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 اأع�صاء املجل�س عنا�صر تاأثري وتوجيه..

إيانا  مشاركتكم  على  وأشكركم  جميًعا،  بكم  أرّحب  أن  البداية  في  أود 
أشغال  انطالق  إشارة  فيها  نعطي  كالعادة  التي  الهامة،  البرملانية  املناسبة  هذه 

دورتنا...
 

لقد عّودنا أنفسنا في مثل هذه املناسبة على اطالعكم على مضمون جدول 
مع  اتفقنا  قد  نكون  التي  القانونية  النصوص  مشاريع  وعلى  الدورة،  أعمال 

احلكومة على إدراجها ضمن جدول أعمال دورتنا...
دُت نفسي وأياكم، سيداتي سادتي، التطرق بالتعليق  وفي املناسبة ذاتها َعَوّ
حيًنا والتعقيب حيًنا آخر، على مستجدات الساحة الوطنية بكل ما يجري 

فيها من أحداث وما يرافقها من تطورات...
وفي هذه املرة لن أشذ عن القاعدة... غير أني... وبالنظر إلى كون دورتنا 
جتري فعالياتها في ظل ظروف خاصة واستثنائية... فإن مكانة العمل التشريعي 
)وإن كان سيحتل احليز اخلاص به( إال أنه لن يحتل مكانة صدارة العمل في 

حجم نشاطنا خالل الدورة.
إذ خالل الفترة سيتركز جهد أعضاء مجلس األمة األكبر على إجناح العملية 
االنتخابية، وفي هذا سوف يكون البرملانيون تأكيًدا من بني احملركني األساسيني 

لنشاط الساحة السياسية...
إذ سينتشرون عبر واليات الوطن وسيتحركون بقوة من أجل الدفاع عن املرشح 

أو البرنامج السياسي الذي يفضلونه...
وبالطبع فإن البرملانيني الذين يعتبرون من الشخصيات الفاعلة الذين لديهم الدراية 
بكيفية تنظيم وسير العملية االنتخابية، وهم على بينة من مجريات األمور... 
سيكونون مؤهلني للمساهمة في تنشيط وإجناح هذا االستحقاق الوطني الهام 
والتعريف بحقيقة تطور البالد واملنجزات التي حتققت فيها وعلى كافة األصعدة 

االقتصادية، االجتماعية، السياسية والثقافية.
... لهذا فإن البرملانيني سيكونون عناصر تأثير وتوجيه في االجتاه الهادف إلى 

االرتقاء بالنقاش إلى املستويات املأمولة.

وعليه فإن ما هو مطلوب من البرملانيني هو املساهمة في تهدئة أجواء النقاشات 
عندما تتجاوز حدودها املعقولة.

مناسبة  كانت  وإن  وهي  االنتخابية،  احلملة  ستنطلق  قليلة  أسابيع  بعد  إذن 
الوعي  لترسيخ  مناسبة  أيضا  فإنها  السياسية،  والبرامج  األفكار  بني  للتباري 

املواطني ونشر الثقافة السياسية بني املواطنني...
... صحيح أن احلمالت االنتخابية في مثل هذه الظروف كثيًرا ما تخرج عن 
احلدود املرسومة لها وقد تكون حادة في بعض األحيان... لكن ما هو مطلوب 
للبعض  مناسبة  يَُكون  وأاّل  املعهود...  القانوني  إطاره  نقاشها  يتجاوز  ال  أن 

للتهجم على مؤسسات الدولة وهيئاتها الدستورية أو ثوابتها الوطنية.

العزوف.. اخالل بروح املواطنة

وأن  تأديته،  وجزائري  جزائرية  كل  على  ينبغي  وواجب  حق  االنتخاب  إن 
العزوف عنه هو إخالل بروح املواطنة، وتغييب للوعي السياسي الذي يفترض 

توفره في املمارسة الدميقراطية.

وبعض  األطراف  بعض  أن طروحات  األيام هو  نالحظه لألسف هذه  ما  لكن 
اليأس  خطابات  تعميم  إلى  تلجأ  ما  كثيًرا  نراها  التيارات  وبعض  األشخاص 
ُمباالة لدى املواطن، حتاول دفعه ألن يقف من العملية االنتخابية  واإلحباط أو الاَلّ

موقفا سلبًيا وتسعى إلى إقناعه بالعزوف عن القيام بواجبه االنتخابي.
إننا بقدر ما نتأسف لهذه املواقف فإننا نحذر من تبعات مثل هذه الدعوات ملا 

لها من آثار سلبية معروفة عشنا تبعاتها باملاضي...

.. وبعد ال�صتحقاق الرئا�صي

 وعلى الصعيد التشريعي، فسندرس خالل الدورة عشرة مشاريع قانونية أودعتها 
احلكومة أو هي تنوي إيداعها أمام مكتب املجلس الشعبي الوطني...

وفي هذا اإلطار، فمن املرتقب أن يناقش ويحدد أعضاء مجلس األمة املوقف 
من مشاريع قوانني ذات طبيعة اجتماعية مهنية، وثقافية تأتي لتنظيم قطاعات 

ماانفك التطور الذي يعرفه مجتمعنا يفرضه عليها.
مبكافحة  املتعلق  للقانون  واملتمم  املعدل  القانون  يتعلق مبشروع  وفيما  وهكذا، 

التهريب: فإن التعديالت التي جاء بها مشروع القانون ستسمح بانتهاج تدابير 
أكثر صرامة في الردع وأساليب أكثر جناعة للتصدي لهذه اآلفة اخلطيرة.

املتعلقة  العامة  للقواعد  احملدد  للقانون  واملتمم  املعدل  القانون  مشروع  • أما 
بهدف  القطاع  هذا  في  والنقائص  الثغرات  لتدارك  يأتي  فإنه  املدني،  بالطيران 

مواكبة التغيرات التي يعرفها قطاع الطيران املدني في العالم.
يهدف  فإنه  الكتاب،  وسوق  بأنشطة  املتعلق  القانون  مشروع  •  بخصوص 
الالزمة  اتخاذ اإلجراءات  التي متكن احلكومة من  القانونية  تهيئة األسس  إلى 
بشأن توفير الكتاب وإيصاله للقارئ. وجاء للتكفل مبختلف اجلوانب املتعلقة 

بالكتاب من طبع ونشر وتوزيع.
جاء  فقد  االجتماعية  بالتعاضديات  املتعلق  القانون  مشروع  وبشأن   •
االجتماعي واالستفادة من جتارب  الضمان  منظومة  برنامج إصالح  ليستكمل 
معتبرة  حتسينات  ُيحدث  أن  شأنه  من  مما  التأمني،  مجال  في  املتقدمة  الدول 

ويفتح خيارات متعددة في مجال التقاعد.
ميدان  وهو  البيولوجية،  باملوارد  املتعلق  القانون  ملشروع  بالنسبة    •
كافية  لنصوص  اآلن  حلد  يفتقر  أنه  ذلك  بقانون،  تأطيره  يتطلب  حساس 
تعرف  ال  وعديدة،  متنوعة  هي  التي  ببالدنا،  البيولوجية  املوارد  إن  تسيره. 
تشريعا دقيقا وشامال لعقلنة استغاللها مبا يحمي مصالح بالدنا وضمان حمايتها 

في املستقبل.
جاء  فقد  بالتمهني،  املتعلق  واملتمم  املعدل  القانون  مبشروع  يتعلق  •  وفيما 
يستجيب  يجعله  مبا  العمل  سوق  يعرفه  الذي  بالتطور  املهني  التكوين  لربط 

أكثر الحتياجاته النوعية والكمية.
تخص  قوانني  مشاريع  تسجيل  هذه  الربيعية  الدورة  خالل  يتم  أن  ينتظر  كما 

قطاعات الشباب، االقتصاد، واحلالة املدنية، إلى جانب قطاع اجلمارك.
الذي  القانون  مشروع  البرملان  على  يحال  أن  يتوقع  اإلطار،  هذا  •  وفي 
شك  وال  الوطنية.  اخلدمة  قانون  يخص  والذي  الشباب،  انتظره  طاملا 
يساير  مبا  الشباب  انشغاالت  من  بالكثير  للتكفل  سيأتي  القانون  هذا  أن 
التغيرات التي يعرفها مجتمعنا أو التطورات التي تعرفها مؤسسة اجليش الوطني 
الشعبي، والعتماد مرونة أكثر تسمح للشباب بأداء واجبهم الوطني في أحسن 

الظروف. 
أقوى  االقتصادي، وبغية بعث حركية جديدة إلعطاء دفع  •  وفي اجلانب 
القانون  مشروع  تسجيل  يتم  أن  ينتظر  فيها،  تنافسية  وبعث  اإلنتاجية  للعجلة 
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املعدل واملتمم للقانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.
الكبيرة  التحديات  بني  من  أضحت  التي  املدنية،  احلالة  صعيد  •  وعلى 
فإن  للمواطن،  متاعب  الوقت  ذات  في  وتسبب  البلديات  عمل  تواجه  التي 
مشروع القانون املرتقب للحالة املدنية سيدخل تعديالت تهدف إلى التكيف مع 
ضرورات رقمنة املصالح البلدية املكلفة باحلالة املدنية من جهة، واحملافظة على 

الهوية العائلية لألشخاص من جهة أخرى.
باجلمارك  املتعلق  للقانون  واملتمم  املعدل  القانون  ملشروع  بالنسبة  أما    •
مجال  في  أكبر  مرونة  اعتماد  منها  الغاية  تعديالت  يتضمن  أن  منه  فيتوقع 
التجارة اخلارجية مع فرض املزيد من الرقابة على هذا القطاع احليوي. كما ينتظر 
يتبنى أساليب أكثر عصرية وأكثر ردًعا حملاربة اجلرمية مبختلف  منه أيضا أن 

أنواعها على مستوى اجلمارك.

 التقييم اليوم.. ل�صت�صراف الغد

فترة احلملة االنتخابية ستكون مناسبة لتعداد ما حتقق في مختلف املجاالت 
وفيها تقدم األرقام واإلحصائيات... وليس عيًبا )واملناسبة جد مواتية( أقول 
ليس عيًبا التذكير ببعضها ألن ما نالحظه لألسف هذه األيام هو أننا أصبحنا ال 
نكاد نسمع من يعدد اإليجابيات... حتى يخيل للواحد أن ال شيء قد حتقق 

في البالد طيلة الفترة... وهو ما ال يدخل في باب املوضوعية أو العقالنية.
 

بحلول موعد االستحقاق االنتخابي القادم تدخل البالد مرحلة جديدة بل أقول 
حاسمة، وفي مثل هذا املوعد عادة ما تكون الفرصة مواتية لتقييم احلصيلة 
وطرح األسئلة... ولئن كانت األحكام عديدة ومختلفة... إال أن ما نالحظه 

هذه األيام هو... أننا أصبحنا نسمع ونقرأ أموًرا ال يقبلها العقل وال املنطق.
لها هذه األيام ترمي إلى تسويد الصورة  يتم الترويج  إنها تصريحات وإشاعات 
وتعميم اليأس بالتنكر املتعّمد للحقيقة... أمام هذا الوضع ال يسعنا إال إبداء 
االستغراب واألسف، خاصة عندما يصدر عن بعض األسماء املعروفة واألقالم 

التي كنا نتوقع منها أن تكون منحازة للموضوعية.
وهنا نقول :

هل يجوز لنا أن ننكر القفزات النوعية التي حققتها البالد وفي كافة امليادين، 
لنا أن نتنكر لكل ما قامت به  االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟ هل يجوز 
البالد في مجال املنشآت القاعدية؟ ألم تنجز البالد مشاريع اجتماعية ضخمة 
يعرف  ألم  املعيشية؟  وضعيتهم  حتسني  مجال  في  اجلزائر  أبناء  منها  استفاد 
التعليم بشتى أطواره قفزات  يعرف قطاع  ألم  ثورة حقيقية..؟  السكن  قطاع 

نوعية..؟

من  املزيد  تعداد  من  البد  بأنه  القول  من  نخشى  وال  وغيره،  هذا  نقول  إننا 
املكاسب وفي نفس الوقت ال نتردد في اإلقرار بأن املمارسة قد ُتولد في بعض 
احلاالت الوقوع في اخلطأ أو في تسجيل النقائص في التنفيذ قد تقع في هذا 

القطاع أو ذلك لكنها تبقى نقائص باإلمكان تداركها...
التنويه  أيًضا  يقتضينا  الواجب  أن  نعتقد  اإلنصاف واملوضوعية  باب  وإننا من 
بكافة اإلجنازات احملققة وفي مختلف املجاالت... إنها حًقا إجنازات تدعو 

لالعتزاز وهي ماثلة حًقا أمام أعيننا...
وعلى صعيد مالءمة ومرافقة الترسانة التشريعية والقانونية للتطور احلاصل في 
مختلف امليادين فإن البرملان بغرفتيه قد شارك منذ بداية سنة 2000 في 
البالد في مجال  التي شهدتها  احلركية  تشريعية سايرت  البالد مبنظومة  تزويد 
حتديث أركان الدولة وتعزيز االستقرار والتنمية الشاملة ومست كل القطاعات 
بفعل احلركية التي أحدثها برنامج السيد عبد العزيز بوتفليقة على رأس الدولة.

وبالفعل، فقد جاءت تلك املنظومة لتلبي االحتياجات التنظيمية التي فرضتها 
مع  لتتكيف  الوقت  ذات  وفي  البالد،  عرفتها  التي  املتسارعة  التنمية  وتيرة 
االتفاقات واملعاهدات الدولية، ولتواكب التطورات التي شهدتها اجلزائر وفقا 
للنهج الذي سطره السيد رئيس اجلمهورية من أجل حتديث وعصرنة البالد في 

مختلف املستويات.
وهكذا، وفي سياق النشاط التشريعي والرقابي املخول للمجلس، فإن املجلس 
قانون  بني  قانونًا،   240 يكون قد صادق خالل خمسة عشر سنة على 
لتفصيلها(. وأبدى حتفظه  املقام هنا  يتسع  عادي وعضوي، وتوجيهي )وال 
اللجنة  آللية  اللجوء  األمر  اقتضى  قوانني حيث  مشاريع   )06( ستة  على 
كليا  منها، وسجل رفضا  التي درست خمسة )05(  املتساوية األعضاء 

ملشروع قانون واحد، وهو املتعلق بقانون اإلشهار.
كما صادق مجلس األمة، في إطار اجتماع البرملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني 
مًعا، على التعديلني الدستوريني اللذين بادر بهما رئيس اجلمهورية ، واملتعلقني 

بدسترة األمازيغية لغة وطنية وبترقية احلقوق السياسية للمرأة.
ناقش أعضاء مجلس األمة بكل جدية واهتمام سبعة  الرقابي،  وفي اجلانب 
لتنفيذ  املتعاقبة  احلكومات  وثالثة )03( مخططات عمل  برامج   )07(
برنامج رئيس اجلمهورية. واستمعوا في مناسبتني إلى بيان عن السياسة العامة 
أجل  من  الرئيس  فخامة  لتوجهات  عملًيا  جتسيًدا  كان  ذلك  كل  للحكومة. 

التكامل والتعاون فيما بني الهيئتني التشريعية والتنفيذية.
وهنا يجب التذكير والتنويه على سبيل املثال ال احلصر، بقوانني اإلصالحات 
بها  بادر  التي  السياسية  املشاورات  تتويًجا ملسار  البرملان  التي صادق عليها 
السيد الرئيس مع مختلف األحزاب والشخصيات الوطنية وتنظيمات املجتمع 

املدني في ماي 2011.

افتتاح الدورة الربيعية 2014 افتتاح الدورة الربيعية 2014

ح�صيلتنا الت�صريعية.. 

إذا كان لنا أن نبدي، وبكل موضوعية، تقييمنا ملا حققته البالد خالل الفترة 
املمتدة من سنة 2000 إلى اآلن على الصعيد التشريعي، فإننا نقول أنها 
كانت محصلة ثرية وهامة... وما ميكن قوله في هذا اإلطار هو أن هيئتنا قد 
رافقت وتفاعلت مع كل اخلطوات اإلصالحية التي بادر بها رئيس اجلمهورية. 
وهذا ما يبرر إسهابي في عرض حصيلة املجلس في مجال املنظومة التشريعية 
ناهيك عن آليات رقابة البرملان لعمل احلكومة عبر مختلف امليكانيزمات املخولة 

قانونًا.
طبعا، من غير املمكن التذكير في هذه الكلمة بكل القوانني التي صادق عليها 
والتكامل  والتوازن  االستقرار  ذلك  ينكر  أن  ألحد  ميكن  ال  لكن  املجلس، 
املؤسساتي الذي أفضت إليه املنظومة التشريعية التي ساهمت فيها بكل فخر 

مؤسستنا...
 

•  ما يجب تسجيله في باب جرد ما حققته البالد في مختلف املجاالت، 
وسائل  فهناك  كلها...  لذكرها  املجال  يتسع  ال  عديدة  بأمور  التذكير  ميكن 
السياسية  واألحزاب  ينشط،  بحيويّة  املدني  واملجتمع  تنتقد،  بجرأة  اإلعالم 
ُتعتمد وتتحّرك. تلك هي جزائر اليوم مبا حتياه من حركية وتفاعالت يومية يعرفها 
القريب والبعيد !!. إنها حقائق الواجب يقتضينا تسجيلها واإلقرار بها والتنويه 
بكل من ساهم في حتقيقها... إنها حقائق يجب التذكير بها وقولها، وقولها اآلن 

حتديًدا... حيث ترتفع األصوات املتنكرة للحقيقة...

  باأي جهد وثمن  و�صلنا اإىل ال�صتقرار؟

إن األمر الذي يجب أاّل يغيب عن أذهاننا ونحن نقّيم أوضاع البالد، هو أن ال 
ننسى بأننا من مدة قصيرة فقط بدأنا نتجاوز مرحلة الظروف الصعبة... حيث 
كانت أسس الدولة مهددة باالنهيار واالقتصاد الوطني في وضع شبه مشلول 
وحيث كان االستقرار فيها غير ثابت... فهل يجوز لنا اآلن وقد بدأنا نربط 
الصلة مع التنمية وننعم بفوائدها... اآلن وقد أصبح األمن واالستقرار حقيقة؟ 
هل يحق لنا بعد أن انتزعنا اعتراف الدول بنا كدولة أساسية في املنطقة، في 
هذا الوقت حتديًدا هل ُيعقل السعي إلى إعطاء صورة معاكسة لتلك التي هي 

عليها حقيقة أوضاع بالدنا؟
 

ونحن نطرح تلك األسئلة الواجب يقتضينا العودة بذاكرتنا إلى الوراء ومراجعة 
شريط األحداث املؤملة التي كنا نحياها... ونقارنها مبا نحن عليه اليوم، حيث 

نتمنى  وال  نريد  ال  التي  املزعجة  الذكريات  قبيل  من  األوضاع  تلك  أصبحت 
عودتها...

 
التنويه  يقتضينا  الواجب  قدمت،  التي  واجلهود  التضحيات  عن  نتكلم  ونحن 
بحكمة وحنكة الرجل الذي استطاع في كل مرة جتنيب البالد العواصف... 
الوعي الذي تسلح به الشعب... ونشيد بجهود وتضحيات  ونهيب بدرجة 
أفراد جيشنا ومصالح أمننا، والتي بفضلها استطعنا أن نتغلب على اإلرهاب 

ونتجاوز احملنة !!.
كانت  والتي  لشعبنا  املعنوية  باملقاومة  التنويه  هو  أيضا  به  التذكير  ينبغي  وما 
حاسمة في كسب املعركة ضد اإلرهاب وحتقيق األمن واالستقرار للبالد. ولن 
ننهي كالمنا في هذا املجال دون التنويه مبستوى التكامل والتنسيق مع املجلس 
الوزاري  أعضاء طاقمه  وكافة  األول  الوزير  السيد  وبجهود  الوطني،  الشعبي 
وما بذلوه طيلة الفترة من خالل تعاونهم املخلص مع هيئتنا... وإننا لنقدر كبير 
التقدير تنقالتهم لكافة واليات الوطن، وتفقدهم لواقع التنمية واتصالهم املباشر 
مع املواطنني. إنها حًقا ُسَنّة حميدة لربط الصلة مع املجتمع املدني ومع الشعب، 
ّنة ألن من شأن استمرارها تقوية الصلة وتعزيز  أملنا كبير في أن تتواصل هذه الُسّ

اللحمة ما بني احلكام واحملكومني...
 

هكذا ال شك أنكم تالحظون أن هذه الدورة لن تكون بيضاء كما يحاول البعض 
أثناءها...  النشاط  قليلي أو عدميي  فيها  البرملان  وصفها ولن يكون أعضاء 
سواء على الصعيد التشريعي أو البرملاني أو على صعيد التحرك السياسي... 
وفاعلني  حاضرين  األمة  مجلس  أعضاء  سيكون  املجاالت  هذه  كافة  ففي 

ومؤثرين في الساحة.
وفي اخلتام أمتنى التوفيق للجميع.

اإثبات ع�صوية

الدورة  افتتاح  مرا�سيم  عقب 
اأع�ساء  عقد   2014 الربيعية 
علنية  جل�سة  االأمة  جمل�س 
بن  القادر  عبد  ال�سيد  برئا�سة 
�سالح رئي�س املجل�س خ�س�ست 
عمار  ال�سيد  ع�سوية  الإثبات 
بلعبا�س  والية  عن  الطيب 
بوتخيل  ابراهيم  لل�سيد  خلفا 
باملجل�س  ع�سوا  انتخب  الذي 

الد�ستوري.
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عر�ضه  بداية  يف  احلكومة  ممثل  اأو�ضح  وقد 

اأن رئي�س اجلمهورية ، ال�ضيد  لن�س هذا القانون 

جمل�س  اجتماع  خالل  بوتفليقة  العزيز  عبد 

وجه   ،  2013 �ضبتمرب   29 بتاريخ  الوزراء 

الداخلية  ولوزارة  عامة  ب�ضفة  للحكومة  اأوامر 

واجلماعات املحلية ب�ضفة خا�ضة تلزم الإدارة 

خدمة  عمادها   ، و�ضفافة  ناجعة  تكون  باأن 

اإجراءات  ،وبدون  جودة  ذات  ع�رصية  عمومية 

قامت  التعليمات  هذه  على  وبناء  بريوقراطية. 

باإجراء  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة 

م�ضح عام جلميع الوثائق والأوراق وامل�ضتندات 

التي تعمل بها الوزارة ، فتبني اأن بع�س الوثائق 

املطلوبة حاليا لي�س لها اأي �ضند قانوين اأو ن�س 

واملحررات  الوثائق  من  الكثري  بينما   . تنظيمي 

اأنها  ورغم  ت�رصيعية  ن�ضو�س  حتكمها  الإدارية 

 ، وتعديل  حتيني  اإىل  حتتاج  اأنها  اإلإ  �ضاحلة 

وال�ضبعينات  ال�ضتينات  �ضنوات  اإىل  تعود  كونها 

التي  والإ�ضالحات  التطورات  ت�ضاير  تعد  ومل   ،

70- رقم  الأمر  بينها  ومن   ، اجلزائر  تعرفها 

20 املوؤرخ يف 19 فرباير �ضنة 1970  املتعلق 
باحلالة املدنية الذي �ضيتم تعديله لحقا لتمدد 

10 �ضنوات بدل  فيه �ضالحية عقد امليالد اإىل 

اأن  احلكومة  ممثل  اأفاد  كما  واحدة.  �ضنة  من 

مر�ضوما تنفيذيا اآخر قيد التوقيع من قبل الوزير 

الأول يخ�س الت�ضديق على الوثائق ، مفاده اأن 

كل ال�ضلطات العمومية التي ت�ضدر وثائق مهما 

من  عليه  للت�ضديق  حتتاج  لن  طبيعتها  كانت 

طرف م�ضلحة احلالة املدنية للبلديات مثلما هو 

معمول به حاليا.

اإىل  الأمة  جمل�س  اأع�ضاء  ا�ضتمع  اأن  وبعد 

الداخلية  وزير  بلعيز  الطيب  ال�ضيد  قدمه  عر�س 

واجلماعات املحلية حول اأهم حماور هذا القانون 

والت�ضاوؤلت   الن�ضغالت  من  جملة  طرحوا 

تناولها ممثل احلكومة بالإجابة.

وع�رصنة  البلديات  موظفي  تكوين  فبخ�ضو�س 

النظر  واإعادة  الداخلية  لوزارة  الإدارية  الهياكل 

يف تكوين املدر�ضة الوطنية لالإدارة اأو�ضح ال�ضيد 

يف  بها  متكفل  الن�ضغالت  هذه  كل  باأن  بلعيز 

م�ضريا يف هذا الإطار اإىل اإن�ضاء 11 مركزا اإداريا 

لالإدارة  الوطنية  املدر�ضة  يف   النظر  واإعادة 

وع�رصنة كل الهياكل الإدارية ، وتثبيت العاملني 

غري املثبتني ، موؤكدا اأن العن�رص الب�رصي يحتل 

بها  تقوم  التي  الإ�ضالحات  يف  هامة  مكانة 

الدولة.

اأما فيما يتعلق بالأخطاء الكثرية التي ترتكب يف 

الأ�ضماء والألقاب عند حترير الوثائق الإدارية ، 

اأو�ضح باأن كل الوثائق الإدارية ، ت�ضتخرج  فقد 

اإىل  الآيل وت�ضلم  الإعالم  اليوم عن طريق جهاز 

ريثما   ، املعلومات  �ضحة  من  ليتاأكد  �ضاحبها 

املدنية  احلالة  لوثائق  الوطني  املركز  فتح  يتم 

يوم 15 فيفري 2014 ، الذي �ضيمكن اأي مواطن 

اأية بلدية  عرب  الوثائق  من  من  ا�ضتخراج هذه 

الوطن .

لإ�ضدار  اأخرى  مراكز  باجناز  يتعلق  فيما  اأما 

القطاع  م�ضوؤول  اأو�ضح  البيومرتي  ال�ضفر  جواز 

منه  لبد  اأمر  ال�ضفر  جوازات  اإعداد  مركزية  باأن 

مو�ضحا باأنه املركز الوحيد الذي ميكن اللجوء 

اإليه ل�ضتخراج الوثائق املوؤمنة يف حالة حدوث 

م�ضكل ما هو مركز الأغواط.

فقد  الوطني  التعريفي  الرقم  يخ�س  فيما  اأما 

على  يح�ضل  مواطن  كل  اأن  بلعيز  ال�ضيد  اأو�ضح 

جواز �ضفر بيومرتي اإلكرتوين �ضوف يكون له رقم 

تعريفي وطني ينهي معاناته مع الوثائق

وفيما يتعلق مبطلب منح جواز ال�ضفر البيومرتي 

وزير  اأو�ضح  فقد  بغرفتيه  الربملان  لأع�ضاء 

الداخلية باأن هذا القرار يعود لرئي�س اجلمهورية 

من  النوع  هذا  منح  ويقرر  يقدر  الذي  وحده 

اجلوازات عن طريق مر�ضوم رئا�ضي.

اإزالة  م�ضكلة  حول  احلكومة  ممثل  اأو�ضح  كما 

ال�ضتعمار  عن  واملوروثة  الالئقة  غري  اللقاب 

باأن رئي�س اجلمهورية مل يحدث يوما واأن رف�س 

طلبا لتغيري اللقاب.

على  االأمة  جمل�س  اأع�ساء  �سادق  كما 
املناجم  قانون  املت�سمن  القانون  ن�س 
عقدها   التي  العلنية  اجلل�سة  يف 
املجل�س يوم االأربعاء 29 جانفي 2014 
برئا�سة ال�سيد عبد القادر بن �سالح ، 
رئي�س املجل�س وبح�سور ال�سيد يو�سف 
حممود  وال�سيد  القطاع  وزير  يو�سفي 
خوذري ، وزير العالقات مع الربملان.

وقد كان وزير املناجم تطرق يف م�ضتهل جل�ضة 

اإعداده  التفكري يف  اأ�ضباب  اإىل  القانون  مناق�ضة 

يزخر  بلدا  اجلزائر  كون  اإىل  مرجعه  والذي 

يكت�ضف  مل  ما  منها   هائلة  منجمية  برثوات 

ما  . وهو  كثرية  لأ�ضباب  وذلك  هذا   يومنا  اإىل 

اجلديد  الن�س  هذا  تقدمي  اإىل  باحلكومة  دفع 

لإنعا�س القطاع املنجمي والنهو�س به لي�ضاهم 

على  الدولة   تعمل  التي  امل�ضتدمية  التنمية  يف 

لرئي�س  التنمية  برنامج  خالل  من  حتقيقها 

اجلمهورية ، ال�ضيد عبد العزيز بوتفليقة. 

ان�سغاالت  على  يرد  املناجم  وزير 
اأع�ساء املجل�س  :

فيما يخ�س ال�ضوؤال املتعلق مبدى توفر القطاع 

ووا�ضحة  حمددة  ا�ضرتاتيجية   على  املنجمي 

جدا  مهم  القطاع  هذا  اأن  احلكومة  ممثل  اأكد   ،

وخلق   ، البالد  ولتنمية  الوطني   لالقت�ضاد 

لتحقيق  ا�ضرتاتيجية  وجود  اأكد  كما  الرثوة 

ال�ضتك�ضاف  جهود  وتعزيز   ، امل�ضطرة  الأهداف 

، باعتباره اأحد اأهم حماور ن�س القانون ، وهذا 

لتدارك التاأخر امل�ضجل طيلة ال�ضنوات املا�ضية 

، التي �ضهدت غيابا لن�ضاط املتعاملني اخلوا�س 

الذي جنم عنه  الأمر   ، اأم جانب  كانوا  وطنيني 

ركود وتراجع ملحوظ لالنتاج املنجمي.

القطاع  هيكلة  اإعادة  مت  فقد   ، ذلك  جانب  اإىل 

املنجمي العمومي عرب ا�ضتحداث �رصكة »مناجم 

وتظافرها  اجلهود  توحيد  بهدف  اجلزائر« 

وتعزيز الإمكانات املادية والب�رصية للمتعاملني 

العموميني املتدخلني يف القطاع.

وب�ضاأن الوكالتني املنجميتني ) وكالة امل�ضلحة 

الوطنية  والوكالة  للجزائر  اجليولوجية 

للن�ضاطات املنجمية( ، اأو�ضح ممثل احلكومة اأن 

الهدف من ا�ضتحداث هاتني الوكالتني هو عقلنة 

والفني  العلمي  اجلانب  الأوىل  لتتوىل   ، �ضريها 

وكذا  اجليولوجية  اخلارطة  و�ضع  خالل  من 

الثانية  تتوىل  ، يف حني  املعطيات  بنك  ت�ضيري 

املنجمية   والرقابة  املنجمية  املمتلكات  ت�ضيري 

القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر 

مبادرة إلنعاش اإلنتاج املنجميامتحان لنجاعة اإلدارة.. والخدمة العمومية
قانون المناجم

على  االأمة  جمل�س  اأع�ساء  و�سادق 
ب�سندات  املتعلق  القانون  م�سروع 
اأول  يعترب  الذي  ال�سفر  وثائق 
ال�سفر  جلواز  يو�سع  قانون  اإطار 
البيومرتي بعد مرور �سنة ون�سف 

على انطالق اإجنازه يف اجلزائر.

راأي اللجنة وتو�صياتها

والإدارية  القانونية  ال�ضوؤون  جلنة  ثمنت 

خا�ضة  القانون  هذا  ن�س  الأمة  ملجل�س 

جواز  �ضالحية  بتمديد  منه  تعلق  ما 

التحديد   ، اللكرتوين  البيوميرتي  ال�ضفر 

 ، ال�ضفر  ووثائق  ل�ضندات  احل�رصي 

ال�ضفر  ووثائق  �ضندات  جتديد  �رصوط 

قانون  مع  اجلزائية  الحكام  وتكييف 

اأ�ضدرت  كما  واملتمم.  املعدل  العقوبات 

بتعميم  الأوىل  تعلقت  تو�ضيتني  اللجنة 

الوثائق املوؤمنة على بطاقة  تكنولوجية 

ال�ضياقة  رخ�ضة   ، الوطنية  التعريف 

والبطاقة الرمادية ، لت�ضاير مثيالتها يف 

الدول الأخرى.

مبنح  ال�رصاع  تخ�س  فهي  الثانية  اأما 

�ضفر  جوازات  بغرفتيه  الربملان  اأع�ضاء 

له  يتعر�ضون  ما  لتجاوز  ديبلوما�ضية  

مبهامهم  القيام  خالل  م�ضايقات  من 

الربملانية يف اخلارج.
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التعديل يف وقت عرفت يف اجلرائم  وقد جاء هذا 

وخا�ضة تلك املرتكبة �ضد الق�رص منحى ت�ضاعديا 

ملفتا ب�ضبب عوامل كثرية وطنية ودولية  ويف نف�س 

الوقت من اأجل مطابقة اأحكام قانون العقوبات مع 

ال�ضلة بحقوق  الدولية ذات  املواثيق والتفاقيات 

الن�ضان والتي �ضادقت عليها اجلزائر.

اأهم  على  الأمة  جمل�س  اأع�ضاء  ان�ضغالت  ان�ضبت 

منا�ضبة  تدخالتهم  كانت  كما  التعديل   حماور 

لطرح بع�س الت�ضاوؤلت املتعلقة بقانون العقوبات 

ككل.فكان رد م�ضوؤول القطاع كالتايل:

حتديد  بتعار�س  املتعلق  الت�ضاوؤل  يخ�س  فيما 

�ضن امل�ضوؤولية اجلزائية بـ 10 �ضنوات مع املادة 

42 من القانون املدين ، والرتاجع عن حتديد �ضن 
امل�ضوؤولية اجلزائية املحدد ب13ـ �ضنة يف املادة 

رد ممثل احلكومة اأن   ، العقوبات  قانون  من   49
�ضن الر�ضد املدين هو 19 �ضنة يف حني حدد �ضن 

القانون  اأن  ، مو�ضحا  �ضنة  بـ18  اجلزائي  الر�ضد 

الدنيا  ال�ضن  على  ين�س  مل  املفعول  ال�ضاري 

�ضمح  قانوين  فراغ  وهو   ، اجلزائية   للم�ضوؤولية 

يدخل  بفعل  يقوم  طفل  لكل  اجلزائية   باملتابعة 

الطفل  كان  واإن  حتى  العقوبات  قانون  اإطار  يف 

ما حدث فعال  ال�ضاد�ضة وهو  اأو  اخلام�ضة  �ضن  يف 

.وعليه كان لبد من ملء هذا الفراغ بتعديل هذه 

اجلزائية  للم�ضوؤولية  الدنيا  ال�ضن  وحتديد  املادة 

بع�رص �ضنوات)10( ، ومبوجب هذا التعديل ل يتابع 

جزائيا القا�رص الذي مل يكمل �ضن الع�رص �ضنوات ، 

موؤكدا اأن حتديد هذا ال�ضن ل يتناق�س ويتعار�س 

مع  م�ضاورات  بعد  حتديده  ومت  التمييز،  �ضن  مع 

اطراف عديدة ، عالوة على كون دول عديدة تعمل 

بهذا ال�ضن.

اأما بالن�ضبة لالإن�ضغالت املتعلقة بحماية الطفولة 

، اأكد ال�ضيد الوزير اأنه ل ميكن الرتكيز يف مو�ضوع 

بل   ، فقط  العقوبات  قانون  على  الطفل  حماية 

ما  وهذا   ، له  الجتماعية   احلماية  توفري  يتعني 

ت�ضبو اإليه وزارة العدل من خالل تن�ضيبها ور�ضة 

على  وهي   ، الطفولة  حماية  قانون  لإعداد  عمل 

جمل�س  على  ليعر�س  اإعداده  من  النتهاء  و�ضك 

يقدم  ثم  ومن  الوزراء  جمل�س  على  ثم  احلكومة 

وامل�ضادقة  والت�ضويت  ملناق�ضته  الربملان  اأمام 

عليه.

اأن  اإىل  النقطة  هذه  يف  احلكومة  ممثل  واأ�ضار 

خا�س  ت�ضنيف  له  اجلزائر  يف  الحداث  قا�ضي 

الإ�ضالحات  اأعلى يف ظل  له ت�ضنيف  ، و�ضيمنح 

اجلارية و�ضيعني من بني اأقدم واأكفاأ الق�ضاة .

العقوبات  قانون  مراجعة  كانت  اإذا  ما  وب�ضاأن 

التفاقيات  الوطني مع  الت�رصيع  تكييف  بدواعي 

الدولية ، اأم كانت نتيجة التهويل الإعالمي الذي 

 ، والتنكيل بهم  الق�رص وقتلهم  اختطاف  �ضاحب 

الراأي  ان�ضغالت  الدولة  حت�ض�س  العدل  وزير  اأكد 

ما  وهذا   ، ملطالبه  بال�ضتجابة  والتزامها  العام 

عبد  ال�ضيد   ، اجلمهورية  رئي�س  برنامج  يت�ضمنه 

العزيز بوتفليقة الذي يحر�س على اأخذ ان�ضغالت 

ال�ضعب بعني العتبار .

اأن  احلكومة  ممثل  اأو�ضح   ، الت�ضول  ظاهرة  وعن 

اجلزائري  املجتمع  يف  موجودة  الظاهرة  هذه 

وكان لزاما �ضن اأحكام عقابية على من يقوم بهذا 

الفعل لو�ضع حد لنت�ضار هذه اجلرمية.

 ، املوؤقت  احلب�س  ب�ضبب  ال�ضجون  اكتظاظ  وحول 

ور�ضة  تكوين  مت  قد  باأنه  احلكومة  ممثل  اأو�ضح 

احلب�س  هذا  اإجراءات  يف  النظر  لإعادة  عمل 

اإليه  اللجوء  حالت  بال�رصورة  و�ضتتقل�س   ،

التي  ال�ضالحات  اأنه ويف ظل  اكد  م�ضتقبال كما 

يعرفها قطاع العدالة فاإن تنظيم ال�ضجون �ضيكون 

يف اإطار ما هو متعارف عليه دوليا واملن�ضو�س 

عليه يف التفاقيات الدولية التي �ضادقت عليها 

اجلزائر.

اأكد   ، باملخدرات  اخلا�س  بال�ضوؤال  يتعلق  وفيما 

ممثل احلكومة وجود قانون يعاقب على ا�ضتعمال 

املخدرات وتهريبها ، واأكد على اأن هذه الظاهرة 

وهي   ، البالد  ا�ضتقرار  تهدد  كونها  جدا  مقلقة 

الإرهاب  متويل  منها  الق�ضايا  ببع�س  مرتبطة 

خمتلف  على  جمهودات  يتطلب  وحماربتها   ،

الأ�ضعدة. 

اجلنايات  مبحكمة  املتعلق  الت�ضاوؤل  وحول 

قد  باأنه  القطاع  م�ضوؤول  اأو�ضح  فقد  وت�ضكيلتها  

الوطنية  اللجنة  م�ضتوى  على  نقا�س   اإثارة  �ضبق 

لإ�ضالح العدالة حول اإعادة النظر يف ت�ضكيلة هذه 

راأي  اتفاق  اإىل  التو�ضل  يتم  مل  اأنه  اإل  املحكمة 

موحد بهذا اخل�ضو�س.

وعن الت�ضاوؤل املتعلق بعقوبة الإعدام ، اأ�ضار اإىل 

اأن العقوبة من�ضو�س عليها يف قانون العقوبات 

اإلغائها  ل  عليها  الإبقاء  م�ضاألة  اأن  اجلزائري، 

الوطني،  امل�ضتوى  على  وا�ضعا  نقا�ضا  يقت�ضي 

على  اليوم  مطروح   النقا�س  هذا  اأن  اإىل  م�ضريا  

اإلغائها  اإىل  البع�س  يدعو  ، حيث  الدويل  ال�ضعيد 

والبع�س الآخر يدعوا اإىل اإقرارها وتنفيذها بينما 

يطالب اآخرون بح�رصها يف جرائم اإىل ح�رصها 

يف جرائم الدم فقط.

ويف مو�ضوع اآخر يتعلق بالق�ضاء يف اجلنوب اأكد 

ممثل احلكومة اأن التفكري جار لتوفري العدد الكايف 

ومنحهم  اجلنوب  يف  الكفاءة  ذوي  الق�ضاة  من 

امتيازات منها ال�ضكن لآداء  مهامهم ، كما �ضيتم 

اجلنوب حلل  اإن�ضاء هياكل ق�ضائية  يف وليات 

امل�ضافة وتخفيف معاناة  ببعد  املتعلق  الإ�ضكال 

اإطار ع�رصنة  اأنه يف  اإىل  ، م�ضريا هنا  املواطنني 

املتعلق  بالن�ضغال  التكفل  �ضيتم  العدالة  قطاع 

ال�ضق  هذا  يف  اجلنوب  وليات  يف  امل�ضافة  ببعد 

اخلا�س.

واختتم ممثل احلكومة رده ، بالتطرق اإىل مو�ضوع 

اخل�ضو�س  بهذا  فاأكد  العدالة   قطاع  ع�رصنة 

يف  حت�ضنا  �ضتعرف  العدالة  مرافق  خمتلف  اأن 

باإن�ضاء  وذلك   ، للمواطنني  املقدمة  خدماتها 

ميكن   ، الوطني  امل�ضتوى  على  للمعلومات  بنك 

املعنية  للم�ضلحة  واحد  ملف  تقدمي  خالله  من 

ل�ضحب وثيقة اجلن�ضية والذي يتم اإدراجه يف بنك 

املعطيات ، كما �ضتعمم هذه العملية على �ضحيفة 

ال�ضوابق العدلية.

قانون العقوبات:

ردعا للجرائــم يف حق األطفال.. ومطابقةللمواثيق الدولية املهام  يف  الت�ضارب  تفادي  ق�ضد  وهذا   ،

وال�ضالحيات بني الوكالتني.

وبالن�ضبة للمقدرات املنجمية التي تزخر بها 

مقدرات  اأنها  احلكومة  ممثل  اأكد   ، اجلزائر 

الفو�ضفات   ، احلديد  على  وت�ضتمل   ، واعدة 

 ، الباريت   ، النحا�س    ، الذهب   ، اليورانيوم   ،

 ، وغريها   ، الثمينة  املعادن  وبع�س   ، امللح 

ق�ضور عمليات  الأ�ضا�ضي يف  امل�ضكل  ويبقى 

ال�ضتك�ضاف ، وهي ال�رصط الأ�ضا�ضي ملبا�رصة 

 ، الرثوات  هذه  ا�ضتغالل  ثم  ومن  التنقيب 

وقدم مت تقدمي هذا الن�س لتجاوز هذا امل�ضكل 

للبحث  العمومي  التمويل  اأمام  املجال  بفتح 

هذه  وتثمني  تنمية  ق�ضد   ، وال�ضتك�ضاف 

القدرات.

 ، اأميزور«  »واد  منجم  ا�ضتغالل  وب�ضاأن 

املنجم  اإمكانيات  اأن  احلكومة  ممثل  اأو�ضح 

واأن   ، وواعدة  هائلة  والزنك  الر�ضا�س  من 

ا�ضتغالله  باإمكانية   الدرا�ضات املنجزة تفيد 

، اإل اأن العائق الرئي�ضي يكمن يف تاأثريه على 

ولهذا   ، املنطقة  يف  ال�ضكان  و�ضالمة  �ضحة 

النطالق  عدم  على  ال�ضكان  مع  التفاق  مت 

 ، احلا�رص  الوقت  يف  ال�ضتغالل  عمليات  يف 

اإىل حني اإيجاد بدائل ت�ضمن �ضالمة و�ضحة 

املواطنني.

جبيالت  غار   « منجم  ا�ضتغالل  عدم  وعن 

ا�ضتغالله يف  اأن عدم  اأكد ممثل احلكومة   ،  «

تتمثل   ، مو�ضوعية  لأ�ضباب  يعود  ال�ضابق 

مع   ، الف�ضفور  مادة  على  احلديد  احتواء  يف 

 ، املادة  هاته  بعزل  الكفيلة  الطرق  انعدام  

ال�ضوق  يف  قيمته  تدين  اإىل  اأدى  الذي  الأمر 

الدولية ، هذا عالوة على م�ضكل نقل املنتوج 

اأنه  اأفاد  كما   ، الت�ضنيع  مناطق  من  نحو 

منه  املتزايدة  الوطنية  الحتياجات  ولتلبية 

اأو للت�ضدير ، يتم حاليا درا�ضة هذه امل�ضائل 

من اأجل اإعادة ا�ضتغالل املنجم ، ل�ضيما واأن 

اإمكانيات النتاج فيه جد معتربة وتقدر ب 2 

مليار طن �ضنويا.

وحول تنمية املناطق اجلنوبية ، اأو�ضح ممثل 

احلكومة ، اأن العمل جار على اإن�ضاء �ضناعة 

بتكثيف   ، املعنية  املناطق  يف  منجمية  من 

عمليات ال�ضتك�ضافات والتنقيب.

املحلية  املجال�س  باإ�رصاك  يتعلق  وفيما 

املنجمية  الرتاخي�س  منح  يف  املنتخبة 

التكفل  �ضيتم  باأنه  القطاع  م�ضوؤول  اأكد   ،

تقع  التي  البلديات  ومتكني   ، الن�ضغال  بهذا 

التاوات  ح�ضة  من   ، اقليمها  يف  املكامن 

تنميتها  يف  للم�ضاهمة  للدولة  املدفوعة 

املحلية.

مبنجم  املتعلقة  الن�ضغالت  وبخ�ضو�س 

»القناد�ضة » بب�ضار فقد اأو�ضح باأن ا�ضتغالله 

ن�ضاطه  واأن   ، ال�ضتعمارية  للحقبة  يعود 

توقف �ضنة 1957 ، ومن اأجل حت�ضني موقع 

ال�ضتغالل بادرت ال�رصكة الوطنية �ضوناطراك 

منوذجا  ليكون  الالزمة  التهيئة  باأعمال 

للمواقع املماثلة الأخرى.

  راأي اللجنة وتو�صياتها 

هو   الن�س  هذا  من  ينتظر  ما  اأنه  الأمة   ملجل�س  واملالية  القت�ضادية  ال�ضوؤون  جلنة  راأت 

اإمكانية النهو�س بالقطاع املنجمي تظل ممكنة بعد اأن بقي لفرتة طويلة بعيدا عن امل�ضاهمة 

يف التنمية امل�ضتدمية ، واأن خيار الإبقاء على ال�رصاكة الأجنبية يتيح فر�س ال�ضتفادة من 

جتارب وخربات الأخرين وي�ضهم يف تنمية القطاع. كما قدمت جمموعة من التو�ضيات تخ�س 

جملة من الن�ضغالت التي طرحها اأع�ضاء جمل�س الأمة :

- �رصورة ا�ضت�ضارة املنتخبني املحليني يف منح الرخ�س املنجمية.

- يف جمال نزع امللكية املحددة قانونا ، ولت�ضهيل هذه العملية  ،  يتعني اإعادة النظر يف �ضلم 

التعوي�ضات اخلا�س باملواطنني املعنيني با�ضتغالل اأرا�ضيهم يف البحث ملنجمي ، لتفادي 

جلوئهم يف كل مرة اإىل العدالة ، الأمر الذي يوؤدي اإىل تعطيل الأ�ضغال ،  نظرا لطول الف�ضل 

يف هذا النوع من الق�ضايا.

- �رصورة حتديد وبدقة نوع املكامن املعفاة من اجلباية .

الدول  من  الكثري  غرار  على  املنجمي  البحث  يف  اجلزائرية  اجلامعات  اإ�رصاك  �رصورة   -

املتقدمة.

واأمن  �ضالمة  على  حفاظا   ، املنجم  ا�ضتغالل  بعد  ما  ملرحلة  ال�ضارمة  املتابعة  �رصورة   -

املواطن والبيئة معا.      

راأي اللجنة وتو�صياتها

والإدارية  القانونية  ال�ضوؤون  جلنة  ثمنت 

ملجل�س الأمة الأحكام اجلديدة التي وردت 

يف ن�س القانون والتي ترمي يف الأ�ضا�س 

ميكن  التي  اجلرائم  من  الق�رص  حماية  اإىل 

اأن تطالهم، ومعاقبة مرتكبيها وحرمانهم 

من ظروف التخفيف وكذلك جترمي التمييز 

الأعمال  بع�س  واإدراج  اأ�ضكاله  بكافة 

الإجرامية �ضمن خانة الفعل الإرهابي.

الت�رصيع  تكييف  اإطار  يف  تندرج  كما 

الوطني مع التفاقيات الدولية.

التعديالت  تلك  اأن  اللجنة  ترى  ولذا 

الدولة  ا�ضرتاتيجية  تعك�س  والتتميمات 

الدخيلة  الإجرامية  الظواهر  مكافحة  يف 

على جمتمعنا والبعيدة كل البعد عن القيم 

والأخالق التي يتحلى بها �ضعبنا.

التو�ضيات  بع�س  �ضجلت  اللجنة  اأن  كما 

راأتها  التي  الن�ضغالت  جملة  تخ�س 

اأ�ضا�ضية وهي :

الطفل  جتاه  اجلواري  العمل  تفعيل   -

والأولياء واملجتمع املدين

موحدة  ا�ضرتاتيجية  ا�ضتحداث  �رصورة   -

الواقع  اأر�س  على  الطفل  حقوق  لتفعيل 

وترقيتها

- تعزيز قدرات العمل اجلمعوي يف جمال 

التكفل بق�ضايا الطفل.

الذين  النف�ضي بالأطفال  - �رصورة التكفل 

تعر�ضوا لالختطاف اأو العتداء اجل�ضدي.

- �رصورة اإجراء درا�ضات معمقة بالتعاون 

مع موؤ�ض�ضات الدولة ذات ال�ضلة واجلامعات 

اجلزائرية للبحث يف اأ�ضباب تنامي الظواهر 

لإيجاد  اجلزائري  املجتمع  يف  الجرامية 

حلول لها.

- �رصورة ت�ضافر اجلهود ملكافحة اجلرمية 

مبختلف اأ�ضكالها.

خارج  ال�ضجون  مقرات  اإن�ضاء  �رصورة   -

مداخل املدينة.  

على  االأمة  جمل�س  اأع�ساء  �سادق 
االأمر  ويتمم  يعدل  قانون  ن�س 
18 �سفر  املوؤرخ يف  رقم66-156 
1386 املوافق لـ8 يونيو �سنة 1966 
وذلك  العقوبات  قانون  واملت�سمن 
خالل اجلل�سة العلنية التي تراأ�سها 
 ، �سالح  بن  القادر  عبد  ال�سيد 
وح�سرها  االمة  جمل�س  رئي�س 
ممثل احلكومة ال�سيد ، الطيب لوح 

وزير العدل حافظ االختام.
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طرحوا  قد  الأمة  جمل�س  اأع�ضاء  كان  وقد 

املالحظات  �ضوء  على  الت�ضاوؤلت   من  جملة 

والنقائ�س التي �ضجلها جمل�س املحا�ضبة  : 

والب�رصية  املادية  الو�ضائل  اإنعدام  حول   —
لتح�ضيل اجلباية العادية .

— مدى ع�رصنة الإدارة اجلبائية املتمثلة يف 
اإدخال املعلوماتية يف عمل امل�ضالح.

ا�ضتهالك  يف  �ضعف  وجود  مالحظة   —
حتتلها  التي  املكانة  رغم  الت�ضيري  اعتمادات 

يف  التحكم  عدم  الدولة.مالحظة  ميزانية  يف 

التقديرات امليزاناتية.

— بقاء  140.000 من�ضب مايل غري م�ضغول 
بعنوان الوظيفة العمومية

قدمها  التي  املعطيات  يف  ت�ضارب  — وجود 
التقييمي،  تقريره  يف  املحا�ضبة  جمل�س 

بخ�ضو�س عجز ميزانية الدولة.

للمهام  املحروقات  وكالتي  تاأدية  عدم   —
بالأحكام  العمل  وا�ضتمرار   ، اإليها  املوكلة 

اجلباية  جمال  يف  ال�ضابقة  الت�رصيعية  

البرتولية.

الإيرادات  �ضبط  ل�ضندوق  املتكرر  — اللجوء 
م�ضا�ضا  ي�ضكل  الذي   ، امليزانية  عجز  لتمويل 

بحقوق الأجيال القادمة.

— م�ضاءلة  امل�ضوؤولني عن النقائ�س امل�ضجلة 
هذا  يف  املتخذة  الإجراءات  وعن  الت�ضيري  يف 

الإطار.

—  تقدمي قانون ت�ضوية امليزانية خالل الفرتة 
ن1- اأو ن2- وذلك حتقيقا ملزيد من ال�ضفافية 

يف مراقبة اإنفاق املال العام.

جباياتها  بع�س  عن  الدولة  تنازل  — اقرتاح 
للبلديات ، حتى تعزز هذه الأخرية ميزانيتها.

اإجابات وزير املالية

قانون  ن�س  تقدمي  مالئمة  مدى  بخ�ضو�س 

ممثل  اأجاب   2011 ل�ضنة  امليزانية  ت�ضوية 

احلكومة ال�ضيد كرمي جودي ، باأنه قد مت اإرفاق 

م�رصوع قانون املالية ل�ضنة 2014 عند اإيداعه 

بن�س   ، الوطني  ال�ضعبي  املجل�س  م�ضتوى  على 

 ، القانونية   الآجال  يف  الدرا�ضة  حمل  القانون 

م�ضالح  اإىل  الربجمة   م�ضاألة  رجعت  حني  يف 

املجل�س.

الذكر  ال�ضالفة  القانونية  الأحكام  ومبوجب 

جانبني   على  امليزانية  ت�ضوية  قانون  يحتوي 

قانون  بتنفيذ  الأمر  ويتعلق   ، حما�ضبي  الأول 

الربملان   م�ضادقة  بدوره  يتطلب  الذي  املالية 

مل  املحا�ضبة  جمل�س  اأن  الإطار  هذا  يف  موؤكدا 

املقدمة  النتائج  يعرت�س على مطابقة و�ضحة 

بتقييم  يتعلق  الذي  فهو  الثاين   اجلانب  اأما 

قانون  تنفيذ  مل�ضتويات  املحا�ضبة  جمل�س 

تقريره  ت�ضمن  حيث   ، اإجنازه  وظروف  املالية 

اأ�ضا�ضا النقاط الآتية :

— مطابقة النفقة العمومية للت�رصيع والتنظيم 
املعمول بهما ،

— احرتام املبادئ امليزانياتية
— احرتام الإجراءات. 

باأن تقرير جمل�س املحا�ضبة ل يكون  كما ذكر 

حيث  الوزارية  القطاعات  مع  نقا�س  مو�ضوع 

الآمرون  للوزراء  �ضبق  وقد  فقط   تبليغه  يتم 

تقدمي   املالية  وزارة  اإطارات  وكذا  بال�رصف 

الأ�ضئلة  على  ال�رصورية   والأجوبة  التفا�ضيل 

بالإن�ضغالت  بالتكفل  ملتزمني  املطروحة  

الأخرى. 

 ، التقييم  اإعادة  اإىل  اللجوء  وفيما يتعلق بكرثة 

اأو�ضح الوزير باأن اإجراء عادي  يتخذ يف اأربعة 

حالت وهي :

1 - ت�ضجيل امل�ضاريع قبل ن�رص املناق�ضات ،
الأعباء  وخمطط  الجناز  قدرات  توازن   -  2
)درا�ضة  امل�ضاريع  تقييم  نوعية  )املناف�ضة( 

الن�ضج(.

البناء. مواد  اأ�ضعار  يف  التحكم   -  3
 اأما ب�ضاأن �ضعف التح�ضيالت الذي �ضبب تراكما 

يف الإيرادات الواجب حت�ضيلها  اأرجعه م�ضوؤول 

القطاع اإىل اإنهاء  الأ�ضغال الكربى التي اأدت اإىل 

اإىل  املح�ضلة  اجلباية  من  هامة  ن�ضبة  حتقيق 

غاية 31 دي�ضمرب 2010.

التاأخري امل�ضجل يف تنفيذ برنامج ع�رصنة  اأما 

النظام  باأن  اأو�ضح  فقد   ، اجلبائية  الإدارة 

املعلوماتي قيد الإجناز يف وقت بداأت اإجراءات 

�ضهر  منذ  �رصيانها  بعد   عن  والدفع  الت�رصيح 

كربيات  مديرية  م�ضتوى  على   2013 اأوت 

املوؤ�ض�ضات.

تنفيذ  يف  امل�ضجل  بالتاأخري  يتعلق  فيما  اأما 

اأن  اأو�ضح   ، اجلبائية  الإدارة  ع�رصنة  برنامج 

كما   ، الإعداد  قيد  يف  هو  املعلوماتي  النظام 

بداأ  قد  بعد  عن  والدفع  الت�رصيح  اإجراءات  اأن 

2013 على م�ضتوى  اأوت  �ضهر  �رصيانها منذ 

مديرية كربيات املوؤ�ض�ضات.

وبخ�ضو�س اللجوء اإىل �ضندوق �ضبط الإيرادات 

 ، متييز  دون  ،من  اخلزينة  عمليات  لتمويل 

البرتولية  اجلباية  فائ�س  اأموال  باأن  بني  فقد 

املودعة يف احل�ضاب اجلاري للخزينة ، املفتوح 

لدى بنك اجلزائر ، يتم نقلها اإىل ح�ضاب فائ�س 

البرتولية واملفتوح كذلك على م�ضتوى  اجلباية 

نف�س هذه املوؤ�ض�ضة.

تعاين  الذي  املايل  العجز  م�ضكل  وبخ�ضو�س 

منه بع�س البلديات ، اأو�ضح اأنه مل يتم ت�ضجيل 

اأية بلدية عاجزة يف �ضنة 2011 ، واأن متويلها 

يتم من خالل  اأما اأموالها اخلا�ضة اأو ال�ضندوق 

امل�ضرتك للجماعات املحلية 

التكفل بديونها من طرف الدولة

التكفل مبرتبات م�ضتخدميها

املخططات  بعنوان  املمنوحة  التخ�ضي�ضات 

البلدية للتنمية

من�ضب  األف  الـ140  مب�ضاألة  يتعلق  فيما  اأما 

�ضغل املفتوحة لفائدة الإدارة العمومية بعنوان 

اأن  اإىل  احلكومة  اأ�ضار ممثل  فقد   2011 �ضنة 

هذه املنا�ضب تخ�س ترقية امل�ضتخدمني الذين 

التوظيف   بعمليات  والتكفل   ، اخلدمة  يف  هم 

اجلديدة واأما التاأخر يف التوظيف فريجع ل�ضيما 

اإىل  وكذا  املجال  هذا  يف  املحددة  ال�رصوط  اإىل 

توافق  وعدم  العمومية  التجهيزات  اإجناز  وترية 

القطاعات  احتياجات  مع  املوجودة  املوؤهالت 

املعنية حيث مت تن�ضيب جلنة وزارية م�ضرتكة 

من اأجل التكفل بهذا املو�ضوع يف اأقرب الآجال 

املمكنة.

وقد اأدرجت جلنة ال�ضوؤون املالية والقت�ضادية 

هذا  التكميلي حول  تقريرها  الأمة  يف  ملجل�س 

اأنه  راأت  التي  التو�ضيات   من  جملة  القانون 

امل�ضجلة  النقائ�س  تكرار  تفادى  �ضاأنها  من  

وتداركها :

— تقدمي التقرير ال�ضنوي التقني والإداري حول 
تنفيذ امليزانية

ملجل�س  التقييمي  التقرير  م�رصوع  اإرفاق   —
على  الإطالع  عملية  ي�ضهل  مبلخ�س  املحا�ضبة 

ما ورد فيه من مالحظات.

جمال  يف  اجلبائي  الوعاء  يف  التحكم   —
اجلباية البرتولية.

— التوظيف يف املنا�ضب املالية ال�ضاغرة يف 
الوزارات املذكورة يف التقرير.

— احرتام مبداأ �ضنوية امليزانية 
— مكافحة التهرب اجلبائي وحماربة الف�ضاد

امل�ضالح  عمل  يف  املعلوماتية  اإدخال   —
اجلبائية وتب�ضيط الإجراءات.

— �ضخ اعتمادات انطالق امل�ضاريع يف وقتها 
واحرتام اآجال التنقيط ، وو�ضع كل الحتمالت 

لتفادي اإعادة التقييم املتكرر للم�ضاريع.

— حتديد عناوين النفقات غري املتوقعة حتديدا 
دقيقا.

— التحكم اأكرث يف التقديرات امليزانياتية عند 
اإعداد قوانني املالية

— حت�ضني اإيرادات اجلباية العادية.
— موا�ضلة تطهري احل�ضابات اخلا�ضة للخزينة 

مع اإ�ضفاء املرونة يف ت�ضيريها.

— اتخاذ كل الإجراءات من اأجل تطوير حما�ضبة 
امليزانية واخلزينة ، بغية �ضمان اأف�ضل متابعة 

اأح�ضن  وتر�ضيخ   ، تعر�ضها  التي  للمعلومات 

املمار�ضات يف ت�ضيريها.

— اإعادة النظر يف ال�ضيا�ضة املنتهجة يف جمال 
الإنفاق و�ضفافية الت�ضيري.  

قانون تسوية الميزانية

من آليات املراقبة واملحاسبة
كما �سادق اأع�ساء جمل�س االأمة يف هذه اجلل�سة على ن�س القانون املت�سمن ت�سوية 
امليزانية ل�سنة 2011 ، الذي كان فر�سة اأخرى هامة يف ممار�سة العمل الت�سريعي 
اأ�سئلتهم وان�سغاالتهم  مبا�سرة  والرقابي وجه من خاللها اأع�ساء جمل�س االأمة  
اإىل وزير املالية ال�سيد كرمي جودي حول املوا�سيع التي حتظى باهتمامهم اإىل 
يف  الواردة  املالحظات  لن�س  درا�ستهم  �سوء  على  �سجلوها  التي  املوا�سيع  جانب 

التقرير التقييمي ملجل�س املحا�سبة حول امل�سروع التمهيدي لهذا القانون.
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على  االأمة   جمل�س  اأع�ساء  �سادق  كما 
الب�سري  بال�سمعي  املتعلق  القانون  ن�س 
بح�سور ال�سيد عبد القادر م�ساهل ، وزير 
االت�سال، ممثال للحكومة وال�سيد حممود 

خذري ، وزير العالقات مع الربملان.

وزير الت�ضال قدم عر�ضا عن ن�س القانون الذي 

للمتعاملني  م�ضتقبال  املتاحة  المكانات  يدرج 

اخلوا�س بغر�س ال�ضتثمار يف املجال ال�ضمعي 

الب�رصي �ضمن اإطار ر�ضني يتوخى املو�ضوعية 

يف الطرح واملهنية يف املعاجلة  ، يتطابق مع 

بها  املعمول  القواعد  ووفق  الوطني  الت�رصيع 

عامليا.

�ضبط  �ضلطة  اإىل  القطاع   م�ضوؤول  تطرق  كما 

تعمل  م�ضتقلة   اأنها  موؤكدا   ، الب�رصي  ال�ضمعي 

على حماية اخلدمة العمومية لل�ضمعي الب�رصي ، 

متار�س �ضالحياتها ب�ضفتها احلار�س وال�ضامن 

حلرية ممار�ضة هذا الن�ضاط.

التدابري  احلكومة  ممثل  ال�ضيد  �رصح  كما 

القانون  هذا  ن�س  بها  جاء  التي  والأحكام 

ول�ضيما املتعلقة بـ :

-  جمال تطبيق ن�س هذا القانون 

التابعة  الب�رصي  ال�ضمعي  الت�ضال  خدمات   -

للقطاع العمومي.

الب�رصي  ال�ضمعي  الت�ضال  خدمات   -

املرخ�ضة.

الت�ضال  خدمات  لكافة  امل�ضرتكة  الحكام   -

ال�ضمعي الب�رصي 

 ، مهامها   ( الب�رصي  ال�ضمعي  �ضبط  �ضلطة   -

ت�ضكيلتها ، تنظيمها و�ضريها(.

اأع�ضاء  وت�ضاوؤلت  ان�ضغالت  على  رده  ويف 

اأن  اإىل  احلكومة  ممثل  اأ�ضار  الأمة  جمل�س 

ا�ضتكمال  يعد  الب�رصي   ال�ضمعي  جمال  فتح 

ال�ضحافة  ، يف  ال�رصوع فيها  التي مت  للتعددية 

وتعميقا  املواطن  لتطلعات  ا�ضتجابة  املكتوبة 

للدميقراطية .

وفيما يخ�س ت�ضاوؤل ع�ضو جمل�س الأمة املتعلق 

الب�رصي  ال�ضمعي  ال�ضبط  �ضلطة  باأع�ضاء 

هو  ما  مثل  انتخابهم  عو�س  معينني  وكونهم 

احلال بالن�ضبة  ل�ضلطة �ضبط ال�ضحافة املكتوبة 

اأجاب ممثل احلكومة باأن الفرق بني ال�ضحافة 

املكتوبة واملجال ال�ضمعي الب�رصي  ، كون هذا 

الأخري ملك للدولة ، ول ميكن اأن يغري يف كيفية 

، مثلما هو معمول به يف معظم دول  ت�ضكيلته 

العامل

اأما فيما يتعلق بدعم التكوين يف جمال ال�ضمعي 

حتقيق  ميكن  ل  باأنه  اأو�ضح  فقد  الب�رصي  

دون  نوعية  خدمات  اإىل  والو�ضول  النجاعة 

اإعطاءه  مت  الغر�س  ولهذا   ، بالتكوين  التكفل 

يتم  هام  برنامج   و�ضع  خالل  من  الأولوية 

 ، ال�ضحافة   دعم  �ضندوق  طريق  عن  متويله 

يف  العاملني  بني  متييز  دون  موجها  و�ضيكون 

للقطاع  تابعني  كانوا  �ضواء  الت�ضال  جمال 

العام اأو اخلا�س.

تقدمي  على  باحلر�س  املتعلق  الن�ضغال  وعن 

ال�ضمعي  املجال  يف  فعالة  عمومية  خدمة 

وبغية  اأنه  احلكومة  ممثل  اأو�ضح   ، الب�رصي 

ال�ضتجابة لهذا امل�ضعى مت و�ضع برنامج تنمية 

اخلا�ضة  النتاج  و�ضائل  ع�رصنة  اإىل  يرمي 

وحت�ضني  تو�ضيع  وكذا  والتلفزيون  بالإذاعة 

 ، والتلفزيونية  الإذاعية  الوطنية  التغطية 

و�ضائل  برقمنة  كذلك  الع�رصنة  هذه  و�ضتتكفل 

النتاج والبث.

اأجاب  بالرتددات  املتعلق  ال�ضوؤال  يخ�س  فيما 

للبث  العمومية  املوؤ�ض�ضة  باأن  م�ضاهل  ال�ضيد 

واملخولة   املكلفة  هي  والتلفزيوين  الإذاعي 

قانون السمعي البصري:

فتح مجال السمعي البرصي.. 
استكامال  وتعزيزا ملسار التعددية

بتخ�ضي�س الرتددات املوجهة خلدمة ال�ضمعي 

الب�رصي وهذا ما هو معمول به عامليا.

با�ضتقاللية  املتعلق  الن�ضغال  ب�ضاأن  اأما 

�ضلطة ال�ضبط ال�ضمعي الب�رصي و�ضالحيتها، 

هذه  ا�ضتقاللية  اأن   ، احلكومة  ممثل  رد 

لها امل�ضداقية جتاه  التي متنح  ال�ضلطة هي 

اأو  الب�رصي  ال�ضمعي  املجال  يف  املتعاملني 

�ضتحقق  ال�ضتقاللية  ،هذه  املواطنني  جتاه 

يف امليدان من خالل مهامها  و�ضالحيتها 

التي مت حتديدها بو�ضوح يف ن�س القانون. 

على  ال�ضهر  يف  الأ�ضا�ضي  دورها  ويتمثل 

وحماية   ، عامة  ب�ضفة  القوانني  احرتام 

حقوق جميع املواطنني يف تقدمي اإعالم نزيه 

يراعي اأخالقيات املهنة.

راأي اللجنة وتو�سياتها

القانون  لن�س  درا�ضتها  بعد  اللجنة  اأ�ضدرت 

وبعد  الب�رصي.  ال�ضمعي  بالن�ضاط  اخلا�س 

هذا  بها  جاء  التي  الأحكام  جممل  ثمنت  اأن 

الآليات  بو�ضع  املتعلقة  ل�ضيما  الن�س 

ال�ضمعي  الن�ضاط  فعالية  ب�ضمان  الكفيلة 

الذي  ب�رصامة  ممار�ضته  ومراقبة  الب�رصي 

رفيع  اإعالم  بروز  على  لحمالة  �ضي�ضجع 

العامة  املبادئ  باحرتام  يوؤمن  امل�ضتوى 

وتعرب  بلدنا  يف  العام  النظام  توؤ�ض�س  التي 

باب  بفتح  نوهت  كما  العاملية.  القيم  عن 

اجلزائريني  املتعاملني  اأمام  ال�ضتثمار 

اخلوا�س ، والذي حتر�س عليه الدولة لتحرير 

الطاقات والعمل على خلق روح املناف�ضة مع 

يزخر  التي  القدرات  اإبراز  على  اجلميع  اإلزام 

من  املجالت.جملة  خمتلف  يف  الوطن  بها 

التو�ضيات  :

التنظيمية  اإ�ضدار  يف  ال�رصاع  �رصورة   -

املذكورة يف ن�س هذا القانون.

�ضبط  �ضلطة  اإن�ضاء  يف  ال�رصاع  �رصورة   -

ال�ضمعي والب�رصي .

- �رصورة ال�رصاع يف اإن�ضاء معاهد ومراكز 

لتدريب وتاأهيل العاملني يف الن�ضاط ال�ضمعي 

الب�رصي.

يف  ال�ضتثمار  ت�ضجيع  على  احلر�س   -

الإعالم املحلي، تلفزيا واإذاعيا ملا لهذا اللون 

الإعالمي من اأهمية يف التعبري عن طموحات 

ورغبات جمهور املتلقني.

الذبذبات  بتوفري  التعجيل  على  احلر�س   -

هذا  يف  ال�ضتثمار  لفتح  الإذاعية  والأمواج 

املجال.

بالإ�ضهار  خا�س  قانون  اإ�ضدار  �رصورة   -

وكذا قانون يتعلق ب�ضرب الآراء وذلك يف اأقرب 

الآجال.   

5 جانفي  عقد جمل�س االأمة يوم االإثنني 
عبد  ال�سيد  تراأ�سها  علنية  جل�سة   2014
 ، االأمة  جمل�س  رئي�س   ، �سالح  بن  القادر 
بح�سور عدد من اأع�ساء الطاقم احلكومي 
وذلك لالإجابة على اأ�سئلة  اأع�ساء جمل�س 

االأمة ال�سفهية .

جمل�س  عقدها  التي  العلنية  اجلل�سة  ويف 
 ،  2014 جانفي   20 االثنني  يوم  االأمة 
 ، �سالح  بن  القادر  عبد  ال�سيد  برئا�سة 
رئي�س جمل�س االأمة  ، اأجاب كل من وزراء 
النقل   ، ال�سناعية  التنمية    ، الداخلية  
والثقافة على اأ�سئلة  اأع�ساء جمل�س االأمة 

ال�سفهية

األسئلة الشفهية :

<<
ص 16 - 17

ص 18 - 19
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حممد  ال�ضيد  �ضوؤال  على  رده  يف 

حول  الأمة  جمل�س  ع�ضو   ، الع�ضكري 

املركز  تهيئة  اإعادة  اأ�ضغال  توقف 

والريا�ضية  البدنية  للرتبية  اجلهوي 

لتح�ضري الفرق الوطنية الواقع ببلدية 

�ضريايدي )عنابة( يف وقت تعاين فيه 

املن�ضئات  يف  كبري  عجز  من  الولية 

الأول  القائم  حر�س   ، الريا�ضية 

على  تهمي  حممد  ال�ضيد  بالقطاع 

التاأكيد باأن الأ�ضغال مل تتوقف  وهي 

ت�ضيري ب�ضكل جيد 

باأن  مو�ضحا 

وزارته تتابع عن 

مركز  ملف  كثب 

حيث  �رصايدي  

عن  الإعالن  مت 

جديدة  مناق�ضة 

مت  التي  تلك  بعد 

عنها  الإعالن 

يف  الأ�ضغال  لتنطلق   2009 عام 

الريا�ضات  املتعددة  والقاعة  امل�ضبح 

قدر  مايل  غالف  لها  يخ�ض�س  الت 

وباملوازاة  دينار  مليون   380 بـ 

والقاعة  بامل�ضبح  الأ�ضغال  تقدم  مع 

غالف  خ�ض�س  الريا�ضات  املتعددة 

مايل اإ�ضايف قدر ب 1 مليار و360 

مليون دينار للقيام بالأ�ضغال الالزمة 

منها  الخرى  املرافق  م�ضتوى  على 

املراقد واملطعم واجلناح البيداغوجي 

حيث مت التفاق مع املوؤ�ض�ضة املكلفة 

يف  ال�ضغال  انطالق  على  بالجناز 

الأيام القليلة املقبلة.

ال�ضانحة  القطاع  م�ضوؤول  واغتنم 

على  الدولة  حر�س  على  للتاأكيد 

املوجودة  املن�ضئات  ا�ضرتجاع 

جديدة  م�ضاريع  بعث  اإىل  بالإ�ضافة 

لال�ضتجابة  الوليات  خمتلف  يف 

كل  عرب  لل�ضباب  املتزايدة   للطلبات 

اإىل  جت�ضدت  حيث  الوطن،  وليات 

85 من امل�ضاريع التي �ضطرت  غاية 

خالل ال�ضنوات الأخرية على اأن تنطلق 

يف �ضنة 2014 م�ضاريع اأخرى عرب 

خمتلف الوليات.  

من  للرفع  الالزمة  الو�ضائل  توفري 

املناطق  يف  ال�ضكنات  اإجناز  وترية 

ال�ضيد  �ضوؤال  حمور  اجلنوبيةكان 

الأمة  جمل�س  ع�ضو   ، قيقان  جمال 

وزير  ك�ضف  حيث 

والعمران  ال�ضكن 

ال�ضيد   ، واملدينة 

تبون  املجيد  عبد 

باأنه  باملنا�ضبة 

اإعادة  �ضيتم 

موؤ�ض�ضات  هيكلة 

العمومية  الإجناز 

خالل ال�ضدا�ضي الأول من �ضنة 2014 

و�ضائل  امل�ضجل يف  النق�س  �ضد  ق�ضد 

يف  النتهاء  �ضيتم  اأنه  موؤكدا  الجناز 

درا�ضة  من  �ضهرين  اأو  �ضهر  غ�ضون 

التابعة  املوؤ�ض�ضات  هيكلة   اإعادة 

»اجناب«  الدولة  م�ضاهمات  ل�رصكة  

الجناز  و�ضائل  توفري  بغر�س 

ال�رصورية يف جميع الوليات.

ويق�ضي برنامج اإعادة الهيكلة اإن�ضاء 

تغطي  كربى  اجناز  موؤ�ض�ضات  خم�س 

ال�رصقي  واجلنوب  ال�رصق  مناطق 

الغربي  واجلنوب  والغرب  والو�ضط 

وذلك خالل ال�ضدا�ضي الأول من العام 

اجلاري م�ضيفا اأنه  يف انتظار جت�ضيد 

فاإن  قانونيا  اجلديدة  الآليات  هذه 

اإعادة  برنامج  يف  �ضت�رصع  الوزارة 

هيكلة و�ضائل الجناز العمومية.

يكون  اأن  القطاع  م�ضوؤول  نفى  كما 

قد  الجناز  موؤ�ض�ضات  نق�س  م�ضكل 

يف  املربجمة  امل�ضاريع  تقدم  عرقل 

اإطالق   مت   حيث  اجلنوب  وليات 

بنهاية 2013 اأكرث من 60 مائة  من 

الربامج  املخ�ض�ضة يف كل من اأدرار 

وب�ضكرة ومترنا�ضت وورقلة  والأغواط 

وغرداية  والواد  وتندوف  واإليزي 

مل  والتي  امل�ضاريع   عدد  يبلغ  حيث 

األف   135 اإطالقها بعد حوايل   يتم 

�ضكن من اجمايل امل�رصوع  معتربا اأن 

هذه الأرقام توؤكد اأن مناطق اجلنوب 

م�ضاريع  تقدم  يف  ال�ضمال  تواكب 

اأحيانا حيث  القطاع  وقد تتجاوزها 

هذا  يف  الأح�ضن  ادرار  ولية  تعترب 

املجال وطنيا.

ال�ضكن باجلنوب  اإجناز  تكلفة  اأن  كما 

ف�ضال  بال�ضمال  اخلا�ضة  تلك  تعادل  

على  املناطق  �ضكان هذه  اعتماد  عن 

تكلفة   اأقل  وهو  الأر�ضي   ال�ضكن 

هذا  اأن  كما  العلوي   بال�ضكن  مقارنة 

كفاءات  يتطلب  ل  ال�ضكن  من  النوع 

كبرية لدى املقاولني.

ال�ضيدة  ت�ضاءلت 

ق�رصي  رفقية 

جمل�س  ع�ضو 

حول  الأمة 

التي  الإجراءات 

الدولة   بها  تقوم 

فرز  جمال  يف 

وزيرة  قدرت  حيث  النفايات  ور�ضكلة 

دليلة  ال�ضيدة  والبيئة  القليم  تهيئة 

امل�ضافة  املالية  القيمة  بوجمعة 

التي قد تتحقق جراء ر�ضكلة النفايات 

املنزلية ب 30.5 مليار دج واأ�ضافت 

رفع  نحو  حاليا  تتوجه  اجلزائر  باأن 

وما  املنزلية  النفايات  ر�ضكلة  ن�ضبة 

باملائة  و50   25 مابني  �ضابهها 

�ضنتي 2015 و2016 لتحقيق ثروة 

ال�ضيدة  و�ضددت  م�ضتدامة   اقت�ضادية 

ت�ضيري  طرق  تطوير  على  بوجمعة  

وتثمني ر�ضكلة النفايات التي ت�ضاهم  

ب�ضكل كبري يف دعم القت�ضاد الوطني  

املجال  يف  م�ضافة  ثروات  وخلق 

�ضغل  منا�ضب  وتوفري  ال�ضناعي  

جديدة لإمت�ضا�س  البطالة عن طريق 

كل  واإ�رصاك  التكوين  م�ضتوى  حت�ضني 

ل�ضيما  امليدان  يف  الفاعلة  اجلهات 

وال�ضلطات  واجلمعيات  املواطنني 

النفايات  كمية  اأن  مربزة   . املحلية 

املنتجة عرب الرتاب الوطني قد قدرت 

م�ضرية  �ضنويا  طن  مليون   13.5 بـ 

اإىل اأن ن�ضبة 5 باملائة منها ت�ضتغلل 

مت  حيث  الر�ضكلة   جمال  يف  حاليا 

للردم  مركز   100 من  اأزيد  اجناز 

على  للنفايات  مفرزة  و42  التقني  

امل�ضتوى الوطني كما مت اإعادة تاأهيل 

واجناز 69  ع�ضوائية   مفرغة   64
مفرغة اأخرى.

واأما عن كيفية ردم النفايات لإزالتها 

القطاع  م�ضوؤولة  اأو�ضحت  فرزها  بعد 

الردم  مراكز  يف  النفايات  ردم  باأن 

معمول  ملعايري  تخ�ضع  التي  التقني 

بها دوليا وفق معاجلة جديدة ت�ضمى 

ت�رصب  وتتفادي  احلرارية  املعاجلة 

هذه  تهدف  حيث   ، امل�رصة  الغازات 

الطريقة يف الردم اإىل ا�ضرتجاع كمية 

معتربة من هذه النفايات وا�ضتغاللها 

من  والتمكن  ال�ضناعي  املجال  يف 

ب�ضفة  التقني  الردم  مراكز  ا�ضتغالل 

م�ضتمرة وملدة اأطول .

واجلماعات  الداخلية  قطاع  يف 

املحلية دعا ال�ضيد الطيب بلعيز ، وزير 

القطاع ال�ضلطات املحلية اإىل الإ�ضغاء 

يف  واإ�رصاكهم  ال�ضباب  م�ضاكل  اإىل 

ال�ضكنية وذلك  اأحياءهم  ت�ضيري واإدارة 

حممد  ال�ضيد  �ضوؤال  على  اإجابته  يف 

املتعلق  الأمة  جمل�س  ع�ضو  زوبريي، 

العنف  بظاهرة 

الأحياء  يف 

اجلديدة  ال�ضكنية 

يف  والعتداءات 

امل�ضت�ضفيات، 

اأن  مو�ضحا 

امل�ضوؤولية  هذه 

عاتق  على  تقع 

ال�ضلطات املحلية وجمعيات املجتمع  

على  تعمل  اأن  يجب  التي  املدين 

حتمل  اإطار   يف  ال�ضباب  فئة  تاأطري 

م�ضوؤولياته  املجتمع  هذا  من  فرد  كل 

الت�ضامح  قيم  وزرع  الن�ضاأ  تربية  نحو 

واملحبة والوئام .

ال�ضدامات  اأن عدد حوادث  اإىل  م�ضريا 

ال�ضكنية  الأحياء  يف  ال�ضباب  بني  ما 

حيث  كبريا  انخفا�ضا  يعرف  اجلديدة 

مت ت�ضجيل  53 حالة �ضنة 2013 

مقابل 83 حالة �ضنة 2012 معتربا 

اأ�ضا�ضا  اأن اأ�ضباب  هذه احلوادث يعود 

وقرى  بلديات  من  �ضباب  قدوم  اإىل 

تاأقلمهم  وعدم  با�ضتمرار  جماورة 

اجلديدة  جمددا  معي�ضتهم  مع ظروف 

الرتفيهية  باملرافق  بالتكفل  دعوته 

ال�ضكنية  التجمعات  م�ضتوى  على 

اجلديدة.

وفيما يتعلق بالتغطية الأمنية للمدن 

والأحياء فقد �رصح وزير الداخلية باأن 

عدد مراكز ال�رصطة اجلوارية بالأحياء 

ال�ضكنية الكبرية واجلديدة �ضيت�ضاعف 

اإجناز  مت  حيث  مرات  م�ضتقبال اإىل 3 

611 مركزا �ضنة 2012 لريتفع هذا 
�ضنة  خالل  مركزا   633 اإىل  العدد 

الداخلية باأن  وزير  2013. واأو�ضح 

للمواطنني  وال�ضتقرار  الأمن  توفري 

حمور  هو  الوطني  الرتاب  كل  وعرب 

�ضطرته  الذي  األ�ضتعجايل  الربنامج 

املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة 

تطبيقا للمادة 42 من الد�ضتور التي 

تلزم  بتوفري اأمن املواطنني. 

قطاع البيئة واالقليمفي قطاع الداخلية والجماعات المحلية

قطاع السكن والعمران والمدينة

القضاء عىل العنف داخل االحياء السكنية 
مسؤولية السلطات املحلية والجمعيات املدنية

إعادة هيكلة مؤسسات االنجاز العمومية 
خالل السدايس األول من سنة 2014

رسكلة النفايات املنزلية

والبحث  العايل  التعليم  قطاع  يف 

ال�ضيد حممد مباركي   ك�ضف  العلمي  

، وزير القطاع باأنه قد مت ا�ضتحداث 

ال�ضهادات  مبعادلة  مكلفة  مديرية 

لالإدارة  التنظيمي  الهيكل  �ضمن 

ومت  بالوزارة 

بو�ضائل  تزويدها 

ومادية  ب�رصية 

بغية  كافية 

اآداء  حت�ضني 

امل�ضلحة املكلفة 

من  والرفع  بذلك 

وذلك  مردودها  

يف رده على �ضوؤال ال�ضيد عبد القادر 

بن �ضامل حول امل�ضاكل التي تعرت�س 

الراغبني مبعادلة ال�ضهادات الأجنبية 

بنظرياتها اجلزائرية .

قطاع  باأن  مباركي  ال�ضيد  واأعلن 

ع�رصنة  على  يعمل  العايل  التعليم 

قطاع الشباب والرياضة  في قطاع التعليم العــــــــــــــــــالي والبحث العلمي

إجراءات جديدة 
لتسهيل عملية 

معادلة الشهادات

�ضري م�ضالح هذه املديرية من خالل 

تزويدها بنظام معلوماتي فعال يكفل 

اجلاري  املنظور  يف  الندماج  لها 

تاأ�ضي�ضه .

التي  الزمنية  باملدة  يتعلق  وفيما 

ال�ضهادات  هذه  معادلة  تتطلبها 

اإجراءات   باتخاذ  القطاع  بادر  فقد 

املخ�ض�ضة  الزمنية  املدة  لتقلي�س 

اأ�ضدر  حيث  عليها  والرد  لدرا�ضتها  

القطاع اأزيد من 10.000 �ضهادة 

معادلة خالل الأربع �ضنوات املا�ضية  

الدرا�ضات  اطوار  ح�ضب  تتوزع  

�ضهادة   7340 منها   ، اجلامعية 

بكالوريا و495 �ضهادة يف التدرج و 

904 �ضهادة ما�ضرت و 472 �ضهادة 
الدرا�ضة  يف  �ضهادة  و50  دكتوراه 

على  القطاع  يعمل  وكما  الطبية 

املواطنني  ا�ضتقبال  ظروف  حت�ضني 

الذين يرتددون على امل�ضلحة �ضمن 

حت�ضني  اإىل  الرامي  القطاع  م�ضعى 

اخلدمة العمومية للتعليم العايل.

إعادة تهيئة املركز الجهوي الريايض برسايدي 
يف إطار اسرتجاع املنشئات الرياضية
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الثقافة  قطاع  يف 

حممد  ال�ضيد  طرح 

ع�ضو  طبة،  بن 

الأمة  جمل�س 

ن�رص  حول  �ضوؤال 

الأعمال  وتوزيع 

وت�ضجيع  الأدبية 

خليدة  ال�ضيدة   اأجابت  الإبداعات، 

م�رصوع  باأن  تومي  الثقافة  وزيرة 

الكتاب  �ضوق  باأن�ضطة  يتعلق  قانون 

�ضيعمل على  الربملان  اأحيل على  الذي 

حيث  التجاري  التوزيع  مع�ضلة  حل 

وامل�ضتوردون  املوزعون  �ضيجني 

�ضنتني  حوايل  بعد  ثماره  والنا�رصون 

من  بالرغم  اأنه  م�ضيفة  تطبيقه   من 

متابعة وزارة الثقافة جلهود املبدعني 

عن  تبحث  مازالت  اأنها  اإل  والنا�رصين 

مل  الذي  التجاري  التوزيع  ا�ضكال  حل 

يحل ب�ضبب �ضعف �ضبكة  مكتبات البيع 

عرب كامل الرتاب الوطني والتي ت�ضكل 

الكتاب  لبيع  الأمثل  الطبيعي  الف�ضاء 

مهام  من  لي�س  اأنه  معتربا  للجمهور 

ممار�ضة  الثقافة  وزارة  �ضالحيات  ول 

املطالعة  ترقية  واإمنا  البيع  ن�ضاط 

تو�ضيع  خالل  من  وذلك  العمومية 

بالأر�ضدة  وتزويدها  املكتبات  �ضبكة 

الوثائقية.

التعجيل  اإىل  الثقافة  وزيرة  ودعت 

م�رصوع  بربجمة  ممكن  وقت  اأقرب  يف 

رفيقة  ال�ضيدة  طرحت  فقد  النقل  قطاع  يف  اأما 

اإ�ضكالية  �ضوؤال حول  الأمة   ، ع�ضو جمل�س  ق�رصي 

وعن  الطرقات  تعرفه  الذي  الكبري  الزدحام 

هذه  حلل  انتهاجها  احلكومة  تعتزم  التي  ال�ضيا�ضة 

ال�ضكالية فاأجاب ال�ضيد عمار غول م�ضوؤول القطاع 

لقاء يح�رصه  تنظيم  القادمة  الأيام  �ضيتم  يف  اأنه 

جميع ال�رصكاء الجتماعيني والقت�ضاديني وممثلو 

اجلل�ضات  تو�ضيات  لعر�س  املعنية  القطاعات 

اإليها ور�ضاته املتخ�ض�ضة  والنتائج  التي تو�ضلت 

و�ضيتم على اأ�ضا�س هذه التو�ضيات اتخاذ اإجراءات 

ما  منها  وهيكلية  وتنظيمية  وردعية  حتفيزية 

تنفيذه  �ضيتم  ما  ومنها  ا�ضتعجاليا  طابعا  يكت�ضي 

ت�رصيحات  ح�ضب  والبعيد  املتو�ضط  الأمدين  على 

الوزير.

ا�ضتغالل  رخ�س  منح  منع  الجراءات  هذه  وت�ضمل 

خطوط النقل احل�رصي امل�ضبعة مع حتفيزات لتوجيه 

الناقلني نحو اخلطوط التي تعرف عجزا وا�ضتحداث 

�ضبكات  تو�ضيع  وكذا  الناقلني  بني  مداومات  نظام 

كما  احلديدية  وال�ضكك  والرتامواي  بامليرتو  النقل 

دفع  على  حاليا  تعمل  الوزارية  دائرته  اأن  اأ�ضاف 

ملف النقل احل�رصي البحري للم�ضافرين والب�ضائع 

العا�ضمة  يف  ل�ضيما  عمليا  جت�ضيده  اآليات  وبحث 

النقل.كما  اأمناط  خمتلف  مع  التكامل  اإطار  يف 

�ضيتم على الأمد الق�ضري »فتح املجال للم�ضتثمرين 

العموميني واخلوا�س الوطنيني والأجانب.

على  ت�رصف  للنقل  �ضبط  �ضلطة  ان�ضاء  �ضيتم  كما 

الهداف  مع  القطاع  اآداء  متا�ضي  مدى  متابعة 

امل�ضطرة له ومتطلبات اخلدمة العمومية ف�ضال عن 

اإن�ضاء �ضلطة رقابة 

ويف نف�س ال�ضياق ت�ضاءل ال�ضيد 

عبد الرحمان يحي حول تفعيل 

حمطة ال�ضكك احلديدية ملدينة 

التي  جيجل  مبدينة  بازول 

للجميع  ت�ضتجيب  اأنها  ورغم 

اأنها تبقى  اإل  الدولية  املعايري 

اأنها ت�ضتطيع  مهم�ضة يف حني 

اأن تقوم بدور فعال يف احلياة القت�ضادية للمنطقة 

اللجنة  باأن  النقل  وزير   ، ال�ضيد عمار غول  فاأجاب 

بقاء   اأكدت  املنطقة  هذه  اإىل  الوزارة  اأوفدتها  التي 

هذه املحطة مدة �ضنوات دون ا�ضتعمال وكذا 700 

التلف   واأ�ضابها  املكان   �ضلت  م�ضتغلة  غري  عربة 

وح�ضب تقرير اللجنة فاأنه من بني هذه 700 عربة 

500 منها غري �ضاحلة لل�ضري و�ضتوجه بالتايل اإىل 
التي عادت به  التقرير  اأخرى. وعلى �ضوء  م�ضالح 

اللجنة اتخذت تدابري لبعث م�ضاريع متكاملة  حيث 

انطلقت درا�ضة لإجناز خط مزدوج من جيجل حتى 

منطقة جمال رم�ضان على م�ضافة 150 كلم كما 

�ضيزود اخلط مبمر نحو امليناء.

ال�رصيع  اخلط  يخ�س  فيما  الدرا�ضات  وانطلقت 

انعكا�ضات  له  �ضيكون  مما  �ضطيف  نحو  املكهرب 

اقت�ضادية ايجابية وطنية وقارية.

 اأكد ال�ضيد الطيب بلعيز باأن الأرا�ضي التي تعرف عرفا »باأرا�ضي 

عر�س«. تبقى ملكا خا�ضا للدولة »بناء على  قوانني اجلمهورية ». 

واأو�ضح ال�ضيد بلعيز يف رده على �ضوؤال ال�ضيد خمي�ضي طلو�س ع�ضو 

جمل�س المة املتعلق بامل�ضاجرات التي اندلعت بني �ضلطات ولية 

خن�ضلة و�ضكان من الوليات املجاورة ب�ضبب حدود الأرا�ضي  التي 

تعرف باأرا�ضي عر�س باأن حوار قد جرى بني ال�ضلطات العمومية 

واملنتفعني وامل�ضتفيدين من هذه الأرا�ضي دام 18 �ضهرا م�ضريا 

اأنه وفقا ملا ت�ضمح به قوانني اجلمهورية فاإنه 

ميكن ال�ضتفادة من هذه الأرا�ضي اأو النتفاع  

اأن مالكها  عن طريق عقود ب�ضفة موؤقتة مبا 

مت  ما  وهو  اجلزائرية.  الدولة  هو  الأ�ضلي 

بالفعل حيث مت منح 2304 قرار للم�ضتفيدين 

مت  كما  الرا�ضي  هذه  من  ينتفعوا  مل  الذين 

برامج  اإقامة  اأجل  من  مليار   33 تخ�ضي�س 

الإدارية قامت  ال�ضلطات  اأن  .مو�ضحا  تنموية 

الرا�ضي وقررت توزيع قرارات  ا�ضت�ضالح  بواجبها عندما قررت 

ال�ضتغالل ور�ضدت 33 مليار لإقامة م�ضاريع بهذه الأرا�ضي .

قطاع النقل في قطاع الداخلية والجماعات المحلية 

قطاع الثقافة

قريبا...القانون املتعلق بأنشطة الكتاب أمام الربملان

قطاع التنمية الصناعية وترقية االستثمار

»أرايض العرش« تبقى ملكا للدولة 

األولوية يف الصادرات للقطاعات الحيوية

يون�س  بن  عمارة  ال�ضتثمار  وترقية  ال�ضناعية  التنمية  وزير  اأكد 

جمل�س  ع�ضو  الع�ضكري،  الطيب  حممد  ال�ضيد  �ضوؤال  على  رده  يف 

الأمة حول التنمية ال�ضناعية يف اجلزائر وتثمني هذه املوارد  اأنه 

ت�ضدير  يف  الإفريقية  الدول  ت�ضتمر  اأن  املقبول  غري  من  »اأ�ضبح 

مواردها اخلام على حالها« بل يجب اأن ت�ضعى اإىل تثمينها حمليا 

واإن اقت�ضت احلاجة اللجوء اإىل ال�رصاكة.

يف  الإفريقية  القارة  ت�ضاطر  اجلزائر  اأن  ال�ضاأن  هذا  يف  واأو�ضح 

حيث  حمليا  وا�ضتغاللها  اخلام  املوارد  تثمني  ل�ضيا�ضة  نظرتها 

�ضعت يف املوؤمترين 19 و 20 لوزراء الأفارقة اإىل دق ناقو�س 

اأ�ضار  ال�ضادرات  اخلطر حول هذا املو�ضوع وفيما يتعلق بتنويع 

الوزير اإىل اأنها تعترب مبثابة »املقيا�س الذي تقا�س به التناف�ضية 

احلايل  و�ضعه  يف  الوطني  القت�ضاد  اأن  غري  للدول  القت�ضادية 

يحتاج اأول اإىل تكثيف النتاج وتنويعه وتكييفه مع املوا�ضفات 

العاملية«.

الدعم  من  مزيد  اإىل  الوزير-  ح�ضب   - الت�ضدير  عملية  وحتتاج 

ال�ضيء  وكذا   بذلك  املكلفة  الدولة  هياكل  طرف  من  واملرافقة 

بالن�ضبة لال�ضتثمار الذي يتطلب املزيد من الهتمام واملرافقة من 

طرف الدولة.

التي  الفروع  بع�س  اإىل  الإطار  هذا  يف  يون�س  بن  ال�ضيد  واأ�ضار 

منحت لها الأولوية كال�ضناعات الغذائية واحلديد وال�ضلب ومواد 

البناء وامليكانيك واملواد ال�ضيدلنية.

تشجيع النقل بالسكك الحديدية وتفعيل 
املحطات غري املستغلة
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املركز الوطني إلنتاج الوثائق املؤمنة

اال�ستطالعية  اخلرجات  اإطار  يف 
والزيارات التفقدية  التي يقوم بها 
عن  وفد  قام  االأمة   جمل�س  اأع�ساء 
جلنة ال�سوؤون  القانونية، االإدارية 
يوم  االأمة  ملجل�س  االإن�سان  وحقوق 
الأربعاء 29 يناير 2014،  بزيارة 
اإىل املركز الوطني   الإنتاج الوثائق 
اجلزائر،  والية  باحلميز،  املوؤّمنة 
املن�ساآت  الهياكل،  على  لالطالع 
املركز،  عليها  يتوفر  التي  والبنى 
م�سروع  تقدم  مدى  وبالنتيجة 

جت�سيد االإدارة االإلكرتونية.

ادة: 
ّ
 وقد�ضم الوفد ال�ض

عبد الرحمان يحي، رئي�س اللجنة، رئي�ًضا 

للوفد،

فوزية بن بادي�س، نائب رئي�س اللجنة،

�ضالح دراجي، ع�ضو اللجنة،

عبد القادر زوبريي، ع�ضو اللجنة،

اإبراهيم مزياين، ع�ضو اللجنة،

عمار خملويف، ع�ضو املجل�س،

عائ�ضة باركي، ع�ضو املجل�س،

حممد زوبريي، ع�ضو املجل�س،

زهية بن عرو�س، ع�ضو املجل�س،

 حيث ا�ضتقبل الوفد من طرف الأمني العام 

املحلية،  واجلماعات  الداخلية  لوزارة 

الإدارية  للمقاطعة  املنتدب  الوايل  وكذا 

املركز  واإطارات  البي�ضاء،  للدار 

املوؤمنة.  الوثائق  لإنتاج  الوطني 

ليليه فيما بعد و�ضول وفد اللجنة 

املجل�س  عن  واحلريات  الإدارية 

ال�ضعبي الوطني. 

املنتدب  الوايل  األقى  وباملنا�ضبة 

البي�ضاء  للدار  الإدارية  للمقاطعة 

الوفد  �رصف  على  ترحيبية  كلمة 

الأمة  جمل�س  من  لكل  الربملاين 

واملجل�س ال�ضعبي الوطني. 

   فاملركز الوطني لإنتاج الوثائق 

اأوت  �ضهر  ت�ضلمه  الذي مت  املوؤمنة 

املر�ضوم  اأن�ضئ مبوجب   ،2011
التنفيذي رقم 377-11 املوؤرخ 

يف 21 نوفمرب 2011، مركزه 

اإقليميا  التابع  احلميز  بلدية 

البي�ضاء  للدار  الإدارية  للمقاطعة 

خم�س  من  يتكون  اجلزائر،  بولية 

تقنية  فرعية  مديريات   )05(

وبتعداد 286 موظفا، منهم 162 

العامة  املديرية  من  منتدبني 

اإ�ضدار  مت  حيث  الوطني.  لالأمن 

اأول جواز �ضفر اإلكرتوين وبيومرتي 

 .2012 يف �ضهر يناير من عام 

يعمل بطاقة ا�ضتيعاب حاليا تقدر 

ما بني 8000 و9000 جواز 

يوميا، حيث و�ضل العدد الإجمايل 

اإىل غاية 28 يناير 2014 اإىل 

1182916 جواز �ضفر اإلكرتوين 
وبيومرتي تكفل باإجنازه اأكرث من 

2000 مهند�س دولة يف الإعالم 
م�ضتوى  على  موجودين  الآيل 

الإدارية  واملقاطعات  الدوائر 

واملراكز القن�ضلية، و40 مهند�ضا 

املركز.  م�ضتوى  على  موجودين 

وكلهم كفاءات جزائرية حم�ضة.  

اإىل جانب املركز املوجود باجلزائر 

العا�ضمة، فقد فاقت ن�ضبة الإجناز 

اخلا�ضة مبركز الأغواط 30 %.

العام  الأمني  ال�ضيد  اأ�ضار  وقد 

واجلماعات  الداخلية  لوزارة 

بالوفد  ترحيبه  بعد  املحلية 

الربملاين  يف مداخلته باأن العملية 

الإلكرتوين  ال�ضفر  بجواز  املتعلقة 

اأوىل،  كمرحلة  تاأتي  والبيومرتي 

احلثيثة  اجلهود  �ضمن  وتدخل 

�ضبيل  يف  الدولة  تبذلها  التي 

تليها  اأن  على  الإدارة،  ع�رصنة 

املتعلقة  كتلك  اأخرى  اإجراءات 

ببطاقة التعريف الوطنية وغريها.  

الأهداف  بني  من  باأن  واأ�ضاف 

وزارة  تعمل  التي  والتحديات 

الداخلية واجلماعات املحلية على 

جت�ضيدها هي ا�ضتبدال كل جوازات 

بيومرتية  باأخرى  العادية  ال�ضفر 

اأي قبل   2014 قبل نهاية �ضنة 

املنظمة  طرف  من  املحدد  املوعد 

بتاريخ  املدين  للطريان  العاملية 

من  وذلك   .2015 نوفمرب   25
خالل بلوغ 18000 جواز �ضفر 

اإلكرتوين يوميًا يف القريب العاجل 

عو�ض 9000 جواز وهي الطاقة 

احلالية للمركز.

الأمة  جمل�س  وفد  طاف  وقد  هذا 

برئا�ضة ال�ضيد عبد الرحمان يحي، 

اأركان   مبختلف  الوفد،  رئي�س 

من  والعديد  املركز،  ومكاتب 

اجلهود  بحق  جت�ضد  التي  القاعات 

املبذولة من قبل الدولة يف �ضبيل 

ع�رصنة الإدارة من جهة، واجلهود 

يف  العاملني  قبل  من  املبذولة 

تلقى  كما  اأخرى.  جهة  من  املركز 

طبيعة  عن  وافية  �رصوحات  الوفد 

يحتوي  الذي  املركز  و�ضري  عمل 

على اآلت اإنتاج اآلية واأخرى ن�ضف 

اآلية وبطاقة حتمل ت�ضل اإىل 400 

مليون ب�ضمة يف الثانية الواحدة.

كان  الزيارة  هذه  ومبنا�ضبة     

بع�س  الربملاين  الوفد  لأع�ضاء 

حول  تتمحور  التي  الت�ضاوؤلت 

التي  واجلهة  املركز  عمل  طبيعة 

والوثائق  الآلت  باملعدات،  متونه 

ككل،  العملية  �ضري  حل�ضن  الالزمة 

العمل  الوقت  نف�س  يف  مثمنني 

الهند�ضة  حيث  من  �ضواء  املنجز 

املعمارية للمركز وكذا التجهيزات 

اأو من  التي يحتوي عليها املركز، 

على  الت�ضيري  يف  اعتماده  خالل 

كفاءات جزائرية بحتة.    

ويف ختام هذه  الزيارة اأبدى الوفد 

املالحظات الآتية:

1 - تنظيم جيد ومعايري ال�ضالمة 
حمكمة، وتاأمني دقيق للمركز،

الأمني  لل�ضيد  خا�س  �ضكر   -  2
العام لوزارة الداخلية واجلماعات 

املنتدب  الوايل  وكذا  املحلية، 

اإطارات  وخمتلف  البي�ضاء،  للدار 

وح�ضن  الرتحاب  كرم  على  املركز 

ال�ضتقبال، 

3 - تثمني اعتماد املركز الوطني 
يف  بحثة  حملية  كفاءات  على 

الت�ضيري والتحكم.  

الخرجات االستطالعية
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الوطني  الدفاع  جلنة  عن  وفد  قام  كما 
فرباير   05 االأربعاء  يوم  االأمة  ملجل�س 
اإىل القاعدة اجلوية لبوفاريك،   ،2014
على  كثب  عن  لالطالع  البليدة،  والية 
التي  واالإمكانيات  املن�ساآت  الهياكل، 
�سبيل  يف  اجلوية  القاعدة  عليها  تتوفر 
الوطني  اجلي�س  واإطارات  �سباط  تكوين 
م�سروع  تقدم  مدى  وبالنتيجة  ال�سعبي، 
الوطني  اجلي�س  احرتافية  جت�سيد 

ال�سعبي.

ادة: 
ّ
�ضم الوفد من ال�ض

حممد الواد، رئي�س اللجنة، رئي�ًضا للوفد،

خمي�ضي طالو�س، نائب رئي�س اللجنة،

حممد الطيب الع�ضكري، ع�ضو اللجنة،

زهية بن عرو�س، ع�ضو اللجنة،

نور الدين ديب، ع�ضو اللجنة،

حممد مولود اأوفقري، ع�ضو اللجنة،

عبد القادر زروقي، ع�ضو املجل�س،

رفيقة ق�رصي، ع�ضو املجل�س،

العمري لكحل، ع�ضو املجل�س،

    

اللواء  ال�ضيد  طرف  من  الوفد  ا�ضتقبل  حيث 

اجلوية  القاعدة  قائد  بلعالية«،  »حممود 

اجلوية.  القاعدة  اإطارات  وخمتلف  لبوفاريك، 

الذي  الزيارة،  بربنامج  الوفد  اأطلع  والذي 

ي�ضمل زيارة ومعاينة مركز املحاكاة والتاأهيل 

جتديد  وحدة  مدير  النقل،  بطائرات  اخلا�س 

طائرات النقل الع�ضكري، ثم زيارة وحدة خدمات 

الدعم التقني. وباملنا�ضبة األقى قائد الأكادميية 

الأمة،  جمل�س  وفد  �رصف  على  ترحيبية  كلمة 

قدم  كما  القاعدة،  ن�ضاأة  عن  نبذة  قدم  حيث 

الإمكانيات  عن  ووافية  م�ضتفي�ضة  �رصوحات 

عليها  تتوفر  التي  والب�رصية  املادية  واملوارد 

القاعدة اجلوية.   

فالقاعدة اجلوية تقع مبدينة بوفاريك التي تبعد 

العا�ضمة.حيث  35 كلم جنوب اجلزائر  حوايل 

تعترب القاعدة اجلوية لبوفاريك من بني القواعد 

الع�ضكرية اخلم�ضة ع�رص )15(، اإ�ضافة اإىل العديد 

القوات  متتلكها  التي  الحتياطية  القواعد  من 

كلم   14 حميط  على  ترتبع  اجلزائرية،  اجلوية 

وتقدر م�ضاحتها بـ 4360000 م²، بها اأكرث 

الطرازات  74 طائرة ع�ضكرية من خمتلف  من 

و�رصب اآخر من خمتلف الطرازات. فمنذ تاأ�ضي�ضها 

الو�ضاية  حتت   1964 اأوت  من  الفاحت  يف 

املبا�رصة لوزارة الدفاع الوطني، مافتئت تزود 

املوؤهلني  بالطيارين  ال�ضعبي  الوطني  اجلي�س 

والعملياتية  القيادية  والوظائف  املهام  لأداء 

يتكّون  كما  والإن�ضاين.  احلربي  ال�ضعيدين  على 

الأفارقة  الطيارين  من  العديد  بها  ويرتب�س 

ومايل.... النيجر  ليبيا،  تون�س،  من  والعرب 

وامل�ضتويات.  الرتب  واأعلى  اأرفع  ويف  وغريها 

الع�ضكرية  النقل  اأول �رصب من طائرات  ت�ضلمت 

يف �ضنة 1969، ف�ضنة 1973 ثم 1979.... 

طرف  من  عر�ضا  الربملاين  الوفد  تلقى  بعدها 

مدير مركز املحاكاة والتاأهيل اخلا�س بطائرات 

النقل »العقيد جنادبية«، وعر�س اآخر من طرف 

الع�ضكري  النقل  طائرات  جتديد  وحدة  مدير 

»العقيد بلباي«.  

   

مهـام القاعدة اجلوية:  بالإ�ضافة اإىل خمتلف 
اجلوية  القاعدة  تتوىل  الأخرى،  اجلوية  القواعد 

املتخرجني  الطيارين  بتكوين  لبوفاريك 

املتخ�ض�ضة  الع�ضكرية  املدار�س  خمتلف  من 

ل�ضالح  بطافراوي...  للطريان  العليا  كاملدر�ضة 

ال�ضعبي،  الوطني  اجلي�س  وقوات  اجلوية  القوات 

للوحدات  ونقل  اإمداد  يف  امل�ضاهمة  وكذا 

الع�ضكرية....وغريها من املهام.

تتوفر  اجلوية:  للقاعدة  املاديـة  القاعـدة 

هامة  مادية  اإمكانيات  على  اجلوية  القاعدة 

وتقنيــة،  علمية  متخ�ض�ضة، خمابر  كقاعات 

بالعتماد  الطائرات  ل�ضناعة وحتديث  ور�ضات 

ترب�ضات  من  ا�ضتفادت  جزائرية  كفاءات  على 

هذا  يف  مربمة  اتفاقيات  مبوجب  اخلارج  يف 

الإطار.

اأخـرى،  وجتهيزات  من�ضاآت  على  حتتوي  كما 

للعرو�س،  قاعات  للمحا�رصات،  كمدرجات 

عـدة  طبيـة،  خمابـر  اجتماعي،  �ضحي  مركب 

اأحياء �ضكنيـة.

ال�ضيد  برئا�ضة  الأمة  هذا وقد طاف وفد جمل�س 

اجلوية،   القاعدة  اأركان  مبختلف  الواد،  حممد 

التي تتم فيها  القاعات والور�ضات  والعديد من 

�ضيانة طائرات النقل الع�ضكرية، و�ضاهد عر�ضًا 

م�ضوراً عن تاريخ القاعدة اجلوية واملهام التي 

ونقل  اإمداد  من  ال�ضنوات  مر  على  بها  قامت 

الإن�ضانية  املتعلقة باملهام  تلك  للوحدات وكذا 

داخل الوطن وخارجه.

 ومبنا�ضبة هذه الزيارة األقى الدكتور الواد كلمة، 

ا�ضتهلها بنقل حتيات ال�ضيد رئي�س جمل�س الأمة 

اإىل  خاللها  ومن  اجلوية،  القاعدة  قيادة  اإىل 

تعترب  التي  القاعدة،  و�ضباط  اإطارات  خمتلف 

كما  بالدنا.  بها  تزخر  بامتياز  ع�ضكريا  قطبا 

بارك العمل واجلهود املبذولة من خالل تكوينها 

املفدى  لبلدنا  لي�س  وموؤهلني  اأكفاء  لطيارين 

كذلك.  وال�ضديقة  ال�ضقيقة  للبلدان  واإمنا  فقط 

الوفد  عن  نيابة  �ضكره  الوفد  رئي�س  قدم  كما 

على حفاوة  القاعدة  واإطارات  لقيادة  وعرفانه 

قدموه  ما  وعلى  ال�ضتقبال  وح�ضن  الرتحاب 

لنا من معلومات م�ضتفي�ضة حول �ضري القاعدة 

يف  ال�ضدر  و�ضعة  تطويرها،  واآفاق  وتنظيمها 

الربملاين.  الوفد  اأ�ضئلة  خمتلف  على  الإجابة 

ذلك  بالتحدي،  �ضعور  »ينتابنا  قائال:  واأ�ضاف 

اأن اإجناز قاعدة للطريان على هذا امل�ضتوى من 

التطور والتحكم وم�ضايرة اأحدث التقنيات. اإنها 

جوهرة  فهي  والعتزاز.  الفخر  اإىل  ليدعو  هذا 

تكنولوجية وعلمية، ما دامت ت�ضهر على توفري 

الكفاءة للطيارين )لي�س فقط اجلزائريني فح�ضب 

وبل وللبلدان ال�ضقيقة وال�ضديقة كذلك(، وت�ضمح 

يغفل  مل  كما  كفاءاتهم«.  وحت�ضني  برفع  لهم 

الن�ضوي  العن�رص  اإىل  الإ�ضارة  عن  الوفد  رئي�س 

الذي اقتحم هذا امليدان مما يجعلنا نزداد فخرا 

اجلوية  القاعدة  تعترب  اجلوية..حيث  بقاعدتنا 

لبوفاريك درع الوطن وفخر الأمة.

ومل ي�ضاأ الدكتور الواد اإل اأن يو�ضح طبيعة املهام 

التي تندرج �ضمن عمل جمل�س الأمة وبالأخ�س 

العمل  على  فزيادة  الوطني،  الدفاع  جلنة 

الهتمام  اأن  اإل  جوهرها  يعد  الذي  الت�رصيعي 

التي  اأحد الن�ضغالت  بالثقافة والتاريخ ي�ضكل 

اإطار  يف  بها  التكفل  على  املجل�س  يحر�س 

الهتمام باجلانب احل�ضاري لالأمة، ويندرج يف 

هذا ال�ضياق �ضعيه الدوؤوب يف التفتح اأكرث على 

اخلربات  من  وال�ضتفادة  معه  للتفاعل  حميطه 

موؤ�ض�ضات  خمتلف  بها  تزخر  التي  والكفاءات 

الدولة.    

 ويف حمطة اأخرية قام الدكتور الواد بالإم�ضاء 

يف ال�ضجل الذهبي للقاعدة اجلوية لبوفاريك. 

القاعد الجوية لبوفاريك
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الدورة العادية 
الرابعة للفرتة 

الت�صريعية للثالثة 
للربملان الإفريقي

�ضارك وفد برملاين عن جمل�س 

الأمة ، يف اأ�ضغال الدورة العادية 

الرابعة للفرتة الت�رصيعية للثالثة 

للربملان الإفريقي ، وذلك يف 

الفرتة من 10 اإىل 19 مار�س 

2014. مبقر الربملان الإفريقي 
يف ميدراند ) جمهورية جنوب 

افريقيا(.

وقد ت�ضكل الوفد من ال�ضيدين :

حممد الطيب الع�ضكري ، ع�ضو 

جمل�س الأمة ، ع�ضو الربملان 

الإفريقي ، مقرر املجموعة 

الربملانية لإقليم �ضمال اإفريقيا 

بالربملان الإفريقي.

خمتار زروايل ، ع�ضو جمل�س 

الأمة ، ع�ضو الربملان الفريقي.

تنعقد هذه الدورة حتت �ضعار 

: »الحتفال بالذكرى العا�رصة 

لتاأ�ضي�س الربملان الإفريقي« 

، ويت�ضمن جدول اأعمالها 

انعقاد اجتماعات جلان واأجهزة 

الربملان الإفريقي ، بالإ�ضافة 

اإىل الإجتماع التعريفي لالأع�ضاء 

اجلدد املعينني لديه. 

اجلل�صة الثالثة لدور النعقاد الثاين 
من الف�صل الت�صريعي الأول للربملان 

العربي

�ضارك وفد برملاين عن  جمل�س الأمة ، يف اجتماعات 

اجلل�ضة الثالثة لدور النعقاد الثاين من الف�ضل 

الت�رصيعي الأول للربملان العربي وذلك يف الفرتة من 

02 اإىل06 مار�س 2014 باملنامة)مملكة البحرين(.
ت�ضكل الوفد الربملاين من ال�ضيدين :

عبد الكرمي قري�ضي ، ع�ضو جمل�س الأمة.

من�ضور معيزية ، ع�ضو جمل�س الأمة ، ع�ضو الربملان 

العربي.

ت�ضمن جدول اعمال هذه الأ�ضغال انعقاد اجتماعات 

اللجان الدائمة واملوؤقتة والفرعية بالإ�ضافة اإىل 

اجتماع هيئة املكتب ، وكذا تنظيم جل�ضة ا�ضتماع مع 

امل�ضوؤولني بجامعة الدول العربية حول الأمن القومي 

العربي.  

اجتماعات احتاد جمال�س الدول 
الأع�صاء يف منظمة التعاون ال�صالمي

�ضارك وفد برملاين عن جمل�س الأمة �ضمن وفد برملاين 

م�ضرتك فيما بني غرفتي الربملان يت�ضكل من ال�ضيدين: 

حممد اأخاموك و حممد بن طبة ، ع�ضوا جمل�س الأمة، 

يف اجتماعات احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف 

منظمة التعاون ال�ضالمي ، والتي انعقدت يف الفرتة 

من 14 اإىل 19 جانفي 2014 بطهران )اإيران( ، وذلك 

على النحو التايل :

- الجتماع 31 للجنة التنفيذية لالحتاد : 14 فيفري 

،  2014
- اجتماعات اللجان الدائمة املتخ�ض�ضة لالحتاد : 

،  2014 فيفري   16 –  14
- املوؤمتر الثالث للربملانات امل�ضلمات : 16 فيفري 

،  2014
- الدورة 16 للجنة العامة لالحتاد : 17 فيفري 

،  2014
- املوؤمتر التا�ضع لالحتاد : 18 – 19 فيفري 2014.

وت�ضمن جدول اأعمال الدورة التا�ضعة ملوؤمتر الحتاد 

عدة بنود منها :

- انتخاب اأع�ضاء هيئة املكتب )نواب رئي�س الحتاد 

واملقرر( ، وكذا اأع�ضاء اللجنة التنفيذية واللجنة 

العامة واللجان الدائمة.

- اعتماد تقرير جلنة اخلرباء لدرا�ضة وثيقة العالن 

الربملاين ال�ضالمي.

- اعتماد م�رصوع تعديل لوائح الحتاد يف �ضوء 

النظام الأ�ضا�ضي اجلديد.

اجتماعات الدورة ال�صتوية 
للجمعية الربملانية ملنظمة 

الأمن والتعاون باأوروبا
AP-OSCE 

�ضارك وفد برملاين م�ضرتك عن غرفتي 

الربملان اجلزائري ، ، يف اجتماعات الدورة 

ال�ضتوية للجمعية الربملانية ملنظمة الأمن 

والتعاون باأوروبا AP-OSCE ، والذي 

انعقد مبدينة فيينا )النم�ضا( ، يومي 13 و 

.2014 فيفري   14
يتكون الوفد امل�ضارك من ال�ضادة : الها�ضمي 

جيار ، ع�ضو جمل�س الأمة ، رئي�س الوفد 

، �رصيط اأمني ، ع�ضو جمل�س الأمة ، قا�ضم 

الطاهر ، نائب باملجل�س ال�ضعبي الوطني 

وبكراوي عبد القادر ، نائب باملجل�س 

ال�ضعبي الوطني. 

وتناول امل�ضاركون بالدرا�ضة والنقا�س ، يف 

اإطار عمل اللجان العامة املوا�ضيع التالية :

منطقة  يف  املياه  ت�ضيري  يف  • التعاون 
منظمة الأمن والتعاون باأوروبا.

الأمن  منظمة  منطقة  يف  القانون  • دولة 
والتعاون باأوروبا.

جدير بالذكر اأن الربملان اجلزائري �ضارك 

ب�ضفة منتظمة يف اجتماعات اجلمعية 

الربملانية ملنظمة الأمن والتعاون باأوروبا 

�رصيك  �ضفة  على  ويحوز   ،  AP-OSCE
يف التعاون.

اجتماع الدورة العا�صرة 
للجمعية الربملانية لالحتاد من 
)APUPM(  اأجل املتو�صط

�ضارك ال�ضيد من�ضور معيزية ، ع�ضو جمل�س 

الأمة ، ع�ضو الربملان العربي ، ممثال 

للربملان العربي ، يف اجتماع الدورة 

العا�رصة للجمعية الربملانية لالحتاد من اأجل 

املتو�ضط )  )APUpM املنعقدة  يومي 08 

و09 فيفري 2014 بعمان اململكة الأردنية.

وقد متحور جدول اأعمال الدورة حول 

مو�ضوعني رئي�ضني هما :

- عملية ال�ضالم يف ال�رصق الأو�ضط.

- الالجئون ال�ضوريون.

للعلم ، يحوز الربملان العربي على �ضفة 

مالحظ دائم لدى اجلمعية الربملانية لالحتاد 

من اأجل املتو�ضط.

املوؤمتر الع�صرين لالحتاد الربملاين 
العربي

�ضارك ال�ضيدان ابراهيم بوحلية ، رئي�س جلنة ال�ضوؤون 

اخلارجية والتعاون الدويل واجلالية اجلزائرية 

باخلارج مبجل�س الأمة و الطاهر كليل ، ع�ضو جمل�س 

الأمة ، �ضمن وفد برملاين م�ضرتك فيما بني غرفتي 

الربملان ، برئا�ضة ال�ضيد حممد العربي ولد خليفة يف 

اأ�ضغال املوؤمتر الع�رصين لالحتاد الربملاين العربي 

املنعقد يومي 19 و 20 جانفي بالكويت.

وقد مت تكري�س جدول اأعمال املوؤمتر لدرا�ضة ق�ضية 

القد�س ال�رصيف  ، عا�ضمة دولة فل�ضطني  والعدوان 

امل�ضتمر عليها ، و�ضبل ن�رصة ال�ضعب الفل�ضطيني  ، 

بالإ�ضافة اإىل بنود اأخرى منها : 

ع�رص  التا�ضع  املوؤمتر  قرارات  تنفيذ  متابعة   -  1
لالحتاد الربملاين العربي.

العربي. الربملاين  الحتاد  رئي�س  -انتخاب   2
وقد كان ال�ضيد ابراهيم بوحلية ، رئي�س جلنة ال�ضوؤون 

اخلارجية والتعاون الدويل واجلالية اجلزائرية 

باخلارج مبجل�س الأمة ، ع�ضو اللجنة التنفيذية 

لالحتاد الربملاين العربي ، قد �ضارك يف اأ�ضغال 

الدورة الثالثة ع�رص للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين 

العربي  ، يوم ال�ضبت 18 جانفي 2014 بالكويت ، 

وذلك ع�ضية انعقاد املوؤمتر الع�رصين لالحتاد الربملاين 

العربي .

وت�ضمن جدول اأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية درا�ضة 

عدة بنود منها : 

للعام  العربي  الربملاين  الحتاد  عمل  خطة   -  1
.2014

العربي الربملاين  لالحتاد  الدويل  الن�ضاط   -  2
3 - ميزانية الحتاد الربملاين العربي للعام 2014.

اجتماع ت�صكيل جمموعات العمل مع 
اأع�صاء الربملان الأوروبي

�ضارك وفد برملاين عن جمل�س الأمة ، �ضمن وفد 

م�ضرتك فيما بني غرفتي الربملان يف اجتماع ت�ضكيل 

جمموعات العمل مع اأع�ضاء الربملان الأوروبي ، 

وذلك يوم الربعاء 22 جانفي 2014 مبقر الربملان 

الأوربي يف بروك�ضل ) بلجيكا(.

ت�ضكل الوفد الربملاين ملجل�س الأمة من :

-ال�ضيد ر�ضيد بوغربال ، ع�ضو جمل�س الأمة ، نائب 

رئي�س جمموعة ال�ضداقة الربملانية : الربملان 

اجلزائري – الربملان الأوربي.

-ال�ضيدة لويزة �ضا�ضوة ، رئي�ضة جلنة ال�ضحة 

وال�ضوؤون الجتماعية  والعمل والت�ضامن الوطني ، 

مبجل�س المة،

وال�ضادة اأع�ضاء جمل�س الأمة : اآدم قبي ، حممد ر�ضا 

اأو�ضهلة ، حممد زوبريي.

اجتماعات الدورة العلنية 
الثامنة للجمعية الربملانية 

للبحر الأبي�س املتو�صط 
APM

�ضارك وفد برملاين م�ضرتك فيما بني 

غرفتي الربملان اجلزائري ، يف اجتماعات 

الدورة العلنية الثامنة للجمعية الربملانية 

 ، APM للبحر الأبي�س املتو�ضط

املنظمة بالتن�ضيق والتعاون بني الربملان 

الفرن�ضي واجلمعية الربملانية للبحر 

الأبي�س املتو�ضط ، والتي جرت اأ�ضغالها 

فيما بني 20 و 22 جانفي 2014 

مبر�ضيليا )فرن�ضا(.

ت�ضكل الوفد من ال�ضادة اأع�ضاء جمل�س 

الأمة :

�ضي يو�ضف خمتار والعقعاق علي وال�ضادة  

النواب باملجل�س ال�ضعبي الوطني : لبي�س 

حممد و بيبي حممد العيد .

ت�ضمن برنامج الدورة مناق�ضة العديد 

من املوا�ضيع �ضمن اجتماعات اللجان 

الدائمة الثالث من بينها :

- م�ضار ال�ضالم يف ال�رصق الأو�ضط.

- الأزمة القت�ضادية والت�ضغيل يف 

منطقة املتو�ضط.

- تداعيات التغريات املناخية يف منطقة 

املتو�ضط.

- �ضيا�ضات ادماج الأ�ضخا�س ذوي 

الحتياجات اخلا�ضة يف �ضوق العمل 

باملتو�ضط كما تطرق امل�ضاركون 

ملوا�ضيع التغريات ال�ضيا�ضية احلالية يف 

�ضمال افريقيا وال�رصق الأو�ضط ، تداعيات 

الف�ضاد على امل�ضتوى املتو�ضطي ودور 

املراأة فيما ي�ضمى بالربيع العربي.

للعلم داأب الربملان اجلزائري على 

امل�ضاركة الدورية يف اجتماعات اجلمعية 

الربملانية للبحر الأبي�س املتو�ضط ، منذ 

تاأ�ضي�ضها بعمان )�ضبتمرب 2006(.

اجتماع تن�صيقي مع 
الربملان العربي

�ضارك ال�ضيد عبد الكرمي قري�ضي ، ع�ضو 

جمل�س الأمة ، ع�ضو الربملان العربي ، 

يف اأ�ضغال اجتماع تن�ضيقي مع الربملان 

العربي ، وذلك يومي 24 و 25 جانفي 

العربية  )الإمارات  ظبي  باأبو   2014
املتحدة(.

ور�صة تدريبية حول مو�صوع : 
»تعزيز دور املراأة يف الربملان 

والعالقات مع موؤ�ص�صات املجتمع 
املدين«

�ضاركت ال�ضيدة رفيقة ق�رصي ع�ضو جمل�س الأمة 

يف اأ�ضغال الور�ضة التدريبية حول مو�ضوع : تعزيز 

دور املراأة يف الربملان والعالقات مع موؤ�ض�ضات 

املجتمع املدين ، وذلك يومي 28 و29 جانفي 

لندن. الربيطانية  بالعا�ضمة   2014
تهدف هذه الور�ضة اإىل و�ضع الأطر والآليات لدعم 

تواجد املراأة يف الربملان والتفاعل الإيجابي مع 

موؤ�ض�ضات املجتمع املدين وفقا ل�ضرتاتيجيات 

مدرو�ضة م�ضرتكة.

لالإ�ضارة فاإن هذه الندوة نظمها الحتاد الربملاين 

العربي بالتن�ضيق مع مركز التدريب الربملاين 

والدرا�ضات الت�رصيعية وموؤ�ض�ضته و�ضتمن�ضرت 

للدميقراطية.

اأ�صغال املرحلة الأوىل للدورة 
العادية للعام 2014 ، للجمعية 

الربملانية ملجل�س اأوروبا

�ضارك وفد برملاين عن جمل�س الأمة ، برئا�ضة ال�ضيد 

حممد بوخالفة ، رئي�س املجموعة الربملانية للثلث 

الرئا�ضي مبجل�س الأمة ، وكذا ال�ضيد عبد ال�ضالم 

لبي�س ، ع�ضو جمل�س الأمة يف اأ�ضغال املرحلة 

الأوىل للدورة العادية للعام 2014 ، للجمعية 

الربملانية ملجل�س اأوروبا ، وذلك يف الفرتة من 27   

اإىل 31 جانفي 2014 ب�ضرتا�ضبورغ )فرن�ضا(.

ت�ضمن جدول اأعمال الجتماع درا�ضة عدة موا�ضيع 

منها :

- تقييم �ضفة »�رصيك من اأجل الدميقراطية« 

املمنوحة من طرف اجلمعية الربملانية ملجل�س 

اأوروبا ، للمجل�س الوطني الفل�ضطيني.

- التغري املناخي : اإطار لتفاق عاملي عام 2015.

- تنويع الطاقة كم�ضاهمة اأ�ضا�ضية يف التنمية 

امل�ضتدامة.

- طرق تنظيم الالجئني ال�ضوريني ، وتقدمي 

امل�ضاعدة الدولية لهم.

جدير بالذكر ، اأن املرحلة الأوىل للدورة ال�ضنوية 

اأوروبا كانت  2014 للجمعية الربملانية ملجل�س 
فر�ضة �ضانحة لال�ضتماع خلطاب كل من رئي�س 

الربملان الأوروبي ، وامل�ضت�ضار الفيدرايل جلمهورية 

النم�ضا.

للعلم ، داأب الربملان اجلزائري على امل�ضاركة يف 

اجتماعات اجلمعية الربملانية ملجل�س اأوروبا 

ب�ضفة »مدعو«.
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رئي�س جمل�س الأمة ي�ستقبل ..

 سفير دولة الكويت 
ا�ضتقبل ال�ضيد عبد القادر بن �ضالح ، رئي�س جمل�س الأمة ، يـوم الثالثاء 03 دي�ضمرب 

2013 ، مبقـر املجـل�س ، ال�ضيد �ضعود في�ضل الدوي�س ، �ضفري دولة الكويت باجلزائر 
الأمة  جمل�س  رئي�س  نظريه  من  دعوة  خاللها  و�ضلمه  جماملة  زيارة  له  اأّدى  الذي 

للقيام بزيارة ر�ضمية اإىل دولة الكويت و التي �ضيحدد موعدها يف وقت لحق عرب 

القنوات املعهودة .. وقد كان هذا اللقاء فر�ضة مّكنت من التطرق للعالقات الثنائية 

اجليدة وحر�س امل�ضوؤولني يف البلدين على ترقيتها اإىل الأهداف املاأمولة مبا يحقق 

م�ضلحة ال�ضعبني ال�ضقيقني.

الكويتي ر�ضالة �ضفوية تت�ضمن �ضكره وامتنانه  ال�ضفري  ، حمل  الأمة  رئي�س جمل�س 

حلفاوة  ارتياحه  عن  له  اأعرب  كما   .. الدعوة  على  الكويتي  الأمة  جمل�س  لرئي�س 

ال�ضتقبال الذي حظي به يف الكويت مبنا�ضبة م�ضاركته ممثاًل لرئي�س اجلمهورية يف 

القمة العربية الفريقية التي احت�ضنتها مدينة الكويت موؤّخًرا.

 نائب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا
 Park  كما ا�ضتقـبل ، يـوم الأربعاء 15 جانفي 2014 ، مبقر املجل�س ، ال�ضيد

Byung Suk ، نائب رئي�س اجلمعية الوطنية جلمهورية كوريا والوفد املرافق له.
يف  باملتميزة  و�ضفت  والتي  الثنائية  العالقات  حول  املحادثات  متحورت  وقد 

املجالت ال�ضيا�ضية والقت�ضادية وكذا الربملانية حيث متت عدة لقاءات برملانية 

اأخرى  جهة  من  �ضمح  اللقاء  الأخرية.  ال�ضنوات  يف  واجلزائر  كوريا  جمهورية  بني 

ا�ضتعرا�س ميادين وجمالت التعاون القت�ضادي والتجاري بني البلدين والرتقاء 

بهذا التعاون اإىل م�ضتويات اأف�ضل خدمة ل�ضالح ال�ضعبني والبلدين وتكري�ضا لل�رصاكة 

اجلانبان  اأّكد  ال�ضيا�ضي  امليدان  يف  و  وكوريا.  اجلزائر  بني  القائمة  ال�ضرتاتيجية 

حر�ضهما على التعاون من اأجل اإحالل ال�ضلم وال�ضتقرار والتنمية يف املعمورة.

سفير دولة قطر

وا�ضتقـبل ، يـوم اخلمي�س 16 جانفي 2014 ، مبقر املجل�س ، ال�ضيد  ابراهيم بن 

عبد العزيز ال�ضهالوي ، �ضفري دولة قطر باجلزائر الذي اأّدى له زيارة جماملة مت 

خاللها التطرق للعالقات الثنائية اجليدة وا�ضتعرا�س جمالت التعاون واآفاقه 

النظر  تبادل وجهات  باملنا�ضبة  .. كما مت  القت�ضادي  ال�ضعيد  الواعدة على 

حول الأو�ضاع يف املنطقة العربية والق�ضايا ذات الهتمام امل�ضرتك.

سفير كوبا 
كما ا�ضتقـبل ال�ضيد عبـد القادر بـن �ضالـح ، رئي�س جمـل�س الأمـة ، يـوم الثنني 

Raul BARZAGA N 10 فيـفـري 2014 ، مبقـر املجل�س ،   ال�ضيد -
VAS ، �ضفري كوبا باجلزائر الذي اأدى له زيارة جماملة ، مت خاللها التطرق 
التعاون  جوانب  وا�ضتعرا�س  البلدين  بني  املتميزة  الثنائية  العالقات  اإىل 

املتاحة  والفر�س   .. والثقايف  والريا�ضي  الطبي  املجال  ل�ضيما يف  القائم 

الإرادة  باأن  اأثبتت  التجربة  واأن  وتو�ضيعه خا�ضة  التعاون  م�ضتوى  لتطوير 

العالقات  البعد اجلغرايف وجعلت من  البلدين جتاوزت عائق  لدى م�ضوؤويل 

اجلزائرية الكوبية منوذجًا لإقامة تعاون دائم ومثمر ل�ضالح البلدين.

 سفير اسبانيا 
كما اأّدى �ضفري ا�ضبانيا باجلزائر ال�ضيد Gabriel Busquets ، يوم الأربعاء 18 

دي�ضمرب 2013 ، زيارة جماملة لرئي�س جمل�س الأمة ال�ضيد عبد القادر بن �ضالح ، 

على اإثر انتهاء مهامه باجلزائر .. وكانت هذه الزيارة فر�ضة ل�ضتعرا�س جوانب من 

التعاون  يرتجمها  والتي  والقت�ضادي  ال�ضيا�ضي  امل�ضتوى  على  الثنائية  العالقات 

القائم يف العديد من املجالت ، ويجعل من ا�ضبانيا اأحد اأهم ال�رصكاء .. وقد حر�س 

رئي�س جمل�س الأمة على تاأكيد �ضعي اجلزائر اإىل اإقامة ال�رصاكة مع الدول الأوروبية 

م�ضاريع  حتقيق  يف  ي�ضاهم  ومبا  املتبادلة  املنافع  اأ�ضا�س  على  ا�ضبانيا  ومنها 

التنمية الوطنية ، خا�ضة واأن البلدين يتوفران على كل اأ�ضباب ترقية التعاون والدفع 

ا�ضبانيا باجلزائر  اللقاء �ضفري  اأعرب يف نهاية  .. وقد  الأمام  اإىل  بحركة ال�ضتثمار 

عن ارتياحه ملا لقيه يف اجلزائر من اأجواء �ضاعدت على اجناز خطوات هامة عززت 

العالقات بني البلدين وفتحت الآفاق للرقي بها اأكرث يف امل�ضتقبل القريب.

 رئيس مجلس الوزراء اليمني

وا�ضتقـبل ال�ضيد رئي�س جمـل�س الأمـة ، يـوم الثنـني 23 دي�ضمرب 2013 ، باإقامة 

الذي يقوم   ، اليمني  الوزراء  ، رئي�س جمل�س  ال�ضيد  حممد �ضامل با�ضندوة   ، امليثاق 

بزيارة ر�ضمية اإىل اجلزائر تدوم ثالثة اأيام.

�ضيف اجلزائر اأ�ضار خالل هذا اللقاء اإىل اأن هذه الزيارة ُتعّد فر�ضة لتدعيم عالقات 

التجربة  من  وال�ضتفادة  ال�ضقيقني  ال�ضعبني  تطلعات  ل�ضالح  البلدين  بني  التعاون 

وبناء  الرهاب  ومكافحة  والجتماعية  القت�ضادية  التنمية  ميدان  يف  اجلزائرية 

والأمن  لل�ضلم  تكري�ضا  لل�ضعب  الواعية  امل�ضاركة  على  املبني  املوؤ�ض�ضاتي  الن�ضيج 

امل�ضرتك  الهتمام  الق�ضايا ذات  النظر حول  تبادل وجهات  والدميقراطية. كما مت 

و�رصورة تن�ضيق املواقف جتاهها يف املحافل والهيئات الدولية.

ح�رص اللقاء وزير الفالحة والتنمية الريفية ال�ضيد عبد الوهاب نوري.
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سفير النرويج 
، �ضفري   Arild RETVEDT OYEN ال�ضيد   ، اليـوم  واأّدى يف نف�س 

الرنويج باجلزائر ، زيارة لرئي�س جمل�س الأمة ال�ضيد عبد القادر بن �ضالح 

.. وقد كانت هذه الزيارة فر�ضة تناولت  اإثر انتهاء مهامه ببالدنا  ،  على 

العالقات الثنائية بني البلدين والتقارب يف وجهات النظر اإزاء العديد من 

الق�ضايا على ال�ضاحة القليمية والدولية .. و مت خاللها التاأكيد على اإرادة 

اأ�ضا�س امل�ضالح امل�ضرتكة لل�ضعبني  اإر�ضاء قواعد التعاون على  البلدين يف 

ال�ضديقني اجلزائري والرنويجي.

سفير اسبانيا  
�ضفري   ،  Alejandro POLANCO ال�ضيد   ، اليـوم  نف�س  واأّدى يف 

القادر  عبد  ال�ضيد  الأمة  جمل�س  لرئي�س  جماملة  زيارة  باجلزائر  ا�ضبانيا 

بن �ضالح ، مّت خاللها ا�ضتعرا�س العالقات الثنائية املتميزة بني البلدين 

الطرفان  و�ضجل   ، املنافع  تبادل  قاعدة  املبنية على  ال�رصاكة  وما حققته 

امل�ضتوى  على  القائم  التعاون  م�ضتوى  من  الرفع  اأهمية  باملنا�ضبة 

القت�ضادي والتجاري .. كما مت تبادل وجهات النظر حول عدد من الق�ضايا 

يف املنطقة وتاأكيد حر�س اجلانبني على ال�ضتقرار والأمن فيها.

 سفير البرازيل  
وا�ضتقـبل ال�ضيد عبـد القادر بـن �ضالـح ، رئي�س جمـل�س الأمـة ، يـوم الثالثاء 

 Eduardo Botelho 11 فيفري 2014 ، مبقـر املجل�س ، ال�ضيد
BARBOSA ، �ضفري الربازيل باجلزائر الذي اأدى له زيارة جماملة على 
الثنائية  للعالقات  التطرق  مت  املقابلة  هذه  وخالل   ، ببالدنا  تعيينه  اإثر 

موقعهما  يوؤهلهما  بلدين  والربازيل  اجلزائر  من  جتعل  التي  والعوامل 

ومكانتهما القليميتني لإقامة تعاون َبّناء خا�ضة يف املجال التكنولوجي 

ا امكانيات تو�ضيع جمالت التعاون التي  والفالحي ، وتناول احلديث اأي�ضً

تتيحها مقدرات اجلزائر والربازيل .. وكذلك م�ضاهمة الن�ضاط الربملاين يف 

سفير المملكة العربية السعودية تعزيز هذا امل�ضعى.
يـوم   ، الأمـة  جمـل�س  رئي�س   ، �ضالـح  بـن  القادر  عبـد  ال�ضيد  وا�ضتقـبل 

الأربعاء 26 فيفري 2014 ، مبقر املجل�س ، ال�ضيد حممود بن ح�ضني 

قطان ، �ضفري اململكة العربية ال�ضعودية الذي اأدى له زيارة جماملة على 

و�ضفري  الأمة  جمل�س  رئي�س  اأ�ضاد  املنا�ضبة  وبهذه   .. ببالدنا  تعيينه  اإثر 

البلدين  بني  ال�ضيا�ضية  العالقات  مب�ضتوى  ال�ضعودية  العربية  اململكة 

القت�ضادي  التعاون  حركية  تكون  اأن  يف  اأملهما  عن  واأعربا  ال�ضقيقني 

 .. لتطورها  ومواكبة    ال�ضيا�ضية  العالقات  مل�ضتوى  مرتجمًة  والتجاري 

امل�ضرتك  الهتمام  ذات  الق�ضايا  من  لعدد  للتطرق  الفر�ضة  اغتنما  كما 

العربية من  املنطقة  تعرفه  ما  اإزاء  بالبلدين  املنوط  الدور  ل�ضيما منها 

ا�ضطرابات واأو�ضاع الال�ضتقرار و�رصورة الت�ضاور والتن�ضيق بني البلدين 

التما�ضك  كونهما بلدين حمورين وموؤثرين للدفع نحو ال�ضتقرار واإعادة 

للمنطقة العربية.

سفيرة السويد  
 ،Carin WALL واأّدت يف نف�س اليوم ، ال�ضيدةِ 

لرئي�س  جماملة  زيارة  باجلزائر  ال�ضويد  �ضفرية 

جمل�س الأمة ال�ضيد عبد القادر بن �ضالح ، مّت خاللها 

التطرق للعالقات الثنائية اجليدة بني البلدين التي 

يعود تاريخها اإىل 1729 تاريخ فتح اأول متثيلية 

تو�ضيع  و�رصورة   .. باجلزائر  لل�ضويد  ديبلوما�ضية 

اخلربات  وتبادل  التكنولوجي  املجال  يف  التعاون 

يف  الو�ضع  حول  النظر  وجهات  الطرفان  وتبادل 

ال�ضتقرار  عامل  على  حر�ضهما  موؤّكدْين  املنطقة 

تعترب  تنموية  ديناميكية  خللق  ال�ضمانة  باعتباره 

 احلاجة اإليها.
ّ

منطقة ال�ضاحل باأم�س

سفير األرجنتين  
كما ا�ضتقـبل ، رئي�س جمـل�س الأمـة ، يـوم الأربعاء 

E 12 فيفري 2014 ، مبقر املجل�س ، ال�ضيد -
nesto S.M. GONDRA ، �ضفري الأرجنتني 
اإثر  على  جماملة  زيارة  له  اأدى  الذي  باجلزائر 

املقابلة  هذه  تناولت  وقد   .. ببالدنا  تعيينه 

يف  املتاحة  والإمكانيات  الثنائية  العالقات 

القت�ضادي  املجال  يف  التعاون  لتطوير  البلدين 

خا�ضة يف قطاع الفالحة .. واخلربة التكنولوجية 

، وا�ضتعر�ضت الو�ضع العام يف اجلزائر مبا مييزه 

ا�ضتقرار وتنمية واملناخ امل�ضجع للمتعاملني  من 

لأهمية  تطرقت  كما  لال�ضتثمار  القت�ضاديني 

الرقي مب�ضتوى  التعاون الربملاين وم�ضاهمته يف 

العالقات بني اجلزائر و الأرجنتني.

وا�ضتقـبل اأي�ضا ، يـوم الأربعاء 22 جانفي 2014 ، مبقر املجل�س ، ال�ضيد  

�ضالح املخزوم ، النائب الثاين لرئي�س املوؤمتر الوطني العام الليبي مرفوقا 

مت  وقد  الليبي.  العام  الوطني  املوؤمتر  يف  الرئي�ضية  اللجان  ميثل  هام  بوفد 

خالل هذا اللقاء ا�ضتعرا�س العالقات اجلزائرية الليبية على �ضوء التطورات 

يف  جديدة  ثنائية  عالقات  اإقامة  �ضبل  وبحث  موؤخرا  ليبيا  ت�ضهدها  التي 

املجال الربملاين وتفعيلها من اأجل التاأ�ضي�س لعالقات م�ضتدامة ومو�ضوعية 

بني هيئات وموؤ�ض�ضات البلدين.

وقد مت التاأكيد على �رصورة العمل على ترقية العالقات الثنائية اإىل م�ضتوى 

الأ�ضا�ضية  العنا�رص  وهي  وال�ضتقرار  والأمن  ال�ضلم  يف  ال�ضعبني  طموحات 

للتنمية والتطور القت�ضادي والجتماعي كما مت التاأكيد من جهة اأخرى على 

�رصورة تكثيف امل�ضاورات والتوا�ضل والتعاون من اأجل اإقرار ال�ضلم والأمن 

يف املنطقة والت�ضدي لالإرهاب واجلرمية املنظمة.

النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي
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عرف هذا اليوم الربملاين، الذي ُنظم غداة اإطالق 

خدمات اجليل الثالث للهاتف النقال باجلزائر، 

جمال  يف  وم�ضت�ضارين  خرباء  عدة  م�ضاركة 

والت�ضال  لالإعالم  احلديثة  التكنولوجيات 

ممثلني  وكذا  الثالثة  الهاتف  متعاملي  ميثلون 

والت�ضالت  للربيد  ال�ضبط  �ضلطة  جمل�س  عن 

ال�ضلكية والال�ضلكية.

مداخالت  اإلقاء  الأ�ضغال  برنامج  وت�ضمن 

التدفق  »ا�ضرتاتيجية  التالية:  املوا�ضيع  حول 

النقال«،  عرب  العايل  التدفق  للهاتف:  العايل 

»ميكانزمات ن�رص �ضبكات اجليل الثالث للهاتف 

املتعلق  لالإجراء  القانونية  »اجلوانب  النقال«، 

الإطار  »حت�ضني  الثالث«،  اجليل  رخ�س  مبنح 

اجليل  خدمات  طريق  عن  للجزائريني  املعي�ضي 

القت�ضاد  على  واأثره  الثالث  »اجليل  الثالث«، 

الوطني«، »اجليل الثالث يف اجلزائر: ال�ضتفادة 

من التجربة العاملية«.

اأكد رئي�س املجل�س ال�ضعبي الوطني ال�ضيد حممد 

التي  الفتتاحية  كلمته  يف  خليفة  ولد  العربي 

املت�ضارعة  التطورات  عن  باملنا�ضبة  األقاها 

على  تفر�س  ا�ضبحت  التي  الت�ضال  ميدان  يف 

اجلميع املتابعة وال�ضتفادة من الإجنازات التي 

حر�س  يوؤكد  ما  وهو  امليدان،  هذا  يف  حتدث 

الدولة اجلزائرية على تطوير ميدان الت�ضالت 

متناول  يف  و�ضعه  على  والعمل  وحتديثه 

املواطنني الذين يرغبون يف ا�ضتعماله وذلك من 

خالل وفاء الوزارة و�ضلطة ال�ضبط بوعديهما و 

ت�ضليمهما رخ�س ا�ضتغالل اجليل الثالث للهاتف 

النقال يف بداية هذا ال�ضهر وال�رصوع يف ت�ضويقه 

اأياما قليلة بعد ذلك.

ال�ضعبي  املجل�س  رئي�س  ذكر  ال�ضياق  ذات  ويف 

الت�ضال  ميدان  يف  ال�رصيع  التطور  اأن  الوطني 

فقد  الب�رص  حياة  يف  كبرية  ثورة  اأحدث  قد 

النا�س  بني  امل�ضافات  وق�رّصت  الزمن  اختزلت 

تنباأ  ما  وهو  القارات،  وبني  الواحد  البلد  يف 

القرن  �ضتينيات  لوهان« يف  ماك  »مار�ضال  به 

�ضي�ضبح  العامل  اإن  ال�ضهري:  بتعبريه  املا�ضي 

العامل جمتمع املعرفة  قرية �ضغرية، كما دخل 

 E.( اللكرتونية  واحلكومة  املعرفة  واقت�ضاد 

Gouvernement(، واأ�ضبح بالإمكان عن 
العلمي  الرتاكم  من  ال�ضتفادة  النرتنيت  طريق 

واكت�ضاب  وقت  اأي  ويف  ب�ضهولة  واملعلوماتي 

القوة التي خل�ضها »فران�ض�س بيكون« يف ثالث 

 Knowledge is( كلمات املعرفة هي القّوة

فال�ضفة  اأحد  مقولة  ح�ضب  والرثوة   )power
-s القرن املا�ضي: معرفة ثروة قوة  )نهاية 

.)voir avoir pouvoir
التحتية  البنية  تطوير  اأن  املتدخل  ذات  واأفاد 

تو�ضيع  �رصوط  اأحد  يعترب   )Hard ware(

خدمات الت�ضال واأ�ضا�س امل�ضاركة يف جمتمع 

الرثوة  وتنمية  واأ�ضواقه  العاملي  املعلومات 

وهو  املبا�رصة  ال�ضتثمارات  وجذب  الوطنية 

 )savoir faire( ما يتطلب اكت�ضاب اخلربة

التقنيات وت�ضغيلها واإدارتها  والكفاءة يف بناء 

�ضك  ول  التناف�ضية،  القدرة  وتعزيز  و�ضيانتها 

العري�س  النطاق  تكنولوجيات  يف  التحكم  اأن 

)haut débit( من بني ال�رصوط التي ت�ضنف 

و�ضاعدة  نامية  اإىل  العامل  بلدان  اأ�ضا�ضها  عل 

تاأثري  اأن  كما  ومتقدمة،   )Emergents(

العملية  مراحل  خمتلف  �ضمل  الت�ضالت 

امل�ضتويات  على  التجاري  والتبادل  النتاجية 

اجلهوية والدولية.

اأن  خليفة  ولد  العربي  حممد  ال�ضيد  واأ�ضاف 

التقارير ال�ضادرة عن الحتاد الدويل لالت�ضالت 

يف �ضهر اأكتوبر من هذه ال�ضنة توؤكد اأن النطاق 

 )Haut débit mobile( العري�س املتنقل

هي  الذكية  والهواتف  اللوحية  واحلوا�ضيب 

العاملية  ال�ضوق  يف  منوا  الأ�رصع  القطاع  اليوم 

اأن  كما  والت�ضالت،  املعلومات  لتكنولوجيا 

النقال  الهاتف  خدمات  يف  امل�ضرتكني  عدد 

�ضي�ضمل اأغلب �ضكان املعمورة واأن حوايل ن�ضف 

بن�ضب  بالنرتنيت  مو�ضولون  هم  الب�رصية 

متفاوتة بني البلدان وداخل البلد الواحد.

على  حتثنا  اأنها  املتحدث  ذات  يرى  بيانات 

�رصورة امل�ضي يف تنفيذ ال�ضرتاتيجية الوطنية 

التي ت�ضهر وزارة الربيد وتكنولوجيات الإعالم 

والت�ضال على تنفيذها للحاق بثورة املعلومات 

املجتمع  يف  املعلوماتية  ا�ضتخدام  وتو�ضيع 

اأنحاء  خمتلف  يف  الأفراد  متناول  يف  ليكون 

عن  تف�ضلنا  التي  الفجوة  وتقلي�س  اجلزائر، 

البلدان الرائدة يف هذا املجال والهدف الو�ضول 

البالد  م�ضتوى  اإىل  قريب  وقت  يف  ببالدنا 

والقت�ضاد  املعلوماتية  يف  بالتحكم  ال�ضاعدة 

جمتمع  وبناء  التنمية  وترية  وت�رصيع  الرقمي 

ما  اإىل  بالإ�ضافة  امل�ضتقبل،  واقت�ضاد  املعرفة 

توفره من ت�ضهيالت كثرية يف حياة املواطنني 

ومعامالتهم اليومية.

تو�ضيع  اأن  على  ال�ضياق  ذات  يف  اأ�ضار  كما 

باإن�ضاء  �ضي�ضمح  املتنقلة  الت�ضالت  ا�ضتعمال 

فر�س جديدة لل�ضغل وم�ضادر جديدة للمعلومات 

على  احلر�س  مع  ملجتمعنا،  اأ�رصع  وتطوير 

طرف  من  ال�ضيئ  ال�ضتعمال  من  حمايته 

اجلماعات الإرهابية واجلرمية العابرة احلدود.

وذكر يف اختتام كلمته اأن احلكومة قد خ�ض�ضت 

2 مليار دولر لتغطية ال�ضتثمار يف  احلكومة 

ال�رصيع  التدفق  ذات  وامل�ضاريع  الثالث  اجليل 

اخلم�س  ال�ضنوات  خالل  الب�رصية  لالألياف 

�ضك يف  بال  �ضي�ضهم  القادمة، وهو غالف مايل 

الهامة  اخلطوة  هذه  واأن  الهدف.  هذا  حتقيق 

والغالف املايل الذي خ�ض�ضته الدولة اجلزائرية 

تدخل �ضمن الأهداف التي �ضطرها فخامة رئي�س 

العزيز بوتفليقة لتحديث  ال�ضيد عبد  اجلمهورية 

ا�ضتخدام  وتو�ضيع  وتطوير  الدولة  هياكل 

مناحي  خمتلف  يف  احلديثة  التكنولوجيات 

رئي�س  فخامة  اأو�ضح  وقد  الوطني،  الن�ضاط 

اجلمهورية هذه الأهداف يف اخلطاب الذي األقاه 

يف الدورة 14 لقمة الإحتاد الإفريقي يف اأدي�س 

اأبابا حول التحديات والآفـاق من اأجل التنميـة 

التي انعقـدت يف 25 يناير – جانفي 2010، 

والت�ضال  العالم  تكنولوجيات  »اأن  اأّكد  حيـث 

املجالت  كافة  يف  �رصورية  اأدوات  ت�ضكل 

ت�ضخري  وبالإمكان  لتنميتنا،  بالن�ضبة  احليوية 

هذه التكنولوجيات يف خدمة ال�ضيا�ضة اجلوارية 

مبا�رصة  عمومية  خدمات  تقدمي  تتيح  التي 

القت�ضادي  احلقل  يف  والعاملني  للمواطنني 

وتو�ضيلهم بالإعالم الر�ضمي العمومي«.

وتكنولوجيات  الربيد  وزيرة  اأكدت  جهتها  من 

اأن  دردوري  زهرة  ال�ضيدة  والت�ضال،  الإعالم 

حتما  �ضي�ضاهم  احلديثة  التكنولوجيات  ن�رص 

تكنولوجيات  ا�ضتعمال  تعميم  يف  كبري  ب�ضكل 

قويا  دفعا  �ضيعطي  والت�ضال كما  الإعالم 

عمل  فر�س  بروز  بالتايل  و  القت�ضادي  للنمو 

لل�ضباب.

تدخلها  يف  الوزيرة  ال�ضيدة  �رصحت  وقد 

للهاتف  ال�رصيع  التدفق  اأن  النواب،  اأمام 

اخلدمات  لرتقية  اأ�ضا�ضية  دعامة  ميثل  النقال 

البتكارية متعددة الو�ضائط موؤكدة اأن ات�ضالت 

على  متطورة  تكنولوجيا  بب�ضط  اجلزائر �ضتقوم 

املدى البعيد، ما يعرف باجليل الرابع من اأجل 

التدفق  ذات  ال�ضبكات  تكثيف  عملية  مرافقة 

فائق ال�رصعة، مما يوؤدي اإىل بتح�ضني النفاذ اإىل 

النرتنت على املدى القريب كما ميكن من تقدمي 

خدمات اإلكرتونية متنوعة.

كما اأ�ضادت ال�ضيدة الوزيرة باملجهودات املبذولة 

واملوا�ضالت  للربيد  ال�ضبط  طرف �ضلطة  من 

اإىل الحرتام  الرامية  والال�ضلكية  ال�ضلكية 

منح  لعملية  املنظم  القانوين  لالإطار  ال�ضارم 

تغطية  للنقال مع �ضمان  الثالث  اجليل  رخ�س 

الوليات تدريجيا يف  لل�ضبكة عرب كل  متوازنة 

اجل اأق�ضاه خم�س �ضنوات.

بتدخل العديد من اخلرباء  اللقاء  قد متيز هذا  و 

يف جمال تكنولوجيات الإعالم والت�ضال الذين 

للهاتف  العايل  التدفق  اإ�ضرتاتيجية  اإىل  تطرقوا 

النقال وميكانيزمات ن�رص �ضبكات اجليل الثالث 

للهاتف النقال.

 كما مت يف خالل هذا اللقاء التعريف باجلوانب 

رخ�س  مبنح  املتعلق  لالإجراء  القانونية 

املعي�ضي  الإطار  حت�ضني  واأهمية  الثالث  اجليل 

للمواطنني عن طريق دعم خدمات اجليل الثالث 

للهاتف النقال.

 لالإ�ضارة اختتمت الأ�ضغال بتقدمي عر�س حول 

اإجراء  يتبعها  الثالث  اجليل  خدمات وتطبيقات 

التطرق  التي مت  املوا�ضيع  مناق�ضة عامة حول 

اإليها.

خدمات الجيل الثالث.. أو املؤرش اآلخر للبلــــــــــــدان الصاعدة

واملوا�سالت  النقل  جلنة  نظمت 
والال�سلكية  ال�سلكية  واالت�ساالت 
الوطني، وبالتن�سيق  ال�سعبي  باملجل�س 
وتكنولوجيات  الربيد  وزارة  مع 
مو�سوع  حول  برملانيا  يوما  االت�سال، 
املجل�س  مبقر   »3G الثالث   »اجليل 
يوم االأحد 22 دي�سمرب 2013. وذلك 
حممد  ال�سيد  املجل�س،  رئي�س  بح�سور 
الربيد  وزيرة  خليفة،  ولد  العربي 
واالت�سال  االإعالم  وتكنولوجيات 

ال�سيدة زهرة دردوري. 
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التعريف  �ضياق  الن�ضاط يف  تنظيم هذا  واندرج 

الع�ضكري  املجال  يف  العلمي  البحث  باأهمية 

القتالية  القدرات  وع�رصنة  تطوير  يف  ودوره 

منظوماتها  وحت�ضني  وحتديث  للجيو�س 

اليوم  هذا  �ضيكون  اأخرى  جهة  ومن  الدفاعية. 

تثمني  كيفية  اإىل  للتطرق  فر�ضة  الدرا�ضي 

�ضيتم  كما  املجال  هذا  يف  والخرتاع  البتكار 

الع�ضكرية  ال�ضناعة  ت�ضجيع  �ضبل  ا�ضتعرا�س 

جهوزية  م�ضتوى  رفع  يف  ودورها  الوطنية 

على  احلفاظ  بها  يناط  التي  الع�ضكرية  القوات 

الوطني، ل�ضيما يف ظل  الرتاب  �ضالمة ووحدة 

ما ت�ضهده املنطقة ب�ضكل خا�س والعامل عموما 

من حتديات اأمنية. 

رئي�س  طرف  من  ر�ضميا  الأ�ضغال  وافتتحت 

وذلك  خليفة  ولد  العربي  حممد  ال�ضيد  املجل�س 

بعد كلمة ترحيبية لرئي�س جلنة الدفاع الوطني 

هذا  حول  ب�رصي  �ضمعي  �رصيط  عر�س  يعقبها 

املو�ضوع.

الدفاع  جلنة  رئي�س  ابدى  افتتاحية  كلمة  ففي 

الوطني باملجل�س ال�ضعبي الوطني ال�ضيد فوؤال مب 

مرابط عن اأمله اأن يكون اليوم الدرا�ضي فر�ضة 

والتطوير  البحث  م�ضاريع  اأهمية  على  لالطالع 

يف املجال الع�ضكري والعلمي للو�ضول باجلي�س 

اإىل م�ضاف اجليو�س املتطورة القوية املتحكمة 

يف التكنولوجيا احلديثة.

حممد  ال�ضيد  املجل�س  رئي�س  اأكد  جهته  من 

الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  اأن  خليفة  ولد  العربي 

تكوين  على  الأخرية  ال�ضنوات  يف  حر�ضت 

من  والرفع  امل�ضتويات  خمتلف  من  اإطاراتها 

يف  والتحكم  امل�ضتمر  بالتدريب  جاهزيتها 

العلمي  البحث  على  والرتكيز  التكنولوجيات 

النظري والتطبيقي.

على  الوطني  ال�ضعبي  املجل�س  رئي�س  واأ�ضاد 

حر�س املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية يف ال�ضنوات الأخرية 

امل�ضتويات  خمتلف  من  اطاراتها  تكوين  على 

والرفع من جاهزيتها.

واأو�ضح ال�ضيد حممد العربي ولد خليفة، يف ذات 

على  حر�ضت  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  اأن  ال�ضياق، 

ال�ضتعداد لكل الحتمالت يف حميط م�ضطرب 

بها  تع�ضف  بلدان  وفيها  �ضا�ضعة  حدود  وعلى 

اأزمات خانقة وبع�ضها يف حرب اأهلية اأو على 

الرهاب  فيها  ويتمركز  فيها  الوقوع  و�ضك 

العابر للحدود والذي حاول بعد اأن قهره ال�ضعب 

ت�ضحيات  بعد  وهزمه  الت�ضعينات  يف  واجلي�س 

لتخريب  اجلنوب  اإىل  يعود  اأن  حاول  ج�ضيمة، 

موؤ�ض�ضة اقت�ضادية يف تيقنتورين.

وجدد يف هذا املقام التاأكيد باأن اجلي�س ال�ضعبي 

الوطني كان لها باملر�ضاد، وبانه ل مفاو�ضة 

ول م�ضاومة مع الإرهاب الغادر، م�ضريا يف ذات 

وقياداته  العامل  عوا�ضم  كل  تنويه  اإىل  الوقت 

ح�ضار  فك  و�رصعة  الوطني  جي�ضنا  بكفاءة 

وقت  يف  املت�ضّللة  جيوبهم  وت�ضفية  املرتزقة 

قيا�ضي.

كما حتدث رئي�س املجل�س ال�ضعبي الوطني عن 

وع�رصنة  الوطني  الأمن  بني  الوثيقة  العالقة 

القتالية وا�ضت�رصاف  اجلي�س وحتديث جتهيزاته 

م�ضددا  مرتابط.  عامل  يف  امل�ضتقبل  تهديدات 

اأ�ضا�ضا  على قوة اجلي�س ال�ضعبي الوطني تعتمد 

واملتوازنة  امل�ضتدامة  التنمية  موا�ضلة  على 

وتعتمد  الرثوة،  خللق  امل�ضادر  واملتعددة 

ل  الذي  اجلزائري  املجتمع  جتان�س  على  كذلك 

والطائفة  العرق  اأ�ضا�س  على  متييز  فيه  يوجد 

اجلزائرية يف  املواطنية  هو  الوحيد  فاملقيا�س 

الد�ضتور  يف  املعلنة  والواجبات  احلقوق  اإطار 

كما  �ضيف�ضل  الفتنة  �ضيطان  زرع  يحاول  ومن 

فاجلزائر  وثلت  قرن  طيلة  الكولونيالية  ف�ضلت 

الأبد  اإىل  كذلك  و�ضتبقى  كانت  موحدة  واحدة 

ثورة  ومنجزات  التاريخية  التجربة  بحكم 

التحرير. 

واأ�ضاف ذات املتدخل اأنه من الن�ضاف التذكري 

القرن املا�ضي  باأن اجلزائر �ضعت خالل ن�ضف 

ليكون لها �ضفر م�ضاكل مع بلدان اجلوار العربي 

اأي  والإفريقي ومل يخرج جي�ضها لالعتداء على 

بلد على الإطالق، على الرغم من و�ضائ�س البع�س 

من اجلريان وحماولتهم الفا�ضلة لقتطاع اأجزء 

من ج�ضمها وذهبت بهم الو�ضاو�س اإىل التخوف 

 )la Prusse( من اأن تكون اجلزائر برو�ضيا

التي ترعب املنطقة، على الرغم من اأن اجلزائر 

بل  عدوانية،  اأفعال  اأو  نوايا  اأي  اأبدا  تظهر  مل 

كانت دائما منا�رصة لل�ضلم والتعاون وللحرية 

بالدنا  اأن  من  الرغم  على  والكرامة،  واحلق 

ادخال  طريق  عن  معلنة  غري  حلرب  تتعر�س 

�ضموم املخدرات بكميات مهولة عرب حدودنا.

ال�ضياق،  ذات  يف  خليفة  ولد  ال�ضيد  واأ�ضاف 

الوطني  ال�ضعبي  اجلي�س  قدرات  تطوير  اأن 

العلمي  البحث  على  والعتماد  بالتحديث 

ي�ضمى  مبا  والهتمام  الع�ضكري  والت�ضنيع 

التيكات اخلم�س )Technétronique( التي 

القومي  الأمن  م�ضت�ضار  بريجن�ضكي  يعتربها 

م�ضادر  على  للتناف�س  الأول  املجال  الأمريكي 

الإلكرتونيك  النفورماتيك  وهي  القوة  وثوابت 

اأن  �ضك  ول  والبيوتيك،  التليماتيك  البريوتيك 

ا�ضرتاتيجية حمكمة لالإعالم والت�ضال هي من 

اأولويات الدفاع الوطني يف تعددية ودميقراطية 

والإعـالم  فالت�ضـال  الدولة  ثقافة  على  مبنية 

الناعمـة  ال�ضـاربة  القوة  يعترب  و�ضائطـه  بكـل 

.)Soft Task Force(

يحظى  اأن  ال�رصوري  من  اأنه  اعترب  كما 

البحث  مراكز  يف  بالأولوية  العلمي  البحث 

والتطوير العلمي وتوفر له امليزانية ال�رصورية 

اأجنبية  اأخرى  اأطراف  مع  املفيدة  وال�رصاكات 

عن  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  منها  ت�ضتفيد  اأن  ميكن 

يتكون  واأن  التكنولوجيا،  وتوطني  نقل  طريق 

اأ�ضاتذة  ومن  معاهدها  يف  املتفوقني  من 

اجلامعة نخبة من العلماء الباحثني املعروفني 

 Think( بقادة الفكر وال�ضت�رصاف والتحليل

Tanks( ومن ال�رصوري اأن يتحول م�رصوع 
اجلي�س  يف  والتاأهيل  والتطوير  البحث  ترقية 

مهما  بالإجماع  حتظى  وطنية  م�ضاألة  اإىل 

واحل�ضا�ضيات  الأحزاب  وتعددت  املواقع  كانت 

ال�ضيا�ضية.

من جانبه �ضدد العقيد علي بو�ضناج يف مداخلة 

بع�رصنة  العلمي  البحث  »عالقة  عنوان  حتت 

اجليو�س« على �رصورة توطيد عالقات التعاون 

الع�ضكريني  بني  العلمي  البحث  جمال  يف 

اأمثل  ا�ضتخدام  اإىل  التو�ضل  ق�ضد  واملدنيني 

املوؤ�ض�ضة  تهم  التي  العلمية  النتائج  ملختلف 

الع�ضكرية بالدرجة الأوىل.

لي�س  العلمي  البحث  اأن  ال�ضياق  ذات  يف  واأكد 

مدنيا ول ع�ضكريا وامنا الجنازات التكنولوجية 

هي التي ميكن اأن حتمل طابعا ع�ضكريا اأو مدنيا 

اأو مزدوجا.

يف  يتفقون  الباحثون  اأن  املحا�رص  واأ�ضاف 

م�ضتويات  ثالثة  بني  التمييز  على  املقام  هذا 

التطبيقي  والبحث  القاعدي  البحث  البحث:  من 

والبحث املرتبط بالتطوير م�ضريا اإىل اأن نتائج 

غري  النت�ضار  هما  منطني  وفق  تن�رص  البحث 

املادي والنت�ضار املادي.

اجلي�س  حتديث  اأن  بو�ضناج  العقيد  اعترب  كما 

الدقيقة  والعلوم  بالتكنولوجيات  متعلقا 

الت�ضيري  التنظيم وفن  اي�ضا  لوحدها بل يتطلب 

وامل�ضاعدة على اتخاذ القرار واملوارد الب�رصية 

وت�ضيري املخزونات وال�ضحة.

يف  �رصير  عمر  العميد  اأبرز  الجتاه  نف�س  ويف 

اجليو�س  عن  »اأمثلة  عنوان  حتت  مداخلته 

الدول  جيو�س  توليها  التي  الأهمية  الأجنبية« 

القوية ملجال البحث والبتكار م�ضتدل يف هذا 

ال�ضدد مبا خ�ض�ضته ال�ضني من ميزانية هامة 

�ضنة 2011 يف جمال ال�ضتثمارات يف البحث 

والتطوير قدرت بن�ضبة 1.8 باملائة من ناجتها 

الداخلي اخلام اأي ما يعادل 138 مليار دولر.

اأ�ضار  الأجنبية  اجليو�س  اأمثلة عن  تناول  فلدى 

لقتناء  الدول  تناف�س  اإىل  �رصير  عمر  العميد 

يف  امل�ضتعملة  والتكنولوجيات  الأ�ضلحة  اأحدث 

ميدان الدفاع والأمن م�ضتدل بحالة ال�ضني التي 

ت�ضعى اإىل رفع م�ضتوى ا�ضتثماراتها يف البحث 

والتطوير لي�ضل اإىل 2.2 باملائة من نتاجها 

 2.5 واىل   2015 افاق  يف  اخلام  الداخلي 

باملائة يف 2020 ومتثل ال�ضني ح�ضب ذات 

املتدخل ثاين اأكرب م�ضتثمر يف البحث والتطوير 

بعد الوليات املتحدة الأمريكية. واعترب العميد 

�رصير اأن امتالك قدرات يف البحث والتحكم يف 

الكفاءات التكنولوجية ي�ضاهمان يف تعزيز قوة 

الدولة.

اجلي�س  يف  العلمي  البحث  اإىل  تطرقه  ولدى 

على  ملواح  ح�ضان  العميد  اكد  ال�ضعبي  الوطني 

�رصورة موا�ضلة اجلهود املبذولة من اجل ترقية 

وتثمني البحث العلمي ال�ضرتاتيجي مع ا�ضتهداف 

يف مرحلة اأوىل العلوم والتكنولوجيات.

اأنه  ملواح  ح�ضن  العميد  يرى  ال�ضدد  هذا  ويف 

املخت�ضني  كل  جهود  ت�ضافر  ال�رصوري  من 

ار�ضاء  ق�ضد  واملدين  الع�ضكري  القطاعني  يف 

اقطاب امتياز يف بع�س املجالت ذات الأهمية 

نقاط  ح�ضبه  ت�ضكل  والتي  والمن  الدفاع  يف 

تقاطع بني خمتلف منظومات الأ�ضلحة. وك�ضف 

املخطط  �ضمن  طموحة  م�ضاريع  ت�ضجيل  عن 

اخلما�ضي 2019-2015 قوامها التعاون بني 

ع�رصنة  اجل  من  ومدنيني  ع�ضكريني  باحثني 

اجلي�س ال�ضعبي الوطني.

لالإ�ضارة تناولت ا�ضغال اليوم الربملاين مبداخلة 

مو�ضوع  حول  �ضي�ضاوي  ح�ضني  النائب  القاها 

بثالث  وا�ضتتبعت  العلمي«  البحث  اأهمية   «

اجلي�س  يف  �ضامون  �ضباط  القاها  مداخالت 

الوطني ال�ضعبي حول املوا�ضيع التالية : »عالقة 

من  »مناذج  اجلي�س«،  بع�رصنة  العلمي  البحث 

اجليو�س الأجنبية« و »البحث العلمي يف اجلي�س 

الوطني ال�ضعبي«. 

تطوير وعرصنة الجيوش برهانات  البحث العلمي

باملجل�س  الوطني  الدفاع  جلنة  نظمت 
ال�سعبي الوطني، يوم اخلمي�س 9 جانفي 
2014 مبقر املجل�س، يوما درا�سيا لبحث 
العلمي  البحث  »دور  مو�سوع  ومناق�سة 

يف تطوير وع�سرنة اجليو�س«.
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و  البحري  ال�ضيد  و  الفالحة  جلنة  رئي�س  دعا 

تكثيف  اإىل  بادي  الطيب  ال�ضيد  البيئة  حماية 

نتيجة  التلوث  اثار  من  البيئة  حلماية  اجلهود 

ال�ضناعية  املنزلية  النفايات  خمتلف  تراكم 

والطبية«.وكذا و�ضع ا�ضرتاتيجية وطنية ناجعة 

النفايات وتثمينها ور�ضكلتها  لت�ضيري ومعاجلة 

بالفائدة  تعود  ا�ضتثمارية  م�ضاريع  وخلق 

القت�ضادية والبيئية.

اأهمية  اأخرى على  اللجنة من جهة  رئي�س  واأكد 

تنظيم هذا اليوم الربملاين بالتن�ضيق مع قطاع 

م�ضكلة  حول  واملفاهيم  الروؤى  لتو�ضيح  البيئة 

وكيفية معاجلتها والق�ضاء على اثارها ال�ضلبية 

وحتويلها اىل ثروة لال�ضتفادة منها يف املجال 

القت�ضادي.

الإقليم والبيئة  ابرزت وزيرة تهيئة  من جهتها 

دليلة بوجمعة يف الكلمة التي األقتها باملنا�ضبة 

اخلطوط العري�ضة لال�ضرتاتيجية الوطنية لت�ضيري 

اإىل  خاللها  من  الدولة  ت�ضعى  والتي  النفايات 

معاجلة الو�ضع البيئي من خالل تثمني وت�ضيري 

وحتويلها  اأ�ضكالها  بجميع  النفايات  ومعاجلة 

من كارثة بيئية واجتماعية اإىل ا�ضتثمار يحقق 

ثروة اقت�ضادية ويوفر منا�ضب �ضغل.

ملختلف  بوجمعة  دليلة  ال�ضيدة  تطرقت  كما 

الربامج واملخططات التي و�ضعت لأجل حماية 

امل�ضاريع  خالل  من  النفايات  وتثمني  البيئة 

خلق  يف  قالت  كما  �ضاهمت  التي  ال�ضتثمارية 

عدد من من�ضب ال�ضغل يف جمال ر�ضكلة بع�س 

املواد كالزجاج والبال�ضتيك والكارتون جمددة 

باملنا�ضبة تاكيدها على ان »الر�ضكلة حاليا هي 

تعتمدها  التي  اجلديدة  الإ�ضرتاتيجية  قلب  يف 

الوزارة ، و التي تتطلب لإجناحها ت�ضافر جهود 

كل الأطراف املعنية«.

كما ك�ضفت دليلة بوجمعة عن اإدراج تخ�ض�ضات 

وا�ضرتجاع  البيئة  حماية  جمال  يف  تكوينية 

يتطلب  جديدا  تخ�ض�ضا  باعتبارها  النفايات 

مهنية واحرتافية وتقنينا، وقد مت اإدراج تخ�ض�س 

موؤ�ض�ضة   11 عرب  املجال  هذا  يف  �ضام  تقني 

تكوين مهني ي�ضتفيد منها 485 مرتب�ضا يف 

انتظار التوقيع على اتفاقيات اأخرى مع وزارة 

دقة  اأكرث  تخ�ض�ضات  لإدراج  املهني  التكوين 

تعنى بالفرز والر�ضكلة واملعاجلة.

اأن  والبيئة  الإقليم  تهيئة  وزيرة  واو�ضحت 

تثمني  يف  �ضت�ضاهم  املنزلية  النفايات  ر�ضكلة 

�ضنويا  طن  األف   770 يقارب  ما  وا�ضتغالل 

اإىل  م�ضرية  ال�ضناعي،  املجال  يف  اأولية  كمواد 

اأن هذه النفايات من �ضاأنها حتقيق قيمة مالية 

م�ضافة تقدر ب5ر30 مليار دج �ضنويا خا�ضة 

وفق  للم�ضرتجعني  �ضبكات  ت�ضكيل  حال  يف 

معالجة النفايات.. كيف ميكن تحويــــل تهديد البيئية إىل منفعة اقتصادية!؟

فروع متخ�ض�ضة على غرار الورق والبال�ضتيك 

والزجاج واملعادن وتو�ضيعها لأنواع اأخرى من 

النفايات كالتجهيزات الكهربائية واللكرتونية 

املطاطية  والعجالت  والأن�ضجة  والبطاريات 

امل�ضتعملة والعربات غري امل�ضتعملة.

دليلة  الوزيرة  اأو�ضحت  ال�ضياق،  نف�س  ويف 

عدة  ا�ضتحداث  الآن  حلد  مت  اأنه  بوجمعة 

امل�ضتوى  على  النفايات  ل�ضرتجاع  موؤ�ض�ضات 

الوطني من بينها 6 وحدات �ضناعية خمت�ضة 

خا�ضتان  وحدتان  البال�ضتيك،  ا�ضرتجاع  يف 

بر�ضكلة الزجاج و3 وحدات خمت�ضة يف ر�ضكلة 

وحدتني  اإن�ضاء  جانب  اإىل  والورق،  الكارتون 

لر�ضكلة العجالت املطاطية، و6 وحدات اأخرى 

اأنه  م�ضيفة  العربات،  بطاريات  ل�ضرتجاع 

لت�ضيري  توجيهيا  خمططا   1169 و�ضع  مت 

وو�ضائل  وطرق  عمليات  وحتديث  النفايات 

جمعها، بالإ�ضافة اإىل اإجناز 100 مركز للردم 

التقني جمهزة بوحدات الفرز واإجناز 42 مفرزة 

على امل�ضتوى الوطني وغلق واإعادة تاأهيل 64 

مفرغة ع�ضوائية اإىل جانب اإجناز 89 مفرغة 

مراقبة واإن�ضاء مراكز للنفايات الهامدة.

بتدخل  الربملاين  اليوم  هذا  اأ�ضغال  ومتيزت 

عدد من املخت�ضني الذين اأبرزوا كيفية ت�ضيري 

جانب  اإىل  وتثمينها،  ومعاجلتها  النفايات 

عر�س برامج خا�ضة بت�ضيري املوارد الطبيعية 

الردم  مراكز  ودور  والطاقة  املناخ  وحماية 

نظافة  على  احلفاظ  وكيفية  للنفايات  التقني 

املدن. 

الدرا�ضي  اليوم  ختام  يف  امل�ضاركون  واأو�ضى 

متعلقة  جديدة  ا�ضرتاتيجية  و�ضع  ب�رصورة 

حتيني  و  اإعداد  مع  النفايات  ت�ضيري  بكيفية 

درا�ضات املخططات التوجيهية لت�ضيري النفايات 

و تطبيقها ، و تدعيم احل�ضائر البلدية و جتديد 

 ، للعمل  املالئمة  الظروف  توفري  مع  عتادها 

للرفع من م�ضتوى  برامج تكوينية  وكذا و�ضع 

املحلية  اجلماعات  م�ضالح  لفائدة  التاأهيل 

اإطار  يف  للخوا�س  املجال  فتح  و   ، جهة  من 

املوؤ�ض�ضات  النفايات خا�ضة  وفرز  ونقل  جمع 

لدعم  الوطنية  الوكالة  يف  املن�ضئة  ال�ضغرية 

وت�ضغيل ال�ضباب. » ANSEJ« و تخ�ضي�س ما 

ن�ضبته %20 من امل�ضاريع لفائدة هذه الفئة 

العمومية  ال�ضفقات  قانون  لأحكام  تفعيال 

املعدل و املتمم من جهة اخرى .

و�ضع  �رصورة  على  امل�ضاركون  اأو�ضى  كما 

اأجهزة لردع املخالفني من خالل تفعيل مبداأ 

على  ال�رصيبة  ا�ضتغالل  و   « يدفع  »امللوث 

جعلها  و  الت�ضيري  كلفة  تغطية  ق�ضد  النفايات 

ذات قيمة م�ضافة للخزينة .

و فيما يتعلق مبراكز املعاجلة دعا امل�ضاركون 

اإىل : 

- اختيار الأر�ضية املنا�ضبة ، 

- اإ�رصاك الفاعلني و ال�ضكان املجاورين ،

ع�ضارة  ت�ضفية  حمطات  ان�ضاء   -

،)LIXVIA(،النفايات

- ازالة املفرغات الع�ضوائية،

ثروة  اإىل  بتحويلها  النفايات  تثمني   -

اقت�ضادية عن طريق املعاجلة و ال�ضرتجاع و 

خلق املفرزات ، 

وحت�ضي�س  توعية  �رصورة  جانب  اىل  هذا 

املواطن و اإ�رصاكه من خالل جمعيات الأحياء 

عن  اجلمعيات  حتفيز  مع  اجلمع  عملية  يف 

طريق ال�ضابقات ، و تفعيل دور كل من امل�ضاجد 

و املوؤ�ض�ضات الرتبوية و العالم من اأجل بلورة 

الثقافة  تر�ضيخ  و  ال�ضالم  يف  البيئة  اأهمية 

البيئية.

ال�سعبي  املجل�س  مقر  احت�سن 
جانفي   12 االأحد  يوم  الوطني، 
مو�سوع  حول  برملانيا  يوما   ،2012
اإىل  بيئية  كوارث  من  »النفايات: 
جلنة  تنظمه  اقت�سادية«  ثورة 
وحماية  البحري  وال�سيد  الفالحة 
تهيئة  وزارة  مع  بالتن�سيق  البيئة 
اإعادة  ان  باعتبار  والبيئة  االإقليم 
تدوير النفايات القابلة لال�سرتجاع 
االقت�سادي  الن�ساط  يف  وا�ستغاللها 
اخلام  املواد  اأو  الطاقة  لتوليد  �سواء 
التي  للجزائر  بالن�سبة  حتديا  يعد 
من  مزيد  اإىل  ما�سة  بحاجة  تبقى 
املجال.  املتخ�س�سة يف هذا  ال�سركات 
ليفتح  الربملاين  اليوم  هذا  وياأتي 
حلقة نقا�س حول هذا املو�سوع حيث 
املتكاملة  االإدارة  �سبل  تناول  مت 
بغية  للنفايات  اجليد  واال�ستغالل 
بدل  اقت�سادي  مورد  اإىل  حتويلها 
�سلبي  عن�سر  اإىل  لتتحول  تركها 
نوعية  وال�سحة  البيئة  على  يوؤثر 

احلياة.
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الوطني،  ال�سعبي  املجل�س  مقر  احت�سن 
يوم الثالثاء 4 مار�س 2014، يوما برملانيا 
حول  وامليزانية  املالية  جلنة  نظمته 
مو�سوع » املقاولة اجلزائرية اأمام البنك: 
بح�سور  وذلك  وحتديات«،  اإ�سالحات 
ال�سيد  الوطني  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
حممد العربي ولد خليفة وال�سادة وزير 
املالية ووزير ال�سناعة وترقية اال�ستثمار 
باالإ�سافة اإىل وزير العالقات مع الربملان 
وجمموعة  اجلزائر  بنك  وحمافظ 

الربملانيني والطلبة والباحثني.

متويل  اإ�ضكالية  الربملاين  اليوم  هذا  تناول 

التي  للم�ضاكل  ناجعة  واإيجاد حلول  املقاولت 

من  كل  مب�ضاركة  وذلك  املقاولني  تعرت�س 

واملوؤ�ض�ضات  للبنوك  املهنية  اجلمعية  رئي�س 

املالية وممثلون عن البنوك العمومية واخلا�ضة 

بور�ضة  موؤ�ض�ضة  عن  ممثل  وكذا  والإ�ضالمية 

اجلزائر بالإ�ضافة اإىل ممثل عن ال�رصكة الوطنية 

لالإيجار املايل  »leasing« وممثل عن الغرفة 

اإىل  بالإ�ضافة  وال�ضناعة  للتجارة  الوطنية 

عن  وممثل  اقت�ضادي  وخبري  اأكادميي  باحث 

منتدى روؤ�ضاء املوؤ�ض�ضات.

القاها  مداخالت  الأ�ضغال  برنامج  وت�ضمن 

التالية:  املوا�ضيع  حول  املحا�رصين  من  عدد 

متويل  يف  امل�رصيف  النظام  »م�ضاهمة 

 ، باملوؤ�ض�ضات«  البنوك  »عالقة  املوؤ�ض�ضات«، 

للنظام  عميقة  اإ�ضالحات  اأجل  من  »اقرتاحات 

التمويل  »نق�س  وكذا  اجلزائري«  البنكي 

الأ�ضباب  اجلزائر:  يف  للمقاولة  امل�رصيف 

التمويل  الإ�ضالمية:  »ال�ضريفة  واحللول«،  

احتياجات  اإجابة  املايل  »الإيجار   ، البديل« 

واملتو�ضطة«،  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  متويل 

»القرو�س ومتويل التجارة اخلارجية«، »ال�ضوق 

املايل اجلزائري«.

حّذر رئي�س املجل�س ال�ضعبي الوطني ال�ضيد حممد 

اإن�ضاء  يف  املجازفة  من  خليفة،  ولد  العربي 

املوؤ�ض�ضات، م�ضريا اإىل اأن اإن�ضاء اأي موؤ�ض�ضة دون 

�س وجودها للخطر والزوال؛ 
ّ
دعم اأو مرافقة يعر

لذا اعترب اأنه من ال�رصوري مراعاة �رصوط جناح 

املوؤ�ض�ضة قبل املجازفة باإن�ضائها.

افتتاح  غداة  برملاين  اليوم  هذا  تنظيم  وجاء 

على  املجل�س  رئي�س  ح�ضب  الربيعية،  الدورة 

الأداة  اأ�ضنافها،  بجميع  متثل  املقاولة  كون 

اإثراء  يف  املتوخاة  الأهداف  لتج�ضيد  املثلى 

موارد الدخل الوطني ووجوه ال�ضتثمار، واإتاحة 

فر�س العمل للحد من البطالة وحت�ضني امل�ضتوى 

املعي�ضي ملختلف فئات املواطنني.

ب�ضيا�ضة  خليفة  ولد  اأ�ضاد  ال�ضياق،  ذات  ويف 

املوؤ�ض�ضات،  اإن�ضاء  جمال  يف  بوتفليقة  الرئي�س 

بت�ضاعف  م�ضتدل  ثمارها،  اأعطت  اإنها  وقال 

خالل  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  عدد 

»ت�ضكل زهاء  اأ�ضبحت  والتي  الأخرية،  الع�رصية 

94 باملائة من ن�ضيج املوؤ�ض�ضات يف اجلزائر، 
بعد اأن كانت ن�ضبة منوها ل تتعدى 10 باملائة 

بني 2002 و2007.

كما ذّكر بالإجراءات التي اأعلن عنها الرئي�س يف 

خطابه يوم 23 فيفري 2012 بوهران، والتي 

قال اإنها ت�ضتجيب ا�ضتجابة حقيقية لن�ضغالت 

ذوي  وم�ضاندة  دعم  بالذكر  خا�ضا  املقاولني، 

ورفع  املوؤ�ض�ضات،  تاأهيل  واإعادة  امل�ضاريع، 

ف�ضال  بالقرو�س،  يتعلق  فيما  ال�ضمان  �ضقف 

عن اإجراءات اأخرى ا�ضتهدفت املنظومة اجلبائية 

ال�ضفقات  وتنظيم  اجلمارك  م�ضالح  واأداءات 

العمومية.

وبخ�ضو�س التمويل، دعا اإىل العمل على اإيجاد 

البنوك واملوؤ�ض�ضات، وذلك  للم�ضاكل بني  حلول 

من  املوؤ�ض�ضة  لتمكني  معطيات؛  بنوك  بتوفري 

حتقيق  من  بالرغم  اإنه  وقال  حميطها.  معرفة 

اجلزائر لتقدم معترب فاإن بذل املزيد من اجلهود 

مطلوبا،  مازال  الوطني،  بالقت�ضاد  للنهو�س 

اجتماع  عليه  اأكد  م�ضرتكا  اهتماما  وي�ضكل 

الثالثية الأخري.

و  ال�ضناعية  التنمية  وزير  جهته  �رصح  من 

املعيار  اأن  يون�س  بن  عمارة  ال�ضتثمار  ترقية 

يكون  اأن  يجب  ملوؤ�ض�ضة  قر�س  الوحيد  ملنح 

موؤكدا على �رصورة جعل  الت�ضديد  قدرتها على 

املوؤ�ض�ضة يف �ضميم امل�رصوع القت�ضادي. 

التنمية  الأول على قطاع  كما  اأو�ضح امل�ضوؤول 

ال�ضناعية و ترقية ال�ضتثمار اأن حت�ضني مرافقة 

احدى  يعترب  البنوك  م�ضتوى  على  املوؤ�ض�ضات 

�ضيتم  اأنه  م�ضيفا  العمومية  ال�ضلطات  اأولويات 

قريبا تن�ضيب جلنة مكلفة بتح�ضني العالقة بني 

البنوك واملوؤ�ض�ضات.

الوزير املنتدب املكلف بامليزانية  وجاء تدّخل 

الإ�ضادة  لنف�س  حامال  جالب  حممد  ال�ضيد 

املايل  القطاع  يف  ُحققت  التي  بالإجنازات 

لالقت�ضاد،  القرو�س  منح  يف  وكذا  وامل�رصيف 

يف  حم�ضو�ضا  ارتفاعا  عرفت  اأنها  ذكر  التي 

ال�ضنوات الأخرية، م�ضجلة اأكرث من 5000 مليار 

هة للقطاع  دج يف 2013، ن�ضبة كبرية منها موَجّ

اخلا�س بن�ضبة منو �ضنوي تفوق 20 باملائة.

ال�ضلطات العمومية حا�ضم  واإذ اعرتف باأن دور 

يف ت�ضهيل املقاولة، فاإن جالب ذّكر باملجهودات 

وت�ضجيع  املوؤ�ض�ضة  حميط  لتح�ضني  ُبذلت  التي 

اجلبائية  الإجراءات  ل�ضيما  املقاولة،  فعل 

وتدابري  العقار  على  باحل�ضول  اخلا�ضة  وتلك 

التمويل، دون  املرافقة، ف�ضال عن تنويع �ضيغ 

اأن ين�ضى احلديث عن الو�ضع القت�ضادي الكلي 

اأو موؤ�رصاته الإيجابية، التي يتوقع اأن تتدعم يف 

2014 – ح�ضب املتحدث - بت�ضجيل ن�ضبة منو 
بـ 4.5 باملائة، و5.4 باملائة منو خارج قطاع 

املحروقات، ون�ضبة ت�ضّخم بـ3.5 باملائة.

باجلزائر،  امل�رصيف  القطاع  حول  عر�س  ويف 

اأكد رئي�س اجلمعية املهنية للبنوك واملوؤ�ض�ضات 

البنوك  عالقة  اأن  جبار،  بوعالم  ال�ضيد  املالية 

وال�رصاكة  املرافقة  يف  تتلخ�س  باملوؤ�ض�ضات 

والتكامل.

وقال اإن من الأمور الإيجابية التي متّيز القطاع 

ال�ضيولة  توفري  يف  العتماد  حاليا،  امل�رصيف 

على املدخرات اأكرث من موارد املحروقات، وكذا 

توجيه 72 باملائة من القرو�س اإىل ال�ضتثمار، 

وهو ما اأدى اإىل انخفا�س ال�ضيولة يف البنوك.

الذين مل  الأعمال  رجال  يوجد  البنوك،  ومقابل 

حمياين،  ر�ضا  ال�ضيد  وهو  ممثليهم،  اأحد  يرتدد 

املوؤ�ض�ضات  تعرت�س  التي  امل�ضاكل  تعداد  يف 

مع الهيئات امل�رصفية؛ ما جعل اجلزائر ت�ضجل 

باملائة.   30 يبلغ  املوؤ�ض�ضات،  خلق  يف  عجزا 

والأدهى اأن 95 باملائة من املوجودة توظف 

اأقل من ع�رصة عمال، كما قال.

واأرجع ذلك اإىل م�ضكل ال�ضمانات املطلوبة من 

لدى  ال�ضمانات  مبلغ  حمدودية  مقابل  البنوك 

ال�ضناديق املو�ضوعة لهذا الغر�س، دون اإغفال 

القرو�س. كما  البطء يف معاجلة ملفات  م�ضكل 

البنوك  بني  حقيقية  مناف�ضة  غياب  اأن  اعترب 

ودعا  ال�ضتثمار.  يخدم  ل  واخلا�ضة  العمومية 

اإىل فتح املجال اأمام البنوك اجلزائرية اخلا�ضة، 

مبربر  غيابها  املنطقي  من  لي�س  اأنه  معتربا 

ف�ضيحة اخلليفة. 

اأما اخلبري يف القت�ضاد عبد احلق لعمريي فقد 

البنوك  ا�ضتحداث  اأهمية  حول  مداخلته  ركز 

�ضندوق  و  ال�ضتثمارات  متويل  يف  املخت�ضة 

وطني من اأجل اإعادة هيكلة املوؤ�ض�ضات. كما دعا 

هذا اجلامعي اأي�ضا اإىل متويل اخلربة يف املجال 

ال�ضناعي بغية  ت�ضري التنمية القت�ضادية للبلد 

على اأكمل وجه. 

احلق  عبد  ال�ضيد  اأ�ضار  للو�ضع،  حتليله  ويف 

�رصورة  اإىل  القت�ضادي،  اخلبري  لعمريي 

اأن من  املوؤ�ض�ضات، معتربا  اإفال�س  القبول مببداأ 

اأن تكون اجلزائر البلد الوحيد يف  غري املنطقي 

العامل الذي يرف�س ذلك بالنظر اإىل الإيجابيات 

الكثرية، التي قال اإنها تنجم عن اإعالن الإفال�س 

الدعم  توجيه  ومنها  القت�ضادية،  الناحية  من 

اإن�ضاء  واقرتح  فعالية.  اأكرث  اأخرى  لوجهات 

�ضندوق لإعادة هيكلة املوؤ�ض�ضات املفل�ضة.

كما دعا اإىل اإن�ضاء عدد اأكرب من بنوك ال�ضتثمار، 

وكذا اإن�ضاء بنوك جهوية وحملية، والبتعاد عن 

لتمويل  ميكانيزمات  وو�ضع  املركزي،  الت�ضيري 

اقت�ضاد املعرفة واملوؤ�ض�ضات العاملة يف جمال 

اخلربة. 

املقاوالتية.. والخدمات البنكية: العالقة بني الفعاليـــة    والتمويل..
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املجل�س  رئي�س  اأكد  الربملاين  اليوم  افتتاح  يف 

اأن  خليفة  ولد  العربي  حممد  الوطني  ال�ضعبي 

اجلزائر حققت اجنازات كبرية بخ�ضو�س ترقية 

حقوق املراأة وتر�ضيخ امل�ضاواة. واأ�ضاف يف ذات 

البلدان  بع�س  حتى  فاقت  اجلزائر  اأن  ال�ضياق، 

املتقدمة يف هذا املجال.

ما  اأن  الوطني  ال�ضعبي  املجل�س  رئي�س  وقال 

�ضتى  يف  خطوات  من  اجلزائرية  املراأة  حققته 

املجالت لي�س وليد �ضنوات م�ضت بل هو نتاج 

اىل  منا�ضلة  كانت  فقد  املدى،  طويل  ن�ضال 

املجيدة  التحريرية  الثورة  اأثناء  الرجل  جانب 

و�رصيكة يف البناء والت�ضييد منذ ال�ضتقالل.

يف  ي�ضجل  مازال  الذي  الن�ضغال  اأن  اىل  واأ�ضار 

الذهنيات  بع�س  يف  يكمن  املراأة  ترقية  جمال 

بالتثقيف  ال�ضعي  يقت�ضي  مما  املجتمع  داخل 

�رصيك  املراأة  باأن  التنوير  اأجل  من  والعالم 

للرجل ون�ضف املجتمع الذي ل ميكن اأن يكتمل 

بدونها.

الوطني  الت�ضامن  وزيرة  اأكدت  جهتها  من 

اأن  اهلل  بن جاب  �ضعاد  املراأة  وق�ضايا  والأ�رصة 

الق�ضايا املحورية للمراأة تتطلب حتقيق احلقوق 

القت�ضادية والجتماعية وال�ضيا�ضية يف �ضورة 

متكاملة.

املا�ضي  يف  اأنه  اهلل  جاب  بن  ال�ضيدة  واأ�ضافت 

يف  املراأة  حقوق  بع�س  تكري�س  رغم  البعيد 

كانت  ولكن  الت�رصيعية  املنظومة  الد�ضتور ويف 

حق  من  �ضيما  ل  لق�ضاءها  حماولت  هناك 

التعليم والت�ضغيل.

ارتياحها  عن  الوزيرة  اأعربت  اأخرى  جهة  ومن 

ملا حققته املراأة من مكانة يف الربملان بثالثني 

هذا  معتربة  ال�ضيا�ضية  الرادة  بف�ضل  باملائة 

على  ت�ضاعدها  التنفيذي«  لل�ضلطة  قوة  الجناز 

جت�ضيد بع�س الق�ضايا تتعلق باملراأة. 

وعن جانبها اأكدت نائبة رئي�س املجل�س ال�ضعبي 

والتكوين  والثقافة  بالت�ضال  مكلفة  الوطني 

دعم« يف  اىل  املراأة »حتتاج  اأن  عثماين  �ضليمة 

جمالت ت�ضاهم يف متكينها من القيام بدورها 

ت�ضهل مهمتها  بتوفري مرافق  العائلي  و  املهني 

عملها  مكان  من  قريبة  تكون  احل�ضانة  كدور 

وبيتها.

واقرتحت ال�ضيدة عثماين اتخاذ بع�س الجراءات 

التى  املقاولة  املراأة  دفع  اأجل  من  التحفيزية 

اىل  املنتجة  الأ�رصة  اطار  يف  بيتها  يف  تن�ضط 

الجراءات  بينها  من  الن�ضاط  بهذا  الت�رصيح 

ال�رصيبية حلماية منتوجها. 

واأو�ضت باأهمية تقدمي الت�ضهيالت البنكية التى 

العتماد  عائق  من  التخل�س  من  املراأة  متكن 

على العائلة لتمويل م�ضاريعها و ت�ضجيع املراأة 

املنتجة يف املناطق الداخلية من خالل حمالت 

التح�ضي�س الوا�ضعة.

لفائدة  �ضندوق  و�ضع  �رصورة  اقرتحت  كما 

جانب  اىل  للمرافقة  كو�ضيلة  املقاولة  املراأة 

تنظيم �ضالونات عر�س خا�س مبنتوجاتها .

القانونية  املنظومة  تطور  مو�ضوع  وكان 

منذ  للمراأة  القت�ضادية  و  الجتماعية  للحقوق 

اأ�ضتاذة  م�ضلم  مونية  مداخلة  حمور  ال�ضتقالل 

تطرقت  العا�ضمة  باجلزائر  احلقوق  جامعة  يف 

على  ركزت  التى  املنظومة  هذه  اىل  خاللها 

�ضمان حقوق املراأة وا�ضتقرار الأ�رصة و ر�ضخت 

مبداأ امل�ضاواة بني املواطنني و املواطنات.

للمراأة  كبرية  فر�س  فتحت  الدولة  اأن  واأكدت   

القت�ضاد  يف  فعال  عن�رص  وتكون  لتن�ضط 

الوطني لتكون ع�ضو متكامل للرجل يف جمال 

التنمية.

اأولويات  اأعطت  الدولة  اأن  اىل  ا�ضارت  وبعد 

للمراأة يف عدة جمالت منها يف ال�ضحة والعمل 

والت�ضغيل اأعربت من جهة اأخرى عن تاأ�ضفها يف 

القوانني  بع�س  التطبيق  عدم  ا�ضكالية  ت�ضجيل 

يف بع�س احلالت.

ومن هذا املنظور اأكدت ان امل�ضكل ل يكمن يف 

اىل  دعت  حيث  تطبيقها  يف  بل  قوانني  و�ضع 

مدى  واملتابعة  للمراقبة  اآليات  و�ضع  �رصورة 

اأر�س  على  القانونية  الجراءات  كل  تطبيق 

الواقع.

الربملاين  اليوم  هذا  يف  امل�ضاركات  واأجمعت 

يف  العاملة  املراأة  دور  ترقية  �رصورة  على 

باملائة  ثالثني  مبنحها  القت�ضادي،  املجال 

املوؤ�ض�ضات  يف  ال�ضغل  منا�ضب  من  الأقل  على 

امليثاق  به  جاء  ح�ضبما  واخلا�ضة،  العمومية 

امل�ضادقة  متت  الذي  العاملة،  للمراأة  الوطني 

الوطنية  الندوة  يف  املا�ضي  الأ�ضبوع  عليه 

الت�ضامن  وزارة  نظمتها  التي  العاملة  للمراأة 

الوطني. ويف هذا ال�ضياق، ذكرت ال�ضيدة �ضليمة 

باأن  الوطني،  ال�ضعبي  باملجل�س  نائب  عثماين 

يقَدّر  اجلزائر  يف  بهم  امل�رصح  العمال  عدد 

باأكرث من 9 ماليني عامل، وهو ما ميثل 27 

متثل  املراأة  اأن  علما  ال�ضكان،  عدد  من  باملائة 

ن�ضبة عالية من عدد هوؤلء العمال، خا�ضة يف 

جمال املقاولتية حيث تتجاوز الرجال، م�ضرية 

موؤ�ض�ضات  اأ�ض�ضن  الالتي  الن�ضاء  ن�ضبة  اأن  اإىل 

م�ضغرة بلغت 64 باملائة، منهن 39 األف امراأة 

املتحدثة  واأ�ضافت  الفالحة.  جمال  يف  ين�ضطن 

العامالت  الن�ضاء  كل  متثل  ل  الن�ضبة  هذه  اأن 

يف  تن�ضط  منهن  جدا  كبرية  ن�ضبة  اأن  علمنا  اإذا 

التقليدية،  وال�ضناعات  اليدوية  احلرف  جمال 

وهي  وغريهما،  احللويات  و�ضناعة  كاخلياطة 

ن�ضاطها  اأن  القت�ضاد، غري  ت�ضاهم يف  بالتايل 

غري م�رصح به.

الربملاين  اليوم  يف  امل�ضاركات  وطالبت 

البالد، بتقدمي يد امل�ضاعدة  العليا يف  ال�ضلطات 

خا�س  وطني  �ضندوق  بو�ضع  املقاولة  للمراأة 

احلرفية  املراأة  لتمكني  �ضالونات  وتنظيم  بها، 

اإىل  بالإ�ضافة  منتوجاتها  وت�ضويق  عر�س  من 

منحها حتفيزات جبائية لت�ضجيعها على العمل 

والإنتاج، وحتريرها اقت�ضاديا من خالل توفري 

الظروف التي ت�ضّهل لها العمل، خا�ضة الأمهات 

امل�ضاركات؛ من  اقرتحت  البيوت؛ حيث  وربات 

منتخبات وقانونيات على وزارة الرتبية، اتخاذ 

لكل  املدر�ضي  والإطعام  النقل  لتوفري  اإجراءات 

الأمهات  لتمكني  املناطق،  جميع  يف  الأطفال 

اإذ  القت�ضادية،  وحلياتهن  ل�ضغلهن  التفرغ  من 

لزال واجب التكفل بالأطفال املتمدر�ضني يقف 

اللقاء  امل�ضاركات يف  اأحلت  اأمامهن.كما  عائقا 

التي  القوانني  تطبيق  على  ال�ضهر  �رصورة  على 

حتمي املراأة، وت�ضكيل اآلية وطنية ملتابعة مدى 

امل�ضكل يف  اأن  ات�ضح  الذي  الوقت  تطبيقها يف 

القوانني؛  يف  ولي�س  التطبيق  يف  يكمن  اجلزائر 

لرتقية  قانونية  تر�ضانة  و�ضعت  الدولة  كون 

من  العديد  يف  موجودة  لي�ضت  املراأة،  حقوق 

الدول املتقدمة كامل�ضاواة يف الأجور اإذا علمنا 

اأن العديد من الدول الأوروبية لزالت فيها املراأة 

تتقا�ضى اأجرا اأقل من الرجل بالرغم من اأنهما 

ي�ضغالن نف�س املن�ضب.

الربملاين  اليوم  هذا  مبنا�ضبة  برجمت  لال�ضارة 

ثالثة مداخالت حول املوا�ضيع التالية: »تطور 

الجتماعية  للحقوق  القانونية  املنظومة 

يومنا  اإىل  ال�ضتقالل  منذ  للمراأة  والقت�ضادية 

»احلقوق  للمراأة«،  الجتماعية  »احلقوق  هذا«، 

القت�ضادية للمراأة«. 

املرأة تجاوزت الجدل العقيم.. تحت سقف املـــــواطنة الحقة

القانونية  ال�سوؤون  جلنة  نظم 
باملجل�س  واحلريات  واالإدارية 
 5 االأربعاء  يوم  الوطني  ال�سعبي 
حول  برملانيا  يوما   ،2014 مار�س 
مو�سوع »حقوق املراأة االجتماعية 
مع  بالتعاون  وذلك  واالقت�سادية« 
واالأ�سرة  الوطني  الت�سامن  وزارة 

وق�سايا املراأة.
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ينظمها  التي  املفتوحة  االبواب  اإطار  يف 
و�سري  باأجهزته  للتعريف  االأمة  جمل�س 
التعليمية  املوؤ�س�سات  من  عدد  قام  بها  العمل 
واملعاهد واجلامعات وكذا اجلمعيات الفاعلة 
ما  الفرتة  يف  االأمة  ملجل�س  بزيارات  مدنيا 
بني 10 فيفري و 19 مار�س 2014 وتنقلت 
معلومات  قدمت  حيث  م�ساحله  خمتلف  بني 
حول كيفية �سري العمل الت�سريعي.لتختتم 

الزيارة بحفل ا�ستقبال. 

على  باملوافقة  مبجل�ضيه  الرو�ضي  الربملان  �ضوت 

بعد  اأوكرانيا،  جمهورية  اإىل  رو�ضية  قوات  اإر�ضال 

مار�س   01 ال�ضبت  الكرملني  اإعالن  من  �ضاعات 

2014 ، اأن الرئي�س الرو�ضي فالدميري بوتني، طلب 
اإر�ضال  الرو�ضي،  الربملان  يف  الحتاد،  جمل�س  من 

قوات اإىل اإقليم القرم يف اأوكرانيا، لإعادة ال�ضتقرار 

من  غربية  حتذيرات  و�ضط  ذلك  ياأتي   ، ال�ضيا�ضي 

اإىل  العنف  وعودة  اأوكرانيا،  يف  الرو�ضي  التدخل 

مدينة خاركيف بني اأن�ضار رو�ضيا وموؤيدي الحتاد 

الأوروبي.

الرو�ضي،  الحتاد  جمل�س  رئي�ضة  قالت  جهتها  من 

اإن  ، فالنتينا ماتفينكو،  العليا يف الربملان  الغرفة 

الطوارئ  قوات  قد حترك وحدة �ضغرية من  رو�ضيا 

اإىل اإقليم القرم يف اأوكرانيا بح�ضب ما نقلت وكالة 

ونوهت  ال�ضبت،  نوفو�ضتي  ريا  الر�ضمية  الأنباء 

الأ�ضطول  �ضالمة  تاأكيد  �رصورة  اإىل  ماتفينكو 

مواطنيها  و�ضالمة  الأ�ضود،  البحر  يف  الرو�ضي 

املقيمني يف اإقليم القرم.

وكان م�ضدر يف الكرملني قال اإن رو�ضيا لن تتجاهل 

طلب رئي�س احلكومة يف القرم، �ضريغي اأك�ضيونوف، 

للم�ضاعدة يف حفظ الأمن يف �ضبه  اجلزيرة الواقعة 

يف البحر الأ�ضود. وكان اك�ضيونوف القائم باأعمال 

الرو�ضي  الرئي�س  نا�ضد  الإقليم  يف  احلكومة  رئي�س 

قوات  اإن  قال  بعدما  الأمن  حلفظ  امل�ضاعدة  تقدمي 

الأمن غري قادرة على ال�ضيطرة بفعالية.

كما حذر  الرئي�س الأمريكي، باراك اأوباما، مو�ضكو 

له  �ضيكون  اأوكرانيا  يف  الع�ضكري  التدخل  اأن  من 

ثمن، يف حتذير تزامن مع تقارير عن انت�ضار جنود 

البالد،  القرم، جنوبي  اأنهم رو�س يف منطقة  يعتقد 

الذي نددت به كييف واعتربته باأنه »غزو واحتالل 

ع�ضكري.«

الأبي�س:  بالبيت  مقت�ضبة  كلمة  يف  اأوباما  وقال 

حتركات  حول  معلومات  اإزاء  للغاية  قلقون  »نحن 

قوات قامت بها رو�ضيا الحتادية يف اأوكرانيا. 

واندلعت ا�ضتباكات يف مدينة كييف الأوكرانية بني 

لالحتاد  موالية  واأخرى  لرو�ضيا  موالية  جماعات 

الأوروبي ما اأ�ضفر عن �ضقوط عدد من اجلرحى من 

الطرفني، جراء الرتا�ضق باحلجارة. 

الربملان الرويس يؤيد طلب بوتني بإرسال قوات إىل أوكرانيا

ليبيا،  يف  ال�ضيا�ضية  الأزمة  عمق  يعك�س  م�ضهد  يف 

اقتحم ع�رصات املتظاهرين الغا�ضبني مقر املوؤمتر 

الليبية  العا�ضمة  يف  )الربملان(  العام  الوطني 

طرابل�س ، ما اأدى اإىل هروب و�ضفته م�ضادر حملية 

و�رصيع  ودرامي  »�ضينمائي  باأنه  عيان  و�ضهود 

الأحد  يوم  جل�ضة  خالل  املوؤمتر«  واأع�ضاء  لرئي�س 

02 مار�س 2014 ، يف حني احتدمت اخلالفات 

زيدان  علي  خلالفة  املر�ضح  هوية  حول  ال�ضيا�ضية 

املوؤمتر  ي�ضعى  الذي  النتقالية  احلكومة  رئي�س 

لإقالته من من�ضبه. 

الوطني  املوؤمتر  با�ضم  الناطق  حميدان  عمر  واأكد 

اأثاث  وحتطيم  املوؤمتر  اأع�ضاء  من  ثالثة  اإ�ضابة 

اأحد الأع�ضاء  اأخرى باأن  املقر، فيما قالت م�ضادر 

اأ�ضيب بالر�ضا�س  ال�ضويحلي قد  وهو عبد الرحمن 

املقر  نف�س  اأن  اإىل  وي�ضار  القتحام.  عملية  خالل 

تعر�س العام املا�ضي ل�ضل�ضلة من عمليات القتحام 

املماثلة من قبل متظاهرين وثوار غا�ضبني من اأداء 

املوؤمتر وحكومة زيدان. 

وكان ع�رصات ال�ضباب حا�رصوا مقر املوؤمتر وقطعوا 

اأن  قبل  طرابل�س  العا�ضمة  يف  اإليه  املوؤدية  الطرق 

تدين  اأنها  لها،  بيان  الليبية يف  العدل  وزارة  تعلن 

�ضباب  لها  تعر�س  التي  الختطاف  عملية  وب�ضدة 

لأعمال  �ضدمتها  عن  معربة  اآرائهم،  عن  يعربون 

الغتيال التي تتواىل وتهدف اإىل اإجها�س م�رصوع 

دولة ليبيا اجلديدة. 

اأجل  من  لال�ضطفاف  الليبي  ال�ضعب  الوزارة  ودعت 

الأرواح  وحماية  القانون  واحرتام  احلرية  ق�ضية 

ليبيا  دولة  اأجل  من  العامة  واملرافق  والأموال 

املاأمولة. 

اأغلق  الأحد،  �ضباح  من  الأوىل  ال�ضاعات  ومنذ 

كما  املوؤمتر،  مقر  اإىل  املوؤدية  الطرق  املتظاهرون 

اأهايل  له، واأ�رصم  النريان يف مبنى جماور  اأ�ضعلوا 

منطقة باب بن غ�ضري النريان يف اإطارات ال�ضيارات، 

املوؤمتر  واإخالء  موقوفني  �رصاح  باإطالق  مطالبني 

ملقراته وذلك لنتهاء فرتة عمله - ح�ضب قولهم. 

يق�ضي  قانون  على  الرتكي  الربملان  �ضادق 

باإغالق اآلف املدار�س اخلا�ضة التي يدير العديد 

الذي   ، غولن  اهلل  فتح  الإ�ضالمي  الداعية  منها 

رئي�س  حكومة  وبني  بينه  �ضديد  خالف  يدور 

طلب  وقٍت  يف   ، اردوغان  طيب  رجب  الوزراء 

حزب ال�ضعب اجلمهوري املعار�س من املحكمة 

احلكومة  رقابة  ي�ضدد  قانون  اإلغاء  الد�ضتورية 

على الق�ضاء.

ويف جل�ضة امتدت حتى �ضاعة متاأخرة من الليلة 

28 فيفري 2014 ، �ضادق الربملان الرتكي 
املدار�س  اآلف  باإغالق  يق�ضي  قانون  على 

وكان  منها.  العديد  غولن  يدير  التي  اخلا�ضة 

رئي�س الوزراء الرتكي دعا غولن اإىل العودة اإىل 

تركيا ومواجهته يف النتخابات. وخالل جتمع 

اردوغان  توجه  )غرب(،  بوردور  يف  انتخابي 

اإياه  متحديًا  ال�ضابق  حليفه  اإىل  الأوىل  للمرة 

 30 البلدية يف  النتخابات  يواجهه خالل  اأن 

مار�س. وقال اردوغان: »اأيها احلجة ، اإذا مل يكن 

معرتك  خلو�س  وطنك  اإىل  عد  تخفيه،  ما  لديك 

ال�ضيا�ضة«.

واأ�ضاف رئي�س احلكومة الرتكية اأمام اآلف من 

منا�رصيه خماطبا غولن: »مار�س ال�ضيا�ضة لكن 

اأن تهدد الأمن  ل تقم باأعمال ا�ضتفزازية ميكن 

اخلالف  وبداأ  تركيا«.  يف  وال�ضتقرار  القومي 

بني اردوغان وحليفه ال�ضابق غولن يف نوفمرب 

اول مرة فكرة  اطلقت احلكومة  املا�ضي عندما 

اإغالق املدار�س التي تعترب م�ضدر دخل رئي�ضيًا 

�ضها غولن.
ّ
حلركة خدمة اأ�ض

العديد  عقب  املدار�س  اغالق  قانون  وياأتي 

حكومة  اتخذتها  التي  الأخرى  الإجراءات  من 

�ضلطة  ي�ضدد  قراراً  اأ�ضدرت  التي  اردوغان 

الدولة على الإنرتنت والق�ضاء ما اثار انتقادات 

و�ضع  حول  وت�ضاوؤلت  وخارجها  تركيا  داخل 

الدميقراطية.

ونفى غولن، الذي يعي�س يف الوليات املتحدة 

منذ 1999 لتجنب اتهامات من احلكومة يف 

اأي  العلمانية،  الدولة  �ضد  بالتاآمر  الوقت  ذلك 

عالقة له بالتحقيقات يف الف�ضاد.

اقتحام الربملان من قبل متظاهرين احتجاجا عىل التمديد له

 الربملان يأمر بغلق مدارس  يديرها »غولن« معارض حكومة رئيس الوزراء أردوغان

فوج الك�صافة »اأحباب« بلدية عني يو�صف ولية املدية

 وفد من من منخرطي الحتاد الوطني لل�صبيبة اجلزائرية لولية بومردا�س طلبة املدر�صة الوطنية التح�صريية لدرا�صات مهند�س/ ن ع 1 – الرويبة

فئة من املعوقني للجمعية اجلزائرية للتبادل الرتفيه وتطوير �صياحة املعاق حركيا- ح�صني داي-  تالميذ ال�صنة الرابعة متو�صط متو�صطة حممد �صويطر- الأبيار

طلبة كلية احلقوق والعلوم ال�صيا�صية جلامعة خمي�س مليانة  تالميذ ثانوية – باية – مركب �صيم بالبليدة
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طرد  الأردنى  النواب  جمل�س  قرر 

ال�ضفري الإ�رصائيلى دانيال نيفو من 

الأردنى  ال�ضفري  وا�ضتدعاء  عمان 

على  ردا  وذلك   ، اأبيب  تل  من 

بفر�س  املتطرف  اليمني  مقرتح 

امل�ضجد  على  ال�رصائيلية  الولية 

ـ  اخلطوة  هذه  وتاأتى  الأق�ضى 

عقب  ـ  عربية  نيوز  �ضكاى  ح�ضب 

مطالبة 47 نائبا باملجل�س م�ضاء 

يوم الأربعاء 26 فيفري 2014 

بتقدمي م�رصوع  الأردنية  احلكومة 

معاهدة  لإلغاء  جديد  قانون 

»وادى عربة« املربمة بني الأردن 

واإ�رصائيل. 

قد  الإ�رصائيلى  الكني�ضت  وكان 

ملناق�ضة  جل�ضاته  اأم�س  وا�ضل 

القرتاح اخلا�س ب�ضحب الو�ضاية 

املقد�ضات  عن  الها�ضمية  الأردنية 

مدينة  فى  وامل�ضيحية  الإ�ضالمية 

القد�س وب�ضط ال�ضيادة الإ�رصائيلية 

و�ضهدت  الق�ضى.  امل�ضجد  على 

املداولت التى اأجراها »الكني�ضت« 

�ضهدت  قد  الأول  اأم�س  م�ضاء 

املوؤيدين  بني  حادا  انق�ضاما 

وانتهت  للخطوة  والراف�ضني 

تباين  بعد  ت�ضويت  بدون  اجلل�ضة 

جرت  التى  والنقا�ضات  الآراء  فى 

الي�ضار  اأحزاب  جانب  من  ل�ضيما 

اليمينية  الأحزاب  هاجمت  التى 

واتهمتها مبحاولة اإ�ضعال املنطقة 

جمددا. 

املتطرف  الكني�ضت  ع�ضو  واعترب 

املناق�ضات  فيجلني«  »مو�ضيه 

ا�ضتعادة  طريق  على  مهمة  خطوة 

جبل  على  اليهودية  ال�ضيطرة 

العمل  �ضيوا�ضل  اأنه  الهيكل موؤكدا 

لتحقيق  الأع�ضاء  جميع  مع 

ماو�ضفه بــ »حلم الأجيال« مدعيا 

اأن القيادة الإ�رصائيلية تنازلت عن 

اأقد�س مكان لل�ضعب اليهودى واأنه 

الإ�رصائيلى  العلم  رفع  ميكن  ل 

التجول مع قلن�ضوة  فى احلرم ول 

على الراأ�س اأو ال�ضالة فى املكان، 

بــ  الإ�رصائيلية  احلكومة  مطالبا 

بدخول  يهودى  لكل  »ال�ضماح 

الوقت  ال�رصيف كل  القد�ضى  احلرم 

واإقامة ال�ضلوات التوراتية.

ع�ضو  جلوؤون  زهابه  وقالت 

اإن  )مريت�س(  حزب  من  الكني�ضت 

ال�ضيطرة  فر�س  اإىل  يدعو  من 

يريد  احلرم  على  الإ�رصائيلية 

لن  ال�ضيطرة  واإن  املنطقة  حرق 

ال�ضتفزاز  �ضيا�ضة  بوا�ضطة  تكون 

وعار�س  اليمني.  ينتهجها  التى 

اأع�ضاء  من  كبري  عدد  القرتاح 

والي�ضار،  املركز  من  الكني�ضت 

اأع�ضاء  اجلل�ضة  قبل  حذر  وقد 

كني�ضت من الأحزاب الي�ضارية من 

قالوا  التى  اخلطوة  هذه  خطورة 

فى  عنيفة  انفعالت  »�ضتثري  اإنها 

فر�ضة  لتقوي�س  وتهدف  املنطقة 

التفاق لت�ضوية �ضيا�ضية«.

الأزهر  اأدان  القاهرة،  وفى 

املحاولت  الإفتاء  ودار  ال�رصيف 

الإ�رصائيلية لالإ�رصاف على امل�ضجد 

يقبلوا  لن  اأنهم  واأكدوا  الأق�ضى، 

بهذا العتداء ال�ضارخ على الأق�ضى 

التى  للقرارات  �ضل�ضلة  يعد  والذى 

الأمر  لتكري�س  اإ�رصائيل  اتبعتها 

املحتلة  الأر�س  وحتويل  الواقع 

معها  ي�ضعب  منف�ضلة  جزر  اإىل 

متوا�ضلة  فل�ضطينية  دولة  اإقامة 

الأق�ضى  فامل�ضجد  جغرافيًا، 

تركه  ميكن  ل  امل�ضلمني  لكل  ملك 

من  هوجاء  وقرارات  لت�رصفات 

قبل �ضلطات الحتالل. 

 الربملان يقرر طرد سفري إرسائيل

يوم  الأوكراين  الربملان  �ضّوت 

ت�ضليم  2014 ل�ضالح  23 فيفري 
تورت�ضينوف  األك�ضندر  رئي�ضه 

لـفيكتور  خلفا  البالد  رئا�ضة  مهام 

ال�ضبت  يوم  ُعزل  يانوكوفيت�س الذي 

22 فيفري ، وطلب تورت�ضينوف من 
حكومة  ت�ضكيل  على  املوافقة  النواب 

فراغ  ي�ضود  بينما   ، وطنية  وحدة 

امل�ضوؤولني  ان�ضحاب  بعد  البالد  اأمني 

الأمنيني.

 49( تورت�ضينوف  الربملان  واختار 

املعار�ضة  زعيمة  من  املقرب  عاما( 

يوليا تيمو�ضينكو لتويل مهام الرئا�ضة 

بعد عزل يانوكوفيت�س ، و�ضتمتد مهام 

القادم  ماي   25 حتى  تورت�ضينوف 

موعد النتخابات الرئا�ضية.

اليوم  نف�س  الربملان يف  و�ضّوت 

اخلارجية  وزير  عزل  اأي�ضا ل�ضالح 

حليف  وهو  كوجرا  ليونيد 

كوجرا  خا�س  وقد   ، ليانوكوفيت�س 

القوى  مع  املناق�ضات  قرب  عن 

يانوكوفيت�س  قرار  ب�ضاأن  الأجنبية 

رف�س التفاقات ال�ضيا�ضية والتجارية 

بناء  واإعادة  الأوروبي  الحتاد  مع 

بدل  رو�ضيا  مع  اقت�ضادية  عالقات 

من ذلك.

ال�ضلطات اأمرا بالقب�س  واأ�ضدرت 

األك�ضندر  ال�ضابق  الداخلية  وزير  على 

ال�ضابق  العام  والنائب  كليمنكو 

فيكتور ب�ضونكا.

 63( يانوكوفيت�س  على  التاأثر  وبدا 

وقال   ، تلفزيونية  مقابلة  يف  عاما( 

زال يعترب  الت�ضويت ول  اإنه يتجاهل 

القرارات  اأن كل  واأكد   ، الرئي�س  نف�ضه 

 ، قانونية  غري  اتخذها الربملان  التي 

وو�ضف نواب املعار�ضة »بالع�ضابات 

، والذين يقومون باإرهاب البلد باأكمله 

ويلحقون العار باأوكرانيا« وتعهد باأل 

يقدم ا�ضتقالته.

من جانب اآخر، �ضيكون لتحول ال�ضلطة 

يانوكوفيت�س دور  معار�ضي  ل�ضالح 

ا�ضتئناف  اإىل  دفع اأوكرانيا  يف 

الحتاد  اإىل  لالن�ضمام  م�ضعاها 

بعد  تيمو�ضينكو  الأوروبي، وقالت 

ال�ضجن »اأنا  من  �رصاحها  اإطالق 

متاأكدة من اأن اأوكرانيا �ضتكون ع�ضوا 

امل�ضتقبل  يف  الأوروبي  الحتاد  يف 

القريب ، و�ضيغري هذا كل �ضيء«.

بتقدمي  الأوروبي  الحتاد  وتعهد 

من  لكييف  كبرية  مالية  م�ضاعدات 

القت�ضادية،  اأزمتها  جتاوز  اأجل 

القت�ضادية  ال�ضوؤون  وقال مفو�س 

الأوروبي  بالحتاد  والنقدية 

م�ضتعد  الحتاد  رين اإن  اأويل 

عقب ت�ضكيل  امل�ضاعدات  لتقدمي 

موقف  وياأتي  احلكومة اجلديدة. 

كل  موقف  بعد  الأوروبي   الحتاد 

من الوليات املتحدة و�ضندوق النقد 

الدويل اللذين عر�ضا م�ضاعدة اأوكرانيا 

يف جتاوز اآثار اأزمتها احلالية.

الربملان يعني رئيسا للبالد وحكومة جديدة باألفق
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