الفهر�س
افتتاح الدورة الربملانية العادية 2017 - 2016

مراجعة النظام الداخلي ،فر�صة لتكييف وتح�سين �أداء المجل�س
اجلل�سات

مجل�س الأمة ي�صادق على قانون المالية ل�سنة 2017
�أع�ضاء مجل�س الأمة ُي�صادقون على ن�ص القانون الذي ُي ِ ّ
حدد ت�شكيلة
المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان وتنظيمه و�سيره

يأتي مشروع القانون اخلاص بالنظام الداخلي
لهيئتنا ليعطينا الفرصة لكي نتولى مراجعة
أحكامه وتطعيمه بأحكام جديدة مستمدة من:
 مضمون الدستور والقانون العضوي الناظمللعالقات،
 وأيضا من التجربة التي اكتسبها مجلسنا طيلة 18سنة من املمارسة ...وهي فترة كانت ثرية بالدروس
مكنتنا من تسجيل إيجابيات هذا القانون ونواقصه،
ناهيك عن كون الدستور اجلديد أتى بأحكام لم تكن
موجودة من قبل ومنح الهيئة مبوجبها صالحيات
يتوجب التكييف والتحسني في إطارها...
عبد القادر بن صالح رئيس مجلس األمة من كلمة افتتاح الدورة

دورية ت�صدر عن جمل�س الأمة
الرئيس الشرفي:

ال�سيد عبد القادر بن �صالح
رئيس مجلس األمة

رئيس التحريرمسؤول النشر

حممد هلوب

مستشارا التحرير

�سليم رباحي
ن�صرية بن قرنة
هيئة التحرير

كرمية بنود
د� .سعاد بكار بنت طاعة اللـه
�شهرزاد لورڤيوي
الصور  :المصلحة التقنية
لمجلس األمة
اإلخراج :

عبد الرحمان بو�شايب

الأ�سئلة ال�شفوية

10
14
18

مرونة �أكبر للتكفل بالأطفال قبل �سن التمدر�س
الأمن الإلكتروني!!
�ضرورة مراعاة البيئة و�سالمتها
تطوير الريا�ضة بواليات الجنوب
مادة الوقود..ت�سا�ؤل حول نوعية تركيزها
ادماج خريجي التكوين المهني

27

ا�ستقباالت

28

20
21
25
26

تعاون

منتدى التعاون البرلماني الجزائري-الفرنسي

رئي�س مجل�س الأمة في زيارة ر�سمية �إلى فرن�سا وي�ؤكد
�أن التعاون االقت�صادي يجب �أن يتجاوز الإطار التجاري

31

الن�شاط اخلارجي

34

يوم درا�سي

�أي م�ستقبل للديمقراطية ..الديمقراطية 2030

37

حما�رضة

الطباعة :امل�ؤ�س�سة الوطنية
للن�شر والإ�شهار ( )anepرويبة

الدبلوما�سية الجزائرية من دبلوما�سية تقرير الم�صير
�إلى دبلوما�سية ت�صدير ال�سالم

ر.ت.م.د1112 - 2641 :
اإليداع القانوني1223 - 98 :

املدار الربملاين

تنويه

العنوان 07 :شارع زيروت يوسف
الهاتف021 74 60 59 :
الفاكس021 74 60 83 :
البريد االلكتروني:
revue@majliselouma.dz

04

39

40

يغطي هذا العدد  72من مجلة مجلس األمة شهري سبتمبر وأكتوبر ،ويصدر
متأخرًا عن موعده حرصًا على عدم إرجاء قانون المالية لسنة  2017إلى العدد
الموالي بالنظر لألهمية التي يكتسيها هذا النص ،على أن يتم إدراج بقية
نشاطات المجلس لشهري نوفمبر وديسمبر في العدد القادم.
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مجل�س الأمة يفتتح دورته
البرلمانية العادية 2017 - 2016

مراجعة النظـام الداخلي ،فر�صة لتكييف وتح�سين �أداء المجل�س
عمال بأحكام الفقرة األولى من المادة  135من الدستور؛ والمادة  5من القانون العضوي رقم
يحدد تنظيم المجلس
 ،12 - 16المؤرخ في  22ذي القعدة عام  1437الموافق  25غشت سنة ّ ،2016
الشعبي الوطني ومجلس األمةَ ،و َع َم َل ُه َما ،وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة؛
افتتح مجلس األمة دورته البرلمانية العادية .2017 - 2016
جرت مراسيم االفتتاح في الجلسة العلنية التي عقدها المجلس صبيحة يوم األحد  4سبتمبر
ي إليها كل
 2016برئاسة السيد عبد القادر بن صالح ،رئيس المجلس وهي الجلسة التي ُد ِع َ
من السيدات والسادة :رئيس المجلس الشعبي الوطني ،الوزير األول ،أعضاء الحكومة ،أعضاء
مكتب المجلس الشعبي الوطني ،الرئيس األول للمحكمة العليا ،رئيسة مجلس الدولة وكذا
ممثلي وسائل اإلعالم.
وبعد االستماع إلى مراسيم االفتتاح من تالوة سورة الفاتحة وعزف النشيد الوطني ،ألقى
السيد عبد القادر بن صالح ،رئيس مجلس األمة كلمةً بالمناسبة؛ هذا نصها الكامل:
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جميعا سيداتي سادتي ...في مقر مجلس األمة حلضور افتتاح دورة البرملان لسنة - 2016
مرحبا بكم ً
ً
 ،2017حضور نثمنه عا ًليا ونعتز بدالالته الرمزية ،خاصة كون املناسبة هذه املرة تدشن ملرحلة دستورية
متميزة وواعدة ،وكونها ُتعد أول دورة سنوية للبرملان بعد املراجعة الدستورية.
خصوصية الدورة تكمن في كون طبيعتها قد تغيرت من نصف سنوية إلى سنوية ،مع كل ما يتيحه هذا التغيير
من مواصلة البرملان لنشاطه التشريعي والرقابي طيلة عشرة أشهر كاملة.
لقد جرت العادة عند بداية كل دورة أن أعرض أمامكم جدول أعمالها الذي يتم ضبطه باالتفاق والتشاور مع
املجلس الشعبي الوطني ومع احلكومة .لكن بالنظر إلى أن أشغال الدورة ستكون هذه املرة على مدار سنة
تقر ًيبا ،فقد ال يكون في املقدور حتديد كافة عناوين جدول أعمالها اآلن ...كونه سيتغير باستمرار خالل الفترة،
كما أن املعارضة أصبح من حقها أن تقدم مقترحات في هذا املجال كلما رأت هناك ضرورة.
هذه املرة سوف نكتفي ،سيداتي سادتي ،باحلديث عن مشاريع النصوص التي أفادتنا احلكومة أنها تنوي تقدميها
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حلد اآلن .مشاريع قوانني تعكس رغبة الهيئة التنفيذية في تكييف وحتيني قوانني الدولة مع مضمون الدستور
اجلديد ،تكييف استوجبته أ ًيضا سياسة اإلصالح التي اعتمدها السيد رئيس اجلمهورية...
قانون املالية لسنة  2017سيأتي كالعادة لتوفير األدوات القانونية واملالية لتطبيق النموذج اجلديد للنمو االقتصادي
والتحفيز على االستثمار .باإلضافة إلى إتيانه بتدابير أخرى في مجال ترشيد اإلنفاق العام...
دائما في القطاع املالي ،سيكون أعضاء املجلس على موعد مع مناقشة قانون ضبط امليزانية لسنة ،2014
وهذا في إطار ممارسة رقابتهم الالحقة على صرف ميزانية الدولة.
وفي نفس املجال سوف يقدم لكم خالل الدورة مشروعي قانون اجلمارك وقانون مكافحة التهريب.
إن التطور الذي يعرفه املجتمع اجلزائري في العديد من اجلوانب يتطلب وضع قواعد وتدابير جديدة للتكفل بكل
إفرازات ذلك التطور...
ففي مجال الرقمنة واملعلوماتية ووسائط التواصل االجتماعي مثال ميكن القول أن بالدنا بدأت فعال في الدخول
في املجتمع الرقمي ،وهو ما يتطلب مرافقة هذا التحول بوضع أطر تنظيمية وقانونية تعطي احللول للمشاكل
املطروحة.
وفي هذا السياق ،تندرج مشاريع القوانني املتعلقة بالتجارة اإللكترونية ،وبحماية املعطيات الشخصية وبتحديد
كيفيات ممارسة احلق في احلصول على املعلومات والوثائق ونقلها وباحلالة املدنية ،وبالنشاطات اإلشهارية وكذا
القواعد املتعلقة بالبريد وباالتصاالت اإللكترونية...
وفي اجلانب االجتماعي ،ينتظر أن ُيعرض على هيئتنا مشاريع قوانني تخص احلياة االجتماعية واملهنية للمواطن،
ويتعلق األمر بقانون الصحة والقانون املتعلق بالتقاعد اللذين سيأتيان للتكفل باخلريطة الصحية ومبنظومة التقاعد
في البالد.
وإلى جانب مشاريع القوانني التي تهدف إلى حتسني اإلطار العام حلياة املواطن وتنقالته ،هناك القانون املتعلق
بالقواعد العامة للوقاية من أخطار احلريق والفزع وبتنظيم حركة املرور عبر الطرق.
وفيما يتعلق بالنشاط اجلمعوي يرتقب أن يعرض على هيئتنا مشروع القانون العضوي املتعلق بشروط وكيفيات
إنشاء اجلمعيات ،الذي سيأتي للتكيف مع األحكام اجلديدة التي أتى بها الدستور ويستجيب للمتطلبات
التنظيمية التي يقتضيها النشاط اجلمعوي.
في هذه الدورة ،سيتواصل إصالح قطاع العدالة من خالل مشروع القانون املتمم واملعدل لقانون اإلجراءات
اجلزائية للتكفل بتنظيم محكمة اجلنايات في إطار جتسيد مبدأ التقاضي على درجتني وحق الشخص املوقوف
للنظر ،لتوفير ضمانات أكثر حلقوق املتهم.
وفي إطار مواصلة العمل على ترقية حقوق اإلنسان وترسيخها ،ينتظر أن يعرض على هيئتنا مشروع القانون الذي
يحدد تشكيلة املجلس الوطني حلقوق اإلنسان وكيفيات تعيني أعضائه والقواعد املتعلقة بتنظيمه وسيره.
من جهة أخرى ،ستكون أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس األمة الفرصة لدراسة وإبداء املوقف من مشروع
القانون الذي يحدد قائمة الوظائف واملسؤوليات التي يشترط لتوليها التمتع باجلنسية اجلزائرية دون سواها ،والذي
جتسيدا ملضمون املادة  63من الدستور.
سيأتي
ً
في القطاع الصناعي ،وقصد بعث دينامية جديدة فيه ،ستتعزز منظومتنا التشريعية مبشروع القانون التوجيهي
لتطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،الذي سيأتي للتكفل بكل االنشغاالت التنظيمية والقانونية التي تطرحها
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة مبا يجعلها أكثر تنافسية.
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بعد طول انتظار يأتي مشروع القانون اخلاص بالنظام الداخلي لهيئتنا ليعطينا الفرصة لكي نتولى مراجعة أحكامه
وتطعيمه بأحكام جديدة مستمدة من :
 مضمون الدستور والقانون العضوي الناظم للعالقات، وأيضا من التجربة التي اكتسبها مجلسنا طيلة  18سنة من املمارسة ...وهي فترة كانت ثرية بالدروسمكنتنا من تسجيل إيجابيات هذا القانون ونواقصه ،ناهيك عن كون الدستور اجلديد أتى بأحكام لم تكن موجودة
من قبل ومنح الهيئة مبوجبها صالحيات يتوجب التكييف والتحسني في إطارها...
عذرا هذه املرة أن أستغل موقعي كواحد منكم ألسجل بعض املالحظات الشخصية وأشير
وهنا أستسمحكم ً
إلى بعض القراءات املستخلصة من التجربة املعاشة ليس بقصد توجيه النقاش وإمنا بقصد تعميم الفائدة .وتبقى
بالطبع الكلمة األخيرة لكم سيداتي سادتي...
وهنا بودي أن أذكر ببعض املعطيات األولية ألقول فيها :
عموما أحكام أثبتت
– إن الهيئة عند إِنشائها جلأت إلى اعتماد أحكام فرضتها ظروف التأسيس ،وهي ً
جدواها ...أحكام ساعدتنا على عالج املشاكل التي واجهتنا يومها ...لكن باملقابل فإن تطبيق النظام
الداخلي احلالي أثبت محدوديته في بعض املرات مما كان يفرض على مكتب املجلس أن يلجأ إلى االجتهاد،
ويف ِّعل منهجية التنسيق مع املجلس الشعبي الوطني ومع احلكومة لتجاوز اإلشكاالت التي كانت تبرز في املمارسة
بني احلني واآلخر...
جدا لكي نستفيد من هذه التجربة وبالوقت ذاته نسعى للبحث
واليوم أعتقد ،زميالتي زمالئي ،أن الوقت موات ً
عن أحسن الصيغ واحللول للمشاكل التي قد تطرح علينا مستقب ًال...
مفيدا لكنه يحتاج إلى التنقيح والتطعيم بأحكام جديدة في
– إذن النظام الداخلي احلالي في مجمله كان ً
املجاالت التي لم تكن متوفرة في النص احلالي أو هي أصبحت غير مسايرة للوضع اجلديد الذي سيعرفه مجلس
األمة على ضوء التعديل الدستوري اجلديد...
املهم في األمر ،زميالتي زمالئي ،أن هناك جملة نقاط اِرتأيت تسجيلها بعد قراءتي السريعة للنصوص اجلديدة
بقصد إثراء النقاش ...وهناك ما ال يقل عن  25مادة جديرة بأن تكرس في مضمون النظام الداخلي الذي يقترح
علينا أثناء الدورة ...منها دور املعارضة ضمن هيئتنا ...كما يتوجب :
 تقنني واجب التزام عضو مجلس األمة باحلضور في اجتماعات اللجان واجللسات العامة... تقنني منع التجوال السياسي بني األحزاب... تقنني نظام الدورة البرملانية الواحدة في مجلس األمة. وتقنني حق مجلس األمة في املبادرة القانونية طب ًقا للمادة  136من التعديل الدستوري اجلديد... وتقنني إيداع الوزير األول لدى مكتب مجلس األمة مشاريع القوانني املتعلقة بالتنظيم احمللي وتهيئة اإلقليموالتقسيم اإلقليمي.
 تقنني نظام التصويت وفقا ألحكام املادة  138من الدستور. تقنني إجراء حل اخلالف بني غرفتي البرملان. تقنني نظام التصويت على املداولة الثانية (القراءة الثانية)... وأيضا حتديد نظام التصويت على مخطط عمل احلكومة مبوجب الئحة. صياغة وتقنني عملية موافقة مجلس األمة مبوجب قانون على االتفاقيات واملعاهدات الدولية. تقنني إجراءات استجواب أعضاء احلكومة من قبل مجلس األمة. -وكذا تقنني إجراءات األسئلة الشفوية والكتابية.
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 وكيفية انتخاب عضوين من مجلس األمة في تشكيلة املجلس الدستوري وكذا عضوين من املجلس لتمثيلهفي املجلس الوطني حلقوق اإلنسان.
 وحتديد كيفية تصويت مجلس األمة على مبادرة رئيس اجلمهورية بتعديل الدستور بواسطة االستفتاءالشعبي...
 صياغة وتقنني إجراءات تشكيل جلان التحقيق البرملاني. تقنني إجراءات طلبات االستماع إلى أعضاء احلكومة من قبل جلان مجلس األمة.تلك هي بعض املالحظات استنتجتها من قراءة سريعة ملضمون الدستور والقانون العضوي الناظم للعالقات والتي
تستوجب املعاجلة ضمن أحكام النظام الداخلي وبالتأكيد فإن هناك أخرى سوف تساهمون سيداتي سادتي
(وال شك) في تقدميها...
تلكم هي ،سيداتي سادتي ،أهم املواضيع التي سوف تكون موضوع دراسة وحتديد املوقف أثناء هذه
الدورة.
أما فيما يتعلق باألداء البرملاني ومراقبة عمل احلكومة فسيتواصل العمل به كما هو معهود ،سواء تعلق األمر
باألسئلة الكتابية أو بجلسات األسئلة الشفوية أو جلسات االستماع التي تنظمها اللجان املختلفة أو اجلوالت
االستعالمية ...األمر ذاته سوف يستمر العمل به في مجال النشاط الفكري وترقية الثقافة البرملانية أو النشاط
اخلارجي ...فهي كلها نشاطات معتادة تعرفون مجاالتها واملجلس سوف يواصل نشاطاته في إطارها وال داعي
لتكرار الكالم عنها...
ِ
عما
في فترة العطلة بالتأكيد فإن الكثيرين من َمن ّ
جتول في مناطق البالد ...قد كان لهم ُمشاهدات وانطباعات َ ّ
حتولت ح ًقا
وصلت إليه التنمية الوطنية ...التي بفضلها أصبحت اجلزائر اليوم تظهر بوجه جديد ...حيث َ ّ
إلى ورشة كبيرة ...تعج باحلركة وتصنع املستقبل ...املستقبل الواعد...
مشروعا ألن النموذج اجلديد للنمو والتنمية الذي انتهجته احلكومة وشركاؤها
وهو ما يجعل األمل – بحق –
ً
االقتصاديون واالجتماعيون ،سيعزز التوجه نحو البدائل املتاحة أمام النشاط االقتصادي سواء تعلق األمر
بالقاعدة الصناعية والطاقات املتجددة...
أو باقتصاد اخلدمات في مجال السياحة واالقتصاد الرقمي أو بالقدرات الفالحية الضخمة املتوفرة.
لقد أتيت على هذه احلقائق لكي أذ ّكر األصوات التي باستمرار حتاول َت ْسويد املشهد وتتجاهل احلقيقة والواقع...
لكي أقول لها إذا كانت لها غاية تريد تبليغها فما عليها إال أن تختار خطابًا آخر غير ذلك الذي اِعتادت
استعماله...
ألن الشعب يرى ويعرف احلقيقة املاثلة أمام أعينه ...بل هو يلمسها ...ولديه الوعي الكافي لكي ال ينخدع
باخلطب غير املؤسسة...
إن اإلشارة إلى هذا الواقع مبا يحمله من زخم تنموي كبير وفي شتى املجاالت وعبر كل ربوع الوطن ،هو
الذي يدحض بالواقع مضامني خطابهم السياسي املجانب للحقيقة خاصة وأن هذا اخلطاب يأتي متزا ِم ًنا مع
اقتراب موعد احلمالت االنتخابية والتي تأتي هذه املرة قبل أوانها لدى بعض الفعاليات والفاعلني من الطبقة
السياسية...
ولئن كنا قد َت َع َ ّودنا في مثل هذه األجواء على نقاش وحراك في الساحة السياسية واإلعالمية ،فإننا ال نستبعد
أن تزداد حيويته كلما اقتربنا من املواعيد االنتخابية املقررة في غضون السنة القادمة.
 ...وكل ما نقوله للمناسبة هو أننا نأمل أن تكون التجارب السابقة قد أنضجت املسار الدميقراطي والنقاش
ذي الطابع االنتخابي...
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معبرا عن ثقافة دميقراطية متحررة من الضغينة ،ونأمل كذلك أن يكون
نقول نأمل أن يكون االختالف في الرؤى ً
نابعا من ثقافة دميقراطية تقوم على أساس النزاهة في التنافس بني البرامج ومواجهة األفكار...
االختالف ً
عمليا حيث راحت املصانع
  يتزامن افتتاح الدورة هذه املرة مع الدخول االجتماعي ،إذ بدأنا نعيش مظاهره ً
واملعامل والهيآت واملؤسسات ،تستأنف نشاطاتها العادية...
واليوم حتد ًيدا يلتحق املاليني من بنات وأبناء اجلزائر باملؤسسات التربوية ...وهذا احلدث االجتماعي السنوي
تبرز أهميته في كونه ُي َب نِّي حجم اجلهود واإلمكانيات الثقيلة ما ًليا وبشريًا التي رصدتها الدولة للتكفل بتمدرس
بناتنا وأبنائنا وضمان مسارهم الدراسي.
وإننا باملناسبة نود أن نعرب في هذا املجال بالذات عن بالغ تقديرنا للترتيبات التي سهرت الدولة على توفيرها من
أجل إجناح الدخول املدرسي واجلامعي ومرافقة التالميذ والطلبة طيلة املوسم ...2017-2016
وندعو في الوقت ذاته إلى التعاون بني الشركاء من وصاية وأولياء التالميذ ونقابات لترقية احلوار وتوجيهه في
توجهها نحو العصرنة ومتسكها بعناصر الهوية
املسار الذي يخدم املنظومة التربوية في َت َف ُ ّتحها وأصالتها ،وفي ُ ّ
الوطنية.
أما على صعيد النشاط االقتصادي واالجتماعي ،فالتوجيهات القيمة التي أعطاها السيد رئيس اجلمهورية
مبناسبة ذكرى  20أوت مضا ًفا لها نتائج النموذج الذي أقرته الثالثية األخيرة وتأكيدها في املناسبة ذاتها على
متسكها بالعقد االجتماعي ،لهي كلها نتائج مرتبطة بعامل الوقت والتكامل املنشود بني املتعاملني العموميني
واخلواص ،وانخراط الشريك االجتماعي في التوجه نحو الفعالية واملردودية...
وفي هذا السياق يجدر التنويه هنا باحلرص املستمر الذي ما فتأ فخامة رئيس اجلمهورية يبديه لتحريك اآللة
االقتصادية ودعواته املستمرة للحفاظ على مناصب العمل ...وتكريس كل أشكال احلماية االجتماعية للعامالت
والعمال .لهي كلها توجيهات هامة يتوجب أخذها بعني االعتبار خاصة وأنها ُتعتبر مفاتيح حلول للمشاكل من
شأنها أن ترشد إلى جتاوز أوضاع الضغوطات االقتصادية الراهنة ،وكونها ِّ
جتذر إرادة الدولة في التمسك بالعدالة
االجتماعية والتضامن الوطني مع كل ما يستوجب ذلك من إجراءات الترشيد التي تنتهجها احلكومة للتخفيف
لتفهم لها)...
من اآلثار الناجمة عن انخفاض املوارد املالية ،والتي وجدت وجتد (بفضل وعي املواطنني وا ُ ّ
نقول هذا ،سيداتي سادتي ،برغم إدراكنا لوجود مظاهر الفتة (تحُ يل على بعض النقائص) ...وهي نقائص
تتعاطى معها احلكومة وتتابع معاجلتها حسب األولويات واإلمكانيات املتاحة ...لهذا فإننا ندعو ممثلي الشعب
في البرملان وأيضا فعاليات املجتمع املدني ،نقول ندعوهم إلى التنبيه لضرورة تغليب روح املواطنة ،وتوسيع دائرة
احلوار على املستوى احمللي مع املواطنني للتكفل التدريجي بانشغاالتهم قدر اإلمكان...
وباملناسبة ال بد من التذكير هنا بأن مساهمات السيدات والسادة أعضاء املجلس في اإلصغاء للمواطنني ونقل
انشغاالتهم تبقى من أهم أولويات عملهم كما أعاد الدستور اجلديد تكريسها...
بعد أيام قالئل سيشرق علينا عيد األضحى املبارك وهي سانحة أنتهزها ألتقدم إليكم وإلى كافة اجلزائريات
واجلزائريني بأحر التهاني وأطيب األماني ،سائال العلي القدير أن يعيده على بلدنا مبزيد من التقدم واالزدهار في
كنف األمن واالستقرار وإلى أمتنا العربية واإلسالمية باخلير واليمن والبركات.
شكرا لكم على كرم اإلصغاء،
ً
والسالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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مجلس األمة يصــــادق على قانون املاليـــة لسنة 2017

صادق مجلس األمة يوم األربعاء  07ديسمبر
 2016على مشروع قانون المالية لسنة .2017
وقد تميز موعد مناقشة مشروع القانون
بكثافة ونوعية تدخالت السيدات والسادة
األعضاء ..فبعد الجلسة األولى التي عرض
فيها السيد حاجي بابا عمي ،وزير المالية والتي
تناول فيها بالتفصيل المؤشرات األساسية
التي اعتمدت في بناء التوازنات االقتصادية
الكلية والمالية والتدابير التشريعية التي
تضمنها .قدم مقرر لجنة الشؤون االقتصادية
والمالية مضمون التقرير التمهيدي ،ليشرع
أعضاء المجلس في الجلسات العامة
المخصصة للمناقشة ،والتي انتهت بتدخالت
رؤساء المجموعات البرلمانية.
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فقد دعا رئيس املجموعة البرملانية للثلث
الرئاسي السيد الهاشمي جيار ،إلى تركيز
النقاش مستقبال على إثني عشر ( )12ورشة
وهي :
• دور الدولة والسوق كل من جهته يف منو
البالد

• تنويع االقتصاد الوطني الذي أصبح ضرورة
قصوى وأمرا يف غاية األهمية
• فعالية رصد املوارد
• إشكالية ووظيفة الدعم الذي تقدمه الدولة
• موضوع سياسة التضامن واحلماية
االجتماعية
• تسديد املديونية العمومية
• األهداف ذات األولوية يف مجال السياسة
االقتصادية
• اجلباية وآثارها االقتصادية
• عالج العجز اخلارجي على ضوء ما آلت إليه
سوق البترول من االنخفاض
• موضوع االجتذاب واالستقطاب املالي لبالدنا
• عوملة نشاط املؤسسات اجلزائري
• اإلعالم االقتصادي واالتصال الذين ميكنان
من التعريف والفهم واإلقناع ،ليشعر كل مواطن
بأنه معني باقتصاد البالد ومشاكله وحتدياته.

• مكافحة تهريب املواد األساسية للدول
املجاورة
• تنظيم جتارة العملة الصعبة

• النظر يف املنح والعالوات التي يأخذها إطارات
ومسيري بعض املؤسسات والشركات الوطنية
الكبرى (كالبنوك و القطاع املصريف عموما)
• كيفية الضمان والتحويل يف عمليات االستيراد
لبعض الكماليات على وجه اخلصوص

ومن جهته أبرز رئيس املجموعة البرملانية حلزب
جبهة التحرير الوطني السيد زوبيري محمد،
ضرورة عصرنة جهاز التحصيل الضريبي
وإكسابه الشفافية الالزمة التي تزرع الثقة
لدى دافعي الضرائب من كل الفئات والشرائح.
• إدماج االقتصاد املوازي يف الدورة االقتصادية

• الضريبة العقارية على الفيالت والقصور
والشركات التجارية واخلدماتية للعائالت
• املهن احلرة كاألطباء واملهندسني واحملامون..
إلخ

• ترشد الدعم بحيث ال يستفيد منه الغني
والفقير بنفس الشكل.
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أيتها السيدات ،أيها السادة،
انتهينا قبل قليل من املصادقة على قانون املالية لعام ،2017
وبهذه املصادقة نكون قد خطونا ببالدنا خطوة هامة تهيؤها
ملواجهة املصاعب املالية احلساسة التي تعرفها ...كون القانون
املذكور جاء بأحكام وتدابير من شأنها أن ترسم معالم طريق
سياستنا االقتصادية واملالية للسنة القادمة على ضوء املصاعب
والتحديات املتوقعة...
ومقدرا لألهمية التي يكتسيها
 وإنني منطلقً ا من هذا الواقعً
املوضوع ...أستسمحكم إبداء بعض املالحظات والتعبير عن
بعض اآلراء ذات الصلة مبضمون هذا القانون...
لكن قبل هذا وذلك ،أود أن أسجل األهمية واخلصوصية التي
يكتسيها هذا القانون ...كون املصادقة تأتي يف ظل ظروف خاصة
تعرفها البالد وهي تأتي عقب نقاشات ثرية وعميقة يف مجلس
األمة ،وقبلها على الساحة الوطنية ...مناقشة  -مجلسنا -
سادتها الواقعية يف املعاجلة واملوضوعية يف تقدمي صيغ احللول
ً
مستقبال.
حاليا أو تلك التي ستطرح
للمشاكل املطروحة
ً
نقاش ُقدمت فيه أفكار بنّ اءة يف مضمونها وقابلة للتطبيق
على صعيد الواقع .ومن كل ذلك يصبح هذا القانون (من وجهة
نظرنا) محطة هامة يف مسيرة وطننا وبالوقت ذاته يشكل
جديدا يف نهج سياستنا املالية واالقتصادية من شأنه أن
منعرجا
ً
ً
َ
مُ
ُيدخل البالد يف مرحلة ترشحها ألن تكون يف مكانة ت ِ ّكنها من
التصدي ملصاعبها املالية الظرفية ...ومتكنها من التوفيق ما بني
التحديات احلقيقية التي تعترضها والتي يجب التكيف معها
والظروف الصعبة التي يعاني منها املواطن والتي يجب التكفل
بها.
• ضرورة االبتعاد على اخليارات السهلة وعلى
رأسها االستدانة من اخلارج ،ملا يف ذلك من
رهن للسيادة الوطنية ومخاطر على املستقبل
االجتماعي للمواطن
• ضرورة السهر على رقابة صارمة للسوق
واألسعار.

• إعادة النظر يف كيفية تسيير سياسة الدعم
لتنحصر هذه األخيرة يف فائدة الفئات ذات
الدخل احملدود واملتوسط.

وركز رئيس املجموعة البرملانية حلزب التجمع
الوطني الدميقراطي السيد عبد املجيد
بوزريبة ،على أهمية متسك احلكومة بصرامة
مخططها لتطوير ميزانية الدولة من 2017
إلى  ،2019لكي حتافظ على القدرات املالية
للبالد ،وتطبيق إجراءات لترشيد النفقات يف
مجال ميزانية التسيير ،مدرجا النقاط التالية
يف سياق اقتراحاته:
• اإلسراع يف إصالح املنظومة اجلبائية

• الصرامة يف مجال مكافحة الفساد بجميع
أنواعه مبا يف ذلك تبييض األموال وتهريبها إلى
اخلارج
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• طلب حتضير اجلباية على الثروة وإدخالها يف
مشروع قانون املالية للسنة املقبلة لتعزيز مداخيل
الدولة من جهة وإثبات ملواطن حرص الدولة على
التضامن الوطني احلقيق يف الظروف الصعبة
من جهة أخرى.

• اإلبقاء على البحث العلمي وكذا حتفيز
االبتكار وتوطيد العالقة بينهما واملؤسسات
االقتصادية.

• دعم وترحيب بقرار احلكومة املتعلق بدعم
سعر الكهرباء لفائدة املواطنني يف جنوب البالد،
مطالبا يف نفس الوقت بدعم سعر الغاز يف
فصل الشتاء لفائدة املواطنني يف الهضاب العليا
واملناطق اجلبلية من أجل التدفئة.

وقد أوصت جلنة الشؤون االقتصادية واملالية
ملجلس األمة يف تقريرها التكميلي جملة من
التوصيات وهي :

• عدم التسرع يف اتخاذ بعض التدابير ال ميا
منها التي متس بالقدرة الشرائية للمواطن ،قبل
استنفاذ كل البدائل املتاحة،
• اإلسراع يف مراجعى نظام الدعم حتى يذهب
هذا األخير إلى الفئات ذات الدخل الضعيف،
وهذا حتقيقا للعدالة االجتماعية،
• مواصلة اتخاذ التدابير الكفيلة باحتواء
االقتصاد املوازي ضمن األطر القانونية

• حتصيل مستحقات اخلزينة العمومية  ،مهما
كان نوعها بكل صرامة ،وتفعيل كافة اآلليات
القانونية املتاحة من أجل ذلك.

ويف اختتام اجللسات ألقى رئيس مجلس
األمة السيد عبد القادر بن صالح ،كلمة
بعد املصادقة على مشروع قانون املالية
لسنة  2017هذا نصها:

أيتها السيدات ،أيها السادة،
إن نقاشات أعضاء مجلس األمة لم تنطلق من فراغ ولم تقدم
طروحات خيالية وال هي كانت ترمي إلى إقتراح تصورات
مستحيلة التحقيق ،بل هي كانت يف مجملها تعرض الواقع
املعاش أمام الهيئة التنفيذية وتسعى إلى تقدمي التصورات التي
تهدف إلى التوفيق بني ما هو مقدم لها من مقترحات يف القانون
املعروض وما يراه السيدات والسادة أعضاء مجلس األمة من رؤى
واقعية للمشاكل املطروحة وكما يعيشها املواطن.
أن قانون املالية
األمر الذي يجب التذكير به يف هذا املجال هو ّ
لسنة  2017جاء يف سياق بداية تفعيل وتنفيذ اخلطوات األولى
من النموذج االقتصادي اجلديد الذي يهدف إلى تدعيم
االقتصاد الوطني وتعزيز فرص االستثمار وكذا تعزيز اإلنتاج
يف قطاعات استراتيجية هامة كالصناعة والفالحة والسياحة
التي بإمكانها أن تشكل قطاعات رافدة ملرحلة ما بعد النفط
ودخول البالد يف مرحلة االنتقال االقتصادي بسالسة وثبات.
وهو ما استوجب اعتماد إجراءات جديدة تساعد على جناح
هذا التوجه...
أقر قانون املالية املصادق عليه ،جملة من الترتيبات
ولقد ّ
الرامية إلى ترشيد النفقات وصرف املال العام بغرض متكني
البالد من مواجهة األزمة االقتصادية التي تتعرض لها.
قانون املالية الذي زكيناه قبل قليل يجب أن نسجل فيه أنّه أتى
بتدابير قد ال ترضي البعض ...لكن األمر الذي يجب االعتراف
به أيضا هو أن الدولة مع صعوبة الظرف وشح املوارد ،عملت على
إتباع خيارات صعبة استوجبتها املرحلة لكنها باملقابل بذلت

واضحا للحفاظ على مستوى التحويالت االجتماعية
جهدا
ً
ً
واالعتمادات املالية املخصصة للقطاعات الهامة كالتربية
والصحة والسكن...
لهذه األسباب وغيرها نود أن نستغل املناسبة لكي ننوه بجهود
احلكومة حتت قيادة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
وسداد توجهاتها ،ونثني على خياراتها االقتصادية واملالية
وبالوقت نفسه نود أن نلفت االنتباه إلى اخلطورة التي تكتسيها
بعض األحكام التي تصدر بني احلني واآلخر عن بعض اجلهات
املعروفة ...حني تروج ويف هذا الظرف بالذات لتصورات سوداوية
وحتاليل افتراضية تنقصها الدقة يف التحليل...
لهؤالء نقول لطفً ا بشعبكم ...يكفينا ما عانت منه بالدنا من
مثل هذه االدعاءات والتحاليل الوهمية ألن اجلزائر لديها من
االنشغاالت ما يكفيها ،فال تقحموها يف متاهات كالمية ليست
بحاجة إليها...
 ...ويف اخلالصة نقول أن قانون املالية لسنة  2017جاء يف ظرف
جميعا فهم مالبساته والعمل على مواجهة
خاص يتوجب علينا
ً
تبعاته بحكمة وروح مسؤولية ،بل أقول بكل شجاعة...
جميعا زميالتي زمالئي كل الشكر على قراركم املتمثل يف
لكم
ً
املصادقة على قانون املالية لسنة  ...2017ويبقى على الهيئة
التنفيذية وروافدها احمللية والوطنية أن تعمل على التنفيذ
األمني ملضمون أحكام هذا القانون مبا من شأنه أن يحمي
املال العام للخزينة وبالوقت نفسه يحمي القدرة الشرائية
للمواطن ...وهنا ال بد لي من القول أن املسؤولية هي يف النهاية
مسؤولية جماعية ،بل أقول مسؤولية مجتمعية ...واجبنا
يتسرب من خاللها
وسد الفجوات التي
فيها تثمني نقاط قوتنا
ّ
ّ
أعداؤنا...
شكرا لكم على كرم اإلصغاء،
ً

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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اجلل�سات

اجلل�سات

حدد تشكيلة املجلس الوطني حلقوق اإلنسان وتنظيمه وسيره
أعضاء مجلس األمة يُصادقون على نص القانون الذي يُ ِ ّ
أما بخصوص رئيس املجلس فقد أوضح الوزير
أنه ينتخب مبوجب هذا القانون من بني أعضاء
املجلس ،كما ينتخب رؤساء اللجان الدائمة من
قبل اجلمعية العامة ،مؤكدا أن عهدة الرئيس
تتنافى مع أي عهدة انتخابية أو وظيفة أو نشاط
مهني .واألمر ينطبق على أعضاء املكتب.

صادق أعضاء مجلس األمة يوم األربعاء
 26أكتوبر  ،2016على نص القانون
حدد تشكيلة المجلس الوطني
الذي ُي ِّ
لحقوق اإلنسان وكيفيات تعيين
أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه
وسيره ،خالل جلسة علنية ترأسها
السيد عبد القادر بن صالح ،رئيس
المجلس ،وحضرها السيد الط ّيب
لوح  ،وزير العدل ،حافظ األختام  ،ممثال
للحكومة وكذا السيدة غنية الدالية،
وزيرة العالقات مع البرلمان.

عرض الوزير
أوضح وزير العدل ،حافظ األختام السيد
الطيب لوح خالل عرضه لنص القانون أمام
أعضاء مجلس األمة ،أن اجلزائر أولت مسألة
حقوق اإلنسان أهمية خاصة جتسدت خالل
مختلف مراحل تاريخها املجيد ،وانتصارها
على أحد أكبر وأبشع أنواع التعدي على حقوق
اإلنسان ،مضيفا أن اهتمام اجلزائر بترقية
وتعزيز الدفاع عن حقوق اإلنسان ليس وليد
اليوم بل يندرج ضمن مبادئها التاريخية ،وأنها
قد كرست ذلك يف دساتيرها املتعاقبة ،كما
انضمت إلى مختلف اآلليات الدولية الداعمة
واملساندة لقضايا التحرر وحق الشعوب
املضطهدة يف تقرير مصيرها ،إلى جانب إنشاء
العديد من املؤسسات للدفاع عن حقوق الفردية
واجلماعية وترقيتها.
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وعن مدة الستني يوما املنصوص عليها يف املادة
 6أوضح الوزير أنها احلد األقصى للرد على
مراسالت املجلس ،وميكن أن تكون املدة أقل
من ذلك بكثير إذا توفرت الوثائق أو املعلومات
املطلوبة.
موضحا بخصوص إمكانية حضور ممثلو
خمس وزارات أشغال املجلس بصفة استشارية،
أوضح الوزير أن رئيس املجلس ميكنه أن يدعو
للمشاركة يف أشغاله بصفة استشارية ممثال عن
أي إدارة عمومية أو مؤسسة عامة أو خاصة
وكذا كل شخص مؤهل ميكنه مساعدة املجلس
يف أداء مهامه.

كما أضاف أن هذا القانون يندرج يف إطار
اإلصالحات الدستورية األخيرة التي بادر بها
فخامة رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز
بوتفليقة ،وهو لبنة جديدة تضاف إلى املكاسب
التي حققتها البالد يف هذا املجال ،مؤكدة أن
الهيئة اجلديدة التي أقرها الدستور جاءت لرفع
التحفظات عن اللجنة الوطنية االستشارية
لترقية وحماية حقوق اإلنسان التي مت تنزيلها
من الصنف «أ» إلى الصنف «ب» وهو الصنف
الذي يضم املؤسسات غير املتطابقة مع مبادئ
هيئة األمم املتحدة.

نص القانون
يهدف نص القانون إلى حتديد تشكيلة املجلس
الوطني حلقوق اإلنسان وكيفيات تعيني أعضائه
والقواعد املتعلقة بتنظيمه وسيره .حيث سيعمل
املجلس على ترقية حقوق اإلنسان عبر:
• تقدمي أراء وتوصيات ومقترحات إلى احلكومة
والبرملان حول أي مسألة تتعلق بحقوق اإلنسان
على الصعيدين الوطني والدولي وذلك مببادرة
أو بطلب منهما،

• دراسة وتقدمي مالحظات حول مشاريع
النصوص التشريعية والتنظيمية وتقييم
النصوص السارية املفعول على ضوء املبادئ
األساسية حلقوق اإلنسان.
• تقدمي اقتراحات بشأن املصادقة و/أو االنضمام
إلى الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان،
• املساهمة يف إعداد التقارير التي تقدمها
اجلزائر دوريا أمام آليات وهيئات األمم
املتحدة واملؤسسات اإلقليمية تنفيذا اللتزاماتها
الدولية،

• تقييم تنفيذ املالحظات والتوصيات الصادرة
عن هيئات وجلان األمم املتحدة والهيئات
واآلليات اإلقليمية يف مجال حقوق اإلنسان،
• املساهمة يف ترقية ثقافة حقوق اإلنسان
ونشرها من خالل التكوين املستمر وتنظيم
املنتديات الوطنية واإلقليمية والدولية وإجناز
البحوث والدراسات والقيام بكل نشاط
حتسيسي وإعالمي ذي صلة بحقوق اإلنسان،
• اقتراح أي إجراء من شأنه ترقية التعليم والبحث
يف مجال حقوق اإلنسان يف األوساط املدرسية
واجلامعية واالجتماعية واملهنية واملساهمة يف
تنفيذه.

كما سيعد املجلس حسب املادة  8من نص
القانون ،تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس
اجلمهورية والبرملان والوزير األول ،حول وضعية
حقوق اإلنسان ويضمنه اقتراحاته وتوصياته
لتعزيز وترقية حقوق اإلنسان .ويتولى املجلس
نشره وإطالع الرأي العام على محتواه.
يراعى يف تشكيلة املجلس حسب املادة  9مبادئ
التعديدية االجتماعية واملؤسساتية ومتثيل املرأة
ومعايير الكفاءة والنزاهة ،حيث يتشكل املجلس
من ثمانية وثالثني ( )38عضوا ،يعينون مبرسوم
رئاسي ملدة أربعة سنوات قابلة للتجديد.
وقد أقر نص القانون ضمانات لرئيس املجلس
وأعضائه متكنهم من أداء مهامهم بكل استقاللية
ونزاهة وحياد ،واستفادتهم يف هذا اإلطار من
احلماية ضد التهديد واإلهانة حسب املادة 14
منه.
أما فيما يخص تنظيم املجلس وسيره ،فإن املادة
 18نصت على أن املجلس يتكون من خمسـة ()5
هياكل هي :اجلمعية العامة ،رئيس املجلس،
املكتب الدائم ،اللجان الدائمة ،األمانة العامة.
وقد حددت املواد  19إلى  31مهام كل هيكل
واختصاصاته.

وبخصوص األحكام االنتقالية فقد نصت املادة
 32استمرار اللجنة الوطنية االستشارية لترقية
حقوق اإلنسان وحمايتها يف أداء مهامها إلى
حني تنصيب املجلس الوطني حلقوق اإلنسان.

استفسارات وانشغاالت
أعضاء المجلس
ردا عن استفسارات وانشغاالت أعضاء املجلس
أوضح وزير العدل حافظ األختام السيد الطيب
لوح ،أن نص هذا القانون قد منح املجلس
صالحيات واسعة يف مجال ترقية وحماية
حقوق اإلنسان ،وله صالحية رصد انتهاكات
حقوق اإلنسان والتحقيق فيها ،إذا ما تبني له أن
الوقائع ذات طابع جزائي يحيلها على القضاء
للمتابعة وحتريك الدعوى العمومية.
وأن للمجلس له صالحيات إنشاء مندوبيات
جهوية على مستوى الوطن متثله وتتلقى
الشكاوي بشأن املساس بحقوق اإلنسان ،وهذا
تأكيد على تقريب املجلس من املواطن .مضيفا
أن تشكيلة املجلس متثل جميع فئات املجتمع
ومؤسساته.

وعن املدة احملددة بسنة املنصوص عليها يف
األحكام االنتقالية فأكد الوزير أنها متثل احلد
األقصى ،فبمجرد صدور القانون سيتم تشكيل
املجلس .مشددا يف ختام رده على ضرورة زرع
ثقافة حقوق اإلنسان يف األجيال القادمة،
ومؤكدا أن ثقافة ترقية حقوق اإلنسان يجب أن
تبدأ من املدرسة ،لتتشبع بها أجيالنا يف إطار
قيمنا وتاريخنا وديننا وحضارتنا.

توصيات اللجنة
ثمنت جلنة الشؤون القانونية واإلدارية وحقوق
اإلنسان ملجلس األمة نص القانون وأكدت
على أهمية األحكام التي تضمنها وبخاصة
تلك املتعلقة بضمان استقاللية املجلس من كل
اجلوانب سواء املالية أو اإلدارية ومن خالل
تشكيلته التعددية والصالحيات الواسعة املخولة
له يف مجال ترقية وحماية حقوق اإلنسان،
باإلضافة ملهامه يف ترقية التعاون يف مجال
حقوق اإلنسان مع املؤسسات الدولية حلقوق
اإلنسان ،ومع اجلمعيات والهيئات الوطنية
الناشطة يف مختلف ميادين حقوق اإلنسان
واملجاالت ذات الصلة ،وترسيخا وتكريسا
ملؤسسة دستورية عليا.
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الأ�سئلة ال�شفوية

اجلل�سات

األس ـ ـ ـ ـ ــئلة
الشفوية

عملية الرتحيل للمهاجرين متوا�صلة..
ردا عن سؤال السيد حسني
سعيدي ،عضو مجلس
األمة حول وضعية األجانب
بوالية بشار؟

2016/09/29

الداخلية
وزير
أكد
واجلماعات احمللية نور
الدين بدوي ،أن توافد
العدد الكبير للمهاجرين الغير الشرعيني يف
بعض مدن البالد ال سيما املناطق اجلنوبية
منها شجع على منو بعض اآلفات االجتماعية
وانتشار بعض املمارسات غير القانونية التي من
شأنها املساس بالنظام واألمن العام والسكينة
العمومية ،موضحا أنه قد أعطى تعليمات
للمسؤولني على املستوى احمللي من أجل
ضمان متابعة مستمرة لهذا امللف واتخاذ كل
اإلجراءات التي من شأنها معاقبة كل من قام
بعمل غير قانوني أو تسبب جراء سلوكه يف خلق
مواجهات مع السكان احملليني يف ظل احترام
القوانني والتنظيمات السارية املفعول.

األمة يوم
عقد مجلس
ّ
الخميس  29سبتمبر ،2016
جلسة علنية ،برئاسة السيد
عبد القادر بن صالح ،رئيس
عدد
خصصها لطرح
ٍ
المجلس؛ ّ
تقدم
الشفوية
من األسئلة
ّ
بها عدد من أعضاء المجلس
على أعضاء في الحكومة؛
وكانت هذه األسئلة الشفوية
على النحو التالي:

منح الأف�ضلية للم�شاريع ذات الأولوية

كما أن السلطات العمومية وجهت تعليمات
للمصالح العملياتية (الدرك الوطني واألمن
الوطني) من أجل تعبئة كافة الوسائل للحد من
هذه الظاهرة على مستوى بلديات احلدودية
اجلنوبية ،كما مت تنصيب جلنة وزارية مشتركة

ردا عن سؤال السيد عباس
بوعمامة ،عضو مجلس
األمة ،حول مسألة جتميد
االستثمارية
املشاريع
بواليات اجلنوب؟
ذكرت السيدة غنية الدالية
وزيرة العالقات مع البرملان يف ردها عن السؤال
نيابة عن الوزير األول ،أن السلطات العمومية
اتخذت تدابير تهدف إلى ضبط النفقات العمومية
والتحكم فيها على إثر تراجع أسعار البترول على
املستوى الدولي وبالتالي انخفاض إيرادات املالية
للدولة ،مؤكدة يف سياق ذلك أن الدولة لم تتراجع
عن نية توفير املزيد من التجهيزات العمومية
الضرورية ال سيما يف مناطق اجلنوب.
مضيفة أن اتخاذ قرار تأجيل إجناز بعض املشاريع
العمومية التي ال تكتسي طابع األولوية مقارنة مع
مشاريع أخرى قد مت عبر االعتماد على املعايير
التالية:
• منح األفضلية للمشاريع العمومية ذات األولوية
والتي انطلقت األشغال بها ضمن التكاليف
املقررة
• اعتماد األولوية للمشاريع التي بلغت نسبة
األشغال بها معدالت إجناز معتبرة

• إعطاء األولوية للمشاريع التي مت االنتهاء من
دراسات اجلدوى بشأنها.
أما بخصوص املشاريع التي لم يتم االنطالق فيها
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من قبل السيد الوزير األول تترأسها وزارة
الداخلية واجلماعات احمللية من أجل تنسيق
ومتابعة تطور هذه الظاهرة ببالدنا واقتراح
احللول واإلجراءات التي ينبغي وضعها حيز
التنفيذ.
وعلى صعيد آخر أعلن الوزير أن عملية الترحيل

للمهاجرين متواصلة مع الرعايا النيجيريني
وباتفاق مع السلطات النيجيرية التي التمست
مساعدة السلطات اجلزائرية من أجل ترحيل
رعاياها املوجودين يف وضعية غير قانونية ال
سيما األطفال والنساء ،كما ُشرع يف برمجة
عمليات الترحيل جلنسيات إفريقية أخرى.

�إرجاء امل�شاريع التي مل تكن مو�ضوع �أمر باخلدمة

فقد ارتأت السلطات العمومية ضرورة جدولة
تسلسلها قصد إعادة هيكلتها وفقا لعنصر
األولوية وحسب احلاجات امللحة للمواطنني .ومن
هذا املنطلق شملت قرارات التأجيل وليس اإللغاء
بعض املشاريع العمومية التي لم يتم الشروع يف
إجنازها حلني حتسن الوضع االقتصادي و املالي
للبالد.
معلنة أن عدد املشاريع املؤجلة على مستوى
واليات العشر للجنوب إلى غاية  31ديسمبر 2015
ال ميثل إال نسبة  5.2باملائة من مخطط أعباء
الواليات و  3.6باملائة من البرامج املؤجلة على
الصعيد الوطني والتي بلغ عددها  414مشروعا
بغالف مالي قدر بـ  64مليار دينار.
أما بواليات األربعة بأقصى اجلنوب أي كل من
واليات (أدرار ،متنراست ،إليزي ،تندوف) فقد

مت إلى غاية  2015تأجيل ما ميثل  6.3باملائة
من مخطط أعباء هذه الواليات أي  106مشروعا
بغالف مالي يقدر  23.4مليار دينار.

وعن املشاريع االستثمارية ذات الطابع االقتصادي
كمصانع االسمنت أوضحت الوزيرة أن السياسة
املتبعة من قبل الدولة تتركز على تشجيعها لهذا
النوع من االستثمارات ،حيث يرتقب انطالق
قريبا إجناز مصنع لإلسمنت بوالية بشار واستالم
مصنع آخر بوالية أدرار ،منوها يف هذا السياق
إلى أن احلكومة اتخذت يف هذا اإلطار مجموعة
من التدابير التحفيزية يف املجال الضريبي املالي
والعقاري ذلك بهدف ترقية وتشجيع إنشاء
املشاريع االستثمارية مبناطق اجلنوب والهضاب
العليا.

على مستوى الوالية ،فقد أصبح للدوائر
والبلديات مهام جديدة ،خاصة مع استحداث
سجل وطني آلي للحالة املدنية والذي سيساهم
يف احلصول على الوثائق املدنية إلكترونيا،
وبالتالي فإن عالقة اإلدارة باملواطن ستتقلص
وسيتمكن املواطن من التعامل مع إدارته
دون ضرورة تنقله إلى املقر بفضل الوسائل
اإللكترونية وتقنيات اإلعالم واالتصال.

ردا عن سؤال السيد
مصطفى جغدالي ،عضو
مجلس األمة حول مدى
إجناز مقر جديد لوالية
املسيلة وهياكل أخرى ؟
أوضح وزير الداخلية
واجلماعات احمللية السيد نورالدين بدوي أن
إجناز مقر جديد للوالية وهياكل أخرى كانت
موضوع القتراح متت مناقشتها مبناسبة
جلسات التحكيم مبقر وزارة املالية ،إال أن
البعض منها لم يجسد بعد ولم ينطلق خاصة
بعد اإلجراءات التي أقرتها احلكومة واملتعلقة
بتعزيز التوازنات الداخلية واخلارجية مليزانية
الدولة ال سيما يف مجال نفقات التجهيز التي
جنم عنها إرجاء املشاريع ال سيما التي لم تكن
موضوع أمر باخلدمة يف انتظار مداخيل جديدة
تسمح للحكومة بتجسيد مختلف برامجها
حسب األولويات.

موضحا يف السياق ذاته أن التحوالت التي
عرفتها اإلدارة والتي تفرض تغيير يف التسيير
خاصة مع النظرة اجلديدة لالمركزية اخلدمات

أما بخصوص تدعيم حظيرة املسيلة أكد الوزير
أنها موضوع إجراءات تقيد خاصة يف إطار
ترشيد النفقات العمومية ،إال أن وزارة الداخلية
واجلماعات احمللية دعمت طلب الترخيص الذي
بادرت به والية املسيلة املوجه للوزير األول ومتت
تلبية هذا الطلب واملتمثل يف اقتناء  9سيارات
وحافلة ،مؤكدا يف األخير أن عملية اإلرجاء قد
مست بعض البرامج دون غيرها وهي مؤقتة
ولن متس التجهيزات اخلاصة بالقطاعات
الهامة كالتربية والصحة )...
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مرونة �أكرب للتكفل بالأطفال قبل �سن التمدر�س

الت�سجيل يف قرعة احلج �إلكتــــــــــــرونيا

ردا عن سؤال السيد
الطيب قنيبر ،عضو
مجلس األمة ،حول كيفية
التكفل بالعمال الذين
مت تسريحهم وإحالتهم
على البطالة يف بعض
املؤسسات االقتصادية؟

ردا عن سؤال السيد األمني
شر ّيط ،عضو مجلس األمة،
حول إمكانية استفادة املواطنني
باخلارج واجلالية اجلزائرية
املقيمة باخلارج من إجراءات
القرعة التي تفتح لهم احلق يف
زيارة البقاع املقدسة ؟

أوضح وزير الشؤون الدينية واألوقاف السيد محمد
عيسى ،أن التكفل بقرعة حج اجلالية اجلزائرية املقيمة
باخلارج قد سبق إليه جتربة لم تعط النتائج املرجوة
سنة  ،2014ولذلك فتح النقاش يف املجلس الوزاري
الذي انعقد يف مارس  2015من أجل البحث عن
آلية لتكفل بحجاجنا الذين يقيمون باخلارج ،أخذين
بعني االعتبار واجب التناغم بني حقوقهم ومصاحلهم
واحترام القانون الدولي واتفاقيات املبرمة مع البلدان
املضيفة سواء بلدان اإلقامة أو البلد املنظم للحج وهي
السعودية وكذا التشريع الوطني الذي يضمن تكافؤ
الفرص وتشريع بلدان اإلقامة.
ردا عن سؤال
عائشة
السيدة
باركي ،عضو مجلس
واملتعلق
األمة،
بإستراتيجية الدولة
املسطرة من أجل
إنشاء مرافق خاصة
للتكفل باألطفال قبل سن التمدرس عبر
التراب الوطني؟

أوضح وزير الداخلية واجلماعات احمللية
السيد نور الدين بدوي ،أن دور احلضانة
تعتبر حجر األساس وأولى مراحل تعلم
األطفال منوها مبجهودات الدولة بالنسبة
لرياض األطفال على املستوى الوطني،
وحرصها على أن تخصص بكل األحياء
السكنية اجلديدة ويف كل مخططات
التعمير أرضية إلجناز مثل هذه الهياكل
وكذا فتح الباب أمام اخلواص.
وللنهوض مبرحلة ما قبل التمدرس
أوضح الوزير أن وزارة الداخلية
واجلماعات احمللية ويف إطار برامج
التجهيز خصصت إعتمادات مالية
معتبرة لصالح اجلماعات احمللية ممول
من حساب صندوق الضمان والتضامن
للجماعات احمللية إلجناز  487روضة
أجنز منها إلى غاية جوان 442 ،2016
روضة أي بنسبة  90باملائة من العدد
اإلجمالي.

وتوجد حاليا  256روضة مستغلة عن
طريق التسيير املباشر او عن طريق منح
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امتياز للجهات املختصة أو اجلمعيات،
كما قامت وزارة التضامن واألسرة
وقضايا املرأة باعتماد  1147روضة
أطفال أجنزها اخلواص تتوفر فيهم
الشروط التي ينص عليها القانون ،وال
تزال اعتماد روضات أخرى محل دراسة
بالنظر إلى الطلب املتزايد عليها.
كما أنه حث البلديات على اتخاذ تدابير
الالزمة لإلعطاء مرونة أكثر يف تطبيق
أحكام دفتر الشروط املنصوص عليها
يف املرسوم التنفيذي رقم 187/08
املؤرخ يف  17سبتمبر  2008الذي يحدد
شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال
الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها
ومراقبتها ،وكذا التقرب من مديرية
التضامن من أجل تنسيق أكثر.
موضحا أن الوزارة أوصت بوضع
تسعيرة عادلة ومحينة للخدمات املقدمة
ملستعملي هذا املرفق العام من أجل
ترشيد املال العام وضمان استغالل
أفضل للتجهيزات املتوفرة.

مؤكدا يف األخير أن الوزارة تعمل على
إيجاد صيغ أخرى ناجحة الستغالل
الهياكل باللجوء إلى الشراكة مع
البلديات واجلمعيات يكون فيها دفتر
الشروط أكثر مرونة أو إلى صيغ
الكراء ،وحتويل الروضات إلى مدارس
حتضيرية .وكذا وضع دفتر شروط
يتماشى وخصوصية كل منطقة وتراعى
فيها مصالح السكان.

موضحا أن النقاش الذي فتح لم يعط نتائجه وأن
االجتماع الوزاري املشترك الذي سينعقد قريبا مبناسبة
تقييم موسم احلج احلالي وحتضير موسم احلج القادم،
سيتم التطرق لهذا ملوضوع.

منوها إلى أنه حاليا هناك إمكانية التكفل باجلالية
الوطنية اجلزائرية املقيمة باخلارج بتسجيل نفسها يف
بلدية إقامتها وأصبح التسجيل يف القرعة منذ هذه
السنة إلكترونيا وأن قرابة املليون جزائري الذين سجلوا
أنفسهم للقرعة هذه السنة  90باملائة منهم سجلوا عبر
املسار اإللكتروني.

التكفل بالعمال امل�سرحني

مؤكدا يف نفس السياق أن الدولة اجلزائرية
من خالل بعثة احلج اجلزائرية املشكلة من
قطاعات الدولة املختلفة تتكفل بهذه الشريحة
من املواطنني ،سواء يف االستقبال يف العيادات
والتطبيب أو توفير الدواء املجاني لهم أو
التكفل بإجراءات القنصلية وكذا توفير احلماية
الدبلوماسية وتوفير املرافقة إلى حني رجوعهم
إلى أرض الوطن.

أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان
االجتماعي السيد محمد الغازي ،أن عملية
التكفل بالعمال املسرح بهم يتم عن طريق
الصندوق الوطني للبطالة ،موضحا أنه مت
سنة  1994إحداث نظام تأمني عن البطالة
املكرس مبوجب املرسوم التشريعي 11/94
املؤرخ يف  26ماي  1994الذي يحدد تأمني
عن البطالة لفائدة األجراء الذي يفقدون
عملهم بصفة ال إرادية ألسباب اقتصادية .وأن
قرارات احلكومة الصادرة يف نهاية التسعينات
ال زالت سارية املفعول والتي تقضي بتوقيف
تسريح العمال ألسباب اقتصادية وبصفة ال
إرادية.

مذكرا أن الصندوق الوطني لـتأمني عن
البطالة له جتربة واسعة واحترافية فيما
يتعلق مبرافقة العمال الذين يفقدون عملهم
بصفة ال إرادية وأسباب اقتصادية إذ مت
التكفل بحوالي  200الف أجير ألحد اآلن.

منوها إلى أن برامج تشغيل أصبحت حتتل
موقعا هاما ضمن برامج تنمية بحيث عملت
احلكومة على رفع التحدي من خالل حتقيق
مشاريع كبرى مهيكلة محدثة ملناصب الشغل
ال سيما يف مجال السكن والنقل واألشغال
العمومية والسياحة والري...
كما أنه بالرغم من الظرفية االقتصادية
الصعبة ،إال أن الدولة استطاعت تقليص
معدل البطالة الوطنية من  11.2باملائة
سبتمبر  2015إلى  9.9باملائة أفريل 2016
وتراجع يف معدل البطالة حلاملي شهادات
التعليم العالي من  14.1باملائة سبتمبر 2015
إلى  13.2باملائة أفريل .2015

داعيا إلى أن يكلل املسار اإللكتروني للتسجيل
يف القرعة مبسار القرعة اإللكترونية التي سوف
تسمح للمواطنني سواء يف البلدان القريبة أو
البعيدة االستفادة من خدمات اجلزائر يف
مجال احلج.

ع�صرنة املرفق العام للت�شغيل
ردا عن سؤال السيد عبد الكرمي
قريشي ،عضو مجلس األمة ،حول
قطاع التشغيل بواليات اجلنوب؟

أوضح وزير العمل والتشغيل
والضمان االجتماعي السيد محمد
الغازي ،أنه ومنذ تطبيق تعليمة
الوزير األول املؤرخة يف  11مارس
 2013املتعلقة بتسيير التشغيل يف واليات اجلنوب،
شهدت واليات اجلنوب حتسنا ملموسا لوضعية التشغيل
حيث حققت حتوال يف مجال إقرار حقوق طالبي العمل.
حيث عرفت البطالة تراجع معدلها من  9.28باملائة
خالل الثالثي الرابع من سنة  2013إلى  7.87باملائة
من عدد السكان الناشطني خالل الثالثي الرابع خالل
سنة  2015بنسبة  11باملائة.
كما أن تنصيب طالبي العمل قد حقق التطور االقتصادي
يف واليات اجلنوب بأكثر من  29باملائة يف الفترة مابني

 2013و ،2015حيث انتقل العدد من  38ألف
تنصيب سنة  2013إلى  50ألف سنة 2015
حيث أن  90ألف من طالب العمل مت توظيفهم
محليا.

مضيفا أنه مت تعزيز عصرنة املرفق العمومي
للتشغيل خاصة يف مجال تكثيف شبكات
الوكاالت احمللية بواليات اجلنوب والتي ارتفعت
من  30وكالة محلية يف  2011إلى  42وكالة سنة
 2014ومنها  12وكالة بورقلة لوحدها.

كما مت الشروع يف استخدام النظام املعلوماتي
اجلديد الوسيط واملداونة اجلزائرية للمهن
والوظائف يف جميع واليات اجلنوب بهدف
حتسني التكفل بشباب طالبي العمل من جهة
واالستجابة حلاجيات أرباب العمل من اليد
العاملة املؤهلة من جهة أخرى ،وذلك قصد
التحرر من شتى القيود التقليدية للوظيف.

أما يف مجال دعم أحدث األنشطة فقد ساهمت
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لونساج
ولكناك يف الفترة مابني  2013و 2015يف متويل
ما يقارب  20ألف مشروع مصغر ذو قدرة على
توفير حوالي  46ألف منصب عمل.

أما بخصوص عملية املراقبة ملفتشيات العمل
يف الفترة ما بني  2013و 2015فقد أسفرت
على حترير  4310محضر مخالفة ضد 1135
هيئة مستخدمة قامت بتوظيف  12.115عامل

دون احترام اإلجراءات القانونية.

مؤكدا يف األخير أنه بصدد إعداد مشروع
مرسوم وزاري يتعلق بإجراءات اخلاصة النتقاء
وتوظيف اليد العامل وتعزيز التكوين عن طريق
التمهني بواليات اجلنوب ،والذي سيواكب
متطلبات وأساليب النهوض بالتشغيل يف ضوء
االحتياجات املتغيرة لسوق العمل خاصة بواليات
اجلنوب.
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الأمن الإلكرتوين!!

األس ـ ـ ـ ـ ــئلة
الشفوية

ردا عن سؤال السيد
محمد الطيب العسكري،
عضو مجلس األمة ،حول
اتفاقية اإلحتاد اإلفريقي
حول األمن اإللكتروني ؟

أوضحت وزيرة البريد
اإلعالم
وتكنولوجيات
واالتصال السيدة هدى إميان فرعون أن
اجلزائر لم توقع على اتفاقية اإلحتاد اإلفريقي،
وأن االتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ إال بعد
أن تصادق عليها  15دول إفريقية ،وأنه إلى
يومنا هذا هناك  8دول إفريقية فقط صادقت
عليها.

موضحة أن الولوج إلى االنترنيت أصبح حق لكل
إنسان للوصول إلى املعلومة من جهة والرتباطه
بعدة قطاعات كالتعليم ،الصحة....
منوهة يف سياق ذلك أنه إلى يومنا هذا
الدول اإلفريقية ليس لها اتفاقية حول كوحمة
اإلنترنيت والتي هي متصلة باألمن السيبراني.
وأن موقف اجلزائر بالنسبة حلوكمة األنترنيت
يتمثل يف مطلبني هما:
• أن يكون يف القانون الدولي مواد تتحدث عن

2016/10/13

استعمال االنترنيت حصريا يف األمور السلمية
• أن يكون توزيع عادل إليرادات االنترنيت

وكلتا النقطيتني حسب الوزيرة ال بد من إدراجهما
يف إطار حوكمة األنترنيت وأن اجلزائر سترافع
من أجل املطلبني قبل املصادقة على األمن
السيبراني.
وعن القوانني التي تخص استعمال االنترنيت
يف اجلزائر فأوضحت الوزيرة أن هناك عدة
قوانني ،قانون العقوبات  15/04الذي ينص على
بعض مواده جترمي بعض األعمال املشبوهة عبر

االختالالت املالية مب�ؤ�س�سة بريد اجلزائر

واالتصال السيدة هدى إميان فرعون.أن حجم
التعامالت املالية السنوية يف بريد اجلزائر تقدر
بـ  64ألف مليار دينار ،وأن بريد اجلزائر يوظف
 24ألف عامل  .مؤكدة أن الوزارة تعمل من أجل
أال يكون هناك اختالسات ،وأن معظمها تكون
بسبب أخطاء لزبائن بريد اجلزائر .حيث أن
 60باملائة من االختالسات سببها ليس عمال
البريد اجلزائر ولكن شيكات ضائعة أو أخطاء
أخرى.
وللحد من االختالسات التي تكون مباشرة يف
أرصدة املواطنني أعلنت الوزيرة عن حلول لذلك
عبر :
• استحداث نظام اإلنذار عبر الهاتف
• عصرنة بريد اجلزائر،

ردا عن سؤل السيد فتاح طالبي ،عضو مجلس
األمة ،طرحه نيابة عن زميله السيد حسني
سعيدي حول ظاهرة االختالسات املالية
مبؤسسة بريد اجلزائر؟
أوضحت وزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم
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وفيما يخص عصرنة بريد اجلزائر أوضحت
الوزيرة أنه مت تدشني مركز جديد لبنك
املعلومات لبريد اجلزائر حيث ما يزيد عن 18
مليون رصيد حول من مركز قدمي إلى مركز
جديد بباب الزوار حيث أن كل األرصدة مؤمنة
من القرصنة ومن أي اختالسات خارجية.

األنترينت واستعمالها الرتكاب اجلرائم ،وقانون
اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
 ،09/04وهناك املرسوم الرئاسي الذي أنشأ
مبوجبه هيئة الوقاية من اجلرائم املتصلة
بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،وكذا قانون
املصادقة اإللكترونية الذي سيحمي حقوق
املعامالت املالية والتجارية عبر األنترينت.
مؤكدة يف األخير أن فرق عمل تعمل لوضع
مسودة لقانون جديد يخص األمن السيبراني.

أما عن العمل داخل الشبكة فكل التعامالت
باألرصدة كلها مسجلة ويف حالة االختالس
ميكن معرفة عملية االختالس من الرصيد من
حيث الوقت ،املكتب ...وبالتالي ستسهل عملية
الوصول إلى املسؤول.

من جهة أخرى وعن التوظيف فأوضحت الوزيرة
أن املسؤول عن القباضة يف بريد اجلزائر مير
عبر امتحانات شفوية وكتابية ويجب أن تكون
لديه خبرة قبل أن يأخذ املكتب ،ويتم إجراء
حتقيقات عنه إذا كان له سوابق قبل أن يلتحق
باملنصب.
مضيفة أن عمال بريد اجلزائر سيعرفون دورات
تكوين بدون استثناء بداية من هذه السنة إلى
 2018كل حسب اختصاصه.

مؤكدة يف األخير أنه يف املستقبل القريب حينما
يصبح الدفع اإللكتروني معموال به ،فإن كل
هذه العمليات ستعرف تراجعا حيث سيصبح
كل شخص ميكنه التعرف على رصيده ومتابعة
أموال أينما وجد.

األمة يوم
عقد مجلس
ّ
الخميس  13أكتوبر ،2016
جلسة علنية ،برئاسة السيد
عبد القادر بن صالح ،رئيس
خصصها لطرح
المجلس؛
ّ
عدد من األسئلة الشفوية
ٍ
تقدم بها عدد من أعضاء
ّ
المجلس على أعضاء في
الحكومة؛ وكانت هذه األسئلة
الشفوية على النحو التالي:

�آجال بطاقية البنايات الغري مكتملة
ردا عن سؤال السيد فتاح
طالبي ،عضو مجلس
األمة ،حول تطبيق قانون
رقم  15-08املؤرخ يف 20
يوليو  2008احملدد لقواعد
مطابقة البنايات وإمتام
إجنازها بوالية ميلة؟

أوضح وزير السكن والعمران واملدينة السيد
عبد املجيد تبون أن هناك خلط بني شهادة
املطابقة التي تتعلق بتجزئة األراضي والتي
حتدد فيها شروط كاملدة ،احترام احمليط،...
وبني قانون العمران الذي يركز على رخصة
البناء (العلو ،الواجهات)...

وفيما يخص اللجان املراقبة احمللية والوالئية
فأكد أنها ليست حتت إشراف مباشر لوزارة
السكن ،بل هي حتت إشراف مباشر للسلطة
احمللية.

�ضرورة مراعاة البيئة و�سالمتها

ردا عن سؤال السيد حسني سعيدي ،عضو مجلس األمة،
حول تواجد منشئات سكنية لوكالة عدل بالقرب من احملاجر
بوالية بشار ؟

أعلن وزير السكن والعمران واملدينة السيد عبد املجيد تبون
أن أغلب سكنات عدل بوالية بشار ستكون فردية خلصوصية
املنطقة ،مشيرا يف نفس السياق أن إختيار أرضية البناء هو
قرار محلي وحسب ما توفره الوالية ،مضيفا أنه قد مت تغيير

موضحا أن قانون  15-08جاء ليصحح األوضاع
بالنسبة للمواطنني الذي بنوا قبل سنة ،2008
أما البنايات التي أجنزت بعد صدور هذا
القانون فلن يتم تصحيحها ألنها ملزمة بتطبيق
ما جاء يف قوانني العمران .منوها إلى أن هذا
القانون مت متديده مرة أي منذ  2008ملدة 8
سنوات ،و أنه لن يتم متديده مرة أخرى.

مذكرا بوجود عدد كبير من امللفات ،فعدد امللفات
التي طرحت خالل هذا السداسي تساوي عدد
امللفات التي وضعت منذ  6سنوات ،مؤكدا أن
كل من وضع ملفه سيدرس وأنه لن يتم تطبيق
عليه القانون قبل أن يتم قبله أورفضه.
وبخصوص والية ميلة فأكد الوزير أنه بإمكان
إنشاء جلنة من منتخبني والتي بإمكانها رفع
تظلم لدى وزارة السكن ،من أجل تسوية امللفات
الصحيحة التي لم تسوى ألسباب مختلفة.

أرضية البناء عدة مرات ما أدى بتأخر املشروع.

أما بخصوص تواجد محاجر بالقرب من تلك املنشئات
السكنية ،فأوضح الوزير انه سيتدخل لدى وزير املكلف
بالبيئة يف إطار التضامن احلكومي وكذا لدى والي والية
بشار من أجل االنطالق يف باقي املشاريع يف منطقة أخرى،
أما إذا كانت كل املشاريع قد متت االنطالق فيها يف تلك
املنطقة ،فإنه ال بد من تغيير أماكن احملاجر ..
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�إجراءات �إ�صالح امتحان �شهادة البكالـــــوريا

حماية الأ�شخا�ص امل�سنني

ردا عن سؤال السيد عبد القادر معزوز،
عضو مجلس األمة ،عن اإلجراءات املتخدة
إلصالح امتحان شهادة البكالوريا وكذا
التدابير التقنية للحد من عملية التسريب ؟

أعلنت وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن
غبريط أن نظام امتحانات الوطنية أصبح ال
يواكب التطورات خاصة بالنسبة للبكالوريا،
والذي مر عليه أكثر من نصف قرن على تاريخ إنشائه لذلك
أصبح من الضروري وضع إستراتيجية تهدف إلى االرتقاء بجهاز
التقييم الوطني خاصة المتحان البكالوريا.

مشيرة إلى أن الوزارة قد عقدت على مدار سنة كاملة إجتماعات
مع الشركاء االجتماعيني لدراسة هذا امللف آخرها كان يف 12
جويلية  ،2016كما نظمت يوم  14جويلية  2016وبالتنسيق مع
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة عمل إلعطاء الكلمة
للخبراء والباحثني.
وأما عن النمط املقترح إلعادة تنظيم البكالوريا والذي حظي
مبوافقة أغلبية الشركاء االجتماعيني ،والذي سيتم تطبيقه بشكل
تدريجي فهو يرتكز على املبادئ التالية:

ردا عن سؤال السيد غازي جابري ،عضو مجلس األمة،
حول توقف بعض املشاريع احليوية بوالية بشار؟

أوضح السيد وزير السكن والعمران واملدينة السيد عبد
املجيد تبون ،أن هذه املشاريع (مستشفى لألمراض
العقلية ،املسجد الكبير ومستشفى كبير بسعة 120
سرير) كلها مسجلة باسم الوالي ،موضحا أن مديرية
املرافق العامة  DEPمسخرة للسلطة احمللية من أجل
متابعة املشاريع ،معلنا يف األخير عن إرسال جلنة وزارية للوالية للوقوف على
أسباب توقف تلك املشاريع والنظر فيها.

ملاذا تبقى دار املعلمني بب�شار مغلقة؟
ردا عن سؤال السيد عبد القادر بن سالم ،عضو مجلس
األمة ،عن أسباب بقاء دار املعلمني بوالية بشار مغلقة؟

أوضحت وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط
أن دار املعلم هي مرفق تابع للتعاضدية الوطنية لعمال
التربية والثقافة والتي هي جمعية ذات طابع اجتماعي
حتت وصاية وزارة العمل ،وأن تعاضدية عمال التربية
والثقافة تخضع ألحكام القانون رقم  5/12املؤرخ يف 4
جانفي  2015املتعلق بالتعاضدية االجتماعية ،و هي هيكل يسير على أسس
تضامن بني منخرطيهم وهم موظفو ينتمون إلى  5وزارت (التعليم العالي
والبحث العلمي ،التكوين املهني ،الشباب والرياضة ،الثقافة ووزارة التربية
الوطنية)

وقد انطلقت أشغال دار املعلم مبدينة بشار سنة  1992ولكن األشغال توقفت
عدة مرات خالل التسعينات ألسباب مختلفة.

أما اليوم فحسب الوزيرة فهي جاهزة ولكن لم يتم استعمالها لوجود نزاع
مرتبط بالعقار الذي بنيت عليه باعتباره تابعا ألمالك الدولة ،مؤكدة أن وزارة
املالية قد أكدت لها أن امللف متكفل به.
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• أخذ بعني االعتبار جلميع املواد

• عدم تغيير عامل املواد
• تقليص عدد أيام االمتحان
• مراعاة تقييم املستمر يف احتساب معدل جناح يف امتحان
البكالوريا
• تطبيق تدريجي لنمط اجلديد لتنظيم البكالوريا إلى غاية
.2020
معلنة أنه سيتم الشروع ابتداء من هذه السنة دورة  2017يف
تطبيق إجراء حظي باإلجماع وهو تقليص أيام االمتحان ،أما باقي

االقتراحات فسيتم دراستها يف مجلس الوزراء.

أما فيما يتعلق بالتقنية التي تنوي الوزارة اتخاذها حملاربة
الغش ،أكدت أنه لن يبقى املتورطني يف هذه األفعال دون عقاب،
وأن مكافحة الغش والتالعب مبصداقية امتحان البكالوريا تتم
بالتنسيق مع عدة دوائر وزارية منها وزارة الداخلية واجلماعات
احمللية وستكون عبر  3مظاهر:
• تأمني موقع ديوان الوطني لالمتحانات واملسابقات ومواضيع
امتحان البكالوريا.
• وضع حتت تصرف مراكز اإلجراء مواضيع احتياطية حتسبا
ألي طارئ
• جتهيز مراكز اإلجراء بأجهزة التشويش.

مؤكدة يف األخير أن الوزارة ضامنة الحترام األخالقيات
التربوية وأنها لن تتوقف عن العمل والسعي إلى تكريس مبدأ
تكافؤ الفرص واحملافظة على مصداقية البكالوريا.

ردا عن سؤال
شفوي السيد
جرباع،
علي
عضو مجلس
حول
األمة،
األسباب التي حالت دون رفع تقرير
حول مدى تطبيق القانون املتعلق بحماية
األشخاص املسنني على البرملان ؟
أوضحت وزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا املرأة السيدة مونية
مسلم أن قانون حماية األشخاص
املسنني الصادر يف ديسمبر 2010
يهدف إلى إرادة جتسيد الدولة يف
حماية آباءنا وأجدادنا واحلفاظ على
كرامتهم ،كما أن القانون أكد على دور
وواجبات األسر ،إذ تشجع أحكامه على
بقاء الشخص املسنني يف وسطه العائلي
بتبني جملة من اإلجراءات اجلديدة
التي من شأنها املساهمة يف مرافقته
ومساعدتهم مشترطة تخصيص التكفل
اإلقامي إال للذين ليست لديهم روابط
أسرية وعدميي دخل من باب املناصفة
من جهة ومن جهة أخرى إلى عدم
تشجيع إهمال األصول.
مضيفة أنه قصد إطالق هذه البرامج
ومختلف التراتيب املرتبطة بها كان ال
بد من حتضير النصوص التطبيقية
املشار إليها يف القانون ،إذ لم يصدر
سوى نصني خالل السنوات املاضية،
أما خالل السنة اجلارية  2016فقد
صادق مجلس احلكومة على أربعة
مراسيم تطبيقية وهي :

• املرسوم التنفيذي رقم  62/16املؤرخ يف
 11فبراير  2016واحملدد لكيفيات تنظيم
الوساطة العائلية واإلجتماعية إلبقاء
الشخص املسن يف وسطه العائلي.

• املرسوم التنفيذي رقم  186/16املؤرخ
يف  22يونيو  2016احملدد لكيفيات منح
إعانة الدولة للفروع املتكفلني بأصولهم
وكدا ألشخاص املسنني الذين هم ويف
وضع صعب أو بدون روابط أسرية .
• املرسوم التنفيذي رقم 187/16
املؤرخ يف  22يونيو  2016احملدد
لكيفيات مساهمة األشخاص املتكفلني
باألشخاص املسنني ،وكذا األشخاص
املسنني ذوي دخل كاف يف مصاريف
التكفل املقدمة داخل املؤسسات وهياكل
االستقبال األشخاص املسنني.
• أما املرسوم الرابع فهو يف طور البرمجة
للدراسة على مستوى مجلس احلكومة
ويعتني بتحديد الشروط وكيفيات
االستفادة من دعم الدولة لفائدة
عائالت االستقبال واألشخاص مقابل
التكفل باألشخاص املسنني احملرومني
أو بدون روابط أسرية تطبيقا ألحكام
املادة  27من قانون .2010

موضحة أن معظم النصوص التطبيقية
لقانون حماية األشخاص املسنني
متواجدة يف طور الصدور يف اجلريدة
الرسمية ،إذ سيشرع يف جتسيدها
فور صدورها وسيتم تقييم انعكاساتها
من طرف اإلدارة املركزية استنادا إلى
التقارير امليدانية املزمع اعتمادها
لتحضير للتقرير السنوي الذي سيرفع
لفخامة رئيس اجلمهورية وكذلك للبرملان
تنفيذا للمادة  38من ذات القانون ،حيث
لم يكن من املمكن حتضير تقرير سنوي
حول جتسيد أحكام هذا القانون قبل
السنة اجلارية بالنظر لغياب اإلطار
القانوني لهذه البرامج ميدانيا والتراتيب
املنصوص عليها يف املراسيم التنفيذية.
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املن�ش�آت الريا�ضية بوالية امل�سيلة

األس ـ ـ ـ ـ ــئلة
الشفوية

ردا عن سؤال السيد
مصطفى جغدالي ،عضو
مجلس األمة ،حول
جتميد املنشآت الرياضية
املبرمجة إجنازها بوالية
املسيلة؟

2016/10/27

أوضح وزير الشباب
والرياضة السيد الهادي ولد علي أن مشروع
تكملة إجناز امللعب املتعدد الرياضات مبسيلة،
قد منح خالل جوان  2016ومت تأشير الصفقات
اخلاصة بحصص إجناز املدرجات على مستوى
اللجنة الوالئية للصفقات العمومية بتاريخ 9
سبتمبر  ،2015إال أنه لم يتم االلتزام بها على
مستوى الرقابة املالية بسبب قرار التجميد
لهذا املشروع.

األمة يوم
عقد مجلس
ّ
الخميس  27أكتوبر ،2016
جلسة علنية ،برئاسة السيد
عبد القادر بن صالح ،رئيس
خصصها لطرح
المجلس،
ّ
عدد من األسئلة الشفوية
ٍ
تقدم بها أعضاء من المجلس
ّ
على أعضاء في الحكومة.

املناطق ال�صناعية بوالية الأغواط
ومناصب العمل ،معلنة أن التموقع اجلغرايف
لـ  49حظيرة صناعية جاء على ضوء معايير
موضوعية وهي:

• احملاور التوجيهية أو األساسية الواردة يف
املخطط الوطني لتهيئة اإلقليم

• حاجات التنمية احمللية املعبر عنها من قبل
اجلماعات احمللية

• البنى التحتية القاعدية ،من باب استشراف
ربحية هذه البنى القاعدية وتوجيه التنمية نحو
األقاليم سواء على مستوى الهضاب العليا أو
اجلنوب.

ردا عن سؤال السيد محمد
قيساري ،عضو مجلس
األمة حول األسباب التي
حالت دون إدراج ملف
والية األغواط ضمن قائمة
الواليات املستفيدة من
إنشاء مناطق صناعية؟

أوضحت وزيرة العالقات مع البرملان السيدة
غنية الدالية نيابة عن الوزير األول أنه يف إطار
دعم جهود الدولة الطامحة لترقية االستثمار
املنتج ،يُعد مشروع إجناز  49حظيرة صناعية
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جديدة على مساحة
عقارية إجمالية تقدر
بحوالي  11.622هكتارا
موزعة على  39والية
أحد املشاريع العمومية
التي شرعت السلطات
العمومية يف تنفيذها،
والتي رصدت لها الدولة
غالفا ماليا معتبرا بهدف إعطاء ديناميكية
تنموية جديدة وتأمني تنمية اقتصادية محلية
وجهوية متوازنة ،السيما من خالل دعم املشاريع
االستثمارية احليوية القادرة على خلق الثروة

موضحة أن نسبة تنفيذ هذا البرنامج بلغت
حدا معتبرا ،انعكس أساسا يف االنتهاء من
الدراسات األولية املرتبطة بدراسة آثار هذا
املشروع على البيئة من جهة ،والدراسات اجليو
تقنية من جهة أخرى ،فضال عن الدراسات
األولية للتهيئة ،مبا يف ذلك صفقات االستشارة
الفنية املرتبطة بالدراسات ومتابعة أشغال
التهيئة يف أغلب احلظائر ،يف حني أن رخص
التجزئة قد مت إصدارها لفائدة كل احلظائر
الصناعية .

مؤكدة يف األخير أن أشغال اإلجناز بعدد معتبر
من هذه احلظائر قد مت االنطالق فيها ،وعن
وجود مشاريع إلجناز حظائر صناعية أخرى
يف طور الدراسة ،على غرار املشروع املقترح
لفائدة والية األغواط.

أما املسبح األوملبي فقد أوضح الوزير أن
املشروع سجل سنة  2013ومت تأشير الصفقة
اخلاصة بدراسته يوم  2جويلية  2015وإيداعها
لدى املصالح الرقابة املالية ،إال أنه لم يتم
اإللتزام بها على مستوى الرقابة املالية بسبب
التجميد .

وعن الثانوية الرياضية فأكد الوزير أن العملية
توجد ضمن مدونة العمليات اخلاصة مبديرية
التجهيزات العمومية ومت تسجيلها على شطرين
ضمن برنامج  2013إال أن اإلختالف املوجود
بني العمليتني يف موقعي املشروع على مستوى
مصالح وزارة املالية تسبب يف تأخر انطالق
املشروع ويف األخير مت جتميد املشروع أواخر
سنة .2015

وبخصوص امللعب اجلديد ببوسعادة والذي
يتسع إلى  15ألف مقعد ،أوضح الوزير أنه
سجل يف إطار البرنامج التكميلي لسنة 2013
لكن صاحب املشروع لم يتمكن من التأشير
على الصفقات بسبب جتميد العملية.

مؤكدا يف األخير أن البرامج املجمدة تبقى
مسجلة يف القطاع وليست ملغاة وذلك يف
انتظار حتسن الظروف املالية للبالد.

تطوير الريا�ضة بواليات اجلنوب
ردا عن سؤال السيد
عبد الكرمي قريشي،
عضو مجلس األمة،
حول اإلجراءات املتخذة
لتطويــــــــــــــــــر الرياضة
بواليات اجلنوب؟

أكد وزير الشباب والرياضة السيد الهادي
ولد علي أن حجم منشآت الشباب والرياضة
بواليات اجلنوب عرفت تسجيل 2200
مشروع مابني فترة  2000و ،2014وتتوزع
على عدة منشآت أهمها  51بيت شباب،
 45حوض للسباحة 9 ،مراكز للترفيه
العلمي 131 ،مركب رياضي جواري ،مدرسة
للمواهب الشابة ببسكرة 111 ،عملية تعشيب
اإلصطناعي للمالعب 125 ،عملية جتهيز
مؤسسة شبانية ورياضية 74 ،دار شباب،
 86مسبح مغطى 6 ،مضاميرإصطناعية71،
قاعة متعددة الرياضات 67،قاعة متعددة
اخلدمات4 ،مالعب أللعاب القوىو 15ملعب
لكرة القدم 769 ،ملعب جواري رياضي6 ،
وحدات للعالج واإلسترجاع الرياضي ،وكل

هذه املنجزات سمحت بإنتهاء أكثر  80باملائة
من البرنامج و 14باملائة منه يف طور اإلجناز
و 6باملائة لم تنطلق األشغال بها .مذكرا أن
نسبة املشاريع املسجلة عبر واليات اجلنوب
الكبير تفوق  30باملائة من النسبة الوطنية.

وفيما يخص املوارد البشرية فقد أعلن
الوزير أن واليات اجلنوب استفادت من سنة
 2010إلى غاية  2014من  1965منصب
مالي خاص باملناصب الدائمة و1277
منصب مالي خاص باملناصب التعاقدية .أما
التأطير البيداغوجي ال سيما بعد استالم
املنشآت والهياكل املنجزة خالل السنوات
املاضية فقد مت تخصيص لها  478منصب
بيداغوجي بعنوان سنة  2016 /2015لفائدة
واليات اجلنوب .
مؤكدا يف األخير السلطات العمومية تولي
اهتمام كبيرا لواليات اجلنوب من أجل
تطوير الرياضة بها من أجل اإلستثمار
الرياضي من جهة وتلبية إلحتياجات شباب
اجلنوب من جهة أخرى.
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الأ�سئلة ال�شفوية

الأ�سئلة ال�شفوية

دعم الكهرباء باجلنوب

م�سبج عني �أمنا�س ..واملن�ش�آت ال�شبانية مبناطق اجلنوب

ردا عن سؤال السيد
حسني سعيدي ،عضو
مجلس األمة ،حول
إمكانية إعادة النظر يف
قيمة الدعم املمنوحة
الكهربائية
للطاقة
بواليات اجلنوب؟

ردا عن سؤال السيد
عباس بوعمامة ،عضو
مجلس األمة ،املتعلق
بوضعية املنشآت الشبانية
والرياضية مبناطق اجلنوب
خاصة مسبح عني أمناس؟

أوضح وزير الشباب
والرياضة السيد الهادي ولد علي أن املسبح
عني أمناس مت اإلنطالق األشغال به بتاريخ سنة
 2008بعد اجتياز مرحلة الدراسة واستعمال
جميع اإلجراءات اخلاصة إلختيار املقاول ،إال
أنه ظهرت بعض املشاكل يف األرضية مما أدى
إلى ضرورة االستنجاد مبخبر مختص إلجراء
التحاليل الالزمة وبالتالي أدى إلى تأخير بدأ
األشغال الفعلي إلى غاية .2009
موضحا أن األشغال اخلاصة باملنشأ انتهت سنة
 2014غير أن املسبح لم يدخل حيز اخلدمة
نظرا للوقت الكبير الذي إستغرقته آلية الربط
بشبكات املاء الكهرباء والغاز ،وأنه حاليا أصبح
جاهزا لالستعمال .
أما بخصوص فصل الصيف والتكفل بالشباب
واليات اجلنوب أوضح الوزير أنه ويف إطار
جتسيد برنامج ترقية وتعميم التسلية والترفيه
وتطوير النشاطات الرياضية والشبانية املوجهة
لألطفال والشباب والعائالت عبر كامل تراب

الوطن وبصفة خاصة واليات اجلنوب ،فقد
خصصت وزارة الشباب والرياضة لصائفة
 2016حصص معتبرة لفائدة األطفال والشباب،
حيث استفادت واليات اجلنوب بحصة  22ألف
طفل تتراوح أعمارهم من  6إلى  13سنة من
العدد اإلجمالي لبرنامج الوطني العام املقدر
بـ  35ألف .

أما بخصوص مرافق التسلية والترفيه فإن وزارة
الشباب والرياضة قد أخذت هذا االنشغال بعني
االعتبار بغرض تعميم الترفيه والتسلية ،بحيث
مت تنظيم قرى التسلية والترفيه خالل سنة
 2015بكل من والية اجلزائر ،قسنطينة ،ورقلة،
الواد ،بشار ووهران ونظرا لألثر اإليجابي

مادة الوقود..ت�سا�ؤل حول نوعية تركيزها
ردا عن سؤال السيد الطيب
قنيبر ،عضو مجلس األمة،
حول ضعف تركيز مادة
الوقود؟

أوضح وزير الطاقة السيد
نور الدين بوطرفة أن الوقود
املوزع يف احملطات سليم ويخضع لكل املقاييس
العاملية ،وأن سونا طراك التي تعتبر الشريك
األول والرسمي لهذه احملطات سواء اخلاصة
أو التابعة لنفطال تقوم بتزويد السوق الوطنية
مبختلف الوقود بنوعيها املطلوبة مع ضمان
استعمالها سواء كانت منتجة على مستوى املصايف
أو مستوردة والتي تتطابق مع املعايير اجلزائرية.
مؤكدا أن كل الكميات التي يتم تسليمها للمحطات
توزع سليمة وهي متطابقة مع املعايير الدولية،
حيث تخضع لتحاليل دقيقة قبل وضعها يف
السوق.
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الكبير الذي عرفته هذه األنشطة يف أوساط
األطفال والعائالت ،فقد مت اقتناء خالل سنة
 2016جتهيزات جد هامة أللعاب الترفيه ومت
إعداد برنامج وزاري لنقل هذه األلعاب عبر
كامل واليات اجلنوب .

أما فيما يخص ترميم املنشآت فقد أوضح
الوزير أن إعادة املنشآت وجتهيزها على مستوى
واليات اجلنوب فقد سجلت الوزارة حوالي 503
مشروع إعادة تهيئة من سنة  2000إلى 2014
ومبيزانية تقدر بـ  12مليار دج.

مؤكدا يف األخير أن وزارته ماضية يف تطوير
قطاع الشباب والرياضة بواليات اجلنوب.

ذكر وزير الطاقة السيد نور اليدن بوطرفة
أن الدولة اجلزائرية ومنذ االستقالل
اعتبرت الطاقة الكهربائية مصدرا للتنمية
اإلجتماعية واإلقتصادية ،فقد قامت الدولة
ومن خالل قانون املالية اتخاذ عدة إجراءات
لتحسني الظروف املعيشية لسكان جنوبنا
الكبير منها على اخلصوص:

• خفض تسعيرة الطاقة الكهربائية بـ 50
باملائة لفائدة واليات اجلنوب وفقا للمادة 49
من قانون املالية التكميلي لعام 2011
• استفادة زبائن قطاع االقتصاد خارج
الزراعة من انخفاض تسعيرة الكهرباء بـ
 10باملائة وفقا للمادة  69من قانون املالية
التكميلي .2010

معلنا يف األخير أنه وبتعليمات من الوزير
األول مت إنشاء جلنة مصغرة تدرس مسألة
استهالك الكهرباء والقدرة الشرائية لسكان
اجلنوب ،وأنه سوف تقدم هذه اللجنة
اقتراحات التخاذ اإلجراءات الالزمة
لتخفيف من ارتفاع فاتورة استهالك
الكهرباء خاصة يف فصل الصيف.

ادماج خريجي التكوين املهني
ردا عن سؤال السيد عبد
القادر بن سالم ،عضو
مجلس األمة ،حول إدماج
خرجي التكوين املهني ؟

وزير التكوين
أضح
والتعليم املهنيني السيد
محمد مباركي أن الدولة سخرت إمكانيات
معتبرة للتعليم والتكوين املهني ولتكوين املورد
البشري ،حيث سخرت أكثر من  1250هيكل
تكوين بتأطير يساوي  67ألف موظف من بينهم
 27ألف مكون يتم جتنيدهم من أجل استقبال
سنويا ما يزيد عن  56ألف متربص يف التكوين
األولي ،كما يتم التكفل بآالف العمال يف إطار
التكوين املتواصل.
وأن القطاع يعمل يف إطار إستراتيجية البحث
عن املالئمة بني التكوين والتشغيل على تنويع
التخصصات وحتسني املناهج واحملتويات
وكذا تخصص املكونني وحتيني معارفهم وفق
التطور العاملي لتكنولوجيات والتطور العاملي
للمهن ولتحقيق التوافق بني عروض التكوين
واحتياجات السوق مت إثراء مدونة التخصصات
بإدراج أكثر من  140تخصص جديد يف
السنوات األخيرة ،حيث انتقلت هذه املدونة من
 300تخصص يف سنة  2007إلى أكثر من 440
تخصص سنة ،2016

كما أكد الوزير أن القطاع يعمل على إعادة
توجيه عروض التكوين نحو القطاعات ذات
األولوية لالقتصاد الوطني على غرار البناء
واألشغال العمومية ،الفالحة ،الصناعة
الغذائية ،الفندقة والسياحة ...وذلك يف إطار

مرافقة سياسة التنمية اإلقتصادية اجلديدة
الرامية إلى تنويع نشاطات اإلقتصادية للبحث
عن بدائل لتلك السياسة املبنية على احملروقات
فقط.

ويف إطار تتويج املتوجني بالشهادة يف عالم الشغل
يعمل الفاعلني يف الفضاء االقتصادي لتمكينهم
من املساهمة معا يف عملية حتديث احلاجيات
من التخصصات والتكوينات وحجمها.

مضيفا أن القطاع قد أبرم منذ سنة 2000
إلى يومنا هذا أكثر من  124اتفاقية إطار ذات
طابع وطني وأكثر من  10أالف اتفاقية خاصة
لتطبيق على املستوى احمللي ،حيث نتج عنها
تطوير التربصات التطبيقية داخل املؤسسات
االقتصادية لفائدة متربصي مؤسسات التكوين
املهني مما أضفى عليها حرفية أكثر على عملية
التكوين.

مؤكدا أن قطاع التكوين املهني يعمل بالتنسيق
مع قطاع العمل والتشغيل بأجهزته املختلفة على
متابعة خريجي التكوين بغرض دراسة كيفية
تصرفهم أمام عالم الشغل والتشغيل ،والبالغ
عددهم سنة 2015بـ  250ألف شاب متوج
بشهادة يف مختلف الشهادات والتخصصات،
وأنه حسب اإلحصائيات فأن  80باملائة من
خرجي التكوين املهني املسجلني لدى وكالة
التشغيل سنة  2015حتصلوا على وظيفة أو
منصب عمل يف  6أشهر األول بعد تخرجهم.
وأن  60باملائة من حاملي مشاريع سنة 2015
هم من خريجي التكوين املهني.

مؤكدا يف األخير أن الوزارة تركز على قابلية
التشغيل خلريجي التكوين املهني ،وتهدف إلى
تشجيع الشباب إلنشاء مؤسساتهم اخلاصة من
خالل تكوين نوعي ومرافقتهم بأجهزة الدولة
لدعم إنشاء املؤسسات.

27

ا�ستقباالت

ا�ستقباالت
ا�ستقباالت رئي�س املجل�س

الوزير األول النيجيري
واستقـبل يـوم األربعاء  26أكتوبر  ،2016مبقر املجلس ،السيد بريجي
رافيني ،الوزير األول النيجيري والوفد املرافق له.

اللقاء الذي حضره السيد عبد القادر مساهل ،وزير الشؤون املغاربية،
اجلامعة العربية واالحتاد اإلفريقي ،سمح بتبادل وجهات النظر حول
العالقات الثنائية والوضع يف منطقة الساحل واملغرب العربي.

يف هذا السياق ،أوضح السيد عبد القادر بن صالح أن العالقات بني
اجلزائر والنيجر ،تتسم باالمتياز ،وعلى احلكومتني العمل على احلفاظ
على نوعية هذه العالقات مذ ّك ًرا أن العوامل التاريخية واجلغرافية من
شأنها املساعدة يف حتقيق هذا الهدف ،مضي ًفا بأن البلدين الشقيقني
تواجههما نفس التحديات ،وعليهما محاربة نفس اآلفات املتمثلة يف
اإلرهاب واجلرمية املنظمة .يف هذا السياق أبرز السيد عبد القادر
بن صالح ،بأن أمن دول املنطقة مترابط ،وهذا ما يُحتّم عليها التعاون
والتنسيق ،حلل األزمات التي تعرفها دول شقيقة مثل مالي وليبيا.

من جهته ،ث ّمن الوزير األول النيجري ،الدور الريادي الذي تلعبه اجلزائر
يف املنطقة موضحاً أن بالده تدعم هذا الدور ،وتدعو اجلزائر ملواصلته،
ألنه حيوي بالنسبة لدول املنطقة مؤ ّكداً يف هذا اخلصوص ،أن بالده لن
ت ّدخر أي جهد من أجل عودة السلم واألمن يف كل دول املنطقة.

وزير الصحة والعالج والتعليم الطبي اإليراني
واستقـبل يـوم اخلميس  27أكتوبر  ،2016مبقر املجلس ،السيد حسن
قاضي زادة هاشمي ،وزير الصحة والعالج والتعليم الطبي للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية.
وقد تناول اللقاء العالقات الثنائية وحرص قيادتي البلدين على تطويرها
من خالل ما تترجمه الزيارات العديدة املتبادلة بني املسؤولني ،وق ّدم
ً
عرضا حول تطور القطاع الصحي يف إيران يف
خالله الوزير اإليراني
جوانب عديدة ومنها على اخلصوص صناعة األدوية ،ومستوى البحث
العلمي ،ومدى ما وصلت إليه إيران يف مجال التغطية االجتماعية.

وفد برلماني تشيكي

استقـبل السيد عبـد القادر بـن صالـح ،رئيس مجـلس األمـة ،يـوم اخلميس 13
أكتوبر  ،2016مبقر املجلس ،السيد فرونتيسك بيبالن ،رئيس جلنة الشؤون
اخلارجية ،الدفاع واألمن مبجلس الشيوخ ،والوفد املرافق له.
اللقاء سمح باستعراض سبل تطوير العالقات الثنائية بني البلدين .يف هذا
السياق أوضح ،السيد عبد القادر بن صالح ،أن العالقات التاريخية بني
البلدين كانت ج ّيدة يف السابق ،مؤ ّكدا استعداد بالدنا للعمل على الرقي
بالروابط بني البلدين إلى مستوى أفضل ،أسوة مبا كانت عليه قبل مرحلة
التسعينات ،وتوسيعها إلى كل املجاالت خاصة وأن اجلزائر ،بعد أن قضت
على اإلرهاب وضمنت عودة األمن ،حتت القيادة احلكيمة لفخامة رئيس
اجلمهورية ،السيد عبد العزيز بوتفليقة ،ر ّكزت جهودها على التنمية
االقتصادية واالجتماعية.
من جهته ن ّوه السيد فرونتيسك بيبالن ،بالدور الذي لعبته وتلعبه اجلزائر يف
مجال مكافحة اإلرهاب مبد ًيا رغبة بالده يف االستفادة من اخلبرة والتجربة

من جهته ن ّوه رئيس مجلس األمة باملجهودات واخلطوات التي أحرزتها
اجلمهورية االسالمية االيرانية يف امليدان الصحي وتطور البحث العلمي،
ُمث ّمناً إرادة التعاون ومؤك ًدا على ضرورة مواصلته وترقيته باالستفادة
من مكاسب البلدين وجتربتيهما ومعر ًبا عن ثقته يف الوصول إلى النتائج
اجلزائرية يف هذا امليدان  .كما أ ّكد رئيس جلنة الدفاع والشؤون اخلارجية
مبجلس الشيوخ جلمهورية التشيك ،أن بالده مستعدة لتنويع التبادل مع
اجلزائر وتوسيعه إلى مجاالت ،الثقافة و العلوم والتاريخ ،مبرزًا أن الزيارة
التي سيقوم بها وزير الصناعة إلى اجلزائر بداية السنة املقبلة ،ستُشكل
انطالقة جديدة يف التعاون املشترك يف إطار مبدأ الرابح – الرابح.

نائب رئيس جمهورية الهند
السيد عبد القادر بن صالح بأن
مجاالت التعاون .يف هذا اإلطار أوضح ّ
اإلطار السياسي والقانوني موجود لتحقيق هذا الهدف ،يف هذا السياق،
ذ ّكر رئيس مجلس األمة باتفاق الشراكة املمضي بني البلدين سنة 2001
مبناسبة زيارة رئيس اجلمهورية ،عبد العزيز بوتفليقة إلى الهند.

واستقـبل يـوم الثالثاء  18أكتوبر  ،2016مبقر املجلس ،السيد محمد
حميد األنصاري ،نائب رئيس جمهورية الهند والوفد املرافق له.
اللقاء بني الوفدين م ّيزه تبادل صريح ومثمر لوجهات النظر حول العالقات
بني البلدين وسبل تطويرها والرقي بها إلى درجة االمتياز مع تنويع وتوسيع
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املرجوة التي من شأنها أن تُعزّز اخلطوات الهامة يف مجال التقارب
والتعاون بني البلدين والشعبني الشقيقني.

السفراء
سفير فرنسا

استقـبل السيد عبـد القادر بـن صالـح ،رئيس مجـلس األمـة ،يـوم اخلميس 15
سبتمبر  ،2016مبقر املجلس ،السيد برنار اميي سفير فرنسا باجلزائر .وقد
استعرض اجلانبان خالل هذا اللقاء العالقات الثنائية واألهمية التي يوليها
البلدان التفاق الشراكة االستراتيجية من خالل احلوار السياسي وتكثيف التعاون
االقتصادي  ..كما مت التطرق ألهمية تعزيز التعاون البرملاني السيما من خالل
تبادل الزيارات.

سفير المغرب

واستقـبل يـوم اخلميس  15سبتمبر  ،2016مبقر املجلس السيد
عبد اهلل بلقزاز ،سفير اململكة املغربية باجلزائر الذي أدى له
زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه ببالدنا.

رئيس مجلس األمة ،ث ّمن زيارة السيد محمد حميد األنصاري إلى بالدنا،
باعتبارها إشارة لتوجه جديد للسياسة اخلارجية الهندية جتاه اجلزائر،
مبرزًا يف هذا اخلصوص الدور الذي ميكن أن يلعبه برملانيو البلدين يف
تدعيم هذا املنحى ،مشي ًرا إلى أن التبادل التجاري بني البلدين تضاعف
عشرة مرات خالل اخلمس عشرة سنة األخيرة.
من جهته ،أ ّكد السيد محمد حميد األنصاري ،على أن العالقات
موضحا
التاريخية بني اجلزائر والهند هي األساس للعالقات املستقبلية
ً
ان زيارته لبالدنا بقدر ما كان الهدف منها جتديد الصداقة بني الشعبني
واحلكومتني بقدر ما تسعى إلى استكشاف مجاالت وقطاعات جديدة
للتعاون والتبادل.

29

ا�ستقباالت

سفيرة سويسرا

و استقـبل يـوم األربعاء  28سبتمبر  ،2016مبقر املجلس ،السيدة كوهن
بيرسيت موريال ،سفيرة سويسرا باجلزائر.
وقد أ ّكدت احملادثات على أهمية التعاون وتوسيع مجاالته ،وضرورة
تبادل الزيارات بني مسؤولي البلدين ،وتشجيع التواصل على املستوى
البرملاني  ..كما مت تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات
االهتمام املشترك.

تعاون

سفير إيطاليا

واستقـبل يـوم الثالثاء  27سبتمبر  ،2016مبقر املجلس ،السيد ميشال جياكوملي،
سفير إيطاليا باجلزائر الذي أ ّدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه ببالدنا.

خالل هذا اللقاء مت استعراض جوانب من ميادين التعاون والتنويه بالعالقات
الثنائية املتميزة التي تعكس االرادة السياسية املشتركة يف البلدين للرقي بها إلى
مستوى شراكة قائمة على تبادل املنافع .كما مت باملناسبة تبادل وجهات النظر
حول عدد من القضايا ومنها على اخلصوص الهجرة غير الشرعية واجلهود
املبذولة للحد منها.

رئيس لجنة الدفاع الوطني يستقبل وفدا
برلمانيا تشيكيا

رئيس لجنة الشؤون الخارجية يستقبل نائبين
عن الجمعية الوطنية الفرنسية

خالل جلسة العمل التي جمعت بني وفدي املجلسني ،مت استعراض
راهن العالقات الثنائية بني البلدين ،التي استعادت حيويتها منذ سنة
 ،1999بعد فترة فتور ترجع أسبابها إلى ظروف داخلية تتعلّق بكل
من البلدين الشقيقني ،وسبل االرتقاء بها إلى مستوى أفضل ،خدمة
ملصالح الشعبني والبلدين.

يف هذا اإلطار ،تطرق الطرفان ،إلى الدور املنوط ببرملانيي البلدين يف
دفع التعاون املشترك وتنويع وتوسيع مجاالته .كما مت تبادل وجهات
النظر حول القضايا الدولية ذات االهتمام املشترك مؤكدين على
ضرورة تغليب الطرائق الدبلوماسية إلحالل السالم يف بؤر التوتر،
وتفادي التدخالت العسكرية ،التي من شأنها تأزمي األوضاع.
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رئي�س مجل�س الأمة في زيارة ر�سمية �إلى فرن�سا وي�ؤكد
�أن التعاون االقت�صادي يجب �أن يتجاوز الإطار التجاري

قام السيد عبد القادر بن صالح ،رئيس
مجلس األمة ،بزيارة رسمية إلى فرنسا
يومي  19و 20سبتمبر ،بدعوة من نظيره
الفرنسي ،السيد جيرار الرشيه ،بمناسبة
انعقاد الطبعة األولى لمنتدى التعاون
البرلماني بين مجلس األمة ومجلس
الشيوخ الفرنسي.
تأتي هذه الزيارة عقب تلك التي قام
بها إلى الجزائر ،رئيس مجلس الشيوخ
الفرنسي ،من  08إلى  11سبتمبر ،2015
وكذا عقب اللقاءات البرلمانية والوزارية
التي جمعت ممثلي البلدين سواء
بالجزائر أو بفرنسا.
كما تندرج هذه الزيارة في إطار تبادل
تقليدا ثابتًا،
الوفود والزيارات ،الذي أصبح
ً
بين البلدين ،اللذين تجمعهما عالقات
قوية ومتنوعة..

استقباالت رؤساء اللجان

استقبل السيد محمد بن طبة ،رئيس جلنة الدفاع الوطني ،يوم
الثالثاء  11أكتوبر  ،2016مبقر املجلس ،وف ًدا برملانيا عن مجلس
الشيوخ بجمهورية التشيك ،يرأسه السيد فرونتيسك بيبالن ،رئيس
جلنة الشؤون اخلارجية ،الدفاع واألمن ،مبجلس الشيوخ.

منتدى التعاون البرلماني الجزائري-الفرنسي

استقبل البروفيسور رشيد بوغربال ،رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والتعاون
الدولي واجلالية اجلزائرية باخلارج ،يوم األربعاء  05أكتوبر  ،2016مبقر
مجلس األمة ،السيد جون غالفاني ،وزير سابق ،نائب باجلمعية الوطنية
الفرنسية ( ، )Hautes-Pyrénéesوالسيد غوي تسيي ،نائب باجلمعية
الوطنية الفرنسية (.)Bouches-du-Rône
اللقاء الذي ّ
مت بحضور سعادة السيد برنار اميي ،سفير فرنسا باجلزائر،
سمح بتناول وجهات النظر حول القضايا ذات االهتمام املشترك خاصة
قضية مكافحة اإلرهاب ،ومسألة مكانة االسالم يف فرنسا.
العالقات الثنائية ،ش ّكلت أيضا أحد محاور هذا اللقاء ،خاصة فيما يتعلّق
ً
حفاظا على درجة االمتياز التي بلغتها.
بسبل تدعيمها،
للتذكير ،فإن هذا اللقاء يدخل يف إطار مهمة استعالم يقوم بها الوفد
البرملاني الفرنسي ،حول وضع ّية العالقات الفرنسية بدول املغرب
العربي.

الدورة األولى لمنتدى التعاون
البرلماني بين مجلس األمة
ومجلس الشيوخ الفرنسي
رئيس المجلس« :الجزائـر
تأمـل في تطويــر اقتـصاد
مـزدهر»
أكد رئيس مجلس األمة عبد القادر بن صالح
االثنني  19سبتمبر  ،2016بباريس بأن اجلزائر
«تغيرت» وتأمل يف تطوير اقتصاد «مزدهر».

وأكد رئيس املجلس خالل لقاء صحفي نظم
مبجلس الشيوخ الفرنسي نشطه مناصفة مع
نظيره الفرنسي جيرار الرشير أن «اجلزائر
تغيرت وغيرت نصوصها لتصبح أكثر استقطابا
ونأمل يف تطوير اقتصاد مزدهر»يف بلدنا.
وأوضح أنه «فضال عن العالقة على املستوى
األمني نأمل يف تطوير اقتصاد مزدهر يف
بلدنا ومنح الفرصة للمؤسسات الفرنسية
لالستثمار يف اجلزائر .لقد أدرجنا تغييرات
على نصوصنا وأصبحت اآلن أكثر استقطابا

لتحفيز االستثمارات وإعطاء دفع لتطوير
التعاون االقتصادي بني البلدين» ،مؤكدا بأنه
يجب على البلدين»حتقيق خطوة إلى األمام ويف
االجتاه الصحيح».
وقال أيضا أنه من خالل املنتدى البرملاني
األول جاء أعضاء مجلس األمة حتى من
املعارضة»إلقامة وتوطيد العالقات بني البلدين
والشعبني».

وعلى الصعيد األمني دعا إلى مواصلة اجلهود
ملكافحة اإلرهاب مغتنما هذه الفرصة لتجديد
إدانة اجلزائر لألعمال اإلرهابية التي استهدفت
فرنسا منذ .2015
وأضاف «نعبر عن دعمنا وتضامننا مع العائالت
املتضررة من هذه األعمال البربرية» ،مذكرا
بأن اجلزائر عانت «لوحدها»من اإلرهاب خالل
عشر سنوات.

ومن جهته أعرب رئيس مجلس الشيوخ
الفرنسي عن ارتياحه لعقد منتدى الغرفتني
العليتني «ألول مرة يف تاريخ البلدين».
واعتبر بأن «الزيارة الرسمية للسيد عبد القادر
بن صالح تطبع الدبلوماسية البرملانية التي ال

حتل محل دبلوماسية الدول لكنها تساهم يف
تعميقها وتكثيفها من خالل عالقات شخصية
بني برملانيني» ،مؤكدا أن هذا املنتدى»يدل على
جودة» العالقات بني اجلزائر وفرنسا.
وأوضح أنه خالل اجللسة األولى من الفترة
الصباحية التي جتري يف جلسة مغلقة تبادل
الطرفان التحاليل حول االنشغاالت والتحديات
التي تخص البلدين.

واستنادا إلى مقولة وزير جزائري لم يذكره
اسما بأن «اجلزائر مصدرة لالستقرار»أكد
السيد الرشير أن هذا يالحظ ميدانيا سواء يف
مالي أو يف ليبيا.

وأوضح من جهة أخرى أن مجلس األمة و مجلس
الشيوخ الفرنسي»ميكنهما لعب دور محرك»يف
الفضاء املتوسطي إلقامة حوار متوسطي من
أجل السلم واالستقرار.
من جهة أخرى تبادل الوفدان وجهات نظرهم
وحتاليلهم حول اإلرهاب والتطرف ومعاداة
اإلسالم واملسائل االقتصادية وتطوير التعاون
االقتصادي بني البلدين.
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تعاون

وكان رئيس املجلس قد أكد يف كلمته االفتتاحية
بأن التعاون االقتصادي بني اجلزائر وفرنسا
يجب أن يتجاوز اإلطار التجاري إلى تفضيل
االستثمار.

وأن «الوضعية مالئمة إلعطاء دفع قوي للتعاون
االقتصادي الثنائي الذي يجب أن يتجاوز اإلطار
التجاري إلى تفضيل االستثمار املنتج وحتويل
التكنولوجيا وإنشاء أقطاب تنافسية ومراكز
للجودة».

يف نفس السياق أوضح أن املؤسسات الفرنسية
«التي متلك دراية واسعة باالقتصاد اجلزائري
والتي تتمتع مببدأ األفضلية الذي متليه
عدة عوامل مرتبطة بالعالقات املتميزة بني
البلدين»هي األجدر باستغالل الفرص العديدة
التي متنحها برامج التنمية اجلارية يف اجلزائر
وذلك يف إطار شراكة تقوم على مبدأ الربح
للطرفني».

تعاون

رئي�س مجل�س الأمة يتحادث مع رئي�س الجمعية الوطنية الفرن�سية

و ُيستقبل من قبل الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند

أجرى رئيس مجلس األمة عبد القادر بن صالح يوم الثالثاء  20سبتمبر ،2016
بباريس ،محادثات مع رئيس اجلمعية الوطنية الفرنسية كلود بارتولون.
وقد جرت هذه احملادثات بقصر بوربون مقر اجلمعية الوطنية الفرنسية
بحضور أعضاء وفدي البلدين و رئيسي مجموعتي الصداقة اجلزائر-فرنسا
باتريك مينوتشي و بن علي بن زاغو.
وقبل ذلك توجه رئيس مجلس األمة إلى معهد العالم العربي لزيارة
معرض «بسكرة سحر الواحات  »1844-2014وهي إحدى املناطق الثقافية
والسياحية الهامة باجلزائر.
ويتمحور هذا املعرض حول الرسم والتصوير إضافة إلى فضاءات أخرى
لإلبداع.

مجلس األمة و نظيره الفرنسي يصادقان على خارطة طريق لتعزيز العالقات البرلمانية
صادق مجلس األمة ومجلس الشيوخ
الفرنسي يوم اإلثنين  19سبتمبر ،2016
عقب أشغال المنتدى الجزائري الفرنسي
األول الرفيع المستوى بين الهيئتين
المنعقد بباريس على «خارطة طريق»
لتعزيز العالقات البرلمانية.
وأكد البيان المشترك للغرفتين
العليتين لكال البلدين ،أن «مجلس
األمة ومجلس الشيوخ الفرنسي أعطيا
دفعا جديدا للعالقات بين الجزائر
وفرنسا».

في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها
السيد عبد القادر بن صالح ،إلى فرنسا،
بدعوة من نظيره الفرنسي ،رئيس
مجلس الشيوخ الفرنسي السيد جيرار
الرشيه ،بمناسبة انعقاد الطبعة األولى
لمنتدى التعاون البرلماني بين مجلس
األمة ومجلس الشيوخ الفرنسي،
استُ قبل رئيس مجلس األمة يوم االثنين
 19سبتمبر  ،2016بباريس من قبل
الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند الذي
سلم له رسالة من رئيس الجمهورية
السيد عبد العزيز بوتفليقة.

وأوضح رئيس مجلس األمة يف تصريح
للصحافة عقب هذا االستقبال أن الطرفني
أكدا خالل محادثاتهما على ضرورة تطوير
التعاون االقتصادي بني البلدين.
وقال «كان لي الشرف بأن حظيت والوفد املرافق
لي باستقبال من طرف الرئيس فرانسوا هوالند
واشكره على منحي هذا الشرف .لقد سلمته
رسالة خطية من صديقه رئيس اجلمهورية
السيد عبد العزيز بوتفليقة» ،مشيرا إلى أن
الطرفني «أحلا على ضرورة تطوير التعاون
االقتصادي والتنسيق يف مجال مكافحة
اإلرهاب».

وتابع يقول «لقد حتدثنا عن التطرف يف كافة
دول العالم و ضرورة توحيد اجلهود و املعلومات
لوضع حد لهذه الظاهرة التي تهدد السلم
واالستقرار يف منطقتنا».
من جهته ،ذ ّكر الرئيس هوالند «بالشراكة
املتميزة القائمة بني فرنسا واجلزائر وبلغ
رئيس مجلس األمة عبد القادر بن صالح رسالة
تقدير وصداقة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة»
منوها بالدور األساسي للتعاون البرملاني من
أجل «تغذية احلركية القائمة منذ  2012بني
البلدين».
وبعد التذكير بالثمن الغالي الذي دفعته
اجلزائر يف مجال مكافحة اإلرهاب شكر
الرئيس فرانسوا هوالند «السيد رئيس مجلس
األمة على مشاعر التضامن التي عبرت عنها
السلطات العليا اجلزائرية اثر االعتداءات التي
استهدفت فرنسا يف االشهر األخيرة.
وتطرق الرئيس الفرنسي و رئيس مجلس االمة
إلى «تعزيز التعاون الثنائي يف هذا املجال
وتقاسم التجارب يف مجال مكافحة التطرف
ومواصلة الشراكة الوثيقة بني البلدين لتسوية
االزمات اإلقليمية» .
كما سمحت احملادثات أيضا بإبراز أهمية
العالقات االقتصادية الثنائية والتزام مستثمرين
فرنسيني بإقامة مشاريع مشتركة تسمح مبرافقة
اجلزائر يف تنويع اقتصادها.
وقد جرى االستقبال بحضور عدد من أعضاء
مجلس األمة وسفيري البلدين.

وأوضح أن «الزيارة الرسمية األولى لرئيس
مجلس األمة عبد القادر بن صالح إلى فرنسا
تدوم من  18إلى  20سبتمبر بدعوة من السيد
جرار الرشير.

هي أول زيارة لرئيس مجلس األمة إلى فرنسا
منذ  16سنة».

وأن «هذه الزيارة الرسمية تصادف انعقاد
املنتدى األول للتعاون البرملاني الرفيع املستوى
بني الهيئتني.

ذكر البيان بأن «هذا املنتدى جاء تتويجا
لإلتفاق املوقع باجلزائر العاصمة بني مجلس
األمة ومجلس الشيوخ الفرنسي خالل الزيارة
الرسمية للسيد الرشير إلى اجلزائر التي جرت
من  8إلى  11سبتمبر  2015بدعوة من رئيس
مجلس األمة» .وأشار ذات املصدر إلى أن
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منتدى التعاون و التبادالت «املصغرة» للزيارات
بني رئيس مجلس األمة ونظيره الفرنسي
«سمحت بإبراز توافق املصالح والتحاليل سواء
بني الهيئتني البرملانيتني أو بني البلدين».
وتوجت األشغال باملصادقة على «خارطة طريق»
تتضمن تعزيز التعاون املؤسساتي بني الهيئتني
ومرافقة تطور التعاون الالمركزي بهدف «توطيد
الروابط بني اجلماعات اإلقليمية والسكان لكال
البلدين» وتعميق احلوار اجليوسياسي وحول
املسائل اإلقتصادية» بغرض «إقامة شراكة

اقتصادية مميزة قائمة على اإلستراجتيات
املستدمية والتنمية املشتركة تأخذ بعني اإلعتبار
مصالح كال البلدين» وتفتح آفاقا واعدة للفضاء
املتوسطي ال سيما ما تعلق بتعميق احلوار
.5+5
وأكد الطرفان أن الدبلوماسية البرملانية تعد
من اآلن فصاعدا «جزء ال يتجزأ من العالقات
الثنائية» مما يعكس ديناميكية العالقات بني
البلدين ومدى الثقة التي مت بلوغها للتطرق
ملختلف املواضيع».
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الن�شاط اخلارجي

�أ�شغال املنتدى
الربملاين الأوروبي
لل�سكان
شاركت السيدة عائشة
باركي ،عضو مجلس األمة،
يف لقاء تشاوري برملاني
حول موضوع « :توحيد
القوى لضمان االتساق
بني سياسات احلكومات،
ومواقفها املعتمدة يف هيئات
األمم املتحدة» ،املنظم من
طرف املنتدى البرملاني
األوروبي للسكان والتنمية
 ،EPFوصندوق األمم
املتحدة للسكان ،UNFPA
وذلك يوم  19سبتمبر 2016
بجنيف (سويسرا).

م�ؤمتر ر�ؤ�ساء الربملانات
الأوروبية
شارك وفد برملاني مشترك يف
ما بني غرفتي البرملان اجلزائري
 ،يف أشغال مؤمتر رؤساء
البرملانات األوروبية  ،واملنظم
من طرف اجلمعية البرملانية
ملجلس أوروبا  ، APCEيومي 15
و  16سبتمبر  ، 2016مبدينة
ستراسبورغ (فرنسا).
ويتكون الوفد من السادة :

• السيد يوسف بوتخيل  ،نائب
رئيس مجلس األمة نيابة عن
رئيس مجلس األمة ،
• السيد زبار برابح  ،نائب رئيس
املجلس الشعبي الوطني ،
• ناصر رايح  ،نائب باملجلس
الشعبي الوطني.
و يتضمن برنامج عمل املؤمتر
مناقشة ثالث مواضيع رئيسية
هي :
• الهجرة وأزمة املهاجرين يف
أوروبا  :دور ومسؤولية البرملانات
،
• العمل سويا لتعزيز
الدميقراطية  ،حقوق االنسان
ودولة القانون ،
• حشد البرملانات ضد الكراهية
من أجل مجتمعات شاملة غير
عنصرية.
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ال�سيدة حفيظة بن
�شهيدة ،ع�ضو جمل�س
الأمةُ ،ت�شارك يف
�أ�شغال املكتب التنفيذي
ل�شبكة الربملانيات
العربيات بالرباط
شاركت السيدة حفيظة بن
شهيدة  ،عضو مجلس األمة
 ،عضو املكتب التنفيذي
لشبكة البرملانيات العربيات
للمساواة «رائدات»  ،يف
اجتماع ذات املكتب  ،املنظم
من طرف الفرع االقليمي
لهيئة األمم املتحدة للمرأة
 ، UNWOMENوالذي
إنعقد يومي  26و 27
سبتمبر  ، 2016بالرباط
(اململكة املغربية).

ينعقد هذا االجتماع يف
إطار سلسلة اللقاءات
ملتابعة إنشاء شبكة إقليمية
من البرملانيات ومواصلة
تبادل اخلبرات.

للعلم فإن السيدة بن شهيدة
حتوز على عضوية املكتب
التنفيذي وتترأس جلنة
الشؤون السياسية لشبكة
البرملانيات العربيات.

اجتماع اجلمعية الربملانية لالحتاد من
اجل املتو�سط

�أ�شغال االحتاد من �أجل املتو�سط
حول املر�أة برب�شلونة

شارك السيد عمار مخلويف  ،عضو مجلس
األمة  ،نائب رئيس جلنة الطاقة والبيئة واملياه
باجلمعية البرملانية لالحتاد من أجل املتوسط
 ،يف اجتماع فريق العمل حول النظام الداخلي
وميزانية اجلمعية البرملانية لالحتاد من أجل
املتوسط  ،املنعقد مبدينة بروكسل (بلجيكا)  ،يوم
 29سبتمبر .2016

شاركت السيدة حفيظة بن شهيدة ،
عضو مجلس األمة  ،يف املؤمتر الثالث
رفيع املستوى حول التمكني للمرأة املنظم
من طرف االحتاد من أجل املتوسط
 ،وذلك يومي  10و  11أكتوبر ، 2015
ببرشلونة (اسبانيا).

ناقش املشاركون يف أشغال االجتماع موضوعا
رئيسيا حول « :اجلمعية البرملانية لالحتاد من
أجل املتوسط  :اخليارات املستقبلية».

اجتماعات الدورة اخلريفية للجمعية
الربملانية ملنظمة الأمن والتعاون
ب�أوروبا
شارك وفد برملاني مشترك يف ما بني غرفتي
البرملان اجلزائري  ،يف اجتماعات الدورة
اخلريفية للجمعية البرملانية ملنظمة األمن
والتعاون بأوروبا ( ، )AP-OSCEاملنعقدة
بالعاصمة سكوبجي (جمهورية مقدونيا
ليوغسالفيا السابقة)  ،خالل الفترة املمتدة من
 29سبتمبر إلى  02أكتوبر .2016
وقد تكون الوفد البرملاني املشارك من السادة :

• الهاشمي جيار  ،عضو مجلس األمة  ،رئيس
املجموعة البرملانية للثلث الرئاسي  ،رئيس الوفد
،
• زوبير طوافشية  ،عضو مجلس األمة ،
• حسني معيزة  ،نائب باملجلس الشعبي الوطني ،
• كليفة أحمد  ،نائب باملجلس الشعبي الوطني ،
تدارس برملانيو ( )AP-OSCEالعديد من
املواضيع يف إطار موضوع رئيسي للدورة حول :
«تعزيز تدابير الثقة واحلكم الراشد يف منظمة
األمن والتعاون بأوروبا» .إضافة إلى مواضيع
أخرى :
• احلكم الراشد كأساس لتعزيز التنمية
االقتصادية.
• تطوير املؤسسات الدميقراطية وحقوق
اإلنسان.
• حتسني إدارة الهجرة الدولية يف إطار احترام
حقوق اإلنسان.
جدير بالذكر  ،أن البرملان اجلزائري يشارك
بصفة منتظمة يف اجتماعات اجلمعية البرملانية
ملنظمة األمن والتعاون بأوروبا (، )AP-OSCE
ويحوز على صفة شريك يف التعاون.

انعقد هذا االجتماع يف إطار التمكني
للمرأة ودعم مشاركتها يف ترقية
السلم والتنمية واالستقرار يف املنطقة
األورومتوسطية  ،وتضمن جدول أعماله
 04جلسات لدراسة راهن منطقة
املتوسط من خالل املواضيع التالية :

• النساء كمحرك للتنمية الشاملة
واملستدامة.
• النساء ودورهن الهام ضد التطرف.
• النساء والهجرة.
• حتضير املؤمتر الوزاري حول تعزيز دور
املرأة يف املجتمع.

الربملان الإفريقي
شارك السيدان  :محمد زوبيري  ،رئيس
املجموعة البرملانية حلزب التحرير الوطني
 ،مبجلس األمة  ،عضو البرملان اإلفريقي ،
ومحمد الطيب العسكري  ،عضو مجلس
األمة  ،عضو البرملان اإلفريقي ،

يف فعاليات برملانية ينظمها البرملان
اإلفريقي بالتعاون مع البرملان العربي
والبرملان املصري  ،املنعقد خالل الفترة
من  09إلى  19أكتوبر  2016يف شرم
الشيخ (مصر)  ،وذلك على النحو التالي :
• احتفالية مبناسبة مرور  150عاما على
تأسيس البرملان املصري  ،يوم  09أكتوبر
.2016
• أول جلسة برملانية مشتركة بني البرملان
العربي والبرملان اإلفريقي  ،يوم  10أكتوبر
.2016
• الدورة العادية الثالثة للفترة التشريعية
الرابعة للبرملان اإلفريقي  ،يف الفترة من 11
إلى  19أكتوبر .2016
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�أ�شغال اجلمعية الربملانية ملجل�س
اوروبا ب�سرتا�سبورغ

يوم درا�سي

زيارة �إلى مقر منظمة حلف �شمال
الأطل�سي

شارك وفد برملاني مشترك يف ما بني غرفتي
البرملان اجلزائري  ،يف أشغال املرحلة
الرابعة للدورة العادية لسنة  2016للجمعية
البرملانية ملجلس أوروبا  ،وذلك يف الفترة
املمتدة ما بني  10و  14أكتوبر ، 2016
مبدينة ستراسبورغ (فرنسا).

بدعوة من منظمة حلف شمال األطلسي،
قام وفد مشترك فيما بني غرفتي
البرملان ،بزيارة إلى مقر منظمة حلف
شمال األطلسي ببروكسل ،وذلك يومي 12
و 13أكتوبر .2016
تشكل الوفد البرملان ملجلس األمة من
السادة:
• بن قرطبي نور الدين ،عضو مجلس األمة،
• جغدالي مصطفى ،عضو مجلس األمة،
• قيساري محمود ،عضو مجلس األمة
• غومة جبريل ،عضو مجلس األمة
• سعيد جمال ،عضو مجلس األمة
• بيبي عبيد ،عضو مجلس األمة.
تندرج هذه الزيارة يف إطار الدبلوماسية
العمومية التي تنتهجها املنظمة للتعريف
بهياكلها وأسلوب عملها ونطاق العمليات
التي تقوم بها.
وقد تضمن برنامج الزيارة لقاءات
ونقاشات حول املواضيع التالية :
• احلوار السياسي والتعاون امللموس بني
اجلزائر ومنظمة حلف شمال األطلسي
• التعاون العسكري ملنظمة حلف شمال
األطلسي ،يف إطار احلوار املتوسطي
• مواجهة التحديات األمنية الصاعدة،
• التعاون العلمي والبيئي مع الدول
الشريكة،
• سياسات الدفاع والردع ملنظمة حلف
شمال األطلسي.

اجتماع املكتب التنفيذي
ل�شبكة الربملانيات العربيات
للم�ساواة «رائدات»

�شبكة الربملانيات العربيات
للم�ساواة «رائدات»

يتكون الوفد املشارك من السادة :
 يوسف بوتخيل  ،نائب رئيس مجلس األمة، رشيد بوغربال  ،رئيس جلنة الشؤوناخلارجية مبجلس األمة،
 زعتر سعيد  ،نائب باملجلس الشعبيالوطني،
 خمقاني عبد العزيز ،نائب باملجلسالشعبي الوطني،
ويتضمن جدول أعمال االجتماع دراسة عدة
مواضيع من بينها :

• التأثيرات احلالية للدميغرافيا األوروبية
على سياسات الهجرة.
• الرياضة للجميع  :جسر لتحقيق املساواة ،
واالندماج االجتماعي.
جدير بالذكر أن البرملان اجلزائري يشارك
بصفة منتظمة يف اجتماعات اجلمعية
البرملانية ملجلس أوروبا  ،ويحوز على صفة
«مدعو».

شاركت السيدتان :
• حفيظة بن شهيدة ،عضو مجلس
األمة،
• عائشة باركي ،عضو مجلس األمة،
يف اجتماع املكتب التنفيذي لشبكة
البرملانيات العربيات للمساواة
«رائدات» ،وذلك يوم السبت  15أكتوبر
 2016بعمان (األردن).
اجتماع عمان كان إلجراء انتخابات
املكتب التنفيذي وف ًقا لإلجراءات
املعتمدة لدى الشبكة ،بحيث يجدد
أعضاء املكتب بعد سنة من املوافقة
على اللوائح الداخلية للشبكة.
للعلم ،حتوز السيدة حفيظة بن شهيدة
على عضوية املكتب لشبكة البرملانيات
العربيات.
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شاركت السيدة حفيظة بن شهيدة،
عضو مجلس األمة ،يف احلفل اخلتامي
لبرنامج «قفزة النساء إلى األمام»
التابع لشبكة البرملانيات العربيات
للمساواة «رائدات» ،واملنعقد يوم
الثالثاء  25أكتوبر  2016بعمان
(اململكة األردنية الهاشمية).
برنامج «قفزة النساء لألمام» قام عبر
السنوات األربع لعمله بتنفيذه وتطوير
اخلبرات ،وحتديد املمارسات اجليدة.
كما قام البرنامج كآخر عمل إقليمي
له تنظيم حفل ختامي يتماشى
وإستراتيجية البرنامج الشاملة ،كان
الهدف الرئيسي منه هو التأكيد على
تبادل املعرفة وتعزيز اآلليات اإلقليمية
للتعاون يف دعم التمكني االقتصادي
والسياسي للنساء.

اجلمعية الربملانيـة ملنظـمة
حلف �شمال الأطل�سي

شارك وفد برملاني مشترك يف ما
بني غرفتي البرملان اجلزائري،
برئاسة السيد محمد بن طبة،
رئيس جلنة الدفاع الوطني
مبجلس األمة ،يف ملتقى مشترك
بني املجموعة اخلاصة باملتوسط
والشرق األوسط ( )GSMالتابعة
للجمعية البرملانيـة ملنظـمة حلف
شمال األطلسي ،واللجنة الفرعية
حول الشراكة ،التابعة ملنظمة
حلف شمال األطلسي ،وذلك خالل
الفترة املمتدة من  27إلى 29
أكتوبر  2016بروما (إيطاليا).
تضمن جدول أعمال امللتقى دراسة
عدة مواضيع منها :
• الوضعية األمنية يف ليبيا وشمال
إفريقيا.
• تسيير ظاهرة تدفق املهاجرين
ومراقبة احلدود.
• الوضع يف سوريا والعراق.
جدير بالذكر أن البرملان اجلزائري
يحوز على صفة شريك متوسطي
لدى اجلمعية البرملانية ملنظمة
حلف شمال األطلسي.

االجتماع ال�ساد�س لربملانات
دول حوار 5+5

شارك وفد برملاني مشترك فيما
بني غرفتي البرملان اجلزائري،
يف االجتماع السادس لبرملانات
دول حوار  ،5+5املنظم من طرف
اجلمعية البرملانية للبحر املتوسط،
 APMبالتنسيق والتعاون بني
اجلمعية الوطنية الفرنسية ،وذلك
يومي  27و  28أكتوبر 2016
مبدينة مرسيليا.
وقد تضمن برنامج االجتماع
مناقشة املواضيع التالية :
• األمن واالستقرار االقليمي،
• األبعاد االقتصادية والتحديات
البيئية يف املتوسط ،
• الهجرة ،واحلوار بني الثقافات
والتنمية االجتماعية.
للعلم ،يُ َّ
نظم هذا االجتماع عشية
انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول
حوار .5+5

�أي م�ستقبل للدميقراطية ..الدميقراطية 2030
في إطار احياء اليوم العالمي

للديمقراطية والذي يصادف 15

سبتمبر من كل سنة ،نظم مجلس
األمة يوم الخميس  22سبتمبر
 2016بمقره ،يوما دراسيا بعنوان
«أي مستقبل للديمقراطية :
الديمقراطية  ،»2030حضره السيد
عبد القادر بن صالح رئيس مجلس
األمة ،والسيدة مونية مسلم ،وزيرة
التضامن الوطني واألسرة وقضايا
المرأة ،والسيدان محمد علي بوغازي
وكمال رزاق بارة ،المستشارين
برئاسة الجمهورية ،وعدد من أعضاء
البرلمان بغرفتيه ،وإطارات من عدة
قطاعات وزارية ومؤسسات وهيئات
وطنية ،وجمع من األساتذة والخبراء
والمختصين.

افتتح السيد محمد ماني عضو املجلس ،اليوم
الدراسي بكلمة أشار فيها إلى أهمية املوضوع
الذي يتناوله هذا اليوم الدراسي وحيويته.
مؤكدا أن البرملان اجلزائري قد كرس منذ سنة
 2009هذا التقليد احلميد وأصبح يحتفي بهذا
اليوم الدولي للدميقراطية على غرار أكثر من
 100برملان يف العالم ،وذلك بتداول بني املجلس
الشعبي الوطني ومجلس األمة يف كل سنة يف
ظل تعاون وتنسيق بني املجلسني وهو ما يعكس
تالحم البرملانيني ووحدة الرؤى والتوجه يف
تناول قضايا الشأن البرملاني والتي من شأنه
تأكيد خدمة األهداف النبيلة للعهدة البرملانية
ومن مت الصالح العام ،معتبرا هذا اليوم هو
فرصة سانحة الستعراض وضع الدميقراطية
يف العالم وتعزيز البرامج الوطنية املكرسة
لتكريس وتوطيد الدميقراطية ،كما ميثل فرصة
سانحة لتشجيع املواطنني وكافة الشباب ولفت
انتباههم واهتمامهم لبرملانهم وللدميقراطية .
كانت احملاضرة األولى حتت عنوان
«الدميقراطية والبرملان  :دور الشباب يف ضوء
دستور ،»2016للدكتور نصر الدين بوسماحة،
عميد كلية احلقوق –جامعة وهران.والذي أكد
أن أي إصالح دميقراطي يف أي دولة كانت ال
ميكن أن يتحقق ما لم يكن شامال وعاما لكل
فئات املجتمع ،بحيث أن أي إقصاء أو تهميش
لفئة معينة فإن كل املشاريع سيكون محالها
الفشل ال محال ألنها سبنى على اإلقصاء وليس
على اجلمع.
موضحا أن اجلزائر قامت بعدة إصالحات

مضيفا أن تسهيل التحاق الشباب مبراكز صنع
القرار جاء احلديث عنه يف مادتني هما املادة
 200و 201واللتان قامت بدسترة املجلس
األعلى للشباب باعتباره واحدة من الهيئات
االستشارية وملحق برئاسة اجلمهورية والتي
ستكون له اختصاصات مباشرة خاصة فيما
يتعلق بالتمكني السياسي لشباب يف املجتمع
اجلزائري.

خاصة بالشباب منها ما هو على املستوى
الوزاري والبعض على مستوى األحزاب وأخرى
من قبل املجتمع الدولي ،منها ما حققت نتائج
ناجحة و منها ما حققت نتائج متواضعة جدا،
ويرجع احملاضر ذلك لغياب اإلطار القانوني
لتلك اإلصالحات.مؤكدا أن تعديالت سنة
 2016قامت بدسترة صريحة لواجب الدولة
نحو متكني الشباب وترقيته ومتكينه من
املمارسة السياسية والدميقراطية .

فدساتير السابقة حسب احملاضر 1963،1967
و 1989إلى  1996كلها لم تتطرق ولو لفقرة
واحدة بشكل صريح لدور الشباب يف املجتمع
اجلزائري و متكينه السياسي.
يف حني أن تعديالت  2016حتدثت عن مكانة
الشباب يف إطار بناء الدولة ،ومت التطرق إليها
يف ثالثة مواضيع ،فأما األول والثاني فيهدفان
إلى حتقيق الغاية األولى وهي تشجيع وتثمني
دور الشباب كقيمة مضافة يف املجتمع وأما
املوضوع الثالث فهو تسهيل التحاق الشباب
مبراكز صنع القرار.

منوها إلى أن إنشاء هذا املجلس حسب احملاضر
كان ضرورة ال مفر منه من أجل إعادة الشباب
لالهتمام باحلياة العامة عامة والسياسية
خاصة.

وألن املجلس مازال لم يتم تأسيسه ومعرفة
أعضاءه ونصوصه التنظيمية ،فيتوقع احملاضر
أنه ستكون للمجلس بعض الصالحيات التي
ستمنح له على ضوء جتارب سابقة ودول أخرى
ومنها :

• رفع تقرير سنوي حول وضعية الشباب يف
اجلزائر إلى رئاسة اجلمهورية

• تقدمي أراء وتوصيات من أجل حتسني ولوج
الشباب إلى عالم االقتصاد والشغل واإلبداع يف
املجاالت الثقافية والرياضية
• بث قيم روح الوطنية وتعزيز االنتماء للوطن

• حتصني الشباب من التطرف واألفكار الدخيلة
على املجتمع اجلزائري
• غرس ثقافة العمل التطوعي وقيم التضامن

• العمل على وضع خطط وبرامج للحد من
ظاهرة الهجرة الغير الشرعية.
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ندوة تاريخية

يوم درا�سي
حما�رضة

الدبلوما�سيـــــة اجلزائـــــرية
من دبلوما�سية تقرير امل�صـــــري �إلى دبلوما�سية ت�صدير ال�سالم

وألن البرملان هو واحد من املؤسسات
الدميقراطية وهو املكان األفضل لهيكلة احلوار
الدميقراطي ،فيجب أن يوافق بني ما يتطلعه
املواطن واملؤسسة عبر تعزيز الرقابة البرملانية
من النشاط احلكومي.

أما احملاضرة الثانية التي كانت حتت عنوان
«الدميقراطية يف الزمن الرقمي» ،لألستاذ
الدكتور محمد الطيب العسكري ،عضو مجلس
األمة .فقد أكد أن الدستور اجلزائري اجلديد
يتضمن نظرة إستشرافية متكن من استعمال
العلوم والتكنولوجيات احلديثة لتقريب املواطن
من اإلدارة وتعزيز الشفافية يف كل املستويات.
لذلك يجب على مؤسسات الدميقراطية:
األحزاب السياسية ،االنتخابات والبرملان
تطورها يف عصر الرقمنة ،منوها يف سياق ذلك
أن الكثير من الدول وضعت الرقمنة كأولوية
من األولويات نحو العصرنة والشفافية لتطبيق
دميقراطية أفضل.

مؤكدا أن استعمال اإلدارة اإللكترونية أصبح
ضرورة يف وقتنا احلالي واملستقبلي خاصة
يف مجال السلطة التنفيذية وذلك عبر جميع
مستوياتها ،حيث أنها ستوفر عنصرين هما:
• وضع إدارة بنوعية أفضل وسريعة وبالتالي زوال
البيروقراطية ،وكذا خفض يف التكاليف
• تقريب املواطن من اإلدارة وكسب الثقة .
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في إطار تخليد أحداث ومآثر الثورة
التحريرية ،نظم مجلس األمة يوم األحد
 30أكتوبر  2016بمقره ،يوما دراسيا
بعنوان «الدبلوماسية الجزائرية:
من دبلوماسية تقرير المصير الى
دبلوماسية تصدير السالم» ،حضره
السيد عبد القادر بن صالح ،رئيس
مجلس األمة ،والسيد الطيب زيتوني
وزير المجاهدين والسيدان محمد علي
بوغازي وكمال رزاق بارة ،المستشارين
برئاسة الجمهورية ،وعدد من أعضاء
البرلمان بغرفتيه ،ومجاهدون وإطارات
من عدة قطاعات وزارية ومؤسسات
وهيئات وطنية ،وجمع من األساتذة
والخبراء والمختصين.

مضيفا أن االتصال أصبح ضرورة يف احلياة
العامة للمواطن لذلك ال يوجد برملان ميكنه
التخلي عن االتصال ،فعلى البرملان أن يوفر
مستوى مقبول من املعلومات للمواطنني
.كالتعرف على نشاطه التشريعي عبر موقعه
اإللكتروني أو عن طريق اإلذاعة وقناة برملانية،
القدرة والتفاعل مع املنتخبني ،اإلتصال بسهولة
عن طريق البريد اإللكتروني .من أجل أن يظل
البرملان يف استماع مستمر للمجتمع.

الدبلوماسية اجلزائرية يف
اجلزائرية ،وجعلها رهانا
التأييد والدعم اخلارجي
الوطنية ،السيما يف أوساط
وكذا عبر العالم بأسره.

وأشار إلى أن بيان أول نوفمبر لم يتطرق فقط
إلى اجلانب العسكري والسياسي للثورة داخل
اجلزائر وإمنا سعى كذلك إلى تدويل القضية
اجلزائرية وإعطائها بعدا عامليا.

مضيفا يف نفس السياق أن تكنولوجيات اإلعالم
واالتصال احلديثة ستساهم بشكل كبير ألن
يكون الناخب قريب من املواطنني ،فاالنترنيت
عبر وسائلها  :املواقع اإللكترونية ،شبكات
التواصل االجتماعي البريد اإللكتروني ....
ستمكن البرملاني من التقرب أكثر مع كل فئات
املجتمع وإعطاء املزيد من املصداقية على عمله
البرملاني وااللتزام السياسي من أجل خدمتهم.

وحول دميقراطية  2030فأوضح احملاضر
أن اإلعالم اآللي وتكنولوجيات االتصال
تتطور بسرعة ،وأن استخدامها سيفرض على
احلكومات والبرملانات واألحزاب السياسية
سياسات أفضل الستفادة من الفرص العديد
املتاحة لها ،فيجب على البرملاني أن يكون
حاضر يف مجال املعلومات واستخدامها من أجل
حتسني العملية التشريعية ،مؤكدا يف األخير
أن تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ستمكن من
حتسني الشفافية للدول واملؤسسات عندما
تستخدم بشكل صحيح وفعال.

تدويل القضية
سياسيا لكسب
لثورة التحرير
الشعوب العربية

وذكر أن الفاعلني يف الثورة التحريرية على
املستوى اخلارجي اعتمدوا على سياسة تقسيم
األدوار ،مضيفا أن القضية اجلزائرية مت
طرحها يف اخلارج على عدة جبهات ،فالراحل
أحمد بن بلة ومحمد خيضر ركزوا على العالم
اإلسالمي ومحمد بوضياف ركز على مدريد
يف حني حسني آيت أحمد و محمد يزيد ركزوا

األشغال افتتحها السيد املجاهد صالح
قوجيل ،عضو املجلس ،بكلمة أشار فيها
إلى أهمية تناول موضوع الدبلوماسية أثناء
الثورة التحريرية بالدراسة والتحليل.
احملاضرة األولى كانت حتت عنوان
«احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية
ودورها الدبلوماسي يف الثورة التحريرية»
لألستاذ الدكتور يوسف حميطوش ،من
جامعة اجلزائر.

الذي أبرز خالل مداخلته الدور الذي لعبته

على أكبر احملافل الدولية وهي األمم املتحدة.

معتبرا أن أول ظهور للدبلوماسية اجلزائرية كان
خالل مؤمتر باندونغ يف ، 1955باعتباره أول
جتمع أفروآسياوي أثبت فيه كل من آيت أحمد
و محمد يزيد آنذاك براعتهما الدبلوماسية
يف إيصال صوت اجلزائر إلى احملافل الدولية
لينتقال بعدها إلى األمم املتحدة.

مضيفا أن تأسيس احلكومة اجلزائرية املؤقتة
يف  19سبتمبر  1958قد لعب دورا مهما يف
تدويل القضية اجلزائرية ،بعد وضع قادة الثورة
استراتيجية للعمل الدبلوماسي من أجل كسب
التأييد والدعم اخلارجي للثورة اجلزائرية ،وأنها
رافقت معركة التحرير إلى غاية االستقالل.
أما احملاضرة الثانية بعنوان «الدبلوماسية
اجلزائرية :من القيم الوطنية الى القيم
االنسانية» لألستاذ خالد عبد الوهاب ،من

جامعة أم البواقي.

أوضح فيها أن الدبلوماسية اجلزائرية اعتمدت
على مواثيق الثورة التحريرية مبا فيها بيان أول
نوفمبر  1954ميثاق مؤمتر الصومام 1956
وبرنامج طرابلس يف .»1962

وأن الدبلوماسية اجلزائرية استمدت خطوطها
العريضة من القيم الوطنية واإلنسانية التي
حثت عليها مواثيق الثورة ،حيث رافعت لصالح
الوحدة الوطنية وتوحيد أطيافها ،واالستقالل
الوطني واسترجاع السيادة الوطنية ووحدة
التراب الوطني واحملافظة على الهوية الثقافية
واإلجتماعية وكذا احترام احلريات األساسية
دون متييز عرقي أو ديني.

مضيفا أن الدبلوماسية اجلزائرية لطاملا
ركزت على احلل السياسي الذي برز خالل
مؤمتر الصومام ،حني اقترحت اجلزائر آنذاك
على فرنسا احلل السلمي من خالل وقف
إطالق النار وضرورة االنتقال إلى مرحلة
املفاوضات ،مضيفا أن الدبلوماسية اجلزائرية
كانت مدافعة عن القيم اإلنسانية وداعمة للحل
اإلنساني خالل احلقبة االستعمارية فيما يتعلق
باألقلية األوروبية».
مؤكدا يف األخير أن الدبلوماسية اجلزائرية
نقلت الثورة التحريرية من احمللية إلى العاملية،
حيث أصبحت نبراسا يحتذى به عامليا ،خاصة
لدى حركات التحرر يف العالم.
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املدار الربملاين
* الكويت

أمير الكويت ّ
يحل مجلس األمة
حل أمير الكويت ،صباح األحمد اجلابر الصباح،
مبجلس األمة ،ودعا يف مرسوم إلى إجراء انتخابات
تشريعية جديدة يف البالد ،خالل شهرين.
وجاء قرار األمير بعد يومني على قبوله استقالة
رئيس احلكومة ،الشيخ جابر املبارك احلمد
الصباح ،إال أنه طلب استمرار الوزراء بتصريف
«العاجل من األمور» ،حتى صدور مرسوم بتشكيل
احلكومة اجلديدة.

وبرر الصباح قراره ببروز «خلل يف العمل البرملاني»
وحتول مجلس األمة إلى «ساحة للجدل العقيم
واخلالفات وافتعال األزمات».

وقال الصباح يف خطاب حل مجلس األمة بثه
التلفزيون« :إن العمل البرملاني انطوى على انتهاك
للدستور وللقانون ،وجتاوز حلدود السلطات
األخرى ،وتدني لغة احلوار على نحو غير مسبوق
حتقيقاً لغايات قصيرة ضيقة على حساب مصلحة
الوطن».

وأشار إلى أن حل البرملان يستجيب «لظروف
إقليمية وحتديات أمنية» تواجهها البالد ،مضيفا أن
هذه الظروف «حتمت اللجوء إلى الشعب مصدر
السلطات ،الختيار ممثلني له يعبرون عن تطلعاته،
يف مواجهة التحديات» .

* لبنان

رئيسا
بعد عامين من الجمود السياسي البرلمان ينتخب ميشال عون ً
وصعد جنم عون ،زعيم التيار الوطني
احلر ،يف احلرب األهلية اللبنانية،
باعتباره قائدا للجيش اللبناني ومناوئا
للنظام السوري .وعينه الرئيس أمني
اجلميل ،يف عام  ،1988رئيسا حلكومة
انتقالية ،قبيل انتهاء فترته الرئاسية،
ولكن املسلمني رفضوا سلطة عون،
ومتسكوا بحكومة سليم احلص ..وأعلن
عون بعدها «حرب التحرير» ضد
القوات السورية يف لبنان ،وعلى الرغم
من انتخاب رئيس جديد ،عام ،1989
لم يتنح عون عن رئاسة احلكومة ،إال
بعدما أخرجته قوات مدعومة من سوريا
من القصر الرئاسي ،ثم غادر البالد إلى
املنفى بفرنسا ،عام .1990

انتخب البرملان اللبناني العماد
ميشال عون رئيسا للبالد ،منهيا
حالة اجلمود السياسي التي أدت إلى
فراغ املنصب ألكثر من عامني.
وحصل عون ،الذي ينتمي للطائفة
املسيحية املارونية ،على  83صوتا،
من بني الـ 128صوتا ، ،يف محاولة
أعضاء مجلس النواب الـ 46النتخاب
رئيس للبالد ،بعد جولتني من
التصويت.
ودعم ترشيح عون جماعة حزب اهلل
اللبناني الشيعي ذي النفوذ القوي.
ولكن تيار املستقبل املنافس كان
رافضا لهذا الترشيح ،حتى توصل
إلى اتفاق أوائل هذا الشهر.

ويتوقع أن يتولى سعد احلريري ،زعيم
تيار املستقبل ،بناء على االتفاق ،رئاسة الوزراء.

وأدى جمود الوضع السياسي إلى شلل احلكومة،
التي تكافح من أجل التعامل مع االنقسام الذي
سببه الصراع يف سوريا على مدى السنوات اخلمس
املاضية ،ونزوح أكثر من مليون سوري إلى لبنان
هربا من القتال.

وقد ظل منصب الرئيس يف لبنان شاغرا منذ
ماي  ،2014بعد فشل الكتل السياسية يف االتفاق
على مرشح يخلف الرئيس املنتهية واليته ،ميشال
سليمان.
وينص الدستور اللبناني على أن يكون رئيس
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اجلمهورية من الطائفة املسيحية املارونية ،ورئيس
الوزراء مسلما سنيا ،ورئيس مجلس النواب مسلما
شيعيا.

ولم يحصل عون يف اجلولة األولى من التصويت
على ثلثي أصوات النواب احلاضرين ،وعددهم
 ،127فأجريت جولة ثانية ،فاز فيها باألغلبية
البسيطة املطلوبة.
ومت التوافق على ترشيح عون ،البالغ من العمر
 81عاما ،يف  20أكتوبر بعدما صرح احلريري
بأنه سيدعم ترشيحه من أجل «حماية لبنان،
وحماية النظام السياسي ،وحماية الدولة والشعب
اللبناني».

وقال رئيس مجلس األمة ،مرزوق الغامن ،لقناة
الرأي الكويتية« ،إن الكويت أمام مرحلة دقيقة
واستثنائية ،وحتديات إقليمية وأمنية واقتصادية،
لن تستطيع جتاوزها إال بانتخابات مبكرة ،وتشكيل
فريق حكومي جديد».

وتعرضت الكويت إلى هجمات ملتشددين إسالميني
منذ بروز تنظيم الدولة اإلسالمية ،فقد استهدف
التنظيم يف عام  2015مسجدا للشيعة بتفجير
اسفر عن مقتل  27شخصا ،وجرح عدد آخر.

ومتيزت العالقة بني أعضاء مجلس األمة املعارضني
واحلكومة بالتوتر خاصة يف استجوابات النواب
احملسوبني على التيار اإلسالمي.

وشهد البرملان الكويتي ،صدامات مع احلكومة
مؤخراً ،بعد قرارات اتخذها مجلس الوزراء ،تهدف
إلى تقليص النفقات بامليزانية اجلديدة.
وكان آخرها قرار رفع الدعم عن املشتقات النفطية

و كان مجلس األمة احلالي سينهي فترته القانونية،
ومدتها أربعة أعوام ،يف يوليو من عام .2017

حزب العدالة والتنمية يتصدر نتائج االنتخابات التشريعية
بينما جاء املركز الثالث ،يف هذه االنتخابات التي
بلغت نسبة املشاركة فيها  43باملائة ،من نصيب حزب
االستقالل بـ 46مقعدًا ،إذ حقق  35مقعدًا محل ًيا و11
وطن ًيا ،بينما حقق حزب التجمع الوطني لألحرار
املركز الرابع بـ 37مقعدًا يف املجموع ،وحلّت احلركة
الشعبية يف املركز اخلامس بـ 27مقعدًا ،بينما حقق
االحتاد االشتراكي  20مقعدًا.

وحاز حزب االحتاد الدستوري على  19مقعدًا ،ونال
حزب التقدم واالشتراكية  12مقعدًا ،وحزب احلركة
الدميقراطية االجتماعية ثالث مقاعد ،وفيدرالية
اليسار الدميقراطي مقعدين ،ومقعد واحد لكل من
حزب الوحدة والدميقراطية وحزب اليسار األخضر
املغربي.

وعلى الرغم من معارضته الطويلة للنفوذ السوري
يف لبنان ،عقد عون حتالفا سياسيا مفاجئا مع
حزب اهلل ،حليف سوريا القوي ،عام .2006

أما تيار املستقبل ،بزعامة سعد احلريري ،فيعارض
وجود قوة عسكرية حلزب اهلل يف لبنان ،وتدخله
يف سوريا.

وتأثرت ميزانية احلكومة يف الكويت بتراجع أسعار
النفط يف األسواق الدولية ،وهو ما دفعها إلى إعالن
تقليص النفقات ،ومنها رفع دعم أسعار الوقود،
الذي لم يوافق عليه نواب مجلس األمة.

المغرب

وعاد إلى لبنان بعد انسحاب القوات
السورية يف عام  ،2005حتت ضغط
دولي ،إثر اغتيال رئيس الوزراء السابق ،رفيق
احلريري.

ووقف أيضا إلى جانب حزب اهلل يف دعمه للرئيس
السوري ،بشار األسد ،يف قمع االنتفاضة يف بالده.

وحترير سعر البنزين ،ما أدى إلى احتجاجات
برملانية واستجوابات ،انتهت بقرار قضائي ابتدائي،
يقضي ببطالن قرار احلكومة برفع سعر البنزين،
وإعادة السعر القدمي يف حكم قابل لالستئناف.
وق ّدمت احلكومة مقترحاً بتزويد املواطن بـ  75لتر
بنزين ،شهرياً.

أعلنت وزارة الداخلية املغربية عن فوز حزب العدالة
والتنمية بالرتبة األولى يف االنتخابات التشريعية
املغربية ليوم  7أكتوبر  ،2016محق ًقا  125مقعدًا يف
املجموع ،بينما ح ّل حزب األصالة واملعاصرة يف املركز
الثاني بـ  102مقعدًا.

وجاء يف النتائج النهائية لالنتخابات التشريعية بعد
إعالن نتائج اللوائح الوطنية أ ّن حزب العدالة والتنمية
حصل على  98مقعدًا يف اللوائح احمللية و 27مقعدًا
يف اللوائح الوطنية ،وحصل حزب األصالة املعاصرة
على  81مقعدًا يف احمللية و 21يف الوطنية.

وكان وزير الداخلية محمد حصاد قد أعلن يف مؤمتر
صحفي يف الساعات األولى من صباح يوم السبت
 08أكتوبر  ،2016أن حزب العدالة والتنمية حقق
املرتبة األولى يف اللوائح احمللية بتحقيقه  99مقعدًا،
قبل أن يتم تخفيض مقعد واحد للحزب يف النتيجة
النهائية للوائح احمللية دون أن يؤثر ذلك على تصدره
االنتخابات.
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املدار الربملاين
اسبانيا

برلمان كتالونيا يحدد تاريخ استفتاء تقرير المصير لالستقالل عن اسبانيا
كارمي فوركاديل بتهمة عصيان احملكمة
الدستورية والسماح بإجراء تصويت يف البرملان
اإلقليمي على «خارطة طريق» لالنفصال عن
إسبانيا يف شهر يوليو املاضي.

رغم تهديدات احملكمة الدستورية ،صادق
برملان «كتالونيا» على اجراء استفتاء على
استقالل املنطقة وانفصالها عن إسبانيا
يف شهر سبتمبر من العام املقبل «على أبعد
تقدير سواء مع ضمانات من حكومة مدريد
أو بدونها».

وتنص «خطة الطريق» التي وضعها البرملان
الكتالوني بدعم من التكتل االنفصالي على
االنفصال عن إسبانيا يف غضون  18شهرا
اعتبارا من شهر نوفمبر  2015وشق الطريق
نحو إنشاء «اجلمهورية الكتالونية املستقلة»
وإطالق اإلجراءات لبدء عملية «االنفصال
الدميقراطي الكامل واملستدام والسلمي عن
إسبانيا».

وحصل القرار على تأييد األغلبية الساحقة
بالبرملان بـ 72صوتا ممثال بالتكتل االنفصالي
املؤلف من  62نائبا يف ائتالف «معا من
أجل نعم» بزعامة رئيس املنطقة كارليس
بويجدميونت والنواب الـ 10بحزب «ترشيح
الوحدة الشعبية» اليسار الراديكالي.

وباملقابل امتنع نواب «كتالونيا نعم نستطيع»
الـ 11عن التصويت يف حني رفض نواب
احلزبني الشعبي اليميني واالشتراكي وحزب
«ثيودادانوس» الـ 52املتبقني يف املجلس
املؤلف من  135نائبا التصويت رافعني
أيديهم حلظة التصويت يف إشارة إلى احتجاجهم على
القرار.

وينص القرار على اجراء استفتاء ملزم حول االنفصال
عن إسبانيا يف شهر سبتمبر املقبل مع حتديد نسبة
الفوز عند  50باملائة فقط ثم اجراء انتخابات

تأسيسية بعد ستة أشهر يف حال الفوز أي يف شهر
مارس .2018
ويأتي ذلك بعد ساعات من موافقة احملكمة الدستورية
االسبانية باإلجماع على رفع طلب للمدعي العام للبدء
باإلجراءات القانونية ضد رئيسة برملان «كتالونيا»

وتنص اخلطة كذلك على االلتزام بالقرارات
والقوانني الصادرة عن البرملان الكتالوني
حصرا وجتاهل قرارات مؤسسات الدولة
االسبانية التي طعنت بذلك القرار لدى
احملكمة الدستورية االسبانية التي ألغته
يف شهر ديسمبر  2015معتبرة انه «يتنافى مع روح
الدستور االسباني الذي يكفل وحدة البالد « غير ان
«كتالونيا» أعلنت مواصلتها املضي قدما مبخططاتها.

* فنزويال

البرلمان يصادق عىل إطالق عملية عزل مادورو والجيش يؤكد دعمه للرئيس
صادقت اجلمعية الوطنية الفنزويلية ،الثالثاء 25
أكتوبر  ،2016على إطالق عملية عزل رئيس البالد
نيكوالس مادورو ،بينما أعلن اجليش الفنزويلي عن
تأييده له.
ويف اجتماع خاص للبرملان ،الذي تسيطر عليه
املعارضة ،صوت أغلبية أعضائه لصالح املصادقة
على هذه املبادرة.

كما صوت البرملان لصالح استدعاء الرئيس مادورو
للمثول أمام أعضاء اجلمعية يف اجتماعها املرتقب،
يف  01نوفمبر.

وجاء يف بيان للبرملان أنه أقر «مباشرة عملية قضائية
بحق نيكوالس مادورو» وتكليف جلنة برملانية خاصة
ببدء دراسة «املسؤولية اجلنائية والسياسية احملتملة»
ملادورو وإمكانية «استقالته من منصب الرئيس».
ويف رد سريع على هذا التطور ،أعلن اجليش الفنزويلي،
على لسان وزير الدفاع ،فالدميير بادرينو لوبيس ،عن
دعمه للرئيس مادورو ،نافيا وجود أي انتهاك لدستور
البالد من قبله.

وقال لوبيس ،يف تصريحات تلفزيونية ،أدلى بها
عقب اجتماع البرملان « :يكمن هدفهم احلقيقي يف
إحلاق أضرار كبيرة مبؤسسات دولتنا ،عن طريق
بث الفوضى واالضطراب من أجل اإلطاحة ،يف
نهاية املطاف ،باحلكومة الشرعية لنيكوالس مدورو
موروس ،الذي ليس بالنسبة لنا موضوعا لألهواء
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السياسية ،وإمنا القائد األعلى املنتخب والعامل
بالتوافق مع الدستور».
وشدد وزير الدفاع الفنزويلي على أن القوات املسلحة
يف البالد «تعلن والءها املطلق» ملادورو وعزمها ضمان
تطبيق الدستور.

مادورو يتهم اجلمعية الوطنية مبحاولة تنفيذ «انقالب
برملاني» ويعقد اجتماعا ملجلس الدفاع القومي

أما مادورو نفسه فاتهم ،يف كلمة ألقاها أمام جتمع
ألنصاره يف العاصمة كاراكاس ،اجلمعية الوطنية بأنها
تقوم بتنفيذ محاولة «انقالب برملاني».

وقال الرئيس ،يف هذا السياق « :فنزويال ،لم تشهد
أبدا انقالبا برملانيا ،ولن نسمح بحصول مثل هذا
األمر ،فليعلم اليمينيون ذلك ،هنا وهناك (الواليات
املتحدة)».

يف العدد القادم
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