  يف مداخلة حتت عنوان 

اإىل اإن�شاء جمل�س اأعلى لل�شمعي الب�رشي، ك�شلطة 

اإدارية م�شتقلة على غرار ذلك الذي مت اإن�شاوؤه يف 

الت�شعينات ل�شبط كل العمليات ولكنه يجب اأن 

يكون جمل�شا ب�شلطات حقيقية ي�شريه حمرتفون 

يتمتعون باحلرية يف اتخاذ القرارات وميتلكون 

على وجه اخل�شو�س نظرة ثاقبة حول املجال 

ال�شمعي الب�رشي يف امل�شتقبل.

كما طالب ذات الأ�شتاذ بالنتقال اإىل الفعل من 

خالل مقرتحات ملمو�شة تكون متبوعة بقرارات 

م�شوؤولة وناجعة، حيث يجب الت�شاوؤل حول قدرة 

القنوات اخلا�شة على اأن تكون يف امل�شتوى من 

حيث النوعية من خالل برامج مدرو�شة ومعدة 

للمعايري  خا�شة  ت�شتجيب  واأن  متميزة  ب�شفة 

التقنية والفنية املعمول بها، وعليه يجب و�شع 

الكفاءات  على  منفتحة  �شيا�شة جريئة وخالقة 

اقرتاحات  وفق  العمل  يجب  كما  واملواهب، 

ملمو�شة مرفقة بقرارات م�شوؤولة وفعالة من اأجل 

اإعادة تاأهيل البث املبا�رش. ويبقى اأن ال�شلطات 

املعنية يف البالد مطالبة باإن�شاء خمابر اإ�شالح 

الإنتاج القدمي والأر�شيف امل�شور

اأ�شتاذ  �شفوان  ح�شيني  اعترب   اأخرى،  جهة  من 

ال�صمعي الب�صري .. نحو م�صهد تعددي!!
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الت�صالت،  يف  املراأة  جمعية  افتتحت 
الوطني  املعهد  املتمثلة يف  الدولية  واجلمعية 
نوفمرب   28 اخلمي�س  يوم  الدميقراطي، 
2013، باجلزائر العا�صمة، ور�صة تكوينية 
الربملانية  املراة  عمل  و�صاطة  مو�صوع  حول 
دامت  العالم،  و�صائل  مع  عالقاتها  وتعزيز 
اربعة ايام، وذلك مب�صاركة اأكرث من خم�صني 

امراأة برملانية و�صحفني.

الدورة  �شطرتها  التي  الهداف  بني  ومن 

الن�شوية  ال�شيا�شية  الكفاءات  تعزيز  التكوينية، 

التي لها عالقة بو�شائل العالم، وترقية م�شاركة 

احلكامة  يف  وم�شاهمتها  ال�شيا�شية  املراة 

النا�شطات  الن�شاء  املحلية، وتعميق احلوار بني 

يف املجال ال�شيا�شي املحلي، وخمتلف الفاعلني 

يف عامل و�شائل اعالم.

خا�س  ب�شكل  التكوين  هذا  برنامج  ومتحور 

ف�شال  ال�شيا�شي  التحقيق  اهداف  حتديد  حول 

بهذا  املتعلقة  والقوانني  املهنة،  اخالقيات  عن 

املو�شوع. كما مت بهذه املنا�شبة عر�س حتقيق 

فيديو حول �شورة الن�شاء ال�شيا�شيات يف عديد 

من بلدان العامل.

باجلزائر  كندا  �شفرية  اكدت  ال�شدد،  هذا  ويف 

ال�شغال،  افتتاح  جينيفياف دي ريفيار، خالل 

بالدعم  يحظى  التكويني  الربنامج  هذا  ان 

الكندي، ويتمحور حول تعزيز امكانيات الن�شاء 

ترقية  على  م�شاعدتهن  اجل  من  املنتخبات 

م�شاركتهن يف احلياة ال�شيا�شية.

ي�شهد  بداأ  كندا  يف  الن�شاء  متثيل  ان  اكدت  كما 

ان  ال�شياق،  ذات  يف  موؤكدة،  ملحوظ،  تطورا 

التي  الفيدرايل  الربملان  يف  النتخابات  نتائج 

جرت �شنة 2011 قد نتج عنها انتخاب 76 

بني  % من   25 بن�شبة  اي  الربملان  يف  امراة 

الفدرايل. الربملان  يعدها  التي  مقعدا   308
اخلربات  تبادل  هذه  العمل  ور�شة  �شمحت  وقد 

وتنويع الت�شالت بني ال�شحفيني والربملانيني، 

وذلك حتت اإ�رشاف مدربني وخرباء الت�شالت.

واختتمت الدورة بتبني جمموعة من التو�شيات 

املراأة  عالقة  تعزيز  �رشورة  اأهمها  كان 

الربملانية مع خمتلف و�شائل العالم.

وتبادل  للنقا�س  ف�شاء  اللقاء  كان  لالإ�شارة 

وال�شحفيني  الربملانيات  الن�شاء  بني  التجارب 

الربملانيات.  الن�شاء  عمل  و�شاطة  م�شالة  حول 

لتوطيد  فر�شة  التكوينية  الدورة  كانت  فقد 

العالقة بني الربملانيني وال�شحفيني، من جهة، 

خمتلف  حول  ومفتوح  �رشيح  نقا�س  وفتح 

ممار�شة  يف  الطرفان  يواجهها  التي  امل�شاكل 

مهنتهم، من جهة اأخرى. 

املراأة الربملانية  وو�سائل الإعالم..

مبعهد علوم الإعالم والت�شال بجامعة اجلزائر 

امل�رشوع ا�شتثمار يف جمال القانون بحد ذاته 

املجال  هذا  يف  قانون  اي  وجود  عدم  بحكم 

من  اأح�شن  لكن  متاأخرا  جاء  انه  وقال  �شابقا، 

اأن ل يكون اإطالقا، واعترب اأن اجلانب القانوين 

طغى على امل�رشوع

حتديد  ال�رشوري  من  انه  املتحدث  واأو�شح 

بني  ومن  املجال،  هذا  يف  بدقة  املفاهيم 

املالحظات التي اأبداها الأ�شتاذ ح�شيني اإغفال 

اجلانب التقني يف القانون،وقال اأنه من الأح�شن 

لأ�شحاب  متنح  التي  الرخ�شة  مدة  حتديد 

للتلفزيون  بالن�شبة  �شنوات  بثماين  القنوات 

واأربع بالن�شبة للراديو.

واعترب ذات املحا�رش اأن م�رشوع القانون موجه 

يف روحه للقنوات التلفزيونية اأكرث منه للقنوات 

الإذاعية، وم�شمون القانون مل يعط اأهمية كربى 

لل�شمعي الب�رشي على انه �شناعة للراأي العام 

واعترب  ذات تخ�ش�س،  قنوات  اعتربه جمرد  بل 

اأن دفرت ال�رشوط ركيزة اأ�شا�شية لإمتام حمتوى 

امل�رشوع.

اإل اأن املحا�رش اعترب، من جهة اأخرى، انه مهما 

انه  اإل  القانون  تعرتي  التي  النقائ�س  قيل عن 

جاء لينظم احلقل الإعالمي يف اجلزائر يف جمال 

ال�شمعي الب�رشي وهو خطوة اأوىل نحو النفتاح 

الإعالمي، م�شددا على اأن القائمني على القانون 

واإقليمية  دولية  معطيات  العتبار  بعني  اخذوا 

ووطنية واأبعادا �شيا�شية واقت�شادية واجتماعية 

الدويل  القانون  مبادئ  فيه  احرتمت  و  وطنية، 

خا�شة يف جمال احلقوق واحلريات.

حول  مداخلته  يف  لعرج  مر�شلي  الأ�شتاذ  اأ�شار 

القوانني  اإىل  الب�رشي،  ال�شمعي  م�رشوع قانون 

التي �شدرت يف القطاع الإعالمي بداية بقانون 

الإعالم ال�شادر �شنة 1982 ثم قانون 1990 

والذي كان متبوعا مب�رشوع القانون التمهيدي 

لقانون 1998 وكذا قانون 2002 لياأتي الدور 

الب�رشي  ال�شمعي  اأن�شطة  قانون  م�رشوع  على 

ل�شنة 2013.

ويف هذا ال�شدد، قال الأ�شتاذ، اإن قراءة م�رشوع 

احلق يف  مبداأ  يكر�س  اأنه  توؤكد  اجلديد  القانون 

الإعالم والت�شال ان�شجاما مع املبادئ الدولية 

الإن�شاين  الدويل  والقانون  الإن�شان  وحقوق 

وال�شيا�شية  املدنية  للحقوق  الدويل  واملعهد 

الذي اأقرته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة �شنة 

يف  يختلف  ل  امل�رشوع  هذا  اأن  كما   1966
قوانني  عن  وجوهره  الإعالم  حلرية  مفهومه 

ومنها  الغربية،  والدميقراطيات  الليرباليات 

القانون الفرن�شي وقوانني الدول األ�شكندينافية 

اأو  املراقبة  اأو  بال�شبط  الأمر  تعلق  �شواء 

ال�شت�شارة اأو ت�شوية النزاعات.

  

تركيا : نائبات تركيات 
يدخلن الربملان حمجبات لأول مرة 

منذ 14 عامًا

املحافظ  الإ�شالمي  احلزب  من  نائبات   3 �شاركت 

يف   ،2013 اأكتوبر    31 يوم  اأنقرة،  يف  احلاكم 

الأوىل  للمرة  جل�شة برملانية وهن حمجبات، وذلك 

انتخنب  ال�شيدات  14 عاما. وهوؤلء  يف تركيا منذ 

اأثناء النتخابات الت�رشيعية الأخرية التي جرت يف 

2011 على لوائح حزب العدالة والتنمية املنبثق 
رجب  الوزراء  رئي�س  بزعامة  الإ�شالمي  التيار  عن 

ال�شغوط  موؤخرا عرب  واأبطل احلزب  اأردوغان.  طيب 

ال�شيا�شية قانون حظر ارتداء احلجاب الإ�شالمي يف 

الوظيفة العام.

يف  احلجاب  ارتداء  الرتكيات  النائبات  وقررت 

للبالد.  العلمانية  للقواعد  حتد  يف  الربملان  جل�شة 

اإىل  املحجبات  للنائبات  التاريخي  الدخول  وقبل 

النائبات  اإحدى  دالبوداك  نورجان  قالت  الربملان، 

: »ل نعرف ماذا  العدالة والتنمية  املنتميات حلزب 

�شيكون رد فعلهم، لكننا �شندخل الربملان مرتديات 

�شن�شهد   « واأ�شافت:  عملنا«.  و�شنوا�شل  احلجاب 

�شنكون  الرئي�شي.  الدور  و�شنلعب  مهم،  ع�رش  بداية 

مرة  اآخر  وكانت  للغاية«.  مهم  وهذا  الراية،  حملة 

ظهر فيها احلجاب يف الربملان عام 1999 حيث 

مروة  الإ�شالمي  الف�شيلة  حزب  عن  النائبة  طردت 

وتاأجلت  اجلل�شة.  من  ترتديه  كانت  التي  قاوقجي، 

دون  القاعة  ترك  على  قاواقجي  واأُجربت  اجلل�شة، 

اجلن�شية  منها  �شحبت  ذلك  وبعد  اليمني.  توؤدي  اأن 

اجلن�شية  على  حا�شلة  اأنها  تبني  اأن  بعد  الرتكية 

ارتداء  اأن  يذكر  ال�شلطات.  تبلغ  اأن  دون  الأمريكية 

احلجاب يعد رمزا حمركا للم�شاعر يف تركيا اإذ ينظر 

ال�شيا�شي،  لالإ�شالم  �شعارا  باعتباره  له  العلمانيون 

ويعد ارتداوؤه يف الأماكن العامة مبثابة حتد لالأ�ش�س 

العلمانية للجمهورية الرتكية التي اأر�شاها م�شطفى 

حمددة  قيود  توجد  ل  اأنه  علمًا  اأتاتورك،  كمال 

معار�شة  لكن  الربملان،  يف  احلجاب  ارتداء  على 

يف  ارتدائه  على  املفرو�س  واحلظر  العلمانيني 

يحجمن  النائبات  جعلت  اأخرى  حكومية  موؤ�ش�شات 

عن ارتدائه.

ت�شيكيا :  فوز متوا�صع لال�صرتاكيني يف 

النتخابات املبكرة يف ت�صيكيا

النتخابات  يف  متوا�شعا  فوزا  ت�شيكيا  يف  الدميقراطيون  ال�شرتاكيون  حقق 

الت�رشيعية املبكرة التي جرت يوم 25 اأكتوبر 2013، حيث مل يفوزوا باأكرث من 

20،45  باملائة من اأ�شوات الناخبني. و�رشح زعيم ال�شرتاكيني بوهو�شالف 
�شوبوتكا باأن هذه النتيجة مل تكن يف م�شتوى توقعاته. ومن املنتظر اأن ت�شارك 

الأطراف ال�شيا�شية يف مفاو�شات لت�شكيل حكومة اأقلية اأو حكومة ائتالفية. 

وحاز ال�شرتاكيون الدميوقراطيون بـ 20،45 يف املائة من ال�شوات بح�شب 

ا�ش�شها رجل  التي  اجلديدة  ال�شعبوية  »انو«  نهائية متقدمني على حركة  نتائج 

العمال النافذ اندريه بابي�س وباتت ثاين قوة �شيا�شية مع 18،65 يف املائة 

عتبة  اخرى  احزاب  اربعة  وتخطت  املائة.  يف   14،91 بـ  ال�شيوعيون  تالها 

اخلم�شة باملائة ال�رشورية لدخول الربملان هي »توب 09« و«اود�س« )ميني( 

وامل�شيحيون الدميوقراطيون )كاي دي يو- �شي ا�س ال( )ميني الو�شط( وحزب 

»يو�شفيت« ال�شعبوي اي�شا )فجر الدميوقراطية املبا�رشة( لرجل العمال الت�شيكي 

الياباين توميو اوكامورا.

واقر زعيم ال�شرتاكيني الدميوقراطيني بوهو�شالف �شوبوتكا بان »هذه النتيجة 

يف  ثالثني  بنحو  الفوز  على  يراهن  �شوبوتكا  وكان  نتوقعه«.  كنا  ما  تكن  مل 

املئة من ال�شوات ما يتيح حلزبه ت�شكيل حكومة اقلية حتظى بدعم �شمني من 

ال�شيوعيني.

ومل يفز ال�شرتاكيون وال�شيوعيون جمتمعني �شوى بـ83 مقعدا يف جمل�س النواب 

من ا�شل مائتني، وهي ن�شبة اقل بكثري من الغالبية املاأمولة.

وقد بلغت ن�شبة امل�شاركة يف هذه النتخابات نحو 59،48 يف املائة مقابل 

.2010 انتخابات  يف  املائة  يف   62،6
ي�شتبعد  ال�شيا�شية، مل  القوى  الناجت من توزع  املعقد  الو�شع  ويف مواجهة هذا 

الذي  لي�شكا زعيم حزب اخل�رش  اندريه  وقال  انتخابات جديدة.  اجراء  البع�س 

اخفق يف دخول الربملان ان »نتيجة النتخابات ماأ�شوية وقد جتري انتخابات 

جديدة يف الربيع«.
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مالطا: الربملان يوافق على 
بيع حق املواطنة

وافق الربملان فى مالطا، يوم 12 نوفمرب 2013، 

على بيع حق املواطنة فى اجلزيرة الواقعة فى البحر 

املتو�شط مقابل 650 األف يورو، لأى متقدم من بلد 

غري ع�شو فى الحتاد الأوروبى.

هذه  اأن  مو�شكات  جوزيف  الوزراء  رئي�س  وقال 

واأنها  للدولة،  عائدات  جلب  اإىل  تهدف  اخلطوة 

فى  اأموالهم  ي�شتثمرون  قد  الذين  الأثرياء  جتتذب 

اجلزيرة.

اأن النظام اجلديد �شيجلب للحكومة  وقدر مو�شكات 

يعنى  ما  وهو  الأول،  عامه  فى  يورو  مليون   30

اأن 45 تقريبا �شيح�شلون على حق املواطنة الذى 

اأي�شا حق العمل والإقامة فى باقى بلدان  مينحهم 

الحتاد الأوروبى الثمانية والع�رشين.

اأي�شا  وهى  الأوروبى،  الحتاد  فى  ع�شو  ومالطا 

ع�شو فى اتفاقية �شينجن لل�شفر بني بلدان الحتاد 

الأوروبى ولديها اتفاقية لإلغاء تاأ�شريات ال�شفر مع 

الوليات املتحدة.

ملجموعة  التنفيذى  الرئي�س  ميجور  اإيريك  وقال 

هذا  على  �شت�رشف  التى  الدولية  وبارترنز  هينلى 

اأن  املتوقع  من  اأنه  مالطية  اإعالم  لو�شائل  النظام 

يتقدم ما بني 200 و300 فرد بطلبات للح�شول 

على املواطنة كل عام.

 �شرتا�شبورغ:
الربملان الأوروبى ي�صغط لإنهاء 

تبديل املقر بني �صرتا�صبورج 
وبروك�صل وفرن�صا توؤكد مت�صكها 

ببقاء املقر على اأرا�صيها

قرر الربملان الأوروبى يوم 20 نوفمرب 2013، 

الحتاد  معاهدة  تغيري  اأجل  من  �شغوط  ممار�شة 

توقع  حيث  مقره،  بتحديد  له  ي�شمح  مبا  الأوروبى 

الأوروبى  للربملان  واحد  مقر  حتديد  اأن  م�شئولون 

�شيوفر ماليني اليورو �شنوًيا.

الربملان  اأع�شاء  انتقد  عدة  ل�شنوات  اأنه  يذكر 

عليه  ن�شت  الذى  املقر  ومعار�شون  الأوروبى 

والتى  الأوروبى،  الحتاد  تاأ�شي�س  معاهدات 

اإىل  بلجيكا  الربملان من مقره فى  ينتقل  مبوجبها 

العامة  الفرن�شية لعقد اجلل�شات  مدينة �شرتا�شبورج 

اأن  اإىل  الربملان  ح�شابات  �شنوًيا.وت�شري  مرة   12
عملية النتقال هذه تكلف ما يقدر بـ103 ماليني 

يورو »139 مليون دولر« فى العام.

الأربعاء  يوم  عليه  املوافقة  متت  ن�س  فى  وجاء 

20 نوفمرب 2013، اأن »ا�شتمرار النتقال ال�شهرى 
ملعظم  بالن�شبة  اأ�شبح  و�شرتا�شبورج  بروك�شل  بني 

�شلبية«،  رمزية  ق�شية  الأوروبى  الحتاد  مواطنى 

العملية تزداد �شعوبة ب�شكل خا�س  اأن هذه  موؤكًدا 

خف�س  وم�شاعى  احلالية  املالية  الأزمة  ظل  فى 

»اأكرث   : �شيكون  املقر  اأن  الن�س  واأ�شاف  التكاليف. 

فعالية وتاأثرًيا من حيث التكلفة واحرتاًما للبيئة اإذا 

كان موجوًدا فى مكان واحد«.

ومت اختيار �شرتا�شبورج لتكون مقر الربملان ب�شبب 

واأملانيا،  الرمزى، على احلدود بني فرن�شا  موقعها 

وي�شكل تدفق الربملانيني ال�شهرى على املدينة اأمًرا 

مهًما لقت�شادها.

وي�شتطيع الربملان بدء مراجعات للمعاهدة مبوجب 

امل�شاألة  يدفع  هذا  ولكن  الأوروبى،  الحتاد  قانون 

اأن  يجب  التى  الأع�شاء،  الدول  اأعمال  جدول  على 

توافق بالإجماع، وكانت فرن�شا حذرت من اأنها لن 

توافق مطلًقا على هذه اخلطوة.

تيريى  الفرن�شى  الأوروبية  ال�شئون  وزير  واأعرب 

ريبونتان عن اندها�شه من اأنه فى الوقت الذى تواجه 

فيه اأوروبا الآثار القت�شادية والجتماعية لالأزمة، 

حديث  فى  وقتا  يق�شى  الأوروبى  الربملان  فاإن 

ريبونتان  و�شدد  قانونيا.  بالف�شل  عليه  حمكوم 

على اأن موقف فرن�شا ب�شاأن مقر الربملان الأوروبى 

اإذ يقوم على احرتام املعاهدات  »ثابت ومعروف«، 

التى تن�س ب�شكل ل لب�س فيه على اأن مقر الربملان 

12 جل�شة  الأوروبى هو �شرتا�شبورج، حيث تنعقد 

بقوة  وتتم�شك  تلتزم  فرن�شا  اإن  �شهريا.وقال  عامة 

بناة  التزام  تعك�س  التى  الأحكام،  لهذه  بالمتثال 

اأوروبا لبناء قارة متعددة املراكز. 

اأن الطعن فيما يتعلق مبقر  واعترب الوزير الفرن�شى 

التفاقات  جميع  يهدد  اأن  �شاأنه  من  �شرتا�شبورج 

املتعلقة مبقرات جميع املوؤ�ش�شات الأوروبية، وهى 

مغامرة ل ترغب البلدان الأوروبية فى خو�شها.

اأكرانيا : الربملان يخفق يف 
اإقرار قانون يفرج على تيمو�صينكو

م�رشوعات  �شتة  الأوكراين  الربملان  رف�س 

امل�شجونة  املعار�شة  بنقل  ت�شمح  قوانني كانت 

يطالب  كما  للعالج  اخلارج  اإىل  تيمو�شينكو  يوليا 

الحتاد الأوروبي لتوقيع اتفاق �رشاكة. 

من  املدانني  متكن  التي  ال�شتة  الن�شو�س  وح�شلت 

تلقي العالج باخلارج على اأ�شوات اأقل من 200 

 226 غالبية  اإىل  اإقرارها  يحتاج  بينما  نائب، 

�شوتا.

فيكتور  الرئي�س  يقوده  الذي  املناطق  حزب  وكان 

اأعلن  اأغلبية يف الربملان  الذي ي�شكل  يانوكوفيت�س 

لأنها،  »قوانني تيمو�شينكو«،  ي�شوت على  لن  اأنه 

وتت�شمن  كاملة  غري  باحلزب،  م�شوؤول  قال  كما 

تناق�شات كبرية.

وحكم على تيمو�شينكو عام 2011 بال�شجن �شبع 

�شنوات بتهمة �شوء ا�شتغالل ال�شلطة بتوقيع اتفاقية 

ل�شترياد الغاز مع رو�شيا عام 2009، ونقلت اإىل  

امل�شت�شفى يف اأفريل 2012 ب�شبب اإ�شابتها باآلم 

حادة يف الظهر.

ويف اأول رد فعل قال رئي�س جلنة ال�شوؤون اخلارجية 

يف الربملان الأوروبي اإملار بروك اإن رف�س الربملان 

ال�شماح لتيمو�شينكو لل�شفر اإىل اخلارج لتلقي العالج 

وردا  للخطر.  اأوكرانيا  مع  ال�رشاكة  اتفاق  يعر�س 

على �شوؤال عما تعنيه اخلطوة التي اتخذها الربملان 

اأوكرانيا ل ت�شتويف ال�رشوط،  اأن  اإن هذا يعني  قال 

ول ميكن بالتايل توقيع اتفاق ال�رشاكة معها.

مريكل التي  اأجنيال  الأملانية  امل�شت�شارة  وكانت 

تيمو�شينكو  ل�شتقبال  بالدها م�شتعدة  اإن  قالت 

يف  كييف  رغبة  يف  لها �شككت  العالج  لتاأمني 

التو�شل اإىل اتفاق ال�رشاكة.


