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الثروة الدائمة يف بدائـــل احملـروقات

قانون املالية لسنة 2015 نوقش خالل جلسات علنية عامة،  
قدم خاللها وزير املالية عرضا شامال، ليفسح املجال بعدها 
وتساؤالتهم  انشغاالتهم  عن  للتعبير  األمة  مجلس  ألعضاء 
رؤساء  بتدخالت  العامة  املناقشة  واختتمت  القانون،  حول 

املجموعات البرملانية ..
أعضاء مجلس األمة استمعوا خالل جلسة عامة يوم الثالثاء 

11 نوفمبر 2014  لرد وزير املالية .  
قد  األمة  ملجلس  واملالية  االقتصادية  الشؤون  وكانت جلنة 
املالية لسنة 2015  أعدت تقريرا تكميليا حول نص قانون 

أوصت فيه مبايلي:
• ترشيد استعمال املال العام ومحاربة التهريب والفساد إلى 

جانب تعزيز مختلف آليات الرقابة وتفعيلها
البلديات أصبح يفرض  تعرفه معظم  الذي  املالي  العجز   •

وجوبا إحداث إصالحات يف اجلباية احمللية،
والتحديد  للبلديات  التنمية  مخططات  ميزانية  رفع   •
الصارم لصالحيات املراقب املالي للحيلولة دون عرقلة عمل 

البلديات،
• ضرورة البحث عن مصادر أخرى للدخل بديلة للمحروقات، 
بااللتفاف أكثر للصناعة، السياحة، والسيما الفالحة بصفتها 
الذاتي  االكتفاء  إلى  والوصول  ناحية  من  الدائمة  الثروة 

وضمان األمن الغذائي من ناحية أخرى،
• ترقية املنتوج الوطني من أجل خفض فاتورة الواردات التي 

أصبحت تثقل كاهل اخلزينة العمومية،

القانون  عليها  نص  التي  األحكام  إحترام  على  احلرص   •
بخصوص تأطير نشاط وكالء بيع السيارات ال سيما فيما 
السالمة  شروط  على  واملركبات  السيارات  بتوفر  يتعلق 

واألمان،
• ضرورة فتح مكاتب صرف العملة الصعبة من أجل محاربة 

السوق املوازية
• تسهيل االستثمار بكل أشكاله يف مناطق اجلنوب ال سيما 
على  والتشجيع  املناطق  هذه  لتنمية  السياحي،  القطاع 

استقرار السكان،
املوجهة  األراضي  توزيع  عملية  تسهل  مرنة  صيغ  إيجاد   •

للسكن الفردي يف مناطق اجلنوب الكبير،
ضرورة السهر على التطبيق الصارم لإلجراءات املتخذة   •
من أجل ضمان عدم اللجوء يف كل مرة إلى إعادة التقييم 

للمشاريع،
• ضرورة تفعيل عمل البورصة حتى تؤدي دورها يف االقتصاد 

الوطني،
• ضرورة إعادة النظر يف القانون الصفقات العمومية وجعله 

أكثر مرونة، لتسهيل تنفيذ البرامج التننموية املسطرة.
ضرورة اإلسراع يف إصدار النصوص التنظيمية اخلاصة   •
واملتعلق   11  -  90 رقم  القانون  من  مكرر   87 املادة  بإلغاء 
بعالقات العمل، وما يترتب عنه من انعكاسات إيجابية على 

شريحة واسعة من املجتمع.

حتمية اإلنعاش االقتصادي .. 
وعب ء التحويالت االجتامعية 

لسنة  املالية  قانون  مشروع  أكد 
2015، جتسيد أهم القرارات التي 
لتدخل  احلكومة،  بها  التزمت 
السنة  من  ابتداء  التطبيق  حيز 
املتعلقة  تلك  السيما  املقبلة، 
قانون  من  مكرر   87 املادة  بإلغاء 
جديد  تعريف  وإعطاء  العمل 
املضمون،  األدنى  الوطني  لألجر 
القرض  إدراج  إعادة  جانب  إلى 
الوطنية  للمنتجات  االستهالكي 
النص  إلى  إضافة  غيرها،  دون 
يحظى  التي  املكانة  على  صراحة 

بها االستثمار كأولوية.

إعادة تثمني األجر الوطني األدىن 
املضمون..و إلغاء املادة 87 مكرر

املتعلق  للقانون  مكرر   87 املادة  إلغاء  سيسمح 
بعالقات العمل ومراجعتها وإعادة حتديدها يف 
إطار قانون املالية 2015 ب«تدارك« أجور الفئات 
املهنية الدنيا للعمال  حسبما أوضحه الشركاء 
األطراف  وأكدت   . األخير  الثالثية  اجتماع  يف 
لهذا  االستجابة  أن  الثالثية  هذه  يف  الشريكة 
املطلب القدمي ستضفي على املؤسسات »مزيدا 
من املرونة« لتحسني مكافآتها ملردودية العمال. 
وتنص املادة 87 مكرر أن األجر الوطني األدنى 
والتعويضات  القاعدي  األجر  يضم  املضمون 
واملنح بكل أنواعها باستثناء التعويضات املسددة 
يف إطار تعويض املصاريف التي يدفعها العامل. 
ويف هذا الصدد فإن إعادة تثمني األجر الوطني 
األجر  سوى  تشمل  لم  التي  املضمون  األدنى 
القاعدي دون املنح والعالوات املدفوعة للعمال 

هؤالء   مداخيل  على  كبير«  »أثر  لها  يكن  لم 
يفسر  ما  وهذا  الهشة  املهنية  الفئات  السيما 
مطلب االحتاد العام للعمال اجلزائريني ملراجعة 
وأرباب  احلكومة  حرص  وينم  الترتيب.  هذا 
العمل على تأجيل باستمرار مراجعة هذه املادة 
الثالثية  اجتماعات  خالل  جدال  أثارت  التي 

املؤسسات  حماية  يف  اإلرادة  عن  املختلفة 
السيما تلك التي تواجه صعوبات مالية وعجزا 
ماليا يف حالة مراجعة كبيرة لألجور. وستؤدي 
التنفيذ  حيز  التي ستدخل  املادة  هذه  مراجعة 
العام  االحتاد  يسعى  والتي   2015 جانفي  يف 
حتسني  إلى  خاللها  من  اجلزائريني  للعمال 
بالنسبة  الضعيفة  للمداخيل  الشرائية  القدرة 
نفقات  إلى  واملؤسسات  العمومية  للسلطات 
األجور  يف  الزيادات  ملواجهة  إضافية  مالية 
اجلمهورية  رئيس  وكان  ذلك.  عن  تنجم  التي 
بالذكرى  االحتفال  رسالة مبناسبة  أكد يف  قد 
للعمال  العام  االحتاد  لتأسيس  املزدوجة 
املادة  إلغاء  أن  احملروقات  وتأميم  اجلزائريني 
العمل  بعالقات  املتعلق  القانون  من  مكرر   87
يأتي يف منظور »احلفاظ على القدرة الشرائية 
للعمال وترقيتها«. وأضاف أن املقاربة اجلديدة 
وحتسني  املضمون  األدنى  األجر  »تعزيز  تتيح 
الدنيا«  املهنية  للفئات  املنتمني  العمال  مداخيل 
املؤسسات مزيدا  أنها »ستضفي على  أكد  كما 
العمال  ملردودية  مكافأتها  لتحسني  املرونة  من 
وحسب  العمل«.  مبنصب  اخلاصة  وللظروف 
مكرر سيفضي   87 املادة  إلغاء  فان  مختصني، 
كتلة  باملائة يف  إلى 20   10 بنسبة  »ارتفاع  إلى 
من 6 إلى  تتراوح  مالية  وانعكاسات  األجور 
اإلجراء  لهذا  تطرقه  ولدى  دوالر«.  مليار   7
اعتبر الوزير األول عبد املالك سالل أن إعادة 

حتديد األجر الوطني األدنى املضمون من شانه 
لفائدة  السيما  التصحيحات«  »بعض  تقدمي 
األداة  إنتاجية  و«حتسني  املتضررين«  »العمال 
الوطنية لإلنتاج ونتائج املؤسسات« مما يسمح 
تطبيقا  التي تضمن  الشروط  كل  لها ب«توفير 
جيدا«. وأوضح السيد سالل أن احلكومة التي 
إلى  رفع األجور  القرار  تسعى من خالل هذا 
مجددا هي بعيدة عن كل تصور شعبوي مؤكدا 

أن مسعاها »براغماتي محض«.

حوايل 100 مليار دوالر 
ملشاريع حيوية

اخلماسي   املخطط  ميـــــــزانية  قانون  يضم  
2015 / 2019  وكذا امليزانية التكميلية للمخطط 
احلالي والتي تتضمن املشاريع املتبقية التي لم 

يتم استكمالها بعد.
تعتبر  ميزانية 2015 التي نص عليها قانون املالية  
أن  يتوقع  حيث  اإلطالق،  على  األكبر  اجلديد 
تتجاوز سقف 100 مليار دوالر، نظرا الحتوائها 
على  العديد من املشاريع الهيكلية الضخمة التي 
قررت احلكومة تأجيلها إلى السنة القادمة على 
الرغم من إدراجها ضمن قانون املالية التكميلي 
للسنة اجلارية على غرار القروض االستهالكية 

صادق أعضاء 
مجلس األمة يوم 

األربعاء 12 نوفمبر 
2014 خالل جلسة 

عامة  ترأسها 
السيد عبد القادر 

بن صالح، رئيس 
مجلس األمة 

وبحضور السيد 
محمد جالب، وزير 

املالية والسيد 
حاجب باب عمي، 

الوزير املنتدب 
لدى وزير املالية 
مكلف بامليزانية 

واالستشراف 
والسيد خليل 
ماحي، وزير 

العالقات مع البرملان 
وعدد من أعضاء 

احلكومة على نص 
قانون املالية لسنة 

. 2015
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القت�صاد : بناء اقتصاد متنوع وقوي وهذا بـ:
- اللجوء إلى إعادة التصنيع وتكثيفه
- تنمية الفالحة وتطوير عالم الريف

- تثمني مصادر الطاقة وتطويرها
- العمل على ترقية السياحة باعتبارها مصدر 

دخل هام.

ال�صكن: إن عزم احلكومة من خالل هذا القانون 
على القضاء نهائيا على أزمة السكن بإحداث 
صيغ جديدة وآليات متنوعة تستجيب لتطلعات 

لتمكينها  والسعي  االجتماعية،  الفئات  مختلف 
من احلصول على السكن، قرار يستحق التنويه 
فيها  يتجاوز  لغة جديدة  يشكل  فهو  واإلشادة، 
أخرى  إلى  الظرفية  امللف مرحلة احللول  هذا 
املجموعات  أعضاء  نحن  يسعنا  فال  جذرية، 
إال  الوطني  التحرير  جبهة  حلزب  البرملانية 

التنويه به والتعبير عن دعمنا له.
يف  قدما  احلكومة  مضي  نثمن   : العدالة 
وفق  عميقة،  بإصالحات  العدالة  قطاع  إثراء 
بوتفليقة،  العزيز  السيد عبد  توجيهات فخامة 
احلق  دولة  تعزيز  بهدف  اجلمهورية،  رئيس 
واحلريات،  احلقوق  احترام  وتكريس  والقانون 
وننوه  اجلميع،  متناول  يف  العدالة  وجعل 
باإلجنازات الكبيرة التي حققها القطاع إلى حد 
اآلن يف التكوين والعصرنة وحتسني اخلدمات 
وتسريعها، ويف إجناز املشاريع وتوسيع اخلارطة 
التشريعية  الترسانة  حتيني  وكذا  القضائية 
الوطنية  املستجدات  مع  وتكييفها  الصلة  ذات 

والدولية.. 
قطاع  يف  اجلزائر  حققتها  التي  املكاسب  إن 
جهود  ثمرة  وهي  الفخر،  إلى  تدعو  العدالة 
القائمني على هذا القطاع املتشعب، وحرصهم 
على إشراك كافة الفاعلني فيه إلثرائه. ندعو 
إلى تكريس هذا املسار الواعد، وتكثيف اجلهود 
من أجل حتقيق األهداف الكبرى إلصالح قطاع 

العدالة.

املجموعات الربملانية :

من مضامني تدخالت رؤساء 
املجموعات البرملانية

شملت تدخالت رؤساء املجموعات البرملانية العديد من االنشغاالت واالهتمامات التي 
سعى  حيث  الساعة،  قضايا  حول  وتركزت  الوطن..  عبر  املواطنني  احتياجات  تعكس 
واالجتماعي..  االقتصادي  الصعيدين  على  األولويات  إبراز  إلى  املجموعات  رؤساء 

والتعليق على مجريات احلياة السياسية  يف هذه املناسبة )مناقشة قانون املالية (..
املناسبة  هذه  تقتضيه  الذي  بالطابع  مجملها  يف  اتسمت  التدخالت  تلك  كانت  وملا 
بحيث عمدت إلى عرض معظم األولويات .. وأهم االنشغاالت الوطنية فإننا يف هذا 

امللف نقتصر على مقتطفات منها

السيد عبد القادر زحالي، 
رئيس املجموعة الربملانية لحزب 

جبهة التحرير الوطني

بروز اقتصاد وطني  متنوع، كما ينص قانون 
املخطط  ذلك  يستهدف  ومثلما  املالية، 
»املخطط  أن   ذلك  املقبل،  اخلماسي 
2019 من شأنه  اخلماسي املقبل 2015 – 
تشجيع بروز اقتصاد متنوع وتنافسي. لكن  
الصناعة  بدفع  مرهون  الهدف  هذا  بلوغ 
فتح  ملنطق  حد  وضع  أجل  من  الوطنية 

الباب على مصراعيه للواردات.

ميزانية .. بسعر رصف 79 دينارا 
للدوالر ومرجعي للربميل

 37 دوالرا

املالية لسنة 2015   قانون  يستند مشروع 
الكلي  االقتصاد  تأطير  عناصر  عدة  إلى 
سعر  يف  العناصر  هذه  وتتمثل  واملالي 
البترول احملدد بـ 37 دوالرا أمريكيا كسعر 
مرجعي جبائي وسعر صرف بـ 79 دينارا  
للدوالر األمريكي الواحد وارتفاع الواردات 
السلعية بـ 4.5 يف املائة  بالدوالر اجلاري 
احملروقات  صادرات  حجم  ارتفاع  وكذا 
خارج  اقتصادي  ومنو  املائة،  3.68  يف  بـ 
أما  املائة،  يف   4.25 بنسبة  احملروقات 
لسنة  املتوقع  امليزانية  التوازنات  هيكل 
الداخلي  الناجت  ارتفاع  يف  فيتمثل   2015
اخلام بـ 18.896 مليار دينار مقابل 18.191 
مليار دينار يف قانون املالية للسنة اجلارية  
اإلقفال  كتوقعات  مليار   17.647 بحوالي 
  3.8 إلى  منوها  تراجع  مع   ،2014 لسنة 
يف املائة، وبقاء معدل منو الناجت الداخلي 
األشغال  البناء   بقطاعات  مدفوعا  اخلام 
العمومية  خدمات البيع وكذا احملروقات. 
ضبط  صندوق  متاحات  بخصوص  وأما 
اإليرادات، فيتوقع أن تتعزز مببلغ 2.634 
بفضل  وذلك  املقبلة   للسنة  دينار  مليار 
وفيما  احملروقات .  صادرات  ارتفاع 
قانون  ملشروع  التشريعية  التدابير  يخص 
أنها  الواضح،  فمن   ،2015 لسنة  املالية 
ذات  مختلفة  أهداف  حتقيق  إلى  ترمي  
طابع اقتصادي ومالي واجتماعي كتشجيع 
االستثمار وترقية اإلنتاج الوطني وحتسني 
املردود وتوسيع الوعاء الضريبي وتبسيط 
املؤسسات  لصالح  اإلدارية  اإلجراءات 
العمومية  النفقات  وترشيد  واألسر، 
املنتجة  القطاعات  االستثمار يف  وتشجيع 
القروض  بعث  وإعادة  احملروقات  خارج 

االستهالكية اخلاصة باملنتوج احمللي.  
)رشيد ملواري(

واستكمال أشطر املشاريع السكنية. ويف  هذا 
السياق، ينتظر أن ترصد احلكومة شطرا مهما 
من امليزانية اجلديدة لقطاع السكن الذي التزم 
مسؤوله األول الوزير عبد املجيد تبون بإجناز ما 
يقارب 300 ألف وحدة سكنية خالل سنة 2015 
وحدها على أن يستكمل الباقي خالل السنوات 
الذي  العجز  إلى سد  تليها ليصل  التي  الثالث 
قدره تبون بحوالي 720 ألف وحدة سكنية يتم 
من خاللها القضاء على أزمة السكن مع نهاية 
 2015 املالية  قانون  يتضمن   كما   ،2019 سنة 
إقرار املنحة التي أعلن عنها الوزير األول عبد 
التي  اجلنوب،  بسكان  اخلاصة  سالل  املالك 
قال الوزير األول إنها ستبلغ 100 مليون سنتيم 
لكل مواطن يرغب بإقامة منزل فردي مع ترك 
حرية اختيار املساحة الالزمة للبناء، إضافة إلى 
به مما سيرفع  التسهيالت اخلاصة  كل  تقدمي 
امليزانية املخططة للقطاع بشكل كبير أكثر مما 
كانت عليه، حيث بلغت خالل قانون املالية لسنة 
2014 ما يقارب 20 مليار. ميزانية قطاع العمل 
هي األخرى ستشهد هذه السنة ارتفاعا كبيرا 
مقارنة بالسنوات املاضية، خاصة أنه قدر عدد 
مختلف  يف  استحداثها  املقرر  العمل  مناصب 
إضافة  منصب،  ألف   500 بحوالي  القطاعات 
تدرج  ومتوسطة  ألف مؤسسة صغيرة  إلى 90 
»أونساج«  من  الشباب  تشغيل  مشاريع  ضمن 
و«الكناك »وغيرها حسب تصريح وزير القطاع 
محمد الغازي الذي أكد أن احلكومة تستهدف 
خلق 500 ألف منصب شغل خالل سنة 2015 

وحدها. 
وبحسب ميزانية الدولة فان املداخيل ستكون يف 
حدود 57.8 مليار دوالر، بينما تتعدى النفقات 
109 مليارات دوالر أي بعجز مقدر بـ52 مليار 

دوالر.

ضبط  »صندوق  من  العجز  هذا  متويل  ويتم 
سعر  بني  الفارق  فيه  يصب  الذي  اإليرادات« 
دوالر(  مليار   37( امليزانية  يف  املعتمد  النفط 

والسعر احلقيقي للنفط يف األسواق العاملية.
نهاية  دوالر يف  مليار  الصندوق 60  وضم هذا 
متويل  يف  أيضا  يساهم  وهو   ،2014 مارس 
يف  كالزيادات  املبرمجة  غير  املالية  العمليات 
يف  اجلزائر  شهدتها  التي  املفاجئة  األجور 

.2011
بـ 3.42  وتتوقع ميزانية الدولة منوا اقتصاديا 

% يف 2015 وتضخما يف حدود 3 %.
دوالر  مليار   21 احلكومة   تنفق  أن  وينتطر 
على اإلعانات االجتماعية يف الصحة والتعليم 
الغذائية  املواد  دعم  إلى  إضافة  والسكن، 

األساسية، السكر والدقيق والزيت واحلليب.

االستثامر املنتج ... الرهان االكرب

اإلجراءات  بعض  مراجعة  احلكومة  ارتأت 
وترقية  االستثمار  لتشجيع  والرسوم  اجلبائية 
اإلنتاج الوطني، كما اتخذت إجراءات تشريعية 
أخرى لصالح حتسني حتصيل ومراجعة قائمة 
الضرائب، وذلك يف سياق اإلجراءات التشريعية 
التي حملها  قانون املالية لسنة 2015 فيما حمل 
اإلجراءات  من  مجموعة  هذا  القانوني  النص 
املعامالت اإلدارية لصالح  إلى تبسيط  الرامية 
إعفاءات  بني  اإلجراءات  وتنوعت  املؤسسات، 

جبائية وفرض رسوم جديدة.
ارتأت احلكومة  التي  أهم اإلجراءات  ومن بني 
بتشجيع  املتعلقة  املقترحات  سياق  يف  إدراجها 

الوطني،  اإلنتاج  مردودية  وحتسني  االستثمار 
أرباح  على  الضريبة  نسبة  يف  النظر  إعادة 
ما  توحيدها  تقرر  الذي  النحو  على  الشركات 

بني القطاعني اإلنتاجي والتجاري.
وعليه، ميكن القول  أن  االستثمار املنتج يشكل، 
ليس فقط أولوية قانون املالية اجلديد، بل أيضا، 
وهذا  هو األساس، اهم محور لعمل احلكومة 
خالل اخلماسي املقبل اذ ينتظر تعديل القانون 
اكبر  تكريس  بغية  االستثمار  بترقية  املتعلق 
حلرية االستثمار والتنصيص على مجمل املزايا 
املشاريع  حلاملي  تقدميها  الواجب  القطاعية 
الوطني  االستثمار  وتشجيع  االستثمارية 
واخلاص  العمومي  القطاعني  بني  والشراكة 
الوطني واألجنبي. ومن بني اإلصالحات املدرجة 
االستثمار  لتطوير  الوطنية  الوكالة  حتويل 
املستثمرين  توجيه  يف  متخصص  قطب  إلى 
يف  ومرافقتهم  واعدة  مشاريع  نحو  احملتملني 
االجناز وإرشادهم يف مجال التنظيم والتسيير 
ورفع  األعمال  ملناخ  مع حتسني مستمر  موازاة 
العراقيل التي ظلت حتول دون حتقيق منو قوي 
ويشكل  العقار.  مشكل  ذلك  يف  مبا  ومتواصل 
قطاعا الصناعة والفالحة محركي النمو املنتج 
البرنامج. ففي مجال  خارج احملروقات حسب 
الصناعة  سيتم إعطاء األولوية لنشاطات إنتاج 
االسمنت والفوسفات وصناعة احلديد والصلب 
دفع  إعطاء  مع  احلديدية  والبناءات  واألسمدة 
جديد لقطاع املناجم من خالل صدور القانون 
منجمي  صناعي  فوج  وإنشاء  باملناجم  املتعلق 
وكذا اجناز مركب ضخم لصناعة مختلف أنواع 
األسمدة واملواد الفوسفاتية. كما  سيتم  وضع 
املؤسسات  ومساعدة  لتطوير  خاص  برنامج 
اجلديدة  السيما التي يبادر بها حاملو الشهادات 
من الشباب  وتسهيل إجراءات إنشاء املؤسسات 
خاصة  نسيجها  وتكثيف  واملتوسطة  الصغيرة 
إنعاش  إلى  إضافة  التحويلية،  النشاطات  يف 
إضافية  إجراءات  اتخاذ  خالل  من  القطاع 
ونوعية  املؤسسات  حكامة  حتسني  مجال  يف 
وكذا  الصناعية  النشاطات  وتنظيم  تسييرها 
تدعيم القدرات الوطنية للموارد البشرية . أما 
فيما يخص القطاع الفالحي  فيرتكز البرنامج 
الفالحي  بالتجديد  تتعلق  محاور  ثالثة  على 
إلى  إضافة  القطاع  وعصرنة  الريفية  والتنمية 
تعزيز النتائج التي عرفها القطاع من خالل رفع 
مستويات اإلنتاج الفالحني   توسيع املساحات 
بذور  واستعمال  األراضي  واستصالح  املسقية 

ذات نوعية وتوسيع قدرات التخزين .

قانون..  وإسرتاتيجية

يستدعي  املعلن  الهدف  هذا  أن  الواضح،  ومن 
قيام اجلزائر بتطبيق إستراتيجية كفيلة بضمان 
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يستمر يف مجال  الدولة  أن مجهود  القت�صاد : 
للثروة  واملنشئ  املنتج،  االستثمار  تشجيع 
تدابير  إقرار  خالل  من  العمل،  ومناصب 
ومتنوعة، تصب يف  وإجراءات حتفيزية عديدة 

أجل  من  كله  وهذا  واإلنتاج،  االستثمار  خدمة 
ضريبية،  )إعفاءات  الوطني  االقتصاد  تنويع 
تكفل  األراضي،  امتياز  حق  التسجيل،  حقوق 
امتيازات  والتخفيضات،  بالفوائد  اخلزينة 

جبائية وغيرها(
 87 املادة  إلغاء  نثمن  األرندي  يف   إننا  العمل: 
مكرر من القانون رقم 90 / 11 واملتعلق بعالقات 
العمل وما يترتب عنه من حتيني لألجر الوطني 
كبيرا  مكسبا  بحق  يشكل  املضمون،  األدنى 
للمواطن  الشرائية  القدرة  تعزيز  شأنه  من 
الدخل احملدود يف مختلف  لفئات ذوي  خاصة 
احلكومات  جدية  على  يدل  كما  القطاعات 
والشركاء االجتماعيني، يف التعاطي مع تطلعات 

عمالنا.
الفالحة : تعتبر الفالحة احملرك احلقيق وبدون 
مؤهالت  من  بالدنا  به  تزخر  ملا  للتنمية  منازع 
طبيعية متكنها من الوصول وبدون عناء لالكتفاء 
وبالنظر  البالد.  حاجيات  كل  وتوفير  الذاتي، 
األخيرة،  العشرية  يف  احملققة  احلسنة  للنتائج 
لذا نوصي احلكومة مبواصلة املجهودات وتوفير 
القطاع  لهذا  والالزمة  الضرورية  اإلمكانيات 

ليلعب الدور املنوط به.

القت�صاد : ترقية الصادرات خارج احملروقات، 
اإلنتاجية  الهياكل  وتطوير  تنمية  ويقتضي هذا 
باإلنتاج  للنهوض  اجلهود  مواصلة  خالل  من 
الفالحي، لبلوغ عتبة األمن الغذائي باعتبارها 
الدعم  استمرار  خالل  من  إستراتيجيا  هدفا 
النشاط  تطوير  أهمية  إلى  إضافة  املالي، 
يف  تساهم  متميزة  صناعة  باعتباره  السياحي 
ومحققة  االقتصادي،  النمو  معدالت  تعزيز 
للتنمية االقتصادية املتوازنة مع ضرورة توسيع 

االستثمار يف قطاع اخلدمات.
معدل صرف  يظهر  لم  القانون  هذا  أن  املال: 
بقية العمالت خاصة عملة األورو التي تتم بها 
معظم املعامالت املالية االقتصادية يف اجلزائر 
عدم  ظل  ويف  لكن  األمريكي،  للدوالر  خالفا 
نرى  فإننا  العاملية،  املالية  األسواق  استقرار 
ضرورة تنوع العمالت األجنبية التي نتعامل بها 
لعملية  بالنسبة  التركيز على عملة واحدة  دون 
استثمار الفوائض البترولية يف البنوك األجنبية 

يلحق  ما  بسبب  مخاطر  من  لذلك  ملا  الدولية 
بهذه العملة أو تلك.

الطاقة :  االستثمار يف مجاالت الطاقة املتجددة 
والطاقة  الرياح،  وطاقة  الشمسية،  الطاقة   (
مصر  وغير  مستداما  مصدرا  كونه  املائية..( 
التنويع  إلى  يؤدي  أن  شأنه  من  وهذا  بالبيئة، 

وتوفير  الكهربائية  الطاقة  توليد  مصادر  يف 
تصدير  أجل  من  أفاق  وفتح  والغاز،  البترول 
نحو  للبيئة(  الصديقة  الكهربائية)  الطاقة 
اخلارج وأوروبا على اخلصوص، وكذلك ترشيد 

االستهالك احمللي للطاقة. .

 السيد خلضر سيدي عثمان، 
رئيس الكتلة الربملانية للتجمع الوطني 

الدميقراطي 

السيد عبد الكرمي قريشي ،
 مقرر املجموعة الربملانية للثلث الرئايس 

قطاع  باشرها  التي  لإلصالحات  استكماال 
خاصة  االجتماعي  للضمان  الوطنية  املنظومة 
واحلفاظ  األداءات  نوعية  يخص حتسني  فيما 
على التوازنات املالية من أجل تفعيل واستمرارية 
املتعلق  القانون  نص  جاء  التعاضدي،  نشاطها 
شروط  ليحدد  االجتماعية  بالتعاضديات 
االجتماعية  التعاضديات  تأسيس  وكيفيات 

وتنظيمها وسيرها .
فالقانون اجلديد جاء بإصالحات حديثة ترمي 
اإلجتماعية  التعاضديات  تأسيس  إعادة  إلى 
انطالقا من تغيير الطبيعة القانونية للتعاضدية، 
يخضع  معنويا  شخصا  املؤسسة  هذه  لتصبح 
للقانون اخلاص، ذات غرض غير مربح، تسير 
مبوجب أحكام هذا القانون وقانونها األساسي. 
التعاضدية  صفة  التعاضدية  هذه  وتكتسب 
بأعمال  تقوم  تسجيلها، حيث  تاريخ  من  ابتداء 
التضامن واملساعدة واالحتياط لفائدة أعضائها 
دفع  خالل  من  احلقوق  وذوي  املنخرطني 

االشتراكات.
النص،  هذا  يف  الواردة  األحكام  جاءت  وقد 
بإجراءات جديدة  ترمي إلى إدماج التعاضديات 
االلكترونية  البطاقة  نظام  يف  االجتماعية 
للمؤمن  الغير  قبل  من  الدفع  ونظام  »الشفاء« 
لهم اجتماعيا، حيث تقدم هذه البطاقة وجوبا 
قصد  عالج،  هيكل  و/أو  عالج  مقدم  لكل 
احلصول على أي عالج أو خدمة قابلة للتعويض 
التكميلي، بهدف ترقية نوعية األداءات وترشيد 

تضمنه  الذي  الدفع  نظام  مع  موازاة  النفقات، 
»مؤسسة الضمان االجتماعي« والذي سيسمح 
للمؤمن لهم اجتماعيا مستقبال، االستفادة من 

هذين النظامني يف آن واحد.
كما سيتم تأسيس التقاعد التكميلي الذي مينح 
مالي  طابع  ذا  تكميلي  تقاعد  معاش  يف  احلق 
للتقاعد  القانونية  السن  من  ابتداء  وشخصي، 
لكل عامل، عضو يثبت خمسة عشرة )15( سنة 
من االشتراكات يف التعاضدية االجتماعية على 

األقل.
صناديق  »من  التكميلي  التقاعد  هذا  ميول 
خاصة  الشتراكات  تخضع  تكميلية«  تقاعد 
االشتراك  هذا  يقتطع  حيث  فيها  للمنخرطني 
من الدخل اخلاضع للضريبة بنسبة 3 %  كحد 
واألجير،  املستخدم  بني  بالتساوي  يوزع  أدنى 
هذه  عاتقه  على  األجير  غير  العامل  ويتحمل 

النسبة كلها.
التقاعد  من  املستفيدين  لألعضاء  ميكن  كما 
وعلى  فردية  وبصفة  ينخرطوا  أن  التكميلي، 
عاتقهم يف التقاعد التكميلي ضمن تعاضديات 
اجتماعية أخرى، غير تلك اخلاصة بقطاعهم، 

قصد رفع مداخيلهم عند بلوغ سن التقاعد.
يحدد التقاعد التكميلي أيضا، حاالت أخرى من 
فئة املنخرطني يف التقاعد التكميلي للتعاضدية 
االجتماعية، الذين ال يتوفرون عند بلوغ السن 
الدنيا  السنوات  عدد  على  للتقاعد  القانونية 

سنوات  اعتماد  من  واالستفادة  لالشتراك 
اشتراكات  رفع  مقابل  الناقصة  االشتراك 
 )05( خمس  حدود  يف  عاتقهم  على  التعويض 

سنوات.
كما أن هذا النص، لم يغفل عن حتديد متويل 
االداءات  وطبيعة  واإلسعاف  املساعدة  صندوق 
التي تقدم من طرف هذا األخير، وفق شروط 

منحها ألعضائها املنخرطني وذوي حقوقهم.
نسبة  بأن  اجلديد،  النص  أحكام  وأكدت 
املرجعية يف التقاعد التكميـــــــــــلي ستنتقل من 
80 % إلى 100 % باإلضافة إلى 20 % متنحها 
التعاضديات للمنخرطني فيها من حيث التأمني 
على املرض، مما سيسمح لهذه الفئة، االستفادة 
»التعاضدي  النظامني  بشكل متزامن من مزايا 
احلصول  ميكنهم  كما  االجتماعي«،  والضمان 
على األدوية املتضمنة يف الوصفة الطبية أينما 

وجدوا عبر التراب الوطني.
وقد نص القانون على تشديد العقوبات اجلزائية 
اخلاص  للتشريع  املخالفني  على  املطبقة 
حقوق  حماية  قصد  االجتماعية  بالتعاضديات 

املستفيدين من االنخراط يف التعاضديات.

أعضاء مجلس األمة  يصادقون عىل نيّص 
قانويّن التعاضديات االجتامعية وصندوق النفقة

�سادق اأع�ساء جمل�س الأمة يف اجلل�سة 
العلنية املنعقدة يوم اخلمي�س 11 دي�سمرب 

بن  القادر  عبد  ال�سيد  برئا�سة   2014
�سالح، رئي�س املجل�س، على ن�سي القانون 

املتعلق بالتعا�سديات الجتماعية 
والقانون املت�سمن اإن�ساء �سندوق النفقة. 

بح�سور وزير العمل والت�سغيل وال�سمان 
الجتماعي، و وزير العدل، حافظ 

الأختام. 

قانون التعاضديات االجتامعية 
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املتعلقة  القضائية  األحكام  لكثرة  نظرا 
بالنفقة والتي جتد صعوبات يف التنفيذ، 
بها،  الزوج  وفاء  عدم  حال  يف  وبخاصة 
املشكالت  من  الكثير  عنها   يترب  مما 
سلبا  تؤثر  التي  املختلفة  االجتماعية 
أبنائها وتعرض  املطلقة وعلى  املرأة  على 

األسرة للتشرد والضياع.

النفقة  صندوق  إنشاء  املتضمن  القانون  جاء 
الذي يحدد إجراءات االستفادة من مستحقاته 
احملكوم  احملضون،  للطفل  تدفع  التي  املالية 
يف  قضائي  حكم  أو  أمر  مبوجب  بالنفقة  له 
حالة عدم تعذر التنفيذ الكلي أو اجلزئي ألي 
منهما، بسبب امتناع املدين بها عن الدفع أو 
إقامة  مكان  معرفة  لعدم  أو  ذلك  عن  عجزه 
النفقة  هذه  قبض  وتتولى  بالنفقة،  الدائن 
قانون  من   64 املادة  حسب  احلاضنة  املرأة 
األسرة أي األم أو اجلدة أو اخلالة أو العمة أو 

األقربون درجة.
كما تستفيد من املستحقات املالية املنصوص 
املطلقة  املرأة  القانون  هذا  نص  يف  عليها 
التنفيذ  تعذر  حالة  يف  بالنفقة  لها  احملكوم 

الكلي أو اجلزئي لألمر أو احلكم القضائي.
املستحقات  من  االستفادة  إجراءات  عن  أما 
النحو  على  فتكون  النفقة  لصندوق  املالية 

األتي:
املستحقات  من  االستفادة  طلب  يقدم   -
الشؤون  قسم  رئيس  القاضي  إلى  املالية 
األسرة املختص إقليميا، مرفقا مبلف يتضمن 
قرارا  مبوجب  حتديدها  سيتم  التي  الوثائق 
حافظ  العدل،  وزير  بني  مشترك  وزاري 

األختام والوزير املكلف باملالية والوزير املكلف 
بالتضامن الوطني.

- يفصل القاضي املختص يف طلب االستفادة 
أمر والئي يف  املالية مبوجب  املستحقات  من 
تلقيه  تاريخ  أيام من  أجل أقصاه خمسة )5( 

الطلب.
بالنشاط  املكلفة  الوالئية  املصالح  تقوم    -
بالتضامن  املكلفة  للوزارة  التابعة  االجتماعية 
للمستفيد  املالية  الوطني بصرف املستحقات 
 )25( يوما  وعشرين  خمسة  أقصاه  أجل  يف 
من  الصادر  الوالئي  األمر  تبليغ  تاريخ  من 
القضاء، وتستمر املصالح املختصة يف صرف 
املستحقات املالية للمستفيد شهريا إلى حني 

سقوط حقه يف االستفادة.
املدين  أو  النفقة  من  املستفيد  على  يجب   -
تغيير  بأي  املختص  القاضي  إعالم  بالنفقة 
القانونية  أو  االجتماعية  حالتهما  على  يطرأ 
من شأنه احتمال التأثير يف استحقاق النفقة 
تاريخ  من   )10( أيام  عشرة  خالل  وذلك 

حدوثه.
املختصة،  املصالح  املختص  القاضي  يبلغ   -
القرار  أو  باحلكم  الضبط  أمانة  طريق  عن 
املتضمن مراجعة مبلغ النفقة يف أجل أقصاه 
ثمانية وأربعني )48( ساعة من تاريخ صدوره

حتصيل  للوالية  اخلزينة  أمني  يتولى   -
املستحقات املالية التي دفعها صندوق النفقة 
باإليراد  أمر  على  بناءا  بالنفقة،  املدينني  من 
بالنشاط  املكلفة  الوالئية  املصالح  تصدره 
االجتماعي وفقا لألحكام املنصوص عليها يف 

التشريع الساري املفعول.

 القانون املتضمن إنشاء صندوق النفقة 

11

األسئلة الشفهية األسئلة الشفهية 
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الطاهير  مستشفى  وضعية 
قطاع  ومشاكل  جيجل  بوالية 
الصحة يف هذه الوالية بصفة 
سؤال  موضوع  كان  عامة 
ياحي،  الرحمان  عبد  السيد 
الذي  األمة  مجلس  عضو 
محمد  السيد  إلى  به  توجه 
الذي  بوضياف، وزير الصحة 
أكد على قيام الوزارة بالتحرك والقيام بإجراءات 
حتى  االجتاه  هذا  يف  املواصلة  على  وعزمها 
تتخلص الوالية من التبعية للواليات املجاورة حيث 
مت ارسال 18 طبيب مختص من أصل 38 منصب 
شاغر يف مختلف االختصاصات ومنها اختصاص 

طب  والتوليد،  النساء  أمراض 
وجراحة األطفال باإلضافة إلى 
لفت  وقد  أخرى  اختصاصات 
االنتباه  الصحة  قطاع  مسؤول 
إلى أن مدير الصحة ووالي والية 
جيجل ميكنهم أن يطلبوا بصفة 
اخلواص  األطباء  من  إلزامية 
نوبات  إجراء  بالوالية  املقيمني 
عمل باملستشفى العمومي. وفيما يتعلق مبستشفى 
بان تقرير خبرة  أكد وزير الصحة  الطاهير فقد 
يف  وذلك  املستشفى  هذا  تأهيل  إلعادة  أعد  قد 
الوطني  إطار معاينة 42 مستشفى على املستوى 

بغرض إعادة االعتبار لها.   

املجيد  عبد  السيد  أجاب 
تبون، وزير السكن والعمران 
محمد  السيد  سؤال  على 
زوبيري، عضو مجلس األمة 
حول مختلف جوانب البرامج 
اقترحتها  التي  اإلسكانية 
وأنواع  اجلزائرية  احلكومة 
فيها  تتخبط  التي  املشاكل 
هو  كما  هذا  يومنا  إلى 
احلال بالنسبة لتأخر اجناز 
تلبيتها  وعدم  عدل  سكنات 
يف  املتمثلة  العقود  لبنود 
تزويد هذه املساكن باملرافق 
من  الضرورية  العمومية 
صحية  مراكز  مدارس، 
وعن  خضراء  ومساحات 
العمومي  التساهمي  السكن  صيغة  مصير 

التي مت االستغناء عنها  وقد عرفت تسجيل 
أكثر من 150 ألف مواطن  وقد فوتت عليهم 
فرصة التسجيل يف مشاريع اخرى وذلك منذ 
يف  سكنات  توزيع  تأخر  وعن   .2001 سنة 
كل من بلديات برج الكيفان، الدار البيضاء، 
أن  وموزاية.مؤكدا   ، بوينان  حمدين،  سعيد 
سينتهي  املرقدية  باألحياء  يسمى  ما  مشكل 
يف  متعامل  أي  متنع  وزارية  تعليمة  بصدور 
مجال البناء من تسليم هذا النوع من األحياء 
هذه  من  واعتبارا  أنه  مضيفا  للمستفيدين. 
الضرورية يف  السنة تسلم األحياء مبرافقها 
باب  سيفتح  خاصة.حيث  والصحة   التعليم 
اخلواص  أمام  املجال  هذا  يف  االستثمار 
لتزويد هذه األحياء باملرافق الضرورية وفيما 
يخص تأخر االشغال يف برامج سكنات عدل 
2001 أكد الوزير بأن املشكل األساسي كان 
للبناء وهو ما  الالزم  العقار  توفير  يتمثل يف 

التي  القادمة  املشاريع  خالل  تداركه  سيتم 
ستحترم فيها آجال التوزيع .

 وقد أرجع املسؤول األول عن قطاع السكن 
مشكل السكن االجتماعي العمومي إلى عدم 
بالتزامهم  الوفاء  متكن املقاولني الصغار من 
جتاه املواطنني يف حني كان دور الوزارة يقتصر 
على املوافقة على قوائم املستفيدين ليتمكنوا 
من احلصول على مساعدة الصندوق الوطني 
إيقاف  إلى  املسؤولني  دعى  ما  وهو  للسكن. 
السكن  صيغة  إلى  والعودة  املشروع  هذا 
مؤسسات  اختيار  على  واإلشراف  باإليجار 
وتسليم  الكبيرة   املشاريع  القوية يف  املقاولة 
اجلزائرية  املقاولة  إلى  الصغيرة  املشاريع 
املتوسطة حيث مت مؤخرا توقيع 3000 عقد 
املقاوليني  تسجيل  منها  شروط  واستحداث 

مؤسساتهم يف صندوق للضمان.  

عضو  قيقان  جمال  السيد 
مجلس اآلمة تقدم  بسؤال 
حول االجراءات التي تعتزم 
من  للحد  اتخاذها  الوزارة 
ظاهرة االخطاء التي يرتكبها 
املدنية   احلماية  أعوان 
خالل تسجيل املواطنني يف 

احلالة املدنية؟
بعد أن ذكر وزير الداخلية واجلماعات احمللية 
بالتدابير التي شرعت الوزارة يف تطبيقها ابتداء 
بتحسني  واملتعلقة    2013 سبتمبر  شهر  من 
املجالس  مقرات  مستوى  على  اخلدمات 
انشغاالت  إلى  واإلصغاء  والوالئية  الشعبية 
باحلالة  وطني  مركز  انشاء  ثم  ومن  املواطنني 
املدنية الذي بفضله أصبح بإمكان املواطن اليوم  
احلصول على النسخة الكاملة من شهادة امليالد 
)12( على مستوى جميع البلديات  كما سمحت 
بإلغاء  الداخلية   وزير  حسب  اإلصالحات، 

مرحلة التحقيق اإلداري خالل استخراج جواز 
السفر البيومتري الذي مددت صالحيته لعشر 
استخراج   إلى  التوصل  مؤخرا  مت  كما  سنوات 
جميع  مستوى  على  اخلاصة  امليالد  شهادة 
البلديات.  وأضاف الوزير أنه ومنذ إنشاء هذا 
املركز مت استخراج ما يقارب 20 مليون شهادة 
ميالد وحوالي 425739 شهادة امليالد 12س و 

16485 نسخة من عقود الوفاة و148168 نسخة 
تقدر  إجمالية  اخطاء  بنسبة  الزواج  عقود  من 
ب 6.07 باملائة يف بداية العملية و 1.07 باملائة 
لدى انتهائها. حيث حددت نهاية شهر ديسمبر 
كما  االخطاء  تصحيح  الستكمال  كمهلة   2014
قال.وفيما يتعلق باألخطاء املوجودة يف األلقاب 
واألسماء فقد توصلت وزارة الداخلية إلى عقد 
أعوان  بتنقل  يقضي  العدل  وزارة  مع  اتفاق 
لتصحيح  القضائية  املجالس  املدنية  احلالة 

أسماء املعنيني دون تكليفهم عناء التنقل.
وأكد ممثل احلكومة بأن أصل األخطاء املوجودة 
يف األسماء يعود إلى حتويلها من اللغة الفرنسية 
التي كتبت بها السجالت يف السابق إلى اللغة 
العربية وهو ما نشأ عنه أخطاء تراكمت على 

مر السنني.

بدعيدة،  بوزيد  السيد  تساءل 
عضو مجلس األمة عن مصير 
بنادق الصيد التي قامت وزارة 
احمللية  واجلماعات  الداخلية 
ملكيتها   تعود  والتي  بحجزها 
بطريقة  اقتنوها  أفراد  إلى 
قانونية  ،هؤالء املواطنني الذين 
يتجاوز عددهم  - حسب عضو 
مجلس األمة- 2500 شخص على املستوى الوطني. 
واجلماعات  الداخلية  وزير  بلعيز،  الطيب  السيد 
البنادق  هذه  استرجاع  بأن  رده  خالل  أكد  احمللية  
مت بأمر رئاسي بدافع أمني يف ظل الظروف احلرجة 
ظل  يف  وأنه  مستدركا  اجلزائر.  تعيشها  كانت  التي 

اليوم  تعرفه  الذي  االستقرار 
بالتشاور  الداخلية  وزارة  قامت 
بدراسة   املعنية   اجلهات  مع 
إلى  البنادق   هذه  إعادة  كيفية 
مشكل  طرح  حيث  أصحابها 
غياب ترقيم البعض منها ولهذا 
وزارة  مع  االتفاق  مت  الغرض 
ترقيمها  على  الوطني  الدفاع 
ومن ثم تسليمها ألصحابها بعد اجراء حتقيق دقيق 

حول هوياتهم من قبل اللجان األمنية.
أما فيما يخص البنادق التي أتلفت فقد تقرر تعويض 

مالكيها ماديا. 

ماني،  محمد  السيد  تساءل 
نيابة  األمة   مجلس  عضو 
نواصر،  محمد  السيد  عن 
حول  األمة  مجلس  عضو 
دائرة  ربط  مشروع  مصير 
بطريق  احلدودية  تنزاوطني 
إشارة  أعطيت  والذي  معبد 
انطالقه العام املاضي وذلك 
املواطنني  معاناة  ظل  يف 

وخاصة املرضى منهم؟
القادر  عبد  السيد  حسب 
األشغال  وزير  قاضي، 
العمومية فإن املشروع سجل 
إشارة  وأعطيت   2011 سنة 

كلم   160 مسافة  ليقطع    2013 سنة  انطالقه 
مقسمة على قسمني حيث كلفت الشركة الوطنية 
القسم األول منها ولكن وبسبب  بتنفيذ  سوناطرو 
املؤسسة  تستطع  لم  العمال  مع  الكثيرة  مشاكلها 
الوفاء بالتزاماتها يف إكمال املشروع وأضاف السيد 
من  عدد  ملفات  على  إطالعه  وبعد  بأنه  الوزير 
املشاريع املعطلة بسبب املشاكل التي تتخبط فيها 
الشركات املمضية للصفقات السابقة  مت االتفاق 
مع ثالث شركات من القطاع اخلاص ومت االنطالق 
يف اشغال املشروع األول  يف حني تعطلت االشغال 
يف املشروع الثاني  نظرا لصعوبة عملية نقل املياه 
بأنه  الوزير  السيد  أكد  األخير  ويف  املنطقة  إلى 
لإلطالع شخصيا  متنراست   مدينة  إلى  سيتنقل 

على سير األشغال وإرجاع األمور إلى مجاريها. مصادرة البنادق املستوردة...بدافع أمني!؟

الحالة املدنية: تصحيح األخطاء… وتخفيف املعاناة

الطريق نحو تنزاواطني.. هل هو إنطالق فعيل لألشغال!؟

والية جيجل.. إنهاء )التبعية الصحية(!

ال أحياء سكنية ..بدون مرفق!

 25 اخلميس  يوم  األمة  مجلس  عقد 
ترأسها  علنية  جلسة   2014 سبتمبر 
رئيس  صالح،  بن  القادر  عبد  السيد 
األسئلة  لطرح  خصصت  األمة  مجلس 

الشفهية.
الداخلية  حضر اجللسة إلى جانب وزراء 
العمومية  األشغال  احمللية،  واجلماعات 
والسكان  ،الصحة  والعمران   السكن 
مع  العالقات  وزير  املستشفيات،  وإصالح 

البرملان، السيد خليل ماحي.
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خالل رده على سؤال السيد 
عمار  مالح عضو مجلس 
بتأخر  واملتعلق  األمة 
السكة  خط  سير  انطالق 
احلديدية لنقل الطلبة من 
القطب اجلامعي  فسديس 

إلى  باتنة ؟
عمار  النقل  وزير  أكد 
احلكومة  برنامج  أن  غول 
اخلماسي  املخطط  خالل 
اعتمد   )2010-2014(
كل  تدعيم  أساس  على 
أنواعه  بكل  النقل  أمناط 
مشكل  وحول  وأشكاله، 
القطب  من  الطلبة  نقل 
قررت  فقد  املدينة،  نحو  فسديس  اجلامعي 
وزارة النقل من خالل جلنة مشتركة لكل املعنيني 
التعجيل باتخاذ كل اإلجراءات حلل نهائي لهذا 
املشكل خاصة مع ازدياد عدد الطلبة وحوادث 
انطالق  هو  اإلجراءات  تلك  أهم  ومن  املرور 
رحلة يومية من جامعة فسديس إلى قلب باتنة 
خالل  من  يوميا  طالب  ألف   11 يقدر  مبعدل 

رحالت منتظمة.
أن  الوزير  أكد  فقد  املطار  يخص  فيما  أما 
 8 منها  أسبوعيا  رحلة   16 به  باتنة  مطار 
رحالت دولية و8 داخلية، وأن املطار سيعرف 
دعم تلك اخلطوط خاصة من خالل اخلطوط 
اجلوية اجلزائرية والطاسيلي،  حيث ستشرع 
باتنة  من  رحلتني  بإضافة  الطاسيلي  خطوط 
بداية  أكتوبر  نهاية  قريب  عن  العاصمة  إلى 

نوفمبر. 
فصل  خالل  أنه  السياق  نفس  يف  مضيفا 
الصيف 2014 كان هناك خط إضايف من باتنة 
اخلطوط  عبر  رحالت  عدة  وكذا  تركيا  إلى 
فرنسية.  مدن  عدة  إلى  اجلزائرية  اجلوية 
الوزير 258  باتنة حسب  كما متت عبر مطار 

رحلة دولية و596 رحلة داخلية عبر اخلطوط 
اجلوية اجلزائرية . مؤكدا أنه رغم ذلك يجب 
تدعيم تلك الرحالت بقدرات جزائرية خاصة 
للخطوط  تابعة  جديدة  طائرة   16 استالم  مع 
اجلوية اجلزائري. ومع كبر إمكانيات اخلطوط 
الطاسيلي  طيران  وتطور  اجلزائرية  اجلوية 
سوف نتمكن من تلبية وتغطية حاجيات التراب 

الوطني واخلارجي.
مع  التنسيق  إطار  ويف  احلج  يخص  فيما  أما 
الدول الشقيقة ) السعودية( فأوضح الوزير أنه 
مت اختيار خمس مطارات عبر التراب الوطني 
نظرا لإلشكال املوجود حلد اآلن يف ما يخص 
مسألة توسيع مطار جدة، وسيبقى احلج بهذه 

الطريقة حتى يتم توسعة مطار جدة.
واألنظمة  املراقبة  جهاز  يخص  فيما  أما 
أن  الوزير  أكد  فقد   ،)ILS( للهبوط  العصرية 
املشروع سيخص 50 مطار وسوف جتهز يتم 
سنة  خالل  مطار   20 األمر  بداية  يف  جتهيز 

. 2015
مؤكدا يف األخير أن هدف الوزارة هو تنظيم 
محاولة  مع  ودفعها  وترقيتها  اجلوية  املالحة 

وتلبية  واخلارجية  الداخلية  احلاجيات  تلبية 
دعم  مع  اخلارج  نحو  الوطنية  احلاجيات 

املؤسسات الوطنية .

تدعيم كل أنواع النقل وترقيته

حامية صحة وأمن املستهلك
ردا عن سؤال السيد محمود 
اإلجراءات  حول  زيدان 
وزارة  طرف  من  املتخذة 
التجارة ملراقبة املواد الغذائية 
التلف  وسريعة  احلساسة 
اجلنوب؟  واليات  يف  خاصة 
أوضح وزير التجارة عمارة بن 
القانونية  املنظومة  أن  يونس 
املتعلقة بقطاع التجارة تهدف 
صحة  حماية  إلى  باألساس 
من  سيما  ال  املستهلك  وأمن 
بحماية  املتعلق  القانون  قبل 
الغش،   وقمع  املستهلك 
نصوص  عدة  إلى  باإلضافة 
أهمها  من  تنظيمية  قانونية 
املتعلق  التنفيذي  املرسوم 
املطلوبة  الصحية  بالشروط 

عند عملية عرض األغذية للمستهلك .
الوطن  مستوى  على  الرقابة  مصالح  أن  مؤكدا 
خالل السداسي األول من سنة 2014 ويف إطار 
ألف   170 بـ  قامت  الغذائية،  األخطار  تقليص 
محضر  ألف   20 قرابة  حترير  عنها  نتج  تدخل 
قضائي ضد املخالفني وحجز أكثر من 5000 طن 
من املواد الغذائية غير صاحلة لالستهالك وغلق 

844 محل جتاري.
سبتمبر  إلى  جانفي  من  املمتدة  الفترة  وخالل 
2014 مت تسجيل 77 حالة تسمم غذائي جماعي 
منطقة  يف  حالة   17 منها  الوطني  املستوى  على 
حفالت  إقامة  خالل  حدثت  أغلبها  اجلنوب، 
األعراس العائلية ويف املطاعم املدرسية ومطاعم 
الصيف  فترتي  خالل  خاصة  اجلامعية  األحياء 

وشهر رمضان. 

وتشير اإلحصائيات إلى أن أغلب حاالت التسمم 
الغذائية كانت املنتوجات احلساسة وسريعة التلف 
كاحلليب ومشتقاته، اللحوم ومشتقاته، احللويات 
واملثلجات، أما حاالت التسمم الناجتة للمشروبات 
مبختلف أنواعها فتكاد تكون منعدمة، مشيرا إلى 
أن فترة الصيف 2014 التي صادفت شهر رمضان 
قامت وزارة التجارة بتسطير برنامج عمل خاص 
الغذائية  املواد  على  الرقابة  تكثيف  على  يرتكز 
احلساسة  املنتوجات  خاصة  االستهالك  واسعة 
وسريعة التلف. والعمل على إلزام التجار احترام 
سلسلة التبريد وعرض األغذية على األرصفة أو 

تركها عرضة للعوامل الطبيعية كالشمس والغبار 
وكذا مراقبة املواد الغذائية أثناء نقلها خاصة يف 
الوزارة  أطلقت  ذلك  إلى  إضافة  املدن،  مداخل 
حملة حتسيسية حول املخاطر الغذائية من أجل 
واملتعاملني االقتصاديني وهذا  املستهلكني  نوعية 
بالتنسيق مع جمعية حماية املستهلك واجلمعيات 

املهنية .
املنتوجات أمام  ويف إطار محاربة ظاهرة عرض 
احملالت التجارية وجهت وزارة التجارة تعليمات 
لوزارة  اخلارجية  واملصالح  الوالة  السادة  إلى 
املخالفني  التجار  مع  بصرامة  التعامل  التجارة 

لشروط عرض املنتوجات وحفظها.
أما فيما يخص شروط نقل املنتوجات إلى مناطق 
اجلنوب فقد اتخذت الوزارة عدة تدابير يف إطار 
صندوق تعويض مصاريف النقل لواليات اجلنوب 
نقل  ظروف  حتسني  إلى  خاللها  من  تهدف 
املعتمدين  الناقلني  االلتزام  خالل  من  املنتوجات 
يف إطار هذا الصندوق بإتفافية  النقل املمضاة 
االتفاقية  هذه  تهدف  التجارة، حيث  مديرية  مع 

إلى عدة أهداف من أهمها:
- احترام الشروط الصحية لنقل البضائع .

- ضمان التمويل املستمر لواليات اجلنوب لتفادي 
حاالت الندرة.

- التعامل بالفاتورة.
مؤكدا يف األخير أن حتسني الثقافة االستهالكية 
عبر  األساسية  األولويات  من  تعد  مجتمعنا  يف 
املزيد من الوعي لدى املستهلك اجلزائري باقتناء 
مستلزماته الغذائية من األماكن الالئقة وحفظها 
بالطريقة الصحية وسليمة مع التأكد من سالمة 

املواد الغذائية قبل استهالكها.

حول  بدعيدة  بوزيد  السيد  سؤال  عن  ردا 
وترك  للمطارات  التسيير  المركزية  ضرورة 
استقاللية  وإعطاءها  ملسيريها  املبادرة 

ذاتية؟
على  مطار   36 هناك  أن  النقل  وزير  أعلن 
مستوى اجلزائر مفتوح على املالحة اجلوية،  
16 مصنف دوليا و20 مطار مصنف وطنيا،  
وأن هذه املطارات تؤدي الوظيفة االجتماعية 

واالقتصادية .
موضحا يف نفس السياق أنه طبقا للمرسوم 
تنظيم  من خالله  مت   1987 لسنة  التنفيذي 
املطارات من خالل عملية إشراف للمؤسسات 
مؤسسات  وهي  صناعي  طابع  ذات  جهوية 
بالغرب  مطار    11 به   وهران  مطارات 

تنظيم املطارات
العاصمة  مطارات  مؤسسات  اجلزائري، 
وتضم 17 مطار جلها بالوسط، ومؤسسات 
مطارات قسنطينة 7 مطارات شرق الوطن. 
تتمثل  مهمتها  نشأتها  منذ  املؤسسات  هذه 
يف اإلشراف والتنسيق، مضيفا إلى أن وزارة 
النقل من خالل اجللسات الكبرى للنقل التي 
إلى  2013، خلصت  ديسمبر  نظمتها خالل 

ضرورة :
- ترتيب املنشأت املطارية

- ترتيب فضاء املطار
- ترتيب الفضاء اجلوي ) املالحة اجلوية(

-  إحداث تكامل وتناسق مابني الفضاءات، 
وإعطاء املزيد من االستقاللية التامة .

موضحا يف نفس السياق أنه على مستوى كل 
التسيير  له االستقاللية يف  املطارات املدير 

التامة  صالحيات  فله  للمنشأت  اإلداري 
وله احلق يف  استشراف(  استغالل،  )أمني، 
أن يقترح أو يطرح انشغاالت،  وأن املؤسسة 
التنسيق  عملية  لها  مؤسسة  هي  املطارية 

واإلشراف .
اجلوي  الفضاء  إصالح  بخصوص  وأما 
املجال  تنظيم  سيتم  أنه  الوزير  فأوضح 
اجلوي من خالل حتيينه خالل سنة 2015، 
اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  تطوير  وأن 
والطاسيلي وفرض التكامل بينهما سيسمح 
واخلارجي  الداخلي  النقل  مستوى  رفع  من 
يف إطار بعد اقتصادي واجتماعي وسيادي 

ورفع مستوى اخلدمات.

يوم  علنية  جلسة  األمة  مجلس  عقد 
برئاسة   ،20114 أكتوبر   09 اخلميس 
رئيس  صالح،  بن  القادر  عبد  السيد 
شفوية  أسئلة  لطرح  خصصت  املجلس، 
وزراء  على  األمة  مجلس  أعضاء  قبل  من 
التجارة،  النقل،   : التالية  القطاعات 
اإلعالم  وتكنولوجيات  البريد  الصحة، 
والصناعة  والسياحة  واالتصال، 

التقليدية.
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جمال  السيد  سؤال  عن  ردا 
قيقان حول اتفاقيات الشراكة 
السياحية  املجموعات  مع 
العاملية وكذا إجراءات الوزارة 
االستثمارات  بخصوص 
املتوقفة  املبرمجة  السياحية 
أوضحت  املنطلقة؟  غير  أو 
السيدة نورية ميينة زرهوني، 
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية أن الوزارة 
قامت بهذه االتفاقيات  قصد حتسني العرض 
جتارب  من  االستفادة  خالل  من  الوطني 
التسيير  أمناط  مجاالت  يف  املجموعات  هذه 
واالستفادة  البشرية،  املوارد  وتأهيل  العصرية 
وشبكاتها  املجموعات  هذه  سمعة  من 
باشرت  الصدد  . ويف هذا  العاملية  التسويقية 
املؤسسات السياحية العمومية واخلاصة بدعم 
من الوصاية لتفعيل هذه الشراكة إذ قامت 21 
مؤسسة فندقية بالتعاقد مع مجوعات فندقية 
عاملية غنية عن التعريف على غرار املجموعة 
ومجموعة  ماريوت  ومجموعة  وود  ستار 
اإلجراءات  بخصوص  أما   . وغيرها  الهيلتون 
املتخذة لدعم االستثمارات املعطلة فقد قامت 
السياحة  وزارة  بني  اتفاقيات  بإبرام  الوزارة 
والصناعات التقليدية وأربع بنوك تابعة للقطاع 
العام إضافة إلى املؤسسات املالية، اجلزائرية 
للمؤسسات  القروض  لضمان  لالستثمار 
وضع  هو  منها  والهدف  واملتوسطة،  الصغيرة 
ضرورية  متويالت  املستثمرين  تصرف  حتت 
بضمان  تدعيمهم  وكذا  مشاريعهم  لتجسيد 
متويل التجهيزات اخلاصة مبرحلة االستغالل، 
كما أن قانون املالية التكميلي لسنة 2009 جاء 

بامتيازات مالية تتعلق بتخفيض نسبة الفوائد 
بـ 3 % بالنسبة للمشاريع السياحية املتواجدة 
للمشاريع  بالنسبة   %  4.5 و  الشمال  يف 
املتواجدة يف اجلنوب حسب املادتني 7 و80 من 

هذا القانون.
مشاورات  الوزارة  بادرت  ذلك  على  فضال 
اتفاقيات  توقيع  ومت  مصرفية  مؤسسات  مع 
القطاع  ذات  بنوك  مع  الشأن  هذا  إطار  يف 
اخلاص والهدف منها  تسهيل عملية احلصول 
امللفات  دراسة  يف  واإلسراع  القروض  على 
البركة،  بنك   ( بينها  من  نذكر  عليها،  والرد 
بنك،  برس  اجلزائر،  خليج  بنك  السالم،  بنك 

بالعقار  يتعلق  فيما  أما  جنرال(،  سوسيتي 
السياحي فقد متت املصادقة على مخططات 
من  واالنتهاء  سياحي  توسع  منطقة   15 تهيئة 
إعداد 20 مخطط والئي لتهيئة السياحة، هذه 
املخططات تهدف إلى حتديد برنامج االستثمار 
املستثمرين  متناول  يف  وجعلها  املناطق  لهذه 
بحصولهم على العقار عن طريق عقد االمتياز 

بعد تهيئة تلك املناطق.
وطنية  دعوى  عن  اإلعالن  مؤخرا  مت  كما   
 5 مناطق  خلمس  االهتمام  إلبداء  ودولية  
توسع سياحي، قصد اقتناء املتعاملني الراغبني 
وإجناز  السياحي،  االستثمار  من  االستفادة 
مركبات  شكل  حتت  موحدة  سياحية  مشاريع 
سياحية .  وللتذكير فإن عدد املشاريع املصادق 
 817 هذا  يومنا  إلى  الوزارة  طرف  من  عليها 
مشروع والتي ستوفر ما يقارب 99687 سرير 
سرير  ألف   99 لديها  يتوفر  اجلزائر  وحاليا 
بني  من  لإليواء  الطاقة  يضاعف  بذلك  وهو 
817 منها 392 مشروع يف طور اإلجناز والذي 
و 30 مشروع من هذه  سيوفر 54549 سرير 

املجموعة والذي سيوفر 2713 سرير .
كما مت إعداد دليل لالستثمار السياحي الهدف 
ملشاريع،  احلاملني  املستثمرين  إعالم  هو  منه 
عن كل اإلجراءات اخلاصة بتجسيد مشاريعهم 
كما أن الوزارة تقوم  مبرافقة املستثمرين من 
السياحية  واملديريات  املركزية  اإلدارة  طرف 
والصناعة التقليدية بتسهيل اإلجراءات اإلدارية 
للحصول على امتيازات الوكالة الوطنية لتطوير 

االستثمار رخصة البناء والتمويل.

السيد  سؤال  عن  ردا 
حول  شنيني  القادر  عبد 
من  املتخذة  اإلجراءات 
الصحة  وزارة  طرف 
للتصدي لألوبئة املستجدة 

؟
الصحة  وزير  أوضح 
املالك  عبد  املستشفيات  وإصالح  والسكان 
التكفل مبثل  معتادة على  الوزارة  أن  بوضياف، 
هذه األوضاع على غرار سنة 2006 على سبيل 
الطيور، اتخذت  وباء األنفلونزا  املثال وملواجهة 
إقامة منظومة  واملتمثلة يف   الضرورة  التدابير 
املؤسسات  كل  مستوى  على  واإلنذار  الترصد 
الصحية وكذا مراكز املراقبة الصحية باحلدود 
العبور.  ونقاط  واملوانئ  املطارات  يف  املتواجدة 
منوها إلى أن هذه املنظومة املشتغلة منذ سنة 
تهديد  أي  مع  وتكييفها  تنشيطها  يتم   2006
التصدي  أجل  من   2009 سنة  احلال  هو  كما 
لتهديد املتمثل أنذاك  H1N1 أنفلونزا اخلنازير، 
أو خالل ظهور حاالت العدوى املسببة فيروس 
ملواجهة  وأخيرا   2013 سنة  اجلديد  كورونا 

تهديد حمى النزفية لفيروس اإليبوال.
وتتضمن هذه املنظومة التدابير اآلتية:

- نشر على جميع مهني الصحة كل املعلومات 
انطالقها  طريقة  سيما  ال  باألمراض  املتعلقة 
العيادية  للمعايير  وفقا  احلالة  وحتديد 

والوبائية.
- تنشيط منظومة الترصد واإلنذار على مستوى 

الهياكل الصحية عن طريق :

أوال: ضمان توفر وسائل احلماية الفردية وإقامة 
مخزون أمني من وسائل احلماية منذ ديسمبر 

2012 بالنظر إلى التهديدات السابقة.
أوساط  يف  العينات  أخذ  وسائل  توفر  ثانيا: 

االستنبات اخلاصة بها.
ثالثا: السهر على إعداد األسرة  اإلستشفائية 
الهياكل  مستوى  على  لذلك  املخصصة 

الصحية.
مستوى  على  واإلنذار  الترصد  منظومة  رابعا: 
يف  املتواجدة  للحدود  الصحية  املراقبة  مراكز 

املطارات واملوانئ ونقاط العبور البرية.
خامسا: تدعيم التنسيق ما بني القطاعات.

ملواجهة  أقيمت  التي  املنظومة  خضعت  ولقد 
التهديد احلمى النزافية لفيروس إيبوال بتدعيم 

شهر أوت 2014 عبر كل مراكز املراقبة الصحية 
املتواجدة باحلدود، كما مت تدعيم املنظومة يف 
30 سبتمبر 2014 على مستوى املوانئ اجلزائرية 
التي تضمن اتصاالت دولية يف مجاالت البحرية 

التجارية والنقل واحملروقات.
مضيفا أنه مت وضع منظومة للحد من أخطار 
املضاعفات املرتبطة باألنفلونزا املوسمية، حيث 
أن الدائرة الوزارية تقوم كل سنة بإعادة تنشيط 
منظومة حملة التلقيح ضد األنفلونزا املوسمية 
والتي تبدأ هذه السنة يف 15 أكتوبر وتتمثل هذه 

املنظومة يف:
الهياكل  اللقحات على مستوى  - ضمان  توفر 

الصحية والصيدليات.
فوائد  بشأن  وحتسيسهم  املواطنني  إعالم   -

التلقيح
مؤكدا يف األخير أن نزول األمطار بشكل غير 
عادي يشكل خطرا على صحة املواطنني ألن يف 
ذلك خطر على حدوث أمراض مستجدة متنقلة 
عن طريق املياه قد تسبب أوبئة، وللوقاية منها 
فإن اللجان القطاعية املشتركة الوالئية ملكافحة 

األمراض املتنقلة عن طريق املياه قامت بـ:
* إعادة منظومة الترصد

* مراقبة األماكن التي حدثت يف السابق
* تدعيم العمل مع مصالح املياه من أجل املعاجلة 

واملراقبة الكيمائية للمياه
* السهر على توفير األدوية يف حالة حدوث وباء

القواعد  بشأن  املواطنني  وحتسيس  إعالم   *
الفردية  الصحة  بحفظ  املتعلقة  األساسية 

واجلماعية.

االتصالية  الوسائل  حول 
يتعلق  فيما  خاصة  باجلنوب 
وتوسيع  البصرية  باأللياف 
ربطها بني والية النعامة ووالية 
بشار؟ الذي طرحه السيد عبد 
القادر بن سالم والذي نابت عنه 

السيدة زهية بن عروس.
دردوري،  زهرة  السيدة  أكدت 
وتكنولوجيات  البريد  وزيرة 
اإلعالم واالتصال أن املجهودات 
أجل  من  اجلزائر  بذلتها  التي 
توفير شبكات االتصال متطورة 
عبر مناطق البالد بدون استثناء 
قصد تلبية حاجيات متزايدة يف 
هذا املجال . سواء لدى املواطن 
أو املؤسسات أو اإلدارات وذلك من خالل استثمارات 

تعتمد  أساسية  منشآت  إلجناز  الدولة  خصصتها 
على تكنولوجيات احلديثة. حيث أن شبكات التراسل 
التصاالت اجلزائر والتي حتتوي على حوالي 60 ألف 
ألف   35 من  وأكثر   . البصرية  األلياف  من  كيلومتر 
كيلومتر من وصالت التراسل الرقمية، وتدعيما لكل 
املجهودات السابقة يجري تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية 

لتدفق السريع والفائق السريع والتي ترمي إلى:
* تكثيف الشبكات لتغطية مزيد من املناطق املعزولة

إدخال  طريق  عن  االتصال  جتهيزات  عصرنة   *
التكنولوجيات احلديثة

* تطوير اإلنترنيت بالسرعة العالية لكل فئات املواطن 
واملؤسسات واإلدارات والتسهيل لالستفادة من هذه 

اخلدمات العصرية على اخلط
فهما  بشار  ووالية  النعامة  لوالية  بالنسبة  أما 
موصولتان بشبكة لالتصال الوطني بواسطة وصالت 
تراسل تربط بشار بالشمال البالد وهي وهران مرورا 

اتفاقيات الرشاكة مع املجموعات السياحية العاملية  منظومة الرصد واإلنذار عرب كل املؤسسات الصحية منذ سنة 2006
لتحسني التسيري وتأهيل املوارد البرشية

تلبية حاجيات املواطنني املتزايدة لشبكات االتصال

سنة  أجنزت  البصرية  باأللياف  األولى  بالنعامة، 
2001 ومت رفع القدرة من 10 جيقابيت يف الثانية 
إلى 20 جيقابيت  يف أفريل 2014. والثاني بكبل 
هوائي أجنز سنة 2010 وقدرته 10 جيقابيت يف 

الثانية .
املواطنني  احلاجيات  ولتلبية  أخرى  جهة  ومن 
التي تعرف ارتفاعا باستمرار سواء يف الهاتف أو 
االنترنيت، من املقرر توسيع العمود الفقري ملنطقة 
إلى 150  لرفع قدرته  الوطن  الغربي من  اجلنوب 
جيقابيت يف الثانية وذلك يف الفصل األول من سنة 
2014، وميكن رفع هذه القدرة إلى 400 جيقابيت 

يف الثانية.
يف  وأمنها  الشبكة  وتوسيع  عصرنة  إطار  ويف 
منطقة بشار مت تسجيل مشروعني ضمن برنامج  
البصرية،  األلياف  كوابل  لنشر   )2015  -  2014(

حيث سيتم إجناز الوصلة األولى  سعيدة -بشار 
منها 200  كلم  على مسافة 500  بالنعامة  مرورا 
كلم تتكفل بها السلطات احمللية فيما يتعلق بأشغال 
اخلاص  الصندوق  من  بتمويل  املدنية  الهندسة 
لتنمية االقتصاد ملنطقة الهضاب العليا، وستسمح 
هذه الوصلة بتحسني التكفل باالتصاالت يف منطقة 
اجلنوب الغربي كما ستسهل ربط املنطقة املعزولة 

يف واليات املعنية.
أما الوصلة الثانية طاغيت - لبيض سيدي الشيخ 
وتأمني  البيض  والية  لربط  كلم   24 مسافة  على 
االتصال عبر حلقة متتد بني بشار وطاغيت ولبيض 
سيدس الشيخ ومشرية بالنعامة. وهذا يف الثالثي 
األول من سنة 2015، وبفضل كل هذه اإلجنازات 
سيتم تأمني االتصاالت مبنطقة اجلنوب الغربي من 

الوطن أي )تندوف- أدرار – بشار(.
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وزير  بلعيز،  الطيب  السيد  أوضح 
يف  احمللية  واجلماعات  الداخلية 
العمري  السيد  سؤال  على  إجابته 
لكحل عضو مجلس األمة واملتعلق 
ببعض النقائص التي تعرفها بعض 
حيث  من  التعليمية  املؤسسات 
املسيرة  تعرقل  والتي  التجهيزات 
باملائة   80 بأن  لألطفال  العلمية 
تعمل يف ظروف  االبتدائية  التعليمية  املؤسسات  من 
دينار  ماليير   9 مبلغ  تخصيص  مت  قد  وأنه  حسنة 
النسبة  لفائدة  والتجهيز  الصيانة  بأعمال  للقيام 
هذا  القادمة. مضيفا يف  السنة  مدار  على  الباقية  
اإلطار ان احلكومة اجلزائرية ما فتئت تبذل جهودا 
حثيثة لضمان حق التعليم لكل فئات املجتمع  والدليل 
على ذلك كما قال هو اإلحصائيات التي تؤكد وجود 
وطالب  متمدرس  يقارب 10 ماليني طفل وشاب  ما 
الذي  الرقم  وهو  جامعي  وطالب  املهني  التكوين  يف 
الراقية. كما  البلدان  أكد إال يف بعض  ال يوجد كما 
أن عدد املؤسسات االبتدائية انتقل من 15.707 سنة 
1999 إلى 19.458 مدرسة سنة 2014 يف حني انتقل 
عدد املتوسطات من 3.292 متوسطة سنة 1999 إلى 
من  الثانويات  وانتقل   2014 سنة  متوسطة   5.541

1.187 سنة 199 إلى 2.402 ثانوية سنة 2014. أما 
بخصوص مراكز التكوين املهني أوضح السيد بلعيز 
بأن عددها قدر سنة  2000 ب 437 مركزا لينتقل 
العدد إلى 809 مركزا سنة 2014 يف حني قدر عدد 
اجلامعات واملراكز اجلامعية ب 93 مؤسسة جامعية  
بينما كان عددها  ال يتجاوز 53 مؤسسة سنة 2000 
وهذا وإن دل على شيء فإمنا يدل على عزم الدولة  
على تطوير هذا القطاع الذي يتوقف عليه مستقبل 

اجلزائر.  

غالف مايل هام لسد النقائص يف املؤسسات التعليمية

السيد  ترأسها  علنية  جلسة   2014 أكتوبر   23 اخلميس  يوم   األمة  مجلس  عقد 
عبد القادر بن صالح، رئيس املجلس. بحضور وزراء الداخلية واجلماعات احمللية، 
مع  العالقات  وزير  إلى  باإلضافة  واالتصال  الثقافة  والتعليم،  التربية  العدل، 

البرملان، السيد خليل ماحي،  خصصها لألسئلة الشفهية.

بوزيد  السيد  تساءل 
بدعيدة، عضو مجلس األمة 
حول تعطل إجراءات تنفيذ 
بإعادة  اخلاصة  األحكام 
واملوظفني  العمال  إدماج 
مناصب  من  فصلوا  الذين 
السيد  فأوضح  عملهم؟ 
العدل  وزير  لوح،  الطيب 
يف  األحكام  تنفيذ  نسبة  بأن  االختام  حافظ 
املواد االجتماعية واإلدارية قد بلغت نسبة 69 
األحكام  بعض  تنفيذ  عدم  بأن  موضحا  باملائة 
عدم  إلى  احلاالت  بعض  يف  يعود  القضائية 
عنه  يترتب  قد  الذي  باحلكم  النطق  وضوح 
بأن  الوقت  نفس  يف  وذكر  التنفيذ.  يف  إشكال 
إحصائيات اللجنة اخلاصة باملجال االجتماعي 

والضمان  والعمل  العدل  وزارات  من  واملتشكلة 
االجتماعي والصناعة وممثلني عن اإلحتاد العام 
أحصت  قد  العمل  وأرباب  اجلزائريني  للعمال 
 81 أكثر من  تنفيذ   2011 غاية  إلى  منذ 1999 
باملواد  اخلاصة  القضائية  األحكام  من  باملائة 
العدالة  قطاع  مسؤول  أشار  وقد  االجتماعية، 

أنه ولضمان تنفيذ األحكام والقرارات الصادرة 
املادة  نص  فإن  القطاع  هذا  يف  اإلدارة  على 
يطبق  واملتمم  املعدل  العقوبات  قانون  من   138
على كل موظف عمومي قام بوقف تنفيذ حكم 
قضائي او امتنع أو اعترض أو عرقل أو ذلك، 
عقوبة احلبس من ستة  أشهر  إلى 3 سنوات 
وغرامة من 5 أالف دج إلى 50  ألف وقد تصل 
العقوبة إلى حد احلرمان من ممارسة أي وظيفة 
عمومية. أما بخصوص القطاع االقتصادي فإن 
املادة  يف  الصادرة  القضائية  االحكام  تنفيذ 
العمال  إدماج  بإعادة  والقاضية  االجتماعية 
بإعادة  العمل  صاحب  تلزم  مجددا  عملهم  يف 
إدماج املسرح إلى منصبه أو تعويضه وفق قانون 

عالقات العمل.

إعادة إدماج العامل املفصولني...بقوة القانون
النفقة واملسكن ....حامية لألطفال من آثار فك الرابطة الزوجية

يف  ولكن  العدالة  قطاع  ويف 
بإلزام  يتعلق  أسري  موضوع 
النفقة  بدفع  الطليق  القانون 
بغية  لطليقته  املسكن  وتوفير 
دون  القصر  باألطفال  التكفل 
االقتصادية،  ظروفه  مراعاة 
قانون  اقتراح  ظل  يف  خاصة 
وطني  صندوق  بإنشاء  يتكفل 
العايب،  احلاج  السيد  قرأ  املطلقة  املرأة  لفائدة 
القادر  عبد  للسيد  سؤاال   األمة  مجلس  عضو 

شنيني، عضو مجلس األمة.
السيد الطيب لوح ذكر بأن الهدف من إلزام الزوج 
هو حماية  لطليقته  السكن  وتوفير  النفقة  بدفع 
الزوجية وحفاظا  الرابطة  آثار فك  األطفال من 

على استقرارهم املادي واملعنوي وليس أمام وكيل 
اجلمهورية وقاضي شؤون األسرة  -كما أضاف 
- إال التطبيق الصارم للقوانني، حماية لألطفال 
القاضي  يراعي  كما  املعني.  تعسيرا ضد  وليس 
احلالة االجتماعية للشخص املعني بالنفقة وفقا 
أنه يف حالة  األسرة. غير  قانون  للمادة 79 من 
أو  لطليقته  النفقة  بدفع  املعني  الشخص  امتناع 
آداء  يف  تكاسله  أو  سلوكه  سوء  ثبوت  حالة  يف 
واجبه جتاء أبناءه  فإن القاضي يستدعيه ومينح 
له مهلة لتسديد مستحقات طليقته .... ويف حالة 
ثانية يقوم وكيل اجلمهورية  عدم استجابته مرة 
التنفيذي  احلكم  لكن  حلبسه  دعوى  بتحريك 

يسقط مبجرد دفع  املعني لتلك املستحقات.
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يف إجابته على سؤال السيد 
فتح  حول  كرومي  سليمان 
للتلفزيون  جهوية  فروع 
اجلنوب.  بأقصى  العمومي 
حميد  االتصال  وزير  أكد 
قرين أنه قد مت اعتماد خمس 
بغالف  استثمارية  عمليات 
إجمالي يقدر ب 953 مليون 
تلفزيونية  مراكز  لفتح  دج 
حيث  الواليات  بتلك  جهوية 
املعنية  املصالح  حاليا  تعمل 
الدراسات  استكمال  على 
الشروط  دفتر  وإعداد 

املتعلقة بإجنازها.
املراكز  وحتسبا إلجناز هذه 
أضاف السيد قرين سيتم قريبا تشغيل محطة 
تبادل البرامج ستسخر إلرسال وتبادل البرامج 
اإلذاعية والتلفزية بني املراكز واحملطات اجلهوية 
مع احملطة املركزية، وهو املشروع الذي ستتكفل 
والتلفزي  اإلذاعي  للبث  العمومية  املؤسسة  به 

بغالف يقدر ب 461 مليون دج
وأكد أن هذه املراكز ستساهم إلى جانب احملطات 
حقيقية  صورة  إعطاء  يف  للتلفزيون  اجلهوية 
للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي 

تشهدها البالد.

محاربة الترسب املدريس... 
يتطلب تكاثف جهود 

الجميع
زيدان، عضو  محمود  السيد  سؤال  على  ردها  ويف 
مجلس األمة  حول ظاهرة التسرب املدرسي.  أكدت 
السيدة بن غبريط أن نسبة التخلي عن الدراسة يف 
الطور االبتدائي قد بلغت السنة الفارطة 2.34 باملائة 

فيما بلغت 9 باملائة يف مرحلة التعليم املتوسط.
األطفال  إدماج  إعادة  بان  الشأن  وأشارت يف نفس 
الذين تركوا مقاعد الدراسة قبل سن الـ16 تتم دون 
أدنى الشروط مبقتضى قوانني اجلمهورية وأضافت 
الوزيرة أن أفضل طريقة ملعاجلة التسرب املدرسي 
الطور  يف  واملفتشني  األساتذة  تكوين  يف  تكمن 
التالميذ  تقييم  منط  يف  التدقيق  وكذا  اإللزامي 
باالمتحانات  اخلاصة  االختبارات  طبيعة  ويف  أوال 
دعت  أخيرا.كما  التوجيه  وبنظام  ثانيا  الرسمية 
والرياضية  الثقافية  النشاطات  تنمية  إلى  الوزيرة 
والفنية داخل املؤسسات التربوية  وكذا إلى إصغاء 

األولياء  ألطفالهم خاصة يف مرحلة املراهقة
أما عن تكرار السنة والذي يعتبر من أهم املشاكل 
التي يعاني منها النظام التربوي اجلزائري »خاصة يف 
الطور املتوسط فإن الوزراة ذكرت ببعض اإلجراءات 
املعاجلة  ومنها  التربوية  املؤسسات  بها  تقوم  التي 
يواجهون  الذين  التالميذ  لفائدة  البيداغوجية 
صعوبات يف تعلم املواد األساسية خاصة يف الطور 
واملوارد  للهياكل  العقالني  واالستعمال  االبتدائي. 
التربوية وذلك بتخصيص ساعات الفراغ للمراجعة 
التكفل  من  لتمكينهم  االساتذة  تكوين  وكذا  والدعم 

بالصعوبات املدرسية التي يعاني منها التالميذ

مرشوع طموح لرتميم قلعة بني حامد  نحو إعداد ميثاق  خاص بالقطاع
وإعادة بعث مهرجانها

نقص أساتذة اللغة الفرنسية يف مترناست ...مشكل يف طريقه إىل الحل

للعنف جتاه  حول ممارسة بعض االساتذة 
تالميذهم وما ينجر عنه من عواقب وخيمة 
عل سلوك التلميذ ومشواره الدراسي وعن 
هذه  يف  الوزارة  تتخذها  التي  اإلجراءات 
القادر  عبد  السيد  تساءل  ؟   احلاالت 

شنيني، عضو مجلس األمة. 
بن  نورية  السيدة 
التربية  وزيرة  غبريط، 
والتعليم أكدت يف ردها 
بأن قطاعها يفكر حاليا 
يف إعداد ميثاق خاص 
بأخالقيات املهنة  ألنه 
أخلقة  الضروري  من 
مهنة التربية لتكون قدوة 
يحتذي بها يف جميع التصرفات. فالوزيرة 
لم تنف وجود تصرفات ال مسؤولة  صادرة 
الوقت  نفس  يف  لكنها  املعلمني  بعض  عن 
قللت من عددها، منوهة بالعمل الذي يقوم 
احلاالت  أن  مؤكدة  بجدية  األساتذة   به 
التي يستعمل فيها العنف داخل املؤسسات 
تبقى يف الغالب معزولة. وأشارت مسؤولة 
يف  تتخذ  التي  اإلجراءات  أن  إلى  القطاع 
حالة ثبوت ممارسة العنف هي املثول أمام 
جلان مجالس التأديب التي تسلط العقوبة 
املرتكبة  املهنية  واألخطاء  قياسا  املناسبة 
كما ميكن أن تصل هذه العقوبة إلى درجة 

العزل النهائي عن العمل.

وفيما يخص آليات املراقبة التي تستعملها 
حسب  فتتمثل-  املجال  هذا  يف  الوزارة 
املؤسسات  إدارة  يف  الوزيرة-  السيدة 
تطبيق  مدى  على  تعمل  التي  التربوية 
التشريع أو يف الزيارات الدورية واملنتظمة 
امتثال  على  تسهر  التي  التفتيش  لهيئة 
األساتذة للقوانني. وبخصوص دور جمعية 
الهدف  بأن  الوزيرة  قالت  التالميذ  أولياء 
يف  واملشاركة  التأطير  هو  إنشاءها  من 
توفير الشروط الضرورية إلجناح التالميذ. 
مضيفة أن الوزارة ما فتئت حتسس مدراء 
املؤسسات التعليمية  بضرورة تعميم إنشاء 

هذه اجلمعيات.

مجلس  عضو  نواصر،  محمد  السيد 
أولياء  إنشغال  سؤاله  يف  نقل  األمة 
الذين  متنراست  والية  يف  التالميذ 
اللغة  أساتذة  عدد  نقص  من  يشتكون 
بن  السيدة  الوالية   هذه  يف  الفرنسية 
اللغة  غبريط قالت بأن مشكل تدريس 
النائية  الفرنسية  يعني  بعض املناطق 
لوالية متنراست  والذي يعود سببه إلى عزوف األساتذة 
ومعظمهم من النساء من االلتحاق مبناصب عملهم بتلك 
املناصب  عدد  أن  مضيفة  املسكن   توفر  لعدم  املناطق 
بكل من  العشرة من مجموع 368 منصب  يبلغ  الشاغرة 
بلديات متنراست، تنزاواتيت وإدلس  مضيفة بأن الوزارة 
تتكفل بهذه القضية  على محمل اجلد مضيفة أنه سيتم 

اللجوء إلى التعاقد إذا اقتضى األمر.
كما أضافت مسؤولة القطاع مطمئنة أولياء األمور بأنه 
من  فرنسية  لغة  مدرس   690 يتخرج  أن  املنتظر  من 
املدارس العليا لألساتذة السنة املقبلة  من بينهم 317 يف 

الطور االبتدائي و184 يف مرحلة التعليم املتوسط

صرحت وزيرة الثقافة 
لعبيدي  نادية  السيدة 
عضو  سؤال  عن  ردا 
السيد  األمة  مجلس 
بأن  قيقان  جمال 
حاليا  يعمل  قطاعها 
التأخر  جتاوز  على 
يف أشغال ترميم قلعة 
بني حماد باملسيلة وذلك من خالل إجناز 
املنطقة  لهذه  وإستصالح  ترميم  مخطط 
األثرية مضيفة بأن الوزارة ملتزمة مبتابعة 
هذه القضية وجتاوز االشكاليات التي تؤثر 
يف  تتمثل  والتي  املشروع  سير  على  سلبا 
تواصل إجناز بعض اخلواص لسكنات يف 
وأيضا  القانون  أحكام  مراعاة  دون  املوقع 
لترتيبات  خاضعة  املوقع  من  اجزاء  كون 

أمنية مرتبطة مبنشئات عسكرية.
فقد  األشغال  مبراحل  يتعلق  وفيما 
أوضحت وزيرة الثقافة بأنه قد مت حتديد 
للمشروع يف  االستعجالية  األشغال  طبيعة 
مخطط من ثالث مراحل حيث مت االنتهاء 
حتفظات  أثارت  التي  األولى  املرحلة  من 
أنها  إلى  الوزارة  مصالح  قبل  من  تقنية 
الثاني  الشطر  انطالق  إشارة  أعطت 
طبيعة  حتديد   من  الدراسة  مكنت  حيث 
بها  القيام  الواجب  االستعجالية  األشغال 
وحتديد  املوقع  ملساحة  الدقيق  والتحديد 
كيفية تأمينه ومن ثم حتديد املسار الثقايف 

املواقع  حتديد  وأخيرا  للموقع  والسياحي 
بها  أثرية  حفريات  إجراء  تستوجب  التي 

قبل الشروع يف الترميم والتهيئة.
وحول إمكانية إعادة إحياء مهرجان القلعة 
أبدت الوزيرة رغبة الوزارة يف إعادة إحياءه 
شرط أن ال يتعارض ذلك مع أحكام قانون 
اليونسكو  وشروط  الثقايف  التراث  حماية 
من  النوع  هذا  مثل  تنظيم  تخص  التي 

الفعاليات.

وضع اللمسات األخرية 
عىل مرشوع فتح قنوات 

تلفزيونية بالجنوب

يط
غبر

ن 
ة ب

وري
ن

صر
نوا

مد 
مح

ي 
يد

لعب
ية 

ناد

مي
رو

ن ك
يما

سل
ن 

قري
يد 

حم



الجلسات < األسئلة الشفوية

23

الجلسات < األسئلة الشفوية

22

عقد مجلس األمة جلسة علنية يوم اخلميس 6 نوفمبر 2014 برئاسة السيد عبد 
القادر بن صالح، رئيس املجلس، خصصت لطرح عدد من األسئلة الشفوية من قبل 

األعضاء على وزراء القطاعات املعنية .

آليات وميكانيزمات ملشاركة املواطن 
يف إدارة شؤونه املحلية عن قريب

السيدة  سؤال  عن  ردا 
حول  باركي  عائشة 
متكن  التي  الكيفية 
من مشاركته يف  املواطن 
سير  تهم  التي  القرارات 
؟  احمللية  شؤونه  وإدارة 
أوضح  وزير الدولة وزير 
واجلماعات  الداخلية 
اجلمعيات  أن  بلعيز  الطيب  السيد  احمللية 
على  حتصل  وشكها  طبيعتها  كانت  مهما 
صفة  تكتسب  عندما  املالية  املساعدات 

املنفعة العامة.
أو  كأفراد  املواطنة  أو  املواطن  أن  موضحا 
اجلمعيات أو نوادي أو رجال أحياء يشاركون 
يف القرارات التي تهم تسيير وإدارة شؤونهم 
للدستور  فطبقا  دستوري،  حق  ألنه  احمللية 
فإن السلطة هو الشعب وأن الشعب ميارس 
كما  املنتخبة،  املجالس  إطار  يف  سيادته 
تلح  مواد   5 من  أكثر  فيه  البلدية  قانون  أن 
واملواطنات  املواطنني  إشراك  ضرورة  على 
يف  أحياء  رجال  أو  أوجمعيات  أفراد  سواء 
سواء  شؤونهم  تهم  التي  لقرارت  التحضير 
كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو 
ثقافية . والدليل على ذلك أن جدول أعمال 
البلدية  يف  أيام   10 يعلق  البلدي  املجلس 
ومواضيع املجلس محددة واجللسات املجلس 
الشعبي البلدي تكون علنية أي مفتوحة لكل 
حق  على  كذلك  ينص  والقانون  املواطنني 
مستخرجات  جميع  على  يطلع  أن  املواطن 
الوثائق املتعلقة باملداوالت بل أكثر من ذلك 
أن  املنفعة  صف  له  كانت  إذا  احلق  له  أن 
ونفس  املداوالت،  من  نسخة  على  يحصل 

الشيء بالنسبة للمجالس الوالئية.
مؤكدا أن مشاركة املواطن يف تسيير شؤونه 
القوانني  عليه  وتنص  دستوري  حق  احمللية 
البلدية والوالئية وقوانني اجلمهورية، لكن ما 
هو غير موجود كيفيات جتسيد وتعزيز هذه 

القوانني للمشاركة يف امليدان.
عبد  السيد  اجلمهورية  رئيس  أن  مضيفا 
العزيز بوتفليقة أكد يف أكثر من مناسبة على 
ترسيخ وتعزيز مشاركة املواطنني يف القرارات 
وزارة  أن  كما  احمللي،  املستوى  على  خاصة 
الداخلية قامت بتحضير أرضية تناولت هذا 
عرضت  والتي  جوانبه  جميع  من  املوضوع 
على الوزير األول وقام هذا األخير بإعطاء 
فوجا  وسينصب  اإلضافية  املعلومات  بعض 
الذي سيشارك  امللف،  هذا  لدراسة  موسعا 
واملجالس  الصلة  ذات  الدوائر  جميع  فيه 
املنتخبة وبعض اجلمعيات، وستقوم بإشراف 
وإغناء هذا النص حيث سيطرح هذا امللف 
على احلكومة بعد االنتهاء منه من قبل جميع 
احلكومة  على  وسيعرض  املعنية  األطراف 
أجل  من  الالزمة  اإلجراءات  تتخذ  لكي 
تطبيق هذه النصوص املكرسة قانونا من أجل 
إيجاد السبل والطرق واآلليات وامليكانيزمات 
ملشاركة املواطن فعليا يف امليدان، مضيفا أن 
احلكومة  على  وسيعرض  جاهز  امللف  هذا 
يصبح  التي  والسبل  الطرق  إيجاد  أجل  من 
تهمه  التي  القرارات  يف  يشارك  املواطن 
أموره  تدبير  يشارك يف  وكيف  وتهم شؤونه 
املنتخبة  املجالس  مع  احمللي  املستوى  على 
الشعب  عن  وكيلة  إال  هي  التي  واملجالس 

ولتحقيق طموحاته.

شنيني  القادر  عبد  السيد  سؤال  عن  ردا 
للتقليص  املياه  لتحلية  محطة  إنشاء  حول 
من التفاعالت الكيميائية من أجل احلفاظ 
على األنابيب وحتسني نوعية املياه يف إطار 
إلى  صالح  عني  من  املياه  حتويل  مشروع 

متنراست؟
أوضح وزير املوارد املائية حسني نسيب أن 
والية متنراست كانت تعرف نقصا يف تزود 
إضافة  للشرب،  الصاحلة  باملياه  سكانها 
الضخ،  طريق  عن  املنتجة  املياه  ملوحة  إلى 
وخالل إقامة مشروع التحويل للمياه من عني 
صالح إلى متنراست على مسافة 700 كلم، 
فإن الدراسة التي أجنزت من طرف مكتب 
الدراسات العاملي سوناك فإنه تطلب ضرورة 
املياه  وخصائص  تتماشى  قنوات  استعمال 
املوجه للمشروع وهذا ما مت احترامه خالل 
مرحلة اإلجناز واألشغال، وتطبيقا لتعليمات 
رئيس اجلمهورية بتوفير املياه لكل املواطنني 

إجناز  قرار  لذلك جاء  ونوعا،  كما 
لتحسني  املياه  ملعاجلة  محطة 
والتي  احملولة  املياه  لنوعية  أكثر 
صالح  بعني  موقعها  اختيار  تقرر 
املناطق  سكان  التزود  تضمن  حتى 
املتواجدة يف رواق املشروع التحويل 
واملتمثلة يف عني نقل وتلتيت احملالة 
الصاحلة للشرب مع العلم أن عني 

صالح ويوالي حلسن قد مت ربطهم باملشروع .
وقد  التحويل  قناة  حماية  يف  متثل  الثاني  القرار  أما 
اتخذ القرار عقب الدراسة التي قامت الوزارة بإجنازها 
تكون  أن  اشتراط  أين مت  محطة حتلية  بناء  أجل  من 
الواحد  اللتر  يف  الواحد  غرام  من  أقل  امللوحة  نسبة 
على  الكيميائية  التفاعالت  تأثير  نهائيا  نتجنب  حتى 
أعظم  من  يعتبر  والذي  املياه  لتحويل  النظام  هذا 
مؤمنة  التحويل  قنوات  أن  مضيفا  البالد.  اجنازات 
من كل التفاعالت فيما يخص الكوروزيوم وذلك نظرا 

لوجود جهاز احلماية. 

السيد  سؤال  عن  ردا 
حول  قيقان  جمال 
اإلجراءات التي سطرتها 
حماية  أجل  من  الوزارة 
من  الزراعية  األراضي 
وزبر  أكد  الرمال؟  زحف 
الفالحة والتنمية الريفية  
التصحر  ظاهرة  أن  نوري  الوهاب  عبد 
الرئيسية  االهتمامات  أحد  تشكل  أصبحت 
آثار  من  عنها  ينجر  ملا  نظرا  الدول  ملختلف 
يف  البشري  التواجد  على  وخطيرة  سلبية 
مناطق عدة من العالم، مرجعا السبب األول 
لتفاقم هذه الظاهرة هو االحتباس احلراري 
الذي أصبح يهدد التوازن البيئي واإليكولوجي 
غرار  على  اجلزائر  ان  موضحا  عموما. 
املتوسط  األبيض  للبحر  اجلنوبية  مناطق 
تعاني من هذه الظاهرة التي تفاقمت خالل 
اجلفاف  استمرار  بفعل  املاضية  السنوات 
التقلبات  إلى  إضافة  األمطار،  تساقط  وقلة 
املناخية وما ينجر عنها من انعكاسات سلبية 
فيضانات  من  العالم  مناطق  مختلف  على 
اآلثار  التربة وغيرها من  وأعاصير اجنراف 
كيان  تهدد  أصبحت  التي  األخرى  السلبية 
اإلنسان  دور  إلى  إضافة  بكاملها.  جماعات 
من  كبيرا  قسطا  اآلخر  هو  يتحمل  الذي 

املسؤولية يف تدهور الطبيعة . 

أوضح  اجلزائر  يف  التصحر  مكافحة  وعن 
الوزير أن الدولة قد وفرت إمكانيات كبيرة من 
احلال  هو  كما  الهامة  التنموية  البرامج  خالل 
وأحسن  والصحراوية  السهبية  املناطق  يف 
مثال على ذلك اإلجناز الهام واملتمثل يف السد 
األخضر، وأن الدولة من أجل تثمني واحلفاظ 
على هذا اإلجناز قامت بتسجيل برامج جديدة 
لغرس مساحات إضافية يف إطار إعادة التأهيل 
احملافظة  من  حتما  ستمكن  التي  والتوسيع 

على الغطاء النباتي والغابي الذي يعتبر منبعا 
حلياة سكان هذه املناطق ويحافظ على املوارد 
املعروفة بهشاشتها جراء االستعمال  الطبيعية 
الغرض  ولهذا   . اإلنسان  طرف  من  املفرط 
وللمحافظة  األخطار  من  النوع  هذا  وملواجهة 
يف  الطبيعية  للموارد  العقالني  التسيير  على 
إطار التنمية املستدامة، فإن هذا امللف  أصبح 
للسلطات  الرئيسية  اهتمامات  أحد  يشكل 
العمومية من خالل تكييف إستراتيجية التنمية 

الريفية بإشراك سكان هذه املناطق يف التدابير 
واإلجراءات املتخذة يف هذا الشأن. 

انتظار  ويف  األخضر  السد  يخص  فيما  أما 
املكتب  إلى  أسندت  التي  الدراسة  إنهاء 
إجناز  مت  الريفية  والتنمية  للدراسات  الوطني 
الهام  عدة عمليات قصد حماية هذا املشروع 
موجهة باألولوية للمناطق الهشة واملهددة، أما 
األوضاع  فإن  السهبية  باملناطق  يتعلق  فيما 
من  املفرط  الستغاللها  ونظرا  خطورة  تزداد 
املساحات  هذه  تقدر  حيث  املواطنني،  طرف 
الدولة  وتقوم  هكتار،  مليون   32 من  أكثر  بـ 
بإجناز برامج تتواءم وخصوصيات هذه املناطق 
من  أكثر  وإجناز  بعث  مت  أنه  كما  احلساسة. 
سكان  بإشراك  ريفية  تنمية  مشروع  أالف   9
هذه املناطق من 2925 مشروع جواري ملكافحة 
التصحر وتنمية السهوب على مستوى 30 والية 
سهبية، شبه صحراوية والصحراوية وذلك قد 
للمساهمة  معيشتهم  ومستوى  ظروف  حتسني 
يف احلفاظ وإعادة االعتبار للموارد الطبيعية.

مؤكدا أن كل هذه البرامج على اختالف أنواعها 
وكذا إعادة االعتبار للسد األخضر هي من أجل 
هو التصدي لظاهرة التصحر التي تهدد بالدنا 
وإنعاش  الطبيعية  الثروات  على  وللمحافظة 
األرياف  سكان  حياة  بتحسني  الريفية  احلياة 

من أجل استقرارهم يف أماكن تواجدهم.

إسرتاتيجية تنموية ريفية عرب مشاركة سكان األرياف

قنوات التحويل مؤمنة عرب جهاز الحامية
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ردا عن سؤال السيد صالح 
دراجي حول اإلستراتيجية 
الوطنية يف مجال الصحة 
املستشفى  إجناز  وتأخر 
أوضح  ؟   بجاية  اجلامعي 
والسكان  الصحة  وزير 
املستشفيات  وإصالح 
أن  بوضياف،  امللك  عبد 
االستقالل  بعد  اجلزائرية  الصحية  املنظومة 
مرت بعدة مراحل وكان هدفها الدائم حتقيق 
وكان  املواطنني،  لكل  شاملة  صحية  تغطية 
لذلك  املتنقلة  األمراض  مواجهة  من  بد  ال 
تضمنت املنظومة الصحية سياسة ترتكز على 
برامج وقائية ملكافحة هذه األمراض السارية 
كما عرفت عدة محطات خصت تطوير إجناز 
املنشأت والتكوين الضروري لتلبية احلاجيات 
الصحية. واليوم تظهر املؤشرات الصحية أن 
اجلزائر حققت تقدما ملحوظا حيث أن معدل 
العمر إرتفع من 47 سنة غداة اإلستقالل إلى 
78 سنة حاليا، مع تسجيل القضاء على بعض 

األمراض كشلل األطفال والقضاء الشبه كلي 
على معظم األمراض املتنقلة األخرى.

اليوم فإن اجلزائر تواجه عبئ األمراض  أما 
الدموي،  الضغظ  ارتفاع  مثل  املتنقلة  غير 
السرطان، داء السكري، وهو ما ميلي ضرورة 
متطلبات  مع  الصحية  اإلستراتيجية  تكييف 
اخلدمة  وفعالية  حتسني  ومنها  اجلديدة 
الوزارة  قامت  حيث    . للمواطنني  املقدمة 
مثل  إصالحا  تتوجب  التي  امليادين  بتحديد 
بترقية  التكفل  النظافة، االستقبال، وحتسني 
واللقاحات  األدوية  وتوفير  املتخصص  الطب 
الالزمة وإدخال اإلعالم اآللي من أجل عصرنة 
التسيير. كما تتم ترقية املرفق العام للصحة 
عبر قيام زيارات تفتيش منتظمة ترتكز على 
مسيري  بني  الناجعة  العقود  على  حتسني 
وأن  املركزية،  واإلدارة  العمومية  املؤسسات 
تخصيص املوارد سيتم على أساس النشاطات 

املطلوب إجنازها.
القطاع فقد جلأت  ومن أجل حتسني متويل 
الضمان  هيئات  مع  التعاقد  إلى  الوزارة 

العالج  نفقات  بنقل  للتكفل  االجتماعي 
إلى  احلقوق،  وذوي  اجتماعيني  للمؤمنني 
اخلاصة  للحسابات  أفضل  استخدام  جانب 
التضامن  إطار  يف  خاص  حساب  وإحداث 
التكاليف  ذات  النادرة  باألمراض  للتكفل 

الباهظة.
وعن املشروع التمهيدي لقانون الصحة اجلديد 
فقد عرف مشاورات من قبل كل الفاعلني يف 
مجال الصحة، و كان محل نقاش واسع لكل 
الفاعلني واملهتمني بقطاع الصحة حيث كانت 
هناك جلسات محلية وجهوية ووطنية ..، كما 
تلقت الوزارة مساهمات من مختلف الفاعلني 
مبا يف ذلك املساعدات التي نشرها أصحابها 

عبر الصحافة .
أما بالنسبة ملشروع إجناز مستشفى اجلامعي 
املشروع عرف  أن  الوزير  أوضح  ببجاية فقد 
أن  مؤكدا  األرض  قطعة  العقار  بسب  تأخرا 
املشروع ثابت وسيقام ببلدية اجلبيرة ويتربع 
وسيتم  هكتار   39 مساحة  على  املستشفى 

االنطالق فيه قريبا.

السيدة  سؤال  عن  ردا 
رفيقة قصري حول املوارد 
التقنيني  خاصة  البشرية 
وصيانة  بتشغيل  املكلفني 
للعالج  املستعملة  األجهزة 
وزير  أكد  باألشعة؟  
الصحة والسكان وإصالح 
املالك  عبد  املستشفيات 
بوضياف أن مكافحة السرطان تندرج ضمن 
املشاريع  جانب  إلى  وأنه  احلكومة  أولويات 
املوجودة حاليا يف طور اإلجناز هناك مراكز 
أجهزة  إلقتناء  وعمليات  السرطان  مكافحة 
املعاجلة باألشعة وأنه مت يف شهر أفريل 2014 
تنصيب جلنة مكلفة بإعداد مخطط خماسي 
السرطان  مبكافحة  يتعلق   )2019  -  2015(
حتت إشراف السيد زيتوني، وأن هذا البرنامج 
يف  التحكم  من  ستمكننا  هامة  وثيقة  يعتبر 
مراحل املرض، مذكرا يف نفس السياق أنه قام 
بوالية سطيف قام بوضع   مؤخرا فريق عمل 
سجل للسرطان وذلك من أجل معرفة العدد 
احلقيق للجزائريني املصابني بهذا املرض وأن 
وهران،  أخرى  لواليات  ستعمم  العملية  هذه 

ورقلة اجلزائر العاصمة...

وعن عدد اإلطارات التقنية اخلاصة بتشغيل 
عتاد العالج باألشعة فأكد الوزير أن القطاع 
بالعالج  متخصص   1048 على  حاليا  يتوفر 
جامعيني  إستشفائيني  منهم   30 باألشعة، 
الطبيني  الفيزيائيني  من  بهم  بأس  ال  وعدد 
وهذا العدد كاف لتشغيل عتاد العالج باألشعة 
وقد  القريب،  املستقبل  ويف  حاليا  املوجود 
طريق  عن  العدد  هذا  إلى  القطاع  توصل 
والبحث  العالي  التعليم  قطاع  مع  التعاون 

عنها  عبر  التي  للحاجيات  وفقا  العلمي 
قطاعنا ترقبا لدخول مشاريع مراكز جديدة 
وهناك  التشغيل،  حيز  السرطان  ملعاجلة 
برنامج تكوين شبه الطبيني ومختصني للعمل 
هذه  أن  علما  السرطان  مكافحة  مراكز  يف 
 570 من  متكون  دفعة  تخرج  ستعرف  السنة 
مشغل ألجهزة األشعة وستعطى لهم األولوية 

لتعيينهم مبراكز مكافحة السرطان.
العقود  التجهيزات، فإن  وفيما يخص صيانة 
الوزارة  قامت  العتاد  اقتناء  أجل  من  املبرمة 
بأخذ اإلحتياطات الالزمة مبا يتعلق بضمان 
الضمان،  مدة  انقضاء  بعد  بالصيانة  وتكفل 
كما مت إلزام املورد بإنشاء فروع له يف اجلزائر 
من أجل ضمان توفر قطاع الغيار والسرعة يف 
اجلزائرية،  الكفاءات  وتكوين  العطب  تصليح 
مؤكدا أن إحدى الشركتني قررت إنشاء مركز 
تدريب وتكوين باجلزائر يغطي منطقة شمال 
املجال  نفس  ويف  األوسط.  والشرق  إفريقيا 
املعاجلة  الغيار ألجهزة  اقتناء قطع  إدراج  مت 
بصندوق  املتعلقة  النفقات  ضمن  باألشعة 
من  وذلك   2013 سنة  أقيم  الذي  السرطان 
وبشكل  الضرورية  االعتمادات  توفير  أجل 

فوري.

التأهيل الجامعي رضورة تدابري وتسهيالت للحصول عىل رسائل االستقبال
لالرتقاء بهيئة التدريس 

العالي  التعليم  وزير  أوضح 
مباركي  محمد  العلمي  والبحث 
السيد  سؤال  على  رده  خالل 
اإلجراءات  عن  داود  بشير 
اتخاذها  ميكن  التي  والتدابير 
ملعاجلة وضيعة األستاذ احملاضر 
مرحلة  بتسهيل  )ب(  من صنف 
التأهيل ؟  أن األستاذ احملاضر 
من  واألستاذ  )ب(  صنف  من 
صنف )أ( هما رتبتان مختلفتان 
وصالحياتها  مهامها  رتبة  ولكل 
األساسي  القانون  كرسها  التي 
الباحث،  لألستاذ  اخلاص 
االلتحاق  ومقاييس  فشروط 
أخرى  إلى  رتبة  من  تختلف 
بني  املقارنة  إلى  إذا  سبيل  وال 
الطبيعي  من  أنه  مضيفا  بهما،  اخلاصة  املقاييس  شبكتني 
جدا أن يتطلب االلتحاق برتبة أستاذ من صنف ) أ( شروط 
االلتحاق  شروط  على  زيادة  التأهيل  مثل  وإضافية  تكميلية 

بالرتبة األستاذ محاضر رتبة ) ب(.
إجراء  يعتبر  اجلامعي  التأهيل  أن  السياق  نفس  يف  مؤكدا 
ضروري ال يقل أهمية عن مناقشة أطروحة الدكتورة، فشهادة 
الدكتورة تؤجل حائزها لترقية إلى مصف أستاذ محاضر من 
صنف )ب( إال أن االرتقاء إلى مصف أستاذ محاضر من صنف 
)أ( يتطلب خبرة واكتساب جتربة سواء على مستوى التدريس 
وبيداغوجية  علمية  أعمال  وتقدمي  البحث  مستوى  على  أو 
تأهله إلى إدارة أبحاث وتأطير طلبة الدكتورة، ويفرض على 
األستاذ متطلبات مهنية يجب العمل على تطويرها باستمرار 
خالل مسارهم اجلامعي بحيث يكون الترفع والترقية مرتبط 
ارتباطا بقيم اإلنتاج العلمي والبيداغوجي ومستوى التأطير 

وقدرات االبتكار واإلبداع يف نفس الوقت.
ما  غرار  على  اجلامعي  التأهيل  أن  الصدد  هذا  يف  مذكرا 
وفق  يتم  الدولي،   املستوى  على  اجلامعات  يف  به  معمول 
إجراءات حتكمها املوضوعية واإلنصاف، وكلها تصب وتسعى 
إلى الرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتعزيز اإلنتاج العلمي 
والبيداغوجي وضمان احلضور الوطني والدولي، لذلك فإن 
القطاع إنفك يعمل على تسهيل هذه اإلجراءات وتعزيز فرص 

إجناحه من خالل عدة اإلجراءات منها:
هيئات حترير  تعنى مبرافقة  وطنية  علمية  إحداث جلنة   -
املجالت اجلزائرية واالرتقاء بتصنيفها إلى مستوى النشريات 
احملكمة علميا مبا يكفل توسيع نشر وتسهيل فضاءات النشر 
العلمي ألستاذة الباحثني يف مختلف التخصصات ويتيح لهم 
فرص أكبر لنشر مقاالتهم وأبحاثهم األصلية يف آجال زمنية 

معقولة.
من  بالنشر  الوعد  للمترشح  األساسي  امللف  قبول ضمن   -

طرف املجاالت احملكمة.
للتأهيل  بالغة  أهمية  يولي  القطاع  أن  األخير  يف  مؤكدا 
التدريس والبحث وتطوير  اجلامعي يف سبيل االرتقاء بهيئة 
متطلبات  مع  يتالءم  مبا  بالدنا  يف  العالي  التعليم  منظومة 

النوعية املعمول بها دوليا.

ردا عن سؤال السيد 
حول  طيب  عمار 
لدى  الصعوبات 
األساتذة  من  عدد 
على  للحصــــــــــول 
استقبال من  رسالة 
األجنبية  اجلامعات 
الترشح  إطار  يف 
لتكوين قصير املدى يف اخلارج؟ أكد وزير 
محمد  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
على  منها  حرصا  الوزارة  أن  مباركي 
وتكوين  وتفعيل  التعليم  نوعية  حتسني 
لتحسني  تكوينا  سنويا  تبرمج  املكونني 
تصل  باخلارج  إقامية  وأخرى  املستوى 
يف  شهر  خالل  ألف   34 يعادل  ما  إلى 
شكل تكوين قصير املدى و 500 منحة 

لتكوين اإلقامي ملدة 18 شهر.
املستوى  حتسني  التكوينات  وتشمل 
يف  املدى   قصيرة  التربصات  برنامج 
شكل إقامات علمية ذات املستوى عالي 
األساتذة  لفائدة  أساسا  مخصصة 
وبرنامج  الدكتورة  وطلبة  املساعدين 
من  األساتذة  لفائدة  العلمية  العطل 
الصنف العالي وكذا برنامج املشاركة يف 
امللتقيات والندوات العلمية الدولية ذات 

الفائدة املؤكدة.
اخلارج  يف  إقامي  تكوين  برامج  أما 
االستثنائي  الوطني  البرنامج  فتشمل 
هم  الذين  املساعدين  األساتذة  لفائدة 
وبرنامج  أطروحاتهم  إنهاء  مرحلة  يف 
لتحضير  األوائل  الطلبة  لفائدة  تكوين 

لشهادة الدكتورة.
موضحا يف السياق ذاته أن هذه البرامج 
تستند إلى أطر قانونية يتضمنها القرار 
الوزاري رقم 1014 املؤرخ يف 31 ديسمبر 
2013 الذي يحدد معايير االنتقاء للقبول 
يف برنامج التكوين اإلقامي يف اخلارج، 
املؤرخة   2 رقم  الوزارية  التعليمة  وكذا 
بتحسني  املتعلقة   2013 ديسمبر   31 يف 

املستوى باخلارج.
الوزير  فأكد  االستقبال  رسائل  وعن 
أنها وثائق أساسية ويعد تقدميها إجراء 
التي  األداة  أنها  إلى  بالنظر  ضروريا 
تسمح للمستفيد األستاذ وكذا املؤسسة 
األستاذ  إليها  ينتمي  التي  اجلامعية 
املؤسسة  استعداد  جدية  من  بالتأكيد 
وسير  الستقبال  املستقبلية  األجنبية 
حتقيق  من  ميكن  مبا  العمل  املخطط 

الغرض من اإلفادة إلى اخلارج.
واعتبارا للصعوبات بخصوص  احلصول 
على رسائل االستقبال من هيئات تعليمية 

وبحثية أجنبية، فقد بادر القطاع باتخاذ 
عدد من التدابير منها:

باخلارج  لتكوين  األساتذة  تنقل  ربط   *
اجلامعات  بني  مبرمة  اتفاقيات  بوجود 
اجلزائرية املعنية ونظيراتها األجنبية أو 
اتفاقيات تعاون وشراكة بني مخابر  يف 

البحث املتناظرة.
التي  املستقبلة  الهيئة  طبيعة  حتديد   *
يجب ان تكون حائزة على قدرات علمية 

وتكنولوجية عالية.
* تكليف مسؤولي مخابر البحث بالسعي 
لتسهيل احلصول الباحثني املعنيني على 
رسائل استقبال من املخابر التي تتناسب 

مع طبيعة أعمالهم العلمية.
* تأكيد مسؤولية املشرف على األطروحة 
يف حتديد وجهة الطالب واختيار الهيئة 
املستقبلة الستكمال حتضير بحثه فيها.

* وضع منوذج لرسالة االستقبال تتضمن 
باملستفيد  املتعلقة  ضرورية  معلومات 
والهيئة املستقبلة ورتبة املشرف باخلارج 

وكذا فترة التربص،
* إلغاء تربصات توثيق بعد إرساء النظام 
الوطني لتوثيق عن طريق اخلط والذي 
على  اإلطالع  الباحث  لألستاذ  يسمح 
االنتهاج العلمي الدولي من خالل ما يزيد 

عن 60 ألف مجلة علمية متخصصة.
تربصات  من  املستفيدين  تنقل  منع   *
العطل  فترات  يف  املدى  قصيرة 

الصيفية.
* االستفادة من تربص واحد برسم ذات 
السنة املالية يف إطار جتسيد مبدأ تكافؤ 

الفرص بني أعضاء هيئة التدريس.

570 متخرج جديد لتشغيل أجهزة األشعة خالل سنة 2014

تكييف اإلسرتاتيجية الصحية مع متطلبات الواقع
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تكوين مؤطرين ملصاحبة انجاز 
املنشآت الرياضية الشبانية

حسني  السيد  طرح 
حول  سؤاال  سعيدي 
الرياضية  املرافق  وضعية 
بشار  بوالية  والترفيهية  
التأطير  إلى  تفتقر  والتي 
قال  كما   - جعلها  مما 

–عرضة للتخريب ؟

محمد  السيد  أجاب 
تهمي، وزير الرياضة بأنه 
وبالتنسيق مع وزارة املالية 
منصب   35 توفير  مت 
الوالية  يف  جديد  عمل 
بنسبة تقدر بـ 150 باملائة 
بالفارطة،  بالسنة  مقارنة 
مخصصة  مناصب  منها 

للتأطير البيداغوجي .
إطار  منهم   77 تعيني 459 موظف  كما سيتم 
يف الرياضة وأكثر من 100 مؤطر من الشباب 
وسيتم كما أضاف رفع عدد هذه املناصب مبا 

جديدة  شبانية  رياضية  هياكل  بإجناز  يسمح 
تكوين  مشروع  على  تعمل  الوزارة  أن  مؤكدا 
مؤطرين من أبناء املنطقة يعملون بنظام دوام 

غير كامل.
سؤال السيد عبد القادر قاسي، عضو مجلس 
حتدث  حيث  االجتاه  نفس  يف  صب  األمة  
األعوان  وكذا  واإلداريني  املسيرين  غياب  عن 
املشرفني على مستوى املسابح التي دشنت يف 

والية البويرة.
استلمتها  التي  املسابح  بأن  أكد  تهمي  السيد 
والية البويرة واملقدرة بـ10  مسابح يف انتظار 
الـ5 مسابح األخرى عرفت تخصيص 14 منصب 
مالي ومنهم 7 إطارات بيداغوجية متخرجة من 
مؤسسات التأطير وقد مت اتخاذ عدة إجراءات 
يف  التخصصات  مختلف  يف  بالعجز  للتكفل 
متربصا  تكوين12  ومنها   .2015 سنة  غضون 
يف كرة اليد، 68 متربصا يف السباحة منهم 17 

امرأة و3 متربصني يف الكاراتي دو. 

السيد جمال قيقان، عضو مجلس األمة تساءل 
بها  القيام  الوزارة  تعتزم  التي  اإلجراءات  عن 
يعود  والذي  الطرقات  اهتراء  مشكل  ملعاجلة 
إلى عدم إتقانها أو مخالفة الشاحنات للحمولة 

املسموح بها؟
أكد وزير النقل بأن عدد الشاحنات يف اجلزائر 
البضائع  لنقل  شاحنة  ألف  الـ552  جتاوز  قد 
مضيفا أن برنامج احلكومة يهدف إلى رفع الثقل 
من حجم  باملائة   97 التي حتمل  الطرقات  عن 
احلركة العمومية ولهذا حتضر ملشاريع طموحة 
تهدف إلى ربط كل موانئ على مستوى التراب 

الوطني بخطوط السكك احلديدية.
لها  حتضر  التي  السريعة  اإلجراءات  وعن 
النظر يف االجراءات  الوزير بإعادة  الوزارة ذكر 

إصالحات عميقة إلعادة تأهيل الخطوط الجوية الجزائرية

إجراءات ردعية ضد عدم إحرتام الوزن املسموح به يف الطرقات

عقد مجلس األمة يوم اخلميس  20 نوفمبر 2014  جلسة علنية ترأسها السيد 
عبد القادر سهلي، نائب رئيس املجلس، خصصها لالستماع إلى أجوبة وزير النقل 
اجللسة  الشفهية  األمة  مجلس  أعضاء  أسئلة  على  والرياضية  الشباب  ووزير 

حضرها  أيضا السيد خليل ماحي، وزير العالقات مع البرملان.

إجابته  يف  النقل  وزير  عمارغول  السيد  أكد   
على سؤال السيد صالح دراجي املتعلق مبصير 
تسيير  حول  الوزارة  فتحتها  التي  التحريات 
بأن  اجلزائرية؟  اجلوية  اخلطوط  مؤسسة 
املفتشية العامة تستعد لتقدمي التقرير النهائي 
للتحقيق بعد أن وضع التقرير األولي على مستوى 
مكتب الوزير األول، السيد عبد املالك سالل ومن 
ثم ستتم املصادقة كما أضاف جملة من التدابير 
إصالحات  إدخال  إلى  ستهدف  واإلجراءات، 
الفعالة يف الشركة وهي  عميقة تخص احملاور 
: التسيير واستغالل الشركة، التنظيم، الهياكل، 
التأطير والتوظيف و الصيانة والتنسيق الداخلي  
مضيفا أن احلكومة تهدف بهذه اإلجراءات إلى 
تنافسها شركات  التي أصبحت  الشركة  تأهيل 
كثيرة خاصة على املستوى الدولي وذكر مسؤول 
انطلقت  الذي  اجلديد  املطار  القطاع مبشروع 
األشغال به والذي ينتظر أن يستوعب حوالي 16 
مليون مسافر سنويا وذلك يف سنة 2018. كما 
تعمل مؤسسة اخلطوط اجلوية اجلزائرية حاليا 
بها  تدعم  احلجم  كبيرة  طائرة   16 اقتناء  على 

األسطول احلالي والعمل على فتح عدد هام من 
السيد غول- مثل  الدولية -كما قال  اخلطوط 
مباشرة  خطوط  وكذا  نيويورك  اجلزائر  خط 

نحو عدد من العواصم اإلفريقية.
أكد  للخواص  البحري  النقل  قطاع  فتح   وعن 
إلى  يحتاج  املوضوع  هذا  بأن  عمار  السيد 
يجري  ما  وهو  وقوانني  وتنظيمات  إجراءات 
ستوضع  حيث  النقل  وزارة  مستوى  على  حاليا 
اللمسات األخيرة على دفاتر الشروط اخلاصة 
األولوية  مبنح  البحري   النقل  يف  باالستثمار 

لالستثمار الوطني. 
أما فيما يخص مشروع القطار الفائق السرعة 
والذي يستوجب سكك حديدية قادرة على حتمل 
حتمل  قدرة  أن  حني  يف  كم/سا   350 سرعة 
السكك احلالية هي 220 كم/سا ذكرغول بأن 
األروقة  لتحديد  جدوى  دراسة  أطلقت  الوزارة 

وتكلفة وعراقيل اجناز هذا املشروع .

التنفيذي  املرسوم  بها  جاء  التي  الردعية 
الشاحنات  يعاقب  والذي   2004 لسنة 
التي تتجاوز حمولة 13 طن بتعليق رخصة 
بـ  تقدر  مالية  وغرامة  أشهر   6 السياقة 
4000 دينار جزائري وكذا حجز الشاحنة 

يف احملشر.
الوزير-  -أضاف  املقترحة  التدابير  ومن 
البنزين  محطات  تزويد  سيتم  بأنه 
واملصانع واحملاجر وكذا احملطات الكبرى 
كما  وزن  واالقتصادية مبحطات  التجارية 
أجهزة  استعمال  تعميم  الوزارة  اقترحت 
مراقبة  نقاط  مستوى  على  املتنقلة  الوزن 

الدرك الوطني.
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العالقات  وزير  أوضح 
خليل  السيد  البرملان  مع 
الوزير  عن  نيابة  ماحي 
األول خالل رده على سؤال 
بدعيدة،  بوزيد  السيد 
حول  األمة  مجلس  عضو 
املخصصة  املنحة  مبلغ 
للسفر  للجزائريني  سنويا 
إلى اخلارج والتي لم يتغير منذ 20 سنة، وكذا 
املنحة املخصصة إلطارات الدولة ضمن املهمات 
خارج الوطن ؟  أنه بعد اعتماد التحويل التجاري 
إطار  يف  التسعينات  من  الثاني  النصف  خالل 
برامج اإلصالح الهيكلي فإن التوسيع التدريجي 
للتحويل إلى العمليات األخرى للرصيد اجلاري 
مت  التسعينات  نهاية  يف  املدفوعات  مليزان 
العالج  يخص  فيما  الصرف  مبنح  استكماله 
والدراسة يف اخلارج وكذا فيما يتعلق باألسفار 

إلى اخلارج.
 8 املادة  أحكام  اعتمدت  اجلزائر  أن  مضيفا 
الدولي  النقد  لصندوق  األساسي  القانون  من 
مت  وأنه  للدينار،  اجلاري  التحويل  باستكمال 
مبراعاة  تدريجية  بصفة  التحويل  هذا  وضع 
تلك  سيما  ال  اخلارجية  املالية  الوضعية  تطور 

املتعلقة مبيزان املدفوعات اخلارجية.
بالنسبة  للدينار  التجاري  التحويل  أن  مؤكدا 
للمعامالت الدولية فيما يخص السلع واخلدمات 

يف  القوية  الزيادة  إلى  بالنظر  توسعا  يشهد 
ميزان  وضعية  على  يؤثر  ما  وهو  الواردات 
املستمر  التحسن  وأن  اخلارجية،  املدفوعات 
 2008 إلى   2000 سنة  من  املدفوعات  مليزان 
االقتصادية  املالية  األزمة  حدة  بسبب  تعثر 

العاملية.
املدفوعات  ميزان  لتطور  تبعا  أنه  إلى  منوها 
الالزم  بتقييم  اجلزائر  بنك  سيقوم  اخلارجية 
مبلغ  حيث  من  املناسبة  التدابير  واتخاذ 
بالعالج  يتعلق  فيما  الصرف  مخصصات 
لفائدة  للخارج  والسفر  الدراسة  ومصاريف 

األسر اجلزائرية.

املعوضة  اليومية   املكافآت  مبلغ  وبخصوص 
إلى  مؤقتة  مهمة  إطار  تنفق يف  التي  ملصاريف 
مبوجب  حتديدها  مت  فقد  لإلطارات،  اخلارج 
يف  املؤرخ   02  -  466 رقم  التنفيذي  املرسوم 
للمرسوم  واملتمم  املعدل   2002 ديسمبر   24
 1982 جويلية   3 يف   82  -  217 رقم  التنفيذي 
اخلاص بهذا املوضوع، ال سيما املادة 4 منه التي 
مبوجبها ميكن حتسني هذه املبالغ دوريا بقرار 
على  حتددت  التي  ملتغيرات  تبعا  املالية  وزير 
أساسها هذه املبالغ، ويتم اتخاذ القرار الوزاري 
برأي محافظ  وأخذ  التشاور مع احلكومة  بعد 

بنك اجلزائر.

إعادة النظر يف مبلغ املنحة املعتمدة للسفر إىل الخارج

االعتامد عىل النفس والطريقة الصحيحة للمذاكرة للحد من 
ظاهرة الدروس الخصوصية 

السيدة  سؤال  عن  ردا   
لويزة شاشوة عضو مجلس 
النظر  إعادة  حول  األمة 
قانون  من   66 املادة  يف 
على  للحفاظ  األسرة 
للطفل؟  النفسي  التوازن 
حافظ  العدل  وزير  أكد 
أن  لوح  الطيب  األختام 
ضمن  أدرج  الطفل  وحلماية  اجلزائري  املشرع 
أحكام احلضانة مبدأ مصلحة الطفل احملضون، 
وأن املشرع لم يقر إسقاط احلضانة بصفة آلية 
عند زواج األم احلاضنة بغير قريب محرم، وإمنا 
يخضع  كما  احملكمة  تقرره  احلضانة  إسقاط 
للسلطة التقديرية للقاضي الذي يراعي مصلحة 
عليها  ينص  التي  والشروط  احملضون  الطفل 

قانون األسرة والتي تختلف من حالة إلى حالة.

الطرف  حتديد  من  التحقق  ميكن  أنه  موضحا 
تكليف  خالل  من  الطفل  حضانة  يف  األنسب 
الظروف  حول  بتحقيق  للقيام  أخصائيني 
االجتماعية واملادية ومدى حتقيق شروط الرعاية 
حلضانة  األنسب  الطرف  لتحديد  النفسية 
الطفل. مؤكدا يف نفس السياق أن الفقرة 67 من 
قانون األسرة  تنص على أنه يف جميع احلاالت 

يجب مراعاة مصلحة الطفل .
الصادرة  النهائية  األحكام  أن  األخير  يف  منوها 
الوطن يف  القضائية عبر  واملجالس  عن احملاكم 
هذا املوضوع خالل الفترة املمتدة من شهر جانفي 
2012 إلى ديسمبر 2014 والبالغة 2692 قضية 
مت الفصل النهائي فيها بإسقاط احلضانة بسب 
زواج األم من شخص أجنبي بـ 1455 بينما رفض 

القضاء إسقاط احلضانة لألم لـ 1237 قضية .

عضو  الطيب،  عمار  السيد  سؤال  عن  ردا 
اتخذتها  التي  اإلجراءات  حول  األمة  مجلس 
الدروس اخلصوصية؟  ملعاجلة ظاهرة  الوزارة 
بن غبريط  نورية  الوطنية  التربية  وزير  أكدت 
التربوية  املؤسسات  خارج  املدرسني  جلوء  أن 
إعطاء دروس مقابل مالي ليس ظاهرة جديدة 
بل تعود لزمن، لكن هذا اللجوء أخذ يتسع يف 
العالم،  عبر  معروفة  ظاهرة  وأنها   20 القرن 
الدروس  بني  التفرقة  يجب  أنه  موضحة 
يف  مؤكدة  اخلاصة،  والدروس  اخلصوصية 
الدروس  هذه  انتشار  سبب  أن  السياق  نفس 
التربوية  املنظومة  ضعف  إلى  راجع  ليس 
اجلزائرية ألن الظاهرة حسب الوزيرة منتشرة 
حتى يف البلدان التي لها أنظمة تربوية ناجحة 

مثل اليابان وجمهورية كوريا .
الوزارة  اتخذت  فقد  الظاهرة  هذه  وحملاربة 
والتحسيسية  التربوية  اإلجراءات  من  جملة 
يف انتظار إجراءات أخرى سيتم اتخاذها على 

املدى القصير واملتوسط.
فأما اإلجراءات التحسيسية منها :

تلقي  عدم  على  واألولياء  التالميذ  حث   -
التربوية  املؤسسة  خارج  تقدم  التي  الدروس 
يف فضاء غير الئق حفاظا على سالمة وأمن 

التالميذ
على  االعتماد  كيفية  عن  التالميذ  إرشاد   -
وكيفية  الصحيحة  املذاكرة  والطرق  النفس 

تنظيم الوقت

من  والبيداغوجية  التربوية  اإلجراءات  وعن 
أهمها:

مرافقة  يخص  فيما  املفتش  دور  تفعيل   -
ومتابعة وتكوين املدرس

- تعزيز حصص الدعم واالستدراك واملعاجلة 
البيداغوجية

املؤسسات  داخل  محروسة  الدروس  تقدمي   -
التربوية 

على  املقبلني  التالميذ  تصرف  حتت  وضع   -
شهادة البكالوريا موقع الديوان الوطني لتعليم 
محتوى  على  اإلطالع  والتكوين، حيث ميكنهم 

االمتحانات  وحوليات  التعليمية  املواد  كافة 
خاصة البكالوريا.

املدى  ومتوسطة  قصيرة  إجراءات  هناك  كما 
فهو  منها  القصيرة  فأما  الوزيرة  عنها  أعلنت 
بث بداء من شهر ديسمبر 2014 دروس دعم 
البكالوريا  االمتحانات  أقسام  لفائدة  متلفزة 

وشهادة التعليم األساسي.
   مضيفة يف األخير أنه على املدرسة أن جتند 
خيارات  إليجاد  الفاعلني  وجميع  طاقاتها  كل 
أخرى لهذه الظاهرة التي ستظل تنتشر مادام 

الطلب االجتماعي عليها يف تزايد.

ردا عن سؤال السيد محمد زوبيري، عضو مجلس 
األمة، حول املخصصات املالية لصيانة املؤسسات 
أنها  الوطنية  التربية  وزيرة  أوضحت  ؟  املدرسية 
مرافقة  يف  اإلسهام  السكن  وزارة  من  طلبت 
والتجهيز  السكن  مديريات  طريق  عن  موظفيها 
العمومية التي تتمتع بخبرة كبيرة يف مجال اإلجناز 
املستقبل  يف  الوزارة  وتسعى  املنشآت،  والصيانة 
القريب إلى تفعيل هذا التعاون، ويبقى على املفتش 

اإلداري مهم جدا يف عملية املراقبة .
اجلزائرية  الدولة  أن  السياق  نفس  يف  مضيفة 
التجهيز سنة  2014  ميزانية  إطار  خصصت يف 
مؤسسات  لصيانة  دينار  ماليني   600 من  أكثر 
أجهزة  لصيانة  دينار  مليون   200 و  التعليمية 

اجلميع  يتحلى  أن  الضروري  من  ويبقى  التدفئة. 
باحلس املدني خاصة لدى التالميذ.

التربية نقص مديري ومستشاري  وزيرة  وأرجعت 
التربية إلى عدد كبير من احلاالت الشغور املسجلة 
نظرا الستفادة من التقاعد النسبي، أو املسبق وقد 
أعطت الوزارة تعليمات ملديري التربية للسهر على 
أن تقدم طلبات االستفادة من هذا التقاعد سنة 
من قبل حتى تتمكن الوزارة من ضبط االحتياجات 
بتنظيم  الوزارة  قامت  الوضع  وملواجهة  مسبقا، 
شهر  التربية  مستشاري  لفائدة  مهنية  امتحانات 
 3 يوم  التربوية  املؤسسات  ومديري  أكتوبر 2014 

ديسمبر 2014.

600 ماليني دينار لصيانة املؤسسات التعليمية سنة 2014مصلحة الطفل هي املعيار الوحيد يف إسناد أو إسقاط الحضانة

ديسمبر   04 اخلميس  يوم  علنية،  جلسة  األّمة  مجلس  عقد 
2014، برئاسة السيد عبد القادر بن صالح، رئيس املجلس.

َصْت هذه اجللسة لطرح عدٍد من األسئلة الشفوية من قبل  ُخِصّ
أعضاء مجلس األّمة على أعضاء يف احلكومة. 
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إصالح  إمكانية  حول 
امتحان البكالوريا ؟ السؤال 
مجلس  عضو  طرحه  الذي 
األمة السيد محمد الطيب 
وزير  أوضحت  العسكري، 
سيتم   أنه  الوطنية  التربية 
 2015 جانفي  من  انطالقا 
الثانوي  للطور  التقييم  إلى 
وطني يف شهر  ملتقى  بتنظيم  سيتبع  والذي 
تصور  عن  البحث  هو  منه  والهدف  جويلية، 
جديد لتقييم التالميذ خاصة منهم املترشحني 

لشهادة البكالوريا.
كما قررت الوزارة اللجوء إلى العمل ببطاقية 
التقييم العمل املستمر للطالب بداية من هذه 
املتواصل  العمل  تثمني  سيتم  حيث  السنة، 
املستمرة  املراقبة  خالل  من  للتلميذ  والدائم 
مع  السنة،  طوال  عليها  املتحصل  لنتائج 
واحترامه  القسم  داخل  االنضباط  مراعاة 
البطاقية  هذه  وأن  الدراسية.  بلمواقيت 
يف  البكالوريا  شهادة  يف  الناجني  ستساعد 
تثمينا  رغباته  حسب  اجلامعي   التوجيه 
هذا  .وأن  السنة  خالل  الدراسية  ملجهوداته 
اإلجراء هدفه مزدوج األول مساعدة والدعم 

التالميذ الذين عملوا وبذلوا مجهودات خالل 
كل سنة الدراسية، والثاني حمل التالميذ على 
مواصلة مشوارهم الدراسي حتى نهاية السنة 

الدراسية وليس حتى شهر أفريل وماي.
أما فيما يخص حتديد عتبة الدروس وكونها 
فرضته  استثنائي  إجراء  الوزيرة-  حسب   –
ظروف معينة، فأكدت الوزيرة أنه ال ميكن أم 
يصبح االستثناء قاعدة، لذلك قررت الوزارة 
مع كافة أفراد األسرة التربوية وكافة الشركاء 

تساءل  التي  املدارس  يف  العنف  ظاهرة  حول 
عنها عضو مجلس األمة السيد جمال قيقان، 
أكدت وزيرة التربية الوطنية أن حاالت العنف 
محدودة  للوزارة  عنها  تقارير  وصلت  التي 
حينها،  يف  ملعاجلتها  املعنية  املصالح  وتتدخل 
تدخل  تتطلب  مسألة  هي  العنف  مسألة  وأن 
قامت  الوزارة  وأن  مستواه،  يف  كل  اجلميع 
خالل سنة 2014 بإرسال منشور إلى مديري 
ظاهرة  بشأن  ميدانية  لالستشارة  التربية 
ذلك  بعد  لتقوم  املدرسي،  الوسط  يف  العنف 
بتنظيم يوم دراسي وطني حول ظاهرة العنف 
مبشاركة مجموعة من الفاعلني من املؤسسات 
استعراض  قصد  اجلامعية  والهيئات  الدولية 
حوصلة دراسات وأبحاث التي أجنزت يف هذا 
بوضع  تسمح  برأية شاملة  اخلروج  ثم  املجال 
.ويف  القطاعات  مختلف  لتدخل  إستراتيجية 
اإلجراءات  ببعض  الوزارة  قامت  ذلك  انتظار 
ذات الطابع التنظيمي تربوي بيداغوجي للحد 

من هذه الظاهرة .
التنظيمي  الطابع  ذات  اإلجراءات  عن  فأما 

فهي:
للمؤسسات  الداخلي  النظام  مراجعة   -

املدرسية
األقسام  ومجال  التعليم  املجالس  دور  -تفعيل 
ومجالس التربية والتسيير والتوجيه ومجالس 
مواجهة  مجال  يف  بدورها  للقيام  التأديب 

الظاهرة 
مستوى  على  اإلصغاء  اللجان  تنشيط   -

املؤسسات التربوية 
- حتسني ظروف متدرس التالميذ

املؤسسة  داخل  احلياة  نوعية  حتسني   -
التربوية

-إنشاء فضاءات ألنشطة ثقافية وأدبية وفنية
- تنظيم رحالت ترفيهية

يدور  املؤسسات  مابني  مسابقات  تنظيم   -
موضوعها حول الظاهرة

ومختلف  األولياء  مع  واالتصال  التعاون   -
املتعاملني التربويني.

التربوية  الطابع  ذات  اإلجراءات  عن  أما 
البيداغوجي فهي:

لدى  املدني  واحلس  املواطنة  على  التربية   -
التلميذ

- مكافحة التسرب والرسوب املدرسي
- دعم املدرس واملعاجلة البيداغوجية

التسيير  مجال  يف  القطاع  موظفي  تكوين   -
النزاعات وكيفية اإلصغاء لتلميذ.

- ترقية مساعدي التربية واملشرفني التربويني 
ومستشاري التربية والتوجيه املدرسي بتكوينهم 

يف مجال الوساطة املدرسية
- تكوين التالميذ يف مجال الوساطة )الوساطة 

من قبل النظراء(
العنف  قضية  أن  األخير  يف  الوزيرة  لتؤكد 
اجتماعية  قضية  هي  املدرسي  الوسط  يف 
والتي  املدرسية  احلدود  تتعدى  باألساس 
حتتاج إلى استقرار، لذلك فإن املسألة حتتاج 
تظافر جهود اجلميع من املؤسسات العمومية 
إستراتيجية  إلى  نصل  حتى  املدني  واملجتمع 

حقيقية للتكفل بهذه الظاهرة.

ملني  السيد  سؤال  عن  ردا 
شريط، عضو مجلس األمة 
الشطر  إجناز  تأخر  حول 
السيار  الطريق  من  املتبقي 
شرق- غرب وسوء اإلجناز 
اآلجال  احترام  وعدم 
أوضح  العقود؟  يف  احملددة 
وزير األشغال العمومية عبد 
غرب  القادر قاضي أن الطريق السيار شرق – 
باملقطع  املتعلق  وهو   %  9 سوى  منه  يبقى  لم 
الذي يربط ثالث واليات وهي )قسنطينة، عنابة 
تستأنف  ولم  النفق  انهيار  بعد  وأن  والطارف(، 

املؤسسة املنجزة أشغالها، قررت الوزارة  إجناز 
سيكلف  والذي  املنهار  للنفق  اجتنابي  طريق 
مبلغا  الوزير-  حسبب   – العمومية  اخلزينة 
إضافيا بقيمة 5 ماليير دينار وأن هذا الطريق 
تسليم  أجل  من  جيدة  بوتيرة  ينجز  اإلجتنابي 

املشروع يف شهر مارس 2015.
ال  اإلجتنابي  الطريق  أي  احلل  هذا  أن  مؤكدا 
النفق  أوالسماح عن مشروع  التخلي  أبدا  يعني 
املنهار، يف انتظار املهلة التي أعطيت للمؤسسة 
نهائي  قرار  بعدها  وإصدار  أيام  املنجزة خالل 

بشأنها .

السيد  سؤال  عن  ردا 
عضو  قاسي،  القادر  عبد 
تأخر  حول  األمة  مجلس 
تهيئة شطر الطريق السيار 
بني  الرابط  غرب  شرق- 
األخضرية والبويرة ؟ أوضح 
وزير األشغال العمومية عبد 
إجناز  سوء  سببه  التأخر  أن  قاضي  القادر 
الدراسات السابقة إضافة إلى صعوبة األرضية، 

زيادة على املشاكل التي عرفتها إحدى املؤسسات 
الثالثة املنجزة للمشروع و هي شركة » ألتروا«.

مؤكدا أنه قد مت استالم 2,7 كلم من بني 33 كلم 
املعنية بالتهيئة وهناك شطر آخر سيتم تسليمه 
أخر،  مقطع  األشغال يف  تنطلق  قريبا يف حني 
يف حني تبقى 16 كلم أخرى حتتاج إلى تقنيات 

دقيقة إلجنازها نظرا لسوء األرضية.
 

طريق اجتنايب للنفق املنهار يف انتظار إصدار 
قرار نهايئ بشأن املؤسسة املنجزة

الطريق السيار شرق/غرب 1 :

الطريق السيار شرق/غرب 2 :

سوء إنجاز الدراسات السابقة وصعوبة األرضية وراء التأخر

تدابري تربوية وبيداغوجية للحد من ظاهرة العنف املدريس

وقف العمل بتحديد عتبة الدروس بداية من هذه السنة

اجلامعيني وقف العمل بهذا اإلجراء .
موضوعني  منح  منط  إبقاء  أن  حني  يف 
اختياريني يف امتحانات املواد األساسية 
الوقت  يف  البكالوريا  شهادة  ملترشح 
النمط  إلغاء هذا  يتم  أن  احلاضر، على 
الطالب  حتضير  بعد  وذلك  مستقبال 

بيداغوجيا ونفسيا .
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جرت يوم السبت 01 نوفمبر 2014، بإقامة امليثاق محادثات جمعت 
وفد عن مجلس األمة برئاسة السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس 
األمة ووفدا عن اللجنة الوطنية للهيئة االستشارية السياسية للشعب الصيني 

برئاسة السيد يوهاننغشنغ، رئيس هذه اللجنة.

في مستهل هذه احملادثات متت اإلشارة إلى عمق العالقات الثنائية وطابعها 
استثنائية  تطورات  عرفت   2014 سنة  أن  إلى  اإلشارة  متت  و  املميز 
عندما   1958 لسنة  متتد جذورها  التي  الصينية   – اجلزائرية  للعالقات 
كانت اجلزائر مازالت تكافح من أجل نيل حريتها. هذه السنة تقرر االرتقاء 

بعالقات التعاون اإلستراتيجي إلى شراكة إستراجتية شاملة.

واملشاورات  اللقاءات  تكثفت  أن  بعد  تقرر  العالقات  من  املستوى  هذا 
والزيارات الثنائية على أعلى املستويات أصبحت الصني أول متعامل جتاري 
واقتصادي للجزائر حيث تشارك الشركات و املؤسسات الصينية بكثافة في 

مختلف الورشات االقتصادية والجتماعية اجلاري إجنازها في اجلزائر.

خالل هذه احملادثات مت تثمني مستوى العالقات بني البلدين ومت التأكيد علي 
ضرورة مواصلة اجلهد و العمل من اجل تعزيز هذه الشراكة خدمة للتنمية 
في اجلزائر و تعزيز للصداقة الصينية – اجلزائرية و أكد الطرفان أن التنمية 

االقتصادية و االجتماعية هي أساس األمن و االستقرار.

استقـبل السيد عبـد القادر بـن صالـح، 
رئيس مجـلس األمـة، يـوم الثالثاء 11 
نوفمبر 2014، مبقر املجلس، السيد 
الشعب  مجلس  رئيس  اللحام،  جهاد 

السوري .

إلى  التطرق  مت  اللقاء،  هذا  خالل 
السورية  العالقات  وتدعيم  تعزيز  سبل 
اجلزائرية وبحث سبل االرتقاء بالتعاون 
خدمة  أفضل  مستويات  إلى  الثنائي 
اللذين  الشقيقني  الشعبني  ملصلحة 
جتمعهما محطات تاريخية مشتركة عبر 
مجلس  رئيس  قدم  أن  وبعد  التاريخ. 
تطورات  عن  صورة  السوري  الشعب 
األوضاع السياسية واألمنية في سوريا، 
مت التأكيد على أن اجلزائر مواقفها دائما 
كل  مساندة  على  دوما  وتعمل  ثابتة 
الشعب  مصلحة  تخدم  التي  القرارات 
السوري ولم تنساق مع بعض املواقف 
السوري  الشعب  حق  في  املجحفة 
احملافل  في  دائما  وتدعو  دعت  حيث 
الدولية واإلقليمية إلى عدم التدخل في 
الشأن الداخلي السوري وتشجع احلوار 
السلم  إلقرار  الواحد  الوطن  أبناء  بني 
للتنمية  اجلهود  كل  وتوجيه  واالستقرار 

االجتماعية واالقتصادية.

من جهة أخرى، مت التركيز على ضرورة 
تكثيف التشاور والتنسيق البرملاني في 
جتاه  الدولية  والهيئات  احملافل  مختلف 
كبريات القضايا املطروحة خاصة على 

الساحة العربية.

رئي�س جمل�س الأمة يتحادث مع

ال�صيني لل�صعب  ال�صيا�صية  ال�صت�صارية  للهيئة  الوطنية  اللجنة  رئي�س   - ال�صوري1  ال�صعب  جمل�س  رئي�س  ..ومع   -  2
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األمة، مبقر  مجلس  رئيس  بن صالح،  القادر  عبد  السيد  استقـبل  
مينوسي،  باتريك  السيد   ،2014 سبتمبر   21 األحد  يـوم  املجلس  
خالل  »الفرنسية-اجلزائرية«،  للصداقة  البرملانية  املجموعة  رئيس 
الفرنسية  اجلزائرية  البرملانية  العالقات  استعراض  مت  اللقاء  هذا 
وبحث سبل تعزيزها، هذه العالقات التي متيزت بلقاءات ومشاورات 

مستمرة يف السنوات األخيرة.
قضية الصحراء الغربية وملف تصفية االستعمار كانا من بني احملاور 
األساسية خالل هذا اللقاء، حيث مت التأكيد على ضرورة أن تعمل 
الدولية  البرملانية  الهيئات  يف  البرملانيني  وخاصة  الدولية  املجموعة 
واجلهوية على متكني الشعب الصحراوي يف تقرير مصيره بنفسه، 

طبقا للوائح ومقررات الهيئات الدولية.
للعلم فإن السيد باتريك مينوسي، كان قد قام يف املدة األخيرة بزيارة 

ملخيمات الالجئني الصحراويني.

وفد مجموعة الصداقة الربملانية الكويتية 
الجزائرية

واستقبل يوم األربعاء 24 سبتمبر 2014، مبقر املجلس، وفد مجموعة 
عسكر  السيد  برئاسة  اجلزائرية  الكويتية  البرملانية  الصداقة 
الثنائية  بالعالقات  التنويه  اللقاء  وقد مت خالل هذا  العنز،  عويد 
املتميزة وتطلع مسؤولي البلدين إلى مزيد من التعاون باستغالل كل 
الفرص املتاحة يف مجال االستثمار السيما أمام القطاع اخلاص، 
تعزيًزا ملا مت اجنازه يف مجاالت الشراكة االقتصادية املتنوعة التي 
تترجم حرص قيادتي البلدين على الوصول بالعالقات الثنائية إلى 

ّققة ملصلحة الشعبني الشقيقني. األهداف املنشودة احملحُ

رئيس جمعية فرنسا - الجزائر
 – فرنسا  جمعية  رئيس   ،2014 أكتوبر   11 السبت  يـوم  واستقـبل 

اجلزائر السيد جان بيار شوفومنان. 
التي  الفرنسية  اجلزائرية  العالقات  استعراض  مت  اللقاء  خالل 
وصفت باملتميزة حيث  تعرف  حركية دائمة للتواصل بني مختلف 
املسؤولني يف البلدين إلعطائها  دفعا جديدا. كما كانت العالقات 
البرملانية بني البلدين من أهم احملاور التي أثيرت خالل هذا اللقاء 
حيث مت التأكيد علي ضرورة تكثيف اللقاءات البرملانية للتشاور و 
العمل علي تعزيز عالقات البلدين يف شتي املجاالت االقتصادية ، 

الثقافية و االجتماعية. 

وزير الشؤون الخارجية والسنغاليني بالخارج
السيد  املجلس،  2014، مبقر  أكتوبر   30 اخلميس  يوم  استقبل  كما 
مانكور ندياي، وزير الشؤون اخلارجية والسنغاليني باخلارج جلمهورية 

السنغال.
السنغالية  اجلزائرية  العالقات  استعراض  مت  اللقاء،  هذا  خالل 
للبلدين  وأن  خاصة  أفضل  مستويات  إلى  بها  االرتقاء  سبل  وبحث 
عدة عوامل مشتركة تصب يف مسعى التقارب والتعاون يف عدد من 
التشاور  العالي فضال عن  والتعليم  الدينية  الشؤون  مثل  القطاعات 
البلدين  تهم خاصة منطقة  والتي  املشتركة  القضايا  والتنسيق جتاه 
اجليوسياسية والوضع يف منطقة الساحل وضرورة التعاون ملكافحة 
اإلرهاب واجلرمية املنظمة يف هذه املنطقة التي تنتمي إليها اجلزائر 

والسنغال.

وزيرة الخارجية والتجارة الدولية لجمهورية كينيا
واستقـبل يـوم االثنني 10 نوفمبر 2014، السيدة أمينة محمد، وزيرة 

اخلارجية والتجارة الدولية جلمهورية كينيا.
وصفت  والتي  الثنائية  العالقات  استعراض  مت  اللقاء،  هذا  خالل 
من  جديدة  ديناميكية  األخيرة  السنوات  هذه  تعرف  حيث  باملميزة 
يتقاسمان  اللذين  البلدين  بني  والتشاور  الوفود  تبادل  تكثيف  خالل 
واعدة  آفاق  الكيني  اجلزائري  للتعاون  تعطي  مشتركة  قواسم  عدة 
. وقد عّبرت الوزيرة الكينية للخارجية عن تقديرها ومساندة ودعم 
السلم  إلحالل  مساعيها  يف  اجلزائر  تبذلها  التي  للجهود  بلدها 

واالستقرار خاصة يف منطقة الساحل اإلفريقي.
البرملانية بني  العالقات  وتعزيز  التركيز على ضرورة تدعيم  كما مت 

البلدين خلدمة مصلحة الشعبني الصديقني.

رئيس املجموعة الربملانية للصداقة 
»الفرنسية-الجزائرية

رئي�س جمل�س الأمة ي�ستقبل ..

األمني العام لرابطة مجالس الشيوخ والشورى
واملجالس املامثلة يف إفريقيا والعامل العريب

واستقـبل يـوم الثالثاء02 ديسمبر 2014، السيد عبد الواسع يوسف 
واملجالس  والشورى  الشيوخ  مجالس  لرابطة  العام  األمني  علي، 

املماثلة يف إفريقيا والعالم العربي.
علي  يوسف  الواسع  عبد  السيد  قّدم  االستقبال،  هذا  يف مستهل 
عرضا مفصال عن نشاطات وعمل الرابطة على املستوى اإلفريقي 
والعربي ثّم تناول اللقاء سبل دعم العالقات الثنائية البرملانية يف 
العالم العربي والقارة اإلفريقية وتقوية التعاون مبا يخدم مصلحة 
البرملانية  اجلهود  ومتابعة  ودعم  واإلفريقية  العربية  الشعوب 
املواقف  وتنسيق  والدولية  اإلقليمية  اإلفريقية يف احملافل  العربية 
واجلهود جتاه القضايا املشتركة، كما مت التأكيد على ضرورة تعزيز 
العربي اإلفريقي  للحوار  وتبادل اخلبرات تدعيما  العمل املشترك 
والتواصل بني املؤسسات البرملانية خدمة ملصالح الشعوب العربية 

واإلفريقية.

كما مت من جهة أخرى استعراض الوضع يف منطقة املغرب العربي 
اجلهود  تضافر  ضرورة  على  التأكيد  مت  حيث  الساحل  ومنطقة 
الدبلوماسية والسياسية والبرملانية إلقرار السلم واالستقرار والتنمية 

يف هذه املناطق.
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سفري اليايان
مبقر   ،2014 سبتمبر   17 األربعاء  يـوم  أّدى 
اليابان  سفير  كوادا،  تسوكاس  السيد  املجلس،  
باجلزائر زيارة إلى السيد عبد القادر بن صالح، 
رئيس مجلس األمة، على إثر انتهاء مهامه ببالدنا 
.. وبهذه املناسبة تناول احلديث العالقات الثنائية 
بني  التعاون  لتوسيع  املتاحة  واملجاالت  وتطورها 
من  واالستفادة  االستثمار  وتشجيع  البلدين 
تبادل  اليابانية من خالل  والتكنولوجيا  اخلبرات 
يف  املتنوعة  الفرص  على  واإلطالع  الزيارات 
 .. احملروقات  خارج  االقتصادي  التعاون  مجال 
التعاون  تنشيط  امكانية  اجلانبان  استعرض  كما 
العالقات  وتعميق  إثراء  يف  ومساهمته  البرملاني 

الثنائية.

سفرية الواليات املتحدة األمريكية 
رئيس  صالـح،  بـن  القادر  عبـد  السيد  استقـبل 
مبقر   ،2014 أكتوبر   01 األربعاء  يـوم  ألمـة، 
املجلس، السيدة جوان بوالشيك، السفيرة اجلديدة 
للواليات املتحدة األمريكية باجلزائر التي أّدت له 
من  جوانب  استعراض  خاللها  مت  مجاملة  زيارة 
البلدين، وتطرقت  األوجه بني  املتعددة  العالقات 
من  املبذولة  واملساعي  املنطقة  يف  األوضاع  إلى 
أجل التمكني لالستقرار والتنمية .. وقد حرص 
الطرفان أيًضا على تأكيد أهمية التعاون البرملاني 
ن من املساهمة  ِكّ ل متحُ من خالل إيجاد آليات تَواصحُ
يف تعزيز العالقات وإثرائها .. وكان اللقاء فرصة 
لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات 

االهتمام املشترك.

سفري فرنسا 
مبقر   ،2014 أكتوبر   08 األربعاء  يـوم  واستقـبل 
املجلس،  السيد برنارد اميي، سفير فرنسا اجلديد 
تعيينه يف  إثر  زيارة على  له  أدى  الذي  باجلزائر 
من  الطرفني  املناسبة  هذه  مّكنت  وقد  بالدنا، 
استعراض جوانب من العالقات الثنائية املتميزة، 
التقارب  عوامل  ترقية  على  املتبادل  واحلرص 
واالقتصادية  السياسية  املستويات  على  املتعددة 
والثقافية، ومت خالل هذا اللقاء التطرق لألهمية 
ومساهمة  البرملاني،  التعاون  بها  يحظى  التي 
إلى األفضل،  مبا  الدفع مبستواه  البرملانيني يف 
يترجم التطلعات إلى إرساء الشراكة املبنية على 
املصالح املتبادلة التي كانت يف العديد من الفرص 
محل تأكيد مسؤولي البلدين وهي الشراكة التي 
األوجه  املتعدد  النشاط  ديناميكية  اليوم  تعكسها 
على  والفعالية  اخلصوصية  من  املزيد  إلضفاء 

العالقات الثنائية.

سفري اليابان الجديد 
رئيس  صالـح،  بن   القادر  عبد  السيد  استقـبل 
 ،2014 نوفمبر   24 االثنني  يـوم  األمـة،  مجـلس 
سفير  فوجيوارا،  مساي  السيد  املجلس،  مبقر 
زيارة  له  أّدى  الذي  باجلزائر  اجلديد  اليابان 
الثنائية  للعالقات  اجلانبان  فيها  تطرق  مجاملة، 
لإلمكانيات  بالنظر  لتطويرها  البلدين  وتطلعات 
 .. االقتصادي  املستوى  على  املتاحة  والفرص 
ومت خاللها التأكيد على أهمية التعاون البرملاني 
والوصول  العالقات  هذه  ترقية  يف  ومساهمته 
بها إلى مستوى ترجمة العمق التاريخي واإلرادة 

السياسية  الواضحة لدى مسؤولي البلدين.

سفري كوريا الدميقراطية الشعبية 
واستقـبل يـوم الثالثاء 25 نوفمبر 2014، السيد 
الدميقراطية  كوريا  سفير  تشول،  هيوك  تشاي 
مجاملة،  زيارة  له  أّدى  الذي  باجلزائر  الشعبية 
إلى جوانب  التطرق    اللقاء  وقد مت خالل هذا 
وضرورة  البلدين  بني  التاريخية  العالقات  من 
تثمني الرصيد الذي يربط الشعبني الصديقني .. 
واستعراض مجاالت التعاون التي ميكن أن حتقق 
املنافع املتبادلة على املستوى االقتصادي ..  وقد 
جدد رئيس مجلس األمة باملناسبة االرتياح إلعادة 
فتح سفارة كوريا الدميقراطية الشعبية باجلزائر 
معتبًرا أن ذلك من شأنه أن يفتح اآلفاق لتعزيز 

رصيد العالقات بني البلدين الصديقني.

السفيـر الجديـد ململكة بريطانيا 
العظمى

كما أّدى يـوم اخلميس 18 سبتمبر 2014،  السيد 
بريطانيا  ململكة  اجلديـد  السفيـر  نوبل،  أندرو 
العظمى باجلـزائر زيارة مجاملة إلى السيد عبد 
القادر بن صالح، رئيس مجلس األمة مت خاللها 
مسؤولي  وحرص  الثنائية،  للعالقات  التطرق 
املتوفرة  املجاالت  وأهم  ترقيتها،  على  البلدين 
 .. البلدين  القائم بني  التعاون  للرفع من مستوى 
كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول ما يجري 
التمكني  اجتاه  يف  املبذولة  واجلهود  املنطقة  يف 
لالستقرار وباملناسبة تناول اللقاء أهمية التعاون 
جتسيد  يف  مساهًما  عاماًل  باعتباره  البرملاني 
مصالح  يخدم  مبا  التعاون  وترجمة  التقارب 

الشعوب وتطلعاتها.

رئيس املجلس القومي لحقوق اإلنسان
واستقـبل يـوم األربعاء 03 ديسمبر 2014، الدكتور محمد فايق، 

رئيس املجلس القومي حلقوق اإلنسان.
بني اجلزائر  الثنائية  العالقات  استعراض  اللقاء، مت  خالل هذا 
الشعبني  طموحات  مستوى  إلى  ترقيتها  سبل  وبحث  ومصر 
الشقيقني ومتت اإلشارة من جهة أخرى إلى أن اجلزائر ومصر 
نظرا لثقلهما االستراتيجي لهما دور أساسي يف إقامة جسر عابر 
للصحراء نحو الدول اإلفريقية جلعل القارة موّحدة حول القضايا 
ظل  يف  الكرمي  العيش  يف  وحقها  اإلفريقية  للشعوب  الكبرى 
على  ترتكز  دولها  مؤسسات  وتقوية  وحماية  واالستقرار  التنمية 
اإلرهاب  مكافحة ظاهرة  من خالل  ودميقراطية  أسس عصرية 
التي أصبحت ظاهرة أممية والتصدي للجرمية املنظمة واملتاجرة 
باملخدرات وهي مهام تدخل يف صميم العمل على حماية حقوق 

اإلنسان وحقوق الشعوب يف االستقرار والتعايش السلمي. 

رئيس املجموعة الربملانية للحزب الشعبي النمساوي
واستقـبل يـوم اخلميس 04 ديسمبر 2014، السيد رينهولد لوباتكا، 

رئيس  املجموعة البرملانية للحزب الشعبي النمساوي.
العالقات الثنائية وسبل تنشيطها والدفع بها إلى مستويات أفضل 
اللقاء،  أثيرت خالل هذا  التي  للمواضيع  شكلت احملاور األساسية 
حيث مت التركيز على ضرورة تطوير الغالقات االقتصادية والتجارية 
بني اجلزائر والنمسا، ومجاالت هذا التعاون واسعة وواعدة، خاصة 
وأن النمسا تنتمي للفضاء األوروبي. ومن ثم مت التطرق أيضا إلى 
العالقات اجلزائرية األوروبية والوضع األمني الدولي وتنامي ظاهرة     
اجلهود  تكثيف  وضرورة  العالم  يف  املناطق  من  عدد  يف  اإلرهاب 
وسبل  أممية  أصبحت  التي  الظاهرة  هذه  جذور  لبحث  الدولية 

التصدي لها ومكافحتها. 

رئيس الربملان العريب
واستقـبل يف نفس اليوم السيد أحمد بن محمد اجلروان، رئيس 

البرملان العربي. 
البرملان  بني  البرملانية  العالقات  استعراض  مت  اللقاء  هذا  خالل 
لقرارات  طبقا  للتذكير  أنشئ  والذي  العربي  والبرملان  اجلزائري 
 .2005 سنة  اجلزائر   احتضنتها  التي  العربية  القمة  وتوصيات 
ومت التطرق إلى نشاطات البرملان العربي ودوره يف تفعيل وتدعيم 
حاليا  مبرحلة  العربي مير  العالم  وأن  العربية خاصة  العالقات 
هذه  مواجهة  على  والعمل  والتشاور  االلتقاء  تستوجب  حساسة 
يف  عضو  ولكونه  املشتركة.  العربية  القضايا  ومعاجلة  األوضاع 
أخرى  التعرض من جهة  اإلماراتي مت  االحتادي  الوطني  املجلس 
إلى العالقات الثنائية اإلماراتية وبحث سبل االرتقاء بهذه العالقات 

برملانيا إلى مستوى عالقات البلدين املميزة.
وخالل  اجلروان  محمد  بن  أحمد  السيد  العربي  البرملان  رئيس 
وجهود  بدور  أشاد  صالح،  بن  القادر  عبد  بالسيد  هذا  لقائه 
اجلزائر وقيادتها بالعمل على إرساء السلم واالستقرار واألمن يف 

منطقة الساحل وشمال إفريقي

ال�سفراء
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شارك وفد برملاني عن غرفتي البرملان 
)مجلس األمة، املجلس الشعبي الوطني(  

برئاسة السيد عبد القادر بن صالح، 
رئيس مجلس األمة، يف أشغال اجتماعات 

اجلمعية 131 لالحتاد البرملاني الدولي 
املنعقد بجنيف ) سويسرا( خالل الفترة 

املمتدة من 12 إلى 16 أكتوبر 2014.
وقد تكون الوفد من السيدات والسادة:
- زهية بن عروس، نائب رئيس مجلس 

األمة
- زهرة ظريف بيطاط، عضو مجلس 

األمة
- أدم قبي، عضو مجلس األمة

- ميينة مفتالي، نائب باملجلس الشعبي 
الوطني

تناول ممثلو برملانات العالم يف هذه 
الدورة الـ 131 التي متيزت بثراء املواضيع 

املدرجة يف جدول أعمالها، بنقاشاتهم 
ومساهماتهم سواء على مستوى اللجان 

أو يف اجللسات العامة، لكبريات القضايا 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي 

يعيشها العالم حاليا يف إطار املوضوع 
الرئيس للجمعية وهو » حتقيق املساواة 

بني الرجل واملرأة، ووضع حد للعنف 
املمارس ضد املرأة » 

كما تناولوا مواضيع أخرى  منها :
- السيادة الوطنية، عدم التدخل يف 

الشؤون الداخلية للدول وحقوق اإلنسان 
يف القانون الدولي،

• احلرب اإللكترونية، خطر حقيق على 
السلم واألمن العاملي

• املساهمة البرملانية يف ندوة 2014 حول 
التغيرات املناخية.

• احلوار املتعدد األطراف حول استثمار 
املؤسسات يف التنمية املستدامة

• دور املؤسسات اخلاصة يف قرارات األمم 
املتحدة

• التعاون الدولي من أجل إستراتيجية 
متكاملة ملعاجلة مشكل املخدرات.

عبد  السيد  األمة  مجلس  رئيس  وكان 
خالل  كلمة  ألقى  قد  صالح  بن  القادر 
البرملاني  لالحتاد  الـ131  اجلمعية  أشغال 

الدولي هذا نصها :
السيد الرئيس،

السيدات والسادة،
أود أن أعبر عن االرتياح العتماد نقاش الدورة 

ملوضوع :
حد  ووضع  واملرأة  الرجل  بني  املساواة  تكريس 
موضوع  إنه  النساء...  ضد  املمارس  للعنف 
علينا  نفسه  يفرض  مطلًبا  حًقا  يشكل  أضحى 
اإلنسانية  تسير  أن  نريد  الذين  »نحن  جميعا، 

على قدميها اإلثنتني«.
سيداتي، سادتي،

والتي  املنسجمة  املجتمعات  أن  الدراسات  تحُبني 
تتقدم هي تلك التي تعمل على حتقيق املساواة 

بني الرجل واملرأة...
لهذه  حتقق  الذي  التطور  أن  صحيح   ...
تاريخية عرفتها  املجتمعات كان بفضل ظروف 
هذه املجتمعات. لكننا نعتقد أيًضا أنه ال توجد 
مجتمعات ثقافتها ومعتقداتها تقف عائًقا دون 

بلوغ تلك الغاية...

سيداتي، سادتي،
... لقد أتيت من بلد لم تطلب فيه نساؤه يوًما 
)السيما يف األوقات العصيبة من تاريخه( اإلذن 
ْزَن  لتبرحُ إخوانهن  أو  أزواجهن  أو  آبائهن،  من 

َكأسماٍء كبيرة يف كفاح بالدها وبناء وطنها...
- وأعتقد أن ما ينطبق على نساء بالدي ينطبق 

كذلك على بنات البلدان األخرى...
-  وهنا أود أن أخص مقاومة املرأة اجلزائرية 
ضد اإلرهاب األصولي ومساهمتها يف دحره...

- إذ فبفضل سلوكهن اليومي يف مواجهة العنف 
كبيرة  بدرجة  يستهدفهن  كان  الذي  الهمجي 
له  رت  وَوَفّ ككل  املجتمع  نضال  املرأة  عززت 

ند املطلوب... الَسّ
املدرسة،  إلى  الذهاب  من  البنت  منع  إن   -
من  واحملامية  دروسها،  إعطاء  من  واملعلمة 
ذلك  إحقاق  من  والقاضية  احلق،  عن  الدفاع 
كانت  املرضى...  عالج  من  والطبيبة  احلق، 
إيقاف  إلى  تهدف  يائسة  محاوالت  بالواقع 

التقدم بل أقول إلى إيقاف احلياة ككل...
غير  كانت  سنوات  عشر  قبل  احلقيقة  هذه   -
معروفة كثيًرا عن بالدي وخارج حدودها، وإذا 

كنت اليوم قد ذَكّرت بها... فلكي أندد بالوضع 
املأساوي الذي تعرفه اليوم العديد من البلدان 
قبل  من  تحُرتَكبحُ  شنيعة  إرهابية  جرائم  من 
والنساء  الرجال  تستهدف  مجرمة  جماعات 
ين أبعدحُ ما يكون عن تصرفاتها  باسم الدين والِدّ

املدانة...
- وإذا كنت قد ذَكّرت بهذا الواقع املؤلم اليوم 
فلكي أندد خاصة مبا يجري يف مناطق عديدة 

من العالم.

أيتها السيدات، أيها السادة،
- لقد عشنا يف اجلزائر مرحلة كان فيها احلق 

يف احلياة مرادًفا حلق املرأة يف احلياة.
لذلك، ومباشرة بعد استعادة السلم واملصاحلة 
يف بالدي، حظيت مسألة حقوق املرأة باألولوية، 
كافة  لدى  إجماع  موضوع  أصبحت  هي  بل 

مكونات املجتمع...
العزيز  عبد  الرئيس  باشر   ،2005 فمنذ   -
بوتفليقة يف تنفيذ برنامج سياسي طموح يرمي 
وحتقيق  اجلزائرية  املرأة  مكانة  من  الرفع  إلى 

املساواة فيما بني النساء والرجال عامة.
إثنتني ذات صلة  أن أسجل نقطتني  أريد  وهنا 

مبضمون جدول أعمال دورتنا، وهي :
1 - اإلستراتيجية الوطنية إلدماج وترقية املرأة 
اإلستراتيجية  هذه  تضمنت  وقد  اجلزائر،  يف 
خبراء  إعداده  يف  شارك  وطني  عمل  مخطط 
من قطاعات مختلفة ذات عالقة بشؤون املرأة 

وخاصة بحقوقها السياسية.
وقد توجت هذه اخلطة بتوصيات مت التكفل بها 
عملًيا ووجدت ترجمتها يف قوانني عضوية هامة 
بغرفتيه، وهي  البرملان اجلزائري  صادق عليها 

اآلن حيز التطبيق...
وأود هنا أن أكتفي بذكر واحد منها... وهو يتعلق 
املجالس  يف  املرأة  متثيل  فضاء  توسيع  مببدإ 
املنتخبة من خالل اعتماد نظام حصص يقضي 
بترتيب املترشحات من النساء يف رتبة تحُساعدها 
على حيازة حصة محترمة من مقاعد املجالس 

املنتخبة، حصة تتراوح ما بني 20 و 50 %.
وهذا ما حتقق فعاًل يف االنتخابات التشريعية 
سنة 2012، حيث انتقلت نسبة متثيل املرأة يف 
أصبحت  وبذلك   %31,6 إلى   7,7 من  البرملان 
 26 املرتبة  القانون  هذا  بفضل  اجلزائر حتتل 

عاملًيا واألولى عربًيا.
يف نفس السياق وضعت اجلزائر مخطًطا   – 2
شاملة  وطنية  سياسة  معالم  مبوجبه  حددت 

حيًنا  مستعملة  النساء،  للعنف ضد  حد  لوضع 
قوة القانون وحيًنا آخر حجة التبليغ، األمر الذي 

أعطى نتائج مرضية...

السيد الرئيس،
اإلجنازات  كافة  أعدد  أن  هنا  مبقدوري  ليس 
األحوال  صعيد  على  بالدي  يف  حتققت  التي 
تقوم  والتي  السياسية،  احلقوق  أو  الشخصية 
املعيشية  األوضاع  بغرض حتسني  اجلزائر  بها 

للمرأة.
وكل ما أريد قوله كخالصة لكالمي هو القول أن 
مسألة املرأة يف اجلزائر ليست مسألة مناسباتية 
تثار مرة يف العام )مبناسبة 08 مارس( بقدر ما 
هي متثل واحًدا من خياراتنا األساسية يف بناء 

وجتانس واستقرار مجتمعنا ككل...
إلى  اإلشارة  دون  كلمتي  أختتم  أن  ميكنني  ال 
كابوس املرأة يف قطاع غزة ويف مناطق عديدة 
من العالم وخاصة املرأة يف إفريقيا التي تعيش 
املجتمع  عبء  يف  املتمثل  والقهر  احلرمان 
أقفلهن  وعليه  األجنبي،  االحتالل  واستمرار 

وقفة إجالل واحترام وتقدير.

الحتاد   131 اجلمعية   أعمال  ختام  يف 
البرملاني الدولي أنتخب عضو برملان دولة 
رئيسا  شودري  صابر  السيد  بنغالديش 
خلفا  الدولي  البرملاني  لإلحتاد  جديدا 
عبد  املغربي  واليته  املنتهية  للرئيس 

الواحد الراضي.

اجتامعات الجمعية 131 لإلتحاد الربملاين الدويل
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املساواة بني الرجل واملرأة
شاركت عضوا مجلس األمة السيدتان 
نوارة سعدية جعفر وفوزية بن باديس 
يف ملتقى للنساء البرملانيات، املنظم 

من طرف اجلمعية الوطنية الفرنسية 
وبالتعاون مع برنامج األمم املتحدة 

اإلمنائي وذلك بباريس خالل الفترة 
املمتدة من 22 إلى 26 سبتمبر 2014.

وكان الهدف من امللتقى تعزيز القدرات 
واملعارف التقنية للمشاركات، وذلك عبر 

تبادل التجارب واخلبرات يف موضوع 
املساواة بني الرجل واملرأة.

اجتامع اللجنة املعنية 
بالتحضري ملؤمتر األمن القومي 
العريب وتحديث وثيقة األمن 

القومي العريب
شارك السيد عبد الكرمي قريشي، 
عضو مجلس األمة، وعضو جلنة 

الشؤون السياسية واخلارجية واألمن 
القومي يف البرملان العربي، يف اجتماع 
اللجنة املعنية بالتحضير ملؤمتر األمن 
القومي العربي وحتديث وثيقة األمن 

القومي العربي، املنعقدة ببيروت )لبنان( 
يومي 24 و25 سبتمبر2014.

االجتامع التشاوري لرابطة 
مجالس الشيوخ والشورى

واملجالس املامثلة يف إفريقيا 
والعامل العريب

شارك وفد برملاني عن مجلس األمة 
يف االجتماع التشاوري لرابطة مجالس 

الشيوخ والشورى واملجالس املماثلة 
يف إفريقيا والعالم العربي واملنظم من 

طرف الرابطة بالتعاون مع مجلس 
األعيان األردني وذلك يومي 24 و25 

سبتمبر 2014 بعمان )اململكة األردنية(.
وقد تشكل الوفد من:

• السيد عبد القادر سهلي، نائب رئيس 
مجلس األمة 

• السيدة الزهراء قراب، عضو مجلس 
األمة

• السيد رابح طويل، عضو مجلس األمة
وقد تناول املشاركون بالدراسة والنقاش 

موضوع » دور البرملانات يف مكافحة 
الفساد والصراعات وتعزيز التكامل 

اإلقليمي« .

الدورة 65 للجنة التنفيذية 
واملؤمتر 37 لإلتحاد الربملاين 

اإلفريقي
شارك وفد برملاني مشترك عن غرفتي 
البرملان) مجلس األمة، املجلس الشعبي 

الوطني( يف أشغال الدورة 65 للجنة 
التنفيذية واملؤمتر 37 لإلحتاد البرملاني 

اإلفريقي بالعاصمة املغربية الرباط 
خالل الفترة املمتدة من 29أكتوبر إلى 

2 نوفمبر 2014.
وقد تكون الوفد من السيدات السادة:
* بوزيد بدعيدة، عضو مجلس األمة، 

عضو اللجنة التنفيذية لإلحتاد البرملاني 
اإلفريقي، رئيس الوفد

*عبد القادر بوكروشة، نائب باملجلس 
الشعبي الوطني، عضو اللجنة التنفيذية 

لإلحتاد البرملاني اإلفريقي
* رتيبة عياد، نائل باملجلس الشعبي 

الوطني، عضو اللجنة التنفيذية لإلحتاد 
البرملاني اإلفريقي

* عائشة باركي، عضو مجلس األمة.

وقد تناول املشاركون بالدراسة والنقاش 
العديد من املواضيع من بينها:

• كفاح البلدان اإلفريقية ضد اإلرهاب 
يف جميع أشكاله من خالل بناء القدرات 
الوطنية وتعزيز التعاون الدولي يف هذا 

املجال
• حتقيق التنمية املستدامة يف جميع 

أبعادها كهدف رئيس للسالم واألمن 
والتقدم االجتماعي واالقتصادي يف 

البلدان اإلفريقية
• عرض التقرير السنوي ألنشطة 

اإلحتاد
• إقرار امليزانية لعام 2015 لإلحتاد
• انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية 

للعهدة نوفمبر 2014 –نوفمبر 2016
• انتخاب أمني عام العهدة نوفمبر 

-2014 نوفمبر 2018
إضافة إلى بنود تنظيمية أخرى

تعزيز الصكوك القانوين لإلتحاد 
اإلفريقي والتصديق

رئيس  مخطار،  زوالي  السيد  شارك 
القانونية واإلدارية وحقوق  الشؤون  جلنة 
االجتماع  يف  األمة،  مبجلس  اإلنسان 
الصكوك  تعزيز  حول  اإلقليمي  البرملاني 
والتصديق  اإلفريقي  لإلحتاد  القانوني 
بالعاصمة  املنعقد  وتدجينها،  عليها 
املمتدة  الفترة  خالل  نواقشط  املوريتانية 

من 24 إلى 26 سبتمبر 2014.
بني  بالتنسيق  االجتماع  هذا  نظم  وقد 
اإلفريقي  والبرملان  املوريتاني  البرملان 

واإلحتاد اإلفريقي.

اجتامع اللجنة التنفيذية لإلتحاد 
الربملاين العريب

رئيس  بوحلية،  إبراهيم  السيد  شارك 
جلنة الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي 
وعضو  باخلارج،  اجلزائرية  واجلالية 
البرملاني  لإلحتاد  التنفيذية  اللجنة 
اللجنة املصغرة عنها  العربي، يف اجتماع 
 2014 سبتمبر  و30   29 يومي  وذلك 

ببيروت ) لبنان(.
يتضمن جدول أعمال االجتماع عدة بنود 

منها:
• دراسة بطاقات الوصف الوظيفي للهيكل 
العامة  األمانة  يف  للعاملني  التنظيمي 

لإلحتاد البرملاني العربي.
ضد  ستتخذ  التي  اإلجراءات  دراسة   •
للديون  املسددة  غير  البرملانية  الشعب 

املترتبة عليها.
دراسة ملفات املرشحني ملنصب األمني   •

العام اجلديد لإلحتاد البرملاني العربي.

وتفاعلها  الربملانات  إسهامات 
مع نظام األمم املتحدة لحقوق 

اإلنسان
عضو  شريط،  ملني  األستاذ  شارك 
مجلس األمة يف فعاليات الندوة اخلاصة 
من  املنظمة  اإلفريقية،  الدول  ببرملانات 
بالتعاون  الدولي  البرملاني  اإلحتاد  طرف 
مع البرملان املغربي حول موضوع » ترجمة 
حقوق  مجال  يف  الدولية  االلتزامات 
إسهامات  وطنية:  حقائق  إلى  اإلنسان 
البرملانات وتفاعلها مع نظام األمم املتحدة 
حلقوق اإلنسان »، والتي انعقدت بالرباط 
) اململكة املغربية ( يومي 29 و30 سبتمبر 

.2014

اجتامعات اللجنة السياسية، 
األمن وحقوق اإلنسان التابعة 
للجمعية الربملانية لإلتحاد من 

أجل املتوسط
رئيس  نائب  العايب،  احلاج  السيدين  شارك 
عضو  أكلي،  محند  يونس  وبن  األمة  مجلس 
مجلس األمة  وعضوا اللجنة السياسة، األمن 
وحقوق اإلنسان يف اجتماعات اللجنة املذكورة 
أجل  من  لإلحتاد  البرملانية  للجمعية  التابعة 
املتوسط والتي انعقدت مبقر البرملان األوربي 

ببروكسل يوم 16 أكتوبر 2014.
وتناول املشاركون بالدراسة والنقاش املواضيع 

التالية:
* تبادل وجهات النظر حول الهجرة

حقوق  وترقية  حماية  يف  البرملانات  دور   *
اإلنسان

* الوضع يف غزة.

اجتامع لجنة الثقافة، ترقية نوعية 
الحياة والتبادالت بني املجتمعات 
املدنية التابعة للجمعية الربملانية 

لإلتحاد من أجل املتوسط
مجلس  عضو  بوبكر،  معيزي  السيد  شارك 
األمة، يف اجتماع جلنة الثقافة، ترقية نوعية 
املدنية  املجتمعات  بني  والتبادالت  احلياة 
أجل  من  لإلحتاد  البرملانية  للجمعية  التابعة 
 24 يوم  )إيطالي(  بروما  املنعقدة  املتوسط، 

أكتوبر 2014.
وقد تناول املشاركون املواضيع التالية:

* الهجرة واالندماج
املنطقة  يف  والباحثني  الطلبة  تنقل   *

األورومتوسطية
امليوالت الثقافية والتغيرات االجتماعية يف   *
املنطقة األورو متوسطية : تقرير مؤسسة أنا 

ليند لعام 2014.

الربملان العريب
شارك وفد برملاني عن مجلس األمة يتكون من 
السيدان عبد الكرمي قريشي ومنصور معيزية 
عضوا مجلس األمة وعضوا البرملان العربي، 
االنعقاد  لدور  األولى  اجللسة  اجتماعات  يف 
للبرملان  األول  التشريعي  الفصل  من  الثالث 
25من   املمتدة  الفترة  خالل  املنعقد  العربي، 
إلى 27 أكتوبر 2014 بالقاهرة ) مصر(. كما 
شارك عضوا مجلس األمة يف ندوة عن األمن 
القومي العربي والتي انعقدت من 28 إلى 30 

أكتوبر 2014 .

اجتامعات املرحلة الرابعة للدورة العادية 
للجمعية الربملانية ملجلس أوروبا للعام 2014

شارك وفد عن مجلس األمة يتكون من السادة:
• محمد بوخالفة، رئيس املجموعة البرملانية للثلث الرئاسي 

ملجلس األمة.
• غريسي مهني، عضو مجلس األمة.

يف اجتماعات املرحلة الرابعة للدورة العادية للجمعية البرملانية 
ملجلس أوروبا للعام 2014، بستراسبورغ) فرنسا( خالل الفترة 

املمتدة من 29 سبتمبر إلى 03 أكتوبر 2014.
وقد تضمن جدول أعمال املرحلة الرابعة مناقشات حول 

العديد من القضايا الراهنة التي تشهدها الساحة الدولية من 
بينها:

• األزمة األوكرانية،
• التهديدات اإلرهابية يف الشرق األوسط،

• التكوين املهني وحتديات االهتمام به،
• احلكامة الرشيدة ونوعية أحسن للتعليم. 

املنتدى العمومي ملنظمة التجارة العاملية
شارك السيد جفال عبد العزيز، عضو مجلس األمة يف 

املنتدى العمومي ملنظمة التجارة العاملية وذلك بجنيف 
)سويسرا(، يف الفترة مابني 01 إلى 03 أكتوبر 2014.

وقد تضمن املنتدى ندوة برملانية من تنظيم اإلحتاد البرملاني 
الدولي عقدت يوم 01 أكتوبر 2014  مبقر منظمة التجارة 

العاملية وقد متحور االجتماع حول موضوع : برنامج ما بعد 
بالي » أي مكانة للرقابة البرملانية« .

اجتامعات املجموعة الخاصة باملتوسط والرشق 
األوسط لحلف شامل األطلنطي

شارك وفد برملاني  ) مجلس األمة، املجلس الشعبي 
الوطني( يف اجتماعات املجموعة اخلاصة باملتوسط والشرق 

األوسط التابعة للجمعية البرملانية ملنظمة حلف شمال 
األطلنطي بكتانيا )إيطاليا(  خالل الفترة املمتدة من 2 إلى 

4 أكتوبر 2014.
تشكل الوفد من السادة:

- محمد الواد، رئيس جلنة الدفاع الوطني مبجلس األمة، 
رئيس الوفد

- عبد الوكيل بن شاوي، عضو مجلس األمة
- فردي ميلود، نائب باملجلس العبي الوطني.

وقد تناول برملانيو اجلمعية البرملانية ملنظمة حلف شمال 
األطلنطي بالدراسة والنقاش العديد من املواضيع من بينها:

* الصراع العربي اإلسرائيلي بعد أزمة غزة
* الهجرة الغير الشرعية

* الهجرة عبر البحر املتوسط
* املقاتلون األجانب املوجودون يف سوريا : حتدي مشترك

* التداعيات اإلنسانية لألزمة السورية
* تعزيز الدولة الليبية

* تنامي احلركات اجلهادية يف منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا..

تحديات جديدة يف مجال األمن : دور 
الربملانات

شارك وفد برملاني ) مجلس األمة، املجلس الشعبي 
الوطني(، يف اجتماعات الدورة اخلريفية للجمعية 

البرملانية ملنظمة األمن والتعاون بأوروبا، املنعقدة بجنيف 
) سويسرا( خالل الفترة املمتدة من 3 إلى 5 أكتوبر 

.2014
وقد تكون الوفد من السادة:

• الهاشمي جيار، عضو مجلس األمة، رئيس الوفد
• طاهر خاوة، رئيس املجموعة البرملانية جلبهة التحرير 

الوطني باملجلس الشعبي الوطني
• سعيد كاشا، عضو مجلس األمة

• محمد أمير، نائب باملجلس الشعبي الوطني.
تدارس املشاركون العديد من املواضيع يف إطار املوضوع 
الرئيسي للدورة وهو  »حتديات جديدة يف مجال األمن: 

دور البرملانات«.

اجتامع لجنة الطاقة والبيئة واملياه والبيئة 
واملياه للجمعية الربملانية لإلتحاد من أجل 

املتوسط
شارك السيد عمار مخلويف، عضو مجلس األمة ونائب 

رئيس جلنة الطاقة والبيئة واملياه للجمعية البرملانية 
لإلحتاد من أجل املتوسط، يف اجتماع اللجنة املذكورة 
التابعة للجمعية البرملانية لإلحتاد من أجل املتوسط، 
والتي انعقدت بزغرب ) كرواتيا( يومي 6 و7 أكتوبر 

.2014
وقد تناول املشاركون بالدراسة والنقاش املواضيع التالية:
• اإلمكانيات املمكنة بالنسبة للطاقات املتجددة وفعاليتها 

الطاقوية.
• التحديات التي تواجه السياحة يف منطقة املتوسط

• برنامج مع املدن اإليكولوجية: واقع احلال.

الدورة العادية الخامسة للفرتة الترشيعية 
الثالثة للربملان اإلفريقي

شارك وفد برملاني عن مجلس األمة يتكون من السيدين:
*  محمد الطيب العسكري، عضو مجلس األمة، عضو 

البرملان اإلفريقي ومقرر املجموعة البرملانية إلقليم شمال 
إفريقيا بالبرملان اإلفريقي .

* مختار زروالي، عضو مجلس األمة، عضو البرملان 
اإلفريقي

يف أشغال الدورة العادية اخلامسة للفترة التشريعية 
الثالثة للبرملان اإلفريقي واملنعقدة خالل الفترة املمتدة 

من 13 إلى 24 أكتوبر 2014 مبقر البرملان اإٍلفريقي يف 
ميدراند )جنوب إفريقيا(.

إلى جانب اجتماعات اللجان الدائمة للبرملان اإلفريقي 
مت تنظيم حلقة دراسية حول تعزيز مشاركة املرأة 

ومتثيلها وقيادتها يف عملية وضع السياسات.
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اجتامع لجنة الشؤون االقتصادية 
واملالية والشؤون االجتامعية والرتبية 
التابعة للجمعية الربملانية لالتحاد من 

أجل املتوسط
 شارك السيدان زحالي عبد القادر، رئيس 

املجموعة البرملانية حلزب جبهة التحرير الوطني 
وزروقي عبد القادر، عضو مجلس األمة، 

يف اجتماع جلنة الشؤون االقتصادية واملالية 
والشؤون االجتماعية والتربية التابعة للجمعية 

AP-( البرملانية لالحتاد من أجل املتوسط
UPM(، املنعقد بالعاصمة التركية أنقرة يف 01 

ديسمبر 2014.
ناقش املشاركون العديد من املواضيع من بينها :

• حماية وتعزيز االستثمارات يف منطقة البحر 
األبيض املتوسط.

• اجلوانب االقتصادية للهجرة.
• تعاون بلدان البحر األبيض املتوسط يف مجال 

تنمية السياحة.

اجتامعات الجلسة الثانية لدور 
االنعقاد الثالث من الفصل الترشيعي 

األول للربملان العريب
شارك عضوا مجلس األمة وعضوا البرملان 
العربي السيد عبد الكرمي قريشي والسيد 

منصور معيزية يف اجتماعات اجللسة الثانية 
لدور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي األول 
للبرملان العربي، املنعقدة خالل الفترة املمتدة من 

04  إلى 11 ديسمبر 2014، بالقاهرة )مصر(.
وقد تضمن جدول األعمال باإلضافة إلى 

اجللسة، انعقاد اجتماعات اللجان الدائمة 
واملؤقتة والفرعية، واجتماع هيئة املكتب، وكذا 

تنظيم جلسة إجرائية النتخاب رئيس ونواب 
رئيس البرملان العربي.

                             

الدورة السنوية للجمعية 
الربملانية ملنظمة حلف شامل 

األطلنطي
غرفتي  بني  مشترك  برملاني  وفد  شارك 
السيد محمد  برئاسة  البرملان اجلزائري، 
الواد، رئيس جلنة الدفاع الوطني مبجلس 
األمة، والسيد فردي ميلود، نائب باملجلس 
الدورة  اجتماعات  يف  الوطني،  الشعبي 
حلف  ملنظمة  البرملانية  للجمعية  السنوية 
بالهاي   ،)AP-OTAN( األطلنطي  شمال 
)هولندا( خالل الفترة املمتدة من 21 إلى 

24 نوفمبر 2014.
البرملانية  اجلمعية  برملانيو  تناول  وقد 
بالدراسة  األطلنطي  شمال  حلف  ملنظمة 

والنقاش العديد من املواضيع من بينها :
 : الساحل  منطقة  يف  واالقتصاد  األمن   •

آخر التطورات.
• مكافحة اإلرهاب : استتباب األمن وحماية 

املؤسسات الدميقراطية.
• األمن الطاقوي األوروبي : الرواق الغازي 

اجلنوب األوروبي.
لألزمة  والدولية  اإلقليمية  التداعيات   •
شمال  حلف  منظمة  دور   : سوريا  يف 

األطلنطي.
 : أفغانستان  يف  السياسي  التحول   •

التطورات والعراقيل.
• الشراكة وسياسة التحالفات ملنظمة حلف 

شمال األطلنطي.
أزمة الالجئني السوريني وتداعيتها على   •

املنطقة.
جدير بالذكر أن البرملان اجلزائري يشارك 
البرملانية  اجلمعية  اجتماعات  بانتظام يف 
بصفته  األطلنطي  شمال  حلف  ملنظمة 

»عضو شريك متوسطي«.

مؤمتر للنساء الربملانيات
شاركت السيدة حفيظة بن شهيدة، عضو 

مجلس األمة، يف مؤمتر للنساء البرملانيات 
حول موضوع » قفزة للنساء لألمام«، ويهدف 

املؤمتر إلى العمل على التمكني للمرأة سياسيا 
واقتصاديا يف منظمة جنوب املتوسط.

املؤمتر تنظمه املفوضية األوروبية بالتعاون 
مع هيئة األمم املتحدة للمرأة يومي                       

5 و 6 نوفمبر 2014 مبقر البرملان األوربي 
بالعاصمة البلجيكية بروكسل. 

تناول املؤمتر بالدراسة والنقاش العديد من 
املواضيع من بينها:

• احملددات والفرص للمشاركة السياسية 
للمرأة،

• تعميم النوع االجتماعي يف التشريعات 
الوطنية،

• الشبكات والتشبيك: رعاية التحالفات مع 
النساء املشرعات واإلعالم ومنظمات املجتمع 

املدني.

االجتامع 25 ملكتب الجمعية 
الربملانية للبحر األبيض املتوسط
شارك السيد سي يوسف مختار، املراقب 
البرملاني، ونائب رئيس اجلمعية البرملانية 
للبحر األبيض املتوسط، يف االجتماع 25 

ملكتب اجلمعية املنعقد يوم 10 نوفمبر 2014 
بروما .

تضمن جدول أعمال االجتماع مناقشة 
املواضيع التالية:

• نظرة حول النشاطات القريبة والبعيدة 
للجمعية البرملانية للبحر األبيض املتوسط

• التعاون بني اجلمعية البرملانية للبحر األبيض 
املتوسط ومجلس األمن األممي

• االستثمار والتنمية يف الشرق املتوسط
• برنامج النشاطات املرتقبة للجمعية للعام 

2015
• التحضيرات اجلارية للدورة العامة التاسعة 

للجمعية البرملانية للبحر األبيض املتوسط يف 
شهر فيفري 2015.

الندوة األوروبية 39 للتضامن ومساندة الشعب الصحراوي
شارك وفد برملاني عن مجلس األمة يتكون من السادة :

 - السيد جمال قيقان، نائب رئيس مجلس األمة، رئيس الوفد
- عبد الكرمي بن صغير، عضو مجلس األمة

- بن عودة قادة، عضو مجلس األمة
- عبد القادر قاسي، عضو مجلس األمة

يف فعاليات الندوة األوروبية 39 للتضامن ومساندة الشعب الصحراوي، املنعقد 
مبدريد )إسبانيا( يومي 14 و15 نوفمبر 2014.

وقد تضمن جدول أعمال الندوة العديد من املواضيع من بينها موضوع »حقوق 
اإلنسان يف األراضي الصحراوية احملتلة«.

جدير بالذكر أن الندوة األوروبية لتنسيق الدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي 
هي شبكة دولية تضم أشخاص ومنظمات تعهدوا بالسير إلى األمام بقرار عادل 

ومنصف فيما يخص النزاع يف الصحراء الغربية.

إحياء للذكرى الستني الندالع ثورة 
التحرير، ويف إطار نشاطه الفكري، عقد 

مجلس األمة يوم األربعاء 19 نوفمبر 2014 
ندوة تاريخية حول الشهيد يوسف زيغود، 
حضرها السيد عبد القادر بن صالح رئيس 

املجلس  والسادة وزير املجاهدين ووزير 
العالقات مع البرملان واألمني العام للمنظمة 

الوطنية للمجاهدين، وعدد من أعضاء 
البرملان بغرفتيه، وجمع من املجاهدين 

واألساتذة واملختصني، ومدعوون من عدة 
قطاعات ومؤسسات وهيئات وطنية.

استهلت أشغال الندوة بكلمة للسيد عبد 
القادر بن صالح، رئيس املجلس هذا نصها: 
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وَتَداَفُعوا من كل ربوع اجلزائر والتحموا  الشهداء فتساَبُقوا...  اندمجوا في قوافل 
َتَْت لَِواِء جبهة وجيش التحرير الوطني لتحقيق النصر...

ثورتنا  سجِلّ  من  َوَوَقائَِع  مَشاِهَد  فيها  نتأمل  فرصة  هو  املوعد  هذا  إن  قلت  لقد 
املجيدة، ألن األمر عندما يتعلق بتناول سيَرةِ َشْخصية تاريخية بقامة زيغود يوسف 
فإن هذه السيرة نفسها تستدعي معها محطات قوية من أبرزها هجومات 20 أوت 
كلتا  1956( وفي  أوت  بعد ذلك )20  الصومام سنًة  مؤمتر  وانعقاد   1955

احملطتني يَْحُضر العقيد زيغود يوسف، ثوريًا مقداًما وسياسًيا بارًعا...
إن »سي أحمد« )وهو إسم الَتَّخِفّي الثوري( كان واحًدا من »22« الذين ما إن 
القسنطيني  الشمال  إلى  التاريخي حتى عاد مع بعض من رفقائه  اِنْفَضّ اجتماُعهم 
رتُْه جلنة الستة، وقد وَقّع بشجاعة وبسالة في تلك الليلة  متهيًدا لِْلَيْوِم املوعود الذي َقَرّ
املشهودة التي اشتعل فيها َفِتيُل الثورة مع مجموعة صغيرة من املجاهدين َوَقّع هجوًما 

على مركز الدرك في »سمندو«.
سيداتي، سادتي،

إن تنظيم هذه الندوة التاريخية حول الشهيد البطل زيغود يوسف في مقر مجلس 
األمة مبناسبة الذكرى الستني الندالع ثورة التحرير، إمنا هي تعبيٌر عن األهمية التي 
للمجلس...  والفكرية  الثقافية  النشاطات  التاريخي ضمن  للجانب  إيالُؤها  ينبغي 
فالبد لهذا اجلانب )التاريخ الوطني( أن يَْحَظى باألولوية لدى الزمالء الذين يسهرون 
على تسطير برنامج النشاطات، وأن تأخذ املواضيع ذات الصلة بالتاريخ نصيَبها في 

مجمل تلك النشاطات، وال تبقى محصورة في املناسبات...
وهنا أود أن أؤكد على أن هذا التوجه متليه علينا خصوصيات مجلس األمة ومهامه 

لة لدوره التشريعي والبرملاني. امُلكِمّ
ومن هذا املنظور - بالذات - فإن ندوات مثل التي نَْحُضُرها اليوم حول الشهيد 
األمير عبد  نظمناه في وقت سابق حول  الذي  الدراسي  اليوم  أو  زيغود يوسف، 
القادر... )أو الذي نحن بصدد التفكير فيه حول الشيخ عبد احلميد بن باديس( 
كلها تشكل مواعيد تكتسي أهمية بالغة َكْونَها جتعل من هيئتنا منبًرا لترقية الوعي 
وتقيق  املشرف،  التاريخي  إرثها  على  واحلفاظ  األمة...  ذاكرة  صون  بضرورة 
التواصل وتبليغ األجيال مدى حجم التضحيات التي دفعها الشعب اجلزائري من أجل 

أن تكون اجلزائر كما هي اليوم آمنة مستقرة... ومتطلعة بثبات إلى الغد األفضل.

سيداتي، سادتي،
في ختام هذه الكلمة أود أن أخص كرمية الشهيد السيدة شامة زيغود يوسف بالتحية 
والتقدير حلضورها معنا اليوم... وأن أقول لها إن روح الوالد الشهيد ُتظُلّنا اليوم... 

وتبعث في نفوسنا مشاعر الفخر واالعتزاز...
هنيًئا لك بوالد من قامة زيغود يوسف... وهنيًئا للجزائر بالذكرى الستني الندالع 

ثورة التحرير املباركة.
أمتنى ألشغالكم كل النجاح والتوفيق...

أيتها السيدات، أيها السادة،
نرحب بكم في مجلس األمة... ونشكركم على حضوركم هذه الندوة التاريخية التي 

تندرج في إطار تقليد النشاط الفكري وترقية الثقافة البرملانية في مجلس األمة.
من  ووقائع  مشاهد  في  من خاللها  نتأمل  وقفة خاصة  يكون  أن  أردناه  اليوم  لقاؤنا 

السجل املجيد لثورة التحرير املباركة مبناسبة الذكرى الستني الندالعها...
إن وقائع التاريخ - أخواتي، إخواني - احملفوظة في ذاكرة الثورة تستحضر - لزاًما 

- معها ُصَنّاَعها من الشهداء رحمهم الله، واملجاهدين أطال الله من عمرهم.
إننا نلتقي في مكان ُيعرف بقصر زيغود يوسف، وهو اسم له من املهابة املستحقة 
ما يجعلنا نشعر باحلاجة لقراءة متجددة في حياته النضالية، ومسار كفاحه الثوري 

البطولي...
... وبالتأكيد فإن ندوة اليوم تهدف إلى جانب تكرمي الشهيد البطل، توفير الفرصة 
لإلمضاءات واإلضافات التي ستقدمونها سيداتي سادتي، ومن شأنها إثراء الرصيد 
التوثيقي جلوانب من الوقائع التاريخية التي كان زيغود يوسف – رحمه الله – في 

صميم فصولها.
زيغود يوسف ال ُيذكر إاَلّ ومعه تلك األسماء املكتوبة على صفحات الثورة املجيدة 

بأحرف السبق والريادة، من أمثال ديدوش مراد وأمثاله...
أخواتي، إخواني،

على  نهضتها  وُتِقيُم  اِنبَعاَثها،  تبني  املستقبل  إلى  الّتواقة  احلية  الشعوب  كانت  إذا 
إجنازاتها التاريخية...

َس  ... فإن اجلزائر َأْولى وَأجدر )باالستثمار( في هذا البعد الوطني امُلْلِهم الذي ُأِسّ
عبر نضاالت مريرة وطويلة... وعبر مراحل وحقب استمرت أزيد من قرن )تت 
َس هذا الُبعد التاريخي في اجلزائر بتراكماته  االستعمار االستيطاني البغيض(... ُأِسّ
املتالحقة... من املقاومات الشعبية... إلى احلركة الوطنية... إلى حرب التحرير 
املجيدة مرجعية نوفمبر اخلالدة، التي تشكل نبراس األمة وهي َتْخُطو إلى املستقبل 

ة من رسالته ِقَيًّما وَمَباِدَئ تتوارثها األجيال. مستِمَدّ
اجلزائري  الشعب  بثورة  باالْعِتَداِد  وأحُقّ  أولى  إذن، سيداتي سادتي،  بلدنا   ...
أضاءت  التي  علَة  الُشّ وَأوَقدوا  ُعْمِقه...  من  اِنَْبَثُقوا  الذين  بُرُموِزها  واالعتزاز 

الطريق...
اُب الَياِفُع،  ... َأَولَْم تكن قرية »سمندو« )زيغود يوسف حاليا( مرتًعا َتَشَبّع فيه الَشّ
وفي وقت مبكر بروح وطنية وَقّاَدة، فانخرط وُعمره 17 سنة في حزب الشعب 

َخِم الذي مّيز حياَتُه. ًنا سيرَة املناضل والثوِري بكل ذلك الَزّ اجلزائري ُمَدِشّ
... وإننا - أخواتي إخواني - بهذه املناسبة نقف بإجالل وإكبار تقديًرا وعرفانًا 
ففي  عليها...  شاِهَدة  والوديان  والِوَهاِد  اجلبال  زالت  ما  التي  ة  اجلَمّ للتضحيات 
وادي »ُبوَكْرَكْر« و«سيدي مزغيش« ما زالت الصخور ناطقة بُِبُطوالت الشهيًديِْن 
ِفيَقني ديدوش وزيغود )األول استشهد في جانفي 1955 والثاني في سبتمبر  تاريخية مخصصة حلياة وبطوالت الَرّ اليوم في ندوة  نلتقي  1956(... وإننا ونحن 
الشهيد زيغود يوسف لنستحضر معه في أذهاننا كل أوالئك القادة الرواد للثورة الذين 



النشاط الفكري والثقافي / ندوة

47

النشاط الفكري والثقافي / ندوة

             

46

التواصل والتنسيق، إلى جانب مشروع سوستيل 
)اإلصالحي( لتفكيك العناصر امللتفة حول جبهة 
للتفاوض  ثالث  طرف  بإيجاد  الوطني  التحرير 
معه، وكذا تطبيق فرنسا حلالة الطوارئ ملدة 6 
أشهر متديدها فيما بعد . إلى اجلانب العمل 
قادة  واعتقال  استشهاد  يف  واملتمثل  العسكري 
اعتقال  بولعيد،  بن  مراد،  ديدوش  استشهاد   (

رابح بيطاط( 
خلصها  فقد  الهجومات  أهداف  عن  أما 

احملاضر يف :
وإبراز  شعبيتها  وتأكيد  الثورة  نطاق  توسيع   -

الدور الطي ميكن أن يلعبه الشعب 
- تأكيد استمرارية الثورة وضمان انتشارها يف 

كامل التراب
إلى  الهادفة  لسوستان  إستراتيجية  -مواجهة 

فصل الشعب عن الثورة 
- فك احلصار على األوراس 

- لفت الرأي العام العاملي للقضية اجلزائرية 
الثورة  )تبعية  الفرنسية  أكاذيب  إبطال   -

اجلزائرية لبعض العواصم األجنبية(
واألطياف  احلركات  كل  انضمام  كسر   -

السياسية التي لم تنظم بعد إلى الثورة
ال  الذي  الفرنسي  اجليش  أسطورة  - حتطيم 

يهزم
- الرد على عمليات اإلبادة والتقتيل اجلماعي 

املمارس من طرف فرنسا
من  القادم  السالح  دخول  عمليات  تسهيل   -

تونس ووصولها إلى الوالية الثالثة والرابعة.

مت  األهداف  هذه  كل  أن  األخير  يف  مؤكدا 
والعسكري،  السياسي  الصعيد  على  حتقيقها 
الصعيد  على  حتقيقه  مت  هدف  أهم  ويبقى 
القضية  هوتسجيل  الديبلوماسي  اخلارجي 
اجلزائرية يف سبتمبر 1955 يف األمم املتحدة .

قدم  فقد  العتروس  دماغ  العربي  املجاهد  أما 
من  الشهيد  شخصية   « عنوان  حتت  شهادته 
تعرف على  باعتباره  االستشهاد«،  إلى  النضال 
الشهيد يف وقت مبكر حتدث عن لقائه بالشهيد 
وكيف  الشعب  وانضمامه حلزب  يوسف  زيغود 
أصبح من أبرز املناضلني يف حزب الشعب وقد 
يف  ليكون  الوطنية  احلركة  بعد  فيما  اختارته 

احلركة السرية .

الصومام حضرالشهيد  أنه يف مؤمتر  موضحا 
التي  القواعد  وضع  يف  وساهم  يوسف  زيغود 

سارت عليها الثورة فيما بعد.
 وعن وفاته أوضح رفيق الشهيد أنه بعد مؤمتر 
الصومام كان الشهيد زيغود يوسف عائدا إلى 
الديار ومبنطقة جبل السطيحة بسكيكدة وكان 
مع اثنني من مرافقيه،  فوجئ بوجود املستعمر 
الفرنسي الذي انهال عليهم بالنار إال أن الشهيد 
زيغود يوسف استطاع أن يحرق جميع األوراق 
التي كان يحملها عن الثورة قبل أن يستشهد . 
داعيا يف األخير شباب اليوم بأن يقتدوا مبثل 
فداء  خالدة  بأعمال  قامت  التي  الرموز  هذه 

للوطن. 

زيغود .. املواقف .. والعرب 
ثالث  بتقدمي  الندوة  هذه  أشغال  متيزت  وقد 
مداخالت، األولى حتت عنوان »الشهيد، مواقف 
بجامعة  تليالني،أستاذ  أحسن  للدكتور  وعبر« 
أوت   20 »عمليات  بعنوان  والثانية  سكيكدة. 
يحياوي  جمال  للدكتور  وعبر«،  مواقف   :1955
يف  والبحث  للدراسات  الوطني  املركز  مدير 
والثالثة   .1954 نوفمبر  وثورة  الوطنية  احلركة 
للمجاهد العربي دماغ العتروس رفيق الشهيد، 
إلى  النضال  من  الشهيد  شخصية   « بعنوان 

االستشهاد«.
احلداد الذي حتول اإلى ثائر

محاضرته  خالل  تلياللي  أحسن  السيد  أكد 
ميالده  منذ  يوسف  زيغود  الشهيد  حياة  أن 
ملحمة  عن  عبارة  سنة(   35( استشهاده   إلى 

بطولية.
فهذا البطل بالرغم من يتمه ونشأته يف أسرة 
االبتدائية  دراسته  يزاول  أن  استطاع  معدمة،  
بفضل والدته وان ذكاءه وثقافته وصفاته مكنته 
 . ومجتمعه  أسرته  داخل  نفسه  يفرض  أن  من 
ينسج  جعلته  بعد  فيما  كحداد  مهنته  أن  كما 
وعموم  الفالحني  مع  وطيبة  واسعة  عالقات 
الوطنية  احلركة  صفوف  يف  انخرط  الشعب. 
أنه  إال  السجن  يف  به  وسج  اعتقاله  مت  شابا 

استطاع الفرار منه .
�صي »اأحمد« من جمموعة الرواد

الشهيد زيغود يوسف أو كما ينادونه خالل الثورة 
»سي أحمد« حسب احملاضر كان من بني القادة 
22 الذين أعدوا للثورة، وأكثرهم حتمسا وبعد 
اندالعها كان نائب للوالية الثانية وبعد استشهاد 

ديدوش مراد تولى هو قيادة الوالية.

التي   1955 أوت   20 هجومات  أن  موضحا 
فهي  للثورة،  احلقيقة  االنطالقة  تعتبر  قادها  
وهي  االستعمار،  مع  القطيعة  رسمت   التي 
الثورة بالكثير من املجاهدين وهي  التي أمدت 
التي أعلنت عن القضية اجلزائرية يف احملافل 
الدولية، فالهجومات حسب احملاضر كفيلة بأن 
تضع الشهيد ضمن القادة العسكريني الكبار يف 

العالم يف الثورات املعاصرة.
انعقاد  دعاة  من  كان  يوسف  زيغود  أن  مضيفا 
مؤمتر الصومام 1956 وهو أول من قدم تقريرا 
مفصال ومنظما خالل املؤمتر بفضل خبرته يف 

التنظيم والتخطيط.
البطل يف 23 سبتمبر  لسيتشهد زيغود يوسف 
1956 بسيدي مزغيش ) سكيكدة( تاركا مسيرة 

ثورية مليئة باإلجنازات، داعيا إليها أجيال اليوم 
إلقتداء بها عبر تضحياته والتزامه. 

الريف اإلى   .. التحول  نقطة  اأوت   20
الوطني  املركز  مدير  يحياوي،  جمال  الدكتور 
وثورة  الوطنية  احلركة  يف  والبحث  للدراسات 
أوت   20 هجومات  أن  أكد   ،1954 نوفمبر 
حيث  الثورة،  مسار  يف  نوعية  نقلة  هي   1955
تطرق احملاضر لعدد من الظروف العامة التي 
الشمال   (  1955 أوت   20 هجومات  فيها  أتت 

القسنطيني(  .
التطويق  فسياسة  الداخلي  اجلانب  عن  فأما 
منطقة  على  الفرنسية  اإلدارة  مارستها  التي 
األوراس ومناطق املتاخمة للمنطقة األولى ملنع 

وباملناسبة 
مت تكرمي ابنة 

الشهيد السيدة 
شامة من قبل 
رئيس مجلس 

األمة.



متابعات

49

متابعات

48

جمال  يف  كبرية  تطورات  حققت  افريقيا 
القانون الد�صتوري

مراد  السيد  الدستوري  املجلس  رئيس  أشاد 
حققتها  التي  الكبيرة  بالتطورات  مدلسي 
مشيرا  الدستوري  القانون  مجال  يف  افريقيا 
النجاحات  إلى  التطورات تضاف  إلى أن هذه 
واألمن  السلم  التي حققتها يف مجال  األخرى 

والدميقراطية واحلكامة.
افتتاح  يف  له  كلمة  يف  مدلسي  السيد  وقال 
القانون  تطور  حول  العلمية  الندوة  أشغال 
التطورات  هذه  أن  افريقيا  يف  الدستوري 
أصبحت اليوم حقيقة ملموسة وهي تساهم يف 
خلق ظروف تعبئة معتبرة إلرساء ثقافة حقوق 
االنسان والدميقراطية كشروط مسبقة لتعزيز 

سمو القانون واستقرار افريقيا.
وذكر السيد مدلسي أن مسعى السلم واملصاحلة 
الوطنية التي بادر به رئيس اجلمهورية السيد 
صفحة  بطي  سمح  قد  بوتفليقة  العزيز  عبد 
مؤملة من تاريخ البالد واستعادة التطور والنمو 
لالنطالق بعزم يف خوض غمار العصرنة مؤكدا 
على أن هذه التجربة تعد من بني التجارب التي 

تكون مرجعية للعديد من البلدان.
من جهة أخرى ذكر السيد مدلسي أن الدستور 
دولة  أسس  أقر  الذي   1989 لعان  اجلزائري 
القانون من بينها إنشاء آلية الرقابة الدستورية 
تعزز  قد  الدستوري  للمجلس  أوكلها  التي 
مبوجب التعديل الدستوري لعام 1996 بآليات 
االسس  هذه  لتدعيم  جاءت  أخرى  وضمانات 
ال سيما من خالل مؤسسات دستورية جديدة 
جانب  إلى  الدولة  ومجلس  األمة  مجلس  هما 

وتوسيع  الدستوري  املجلس  صالحيات  دعم 
تشكيلته ومجال إخطاره.

وأضاف ذات املتدخل أن التعديلني الدستوريني 
لعامي 2002 و2008 ساهما على التوالي يف 
دعم مكونات الهوية بإقرار اللغة االمازيغية لغة 
يف  التمثيل  يف  املرأة  حظوظ  وتوسيع  وطنية 

املجال املنتخبة.
كما ذكر رئيس املجلس الدستوري باإلصالحات 
السياسية التي بادر إليها الرئيس بوتفليقة من 
التي  القانونية  النصوص  أهم  مراجعة  خالل 
كالقوانني  البالد  يف  السياسية  احلياة  تؤطر 
السياسية  واألحزاب  باالنتخابات  املتعلقة 

واالعالم.
وبخصوص موضوع الندوة أشار إلى أن إختياره 
لم يكن من باب الصدفة وإمنا ينبثق من احلرص 
الدستوري  القانون  يف  مختصني  إشراك  على 
يف أشغالنا من رغبتنا يف أن نشاطركم وجهات 
قطعتها  التي  األشواط  حول  وآرائنا  نظرنا 
لبناء  املتواصلة  جهودنا  يف  االفريقية  بالداتنا 

دولة القانون.
لم  اجلهود  هذه  أن  مدلسي  السيد  أقر  لكن 
بالنظر  سهلة  تكون  أن  ميكن  وال  سهلة  تكن 
تعيشها  التي  األشكال  املتعددة  الضغوط  إلى 

قارتنا.
افريقيا  أن  مدلسي  السيد  أكد  األخير  يف 
آليات  دعم  إلى  الرامية  مساعيها  ستواصل 
على  مشددا  وتطبيقه  القانون  بقوة  املرتبطة 
ستواصل  كيف  ستعرف  االفريقية  الدول  أن 
التطورات احملققة مجهوداتها يف دعم  بفضل 
دولة  قواعد  وتعزيز  الدستورية  الرقابة  ألية 

القانون.

املجلس  رئيس  هولو،  السيد  أوضح  جهته  من 
الدستوري  املجلس  أن  البينيني  الدستوري 
األساس  حجر  يشكل  قصير  وقت  يف  أصبح 
تتميز  التي  اجلزائر  يف  السياسية  للحياة 
واحلفاظ  االنسان  حقوق  وضمان  بالتعددية 
على احلريات األساسية ويف كلمته لدى افتتاح 
احملققة  االجنازات  حول  االفريقية  الندوة 
الذكرى  إحياء  الدستوري  القانون  مجال  يف 
اخلامس والعشرون إلنشاء املجلس الدستوري 
الدستوري  املجلس  أن  هولو  السيد  اعتبر 
للهيئات  للسير احلسن  الضامن  متكن بصفته 

اجلزائرية من تكريس دولة القانون.
تتم  القوانني  دسترة  أن  هولو  السيد  وأوضح 
بصفة مرضية يف ظل احترام حقوق وحريات 
الدستوري  املجلس  أن  إلى  مشيرا  األشخاص 
اجلزائري التزم مبكرا بترقية التعاون االقليمي 
والدولي يف الشق الدستوري ألنه أدرك أهمية 
االقتصادية  التنمية  تكريس  يف  الدميقراطية 

للقارة االفريقية.
وبعد أن ذكر بأن الهيئات الدستورية االفريقية 
إنشاء سنة 2010  قررت مببادرة من اجلزائر 
أوضح  افريقيا  يف  الدستورية  للعدالة  فضاءا 
عاتقها  على  أخذت  اجلزائر  أن  هولو  السيد 
العربية  الدستورية  الهيئات  توحيد  مهمة 

واإلفريقية.
اإلفريقي  العلمي  املؤمتر   أشغال  واختتمت 
الدستوري  القانون  مجال  يف  التطورات  حول 
الدستوري  املجلس  رئيس  إفريقيا بحضور  يف 

اجلزائري مراد مدلسي. 
رؤساء  فيه  شارك  الذي  املؤمتر  وسمح 
واملؤسسات  الدستورية  واملجالس  احملاكم 
املماثلة األعضاء يف مؤمتر الهيئات القضائية 
لدراسة  فضاء  بإنشاء  اإلفريقية،  الدستورية 
وحتليل املقاييس الدستورية وتطورها وتطبيقها 
لعديد  الفردية  التجارب  خالل  من  وتقييمها 

الدول اإلفريقية. 
أن  كلمته  يف  مدلسي  أكد  الصدد  هذا  يف 
اللقاءات  من  النوع  هذا  من  األسمى  الهدف 
من  تبادل  و  تعاون  جسور  إنشاء  يف  يتمثل 
الدستورية.  الهيئات  بني  االتصال  إقامة  اجل 
كما أعرب عن ارتياحه لتمكنه من جمع عديد 
رؤساء الهيئات والهيئات القضائية الدستورية 
معتبرا التدخالت رفيعة املستوى تسمح بتبادل 
املوضوع  حول  علمي  بشكل  واألفكار  اآلراء 

وبكل صراحة. 
من جانبه أكد جون كريستوف نزي بيتيغي من 
أشغال  عن  تقرير  ملخص  قدم  الذي  الغابون 
هذه  يف  اجلميع  دعا  قد  املؤمتر  أن  املؤمتر 
يف  املسجل  التقدم  حول  التفكير  إلى  القارة 

مجال القانون الدستوري و كيفية تقييمه. 

للم�صاركني:  ر�صالة  يف  بوتفليقة  الرئي�س 
ا�صتقرارها  على  احلفاظ  تريد  اجلزائر 
خمتلف  تعرفها  التي  الإ�صطرابات  وجتنب 

البلدان

يف رسالة له بعثها للمشاركني يف املؤمتر قرأها 
السيد  اجلمهورية  برئاسة  املستشار  عنه  نيابة 
محمد علي بوغازي، أشاد الرئيس عبد العزيز 
يف  االفارقة  قطعها  التي  باخلطوات  بوتفليقة 

مجال القضاء الدستوري.
تنم عن حسن إختيار  وقال أن هذه اخلطوات 
اآللية التي تساعدهم مبا يتماشى وخصوصياتهم 
وذلك  أخرى  العاملية من جهة  والقيم  من جهة 
وقبول  القانون  دولة  مبادئ  ترسيخ  إلى  سعيا 

سمو الدستور فوق كل اعتبار.
وأكد رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن 
التعديالت الدستورية التي باشرتها اجلزائر منذ 
بداية التسعينيات حتى 2008 تعكس إرادتها يف 
تكييف القانون األسمى للبالد مع تطور املجتمع 

والتسلح باألداة القانونية الالزمة.
وجاء يف ذات الرسالة أن تسلح اجلزائر باالداة 
القانونية الالزمة الغاية منه االستجابة بالشكل 
األمثل، للمتطلبات التي متليها العالقات الدولية 
التي مسها التطور وكانت محل جتديد بشكل لم 

يسبق له مثيل.
أن  الدولة  رئيس  أوضح  الصدد،  هذا  ويف 
اجلزائر حققت قفزة نوعية من الدرجة األولى 
باملصادقة على مجموع القوانني الهادفة أساسا 
التمثيل  وتوسيع  االنتخابي  العمل  حتسني  إلى 

النسوي يف املجالس املنتخبة دعما لدور املرأة 
ومكانتها، وتنظيم  نشاط األحزاب واجلمعيات 

وتقنني املجال اإلعالمي.
إميانا  يأتي  ذلك  أن  بوتفليقة  الرئيس  وأكد 
رؤيتها  ضمن  يندرج  اخليار  هذا  بأن  منها 
الشاملة الرامية إلى تعزيز األسس املؤسساتية 
مقاليد  التحكم يف  املجتمع من  للدولة ومتكني 

العصرنة. 

توافق حول امل�صائل اجلوهرية

اجلزائر  أن  الى  اجلمهورية   رئيس  أشار  كما 
لذلك  حتضر  وهي  دستورها  لتعديل  تستعد 
بجدية، وكلها  دراية بنضج األفكار التي أفرزتها 
املشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض من 
أجل  إشراك كافة شرائح املجتمع والوصول إلى 
فعالية  وضمان  اجلوهرية  املسائل  حول  توافق 

حقيقية لألحكام الدستورية اجلديدة.
فمن الواضح أن الهدف املتوخى من نظرتنا إلى 
تسهيل  هو  اجلمهورية،  رئيس  يضيف  األمور، 
ومرافقته،  اجلزائري  املجتمع  انفتاح  مسار 
وجتنيبه   استقراره  حفظ  على  العمل  مع 
عاملنا  دول  مختلف  تعرفها  التي  االضطرابات 

يف زمن التحوالت العميقة التي يشهدها. 
ويف هذا السياق، أبرز رئيس الدولة أنه لذلك 
فإننا نسهر على وجه اخلصوص على  تفادي 
ما  أن  الى  مشيرا  واالرجتال  والتقليد  التسرع 
يجعلها  اإلرهاب،   ويالت  من  اجلزائر  عانته 
التي غالبا  القبيل  أية مغامرة من هذا  ترفض 
ما تخلف مآسي والتي يرفضها مجتمعنا  جملة 

وتفصيال.

ويف ذات الوقت، فإن اجلزائر، كما قال الرئيس 
بوتفليقة، لن تدخر جهدا  من أجل العمل على 
إحالل السلم وفض النزاعات، سواء يف مالي أو 
يف ليبيا أو يف أي  مكان آخر من افريقيا مبرزا 
التزامنا  على  منا  تعبير  هي  اجلهود  هذه  بأن 

الثابت جتاه  قارتنا.

التكيف مع امل�صتجدات
اجلمهورية  رئيس  أشاد  أخرى،  جهة  ومن 
االشقاء  قطعها  التي  الكبيرة  بـاخلطوات 
لكونها  الدستوري  القضاء  مجال  يف  االفارقة 
تنم عن حسن اختيار االلية التي تساعدهم  مبا 
يتماشى وخصوصياتهم من جهة والقيم العاملية 
من جهة أخرى سعيا الى ترسيخ مبادئ  دولة 

القانون وقبول سمو الدستور فوق كل اعتبار.
التظاهرة  هذه  ان  أوضح  اللقاء  يخص  وفيما 
تاتي يف ظرف عاملي يسوده االضطراب وجتري 
العموم  على  افريقيا  يف  عميقة  حتوالت  فيه 
اخلصوص  على  اإلسالمي  العربي   والعالم 
آثارها  تنعكس  وقاسية  صعبة  ظروف  متيزها 

على شعوبها بصفة خاصة.
وذكر رئيس الدولة ان معظم البلدان االفريقية 
اجلديدة   املفاهيم  تدريجيا  استوعبت 
الوقت،  مرور  مع  أثرته  ثم  الدستوري  للقانون 
عدالة   إنشاء  خالل  من  عديدة،  بتخصصات 
اختصاص  لها  أوكل  هيئات،  تولتها  دستورية، 
فض النزاع الدستوري، مما أفرز ثروة اجتهادية  
وأقرت  قيمة،  دستورية  ملبادئ  رسخت  كبيرة، 
األساسية،  واحلقوق  للحريات  واسع  بشكل 
الفصل  مبدأ  وكرست  الراشد،  احلكم  ومبادئ 

بني السلطات، وأسس الرقابة البرملانية.

الـ 25 إلنشاء املجلس الدستوري اجلزائري، نظم املجلس الدستوري يومي 24 و25  يف إطار إحياء الذكرى 
نوفمبر 2014، ندوة علمية إفريقية حول موضوع تطور القانون الدستوري يف إفريقيا. شارك فيها ممثل 
األفريقية  املؤسسات  النظراء،  ورؤساء  قبل  من  للتقييم  االفريقية  اآللية  ممثل  وكذا  االفريقية  اللجنة 
الدستورية  القضائية  الهيئات  مؤمتر  يف  األعضاء  املماثلة،  واملؤسسات  الدستورية  واملجالس  احملاكم  من 
االفريقية، وممثلو الفضاءات اإلقليمية واللغوية الناشطة يف مجال القضاء الدستوري، وشخصيات متميزة 

من بني رؤساء وأعضاء الهيئات الدستورية غير االفريقية، ومؤسسات أخرى.
وحضر اجللسة االفتتاحية رئيس مجلس األمة السيد عبد القادر بن صالح، ووزير الشؤون اخلارجية السيد 
رمطان عمامرة ووزير املالية السيد محمد جالب وكذا وزير العالقات مع البرملان السيد خليل ماحي، ورئيس 

املجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي السيد محمد صغير باباس.
إلى  باإلضافة  ميثلون،  الدستوري،  القانون  يف  ومختصون  بارزون  أفارقة  أساتذة  األفريقية  الندوة  ونشط 
اجلزائر، جنوب إفريقيا، وتونس، ونيجيريا، والسينغال، والبنني، والغابون، كما حضر هذه التظاهرة العلمية 

القارية، أساتذة وطلبة يف املدارس واجلامعات اجلزائرية يف القانون والعلوم السياسية.

يف املوؤمتر حول التطورات الد�ستورية يف افريقيا

اجلزائر حت�صر بجدية لتعديل الد�صتور وتتفادى الت�صرع والتقليد
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»... بداية، أتوجه بالتهنئة ملعالي وزير العالقات مع البرملان على 
تنظيمه لهذا امللتقى الدولي وعلى اختياره املوفق لـ »الدور التشريعي 
له،  موضوعا  اجلزائري«  الدستوري  النظام  ظل  األمة يف  ملجلس 
وهو يف تقديري سانحة لعرض التجربة البيكاميرالية يف اجلزائر 
وتقييمها. وبودي أيضا أن أعبر له عن امتناني لدعوتي إياي إللقاء 

كلمة بهذه املناسبة.
بدون شك، إن هذا املوضوع مبختلف مقارباته وطروحاته، يندرج 
والسياسية  القانونية  الساحة  يثري  ماانفك  الذي  النقاش  ضمن 
ببالدنا ويستقطب املزيد من اهتمامات الباحثني واملختصني، وهو 
قبل هذا وذاك ميثل أحد االنشغاالت أو االهتمامات البارزة للسلطات 
أملته  دستوري  تعديل  على  مقبلة  بالدنا  وأن  خاصة  للبالد،  العليا 

التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تعرفها.
وال أعتقد أني مبداخلتي هذه سأيف املوضوع حقه، وهو على هذا القدر 
من الدسامة. لكني بإيجاز سأحاول التطرق إلى التجربة البيكاميرالية 
يف اجلزائر وإبراز بعض سماتها وظروف نشأتها. ومن ثم الوقوف على 
خصوصيات مجلس األمة ومكانته ودوره التشريعي والصالحيات التي 

ميكن أن تسن له يف ظل التعديل الدستوري املرتقب.

أيتها السيدات، أيها السادة
كما تعلمون، فإن تبني خيار البيكاميرالية يف الدول التي اعتمدت هذا 
النظام جاء يف أغلب األحيان كنقلة نوعية يف تطور سلطتها التشريعية 
جديدة  ومطالب  النشغاالت  ليستجيب  الدميقراطية،  ممارسة  ويف 
التي  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  التحوالت  مختلف  أملتها 

عرفتها تلك البلدان.
واجلزائر، بطبيعة احلال، لم تشذ عن هذا املنطق. فلقد وجدت نفسها 
مع استعادة استقاللها الوطني يف جويلية 1962 أمام حتديات عديدة 
وخطيرة، حيث بات انشغال بناء الدولة املستقلة أكبر هاجس يشغل 

بال السلطات العليا آنذاك.
وعلى صعيد السلطة التشريعية، كان نظام الغرفة الواحدة هو اخليار 
املتاح للسلطات العليا للتعاطي مع متطلبات املرحلة. غير أن احلركة 
االحتجاجية التي حدثت يف أكتوبر 1988 قد طرحت للواجهة مطالب 
دستور  بها  تكفل  والتي  العامة،  واحلريات  التعددية  الدميقراطية، 

 .1989

خليل  البرملان  مع  العالقات  وزير  طرح 
األمة  مجلس  دور  قابلية  إشكالية  ماحي، 
للتطور، من خالل متكينه من حق التشريع 
واملبادرة، كون النص الدستوري يوحي أن 
املجلس  دور  عن  يختلف  وال  يقل  ال  دوره 
الشعبي الوطني، إال أنه قيد دوره يف هذا 

اجلانب.
افتتاح  لدى  كلمة  خالل  ماحي  وأوضح 
أشغال الندوة أنه رغم أن النص الدستوري 
ال  األمة  مجلس  بأن  ظاهره  يف  يوحي 
الشعبي  املجلس  دور  يختلف عن  وال  يقل 
رقم  العضوي  القانون  أن  إال  الوطني، 
99_02 املؤرخ يف 08 مارس 1999، الذي 
وعملهما  بغرفتيه  البرملان  تنظيم  يحدد 
مجلس  دور  قّيد  باحلكومة،  وعالقتهما 
جانبا  يعد  الذي  التشريع  األمة يف مجال 

أساسيا يف العمل البرملاني.
وتساءل ذات الوزير، هل هذا الدور قابل للتطور 
التشريع  العليا من حق  الغرفة  من خالل متكني 
محددة،  مجاالت  يف  ولو  بالتشريع  واملبادرة 
على غرار ما يجري به العمل يف بعض األنظمة 
الدستورية. وقبل ذلك نّبه إلى أن التجربة حديثة 
النشأة يف بالدنا، مقارنة ببعض األنظمة البرملانية 
العريقة، السيما يف أوروبا وأمريكا، معتبرا اليوم 
الدراسي مبثابة وقفة لتقييم هذه املمارسة، التي 
يعتبرها بعض احملللني صمام أمن وأمان للوقاية 
قد  التي  السياسية  واالضطرابات  األزمات  من 
تسمو  الدولة  مصلحة  أن  باعتبار  للوجود،  تبرز 

على أي اعتبار.
واقترح السيد ماحي، مبناسبة عرضه إلشكالية 
اللقاء إقرار اآلليات الكفيلة بتمكني مجلس األمة 
من ممارسة حقه يف املبادرة يف التشريع ولو يف 
العمل  به  يجري  ما  على غرار  مجاالت محددة، 
أستاذ  أن  غير  الدستورية،  األنظمة  بعض  يف 
القانون الدستوري مسعود شيهوب، الذي كشف 
تعديل  اعتمادها يف مسودة  التي مت  املذّكرة  بأن 
تبّنت  والتي  األخيرة،  املشاورات  خالل  الدستور 
اقتراح توسيع صالحية هذا املجلس يف التشريع 
املرتبطة باحلياة احمللية، وذلك من  املجاالت  يف 
يتم  الثانية  البرملانية  الغرفة  أعضاء  أن  منطلق 
ينبغي  احمللية،  املجالس  مستوى  على  انتخابهم 

توسيعها لتشمل كافة املجاالت األخرى.
الرد على تساؤل خليل ماحي تضمنته مساهمات 
القانون  يف  املختصني  من  العديد  ومداخالت 
باديس،  بن  الدستوري، على غرار كل من فوزية 
عضو الهيئة التي كلفت بإعداد مسودة الدستور 
والشريف  األمة،  مبجلس  والعضو  التعديل  قيد 

بتيزي  معمري  مولود  بجامعة  األستاذ  كايس، 
مجلس  عضو  ملكاوي،  أحمد  وأسامة  وزو، 
كافيرو غوماز، األمني  األردني، ومانويل  األعيان 
اتفقوا  والذين  اإلسباني،  الشيوخ  ملجلس  العام 
للغرفة  تشريعي  دور  منح  ضرورة  على  جميعهم 
كبرى  يف  به  معمول  هو  مثلما  للبرملان،  العليا 

الدميقراطيات التقليدية يف العالم.
رئيس  ممثل  جياللي،  عمار  أوضح  جانبه  من 
إنشاء  بأن  اللقاء،  يف  الوطني  الشعبي  املجلس 
مجلس األمة جاء لتطوير أداء مؤسسات الدولة، 
توسيع  خالل  من  الدستورية،  شرعيتها  وتعزيز 
يضمن  بشكل  املؤسسات  داخل  الشعبي  التمثيل 
االجتماعية،  الشرائح  مختلف  ومشاركة  التوازن 
والحظ يف هذا الصدد بأن الغرفة البرملانية العليا 
لتشكيالت  احتضانها  بفضل  اآلن  ساهمت حلد 
بني  الفصل  مبدأ  تكريس  يف  متنوعة  اجتماعية 
واصفا  بينها،  فيما  التوازن  وحتقيق  السلطات، 
مجلس األمة باحلصن املنيع الذي يحفظ املصالح 
له  التي مينحها  اآلليات  للوطن من خالل  العليا 

الدستور يف مجال الرقابة البرملانية.
ورأى السيد عبد املجيد جبار، منسق اجللسة، أن 
املهمة التشريعية بالغة األهمية وتتصف بالطابع 
أدوات  توفير  منحى  يف  تصب  وهي  السيادي 
الضبط الالزمة لتسيير الشؤون العامة وغالبا ما 
بعناية  العملية  إحاطة  الدستوري  املؤسس  يتولى 
مستوى  على  والتفصيل  للتحقيق  ومييل  كبيرة 
حتديد نطاق املهمة مشيرا يف ذات السياق، أنه 
إذا كان مبدأ الفصل بني السلطات يجب أن يطبق 
من خالل وضع آليات حلماية البرملان، فإنه يتولى 
كذلك تنظيم العالقات بني الغرفتني انطالقا من 

مبدأ توزيع االختصاصات.

أستاذ  كايس،  شريف  تطرق  جهته  من 
يف  وزو  بتيزي  معمري  مولود  بجامعة 
التشريعي  »االختصاص  بعنوان  مداخلة 
ملجلس األمة يف الدستور اجلزائري«، إلى 
مشكل تقييد املبادرة والتعديل على مستوى 
الغرفة العليا للبرملان، مشيرا إلى التعديالت 
التي حملتها مسودة تعديل الدستور والتي 
اقترحت أن يتم توسيع صالحيات مجلس 
أن  شريطة  التشريعي  املجال  يف  األمة 
التنظيم  وهي  مجاالت  ثالثة  يتجاوز  ال 
اإلداري  والتقسيم  احمللية  التهيئة  احمللي، 
وهذا بحكم أن األعضاء ينتخبون من طرف 

منتخبني محليني.
وباملقابل اقترح كايس أن يكون هناك توسيع 
لصالحيات مجلس األمة يف هذا الشأن وأن 
املذكورة  التشريع على املجاالت  ال يقتصر 
ليشمل عديد القطاعات على غرار ما هو 
ليؤكد  الوطني،  الشعبي  للمجلس  بالنسبة  كائن 
ديناميكية  يبقى ضروريا خللق  األمة  مجلس  أن 
يف العمل التشريعي وكذلك من أجل خلق نوعية 
يف العمل التشريعية وتعزيز الدور التشريعي مبا 
يسمح للدولة مبمارسة دورها كضابط، وهو نفس 
الرأي الذي ذهبت إليه الدكتورة فوزية بن باديس، 
عنوان  حتت  مداخلتها  يف  األمة  مجلس  عضو 
«صالحيات مجلس األمة يف املسار التشريعي يف 

ظل نظام الغرفتني.
ومت خالل اليوم الدراسي عرض جتربتي كل من 
الثنائية  نظام  تبّني  مجال  يف  وإسبانيا  األردن 
دعم  يف  الثانية  الغرفة  دور  وإبراز  البرملانية، 
العليا  املصالح  على  واحلفاظ  التشريعي  العمل 
لكال الدولتني، حيث أشار عضو مجلس األعيان 
غرفة  أن  إلى  ملكاوي،  أحمد  أسامة  األردني 
األعيان يف األردن ال تبادر بالتشريع لكنها ميكن 
أن تساهم بتقدمي مقترحات قوانني للغرفة األولى 
ملجلس  العام  األمني  أوضح  فيما  للحكومة،  أو 
بأن  غوماز،  كافيرو  مانويل  اإلسباني،  الشيوخ 
سن  صالحيات  ميلك  اإلسباني  الشيوخ  مجلس 
القوانني شريطة أن ال يتم ذلك بشكل فردي وإمنا 
مشيرا  يضمها،  التي  البرملانية  املجموعات  عبر 
يف سياق متصل إلى أنه بالرغم من ذلك إال أن 
خمس وتسعني  باملائة من مشاريع القوانني التي 

تدرس وتعتمد يف إسبانيا تتقدم بها احلكومة.

 .. املجل�س  جتربة  ي�ستعر�سون  خمت�سون 
ويدعون اإلى متكينه  من �سالحيات اأو�سع

التشريعي ملجلس  الدور  حول  الدولي  امللتقى  خالل 
األمة يف ظل النظام الدستوري اجلزائري واألنظمة 
القانون،  يف  وأساتذة  وخبراء  نواب  أبرز  املقارنة،  
»الدور  موضوع  حول  دراسي  يوم  أشغال  خالل 
الدستوري  النظام  ظل  يف  األمة  ملجلس  التشريعي 
وزارة  قبل  من  املنظم  املقارنة«،  واألنظمة  اجلزائري 
7 ديسمبر 2014  البرملان، يوم  األحد  العالقات مع 
مجلس  صالحيات  توسيع  ضرورة  األوراسي،  بفندق 
لتمكينه  والرقابية  التشريعية  مهامه  ودعم  األمة، 
من إحداث التوازن املؤسساتي، داعني إلى رفع القيود 
عن هذا املجلس يف مجالي التعديل والتشريع، وإدراج 
التوازن  حتقيق  أجل  من  املرتقب  الدستور  يف  ذلك 
الفعلي بني غرفتي البرملان، وتقوية دور هذا األخير 

يف التشريع والرقابة.

ألقى السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس األمة، 
يوم األحد 7 ديسمبر 2014، يف امللتقى الدولي حول  

الدور التشريعي ملجلس األمة يف ظل النظام الدستوري 
اجلزائري واألنظمة املقارنة، كلمة قرأها بالنيابة عنه 

رئيس جلنة الشؤون القانونية  اإلدارية وحقوق اإلنسان  
السيد مختار زروالي  جاء فيها :
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املجلس  نظمه  الذي  البرملاني  اليوم  شكل 
28أكتوبر  الثالثاء  يوم  الوطني  الشعبي 
املجاهدين  وزارة  مع  بالتنسيق   2014
نوفمبر  أول  بيان  يف  قراءة  موضوع  حول 
البيان يعد  للتأكيد بأن هذا  1954 فرصة 
من  الشعوب  حترير  يف  تاريخية  مرجعية 
مبادئ  و  معاني  من  يحمله  ملا  االستعمار 

التحرر من قيود اإلستعمار.
الشعبي  املجلس  رئيس  من  كل  واتفق 
خليفة،  ولد  العربي  محمد  الوطني، 
ووزير املجاهدين، الطيب زيتوني، واألمني 
للمجاهدين،  الوطنية  للمنظمة  العام 
للمنظمة  العام  واألمني  عبادو،  السعيد 
الوطنية ألبناء الشهداء، الطيب الهواري، 
نوفمبر  أول  بيان  أن  على  املناسبة  بهذه 
للثورة  التأسيسية  الوثيقة  ميثل   1954
الفرنسي  االستعمار  ضد  اجلزائرية 
استندت عليها جميع الشعوب اإلفريقية 

والعربية املضطهدة.

 يف مستهل عرضه أكد رئيس املجلس الشعبي 
خليفة،  ولد  العربي  محمد  السيد  الوطني، 
كل  إلى  توجه  نوفمبر  من  األول  بيان  أن  على 
الشعب اجلزائري أينما كان وليس لفئة أو جهة 
معينة أو حزب من فصائل احلركة الوطنية بكل 
ألوانها السياسية التي فشلت يف إطار ما يسمى 
االساسية  احلقوق  على  احلصول  الشرعية يف 
وحتى من التخفيف من القهر والتفقير والتجهيل 
الذي سلطته الكولونيالية االستيطانية الفرنسية 
على األغلبية الساحقة من اجلزائريني، كما لم 
والنخبوي سوى على  االندماجي  التيار  يحصل 
القوة  حلق  اخلضوع  قبول  على  يزيد  ال  فئات 

وليس لقوة احلق.
أن  خليفة  ولد  العربي  محمد  السيد  وأوضح 
الوطنّية  احلركة  شباب  من  الثورية  النخبة 
استخلصت الدرس األول من التجربة التاريخية 
هي  احلاسمة  املواجهة  أن  العميقة  للجزائر 
الكولونيالية  االستبدادية  من  اخلالص  طريق 
األنديجينا  قانون  يسمى  فيما  املقنن  واإلذالل 
الذي أقتبس منه نظام امليز العنصري يف جنوب 

والسود،  البيض  بني  الفصل  قانون  إفريقيا 
ولذلك إذا كان نداء الثورة يف األول من نوفمبر 
ومخابراته  االحتالل  لسلطات  مفاجأة   1954
لم  فإنه  احملليني،  واألعوان  املرتزقة  ولفيف 
يكن مجرد صدفة أو حماسة عابرة فالصدفة 
وحدها كما يقول فيلسوف التاريخ ف. بروديـل 

ليس لها ذاكـرة.
مؤكدا يف ذات السياق أن نداء نوفمبر تضمن 
استراتيجية للتحرير الدائم وإعادة بناء الوطن 
ونظرة مستقبلية جلمهورية شعبية ودميوقراطية 
وروحانيته  احلنيف  اإلسالمي  الدين  إطار  يف 
وطنية  وحدة  لواء  تقدمية حتت  واألكثر  النقّية 
لألرض والشعب ال تقبل التجزئة والتفكيك إلى 
أعراق ومذاهب وال تدين بالوالء ألية إيديولوجية 
من الشرق أو الغرب، وبينما كان الصراع على 
أشده بني املعسكرين متيز بيان نوفمبر املؤسس 
أية  فيها  ليس  صافية  وطنية  وفلسفة  مبنهج 
شبهة من النظريات والوالء لألحالف والتبعيات 
الشائعة بعد احلرب العاملية الثانية، ولذلك كان 
مبدأها األول االعتماد على النفس واالستعداد 

 
مرجعية تاريخية  يف حترير ال�صعوب 

من ال�صتعمار

وهذا الدستور بقدر ما سمح بوجود برملان تعددي، فقد متخض عنه 
خلل يف التوازن بني املؤسسات الدستورية بات يهدد النظام اجلمهوري 

برمته. 
بني  العالقة  حتكم  التي  اآلليات  دقيقة  بصفة  يضبط  لم  أنه  كما 
السلطات الدستورية، األمر الذي استجب الدعوة إلى صياغة دستور 
جديد يأخذ بعني االعتبار تدارك النقائص املسجلة وحتقيق املرونة 
والتكامل ما بني املؤسسات، مبا يجعلها تتكيف مع املطالب والتطلعات 
اجلديدة التي ماانفك يعبر عنها املجتمع. ولقد أعطى هذا التعديل 
مجلس  استحداث  عنه  جنم   1996 نوفمبر   28 يف  جديًدا  دستوًرا 
األمة كغرفة ثانية يف البرملان بعدما كشف نظام الغرفة الواحدة عن 

محدوديته وعدم قدرته على التكيف مع التحوالت اجلارية يومها...
هو  البيكاميرالية  لألنظمة  دراستنا  عند  يستوقفنا  ما  أن  والواقع 
باألساس ظروف وأسباب ودوافع أو جدوى إنشاء الغرف الثانية، والتي 
متيز كل نظام عن غيره. ذلك أن هذه األنظمة لم تعرف استقرارها 
الرفض  بل  والتردد،  احليطة  من  مبرحلة  مرت  أن  بعد  إال  النهائي 

أحيانا، تبعا للظروف السياسية واالجتماعية لكل بلد.
ولم تكن اجلزائر مستثناة من هذه القاعدة حني وقف تيار معارض 
إلنشاء مجلس األمة مبررا موقفه ببعض االعتبارات كنمط االقتراع 
بني  ومن  طرف  من  األمة  مجلس  أعضاء  انتخاب  يف  املباشر  غير 
أعضاء املجالس احمللية املنتخبة الذي يرون فيه انتقاصا من الشرعية 
الرئاسي  بالثلث  اخلاص  التعيني  منط  يف  ورأوا  بل  الدميقراطية، 
تدخال للسلطة التنفيذية يف تركيبة السلطة التشريعية وبالتالي تأثير 
يف توجهاتها. واعتقدوا أن منط التمثيل العددي مبجلس األمة يعتبر 
الوطني.  الشعبي  املجلس  يف  املعتمد  الدميغرايف  باألساس  مساسا 
إلى جانب كل ذلك، فقد اعتبروا وجود مجلس األمة نوعا من الترف 

السياسي وأنها غرفة مكلفة للخزينة العمومية.
غير أن هذه املعارضة لم تفتأ أن تالشت حدتها تدريجيا أمام النتائج 
التي حققها مجلس األمة على أرض الواقع، والتي عكست إلى حد 
بعيد األهداف احلقيقية لوجود الغرفة الثانية يف البرملان اجلزائري، 

ومنها:
- حتقيق التوازن واالستقرار بني مؤسسات اجلمهورية مبا يضمن لها 

االستمرارية والدميومة ويجعلها مبنأى عن الهزات.
- تطوير العمل التشريعي وتفعيل الدور الرقابي مبا يحقق املزيد من 
الشفافية وتعزيز احلكامة؛ إذ كلما تعددت وتنوعت املنابر كلما تعمقت 
املمارسة الدميقراطية. وإذا كان البعض يرى يف وجود غرفة ثانية يف 
البرملان على أنه مثقل للعملية التشريعية فهي يف واقع األمر أساسية 

كونها تعطي الرصانة للعمل التشريعي...
بتجسيد  وذلك  وتكامال  تنوعا  أكثر  وجعله  الوطني  التمثيل  ترقية   -
حقيقة التمثيل القائم على املفهومني اجلغرايف )اإلقليم( والدميغرايف 

)السكان(.
حول  النقاش  وتوسيع  بتعميق  وذلك  القانونية  املنظومة  حتسني   -
املوضوع  بجوانب  إحاطة  أكثر  يجعله  مبا  الواحد  التشريعي  النص 

وأكثر جناعة عند التطبيق.
وإضافة لكل ما سبق فإن وجود مجلس األمة من شأنه أن يعزز احلوار 
ويوفر للبالد منبًرا إضافًيا إلبداء الرأي والرأي املعاكس يعزز من ثم 

املمارسة الدميقراطية يف البالد.
الفردية  الكفاءات  تثمني  يف  يساهم  األمة  مجلس  كون  عن  ناهيك 
التي كثيرا ما يقصيها منط االقتراع املباشر يف االنتخابات ويعطيها 

الفرصة لإلسهام يف حركية التغيير التي تعرفها بالدنا.

أيتها السيدات، أيها السادة،
رمبا يجدر التذكير أن دور الغرف الثانية يختلف من نظام برملاني إلى 
وبالنسبة  الدساتير من صالحيات.  إياها  ملا خولته  تبعا  وذلك  آخر 
لبالدنا، فإن مجلس األمة جاء ليقوم النقائص التي اعترت السلطة 
التشريعية وليعطي للنشاط البرملاني إضافة قصد حتقيق التكامل مع 

الغرفة األولى واالنسجام، كسلطة تشريعية، مع السلطة التنفيذية.
وإلى جانب األهداف السالفة الذكر التي جاء من أجلها مجلس األمة، 
فإن إقراره كان أيضا تتويجا وتثمينا للعديد من التجارب التي مرت 
بها بالدنا، وتأكيدا لرغبته يف االرتقاء بالعمل البرملاني إلى مستوى 
املقاييس العاملية باعتبار أن البرملان هو املنبر الدستوري واملؤسساتي 
للرقابة الشعبية على املال العام، ومن ثم حتقيق الشفافية وجتسيد 

احلكامة.
والشك أن مثل هذه املزايا التي يتيحها النظام البيكاميرالي قد هيأت 
توجها عاما العتماده، حيث أن أزيد من 80 دولة يف العالم تتبع هذا 

النظام.  مبا فيها 07 دول يف العالم العربي ومنطقة املغرب العربي.

سيداتي، سادتي،
على غرار الكثير من الغرف الثانية يف العالم، فإن مجلس األمة يف 
واضحة  أهداف  لتحقيق  وجاء  خاصة  ظروف  يف  تشكل  قد  بالدنا 
دولة  وتكريس  الدميقراطية  نحو  مجتمعنا  لتطلعات  تستجيب 
املؤسسات. ومن الطبيعي أن تكون له خصوصياته التي متيزه سواء 
يف تشكيلته، أو يف منط اقتراع أعضائه وتعيني البعض منهم، أو يف 

مدة العضوية فيه...
ولقد برهن خالل هذه الفترة القصيرة نسبيا من حياته عن احلكمة 
التوافق  من  عالية  درجة  بتحقيق  والتي سمحت  مواقفه  ميزت  التي 
التشكيلة ويف  اختالفهما يف  رغم  األولى،  الغرفة  مع  والتعاون سواء 
تشريع  إصدار  من  مكنت  التنفيذية،  السلطة  مع  أو  الصالحيات، 

رصني يتماشى ومقتضيات املرحلة.
وأبدى أعضاؤه، منذ نشأته، قدرا كبيرا من املرونة والتنوع يف استعمال 

الصالحيات املمنوحة لهم دستوريا.
إن دراسة مجلس األمة للنص التشريعي ليست بأي حال من األحوال، 
إعادة نظر أو مراجعة ملا قام به املجلس الشعبي الوطني. إن متوقع 
املتتبع  منه  يجعل  التشريعي  النص  مسلك  نهاية  يف  األمة  مجلس 
الدقيق ملختلف جوانبه وإشكاالته والبدائل املطروحة للتكفل به، وهذا 
توفيقية  ومقاربة  للنص  وعميقة  متأنية  قراءة  أعضاءه من  ما ميكن 
له تأخذ يف االعتبار املصالح العليا لألمة بعيدا عن النظرة احلزبية 

الضيقة.
التقليدية  مهامه  جانب  فإلى  نشاطاته،  من  األمة  مجلس  وسع  كما 
املتمثلة يف دراسة مشاريع القوانني وإبداء املوقف منها ورقابة العمل 
احلكومي، طور نشاطات أخرى تدخل يف صميم اهتماماته كالتحرك 
امليداني )داخل واليات الوطن( ملعاينة مدى تطبيق برنامج احلكومة 
الذي يكون البرملان قد صادق عليه، وترقية الثقافة البرملانية دون أن 

ننسى دوره يف ترقية الدبلوماسية البرملانية.
أعتقد أن مثل هذه األدوار التي قام بها مجلس األمة قد جعلت منه 
ما  إذا  أخرى  إضافات  على حتقيق  قادرة  سامية  دستورية  مؤسسة 
مجال  لذلك، السيما يف  الالزمة  الدستورية  الصالحيات  له  منحت 

اقتراح القوانني وحق التعديل«.

1954
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أكدت عضو مجلس األمة، نوارة سعدية جعفر، 
املرأة عرفت  أن قضية  الندوة  لدى تدخلها يف 
املجاالت  كل  يف  دورها  بإبراز  نوعية  قفزة 
السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية والثقافية 
طالب  الذي  اجلمهورية  رئيس  مبادرة  بفضل 
طريق  عن  املرأة  لترقية  علمي  تصور  بإعداد 
القيام بدراسات حول وضعية النساء، وهو دور 
احتل مكانة هامة يف اإلصالحات التي اعتمدها 

الرئيس بوتفليقة.
املرأة  أن قضية  األمة   وأضافت عضو مجلس 
عرفت منذ تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
إشراك  خالل  من  نوعية  قفزة  احلكم،  سدة 
املرأة يف مختلف امليادين، مشيرة إلى أن تصور 
الرئيس كان مبنيا على قضايا علمية ملعرفة واقع 
املرأة والذي توج بإنشاء عدة هيئات ومؤسسات 
خاصة بشؤون املرأة مكنتها يف جميع املجاالت 
كانت  ما  خالف  على  منها  السياسية  السيما 

عليه سابقا بفضل القوانني التي عرفت تعديال 
يف  مشاركتها  نسبة  رفع  يف  تغيير  وأحدثت 
الشأن العام وإقحامها يف وضع البرامج لتحقيق 

التنمية.
وتطرقت نوارة سعدية جعفر للحديث عن املادة 
يف  املرأة  مشاركة  بتوسيع  اخلاصة  مكرر   31
إن  قائلة  باملائة،   30 بنسبة  املنتخبة  املجالس 
املرأة  إثبات  يف  سياسية  إرادة  له  كان  القانون 
وأضافت  البرملان،  مستوى  على  حلضورها 
يف  جتربتها  قصر  من  وبالرغم  املادة  هذه  أن 
قوية  مشاركة  إلى  باملرأة  دفعت  املجال،  هذا 
املستوى احمللي جعلها  البرملان خاصة على  يف 
تتقدم يف املرتبة األولى عربيا والثامنة إفريقيا 
واملرتبة 27 عامليا، واستطاعت أن جتلب الرأي 
للجلسات  ومشاركتها  طرحها  خالل  من  العام 
العامة للبرملان ذلك بالرغم من اإلنتقادات التي 

وجهت للمرأة البرملانية. 

وأوضحت عضو مجلس األمة أن املرأة متكنت 
من  البرملانية،  القبة  داخل  وجودها  إثبات  من 
خالل تأثيرها داخل املجلس ورفع قضايا املرأة 
السيما فيما يتعلق مبشاركتها يف مناقشة قانون 
امليزانية وتخصيص جزء منها لالهتمام باملرأة 
يف املجتمع من خالل وضع برامج خاصة بها، 
وقالت إن تعديل القوانني خلقت ثورة يف ترقية 
املرأة يف إشارة منها إلى قانون اجلنسية واألسرة 
وإنشاء صندوق للنفقات خاص باملرأة، مشددة 
يف هذا الصدد على ضرورة ايالء اهتمام باملرأة 

البرملانية لتسيير الشأن العام. 
رئيس  مببادرة  األمة،  مجلس  عضو  وذكرت  
مكلفة  منتدبة  وزارة  إنشاء  يف  اجلمهورية 
باألسرة وقضايا املرأة سنة 2003، والتي كانت 
أول مؤسسة تهتم بشؤون املرأة منذ االستقالل، 
السيما استحداث املادة 31 يف الدستور واملتعلقة 
املنتخبة،  املجالس  يف  النساء  مشاركة  بتوسيع 

برملانيات ي�صدن باإ�صالحات رئي�س اجلمهورية:  رفع ن�صبة 
التمثيل الن�صــوي يف املجال�س املنتخبة مك�صب هام 

وهو  الهدف  لتحقيق  والطويل  الشاق  للطريق 
الوسائل  بكل  الفرنسية  الكولونيالية  هزمية 
وقبول التضامن من كل الشعوب والهيئات املعنية 
واألحرار مبا فيهم الفرنسيون، بدون تدخل أو 
توجيه أو استخدام لكفاح اجلزائريني ألغراض 

داخلية أو جهوية أو دولية.
الشعبي  املجلس  رئيس  أشار  أخرى،  جهة  من 
واحدة  كلمة  التاريخي  نوفمبر  بيان  أن  الوطني 
أو عنصرية  إلى حرب دينية  تدعو اجلزائريني 
ضد العدو، وكلمة مجاهد وشهيد تختلف متاما 
عن استعماالتها املشبوهة يف السنوات األخيرة 
اجتماعي  مشروع  لها  ليس  فئات  طرف  من 

بالتضحية،  جديرة  قضية  لها  وليس 
يف  الكولونيالية  الدعاية  فشلت  وقد 
وضع  يف  نفسها  فرنسا  ويف  اجلزائر 
القانون  عن  واخلارج  اإلرهابي  قناع 
عزلهم  من  أبدا  تتمكن  ولم  والفالقة 
عن غالبية الشعب يف األرياف واملدن.

دعوة  بدايته  يف  النداء  أن  وأضاف 
إلى  احلقوق  يعيد  سلمي  حّل  إلى 
االستيطاني  اللوبي  ولكن  أهلها، 
السياسي  القرار  وأصحاب  املتنفد 
والعسكري واألغلبية من النخب العاملة 
النداء  ذلك  على  ردوا  والسياسية 
السلمي بالطائرات واألساطيل ومئات 
احللف  وإمدادات  العسكر  من  اآلالف 
آخر  إلى  احملروقة  واألرض  األطلسي 
حلظة قبل 05 جويلية 1962 عن طريق 
تكن  لم  التي  املنظمة  السرية  إرهاب 

يف احلقيقة سرية.
من  األول  بيان  أن  خليفة  ولد  السيد  وقال 
نوفمبر حمل خالصة الوطنية اجلزائرية بدون 
الطريق  خريطة  ورسم  شوفينية  أو  تعصب 
للدولة واجلمهورية اجلزائرية التي تعتز بتراث 
اجلزائر منذ العصر النوميدي إلى مجتمع اليوم 
والغد مبا فيه من خصوصيات وتنوع، لم تكن يف 
بالدنا على مّر التاريخ أعراق متناحرة ومذاهب 
االيديولوجية  أساطير  فشلت  وقد  متصارعة 
اجلزائريني  وتقسيم  تشتيت  يف  الكولونيالية 

وفصل جنوبهم عن شمالهم.
الرئيس  املرحوم  بقول  املتدخل  ذات  وذكر 
البيان  يف  جاء  ما  بعض  عن  عباس  فرحات 
ميثاق  هو  الوطن  إن  فيه  جاء  الذي  املؤسس 
سيولدون  والذين  واألحياء  املوتى  بني  يوّحد 
... اجلزائر  األرض  يوحدهم جميعا على هذه 
وطن اجلميع، إن أعداءنا الوحيدين يتمثلون يف 
الهيمنة الكولونيالية والتفرقة العنصرية والبؤس 

واملهانة.
وأضاف أنه وعلى الرغم من مضاعفات عشرية 
ثمينا  وقتا  بالدنا  على  أضاعت  التي  اإلرهاب 
خسائر  اجلزائر  وكبدت  التنمية  ركب  وعطلت 

فادحة بعشرات اآلالف من الضحايا من النخبة 
تلك  من  الرغم  على  املواطنني،  من  واألبرياء 
العزيز  عبد  الرئيس  مبادرة  كانت  فقد  احملنة، 
محطة  الوطنية  املصاحلة  ثم  بالوئام  بوتفليقة 
النطالق تنمية متكاملة وتضميد اجلراح وإحياء 
املبادئ التي تضمنها نداء أول نوفمبر الذي توّجه 
إلى كل األحزاب ولم يسأل أي فرد عن حزبه أو 
باستثناء أعوان االحتالل  السابقة  ايديولوجيته 

الذين اعتبرهم الشعب خونه وعمالء.
وأشار السيد ولد خليفة أنه وفاء ملبادئ البيان 
املؤسس شرع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو 
املجاهد يف ثورة التحرير والقائد احلالي لركب 

السياسي  اإلصالح  يف  شرع  والتعمير،  البناء 
والتشجيع على التعددية احلزبية وترقية املرأة 
ومتكينها من أعلى املسؤوليات يف الدولة وحتديث 
الهياكل االقتصادية واالجتماعية ورفع مستوى 
املعيشة للمواطنني، وتكفي مقارنة أولية مع بالد 
أخرى قريبة أو بعيدة للتعرف على األشواط التي 
قطعتها اجلزائر خالل العشرية األخيرة وتتجه 
توافقي عن طريق  بناء دستور  إلى  اآلن  بالدنا 
فيه اجلميع  يشارك  مفتوح ودميوقراطي  حوار 
ومزيد  والعدل  القانون  دولة  تكريس  والهدف 
من تعزيز احلقوق األساسية للمواطن مبا فيها 
الوطن  قضايا  حول  التوافق  إن  التعبير،  حرية 
املتعلقة بحاضر ومستقبل اجلزائر هي املسعى 

احلكيم والناجح الذي بدأ به بيان نوفمبر.
األجبال  الوطني  الشعبي  املجلس  رئيس  وناد 
الضريبة  تلك  تثمن  أن  واملستقبلية  الراهنة 
على  الفاعل  واحلضور  والوطنية  بالعلم 
وتفعيل  وإحياء  والدولية  اجلهوية  الساحات 
واملادية  لبالدن املعنوية  الدائمـة  القـوة  ثوابت 
التي  الثورة  وملحمة  التاريخي  للبيان  والوفاء 
يرى فيها  املظلومون يف كل أنحاء العالم منوذجا 
وقدوة، بل مدرسة كما قال لي كل من الرئيس 

الرئيس  سلفا  دي  ولوال  كاسترو  رؤول  الكوبي 
السابق للبرازيل وما يعترف به القادة املنصفون 
يف كثير من بالد العالم. وقد جتّسد هذا الوفاء 
يف نصرة الشعب الفلسطيني وشعب الصحراء 

الغربية إلجناز حقهما يف تقرير املصير.
واختتم عرضه بالتأكيد على أن نـداء أول نوفمبـر 
األميـر عبد  به  وعـد  ما  الثـورة حققا  وملحمـة 
القادر يف رسالة وجهها إلى اجلنرال المور سيير 
سنة 1847 كما نقلها االستاذ املرحوم محفوظ 
إلى األمام  قداش كتب األمير ستزحف فرنسا 
 ... نعود  وسوف  التقهقر،  عل  ستجبر  ولكنها 
لقد حقق األحفاد وعد األمير يف نداء األول من 
الشهداء  بفضل  حتقق  وما  نوفمبر 

واملجاهدين من نصر مبني.
الطيب  أكد  السيد  جانبه  من 
أن  املجاهدين،   وزير  زيتوني، 
احلرية هي اجناز بناه الشعب الذي 
بأصالته،  متمسكا  وسيظل  كان 
واملثل  القيم  ترسيخ  أهمية  مبرزا 
العليا لثورة نوفمبر املجيدة والوفاء 
واإلخالص إلى رسالة الشهداء التي 
كما قال ستظل تتوهج يف ذاتنا على 

الدوام.
ميثل  نوفمبر  أول  بيان  أن  وأوضح 
وثيقة مستلهمة من تطلعات الشعب 
ويالت  من  عان  الذي  اجلزائري 
سلب  الذي  الفرنسي  االستعمار 
وممتلكاته  وحريته  سيادته  منه 
الشعوب  حترير  يف  مرجعية  ويعد 
املؤرخني  مناشدا  املكافحة، 
واجلامعيني بتحمل مسؤولية نقل تاريخ اجلزائر 
لألجيال الناشئة وذلك بتثمني املوروث التاريخي 

وتنقيته من رواسب املدرسة الكولونيالية.
أما السيد عبادو، األمني العام للمنظمة الوطنية 
ألبناء الشهداء،  فقد أكد أن بيان أول نوفمبر 
1954 شكل إسهاما ضخما ملا أحدثه من تغييرات 
داخل اجلزائر و باملغرب الكبير و دول إفريقية 
أخرى مشيرا أن البعد اإلنساني و الشعبي الذي 
اجلزائرية مصدر  الثورة  من  جعل  يحتويه  كان 
و  احلرية  استرجاع  و  التحرر  يف  وعبرة  إلهام 

السيادة الوطنية.
بضرورة  عبادو  السيد  ذكر  آخر  سياق  ويف 
يف  ارتكبتها  التي  اجلرائم  على  فرنسا  اعتذار 
حق اجلزائريني و األضرار املادية واملعنوية التي 
االحتالل  فترة  طيلة  خالل  بالشعب  أحلقتها 
حتى يتم احلديث عن عالقات صداقة و إخوة 

بني البلدين.
الوطني،  العام لألرشيف  املدير  أكد  من جهته، 
عبد املجيد شيخي، أن بيان ثورة أول نوفمبر يعد 

مرجعا للشعوب املناضلة من أجل استقاللها.

أجمعت نساء برملانيات يف الندوة التي نظمتها األكادميية اجلزائرية للتواصل والتنمية مبقر يومية صوت األحرار بعنوان دور 
املرأة البرملانية يف التنمية وتدبير الشأن العام، يوم 7 ديسمبر 2014، أن قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مكن املرأة من توسيع 
مشاركتها يف املجالس املنتخبة، مبرزن أن املرأة استطاعت على ضوء هذا القرار أنن تساهم يف إجناح التنمية وتدبير الشأن العام، 

ذلك من منطلق أن املرأة اجلزائرية لها دور كبير يف املجتمع .
وأكدت برملانيات أن دور املرأة يف املجالس املنتخبة عرف تطورا ملحوظا يف الفترة األخيرة السيما بعد أن أقر رئيس اجلمهورية 

توسيع مشاركتها يف البرملان، وطالنب يف هذا الصدد بضرورة ايالء اإلهتمام للمرأة يف تسيير الشأن العام وإحداث التنمية.
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انتخب مجلس نواب الشعب )البرملان( يف تونس يوم 
اخلميس 04 ديسمبر القيادي بحزب نداء تونس 

محمد الناصر رئيسا للمجلس بأغلبية عريضة، كما 
فاز عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة مبنصب 

النائب األول لرئيس املجلس.
وصوت 176 نائبا للمرشح الوحيد ملنصب الرئيس 

للمجلس محمد الناصر )80 عاما( من بني 214 
صوتا مصرحا به، مقابل أربع ورقات ملغاة و34 

ورقة بيضاء.
ويرجع دعم هذا العدد الكبير من النواب للمرشح 
الوحيد للمنصب إلى أن جل املجموعات النيابية، 

مبا فيها مجموعة نواب حركة النهضة )69 مقعدا( 
صوتت له.

ومحمد الناصر هو سياسي مخضرم عمل يف 
حكومات سابقة أثناء حكم الرئيس الراحل احلبيب 
بورقيبة، وهو مهندس نظام الشؤون االجتماعية يف 

سبعينيات القرن املاضي.
وتولى الناصر منصب وزير الشؤون االجتماعية يف 

حكومة الباجي قائد السبسي املؤقتة بعد الثورة عام 
.2011

كما انتخب نواب املجلس عبد الفتاح مورو -أحد 
أبرز قادة حركة النهضة اإلسالمية ومؤسسيها- 

نائبا أول لرئيس املجلس.

وحصل مورو على 157 صوتا مقابل 33 صوتا 
للمرشحة الثانية للمنصب مباركة عواينية أرملة 

النائب الراحل محمد البراهمي عن اجلبهة 
الشعبية.

يف سياق متصل انتخبت فوزية بن فضة الشعار 
املرشحة عن حزب االحتاد الوطني احلر ملنصب 

النائب الثاني لرئيس مجلس الشعب بعد حصولها 
على 150 صوتا.

ونال حزب نداء تونس 86 مقعدا باالنتخابات 
التشريعية، وحصلت حركة النهضة على 69 مقعدا، 

يليهما حزب االحتاد الوطني احلر )16 مقعدا(، 
واجلبهة الشعبية )15 مقعدا(، وحزب آفاق تونس 

)ثمانية مقاعد(، وتوزعت بقية املقاعد على أحزاب 
ومستقلني.

صوت البرملان الصومالي يف جلسته ليوم السبت 
06 ديسمبر 2014 لصالح حجب الثقة عن احلكومة 

وإقالة رئيسها عبد الولي الشيخ أحمد.
فقد صوت 153 نائبا لصالح مشروع حجب الثقة عن 

احلكومة مقابل 80 نائبا صوتوا ضده فيما امتنع 
نائبان عن التصويت، وجاء التصويت بعد مناقشة 
بدأت يوم اخلميس ملذكرة رفعها عدد من النواب 

حلجب الثقة.
وطلب رئيس البرملان محمد عثمان جواري من رئيس 
اجلمهورية حسن الشيخ محمود تسمية رئيس وزراء 

جديد خالل ثالثني يوما حسب مقتضيات دستور 
الصومال. وكان قرابة 140 نائبا قد تقدموا يف 

مطلع الشهر املاضي مبذكرة حجب الثقة ضد رئيس 
الوزراء عبد الولي الشيخ أحمد بعد أيام قليلة من 
بروز خالف بينه وبني رئيس اجلمهورية بعد إجراء 
الشيخ أحمد تعديال وزاريا شمل وزيرا مقربا من 

الرئيس الصومالي.
واتهم أصحاب املذكرة رئيس الوزراء بتعطيل عمل 

احلكومة والتسبب يف انقسام مجلس الوزراء وعدم 

تعاونه واستشارته الرئيس الصومالي، فيما اعتبر 
مؤيدون لرئيس الوزراء املذكرة »سياسية وليست 

محاسبة ألداء احلكومة ورئيسها«.
وكان البرملان الصومالي قد سحب الثقة يف ديسمبر 
2013 من رئيس الوزراء السابق عبدي فارح شردون، 
والذي اختلف هو اآلخر مع الرئيس الصومالي بشأن 

تعديل وزاري.

الربملان ينتخب رئي�صا ونائبني له

الربملان ي�صحب الثقة من رئي�س الوزراء

على  نسبة  تخصيص  على  األحزاب  وإجبار 
املرأة  أن  إلى  مشيرة  املجالس،  هذه  مستوى 
قطاعات  يف  محصورة  بقيت  اجلزائرية 
وغيرها  والهندسة  والطب  كالتعليم  تقليدية  

بفضل التمدرس.
هذه  حتقيق  أن  جعفر،  سعدية  نوارة  وقالت 
بعض  كون  الهنّي،  باألمر  يكن  لم  املكاسب، 
التيارات رفضت استحداث هذه املادة، مضيفة 
بأن تعديل القوانني كقانون األسرة واجلنسية 
توازنا داخل املجتمع، كما  والعقوبات، أحدث 
أن هذه اإلصالحات مّكنت اجلزائر من احتالل 
واإلفريقية  العربية  الدول  يف  متقدمة  مرتبة 
فإنه ال  األمة،  وعامليا. وحسب عضو مجلس 
واستقرار  الدميقراطية  عن  احلديث  ميكن 

املجتمع دون مشاركة املرأة. 
أم  تركي  بن  البرملانية  سلطت  جهتها،  من 

السعد، الضوء على املشاركة السياسية للنساء  
قائلة أن املجال السياسي يشكل مطلبا لتحقيق 
تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز دور املرأة 
وحسبها  القرار،  صنع  عملية  يف  ومشاركتها 
فإن مشاركة املرأة دليل واضح على مدى نضج 
املجتمعات ومؤشر على جناح البرامج، كما أن 
يف  يساهم  التشريعية  السلطة  إلى  وصولها 
حتسني صورة الدولة وجتربتها الدميقراطية، 

على حد قولها. 
وأشارت بن تركي إلى أن ضغط املرأة البرملانية 
إحداث  يف  ساهم  التشريعية،  املناقشات  يف 
كقانون  القوانني،  على  التعديالت  من  الكثير 

العقوبات وجواز السفر.
وأكدت الدكتورة البرملانية عن جبهة التحرير 
على  الوطني،  الشعبي  باملجلس  الوطني 
ضرورة مشاركة املرأة يف القرارات السياسية، 
مشيرة إلى أن مشاركة املرأة يف البرملان دليل 

على تفتح املجتمعات ومؤشر على جناح برامج 
التنمية، ونوهت يف هذا السياق بقرار الرئيس 
السياسي  اإلصالح  يف  بوتفليقة  العزيز  عبد 
بتوسع  اخلاصة  مكرر   31 باملادة  املتعلقة 
والذي  املنتخبة،  املجالس  يف  املرأة  مشاركة 
مكن من رفع قدرات املرأة وتأثيرها السياسي 
على  السيما  قضايا  عدة  معاجلة  خالل  من 

املستوى احمللي.
وقالت البرملانية بن تركي أن املرأة ساهمت يف 
الدفاع عن مصالح وانشغاالت املواطنني بكل 
البرملان،  قبة  داخل  نقلها  خالل  من  شفافية 
مؤكدة أنها تعتبر جتربة ناجحة بكل املقاييس 
يف  صوتها  أثبتت  أنها  حيث  قصرها  رغم 
كالسكن  طرحت  التي  املشاكل  من  العديد 

الطفولة  وحماية  العقوبات  قانون  وتعديل 
وغيرها من املواضيع احلساسة.

واستعرضت البرملانية باملجلس الشعبي الوطني 
عن حزب جبهة التحرير، البرملانية أسماء بن 
قادة، املكاسب التي حققتها املرأة منذ عصر 
البابوية، إلى غاية اليوم، حيث أصبح توجهها 
وباحثات،  مثقفات  نساء  وتقوده  نضجا  أكثر 
املرأة  أن  قائلة  احلقوق،  من  املزيد  الفتكاك 
السياسي  املجال  إال  املجاالت  كل  اقتحمت 
الذي بقيت بعيدة عنه بسبب تقاليد املجتمع.

اجلمهورية  رئيس  إرادة  لوال   أنه  وأضافت 
من  النساء  متّكنت  ملا  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
التواجد بنسبة 31 باملائة على مستوى املجالس 
املنتخبة، داعية إلى إشراك املرأة يف الفتاوى 
الدينية وحسبها فإن غياب املرأة يعتبر إفقارا 

لإلنسانية.
إفقار  هو  املرأة  غياب  أن  قادة  بن  وأكدت 
للمجتمع،  إثراء  هو  ووجودها  لإلنسانية 
مشيرة إلى أن دورها يف صنع القرار والتأثير 
على الرأي العام  لن يكتمل يف غياب الرجل 
والعكس صحيح، مشيرة إلى أهمية التخلص 
من النظرة التقليدية للمجتمع اجتاه املرأة من 
وأضافت  اجلنسني،  بني  التبادل  إثراء  خالل 
أن العمل بنظام احلصص من شأنه أن يساهم 
بشكل فعال يف تغيير الذهنيات والتأثير على 
التواجد  إدراك  معتبرة  املعارضة،  األصوات 
للمجتمع  إثراء  املنتخبة  املجالس  يف  النسوي 

وعامل توازن ورشد.  
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الكونغر�س يف�صح »ال�صي اآي اأي«

بعد أشهر من الترقب، نشر مجلس 
الشيوخ األمريكي يوم الثالثاء 09 
ديسمبر 2014، جزءا من التقرير 

حول عمليات تعذيب قامت بها 
وكالة االستخبارات األميركية يف 

سجون سرية، واتهمها بالكذب على 
اجلمهور وعلى الكونغرس والبيت 
االبيض حول جناعة استجواباتها 
وأنها كانت أعنف مما اعترفت به 

الوكالة حتى اآلن.
وأكد التقرير الذي قامت بإعداده 
جلنة من مجلس الشيوخ األمريكي 

واستغرق 4 سنوات مبيزانية 
تقارب 40 مليون دوالر، أن وكالة 

االستخبارات األميركية جلأت إلى 
أساليب عنيفة وغير فعالة خالل 

استنطاق محتجزين بعد أحداث الـ 
11 من سبتمبر.

وذكر التقرير أنه “بعد دراسة 20 
حالة ” تأكد أن التعذيب الذي 

مارسته وكالة االستخبارات على 
محتجزين لم يخلص إلى نتائج 
إيجابية، وكان له أثر عكسي”.

وأشار التقرير كذلك إلى أن “تقنيات 
االستجواب التي استخدمتها الـ”سي 

أي إيه” لم تساعد يف أي وقت من 
األوقات يف احلصول على معلومات 

مؤكدة بوجود تهديدات إرهابية”.
كما أفاد التقرير أن بعض 

“املعلومات التي كانت تفيد بوجود 
هجمات مدبرة بقنابل عن بعد 

زعمت الوكالة أنها حصلت عليها 
بعد عمليات االستنطاق، كانت 

مغلوطة”.

واتهم التقرير وكالة االستخبارات 
بالكذب على اجلميع حول جناعة 

برامجها لالستنطاق مبن فيهم 
مجلس الشيوخ والبيت األبيض، 

مشيرا إلى أن” “سي أي إيه” ادعت 
أن برامجها لالستنطاق مكنت من 

احلفاظ على األرواح، غير أنه ثبت 
العكس، كما أن التقنيات املستخدمة 

كانت عنيفة والوكالة كذبت خالل 
تقدميها تقريرا حول أساليب 

االستنطاق املتبعة”.

يذكر أن الواليات املتحدة وضعت 
4200 عنصر من قوات املارينز على 

أهبة االستعداد يف منطقة الشرق 
األوسط وذلك استعدادا إلصدار 

الكونغرس تقريره حول انتهاك 
حقوق اإلنسان والتعذيب داخل 

السجون األميركية خالل فترة حكم 
الرئيس األميركي السابق جورج 

بوش، فرضت تدابير أمنية مشددة 
حول املنشآت الدبلوماسية والقواعد 

العسكرية األميركية.
وكان الهدف من التقرير الذي 
وضعته جلنة االستخبارات يف 

مجلس الشيوخ إثر حتقيق دقيق 
استمر أكثر من ثالث سنوات بني 
2009 و2012، إلقاء الضوء على 

البرنامج الذي وضعته السي آي إيه 
سراً الستجواب أكثر من مئة معتقل 

يشتبه بارتباطهم بتنظيم القاعدة 
بني 2001 و2009  باستخدام 

تقنيات مشددة مثل اإليهام بالغرق 
واحلرمان من النوم.

صّوت البرملان الفرنسي يوم الثالثاء 02 
ديسمبر 2014، لصالح دعوة احلكومة 

لالعتراف بالدولة الفلسطينية، يف خطوة رمزية 
لن تؤثر يف املوقف الدبلوماسي الفرنسي، 
يف حني تعمل باريس على استصدار قرار 

من مجلس األمن الدولي يقضي باستئناف 
مفاوضات السالم واختتامها يف غضون عامني. 
ويهدف التحرك -الذي يقف احلزب االشتراكي 
احلاكم وراءه وتدعمه األحزاب اليسارية وبعض 

احملافظني- ملطالبة احلكومة »باستخدام 
االعتراف بدولة فلسطينية بهدف حل الصراع 

بشكل نهائي«.
ويقول منظمو التصويت إنه يرمي ملمارسة 

ضغط سياسي على احلكومة لتقوم بدور أكثر 
فاعلية إزاء القضية، يف حني أظهر استطالع 
رأي أجري يف اآلونة األخيرة أن ما يربو على 
60 % من الفرنسيني يدعمون إقامة الدولة 

الفلسطينية.
وقال وزير اخلارجية لوران فابيوس للبرملان إن 
احلكومة ليست ملزمة بالتصويت، لكنه أضاف 

أن الوضع الراهن غير مقبول، وأن فرنسا 
ستعترف بالدولة الفلسطينية دون تسوية عن 
طريق التفاوض إذا فشلت اجلولة األخيرة من 

احملادثات. ومن ناحيتها، عارضت إسرائيل 
بشدة التحرك الفرنسي ووصف رئيس الوزراء 

بنيامني نتنياهو اخلطوة بأنها »خطأ جسيم«.
وبينما تعترف معظم الدول النامية بدولة 

بفلسطني، ال تعترف بها معظم دول أوروبا 
الغربية وتدعم املوقفني اإلسرائيلي واألميركي 
اللذين يريان أن قيام دولة فلسطينية مستقلة 

يجب أن يتم من خالل املفاوضات مع إسرائيل.
لكن الدول األوروبية تشعر بخيبة أمل متزايدة 

جتاه إسرائيل التي تواصل بناء املستوطنات 
على األراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة 

دولتهم عليها منذ انهيار آخر جولة من 
احملادثات التي ترعاها الواليات املتحدة يف 
أفريل. ويقول الفلسطينيون إن املفاوضات 

فشلت وال خيار أمامهم سوى مواصلة الدفع من 
جانب واحد باجتاه إقامة دولة.

من جهة أخرى، أعلن فابيوس أن باريس 
تعمل الستصدار قرار يف مجلس األمن التابع 

لألمم املتحدة يقضي باستئناف املفاوضات 
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني واختتامها يف 

غضون عامني.

وقال الوزير إنه »إذا فشل املسعى األخير يف 
التوصل إلى حل عن طريق التفاوض فسيكون 
لزاما على فرنسا أن تقوم مبا يلزم لالعتراف 

دون تأخير بالدولة الفلسطينية«.
من جهته، قال ممثل فلسطني باألمم 

املتحدة رياض منصور إن املشروع الذي بادرت 
إليه فرنسا سيحدد مهلة ملفاوضات بشأن اتفاق 
سالم نهائي، مع إمكان حتديد مهلة ثانية لقيام 

دولة فلسطينية.
وكان الفلسطينيون وزعوا -بدعم من اجلامعة 
العربية نهاية سبتمبر املاضي- مشروع قرار 

يدعو إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي يف موعد 
أقصاه نوفمبر 2016. لكن املشروع جوبه 

مبعارضة الواليات املتحدة وأعضاء آخرين 
مبجلس األمن، مما دفع األوروبيني إلى محاولة 

صوغ مشروع بديل.

وت لالإعرتاف بالدولة الفل�صطينية الربملان ي�صّ
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