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 اجلل�سات

م  واملُتِمّ ل  الـُمعِدّ القانون  ن�س  على  ي�سادقون  الأمة  جمل�س  اأع�ساء 
م ل والـُمتَمّ للقانون رقم 79-07 املت�سّمن قانون اجلمارك، الـُمعَدّ

م  ل والـُمتِمّ اأع�ساء جمل�س الأمة ي�سادقون على  ن�س القانون الـُمعِدّ
الطرق  عرب  املرور  حركة  بتنظيم  واملتعلق   14-01 رقم  للقانون 

م  ل واملُتَمّ و�سالمتها واأمنها املُعَدّ

جتديـد هياكل وهيئات جمل�س الأمة 

بعد عملية جتديد الهياكل.. 
رئي�س املجل�س ين�سب اأع�ساء املكتب 

كلمة رئي�س املجل�س باملنا�سبة

الأ�سئلة ال�سفوية

املجاهدون.. وا�سترياد ال�سيارات
 الطاقات املتجددة..  

التحويالت الكربى للمياه..    
اإمكانية جدولة قرو�س »اأن�ساج«!؟     

فرع �سوناطراك بلندن   
عن دور الديوان الوطني للثقافة والإعالم   

ا�ستقبالت

الن�ساط اخلارجي

املدار الربملاين

الأبواب املفتوحة

خرجات ا�ستطالعية

عا�سمة الزيبان)ب�سكرة(.. وواحاتها.. عنوان للتنمية الواعدة  

حما�رضة   

رئي�س الهيئة العليا امل�ستقلة ملراقبة النتخابات يحا�سر مبجل�س الأمة:

الهيئة.. خطوة يف امل�سعى التدريجي لبناء دولة القانون     
متابعات

يف يوم برملـاين  حول د�ستـور 2016: 
التعديالت الد�ستورية تعزيٌز ملوؤ�س�سات اجلمهورية
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صادق أعضاء مجلس األمة  على نص 
للقانون   والمتمم  المعدل  القانون 
المتضمن قانون الجمارك   07-79 رقم 
عامة  جلسة  خالل  والمتمم،  المعدل 
عقدها يوم األربعاء 18 جانفي 2017، 
الجلسة ترأسها السيد عبد القادر بن 
صالح، رئيس المجلس وكل من وزير 
المالية السيد حاجي بابا عمي،والوزير 
مكلف  المالية،  وزير  لدى  المنتدب 
األنظمة  وعصرنة  الرقمي  باالقتصاد 
بوضياف،  معتصم  السيد  المالية 
السيدة   البرلمان  العالقات مع  ووزيرة 

غنية الدالية.

عرض الوزير 

القانون أمام أعضاء مجلس  خالل عرضه لنص 
جانفي   15 األحد  يوم  عامة  جلسة  خالل  األمة 
بابا  حاجي  السيد  المالية  وزير  تطرق   ،2017
عمي إلى دواعي إعداد نص قانون هذا القانون، 
التفتح  إلى  مجملها  في  ترمي  أنها  إلى  مشيرا 
الدولية  المقاييس  تبني  من خالل  العالمية  على 
حماية  بهدف  الواقع،  مع  تكييفها  مراعاة  مع 

االقتصاد الوطني.
كما أكد الوزير أن التحيينات المقترحة قد تمت 
هذا  في  الخبرة  ذوي  استشارة  مع  صياغتها 
المعاينات الالزمة انطالقا  المجال، وبعد إجراء 
من الواقع، والكل يندرج في سياق عصرنة إدارة 
الهامة  التحوالت  إطار  في  به  المبادر  الجمارك 
المتطلبات  عن  فضال  محيطها،  مست  التي 
المحاور  إلى  تطرق  كما  الجديدة.  االقتصادية 
القانون  مراجعة  عملية  شملتها  التي  الرئيسية 

الساري المفعول، وأبرز مضمون هاته المحاور.

انشغاالت واستفسارات  أعضاء المجلس
بعد االستماع  ألعضاء المجلس حول انشغاالتهم 
قانون  أن  الوزير  أكد  نص،  بشأن  وتساؤالتهم 
الجمارك الجديد سيواكب متطلبات المستجدات 

مست  التي  التحوالت  عن  الناجمة  اإلقتصادية 
التي  اإلصالحات  نتيجة  الوطني  االقتصاد 
إلى  موجه  اقتصاد  من  لالنتقال  الدولة  باشرتها 
اقتصاد السوق، وأن هذا النص يهدف إلى التكفل 
وتحديث  الرقمنة  مجال  في  الوطني  بالمجهود 

منظومة حل النزاعات وتدعيم مكافحة الفساد.
غرار  على  األخرى  القوانين  تكملة  إلى  ويهدف 
قانون مكافحة التهريب وقانون مكافحة مخالفات 
الخارج. وإلى  من  أموال  رؤوس  وحركة  الصرف 
المختلفة  الوزير  حسب  التحيينات  وتهدف 
آليات  وإعتماد  اإلجراءات  تخفيف  إلى  المدرجة 
المؤسسات  يدعم  مما  فاعلية،  أكثر   رقابة 
ترقية  الغش وفي  الوطنية ويساهم  في محاربة 

الصادرات.
وعن المهام المنوطة بإدارة الجمارك والمنصوص 
عليها في المادة 3 من النص أوضح الوزير أنها 
تقوم بتطبيق جميع التدابير القانونية واإلجراءات 
الواردة في التشريع المعمول به في مجال التجارة 

الخارجية.
مضيفا أنه وفي إطار مكافحة مختلف المخالفات 
أبرمت  والتصدير  اإلستيراد  بعمليات  المرتبطة 
البنوك  مع  إتفاقية   2014 سنة  الجمارك  إدارة 
توطين  فيها  يتم  التي  البنكية  الوكاالت  لربط 
إلدارة  المعلوماتي  بالنظام  والصادرات  الواردات 
على  بالقضاء  سيسمح  ما  وهذا  الجمارك، 

إستعمال تصريحات جمركية مزورة.
أوضح  فقد  الفواتير  بتضخيم  يتعلق  فيما  أما 
الوزير أن إدارة الجمارك ستقوم بمراقبة الفواتير 
ويتم ذلك عند التصريح بها من طرف المستورد، 
قيمة  تضخيم  طريق  عن  الغش  إكتشاف  وعند 
الجمارك  إدارة  تقوم  بها  المصرح  البضائع 
وإيداع  الصرف  تشريعات  مخالفات  بمعاينة 
فإن  السياق  نفس  وفي  بها.  المتعلقة  الشكاوى 
بيانات  قواعد  في  إشتراك  لها  الجمارك  إدارة 
دولية للحصول على معلومات تمكنها من إكتشاف 

تضخيمات الفواتير.
إدارة  إعتمدت  فقد  اآللي  اإلعالم  نظام  أما عن 
الجمارك على نظام اإلعالم اآللي منذ التسعينات 
وتسهر على تحسينه بإستمرار والسيما في إطار 
التكنولوجيات  يعتمد  جدد  معلومات  نظام  تبني 
الجديدة، يسمح بتغطية أنجع للنشاط الجمركي 
لإلقتصاد  الراهنة  بالمتطلبات  أحسن  وتكفل 

الوطني.
إدارة  أن  الوزير  أكد  فقد  التكوين  أما بخصوص 
التكوين  بعملية  مستمر  بشكل  تقوم  الجمارك 
توجيه  على  الحرص  مع  لموظفيها  والرسكلة 
التكوين نحو المواضيع الجديدة كمراقبة محاسبة 

المؤسسات وتحليل المخاطر وغيرها ...

الفصل  في  االختصاص  إليه  يعود  من  وإلى 
أن  الوزير  أوضح  الجمركية،  المنازعات  في 
المنازعات  باب  في  يؤول  النوعي  االختصاص 
المواد   على  بناء  العادي  القضاء  إلى  الجمركية 
ساري  الجمارك  قانون  من  و274  و273   272
فإن  التقاضي  إلجراءات  بالنسبة  أما  المفعول، 
التقاضي  إلى إجراءات  قانون  الجمارك يخضع 
على  التقاضي  وهي  العام  القانون  في  المعتمد 

درجتين.
وبخصوص المبلغ المرخص به من العملة الصعبة 
عند الدخول والخروج من التراب الوطني، فذكر 
الوزير أن ذلك ال يندرج في صالحيات الجمارك،  
الصرف  نظام  به  يسمح  ما  هو  المبلغ  وإنما 
أو  السنوية  السياحية  المنحة  بموجب  بالتحويل 
الصعبة  بالعملة  الحسابات  ألصحاب  بالنسبة 
في إطار تحويل مبلغ يسحب من الحساب مقابل 
بيان يصدره البنك، ويسمح إخراج مبلغا يساوي 
هذا  تجاوز  حالة  وفي  يورو   7500 عن  يقل  أو 
المبلغ يتوجب على صاحبه تقديم رخصة من بنك 

الجزائر.
تقديم  عليهم  المقيمين فيجب  لغير  بالنسبة  أما 
بيان يثبت عملية الصرف التي تفوق 1000 يورو 
المصرح بها عند الدخول إلى التراب الوطني، كما 
يسمح للمسافرين المقيمين بإدخال وإخراج العملة 

الوطنية في حدود 10 أالف دينار جزائري. 

م  واملُتِمّ ل  الـُمعِدّ القانون  ن�س  على  ي�سادقون  الأمة  جمل�س  اأع�ساء 
م ل والـُمتَمّ للقانون رقم 79-07 الـمت�سّمن قانون اجلمارك، الـُمعَدّ

م للقانون رقم  ل والـُمتِمّ اأع�ساء جمل�س الأمة ي�سادقون على  ن�س القانون الـُمعِدّ
م ل واملُتَمّ 01-14 واملتعلق بتنظيم حركة املرور عرب الطرق و�سالمتها واأمنها املُعَدّ

    توصيات اللجنة
والمالية  االقتصادية  الشؤون  لجنة  إعتبرت 
أن  التكميلي،  تقريرها  في  األمة  لمجلس 
المراجعة التشريعية لقانون الجمارك، فرصة 
من أجل إدخال اإلصالحات الضرورية على 
مواطن  معاينة  بعد  الجمركية،  المنظومة 
النقص وحصرها من خالل الممارسة اليومية 
ومتعاملين  إدارة  من  الفاعلين،  لمختلف 
بالحفاظ على  اقتصاديين ومهنيين..، وذلك 
المكاسب المحققة وتثمينها من جهة وإجراء 
التحسينات الالزمة من جهة أخرى، وأوصت 

بما يلي:
التطبيقية  النصوص  إعداد  في  اإلسراع   •
لنص هذا القانون، وأال تتعدى تطبيق أحكامه 

إلى إضافة ترتيبات جديدة
• اإلسراع  في إدخال الرقمنة في عمل إدرة 

الجمارك
وبال  الببيروقراطية  صور  جميع  محاربة   •

هوادة، من خالل تبسيط اإلجراءات.
البشري  للمورد  الالزمة  العناية  إيالء   •
للقطاع من خالل التكوين والرسكلة، وتزويد 
األعوان باإلمكانيات الضرورية ألداء مهامهم 
على أحسن وجه وخصوصا بالمناطق النائية 

والحدودية

األمة خالل جلسة عامة عقدها  صادق أعضاء مجلس 
القانون  نص  على    ،2017 جانفي   18 األربعاء  يوم 
والمتعلق   14-01 رقم  للقانون  م  والـُمتمِّ ل  الـُمعدِّ
وأمنها  وسالمتها  الطرق  عبر  المرور  حركة  بتنظيم 
عبد  السيد  ترأسها  جلسة  خالل  م،  والُمتمَّ ل  الُمعدَّ
القادر بن صالح، رئيس المجلس وحضرها كل من وزير 
طلعي،  بوجمعة  السيد  والنقل  العمومية  األشغال 

ووزيرة العالقات مع البرلمان السيدة غنية الدالية.

   عرض الوزير
األشغال  وزير  قّدم 
والنقل  العمومية 
السيد بوجمعة طلعي، 
علنية  جلسة  خالل 
يوم الثالثاء 17 جانفي 
2017، عرضا مفّصال 
نص  مضمون  حول 
شرح  حيث  القانون، 
المحاور  مختلف  فيه 
المرور في  أن حوادث  التي تضمنها، مبينا  واألحكام 
عدد  في  كبيرة  نسبة  وتمثل  مستمر  تزايد  في  بلدنا 
إذ  الوطني،  المستوى  على  سنويا  المسجلة  الوفيات 
الرئيسي في هذه  السبب  البشري هو  العنصر  يعتبر 
احترامه  لعدم  نظرا  بالمائة   95 بنسبة  الحوادث 
وللتعب  الخطيرة  وللتجاوزات  بها،  المسموح  للسرعة 

الناجم عن القيادة دون استراحة...
من طرف  المبذولة  المجهودات  كل  رغم  أنه  مضيفا 
في  تثمر  لم  المجال  هذا  في  العمومية  السلطات 
الضروري  من  بات  ولهذا  اآلفة،  هذه  من  التقليص 

مراجعة اآللية التشريعية الحالية.
نص القانون 

 أهم التعديالت على نص القانون هي:
ملحق  القطاعات  بين  ما  للتشاور  مجلس  تنصيب   •
بمصالح الوزير األول، وإنشاء مندوبية وطنية للوقاية 
وطنية  إستراتيجية  بوضع  مكلفة  الطرق  عبر  واألمن 
للوقاية واألمن عبر الطرق ملحقة في جزئها العملياتي 

بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
رخصة  وإحداث  السياقة  رخصة  أصناف  مراجعة   •
السياقة البيومترية بوثيقة واحدة بيداغوجية وردعية 
في نفس الوقت والتي تتضمن نظام التنقيط برصيد 
24 نقطة، حيث يرتبط هذا النظام بقاعدة البيانات 
الوطنية لرخصة السياقة، التي تسيرها وزارة الداخلية 
الوطنية  البيانات  قاعدتي  مع  المحلية،  والجماعات 
المتعلقة بمخالفات قانون المرور والبطاقات الرمادية، 
وهو أمر ضروري لسير هذا النظام والتقليل من تدخل 

العامل البشري في هذه العمليات

بالمخالفات  المتعلقة  الغرامات  قيمة  في  الزيادة   •
والجنح وإعادة ترتيبها حسب درجة خطورتها بهدف 

تشديد نظام العقوبات بمخالفة قواعد حركة المرور
• توسيع شهادة الكفاءة المهنية لنقل المواد الخطيرة

الفترة  بعبارة  واستبدالها  اإلختبارية  الرخصة  إلغاء   •
اإلختبارية المدرجة في رخصة السياقة 

• مراجعة مدة تعلق رخصة السياقة في حاالت الجنح 
للحصول  الترشح  قبل  احترامها  الواجب  المدة  وكذا 

على رخصة جديدة بعد إلغاء الرخصة القديمة.
  انشغاالت واستفسارات  أعضاء المجلس

عقب عرض الوزير، ُفِسَح المجال أمام أعضاء المجلس 
للتعبير عن انشغاالتهم وتساؤالتهم بشأن نص القانون. 
حيث أكد الوزير أن النص يهدف إلى التقليل من آفة 
حوادث المرور المروعة  التي تزهق اآلالف من األرواح 
تكلف  والتي  المادية  الخسائر  عن  ناهيك  البشرية، 
 120 إلى  تصل  كبيرة  مالية  مبالغ  العمومية  الخزينة 

مليار دينار.
وأكد في رده بخصوص شروط الترشح للحصول على 
رخصة السياقة، أن الحكومة أعادت النظر فيها، وهي 
محددة في نص القانون حسب الصنف الذي تتضمنه 

رخصة السياقة.
التنظيم،  على  الدراسة  محل  القانون  إحالة  عن  أما 
أشار الوزير أنه بالنظر إلى الخطورة التي وصلت إليها 
التدخل  الحكومة  لزاما على  كان  المرور  آفة حوادث 

العاجل لوضع حد لهذه اآلفة
وحول مراقبة سرعة الحافالت والمركبات ذات الوزن 
تركيب  تقنية  اعتماد  سيتم  أنه  الوزير  أشار  الثقيل، 
عددات قياس سرعة المركبات، األمر الذي سيسهل 

عملية المراقبة على الجهات المختصة.

توصيات اللجنة
القانون  نص  المحلية  والتنمية  التجهيز  لجنة  ثمنت 
المساهمة  وإعتبرته إطار تشريعيا إضافيا من شأنه 
واألمن  السالمة  ضمان  وترقية  تحسين  في  بفعالية 

المروريين. وأوصت في تقريرها التكميلي بما يلي:
التنظيمية  المراسيم  نشر  في  اإلسراع  ضرورة   •
لتمكين  وذلك  القانون،  نص  في  عليها  المنصوص 
السلطة المكلفة بالوقاية واألمن عبر الطرق من القيام 

بمهامها وممارسة صالحياتها.
• ضرورة تكوين السائقين من طرف مدارس مختصة 

وفق برامج نوعية ومحددة تخضع لمعايير دولية.
• ضرورة القيام بحمالت إشهارية وتحسيسية واسعة 
وخصوصا  اإلعالمية  الوسائل  طريق  عن  للمواطنين 

السمعية والبصرية منها
والموائد  والندوات  الملتقيات  تنظيم  ضرورة   •

المستديرة لترقية الثقافة المرورية عند المواطن.
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وقد تم قبل قليل تزكية أعضاء مكتب مجلس األمة الجدد أن أنتهز السانحة ألتوجه باسمكم بودي 
جميًعا بالتهنئة لهم على الثقة التي تحصلوا عليها من قبلكم،

وأتمنى التوفيق لهم في تأدية شرف خدمة الهيئة بل أقول خدمتكم. التهنئة ذاتها أوجهها أيًضا لرؤساء 
اللجان ومكاتبها، والتي سوف تباشرونها بعد رفع هذه الجلسة. ولن أترك الفرصة تفوتني دون التنويه 
بالجهد المخلص الذي بذله زمالؤنا أعضاء المكتب القدامى وكافة مسؤولي هياكل الهيئة السابقين... 

وأقول لهم شكًرا لكم على كل ما بذلتموه من جهد مخلص لهيئتكم طيلة الفترة.
 المناسبة هذه ُتتيُح لي أيًضا المجال ألتوّجه بالتهنئة إلى رؤساء المجموعات البرلمانية على الثقة 
عمليات  مختلف  تسيير  حسن  على  بالشكر  إليهم  وأتوّجه  السياسية؛  قياداتهم  فيهم  جّددتها  التي 
التجديد السنوي داخل عائالتهم السياسية ضمن المجلس، في أجواء سادها التنافس حيًنا، واإلجماع 
حيًنا آخر... وأود أن أشيد بجو التعاون والتنسيق والتشاور الذي طبع عملهم مع رئاسة الهيئة طيلة 

الفترة الماضية...
أيتها السيدات، أيها السادة،

خالل السنة الماضية عملت مع الجميع في ظل جو ساده التشاور والتعاون والتكامل خدمة للهيئة... 
وألعضائها... بل البالد.

الدستورية في مناخ ساده  وتأدية مهامنا  الظرفية...  الصعاب  أجواء ساعدتنا في كل مرة على تجاوز 
باستمرار االنسجام والعمل التكاملي...

المكتب  وأعضاء  البرلمانية  المجموعات  رؤساء  زمالئي  مع  الجو  هذا  يتواصل  أن  كبيًرا  أملي  يبقى 
الجدد ومع كافة مسؤولي الهيئة بل أقول مع كافة األعضاء...

ْلُتموهم شرف أداء المهام على رأس هياكل المجلس، وأقول  أوُدّ أن أتوجه للزميالت والزمالء الذين حَمّ
ُب عليهم الوفاء  ما هو ثقٌة موضوعٌة على عاتقهم... وأمانٌة َمْوكولٌة لهم ويتوَجّ لهم أن : »اختياركم لهم« إَنّ

بها«... غير أن قناعتي تبقى في أنهم سيكونون حًقا أهاًل لهذه الثقة...
سيداتي، سادتي،

الذي  الدستور  وهو  الجديد،  الدستور  أحكام  ظل  تحت  الدورة  هذه  افتتاح  منذ  أشغالنا  باشرنا  لقد 
كونه  للدولة،  المؤسساتية  المنظومة  ضمن  صالحياته  وتوّسعت  األمة  مجلس  مكانُة  َزْت  تعَزّ بفضله 
جاء بأحكام جديدة هامة فتحت أمام هيئتنا آفاًقا عمل واعدة، وهي لذلك تدعونا إلى مواصلة وتكثيف 

وتعميق عملنا.

تجديـــــد هياكل 
وهيئـــــــــــــــات 
مجل�س الأمــــــــة 
القادر  عبد  السيد  أشرف 
مجلس  رئيس  صالح،  بن 
 15 األربعاء  يوم  األمة، 
فيفري 2017، على تنصيب 
األمة بعد  مكتب مجلس 
التجديد السنوي بعنوان 

سنة 2017.

اللجان الدائمة 

�سبلي ب�سير، رئيس لجنة 
التربية والتكوين والتعليم 
العالي والبحث العلمي 

والشؤون الدينية 

الع�سكري محمد الطيب، 
رئيس لجنة الشؤون 

الخارجية والتعاون الدولي 
والجالية في الخارج

 محمد ماني،
رئيس لجنة الشؤون 
القانونية واالدارية 
وحقوق االنسان 

بن قرطبي نور الدين،
رئيس لجنة الدفاع 

الوطني

ياحي مختار، 
رئيس لجنة الفالحة 

والتنمية الريفية

عبد القادر بن �سالم،
 رئيس لجنة الشؤون 
االقتصادية والمالية

بو�سالغم محمد،
 رئيس لجنة التجهيز 

والتنمية المحلية

محمد زكريا، رئيس 
لجنة الصحة والشؤون 

االجتماعية

غري�سي مهني،
 رئيس لجنة الثقافة 
واالعالم والشبيبة 

والسياحة

كا�سا �سعيد،
المراقب البرلماني

نواب الرئي�س
التجمع الوطني الديمقراطي جبهة التحرير الوطني الثلث الرئاسي 

�سليماني عبد الكريمحوباد بوحف�س طواف�سية زبير  جمال ولد عبا�س رفيقة ق�سري     
كلمة رئي�س المجل�س بالمنا�سبة 

...الدستور الذي بفضله 
َزْت مكانُة مجلس  تعزَّ

األمة وتوّسعت صالحياته 
ضمن المنظومة 

المؤسساتية للدولة، 
كونه جاء بأحكام جديدة 
هامة فتحت أمام هيئتنا 

آفاًقا عمل واعدة، وهي 
لذلك تدعونا إلى مواصلة 

وتكثيف وتعميق عملنا.

بعد عملية تجديد الهيــــاكل رئي�س المجل�س ين�سب اأع�ساء المكتب
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عقد مجلس األّمة جلسات، خّصصها لطرح 
األسئلة الشفوية وذلك كما جرت العادة مرتين 

في الشهر  بالتداول مع المجلس الشعبي 
الوطني، أيام الخميس .

  

األســـــــــــئلة 
الشفوية

 برنامج عملنا لهذه السنة سيكون استمراًرا لبرامج السنوات التي سبقتها لكنه سيستمد محتواه من 
مضمون الدستور الجديد ومن القانون العضوي الناظم للعالقات الذي صادقنا عليه هذه السنة ومن 
مضمون نظامنا الداخلي الذي سوف نحدد الموقف منه في األسابيع القادمة. وسوف يسهر المكتب 

الجديد على صياغة وتدقيق مضمون هذا البرنامج في األسابيع القادمة، إن شاء اهلل.

أيتها السيدات، أيها السادة،
والزمالء قد شرعوا من اآلن ضمن  )والزميالت  المقام وتستوجب مني  المناسبة تحتم علي في هذا 
تشكيالتهم السياسية في التحضير لالنتخابات التشريعية القادمة(، أقول تستوجب مني التوقف معكم 
عند هذه المحطة وهذا االستحقاق الوطني الهام... ألقول أن هذا الحدث، وإن كان يبدو وكأنه حدًثا 
عادًيا كونه يأتي تطبيًقا لمضمون الدستور، إاّل أنه يستوجب منا في الظروف التي تعرفها البالد وفي 
ظل التحديات والرهانات التي تواجهها... أقول أن هذه االنتخابات ستكون بحق محطًة وحدًثا هاًما في 
البالد... كونها تأتي بعد تعديالت دستورية جد هامة وقوانين عادية وعضوية في غاية األهمية. قوانين 
صادقنا عليها في هذه الدورة، وهي تأتي كترجمة وتكملة لحزمة قوانين اإلصالحات التي أقدمت عليها 

البالد وصادقنا عليها نحن... خالل الفترة...
لهذا، فالمطلوب منا أن نساهم كلنا في توفير مناخها اإليجابي من خالل تحسيس المواطن بضرورة 
المشاركة في هذه االنتخابات وبنسبة عالية، ألن التصويت هو حق وواجب بنفس الوقت، وهو موقف 
في  يعملون  من  لكل  الدرس  الجزائريون  سيعطي  الواسعة  المشاركة  بهذه  وألن  ومواطني...  وطني 
العلن والخفاء ضد البالد والتشكيك في توجهاتها... جهات خارجية معروفة... جهات تضع هذه األيام 
االنتخابات تحت المنظار بحًثا عن منافذ لحشر نفسها في شأننا الوطني وقضايانا الداخلية... ويتجلى 
ذلك خاصة في كتابات تنقصها الموضوعية أو في تسريب مضامين تقارير وهمية وغير مؤسسة عن 
بالدنا وعن سياستها اإلصالحية وإنجازاتها االقتصادية واالجتماعية بل أقول هي تشكك في مستقبلها 

الواعد...
ن في فهمهم وأن  َمُعّ كون في نبل المسعى، أن ُيعيدوا الَتّ  إننا نقول لهؤالء... وللذين من الداخل ُيشِكّ

يراجعوا تحاليلهم ويصححوا قراءتهم ألوضاع بالدنا.
تشريعية  انتخابات  تنظيم  على  ُمْقِدَمٌة  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئيس  فخامة  قيادة  تحت  فالجزائر 

تريدها حًقا ناجحة وبكافة المعايير، وهي لذلك حرصت وتحرص على توفير كافة شروط نجاحها.

سيداتي، سادتي، 
إذن، نحن َواُعون أن أعضاء هيئتنا من اآلن قد انخرطوا في مناخ االستعداد لهذا الحدث من مواقعهم 
االنتخابية  الحملة  إعطاء  في   - شك  دون  من   - سيساهمون  بذلك  وإنهم  السياسية...  أحزابهم  في 
الحيوية والتنوع والثراء والتنافس النزيه في نقاشات الساحة السياسية كون هذا النشاط يعتبر ركيزة 
الرأي  القبول باالختالف ومواجهة  روح  المبنية على  والديمقراطية  السياسية  الممارسة  أساسية في 

بالرأي اآلخر والبرامج مع نظيرتها...
واألفكار  بالبرامج  الشعب  أمام  وتنافس  شريف...  وتدافع  ميداني...  نضال  الديمقراطية  ألن 

والطروحات...
وإننا إذ نؤكد على هذا، فألننا نأمل أن تسود هذه الروح في االنتخابات القادمة... كما نأمل أن يتحلى 
الجميع بأخالقيات وآداب التنافس الديمقراطي النزيه... ولنا الثقة في أّن أغلبية الفعاليات المشكلة 
القادم وهي من دون شك ستعمل من أجل  االنتخابي  الموعد  السياسية، ستعمل خالل هذا  للطبقة 
وبمؤسساتها  وبتعّدديتها...  بتنوعها...  قوية  جزائر  ديمقراطية،  جزائر  وبناء  تعزيز  على  المساهمة 

الدستورية...
والسادة أعضاء  السيدة  وأدعو  كلمتي  أنهي  الجزائر،  المستقبل، مستقبل  المتفائلة عن  النظرة  بهذه 
المكتب لالجتماع في القاعة )ب( المخصصة لذلك ألتولى تنصيبهم ومن ثم توزيعهم على اللجان 

للقيام بتنصيب اللجان ومكاتبها.
شكًرا لكم،

... أقول أن هذه 
االنتخابات ستكون بحق 
محطًة وحدًثا هاًما في 
البالد... كونها تأتي بعد 
تعديالت دستورية جد 
هامة وقوانين عادية 
وعضوية في غاية 
األهمية. قوانين صادقنا 
عليها في هذه الدورة، 
وهي تأتي كترجمة 
وتكملة لحزمة قوانين 
اإلصالحات التي أقدمت 
عليها البالد وصادقنا 
عليها نحن... خالل 
الفترة...

...جهات تضع هذه 
األيام االنتخابات تحت 
المنظار بحًثا عن منافذ 
لحشر نفسها في 
شأننا الوطني وقضايانا 
الداخلية... ويتجلى 
ذلك خاصة في كتابات 
تنقصها الموضوعية أو 
في تسريب مضامين 
تقارير وهمية وغير 
مؤسسة عن بالدنا وعن 
سياستها اإلصالحية 
وإنجازاتها االقتصادية 
واالجتماعية بل أقول 
هي تشكك في 
مستقبلها الواعد...

2017/01/192017/02/022017/02/16



الأ�سئلة ال�سفوية

11 1011 101011

السيد  سؤال  عن  ردا 
عضو  زوبيري،  محمد 
حول  األمة،   مجلس 
املجال  فتح  إمكانية 
الستيراد  للمجاهدين 
دون  سياحية  مركبات 

وسيط جتاري؟
السيد  املالية  وزير  أوضح 
أنه  حاجي،  عمي  بابا 
من   104 املادة  مبقتضى 
 79/09 رقم  القانون 
املالية  القانون  املتضمن 
املعدل   2008 لسنة 
حرب  ملعاقي  يحق  واملتمم 

خمس  كل  املركبات  اقتناء  الوطني  التحرير 
والرسوم  احلقوق  من  الكامل  باإلعفاء  سنوات 
على  الرقابة  إجراءات  من  وكذا  اجلمركية، 
التجارة اخلارجية وعمليات الصرف، موضحا 
مركبة  من  بكل  يتعلق  األمر  أن  ذلك  يف سياق 
الصعبة  بالعملة  مستوردة  جديدة  سياحية 
بإمكانياتهم اخلاصة، أو مركبة سياحية جديدة 
واملدفوع  باجلزائر  املعتمدين  الوكالء  لدى 
تتعدى  أن  على  وذلك  الوطنية،  بالعملة  ثمنها 
البنزين  اسطوانتها 2000 سم مكعب ملركبات 

و2500 سم مكعب بالنسبة للمركبات الديزل.
استيراد  املجاهدين  فبإمكان  الوزير  وحسب 

املركبات املذكورة مباشرة من اخلارج دون املرور 
على الوكاالت السيارات وبأموالهم اخلاصة من 
العملة الصعبة، وأنها هي نفسها اإلمكانية التي 
استفاد منها قدمى املجاهدين عبر مرور الوقت 

إلى يومنا هذا.
طبقا  للمواطن  ميكن  ال  أنه  األخير  يف  معلنا 
العملة  على  املفعول احلصول  الساري  للقانون 
بلدنا  أن  بحكم  البنك  من  مباشرة  الصعبة 
الكاملة  احلرية  مبدأ  اليوم  غاية  إلى  يبنى  لم 
كافة  على  تطبق  التي  القاعدة  وهي  للصرف 

املواطنني.

ماذا عن مكاتب ال�سرف؟!

السيد  سؤال  عن  ردا 
عضو  قيساري،  محمود 
حول  األمة،  مجلس 
سندات  إصدار  إمكانية 
يف  الفائدة  من  خالية 

إطار القرض السندي؟
بابا  املالية  وزير  ذكر 
عمي حاجي، باملجهودات التي متت يف سبيل 
واملصرفية  املالية  اخلدمات  من  االستفادة 
لفائدة أكبر عدد من املواطنني، واملتمثلة يف:

البنكية  احلسابات  فتح  إجراءات  تبسيط   •
لفائدة اخلواص والشركات

• تكييف الشبكات البنوك لتقريب اخلدمات 
من املواطنني

مشيرا يف نفس السياق أنه يف اطار القانون 
واملؤسسات  للبنوك  يسمح  املفعول  الساري 

التكوين املهنيال�سندات..بال فوائد..املجاهدون.. وا�سترياد ال�سيارات

اللسيد  سؤال  عن  ردا 
عبد القادر شنيني، عضو 
مجلس األمة،  عن مصير 
بعد  الصرف  مكاتب 
تنفيذي   مروسوم  صدور 

يف 5 أفريل 2016؟
السيد  املالية  وزير  أشار 
صرف  مكتب   46 أن  حاجي،  عمي  بابا 
حتصلت فعال على إعتمادات من بنك اجلزائر 
طبقا لألحكام التعليمة رقم 96/08 والتعليمة 
رقم 97/13 تطبيقا للنظام رقم 95/07 املتعلق 
بالرقابة على الصرف. وأنه من بني 46 اعتماد 
مت سحب 40 منهم، 13 بطلب من املستفيدين 
من إعتمادات أنفسهم و27 منها ألغيت لعدم 
إنشاء مكاتب الصرف، ومن ثم عدم دخولها يف 

النشاط ملدة طويلة.
ويتمثل نشاط مكاتب الصرف حسب الوزير يف 

عمليات الصرف اليدوية التالية:

• شراء العملة الصعبة مقابل الدينار لدى غير 
املقيمني أثناء إقامتهم باجلزائر

لدى  الدينار  مقابل  الصعبة  العملة  شراء   •
املقيمني

لغير  الدينار  مقابل  الصعبة  العملة  بيع   •
يف  اجلزائر  مغادرتهم  عند  فقط  املقيمني 
حدود املبلغ املصرفة والتي ال يتم إنفاقها أثناء 

إقامتهم.
وبذلك وبحكم القانون الساري ال ميكن لهذه 
املكاتب بيع العملة الصعبة للمقيمني، ذلك أن 

بلدنا لم يتبنى مبدأ احلرية الكاملة للصرف.

مضيفا أن هذه املكاتب تطبق معدالت وعمالت 
وتخضع  اجلزائر،  بنك  طرف  من  محددة 
وفقا  اجلزائر  بنك  يصدرها  التي  لقواعد 
خصوصا  املعول،  السارية  واألنظمة  للقوانني 
يف مجال قابلية حتويل العملة الوطنية وحركة 
ومكافحة  اخلارج  وإلى  من  األموال  رؤوس 

تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
مكاتب  نشاط  تطور  أن  األخير  يف  مؤكدا 
الصرف له صلة قوية مبستوى عرض العملة 
غير  طرف  من  خصوصا  جهة  من  الصعبة 
بسبب  جدا  ضعيف  يزال  ال  والذي  املقيمني 
ضعف احلركة السياحية، من جهة أخرى وكثرة 
التوازن  وبالتالي عدم  الصعبة،  للعملة  الطلب 
بني العرض والطلب وبالتالي فإن إنشاء كاتب 
السوق  إشكال  لوحده حلل  يكفي  ال  الصرف 
على  العمل  األمر  يتطلب  بل  للصرف  املوازية 
إليه  تسعى  ما  وهو  املذكورة  العقبات  جتاوز 

السلطات العمومية تدريجيا.

السيد  سؤال  عن  ردا 
عضو  زفان،  بوجمعة 
حول  األمة،   مجلس 
والتدريب  التكوين 
الصناعات  قطاع  يف 
البيترولية ومراكز التكوين 

املهني بوالية أدرار؟ 
بوطرفة  نورالدين  السيد  الطاقة  وزير  ذكر 
أن قطاع الطاقة بوالية أدرار من خالل فروع 
مجمع سوناطراك قامت بتوظيف يف فروعها 

مايلي:
تكوينهم  منهم 199 مت  توظيف 1600 شاب   •

وتوظيفهم خالل الفترة من )2015-2013(
يف  تكونهم  مت   13 منهم  شاب   590 تشغيل   •

الفترة ما ين جانفي ونوفمبر 2016.
فقد  العمل،  فرص  بخلق  يتعلق  فيما  أما 
ساهمت شركات القطاع يف خلق حوالي 7000 
منصب شغل مباشر وغير مباشر خالل الفترة 

)2016-2014(
تكوين  مت  فقد  الشباب  تكوين  يخص  وفيما 
قطاع  شركات  قبل  من  شاب   250 وتدريب 
قبول  مت  حيث   ،2016/2014 مابني  الطاقة 
50 مترشح من والية أدرار من أجل تكوين يف 
اإلختصاص وهم 20 مهندس و30 تقني سامي 

من  باملائة   12 حوالي  أي 
مجمموع املترشحني.

املسابقة  إطار  يف  مت  كما 
التي نظمتها سونطراك يف 
أكتوبر 2016 على مستوى 
اجلنوبية،  الواليات  كل 
والية  من  شارك  حيث 
أدرار 252 مترشح من أجل احلصول على 28 
منصب شغل منهم 17 إطار، كما استفادت 18 
الوالية  شباب  بها  بادر  التي  مؤسسة صغيرة 
 ،)2015-2013( الفترة  سوناطراك خالل  مع 
كما سيتم إجناز مركز جديد لتكوين يف مدينة 

أدرار قبل نهاية سنة 2017.

مبنية على  مالية غير  منتوجات  املالية عرض 
سعر الفائدة، وأنه مت إعطاء إصدار تعليمات 
للبنوك العمومية لعرض على زبائنها منتوجات 
»املشاركة«  املنتوجات  وتسمى  النوع  هذا  من 
لشركات  سيمكن  كما  السنة،  هذه  خالل 
تأمني  منتوجات  عرض  تباشر  بأن  التأمني 

جديدة تتوافق مع متطلبات كل املوطنني.
قد  العمومية   اخلزينة  أن  األخير  يف  مضيفا 
قامت يف 17 أفريل 2016 بإصدار قرض حمل 
االقتصادي«،  للنمو  الوطني  »القرض  تسمية 
القرض  هذا  من  احملصلة  املبالغ  رصت  وقد 
والتي فاقت 560 مليار سنتيم لتمويل منشآت 
وتوسيع  حديدية  وسكك  موانئ  من  قاعدية 
املناطق الصناعية، كما أنه من احملتمل أن تقوم 
الدولة بإصدار خالل هذه السنة قروض أخرى 

بدون فائدة، وهو مشروع قيد الدراسة.

  

األســـــــــــئلة 
الشفوية
2017/01/05

 5 الخميس  يوم  األّمة  مجلس  عقد 
جانفي 2017، جلسة علنية، برئاسة 
نائب  زوبيري،  القادر  عبد  السيد 
لطرح  خّصصها  المجلس؛  رئيس 
تقّدم  الشفوية  األسئلة  من  عدٍد 
المجلس على  أعضاء  بها عدد من 
هذه  وكانت  الحكومة؛  في  أعضاء 
األسئلة الشفوية على النحو التالي: 
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السيد  سؤال  عن  ردا 
عضو  سعيدي،  حسني 
حول  األمة،  مجلس 
الواجب  التدابير 
للنهوض  اتخاذها 
بالقطاع الفالحي بوالية 

بشار؟
أوضح وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد 
البحري السيد عبد السالم شلغوم، أن والية 
الواليات  كل  غرار  على  استفادت  بشار 
بهدف  معتبرة  مالية  مبالغ  من  اجلزائرية 
الدعم  برامج  مختلف  عبر  الفالحية  تنمية 
للفالحني،  الدولة  متنحه  الذي  الفالحي 
السيما من طرف الصندوق الوطني للتنمية 
 6 من  بـأكثر  قدر  مالي  بغالف  الفالحية 
 9000 من  أكثر  منها  إستفاد  دينار  مليون 

مستفيد إلجناز عدة عمليات منها:
• غرس 4200 أبار وتنقيبات 

• غرس 12 أالف هكتار من األشجار املثمرة
• إجناز 385 بنايات لتربية احليوانات

• إجناز 8 غرف للتبريد بسعة تقدر بـ 4800 
متر مكعب

• توزيع 1082 خلية نحل
التي  املختلفة  البرامج  هذه  أن  مؤكدا 
هذه  مكنت  بشار  والية  منها  استفادت 
األخيرة من تسجيل تطور ملحوظ يف مجال 
من  وكمية  نوعية  وقفزة  الفالحي  اإلنتاج 
للتنمية  الوطني  البرنامج  بداية  سنة 2001 
هذه  أن  كما   .2016 سنة  إلى  الفالحية 
البرامج حسب الوزير سمحت بخلق حوالي 
الوالية  23.320 منصب شغل على مستوى 
و3946  دائم  شغل  منصب   19.396 منها 

منصب شغل مؤقت.

أما فيما يتعلق بوضعية العقار الفالحي على 
مستوى والية بشار فهي كالتالي:

الفالحية اخلاضعة  للمستثمرات  بالنسبة   •
 1983 أوت   13 يف  املؤرخ   83/18 للقانون 
الفالحية  العقارية  امللكية  باحلياز  واملتعلق 
فعدد املستفيدين 10.811 مبساحة إجمالية 

تقدر بـ 48577 هكتار.
للقانون  اخلاضعة  الفالحية  املستثمرات   •
 2010 أوت   15 يف  املؤرخ   10/03 رقم 
األراضي  استغالل  وكيفيات  شروط  يحدد 
للدولة،  اخلاصة  ألمالك  التابعة  الفالحية 
مستثمر   1315 الفالحني  املستثمرين  عدد 
هكتار متت   3614 يقارب  ما  على  يحوزون 
تسوية وضعية 1207 مستثمر مبنحهم عقود 

االمتياز
• املستثمرات الفالحية اجلديدة املنشأة يف 
إطار املنشور الوزاري رقم 108 املؤرخ يف 23 
مستثمرات  بإنشاء  املتعلقة   ،2011 فبراير 
عدد  احليوانات  ولتربية  للفالحة  جديدة 
املستفيدين 1789 منهم 1538 استفادوا من 

عقود االمتياز.
املستغلة  غير  لألراضي  بالنسبة  أما 
احلاالت  كل  إحصاء  على  جاري  فالعمل 
وذلك  بحالة،  حالة  دراستها  وسيتم  املعنية 
على  للوقوف  الوطني  التراب  لكل  بالنسبة 
إسقاط  قرار  اتخاذ  وسيتم  تداعياتها، 
حقوق املستفيدين الذين لم يقوموا بعمليات 
االستصالح واسترجاع األراضي ملنحهم من 
لتنظيمات  وفقا  االستفادة  لطالبي  جديد 

املعمول بها.

السيد  سؤال  عن  ردا 
عضو  جغدالي،  مصطفى 
مجلس األمة، حول الشراكة 
الطاقات  إلنشاء  األملان  مع 

املتجددة؟
السيد  الطاقة  وزير  أوضح 
نور الدين بوطرفة أن اجلزائر 
الطاقات  لتطوير  وطني  مشروع  بإجناز  بادرت 
مما  ميقاواط،  ألف   22 تركيب  بهدف  املتجددة 
الطاقات  مصادر  من  الكهرباء  حصة  سيرفع 
املتجددة إلى 27 باملائة من إنتاج الوطني للكهرباء 
بأفاق 2030. ويرتكز هذا البرنامج أساسا على 
الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقات الرياح.

اآلن  حلد  اإلطار  هذا  يف  القطاع  أجنز  وقد 
حوالي 400 ميغاواط من الطاقات املتجدد منها 
 150 بقدرة  الرمل  حلاسي  الهجينة  احملطة  من 
ميغاواط، 25 ميغاواط من الشمس، 10 ميغاواط 
الشمسية  احملطة  بأدرار،  الرياح  طريق  عن 
التجريبية بغرداية بقدرة 1.1 ميغاواط و22 محطة 
الشمسية  الطاقات  طريق  عن  الكهرباء  لتوليد 
بقدرة 343 ميغاواط موزعة على 14 والية منها 

ميغاواط  و73  ميغاواط دخلت يف اخلدمة   270
ستدخل اخلدمة بنهاية سنة جانفي 2017.

أما فيما يتعلق بالتعاون مع الشركات األملانية ذكر 
الوزير أن سونلغاز قامت خالل سن 2012 و2013 
محطات  لتركيب  األملانية  الشركة  مع  بدراسة 
لتوليد الطاقات املتجددة بقدرة إجمالية بـ 1000 
إلى  لتصدير  موجهة  باملائة   90 ومنها  ميغاواط 
أوروبا، وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة مراجعة 
للشروط  استجابة  األوربية  القانونية  الشروط 
التقنية للحصول على إنتاج اقتصادي مواتي ألن 
أوروبا  إلى  املوصل  ساعة  كيولواط  سعر  حاليا 

ليس تنافسيا.
املتجددة  الطاقات  الكهرباء  شركة  أن  مضيفا 
فرع مجمع سونلغاز عقد مببلغ 15.6 مليار دينار 
جزائري مع الشركة األملانية »بي إلكتريك« إلجناز 
4 محطات لتوليد الكهرباء بطاقة الشمسية بقدرة 
85 ميغاواط يف كل من سعيدة بـ30 ميغاواط يف 
النعامة بـ20  ميغاواط  يف البيض بـ 23 ميغاواط 

وسيدي بلعاباس بـ 12 ميغاواط.

سؤال  عن  ردا 
للسيد  شفوي 
نبري،  بن  ناصر 
مجلس  عضو 
حول  األمة، 
جتميد  أسباب 
تهيئة  مشروع   
غابة الساحل زموري والية بومرداس؟

أوضح وزير الفالحة والتنمية الريفية 
والصيد البحري عبد السالم شلغوم، 
أن غابة الساحل ببلدية زموري تتربع 
 342 بـ  تقدر  إجمالية  مساحة  على 
هكتار مت تخصيص 50 باملائة لتحويلها 
والتسلية  لالستجمام  كغابة  وتهيئتها 
سنة 2014، ومت تخصيص غالف مالي 
لها يقدر بـ 200 مليون دينار من أجل 
القطاعي  البرنامج  إطار  يف  تهيئتها 
 ،2014 لسنة  التكميلي  التنموي 
محافظة  قامت  األساس  هذا  وعلى 

الفالحة بولية ب�سار..الطاقات املتجددة..

غابة ال�ساحل بزموري!!
بومرداس  لوالية  الغابات 
وطنية  مناقصة  عن  بإبالغ 
رقم 4 - 2014 املؤرخة يف 
26 نوفمبر 2014 من أجل 
الدراسات  مكتب  اختيار 
ومتابعة  لدراسة  املؤهل 
لغابة  التهيئة  أشغال 
وتنفيذ  لزموري،  الساحل  والتسلية  االستجمام 
لهذه الدراسة مت إجناز النسيج اخلارجي لغابة 

اإلستجمام من أجل حتديدها وحمايتها.
ونظرا لتجميد العملية للظروف املالية التي متر 
عن  املشروع  هذا  بعث  إعادة  سيتم  البالد  بها 
طريق االستثمار اخلاص، وذلك وفقا لألحكام 
 19 يف  املؤرخ   368/6 رقم  التنفيذي  املرسوم 
القانوني  النظام  يحدد  الذي   2006 أكتوبر 
لرخصة االستغالل الغابات االستجمام وشروط 
الدراسة  طور  امللف يف  وهذا  منحها  وكيفيات 

على مستوى مصالح الغابات.
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السيدة  سؤال  عن  ردا 
عضو  باركي،  عائشة 
دور  حول  األمة،  مجلس 
خاصة  ونشاطه  المسجد 

في التربية اإلجتماعية؟
الشؤون  وزير  أوضح   
السيد  واألوقاف  الدينية 
محمد عيسى، أن المسجد يعتبر بحق ضمير 
من  يعمل  فهو  المتوقدة،  وروحه  المجتمع 
خالل  من  الرذائل  من  المجتمع  تخلي  أجل 
والثقافية  واالجتماعية  األخالقية  رسالته 
الوطنية  الدينية  المرجعية  لها  أسست  التي 

وكرستها قوانين الجمهورية.
المنابر  هذه  خالل  من  يبعثون  األئمة  وأن 
الرسائل اإليجابية التي تهذب السلوك وترقي 
التنمية،  في  وتسهم  األمن  وتفضي  األخالق 
سواء في خطبة الجمعة ودروسها التي تصدر 
من وحي الواقع، أومن خالل الدروس اليومية 
الدور ال  أن  المسجد. مضيفا  التي يضمنها 
يقتصر على دروس الوعظ واإلرشاد بل يمتد 
المواطن  شخصية  تقوية  في  اإلسهام  إلى 
القرآني   التعليم  ومضامين  مناهج  من خالل 
تقدم  التي  القرآنية  المدارس  بها  تقوم  التي 
المجتمع  شرائح  لمختلف  متميزة  خدمات 
التمدرس،  قبل  مرحلة  في  األطفال  من  بدأ 
ووصوال إلى اآلباء واألمهات في أقسام محو 

األمية مرورا بفئات العمرية المختلفة. 
ومنظم  متواصل  جواري  عمل  إليه  ويضاف 
اإلسالمية  الثقافية  المراكز  إلى  يصل 

التعليمية  والمؤسسات 
ومراكز إعادة التربية، كما 
األسر  إلى  ليصل  يتسع 
في  خصوصا  والعائالت 
الوطنية  واأليام  األعياد 
التوعوية  والحمالت 
والمناسبات  المختلة 

العائلية واالجتماعية.
متواصال  يبقى  العمل  أن  األخير  في  مؤكدا 
من أجل ترقية العمل المسجدي حتى يواكب 
التي  المختلفة  والتغيرات  والتطور  النمو 
المحافظة  اجل  من  المجتمع،  في  تحدث 
في  للتدين  والوسطي  الصحيح  االتجاه  على 

المجتمع الجزائري.

ردا عن سؤال السيد رشيد 
مجلس  عضو  بوسحابة، 
األمة، حول ظاهرة العنف 
والالأمن في وسط األحياء 

السكنية الجديدة؟
الداخلية  وزير  أكد 
المحلية  والجماعات 
بعض  تسجيل  أن  بدوي،  نورالدين  السيد 
باألشخاص  بالمساس  المتعلقة  األحداث 
ببعض األحياء السكنية الجديدة تعتبر منعزلة 
أن  إذ  عنف،  كظاهرة  تصنيفها  يمكن  وال 
وعبر  اإلعالم  في  له  يروج  كما  ليس  الوضع 
التواصل.  شبكات  عبر  المنتشرة  اإلشاعات 
بل أن هذه األحداث ال تعدو أن تكون مجرد 
مناوشات قد تحدث في أحياء عريقة من قبل 
بعض الشباب المنحرفين المسبوقين قضائيا، 
التغطية  خالل  من  حينها  في  معالجتها  ويتم 
إطار  في  لألحياء  الشاملة  والمراقبة  األمنية 
أن  مضيفا  أنواعها،  بشتى  الجريمة  محاربة 
في  ملحوظا  تراجعا  عرفت  األحداث  هذه 

المراحل األخيرة .
منها  والحد  األحداث  هذه  تطويق  أجل  ومن 
اتخذت  العمومية  السلطات  أن  الوزير  أوضح 
الرعي  الجانب  شملت  إستعجالية  إجراءات 
في  مجسدة  واإلستشرافي  النوعي  والجانب 

مايلي:
• استحداث مقرات أمنية جديدة تواكب هذا 
تواجد  وتعزيز  المسجل،  العمراني  التوسع 

عناصر الدرك والشرطة

السيد  سؤال  عن  ردا 
سالم،  بن  القادر  عبد 
األمة،  مجلس  عضو 
المتخذة  اإلجراءات  حول 
رمي  على ظاهرة  للقضاء 
على  البناء  مواد  بقايا 

الطرقات؟
المحلية  والجماعات  الداخلية  وزير  أوضح 
اتخذت  وزارته  أن  بدوي،  الدين  نور  السيد 
العديد  في  والتدابير  اإلجراءات  من  جملة 
المواطن  بصحة  الصلة  ذات  المجاالت  من 
بإنشاء  قامت  وتحسين ظروف معيشتة، حيث 
كل  دراسة  تتولى  التي  البلدي  الصحة  مكاتب 
الدائمة  المحافظة  لضمان  الرامية  التدابير 
المؤسسات  جميع  في  والنظافة  الصحة  على 
المخطط  إقرارا  أن  كما  العمومية،  واألماكن 
إطار  ضمن  يندرج  النفايات  لتسيير  الوطني 
عدد  بلغ  وقد  لمواطن  المعيشي  تحسين 
المخططات البلدية 1255 مخطط أي ما يعادل 

نسبة تغطية تقدر بـ أكثر من 81.57 المائة.
على  القضاء  إطار  وفي  أخر  جانب  ومن 
التدريحي  والتعميم  العشوائية  المفرغات 
لتقنيات ردم النفايات، فإن السلطات العمومية 
 122 بتسجيل  الوطني  التراب  عبر  قامت  قد 
مركز ردم تقني منها 60 مفرغة مكتملة اإلنجاز 
مفرغة   140 وإنجاز  االنتهاء،  طور  في  و15 
مؤسسة   47 إنشاء  وكذا  للمراقبة  خاضعة 
والئية لتسيير هذه المراكز ودعمها ماليا خالل 

3 سنوات األولى من نشاطها.

وعن أكوام الحصى، أوضح الوزير أنه تم إصدار 
إزالة  بخصوص   2016 مارس   27 في  تعليمة 
أكوام الحصى والمعدات المستعملة باإلضافة 
إلى بقايا مواد البناء التي يتم تفريغها أو التخلي 
الطريق،  وعلى  العمومية  الساحات  في  عنها 
في  محددة  عمل  مخططات  إطار  في  وذلك 
الزمان للقضاء على النقاط السوداء المسجلة 

على المستوى المحلي.
هذه  مع  التسامح  عدم  ضرورة  على  مؤكدا 
التصرفات الغير متحضرة، وذلك عن طريق معاينة 
وفق  البيئة  بتلويث  المتعلقة  المخالفات  جميع 
المكلفين  األعوان  أو  القضائية  الشرطة  محجر 

بالبيئة ومتابعة المخالفين متابعة قضائية.
أما فيما يخص والية بشار فقد أوضح الوزير أن 
المصالح المعنية للوالية قد التزمت بمضمون 
 3 إنشاء  تم  حيث  لهم،  الموجهة  التعليمات 
اسواق جوارية ساهمت بشكل كبير في القضاء 
والبضائع  السلع  وبيع  الموازية  التجارة  على 
على األرصفة، كما تم دعوة المواطنين إلنشاء 
منح  تم  بحيث  النفايات،  رسكلة  مؤسسات 
الرسكلة  مؤسسات  إلنجاز  أرضية  قطعة   11
لجنة  إنشاء  تم  كما  الحديد.  لجمع  ومخازن 
المناسبة خارج  تقنية والئية الختيار األرضية 
لتخصيصها  بشار  لمدينة  الحضري  المحيط 
احترام  ظل  في  البقايا  هذه  لرمي  كمكان 
التنظيم المتعلق بالحفاظ على البيئة، ولمتابعة 
متى تنفيذ الصارم لهذه التعليمة تم تعيين إطار 
سام على مستوى المركزي يعنى بملف نظافة 
المعيشة  ظروف  تحسين  وبذلك  المحيط 

للمواطنين وتوفير لهم محيط الئق.

  

األســـــــــــئلة 
الشفوية
2017/01/19

عقد مجلس األّمة يوم الخميس 19 
جانفي 2017، جلسة علنية، برئاسة 
القادر بن صالح، رئيس  السيد عبد 
المجلس ؛ خّصصها لطرح عدٍد من 
عدد  بها  تقّدم  الشفوية  األسئلة 
أعضاء  على  المجلس  أعضاء  من 

في الحكومة .

عمليات  وتكثيف  الدوريات  مضاعفة   •
المداهمة

مرافق  بإنجاز  الجديدة  األحياء  مرافقة   •
دور  غرار  على  واجتماعية  ورياضية  ثقافية 

الشباب
إلى جانب هذه اإلجراءات تفعيل دور المجتمع 
ضمن  وإدماجها  األحياء  وجمعيات  المدني 
التعبئة االجتماعية، إلى جانب دور المساجد 
المجتمع  مساهمة  أن  األخير  في  مؤكدا 
وروح  المدني  الحس  بثقافة  والتحلي 
تبقى  المكتسبات  على  والمحافظة  المواطنة 
شأنها  من  التي  األساسية  الركائز  إحدى 
الممارسات  وتقضي على  الجريمة  الحد من 

الالأخالقية. 

العنف يف الأحياءدور امل�سجد الجتماعي..

فو�سى التخل�س من بقايا مواد البناء!!
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عبد  اللسيد  سؤال  عن  ردا 
مجلس  عضو  قريشي،  الكريم 
تدهور  أسباب  حول  األمة، 

التعليم بالمناطق الجنوبية ؟
أوضحت وزيرة التربية الوطنية 
أن  غبريط،  بن  نورية  السيدة 
من  كغيرها  الجنوب  واليات 
حسنة  نتائج  تحقق  التي  مؤسسات  فيها  الواليات 
وفيها العكس، لذلك فإن الوزارة لم تعد ترتب الواليات 
األداء  تقييم  ألن  البكالوريا،  في  النجاح  نسبة  حسب 
المؤسسة  االعتبار  بعين  يأخذ  أن  يجب  الفعلي 
التعليمية والسياق ثم القيام بمقارنة النتائج على مدار 
إلى  األمر  تطور  على  نحكم  حتى  سنوات   10 إلى   5

األحسن أو ال.
المجهود  تثمين  علينا  وأنه  تتحسن  األمور  أن  مؤكدة 
الواليات  من  مترشحي  هناك  أن  حيث  المبذول، 
  ،18/20 بمعدل  ممتاز  تقدير  على  تحصلوا  الجنوب 
خالل السنة الماضية، وأن العديد من واليات الجنوب 
مع  مقارنة  البكالوريا  في  بها  النجاح  نسبة  تحسنت 
سنة 2015 على غرار تندوف، بشار، ورقلة، النعامة..

ببعض  المردودية  أن معدل  الوزيرة  تنكر  لم  مع ذلك 
واليات الجنوب ال ترقى للمستوى المطلوب، على غرار 
عدد من واليات في الشمال والهضاب العليا، منوهة 
إلى أن النظام الحالي ال يعطي صورة حقيقية لكفاءات 

التلميذ.
التقييم  حول  وطنية  استشارة  فتح  تم  ذللك  وألجل 
المقبل،  فيفري  شهر  خالل  ستكون  البيداغوجي 
بخصوص  نقاش  إثراء  في  مهم  دور  للمعلم  وسيكون 
اإلجراءات المتخذة لتحسين المردود التربوي بواليات 

الجنوب.
النتائج  لتحسين  المتوقعة  المدة  يخص  فيما  أما 
بالمناطق الجنوبية، فأعلنت الوزيرة أنها تسجل بارتياح 
الحركية والمبادرة لتحسين الممارسات البيداغوجية 
المحلي  المستوى  على  المنظومة  مردود  وتحسين 
خاصة مع تنامي الوعي عند األولياء واألساتذة . وأن 

ثمارذلك سيظهر بعد سنوات.

سؤال  عن  ردا 
عبد  السيد 
لطرش،  الحليم 
مجلس  عضو 
عن  نيابة  األمة، 
السيد  زميله 
سعيد كاشا، حول 
استعمال  انتشار 

األكياس البالستيكية؟
والبيئة  المائية  الموارد  وزير  أوضح 
قطاع  أن  والي،  القادر  عبد  السيد 
بهدف  ببرامج  سابقا  بادر  البيئة 
استعمال  من  التدريجي  التخفيض 
الوطني  المستوى  على  األكياس  هذه 
لتسيير  الوطني  المخطط  إطار  في 
المدمج للنفايات المنزلية، من خالل 

جملة من التدابير والمتمثلة في :
• إعداد مشروع قرار وزاري مشترك 
والصحة  والتجارة  البيئة  وزارة  بين 
للكيس  التقنية  المواصفات  يحدد 
لالستعمال  الموجه  البالستيكي 

المباشر للمواد الغذائية.

منتجي  جمعية  بين  اتفاقية  توقيع   •
والقطاع  البالستيكية  األكياس 
الوزاري للوقوف على التطبيق الفعلي 
يخص  فيما  المتخذة  لإلجراءات 
الموجه  البالستيكي  الكيس  إنتاج 

لالستعمال المباشر للمواد الغذائية

ردا عن سؤال 
السيد بلقاسم 
عضو  قارة، 
األمة،   مجلس 
صيانة  حول 
بوالية  الطرق 

المدية؟
والنقل  العمومية  األشغال  وزير  أعلن 
السيد بوجمعة طلعي، أن وزارة األشغال 
لصيانة  بالغة  أهمية  تولي  العمومية 
أنواعها،  اختالف  على  الطرق  شبكة 
كلف  الذي  تراث  على  حفاظا  وهذا 

الخزينة العمومية مبلغا ماليا كبيرا.
 40 رقم  الوطني  للطريق  بالنسبة  أما 
العابر لوالية المدية على مسافة 58 كلم، 
فالطريق يعرف كثافة مرورية كبيرة ال 
سيما من الوزن الثقيل، إذ تصل نسبة 
35 بالمائة من مجمل المركبات، األمر 
الذي ادى إلى تدهور غالبية مقاطعه، 
مما دفع بالقطاع إلى إدراج صيانة هذا 
الطريق ضمن برامج متعددة، في إطار 
الصيانة الدورة لسنة 2015 تمت صيانة 
بـ 5 كلم وحاليا سيتم صيانة  ما يقدر 

بطول  مقاطع 
تعرف  كلم   5
جد  تصدعات 
كما  متقدمة، 
برمجة  سيتم 
ضمن  صيانته 
الدورة  الصيانة 

لسنة 2017.
 60 رقم  الوطني  الطريق  وبخصوص 
فقد  كلم،   79 مسافة  على  الممتد 
عرف هذا الطريق عدة عمليات خاصة 
ضمن  وذلك  تأهيل  وإعادة  بالصيانة 
 )2009-2005( خماسيين  برنامجين 
الوزن  نسبة  ان  غير  و)2014-2010(، 
الثقيل التي يعرفها هذا الطريق المقدر 
بـ 25 بالمائة من مجمل المركبات قد 
بعض  على  تصدعات  ظهور  إلى  أدت 
مقاطعه، األمر الذي دفع بالقطاع إلى 
إصالح  برنامج  إطار  في  به  التكفل 
األحوال  سوء  عن  الناتجة  الخسائر 

الجوية لسنة 2016.
الذي   38 رقم  الوالئي  الطريق  وعن 
الوطني  الطريق  بين  وصل  همزة  يعد 

مصطفى  السيد  سؤال  عن  ردا 
األمة،  مجلس  عضو  جغدالي، 
تربوية  مشاريع  تجميد  حول 

بوالية المسيلة؟
الوطنية  التربية  وزيرة  أوضحت 
أن  غبريط،  بن  نورية  السيدة 
تاريخ تسجيل هذه المشاريع يعود 
ثالث  هو  المشاريع  هذه  عدد  وأن   2014 سنة  إلى 
عمليات، األولى وتتعلق بالطور االبتدائي وتضم انجاز 
وتجهيز 10 مجمعات مدرسية عبر الوالية، وعمليتين 
ثانوية  وتجهيز  إنجاز  تخص  األولى  الثانوي  بالطور 
بإنجاز  تتعلق  والثانية  الكبير  سد  خطوطي  ببلدية 
وتجهيز ثانوية لتعويض ثانوية جابر بن حيان بالمسيلة 

المنجزة بنمط البناء الجاهز.
وثانوية  العشرة  المدرسية  للمجمعات  فبالنسبة 
خطوطي سد الجير فبعد االلتماس الذي رفعته الوزارة، 
وافق الوزير األول على رفع التأجيل عنها، بينما تم 
إدراج مشروع إنجاز ثانوية جابر بن حيان التعويضية 
في الملف المتعلق ذات األولوية للقطاع الذي سيتم 
دراسته مع الجهات المعنية قصد رفع التأجيل. أما 
بخصوص إنجاز وتجهيز الثانوية الرياضية بالمسيلة 
الدراسة  وأن  والرياضة،  الشباب  وزارة  تخص  فهي 

الخاصة بالمشروع قد تمت.

للتكوين  الوطني  المعهد  وعن 
مستخدمي قطاع التربية الوطنية 
مالك بن نبي، فقد أعلنت الوزيرة 
قطاع  من  استرجاعه  تم  قد  أنه 
تحت   وضع  الذي  العالي  التعليم 

تصرفه في وقت سابق.
لهذا  مدير  تعيين  بخصوص  أما 
الهيكل، فأوضحت الوزيرة أن قرار اإلنشاء غير كاف 
صدور  أهمها  اعتبارات  بعدة  مرتبط  فاألمر  لذلك 
بأحكام  عمال  المعهد  بنشأة  خاص  تنفيذي  مرسوم 
المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14/28 المؤرخ 
األساسي  القانون  يحدد  الذي   2014 فبراير   1 في 
قطاع  موظفي  لتكوين  الوطني  للمعاهد  النموذجي 
التربية الوطنية. مؤكدة في نفس السياق أن الحكومة 
صادقت في اجتماع 11 ماي 2015 عن إنشاء 5 معاهد 
من  كل  في  التربية  قطاع  لتكوين مستخدمي  وطنية 
األغواط، الواد، الميلة، عين تموشنت وغليزان والتي 
ستضاف إلى المعاهد الوطنية الحالية وعددها 11 .

ردا عن سؤال السيد محمد الواد، عضو مجلس 
للمياه  الكبرى  التحويالت  األمة، حول موضوع 
شماال  النعامة  والية  إلى  الغربي  الشط  من 

ووالية تلمسان وسيدي بلعباس جنوبا؟
أوضح وزير الموارد المائية والبيئة السيد عبد 
الكبرى  التحويالت  برنامج   أن  والي،  القادر 
مستوى  على  تحويل  نظام   21 في  والمتمثلة 
القطر الوطني على مسافة  4 أالف كيلومتر، كان الهدف منها تأمين 

الماء لألجيال القادمة.
يشكل  النعامة،  بوالية  الغربي  الشط  من  المياه  تحويل  أن  مضيفا 

القطاع،   إستراتيجية  ضمن  هامة  وصل  حلقة 
لتدعيم  المياه  من خالل تطوير منشآت حشد 
تزويد المياه الصالحة للشرب والفالحة في كل 
بلعباس..   تلسمان، سيدي  النعامة،  واليات  من 
وتأمينها للمناطق الحدودية التي تسجل حاليا 

بعض النقائص في التزود بالمياه.
هذا المشروع كلف ميزانية الدولة 43.5 مليار 

بلدية   18 إلى  للشرب  الصالحة  بالمياه  التزود  بدعم  سيسمح  دج 
من  العديد  في  اليومي  التوزيع  ساعات  تحسين  مع  الواليات  عبر 
البلديات واألحياء من 4 ساعات في اليوم إلى 24 على 24 ساعة. 
وكذا تدعيم القطاع الفالحي وإنشاء عدة مناصب شغل دائمة في 

تلك المناطق.
كما سيمنح مشروع الشط الغربي بحشد 40 مليون متر مكعب سنويا 
من المياه منها 14 مليون متر مكعب سنويا لتزويد 162 الف نسمة 
بالماء الشروب لثالث بلديات بالنعامة، و6 بلديات بكل من تلمسان 
و9 ببلديات سيدي بلعباس. و26 مليون متر مكعب سنويا لسقي 3 

أالف هكتار من األراضي الفالحية.
أسند إنجاز هذا المشروع حسب الوزير إلى شركات وطنية وأجنبية 
استالمه  المشروع سيتم  وأن  بها،  وكفاءة معترف  كبيرة  ذات خبرة 
نهائيا نهاية سنة 2017، إال أنه سيدخل في الخدمة تدريجيا، مطمئنا  

في األخير أن التغطية المالية إلتمامه موجودة ومضمونة.

امل�ساريع الرتبوية بولية امل�سيلة..الأكيا�س البال�ستيكية..هل من بديل!؟التحويالت الكربى للمياه..

�سيانة الطرق بولية املدية
التعليم باملناطق اجلنوبية..

• إنشاء لجان والئية مكلفة بعملية التفتيش 
والمراقبة من أجل الحرص على تطبيق هذه 
االتفاقية في كل من وحدات إنتاج األكياس 
التجار  مستوى  على  وكذلك  البالستيكية 

التجزئة للمواد الغذائية
البالستيكية  األكياس  على  ضريبة  إدراج   •

التي يتم استيرادها وإنتاجها محليا 
• إنجاز وحدة رسكلة األكياس البالستيكية 
ردم  مركز  مستوى  على  المسترجعة 

النفايات 
وزارة  بين  مشترك  وزاري  قرارا  إصدار   •
 10 في  المؤرخ  والبيئة  والصناعة  التجارة 
جوان 2014 يتضمن المصادقة على الئحة 
لألكياس  التقنية  المواصفات  تحدد  فنية 

البالستيكية .
األكياس  استبدال  يخص  فيما  أما 
البالستيكية باألكياس الورقية، فإن القطاع 
وسيتم  االعتبار  بعين  الفكرة  هذه  أخذ 
لهذا  واالقتصادي  المالي  الجانب  مناقشة 
تجسيد  جدوى  دراسة  أجل  من  المشروع 

المشروع على أرض الواقع.

رقم 60 أ والطريق الوطني رقم 40، ويعتبر 
امتداد للطريق الوطني رقم 89، فقد عرف 
هذا األخير عملية إعادة التأهيل خالل سنة 
2008 و2009، إال أنه عرف تصدعات بسب 
بـ 25  المقدرة  الثقيل  للوزن  المرورية  كثافة 
بالمائة، األمر الذي دفع بالقطاع إلى إعداد 
دراسة خاصة بهذا الطريق وهي على وشك 
لصيانته  خاصة  عملية  اقتراح  ليتم  االنتهاء 

الحقا ضمن البرامج المستقبلية.
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ردا عن سؤال السيد 
محمد ماني، عضو 
مجلس األمة، نيابة 
السيد  زميله  عن 
جغدالي،  مصطفى 
حول مشروع إنجاز 
التبريد  غرف 

الكبرى على المستوى الوطني؟
البرلمان  مع  العالقات  وزيرة  أوضحت 
الوزير  عن  نيابة  الدالية،  غنية  السيدة 
التبريد  قدرات  تطوير  مشروع  أن  األول 
العمومية  السلطات  طرف  من  المسطر 
والمعهود تنفيذه إلى المؤسسة المتوسطية 

للتبريد، يشمل 50 مركب للتبريد عبر كامل التراب 
الوطني وبسعة تقدر بـ 627 أف متر مكعب، مع إعادة 
تأهيل 39 مخزن تبريد بسعة تقدر بـ 350 الف متر 
دينار  مليار  بـ 36.6  إجمالية قدرت  وبتكلفة  مكعب 
ممولة  بموجب قرض استثماري مخفض ذو المدى 
البعيد، موضحة أن  المشروع تمت المصادقة عليه 
مارس  بتاريخ  الدولة  مساهمات  مجلس  طرف  من 
2013، ويعد هذا المشروع أحد المشاريع العمومية 
التخزين  قدرات  رفع  إلى  تهدف  التي  الطموحة 
الوطني وامتصاص الفائض في اإلنتاج الفالحي من 
أجل توازن بين العرض والطلب وتنويع قنوات توزيع 
والتسويق والتخزين لفائدة كل من مستهلكي األسواق 

المحلية وكذا المنتجين.
في  الوزيرة  حسب  المؤسسة  هذه  شرعت  وقد 

تجسيد ذلك عن طريق:

• إعادة تأهيل 39 مخزن تبريد 
بسعة إجمالية تقدر بـ 35 ألف 

مترمكعب.
• المبادرة بتنفيذ كل اإلجراءات 
المتعلقة بعملية إنجاز مخازن 
جديدة خاصة ما تعلق باقتناء 
وإجراءات  العقارية  األوعية 
الدراسات التقنية وإبرام العقود، حيث تم االستفادة 

من 34 عقد امتياز في انتظار إنجاز 16 طلبا آخر.
•  إطالق 39 إعالن عن مناقصات وطنية ودولية قصد 
دراسة وإنجاز ما يعادل 64 بالمائة من المشروع أي 

في حدود 401 ألف متر مكعب.
مشيرة إلى أن األشغال الفعلية بالنسبة لـ 24 مشروع 
قد دخلت حيز التنفيذ، ويتوقع تسلم هذه السنة 19 
مخازن   8 تمثل  التي  المشروع  إجمالي  من  بالمائة 

للتبريد بسعة 108 ألف مترمكعب في 
الشلف،  األغواط،  )تيارت،  من  كل 
أدرار، رقان، متليلي، الوادي، البليدة(، 
 19 حدود  في   2018 سنة  واستالم 
 12 المشروع  إجمالي  من  بالمائة 
)عين  من  بكل  السعة  بنفس  مشروع 
بشار،  المدية،  غرداية،  صالح، 
تبسة،  بوعريريج،  برج  تقرت،  وهران، 
كما  تندوف(.  مسيلة،  تيسمسيلت، 
في   2019 سنة  مشاريع   10 سيستلم 
حدود 25 بالمائة من إجمالي المشروع 
بسعة 155 ألف متر مكعب في كل من 
)عيد الدفلى، بسكرة، ورقلة، البويرة، 

ميلة، تنمراست، غليزان، تلمسان، إليزي وباتنة(.
وسيتم استالم 10 مشاريع أخرى سنة 2020 بسعة 
160 ألف متر مكعب ما يمثل 25 بالمائة من مجمل 
بجاية،  سكيكدة،  )عنابة،  من  كل  في  المشروع 
قسنطينة،  خنشلة،  البيض،  النعامة،  مستغانم، 
مشاريع   10 واستالم  العاصمة(،  الجزائر  سطيف، 
من  كل  في  مكعب  متر  ألف   76 بسعة   2021 سنة 
أهراس،  سوق  مسعود،  حاسي  مختار،  باجي  )برج 
تيزي وزو، عين تموشنت، جيجل، بومرداس، مشرية 

وقالمة(.
مؤكدا في األخير أن السلطات العمومية تعول على 
والتحكم في سوق  المشاريع من أجل الضبط  هذه 
اإلنتاج الوطنية وتنظيمها، وفقا للمعايير والمقاييس 

الدولية المعمول بها .

ردا عن سؤال 
الطيب  السيد 
عضو  قنيبر، 
األمة،  مجلس 
إمكانية  حول 
جــــــــــــــــــدولة  
قـــــــــــــــــروض  
في  الممنوحة 
لدعم  الوطنية  الوكالة  برنامج  إطار 

تشغيل الشباب ؟
أوضح وزير المالية السيد حاجي بابا 
عمي،  أن آليات دعم تشغيل الشباب 
ظلت منذ إنشائها محل تقييم وتطوير 
أصحاب  استفاد  حيث  مستمر، 
من  الجهاز  هذا  إطار  في  المشاريع 

عدة مزايا من بينها:
المساهمة  مستوى  تخفيض   •
لتمويل  المخصصة  الشخصية 
اإلستثمار من 5 بالمائة إلى 1 بالمائة 
 5 قيمتها  تتجاوز  ال  التي  للمشاريع 
ماليين دينار، ومن 10 إلى 2 بالمائة 
 10 قيمتها  تتجاوز  التي  للمشاريع 

ماليين دينار
بدون  القرض  مستوى  من  الرفع   •
فائدة من 25 بالمائة إلى 29 بالمائة 
للمشروع  اإلجمالية  الكلفة  من 
بالنسبة للمشاريع التي تقل أو تساوي 

كلفتها اإلجمالية 5 ماليين دينار ومن 
10 إلى 28 بالمائة بالنسبة للمشاريع 
التي تقل أو تساوي كلفتها اإلجمالية 

10 ماليين دينار.
• توسيع نسبة تخفيض معدل الفائدة 
إلى 10 بالمائة من معدل المدين الذي 
المالية  والمؤسسات  البنوك  تطبقه 
هذا  ويطبق  المشاريع،  جميع  لتشمل 
اإلجراء كذلك على باقي آجال تسديد 
هذا  في  الممنوحة  البنكية  القروض 

اإلطار.
سنة  بدل  سنوات   3 بـ  آجال  منح   •
واحدة لتسديد آجال القرض البنكي.

أصحاب  بإعفاء  يتعلق  فيما  أما 
المطبق  الفائدة  معدل  من  المشاريع 
على هذا الشكل من القروض، فأشار 
الوزير إلى أنه تم تكفل بهذا الموضوع 
من  األولى  المادة  احكام  خالل  من 
 13/253 رقم  التنفيذي  المرسوم 
المعدل   2013 جويلية   2 في  المؤرخ 
رقم  التنفيذي  للمرسوم  والمتمم 
03/290 المؤرخ في 6 سبتمبر 2003 
المقدمة  اإلعانة  يحدد شروط  الذي 
للشباب ذوي المشاريع وتمويلها. حيث 
معدل  على  التخفيض  نسبة  حددت 
الفائدة بـ 10 بالمائة من معدل المدين 
والمؤسسات  البنوك  تطبقه  الذي 
منجزة  استثمارات  بعنوان  المالية 

القطاعات  كل  في 
والنشاطات، ويطبق هذا 
اإلجراء كذلك على باقي 
القروض  سداد  آجال 
في  الممنوحة  البنكية 

هذا اإلطار.
إعادة  يخص  وفيما 
من  المستفيدين  الديون  جدولة 
برنامج  إطار  وفي  البنكية،  القروض 
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، 
آلية  يوجد  ال  أنه  الوزير  أوضح 
مخصصة على مستوى البنوك لمعاملة 
بهذه  الخاصة  المتعثرة  المشاريع 
الوكالة، غير أنه بإمكان البنوك تبني 
المعاملة حالة بحالة لملفات أصحاب 
بعث  بإعادة  يرغبون  الذين  المشاريع 
للشروط  استفادتهم  بشرط  نشاطهم 

اآلتية:
طريق  عن  ممولة  تجهيزات  توفر   •
الشركة  مستوى  على  البنكي  القرض 

وعدم خضوعها ألية معاملة تجارية
• تعهد صاحب المشروع بتسديد جزء 
السابقة وتحدد نسبة  من مستحقات 
التسديد باتفاق مشترك  بين صاحب 

المشروع والبنك.
• لم يتم إحالة ملفاتهم على صندوق 

الضمان بغرض التعويض .

  

األســـــــــــئلة 
الشفوية
2017/02/02

يوم  صبيحة  األّمة  مجلس  عقد 
جلسة   ،2017 فيفري   2 الخميس 
بن  القادر  السيد عبد  برئاسة  علنية، 
خّصصها  المجلس؛  رئيس  صالح، 
الشفوية  األسئلة  من  عدٍد  لطرح 
المجلس  أعضاء  من  عدد  بها  تقّدم 

على أعضاء في الحكومة.

عبد  اللسيد  سؤال  عن  ردا 
عضو  زعيم،  بن  الوهاب 
مجلس األمة، نيابة عن زميله 
السيد محمود قيساري، حول 
صفوف  في  جمركيات  طرد 
بسبب  الجمارك  هيئة 

اللباس؟
لم  أنه  عمي،  بابا  حاجي  السيد  المالية  وزير  أكد 
الجمارك  إدارة  صفوف  من  عاملة  أي  طرد  يتم 
بسبب اللباس، وأن إدارة الجمارك هي هيئة نظامية 
تمنح ألعوانها  الجمهورية  قوانين  تحكمها  ورسمية 
تلك  ومن  الواجبات،  ببعض  وتلزمها  الحقوق  بعض 
ممارستهم  أثناء  النظامية  البدلة  ارتداء  الواجبات 
رقم  القانون  من   39 للمادة  طبقا  وذلك  لمهامهم، 
79/07 المؤرخ في 1 جويلية 1979 المتضمن قانون 

الجمارك الساري حاليا المعدل والمتمم.

وأن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الوظيفة 
القوانين  كرسته  دستوري  مبدأ  هو  العمومية 
واألنظمة، وبالتالي فإن كل أعوان الجمارك يتمتعون 
بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات ومن ضمن 

تلك الواجبات االلتزام بارتداء البدلة النظامية.

ادارة  في  النظامية  البدلة  ارتداء  أن  موضحا 
الجمارك تحكمه المادة 10 من المرسوم التنفيذي 
رقم 10/286 المؤرخ في 14 نوفمبر 2010 المتضمن 
القانون األساسي للموظفين والقرار المؤرخ في 15 
النظامية  البدلة  لتشكيلة  المحدد   2008 نوفمبر 
لسلك الجمارك وشروط ارتدائها، وهذه النصوص 
وظروف  النظامية  البلدة  مكونات  بدقة  تحدد 
وكيفيات ارتدائها وبالتالي ال يمكن ألي عون إضافة 

أو حذف أو تغيير أي عنصر من البدلة النظامية.
مؤكدا في األخير أن إدارة الجمارك تفخر بالعنصر 
النسوي الذي بلغ تعداده في صفوفها قرابة 4 أالف 
اإلجمالي  العدد  من  بالمائة   23 بنسبة  أي  عاملة 
على  تعمل  الجمارك  إدارة  وأن  الجمارك،  ألعوان 
تحسين ظروف العمل الخاصة للمرأة وترقيتها في 

أعلى المناصب.

لبا�س اجلمركيات..

اإمكانية جدولة قرو�س »اأن�ساج«!؟

غرف التربيد!!
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 ردا عن سؤال السيد حسني 
سعيدي، عضو مجلس األمة، 
حول اإلجراءات المتخذة في 
المنتهية  المبيدات  تسيير 
على  خاصة  الصالحية 

مستوى والية بشار؟
المائية  الموارد  وزير  أوضح 
المبيدات  أن  والي،  القادر  عبد  السيد  والبيئة 
المنتهية الصالحية تندرج ضمن المخطط الوطني 
لتسيير النفايات الخاصة انطالقا من أحكام القانون 
 12 في  المؤرخ   01/19 رقم 
والمتعلق   2001 ديسمبر 
ومراقبتها  النفايات  بتسيير 

وإزالتها.
إلى  المخطط  هذا  ويهدف 
تنظيم عمليات الجمع والنقل 
والتخزين والمعالجة لتقليص 
من آثار النفايات على صحة المواطن والبيئة، مؤكدا 
أن هذه المبيدات استعملت من طرف المعهد الوطني 
التابع لقطاع الفالحة سنة 2004  النباتات  لحماية 

و2005، في حملة مكافحة الجراد بوالية بشار.

تجميعه  تم  قد  المبيدات  من هذه  تبقى  ما  أنه  إال 
على مستوى البلديات المتضررة بجنوب بشار وهي 
بومدين(  هواري  مشرح  فراج،  عرق  العبادلة،   (
وكذلك  الغرض  لهذا  مخصصة  أماكن  في  وذلك 
على مستوى مستودع التابع للمعهد الوطني لحماية 
النباتات المتواجدة ببلدية عرق فراج، الذي تم غلقه 
بقرار من الوالي في 19 ماي 2011 وحولت المبيدات 

 3 في  الوالي  من  أخر  بقرار  مؤقتا  به  كانت  التي 
المنطقة  خارج  تقع  مستودعات  إلى   2011 نوفمبر 
على  الموافقة  انتظار  في  بشار،  لبلدية  الحضرية 
التنظيمية  للمعايير  فراج(  )عرق  مستودع  مطابقة 
المواد وتخزينها به وفقا  المعمول بها لتحويل هذه 

لما ينص عليه التنظيم.

عضو  باألطرش،  الدين  نور  السيد  سؤال  عن  ردا 
مجلس األمة، حول الري بصفة عامة وآليات تطوير 

الري الفالحي بصفة خاصة؟
 ذكر وزير الموارد المائية والبيئة السيد عبد القادر 
التسعينيات  سنوات  عرفت خالل  الجزائر  أن  والي، 
أجل  ومن  المائية،  الموارد  وفرة  في  كبيرة  أزمة 
الخروج من هذه الوضعية ُسطر برنامج إستراتيجي 

لبناء ودعم هذا القطاع بفضل عدة عمليات وهي :
• خلق توازن من حيث وفرة الماء من إقليم إلى إقليم 

ومن منطقة إلى أخرى بفضل التحويالت الكبرى

السنة  أيام  المياه طيلة  وفرة  توازن من حيث  خلق   •
بغض النظر عن تساقط األمطار

المائية عن طريق  الموارد  قدرات  تعبئة  في  زيادة   •
تجنيد مياه إضافية غير تقليدية والمتمثلة في تحلية 

مياه البحر
واستغاللها   الصحي  الصرف  مياه  تطهير  محطات   •

في الفالحة.
مؤكدا أن معظم البرامج التي المسطر تم تجسيدها 
على أرض الواقع، وبدأت تظهر آثارها اإليجابية من 

خالل حصيلة اإلنجازات والتي تتلخص في مايلي:
• السدود الكبرى والتي كانت خالل سنة1999 تقدر بـ 

44 سد وبفضل البرنامج بني 31 سد وسيضاف إليها 
9 سدود في أفق 2019 

التنقيبات الجوفية خالل سنة 199 كان هناك 20   •
ألف بئر وبفضل البرنامج يتواجد اليوم 70 ألف بئر 

عميق 
• محطات تحلية المياه البحر تم إلى يومنا إنجاز 11 

محطة تضخ 2  مليوني متر مكعب
• محطات تطهير مياه الصرف الصحي تم إنجاز من 
خالل البرنامج 177 محطة تطهير والتي تعطي 800 
ألف   80 لـ  السقي  حاجيات  لسد  مكعب  متر  مليون 

هكتار.
مؤكدا في األخير أن الجزائر 
بزيادة  الماء  أزمة  تغلبت على 
العميقة  واآلبار  السدود  عدد 
مما  الكبرى،  والتحويالت 
سمح بتزويد المواطنين بالماء 
وتوسيع  للشرب  الصالحة 
الفالحي،  السقي  أراضي 
ذلك  مواصلة  بضرورة  منوها 
بالتسيير عن قرب، واستعمال أخر التقنيات لتحسين 
استغالله ومحاربة التبذير خاصة في المجال الزراعي 
من أجل مضاعفة المساحات الفالحية المسقية عبر 
التراب الوطني إلى أكثر من مليونين في آفاق 2019.

املبيدات املنتهية ال�سالحية

فرع �سوناطراك بلندناآليات تطوير الري..
ردا عن سؤال السيد مصطفى 
جغدالي ، عضو مجلس األمة 
،  حول المغزى من إنشاء فرع 

لشركة سوناطراك بلندن؟
العالقات  وزيرة  أوضحت 
غنية  السيدة  البرلمان  مع 
الوزير  عن  نيابة  الدالية، 
األول، أن عمليات إنشاء فروع لشركة سوناطراك في 
الخارج جاءت في إطار تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية 
خاصة  الخارج  إلى  المحروقات  لتسويق  الهادفة 
المميع،  الطبيعي  والغاز  الطبيعي  بالغاز  تعلق  ما 
سنة  لندن  البترولية  سوناطراك  إنشاء  تم  ولهذا 
أوروبا  الغاز في  لبيع  1989 في محيط مناخ موات 
نظرا لهوامش الربح المحفزة والعجز الملحوظ في 

التمويل وفي قدرات اإلستيراد.
تنشط  الشركة  أن  مضيفة 
تجارة  قطاع  في  أساسا 
تشتري  حيث  المحروقات 
بترولية من سوناطراك  مواد 
أنحاء  جميع  في  لتسويقها 
باالستعانة  وذلك  العالم 
مما  المالئمة،  النقل  بوسائل 
دفعها إلى اقتناء ناقالت الغاز 
عمالقتين  ناقلين  في   والمتمثلة  المسال.  البترول 
لنقل غاز البترول المسال وهما » رقان« و« جانت« 

متر  ألف   84 بـ  تقدر  واحد  لكل  استيعاب  بطاقة 
بقدرة  المسال  البترول  لغاز  ناقالت  و3  مكعب، 
استيعاب متوسطة تقدر بـ 59 ألف متر مكعب لكل 
منهما وهي »ألقار« »رودنواس«، »حاسي مسعود2« ، 
وباخرة من الحجم الكبير لنقل البترول الخام بطاقة 

استيعاب 2 مليون برميل .
مؤكدة أن شركة سوناطراك البترولية لندن ، تخضع 
بالخضوع  ملزمة  فهي  ولذلك  البريطاني  للقانون 

لألحكام التشريع الساري المفعول في دولة المقر ، 
وأن الشركة سوناطراك وعلى غرار شركات البترولية 
األخرى تأطر سياستها التجارية وفقا لعدة مؤشرات 
موضوعية تهدف إلى كسب أكبر حصص في سوق 
المحروقات الذي يتميز بمنافسة حادة بين مختلف 
إلرادة  نتيجة  إال  الفرع  هذا  إنشاء  وما  المتعاملين 
سوناطراك لتعزيز تموقعها ومستوى تنافسيتها في 

هذا المجال.

  

األســـــــــــئلة 
الشفوية

2017/02/16

 16 الخميس  يوم  األّمة  مجلس  عقد 
فيفري 2017 ، جلسة علنية ، برئاسة 
رئيس   ، صالح  بن  القادر  عبد  السيد 
من  عدٍد  لطرح  خّصصها  ؛  المجلس 
األسئلة الشفوية تقّدم بها أعضاٌء من 

المجلس على أعضاء في الحكومة .
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نور  السيد  سؤال  عن  ردا 
عضو  باألطرش،  الدين 
أسباب  عن  األمة،  مجلس 
الجزائرية  الرياضة  تراجع 
الدولية  المحافل  في 
إلعادة  المتخذة  والتدابير 

أمجادها ؟
أوضح وزير الشباب والرياضة السيد الهادي ولد 
مختلف  في  عرفت  الجزائرية  الرياضة  أن  علي، 
القارية  الرياضية  التظاهرات  في  مشاركاتها 
 2016/  2015 الرياضي  الموسم  خالل  والعالمية 
أحسن  الجزائر  لتمثيل  ومميزة  قوية  مشاركة جد 
 179 من  أكثر  في  المشاركة  عبر  وذلك  تمثيل، 
بطولة   44 عالم،  وكأس  بطولة   56 منها  تظاهرة 
بطولة   28 و  عربية،  بطولة   20 افريقية،  وكأس 
كأس عربية وإفريقية للفرق.ولقد احتلت الجزائر 
من خالل هذه النتائج على حوالي 745 ميدالية في 

23 نوع رياضي.
ألعاب  في  الجزائر  أن مشاركة  الوزير  اعتبر  وقد 
أحسن  من  ببرازافيل   2015 سنة  اإلفريقية 
المشاركات الجزائرية في الدورات اإلفريقية منذ 
وتحصلها  الثالثة  المرتبة  باحتاللها  االستقالل، 
على 118 ميدالية منها 4 ذهبية. كما حققت عدة 
منها  عالمية  إنجازات  الوزير  حسب  رياضات 
ميداليتين   وبتحصلهما على  والمصارعة  المالكمة 

برونزيتين في بطولة العالم سنة 2016،  وميداليتين 
مخلوفي  البطل  للعداء  القوى  ألعاب  في  فضيتين 

توفيق في األلعاب األولمبية بريو ديجانيرو.
األصناف  بمختلف  الوطنية  بالرياضة  وللنهوض 
والرياضة  الشباب  وزرة  سطرت  العملية  والفئات 
إستراتيجية محكمة على المجى المتوسط والبعيد 
للمواهب  والمعسكرات  التجمعات  بتنظيم  وذلك   ،
 7 بـ  قدرت  والتي  المدرسية  العطل  الشابة خالل 
تجمعات شملت حوالي 476 شاب وشابة في 22 
و18   14 بين  ما  سنهم  يتراوح  رياضي  اختصاص 
سنة قصد تحضير هذه النخبة الوطنية للمستوى 

العالي لتشرف الجزائر في المحافل الدولية.
بتقييم  ستقوم  الوزارة  أن  األخير  في  مؤكدا 
لألهداف  طبقا  الوطنية  الرياضية  االتحاديات 
المسطرة بين الوزارة واالتحادية مع بداية كل عهد 
تحقيق  في  فشلت  التي  االتحاديات  وأن  أولمبية، 

أهدافها عليها االنسحاب.

سؤال  سؤال  عن  ردا 
الطيب  محمد  السيد 
عضو  العسكري، 
حول  األمة،  مجلس 
عدم خضوع العبو كرة 

القدم للضريبة ؟
الشباب  وزير  أعلن 
السيد  والرياضة 
أن  علي،  ولد  الهادي 
قرار األموال الممنوحة 
المحترفة  لألندية 
تنبثق  القدم  كرة  في 
رئيس  قرارات  من 
خالل  من  الجمهورية 
الوزاري  المجلس 
المشترك المنعقد في 21 أفريل 2010، أين 
أجل  من  القانونية  التدابير  من  جملة  كرس 
تطوير وترقية كرة القدم الوطنية، ومن جملة 
الطابع  بين  التنقل  تسهيل  تم  التدابير  هذه 
أو  التجاري  الطابع  إلى  لألندية  الهاوي 

اإلحترافي وبالتالي تأسيس شركات رياضية 
ذات أسهم وجاءت هذه التدابير تدريجية حتى 
الوضع  التأقلم مع  المحترفة  تسمح لألندية 
اقتصادية  تنافسية  تحقيق  أجل  من  الجديد 
لم  األندية  تلك  أن  إال  المستثمرين.   وجلب 
استحقاقاتها   2015 إلى   2011 من  تسدد 
الضريبية اتجاه المصالح المختصة للضمان 

اجتماعي.
وعلى إثر ذلك بادرت وزارة العمل والتشغيل 
والضمان االجتماعي باقتراح مشروع تنفيذي 
لكرة  الجزائرية  االتحادية  مع  بالتنسيق 
لالعبين  االشتراك  سقف  بتحديد  القدم، 
ألف   27 بمبلغ  االجتماعي   الضمان  لدى 
الرياضية،  التجارية  الشركات  لفائدة  دينار 
من أجل رفع حاالت االنسداد التي آلت إليه 
الخاسر  وكان   2011 سنة  منذ  القضية  هذه 
فيها هو الضمان االجتماعي لعدم استفادته 

من مداخيل وأرباح مؤكدة.

عباس  السيد  سؤال  عن  ردا 
بوعمامة، عضو مجلس األمة، 
إنجاز  مشروع  آل  ما  حول 
لشركة  تابع  لتكوين  مركز 

قطاع الطاقة بوالية إليزي؟
العالقات  وزيرة  أوضحت 
غنية  السيدة  البرلمان  مع 
الدالية، خالل ردها نيابة عن الوزير األول، أنه تم 
إنجاز  مشروع  برمجة  إلى  ترمي  تعليمات  إسداد 
العاملة  اليد  لفائدة  إليزي  بوالية  تكوين  مركز 
المحلية، وذلك قصد االستجابة الحتياجات مجمع 
البشرية  الموارد  ميدان  في  وفروعه  سوناطراك 
مواطنين  لتشغيل  أكبر  فرص  وإلتاحة  جهة،   من 
المنطقة بعد خضوعهم لتأهيل المهني المناسب من 

جهة أخرى.
مقر  إلنجاز  أولي  موقع  وتخصيص  اقتراح  وبعد 
لتجسيد  األولية  اإلجراءات  اتخاذ  تم  المركز،  هذا 
هذا المشروع، من خالل تكليف المؤسسة الوطنية 
سوناطراك  مجمع  فرع  والبناء  المدنية  للهندسة 
كما  الموقع،  هذا  وتجهيز  وتهيئة  ترميم  لعمية 

وهي  بالتكوين  المعنية  االختصاصات  تحديد  تم 
اختصاص )سائق عتاد األشغال العمومية، وميكانيك 
أنه تبين خالل هذه  العمومية(، غير  عتاد األشغال 
بعض  وجود  المشروع  إلنجاز  التمهيدية  المراحل 

للمقر  القانونية  بالوضعية  المرتبطة  اإلشكاالت 
الواقع. أرض  على  تجسيده  أخر  ما  وهو  المقترح 

بديل  مقر  إليجاد  متواصلة  الجهود  أن  مؤكدة 
الحتضان المركز.

الشفوي  السؤال  عن  ردا 
عضو  باركي،  عائشة  للسيدة 
مجلس األمة، حول إستراتيجية 
الدولة في تعليم الموسيقى في 

المدارس التابعة لها؟
أوضح وزير الثقافة السيد عز 
قطاعه  أن  ميهوبي،  الدين  
حيث  بالموسيقى،  كبير  اهتمام  يولي  الثقافي  
يوجد بالجزائرمعهد عالي للموسيقى يقوم بتخريج 
يعتبر  والذي  اآلالت،  من  العديد  في  متخصصين 
خزان أساسي للفرقة السنفوية الوطنية، مضيفا أن 
هناك اتفاقيات مع بعض المدارس المتخصصة في 

الخارج لتخصص أكثر وتعميق التكوين.

و إلى جانب المعهد العالي للموسيقى أعلن الوزير 
)وهران،  من  كل  في  جهوية  معاهد   5 وجود  عن 
بها  ملحقة  الجزائر(  األغواط،  باتنة،  البويرة، 
مدارس أخرى في 7 واليات، إضافة إلى 6 مدارس 

أخرى قيد اإلنشاء.
التي  المبادرات  تدعم  الوزارة  أن  األخير  في  معلنا 
تقوم بها بعض البلديات في إنشاء معاهد للموسيقى، 
كما أنها تشجع على إنشاء مدارس خاصة أو حتى 
سيوفر  قطاعه  وأن  تجاري،  طابع  ذات  مؤسسات 
التكويني  الجانب  في  سواء  المتاحة  اإلمكانات  لها 
أوالبيداغوجي، ألنها في النهاية كلها جهود تبذل من 

أجل الرفع بهذا الفن الراقي داخل المجتمع.

ردا عن سؤال السيد محمد 
رضا أوسهلة، عضو مجلس 
األمة، نيابة عن زميله السيد 
حسني سعيدي، حول برنامج 
للثقافة  الوطني  الديوان 
 2017 سنة  خالل  واإلعالم 

و2018 بواليات الجنوب؟
أوضح  وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، أنه ال يمكن 
حصر دور الثقافة  في هيئة واحدة، في حين هناك 
بعمل  تقوم  الثقافة  لقطاع  تابعة  عديدة  مؤسسات 

كبير في المجال الثقافي في الجنوب.
موضحا أن  الديوان الوطني للثقافة واإلعالم، يكمن 

مركز تكوين بولية اإليزي..

هل تراجع م�ستوى الريا�سة اجلزائرية؟عن دور الديوان الوطني للــــثقافة والإعالم

لعبو كرة القدم.. وال�سرائب!!

تعليم املو�سيقى!؟
والفنية  في  الثقافية  الفعاليات  تنظيم  دوره في 
أرجاء الوطن، وهو يحاول أن يمنح فرصة ألوسع 
عدد من المنتسبين للساحة الفنية للمشاركة في 
تلك الفعاليات، وانه ال يستثني منطقة دون أخرى 
الثقافي  المنتوج  في  حقها  لها  منطقة  كل  وأن 
الوطني  الديوان  أن  ،مضيفا  الفعاليات  وتمسها 
ربوع  كل  في  سنوي  برنامج  له  واإلعالم  للثقافة 
عدة  بها  جرت  الجنوبية  المناطق  وان  الوطن، 
حاسي  من  كل  في  األخيرة  المدة  في  نشاطات 
في  مؤكدا  جانت..(  وكذلك  تمنراست  مسعود، 
للبالد  الجنوبية  المنطقة  إسهام  و  بدور  األخير 

في تنوع وثراء الثقافة الجزائرية .
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رئيس المجلس األعلى للدولة الليبي
عبد  السيد  املجلس،  مبقر   ،2017 جانفي   05 اخلميس  يـوم  واستقـبل 
الذي  الليبي  للدولة  األعلى  املجلس  رئيس  السويحلي،  الشيباني  الرحمان 

يقوم بزيارة إلى بالدنا.
اللقاء، الذي مت بحضور السيد عبد القادر مساهل، وزير الشؤون املغاربية 
واالحتاد االفريقي وجامعة الدول العربية، سمح بتناول التطورات احلاصلة 
على الساحة الليبية يف إطار املسعى السياسي حلل األزمة التي يعيشها هذا 
البلد، وكذا اجلهود املبذولة سواء على املستوى اإلقليمي أو الدولي من أجل 
تشجيع وتوسيع احلوار الداخلي وحتقيق املصاحلة الوطنية، بغرض التعجيل 
األطراف  بني  املتحدة  األمم  برعاية  املمضي  السياسي،  االتفاق  بدخول 

الليبية، يف 17 ديسمبر 2015، حّيز التنفيذ.
يف هذا السياق، ذّكر السيد عبد القادر بن صالح، باجلهود التي ما فتئت 
مواقف  تقريب  أجل  من  لليبيا،  وشقيق  جار  بلد  بصفتها  تبذلها  اجلزائر 
األطراف الليبية املعنية، وذلك يف إطار احلل السياسي لألزمة التي يعاني 
منها هذا البلد. هذا احلل السياسي الذي يُشكل البديل الوحيد لتحقيق 
سلم دائم يضمن وحدة تراب ليبيا باعتماد احلوار الشامل دون استثناء أي 

طرف وبعيد عن أي تدخل أجنبي.
العميق  امتنانه  السويحلي عن  الرحمان  السيد عبد  من جهة أخرى، عّبر 

املبذولة من أجل تشجيع  للجهود  بوتفليقة،  العزيز  للجزائر وللرئيس عبد 
احلوار بني األطراف الليبية، وحتقيق حل دائم لألزمة الداخلية. 

كما أعرب عن استعداده لتعميق التعاون والتبادل بني الهيئة التي يرأسها 
ومجلس األمة، يف جميع مجاالت اختصاصهما.

يف  اجلزائرية  بالتجربة  اهتمامه  أبدى  السويحلي،  الرحمان  عبد  السيد 
مجال املصاحلة الوطنية وتسيير املراحل االنتقالية.

ممثل برنامج األمم المتحدة للتنمية
استقـبل السيد عبـد القادر بـن صالـح، رئيس مجـلس األمـة، يـوم اإلثنني 13 
فيفـري 2017، مبقر املجلس،  السيد أيريك أوفرست، ممثل برنامج األمم 
املتحدة للتنمية، الذي أدى له زيارة مجاملة وقّدم باملناسبة عرًضا عن أهم 
األمم  وبرنامج  اجلزائر  بني  للتعاون  محوًرا  تشكل  التي  والبرامج  املشاريع 
املتحدة للتنمية خاصة يف املجال البرملاني .. وحرص رئيس مجلس األمة على 
لفت االنتباه إلى ضرورة االستفادة من اخلبرة وجتارب التعاون مع البلدان 
االدارية  املصالح  مع  بالتنسيق  التعاون  وتطوير هذا  تقييم  ومتابعة  األخرى 
املعنية مبجلس األمة يف لقاءات الحقة يتم خاللها النظر يف املشاريع التي 
كانت محور تعاون والتي قّدم بشأنها السيد األمني العام للمجلس ملّخًصا 

تضمن أهم ما حتقق منذ سنة 2005.

رئيسة لجنة الشؤون الخارجية 
بالجمعية الوطنية الفرنسية

السيدةأيليزابيث  املجلس،  مبقر   ،2017 فيفـري   08 األربعاء  يـوم  واستقـبل 
الوطنية  باجلمعية  اخلارجية  الشؤون  جلنة  ورئيسة  سابقة  وزيرة  غيغو، 

الفرنسية التي تزور اجلزائر. 
وسبل  األصعدة،  جميع  على  الثنائية،  العالقات  باستعراض  سمح  اللقاء 
احلفاظ على ديناميكية االمتياز التي تطبعها منذ التوقيع على اتفاقية التعاون 
االستراتيجي بني البلدين سنة 2012. وباملناسبة أّكد رئيس مجلس األمة على 
جسور  وبناء  الثنائية  العالقات  تعزيز  يف  للمساهمة  البرملاني  البعد  أهمية 
الثقة بني البلدين مشيًرا إلى أن احلوار املبني على االحترام املتبادل والنظرة 
الواقعية املوضوعية لألوضاع يف بلدينا تكفل للطرفني التقدم بروح ايجابية 

نحو تعاون مثمر.

وفد عن مجلس الشورى االيراني
مجلس  عن  نائبني  املجلس،  مبقر   ،2017 فيفري   01 األربعاء  يـوم  واستقـبل 
الشورى االسالمي االيراني وهما السيدان مصطفى كواكبيان ومصطفى ذو 
القدر، اللذان سلّماه باملناسبة دعوة من السيد علي الريجاني، رئيس مجلس 
الشورى االسالمي االيراني، حلضور فعاليات املؤمتر الدولي السادس لدعم 

الشعب الفلسطيني، املزمع عقده بطهران أواخر شهر فبراير احلالي.
اللقاء سمح كذلك بتناول العالقات الثنائية املميزة بني البلدين وسبل تعزيزها 
من خالل مواصلة التعاون والتشاور وتبادل الزيارات السيما يف املجال البرملاني 
وضرورة مواصلة العمل يف سبيل تعزيزه مبا يخدم مصلحة الشعبني والبلدين 

الصديقني. 
كما مت التطرق إلى الوضع يف العاملني العربي واالسالمي، ويف هذا السياق 
السلم  احالل  أجل  من  اجلزائر  تبذلها  التي  املجهودات  االيراني  الوفد  ثّمن 

واالستقرار يف منطقتي املغرب العربي والساحل.

السفراء

سفير ألمانيا 
رئيس مجـلس  بـن صالـح،  القادر  عبـد  السيد  استقـبل 
املجلس،  مبقر   ،2017 جانفي   31 الثالثاء  يـوم  األمـة، 
السيد ميشال زينر، سفير أملانيا اجلديد باجلزائر الذي 
للعالقات  التطرق  خاللها  ومت  مجاملة  زيارة  له  أدى 
واالمكانيات  الفرص  على  والتأكيد  اجليدة،  الثنائية 
املتاحة يف البلدين لتوسيع مجاالت التعاون خاصة على 
ارتياحهما  عن  الطرفان  وأعرب  االقتصادي،  الصعيد 
لتعاون  الصيغ  ايجاد  وأهمية  واحلوار  التشاور  آلليات 
برملاني يساهم بنجاعة يف حتقيق التقارب والتعاون بني 

البلدين الصديقني.
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إستقباالت نواب الرئيس

استقباالت اللجان 

سفير الفيتنام 

سفير المغرب 
سفير بولندا

فيثولد  السيد  املجلس،  مبقر   ،2017 جانفي   12 اخلميس  يـوم  واستقـبل 
زيارة مجاملة مت خاللها  له  أّدى  الذي  بولندا باجلزائر  سيريدوفيتش، سفير 
التأكيد  مت  حيث  التعاون  من  جوانب  واستعراض  الثنائية  للعالقات  التطرق 
باالستفادة  وتوسيعه  القائم  التعاون  مستوى  من  للرفع  املتبادل  احلرص  على 
من االمكانيات والفرص املتاحة للبلدين لترقية الشراكة وتبادل املنافع، وفيما 
يتعلق بالتعاون البرملاني، مت تبادل وجهات النظر حول إضفاء ديناميكية متجددة 
على العالقات البرملانية خاصة من خالل تبادل الزيارات وعبر جلنة الصداقة 

البرملانية للمساهمة يف تعزيز العالقات املتميزة بني البلدين الصديقني.

سفير العراق 
واستقـبل يـوم األربعاء 11 جانفي 2017، مبقر املجلس، السيد عبد الرحمان 
حامد محمد احلسيني، سفير العراق باجلزائر الذي قّدم يف مستهل اللقاء 
واملساعي  باجلهود  يتعلق  ما  يف  وخاصة  العراق  يف  الوضع  حول  عرًضا 
تقدما  العراقية حترز  احلكومة  أن  إلى  مشيًرا  اإلرهاب  ملكافحة  املبذولة 

هاًما يف القضاء على اجلماعات االرهابية وحترير بعض املناطق.
وإلى جانب هذا، تطرق اللقاء إلى العالقات الثنائية العريقة واملميزة بني 
وبهذا  املثمر،  التعاون  على  البلدين  مسؤولي  حرص  واستعرض  البلدين 
استعداد  على  صالح  بن  القادر  عبد  السيد  املجلس  رئيس  أكد  الصدد 
اجلزائر الدائم لترقية مستوى التعاون القائم، وايالء كل األهمية والعناية 
للمجاالت التي من شأنها مساعدة العراق على استتباب األمن واالستقرار، 
وبهذه املناسبة حرص رئيس املجلس على التذكير بأهمية التعاون البرملاني 
يخدم مصلحة  تعزيزه مبا  اجتاه  العمل يف  مواصلة  وضرورة  البلدين  بني 

الشعبني والبلدين الشقيقني.

واستقـبل يـوم االربعاء 25 جانـفي 2017، مبقـر املجلس، السيد فام كوك ترو، 
سفير الفيتنام باجلزائر، وكانت زيارة املجاملة مناسبة للحديث عن العالقات 
التاريخية املتميزة وما يطبعها من إرادة سياسية يف البلدين ملواصلة الرقي بها 
وهو ما تترجمه الزيارات املتعددة املتبادلة للمسؤولني على أعلى املستويات 
.. كما مت يف هذا اللقاء االعراب عن ارتياح الطرفني ملا بلغه حجم التعاون 
لتوسيع  املبذولة  احلثيثة  واملساعي  والفالحة  كالطاقة  القطاعات  بعض  يف 
مجاالت التعاون والرفع من حجم التبادل التجاري، والتأكيد – من جهة أخرى 
- على أهمية النشاط البرملاني يف مرافقة وارساء التقارب والتعاون من خالل 

تكثيف اللقاءات على الصعيد الثنائي .. ويف احملافل البرملانية الدولية.

روبرت  السيد  املجلس،  االثنيـن 23 جانـفي 2017، مبقـر  يـوم  واستقـبل 
فان اميبدن، سفير هولندا باجلزائر الذي أّدى له زيارة مجاملة مت خاللها 
استعراض العالقات الثنائية ومجاالت التعاون وامكانيات توسيعه خاصة 
منطقة  الوضع يف  إلى  التطرق  كما مت  والفالحة.  الطاقة  يخص  ما  يف 
الساحل حيث سجل سفير هولندا تقديره للجهود واملساعي التي تبذلها 
اجلزائر من أجل التمكني لالستقرار يف املنطقة خاصة يف مالي وليبيا، 
باملناسبة  مت  كما  واألمن.  السلم  احالل  يف  للمساهمة  بالده  واستعداد 
االرهاب  مكافحة  بينها  من  اخرى  قضايا  حول  النظر  وجهات  تبادل 

ومسألة الهجرة وضرورة تظافر وتكثيف التعاون بهذا الشأن.

واستقـبل يـوم الثالثاء 24 جانفي 2017، مبقر املجلس، السيد حلسن عبد 
اخلالق، سفير املغرب باجلزائر الذي أّدى له زيارة مجاملة مت خاللها التطرق 
للروابط األخوية، التي جتمع الشعبني، وتأكيد احلرص على تعزيز العالقات 
الثنائية بني البلدين الشقيقني من خالل التواصل وتبادل الزيارات. كما مت 
منها  يتعلق  ما  خاصة  الراهنة  التحديات  من  جوانب  استعراض  باملناسبة 

باالستقرار يف املنطقة.

سفير هولندا 

الوفد  ورئيسة  عباس،  ولد  جمال  السيد  األمة،  مجلس  رئيس  نائب  بحث 
-VERONICA DE )البرملاني املكسيكي، السيدة فيرونيكا دلقاديلو قرسيا 

املجلس،  مبقر   ،2017 جانفي   23 االثنني  يـوم   ،)  GADILLO GARCIA
العالقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها على مختلف األصعدة مبا يعكس 
ذات  القضايا  وكذا  الشقيقني،  والشعبني  البلدين  قيادتي  وتوجهات  رؤية 

االهتمام املشترك.
بني  القائمة  العالقات  ومتانة  عمق  على  األمة  مجلس  رئيس  نائب  وأكد 
البلدين والتي حتظى برعاية ودعم ال محدود من قبل قيادتي البلدين، وكذا 
الدور  أهمية  على  مؤكدا  جتمعهما،  التي  الثنائية  للعالقات  املتميز  املسار 
البلدين  بني  التعاون  وتقوية  تعزيز  يف  التشريعيتان  املؤسستان  تلعبه  الذي 
الصديقني، وفتح آفاق جديدة للتعاون، وبحث السبل واآلليات الكفيلة بتوسيع 
الشراكة بني اجلانبني يف مختلف املجاالت، وكذا ترسيخ التشاور والتنسيق 

حول القضايا ذات االهتمام املشترك.
كما شدد على الدور الهام املنوط مبجموعة الصداقة والتعاون بني البرملانيني 
واملكسيك،  اجلزائر  بني  املتميزة  للعالقات  احلقيقي  املضمون  إعطاء  يف 

التبادل  يخص  ما  يف  خاصة  املجاالت  شتى  يف  اخلبرات  تبادل  وضرورة 
االقتصادي والتجاري بني البلدين، ومحاربة اإلرهاب. 

البرملاني املكسيكي، بدور اجلزائر املميز  الوفد  من جانبها، أشادت رئيسة 
إزاء مختلف قضايا املنطقة.

لعالقات  الدوام مثاال  كانت على  املكسيكية  العالقات اجلزائرية  إن  وقالت 
األخوة الراسخة، مضيفًة بأنه يجب املضي قدما لتطويرها وتعزيزها.

االثنني 09 جانفي  يوم  الوطني،  الدفاع  السيد محمد بن طبة، رئيس جلنة  استقبل 
2017، مبقر املجلس، وفًدا عن جلنة الدفاع واألمن الوطني مبجلس النواب الليبي.

متحورت احملادثات بني الطرفني حول التطورات األخيرة للوضع يف ليبيا، مع التطرق 
التسريع من وتيرة تطبيق مسار تسوية األزمة  التي من شأنها  إلى السبل والوسائل 
التي يعيشها هذا البلد، عن طريق تشجيع احلوار الليبي الشامل وحتقيق املصاحلة 

الوطنية، حفاًظا على االستقرار والسالم واألمن يف هذا البلد الشقيق واجلار.
بهذه املناسبة، ذّكر رئيس جلنة الدفاع الوطني مبجلس األمة مبوقف اجلزائر واجلهود 
التي تبذلها من أجل احلل السياسي لألزمة يف ليبيا، عن طريق تقريب وجهات النظر 

واملواقف جلميع األطراف، دون التدخل يف الشأن الداخلي لهذا البلد.
من جهتهم، نّوه أعضاء الوفد الليبي، باجلهود التي ما فتئت تبذلها اجلزائر من اجل 
تيسير التشاور واحلوار بني األطراف الليبية، يف إطار تطبيق ودعم االتفاق السياسي 

الذي بادرت به األمم املتحدة.

السيد جمال ولد عباس، يستقبل 
رئيسة الوفد البرلماني المكسيكي
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 2017 للعام  الأولى  الدورة 
للجمعية الربملانية ملجل�س اأوروبا

شارك وفد برملاني مشترك عن غرفتي 
البرملان، يف أشغال الدورة األولى للعام 
2017 للجمعية البرملانية ملجلس أوروبا 
املمتدة  الفترة  خالل  املنعقدة   ،APCE
من 23 إلى 27 جانفي 2017، مبدينة 

ستراسبورغ )فرنسا(.
تشكل الوفد من السادة :

مجلس  رئيس  نائب  يوسف،  بوتخيل   •
األمة، رئيس الوفد.

بوغربال رشيد، رئيس جلنة الشؤون   •
واجلالية  الدولي  والتعاون  اخلارجية 

باخلارج، مبجلس األمة.
الشعبي  باملجلس  نائب  رابح،  ناصر   •

الوطني،
الشعبي  باملجلس  نائب  زيار عكاشة،   •

الوطني.
وقد تضمن برنامج عمل املؤمتر مناقشة 

مواضيع متعددة من بينها :
الوضع يف سوريا وتأثيراته على دول   •

اجلوار،
• الوضع يف ليبيا وخطره على استقرار 

املنطقة واألمن يف أوروبا،
• األزمة االنسانية يف غزة، 

• تعزيز احلوار االجتماعي كأداة لتحقيق 
االستقرار، وتقليص الفوارق االجتماعية 

واالقتصادية،
والصحافة:  االلكتروني  االعالم   •

التحديات واملسؤوليات.

لالحتاد  الربملانية  اجلمعية 
من اأجل املتو�سط

مجلس  عن  برملاني  وفد  شارك 
األمة، يف اجتماع فريق العمل حول 
النظام الداخلي وميزانية اجلمعية 
البرملانية لالحتاد من أجل املتوسط 
)AP/UPM(، وذلك يوم االثنني  30 
جانفي 2017، ببروكسل )بلجيكا(.

من  البرملاني  الوفد  تشكل  وقد 
السيدة والسادة :

• حود مويسة محمد مدني، عضو 
جلنة  رئيس  نائب  األمة،  مجلس 
وحقوق  واألمن  السياسية  الشؤون 
اإلنسان للجمعية البرملانية لالحتاد 

من أجل املتوسط،
مجلس  عضو  مخلويف،  عمار   •
الطاقة  جلنة  رئيس  نائب  األمة، 
البرملانية  للجمعية  واملياه  والبيئة 

لالحتاد من أجل املتوسط،
باملجلس  نائب  عقيلة،  حشيشي   •
الشعبي الوطني، نائب رئيس جلنة 
البرملانية  باجلمعية  املرأة،  حقوق 

لالحتاد من أجل املتوسط.
االجتماع،  أعمال  جدول  تضمن 
حول  النظر  وجهات  تبادل 
بها،  القيام  املزمع  اإلصالحات 
التعديالت  اقتراحات  تقدمي  وكذا 
املتعلقة باألنظمة الداخلية واملالية 

للجمعية.

قمة م�سر لالأف�سل
شاركت عائشة باركي، عضو مجلس 
األمة، بصفتها ضيف شرف يف قمة 

»مصر لألفضل«، والتي نظمتها 
مجلة »أموال الغد« االقتصادية 

املتخصصة، بالتعاون مع »منتدى 
اخلمسني«، لإلعالن عن القائمة 

السنوية ألفضل 50 سيدة تأثيرا يف 
مجتمعات األعمال، وذلك يوم اإلثنني 

30 جانفي 2017 بالقاهرة )مصر(.
تسعى هذه القمة إلى استقطاب 
العديد من الشخصيات النسائية 
املتميزة لتدشني اكبر كيان نسائي 
يضم قادة حكوميون ورواد أعمال 

ورؤساء مؤسسات وأصحاب مبادرات 
مجتمعية.

الكونغر�س الأمريكي
شاركت السيدة حفيظة بن شهيدة، 

عضو مجلس األمة، يف نشاط سنوي 
بالكونغرس األمريكي، باإلضافة 

إلى حلقة نقاش بعنوان: »اجلزائر 
والواليات املتحدة األمريكية، فجر 

جديد يف األفق«، وذلك يوم اخلميس 
02 فيفري 2017 بواشنطن )الواليات 

املتحدة األمريكية(.

الربملان العربي
شارك السيد عزيز بزاز، عضو 

مجلس األمة، عضـو البرملـان 
العربي، يف اجتماع اللجنة الفرعية 

املعنية بدراسة األنظمة املالية 
واإلدارية للبرملان العربي، وذلك 

خالل الفترة املمتدة من 09 إلى 11 
فيفري 2017، بالقاهرة )مصر(.

جمموعة حوار 5+5
شارك وفد برملاني عن مجلس األمة، 

يف ملتقى ملجموعة حوار 5+5 حول 
موضوع : »محاربة االرهاب والتطرف 

العنيف يف البحر األبيض املتوسط، 
أي تعاون بني الضفتني؟«، واملنظم 

من طرف اجلمعية البرملانية للبحر 
املتوسط APM، بالتنسيق والتعاون مع 

البرملان املغربي، وذلك خالل الفترة 
املمتدة من 09 إلى 11 فيفري 2017، 

بالرباط  )اململكة املغربية(.
تكون الوفد املشارك من السيدين :

• طاهر كليل، عضو مجلس األمة، نائب 
رئيس اجلمعية البرملانية للبحر األبيض 

املتوسط، 
• محمد زكريا، عضو مجلس األمة، 

عضو اجلمعية البرملانية للبحر األبيض 
املتوسط.

وتضمن برنامج عمل امللتقى مناقشة 
مواضيع عدة من بينها :

• املقاربات األمنية ملكافحة اإلرهاب ،
• االصالحات املمكنة ملواجهة التطرف 

العنيف ،
• دور املؤسسات التربوية يف نشر مبادئ 

التسامح والوسطية.

الحتاد الربملاين العربي
شارك عبد القادر معزوز، عضو مجلس 
األمة، يف اجتماع جلنة التميز البرملاني 
البرملاني  لالحتاد  التابعة  العربي، 
بالتعاون  والتي نظمها االحتاد  العربي، 
 10 يوم  اللبناني  النواب  مجلس  مع 

فيفري 2017 ببيروت )لبنان(.
تضمن جدول أعمال االجتماع، مراجعة 
البرملاني  التميز  جائزة  الئحة  بنود 
اختيار  آلية  ذلك  يف  مبا  العربي 
ومجاالت  فئات  وإضافة  املرشحني، 

جديدة إليها.
جدير بالذكر، أن هذه اجلائزة سنوية، 
العربي  البرملاني  االحتاد  استحدثها 
البرملاني  املجال  يف  للمتميزين  تكرميا 

العربي، يف الفئات التالية:
• أفضل رئيس برملان عربي،
• أفضل عضو برملان عربي،

• أفضل أمني عام برملان عربي،
• أفضل باحث برملاني عربي.

الدورة الـ 21 للجنة التنفيذية 
لالحتاد الربملاين العربي

مجلس  عضو  غريسي،  مهني  شارك 
األمة، عضو اللجنة التنفيذية لالحتاد 
 21 الـ  الدورة  يف  العربي،  البرملاني 
البرملاني  لالحتاد  التنفيذية  للجنة 
للجنة  السابع  واالجتماع  العربي، 
واللذين  عنها،  املنبثقة  املصغرة 
العربي  البرملاني  االحتاد  نظمهما 
اللبناني  النواب  مجلس  مع  بالتعاون 
ببيروت   2017 فيفري  و11   10 يومي 

)لبنان(.
اللجنة  اجتماع  أعمال  جدول  تضمن 

التنفيذية عدة بنود، منها :
• تنفيذ قرارات مؤمتر االحتاد.

• أنشطة األمانة العامة لالحتاد.
• تقارير اللجان اخلاصة.

اللجنة  أعمال  جدول  تضمن  كما 
املصغرة املنبثقة عن اللجنة التنفيذية 
دراسة  العربي،  البرملاني  لالحتاد 
البرملاني  االحتاد  عمل  استراتيجية 

العربي للفترة 2018 - 2022.
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الدورة العلنية احلادية 
ع�سر 

واجتماعات اللجان الدائمة 
للجمعية البرملانية للبحر األبيض 

املتوسط
شارك وفد برملاني مشترك يف 

ما بني غرفتي البرملان اجلزائري 
يف الدورة العلنية احلادية عشر 

واجتماعات اللجان الدائمة 
للجمعية البرملانية للبحر األبيض 
املتوسط APM، املنظمة بالتنسيق 

والتعاون مع البرملان البرتغالي، 
والذي انعقد يومي 24 و 25 

فيفري 2017، ببورتو )البرتغال(.
تكون الوفد املشارك من السادة :
• طاهر كليل، عضو مجلس األمة، 

-  محمد لزعر، عضو مجلس 
األمة،

• محمد لبيض، نائب باملجلس 
الشعبي الوطني.

تدارس املشاركون يف هذه 
االجتماعات من خالل أشغال 
اللجان الدائمة، عدة مواضيع 

وقضايا تهم دول منطقة املتوسط 
من بينها :

• مكافحة االرهاب و التطرف 
العنيف،

• حتديات األمن املرتبطة بالهجرة،
• انعكاسات الربيع العربي على 

اقتصاد دول املنطقة،
• حماية التراث الثقايف وحقوق 

االنسان.
كما انتخب املشاركون رئيسا 

جديدا للجمعية للفترة 2017–
2018، وأعضاء مكتب اجلمعية 

لنفس الفترة.
للعلم دأب البرملان اجلزائري على 

املشاركة الدورية يف اجتماعات 
اجلمعية البرملانية للبحر األبيض 

املتوسط، منذ تأسيسها بعمان 
)سبتمبر 2006(.

املوؤمتر الدويل ال�ساد�س لدعم 
ال�سعب الفل�سطيني حتت �سعار 

»معا لدعم فل�سطني«
بني  فيما  مشترك  برملاني  وفد  شارك 
الدولي  املؤمتر  فعاليات  يف  الغرفتني 
الفلسطيني  الشعب  لدعم  السادس 
فلسطني«،  لدعم  »معا  شعار  حتت 
والذي نظمه مجلس الشورى االسالمي 
فيفري  و22   21 يومي  وذلك  االيراني، 

2017، بالعاصمة طهران.
من  املشترك  البرملاني  الوفد  تشكل 

السيدة والسادة :
مجلس  رئيس  نائب  طوافشية،  زوبير   •

األمة، رئيس الوفد،
• نور الدين مبلداح، رئيس جلنة الشؤون 
والتعاون واجلالية اجلزائرية  اخلارجية 

يف اخلارج، باملجلس الشعبي الوطني،
مجلس  عضو  شنيني،  القادر  عبد   •

األمة،
• غازي جابري، عضو مجلس األمة،

• علي جرباع، عضو مجلس األمة.
املؤمتر  هذا  يف  املشاركون  تباحث 
عن  للدفاع  املتاحة  واآلليات  األساليب 
وحق  العادلة،  الفلسطينية  القضية 
الشعب الفلسطيني يف احلرية والسيادة 

واالستقالل.

اجتماعات الدورة 
ال�ستوية للجمعية 

الربملانية ملنظمة الأمن 
والتعاون باأوروبا

شارك وفد برملاني مشترك 
يف ما بني غرفتي البرملان 
اجلزائري يف اجتماعات 
الدورة الشتوية للجمعية 
البرملانية ملنظمة األمن 
AP-( والتعاون بأوروبا

OSCE(، والتي إنعقدت بفيينا 
)النمسا(، يومي 23 و24 

فيفري 2017.
تكون الوفد البرملاني املشارك 

من السيدة والسادة :
• الهاشمي جيار، عضو 

مجلس األمة، رئيس املجموعة 
البرملانية للثلث الرئاسي، 

رئيس الوفد.
• بلقاسم قارة، عضو مجلس 

األمة.
• لوجرتني نادية، نائب 

باملجلس الشعبي الوطني.
• محمد األمني دربال، نائب 

باملجلس الشعبي الوطني.
و تدارس املشاركون العديد 

من املواضيع يف إطار موضوع 
رئيسي للدورة حول: »حماية 

حقوق االنسان يف فترات 
احلروب والنزاعات«.

إضافة إلى مواضيع أخرى :
• األمن العابر لألوطان يف 

منطقة منظمة األمن والتعاون 
بأوروبا: مكافحة اإلرهاب.

• إدارة املوارد الطبيعية، 
االجابة على اشكالية أمن 

املياه ومكافحة املناخ.
• حماية حقوق االنسان يف ظل 

تنامي الشعبوية.
جدير بالذكر أن البرملان 
اجلزائري يشارك بصفة 

منتظمة يف اجتماعات 
اجلمعية البرملانية ملنظمة 

AP-( األمن والتعاون بأوروبا
OSCE(، ويحوز على صفة 

شريك يف التعاون.

الربملان العربي
األمة،  برملاني عن مجلس  وفد  شارك 
االنعقاد  دور  من  الرابعة  اجللسة  يف 
الثاني  التشريعي  الفصل  من  األول 
الفترة  خالل  وذلك  العربي،  للبرملان 
 2017 فيفري   14 إلى   12 من  املمتدة 

بالقاهرة )مصر(.
تشكل الوفد البرملاني من السيدين :

مجلس  عضو  قريشي،  الكرمي  عبد   •
األمة، عضو البرملان العربي ،

• عزيز بزاز، عضو مجلس األمة، عضو 
البرملان العربي.

إضافة  األعمال،  جدول  تضمن  وقد 
إلى اجللسة العامة واجتماعات اللجان 
الدائمة، انعقاد اجتماع اللجنة الفرعية 
الفرعية  واللجنة  االنسان،  حلقوق 
املعنية مبراجعة نظام موظفي البرملان 
العربي، وكذا االجتماع الثامن من دور 
التشريعي  الفصل  من  األول  االنعقاد 

الثاني ملكتب البرملان العربي
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وقد شملت محطات الزيارة عديد النقاط التي 
زارها وتوّقف عندها وفد اللجنة، شملت شعبة 
الغابات،  قطاع  الفالحية،  الكهرباء  التمور، 
مستثمرات  وكذا  فالحي،  بعد  ذات  ومنشآت 

فالحية. 
الوالية  والي  السيد  خّص  الزيارة،  مستهل  يف 
مبعّية  الوالية،  مبقر  باستقبال  الوفد  أعضاء 
بعدها  بالوالية،  والعسكرية  املدنية  السلطات 
األول،  يومها  يف  الزيارة  برنامج  الوفد  باشر 
الفالحية  املصالح  مدير  بالسيدين  مرفوقا 

ومحافظ الغابات.

اليوم األول  
التمور:  وت�سدير  لتكييف  البركة  وحدة  زيارة   •
االنطالقة كانت من بلدية طولقة، التي زار بها 
التمور،  وتصدير  لتكييف  البركة  وحدة  الوفد 
وهي استثمار خاص، طاف فيه مبختلف أقسام 
توضيب  مراحل  مختلف  على  واّطلع  الوحدة 
واستمع  للتصدير،  املوجهة  التمور  وإعداد 
عن  مسؤوليها  طرف  من  مفصلة  لشروحات 
سنويا،  طن   1600 تصّدر  التي  الوحدة  عمل 
وتوفر ما بني 250 و320 منصب عمل، وتعتبر 
استثمارا ناجحا بكل املقاييس، جلهة أن معظم 

منتوجها موّجه للتصدير، ما يساهم يف متويل 
اخلزينة العمومية بالعملة الصعبة.

اغتنم وفد مجلس  للتمور:  الدولي  ال�سالون  • زيارة 
للصالون  الثانية  الطبعة  انعقاد  فرصة  األمة 
الفترة  خالل  “سيداب”  ببسكرة  للتمور  الدولي 
لزيارة  إلى 20 ديسمبر 2016،  املمتدة من 17 
وااللتقاء  أجنحته،  مبختلف  والطواف  املعرض 
منتجني  من  والفاعلني  العارضني  مبختلف 
ومصّدرين وشركات ومؤسسات وهيئات مرافقة 
كالبنوك وشركات التأمني واجلمارك اجلزائرية 

ومخابر مراقبة اجلودة.
والتنمية  الفالحة  جلنة  لوفد  فرصة  فكانت 
وآفاق  واقع  عن  شاملة  فكرة  لتكوين  الريفية 
الشعبة  هذه  اجلزائر،  يف  التمور  زراعة  شعبة 
مكانة  بسكرة  والية  بّوأت  التي  االستراتيجية 

الريادة وطنيا.
الواعدة  اآلفاق  على  الوفد  أعضاء  اّطلع  كما 
زراعة  مساهمة  إمكانيات  ومدى  الشعبة  لهذه 
بالنظر  الوطني،  االقتصاد  يف  التمور  وتصدير 
رفيعة  نوعية  من  األخيرة  هذه  به  تتميز  ملا 
وغزارة إنتاج، تؤهلها حلجز مكانة ال تُنافس يف 
السوق الدولية، يف حال لقيت احلماية والدعم  

والتشجيع الالزم لهذا املورد والثروة.
وبعد سلسلة اللقاءات التي جمعت أعضاء الوفد 
هامش  على  باملعرض،  املشاركني  الفاعلني  مع 

في إطار برنامج الزيارات اإلستطالعية للجان 
الفالحة  لجنة  قامت  األّمة،  لمجلس  الدائمة 
لوالية  زيارة  للمجلس  الريفية  والتنمية 
إلى   18 من  الممتدة  الفترة  خالل  بسكرة 
من  الوفد  تكون  وقد   ،2016 ديسمبر   20

السادة:
الّلجنة،  رئيس  بلهبري،  الدين  السيد ضياء   •

رئيس الوفد؛
• السيد عبد القادر بن سالم، مقرر اللجنة؛

• السيد بلقاسم قارة، عضو اللجنة؛
• السيد مصطفى جغدالي، عضو المجلس،

الزيارة هو  وكان الهدف المتوخى من هذه 
االطالع عن كثب على واقع القطاع الفالحي 
وتقّدم  تجسيد  ومدى  بسكرة،  بوالية 
منها  المنجزة  سواء  الِصلة  ذات  المشاريع 
عن  واالستماع  بالوالية،  إنجازها  الجاري  أو 
وكذا  الفالحي  القطاع  في  للفاعلين  قرب 
انشغاالتهم  ورفع  المحليين  المسؤولين 
ورفع  تذليلها  قصد  المخّولة،  للجهات 
عجلة  تحّرك  دون  تحول  قد  التي  العوائق 
والية  به  تزخر  ما  ظل  في  القطاع،  تنمية 
وفالحية  طبيعية  مقّدرات  من  بسكرة 
ريادية  مراتب  لتبّوء  تؤهلها  وبشرية، 
المستوى  على  وتنمويًا  واقتصاديًا  فالحيًا 

الوطني. 

واالستماع  االقتصادية،  التظاهرة  هذه  زيارة 
منطقة  وغياب  النقل  مشكل  كان  النشغاالتهم، 
شحن على مستوى مطار الوالية، أهم هاجسني 
ألسنتهم  على  وتكرر  هؤالء،  يؤِرّقان  وعائقني 
باملطار  شحن  منطقة  توفير  ضرورة  مطلب 
وحل مشكل نقل منتوجهم جوياً، للمساعدة على 

تصريفه وتصديره.
ببلدية  )المرحوم(  الفالحي  المحيط  زيارة   •
)املرحوم(  الفالحي  الوفد احمليط  زار  الغرو�س: 
من  واحدا  الفالحي  احمليط  هذا  يعتبر  الذي 
احمليطات املختصة يف زراعة وإنتاج اخلضروات 
للقاء  الوفد  ألعضاء  فرصة  وكانت  املبكرة، 
حول  شروحا  قّدموا  الذين  احمليط  فالحي 
طرق وظروف عملهم والتي حققوا من خاللها 
أنهم  إال  والنوعية،  الكمية  نتائج مرضية جلهة 
مشكل  بتسوية  التعجيل  ضرورة  على  شددوا 
وعقود  وثائق  من  لتمكينهم  الفالحي،  العقار 
مستثمراتهم، وما يعنيه ذلك لهم من تطمينات 

وضمانات الستثماراتهم على املدى البعيد.
)النبكة(  بمنطقة  الفالحية  الكهرباء  م�سروع  زيارة   •
ببلدية عين الناقة، وم�ساريع �سقي واحات النخيل ببلدية 
اأورال: وببلدية أورال توجه وفد جلنة الفالحة 
والتنمية الريفية، للمحيط الفالحي املقام هناك 
بلديات  )5( خمس  أقاليم  عبر  أنه ميتد  حيث 
مجاورة، والذي يتربع على مساحة تسعة آالف 

على  موزعة  هكتار،   )9000(
أزيد من مائة )100( مستثمر، 

بعضهم قدم من الشمال لالستثمار 
باملنطقة.

تلقى الوفد عرضا عن أشغال تهيئة هذا احمليط 
الفالحي، جلهة فتح مسالك فالحية من وإلى 
كيلومترات،   )10( عشرة  مسافة  على  احمليط 
وكذا توصيله بشبكة الكهرباء، إذ من املُتوّقع أن 
يكون يف غضون السنوات اخلمس القادمة قطبا 
فالحيا متكامال، بحسب تصريحات املسؤولني.

املسالك  شبكة  لتوسيع  بحاجة  يزال  ال  أنه  إال 
أيضاً  يحتاج  أنه  كما  إليه،  املؤدية  الفالحية 

لتقوية شبكة الربط الكهربي.
على  األمة  مجلس  وفد  عّرج  البلدية،  وبذات 
مشاريع سقي الواحات، وحتديدا مشروع إجناز 
إجنازها  على  تشرف  بئرا،   )11( عشر  أحد 
حيث  باملنطقة،  املائية  املوارد  وزارة  مصالح 
قدم السيد مدير القطاع بالوالية، عرضا حول 
التنموية  وآفاقه  املشروع،  قطعها  التي  املراحل 
على القطاع الفالحي، إذ يفترض أنه سيغطي 
هكتار  ألفي)2000(  حلوالي  املائية  احلاجات 

من واحات النخيل باملنطقة.
الواعد  املشروع  هذا  إجناز  مهمة  أوكلت  وقد 
عن  القطاع  مسؤول  عبر  وقد  وطنية،  لشركة 
من  شطراً  طال  الذي  التجميد  رفع  يف  أمله 
املشروع بسبب الوضع االقتصادي الذي تعرفه 

البالد.
الناقة،  عني  ببلدية  )النبكة(  منطقة  وكانت 
الفالحة  جلنة  وفد  عندها  توقف  محطة  آخر 
والتنمية الريفية، يف ختام برنامج زيارته خالل 
الكهرباء  مشروع  على  اّطلع  حيث  األول،  اليوم 
الفالحية، وتوقف عند مزرعة منوذجية هناك، 
استمع  اخلضروات،  إنتاج  يف  مختصة  مزرعة 

الوفد لفاّلحيها الذين عبروا عن انشغالهم 
ملنطقة  الوالية  افتقار  يف  واملتمثل  األساس 
تسويق  على  سلبا  أثر  ما  باملطار،  شحن 
أملهم  عن  معبرين  الغزير،  منتوجهم  وتصريف 

يف تسوية هذا العائق.

اليوم الثاني 

اليوم  يف مستهل  الأخ�سر:  الحزام  م�سروع  زيارة   •
والتنمية  الفالحة  جلنة  وفد  زيارة  من  الثاني 
الوفد  أعضاء  وقف  بسكرة،  لوالية  الريفية 
على مشروع احلزام األخضر املنجز من طرف 
قّدم  حيث  الوالية،  بعاصمة  الغابات  محافظة 
السيد احملافظ عرضا شامال عن مراحل إجناز 
إذ  وُمتنفسها،  الوالية  رئة  يعتبر  الذي  املشروع 
مائتي  مجموعه  ما  بغرس  احملافظة  قامت 
)200( هكتار، باعتماد تقنية السقي بالتقطير، 
مقسمة بني مائة وثالثني )130( هكتارا ألشجار 
من  هكتارا   )78( وسبعون  وثمانية  الزيتون 

أشجار الكاليتوس.
سنة  منذ  احملافظة  إجنازات  حصيلة  ويف 
2000، فقد مت جتسيد غرس ما مجموعه ثالثة 
آالف ومائة )3100( هكتار من أشجار الزيتون، 
إضافة إلجناز وفتح العديد من املسالك الريفية 

مبختلف جهات الوالية.
املسؤول  سجله  وانشغال  عائق  أهم  أن  إال 
األول على محافظة الغابات بالوالية، هو نقص 
بشكل  أثر  والذي  والبشرية،  املادية  الوسائل 

مباشر على نشاط احملافظة.
كما دعى السيد محافظ الغابات لرفع التجميد 
عن مشروع تشجير خمسون )50( هكتارا كان 
ظل  يف  طاله  التجميد  قرار  أن  إال  مبرمجا، 

الظرفية االقتصادية التي تعرفها البالد.

عا�سمة الزيبان)ب�سكرة(.. وواحاتها.. عنوان للتنمية الواعدة
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طهراوي  ل�سركة  التابعة  النموذجية  المزرعة  زيارة   •
الفالحية: كما  زار وفد جلنة الفالحة والتنمية 
الريفية وبالتنسيق مع مديرية املصالح الفالحية 
بالوالية، املزرعة النموذجية املتخصصة يف إنتاج 
اخلضروات، التابعة لشركة طهراوي الفالحية، 
أربعمائة  على مساحة  التي متتد  املزرعة  هذه 
وإنتاجها  تسييرها  يف  وتعتمد  هكتار،   )400(
ويشرف  الزراعية،  التقنيات  أحدث  على 
والتقنيني  املهندسني  من  نخبة  تسييرها  على 
الفالحيني، وأعطت نتائج مذهلة جلهة النوعية 
تقنية  تعتمد  مزرعة  أول  أنها  والكمية،حيث 
بالستيكية  بيوت  ويف  التربة،  خارج  الغرس 

مهيئة بظروف مناخية مثالية.
ويعتبر مشروع هذه املزرعة، مشروعا مندمجا، 
يجمع بني الزراعة والتصدير، ويعمل القائمون 
لفالحي  ونقلها  التقنية  هذه  تعميم  على  عليه، 

املنطقة.
اختتم  الدو�سن:  ببلدية  الإبل  تربية  مزرعة  • زيارة  
الريفية،  والتنمية  الفالحة  جلنة  وفد  أعضاء 
مزرعة  بزيارة  بسكرة،  لوالية  زيارتهم  برنامج 
خاصة لتربية اإلبل ببلدية الدوسن، حيث قّدم 
طرق  حول  عرضاً  املزرعة،  صاحب  املستثمر 
وظروف تربية اإلبل باملنطقة، وحتدث بإسهاب 
عن املشاكل التي تعترض مربي وممتهني تربية 
للحفاظ  الدولة  تدخل  لضرورة  ودعى  اإلبل، 
وذلك  الزوال،  من  احليوانية  الثروة  هذه  على 
بعد التراجع امللحوظ يف تعداد هذه الثروة على 
أسعار  كما طرح مشكل غالء  املستوى احمللي، 
احمللية،  األسواق  يف  توفرها  وعدم  األعالف 
طبيعية  ألسباب  الرعوية  املساحات  وتراجع 
تعدي  وبفعل  املائية،  املناقب  ونقص  كاجلفاف 

األفراد على املساحات الرعوية.
الصحية  واملرافقة  الرعاية  لتوفير  دعى  كما 
لهذه الثروة احليوانية، وضرورة توفير اللقحات، 
يف  ندرة  يعرف  الذي  )تريبانوز(  لقاح  خاصة 

السوق، ما يضطر بعض املربني للجوء ألسواق 
دول مجاورة جللبه.

ويف ختام اليوم األخير من الزيارة، وقبل عودته 
والتنمية  الفالحة  جلنة  وفد  عقد  للعاصمة، 
الوالي  السيد  مع  لقاء  األّمة،  ملجس  الريفية 
ورئيس  للوالية  العام  األمني  السيد  وبحضور 
املجلس الشعبي الوالئي، مبقر الوالية، كرر فيه 
املسؤول األول بالوالية شكره للوفد على زيارته 
التي متنى أن تؤتي ثمارها مبا يعود بالنفع على 
األهمية  على  التأكيد  وأعاد  الفالحي،  القطاع 
التي توليها السلطات احمللية وكذا الفاعلني يف 
القطاع الفالحي واملصّدرين على ضرورة إنشاء 
وفد  من  متمنيا  الوالية،  مبطار  شحن  منطقة 
املجلس أن يبذل ما يف وسعه لدى اجلهات ذات 
الِصلة من أجل جتسيد هذا املرفق على أرض 
الواقع، بالنظر لدوره احليوي اقتصاديا وجتارياً 

للمنطقة وفاّلحيها ومصّدريها.

مالحظات وتوصيات وفد اللجنة 
لقد مّكنت هذه الزيارة االستعالمية من الوقوف 
عن كثب على واقع القطاع الفالحي بالوالية يف 
التقّرب  فرصة  للوفد  وكانت  عب،  الُشّ مختلف 
من منتسبي القطاع والقائمني عليه، واالستماع 

النشغاالتهم واملعِوّقات التي تعترض نشاطهم.
التي  الهائلة  الوفد على اإلمكانيات  اّطلع   كما 
تزخر بها والية بسكرة فالحياً، ما يؤهلها ألن 
تكون رائدة يف املجال، بل أنها بفضل ما متتلكه 
تكون  أن  ميكنها  فالحياً،  إليه  وصلت  ومبا 
خصوصاً  احمللية  التنمية  عجلة  حتّرك  قاطرة 
واالقتصاد الوطني عموماً. وخلُص الوفد جلملة 

من التوصيات وهي :
1/ ضرورة إنشاء منطقة شحن مبطار بسكرة، 
حيث أن الوالية تعتبر األولى وطنيا من ناحية 
ناحية  من  وطنيا  والثالثة  التمور،  إنتاج  كمية 

الوالية  إنتاج  بلغ  إذ  اخلضراوات،  إنتاج  كمية 
التمور مبختلف  من  قنطار  مليون    2.8 حولي 
إلى  باإلضافة  باملائة،   37 بنسبة  أي  أنواعها 

قدرتها يف إنتاج اخلضروات والتي جتاوزت الـ 7  
اإلنتاجية  القدرات  ماليني قنطار، وبرغم هذه 
املنتوجات  هذه  وتصدير  تصريف  فإن  الهائلة 
يعوقه غياب منطقة شحن على مستوى املطار، 
ما يجعل من إنشاء هذا املرفق أكثر من ضرورة 

اقتصادية وجتارية.
أن شركة اخلطوط اجلوية  اإلشارة  كما جتدر 
تنافسية،  غير  أسعار  تطبيق  تعتمد  اجلزائرية 
تلك املخصصة لنقل البضائع، مقارنة باألسعار 
أجنبية، كاخلطوط  نقل  تقترحها شركات  التي 
ذات  اجلهات  تدخل  يُحّتم  ما  مثاًل،  القطرية 
اجلوية  اخلطوط  مراجعة  أجل  من  الِصلة 
واملتعاملني  الشركة  يخدم  مبا  ألسعارها، 

الفالحيني.
الفالحي  العقار  بتسوية  التعجيل  ضرورة   /2
للفالحني  االمتياز  عقود  مبنح  وذلك  بالوالية، 
يعنيه  وما  املستفيدين من مستثمرات فالحية، 
على  للفالحني  وتطمينات  ضمانات  من  ذلك 
على  لهم  وتشجيعا  حافزا  ويُعّد  استثماراتهم، 

بذل املزيد من اجلهد يف سبيل تطوير عملهم.
3/ لقد سّجل الوفد بارتياح اخلطوات اإليجابية 
ِقبل  من  املسطرة  البرامج  مختلف  إجناز  يف 
محافظة الغابات بالوالية، إال أن هذه األخيرة 
ما  وهو  والبشرية،  املادية  الوسائل  قلة  تشكو 
حتتاجه  ما  بكل  الهيئة  هذه  تدعيم  يستدعي 

ماديا وبشريا ملواصلة إجنازاتها.
عمالقة  خطوات  بسكرة  والية  لقد خطت   /4
يف مجال إنشاء احمليطات واألقطاب الفالحية، 
إال أن بعض هذه األقطاب واحمليطات ال تزال 
املؤدية  الريفية  الطرق  شبكة  لتوسيع  بحاجة 
املزيد من اجلهد  من وإليها، ما يستدعي بذل 
فيما خّص برامج فتح وتهيئة املزيد من املسالك 

الريفية والفالحية.
الريفية  والتنمية  الفالحة  وفد جلنة  يدعو   /5
لتـفعيل دور اإلعالم، ودعوة اجلهات ذات الصلة 
والبصري(  )السمعي  الثقيل   اإلعالم  لتحريك 
فالحيا  الوالية  مبقّدرات  التعريف  أجل  من 

والترويج له داخليا وخاريجا.
للتمور  الدولي  للصالون  الوالية  احتضان  ولعل 
البعثات  وممثلي  الدبلوماسي  السلك  ودعوة 
معتمدة  سفارات  لدى  والتجارية  االقتصادية 
باجلزائر حلضور فعالياته، وما رافقه من تغطية 
االجتاه  يف  مدروسة   خطوة  يعتبر  إعالمية، 
الصحيح للتعريف باملنتوج الوطني والترويج له.

في إطار برنامج األبواب المفتوحة التي ينظمها مجلس األمة، قامت 
مجموعة من الضباط السامين المتربصين في المدرسة العليا الحربية 

لتمنفوست، يوم الثالثاء 03 جانفي 2017 بزيارة لمقر مجلس األمة.
وخالل هذه الزيارة طافت المجموعة بمختلف مرافق المجلس، وقدمت 

لها شروحات حول مهام المجلس وصالحياته، وكيفية سير أشغاله.

زيــــــــارة 
ضباط سامين 

متربصين لمقر 
مجلس األمة
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نشط الندوة السيد عبد الكريم قريشي، 
عضو مجلس األمة، والذي أكد في كلمته 
أن تنظيم هذه المحاضرة تزامن مع مرور 
األخير،  الدستوري  التعديل  على  سنة 
التعديل  ذلك  في  جاء  ما  أهم  من  وأن 
المستقلة  العليا  الهيئة  استحداث  هو 
لمراقبة االنتخابات، حيث تعتبر من أهم 
اإلصالحات السياسية التي تمت دسترتها، 
وجاءت استجابة لمطلب كل الفاعلين في 
المشهد السياسي في البالد.  وأن محاضرة 
اليوم ستكون فرصة للتعريف بهذه الهيئة 

مهامها وصالحياتها .
دربال،  الوهاب  عبد  السيد  تطرق 
لمراقبة  المستقلة  العليا  الهيئة  رئيس 
إلقائه لمحاضرة تحت  االنتخابات خالل 
لمراقبة  المستقلة  العليا  »الهيئة  عنوان: 
الشفافية  مقتضيات  بين  االنتخابات 

ومتطلبات نشر الثقافة االنتخابية«

الدستورية  للمرجعية  البداية،  في 
على  يشرف  التي  للهيئة  والقانونية 
التنصيص  أن  أوضح  حيث  رئاستها، 
العليا  الهيئة  تكون  أن  على  أكد  القانوني 
هيئة  االنتخابات  لمراقبة  المستقلة 
وليس لجنة، باستقاللية قانونية ومالية، 
من  تركيبتها  وأن  مؤقتة،  وغير  دائمة 
المتعددة  الوطنية  والكفاءات  القضاة 
االختصاصات، وتعيينهم بمرسوم رئاسي، 
خاص  عضوي  بقانون  الهيئة  وإنفراد 
يفصلها عن قانون االنتخابات، كلها جملة 
مطمئنا  عامال  منها  تجعل  المؤشرات  من 

على الساحة السياسية. 
المستقلة  العليا  الهيئة  رئيس  تطرق  كما 
دربال  الوهاب  عبد  االنتخابات،  لمراقبة 
والصالحيات  للهيئة  المسندة  للمهام 
القانون  لها  خولها  والتي  بها  تتمتع  التي 
أجل  من  االنتخابات،  وبعد  وأثناء  قبل 

سياسية  توازن  وقوة  أمان  صمام  تكون  أن 
واجتماعية ومرجعا قانونيا للجميع.

خالل  المستمر  الهيئة  عمل  أن  مؤكدا 
)انتخابات  القادمة  السياسية  المواعيد 
سيحقق   )... ومحلية  تشريعية  رئاسية، 
القانون  دولة  لبناء  التدريجي  المسعى 
والتأسيس لمنظومة اجتماعية متكاملة، 
والتمتع  واجبه  أداء  من  المواطن  تمكن 

بحقوقه بعيدا عن كل إكراه.
أمام  النقاش  باب  فتح  ذلك  بعد 
من  العديد  أثيرت  الحاضرين،حيث 
المحاضرة،  بموضوع  المتعلقة  القضايا 
شفافية  بضمان  منها  تعلق  ما  وخاصة 
ومشاركة  االدارة  وحياد  االنتخابات 
السيد  تكفل  وقد  السياسية.  المعارضة 
أسئلة  مختلف  على  باإلجابة  المحاضر 

وانشغاالت الحاضرين.

بمجلس األمة:رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات يحاضر 

الم�سعى  في  خطوة  التدريجي لبناء دولة القانونالهيئة.. 

ألقى السيد عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا 
المستقلة لمراقبة االنتخابات، محاضرة بمقر مجلس 

األمة، يوم االثنين 06 فبراير 2017.
المحاضرة حضرها السيد عبد القادر بن صالح، رئيس 
العالقات  الدالية وزيرة  األمة، والسيدة غنية  مجلس 
مع البرلمان، والسيدان سعد الدين نويوات وكمال 
الجمهورية، وأعضاء  بارة، المستشارين برئاسة  رزاق 
من البرلمان بغرفتيه، وشخصيات وإطارات من عدة 
األساتذة  من  وجمع  وطنية،  ومؤسسات  قطاعات 
الجامعات  بعض  من  والمختصين  الجامعيين 

والمعاهد والهيئات الوطنية.
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اثنى العربي ولد خليفة رئيس المجلس 
الشعبي الوطني، في اليوم البرلماني 
الذي نظمه المجلس الشعبي الوطني، 
العتماد  األولى  الذكرى  بمناسبة 
بها  بادر  التي  الدستورية  التعديالت 
عبد  السيد  الجمهورية  رئيس  فخامة 
أهداف  موضوع  حول  بوتفليقة،  العزيز 
ونتائج التعديالت الدستورية في حاضر 
 7 الثالثاء  يوم  ومستقبلها،  الجزائر 
الوطني  النادي  بمقر   ،2017 فبراير 
الكبرى  المساهمة  على  للجيش، 
لرئيس   الجمهورية في إحداث نهضة 
وطنية ومواطنية بالجزائر، معتبرا انها 
للمواطن عزته وكرامته وعززت  حققت 

للدولة مناعتها وهيبتها.

المجلس  أكد رئيس  الملتقى،  افتتاحه أشغال  ففي 
أن  خليفة  ولد  العربي  محمد  الوطني  الشعبي 
الجزائر شهدت، منذ بداية األلفية الثالثة، تحوالت 
بنيوية كبرى بادر بها فخامة رئيس الجمهورية السيد 
عبد العزيز بوتفليقة من أجل إحداث طفرة نوعية 
على المستويات السياسية والقانونية واالقتصادية 
والدبلوماسية. لتحقيق  والثقافية  واالجتماعية 
كبرى  ورشات  فتحت  الكبرى،  االهداف  هذه  كل 
العدالة،  إصالح  الدولة،  هياكل  وعصرنة  إلصالح 
في  هيكلية  التربوية، إصالحات  المنظومة  إصالح 
العالي... وغيرها، وقد ساهم كل  التعليم  منظومة 
الجزائر  استعادته  الذي  االستقرار  تعزيز  ذلك في 
الجمهورية  لرئيس  الحكيمة  الخيارات  بفضل 
السلم  وبميثاق  المدني  الوئام  بقانون  بالمبادرة 
من  الجزائر  مكّنا  اللذان  الوطنية  والمصالحة 
في  المشروع  وطموحها  وأمنها  عافيتها  استرجاع 
سياسية  ثقافة  وأنشأ  والتقدم،  والعدالة  الحرية 
جديدة. فقد تصالح الجزائريون مع ماضيهم بدون 
إقصاء لقادة تاريخيين كانت أسماؤهم تثير جدال، 
فوضعت أسماؤهم على مؤسسات وطنية. وللتأكيد 
على استمرارية الدولة، أصطحب رئيس الجمهورية 
المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، في احتفاالت وطنية 
كثيرة، رؤساء سابقون للجمهورية الجزائرية... وهو 
مشهد من النادر أن يحدث في بلدان العالم الثالث 

وحتى في العديد من الدول الديمقراطية.

وأضاف السيد ولد خليفة، أن وبعد عزلة فرضت 
الرئيس  أعاد  االرهاب،  عشرية  خالل  بالدنا  على 
الحراك  مركز  إلى  الجزائر  بوتفليقة  العزيز  عبد 
شريكا  الجزائر  من  وجعل  العالمي  الدبلوماسي 
اساسيا في مختلف القضايا الجهوية والدولية بعد 

الجزائر  مّكنت  والتي  الخارج  في  مكوكية  رحالت 
العالقات  في  الفاعلة  الدول  لمصف  االرتقاء  من 

الدولية.

وفي كلمته في اليوم البرلماني حول أهداف ونتائج 
التعديالت الدستورية، أثنى ولد خليفة على مقاربات 
رئيس الجمهورية الناجعة التي كان لها دورا في خلق 
دينامكية متعددة األبعاد ساعدت في تحقيق أهداف 

األلفية للتنمية قبل الوقت المحدد
)قبل سنة 2015( بتوسيع مستويات تمكين وانتفاع 
المواطنين من حقوقهم في العمل والصحة والتعليم 
لمخططات  الجزائر  اعتماد  مع  والسكن... خاصة 
تنموية طموحة رفعت من جودة البنى التحتية وزادت 
من فعالية األداء الوظيفي للمؤسسات وحسنت من 
الخدمة العامة وزادت من فرص االرتقاء االجتماعي 
المخططات  بفضل  للمواطنين  واالقتصادي 
قطبا  الجزائر  من  جعلت  التي  العمالقة  التنموية 
تنمويا متميزا في مجالها الجيو-سياسي االفريقي 
عديد  فيه  تعيش  وقت  في  والمتوسطي،  والعربي 
أمنية  أزمات  العالم،  أنحاء  مختلف  في  الدول، 
واقتصادية ومالية مزمنة. كما أصبحت الجزائر في 
الريادة، قاريا، من حيث مؤشرات التنمية اإلنسانية 
المجالس  في  للمرأة  والواسعة  الفعلية  والمشاركة 
مما  المسؤولية  مستويات  مختلف  وفي  المنتخبة 
جعل الجزائر في مقدمة البلدان العربية واإلفريقية 

في مجال ترقية المرأة والمساواة بين الجنسين.

الخطاب  أن  المحاضر  أكد  الخصوص،  هذا  وفي 
 2011 أفريل   15 ليوم  الجمهورية  لرئيس  التاريخي 
شكل المرجعية التي أسست لمختلف اإلصالحات 
عرفتها  التي  والدستورية  والقانونية  السياسية 
الجزائر والتي اعتمدت منهجية توافقية قائمة على 
مقاربة  بناء  في  ساهم  بشكل  والتشاور  التشاركية 
بفتح  الوطنية  الديمقراطية  عززت  وشاملة  جامعة 
مجال فسيح للمعارضة في هياكل المجلس الشعبي 
الوطني ومن خالل إعادة هندسة النظام السياسي 
االجتماعية  وبارتباطاته  المؤسساتية  بتفاعالته 
فاتحا عهدا جديدا للنظام الجمهوري في الجزائر.

الموضوعية  القراءات  أن  السياق،  ذات  في  وقال، 
للتعديالت الدستورية تؤكد حرص رئيس الجمهورية 
تكريس  على  بوتفليقة  العزيز  عبد  المجاهد 
حقوق  ترقية  خالل  من  بالدنا  في  الديمقراطية 
السياسية  المشاركة  وجعل  وضماناتها،  اإلنسان 
السياسية  للمشروعية  والضابط  الحكم  أساس 
السلطات  بين  الفصل  تأكيد  طريق  عن  وكذلك 
بجعل البرلمان القلب النابض للديمقراطية الوطنية 
ومبادراته  وبمساهماته  والرقابي  التشريعي  بعمله 
الهادفة لتعزيز منطق الدولة. كما دّعم هذا التعديل 
المواطنين  حقوق  أكثر  ليضمن  القضاء  استقاللية 

ويعزز مسارات بناء دولة الحق والقانون بشكل يقوي 
الوظيفية  البناءات  ويمنح  للدولة  الهيكلية  المناعة 

للمجتمع مزيدا من االستقرار والطمأنينة .

بناء  الفاصلة في  الحلقة  التعديل شكل  أن  مضيفا 
تحقيقا  الراسخة  وأصوله  الجامعة  بهويته  مجتمع 
تعلق  ما  المجيدة خاصة  التحررية  ثورتنا  ألهداف 
بصون السيادة الوطنية والحفاظ على عزة وكرامة 
الجزائري وتحقيق التنمية المتوازنة بمراعاة شروط 
العدالة التوزيعية والتضامن الوطني وتسيير الموارد 
استدامة  لضمان  ورشاد  بعقالنية  واإلمكانات 
الطموح  استمرار  يضمن  بما  واالعمار  االستثمار 
الرتقاء الجزائر لمصف الدول الفاعلة استراتيجيا.

تنمية  على  والخاص  العام  القطاعين  شجع  كما 
مناصب  وتوفير  مصادرها  وتنويع  الوطنية  الثروة 
الشغل والتحرر التدريجي من االعتماد اساسا على 
القاعدة  المحروقات واالسراع في توسيع  مداخيل 
والتحكم  والخدمات  بالفالحة  والعناية  الصناعية 
من  باعتبارها  واالتصال  االعالم  تكنولوجيات  في 

أدوات عصرنة االقتصاد واإلدارة العامة.

وذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الخيارات 
في  ساهمت  الجمهورية  لرئيس  االستراتيجية 
حيث  من  وإفريقيا  عربيا  استثناءا  الجزائر  جعل 
الدولية حول  التقارير  تبينه  كما  واألمن  االستقرار 
االرهابيين  للمقاتلين  العالمية  والخارطة  اإلرهاب، 
في  الجزائرية  المقاربة  من  تجعل  والتي  األجانب 
فعاال  نموذجا  العنيف  والتطرف  االرهاب  مكافحة 
طريق  عن  النزاعات  وحل  االستقرار  صناعة  في 
المصالحة الوطنية. وهذا ما جعل العديد من الدول 
لالستفادة  وتسعى  ناجحا  نموذجا  الجزائر  تعتبر 
الجمهورية  رئيس  تجربة وحنكة  بحكم  من خبرتها 

بالطرق السلمية باحترام سيادة  النزاعات  في حل 
الدول ووحدتها ودون أي تدخل في شؤونها، كما هو 
إثيوبيا  بين  المسلح  النزاع  لحل  مقاربته  في  جلي 
استعادة  عمليات  وتسهيل   )2000 )سنة  وإريتريا 
األمن بمالي بعد توقيع األطراف المالية على اتفاق 
الجزائر سنة 2015، وهذا ما جعل مختلف أطراف 
األزمة في ليبيا تحرص على المساهمة الجزائرية 
لبناء السلم في ربوع هذا البلد الشقيق حقنا للدماء 

وحفاظا على سيادة ليبيا ووحدتها.

مؤكدا، في سياق متصل، أن االستقرار المؤسساتي 
الشعبي  الوطني  الجيش  ومهنية  الجزائرية  للدولة 
مع  واالستباقية  الوقائية  العمليات  في  ونجاحه 
المنيع  الحصن  يشكل  األخرى  األمنية  المؤسسات 
جوارنا  يعيشها  التي  التهديدات  مختلف  ضد 
القريب والبعيد خاصة مع كثرة التحديات المرتبطة 
والتي  منطقتنا  في  الكبرى  الدول  باستراتيجيات 
تقتضي منا مزيدا من اليقظة االستراتيجية والمناعة 
والمجتمعي  الثقافي  بالتجانس  المّدعمة  الوطنية 
التي  الجامعة  الوطنية  الهوية  أركان  على  القائم 
الفقري  العمود  الدستورية  التعديالت  جعلتها 
وجماعات  أفرادا  جميعا،  فعلينا  الوطنية.  للوحدة 
ومؤسسات وفعاليات سياسية ومدنية ونخبة علمية 
وفكرية وإعالمية أن نتجاوز الحسابات الشخصية 
والظرفية، أن نتسلح بثقافة الدولة، الدولة التي هي 
المسؤولية  مواقع  كل  في  نغلب  وأن  جميعا،  نحن 
مع  للوطن  العليا  المصالح  االنتخابية  والسباقات 

الوالء الدائم والمطلق للجمهورية.

التعديالت  هدف  ان  خليفة  ولد  السيد  وأضاف 
التي  والقوانين  العضوية  القوانين  وكل  الدستورية 
الوظيفي  األداء  تعزيز  هو  البرلمان  أعتمدها 
لمؤسسات الجمهورية والرفع من مستوى المشاركة 

االنتخابية  االستحقاقات  في  للمواطنين  السياسية 
التي سوف تنظم بشروط وضمانات إضافية أقرها 
الدولة  إستقرار  يعزز  سوف  ما  وهذا  الدستور، 
ومؤسساتها مع تمكين أكبر للمواطنين من حقوقهم 

في كنف دولة الحق والقانون.

الشعبي  المجلس  رئيس  أكد  عرضه  ختام  وفي 
فتحت  الجديدة  الدستورية  التعديالت  أن  الوطني 
من  تجعل  سوف  قانونية  ومنظومة  سياسيا  عهدا 
والسلم  والوطنية  الجمهورية  لقيم  قلعة  بالدنا 
والتنمية...  والديمقراطية  الوطنية  والمصالحة 
به  بادر  الذي  الوطني  النهضوي  للمشروع  تحقيقا 
العزيز  عبد  المجاهد  الجمهورية  رئيس  فخامة 

بوتفليقة.

االختام  حافظ  العدل  وزير  قال  جهته،  من 
اليوم  تفتخر  الجزائر  إن  مداخلته  في  لوح  الطيب 
بالتعديالت الدستورية التي وسعت هامش حريات 

وحقوق اإلنسان على أرض الواقع ولم تجعل منها  
المتقدمة  الدول  بعض  غرار  على  جوفاء  شعارات 
بالتضييق  بالديمقراطية، حيث قامت  تتباهى  التي 
المواطنين على أساس اختالف طائفي، وهو  على 
إصالحات  تبني  خالل  من  الجزائر  تجاوزته  ما 

قضائية شاملة.

ضمن  والقانون  الحق  دولة  مبادئ  وتتجلى 
الوحيد  الضامن  تعتبر  التي  الدستورية  التعديالت 
محاوالت  أمام  وقف  الذي  الجزائري  للمواطن 
حيث  معينة،  جهات  تبنتها  التي  االستقرار  زعزعة 
شكلت الحقوق صمام أمان أمام الهزات والتغيرات 
الخطيرة التي استهدفت عدة دول عربية، مؤكدا أن 
الشعب واجه ذلك بوحدته وتماسكه الذي ال يمكن 

التشكيك فيه.

التي  اإلصالحات  أهم  فإن  العدل  وزير  وحسب 
تمخضت عن التعديالت الدستورية ما تعلق أساسا 
بإصالح الفراغات القانونية التي كشفتها الممارسات 
الميدانية ألهل القضاء، إضافة إلى إصالح السجون 
وضمان الحقوق والحريات لألشخاص إلى جانب ما 
يصدر من قوانين في السنوات األخيرة، مثمنا إدراج 
عدة نصوص قانونية ودراستها على مستوى السلة 

التشريعية.

وعرج حافظ األختام إلى النصوص القانونية التي 
جاءت في خضم التعديل الدستوري وما تضمنه من 
دعوة إلى بعث إصالحات شاملة في قطاع العدالة، 
والمرأة  اإلرهاب،  حول  قوانين  تصدرها  التي 
إلى  إضافة  العنف ضدها،  تجريم  مشروع  السيما 
حماية الطفل وصندوق النفقة، واصفا اإلصالحات 
بالعميقة  الجزائية  اإلجراءات  قانون  مست  التي 
إلى  داعيا  القضاء،  سلطة  تعزيز  سبيل  في  وذلك 

تماشيا  والتجاري  المدني  القانون  ضرورة مراجعة 
المستوى  الحاصلة على  االقتصادية  التطورات  مع 

الوطني والدولي.

القانونية  الشؤون  لجنة  رئيس  اعتبر  وبدوره 
واإلدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني عمار 
جيالني أن التعديالت هي بمثابة محطة فاصلة في 
تاريخ األمة الجزائرية وإنجاز هام، ومكسب تفتخر 
على  واسعة  إصالحات  نتيجة  جاء  الجزائر،  به 
واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  المستويات 
للعمل  التأسيس  في  النوعية  بالنقلة  ذلك  واصفا 

الديمقراطي.

وعلى المستوى السياسي، قال الهاشمي جيار رئيس 
كتلة الثلث الرئاسي بمجلس األمة إن الهدف األول 
بتحدياتها،  واعية  وأمة  المؤسسات  دولة  بناء  هو 
حيث انصبت كل الجهود حول بناء المؤسسات التي 
التي  والديمقراطية  للقوة  مصدرا  للشعب  تضمن 

تؤدي إلى التحول الديمقراطي.

وزير  يرى  االقتصادية  اإلصالحات  سياق  وفي 
المالية األسبق عبد الكريم حرشاوي أن إصالحات 
يعني  ال  ذلك  لكن  المالي،  الجانب  مست  جوهرية 
التوقف عن  بذل المزيد، مشيرا إلى النظام المالي 
رفعا  تتطلب  اقتصادية  أزمات  يعرف  قد  العالمي 
للتحديات الوطنية وضمان القطيعة تماما مع قطاع 
داعيا  الذي تسبب في أخطاء سابقا،  المحروقات 
لضمان  ودائم  يومية  بشكل  إصالحات  إدراج  إلى 

االستمرارية.

على  رائدا  مثاال  الوطنية  المصالحة  مشروع  ويعد 
بجامعة  البروفيسور  أكده  ما  وهو  الدولية  الساحة 
مشروع  أن  إلى  مشيرا  صالحي،  حمود  كاليفورنيا 
تصب  التي  المشاريع  لكل  مغايرا  جاء  المصالحة 
في هذا المجال، حيث جاء للّم شمل الشعب حول 
مثاال  جعله  ما  الصفوف،  وتوحيد  واحد  مسعى 
يحتذي به في العالم بفضل المجهودات التي تقوم 

بها القيادة العليا للبالد. 

البرلماني محاضرات  اليوم  أشغال  لإلشارة، شمل 
التعديالت  مستها  التي  المختلفة  الجوانب  حول 
الدستورية، سواء على منطق اإلصالحات السياسية 
التنمية  مسارات  وتعزيز  االقتصادية  واإلصالحات 
الجزائر  دور  إلى  إضافة  المستدامة،  اإلنسانية 
في ترقية ثقافة السلم والمصالحة الوطنية إقليما 
مشاركة  البرلماني  اليوم  هذا  عرف  كما  وعالميا. 
من  أعضاء  حضره  كما  وقانونيين  أكاديميين 

الحكومة.

التعديالت الد�ستورية تعزيٌز ملوؤ�س�سات اجلمهورية
في يوم برلمــــــــاني 
حول دستـور 2016:
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فرانك-  ،2017 فيفري   12 اإلثنني  يوم  األملاني  البرملان  انتخب 
جديدا  رئيسا  السابق  األملانى  اخلارجية  وزير  شتاينماير،  فالتر 
للبالد خلفا ليواكيم جواك - 77 عاما - الذي رفض الترشح لفترة 

جديدة لكبر سنه.
خاصة  برملانية  جلسة  عبر  األملاني  الرئيس  انتخاب  ويتم 
يحضرها 1260 عضوا نصفهم من أعضاء مجلس النواب األملانى 

»البوندستاج« والنصف األخر من ممثلى 16 والية أملانية. ويعتبر 
يتخذها  أن  التى ميكن  األملانى اخلطوة األخيرة  الرئيس  انتخاب 
احلزب  بقيادة  الوسط«  ويسار  الوسط  »ميني  احلاكم  االتئالف 
ميركل  أجنيال  األملانية  املستشارة  بزعامة  الدميقراطى  املسيحى 
املقبل.  سبتمبر  فى  إجراؤها  املزمع  البرملانية  االنتخابات  قبيل 
وسيظل الرئيس احلالى يواخيم جاوك فى منصبه حتى 18 مارس 

املقبل.

صوت برملان اسكتلندا يوم الثالثاء 07 فيفري 2017،  بواقع 90 
خروج  مفاوضات  إطالق  قانون  مشروع  ضد   34 مقابل  صوتا 
استبعادهم من  رد فعل على  األوروبي، يف  بريطانيا من االحتاد 

النقاش الذي يجري يف البرملان البريطاني.
وصوت أعضاء البرملان االسكتلندي يف حكومة اإلقليم الالمركزية 
من  باالنسحاب(  )إخطار  قانون  مشروع  يف  قدما  املضي  بعدم 
العموم  مجلس  يف  مناقشته  حاليا  تتم  والذي  األوروبي  االحتاد 

البريطاني.
ومع ذلك، فإن التصويت لن يؤثر قانونا على تقدم مشروع القانون، 
وإمنا هو مجرد طريقة إلبداء اعتراض اسكتلندا على استراتيجية 

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
وقال مايكل راسل الوزير االسكتلندي املعني بشئون اخلروج من 
االحتاد األوروبي “كان هذا تصويتا يف اململكة املتحدة. ويبدو أن 
أنه سيكون له  الرغم من  تصويت اسكتلندا غير ذي صلة. على 

تأثير عميق على اسكتلندا”.

بأن  املاضي  الشهر  قضت  بريطانيا  يف  العليا  احملكمة  وكانت 
ماي ليست ملزمة قانونا بالتشاور مع البرملانات اإلقليمية يف كل 
احملادثات  يف  البدء  قبل  الشمالية  وإيرلندا  وويلز  اسكتلندا  من 

الرسمية للخروج من االحتاد.
إال أن رئيسة وزراء اسكتلندا نيكوال ستيرجن قالت إن ماي لديها 
بأنها  وهددت  اسكتلندا،  مع  بالتشاور  واضح”  سياسي  “التزام 
قد تسعى الستفتاء ثان على االستقالل إذا ما مت إجبار الشعب 

االسكتلندي على مغادرة االحتاد ضد رغبته.
األسبوع  هذا  البريطاني  العموم  مجلس  ميرر  أن  املتوقع  ومن 
لعامني  تستمر  تفاوضية  عملية  سيطلق  الذي  القانون  مشروع 
للخروج من االحتاد. بعد ذلك ينتقل القانون إلى مجلس اللوردات، 

ليصل إلى ماي قبل نهاية مارس.
وأيد 62 % من ناخبي اسكتلندا البقاء يف االحتاد األوروبي خالل 
االستفتاء على اخلروج، بينما وافق 52 % من إجمالي الناخبني 

يف أنحاء بريطانيا على اخلروج منه.

برلمان أسكتلندا يرفض »بريكست«

البرلمان األلمانى ينتخب شتاينماير رئيسا للبالد

ألمانيا

أسكتلندا
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احلصانة   ،2017 مارس   02 اخلميس  يوم  األوروبي  البرملان  رفع 
البرملانية عن زعيمة اليمني الفرنسي املتطرف مارين لوبان لنشرها 

صورا لضحايا أعدمهم تنظيم الدولة اإلسالمية.
ويتيح رفع احلصانة للقضاء الفرنسي محاكمة لوبان -التي تخوض 
سباقا محتدما مع اثنني من املرشحني خلالفة فرانسوا هوالند يف 
الربيع- بسبب نشرها ثالث صور على  الدولة هذا  منصب رئاسة 
نفذها  إعدام  لعمليات   2015 يف  تويتر  االجتماعي  التواصل  موقع 

تنظيم الدولة، منها إعدام الصحفي األميركي جيمس فولي.
كما أنه يتيح اتخاذ إجراء قانوني ضدها، لكنه لن يشمل سوى هذه 
القضية وال عالقة له باتهامها بتوظيف مساعدين وهميني لصالح 

نواب من اجلبهة الوطنية يف البرملان األوروبي. 

يعرض  بالعنف  تتسم  نشر صور  فإن  الفرنسية،  القوانني  وبحسب 
مالية  وغرامة  أعوام،  ثالثة  أقصاها  ملدة  السجن  لعقوبة  الناشر 

قدرها 75 ألف يورو )79 ألف دوالر تقريبا(. 
يتصل  ما  يف  األوروبي  البرملان  من  أجرها  تقليص  لوبان  وشهدت 
االحتاد  أموال  استغالل  إساءة  مزاعم عن  تتضمن  بقضية مختلفة 

األوروبي. 
ونددت لوبان باإلجراءات القانونية ضدها باعتبارها تدخال سياسيا 
يف احلملة التي تتصدر فيها املرشحني للرئاسة، ودعت إلى تعليق 

التحقيقات القضائية حتى تنقضي فترة االنتخابات.

بالدوالر،  ثرواتهم  ملياردير  مائة  نحو  الصينى  البرملان  يضم 
جمعوا تلك الثروات من العمل فى مجاالت مختلفة مثل العقارات 
والطاقة، وذلك وفقا لبيانات وردت بتقرير نشرته مجلة »هورون« 
عن أثرياء الصني، يوم اجلمعة 03 مارس 2017، جاء بالتزامن مع 
بداية الدورة السنوية للمجالس احمللية املنتخبة فى البلد الشيوعى 

املترامى األطراف.
للثروة فى  قائمة مرجعية  تعد سنويا  التى  »هورون«  وقالت مجلة 
أعمال،  رجال  العظمى  غالبيتهم  فى  النواب  هؤالء  أن  الصني، 

وليسوا كوادر حزبية ارتقت فى صفوف احلزب الشيوعى.
وأضافت املجلة أن من بني هؤالء النواب أصحاب شركات اإلنترنت 
العمالقة »تنسنت« )بونى ما( و»بايدو« )روبن لى( وصاحب شركة 

»خاومى« )لى جون( للهواتف الذكية وملك املشروبات غير الكحولية 
)تسوجن تشني هو(.

وأوضحت املجلة أن نحو 100 نائب من بني هؤالء البرملانيني ارتفعت 
ثرواتهم بنسبة %64، وتعادل ثروة أغنى 209 نواب برملانيني ــ التى 
ــ  دوالر«  مليون   300 »نحو  يوان  مليارى  عن  منهم  كل  ثروة  تزيد 
أو  بلجيكا  مثل  لدول  السنوى  اإلجمالى  احمللى  الناجت  مجتمعة 

السويد أو بولندا.
واحدا،  مليارديرا  يضم  ال  األمريكى  الكوجنرس  فإن  وللمقارنة، 
وتبلغ ثروة العضو األغنى وهو اجلمهورى »داريل عيسى« نحو 440 

مليون دوالر.

البرلمان األوروبي يرفع الحصانة عن مارين لوبان بسبب 
نشرها صورا لتنظيم »الدولة اإلسالمية«
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